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ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๐  เมษายน  ๒๕๕๙   •   1

“สไมย์ จ�ำปำแพง”
๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

       (๑) “ศิลปะ”ค�ำนี้้เพ้อ	 		 พร�่ำนัก	

มันอะไรใครรู้จัก	 		 ชัดบ้ำง

ใช้กันสุดคึกคัก	 		 เต็มโลก		 	 	

เพื่อรสเพื่อประโยชน์อ้ำง	 		 ต่ำงซ้องโลกันต์

  (๒) “วิมำน”ฝันเท็จแท้	 		 คือใด	

อำกำศธำตุแต่ไฉน	 		 ไป่แจ้ง	 	 	 	

หลง“บุญ”นั่นอะไร		 		 กันแน่	

“บุญ-วิมำน”ลมแล้ง	 		 ต่ำงย�้ำเวียนวน

  (๓)	“คน”ไทยใช้พจน์นี้		 		 มำนำน

หลงผิด“บุญ-วิมำน”	 		 คลั่งเพ้อ	 	

เชื่อเป็นสิ่งส�ำรำญ	 		 สุขสนุก	อำรมณ์แฮ	

แท้แค่ค�ำเพ้อเจ้อ	 		 สิ่งนั้นอุปำทำน	

  (๔) ก็“วิมำน”นั่นแล้	 		 ลอยลม

หลงว่ำ“มี”แล้วจม	 		 เสพซ้อน	

หลงเป็น“สุข”โง่งม	 		 ควำมเปล่ำ	นั้นแล

เพชรพุทธฉุดกลับย้อน	 		 ส่องให้เห็นธรรม

  (๕)	เป็นวรรณกรรมฉุดให้	 		 ได้คิด	

นี้แหละ“ศิลป์”วิศิษฏ์	 		 วิเศษแท้	

พุทธคือเพชรส่องผิด	 		 ให้ถูก	สว่ำงเลย	

“ท�ำจิตในจิต”(มนสิกโรติ)แก้	 		 กลับให้ตรงธรรม

  (๖)	ศิลป์รู้สัมประสิทธิ์นั้น	 		 ทุกเม็ด	 	

“ศิลปะ”ใช้ศำสตร์เผด็จ	 		 ศึกได้

ศิลป์ขจัดทุจริตเบ็ด-	 		 เสร็จสุด	สิ้นเฮย	

นี้แหละ“ศิลป์”ที่ให้	 		 ประโยชน์แท้เป็นธรรม

  (๗) ศิลป์น�ำประโยชน์ชี้	 		 โลกุตระ

พุทธสั่งสอนสัจจะ	 		 แจ่มแจ้ง

“โลกุตระ”ขจัดขยะ	 		 คือกิเลส

ศิลป์บ่ใช่เล่ห์แสร้ง	 		 หลอกให้คนหลง

เพชรพุทธ
ที่เป็นศิลปะโลกุตระ
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2 •   เราคิดอะไร

	 การเกิดคดีธรรมกาย	 ต้องถือว่าเป็นการปฏิรูป
ศาสนาไปในตัว	 ท�าให้ชาวพุทธได้เกดิความเข้าใจใน
ศาสนามากขึ ้น	 และแยกแยะได้ว่าพระจริงพระแท้ 
คงไม่ใช่แค่ดูภายนอกหรือฟังแค่ค�าพูดค�าจาอ่อนหวาน 
จ๊ะจ๋าอย่างเอาอกเอาใจ	และยังสามารถพสูิจน์ได้ด้วยว่า	 
อย่างไรจึงได้ชื่อว่าเป็น	“นักรบ”	หรือ	“นักหลบ” แห่ง
กองทัพธรรม     
	 องคลุีมาลเป็นนักรบแห่งกองทัพธรรมผู้หนึง่ทีถู่ก
อาจารย์หลอกให้ฆ่าคนเพื่อจะได้ส�าเร็จวิชาวิษณุมนต์	 
แต่เมื่อได้พบพระสมัมาสัมพทุธเจ้าแม้จะพยายามว่ิงตาม
อย่างไร	ๆ 	ก็ไม่สามารถว่ิงไล่ทนัพระพทุธองค์ได้	จงึตะโกน
ออกไปให้	“สมณะหยุดก่อน	ๆ ”	 พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ตรัสด้วยประโยคทองให้คิดว่า	“เราหยุดแล้วแต่เธอสิ
ยังไม่หยุด!”
	 ความจริงองคุลีมาลได้บ�าเพ็ญบุญบารมีจนใกล้จะ
เป็นพระอรหันต์แล้ว	 เป็นแต่เพียงถูกอาจารย์หลอกให้
ท�าบาป	เม่ือได้ฟังค�าตรสัเช่นนี้	ก็เข้าใจได้ทนัทว่ีา	แม้ตน
จะหยุดวิ่งแล้วแต่ยังไม่ได้หยุดท�าบาป	 หยุดเบียดเบียน	
และไม่ได้หยุดด�าเนินไปบนเส้นทางทุจริต	 จึงได้ขอ
อุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา	 ไม่ช้าไม่นานก็ได้
เป็นพระอรหันต์
 ข้อคิดจากชีวิตพลิกผันขององคุลีมาล
	 ๑.	การรู้จักคบคน	โดยไม่คบคนพาล		คบแต่บัณฑิต		
ตามหลักมงคล ๓๘ ซึง่เป็นศิลปะโลกุตระ	ที่มีความ
ส�าคัญต่อการด�าเนินชีวิต	 	องคุลีมาลมีอาจารย์ที่ผิด	ๆ  
ชีวิตจริงจึงหลงไปเป็นโจรฆ่าคนไว้มากมาย	 แต่เมื่อ
ได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากส็ามารถพลิกผนัมาเป็น 
พระอรหันต์ได้โดยพลัน	
	 ๒.	องคุลีมาลเมื่อได้เป็นพระอรหันต์		ท่านก็เป็นผู้
หมดบาปหมดบุญ			ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบุญคือเครื่องมือ

หรอือาวุธก�าจดักเิลส	หรอืก�าจดับาป	เมื่อบาปหมดบญุก็
สญูหมดไปด้วย	บญุจงึไม่ใช่ส่วนที่ต้องมต้ีองได้	แต่คอืสิ่ง
ที่หมดไปเมื่อได้ก�าจัดกิเลสแล้ว	องคุลีมาลเมื่อหมดบุญ
แล้วชวิีตที่เหลอือยูก่ม็แีต่จะสร้าง	“กศุล”	ให้แก่ผูอ้ื่นและ
สังคมไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่
 แต่น่าเสียดายที่ “บุญ” ซึ่งเป็นเพชรเม็ดเอก
ในการประหารกิเลส แต่ทุกวันนี้ได้มีการเอาบุญมา
เป็นเครื่องมือหาเงิน	 บุญก็เลยกลายเป็นเครื่องมือเพิ่ม
กิเลส	บุญจะท�าให้รวย	ให้สวย	ให้สุขสบาย	ทั้งในชาตินี้
ชาติหน้าและอีกนานนับกัปกัลป์	แล้วบุญจะน�าพาไปหา
สวรรค์วิมานลม	ๆ	แล้ง	ๆ	สู่ดุสิตบุรี	ทั้งที่สวรรค์ของ
พุทธนั้น	 เกิดจากการช�าระกิเลสในจิตให้ลดลงได้	 และ
สวรรค์ก็อยู่ที่จิตวิญญาณ	 เมื่อองคุลิมาลช�าระกิเลสได้
หมดสญู	กเ็ป็นได้เทวดาชั้นสงูสดุ	คอื	วิสทุธเิทพ	ไม่ต้อง
ไปอยู่ที่วิมานไหนอีกต่อไป	
	 น่าสงสารธัมมชโย	 เจ้าของสวรรค์วมิานชัน้
ฟ้า	 เพราะรู ้ไปหมดว่า	 ใครตายแล้ววิญญาณจะไป
อยู่ชั ้นไหนบ้าง?	 แผ่นดินสวรรค์นัน้ท�ารู ้ดีแต่เจ้าตัว
กลับหาแผ่นดินในโลกนี้เหยียบไม่ได้	 เพราะปล่อยให้
ขาเน่าอย่างรุนแรง	 ทัง้ที่พยากรณ์ใครต่อใครไปทัว่
ว่า	 	เพราะไปท�าวบิากกรรมอย่างนัน้อย่างนีม้า	 จึง
พาให้ป่วยให้ตายด้วยกรรมนั้น	ๆ 	 	แต่น่าเสียดายพอ
ถึงคราวตัวเองป่วยปางตาย	 กลับไม่รู ้ตัวว่าเป็นโรค
กลัวดีเอสไออย่างเฉียบพลัน.....	แต่สุดท้ายแล้ว จะ
ชั ่วจะดีจะวิเศษอย่างไรหรือไม่ก็ตาม ต่างก็ต้อง
อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมและต้องรับผลของกรรม
อย่างเท่าเทียมกัน จะหมดบาปหมดบุญ หมดนรก
หมดสวรรค์ ก็อยู่ที่การช�าระกิเลส ด้วยเพชรพุทธ 
ที่ถ่ายทอดด้วยศิลปะโลกุตระจากผู้บรรลุธรรมได้
แล้วนั่นแล.

เพชรพุทธที่เป็นศิลปะโลกุตระ

• จริงจัง ตามพ่อ
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3 •   เราคิดอะไร

	 เมื่อวัน	“อโศกร�าลึก”	เวยีนมาถึง	 พวก
เราญาติธรรมชาวอโศกดีใจ	 ร่วมกันจัดงานที ่
พุทธสถานสันติอโศก	 	 เขตบึงกุ่ม	 	 กรุงเทพฯ		
ระหว่างวันที่	๕		ถึงวันที่		๙		มิถุนายน
	 ผมและญาติธรรมชาวอโศกทุกคนได้ดิบได้ดี
เพราะปฏิบัติธรรมกับชาวอโศกซึ่งน�าโดยพ่อท่าน
สมณะโพธิรักษ์ 				ผมกับแม่บ้านคือคุณศิริลักษณ์
ไปสันติอโศกเมื่อ	๓๙	ปีก่อน		คือปี	พ.ศ.	๒๕๒๐
	 แต่ก่อนนี้ทั ้งประเทศมีสถานีโทรทัศน์เพียง
ช่องเดียวคือ	 ช่อง	๔	 บางขุนพรหม	 	 ผมและคุณ
ศิรลิกัษณ์ทราบว่าพธิกีรชื่อดงั	“รกั รกัพงษ์” บวช
เป็นพระโพธิรักษ์ 		บวชแบบไม่มีวันสึก	บวชเพื่อ 
ตัดกิเลส	 	 สั่งสอนให้ใคร	 ๆ	ตัดกิเลส	 เราก็รีบไป
กราบท่านที่พุทธสถานสันติอโศก	 	 เลื่อมใสท่าน
อย่างย่ิง		การเป็นพธิกีรตอนนั้นรายได้มากกว่าเงนิ
เดือนนายกรัฐมนตรีเสียอีกยังกล้าสละ
	 เวลาจะผ่านไปนานเท่าใด	 	 พ่อท่านสมณะ 

โพธิรักษ์ยังด�ารงคงมั่นเหมือนเดิม				เน้นโลกุตระ
การตดัการขจัดกเิลสดงัปรากฏในตอนท้ายของนัย
ปก	“เราคิดอะไร”	ฉบับนี้
 “พุทธสั่งสอนสัจจะ       แจ่มแจ้ง
“โลกุตระ”ขจัดขยะ       คือกิเลส”
	 พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์	 น�าปฏิบัติธรรมตรง
ตามค�าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า		
กล้ายืนหยัดยืนยัน	 	อะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่กลัว	 	ถึง
ขนาดถูกจับไปขังคุก	 ต้องเปลี่ยนผ้าครองจากสี
กรักในขณะนั้นเป็นสีขาว	ท่านก็ยอม	
	 แต่ก่อนนี้ผมเจอพระทีไ่หน		ผมยกมอืไหว้ทนัท	ี	
ต่อมาระยะหลัง	ๆ	ผมจะไม่ไหว้จนกว่าจะรู้ว่าเป็น
พระดี
	 ผมเช่นเดียวกับญาติธรรมชาวอโศกทุกคน		
กราบไหว้สมณะและสิกขมาตุ	(นักบวชหญิง)	 ชาว
อโศกได้อย่างสนิทใจ		ขอให้ท่านเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร
ทางธรรมของพวกเราตลอดไป

F คิดคนละขั้ว

F เชื่ออย่างพุทธ
ณวมพุทธ

แรงรวม ชาวหินฟ้า

คดีสันติอโศก...เป็นคดีเกี่ยวกับธรรมวินัยล้วน ๆ
จนแทบจะต้องเปิดพระไตรปิฎกมาโต้แย้งกัน

คดธีรรมกาย... เป็นคดีละเมิดกฎหมายอาญา เปน็อาญาของแผ่นดิน

ภัยที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าจะเกิดในอนาคต... อนาคตที่ว่านั้น คือ ปัจจุบันนั่นเอง
เพราะ...“การลบล้างวินัยย่อมมี เพราะการลบล้างธรรม

 การลบล้างธรรมย่อมมี เพราะการลบล้างวินัย”

.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
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ผมและญาติธรรมชาวอโศก

ทุกคนได้ดิบได้ดี

เพราะปฏิบัติธรรม

กับชาวอโศกซึ่งน�าโดย

พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์



4 •   เราคิดอะไร

หนังสือพิมพ์ “เราคิดอะไร” ปีที่  ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๑ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙

เอโกปิ หุตฺวา พหุธา โหติ  พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหติ จากหนึ่งจึงเป็นเรา รวมเราเขาเข้าเป็นหนึ่ง

1 นัยปก :  เพชรพุทธที่เป็นศิลปะโลกุตระ  สไมย์ จ�ำปำแพง

   จริงจัง ตำมพ่อ

3 คนบ้านนอกบอกกล่าว  จ�ำลอง ศรีเมือง

5 คุยนิดคิดหน่อย  บรรณำธิกำร 

6 จากผู้อ่าน  บรรณำธิกำร

8 บ้านป่านาดอย  จ�ำลอง

10 เปิดยุคบุญนิยม  เก่ำสมัย ใหม่เสมอ

15 เวทีความคิด  นำยหนุนดี

16 สีสันชีวิต (อ.จ�ารัส ช่วงชิง)  ทีม สมอ.

25 หยั่งฟ้าทะลุดิน  ดังนั้น วิมุตตินิยม

30 คิดคนละขั้ว  แรงรวม ชำวหินฟ้ำ

36 การ์ตูน  วิสูตร

38 เชื่ออย่างพุทธ  ณวมพุทธ

40 ธรรมดาของโลกจะได้ไม่ต้องโศกสลด  สมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์

42 คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?  สมณะโพธิรักษ์

52 ชาดกทันยุค  ณวมพุทธ

54 บทความพิเศษ(ท�าไมต้องรู้ทัน)  พิมลวัฑฒิ์ ชูโต

58 ลูกอโศกชะโงกดูโลกกว้าง  ฟ้ำสำง

60 เรื่องอย่างนี้ต้องช่วยกันเผยแพร่  เปลว สีิเงิน (ไทยโพสต์)

64 แค่คิดก็หนาว...ว์  นำยธิง วินเทอร์

66 เรื่องสั้น (กายา)  เฉลิมศักดิ์ แหงมงำม

69 ชีวิตไร้สารพิษ  ล้อเกวียน

72 ความคิดทางการเมืองในพุทธศาสนา  สุนัย เศรษฐ์บุญสร้ำง

76 ฝุ่นฟ้าฝากฝัน  ฟอด เทพสุรินทร์

78 กติกาเมือง  ประคอง เตกฉัตร

80 ปิดท้าย  พ.ต.ท. รุ่งโรจน์ เรืองฤทธิ์
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“นวัตกรรมบ่มรัก ปักศรัทธา บนหลักปรัชญาพุทธวิถี”
เป็นลูกศิษย์พ่อครูสมณะโพธิรักษ์
ต้องปิดท้ายด้วยพุทธศาสนา 
มั่นใจว่าจะบ่มรัก ปักศรัทธา 
ให้เกิดจงได้ด้วยหลักปรัชญาของพุทธะ
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ไทยได้ชื่อว่าเป็นแดนพุทธแท้ในสายตาของ
ชาวโลก	เพราะในสังคมหมู่บ้านมากมีไปด้วยวัดวา
อาราม	พระสงฆ์สามเณรผู้ประพฤตศิลีปฏิบัตธิรรม		
มงีานบุญงานกุศลในวัดให้สดชื่นรื่นเรงิตามฤดกูาล
ตลอดปี

“คุณแรงเกื้อ  ชาวหินฟ้า”	สหายเก่าแก่แวะ
เวียนมาเยีย่มเยือน	 และเล่าเรื่องไปเที่ยวงานวัด
ให้ฟัง	 	 ตอนแรกไม่อยากจะเชื่อว่าปูนนี้แล้วยัง
กระเสือกกระสนไปเที่ยวงานวัดอยู่อีกหรือ?		แต่ก็
ต้องเชื่อเพราะวัดนี้มาแปลกแหวกแนว		ไม่น่าเชื่อ
ว่า	“บังอาจ”	อาจหาญฝ่าวงล้อมก�าแพงประเพณี
ผลประโยชน์ออกมาได้

วดันี้...วดัเขาใหญ่ ต.โคกตะบอง อ.ท่ามะกา 
จ.กาญจนบุรี	 เสียงโฆษกวัดประกาศเชิญชวนคน
ท�าบุญท�าทานเป็นระยะ	ๆ 	 กลางสนามฟุตบอลใน
วัดมีจอหนังตั้งตระหง่านเตรียมฉาย	 คนเดินไปมา
ขวักไขว่ท่าทีสนุกสนานร่าเริงด้วยความสุข

“ไม่อนุญาตให้มีการเล่นการพนันในวัด	 เช่น	
ปาเป้า	ปาลูกโป่ง”	ป้ายประกาศปิดที่ประตทูางเข้า

“เออ	เข้าทแีฮะ”		ผมคดิในใจ		“มน่ิาเล่าเตน็ท์
เล่นปาเป้า	 ปาลูกโป่งจึงออกไปตั้งนอกวัด	 ...แล้ว
คนก็ตามไปเล่นกันแน่น”

“ในวัดนี้ห้ามขายเหล้า	ใครขาย	ใครเมาเหล้า
เข้าวัด	ถูกตี”

“ใครตี”		ผมถามป้าที่บอก		ป้าพูดทีเล่นทีจริง
ว่า	“พระตี”

นี่แหละคือ	“ความกล้าหาญทางจริยธรรม”	ที่
วัดอื่น	ๆ 	 น่าจะฉุกคิดสะกิดใจทุกครายามให้ศีลให้
พรญาติโยมเมื่อรับกิจนิมนต์งานบุญต่าง	ๆ 	 	 หาก
วัดยังไม่ปลอดอบายมุข	 	 ยังไม่ปลอดไสยศาสตร	์
เนื่องด้วยผู้สืบพุทธศาสนา	 ผู้ประกาศธรรมก็ยัง	
“ไม่ถึงธรรม”

ดังนั้น	 แม้ไทยจะได้ชื่อว่าเป็นแดนพุทธที่มาก
ด้วยจ�านวนวัด	 โบสถ์	 พระสงฆ์สามเณร	 แต่ขาด
คุณภาพ	 เพราะมีเพียงรูปสมบัติ	 ด้อยคุณสมบัต	ิ
จึงท�าหน้าที่เพียงประกอบพิธีกรรมเป็นวัตรปฏิบัติ
เท่านั้นเอง	 ชาวพุทธจึงไม่ได้อะไรจากศาสนา
นอกจาก “พิธีกรรม” ตามประเพณี

วัดเขาใหญ่.....“ไม่อนุญาตให้มีการเล่นการพนันในวัด
เช่น ปาเป้า ปาลูกโป่ง” ป้ายประกาศปิดที่ประตูทางเข้า

เต็นท์เล่นปาเป้า ปาลูกโป่งจึงออกไปตั้งนอกวัด...
วัดอื่น ๆ  น่าจะฉุกคิดสะกิดใจ



6 •   เราคิดอะไร

จดหมายที่ไม่ต้องติดแสตมป์
	 ๑.	“บ้านป่า	นาดอย”	เดี๋ยวนี้..ลงุจ�าลองหนัมา 
เขียนเล่าเรื่องต�านานที่น่าประทับใจนะครับ
	 ๒.	คุณศีลสนิทครับ	 ติชมไม่ว่ากันนะครับ	
ในหนังสือพิมพ์เราคิดอะไรฉบับที	่ ๓๑๐	 เดือน
พฤษภาคม	๒๕๕๙	บทความคุณ	ส.ศิวรักษ์	 มีข้อ
ผิดพลาด	ในหน้าที่	๑๙	ย่อหน้าแรก	บรรทัดที่	๕	
ครับ	(E	โผล่เข้ามาต้นบรรทัด)
	 ๓.	ในย่อหน้าสุดท้ายของ	 เราคิดอะไร	 หน้า 
๑๘	ฉบับที่	 ๓๑๐	 “ความกลัวเป็นทุกอย่าง	 แต่ถ้า
เราฝึกฝนท�ามันบ่อยๆ	ก็จะกล้า”	 ขอคารวะ	 เป็น
อย่างยิ่ง	ด้วยการค�านับ	๓	ครั้งครับ	
	 ๔.	ผมโอนเงินไป	 ๓,๐๐๐	 บาทครับ	 เพื่อร่วม
พิมพ์หนังสือ	 “ศิลปะโลกุตระในเพชรพุทธ”	 ที่จะ
แจกในงานอโศกร�าลึก
	 ๕.	เกรงใจจริง	ๆ 	ครับ		อันที่จริงเขียนมาชวน
คุยว่า	 ยังอ่านเราคิดอะไรอยู่เสมอครับ	 “จากผู้
อ่าน”	 หน้า	 ๗	 ข่าวปรับลดพนักงานจากผู้อ่าน
ชายแดน	เป็นค�าถามที่ดีมาก	!!
   •	อ�านวย		เอกทักษิณ	นนทบุรี

 - -“ลุงจ�าลอง” มากมีประสบการณ์หลาก-
หลาย เข้มข้นดุดันดุเดือดในทางโลกและต่างมุม
ในทางธรรม จึงมีต�านาน มีเกร็ด มีมุกแทรกเป็น
รายละเอียดเพิ่มเติม และยิ่งได้มาปฏิบัติธรรม มี
โอกาสได้สัมผัสสัมพันธ์กับมวลชนในหลากหลาย
สถานการณ์หลายภูมิภาค ก็ยิ่งมีการสั่งสมข้อมูล
ไว้ตลอดมา นั่นคือทรัพย์ที่มิอาจซื้อหาได้
 -E ที่บังอาจถือวิสาสะเข้ามายึดถือครอบ- 
ครองป่าสงวนแห่งชาติโดยมิชอบ คสช.จ�าต้องใช้ 
“อ�านาจ” ผู้ปกครองแผ่นดินแจ้งให้ออกไปจากเขต
หวงห้ามภายในเวลาก�าหนด  มฉิะน้ันจะด�าเนินการ
ตามกฎหมาย ขอบคุณครับที่ท�าหน้าที่พลเมืองดี
ช่วยสอดส่องปกป้องดูแล

 -พึงกลัวในสิ ่งในเรื ่องที ่ควรเกรงควรกลัว   
และแกล้วกล้า อาจหาญในเรื่องในสิ่งที่ควรยนืหยดั
อาจหาญแกล้วกล้า  นั่นคือผู้มีสติมีปัญญาแท้   ใช่
ว่ามแีต่พลงักายและจมกูที่เจาะรใูห้ร้อยเชอืกจงูไป
ตามยถากรรม
	 -ชี ้ให้เห็นว่าทุกหน่วยงานต้องยังชีพรักษา
หน่วยงานไว้เป็นหลักก่อน จ�าต้องสละก�าลังพล
ส่วนน้อย แต่ส่วนที่เหลืออยู่ก็คงไม่ได้ลดละความ
สมบูรณ์พูนสุขส่วนตน ในขณะที่ “เราคิดอะไร” 
ยังยืนหยัดฝ่ามรสุมมาได้ตลอดกาล ด้วยการ
ลดละที่ตนเองเพื่อผู้อื่น ท่ามกลางสารพัดปัญหา
สถานการณ์ผันแปรทั้งด้าน เศรษฐกิจ  การเมือง  
สังคมและศาสนา  อีกไม่นานคนไทยอาจตื่นเต้น 
เพราะแว่ว ๆ  ข่าวว่าปัญหาศาสนาพทุธในเมอืงไทย
จะโลดไปถึงท�าเนียบขาวแล้วซีนะ

๔ ปี-ไร้สิทธิ์ลาโลก
	 การอ่านนั้น	 มีความขยันอ่านอย่างคงเส้น 
คงวา	แต่ขณะเดียวกัน	การเขียนก็มีความขี้เกียจ
อย่างคงเส้นคงวา	สื่อต่าง	ๆ 	ทางธรรมะนั้น	หนงัสอื
เป็นสื่อที่ผมชอบที่สุด	และสามารถเก็บรักษาไว้ใน
ห้องสมุดประจ�าบ้านตัวเอง	 เพื่อศึกษาทบทวนได้
โดยไม่จ�ากัดกาล	 และยังเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ
ใคร่ยืมไปอ่านได้อีกด้วย	
	 ขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของ
พุทธสถานที ่ได้เมตตานุเคราะห์	 ส่งหนังสือให้
กระผมเป็นประจ�า	และมองเหน็ความเสยีสละจดัท�า	
“หลวงพ่อใบ้เสียงดัง”	 เผยแผ่ไปโดยมุ่งประโยชน์
แก่ผู้อ่านเป็นประการส�าคัญ	 	 กระผมขอน้อมรับ
ความเมตตานุเคราะห์หนังสือของพุทธสถานต่อ
ไปเช่นเดิมครับ	 ยังได้ประโยชน์จากหนังสือต่าง	ๆ 		
อย่างดีครับ	
	 ขอฝากเอกสาร	“สิ่งละอันพันละน้อย”	มา	๑	

e-mail	:	roj1941@gmail.com
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เล่ม	 หวังว่าคงได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยครับ	
ฝากเงินมาต่ออายุสมาชิกเราคิดอะไร	๔	ปี		
   •	เกษม		สันทอง	ส�าโรงทาบ	สุรินทร ์ 
 - ขอขอบคุณครับที่ขยันอ่าน และมอบ “สิ่ง
ละอันพันละน้อย” มาด้วยไมตรีจิต แถมต่ออายุ
สมาชิก ๔ ปี (หมดสิทธิ์สิ้นลมหายใจก่อน  สิ้นอายุ
สมาชิก นะจะบอกให้ คร้านจะติดตามไปส่งถึงต่าง
โลกน่ะ!)

ท�าดีก็ควรชม
	 ตอนนี้ใคร	ๆ 	 ก็ชื่นชม	 พ.ต.ท.สมผล	 พุ่มพวง	 
ผู้บังคับกองร้อย	 ตชด.ที	่ ๒๓๑	 กองก�ากับการ
ต�ารวจตระเวนชายแดนที่	 ๒๓	 ค่ายศรีสกุลวงศ์	
จ.สกลนคร	ว่ากันว่าแม้จะมยีศเป็นถงึ	พ.ต.ท.กต็าม	
แต่ไม่ดดูายงานส่วนรวมเลย	ตั้งแต่เริ่มรบัราชการ
มา	เห็นว่าตรงไหนสกปรก	ตรงไหนมีขยะมูลฝอย	
ตรงไหนไม่สะอาด	 ก็เก็บกวาดจนเป็นนิสัย	 ไม่ว่า
จะเป็น	 การปลูกหญ้าแฝก	 ปลูกต้นไม้ในหน่วย 
ดายหญ้า	 ตัดกิ่ง	 เก็บขยะ	 ตัดแยกขยะลงถัง 
กวาดใบไม้	 ใบหญ้าเอาไปท�าปุ๋ย	 ขุดลอกร่องน�้า 
ขับรถน�้ารดต้นไม้	ฯลฯ
	 ที่ท�าไปไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใด	ๆ 	 ถือว่าได ้
เสียสละก็มีความสุข	 เกิดความภาคภูมิใจ	 ที่ได ้
เกิดมาเป็นคนไทย	ภายใต้พระบรมโพธสิมภารของ 
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 หลายครัง้
ที ่ควักเงินส่วนตัวออกมาซ่อมแซมรถในหน่วย 
หลายครั้งที่ซื้อยางมาเปลี่ยนให้	และจนกระทั่งซื้อ
รถยกของ	 มาดัดแปลงเป็นรถบรรทุกขยะโดยใช้
เงินส่วนตัว	 (รถสีเหลือง)	บรรทุกขยะไปตามถนน
ในค่าย	 บางครั้งหลายคนก็หาว่าตนเป็นคนบ้า 
แต่ตนก็ไม่สนใจเพราะเราท�าแล้วสบายใจ	 ไม่อาย	
และหลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว	 จะไปอยู่ที	่
จ.ชัยภูมิ	จะไปพัฒนาที่นั่น	และจะไปช่วยคนพิการ

และผู้สูงอายุที่นั่น..
    •	จาก	คนไทยไม่ลืมถิ่น

 - คนที่หาว่าบ้านั่นแหละบ้า
 ประเมินค่าคุณคนสับสนสิ้น
 ต�ารวจที่ท�าดีเพื่อแผ่นดิน
 ไยเมินหมิ่นไร้ค่าว่าบ้าบอ
  เสียสละด�ารงตนเป็นเยี่ยงอย่าง
 ตามแนวทางในหลวงทรงกอปรก่อ
 สมศักดิ์ศรีต�ารวจ ตชด.
 ใช่ต�ารวจสอพลอ...เปลืองเงินเดือน! 
 
นายทุนจ้างตัดไม้
 ข่าวการจับกุมคนลักลอบตัดไม้	ท�าลายป่า	มี
อยู่บ่อยครั้ง	 จับได้แต่ของกลางบ้าง	 จับได้ทั้งคน
และของกลางก็มี	 แล้วก็จะรายงานว่า	 มีนายทุน
อยู่เบื้องหลังบ่อย	ๆ 	
	 ท�าไมไม่เห็นมีข่าวว่าจับนายทุนจ้างลักลอบ 
ตัดไม้เลย	 เจ้าหน้าที ่ไม่สืบสวนต่อเพื ่อจับหรือ
อย่างไรข่าวที่ออกก็จบแค่นั้น	 กี่รัฐบาลก็รณรงค์
ให้ปลูกต้นไม้	 รักษ์ป่ากันจังเลย	 ท�าไมไม่จัดการ
ที่ต้นเหตุหรือมีสาเหตุอื ่นที่คนรู้น้อยอย่างผมไม่
ทราบครับ	 กว่าจะเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ให้พลังชีวิตต ่
อสรรพสตัว์ต่าง	ๆ 	ได้	ต้องใช้เวลา	และเวลาเป็นสิง่
เดียวเงินซื้อไม่ได้	คิดแล้วน่าใจหายจริง	
    •	เสียดาย		ใจหาย 
 - การปฏิบัติการของข้าราชการในพื ้นที ่  
ก็ตกอยู ่ในภาวะจ�ายอมด้วยเหตุหลายประการ 
หากไม่อาจหาญจริง ก็ยากจะยืนหยัดอยู ่ ได ้ 
ดังนั ้นการปฏิบัติการบางครั ้งก็ตกอยู ่ในภาวะ
จ�ายอมและมิอาจสาวลึกไปกว่านั้นได้ เพราะขาด
คนเสี่ยงภัยเสนอหน้าเป็นพยานและขาดนายใหญ่
ผู้น�าบุกทะลวงปราการอิทธิพล!

e-mail	:	roj1941@gmail.com

บรรณาธิการ
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	 ปีนี้อากาศร้อนจดัมาก			ร้อนที่สดุในรอบหลาย
สิบปี				แห้งแล้งเท่าเทียมกันทุกจังหวัด		นอกจาก
แล้งแล้วยังเกิดไฟป่าหลายแห่งบริเวณภาคเหนือ
	 ภัยแล้งที่เกิดขึ้นจะโทษธรรมชาติไม่ได้ ต้อง
โทษที่คน			เพราะคนบุกรุกป่า		ภูเขาหลายลูกก็
กลายเป็น	“ภูเขาหัวโล้น”				ฝนไม่ตกตามฤดูกาล		
ถ้าฝนตกหนกัในระยะหลัง	ๆ 	กจ็ะไม่มีป่าไม้เพียงพอ
เพื่อเก็บซับน�้า	จะเกิดน�้าท่วมหลายแห่งขึ้นมาอีก
	 หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องต้องแก้ปัญหาอย่าง
จริงจัง	 	 	ป้องกันการตัดไม้ท�าลายป่าให้ได้	 	 เป็น
เรื่องส�าคัญที่ต้องปฏิรูปให้ส�าเร็จ
	 โรงเรียนผู้น�าที่	“บ้านป่านาดอย”	กาญจนบุรี			
ลงทุนขุดบ่อน�้าเป็นการใหญ่	ปีต่อ	ๆ	ไปคงไม่แล้ง		
ส่วนศูนย์บริการไตเทียมที่ถนนรามค�าแหง	 ๓๙		
กรุงเทพฯ	 	 ก็ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งเช่นกัน		
ต้องเสียเงินสร้างถังเก็บน�้าส�ารองใต้ดิน	 	จุน�้า	๒	
แสนลิตร	ใช้เงิน	๓	ล้านบาทเศษ			ศูนย์ฟอกไต
ที่คุยนักคุยหนาว่ามีเครื่องฟอกไตมากที่สุด	 	ฟอก
ไตราคาถูกที่สุด		ถ้าขาดน�้าเสียอย่างฟอกไตไม่ได้

แน่นอน
	 เรื่องเหมืองแร่ทองค�าที่เป็นเรื่องเป็นราวกัน
มานานได้ข้อยุติแล้ว			คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่	
๑๐		พฤษภาคมที่ผ่านมา	ให้ยตุกิารอนญุาตอาชญา
บัตรพิเศษส�ารวจแร่ทองค�า		และประทานบัตรท�า
เหมืองแร่ทองค�า	 	 เป็นข่าวดีข่าวใหญ่ที่ลงหน้า	๑	
ของหนังสือพิมพ์รายวันซึ่งบางฉบับสรุปแข็งขัน
โดยเปรียบเทียบกับรัฐบาลก่อน	 ๆ	 ว่า	 “รัฐบาล
เผด็จการตบหน้ารัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง”
	 วันที่	 ๑๗	 พฤษภาคมที่ผ่านมามีการจัดงาน
ร�าลึกเหตุการณ์พฤษภาประชาธรรมที่สวน 
สันติพร	ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานเห็นเด่นชัดมาก		อยู่
รมิถนนราชด�าเนนิระหว่างกองสลากกบัสนามหลวง
	 เหตุการณ์นั้นเรียกกันติดปากว่า	 “พฤษภาป	ี
๓๕”	หรือ	“พฤษภาทมิฬ”	เป็นการชุมนุมใหญ่เพื่อ
หยดุยัง้การสบืทอดอ�านาจเผด็จการซึ่งถ้าปล่อย
ไว้บ้านเมืองจะเสียหายร้ายแรง			ประชาชนเรือน
แสนชุมนุมเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก
	 ผมเขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งชื่อ	 “ร่วมกันสู้”	

 ปีนี้อากาศร้อนจัดมาก   ร้อนที่สุดในรอบหลายสิบปี
นอกจากแล้งแล้วยังเกิดไฟป่าหลายแห่งบริเวณภาคเหนือ

 ภัยแล้งที่เกิดขึ้นจะโทษธรรมชาติไม่ได้ 
ต้องโทษที่คน   เพราะคนบุกรุกป่า

ภูเขาหลายลูกก็กลายเป็น “ภูเขาหัวโล้น”
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ตีพิมพ์เมื่อเดือนมิถุนายนปี	 ๓๕	 ยืนยันไว้แน่ชัด
ว่ามวลหมู่ประชาชนได้พร้อมใจกันจัดการชุมนุม
ตั้งแต่วันที่	 ๖	 เมษายน	ส่วนผมไปร่วมชุมนุมหลัง
จากนั้นเดือนเศษ			ผมไม่ได้พาประชาชนไปชุมนุม		
เหมือนที่ใคร	ๆ 	กล่าวหา		ผมไปทีหลังต่างหากและ
เหน็แล้วว่ารฐับาลตอนนัน้เข้มแขง็มาก			ต้องต่อสู้
อย่างเข้มข้นจริง	ๆ	จึงจะมีโอกาสส�าเร็จ
	 ผมต้องอดอาหาร		อดจริง	ๆ	ดื่มแต่น�้าเปล่า
เท่านั้น		ท�าตามหลกัการที่จะสงวนพลังไว้เพ่ือให้อยู่
ได้นาน	ไม่ตายไว			คือนอนเฉย	ๆ	ไม่เคลื่อนไหว		
แม้พูดก็ไม่พูด				
	 เราชมุนมุอย่างสนัต	ิ	ไม่พกอาวุธ	ชมุนมุอย่าง
อหิงสา				ในตอนท้ายของหนังสือ	“ร่วมกนัสู้”		ผม
เขยีนบทความชื่อ		“ร่วมกนัสู้อย่างอหิงสา”	ไว้ดังน้ี
	 “พลังประชาชนที ่ร ่วมชุมนุมต่อต้านการ
สืบทอดอ�านาจเผด็จการ	 	 	 สะท้อนให้เห็นถึง
ลักษณะที ่เป็นตัวแทนของประชาชนส่วนใหญ่			
เป็นพลังทางการเมืองที่มีคุณภาพอย่างยิ่ง	 	 ถึง
แม้ว่ารัฐบาลจะใช้ก�าลังทหารต�ารวจที ่มีอาวุธ

ครบมอื		ปราบปราม		เข่นฆ่า		ผูร่้วมชมุนมุต่อต้าน
เหล่าน้ันกไ็ม่กลวัความตาย	พร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อ
เรียกร้องประชาธิปไตย
	 ตรงจุดนี ้ได้สร้างส�านึกประชาธิปไตยครั ้ง 
ยิ่งใหญ่ที่สดุ			ท�าให้ประชาชนกลุม่อื่น	ๆ 	ที่เคยเป็น
พลังเงียบมานานแสนนาน			ออกมาห้อมล้อมและ
แสดงการสนับสนุน			จนในที่สดุก่อตวัเป็นคลื่นแห่ง
การเรยีกร้องประชาธปิไตยอย่างสนัต	ิหรอือหงิสา
ที่ใคร	ๆ	ก็สกัดขัดขวางไม่ได้

 อหิงสาไม่ใช่วิธีต่อสู้ของคนขีข้ลาด  หาก
แต่เป็นวิธีต่อสู ้ของคนกล้าหาญที่พร้อมตาย
ได้ทุกเมื่อ คนที่ถือมีดหรือกอดปืนตายจะได้ชื่อ
ว่าเป็นคนกล้าได้อย่างไร	 คนที่มีมือเปล่าเสี่ยงกับ
ความตายโดยไม่สะทกสะท้านเลยต่างหากที่เป็น 
คนกล้า”
	 การชุมนุมเป็นผลให้นายกรัฐมนตรีต้องออก
จากต�าแหน่ง	 	 	 เราหยุดยั้งการสืบทอดอ�านาจ
เผด็จการส�าเร็จ

2
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• เก่าสมัย ใหม่เสมอ

• ต่อจากฉบับที่	๓๑๐

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

2
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ผูเ้ขียนได้พูดถึงประเด็นส�าคัญในฉบับ 

ที่แล้วที่ชาวพุทธในปัจจุบันนี ้ แม้แต่คนผู ้ 

เรียกตนว่า นักปฏิบัติธรรม หรือพระที่หลง 

ยึดตัวตนว่า เป็น“พระกรรมฐาน-พระปฏิบติั

ธรรม”แต่ละล้วนไม่ได้เห็นความส�าคัญของ 

“ปฏจิจสมปุบาท” เอาแต่หลับตาท�าสมาธิ  

จึงมิจฉาทิฏฐ ิ เพราะยงัไม่ม“ีนามรูป” 

ที่ประกอบไปด้วย“ชาติ ๕-ภพ ๓-อุปาทาน 

๔-ตัณหา ๖-เวทนา ๖-ผัสสะ ๖-อายตนะ 

๖-นาม ๕-รูป ๒๘-วิญญาณ ๖-สังขาร 

๓”มาเล่าเรียนกันตามที่พระพุทธเจ้าตรัส

ไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม ๑๖ ข้อ ๔-๑๘  

ซ่ึงล้วนระบุว่าปฏิบัติในความเป็น“ปัจจบุนั”

มแีต่ล้วนเป็น“ภพ-ชาติ”หรือ“วิมาน” 

หรือ“มโนมยอตัตา”ที่ให้“ยดึ”เป็นกสิณ เพ่ือ

สะกดจติตนเอง ให้รวมกันเข้าเป็นหนึ่ง สมาธิ

สากล med itation แบบสมถะ เป็นวิธ ี 

hypnot ize ซึง่ไม่ใช่วิธีของพระพุทธเจ้า 

เพราะเป็น“การสะกดจิต”แท้ๆ ที่ชาวพุทธ

ในปัจจุบันนีไ้ด้หลงปฏิบัติกันอย่างผิดทิศ

ผิดทางออกไป แสวงบุญนอกขอบเขตพุทธ

กันเกือบหมดสิ้นแล้ว อย่างน่าสงสารจริงๆ

ชาวพุทธในทุกวันนีจ้ึงผิดตั้งแต่ไม่ม ี

“สัมผัส ๖”ในปัจจุบันเลย ไปหลงปฏิบัติ 

“หลับตา”ซึง่แน่ชัดว่าปิดสัมผัสภายนอกไป 

หมดในปัจจุบันที่ปฏิบัตินั้น 

เม่ือไม่มี“ปัจจุบัน” และไม่มีภายนอก 

-ภายในสัมผสักันอยู ่ เป็น“สัมผัส ๓” หรือ 

ไม่มี“ธรรมะ ๒” เพราะหลงผิดปฏิบัติโดย 

“ท�าจิตไว้ผิดทาง”(อัปปณิหิตตังจิตตัง) เป็น 

“การท�าใจในใจไม่ถูกต้อง”(อโยนิโสมนสิการ) 

นัน่แหละคือคนผู ้ปฏิบัต ิที ่หลงผิด ไม่ม ี

“ผัสสะ ๖ เป็นปัจจัย” ก็ไม่มี“เวทนา”หรือ 

ไม่มี“ความรับรู้สึก” เมือ่“เว้นผัสสะ”แล้วจะ 

รู้สึกได้นั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้”

เพราะไม่มี“ฐาน”ที ่จะ“กระท�าการ” 

ใดๆ คือ ไม่มี“กรรมฐาน” หรือไม่มี“ฐานที่

จะกระท�าอะไรใด”ได้เลย นั่นเอง

ชาวพุทธทุกวันนีไ้ปหลงยึดเอาอะไร

ต่ออะไรขึน้มาเป็น“กรรมฐาน”(ฐานที่ใช้ปฏิบัติ

ธรรมหรือปฏิบัติชีวิต)ที่ผิดไปจากพระอนุสาสนี

พระวจนะของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอน

ไว้นัน้คือ ให้เอา“เวทนา”เป็น“กรรมฐาน”  

หรือให้เอา“เวทนา”เป็น“ฐานปฏิบัติ”ใน

พระไตรปิฎก เล่ม ๙ ตัง้แต่ข้อ ๗๗ ไป 

นัน้ก็ทรงยืนยันชัดยิ่งว่า “เว้นผัสสะแล้ว 

(อัญญัตระ ผัสสา)จะ“รู้สึกได้”(ปฏิส�เวทิสฺสนฺตีติ ) 

นั่นไม่เป็น“ฐานะ”ที่จะมี ได ้ (เนต� ฐาน� วิชฺชติ )   

และในเล่ม ๙ นี้แล ตั้งแต่ข้อ ๖๔ ไป

จนถึงข้อ ๗๖ ท่านก็ตรัสชัดว่าผู้“ปรารภ

ขันธ์ทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคต จะกล่าว

ค�าแสดงทิฏฐิทั้งหลายชนิด ด้วยเหตุ ๖๒ 

ประการ แม้ข้อใดๆนัน้ๆ ก็เพราะผัสสะ

เป็นปัจจัย” ทั้งนัน้  ..เห็นมัย้?

และใครจะบัญญัติอัตตาและโลกว่า

เที่ยงหรือไม่เที่ยง หรือจะอย่างไรก็ตาม มี

ทั้งหมด ๖๒ ประการนี้เท่านั้น ก็ล้วนเพราะ 

“ผัสสะเป็นปัจจัย” ทั้งสิ้น
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ก็แค่“โลก”กับ“อัตตา”มี ๒ สภาวะนี้

เท่านัน้ ทีจ่ะศึกษาและท�าตนให้พ้น“โลก” 

พ้น“อัตตา” คือมีอ�านาจเหนือโลก-เหนือ

อตัตา กระทั่งเป็น“ธรรมาธิปไตย”(มอี�านาจอยู่

ในตนอยู่กับภาวะที่ทรงอยู่ น้ัน )ได้ดี อยูต่ลอดกาล

จึงจะต้องมี“ผัสสะเป็นปัจจัย”

ตัง้แต่ข้อ ๗๗ เป็นต้นไปถึงข้อ ๘๙  

ผูจ้ะกล่าวค�าแสดงทฏิฐหิลายชนิด ด้วยเหตุ 

๖๒ ประการ ใครก็ตามเขาเหล่าน้ัน“เว้นผสัสะ 

แล้วจะรู้สึกได้ นั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้”

“ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้”นีห้มายความ

ว่า “ที่ต้ัง(ฐาน) แห่งอะไรต่ออะไร”ก็ไม่มีทั้งน้ัน  

(อัญญัตร ผัสสา ปฏิส�เวทิสฺสนฺตีติ เนต� ฐาน� วิชฺชติ ) ที่

จะเอาไปเป็น“ที่ตั้งในการปฏิบัติ ” (กรรมฐาน) 

จึงไม่มีอะไร ไม่มีใดๆ ที่จะใช้ปฏิบัติ
พระพุทธเจ้าจงึทรงระบุให้ไว้ชดัๆแล้ว

ว่าให้เอา“เวทนา”นี้แล เป็น“ฐาน”ปฏิบัติ

ปฏิบัติกันได้ละเอียดถึง ๑๐๘ เวทนา 

ซ่ึงเราก็ได้น�ามาสาธยายขยายความกนัแล้ว

แต่แล้วก็พากันหลงผิด ไปยึดเอา“ลม

หายใจ”บ้าง เอา“ดิน-น�้า-ไฟ-ลม”บ้าง หลง

ผดิเอาอะไรต่ออะไรสารพัด นับกันแล้วได้ถึง 

๔๐ อย่างบ้าง ที่ยังไม่ได้นับเข้าไปด้วยบ้าง 

เช่น ยึดเอาตรง“เหนือสะดือ ๒ นิ้ว”อะไรงี้

ซึง่หากไม่ ใช่“เวทนา” ก็“ผิด”ไปหมด 

ทัง้นัน้แหละ อย่าดือ้ออกนอกพระวจนะ

หน่อยเลย  แต่ถ้าคุณไม่ยอมรับพระวจนะ

ก็แล้วไปสิ ก็จบ ต่างคนต่างก็นับถือกันไป  

เพราะชาวพุทธทกุวนัน้ีได้พากัน“หลง

เชื่อ”เป็น“ทฏิฐปุาทาน”แน่นแฟ้นจริงจงัสนิท

แล้ว ได้“หลงยึดติดวิธีปฏิบัติที่ผิด”จนเป็น 

“สีลัพพตุปาทาน”แน่นแฟ้นจริงจังสนิทแล้ว

หรือไม่ก็หลงเพ้อไปยึดได้อยู่แต่แค่ 

“อตัตวาทปุาทาน”แน้นแฟ้นจริงจงัสนิทแล้ว 

จึงไม่ได้เรียนรู้ฝึกฝนใน“กาม” ก็เลย“เต็มไป

ด้วย“กามุปาทาน”แน่นแฟ้นจริงจังสนิทกัน

อย่างปรากฏจริง ที่เห็นและเป็นอยู่ดาษดื่น 

จงึจริงทีสุ่ดตรงตามทีพ่ระพุทธเจ้าตรัส

ไว้เยี่ยมยอดแล้วสูงสุด ว่า เขาไม่รู้(อชานโต) 

เขาไม่เหน็(อปัสสโต) แต่เป็นความแส่หา เป็น

ความดิน้รน ของคนมตีณัหา ด้วยประการ 

ฉะน้ีเอง (พระไตรปิฎกเล่ม ๙ ตั้งแต่ข้อ ๕๑ ถึง ๖๓)

“โลกุตรจติ”ก็เป็นหมัน พูดกันไม่รู้เร่ือง 

ในสังคมพุทธ  ไปไหนมาสามวาสองศอกแน่

ชาวพุทธทุกวันนีแ้ม้จะเรียนจบ“วิชา” 

ความรู้พทุธศาสตร์ เป็นบัณฑติได้ปริญญา 

เอก๑๐ใบ ก็เถอะ ก็ยงัจะเป็นผู“้ติดยดึและ 

เสพโลกียรสของปุถุชน”ต้ังแต่หลงลาภ-หลง

ยศ-หลงสรรเสริญ-หลงสุขทางกามคุณ ๕ 

และหลงอัตตาเสพสุขอยู่ ไม่ต่างไปจากคน

ผู้ไม่ได้เรียนหนังสือเลยอยู่นั่นเอง 

ดีไม่ดีจะหนกัหน้าเกินหน้าไปยิ่งกว่าก็

เป็นได้ เพราะมี“ความรู้” มีบัญญัติที่จะยก

มาข่มคนที่เขาไม่มี ได้เลย 
ผู้ไม่มีก็ต้อง“อมโป้”(อึ้ง )ไปเท่านั้น

คนก็ใช้ “การเอาเปรียบ”กันอยู่แบบนี้

ผู้ัประสงค์“ชนะ”ผูอ่ื้น จึงยงัไม่หยดุหา

หลักฐาน-หาบัญญัติ-หาส่ิงอ้างอิงไวข้ ่มผู้อ่ืน 
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“จิต”ของผู้นั้นก็จะเป็นผู้ยังหลงติดยึด

และเสพสุขอยู่แม้แต่“รสสุขของอบายภพ” 

จึงหลงจมอยู่กับความเป็น“รสอบาย”นีแ้ม้

จะต�่าหยาบขนาดไหน เม่ือได้มาโดยง่าย โดย 

ไม่ล�าบากก็ยิ่งหลงว่า ตนมี“ทพิย์” คอืมีของ

ทิพย์ มีความบริบูรณ์ตามใจอยาก มีความ

สะดวกตามใจอยาก  มีโลกยีรสตามใจอยาก 

หรอืมรีูป-เสียง-กลิน่-รส-สมัผัสภายนอก

สัมผัสภายในตามที่ตนหลงว่า“จรงิ”ว่า“ต้อง

ได้ ต้องมี ต้องเป็นอยู”่ ก็เพราะ“อวชิชา”แท้ๆ

ผูมี้อวชิชาจงึไม่รู้จกัอาการของ“สังขาร”

“สังขาร”มันวนกันอยู่ตลอด เป็น“ปฏิ

สัมพัทธ์” คือ เป็นสภาพหมุนรอบเชิงซ้อน 

(ปฏินิสสคัคะ,คัมภีราวภาโส) ซ่ึงหมุนวนไปมา จะ 

วนสูงขึ้นๆไปหรอืต�่าลงเป็นชัน้  ๆ ผู้อวิชชา  

ย่อมไม่รู้ไม่เหน็“อาการ”น้ันๆ  จึงวนกันวุน่หมด  

ขึน้ก็ไม่รู้-ลงก็ไม่รู้ เป็นวงวนจากปากหอย 

ลงก้นหอย หรือจากก้นหอยข้ึนไปปากหอย  

ก็ไม่รู้ จะมีภาวะเล็กลงๆ -ใหญ่ข้ึน  ๆก็ไม่รู้ จะ

มีอยู-่จะหายไปไม่เหลือแล้ว ก็ไม่รู้

 ถ้ารู้ถูกแท้ ขึ้นสูงถึงปลายสุด ก็รู้จบ

สุด ไม่ใช่วนไปมาอยูใ่นมิติเดิม หรือวนหมุน

ลงต�่าไม่มีที่สุด และแถมกิเลสใหญ่ข้ึนหนาข้ึน 

อกีด้วยซ�้า  ถ้าเป็นอย่างน้ันก็ไม่มีวนัจบสุด 

ซ่ึงโลกียะน้ันมีแตกต่างกันอยู่ แต่ไม่รู้ 

ความจรงิ จึงไม่เป็นปรมัตถ์ขั้นโลกุตรธรรม

การท�าสมาธิหลับตาไม่มี“ธรรมะ ๒”

เพราะการท�า“สมาธิ”แบบหลับตาหลง

ว่าการท�า“อานาปานสติ”นัน้ต้องปฏิบัติใน 

ขณะหลบัตาเข้าไปอยู่ในภวงัค์ หรือการท�า

สมาธิคือปฏิบัติอย่างนีเ้ท่านัน้ จะปฏบิตั ิ

“อานาปานสติ”แบบลืมตาท�างาน ท�าไม่ได้

จึงเรียนรู้การปฏิบัติธรรมแบบลืมตา  

แล้วศึกษาเรียนรู้ด ้วยการสัมผัสจริง ไป

กับอายตนะ ๑๒  ปฏิบัติธรรมโดยมีหลัก 

“มรรค ๗ องค์” ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน

พระไตรปิฎกเล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๓ นี้ ไม่ได้...!!!

เห็นไหมว่า สัจจะของคุณไม่ครบ มัน

แค่วงแคบเท่าที่คุณปิดทวารรับ

ฉะน้ีแล ผู้หลงผดิ ผูย้งั“ไม่มีปรโตโฆสะ”  

ผู้ ปิดประตทูวารของตน ไม่แง้มรับทั้งแสง-

เสียง-รส-กล่ิน-สัมผสัผวินอก ยดึอยูแ่ต่ท่ีตนรู้

ของเดิมเท่าเดิมอยูอ่ย่างเดิมสุดด้ือดึง 

ย่อมชื่อว่า ยังไม่มีสัมมาทิฏฐิ ก็ยัง 

ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็น“โยนิโส มนสิการ”ได้

มากไปกว่าท่ีตนท�าได้เท่าเดิมอยูน้ั่นแล 

พระไตรปิฎกเล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๒-๒๕๓ 

ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นั้นมีเนื้อความว่าดังนี้

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสัมมา

ทิฏฐิของพระอริยะอันมีเหตุ(ุอุปนิสา)มีองค์

ประกอบ(ปริกฺขาร)แก่เธอทั้งหลาย พวกเธอ

จงฟังสัมมาทิฏฐินัน้ จงใส่ ใจให้ดี เราจัก

กล่าวต่อไป

ดกูรภิกษุทัง้หลาย ก็“สัมมาสมาธิ”ของ

พระอาริยะอันมีเหต(ุอุปนิสา) มีองค์ประกอบ

(ปริกฺขาร)คอืสัมมาทฏิฐ-ิสัมมาสังกัปปะ-สัมมา

วาจา-สัมมากัมมันตะ-สัมมาอาชีวะ-สัมมา

วายามะ-สัมมาสติ  เป็นไฉน?
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ดกูรภิกษุทั้งหลาย ความที่จติมีอารมณ์

เป็นหนึง่ (เอกัคคตา) ประกอบแล้วด้วยองค์ 

๗ เหล่าน้ีแลเรียกว่า “สัมมาสมาธิ”ของพระ 

อารยิะอันมีเหตุบ้าง มีองค์ประกอบบ้างฯ

ไม่ใช่ว่า มีอยู่องค์หนึ่ง คือ สะกดจิต

เข้าไปกับสิง่หนึง่ ภาวะหนึง่เท่านัน้ให้แนบ

แน่นแน่วแน่ “หนึง่-หนึง่-หนึง่ๆๆๆๆ” ไม่

ให้แยกเป็น ๒ กนัอย่างเหนียวหนึบยิ่งๆๆๆ

หากมันจะมีอะไรเป็น ๒ หรอืมาก

ขึ้นมาเทียบ เป็น“ธรรมะ ๒”เสมออีก ซึ่งมี

มากมายเท่าใดๆ ก็ยิ่งไม่ให้มีไม่ให้เป็นเลย

ก็นั่นแหละคือ ลัทธิ“หนึ่งเสมอ” หนึ่ง

ให้หนัก หนึ่งให้แน่น หนึ่งให้ ไม่มีโอกาสจะ

ออกมาเป็น ๒ กนัเลยเดด็ขาด แบบสะกดไว้

ฉะนีแ้ลคือ ลัทธิสะกดจิต(hypnotize) 

เป็นหนึ่ง เอาแต่หนึ่ง ไม่ใช่แบบวิจัยวิจารณ์

( ana l y ze ) หรอืเห็น“วิตก”(ที่ด�ารเิร ิม่ข ึน้มา) 

วิเคราะห์รู้แจ้งรู้จริงใน“วิจาร”(รู้ชัดในทุกจรณะ)

“สมาธิสะกดจิต”จึงเป็นแบบหนึ่ง

แตกต่างจาก“สมาธทิีม่วีจัิยวจิารณ์”ไป

กับกรรมกิริยาในทุกงานทุกการ ทั้งขณะท�า

อาชีพ-ขณะท�าอะไรต่างๆ-ขณะพูด-ขณะคดิ

นึก” ด้วยการใช้“ธรรมะ ๒”ศึกษาไปเสมอ 

ชัดเจนนะว่า สมาธิที่เป็น“สมัมาสมาธิ” 

ของพระอริยะนัน้ ต้องเกิดจากการปฏิบัติ 

“มรรค ๗ องค์” น่ันแหละชื่อว่า ครบทั้ง“สัมมา

อาชีวะ-สัมมากัมมันตะ-สัมมาวาจา-สัมมา

สงักปัปะ” ด้วย“สมัมาทิฏฐิ”เป็นประธาน 

และมี“สัมมาวายามะกับสัมมาสติ”ช่วย

ประธานไปเสมอ น่ันคือ มี“มรรค๗องค์”เป็น 

“เหตุ”(อุปนิสา) เป็น“เคร่ืองมือ”(ปริกฺขาร) ไม่ใช่ 

เกดิจากปฏิบัติ“หลับตาเข้าไปอยู่ในภวังค์” 

เป็นเหตุ(อุปนิสา) เป็นเครื่องมือ(ปริกฺขาร)

เหน็มัย้? ตรองตามได้ละเอยีดข้ึนม้ัย? 

ถ้าชดัเจนยิ่งว่า“วถีิทาง”หรือ“มรรควธีิ” 

(เหตุ=อุปนิสา)เป็น“เครื่องอุปกรณ์” หรือ“ของ

ที่จ�าเป็นหนึ่งชุด”(องค์ประกอบ=ปริกฺขาร)ใน

การใช้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลเป็น“สมาธิ”ของ

ศาสนาพุทธ นั้นคือ การมีวิจัยวิจารณ์ (ana-

lyze) ไม่ใช่“สะกดจิต”เข้าไปๆๆๆ(hypnotize)  

ว่าแตกต่างกันจริงๆ และยอมรับว่า ของ

พุทธคือ ใช้แบบ“มรรค ๗ องค์”กันจริงๆ ก็

เป็นอันรู้แจ้งรู้จบกันได้เสียที

จึงจะเรียกว่า “มรรควิธี”ในการปฏิบัติ

เพ่ือให้เกิด“สมาธิ”ของพระอาริยะเป็นส�าคญั 

เป็นวิถีทางท�าสมาธิแท้ของพุทธ ที่เรียกได้

ว่า “สัมมาสมาธิ”ถูกต้องที่สุด 

พระพุทธเจ้าตรัสยืนยันชัดยิ่ง ว่า ใน 

ศาสนาอ่ืน“ไม่มีมรรคองค์ ๘” ดังน้ัน ศาสนา

อ่ืนในโลก จงึไม่มี“สัมมาสมาธิ”ที่เป็นอารยิะ

มรรค ๘ จงึเป็น“วธีิปฏิบัติ”ของศาสนา

พุทธที่เป็นแบบฉบับเฉพาะในศาสนาพุทธ

เท่าน้ัน พระสมณโคดม เป็นผูต้รัสรู้เอง(สัมมา

สัมพุทโธ) ท่านเป็นเจ้าของธรรมนี้ ( ธรรมสามี)

ทรงย�้าอีกว่า “ทางนี้ทางเดียวเท่านั้น 

ไม่มีทางอื่น” แปลจากบาลีที่ว่า “เอเสวะ  

มัคโค นัตถัญโญ”  (พระไตรปิฎก เล่ม ๒๕ ข้อ ๓๐) 

อ่านต่อฉบับหน้า
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• นายหนุนดี

	 ครั้งนี้ก็ขอน�าเรื่องด	ีๆ 	ที่เป็นผลงานของรฐับาลยคุ	คสช.	ซึ่งรฐับาลยคุเลอืกตั้งเข้ามาไม่เคยท�าได้	จาก
การพาดหัวข่าวใหญ่ของ	น.ส.พ.ไทยโพสต์	ฉบับวันพุธ	๑๑	พฤษภาคม	๒๕๕๙	พาดหัวตัวยักษ์หน้า	๑	ว่า	:	

ใครว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีผลงาน?

	 รายละเอียดของหัวข่าวนี้มีว่า	:	รัฐบาลเผด็จการตบหน้ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง		มีมติเฉียบขาด
ยติุการส�ารวจ	 และการท�าเหมืองแร่ทองค�าทัง้หมดทัว่ประเทศ	 หลังพบปัญหาด้านสิง่แวดล้อม	 กระทบ
สุขภาพประชาชนเกิดความขัดแย้งในพื้นที่	โดยให้มีผลตั้งแต่สิ้นปี	’๕๙	เป็นต้นไป

“ประยุทธ์”	สั่งเร่งคืนสภาพพื้นที่ชดเชยเยียวยาคนงานและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ	
	ขณะที่บริษัทท�าเหมืองแร่ทอง	“พล่าน!”	เตรียมหาช่องฟ้องร้อง

      

						ท่าน	พล.อ.ประยุทธ์	จันทร์โอชา	ได้กล่าวในเรื่องนี้ว่า	:	
      “ที่ผ่านมาพอเพียงหรือยังกับผลเสียที่เกิดขึ้นมา ทั้งเรื่องน�้า เรื่องดิน เรื่องสารหนัก บางค่าก็
สูง บางค่าก็ต�่า เพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่า เราจะท�าอย่างไรกับมัน”
	 	 	 	 	 	 นี่แหละคือผลงานที่จับต้องได้อีกผลงานหนึ่งของรัฐบาลชุดนี้ของ	คสช.ยุค	 พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา	ยังไม่ต้องพูดถึงการตอบโต้พวกมหาอ�านาจอย่างอเมริกา	และยุโรปอย่างมีกึ๋น	ดูประเทศไทย
จิ๋วแต่แจ๋ว	มีพลังพิเศษที่มิให้ใครข่มขี่แบบหมาป่ากับลูกแกะ

รัฐบาลเผด็จการตบหน้ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง

มีมติเฉียบขาดยุติการส�ารวจ และการท�าเหมืองแร่ทองค�าทั่วประเทศ
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อาจารย์จ�ารัส

ทีม สมอ.สีสันชีวติ วิสัยทัศน์ในการปฏิรูปด้านการศึกษา

“พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้คุณภาพที่ยั่งยืน  คืนการศึกษาให้ชุมชน
ชูคุณธรรมน�าความรู้คู่ทักษะชีวิต เรียนรู้บูรณาการภูมิปัญญา

ศึกษาเรียนรู้คู่ปราชญ์ชาวบ้าน ผ่านการฝึกปฏิบัติจริง
อิงวิถีความเป็นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน  

บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมและเศรษฐกิจพอเพียง”

ช่วงชิง• ครูแท้-ครูไท ในวิถีพุทธ •
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พื้นฐานชีวิตที่ดีงาม สร้างเด็กชายคนหนึ่ง
ให้เติบโต เป็นพระเอกนิยายน�้าดีของสังคม
	 ค ุณพ่อ-ค ุณแม่รับราชการครูในชนบทที ่
โรงเรียนบ้านเกษมสุข	 ทั้งโรงเรียนมีครูเพียง	 ๒	
คน	พ่อเป็นครูใหญ่	แม่เป็นครูน้อย	ผมเป็นลูกคน
ที่	๓	ทุก	ๆ 	วันที่พ่อแม่ไปท�างาน	ผมก็จะวิ่งตามไป
ด้วย	ทัง้	ๆ 	ท่ีอายุยังไม่ถงึเกณฑ์เข้าเรยีนชั้นประถม
ปีที่	๑	ไปถึงโรงเรยีนก็เข้าเรยีนกบัรุน่พ่ี	อยากเรยีน
ห้องไหนก็ได้	 	 เรียนไปเล่นไปตามประสาเด็ก	 สิ่ง
แวดล้อมของครอบครวัช่วยให้ผมรกัการเรยีนรูม้า
ตั้งแต่เดก็	ๆ 	ผมจงึมโีอกาสได้ศกึษาเรยีนรูส้ิ่งใหม่	ๆ  
อยู่ตลอดเวลา	
	 นอกเวลาราชการ	 พ่อแม่ยังมีอาชีพเสริม
หลายอย่าง	เช่น	ท�านา	ท�าสวน	ใช้ชวิีตพึ่งพาตนเอง	
ถ้าเป็นปัจจุบันก็คงเรียกได้ว่า	 “เป็นครอบครัว
เศรษฐกิจพอเพียง”	 พ่อแม่เลี้ยงดูด้วยการท�างาน
เป็นตัวอย่างมากกว่าบอกกล่าวด้วยวาจา	 	 การ
ท�างานช่วยครอบครัว	 ทุกวนัหลังเลิกเรียน	 และ
ก่อนเข้าเรยีนตอนเช้า	ผมจะมโีอกาสช่วยพ่อแม่ท�า
นา	ท�าสวน	ได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงซึ่งซึมซับ
มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน	 ท�าให้ผมรักการท�างาน	
มีความขยัน	อดทน	ต่อสู้	หนักเอา	เบาสู้	
	 พ่อแม่ไม่ดื่มเหล้า	ไม่สูบบุหรี่	ไม่เล่นการพนัน	
สิง่แวดล้อมทีป่ราศจากอบายมุขท�าให้ผมไม่ติดสิง่
เสพติดทุกชนิด	มาถึงทุกวันนี้	ชีวิตช่วงรับราชการ
ใหม่	ๆ 	เข้าสังคมกับเพื่อน	ๆ 	มีกิน	สูบ	ดื่ม	เสพบ้าง	
ไม่นานก็เลิกเพราะไปหลงกับค่านิยมผิด	ๆ 	 ของ

สังคมราชการทั่วไป	 ด้วยความเข้าใจผิดคิดว่า	
เหล้า	บุหรี่	นารี	การพนัน	เป็นสิ่งที่โก้หรู	แท้จริง
เราถูกมอมเมาให้หลงผิดต่างหาก	 แต่เพราะมีสิ่ง
แวดล้อมในครอบครวัที่ด	ี	จงึมภีมูคิุม้กนัที่เข้มแขง็	
มั่นคง	แม้หลงผิดไปชั่วขณะหนึ่งก็สามารถสลัดทิ้ง
ออกไปได้		
	 ผมมีชีวิตอยู่ใกล้ชิดกับวถิีชุมชน	 ซึง่เป็นวถิี
แห่งความรัก	 ความเอือ้อาทร	 ความมีน�้าใจ	 วิถี
แห่งการแบ่งปัน	 ช่วยเหลือเกื ้อกูลซึ ่งกันและ
กัน	 สังคมชนบทไม่มีตลาดขายสินค้า	 อาหาร	
ผัก	 ปลา	 ทุกครอบครัวท�านา	 ท�าสวน	 ไม่มีการ
ซื ้อขาย	 	 ทุกสิ ่งทุกอย่างอุดมสมบูรณ์	 ในน�้ามี
ปลา	 ในนามีข้าว	 ต่างจากปัจจุบันมาก	 ปัจจุบัน
ในน�้าไม่มีปลา	 	 ในนามีแต่สารเคมี	 ครอบครัวมี 
หนี้สิน	ชีวิตผู้คนมีแต่ความเห็นแก่ตัว		ในอดีตการ 
ท�านา	 ท�าสวน	 ท�าไร่ของคนในชนบทใช้ปุ๋ยคอก 
แทนปุ๋ยเคมี	 ใช้ควายไถนาแทนควายเหล็ก	 ใช้

นายจ�ารัส ช่วงชิง
๑.ประวัติ/ครอบครัว
	 อายุ	๖๑	ปี		สมรสกับนางจริยา	ช่วงชิง	อดีตครู	ค.ศ.๓	
ระดับ	๘	มีบุตร	๒	คน
เกิด			๑๔	พฤศจิกายน	๒๔๙๗	ที่บ้านเกษมสุข	ต.ลือ	อ.พนา	
จ.อุบลราชธานี	(ปัจจุบันขึ้นกับ	จ.อ�านาจเจริญ)
	 -	อดตี			รบัราชการ		ต�าแหน่งผูอ้�านวยการสถานศกึษา	
ระดับ	 ๘	 โรงเรียนบ้านกุดเสถียร	 อ.เลิงนกทา	 	 จ.ยโสธร		
สงักดักรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น	กระทรวงมหาดไทย
	 -	ปัจจุบัน	 	ข้าราชการบ�านาญ		 เกษียณอายุราชการ

เมื่อ	๓๐	กันยายน	๒๕๕๘
	 -	คุณวุฒิการศึกษา(สูงสุด)	 การศึกษามหาบัณฑิต	
(กศ.ม.)	 สาขา	 การบริหารการศึกษา	 จากมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
	 -	เครื่องราชอสิรยิาภรณ์สงูสดุ		ชั้นสายสะพายประถมา- 
ภรณ์มงกุฎไทย	(ป.ม.)	

๒.เกียรติประวัติและผลงานดีเด่น
-	 ปี	 พ.ศ.๒๕๕๓	 	 มีมติร่วมกับชุมชนถ่ายโอนภารกิจการ
ศึกษา	ไปสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กรมส่งเสรมิการ

• คู่ครู-คู่ชีวิต

3
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วัวเทียมเกวียนบรรทุกสิ่งของ	 	 	พืช	ผัก	ผลไม้ก็
ปลอดภัย	 หาที่ไหนก็ได้	 ตามริมรั้ว	 สวนครัว	 ผัก
ป่านานาชนิดมีให้กินตลอดปี	 สุขภาพของผู้คน 
แข็งแรง	คนวัย	๗๐-๘๐	ปี	ยังแข็งแรง	ท�างานได้
ไม่เป็นภาระลูกหลาน	 ปัจจุบันสังคมสิ่งแวดล้อม
เป็นพษิ	ผู้คนร่างกายอ่อนแอ	เป็นสารพดัโรค	ไม่ว่า 
เบาหวาน	 ความดัน	 ไตวาย	(ตายไว)	 โรคหัวใจ	
สาเหตุส�าคัญก็มาจากพฤติกรรมการบริโภคและ
ความเห็นแก่ตัว	 ความเห็นแก่ได้ของพ่อค้าผัก 
ผลไม้	 อาหารต่าง	ๆ 	ต้องแช่ด้วยฟอร์มาลีน	 และ
ดินประสิว	

	 หลังจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่	๗		คุณ
ปูพ่าผมไปฝากไว้กบัหลวงปูท่ี่วัดพระเหลาเทพนิมติ	
จังหวัดอุบลราชธานี		
	 ชวิีตช่วงนั้น	ได้มโีอกาสศกึษาเรยีนรูพ้ระพทุธ-
ศาสนา	 ซึ่งถือเป็นความโชคดีของผมที่ได้ลิ้มรส 
พระธรรม	แม้เป็นเพยีงเปลอืกนอกของศาสนา	(ยงั
ไม่รู้แก่นแท้ของศาสนา)	 ก็ยังดี	 อย่างน้อยก็เป็น 
พื้นฐานการศึกษาเรื่องศาสนามาจนถึงปัจจุบัน
	 เด็กชนบทในอดีตจะไม่มีสิ่งยั่วย้อมมอมเมา
เหมือนในปัจจุบัน	 แม่จี่ข้าวจี่จิ ้มปลาร้า	 (ข้าวจี่
จ�้าปลาแดก)	 ก็แสนจะอร่อย	 ไม่มีพิซซ่า	 บะหมี่
ส�าเร็จรูป	ไม่มีร้านเกม	ร้านเหล้า	กีฬาก็แทรกอยู่
ในวิชาเกษตร	 จับจอบจับเสียม	 ขุดดิน	 พรวนดิน	
ปลูกผัก	รดน�้าต้นไม้	นี่คือวิชาพละสมัยก่อน	ได้ทั้ง
เหงื่อ	ได้ทั้งพืชผักไว้กิน	และได้สุขภาพที่แข็งแรง
	 ผมได้ซึมซับเรียนรู้เรื่องการปกครอง	 การอยู่
ร่วมกนัฉนัพี่น้อง	มเีรื่องราวอะไรเกดิข้ึนในหมูบ้่าน
ไม่ต้องวิง่ไปพึ ่งพาทนายหรือศาล	 ผู้ใหญ่บ้าน 
ครูใหญ่	 หลวงพ่อที ่วัดจะเป็นที ่พึ ่งของคนใน
ชุมชน	 ทุกครั้งที ่มีปัญหาเกิดขึ้นในหมู่บ้าน	 ผม
จะตามคุณพ่อไปทุกครั ้ง	 และจะได ้รับรู ้การ
แก้ปัญหา	 การให้อภัย	 โดยมีผู ้หลักผู ้ใหญ่เป็น
สักขีพยาน	 	 หลวงปู่	 ผู ้ใหญ่บ้านและครูใหญ่
เปรียบเหมือนผู ้พิพากษาประจ�าหมู ่บ ้าน	 จบ
ลงด้วยความเข้าอกเข้าใจกัน	 นับเป็นชีว ิตที ่
เรียบง่าย	งดงามจริง	ๆ 	

ปกครองท้องถิ่น	กระทรวงมหาดไทย	จนถงึปัจจบุนั	(๒๕๕๗)
-	 ปี	 พ.ศ.๒๕๕๗	 	 ได้รับแต่งตั ้งเป็นคณะอนุกรรมการ 
เครือข่ายการศึกษาทางเลือก	 โรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรยีนของชมุชน	ตามค�าสั่งกระทรวงศกึษาธกิาร	ที	่สพฐ.
๓๖๑/๒๕๕๗		ลงวันที	่๑๘	เมษายน		๒๕๕๗		ลงนามโดย	นาย
จาตุรนต์		ฉายแสง		รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
-	 ปี	 พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๗	 เป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงด้าน
การน�าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก	 โดยเน้นกระบวนการ
ฝึกปฏิบัติจริง
-	 ปี	 พ.ศ.๒๕๕๗	 	 ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์
ประสานงานเครือข่ายการศึกษาทางเลือก	 โรงเรียนขนาด

เล็กและโรงเรียนของชุมชน	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			
ตามค�าสั่งส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ที่	
๕๘๘/๒๕๕๗			ลงวันที่		๑๖		พฤษภาคม		๒๕๕๗		ลงนาม
โดย	 นายอภิชาต	 จีระวุฒิ	 เลขาธิการคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
-	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐-๒๕๕๗	 เป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงด้าน
การน�าภูมิปัญญาท้องถิน่	 มาบูรณาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก	 โดยเน้นกระบวนการ
ฝึกปฏบิตัจิรงิ		องิวถิชีมุชนบนพื้นฐานการมส่ีวนร่วมระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน
๓.ความรู้ ความสามารถอันเป็นที่ประจักษ์
-		ปี	พ.ศ.	๒๕๕๐	ได้รบัคัดเลอืกจาก	สพฐ.	ไปแสดงผลงานใน
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ณ วันที่ชีวิตเกิดจุดหักเห
	 ผมเข้ารับราชการปี	 ๒๕๑๗	 เป็นครูรุ่นแรก
ของโรงเรียนม่วงสามสิบอมรวิทยา	 ซึง่ช่วงนั้น
ผมพยายามที ่จะใช้ความรู ้ทางด้านวิชาครูมา
พฒันาการศึกษา	ในปี	๒๕๒๐	ผมย้ายจาก	โรงเรยีน
ม่วงสามสิบมาอยู่ที่โรงเรียนเลิงนกทา	 จ.ยโสธร	
เป็นโรงเรยีนแนวใหม่ขนาดใหญ่ประจ�าอ�าเภอ	เป็น
โรงเรียนในฝัน		อยู่มาร่วม	๓๐	ปี	ช่วงปี	๒๕๒๖	
พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์และท่านพลตรีจ�าลอง 
ศรีเมือง	คณะสมณะ	น�ากองทัพธรรมอบรมธรรม
แก่ครูทั่วประเทศ	 โรงเรียนเลิงนกทาก็เป็นหนึ่งใน
นั้นที่กราบนิมนต์ท่านมาอบรมธรรมที่โรงเรียน	
	 ก่อนหน้านั้นผมก็เหมือนครูทั่ว	ๆ 	ไป	 กิน	 สูบ	
ดื่ม	 เสพ	 	 ครบทุกอย่าง	 ดื่มเหล้า	 สูบบุหรี่	 มี 
หนี้สินเหมือนคนอืน่	 	 ภายหลังก็ได้ธรรมะช่วย 
แต่ก ็ย ังอย ู่ก ับสังคมที ่เขาเห็นว ่าธรรมะไม ่ มี
ประโยชน์ต่อชีวิต	 เกิดมาชาติหนึ่งถ้าไม่กินสูบดื่ม
เสพมันเป็นเรื่องทรมานชีวติ	 เกิดมาทัง้ทีต้องท�า
ตามที่เราอยาก	 อยากกินอะไร	 กิน	 อยากเที่ยว	
เที่ยว	 ถือเป็นก�าไรชีวิต	 แต่พอได้รับธรรมะดี	ๆ  
แล้ว	 เราเห็นเลยว่านั่นขาดทุนแล้ว	 ท�าไมต้อง
ท�าลายคุณค่าของมนุษย์ด้วยอบายมุขอย่างนัน้ 
ครูต้องเป็นแม่พิมพ์ที่ดี	แต่ครูส่วนใหญ่บอกให้เด็ก
ท�าตามที่ครูพูดสอน	 อย่าท�าอย่างที่ครูท�า	 ซึ่งมัน
ไม่ใช่	 เช่น	 เด็กถามว่าเหล้าบุหรี่ไม่ดี	 ท�าไมครูยัง
ดื่มเหล้า	สูบบุหรี่	ครูก็มักจะตอบว่า		มันคนละวัย	

เธอยงัเลก็อยู	่ยงัไม่มรีายได้	พอโตหน่อยค่อยท�าตา
มส	ิไม่ได้สอนเดก็เลยว่า	ยงัไง	ๆ 	มนักไ็ม่ดนีะ	เพราะ 
ตัวเองท�าอยู่	คงไม่อยากด่าตัวเอง
	 ผมได้รับธรรมะจากชาวอโศก	 ท�าให้ผมรู้สึก
ว่า	 คุณค่าชีวิตคนไม่ได้อยู่ที่การวิง่ตามค่านิยมกิน
สบูดืม่เสพ	แต่มนัน่าจะเป็นวิถอีย่างนี้	นี่คอืของแท้
ของจริง	ผมจึงมั่นใจ		น�าเอาหลักการแนวคิดของ
ชาวอโศกมาใช้พัฒนาตนเองและครอบครัว	

งาน	“มหศัจรรย์เดก็ไทย”	ณ	อมิแพค	เมอืงทองธาน	ี	จงัหวดั
นนทบุรี		ระหว่างวันที่	๑		-	๓		พฤศจิกายน		พ.ศ.	๒๕๕๐
-	เป็นผูน้�าจดัท�าโครงการส่งเสรมิภูมปัิญญาท้องถิ่น	“ผ้าทอ
พื้นเมือง	ย้อมสีธรรมชาติ”	
	 ได้รับคัดเลือกจากคุณหญิงกษมา	วรวรรณ	ณ	อยุธยา	
เลขาธกิาร	กพฐ.	ให้เป็นโรงเรยีนดเีด่นด้านการน�าภมูปัิญญา
ท้องถิ่นมาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ	 และได้มอบหมายให้บริษัท	 จินตนาการ	 จ�ากัด				
มาถ่ายท�าสารคดภีมูปัิญญาผ้าทอพื้นเมอืง	ย้อมสธีรรมชาติ	
เพื่อน�าไปประชาสัมพันธ์	 เผยแพร่ให้เป็นตัวอย่างแก่
โรงเรียนอื่น	ๆ 		ถ่ายทอดออกอากาศทางสถานีวทิยโุทรทัศน์
แห่งประเทศไทย	ช่อง	๑๑		เมื่อวันที่		๑๙		ตุลาคม		๒๕๕๐

๔.งานปัจจุบัน
	 มีงานเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	ทั้งที่เป็นงานในครอบครัวและงาน
ช่วยเหลือสังคม
๑)	งานเกษตรอินทรีย์	 	ปลูกพืช	ผัก	ผลไม้	ท�านาข้าว	ท�า
ปุ๋ยหมัก	ฮอร์โมนพืชใช้ในครัวเรือนและแบ่งปันเพื่อนบ้าน
๒)	งานการศึกษา				ช่วยอบรมสมัมนาคุรชุาวอโศก	ด้านการ
จัดกิจกรรมเรียนรู้บูรณาการผ่านการปฏิบัติจริง	
๓)	งานมูลนิธิ				เป็นที่ปรึกษามูลนิธิเด็กของ	นพ.ประเวศ	
วะสี/อ.พิภพ	ธงไชย/อ.รัชนี	ธงชัย
๔)	งานวิทยากร		ช่วยงานอบรมผู้น�าชุมชนตามแนวตะเข็บ
ชายแดนของกองก�าลังสุรนารี

ได้รับธรรมะจากชาวอโศก

ท�าให้ไม่วิ่งตามค่านิยม กิน สู บดื่ม เสพ
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ปี ๒๕๕๐ โรงเรียนกุดเสถียรถูกยุบ 
	 ผมเกิดความคิดว่า	 ท�าไมไม่ใช้ความสามารถ
ที่เรามีไปพัฒนาหรือแก้ปัญหาของโรงเรียนที ่
ขาดแคลน	เพราะโรงเรยีนเลงินกทาพร้อมทกุอย่าง
ทั้งบุคลากร	 งบประมาณ	 สถานที่	 เป็นโรงเรียน
ขนาดใหญ่	 เรียกร้องอะไรก็ได้	 ผมเองท�างานกับ
ชมุชนมาตลอด	แต่สังคมเมอืงไม่เอื้อต่อการท�างาน	
เป็นบรรยากาศของครูที ่เช้ามาเย็นกลับ	 ความ
ผกูพันระหว่างโรงเรียนกับชุมชนไม่มีเลย	 ครูท�า
หน้าที่เหมือนคนรับจ้างสอน	 จิตวิญญาณครูไม่มี	
ผมอึดอัดมาหลายปีที ่ท�างานลักษณะที่ไม่มีส่วน
ร่วม	คือ	คณะกรรมการการศึกษา	๑๔-๑๕	คน	มี
แต่ต�าแหน่ง	เช่น	ผู้ก�ากับ	คหบดี	พ่อค้า	ประชาชน
โดดเด่นทั้งนั ้น	 แต่เวลาประชุมแทบจะไม่มีใคร
มา	 	 เหมือนเขาอยากมีชื่อแต่ไม่อยากท�าหน้าที	่
จึงไม่เกิดประโยชน์อะไร	 ตอนเย็นจะประชุมแล้ว 
องค์ประชุมก็ยังไม่พร้อม		ภารโรงต้องวิ่งโร่ไปตาม 
บ้านท่านให้เซ็นชื่อเพื่อให้ครบองค์ประชุม
	 ผมคิดว่าเราน่าจะเอาวิถีที ่เราปฏิบัติได้ไป
พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก	 เพราะความจริงแล้ว
ไม่มใีครสนใจโรงเรยีนขนาดเลก็	เหมอืนเป็นแค่ทาง
ผ่านของผู้บรหิาร	ก่อนจะสอบผู้บรหิารรุน่ใหม่	เขา
จะโยกผู้บรหิารโรงเรยีนขนาดเลก็ไปอยูใ่นโรงเรยีน

ขนาดใหญ่ขึ้น	ทิ้งต�าแหน่งของโรงเรียนขนาดเล็ก
ให้ว่างไว้เป็นสนิค้าเหลอืเลอืก	ไม่มคีนลงแล้ว	ไว้รอ
ผูบ้รรจใุหม่	ส่วนผูบ้รรจเุข้าไปใหม่กบ็รหิารแบบรอ
วันได้ย้ายไม่ใช่ไปพัฒนา	แต่ผมกลับคิดว่า	ถ้าเรา
จะวัดศักยภาพผู้บริหารที่แท้จริง ไม่ควรวัดจาก
การบริหารโรงเรียนที่มีพร้อมหมดแล้ว เพราะ
โรงเรยีนแบบนั้นใคร ๆ  กบ็รหิารได้ ถ้าจะวดัจรงิ 
ๆ ต้องบริหารโรงเรียนที่ขาดแคลน ที่ไม่มีใคร
สนใจมากกว่า
	 จากนั้นผมก็สมัครสอบ	 สอบได้แล้วก็เลือก
รายชื่อโรงเรียนตามที่เขาขึ้นไว้	 	 คนสอบได้ที่ดี	ๆ  
มีสิทธิเลือกก่อน	 ผมเป็นคนแรกที่ได้สิทธิเลือก
ผมเลือกโรงเรียนที่แย่ที ่สุด	 เพราะรู ้มาก่อนว่า	
โรงเรียนนี้ถูกยุบแล้ว	 แต่ชาวบ้านไปประท้วงและ
ขอคืนมาได้

ตั้งใจเอาหลักการของพ่อท่านไปแก้ปัญหา
 ผมตัดสินใจเลือกโรงเรียนเล็ก	 เพราะผมรู้
ประวัตโิรงเรยีนนี้	ถ้าเปรยีบเหมอืนคนไข้	โรงเรยีน
นี้ก็อยู่อย่างสิ้นหวัง	หมอไม่รับรักษา	สิ่งที่ผมทราบ
เกี่ยวกับโรงเรียนนี้คือ	๑.	ถูกยุบ	๒.	ไม่มีผู้บริหาร	
๓.	มีครูในโรงเรียน	๑	คน	๔.	แม้แต่ชื่อโรงเรียน	
บางคนเรียกว่า	 โรงเรียนชายขอบบ้าง	 โรงเรียน
เล็กชายป่าบ้าง	โรงเรียนไอซียูบ้าง	เมื่อมาท�างาน
อุปสรรคแรกคือ	 ปัญหาการบริหารจัดการเพราะ
ต้องมาต่อสู้กับความรู้สึกของชาวชุมชนที่มีต่อผม		
พวกเขาเชื่อว่าผมก็คงเหมือนผู้บริหารอื่น	ๆ 	ที่ผ่าน
มา	ไม่มีใครจะจริงใจมาพัฒนาโรงเรียน	อยู่ไม่กี่วัน
ก็ไปแล้ว	 ผมเข้าใจพวกเขา	 ตั้งใจว่าต้องท�าให้ได	้
เพยีงขอให้อยูบ่นพื้นฐานความจรงิใจต่อกนัเท่านั้น	
	 ผมวางแผนว่าจะพฒันาโรงเรยีนนี้อย่างไร	ผม
เริ่มจาก	 ๑.	 หาจุดแข็งของโรงเรียนว่ามีอะไรบ้าง	
เนื่องจากที่นีม่คีรหูนึ่งคน	ผมกม็องหาครภูมูปัิญญา
เข้ามาสอนแทนซึ่งโรงเรียนอื่นไม่ท�าหรอก	 เขา 
รอครูที่จะบรรจุตามต�าแหน่งราชการอย่างเดียว		
จุดแข็งทีพ่บคือทีน่ี่เป็นศูนย์ทอผ้าไหมในโครงการ
พระราชด�าริของสมเด็จพระราชินี	 	 แต่คุณยาย

ผมเป็นคนแรกที่ได้สิทธิเลือก

ผมเลือกโรงเรียนที่แย่ที่สุด

เพราะผมรู้มาก่อนว่า โรงเรียนนี้ถูกยุบแล้ว

แต่ชาวบ้านไปประท้วงและขอคืนมาได้
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ทีท่อผ้าให้โครงการกท็�าไปโดยไม่เคยมาเชือ่มโยง
กับโรงเรียน		ครูที่โรงเรียนก็เช้ามาสอน-เย็นกลับ
บ้าน	 เสาร์-อาทิตย์หยุด	 	 ชุมชนก็ทอผ้าไปตาม
สั่ง	 เสร็จแล้วก็ส่งเข้าส�านักพระราชวัง	 ต่างฝ่าย
ต่างอยู่	 ผมเห็นแล้วว่าคุณยายนักทอผ้านี่แหละ
คือครูภูมิปัญญาที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ	์
เนื่องจากผมตั้งใจไว้ว่าจะบริหารโดยให้ชุมชนทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วม	 เพราะทุกคนมีความส�าคัญ	
แต่ละคนมีความเก่ง	 มีความฉลาดของเขาเอง	
อยู่ทีเ่ราจะน�ามาใช้อย่างไร	 ให้พวกเขาผนึกก�าลัง 
ความเก่งความฉลาดนั้นมาพัฒนาโรงเรียนและ
ชุมชน	 เพราะผมมั ่นใจว่าไม่มีชุมชนไหนไม่รัก	
โรงเรียนของตน	 แต่เพราะขาดการประสาน
สัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารโรงเรียนกับชุมชน	 ถ้า	
โรงเรียนไม่เปิดประตู	 ชุมชนก็เข้าไม่ได้	 เพราะ
ครูก็คิดว่า	 หน้าที่ต่อโรงเรียนคือครูและผู้บริหาร 
เขาจ้างพวกฉันมาสอน	 ชุมชนก็คิดว่าครูมีหน้าที่
สอน	 ชุมชนก็มีหน้าที่ส่งลูกไปโรงเรียน	 แล้วฉันก็
ท�างานของฉัน	 เป็นลักษณะหน้าที่ใครหน้าที่มัน	
ซึ่งไม่ถูกต้อง

ผ่านอุปสรรคด้วยปัญญา
บวกความจริงใจเต็มร้อย
	 ผมรู้อยู่พวกเขาไม่ให้ความร่วมมือ	 เพราะคิด
ว่าผมคงไม่ต่างจากผู้บริหารคนก่อน	ๆ 	 ขั้นแรก	
ผมจึงไปเชิญครูภูมิปัญญามาช่วยสอน	 ซึง่แสดง
ว่าผมกบัครูภูมิปัญญาเป็นพวกเดียวกัน	 ต่อมาผม 
ติดต่อผู้น�าชุมชน	พวก	อบต.	อบจ.	ก�านัน	ผู้ใหญ่-
บ้าน	 ประธานกลุ่มสตรีและผู้น�าชุมชนด้านอื่น	ๆ  
เข้ามาท�างานร่วมกัน	 ผมบอกพวกเขาว่า	 ผมขอ
มาร่วมท�างานกบัเขา	 ใหม่	ๆ 	เขาก็ยังไม่มา	 ผมจึง
พยายามปรับพฤติกรรมของผมเองและใช้ความ
จริงใจ	 ผมแปลี่ยนวิถีที ่ผู ้บริหารเดิม	ๆ 	ท�า	 พอ
โรงเรียนเลิกปุ๊บแทนที่จะกลับบ้าน	 ผมแวะเวียน
ไปตามบ้านต่าง	ๆ 	คุยกับคนนี้คนนั้นบ้าง	 และถ้ามี
ประชุมบูรณาการประจ�าเดือนของชุมชน	ผมบอก
ผู้ใหญ่บ้านไว้ว่าอย่าลืมเชิญผมด้วย	 เขาถามว่า 

ผมจะท�าอะไร	 ผมว่าจะขอรายงานความก้าวหน้า
และอปุสรรคปัญหาในการบรหิารจดัการ	โรงเรยีน
ซึง่ท�ามา	๒–๓	เดอืนแล้วเพื่อชาวบ้านจะได้รูปั้ญหา
และช่วยกันแก้ไข	
	 ตอนแรกที่ผมไป	มีบางคนแซวผม	คือเวลาที่
ชาวบ้านประชุม	เขาจะไปที่ศาลากลางบ้านเต็มไป
หมด	เวลาผมขึ้นไปพูด	เขาถามว่า		แล้วจะอยู่ได้
กี่วัน	 ผมว่าจะอยู่จนกว่าชาวบ้านจะไล่ผม	 ต่อมา 
ในที ่ประชุมอีกครั ้ง	 มีคนถามว่าจะอยู ่จริงหรือ	
ขอ	 ๑	 วาระเท่ากับนักการเมือง	 อยู่ให้ได้	 ๔	 ป ี
ผมบอกว่า	 ผมไม่คิดจ�านวนปี	 ถ้าชุมชนไม่รับ	 ไม่
ต้องการผมเป็นเพื่อนร่วมพัฒนาแล้ว	 ผมจะเดิน
ออกจากหมู่บ้านนี้ทันที	 เสร็จแล้วผมก็ไม่ได้สนใจ
อีกว่าใครจะว่ายังไง	 แต่มีคนหนึ่งที่เป็นประธาน
ด้านการศึกษามาเล่าให้ฟังทีหลัง	 เวลาผมขับ
รถ	 ผมจะไม่เปิดแอร์	 ผมเปิดหน้าต่าง	 ขับรถไป 
ช้า	ๆ 	ทักทายผู้คนตลอดเส้นทาง	 ถ้าเขาหันหลัง
อยู ่ผมก็บีบแตรทักว่าไปไหนครับอย่างยิ ้มแย้ม
แจ่มใส	 เขาก็เริ ่มเลื ่อมใสและพูดกันว่าผมเป็น
คนไม่ถือตัว	แต่เขาไม่ได้บอกผมในตอนนั้น	ผมท�า 
อย่างนีอ้ยู	่๔-๕	เดอืน	กเ็หน็ว่าชาวบ้านเริม่เดนิเข้า
มาที่โรงเรียน	แสดงว่าวิธีนี้ใช้ได้	

บริหารโดยให้ชุมชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

ให้พวกเขาผนึกก�าลังความเก่งความฉลาดนั้น

มาพัฒนาโรงเรียนและชุมชน
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นวัตกรรมบ่มรัก ปักศรัทธา
บนหลักปรัชญาพุทธวิถี
	 ในช่วงนั้นกระทรวงศึกษาธิการ	 โดยคุณหญิง
วรวรรณ	กษมา	ณ	อยธุยา	มกีารประกวดการสร้าง
นวัตกรรมการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรยีน
กับชุมชน	 ทางส�านักงานเขตการศึกษาที่ผมสังกัด
ก็ควานหา	 กว่า	 ๒๐๐	 โรงเรียนในเขตเพื ่อส่ง 
ประกวด	สุดท้ายก็เลือกโรงเรียนกุดเสถียร	
	 ผมตั้งชื่อนวัตกรรมว่า	“นวัตกรรมบ่มรัก ปัก
ศรทัธา บนหลักปรชัญาพทุธวถิ”ี	ผมคดิว่าตนเอง
เป็นลูกศิษย์พ่อครูสมณะโพธิรักษ์	 ต้องปิดท้าย
ด้วยพุทธศาสนา	 ผมมั่นใจว่าจะบ่มรัก	 ปักศรัทธา 
ให้เกิดจงได้ด้วยหลักปรัชญาของพุทธะ	 การท�า
นวัตกรรมจะเริ ่มจากความเป็นมา	 ปัญหา	 รูป
แบบของนวัตกรรม	 ส�าหรับผม	 มีหัวใจหลักใน
การด�าเนินการอยู่ ๔ ข้อ คือ เข้าร่วม เข้าหา 
ปรึกษา และให้เกียรติ
 การเข้าร่วม	มีทั้ง	๒	ทาง	คือ	๑.ชุมชนมีการ
ประชมุ	ผมจะเข้าร่วมทกุครั้ง	ร่วมคดิร่วมวางแผน	
ร่วมท�า	ร่วมจัดสถานที่	 ร่วมเป็นเจ้าภาพ	ไม่ใช่ไป
ร่วมแค่วันมีงานเท่านั้น	 ๒.เชิญชาวบ้านมาร่วม
ช่วยงานโรงเรียนเสมอ	 ไม่ใช่มาเฉพาะวันมีพิธี
เปิด	แต่มาช่วยต้ังแต่ขั้นวางแผนจนถงึขั้นร่วมเป็น 

เจ้าภาพเช่นกัน
 การเข้าหา		คือ	ผมแวะเวียนไปคุยกับเขาที่
บ้านหลังโน้นหลังนี้ให้เกิดความผูกพัน
 ปรึกษา	นี่เป็นเทคนิคจิตวิทยาพื้นฐาน	ถ้าเรา
ให้เกียรติคนอื่นและยอมไปขอค�าปรึกษาจากเขา	
เขาจะรู้สึกว่าเราเห็นเขาส�าคัญ	 ผมขอค�าปรึกษา
จากพ่อใหญ่แม่ใหญ่ในชุมชนเสมอ	 ซึ่งเขาก็พูดกัน
ว่าผมให้เกียรติชุมชนมาก	 นี่เป็นรางวัลที่มีค่ายิ่ง	
ท�าให้ผมรู้ว่าได้เข้าไปนั่งในใจชาวบ้านแล้ว
	 เสร็จแล้วผมก็น�ากระบวนการของผมเข้า
ประกวดในกลุ่ม	๔	จังหวัด	คือ	ศรีสะเกษ	อุบลฯ	
ยโสธร	อ�านาจเจริญ	ปรากฏว่าไม่มีการแยกระดับ
ชั้นของโรงเรียน	ผมเป็นโรงเรียนเล็กรุ่นจิ๋วไปแข่ง
กับโรงเรียนใหญ่	เช่น	โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช	
โรงเรยีนสตรสีริเิกศ	ฯลฯ	ผลคอืโรงเรยีนกดุเสถยีร
ชนะการประกวด	ได้รับอันดับ	๑
	 จากการมีครูภูมิปัญญาทอผ้าแล้ว	 ผมคุย
กับชาวบ้านว่าเรายังมีครูภูมิป ัญญาอะไรอีก
บ้าง	 ผมก็ได้ครูภูมิปัญญาสมุนไพร	 ครูภูมิปัญญา
เกษตรอินทรีย์	 ครูภูมิปัญญาวิถีชีวิตชุมชน	 และ
ครูภูมิปัญญาประเพณีและวัฒนธรรม	 ผมเปิด
วิชาเหล่านี้เป็นฐานการเรียนรู้	 แล้วเชื่อมโยงไปสู่
วิชาการโดยท�าเป็นโครงงาน	 ผมบูรณาการตั้งแต่
ปี	๒๕๕๐	แล้ว	มาถึงตอนนี้ก็เกือบ	๑๐	ปี	
	 ช่วงนัน้ผมบริหารและบูรณาการไปพร้อมกัน	
พดูง่าย	ๆ 	ว่าทัง้จะสร้างบ้าน	ปัดกวาด	ทาสบ้ีาน	ท�า
รัว้	กัน้ห้อง	ซ่อมห้องน�้าห้องส้วม	คอืเป็นงานพฒันา
ทั้งคนและสถานที่	 	 	ต้องท�าทุกอย่างพร้อมกันซึ่ง
ถ้าวางแผนดี	 มันก็ไม่มีปัญหา	 บางทีคุณภาพงาน
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนเท่าน้ัน	 มันขึ้นอยู่กับการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

มาถึงยุค คสช.ปี ๒๕๕๗
	 ในเดือนสิงหาคม	 ผมท�ากิจกรรมโครงการ
พเิศษ	คอื	การด�านาเฉลมิพระเกยีรต	ิมกีารลงแขก
ด�านาของโรงเรยีน	ช่วงน้ันทหารค่ายบดนิทรเดชา	
ยโสธรลงพื้นที	่ ผู้การท่านน�าทหาร	 ๓๐	 นายมา

เป็นลูกศิษย์พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ต้องปิดท้ายด้วย

พุทธศาสนา ผมมั่นใจว่าจะบ่มรัก ปักศรัทธา 

ให้เกิดจงได้ด้วยหลักปรัชญาของพุทธะ
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ช่วยด�านาด้วย	 เรามีนาข้าง	ๆ 	โรงเรียนและที่นา
ในหมู่บ้านที่ชาวบ้านให้นักเรียนท�า	 ผลิตผลยกให้
โรงเรียนทั้งหมดซึง่เราก็ใช้เป็นอาหารกลางวัน
และรับแขก	 เราไม่ได้ท�าขายเพราะตั้งใจให้เป็น 
ฐานงานที่เด็กได้เรียนรู้	ได้ฝึกวินัย	ฝึกอดทน	ต้อง
ไม่ลืมว่าเดี๋ยวนี้ผู้ปกครองก็ยังมีค่านิยมที่จะให้ลูก
เป็นเจ้าเป็นนาย	ไม่อยากให้ลูกเป็นชาวนา	เราจึง
ใช้ฐานงานเป็นกุศโลบายฝึกเด็กให้เรียนรู้ไว้
	 คสช.ส่งทหารดูแลพื้นที่ต่าง	ๆ 	 มีอะไรเชื่อม
โยงกัน	 ทหารก็พยายามใกล้ชิดชุมชน	 ตอนนั้นมี
เวทีความคิดปฏิรูปประเทศไทย	 ซึง่เป็นโครงการ
ของท่านนายกฯประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 ที่ต้องการ
สรรหาบุคลากรภาคสนามด้านต่าง	ๆ 	ทั้งการศกึษา	
การเมอืง	การปกครอง	ผมได้รบัเลือกเป็นวิทยากร
บนเวทีความคิดปฏิรูปประเทศไทย	ไปที่กองก�าลัง
สรุนาร	ีเพื่อช่วยด้านปฏิรปูการศกึษาในภาคอสีาน	

บนเวทีความคิดปฏิรูปการศึกษาภาคอีสาน 
	 ผมเสนอว่าเราต้องปรับเปลี่ยนแนวการเรียน
การสอน	 จากการเน้นสอนวิชาการมาเป็นการ
น�าความรู้สู่การปฏิบัติ	 บูรณาการการปฏิบัติผ่าน
ไปสู่วิชาการ	 	 เน้นให้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
และอย่าเอาวิชาการเป็นตัวตั้งในการเรียนการ
สอน	ต้องเอาวิถีชมุชนและประยกุต์รปูแบบปฏิบัติ 
การเรียนการสอนผ่านการปฏิบัติ	 โดยเชื่อมโยง
กับโครงงาน	 หรือฐานงานแล้วแต่จะออกแบบ	
จริง	ๆ 	แล้วการจัดการเรียนรู ้	 ครูและผู้บริหาร
ต้องแม่นย�าในตัวชี้วัดและชัดในเป้าหมาย	ตัวชี้วัด
ของสาระส�าคัญของทุกวิชา	 ทั้งผู้อ�านวยการและ
ครูต้องแม่นและชัดเจนในเป้าหมายการศึกษาที่
กระทรวงก�าหนดไว้	 นี่คือเป้าหมาย	 ส่วนวิธีการ
ที่จะน�าไปสู่เป้าหมายกับตัวชี้วัดนั้นเป็นเสรีภาพ
ของเรา	จะเดนิอย่างไรกไ็ด้ให้มคีวามสขุทัง้ครแูละ
นกัเรยีน		อย่างทีโ่รงเรยีนผมเปิดสอนทอผ้า	เกษตร
อินทรีย์		สมุนไพร	และประเพณีวัฒนธรรม	ผมก็
ใช้หลกัการนี้	โดยเน้นให้เดก็เรยีนรูด้้วยความพอใจ 
เรียนในบรรยากาศหลากหลาย	 เช่น	ใช้ห้องเรียน

ธรรมชาตใินสวนป่าท่ามกลางลมพริ้ว	วิวสวย	เยน็
สบายไม่ต้องใช้แอร์คอนดิชั่น	 เด็กมีความสุขได้
เห็นไม้ป่าไม้ผลเกิดตามฤดูกาล	 หมากยาง	 หมาก
เม่า	ก็ปีนกิน	เด็กจะตกต้นไม้	ก็ถือเป็นการเรียนรู้
ให้ระมัดระวัง

เมื่อกระทรวงศึกษาประกาศนโยบาย
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  
	 ผมขออธิบายชื ่อนโยบายนี	้ ที ่ว ่าลดเวลา
เรียน	 คือลดการเรียนวชิาการ	 เพิ่มเวลารู้คือ
เพิ่มการปฏิบัติ  รู้คือการเรียนผ่านภาคปฏิบัติ 
พอใช้ค�าสั้น	ๆ 	บางคนเลยงง	 ปฏิบัติไม่ถูก	 	 พูด 
ง่าย	ๆ 	คือ	 ลดวิชาการสู่ฐานงานปฏิบัติ	 มันจะชัด
ขึ้น		แต่พูดอย่างกระทรวง	หลายคนตีความต่าง	ๆ  
นานา	เช่น	ลดเวลาเรียนในห้องเรียน	แล้วปล่อย
เดก็ไปเรยีนพเิศษหรอืเปล่า	แล้วจ�าเป็นยงัไงที่ต้อง
ลดเวลาเรียน	 ผมเชือ่ว่าท่านรัฐมนตรีคงมีข้อมูล
จากงานวจัิยจึงได้ออกนโยบายนีม้าบังคับใช้	 มี
หลายอย่างแสดงว่าการศกึษาของไทยก้าวผดิทาง
ที่โต่งไปทางวิชาการด้านเดียว	โดยเอาผลสัมฤทธิ์
เป็นตัวตั้ง	จะเห็นว่าไม่ว่าจะปั่นเด็กยังไง	พวกเขา
ก็ยังตกอยู่ในสังคมก้มหน้าอยู่ดี	คือผู้ใหญ่อยากให้
เด็กเก่งแต่เด็กไม่ท�าตาม	 เพราะการศึกษาเราเริ่ม

เน้นให้เด็กเรียนรู้ด้วยความพอใจ 

เรียนในบรรยากาศที่หลากหลาย เช่น

ใช้ห้องเรียนธรรมชาติในสวนป่า

ท่ามกลางลมพริ้ว วิวสวย เย็นสบาย
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จากเอาอายุเป็นตัวตั้ง	ที่จริงอายุร่างกายกับความ
พร้อมทางสมองของแต่ละคนต่างกันมากเมื่อเอา
มาเรียนด้วยกัน	เด็กบางคนเรียนไม่รู้เรื่อง	ขณะที่
เด็กอื่น	ๆ 	วัยเดียวกันเข้าใจดี		เด็ก	๗	ขวบบางคน
ความพร้อมทางสมองสูเ้ดก็	๒	ขวบไม่ได้	ถ้าจะให้ดี
ต้องจดัการศึกษาตามวุฒภิาวะของเดก็	ครบูางคน
ยึดเรื่องอายุมากไป	ไม่ยอมให้	ป.๑	เรียนกับ	ป.	๒	
เด็ดขาดทั้ง	ๆ 	ที่วุฒิภาวะเขาพร้อม
	 ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกบันโยบายของกระทรวง	
เพราะจากการปฏิบัติภาคสนามมา	๑๐	ปี	ผมเห็น
ชัดว่า	ในปี	๒๕๕๒-๒๕๕๓	ผมของบจากส�านักงาน
สนับสนนุการวิจยัฝ่ายท้องถิน่	ได้งบมาสองแสนห้า 
ท�าโครงการเรื ่อง	 “การศึกษารูปแบบการน�า 
ภูมิภูมิปัญญามาพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยการมี
ส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน”	ประเด็นหลัก
คือดวู่าการใช้ภมูปัิญญาพฒันาเดก็ได้อย่างไร	และ
ในปี	๒๕๕๖	เขาน�าโครงการน้ีเข้าประกวดงานวิจยั
ระดบัชาต	ิงานชิ้นนี้ตดิ	๑	ใน	๑๐	ของงานวิจยัดเีด่น	
	 ในการวิจยันี้	ผมเกบ็ข้อมลูทกุขั้นตอน	โดยเอา
ฐานงานทั้ง		๔	คือ	เกษตรอินทรีย์	ทอผ้า	สมุนไพร	
และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	 มาเป็นโครงงาน
ที่เรียนผ่านเพื่อเก็บงานวิจัย	 ทุกครั้งที่ท�ากิจกรรม	
ผมเอาชาวบ้าน	๒๑	คน	ซึ่งเป็นทีมวิจัยที่ใหญ่มาก
มาช่วยเก็บข้อมูล	สกว.ยังทักว่าคนเยอะไป	ที่จริง
ผมเป็นหัวหน้าโครงการ	 แต่ผมโยนให้ชาวบ้าน
เป็น	 ผมต้องการให้เกียรติเขา	 ส่วนผมเป็นผู้ร่วม
วิจัย	 เราแบ่งงานกันท�า	 เช่น	 สัปดาห์นี้จะดูเรื่อง
การปักด�า	หว่านกล้า	เสร็จแล้วจะสัมภาษณ์เด็กที่
ท�างานซึ่งเด็กทุกคนบอกเหมือน	ๆ 	กันว่าเรียนผ่าน
การปฏิบัติท�าให้มีความสุข	 มันเหมือนไม่ได้เรียน	
หลังการด�านา	ถอนกล้า	 เด็ก	ๆ 	ถอดเสื้อ	กางเกง
อาบน�้าวิ่งไล่ตามตั๊กแตนอย่างสนุกสนาน	 แม้ร้อน 
แม้เหนื่อยก็สุข
	 เมื่อเขามคีวามพอใจแล้ว	เราจะสอนอะไรเขา
กร็ับได้หมด	 ครูเองก็สุขทีไ่ม่ต้องเครียดเรือ่งต้อง
ท�าเอกสารส่งผู้อ�านวยการอย่างที่หลายแห่งต้องท�า	
ซึง่ครูต้องลอกจากต�าราของส�านักพิมพ์ต่าง	ๆ 	 ที่

เขาแจกเป็นแผ่นซดี	ีเสยีทั้งเวลา	กระดาษ	แรงงาน	
ทุนรอน	 และไม่เกิดประโยชน์	 เขาเรียกว่าแผน 
ท�าส่ง	 แต่ทีโ่รงรียนกุดเสถียรเน้นแผนสอน	 ไม่ใช่
แผนส่ง	ท�าง่าย	ๆ 	เพยีงรูว่้าจะสอนอะไร	ใช้วิธสีอน
ยงัไง	เสรจ็แล้ววัดผลอย่างไรจึงจะรูว่้าเดก็ถงึปลาย
ทางก็จบ
	 การที่ผมใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านฐานการ
ปฏิบัตินั้น	ๆ 	 จริง	ๆ 	แล้วฐานการเรียนรู้ผมได้จาก
ชาวอโศก	 แต่ในการเรียนผมไม่แยกส่วน	 ในการ
จัดการศึกษา	 ผมเอาเนือ้หรือก้อนวิชาการมาบูรณา-
การเป็นเนื้อเดียวกัน	 จะแยกเฉพาะเวลาเก็บผล 
การประเมิน	 เช่น	 ครูคนนี้รับผิดชอบคณิต-วิทย์ 
การบรูณาการในส่วนนี้	ครคูนนี้เกบ็ส่วนทีป่ระเมนิ
ผลในงานหรือกิจกรรมนั้น	เป็นต้น

สรุปการศึกษาแนวใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑ 
	 ประเด็นแรกคือผู ้บริหารต้องเปลีย่นแปลง
ตัวเอง	 ต้องเป็นผู้น�าแห่งการเปลี่ยนแปลง	 กล้า
ตัดสินใจ	 กล้าเปลี่ยน	 ถ้าระดับผู้บริหารไม่กล้า
เปลี่ยนแปลง	 ลูกน้องจะมั่นใจได้ยังไง	 	 และต้อง
ท�าตนเป็นผู้ประสานกับทุกคนที่เราเห็นว่ามาช่วย
งานการศึกษาได้	 ส่วนครูต้องเป็นนักออกแบบ
การเรียนรู ้	 บูรณาการผ่านการปฏิบัติอย ่าง 
สร้างสรรและแปลกใหม่	 ครูอย่าอยู่กับความจ�าเจ 
ชีวิตครูเป็นชีวิตของการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่	ๆ  
เพื่อเดก็และต้องสอนผ่านการปฏบิตั	ิ	โดยตั้งค�าถาม
ที่สะท้อนความคิด	 และเรียนให้รู้จริง	 คือ	 รู้ให้ชัด 
ลงมือปฏิบัติได้จริง
 การศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ต้องดูผู้บริหาร 
ต้องดูครู  ต้องดูรูปแบบของการจัดการเรียน
การสอน การปฏิรูปการศึกษาจะไม่เป็นเพียงวาท
กรรมหรือแค่ค�าพูดหรูๆอีกต่อไป แต่มันจะเป็น
รูปธรรมของการศึกษาที ่น�าพาเด็กพัฒนาและ
พึ่งตนเองให้ได้  ขอให้พวกเราเดินหน้าจับมือกัน
พัฒนาการศึกษาด้วยกระบวนการปฏิรูปจากฐาน
งานสู่วิชาการด้วยความมุ่งมั่น ไม่หวั่นไหว
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ท�าวิปริตจากธรรมวินัย 
ท�าให้พุทธธรรมเสียของ

สมาธิดวงแก้ว นอกแถวสมาธิพุทธ
	 แม้ชาวพทุธเราจะศรทัธาปฏิบัตธิรรม	กสั็กแต่
ว่าท�ากันไปโดยขาดปัญญา		ถือศีล	ยังกินเนื้อสัตว์	
แผ่เมตตาเอาบุญอีก		ใครจะฆ่า	 ข้าไม่เกี่ยว	แค่ซือ้
ไม่ถือว่าผิดปาณา	เหมือนปากว่าตาขยิบ	เลยงมโง่
ไม่เอาจริงสักที
	 ต้องโทษพระสอนผิด	ๆ 	ว่า		ถือศีลบริสุทธิ์กาย
วาจา	โยมต้มไก่แกงปลา	กโ็มทนาบุญ	ฉลองศรทัธา
เต็ม	ๆ 	พระหนุ่มเณรน้อยจึงยังบวชสืบศาสนาเป็น
ผาสุก	ว่างั้น
	 สมัยพ่อท่านพระโพธิรักษ์เปิดฉากพาถือศีล
โพธิสัตว ์ก ินมังสว ิรั ติ	โดนจัดหนัก	ข ้อหาพวก 
เทวทัตขนาดนั้น	วันนี้เสียงต้านหายจ้อย...
	 หรือแม้เรื ่องถือศีลกินเจ	จะเป็นประเพณ ี
คนจีนพาท�า	ก็แค่เทศกาลสิบวัน	ผ่านหน้าเจลุย 

จัดหนักตามเคย		ยากที่จะถือศีลกินเจทั้งปีทั้งชาติ
	 เพราะถือศีลแค่ลูบ	ๆ 	คล�า	ๆ 	ตามช่วงวันหนึ่ง
คนืหน่ึง	ถอื	ๆ 	วาง	ๆ 	ไม่ต่อเน่ืองถงึจิตอกีต่างหาก	จึง
ไม่รู้จักอธิศีล	อธิจิตคือสมาธิ	และไม่เกิดอธิปัญญา	
พายกระดับจิตวิญญาณ		ไม่พ้นสีลพตปรามาส
	 เป็นอันว่า	ศีลสมาธิปัญญา		กระแสหลักแยก
ท�าคนละที	คือถือศีลพอเป็นพื้นฐาน	ครั้นจะให้ใจ 
ตั้งมั่นอยู่ในสมาธิ	ต้องนั่งสะกดจิตกดข่มเอา
	 พอเลกินั่ง	สมาธเิลยหายไปด้วย	สมาธฤิๅษหีนี
โลกนั้น	ต้องอยูเ่งยีบ	ๆ 	ไม่มคีนมากวน	ใจถงึจะสงบ
ได้พักหนึ่ง	เหมือนหินทับหญ้า
	 สมาธิตัดตอนนั ่งนิ ่ง เข ้าเ งียบพรรค ์ นี 	้มี
ประโยชน์อยู่บ้าง	ไว้เวลาว่างทบทวนชวนพักผ่อน		
และศกึษาอารมณ์จติวิญญาณภายใน	เพื่อเป็นส่วน
เติมเต็มย่อย	ๆ 	เท่านั้น

• ดังนั้น วิมุตตินิยม

ห  ยั ่ ง  ฟ้  า  ท  ะ  ลุ ดิ  น

คดีธรรมกาย ก็อีหรอบเดียวกัน 
เถรสมาคม จะงมโง่ถึงไหน...
คือยังไงต้องอุ้มชูธรรมกาย 

ตายเป็นตาย เหมือนผีเน่ากับโลงผุรึเปล่า

การ์ตูนผู้จัดการ
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	 มันไม่ใช่	สมาธิส�าคัญอันเกิดผลประโยชน ์
ยิง่ใหญ่		เพราะไม่ได้เกิดจากศีลเป็นที่ตั้ง	เป็นตัว 
ขับเคลื่อนพาไป
	 ฉะนั้น		สมาธิอันพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้	ต้อง
เกิดจากศีลเป็นตัวตั้งน�าพาไป	ถึงจะบังเกิดผล
ประโยชน์ยิ่งใหญ่	(มหัปผลามหานิสังสา)
	 โดยเฉพาะ	ศีลที ่เป ็นกุศล	จะบังเกิดผล 
อวิปฏิสาร	หายเดือดเนื้อร้อนใจ	ย่อมได้ปราโมทย ์
ปิติ	มีจิตสงบสุข	เกิดสมาธิ	ยถาภูตญาณทัสนะ	 
ประจักษ์แจ้งเห็นจริงตามจริง	ก็เบื่อหน่ายคลาย 
ก�าหนัด	คือ	นิพพิทาว ิราคะ	พาให้หลุดพ้นด้วย 
วมิุติญาณทัสนะ	กระทั่งบริสุทธิ์หมดจดเด็ดขาด 
บรรลอุรหัตผลนั่นเทยีว
	 กิมัตถิยสูตร	รับรองผลานิสงส์ยิ ่งใหญ่ของ
ศีล	จนสามารถก้าวหน้าขึ้นบันได	๙	ขั้นครบถ้วน
กระบวนตัดกิเลสด้วยศีลสมาธิปัญญา		 รวมพลัง
สร้างไฟฌา	นสามประสานหนึ่งเดียว
	 เป็นอันว่า	เราต้องใช้ปัญญา	ถอืศลีตดักเิลสให้
จิตสูงเข้มแข็งขึ้นเป็นสมาธิลืมตาตื่นเต็ม
	 นั่นคือ	ปฏิบัติธรรม	ต้องท�าในชีวิตประจ�าวัน		
กินอยู่หลับนอนท�างาน	มีอาชีพให้บริสุทธิ์ศีล	ไม่ใช่
ต้องหยุดงาน	ไปนั่งสมาธิหลับตา
	 ท่านอุปมา	แม่วัวลูกอ่อน	เคี้ยวหญ้าไปพลาง	
ช�าเลืองดูลูกวัวไปด้วย
	 มหาจัตตารีสกสูตร	คือ	พระสูตรส�าคัญอัน 
ยิ่งใหญ่	ที่บ่งชี้	ให้เห็นสมาธิพุทธ
	 อาริโยสัมมาสมาธิของพระพุทธเจ้า	ประกอบ
ด้วยองค์	๓	น�าองค์	๔	โดยสัมมาทิฐิเป็นประมุข	
น�าทัพขนาบด้วย	สัมมาสติกับสัมมาวายามะ	เพื่อ
ด�าเนนิชวิีต	ประจ�าวันในการคดิ	พูด	ท�างาน	มอีาชพี	
ให้เป็นสัมมาบริสุทธิ์ตามฐานะ
	 น่าเสียดายพุทธกระแสหลัก		ไม่ยักมีใคร
หยิบยกพระสตูรหวัใจสมาธลิมืตามาปฏบิตับ้ิางเลย	
มัวไปหลงสมาธิหลับหูหลับตา	แบบฤๅษีหนีสังคม
กันหมด
	 ยิง่หันไปดูลัทธิธรรมกาย	หลอกขายสมาธิ
ดวงแก้ว	ดวงใสเหนือสะดือ	ปั้นสวรรค์วมิานพิลึก 

กึกกือ	จะมีอะไรในกอไผ่มากกว่า	ปั้นมโนภาพ	เป็น 
มโนมยอัตตา	เพิ่มพูนตัณหาอุปาทานทับซ้อนให้
หนักหนาขึ้น	กลัวจะมีอยู่น้อยไปมังนะจ๊ะ...

เพชรพุทธจุดแจ้งประจักษ์
	 สันติอโศก	เคยโดนมหาเถรสมาคม	รวมหัวกัน
ถล่มแทบจมธรณีในข้อหา	ท�าธรรมวินัยให้วิปริต 
ทั้ง	ๆ 	ที ่คณะสงฆ์ชาวอโศกได้ประกาศลาออก
จากคณะสงฆ์ไทยในสังกัดมหาเถรสมาคมตั้งแต	่
สงิหาคม	๒๕๑๘	จนเป็นทีย่อมรบัของฝ่ายปกครอง
สงฆ์	รวมทั้งการรถไฟ	ซึ่งไม่ยอมรบัว่าเป็นพระภกิษ	ุ	
ตามกรมการศาสนาบอกไป		 เลยให้ตีตั๋วจ่ายเต็ม
เท่าชาวบ้าน
	 ว ันร ้ายคืนร ้ายขึ้นมา	พระสงฆ์อโศก	ตก
เป็นจ�าเลยโทษฐานมหาเถรฯสั่งพระโพธิรักษ์ผิด 
ร้ายแรงต้องให้สึก	แล้วเจ้าตัวไม่ยอมสึก	ด้วยข้อ 
ต่อสู้ว่าเป็นสงฆ์นานาสังวาส	มหาเถรฯไม่มีสิทธิ์
ฟ้องพระผู้ลาออกจากสังกัดมหาสมาคมไปแล้ว
	 เถรสมาคมไม่ยอม	ใช้หลักธรรมวินัยตัดสิน
อธิกรณ์	แต่ใช้กฎหมายเล่นงานพระโพธิรักษ์	จน
สองศาลตัดสินลงโทษพระโพธิรักษ์	คดีสิ้นสุดลง
ตรงท่านโพธริกัษ์ยอมให้ผดิตามพพิากษาโดยมโีทษ
รอลงอาญาไม่อาจอยู่แบบพระภิกษุได้ต่อไป	ท่าน
โพธิรักษ์เลยต้องจัดสรรตัวเองใหม่	ในฐานะสมณ-
พราหมณ์	แม้แพ้เป็นพระกลับมาได้เป็นสมณะก็ดี
ไม่เลวเลย
 พ่อครสูมณะโพธริกัษ์พร้อมคณะยงัคงยนืหยดั
ปฏิบัติตรงพระธรรมวินัยเคร่งครัดตลอดเรื่อยมา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปิดเผยความจริง พ่อครู 
เดินหน้า ไม่มีลงใต้ดินแม้ครึ่งเมล็ดงา
	 ปัญหาอตุรมินสุธรรม	ที่โดนเพ่งโทษโจทก์ฟ้อง
หาว่าบอกแสดงใคร	ๆ 	ไม่ได้เด็ดขาด		ทุก	ๆ 	กรณี 
แต่ทว่า	พ่อครูกลับเปิดตัวยืนยันคุณธรรมวิเศษ 
อันท�าได้แล้วจนเป็นหมู่มวล	กระทั่งก�าลังชี้ชวน
กว้างเกื้อมากขึ้นตลอดมาแม้ต่อไป
	 แทนที ่จะเกิดผลเลวร้ายเสียหายส่วนรวม	
เปล่าเลย	ยิ ่งพากันมั่นใจ	ในปรากฏการณ์แจ้ง
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ประจักษ์		 สิ้นวิมุติกังขา		 หายวิจิกิจฉา	 	ต่างกล้า
อุตสาหะก้าวสูงยิ่งขึ้นอีก
	 เช่นอาริยคณุวิเศษหมดกิเลสเด็ดขาด	โดย
ไม่ต้องเด็ดซ�้าซาก	ในเชิงประเด็นแต่ละเหตุปัจจัย
เรื่องนั่นโน่นนี่	มีอบายมุข	เสพติดจมปลักดักดาน	
ฐานกามโลกธรรม	อัตตาทิฐิต่าง	ๆ 	ปรากฏคนนั้น
คนนี้ลดละหลดุพ้นอบายมุขนรกสด	ๆ 	เคยหนักหนา
สาหัส	กลายเป็นเบาบางว่างสบาย	มนัเป็นตวัอย่าง
สร้างศรัทธา	ให้กล้าทุ่มโถมเอาอย่างด้วยคนบ้าง	
ดังนี้เป็นต้น
	 การอวดคุณวิเศษไม่มีในตัวเองเลย	มันโกหก
ลวงโลก	ปาราชกิห้ามขาดชดัเจนหรอืแม้มผีลวิเศษ
อยู่จริง	ไปอวดส่งเดชผดิกาลเทศะ	เขาถยุเย้ยเยาะ	
ก็เสยีของขาดทนุ	จดุส�าคญัอยูต่รงที่เจตนาเปิดเผย	
ด้วยประมาณเมตตาเผื่อแผ่	หรืออยากดังหวังผล
ประโยชน์อะไร	ๆ 	แค่ไหนรึเปล่าล่ะ
	 หากไม่ประมาท	รู้ประมาณ	เพียงเจตนาแต่
อย่าอยาก	จงพากเพียรให้เต็มที ่	เมื ่อพยายาม
อุตสาหะดงัพ่อครสูอน	โดยไม่รอ	ไม่หวงั	แต่เราท�า...
กรรมกับกาละ	คงบ่งชี้ความจริง
	 ความบรสิทุธิ์เท่านั้นจักชนะทกุส่ิงทั้งโลกในที่สุด
	 ทุกวันนี้	สังคมนิยมชมชื่น	แบบฉบับชาวอโศก
คนจนมหัศจรรย์เพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าพึงพอใจยิ่ง
	 ข้อหาร้ายแรงที่ใครใส่ร้ายเรา	โทษฐานท�า
ธรรมวินัยให้วปิริต	น่าจะเป็นค�าพูดของผู้รู ้หลง
ส�าคัญผิดไป	ก็พูดใหม่ได้
	 ในขณะที่เราตั้งหน้าท�าให้สุจริต	เคร่งครัดเต็ม
ที่	น้อยคนนักมังที่จะกังขาข้อนี้

ท�าวิปริตจากธรรมวินัย พาบรรลัยไกลเกินคิด
	 ครั้นหันกลับไปดูคู่เทียบธรรมกาย	และสงฆ์
มหาเถรฯส่วนใหญ่
	 ประเดน็ว่า	พระท�าวปิรติจากพระธรรมวนัิย	ถงึ
มันจะเสียหายร้ายแรงยังไง	ยังไม่คอขาดบาดตาย	
ไม่เกิดปัญหาเร่งด่วนเท่าท�าธรรมวินัยให้วิปริต
	 พระธรรมกายและสงฆ์อลัชชี	เลยคล้าย	ๆ  
มหาเถรฯไม่ถือสาหาความ		ปล่อยเป็นปกตธิรรมดา	

อ่านว่าธรรมดา	ยังงั้น
	 มหาเถรสมาคมเองหลงประมาทปล่อยปละ
ละเลย	เป็นคณะสงฆ์ไทยเฉย	ต่างไม่ยอมท�าหน้าที่
สงฆ์ต้องดี	ชีต้องงาม
	 ถึงวันนี้สมาคมมหาเถรฯ	ยังยืนหยัดเป็นเสา
หลักปักขี้เลน	อันน่าสังเวชอนาถใจไม่หาย
	 กล่าวคือ		 กรณีสันติอโศกครั้งโน้น	 	หาก 
มหาเถรฯแม่นมั ่นพระธรรมวินัยสักหน่อย		 แค่
เคารพกฎหลักนานาสังวาสชัด	ๆ 	แท้ 	ๆ 	กรณี
สันติอโศก	จักไม่เกิดเป็นคดีฟ้องร้องต้องมัวหมอง
ขัดข้องใจใด	ๆ 	เลย...
	 พ่อครสูมณะโพธริกัษ์พร้อมคณะ	จกัไม่มมีลทนิ
อะไรสักนิด	ดังที ่เพ่งโทษโพนทะนาทั ่วแผ่นดิน 
บ่เป็นหยังดอก	แล้วไปแล้ว	ไม่ว่ากัน	มันอหิงสา
อโหสิ	หายห่วงจ้า
	 ส�าหรับคดีธรรมกาย	ก็อีหรอบเดียวกัน 
เถรสมาคม	จะงมโง่ถึงไหนบ่ฮู ้คือยังไงต้องอุ้มชู
ธรรมกาย	ตายเป็นตาย	เหมือนผีเน่ากับโลงผุ 
รึเปล่าเนาะ...
	 เช่น	เห็นอ้างต้องรอฟังผลคดอีาญา	ทางบ้าน-
เมืองก่อน	เลยเว้นวรรคพักอธิกรณ์ค้างไว้	แล้วกัน
	 ในขณะที่การช�าระอธิกรณ์ของคณะสงฆ  ์
น่าจะท�าได้ชัดเจน	รวดเร็วกว่าคดีฟ้องร้องศาล
เป็นไหน	ๆ
	 ทั้งน้ีและทั้งน้ัน	เพราะบ้านเมอืงจ�าต้องเคารพ
ธรรม		ธรรมวินัยมาก่อนกฎหมาย	ซึ่งมาภายหลัง
เพื่อช่วยส่งเสริมเติมหนุนเท่าที่จ�าเป็นบ้าง
 พ.ร.บ.สงฆ์ ๒๕๐๕ ยังระบุชัด หากบทบัญญัติ
ใดไปขัดต่อพระธรรมวินัย ข้อบัญญัตินั้น ไม่มีผล 
ใช้บังคับ
	 อย่างไรก็ดี	ภาวการณ์ที่คณะสงฆ์อ่อนแอ	ไม่
ยอมตั้งมั่นแข็งขันกับธรรมวินัย	จนบ่ายเบี่ยงเลี่ยง
เปิดช่องกฎหมาย	ยื้อเวลาหรือหาประตูหลุดรอด
ดิ้นรนไปทุกทาง
	 โอกาสทองเช่นนี้	ย่อมเอื้อให้ฝ่ายบ้านเมอืงเร่ง
กระชับการบังคับใช้กฎหมาย	ให้เรียบร้อยโดยเร็ว	
ขนืปล่อยเนิ่นช้าเรื้อรงั	จะพาพงับานปลายหนกัขึ้น
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เท่าใด
	 ยิง่ตัวมหาเถรสมาคมหัวเด็ดตีนด้วน	 ไม่ยอม
ปฏิรูปตัวเองแน่	ๆ 	สถาบันแก่นแกนหลักประเทศ		
ปล่อยให้ทุเรศเน่าเฟะได้ร	ึพทุธบรษิทัหวัหน้า	คสช.	
ช่วยตอบที...
	 อนึ่ง	ปรากฏการณ์วิปริตจากธรรมวินัย	ของ
ธรรมกาย	ถึงจะเพิ ่งระเบิดเมื ่อเกิดเปิดโปง	คดี
ฉ้อโกงเงินทองของประชาชนจนถงึยกัยอกที่ดนิวัด
	 แท้จรงิแล้ว	เป็นลทัธวิิปรติ	มาแต่ต้นชนปลาย
 กิจกรรมบุญต่าง ๆ  หวังหาเงินเข้าวัด ใช้
กลยุทธ์ทางการตลาดระดมทุนมหาศาล หลอก
ล่อศรทัธาญาตโิยม  ให้หลงเมาบญุสวรรค์วมิาน 
ชวนท�าบุญหมดกระเป๋าไม่พอ  ล่อลวงให้กู้หนี้
จ่ายดอกอีกต่างหาก ท�าได้ยังไงเน่ีย่ โคตรเก่ง
น่าชม รึชวนถล่มมากกว่า
	 การใช้เงินทุนสร้างภาพหาบริวาร	 มุ ่งเป้า 
ความยิง่ใหญ่	 ไปด้วยกันกับทุนนิยมสามานย์	 มัน
คนละงานกับวิถีพุทธบุญนิยม
	 เพราะพรหมจรรย์ศาสนานี้	 	มิใช่เพื่อหาลาภ
สกัการะ	สะสมบรวิาร	แท้จรงิต้องเป็นไปเพ่ือลดละ
หน่ายคลายก�าหนัด	 ทั้งสารพัดโลภโกรธหลง	 จน
หมดจดบริสุทธิ์	นี่ต่างหากคืออานิสงส์พึงประสงค์
	 การหลอกลวงพาคนท�าบุญ	 ด้วยเหยื ่อล่อ 
จะรวยล้นท่วมท้นปานไหน	ๆ 	มันออกนอกพุทธ
คนละทิศทางตรงข้าม
	 บุญคือเสียสละออก	 ตัดความโลภลดถอยลง
ไม่ใช่ยั่วยุท�าบุญหมื่นพัน	แล้วจะรวยร้อยล้าน	เอา
ของน้อยต่อของมาก	 เมื่อปั่นหัวให้เมาบุญ	 ขี้โลภ 
จัดหนกัขึ้น	ค้าก�าไรเกนิควรยิ่งเป็นบาปใหญ่นะจ๊ะ	!
	 โดยเฉพาะสอนชาวบ้านกล้าให้หมดตัว	พระ
ธัมมชโยเองรับเละ	 สะสมทั้งเงิน	 ที่ดิน	 ยักยอก
ของวัด	รบัเงินพวกโกงมาให้	เกดิคดสีนั่นเมอืง	ขาย
ขี้หน้าไม่รู้เรื่อง	 ยังดื้อด้านตาใสไม่ผิดจ้ะ	 คืนของ 
แล้วน่ี่นา	?
	 บาปกรรมมีจริงทันตาเห็น	 ไหนจะเจ็บป่วย	
ไหนจะโดนไล่ล่าตามจับ	จะรอดคุกไหมเนี่ย
	 นั่นคือ	 จุดยืนของประมุขลัทธิธรรมกาย

นอกรีต	 ผู้น�าอยากรวยไม่เสร็จ	 หลงใหญ่ไม่หยุด	
อุตริวปิริตท�าย้อนแย้ง	 กถาวตัถุ	๑๐	มักมากอยาก
รวยใหญ่	แทนมกัน้อยกล้าจน	ไม่ยอมสนัโดษสมถะ	
เช่น	 จัดฉากธุดงค์ธรรมชัย	 ปูพรมโรยดอกไม้ให้
เหยียบ	หรูเป็นบ้า	พระส�านักจานบินเขาเดินจาริก
โร้ดโชว์	ฝันว่าเจ๋งเต็มทน
	 ฉะนั้น	 มันหนีไม่พ้นพาเกิดสัทธรรมปฏิรูป	
ทานศีลภาวนา	ค�าภาษาไม่ผิด	แต่ปฏิบัติเพี้ยน
	 ท�าทานได้	มันต้องกล้าจนลง	ใจมันพอเงินถึง
เหลือ	เกินกินใช้เอง	ค่อยกล้าให้แบ่งปัน	
	 ถอืศลี	ไม่ฆ่าเอง	กไ็ม่ซื้อขายจ้างวานใครเป้ือน
เลือด	ใจเมตตา	จะกล้าให้เชือดเนื้อเถือหนังมากิน
อร่อยลิ้นได้ไง	
	 ภาวนา	คอื	ปฏบิตัใิห้เกดิผลภาวะจรงิ	ใช่สร้าง
มโนภาพ	 เพ่งนิมิตติดตาในปั้นดวงแก้วใส	ๆ 	เปล่า
เลย	 หรือแม้ธุดงค์คือถือศีลเคร่งเป็นพิเศษ	 ไม่ใช่
เดินดง	 บุกป่าคอนกรีตกลางกรุง	 เข้ามาหาอะไร
ไม่ทราบ	?
	 เมื ่อประพฤติงมงายนอกลู ่ทาง	ก็มีหวังงม
เงาตามหัวหมู่ผู้น�าฝูงธรรมกาย				เลยกลายเป็น 
ธรรมโกย	 บ้าหอบขยะที่ดินเงินทองของท�าพิษ
สารพัดทุกข์
	 ดังนั้น	 การท�าวิปริตจากธรรมวินัย	 ย่อมน�า
ธรรมวินัยให้วิปริตผิดเพี้ยนมิจฉาทิฐิไปในตัวเสร็จ
ไม่พอ	ใครงมงายเอาอย่างก็พังทวีคูณ

ธรรมบริสุทธิ์แท้จริง ช�าระทุกสิ่งสรร
	 ฉายภาพธรรมกลายวิปริตแล้ว	 มาส่องเพชร
พุทธ	สูตรพ่อครูดูบ้าง
	 เช่นตวัอย่าง	ผลบญุ	แทนที่จะทุม่โถมกอบโกย
บุญโลกีย์	 สมบัติลาภยศโลกียสุข	 เรากลับจะต้อง
เลิกข้องติดหอบหวง	 สละออกเป็นไทจากกิเลส
สารพันปานใด	นับเป็นบุญโลกุตระปานนั้น	
	 เห็นชัดไหม	 บุญกระแสหลักกับบุญนิยม	
โลกุตระช่างตรงข้าม	กลับหัวหางสิ้นดี
	 หรือค�าว่า	กาย	ชาวพุทธเราเข้าใจผิดกันหมด
ว่า	 เป็นคนละส่วนกับใจ	 ใจที่ลอยละล่องไม่ข้อง
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เกีย่วตาหูจมูกลิ้นกาย	 ไม่มีผัสสะรูปเสียงกลิ่นรส
สัมผัส	 ไม่รับรู้อารมณ์เวทนา	๖	ครบเครื่อง	 เวลา
สะกดจิตหลับตาสมาธิ	มันพิสูจน์ความจริงปัจจุบัน
ซึ่งหน้าไม่ได้สด	ๆ 	มันจมตกภพสัญญาเก่า
	 เมื ่อไม ่ เห ็นตัวกิเลสเกิดเพิ ่มลดขาดหาย	
อย่างไรไหม	ก็ไปต่อไม่ถูกเลย	 ต้องสมาธิลืมตาตื่น
รู้ตัวกายพร้อมใจเป็นหนึ่งเดียวเสมอน่ันแหละ	 ที่
ใช้ในชีวิตประจ�าวันปกติได้จริง
	 อีกค�าส�าคัญคือสันโดษ	 ต้องเก็บเข้าลิ้นชัก	
ครั้งเริ่มแผนพัฒนา่เศรษฐกิจ	 กลัวขัดขวางความ
เจรญิ	หารู้ไม่ว่าเพราะขาดตวัสนัโดษคอืใจพอนี่เอง	
เศรษฐกิจถึงเกิดปัญหาทั่วทั้งโลก	 สัตว์เศรษฐกิจ
ต่างสวมวิญญาณเปรตหวิโหย	โกยเท่าไหร่ไม่มวีนัอิม่
	 ในหลวงทรงปรีชาญาณ	 ชี้ทางสว่างปลาย
อุโมงค์	คือเศรษฐกิจพอเพียง	เลี้ยงชีพแบบคนจน	
พึง่ตนจนเหลือเผือ่หมู่	 เมตตารู้รักสามัคคี	 แทนที่
จะกล้ารวยด้วยก�าไร	ทรงแนะให้กล้าจนทนขาดทนุ 
นี่สิคือก�าไรของเรา
	 ใคร	ๆ 	คงยากที่จะเข้าใจในหลวง	 ให้ขาดทุน
เป็นก�าไรชวิีต	ได้น�้าใจมติรเมตตาแบบคนจน	จะแก้
ปัญหาเศรษฐกิจโลด
	 เห ็นมี แต ่พ ่ อครู ชู ธ งส ่ ง เสริ มสุ ดก� าลั ง 
ทั ง้อธ ิบายละเอ ียดให ้ซาบซึ ง้ 		ลงลึก ไปถึ ง 
สาราณียธรรม	 อันท�าให้คนระลึกถึงกันด้วยหัวใจ
ส�าคญัตรงสาธารณโภคี	 แบ่งปันทั ้งของกินใช้ 
ดังที ่ถือปฏิบัติ	 เช่น	 ของกลางสงฆ์	 หรือกงส ี
ของครอบครัวตระกูลคนจีน
	 หลักสาธารณโภคี	เพิ่งมีพ่อครูยกออกมาชี้น�า	
พาท�าขยายจากสงฆ์มาสู่ชุมชน	ฆราวาส	ก็เป็นไป
ได้จรงิ	นบัว่าเป็นวิถีแก้ปัญหาเศรษฐกจิอนัวิเศษสดุ
เชียว
	 เช่นเดียวกับ	อาริโยสัมมาสมาธิคือสาธารณ-
โภคี	 ล้วนมีอยู่ในพระสูตร	 ไม่ยักมีผู้รู้ไหนแยแส
ส�าคัญในความส�าคัญ
	 กระทั่งมาถึงมอืพ่อคร	ูไม่เคยเรยีนบาลเีปรยีญ
ธรรมจากส�านักไหน	 อาศัยภูมิธรรมเก่าจึงเข้าใจ
หยิบมาเจียระไน	 ส่องประกายเป็นเพชรพุทธสุด

ยอดศิลป์	อันค่อย	ๆ 	ประจักษ์แจ้งกันไปเรื่อย	ๆ
	 งานเปิดเผยประกาศโลกุตรธรรม	 น�าชาว
พุทธเจริญธรรม	จากปุถุชน	กัลยาณชน	ก้าวหน้า
เป็นอาริยชน	แบบคนจนมหัศจรรย์	ประจักษ์เป็น
หมู่ชุมชนอยู่ทุกวันนี้	 คือฝีมือพ่อครู	 ผู ้เคยโดน 
มหาเถรฯ	 เล่นงานฐานท�าธรรมวินัยให้วิปริต 
ครั้งเกิดกรณีสันติอโศก
	 เพราะพ่อครูหมู ่ชาวอโศก	ถือศีลเคร่ง	เก่ง 
งาน	สืบสานวิชชา	เราจึงเดินหน้ามาได้	แล้วจะ
เดินหน้าต่อไปไม่มีหยุดในกุศล	คนอย่าขวาง	บาป
นะท่าน	!
	 ขณะเดียวกัน	ออกสงสารชวนสังเวช	มหาเถร
สมาคมองค์กรสงฆ์กระแสหลักหลงประมาทพา
กันท�าวิปริตจากธรรมวินัยต่าง	ๆ 	เลยพาธรรมวินัย
พลอยวิปลาสอวิชชาส�าคัญผิดนานาหรือไม่...
 ใครกันแน่พาท�าธรรมวินัยให้วิปริต ด้วย
ปริยัติอาพาธ  ปฏิบัติอาเพศ ปฏิเวธอาภัพ !
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	 ท้ังสันตอิโศกและธรรมกาย	ต้องถอืว่าเป็นกลุม่ 
ขบวนการทางศาสนา	ที่มบีทบาทความเคลื่อนไหว
ต่อสังคมไทยมาตลอด	 แต่ทั ้งสองกลุ ่มดูจะมี
ทศิทางและความเป็นไปแตกต่างกนัปานฟ้ากบัเหว 
ธรรมกายนั้นย ิง่ใหญ่เผยแพร่ไปทั ่วโลก	 แต่
สั น ติอ โศกนั ้น เล็ กกระจิ ริ ด 	 ไม ่ คิ ดออกไป
เผยแพร่นอกประเทศ	(ระดบัโลกกบัระดบัจดุเลก็	ๆ  
ในประเทศไทย)
 จงรวย-จงรวย-จงรวย!	คอืค�าประกาศซ�้าแล้ว 
ซ�า้เล่า	เพื่อบอกทศิทางของวัดธรรมกาย	แต่ถ้ามา 
สันติอโศกก็จะได้ยินค�าว่า จน-จน-จน!	 เพื่อบอก
ทิศทางและเป้าหมายของสันติอโศกเช่นกัน	 ใน 
ปี	๒๕๓๒	นัน้	ทั้งสนัติอโศกและธรรมกายต่างถกูจดั
ให้อยู่ในกลุม่พระท่ีประพฤตนิอกธรรมวินัยด้วยกนั 
แต ่ เมื ่อกระทรวงศึกษาธิการสอบสวนแล ้ว	
ธรรมกายสอบผ่านได้อย่างสบาย	 เพราะขึ้นกับ

มหาเถรสมาคม		แต่สนัตอิโศกสอบตกเพราะไม่ข้ึน 
กับมหาเถรสมาคม	 (ได ้ประกาศลาออกจาก
มหาเถรสมาคมตัง้แต่ปี	๒๕๑๘)	จงึเปน็ส�านกัเถื่อน	
จากนั้นคดีสันติอโศกก็ขึ ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ 
เป็นข่าวใหญ่อยู่หลายเดือน	 	 ส่วนส�านักที่เคย 
ได้รบัการรับรองว่าดี	 ก็มาเกิดคดีใหญ่อีกครั้งใน
ปี	๒๕๕๙	
 ๑.ก. คดีสันติอโศกเป็นคดีเกีย่วกับธรรม-
วินัยล้วน ๆ  จนแทบจะต้องเปิดพระไตรปิฎกมา
โต้แย้งกัน	 ท�าให้สื่อมวลชนต้องศึกษาศัพท์แสง 
ที ่ยกออกมาจากพระไตรปิฎกอยู ่หลายค�าเช่น	
การกสงฆ์ (สงฆ์ที่ท�าสงัฆกรรม)	นคิคหกรรม	(การ
ลงโทษภิกษุที่ได้กระท�าความผิด) นานาสังวาส 
(การแยกตนออกจากหมู่คณะ	 หรือถูกหมู่คณะ
ขบัไล่ออก)	อตุตรมินสุธรรม	(คณุวิเศษที่เหนอืมนษุย์ 
เช่น	ได้ฌาน	ได้ญาณ	หรือระลึกชาติได้	ฯลฯ)

คดีสันติอโศก VS คดีธรรมกาย 
 ความต่างกันปานฟ้ากับเหว!

คดีสันติอโศก...เป็นคดี
เกี่ยวกับธรรมวินัยล้วน ๆ
จนแทบจะต้องเปิดพระไตรปิฎก
มาโต้แย้งกัน
คดธีรรมกาย... เป็นคดี
ละเมดิกฎหมายอาญา 
เป็นอาญาของแผ่นดิน
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 ๒.ก. คดีสันติอโศกเกิดขึ้นจากการร่วมกัน
ท�าสังฆกรรมระหว่างธรรมยุตและมหานิกาย
ที่ช่วยกันเผด็จศึกจัดการสันติอโศกอย่างรวดเร็ว
แบบม้วนเดยีวจบ		โดยปกตธิรรมยตุและมหานกิาย 
นั้นจะแยกโบสถ์	 ไม่ท�าสังฆกรรมร่วมกันอยู่แล้ว 
ตามหลักธรรมวินัย	 เพราะเป็นนานาสังวาสกัน 
แต่เพื่อจะเอาผิดสันติอโศกให้อยู่หมัด	 งานนี้จึง
มีการให้พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะภาคและ 
เจ ้าคณะจังหวัดทั ้งประเทศ	 ทั ้งธรรมยุตและ 
มหานิกาย	 ๑๔๗	 รูป	 มาท�าสังฆกรรมร่วมกัน 
และเรยีกคณะสงฆ์	๒	ฝ่ายที่มาพพิากษาสนัตอิโศก
ในครั้งนั้นว่า	“การกสงฆ์”	 (สงฆ์ที่ท�าสังฆกรรม)	
โดยเป็นการพิพากษาลับหลังอย่างที่ไม่มีการเรียก
จ�าเลยไปสอบสวนแต่ประการใด
 ข. ซึ่งช่างตรงกันข้ามกับคดีธรรมกายที่
ทั้งธรรมยุตและมหานิกายต่างช่วยกันโอบอุ้ม 
ธมัมชโยให้ได้ดิบได้ดีอย่างเชิดหน้าชูตาขึน้มา 
ทัง้	ๆ 	ที่สมเดจ็พระสงัฆราช	สมเดจ็พระญาณสงัวร
มีพระลิขิตถึง	 ๔	 ฉบับ	 วินิจฉัยแล้วว่าธัมมชโย
อาบัติปาราชิกเรียบร้อยแล้ว	โดยธรรมชาติพระที่ 
ปาราชิกแล้ว	ย่อมเป็นที่รงัเกยีจของพระปกต	ิแต่ไม่
น่าเช่ือว่า	นอกจากธมัมชโยจะไม่ได้ถกูลงโทษอะไร
แล้วกลับได้รับการอุ้มชูขึ้นมา	 ให้เลื่อนสมณศักดิ ์
เป็นพระเทพญาณมหามุนีอีกด้วย	และในงานพิธี
ส�าคัญ	ๆ 	 ของวัดธรรมกายใคร	ๆ 	 ก็จะเห็นได้ว่า 
พระผู้ใหญ่ต่างยินดีปรีดาที่จะไปรับซองขาวจาก 
วัดธรรมกายด้วยกัน	 จนว่าที่สมเด็จพระสังฆราช 
ถึงกับเอ่ยปากออกมาว่า	ได้ทั้งเงิน	(๓๐	ล้าน)	ได้
ทั้งทองค�า	(รูปหล่อหลวงพ่อสด)	จากวัดธรรมกาย
ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นวัดพี่วัดน้องกัน	 ไม่ต่างอะไร
กับศาลสงฆ์เกือบทุกระดับ	 พากันไปรับสินบน
จากจ�าเลยมาเรียบร้อยแล้ว	 จึงไม่ได้แสดงความ
รงัเกยีจพระปาราชกิตามค�าวินจิฉยัของสมเดจ็พระ 
สังฆราชสมเด็จพระญาณสังวรแต่อย่างใด
 ๓.ก. คดีสันติอโศกพร้อมพิสูจน์ตัวเอง
ที่ไหน..เมื่อไหร่..ก็ได้!	 และพร้อมที่จะให้ความ
ร่วมมือกับขบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอนโดยไม่

 ข. คดธีรรมกาย เป็นคดลีะเมดิกฎหมายอาญา 
เป็นอาญาของแผ่นดิน	 ซึง่กว่าพระจะมาท�าผิด 
ในขั ้นร ้ายแรงนี ้ได ้	 ก็แสดงว่าได ้ท�าผ ิดเรื ่อง
พระธรรมวินยัจนเละตุม้เป๊ะมาแล้ว	และน่าแปลกว่า 
คดีของธัมมชโยกีย่วข้องกับเรื ่องใหญ่	ๆ 	 ระดับ
ประเทศทั้งนั้น	 เช่น	คดีโกงที่ดินวัดโดยเอาเงินวัด 
ไปซ้ือแล้วใส่ชื่อตวัเอง	ซ่ึงที่ดนิผืนน้ีพิเศษกว่าทั่ว	ๆ  
ไปเพราะมีแร่ทองค�า	หรอืถกูข้อหาฟอกเงนิและรบั
ของโจร	เพราะไปเก่ียวข้องกบัการโกงเงนิสหกรณ์
ที ่มีมูลค่านับหมื ่น	ๆ 	 ล้านและมีผู ้คนเดือดร้อน 
ทั่วประเทศหลายหมื่นคน
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บิดพลิ้วหรือเอาพลังมวลชนเข้ามากดดันแต่อย่าง
ใด		พร้อมทีจ่ะเดนิทางไปตามที่ต�ารวจ	อัยการ	และ
ศาลนดัมาทุกขั้นตอน	ในวันจบักมุนกับวชไปโรงพกั	
สมณะก็เข้าแถวเดินขึน้รถ	ขสมก.ไปมอบตัวที่โรง-
พักอย่างสงบเรียบร้อย	ไม่ต้องวิ่งไล่ต้อนยื้อยุดฉุด
กระชากกันแต่อย่างใด	 และการไต่สวนในชั้นศาล
ก็ต้องไปสืบพยานทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด	
จ�าเลยทั้งหมดและญาตธิรรม	กย็กขบวนกนัไปตาม
ศาลแขวงต่าง	ๆ 	 อย่างสงบเรียบร้อย	 ซึง่คดีนี้ใช้
เวลาสืบพยานอยู่นานถึง	๖	ปี	๖	เดือนและ	๖	วัน
จึงได้มีการอ่านค�าพิพากษาของศาลชั้นต้น
 ข. คดธีรรมกาย ดเูหมอืนว่าจะพยายามท�าลาย
ข้ันตอนต่าง ๆ  ของขบวนการยตุธิรรมทกุข้ันตอน 
ก่อนหน้านี	้ นายแพทย์มโนยืนยันว่าธัมมชโยโดน
ฟ้องกว่า	 ๕๐	 คดี	 ก็ใช้อิทธิพลจนสามารถถอน
ฟ้องได้หมด	 แม้คดีใหญ่ที ่สมเด็จพระสังฆราช 
มีพระวินิจฉัยไปแล้ว	 	 เมื่อถูกจับขึ้นศาล	 ทั้ง	ๆ  
ที่สืบพยานเกือบจะหมดแล้วก็สามารถใช้อ�านาจ
ทางการเมืองท�าให้อัยการถอนฟ้องได้	 ด้วยความ
เชือ่มั่นในอิทธิพลและคนศรทัธาที่ตัวเองมจีงึกลาย
เป็น	“อัตตาใหญ่”	ที่จะให้ใครมาลบหลู่หยามหมิ่น
ไม่ได้	 จึงแสดงเจตนารมณ์มาแต่ไหนแต่ไรที่จะไม่
ยอมออกจากวัดเพื่อไปมอบตัว	 เพราะจะเป็นการ

ลดชั้นลดอัตตาตนเองลงไป	กระบวนการยุติธรรม
ชั้นไหน	ๆ 	กไ็ม่เกี่ยว	อตัตายิ่งใหญ่ของ	“ต”ู	คนเดยีว 
เท่านั ้นที ่ต ้องรักษาไว้	 ถึงแพ้ยาก็ยังพอทนได้ 
ไม่กลัว	 แต่ทีก่ลัวยิง่กว่าก็คือการเสียหน้าเพราะ 
ต้องแพ้คดีนะจ๊ะ!
	 มข้ีอที่น่าคดิส�าหรบัคดสีนัตอิโศกที่ถกูมหาเถร- 
สมาคมฟ้องว่าประพฤติผิดธรรมวินัย	 แต่ใน
กระบวนการฟ้องร้อง	 มหาเถรสมาคมกลับท�าผิด
วินัยเสียเองทุกขั้นตอน	 ตั้งแต่จัดคณะการกสงฆ์ 
โดยเอาพระธรรมยุตและพระมหานิกายมาท�า
สังฆกรรมร่วมกัน	เพื่อพิพากษาความผิดของคณะ
สงฆ์สนัตอิโศก	การเอาคณะสงฆ์ที่เป็นนานาสงัวาส
กนัมาท�าสงัฆกรรมร่วมกนั	ตามพระวินยัแล้วกรรม
นั้นถอืว่าวิบตั	ิและการตดัสนิกต็ดัสนิลบัหลงัจ�าเลย
โดยไม่ได้เรียกจ�าเลยมาสอบถามให้ปากค�าแต ่
อย่างใด	จงึเป็นการตดัสนิที่ผดิหลกั	“สมัมขุาวนิยั” 
และสดุท้ายค�าตดัสนิที่ออกมากร็นุแรงและร้ายแรง	
โดยให้จับสึกแบบล้างบาง	 ซึ่งค�าสั่งที่ให้สึกได้ตาม 
พระวินัยน้ันกเ็พราะมคีวามผิดร้ายแรงถงึข้ันให้สกึ 
ซึง่ม	ี๑๑	ประการด้วยกนั	(เช่น	เป็นกะเทย	คนลกัเพศ 
คนฆ่ามารดา	 คนฆ่าบิดา	 คนฆ่าพระอรหันต  ์
คนท�าสังฆเภท	เป็นต้น	จากพระไตรปิฎก	เล่ม	๔) 
แต่คณะสงฆ์สันติอโศกก็ไม่มีผู้ใดเคยท�าความผิด 

กระบวนการยุติธรรมชั้นไหน ๆ  ก็ไม่เกี่ยว

อัตตายิ่งใหญ่ของ “ตู” คนเดียวเท่านั้นที่ต้องรักษาไว้
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ขั้นร้ายแรงเช่นนี ้มาก่อน	 	 ค�าตัดสินให้สึกโดย 
ไม่ได้มีใครไปกระท�าความผิด	ของการกสงฆ์ที่เป็น
นานาสังวาสกันจึงผิดธรรมผิดวินัย
 สดุท้ายจึงเป็นการท�าสังฆกรรมที่วบิตัติั้งแต่
เบื้องต้นที่เอาพระนานาสังวาสท�าสังฆกรรมกัน  
วิบัติในท่ามกลางเพราะเป็นการตัดสนิลับหลงั
จ�าเลย และวิบัติในที่สุดเมื่อมีค�าตัดสินออกมา
ถึงขัน้ลงโทษให้สึก (เท่ากับประหารชีวิตความ
เป็นพระ) ทั้ง ๆ  ที่ไม่มีใครไปกระท�าความผิด 
ร้ายแรงจนต้องบังคับให้สึกแต่อย่างใด
	 จะเห็นได้ว่าพวกผิดด้วยกันก็อุ ้มกันเอาไว ้
แต่ถ้าเป็นคนละพวกก็ห� ้าหั ่นกันให้แหลกคามือ	
พระพุทธเจ้าจึงทรงห้ามมิให้ภิกษุที ่มีศีลต่างกัน
(นานา)	–	มีกรรม	(เช่นพิธีกรรม)	ต่างกัน	(นานา)	- 
มีความคิดเห็นและค�าอธิบายแตกต่างกันจน
เป็นนานาสังวาส	 เอามาพิจารณาโทษตัดสินกัน 
เช่นคณะสงฆ์สนัตอิโศกที่ประกาศเป็นนานาสงัวาส	
ลาออกจากมหาเถรสมาคมมาแล้ว	 ๑๐	 กว่าป ี
จนทางการรถไฟได้ท�าหนังสือสอบถามไปว่า	
สันติอโศกได้ขึ้นกับมหาเถรสมาคมหรือไม่	 และ
ก็ได้รับค�าตอบไปว่า	ที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติ 
เห็นพ้องกันว่า	พระภกิษสุามเณรในส�านกัสนัตอิโศก 
ไม่ได้ขึ้นอยู่ในปกครองคณะสงฆ์ไทย		จึงไม่สมควร
มสีทิธิลดค่าโดยสารเช่นเดยีวกบัพระภิกษุสามเณร
ที่อยู่ในปกครองคณะสงฆ์ไทย		

	 	 	 	แต่วันร้ายคืนร้ายก็หันมารวมตัวกันพิพากษา
คณะสงฆ์สันติอโศกที่มีศีลต่างกัน	 มีกรรมต่างกัน	
เช่น	สงฆ์สันติอโศกฉันมังสวิรัติเพราะเชื่อว่าท�าให้
ศีลข้อ	๑	บริสุทธิ์	 	 แต่พระที่ฉันเนื้อสัตว์จะเห็นว่า
เป็นการท�าตามพระเทวทตั		หรอืสงฆ์สนัตอิโศกเชือ่
ว่ามรรคผลที่ตนมจีรงิพระพทุธเจ้าให้บนัลอืสหีนาท 
(ประกาศก้ององอาจตามธรรมสจัจะ)	แต่ความเชือ่
ในมหาเถรสมาคมยดึถอืกนัว่าห้ามพดูความจรงิใน
เรือ่งได้มรรคผล		หรอืใครบอกว่าตวัเองได้มรรคผล
ย่อมเท่ากับบอกว่าตัวเองไม่ได้มรรคผล	 ดังนั้นจึง
พากันตัดสินว่าพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์	 ประพฤติ
ผิดธรรมวนิัย	 เพราะยืนยันว่าตัวเองมีมรรคผล		
จึงต้องให้สึก	(สมัยพุทธกาลมีตัวอย่างมากมายทั้ง
พระและฆราวาสยืนยันมรรคผลทีต่นมีจริง	 หรือ
กจินมินต์บางครั้งเจ้าภาพกร็ะบไุว้เลยว่า	ขอนมินต์
พระอรหันต์เท่านั้นมาฉันภัตตาหาร)
 ๔. ก.ในธรรมาธรรมสงครามนั้นใครมีความ
จริงก็ย่อมเอาความจริงนั้นมาต่อสู้	 คนมีความ
เท็จความไม่ซื่อ	 หรือความมีอิทธิพลและอ�านาจ
ก็ย่อมยกเอาสิ่งที่ตนมีมาต่อสู้เช่นกัน	 คณะสงฆ์
สนัตอิโศกไม่มอี�านาจ	อทิธพิลใด	ๆ 	ไม่ว่าอ�านาจเงนิ	
อ�านาจมวลหมู่มาก	 คงมีแต่อ�านาจของ	 “ธรรม” 
หรืออ�านาจ	“ความจริง”	 จึงใช้ความจริงมาต่อสู ้
ยนืหยดัยนืยนั	และต้องขอขอบคณุคณะทนายอาสา
ที่เข้ามาช่วยท�าคดีสันติอโศกในยุคนั้นไม่น้อยกว่า	

พวกผิดด้วยกันก็อุ้มกันไว้ แต่ถ้าเป็นคนละพวกก็ห�้าหั่นแหลกคามือ 
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๔๐	ท่านด้วยกัน	ต่อมาเมื่อคดีต้องยืดเยื้อยาวนาน
จงึเหลอืแต่ทนายอาวุโส	ที่มีทนายทองใบ	ทองเปาด์ 
ทนายแมกไซไซเป็นหัวหน้าคณะ	แต่อย่างไรก็ตาม	
ผลของการพิพากษาไม่ว่าศาลไหน	ๆ 	 สันติอโศกก็
แพ้มาตลอด	เพราะในยุคปี	๒๕๓๒	หรือเมื่อ	๒๐	
กว่าปีที่แล้ว	 รัฐธรรมนูญแทบไม่มีความหมายใด	ๆ   
เหมือนในปัจจุบันที ่ถือเอารัฐธรรมนูญเป็นหลัก 
ทัง้	ๆ 	ที่ในรฐัธรรมนูญทกุฉบับมีข้อความระบุตรงกนั
บัญญัติรับรองเสรีภาพในการนับถือศาสนา	 ลัทธิ	
นิกายทางศาสนาใด	ๆ 	ก็ได้	 แต่สมัยโน้นตัดสินกัน
โดยเอากฎหมายลูกคือพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
ปี	๒๕๐๕	ที่ออกสมัยจอมพลสฤษดิ์	 ธนะรัชต์เป็น
หลัก	ซึ่งให้อ�านาจสมเด็จพระสังฆราชสั่งให้ใครสึก
ก็ได้		ถ้าคนนั้นไม่สึกภายใน	๗	วันถือว่ามีความผิด
	 ซึง่พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์แม้จะถูกจับถูก
ด�าเนินคดี	 ถูกบังคับให้เปลี่ยนชุดนุ่งขาวห่มขาว
ไปแล้ว	 ท่านก็ยังยืนยันว่าตัวท่านเองยังไม่ได้สึก 
และเมือ่สอบถามพยานโจทก์พยานจ�าเลยก็ยืนยัน
สอดคล้องกันว่าท่านยังไม่ได้สึก	 เมื่อโจทก์จ�าเลย
มีความเห็นสอดคล้องกันเช่นนี	้ ศาลจึงสั ่งให้ 
พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์แพ้คดีเพราะไม่สึกตาม 
ค�าสัง่	แพ้จึงได้เป็นพระด้วยประการฉะนี	้แถมยงั
ได้ค�าน�าหน้าใหม่เป็น “สมณะ” ตามข้อเสนอของ
กระทรวงศึกษาธิการในยุคนั้นด้วย
	 ข.	 จึงน่าจะได้เป็นข้อคิดให้เหล่ากัลยาณมิตร
ชาวธรรมกายได้พิจารณาว่า	 การที่จะให้หลวง-
พ่อธัมมชโยซึง่เชื่อกันว่าเป็นทองแท้	 (ย่อมไม่แพ้ 
ไฟใด	ๆ )	ควรจะให้ท่านกล้าพิสูจน์ความจริง	ขนาด
พระพิมลธรรมถูกผู้มีอ�านาจในยุคนั้นบังคับจับสึก 
ให้นุง่ขาวห่มขาว	แต่ภายหลังท่านกย็งักลับมาเป็นผู้
ปฏบัิตหิน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้	เม่ือท่านยนืหยดั 
ความจริงที่ท่านมี	 ในช่วงสันติอโศกเกิดคดีความ 
ต้องถอืเป็นช่วงทีช่าวอโศกได้ลงหลกัปักฐานมัน่คง 
แน่นหนากว่ายุคใด	ๆ 	 ท�าให้เกิดชุมชนต่าง	ๆ 	 ของ 
ชาวอโศกหลายแห่ง	 เกิดโรงเรียนสัมมาสิกขา 
หลายทีเ่กิดทั้งพาณิชย์บุญนิยมและอุตสาหกรรม
บุญนิยม	ผลิดอกบานสะพรั่งขึ้นมา	เพราะเหมือน
กับต้องปิดประเทศ	ท�างานเฉพาะภายในด้านเดยีว

 ดังนั้น	 ถ้าเป็นของจริงของแท้	 พี่น้องชาว
ธรรมกายก็ควรเชื ่อมั ่นได้เลยว่าความจริงและ
ความบริสุทธิ์เท่านั้นจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างทั้งโลก 
ในที ่สุด	 อย่างกรณีของสันติโศก	 แม้จะแพ้คดี
ทางโลกแต่ทางธรรมเราไม่ได้แพ้	 ไม่ได้ท�าให้วัตร
ปฏิปัติเปลี่ยนแปรไปแต่อย่างใด	 ยิ่งท�าให้ทิศทาง
และเป้าหมายของเราชัดเจนยิ่งขึ้นว่า	 		
 “ภกิษทุั้งหลาย ! พรหมจรรย์นี้เราประพฤติ 
มิใช่เพ่ือหลอกลวงคนให้นบัถอื มิใช่เพ่ือเรยีกคน
มาเป็นบรวิาร มใิช่เพื่ออานสิงส์เป็นลาภสกัการะ
และเสียงสรรเสริญ มิใช่เพื่ออานิสงส์จะได้เป็น
เจ้าลทัธ ิหรอืเพื่อค้านลทัธอิื่นใดให้ล้มลงไป และ
มิใช่เพื่อให้มหาชนเข้าใจว่า เราได้เป็น ผู้วิเศษ
อย่างนั้นอย่างนี้ ก็หามิได้. ภิกษุทั้งหลาย ! ที่แท้ 
พรหมจรรย์นี้ เราประพฤติ เพื่อส�ารวม เพื่อ
ละ เพื่อคลายก�าหนัด เพื่อดับสนิทซึ่งทุกข์ แล”   
	 และเหตกุารณ์ในครั้งนั้นท่าน “อคัน ี หฤทยั” 
ได้ประพันธ์บทกวีเพื่อสะท้อนปรากฏการณ์ที่เกิด 
ขึ้นครั้งนั้นได้อย่างซาบซึ้งใจ	 ลงใน	น.ส.พ.แนวหน้า	
เมื่อวันที่	 ๒๘	 พฤษภาคม	 ๒๕๓๒	 (ซึ่งภายหลงัถงึ
ได้รูว่้า	 ท่านได้รบัการยกย่องเชดิชเูกยีรตเิป็นศลิปิน 
แห่งชาต	ิ สาขาวรรณศิลป์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 เพราะ
มีจุดยืนและอุดมการณ์	 อันแน่วแน่ในการรักษา 
ความจรงิ	ความถกูต้องและความเที่ยงธรรม	พร้อม 
กบัยนืหยดัในการปกป้องเสรภีาพทางความคดิและ
การกระท�า	และท่านยงัเป็นรองอธบิดศีาลปกครอง
อีกด้วย)

ขาใหญ่(และด�า)แห่งวงการสงฆ์ (ผู้จัดการออนไลน์)

5
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	 ถึงเธอห่มครองผ้ากาสาวพัสตร์	 	 ปฏิบัติพระธรรมบทอันโชติฉาย
วัตรของเธอคือการละเลิกอบาย	 	 	 เธอก็ท�าผิดกฎหมายในเมืองนี้
ถึงเธอเน้นพระวินัยไม่ติดยึด	 	 	 มุ่งประพฤติพรหมจรรย์อันเปี่ยมปรี่
ถึงเธอเคร่งคุณธรรมเชื่อความดี	 	 	 เธอก็มีผิดในหลายมาตรา
 
	 ถึงไม่สร้างวัตถุมงคลเลี้ยงชนม์ชีพ	 	 ด้วยหวังจุดดวงประทีปที่เจิดจ้า
ถึงเพียรต้านต่อพิษอวิชชา		 	 	 เธอก็อยู่นอกศาสนามาเนิ่นนาน
ถึงเธอสร้างสันติอโศกบนโลกแล้ง	 	 	 หวังเป็นแหล่งโลกธรรมน�าสุขศานติ์
ส�านักนี้คือส�านักแน่วหลักการ	 	 	 แต่ก็เหมือนเธอสร้างฐานทางการเมือง

	 เธอจึงถูกพิพากษาว่าวันนี้	 	 	 เธอเป็นเพียงผู้ที่ห่มสีเหลือง
ที่เธอท�าคือความ(ดีที่)เปล่าเปลือง		 	 ถึงประเทืองคุณธรรมก็ตามที
เธอท�าผิดข้อก�าหนดของกฎหมาย		 	 สร้างนิกายอันเสื่อมเสียเป็นเดียรถีย์
ส�านักเธอคือความเถื่อนเหมือนไม่มี	 	 เธอผิดที่ท�าแปลกคิดแยกตน

	 กับกฎเกณฑ์หลายประการเธอต้านอยู่		 เธอต่อสู้เธอปฏิเสธอ้างเหตุผล
เธอได้ปลุกสังคมร้อนเกินผ่อนปรน		 	 จะหลุดพ้นข้อกฎหมายได้อย่างไร
เธอคือเสี้ยนศาสนาคือภาระ	 	 	 จึงเกินจะทนดูอยู่อีกได้
เธอท�าผิดพิธีกรรมธรรมวินัย	 	 	 เธอต้องไปโดยพลันตามบัญชา

	 ถึงเธอไม่เคยท�าความเดือดร้อน	 	 แต่เธอก็บั่นทอนพระศาสนา
เพราะเธอสร้างเธอสรรอีกมรรคา	 	 	 แปลกปลอมมาในนามผู้ท�าลาย
เมื่อสังคมไม่มีที่ให้อยู่	 	 	 	 ตามเงื่อนไขของผู้เขียนกฎหมาย
สงครามแห่งศรัทธาซึ่งท้าทาย	 	 	 ก็มาถึงบทสุดท้ายในวันนี้

	 เพราะการพูดทุกค�าย�้ากฎหมาย	 	 โดยยึดเอาอุบายเป็นวิถี
การตัดสินว่าสิ่งใดดีไม่ดี	 	 	 	 จึงอยู่ที่กฎหมายรายมาตรา
ถึงเธอห่มครองผ้ากาสาวพัสตร์	 	 	 ปฏิบัติตามธรรมอันล�้าค่า
แต่จงรู้เถิดว่าวัตรสร้างศรัทธา	 	 	 อาจต้องรอเวลา...	กว่าชีวิต

ตามค�าพิพากษา
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j   พุทธศาสตร์หากมีภัย
    มิใช่ใครภิกษุไง
    ฝึกกายจิตหลงผิดไป
    ศีลบรรลัยวายปัญญา.

ณวมพุทธ

 สมยัหนึ่ง	พระผู้มพีระภาคเจ้าได้ตรสักบั
เหล่าภิกษุ
	 “ดูก ่อนภิกษุทั ้งหลาย	 ภัยในอนาคต ๕ 
ประการนี ้ ยงัไม่บังเกิดในปัจจุบัน(คือในยุคของ
พระพุทธเจ้า)	 แต่จะเกิดขึ้นในกาลภายหน้า	 ภัย
เหล่านั้นเธอทั้งหลายพึ่งรู้ไว้โดยเฉพาะ(พวกภิกษุ)		
แล้วพึงพยายามเพื่อป้องกันภัยเหล่านั้น	คือ
	 ๑.	ในอนาคต ภิกษุทั้งหลายจะไม่อบรมกาย
(ให้ถูกตรง) ไม่อบรมศีล(ให้ถูกตรง) ไม่อบรมจิต
(ให้ถกูตรง) ไม่อบรมปัญญา(ให้ถกูตรง) ครั้นแล้ว
ก็จะให้อุปสมบท(คือเป็นอุปัชฌาย์ในการบวช)
แก่พวกกุลบุตร	 ซึง่จะไม่สามารถแนะน�ากุลบุตร
เหล่านั้นในอธิศีล(ให้ถูกตรง)	 อธิจิต(ให้ถูกตรง) 
อธิปัญญา(ให้ถูกตรง)
	 ดงันัน้แม้กุลบตุรเหล่าน้ัน	กจ็ะไม่อบรมกาย(ให้
ถูกตรง)	ไม่อบรมศีล(ให้ถูกตรง)	ไม่อบรมจิต(ให้ถูก
ตรง)	ไม่อบรมปัญญา(ให้ถกูตรง)	เป็นอย่างน้ีแล้ว	ก็
จะให้อปุสมบทแก่พวกกลุบตุรรุน่ต่อๆไปอกี		โดย
จะไม่สามารถแนะน�ากลุบตุรรุ่นต่อๆไปนั้นในอธศิลี

(ให้ถกูตรง)	อธจิติ(ให้ถกูตรง)	อธปัิญญา(ให้ถกูตรง)
	 และแม้กุลบุตรรุ่นต่อต่อไปเหล่านั้น	 ก็จะไม่
อบรมกาย(ให้ถูกตรง)	 ไม่อบรมศีล(ให้ถูกตรง)	 ไม่
อบรมจิต(ให้ถูกตรง)	ไม่อบรมปัญญา(ให้ถูกตรง)
	 ด้วยเหตุดังนี้แหละ การลบล้างวินัย(ข้อห้าม
ประพฤติ)ย่อมมี เพราะการลบล้างธรรม(การ
ทรงความดีไว้)
 การลบล้างธรรมย่อมมี เพราะการลบล้าง
วินัย
	
	 2.	ในอนาคต	 ภิกษุทัง้หลายจะไม่	อบรม	กาย
(ให้ถูกตรง)	 ไม่อบรมศีล(ให้ถูกตรง)	 ไม่	อบรมจิต
(ให้ถกูตรง)	 ไม่อบรมปัญญา(ให้ถกูตรง)			 ครั้นแล้ว 
ก็จะให้นิสสัย(คือเป็นอาจารย์ผู้แนะน�าสั่งสอน) 
แก่พวกกุลบุตร	 ซึ่งจะไม่สามารถแนะน�ากุลบุตร 
เหล่านัน้ในอธิศีล(ให้ถูกตรง)	 อธิจิต	(ให้ถูกตรง) 
อธิปัญญา(ให้ถูกตรง)	
	 ดังนั้นแม้กุลบุตรเหล่านั้น	 ก็ไม่อบรมกาย(ให้
ถูกตรง)	ไม่อบรมศีล(ให้ถูกตรง)	ไม่อบรมจิต(ให้ถูก

เป็นภัยปัจจุบันแล้ว
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ตรง)	ไม่อบรมปัญญา(ให้ถูกตรง)	เป็นอย่างนี้แล้ว	
ก็จะให้นสิสัยแก่พวกกลุบตุรรุน่ต่อๆไปอกี	โดยจะ
ไม่สามารถแนะน�ากุลบตุรรุน่ต่อๆไปนั้นในอธศิลี(ให้
ถกูตรง)	 อธจิิต(ให้ถกูตรง)	 อธิปัญญา(ให้ถูกตรง)
	 และแม้กุลบุตรรุ ่นต่อๆไปเหล่านั ้น	 ก็จะไม่
อบรมกาย(ให้ถูกตรง)	 ไม่อบรมศีล(ให้ถูกตรง)	 ไม่
อบรมจิต(ให้ถูกตรง)	ไม่อบรมปัญญา(ให้ถูกตรง)
	 ด้วยเหตุดังนี้แหละ	 การลบล้างวินัยย่อมมี 
เพราะการลบล้างธรรม
 การลบล้างธรรมย่อมมี เพราะการลบล้าง
วินัย

	 3.	 ในอนาคต	 ภิกษุทั้งหลายจะไม่อบรมกาย
(ให้ถูกตรง)	 ไม่อบรมศีล(ให้ถูกตรง)	 ไม่อบรมจิต
(ให้ถูกตรง)	 ไม่อบรมปัญญา(ให้ถูกตรง)	 ครั้นแล้ว
ก็จะแสดงอภิธรรมกถา(คือธรรมสูงสุดอันเป็น
สภาวะจริงแห่งจิต) เวทัลลกถา(คือพระสูตรที่
เป็นไปด้วยการถามและการตอบ) โดยถล�าลง
สู่ธรรมที่ผิดอย่างไม่รู้ตัว 
	 ด้วยเหตุดังนี้แหละ	 การลบล้างวินัยย่อมมี 
เพราะการลบล้างธรรม
 การลบล้างธรรมย่อมมี เพราะการลบล้าง
วินัย

	 4.	 ในอนาคต	 ภิกษุทั้งหลายจะไม่อบรมกาย
(ให้ถูกตรง)	 ไม่อบรมศีล(ให้ถูกตรง)	 ไม่อบรมจิต
(ให้ถูกตรง)	 ไม่อบรมปัญญา(ให้ถูกตรง) ครั้นมี
บุคคลกล่าวแสดงพระสูตรต่างๆที่ตถาคต(เป็น
ค�าที่พระพทุธเจ้าใช้ตรสัถงึพระองค์เอง)ได้กล่าว
ไว้	 ซึง่เป็นสูตรที่ลึกล�้า	 มีเนื้อหาสาระลึกซึ้ง	 เป็น
โลกุตระ(ความหลุดพ้นกิเลสโลกีย์)	 ประกอบด้วย
สญุญตาธรรม(คือธรรมที่ท�าให้สญูสิ้นกเิลสทั้งปวง
ได้) แต่ภิกษุเหล่านั้นก็จะไม่ฟังธรรมด้วยดี	จะไม่
เงี่ยหูตั้งใจฟัง	จะไม่ตั้งจิตเพื่อรู้	จะไม่ใฝ่ใจในธรรม
เหล่านั้นว่า	ควรศึกษาเล่าเรียน
	 แต่เมื่อมีบุคคลกล่าวแสดงพระสูตรต่างๆ
ที่นักกวีแต่งไว้	 ได้ประพันธ์เป็นบทกวี	 มีอักษร

(ภาษา)สละสลวย	 มีพยัญชนะ(ลีลา)วิจิตร	 อัน
เป็นพาหิรกถา(คือค�ากล่าวนอกศาสนาพุทธ)	 เป็น
สาวกภาษติ(คอืค�ากล่าวของพวกลกูศษิย์)	แต่ภกิษ ุ
เหล่านั้นกลับจะฟังธรรมด้วยดี	 จะเงี่ยหูตั้งใจฟัง	
จะตั้งจิตเพื่อรู้	 จะใฝ่ใจในธรรมเหล่านั้นว่า	 ควร
ศึกษาเล่าเรียน
 ด้วยเหตุดังนี้แหละ	 การลบล้างวินัยย่อมมี 
เพราะการลบล้างธรรม
 การลบล้างธรรมย่อมมี เพราะการลบล้าง
วินัย

	 5.ในอนาคต	ภกิษทุั้งหลายจะไม่อบรมกาย(ให้
ถูกตรง)	ไม่อบรมศีล(ให้ถูกตรง)	ไม่อบรมจิต(ให้ถูก
ตรง)	 ไม่อบรมปัญญา(ให้ถูกตรง) แม้ภิกษุเถระ
(พระผูัใหญ่บวช ๑๐ พรรษาขึน้ไป) ก็จะเป็นผู้
มักมาก	มีความประพฤติย่อหย่อน	เป็นหัวหน้าใน
การละเมิด(ธรรมวินัย)	 ทอดธุระ(ละเลย)ในความ
สงัด(จากกิเลส)	 ไม่ปรารภความเพียร	 เพื่อให้ถึง
ธรรมที่ยังไม่ถึง	เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมบรรลุ	เพื่อ
ท�าให้แจ้งธรรมที่ยังไม่แจ้ง
	 แล้วชนรุ่นหลังก็จะถือเอาภิกษุเหล่านั้นเป็น
ตัวอย่าง ชนรุ่นหลังเหล่านัน้ก็จะกลายเป็นผู้
มักมาก	มีความประพฤติย่อหย่อน	เป็นหัวหน้าใน
การละเมิด(ธรรมวินัย)	ทอดธุระ(ละเลย)	ในความ
สงัด(จากกิเลส)	 ไม่ปรารภความเพียร	 เพื่อให้ถึง
ธรรมที่ยังไม่ถึง	เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมบรรลุ	เพื่อ
ท�าให้แจ้งธรรมที่ยังไม่แจ้ง
	 ด้วยเหตุดังนี้แหละ	 การลบล้างวินัยย่อมมี 
เพราะการลบล้างธรรม
 การลบล้างธรรมย่อมมี เพราะการลบล้าง
วินัย
 
	 ก็ภัยในอนาคต	5	ประการนี้แล	ยังไม่บังเกิด
ในปัจจุบัน	แต่จะเกิดขึ้นในกาลภายหน้า	ภัยเหล่า
นั้นเธอทั้งหลายพึ่งรู้ไว้โดยเฉพาะ(พวกภิกษุ)		แล้ว
พึงพยายามเพื่อป้องกันภัยเหล่านั้นเสีย
	 (พระไตรปิฎกเล่ม	๒๒	“อนาคตสูตรที่่	๓”	ข้อ	๗๙)
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 โลกมนุษย์ก็เล่นตลก
	 คนไม่ชอบ	พูดทั้งวัน	วิจารณ์ทั้งคืน
	 คนชอบ	ๆ 	ได้แต่ยิ้ม	ๆ 	ไม่หือไม่อือ	
	 ตลกแบบนี้ก็เกิดในประเทศไทย
	 เป็นนายกฯ	ก็ต้องตั้งหลักให้มั่น	ๆ 	
	 จั่วหัวไว้	บอกเป็นก�าลังใจก็อาจข�า
	 มดตัวเล็ก	ๆ 	อย่างเราจะช่วยท่านได้สกัแค่ไหน?
	 ก็มิอาจเอือ้มช่วยเหลือ	แต่ก็อยากเป็นก�าลังใจ 
ตลอดไป	

เป็นก�าลังใจแดน่ายกฯ ประยุทธ์

ปัญหาประเทศไทยหมกัหมมมานานแสนนาน 

บางคนโจมตกีระหน�า่ไม่ยัง้

ทัง้ ๆ  ทีส่มยัตวัเองครองเมอืงกลบัดดูาย ละเลย!

	 ได้ใจครั้งแรก	ตั้งแต่เข้ามาปฏิวัติ	 แบกหม้อดิน
ใบยักษ์
	 ได้ใจอีกครัง้	เอา	“วรีะ	สมความคดิ”	กลบัมาเหน็ 
ธาตุแท้ของ	 ๒	 อดีตนายกฯ	 ทั้งยิ่งลักษณ์	 และ
อภิสิทธิ์	
 แค่นี้ก็เพียงพอแห่งศรัทธา ให้ใจไปเต็ม ๆ  
 สุดจะซาบซึ้งที่ท่านออกทีวี	พูดคุยการแก้ปัญหา
สารพดั	๖๐	นาท	ีกบัปัญหาทั้งประเทศ	ใช่จะพดูหมด 
 มีนายกฯ คนไหนที่ใส่ใจคนไทยขนาดนี้ 
 ใครอยากจะดูละครกป็ล่อยเขาไป	เขาคดิได้แค่นั้น
 เป็นนายกฯ	เหมอืนเป็นพ่อเป็นแม่	มลีกู	ๆ 	๖๐	ล้าน
กว่าคน	เอาใจยากฉิบโผง	
	 เดี๋ยวจะเอาอย่างนั้น	เดี๋ยวจะเอาอย่างนี้
	 ไม่มีอุดมการณ์ก็คงแหกค่ายทิ้งไปนานแล้ว	แต่
ที่ทนได้ก็เพราะเป็นนายก	ฯ	ที่	“จิตใหญ่”
	 ข้าน้อย...ขอนับถือ!
 ปัญหาประเทศไทย	หมักหมมมานานแสนนาน	
บางคนโจมตีกระหน�่าไม่ยั้ง	 ทั้ง	ๆ 	 ที่สมัยตัวเอง 
ครองเมืองกลับดูดาย	ละเลย	วางเฉย!

	 เฮอะ	ๆ 	สตรอเบอรี่ทั้งนั้น	!
 ประชาชนเป็นอย่างไรเหรอ?	 ก็เหมือนลูก 
ตกน�้า	 มีคนกระโดดไปช่วย	 แทนที่จะขอบคุณ 
คุณแม่กลับเอาเรื่องคนช่วย	 “รองเท้าอีกข้างของ
ลูกฉันอยู่ไหน?”
 น.ส.พ. ทีวี เหรอ? 	คิดแต่ท�าข่าว	หาข่าว	อยู่
ไปวัน	ๆ 	เขาอยู่เพื่อตัวเขา	
 
	 ลองใครไปแตะ	ไปว่า	แกก็พองเป็นอึ่งอ่าง
	 สื่อทั้งหลายคดิแต่ด้านลบ	มองแต่จุดบกพร่องเก่ง	
	 สื่อต้องมีเสรีภาพ	ๆ 	ๆ 		แกพูดได้แค่นี้จริง	ๆ 	
 นกัการเมืองเหรอ?	แกพดูตะโกนอยูเ่รื่องเดยีว	
ต้องเลือกตั้ง	ทุกอย่างต้องประชาชนเลือก	
	 แต่ความวุ่นวายครั้งก่อน	ๆ 	ก็มิใช่เพราะเผด็จการ 
ประชาธิปไตยดอกเหรอ	จึงตายสี่ตายห้า
 ต่างประเทศเป็นอย่างไร?	มนักพ็ดูอยูค่�าเดยีว	
ไอเลิฟ		ไอหวังดียูนะ	รีบเลือกตั้งเร็ว	ๆ 	รักนะจุ๊บ	ๆ
 แค่เรื่องมนุษย์ขี้เหม็นในหลายๆ ที่ หากมิใช่
เหล็กไหล ใครจะทนได้ขนาดนี้
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	 ยิง่เจอเรื่องเศรษฐกิจผสมสิ่งแวดล้อม	 ปัญหา 
โลกแตก	ทุกคนอ้างปากท้อง	ยอมท�าลายทุกอย่าง	
	 หากเราเป็นนายกฯ	 จะท�าอย่างไร?	 ไม่เคยคิด	
ก็หัดคิดกันบ้างนะ	ท่านประชาชน	
 แหงนมองภาคเหนอื	ภเูขาหัวโล้น	ยนืตระหง่าน	
น่าสะพรึงกลัว	
 ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีแล้วปีเล่า 
	 ถ่ายรูปจากดาวเทียม	 ป่าไม้ไม่ต้องพูดถึง	 แต่
ภูเขาหัวโล้นบุกกระหน�่าทั้งหลับและตื่น	
	 ต้นน�้าล�าธารแห้งเหือด	
	 คุณหยุดหัวโล้นได้มั้ย
 ก้มหัวมองข้างหลัง	ภาคใต้ของเรา	สัตว์ทะเล
จับจนหมด	 เรือหาปลาตกงาน	 หลายล�าต้องแล่น
ไปจบัในประเทศอ่ืน	จบักนิไม่เป็นไร	จบัขายนี่แหละ
ฉิบหายใหญ่หลวง	เพราะจับกันทั้งวันทั้งคืน	
 วันนี้เขาเริ่มรู้ทัน	มีค�ามั่นสัญญา	เดือนไหน ๆ 	หยุด
ล่าเหยื่อกันเถอะ	สัตว์น�้าจะได้มีเวลาเติบโต	หอเจี๊ยะ 
	 แล้วโรงงานปลาป่นล่ะ	เป็นสิบ	ๆ 	โรง	เมื่อไหร่
จะเลิกกิจการ	
	 ปลาตัวเล็กตัวน้อย	ส่งท�าปลาป่นวันละกี่ตัว!
	 ฆ่าปลาใหญ่พอท�าเนา	 ฆ่าปลาเด็ก			ปลาทารก 
สุดอัปยศ
	 คิดไม่ออกใช่ไหม	 ต่อไปจะยากจนข้นแค้น 
หนักหนาขนาดไหน?
	 เออหนอ	 อ้างปากท้องเหมือนค�าศักดิ์สิทธิ์ 
สามารถท�าอะไรได้หมด	แม้ชาติบ้านเมืองฉิบหาย
วายป่วงก็มีสิทธิ์	
	 แถมยังช่วยกันเห็นใจ	
	 คุณเป็นนายกฯ	คุณต้องปวดหัวแน่นอน	จะเอา 
สิ่งแวดล้อมก็อ้างความจ�าเป็นทางเศรษฐกิจ
	 จะเอาเศรษฐกิจก็อ้างความจ�าเป็นทางสิ่งแวดล้อม
	 ขอพาราฯ	สัก	๗	เม็ดเถอะนะ
	 หันมามองที่บริษัทโชวห่วย	ขายของจิปาถะ	มี
สาขาเป็นพัน	ๆ 	หมื่น	ๆ 	สาขา
	 ตั้งที่ไหน	ร้านเล็กร้านน้อยยืนตายซาก	!	
	 เศรษฐกิจดีจัง	อ้างได้มีหลักฐาน	แต่ตาสีตาสา	
ชาวบ้านตาด�า	ๆ 	ค่อย	ๆ 	เจ๊ง
	 ไม่มีตัวเลข	 มีแต่ความเจ็บปวดทุกข์ระทม

หม่นหมอง
	 โชวห่วยยักษ์ท�าลายร้านค้าย่อยไม่พอมือ	 ยัง
ท�าลายผูผ้ลติทั้งหลายทั้งปวงอย่างละโมบโลภมาก	
	 สินค้าตัวไหนขายดี	ฉันขอท�าเองบ้าง		ท�าเสร็จ
เหมือนของเขาเปี๊ยบ	 ติดยี่ห้อโชว์หรา	 เป็นของ 
เอบีซี	โลซกโลซาน	แมควัวแมคนั่ม	
	 แถมราคาถูกกว่ายี่ห้อเดิม
	 คุณลูกค้าจะซื้อของใครขอรับ	?
	 นี่เหรอสนับสนุนเศรษฐกิจ...บ้วนน�้าลาย	๒	ที!
	 แล้วอย่างนี้เรียกธรรมาภิบาลยอด	 เรียกเป็น
กลไก	ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเยี่ยมได้เหรอ?
	 นี่ไงทุนนิยมสามานย์	 คิดแต่จะกินรวบ	กินหัว 
กินหางกินกลางตลอดตัว!
	 ปัญหาเมืองไทย	ต่อให้นารายณ์สิบมือก็ยากจะ
จัดการ
	 แต่วันนี้	 เขาพากันรุกรานนายกฯ	ของเรา	 ดุจ
สายน�้าไหลลงจากยอดเขา
 ข้าพเจ้าเห็นแต่ความโหดเหี้ยมของบุคคล
เหล่านี้ คนที่มิใช่ข้าพเจ้าเห็นบ้างหรือเปล่า?
	 ท�าไมวาทะสุดยอด	 “อย่าถามว่าประเทศชาติ
จะให้อะไรแก่ท่าน		แต่จงถามว่า	ท่านจะให้อะไรแก่
ประเทศชาติ”
	 จึงถูกเหยียบย�่า	บดขยี้	จากคนไทยด้วยกัน?
	 สรรพสิ่งท่านว่าเป็นวัฏสงสาร	ละครก็เรื่องเดิม	
จะเปลี่ยนก็แต่คนเล่น	คงจะจริงของเขา	
 พระยาจักรี	แอบเปิดประตูเมืองให้พม่าเข้ามา	
ท�าให้ไทยเสียกรุงเมื่อปี	๒๑๑๒	
 ปี	๒๕๕๙	เหน็หรอืยงั	ปางอวตารของพระยาจกัรี	
ส่งสัญญาณให้คนต่างประเทศเข้ามาจัดการ
	 คงต้องให้พระนารายณ์แบ่งภาคลงมาอีกสัก
หลายคนจึงจะพอไหว
	 ดวงบางคนเกิดมาเพื่อกู้ชาติ
	 ดวงบางคนเกิดมาเพื่อท�าลายชาติ
	 ดวงบางคนเกดิมาเพื่อร่วมขบวนการกูช้าต	ิและ
ดวงบางคนเกิดมาเพื่อร่วมขบวนการท�าลายชาติ
	 พวกเราอยูต่รงไหนเอ่ย	หรอืเป็นแค่ดวงไม่พาย 
แต่ชอบเอาเท้าราน�้า
 เทใจให้ท่านนายกฯ ครับ !
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•	ต่อจากฉบับที่	๓๑๐ 

ฉบบัท่ีแล้วอาตมายนืยนัว่า การปฏิบัติ 

ธรรมของพุทธที่เรียกว่า ท�า“อานาปานสติ” 

นัน้  มิ ใช่ “การหลับตา”ปฏิบัติ แล้วสะกดจิต 

ของตน เข้าไป“รู้สึก”หรือเรียนรู้อยู่แต่เพียง 

ในภายใน“รูปภพ”ของตนเท่านั้น

แถมมหิน�าซ�า้ เม่ือไปอยูใ่น“รปูภพ”แล้ว

ก็สะกดจติของตนหนกัเพ่ิมเข้าไปอกี ให้จติตน

เกิด“เอกัคคตาจิต”ตามแบบวิธีของดาบสฤาษี

ชาวเทวนิยมท�ากันมาเป็นแบบฉบับของเขา 

ซึ่งได้แต่“สะกดจิต”(hypnotize)เข้าไปๆๆเท่านั้น

แล้วหลงว่า ตนปฏิบัติท�าให้เกิด“อธิ

จิตสิกขา” คือ จิตของผู้ปฏิบัติกิเลสจะลดละ 

หน่ายคลายลง แล้วจะถึงขัน้“กิเลสดับสนิท” 

เป็นที่สุดได้  วิธีนี้รู ้กันมาก แพร่หลายทั่วไป 

แล้วเชื่อกันว่า นี้คือ“การท�าสมาธิ”แบบ

ที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้า คือ สัมมาสมาธิ

ก็ขอยืนยันว่า “ผิด” ๑๐๐ % อย่างนี้

ไม่ใช่“สัมมาสมาธิ”แน่นอน ตรวจสอบจาก

ค�าตรัสสอนไว้ทั้งหลายของพระพุทธเจ้ากัน

ให้ดีๆดูเถิด ตัง้แต่พระสูตรแรก คือ พรหม

ชาลสูตร พระไตรปิฎก เล่ม ๙ ไปเลยทีเดียว 

ก็เป็นการปฏิเสธ“วิธีเจโตสมาธิ”แล้วชัดๆว่า 

“เจโตสมาธิ”คือ“มิจฉาทิฏฐิ”ใน“ทิฏฐิ ๖๒” 

และสูตรอื่นๆอีกมากหลากหลาย หรือ

ในพระสูตร พระอภิธรรมทั้งนั้น จะเห็นได้ว่า 

“วิธีปฏิบัติเพือ่ให้เกิดจิต หรือให้เกิดผลทาง

วญิญาณ”(ยญัญ)ของศาสนาพุทธซึ่งเพ่ือให้เกิด 

“สัมมาผล”นั้น ไม่ใช่“หลับตา”ปฏิบัติเลย 

ขอยนืยนัม่ันคงอย่างเดด็เดีย่ว ว่า ความ

เข้าใจ หรือทิฏฐิ ที ่ว่า“วิธีปฏิบัติให้จิตเป็น

สมาธิ หรือให้วิญญาณได้เสวยผล” ที่ภาษา

บาลีว่า“ยัญญพิธี”  ซึ่งก็มี“ทาน-ศีล-ภาวนา” 

หรือ“ศีล-สมาธิ-ปัญญา”เป็นต้นนี้แหละ ไม่ใช่

อะไรอื่น นั้น ตามความตรสัรูข้องพระพทุธเจ้า 

ไม่ใช่“ยัญญพิธี”ที่“หลับตา”เข้าไป“ท�าจิตให้ได้

ผล-ท�าวิญญาณให้เสวยผล”(มนสิกโรติหรือโยนิโส

มนสิการ)อย่างเด็ดขาด 

“ยัญญพิธี”ของศาสนาพุทธนั้น“ลืมตา” 

ปฏิบัติมี“วิญญาณ ๖-อายตนะ ๖-สัมผัส ๖-

เวทนา ๖-ตณัหา ๖-อปุาทาน ๔-ภพ ๓-ชาต ิ๕”  

ตรวจสอบดูดีๆ จากพระไตรปิฎก เล่ม ๑๖  

ข้อ ๔-๑๕ เป็นต้น และจากพระวจนะอื่นๆ 

“การหลับตา”เข้าไป แล้วสะกดจิตตน

ให้เป็นหนึง่(hypnotize)นีก็้เป็น“สมาธิ”ชนิดหนึง่   

แต่ไม่ใช่“สมาธิ”ของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่“สัมมา

สมาธ”ิใน“มรรค อนัมอีงค์ ๘”ของพระพทุธเจ้า

แต่เป็น“สมาธิ”แบบที่รู้กันทั่วไปว่า เป็น 

“เจโตสมาธิ”หรือ“เจโตสมถะ” หรือ medi-

tat ion ที่รู้ว่า เป็น“วิธีท�าสมาธิสากล” อันมี

อยู่คู่โลก เป็น“สมาธิสามัญ” ที่ไม่ใช่“สัมมา

สมาธิ”ของพระพุทธเจ้า ที่ตรัสรู้ของพระองค์

เอง แล้วเอามาประกาศให้โลกรู้จักรู้แจ้งรู้จริง

ตาม ว่า “สมาธิ”มีแตกต่างกันนะ 
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ของสากลท่ัวไปนั้น ล้วนเป็น“การสะกด

จิต” ให้จับตัวกันเข้า หรือให้รวมเข้าเป็นหนึ่ง  

ก็จะได้“เอกัคคตาจิต”แบบหนึ่ง คือ “เจโต

สมาธิ” มีมาก่อนพระพุทธเจ้าอุบัติ มีมาก่อน

พระพุทธเจ้าจะประกาศ“สัมมาสมาธิ”ของ

พระองค์ ซึ ่งทุกวันนี ้ก็เพี ้ยนไปหลงนับถือ 

ยึดถือ“เจโตสมาธิ”สากลกันหมดแล้วมั้ง!!!

อาตมาพูดถึง นัยส�าคัญของสมาธิ 

ประเด็นนี้มากว่า ๔๖ ปีแล้ว ก่อนอาตมาจะ

บวชอุทิศตนเพื่อท�างานนี้เต็มตัวด้วยซ�้า ก็ยัง

ไม่กระดิกหูกันเลย ยังยึดมั่นถือมั่นกันเหนียว

แน่น ไม่มปีรโตโฆสะกนับ้างเลย ชาวพุทธเอ๋ย    

“การหลับตาปฏิบัติเพื่อท�าสมาธิ”อย่าง

นี้แหละ เป็นการปฏิบัติที่ไม่มี“ศีล”ให้ปฏิบัติ

แล้ว เพราะ“หลบัตา”เข้าไปอยู่ ในภพภายใน นั่ง

นิ่งๆ และพยายามตัดความรับรู้สึกภายนอก 

ไม่ให้ตัวเองรู้สึกภายนอก 

จงึไม่สามารถ“สมัผสัสตัว์”ทั้งหลายที่เรา

จะได้ปฏิบัติจริง ว่า เรายังมี“จิตคิดจะท�าร้าย

สัตว์นั้น” อยู่หรือไม่? หรือเราอยากฆ่าสัตว์

นั้นมากินหรือไม่? หรือ“จิตใจ”ของเรามันมี 

ความรู้สึก(เวทนา)อย่างไรกับ“สัตว์”ที่เราก�าลัง

สัมผัสสัมพันธ์อยู่ขณะนั้น จะได้จัดการกับ 

“กายในกาย-เวทนาในเวทนา-จิตในจิต-ธรรม

ในธรรม”กันตามที่เกิดจริงเป็นจริงแท้ๆ

จะได้ปฏิบัติ“ศีลข้อ ๑”ให้เจริญขึ้นเป็น 

“อธศีิล” และปฏิบติั“จติให้เจรญิเป็นอธจิติ”คอื 

“การท�าใจในใจให้ถ่องแท้”(โยนโิสมนสกิาร) ซึ่งจะ

เกดิ“อธิปญัญา”โดยจะรู้(ชานาติ)-จะเห็น(ปัสสติ) 

ภาวะจริงตามความเป็นจริงที่พึง“เกิดขึ้น-ตั้ง

อยู-่ดบัไป”ได้ด้วยการปฏบิตัขิองเรา เมือ่เรา“รู-้

เหน็”อาการของ“กาย”หรอื“องค์ประกอบของ

รูปกับนาม” แล้วได้จัดการกับเจตสิกทั้งหลาย 

โดยเฉพาะได้ก�าจัด“อกุศลจิต-อกุศลเจตสิก” 

ของตนในขณะที่มันเป็นจริง คือก�าลังเกิด

มี“อาการทุจริต”อยู่ ณ บัดนั้นจริง นั้นๆ

เรากจ็ะได้ปฏบิตักิบั“ของจรงิ-ความจรงิ” 

กันหลัดๆ โต้งๆ ทนโท่ จึงจะมี“ผลจริง”แน่แท้ 

จงึจะเจรญิ“อธศิลี-อธจิติ-อธปัิญญา”ถงึ

ขั้นเป็น“วมิตุ-ิวมิตุญิาณทสันะ”กนัจรงิๆแท้ๆ

เพราะปฏบิตัติามพระพทุธวจนะ“กถาวตัถ ุ๑๐”

ซึ่ง“อธศิลี”จะมีผล“ศลีเจรญิขึ้น”ตามการ

ปฏบัิติที่ ได้ละลด(อารติ ) ได้งด(วีรติ ) ได้เว้น (ปฏ ิ

วีรต)ิ ได้ เว้นขาด(เวรมณี )จากอาการตดิ อาการยดึ  

ทั้งรปูภายนอก ทั้งใจภายในไปจรงิ 

ไม่ว่า “ศีล”ข้อไหน ก็มีสัมผัสภายนอก- 

ภายในปฏบิตัทิั้งนั้น จงึจะรู้จรงิที่เป็นจรงิ จรงิๆ  

และ“อธจิติ”จะเกดิเป็น“สมาธ”ิแบบพทุธ

เรยีกกนัว่า“สมัมาสมาธ”ิตรงตามพระพทุธวจนะ

ยิ่ง“อธิปัญญา”ก็จะเกิดจะเป็นความรู้ที่ 

เหน็จรงิสมัผสัจรงิตามความเป็นจรงิแท้ๆ ทั้ง 

ตาม“สมมุติธรรม” ทั้งตาม“ปรมัตถธรรม” 

ผลที่ ได้ย่อมแตกต่างกับการ“หลับตา” 

ปฏิบัติสะกดจิตเข้าไปอยู่ ในภพคนละทิศละ 

ทางแน่นอน แต่ทศิไหนจะดจูรงิ ดจีรงิกว่ากัน  

ก็ใช้ วิจารณญาณกันของแต่ละคนเทอญ
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ไม่ว่าจะเป็น“ศีล”ข้อ ๒ ถ้าเราไป“หลับตา” 

อยูน่ิ่งๆ ไม่ม“ีสมัผสั ๖” และ ๖ อื่นๆ กไ็ม่สามารถ 

“สัมผัสสิง่ของที่ ไม่ใช่ของตน”ทัง้หลายทีเ่รา 

จะได้ปฏิบัติจรงิ ว่า เรายงัมี“จติคิดจะเอาของ 

ที่ ไม่ใช่ ของเรานั้น หรือคิดอยากได้ด้วยใจที่ 

ไม่สจุริต” อยู่หรือไม่ ? 

เราสามารถ“รู้”ด้วย“ปัญญา”ที่มีการรู้ 

เห็นตามความความเป็นจริง ไม่ใช่แค่“รูู้” ด้วย 

“สัญญา”ในภายในอยู่ ใน“รูปภพ”เท่านั้น

“ปัญญา”ก็จะครบ“องค์ธรรม ๖” ตามที่

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ 

ข้อ ๒๕๘ (ปัญญา-ปัญญินทรีย์-ปัญญาพละ-ธัมมวิจัย

สัมโพชฌงค์-สัมมาทิฏฐิ-มัคคังคัง ) 

ปฏิบัติ“หลับตา”เข้าไปอยู่ ในภพ จึงเห็น

ได้ชัดๆว่า มันรู้เห็นไม่ครบ มันรู้เห็นแค่ใน

ภายในของตนเองเฉพาะตนหนึ่งเดี่ยวเท่านั้น 

และที่ส�าคัญ ใน“สัญญา”ที่ตนเอง“คิด

ขึ้น”นั้น เป็นความจริงได้ หรือเป็นไม่ได้ ก็ไม่รู้

อีกด้วย ก็“คิดเอาเองสารพัด” อะไรตามแต่จะ

ปั้น จะสร้างจะเนรมิตอะไร-อย่างไร ก็ได้ 

จึงไม่มีหลักประกันใดๆเลย

แต่ถ้ามี“สมมุติสัจจะ” และมี“ปรมัตถ

สัจจะ”ด้วย เป็น“ธรรมะ ๒” หรือไม่มีแค่เรา

เดียวๆโดดๆเท่านั้น แต่มีผู้อื่น“ร่วมรู้”(สมมุติ) 

ด้วย เริ่มตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ยิ่งมากคนเท่าใด

ยิ่งเป็น“สมมุติ”ที่แท้ยิ่งจริงจังเท่านั้นๆ

“สมมุติ”จึงจะชื่อว่า จริงกับโลก หากมี

แค่“ปรมัตถ์”ก็จริงแต่เฉพาะเรา ชื่อว่า อัตตา

หากมีภายนอก และคนอื่นด้วย จึงจะ

กล่าว“จริง”นั้นว่า “สัจหรือสัจจะ”กับโลกเขา

ได ้ยิ่งมี“ทรงอยู่จริง-ตั้งอยู่” ณ บัดนั้น ก็ยิ่งชื่อ

ว่า“สัจธรรม” แต่ถ้ามีแค่“ในตัวเราเดียวๆ”มัน

จะจริงอะไร อย่างไร กับใครเขาได้เล่า!!! 

คุณเอง ก็จริงอยู่แต่เดี่ยว เดียวดาย ไป

ทีนี้เรื่อง “๓ ศึกษา” คือ ไตรสิกขานั้น

จะเป็น ทาน-ศีล-ภาวนา ก็ตาม 

หรือ ศีล-สมาธิ-ปัญญา ก็ดี 

ซึ่งเราจะได้ปฏบิัติ“ไตรสกิขา”เตม็สภาพ 

จริงแท้  รู ้แจ้งเห็นจริง“อาการ”ที่มีอยู่จริง 

เป็นอยู่จริงทั้งหลายของ“รูป”กับ“นาม” ก็ต้อง

ประกอบด้วยภายนอกและภายในเสมอ

มีเรา-มีเขาด้วย จึงจะยืนยัน“จริง” ว่า 

“จริง”(สัจจะ)ได้แท้แน่ยิ่งๆๆๆๆๆ ยิ่งขึ้นๆๆๆ 

ดังนั้น การปฏิบัติ ถ้าไม่สามารถ“สัมผัส

สัตว์”ทั้งหลายที่เราจะได้ปฏิบัติจริง ว่า เรายัง 

“ใจคิดจะท�าร้ายสัตว์นั้น” อยู่หรือไม่? 

ตาม“ศีล” ข้อ ๑  ด้วยสมมุติ และปรมัตถ์

“จริง”(สัจจะ)มันก็ไม่ครบ ต้องมี แล้วเรา

จึงจะได้ปฏิบัติ“ไตรสิกขา” ตามการศึกษาของ

พุทธ บริบูรณ์ครบ“การศึกษา ๓”ของพุทธ

แล้วเราจะได้รู้ ว่า โอ..“จติใจ”ยงัมี“โกรธ” 

ยังมี“โลภ” ยังมี“หลง”อยู่ ในขณะที่มี“สัมผัส 

ภาวะนัน้ๆจริง” แล้วก็อ่าน“จิตใจเราก็ก�าลัง 

เกิดอาการนั้นๆ(ที่เป็นกิเลสให้เราเห็นได้)อยู่จริง
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เหน็มั้ย ว่าแตกต่างกัน มีภาวะที่“สัมผัส” 

อยู่หลัดๆ ปัจจุบันนั้น กับภาวะที่“ไม่มีสัมผัส”

ดงันั้น “การหลับตา”ปฏบัิติ จงึ“ผิด”แท้ๆ

ซึ่งหลงผดิว่า สะกดจติอย่างนี้แหละ คอื  

การปฏบิัติที่ตรงแล้วตามหลัก“ไตรสิกขา”ของ 

พทุธ หรือเป็น“การท�าสมาธิ”ของพุทธ แล้ว 

จะเกิดปัญญา-เกิดวิมุติ บรรลนุพิพานไปโน่น

อาตมาก็ขอบอกด้วยความเกรงใจจรงิๆ 

เพราะในวงการศาสนาพุทธ ต่างเข้าใจกันว่า 

ต้อง“หลับตา”อย่างนี้กันทั้งนั้น เมื่อจิตเป็น

สมาธิแล้ว ทุกอย่างจะผุดเกิดขึ้นมาเอง..เอง 

ก็ขอยืนยันว่ามัน“ผิด” ..ผิดจริงๆ 

ไม่มีอะไรเกิดเอง  ทุกอย่างมาแต่เหตุ  

เพราะการปฏิบัติด้วยวิธีแบบนี้ ไม่ใช ่

การศึกษาฝึกฝนอบรม โดยม“ีการเล่าเรยีน” 

หรือฝึกฝนชนดิทีมี่“การวจิยั”(analysis) ตรงตาม 

พระพุทธวจนะว่า“ธรรมวจิยัสมัโพชฌงค์”เลย  

มันมีแต่“การสะกดเข้าไปๆๆๆ” (hypnosis )

การปฏิบัติธรรมแบบที่ชาวพุทธทุกวัน

นี้ส่วนใหญ่เข้าใจ“ผิด”ไปดังว่านี้ และปฏิบัต ิ

กนัอย่างเป็นจริงเป็นจังอยู่ทัว่ไปในสังคม ใน

โลกทั้งโลก ปัจจุบันนี้ อย่างนี้จริงๆ

คอื หยดุอิริยาบถภายนอกหมดเลย แล้ว 

ก็“สะกดจิต”ของตนเข้าไปให้อยู่ ในอิริยาบถ 

“นิง่ๆ,หยดุๆ,หดๆ, ข้นๆ, ขดๆ, คู้ๆ , แข็งๆ, 

ก้อนๆ,ทบึๆ” (สมถะ,ฆนะ )

เมื่อภายนอกไม่เคลื่อนไหวกิริยาใดเลย 

แล้ว จึงเข้าไป“สะกดจิต”ภายในให้ “นิ ่งๆ, 

หยุดๆ,หด ,ๆข้น  ๆฯลฯ” อีกที 

ฉะนี้แล คือ วิธีปฏิบัติธรรมในแบบ 

ท�าอิรยิาบถให้หยดุตะพึด “สะกดจติ” ( hypno-

t i ze ) เข ้าไปๆๆๆๆ เพียงถ่ายเดียว

ตามที ่นิยมยินดี(ฉันทะ)กันแพร่หลาย 

ดกดื่นอยู่ ในยุคปัจจุบัน ณ ลมหายใจเฮือกนี้

ซึ่งแตกต่างกันคนละทิศกับแบบ“วิจัย” 

(analyze) ไปคนละมิติ อย่างมีนัยส�าคัญยิ่ง 

ศาสนาพุทธเข้าใจทั้ง“การสะกด”ที่ต้อง

ใช้ให้ถูกสภาวะ-ถูกโอกาส-ถูกขนาดนั ้นๆ

เป็นต้น ครบตาม“สัปปุริสธรรม ๗ และมหา 

ปเทส ๔” และมีทั ้ง“การวิจัย”ที่ต ้องใช้ให ้

ถูกสภาวะนั ้นๆ แม้ที ่สุดภาวะ“นิโรธ”คือ 

ภาวะที่“สมมุติสัจจะ”กันว่า “ความดับ”

การศึกษาต้องชัดเจน และลึกเข้าไปถึง

ความเป็น“ปรมัตถสัจจะ”อีกด้วยว่า เมื่อใด

หมายเอา“จิตดับ”นั้น “ดับ”แค่ความรู้สึกบาง

ส่วน (เทฺว ธัมมา  ทฺวเยนะ เวทนายะ เอกสโมสรณา  

ภวันติ , ปุงลิ ง ค์ = แบบธรรมวิจัย,วิปัสสนา) 

ซึ่งแตกต่างกบั“ดบั”ความรบัรูไ้ปหมด ให้

มืดด�าไปทั้งจิต (กิณหะ,กัณหะ) ไม่มีแสงสว่างใด

เลย(สุภกิณหพรหม = แบบสะกดเอา,สมถะ) 

และอย่างไร คอื “ดบั”สลาย“ความเป็น” 

เช่นนัน้ไปอย่างสิน้ซาก (ปรินิพพานเป็นปริโยสาน , 

จิตตัสสะเภทา) ไม่มีส่วนใดเหลือเป็น“อัตภาพ” 

ของตนเหลอือกีเลย ถาวรตลอดไป
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ศาสนาพุทธแยกแยะได้ละเอียดชัดเจน 

-คม-แม่น-ลกึ-ตรง-บาง-เบา-เรว็-ช้า สัมบูรณ์

ดังนั้น การท�า“อานาปานสติ”นั้นไม่ว่า 

จะหมายถงึ “การท�าใจในใจ”(มนสกิาร)เอาเฉพาะ

ขณะ“หลับตา”นิ่ง และอยู่เฉพาะส่วนภายใน  

เราก็ชัดเจนว่าหมายเอาแค่นั้น  ไม่สับสนเลย

แต่ที่เราหมายเอาว่า “อานาปานสติ”นี้

นั้น ได้แก่ ทุกขณะที่คนยังมีลมหายใจเข้า-

หายใจออกอยู่ คือ คนยังไม่ตาย..ว่างั้นเถอะ

ทัง้ภายนอก-ภายใน เป็นองค์ประกอบสัมผัส

สมัพันธ์กันอยูท่กุมิติ(d imention ) -ทกุวสัิยทศัน์

( vis ion )ครบถ้วนสิ้นหมด 

เราก็เรียนรู้ ศึกษาปฏิบัติกันในขณะที่

เป็น“อานาปานสติ”แบบนี้แหละ 

อย่างนี้ ต่างหาก ..เข้าใจตามเราได้มั้ย? 
ถ้ายัง... ก็เอาหลักฐานสูตรอื่น อีก... 

ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสถึง“มูลเหตุแห่งธรรม 

ทั้งปวง” เป็นทฤษฎีส�าคัญสูตรหนึ่ง คือ 

“มูลสูตร ๑๐”(พตปฎ. เล่ม ๒๔ ข้อ ๕๘)ได้แก่ 

๑. มีฉันทะ(ความยินดีพอใจ) เป็นต้นเค้า, 
เป็นมูล(เป็นมูลกา ) แรกเลย ที่จะท�าให้คนผู้นั้น

มีกะจิตกะใจ มีแรงใจ ที่จะโถมพลังงานเอาใจ

ใส่กิจนั้น เรื่องนั้น เต็มที่เต็มพลังอย่างส�าคัญ

หมายความว่า คนต้องมคีวามยนิดพีอใจ

ในกิจนี้ ในเรื่องนี้ ในการกระท�านี้ ในการปฏบิตัิ

นี้ ถ้าใครไม่มีใจที่ยนิดพีอใจในกจินี้ ในเรื่องนี้ ใน 
การกระท�านี้ การปฏิบัตินี้ ก็ไม่มีหวัง ไม่มีผล

ส�าเร็จสัมบูรณ์หรอก เสียเวลาเปล่าแน่ 

ฉันทะ จึงเป็นความส�าคัญประเด็นแรก

ของ“ธรรมทั้งปวง” โดยเฉพาะการปฏบิตัธิรรม

ของพุทธ ที่มีพระพุทธศาสดาเท่านั้นที่ตรัสรู้

๒. มีมนสิการ(การท�าใจในใจ) เป็นแดนเกิด 

เป็นจุดแรกจุดเริ่มที่จะก่ออะไรต่ออะไรขึ้น ก็

ก่อกันที่“จิต”ตรงนี้ นี่แหละเป็นจุดตั้งต้น

๓. มีผัสสะ(การกระทบ) เป็น“เหตุ”ต้นทาง

(มคัค) เป็น“จดุทีภ่ายนอกกบัภายใน”เริ่มก่อการ

๔. เวทนา(ความรู้สกึ,อารมณ์ ) เป็น“ฐาน”แท้ 

เป็น“ฐาน”(ทีต่ัง้ )ส�าคัญ ทีค่นหลงยึดอาศัยเป็น

อยู่กัน จนท�าให้ ไม่สามารถมีชีวิตที่ดี ได้ ที่สุด

หลุดพ้นหรอืดบัสุดสลายหายไป จบสนทิไม่ได้

๔. มีเวทนา(ความรู้สกึ,อารมณ์ )ตัวการที่คน

หลงจมอยูกั่บมันนานเท่านานในความเป็นคน 

ก็คือ“เวทนา”หรืออารมณ์-ความรู้สึก นี่เอง

ที่คนติดหลงอยู่กับมันกันนักกันหนา เป็นที่

ประชุมลง (สโมสรณา) 

พระพทุธเจ้าจงึจบัเป็น“ที่ตั้ง”(ฐาน)ในการ

ปฏบิตั ิฐานทีก่ระท�า(กรรมฐาน) ฐานเรยีนรูจ้รงิๆ

๕. มีสมาธิ (ความควบแน่นตั ้งมั ่นของจิต ) 

เป็นปมุข เป็นหัวหน้าเบอร์หนึ่ง เป็นฐานหนึ่ง

๖. มีสติ (ความรู้ตัว รู้รอบพร้อมในทุกขณะ)เป็น

ใหญ่(อธิปไตย) เป็นพลังล้อมรอบรู้ครบถ้วนอยู่

๗. มีปัญญา(ความรู้ภาวะจริงตามความเป็น

จริงอย่างรอบถ้วน ถึง ๓ ขั้น ปัญญา-ปัญยินทรีย์-ปัญญา

พละ)เป็นยิ่ง เป็นความอยู่เหนือชั้น เหนือฤทธิ์
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ใดๆ เป็นแรงชี้น�าขับเคล่ือนด�าเนนิไปสู่หลักชยั

๘. มีวิมุตติ (ความหลุดพ้น หรือความไม่เหลือ

ติดยึดกันอีก ความขาดสะบั้นกันเด็ดขาด ความตายจาก

ที่ยั่งยืน ) เป็นสาระแก่นแท้ของจุดหยุด จุดดับ

๙. มีอมตะ(ความไม่เกิด-ไม่ตาย คือจะเกิดจะ

ตายก็ท�าเอาได้ทุกประตู)เป็นที่หยั่งลง( โอคธา)ที่มีขึ้น

๑๐. มีปรินิพพานเป็นปริโยสาน (การตาย

ขัน้สุดท้าย คือดับอย่างไม่มี“การเกิด”ใดที่จะมีต่อไปอีก

แล้ว=ดบัรอบจบสนทิ(ปรนิพิพาน)เป็นที่สุด(ปรโิยสาน)แห่งสุด )

ฉะนี้แล คือ ๑๐ ขั้นตอนของต้นจนจบ 

ซึ่งเป็นภาวะทางใจ-เป็นอาการของใจของจิต 

เป็นการท�า“อิริยาบถ”เล็กละเอียดของจิตใจ  

ไม่ใช่“การท�าอิริยาบถใหญ่”ที่หมายถึง  

“การท�ากิรยิาภายนอก” คือ เดนิ-ยนื-นัง่-นอน  

หรือขยับเขยื ้อนส่วนร่างภายนอกทั ้งหมด  

ที่เป็นลีลาท่าทาง (นัจจะ)ก็ดี แม้แต่การพูด 

(คีตะ +วาทะ )ก็ตาม ก็ท�าให้“นิ่ง”หมด 

เหลืออยู่แต่ขยับเขยื้อนได้แค่“ลมหาย 

ใจเข้า-ลมหายใจออก” เท่านั้น 

แต่เราหมายเอาเป็น“การลืมตา”ปฏบัิติที่

มสีติกับภาวะภายนอก ทกุสมัผสั ทกุอิริยาบถ

สามัญ ทุกประการครบครันอยู่ปกติ

ภายนอกก็รู้ร่วมด้วยอยู่ ภายในก็ร่วมรู ้

อยูด่ว้ย  ไม่ได้ขาดจากกันเลย 

นี้คอื โลกุตรธรรม ๙ พระพุทธเจ้าตรัส 

ไว้ว่า เกิดจากการปฏิบัติ“โพธิปักขิยธรรม  

๓๗” เมือ่ไปรวมกับ“โลกุตรธรรม ๙”ก็เป็น 

“โลกุตรธรรม ๔๖” (พระไตรปิฎก เล่ม ๓๑ ข้อ ๖๒๐)        

ทฤษฎีการปฏิบัติโพธิปักขิยธรรม ๓๗ 

ที่สมัมาทิฏฐิ จึงจะเกดิ“จรณสมบัต-ิวิชชา

สมบัติ”อันมี“ศีลเป็นอริยะ-ส�ารวมอินทรีย ์

เป็นอริยะ-สติสัมปชญัญะเป็นอริยะ-สันโดษ

เป็นอรยิะ” และเป็นฌาน-เป็นสมาธลิมืตา 

มิใช่“สมาธิ”ปฏิบัติอย่าง“หลบัตา”เลย

จึงรู้จักรู้แจ้งรู ้จริงทั้ง“ทิฏฐิ ๖๒”ตาม 

“พรหมชาลสูตร”เพชรพุทธ กะรัตที่ ๑ 

และปฏิบัติมีผล เป็นผลท�าให้เป็น 

“สมณะ”แท้[สมณะที ่๑ (โสดาบัน )-สมณะที ่ ๒ (สกิทาคามี )- 

สมณะที่ ๓ (อนาคามี )-สมณะที ่๔ (อรหันต์)] หรือเป็นผล

ธรรมได้บรรลุเน้ือแท้ ตาม“สามัญญผลสูตร” 

เพชรพุทธ กะรัตที ่๒ 

ซึง่เพชรพุทธ กะรัตที ่๒ นี ้ เป็นการ

ปฏิบัติแบบพุทธโดยตรงแท้ ที่เป็นวธีิปฏิบัติ

ตามแบบของพระพทุธเจ้าที่ตรัสรู้เองโดยชอบ 

อันจะไม่เหมือนกับที่คนในสังคมทั้งหลาย 

เขานิยม และปฏิบัติกันอยูท่ั่วไปแน่นอน

ทั่วไปน้ันคอื“หลับตา”ปฏิบัติ ไปจมอยู่

แต่กับ“สัญญา”ในความเป็น“อดตี ๑๘”(ปัพพัน

ตะ) กับความเป็น“อนาคต ๔๔” ซ่ึงเป็น“มิจฉา

ทฏิฐ ิ๖๒”(ตามเพชรพุทธ กะรัตที ่๑ พรหมชาลสูตร) 

และไม่หลงผิดเข้าป่าปฏิบัติ หรือจุด

ไฟบ�าเพ็ญถึงวิญญาณล่องลอย สร้างภพ 

อยู ่แบบเทวนิยมทั้งหลาย เพราะไม่หลงผดิ  

ติดป่า-ไม่หลงบ้าบ�าเรอไฟ ตามความเส่ือม 
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๔ ประการ   ดังที่ว่าไว้ใน “อัมพัฏฐสูตร”  

เพชรพุทธ กะรตัที่ ๓ 

จงึสามารถปฏิบัติด้วย“ศลีกับปัญญา”  

ท�าหน้าทีแ่ม่-และพ่อ ช่วยกนัสร้าง“อธิจิต” 

ให้บรรลุผล ช�าระกิเลสให้บริสุทธิ ์ เหมือน 

ล้างมือด้วยมือ-ล้างเท้าด้วยเท้า กระทั่ง“จิต” 

ครบด้วย“สมบัติ ๒”จรณสมบัติ-วชิชาสมบตั ิ

ซึง่การปฏิบัติ“โพธิปักขิยธรรม ๓๗” 

จะต้องมี“ธรรมะ ๒”หรือมี“กาย”คอื มี“องค์

ประกอบของรูปกับนาม”ให้เราปฏิบัติเสมอ

เป็น“ภาวะที่ถูกรู้=object” กับเป็น“ภาวะที ่

เป็นผูรู้้เอง=subject” ซ่ึงภาวะ ๒ น้ี จะยิ่งใหญ่

ยนืหยดั ลบล้างออกไม่ได้เลย 

ส่วนชาติตระกูลจะบริิสทุธ์ิสะอาดก่ีชั่ว

โคตร ก็ไม่ยดึเป็นเอก ยกเลิกได้ หรือเก่งท่องจ�า

เก่งวชิาการได้ ฉลาดรอบรู้ในวชิาการเท่าใด

ก็ยกเลิกได้ หรือรูปหล่อ สง่าเท่ ผวิพรรณดี 

ปานใด ก็ยกเลิกได้ แต่“ศลี”กับ“ปัญญา”ยกเลิก

ไม่ได้ น้ีแล ประเด็นสดุส�าคญั ตาม“โสณทณัฑ

สูตร” เพชรพุทธ กะรัตที ่๔ 

และมีแววแสงเพชรพุทธ กะรัตท่ี ๕ ตาม 

“กูฏทนัตสูตร” คอื ไม่ไปหลงยดึม่ันถือม่ันอยู่ 

แต่กับมหายญัญเช่น ยญัญสัมปทา ๓ อย่าง มี

บริวาร ๑๖ ซ่ึงบ้างเพ้อเจ้อ บ้างมีโทษเป็นภัย   

จงึชัดเจนใน“ยญัญสัมปทา”ที่วเิศษแบบพุทธ 

ได้แก่ ทาน-ศลี-ภาวนา ก็ด ี ศลี-สมาธิ-ปัญญา 

ก็ด ีก็สัมมาทฏิฐ ิแล้วปฏิบัติมีสัมมาได้ส�าเรจ็ 

ไม่หลงมุ่นเจริญสมาธิเพือ่ความเป็น 

“ทิพย์”แบบเทวนิยม แบบโลกีย์ ที่ลึกลับ  

งมงาย ไม่สามารถสัมผัสได้ 

แต่ก็มีความเป็น“ทพิย์”อันประเสริฐ 

ดังท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน“มหาลิสูตร” เพชร

พุทธ กะรัตที่ ๖ ว่าไว้ว่า ความเจรญิสมาธิ

แบบโลกุตระ เป็นอาริยบุคคล-เป็นอรหันต์ 

รู้ได้ด้วยตนโดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชชา 

และจรณะ เป็นผู้ด�าเนินไปดี ผู้รู ้แจ้งโลกที่

หลากหลายไปตามข้ันตอน และฝึกบุรุษที่ควร

ฝึกได้เหนือปุถุชน เป็นผูรู้้แจ้งรู้จริงความเป็น 

เทวดา-มาร-พรหม เป็นผู้เบิกบานเ สมอ 

เป็นผู้จ�าแนกธรรมไปตามภูมิได้จริง และ

ยืนยันได้ว่า ศีล-สมาธ-ิปัญญานัน้ ปฏบิัติ

ให้บรรลุผลจนสิน้อาสวะ มีญาณรู้แจ้งได้

ตามจริง เมือ่บรรลุอาสวักขยญาณได้แล้ว 

จะพึงรู้ได้เองว่า ชีพเป็นเช่นไร สรีระนัน้ๆ 

เป็นอย่างไร ไฉนกันแท้ ด้วยตนเอง ไม่ต้องถาม

ใคร ตาม“ชาลิยสูตร” เพชรพุทธ กะรตัที ่๗

หรือแม้“มหาสีหนาทสูตร” เพชรพุทธ  

กะรัตที่ ๘ ก็ยนืยนัชดัเจนถึง พระสูตรที่ว่าด้วย

การบันลือสีหนาท คือ กล่าวอย่างองอาจกล้า

หาญดงัพญาราชสีห์ค�าราม ทั้งชี้ชดัว่าใครผดิ 

ใครถูก อย่างไรผดิ อย่างไรถูก โดยไม่เกรงขาม 

ที่ส�าคัญ คือ คุณสมบัติที่ท�าให้เป็น

สมณะก็ด ี หรือคุณสมบัติที่ท�าให้เป็นพรหม 

ก็ด ีน้ัน หาได้ยนืยนัด้วยความสมบูรณ์ของชัน้
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ยศศกัดิ์-ของตระกูล-ของคนมีปริญญามาก ไม่ 

แต่..ยนืยนักนัที่ “ความสมบูรณ์ด้วยศลี”  

และ“ความสมบูรณ์ด้วยสมาธิ” พร้อมทั้ง 

“ความสมบูรณ์ด้วยปัญญา” ต่างหาก    

แม้แต่การบันลือสีหนาทก็ไม่ใช่บันลือ 

ในเรือนว่าง-ในป่า แต่บันลอืในหมู่ชนสังคม 

คนผูเ้จรญิพร่ังพร้อมบริษัทใหญ่น้อย ต่างหาก 

และบันลือในบริษัทก็บันลืออย่าง

องอาจกล้าหาญอกีด้วย  มิ ใช่บันลืออย่าง 

ไม่องอาจไม่กล้าหาญ เอาแต่เกรงๆกล้าๆ 

ก็หาไม่

ท้ังแสดงพลงัเหนือ และเชื้อเชญิหรือ

ท้าให้มาดขูองจริงกันได้  อย่างสงา่กล้าม่ัน

“ทพิย์วเิศษสดุประเสริฐ”ที่พระพุทธเจ้า

ทรงยนืยนัน้ัน คอื “ศลี”กับ“ปัญญา” 

ธรรมะ ๒ ทีค่นน้อยก็ได้ คนใหญ่ก็ด้วย  

ล้วนมีสิทธ์ิ มี โอกาสดว้ยกันทกุผู้ทุกคน 

สามัญคณุ หรือพรหมคณุที่สูงสุด ไม่ใช่

คุณสมบัติ หรือคณุวเิศษใดเลย คอื “ศลีกับ

ปัญญา” ทีท่�าให้สัมบูรณ์“วชิชาสมบัติ-จรณ

สมบัติ”น้ีแล เป็น“คณุ”ที่เรียกว่า ผูมี้พร้อม

ด้วย“พรหมคุณ-สามัญคุณ” ที่มี“ธรรมกาย

หรอืพรหมกาย”สุดสูงส่ง คอื สมณะ-พราหมณ์

ยิ่งใน“โปฏฐปาทสูตร” เพชรพุทธ กะรัต

ที่ ๙ ยิ่งแยกแยะให้เห็นความละเอียดลออ

ของ“พลังงานจิต”อย่างวเิศษ ว่า “การดับ” 

หรือนิโรธของพุทธนัน้ มิใช่“การดับมืดด�า 

หมดไปทั้งความเป็นสัญญา” 

กลายเป็นคนผู้ไม่รับรู้อะไรกันได้เลย 

เพราะ“เคร่ืองก�าหนดรู้”คอื “สัญญา”ของตน 

ถูกเจ้าตวัสะกดให้มัน“ไม่ก�าหนดรู้”ตามหน้าที่

ของมัน แล้วหลงผดิว่า เป็นการบรรลุ“นิโรธ”

แต่เป็นการมี“สัญญา”ที่แคล่วคล่อง

วิเศษขึน้ (กายปาคุญญตา=ความแคล่วคล่องของหมู่

เจตสิก ๓ ได้แก่ หมู่เวทนา-หมู่สัญญา-หมู่สังขาร) 

เพราะรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“อภิสัญญา” คอื 

“สามารถหยั่งรู้พลังงานที่ละเอียดยิ่งๆได้”ว่า  

๑. ผู้ท่ีเห็นว่า “สัญญา”ของคนไม่มีเหตุ

ปัจจัย เกิดดับไปเอง น้ัน ผดิต้ังแต่แรกทีเดียว

“พลังงานละเอียดยิ่งๆ(อภิสัญญา)”ใดที่ 

ท�าหน้าที่“ความจ�าได้”ก็ดี ที่ท�าหน้าที่“ก�าหนด

รู”้ก็ด ี จะเกดิ-ดบัโดยไม่มีเหตุปัจจัยนั้นไม่ได้  

ต้องมีเหตุปัจจัยทั้งนั้น

เหตุปัจจัยท�าให้เกิดก็มี  

เหตุปัจจัยท�าให้ดับก็มี 

ดังน้ัน เราจึงสามารถท�าให้เกิด -ท�าให้

ดับได้ ด้วยการศึกษา 

สัญญาอย่างหน่ึงเกดิเพราะการศกึษา 

ก็มี สัญญาอีกอย่างหน่ึงดับเพราะการศึกษา

ก็มี  ก็ข้อที่จะพึงศึกษา เป็นไฉน?

ก็คือ ก.มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึน้มาใน 

โลก  เป็นผู้ครบพร้อมด้วย“พุทธคุณ ๙”

ข. มีผูศ้รัทธาออกปฏิบัติตาม โดยละท้ิง

โภคทรัพย์ของตนหมด ละเครือญาติน้อยใหญ่
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ออกบวช 

ค. เมือ่บวชแล้วก็ศึกษาส�ารวมสังวร

ในอธิศลีสิกขา-อธจิิตสิกขา-อธปัิญญาสิกขา 

พัฒนาไปพร้อมทั้ง..อาชพี-กายองค์รวม(กัม

มันตะ)-วาจา-ใจ ให้บรรลุ“สัมมา”ตามทฤษฎี

พระพุทธเจ้าให้ได้ ที่มี“ศลี-สมาธิ-ปัญญา” จงึ

จะเกิด“สัมมาวมิติุ-สัมมาญาณ”ไปตามล�าดับ      

ที่พระพุทธเจ้าตรัสตั้งแต่“สามัญญผล

สูตร”สูตรที ่๒ มาแล้ว และทุกสูตรก็ย�า้อยู ่

ซ�า้แล้วซ�้าเล่า อย่างเดมิน้ี 

๒. “สัญญา”มันก็เป็น“ธรรมะ ๒” คอื 

ต้องมี“รูป”(ภาวะที่ถูกรู้ )กับ“นาม”(ภาวะที่เป็นตัว 

ผูรู้้ ซ่ึงก็ต้องเป็นพลังงานข้ันจิตนิยาม และต้องข้ันเวไนย

สัตว์ด้วย) จงึจะสามารถรู้จกัรู้แจ้งรู้จริง“การเกดิ 

ขึน้”นีห้นึง่ ที่สุด“การดบัไป”นี้กอ็กีอย่างหนึง่

เม่ือทราบดแีล้วอย่างน้ี ไม่ยดึม่ันถือม่ัน 

เพราะทกุอย่างย่อมเป็นไปตามกรรมของตน

ของตน-เป็นของของตน ตนต้องรับมรดกกรรม

ของตนเล่ียงไม่ได้ กรรมพาเกิดพาเป็น กรรม

เป็นเผ่าพันธ์ุุ ถ้าตนไม่สามารถปรับแก้พันธ์ุของ

ตน(อภิสังขาร)ได้ ตนก็ต้องมี“พันธ์ุของตน”เป็น 

ที่อาศยัของชวีติไปอยูอ่ย่างน้ัน   

ผูส้ามารถ“รู้”ได้ข้ันน้ีคอื ผู้ มี“อภิสัญญา” 

จนกระทัง่สามารถท�า“อภิสัญญานิโรธ”ให้แก่ 

“จติวญิญาณ”ของตนได้ส�าเรจ็จรงิ 

๓. “สัญญา”จะเกิดก็มเีหตุปัจจัยพาเกิด  

หรือจะดบัก็มีเหตุปััจจยัพาดบั(สสงัขาริกงั ) จน 

กว่าตนจะมีพลังงานที่สามารถ“ระงับเหตุ” 

ในตนได้เด็ดขาด เป็นอาญาสิทธิข์องตนที่

จัดการให้เกิดหรือให้ดับได้เองแท้ (อสังขาริกัง)   

๔. “สัญญา”น้ันจะเป็นอย่างไร แค่ไหน 

ก็แล้วแต่จริงของคนนั้นๆ ใครเป็นผู้มีฤทธิ ์

มากพอกบั็นดาลให้เป็นได้ ใครไม่มีฤทธ์ิพอ

ก็บนัดาลไม่ได้ ย่อมเป็นไปตามทีเ่ป็นที่มีจริง 

ฤทธิห์รือพลังงานที่ตนใช้ในตนของตน ยืม 

คนอ่ืนหรือไปฉกเอาของคนอ่ืนมาใช้ ไม่ ได้

มันยงัไม่เป็น“ตนเองเป็น-ตนเองมี”แท้
๕. “สัญญา” อันเป็นพลังงานในตนของ

ตนท่ีตนใช้เอง จะเป็นอย่างน้ันอย่างนี้ เพราะ

มีเทวดาที่มีฤทธ์ิ มาบันดาลให้เป็นไปน้ัน ไม่มี

ผู้ท�า“พลังงาน”ของตนในตนให้ตนใช้เอง

จริงแท้ จึงเป็น“ตน”สร้างเอง-มีเองเป็นท่ีสุด ท่ี

สามารถ“ท�าเกิด-ท�าดบั”ของตนในตนที่แน่แท้  

๖. “สัญญา”อย่างหน่ึงจะท�าให้เกดิ ก็

เพราะการศึกษา “สัญญา”อย่างหน่ึงจะท�าให้

ดับ ก็เพราะการศึกษา จึงจะเป็นตนเองมี- 

ตนเองเป็นท่ีจริง  หาใช่“พ่ึง” อ่ืนใดๆใครเลย

ชื่อว่า “ตนพึง่ตนเอง”(อัตตา หิ อัตตโน  

นาโถ) หรือ“ตนเป็นเองได้เอง”(ปัจเจก,ปัจจัตตัง) 

หรือ“ตนเป็นเจ้าของแล้วจริงไปเป็น

ข้ันๆ”(ธรรมสามี) ตามท่ีเรียกว่า “สยงัอภิญญา”

ถ้าไม่ศกึษา ก็ได้แต่รอ ไม่รู้ว่าความมี 

-ความเป็นน้ันจะมาถงึเม่ือไหร่

แต่ถ้า“เร่ิม”ศึกษา เร่ิมมีผลไปตามอัตรา
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การก้าวหน้า มันย่อมรู้จริงเหน็จริงความเป็น

ไปได้อยู่กับตน ..ใช่ม้ัย? การศกึษาจึงจริงทนัท ี

หรือสูงสดุยิง่จรงิๆขัน้“สยมัภู” ก็ไมม่ี

ใครเทยีบได้อกีแล้ว “ตนเองเป็นผูต้รัสรู้เอง 

โดยชอบยิ่งสูงสุดไม่มีใครเทียมได้เลยแล้ว

จรงิๆ” เพราะสูงไกลมากเกิน ยิ่งๆกว่าผู้ใด

จะอาจหาญท�าตามได้ ไล่ทัน (สัมมาสัมพุทธ )

ถึงปานฉะนี้ก็ด ี ก็ต่างตนเองมี-ตนเอง

เป็นได้ ตามจริงน้ัน  ๆเท่าทีต่นเป็นได้ มีได้จริง 

จงึเป็น“การเกิด(อปุจยะ)ทีตั่วเราก�าหนด 

การเกิดน้ี และการดับ”(นโิรธ)น้ันด้วยตน ที่มี 

ความสามารถ“ดับ”โดยแยกแยะละเอียดยิบ 

“ดับ”เฉพาะ“อกุศลจิต”ที่มี“อาการ”เรียกว่า 

“เจตสิก”เท่านั้นได้ อย่างมี“ปรมัตถธรรม” 

ผูเ้รียนรู้อย่างสมัมาทฏิฐ ิจะปฏิบัติรูจ้กั 

รู้แจ้งรู้จริงใน“สัจสัญญา”ที่เป็น“กามสัญญา” 

ครบบริบูรณ์ ว่า “กามสัญญา”ก็คอื กามคณุ ๕ 

ส่วน“สัจสัญญา”ที่เป็น“รูปสัญญา”ก็มี

ทั้ง“วิตก-วิจาร-ปีติ-สุข-ไม่สุขไม่ทุกข์” 

แล้วจงึจะเป็น“สัจสัญญา”อนัละเอยีด 

ได้แก่ “สัจสัญญา”ที่เป็น“อรูปสัญญา”ซึง่ม ี

“สุขและทุกข์นัน้ดับไป”แล้ว ก็จึงจะเป็น 

“อากาสานัญจายตนะ-วญิญาณญัจายตนะ-

อากิญจัญญายตนะ” ตามลักษณะ-อาการ

ของแต่ละสัญญา ซ่ึงผู้มี“อภิสัญญา”( สัญญาอนั

ยิง่ใหญ่ของผู้เข้าถึง )ที่วเิศษเองจะก�าหนดได้เอง

ผูพ้้น“อากิญจัญญายตนะ”(คอืมีอายตนะที่ 

ตรวจธุลีละอองส่วนเหลือว่าจะหลงอยูนิ่ดหน่ึงน้อยหน่ึงม้ัย) 

จนส�าเร็จได้แล้วแน่แท้ ก็ยังต้องตรวจสอบ 

อกี  จนกว่าจะรู้แจ้งรู้จริงพ้น“เนวสัญญา 
นาสัญญายตนะ”เป็นท่ีสุด จนกระท่ัง“รูค้รบ” 

ได้สัมบูรณ์แล้ว(สัมปุณณ ) จงึได้ชื่อว่าผู้บรรลุ 

“สัญญา เวทยิตะ นิ โรธ”(ผู้ ใช้สัญญาก�าหนดร ู้

ใน“เวทนา ๑๐๘” ว่า มี“นิโรธ”ที่เป็น“สมาหิตงั” 

( ความตัง้มัน่แล้ว ) และ“วิมุตติ” (ความหลุดพ้นสูง 

สดุแล้ว ) สัมบูรณ์ครบ “อนุตตริยภูมิ ”

 โดยสามารถท�า“สัญญาอย่างหน่ึงเกิด-

สัญญาอย่างหนึง่ดับ”ได้ อย่างสัมมาปฏิบัติ 

สุดแห่งสุด พระพุทธเจ้าตรัสตอบ

โปฏฐปาทปริพาชก อีก ๗ แง่ละเอียดสุด

ของ“สัญญา”ว่า 

๑. ทรงบัญญัติสัญญาอันเลิศอย่างเดยีว 

หรือหลายอย่าง ตรัสตอบว่า ทรงบัญญัต ิ

ท้ังอย่างเดียว และหลายอย่าง

๒. สัญญากับญาณ อย่างไหนเกิดก่อน 

ตรัสตอบว่า สัญญาเกิดก่อนญาณ

๓. สัญญาเป็นอัตตา หรือว่าสัญญากับ

อัตตาเป็นคนละอย่างกัน ทรงซักว่า “อัตตา”ท่ี

ว่าหมายถึงอะไร ทูลตอบว่า หมายถึง อัตตา 

ที่ อาศัยรูป จึงตรัสตอบว่า อัตตาอย่างนัน้ 

เป็นคนละอย่างกบัสญัญา

๔. อตัตาตามทีต่นเข้าใจ หมายถึง อตัตา

ที่ เกิดจากใจ มีอวยัวะและอนิทรีย์ครบถ้วน 

ตรัสตอบว่า อัตตาอย่างน้ันก็เป็นคนละอย่าง

กับสัญญา
อ่านต่อฉบับหน้า
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 สมั ยพุทธกาล	พระอุปเสนะบวชได้	2	
พรรษา		ยังเป็นผู้ที่ต้องได้รับการอบรมสั่งสอนอยู่	
แต่ได้มสัีทธวิหิารกิ(ลูกศษิย์)	ซ่ึงมีพรรษาเดยีวเป็น
ของตนแล้ว	 	 เมื่อทั้งอาจารย์กับลูกศิษย์พากันไป
เข้าเฝ้าพระศาสดา
	 พระ พุทธองค์ได้ตรัสติเตียน	 ถึงความไม่
เหมา ะไม่ควรในการที่ภิกษุผู้ยังต้องได้รับการ 
สัง่ สอน  ไยจึงเที่ยวสัง่สอนภิกษุใหม่ แล้วมี 
ลูกศิษย์เองอีกด้วย
	 พระ อุปเสนะจึงกลับไป	 แล้วหลีกเร้นบ�าเพ็ญ
ตบะธ รรม(ความเพียรเผากิเลส)ให้เกิดมรรคผล
แก่ตน	จนกระทั่งได้บรรลุเป็นพระอรหันต์	 เป็นผู้
มีคว ามมักน้อย	 	 กระท�าในธุดงควัตร(ข้อปฏิบัติ
ก�าจัดกิเลส) 13 ข้อ คือ	
1. ปังสุกูลิกังคะ		เป็นผู้ถือปฏิบัติใช้ผ้าบังสุกุล	
2. เตจีวริกังคะ		เป็นผู้ถือปฏิบัติครองผ้าสามผืน
3. ปิณฑปาตกัิงคะ		เป็นผู้ถอืปฏิบัติเที่ยวบิณฑบาต
4. สป ทานจาริกังคะ	 เป ็นผ ู้ถือปฏิบัติ เที ่ยว
บิณฑบาตเป็นล�าดับตามแถว											
5. เอกาสนิกังคะ	เป็นผู้ถือปฏิบัติฉันมื้อเดียว	นั่ง
ฉัน	ณ	ที่นั่งแห่งเดียว											

6. ปัตตปิณฑิกังคะ	เป็นผู้ถือปฏิบัติฉันเฉพาะในบาตร	
7. ขลุปัจฉาภัตติกังคะ		เป็นผู้ถือปฏิบัติลงมือฉัน
แล้วไม่รับเพิ่มอีก	ห้ามภัตที่เขาน�ามาถวายภายหลัง
8. อารัญญิกังคะ	เป็นผู้ถือปฏิบัติอยู่ป่า
9. รุกขมูลิกังคะ	เป็นผู้ถือปฏิบัติอยู่โคนไม้										
10. อพัโภกาสกิงัคะ	เป็นผูถ้อืปฏบิตัอิยูท่ี่กลางแจ้ง
11. โสสานิกังคะ	เป็นผู้ถือปฏิบัติอยู่ป่าช้า
12. ยถาสนัถตกิงัคะ	เป็นผูถ้อืปฏบิตัอิาศยัในทีพ่กั
แล้วแต่เขาจัดให้
13. เนสชัชกิงัคะ	(เป็นผูถ้อืปฏบิตันิัง่-ยนื-เดนิ	แต่
ไม่นอน
	 พระอุปเสนะกระท�าธุดงควัตร	13	ข้อนี้แล้ว	
ก็ยังชักชวนภิกษุอื่นผู้ใคร่ต่อการมักน้อย	ให้เป็นผู้
ถือทร งธุดงควัตรเหล่านี้ด้วย	 แล้วได้พากันไปเข้า
เฝ้าพระศาสดาอีกครั้ง
	 คราวนี้พระผูม้พีระภาคเจ้าทรงสอบถามเสรจ็	
ก็ทรงกล่าวสรรเสริญแก่พระอุปเสนะและพวก	ทั้ง
ยังทรงกระท�าอนุเคราะห์ไว้อีกว่า
 “ดกู่อนภกิษทุั้งหลาย นบัต้ังแต่บดันี้ไป  ภกิษุ
ผู้ถือธุดงควัตร หากจะเข้ามาหาเรา จงเข้ามาเฝ้า
เราตามสบายเถิด”

ตบะเฉโก
(พกชาดก)

i  ตบะคือ   ความเพียร  เผากิเลส
  สุดวิเศษ   ถือศีล     สร้างดีไว้
  อย่าฉลาด  หลอกตน   จนหลงไกล
  ศีลขาดไป  ไยว่า      ยังอยู่ดี.
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	 เพราะพระศาสดาทรงสรรเสรญิคณุดงันี้	เหล่า
ภิกษุ เป็นอนัมากจึงพากันเป็นผู้ถือธุดงควัตรตาม
บ้าง	 แล้วสละทิง้ของส่วนเกินทัง้หมด	 	 ทิง้แม้ผ้า
บังสกุุลไว้ในท่ีต่าง	ๆ 	เอาเพยีงเฉพาะบาตรและจวีร
ของตนไปเท่านั้น
	 ครั ้ นพระศาสดาเสด็จผ่านไปยังทีพ่ักของ
ภิกษุทั้งหลาย	ได้ทอดพระเนตรเห็นสิ่งของและผ้า
บังสุ กุลเรี่ยราด	 เกลื่อนกลาดไปทั่วในที่นั้น	ๆ 	 จึง
ทรงสอบถามจนทราบเรื่องราวแล้ว	ก็ตรัสสอน
 “ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย การสมาทานวัตร(การ
ถือเอ าเป็นข้อปฏิบัติ)ในธุดงค์(ข้อปฏิบัติก�าจัด
กิเลส)ของภกิษเุหล่าน้ี เป็นของไม่ตั้งอยูย่ั่งยนืได้
เลย เพราะเป็นเช่นเดยีวกบัตบะธรรมถอือโุบสถ
(ถือศีล ๘)ของนกยาง ฉะนั้น”
	 แล้วทรงน�าเรื่องการถอืศลี	ตั้งตบะเฉโก(ฉลาด
แกมโกง)ของนกยางมาตรัสเล่า

.................
 ในอดีตกาลนานแล้ว	 มีนกยางตัวหนึ ่ง  
อาศัยอยู่ที่หินดาด	ใกล้ฝั่งแม่น�้าคงคา
	 คราวทีน่�้าหลาก	ท่วมท้นล้นฝ่ังแม่น�้าคงคานัน้	
ท�าให้ การแสวงหาอาหารของนกยางฝืดเคืองจัด 
ไม่อาจ หาสัตว์ใดจับกินได้เลย	 น�้าก็ยังคงเปี่ยมล้น
อยู่นั่นเอง	 ไม่ยอมลดลงโดยง่าย	 นกยางจึงเกิด
ความคิดขึ้นว่า
	 “ก็เร าเวลานี้ไม่มีที่แสวงหาอาหาร	 ไม่รู้ทาง
อืน่ที่จะไปแสวงหาอาหาร	 เขากล่าวกันว่าตบะ
ธรรมหรอือโุบสถกรรม(การถอืปฏบิตัศิลี 8) เป็น
ของประเสริฐ	เห็นทีเราจะต้องถือปฏิบัติบ้างแล้ว	
เพราะยังดีเสียกว่าการนอนอยู่บนหินดาดอย่างผู้
ว่างงานเช่นนี้”
 แล้วจึงอธษิฐาน(ตั้งจิตมั่น)ถอือโุบสถด้วยใจ 
ปฏิบัติศีลด้วยการนอนนิ่งอยู่บนหินดาดนั้นเอง
	 ฝ่ายท้าวสักกเทวราช(ผู้ยิ่งใหญ่ด้วยความ
ประเสริฐ)ได้ทอดพระเนตรพฤติกรรมหลงผิดใน
ตบะของนกยางแล้ว	ด้วยพระทัยเมตตาที่ทรงคิด
จะสั่งสอน	จึงทรงแสดงอานุภาพแปลงร่างเป็นลูก
แพะ	ไปยืนอยู่ใกล้ๆบริเวณหินดาดนั้น
	 “แพะ!แพะ!แพะ!”

	 พอนกย างได้ยินเสียงลูกแพะร้อง	 หันไปจ้อง
มองดูแล้วคิดว่า
	 “มีลู กแพะอยู่แต่เพียงตัวเดียวเท่านั ้น	 ตัว 
เล็ก	ๆ 	น่ารัก	 เลือดเนื้อของมันคงจะหวานอ่อนนุ่ม
น่ากิน	เห็นทีเราควรจะรักษาศีลในวันอื่นเถิด”
	 เร็วไ วทันใจคิด	 นกยางรีบผุดลุกขึน้ยืน	 แล้ว
โผบินไ ปหมายโฉบจับลูกแพะเอาไว้	 	 แต่ลูกแพะ
ตัวน้อยก็วิ่งหนีรวดเร็ว	หลบไปทางโน้นที	หลบมา
ทางนี้ ที	 ไม่ยอมให้นกยางจับได้	จนกระทั่งนกยาง
เหนื่อยอ่อนหมดแรง	ต้องบินกลับมานอนพักที่หิน
ดาดตาม เดิม	 พร้อมกับคิดด้วยความเฉโก(ฉลาด
แกมโกง)ปลอบใจตัวเองว่า
 “ตบะธรรมของเรายังไม่แตกหนอ ศีลของ
เรายังไม่ขาดหนอ เรายังไม่ได้กินลูกแพะเลย”
	 ท้าวสักกเทวราชทอดพระเนตรดังนี้แล้ว	ทรง
คืนสู่ ร่างเดิมเปล่งรัศมีเจิดจ้า	 ทรงติเตียนสั่งสอน
นกยาง	
	 “จะมี ประโยชน์อะไรด้วยการตั้งตบะถือศีล
ของผู้ มีนิสัยชั่วร้ายขี้โกงเช่นเจ้า	 ทั้งใจเจ้าก็เลว
ทราม ทางการประพฤติก็เลวทราม	หากเป็นลูก
แพะจรงิมใิช่เรา	เจ้าคงฆ่าลกูแพะกนิไปแล้ว	ฉะนั้น
ตบะของเจ้าแตกแล้ว ศีลของเจ้าขาดแล้ว”
	 ครั้น ทรงสอนเสร็จ	 ก็เสด็จกลับคืนสู่เทวโลก
(โลกของคนใจสูง)

...............
	 พระศา สดาส่ทรงน�าชาดกนี้มาแสดงแล้ว	 ก็
ทรงเฉลย
 “ท้าว สักกเทวราชในครัง้นัน้ ก็คือเรา
ตถาคตเอง”
	 แล้วทรงสั่งสอนอีก
	 “นกยา งนั้นปราศจากตบะ(ความเพียรเผา
กิเลส) 	 ต้องการกินเลือดเนื้อของลูกแพะ	 	 บินไป
หมายจั บลูกแพะกิน	 ได้ท�าลายตบะธรรมเสียแล้ว	
เหมือนเช่นบคุคลบางคนในโลกนี้ เป็นผูป้ระพฤติ
เลวทรามในการสมาทานวตัร(การถอืเอาเป็นข้อ
ปฏิบัติ) ย่อมท�าตนให้โง่เขลา ดุจนกยางท�าลาย
ตบะของตน ฉะนั้น”

(พระไตรปิฎกเล่ม		๒๗		ข้อ	๔๙๙	อรรถกถาแปลเล่ม	๕๘	หน้า	๓๖๔)
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• พิมลวัฑฒิ์ ชูโต
บทความพิเศษ

ท�าไมต้องรู้ทัน?
ตอน การปล้นชิงและการใช้อ�านาจเป็นธรรม

(Despoliation and Despotism)

	 ตั้งแต่ ปี	 1607 (พ.ศ.2150)	 ที่ผู้ตั้งถิ่นฐาน
อย่างเป็นการถาวร	ชาวองักฤษขึ้นบกที่เมอืงเจมส์
ทาวน์	 ทา งฝั่งตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ	
จนถึงการ ประกาศอิสรภาพในปี	 1776 (พ.ศ.
2319)	 	 ร วมเวลา	 169	 ปีที ่พวกเขาเป็น
อาณานิคม ของอังกฤษ	พวกเขาถูกชี้น�าให้ท�าการ
เกษตรเพื่อการส่งออกไปสู่อังกฤษและยุโรป	 การ

ส่งออกแล ะการน�าเข้าสินค้าทุกชนิดต้องท�าผ่าน
บริษัทอั งกฤษ	 สิง่ทีช่าวอาณานิคมได้รับอนุญาต
ให้ผลติใช้เองได้กเ็ป็นผลติภัณฑ์พื้น	ๆ 	เช่น	เกอืกม้า 
(แม้แต่	อดมั	สมธิ	ผูเ้สนอหลกัตลาดเสรกีแ็นะน�าว่า
ผู้ตั้งถิ่นฐานไม่ควรพัฒนาอุตสาหกรรม)	 นอกจาก
นั้นอังก ฤษยังเก็บภาษีต่าง	ๆ 	ส่งกลับไปอังกฤษอีก
ด้วย	 พฤติกรรมทั้งหมดของอังกฤษสร้างความ

สหรัฐฯบุกเกาะเฮติ
เพื่อครอบง�าทางเศรษฐกิจและการเมือง

เมื่อถูกชาวพื้นเมืองต่อต้าน
ก็ใช้เครื่องบินยิงกราดและปราบปราม

จนชาวเฮติเสียชีวิต  50,000 คน
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ขึ้นในองักฤษสมยัปฏวัิตอิตุสาหกรรม (ค.ศ.1750-	
1850)	 นา ยทุนชั้นบารอนตั้งโรงงานและจ้างคน
งานในราค าถูก	 มีชั่วโมงการท�างานอันยาวนาน
และเอาเปรียบในด้านต่าง	ๆ 	ด้วย	แรงงานที่ดีที่สุด
คอืสตรมีลีกูเพราะพวกเธอจะยอมทนทกุอย่างเพื่อ
เลือดในอ ก	 การเอาเปรียบและการกดขี่ดังกล่าว
ท�าให้เกิดลัทธิคอมมิวนิสต์ใน	ค.ศ.1848
	 ในที่สุดการร่วมกันคัดค้านแข็งข้อไม่ซื้อสินค้า
ของอังกฤษ ตลอดจนการจับอาวุธต่อสู ้อย่าง 
มุ ่งมั ่น	 ส่งผลให้ชาวอาณานิคมได้ชัยชนะ	 ได้
ประกาศอิส รภาพและได้ครอบครองดินแดนอัน
กว้างใหญ่ ไพศาลและอุดมสมบูรณ์ตามความเชื่อ
ในเรื ่อง“ คนที่พระเจ้าเลือก” (God’s	 chosen	
people)	 แ ละ“ชะตาลิขิต” (Manifest	 Destiny)	
ในค�าประกาศอิสรภาพ	โทมัส	 เจฟเฟอร์สัน	หนึ่ง
ใน“บิดาผู ้ สร้าง”	 ซึ ่งต่อมาเป็นประธานาธิบดี 
คนที่	3		ของสหรฐัฯ	กล่าวแสดงจุดยนืของสหรฐัฯ
ในการประกาศอิสรภาพว่า	:
	 “ท่ามกลาง กลุ่มอ�านาจต่าง	ๆ 	ในโลก	 แต่ละ
กลุ่มจ�าต้อ งมีบทบาทเป็นหน่วยย่อยที่เป็นอิสระ
และมีความเท่าเทียมกันดังที่กฎและพระเจ้าแห่ง
ธรรมชาติได้ก�าหนดเอาไว้”
	 ค�ากล่าวข้างต้นสรปุได้ว่าทกุชาตมิสีทิธกิ�าหนด
ชะตากรรมของต น เ อง	 อย่างไรก็ตาม	 เมื่อชาว
อาณานิคมซึ่งประกอบด้วยนักเผชิญโชค	คนจรจัด	
คนยากจน	ทาสผิวขาว	อดีตนักโทษ	โสเภณี	เด็ก
สลัม	 และนักบ ว ช โปรเตสแตนต์	 ซึ่งหลบหนีการ

“คนจ�านวน ๕๐-๕๕ ล้านคนทั่วโลกเสียชีวิตจากลัทธิล่าอาณานิคม (Colonialism)  และลัทธิล่า
อาณานิคมใหม่ (Neo-colonialism) การสังหารส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายใต้ค�าขวัญที่เพราะพริ้ง  เช่น  
เสรีภาพและประชาธิปไตย นอกจากผู้เสียชีวิตโดยตรงจากสงครามที่ตะวันตกริเริ่มขึ้นหรือจาก
คณะทหารที่นิยมตะวันตกกระท�า หรือจากความขัดแย้งอื่น ๆ  คนอีกนับร้อยล้านยังเสียชีวิตอย่าง
เงียบ ๆ จากความยากเข็ญอย่างสุดขีดด้วย”
        อังเดร วัลต์เชค
        นักหนังสือพิมพ์และนักเขียนชาวอเมริกัน
       อ้างอิง	:	Noam	Chomsky	and	Andre	Vltchek,	“On	Western	Terrorism”,	2013

ไม่พอใจให้ชาว อ า ณานิคมมากขึ้นเรื่อย	ๆ 	 นาง 
อบเิกล	 อดัมส์ 	 ภ รรยาของ	จอห์น	อดัมส์	 หนึ่ง
ใน“บิดาผู้สร้ า ง ” (Founding	 Father)	 ได้เขียน
จดหมายโจมตีกา ร ค รอบง�าทางการเมืองและ
เศรษฐกิจของกษั ต ริย์อังกฤษที ่กระท�าต่อชาว
อาณานิคมว่า	:
	 “เราไม่อาจมคีวามสุขได้โดยปราศจากเสรภีาพ	
เราไม่อาจมีเส รีภาพได้ในขณะที่ไม่มีความมั่นคง
ในทรัพย์สินขอ งเรา	 เราไม่อาจมีความมั่นคงใน
ทรัพย์สินของเ รา	 หากมีคนอื่นอาจอ้างสิทธิโดยที่
เราไม่เหน็ชอบ 	 เราตระหนักถึงคุณความดีของ
เสรีภาพจนไม่อาจละทิ้งมันไปได้ง่าย	ๆ
	 การรีดนาทาเร้นของพ่อค้าหรือขุนนางโจร
(Robber	 Baron )	ชาวอังกฤษภายใต้การคุ้มกัน	
โดยก�าลังทหารของกษัตริย์ได้สร้างความเจ็บแค้น	
ให้ผู้ตั้งถิ่น ฐานในแผ่นดินใหม่เป็นเวลาร้อย	ๆ 	ปีจน
ใกล้จะถึงจุดเดือด	เมื่ออังกฤษขึ้นภาษีใบชาเพื่อให้
ได้เงินไปท�าสงครามกับฝรั่งเศสจงึเกดิการ“ก่อการ
ร้าย” (Terrorism)	 ที่ประวัติศาสตร์อเมริกันเรียก
ว่า		Boston	Tea	Party		นั่นคือในคืนวันที่	16 
ธันวาคม	ค.ศ.1773 (พ.ศ.2316)		หรือก่อนการ
ประกาศอสิรภาพ	3	ปี	ใช้ผวิขาวกลุม่หนึง่ในเครือ่ง
แต่งกายของชาวอิ นเดียนแดงเผ่าโมฮอกได้ขึ้นไป
บนเรอืของบรษิทัอสีต์อินเดยีตะวันออกของพ่อค้า
ชาวอังกฤษ	3	ล�าแล้วโยนใบชา		300	ลัง	ลงน�้า
ในอ่าวของเมืองบอสตัน	
หมายเหตุ	:-	“ขุนนางโจร” (Robber		Baron)	เกิด



56 •   เราคิดอะไร

กดขี่ของชาวคาทอลิ กในยุโรปได้เสรีภาพ (liber-
ty)		อิสรภาพ	(freedom)		กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน 
(property	 possess ion)	 และสิทธิในการไล่ล่า
หาความสุข (pursui t	 of	 happiness)	 	 ซึง่พวก
เขาไม่เคยได้สัมผัสแล้ว	พวกเขายังมีเสรีภาพที่จะ
ก�าหนดชะตากรรมและเ ข้าครอบครองทรัพยากร
ในกรรมสิทธิ์ของผู้อื่นด้วยดังนี้	:
 1812 และ 1814 (พ. ศ.2355, 2357): 
หลังจากได้อิสรภาพไ ม่นาน	 คนที่เชื่อว่าตนเป็น 
“ผู้ที่พระเจ้าเลือก”	ให้ครองทวีปใหม่ก็บุกแคนาดา
ซึง่มีชาวอังกฤษและ ฝรั ่งเศสอาศัยอยู ่	 แต่ไม่
สามารถเอาชนะและยึด ครองได้	 จนในที่สุดก็ท�า
สัญญาสงบศึกในปี	1818	(พ.ศ.2361)
 1823 (พ.ศ.2366) : 	 ประธานาธิบดีเจมส ์
มอนโร	(ค.ศ.1817-18 25,	คนที่	 5)	 ประกาศ
ยืนยันว่า	“ดินแดนในซีกโลกตะวันตกไม่ใช่ดินแดน
ส�าหรับการตั้งอาณานิคมในภายหน้าของประเทศ
ใดในยุโรปอีกต่อไป	นอกจากนั้น	ชาวยโุรปไม่มสีทิธิ์
เข้าแทรกแซงในกิจการ ของชาติต่าง	ๆ 	ในลาติน 
อเมริกาซึง่เพิ ่งได้ รับเอกราชจากสเปนอีกด้วย 
การประกาศนีต้ ่อมาถู กเรียกว่า“ลัทธิมอนโร” 
(Monroe’s	 Doctrine) ....	 สหรัฐฯถือเอาลาติน 
อเมริกาเป็นสนามหลัง บ้าน	(backyard)	 	 ที่ตนมี
สิทธิ์จะหาประโยชน์ได้โดยชอบธรรม	
 1848 (พ.ศ.2391)	 :	 เมื่อไม่สามารถยึด 
ดินแดนทางทิศเหนือได้	 “ผู ้ที ่พระเจ้าเลือก”ก็
ทอดสายตาลงทางทิศใต้ 	 และสหรัฐฯภายใต้
ประธานาธบิดีเจมส์	 พ อล์ก	 ก็ได้ยึดเอาดินแดน
เกือบครึ ่งของเม็กซิ โกไปเป็นของตน	 ดินแดน 
ดังกล่าว	ได้แก่	รัฐเท็กซัส		นิวเม็กซิโก	แอริโซนา			
เนวาด้า	ยูทาห์		และแคลิฟอร์เนียในปัจจุบัน
 1853 (พ.ศ.2369)	 :	 นายพลเรือแมททิว 
เพอรี	 	 ได้น�าเรือรบ	3	 ล�าไปบังคับให้ญี่ปุ่นเปิด
ประเทศค้าขายด้วย	และเพือ่สร้างอ�านาจทางทะเล	
สหรัฐฯเริ่มสร้างกองทัพเรือขนาดใหญ่
 1857 (พ.ศ.2400)	:	สหรัฐฯส่งทหารไปช่วย
อังกฤษและฝรั่งเศสปรา บกบฏนักมวย	(Boxing	

Rebellion)	 ครั้งที่	2	 ในจีน	 แล้วเข้าร่วมรับผล
ประโยชน์ทางการค้า
 1 8 6 5 (พ.ศ.2 4 0 8 )	 :	 ประธานาธิบดี 
อับราฮัม	 ลินคอล์น	 เห็นพฤติกรรมของ“นายทุน
โจร”	 อเมริกัน	 ที่รุมกันหาประโยชน์จากการขาย
อาวุธยุทโธปกรณ์ให้ทหารทั้งฝ่ายเหนือและฝ่าย
ใต้ระหว่างสงครามกลางเมือง	 ได้กล่าวก่อนถูก
ลอบสังหาร	 	2-3	 สัปดาห์ว่า	 “บริษัทได้ครอง
ประเทศนี้ไปแล้ว ศักราชของการโกงกินระดับ
สูงจะติดตามมา เงินสามารถมีอ�านาจเหนือทุก
สิ่งทุกอย่างไปอีกนานโดยอาศัยความหลงผิด
ของประชาชน จนกระทั่งความมั่งคั่งถูกสะสม
อยู่ในมือคนส่วนน้อย สาธารณรัฐจะถูกท�าลาย
ในที่สุด”
 ทศวรรษ 1870 (พ.ศ.2413) :	 นายทนุได้
เข้าควบคุมพรรครีพับลิกัน	 เริ ่มผูกขาดกิจการ
ต่าง	ๆ 	ในสหรัฐฯ	 และเริ่มระบบซื้อความภักดีของ 
นักการเมืองที่เรียกว่า	“การบริจาค”(donation)		
และการล็อบบี	้(lobby)	 	 ซึ ่งใช้มาจนปัจจุบัน 
นักเขียนชาวอเมริกันชื่อ	 ลิน	 คอล์น	 สตีเฟนส์
สรุปไว้ว่า	 “การคอร์รัปชั่นและความล้มเหลวของ
ประชาธิปไตยในสหรัฐฯ	เป็นผลมาจากต้นเหตุ
เพียงประการเดียว	 คือการที่กลุ่มทุนเข้าควบคุม 
รัฐบาลเพื่อประโยชน์ของตน	 นักการเมืองต่าง
กลายเป็น	“ผูร้บัใช้”	ทีต้่องตอบแทนเงนิบรจิาคเพือ่
ใช้รณรงค์ในการเลือกตั้ง	 และยอมสัญญาที่จะให้
ผลประโยชน์ต่อกลุ่มทุน”
 1877-1881 (พ.ศ.2420-2424)	 :	 หลัง
การเสยีชวิีตของประธานาธบิดอีบัราฮมั	ลนิคอล์น	
นายทุนโจรอเมริกันซึ่งเริ่มรวยจากการขายอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ในระยะสงครามกลางเมือง	 ได้ใช้
โอกาสที ่ประเทศก�าลังวุ่นวายเข้าซื ้อนักการ-
เมืองฝ ่ายนิติบัญญัติและศาล	 และนั ่นท�าให ้
ประธานาธิบดีรัทเทอร์ฟอร์ด	 บี	 เฮส์	 	 ถึงกับ
กล่าวว่า	 	 :	“นี่ไม่ใช่รัฐบาลของประชาชน โดย
ประชาชนและเพ่ือประชาชน แต่เป็นรฐับาลของ
บรรษัท โดยบรรษัทและเพื่อบรรษัท”



ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๑  มิถุนายน ๒๕๕๙   •   57

 1890 (พ.ศ.2433)	:	ส.ส.ไจลส์	แห่งรัฐแมรี-
แลนด์ประกาศว่า	“เราต้องเดนิหน้าจากมหาสมทุร
หนึ่งไปยังอีกมหาสมุทรหนึ่ง….	 นี่เป็นชะตากรรม
ของชาวผิวขาว	(Manifest	 Destiny)	 	 และแล้ว
ชาวอเมรกัินก็บุกฝ่าชาวพื้นเมอืงจากฝ่ังมหาสมทุร
แอตแลนติกไปจนถึงฝั ่งแปซิฟิกเป็นระยะทาง	
4,800กิโลเมตรได้ส�าเร็จในปีดังกล่าวข้างต้น
 1894  (พ.ศ.2437)	 :	 วุฒิสมาชิกออร์วิล	
แห่งรฐัคอนเนคตกัิตกล่าวว่า	“ผมมคีวามเชื่อมั่นว่า 
แผ่นดินใดก็ตามท่ีอยูน่อกสหรฐัฯหากเป็นอันตราย
ต่อชาติเรา	 หรือจ�าเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของเรา	เราก็ไม่ควรรอเวลาแม้แต่น้อยที่จะเข้าไป 
ครอบครองมันเสีย”
 1897  (พ.ศ.2440)		ประธานาธิบดีธีโอดอร์
รูสเวลท์	กล่าวว่า	“ผมว่าเราควรต้อนรับสงคราม
ทุกรูปแบบเพราะประเทศนี้ต้องการสงคราม”	 ใน
ขณะเดยีวกัน	พนัเอก	ชาร์ล	เดนบ	ีผู้มั่งคั่งในวงการ
รถไฟก็แสดงความเห็นว่า	 “สถานะของประเทศ
ในขณะนี้บีบให้เราต้องขยายดินแดนออกไปเพื่อ
ประโยชน์ทางการค้า	 ยิ่งเวลาผ่านไป	 การผลิตก็
ยิง่มากกว่าความต้องการบริโภคภายในประเทศ	
เราก�าลังตามหลังตลาดชั้นน�าอื่น	ๆ 	ของโลกอยู่”
 1898 (พ.ศ.2441)	 :	 สหรัฐฯเสนอตัวช่วย
คิวบาและฟิลิปปินส์ซึ่งก�าลังต่อสู้กับสเปนเพื่อการ
เป็นเอกราช	 แต่เมื่อได้ชัยชนะแล้ว	 สหรัฐฯกลับ
ไม่ยอมถอนทหาร	 ส�าหรับคิวบาสหรัฐฯตั้งรัฐบาล
เผด็จการบาติสต้า	 เขียนรัฐธรรมนูญให้และเซ็น
สัญญาให้สิทธิใช้ฐานทัพกวนตานาโมได้ตลอด
ไป	 นายทุนอเมริกันได้รับการยินยอมให้เข้าไป
ครอบครองที่ดินและแหล่งแร่และพื้นที่การเกษตร 
จ�านวนมหาศาล	 รวมทั้งยอมให้ตั้งบ่อนการพนัน
ขนาดใหญ่ซึง่ตามมาด้วยแหล่งโสเภณีและความ
เลวร้ายอื่น	ๆ 	 ส่วนฟิลิปปินส์	 ประธานาธิบด ี
วิลเลียม	 แมกคินลีย์	 ซึง่สนิทสนมกับกลุ่มธุรกิจ 
อ้างว่าพระเจ้าทรงชี ้น�าให้ยึดไว้เพื ่อยกระดับ
การพัฒนาและเปลี ่ยนชาวฟิลิปป ินส ์ให ้เป ็น
โปรเตสแตนต์ (ฟิลิปปินส์เป็นคาทอลิกอยู่แล้ว)	

ชาวฟิลิปปินส์หันมาต่อสู้กับอเมริกา	 การปราบ-
ปรามเป็นไปอย่างเหี ้ยมโหด	 ทหารอเมริกันถูก 
สั่งให้เผาหมู่บ้านให้หมด	 และให้ยิงผู้ที่มีอายุเกิน 
10	 ขวบให้หมดด้วย	 นอกจากนั้นผู้ต่อต้านที่ถูก
จับจะถูกเอาน�า้กรอกปากหรือที่เรียกว่า	 	 Water	
Boarding		ในปัจจุบัน	ดร.โจเอล	แอนเดรส		ของ
มหาวิทยาลัยจอห์น	 ฮอปกินส์	 กล่าวว่า	 “การ 
ปราบปรามท�าให ้ชาวฟ ิลิปป ินส ์ เสียชีว ิตถึง	
600,000คน”	 ในปีเดียวกันสหรัฐฯก็ยึดปอร์โต- 
ริโก	 และเกาะกวมเป็นส่วนหนึ่งของตนและยังล้ม
ราชินีของฮาวาย	 	 แล้วเปลี่ยนเกาะที่สวยงามให้
เป็นฐานทัพของตนจนปัจจุบัน
 1900 (พ.ศ.2443)	 :	 วุฒิสมาชิกอัลเบิร์ต 
เบเวอร์รดิจ์			กล่าวว่า	“ฟิลปิปินส์เป็นของตายของ
เรา...ห่างออกไปอีกนิดเดียวก็เป็นตลาดอันกว้าง
ใหญ่ไพศาลของจีน	 แปซิฟิกเป็นมหาสมุทรของ
เรา		อ�านาจที่ครองแปซิฟิกคืออ�านาจที่ครองโลก	
อ�านาจนั้นเป็นและจะเป็นของอเมริกาตลอดไป….
เราเป็นชาติพันธุ์ที่ปกครองโลกนี้	 เราจะไม่ละทิ้ง
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากพระเจ้า	 พระองค์
ทรงก�าหนดให้เราเป็นผูถ้กูเลอืก	พระองค์ทรงสร้าง
เราให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปกครอง	 ท�าให้เรา
สามารถบริหารระบบการปกครองเพื่อใช้กับพวก
ป่าเถื่อนและไร้อารยธรรมได้”
 1910 (พ.ศ.2453) :	ประธานาธิบดีวิลเลี่ยม	
เอช.ทาฟต์	กล่าวว่า	“ผมขอรบัผดิชอบเพื่อปกป้อง
นายทุนของเราให้ได้มีโอกาสลงทุนที่ให้ผลก�าไร”
 1914-1916 (พ.ศ.2457-2459)		นายทุน
อเมรกินั	เช่น	ธนาคารบราวน์บราเธอส์	บรษิทัน�้าด�า	
เอที&ที	ยูไนเต็ดฟรุต	ฯลฯ	ขยายการลงทุนเข้าไป
ในเม็กซิโก	เฮติ	โดมินิกัน	และสแตนดาร์ด	ออยล์	
เข้าไปท�าธุรกิจในจีน
 1915 (พ.ศ.2458)	:	สหรฐัฯบกุเกาะเฮตเิพื่อ
ครอบง�าทางเศรษฐกิจและการเมือง	 เมื่อถูกชาว 
พื ้นเมืองต ่อต ้านก็ใช ้ เครื ่องบินยิงกราดและ 
ปราบปรามจนชาวเฮติเสียชีวิต		50,000	คน

อ่านต่อฉบับหน้า
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• ฟ้าสาง

	 ตลอดเดือนพฤษภาคมที ่ผ่านมา	 เป็นช่วง 
ชีพจรลงเท้าเพราะเดินทางอยู่ตลอด	 เนื ่องจาก 
มภีารกจิบญุต้องเดินทางจากกรุงเทพฯไปเชียงใหม่
เพื ่อช่วยจัดค่าย	“ยุวพุทธทายาท”	 ครั้งที่	 ๔ 
ของชุมชนภูผาฟ้าน� ้า	 ห้อง	 ๓	 (ลานนาอโศก) 
ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่	๔	–	๑๐	พฤษภาคมที่ผ่านมา 
ตลอด	๗	วนัในการเข้าค่าย	 น้อง	ๆ 	เหล่ายุวพุทธฯ 
จะได ้มาเรียนรู ้อยู ่กับว ิถีชีว ิตของชาวชุมชน 
ได้ฝึกถือศีล	 ๕	 ละอบายมุข	 กินอาหารมังสวิรัติ	
และฝึกฝนการพึ่งตนเอง	จนต่อยอดไปถึงการเป็น
ที่พึ่งของผู้อื่นต่อไป	 ดั่งค�าขวัญของค่ายยุวพุทธฯ 
ที่ว่า	“พึ่งตนจนเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้”
 และด้วยเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวกบัการต้องลง 
พื้นที่ ท� าว ิจัยปริญญาโทพอดี 	 ฉันจึ งมี เวลา 
เพียง	๓	วันเท่านั ้นที ่จะไปช่วยเตรียมค่ายยุว-
พุทธฯ	 และพูดคุยกับทีมพี ่เลี ้ยงเพื ่อด�าเนิน 
กิจกรรมในค่ายได้ต่อไป	
	 หลังจากนั้นฉนักต้็องเดนิทางต่อจากเชยีงใหม่	
สู่อุบลราชธานี	เพื่อลงพื้นที่ท�าวิจัยที่หมู่บ้านชุมชน
ราชธานีอโศก	จ.อุบลราชธานี	ในหัวข้อ	“แนวคิด
และกระบวนการบรหิารระบบสาธารณโภคขีอง
ชาวอโศก กรณีศึกษา : หมู่บ้านชุมชนราชธานี
อโศก จ.อุบลราชธานี”	 ซึง่ต้องมีการเก็บข้อมูล
เชงิเอกสารและการสมัภาษณ์พ่อครสูมณะโพธริกัษ์	
ท่านสมณะ	ท่านสิกขมาตุ	ผู้ใหญ่ชาวชุมชน	ตลอด
จนแม่ฐานงานต่าง	ๆ 	ในชุมชน
	 ซึง่ในช่วงที่ฉันลงพื้นที	่ ได้มีกิจกรรมการเข้า
ค่าย “สัมมาอาริยมรรค เพื่อชีวิตที่ดีกว่าเก่า” 

ของหมู ่บ ้านชุมชนราชธานีอโศกพอดี	 จึงถือ
โอกาสร่วมเข้าค่ายด้วย	 นับเป็นการเข้าค่ายครั้ง
ที่	 ๒	 แม้จะไม่ได้อยู่ตลอดค่ายเพราะมเีวลาจ�ากดั 
แต่ก็ได้ซึมซับพลังงานความดีของหมู ่ กลุ ่ มที ่
เป ็นมิตรดีสหายดี	 ซึ ่งเป ็นทั ้งหมดทั ้งสิ ้นของ
พรหมจรรย์ไว้อย่างเต็มอิ่ม
	 หลงัจากนั้นกเ็ดนิทางกลบักรงุเทพฯ	เพื่อถอด
เทปการสัมภาษณ์	 และรวบรวมผลการวิจัย	 การ
สรุปผลการวิจัยในขั้นต่อไป	 จนกว่างานวิจัยจะ
เสร็จสมบูรณ์	
	 ไม่ว่าการเดนิทาง	 หรอืการท�างานช่วยวัดด้าน
ต่าง	ๆ 	 กเ็หนื่อยเพยีงร่างกายเพราะเราไม่สามารถ
ควบคุมความอ่อนล้า	 ความเพลียได้	 แต่พูดถึง
ด้านจิตวิญญาณแล้ว	ฉันสบายใจและพบแต่ความ
ปีติยินดีที่ได้ท�าประโยชน์	 ได้ช่วยงานศาสนาบ้าง
แม้เล็กแม้น้อย	 ต่างกับชีวิตที่ต้องต่อสู้ภายในจิต 
กับการมาใช้ชีวิตเรียน	ป.โทอยู่กับสังคมภายนอก	
ที่อาจไม่เหนื่อยกายเท่าไหร่	แต่เหนื่อยใจมากกว่า	
	 มีค�าสอนของครูบาอาจารย์อยู่ประโยคหนึ่ง 
ที่พร�่าบอกเสมอ  ๆ 	ว่า	 “มีศีลอยู ่กับตนไม่ต้อง 
กังวลอะไร”	ฟังครั้งแรกน่าจะเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว 
ตอนทีย่ังเป็นเด็กหญิงแก่น	ๆ และหัวดือ้คนหนึง่	
บอกได้เลยว่าตอนนั้นฟังแล้วงง	ไม่เข้าใจว่า	“ศลี” 
จะช่วยชีวิตเราอย่างไร	 เมื่อไหร่	 ฉันก็สักแต่ว่า
รับฟังไปอย่างงัน้	 แต่ไม่มีความเข้าใจและเข้าถึง 
ความหมายนั้นได้อย่างลึกซึ้งเลยแม้แต่น้อย	
	 แต ่ค�าสอนประโยคนี ้ก็ยังคงได ้ยินได ้ฟ ัง	
ได้ซึมซับอยู ่อย่างต่อเนื ่อง	 ไม่ว่าจะต้องเผชิญ

บนเส้นทางนักศึกษา (๒๑)
“ROAD MAP ของชีวิต”
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กับเรื ่องราวอะไร	 เจออุปสรรคปัญหา	 หรือ
ก�าลังจมอยู่กับกองทุกข์	 หาทางออกไม่เจอตาม
ประสาช่วงชีวิตของวัยรุ่น	 วัยว้าวุ่น	 ท่านสมณะ 
และผู้ใหญ่กม็ักจะบอกเราว่า	 “มีศีลอยู่กับตน 
ไม่ต้องกงัวลอะไร”	 แค่รักษาศีลให้มัน่คง	 ชีวิตก็
จะค่อย	ๆ 	พบทางออกเอง	เพียงแต่เราต้องอดทน
รอคอย	ให้อภัยตัวเองและคนรอบข้าง	ทุกอย่างก็
จะค่อย	ๆ 	ดีขึ้น
	 และทุกเรื ่องราวมันก็ค่อย	ๆ 	 ดีขึ ้นตามนั ้น 
จริง	ๆ 	 เป็นวัฏจักรของกิเลส	 ทีพ่ระพุทธเจ้าทรง
สอนถึงเรื่องอรยิสจั	๔	เกดิข้ึน	–	ตั้งอยู	่-	และดบัไป 
วนเวียนอยู่อย่างนี้ตราบใดที่เรายงัคงไม่หมดกเิลส	
	 ย้อนกลับไประลึกถึงช่วงวัยเรียนสัมมาสิกขา	
จนจบมาเป็นศิษย์เก่า	 ชาวชุมชน	 และนักศึกษา
ปริญญาโท	 เมื่อวันเวลาผ่านไปฉันก็ได้ค้นพบว่า	
ชีวิตที่มี	“ศีล”	น�าหรือชีวิตที่มี	“ศีล” เป็น	Road	
Map	คือชีวิตที่ถูกต้องและไม่ผิดทาง	
	 ในทางกลับกัน	 บนเส้นทางสายนี้แรก	ๆ 	 เมื่อ
เริ่มได้เหยียบย่างเข้าไปอาจจะดูมืดมน	 แทบมอง
ไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์	 เพราะเรายังไม่มี 
ภมูธิรรมที่จะเข้าใจรายละเอยีดของศลี	ของธรรมะ
ได้อย่างลกึซ้ึง	ดเูป็นเร่ืองหนัก	เหน่ือย	และน่าท้อแท้	
หากทว่าเมื่อใช้ความอดทน	 และเพียรพยายาม 
กระท�าซ�า้ให้มาก	ๆ 	อยูก่บัความซ�า้ซากให้เป็นเรื่อง
น่าสนุกนี ่แหละ!	 ที่จะเป็นตัวช่วยเพิ ่มภูมิธรรม 
ในจิตวิญญาณให้ได้เข้าใจอะไรมากขึ้น	
	 เมื่อได้เข้าใจธรรมะ	 เริ่มเห็นความส�าคัญของ
การระลึกถึงศีลเพิ่มมากขึ้น	ชีวิตก็เหมือนโรยด้วย 
กลีบกุหลาบ	 ฉันได้ค้นพบความสุขของการไม่
เอาแต่ใจ	ได้ความปีตขิองการเป็นผู้ให้ที่ไม่คาดหวงั
ว่าจะได้อะไรตอบแทนกลบัมา	ไม่โหยหาความสขุใน
อนาคต	และไม่จมอยูก่บัทกุข์ในอดตี	มคีวามสขุกบั
ชีวิตของการเป็นเด็กวัด	 ฉันบอกกับตัวเองว่าเป็น
คนโชคดีที่สุดในโลกเสมอ	 จนบางครั้งจิตที่ปีติสุข
เช่นนี้ก็พาให้เราเดินมาเรื่อย	ๆ 	โดยไม่รู้ตัวว่ามาถึง 
เกือบกลางทางของอุโมงค์แล้ว	
	 และเมื่อมาถึงจดุนี	้กท็�าให้ฉนัได้ค้นพบสจัธรรม
แท้จริงอกีว่า	 “ความสุขแท้จริงมันไม่มี มีแต่ 

ทุกข์มากหรือทุกข์น้อยเท่านั้น”	 หากเรามัวแต่ 
หลงสุข	 มัวเมากับการบ�าเรอความสุขให้ตัวเอง	
สุดท้ายเราก็จะเดินผิดทาง	 เดินไปสู่ทางตัน	 ไม่ใช่
ทางออกของอุโมงค์นี้	
	 ชีวิตของนักปฏิบัติธรรม	 แท้จริงแล้วคือการ
ฝึกอยู่กับความทุกข์	 ทนต่อทุกข์	 จากทุกข์มาก	ๆ  
กฝึ็กฝนปฏบิตัจินเหลอืทกุข์น้อย	ๆ 	และลดละกเิลส	
ตัณหา	 อุปาทานลงไปเรื่อย	ๆ 	 จนถึงสุดท้ายก็คือ	
“ไม่มีสุข ไม่มีทุกข์เลย”	 หรือเป็นคน “สิ้นบุญ 
สิ้นบาป” ที่แท้จริงนั่นเอง	
	 ปลายทางของอุโมงค์นี ้คงเป็นเป้าหมายที ่
นักปฏิบัตธิรรมทกุคนใฝ่หา	บนเส้นทางสายโลกตุระ 
เส้นนี ้	 หลายคนอาจเดินมานาน	 บางคนเพิง่
เริ่มเดิ	 นบางคนอาจเดินหลงทาง	 บางคนถอดใจ
ขอถอยกลับ	 เพราะการเดินทางบนถนนสายนี ้
ไม่ได้สวยหรู	ไม่ได้น่ามอง	ไม่มีอะไรดึงดูด	
	 ฉันเคยคิดอยากก้าวกระโดดไปเร็ว	ๆ 	 เดิน 
ไว	ๆ 	 อยากสัมผัสแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์สักครั้ง
ว่าจะเป็นอย่างไร	 แต่ก็กลายเป็นว่ายิ่งอยากยิ่ง 
ไม่ได้	ยิ่งรีบร้อนก็เหมือนจะยิ่งไกลออกไปกว่าเดิม	
นัน่เพราะเราท�าด้วยจิตที่ไม่บริสุทธิ์	 จิตวญิญาณ
ของเรามีกิเลสที่คอยบงการ	
	 สุดท้ายสิง่ที่เราได้เรียนรู้ก็คือ	 การเดินแบบ
พอดี	ๆ 	 ไม่เร็วและไม่ช้าเกินไป	 ไม่ตึงไม่หย่อน	
และไม่ใจร้อนหรือใจเย็น	ติดแป้นนานเกินไป	และ
สิ่งนี้แหละที่ฉันได้พบว่า	 มันคือศิลปะของธรรมะ	
ศิลปะของการถือศีล	 ยิ่งถือศีลให้ละเอียดขึ้น	ๆ  
จิตวิญญาณของเราก็จะละเอียดตามไปด้วย	
						จริง	ๆ 	แล้วฉันคิดว่า	ชีวิตดีขึ้นเรื่อย	ๆ 	เมื่อ
ฉันถือศีลได้ดีขึ้น	ละเอียดขึ้น	แม้ว่าหลายครั้งฉันก็
อาจหลงใหลตามกเิลส	ตณัหา	อปุาทานไปบ้าง	แต่ 
ศลีน่ีแหละที่ช่วยน�าพาชีวิตให้กลบัมาสูเ่ส้นทางสาย
โลกตุระอยูเ่สมอ	ๆ 	วันนีฉ้นัจงึได้เข้าใจแล้วว่า	“การ
มศีลีอยูก่บัตน ไม่ต้องกงัวลอะไร” คอืการน้อมน�า	
“ศีล”	 มาน�าชีวิต	 หรือพูดตามภาษาสมัยนิยม 
กค็อื	น้อมน�า		“ศลี”			มาเป็น  Road   Map   (แผนที่น�าทาง) 
ของชีวิตแล้ว	ชีวิตจะมีแต่ดี	ไม่มีเลวเลย

อ่านต่อฉบับหน้า
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ถึงจุดที่เป็น ‘เดิมพัน’ รัฐบาล คสช.
	 คิดดูนะ.....

	 เกาะรัตนโกสินทร์	 ที่	 “พระบรมมหาราชวัง”	
ตั้งอยู่	ซึ่งเรียก	“ชั้นใน”

	 มีพื้นที่	๑,๑๒๕	ไร่

	 “เกาะรัตนโกสินทร์”	 ชั้นนอก	 ย่านคลอง
หลอด	 คลองบางล�าพู-คลองโอ่งอ่าง	 มีทั้งแขวง
ชนะสงคราม	แขวงบวรนเิวศ	แขวงส�าราญราษฎร์	
แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ	 แขวงเสาชิงช้า	 แขวงวัด
ราชบพธิ	แขวงตลาดยอด	และแขวงวังบูรพาภิรมย์

มีพื้นที่	๑,๔๓๘	ไร่

	 รวมทั ้ง ชั้ น ใน -ชั ้นนอกที ่เ รี ยก 	 “ เกาะ
รัตนโกสินทร์”	มีพื้นที่ทั้งหมด	เพียง	๒,๕๖๓	ไร่!

	 ทีนี้มาดู	“อาณาจักรจานบิน”	สมีโยบ้าง	จาก
เว็บ	“ต่อต้านคอร์รัปชัน”	รวบรวมไว้

	 เฉพาะก�าแพงรอบวัด	ยาวเหยียด	ด้านละ	๓	
กม.	รวมทั้ง	๔	ด้านเหยียดยาว	๑๒	กม.	ตัวก�าแพง
สูง	๒-๔	เมตร

• เปลว สีเงิน
คอลัมน์ “คนปลายซอย”
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
จันทร์ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

 ในความเป็นอาณาจักรจานบิน ลึกลับ ซ่อนพิรุธ
ส่ออันตราย ชวนค้นหามากมาย
ด้วยพฤติกรรมที่แสดงกันขณะนี้

“ด้านความมั่นคง”.............
เขาเฉย และจะปล่อยไปไม่ได้หรอก!
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	 มีหอคอยสังเกตการณ์	สูง	๕๐-๑๐๐	เมตร	๑๕	
หอคอย	 จัดเวรยามคอยตรวจตราสังเกตการณ์
ตลอด	๒๔	ชั่วโมง

	 ในอาณาจักรจานบิน...........

	 นอกจากตัวพระอุโบสถ	 ยังประกอบด้วยสิ่ง
ก่อสร้างเป็นอาคารขนาดใหญ่ต่าง	ๆ 	เหมอืน	“เมอืง
ย่อม	ๆ ”	เมืองหนึ่ง	๒๔-๒๕	แห่ง

	 รวมแล้ว	 “วัดพระธรรมกาย”	 ตั้งอยู่ในพื้นที	่
กว่า	๔,๐๐๐	ไร่!

	 ย ังไม ่รวมอาณาจักรสาขาที ่กระจายไป
ทั่ว	 เฉพาะในประเทศ	 ๗๗	 จังหวัด	 มีพื้นที่ใน 
ครอบครองอีก

	 กว่า	๕๐,๐๐๐	ไร่!

	 มีการประเมินราคาทรัพย์สินธรรมกาย	ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ	มากกว่า	๔.๔	ล้านล้าน
บาท

	 ในขณะ	 “งบประมาณแผ่นดิน”	 ที่ใช้ส�าหรับ
บรหิาร-ปกครองและพฒันาประเทศ	ด้วยประชากร
กว่า	๖๕	ล้านคน	ของปี	๕๙

	 มีแค่	๒.๗๒	ล้านล้านบาท!

	 ครับ.. .เทียบให ้เห็นคร ่าว	ๆ 	 เพื ่อได ้เห็น
ภาพ	 อาณาจักรธรรมกาย	 นั้น	 ใหญ่กว่า	 “เกาะ
รัตนโกสินทร์”	กว่าครึ่ง

	 และยิง่ใหญ่ด้วย	 “ทรัพย์สิน-สินทรัพย์”	
มากกว่างบประมาณแผ่นดิน	เป็น	๒	เท่า!

	 ฉะน้ัน...ควรประเมนิ	“อาณาจักรจานบิน”	และ
เป้าหมายก่อตั้งและขยายอาณาจักรของสมีโยให	้
“ตรง”	เป็นจริง	ผ่านพฤติกรรมอหังการ

	 เพื่อ	 ศีล-สมาธิ-ปัญญา	 ด�ารง-รักษา	 พระ
ธรรม-วินัย	 อันสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้
ดีแล้ว	เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา

	 หรือ....

	 เพื่อ	 แปลงศีล-สมาธิ-ปัญญา	 เป็นสลาก
สรรพคุณแปะข้างกล่องสินค้าบุญหลอกขาย	และ
ใช้ค�าว่า	“พุทธ-พระ”	ลวงเป็นสถานะอยู่?

	 สู ่เป้าหมาย	 เหิมเกริม	 สถาปนา	 “ลัทธิ-
นิกาย”	เพื่อเป็นเจ้าศาสนจักรใหม่	ประสานระบอบ
ทักษิณ	ที่หวังสถาปนา	“แดงทั้งแผ่นดิน”	เป็นเจ้า
อาณาจักรใหม่

	 ผนึกอยู่ใต้	New	World	Order	...........

	 ของแก๊ง	CFR	ในสหรัฐฯ-ยุโรป?

	 ผมยังจ�าได้	 หลังแก้วไวน์กับทักษิณที่โรงแรม
หนึ่ง	ทักษิณบอกผม

	 “พี่...ผมจะท�าเจดีย์ธรรมกายให้เป็นเหมือน
เมกกะ”!

	 ผมเข้าใจความคิดทักษิณ	 ตอนนั้น	 แต่เข้า 
ไม่ถึง	“เบื้องหลังความคิด”	ที่คุดอยู่

	 ก็เข้าใจว่า	 ทักษิณเป็นคนชอบ	 “คิดใหญ่-ท�า
ใหญ่”	 ในความเป็นนักการเมือง	การได้ธรรมกาย	
เท่ากับได้ฐานคะแนน	“ก้อนใหญ่”
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	 นั่นคือ	ไปพม่า	คนกนึ็กถงึชเวดากอง	ไปซาอฯุ	
ก็นึกถึงเมกกะ	ไปฝรั่งเศส	ก็นึกถึงหอไอเฟล	ไปจีน	
ก็นึกถึงก�าแพงเมืองจีน

	 ด้วยหัวพ่อค้าทักษิณ	.......ก็ในแนวนั้น

	 จะแปลงธรรมกายเป็นทุนการเมืองบ้าง	 นั่น
ก็ธรรมดา	 คนมาเที ่ยวไทย	 ไปดูเจดีย์จานบิน
ธรรมกาย	ก็ไม่เสียหายตรงไหน

	 ก็นึกแค่นั้น	 ด้วยยังไม่มีหน่อแนวให้	 “จับทาง
คิด”	 ได้ว่า	 เบื้องหลังคิดของทักษิณ	 แท้จริงแล้ว	
ณ	จุด	“สุดทางคิด”

	 คล้ายสมคบ.........

	 อีกคน	 ครองศาสนจักร	 ครอบง�าคณะสงฆ	์
แทรกซึมวัด	 (ด้วยเงิน)	 ทั่วประเทศ	 แล้วแผ่ลัทธิ
ใหม่

	 อีกคน	ครองอาณาจกัร	ครอบง�าระบบรฐัสภา
และข้าราชการ	 แล้วกลืนประเทศ	 ด้วยระบบ-
ระบอบใหม่!

	 มาย้อนนึกวันนี้	ถึงวันนั้น........

	 อืมมมม..อาณาจักรจานบิน	 นอกจากอาศัย
คราบวดัในพระพุทธศาสนา	 หัวโล้น	 คลุมเหลือง	
ปากภาวนา	แต่ใจล่าเหยื่อแล้ว

	 สิ่งประจักษ์ภายใต้สมีโย....ในลูกแก้วใส	 ไม่มี
อะไรพระ	ไม่มีอะไรพุทธ	ไม่มีอะไรสู่ความหลุดพ้น	
ด้วย	ศีล-สมาธิ-ปัญญา

	 มีแต่ดาวรวย-ดาวโรย........

	 มีแต่โป้ง..รวย	ด้วยขายค้อน	ขายสวรรค์!

	 กระทั่งรูปจ�าลอง	 “องค์พระศาสดา”	 ที่เรียก
พระพุทธรูปในลัทธิธรรมกาย	 เหมือนกับ	 “พระ 
พุทธรูป”	ทั่วไปที่ไหน?

	 จงใจให้ละม้าย	“สมโีย”	มากกว่า	ให้น้อมร�าลกึ
ถึงองค์พระศาสดา	ดังประจักษ์ทนโท่

	 และเมื่อทุกอย่าง	 “ประจานความจริง”	 ใน
ความเป็นธัมมชโย	ในความเป็นอาณาจักรจานบิน

	 ต้องชั่งน�้าหนัก	 “อาณาจักรจานบิน”	 กันให้
ดี...................

	 “ขายประเทศ”	ยังไม่แน่ใจ	จะได้เท่าไหร่?

	 แต่ที่เป็นอยู่	แน่	ๆ .........

	 สมีโย	 ลูกศิษย์	 “สมเด็จพระมหารัชมังคลา-
จารย์”	ผูบ้วชให้มากะมอื	แค่ขายค้อน-ขายสวรรค์

	 เหนาะ	ๆ 	มีมูลค่า	๔.๔	ล้านล้าน	มีอาณาจักร
จานบิน	ด้วยพื้นที่	๔,๐๐๐	ไร่!?

	 วัดที่	 “สมเด็จช่วง”	 ไปสร้างเป็นสาขาไว้อีก
แห่งที่ญี่ปุ่น	รวมด้วยหรือไม่...ไม่ทราบ?

	 ที่ทราบ	คือ......

	 ขณะนี	้ สมีโย	 เกี่ยวพันกับเงินเป็นพัน-เป็น
หมื่นล้าน	โดยถูก	“ข้อหา”	ร่วมกันฟอกทรัพย์-รับ
ของโจร	 กับอดีตไวยาวัจกรวัด	 “นายศุภชัย	 ศรี-
ศุภอักษร”	และคณะ

	 และเรื่องก�าลังลามไปสู่รากแก้ว........



ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๙   •   63

	 เป็นจุดสนใจไปทั่วว่า	เรื่องสมีโย	“แข็งเมือง”	
จะจบแบบไหน?

	 DSI	จะกล้าจบั	หรอืกล้าที่จะไม่จบัหรอืไม่	ตรง
นี้พูดกันมาก	ในความเห็นผม	มันเลยจุดนั้นไปแล้ว

	 จับช้า-จับเร็ว	เรื่องหนึ่ง

	 แต่ที่แน่	ๆ 	 ในความเป็นรัฐบาลทหาร	 โดย
เฉพาะ	 รัฐมนตรียุติธรรม	 “พลเอกไพบูลย์”	 และ	
DSI

	 ถ้าเรื่องนี้	“ล้มมวย”	เท่ากับ	รัฐบาล-ต�ารวจ-
ทหาร-กองทพั	“ล้มไปด้วยกนั”	ทั้งหมด	จากศรทัธา
และความเชื่อประชาชน!

	 แจงให้เห็นแล้วมิใช่หรือ	 อาณาจักรจานบิน	
มีมากกว่า	 ๔.๔	 ล้านล้าน	 มากกว่างบประมาณ
ประเทศ

	 ถ้าคดีนี้ล้ม	จับสมีโยไม่ได้	หรือปล่อยให้หนีไป

	 จะให้สงัคมเขาคิดกนัด้านไหน	ขนาดห่มเหลอืง
ยังหงอเงิน	แล้วห่มเขยีว	ห่มขาว	ห่มแดง	ถงึไม่หงอ

	 มันก็	“งอ”	ได้	มิใช่หรือ?!

	 มันกลายเป็น	“งานเดิมพัน”	ระหว่าง	รัฐบาล
ทหารกับรัฐบาลนักเลือกตั้งไปแล้ว

	 ถ้างานนี้เหลว..........

	 รัฐบาล	 คสช.จะไม่เหลือน�้าหนักไปกล่าวอ้าง
ได้อีกว่า	ดีกว่ารัฐบาลนักเลือกตั้ง!

	 “มหาเถรสมาคม+ส�านักพุทธ+อาณาจักร

จานบิน+ระบอบทักษิณ”

	 เป็น	“จตุภาคี”	กันหรือไม่.....?

	 ผมตอบไม่ได้.....

	 ก็ต้องดู	 ที่	 DSI	 ท�าหนังสือถึง	 “สมเด็จพระ 
มหารัชมังคลาจารย์”	 ประธานมหาเถรฯ	 และใน
ฐานะอุปัชฌาย์สมีโย	รวมถึงส�านักพุทธ

	 ว ่ าจะเอื้ อ เฟ ื ้ อต ่องานพระศาสนาและ
อาณาจักร	หรือไม่	อย่างไร	ขนาดไหน?

	 และดูเหมือน	 DSI	 ก็ท�าหนังสือไปตามล�าดับ
ชั้นปกครองสงฆ์แล้ว

	 แจ้งเรื่องการตกเป็นผู้ต้องหาของสมีโย	 ให้	
“พระเทพรัตนสุธี”	 เจ้าคณะจังหวัดปทุมฯ	 ทราบ
แล้วด้วย

	 ดูตามทางแล้ว	 การท�าเยี ่ยง	 “สร้างเขต
ปกครองตัวเอง”	 ของศิษย์เหลือง-ศิษย์ขาว	
คุ้มครองอาจารย์โย	เพื่อไม่ให้	DSI	บุกจับนั้น

	 อยากถล�าลึก	ก็ท�ากันไปเถอะ!

	 แต่ผมบอกด้วยความรู้สึกส่วนตัวได้ว่า	 ใน
ความเป็นอาณาจักรจานบิน	ลึกลับ	ซ่อนพิรุธ	ส่อ
อันตราย	ชวนค้นหามากมาย

	 ด้วยพฤติกรรมที่แสดงกันขณะนี้

	 “ด้านความมั่นคง”.............

	 เขาเฉย	และจะปล่อยไปไม่ได้หรอก!
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• นายธิง วินเทอร์

แค ่ ค ิดก็ หนาว . . . ว ์

๑. ชัดแล้งฝีมือรัฐบาล
เก่า	 รัฐบาลแจงปัญหา 
น�า้เกิดจากความไร้ระบบในอดตี	มวัแต่หวังคะแนน
เสียง	(ไทยโพสต์	๑	ก.พ.๕๙)

๒. หน้าที ใ่ครสัง่สอน? 
ก)	พ่อคลั่งจ่อยิงลูก	๔	ศพ	
ประชดอดีตเมีย	 (เดลินิวส์ 
๙	ก.พ.๕๙)	
ข)	มือปืนกราดยิง	๓	ศพ	ทะเลาะเรื่อง	ที่จอดรถ	
(ไทยโพสต์	๒๑-๒๒	ม.ค.๕๙)

๓. การเมืองเป็นเรื่องผลประโยชน์
ตบปากอเมริกา	 ‘ไก่อู่ ’	 ถามกลับ
อ้างเสรีภาพ	 แต่กระทบ	 “มั่นคง”	 จะจัดการอย่างไร 
(ไทยโพสต์	๒๔	ม.ค.๕๙)

๔. เมื่อสิง่แวดล้อมโมโห	 กทม.
ยะเยือกจริง	เหนือ-อีสานวูบ	โลก
อากาศแปรปรวน	 ตะลึงหิมะตก
กวางโจว	(มติชน	๒๕	ม.ค.๕๙)

๕. ตัวชี้วัดเศรษฐกิจดี?	 ค่า
อากาศเมืองในจีนกว่า	๘๐	%	ไม่
ผ่านเกณฑ์	(มติชน	๒๑	ม.ค.๕๙)

๖. เราท�าเขา-เขาท�าเรา 
นี่แหละทุนนิยม	 (เผยเศรษฐี
ไทย เทค โอ เวอร ์ 	 บริ ษั ท	
‘อิเหนา-ซีแอลเอ็มวี’	(เดลินิวส์	๙	ก.พ.๕๙)

๗. ผลงานนายกฯประยทุธ์ 
คอร์รัปชั่นไทย	ต�่าสุด	รอบ	
๖	ปี	(มติชน	๓	ก.พ.๕๙)

๘. ประชาชนอนโุมทนา	กม.ลกู
โกงประหาร	‘มชียั’	ชหูวัใจ	รธน.	
ขยี้คอร์รัปชั่น	 พรรคการเมือง
พล่าน	(ไทยโพสต์	๓๑	ม.ค.๕๙)

๙. รอฟองสบู่อีกรอบ	 พบ
สญัญาณเกง็ก�าไรคอนโดพุ่ง	
(มติชน	๒๒	ม.ค.๕๙)

๑๐. โลกเบี้ยว ผอ.เทพศรินิทร์
จะกราบ	นร.ไม่ยอม	เตรียมขอ
ขมา	(มติชน	๒๔	ม.ค.๕๙)

๑๑. มาถูกทาง	ศธ.	สั่งเพิ่มข้อสอบอัตนัย-รื้อวิธี
คัด	ผอ.รร.	(เดลินิวส์	๒๙	ม.ค.๕๙)

๑๒. ไปผิดทาง !	 สถิติข่มขืนและล่วงละเมิด
ทาง เพศในสถานศึ กษาที ่
อเมริกา	 พุ่งสูงอย่างน่าห่วง	
(มติชน	๒๕	ม.ค.๕๙)	
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๑๓. ความอร่อยเป็นตัวการ 
โภชนาการเด็กไทยแย่	 “เตี ้ย”	
คงที่	๑๐-๑๕	ปี	..	ขาดสารอาหาร	
..	ผลพวงร้านสะดวกซื้อ	(ไทยโพสต์	๒๕	ม.ค.๕๙)

๑๔. สทัธรรมปฏิรปู	พระวัดธรรมกาย
ประกาศเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชน
ร ่วมถวายไอศกรีมยี ่ห ้อแม็กนั ่ม
จ�านวน	๑,๕๐๐	แท่ง	 เป็นสังฆทาน	 (ไทยโพสต์	๑	
ก.พ.๕๙)

๑๕. ไม่เชื ่อในกฎแห่งกรรม 
ลกูเทพโกอินเตอร์	‘เออซีี’	สัง่ซือ้
เพียบ	(เดลินิวส์	๒๕	ม.ค.๕๙)

๑๖. ระยะที ่ ๑ จ้างคนแยก 
ระยะต่อไปสอนให้แยกเป็น 
ก)	‘นาแก’	ร้องมลพษิบ่อขยะ	๗๒	ล้าน	เครื่องจกัร
เจ๊ง	สตง.ชี้ไม่คุ้มทุน	(มติชน	๔	ก.พ.๕๙)
ข)	 ติงคนกรุงฯไม่ร่วมมือคัดแยกขยะ	 (ไทยโพสต์	
๔-๕	ก.พ.๕๙)

๑๗. ช้าเพราะขีโ้กง	 ตรวจสอบ
มากไป	 สมุนแม้วเคืองคุมเข้มคน

โกง	 อ้างท�าให้ประเทศขับเคลื่อน
ช้า	ตามคู่แข่งไม่ทัน	(ไทยโพสต์	๗	ก.พ.๕๙)

๑๘. หิวเงิน	 สมาคมอสังหาฯชง
รัฐแก้	กม.เช่าที่ได้	๙๙	ปี	(มติชน	
๖	ก.พ.๕๙)

๑๙. ต่างชาตมิาแล้ว	ทนุจนีเปิดธรุกจิรบัซื้อทเุรยีน
กวาดเรียบ	ชุมพร-	ระยอง-	จันทฯ	(มติชน	๘	ก.พ.๕๙)

๒๐. นิสัยมงคลเป็นอย่างไร?	๗	สัตว์เทพมงคล
ฉลองตรุษจีนปีวอก	(เดลินิวส์	๘	ก.พ.๕๙)

๒๑. เพิ่มอีกข้อ “ครูต้อง 
อยู ่ร.ร.”	 วอนผู ้ปกครอง 
เชื่อมั่น	 ‘ลดเรียน-เพิม่รู ้ ’	
เห็นผลระยะยาว	(ไทยโพสต์	๒๙-๓๐	ม.ค.๕๙)

๒๓. จบันกัโทษที่เป็นคนไทยมา
ส่งบ้าง	เขมร	รวบ	‘อาเธอร์’	ฆ่า
หั่นศพ	(ไทยโพสต์	๙	ก.พ.๕๙)

๒๔. โลกยีารมณ์	กระจายความ
สนุกกับคอนเสิร์ตสุดยูนีค	 ‘เปิด
สถานีดวงจันทร์	 ที ่ใหญ่ที ่สุด’	
(เดลินิวส์	๒๒	ม.ค.๕๙)

๒๕. ไทยหนาว์ว์ ก)	 เกาหลีใต้	 ติดอันดับสามใน
เรื่องสมรรถนะการอ่านของเยาวชน
ข)	พ.ศ.	๒๕๕๒	กระทรวงวัฒนธรรมเริม่แผนแม่บท	
การพัฒนาระบบห้องสมุด
ก)	 “การอ่านหนังสือเป็นว ิธีที ่ดี 
ที ่สุดที ่จะกระต้ ุนให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์และจินตนาการ	 ซึ่งเป็น
รากฐานของ	“เศรษฐกิจสร้างสรรค์
และท�าให้วัฒนธรรมของเราตื่นตัวมีชีวิตขึ้นมา”	
รัฐบาลเกาหลียืนยัน	(มติชน	๑๐	ก.พ.๕๙)

๒๒. ตัง้ใจท�างานก็จะแก้ปัญหา
เป็น เคลียร์ถนนโล่งตั้งแต่บ่าย	 ๓	
โมง	ส่งคนกลับบ้านแก้รถติด	(เดลินิวส์	๙	ก.พ.๕๙)
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• เฉลิมศักดิ์ แหงมงาม

กายา
บทที่ ๔ แมกไม้และสายลม

• ต่อจากฉบับ ๓๑๐

ถึงอย่างไรมนุษย์ก็ต้องอยู่กับธรรมชาติ 

ใกล้ชิดธรรมชาติให้มากที่สุด

ชีวิตจึงจะร่มเย็นเป็นสุข
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	 หลายวันมาแล้วที ่สามัญเดินทางมาต่าง
จังหวัด				พาเพื่อนข้าราชการมาเรียนรู้เรื่องการ
บรหิาร		การท�างานที่จะเข้าถงึประชาชน	ณ			ศนูย์
การฝึกอบรมสาขาที่ภาคเหนือ
	 ทุกวันช่วงเช้ามืดและเย็นย�่า	 เขาพยายาม
ออกก�าลังกายอย่างหนักและมั่นใจว่า	 	 การฝึก
กายบริหาร	 ด้วยการวิง่	 เล่นกีฬาเปตองร่วมกับ
ลูกศิษย์หลาย	ๆ 	 คนรวมถึงการเล่นเตะฟุตบอล	
สร้างพลังงานแก่ร่างกายอย่างเบา	ๆ 	 ใช้เวลาใน
แต่ละช่วง		ไม่ต�่ากว่าหนึ่งชั่วโมง		น่าจะช่วยให้เขา
คลี่คลายจากอาการเจ็บป่วยทางจิต	
	 เปล่า...ไม่ใช่สามัญอยากจะเป็นนักออกก�าลัง
กายที่แข็งแกร่งหรอก			มันเป็นเพียงผลพลอยได้
เท่านั้น			สิ่งที่เขาต้องการก็คือ		การท�าร่างกาย
ให้อ่อนล้ามากที่สุด		เมื่อถึงยามค�่าคืน		เขาจะได้
หลับใหลอย่างเป็นสุข		ไม่ต้องหวาดผวากับความ
ฝันบ้าบอคอแตกและน่ากลัว
	 เขารบัรูว่้า		สมาธใินจติใจไม่ปกต	ิ	อาการพล้ัง
พลาด	มักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
	 คราวหนึ่ง			เขาเดนิไปเตะบนัไดปนูในตลาดสด
หน้าอ�าเภอ		ขณะไปหาซื้อของใช้จ�าเป็น			มีดโกน
หนวด	ไม้พนัส�าลีไว้เชด็หหูลงัอาบน�้า				เขาจะต้อง
อยู่ที่นี่นานเป็นแรมเดือน
	 สามัญคิดว่า		น่าจะถึงขั้นนิ้วเท้าหัวแม่โป้งหัก			
ต้องขอร้องให้พนักงานประจ�าศูนย์อบรมพาไป
ตรวจร่างกายท่ีโรงพยาบาลประจ�าอ�าเภอ		ทว่าสิ่ง
ที่รับรู้จากนางพยาบาลก็คือ		เป็นเพียงรอยฟกช�้า
ที่ถูกกระทบอย่างรุนแรงเท่านั้น	 	 รักษาด้วยการ
ทายา		เพยีงสองสามวัน	กน่็าจะทเุลาและหายขาด		
นั่นคืออาการพลั้งพลาดขาดสติ	ที่เขาเริ่มจะมีมาก
ขึ้นในระยะนี้
	 ถึงอย่างไร	 	 เขาก็หลับได้เป็นปกติในเวลา
ค�่าคืน	 	 หลังจากกินยาประจ�ามื้อตามหมอสั่ง	 น่า
จะเป็นยาคลายเครียดหรือไม่ก็ยานอนหลับ		
	 เช้าหนาวเหน็บ	 	 ท่ามกลางเมืองในหุบเขา	
สายลมสาดกระหน�่าทุกเช้าเย็น		เหมือนจะเป็นยา
สมานอาการเจ็บป่วย		และท�าให้ร่างกายแข็งแรง	
กระปรี้กระเปร่าขึ้นมาอย่างช้า	ๆ

	 เป็นอีกเย็นย�า่ที่สามัญพยายามค้นหาความ
เจ็บป่วยในตนเอง
	 ถึงอย่างไร		เขาก็มักจะนึกถึงวัด		นึกถึงด้วย
ความผูกพัน	 	 ช่วงสมัยหนึ่งเขาเคยเข้าวัดปฏิบัติ
ธรรมอย่างสม�่าเสมอ	ดเูหมอืนวัดกบัเขาจะห่างกนั
ไม่ได้อีกแล้วในชาตินี้		สามัญมีความมั่นใจว่า			วัด
คอืแหล่งค้นหาความหมาย		ความสขุสงบที่แท้จรงิ		
มันคือแหล่งพึ่งพิงแห่งจิตใจและร่างกายได้อย่าง
แน่นอนทั้งปัจจุบันและยามบั้นปลายของชีวิต
 “อ�าเภอนี้		มีวัดไหม”		เมื่อวานช่วงเวลาเย็น	ๆ 	
เขาเอ่ยถามพนักงานประจ�าหอพักอย่างใคร่รู้
	 คนหนุ่ม	 วัยไม่น่าจะเกินยี่สิบห้าปี	 เรือนร่าง
ค่อนข้างบาง	 ในชุดเสื้อสีน�้าเงินเข้ม	 	 กางเกงยีน	
มองหน้าเขาอย่างสงสัย	
	 “มีครับ....ในตัวอ�าเภอมีตั้งหลายวัด”	คนหนุ่ม
เอ่ยตอบด้วยน�้าเสียงหนักแน่น	 ผายมือไปกลาง
ตลาด		ที่เห็นประตูเข้าวัดกระจัดกระจายอยู่ลิบ	ๆ
	 “ผมหมายถงึวัดป่าที่สงบ	”		สามญัขยายความ
ค�าว่าวัดมากขึ้น
	 คนหนุ่มนั่งคร่อมบนรถจักรยานยนต์	แขนยัน
มือจับหน้ารถ		นัยน์ตาเปื้อนยิ้ม				บ่งบอกว่าเขา
เข้าใจ	ขณะพยักหน้าช้า	ๆ
	 “หัวหน้าหมายถึงวัดป่า”	 เขาเอ่ยถามย�้า	 คน
งานที่นั่นมักจะเรียกสามัญว่าหัวหน้า
	 “ท�านองนั้น”
	 “หลังศูนย์อบรม		มีอยู่วัดหนึ่ง		ใกล้กับถนนที่
เราวิ่งออกก�าลังกายตอนเช้า	ๆ”
	 “ท�าไมผมไม่เห็น”
	 “วัดแยกออกไปอีกเส้นทาง”	 ชายหนุ ่มชี้มือ
ออกไปด้านหลังสถานอบรม
	 เยน็มากแล้วเมื่อพนกังานประจ�าศนูย์อบรมพา
สามญันั่งซ้อนท้ายรถจกัรยานยนต์ผ่านเข้าไปในวดั
แห่งนั้น
	 เขาคดิไม่ถงึจรงิ	ๆ 		ว่าจะมวีดัสงบสงดัซ่อนตวั
ในแมกไม้บริเวณนั้น
	 ทุกเช้ามืด	 ละอองไอหมอกห่มคลุมบาง	ๆ 	
ท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บ		สามัญวิ่งออกก�าลัง
กายพร้อม	ๆ 	 กับเพื่อนข้าราชการร่วมร้อยกว่าคน			
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อ่านต่อฉบับหน้า

ร้องเพลงเสียงกระหึ่ม	 ให้พอดีกับจังหวะเท้าตบ
ลงไป		ระยะทางเกือบสามกิโลเมตร	เท้าที่เร่งขับ
เหงือ่ให้ผ่านออกมาทุกรูขุมขน	 	 จากหนาวเหน็บ
กลับกลายเป็นอ้าวอบ		ละอองลมเป่าผ่านจากอุ้ง
ปากกระจายหมอกสีขาว	ทุกช่วงจังหวะเท้าเร่ง	
	 มนัคือถนนยางมะตอยทะลเุข้าไปกลางละเมาะ
ไม้ฟากทิศตะวันตก	 ไม้ล้มลุก	 แมกไม้ขนาดเล็ก
กระจัดกระจายตามเนินเตี้ย	ๆ 	ในป่าเวิ้งกว้าง		
	 รถจักรยานยนต์พาสามัญกับพนักงานศูนย์
อบรม	 	 ตัดแยกถนนผ่านไปบนถนนดินลูกรังด้าน
ซ้ายมือ
	 วัดป่าซ่อนตัวอยู่ในแมกไม้เขียวชอุ่ม
	 ถนนเส้นนั้น	 	 น่าจะเป็นทางอ้อมเข้าอ�าเภอ		
มันคือถนนที่ยังไม่ปรับปรุง	
	 ประตูเข้าวัดมีเพียงป้ายไม้เล็ก	ๆ 	 ติดไว้แทบ
สังเกตไม่เห็น		ทางเข้ากว้างไม่เกินสามเมตร	ทะลุ
เข้าไปในแมกไม้เขียวจัด	 	 แรกเส้นทางลาดเทลง
ไปยังแหล่งแผ่นดินลุ่มเหมือนผ่านเข้าไปในดงลึก	
สามัญถึงกับมุ่นหัวคิ้วน้อย	ๆ
	 มันคือแหล่งลุ่มพื้นดินลึก	ในหุบเวิ้งลาดขึ้นไป
รอบด้านเหมือนแอ่งกระทะ	 แมกไม้ขึน้หนาแน่น		
เหมอืนป่าไม้ในดงลึก		แต่ละต้นขนาดสองแขนโอบ		
หรือขนาดใหญ่เกินกว่านั้น		ล�าต้นตรงดิ่งสูงเสียด
ฟ้า		แมกใบดกหนาแผ่เงาร่มครึ้ม		ต้นเบียดต้น	ใบ
เบียดใบ		กิ่งสอดกิ่ง	อาณาบริเวณแห่งนั้นจึงเขียว
ชอุ่ม		แผ่กระจายโอบล้อมรอบ	ๆ	วัด		เหมือนจุด
ความชุ่มชื้น	 	 ท่ามกลางแมกไม้แล้งเตี้ยแคระ	 ที่
กระจัดกระจายบนพื้นที่ไร่ของชาวบ้าน
	 รถจักรยานยนต ์มาจอดนิ ่งหน ้ าศาลา
การเปรียญขนาดใหญ่
 สามญักวาดสายตามองอย่างแปลกประหลาดใจ
	 เขาคิดไม่ถึงจริง	ๆ 	 	 ว่าจะมีวัดซ่อนตัวใน 
แมกไม้ป่ารกชัฏ			แมกไม้เหมือนเป็นก�าแพง	หรือ 
สิ่งปิดกั้นท�าให้ผู้คนมองทะลุผ่านเข้ามาไม่ได้
	 ในเนื้อที่บนลานกว้างไม่น่าจะต�า่กว่าสามสี่ไร	่				
สามัญเห็นศาลาหลังใหญ่ยกเสาพื้นคอนกรีตสูง
จากดินไม่เกินสองเมตร	 ตั้งเด่นเป็นสง่าเบื้องหน้า		
หลังคามุงกระเบื้องเคลือบสีน�้าเงินสดใส	 	 กลาง

ศาลาการเปรยีญ		มพีระพทุธรปูองค์ใหญ่ปางสมาธิ
เพชรประดิษฐาน	พระเศียรแหลมเกือบชนหลังคา	
บ่งถึงความเป็นศูนย์รวมใจ	 ของพุทธศาสนิกชน
หรือผู้คนที่จะเข้ามายังวัดแห่งนี้
	 สามัญก้าวขึ้นบันไดปูน	 เดินผ่านพื้นศาลาปู
ด้วยไม้กระดานแผ่นใหญ่	ๆ เคลอืบเงาตรงไปยงัด้าน
หน้าพระพุทธรูป	สถานที่สักการบูชา		ดอกไม้	ธูป
เทียน	 มีอยู่พร้อมแล้ว	 	 เขานั่งสงบนิ่งอยู่เป็นครู	่	
ก่อนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย	 และสวดมนต์
ขนาดสั้นที่ท่องจนขึ้นใจ
	 ความสงบครอบคลุมทั่วไป		ยิ่งเสียงแมลงป่า
จกัจั่นขบัขานเสยีงผ่านออกมาจากดงไม้รอบ	ๆ 	วัด		
กย็ิ่งสร้างบรรยากาศแห่งความสงบสงัดให้บงัเกดิมี
มากยิ่งขึ้น
	 “หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดอยู่ไหมครับ”
	 เขาเอย่ถามชายชรากวาดลานวดัอยู่ด้านล่าง	
ขณะผ่านสายตามองส�ารวจไปรอบ	ๆ 	 	 นอกจาก
ศาลาหลงัใหญ่		ยงัมกีฏุหิลงังามซ่อนอยูใ่นเงาแมก
ไม้อีกไม่ต�่ากว่าสองสามหลัง	 	 เหมือนบ้านพักใน
รีสอร์ท		ต่างเพียงรูปทรง	หลังคา	ที่บ่งบอกความ
เป็นวัดเป็นสัญลักษณ์
	 “ท่านอยู่ในกุฏิ		จะให้เรียนนิมนต์ออกมาไหม
ครบั”	ชายชราเอ่ยตอบด้วยน�้าเสยีงสดใส		นัยน์ตา
เปล่งประกายรอยยิ้มเยือน
	 “ดีครับ		ผมอยากจะท�าบุญ”
	 “จะให้เรียนว่าใครมาหาครับ”
	 “อาจารย์จากศูนย์ฝึกอบรม”
	 ตอบง่าย	ๆ		ขณะสายตากวาดมองธรรมชาติ
รอบกายอย่างชื่นชม	 	 ถึงอย่างไรมนุษย์ก็ต้องอยู่
กับธรรมชาติ		ใกล้ชิดธรรมชาติให้มากที่สุด		ชีวิต
จึงจะร่มเย็นเป็นสุข	 	 ธรรมชาติให้แง่มุมธรรมะ		
สอนให้คนรู้จักความเย็น	 	 ความสงบสงัดแห่งใจ		
เหมือนกับวัดแห่งนี้ที่ซ่อนเร้นตนเองอยู่ท่ามกลาง
ธรรมชาต	ิ	สามญับอกตนเองอย่างส�านกึบางอย่าง
ที่ผุดวาบขึ้นมาในความรู้สึก
 ความสงบจะท�าให้ใจร่มเย็นและเกิดความคิด
ที่งดงาม.
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(ตอนที่ ๒๕)

  • ระบบหมุนเวียนเลือด
     - เลือด       - หัวใจ
     - หลอดเลือด      - ความดันเลือด
     - ระบบน�้าเหลือ ง   - ระบบภูมิคุ้มกัน

 :: เลือด (Blood) ::
 ประกอบด้วย ๒ ส่วน	คือ
 ส่วนที่เป็นของเหลว	๕๕	เปอร์เซ็นต์	ซึ่งเรียก
ว่า	“น�้ำเลือด หรือพลำสมำ (plasma)”
 ส่วนที่เป็นของแขง็ ม	ี๔๕	เปอร์เซ็นต์	ซ่ึงได้แก่	
เซลล์เม็ดเลือด และเกล็ดเลือด
 ๑. น�้าเลือด หรือพลาสมา
	 ประกอบด้วยน�้าประมาณ	๙๑	เปอร์เซ็นต์
 ท�าหน้าที่ ล�าเลียง เอนไซม์ ฮอร์โมน ก๊าซ 
แร่ธาต ุวิตามนิและสารอาหารประเภทต่างๆ ที่ผ่าน
การย่อยอาหารมาแล้ว	ไปให้	‘เซลล์’	และรับของ
เสียจาก	‘เซลล์’	เช่น ยเูรยี ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
น�้า	ส่งไปก�าจัดออกนอกร่างกาย
 ๒. เซลล์เม็ดเลือด ประกอบด้วย
 ๒.๑ เซลล์เม็ดเลือดแดง (red blood cell)
 มีลักษณะ ค่อนข้างกลมตรงกลางจะเว้าเข้า 
หากัน(คล้ายขนมโดนัท) เนื่องจากไม่มีนิวเคลียส	
องค์ประกอบส่วนใหญ่	 เป็นสารประเภทโปรตีนที่
เรยีกว่า “ฮโีมโกลบนิ” ซ่ึงมคีณุสมบตัใินการรวม

ตัวกับก๊าซต่างๆ	 ได้ดี	 เช่น	 ก๊าซออกซิเจน ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์    
 หน้าที่ แลกเปลี่ยนก๊าซ	 โดยจะล�าเลียงก๊าซ
ออกซิเจน	 ไปยังส่วนต่างๆ	 ของร่างกาย	 และ
ล�าเลียงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากส่วนต่างๆ	
ของร่างกายกลับไปที่ปอด       
 แหล่งสร้างเม็ดเลือดแดง	 คือ	 ไขกระดูก 
ผู้ชายจะมีเซลล์เม็ดเลือดแดงมากกว่าผู้หญิง	
 มีอายุประมาณ ๑๑๐-๑๒๐ วัน	 หลังจากนั้น 
จะถูกน�าไปท�าลาย	ที่ตับ และม้าม     
 ๒.๒ เซลล์เม็ดเลือดขาว (white blood cell)
 มีลักษณะค่อนข้างกลม	 ไม่มีสีและมีนิวเคลียส	
เม็ดเลือดขาวในร่างกายมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด							
 หน้าที่ ท�าลายเชื้อโรคหรือสารแปลกปลอม 
ที่เข้ามาสู่ร่างกาย							
 แหล่งที่สร้างเม็ดเลอืดขาว	คอื	ม้าม ไขกระดกู 
และต่อมน�้าเหลือง
 มีอายุประมาณ ๗-๑๔ วัน
 ๓. เกลด็เลอืดหรือแผ่นเลอืด (blood pletelet)
	 ไม่ใช่เซลล์แต่เป็นชิ้นส่วนของเซลล์ ซึ่งมรีปูร่าง
กลมรีและแบน
 มีอายุ ประมาณ ๔ วัน
 หน้าที่ ช่วยให้เลือดแข็งตัว เมื่อมีการไหลของ
เลือดจากหลอดเลือดออกสู่ภายนอก

 • อารมณ์ ผู้ที่มีอารมณ์เครียด วิตกกังวล โกรธหรือ
ตกใจง่าย ท�าให้ความดันเลือดสูงกว่าคนที่อารมณ์ปกติ
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 :: หัวใจ (Heart)::   
 ท�าหน้าที่ สูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่างๆ	 ของ
ร่างกาย	โดยท�าให้เกดิความดนัเลือดในหลอดเลือด
แดง	 เพื่อให้เลือดเคลื่อนที่ไปยังอวัยวะส่วนต่างๆ	
ของร่างกายได้ทั่วถึง

-วงจรการไหลเวียนเลือด-    
	 เริ่มจากหัวใจห้องบนซ้ายรับเลือดที่มีปริมาณ
ออกซิเจนสูงจากปอด แล้วบีบตัวดันผ่านล้ินหัวใจ
ลงสู่หัวใจห้องล่างซ้ายแล้วบีบตัวดันเลือดไปยัง
ส่วนต่างๆ	 ของร่างกาย	 และเปลี่ยนเป็นเลือดที ่
มีคาร์บอนไดออกไซด์สูง หรือเลือดด�า ไหลผ่าน
หลอดเลอืดด�าหวัใจห้องบนขวาแล้วบบีตวัดนัผ่าน
ลิ้นหัวใจลงสู่ห้องล่างขวา	 แล้วกลับเข้าสู่ปอด 
เพื่อแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ให้เป็น
ก๊าซออกซิเจน	 เป็นวัฏจกัรการหมุนเวียนเลือด 
ในร่างกาย เช่นนี้ตลอดไป
	 -	การไหลเวียนเลือดภายในหัวใจ
	 -	การไหลเวียนเลือดไปทั่วร่างกาย
     
 :: หลอดเลือด ::
 ท�าหน้าที่ ล�าเลยีงเลือดจาก‘หัวใจ’ไปยงัอวัยวะ
ส่วนต่างๆทั่วร่างกาย	 และเป็นเส้นทางให้เลือด 
จากอวัยวะต่างๆทั่วร่างกาย	กลับเข้าสู่	‘หัวใจ’				
 หลอดเลือดในร่างกาย มี ๓ ชนิด
 ๑. หลอดเลอืดแดง (artery)	เป็นหลอดเลอืดที่
น�าเลอืดดจีาก	‘หัวใจ’	ไปสูเ่ซลล์ต่างๆ	ของร่างกาย
หลอดเลือดแดงมีผนังหนาแข็งแรง และไม่มี 
ลิน้ก้ันภายใน	 เลือดที่อยู่ในหลอดเลือดแดงเป็น
เลือดทีมี่ปริมาณก๊าซออกซิเจนสูง หรือเรียกว่า	
“เลอืดแดง”	ยกเว้นหลอดเลอืดแดงทีน่�าเลือดออก
จาก ‘หัวใจ’ ไปยงั ‘ปอด’ ภายในเป็นเลอืดที่มปีรมิาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาก หรือเรียกว่า 
“เลือดด�า”
 ๒. หลอดเลือดด�า (vein)	เป็นหลอดเลือดที่น�า
เลือดด�าจากส่วนต่างๆ	ของร่างกายเข้าสู่	 ‘หัวใจ’	
หลอดเลือดด�ามีผนังบางกว่าหลอดเลือดแดง 
มีลิน้กั้นภายในเพื่อป้องกันเลือดไหลย้อนกลับ 

เลือดที ่ไหลอยู ่ภายในหลอดเลือดจะเป็นเลือด 
ทีม่ีปริมาณก๊าซออกซิเจนต�า่	 ยกเว้นหลอด 
เลือดด�า	 ที่น�าเลือดจาก‘ปอด’ เข้าสู ่‘หัวใจ’  
จะเป็นเลือดแดง
 ๓. หลอดเลือดฝอย(capillary)เป็นหลอดเลือด
ที่เชื่อมต่อระหว่างหลอดเลือดแดงและหลอด
เลือดด�ำ สานเป็นร่างแห	 แทรกอยู่ตามเนื้อเยื่อ
ต่างๆ	 ของร่างกาย	 มีขนาดเล็กและละเอียดเป็น
ฝอยและมีผนังบางมาก	 เป็นแหล่งที่มีการแลก
เปลี่ยนก๊าซและสารต่างๆ	ระหว่างเลอืดกบัเซลล์

	 ::ความดนัเลอืด(blood	pressure)::
	 หมายถงึ	ความดนัใน	‘หลอดเลอืดแดง’เป็นส่วน
ใหญ่	 เกิดจากการบีบตัวของหัวใจที่ดันเลือดให้
ไหลไปตามหลอดเลอืด ความดนัของ‘หลอดเลอืด
แดง’ที่อยูใ่กล้หวัใจ จะมคีวามดนัสงูกว่าในหลอด
เลือดแดงที่อยู่ไกลหัวใจ ส่วนใน	‘หลอดเลือดด�า’	
จะมีความดันต�่ากว่า ใน‘หลอดเลือดแดง’เสมอ	
	 ความดันเลือดมีหน่วยวัดเป็นมิลลิเมตรปรอท 
(mmHg)	เป็นตัวเลข ๒ ค่า คือ	:-
 ค่าความดันเลือดขณะหัวใจบีบตัว	 และค่า
ความดันเลอืดขณะหวัใจคลายตัว	เช่น	๑๒๐/๘๐ 
มิลลิเมตรปรอท 
	 ค่าตัวเลข ๑๒๐ แสดงค่าความดันเลือดขณะ
หัวใจบีบตัว ให้เลือดออกจาก‘หัวใจ’	 เรียกว่า	
ความดนัระยะหวัใจบบีตวั (Systolic Pressure)
	 ส่วนตวัเลข ๘๐	แสดงความดนัเลอืดขณะหวัใจ
คลายตวั	เพื่อรบัเลอืดเข้าสู	่‘หวัใจ’	เรยีกว่า	ความ
ดันระยะหัวใจคลายตัว (Diastolic Pressure)
	 เครื่องมือวัดความดันเลือดเรียกว่า	 “มาตร
ความดันเลือด (จะใช้คู่กับสเตตโตสโคป steto-
scope)’’  โดยจะวัดความดันที่	‘หลอดเลือดแดง’
 ปกติความดันเลือดสูงสุดขณะหัวใจบีบตัวให้
เลือดออกจากหัวใจ	 มีค่า ๑๐๐ + อายุ	 และ
ความดันเลือดขณะหัวใจรับเลือดไม่ควรเกิน 
๙๐ มิลลิเมตรปรอท	 	 ถ้าเกินจะเป็นโรคความ 
ดันเลือดสูง	ซึ่งมีสาเหตุหลายประการ	เช่น	
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 หลอดเลอืดตบีตนั คอเลสเตอรอลในเลือดสงู 
โกรธง่ายหรือเครียดอยู่เป็นประจ�า พบมากใน 
ผ ู้สูงอายหุรือผู ้ที ม่ีจิตใจอยู ่ ในสภาวะเครียด 
นอกจากนี้	ยังเกิดจากอารมณ์โกรธ ท�าให้ร่างกาย
ผลิตสารชนิดหนึ่งออกมา	ซึ่งสารนี้จะมีผลต่อการ
บีบตัวของหัวใจโดยตรง
 ชพีจร	 หมายถึง	 การหดตวัและการคลายตวั
ของหลอดเลือดแดง	 ซึง่ตรงกับจังหวะการเต้น
ของหัวใจ	คนปกติหัวใจเต้นเฉลี่ยประมาณ ๗๒ 
ครัง้ต่อนาที การเต้นของชีพจรแต่ละคน	 จะ 
แตกต่างกัน	 ปกติอัตราการเต้นของชีพจรใน 
เพศชาย	จะสูงกว่าเพศหญิง

ปัจจัยที่มีผลต่อความดันเลือด มีดังนี้ :-
 อายุ ผู้สูงอายุ มีความดันเลือดสูงกว่าเด็ก
 เพศ เพศชาย มคีวามดนัเลือดสูงกว่าเพศหญงิ
ยกเว้นเพศหญิงที่ใกล้หมดประจ�าเดือนจะมีความ
ดันเลือดค่อนข้างสูง
 ขนาดของร่างกาย คนที่มีร่างกายขนาดใหญ่ 
มกัมคีวามดนัเลอืดสงูกว่าคนที่มร่ีางกายขนาดเลก็
 อารมณ์ ผู้ที่มีอารมณ์เครียด วิตกกังวล โกรธ
หรือตกใจง่าย ท�าให้ความดันเลือดสูงกว่าคนที่
อารมณ์ปกติ
 คนท�างานหนัก และการออกก�าลังกาย	 ท�าให ้
มีความดันเลือดสูง

 ::	ระบบน�้าเหลือง	::
 สารต่างๆในเซลล์จะถูกล�าเลียงกลับเข้าสู่
หลอดเลือด ด้วย‘ระบบน�้าเหลอืง’	โดยสมัพนัธ์กบั
การไหลของเลือดในหลอดเลือดฝอย 

ระบบน�้าเหลืองมีส่วนประกอบ ดังนี้ :-
 ๑. อวัยวะน�้าเหลือง	เป็นศูนย์กลางผลิตเซลล์
ต่อต้านสิ่งแปลกปลอม	 ได้แก่	 ต่อมน�้าเหลือง 
ต่อมทอนซิล ม้าม	และต่อมไทมัส 
 มีหน้าที่ ผลิตสารต่อต้านเชื้อโรค และสิง่
แปลกปลอม	ที่เข้าสู่ร่างกาย
 ๒. ท่อน�้าเหลือง (lymph vessel)
 มีหน้าที่ น�า‘น�้าเหลือง’เข้าสู่หลอดเลือดด�า 

ในระบบหมุนเวียนของเลือด
 ๓. น�้าเหลือง (lymph)
 มีลกัษณะเป็นของเหลวใส	อาบอยูร่อบๆ	เซลล์	
สามารถซึมผ่านเข้าออกผนังหลอดเลือดฝอยได้	
 มีหน้าที่ เป็นตวักลางแลกเปลี่ยนสาร ระหว่าง	
‘หลอดเลือดฝอยกับเซลล์’

	 ::	ระบบภูมิคุ้มกัน	::
	 ร ่างกายของคนเรา	 ที ่มีสภาพภูมิคุ ้มกัน 
สิ่งแปลกปลอม ที่อาจก่อให้เกิดโรคได้
 มีกลไกก�าจัดสิง่แปลกปลอมตามธรรมชาติ	ดงันี้:
 - เหงื่อ เป็นสารที่ร่างกายขับจากต่อมเหงื่อ 
ออกมาที ่บริเวณผิวหนังทั ่วร่างกาย สามารถ
ป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย	 และ
ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนัง 
 - น�า้ตาและน�า้ลาย		ช่วยท�าลายเช้ือแบคทเีรยี
บางชนิดได้
 - ขนจมูกและน�้าเมือกในจมูก	ช่วยป้องกัน 
ฝุ ่นละอองและเชื ้อโรคที ่เข ้าสู ่ร ่างกายทาง 
ลมหายใจ
 - เซลล์เม็ดเลือดขาวที่อยู ่ในเซลล์ร ่างกาย 
และท่อน�้าเหลือง  สร้างสารต่อต้านเชื้อโรค ที่
เรียกว่า	“แอนติบอดี (Antibody)”	เพื่อท�าลาย
เชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกาย
 ระบบภูมิคุ้มกันโรคที่ร่างกายสร้างขึน้เพื่อ 
ต่อต้านเฉพาะโรค ที่เข้าสู่ร่างกายนั้น
 สร้างได้ ๒ ลักษณะ ดังนี้ :-
 ๑. ภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้นเอง	เป็นวิธีการ 
กระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ ้มกันจากสิ่งแปลก
ปลอมหรือเชือ้โรค เช่นการฉีดวัคซีนคุ้มกันโรค
อหิวาตกโรค	 เป็นการกระตุ้นให้ร่างกายสร้าง
แอนติบอดี	 เพื่อท�าลายเชื ้ออหิวาตกโรคที ่จะ 
เข้าสู่ร่างกาย	เป็นต้น
 ๒. ภูมิคุ้มกันที่รับมา	เป็นวิธีการให้แอนติบอดี
แก่ร่างกายโดยตรง	 เพื่อให้เกิดภูมิคุ ้มกันทันที 
เช่น การฉีดเซรุ ่มแก้พิษงู ใช้ฉีดเมื ่อถูกงูกัด 
จะเกิดภูมิคุ้มกันทันที		 	 ต่อฉบับหน้า
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	 เชื้อไวรัสไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ	์	H1	N1		ที่เคย
แพร่ระบาดในสมยัสงครามโลกครั้งที่	1	นัน้		มนษุย์
มภีมูต้ิานทานต่อเชื้อโรคดงักล่าวแล้วจงึไม่น่ากงัวล
อะไร		ในขณะที่เชื้อไวรัส		H5	N1		ซึ่งเป็นสาย
พนัธ์ุใหม่ที่แพร่ระบาดในสตัว์ปีก	กเ็พยีงแต่สามารถ
ติดต่อถึงสตัว์เล้ียงลกูด้วยนมและมนษุย์ได้จากการ
สมัผัสกับเชื้อโรคโดยตรง		ฉะน้ันการแพร่ระบาดสู่
มนษุย์จงึยังไม่ถึงกับรนุแรงมากนัก		นอกจากท�าให้
สัตว์ปีกจ�านวนมากต้องตายอย่างรวดเร็ว	 	 และ
มนุษย์ต้องท�าลายสัตว์ปีกที่ติดเชื้อหรือเสี่ยงต่อ
การติดเชื้อเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของไวรัสตัวนี	้
เช่น	 ในประเทศไทยเฉพาะปี	2547	 	 ที่พบไข้
หวัดนกครั้งแรก	ต้องมีการฆ่าไก่และสัตว์ปีกอื่น	ๆ 	

ไปทั้งหมดประมาณ	26	ล้านตัว		เป็นต้น
 
	 แต่สิ่งที่องค์การอนามัยโลกกังวลมากที่สุดก็
คือ	 การกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก	 	 ไปสู่
สายพนัธุข์องไวรสัที่สามารถแพร่ระบาดจากมนษุย์
ไปสูม่นษุย์ได้โดยตรง	(เหมอืนเชื้อไวรสัไข้หวัดใหญ่
ที่แพร่ระบาดในสมัยสงครามโลกครั้งที่	 1)	 	 โดย
ขณะที่มนษุย์ยงัไม่มภีมูคิุม้กนัต่อไวรสัสายพนัธุใ์หม่
ดังกล่าว	 และไม่มียาที่จะสามารถรักษาให้หายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ	ถ้าการแพร่ระบาดเกิดขึ้น	ก็
ย่อมหมายถงึการล้มตายของผู้คนจ�านวนมหาศาล
อย่างแน่นอน	ซึ่งการกลายพนัธุข์องเชื้อไวรสันี้เป็น
สิ่งที่บรรดานกัวิชาการและผูเ้ชี่ยวชาญทั่วโลกเชื่อ

เปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่
ประเทศไทย

ปัญหาต่าง ๆ  นับวันมีแต่จะเกิดเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  
ก็ย่อมมีโอกาสมากขึ้นที่จะเกิดการซ้อนทับของคลื่นวิกฤติ

จนกลายเป็น “คลื่นมหาวิกฤติ” 
ซึ่งถึงแม้จะเกิดขึ้น ณ ภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งของโลก

แต่ก็สามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่แผ่กระจายไปทั่วโลกได้ 
• ต่อจากฉบับที่ ๓๑๐
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ว่าจะต้องเกิดขึ้นแน่	 เพียงแต่จะเกิดเมื่อไร	 	 และ
เมื ่อเกิดขึ ้นแล้วมนุษย์จะสามารถสกัดการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสนี้ได้ดีแค่ไหนหรือไม่เท่านั้น

	 ตามกฎวิวัฒนาการของสิ่งที่มีชีวิต	 ปรากฏ-		
การณ์ของการกลายพันธุ์เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้น
อยู่ตลอดเวลากับสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ต่าง	ๆ 	 	 เพียง
แต่ภายใต้เงือ่นไขของสภาพสิ่งแวดล้อมหนึ่ง	ๆ 	
จะมีสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตบางสายพันธุ์เท่านั้นที่
สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมดังกล่าวได้ดี
ที่สุด	 (survival	 of	 the fittest)	 ซึ่งจะได้รับการ
คัดเลือกจากธรรมชาติ	(natural	selection)	เพื่อ
ให้เป็นสายพันธุ์หลักของสิ่งมีชีวิตนั้น	ๆ 	ที่จะขยาย 
เผ่าพันธุ์อย่างกว้างขวางต่อไป

	 แบบวิถีการผลิตและการบริโภคอย่างขาด
ประสิทธิผลรวมถึงการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของ
จ�านวนประชากรมนุษย์	 	 คือต้นธารที่น�าไปสู่การ
เปลี ่ยนแปลงระบบนิเวศน์ของโลกอย่างมีนัย
ส�าคัญ	 	 อันส่งผลท�าให้เชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่	ๆ 	 ที่
สามารถปรับตัวเข้ากับเงื่อนไขของระบบนิเวศน์
ในธรรมชาติที่แปรเปลี่ยนไป	ได้ดีกว่าเชื้อโรคสาย
พันธุ์เดิม	ๆ 	ที่มนุษย์เคยมีภูมิต้านทานโรคหรือมียา
รักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 	 มีโอกาสได้รับการ
คัดเลือกจากธรรมชาติให้กลายเป็นสายพันธุ์ใหม่
ของโรคระบาดที่จะแพร่ขยายไปอย่างรวดเรว็และ
รุนแรง

	 ไวรัส	 HIV	 หรือโรคเอดส์	 คือตัวอย่างหนึ่ง
ทีเ่หน็ได้ชัดเจนในฐานะเป็นโรคระบาดทีเ่กิดจาก
พฤติกรรมของมนุษย์	 	 โดยการขยายตัวของยา
เสพติด		และพฤติกรรมส�าส่อนทางเพศ		(อันเกิด
จากแบบวิถีการบริโภคอย่างขาดประสิทธิผลของ
มนุษย์)	 เป็นช่องทางที่ท�าให้เชื้อไวรัส	 HIV	 แพร่
ระบาดอย่างกว้างขวางไปทั่วโลก

	 ตลอดจนพฤติกรรมการบริโภคที่ท�าให้มนุษย์

ทกุวันนี้ต้องอยูก่นัอย่างแออดัหนาแน่นในเขตเมอืง		
ยัดเยียดกันอยู่ในตู้รถไฟ	 รถไฟฟ้า	 โรงภาพยนตร์	
ห้างสรรพสินค้า	งานแสดงคอนเสริท	แฟลตที่เป็น
ห้องแคบ	ๆ 		ชุมชนแออัด	ฯลฯ		สิ่งเหล่านี้เป็นผล
พวงจากแบบวถิีการบริโภคอีกประการหนึ่งของ
มนุษย์	ที่ท�าให้เกิดระบบนิเวศน์ซึ่งเอื้อให้เชื้อไวรัส
ที่สามารถตดิต่อผ่านระบบทางเดนิหายใจ	สามารถ
แพร่ระบาดไปได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง
     
	 นอกเหนือจากนี	้ ในขณะที่ความหลากหลาย
ทางชีวภาพเป็นเงื ่อนไขส�าคัญที่ท�าให้กลไกของ
กฎวิวัฒนาการในธรรมชาติสามารถกระท�าหน้าที่
คัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมเพื่อเป็นตัวแทนของ 
สายพันธุ ์สิ ่งมีชีว ิตที ่จะสืบทอดเผ่าพันธุ ์ต ่อไป		
แต่แบบวิถีการผลิตและการบริโภคอย่างขาด
ประสิทธิผลของมนุษย์ก�าลังท�าลายกลไกทาง
ธรรมชาตินี้	 	 ด้วยการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์สาย
พันธุ์เดี่ยวจ�านวนมาก	ๆ 	 เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด		
เมือ่ความหลากหลายทางชวีภาพถกูท�าลายลงและ
เงื่อนไขของสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป	 	 เชื้อ
โรคสายพันธุ์ใหม่	ๆ 	ก็จะสามารถระบาดไปได้อย่าง
รวดเร็วทั้งในพืชและสัตว์	 	 ซึ่งจะส่งผลกลับมา
ท�าลายมนุษย์ในที่สุด

	 ตวัอย่างเช่น	การเกดิโรคระบาดของมนัฝรั่งใน
ประเทศไอซ์แลนด์	ซึ่งเคยปลูกมันฝรั่งทั่วประเทศ
ด้วยสายพนัธุเ์ดี่ยวที่ทนอากาศหนาวของไอซ์แลนด์
ได้ดี	 	แต่ในปี	พ.ศ.	2384–2388	 เกิดอากาศ
ร้อนผิดปรกติติดต่อกัน	4	 ปี	 และมีโรคที่เรียกว่า
ไบรท์	 (Bright)	 ในมันฝรั่งระบาดรุนแรง	 	 ท�าให้
เกิดเป็นทุพภิกขภัยครั้งใหญ่ที่เรียกว่า	ทุพภิกขภัย
มันฝรั่ง	(Great	Potato	Famine)	ซึ่งส่งผลให้ผู้คน
ต้องอดอยากล้มตายจ�านวนหลายล้านคน		เป็นต้น

	 วิกฤตการณ์ปัญหาพลังงาน	 	 วิกฤตการณ์
ภาวะโลกร้อน		และวิกฤตการณ์ปัญหาโรคระบาด	
อันเป็นตัวอย่างของวิกฤตการณ์บางส่วน	 ซึ่งเป็น



74 •   เราคิดอะไร

ผลพวงจากแบบวิถีการผลิตและการบริโภคอย่าง
ขาดประสิทธิผลของมนุษย์ตามที่กล่าวมานี้	 (ซึ่ง
ยังไม่รวมถงึวิกฤตการณ์จากเศรษฐกิจฟองสบู่
แตกที่เกิดจากการเกง็ก�าไรในตลาดเงนิและตลาด
ทนุอันเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกจิที่ไม่มปีระสทิธผิล
ต่อการสร้างประโยชน์สุขให้แก่มนุษย์อีกเช่นกัน)		
สามารถจะเสริมหนุนซึ่งกันและกัน		จนกลายเป็น
ชุดของปรากฏการณ์	 “มหาวิกฤติ”	 ส�าหรับมวล
มนุษยชาติได้

					โดยการบริโภคพลงังานอย่างเกนิความพอดพีอ
ประมาณจะส่งผลให้เกดิการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ออกมามากเกินกว่าที่ระบบนิเวศน์ของธรรมชาติ	
(ซึ่งก�าลังถูกมนุษย์ท�าลายอย่างรวดเร็ว	อาทิ	การ
ตัดไม้ท�าลายป่า	เป็นต้น)จะสามารถดดูซบัไว้ได้		ส่ง
ผลท�าให้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้น	 เมื่ออากาศยิ่งร้อน
เท่าไรมนุษย์ก็จ�าเป็นต้องใช้พลังงานในปริมาณที่
มากขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ 	 ที่ตามมาจากภาวะ
โลกร้อน		ท�าให้ไปเสริมหนุนปัญหาการขาดแคลน
พลังงาน	 ซึง่เป็นวิกฤตการณ์อยู่แล้วให้เกิดเป็น
วิกฤตการณ์ที่รุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมอีก

	 ขณะเดียวกันเมื ่อมนุษย์ต้องใช้พลังงานใน
ปริมาณที่มากกว่าเดิมเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ 	จาก
ภาวะโลกร้อน	การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอัน
เป็นผลจากการเผาเชื้อเพลิงให้เป็นพลังงาน	 ก็จะ
ส่งผลกระทบกลับมาเสริมหนุนท�าให้วิกฤตการณ์
ปัญหาโลกร้อนทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น

	 เมื่อสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนเพราะโลก
ร้อน	เชื้อโรคสายพันธุ์แปลก	ๆ 	ที่อยู่ในอากาศร้อน
ได้ดี		ซึ่งเคยซ่อนตัวอยู่ในดิน	น�้า	อากาศ	และสัตว์	
ก็มแีนวโน้มจะเพิ่มจ�านวนมากขึ้น	รวมทั้งการกลาย
พนัธ์ุของเชื้อโรคสายพนัธุใ์หม่	ๆ 	ที่สามารถปรบัตวั
เข้ากับสภาพอากาศที่แปรเปลีย่นไปได้ดกีจ็ะเตบิโต
อย่างรวดเร็วด้วย	 	ปรากฏการณ์นี้จะเอื้ออ�านวย
ให้สายพนัธ์ุของเชื้อโรคที่มนุษย์ไม่รูจ้กัคุน้เคย	และ

ยงัไม่มภูีมคิุม้กนั	หรอืไม่มยีารกัษาที่มปีระสทิธภิาพ	
แพร่ระบาดไปได้อย่างกว้างขวาง

	 การแพร่ระบาดใหญ่ของเชื้อโรค	ท�าให้มนุษย์
จ�าเป็นต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพื่อกิจกรรมต่าง	ๆ 	
ในการควบคุมการระบาดของโรค	 อันส่งผลกลับ
มาเสริมหนุนความรุนแรงของวิกฤตการณ์ปัญหา
พลังงาน	 และวิกฤตการณ์ปัญหาโลกร้อนให้หนัก
หนาสาหัสเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอีก	 	 ขณะเดียว
กับที่วิกฤตการณ์ปัญหาขาดแคลนพลังงาน	 และ
วิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อน	ก็จะส่งผลกลับมาท�าให้
มนุษย์เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง	ๆ 	 เพิ่มมากขึ้นด้วย 
เช่นกัน	 	 สุดท้ายปัญหาเหล่านี้ก็จะเสริมหนุนซึ่ง 
กันและกันจนกลายเป็น	 “ชุดของมหาวิกฤติ”	 ที่ 
มนุษย์มีโอกาสจะเผชิญค่อนข้างสูง	 	 ถ้าหากยัง 
ไม่ปรบัเปลี่ยนแบบวิถกีารผลติและการบรโิภคจาก
ทิศทางที่เป็นอยู่ทุกวันนี้

	 ในที ่สุดเมื่อต ้องเจอกับภาวะขาดแคลน
ทรัพยากร	 	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดแคลน
พลังงานและอาหารซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญต่อความ
อยู่รอดของชีวิตมนุษย์	 	 การแย่งชิงทรัพยากรที่
มีจ�านวนจ�ากัดของโลกก็จะน�าไปสู่ปัญหาความ 
ขัดแย้งรนุแรงทางการเมอืง		ทั้งภายในของแต่ละ
ประเทศและความขัดแย้งทางการเมืองระหว่าง
ประเทศ	 จนอาจน�าไปสู่การเกิดจลาจล	 สงคราม	
ตลอดจนการก่อการร้ายในลักษณะต่าง	ๆ 	ที่ทวี
ความรุนแรงมากยิ่ง	ๆ 	ขึ้น	 	แล้วแสนยานุภาพใน
การท�าลายล้างที่ควบคุมขอบเขตไม่ได้ของอาวุธ
สมยัใหม่	อาท	ิกมัมนัตภาพรงัสจีากอาวุธนิวเคลยีร์
เชื้อโรคจากอาวุธชีวภาพ	 ฯลฯ	 	 ก็จะสร้างความ
หายนะอย่างไพศาลให้กับอารยธรรมของมนุษย์
บนดาวเคราะห์สีน�้าเงินที่เรียกว่า	“โลก”	ดวงนี้

	 อริสโตเติล้เรียกองค์ความรู ้หรือศาสตร์ที ่
ศึกษาธรรมชาติของระบบสังคมการเมืองมนุษย	์
(ในความหมายที่กว้างและลึกกว่าวิชารัฐศาสตร์
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กระแสหลักซึง่สอนกันในมหาวิทยาลัยต่าง	ๆ 	 ทุก
วันนี้)	ว่า		“ศาสตร์สถาปัตยกรรมแห่งรัฐ”	(Ar-
chitectonic	Science)		โดยอริสโตเติ้ลมองระบบ
สงัคมการเมอืงมนษุย์เหมอืนกบัเป็นสถาปัตยกรรม
สิ ่งก่อสร้างซึง่ประกอบขึ ้นจากโครงสร้างส่วน
ต่าง	ๆ 	 ที่ต้องออกแบบให้สามารถถ่วงดุล	 รองรับ 
น�้าหนัก	 และเชื่อมต่อให้สอดประสานสัมพันธ์กัน
อย่างเหมาะสม	จึงจักเกิดความมั่นคงแข็งแรงได้

	 ทั้งนี้ถ้าหากเปรียบเทยีบระบบสงัคมการเมอืง
เหมือนกบัโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม	 เช่น 
ตึกสูงหรือสะพานข้ามแม่น�้า	 เป็นต้น		คลื่นวิกฤติ 
ต่าง	ๆ 	 จากปัญหาขาดแคลนพลังงานก็ดี	 ภัย
ธรรมชาติที่เกิดจากภาวะโลกร้อนก็ดี	 ตลอดจน
โรคระบาดใหม่	ๆ 	 และวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ
ในระบบทุนนิยมโลกที ่เกิดขึ ้นเป็นระยะ	ๆ 	 ก็ดี	
ฯลฯ		ปัญหาเหล่านี้มีลักษณะเป็นเหมือนคลื่นแห่ง
การ	“เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป”	แต่ละลูก		ที่ส่งผล 
กระทบท�าให้เกิดกระแสการสั่นสะเทอืนของปัญหา 
แผ่กระจายไปทั่วโครงสร้างทุกส่วนที ่เชื ่อมต่อ
กันอยู่นั ้นได้โดย	 “คลื่นวิกฤติ”	 แต่ละลูกนี้จะมี
ลักษณะคล้ายกับ	 “คลื่นแห่งความน่าจะเป็น” 
(probability	wave)		ในทฤษฎกีลศาสตร์ควอนตมั 
(อันไม่ใช่หมายถึงคลื่นในลักษณะแบบคลื่นน�้าหรือ
คลื่นเสียง)	

 
	 ในกรณีเช่นนี้ถ้าหากคลื่นความสั่นสะเทือน
ของวิกฤตการณ์ต่าง	ๆ 	 บังเอิญเกิดขึ้นพร้อมกัน
หลายจุด	 (synchonization)	 	 แล้วเกิดการซ้อน
ทับของลูกคลื่นที่ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนรุนแรง

เป็นพิเศษ	เหมือนเสียงที่ก้อง	(resonant)		เพราะ
การซ้อนทับของคลื่นเสียง	 	 ก็สามารถจะท�าให้
โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมนั้น	ๆ 	 พังทลายได	้
ดังเช่นตึกสูงหรือสะพานข้ามแม่น�้าที่เคยพังทลาย
ให้เห็นมาแล้ว	 เพราะเกิดการซ้อนทับของคลื่น
ความสั่นสะเทือนจากแรงลมและรถยนต์ที่วิง่ผ่าน
ไปมา	 สถาปนิกจึงต้องออกแบบโครงสร้างทาง
สถาปัตยกรรมของอาคารสิ่งก่อสร้างให้มีความ
ยืดหยุ่น		เพื่อจะดูดซับหรือกระจายคลื่นความสั่น
สะเทอืนจากแรงต่าง	ๆ 	ที่มากระทบ	ให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมฉันใด

	 การที ่ระบบสังคมเศรษฐกิจการเมืองของ
อารยธรรมมนุษย์ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ปัจจุบัน		
กลายเป็นโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมรัฐที่เชือ่ม
ต่อกันอย่างขาดความยืดหยุ่น	 	 ด้วยแบบวิถีการ
ผลิตเชิงเดี่ยวที่ผลิตครั้งละจ�านวนมาก	ๆ 	 แล้วซื้อ
ขายแลกเปลี่ยนกนัภายใต้ระบบทนุนยิมโลก	ท�าให้
เมื่อเกิดคลื่นวิกฤตการณ์	ณ	จุดใดจุดหนึ่งของโลก	
ก็สามารถส่งผลกระทบก่อให้เกิดระลอกของคลืน่
วิกฤติแผ่ไปสู่ประเทศอื่น	ๆ 	 ในโลกได้	 	 เมื่อคลื่น
วกิฤติแผ่กระจายถึงกันทัว่โลกด้วยความถีท่ีเ่พิม่
มากขึ้น	 	 อันเนื่องจากปัญหาต่าง	ๆ 	 ที่นับวันมีแต่
จะเกิดเพิ่มมากขึ้นเรื่อย	ๆ 	 ดังที่กล่าวมา	 ก็ย่อมมี
โอกาสมากขึ้นที่จะเกิดการซ้อนทับของคลื่นวิกฤติ
จนกลายเป็น	“คลื่นมหาวกิฤต”ิ	ซึ่งถงึแม้จะเกดิขึ้น	
ณ	ภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งของโลก	 	 แต่ก็สามารถ
สร้างแรงสั่นสะเทอืนครั้งใหญ่แผ่กระจายไปทัว่โลก
ได้		โดยถ้าหากโครงสร้างของระบบสงัคมเศรษฐกจิ
การเมอืงประเทศใดขาดความแขง็แรงและยดืหยุน่	
หรือขาด“ภูมิคุ้มกัน”	 ที่จะรองรับปัญหาเหล่านี้
ได้	 ประเทศนั้น	ๆ 	ก็จะถูกคลื่นความสั่นสะเทือน
แห่งวกิฤติปัญหาของโลกสั ่นคลอนให้พังทลาย
ลง	 	 เหมือนอาคารที่ออกแบบและปลูกสร้างไม ่
เหมาะสม	 ซึ ่งจะพังทลายเพราะคลื ่นความสั ่น
สะเทือนของโลกจากแผ่นดินไหวฉะนั้น

อ่านต่อฉบับหน้า
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	 ล�า™ห้วยใหญ่ไหลคดโค้งขนาบใกล้ถนนลาดยาง
ระหว่างตัวอ�าเภอกับจังหวัด	 กลายเป็นที่เหมาะ
ของนักตกปลา	 ทั้งชาวบ้านก็ใช้เรือพายวางตา
ข่ายผืนยาวเป็นสิบเมตรติดลูกลอยด้านบน	 ถ่วง
ด้วยลูกเหล็กเล็ก	ๆ	ขึงหย่อนดักปลาใต้น�้า	ปักทิ้ง	
๒-๓	ชั่วโมงจงึกลบัมายกตาข่ายปลดปลาเคราะห์ร้าย 
ถ้าเป็นช่วงค�่าจะวางตาข่ายดักปลาตลอดคืน
	 ยามบ่ายวันหน่ึง	ชาวบ้านวัยกลางคนพายเรอื
ยาวไปยังจุดวางตาข่าย	ขณะพายถึงช่วงล�าห้วยที่
โค้งวกใกล้รมิถนนใหญ่	ทนัใดนั้นท้องเรอืกก็ระแทก
กับวัตถอุย่างหนึ่งเสยีงดงักกึๆ		เรอืเอยีงไปมา	ด้วย
ความสงสยัชาวบ้านผู้น้ันจงึพายเรอืวกกลับมาใหม่	
หย่อนมือลงไปคล�าควานดู	 ปรากฏเป็นหลังคา
รถยนต์		จงึรบีแจ้งเรื่องให้หน่วยกูภั้ยและเจ้าหน้าที่

ต�ารวจไปตรวจสอบ	 ในที่สุดรถก็ถูกยกขึ้นมาจาก
ล�าห้วยตัง้วางรมิถนนท่ามกลางไทยมงุทีอ่อกนัแน่น	
รถยนต์ยงัอยูใ่นสภาพด	ีแต่พอเจ้าหน้าที่เปิดประตู
รถผู้ที่อยู่ใกล้ต่างผงะถอยออกมา	 เพราะร่างที่ติด
ในรถอยู่ในสภาพเน่าเฟะส่งกลิ่นเหม็นตลบ	
	 “ใช่แล้ว”	เจ้าหน้าที่ต�ารวจนายหน่ึงเอ่ยข้ึนมา	
“ช่วงงานสงกรานต์เมื่อสามสิบวันก่อน	 มีผู้หญิง
คนหนึ่งมาแจ้งว่าสามีหายไป	 หลังจากคืนไปงาน
เลีย้งร่วมดื่มสังสรรค์กับเพื่อนร่วมรุ่น	 แล้วก็ขับ
รถกลางดึกกลับบ้านมาคนเดียว	 ก�าลังสืบหากัน
อยู่	หมายเลขทะเบียนรถก็ตรงกันกับที่แจ้งระบุไว้
ทุกประการ	เขาขับรถตกลงไปในล�าห้วยนี้เอง”
	 พูดถึงน�้าเหล้านี ้มีข ้อสังเกตว่ามันไหลไป
สนิทสนมคบคุ้นได้ทั้งนั้น	 ไม่ว่าจะเป็นใคร	 ยากดี 

เหล้า : เพื่อนพาลขนานแท้

มี ๓ อย่างที่เสพแล้วจะไม่มีวันอิ่มวันพอ คือ
 ๑. ความหลับ
 ๒. สุราและเมรัย ความเมาสิ่งเสพติดต่าง ๆ
 ๓. กาม เมถุนธรรม
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มีจน	 เรียนสูงหรือเรียนต�่า	 ดูเหมือนน�้าเหล้าจะ 
เจาะทะลุทะลวงเข้าไปได้หมด	 เช่น	 นายพอด ี
เป็นที่รู ้จักกันทั่วว่าเป็นชายขี้เมาประจ�าหมู่บ้าน 
(ชื่อพอดี	ก็จริง	แต่ใช้ชีวิตไม่พอดีเลย)	
	 ตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่น	 นายพอดีมักจะคบเพื่อน	
ที่เป็นรุ่นที่ใหญ่กว่าและนิยมชวนกันกินเหล้าเป็น
ประจ�า		มาถึงปีนี้นายพอดีอายุย่าง	๔๖	ปีแล้วแต่
ยังเป็นโสด	เพราะมตีราประทบัว่าคนขี้เมาเสยีแล้ว	
ใครเขาจะเอาไปเป็นสามีกันล่ะ
	 ชื่อ	“พอดี”	นั้น	พ่อแม่ตั้งเหมือนจะรู้ล่วงหน้า
ว่าลูกคนนี้โตขึ้นมาจะต้องมีนิสัยที่ขาดความพอด	ี
หรือเกินความพอดีแน่	ๆ 	 จึงตั้งชื่อพอดีเผือ่จะได้
เป็นเครื่องเตือนสติส�านึกบ้าง	
	 วันนั ้นในหมู ่บ้านมีคนตายเจ้าภาพตั ้งศพที ่
บ้านตอนกลางคืนนิมนต์พระมาสวดอภิธรรมหน้า
ศพ	 ระหว่างที่พระสวดอยู่นั้น	 นายพอดีใส่เสื้อยืด 
สีด�าเก่า	ๆ 	 กางเกงยีนส์มีรอยขาดตรงเข่าทั้งสอง
ข้าง		เดนิเท้าเปล่าโซเซมาเพราะรองเท้าหายพร้อม
ฤทธิ์เหล้าเต็มพิกัด	 ในสภาพเป้าชุ่มปัสสาวะเปียก
ไปจนถึงเข่าทั้งสองข้าง		ส่งกลิ่นฉุนตลบไปทั่ว	แต่
นายพอดีไม่น�าพาไม่ละอายใด	 ๆ	 ไม่สนใจใครจะ
คิดจะมองอย่างไร	 คงคิดเพียงขอให้ได้ดื่มเหล้า 
เท่านั้นชีวิตก็แสนสุขดั่งขึ้นสวรรค์แล้ว
	 ท่านสมณะเคยเทศน์สอนว่า	มี	๓	อย่างที่คน
ได้หลงไปเสพแล้วจะไม่มีวันอิ่มวันพอ	คือ
 ๑. ความหลับ
 ๒. สุราและเมรยั ความเมาสิ่งเสพตดิต่าง ๆ
 ๓. กาม เมถุนธรรม
	 จงึควรระวังมสีตอิย่าให้หลงถล�าไปตดิในเรื่อง
ที่หลุดออกมาได้ยาก	๓	ประการนี้ที่จะดึงฉุดเวลา
และชีวติให้หลงทิศหลงทางมืดมนหาทางออกไม่
เจอเลย		
	 อาการ	๓๒	(ผม	ขน	เล็บ	ฟัน	หนัง	เนื้อ	เอ็น	
กระดูก	 ฯลฯ)	ที่รวมอยู่ในร่างกายนี	้ ถ้าเปรียบ
กับหลอดไฟฟ้าก็จะเป็นหลอดไฟฟ้าที่อยู่ในสภาพ
ที่ใสสะอาดดีก็จะมีแต่พลังงานที่เปล่งแสงสว่าง 
เจิดจ้า	ดั่งเหมือนกับสติปัญญาที่มีแต่ความตื่นเต็ม	

มคีวามคมชัดลกึครบพร้อมในทวารทัง้	๖	แต่หากว่า
คนได้เอาน�้าเหล้าที่มฤีทธิ์ร้ายแรง	เข้าไปกระตุน้ให้
อาการ	 ๓๒	 ในกายให้มีการท�างานที่หนักขึ้น	ๆ 	 ก็
เสมือนหลอดไฟฟ้าทีถู่กฝุ่นละอองปกคลุม	 หลอด
ไฟฟ้าก็จะมีแต่ความขุ่นมัวท�าให้แสงสว่างลดน้อย
ถอยลง		เปล่งแสงมัว	ๆ	ออกมา
	 คนเราก็ดุจเดียวกัน	อาการ	๓๒	ของร่างกาย
ธรรมชาติได้จัดสรรมีความสมดุล	 ผสมผสาน
ท�างานร่วมกับทวารทั้ง	 ๖	 ให้ไว้อย่างครบดีแล้ว	
แต่คนก็หลงเอาน�้าเหล้าเข้าไปท�าให้ระบบสายตา	
ห	ูประสาทและพลงัขบัเคลื่อนให้เปลีย่นแปรไป	ซึง่
จะเป็นการยับยั้งบั่นทอนพลังงานที่มีอยู่เต็มร้อย
ทิ้งออกไป	ๆ 	 	 สติปัญญาที่มีอยู่ให้ลดน้อยถอยลง 
อย่างน่าเสียดาย
 เพราะประมาทในโทษภัยของเหล้า หลาย
คนจึงต้องจบชีวิตก่อนวัยอันควร หมดโอกาส
บ�าเพ็ญกุศลติดตัวทั้งที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว

ความบริสุทธิ์เท่านั้น

ที่จะชนะทุกสิ่งทั้งโลก...

ในที่สุด

(โศลกธรรม-พุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ครั้งที่	๓๙

๓		มีนาคม		๒๕๕๘)

   • พ่อครูสมณะโพธิรักษ์

หจก.จ.บริการพยุหะ

ผลิตภัณฑ์น�้ามันเชื้อเพลิง

และน�้ามันเครื่องคุณภาพมาตรฐาน 
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ทรัพย์ใดเป็นวัตถุแห่งหนี้แล้วหรือไม่	 มีความ
ส�าคัญหลายประการ	 เช่น	 เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิ

จะได้ทรัพย์จะได้ทราบว่าตนมีสิทธิในทรัพย์ชิ้นใด 
ลูกหนี้ก็จะได้ทราบว่าตนเองมีหน้าที่ส่งมอบทรัพย์
ชิ ้นใดให้เจ้าหนี ้	 และยังเป็นหลักในการตัดสิน
ในกรณีที่ทรัพย์นั้นเกิดภัยพิบัติขึ้น	 เช่น	 เกิดการ
สญูหาย	เสียหาย	อาจจะเป็นเพราะน�้าท่วม	ไฟไหม้	
หรือภัยธรรมชาติอื่น	ๆ 	ตลอดจนภัยที่เกิดจากการ 
กระท�าละเมิดของบุคคลภายนอก	ที่ไม่อาจจะโทษ
เจ้าหนี้หรือลูกหนี้ได้	 และการช�าระหนี้ตกเป็นพ้น
วิสัยจะช�าระหนี้กันได้	 ซึง่ต้องพิจารณาว่าเจ้าหนี้
หรือลูกหนี้ต้องรับเอาภัยอันนั้น	 ทั้งมีประโยชน์ 
ในการก�าหนดหน้าที่ในการรกัษาทรพัย์	การส่งมอบ
ทรัพย์	 สถานที่ช�าระหนี้	 ด้วยเหตุที่กล่าวมาแล้ว 
จึงต้องก�าหนดให้รู ้ว่าทรัพย์ใดเป็นวัตถุแห่งหนี้
หรือไม่	เมื่อใด
	 สิทธิในตัวทรัพย์ยังไม่เกิดแก่เจ้าหนี	้ ถ้ายังไม่
ทราบว่าทรัพย์ชิ้นใด	 อันใด	 ตัวใด	 กองใด	 หรือ
ผลใด	ฯลฯ	 ที่จะส่งมอบกัน	 หรือกรณีที่ทรัพย์สิน 
ที่ท�าสัญญากันยังไม่ระบุแน่นอน	 เช่น	ท�าสัญญา
ซือ้ขายหรือเช่าทรัพย์ที ่จะผลิตหรือก่อสร้างขึ้น
ในอนาคต	 หรือมีทรัพย์ที่จะขายหรือให้เช่าแล้ว
แต่มีจ�านวนมาก	 ยังไม่แยกออกมาให้ชัดเจนว่า
ทรัพย์ตามสัญญานั้นเป็นทรัพย์ชิ้นใด	อันใด	เพียง
แต่ก�าหนดประเภทแต่ไม่แน่นอนว่าตัว	 ใดอันใด
ทรัพย์นั ้นก็ไม่ใช่ทรัพย์เฉพาะสิ่งที ่จะส่งมอบกัน
ตามสัญญา	
	 ถ ้าวัตถ ุแห ่งหนี ้เป ็นการโอนหรือส ่งมอบ

ทรพัย์สนิทรพัย์สนิที่จะต้องโอนหรอืส่งมอบจึงเป็น
สิ่งที่ต้องมอียู	่มฉิะนั้นกไ็ม่อาจช�าระหนี้ได้	แม้ทรพัย์
ตามสัญญามีอยู่แล้วแต่ยังไม่ก�าหนดให้แน่นอน	
กรณทีีจ่ะต้องส่งมอบกไ็ม่อาจทราบได้ว่าจะส่งมอบ
ทรัพย์ชิ้นใด	 การที่จะก�าหนดตัวทรัพย์ให้แน่นอน 
ลงไปได้	 ทรัพย์นั ้นคู ่สัญญาก�าหนดไว้ก่อนแล้ว
ว่าเป็นทรัพย์ประเภทใด	 ยิ ่งกรณีที ่จะต้องโอน
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน	 กรรมสิทธิ์ยังโอนไปไม่ได้
จนกว่าจะได้ก�าหนดตวัทรพัย์โดยเฉพาะเจาะจงลง
ไปว่าเป็นทรพัย์อนัไหน	ชิ้นไหน	ตวัไหน	ผลไหน	ฯลฯ 
เราเรียกว่า	“ทรัพย์เฉพาะสิ่ง”		กรณีระบุแต่เพียง
ประเภทและคุณภาพยังหาเพียงพอไหม	 จะต้องมี
การก�าหนดลักษณะเฉพาะของทรัพย์นัน้ลงไปให้
แน่ชัดว่าทรัพย์อันไหน	 ชิ้นไหน	 ตัวไหน	 ผลไหน	
กระสอบไหน	โกดังไหน	ฯลฯ
	 ในกรณีที ่ลูกหนี ้มีหนี ้ที ่จะส ่งมอบทรัพย ์ 
ให้เจ้าหนี้	 และทรัพย์ทีจ่ะส่งมอบนัน้ยังไม่ก�าหนด
แน่นอนว่าชิ้นไหน	 อันไหน	 การส่งมอบยังท�าไม่
ได้	 เป็นธรรมดาลูกหนี้ต้องพยายามส่งมอบทรัพย์
ที่คุณภาพต�่าสุด	 หรือน้อยสุดให้ส่วนที่เหลืออยู่ที่
ตนเองต้องเป็นทรัพย์ที่คุณภาพสูงหรือดีกว่า	 เพื่อ
สะดวกแก่การจ�าหน่ายในรอบหลงั		แต่ฝ่ายเจ้าหน้ี
ก็ย่อมประสงค์จะให้ลูกหนี้ส่งมอบทรัพย์ที่คุณภาพ
ดีที ่สุดแก่ตนเอง	 หากยอมให้เจ้าหนี้และลูกหนี้
ก�าหนดคุณภาพกันเองตามใจชอบก็จะไม่เป็นการ
ยตุธิรรมแก่อกีฝ่ายหน่ึง	ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณชิย์	มาตรา		๑๙๕	วรรคหนึ่ง	บญัญัตว่ิา	“ เมือ่
ทรัพย์ซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้นั้นได้ระบุไว้แต่เป็น
เพียงประเภท และถ้าตามสภาพแห่งนิติกรรม 
หรือตามเจตนาของคู่กรณีไม่อาจจะก�าหนดได้
ว่าทรัพย์นั้นจะพึงเป็นชนิดอย่างไรไซร้ ท่านว่า
ลูกหนี้ต้องส่งมอบทรัพย์ชนิดปานกลาง”
	 ค�าว่า	 “ประเภท”	 หมายถึงทรัพย์ระบุไว้
เป็นการทั่วไป	ว่าเป็นทรัพย์ประเภทไหน	เช่น	ข้าว
เปลือก	ข้าวสาร	น�้าตาล	ช้าง	ม้า	ทุเรียน	ขันน�้า	
รถยนต์	 ฯลฯ	 แต่ไม่ได้ระบุว่าข้าวหอมมะลิ	 หรือ

การก�าหนดทรัพย์
ที่เป็นวัตถุแห่งหนี้
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ข้าวจ�านวนไหน	กระสอบไหน	กองไหน	ช้าง	ม้า	ก็
ไม่ระบุว่าตัวไหน	ขันน�้าก็ไม่ระบุว่าใบไหน	รถยนต์
ก็ไม่ระบุว่าคันไหน
	 ค�าว่า	“ชนดิ”	หมายถงึคณุภาพหรอืคณุลกัษณะ 
พเิศษของทรพัย์	เช่น	ข้าวสาร	๕%	น�า้ตาลทรายขาว 
น�้าตาลทรายแดง	 ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ	 ช้างที่
อายุเกิน	๕	ปีเพศผู้ใช้ชักลากไม้ได้แล้ว
	 กฎหมายให ้ลูกหนี ้ส ่งมอบทรัพย ์ชนิดซ ึง่
คุณภาพปานกลาง	แต่อย่างไรกด็ต้ีองดสัูญญาของ
คู่กรณีทั้งสองฝ่ายก่อนว่า	 คู่กรณีมีเจตนาอย่างไร	
บางครั้งเจตนาของคู่สัญญาก็ดี	สภาพของสัญญา
กด็	ีถ้าสามารถแสดงได้ว่าต้องการให้ส่งมอบทรพัย์
ชนิดใด	 ลูกหนี้ต้องส่งมอบทรัพย์ชนิดนั้น	 จะส่ง
ทรัพย์ชนิดปานกลางไม่ได้	 	 เช่น	แดงซื้อข้าวสาร
จากขาว	๕	กิโลกรัม		ไม่ระบุว่าเป็นข้าวสารชนิด
ใด	 ขาวต้องส่งข้าวสารชนิดปานกลาง	 ไม่ต้องส่ง
ข้าวขาวหอมมะลิ	 ๑๐๐%	 แต่อย่างใด	 แต่ขาวจะ
ส่งปลายข้าวไปให้แดงก็ไม่ได้	 แต่ถ้าทางปฏิบัติ
ระหว่างแดงกับขาวมีการส่งข้าวขาวหอมมะลิ	
๑๐๐%	 กันตลอดมาเพราะแดงเปิดโรงแรม	 ๕	
ดาว	มีร้านอาหารที่ต้องไปใช้ข้าวหอมมะลิ	๑๐๐% 
ในครัวทีโ่รงแรมตลอดมา	 ขาวต้องส่งข้าวสาร 
หอมมะลิ	๑๐๐%	แต่ถ้าแดงซื้อไปต้มให้สุกรและมี
การส่งปลายข้าวหรือข้าวสารหักหรือข้าวสารเก่า
ที่ขายไม่ออกแล้วให้แดงตลอดมา	 แดงจะขอเป็น
ข้าวสารขาวหอมมะลิ	๑๐๐%	คงไม่ได้
	 เมื ่อทรัพย์ที ่เป ็นวัตถุแห่งหนี ้ระบุไว ้เพียง
ประเภท	ชนดิ	ย่อมยงัไม่เป็นวัตถแุห่งหน้ีที่แน่นอน	
กรณีกรรมสิทธิจ์ึงยังไม่โอนไปยังผู้ซ ือ้	 แต่ถ้า
ก�าหนดแน่นอนแล้วกกรมสิทธิ์โอนแล้ว	จึงต้องมา
พิจารณาว่า	 ขณะนั้นกรรมสิทธิ์เป็นของใคร	 ภัย
พิบัติตกแก่ใคร	 ใครมีหน้าที่รักษาทรัพย์	 กรณีถ้า
การช�าระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยใครต้องรับผิดชอบ
	 มีหลักอยู่ว่า	 กรณีที่วัตถุแห่งหนี้เป็นการส่ง
มอบทรัพย์ทั ่วไป	 ลูกหนี้จะอ้างว่าการช�าระหนี้
กลายเป็นพ้นวิสัยไม่ได้	 ทั้งนี้เพราะทรัพย์นี้โดย
ปกติอาจหาได้จากท้องตลาดทั่วไป	ถ้าทรัพย์ทั่วไป 
ที่ลกูหนี้จดัเตรยีมไว้ถกูท�าลาย	หรอืเสยีหาย	ลกูหนี้ 

ต้องจัดหาทรัพย์จากที ่อื ่นมาแทน	 เช่นการรับ 
ฝากเงินประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ 
มาตรา	 ๖๗๒	 วรรคสองบัญญัติว ่า	 “แม้ว ่า
เงินที่ฝากนั้นจะได้สูญหายไปด้วยเหตุสุดวิสัย
ก็ตาม ผู ้รับฝากก็จ�าต้องคืนเงินเป็นจ�านวน 
ดังว่านั้น”	 แต่ถ้าเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งแล้ว	 เช่น	
ซื้อรถยนต์คันใดคันหนึ่งตกลงกันไว้แน่นอนแล้ว
แต่ยังไม่มารับเพราะโรงรถยังสร้างไม่เสร็จ	ถือว่า
กรรมสิทธิ์โอนแล้ว	ถ้าเกิดไฟไหม้รถยนต์โดยไม่ใช่
ความผิดของผู้ขาย	 ผู้ซือ้ยังต้องช�าระราคาและ
เอาซากรถยนต์ไป	 ซื้อข้าวสาร	 ๕๐๐	 กิโลกรัม 
ในโรงสีแต่ยังไม่ชัง่ออกมาถือว่ากรรมสิทธ์ยังไม่
โอนไม่ต้องช�าระเงินถ้าเจ้าของโรงสีไม่หาข้าวสาร
ประเภทและชนดิเดยีวกนัมาส่งมอบ	แต่ถ้าชั่งและ
บรรจุกระสอบแยกไว้แล้ว	 เกิดไฟไหม้	 ผู้ซื้อต้อง 
ช�าระราคา	 และไปฟ้องไล่เบี้ยเอาจากผู้ท�าให้เกิด
เพลิงไหม้	 	 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย	์
มาตรา		๔๖๐	บญัญตัว่ิา	“ในการซื้อขายทรพัย์สนิ
ซึ่งมิได้ก�าหนดลงไว้แน่นอน ท่านว่ากรรมสิทธิ์ 
ยังไม่โอนไปจนกว่าจะได้หมาย นับ ชั่ง ตวง วัด 
หรือคัดเลือก หรือท�าโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้บ่งตัว
ทรัพย์สินนั้นออกเป็นแน่นอนแล้ว
 ในการซื้อขายทรัพย์เฉพาะสิ่ง ถ้าผู้ขายยัง
จะต้องนับ ชั่ง ตวง วัด หรือท�าการอย่างอื่น 
หรือท�าสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเกี่ยวแก่ทรัพย์สินเพื่อ
ให้รู้ก�าหนดราคาทรัพย์สินนั้นแน่นอน ท่านว่า
กรรมสิทธิ์ไม่โอนไปยังผู้ซื้อจนกว่าการหรือสิ่ง
นั้นได้ท�าแล้ว” บทบญัญตัใินวรรคหนึ่งนั้นเป็นกรณี
ซื้อทรพัย์เพยีงบางส่วนที่ผูข้ายมอียูจ่�านวนมากกว่า
ที่ซื้อ	ส่วนวรรคสองนั้นเป็นกรณีที่ซื้อทั้งหมด	หรือ
ซื้อทรัพย์ที่ก�าหนดไว้แน่นอนแต่ไม่รู้ราคา	เช่น	ซื้อ
มะพร้าวทั้งรถลูกละ	๑๐	บาท	แต่ไม่ทราบว่ามีกี่ลูก
ต้องนับก่อน	ซื้อทเุรยีนทั้งร้านหรอืเฉพาะที่กองอยู่
หลังร้านกองใดกองหนึ่ง	กิโลละ	๒๐๐	บาท	แต่ไม่
ทราบว่ามนี�า้หนักรวมกี่กโิลต้องช่ังก่อน	กรรมสทิธิ์
จึงโอนไปยังผู ้ซื ้อ	 ถ้าเกิดภัยพิบัติก่อนนับหรือ 
ชัง่ผู้ขายต้องรับเคราะห์ไป	 ถ้านับหรือชัง่เสร็จจน 
รู้ราคาแล้ว	ผู้ซื้อต้องรับเคราะห์ไป
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 ลวงคนลวงโลกซ้อน ลวงตน

สรรพศักดิ์สิทธิ์สวดมนต์  เสกได้

ศาสนาพุทธสับสน  พิสุทธิ์

แตกต่างค�าสอนไซร้  ใช่เนื้อเดียวกัน

 สัญลักษณ์บอกบ่งชี้  สาวก

ต�าแหน่งเชิดชูยก  กล่าวอ้าง

อิงอ�านาจรัฐปก   เสริมส่ง

เหนือโลกกลับละล้าง  ล่มล้มครรลองธรรม

 วิบากกรรมก่อไว้  ยังผล

สืบต่อติดตามดล  เนื่องย�้า

มิผันเปลี่ยนแปรผล  เป็นอื่น

จักเลี่ยงหลบกรายกล�้า  ไป่พ้นกงกรรม

 ส�าแดงตนโอ่อ้าง  สากล

ยึดศิษย์มากมวลชน  ผนึกสู้

แทนสัจจะแจงผล  พิสูจน์

หยัดพุทธจักกอบกู้  เรื่องร้ายกลายดี

 ศักดิ์ศรีของคณะผู้  บริหาร

แจงชัดจากภาระงาน  ผ่านพ้น

ส�าเร็จล่วงบริการ  ทวยราษฎร์

ยากยิ่งยากหลากล้น  หลากล้วนปัญหา

ยามนี้...
ใครคือความหวังของชาติ ?
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