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ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๔  กันยายน  ๒๕๕๙   •   1

“สไมย์ จ�ำปำแพง”
๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

	 	(๑)	“อสุรกาย”คือชื่อผู	้	 	สัตว์นรก

	คนที่ชั่วสกปรก			 	นั่นแล้

	โลภหลอกเล่ห์โกหก		 	ครบสูตร

	เทพบุตรแต่มารแท	้	 	ผงาดท้าสัจธรรม

		 	(๒)	ไทยก�าลังกวาดล้าง		 	อธรรม

	แต่ชั่วยิ่งก่อกรรม	 	เก่งกล้า

	เลวได้ไม่รู้ส�า-			 	นึกสัก	หน่อยเลย

	ซ�้ากระหน�่าย�้าท้า		 	เยาะเย้ยกฎหมาย

		 	(๓)	“ธรรมกาย”นั้นชื่อผู้		 	ตถาคต

	จงอย่าโอ่โป้ปด		 	ชั่วช้า

	สะกดจิตอยากรวยหมด	 	ลาภยศ	ดังเด่น

	เอาแต่สอนบ้าบ้า		 	ช่องนี้ช่องเดียว		

		 	(๔)	เยียวยายากยิ่งแล้ว		 	คนวิกล

	จิตถูกสะกดจน			 	สุดแก้

	เล่ห์ครูสั่งให้ขน		 	เงินทุ่ม	ทานเลย

	ถูกรีดหมดตัวแท้		 	กลับซึ้งค�ายอ		

		 	(๕)	กว่าหมอดูกว่าฟ้า		 	ท�านาย

	ตัวต�า่อสุรกาย			 	ว่า“แก้ว”

	ธรรมกาย“เก๊”กว่าขาย		 	ของเน่า

	กว่านรกแม่นแล้ว		 	สัตว์“แก้ว”ธรรมไถล		

		 	(๖)	หากแม้นไม่ชั่วแท้		 	กลัวใด

	หลบอยู่ในรูไฉน		 	ไม่กล้า

	เก่งรู้เก่งฤทธิ์ไป		 	ไยหด	หัวเวย

	อวดเก่งเบ่งว่าข้า		 	นี่เฮ้ย“คนดี”			

		 	(๗)	ฉะนี้กายอสุระแท้			 	เต็มตัว

	กายสัตว์ซุกหางหัว		 	ห่อนแย้ง	

	เป็นสัตว์ที่ก่นกลัว		 	จริงสุด	แล้วเฮย

	เอาแต่ร้องถูกแกล้ง		 	โธ่ธั้ง“ธรรมกวย”

อสูรกาย“แก้ว” คือ
ธรรมกาย“เก๊”
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2 •   เราคิดอะไร

• จริงจัง ตามพ่อ

	 .....แม้ว่าจะด้ือดงึไม่เข้ามอบตวั	แต่สภาพของ
ธัมมชโยในวันนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่ติดคุกแล้ว	
เพราะไม่สามารถแสดงบทบาทใดๆ	 ต่อสาธารณะ
ได้		ไม่สามารถไปไหนมาไหนได	้ความอิสระเสรีใน
ทางกายก็สู้สุนัขตัวหนึ่งยังไม่ได้	 ยิ่งไม่ต้องพูดถึง
ความอิสระเสรีทางจิตใจ	ที่สู้ยามหน้าวัดก็ยังไม่ได้
	 สภาพเช่นนี้จึงเป็นสภาพทุกขเวทนาสาหัสนัก	
มันจะต่างอันใดเล่ากับการตกอยู่ในนรกโลกันตร์
ที่ไม่มีโอกาสเห็นวันเดือนอีกเลย	 น่ีแหละการดื้อ
อาญาเป็นทุกขเวทนายิง่กว่าการดือ้ยามากมายนกั!	
คงเหลอืว่าจะตดัสนิใจเข้าคกุจรงิๆ	แต่สบายใจ	กบั
ไม่ติดคกุจรงิแต่ทกุข์ใจยิง่กว่าตดิคกุจรงิเสยีอกีน้ัน	
จะเลือกเอาอย่างไหน?	 ไม่ช้าหรือเร็ว	 ถึงไม่เลือก
ก็ต้องเผชิญหน้าโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้!	 (จาก..
ดื้ออาญา...หนักหนากว่าดื้อยา! 	โดย	สิริอัญญา		
น.ส.พ.	แนวหน้า	๒๑	ส.ค.	๒๕๕๙	)
 ถ้าเลือกเอาระหว่างความสบายใจกับทุกข์ใจ  
มนุษย์ธรรมดาทั่ว	ๆ 	ไป	 น่าจะเลือกได้ถูกต้อง	 ซ่ึง
อดีตรัฐมนตรีสาธารณสุข	 นายรักเกียรติ สุข-
ธนะ	 	 ได้เคยเล่าประสบการณ์ชีวิตตอนหนีอาญา
ว่า	เคยคิดจะฆ่าตัวตายอยู่หลายครั้ง		แต่ก็มาโล่ง
ใจวันที่ถูกจับกุมได้	 	 เพราะไม่ต้องคิดหลบหนีให้
ทุกข์ทรมานอีกต่อไป	และเมื่อได้ไปอยู่ในคุกจริง	ๆ	
กลับได้พบแสงสว่างของชีวิต	 เพราะได้ส�านึกผิด 
ในทุจริตที่ตัวเองกระท�าลงไป
	 แต่ก็คงไม่ง ่ายกับศาสดาในระดับต้นธาตุ 
ต้นธรรม	 ท่ีมีผู้คนมากมายลุ่มหลงเทิดทูนบูชาดุจ 
ดงัพระเจ้า			มีอ�านาจบันดลบันดาลให้ชวีติของพวก
เขามัง่คัง่ร�า่รวย		ทัง้มนุษย์สมบัต	ิ	สวรรค์สมบัตแิม้
นิพพานสมบัติก็ยังได้อีกด้วย	เพียงแค่ไปหาเงินให้
ได้มาก	ๆ 	แล้วขนเอามาประเคนให้พระเดชพระคุณ
ได้มากเท่าไหร่		ก็ยิ่งจะท�าให้ร�่ารวยเพิ่มขึ้นเป็นทับ
ทวีจนสุดที่จะประมาณได้

	 เมื่อมีความศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่ออกปานนี้		
จึงทนไม่ได้ที่จะตกอยู่ในสภาพจ�าเลย	 	 ที่ต้องไป
มอบตัวต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ	 (เพราะเคยกระอัก
เลือดมาแล้ว	 เมื่อต้องไปให้ปากค�าที่ศาลเมื่อตก
เป็นจ�าเลยในคดีโกงที่ดินวัด)			เมื่อชีวิตต้องขึ้นไป
อยู่บนหลังเสืออย่างผงาดฟ้าเสียแล้ว		มีทางเดียว
เท่านั้นที่จะรอดได้	นั่นคือสั่งเหล่าสาวก	“สู้”	 (แต่ 
ตัวเองกลับหนีไปมุดรูอยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้)	 แล้วให้
เหล่าสาวกพากันใช้เลศอุบายวิธีดังนี้
	 “โครงการสวดมนต์บทธมัมจกักปัปวตัตนสตูร	
๒	ล้านจบ	๒๔	ชั่วโมง	โดยด�าริของ	พระเทพญาณ
มหามุนี	 (หลวงพ่อธัมมชโย)	 เพื่อบูชาพระสัมมา- 
สัมพุทธเจ้า	ท่านได้ให้โอวาทไว้ว่า...	ขอให้พรรษา
นี้เป็นพรรษาแห่งการเข้ากะ หมุนเวียนกันมา
สวดมนต์	 –	 ปฏิบัติธรรม	 อยู่ในกระแสธารแห่ง
บุญ	ให้เราทุกคนปลื้มปีติในบุญใหญ่ครั้งนี้”		(และ
ข่าวล่าสุดนับรวมยอด	“จบ”ของแต่ละคนได้ครบ	
๒	ล้านแล้ว	แต่ดีเอสไอ.ก็ยังไม่เข้ามาจับสักที		จึง
มีข่าวดีจากพระเทพญาณมหามุนี	 ให้เพิ่มจาก	 ๒	
ล้านจบ	เป็น	๔	ล้านจบในช่วงเข้าพรรษาปีนี้)
 ท่านพุทธทาสอธบิาย	“อสรุกาย”	คอื	พวกท่ีไม่
เห็นตัวเลย	ซ่อนตัวได้มิดชิด	ไม่มีใครเห็นตัว	เรียก
ว่า	อสรุกาย	นีภ้าษาชาวบ้านพดู	แต่ว่าภาษาธรรม	
นั้น	อสุรกาย	คือ	ความกลัว	ความกลัวเป็นปัญหา
ใหญ่	 รบกวนจิตใจเหลือเกิน	นี่คือ	อสุรกาย	 	ดัง
นั้น	การปล่อยให้ขาเน่า		แต่หน้าผ่อง		เผื่อที่จะได้
มีข้ออ้างว่าป่วยก็ดี	 	 การหลอกให้คนมาสวดมนต์
ตลอด	๒๔	ชั่วโมงจาก	๒	ล้าน		เป็น	๔	ล้านจบ		
เพือ่อาศยัไว้เป็นโล่มนษุย์ป้องกนัดเีอสไอ.เข้ามาบกุ
รวบกด็	ี	ล้วนเป็นความคิดของหวัหน้าอสรุกาย	ทีเ่อา
ตวัรอดเป็นยอดด	ี	จะใจด�าชนดิทีไ่ปอยูท่ีไ่หนลกูน้อง
ตายหมด	หรอืไม่กพ็ากนัตดิคกุจนหวัโตไปตาม	ๆ 	กนั

อสุรกาย“แก้ว” คือ ธรรมกาย“เก๊”
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หนังสือพิมพ์ “เราคิดอะไร” ปีที่  ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๔ เดือนกันยายน ๒๕๕๙

เอโกปิ หุตฺวา พหุธา โหติ  พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหติ จากหนึ่งจึงเป็นเรา รวมเราเขาเข้าเป็นหนึ่ง

1 นัยปก :  อสูรกาย“แก้ว” คือ ธรรมกาย“เก๊”  สไมย์ จ�ำปำแพง

   จริงจัง ตำมพ่อ

4 จากผู้อ่าน  บรรณำธิกำร

6 คุยนิดคิดหน่อย  บรรณำธิกำร 

7 เปิดยุคบุญนิยม  เก่ำสมัย ใหม่เสมอ

12 สีสันชีวิต (สมณะติกขวีโร, สมณะจันทเสฏโฐ)  ทีม สมอ.

24 คิดคนละขั้ว  แรงรวม ชำวหินฟำ้

29 จากใจถึงใจ  ส�ำนักพิมพ์กลั่นแก่น

30 การ์ตูน  วิสูตร

32 ชาดกทันยุค  ณวมพุทธ

35 เวทีความคิด  นำยหนุนดี

38 ลูกอโศกชะโงกดูโลกกว้าง  ฟ้ำสำง

40 ธรรมดาของโลกจะได้ไม่ต้องโศกสลด  สมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์

42 คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?  สมณะโพธิรักษ์

52 บทความพิเศษ(ท�าไมต้องรู้ทัน)  พิมลวัฑฒิ์ ชูโต

56 หยั่งฟ้าทะลุดิน  ดังนั้น วิมุตตินิยม

60 เชื่ออย่างพุทธ  ณวมพุทธ

62 ความคิดทางการเมืองในพุทธศาสนา  สุนัย เศรษฐ์บุญสรำ้ง

66 แค่คิดก็หนาว...ว ์  นำยธิง วินเทอร์

68 เรื่องสั้น (กายา)  เฉลิมศักดิ์ แหงมงำม

72 ฝุ่นฟ้าฝากฝัน  ฟอด เทพสุรินทร์

74 ชีวิตไร้สารพิษ  ล้อเกวียน

77 กติกาเมือง  ประคอง เตกฉัตร

80 ปิดท้าย  พ.ต.ท. รุ่งโรจน์ เรืองฤทธิ์

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

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา
พ.ต.ท.รุ่งโรจน์ เรืองฤทธิ์

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

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

น้อมค�า  ปิยะวงศ์รุ่งเรือง
รินธรรม  อโศกตระกูล

น้อมนบ  ปัฐยาวัต

กองรับใช้ศิลปกรรม
ต�านานไท  ธานี

แสงศิลป์  เดือนหงาย
วิสูตร  นวพันธุ

ดินหิน  รักพงษ์อโศก
พุทธพันชาติ  เทพไพฑูรย์

เพชรพันศิลป์ มุนีเวช

กองรับใช้ธุรการ
ศีลสนิท  น้อยอินต๊ะ
สู่เสรี  สีประเสริฐ

ดอกบัวน้อย  นาวาบุญนิยม

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

จัดจ�าหน่าย
กลั่นแก่น ๖๔๔ ซอยนวมินทร์ ๔๔

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

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

ส ี

สันชีวิต

12 ท่านพุทธทาสกล่าวว่า

จะแปลประชาธิปไตยว่า

เอาประชาชนเป็นใหญ่ไม่ได้

ถ้าประชาชนเป็นใหญ่แล้วมันโกง มันบ้า ๆ  บอ ๆ

มันก็เป็นประชาธิปไตยบ้า ๆ  บอ ๆ  เท่านั้นเอง
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ร่วมแรงเข็นกงล้อ 
	 ขอโอกาสร่วมบุญพิมพ์	“เพชรพุทธสุดยอด-
ศิลป์”	ข้อความท่ีจะตีพิมพ์		ไม่มีมากค่ะ		ขอนอบ-
น้อมกตัญญู	เทิดพระคุณพ่อครู	และขอร่วมแรง
เข็นกงล้อพระธรรมจักร	สนับสนุนหนังสือ	“เรา- 
คิดอะไร”	ส่วนชื่อ	อยากจะให้เป็นสองภาษาจะ 
มากไปหรือเปล่าคะ?	คุณHenrik(สามี)	จะได้อ่าน 
ได้	 	 ชื่อไทย		 เอื้อมพร	ค�านวณศิลป์	 	ช่ืออังกฤษ 
Uamphon	Bringsøe
                          •	เอื้อมพร	ค�านวณศิลป์

 - ขอบคุณครับที่ร่วมแรงตลอดมา	และขอ
อนุโมทนาท่ีร่วมบุญเป็นนิจ	ส�าหรับช่ือขอให้เป็น
สองภาษา	ไร้ปัญหาครับ	ยุคน้ี	ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาสากลแล้วนะ และขอแจ้งข่าวเปลี่ยนแปลง
หนังสือเล่มแถมพร้อมกับเราคิดอะไร	 ซึ่งเดิม
เป็น	“เพชรพุทธสุดยอดศิลป์”	 เป็น	 หนังสือ	
“เหนือแนวคิด”	โดย	แรงรวม ชาวหินฟ้า	แทน	

สัมพันธ์จากห้องสมุดแดนไกล 
Dear Ms.sinsanit Noi-inta,
	 I	have	received	your	letter	dated	๒๓rd	
May		๒๐๑๖,	with	the	๓	issues	of	Rao	Khit	Arai	
(journal)	that	we	have	been	missing.	
	 We	would	like	to	thank	you	and	ac-
knowledged	upon	the	receiving	these	issues	
publication.	We	appreciated	very	much	for	
responded	to	our	memorandum	in	requesting	
these	issues.
	 In	the	future	we	certainly	will	immediate-
ly	inform	you	any	missing	issues.	Thank	you	
so	much	for	giving	us	your	email	address.
	 With	humble	and	kind	regards.
   •	Ben	Abel	Southeast	Asia	Serials 

	 			๑๑๐	Olin	Library	Ithaca,	NY	๑๔๘๕๓-๕๓๐๑		U.S.A.

 - Rao khit Arai thanks you so much 
for  giving  us your respond in requesting 
these issues.
 
ไพบูลย์-พรรคประชาชนปฏิรูป
	 ย่างก้าวของนายไพบูลย์			นิติตะวัน	ก่อตั้ง
พรรคประชาชนปฏิรูป	น่าสนใจมาก	เบื้องแรก 
คือเจตนารมณ์		ซึ่งมั่นใจได้ว่าบริสุทธิ์เพื่อชาติ 
บ้านเมืองเต็มร้อย		 ไม่มีประโยชน์ใดแอบแฝง 
ประการต่อมาคือต้องการกีดขวางหักล้างใคร 
หรือไม่		ก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นที่ต้องขบคิดไปไกล 
ถึงปานนั้น	 	 	 ในฐานะประชาชนคนหนึ่ง		พอมีคน
มองเห็นหัวก็เลยโงหัวขึ้นมาให้เห็น
             •	ประชาชน	ล�าลูกกา
 - ตอนนี้ยังไม่ลงตัวนัก		เพราะไส้เดือนที่
เจอขี้เถ้าก�าลังดิ้นเร่า	ๆ 	อยู ่ตามประสาของมัน 
อยู ่ร ่วมสังคมเดียวกันก็ต้องวางใจให้สงบเย็น 
ไม่สะใจเหยียบย�่าซ�้าเติมคนพลาดพลั้งตกต�่า		ไม่
ยินดีปรีดาฟูฟ่องเกินการกับคนเฟื่องฟูหรูเลิศ		พึง
ยึดเอาประสบการณ์ชีวิตเป็นบทเรียนรู้อันล�้าค่า 
พร้อม	“อภัย”	ทุกโอกาสแก่ทุกคน

อาชีพอิสระ
	 ข่าวสั้นสด	ๆ 	ร้อน	ๆ 	วันนี้จาก	ไทยโพสต์	“รวบ
หนุ่มแสบโกนหัวห่มเหลืองหลอกเงิน”	ต�ารวจ	
สภ.หลังสวนควบคุมตัวนายสมพงษ์		หนองคาย	
อายุ	๓๑	ปี	กับนายอลงกต		สืบมี	อายุ	๓๓	ปี	ชาว
จังหวัดนครสวรรค์ที่โรงแรมกลางเมืองหลังสวน
ในสภาพหัวโล้นพร้อมด้วยผ้าเหลืองและเครื่อง 
อัฐบริขาร	และพวกอีก	๓	คน	ยึดเงินทองที่เรี่ยไร
จากชาวบ้านหลงเชื่อท�าบุญ	พร้อมกับยึดรถยนต์
เก๋งฮอนด้า	ซีวิค	๑	คัน	กระบะมิตซูบิชิไทรทัน	๑	คัน		
ของผู้ต้องหา	เป็นของกลาง	ผู้ต้องหาที่ปลอมตัว
บวชเป็นพระรับสารภาพว่าร่วมกับพวกอีก	๓	คน
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บรรณาธิการ

ที่จ้างมาสมทบ	ออกตระเวนเร่ียไรในหลายพื้นที่
และที่	อ.หลังสวนโดยแต่งกายเป็นพระ	ต�ารวจ
ด�าเนินคดีแค่ปรับนายสมพงษ์		 และนายอลงกต 
คนละ	 ๒๐๐	บาทแล้วปล่อยตัวไป	เห็นว่าไม่สมกับ
ความผดิทีท่�าต่อสังคมเลย	ทัง้	๕	คนมีเจตนาช่ัวร้าย
ชัดแจ้งร่วมกันหลอกลวงประชาชน	บ่อนท�าลาย
ศรัทธาชาวบ้านที่มีต่อวงการศาสนา	เรื่องนี้น่าจะ
เป็นความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน	เอาเข้าคุกให้
เห็นเป็นเยีย่งอย่าง	ว่า	ลงนรกตัง้แต่ยงัไม่ตาย	เป็น
แบบไหน?
               •	คนรุ่นเก่า	คิดแบบใหม่	กทม. 
 - สมาชกิ	“เราคดิอะไร”	เห็นควรระวางโทษ	
๕	จอมผลาญคุณธรรมด้วยความผิดสถานใดจึงจะ
สาสมกับจิตวิญญาณที่ใฝ่ต�่ากระท�าชั่วทรามได้ถึง
ปานนั้น		โปรดแจกแจงแถลงไขให้	“เราคิดอะไร”	
รับรู้รับปฏิบัติพลัน

ยุคโลกาภิวัตน์ 
 ต�ารวจหาดใหญ่	จับกุมพ่อแท้	ๆ 	เมากาว	ล่วง
ละเมิดทางเพศและข่มขืนลูกสาววัย	๑๓	ปี	มา
เกือบ	 ๖	ปี	 สอบสวนยังปฏิเสธ		ต�ารวจชุดสืบสวน	
สภ.หาดใหญ่	จ.สงขลา	จับกุม	นายวรวุฒิ	อายุ 
๓๖	ปี	ที่บ้านในซอยชุมชนบ่อนไก่-ท่ายาง	ต.คอ-
หงส์	อ.หาดใหญ่	หลังถูกศาลจังหวัดสงขลาออก
หมายจับเมื่อวันที่	๑๒	สิงหาคม	ที่ผ่านมา	ในข้อหา
กระท�าอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกิน	๑๕	ปี	โดยก่อ
เหตุข่มขืนกระท�าช�าเราลูกสาว	อายุเพียง	๑๓	ป	ีใน
บ้านพักของตัวเอง	และทางมูลนิธิคุ้มครองเด็ก	ได้
น�าลกูสาวเข้าแจ้งความไว้ที	่สภ.หาดใหญ่	และขณะ
น้ี	ได้ส่งตัวเด็กไปดูแลที่บ้านพักเด็กและครอบครัว	
จ.สงขลา	เพื่อเยียวยาสภาพจิตใจ
	 พ่อแท้	ๆ 	ข่มขืนลูกสาววัย	๑๓	มาราธอนกว่า 
๔	ปี	แม่รู้เรื่องรีบแจ้งความจับทันที	ไม่คิดว่าเรื่อง
เลวทรามจะเกิดกับลูกตัวเอง		(๙	ส.ค.)	พ.ต.อ. 

สมศักดิ์			หฤรักษ์		ผกก.สภ.ศรีสัชนาลัย	 จ.สุโขทัย	
พร้อมชุดสืบสวน	น�าก�าลังเข้าจับกุม	นายตะเพียน	
อาย	ุ๖๔	ปี	ทีบ้่าน	๑๐๗	หมู.่๔	ต.แม่ส�า	อ.ศรสีชันาลยั	
จ.สุโขทัย	หลังจากได้รับการประสานจากเจ้า
หน้าที่ต�ารวจ	สภ.พรหมพิราม	 ว่านายตะเพียน
เป ็นผู ้ต ้องหาคดีกระท�าช�าเราเด็กหญิงอายุ 
ไม่เกิน	๑๓	ปี	โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
โดยกระท�าต่อผู้สืบสันดาน	หรืออยู่ในการปกครอง
ดูแล		โดยก่อนหน้านี้	นางน้อย	(นามสมมุติ)	อายุ 
๔๕	ปี	ได้พาตัว	ด.ญ.เอ	(นามสมมุติ)	อายุ	๑๓	ปี	น.ร. 
ชั้นม.๑	โรงเรียนแห่งหนึ่งใน	จ.พิษณุโลกเข้า
แจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.พรหมพิราม 
ว่า	ด.ญ.เอ	ถกูนายตะเพยีน	พ่อแท้		ๆ 	ข่มขนืกระท�าช�าเรา
โดยนางน้อยเปิดเผยว่า	อยู่กินกับนายตะเพียนมา 
๑๕	ปี	จนมีลูกด้วยกัน	๑	คน	คือ	ด.ญ.เอ	โดยตน
ท�างานในตัวเมืองพิษณุโลก	นายตะเพียนท�านา 
อยู่	อ.ศรีสัชนาลัย	จ.สุโขทัย	แต่จะมาหาตนและ
ลูกบ่อย	ๆ 	ส่วนด.ญ.เอ	อยู ่กับยายที่	 ต.ท้อแท้	
อ.วัดโบสถ์	 จ.พิษณุโลก	ต่อมาเจ้าหน้าท่ีศูนย์เด็ก
เล็กและครอบครัว	จ.พิษณุโลก	โทร.มาสอบถาม 
ว่าครอบครัวมีปัญหาอย่างไรหรือไม่		นางน้อยตอบ
ไปว่าไม่ม	ีเจ้าหน้าที่จึงเล่าให้ฟังว่า	ครปูระสานมายัง
ศนูย์ฯ	ว่าเดก็เล่าให้ครฟัูงว่าทนไม่ไหว	ไม่อยากกลบั
ไปอยู่บ้าน	กลัวจะถูกบิดาล่วงละเมิดทางเพศ	โดย
บิดาได้ล่วงละเมิดทางเพศ	มานานแล้ว...
	 ข่าวแบบนี้	 หลาย	ๆ 	ท่านคงไม่ใช่ครั้งแรกที่
ได้อ่านและคิดไหมว่าข่าวลักษณะนี้คงไม่ใช่ข่าว
สุดท้ายที่จะเกิดข้ึนอีก	 ผู้มีอ�านาจแก้ปัญหาบ้าน-
เมืองเขาไม่เคยอ่านข่าวนี้หรืออย่างไรครับ
      •	ตาด�าด�า	ช�้าลึกลึก

 - จะหวังแต่ผู้มีอ�านาจแก้ปัญหาบ้านเมือง	
ไยจึงเมินเฉยเหล่าศิษย์ตถาคตที่เรืองอร่ามอยู่ทุก
ย่าน			หาก	“พ่อ”	เป็นพทุธศาสนกิแท้ไฉนจกักระท�า
ชั่วปานนั้นได้	!



6 •   เราคิดอะไร

“หากนักการเมือง”...คือนักการเมืองตาม
อุดมคติ	มีอุดมการณ์	ประชาชนก็ควรวางใจ	มอบ
หมายให้ท�าหน้าทีร่บัผิดชอบแผ่นดนิ	โดยประชาชน
อุปถัมภ์เชิดชูตลอดกาล		

แต่.....หากว่านักการเมืองบางพรรค	บางส่วน
อย่างที่รู ้ๆ	เห็นๆ	กันอยู่ในยุคใหม่ไร้อุดมการณ์นี้ 
กข็อวงิวอนให้หยดุพกัสกัช่วงหนึง่เถดิ	...ตรวจสอบ
พัฒนาพรรค	พฒันาตนเองและบรวิารสกัระยะหนึง่
ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสให้บ้านเมืองได้เยียวยา
พักฟื้นตัวเองด้วย		เพื่อพร้อมที่จะท�าหน้าที่บริหาร
บ้านเมืองในช่วงต่อไป

ช่วงนี้นักการเมืองพึงปล่อยวาง	เปิดโอกาส
ให้ทหารท่ีขันอาสาเข้ามาแก้ปัญหาวิกฤติการณ์มี
โอกาสฟื้นฟูบ้านเมืองสักระยะหนึ่ง		ก่อนที่จะส่ง
มอบต่อให้รับช่วงไปจัดการตามระบบระบอบที่
เรียกร้องต่อไป		ซึ่งประชาชนระดับ	“ปัญญาชน”	
ย่อมซาบซึ้งดีว่านักการเมืองนั้น	ส่วนหนึ่งกระสัน
หาอ�านาจปกครองแผ่นดินเพื่ออะไร		เพื่อชาติ
เพื่อแผ่นดินเพื่อประชาชนจริงแท้แน่หรือ	เพราะ
ประจักษ์พยานหลักฐานที่ปรากฏทั้งเป็นคดีความ

ฉาวถึงศาลและยังไม่ถึงศาลแต่ระบือลือลือลั่นใน
สังคมมีมากมายทุกระดับ		ท้ังการเมืองระดับชาต	ิ
ภูมิภาค	และท้องถิ่น

องค์กรหลกัทีจ่กัคานอ�านาจนกัการเมอืงได้กม็ี
แต่	“ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

หากยึดมั่ น ในอุดมการณ ์ 	และส�า นึกใน
เกียรติยศ-ศักดิ์ศรีแห่ง	“ข้าราชการในพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”	ไม่ก้มหัวทอดตัวยอมรับใช้
นักการเมอืงช่ัวช้าทรชนทรยศแผ่นดนิ	นักการเมอืง
ย่อมสิน้โอกาสจะทจุรติประพฤตมิชิอบด้วยประการ
ทั้งปวงได้ดังที่เห็นที่เป็นไปแล้วทั้งแผ่นดิน

ใกล้จะเลือกตั้งใหม่แล้ว	นักการเมืองหน้าไหน		
บรวิารนกัการเมอืงนกัการเมอืงหน้าไหน	สงักดัเผ่า
พนัธุใ์ด	กค็งไม่ยากเกนิทีจ่ะพจิารณาคดัแยกก�าพดื	
เผ่าพันธุ์	เพราะมันซ่อนพรางกันไม่ได้ง่ายๆ	หรอก
มันเป็น	“สันดานดิบ”	ถ่ายทอดมาตามก�าพืดตาม
สายเลือด	ถึงจะเอาไปเข้าค่ายอบรมสักกี่เดือนกี่ปี
ก็ยากจะเปลี่ยนแปลงได้			

นอกจากคุมก�าเนิดให้สูญพันธุ์.....!

ช่วงนี้นักการเมืองพึงปล่อยวาง เปิดโอกาสให้ทหาร
ที่ขันอาสาเข้ามาแก้ปัญหาวิกฤติการณ์มีโอกาสฟื้นฟู

บ้านเมืองสักระยะหนึ่ง
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• เก่าสมัย ใหม่เสมอ

• ต่อจากฉบับที่	๓๑๓

จนแต่มีเกียรติ (สุจริต)
ดีกว่าร�า่รวยแต่อัปยศ (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
 เฉพำะอยำ่งยิ่ง 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
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เราก�าลังสาธยายเร่ือง“ทาน” ว่า จะ 

ต้องท�า“ความเห็น” (ทิฏฐิ )ให้ “สัมมาทิฏฐ”ิ 

ให้ได้ ซึง่“สัมมาทิฏฐิ” นั้นมีถงึ ๑๐ ขอ้ที่จะ 

ต้องท�าความเข้าใจให้ ครบทัง้“สัมมาทิฏฐิ  

๑๐” ไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถจะปฏบิัติเกิด 

“ประโยชน์”(อานิสงส์)อนัเป็นจดุประสงค์ของ 

ศาสนาพุทธได้เลย

ซึง่ทศิทางหรอืจดุหมายแท้ของศาสนา

พุทธนั้นเราต้องพยายามท�า“กรรม”ใด ก็ควร 

ให้มี“อานิสงส์” (ประโยชน ์ )ถึงขั้น“โลกุตระ”

อธบิายไปบ้างแล้ว ทัง้“การทาน”ทีไ่ด้ 

“ผล” และการทานที่ ได้“อานสิงส์” แตก่แ็ค่เล็ก

น้อย คร่าวๆ ไม่ลึกซึ้งลบัซ้อนอะไรนักหนา

ทีนี ้ “ทาน”นี่แหละ ที่คนชัว่ฉลาดเฉโก  

ก็จะหลอกด้วยเล่ห์ฉลาดของตนที่ซับซ้อน  

ยิง่นกั สร้างวมิานขึน้มาหลอกให้คนท�าทาน 

แต่ “ความฉลาดที่่อวิชชา”(เฉโก)ท�าให้ 

ตนมี“หนี้เวร-หนี้วบิาก”ซบัซ้อนขั้นปฏิภาค 

ทวียิ่งๆขึ้นตาม“สัจจะ”ด้วยอวิชชาของตน 

จึง“วน”เป็นโลกีย์อยู่ชั่วกัปป์ชั่วกัลป์ เป็น 

“โทษหนัก”แก่ตนด้วยความโง่อันตนไม่ รู้ 

ตาม“สจัจะ”ทีต่นเอง“กระท�า” (กรรม)จริงเอง

เช่น ผมีารยกัษ์เดรัจฉาน(จาตุมหาราช = 

ผู้ เป็นใหญ่ทั้งสี่ทิศ ที่หลงยึดตนเป็นเทวดาอยู่ แต่แท ้

จรงิ ตนคอื“จอมภตู-จอมกมุภณัฑ์-จอมนาค-จอมยกัษ์ )  

หลงว่า“ตนได้มา”ด้วย“อ�านาจของตน” ซึ่ง 

ตนแย่งมาได้ ตนก็ได้“สมบัต”ิที่ ได้นัน้ๆมา

ยึด  คนผู ้นี้ยัง“ไม่ยอมพลีความยึดนั้น”  

ไม่ยอมเจรญิ“วิบัติ”(หมดสิ้นสูญสลายความเป็น

ภูตผี-กุมภัณฑ์-นาค-ยักษ์ไป ในตัวตน ) คนผู้นีก้จ็ะ

ยงั“วนเวียน”เกิดในภพในชาติที่เป็น“ผีมาร

ยักษ์เดรัจฉาน(จาตุมหาราช ) อยู่ตลอดไปชั่ว

กาลนาน เพราะยังมิจฉาทิฏฐิ ยัง“ตั้งจิตไว้

ผิด” ( มิจฉาปณิหิตตัง จิตตัง  ขออภัยขอยกตัวอย่าง 

เช่น คุณไชยบูลย์หรือธัมมชโยนั่นแหละ) 

ซ่ึงการ“ตัง้จิตไว้ผดิ”(มิจฉาปณหิติตงั จติตัง )

นี้ เป็นความลึกซึ้งที่ละเอียดประณีตอย่าง

ส�าคัญมาก เพราะ“จิต”นั้นเป็นพลังงานที่ 

ลึกซึ้ง (คัมภีรา )-เห็นตามได้ยาก (ทุททสา)-รู ้

ตามได้ยาก(ทุรนุโพธา )-สงบชนดิวิเศษ (สันตา)-

สุขุมประณีตยิ่ง (ปณีตา)-รู้ไม่ ได้ด ้วยตรรกะ 

(อตักกาวจรา)-ละเอียดยิ่งสุด (นิปุณา)-บัณฑิต

จริงเท่านั้นจึงจะรู้ ได้( ปัณฑิตเวทนียา )จริงๆ 

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎก 

เล่ม ๒๕ ข้อ ๙๒ ว่า 

“โจรหัวโจกเห็นโจรหัวโจกแล้ว พึงท�า 

ความฉิบหายหรอืความทุกข์ ให้ (แก่ตนแก่ผู้อื่น 

แก่โลก) หรอืคนมีเวรเห็นคนมีเวรแล้ว พึงท�า 

ความฉิบหายหรือความทุกข์ให้ (แก่ตนแก่ผูอ้ื่น

แก่ โลก) ผู้ที่ ‘ตั้งจิตไว้ผิด’ (มิจฉาปณิหิตัง จิตตัง ) 

พึงท�าเขา (พวกนั้น )ให้‘เลว’กว่านั้น”
[ทิโส ทิสัง ยันตัง กยิ รา  

เวรี วา ปนะ เวรินัง

มิจฺฉาปณิหิตัง จิตฺตัง   

ปาปิ โย นัง ตโต กเรติ ฯ ตติยัง ฯ ]  

ความหมายอันลึกล�้าท่ีซึ้งสุดของค�า 

ตรัสพระพุทธเจ้านี้ ขยายให้ชัดก็คือ โจร 

หัวโจกคือคนเลวระดับ“หัว”ที่เก่งที่ฉลาด   

เมื่อเห็นกันและกัน และเข้าใจผิดไปในทาง
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เดียวกัน ก็รวมกันร่วมมือกันเกิดพลังรวม

ได้มาก จึงเกิดพลังร่วมที่ร้ายแรงท�าเลวท�า

ชั่วได้หนักหนาสาหัสด้วยกัน หรือคนท่ีมี

เวรคือคนอวิชชามืดหนักหนายิ่งปานกัน 

เมื่อเห็นกันและกัน และเข้าใจผิดไปในทาง

เดียวกัน ก็รวมกันร่วมมือกันเกิดพลังรวม

ได้มาก จึงเกิดพลังร่วมที่ร้ายแรงท�าเลวท�า

ชั่วได้หนักหนาสาหสัด้วยกัน ผนกึกนัแน่น 

เข้าเป็นพลังฤทธิ์ที่มี“ความเลว”มากยิ่ง จึง

ท�า“เลว”สาหัสร้ายกาจ “เลว”กว่าอย่างอืน่

ดงัตวัอย่างคนไทยทีเ่หน็ได้ ทัง้มวลชน 

บางกลุม่แย่งอ�านาจทางการเมอืงกนั และทั้ง 

มวลชนบางกลุ่มทีแ่ย่งอ�านาจทางศาสนา  

ล้วนคอืโจรหัวโจกกับโจรหัวโจกเหน็กันและ 

กันก็ร่วมกัน และคือคนมีเวรกับคนมีเวร 

เห็นกันและกนัท�าเลวเป็นปรากฏการณ์จรงิ

อยู่ในเมืองไทยปัจจบุนันีน้ั้นแหละ ซึ่งล้วน

แต่เพราะ“อวิชชา”ของเขาทั้งหลาย  

ถึงอย่างนัน้ “ความเลว”ของโจรหวัโจก 

กบัของคนมีเวร จะเลวปานใด คนที่“ตัง้จติ 

ไว้ผิด”นั้นจะท�า“ความเลว”ได้ยิ่งกว่านั้น 

เพราะเขายังไม่รู้ วิธี“การท�าใจในใจ” 

(มนสกิาร )ของตน “ท�าใจในใจ”ของตนไม่เป็น 

ตัวอย่างเช่น“ท�าทาน”ชนิดที่ไม่มหีวงั  

ให้ทาน”(น สาเปกโข ทานงั เทติ ) ไม่มีจิตผกูพนั 

ในผล ให้ทาน”(น ปฏพิัทธจิตโต ทานงั เทติ ) ไม่มุง่ 

การสัง่สม ให้ทาน”(น สันนิธิเปกฺโข  ทานัง เทติ )   

ไม่คิดว่า ตายไปแล้วจักได้เสวยทานนี ้จึงให้

ทาน (น อิมััง เปจฺจ ปริภุญฺชิสฺสามีติ  ทานัง เทติ )

ผู ้ยังยึด“ภพ”ยึด“ชาติ”ในความเป็น  

“เทวภพ”(เทวนิยม)อยู ่ ด้วยอวิชชา โดยไม่รู้  

หรือไม่ยอม“ตัดภพจาตุมหาราช”อันเป็น 

ตวัร้ายต้นตอ จึงมีแต่นรกทับทวีสุดซับซ้อน

เมื่อ“ภพ”ของจาตุมหาราช (ถ้าเพศหญิง 

ก็เรยีก“จาตุมหาราชิกา” ) ซึ่งเป็น“ภพ”แรก เป็น 

“ต้นตอ”ในความเป็น“ภพทั้ง ๖”(ภพนั้นไม่มี 

อยู่ จริงเลย :  อนัตตา) ที่คนทั้งหลายหลงกัน 

“จรงิๆ”ว่า เป็น“ภพ”ที่เจรญิ เป็นคนยิง่ใหญ่  

เพราะมีอ�านาจเหนือใครๆ เหนือคนทั้ง 

หลาย เป็นหัวหน้าคนทั้งหลาย หลงว่านี่ 

คือ“ความเจริญ” คือ“เทพเจ้า” คือ“เทวดา”  

ดังนั้น เมื่อเป็นได้ จะด้วย“ร้าย”ด้วย 

“เลว”อย่างไร? แค่ไหน? แต่เพราะเขายงัหลง

มีอวิชชาอยู ่จึงท�าร้ายท�าเลวนัน้ให้ ได้ จนได้
กศุล กบั บุญ ถ้าหลงผดิจะตกต�า่ถงึบดัซบ

 

2
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ในยุคที่ ไม่มีพุทธศาสนา หรือในยุคที่

คนเสื่อมไปจากพุทธศาสนา เช่นยุคนี้ ก็จะ

มีทิฏฐิหลงภพหลงชาติกันเช่นว่านี้ จึงสร้าง

ภพสร้างชาติได้ซับซ้อนตกต�่าทับทวี ดังที่

เห็นและเป็นกันอยู่ในชาวพุทธไทยทุกวันนี้

เตม็สงัคมไทย อยู่ ในวงการพทุธทีรั่บนบัถอื

กันว่า เป็นพุทธกระแสหลัก(เถรสมาคม)ก็ดี 

พุทธกลุ่มเด่นยิ่งใหญ่ (ธรรมกาย)ก็ด้วย

นั่นคือ ผู้ยังหลงติด“ภพจาตุมหาราช” 

ไม่ยอมปลดปล่อย เป็นต้นจิต ปักหลักอยู่ 

ไม่ได้ปลดปล่อยไปก่อน แต่เป็นตัวหลักที ่๑ 

“ภพ”ต่อมากห็ลงว่า เป็น“ความเสพรส”  

เป็นภพที ่๒ และหลงจริงๆ ว่า “ความสขุ”เป็น 

“ความเจรญิ”ที่ได้ เสพ“สุข”(สุขัลลิกะ) ได้เสวย 

“ความดีงาม” อนัเป็น“อปุาทานโลกย์ี”เต็มๆ

ซึง่“ภพสขุ-ภพยิง่ใหญ่”นัน้ก็คอื ดาวดงึส์

“สุข”คอื กาม  ส่วน“ยิง่ใหญ่”คอื อัตตา

“จาตุมหาราช”นี้เองที่อวิชชา หลงว่า 

ตนจะต้องได้“ความสขุ-ความยิง่ใหญ่”มาเสพ

เพราะอวชิชาไม่รูภ้พชาต ิจาตมุหาราช

จงึตดัภพชาตไิม่เป็น และหลงสขุหลงยิง่ใหญ่

ต้องได้สขุ(กาม) ได้ยิง่ใหญ่(อตัตา) จงึทัง้โลภซบั

ซ้อนหมุนรอบเชิงซ้อน ทั้งราคะ ทั้งรุนแรง 

ทั้งร้ายกาจ ทั้งอ�ามหิต เพราะไม่ลดไม่วาง 

ความเป็น“จาตุมหาราช” เป็น“เหตุ”ใหญ่

“จาตุมหาราช”จึงเป็น“ต้นเชือ้เลวร้าย” 

ที่ไป“ขยายเหตุ-ขยายผลเชื้อร้ายเลว” ซึ่ง 

ท�าให้เลวให้ร้ายทับทวียิ่งใหญ่มากมาย

ยิ่ง“ฉลาด”(เฉโก)จึงยิ่งเลวร้ายทับทวี 

ซบัซ้อน“ซ่อนเชงิ”ด้วยเล่ห์ หลอกได้เก่งยิง่ๆ

“ความเลว”จึงทวียิง่ ทับท่วมมากสุดๆ

ทีนี้ ผู้ปล่อยวาง“จาตุมหาราช”เป็น 

แต่ยังติด“สุข” จะ“สุขด้วยกาม” หรือ“สุข

เพราะสมใจที่ได้บ�าเรออัตตา”ก็หลงว่า“สุข”

ทัง้ๆ ที“่สขุ”คืออลกิะ คือเทจ็ มนัไม่มี

จริง มันแค่“ชาติ” แค่ “ภพ” ซึ่ง“อนัตตา” 

ทัง้นั้น เป็นอารมณ์ที“่เท็จ”(อลิกะ)แท้ๆ คน 

ผูย้งัมีอุปาทานใน“ภพกาม-ภพใจ” กย็ดึจรงิๆ

“ได้แล้ว” ก็“เสพเป็นสุข”(ดาวดึงส์ ) ตน

เสพกเ็ป็น“เทพสุข”(เทวดาดาวดึงส์ ) ก็ยังมี“ภพ” 

มี “ชาติ”อยู ่ เพราะยังมี“ตนเสพ”ชาติเจรญิ 

“ภพสขุ-ชาติสุข”ที่ตนเป็นเทวดาเสพ 

นี้แหละ คอืผลวิบากที่ “เป็นหนี้”อยู ่  มันก็

สะสมทับซ้อน หนาขึ้น แน่นหนักยิ่งขึ้น

จึงต้องวนเวียน“ใช้หนี้บาป”นี้ ไปนาน

เพราะเมื่อ“หลง”ว่าอร่อย ว่าสนุก ว่า

เพลิดเพลินว่าน่าได้น่ามน่ีาเป็น(สุภ) จงึยิง่ยดึ

ไว้ให้“เป็นตนนานๆ” “กาลเวลาท่ีตน‘ยดื’ให้ 

ตนเป็นตัวตนต่อไปนี้แหละคือ ภพ“ยามา”

ซ่ึงอะไรก็ตาม แม้จะ“มี” ก็ต้องเสือ่ม 

ถงึจดุ“พกั”หรอืจดุ“เยน็”จนได้อยูน่ัน่เอง ใน

เวลาหนึง่ แต่ถ้ายงัเป็น“อาคาม”ี กจ็ะวนกลับ

มาอยู ่ยงั“ไม่จบ”   “ความวน”จึงยาวนาน

ต้องมีภูมิ“อนาคามี”จึงจะไม่วนกลับ

ดังนั้น แม้จะพัก จะหยุด ก็ยัง“วน”ไป

ใหม่ แต่เพราะตน“ติดจัด” แม้จะถึงจุดพัก 

จุดหยุด(ดุสิต) ก็ไม่ยอมให้มันพัก จึงต่อและ

ต่อไปไม่มจีดุใดขาด มแีต่“มกีบัม”ีตลอดกาล 

2
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คนผู้ติดยึด จึงมีแต่“มีกับมี” จึงมีแต่

ร้ายกับเลวทับทวี ไม่มีจบ นับประมาณมิได้

กล่าวคือ เมื่อแย่งได้ หลอกสะกดเอา 

หรือใช้เล่ห์โกงได้ ก็ชื่นใจ สุขใจ ปิติ-ปลื้มใจ

“ความสุขใจ-ปิติใจ-ปลื้มใจ(อัตตมนตา  

โสมมนัสสา”นี้คือ ลมๆแล้งๆ “อาการหลอก” 

แท้ๆ แต่พิษมันร้ายมาก คนโง่จะยิ่งหลง 

ย่ิงยัดเยียดใส่ใจคน เพราะหลงว่ามันเป็น

แรง เป็นพลงั แรงบ้านีจ้งึเกดิแท้“ม”ีแท้จนได้

“ความไม่ม”ี(สูญ)ทีย่ดึมัน่ว่า“ม”ี กระทัง่

ตนเอง“มี”ขึ้นส�าเร็จในใจตนจนได้ ฉะนี้แล

คือ “อุปาทาน”ท่ี“ส�าเร็จโดยหลอกตนเอง

ส�าเร็จ เป็น“อัตตาหรือรูปท่ีส�าเร็จด้วยจิต” 

(มโนมยอตัตา)อนัผูอ้วชิชาทัง้หลายหลงยดึกนั

“อาการ”ลมๆแล้งๆเช่นนีเ้องคอื “ภพ

ที ่๓๓”(ตาวตงิส) ภพด้านร้ายก็“จาตมุหาราช” 

เป็น“ต้นตอแห่งความบ้า” และภพด้านดีก็ 

“ดาวดึงส์” คือ ต้นตอแห่ง“ความมี” ซึ่งเป็น 

“ภพเก๊” เป็น“วิมานลวง” เป็น“แดนเพ้อพก

ท้ังงก ทั้งร้าย ทั้งแรง ทั้งสนุก ทั้งปลื้ม จึง

เพลิน จึงเพลิด เตลิดไปๆ ไม่รู ้จบ”

ซึ่งมันไม่ ใช่“ของจริง” เป็นอุปาทาน 

ความยึดติดใน“มโนมยอัตตา” คือ “อัตตา 

ที่ส�าเร็จด้วยจิต” มันเป็น มันมีขึ้นมาในจิต 

เมือ่ได้เสพเสวย“ภพเก๊”(จาตมุหาราช)นัน้ 

-สวรรค์เก๊ ”(ดาวดงึส์)นั้นไปๆ ๆจน“สิ้นวิบาก” 

นัน้แล้ว ( โส ต� กัมม� เขเปตฺวา) “สิ้นฤทธิ์” ( ต� 

อิทธ� ) “สิ้นยศ”(ต� ยส� ) “หมดความเป็นใหญ่ 

แล้ว”(ต� อาธปิเตยย� ) ก็จะเป็น“ผู้กลบัมา”(อาคามี )  

กลับมาสู่ความเป็นคนเช่นนี้แหละอกี”แล้วๆ  

เล่าๆ (อาคามี โหติ อาคันตา อิตฺถัตต� )ตามเดิม 

วนแล้ววนเล่า เป็นอยู่อย่างนี้  

ฉะนี้เอง ความเป็น“โลก”(วน )

ฉะนี ้คือ“ผล”อยู่ในคนปุถุชนธรรมดา

ทีนี้ “ทาน”เป็น“ประโยชน์”(อานิสังสา)

หรือไม่? นี่แหละที่เป็นประเด็นส�าคัญมาก 

ต้องศึกษา อย่าง“ลืมตา”มีสัมผัสเป็นปัจจัย  

ถ้าไปหลง“หลับตาสมาธิ”แม้ขั้นใดๆ ก็ไม่ใช่ 

กาละ“ท�าทาน”เลย มแีต่อยู่ ในภพมดืๆ นิง่ๆ  

นั่นคือ ประโยชน์หรืออานิสงส์ แม้

ผู้ปฏิบัติจะรู้“บาป” แต่จะมีประโยชน์เป็น 

“บุญ”มั้ย? หรือ“ไม่บาปไม่บุญ”? หรือเป็น 

บาปยิ่งๆขึ้น? หรือท�าจน“บุญ”เสร็จจบ!!!

ซึง่แตกต่างจากท�า“กศุล”หรอื“อกศุล”  

เพราะนั่นเป็นแค่เรื่อง“โลกียะ” และถ้าเป็น 

“กุศล”ก็เป็นแค่“กัลยาณธรรม”ตามสามัญ

“อกุศล”ก็ไม่ใช่“กัลยาณธรรม”นั่นเอง

“กุศล-อกุศล” โลก“โลกียะ”วนไม่มีจบ

“กศุล”หรอื“อกศุล”จึงแค่ขัน้โลกยีธรรม

“บาป”หรอื“บญุ”จงึจะเป็นโลกตุรธรรม

สูงสุดโลกียะก็“กัลยาณธรรม”เท่านั้น 

หาก“ท�าใจในใจ”ไม่เป็น ก็ไม่มี“ทาง”เข้าสู ่ 

“โลกุตรธรรม” คนผู้นี้จึงหมดสิทธิ์เด็ดขาด

โปรดตั้งใจท�าความเข้าใจให้ประณีต 

สขุมุคัมภรีภาพกนัดีๆ  ตัง้แต่“หลบัตา-ลมืตา”

ประเด็นส�าคัญก็อยู่ที่เรา“ท�าใจในใจ”

     [ เก่าสมัย	ใหม่เสมอ [

อ่านต่อฉบับหน้า
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ทีม สมอ.สีสันชีวติ

 สมณะเดินดิน ติกขวีโร :	 ท่านจันทร์ชวน
ผมมาออกรายการกะทันหัน	 ยังไม่ทันตั้งตัว	 แต่ก็
ขออนุโมทนากับท่านที่เอาภาระ	 จริง	ๆ 	แล้วสังคม
ชาวอโศกเป็นแบบเคอ๊อส	(chaos)	 คือทุกคนเป็น
อิสระแก่กันและกัน	 ไม่มีการก�าหนดหมายว่าใคร
ต้องท�าอะไร	แต่ความรับผิดชอบของพวกเราที่อยู่
ร่วมกนั	แม้ไม่ได้ก�าหนดหมายแต่ทกุอย่างเหมอืนมี 
การบูรณาการสมบูรณ์อยู่ในตัว	 ทั้งนี้ก็เป็นเพราะ
ว่าจิตวิญญาณความมีน�้าใจของพวกเราท�าให้รู้สึก
ถงึความอดุมสมบรูณ์อยูต่ลอดเวลา	ท�าให้ทกุอย่าง
ดูลงตัว	

 สมณะเดินดิน ติกขวีโร  -  สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ

ถอดบทสนทนาธรรม

รายการ	“สุขทุกข์ของชีวิต”

ระหว่างสมณะเดินดิน	ติกขวีโร

และสมณะเพาะพุทธ	จันทเสฏโฐ

เมื่อวันที่	๒๓	พฤษภาคม	๒๕๕๙

ณ	พุทธสถานสันติอโศก
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รับผิดชอบ	 อย่างผมส�านึกในบุญคุณของหมู่กลุ่ม
จริง	ๆ 	 เพราะได้รับการเกื้อกูลจากครูบาอาจารย์
และหมู่กลุ่มเสมอมา		
 สมณะเดินดิน ติกขวีโร : ดูจากเหตุการณ์
บ้านเมืองทุกวันนี้	 ผมรู้สึกว่าคนในประเทศเราม	ี
๒	ความคิด	อันแรกรู้สึกว่า	ประเทศเราแย่ไปหมด
ทุกเรื่อง	 นสพ.ฉบับหนึ่งที่เขาไม่ชอบรัฐบาล	 เขา
บอกว่า	๒		ปีของ	คสช.ที่ท�ามาติดหล่มเศรษฐกิจ	
การปฏิรูปก็ไปไม่ถึงฝั่ง	ปฏิว้ติมา	๒	ปีพาประเทศ
ชาติล้มเหลว	แต่ในอีกมุมมองอย่างอาจารย์วันชัย	
สอนศิริ	 ซึ่งเป็น	สปท.กลับมองว่าพลเอกประยุทธ์

 สมณะเดินดิน ติกขวีโร  -  สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ

พุทธศาสน์ที่ถูกต้องตรงธรรม
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แม้ผ่านกาลเวลา
มากว่า ๒,๕๐๐ ปี แล้วก็ตาม
ผู้ใดน�าไปศึกษาประพฤติปฏิบัติ
ตามพระธรรมค�าสั่งสอนของพระองค์
ผู้นั้นย่อมเกิดปัญญาสว่างไสว
มีพลังที่ตื่นรู้
ขับไล่ความมืดบอดแห่งอวิชชาให้หมดไป
อันคือความวิเศษสุดมหัศจรรย์
ของพุทธศาสนา
ที่จะน�าพาชาวพุทธ
ให้พ้นจากความหลงโง่งมงาย
ซึ่งคือเหตุแห่งการเกิดทุกข์ที่แท้จริง

 สมณะเพาะพทุธ จนัทเสฏโฐ :	ผมมีความคดิ
ว่า	ถ้าเราต้องการความลงตัวโดยความคิด		คิดว่า
น่าจะลงตัวแบบนั้นแบบนี	้เราต้องวางแผนเพื่อให้
มันลงตัว	จากประสบการณ์ผมพบว่า	ความลงตัว
ด้วยความคดิไม่ม	ีส่วนการกระท�ากบัความคดิอย่าง
ไหนยากกว่ากนั	ผมเคยถามหลาย	ๆ 	คนกไ็ด้ค�าตอบ
ว่าคิดง่ายกว่าท�า	 แต่เอาเข้าจริงท�าง่ายกว่าคิด	
เพราะท�ามีตัวจบ	แต่คิดมันวนไม่รู้จบ	ผมคิดเรื่อง
เคอ๊อสว่า	 ความหมายแท้จริงคือความโกลาหล 
แต่อกีความหมายหนึง่เหมอืนไร้ระบบ	แต่ในน้ันกม็ี
ระบบ	ผมสรุปว่าเป็นเรื่องจิตส�านึกเป็นเรื่องความ
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เป็นนายกฯท่ีดีกว่าใคร	ๆ 	ที่ผ่านมา	 ดอกเตอร์ 
เจิมศักดิ์	ปิ่นทอง	ก็บอกว่า	เพราะมีการปฏิวัติจึงมี
การพัฒนา	 ส่วนพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ก็ให้คะแนน
สูงกว่าเพื่อน	 	 ท่านให้คะแนนการบริหารประเทศ
ของพลเอกประยทุธ์ระดบั	A+10			แถมบอกว่าเป็น
นายกฯท่ีดีท่ีสุดอกี	ไม่รูว่้านกัการเมอืงสายอืน่	ๆ 	ได้
ฟังแล้วจะรบัได้หรอืไม่	แต่ท่านมองจากภาวะวกิฤติ
ชาติ	บ้านเมืองมีความแตกแยกแล้วนายกฯทนอยู่
ได้ท่ามกลางความกดดนัและประกาศอย่างชัดเจน
ว่า	ตวัเองท�างานไม่ได้ต้องการสืบทอดอ�านาจ	ไม่ได้
ต้องการต�าแหน่ง	ต้องการเพียงมาท�าประโยชน์ให้
บ้านเมือง	ไม่ได้มาหาคะแนนเสียง	
					ยามที่คนไทยก�าลังฉุนเฉียว	โมโหเรื่องวอลเล่ย์
บอลท่ีถูกญี่ปุ ่นโกงชัยชนะ	 ท่านนายกฯ	ก็ติงว่า
อย่าเอาตัวเราไปตัดสิน	 ต้องดูกรรมการเขาด้วย	
เขาตัดสินไม่ถูกต้องก็ร้องเรียนกันไป	 ไม่ใช่เอาแต่
ความรู้สึกของตัวเอง	 คือปกติผู้น�าทางการเมือง
จะไม่กล้าพูดอย่างนี้	 เพราะสวนกระแสมหาชนที่
ก�าลังมีอารมณ์จะเอาเรื่องญี่ปุ่นอยู่	 แต่ท่านขัดใจ
คนด้วยการพูดให้สต	ิ	โดยไม่สนใจว่าคะแนนนิยม
จะตก		และให้ก�าลังใจผู้เล่นวอลเล่ย์บอลว่าถ้าจะ
ชนะก็ขอให้ชนะอย่างขาวสะอาด	แพ้ก็ให้แพ้อย่าง
สมศักดิ์ศรี	 เราแพ้วันน้ีแม้จะขมขื่นก็เป็นบทเรียน
ในครั้งหน้า	 รู้สึกว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จังหวะ	และ

กล้าพูด	แม้คนอาจจะไม่ชอบ	ท่านไม่กลัวเรื่องคน
ชอบไม่ชอบ	 แถมบ่นถึงสื่ออีกว่า	 ทีถ่ายทอดข่าว
ความรุนแรงกันตั้ง	๕	ชั่วโมง	๖	ชั่วโมงยังท�าได้	ที
เรื่องด	ีๆ 	ที่ท่านพูดจะให้ประเทศเจริญก้าวหน้า	ไม่
เห็นถ่ายทอดให้เลย	
 สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ :		ผมว่าท่าน
นายกฯมลีกัษณะน่าชืน่ชม	คอื	ท่านไม่ค�านงึเรือ่งคน
ชอบไม่ชอบ	แต่ดูว่าสิ่งที่พูดไปจริงหรือไม่จริง	ผู้ที่
อยูเ่หนือกระแสแห่งความชอบและความไม่ชอบจะ
ซื่อสัตย์ต่อความจริง	และซื่อสัตย์ต่อการชี้ว่าอะไร
คือความไม่จริง	 ผมนึกถึงนางอองซาน	 ซูจี	 ตอน
นั้นคนพม่าถูกข้อกล่าวหาว่าข่มขืนฆ่าแหม่มชาว
อังกฤษที่เกาะเต่า	 แต่ทางฝ่ายบ้านเมืองของพม่า
และทางกลุ่มสิทธิมนุษยชนส่งเสียงคัดค้านแรง
มาก	ไม่ให้น�าผู้ต้องหาพม่าทั้ง	๒	คนมาด�าเนินคดี	
มีคนน�าเรื่องนี้ถามอองซานซูจีซึ่งขณะนั้นยังไม่มี
ต�าแหน่งใดในรัฐบาล	 เธอบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่อง
ของศาลไทยและกฎหมายไทยก็ต้องเคารพ	คือค�า
ตอบของอองซาน	ซจู	ีซึง่พดูในขณะกระแสคดัค้าน
ของชาวพม่าต่อการจับกุมผู้ต้องหานั้นค่อนข้าง
รุนแรง	
	 หลงัจากนัน้	นางอองซาน	ซจู	ีกช็นะการเลอืก
ตั้งอย่างถล่มทลาย	 ผมเชื่อว่าถ้าออง	 ซาน	 ซูจี	
เลือกที่จะพูด	 โดยไม่ได้เอาความที่คนชอบไม่ชอบ

}

ท่านนายกฯมีลักษณะน่าชื่นชมคือ

ท่านไม่ค�านึงเรื่องคนชอบไม่ชอบ

แต่ดูว่าสิ่งที่พูดไปจริงหรือไม่จริง

ผู้ที่อยู่เหนือกระแสแห่งความชอบและความ

ไม่ชอบจะซื่อสัตย์ต่อความจริง

~
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เป็นหลัก	 แต่ค�านึงถึงความจริงเป็นที่ตั้ง	 ในระยะ
ยาวคนแบบนีจ้ะได้รบัการยอมรบั	แต่ถ้าเป็นพวกดู
กระแสก่อนว่าถ้าพดูไปแล้วจะเสียอะไร	จะได้อะไร
โดยเอากระแสเป็นที่ตั้ง	 ที่สุดแล้วก็จะถูกมองว่า 
ไม่จริงใจต่อสัจจะความจริง	
 สมณะเดินดิน ติกขวีโร : ตรงนี้เป็นน�า้หนัก
ที่พ่อครูให้คะแนนนายกฯคนปัจจุบันสูงมากที่กล้า
ทวนกระแส	และไม่เอาใจใคร	พร้อมจะทะเลาะกับ
สื่อ	ท่านมักบอกพวกเขาเสมอว่าคุณน่าจะคิดอะไร
ได้มากกว่านี้	 ก็น่าเห็นใจท่าน	 เพราะสื่อมักถาม
อะไรโดยไม่ได้มีความคิดอ่านสร้างสรร  ถาม 
แบบเสี้ยมให้เกิดเรื่องตลอดเวลา	 ท่านนายกฯ
จึงดูเหมือนควันออกหูทุกครั้งแม้ท่านจะรู้ตัวและ
พยายามคุมอารมณ์	และแก้ไขปัญหาอยู่ก็ตาม	
	 ทีนี้มาถึงประเด็นว่าเราอยู ่ในแผ่นดินไทย
ด้วยกัน	ก็มีคน	๒	กลุ่มที่รู้สึกว่าประเทศไทยก�าลัง
แย่ไปทุกด้านทุกเร่ืองทุกอย่างและเป็นเผด็จการ
มากที่สุด	 แต่พ่อครูก็ท�าให้เราเข้าใจอีกอย่าง
หน่ึง	 ถ้าเป็นเรื่องศาสนาคงจะเข้าใจได้ยากกว่า
น้ี	 	 นี่พูดแค่ประชาธิปไตย	 ซึ่งง่ายกว่าหลักธรรม
ของพระพุทธเจ้าต้ังเยอะ	 แค่เรื่องประชาธิปไตย 
ง่าย	ๆ 	ทั้งนักวิชาการ	ทั้งผู้รู้ทั้งหลายยังมองว่าทุก
วนันีเ้ราไม่มี	แต่พ่อครูกลบัมมีมุมองว่าตอนนี	้เมอืง
ไทยมีประชาธิปไตยที่เจริญกว่าอเมริกาอีก	เพราะ

ที่นั่นยังเรียกร้องกันอยู่หลายเรื่อง	 จนจะเรียกได้
ว่าอเมริกัน	 สปริง	 ตามพวกอาหรับ	 สปริงแล้ว
เนื่องจากคนอเมริกันชักทนไม่ไหวที่นักการเมือง
อเมริกันท�าเพื่อนายทุนเท่านั้น	ขณะที่ชาวอเมริกัน
กว่า	๙๐%	ไม่ได้อะไรจากการเมืองการบริหารงาน
ของรัฐบาลจนเกิดการประท้วงขึ้นที่วอลสตรีท	ซึ่ง
เหตกุารณ์นีท้�าให้เรางงว่าทีเ่ขาว่าเราเป็นเผดจ็การ
นั้น	แท้จริงแล้วใครกันแน่ที่เป็น	
 ท่านพทุธทาสเคยกล่าวว่า	จะแปลประชาธปิไตย
ว่าเอาประชาชนเป็นใหญ่ไม่ได้	 ถ้าประชาชน
เป็นใหญ่แล้วมันโกง	 มันบ้า	ๆ 	บอ	ๆ 	 มันก็เป็น
ประชาธิปไตยบ้า	ๆ 	บอ	ๆ 	เท่านั้นเอง	ถ้าประชาชน
โกง	เขากเ็ลอืกคนโกงเป็นผูแ้ทน	ผูแ้ทนโกงกเ็ลอืก
นายกฯโกง	 สุดท้ายโกงกันทั้งบ้านทั้งเมือง	 ท่าน
พุทธทาสจึงให้ค�าจ�ากัดความของประชาธิปไตย 
ว่า	เอาประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ	่
	 อาจารย ์มี ชั ยจึ งร ่ า งรั ฐธรรมนูญฉบับ	
“ประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก”	 ท่านนายกฯก็
ท�างานโดยไม่คิดสืบทอดอ�านาจหรือหาประโยชน์
ใส่ตน	แต่ท่านค�านึงถงึประโยชน์ของประชาชนเป็น
ตัวตั้งและลงมือท�า	 ถ้าไปถามชาวบ้านธรรมดา	ๆ 	
ว่า	 ม.๔๔	 ที่เขาว่าเผด็จการ	 ชาวบ้านชาวช่องทั้ง
หลายต้องเดือดร้อนอะไรมั้ย	มีใครถูก	ม.๔๔		เอา
ไปยิงไปฆ่าหรือเปล่า	ท่านนายกฯยังพูดว่าทุกวันนี้

}

ท่านพุทธทาสกล่าวว่า

จะแปลประชาธิปไตยว่า

เอาประชาชนเป็นใหญ่ไม่ได้

ถ้าประชาชนเป็นใหญ่แล้วมันโกง มันบ้า ๆ  บอ ๆ

มันก็เป็นประชาธิปไตยบ้า ๆ  บอ ๆ  เท่านั้นเอง

~
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ท่านยังไม่ได้ใช้อ�านาจ	ม.๔๔		ไปเข่นฆ่าใครเลย	
	 เรือ่งอย่างนี	้ผมคดิว่านักวชิาการหรอืผู้รูน่้าจะ
เข้าใจได้ว่ายุคนี้เรามีอิสระมากขึ้น	 เมื่อก่อนนี้ที่ว่า
มีประชาธิปไตยเต็มที่	 คนเหนือจะไปใต้หรือคนใต้
จะไปเหนือก็ไม่ได้	และมีเรื่องเผาโน่นเผานี	่แต่ทุก 
วันนี้เราไปมาหาสู่กันได้อิสระเสรี	 สบาย	ๆ 	 	 ส่วน
เรือ่งป่าท่ีพวกนายทนุรกุทีท่�ากนิของเกษตรกร	ผม
ฟังอธบิด	ีสปก.บอกว่า	แม้จะยดึมาได้บ้างแล้ว	กย็งั
มีที่อีกหลายล้านไร่ที่นายทุนยึดอยู่	ถ้าไม่ใช้อ�านาจ
ของ	 คสช.ตอนน้ีก็แก้ไม่ได้เพราะเป็นที่	สปก.ไม่รู้
เป็นท่ีของใคร	 เขาก็ไม่แสดงตัวทั้งที่มีเจ้าของอยู	่
เขาไม่กล้าบอก	 จะไปไล่จับก็ไม่ได้	 แม้แต่เจ้าหน้า
ที่สปก.ก็ไม่สามารถไปยึดคืนมาได้	 พอใช้อ�านาจ 
เดด็ขาด	เราถงึได้ผนืป่า	ได้ทีด่นิคนืมา	แล้วอย่างนี้
เราจะเอาประชาธิปไตยแบบไหนล่ะ	แบบยกพวกตี
กันอย่างเก่า	หรือจะเอาประชาธิปไตยที่เราอยู่กัน
อย่างสงบสุข	 ปลอดจากการถูกพวกมีอ�านาจและ
อิทธิพลมาคุกคาม	 เช่นตัวอย่างเผาศาลากลาง
จังหวัด	ซึ่งกรณีนี้ผู้กระท�าความผิดถูกศาลฎีกาสั่ง
จ�าคุกตลอดชีวิต	
	 เพราะอยู่	ๆ 	ชาวบ้านธรรมดาจะไปกล้าเผา

ศาลากลางจังหวัดได้อย่างไร	 มันก็ต้องมีหัวหน้าที่
กล้าพาน�าพาท�า	ซึ่งก็เป็นเรื่องของวิบากกรรม	แต่
พดูถงึเรือ่งอ�านาจอทิธพิลในยคุ	คสช.เราจะเหน็ว่า		
ที่เคยคิดว่าคุกมีไว้ขังหมาขังคนจนเท่านั้น	แต่วันนี้
ก็ได้เห็นแล้วว่าใครจะใหญ่แค่ไหนถ้าผิดกฎหมายก็
ตดิคกุเรยีงแถว	ผมกอ็ยากจะย�า้ถงึความเท่าเทยีม
กนัทางกฎหมาย	ซึง่แต่ก่อนไม่ค่อยได้เห็น	มาถงึยคุ
นี้ค่อยเป็นจริงขึ้นมา	ในมุมมองอย่างนี้	เรารู้สึกว่า
ประเทศเป็นประชาธิปไตยแล้ว	 	 แต่นักวิชาการ
มองว่าเป็นเผด็จการ	 เมื่อไหร่จะคืนประชาธิปไตย
ซะที	 ซึ่งเราก็เกรงว่าคืนให้เมื่อไหร่ก็อาจมีการลุก
มาฆ่ากันอีกก็ได้	
 สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ :	ผมก�าลังคิด
จากข่าวที่มีคนบางกลุ่มบางคณะบอกว่าพวกเขา
ก�าลังปกป้องพระพุทธศาสนา	ซึ่งพุทธศาสนาของ
เขาคอืหลวงพ่อ	เรยีกร้องกนัให้มาปกป้องหลวงพ่อ	
มกีารโพสต์ภาพคนนบัแสนมากางมุง้กางเตน็ท์รวม
พลังอยู่ในวัดเพื่อปกป้องหลวงพ่อ	โดยอ้างว่ามีคน
จะท�าร้ายพุทธศาสนา	 ซึ่งเป็นการน�าพุทธศาสนา
กับหลวงพ่อมาเป็นเรื่องเดียวกัน	 มันเหมือนเอา
ค�าว่า	“ประชาธิปไตย”	กับค�าว่า	“ต้องถูก”	แทน

}

เมื่อก่อนนี้ที่ว่ามีประชาธิปไตยเต็มที่

คนเหนือจะไปใต้หรือคนใต้จะไปเหนือก็ไม่ได้ 

และมีเรื่องเผาโน่นเผานี่

แต่ทุกวันนี้

เราไปมาหาสู่กันได้อิสระเสรี สบาย ๆ

~
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ค�าว่า	“ถูกต้อง”	มาเป็นค�าเดียวกัน	กระทั่งยึดว่า
ใครที่อยู่คนละฝ่ายกับตนไม่ใช่	ฝ่ายประชาธิปไตย	
และคนที่อยู่คนละฝ่ายกับหลวงพ่อก็ไม่ใช่คนของ
พุทธศาสนา	และเป็นผู้ไม่หวังดีต่อศาสนาพุทธ	ผม
เลยเชือ่มค�าว่าประชาธปิไตย	กบัฝ่ายเผาเมอืงเผา
อาคารนัน้เป็นฝ่ายผกูขาดประชาธปิไตย	และพวก
นี้น�าพุทธศาสนาไปอยู่ฝั ่งเดียวกับหลวงพ่อและ
บอกถ้าหลวงพ่อไม่ดีจริงจะมีคนทั่วโลกมาปกป้อง
ขนาดนี้หรือ
 สมณะเดินดิน ติกขวีโร :	สถานการณ์บ้าน
เมืองขณะนี้เดินมาจนถึงจุดที่คนท�าลายศาสนา
มากที่สุดอ้างตัวว่ามาปกป้องพุทธศาสนา	 มา
ท�าให้ศาสนาเจริญรุ่งเรือง	 กลุ ่มนักการเมืองที่
ท�าลายบ้านเมอืงมากทีส่ดุกอ็าสาออกมารกัษาบ้าน
เมือง	 จะท�าบ้านเมืองให้เป็นประชาธิปไตย	 	 ดู	ๆ  
มันกลับหัวกลับหางไปหมด	 กลายเป็นว่าพวกเรา 
ต่างหากเป็นพวกมารที่จะมาท�าลายศาสนา	 มา
ท�าลายบ้านเมือง
 สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ :	 	กลายเป็น
ว่าความชัว่ก�าลงัสร้างความชอบธรรม	และสงัคม
ก�าลังสร้างความชอบธรรมให้ความชั่วซึ่งชั่วชัด	ๆ

โดยเห็นชอบไปกับการกระท�าของพวกเขา	 เช่น	
เรื่องเผาบ้านเผาเมือง	 หรือแม้แต่เรื่องหลวงพ่อที่
ก�าลังเป็นคดีอาญาเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเงินทอง	
เป็นการฉ้อโกง	ยักยอก	รับของโจร	ทั้ง	ๆ 	ที่เรื่องนี้
ไม่ใช่เรื่องของความเชื่อ	 ไม่ใช่เรื่องทิฏฐิความเห็น
ในการตีความเผยแพร่พระศาสนา	ซึ่งถ้าเป็นเรื่อง
ความเห็น	 เช่น	คุณเห็นต่างจากข้อความในพระ
ไตรปิฎก	หรือคุณเห็นต่างกับฉันในเรื่องนั้นเรื่องนี	้
ฉันก็ไม่ว่าอะไรหรอก	คุณมีสิทธิ์เห็นต่างจากฉันได้	
แม้เราจะใช้พระไตรปิฎกเล่มเดียวกันก็ตาม	
	 แต่เรื่องหลวงพ่อไม่ใช่เรื่องความเห็น	 มัน
เป็นเรื่องของกฎหมายที่ต้องหาความชัดเจนโดย
กระบวนการยุติธรรม	 แต่กลับใช้ค�าว่าพระพุทธ-
ศาสนาก�าลังถูกรังแก	 หลวงพ่อก�าลังถูกเล่นงาน	
ประชาธิปไตยก�าลังถูกเผด็จการปิดกั้น	 	 ถ้าเรา
เอาค�าดีไปใช้กับสิ่งที่ไม่ดีและมีสื่อน�ามาตอกย�้า
บ่อย	ๆ 	จะเป็นว่าการพูดโกหกน้ันถ้าอยากให้คนเช่ือ 
ท�าได้ไม่ยาก	 แค่พูดบ่อย	ๆ 	จนตัวเองก็หลงเชื่อได้
ก็ส�าเร็จแล้ว
 สมณะเดินดิน ติกขวีโร : สุดท้ายความชั่ว
ก็กลายเป็นความชอบธรรมและความถูกต้อง

}
เรื่องหลวงพ่อที่ก�าลังเป็นคดีอาญา

เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเงินทอง
เป็นการฉ้อโกง ยักยอก รับของโจร

เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องความเห็น
แต่เป็นเรื่องกฎหมายที่ต้องหาความชัดเจน

โดยกระบวนการยุติธรรม
แต่กลับใช้ค�าว่า

พระพุทธศาสนาก�าลังถูกรังแก
หลวงพ่อก�าลังถูกเล่นงาน

ประชาธิปไตยก�าลังถูกเผด็จการปิดกั้น

~
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ของสังคม	 คนดีๆก็ข้ีเกียจไปเถียงด้วย	 ได้แต่
เพียงปกป้องความจริงเอาไว้จนถูกหาว่าเป็นพวก
อนุรักษ์นิยม	 	 เป็นพวกขัดขวางความเจริญของ
ประชาธิปไตย
 สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ :		การต่อต้าน
หรือการสนับสนุนอะไรก็ตาม	 เราไม่ได้ดูที่เรื่อง
สนับสนุนหรือต่อต้านอย่างเดียว	 เราดูที่คนด้วย
ว่าใครต่อต้าน	 ใครสนับสนุน	 โดยเฉพาะบางเรื่อง
ที่เราไม่ค่อยรู้หรือไม่ได้ศึกษาชัดเจน	เช่น	เรื่องลง
ประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ	 เราก็ใช้
วิธีง่าย	ๆ 	โดยดูจากคนที่สนับสนุนและต่อต้าน	 ถ้า
เรื่องไหนคนชั่วต่อต้าน	 เรื่องนั้นมันก็น่าจะดี	หรือ
เรื่องเดียวกันถ้าคนดีสนับสนุนให้วิเคราะห์เบื้อง-
ต้นไว้ก่อนว่ามันน่าจะเป็นเรื่องดี	 แต่ในกรณีนี ้
ถ้าไม่มีเวลาศึกษาจริง	 ก็ให้ใช้เกณฑ์นี้วินิจฉัยได ้
แต่จริงๆแล้วก็สู ้การอ่านและวิเคราะห์ตามสติ
ปัญญาตวัเองไม่ได้	เว้นแต่มเีงือ่นไขความถนดัหรอื
ความรู้ไม่พอ	ก็ใช้วิธีนี้ได้	
	 ผมมีประสบการณ์จริงที่อาจารย์	ส.	 ศิวรักษ์
มาเล่าให้ฟัง	 เป็นเร่ืองการอภิปรายหัวข้อว่าควร
บัญญัติให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ�าชาติ	
อาจารย์เป็นฝ่ายตรงข้ามกบัญตัตน้ีิ		ตอนหนึง่ท่าน
เล่าว่า		ท่านพดูต่อหน้าคนกลุม่นัน้ว่า	เป็นเพราะกลุม่

คนอย่างพวกคณุทีใ่ช้ค�าว่าเพือ่ปกป้องพทุธศาสนา
นี่แหละ	พุทธศาสนาจึงฉิบหายมาจนถึงทุกวันนี้
	 อาจารย	์ส.	ท่านมองว่า	คนที่อ้างจะปกป้อง 
สิง่ด	ีๆ 	อย่างพทุธศาสนานัน้เป็นคนไม่ด	ีกเ็ลยท�าให้
สิ่งดี	ๆ 	อย่างพุทธศาสนาเสียไปด้วย	 ท่านกล้าพูด
บนเวทีต่อหน้าสื่อสาธารณะที่ถ่ายทอด	 แต่หลัง
จากนัน้ปรากฏว่าคนเหล่านัน้กลบัมาคยุกบัอาจารย์
ด้วยดี
 สมณะเดนิดนิ ตกิขวโีร :	น้ันแสดงว่าพวกเขา
ก็มีปัญญา	จริง	ๆ 	แล้วพ่อครูก็มีความเห็นว่าสังคม
ไทยเป็นสังคมมีปัญญา	 มิฉะนั้นแล้วทั้งอาจารย ์
ส.ศวิรกัษ์และสนัตอิโศกเองกค็งอยูไ่ม่ได้	เพราะถงึ
เราจะพดูจะสอนทวนกระแส	พดูเชงิต�าหน	ิสงัคมก็
ยังให้พื้นที่เรายืนอยู่ได้	ท�างานต่อไปได้	
 สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ :	 	 	 ผมว่า
สังคมไทยยังไม่ถึงขั้นมิคสัญญียุค	 พ่อครูท่านได้
กล่าวถึงยุคต่าง	ๆ 		หลายยุค	 	และ	๒	ยุคสุดท้าย
คือกลียุคกับมิคสัญญียุค	 มิคสัญญียุคนั้นเรายังไม่
ถึง	 ปัจจุบันนี้เริ่ม	ๆ 	เข้าสู่กลียุค	 เราจึงได้เห็นบ้าน
เมืองไม่มีขื่อไม่มีแป	คนไม่มีความยับยั้งชั่งใจ	ไม่มี
ความรูส้กึผดิชอบชัว่ด	ีถงึยคุทีด่อกเตอร์ลากปืนมา
ฆ่าดอกเตอร์ด้วยกัน	แล้วดอกเตอร์ก็เอาปืนจ่อหัว 
ตัวเองตายไปด้วย	

}

พ่อครูก็มีความเห็นว่า

สังคมไทยเป็นสังคมมีปัญญา

มิฉะนั้นแล้วทั้งอาจารย ์ส.ศิวรักษ์

และสันติอโศกเองก็คงอยู่ไม่ได้

เพราะถึงเราจะพูดจะสอนทวนกระแส

พูดเชิงต�าหนิ

สังคมก็ยังให้พื้นที่เรายืนอยู่ได้

ท�างานต่อไปได้ 

~
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	 ค่านิยมเช่นนี้ดูจะมีมากขึ้น	 สมัยก่อนเราไม่
ค่อยได้ยิน	 แต่หลังจากมีข่าวสารข้อมูลเปิดเผย
ว่ามีการฆ่าคนตายและน�าปืนกระบอกเดียวกัน
มายิงตัวเองตาย	 ข่าวท�านองน้ีเกิดข้ึนราวกับเป็น
ธรรมเนียมปฏิบัติ	 แม้กระทั่งเรื่อง	 ๑	 ดอกเตอร์
ฆ่า	๒	ดอกเตอร์	และในที่สุด	ดอกเตอร์มือฆ่าก็ฆ่า 
ตัวตายตาม	 ประเด็นส�าคัญประการหน่ึงที่ผมเห็น	
คือ	 บางครั้งการยึดว่า“ฆ่าได้หยามไม่ได้”	 ท�าให้
ดอกเตอร์ก่อเหตุสลด	 โดยสะกดจิตตนเองจนน�า
ไปสู่การปฏิบัติการโหดและรุนแรง	จนสุดท้ายต้อง
ท�าลายตนเองด้วย	
 สมณะเดินดิน ติกขวีโร :	 ไปยิงเปรี้ยง	ๆ 	ฆ่า
เขาตายแล้วเดนิลงมาเหมอืนไม่มอีะไรเกดิขึน้	เป็น
ภาวะทีไ่ม่ปกตขิองคน	ซ่ึงไม่ใช่นกัฆ่ามาก่อน	แสดง
ว่า	 ๓	 ปีที่ผ่านมาเขาบ่มเพาะความโกรธ	 ความ
เกลียดไว้อย่างมากมาย
 สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ :		เขาเคยคิด
ฆ่าตั้งแต	่๓	ปีก่อน	กระทั่งมาปฏิบัติการหลังจาก
ผ่านไปแล้ว	๓	ปี	อันนี้น่าตระหนกมากว่า	ตักกะ/
ความตรึก	วิตักกะ/ความวิตก	สังกัปปะ/ความด�าริ	
ที่อยู่ในจิตนั้นไม่ได้ช�าระชะล้างเลย	 อย่างที่พ่อครู
สอน	สังกัปปะ	๗	ตั้งแต่ตักกะ	วิตักกะ	สังกัปปะ	
อัปปนา/ความแน่วแน่	 พยัปปนา/ความแนบแน่น	

เจตโสอภินิโรปนา/ความปักใจมั่น	 วจีสังขารา/วจี
สังขารเตรียมพูด	 ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในจิตทั้งนั้นก่อน
จะออกมาภายนอกเป็นวจีกรรมหรือกายกรรม
ก็ตาม	 ถ้าเราไม่รู้เท่าทัน	 ไม่ล้างมัน	 ต่อมามันจะ
มีชุดความคิดอื่นไปสนับสนุนแล้วค้างเติ่งอยู่ในจิต	
เช่น	ค�าว่า	“ฆ่าได้	หยามไม่ได้”	ซึ่งเป็นทุภาษิต			
	 คนมีความรู้จนจบปริญญาเอกได้ก็ต้องเป็น
คนมุ่งมั่นพอสมควร	ปัญหาคือเขาเอาความมุ่งมั่น
ไปใช้ในทางไหน	ถ้าตักกะ	วิตักกะ	สังกัปปะ	 เต็ม
ไปด้วยกิเลส	อัปปนา	พยัปปนา	เจตโสอภินิโรปนา 
วจีสังขาราที่มีกิเลสเป็นตัวหล่อเลี้ยงอยู่ถึง	 ๓	 ป	ี
จึงน�าไปสู่ปฏิบัติการอันเลวร้ายได้	ผมดูข่าวนี้แล้ว
นึกถึงการอ่านจิต	 ผมรู้สึกว่ามนุษย์เราต่อให้เก่ง
แสนเก่ง	ฉลาดแสนฉลาดขนาดไหน	ถ้าไม่รู้เท่าทัน
วาระจิตตัวเองก็น่าสงสารมาก	
	 ผมเชื่อว่าดอกเตอร์ที่ไปยิงดอกเตอร์ทั้งสอง
ตายอย่างเลือดเย็น	 แล้วเดินออกไปเหมือนไม่มี
อะไรเกิดขึ้น	คนคนนั้นต้องมีชุดความคิดสนับสนุน
ของการกระท�าของตนมากพอ	และแม้ทีส่ดุเอาปืน
จ่อหัวตัวเองตั้งหลายชั่วโมงก่อนฆ่าตัวตาย	 แม้มี
คนสนิทมาอ้อนวอนอยู่ใกล้	ๆ 	 บางครั้งเขาเองก็
มีท่าทีอ่อนโยนลง	 เอาปืนออกจากศีรษะบ้าง	 ส่อ
การไตร่ตรองของอกีฝ่ังความคดิทีพ่ยายามจะหลดุ

}

เรื่อง ๑ ดอกเตอร์ ฆ่า ๒ ดอกเตอร์ 

ในที่สุด ดอกเตอร์มือฆ่าก็ฆ่าตัวตายตาม...

คนมีความรู้จนจบปริญญาเอกได้

ก็ต้องเป็นคนมุ่งมั่นพอสมควร

ปัญหาคือเขาเอาความมุ่งมั่นไปใช้ในทางไหน...

มนุษย์เราต่อให้เก่งแสนเก่ง ฉลาดแสนฉลาด

ถ้าไม่รู้เท่าทันวาระจิตตัวเองก็น่าสงสารมาก

~
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จากความคิดเดิมอยู่เหมือนกัน	แต่ตัวสัจจาภินิเวส
ทีแ่ปลว่าฝังหวัอยูแ่ต่กบัสจัจะของตนเองแคบ	ๆ 	นัน้
น่ากลัวจริง	ๆ 	ยิ่งมันฝังมา	๓	ป	ีแล้วไม่ได้ล้าง	มัน
จึงแตกหน่อต่อเนื่องยิ่งกว่าแบคทีเรียอีก	 พ่อครู
บอกว่า	 คุณจะเล่นอะไรก็เล่นไปเถิด	 อย่าเล่นกับ
กิเลสก็แล้วกัน
 สมณะเดนิดิน ตกิขวีโร :	เหมือนจะบอกว่าถ้า
เราไม่ฆ่ากเิลส กิเลสกฆ่็าเรา  ถ้ามนัแรงมากพอ 
มันก็ฆ่าคนอื่น ถ้าแรงไม่พอมันก็ฆ่าตนเอง	 ผม
ดูพวกเราบางคนพออายุ	 ๗๐-๘๐	 จะเริ่มควบคุม
ตัวเองไม่ได้เมื่อร่างกายอ่อนแรง	กิเลสความโกรธ
ความแค้นอารมณ์ทีไ่ม่ชอบใจทัง้หลายมนัจะทะลกั
ออกมาเหมือนนรกแตกตอนนั้น.	 มันจะออกมาทั้ง
ค�าหยาบคาย	ทั้งกามราคะ	โทสะ	พยาบาท	มันจะ
ออกมาท้ังหมด	 ท�าให้ได้ข้อคิดว่าบางครั้งเราอาจ
จะไม่ได้ถือปืนไปฆ่าใคร แต่ความโกรธความ
ไม่ชอบใจ ก็พร้อมจะเป็นนรกแตกหรือระเบิด
เวลาท�าลายเราได้ทุกเมื่อเหมือนพวกระเบิดพลี
ชพี	ตอนนีผ้มอยากจะขมวดว่า	อะไรเป็นเหตปัุจจยั
ท�าให้คนมชีดุความคดิแค่โกรธกท็�าตามความโกรธ
อย่างที่เรียกว่าคิดสั้น	 ท�าไมไม่คิดให้ยาวอีกหน่อย

ว่า		ฆ่าคนแล้วไม่จบเรื่องหรอก	แต่คนโกรธมาก	ๆ 	
กค็ดิแค่ว่าคนน้ีท�าให้เราโกรธกฆ่็ามนัเสยีจะได้หาย
แค้น	 แต่มันไม่จบ	 กลับกลายเป็นผลให้ต้องฆ่าตัว
เองอีก	คนระดับดอกเตอร์น่าจะคิดได้ยาวกว่านี้
 สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ :	คิดสั้น	มันก็
คือคิดช่ัววูบ	 ความช่ัวมันเข้ามาวูบหน่ึง	 แต่คนไป
เอาวูบของความชั่วนั้นมาเป็นเรื่องจริงจัง
 สมณะเดนิดนิ ตกิขวโีร :	แต่ตอนจะฆ่าตวัเอง
น้ันไม่ใช่ช่ัววูบเพราะต�ารวจต้องกล่อมอยู่ตั้งหลาย
ชั่วโมง
 สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ :	 ถึงกระนั้น
ตอนลั่นไกยิงตนเองและผู้อื่นตายนั้นก็คือตอนชั่ว
วบู	ถ้ารูท้นัอารมณ์ความชัว่ทีเ่ข้ามาวบู	ๆ 	ตัง้แต่เมือ่	
๓	ปีก่อน	ไม่ปล่อยให้มันวูบ	แล้วมันวาบขึ้นมาอีก	
ปัญหาอยูท่ีเ่ราปล่อยให้กเิลสมนัมาวบูแล้วมนักว็าบ
เป็นพัก	ๆ 	อย่างที่พ่อครูว่ามันพักยกชั่วคราว	 การ
ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเมืองไทยโดยส่วนใหญ่
มีความสามารถท�าให้กิเลสพักยก	ก็ดูเหมือนว่ามัน
กพ็ออยูไ่ด้	เรยีกว่าเป็นการจับเสอืใส่ถงัพลงัสงู	ยิง่
พลงัสงูแล้วไม่ล้างกเิลสด้วยกระบวนการวปัิสสนา
จริง	ๆ 	 ไม่ได้ไปล้วงลึกถึงข้ันโยนิโสมนสิการ	 ถึงที่

}

ตัวสัจจาภินิเวสที่แปลว่า

ฝังหัวอยู่แต่กับสัจจะของตนเองแคบ ๆ  นั้น

น่ากลัวจริง ๆ  ยิ่งฝังมา ๓ ปีแล้วไม่ได้ล้าง

มันจึงแตกหน่อต่อเนื่องยิ่งกว่าแบคทีเรีย

พ่อครูบอกว่า คุณจะเล่นอะไรก็เล่นไปเถิด

อย่าเล่นกับกิเลสก็แล้วกัน

~
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เกิดในก้นบึ้งของจิตจริง	ๆ 	
	 การเรียนทางโลกท�าให้เราขาดกระบวนการ
เข้าไปอ่านดูจิตอย่างลึกซึ้ง	จึงน�าไปสู่การคิดอะไร
แบบสั้น	ๆ 	ถ้าคุณเคยท�าไม่ดีกับฉัน	ฉันก็เก็บความ
โกรธ	 ตัวเก็บความโกรธมีหลายระดับ	 ตั้งแต่ตัว 
เลก็	™ๆ 	คอื	๑.	อรติ	ไม่ยนิด	ี	๒.ปฏฆิะ	ความขุน่เคอืง	
๓.โกธะ	ความโกรธ	๔.โทสะ	การแสดงความโกรธ	
๕.	อุปนาหะ	ผูกโกรธแต่ไม่คิดแก้แค้น	ซึ่งก็เหมือน
วางระเบิดเวลาไว้ปล่อยให้โตเป็น	๖.	พยาบาท	ผูก
โกรธและคิดแก้แค้น	 ซึ่งเริ่มต้นจากอรติ	 ความไม่
ยนิดเีลก็	ๆ 	ในจิต	จนลกุลามใหญ่โตถงึขัน้ต้องช�าระ
หนี้แค้นให้สะใจ
	 คนท่ีคิดส้ัน	คือ	คนที่ไปมองคนแทนที่จะไป
มองจิต	 แล้วใครก็ตามไม่ใช่เฉพาะคนที่เอาปืนไป
ยิงเพื่อนแล้วฆ่าตัวตายตาม	 ใครก็ตามที่เวลาเกิด
ปัญหาอปุสรรคแล้วไปโทษคนนัน้คนนี	้จติไปพุง่เพ่ง
ว่าเป็นความผิดของคนคนนั้น	ไม่ยอมวาง	ไม่ยอม
ปล่อย	อาจถึงขั้นไปเล่นงานเขา		อาจจะไม่ถึงขั้น
เอาปืนไปยงิแต่กใ็ช้หอกปาก	เอาระเบดิหรอืกระสนุ
ทางวาจาไปท�าร้ายเขา	 ผมว่าคนแบบนี้ก็เรียกว่า 
คิดสั้นเหมือนกัน

 สมณะเดินดิน ติกขวีโร :	มองคนกับมองจิต
แตกต่างกันอย่างไร
 สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ :		มองคน	คือ
มองว่าอะไรก็ตามในโลกนี้ที่เป็นปัญหาเกิดจาก
คนอื่น	 เป็นเพราะคนน้ันมาย�่ายีศักดิ์ศรีเรา	 มา
เบียดเบียนเรา	 ซึ่งเขาก็ท�ากับเราจริง	ๆ 	 มารังแก
เราจริง	ๆ 	 จิตที่มีกิเลสของเราออกมาท�างาน	 เพ่งโทษ
ไปหมด	แล้วก็เอาเป็นเอาตาย	เห็นเป็นเรื่องอย่าง
นั้นจริง	ๆ 	ยิ่งตัวเองมีเหตุผลสนับสนุน	 มีความ
ฉลาดก็ยิ่งมีเหตุผลมากที่จะย�้าว่าเพราะคนคนนั้น 
ทีเดียวมาท�าให้ฉันเป็นอย่างนี้	 แต่ถ้าคนฉลาดใน
การอ่านจติ  ถงึแม้เขาจะท�าผดิต่อเราจรงิ แต่เรา
จะไม่ผดิใจ	เวลามปัีญหากก็�าหนดรูว่้าน่ันความผิด
ของเขา	 ที่เขาท�าผิดก็เป็นวิบากของเขาไม่ใช่ของ
เรา	ท�าไมเราไปยกให้เขาเป็นดวงจันทร	์แล้วเราก็
เป็นน�้าขึ้น	ๆ 	ลง	ๆ 	ตามแรงดึงดูดของดวงจันทร์ล่ะ	
ท�าไมต้องให้เกียรติเขาขนาดนั้น	 เขาจะท�าอะไร 
จึงมีผลให้จิตเราขึ้น	ๆ 	ลง	ๆ 	กระนั้นหรือ	 นี่คือการ
มองจิต
 สมณะเดินดิน ติกขวีโร :	 แสดงว่าผิดจริง 
ไม่เท่าไหร่	ผิดใจหนักกว่า

}

คนนั้นมาย�่ายีศักดิ์ศรี มาเบียดเบียนเรา 

เขาก็ท�าจริง ๆ  รังแกเราจริง ๆ

จิตที่มีกิเลสของเราออกมาท�างาน 

เพ่งโทษไปหมด แต่ถ้าฉลาดในการอ่านจิต

แม้เขาจะท�าผิดต่อเราจริง แต่เราจะไม่ผิดใจ

เวลามีปัญหาก็ก�าหนดรู้ นั่นความผิดของเขา

ที่เขาท�าผิดก็เป็นวิบากของเขา ไม่ใช่ของเรา

~
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 สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ :ผมว่าผิดใจคือ
ต้นตอของผิดจริง	 คือมันผิดอยู่ที่ตัวเขานั่นแหละ	
มันอยู่ข้างนอก	 ยังไม่มีผลต่อเรา	 แต่ถ้าผดิใจข้ึนมา	
เป็นการเอาผดิจรงิของเขามาผิดใจเรา	อันนี้แหละมัน
จะผดิจรงิ	ๆ 	ข้างนอกมนัแค่ผดิจรงิ	แต่พอท�าให้ผดิ
ข้างในกเ็ป็นผดิใจ	มนัจะร้อนวบูวาบอยูข้่างใน	แล้ว
น�าไปสู่การท�าผิดซ�้าซ้อน	พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้
ในพระไตรปิฎกว่า	คนด่าก่อนกับคนที่ด่าตอบ	คน
ด่าตอบเลวกว่าคนทีด่่าก่อน	ท�าไมถงึเป็นแบบน้ี	ผม
ว่าเพราะคนด่าก่อนคอืคนผดิจรงิ	ส่วนคนทีด่่าตอบ
เป็นผิดใจ	พอผิดใจก็คือผิดจริง	ๆ
 สมณะเดนิดนิ ตกิขวีโร :	คงเหมือนคนตาบอด
กับคนตาดีเดินชนกัน	แล้วใครผิดจริง
 สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ :	ผมว่าคนตา
ดีผิดจริง	 คนตาบอดบางคนฉลาด	 มีเรื่องเล่าว่า
คนตาบอดคนหนึ่ง	 ถือคบเพลิงไปในยามค�่าคืน	 มี
คนไปถามว่าคบเพลงิน้ีไม่เป็นประโยชน์ต่อคณุเลย	
คณุจะถอืไปท�าไม	เขาตอบว่าเพ่ือให้คนอืน่มองเหน็
ผม	คือจริง	ๆ 	เขาไม่ต้องการให้ใครมาชนเขา	นี่คือ
คนรักษาตนเอง	 ในพระไตรปิฎกมีเรื่องนักแสดง
กายกรรม	 ๒	 คนเป็นลูกศิษย์กับอาจารย์	 ซึ่งโดย

หลักการแสดงนี้คือต้องแสดงคู่กัน	 แต่ละคนต้อง
ระวังให้กันและกัน	 แต่ผู้ที่เป็นอาจารย์กลับสอน
ลูกศิษย์ว่า	 เธอไม่ต้องมาระวังฉัน	 ขอให้เธอระวัง
ตัวเองก็พอ	เราก็จะปลอดภัยทั้งคู่
	 ปกตินักปฏิบัติธรรมก็ต้องท�าแบบนั้น	คือ	ไม่
ต้องระวังคนอื่น	 ให้ระวังตัวเรา	 ระวังกาย	 วาจา	
ระวังจิตที่มีผลต่อคนอื่น	 ถ้าเราระวังจิตเราไม่ให้
ด�าเนนิการคดิไม่ดไีปจนครบกระบวนการสงักปัปะ	
๗	แล้ว	เราจะไม่ท�าร้ายผูอ้ืน่	เพราะจะคมุจติตวัเอง
ได้เหมือนดับไฟที่ก้านไม้ขีด	 ใช้แค่ปากเป่าพรวด
เดียวก็ดับแล้ว	 แต่ถ้าเราไม่ฉลาดในการอ่านจิต	
ไฟจากก้านไม้ขีดจะลุกใหญ่จนลามไปติดสิ่งอื่นจน
ใหญ่โตดับยาก	 จากผิดจริงน�าไปสู่ผิดใจ	 และน�า
ไปสู่ผิดจริง	ๆ 	ที่ใจ	และน�าไปสู่การปฏิบัติผิด	ๆ 	ถ้า
ชาวพุทธไม่ปฏิบัติธรรมแบบมรรคองค์	 ๘	 มัวแต่
ปฏบิตัธิรรมแบบสะกดจิต	มนักเ็หมอืนจับเสอืใส่ถงั 
พลังสูงนั่นแหละ
 สมณะเดนิดนิ ตกิขวโีร :	เราจงึเหน็เจ้าส�านกั
สายหลับตาทั้งหลาย	 เวลามีเรื่องมีราวขึ้นมา	 ท�า
อะไรเละเทะไปหมดยิ่งกว่าคนธรรมดาสามัญ	เช่น
อดีตพระยันตระ	และอดีตพระพุทโธภาวนา	เวลา

}

ถ้าเราไม่ฉลาดในการอ่านจิต

ไฟจากก้านไม้ขีดจะลุกใหญ่จนลามไปติดสิ่งอื่น

จนใหญ่โตดับยาก

จากผิดจริงน�าไปสู่ผิดใจ

และน�าไปสู่ผิดจริง ๆ  ที่ใจ

และน�าไปสู่การปฏิบัติผิด ๆ

~
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ยังไม่มเีร่ืองมรีาวเกดิข้ึนกเ็หมอืนใส่ตูเ้ยน็แช่แขง็ไว้
อย่างดี
 สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ :	 แช่แข็งไว้
อย่างน่ากลัว	 ไม่เน่า	 เป็นอมตะยั่งยืน	 ยิ่งได้รับ 
การพะเน้าพนอ	มีแต่คนเอาใจเพราะเป็นอาจารย์
เป็นผู้น�า	 เต็มไปด้วยลาภสักการะสรรเสริญก็ยิ่ง
น่ากลัว	 เพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่า	 ลาภสักการะ
สรรเสริญเป็นอันตรายอันแสบเผ็ดแม้แต่กับพระ
อรหันต์ขีณาสพ	 แล้วจะกล่าวไปไยกับคนที่ยังมี
สภาพกิเลสแตกหน่อต่อเนื่องไม่หยุด	 ดังนั้นการ
ไปมองคน	คือ	การมองปัญหาท่ีปัญหา	 แต่การ 
มองตนคอืการไปเหน็ปัญหาทีเ่หตแุห่งปัญหา	อนัน้ี
คือความแตกต่าง	 ผมคิดว่าเราแต่ละคนเวลาเจอ 
ผสัสะหรอืเร่ืองราวปรากฏการณ์แห่งความขดัแย้ง	
ถ้าเรามองความขัดแย้งน้ีว่า	 เราเป็นคนผิด	 เป็น
จ�าเลยหมายเลข	 ๑	 แล้วรีบแก้ความผิดนั้นด้วย
ตนเอง	 จริงอยู่	 ขณะพิจารณานั้นเราอาจเห็นว่า
คนอื่นผิด	แต่คนอื่นผิดมันยังไกลตัว	แต่เราผิดถึง
จะผิดน้อยกว่าเขา	ก็ควรต้องรีบแก้ของเราก่อน	
 สมณะเดินดิน ติกขวีโร :	คนท�าผิดจะหาข้อ
สรปุว่าตวัเองผดิเพราะอะไรได้ยากมาก	เพราะส่วน
ใหญ่จะมองคนมองปรากฏการณ์	 ไม่ได้มองตน	 มี
ตัวอย่างหนึ่งที่น่าชื่นชม	คงจ�าข่าวหมอวิสุทธิ์ที่ฆ่า
หมอผัสพรผู้เป็นภรรยาตาย	หมอวิสุทธิ์เป็นหมอที่
ดงัมาก	มฝีีมอืสงู	ตอนเกิดเรือ่งใหม่	ๆ 	แทบไม่มใีคร
เชื่อ	แต่สุดท้ายก็ต้องยอมจ�านนต่อหลักฐาน	หลัง
จากติดคุกอยู่นาน	 ล่าสุดทราบว่าเขาไปบวชแล้ว	
พระไพศาล	วิสาโล	ท่านได้เปิดเผยบันทึกของหมอ
วิสุทธิ์ที่เขียนไว้อย่างน่าสนใจว่า	 “เมื่อได้ทบทวน
ชีวิตอย่างจริงจัง	 ท�าให้ได้รู้ว่าชีวิตก่อนหน้านี้เป็น
ชวีติท่ีประมาท ปล่อยให้ความโลภ ความโกรธเข้า
ครอบง�าจนไร้อิสระ ปล่อยให้อิทธิพลของลาภ	ยศ	
สรรเสริญ		 เข้ามามีอ�านาจเหนือตนเอง	การเป็น
หมอมชีือ่เสยีงได้รบัลาภยศสรรเสรญิเยนิยอเข้ามา

มอี�านาจเหนือตนเอง	ในหวัมแีต่งาน	มแีต่ต�ารางาน
วชิาการ	ไม่สนใจฝึกจติใจว่าเวลาโกรธ	เวลาโลภขึน้
มาควรท�าอย่างไร		ถ้ารูค้วามจรงินีต้ัง้แต่ยงัหนุม่จะ
ได้เรียนวิชาปฏิบัติธรรมแบบน้ีไว้ก่อน	 ไม่รอให้แก่
แล้วค่อยมาเรียนรู้”	 นี่เป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดแก่
คนจ�านวนมากที่เพิ่งรู้ว่าการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่อง
ส�าคัญก็ต่อเมื่อก้าวพลาดไปแล้ว	 เป็นอีกบทเรียน
ชีวติทีบ่างครัง้การตดิคกุกน็�าเข้าสูเ่ส้นทางธรรมได้	
แต่บางคนอยู่ในวัดก็ไม่รู้เรื่องทางธรรมก็มี	 	 แล้ว
อาศัยการอยู่วัดนาน	ๆ 	 นี่แหละมาผูกขาดศาสนา	
หลงว่าตัวเองคือความถูกต้อง	 จนมีส�านวนพูดกัน
ว่า	 “ถ้าไม่ได้เข้าสภา	 อย่าพูดการเมือง	 ถ้าไม่ได้ 
ห่มผ้าเหลือง	 อย่าพูดธรรมะ”	 แต่ทุกวันนี้	 ทั้ง
นักการเมือง	 ทั้งคนห่มผ ้าเหลืองน่ีแหละคือ 
ผู้ท�าลายศาสนาและประชาธิปไตยมากกว่าเพื่อน		
เพราะทั้งศาสนาและการเมืองเป็นเรื่องของการ
เสียสละ	 คนที่มีจิตใจเสียสละเท่านั้นจึงจะเข้าใจ
สัจจะของศาสนาและการเมืองได้ถูกต้อง
	 พ่อครูยืนหยัดยืนยัน	 ๔๕	 ปีแห่งการท�างาน
ศาสนาของท่าน	ทกุวนัน้ีปัญญาชนหรอืสงัคมเข้าใจ
มากขึ้นแล้วว่า	 การเมืองกับศาสนาเป็นเรื่อง
เดียวกัน	 ซึ่งกว่าจะท�าความเข้าใจว่าศาสนาพุทธ	
ไม่ใช่ศาสนาปลีกเดี่ยว	 ที่หลีกเร้นเป็นฤๅษีชีไพร
อยู่ในป่า	แต่เป็นศาสนาที่เอาภาระผู้คน	เอาภาระ
บ้านเมือง	กว่าจะแก้ปมนี้ได้	เราก็ผ่านอุปสรรคมา
มากมาย	 จนทุกวันนี้สังคมก็ยอมรับมากข้ึน	 และ
อีกหลาย	ๆ 	เรื่องที่ท่านท�ามาก็เพื่อให้อนุชนรุ ่น
หลังเข้าใจศาสนาพุทธว่าเป็นศาสนาแห่งพหุชน- 
หิตายะ	 พหุชนสุขายะ	 เพื่อประโยชน์เพื่อความ
สุขแก่มวลมนุษย์เป็นอันมาก	ซึ่งไม่ใช่แค่ภาษาพูด 
แต่เราต้องท�าจริงจึงออกมาจริง	
 ดงันัน้สิง่ทีพ่่อครทู�าจงึไม่ได้ท�าเพือ่วนันีเ้ท่านัน้
แต่เพื่อพระพุทธศาสนาที่จะมีอายุยาวนานถึง 
ห้าพันปี 

สังคมเข้าใจมากขึ้นแล้วว่า การเมืองกับศาสนาเป็นเรื่องเดียวกัน 
เป็นศาสนาที่เอาภาระผู้คน เอาภาระบ้านเมือง  กว่าจะแก้ปมนี้ได้  เราก็ผ่านอุปสรรคมามากมาย

••
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 ถ้าย้อนดูความร�า่รวยของสม	ี(ผูม้ชีือ่เสยีโด่งดงั) 
ทั้งหลาย	 ที่สามารถท�าให้ผู้คนพากันขนเงินทอง 
ไปท�าบุญเกือบหมดเน้ือหมดตัว	 จุดหลอกลวง
ที่ส�าคัญก็คือ	 การเอาสวรรค์วิมานมาบริการ 
ชีวิตหลังตาย	 ที่จะท�าให ้แต ่ละคนจะได ้เป ็น
เทพบุตรเทพธิดา	 ที่ มีทิพย์วิมานและสวรรค์
สมบัติอยู ่กันอย่างสุขสบายไปอย่างยาวนาน
ชั่วนาตาปี	 นอกจากน้ีเงินทองที่ขนไปให้พระ 
ก็ยังสามารถอุทิศส่วนกุศลไปให้วิญญาณของ 

พ่อแม่ที่ตายแล้วได้เลื่อนต�าแหน่งเป็นเทวดา
ช้ันสูงได ้อีกด ้วย	 ลูกกตัญญูทั้งหลายก็ยิ่งจะ
ต้องขวนขวายหาเงินทองมาถวายแก่เจ้าอาวาส 
วัดนั้น	ๆ 	ชนิดทุ่มกันสุดตัว	 แล้วจริง	ๆ 	วิญญาณ
เทวดาที่ว่านั้นมีจริง	 เป็นจริงหรือไม่?	 		และต้อง
ขอบคุณเทวดาแบบธรรมกายที่ได้มาช่วยสะท้อน
ให้รู้ว่า	 ทิศทางของพุทธศาสนาที่มุ่งไปสู่การสิ้น
ภพจบชาติเพราะเป็นโลกุตระ		และเป็นอเทวนิยม 
นั้น	สวนทางกันอย่างไร?



ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ • 25

เทวดาแบบธรรมกายนั้นเป็นฉันใด?

	 ค�าถามข้อที่	๑	คุณพ่อละโลกแล้วไปไหน	ท่าน 
ได้รับบุญท่ีอุทิศไปให้ทุก	ๆ 	บุญหรือไม่	 และท่านมี
ข้อความอะไรฝากมาถึงลูก	ๆ 	และญาติ	ๆ 	บ้างคะ 
(เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันใน 
ฝันวิทยาตอน คุณพ่อถนอมละโลกแล้วไปไหน 
ตอนที่ ๑ จาก...ปรโลกนิวส์)
	 ค�าตอบ....	 คุณพ่อก่อนเสียชีวิต	 ตัวท่านมีสติ
รู้ตัวและมีจิตใจที่ผ่องใส	 เพราะใจท่านอยู่ในบุญ
ต่าง	ๆ 	ไม่ว่าจะเป็นบุญจากการใส่บาตรตอนเช้า 
ที่ตัวท่านเพิ่งท�าผ่านมา	 ดังนั้นทันทีที่คุณพ่อของ
ลูกได้เสียชีวิตลง	 กายมนุษย์ละเอียดของท่าน
ก็ได้หลุดออกมาจากกายหยาบ พร้อมกับแว้บ
ไปบังเกิดเป็น “เทพบุตรสุดหล่อ” อยู่ในวิมาน
ทองประดบัด้วยรตันชาตขิองสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ 
เฟส ๓ ระดับต้น ๆ  ในทันที
	 และเมื่อท่านเทพบุตรใหม่	 ได้ไปบังเกิดใหม่
เป็นเทพบุตรสุดหล่ออยู ่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 
เฟส	๓	แล้ว	ตวัท่านก็เกดิความรูส้กึตืน่ตาตืน่ใจและ 
อะเลิร์ทเบิกบานกับทิพยสมบัติใหม่ของท่านเป็น

อย่างมาก	ซึ่งในขณะนี้ท่านกก็�าลังเพลิดเพลินและ
ปลืม้ปีตใิจกบัทพิยสมบตัอินัเกดิจากผลบญุของตวั
ท่านเองอยู่
	 ในเวลาต่อมา	 พระธรรมกายก็ได้เมตตาไป
เยี่ยมท่านเทพบุตรใหม่ที่วิมานของท่าน	 เพื่อให้
ท่านได้ฝากข้อความมาถึงลูกสาวของท่าน	ซึ่งท่าน
เทพบุตรใหม่ก็ได้ส่งสารแห่งความรักมาถึงตัวลูก
ในท�านองที่ว่า...“ตัวท่านรู้สึกดีใจ	 ภาคภูมิใจ	 และ
ซาบซึ้งใจในตัวลูกและลูกเขยของท่านเป็นอย่าง
มาก	เพราะทีผ่่าน	ๆ 	มา	ลกูทัง้สองได้คอยดแูลท่าน
เป็นอย่างดมีาโดยตลอด	อกีทัง้ยงัคอยบอกให้ท่าน
ท�าบุญอย่างสม�่าเสมอ	 จนกระทั่งมาถึงช่วงวาระ
สุดท้ายชีวิตของตัวท่าน
 ในตอนนี ้ตัวท่านมีความสขุสบายมาก ๆ  และ
ตวัท่านกไ็ด้เหน็ผลแห่งบญุทีล่กู ๆ  ได้ท�าแล้วอทุศิ 
ส่งมาให้แก่ท่านแล้ว ซึง่ผลแห่งบญุเหล่านัน้กไ็ด้
แปรเปลี่ยนมาเป็นทิพยสมบัติต่าง ๆ  ที่ละเอียด
ประณีตมากมาย ตัวท่านได้รู้แล้วว่า ทุกสิ่งทุก
อย่างที่อยู่บนสวรรค์แห่งนี้ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้น
มาจากผลแห่งบุญทั้งสิ้น
	 และตัวท่านก็อยากให้ลูก	ๆ 	 ของท่านได้
สั่งสมบุญอย่างตลอดต่อเนื่องอย่าได้ขาด	 และ
ทุก ๆ  ครั้งที่ลูก ๆ  ของท่านได้สั่งสมบุญแล้ว 
ก็ขอให้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งมาให้ท่านอีก
บ่อย ๆ 	 เพราะในตอนนี้	 ตัวท่านได้เห็นประจักษ์
อย่างชัดแจ้งด้วยทิพยจักษุแล้วว่า	ชีวิตหลังความ
ตายนั้นเป็นอยู่ได้ด้วยบุญทั้งสิ้น	 ตัวท่านอยากให้
ลูก	ๆ 	 ของท่านทุกคนได้มาเห็นและได้มาอยู่ด้วย
กันกับท่านที่สวรรค์แห่งนี้	 ตัวท่านรักและภูมิใจใน
ตัวลูกสาวและลูกเขยของท่านอย่างสุด	ๆ ”
	 การสามารถมีญาณหยั่งรู้เรื่องของวิญญาณ
หลังตายได้เป็นอย่างดีนี้	ท�าให้หลาย	ๆ 	 คนอยาก
จะรู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเท็จ?	 	 จนนายสมคะเน
ได้คิดทดลองพิสู่จน์ความจริง	 โดยกุเรื่องถามถึง
วญิญาณของน้าชาย นายชาตชิายทีไ่ด้ตายไปแล้ว		
และก็ได้รับค�าพยากรณ์จากธัมมชโยว่า	 “คุณน้า 
ของลูก (ชาติชาย โรจน์กีรติกาญจน์) ไปอยู่ใน
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สวรรค์  ตัวท่านไปเกิดเป็นเทพบุตรสุดหล่อ 
อยู่ในวิมานทองท่ีประดับด้วยรัตนชาติ ของ
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เฟซ ๓  ทันทีที่ได้ไปอยู่เฟซ
ใหม่ เมื่อได้เห็นพระธรรมกายมาเยี่ยมตัวท่าน
เช่นนั้น ความรู้สึกปลาบปลื้มก็พรั่งพรูออกมา” 
(เสียงเทศน์ธัมมชโย)	 จึงท�าให้นายสมคะเนจับได้
ว่าเป็นเรื่องโกหกหลอกลวง	เพราะจริง	ๆ	แล้วน้า
ชายของเขายังมีชีวิตอยู	่																																											
	 เม่ือเร่ืองเทพบุตรสุดหล่อของธัมมชโยกลาย
เป็นเรื่องหลอกลวงและไม่มีจริง	 	 เราก็ต้องมา
พิสูจน์กันต่อว่า”	 วิญญาณเทวดาที่ธัมมชโยใช้
ครอบง�าชาวธรรมกายให้อยากได้อยากเป็นกัน
นั้น	 	 ถูกต้องตรงตามหลัก	 “อเทวนิยม”	 ซึ่งเป็น
หลักการส�าคัญของศาสนาพุทธหรือไม่?	 	 และ
เรื่องเช่นนี้ก็เคยมีมาแล้วในครั้งพุทธกาล	 ที่ภิกษุ
สาตผิู้มีทิฐิอันลามก		เพราะอวดว่าตัวเองรู้ธรรมะ
ของพระพทุธเจ้าได้อย่างทัว่ถงึและรูจ้กัวญิญาณที่
ล่องลอย		และท่องเที่ยวไปเป็นอย่างดี	(เหมือนที่ 
ธมัมชโยรูไ้ปหมดวญิญาณทีต่ายแล้วไปอยูท่ีไ่หนกัน
บ้าง?)-จากพระไตรปิฎกเล่ม	๑๒	ข้อ๔๔๔
	 พระพุทธเจ้าได้ต�าหนิภิกษุสาติว ่า	 “ดูกร
โมฆบุรุษ	 วิญญาณอาศัยปัจจัยประชุมกันเกิดขึ้น 
เรากล่าวแล้วโดยปรยิายเป็นอเนกมใิช่หรอื		ความ
เกิดแห่งวิญญาณ	เว้นจากปัจจยั	มิได้ม	ี(จติวญิญาณ
น้ี	ไม่ใช่เป็นวิญญาณล่องลอยไปทัว่	แต่เป็นพลังงาน
จิตที่เกิดตอนปัจจัยต่าง	ๆ 	 ได้สัมผัสกัน	 เช่น	 ตา 
กระทบรูป		หูกระทบเสียง	ฯลฯ)																																						                                                                             
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	 วิญญาณอาศัยปัจจัยใด
เกิดขึ้น	 	 ก็ถึงความนับด้วยปัจจัยน้ัน	ๆ 	วิญญาณ
อาศัยจักษุและรูปทั้งหลายเกิดขึ้น	 ก็ถึงความ 
นับว่า	จักษุวิญญาณ	วิญญาณอาศัยโสตและเสียง
ทัง้หลายเกดิขึน้		กถ็งึความนบัว่าโสตวญิญาณ	ฯลฯ	
(วิญญาณทัง้หลายเกดิข้ึนเพราะอาศยัปัจจยัใด	เช่น	
ตากระทบรูป	จึงเรียกว่าวิญญาณทางตา	หรือเมื่อ
หูกระทบเสียงก็เรียกว่าวิญญาณทางหู)	
	 แต่ชาวพุทธทุกวันนี้เข้าใจจิตวิญญาณผิด
เหมือนภิกษุสาติ	 ไม่ได้เข้าใจจิตวิญญาณที่มีผัสสะ

เกิดในปัจจุบัน	 แล้วอ่านวิจัยจิตวิญญาณในขณะนี้
ว่าเป็นสตัว์นรก	เทวดา	อย่างไร	จะท�าให้เป็นอบุตั-ิ
เทพ	วิสุทธิเทพได้อย่างไร	 เมื่อไม่มีความเข้าใจจึง
ปล่อยชีวติให้เป็นยกัษ์	มาร	หรอืเป็นสตัว์นรกอย่าง
ไม่รูต้วั	ดังนัน้ทกุปัจจบุนัขณะทีมี่ผสัสะเกดิ  เราจงึ 
ต้องมาเรียนรู้ความเป็นสัตว์นรก เทวดา มาร 
พรหมให้ได้ นี่คือจิตวิญญาณที่พระพุทธเจ้า 
มุ ่งหมายให้เราได้ศึกษากันตอนยังมีชีวิตอยู ่ 
เป็น ๆ  นี ้ ซ่ึงพสิจูน์ได้ แก้ไขให้เป็นเทวดาโลกตุระ 
(อุบัติเทพ) และวิสุทธิเทพ (พระอรหันต์) ได้

เทวดาแบบสันติอโศกนั้นเป็นฉันใด?       
	 											 						พ่อครูสมณะโพธิรักษ์

	 เทวดาคอืภพภมูขิองคนหลงสขุ	แม้กระทัง่หลง
ความด	ีเทวดาหลงความสขุและหลงความด	ีตดิยดึ
ความด	ีซึง่ดนีัน่มนัดแีต่ไม่ต้องไปตดิยดึ	ท�าให้เตม็ที่
แล้วไม่ต้องตดิยดึ	แต่คนทีต่ัง้จติตนเองไว้ผดิ		ท�าตาม 
ที่ธัมมชโยสอนไว้	 ๔	 อย่างนี้คือ	 ท�าทานเพราะ 
๑.	มุง่หวงัในผลทาน	(สาเปกโฺข)	-	๒.	ผกูพนัในผลทาน
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(ปฏพิทธฺจติโฺต)	-	๓.	สัง่สมในผลทาน	(สนฺนธิเิปกโข)	 
-	๔.	ให้ผลทานข้ามภพชาติ	(อิม	เปจฺจ	ปริภุญฺชิสฺ
สามีติ)	ให้คนเชื่อเช่นนี้	 นี่เป็นของธัมมชโย	 ไม่ได้
ท�าเหนอืไปกว่านีเ้ลย	เนือ้หานีเ้ป็นบาปอย่างยิง่นะ 
สี่ประเด็นนี้	
	 พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “ในการให้ทานน้ัน 
บุคคลมีความหวังให้ทาน - มีจิตผูกพันในผล 
ให้ทาน - มุง่การสัง่สมให้ทาน - ให้ทานด้วยคดิว่า
ตายไปแล้วจกัได้เสวยผลทานนี ้เขาผูน้ัน้ให้ทาน
นั้นแล้วเมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหาย
แห่งเทวดาชั้นจาตุมหาราช (เป็นเทวดาปลอม)  
สิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ หมดความเป็นใหญ่
แล้ว ยังมีผู้กลับมา คือ มาสู่ความเป็นอย่างนี้ 
(ยังเวยีนกลบัไป-กลบัมา ยงัเป็นปถุชุนคนโลก ๆ  
อยู่เหมอืนเดมิ ยงัไม่พ้นความเป็น “โลกย์ี”ไปได้)  
	 จาตุมหาราช	 =	 ผู้เป็นใหญ่ทั้งสี่ทิศ	 ที่หลง
ยึดตนเป็นเทวดาอยู่	 แต่แท้จริง	 ตนคือ “จอม
ภูต-จอมกุมภัณฑ์-จอมนาค-จอมยักษ์” ที่หลงว่า 
“ตนได้มา”	ด้วย	“อ�านาจของตน”	ซึ่งตนแย่งมาได ้
ตนก็ได ้	“สมบัติ”	ที่ ได ้นั้น 	ๆ 	มายึด	คนผู ้นี้ยัง 
“ไม่ยอมพลีความยึดนั้น”	ไม่ยอมสูญสลายความ
เป็นภูตผี-กุมภัณฑ์-นาค-ยักษ์ไปในตัวตน	 คน
ผู ้น้ีก็จะยัง	“วนเวียน” เกิดในภพในชาติที่เป็น 
“ผี-มาร-ยักษ์-เดรัจฉาน	(จาตุมหาราช)	อยู่ตลอด
ไปชั่วกาลนาน
	 ส�านักที่ท�าการหลอกคนด้วยการให้ทานเพื่อ
หวังผลอย่างนี้	 จะไม่มีการปรุงแต่งจิตให้ลดกิเลส	
แล้วโง่ในการให้ทานเพ่ือหวังเป็นเทวดาเก๊	 เป็น 
จตุมหาราชิกา	 โง่หยาบ	 แล้วโง่ละเอียดซ�้าลงไป
อีกที่จะไปยึดถือ	เป็นดาวดึงส์	เป็นยามา	เป็นดุสิต	
เป็นนิมานรดี	 เป็นปรนิมมิตตวสวัตตี	 	นั่นคือการ
หลงภพหลงชาติเต็มบ้อง	 หลงว่าคนเราเกิดมาจะ
ต้องเป็นเทวดาให้ได้!	
	 แท้จริงเทวดา	 ๖	 ชั้นนี้ยังเป็นความเลว	 เป็น 
ภพชาติของผู้อวิชชา	 ไม่ว่าเทวดาช้ันไหนก็เป็น
ภพชาติท้ังส้ิน	แล้วมันไม่ใช่ภพชาตอินัเดยีวอกีด้วย	
ซึง่คนหลงเทวดาเป็น	“อาคาม”ี	จะต้องวนเวียนใน

โลกนี้	 สะสมอวิชชาติดยึดยิ่ง	ๆ 		ข้ึน	 ไม่มีการเบื่อ
หน่ายจางคลาย	มีแต่ให้หลงโสมนัส	ปลื้มใจ		ที่ได้
สั่งสมกุศลว่าเป็นมหาสมบัติที่ตนจะได้อาศัยมหา
สมบัตินี้	ชีวิตจึงมีแต่มาก	ๆ 	ๆ 	ๆ 	ไม่เคยหน่ายคลาย
ปล่อยวาง	ไม่เคยแจกจ่าย	ไม่เคยให้เลย	มีแต่ดูด
เอามาให้แก่ตนเป็น	“อัตตา”	
	 เทวดากามภูม	ิ๖	นี้เป็นสิ่งที่คนหลงว่าต้องได้
ต้องเป็น	 	 แต่ของพระพุทธเจ้านี้ให้มาล้างความ
เป็นเทวดานี	้	หมดเทวดาแล้วจึงเป็นพรหม			ส่วน
ความไม่เป็นเทวดาคือ	 รู้จักการปรุงแต่งจิตเพื่อ
ส�ารอกกิเลสที่ไปตั้งจิตผูกพัน	ตั้งจิตสะสม	จนไม่มี
สทิธิป์รนิพิพาน			คนทีอ่วชิชา	หลงสัง่สมความเป็น 
จตุมหาราชิกาก็หยาบเลวสุด	 เป็นจอมยักษ์จอม
มารที่ท�าทานเพราะหวังภพชาติ	 จะได้อะไรกลับ
คืนมา	 แต่ว่าดีขึ้นอีกนิดก็เป็นดาวดึงส์	 เมื่อคิดว่า
ท�าสิง่นีเ้ป็นสิง่ดเีท่านัน้ไม่ต้องการภพชาตอิืน่	ๆ 		จงึ
บริสุทธิ์ได้ในระดับหนึ่ง	 แต่เขายังไม่ได้เรียนรู้การ
ถอดถอนจิตตัวหลงดียึดดี	
	 คนท�าสิง่ดกีท็�าเถดิแต่อย่ายดึ	ให้รูว่้าท�าดแีล้ว
วาง	คนนั้นก็ต้องท�าดี	 จริง	ๆ 	แล้วกรรมต้องดีเป็น
กุศลกรรม	ยิ่งผู้ใดท�ากรรมทุกกรรมเป็นกุศล	เป็น
ประโยชน์ได้ครบพร้อมทั้ง	 ๑.	ประโยชน์ตนท่ีได้
ช�าระกิเลส	 ๒.	 เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วย	 เป็น 
อุภยัตถะนั่นแหละเป็นประโยชน์ที่สุดด้วย
	 คนเราเกิดมาหากไม่ได้เรียนรู้ฝึกฝนธรรมะ	
เป็นชีวิต	 อาคามี	 สั่งสมอวิชชา	 สั่งสมลาภ	 ยศ	
สรรเสริญ	 สุข	 หลง “จาตุมหาราช” อย่าง 
กระเห้ียนกระหือรอื	จนได้เสพสขุเป็น	“ดาวดึงส์” 
แล้วอยากให้นานที่สุดเป็น	 “ยามา”	 แล้วจะหยุด
พักเสวยผลเป็น	“ดุสิต” แล้วต้องการเนรมิตให้ได้
ด้วยตนเป็น “นิมมานรดี”	แล้วก็ต้องให้ได้บริวาร
มาคอยบ�ารุงบ�าเรอเป็น “ปรนิมมิตวสวัตตี”	 ถ้า
ไม่เรียนรู้ถอดถอนพวกนี้แล้วก็จะมีแต่สะสมสั่งสม
เทวดา	๖	พวกนี้ใส่จิต	จะเป็นเทวดาขาเน่า (เมื่อ
หมดจากความเป็นเทวดา ก็จะเวียนกลับคืนมา
สู่นรก) 
	 เทวดานัน้คอืของเก๊	เทวดาคอืความสขุ	รสสขุ	
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มันเป็นของเก๊	ของหลอก	ของเทจ็	อย่างอาตมาแต่
ก่อนกินพริกขี้หนูก็อร่อย	แต่ตอนนี้แตะเข้าไปแสบ
อย่างเดียวไม่มีแซบ!	 อันอื่นก็เหมือนกัน	 อันนี้มัน
หวาน	อันนี้เปรี้ยว	 ปะแล่ม	ๆ 	 ก็ไปติดรสอัสสาทะ
นี	้ รสอร่อย	(อัสสาทะ)	นี้มีแต่ในโลกีย์	 แต่โลกุตระ
แล้วไม่ม	ีมันไม่มีตัวตน	ความจริงมันอนัตตา	
	 ส่วนมันมีรสเปรี้ยวก็ได้รับเปรี้ยวเหมือนกัน
หมดไม่ว่าอรหันต์หรือปุถุชน	 กลิ่นอย่างนี้	 ทั้ง
พระพุทธเจ้าอรหันต์หรือปุถุชนก็สัมผัสเดียวกัน	
แต่ตวัทีเ่กดิจากความโง่อวชิชาเป็นรสสุข	รสอร่อย
นั่นต่างหากที่ไม่มีเหมือนกัน	อรหันต์สัมผัสหวานก็
หวานแต่ไม่มีอร่อย	 ไม่มีอัสสาทะ	 กลิ่นน้ีได้ช่ือว่า
หอม	ต่างกับเหม็น	แต่ความชอบใจกับไม่ชอบใจนี้
เป็นของคนสมมุติ	 แล้วคนที่มีชอบใจกับไม่ชอบใจ
ก็มีจริง	ๆ 	ส่วนคนที่หมดได้ก็หมดจริง	นี่คือนิพพาน
คืออนัตตา	 ไม่ใช่ไปนั่งสมาธินึกคิดเอา	ว่านิพพาน
คือพุทธเกษตรอย่างธรรมกายสอน	 นี่เป็นการตู่
พระพุทธเจ้า	
					อย่างอุบัติเทพระดับโสดาบันก็ไม่ยึดไม่ติดของ
ปุถุชน	 ของโลกีย์แล้ว	 พอมาสกิทาคามีก็ค่อย	ๆ  
ปลดปล่อยโสดาบันไปเรื่อย	ๆ 	 จนอุบัติเทพระดับ
อนาคามีก็หมดแล้ว	 โสดาบันหรือว่าสกิทาคาม ี
หรอืว่าโลกของกามารมณ์	กามคณุในเรือ่งภายนอก
หมดแล้ว	เหลือแต่เชื้อภายในเล็ก	ๆ 	น้อย	ๆ 	ก็เห็น
อาการ	ลิงค	นิมิต	อุเทส	ของมัน	อ่านอาการของ
พลังงานที่มันเป็นรูปราคะ	อรูปราคะ	มานะ	อุทธัจ
จะ	ยงัมธีลุลีะอองเศษเหลอือกี	แล้วกจ็ะต้องล้างให้
หมด	ทีเ่ป็นอาสวะ	เป็นอนุสัย	ต้องบรบูิรณ์หมดเลย	
เป็นการรูพ้้น	โดยพ้นอาสวะ	พ้นอนสัุยอกี	จึงได้เป็น
อรหันต์หรือวิสุทธิเทพ		อย่างนี้เป็นต้น
	 ก็ต้องมีญาณหยั่งรู้	 อ่านสภาวะเหล่าน้ันของ
จริง	ไม่ใช่ไปตรรกะเป็นแต่ภาษา	เป็นแต่ความคิด	
เป็นแค่ปรัชญา	แต่ต้องท�าให้เป็นของจริง	สภาวะ
จริง	ที่มีจริง	อาตมาก็พาพิสูจน์กัน	จนกระทั่งพวก
เรากม็คีนจริงมารวมตวักนัเป็นกลุม่เป็นก้อนขึน้มา
เรื่อย	ๆ 	 และของจริงของพระพุทธเจ้านี่นะมันจะ
ยั่งยืน	(sustainable)

 บทสรุป	 เทวดาแบบธรรมกายจึงเป็นเรื่อง
ของเทวนิยมเต็มบ้อง	 เพราะยังเสพอยู่กับสุข	 ไม่
ว่าจะเป็นกามสขุ	(สขุทีไ่ด้เสพสมใจในกามหรอืจาก
ทวารภายนอก)	หรือ	“อัตตทัตถสุข”	(สุขที่ได้เสพ
สมใจในอัตตาหรือจากทวารภายใน)	 จึงยังมีภพมี
ชาติอยู่ตลอดกาลนาน	จะวนเวียนอยู่กับภพที่เป็น
ความสุข-ความทุกข์		หรือภพของ	“นรก-สวรรค์”	
ไม่หมดสิ้นการวนเวียนไปได้		
	 ส่วนอเทวนิยมนั้น	เรียนรู ้	 “สุข-ทุกข์”	 ที ่
ชาวโลกีย์หรือชาวเทวนิยมทั้งหลายติดอยู่	 แล้ว
ลดละเลิก	“สุข-ทุกข์”	โลกีย์นั้น	ๆ 	ได้ส�าเร็จ	จนจบ
หมดสิ้น	“กิเลสาสวะ”	เกลี้ยงสนิท	เป็นสุขที่	“สงบ
จากกิเลส”	 หรือ	 “วูปสมสุข”	 จึงเป็นสุขที่ไม่ได ้
อยู่ใน	 “ภพ”	 ใด	ๆ 	อีกเลย	 และเป็น	 “สุข”	 ที่ไม่มี	
“ชาต”ิ	ก่อตวัตนขึน้มาอกีแล้ว	แม้จะปฏบิตักิระทัง่
บรรลุเป็น “วิสุทธิเทพ บริสุทธิ์สูงสุด”	แล้ว	ก็ไม่
ส�าคญัมัน่หมายว่าเทพนัน้เป็นตวัตนของเรา	จงึเป็น
ความสิ้นภพจบชาติที่ไม่เหลือ	“เทพเจ้า”	หรือไม่มี	
“พระเจ้า”	เป็นอัตตาใด	ๆ 	เพราะเป็น	“อนัตตา”
	 มีพุทธพจน์ยืนยันถึงโทษภัยของเป็นเทวดา		
หรือแม้แค่การตั้งจิตเป็นเทวดาเอาไว้ดังนี้
	 “..ผู้ประพฤติพรหมจรรย์	 ตั้งปรารถนาเพื่อ 
จะได้เป็นเทพเจ้าหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่ง	แม้ข้อนี้
กช็ือ่ว่าความขาด	ทะล	ุด่าง	พร้อยแห่งพรหมจรรย์	
ประพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์	 ประกอบด้วย 
เมถุนสังโยค	ไม่พ้นไปจากชาติ	ชรา	มรณะ	โสกะ	
ปริเทวะ	ทุกข์	โทมนัส	และอุปายาส	เรากล่าวว่า 
ไม่หลุดพ้นไปจากกองทุกข์ได้	ฯ”
	 “ดกูรภกิษทุัง้หลาย	ฉนันัน้เหมอืนกนั	สตัว์ทีจ่ตุิ
จากเทวดาแล้ว	จะกลบัมาเกดิในพวกเทวดามน้ีอย 
โดยที่แท้	 สัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้ว	 กลับไป 
เกิดในนรก	 ในก�าเนิดสัตว์ดิรัจฉาน	 ในปิตติวิสัย 
มีมากกว่า	 ฯลฯ...ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 ฉันนั้น 
เหมือนกนั	 สัตว์ที่จุติจากเทวดาแล้ว	 จะกลับไปเกิดใน
พวกมนุษย	์มีน้อยโดยที่แท้	สัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้ว	
กลบัไปเกดิในนรก	ในก�าเนดิสตัว์ดริจัฉาน	ในปิตตวิสิยัมี
มากกว่า	ฯลฯ.”	(จากพระไตรปิฎก	เล่มที่	๑๒	)
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เพราะเข้าใจชีวิตของท่านเพิ่มขึ้น	เราก็จะรู้เองได้ว่านี่คือ	“เหนือแนวคิด”!	 
	 ร่วมแสดงความยินดีหรือสนับสนุนโฆษณาองค์กร	หน่วยงาน	ตามรายละเอียดดังนี้		 	  
  
 อัตราโฆษณา “เราคิดอะไร”          อัตราโฆษณา ฉบับพิเศษ
     ขนาดหนังสือ	๑๙๐	x	๒๗๐	มม.                   “เหนือแนวคิด”	ขนาด	๑๕๐	x	๒๑๐	มม.

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

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

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

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

จากใจถึงใจ
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อสุรกายครองเมือง
(มณิโจรชาดก)

c  อสุรกายในคราบธรรมา  
ท�าประชาชอกช�า้ทุกข์เข็ญ  
แผนฆ่าผัวแย่งเมียเลือดเย็น
เล่ห์ซ่อนเร้นชั่วร้ายใจเลว.

 พระศาสดาประทับอยู่	 ณ	 เวฬุวันมหา-
วิหาร	ทรงปรารภพระเทวทัตว่า
	 “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	 เทวทัตพยายามฆ่าเรา	
ไม่ใช่ในบัดนี้เท่านั้น	 แม้กาลก่อนก็พยายามฆ่าเรา
มาแล้วเหมือนกัน	 แต่ถึงจะพยายามสักปานใด
ก็ตาม	ก็ไม่สามารถฆ่าเราได้”
	 แล้วทรงน�าเรื่องราวนั้นมาตรัสเล่า

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

 ในอดีตกาล	 มีทารกชายคนหนึ่งเกิดใน
ตระกูลคหบดี	 ที่หมู่บ้านไม่ไกลจากกรุงพาราณสี 
ครั้นเจริญเติบโตเป็นชายหนุ่ม	 บิดามารดาได้หา
กุลธิดาจากกรุงพาราณสี	 มาแต่งงานให้เป็น	
ภรรยาของบุตรชาย
	 นางชื่อว่า	 สุชาดา มีรูปร่างหน้าตาสะสวย 
งดงามราวกบัเทพธดิา ทัง้ยงัเป็นผูถ้งึพร้อมด้วย
ศีล	 ปฏิบัติสามีเป็นอย่างดี	 และปฏิบัติต่อพ่อผัว 

ร.ร.อนบุาลแสงเทยีนวทิยา	ต�านาน..เหลอืงอ�ามหติของ‘ธรรมโกย’	(สยามธุรกจิ	
๑๗	ม.ค.๔๑	–	๒๓	ม.ค.๔๒)		ซึง่ถกู“วชิามาร”	จากผูป้ระกาศตวัเป็นสาวก	อาศยั
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า	จนถึงจุดจบอย่างน่าสมเพช	---

สยามธุรกิจ-โรงเรียนอนุบาลจบลงอย่างไร
พระ-จบลงที่ว่า	 ในวันหน่ึงนายเผด็จพูดใน
วงอาหารว่า	 “มึงคอยดูคืนนี้ลูกสาวตาจันทร์	
เสร็จแน่”	พวกที่นั่งด้วยกันก็งง	อะไรจู่	ๆ	ค�า
พูดอย่างนี้หลุดจากปากพระได้อย่างไร	 ใช้
ภาษาแบบอันธพาล	 วันรุ่งขึ้นนายเผด็จก็พูด
อกีว่า	ลกูสาวตาจนัทร์เรยีบร้อยแล้วเมือ่คนืนี้
เอง	พระก็งงอะไรเรียบร้อย	แล้วเผด็จก็บอก
ว่า	ไอ้หนุม่พาหนไีปแล้ว	เสรจ็แล้วโรงเรยีนนีก้็
ต้องล้มไปโดยปรยิาย	เหตกุารณ์ทีผ่่านมาเป็น
ปี	บงัเอิญวนัหน่ึงอาตมาไปเจอนักเลงในพืน้ที่
นั้น	ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระเผด็จ	ด้วยความ

อกระทมขมขืน่	เขามาเล่าให้ฟังว่า	ท�าทกุอย่างตามค�าสัง่	รวมท้ังใช้หน่วยพทิกัษ์ป่า
ไปปล�า้ลกูสาวของตาจนัทร์เพือ่ให้อยูไ่ม่ได้		คน	ๆ 	นี	้ชือ่ทดิบุญ	เป็นคนคลองสาม...

https://thaidhammakaya.wordpress.com/2015/03/04/rape/

ส่งคนไปข่มขืนลูกสาวเจ้าของบ้าน เพื่อไล่ที่
สร้าง ‘จานบินธรรมกาย’ 
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โกลาหลขึ้นมาทันที	 มองหน้ากันไปมาด้วยความ
ตกใจกลัว	พระราชาก็ทรงรีบรับสั่งว่า
	 “จงปิดประตูเมืองทุกด้าน	 ตัดการสัญจรทุก
สาย	ค้นหาโจรให้เจอ”
	 พวกราชบุรุษ(คนของพระราชา)	 ก็ได้ท�าตาม	
พระราชโองการ	 ค้นทุกคนในที่นั้น	 จนเกิดการ	
เกรียวกราวใหญ่	ค้นไปกระทั่งถึงยานของบุตร
คหบด	ี	กไ็ด้พบป่ินมณขีองพระราชา	จงึจบัตวับตุร
คหบดีมัดแขนไพล่หลัง	ร้องตะโกนด้วยเสียงดัง	
 “จับโจรลักปิ่นมณีได้แล้ว จับโจรได้แล้ว”
	 แล้วทบุตลีากตวัไปมอบให้พระราชา	กราบทลู
ว่า
	 “ชายผูน้ีแ้หละเป็นโจรลกัขโมยป่ินมณ	ีพระเจ้า
ข้า”
	 พระเจ้าพาราณสีทรงรับปิ่นมณีมาพิจารณา	
แล้วทรงพยักหน้าแสดงว่าเป็นของพระองค์	 จึง 
ตรัสลงทัณฑ์โดยมิรอช้า
 “จงน�าตัวไปเฆี่ยน แล้วเอาไปตัดศีรษะทิ้ง
เสีย”
	 ราชบุรุษก็กระท�าตามนั้น	 เฆี่ยนบุตรคหบด	ี
แล้วก็หิ้วตัวไปทางประตูพระนคร	 เพื่อหมายจะ	
ตัดศีรษะ	นางสุชาดาก็ได้แต่ร้องไห้คร�่าครวญ	เดิน
ติดตามไปข้างหลัง	 พร�่าร�าพันอย่างรู้เลศเล่ห์ของ
พระราชาของพระราชาว่า
	 “สามีที่รัก	 พี่ต้องได้รับทุกข์ทรมานอย่างนี้	 ก็
เพราะน้องโดยแท้ทีเดียว”
	 ครั้นถึงที่ประหาร	 พวกราชบุรุษก็จับตัวนอน
ลงที่พื้นประหาร	 เตรียมตัดศีรษะของบุตรคหบด	ี
ขณะนั้นเองนางสุชาดาจึงตั้งจิตระลึกถึงคุณแห่ง
ศีลบริสุทธิ์ของตน	แล้วตัดพ้อคนดีในโลกว่า
	 “เทวดา (คนจิตใจสูงที่คอยดูแลรักษาคนมี
ศีลและคอยกีดกันคนชั่ว)ทั้งหลาย ไม่มีอยู่แล้ว
ในโลกนี้เป็นแน่	 หรือเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นเห็น
ปานนี้แล้ว	ก็ยังพากันไปค้างแรมเสียที่อี่น
 สมณพราหมณ์(นักบวชผู้สงบระงับกิเลส) 
ทั้งหลาย ที่เขาสมมุติว่าเป็นผู้รักษาโลก ไม่มีอยู่
ในโลกนี้แล้วเป็นแน่แท้ จึงปล่อยให้คนทุศีล(ไม่มี
ศีล)ทั้งหลาย	 กระท�ากรรมชั่วอันแสนสาหัสได้ถึง

แม่ผัวด้วยความเคารพยิ่ง	นางขวนขวายเอาใจใส่
กิจทั้งหลายสม�่าเสมอทุกวัน	 จึงเป็นที่รักมากของ
สามี	 ทั้งสองได้อยู่ร่วมกันด้วยความสมัครสมาน	
อบอุ่นรักเดียวใจเดียวต่อกันดียิ่ง
	 อยู ่กันมาจนกระทั่ง...วันหนึ่ง	 นางสุชาดา	
อยากจะไปเยี่ยมเยียนบิดามารดาของตนในกรุง
พาราณสี	บุตรคหบดีจึงบอกกับภรรยาว่า	
	 “ดีแล้วน้องรัก	ควรไปเยี่ยมท่านด้วยกัน”
	 ทั้งสองพากันขึ้นยานเดินทางไป	 สามีน่ังหน้า
ขับยาน	 ส่วนภรรยานั่งข้างหลัง	 เข้าสู่พระนคร 
พาราณสี
	 วันนั้นเอง	 พระเจ้าพาราณสีประทับบนคอ
ช้างตัวประเสริฐ	 กระท�าทักษิณพระนคร	 (เวียน
ขวารอบพระนคร)	 	 พอเสด็จผ่านมาถึงยานของ
บุตรคหบดี		ได้ทอดพระเนตรเห็นนางสุชาดาที่ลง
มายนือยูข้่างยาน	ก็ถกูรปูโฉมอนังดงามของนาง
รัดรึงพระทัยแรงกล้า บังเกิดจิตปฏิพัทธ์ยิ่งนัก 
ถึงกับตรัสสั่งอ�ามาตย์ว่า
	 “ท่านจงไปไต่ถามดูว่า	 นางงามคนนั้นมีสามี	
แล้วรึยัง”
	 ครั้นอ�ามาตย์ไปสอบถามได้ความแล้ว	 ก็กลับ
มากราบทูล
	 “ขอเดชะ	 นางมีสามีแล้ว	 ชายที่ยีนอยู่ข้างๆ	
นั่นแหละเป็นสามีของนาง	พระเจ้าข้า”
	 แม้จะทรงได้สดับอย่างนั้น	 แต่ไม่อาจทรง 
อดกลั้นจิตปรารถนารักใคร่ไว้ได้ ทรงถูกกาม
กิเลสรุมเร้าให้เร่าร้อนรุนแรง	ถึงกับทรงด�าริว่า
 “เราจะต้องฆ่าสามีเสียด้วยอุบาย แล้วยึด
เอาสาวงามนั้นมาครอง”
	 ทรงคิดอุบายแล้วดึงปิ่นมณี	(เคร่ืองประดับ	
ส�าหรับปักผม)	 ออกมาย่ืนให้ทหารคนสนิท	 ทรง	
กระซิบให้ได้ยินเพียงสองคนเท่านั้น
	 “เจ้าจงเอาปิ่นมณีน้ีไป	 ลักลอบซุกซ่อนไว้ใน
ยานของชายท่ียืนอยู่กบัสาวงามนัน้	แล้วรีบกลบัมา”
	 เมือ่พระราชาทอดพระเนตรเหน็ทหารคนสนทิ
กลับมาแล้ว	ทรงประกาศว่า
 “ป่ินมณีของเราหายไป ป่ินมณขีองเราหายไป”
	 ประชาชนบริเวณนั้นทั้งหมด	พากันแตกตื่น

5
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เพียงนี้	มองหาบุคคลผู้ที่จะห้ามปรามไม่มีอยู่เลย”
	 เมื่อนางสุชาดาผู้สมบูรณ์ด้วยศีลคร�่าครวญ	
อยู่อย่างนี้	เป็นผลดลบันดาลให้ที่ประทับของท้าว
สักกะจอมเทพ (หัวหน้าใหญ่ของคนผู้มีจิตใจ
สงู) เกดิความรุม่ร้อนขึน้ทนัท	ีจงึทรงสอดส่องด้วย
ทิพยเนตร(ตาทิพย์สามารถมองทะลุเห็นกิเลสได้)
ทรงทราบเหตุที่พระเจ้าพาราณสีกระท�ากรรมช่ัว
หยาบนัก	 ท�าให้นางสุชาดาผู้สมบูรณ์ด้วยศีลต้อง
ทุกข์ยากล�าบาก
	 จึงเสด็จจากเทวโลก(โลกของคนจิตใจสูง)	 ใน	
ทันใดนั้น	 แล้วทรงใช้ฤทธานุภาพของพระองค์	
บันดาลให้พระเจ้าพาราณสีผู้เลวทราม	สับเปลี่ยน
ตัวไปนอนอยู่แทนที่บุตรคหบดี	 ส่วนบตุรคหบดกี็
ให้ทรงเครือ่งพร้อมสรรพเยีย่งพระราชา		แล้วสลบั
กันให้ประทับนั่งอยู่บนคอช้าง
	 ช่วงจังหวะน้ันเอง	 เพชฌฆาตก็เงี้อดาบขึ้น
ฟันฉับลงไป	 	 พระเศียรของพระเจ้าพาราณสีก็
ขาดกระเด็นในทันที	แล้วท้าวสักกะจอมเทพก็ทรง 
แสดงพระกายของพระองค์ให ้ปรากฏ	 	ทรง
ประกาศความจริงแก่ชาวพระนครทั้งปวง	 ทรงให้
ประชาชนเห็นชอบที่จะกระท�าราชาภิเษกแก่บุตร
คหบดี	และแต่งตั้งนางสุชาดาเป็นอัครมเหสี
	 เหล่าอ�ามาตย์	พราหมณ	์และคหบดีทั้งหลาย	
ต่างก็เห็นชอบด้วย	ล้วนชื่นชมยินดีว่า
 “พระราชาอธรรมสิ้นพระชนม์แล้ว บัดนี้
พวกเราจะได้พระราชาทีท่รงธรรม ซึง่ท้าวสกักะ
ทรงประทานมา”
	 ท้าวสักกะทรงเห็นประชาชนทั้งมวลพากันพึง
พอใจ	จึงทรงตัดเตือนแก่บุตรคหบดีว่า
 “ดูก่อนมหาราช   นับแต่นี้ไป ขอให้ท่าน 
ครองราชย์โดยธรรมเถิด อย่าเป็นอธรรมิกราช 
(พระราชาผู้ไม่ตัง้อยูใ่นธรรม)เลย	เพราะจะท�าให้
ฝนตกในเวลาที่ไม่ควรตก	 	 แต่เวลาที่ควรตกกลับ 
ไม่ตก
	 พระราชาผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมนั้น	 ย่อมต้องจุติ
(ตกร่วง)จากฐานะคือสวรรค์	 (สภาวะสุขของผู้มี	
จิตใจสูง)

	 พระราชาผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมนั้น	ใช่ว่าจะได้รับ
ความทุกข์ยากเข็ญ	ด้วยเหตเุพียงประมาณเท่านี้ก็
หาไม่	ยังจะต้องเร่าร้อนใจอีกมากนัก”
	 ประทานโอวาทแล้ว	 ท้าวสักกะจอมเทพก็
เสด็จกสับคืนสู่เทวสถาน(ที่อยู่ของคนที่มีจิตใจสูง)	
ของพระองค์	 ส่วนพระราชาองค์ใหม่ก็ได้ครอง
ราชสมบัติโดยธรรม	 ทรงบ�าเพ็ญทางสู่สวรรค์ให้
บริบูรณ์ตลอดไป

..................
	 พระศาสดาตรัสชาดกนี้จบแล้ว	ทรงเฉลย
 “พระเจ้าพาราณสผีูไ้ม่ตัง้อยูใ่นธรรมนัน้ ได้
มาเป็นพระเทวทัตในบัดนี้  ท้าวสักกะจอมเทพ 
ได้มาเป็นพระอนุรุทธนั่นเอง นางสุชาดาได้มา
เป็นพระนางพิมพา ส่วนบุตรคหบดีนั้นก็คือเรา
ตถาคตในบัดนี้”

(พระไตรปิฎกเล่ม		๒๗		ข้อ	๒๓๗	

อรรถกถาแป™ลเล่ม	๕๗	หน้า	๒๓๙)

ตัวชี้วัด
การศึกษาที่ผิดพลาดก็คือ
สังคมเดือดร้อนมากขึ้น
•	ดร.ใจเพชร	กล้าจน	(หมอเขียว)
				18	เมษายน	2559

สนับสนุน	“เราคิดอะไร”
กลุ่มจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

5
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• นายหนุนดี

 ขอน�าบทความของคณุเปลว	สเีงนิ	จาก	น.ส.พ. 
ไทยโพสต์	หัวข้อ	“นี่คือ...	ค�าตอบ	‘ประชามติ’?”	
ของวันท่ี	๑๓	สิงหาคม	๒๕๕๙	เพื่อบันทึกไว้เป็น
ประวัติศาสตร์ก่อนและหลงัเหตกุารณ์พลเมอืงไทย
ออกเสียงลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญอย่าง
ท่วมท้น	เมื่อ	๗	ส.ค.	๕๙	ดังนี้	
	 ๒+๒	เป็นเท่าไหร่?
	 คนทั้งโลก	ตอบ	“ไม่ต้องคิด”
	 “เป็น...	๔”!
	 เหมือนวินาศกรรม	 ที่	 “หัวหิน-ประจวบฯ,	
พังงา,	กระบี่,	 ตรัง,	สุราษฎร์ฯ,	นครศรีฯ-ภูเก็ต”	
คืน	๑๑	ต่อ	๑๒	สิงหา	๕๙
	 ทั้งโลก	ตอบ	“ไม่ต้องคิด”	ได้ทันทีเหมือนกัน

	 เป็น......
	 “ถ้าผมอยู่ไม่เป็นสุข	 ใครก็อย่าหวังว่าจะได้อยู่
เป็นสุข”!?
	 เพื่อนที่ลอนดอนโทร.มา	 BBC	 วิเคราะห์
สถานการณ์สัน้	ๆ 	สวนควนัระเบิดขณะยงัไม่ทนัจาง	
ฟันธงว่าถงึเป็นพืน้ทีภ่าคใต้	แต่นี.่...	“ไม่ใช่กลุม่โจร
ก่อการร้าย	๓	จังหวัดใต้”!
	 ส�านักข่าวทั่วโลก	ก็ฟันธง...
	 “นีไ่ม่ใช่และไม่เกีย่ว	กลุม่ก่อการร้ายมสุลมิ-ไอซสิ”!
	 ในเมือ่ไม่ใช่ฝีมอืโจรแยกดนิแดนและไอซสิ	แล้ว 
กลุ่ม-แก๊ง	“ก่อการดี”	รายไหน	เป็นผู้ลงมือ?
	 ย้อนกลับไป	๑๖	สิงหา	๕๘	หลังปั่นเทิดพระ
เกียรติ	“ไบก์	ฟอร์	มัม”

“นี่คือ...ค�าตอบ ‘ประชามติ’?”

• นายหนุนดี
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	 รุ่งขึ้น	๑๗	สิงหา
	 ระเบิดราชประสงค	์ฝีมือแก๊งต่างชาติผสมใน
ชาติที่ซุกอยู่ย่าน	“มีนบุรี”!
	 และครั้งนี	้๗	สิงหา	๕๙	ท�าประชามติ
	 ผล...ด ้วยเสียงกว่า	 ๖๐%	 เห็นชอบร่าง
รัฐธรรมนูญ	 และเห็นชอบ	 ๕	 ปีแรก	 ให้มี	 ๒๕๐	
ส.ว.จากสรรหา	ร่วม	ส.ส.เป็นรัฐสภา	โหวตเลือก
นายกฯ	ได้
	 หัวค�า่	๖	สิงหา	“สถานการณ์น�า”	ที่นราธิวาส
	 “สุไหงโก-ลก	 -ระแงะ-รือเสาะ-แว้ง-ยี่งอ-
ตากใบ-เจาะไอร้อง-จะแนะ”	ถูกก่อวินาศกรรม
	 แต่ผลประชามต	ิภาคใต้	“ยกภาค”	เห็นชอบ
	 ยกเว้น	๓	จว.	“ยะลา-นราฯ-ปัตตานี”	พื้นที่
คนการเมือง	“กลุ่มหนึ่ง”	ควบคุม	ไม่เห็นชอบ!
	 ห่างไปอีก	๓	วัน	ถึง	๑๑	สิงหา	ตอนกลางวัน	
ก็วินาศกรรม	ระเบิดที่ตลาดเซ็นเตอร์พอยต	์กลาง
เมืองตรัง
	 ต่อเนือ่งใน	๗	จงัหวดัใต้	เหมอืนจดุประทดัตบั
	 ช่วง	๑๑	ส.ค.	........
	 ๒๒.๑๕	น.	ระเบิดหน้าบาร์เบียร	์หัวหิน
	 ๒๓.๑๐	น.	ระเบิดแยกถนนเสละคราม	หัวหิน
	 ต่อเนื่อง	๑๒	ส.ค.	.........
	 ๐๒.๐๐	 น.	 ไฟไหม้	 “ลีมาร์ทซุปเปอร์ค้าส่ง”	
กลาง	เมืองตรัง
	 ๐๒.๑๕	น.	ไฟไหม้ตลาดนัดบางเนียง	ตะกั่วป่า	พังงา
	 ๐๓.๑๕	น.	ไฟไหม้ห้องแถว	หน้าหาดอ่าวนาง	กระบี่
	 ๐๓.๓๐	 น.	 ไฟไหม้ร้านจ�าหน่ายพลาสติก 
สุราษฎร์ฯ
	 ๐๕.๐๐	น.	ไฟไหม้ห้างเทสโก้	โลตัส	นครศรีฯ
	 ๐๘.๐๐	 น.	 ระเบิดหน้าสถานีต�ารวจภูธร	 -	
ต�ารวจ	 น�า้	สุราษฎร์ฯ
	 ๐๘.๔๑	น.	ระเบิดหน้าหาดและป้อมยามหน้า 
ป่าตอง	ภูเก็ต
	 ๐๙.๐๐	น.	ระเบิดหอนาฬิกา	อ.หัวหิน
	 ๐๙.๑๐	 น.	 ระเบิดหน้าร้านอาหารตะเกียง	
ตะกั่วป่า	จ.ภูเก็ต
	 พล.ต.ดนัย	กฤตเมธาวี	ผู้บัญชาการศูนย์การ

ทหารราบ	ค่ายธนะรัชต์	อ.ปราณบุรี	บอกว่า
	 “......พบว่ามกีารวางวตัถรุะเบิดล่วงหน้า	๒	วนั	
วางในลักษณะเว้นช่วงการระเบิด	 ตั้งใจให้คล้าย
กับการก่อเหตุในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 แต่การ
ประกอบระเบิดไม่เหมือนกัน”
	 “นักข่าวสายหลัก”	ให้ข้อสังเกตด้วยทึ่ง	กรณี	
“ระเบิดต่อเนื่อง”	ว่า	ขณะเหตุเกิดที่หัวหิน	ใคร	ๆ 	
ก็ยังไม่ทันจับต้นสายปลายเหตุ
	 แต	่“โจนาธาน	เฮด”	ผู้สื่อข่าวบีบีซีคนที่เพิ่ง
ตั้งค�าถามยัดปากอภิสิทธิ์ไปวันก่อน	 โผล่ในพื้นที่
เกิดเหตุเหมือนญาณหยั่งรู้ล่วงหน้า	 รายงานข่าว
ออกไปเป็นฉาก	ๆ
	 แทบจะ	“ก่อนระเบิด”	ด้วยซ�้ามั้ง!?
	 รู้หมด	รู้เร็ว	รู้ละเอียด	กระทั่งว่า	ระเบิดซุก
ตรงไหน	 จุดชนวนระเบิดแบบไหน	 ตั้งเวลาแต่ละ
จุดห่างกันเท่าไหร่นาท	ีใครเจ็บ-ใครตาย	กี่คน?
	 เรยีกว่าต่างชาต	ิ“บีบซี-ีรอยเตอร์-ซเีอน็เอน็”	
รู้เร็ว	 รู้ละเอียด	 รู้ก่อน	 ฉับพลัน	 เหมือนพากย์
เหตุการณ์สด	ๆ 	เป็นฉาก	ๆ
	 ขณะในเมืองไทยยังงงงัน	แต่	BBC	พาดหน้า
จอ	BREAKING	NEWS	แล้วว่า
	 THAILAND	BOMB	ATTACKS
	 Atleast	3	killed	in	series	of	bomb	attacks
	 “โจนาธาน	เฮด”	คนนี้	ปูมประวัติ	มีว่า....
	 “เคยถกูด�าเนินคด	ีข้อหาหมิน่สถาบนั	กรณนี�า
ค�าบรรยายภาษาอังกฤษของนายจักรภพ	เพ็ญแข	
ที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ
	 รวมทัง้แปลบทเสวนา	‘วรีะ-ณฐัวฒุ’ิ	สองแกน
น�า	นปช.ซึง่เข้าข่ายหมิน่สถาบนั	เป็นภาษาองักฤษ	
ออกเผยแพร่”
	 ดไูป-ดมูา	เหตคุรัง้นี	้ทีเ่จาะจงวนัส�าคญั-สถานที่
ส�าคญั-หลงัเรือ่งส�าคญั	จะมาในลลีาราชประสงค์ที ่
“นอกชาติ-ผสมในชาติ”	หรือเปล่าไม่รู้นะ
	 เมื่อนึกย้อน	มันก็มี	“สัญญาณเตือนภัย”	อยู่
เหมือนกัน
	 -๓	 สิงหา	 เว็บไซต์สถานทูตสหรัฐฯ	 ในไทย	
ประกาศ
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	 “ให้ชาวอเมริกันในไทยระมัดระวัง	 และหลีก
เลี่ยงพื้นที่ที่มีฝูงชนและการชุมนุม”
	 พร้อมเตือน	“บคุคลทัว่ไป	รวมถงึชาวต่างชาติ	
อาจถกูควบคมุตวัได้หากวพิากษ์วจิารณ์	คสช.	หรอื
สถาบันกษัตริย์ในที่สาธารณะ”
	 -๔	สิงหา	รอยเตอร์สัมภาษณ	์“ทักษิณ	ชินวัตร”
	 “ร่างรฐัธรรมนญูทีร่ฐับาล	คสช.สนบัสนนุ	เป็น
ร่างฯ	ฉบับโง่เขลา	เป็นเหมือนการสืบทอดอ�านาจ
รัฐบาลทหาร	 และเป็นไปไม่ได้ที่รัฐบาลจากการ
เลอืกตัง้ในอนาคต	จะน�ามาใช้ปกครองประเทศ	มัน
เป็นเหมือนฝันร้ายแห่งความย้อนแย้งและสับสน”
	 -๕	สิงหา	นอกจากให้สัมภาษณ์รอยเตอร์แล้ว
	 ทักษิณให้	 “ลูกโอ๊ค”	 โพสต์	 fb	 ถึงเหตุที่ไม่
รับรางรัฐธรรมนูญไว้	 ๖	 เหตุผล	 และ	 “ลูกโอ๊ค” 
ลงท้ายโพสต์	ว่า
	 สรุปปิดท้าย	คุณพ่อผมได้กล่าวไว้ว่า.....
	 “ไม่มีประเทศใดในโลกที่จะเห็นแสงแห่ง
อนาคตที่ชัดเจนได้	 หากขาดซึ่งรัฐธรรมนูญที่ 
เกื้อหนุนให้ประชาชนมีความหวังในชีวิต
	 และขาดซึ่งรัฐธรรมนูญที่ส่งเสริมศักยภาพ
ในการสร้างความเป็นไปได้ใหม่	 ในสังคมและ
ระบบเศรษฐกิจแบบใหม่	 ที่สอดคล้องกับนานา
อารยประเทศทั่วโลก”
	 -๖	สิงหา	“ก่อนวันลงประชามติ”
	 สถานทูตสหรัฐฯ	 ส่งเจ้าหน้าท่ี	 ๓	 คน	 ไป
สงัเกตการณ์ขัน้ตอนการลงประชามตใิน	๓	จงัหวดั	
นครศรีฯ-พัทลุง-สงขลา
	 เมื่อสอบถาม	 “มาจากฝ่ายใดของสถานทูต”	
กลับปฏิเสธให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	ด้วย
ท่าทียโส
	 -๗	สิงหา	“ประชามติ”
	 เสียงข้างมาก	 ทั้งแดง-ทั้งขาว-ทั้งเหลือง	
มากกว่า	๑๖	ล้านเสยีง	เหน็ชอบ	“รฐัธรรมนญู	ฉบบั
โง่เขลา”	รวมทั้งค�าถามพ่วง	ประเด็น	๒๕๐	ส.ว.
	 ทักษิณ	“หน้าหัน”	ด้วยฉาดเบ้อเร่อ!
	 -๘	 สิงหา	 “เกล็น	 เดวีส์”	 เอกอัครราชทูต
สหรัฐฯ	ไปโผล่พังงา

	 “ขอให้รัฐบาลกลับคืนสู ่การปกครองโดย
รัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งในระบอบ
ประชาธิปไตยโดยเร็วที่สุด	เท่าที่จะเป็นไปได้
	 และหนทางหนึ่งในการกลับคืนสู่การปกครอง
โดยรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้ง
	 ขอเรียกร้องอย่างยิ่ง	 ให้รัฐบาลยกเลิกการ
จ�ากัดเสรีภาพของพลเมือง	 ซึ่งรวมถึงการจ�ากัด
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุม
โดยสงบ”
	 -๙	สิงหา	กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ	โดย	
“เอลิซาเบธ	ทรูโด”	โฆษก
	 “สหรฐัฯ	ขอเรยีกร้องให้เจ้าหน้าทีข่องไทยเดนิ
หน้าตามข้ันตอนเพือ่ให้ได้รฐับาลพลเรอืนทีม่าจาก
การเลือกตั้งของประชาชนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้
	 และเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกข้อจ�ากัดใน
เรื่องเสรีภาพของพลเรือน	 รวมถึงเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น	 และสิทธิในการชุมนุมอย่าง
สนัต	ิซึง่ประชาชนไทยจะได้สามารถเปิดการเจรจา
หารือเกี่ยวกับอนาคตทางการเมืองของประเทศ”
และ	๑๒	สิงหา.	...
	 ท่ามกลางซาก	 ชีวิต	 และความตาย	 จาก
วินาศกรรม	 เมื่อ	 “ร่างรัฐธรรมนูญ”	ผ่าน	อันผิด
ไปจากที่	“บางคน-บางประเทศ”	ต้องการให้เป็น
	 “สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�า
ประเทศไทย”	 โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก	 “U.S.	
Embassy	Bangkok”
	 We	express	our	deepest	sympathy	to	all	
those	affected	by	the	bombings	in	Thailand.	
Our	thoughts	are	with	the	victims	and	their	
families.
	 ครบั...เรือ่งทีเ่ราคยุ	“กลางซาก”	บนการแอบ
สะใจของใครบางคน-บางพวก	ก็ประมาณนี้.
 ขอสรุปเหตุการณ์ต่าง ๆ  ที่คุณเปลว สีเงินได้
เขียนมาว่า ถ้าเหตุการณ์ยังไม่สงบ ก็ขอให้เลื่อน
การเลอืกตัง้ออกไป  และขอให้คสช .อยูด่แูลความ
สงบของคนในชาติต่อไป จนกว่าจะไม่มีเหตุร้ายใด ๆ .
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• ฟ้าสาง

	 ช่วงเดือนท่ีผ่านมาเป็นฤดูแห่งการสอบเพื่อ
เข้าสู ่รอบสุดท้าย	(Final)	บนเส้นทางมหาบัณฑิต 
ของนกัศกึษาปรญิญาโทของฉนั	หลงัจากทีผ่่านการ
ท�ารายงานวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 ก็จะมาสอบ
ประมวลความรู	้(Comprehensive)	หรือการสอบ
ข้อเขียนพิสดารที่จะมาวัดความรู้	 ความสามารถ
ของนกัศกึษาในการน�าหลักวชิาการ	ทฤษฎ	ีแนวคดิ
และประสบการณ์ในการเรยีนต่าง	ๆ 	ทีไ่ด้รบัทัง้หมด
สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้หรือไม่	 หรือเรียกอีก
อย่างหนึ่งง่าย	ๆ 	ก็คือ	สอบเตรียมความรู้ว่าพร้อม
ที่จะเป็นมหาบัณฑิตแล้วหรือยัง	
	 การสอบของคณะรัฐประศาสนศาสตร์จะมี
การสอบ	๓	 กลุ่มด้วยกัน	 สอบอาทิตย์ละกลุ่ม	 ๓	
กลุ่มก็จะสอบ	 ๓	 อาทิตย์ด้วยกัน	 เมื่อสอบเสร็จ
กลุม่สดุท้ายฉนัจงึมเีวลากลบัมาช่วยงานทีภ่ผูาฟ้าน�า้ 
ห้องเรียนท่ี	 ๓	 ซึ่งจะมีการจัดงานวันแม่แห่งชาติ

เนื่องในโอกาส	๑๒	สิงหาคมพอดี		
 โดยรบัหน้าทีต่รวจเรยีงความและบทร้อยกรอง 
รวมทั้งรูปวาดของน้อง	ๆ นักเรียนสัมมาสิกขา	 ทั้ง
ชั้นอนุบาล	ประถมจนถึงมัธยมศึกษา	ที่น้อง	ๆ 	จะ
ได้แสดงออกถึงความรักและเทิดทูนบูชาแม่	
	 และในวันที่	 ๑๒	 สิงหาคมก็มีการจัดตลาด 
อาริยะถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนาง
เจ้าสริกิติิ	์พระบรมราชนินีาถ	ผูเ้ป็นแม่ของแผ่นดนิ	
ณ	ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย	 สาขาจังหวัด
เชียงใหม่	ซึง่ฉนักไ็ด้มโีอกาสไปร่วมกจิกรรม	และได้ 
ช่วยถ่ายทอดสดบรรยากาศผ่านทาง	 Facebook	
Live	ของเพจกองทัพธรรม	FP	ให้ผู้ชมทางไกลได้
ติดตามรับชมบรรยากาศไปด้วย	
	 ครั้งนี้ได้มีเวลาอยู่นานกว่าทุกครั้งในตลอด
ระยะเวลา	 ๒	 ปีที่ผ่านมา	 เพราะจบคลาสแล้ว	
สอบเสร็จแล้ว	 รอเพียงการประกาศผลเท่านั้นว่า

บทเส้นทางนักศึกษา (๒๓)
“เรยีนจบทางโลก แต่ยงัเรยีนไม่จบทางธรรม”

• ฟ้าสาง

กราบขอบพระคุณหลวงปู่สมณะโพธิรักษ ์
ที่เมตตาให้สัมภาษณ์ในการท�าวิจัยเรื่อง 
“แนวคิดและกระบวนการบริหารระบบ
สาธารณโภคีของชาวอโศก
กรณีศึกษา : หมู่บ้านชุมชนราชธานีอโศก 
ต.บุ่งไหม อ.วารินช�าราบ จ.อุบลราชธานี” 
รวมทั้งท่านสมณะ ท่านสิกขมาตุ 
ผู้ใหญ่ชาวชุมชน ญาติธรรม 
ที่เป็นพลังช่วยผลักดันให้งานวิจัยส�าเร็จ
สามารถคว้าเกรด ๔.๐๐ มาได้
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จะสอบผ่านได้หรือไม่	 จึงได้มีเวลาและโอกาสที่จะ
ได้ช่วยงานผู้ใหญ่มากขึ้น	 รวมไปถึงงาน	 “ดูแล
คน”	 หรือการเป็น	 “แม่ไก่”	 นั่นเอง	 ซ่ึงเป็น
งานหลักของชาวภูผาฟ้าน�้าที่จะฝึกฝนให้แต่ละ
คนได้เรียนรู้จิตวิญญาณของตนเอง	 รวมไปถึง
เรียนรู้ที่จะเข้าไปในกล่องในวิญญาณของเด็ก	ๆ  
เหมือนที่ครูบาอาจารย์ได้สอนฉันว่าการฝึกเป็น
แม่ไก่ก็เพื่อรู้เราเพื่อรู้เขา	รู้เขาเพื่อรู้เรา	และช่วย
เขานัน่เอง	เดก็	ๆ 	แต่ละคนทีเ่ป็นดัง่กระจกเงาทีจ่ะ
สะท้อนกิเลสที่มีอยู่ในตัวเราแต่ละคนให้ได้ส�ารอก
ออกมา	เพื่อจะได้ก�าจัดกิเลสเหล่านั้นนั่นเอง
	 การมาฝึกเป็นแม่ไก่ก็เพื่อจะได้ฝึกขัดเกลา
กิเลสที่อยากได้ดั่งใจ	 ฝึกเป็นคนไม่ตั้งภพ	 ไม่ท�า
อะไรตามภพ	แต่จะท�าอะไรตามหมู่กลุ่ม	ท�าอะไรที่
เป็นประโยชน์ส่วนรวม	ฉนัได้รบัประโยชน์มากมาย
จากการฝึกเป็นแม่ไก่ที่แทบจะอยู่ด้วยกันตลอด 
๒๔	 ชั่วโมง	 ฝึกเป็นผู้ฟังที่ดีของเด็ก	ๆ 	 และคอย
สังเกตถึงภพของน้อง	ๆ 	แต่ละคน	 เด็ก	ๆ 	ก็จะมี
หลากหลายจริต	 หลายนิสัย	 แต่เราจะฝึกเป็นผู้
บรกิารเค้าได้อย่างไร	โดยทีจ่ะไม่ท�าตวัเป็นผูจ้ดัการ
ที่จะให้น้อง	ๆ 	มาท�านู่นท�านี่ตามใจเรา	นี่แหละเป็น
โจทย์ใหญ่ท่ีท้าทายกเิลสของแม่ไก่เลยทเีดยีว	ทีจ่ะ
ไม่ท�าอะไรตามใจตัวเอง	 แต่จะเป็นเสมือนผู้ดูแล	
คุม้ครองภยั	และคอยให้สัมมาทฐิแิก่เขาภายใต้เส้น
ด้ายสายศีลของโรงเรียนสัมมาสิกขา
	 การดูแลคนท�าให้ฉันได้	 “เห็นทุกข์”	 มากขึ้น	
แต่กลับ	 “ทุกข์”	 น้อยลง	 เพราะการอยู่กับคนได้
ช่วยขดุคุย้อาสวะอนสุยัของเราออกมา	กเิลสอะไร
ที่ยังนอนเนื่องอยู่ในจิต	ก็จะค่อย	ๆ 	ถูกกระทุ้งออก
มาเพือ่ให้เราได้ล้าง	ได้ท�าความสะอาดจติวญิญาณ
ให้ใสสะอาดยิ่งขึ้น	เป็นผู้มีความเบาแห่งภาระของ
กิเลสยิ่งขึ้น	ๆ 	 ย่ิงฉันได้พยายามฝึกฝนตนเองที่จะ
ล้างภพ	ล้างอัตตา	ล้างโลกธรรมไม่ท�าอะไรตามใจ
ตัวเองแต่ท�าอะไรตามที่หมู่กลุ่มขาดแรงงาน	 ก็
ท�าให้ฉันได้ขยับเข้าถึงความเบา	 ความสบายที่ได้	
“เห็นทุกข์”	มากขึ้น	แต่เรากลับ	 “ทุกข์”	น้อยลง	
ซึ่งเป็นความอัศจรรย์ของธรรมะโดยแท้

	 และด้วยอานสิงส์ของบญุน�าพาทีไ่ด้ฝึกฝนเป็น
ผู้ไม่เอาแต่ใจตน	 บวกกับความเพียรพยายามที่
ขยนัขนัแขง็	สูก้บักเิลสทีข่ีเ้กยีจในการอ่านหนงัสอื 
ข้ีเกียจขวนขวายในการเรียนมาอย่างโชกโชน	 ก็
ส่งผลให้ฉันสามารถสอบผ่านการสอบข้อเขียน
พิสดาร	 (Comprehensive)	 ได้ในการสอบคร้ัง
แรก	 ส่งผลให้ฉันส�าเร็จการศึกษาปริญญาโท
อย่างสมบูรณ์	หลังจากร�่าเรียนมาเป็นเวลา	๒	ปี
ตามหลักสูตร	 จากจ�านวนนักศึกษาปริญญาโทใน
หลักสูตรเดียวกันจ�านวน	๑๔๑	คน	แต่สอบผ่านใน
รอบนี้เพียง	๕๐	คนเท่านั้น
	 ต้องขอกราบขอบพระคุณหลวงปู่สมณะโพธิรักษ ์
ที่เมตตาให้สัมภาษณ์ในการท�าวิจัยเรื่อง “แนวคิด
และกระบวนการบริหารระบบสาธารณโภคีของ 
ชาวอโศก กรณศึีกษา : หมูบ้่านชุมชนราชธานอีโศก 
ต.บุง่ไหม อ.วารนิช�าราบ จ.อบุลราชธาน”ี	รวมทัง้ 
ท่านสมณะ	 ท่านสิกขมาตุ	 ผู ้ใหญ่ชาวชุมชน 
ญาติธรรมอีกหลายท่านที่เป็นแรงพลังช่วยผลัก
ดันให้งานวิจัยนี้ได้สามารถส�าเร็จออกมาได้	ซึ่งฉัน
สามารถคว้าเกรด	 ๔.๐๐	 มาได้เฉพาะผลงานวิจัย
ครัง้นี	้ถอืเป็นตวัจบของปรญิญาโท	ด้วยความเพยีร 
และงานวิจัยช้ินน้ียังได้เป็นตัวแทนในการพรี
เซนต์อีกด้วย	 ถือเป็นความภาคภูมิใจน้อย	ๆ 	ท่ีลูก
หลานพญาแร้งตัวนี้ได้น�าค�าสอนของหลวงปู่อัน
เป็นแนวทางของพุทธศาสนาไปเผยแพร่ในวงการ 
การศึกษาให้ขยายกว้างไกลต่อได้แม้เล็กแม้น้อย	
	 บนเส้นทางนักศึกษาปริญญาโทได้ประสบ
ความส�าเร็จแล้ว	 เหลือเพียงเข้าสู ่พิธีรับมอบ
ปริญญามหาบัณฑิตในเดือนมกราคม	ปี	๒๕๖๐	ก็
จะส�าเร็จเป็นมหาบัณฑิตโดยสมบูรณ์	 แต่บนเส้น
ทางธรรมนัน้เรายงัคงต้องพากเพยีรเรยีนศกึษาต่อ
ไปอกีไม่มกี�าหนด	ท�ามากกไ็ด้มาก	ท�าน้อยกไ็ด้น้อย	
มีแต่ผู้มุ่งมั่น	 เอาจริงเอาจังเท่านั้นจึงจะสามารถ
ส�าเร็จการศึกษาบนเส้นทางธรรมสายนี้ได้	 และ
ฉันก็จะขอเป็นผู้ที่ฝึกฝนความเพียรเรียนรู้ศึกษา
บนเส้นทางสายนี้ตลอดไป...
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โป้ง..รวย
เส้นทางสู่สวรรค์

เชิญนะจ๊ะ

 คนดีคนชั่ว	 อย่าโทษกรรมเก่ากันมากนัก
เพราะจะท�าให้เราดูดาย	 เฉื่อยชา	 ละเลยที่จะ 
แก้ปัญหา	
	 ทบทวนได้ให้เป็นอุทาหรณ์	ให้เป็นอนุสต	ิ
 แต่	“กรรมใหม่”	พลังงานย่อมสดกว่าอานุภาพ 
ยิง่ใหญ่กว่า	น่าจะมุ่งค้นคว้าหาแนวทาง	หาวธิกีาร
 นิทานนกแขกเต้า	 ก็น่าจะเป็นบทเรียนสอน
น้อง	เมือ่ตัวหน่ึงตกในดงโจร	นสิยักห็ยาบคายชัว่ร้าย 
	 อีกตัวพลัดเข้าอาศรมฤๅษี	 นิสัยก็อ่อนโยน 
มีเมตตา

ผีกินเมือง-พระกินโยม
เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ !

วิชาปรัชญาตั้งแต่ชั้นประถม	!
 มองไปทางโลก	ทะเลาะกันใหญ่โต	รฐัธรรมนญู 
ไม่เอา		รัฐธรรมนูญไม่เอา	!
	 ประชาธิปไตยแท้ต้องประชาชนเลือกเท่านั้น
	 ลืมไปหมดสิ้น	 ก็ครั้งที่แล้ว	 คนที่ประชาชน
เลือก	๑๐๐%	เขารวมหัวกันหักดิบทุกเรื่อง	
	 คนไทยจึงซาบซึ้ง	“เผด็จการประชาธิปไตย”
 มองไปทางธรรม โฆษณาชวนเชือ่	เอาสวรรค์
มาล่อ	มาเป็นเหยือ่ตกปลา...	เขาเรยีกขายสวรรค์ 
	 สร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงโน้นตรงนี้	วุ่นวายจริง
หนอ	ทั้งหลวงพ่อ	ทั้งเทพเจ้า	มีเต็มวัด
	 ขอบารมท่ีานซ	ิชวีติจะได้โชคด.ี..	เอ้า	!	บริจาค
กันเยอะๆ	เขาเรียกขายความโชคดี 
 ...เสียงระฆัง...หง่างเหง่ง...วังเวงแว่ว	 ชะเง้อ
แล...ชะแง้หา...	มีแต่ความวังเวง	เย็นยะเยือก	!
 หมดสิ้นที่ พ่ึงทั้งทางโลกและทางธรรม 
ประชาชนคนไทย กูหมดตัวจริง ๆ !
 ถูกปอกลอก	ถูกหลอก	ถูกอ�าทั้งปีทั้งชาติ	!
	 ร�าพนัมายดืยาว	มาคยุเรือ่งวชิาการประเทอืง	
ปัญญากันดีกว่า
	 เช็ดน�้าตาเสียเถิด	เปิดกะโหลก	เปิดสมอง	รับ
ความรู้	ใหม่	ๆ 	กันดีกว่า	

 “สิ่งแวดล้อม” สร้างยีนส์ใหม่ได้ สร้างนิสัย
ใหม่ได้ สร้างพฤติกรรมใหม่ได้
	 เลวแค่ไหน	 สิ่งแวดล้อมดี	ๆ 	ก็ขัดเกลาได้ให้ดี
ขึ้น	ไม่ก็ควบคุม	“ความร้าย”	มิให้ก�าเริบ	
	 แต่ดีแค่ไหน	 สิ่งแวดล้อมแย่	ๆ 	ก็ถล่มความดี 
มิให้เงยหน้าได้เช่นกัน	
 “ทฤษฎี แผลเล็ก-แผลใหญ่” คืออย่างไร
	 “แผลเล็ก”	เขี่ยบ่อย	ๆ 	ก็อักเสบ	อาจลามเป็น
แผลร้ายถึงขั้นเสียชีวิต	!	
	 “แผลใหญ่”	คอยดูแล	คอยควบคุม	ใส่ยาบ่อย	ๆ 	
แผลใกล้ตายก็อาจรอดฟื้นคืนชีวิต	!
	 เพราะเหตุนี้	กะเทยตุ๊ดเกย์	 ทั้งหลาย	 เขาถึง
แผ่กิ่งก้าน	งอกงามไพบูลย	์งามขนาดนี้	!
 “แล้วจะเริ่มที่ใครก่อน ที่ไหนดี ?”
	 ช่างเป็นค�าถามที่ขมขื่น	อุบาทว์แท้	!
	 แต่ตัง้ไว้เป็นโจทย์	โอกาสแก้ไขย่อมมีทางเสมอ
	 หากเราติดกระดมุเมด็แรกถกู	โอกาสของเมด็
ต่อไปก็ย่อมไม่หลงทาง	!
	 “ท�าไมเขาถึงคิดดี	ๆ 	กันไม่เป็น	?”
 “ทักษะความคิด” ต้องฝึกฝน
	 “คดิให้เป็น	-	คิดให้ถกูต้อง”	ส�าคญัทีก่ารเรยีนรู้ 
ในบางประเทศเขาบอกเลย	เดก็ของเขาต้องเรยีน

ทางธรรม โฆษณาชวนเชื่อ
เอาสวรรค์มาล่อ

มาเป็นเหยื่อตกปลา...
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 น�า้ตาหยดต่อไป	มใิช่เสียใจ	แต่มีเพ่ือล้างลูกตา	
...เท่ซะไม่ม	ี!
 “ผีสร้างพระพรหม”	 เป็นความรู้ที่น่าสนใจ	
ท�าไมผีจึงสร้างพระพรหมได้		โปรดอดใจรอ
	 ผร้ีายทีก่นิลกึ	กนิตบักนิไส้ม	ี๔	ตวั	ดงัน้ี	เปรต-
เดรัจฉาน-อสุรกาย-สัตว์นรก
 มี	๔	ตัว	บูรณาการแข็งเป๊ก	หล่อหลอมมนุษย์
เรา	จนหมดสิ้นซึ่งปัญญา	!
	 ชีวิตมีแต่ระทมทุกข์
	 ตกอยู่ในวังวนแห่งความเห็นแก่ตัว
	 คิดแต่เรื่องตัวเอง	ผลประโยชน์ตัวเอง
 ๑.) เปรต ภาพที่วาด...ตัวสูง	 ท้องป่องปากเท่ารู
เข็มเพื่อจะบอกว่า	กินจ	ุแต่เติมอาหารได้ทีละนิด	ๆ  
	 คิดไม่ออกว่าทรมานแค่ไหน	 ให้ลองกินข้าวที
ละเม็ด	แทบจะบ้าตาย	หิวก็ไม่หายสักที	
 เปรต	 คือตัวตนแห่งความโลภ	 ที่อยากได้	-	
อยากมี	-	อยากเป็น
	 แต่จะสักกี่คนได้สมหวัง	?	
	 ถึงจะสมหวังก็หิวใหม่	ๆ 	ๆ 	อยู่ร�่าไป	เบื่อความ
สมหวังเมื่อไหร	่ท่านเป็นอาริยบุคคลแน่นอน
 แต่เบื่อความไม่สมหวัง	ท่านก็มนุษย์ปุถุชนธรรมดา	!
 ๒) เดรัจฉาน	ภาพที่วาดคือสัตว์ที่เดินไปตาม 
พื้นดิน	กระดูกสันหลังขนานกับโลก	
	 เป็นวัฏสงสาร	วนเวียนเช่นนี้	ๆ 	ตลอดไป	
	 เดรัจฉานคือ	อวิชชา-ความไม่รู้	
 ไม่รู้อะไรเก่ียวกับชีวิต	เกิดมาท�าไม...ไม่รู้	!	ความดี	-	
ความชั่ว	...	ไม่รู้	!	ถูก-ผิด...ไม่รู	้!	ไม่รู้...ไม่ศึกษา...ก็ยิ่งไม่รู้
	 โคตรโง่สุด	ๆ 	เลยนะตัวเอง
 อยากรู้ต้องเปิดใจ...ปรโตโฆสะ
 นี่แหละกุญแจส�าคัญที่จะไขชีวิตพบค�าตอบ	
	 แต่สัตว์เดรัจฉานฟังใครซะที่ไหน	 แถมนึกว่า
ตัวเองฉลาด	
	 ทัง้	ๆ 	ท่ีถกูสนตะพายตลอดชีวติ	!...โธ่	ไอ้ควาย	!
	 ความเป็นเปรต	-	เดรัจฉาน	 ก่อเกิดผลผลิต
ตามมาที่หลีกเลี่ยงไม่พ้น	คือผีร้ายอีก	๒	ตัว	
 ๓) อสรุกาย	เป็นความอ่อนแอ	ขีข้ลาด	ข้ีกลวั	ไม่กล้า	ไม่สู้	
	 ภาพอสุรกาย	คือ	การซ่อนตัวอยู่ในความมืด 
ไม่อาจหาญ	
	 หาก	“ปัญญาคืออาวุธ”	

 อสุรกายถ้าตั้งใจเรียนรู้ ก็เอาชนะได้ 
 ๔) สัตว์นรก	ภาพที่วาดคือ	ร้องโหยหวน	อยู่
ในกระทะเหล็กที่เดือดพล่าน	มีไฟร้อนแรงลุกโชน
อยู่รอบ	ๆ 	กระทะ
	 สุดจะทุกข์	!	ทุกข์สุด	ๆ	!
	 ทุกข์นั้นใครท�าให้...กูเอง	!
	 ความไม่รู ้จักตัวเองที่แท้	 ท�าให้อยากได้- 
อยากมี-อยากเป็น-อยากเป็น
	 เมื่อสมหวังก็เป็นเทพ	รังสีสดใส
 เมื่อผ่านไปสักพักก็หิวใหม	่วนเวียนอยู่เช่นนี้ไม่จบสิ้น 
	 สัตว์นรกยังหมายถึง	 การมองโลกในแง่ร้าย 
มองคนอื่นเป็นศัตรู	
	 ไม่มีความหวังดี	มีแต่การจับผิด
 วัน ๆ  ไม่ท�าอะไร	หาเรื่องเสพ	หาเรื่องบริโภค	คอยเกาะ	
กระแสสงัคม	มอีะไรใหม่	เราต้องอพัเดท	ทนัสมยัเสมอ
 วนั ๆ  ไม่ท�าอะไร	คอยตคิน	ตฝินตฟ้ิา	ไม่เหน็ด
ไม่เหนื่อย	ดุจนักบวชท่องบ่นมนตรา	!
 วัน ๆ  ไม่ท�าอะไร	 คิดร้ายคนอื่นไม่พอมือ	 ยัง
เพิ่มกิจกรรม	คิดร้ายตัวเอง	ด่าตัวเอง	ไม่หยุดไม่หย่อน 
 วนั ๆ  ไม่ท�าอะไร	หาเรือ่งให้ตวัเองท้อแท้	หมดก�าลงัใจ 
 เรื่องอย่างนี้... สัตว์นรกเขาถนัดนัก
 ปรากฏการณ์แผ่กรงเล็บของ	 ๔	 จตุรมาร	
สร้างพลังสะเทือน	หวั่นไหว	๘๔,๐๐๐	โลกธาตุ	!
	 ๔		มารร้าย	ยืน่พลงัจบัมอืกนั	สร้างอสรูตวัเลก็ 
ตัวน้อยอีกมากมาย
	 อสูรเหล่านี้โผล่เกิดบนโลกมนุษย์
	 เริ่มปรุงแต่งสรรสร้าง
	 ร่ายมนตร์มายาให้โลกมนุษย์เคลิบเคลิ้ม
	 กินอยู่หลับนอนเป็นไปตามบัญชาของมัน
	 อสูรเหล่านี้	มนุษย์กลับส�าคัญว่าเป็น	“เทพ”		
	 พร้อมเชื่อฟัง	พร้อมท�าตามค�าสั่ง	
 นี่แหละ พระพรหมที่สร้างจาก ๔ มารร้าย 
	 จะกินจะอยู่	 ละเอียด	ละเลียดซะไม่มี	แล้วก็
ยกย่องกันใหญ่โต	ชื่นชมว่า	“มีรสนิยม” 
 ๔ มารฟ้า ปล่อยมนตราแทรกอยู่ในตัว
มนุษย์ 
 จ�าเป็นต้องค้นหาและฆ่าทิ้ง เพื่อความสุข
เย็นของชีวิต ! 
 วันนี้	คุณเห็นหรือยัง	“ผีในร่างคน	!” 
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ค�าว่า “กาย”ในความเป็น“พุทธ”นั้นมี

นยัส�าคญัยิง่ ซึง่ทกุวนันีช้าวพทุธได้เข้าใจผดิ

เพ้ียนไปมากแล้ว กระทั่งไม่สามารถบรรลุ

ธรรมของพทุธได้ กเ็พราะ“มจิฉาทฏิฐ”ิในค�า

ว่า“กาย”นี่เอง จึงพิจารณา“กายในกาย”ผิด

ไปจริงๆ ก็ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง“ปรมัตถธรรม”ได้ 

เพราะ“มิจฉาทิฏฐิ”ที่เข้าใจ ว่า “กาย” 

คอื “ภายนอก”เทา่นั้น จงึหลงผดิไปก�าหนด

หมาย(สญัญา)เอาแต่“อาการ”ดนิน�า้ไฟลมแค่

นัน้เอง จะเพ่ง“กายงัคะ”กด็ ีกเ็พ่งอยูแ่ค่“ดนิ

น�า้ไฟลม”ทีเ่ป็นร่างภายนอก แม้จะเพ่ง“กาย 

คตาสต”ิกด็ ีกเ็พ่งแต่อาการ“ดนิน�า้ไฟลม” ที่

เคลื่อนไหวภายนอก จะ“กายานุปัสสนา”ก็

เพ่งแต่“ดินน�า้ไฟลม”ภายนอกกันเท่านั้น

พอท�าให้ความเคลือ่นไหวภายนอกนิง่

หยุดสนิทได้ก็หลงผิดว่า ส�าเร็จแล้วนี้แหละ

คือ “กายปัสสัทธิ (กายสงบ) ซึ่ง“ผิดถนัด”เลย

นั่นคอื มจิฉาทฏิฐแิล้วก็พาซ่ือ หลงผดิ

ว่า ปฏิบัติให้เป็นผล“กายปัสสัทธิ”ได้แล้ว

นั้นคือ จัดการกับ“อาการเคลื่อนไหวของ

กายกรรม หรอืวจกีรรม”อันเป็นภายนอก ให้

ไม่รุนแรง ให้สุภาพ ให้เรียบร้อย ให้สงบ ให้

ไม่เกะกะเกเร ให้ ไม่ไปท�า“อกุศลกรรมทาง

• ต่อจากฉบับที่ ๓๑๓

กาย-ทางวาจา”ใดๆ หรือให้การเคลื่อนไหว

ของกาย-ของวาจา ช้าลง เฉื่อยลง เบาลง 

เงียบลง นิ่งลง หยุดสนิท ก็ได้แค่“ภายนอก” 

ก็ถือว่า นี่คือ “กายปัสสัทธิ ”แล้วจบ

“กายปัสสัทธิ”ไม่ ได้หมายเอาที่“กาย 

กรรม-วจีกรรม”เท่านั้นเป็นส�าคัญเลย แต่

หมายเอา “ธรรมะ ๒”อนัคอื“กาย”หรอื“องค์

ประชุมของรูปกับนาม”ต่างหากให้“สงบ

ระงับ” ซึ่งเป็นความสงบระงับของธรรมะ ๒

นัน่คอื “กาย” มรีปูกบันามมนั“สงัขาร” 

กนัอยู ่ หรอืคอื “ธรรมะ ๒”มนั“สงัขาร”กนั

อยู่ เราก็ต้องรู ้จักรู ้แจ้งรู ้จริง“สังขาร”ที่มี  

“ วิญญาณ”เป็นปัจจัยให้เกิด“สังขาร” เราก็ 

ต้องเรียนรู้“ วิญญาณ”อันเป็นปัจจัยส�าคัญ 

หวัหน้าของ“สังขาร”  วิญญาณ ก็คือ“นาม”

การจะรู ้จัก“สังขาร”ได้ก็ต้องเรียนรู ้ 

จากปัจจัยของ“สังขาร”คือ “นามรูป”

“นามรูป”ก็คือ “นาม”และ“รูป” 

“นามรูป”นี้แหละคือ องค์ประกอบ

ของ“วิญญาณ” ซึ่งก็คือ “กาย”หรือ“ธรรมะ 

๒”ที่ปรุงแต่งกันอยู่ หรือที่“สังขาร”กันอยู่ 

ตามหลกัปฏจิจสมปุบาท พระพทุธเจ้า

ตรัสสอนว่า เพราะเราม“ีความไม่รู้ ” (อวชิชา)  

เป็นปัจจัยให้เกิด“สังขาร”

“สงัขาร”คอื การปรงุแต่งกนัอยู ่ กต้็อง 
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เรียนรู้“สังขาร”ศึกษาจาก“ธรรมะ ๒” ซึ่ง 

“สังขาร”ที่ ไม่สงบระงับ เพราะมี“กิเลส”ร่วม

ปรุงแต่งอยู่ใน“ธรรมะ ๒”  

“ธรรมะ ๒”กค็อื “รปูกับนาม”หรอื“กาย”

นัน่คอื ต้องเรียนรู้ “กิเลสในกาย” ข้ันต้น 

ก“็กเิลส”ของ“กายภายนอก” ก�าจดัก่อนให้ได้

“กาย”จงึจะสงบ เรยีกว่า“กายปัสสัทธิ”

“กายปัสสัทธิ”นั้นคือ “การสงบระงับ

ของกาย” ซ่ึงต้องจัดการที่“กายสังขาร” ให้

สงบระงับลง ที่ต้องปฏิบัติให้“ปัสสัมภยัง 

กายสังขารัง”คือ ให้“กายสงบระงับ” 

แต่ถ้ายังเข้าใจความเป็น“กาย”ยังไม่

สัมมาทิฏฐิ พอบอกว่า “ท�าความสงบให้

กาย”กไ็ปท�าที“่ร่าง”ภายนอก หรอือย่างเก่งก็

ท�าให้“กายกรรม”หรือ“วจีกรรม”เท่านั้นสงบ

ระงับลง แล้วจบ นั่นแหละคือ“มิจฉาทิฏฐิ”

ซึง่“ผดิถนดั”ดงักล่าวแล้ว เพราะ“กาย” 

จะ“ปัสสัทธิ”(สงบ)อย่างสัมมาทิฏฐินั้น ไม่ใช่

หมายเอา “อาการเคล่ือนไหวของกายกรรม 

หรอืวจกีรรม”อนัเป็นภายนอก ให้สุภาพ ให้

สงบให้เรียบร้อย ให้ไม่รุนแรง ให้ไม่ไปท�า 

“อกุศลกรรม”ใดๆ นี่คือ สุดจบเป้าหมาย

เพราะ“กาย”นั้นคือ “รูปกับนาม” ที่ผู้

ปฏิบัติต้อง“จัดการหรือปรุงแต่ง”(อภิสังขาร)ที่

ส�าคัญน้ันจะต้อง“ท�าใจในใจ”(มนสิกโรติ )ให้กิเลส

ลดลงให้ได้  “กาย”จึงจะเป็น“กายปัสสัทธิ”

ซึ่งคนผู้มี“กายปัสสัทธิ”ได้แล้วจริงนั้น 

กรรมกิริยาจะแคล่วคล่อง สามารถมี“กาย 

กรรม-วจกีรรม”แรงและเรว็อย่างไรกไ็ด้ เท่าที ่

“กายกรรม-วจกีรรม”นัน้จะมปีระโยชน์ หรอื 

สมควรแก่งานนั้นๆ ในกาละนั้นๆ ถูก..แง่นี้ 

ใช่..“กายปัสสัทธิ”คือ “การสงบระงับ

ของกาย”จงึไม่ได้หมายความว่า “กายกรรม-

วจีกรรม”เคลื่อนไหวแรงไม่ได้ หรือเร็วไม่ได้

“กายปัสสัทธิ”นั้นคือ “รูป”กับ“นาม” 

ท�างานปรุงแต่งกันอยู่ แต่มัน“สงบ” เพราะ

ไม่มี“กิเลส”ปรุงแต่งร่วมด้วยแล้ว มันจึงไม่

ทุกข์ ไม่เดือดร้อน ไม่วุ่นวาย ไม่ร้ายไม่เลว

“ความสงบ”คืออย่างนี้  

“ความสงบ”แบบโลกุตระไม่ใช่หมาย 

ความว่า “กายกรรม”กน็ิง่ๆ “วจกีรรม”กน็ิง่ๆ 

“กายปัสสัทธิ” หรือ“ความสงบของ

กาย”จึงหมายถึง“ความเป็นกายไม่มีกิเลส

ท�าความวุน่วายในกาย” ( “กาย”คอื“ธรรมะ ๒” ) 

อย่างนี้ต่างหากคือ ความเป็น“กาย

สุจิ”กายสะอาดจากกิเลส “กายปัสสัทธิ” 

กายสงบอย่างวเิศษ กายวเิวก-จติวเิวก-อปุธิ

วิเวก อันเป็นโลกุตรธรรม เป็น“ความสงบ

ของอาริยะ” มิใช่ “โลกียะ”ของปุถุชน

ก�าหนดหมายกันให้ดี ให้ถูกๆตรงๆ 
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เป็นสัมมาทิฏฐิให้ได้

“กายปัสสัทธิ-กายวิเวก”นี้จึงสามารถ

ท�างานท�าการทั้งการเคลื่อนไหวของ“กาย 

กรรม-วจีกรรม-มโนกรรม”อยู่อย่างแคล่ว 

คล่องว่องไว เป็น“กายปาคุญญตา” เพราะ

มี “จิต”เป็น“มุทุตา” นั่นคือ จิตที่แววไวท้ัง

ปัญญา และจิตที่ปรับตัวได้ไวเร็วทั้งเจโต  

ไม่ดือ้ไม่กระด้าง ไม่เฉือ่ย ไม่หนดื(กายมทุุตา )

การงานทีก่ระท�าของ“ธรรมะ ๒”นัน้จงึ

เป็นการงานทีค่วรทีส่ดุ เหมาะสมทีส่ดุ เรยีก

ว่า “กายกมัมญัญตา”(องค์รวมของงานทีเ่หมาะสุด)

ชาวพุทธทุกวันนี้จึงไม่สามารถบรรลุ 

ธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างเป็น“สัมมาผล”  

ก็ได้แค่“มิจฉาผล”เท่านั้น แล้วหลงผิดกันว่า  

ท่านผู้นั้นเป็นอรหันต์ เป็นอริยะกันไป ผิด 

หมด เห็นมั้ย? จึงเป็นเรื่องที่ต้องท�าความรู้

กันให้แจ้งถึง“ความจริง”ที่จริงกันให้ ถ้วนๆ

เพราะก�าหนดหมายส�าคญั“กาย”ผิดไป 

ดงัว่านี ้ จึงพิจารณา“กาย”ไม่ถูกครบตาม 

ธรรมของพระพุทธเจ้าแน่ มวัไปพิจารณา 

กันว่า “กาย”นัน้เป็นแค่“ธาตุดินน�้าลมไฟ” 

( มหาภู ต ๔) ภายนอก(พหิทธา )เท่านัน้ ว่าเป็น 

แค่“สรีระ” จงึได้เรียนรู้กันแต่“กาย”ภายนอก

เท่านั้น ก็ได้รู้ และได้เรียนส�าคัญมั่นหมาย 

กันแต่“กายนอกกาย”(องค์ประชุมของ“รูป“ท่ีเป็น

ภายนอก )  ซึ่งอย่างเก่งสุด-ดีสุดก็ได้“ฝึกใจ”ไป

ควบคุม“กายนอกกาย”คือ“กายวิญญัติ-วจ ี

วญิญตั”ิให้เป็น“สจุรติกาย-สุจรติวาจา”เท่านัน้ 

ก็ได้“กายสุจริต-วจีสุริต”ตาม“สมมุติ

สัจจะ”ที่ก�าหนดกันในสังคมนั้นๆเท่านั้นเอง  

ว่าอย่างไรที่สังคมนั้น“สมมุติสัจจะ”กันว่า 

“ด”ี ว่า“ผดิ” กท็�าให้ด ีให้ไม่ผิด

อย่างใด“ไม่ด-ีไม่ผดิ”กท็�าให้ด-ีให้ไม่ผิด 

นัน่คือ “กายนอกกาย” มันไม่ใช่“การ

ระงบักายสงัขาร”ทีร่ะงบั“จิตสงัขาร”เป็นหลกั

เพราะมนัเป็นเพยีงการฝึกจติให้กดข่ม 

“ระงับพฤติกรรมทางกายกับวาจา”แค่นั้น

การฝึกระงับ“กายนอกกาย” ไม่ใช่การ

เรียนรู้ ท่ีได้ใช้“ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์”เข้าไป

วิจัยวิเคราะห์แค่“กายภายนอก”อยู่เท่านั้น

การเรียนรู้“กายนอกกาย”จึงไม่ใช่นัย

ส�าคัญที่จะท�าให้“กิเลสระงับไปจากจิตใจ”ได้

คนผู้ปฏิบัติที่เรียนหรือฝึกแบบนี้ก็จะ 

ไม่ได้รู“้จติ-เจตสกิ-รปู-นพิพาน” จะได้เรียน 

ได้ฝึกกันก็แต่ “กายกรรม-วจกีรรม”ให้สจุรติ  

ให้เป็นกุศลเท่านั้น  ไม่ลึกเข้าไปที่ต้นตอแท้

ที่ส�าคัญมากกค็อื จะไม่ได้“ก�าจดักเิลส” 

อนัจะต้อง“อ่านจิต”ที่มี“อาการ-ลงิคะ-นมิติ-

อุเทศ”เลย กจ็ะไม่มีโอกาสได้รู้ “จิตในจิต”

พระพทุธเจ้าจงึมไิด้บญัญตัหิลกัปฏบิัต ิ

“สติปัฏฐาน ๔”ให้ฝึกเรยีนรู“้กายนอกกาย”  

อนัเป็นแค่“สมมุติสัจจะ” เราจึงได้เห็นหลัก

ปฏิบัติ“สติปัฏฐาน ๔“เริ่มด้วย“กายในกาย”

พระพุทธเจ้าจึงให้เรียนรู้“กายในกาย” 
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เป็น“สตปัิฏฐาน”เบือ้งต้น เป็นทฏิฐขิองพทุธ

นี้คอื นัยส�าคญัของ“กาย”ที่ต้องคมชัด 

ถ้าหากใครใดไปมัวฝึกฝนเรยีนรูอ้ยู่แต่ 

แค่“กายนอกกาย”เป็นหลกัฝึกหัดปฏบิัติเรียน 

รู้ “สตปัิฏฐาน ๔” คนผู้นั้นกจ็ะเกดิ“ความรู-้ 

ความสามารถ”แต่เพียงแค่“ถูก-ผิด,ดี-ชั่ว, 

ควร-ไม่ควร” เก่งขึ้น ช�านาญขึ้นเท่านั้น  

ก็จะได้แค่รู้“สมมุติสัจจะ” เป็น“สัจจะ” 

ส่วนหนึ่ง คอื“สัจจะ”ภายนอก เรือ่งของสงัคม

ซึ่งไม่ ใช่“ จิตหรือมโนหรือวิญญาณ”  

ตรงแท้โดยเฉพาะ อนัเป็น“ปรมัตถธรรม” ก็ 

ไม่ได้“สจัจะ”ครบถ้วน“ปรมัตถสจัจะ”สัมบรูณ์

การบรรลนิุพพานนัน้ ต้องเป็นเรื่องของ 

“จิต”โดยตรง เป็นเรื่องของ“กิเลส”ในจิต 

ไม่ใช่เรื่องของ“สังคม”ภายนอกแค่นั้น

“กเิลส”นัน้คอื อาการของพลงังานทีเ่ป็น 

“จิตนิยาม” ไม่ใช่อาการของพลงังานที่เป็น 

“พีชนยิาม”หรือ“อตุนุยิาม”

เพราะ“อุตุนิยามกับพีชนิยาม”ยังไม่มี

กิเลส ยงัไม่มีพลงังานขัน้“เจตนา” ขัน้“กรรม”

คนผู้ยังไม่มี“ภูมิรู ้”เจริญจริงสูงถึงขั้น 

แยกอาการ“ธรรมนยิาม ๕”ออกได้แท้ ก็ไม่มี 

สิทธิ์ที่จะหยั่งรู้ “ความจริง” ( สัจจะ )ระดับนี้ได้  

จงึยงัเป็น“อจินไตย”ส�าหรับผู้นี้อยู่แน่นอน 

“กาย”จะ“พ้นทกุข์” นัน่คอื“กาย”ก็ต้อง 

“หมดสิน้อกศุล” และจติจะเป็นผู้รู“้อกศุล” ผู้

ท�าให้“อกุศล”น้ันหมดไป จงึเป็นเรือ่งของ“จติ-

มโน-วญิญาณ”ทั้งสิ้น นี่ ไง.. “มโนปุพพังคมา 

ธมัมา มโนเสฏฐา มโนมยา” ชดัเจนทีส่ดุมัย้?

ไม่ใช่เรือ่งของ“ร่างกาย”ทีเ่ป็นภายนอก 

เลย เพราะ“กายวญิญตั”ิและ“วจวีญิญตั”ินัน้ 

เกิดจาก“จติ-มโน-วญิญาณ” ตาม“มโนปพุพงั

คมา ธัมมา” ซึง่“จิต”เป็นประธานทกุสิง่อย่าง 

หรอืจิตเป็นไปก่อนสิง่ต่างๆ จติไปข้างหน้า 

ทุกสิ่งอย่าง  เสมอ 

การปฏิบัติจึงต้อง“จัดการส�าคัญ”(อภิ

สังขาร ) กันที่“จิต-มโน-วิญญาณ”ในขณะมี 

“กาย” หรือมี“สัมผัสภายนอก”อยู่นั้นแหละ

การปฏบิตัิ “กาย” จงึมใิช่ไป“จดัการ”อยู่

แต่“กายวิญญัติ-วจีวิญญัติ” แต่ต้องเรียน 

เริ่มตั้งจาก“มหาภูตรูป” ที่“ปสาทรูป”เริ่ม

มี“โคจรรูป”แล้วเกิด“ภาวรูป ๒”ขึ้นปรากฏ

ให้เรียนรู้ ตามล�าดับของ“อุปาทายรูป ๒๔”

ดังนั้น การปฏิบัติ“สติปัฏฐาน ๔”อัน 

เป็นหลักปฏิบัติของศาสนาพุทธ“ข้อที่ ๑” 

ในหลักปฏิบัติ“โพธิปัขิยธรรม ๓๗” อันเป็น 

“โลกุตรธรรม ๓๗” จึงไม่มีการพิจารณา 

“กายนอกกาย” ในการปฏิบัติ นอกจาก“รู้” 

ว่า“กายนอกกาย” คอื“กายนอกกาย”กพ็อแล้ว

ไม่ต้องพจิารณาวิจยัแยบคาย“กายนอกกาย” 

แต่อย่างใด ทว่าต้องพิจารณาวิจัยแยบคาย 

กนัที่ “ ใจในใจ” แล้ว“ท�าใจในใจให้แยบคาย” 

ภาษาก็ว่า“โยนิโสมนสิการ”(การท�าใจในใจให้

ถ่องแท้-ลงไปถงึที่เกิด )นั่นเอง  

“สติปัฏฐาน ๔”พระพุทธเจ้าจึงไม่ทรง

บัญญัติให้เริ่มกันที่“กายนอกกาย”



46 •   เราคิดอะไร

ให้ปฏิบัติกันเริ่มต้นที่่ิ พิจารณา“กายใน 

กาย” อันพระพุทธศาสดาหมายเอา“จิต”

ก็ดังที่พระตถาคตตรัสชัดๆ ว่า “กาย” 

คอื“จิต” คอื“มโน” คอื“วญิญาณ” ปานนัน้ 

อาตมากไ็ด้เอามายนืยนัแล้วยนืยนัอกีจนน่า

เบื่อ (ที่มีอยู่ ในพระไตรปิฎก เล่ม ๑๖ ข้อ ๒๓๐) ก็ยงั 

ไม่คอ่ยมีนักปฏิบัติธรรมผู้ยึดถือแบบเก่าๆ  

ส�านกึ( รู้ตัวว่าผิด ) ส�าเหนียก(เอาใจใส่ท่ีจะแก้ไข 

ปรับปรุง)กันบ้างเลย ก็ยังยึด“กาย”ที่หมาย 

เอาภาวะภายนอกเท่านั้น แล้วก็ตัดความ 

เชือ่มต่อเด็ดขาด “กาย”จึงไม่เกี่ยวกับ“จิต”-

กับ“มโน”-กับ“วิญญาณ”  จบกัน แค่นี้

ดงันัน้ จงึไม่เรียนรู้“กาย”ว่ามสี่วนเก่ียว 

กับ“จิต”กันเลย ค�าว่า“กายในกาย”(กาย=องค์ 

ประชุมของรูปกับนาม  จะเป็น“ธรรมะ ๒”เสมอ )ซึ่งก็ 

คอื“กาย”อนัหมายเอาภายใน“จติ”เป็นส�าคญั  

แต่ก็เป็นองค์ประชุมของรูปกับนาม ที่มีทั้ง 

ภายนอก-ภายในร่วมกนัอยู ่กน็ั่นแหละ“กาย”

เมือ่รู้ภายนอกแล้วก็ไม่มีอะไรมาก จึง

มุ่งเข้าไปเรียนรู้มากกันที่“ภายใน” 

ค�าว่า “กาย”คือ“จิต-มโน-วญิญาณ” มี

นัยส�าคัญ เป็นประการฉะนี้แล

กายคือ “ภายนอกกับภายในนั้นยังมี

ทุกอย่างเช่ือมต่อสัมพันธ์กันอยู่เสมอ ไม่ใช่

มีเพียงส่วนเดียว ใน“กาย”ส�าคัญยิ่งคือ“จิต”

ผูป้ฏบิตัทิีไ่ม่ได้“หลบัตา”ไปตดัความรบั 

รู้ภายนอกเสียนี่ จึงรู ้จักรู ้แจ้งรู ้จริงทั้งภาย 

ใน-ทั้งภายนอกครบ มี“ธรรมะ ๒”อยูต่ามที่ 

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดใน“วิโมกข์๘” โดย

เฉพาะ“วิโมกข์ ๘ ข้อ ๒” ที่ท่านผู้รู ้แปลกัน 

ไปว่า “ผู้ไม่มีความส�าคญัในรปูภายใน ย่อม 

เห็นรูปภายนอก” จากบาลีที่ว่า “อัชฌัตตัง 

อรูปสัญญี พหิทธารูปานิ ปสัสติ” 

ความว่า “ผู ้ไม่มีความส�าคัญในรูป 

ภายใน ย่อมเห็นรปูภายนอก”นี้ของท่าน ก็ 

เป็นทิฏฐิของท่านว่า มแีต่รปูภายนอกเท่านัน้ 

“ภายใน”คือ“จิต”ไม่มีความส�าคัญไปเลย 

จึงไม่สัมมาทิฏฐิแล้วในค�าว่า“กาย”

ผู้ที่มีทฏิฐิในความเป็น“กาย”เยีย่งนี ้จงึ 

จะปฏิบัติกับค�าว่าพิจารณา“กายสังขาร”ก็ดี 

หรอื“กายคตาสติ” ก็ดีเป็นต้น ก็จะพิจารณา

กันแต่แค่ความเป็น“ดินน�้าไฟลม” หรืออย่าง

เก่งก็แค่“กายวิญญัติหรือวจีวิญญัติ”เท่านั้น 

จะไม่พิจารณาความเป็น“วญิญัต”ิของจิต-มโน

ดงันัน้ คนผูน้ีพ้จิารณา“ปัสสมัภยงั กาย 

สังขารัง” ก็จะพิจารณาและจัดการกนัเพยีง

ท�าความระงับให้แก่ความเคลื่อนไหวของ

แท่งก้อน“กาย”กดิ็นน�า้ลมไฟเท่านัน้ อย่าให้ 

กระดุกกระดิก กบั“วจ”ีกอ็ย่าพดูกนัเท่านัน้ ก็ 

ถือว่านี่คือ ความระงับของ“กาย”ของ“วจี” 

เป็น“ปัสสัมภยัง กายสังขารัง”กันแล้ว

การพจิารณา“กาย”และ“วจ”ีของคนผูน้ี้ 

จะไม่มีความเช่ือมโยงเข้าไปหา“จิต”เลย ดังท่ี

ชาวพุทธไทยเข้าใจกัน-ปฏบัิตกัินอยู่ มี“ทิฏฐิ” 

ดังนี้แหละ เต็มประเทศ

จึงไม่สามารถ“ก�าจัด”กิเลสในขณะท่ี
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มี“กายวิญญัติ และวจีวิญญัติ”กันได้เลย ก็ 

เป็นดาบสฤาษอียู่ในป่ากนัไปตามเดมิ เจรญิ

เป็นมนุษย์สังคม เป็นมนุษย์ที่ศิวิไลซ์(civilize) 

ไม่ได้ กเ็ป็นคนป่าดึกด�าบรรพ์กันอยู่ตลอดไป

คนผู ้ปฏิบัติคนน้ีแหละคือ ผู ้ปฏิบัติ  

“ก�าจัด”กิเลสได้แต่แค่“สะกดจิต”(hypnotise) 

หลบัตาเท่านัน้ แม้ปฏบิตัใินขณะลมืตากจ็ะ 

มีแต่“การสะกดจติ”(hypnosis)เป็นผลแค่กดข่ม

ไว้ได้เท่านัน้ กิเลสไม่ดับถาวรย่ังยืน เพราะ

ไม่มี“การวิจัยวิเคราะห์ธรรมะ ๒”หรือ“วิจัย

วิเคราะห์”(anal ize )ความเป็น“กาย” ไม่ได้

ย่ิง“เอาแต่“หลับตา”ปฏิบัติก็น่ันแหละ 

“สะกดจิต”ที่หลับตาดับด�ามืด ไม่มีผลทาง 

ลืมตา “ตา”ไม่เห็นอะไรกับใครได้เลยบริบูรณ์ 

ผู้ปฏิบัติเอาแต่“สะกดจิต”หนักไปใน

ทาง meditation หลับตาข่มจิตไว้ จึงไม่มี 

“สมัมาสมาธ”ิ(Supra concentration)ทีจ่ะม“ีกาย 

กัมมัญญตา” และ“กายปาคุญญตา”ซึ่งเป็น

พลงังานที่วิสุทธิ์(สะอาด) วิเศษ(มหัศจรรย ์ )ได้เลย

เพราะจะปฏิบัติ“อภิสังขาร ๓”(ปุญญา 

ภสัิงขาร-อปญุญาภสิงัขาร-อเนญชาภสิงัขาร)ผดิไปเป็น

มจิฉาทฏิฐ ิจึง“ท�าบุญ”ไม่เป็น“บุญ” และ“ท�า

ทาน”ก็ไม่เป็น“บญุ” มแีต่เพ่ิมกเิลส-ภพ-ชาติ

“บุญ”คือ เครื่องช�าระกิเลส ผู้“ท�าบุญ” 

เป็นผลส�าเร็จเมื่อใด “บุญ”ก็หมดไป(ปริกขีโณ)

จากตัวเรา “บุญ”ไม่ใช่สิ่งสั่งสมให้มีมากๆใน

ตน “บุญ”ไม่ ใช่“กุศล”  “บุญ”เสร็จงานก็สูญ

ผูท้ี“่ท�าบญุ”ถกูต้องจงึปฏบิตัธิรรมด้วย 

วิธีต่างๆเพื่อให้เกิด“การช�าระกิเลส”ของตน

ส่วนผู้มิจฉาทิฏฐิความเป็น“กาย” ก็จะ

ปฏิบัติ“กายในกาย”ไม่เป็น“บุญ” แน่นอนผู้

นัน้ไม่สามารถช�าระกเิลส-ภพ-ชาต ิได้ถกูต้อง  

นยัส�าคญัท่ีเป็นความเหน็ของอาตมานี้ 

ไม่ตรงกบัท่านผู้รูอ้กีมาก พจิารณาให้ดีๆ เถดิ

ดงันัน้ แม้ความว่า อชัฌตัตงัอรปูสญัญี 

ท่านไปแปลกันว่า “ผู้ไม่ส�าคัญในรูปภายใน” 

มันก็เลยยิ่งหนักเข้าไปเสียอีก คือ ยิ่งไม่

ส�าคัญในภายในเลย “รูปภพ”ที่ท่านก�าหนด

อยู่แท้ๆกลับไม่ส�าคัญ ดังนั้นยิ่ง“อรูป”ลึกที่

ต้องล่วงพ้น“รูป”ไปได้ก่อน ก็ยิ่งไม่มีวันได้รู้ 

จึงยิ่งเลอะเละไปกันใหญ่ ด้วยประการฉะนี้

เพราะไปแยก“พหิทธารูปานิ ปัสสติ” 

ไปส่วนหนึ่ง ไม่ให้ค�าว่า“ปัสสติ”ท่ีแปลว่า 

“เห็น”นี้“เห็น”เข้าไปทั้งภายใน-ภายนอก ซึ่ง

ประโยคนี้มันต้องมีท้ังในท้ังนอก มันไม่ตัด 

ขาดกันหรอก มันมีปฏิสัมพัทธ์กันอยู่ตลอด

ใน“การสัมผสั ‘วโิมกข์ ๘’ ด้วยกาย” ชดัมัย้?

ท่านไปแปลค�าว่า“อรูปสัญญี” ว่า “ไม่

ส�าคัญในรูป” แต่อาตมาเห็นต่างว่า ค�าว่า 

“อรูปสัญญี”นี้หมายถึง “ส�าคัญในอรูป” 
เพราะทั้งประโยคนี้ พระพุทธเจ้าทรง

หมายถงึ การเรยีนรู“้รปูกบันาม”ทีเ่ป็น“กาย” 

ซ่ึงพระองค์ทรงก�าชับก�าชาไว้ในการเรียน

รู้“วิโมกข์ ๘”นั้น ต้อง“สัมผัสวิโมกข์ ๘ ด้วย   

กาย” คือ ต้องครบพร้อมอยู่ด้วย“สัมผัส 

ทัง้รปูทัง้นาม (กาย) และทัง้ภายนอก(พหทิธา) 
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ทัง้ภายใน(อัชฌัตตัง)”[พระไตรปิฎก เล่ม ๓๖ ข้อ ๑๕๑]

ดังนั้น พระพุทธเจ้าตรัสว่า “กาย”อัน 
เป็นท่ีประชุมของ“มหาภูตทั้ง ๔”( รูปธรรม :  

ดินน�้าไฟลม )นี้ ก็ต้องเรียนรู้พิจารณาความ 
จรงิ ที่สัมผัสอยู่หลัดๆ และทั้ง “กาย”อัน 
เป็นทีป่ระชมุของ“มหาภูตท้ัง ๔”นี ้ก็จะต้อง
มี“นามธรรม”ของเราประกอบเป็นองค์รวม
อยู่ด้วยเสมอ จึงเรียกขานว่า “กาย” ถึงจะ
มี“รูป ๒๘”และมี“นาม ๕”ให้เราได้ศึกษา
เรยีนรูป้ฏบิัต ิเป็น“กาย”คอื “ธรรมะ ๒” แล้ว
จึงจะท�าให้บรรลุเป็น“ธรรมะ ๑”(เอกธรรม )

หากมีแต่“มหาภูต ๔”แล้วจะมี“อะไร” 
ไปท�าหน้าที่“รู้” ถ้าไม่มี“นาม”ร่วมอยู่ด้วย 
โดยเฉพาะก็ต้องมี“สัมผัส”อีกด้วย จึงจะ
เกดิ“การรู”้ ฉะน้ัน ไม่มทีัง้“รูป”ทัง้“นาม”ครบ
ความเป็น“กาย” มันก็เรียนรู้ไม่ได้ ..เห็นมั้ย

และที่ส�าคัญ“กาย”เป็นเบื้องต้นที่จะ 

ต้องเรียนรู้และปฏิบัติจัดการกับ“กิเลส”ท่ีมี 

อยู่ใน“กาย”ไปตามล�าดบั กายเป็น“อตัตา”ขัน้

ต้นหยาบ( โอฬาริกอัตตา )ทีจ่ะต้องจดัการ“ก�าจัด 

ความเป็นอัตตา” ให้เป็น“อนัตตา”ให้ได้ก่อน  

แล้วจงึจะเล่ือนชัน้ไปก�าจดัความเป็น“อตัตา” 

ขัน้ต่อไป“มโนมยอตัตา” หมดมโนมยอตัตาก็

จะเหลอื“อรูปอตัตา”ให้ก�าจดั จงึจะเป็นล�าดับ 

“กาย”ตัวต้นคือ“โอฬาริกอัตตา”ที่เป็น 

“สงัโยชน์”ทีท่่านเรียกว่า “สักกาย” ต้องเรยีน

รูป้ฏบิตัใิห้ล่วงพ้นเป็น“อนัตตา” ทัง้“กาย”ท่ี

เป็น“มโมยอัตตา”และทั้ง“กาย”ที่เป็น“อรูป

อัตตา” หยาบ-กลาง-ละเอียด เป็นล�าดบัๆ 

..รู้ รึยัง?  ชัดเจนยงั?

ถ้ายัง !! ก็ตัง้ใจใหม่ดูอีกที 

เมื่อไปเข้าใจผิดว่า “กาย”มันคือ ดิน- 

น�า้-ไฟ-ลม อนัเป็นภายนอกเท่านัน้ ซึง่ดนิน�า้ 

ไฟลมเป็น“กิเลส”ไม่ได้  ..เข้าใจมั้ย?

“กเิลส”มนัต้องอยู่ท่ี“จิต-มโน-วญิญาณ”  

นัน้แหละ “กาย”เป็น“รปูนาม”(ธรรมะ๒) แล้ว 

กเ็รยีนแยก“ภาวะทีถ่กูรู้ ” (รูป ) กบัแยก“ปัญญา

ของเรา” (นาม) อยู่ ใน“กาย”นี่เอง
แต่ทีช่าวพทุธไทยเข้าใจผดิกนัอยู่เกอืบ

ทัง้นัน้ในวงการปฏบิตัธิรรมทกุวนันี ้ กไ็ปเชือ่
ว่า“กาย”คอื แค่ดนิน�า้ไฟลม(อตุุนยิามแค่นัน้ )จงึ 
ไม่บรรลุผลธรรมสมัมาทิฏฐิของพทุธแน่นอน 

ผู้สามารถแยก“อาการ”ของความเป็น 
“กายในกาย-เวทนาในเวทนา-จติในจติ-ธรรม
ในธรรม”ออกได้จรงิ จงึจะเป็นผูป้ฏบิตัธิรรม
ที่รูจ้กั รูแ้จ้งรูจ้รงิในสจัธรรม อนัเป็นไปตาม 
ความตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ดังนั้น “มูลกรรมฐาน ๕”ทีเ่ป็นเบือ้งต้น
การศึกษาแยก“รูป”แยก“นาม”แยกกายแยก
จติ จงึเป็น“รากฐาน”ในการศกึษาฝึกฝนเรยีน
รูภ้าวะทีเ่ป็น“กาย”และภาวะทีเ่ป็น“จติ”อย่าง
ส�าคญั เป็น“กรรมฐาน”ส�าคญัของนกับวชที่
ต้องเรยีนรูอ้บรมฝึกฝนกนัจรงิๆในตวัเราเอง

ส่วนไหนที่ ไม่มีความเป็น“กาย”ของ
เราเลย เพราะเป็นของภายนอกแท้ๆ แค่
เราสมัผสัอยู่ ในปัจจบุนันีเ้ท่านัน้ แต่มนัไม่ใช่ 
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“เรา”(อัตตา)จริงๆ มันอยู่ข้างนอกนะ หยาบ

ชัดมาก แต่เราก็ยังยึดว่า เป็น“เรา”(อัตตา)อยู่ 

ทีนี้..ส่วนไหนที่เป็น“กาย”ของเราอยู ่

แต่ว่า มี“จิต”ท�าหน้าที่แค่“พีชนิยาม” ไม่มี 

“ความรูส้กึทีเ่ป็นเคหสติเวทนา”แล้ว แต่เป็น 

“เนกขมัมสติเวทนา”ในความเป็น“กาย”นัน้ๆ  

หรอืใน“ร่าง” (body)ของเราส่วนทีเ่หลอื 

แต่ความเป็น“อตุนุยิาม” ส่วนใดยงัเป็น“สรรีะ” 

(ที่สัมผัสความเป็น“ร่าง”ได้ ) ก็ยังมีอีก ที่รู ้ด้วย

ปัญญา ก็จะแยก“ร่าง”แยก“ชีวะ”ได้จริง

ใน“ชีวะ”เมื่อแยก“กาย”แยก“จิต”ได้ ก็

จะสามารถแยกที่ ไม่ใช่“กายและที่ ไม่ใช่“จิต” 

และสามารถแยก“กายในกาย-เวทนา

ในเวทนา-จิตในจิต-ธรรมในธรรม”ได้อย่าง

ถูกภาวะนั้นๆเต็ม เพราะไม่ผิดเพี้ยนแล้ว

ถ้าเห็นได้เป็น“ร่าง” ก็เป็น“สรีระ” แต่

หากไม่เป็น“ร่าง”ให้เหน็ได้เลย กไ็ม่ม“ีสรรีะ” 

เป็นแค่“อรูป”ท่ีเป็น“อุตุนิยาม”เช่นธาตนุ�า้-

ไฟ-ลม ทีป่รงุแต่งกนัอยู ่  ใน“ธาตดุนิ” (ร่าง)นัน้

แม้“ธาตนุ�า้”ทีเ่ลก็ละเอยีดสดุๆคนยงั 

ไม่อาจ“รู้”ได้ ด้วย“ตา”กัน ง่ายๆว่ามี“รปู”

ดงันั้น ธาตุแห่ง“ชวีะ”แรกนัน้คอื “ธาตุ

น�า้” ถ้าระดบั primary cell หรอื กลละ คน 

สามารถสัมผัส“รูป”มันไม่ง่าย จงึเรยีก“อรปู”

ความละเอียด (นิปุณา)ลึกล�้าปานฉะนี้ 

จึงเป็น“ความรู ้”ของผู ้มีภูมิธรรมท่ีมีจริง

เป็นจริงตามฐานานุฐานะจริงเท่านั้น 

ผู้มีภูมิจริงผู้ใดถึงแท้ จึงจะรู้แจ้งจริง 

ว่า “ชพี”(ชวีะ)กอ็ย่างหนึง่ “สรีระ”กอ็ย่างหนึง่

ถ้าผู้ใดยังไม่มีภูมิรู ้แยก“อาการของ

พลังงาน”ขั้น“อุตุนิยาม”ซ่ึงไม่มี“ชีวะ”แล้ว 

(หมดชีวิตินทรีย์ ) แต่ยังติดอยู่ในความเป็น 

“ร่าง”หรอืสรรีะของเราอยู ่ กบั“พชีนยิาม”ที่

ยงัเป็น“ชวีะ”ยงัรวมอยู่กบัร่างของเรา กจ็ะ 

ไม่สามารถหยั่งรู้ได้ว่า “ชีพ”ก็อย่างหนึ่ง  

“สรีระ”ก็อย่างหนึ่ง และหรือ“ชีพ”ก็อันนั้น  

“สรีระ”กอ็ันนั้น (ชีพกับสรีระเป็นอนัเดียวกัน )ได้

เพราะคนทัง้หลายจะไม่สามารถเรยีน 

รู ้พลังงานท่ีเป ็น“ความ รู ้ สึก ( เวทนา )ใน

อุตุนิยามกับพีชนิยาม”ที่ เป็นดิน-เป็นพืช  

เป็นต้น อันอยู่ ในตัวของ“พีชนิยามและ

อุตุนิยาม”เองได้ เลยเป็นอันขาด แต่เรา 

สามารถเรยีนรูค้วามเป็น“อุตุนิยามกบัพีช

นิยาม”ใน“จิตนิยาม”ของเรานี่เองได้

พีชะเองมนักม็ีพลงังานแค่“สญัญากบั

สงัขาร” ส่วนอุตนุัน้ยิง่มแีต่พลงังาน“สงัขาร” 

เท่านัน้  แม้แค่“สัญญา”กไ็ม่มีในตนเองเลย 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่มีพระ 

สัพพัญญุตญาณ เป็นเจ้าของธรรมพิสูจน์ 

แยกแยะพลังงานต่างๆที่มี ใน“จิตนิยาม” 

ซ่ึง“จิตนิยาม”วิวัฒน์พัฒนาพลังงาน 

ส่ังสมมาจาก“อุตุนิยาม”ทีม่แีค่“สังขาร” ต่อ 

มากว็วิฒันาจาก“สงัขาร”มพีลงังานทีก่�าหนด 

รู้ได้เองเป็นอัตโนมัติว่า“ธาตุ”นั้นเอามาใช ้
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สร้างองคาพยพอย่างนัน้อย่างนี้ของ“ตนเอง” 

กเ็รยีกด้วยบญัญตัว่ิา“สญัญา” ก็เพิ่มสูงขึ้น 

ถึงข้ันเป็น“พีชนิยาม”ทีม่อีตัโนมัตใินตนเอง  

สร้างตนเองให้แก่ตนเองเป็นแล้ว แต่“อตัตา” 

( I,self )ของพชืนีย้งัไม่ถึงขัน้ม“ีเวทนา”(อารมณ์)

จาก“พีชนิยาม”ววิัฒนาสงูขึ้นมาเปน็ 

“จิตนิยาม” จึงจะสูงขึ้นมี“เวทนา” ( I-S -H ) 

เมื่อมี“เวทนา”ก็ครบ ๓ เส้า “เวทนา-

สัญญา-สงัขาร”คอื พลงังานทีเ่ป็น“อาการ” 

ต่างๆสาขาย่อยของ“ธาตุรู ้องค์รวมใหญ่” 

เรียกว่า  “ วิญญาณ” เป็น“จิตนยิาม”บริบรูณ์

ดังนั้น ใน“จิตนิยาม”จึงมีครบทั้ง“อุตุ

นยิาม-พชีนยิาม-จตินยิาม” ผูม้ภีมูริูแ้จ้งจรงิ

จึงสามารถแยกงาน จัดแจงส่วนต่างๆนั้น 

และควบคุมใช้พลังงานแต่ละ“นิยาม” แยก 

I-S-H ของตนเอง ได้ ด้วยประการอย่างนี้

ผู ้นี้ก็จัดการความเป็น“อุตุนิยาม”ได้ 

จดัการ“พชีนยิาม”ได้ โดยเฉพาะจดัการ“จิต

นิยาม”ของตนไปตาม“อภิปัญญา”ที่แท้

พลงังานทีเ่จ้าตวั“จัดการกระท�าในจติ

ตนเองหรือจิตตนเองจัดการจิตตนเอง” 

นี้คือ“กรรม”ของตนเอง โดยตนเอง ด้วย 

“อภิปัญญา”หรือ“อัญญา”ที่วิสุทธิแท้

จึงเป็นผู้จัดการ“การเกิดของกรรม” 

คือ“กัมมโยนิ”ของตนเอง เป็นพระเจ้าเอง

“อัตตา หิ อััตตโน นาโถ” ตนของ

ตนเป็นที่พึ่งของตนเอง ไม่ต ้องพึ่งใคร 

พึ่งพระเจ้าก็คือ พึ่งเราเอง เป็นที่สุดดังนี้

“พลงังาน”ขั้นนิปุณา ละเอยีดสุดๆยิ่ง 

ทีม่ีความแตกต่างกนัอย่างสุขุมประณีตยิ่ง

อย่างนี้ และสามารถจัดการกับพลังงาน

ของตนได้จรงิ ตามบารมแีต่ละคนเท่าที่มแีท้

ผู้มี“วิปัสสนาญาณ” วิชชาข้อที่ ๑ จะ

เจริญวิวัฒนพัฒนาเป็น“วิชชา”อีก ๗ วิชชา

สัมบูรณ์ขึ้น เป็น“สยัง อภิญญา”ไปตาม

ล�าดับ  ผู้สูงสุดแห่งที่สุดจึงจะเป็น“สยัมภู” 

ดงันัน้ หากไม่ใช่ผู้ม“ีวปัิสสนาญาณที่

เป็นวชิชา”ยอดยิง่แล้ว กไ็ม่สามารถจะแยก 

แยะความละเอียดของ“ชพี”ของ“สรีระ”นี้ ได้

และทีส่�าคัญคือ “เวทนา”ในตวัเรา หาก

ไม่ม“ีผสัสะ”แล้วเกดิ“เวทนา”แท้ เรากไ็ม่มวีนั

จะรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“อาการของเวทนา”จริงได้ 

ดังนั้น คนผู้“หลับตา”ปฏิบัติระลึกถึง 

“เวทนา”ในภพภายในอยู่ ที“่รปูจิต”ของตน จงึ 

เป็นแค่“สญัญา”รู้แค่เวทนาของอดีตตัวเก่า 

กระนั้นก็ดี “อดีตตัวเก่า”ท่ีระลึกรู้ได้ 

ในปัจจุบันนี้ “ตัวอดีต”ที่ก�าลังระลึกขึ้นมารู ้

อยู่ได้นั้นก็ยังไม่ใช่“ตัวเก่าแท้-ตัวเดิมจริง” 

ด้วย มนัเป็นแค่“ตวัใหม่ที่สญัญามนัระลึกรู ้

ในตอนนี้”ขึ้นมา“รู้”ใหม่ด้วยซ�า้

มนัเป็นแค่“ความจ�า”ทีเ่ป็น“ธรรมะ ๑” 

(สัญญา)ทีก่�าลงัระลกึถงึ“เวทนาเก่า”อันเป็นอีก 

“ธรรมะ ๑”(เวทนา)คนละตวักนั “เวทนาเก่า”นัน้ 

มันได้ ดับไปแล้ว-ไม่มีแล้ว แต่“พลังงาน” 
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อ่านต่อฉบับหน้า

ตัวที่ช่ือว่า“สญัญา”มนั“จ�าได้”มนัก�าลงัระลกึ 

“ความจ�า”นัน้ขึน้มา[บางอย่างระลกึไม่ได้ก็มเียอะไป]

ถ้าไม่มี“ความจ�า”ที่จ�า“ความจรงิ”ของ 

อดีตตัวนั้นของแต่ละคนไว้ “ความจริงของ 

อดีต”มันก็ไม่มีตัวมันอยู่แล้ว มัน“อนัตตา” 

ไปแล้ว มันหายไปแล้วกับกาละแล้ว เช่น

เดียวกันกับกาละที่ผ่านเลยไปแล้ว สูญไป 

แล้วจรงิๆ มนัเป็น“อนัตตา”จรงิๆ 

“สัญญา”ของสัตวโลกเท่านั้นที่“จ�า

ภาวะที่หายไปแล้วกับกาละ”นั้นไว้ได้ เท่า

ที่สัตวโลกนั้นยังมี“อัตตา” ยังไม่สลายไป

เป็น“อนตัตา”ด้วยปรนิพิพานเป็นปรโิยสาน

จึงมี“สิ่งท่ีเหลืออยู่”ก็แค่“ความจ�าได้” 

(สญัญา)ของสตัวโลกเท่านัน้ ทีพ่อเป็น“อตัตา” 

อยู่ ท่ี“จ�าไว้ได้”อยู่ อะไรที่ผ่านกาลที่มัน 

แตกแยกไปก่อนแล้ว เป็น“อนัตตา”สิน้แล้ว 

เหลือแต่“ความจ�า”(สัญญา)เท่านั้นยัง 

อยู่ ใน“อัตตภาวะ”ของสัตว์  ของคน 

และ“ความจ�า”ก็ยังไม่ ใช่“ภาวะจริง” 

นั้นๆ!!!  ชัดเจนนะ ! เป็นแค่“ความจ�าไว้ได้” 

ดงันัน้ “เวทนา”ที่มันก�าลังปรากฏขึ้น

ในขณะม“ีผสัสะ”เท่านัน้ มันก�าลงัปรากฏใน

ปัจจบุันนี“้จรงิ” ซึง่มนัไม่ ใช่ตวัจริงเดิม จึง 

ไม่ ใช่คุณก�าลังได้รู้ จักรู้แจ้งรู้ จริง “เวทนา” 

(ความรู้สึก)ตัวจริงที่เป็นตัวเก่าใน“อดีต”ของ

ตัวจริงนั้นเลย มันแค่“ความจ�า” เป็นแค่ 

“สัญญา”อนัเหมอืน“จรงิ”ยิง่ๆได้ ก็เท่านี้ 

ภาวะที“่จรงิ”(สจัจะ)จรงิๆจงึมีแต่“ภาวะ 

ธรรมะ ๒”ที่ผัสสะกันด้วยภายนอก-ภายใน 

นี้เท่านั้น นอกนั้นไม่มีอะไร“จริง”เท่านี้ดอก

เพราะฉะนัน้ คนใดไม่มี“ผสัสะ”กบั“อตุ ุ

ธาตุแท้-พีชธาตุแท้ ” ซึง่อยู่นอกตวัเรา (ผู ้

หลับตาปฏิบัติ ) “จิตธาตุ”ของคนผู้นั้นก็ไม่ม ี

“เวทนา”ตาม“ปฏจิจสมปุบาท”ทีพ่ระพทุธเจ้า 

ตรสัไว้ คือ“ผัสสะ”ย่อมม“ีเวทนาเป็นปัจจยั”  

แล้วผู้นั้นจะอ่านความเป็น“ชีพ”หรือความ 

เป็น“สรีระ”ของอะไร จากอะไรกนัล่ะ มันจึง

เป็นไปไม่ ได้ เลย ถ้าไม่มี “ผัสสะ” ..ใช่มั้ย?

แม้ผู ้ปฏิบัตินั้น“ผัสสะ”อุตุธาตุและ 

พีชธาตนุัน้อยู่แท้ๆ แต่คนผูน้ีย้งัไม่มภูีมธิรรม

ทีส่ามารถพอจะรูจ้กัรูแ้จ้งรู้จรงิได้ว่า อนัไหน

เป็น“ชพี” อันไหนเป็น“สรีระ” กย็งัไม่สามารถ

แยกความเป็น“ชพี”หรือ“สรีระ”ของธาตนุัน้ๆ

ได้เลย  เข้าใจความจริงที่ยิ่งนี้ ได้มั้ย ..???

ส่วน“ความรู้”ผู้ที่มี“ผัสสะจิตหรือมโน

ตนเอง”ในภายในขณะปัจจบุนันัน้ๆ โดยไม่

มีผัสสะภายนอกอยู่ “ความรู้ ”นั้นก็เป็นแค่ 

“สัญญา”เท่านั้น เป็นการก�าหนดรู้ (สัญญา)

เอา“ความจ�าได้(สัญญา)”ทีร่ะลกึขึน้มาได้ ซึง่

มนัตรงกนักับ“ความจ�าเก่า”นัน้อกีทเีท่านัน้ 

มันไม่ใช่“สิ่งเดิม-ของเดิม”ด้วย 

โดยเฉพาะความเป็น“สัญญา”นั้น ยัง

ไม่ใช่ความเป็น“ปัญญา”ครบสัมบูรณ์ 
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• พิมลวัฑฒ์ ชูโต
บทความพิเศษ

ท�าไมต้องรู้ทัน?
ตอน การปล้นชิงและการใช้อ�านาจเป็นธรรม

(Despoliation and Despotism)
    1986 (พ.ศ.2529)	 :	 วอชิงตันสนับสนุน
กษัตริย์	“ไอคริส”	ของลิเบีย		เพราะกษัตริย์องค์
นี้มอบแหล่งน�้ามันให้บริษัทแสตนดาร์ดออยล์ของ
สหรัฐฯ	 โดยเรียกค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อย	 ต่อ
มาพันเอกกัดดาฟีล้มการปกครองแบบกษัตริย	์
และตั้งตนเองเป็นผู้น�า	แม้จะบริหารประเทศแบบ
เผด็จการแต่ก็จัดสวัสดิการให้ประชาชนมากมาย	
รวมท้ังการศึกษาและการรักษาพยาบาล	 ฯลฯ	
ข้อส�าคัญคือเขาเอาผลประโยชน์จากน�้ามันเข้า
ประเทศและประชาชน	 แถมไม่ยอมเข้าระบบ
ทุนนิยม	 จึงไม่เป็นที่พอใจของสหรัฐฯ	 ในปีนี	้
โรนัลด์	 เรแกน	 ส่งเครื่องบินรบไปทิ้งระเบิดใส่

กรุงทริโปลีซึ่งเป็นเมืองหลวงของลิเบีย	โดยกล่าว
หาว่าพันเอกกัดดาฟีวางระเบิดในเยอรมนีท�าให้
ทหารอเมริกันเสียชีวิต	 2	 คน	 การท้ิงระเบิด
ท�าให้ชาวลิเบียผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็น
จ�านวนมาก	 การสอบสวนของต�ารวจเยอรมนีชี้
ว่าการวางระเบิดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกัดดาฟี
 1989 (พ.ศ.2532)	 :	ยอร์ช	บุช	 (พ่อ)	ส่ง
ทหาร	25,000	 คนเข้าไปตั้งฐานควบคุมคลอง 
ปานามา	โดยอ้างว่าเข้าไปกวาดล้างการค้ายาเสพ-
ติด	 ประชาชนถูกยิงเสียชีวิตหลายพันคน	 ผู้เสีย
ชีวิตถูกน�าใส่ถุงขยะและไปฝังอย่างลับ	ๆ 	หลังจาก
นั้นธนาคารสัญชาติอเมริกาก็ตามเข้าไปตั้งสาขา

 บิล	คลินตัน	ส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดโรงงานผลิตเวชภัณฑ์แห่งเดียวของซูดาน

เพราะไม่พอใจรัฐบาลซูดาน	โดยอ้างว่าโรงงานดังกล่าวผลิตอาวุธ

เอกอัครราชทูตเยอรมันประจ�าซูดานเขียนไว้ว่า

“เป็นเรื่องยากที่™จะประมาณว่า	ประชาชนในประเทศยากจนในอัฟริกาแห่งนี้

ตายไปเท่าไรจากการท�าลายโรงงานผลิตยา	‘อัล-ซีฟา’	ดังกล่าว	..

เมื่อสหรัฐฯยอมรับว่าทิ้งระเบิดผิดพลาดแล้ว

ก็ไม่มีการชดใช้หรือช่วยเหลือแต่อย่างใด

•	ต่อจากฉบับที่	๓๑๓
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“คนจ�านวน ๕๐-๕๕ ล้านคนทั่วโลกเสียชีวิตจากลัทธิล่าอาณานิคม (Colonialism)  และลัทธิล่า
อาณานิคมใหม่ (Neo-colonialism) การสังหารส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายใต้ค�าขวัญที่เพราะพริ้ง  เช่น  
เสรีภาพและประชาธิปไตย นอกจากผู้เสียชีวิตโดยตรงจากสงครามที่ตะวันตกริเริ่มขึ้นหรือจาก
คณะทหารที่นิยมตะวันตกกระท�า หรือจากความขัดแย้งอื่นๆ คนอีกนับร้อยล้านยังเสียชีวิตอย่าง
เงียบ ๆ จากความยากเข็ญอย่างสุดขีดด้วย”
        อังเดร วัลต์เชค
        นักหนังสือพิมพ์และนักเขียนชาวอเมริกัน
                 อ้างอิง	:	Noam	Chomsky	and	Andre	Vltchek,	“On	Western	Terrorism”,	2013

 พ.ศ.1993-2001 (พ.ศ.2536-2544) : 
รัฐบาลบิล	 คลินตัน	 ส่งอาวุธร้อยละ	80	 ของที่
ตุรกีใช้ในการปราบปรามชาวเคิร์ดในภาคตะวัน-
ออกเฉียงใต้ของประเทศ	 อันเป็นผลให้ชาวเคิร์ด
หลายหมื่นคนเสียชีวิต	 ส่วนในอิรัก	 สหรัฐฯกลับ
หนุนการแบ่งแยกดินแดนของชาวเคิร์ดเพราะ 
ซัดดัม	ฮุสเซ็น	ไม่ยอมก้มหัวให้สหรัฐฯ	ทั้ง	ๆ 	ที่อิรัก
เคยรบกับอิหร่านตามการผลักดันของสหรัฐฯ
	 นอกจากนั้น	บิล	คลินตัน	ยังแถลงต่อรัฐสภา
อเมริกันว่า	 “เพื่อเตรียมอเมริกาให้พร้อมส�าหรับ
ศตวรรษที่	21	เราต้องเป็นนาย	มีอ�านาจควบคุม
บังคับพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายในโลกนี้	
และด�ารงรกัษาความเป็นผู้น�าของโลกไว้ให้เข้มแข็ง
และน่าสนใจ”

 1998 (พ.ศ.2541) :	 ประธานาธิบดี	 บิล 
คลินตัน	ส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิด	ท�าลายโรงงาน
ผลติเวชภณัฑ์แห่งเดยีวของประเทศซดูานเพราะไม่
พอใจรฐับาลซดูาน	โดยอ้างว่าโรงงานดงักล่าวผลติ
อาวุธ	 เอกอัครราชทูตเยอรมันประจ�าซูดานเขียน
ไว้ว่า	 “เป็นเร่ืองยากที่จะประมาณว่า	 ประชาชน
ในประเทศยากจนในอัฟริกาแห่งนี้ตายไปเท่าไร
จากการท�าลายโรงงานผลติยา	‘อลั-ซฟีา’	ดงักล่าว	
แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นจ�านวนหลายหมื่นคน”	 	 ข้อ
ส�าคัญคือเมื่อสหรัฐฯยอมรับว่าทิ้งระเบิดผิดพลาด
แล้วก็ไม่มีการชดใช้หรือช่วยเหลือแต่อย่างใด
	 นอกจากนั้น	บิล	คลินตัน	ยังส่งเครื่องบินไป

	 ในปีเดียวกัน	 หน่วยล่าสังหารของกองทัพ
เอล	ซลัวาเดอร์	ซ่ึงสนับสนุนโดยสหรฐัฯ	ได้สงัหาร
นักบวชคาทอลิก	6	คน	ฐานเข้าข้างคนจน	หนึ่งใน
จ�านวนนัน้คอื	หลวงพ่อโรเมโรซึง่เขยีนจดหมายถงึ
ประธานาธิบดีจิมม่ี	 คาร์เตอร์	 เพื่อขอให้เขาเลิก
สนับสนุนรัฐบาลเผด็จการ
 
 1991 (พ.ศ.2534)	:	ซัดดัม	ฮุสเซ็น	บอกทูต
อเมรกินัว่าจะบกุคเูวต	ค�าตอบทีไ่ด้รบัคอื	สหรฐัฯจะ
ไม่แทรกแซงความขดัแย้งกนัเองในตะวนัออกกลาง	
แต่เมื่ออิรัก	“ติดกับ”	 และบุกคูเวตจริง	ๆ 	 กลับ
ถูกยอร์ช	 บุช	 (พ่อ)	 ลงโทษอย่างหนักฐานรุกล�้า
ประเทศแหล่งน�า้มนัทีอ่ยูใ่นการควบคมุของสหรฐัฯ	
ทหารอิรักท่ีถอยหนีถูกฆ่าอย่างทารุณและถูกรถ
ถังไถกลบในทะเลทราย	กรุงแบกแดดถูกถล่มด้วย
ระเบดิครัสเตอร์และระเบดิฟอสฟอรสัตามนโยบาย
ท�าลายให้ราบของเพนตากอน	 พลเมืองผู้บริสุทธิ์
หลายหมื่นคนเสียชีวิต
	 บิล	คลินตัน	ซึ่งรับช่วงต่อจากยอร์ช	บุช	(พ่อ)	
ด�าเนินมาตรการคว�่าบาตรทางเศรษฐกิจและทิ้ง
ระเบิดใส่อิรักตลอด	8	ปีของการด�ารงต�าแหน่ง
 1993 (พ.ศ.2536)	 :	 ประธานาธิบดี	 บิล 
คลนิตนั	บอกกบัองค์การสหประชาชาตว่ิา	“สหรฐัฯ
จะท�าเหมือนที่เคยท�า	คือยึดตามการตัดสินใจของ
หลายฝ่ายเท่าที่เป็นไปได้	แต่จะตัดสินใจฝ่ายเดียว
ถ้าจ�าเป็น”…..เพื่อการเข้าถึงแหล่งทรัพยากร	
พลังงานและตลาด



54 •   เราคิดอะไร

ทิ้งระเบิดในยูโกสลาเวียเป็นเวลา	78	 วันติดต่อ
กันและกล่าวว่า	 “มันเป็นการแทรกแซงทาง
มนุษยธรรม”
 
 1999 (พ.ศ.2542) :	ฮโูก	ชาเวซ	ได้รบัเลอืก
เป็นประธานาธบิดโีดยชาวพืน้เมอืงเวเนซเูอลาด้วย
คะแนนเสียงท่วมท้น	 เขาเวนคืนแหล่งน�้ามันซึ่ง
เป็นสมบัติของชาติและเพ่ิมค่าตอบแทนจากยักษ์
ข้ามชาติอเมริกัน	 นอกจากนั้นเขายังมุ่งส่งเสริม
การศึกษา	ปฏิรูปเศรษฐกิจและที่ดิน	ทั้งหมดเรียก
ว่า	“ความรักชาติ”	ซึ่งเป็นสิ่งที่สหรัฐฯเกลียดที่สุด	
ต่อมาในปี	2002	คณะทหารทีนิ่ยมสหรฐัฯ	และจะ
พยายามปฏิวัติก็บินไปรับสัญญาณ	 “ไฟเขียว”	 ที่
กรุงวอชิงตัน	 แต่การปฏิวัติล้มเหลวเพราะทหาร
อีกกลุ ่มหนึ่งและประชาชนจ�านวนมากต่อต้าน 
อนึ่ง	นายแพ็ต	โรเบิร์ตสัน	นักบวชอเมริกันนิกาย
โปรเตสแตนท์กล่าวถึงการกระท�าของนายฮูโก	
ชาเวซ	ว่า	“สหรัฐฯควรส่งคนไปลอบสังหารเขาเสีย”
	 ลาตินอเมริกันเป็นทวีปที่อุดมสมบูรณ์และ
กลุ่มคนที่คุมอ�านาจเศรษฐกิจและการเมืองส่วน
ใหญ่คือชาวยุโรปที่อพยพไปตั้งถิ่นฐานมาหลายชั่ว
อายุคน	ส่วนชาวพื้นเมืองร้อยละ	80-90	มีฐานะ
ยากจน	ลาตนิอเมรกินัจงึมคีวามแตกต่างทางสงัคม
สงูมาก	ข้อส�าคญัคอืคนช้ันน�ามกัยนิดขียายอ�านาจ
และความร�่ารวยด้วยการร่วมมือกับยักษ์ข้าม
ชาติอเมริกัน	 และยินดีร่วมมือในการต่อต้านและ 
ล้มล้างรัฐบาลที่มาจากเสียงส่วนใหญ่	 โดยเฉพาะ
ที่ต้องการปฏิรูปการศึกษา	 ปฏิรูปเศรษฐกิจและ
ทีด่นิซึง่ส่วนใหญ่ตกอยูใ่นมือคนช้ันน�าและต่างชาต	ิ
เช่น	 ยูไนเต็ดฟรุต	 ไอทีที	 อนาคอนดาคอปเปอร์	
International	Railway	ฯลฯ
 
 2001 (พ.ศ.2544) :	 ยอร์ช	บุช	 (ลูก)	 ถือ
โอกาสจากกรณี	9/11	 ประกาศสงคราม	 “ครู-
เสด”	 กับอัฟกานิสถานเพราะรัฐบาลตอลิบานขอ
ให้สหรัฐฯแสดงหลักฐานว่า	 บิน	 ลาดิน	 คือผู้อยู่
เบื้องหลังการถล่มตึกเวิร์ลเทรด	 ยอร์ช	 บุช	 ส่ง
เคร่ืองบินไปท�าลายประเทศที่ยากจนที่สุดประเทศ

หนึ่งในโลกอย่างโหดเหี้ยม	 และการปลูกฝิ่นซึ่ง
รัฐบาลตอลิบานปราบปรามก็กลับมาเฟื่องฟูอีก
ครั้ง	จุดประสงค์ที่แท้จริงคือการวางท่อน�้ามันจาก
เอเชียกลางผ่านอัฟกานิสถาน	 ซึ่งบริษัทยูโนแคล
ของสหรัฐฯเคยเจรจากับกลุ่มตอลิบาน	จึงต้องยึด
อฟักานสิถานไว้ให้ได้	ฉะนัน้	จะมบีนิ	ลาดนิ	หรอืไม่	
สหรัฐฯก็ต้องยึดอัฟกานิสถาน	(และปากีสถาน)	ไว้
อย่างแน่นอน	แถมได้ปิดล้อมจีนทางทิศตะวันตก
 
 2002-2005 (พ.ศ.2545-2548)	 :	 ซีไอ-
เอลักพาและรับตัวชาวมุสลิม	 (จ่ายเงินแก่ผู้จับ
ส่ง)	สัญชาติต่าง	ๆ 	231	คน	จากหลายประเทศ 
ทั่วโลก	เช่น	อิตาลี	นอร์เวย์	เยอรมนี	อินโดนีเซีย	
ไทย	 ฯลฯ	 แล้วส่งไปทรมานที่อียิปต์	 มอร์ร็อคโค 
จอร์แดน	 และอื่น	ๆ 	 รัฐบาลอิตาลีเรียกร้องให้
สหรฐัฯส่งตวัเจ้าหน้าทีซ่ไีอเอผูล้ะเมดิอธปิไตยของ
ตนกลับไปขึ้นศาล	แต่สหรัฐฯนิ่งเฉย	นอกจากนั้น
ยงัทรมานชาวมสุลมิทีค่กุกวนตานาโมและชาวอริกั
ในอิรักด้วย
    
 2003 (พ.ศ.2546) :	 ยอร์ช	 บุช	 (ลูก)	 ใช้
หลักฐานปลอมกล่าวหาอิรักว่าครอบครองอาวุธ
ท�าลายร้ายแรงซึ่งเป็นภัยต่อสหรัฐฯ	 และยังมี
ความสัมพันธ์กับบิน	 ลาดิน	 เขาใช้เงิน	 10,000 
ล้านดอลลาร์	โฆษณาชวนเชื่อให้ชาวอเมริกันและ
ชาวโลกเชื่อในเรื่องนี้	 แล้วส่งทหารเข้ารุกราน
และยึดครองอิรักทั้ง	ๆ 	ที่ขัดกับมติขององค์การ
สหประชาชาติ	เมื่อตรวจไม่พบอาวุธดังกล่าว	เขา
ก	็“พลกิลิน้”	ว่าสหรฐัฯต้องการปลดปล่อยชาวอริกั
จากซดัดมั	ฮสุเซน	และเพ่ือสถาปนาประชาธปิไตย	
แต่เมื่อประชาชนชาวอิรัก	1	แสนคนเดินขบวนใน
เดือนมกราคม	ค.ศ.2004	 เพื่อเรียกร้องให้มีการ
เลือกตั้งทั่วไป	 ไม่ใช่รัฐบาลที่สหรัฐฯเลือก	 กลับ
ถูกปราบปรามจนท�าให้มีผู ้เสียชีวิตจ�านวนมาก	
หนังสือพิมพ์	 โทรทัศน์และวิทยุที่วิจารณ์ถูกสั่ง
ปิด	 เครื่องบินอเมริกันมุ่งท�าลายระบบน�้า	 ระบบ
ไฟฟ้า	 ระบบก�าจัดของเสีย	 คลังเก็บอาหารและ
เป้าหมายทางพลเรือนอื่น	ๆ 	 หนังสือพิมพ์อเมริกัน
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ถูกควบคุมการรายงานข่าว	 ที่พักนักข่าวอัลจาซีรา 
ถูกทิ้งระเบิดใส่	 หนังสือพิมพ์บางฉบับถูกจ้างให้
เขียนสนับสนุนการยึดครอง	บริษัทผลิดอาวุธของ
สหรัฐฯเพียงแปดบริษัทได้รับสัญญาจ้างในปี	 ค.ศ.
1990	ถึง	45.4	พันล้านดอลลาร	์เป้าหมายต่อ
ไปคือ	เยเมน	ลิเบีย	ซีเรียและอิหร่าน	ผู้ได้รับผล
ประโยชน์จากสงครามคอืนักการเมอืง	เพนตากอน	
และบริษัทผลิตอาวุธ	หรือที่ประธานาธิบดีไอเซน-
ฮาวร์	เรียกว่า	“Military-Industrail	Complex”
	 อนึ่ง	 ก่อนการบุกของสหรัฐฯ	 อิรักได้เจรจา
ผ่านองค์การสหประชาชาติ	 โดยแจ้งว่าอิรักไม่มี
อาวุธร้ายแรงและยินดีให้ตรวจค้น	 แต่ถูกปฏิเสธ
เส้นทางไปสู่สันติ	เพราะไม่ตรงกบัจดุประสงค์ทีแ่ท้
จริงคือ	“การควบคุม”	น�้ามันและตะวันออกกลาง
	 ในกรณีอิรักนี้	 นักข่าวถามนางเมดลีน	 อัล-
ไบรท์	 อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของอเมริกาว่า	
การบุกอิรักที่ท�าให้ชาวอิรักผู้บริสุทธิ์ตายมากมาย	
เด็กเสียชีวิตกว่า	500,000	คน	และเป็นโรคขาด
สารอาหารอีก	1	ล้านคน	รวมทั้งชาวอิรักต้องหนี
ออกนอกประเทศอกีนบัล้านคนนัน้	คุ้มราคาหรอืไม่	
(worth	the	price?)......นางตอบว่า	“คุ้ม”
 2004 (พ.ศ.2547) :	 ในปีน้ี	 สหรัฐฯซึ่งมี
ประชากรเพียงร้อยละ	 4.7	 ของโลก	 บริโภค
ทรัพยากรร้อยละ	40	 ของโลก	 บริโภคพลังงาน
ร้อยละ	30	 	 และปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ร้อยละ	25				โดยสรุป	สหรัฐฯ	บริโภคมากกว่า
เยอรมัน		4.1	เท่า	สูงกว่าญี่ปุ่น	5.4	เท่า	และ
มากกว่าชาวเคนยา	32	 เท่า	 แถมทิ้งขยะต่อคน
มากที่สุดในโลกด้วย	อย่างไรก็ตาม	จอร์จ	บุช(ลูก)	
กล่าวว่า	“วิถีชีวิตของชาวอเมริกันเป็นสิ่งที่ไม่อาจ
ต่อรองได้”	 นอกจากผลิตขยะต่อคนมากที่สุดใน
โลกแล้ว	สหรฐัฯและองักฤษยงัขนขยะพิษและขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ไปท้ิงในประเทศก�าลังพัฒนาด้วย	
โดยเฉพาะในแอฟริกา
 
 2005 (พ.ศ.2548) : นอกจากการรุกราน
เข่นฆ่าและทรมานชาวอิรักทั้งสตรี	 คนแก่และ
เด็กจ�านวนนับล้าน	 พร้อมกับท�าให ้พวกเขา

อดอยาก	 หิวโหยและเป็นมะเร็ง	 เสียชีวิตเพราะ
กัมมันตภาพรังสีจากอาวุธของตนอีกนับไม่ถ้วน
แล้ว	 สหรัฐฯยังขายรัฐวิสาหกิจ	 และธนาคาร
นับร้อยแห่งให้เอกชนและต่างชาติ	 และที่เป็นไป
ตามจุดประสงค์ที่แท้จริงของการรุกรานคือ	 การ
ขายร้อยละ	64	 ของแหล่งน�า้มันในอิรักให้บริษัท
ข้ามชาติ	 แหล่งดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ	74-
194 พันล้านดอลลาร์	และมีอัตราการตอบแทน
ประมาณ	42-162	 เปอร์เซ็นต์	สัญญาที่ลงนาม
มีกฎห้ามรัฐบาลเรียกแหล่งคืน	 ที่เลวร้ายที่สุด
คือสหรัฐฯปล่อยให้มีการปล้นและเผาพิพิธภัณฑ์
แห่งชาติ	 และอ่ืน	ๆ 	ทั่วประเทศทั้ง	ๆ 	ที่มีการขอให้
ช่วยป้องกันวัตถุโบราณและเอกสารส�าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ซึ่งมีอายุถึง	4-5000	 ปี	 ถูกขโมย
และหลายชิ้นไปโผล่ในยุโรปและสหรัฐฯ	 นักข่าว
ของ	“อัลจาซีร่า”	ซึ่งรายงานข่าวอย่างตรงไปตรง
มาถูกทิ้งระเบิดใส่	ถูกฆ่า	ท�าให้บาดเจ็บและถูกจับ
ขัง
	 อน่ึง	สถานทตูสหรฐัฯ	ในอริกัมเีน้ือทีห่ลายร้อย
ไร่	โดยมีทั้งค่ายทหาร	หอพัก	ร้านค้า	ที่ออกก�าลัง
กาย	สระว่ายน�า้	ฯลฯ	ครบถ้วนส�าหรบัการควบคมุ
อิรักในระยะยาว
	 เมื่อ	80	 ปีก่อน	 อังกฤษยึดดินแดนอิรักเพื่อ
ดูดน�้ามันแต่อ้างว่าต้องการปลดปล่อยอิรักจาก 
อาณาจักรออตโตมาน	 80	ปีให้หลังสหรัฐฯก็เข้า
ยึดอิรักอ้างว่าเพื่อการปลดปล่อยเช่นเดียวกัน
	 ในขณะที่สื่อมวลชนอเมริกัน	 เช่น	 นิวยอร์ก
ไทมส์		และวอชิงตันโพสต์		ยกย่องว่า	การรุกราน
ประเทศอริกัเป็นไปตามหลกัสทิธมินษุยชนและเป็น
สิง่ทีม่เีกยีรตทิีส่ดุทีส่หรฐัฯได้กระท�าในต่างประเทศ
(???)	 นายโคฟีอันนัน	 อดีตเลขาธิการองค์การ
สหประชาชาต	ิกลบัให้สมัภาษณ์วทิยบีุบซีว่ีา		“ชาว
อิรักจ�านวนมากรู้สึกว่าชีวิตภายใต้ซัดดัม	 ฮุสเซน
ดีกว่าในปัจจุบัน”...เพราะถูกท�าลายจนประเทศ
ย้อนหลังไป	50	ปีและประชาชนยังถูกลงโทษด้วย
ประชาธิปไตยจากปลายกระบอกปืน!!

อ่านต่อฉบับหน้า
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	 ปรากฏการณ์ที่วัดพระธรรมกาย	หมายขยาย
มวลกลัยาณมติรเหล่าสาวกสาวกิาธมัมชโยมาโดย
ตลอด	จัดงานมหากุศลบุญใหญ่นั่นโน่นนี่	แต่ละที
ระดมพลจัดเต็มนับหมื่นนับแสน		 ถือปริมาณเป็น
ผลเข้าเป้าส�าเร็จยิ่งใหญ่ของเค้า
	 อาณาจักรวัดธรรมกาย	เลยโตด้วยอุบาย
กลเม็ดเด็ดพรายเละเทะ	ใช้เลศเล่ห์การตลาด
ล่อลวง	โดยสร้างภาพสวยสดงดงาม	มีระเบียบ
สะอาดตาน่าดูชม	เป็นฉากบังหน้า
	 เมื่อจูงใจให้ศรัทธาดุ่ย	ๆ 	คือ	ปัญญาไม่ต้องมี
นัก	เช่น	ตั้งแต่รุกคืบไปยึดชมรมพุทธทุกมหา’ลัย		
หลอกหนุ่มสาวปัญญาชนปนยาชันมาได้เป็นกลุ่ม
ก้อน	กลายเป็นจุดขายหลอกลวงมหาชนวงกว้าง
ง่ายดายมากต่อไป
	 นอกจากจับตัวคนรุ ่นใหม่เป็นเหยื่อน�าร่อง
ชูโรง	ส�าเร็จแล้ว	ไม่แคล้วต้องระดมทุนขนานใหญ่
ควบคู่ไปกับระดมพลด้วยเทคนิคทางการตลาด
อย่างธุรกิจขายตรงก็ไม่พลาด	จึงไม่ประหลาด
ส�านักนี้มีนักธุรกิจใหญ่เด่นดังมาเป็นสานุศิษย ์
กันเยอะ		นักเล่นหุ้นปั่นหุ้นเข้าไปเกี่ยวข้องไม่เบา
	 เรียกว่าสารพดัวชิามาร	เป็นอนัได้ใช้หมด	ตาม
ประสาทุนนิยมสามานย์	แน่นอน	หนีไม่พ้นอิทธิพล
การเมืองสามานย์	เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแรง
	 ดังเช่น	กรณีอัยการสูงสุด	นายพชร	ยุติธรรม-
ด�ารง	สั่งถอนฟ้องคดีธัมมชโย	ยักยอกที่ดินวัดเป็น
ของตวัเอง	ก่อนหน้าศาลฎกีาตดัสินไม่กีว่นั	มันพิลกึ

• ดังนั้น วิมุตตินิยม

ห  ยั่  ง  ฟ้  า  ท  ะ  ลุ ดิ  น

ท�าได้ไง	สมัยรัฐบาลทักษิณโน่น
	 ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน	วัดธรรมกายมีปัญหา
ไม่ชอบมาพากลอยู่ตลอด	เพียงแต่มืดบอดทาง 
ปัญญากัน	ไม่รู้เท่าทันวัดธรรมกายเอง
	 ภาพหน้าฉาก	ปรากฏเหล่าอุบาสกิาแก้วในชุด
ขาวพรึบ่เป็นแถว	วดัวาสะอาดสะอ้าน	มนัเป็นสวน
ผักชีไม่ได้นาน	ธรรมกายเก๊ก็ต้องโผล่ตามกรรม 
ผลพวงสกปรกเจ้าส�านักหมักหมมมากล้น		 จนถึง
เวลาได้ประจานตัวเองโดยไม่ทันรู ้ตัว	ในขณะที่
สังคมตาสว่าง	หายโง่กันเยอะเลย
	 ทั้งนี้และทั้งนั้น	เพราะธรรมกายท�าวิปริต
จากพระธรรมวินัย ยังไม่พอ ยังก�าเริบเสิบสาน
จนกระทั่งท�าผิดอาญาแผ่นดิน หนักหนาสาหัส
ยิ่งกว่าหลายเท่า ขืนดันทุรังต่อ ไม่สู้คดีไปตาม
ระเบียบ ยิ่งน่าสังเวชขนาดไหน...
	 แล้วจะหนียังไงพ้น	ผลกรรมเป็นจริง	ดวงแก้ว
เหนือพุงสะดือ	คือ	ธรรมกายเก๊	ๆ 	จะช่วยอะไรได้	
เดี๋ยวก็รู้
	 เพื่อพิสูจน ์ให ้เห็นบ ้างว ่า	ลัทธิธรรมกาย	
ท�าลายพุทธสุดลึกร้ายเหลือก�าลังอย่างไรเชียว 
ดูตัวอย่างแนวปฏิบัติ		ทาน		ศีล	ภาวนา		เป็นต้น 
ออกวิปริตผิดพุทธ	ขนาดไหนหว่า...

ชิตัง เม โป้งรวย !
	 ธัมมชโย	หลงตัววาจาสิทธิ์	ประกาศก้องทุบ
โป้ง	กูจงชนะได้รวย...!	เป็นคาถาเป่าหูสานุศิษย์ 

ลัทธิธรรมกาย ท�าลายพุทธ สุดสงสาร...!?!

• ดังนั้น วิมุตตินิยม

ห  ยั่  ง  ฟ้  า  ท  ะ  ลุ ดิ  น
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ให้ต้ังจิตมิจฉาทิฐิ	สู้ทุ่มโถมท�าบุญใหญ่	เพื่อได้รวย
ล้นทวคูีณอีกหมืน่แสนเท่า	ชาตหิน้าโน้นนะจ๊ะโยม...
	 ชาตินี้กล้าจนไปก่อน	ไม่ต้องกลัว	ทนอดอยาก
ปากแห้งเอาหน่อย	บ้านช่องจะผุพังยังไม่ต้องซ่อม	
มีลกูศษิย์โดนล้างสมอง	ใจถงึกล้าท�าบุญบ้าดเีดอืด
ดังว่านี้แน่ะ	!
	 และแม้ใครเมาบญุ	เทกระเป๋า	หมดเน้ือหมดตวั	
ไม่เป็นไรก็เด็ดจริง	ๆ 	แต่แน่ยิ่งกว่าอีก	คือพากู้หนี้	
มาท�าบุญต่อ	เสียดอกอีกต่างหาก	คิดได้ยังไงเน่ีย	
ทุนสามานย์ยกก�าลังโหดยังงี้	ยิวไหนจะสู้ได้ล่ะ	?
	 นอกจากธรรมกายแล้ว	วดัไหนอืน่	ๆ 	เอาอย่าง
บ้า	ๆ 	บ้าง	คงไม่มีพิเรนทร์ตามเป็นแน่แท้
	 คนจะท�าบุญทาน	มันต้องมีปัญญาสัมมาทิฐ	ิ
รูจ้กัประมาณพอเหมาะ	คอื	ต้องมเีหลอืเพือ่แบ่งปัน
ส่วนเกิน	เพราะใจพอ
	 ท�าทานเพือ่ลดตวัโลภ	มากล้าจนแทนกล้ารวย
	 พวกรวยไม่เสรจ็	เท่ากบัเป็นเปรตผูห้วิโหย	คือ	
ตกนรกในใจตัวเองอยู่แล้วเห็น	ๆ 	โดยไม่รู้ตัว	แม้จะ
ท�าบุญก็เพื่อรวยล้นขี้โลภมากขึ้น
	 ธรรมกายพาสาวกกล้ารวย	ยิ่งรวยล้นฟ้ายิ่ง
ชอบ	ก็นับถือพระพุทธเจ้าคนละองค์กับที่พากล้า
จน	 เป็นคนจนผู้ยิ่งใหญ่	โดยมีมั่งพอสมควร	แบบ 
มักน้อยสันโดษด้วยใจพอเช่นเหล่าชาวอโศกเป็นต้น
	 ชาวพทุธต้องเลอืกข้างระหว่างเป็นคนกล้าจน	
เพราะรวยสะพัด	ไม่สะสมส่วนตัว	ให้มากกว่าเอา
หรือเลือกเป็นคนกล้ารวยไม่เสร็จเหมือนหิวโหย
เงินตลอด	ตั้งหน้าเอาเปรียบ	กลัวเสียเปรียบ	มีแต่
กอบโกย	เอามากกว่าให้	ชอบสะสมมากกว่าสะพัด
	 ตกลง	รวยสะพัด	กับรวยสะสม	ใครได้บุญใคร
ได้โกยบาปกันแน่	?

หาสวรรค์วิมานหรือสานฝันนิพพาน
	 ธุรกิจขายสวรรค์วิมานในฝัน			โดยเจ้าสัว 
ธัมมชโย	ช่างหลอกสานุศิษย์ได ้เก ่งร ้ายกาจ	
สามารถพามากล้าจนทันตาเห็นเหมือนกัน	เท่ากับ
จ่ายลงทุนชาตินี้ไปก่อน	แล้วไว้คอยรับผลบุญรวย
ล้นชาตหิน้า	ตลาดหุน้แบบนีสุ้ม่เสีย่งข้ามชาติ	กย็งั
มีคนกล้าเจ้าบุญทุ่มแฮะ	!

	 มันตลกร้าย	ตรงที่ล่อหลอกให้สาวกเสียสละ	
เทกระเป๋าตัวเบาขึ้น	ตัวเจ้าส�านักกลับรวยเอา	ๆ 	
ทันตาเห็นชาตินี้เลย	พวกลูกศิษย์ไม่ยักสะดุดใจ 
จุดใหญ่นี้บ้างเลยนะ	?...
	 ไม่รู้ไปเอาอย่างพระพุทธเจ้าที่ไหนมา	ในเมื่อ
พระพทุธเจ้าทรงสอนอย่างไร	พระองค์ย่อมท�าเป็น
ตัวอย่างก่อน	ยถาวาที	ตถาการี
	 อย่างไรดี	แม้ธัมมชโยจะพาท�าทาน	ถือศีล	นั่ง
ภาวนาหลับหูหลับตา	อย่างเก่งต่อให้	ได้ผล	ก็วน
อยู่ในโลกธรรม	๘	คลายเครียดสบายใจชั่วคราว
เหมอืนหนิทบัหญ้า	ได้ศรทัธาปัญญาน้อยตามหมูฝ่งู
จงูใจสะกดจติ	ไม่ประสปีระสามรรควธิสีกดัตดักเิลส 
ทีละเรื่องเหตุปัจจัย
	 ยิ่งเจ้าส�านักมักอวดอุตริคุณวิเศษไม่มีจริง	
โกหกเฉยเลยต่างหาก	 	จนคนจับได้คาหนังคาเขา	
ให้ธัมมชโยพยากรณ์ดูซิว่าญาติเขาตายไปแล้ว	ไป
สวรรค์ชั้นฟ้าไหนหนอ
	 เจ้าส�านักขี้โม้บอกเป็นตุเป็นตะ	ที่แท้ปั้นน�้า 
เป็นตัวหลอกเด็ก	คนถามเล่นลองของโดยสมมติ
เรื่องญาติตาย	ทั้ง	ๆ 	ที่ยังเป็น	ๆ 	ไม่ทันตายไปไหน
เลย	ธัมมชโยมั่วส่งเดช	ปาราชิกสด	ๆ
	 เพราะฉะนัน้	ขนาดสจุรติกลัยาณธรรมยงัไม่ม	ี
เจ้าส�านกักลัยาณมติรธรรมกายเล่ห์เก๊	ถงึเก่งแค่เร่
ปาหีล่วงโลก	สะกดจติหลอกเดก็	สาวกไม่มหีวัสมอง
ไปวนั	ๆ 	จงึอย่าอวดดฟีุง้ฝันมรรคผลนพิพาน	ให้มนั
ขายขี้หน้าไม่เสร็จสักที
	 ดังที่ธรรมกาย	ปั ้นดวงแก้วใสเหนือสะดือ
แล้วถือเป็นตัวชี้วัดมรรคผลโสดาจนถึงอรหันต์ไป
โน่น	แทนที่จะวัดตัวจริงเสียงจริงของกิเลสสด	ๆ
เกิดกระทบปฏิกิริยา	ก่อนิวรณ์ตัณหาร้อยแปด	ใน
ระดับอบายมุขกามคุณโลกธรรม		และโลกอัตตา	
อันเป็นโลกียารมณ์	เพื่อลอยตัวเป็นไทได้เข้าถึง
โลกตุรธรรมไปตามล�าดบั	นบัเป็นนพิพานทนัตาเหน็	
เช่น	อยูเ่หนอืโลกอบายมขุ	กค็อืนพิพานชัน้โสดาบนั	
เป็นต้น
	 ลัทธินั่งหลับตาสะกดจิต	ปั้นนิมิตดวงแก้วใส
ขุ่นตามใบสั่งชี้น�า	จึงเป็นเพียงกสิณเข้ามาใช้กลบ-
เกลื่อน	สะกดทับกิเลสนิวรณ์ชั่วขณะ	จูงน�าจิตสงบ
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พักยกได้บ้าง	ไม่มีอานิสงส์วิเศษอะไรมากกว่านั้น	
เลิกนั่ง	ลืมตาขึ้น	ปัญหาจากตัณหานิวรณ์พาเวียน
อยู่ในวังวนเช่นเดิม
	 อนึ่ง	เรื่องธรรมกาย	โดยเจ้าส�านักตั้งหน้า
ขายสวรรค์วิมานหลังตาย	แข่งกับธุรกิจบ้าน
จัดสรรปานนั้น	น่าจะเข้าใจได้ชัดเจนว่า	เป็นเพียง 
มโนมยอัตตา	เสกสรรปั้นแต่งมโนภาพส�าเร็จขึ้น
มา	พวกศรทัธาโดนสะกดจติมสีทิธ์ิป้ันมโนภาพเหน็
คล้อยตามไปได้บ้าง
	 อย่างไรก็ด	ีนรกสวรรค์หลังตายตามไปดูไม่ได้
ไม่น่าสนใจ	ในขณะทีส่วรรค์ในอก	นรกในใจ	ปัจจุบนั
ทันตาเห็น	ๆ 	อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน	เป็นประเด็นต้อง
ใส่ใจรับผิดชอบเฉพาะหน้าก่อนอื่น
	 ยิง่ไม่มีอวิชชา	ไม่มจิฉาทฐิใินปัญหาภพสวรรค์	
ลทัธพิทุธโลกตุรธรรม	น�าผ่านพ้นเหนอืสวรรค์	ฟังผู้
รูย้ิง่ชดัเจน	ไปข้องตดิอะไรนกักบัภพสวรรค์	ในเมือ่
มันคู่กับนรก	ตกสวรรค์มันไม่วายจมนรก	เราควร
เห็นทุกข์	ประจกัษ์นรกในสวรรค์ชัว่แล่น	วมิานแมน
แดนสวรรค์ใด	ไม่น่าถวิลหาเสพติดเลย		 มันเป็น
วังวนสงสาร	เวียนว่ายไม่จบสิ้น		โดยเฉพาะไม่ใช่
โอกาสกาลเทศะท่ีจะปฏิบัตพัิฒนาชีวติจติวญิญาณ
ตวัเองได้	อย่างเก่งเพยีงธรรมชาตพิกัยกเท่านัน้แหละ
	 ดงันัน้	ไม่ควรประมาทวาดฝันหาสวรรค์วมิาน
ใด	ๆ 	ในโลกียวิสัย		 มันเท่ากับวิ่งไล่จับเงาไม่จบ	ท�า
ทานศลีภาวนาใด	ๆ 	แม่นมัน่หมายให้ถงึนพิพานเป็น
ส�าคัญ	ถึงจะเป็นพุทธโลกุตระ	

หลบัตาป้ันดวงแก้ว นอกแถว ธรรมกายของพทุธ
	 แม้ว่าวดัธรรมกายจะเก่งกาจกวาดคนศรทัธา
ได้มากล้น	ทัง้ระดมทนุจงูคนเมาบญุหลงสวรรค์วาด
ฝันวมิาน	เงนิทองมหาศาลไหลมาเทมา	ไม่รู้เท่าไหร่
	 ถึงอย่างนั้น	ก็อย่ากลัวเลยว่าจะฟูเฟื่องไปได้
สักกี่น�้า	ดูแค่ตัวเจ้าส�านักเอง	ดีแต่เบี่ยงบ่าย	หลบ-
ลี้หนีหน้า	ปล่อยให้ขี้ข้าม้าใช้ออกโรงแก้ตัวแทน
พัลวัน	ใช้บริวารโล่มนุษย์คุ้มกัน	ไม่ให้โดนจับกุม 
ตามหมายศาล	จะยื้อซื้อเวลาไปได้ถึงไหน...
	 เป็นถงึประมขุเจ้าส�านักสงฆ์โด่งดงัยิง่ใหญ่สดุ
ในแผ่นดิน	เป็นประธานองค์กรสงฆ์เผยแผ่ศาสน-

ธรรมทั่วไทย	ขยายอาณาจักรไปทั่วโลกเพื่อน�าพา
คนปฏบิตัธิรรม	ตดักเิลสตณัหา	หมดอตัตาทฐิิ	หลดุ
พ้นปัญหาเดือดร้อนใจ
	 เอาเข้าจริง	ตัวธัมมชโย	เทศนาออกจอแก้ว
จ้อย	ๆ 	เหมือนรู้ธรรมะลึกซึ้งเหลือเกิน	คุยโตเป็น 
ถึงต้นธาตุต้นธรรม		 ลึกลับซับซ้อน	จะไล่ต้อน
หาความจริงตรงไหนได้บ้าง...
	 ในขณะที่ศีลสักข้อยังไม่มีปัญญาพิสูจน์ตัว-
เองให้ใสสะอาด	เหมือนสร้างภาพบริวารชุดขาว	
เพ่งนิมิตดวงแก้วแววใส	แล้วไม่ยอมเปิดเผยความ
จริง	ให้เห็นประจักษ์สักทีว่าใช่พระหรือมหาโจร 
ห่มเหลืองกันแน่	ช่างทรมานใจผู้คน	ทนเบื่อเหลือ
ก�าลัง	ว่าไหม...
	 เมื่อธัมมชโยท�าตัวเป็นปัญหาสังคมซะเอง
เช่นนี	้ซ�า้ร้ายมหาเถรสมาคมยงัท�าตวัประหนึง่เดก็ 
ในคาถาธรรมกาย	คอื	ละเว้นหน้าทีอ่งค์กรปกครอง
สงฆ์สงูสดุ	ดแีต่โยนกลองบ้านเมอืงต้องจดัการก่อน
	 สะท้อนให้เห็นมหาเถรฯหมดสภาพขนาด
ไหน	ขืนไม่ใช้อาญาสิทธิ์	ม.๔๔	ปฏิรูปด่วนจ๋ี	จะ
รอศาสนจักรในอุ้งมือมารยักษ์หักโค่นยึดอ�านาจ
เผด็จการสงฆ์ไปถึงไหนอีกเอ่ย...
	 มีอย่างที่ไหน	ในขณะที่มีอธิกรณ์ภิกษุข้ึน 
ชอบทีห่มู่สงฆ์ต้องเอาภาระจดัการอธกิรณสมถะ
ช�าระคดใีห้เรยีบร้อยเรว็ไว  จะมาเตะถ่วงยือ้รอ
คดีอาญาแผ่นดินได้ไยไฉนกันจ๊ะ !
	 เป็นอันทุบโป้งได้ทันทีว่า	ธัมมชโยเท่ากับเป็น
ศพรอเผาเท่านั้นเอง	ส�าหรับดวงแก้วดวงใส	ต่อ
ให้ปั้นได้วิเศษนิ้งขนาดไหน	มันใช้พิสูจน์บริสุทธิ์ศีล 
ผู้ใดไม่ได้เลย		ขอบอก
	 ยิง่เอาไปเก่ียวอ้าง	เป็นธรรมกาย	ขยายรปูลกัษณ์
มรรคผลโสดาถึงอรหันต์	มันตลกเลอะเทอะสิน้ดี
	 ที่แท้ธรรมกายเป็นฉายาพระตถาคตเจ้า	ย่อม 
เป็นคนละเรื่องกับเสกสรรปั้นแต่งนิมิตสะกดจิต 
เอาเอง	ธรรมกายจงึน่าจหมายเข้าใจว่าเป็นเอกลกัษณ์ 
ของพุทธโลกุตระ		 อันปรากฏกระบวนการด�าเนิน 
ชีวิตด้วยจิตวิญญาณบริสุทธิ์สมบูรณ์ตามปฏิทา 
สมัมาอารยิมรรคเป็นต้น		ประมาณเค้าเงือ่นท�านอง
นี้ยังจะพอฟังข้ึนเพื่อเจริญรอยตามพุทธชีวศิลป ์
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ดังกล่าวได้บ้าง
	 คงจะหายสงสัย	คลายสบัสนลงไม่น้อยกระมงั
ว่า	ลทัธธิรรมกาย	ไม่เป็นประสากบัการช�าระจติให้
บริสุทธิ์ด้วยทาน	ศีล	ภาวนาอันถูกพุทธขนานแท ้
ท�าทานเพื่อซื้อสวรรค์	ถือศีลตื้นเขินพอสร้างภาพ	
เพื่อต่อยอดหลับตาหาดวงแก้วเทือกนั้น
	 อันที่ถูก	การถือศีลเคร่งครัด	งดเว้นบาปทั้ง
ปวง	ย่อมช�าระจติสะอาด	การบ�าเพ็ญกศุลกต้็องส่ง
ผลช�าระจิตบริสุทธ์ิไปด้วย	ท้ังทานและศีล	เม่ือท�า
ด้วยปัญญา	ย่อมพาบริสุทธิ์บังเกิดผลพวงภาวนา	
คือ	ภาวะบริสทุธิอ์นัเป็นจรงิ	ในชวีติประจ�าวนั	เป็น
สมาธิลืมตาของพุทธ	ผู้รู ้	ผู้ต่ืน	ผู ้เบิกบานอยู่ทุก
กาลเทศะสงัคม	อาจหาญ	เงยหน้าไม่อายฟ้า	ก้มหน้า
ไม่อายดิน	ส่วนอสุรกายกลัวเผชิญหน้าความจริง

บริสุทธิ์การเมือง เกี่ยวเนื่องศาสนา
	 บ้านเมืองวันนี้	ก�าลังเปลี่ยนผ่านในทางดีขึ้น
อย่างน่าพอใจไม่น้อยเลย	เฉพาะอย่างยิ่งด้าน
การเมือง	มีการช�าระสะสางคดีทุจริตของนักการ
เมือง	การบังคบัใช้กฎหมายบังเกดิผลเรยีบร้อยรดุ
หน้าดีขึ้นอย่างมาก
	 วิบากกรรมมีจริง	คนเคยใหญ่โตคับฟ้า	ก�าเริบ
เสบิสาน	ใช้อ�านาจโดยมชิอบต่างโดนกรรมตามทนั
เป็นแถว	ๆ
	 สังคมไทย	ก�าลังเรียนรู ้ประชาธิปไตยแบบ 
ไทย	ๆ 		ซ่ึงไม่เหมือนใครในโลก	ฟังพ่อครูให้มุมมอง
วิสัยทัศน์	ท�านองนี้
	 แม้เราจะอยู่ในยุคเผด็จการทหาร	คสช.	แต่
ประชาชนสบายใจ	ไม่อยูร้่อนนอนทกุข์เหมอืนสมยั
รัฐบาลเลือกตั้งประชาธิปไตยสามานย์
	 สาระส�าคัญหัวใจ	จึงอยู่ที่คนซื่อสัตย์บริสุทธิ์
มาบรหิารบ้านเมือง	อะไร	ๆ 	ค่อยดขีึน้ทนัตาเหน็	ไม่
น่าต้องเถียงให้เมื่อย	ประชาธิปไตยเสียงข้างมาก	
หรือเผด็จการเสียงข้างน้อยอันไหนดีกว่ากัน
	 มันดีได้หมด	เม่ือบริสุทธ์ิใจท�าเพ่ือประโยชน์
สขุของแผ่นดนิ	ย่อมสามารถเลือกใช้งานให้เหมาะ
แต่ละกรณี
	 ส�าหรับตัวอย่างตัวจริงเสียงจริง	นานทีจะมี

นายกรัฐมนตรีผู้น่ายกย่องให้ก�าลังใจเต็มที่แบบ
พล.อ.ประยุทธ์	จันทร์โอชา
	 ในโอกาสเหล่าทหารหาญเข้าอวยพรวนัคล้าย
วนัเกดิครบ	๙๖	ปี	พล.อ.เปรม	ตณิสลูานนท์	คนปกติ
ไม่ค่อยพูดอะไรนัก	งานนี้	พล.อ.เปรม	ท่านกล่าว
ตอบ	ชื่นชมนายกรัฐมนตรีว่า
 “ขอขอบคณุนายกรฐัมนตร	ีเพือ่นรกัของพวก
เราทุกคน	คิดอยู่เสมอว่า	ในสมัยของตู่	สมัยที่พวก
เราร่วมมือร่วมใจกัน	จะต้องท�าให้บ้านเมืองต้อง
สามัคคีกลับมาให้ได้
	 ตนเช่ือมอืนายกฯ	และพวกเราทกุคนทีท่�างาน
ให้ชาติบ้านเมืองด้วยความจงรักภักดี	ด้วยความ
เสียสละ	และด้วยความเห็นแก่ความสุขคนไทย
 พวกเราจะทุ่มเททุกอย่าง	เพื่อให้เกิดความส�าเร็จ 
ถ้ามีอุปสรรค	 	ไม่ว่าเล็กใหญ่	ยากง่ายขอให้นายกฯ
สบายใจว่า	พวกเรา	กองทัพ	และประชาชน	 จะ
สนบัสนนุและให้ก�าลงัใจแก่นายกฯและพวกเราทกุคน”
	 นั่นคือ	เสียงของทหารแก่ไม่มีวันตาย	ช่วย
รับรองนายกฯคนดีอีกเสียงหนึ่งอย่างส�าคัญ
	 ปัญหาใหญ่ของบ้านเมอืง	เป็นเรือ่งท�าอย่างไร
ให้คนดีได้มีอ�านาจบทบาทรับใช้แผ่นดิน...ดัง
ในหลวงทรงชี้ชัด
	 เราก�าลังริเริ่มคิดอ่านปฏิรูปประเทศ	หลาย	ๆ
ด้าน	ไม่น่ามองข้ามประเดน็ทีม่าคนดคีนเลว	เพราะ
อิทธิพลผลพวงศาสนา	เมื่อศาสนาจักรต้องเป็น
เป็นหลักสร้างคนน�าชาติ	เพื่อให้งานครองแผ่นดิน
โดยธรรม	เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม	
ตามพระปฐมบรมราชโองการ	สานฝันให้เป็นจริง
	 ในขณะสถานการณ์ศาสนจักร	เช่น	มหาเถร
สมาคมองค์กรปกครองสงฆ์	ก�าลังเป็นตัวปัญหา
ซะเอง	เมือ่มหาเถรฯตัง้ข้ึนโดยกฎหมาย	สมยัจอม- 
พลสฤษดิ	์ธนรชัต์	มาถงึวนันี	้ใช้งานไม่เดนิ	ไปไม่เป็น
จ�าเป็นต้องคอย	คสช.	ใช้โอกาสทองเปิดทาง	ผ่าตัด
คณะสงฆ์ไทยเสียใหม่	ให้ตรงพระธรรมวินัยเท่าที่
สามารถเป็นไปได้	ก่อนจะเป็นตัวถ่วงฉุดรั้งสังคม
จมอบายต�่าทรุดกว่านี้
 ความบริสุทธิ์เท่านั้น   จะชนะทุกสิ่งทั้งโลก 
ในที่สุด    -	สมณะโพธิรักษ์
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 สมัยหนึ่ง		พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู	่
ณ	พระเชตวัน		อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี		เขต
กรุงสาวัตถี		นครหลวงของแคว้นโกศล	
	 พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับเหล่าภิกษุในที่นั้น
“ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย	ลาภ	สักการะ	ช่ือเสียง	ล้วน
เป็นสิ่งทารุณ	เผ็ดร้อน	หยาบคาย	เป็นอันตรายแก่
การบรรลุธรรมที่เกษม(ปลอดภัย)จากโยคะ(กิเลสที่
ผูกใจให้ติดอยู่ในกาม-ภพ-ทิฏฐิ-อวิชชา)		ซึ่งไม่มีสิ่ง
อื่นยิ่งไปกว่านี้

 ก็บัดนี้  กุศลธรรม(ธรรมที่ดี)ของเทวทัตผู้ถูก
ลาภสักการะและช่ือเสียงครอบง�า  ย�่ายีจิตใจ  ได้
ถงึความสญูสิน้แล้ว		เธอทัง้หลายพงึศกึษาเรือ่งนีไ้ว้”

	 ในกาลต่อมา		พระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จจาริก
ไปในชนบทของแคว้นโกศล	พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์
หมู่ใหญ่		เสด็จถึงหมู่บ้านชื่อ	ทัณฑกัปปกะ	ทรงแวะ
ประทบันัง่บนอาสนะ(ทีน่ัง่)	ทีป่ลูาดไว้	ณ	โคนไม้ต้นหนึง่
	 คราวนั้น  พระอานนท์เข้าไปเฝ้าถึงที่ประทับ	

j  คนใดสิ้นไร้ส่วนดี
     ไม่มีแม้แค่กระจิด
     ชั่วร้ายอบายฝังจิต
     แน่นติดนรกเนิ่นนาน.

ณวมพุทธ

ฉิบหายถ่ายเดียว
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กราบทูลถามว่า
	 “ข้าแต่พระองค์ผู ้เจริญ		ขอประทานวโรกาส
(โอกาส)	ข้าพระองค์กับภิกษุหลายรูปได้ไปยังแม่น�้า
อจิรวดี	เพื่อสรงน�้า(อาบน�้า)	มีภิกษุรูปหนึ่งเข้ามาหา
ข้าพระองค	์แล้วถาม
	 อาวุโส(เป็นค�าเรียกภิกษุผู ้อ่อนพรรษากว่า)
อานนท์		พระผู ้มีพระภาคเจ้าทรงก�าหนดรู ้ เหตุ
ทั้งปวงด้วยพระทัยแล้วหรือ		จึงได้ทรงพยากรณ์ 
พระเทวทัตว่า		พระเทวทัตจะต้องเกิดในอบาย
(เกิดความฉิบหาย ๔ ประการคือ ๑.ได้นรก=ความ
เร่าร้อนใจ  ๒.ได้เป็นดิรัจฉาน=ความมืดมัวโง่
เขลา  ๓.ได้เป็นอสูรกาย=ความขลาดกลัว  ๔.ได้
เป็นเปรต=ความโลภหิวกระหาย) ตกนรกด�ารง
อยูต่ลอดกปั(เวลายาวนานมากจนถงึโลกเส่ือมส้ิน 
หนึง่ครัง้) เยียวยาไม่ได้แล้ว หรอืว่าพระผูม้พีระภาค-
เจ้าทรงก�าหนดรูโ้ดยปรยิาย(เหต)ุบางประการเท่านัน้	
จึงได้ทรงพยากรณ์พระเทวทัตดังนี้
	 เมื่อภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้แล้ว		ข้าพระองค์ได้
ตอบว่า
	 ท่านผู้มีอายุ	ข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรง
พยากรณ์ไว้อย่างนี้แหละ”
	 พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดับแล้ว	ตรัสว่า
	 “ดูก่อนอานนท์	ภิกษุรูปนั้นคงเป็นภิกษุใหม ่
บวชไม่นาน		หรือว่าเป็นภิกษุเถระ(พระผู้ใหญ่)ก็ตาม 
เป็นคนโง่เขลา	ไม่ฉลาด	เพราะข้อที่เราพยากรณ์
แล้วโดยถ่ายเดียว จะเป็นสองได้อย่างไร
	 เราย่อมไม่พิจารณาเห็นบุคคลอื่นใดแม้สักคน	
ที่เราได้ก�าหนดรู้เหตุทั้งปวงด้วยใจ		แล้วพยากรณ์
อย่างน้ี		เหมือนพระเทวทัตเลย		ก็เพราะถ้าเราได้
เหน็ธรรมขาว(ส่วนด)ีของพระเทวทตั  แม้ประมาณ
เท่าหยดน�า้ทีส่ลดัออกจากปลายขนเนือ้ทรายมอียู่
เพียงใด		เราก็ยังไม่พยากรณ์พระเทวทัตเพียงนั้น
ว่า	พระเทวทัตจะต้องเกิดในอบาย		ตกนรกด�ารงอยู ่
ตลอดกัป	เยียวยาไม่ได้แล้ว
	 แต่ว ่าเม่ือใด		เราไม่ได้เห็นธรรมขาวของ 
พระเทวทัต  แม้ประมาณเท่าหยดน�้าที่สลัดออก
จากปลายขนเนื้อทราย	เมื่อนั้น	เราจึงได้พยากรณ์

พระเทวทัตนั้นว่า	พระเทวทัตจะต้องเกิดในอบาย 
ตกนรกด�ารงอยู่ตลอดกัป	เยียวยาไม่ได้แล้ว
	 เปรียบเสมือนมีหลุมคูถเป็นที่ถ่ายอุจจาระ	ลึก
เท่าช่วงตัวบุรุษ	เต็มด้วยคูถเสมอขอบปากหลุม	บุรุษ
คนหนึ่งตกลงไปที่หลุมคูถนั้น	จมลงไปจนมิดศีรษะ	
มีบุรุษอื่นบางคนที่หวังประโยชน์	หวังความเก้ือกูล	
ปรารถนาความปลอดภัยแก่บุรุษนั้น	หวังจะยกเขา
ขึ้นจากหลุมคูถ จึงเดินมองหาอยู่รอบๆหลุม แต่ก็
ไม่เห็นอวัยวะส่วนใดเลยที่ไม่เปื้อนคูถ ซึ่งพอจะ
จบัเขายกขึน้มาได้  แม้เพยีงประมาณเท่าหยดน�า้ที่
สลดัออกจากปลายขนเนือ้ทรายของบรุษุนัน้ ฉนัใด
	 เราก็ไม่ได้เห็นธรรมขาวของพระเทวทัต		แม้
ประมาณเท่าหยดน�้าที่สลัดออกจากปลายขนเนื้อ-
ทราย	ฉันนั้นเหมือนกัน
 เราจงึได้พยากรณ์พระเทวทตัว่า   พระเทวทตั 
จะต้องเกิดในอบาย  ตกนรกด�ารงอยู่ตลอดกัป 
เยียวยาไม่ได้แล้ว
	 เพราะเราย่อมก�าหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลก
นี้อย่างนี้ว่า	กุศลธรรม(ความดี)ก็ตาม		อกุศลธรรม
(ความชั่ว)ก็ตาม	ของบุคคลนี้มีอยู่
	 สมัยต่อมา	เราย่อมก�าหนดรู้ใจบุคคลนั้นด้วยใจ
อย่างนีว่้า	ธรรมขาวของบุคคลนีไ้ม่ม	ีแม้ประมาณเท่า
หยดน�้าที่สลัดออกจากปลายขนเนื้อทราย		บุคคลนี้
ประกอบด้วยอกุศลธรรมฝ่ายด�าอย่างเดียว เมื่อ
ตายไปจะเข้าถึงอบาย(ความฉิบหาย) ทุคติ(ไปชั่ว) 
วินิบาต(ทุกข์ทรมาน) นรก(เร่าร้อนใจ)
	 เปรยีบเสมอืนเมลด็พนัธุพ์ชืทีหั่ก	เน่า	ถกูลมและ
แดดแผดเผา	มบีคุคลน�าไปปลกูลงดนิทีพ่รวนดแีล้วใน
นาดี	เธอรู้ไหมว่า	เมล็ดพันธุ์พืชนี้จะไม่เจริญงอกงาม
ไพบูลย์”
	 “เป็นอย่างนั้น		พระเจ้าข้า”
	 “ดูก่อนอานนท์		ตถาคต(เป็นค�าที่ใช้ตรัสถึง
พระองค์เอง)ก�าหนดรู้ใจบุคคลด้วยใจ	ก�าหนดรู้
ญาณ(ความรู้แจ้งในสัจธรรม)เป็นเครื่องรู้อินทรีย์
(ร่างกายและจิตใจ)ของบุรุษ		ก�าหนดรู้ธรรมที่อาศัย
กันเกิดขึ้นต่อไปด้วยใจ		แม้ด้วยประการอย่างนี้”
 (พระไตรปิฎกเล่ม	๑๖	ข้อ	๕๘๔	พระไตรปิฎกเล่ม	๒๒	ข้อ	๓๓๓)
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	 กระบวนทัศน์ของทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบนี้จึงท�าให้มนุษย์	 “ไม่มีความสุข”	 อย่าง
สมบูรณ์แท้จริง	 	 เน่ืองจากท�าให้ต้องเผชิญกับ
ความขัดแย้งและสงครามในรูปแบบต่างๆ	 	 ที่มี
เหตุมูลฐานมาจากการแย่งชิงทรัพยากรเพื่อการ
บริโภคของมนุษย์	[ตามสมการปัญหา	(P)	=	ความ
ต้องการ	(D)	/	สิง่ตอบสนองความต้องการ	(S)	โดย
เมื่อลัทธิบริโภคนิยมกระตุ้นความต้องการบริโภค
ของผู้คนให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น	(D			)			ในอัตราที่เร็ว
กว่าอตัราการเพิม่ของสิง่ตอบสนองความต้องการ
ซึ่งที่ถูกจ�ากัดด้วยปริมาณทรัพยากรของโลก	(S		)		
ระดับปัญหาภาวะความบีบคั้นเป็นทุกข์ของสังคม
มนุษย์ก็จะเพิ่มสูงขึ้นโดยรวม	เพราะ	D		>	S			]

							จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่ากระบวนทัศน์ของ
ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์กระแสหลกั	ทัง้ส�านกัคลาสสกิ
ส�านักนีโอคลาสสิก	 และส�านักเคนเชี่ยน	 อาจจะ
สามารถตอบปัญหาของมนุษย์เมื่อร้อยกว่าปีก่อน
ที่ผ่านมาได้ว่า	จะเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอต่อความ
ต้องการในการบริโภคของมนุษย์ได้อย่างไร	 (เพิ่ม
ค่า	S	ในสมการเพื่อลดค่า		P	)		แต่ไม่สามารถตอบ
ปัญหาของสังคมมนุษย์ทุกวันนี้	 	 ซึ่งจ�าเป็นต้องมี
แบบวถิกีารผลติและการบรโิภคที	่	“มีประสทิธผิล 
มีประโยชน์ และท�าให้มีความสุขอย่างยั่งยืน”  
ภายใต้เงือ่นไขข้อจ�ากดัของทรพัยากรต่างๆ	ในโลก
ที่นับวันมีแต่จะลดน้อยลงๆ			สวนทางกับมลภาวะ
อันเกิดจากแบบวิถีการผลิตและการบริโภคอย่าง

เปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่
ประเทศไทย

•	ต่อจากฉบับที่	๓๑๓

Þ

Þ

Þ Þ

ผู้คนในสังคมต้องท�างานหนักยิ่งขึ้นกว่าเดิม  
ต้องตื่นแต่เช้ามืดเพื่อขับรถฝ่าการจราจรที่ติดขัด

ไปส่งลูกและท�างานให้ทันเวลา  
บางคนก็ต้องน�าอาหารเช้าไปกินบนรถด้วย

ตกเย็นกว่าจะกลับถึงบ้านก็ดึกดื่นค�่าคืน
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เกินความพอดีพอเพียงของมนุษย์ซึ่งมีแต่จะเพิ่ม
มากขึน้ๆ		โดยเฉพาะอย่างยิง่ผลกระทบจากวกิฤติ
ภาวะโลกร้อนที่ท�าให้ภูมิอากาศทั่วโลกแปรปรวน
อย่างสุดขั้ว	 	 และก�าลังจะกลายเป็นปัญหาทาง
ระบบนเิวศน์ทีค่กุคามความอยูร่อดของอารยธรรม
มนุษย์

     
     
     
      
     
     
     
     
     
     
 

	 ถ้าน�ากรอบการวเิคราะห์หน่วยสดุท้าย	(mar-
ginal	analysis)	มาช่วยอธิบายเรื่องนี้		จากกราฟ
ให้เส้น	 MSC	 เป็นเส้นต้นทุนทางสังคมโดยรวม
หน่วยหลังสุดหรือหน่วยสุดท้ายในการวิเคราะห์	
(marginal	social	cost)		และเส้น	MSB	เป็นเส้น
ประโยชน์สุขโดยรวมทางสังคมหน่วยหลังสุดหรือ
หน่วยสุดท้ายในการวิเคราะห์	 (marginal	 social	
benefit)		ถ้าปราศจากการพฒันาทางเศรษฐกจิเพือ่
เพิม่ผลผลิต	(S)	ให้เพียงพอต่อการบรโิภคของผูค้น		
ปัญหา	(P)	ของระบบสังคมการเมืองนั้นๆ	ก็จะอยู่
ในระดบัสงู	(ตามสมการ	P	=	D/S)		ฉะนัน้การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มผลิตผล
มวลรวมประชาชาติแต่ละหน่วย			จึงท�าให้ระดับ
ปัญหาของสงัคมมนษุย์ลดน้อยลงโดยรวมตามเส้น		
MSB	ที่ลาดลง	

	 แต่ตามกฎการถดถอยของอรรถประโยชน์
หน่วยสุดท้าย	 (Law	of	Diminishing	Margin-

al	 Utility)	 อรรถประโยชน์ที่เกิดจากการบริโภค
ผลผลิตหน่วยหลังสุดจะค่อยๆ	 ลดน้อยลงโดย
ล�าดับ	 	 เหมือนคนที่ก�าลังหิว	 	 การกินก๋วยเตี๋ยว
ชามที่	 1	 จะให้อรรถประโยชน์หรือให้ประโยชน์
สุขแก่คนผู้นั้นมากที่สุด		แต่เมื่อกินก๋วยเตี๋ยวชาม
ที่	2,3,4	ต่อไป		ประโยชน์สุขหรืออรรถประโยชน์
ที่คนผู้นั้นได้รับจากการกินก๋วยเตี๋ยวชามหลังสุด	
จะลดน้อยลงโดยล�าดบัเมือ่เทยีบกบัก๋วยเตีย๋วชาม
แรกๆ	ที่กินเข้าไป		ท�าให้เส้น		MSB		มีลักษณะ
ลาดลงในลักษณะเป็นเส้นโค้ง

	 ขณะเดียวกันการสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจแต่ละหน่วยก็มีต้นทุนทางสังคมโดย
รวมแฝงอยู่		เช่น	ต้องน�าทรัพยากรที่มีจ�ากัดของ
ประเทศมาใช้ในการสร้างผลผลติ		รวมถงึก่อให้เกดิ
มลภาวะที่เป็นโทษต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์อัน
เป็นผลตกค้างจากกระบวนการผลิต		เป็นต้น		ยิ่ง
ทรัพยากรที่มีจ�ากัดถูกน�ามาใช้เพื่อการผลิตจนมี
ปริมาณเหลือน้อยลงเท่าไร		มูลค่าของทรัพยากร
หน่วยต่อๆ	ไปที่เหลือน้อยลงก็จะเพิ่มสูงขึ้นๆ	
เท่านั้น	 	 ดังเช่นน�า้มันที่สมัยก่อนมีราคาถูก	 	 แต่
เมื่อน�้ามันในโลกทุกวันนี้เหลือน้อยลง	ราคาน�้ามัน
ปัจจุบันก็เพิ่มสูงขึ้นตามกลไกตลาด	 	 จนกลาย
เป็นปัจจัยส�าคัญที่ดึงให้ต้นทุนการผลิตสินค้าและ
บริการต่างๆ	 เพิ่มสูงข้ึน	 	 ท�าให้เส้น	 	MSC	 	 มี
ลักษณะลาดชันขึ้น

	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งต ้นทุนทางสังคมของ
มลภาวะทีเ่กดิจากกระบวนการผลติและการบรโิภค
ซึ่งปรกติมักจะซ่อนตัวอยู่ในรูปภาวะแฝง	 (po-
tentiality)	 ของต้นทุนความเสี่ยงต่อภัยพิบัติจาก
วิกฤตการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อม	ฯลฯ		เมื่อสะสมตัว
จนถึงจุดมวลวิกฤติของปัญหาที่ระบบนิเวศน์ของ
โลกไม่สามารถรองรับได้	 	 ก็จะเป็นเสมือนระเบิด
เวลาแต่ละลูกที่ระเบิดขึ้น	 	 และสร้างความเสีย
หายรุนแรงปรากฏตัวสู่ภาวะจริง	 (actuality)	 ให้
เห็นเป็นรูปธรรม	 	 ดังกรณีวิกฤติปัญหาภาวะโลก

ปัญหา	(P)

MSC

MSB

ความเติบโตทางเศรษฐกิจ	(S)

T
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ร้อนที่ท�าให้ดินฟ้าอากาศทั่วโลกแปรปรวน		ส่งผล
ท�าให้เกิดน�้าท่วมใหญ่ประเทศไทยปี	 พ.ศ.2554  
เพียงเหตุการณ์นี้ครั้งเดียวก็สร้างความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นคิดเป็นมูลค่าหลายแสน
ล้านบาท		เป็นต้น		ยิ่งวิกฤติปัญหาต่างๆ	สะสมตัว
เข้าใกล้	“จุดมวลมหาวิกฤติ” มากเท่าไร		ต้นทุน
ทางสังคมของความเสี่ยงต่อการเผชิญกับความ
หายนะของอารยธรรมมนุษย์ก็จะยิ่งเพ่ิมสูงขึ้น
เท่านั้น	ส่งผลท�าให้เส้น		MSC		มีลักษณะลาดชัน
ขึ้นในลักษณะเป็นเส้นโค้งตามกราฟ

	 เส้น		MSB		และ		MSC		จะตัดกัน		ณ		จุด	
O	 	 (optimum)	 อันเป็นระดับความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกจิทีเ่หมาะสมทีสุ่ดภายใต้เงือ่นไขต่างๆ	
ที่ก�าหนด	 	 โดยทั้งนี้ถ้าน�ามิติของปัญหาอันเกิด
จากการไม่มีผลผลิตส�าหรับบริโภคอย่างเพียงพอ	
(MSB)		รวมกบัมติขิองปัญหาทีเ่กดิจากต้นทนุทาง
สังคมของความเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ละหน่วย	
(MSC)			กจ็ะได้กราฟเส้นปัญหารวม	(T)		รูปพารา-
โบล่าหรือรูปกระทะหงายซึ่งมีจุดต�่าของกราฟอยู่
ที่จุด	O	 	 	 ถ้าหากความเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศต�า่กว่าจุด	O	 	 ระดับปัญหาของสังคมจะ
เพิ่มสูงกว่าที่ควรเป็น	 	 อันเน่ืองจากขาดแคลน
ผลผลิตส�าหรับการบริโภคอย่างเพียงพอ	 	 แต่ถ้า
การพัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกว่า
จุด	O		ระดับปัญหาของสังคมก็จะกลับเพิ่มสูงกว่า
ที่ควรเป็นอีก	อันเนื่องมาจากผลกระทบต่างๆ	ทั้ง
โดยทางตรงและทางอ้อมจากต้นทนุทางสงัคม	(ซึง่
เกิดจากความเติบโตทางเศรษฐกิจ)		ที่เพิ่มสูงเกิน
ไป

	 อวิชชาความไม่รู ้ภายใต้กระบวนทัศน์ของ
เศรษฐศาสตร์กระแสหลักซึ่งเน้นสร้างความเจริญ
เตบิโตทางเศรษฐกจิ		(ด้วยการเพิม่ค่า	S	ในสมการ
เพียงมิติเดียว)	 	 เพื่อแก้ปัญหาความอดอยาก
ขาดแคลนและช่วยให้ผู้คน	“กินดีอยู่ดี”	ยิ่งๆ	ขึ้น
นัน้			ท�าให้ประเทศต่างๆ	ในโลกทกุวนัน้ีต่างแข่งขนั

กันสร้างความมั่งคั่งและความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจจนก้าวเลยออกไปจากจุด	O	มาก		และ
ก�าลงัขับเคลือ่นอารยธรรมมนุษย์ไปสูก่ารเผชิญกบั		
“คลืน่มหาวกิฤติ”อนัเกดิจากแบบวถิกีารผลติและ
การบรโิภคอย่างเกนิความพอดพีอเพยีงของมนุษย์		
เหมือนคนที่แข่งกันขับรถอย่างคึกคะนองจนไปถึง
จุดหมายทีต้่องการแล้ว		แต่กก็ลบัขับเลยจุดหมาย
นั้นออกไปสู่เส้นทางของถนนขาดที่มีหุบเหวรอ
อยู่ข้างหน้า	 	 ด้วยความไม่ตระหนักรู้เพราะมัวแต่
หมกมุ่นอยู่กับความกลัวว่าจะไม่สามารถขับทันรถ
คนัอืน่ๆ		หรอืถกูรถคนัอืน่ขับแซงในการแข่งขันดงั
กล่าวฉันใด		อารยธรรมมนุษย์ที่ถูกขับเคลื่อนโดย
ระบบเศรษฐกิจแบบ	“ทุนนิยม–บริโภคนิยม” ใน
โลกยคุโลกาภิวตัน์ปัจจุบนั		กม็ลีกัษณะดจุเดยีวกนั
ฉันนั้น

	 ภายใต้แบบวิถีการผลิตในสังคมบุพกาลซึ่ง
อาศัยการล่าสตัวเ์ปน็อาหาร		มนุษย์อาจจะต้องใช้
เวลาถงึวนัละ	9	ชัว่โมงโดยเฉลีย่	ในการหาอาหาร
และปัจจัยจ�าเป็นต่างๆ	ให้พอต่อการยังชีพ		ครั้น
เมื่อมีการปฏิรูปเกษตรกรรม		และมนุษย์หันมาปัก
หลกัสร้างบ้านเมอืงอยูต่ามลุม่น�า้ส�าคญัๆ	ของโลก
เพือ่ท�าการเพาะปลกู		พลงัการผลติทีเ่พิม่ขึน้ท�าให้
มนุษย์สามารถใช้เวลาที่สั้นลงในการผลิตอาหาร
และปัจจัยที่จ�าเป็นส�าหรับการด�ารงชีวิต	 	 (เช่น	
อาจใช้เวลาเฉลี่ยเหลือแค	่6	 ชั่วโมงต่อวันในการ
ท�างาน		แทนที่จะเป็น	9	ชั่วโมงแบบเดิม)			ท�าให้
มนษุย์มเีวลาทีว่่างจากการหาอาหารส�าหรบัคดิค้น
พัฒนาศิลปะวิทยาการต่างๆ	 อันเป็นบ่อเกิดแห่ง
อารยธรรมของมนุษย์

	 ต่อมาเมือ่มกีารปฏวิตัอิตุสาหกรรมและปฏวิตัิ
เทคโนโลยด้ีานการสือ่สารคมนาคม		ท�าให้พลงัการ
ผลติของมนษุย์ยิง่เพิม่มากขึน้กว่าเดมิอกี		โดยแบบ
วถิกีารผลติของมนษุย์ทีม่เีครือ่งจกัรและเทคโนโลยี
ใหม่ๆ	 มาช่วยเพิ่มผลผลิตในทุกวันนี้	 	 อาจช่วย
ให้มนุษย์แต่ละคนใช้เวลาโดยเฉลี่ยวันละไม่ถึง	4 
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ชั่วโมง	 	 ก็สามารถผลิตอาหารและปัจจัยจ�าเป็น
เพื่อการด�ารงชีวิตได้อย่างพอเพียงแล้ว	 	 ซึ่งอันที่
จริงน่าจะช่วยให้มนุษย์ทุกวันน้ีมีเวลาว่างมากข้ึน
ส�าหรับการพักผ่อน		ออกก�าลังกาย		อ่านหนังสือ
หาความรู้ต่างๆ	เพิ่ม		สร้างสรรค์งานศิลปะ		อยู่
บ้านอบรมดูแลให้ความอบอุ่นกับลูกๆ	 	 	 ตลอด
จนศึกษาปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมต่างๆ	 	 เพื่อ
ให้เข้าถึงแก่นสารความหมายของชีวิต	 	 หรือเป็น
อาสาสมัครช่วยเหลืองานของสังคมส่วนรวมด้วย
จิตอาสา		เป็นต้น

	 อย่างไรก็ตาม	 	 แทนที่จะได้ใช้เวลาว่างที่มี
มากขึ้นในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี	 	 ความ
ไม่รู้(อวิชชา)		และ	“ความกลัว”	(ที่เกิดจากความ
ไม่รู้)	 	 กลับผลักดันให้มนุษย์แข่งกันสร้างผลผลิต
อย่างเกินความพอดีพอเพียงก้าวเลยจากจุด	 O	
ออกไปเรื่อย	ๆ 	 	 โดยผู้คนในสังคมทุกวันน้ีต้อง
ท�างานหนักยิ่งขึ้นกว่าเดิม	 	 ทั้ง	ๆ 	ที่มีผลผลิตให้
กินทิ้งกินขว้างอย่างเหลือเฟือแล้ว	 	 แต่กลับต้อง
ตื่นแต่เช้ามืดเพื่อขับรถฝ่าการจราจรที่ติดขัดบน
ท้องถนนไปส่งลูกและท�างานให้ทันเวลา	 	บางคน
ก็ต้องน�าอาหารเช้าไปกินบนรถด้วย	 	 ตกเย็นกว่า
จะกลับถึงบ้านก็ดึกดื่นค�่าคืน	 	 แถมวันหยุดยังมี
งานพิเศษที่ต้องท�าเพิ่มอีก	 ฯลฯ	 	 	 ทั้งนี้เพียงเพื่อ
จะหาเงินให้ได้มากขึ้นๆ	โดยหวังจะมีชีวิตที่	“กินดี
อยู่ดี”	ยิ่งๆ	ขึ้น			แต่แล้วความกินดีอยู่ดีดังกล่าว
ก็กลับท�าลายท้ังสุขภาพกาย	 (physical	 health)		
ด้วยการเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ	ที่เกิดจากการกิน
ดีเกินไป	 	 เช่น	 ไขมันอุดตันหัวใจบ้าง	 	 เบาหวาน
บ้าง	 	 มะเร็งบ้าง	 	 ฯลฯ	 	 ท�าลายทั้งสุขภาพทาง
จิตใจ	(mental	health)		เพราะความเครียดและ
ความวิตกกังวลกับการท�างานหาเงินให้ได้มากๆ		
รวมถึงท�าลายสุขภาวะทางสังคม	(social	health)		
จากการทีผู่ค้นต่างแข่งขนัแย่งชงิความมัง่คัง่อย่าง
ขาดความอาทรเกือ้กลูต่อกนั		แม้แต่สงัคมเลก็ๆ	ใน
ครอบครัวเดียวกันก็ยังขาดความอบอุ่น		มีแต่การ
ทะเลาะวิวาท		สมาชิกในครอบครัวต่างคนต่างอยู่		

ตลอดจนท�าลายสขุภาวะทางจติปัญญา	(spiritual	
health)	ของมนษุย์		เนือ่งจากมวัแต่หมกมุน่อยูก่บั
การกินสูบดื่มเสพ	 และบริโภคสินค้าหรือบริการ
อย่างฟุ้งเฟ้อเมามันตามที่ถูกกระตุ้นปลุกเร้าให้
เกิดความอยากได้	อยากมี	อยากเป็นต่างๆ	นานา		
จนไม่ใส่ใจทีจ่ะแสวงหาความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบั
แก่นสารความหมายของชีวิตตัวเอง

	 ผู้คนในสังคมทุกวันนี้จึงเหมือนก�าลังถูกจับให้
วิ่งไปในลู่กรีฑาของการแข่งขัน	 	ต่างแข่งกันกินดี
อยู่ดี	 	 แข่งกันมีรถยนต์หรูๆ	 ราคาแพง	 	แข่งกัน
มีบ้านหลังใหญ่หลายๆ	 หลัง	 	 แข่งกันมีเพชรนิล
จินดาเครื่องประดับราคาหลายๆ	ล้าน		ฯลฯ		จน
เหมือนผู้คนต่างก�าลังถูกครอบง�าด้วยมนต์สะกด
ของอวิชชาความไม่รู้	 	 ให้วิ่งไปข้างหน้าอย่างสุด
ความสามารถ		โดยไม่มีเวลาแม้แต่หยุดลงเพื่อคิด
สักชั่วขณะ		ว่าจะวิ่งแข่งกันไปถึงไหน		เพื่ออะไร		
ที่สุดของการเดินทาง		ทุกคนก็จะล้มลงด้วยความ
เหนื่อยอ่อน		พร้อมกับความฉงนต่อสิ่งที่แสวงหา		
และได้มาตลอดการแข่งขันอันยาวนาน		เพียงผืน
ดนิยาววากว้างศอกส�าหรบัฝังกาย		เท่านีห้รอืแก่น
สารคณุค่าของชีวติ		ทีม่โีอกาสเกดิมาเป็นมนุษย์ใน
โลกนี้

กระบวนทัศน์ของเศรษฐศาสตร์การเมือง
ส�านักมาร์กซิสม์

	 มาร์กซ์	 (Karl	 	 Marx	 :	 1818	 –	 1883)		
บิดาของส�านักเศรษฐศาสตร์การเมืองมาร์กซิ
สม์	 	 ได้อาศัยแนวคิดตามทฤษฏีมูลค่าเกิดจาก
แรงงาน	(The	Labour	Theory	of		Value)		ของ
เศรษฐศาสตร์ส�านักคลาสสิค		 เป็นพื้นฐานในการ
อธิบายปัญหาความขัดแย้งระหว่างชนชั้น	 (class	
struggle)	 ที่ส่งผลน�าไปสู่ปรากฏการณ์ความขัด
แย้งต่างๆ	ในระบบสังคมการเมืองของมนุษย์
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๑.	ยังมีน�้าซักผ้าน�้าใช้น�้าทิ้งจาก
ชาวบ้านอีกมิใช่น้อย			‘คลอง
แสนแสบ’	โทรมหนัก	พบสถาน
ประกอบการ	๗๐	%	ปล่อยน�า้เสีย
(ไทยโพสต	์๒๙-๓๐	เม.ย.๕๙)

๒ .  ท� า ม ากดี ก ว่ าท� า
น้อย ท�าน้อยดีกว่าไม่ท�า  
จัดตั้ งกลุ่ ม	‘ปลูกเลย’ 
‘ โจอี้บอย’	เดินหน้าเพื่อป่าน่าน	(ไทยโพสต์ 	 
๑๙-๒๐	พ.ค.๕๙)

๓. ความรักของคนรุ่นใหม่ ยิ่งนานยิ่งป่าเถื่อน
ก)	นางปวีณา	หงสกุล	เข้า
เยี่ยม	น.ส.เก๋	ถูกแฟนหนุ่ม.....
ผ่านโปรแกรม...บี-ทอล์ก	หึง
โหด	ซ้อมจนน่วม	ใช้มีดกรีด
ตามร่างกาย..ขังไว้ในห้อง	(เดลินิวส์	๑๘	พ.ค.๕๙)
ข)	หนุ่มรักคุดกระซวก	‘สาว	ม.ราม’	พรุน....กลับ
บ้านผูกคอตายตาม	(มติชน	๒๑	พ.ค.๕๙)

๔. คบจีนได้ แต่อย่าไว้ใจ

ก)	ญี่ปุ่นโวยเรือจารกรรมจีนรุกล�้าน่านน�้า
ข)	ปักกิ่ ง เคือง	‘โอบามา’	
พบ	‘ทะไลลามะ’	(ไทยโพสต์	
๑๖	มิ.ย.๕๙)

๕. ท�าแล้วยังไม่พอ ต้องดูคุณภาพในช่วงต่อไป 
นายก	รมต.เป็นประธานเปิดศูนย์ 
การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
ประจ�าต�าบล	๗,๔๒๔	แห่งทั่ว
ประเทศ	โดย	สนง.ส่งเสริมการ
ศึกษานอกระบบฯ	(กศน.)	(มติชน	๑๔	มิ.ย.๕๙)

•	 นายธิง	 วินเทอร์

แค ่ คิ ดก็ หนาว . . . ว ์ ๖. รวยท่องเที่ยว จ้างคน
เก็บขยะจะเปลืองสักเท่า-
ไหร่ ?				เสียชื่อ	‘เกาะพีพี’	
ปล่อยขยะล้น	นักท่องเที่ยว
มักง่าย.....วอนเร่งแก้ไข	(ไทยโพสต์	๒๖-๒๗	พ.ค.๕๙)

๗. คุณภาพศึกษา ?	เบรก
ตั๋วผู้บริหาร	‘กรุงเทพธนบุรี’ 
บิ๊กหนุ่ยอึ้ง	รับเกินหลักสูตร 
๕	เท่า	(ไทยโพสต์	๒๘	พ.ค.๕๙)	
(หมายเหต	ุท�างานอยู่อุบลฯยังลงมาเรียนเลย	!)

๘ .  สาบานนะว่ า  “ ไร้
สารพิษ” จริง !			พัทยา
ผุดโครงการ	‘คลีนฟู้ดกู๊ด
เทสต’์	(เดลนิวิส	์๓	ม.ิย.๕๙)

๙. เป็นวาระแห่งชาติได้แล้ว รัฐบาลต้องลง
มาแก้ปัญหาครอบครัว 
สั่งปิดสองอาชีวะ	นร.ตี
กันหน้าห้าง	(ไทยโพสต์	 
๑๐-๑๑	มิ.ย.๕๙)

๑๐. รฐับาลชดุไหนใหต้ามมารบัผดิชอบ !				ชงเผา
ทิ้ง	‘มัน-ข้าวโพด’	สูญ	๓	พันล้านประชานิยม
(ไทยโพสต์	๓๐	พ.ค.๕๙)

๑๑. ดึงพลังทุกด้านมา
ร่วมด้วยช่วยกัน			‘สมคิด’	
จี้เอกชนอุ้มชาวบ้าน
(เดลินิวส์	๑๑	มิ.ย.๕๙)

๑๒. ประเทศชาติต้องการความซื่อสัตย์
ก)	คุก	!	รมต.โกงยุคแม้ว 
‘ ชูชีพ-วิทยา’	ซีด-ชดใช้
กรรมฮั้วจัดซื้อปุ๋ย	
(ไทยโพสต์	๙	มิ.ย.๕๙	)
ข)	เดง้	๔	เสอืโรงพกั	‘หว้ยขวาง’	สว่ยนาตารพีน่พษิ		
(มติชน	๙	มิ.ย.๕๙)
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๑๓. เรื่องสิ่งแวดล้อม
ก)	รอบ	๒๙	มหา’ลยั	ไม่
ขายเหล้า
ข)	๑๐	ปีพืน้ทีว่า่งในกรุง
ลดลง	๔๕.๕	ตร.กม.	(เดลินิวส์	๘	มิ.ย.๕๙)

๑๔. คนจนคนอดอยากถกูละเลยในทกุ ๆ  ประเทศ   
จีนตั้งเป้า	ปี	๒๐๒๐	บุกส�ารวจดาวอังคาร	(มติชน	
๑๘	พ.ค.๕๙)

๑๕. ยังมีนรกอีกเยอะในยุค ๒๕๕๙			โคลอมเบีย
ช่วยเหยื่อค้ากาม	๒๐๐	คน...	(ไทยโพสต์	๒๙ 
พ.ค.๕๙)

๑๖. การขอความร่วมมือไม่เคยท�าส�าเร็จ !			แนะ
ดึงมหา‘ลัย’		พี่เลี้ยง	ร.ร.พัฒนาสะเต็ม	(ไทยโพสต์	
๓๐-๓๑	พ.ค.๕๙)

๑๗. วัดในเมืองน่ากลัวกว่าหลายเท่า ลองค้น
ดู ! ผงะ	๔๐	ซาก	‘ลูกเสือ’	
แช่แข็งท่ีวัดป่าหลวงตาบัวฯ		
อ.ไทรโยค	จ.กาญจนบุรี	(๒	
มิ.ย.๕๙)

๑๘. ถ้าช่วยกัน ปัญหาความยากจนก็แก้ง่าย  
สนับสนุนชาวนาไทย...บอสใหญ่
ค่ายแม็คกรุ๊ปจัดแคมเปญเพ่ือ
ขอบคณุลกูคา้	เมือ่ซือ้แมค็ยนีสร์บั
ฟรีข้าวเกษตรอินทรีย์	๑	ถุง	(เดลิ
นิวส์	๗	มิ.ย.๕๙)

๑๙ . 	คน โกงอ ้ า งถู กก ล่ันแกล ้ ง 	เป ็ น เ รื่ อ งของ
ชนชั้น	!				‘เปรม’	ย�้าเกลียดโกง	ข้ีคอร์รัปช่ันระดับสูง	
(มติชน	๑๓	มี.ค.๕๙)

๒ ๐ .  สั ง ส า ร วั ฏ แ ห่ ง
ทุนนิยม			‘คิงเพาเวอร์’	ควัก	
๘	พันล้านฮุบแอร์ เอเชีย	
(ไทยโพสต์	๑๔	มิ.ย.๕๙)

๒๑. นายแน่มาก !    
ประชามติสวิสไม่เอา
เงินเดือนฟรีจากรัฐ	
(ไทยโพสต์	มิ.ย.๕๙)

๒๒. คุณค่าหรือแค่ค้าก�าไร ?			ดูแลตัวเองง่าย	ๆ 	 จาก
ภายในสู่ภายนอก	ดื่มน�้าแร่จากแหล่งใต้ดินลึก	 (เดลิ-
นิวส์		๖		มิ.ย.๕๙)

๒๓. คนยิ่งร้าย โลกยิ่งร้อน  ชาวอินเดียที่เมือง 
ซาฮาปูร์แห่มาเติมน�้าใส่ภาชนะ...ทั้งนี้อินเดียก�าลัง
เผชญิภัยแล้งครัง้รนุแรงทีส่ดุในรอบหลายปี (มตชิน	
๑๕	พ.ค.๕๙)

๒๔. คนรุ่นใหม่...เหี้ยม..โหด..
เหน็แก่ตวั			เจ้าหน้าทีเ่ร่งให้การ
ช่วยเหลือ	นส.เบญญาภา	ที่ถูก
อดีตแฟนเก่าใช้น�้ามันราดแล้ว
จุดไฟเผา	(มติชน	๑๖	พ.ค.๕๙)

๒๕. เมื่อไหร่ต�ารวจจะ 
คน้วดัทกุวดั ?			เสพยาบ้า-
มั่วสีกา	บุกจับสึกเกลี้ยงวัด	
ผงะ!	เจ้าอาวาสน�าทีม
(ไทยโพสต์	๑๖-๑๗	พ.ค.๕๙)

๒๖.  ลี ลาดื้ อแพ่ งทาง
กฎหมายเป็นลีลาของ
ใคร ?			ยุติค้น	‘ธัมมชโย’	
เตรยีมบกุจบัอกี	ศษิยน์ัง่ปดิ
ทาง-ตร.ถอย	(มติชน	๑๗	มิ.ย.๕๙)

๒๗. กิจกรรมของพระพรหมบนโลกมนุษย์     
‘เฮียฮ้อ’	น�าทัพเปิดตัว	‘ไลฟ์
สตาร’์..	เรยีกวา่เปน็ทีส่ดุแหง่
ปี	สร้างกระแสทอล์กออฟ
เดอะทาวน์แบบข้ามคืน	เมื่อ
เจ้าพ่อวงการบันเทิง...ลงทุนในธุรกิจเฮลท์ตี้แอนด์
บิวตี้	(ไทยโพสต์	๒๐-๒๑	มิ.ย.๕๙)
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• เฉลิมศักดิ์ แหงมงาม

กายา
บทที่ ๗ “เทวะแห่งหมู่บ้าน”

• ต่อจากฉบับ ๓๑๓

	 วัยเด็กของสามัญ	 	 เหมือนจะเต็มด ้วย
บรรยากาศสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบ	ๆ	กายให้น่าสะพรึง
	 นั่น...อาจเป็นเพราะเขามีชีวิตอยู่บ้านนอก	
บ้านป่า	ชีวิตความเป็นอยู่คือชาวไร่ชาวนาในอดีต		
พึ่งพาอาศัยนาน�้าฟ้าเป็นที่ตั้ง		การศึกษาแบบฝรั่ง		
วิชาแบบวิทยาศาสตร์	 	 การเรียนรู้อย่างเป็นเหตุ
เป็นผล	ยังมิได้ก่อเกิดอย่างจริงจัง
	 สามัญอยากจะเรียกว่า	 	 ชีวิตแบบคนบ้าน

นอกคอกนา		ไร้การศึกษาด้วยซ�้า
	 เพื่อนบ้าน	 รวมถึงพ่อและแม่	 	 พ่อแก่แม่แก	่
ปู่ย่าตายาย	 อยู่กันมาด้วยบทเรียนการเล่าขาน
นิทานโบราณแต่ดั้งเดิม		ที่พึ่งของเราคือสิ่งที่มอง
ไม่เหน็		อ�านาจศกัดิส์ทิธิ	์วดัวาอารามจะไปใส่บาตร
เฉพาะวันพระ	หรือเมื่อมีงานเทศกาลเท่านั้น		จ�า
ได้เพียงอย่างเดียว	 เป็นความเชื่ออย่างฝังแน่นใน
หมู่บ้าน			เป็นชายเมื่ออายุยี่สิบปีหลังเกณฑ์ทหาร	
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วัยเด็ก	คุณหมอมาปลูกฝีป้องกัน	ไข้ทรพิษ		ด้วย
การจิ้มเข็มเล็ก	ๆ	อย่างรวดเร็วลงบนหัวไหล่	มัน
ยิ่งกว่าโดนปลาตอด	 เพื่อนหลายคนถึงกับหลับตา
ปี๋สูดปาก	แต่บางคนก็ร้องไห้จ้า		
	 คนืน้ัน		สามญัถงึกบันอนซมด้วยพษิไข้		เพราะ
ต้นแขนบวมเป๋งยิ่งกว่าโดนแมลงป่องต่อย	 	 แม่
ต้องหายาแก้ปวดมาให้กิน	 น่าจะยาทัมใจหรือไม่ก็
ยาแก้ปวดหาย		สามัญเกือบจะจ�าไม่ได้			แต่มันก็
ท�าให้สามัญฟื้นจากอาการเป็นไข้ในเช้าวันต่อมา
	 แต่นั่น	 	มันแค่เป็นบางฉากอันผิวเผิน	 	ของ
การรักษาแบบทันสมัย	 	 การฉีดยาถือว่าทันสมัย
ที่สุดแล้ว	 ในยุคสามัญนุ่งกางเกงขาสั้นปะตูดด้วย
ผ้าเนื้อแข็ง	ๆ	ระคายก้นพิลึก
	 แต่ความเป็นจริง	 	 ชีวิตสามัญยังพึ่งพิงด้วย 
เวทมนตร์คาถาเป็นส่วนใหญ่
	 วนัหนึง่		สามญัล้มเจบ็ลงอย่างไม่ทราบสาเหต	ุ	
นอนซม	 ล้มหมอนนอนเสื่อร้อนรุมด้วยพิษไข้นาน
เป็นสปัดาห์		กนิยาแก้ไข้กแ็ล้ว		ให้หมอเถือ่น(หมอ
ทหารปลดประจ�าการ)มาฉีดยาถึงสองเข็ม	 	 แต่ก็
ไม่มีทีท่าว่าอาการเจ็บไข้ครั้งครานั้นจะคลายลง
	 ในที่สุด		เย็นวันหนึ่ง	แม่จึงพาหมอน�้ามนต์ใน
หมู่บ้านมาดูอาการไข้สามัญ
	 แกช่ือว่าตาคลงึ		อายุน่าจะหกสบิปีเข้าไปแล้ว	
ผิวด�าคล�้าเหมือนปลาดุกตัวเล็ก	ๆ 	ในน�้าโคลนบ่อ
กลางนา	กเ็หมอืนชาวนาชาวไร่แถบบ้านเราทกุคน
นัน่แหละ		เรอืนกายค่อนข้างผอมแกรน็	นุง่กางเกง
กาควายสีน�้าเงินช�า้	ๆ 	หลวมโพรก	เคียนผ้าขาวม้า
ลายหมากรุกรอบสะเอวผอมลีบ	 	 แกไม่สวมเสื้อ	
โชว์หน้าอกหย่อน	 ๆ	 ซี่โครงบาน	 	 มีรอยสักลาย
ตรงล�าแขนและแผ่นหลังสีน�้าตาลคล�้าด�าเป็นมัน	
บ่งถึงความเป็นผู้มีอาคมขลัง
	 แกให้สามัญนอนแผ่กลางนอกชาน	 	 แล้วตา
คลึงก็ลงนั่งข้าง	 ๆ	 ดึงผ้าขาวม้ามาพาดเป็นสไบ
เฉียง	เตรียมท�าพิธี	แกเอามือเหี่ยวๆ	มาอังบริเวณ
หน้าผาก		เปิดเปลือกตาสามัญดูเล็กน้อย			แล้ว
แกก็บอกแม่ให้ตักน�้าใส่ขันอะลูมิเนียมใบใหญ่มา
วางลงตรงหน้า		พร้อมเทียนขี้ผึ้งสีเหลือง	ๆ 	ติดไว้

ต้องบวชร�่าเรียนที่วัดกลางหมู่บ้าน	 อย่างน้อย	 ๆ	
ก็หนึ่งพรรษา	 ก่อนจะสึกออกมามีลูกมีเมีย	 ท�ามา
หากิน
	 ชีวิตเมื่อสี่สิบปีก่อนหน้านี	้ 	คือชีวิตผูกพันกับ 
ไร่นาป่าเขา	 	สายน�้ากลางป่า	บึงกว้างทางรก	ผี
สางนางไม้	พระภูมิเจ้าที่		ผีบ้านผีเรือน	เจ้าป่าเจ้า
เขา	แม่พระธรณ	ีแม่พระคงคา		รวมถึงแม่โพสพ		
ที่ให้ข้าวให้น�้า	 ข้าวปลาอาหารเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้าน 
แม่เป็นแม่ค้าขายผัก	 	 พ่อคือต�ารวจชั้นประทวน 
ยศแค่พลต�ารวจ		จะเอาอะไรกันนักหนา
	 พ่อแก่หรือตา	 	 อดีตคือนักเลงเก่า	 	 สักลาย
เต็มตวั	สีด�าลายพร้อยไปทัง้เรอืนร่าง	ไม่ว่าหน้าอก	
แผ่นหลัง	ล�าแขน	ลงไปถึงหน้าขา		แล้วมันก็ลบไม่
ออก	 ติดร่างไปจนตาย	 กลับกลายเป็นสัญลักษณ์
ของนักเลง	ใครเห็นย่อมคร้ามเกรง
	 สามญัจ�าได้ว่า		ยคุน้ันหมอรกัษาคนหายากยิง่
กว่างมเขม็ในมหาสมทุร		อนามัยประจ�าต�าบลหรอื
หมอประจ�าหมู่บ้าน	 ส่วนใหญ่จะเป็นหมอผู้หญิง
วัยกลางคน	 แต่งชุดสีฟ้าอ่อนโยน	 	 นาน	 ๆ	 ครั้ง
จึงจะมาปรากฏกายในหมู่บ้านให้พวกเรา	 รวมถึง 
ชาวบ้านได้เห็นสักครั้งหนึ่ง		สามัญจ�าได้ว่า		เห็น
หมออนามัยครั้งแรกที่โรงเรียน	 	 ขณะก�าลังเรียน
หนังสืออยู่ชั้นประถม		
	 ช่วงเรียนอยู่ชั้นเด็กเล็ก		สามัญเรียนปนเล่น
ประมาณครึง่วนั	ส่วนช่วงบ่ายก็นอนหลับบนเส่ือกก
ผืนเล็ก	ๆ 	ตามครูสั่ง	 	หลับหรือไม่หลับนั่นอีกเรื่อง
หนึ่ง	 	แต่ต้องนอนจนกว่าจะได้เวลาลุกขึ้นมาล้าง
หน้าแปรงฟันเมื่อบ่ายสามโมงผ่านไปแล้ว	ได้เวลา
จะเดินทางกลับบ้าน
	 ครั้งหนึ่ง	 โรงเรียนพาหมออนามัยมาฉีดยา
วัคซีนให้นักเรียน
	 คณุหมอแต่งชดุสฟ้ีาอ่อนทัง้ชดุ	เป็นสภุาพสตร	ี
หน้าตาใจดี	ทาปากแดง	มือเบาและนุ่ม	เมื่อจับลง
บรเิวณต้นแขน		ก่อนแทงเขม็ฉีดยาลงไปอย่างแผ่ว
เบา	ทว่าสามญักต้็องท�าหน้านิว่	เม้มรมิฝีปาก	เกอืบ
จะเกร็งต้นแขน		หากไม่ได้ยินคุณหมอร้องห้ามไว้
	 คราวหนึ่ง	 น่าจะเป็นความรู้สึกเจ็บที่สุดเมื่อ
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ตรงปากขันนั่น	
	 และแล้วตาคลึงก็เริ่มพิธี	 ด้วยการยกมือขึ้น
พนม	 หลับตาร่ายคาถาเสียงพึมพ�าในล�าคอดัง
กระหึ่ม		พักใหญ่	ๆ 	ก็เผยเปลือกตา	จุดไม้ขีดจ่อไป
ยงัเทียนขีผ้ึง้ปากขนัน�า้		จนมนัตดิเปลว	ไฟเต้นไหว
อยู่ไปมา	 แกค่อย	ๆ 	บรรจงดึงเทียนขึ้นมาถือด้วย
มือเหมือนจะสั่นระริก		แล้วหยดน�้าตาเทียนลงใน
ขันพร้อม	ๆ 	กับการร่ายคาถาไปเรื่อย	ๆ 	 	จนน�้าตา
เทียนหยดลงเกือบเต็มขัน	จึงจุ่มเทียนลงในน�้านั้น
ให้ไฟดับลง
	 แกเพ่งมองหยดดวงเทียนที่ลอยอยู ่ในขัน
น�า้มนต์พกัใหญ่	ๆ 	ด้วยอาการเพ่งพิศเหมอืนจะมอง
เห็นบางสิ่งอยู่ในนั้น
	 “มนัไปถกูผท่ีีต้นโพธ์ิรมิถนนตรงปากคลองน�า้
โจน”	แกหนัมาบอกแม่ด้วยน�า้เสยีงขรมึ	ๆ 	เรยีบ	ๆ 	
สายตาคงเพ่งไปทีด่วงเทยีนในขนัน�า้มนต์	“เหน็ไหม	
ดวงเทียนเล็กนิดเดียว	ไม่แตกบาน	ดวงชะตาเข้า
มมุอบั	ดีนะท่ีดวงมนัยงัแขง็		ชะตาวนัเกดิช่วยไว้ได้		
ไม่อย่างนั้นเสร็จแน่....ไข่ไก่ที่ให้เตรียมไว้อยู่ที่ไหน		
กูจะไล่สิ่งไม่ดีออกจากตัวเด็ก”	 แกบอกแม	่ พลาง
หันมองไปรอบ	ๆ	กาย		แม่รีบเอาไข่ไก่ที่เตรียมไว้
มาให้		จากน้ันตาคลงึกจ็บัไข่มาลบูผ่านไปตามเรอืน
ร่างสามัญ		ลูบจากบนมาล่าง		ผ่านไปตามปลาย
มือปลายเท้า	 	พร้อม	ๆ 	กับการร่ายคาถางึมง�าใน
ล�าคอ		พักใหญ่	ๆ 	ก็น�าไข่มาตั้งบนพื้นกระดานตรง
หน้าสามัญ
	 เขาจ้องตาไม่กะพริบ	 	 แทบจะลืมหายใจ		
เป็นไปได้อย่างไร	 	 ไข่กลม	ๆ 	ยาวรีตั้งได้อย่างน่า
อศัจรรย์		ปลายไข่ยาวรข้ีางหนึง่ตัง้นิง่บนพืน้เรยีบ
เกือบพักใหญ่	ๆ
	 “มึงเห็นไหม	ๆ	ผีมันแรง...แรง	...เข้าไปอยู่ใน
ไข่ทัง้ใบแล้ว”	เสียงตาคลึงบอกน�า้เสียงตืน่เต้นและ
แหบพร่า
	 จากนั้นแกก็เอื้อมมือไปจับไข่ส่งให้แม	่	เอ่ยสั่ง
เสียงเข้ม	ๆ	“เดี๋ยวเสร็จพิธีแล้วมึงเอามันไปขว้าง
ทิ้งกลางป่าหลังบ้าน	 ขว้างให้ไข่แตก	 ผีจะได้ออก
ไป.....เอาเข็มเย็บผ้ามาซิ	เข็มกลัดก็ได้”

	 นั่นน่าจะเป็นพิธีกรรมขั้นสุดท้าย	 	 แม่รีบ
น�าเข็มเย็บผ้าเล่มเล็ก	ๆ 	มาให้ตาคลึง	 	 	 แกสั่งให้
สามัญแบมือยื่นมาตรงหน้าแก	 	 แล้วบรรจงจับ
นิ้วมือแต่ละนิ้ว	 ใช้ปลายเข็มแหลม	ๆ 	บ่งจิ้มลงไป
ที่ปลายนิ้วอย่างเบา	 ๆ	 สามัญถึงกับสะดุ้ง	 เจ็บ
แปลบเหมือนบ่งเสี้ยนที่ปักคาเท้าหรือไม่ก็ปลาย
นิ้วมือ	 	 เลือดสีคล�้า	ๆ 	เหมือนเนื้อแก่นมะปรางสี
ครามเข้มทะลักออกมาเป็นหยดเล็ก	ๆ	ตาคลึงบีบ 
เบา	ๆ 	จนเลือดสีแดงไหลออกมาแทนที่	ท�าอย่างนี้
ทกุ	ๆ 	ปลายนิว้	จนครบ	ปากกพ็มึพ�าเอ่ยบอกเบา	ๆ 		
“มึงเห็นไหม	ๆ 	ถา้ไมร่ีดพิษรา้ยออกมาทั้งหมด...ไอ้
มันลูกมึงไม่หายแน่”	ดีนะที่แกไม่บอกว่าต้องตาย
	 แม่ถึงกับยกมือท่วมศีรษะ	 ขอบอกขอบใจตา
คลึงหมอผีเป็นการใหญ่		เพราะเห็นกันอยู่จะจะว่า
ไข่ตั้งได้		เลือดพิษออกมาตรงปลายนิ้วมือ		ไม่เชื่อ
ก็ต้องเชื่อ
	 ก่อนจะกลับตาคลึงบอกกับแม่ว่า			ถ้าสามัญ
หายเจ็บไข้แล้ว		ให้เตรียมดอกไม้ธูปเทียน		พร้อม
อาหารหวานคาวใส่กระทงไปขอขมา	 เจ้าพ่อโพธิ์
ใหญ่ปากคลองน�า้โจน	ต้องท�าให้ได้	อย่าไปลมื	อย่า
ไปเสียสัจจะ	 ไม่อย่างนั้นเจ้าพ่อเอาตายแน่	 	 อีก
อย่าง	 อย่าไปลืมหัวหมูบนผีบ้านผีเรือน	 	 ให้ท่าน
คุ้มครองป้องกันคนในครอบครัว
	 หลงัจากนัน้	เพยีงวนัสองวนั		สามญักห็ายฟ้ืน
คืนกลับ	ร่างกายกลับสู่ภาวะปกติ
	 แม่เชื่อว่า		เป็นเพราะตาคลึง		หมอผีมาไล่ผี
ออกไปจากร่างของสามัญแท้	 ๆ	เชียว	 	 เขาจึงไม่
เสียชีวิตไปก่อนเวลาอันควร
	 แต่สามัญนั้นไม่แน่ใจ			เพราะหลังจากตาคลึง
กลับไป	 	 สามัญยังต้องฉีดยาซ�้าอีกหนึ่งเข็ม	 จาก
หมอฉดียาประจ�าต�าบลทีเ่คยเป็นหมอทหารมาก่อน
	 จรงิ	ๆ 	แล้ว		สามญัไม่รูห้รอกว่าผีน้ันเข้ามาใน
เรอืนร่างตัง้แต่เมือ่ไร		เพราะความรูส้กึเพยีงแต่รบั
รู้ว่า		ร่างกายไม่สบาย	ปวดหัว		เป็นไข้		ก็เท่านั้น		
หาได้รู ้สึกถึงอาการถูกเข้าสิงหรือถูกครอบด้วย 
ผีห่าซาตานแต่ประการใด
	 สามัญจึงมิอาจปลงใจเชื่อได้ว่า	 	 อาการหาย
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อ่านต่อฉบับหน้า

จากเจ็บไข้		เป็นเพราะหมอฉีดยาหรือหมอผี
	 แม่ขายผักขายปลาอยู่แรมเดือนกว่าจะออม
เงนิ	ซือ้อาหารหวานคาวและหวัหมมูาแก้บนผบ้ีาน
ผีเรือนกับเจ้าพ่อโพธิ์ใหญ่คลองน�้าโจนได้
	 อาหารหวานคาวไม่แพงเท่าไร	 	แต่หัวหมูนี่ซ	ิ	
แทบจะท�าให้เงินของแม่หมดเกล้ียงจากกระเป๋า		
หัวหมูท้ังหัว	 บั่นมาจากคอหมูเป็น	ๆ 	ท้ังตัว	 	 แล้ว
น�ามาต้มจนสุก	ไม่ใช่เรื่องจะท�ากันได้ง่าย	ๆ		ต้อง
ซือ้หัวหมจูากเจ๊กเตง็ในตลาด		บอกเขาให้ต้มมาให้
เสร็จ		แม่จะได้ไม่ต้องมาต้มซ�า้สอง
	 แม่เตรียมอาหารหวานคาวใส่กระทงใบตอง		
เป็นข้าวสุกกระทงหนึ่ง	 กับข้าวคาว	ๆ 	ผัดเผ็ดอีก
กระทงหนึ่ง	 	 รวมถึงของหวาน	 เม็ดขนุนเช่ือม 
ทองหยิบ	 ฝอยทอง	 อย่างละเล็กละน้อย	 ขนม 
หม้อแกงท่ีมักจะขาดไม่ได้	 	 แล้วแม่ก็พาสามัญไป
ยังต้นโพธิ์ริมตลิ่งปากคลองน�้าโจน
	 ถนนดินลูกรังกับแม่น�้าใหญ่คู่ขนานกันไปจาก
เหนือจรดใต้ตลอดทั้งหมู่บ้าน	 	 โดยมีเรือนแต่ละ
หลังปลูกขนานริมถนน		ตรงปากคลองน�้าโจนนั้น		
มีสะพานไม้ทอดข้ามระหว่างบ้านเหนือต่อบ้าน
ใต้	 	 มีคลองน�า้โจนไหลมาจากภูเขาพระเมิน	 จาก
ฟากทิศตะวันออก	ทะลุลงแม่น�้าตะวันตก		มันคือ
สายน�้าไหลบ่าจากป่าแดง		เส้นชีวิตชาวไร่ชาวนา	
อีกทั้งเป็นแหล่งปลาอุดมสมบูรณ์	 แหล่งอาหาร
ธรรมชาติท่ีแตกพนัธุอ์อกไปยงัห้วยหนองคลองบงึ
หลังหมู่บ้าน
	 ปากคลองริมถนนมีต้นโพธิ์ยักษ	์	ศาลเจ้าพ่อ	
เป็นเพิงไม้เล็ก	ๆ	ศาลเพียงตาเจ้าที่		ชาวบ้านมัก
มาไหว้สักการะในโอกาสต่าง	ๆ	กัน
	 แม่กับสามัญก็มาแก้บน	 เพราะเจ้าพ่อท�าให้
หายจากเจ็บไข้
	 แม่บรรจงวางกระทงอาหารหวานคาวบนแคร่
เพิงไม้เล็ก	 ๆ	มีกระทงแห้ง	 ดอกไม้ธูปเทียน	 วาง
อยู่ก่อนแล้วสองสามกระทง		แม่เติมน�า้ลงในถ้วย
ตะไลหน้าแคร่ศาลเจ้า			พร้อมจุดธูปเจ็ดดอกไหว้
สักการะ		ปากแม่ขมุบขมิบ	เหมือนบ่นพึมพ�าเชื้อ
เชิญเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่สิงสถิตอยู่	ณ	บริเวณแห่งนั้น		

ได้ออกมากินเครื่องสังเวย		
	 น�า้โจนยามหน้าน�า้กระแทกตลิง่ดงัโครม	ๆ 	ฟัง
น่ากลัว	 	 ชาวบ้านมายืนมองบนสะพาน	 	 เพื่อวัด
ดูก�าลังแรงของสายน�้าว่า	 ปีนี้น�้าป่าจะแรงขนาด
ไหน	จะท่วมไร่นาหรือไม่	ความวิตกเยี่ยงนี้	น�ามา
ซึ่งความน่ากลัว	ศาลเจ้า	เจ้าพ่อเจ้าแม	่จึงสิงสถิต
อยู่ปากคลองน�้าโจนด้วยเหตุฉะนี้
	 แม่ใช้มีดบางคมกริบ	หั่นหัวหมูส่วนหนึ่ง	เป็น
ชิ้นเล็ก	ๆ	วางในกระทงถวายเจ้าพ่อ
	 แต่หัวหมูทั้งหัวนั้น		แม่จะน�าไปถวาย	ผีบ้าน 
ผีเรือน		ปู่ย่าตายาย		บนหัวนอนที่บ้านด้วย
	 เมื่อกลับมาถึงบ้าน	 แม่วางหัวหมูบนถาดใบ
ใหญ่		น�าแก้วใส่ข้าวสารมาวางเคียงกัน	เอาเหล้า
ป่ามาตั้งอีกหนึ่งขวดพร้อมเปิดจุก	 	 จุดธูปอีกเจ็ด
ดอก	 	 เชื้อเชิญผีบ้านผีเรือนมากินหัวหม	ู 	พร้อม
ดื่มเหล้าป่าเพียว	ๆ
	 แม่รินเหล้าใส่แก้วเป็นพิธีเสียครึ่งแก้ว	 	 แล้ว
แม่ก็เอ่ยค�าถวายด้วยเสียงอันดัง
	 “ลูกช้างขอถวายหัวหม	ู	เหล้ายาปลาปิ้ง	ต่อ
ปู่ย่า	ตายาย	ผีบ้านผีเรือน	บูชาด้วยความเคารพ
นอบน้อม		ขอผีบ้านผีเรือน	ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับ
ไปแล้ว		อย่าได้มารบกวนลูกหลานเลย		อย่าให้ลูก
หลานต้องเจ็บไข้ได้ป่วย	เดือดเนื้อร้อนใจอยู่เช่นนี	้	
ขอให้ลกูหลานท�ามาค้าขึน้		ได้ร�่าได้รวยตลอดชาติ
นี้		สาธุ....”ค�าท้ายเอื้อนยาวนาน	กลืนหายเข้าไป
ในล�าคอ
	 กล่าวอธิษฐานจบ	 แม่ก็ยกมือไหว้ขึ้นเหนือ
ศีรษะ		ก่อนจะกราบคารวะอีกครั้งหนึ่ง
	 สามัญจ้องมองควันธูปอย่างสงสัย	 	 คิดว่า 
เจ้าพ่อเจ้าแม่	 	 หรือผีบ้านผีเรือนจะออกมากิน
เครื่องสังเวย	ให้เห็นอย่างชัด	ๆ	กระจ่างตา
	 ทว่าไม่มีแม้เพียงเงา	 	 เห็นเพียงควันธูปลอย
อ้อยอิ่งตามลม
	 กับลูกช้าง		แม่ที่นั่งคอยดื่มเหล้า	และหัวหมู
ที่น่าจะเป็นอาหารอร่อย		ในมื้อต่อไป.	
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	 ธรรมชาติบางฤดูกาลดูสดใส	 สัตว์ต่าง	ๆ  
กระโดดโลดเต้นร่าเริงตามวิสัย	 แต่บางฤดูกาลก็
โหดร้ายน่ากลวั	หมูส่ตัว์ต้องต่อสูด้ิน้รนเพ่ือให้ชีวติ
อยู่รอด		
	 แต่ละปีพอหน้าฝนผ่านไปก็เข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยว
น�้าในแปลงนาเร่ิมแห้งลง	 น่ันหมายถึงภัยแล้ง
ก�าลังจะมาเยือน		กบ	ปลา	เช่น	ปลาหมอ	ปลาดุก 
ปลาช่อน		 จะกระเสือกกระสนข้ามคันนามุ ่งสู ่ 
หนองน�า้ทีอ่ยูใ่กล้			ถ้ามนัหมดก�าลงัก่อนกแ็ห้งตาย
เป็นอาหารของหมู่หนอนในแปลงนานั้นเอง
	 หากมนัดิน้รนจนมาถงึแหล่งน�า้อย่างปลอดภัย 

มันก็มีความสุขอยู่ไม่นาน	 เดือนเมษายนมาถึง 
แหล่งน�า้ทีต่ืน้เขนิกแ็ห้งลงเหลอืเพยีงแอ่งโคลนตม 
ทีใ่ห้มนัฝังตวัมดุน่ิง	 และไม่ช้าแม้โคลนตมก็แห้งลง 
ปลาที่ฝังตัวในดินโคลนยังมีชีวิตอยู ่	 ล�าตัวมัน 
นิ่งแข็งเหมือนหุ่น	 	 จ�าต้องอดทนไปตลอดฤดูแล้ง
เพื่อจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งในฤดูฝนปีต่อไป	
	 กบนาก็เช่นกัน		 พวกหน่ึงกระโดดหาที่หลบ
ภยัส่วนใหญ่จะเป็นรปูตูามคนันาหรอืรมิห้วยหนอง 
มันยึดรูปูเป็นที่ซ่อนตัวตลอดหน้าแล้ง	
	 กบอกีพวกหนึง่จะมดุดนิโคลนในแปลงนา	เมือ่
น�้าแห้งหมดมันก็จะซุกนิ่งในโพรงใต้ดิน	(กบจ�าศีล)	

หนีบาปกรรมไม่ได้!

ต้องระมัดระวังสังวร
ตรวจสอบกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม

อย่าให้เป็นทุจริต เพื่อเป็นการป้องกันตนเอง
ไม่ให้ต้องเข้าไปเสวยวิบากในคุกตะราง

หรือคุกแห่งมโนธรรมส�านึก ที่ท�าให้ตนร้อนรุ่มอยู่เป็นนิจ
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อยู่ในโพรงมืดไปตลอดฤดูแล้ง	
	 หันมาดูเหล่าสัตว์ที่อยู ่ในเขตป่าหนาวบ้าง	
พวกฝงูลิงหน้าแดงหรอืลงิหมิะทีช่อบกนิผลไม้ใบไม้ 
พอฤดูหนาวเข้ามาเยือน	 หิมะตกหนักคลุมต้นไม้ที่
เขยีวขจจีนขาวโพลนไปหมด		ต้นหมากรากไม้ชะงัก
การเจริญเติบโตและสลัดใบทิ้งเพราะความหนาว
ดังน้ันอาหารของลิงหน้าแดงที่ยังคงเหลือก็คือ 
เปลือกต้นไม้เท่านั้นที่พอจะแทะประทังชีวิต	 เป็น
อาหารชนิดเดียวที่ต้องกินตลอดฤดูหนาว	  
	 หมีประเภทหนึ่งที่อยู่ในเขตขุนเขาแห่งความ
หนาวนัน้	เมือ่ฤดหูนาวใกล้เข้ามามันจะรบีกนิทัง้พืช
และเนือ้สตัว์ตนุเสรมิกล้ามเน้ือและไขมนัให้ได้มาก
ทีส่ดุเท่าทีม่นัจะกนิได้	เมือ่หิมะเริม่ปกคลุมไปทัว่มัน
จะพากันหลบเข้าไปขดตัว	(หมีจ�าศีล)	ในโพรงหรือ
ในถ�้า	 และต้องอดอาหารตลอดฤดูหนาวนานเป็น
เดือน	ๆ
	 สัตว์โลกท่ัวไปเกดิมาแล้วกต้็อง	ด�าเนนิไปตาม
ธรรมชาติ		อยู่ใต้อ�านาจของธรรมชาติซึ่งบางฤดูก็
โหดร้าย	 แม้พวกมันอยากจะหนีออกมาจากความ
ล�าบากในช่วงเวลานั้น	ๆ 		แต่มันก็หนีออกมาไม่ได้ 
ต้องทนร้อนทนหนาวตามเส้นทางที่ถูกก�าหนดไว้
	 ส่วนชีวิตคน	 แม้จะต้องเจอความร้อนความ
หนาวตามฤดกูาลทีม่าเยอืน		 กส็ามารถแก้ไขปัญหา
รู้จักพัฒนาชีวิตไม่ให้ต้องทรมานกับธรรมชาติที่ 
โหดร้ายเกนิไปนกั	
	 ดังนั้นเมื่อได้โอกาสเกิดเป็นคน	อันเป็นคุณค่า
ที่วิเศษยิ่งเหนือชั้นกว่าพวกสัตว์เดรัจฉานทั้งปวง 
ผู ้มีป ัญญาจึงมองเห็นคุณค่าของวันเวลาที่ไม ่
แน่นอนว่าจะยังคงเหลือยาวนานเท่าใด	 ควรรีบ
มุ่งช�าระกิเลสสะสมกุศลไว้ให้มาก	ๆ 	เท่าที่จะท�าได้
	 แต่คนมากมายแทบทั้งโลกกลับถูกอวิชชา 
หุ ้มห ่อให ้สติป ัญญามืดบอดหลงทิศหลงทาง 
บางคนถงึขัน้หลงท�าชั่วแล้วคิดว่าดี	 เห็นกงจักร
เป็นดอกบัวงามท่ีต้องไขว่คว้าเอามาวางไว้บน
ศีรษะ	 ดังท่ีเราได้ยินได้ฟังข่าวทุกวัน	 ไม่ว่าจะ
เป็นภรรยาวางแผนฆ่าสามีเพื่อเอาประกัน	 หรือ
ลูกฆ่าพ่อเพื่อหวังฮุบสมบัติ	 ฯลฯ	 	แล้วในที่สุด

กฎแห่งกรรมก็ติดตามลากตัวคนเหล่านี้เข้าไป
จองจ�ากักขังในคุก	 ไร ้เสรีหมดสิทธิ์ท ่องโลก
กว้างอย่างคนทั่วไปได้	 สภาพไม่ต่างกับกบหรือ 
หมีป่าในเขตที่หนาว	 ที่ธรรมชาติได้กักขังไว้ใน 
สถานที่ไม่น่ารื่นรมย์	
	 คนคุกนั้นแม้จะรู้ว่าตนได้ท�าผิดศีลธรรมและ
ผิดกฎหมาย	 แต่ก็ยังอยากจะหนีให้พ้นไปจาก
ก�าแพงคุกให้ได้	 บางทีถึงกับแหกคุก	 ก็อาจจะมีที่
หนีรอดได้	 แต่พุทธภาษิตมีกล่าวเอาไว้ว่า	 ไม่มีที่ 
แม้แต่แห่งเดียว ไม่ว่าจะในท้องฟ้า หรือใน
ท่ามกลางมหาสมุทร หรือในหุบเขา ที่คนท�าชั่ว
ไปหลบอาศัยอยู่แล้ว  จะหนีบาปกรรมพ้น
	 ด้วยเหตุนี้จึงต้องระมัดระวังสังวร	ตรวจสอบ
กายกรรม	วจีกรรม	มโนกรรมอยูเ่สมอ	อย่าให้เป็น
ทุจริต	 เพื่อเป็นการป้องกันตนเองไม่ให้ต้องเข้าไป
เสวยวิบากในคุกตะ™ราง	 หรือคุกแห่งมโนธรรม
ส�านึกที่ท�าให้ตนร้อนรุ่มอยู่เป็นนิจ

ความบริสุทธิ์เท่านั้น

ที่จะชนะทุกสิ่งทั้งโลก...

ในที่สุด

(โศลกธรรม-พุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ครั้งที่	๓๙

๓		มีนาคม		๒๕๕๘)

   • พ่อครูสมณะโพธิรักษ์

หจก.จ.บริการพยุหะ

ผลิตภัณฑ์น�้ามันเชื้อเพลิง

และน�้ามันเครื่องคุณภาพมาตรฐาน 



74 •   เราคิดอะไร

(ตอนที่ ๒๘)

       ต่อมน�้าเหลือง และ
       ท่อน�้าเหลือง

  ระบบไหลเวยีนของน�า้เหลอืงภายในร่างกายคนเรา
ประกอบด้วย ต่อมน�้าเหลือง และ	ท่อน�้าเหลือง 
หน้าที ่ของระบบไหลเวยีนน�า้เหลอืง	เกีย่วข้องกบั 
       การป้องกันโรค และ	ป้องกันการติดเชื้อ
      û ท่อน�้ำเหลือง
 ท่ีมีอยู่ท่ัวร่างกายน้ัน	 ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบไหลเวียนเลือด
 - การไหลเวียนของน�้าเหลือง อาศัย
แรงดันของเลือดเป็นส�าคัญ
 - ท่อน�า้เหลอืงใหญ่ทางด้านซ้าย~ขวา 
น�า‘น�้าเหลือง’ไหลกลับไปสู่ระบบไหลเวียนเลือด	
ทางหัวใจห้องบนขวา   เครือข่ายของระบบ 

ไหลเวียนของน�้าเหลือง จึงมีอยู่ทั่วร่างกาย
   û ต่อมน�้ำเหลือง
	 นอกจากจะท�าหน้าท่ี กรองน�้าเหลืองแล้ว 
ยังท�าหน้าที่ส�าคัญในการสร้างเม็ดเลือดขาว
รวมทั้งแอนติบอดี้ เพื่อเป็นสารที่ร่างกายใช ้
ต่อต้านเชื้อโรค
	 ในบางต�าแหน่งของร่างกาย	 เช่น	 ขาหนีบ 
รักแร้ คอ จะมีต่อมน�า้เหลืองอยู่รวมเป็นกลุ่มๆ  
 - ต่อมน�า้เหลอืงกลุม่ทีอ่ยูต้ื่น สามารถคล�า
ได้จากภายนอก	 เช่น	 ‘ต่อมน�้าเหลือง’ที่รักแร้ 
‘ต่อมน�้าเหลือง’ที่ขาหนีบ	 ‘ต่อมน�้าเหลือง’ที่คอ	 ใน
ขณะที่	
 - ต่อมน�า้เหลอืงบางกลุม่อยูล่กึ ไม่สามารถ
คล�าได้จากการตรวจร่างกายภายนอก	 เช่น 
	 ‘ต่อมน�า้เหลือง’ในช่องท้อง

 • ม้าม เป็นอวยัวะทีม่หีน้าที ่ ย่อยอาหาร เกบ็อาหารส่ง
อาหารทีดี่	และถ่ายเทพลงัออก
	 จะท�าการส่งของใส(อากาศดี+อาหารดี)	 ให้เดินขึ้นสู่
เบือ้งบน ต�าแหน่งของ‘ม้าม’จะอยูต่ดิกบั‘กระเพาะอาหาร’ 
เมื่ออาหารถูกน�าเข้าถึง‘กระเพาะ’โดยจะต้องผ่าน	‘ม้าม’เพื่อ
ท�าการย่อยสารอาหาร	และกระจายสารอาหารไปทัว่ร่างกาย
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	 ‘ต่อมน�า้เหลือง’	ในอุ้งเชิงกราน	เป็นต้น
	 ระบบไหลเวียนของน�้ า เหลือง	 ไม ่ ได ้ มี
เพียง‘ต่อมน�้าเหลือง’เท่าน้ัน	 ยังมีอวัยวะอื่นๆ 
ที่ถือว ่าอยู ่ในระบบไหลเวียนของน�้าเหลือง 
ด้วยเช่นกนั	ได้แก่	ม้าม ต่อมไทมัส ต่อมทอนซลิ 
และไขกระดูก

 
       ระบบน�้ำเหลือง มี ๒ ส่วน คือ
 ต่อมน�้ำเหลือง	ซึ่งมักจะอยู่เป็นกลุ่มๆ	ตามคอ, 
รักแร้, ขาหนีบ ปกติจะมีรูปร่างคล้ายเม็ดถั่ว	และ
คล�าไม่พบ
 ท่อน�้ำเหลือง จะอยู ่ระหว่างต่อมน�้าเหลือง 
เป็นเส้นเล็กๆ	 เล็กกว่าหลอดเลือด	 โยงถงึกนัเป็น
ตาข่ายทัว่ร่างกาย

          ระบบน�้ำเหลือง ท�ำหน้ำที่
 - ป้องกนัมใิห้ร่างกายตดิเชือ้โรค 
 - ควบคมุระบบภมูคิุม้กนัของร่างกาย
	 โดยจะดักและกรองเช้ือโรค	 และแยกออก
ไปจากร่างกาย ถ้ามเีช้ือโรคเตม็ ต่อมน�า้เหลอืง 
จะอกัเสบ บวมโต  คล�าพบได้	มักไม่เกิน	๒	ซม.	
และมักจะเจ็บ	บางครั้งเรียกว่า	ต่อมลูกหนูโต

   ûสำเหตุ
 ï โรคมะเร็งต่อมน�้ำเหลือง
 เกิดจากความผิดปกติของเซลล์เม็ดเลือด
ขาวชนิด‘ลิมโฟไซด์’(lymphocyte) ที่อยู่ภายใน 
‘ต่อมน�้าเหลือง’
 ‘ลิมโฟไซท์’เป็นเม็ดเลือด ท่ีมีลักษณะ
นิวเคลียสเดียวขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางเซลล ์
สาเหตุของการเกิด‘โรคมะเร็งต่อมน�้าเหลือง’ 
คล้ายคลึงกับการเกิด‘โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว’ 
โดย‘เซลล์’ท่ีเกิดเป็นมะเร็ง เป็นเซลล์เม็ดเลือด
ขาวชนิดลิมโฟซัยท์ ซึ่งโดยปกติแล้ว‘เซลล ์
เม็ดเลือดขาว’ชนิดลิมโฟซัยท์จะท�าหน้าท่ีเป็น 
ตวัสร้างภมูคิุม้กนัแก่ร่างกาย

 ï โรคมะเร็งต่อมน�้ำเหลือง ชนิด NHL
	 พบได้ในผู้ป่วยทกุกลุม่อาย	ุและพบได้บ่อยขึ้น
ในผู้ที่มอีายมุากกว่า ๖๐ ปี
 ï ผูป่้วยโรคฮ้อดกิน้ มกัมอีายรุะหว่าง ๑๕-๔๐ ปี
 ï ยำกดภูมิคุ้มกันของรำ่งกำย เช่น
	 กรณผีูท้ีไ่ด้รบัการปลกูถ่ายอวยัวะ	ท�าให้ผูป่้วย
มีโอกาสเป็น	‘โรคมะเรง็ต่อมน�า้เหลอืง’สงูกว่าปกติ 
 มกีารศกึษาพบว่า
 ‘โรคมะเร็งต่อมน�้าเหลือง’และ
	 ‘โรคฮ้อดกิ้น’Hodgkin’s	diease
เกีย่วข้องกบัการติดเช้ือไวรสั Epstein-Barr 
	 ส่วน‘โรคมะเร็งต่อมน�้าเหลือง’	 ชนิด	 NHL	
เกีย่วข้องกบัการติดเช้ือไวรสัเอดส์
 ‘โรคมะเร็งต่อมน�้าเหลือง’	ชนิดBurkitt’s	lymphoma
เกี่ยวข้องกับการเกิดติดเชื้อปรสิต ที่ก่อให้เกิด 
โรคมาลาเรีย	 	(พบในแถบประเทศแอฟริกา) 
รวมทั้งเชื้อไวรัส Epstein-Barr	  
 ï ผู้ป่วยโรคกระเพำะอำหำร
 ทีต่รวจพบเช้ือแบคทเีรยี	Helicobacter	pylori 
มีความเสี่ยงสูง	 ที่จะเป็น‘มะเร็งต่อมน�้าเหลือง’ 
ของกระเพาะอาหาร
	 ผู ้ที่มีภูมิคุ ้มกันของร่างกายบกพร่องโดย
ธรรมชาต ิมโีอกาสทีจ่ะเป็นโรคฮ้อดกิน้สงูกว่าปกติ
	 ประวตัคิรอบครวั	‘โรคฮ้อดกิน้’	อาจพบได้บ่อย
ในบางครอบครัว	 แต่เชื่อว่าเป็นผลมาจากปัจจยั 
สิง่แวดล้อม มากกว่า	ปัจจัยทางสรีรพันธุ์
 สารเคมี	 พบว่า	 ยาฆ่าแมลง และยาปราบ 
ศัตรูพืช เพิ่มความเสี่ยงที่จะเป ็น‘โรคมะเร็ง 
ต่อมน�้าเหลือง’

     ûอำกำรของโรค
 ï อำกำรเริ่มต้น
 มกัจะคล�าต่อมน�า้เหลอืงได้ขนาดเลก็ๆ ไม่เจบ็ 
(ลกูหนูโต)	มักจะคล�าพบบรเิวณคอ รกัแร้ ขาหนีบ 
ก้อนที่โตจะไม่เจ็บ	ค่อยๆ	โตเป็นกลุ่ม	มีขนาดใหญ่
ข้ึน	 อาจเท่าผลส้มโอก็ได้	 ถ้าปล่อยท้ิงไว้ไม่รักษา	
ต่อมน�้าเหลืองโต	 อาจเป็นมะเร็งหรือไม่ใช่ ก็ได้ 
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อาจเป็นโรคติดเชื้อธรรมดา วัณโรค โรคเอดส์  
หรือโรคระบบภมูคิุม้กนัผดิปกต ิอื่นๆ	 ดังนั้น	 เมื่อ
ตรวจพบอาการต่อมน�้าเหลืองโต ควรมาพบ
แพทย์	เพือ่ให้ได้รบัการตรวจ	และรกัษาทีเ่หมาะสม	
 ï อำกำรไข้ 
 เหงือ่ออกเวลากลางคนื	 และน�า้หนักตวัลด 
อาจมีไข้เป็นพกัๆไม่สม�า่เสมอ	มกัพบว่ามเีหงือ่ออก 
ตัวชื้นตอนกลางคืน	 บางรายพบว่าน�้าหนักลด 
มากกว่าร้อยละ	๑๐	ของน�า้หนักตัวในเวลา	๖	เดือน
 อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ปวดท้อง คลื่นไส้
อาเจียน	 ทั้งสองโรค	 อาจมีตับ-ม ้ามโตได	้
จาก‘มะเรง็’ไปแทรกในอวัยวะทั้งสอง 
 ติดเชื้อง่าย	 เมื่อมีการกระจายไปยังต่อม 
น�า้เหลอืงบรเิวณอืน่	อาจจะก่อให้เกิดอาการบวม
บริเวณใบหน้าและคอ	เนื่องจากมต่ีอมน�า้เหลอืง
ที่คอโตไปกดเส้นเลือดใหญ่ที่คอท�าให้บวมและ
ออกซิเจนไปเล้ียงไม่เพียงพอ	 ถ้าลุกลามไปยัง
ระบบทางเดินอาหาร	 จะพบอาการของทางเดิน
อาหารอุดตัน	 เช่น	 กลนืล�าบาก คลืน่ไส้อาเจยีน 
ปวดท้องรนุแรง ตบั- ม้ามโต ตวัตาเหลอืง	 ถ้า
ลุกลามไปที่กระดูก	จะมีอาการปวดกระดกู 
 ï ต่อมน�้ำเหลืองที่เป็นมะเร็ง
	 จะโตเรว็มาก	 บางครั้งอาจเกิดแตกเป็นแผล
เลือดออกได้	 ต�าแหน่งของก้อนที่พบบ่อยๆ	 ได้แก่	
ต่อมน�า้เหลอืงทีค่อ รกัแร้ และขาหนีบ	 เป็นต้น 
หากผู ้ป ่วยไม่ได้รับการรักษาแต่ต้น	 ‘มะเร็ง’ 
จะกระจายไปสู่ระบบต่างๆ ของร่างกาย ไปสู ่
อวัยวะอ่ืนๆ	 และมีผลท�าให้การท�างานของ
ร่างกายล้มเหลวถึงแก่ชีวิตได้ 
 ï เซลล์เม็ดเลือดขำวชนิดลิมโฟซัยท์
 พบได้ในอวยัวะอืน่ๆ	 นอกเหนือจาก‘ต่อมน�้า-
เหลือง’ด้วย	อาทิเช่น	ล�าไส้ ปอด จมกู ไขกระดกู 
หรอืแม้แต่ระบบประสาท				ดงัน้ัน	‘มะเรง็ของต่อม
น�้าเหลือง’	 จึงอาจเกดิได้ทุกท่ีท่ีม ี‘เซลล์เม็ดเลือด
ขาว’ชนิดลิมโฟซัยท	์ดังกล่าวอยู่
	 ‘มะเร็ง’ของต่อมน�้าเหลือง	 ก็เช่นเดียวกับ 
‘มะเร็ง’	ของอวัยวะอื่นๆ	 ทีเ่ซลล์ปกตจิะมจี�านวน

น้อยลง	 เพราะถูกเซลล์มะเรง็รกุราน	 และแทนที่
เซลล์ปกติ	 มีผลท�าให้ระบบป้องกันโรค	 และ 
ระบบป้องกันการติดเชื้อ ลดประสิทธิภาพลงไป	
	 ที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่ง	 คือ	 ผู้ป่วย‘โรค
มะเร็ง’ต่อมน�้าเหลือง	 มักจะไม่ค่อยมีอาการ
ทางระบบเลือด	 หากไม ่มีการแพร ่กระจาย
ของ‘มะเร็ง’เข้าไปใน‘ไขกระดูก’ 

 
        หลักการท�างาน
          û 
          

 ของ‘ม้าม’(วักกัง)

 • ม้าม
	 ทางการแพทย์จีนยังคงเป็นอีกอวัยวะหนึ่ง 
ที่ให้ความหมายแตกต่างจากการแพทย์ตะวันตก	
โดยให้ความหมายถึง	:-
 อวัยวะที่มีหน้าที่  ย่อยอาหาร เก็บอาหาร 
             ส่งอาหารทีดี่	และถ่ายเทพลงัออก
 • พลังของม้าม
	 จะท�าการส่งของใส(อากาศดี+อาหารดี) 
ให้เดินขึ้นสู่เบื้องบน ต�าแหน่งของ‘ม้าม’จะอยู่
ติดกับ‘กระเพาะอาหาร’	เมื่ออาหารถูกน�าเข้า
ถงึ‘กระเพาะ’โดยจะต้องผ่าน	‘ม้าม’เพือ่ท�าการย่อย
สารอาหาร	และกระจายสารอาหารไปทัว่ร่างกาย
 • หากม้ามเกิดภาวะบกพร่องอ่อนแอ
	 แปลว่า	ม้ามไม่สามารถเอาของไม่ดอีอกจาก
ร่างกายได้ หรือไม่สามารถกระจายสารอาหาร
ดีๆ ส่งไปในร่างกายได้อย่างทั่วถึง	 ในสภาวะ 
ที่ควรจะเป็น	
 อาการท่ีพบ คือ	 ท้องเสยีไม่มีแรง กนิข้าวได้
น้อยถงึขัน้ผอม และเบือ่อาหาร   ถ่ายเป็นของเหลว 
หรอืทางตรงกนัข้าม	คอื‘กนิมาก’ไม่ยอมอ้วนไม่เกดิ
เน้ือ	หรือ‘กนิน้อยๆ’แต่อ้วนเรว็ ท้องแน่นท้องแข็ง 
‘อาการ’แบบน้ีระบบย่อยจะไม่ปกต ิต้องบ�ารงุม้าม 
เพื่อให้ม้ามแข็งแรง	สิ่งที่สังเกตได้ชัดว่าม้ามปกติ
หรือไม่	ก็คือ	การตรวจอุจจาระ

	 ต่อฉบบัหน้า
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	 ขณะท่ีท่านอาจารย์ไพโรจน์	 วายุภาพ	 ด�ารง
ต�าแหน่งประธานศาลฎีกา	ท่านได้ให้ส�านักงาน
ประธานศาลฎีการวบรวมบทความต ่ างๆ 
ที่บรรพตุลาการ	 และเหล่าครูบาอาจารย์ของ 
นักกฎหมายทั้งหลายที่ได้เขียน	ได้กล่าวหรือแสดง
ไว้ในที่ต่างๆ	ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวไม่ว่าในหน้าที่
การงานหรอืการด�ารงตนตลอดจนแนวคดิ	ทศันคติ	
ของผู้พิพากษาไว้	 แล้วจัดพิมพ์รวมเล่มแจกจ่าย
ให้ผู ้พิพากษาทุกท่านได้ศึกษากัน	ท่านอาจารย์
ได้กรุณาเขียนค�าน�าไว้ว่า	“ศาลมีหน้าที่ตัดสินคดี
ความตามกฎหมาย	 จึงต้องแปลความและบังคับ
ใช้กฎหมายให้สอดคล้องกับความยุติธรรม	 โดย 
นักนิติศาสตร์	เห็นว่า	กฎหมายบัญญัติขึ้นมีเจตนา
เพือ่รักษาความยติุธรรม	ตวับทกฎหมายจงึมกัเปิด
ช่องทางให้ผู้พิพากษาสามารถใช้ดุลพินิจในการ
ตัดสินคดีเพื่อความยุติธรรม	ดังนั้นผู้พิพากษาจึง
ควรยึดมั่นในคุณธรรม	 จริยธรรม	 ความซื่อสัตย์
สุจริต	และการวางตนที่เหมาะสม	ตามกรอบแห่ง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการ	 โดยยึดถือ

ความยุติธรรมส�าหรับผู้พิพากษา
ผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็น
ที่ตั้ง	 เพื่ออ�านวยความยุติธรรมแก่ประชนด้วย
ความถูกต้องเที่ยงธรรม	 ปราศจากอคติทั้งปวง”	
หนงัสอืเล่มดงักล่าวได้น�าบทความเรือ่ง	The Rule 
of Law		ของท่านอาจารย์ธานินทร์	กรัยวิเชียร	
อดตีท่านผู้พพิากษาและนายกรฐัมนตร	ีซึง่ปัจจุบนั
ท่านอาจารย์ท่านด�ารงต�าแหน่งองคมนตรี	และ
บทความในหัวเรื่องเดียวกันของท่านอาจารย์
เสนาะ	 เอกพจน์	 อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา	 โดย
อาจารย์ทัง้สองท่านพยายามให้ค�าจ�ากดัความค�าว่า 
The Rule of Law	 ว่าเป็นหลักกฎหมายสูงสุด
ที่คุ้มครองทุกๆ	คนที่อยู่ร่วมกัน	 ที่ให้ศาลยุติธรรม
มีอ�านาจอย่างอิสระในการตัดสินข้อพิพาทนั้นโดย
เดด็ขาดตามกฎหมายของบ้านเมอืง	ส่วนบทความ
ที่น�ามารวบรวมไว้ต่อมาคือ	“หลักนิติธรรม”	ของ
ศาสตราจารย์	 ดร.	 ก�าชัย	 จงจักรพันธ์	 อาจารย์
กฎหมายประจ�าคณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์		กรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริม
หลักนิติธรรมแห่งชาติ	 ท่านอาจารย์ก�าชัยได้สรุป

หลักนิติธรรมนับว่าเป็นเสาหลัก
ที่ส�าคัญสูงสุดในการค�้ายันกฎหมาย

และกระบวนการยุติธรรม
ให้เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง

• ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
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หลักนิติธรรมไว้ว่า	 “หลักนิติธรรมนับว่าเป็นเสา
หลักท่ีส�าคัญสูงสุดในการค�้ายันกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมให้เป็นที่พึ่งของประชาชนได้
อย่างแท้จริง	 เพราะหลักนิติธรรมเป็นเครื่องมือที่
ใช้จ�ากดัและควบคมุการใช้อ�านาจโดยมชิอบของผู้
มีอ�านาจทั้งหลาย	หลักนิติธรรมจึงเป็นหลักส�าคัญ
ที่ใช้ในการควบคุม	 ก�ากับรัฐสภา	คณะรัฐมนตรี	
ตุลาการ	 และหน่วยงานของรัฐทั้งหลายให้ใช้
อ�านาจไปตามกรอบที่กฎหมายก�าหนด	 ท�าให้เกิด
สังคมที่เป็นธรรม	 ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันอย่าง
สงบสุข	 สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีของบุคคลได้รับ
ความคุ้มครอง”	 ต่อจากน้ันเป็นบทความของท่าน
ศาสตราจารย์ไพศาล	 กุมาลย์วิสัย	 อดีตตุลาการ
หัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุดเรื่อง	 “สันติภาพ
ตามวิถีแห่งกฎหมาย”	 ท่านอาจารย์ไพศาลได้
อธบิายหลกั	The Rule of  Law		ไว้อย่างละเอียด
ในลักษณะท้ังสามประการ	คอืการไม่ใช้อ�านาจตาม
อ�าเภอใจ	การไม่มีบุคคลใดอยู่เหนือกฎหมาย	และ
การออกกฎหมายกันเอาเองตามค�าส่ังของฝ่าย
บรหิาร	บทความทีท่รงคณุค่าทีท่่านอาจารย์ไพโรจน์
น�ามารวมไว้ต่อไปคือ	 บทความเรื่อง	 “กฎหมาย” 
ของศาสตราจารย์โสภณ	 รัตนากร	 อดีตประธาน
ศาลฎีกา	ที่ท่านสรุปไว้ว่า	การจะมีสังคมขึ้นได้นั้น
ย่อมต้องมีหลัก	กฎ	หรือระเบียบแบบแผนอันเป็น
รากฐานของสังคมอยู่	 มิฉะนั้นสังคมจะอยู่ไม่ได้	
กฎหมายอาจถือเป็นอ�านาจหรือถือว่าเป็นเครื่อง
ควบคุมอ�านาจก็ได้เช่นกัน
	 นอกจากนีย้งัมบีทความเรือ่ง	“การใช้กฎหมาย
กบัความยตุธิรรมเพ่ือประชาชน”		ซึง่เป็นบทความ
ของศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติ	ดิฐอ�านาจ	อดีต
ประธานศาลฎกีา	ปาฐกถาในการประชมุนติศิาสตร์	
แห่งชาติครั้งที่	 ๓	 ตอนหนึ่งท่านกล่าวว่า	 “สาระ
ส�าคัญประการหนึ่งของการบังคับใช้กฎหมาย	 คือ	
ประชาชนทกุคนในสังคมหน่ึงต้องมคีวามเท่าเทยีม
กันภายใต้กฎหมาย	หรืออีกนัยหนึ่ง	กฎหมายต้อง
บังคับใช้แก่ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 
ความเท่าเทียมกันในที่นี้หมายความรวมถึงในทุก

สถานที	่และทกุเวลาด้วย”	นอกจากนีย้งัมบีทความ
เรื่อง	 “ความยุติธรรม”	 ของศาสตราจารย์โสภณ		
รัตนากร	อีกบทความหนึ่งที่น�ามารวมไว้	 ท่าน
กล่าวว่า	 “ทุกคนย่อมทราบว่าความยุติธรรมเป็น
คุณธรรมอันหนึ่งซึ่งทุกสังคมมุ่งปรารถนา	 เพื่อ
ความสงบสุขและความเจริญมั่นคงของสังคมนั้น
เอง	 ความหมายของความยุติธรรมมีหลายรูป
แบบแล้วแต่ผู ้กล่าวจะมองความยุติธรรมในแง่
ไหน	 บางท่านกล่าวว่าความยุติธรรมเป็นธรรมะ 
ซึ่งเป็นอมตะ	 เป็นธรรมะสูงสุด	 เป็นธรรมะที่
คุ้มครองโลก	 บางท่านกล่าวว่าความยุติธรรมเป็น
คุณธรรม	 หรือหลักความดีหรือหลักศีลธรรมบ้าง	
เป็นอดุมคตซิึง่เกีย่วกบัความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์
ในสังคมที่เจริญแล้วบ้าง	 บ้างก็ว่าความยุติธรรม
คือความเสมอภาค	 หรือการแบ่งสันปันส่วนที่เท่า
เทียมกัน	 บ้างก็ว่าความยุติธรรมคือความชอบ
ธรรม	หรือชอบด้วยกฎหมาย	และบางท่านกล่าว
ว่าความยุติธรรม	 ก็คือท�าให้ยุติ”	 	 นอกจากนี้ยัง
มีบทความเรื่อง	 “ความยุติธรรม	 ทางกฎหมาย”	
ของท่านวิโรจน์	 บริรักษ์จรรยาวัตร	 หนังสือเล่ม
ดังกล่าวยังมีบทความเก่าแก่ซึ่งผู ้พิพากษาทั้ง
หลายต่างยึดถือปฏิบัติกันมาอีก	 ๓	 บทความคือ	
“จิตใจและการด�ารงตนของบรรพตุลาการ”	 ของ
พระชัยประชา	 อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา	 	 และ
หัวข้อเดียวกันของเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ	
อดีตประธานศาลฎีกา	 	 และยังมีบทความเรื่อง	
“จรรยาตุลาการ”	 	 ของพระนิติธรรมประกรณ	์
อดตีผู้พพิากษาศาลฎกีา	ตามมาด้วยบทความเร่ือง	
“การด�ารงตนของตลุาการในสภาวะปัจจบุนั”	ของ
อาจารย์ธานินทร์		กรัยวิเชียร		บทความของท่าน
ศาสตราจารย์สัญญา	 ธรรมศักดิ์	 อดีตประธาน
ศาลฎีกา	 นายกรัฐมนตรี	 และประธานองคมนตร	ี
เรื่อง	“จิตใจและการด�ารงตนของบรรพตุลาการ”	
และ	 “รวมโอวาทส�าหรับตุลาการ”	 ของท่านด้วย	
นอกจากนี้ยังมีบทความเรื่อง	 “การด�ารงตนของ
ผู้พิพากษา”	 ของศาสตราจารย์จ�ารัส	 เขมะจาระ 
อดีตประธานศาลฎีกา	 บทความทั้งหมดนี้อธิบาย
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ถึงการด�ารงตนของผู้พิพากษาว่าสิ่งใดควรท�า	 สิ่ง
ใดไม่ควรท�า	 รวมทั้งเป้าหมายในการท�างาน	 และ
เป้าหมายของการด�ารงชีวติทีถ่กูต้อง	ทศันคตขิอง
ผู้พิพากษาต่อสิ่งต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นในสังคม	 นับว่า 
มีความจ�าเป็นมากในการที่บุคคลหนึ่งบุคคลใด
จะก้าวเข้ามาท�าหน้าที่ตุลาการ	 สามารถให้คุณ
ให้โทษแก่บุคคลอื่นได้	 สามารถช้ีเป็นชี้ตายชะตา
ผู้อื่น	 ไม่ว่าชีวิต	 เสรีภาพ	 ทรัพย์สิน	 และต้องอยู่
ท่ามกลางส่ิงยั่วยุท่ีจะพาจิตใจให้ต�่าลงได้ง่ายๆ 
การแยกแยะสิ่งต่างๆ	ที่เลือกจะเข้าไปเกลือกกลั้ว
ด้วยหรือไม่เข้าไปเกลือกกลั้ว	 จึงมีความจ�าเป็น
อย่างยิ่ง	 นอกจากนี้ยังมีบทความทางพุทธศาสนา
ที่เกี่ยวข้องกับการท�างานอีก	 ๒	 บทความที่น�ามา
รวบรวมไว้คือ	 “ตุลาการในอุดมคติของพระพุทธ-
ศาสนา”	 ของสมเด็จพระญาณสังวร	 สมเด็จพระ
สังฆราช	 และบทความเร่ือง	 “ท่านพุธทาสกับ
วงการตลุาการ	:	ธรรมะพืน้ฐานแห่งชีวติ”	ของท่าน
พทุธทาสภกิข	ุทีท่กุคนต้องหมัน่ศกึษาให้เข้าใจและ
ฝึกจติใจให้โน้มไปในทางทีถ่กูทีค่วร	ในการด�ารงตน
ของผู้พิพากษา
	 การเป็นผู้พิพากษาที่สมบูรณ์นั้น	 ต้องเป็นผู้
พิพากษาทั้งกาย	 วาจา	 และจิตใจ	 ต้องมีอุดมคติ	
อุทิศตน	 อุทิศใจ	 หลีกเลี่ยงความโลภในสิ่งที่ไม่ถูก
ต้องชอบธรรม	การด�ารงตนต้องแวดล้อมไปด้วยผู้
ใกล้ชิด	ไม่ว่าบุตร	ภริยา	สามี	ญาติ	เพื่อนร่วมงาน	
ผูบ้งัคบับญัชา	ผูใ้ต้บงัคบับัญชา	และผูเ้กีย่วข้องอกี
มากมาย	ฉะนัน้อารมณ์ต่างๆ	อาจมากระทบบ้างไม่
มากก็น้อย	 การท�าจิตใจของเราให้เป็นผู้พิพากษา
ที่สมบูรณ์แบบ	มั่นคง	 โดยไม่ต้องค�านึงถึงสิ่งที่จะ
ได้	สิ่งที่จะเป็น	หรือการสมหวัง	ผิดหวัง	ย่อมไม่ใช่
ท�าได้ง่าย	ต้องฝึกฝน	มั่นเพียรที่จะขัดเกลาตนเอง
ด้วยสาระธรรมท้ังหลาย	ดังทีท่่านอาจารย์ไพโรจน์	
วายุภาพ	 อดีตประธานศาลฎีกาน�ามารวบรวมไว้
เพื่อความสะดวกในการศึกษา	จดจ�า	และน�าพาไป
ปฏบิตัขิองผูพ้พิากษา	ตลุาการทัง้หลาย	นบัว่าเป็น
ประโยชน์แก่ผู้พิพากษาทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง	

  13 อาการที่บ่งบอกว่าดื่มน�้าน้อยเกินไป
 1. ปากแห้ง 
 2. ผวิแห้ง	อาการเร่ิมแรกของการขาดน�า้	หมายถงึการไม่มี
เหงือ่ท�าให้ร่างกายไม่สามารถก�าจดัคราบสกปรก	น�า้มนัส่วนเกนิได้	
 3. กระหายน�า้	 ส่งผลรุนแรงกว่าตอนลิ้นแห้งผาก	 	 เมื่อได้
ดื่มน�้าจะส่งสัญญาณว่า“เอามาอีก”จนกว่าระดับของเหลวจะคืนสู่
ปกติ
 4. ตาแห้ง	การขาดน�้าจะท�าให้ตาแห้งและแดงก�่าเนื่องจาก
เส้นเลือดฝอยในตาแตก
 5 . ปวดข้อ	 กระดูกอ่อนกับหมอนรองกระดูกท�าจากน�้า
ประมาณร้อยละ	80	ควรป้องกันไม่ให้กระดูกกดทับจากการเดิน	
 6. มวลกล้ามเนื้อลดลง	 กล้ามเนื้อมีน�้าเป็นส่วนประกอบ
หลักการดื่มน�้าก่อน	 ระหว่าง	 และหลังการออกก�าลังกายจะท�าให้
ร่างกายของคุณชุ่มชื้นและเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวก	
 7. ป่วยนานกว่าปกต	ิการดื่มน�้าช่วยให้ร่างกายขับพิษออก
มาอย่างต่อเนื่อง	อวัยวะจะกรองของเสียเหมือนกับเครื่องจักร	
 8. เหนื่อยล้าและเซื่องซึม 	เมื่อร่างกายขาดน�้าจะไปดึงน�้า
ส่วนอืน่มาชดเชย	เช่น	เลอืดมาชดเชยแทน	ปัญหาทีต่ามมาคอืการ
ขาดออกซิเจนที่จะไปหล่อเลี้ยงทั่วร่างกาย
 9. ปวดท้องเวลาหิว	 เมื่อร่างกายขาดน�้าจะส่งสัญญาณว่า
ต้องการอาหารซึ่งจะเกิดขึ้นตลอดทั้งวันและทั้งคืน	 อย่างไรก็ตาม
การรับประทานอาหารจะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่า	 ขณะ
ที่การดื่มน�้าจะไปช่วยท�าความสะอาดอวัยวะและเพิ่มพลังงานที่
จ�าเป็นต่อระบบภายในร่างกาย
 10 . ปัญหาการย่อยอาหาร	 หากร่างกายขาดน�้า	 ความ
แข็งแรงและปริมาณของเมือกในกระเพาะอาหารก็จะลดลง	ท�าให้
กรดในกระเพาะอาหารออกมาท�าลายอวัยวะภายใน	 จนท้ายที่สุด 
ท�าให้กลายเป็นโรคกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อย
 11. ท้องผูก	 หากร่างกายขาดน�้าล�าไส้ใหญ่จะดึงน�้าซึ่งเป็น
ของล�าไส้เล็กไปใช้จนหมด	 ท�าให้เกิดปัญหาลุกลามต่อไปจนกลาย
เป็นอาการท้องผูก
 12. ปัสสาวะน้อยลง	อาจหมายความว่าดื่มน�้าไม่เพียงพอ	
นอกจากนี้ปัสสาวะควรจะมีสีเหลืองอ่อนหรือใส	 หากเป็นสีเหลือง
เข้มก็แปลว่าร่างกายก�าลังขาดน�้า	 กรณีที่แย่ที่สุดคืออาจเป็นโรค
ทางเดินปัสสาวะอักเสบ
 13. แก่ก่อนวัย	 ปริมาณน�้าที่ร่างกายสามารถกักเก็บไว้ได้
จะลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น		ยิ่งอายุมากขึ้นก็ควรดื่มน�้าให้เยอะขึ้น
ตามไปด้วย	แม้ว่าอาการแก่ก่อนวัยจะเห็นได้ชัดจากภายนอก	แต่
การเสือ่มสภาพภายในจะสามารถรูส้กึได้เมือ่ระยะเวลาผ่านไป	เพือ่
ลดอาการเสี่ยงจึงควรดื่มน�้าอย่างสม�่าเสมอตลอดทุกช่วงเวลา
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