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ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๖  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ • 1

“สไมย์ จ�ำปำแพง”
๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

“สัจจะ ๒” 
ณ ลมหายใจเฮือกนี้ 

  (๑) ลมหายใจเฮือกนี้  ทันกาล

ไทยมุ่งมั่นประมาณ  สัตย์สู้

ทั้ง “ปรมัตถสัจจะ” ขาน  แก่โลก

สัจจะ “สมมุติ” ผู้   ไม่รู้เราไข

  (๒) ให้กระจ่างไปทั่วทั้ง  โลกา

ว่าพุทธเคยเฉลยมา  ทุกด้าน

ภูมิเราเท่าปัญญา  ตามสัจจ์ เราแล

ยิ่งยุคโลกีย์กร้าน  จัดจ้านปัจจุบัน

  (๓) ร้ายกันไปทั่วทั้ง  โลกา 

ทั้งโลภหยาบยิ่งโทสา  เสื่อมถ้วน

สนุกเก๊เล่ห์มหา  อ�ามหิต เฉโก

ซ�้าใส่ร้ายเลวล้วน  แก่ผู้ศัตรูตน

  (๔) เป็นคนชั่วกว่าแก้  เกินแกง

ชั่วกว่าชั่วยั่วแฝง  ก็รู้

ชั่วยิ่งกว่าใดแสดง   เคยพบ มามาก

แต่ชั่วนี้ชนะผู้  ชั่วร้ายประดามี

  (๕) โลกยุคนี้เปิดแล้ว  เชิญเห็น

โลกิยะสุดยากเข็ญ  ประจักษ์ได้

คนหลง “เท็จสุข” เป็น  “แท้สุข” ชัดเลย

สัจจะพุทธมีให้  โลกได้ศึกษา

  (๖) โลกิยาร้ายสุดแล้ว  เห็นถนัด

ทั้งซ่อนทั้งแจ้งชัด  ครบถ้วน

โลกุตระก็อุบัติ  แก่โลก แล้วเฮย

พร้อมช่วยมนุษย์ล้วน  อยากพ้นภัยพาล

  (๗) คนประหารกิเลสได้  เป็นจริง

จึงบริสุทธิ์เอ่ยอิง  สัตย์แท้

เพราะพร้อมทุกสิ่งกิง-  ชัจจะ*ศาสตร์

ที่สุดบริสุทธิ์แล้  เท่านั้นชนะสรรพ์

 *หมายเหตุ : กิงชัจจะ = ผู้มีชาติอะไร, เกิดมาจากไหน
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2 •   เราคิดอะไร

• จริงจัง ตามพ่อ

 การเสดจ็สูส่วรรคาลัยของในหลวงรชักาลที ่๙ 
ได้แสดงสัจธรรมให้คนไทยและชาวโลกได้ซาบซึง้
ถึงความดีงาม ๓ ประการใหญ่ ๆ  ด้วยกัน
 ๑ คนท�าดีไม่ได้ดีเพราะยังท�าดีไม่มากพอ 
ต้องท�าดใีห้มากพออย่างที่ในหลวงทรงงานหนกัมา
ตลอด ๗๐ ปี จนมีคนตาบอดมองเห็นได้ ดังเนื้อ-
ร้องที่น้องพันธนันท์ เด็กหญิงผู้พิการทางสายตา 
ได้ขบัขานเนื้อเพลงมใีจความส�าคญัว่า... “มองเหน็
ในหลวงของแผ่นดิน พระผู้ทรงเมตตา เฝ้าดูแล
ประชาทั่วอาณาใกล้ไกล ให้สขุส�าราญด้วยความ
ร่มเย็น ฯลฯ ” ซึ่งเป็นบทเพลงที่เธอขับร้องออก
มาจากใจ  เรียกน�้าตาจากผู้ฟังอย่างซาบซึ้งกินใจ
 ๒ ความบรสุิทธิ์เท่านั้นท่ีจะชนะทุกสิ่งท้ังโลก
ในที่สุด ในหลวงไม่ต้องใช้อ�านาจหรืออาวุธใด ๆ  
ไปอวดเบ่งหรอืข่มเหงใคร ๆ  ให้เกดิความเกรงกลวั 
จนผู้คนต้องยอมรับและให้การสนับสนุน แต่ด้วย
พระบริสุทธิค ุณ พระกรุณาธิคุณของพระองค์
เอง ท�าให้ผู้น�าทัว่โลกต่างพากันยกย่องด้วยความ
เทิดทูนอย่างจริงใจ และแม้จะมีคนในประเทศที่
ชั ่วร้ายอย่างชนิดที่ไม่เคยมีในแผ่นดินนี้มาก่อน 
มุ่งท�าลายท�าร้ายบ้านเมืองไทยและพระองค์เอง 
ในหลวงของเราก็ไม่เคยโต้ตอบหรือตรัสว่าแม้แต่
ค�าเดียว  จนเขาต้องแพ้ภัยตัวเองด้วยกรรมร้าย
ของตน สุดท้ายแล้วค�าใส่ร้าย ค�าว่าร้ายทั้งหมดก็
กลบัคืนไปเป็นของเขาเอง  โดยไม่ได้ท�าให้ในหลวง
ของเราต้องด่างพร้อยหรือแปดเปื้อน  แต่กลับให้
เห็นพระบริสุทธิคุณยิ่งขึ้นไปอีก
 ๓ พ่อครสูมณะโพธริกัษ์ มองเหน็ว่า เมอืงไทย 
ณ ลมหายใจเฮอืกนี ้ ก�าลังมีสัจจะ ๒ ปรากฏข้ึน
“เมืองไทยเราก�าลังมีทั ้งรูปธรรม (ความรักและ 
เทิดทูนต่อในหลวงอย่างเป็นน�า้หน่ึงใจเดียวกัน 
ของปวงชนชาวไทย) และนามธรรมที ่เป ็น
ปรากฏการณ์ แสดงให้ชาวโลกเขารู้ เขาเห็น  ได้

สัมผัสโดยเฉพาะนามธรรมทางด้านจิตวิญญาณ 
ที ่มีตัวบุคคลยืนยันด้วยพร้อมกับจิตวิญญาณที ่
เป็นจริง  อย่างในหลวง ร. ๙ ในพระบรมโกศของ
เราที่ได้  แสดงถึงวิญญาณอันสูงส่ง    ทรงมีพระ
กรณุาธคิณุ มพีระบรสิทุธคิณุต่าง ๆ  ซึ่งเป็นเนื้อแท้ 
ของจิตจริง ๆ   ที่ได้แสดงออกมาตลอดเวลา  ๗๐ 
ปี  คนได้รู ้ได้เห็นมาตลอด  เป็นหลักฐานยืนยัน 
โดยไม่ได้หาเสียง  ไม่ได้โฆษณา  ไม่ได้ไปล่อหลอก 
ใคร ๆ  กเ็ป็นไปตามธรรม จนกระทั่งถงึทกุวันน้ี  ซึง่
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้  คนที่มีปัญญา มีปฏิภาณ
สามารถจะเข้าใจได้ว่า  จิตวิญญาณมีพลังอ�านาจ 
มีพลังที่เป็นอธิปไตย (sovereignty) อย่างแท้จริง 
ซึ่งประชาธิปไตยที่เลือกตั้งประธานาธิบดีไม่มี
	 ถ้าจะให้พดูตามภมูริูข้องอาตมา	ประเทศไทย 
นี่แหละ	เป็นประชาธปิไตยทีย่ิ่งใหญ่กว่าประเทศ
ใด	ๆ 	ทัง้หมด	เพราะผู ้ที เ่ป ็นแบบอย่างของ
ประชาธิปไตยที่ดีที ่เยี ่ยมก็คือ	พระเจ้าอยู่หัวใน
พระบรมโกศของเรานี้แหละ	เป็นนกัประชาธปิไตย
เบอร์	 ๑	 ของโลก ซึ ่งประชาธิปไตยในความ
หมายของอาตมาคือ  ๑. เพื่อประชาชนอย่างเป็น
จริง  ๒. ไม่เห็นแก่ตัวอย่างเป็นจริง  ในหลวงเป็น 
นักประชาธิปไตยเพื่อประชาชน ท่านให้ประชาชน 
มีประชาธิปไตยในตน  จะได้เป็นอ�านาจของตน 
แล้วจะได้แสดงอ�านาจทีจ่ะช่วยประเทศชาติอย่าง
อิสระเสรี ไม่มีการบังคับกัน”
 ๗๐ ปีที่ทรงทุ่มเทให้กับบ้านเมือง จนทรงจาก
พวกเราไป ต้องไม่สูญเปล่า ทรงจากไป ๑ ต้อง
ให้วิญญาณไทยเกิดอีกเป็น ๑ ล้าน, ๑๐ ล้านกันทั่ว
ประเทศ ที่จะยดึมั่นในเศรษฐกจิพอเพียงให้ด�ารงอยู่
คูไ่ทยตลอดไป  เราจะรู้รักสามคัมคัค ีมคี�าสอนของ
พ่อยดึเหนี่ยวจติใจ เพื่อจะได้ช่วยกนัสร้างบ้านเมอืง
ให้เจริญรุ่งเรืองอย่างที่ทรงมุ่งหวัง และสามารถ
ติดตามเป็นข้าบาททุกชาติไป

“สัจจะ”  ๒  ณ  ลมหายใจเฮือกนี้
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ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙   •   3

F คิดคนละขั้ว

F หยั่งฟ้าทะลุดิน
ดังนั้น วิมุตตินิยม

แรงรวม ชาวหินฟ้า

มนุษย์เกิดมาก็อวิชชา	ติดยึดสวรรค์	แม้ศาสนาอื่นก็หลงสวรรค์	๖	ชั้น
คือสวรรค์แห่งลาภ	ยศ	สรรเสริญ	โลกียสุข	เป็นสุขทางกาม	ทางอัตตา	

ธรรมกายเอาสวรรค์นี้มาปั้นรูปหลอกจนคนหลงงมงายติดในสวรรค์

จากนี้ไป	ประชาชนยิ่งซับซาบซึ้งน�้าใจในหลวงปานใด	
ยิ่งศรัทธากล้าเดินตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดิน

ประเทศก้าวไกลเกินคาดถึง

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

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

 “เราคดิอะไร” เล่มนี้ยนืยนัซ�้าอีกว่า  ในโลกนี้ม ี
“โลกยีะ”ซ่ึงร้ายสดุ และม ี“โลกตุระ” พร้อมช่วยมนษุย์
 “โลกิยาร้ายสุดแล้ว  เห็นถนัด
ทั้งซ่อนทั้งแจ้งชัด  ครบถ้วน
โลกุตระก็อุบัติ   แก่โลก  แล้วเฮย
พร้อมช่วยมนุษย์ล้วน  อยากพ้นภัยพาล”
 ผมเป็น “คนบ้านนอก” อยู่ที ่โรงเรียนผู้น�า 
“บ้านป่านาดอย” ไม่ใคร่ได้อ่านหนังสือพิมพ์
รายวัน บังเอิญอ่าน “ไทยโพสต์” ฉบับวันที่ ๒ 
กุมภาพันธ์นี ้ ในหน้าซึง่มีโคลงกลอนเพราะ ๆ  
ลงอยู่เป็นประจ�า  ประพันธ์โดย “พ.กิ ่งโพธิ ์” 
(ท่าน“จันทเสฏโฐ”) สมณะสันติอโศกรูปหนึ่งที ่
ช�านาญมากในการแต่งโคลงกลอน
 ผู้ก่อการร้ายที่น่ารัก
 “ลุงจ�าลอง และผองเพื่อน เขยื้อนภูเขา
ช่วยบรรเทา ทุกข์ของชาติ องอาจกล้า
ผลข้างเคียง มิเสี่ยงหลบ พร้อมพบพา
โดนข้อหา ผู้ก่อการร้าย ไม่หน่ายเลย
 ประเทศชาติ  เราขาดคน  ทนทุกข์โทษ
กล้าเปลืองตัว  ล้างชั่วโฉด  ไม่อยู่เฉย
เถอะหนาวเหน็บ  เจ็บระก�า  ซ�้าจนเคย
กลุ่มผู้กล้า  สง่าผ่าเผย  มิเคยสะพรึง
 ผมและจ�าเลย “ผูก่้อการร้าย” ขอขอบพระคณุ
 ผมและ “พนัธมติรประชาชนเพื่อประชาธปิไตย”  
รวม ๙๘  คน ไปศาลอาญาเมื่อวันที่  ๒๐  ตุลาคม

ที่ผ่านมา  ในฐานะตกเป็นจ�าเลยคดีก่อการร้าย   
วันนั้นพวกเราป่วย ๕ คน ไปศาลไม่ได้ ศาลต้องงด
พิจารณาเพราะมีกฎของศาลว่า คดีร้ายแรงอย่าง
คดีก่อการร้าย จ�าเลยต้องไปเบิกความครบ ถ้า
ไม่ครบต้องงดและนัดพิจารณาใหม่ (ศาลนัดวันที่ 
๒๔  พฤศจิกายนนี้)
 ผมหารือกับ “ทนายพันธมิตร” อัดสป็อต
โทรทศัน์ออกเผยแพร่ทางโทรทศัน์ ช่อง “นวิส์วนั” 
และช่อง “บุญนิยม” มีข้อความสั้น ๆ ดังนี้
 พวกเรากลุ ่ม “พันธมิตรประชาชนเพื ่อ
ประชาธิปไตย” จ�านวนมากถึง ๙๘ คน ตก
เป็นจ�าเลยคดี “ก่อการร้าย เราจ�าเป็นต้องมี
ทนายความเพิ่ม ขอความกรณุาทนายที่ท่านพร้อม
โปรดช่วยสมัครเป็น ทนายอาสาสมัคร   โดยแจ้ง
ที่โทรศัพท์หมายเลข  ๐๘๑ – ๕๑๑๘๙๘๘”
 ท่านสมาชิก “เราคิดอะไร” ช่วยบอกไปยัง
ทนายความที่ท่านรู้จักมักคุ้นด้วยครับ

“พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย”

จ�านวนมากถึง ๙๘ คน ตกเป็นจ�าเลย

คดี “ก่อการร้าย” จ�าเป็นต้องมีทนายความเพิ่ม 

ท่านที่พร้อมกรุณาช่วยสมัครเป็นทนายอาสาสมัคร   

ติดต่อ ๐๘๑ – ๕๑๑๘๙๘๘



4 •   เราคิดอะไร

หนังสือพิมพ์ “เราคิดอะไร” ปีที่  ๒๓ ฉบับที่ ๓๑๖ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

เอโกปิ หุตฺวา พหุธา โหติ  พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหติ จากหนึ่งจึงเป็นเรา รวมเราเขาเข้าเป็นหนึ่ง

1 นัยปก :  “สัจจะ ๒” ณ ลมหายใจเฮือกนี้  สไมย์ จ�ำปำแพง

              จริงจัง ตำมพ่อ

3 คนบ้านนอกบอกกล่าว  จ�ำลอง ศรีเมือง

5 คุยนิดคิดหน่อย  บรรณำธิกำร 

6 จากผู้อ่าน  บรรณำธิกำร

8 บ้านป่านาดอย  จ�ำลอง

10 บทความพิเศษ  ทศพนธ์ นรทัศน์

12 เปิดยุคบุญนิยม  เก่ำสมัย ใหม่เสมอ

18 สีสันชีวิต (ดร.เทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ)  ทีม สมอ.

26 คิดคนละขั้ว  แรงรวม ชำวหินฟ้ำ

33 หยั่งฟ้าทะลุดิน  ดังนั้น วิมุตตินิยม

36 เรื่องอย่างนี้ต้องช่วยกันเผยแพร่  Tanong Fanclub

38 ชาดกทันยุค  ณวมพุทธ

40 ธรรมดาของโลกจะได้ไม่ต้องโศกสลด  สมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์

42 คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?  สมณะโพธิรักษ์

52 บทความพิเศษ(ท�าไมต้องรู้ทัน)  พิมลวัฑฒิ์ ชูโต

56 ลูกอโศกชะโงกดูโลกกว้าง  ฟ้ำสำง

59 เชื่ออย่างพุทธ  ณวมพุทธ

60 การ์ตูน  วิสูตร

62 เรื่องสั้น (กายา)  เฉลิมศักดิ์ แหงมงำม

66 เวทีความคิด  นำยหนุนดี

68 แค่คิดก็หนาว...ว์  นำยธิง วินเทอร์

70 ความคิดทางการเมืองในพุทธศาสนา  สุนัย เศรษฐ์บุญสร้ำง

73 ชีวิตไร้สารพิษ  ล้อเกวียน

76 ฝุ่นฟ้าฝากฝัน  ฟอด เทพสุรินทร์

78 กติกาเมือง  ประคอง เตกฉัตร

80 ปิดท้าย  พ.ต.ท. รุ่งโรจน์ เรืองฤทธิ์
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สันชีวิต
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พูดถึงโพธิสัตว์	ต้องเข้าใจหลักการส�าคัญที่สุด	
คือ	ความเมตตา	ถ้าพลังเมตตาของคุณไม่พอ	
คุณก็ไม่ได้มายด์ฟูลเนส	(mindfulness)..
คนเรามีมายด์ฟูลเนส	(mindfulness)แล้ว
ความทุกข์ก็จะน้อยลง
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เหตุการณ์ส�าค ัญยิ ่งของชาติอุ บัติ ขึ ้นใน
ช่วงรัฐบาลนี้  หากมองในเชิงสร้างสรรค์ก็คิดว่า
เหมาะสมด้วยประการทั้งปวง  เหตุผลเด่นชัดสุด
ที่น่าจะอ้างได้คือ แม้จะเป็นรัฐบาลที่มิได้มาตาม
ระบอบประชาธิปไตย แต่ก็น่าจะพออ้างได้ว่าเป็น 
“รัฐบาลกลาง” หมายความว่าเป็นรัฐบาลปลอด
พรรคการเมืองเป็นฐานรองรับการการบริหาร
ราชการแผ่นดนิเฉพาะในช่วงเวลาร่างรฐัธรรมนูญ
ฉบับใหม่เท่านั้น 

ดังนั้น  ในการสั่งการให้ปฏิบัติการใดๆ เกี่ยว
กับพระราชพธิอัีนส�าคญัยิ่งครั้งนี้  ผู้ปฏบิตัใินระดบั
ต่างๆ อันได้แก่ปวงข้าราชการ ก็มีความรู้สึกว่า 
“เป็นราชการ” บริสุทธิ์  โดย “รัฐบาลกลาง” ไม่มี
นัยหรือผลประโยชน์ทางการเมืองซ่อนแฝงดัง
รัฐบาลจากพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
เพื่อสบืสานต่ออ�านาจ  ซ่ึงพลพรรคกย่็อมใช้โอกาส

นีด้�าเนินการได้โดยชอบธรรม  และเหล่าข้าราชการ
ทั้งหลายกต็กอยูใ่นภาวะจ�ายอมต้องปฏบิตั ิ เพราะ
แฝงอยู่ในการปฏิบัติราชการ  แม้ว่าจะไม่เห็นชอบ
ด้วยในบางกรณีก็ตาม

โดยเหตุทีเ่คยรับราชการ ๒๐ ปี  เป็นหัวหน่วย
งาน (สถานีต�ารวจ) ๗ ปี ผ่านต�าแหน่งหน้าที่ทั ้ง
งานด้านป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวน 
ลาออกก่อนมีสิทธิไ์ด้รับบ�านาญ  จึงเข้าใจชีวิต
จิตวิญญาณของ “ข้าราชการในพระบาทสมเด็จ-
พระเจ้าอยู่หัว” ได้ลึกซึ้ง ว่า “ข้าราชการแท้” กับ 
“ข้าราชการเทียม” นั้นต่างกันฉันใด !

ดังนั้น เนื ่องในวาระส�าคัญยิ่ง ณ วโรกาสนี ้ 
ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จึง
ยินดีสนองค�าสั่ง “รัฐบาลกลาง” อันเนื่องด้วยงาน
ของแผ่นดินด้วยความปีติล้นพ้น. 

รัฐบาลปลอดพรรค...รัฐบาลกลาง ?

“รัฐบาลกลาง”	ไม่มีนัยหรือผลประโยชน์
ทางการเมืองซ่อนแฝงดังรัฐบาล

จากพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
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พนมทวน - ทวนความหลัง 
 เมื่อปี ๒๕๓๔ มีโอกาสมาที่ปฐมอโศก  ได้พบ
และสนทนาธรรมกับญาติธรรม  และได้ฟังธรรม
จากพ่อท่าน  จากนั้นก็ได้ปฏิบัติธรรมตามแนวทาง
ของอโศก  ผมคิดว่าคนอ่ืนน่าจะได้มโีอกาสดีๆ  แบบ
ผมบ้าง คอืได้รับรู้ศาสนาพุทธแบบโลกุตระ   ซึ่ง 
ตรงกันข้ามจากศาสนาแบบโลกียะที ่เป็นพุทธ
กระแสหลักในปัจจุบัน  ผมพาเพื่อนครูและลูกศิษย์
มาศึกษาดูงาน มาฟังธรรม  ร่วมกิจกรรมของชาว
อโศก  และพานักศึกษามาฝึกงานกับท่านเสียงศีล 
๒ รุ่น  คิดว่าน่าจะมบีางคนที่เข้าใจและน�าไปปฏบิตัิ
ได้บ้าง แต่...ย่ีสิบกว่าปีผ่านไป  หลายร้อยชวิีตที่ผม
แนะน�า  ทั้งทางตรงและทางอ้อม  ไม่มสีกัคนเดยีวที่
เขามาทางโลกุตระ 
 ผมเป็นคนราชบุรี   สอนอยู่ที่วิทยาลัยเกษตร 
และเทคโนโลย ีราชบุรี EARLY  มา ๖ ป ีแล ้ว 
ตอนนี้มาอยู่บ้านแฟนที่ อ.พนมทวน กาญจนบุรี
    • สาธิต สันทัด   กาญจนบุรี

 - ยินดีครับที ่ยังติดตามและปฏิบัติธรรม 
ต่อเนื่องแม้จะห่างเหินไปเนิ่นนานยี่สิบกว่าปี  เคย
สอนอยู่ที ่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุร ี 
ออกมาก่อนเกษียณ  และตอนนี้อยู ่ที ่พนมทวน   
เห็นทีจะเพลิดเพลินอยู ่กับสวนนะครับ  เพราะ
พนมทวนเป็นแดนเกษตรกรรมดั้งเดิม  ผมเคยมี
โอกาสดีได้ไปอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง  ครั้น อ.บ่อพลอย 
เปิดหลุมพลอยใหม่และมีมือปืนต่างถิ ่นเข้ามา 
ก่อเหตุร้าย    ท่านผู้ก�ากับราชศักดิ ์ มือพิฆาตแห่ง
กาญจนบุรี   ก็ให้โอกาสผมไปทดสอบวิทยายุทธ์
ที่บ่อพลอย   ได้ประเดิมงานรับต�าแหน่งด้วยคด ี
วิสามัญฯ ดวลเดี่ยวกันด้วยปืนคาบินในระยะ   ๑๕ 
เมตร กับมือปืนที่มายิงผู้ใหญ่บ้าน อ.บ่อพลอย อยู่
ใกล้ชายแดนพม่า  มีมือปืนอาชีพหากินตามแนว
ชายแดนมากมายหลายชนเผ่า  ท�างานต�ารวจกับ
เรื่องแบบนี้สนุกมาก ตื่นเต้นทุกวันครับ  เพราะม ี   

ชีวิตแค่วันต่อวัน! 

ใช่เพียงวันเดียว
 ๑๔  ตลุาคม  ๒๕๕๙  วันมหาวิปโยคแห่งแผ่นดนิ  
แม้จักพ้นผ่านนานแสนนานปานใด  ก็มิอาจเลือน
ลบไปจากจิตใจและความทรงจ�าของพสกนิกรไทย
ผู้มั่นคงจงรักภักดีได้   ครั้งนี้นับเป็นความสูญเสีย
ครั ้งยิ ่งใหญ่สุดแห่งยุคประชาธิปไตยในระบอบ 
กษัตราธิราช ที ่ทวยราษฎร์ร่มเย็นทั่วหน้าตาม
อตัภาพ นบัแต่นี้ไป รฐับาลใดจะครองอ�านาจและจะ
บรหิารบ้านเมอืงอย่างไรกต้็องคอยเฝ้าระแวดระวัง
ทุกกระบวนท่าว่าจะส�าแดงลีลาอย่างไร
   • ข้าราชการเก่า ลายคราม   สุโขทัย  
 - ถึงวนัเวลามหาวปิโยคจะล่วงพ้นผ่านไป
เนิ่นนานปานใด  แต่ในจิตส�านึกลึกล�้าของ “ปวง
พสกนิกรแท้” ก็มิแปรผันเป็นอื่น จะกล่าวไปไย ถึง
ประดาเปรต อสรุกาย รกแผ่นดนิที่แฝงกายฝากฝัง
ชีวิตอยู่ในสังคมจักล่วงพ้นวิบากกรรมที่คุกคาม 
ก่อทุกข์ยากแค้นเข็ญให้แก่แผ่นดินด้วยประการ
ทั้งปวง 

โอกาสดี
 ถือว่าเป็นช่วงเวลาทีล่งตัวด้วยประการทัง้
ปวง  โดยเฉพาะด้านการเมอืงการปกครอง  เพราะ
ขณะรัฐบาลทหาร  ปลอดพรรคการเมือง  ไร้ขั ้ว 
ไร้ปัญหาในการจัดการงานต่าง ๆ   ซึ่งจะต้องค�านึง
ถึงฐานการเมืองและจะต้องเชื่อมโยงไปถึงหน่วย
ราชการทุกระดับจะต้องรองรับการปฏิบัติไปด้วย
ซึ่งพรรคการเมืองก็จะต้องสอดแทรกบทบาททาง
งานการเมืองเข้าไปเป็นธรรมดา
            • ข้าราชการปัจจุบัน   
 - เห็นด้วยครบั  ถ้าต้องตกอยูใ่นสถานการณ์
อย่างน้ันกจ็งส�าเหนียกว่า “ข้าราชการในพระบาท-
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั”  และท�าหน้าที่ตามหน้าที่ตาม
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บรรณาธิการ

ตัวบทกฎหมายและความชอบธรรมตามควร  มิใช่
ตามบทบาทตามอ�านาจนอกรีตนอกรอยของใคร  
ยืนหยัดยืนยันปฏิบัติดี-ชอบ ถูกต้อง ไม่ต้องหวัน่
วิตกอะไร    ย้ายไปไหนก็มีต�าแหน่ง  ท�าใจได้แบบนี้  
นายคนไหนก็ไม่ตอแย  ผมเคยท�ามาแล้วครับ!

ฟรี-หัวใจสาธารณโภคี
 ได้ดูข่าวว่ามีวินจักรยานยนต์คอยรับ-ส่งฟรี 
ประชาชนที่จะมาร่วมพิธีเคลื่อนพระบรมศพและ
กลุ ่มวัยรุ ่นจิตอาสาน�าจักรยานยนต์มาบริการ
ฟรี ส�าหรับประชาชนจะมาร่วมน้อมถวายบังคม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศและ
ยังมีผู้น�าน�้าดื่มและอาหารมาคอยบริการฟรีแล้ว 
รูส้กึปลื้มใจจรงิ ๆ  ที่คนไทยมีหัวใจรกัและห่วงใยกนั
ในยามที่ต้องเผชญิกบัความสูญเสียครัง้ยิ่งใหญ่และ
ความโศกเศร้าเช่นนี้
            • อุทัย

 - นี่แหละประจักษ์แจ้งว่า พระบาทสมเด็จ-
พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศทรงประทับอยู่ใน
ดวงใจของอาณาประชาราษฎร์   ดังน้ันเขาจงึพร้อม
กันน้อมน�าบริการส�าแดงออกเพื่อน้อมถวายความ
จงรกัภกัดแีด่พระองค์เท่าที่พวกตนมโีอกาสกระท�า
ได้
  นี ่คือคุณธรรมที ่คนมีการศึกษาสูงทุจริต
ประพฤติมิชอบ บ้างต้องหลบหนไีปอยูน่อกแผ่นดนิ
ไทย  แต่มิวายบ่อนท�าลายแผ่นดินโดยไร้ส�านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ  ต้องฉุกคิด
  เกิดเป็นคนไทย อาศัยแผ่นดินเกิด ได้เชือ้ชาติ 
สัญชาติไทย  ก�าพืดไทยแต่ไยจิตใจจึ่งมิเป็น “ไท”

ชัดเจนเพียงหนึ่งเดียว
 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีคลิปในโลกโซเซียลที่หนุ่ม
ใหญ่โพสต์คลปิที่ตนเองคยุกบัต�ารวจที่จบัลูกน้องใน
เรื่องการเสรมิแหนบรถยนต์ว่า ผดิกฎหมายข้อไหน 

เป็นที่ฮอืฮาและถกเถยีงกนัในเรื่องนี้พอสมควร แต่
ไม่เห็นผู้ที่มีหน้าที่ส�าคัญมาแจ้งถึงกฎหมายข้อนี้
ให้ชัดเจน ไทยไม่ใช่พึ่งมีการใช้รถยนต์ในประเทศ
แต่กฎหมายเกี ่ยวกับรถยนต์แบบนี ้ท�าไมถึงไม่
ชัดเจน ให้สังคมต้องคลุมเครือไม่เข้าใจอยู่ ยังมี
ข้อกฎหมายอีกหลายอย่างที่ กระผมเห็นแต่ละคน
ตีความหมายไม่เหมือนกัน ไม่ว่าจะการยึดใบขับขี่  
การแสดงใบขับขี ่ต้องแสดงขนาดไหนถึงเรียก
ว่า แสดงให้เจ้าหน้าที่ดู ฯลฯ  ถ้าตีความกฎหมาย
ไม่ตรงกันระหว่างต�ารวจผู้บังคับใช้กฎหมายกับ
ประชาชนที่ต้องเผชิญหน้ากนั ประชาชนกต้็องเกดิ
ความกระด้างกระเดื่องกับต�ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่  
เรื่องแบบนี้ไม่ควรให้ต�ารวจแบกรับฝ่ายเดียว แต่
ผู้ออกกฎหมายหรือทางกรมขนส่งควรออกมารับ
หรือแก้ปัญหาเพื่อแบ่งเบาภาระต�ารวจนะครับ
                    • ดีเซล

 - การตรากฎหมายตามกระบวนการก็ต้อง
ผ่านสภานิติบัญญัติพิจารณาตามระบบและการ
ใช้บังคับใช้โดยเจ้าพนักงานผู้มีอ�านาจหน้าที่ก็ต้อง
เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎกระทรวง 
กฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
  ปัญหาที่เกิดขึ้นก็ด้วยเหตุ ๒ ประการ คือ
  - จากผูบ้งัคบัใช้กฎหมาย คอื เจ้าพนกังาน การ
ใช้กฎหมายอย่างเที่ยงธรรม
  - จากผู้ปฏิบัติตามกฎหมายว่า มุ่งปฏิบัติตาม
อย่างจริงใจ เคร่งครัด หรือหาโอกาสหลบเลี่ยง
เสมอ.
  ก่อนได้รบัใบอนญุาตขบัรถ  กต้็องสอบ มคีวาม
รู ้เรื ่องรถยนต์  กฎหมายจราจรตามมาตรฐาน 
สากล

2
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 วันที่ ๑๔ ตุลาคม ส�านักพระราชวงัเปิดโอกาส 
ให้ประชาชนเข้าถวายน�้าสรงพระบรมศพ พระ- 
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. 
ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรม
มหาราชวัง ผมได้ไปร่วมแสดงความจงรักภักดี
ในฐานะเป็นพสกนิกรคนหนึ่ง และเคยเข้าเฝ้า
ถวายงานในช่วงที ่ด�ารงต�าแหน่งผู ้ว ่าราชการ
กรุงเทพมหานคร
 ประชาชนแต่งชุดด�าไปร่วมพิธอีย่างมืดฟ้ามัวดิน  
ยืนเข้าแถวต่อ ๆ  กันยาวเป็นกิโลเมตร ๆ   ผู้สื่อข่าว
หนังสือพิมพ์ “โพสต์ทูเดย์” บังเอิญยืนอยู่ใกล้ผม 
ขอสมัภาษณ์ผม  ปรกตแิล้วในระยะหลัง ๆ  น้ีผมมกั
จะเก็บตัวไม่ยอมเป็นข่าว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เรื่องส�าคัญ ๆ  เพราะจะเป็นการอวดตวัอวดตน แต่
นี่ไม่รู้จะปฏิเสธอย่างไร  จะว่าไม่สะดวก ไม่มีเวลา
ให้สัมภาษณ์ก็ไม่ใช่  ผมตอบผูส้ื่อข่าวไปหลายเรื่อง 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระทัย
มากเรื่องการป้องกันน�้าท่วม ทรงแนะให้ผมใน
ฐานะเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครในตอนนั้นขุดที ่
เก็บน�้าไว้รองรับน�้าเมื่อฝนตกหนัก ๆ  จะได้ไหลไป
รวมกัน ไม่ไปท่วมบ้านเรือนและถนนหนทางให้
ประชาชนต้องเดือดร้อน
  เวลาพระองค์ท่านเสด็จไปงานพระราชพิธี
ที่ไหนในกรงุเทพ ฯ ผมและข้าราชการชั้นผูใ้หญ่ของ 

กทม.ไปยนืถวายการต้อนรบั ท่านจะทรงก�าชับเรื่อง
นี้ทกุครั้งจนเราท�าเสรจ็ ขดุบงึขนาดใหญ่อยูต่ดิกบั
สวนหลวง ร.๙  ตอนนั้นยังไม่มีค�าว่า “แก้มลิง” 
นับเป็น “แก้มลิง”  แห่งแรก ๆ ของเมืองไทย
 ทรงเห็นความส�าคัญของการรักษาสภาวะ
แวดล้อม วันหนึ่งท่านเสด็จไปที่บึงมักกะสัน เมื่อ
เสด็จลงจากรถพระที่นั่ง พระองค์ท่านตรัสถาม 
ผมว่า “บญุคอือะไร” ผมตอบไม่ได้ ท่านทรงสอนว่า 
“บุญคือประโยชน์ ประโยชน์คือบุญ” ทรงให้พวก
เราช่วยกนัพฒันาบงึมกักะสนั ท�าน�า้ในบงึให้สะอาด
นั่นแหละคือการท�าบุญ 
 เรือ่งเหตกุารณ์เดอืนพฤษภาปี ๓๕  ประชาชน
ออกมาชุมนุมต่อต้านการสืบทอดอ�านาจเผด็จการ
ของรฐับาลซึ่งจะท�าให้บ้านเมอืงเสยีหายมาก ผมไป
ทีหลัง ไม่ได้น�าประชาชน ประชาชนต่างหากที่น�า
ผม ผมใช้วิธนีอนอดข้าวอยูท่ี่หน้ารฐัสภา ประชาชน
ออกไปร่วมชุมนุมเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย รัฐบาลใช้
ทหารเข้าปราบ จบัผมและประชาชนจ�านวนหนึ่งไป
ขังคุก บ้านเมืองเกิดความวุ่นวาย พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงเข้ามาแก้สถานการณ์ รับสั่งให้
นายกรัฐมนตรีและผมเข้าเฝ้า
 ด้วยความฉกุละหุกกะทนัหัน ไม่มโีอกาสเปลี่ยน
เสื้อ ผมสวมเสื้อม่อฮ่อมเข้าเฝ้า และกราบบังคม
ทูลขอพระราชทานอภัยที ่แต่งกายไม่เหมาะสม 

ท่านทรงสอนว่า 
“บุญคือประโยชน์
ประโยชน์คือบุญ”
ทรงให้พวกเราช่วยกัน
พัฒนาบึงมักกะสัน
ท�าน�้าในบึงให้สะอาด
นั่นแหละคือการท�าบุญ
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ช่วยกันบริจาคเงินเป็นค่าอาหารและยารักษาโรค    
เราช่วยชีวิตสุนัขจรจัดเป็นจ�านวนหมื่น ๆ ตัวแล้ว    
แทนที่จะถูกน�าไปฆ่าก็ถูกเอาไปเลี้ยง
 หลาย ๆ  คนคงทราบว่าสุนัขจรจัดที่พระบาท-
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดมาก ชื่อทองแดง     
ปรากฏภาพในปฏทินิปีก่อน ๆ  สวยมาก หมอบราบ
อยู่ใกล้ ๆ พระบาทพระองค์ท่าน
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงด�าเนินโครงการใหญ่ ๆ กว่า ๔,๐๐๐ โครงการ 
มีอยู่โครงการหนึ่งชื่อแปลก  “โครงการชั่งหัวมัน” 
เป็นโครงการช่วยเกษตรกร 
 ขณะประทับที่วังไกลกังวลหัวหิน ชาวบ้าน
น�ามันเทศซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นมาทูลเกล้าฯ ถวาย  
พระองค์รับสั ่งให ้น�าไปวางบนตราชั ่งในห้อง 
ทรงงาน ต่อมามีรับสั่งให้หาที่ดินปลูกมันเทศ  เป็น
โครงการพระราชด�าริ  “ชั่งหัวมัน” 
 ถ้าพวกเราชาวพสกนิกรน�าชื่อโครงการนี้มาเตือน
ตวัเองอยูเ่สมอ ๆ  จะได้ประโยชน์ เมื่อประสบปัญหายุง่ ๆ  
ซึง่ไม่ควรจะเข้าไปยุ่ง  ก็เตือนตัวเองว่า “ชั่งหัวมัน” , 
“ช่างหัวมัน”, “ช่างมัน”   ก็สามารถจะปล่อยวางได้   
ไม่วิตก  ไม่กังวล เป็นการท�าจิตใจให้ว่างอย่างได้ผล
 ตอนที่ผมไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา   
มอียูวั่นหนึ่งอาจารย์ถามว่า  “ระบอบการปกครอง
ระบอบอะไรดทีี่สดุ”  พวกเรานกัศกึษาทั้งห้องตอบ
ว่า “ระบอบประชาธิปไตย”
 อาจารย์บอกว่า “ผิด” , “ระบอบการปกครอง 
ที่ดีที่สุดคือ GOOD AND KIND KING”   พระบาท- 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรง 
เพยีบพร้อมไปด้วย GOOD และ KIND อย่างเหน็ได้ชดั
 เรารักพระองค์มากมายเท่าใด ต้องยิ่งเจริญ
รอยตามเบื้องพระยุคลบาทมากเท่านั้น เช่น เรื่อง
การประหยัด ยาสีฟันหมดหลอดแล้วยังไม่ทรงทิ้ง 
ทรงน�าด้านแปรงสฟัีนมารดี แล้วรดีอกี จนยาสฟัีน
ในหลอดหมดเกลี้ยงจริง ๆ  จึงทรงน�าไปทิ้ง
 พวกเราเปิดพดัลม เวลาลกุไปไหนกเ็ปิดพดัลม
ทิ้งไว้  ซึ ่งการปิดพัดลมง่ายกว่าการรีดหลอด
ยาสีฟันเป็นไหน ๆ

ในการเข้าเฝ้า พระองค์ท่านตรัสว่า  “ไม่เป็นไร”
  ทรงใช้เวลาสั้น ๆ  ในการแก้ปัญหา โดยทรงก�าชับ
ให้นายกรัฐมนตรีและผมไปช่วยกันท�าบ้านเมืองให้สงบ
เรียบร้อย ต่อมารัฐบาลลาออก  เหตุการณ์ก็สงบ
 พระองค์มิได้ทรงเมตตาต่อคนเท่าน้ัน ทรง
เมตตาสัตว์ด้วย
  ตอนผมเป็นผู้ว่า กทม. ต้องเจอปัญหาโรค
พิษสุนัขบ้า ซึง่สุนัขจรจัดเป็นตัวการส�าคัญ ถ้า
ลดจ�านวนสุนัขจรจัดไม่ได้ ก็ลดโรคพิษสุนัขบ้า 
ไม่ได้ ผมตัดสินใจเลี้ยง โดยประกาศว่าจะไม่ใช้เงิน
งบประมาณของทางราชการเลย เพราะมั่นใจว่า
ประชาชนส่วนใหญ่มใีจเมตตาที่จะช่วยสุนัขอยูแ่ล้ว
  ชาวกรุงเทพฯ ที่ไม่เห็นด้วย ได้คัดค้าน
โครงการนี้  ผู้ชายคนหนึ่งโทรศัพท์ต่อว่า
 “ผมเลือกคุณมาเป็นผู้ว่า ฯ คนนะไม่ใช่มา 
เป็น ผู้ว่า ฯ หมา ท�าเรื่องหมา ๆ” เรื่องคนผมท�า
มาเยอะแยะ แกไม่เอามาพูด
 อดีตสมเด็จพระสังฆราชซึง่ตอนนั ้นเป ็น  
สมเดจ็พระญาณสังวร ให้ก�าลงัใจผมว่า การเลี้ยง 
สุนัขจรจัดเป็นโครงการพระราชด�าริ เลี้ยงไปเถิด 
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วเคยตรสัว่า สุนัขจรจดั 
ไม่ควรฆ่า ควรเอาไปเลี้ยง สมเด็จพระญาณสังวร 
เลี้ยงไว้ที่วัดญาณสังฆวราราม ชลบุรี ส่วนสุนัขจรจัดที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงเลี้ยงไว้อยู่ที่หัวหิน  
 สุนัขจรจัดที ่เราช ่วยกันเลี ้ยงไว ้นั ้น เรา
เลี้ยงมากที่สุดติดต่อกันมา ๒๙ ปีแล้ว เดิมอยู่
กรุงเทพฯ ต่อมาย้ายไปอยู่ใกล้สถาบันฝึกอบรม
ผู้น�า กาญจนบุรี ผู้มีจิตเมตตาจากจังหวัดต่าง ๆ  
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ความสามารถพิเศษของรัชกาลที่ ๙
บทความพิเศษ

 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระ
นิพนธ์เกี่ยวกับ “ความสามารถพิเศษของรัชกาลที่ ๙” ไว้ในหนังสือ “เจ้านายเล็ก ๆ –ยุวกษัตริย์” พระ 
ราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 
พระอัฐมรามาธิบดินทร) และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร) เมื่อทรง
พระเยาว์ (พ.ศ. ๒๔๖๘–๒๔๘๙). (พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๐) เนื่องในโอกาสมหามงคล
สมัยท่ีพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชฯ ทรงเจรญิพระชนมพรรษาครบ ๖๐ พรรษา และ
พมิพ์ซ�้าในโอกาสมหามงคลสมยัที่ทรงครองสิรริาชสมบตัคิรบ ๕๐ ปี ในวันที่ ๙ มถินุายน ๒๕๓๙ (พระราช-
พิธีกาญจนาภิเษก) โดยจัดพิมพ์เป็นขนาดเล่มเล็กปกอ่อน เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติแก่ยุวชนรุ่นหลัง 
  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระนิพนธ์ถึง 
“ความสามารถพิเศษของรัชกาลที่ ๙” ไว้ในหน้า ๔๐๓–๔๐๔ ว่า “ได้กล่าวมาแล้วและมีภาพหลายภาพ
แสดงให้เห็นว่าทั้งสองพระองค์สนพระทัยในการกั้นน�้าสร้างเขือ่น แต่เพิ่งได้ทราบว่าไม่ใช่เป็นเพียง
การเล่น แต่ยังเป็นการเรียนรู้อีกด้วย หลังจากที่ได้ไปกราบทูลสัมภาษณ์ปลายปี ๒๕๒๙ เมื่อรัชกาลที่ ๙ 
ยังทรงพระเยาว์มาก คือ เมื่อประทับอยู่ที่โรงเรียนเลอ ฟัวเย่ ที่เลเพลหยาดส์ ปี ๒๔๗๗ และ ๒๔๗๘ 
ได้ทรงสังเกตและจ�าวิธีที่เขาใช้ในการน�าน�้ามาใส่ในอ่างให้เด็กเล่น เขาไปเอาน�้าจากล�าธารที่ไหลใกล้ๆ ท�า 

• ทศพนธ์ นรทัศน์
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ทางตื้นๆ ให้น�้าไหลลงมาได้ เอาดินเหนียวใส่ลงไปในทางและเอาขวดไปถูให้เรียบ
 ทางด้านการช่างต่างๆ จะเป็นด้านช่างกล ช่างไฟฟ้าหรือช่างวิทยุก็มีความเข้าใจตั้งแต่เล็กๆ เรื่อง
ทรงแก้จักรเย็บผ้าให้แหนนนั้นมีผู้เล่ามาแล้ว แต่ขอเล่าอีกครั้งหนึ่งอย่างที่แม่เล่าให้ข้าพเจ้าฟัง ตามปกติแม่
ไม่ยอมให้ใครให้ของลูกๆ นอกจากจะเป็นวันเกิดหรือปีใหม่ วันหนึ่งแม่เห็นพระอนุชาเล่นรถคันใหม่อยู่ เมื่อ
ทราบว่าแหนนเป็นผู้ให้ก็ไปถามว่าท�าไมจึงท�าเช่นนี้ แหนนก็ตอบว่ามาแก้จักรเย็บผ้าให้ จึงต้องให้รางวัลไป
 ในด้านวิทยุ  ทรงเล่าให้ฟังว่าเครื่องวิทยุที่บ้านไม่ทรงมีสิทธิที่จะแตะต้อง มีไว้ฟังข่าวเท่านั้น แต่เมื่อ
อายุสัก ๑๐ ปีได้ ก็มีโอกาสสร้างของตัวเองขึ้นมาได้ ที่โรงเรียน มีการขายสลากในงานของโรงเรียนงาน
หนึ่ง ท่านกไ็ด้สลากเป็นคอยล์ (Coil) ท่านก็ศกึษาถามผูรู้ว่้าจะต้องท�าอย่างไรจงึจะเป็นวทิยอุอกมาได้ เขาก็
บอกว่าให้ท่านซื้อแร่สีด�า (Galena หรือ Galenite หรือ PbS) ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญของเครื่อง “คือที่รับไฟฟ้า
ในอากาศที่เป็นคลื่นวิทยุ” และหูฟังอีกคู่หนึ่ง ทั้งหมดราคาประมาณ ๑๐ แฟรงค์มาต่อกันอย่างไรไม่ทราบ  
ทรงสามารถฟังวิทยุที่เขาส่งได้ ยังแบ่งกันฟังคนละหูกับพระเชษฐา ต่อไปพระเชษฐาก็ซื้อของพระองค์เอง
 เมื่อเสด็จกลับเมืองไทยปี ๒๔๘๑ มีบริษัทถวายเครื่องวิทยุฟิลิปส์ (Philips) เครื่องหนึ่งแด่รัชกาลที่ ๘ 
ทรงน�ากลับมาที่โลซานน์ด้วย ตอนแรกๆ ก็ทรงฟังอยู่ด้วยกันเพราะบรรทมห้องเดียวกัน แต่ต่อมารัชกาล
ที่ ๘ ทรงย้ายห้อง และทรงทิ้งวิทยุไว้กับพระอนุชา เลยทรงต่อล�าโพงไปเพื่อส่งรายการวิทยุไปถวาย
พระเชษฐาด้วย วันหนึ่งข้าพเจ้าอยู่ในห้องของข้าพเจ้า เล่นแผ่นเสียงบนเครื่องไฟฟ้าซึ่งต้องน�าเสียงไป
ออกล�าโพงของวิทยุพระอนุชา พอดีเปิดวิทยุของท่านและก็คิดว่าสถานีอะไรกันเล่นแผ่นเสียงเหมือนกับ 
แผ่นเสียงของพี่เรา ตั้งแต่นั้นมาก็ทรงเข้าพระทัยว่าระบบไฟฟ้านั้นมันติดต่อกันได้หมด”
 ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า นายทศพนธ์ นรทัศน์ ประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความ 
เท่าเทียมกัน (ICT for All Club)

“ใต้ร่มพระบารมี ๗๐ ปี แห่งการครองราชย์”
“in Remembrance of His Majesty”

นิทรรศการศิลปะเดี่ยวโดย : ดินหิน รักพงษ์อโศก
วันที่ ๕ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๓๓๓ Gallery ชั้น ๓ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา ถ.เจริญกรุง ซ.๓๐
พิธีเปิด : วันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๗:๓๐ น. 

ประธานเปิดงาน : นายจุน วนวิทย์ 
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วนวิทย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด

(ผู้ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์พัดลมคุณภาพยี่ห้อฮาตาริ)
นิทรรศการ “ใต้ร่มพระบารมี ๗๐ ปี แห่งการครองราชย์”

น�าเสนอผลงานวาดเส้นเทคนิคผสมที่งดงาม
ด้วยเส้นสายแสงเงาและรูปทรงองค์ประกอบ

ภายใต้ทักษะความเชี่ยวชาญในการเขียนภาพเหมือนบุคคล
ของ ดินหิน รักพงษ์อโศก ศิลปินที่มีชื่อเสียง

เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านการเขียนภาพเหมือนบุคคล
โดยนิทรรศการครั้งนี้

จะน�าเสนอภาพพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ด้วยการใช้เทคนิคกระบวนการของงานวาดเส้น

ด้วยแท่งถ่านชาร์โคล เกรยอง ผสมผสานกับการสร้างงานจิตรกรรมและเทคนิคผสมอันละเอียดอ่อนงดงาม
รายได้จากการจ�าหน่ายภาพเขียนหลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้กองทุนเพื่อผู้ป่วย ร.พ.ศิริราช  ศิริราชมูลนิธิ (รหัสทุน D004000 )
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• ต่อจากฉบับที่ ๓๑๕

จนแต่มีเกียรติ (สุจริต)
ดีกว่าร�่ารวยแต่อัปยศ (ขี้โกง)

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

๑. ศาสนาบุญนิยม

๒. ชุมชนบุญนิยม 

๓. การศึกษาบุญนิยม

๔. บริโภคบุญนิยม 

๕. พาณิชย์บุญนิยม

๖. กสิกรรมบุญนิยม

๗. อุตสาหกิจบุญนิยม

๘. การเมืองบุญนิยม 

๙. ศิลปวัฒนธรรมบุญนิยม

๑๐. สื่อสารบุญนิยม 

๑๑. สุขภาพบุญนิยม

๑๒. สถาบันขยะวิทยาด้วยหัวใจ

Z เก่าสมัย ใหม่เสมอ
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คน“อวิชชา” คอื คนไม่รู้  

ผู้ ไม่รู้เพราะภูมิยงัไม่มี แม้มีกย็งัไม่ถงึ 

คนผู้นีค้อื คนซ่ือๆ ท�าอย่างพาซ่ือ ก็ไม่เท่าไหร่

แต่คนที่“อวชิชา”(ไม ่ร ู้ )  ทว่า“หลงผิด” 

(โมหะเป็นมิจฉาทิฏฐิ ) เพราะไปหลง“ภพ” และ

หลง“ความรู้”(ทีรู่้แค่ทิฏฐิหรือแค่สัญญาเป็นต้น)ว่า 

เป็นจริง ก็ยึดมั่นถือมั่นเข้าให้แล้ว    

ซ่ึงผู้“ไม่รู้”จรงิ  ๆนั้นอย่างหน่ึง ก็แล้วไป

แต่อกีอย่างหน่ึงน้ันเลวหนกัไปยิ่งกว่า

คือ เขารู้-แต่ก็“ดื้อดึงดันทุรัง”ท�า ทั้งๆที่รู้  

ว่าที่ท�าอยู่นี“้ผิด”(สมัปชานมุสาวาท) คนผู้ “ท�า 

กรรม”แบบนี้ จงึหนักหนาสาหัสไปด้วยมหา

นรก จกเปรต อเวจี  เพราะ“กรรมชั่ว”มัน 

ไม่ได้หยดุแค่นั้น  มันซับซ้อนเป็นปฏิภาคทวี

ซ้อนซับทับทวีดอกถมทบต้นยิ่งๆขึ้น

ซ่ึงทุก“การประพฤติ”ล้วนเป็น“กรรม”ทัง้ 

สิน้..ใช่มัย้  ไม่มี“พฤติ”ใดที่พ้นไปจาก“กรรม”

“ความไม่รู้”หรืออวิชชาน้ีชัดๆคอื ไม่รู้

ว่า “อะไรคือภพนรก-อะไรภพสวรรค์”ที่แท้

หรือไม่เชือ่ว่า “ภพนรก”มีจริง เป็นจริง

คนผู้นัน้จึงท�า“ภพนรก”ให้ตน เพราะ

หลงติดยดึว่าเป็น“ภพสวรรค์” ..เหน็“โง่”ม้ัย? 

เพราะผู้ ไม่มภูีมิข้ัน“ปรมัตถสัจจะ”น้ัน 

ไม่รู้หรอกว่า “ภพ”คือ “จิต”ของคนผู้นัน้เอง 

แล้วตนก็“ท�า”เองด้วยโง่ ด้วยโมหะให้เกิด 

“ภพ”เอง แล้วตนก็ต้องไปสู่“ภพ”นั้นๆเอง

และที่ส�าคัญมากยิ ่งๆก็คือ “คน”ผู ้

ไม่มีภูมิขัน้อาริยบุคคลที่“สัมมาทิฏฐิ”จริง  

จึงไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงใน“ความเป็นภพนรก

หรือภพสวรรค์”กันได้ง่ายๆหรอก

จะมีแต่“หลงงมงายอยู่กับรสสวรรค์” 

เพราะในความเป็นจริงนัน้ “ภพ”ที่มี 

อยู ่ตายตัวมนุษย์ปุถุชนทั้งหลาย“อุปาทาน” 

กันตลอดกาลคือ ปรารถนาสวรรค์ อยากได้

สวรรค์ มุ่งมั่นจ่อจิตอยู่ที่สวรรค์ไม่ว่าจะเกิด 

ในโลกกัปป์ไหนกลัป์ใด  ไม่เคยเปล่ียนแปลง 

ก็มีแค่“ภพสวรรค์ ๖ ชั้น”หรือ“ภพเทวดา ๖ 

ชั้น”เท่านีเ้ท่านัน้ ที่คนทั้งหลาย“อยากได้” 

อยูต่ลอด ไม่เคยห่างหายคลายจางไปจากคน

เขาไม่นึกถึง “นรก”ดอก เพราะหลงใหล

สวรรค์ทิศเดียว จิตจงึมุ่งด�า่ด่ิงอยู่แต่สวรรค์ 

ไม่ม“ีภพ”อืน่ใดเลย ตามสามญัแล้ว

ที“่คนทัง้หลายในโลก“อยากได้” ไม่ว่าจะ

ตัง้ใจหรือไม่ตัง้ใจ  ไม่ว่ารู้ตัวหรือไม่รู้ตัว 

ล้วน“อยากได้สวรรค์”มุ่งฉะนี้ทั้งนั้นทั้งสิ้น

และไม่ปรารถนาความเป็น“นรก”เลย

แค่สักนิด ไม่ฉุกใจแม้แต่สักน้อยสักหน่อย 

“สวรรค์ ๖ ชัน้” ได้แก่ จาตมุหาราช-

ดาวดึงส์-ยามา-ดุสิต-นิมมานรดี-ปรนิมิต

วสวัตตี ที่หลงกันว่าเป็น“สวรรค์”ทั้งหลาย

มีเท่าน้ีแหละ ที่มนุษย์ทั้งหลายปรารถนามุ่ง

ดิ่งกันอยู่จริงๆ อยากได้ตลอดทุกกัปป์กัลป์

“ภพ”อื่นๆ ไม่มีมนุษย์ปุถุชนหน้าไหน

ปรารถนาหรอก โดยเฉพาะ“ภพนรก”หนะ

จริงๆ ..ใช่มั้ย ?  

“ภพนรก”น้ีท่านผู้รู้แปลไว้ว่า ที่ ไปเกิด

และเสวยความทุกข์ของสัตว์ผู้ท�าบาป, ที่

อันไม่มีความสุขความเจริญ 
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แต่เพราะไม่รู้จักความเป็น“ภพนรก” 

กัน ผู้น้ันจงึ“ท�าเหตุ”(คอืกรรม,ท�าใจในใจตน)ให้
ตนเองทั้งน้ัน ดว้ยโง่ๆ “อวิชชา”ของตนแท้ๆ   

ซึง่“นรก”ก็คอื “ภพ”ที่เกิดจาก“กรรม” 

คนผู้น้ัน“ท�า”เอง หากแน่นอนว่า“กรรม”น้ัน 

เป็น“อกุศลกรรม”หรอื“บาป” ผูท้ี่“ท�า”(กรรม) 

นัน้จึงม“ีผลของกรรม”(วิบาก) เป็น“ภพ”ที่ผู ้ 

“ท�า”เองต้องได้“นรก” เป็นของตนชดัๆเพราะ

ตนท�า“อกุศลกรรม”ด้วย“อวิชชา”ของตน 

เองแท้ๆ  แล้วจะให้“ผล”เป็นอื่นไปได้ ไง !!

ความเป็น“นรก”น้ีลึกล�้าส�าคญัมากยิ่ง 

เพราะเป็น“อาการ”ของใจตรงๆ ถ้าไม่รู้ทั้ง

ความเป็น“ใจ”ทั้งความเป็น“กรรม” ผู้นัน้ก็ 

อวชิชา ก็หลงผดิ“ท�าบาป”เข้าให้ เพราะไม่รู้ไง

ต้องศกึษาฝึกฝนอ่านรู้อย่างพินิจจริงๆ 

จงึจะอาจสามารถหยั่งรู้”ใจ”-รู้ “กรรม” อย่าง 

“สัมมา” ไม่เช่นนัน้ยากจะถูกต้องถ่องแท้ได้

คนทั้งหลาย“มีอวิชชา”มากกว่า คน 

“เป็นอาริยะ” จึงมีคนสัง่สม“นรก”ใส่ตน

มากกว่าคนบรรลุ“อาริยภูมิ” เป็นธรรมดา 

“นรก”ก็อนตัตา “สวรรค์”กอ็นัตตา

คือ ไม่มีตัวตนจริงเลยทั้งนัน้ในที่สุด แต่

เพราะ“โง่เอง”จึงได้“นรก” ทั้งๆ ที่ทุกคนจะ

เอา“สวรรค์”แท้ๆ คร้ันท�า“กรรม”จริงกลับท�า 

“นรก”เสียน่ี ก็เพราะยงัไม่รู้ทนั“ภาวะกรรม” 

ที่ตนท�า  กับยังไม่มี “สัมมาทิฏฐิ” ในตนจรงิ

แมจ้ะ“สัมมาทิฏฐิ” แต่“มุทุภูตธาตุ” 

( จิตหัวอ่อน)ของตนยงัฉับไวไม่ทนั “มโนกรรม

ก็เกิด”( โอปปาติกโยนิ )ผิดพลาดได้ สวรรค์จึง 

กลายเป็น“สวรรค์เท็จ”เพราะพลัง“สุขเท็จ” 

(สุขัลลิกะ )ยังมีอิทธิพลต่อตนอยู่

ท้ังๆท่ี“นรก”น้ันไม่มีใครอยากได้ ไม่มี

ใครคิดจะท�าให้แก่ตน แต่เพราะ“พลังวชิชา” 

ยงัมีไม่พอ เสขบุคคลแท้ๆกย็ังท�า“กรรม” 

อันเป็น“ภพ” เป็น“ชาติ”ที่ชือ่ว่า“นรก”เกิดใส่ 

ตน ด้วยประการฉะน้ีเอง อย่าประมาทเชยีว

“นรก”นัน้แม้ตนจะไม่ปรารถนา แต่

เม่ือตน“ท�ากรรม”น้ันด้วยตน“ประพฤติจริง” 

และ“กรรม”น้ันเป็น“อกุศลกรรม”จริง(แม้น้อย) 

“กรรม”นัน้ก็“เป็นอันตนเองท�า” จึง

เป็นของๆ ตน เป็น“กมัมัสสกะ”ตามสจัจะ  

แล้วมันจะเป็นของคนอื่นได้ ไง? 

หรือจะเอาไปทิ้ง? ทิง้ไหน? ทิง้ได้ไง?

ก็ตนเอง“ท�าเองแท้ๆ” ท�าเสร็จลงแล้ว  

มันจริงลงไปแล้วว่า“ตนท�า” แล้วจะบอกว่า  

“เอาไปทิง้” ..จะไม่เอา !!!  กรรมคือ การท�านะ

คณุท�าเสร็จ ก็เป็นอนั“ท�าเกิดข้ึนแล้ว” 

คณุจะไม่เอาความจริงที่เป็น“อดตี”น้ีที่ 

มันจริงนะ! เพราะจริงๆนี้ คุณ“ท�าเอง”สัจจะ

ก็เป็น“กัมมัสสกะ”แล้ว(สัจจะนั้นเป็นของตนแล้ว)

จะปฏิเสธ“ความจริง”ที่เป็น“อาการ”ของ

กิริยาที่ “คณุท�า”แท้ๆ แล้วนี้ว่า“ไม่มี”ยังไง? 

“กระท�า”(กรรม)ในกาละ“ปัจจบัุน” ใด 

 เสร็จแล้วปุ๊บ!  มันก็ไปอยู่ในกาละ“อดีต”ปั๊บ!

หรือคุณว่า กาละที่เรียกว่า“ปัจจุบนั”  

เรียกว่า “อดีต”มันไม่มี  . . ห า ?

“กาละ”มันมีแค่ ๓ คอื อดตี-ปัจจบัุน- 

อนาคต มันมจีริงนะ..“กาละ”หนะ ตราบ 
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ที่“จกัรวาล”ยงัมี “การโคจรของสรรพส่ิง”  

ก็ยังมี และตราบที่“คน”ผู้ เป็นสัตวโลกอัน 

เป็น“จิตนิยาม”ยังมี “ธาตุรู้ ( วิญญาณ)ก็ยังมี” 

และตราบที่คนผู้นัน้ยังไม่“สูญสิน้”ไป 

จาก“เอกภพ”ก็ต้องมีกรรม (กิริยา ) เพราะผูน้ั้น 

เป็นคนทีย่งัไม่“ปรนิิพพานเป็นปริโยสาน” 

มีคนก็ต้องมีแต่“กรรม”กับ“กาล”

มี“กาล”ก็ต้องมี“อดตี-ปัจจบัุน-อนาคต” 

คุณจะไม่ยอมรับ“กาลอดีต”งั้นหรือ? 

ทิ้งไว้ที่“ปัจจบัุน”งั้นหรือ? หรือจะเอา 
ไปท้ิงใน“อนาคต”? หอื??  เอา“อดตี”ไปไหน?

“อดีต”มันก็ต้องเป็น“อดีต”...!!!!

“กรรม”(พฤติ)คณุไม่ยอมรับ คณุก็ไม่มี 

หวังจะ“ปรินิพพานเป็นปริโยสาน”เท่านั้น

แต่“กาละ”สิ ...คุณจะยอมรับหรือไม่

ยอมรับก็ตาม เมื่อจักรวาลมี “กาละ”ต้องมี

คณุบังอาจ“ท�าลายกาละ”เขาหรอืไง? 

ที่คุณ“ท�า” ก็เป็น“อดีต”ของคุณแล้ว 

หรือว่ามี“กาละอื่น”มากกว่า“ปัจจบัุน-

อนาคต-อดีต” ๓ กาลนี้อีก ในจักรวาฬนี้ 

คุณปฏิเสธ“กาละ”ในจักรวาลนี้ ไม่ ได้

หรอก  “อดตี-ปัจจบัุน-อนาคต”ต้อง“มี”จริงๆ

เหน็ชดัไหมว่า “ชวีติสตัว์”ไม่ม“ีกรรม” 

กับ“กาล”ไม่ได้ และไมม่ี“วบิากกรรม”ก็ไม่ ได้ 

ซึ ่งในทางฟิสิกส์-ทางธรรมชาติวัตถุ 

“อุตุนิยาม”นั้น ดร.อัลเบิรต์ ไอน์สไตน์ ( A . 

Einste in) ก็รู ้ได้แล้วว่า จักรวาลนี้สรุปเป็น 

สูตรก็ space and t ime of cont inuum 

ไอน์สไตน์ ก็ ได้อธิบายถึง ปัจจุบัน- 

อดีต-อนาคต ไว้หลากหลายมิต ิล้วนลึกล�้า 

“กาล”นัน้ มีมาก่อน“กรรม”ในโลก  

เพราะ“อุตุ”เกิดก่อน“จิต”ในจักรวาลเสียอกี  

..ชัดเจนนะ ?! 

ถ้าคุณยอมรับ“กรรม”กับ“กาล” และ

ได้ศึกษาให้“สัมมาทิฏฐิ” ปฏิบัติตามค�า

สอนพระพุทธเจ้าให้สัมมาปฏิบัติ 

คุณก็จะรู้แจง้รู้จริงได้จรงิๆว่า “กรรม” 

ของคุณเองจัดการ“ความเป็นไป”ของคุณ 

ตามที่คุณสามารถมี“อธิปไตย”(พลังอ�านาจ)

และสามารถมี“อุตตระ”(พลังเหนือ,พลังไม่เป็น

ทาส)ในตัวคุณ ตามบารมี“ธรรม”ที่คณุม ี จงึ

เป็น“ธรรมาธปิไตย”ที่คณุสามารถอยู่ “เหนือ

โลกธรรม” และไม่เป็นทาส“ตัวเอง(อัตตา)” 

ตามที่คุณจะมีจริง ไม่มีโกง ไม่มีเพี้ยน

ว่าแต่ว่า คุณได้สร้าง“อธิปไตย”และ 

“อตุตระ”ในตวัคณุให้สามารถ“อยู่เหนอืโลก” 

(โลกุตระ) หรือสามารถมี“สติ”เป็น“อ�านาจ” 

(อธิปไตย ) และมี“ปัญญา”เป็น“พลังเหนือ” 

(อุตตระ)“กิเลสในตนเอง(อัตตา)ได้จริงเท่าใดๆ 

คณุก“็หลดุพ้นโลก-พ้นอตัตา”ได้แท้เท่าน้ันๆ

(ตามพระไตรปิฎก เล่ม ๒๔ ข้อ ๕๘ “มูลสูตร” )

ศาสนาพุทธปฏิบัติเพือ่เกิด“อธิปไตย” 

และ“อุตตระ”เป็นพลังงานที่จะใช้ควบคุม 

“โลกธรรม”กับ“อัตตา” อย่างเป็น“ธรรม” ให้ 

กับตน เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติแท้ 

จึงจะเป็นผู ้มี“โลกุตราธิปไตย”ที่เป็น 

แรงหรือเป็นพลังงาน“เหนือโลกธรรม”กัน 

จริงๆ โดยไม่ตกอยู่ ใต้อ�านาจ“โลกธรรม”ที่
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เป็น“โลกาธิปไตย”ได้อย่างแท้แน่ยิ่งกว่าแน่

และจะเป็นผู้มี“อัตตทัตถาธิปไตย”มี 

ปัญญาเป็นพลงังาน“ทีเ่หนือตวัเอง”จริง ไม่ 

เป็นทาสตัวเอง ชื่อว่า “เหนอือ�านาจอัตตา” 

ฉะนี้คือ “โลกุตรธรรม”ครบธรรมะ ๒ 

คือ ธรรมที่ ไม่เป็น“ทาสโลก-ทาสอัตตา”แท้

ซึ่งอยู่เหนอื“โลกาธปิไตย”และอยู่เหนือ 

“อัตตาธิปไตย” จึงเป็นผู้มี“ธรรมมาธิปไตย” 

ที่แท้ที่จริงอย่างเป็น“ปาตุสัจจะ” คือ เป็น

ความจริงที่มีของจริงยืนยันปรากฏกันแท้ๆ

ไม่ใช่แค่เป็น“ธรรมาธิปไตย”พล่อยๆ

กนัแต่“วาทกรรมโก้ๆ”พร�า่กนัเก๋ๆไปเท่าน้ัน

พระพุทธเจ้าตรัสทฤษฎีส�าคัญไว้ชื ่อ

ว่า “มูลสูตร” มี ๑๐ ขั้นตอน  ได้แก่...

(๑) มีฉันทะ(ความยินดี) เป็น“มูล”(ต้นเค้า)

(๒) มีมนสิการ(มีการกระท�าใจในใจ) เป็น 

“สัมภวะ”( เป็นแดนเกิด, มีที่เกิด)   

(๓) มีผสัสะ(การสมัผสั)เป็น“เหตเุกิด”(สมทุยั)     

(๔) มีเวทนา(ความรู้สึก) เป็น“ที่ประชุม

ลง” (สโมสรณา)   

(๕) มสีมาธิ(จิตตัง้มัน่ )เป็น“หวัหน้า”(ปมขุ)  
(๖) มีสต(ิระลึกรู้ตัว) เป็น“ใหญ่”(อธิปไตย)

(๗) มีปัญญา(ความรู้) เป็น“ยิ่ง”(อุตตระ)

(๘) มวีมิตุต(ิความหลดุพ้น)เป็น“แก่น”(สาระ)

(๙) มีอมตะ(การไม่เกิดไม่ตาย และสูงสุดถึง

ขั้นสามารถก�าหนดการเกิด-การตายได้เอง ) เป็น“ที่

หยั่งลงหรือจุดส�าเร็จตกผลึกลง”(โอคธา)

(๑๐) มีนิพพาน(การดับกิเลสสิ้นเกลี้ยง หรือ

คือการตาย คือการสูญสิ้น ) เป็น“ที่สุด” (ปริโยสาน)

เห็นหลักฐานที่พระพุทธเจ้าตรัสไหม 

ในข้อ (๖) กับข้อ (๗) ทรงยืนยันไว้ ว่า “มีสติ

(ระลกึรูต้วั)เป็น..อธปิไตย”( ใหญ่ ) และ“มปัีญญา

(ความรู้ ) เป็น..อุตตระ”(ยิ่ง )

พร้อมทั้ง“อธิปไตย”(อ�านาจที่เป็นธรรม) 

และพร้อมทั้ง“อุตตระ”(อยู่เหนือด้วยความเป็น

สัจธรรม)ครบบริบูรณ์พลังอาริยะ

ชัดเจนกระจ่างยิ่ง..มั้ย? 

“มลูสตูร”ทั้ง ๑๐ ข้อน้ี กร็ะบทุั้ง“ปรมตัถ

ธรรม” ทั้ง“สมทุยั-ปัจจยั”ครบถ้วนในเนื้อหา  

(๑) ผู้ปฏิบัติต้องมี“ใจยินดี ในลัทธินี้ , 

ในทฤษฎีนี้,ในแบบนี้”ก่อนอื่นใดทีเดียว ซึ่ง

ส�าคัญยิ่ง จึงจะสามารถด�าเนินไป ได้ดีแท้ 

ถ้าไม่มี“ใจยนิดี”กันแท้ๆ  ก็ยากยิง่จรงิ 

แน่ ทีจ่ะบรรล“ุโลกตุรธรรม”ของพระพทุธเจ้า 

นี่ข้อแรก ข้อต้น ส�าคัญสุดๆ เลย  

และ (๒) ผู ้ปฏิบัติต้อง“ท�าใจในใจ

ตนเอง”เป็น  นีก็่ต้องจริงอีก คือ ผู้ปฏิบัติ

ต้อง“ท�าใจในใจของตน”ได้จรงิๆ ตั้งแต่“แตะ

สัมผัสใจตนเองได้” และ“มีวิธี”ก�าจัดกิเลส

ตนเองอย่าง“สัมมาทิฏฐิ”ถ่องแท้ ถูกต้อง

แยบคาย(โยนิโส) ลงไปถึงที่เกิด(โยนิโส) 

ไม่ใช่จัดการกับกาย“ภายนอก”ได้แค ่

น้ัน แต่เน้นเข้าเป้าจัดการกับ“ตวัจิต”ภายใน

ตรงตวัจติเลย ที่มันเป็น“อกุศลจิต”หรือเป็น 

“ตวับาป”ด้วยปัญญาอารยิะ(อารยิญาณ)แท้ๆ

(๓) และส�าคัญมากยิ่งคือ การปฏิบัติ 

ต้องมี“การสัมผัส” ซึ่งหมายถึง “สัมผัส ๖”

            [ เก่าสมัย ใหม่เสมอ [
อ่านต่อฉบับหน้า
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สถาบันฝึกอบรมผู้น�า
ขอแสดงมุทิตาจิตส�านึกบูชาคุณ

๔๖ ปีบนเส้นทางสัมมาอาริยมรรค
ขอแสดงความยินดี “เราคิดอะไร”

ยืนหยัดเข้าสู่ปีที่ ๒๓

สถาบันฝึกอบรมผู้น�า กาญจนบุรี  
(ภายใต้มูลนิธิพลตรีจ�าลอง ศรีเมือง)
ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ติดต่อ-สอบถาม ๐๘-๘๘๖๓-๘๔๑๗, ๐๘-๘๔๘๗-๔๑๙๖
๐๘-๑๒๙๓-๖๕๔๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
e - mail : phunamschool@gmail.com    
Line   ID  : phunamschool

ก�าหนดการกิจกรรมปี ๒๕๕๙
เดือนพฤศจิกายน
พฤ.๑๗ - อา ๒๐

เดือนธันวาคม
พฤ.๘ - อา ๑๑

“ศูนย์ล้างพิษโรงเรียนผู้น�า”  มีที่เดียวที่กาญจนบุรีเท่านั้น
ไม่มีสาขาใด ๆ ทั้งสิ้น  โปรดระวัง !!!  การแอบอ้าง

3
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ทีม สมอ.สีสันชีวติ

 ดร.เทียนชัย
(ยุค ศรีอาริยะ)

• นักวิชาการอิสระ •

 วงศ์ชัยสุวรรณ

บทบาทของกษัตริย์ภูฏาน

ในห้วงเวลาส�าคัญของชาวไทยทุกคน

สร้างความประทับใจอย่างใหญ่หลวง

วันนี้เราจะมารู้จักภูฏานมิตรประเทศของเรา

ผ่านมุมมองของนักวิชาการคนส�าคัญ

3
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จุดมุ่งหมายที่เดินทางไปภูฏาน 
 ช่วงนั้นผมไม่สบายค่อนข้างมาก จึงไปเพือ่ 
รับพลังธรรมชาติ ปกติเวลาไปไหน ผมต้องเอา
หนังสือไปด้วย ผมเป็นนักวิชาการก็เอาหนังสือ
เป็นเล่มไปอ่าน แต่ครั้งนี้ผมไม่ได้เอาหนังสือไป 
ผมไปด้วยใจ ไม่เอาสมองไป ผมเอาสมองทิ้งไว้
ที่กรุงเทพฯ หมายความว่าใจสามารถรับพลังได้ 
แต่จิตสัมผัสไม่ได้ จิตเป็นตัวคิด คิดมากแล้วเรา
จะวุ่นวาย วันๆก็เอาแต่คิดว่าเราไม่สบาย แต่ใจ
สามารถส่ือกับพลังธรรมชาตไิด้ คอืเอาใจให้อยูก่บั
ปัจจุบันขณะ ตอนเดินทาง ผมไม่สนใจอะไร ผมมี
กล้องติดตัว กล้องสื่อเรากับธรรมชาติ เมื่อรวม
สองส่วนเข้าด้วยกัน ไปถึงภูฏาน ผมรู้สึกว่าเป็น
เมืองของธรรมชาติ ศึกษาธรรมชาติได้ดีที่สุด พอ
ไปถึงเพื่อนๆเขากลัวว่าผมจะแย่เพราะผมไม่สบาย 
อยู่ที่นั่นต้องปีนเขา ตอนแรกกต้็องนั่งม้าเข้าไป ผม
บอกไม่ต้องห่วง ผมยงัปีนเขาได้ ผมสอนคนที่ไปกบั
ผมว่า ก่อนจะขึ้นเขา สิ่งแรกที่ต้องท�าคือดึงพลัง
ธรรมชาตเิข้าสูต่วัเรา สูดอากาศให้เตม็ปอด เดนิๆ
ไปพอเหนือ่ยกน็ัง่พัก ดืม่ด�่าสัมผัสกับธรรมชาติ
อย่างเต็มที่ พลังธรรมชาติจะไหลเข้าตัวเรา 
     พวกเราไปกัน ๓๐ คน ขึ้นเขาได้สัก ๑๐ คน  
ผมเป็น ๑ ใน ๑๐ ที่ขึ้นเขาได้ ตอนลงเขา ผมลง
ก่อนคนอื่นเพราะผมไม่เหนื ่อย อากาศบริสุทธิ ์
มาก แค่ได้ดึงพลังธรรมชาติเข้าตัวก็รู้สึกสดชื่น
เย็นสบายแล้ว ที่นี่ยังมีกลิ่นไอของความเป็นป่า มี
ความเป็นดุลยภาพในตัว ทั้งต้นไม้ สายน�้า สัตว์
ป่า อากาศประกอบกันเป็นหนึ่งเดียว เป็นอิทัป- 
ปัจจยตาแก่กันและกัน จึงมีพลังมากมายแต่ที ่
ส�าคัญอยู่ที่ใจคนด้วยว่าสามารถซึมซับสัมผัสพลัง
นั้นได้หรือไม่ ผู้สัมผัสได้ก็จะได้พลังเต็มที่ นี่คือ
พลังธรรมชาติ
 ทีมผมส่วนใหญ่สุขภาพไม่ดี อ้วน ลงพุง 
สขุภาพแย่ แต่ชาวภฏูานมร่ีางกายแข็งแรง ตวัใหญ่ 
สขุภาพดมีาก ไม่มคี�าว่าอ้วน เพราะกนิแต่ผักผลไม้ 
ไม่กินเนื้อสัตว์ ส่วนใหญ่เขากินอาหารรสค่อนข้าง
จืด จืดมากจนเรารู้สึกว่าอาหารที่เรากินในเมือง

ไทยรสจัดเกินไป

วิถีชีวิตของชาวภูฏาน
 พวกเขาเป็นชาวพุทธจริง แต่ของเราไม่ค่อย
จริง จะมีจริงก็อยู่ที่สันติอโศก แต่ของเขาเป็นทั้ง
ประเทศ เหมือนย้อนเข้าไปในประวัติศาสตร์ไทย
สมัยสุโขทัย หรือไปพม่าก็ที่พุกาม ชาวพุทธเขาใช้
ชีวิตแบบน้ี สมถะเรยีบง่าย หลวงพระบางกเ็หมอืน
กันซึ่งก็เป็นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ชาวภูฏาน
มีวัฒนธรรมดั้งเดิม เขาไม่กินเนื้อสัตว์ ในแม่น�า้
ของเขามีปลาเต็มไปหมด เขาไม่จับมันเลย เพราะ
พุทธสอนไม่ให้ฆ่าสัตว์ ส่วนใหญ่พวกเขายากจน
เหมือนกันหมด เป็นหนี้สินกันน้อยเพราะใช้ชีวิต
อย่างประหยัด มัธยัสถ์ มีบ้านอยู่แบบมั่นคงมาก 
ท�าด้วยอิฐ ปลูกครั้งเดียวอยู่ได้ถึง ๘๐ ปี ๑๐๐ ปี  
จึงเปลี่ยนบ้านใหม่ 

 ทุกบ้านเป็นสี่เหลี่ยม มีขนาดเหมือนกันหมด
เรียบง่าย ดูงดงาม มีบ้านหลังเล็กๆ ไม่สูง อย่าง
มากก็เพียงสามชั้น ซึ่งชั้นบนสุดเป็นที่พักอาศัย 
ชั้นกลางเป็นที่เลี้ยงสัตว์ ผมว่าเขาดูแลสัตว์ดีมาก 
สัตว์คือเพื่อน สัตว์ที่น่าอิจฉาที่สุดคือสุนัข แม้อยู่
ตามวัด มันก็ไม่เห่า เห็นคนแปลกหน้าก็กระดิก
หางเพราะคุน้เคยกบัคน เราจะเดนิไปบ้านไหนกไ็ด้ 
ไม่มีอาชญากร ไม่มีขโมยขโจร หรือมีก็น้อยมาก 
 ที่น่ีผมสมัผัสได้ถงึความอ่อนโยน ละเมยีดละไม
ไม่รุนแรง 
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     ในตัวเมืองไม่มี KFC แม็คโดนัลด์ เมอร์รี่คิง 
วฒันธรรมตะวนัตกไม่ได้ไหลเข้ามา  ไม่มีห้าง 
สรรพสินค้าใหญ่ๆ ไม่มีร้านสะดวกซื้อ เมื่อเข้าไป
ในเมืองเราจะไม่เห็นรถเบ๊นซ์ ไม่มีรถหรูๆ มีแต่รถ
เล็กๆ ส่วนใหญ่เป็นรถของกาตาร์  และรถซูซูกิ
ของญีปุ่่น ตามถนนส่วนใหญ่ป้ายจะเขียนว่าอย่า
วิ่งไว คือให้ขับช้าๆ ไปเรื่อยๆ ในภูฏานนี่ไม่มีค�าว่า 
เหยียบร้อย ทุกคนขับรถทีป่ระมาณ 60 กม.ต่อ
ชั่วโมง รถคันเล็กๆ วิ่งช้าๆ เหมือนกันหมด 
 คนภูฏานตัดต้นไม้น้อยกว่าปลูก เขาปลูก
ต้นสนเยอะ ส่งออกด้วย นับว่าเป็นแหล่งสน
ใหญ่ มีต้นสนเยอะมาก การท�าเกษตรก็ท�าแบบ 
ไร้สารพิษ ไม่เหมือนบ้านเราที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตร
สารพิษ
 ส่วนระบบที่ดิน ผมเข้าใจเป็นแบบรวมของ
ครอบครัวใหญ่ เวลาปลูกข้าวเขาก็ไปช่วยกันปลูก
แบบคอมมูนโบราณ และใช้ระบบสวัสดิการก็แบบ
โบราณ มีการศึกษาฟรี รักษาพยาบาลฟรี แนวคิด
การรักษาพยาบาลได้พื้นฐานจากอนิเดยีและธเิบต 
หมอส่วนใหญ่ไม่ใช่หมอแบบตะวันตก เป็นหมอแบบ
ตะวันออก และมีฐานแน่น ไม่เหมือนบ้านเรา เขา
มีต�าราแพทย์ที่สืบทอดกันมายาวนานทั้งสมุนไพร 
ยาพื้นบ้าน การรักษาโรคไม่ใช้ยาเคมี เป็นชีวิต
แบบพทุธอย่างง่ายๆ ไม่ฟุง้เฟ้อ อาจมคีนสรุุย่สรุ่าย
บ้างตามวัฒนธรรมตะวันตก แต่ความเหลื่อมล�า้
มีไม่มาก  พระกับกษัตริย์มีฐานะพอๆ กัน การ 

แต่งกายก็เรียบๆง่ายๆคล้ายกัน แต่ละคนมีเสื้อผ้า 
๒-๓ ชุด กษัตริย์กับราชินีก็ใกล้ชิดกับประชาชน  
แม้จะมีพระราชวังก็ทรงอยู่กันที ่บ้านหลังเล็กๆ 
จุดอ่อนในสังคมภูฏานคือผู้ชายเป็นใหญ่ เรื ่อง
สิทธิสตรี บทบาทผู้หญิงถูกบดบัง และเสียเปรียบ 
ผู้ชายสามารถมีภรรยาได้ถึง 4 คนซึ่งเป็นลักษณะ
สังคมดั้งเดิม 

สิ่งที่ยิ่งใหญ่ของภูฏานคือวัด 
     ความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อวัด วัดคือ
ศนูย์กลางของทกุอย่าง วัดกบัวังจะอยูด้่วยกนั เป็น
วัดพุทธมหายานนิกายตันตระหรือวัชรยาน นิกาย
ตันตระไม่เหมือนมหายานทั่วไป มีอยู่ในธิเบตและ
เนปาลสขิิมและภูฏาน ศนูย์กลางใหญ่คอืธเิบตแล้ว
แพร่มาภฏูานเรยีกว่าเป็นสายเดยีวกนั แต่ค่อนข้าง
จะเข้าใจยากส�าหรับคนไทย 
     จุดเด่นของพุทธสายนี้ เขามีปรัชญาพุทธอย่าง
หน่ึงคอื มายด์ฟลูเนส mindfulness ที่คนไทยแปล
ผิดหมดว่า คือสติ รู้ตัว ที่จริงสติกับ mind เป็น
คนละตัวกัน คือคนไทยแปลตามพุทธศาสนาใน
ไทยคือเถรวาท มายด์เป็นเรื่องจิตใจที่เปิดกว้าง 
เบิกบาน และนี่คือฐานของเขาซึ่งเป็นฐานเดียว
กับพุทธสายเซ็น mindfulness เป็นแนวคิดแบบ
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เซ็น คือก่อนจะเป็นพทุธได้คณุต้องม ีmindfulness 
มายด์คุณต้องกว้าง ไม่ใช่แคบๆ  มายด์ต้องไม่อิ่ม 
ต่อการรบัรูส้ิง่ใหม่ได้ ไม่ใช่น�า้ชาล้นถ้วย จติใจต้อง
เปิดกว้าง แนวคิด mindfulness นี้ต้องเป็นการ 
อยู่ในความเป็นปัจจุบันแบบเข้าใจว่าอันนี้ต้องไป
กับอันนี้ อันนี้เกี่ยวกับอันนั้น mindfulness ของ
เขาไม่เหมือนเถรวาทของเรา 
  ถ้าเราใช้สติปัฏฐาน 4 เป็นฐานของการสร้าง
สติ นั่นคือเรามุ่งนิพพาน ซึ่งบางทีทางมันแคบลง
เพราะมุง่จะดบั แต่ mindfulness พอเราพฒันาจติ
ไปถึงการเข้าใจโลกแล้ว เขาจะมุ่งการตรัสรู้ พุทธ
สายนี้เขามุ่งการตรัสรู้ เมื่อได้แล้วก็เป็นโพธิสัตว์
เขามีแนวคดิเรือ่งการตรัสรู้และเรือ่งโพธิสัตว์เป็น
หลัก เหมือนพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ คือรู้แจ้งเห็น
จริงก่อนแล้วจึงนิพพาน แต่สายเราไม่ใช่ สายเรา
มุ่งนิพพานเลย 

นิพพานกับตรัสรู้ต่างกัน  
 นิพพานคือปลายทาง คนที ่ตรัสรู ้แล้วจะ
นิพพานหรือไม่ก็ได้ เขาจึงมุ่งเส้นทางการตรัสรู้
ไม่ใช่เส้นทางนิพพาน หมายความว่าในหลักคิด 
ความเชื่อของนิกายตันตระนี้ พระโพธิสัตว์ยังมีอยู่ 
เมื่อตรัสรู้แล้วก็เอาความรู้มารับใช้มวลมนุษยชาติ 
มาด�ารงสัทธรรมไว้ ไม่ตัดช่องน้อยแต่พอตัวไป
นิพพาน ยังคงท�างานช่วยเหลอืสรรพสัตว์ แก้ทกุข์
ของคนที่ยังจมอยู่ในกิเลสตัณหา หมายความว่า
แนวคิดของเขามี ๒ โลกที่ด�ารงอยู่ด้วยกัน โลก
ของโพธิสัตว์กับโลกของมนุษย์ โลกของโลกียะ
กับโลกของโลกุตระ สองโลกนี้ต้องด�ารงอยู่ด้วย
กนั คือคนภูฏานจะเลือกอยู่ในโลกไหนก็ได้ ถ้าใช้
ชีวิตแบบฆราวาสก็มารับศีล 5 ส่วนใหญ่เขาจะมี
คล้ายๆ ศีล 5 ของเรา คือ คุณก็แต่งงานมีชีวิต
ตามปกติ มีศีลมีธรรม ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่ลัก
ขโมย ไม่ประพฤติผืดในกาม ไม่พูดโกหกและไม่ดื่ม
สรุาเมรยัของมนึเมา เขาเน้นเรื่องบารม ีโพธธิรรม
ในมิติบารมี เน้นเมตตา  ต้องมีเมตตาสูงมาก เขา
มีมิติกับความศรัทธาสูงและแก่กล้ามาก

โลกแห่งโพธิสัตว์
 สายพุทธ เขาแน่นมาก คนธิเบต คนภูฏาน
เขาไหว้พระต่างจากคนไทย ของเขาจะนอนราบ
ไปทั้งตัว อวัยวะทุกส่วนของร่างกายน้อมกราบ
ด้วยความศรัทธาต่อพระโพธิสัตว์ คือ ของเรา
พระพุทธเจ้าไม่มีแล้ว จึงจ�าเป็นต้องมีรูปเคารพ 
ของเขามีโพธิสัตว์ที่มีตัวตนแม้ในปัจจุบัน เพราะ
ฉะนั้นเวลาเขาไหว้คือไหว้โพธิสัตว์ที่ยังด�ารงอยู่
เพราะท่านไม่ได้ไปไหน ถึงเสียชีวิตแล้วก็ไม่ไปไหน
ยงัช่วยมนษุย์อยู ่เขามโีลก 2 โลก โลกหนึ่งคอืโลก
แห่งโพธิธรรมหรือโพธิสัตว์ที่ยังเชื่อมกับคนภูฏาน
ได้โดยตรง เป็นโลกที่เขาสัมผัสได้ตลอดเวลา ของ
เราสัมผัสไม่ได้เพราะเราเป็นเถรวาท สัมผัสไม่ได้
หรอก เราไม่มีเรื่องราวของพระโพธิสัตว์
 ชาวภูฏานมีชีวิตแบบฆราวาส นับถือพระ
โพธิสัตว์ ผูกชีวิตไว้กับวัด วัดเป็นศูนย์กลาง
ของชีวติ และวดักับวงัก็อยู่ด้วยกัน หมายความ
ว่ากษัตริย์เองก็เป็นโพธิสัตว์ เช่น กษัตริย์จิ๊กมี ่
พ่อขุนรามค�าแหง รวมทั ง้พระบาทสมเด็จ-
พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดชของเรากค็อืโพธสิตัว์ 
หน้าที่ของกษัตริย์คือดูแลทุกข์สุขของประชาชน 
ใครเดือดร้อนท่านก็ลงไปดู ไปแก้ปํญหา ไป 
ช่วยเหลอื องค์ไหนไม่ปฏบิตัตินในสายโพธสิตัว์กจ็ะ
ถูกต�าหนิทั่วประเทศ ท่านต้องเป็นโพธิสัตว์
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การเสด็จมาเมืองไทย
ของกษัตริย์ภูฏานในยามนี้ มีนัยลึกซึ้ง 
 กษัตริย์จิ๊กมี่ท่านก็เหมือนพระญาติ ท่านทรง
เป็นพระญาติทางธรรม ทางพระโพธิสัตว์ ท่าน
จึงทรงเสียพระทัยมาก รีบเสด็จมาร่วมถวาย 
สกัการะพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว
ภมูพิลอดลุยเดชก่อนเลย ก่อนเสดจ็มากท็รงให้ชาว
ภฏูานจดุเทยีน สวดมนต์ถวายแสดงความอาลัยทั่ว
ประเทศ เพราะท่านเองก็ทรงเป็นกษัตริย์โพธิสัตว์ 
ที่หลงเหลืออยู่ ประเทศที่กษัตริย์มีฐานโพธิสัตว์
แน่นหนามากก็มีประเทศไทย ภูฏาน และธิเบต

ความหมายของอาณาจักรศาสนา
 ค�าว่าอาณาจักรในศาสนานั้นไม่มีในแนวคิด
ของตะวันตก เพราะตอนที่พัฒนาขึ้นเป็นทุนนิยม
นั้น เขาปฏิเสธความยิ่งใหญ่ของศาสนา เวลาที่
คนตะวนัตกมองกลับไปในอดีต ค�าว่าอาณาจักร
แห่งศาสนาคือค�าที่หายไป มีแต่เรื่องทาส เรื่อง
ศักดนิา เพราะทนุนิยมต้องมทีาส เม่ือไปศกึษาประ
วัตสิาสตร์โลกจรงิๆ จะพบว่าอาณาจกัรแห่งศาสนา
คือความรุ่งเรืองสูงสุด ในยุคโบราณ ไม่มียุคไหน

รุง่เรอืงเท่า ยกตวัอย่างเช่นสโุขทยั เป็นอาณาจกัร
ทางศาสนา เราไปอ่านศลิาจารกึซึ่งมผีูท้ี่ไม่เชื่อและ
กล่าวหาว่าพ่อขุนรามค�าแหงแต่งเรื่อง “ในน�้ามี
ปลา ในนามีข้าว คนก็เสรี ใครใคร่ค้าช้างค้า 
ใครใคร่ค้าม้าค้า” ซึ่งต่อมามผีูก้ล่าวว่าสโุขทยัเป็น
รัฐทาส และคนที่ท�าให้เกิดความเชื่อนี้คือคุณจิตร 
ภูมิศักดิ์ นักประวัติศาสตร์ที่ท�าลายประวัติศาสตร์ 
มองว่าอาณาจักรศาสนาเป็นรฐัทาสหมด เขาเขียน
งาน เรื่อง“โฉมหน้าศกัดนิาไทย” อธบิายว่าสโุขทยั
เป็นรัฐทาส เนือ่งจากมีค�าว่า “ข้า” เขาคิดว่ามา
จากค�าว่า “ขี้ข้า” ที่แปลว่าทาส ที่จริงสุโขทัยเป็น
อาณาจักรศาสนา ไม่ใช่อาณาจักรทาส พวกข้านี่
คือพวกข่า ชาวเขาที่ลงมาท�างานรับจ้างเกี่ยวข้าว 
ท�างานได้ค่าตอบแทน ไม่ได้ถูกบังคับ โดนตีหรือ
โดนล่ามโซ่
 อาณาจกัรขอมกเ็ช่นเดยีวกนั นกัประวตัศิาสตร์
ตะวันตกก็มองว่าพวกนี ้ต ้องจับทาสมาบังคับ
สร้างปราสาท แต่ความจริงคือถ้ามองดูศิลปะ
ที ่เขาตกแต่ง อาณาจักรขอมมีศิลปะชั ้นยอด
สวยงามขนาดนี้ จะป็นผลงานของทาสหรือ ซึ่งก็
หมายความว่าอาณาจักรที่สร้างขึ้นใหญ่ขนาดน้ีได้
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จากพลังศรัทธาในศาสนาที่เขานับถือ พลังนี้ท�าให้
เขาทุ่มเทเพื่อสร้างอาณาจักรที่งดงาม และย้อน
ไปถึงจักรวรรดิโรมันหรืออาณาจักรอื่นๆจะเห็น
ว่าไม่มียุคไหนยิง่ใหญ่เท่ายุคศาสนา โรมันเองแม้
เป็นอาณาจักรทาสมาก่อน ก็มารุ่งเรืองมากตอน
เอาศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจ�าชาติ การที่คน
ไปเข้าใจตามตะวันตกนั้น เพราะไปเอาวัตถุ เอา
เทคโนโลยีม่าเป็นตัววัด ปัจจุบันเทคโนโลยีมันยิ่ง
ใหญ่มาก เราก็ไปเชื่อตาม

อาณาจักรศาสนาสร้างความรุ่งเรือง
ให้แก่สังคมในอดีต 
 ไม่ใช่เฉพาะที ่ภูฏาน ที ่ธิเบตด้วย ศาสนา
เป็นพลังที่ก่อตัวขึ้นมาหลายจุดในโลก เช่น ใน
อินเดียมีพุทธ มีฮินดู โลกตะวันตกมีศาสนาคริสต์ 
ตะวันออกกลางมีอิสลาม จีนมีพุทธ มีขงจื๊อ ม ี
เล่าจื๊อ ลัทธิเต๋า ในประวัตศิาสตร์ยคุที่รุง่เรอืงที่สดุ
ของทุกแห่งคือ ยุคอาณาจกัรศาสนา เช่น จนีรุง่เรอืง
ที่สุดสมัยราชวงศ์ถังที่รับพุทธเข้าไปผสมกับเต๋า 
ขอมก็เหมือนกัน ปราสาทที่เราเห็นก็เป็นวัด เรียก
ว่านครวัด พุกามของพม่าก็เป็นเมืองเจดีย์ หรือ
ปฐมเจดย์ีของไทยก็มาจากพลงัศรทัธาทางศาสนา
เพราะฉะนั้นพื้นฐานของอาณาจักรคือศาสนธรรม 
ธรรมท�าให้ลดความร้อนแรงของสงคราม ไม่ว่า
ศาสนธรรมสายไหน
 ภูฏานยังรักษาอาณาจักรศาสนาไว้ได้ ธิเบต
กเ็หมือนกนั สังเกตดูอนิเดียไม่รบกับใคร ไม่ไป
ท�าร้ายใคร ไม่เอาเปรียบใคร แม้ว่าเขาจะด่ากัน
ไปด่ากันมา แต่ไม่ตีกัน พอเสร็จแล้วก็แยกย้าย
กันไป จีนเองก็ยึดหลักขงจื ๊อ ไม่ไปรุกรานใคร 
ความเจริญต้องมากับสันติ สงครามไม่ท�าให้เจริญ 
ฝรั่งสอนว่าการที่คนสู้กันคือการปฏิวัติ จริงๆคือ
การท�าลายล้างผลาญกัน แต่ถ้าเมื่อไหร่คนสงบ 
ศิลปวัฒนธรรมก็เกิดอย่างงดงามอย่างยคุเรอเนส-
ซองก์ ยุคสุโขทัยที่ศิลปะเราวิจิตรบรรจง สวยงาม
สุดๆ ทั้งนี้เพราะศิลปะมาจากใจที่งาม  ศิลปะกับ
ใจเป็นเรื่องเดียวกัน ถ้าใจไม่งาม ศิลปะไม่งาม ถ้า

ดูภาพเก่าๆสมัยโบราณ เราจะรู้ว่าปัจจุบันศิลปะ
เสื่อม ยุคทุนนิยม ศิลปะเสื่อม จิตใจเสื่อม ผู้คน
มีปัญหากันหมด ถูกกิเลสตัณหาครอบง�า ดูง่ายๆ 
เพลงไทยโบราณเพราะไหม ฟังแล้วสงบเยน็ สมถะ 
แต่เพลงสมัยใหม่เร่าร้อน โครมคราม ฟังไม่รู้เรื่อง 
อย่างนี้ไม่ใช่ศิลปะหรอก หรือดูชามเบญจรงค์ คน
ท�าต้องสงบจึงค่อยๆเขียนลวดลายสวยงามอย่าง
นั้นได้ เขาเขียนด้วยใจ ไม่ใช่ด้วยสมอง คนแต่ง
เพลงกแ็ต่งด้วยใจ ศลิปะโบราณจงึได้จากธรรมชาต ิ
คนสัมผัสความงามของธรรมชาติแล้วถ่ายทอด 
ออกมาเป็นศิลปะ ดังนั้นศิลปะโบราณจึงสวยงาม
มากเพราะคนโบราณนับถือธรรมชาติ อยู ่กับ 
ธรรมชาติจริงๆ

 ช่วงศาสนารุ่งเรืองเป็นช่วงแห่งความสงบ 
คนมีศรัทธาต่อศาสนา โบสถ์ของฝรั่งยิ่งสวยมาก 
ตกแต่งด้วยศิลปะ หรือที ่หลวงพระบางก็เป็น
ศิลปะที่ง่ายและงาม คือ มันออกมาจากจิตใจคน 
เพราะในยุคศาสนาคนอยู่กันอย่างมีความสุข คือ
การมีดุลยภาพ อย่างผมไปภูฏานก็ไปดูดุลยภาพ 
มนุษย์กับธรรมชาติต้องอยู่ด้วยกัน ชีวิตคนอยู่กับ
ธรรมชาติอย่างง่ายๆ รูปภาพคนจีนโบราณเวลา
เขาวาดภาพภูเขาสวยงามมาก ภูเขาใหญ่โต มีคน
เล็กๆอยู่ในภาพ หมายความว่า คนเป็นส่วนหนึ่ง
ของธรรมชาติ ไม่ใช่ธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของ
มนุษย์ แต่ภาพปัจจุบันนี้ เราจะเห็นมนุษย์ไปยืน
เด่นผงาดบนยอดเขา 
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วัฒนธรรมตะวันตกโตมาจากความเชื่อ
ในมนุษยนิยม 
 มนุษย์มีสมอง เมื่อเราฉลาด เราก็เป็นอย่าง
ไอน์สไตน์ มีความฉลาดมากรู้มาก ที่จริงไอน์- 
สไตน์เป็นคนละระดับกับพระพุทธเจ้า แต่คนไทย 
ไปเข้าใจว่าไอน์สไตน์ฉลาดเท่าพระพุทธเจ้า 
ไอน์สไตน์สมองดี คดิเก่งแค่จติคดิ แต่พระพทุธเจ้า
มทีั้งใจด้วย ใจกับจติไม่เหมือนกนั  จติผูกด้วยอตัตา 
คนที่คิดว่าตวัเองเก่ง อโีก้สูงมาก รวมทั้งไอน์สไตน์
ด้วย แต่พระพุทธเจ้านั้นมิติท่านคือมิติใจ มิติ ใจ
ของท่านนั้นใจงาม ใจกว้าง ใจดี ใจกว้างกว่าจิต 
 พระพทุธเจ้าอธิบายธรรมแบบกว้าง ท่านไม่ว่า
อะไรถูกอะไรผิด คนไม่เข้าใจที่ท่านพูด   มิติของ
สมองจะได้ระดับหนึ่ง  และอธิบายทุกอย่างเป็น
กฎเกณฑ์  ค้นหากฎว่าโลกขึ้นอยู่กับอะไร แต่มิติ
ของใจ พระพุทธเจ้าทรงบอกว่าเป็นอนิจจัง พลิก
ผันได้หมด เมื่อสวงิไปซ้ายแล้วกส็วิงไปขวา จะเกดิ
อะไรก็ได้จากมีไปสู่ไม่มี หรือจากไม่มีไปสู่อะไรก็ได้
ไปได้ทุกทาง แล้วกฎคืออะไร กฎเคลื่อนไปได้ทุก
ทาง เปลี่ยนไปตลอดเวลา นี่คือการอธิบายของ
พระพุทธเจ้า ไม่มีอะไรตายตัว ไม่มีอะไรขาวอะไร
ด�า วิทยาศาสตร์ยังมีขาวกับด�ามีถูกมีผิด แต่พุทธ
ไม่มี พุทธกว้างด้วยใจจริงๆ อย่างเรามองบางคน
ว่าเลว  ลึกๆ เขาก็มีดีใช่ไหม บางคนท�าเลวเพราะ

เขาท�าเพื่อลูก เราก็ว่าแม่มันเลวแม่มันโกง ที่จริง
ดีเลวก็อยู่ในคนเดียวกันนั่นแหละ ทุกอย่างต้องมี
เกินกว่า  ๒ ด้าน  ด้านนี้เป็นอย่างนี้ด้านโน้นก็อีก
อย่าง ด้านอื่นๆ ก็ต่างไปอีก นี่ก็อธิบายอย่างพุทธ 
ทุกอย่างอนิจจัง เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในมิติของ
สมองกับมิติพุทธนั้นต่างกัน คนละระดับ คนละชั้น  
วิทยาศาสตร์เองสอนคนให้ฉลาด มีสมองดี แต ่
อาจใจต�่าใจทรามก็ได้
 ตัวอย่างเรื ่องที ่เป็นข่าวใหญ่โตในอเมริกา  
ต�ารวจยิงคนไม่มีอาวุธ ยิงทิ้งไม่รู้กี่คน พวกผิวด�า
ถูกฆ่าทิ้งเพราะอะไร เพราะวัฒนธรรมตะวันตก 
หนงัตะวันตกมแีต่เรื่องฆ่ายงิกนั หรอืในหนงัที่สร้าง
ขึน้มีไอ้ตัวประหลาดออกมาฆ่ากันๆๆ ท�าลายกัน 
ทกุวินาท ีล้วนแต่ส่งเสรมิความรนุแรง แล้วกส็ร้าง
ซูเปอร์มนุษย์ เขาไม่สนใจมนุษย์ แต่ไปชื่นชอบ 
ซูเปอร์แมนยิ่งใหญ่เหนือโลก เหนือมนุษย์คนอื่นๆ 
มอีภินิหาร มพีลงัมหาศาล และทีต่�ารวจยงิคนผิวด�า 
เขาไม่รูส้กึว่าผดิ จนคนผวิด�าต้องออกมาเดนิขบวน
ต่อต้าน ซึ่งหมายความว่าระบบทุนนิยมได้ท�าลาย
จิตใจจนจะหมดสิ้นแล้ว ทุนนิยมท�าให้คนบ้าเงิน 
บ้าอ�านาจ บ้าความรุนแรง และคนที่ไปท�าร้าย
ประเทศอื่นอย่างอเมริกา อยู่ดีๆก็ไปทิ้งระเบิดที่
ซีเรีย ฆ่าคนตายนับล้าน ไปท�าลายล้างเขา ชาว-
บ้านไม่รู้อีโหน่อีเหน่ ลูกเล็กเด็กแดงต้องอพยพทิ้ง
บ้านทิ้งเมือง เด็กๆ กลายเป็นก�าพร้า 

ฝรั่งบอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์การเมือง 
 ที่จริงมนุษย์เป็นสัตว์ศาสนาเพราะศูนย์กลาง
มนุษย์อยู่ที ่ใจ  อย่างอริสโตเติ้ลบอกว่ามนุษย์
เป็นสัตว์การเมือง เพราะมันตีกัน ฆ่ากัน ท�าลาย
กัน นั ่นคือเรื ่องของสงคราม จึงมองการเมือง
เป็นเรื่องสงคราม นั่นคือสัตว์การเมือง แต่ท่าน 
มหาตมา คานธี เคยพูดว่าถ้าการเมืองไม่มีศาสนา
ใช้ไม่ได้ ศาสนาต้องบงการการเมือง ให้การเมือง
รับใช้ศาสนา แล้วการเมืองจะแปรเป็นสันติธรรม 
เป็นอหิงสา เอาอหิงสาใส่ในการเมืองก็เป็นการ
ต่อสู้ด้วยความสงบ การเมืองจะได้ไม่เต็มไปด้วย
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การคดโกง การคอร์รัปชั่น การเอารัดเอาเปรียบ 
กษตัรย์ิก็ดูแลประชาชน ข้าราชการกไ็ม่คอร์รปัชั่น 
ประชาชนก็เป็นคนดมีศีลีธรรมพราะมศีาสนามาค�า้
ยันการเมืองไว้ 
 ดังนัน้การฟื ้นฟูประเทศ ต้องเริม่จากการ
ฟื้นฟูศาสนธรรมก่อนให้กลับคืนมา ให้มั่นคง อย่าง 
ท่านพุทธทาสเคยว่าไว้ธรรมต้องกลับมา ไม่อย่าง
นั ้นโลกาจะวินาศ ถ้าเราหยุดวัฒนธรรมตะวัน
ตกไม่ได้ ศาสนธรรมจะถูกกวาดล้างออกไป เห็น
ไหมเด็กๆถูกส่งไปล่าโปเกม่อนกันหมด ไม่มีศาสน
ธรรม อยู่ในสมองเลย เพราะระบอบทุนนิยม
สามานย์เข้าไปบงการศาสนาและยังมีบางลัทธิ
นิกายบางความเชื่อก็ได้แต่ส่งเสริมความเชื่อผิดๆ 
ให้คนหิวเงิน อยากได้แต่เงิน

ปรากฏการณ์ที่พระโพธิสัตว์องค์หนึ่งสิ้นไป
 โพธิสัตว์ไม่เคยสิ้นไป โพธิสัตว์ท่านด�ารงอยู่
เพื่อค�้าจุนโลก แต่จะนิพพานก็ได้ นิพพานเป็นอีก
เรื่องหนึ่ง หมายถึงว่าท่านไม่กลับมาเกดิเป็นมนุษย์
อีก คอืไม่กลบัมาเกดิ แต่ยงัไม่จบ ท่านยงัด�ารงธรรม
เป็นโพธิสัตว์อยู่ พระโพธิสัตว์ไม่เคยจากโลกนี้ไป 

ความเป็นโพธิสัตว์มีได้ในทุกคน
 ความเป็นโพธิที่อยู่ภายในเราแต่ถูกกดไว้โดย
อัตตา กิเลสและตัณหาที่กดโพธิของเราไว้ สมัย

ยงัเดก็ทกุคนมโีพธ ิแต่พออตัตามนัใหญ่ข้ึน โพธถิกู
กดไว้เพราะเราไปสนใจแต่เรื่องจิต เรื่องท�าสมอง
ให้ฉลาดๆ จะแก้ไขได้ต้องหันมาท�าเรื่องใจเรื่อง
มายด์ฟุลเนส (mindfulness) ที่มันจะข่มจิตบ้า 
จิตชั่วร้ายในตัวเรา ถ้าข่มได้ ใจภายในเราก็ตื่น 
นี่คือวิถีโพธิสัตว์ 
 การเดินทางครั้งนี ้ผมไปเรียนมายด์ฟูลเนส 
(mindfulness) เพราะผมรู้สึกว่า มายด์ของผม
ยังไม่เต็ม ยังไม่เป็นมายด์ฟูลเนส คือ ถ้าไม่ศรัทธา
ก็มายด์ฟุลเนส (mindfulness)ไม่ได้ มายด์ที่อิ่มที่
เต็มจะไม่เกิด พูดถึงโพธิสัตว์ ต้องเข้าใจหลักการ
ส�าคัญที่สุดคือความเมตตา ถ้าพลังเมตตาของ
คุณไม่พอ คุณก็ไม่ได้มายด์ฟุลเนส (mindfulness) 
ไม่มีทางเลย นีเ่ป็นจุดอ่อนของผมเพราะ ๑. ผม
เป็นปัญญาชน ผมไม่ศรัทธาอะไรก็เที่ยวตั้งค�าถาม 
ไปหมด ๒. แม้จิตผมจะดี แต่บางครั้งที่เกลียดใคร 
เราก็เห็นพลังไฟลุกโชนอยู่ข้างใน เป็นพลังความ
ร้อนที่คุมเราไว้เพราะเมตตาเรายังมีน้อย  ผมจึง
ต้องสร้างศรัทธากับความเมตตา ตอนนี้เริ่มดีขึ้น 
คือเมื่อมายด์ฟูลเนส (mindfulness) มันเต็มขึ้น
พลังใจมันยิ่งใหญ่ขึ้น เมื่อเราได้อัดพลังกุศลเข้าไป
ที่ใจ ทกุข์กเ็กอืบไม่เหลอืเลย คนเรามมีายด์ฟลุเนส 
(mindfulness) แล้วความทุกข์จะน้อยลง อัตตาก็
ลดโดยธรรมชาตขิองมนั เพราะเมตตากบัอตัตาจะ
เป็นปฏิภาคต่อกัน

••
พูดถึงโพธิสัตว์

ต้องเข้าใจหลักการส�าคัญที่สุด คือ ความเมตตา 
ถ้าพลังเมตตาของคุณไม่พอ

คุณก็ไม่ได้มายด์ฟูลเนส (mindfulness)..
คนเรามีมายด์ฟูลเนส (mindfulness)

แล้วความทุกข์ก็จะน้อยลง
อัตตาก็ลดโดยธรรมชาติของมัน

เพราะเมตตากับอัตตาจะเป็นปฏิภาคต่อกัน
••
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26 •   เราคิดอะไร

 น่าเสียดายที่ธรรมกายมกีารอ้างองิ “ทานสูตร” 
จากพระไตรปิฎก แต่เอามาอธิบายขยายความไป 
ตามอัตโนมัติของตัวเอง จนออกนอกลู ่แต่ไม่
นอกทางที ่จะหาสตางค ์เข ้าย ่ามของตัวเอง
ดังตัวอย่างค�าอธิบายดังต ่อไปนี ้ “..เกิดบน
สวรรค์ชั ้นจาตุมหาราชิกา	(สวรรค์ชั ้นต� ่าสุด)
มีหลายสาเหตุ  คือ  เมื ่อครั ้งเป ็นมนุษย์ท�าบุญ
ไม่ค่อยเป็น ไม่รู ้หลักการท�าบุญ  และไม่ค่อยได้
สั ่งสมบุญ นาน ๆ   ท�าครั ้งหนึ ่ง    เมื่อท�าก็ท�าน้อย 
หรือท�าบุญเอาคุณ  บุญที ่ได้ก็ไม่บริสุทธิไ์ม่สมบูรณ์ 
บาปในตัวก็มีอยู่  แต่ว่าบุญมากกว่าเมื่อละโลกใจนึกถึง
บุญก่อนก็ไปสวรรค์ชั้นนี้” (จาก GL ๑๐๒ ปรโลกวิทยา)
 กลายเป็นว่าได้สวรรค์ชั้นต�า่เพราะนานๆ 
ท�าครั้งหนึ่ง หรือเมื่อท�าก็ท�าน้อย ซึ่งเนื้อหาเหล่า

นี้ไม่มีระบุไว้ในพระไตรปิฎกแต่อย่างใด และ
ไม่ยอมบอกด้วยว่าทีท่�าบุญไม่ค่อยเป็น หรือไม่รู้
หลักการท�าบุญนั้นก็เพราะไปท�าอย่างที่ธัมมชโย
สอนนั่นแหละ โดยให้ตั้งจิตหวังได้ (ผลตอบแทน
มากมาย) - ผูกพัน (เป ็นตัวกูของกู) - สั ่งสม 
(ให้กี่ครั้ง ๆ  ก็จ�าไว้) ในการให้ทาน-แล้วก็มุ่งหวัง
ว่าผลทานนี้เมื ่อตายไปแล้วจะได้เสวยผลอีก 
นานบัชาต ิ นี่คอืสาเหตขุองการได้เป็นเทวดาชั้นต�่า 
เพราะท�าทานแล้วหวังผลตอบแทนมากมาย 
ดงัที่พระพทุธเจ้าทรงระบกุารท�าทานแบบผดิ ๆ  
(เพราะคดิโลภในผลตอบแทน) นี้เอาไว้ในทานสตูรว่า 
“บคุคลบางคนในโลกนี้ ยงัมคีวามหวังให้ทาน - มจีติ
ผูกพันในผลให้ทาน - มุ่งการสัง่สมให้ทาน - ให้ทาน
ด้วยคิดว่า เราตายไปจักได้เสวยผลทานนี้” 

ท�าทานแบบธรรมกาย
ท�าไมจึงได้“นรก”?!

4
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อันตรายของธรรมกาย
         • พ่อครูสมณะโพธิรักษ ์

 ค�าว่า “กดขีข่่มเหง” อาตมาจะยกตัวอย่าง
การกดขี่ข่มเหงที่เลวร้ายที่สุดให้ฟังในศาสนาพุทธ
ที่ชื่อว่าส�านักธรรมกาย เป็นส�านักที่กดขี่ข่มเหง
ซับซ้อนหลอกชาวโลกอย่างสนิทสนมที่สดุ จนกระทั่ง 
ทุกคนกลายเป ็นคนไม ่มีทิฏฐ ิของตนเองเลย 
ครอบง�าจนกระทั่งทฏิฐิวิบตัไิปตามเจ้าส�านกั  แล้วจะ 
พาขึ้นเขาลงห้วย ลงนรก ขึ้นสวรรค์ขี้หมขูี้หมาอะไร 
ก็เชื่อไปหมด ขอยืนยันว่าเป็นสวรรค์ข้ีเก๊ สวรรค์ข้ีหลอก
 สวรรค์ของธรรมกาย คือ “นรก!” เพราะเป็น
นรกที่เอาค�าว่าเทวดาคอืสวรรค์ ๖ ชั้น เอาภาษามา
หลอกมนษุยชาตใิห้หลงใหล หลงตดิยดึ หลงเพ้อพก 
สุดปลื้ม ให้เขาเชื่อค�าหลอกอย่างสนิทใจที่สุดเลย
 นี่แหละคือการกดขี่ทางปัญญาให้เป็นคนไร้
ปัญญา  มแีต่ความหลงใหลและอวิชชาเต็มบ้องเลย 
เป็นการกดขี่ที ่ใช้เลศเล่ห์หลอกลวงเพราะท�าให้
ดูเป็นของดีงาม การจะหลอกคน เขาไม่เอาของ 
เลวร้ายมาหลอกคนหรอก ไม่เอาหน้ายกัษ์หน้ามาร 
มาหลอก แต่เอาหน้าสวยหน้าหล่อหน้าดงีามมาหลอก 
แล้ว เอาหน้ากากหลอก ๆ  พวกนั้นมา แล้วประกาศว่า 
นี่คือความดี เขาก็เอาสิ่งที่ดีที่ตื้น ๆ  มาหลอก
 เขาไม่มีภูมิปัญญาจะเข้าใจหรอกว่า  สิ่งที่เขา
สั่งสอนเน้นย�้านั้นเป็น “ภพ” ที่มนุษย์ติดยึด

 มนษุย์ในโลกนั้นเกดิมากอ็วิชชา ตดิยดึสวรรค์ 
๖ ชั ้นนี ้ทั้งนั ้น แม้แต่ศาสนาอื่น เขาก็หลงใน 
สวรรค์ ๖ ชั้นนี้ คือสวรรค์แห่งลาภ ยศ สรรเสริญ 
โลกยีสขุ เป็นสขุทางกาม เป็นสขุทางอตัตา แล้วคน 
กเ็พ้อฝันอยากได้สวรรค์นี้หมด ธรรมกายเอาสวรรค์ 
นีม้าปั ้นรูปแปลงโฉมหลอก จนกระทั ่งคนหลง 
งมงายติดในสวรรค์ อยากได้สวรรค์ จมดิ่งอยู่กับ 
สวรรค์ ชีวิตนี้มีแต่สวรรค์กับสวรรค์
 ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ล้างภพจบชาติ ล้าง
ภพสวรรค์ ล้างนรก  เพราะนรกไม่มีภพหรือภพที่
มีแต่สวรรค์ ๖ ชั้นที่มนุษย์ต้องการ แต่มีความโง่ที่
ซ้อนอยู่กับ “สวรรค์ของฉัน” นี่แหละคือนรก!
 อนัดบัแรกคอื เมื่อตายไปจะต้องได้ภพสวรรค์ 
นี่คือโง่อันดับแรกที่สุด
 ระดับรองลงมา คือ การสั่งสมสวรรค์
 แล้วก็มา ผูกพันในสวรรค์
 โง่อันดับต้น ๆ  จริง ๆ  ก็คือสร้างจิตที่หวังใน
สวรรค์ ตัวอย่างอย่าง ธรรมกาย เป็นต้น ทั้งวาด 
ทั้งเขียน ทั้งบรรยาย ทั้งบอก ทั้งตั้งรูปตั้งร่าง 
ตั้งต่ออะไรต่ออะไรไปจนกระทั่งซ้อนเข้าไปในความ
ไม่มีตัวตน ใส..ใสกว่า..ใส..ใสกว่า...จริง ๆ  แล้วไม่มี
ตัวตนหรอกนะ เป็นอรูป เป็นความว่างใสอย่างนี้
เป็นต้น ก็สมมุติซ้อนเข้าไปแม้มันไม่มีแล้ว ใสมัน
ไม่มหีรอก ใสมนักใ็สใด ๆ  ตามแต่ใครจะใสน่ันแหละ 
แต่จะซ้อนสมมุติไปให้ใส จะใสขนาดไหนก็สมมุติ 
กนัไป คนกจ็นิตนาการตาม และกไ็ปป้ันส�าเรจ็ด้วย
นะ ป้ันส�าเรจ็กเ็ป็นของใครของมนั แล้วกเ็ป็นความ
รู้สึกว่ามันมีจริง ๆ
 เพราะฉะนั้นคนที่ไม่รูจ้กัความจรงิที่มนัเป็นภพ
เป็นชาติ ตายไปแล้วจึงมีสิ่งเหล่านี้กันทั้งนั้นเลย 
ไม่ว่าชาติไหน ไม่ว่าศาสนาไหน ยิ่งศาสนาพุทธใน
เมืองไทย มันกลายเป็นยอดนิยาย สร้างมอมเมา
กันมหาศาล ส�าหรับคนที่ตายไปแล้ว
 ที่จรงิแล้วหลบัตามนัมดือย่างเดยีว อ้ายที่เหน็
แสง-ส-ีใสต่าง ๆ  นานา กเ็ป็นของลวง  ตัง้แต่เป็น ๆ  
มันก็เป็นของลวงแล้ว แล้วยังมาดันหลอกว่าใส
อย่างนี่นะ แล้วก็ใสอีก ใสยิ่งกว่านี้อีก ใส มันมีแต่
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ตอนเป็น ๆ  คณุได้เปรี้ยวหวานมนัเคม็ตามที่ยดึกส็ขุ 
แต่ว่าตายไปไม่ได้สิ่งเหล่านั้น มีแต่อยาก ๆ ๆ ๆ 
จะดิน้มากมายอย่างทุกข์ทรมาน ตายไปมีแต่นรก 
อยาก ๆ ๆ ๆ จะดิ้นของจิตวิญญาณ
 ผู้บรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าจะชัดเจนว่า
สวรรค์นี่มันเท็จ นรกนี่มันจริง เพราะสวรรค์มันก็
คือสุข หรือสุขขัลลิกะ (สุขหลอกลวง) แต่นรกนั่น
มันจริง เพราะว่ามันเป็นอนุสัย มันไม่ได้ล้างง่าย ๆ  
ไม่ได้ออกง่าย ๆ  ตายไปมันไปด้วย แต่สวรรค์มันไม่
ไปด้วยนะ ความจริงสวรรค์มีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น 
ตายไปแล้วมีแต่สวรรค์เพ้อ ที ่มันเป็นเรื ่องเพ้อ
เพราะไปสร้างเทวดาวิมานปลอมเยอะ  แล้วไป
หลอกให้คนสร้างวิมานตามเป็นภพชาติมากมาย
อย่างธรรมกาย
 ความจริงมีอยู ่ในปัจจุบันเท่านั ้น ในอดีต
ไม่มี ตายไปแล้วมันไม่มีปัจจุบันหรอก มันมีแต่อยู่ 
ในภพ พระพุทธเจ้าบอกว่า คุณตายไปแล้วก็เป็น
สัมปรายิกภพ ภพข้างหน้าที่คุณตายแล้วมันก็จม
อยู่ตรงนั้น ยิง่ผู้นัง่สมาธิมีนิโรธดับจิตดับเวทนา 
ตายไปก็เท่าที่ตนจะสร้างความควบแน่นของจิตได ้
อย่างอาฬารดาบส อุทกดาบส ตายไปก็จะตกใน
ห้วงนั้นนานมาก ตอนเป็นนิโรธดับได้ ๗ วันแต่
ตอนตายไปจะเป็นแบบนั้น ๗ หมื่นปี เพราะไม่มี
อะไรหมุนเวยีน จิตคณุไม่มีอะไรสะดุดเลย ไม่มีไก่
มาขันปลุกเอกอี๋เอ๊ก ๆ  คุณจะจมในนั้นนานมาก 
น่าเกลียดน่ากลัว ส�าหรับคนนั ่งสมาธิแบบนี ้
...จนพระพุทธเจ้าทรงอุทานถึงอาฬารดาบสและ
อุทกดาบสว่า  “โอหนอ... น่าเสียดายอาจารย์
ทั้งสอง ฉิบหายจากความดีเสียแล้ว!” 
 ดงันั้นค�าว่า “กรรม” จงึยิ่งใหญ่ในศาสนาพทุธ 
โดยเฉพาะกรรมที่เป็นมโน กรรมที่เป็นพฤติกรรม
ของจิต เราจะรู้ได้ง่าย ๆ  แค่ทางกายกรรม วจี
กรรม แต่มโนเราไม่ได้ไปตามรู ้  เหมอืนการกระท�า
ทางกายหรือทางวาจาที่พูดที่ท�า อันนี้เป็นประเด็น
ส�าคัญที่สุด ที่คนเราเข้าใจไม่ได้ 
 เมื่อคนเข้าใจไม่ได้ ไม่รู้ต้นทางถึงจิตที่ตั้งไว้จะ
ให้ไปในทศิทางไหน ไม่สามารถควบคมุดแูลทศิทาง

สร้างภพสร้างชาติอย่างเดียว เพราะฉะนั้นคนไม่รู้
อย่าว่าแต่ใสเลย หลอกไปใส ๆ  เลย หลอกยิ่งไม่ 
รู้เรื่องอะไรเลย หรือว่าหลอกเป็นตัวเป็นตน เป็น
รูปเป็นร่างเป็นอะไร มันยิ่งจะให้นึกเอาอะไรก็ได ้
(เช่น ท�าบุญที่วัดธรรมกาย จะได้พรั่งพร้อมไปด้วย
สมบัติทั้ง  ๓  ทั้งมนุษย์สมบัติ  ทิพยสมบัติ  แล้วก็
นิพพานสมบัติ  เป็นบุญแก้วสารพัดนึก  ซึ่งจะแปร
เปลีย่นไปเป็นทรัพย์สมบัติ  คุณสมบัติ  ลาภ  ยศ 
สรรเสริญ สุข มรรคผล นิพพาน ฯลฯ มากมาย 
ก่ายกองตามที่จะนึกคิดเอา)
 
นรก-สวรรค์เก๊!	ที่มโนกันขึ้นมามากมาย
เป็นยอดนิยายหลอกคน	!  

 เพราะฉะนั้นนิยายในเมืองสวรรค์เมืองนรกจงึ
มากมายมหาศาลและคนจะปั้นอะไรขึ้นมามีหมด
แหละ จะเป็นอะไรก็ได้ ก็ขนาดปั้นผีกระสือมีแต่
หัวและก็มเีครื่องในลอยในเมอืงไทยนะ มนักม็แีละ
คนก็เชื่อว่ามี เห็นไหม เออ มันจะอยู่ยังไง มีแต่ไส้
ไม่มีอะไรหุ้มเลย มีแต่เครื่องในลอยแล้วถ้ากระทบ
กับแก๊สต่าง ๆ  นานาแล้วมันจะอยูอ่ย่างไร มนัจะไม่
แสบเหรอ ก็ขนาดผิวหนังบาดไปนิดเดียวแสบจะ
ตายชัก อ้ายนี่มันเล่นเป็นพวงเลย แล้วเครื่องใน 
มันจะทนได้เหรอ เพราะข้างนอกมันมีสารพัดแก๊ส
สารพดัสิ่งที่จะกระทบ หากมกีารสงัเคราะห์แล้วมาท�า
ปฏกิริิยาทางเคมี จะเกดิอะไรข้ึน? นี่คอืสัจจะอธบิาย
แล้วเยอะแยะเลย แล้วมันก็เป็นไปต่าง ๆ นานา
 เอ้า สรปุเข้าเป้า ตายไปแล้วมนัไม่มคีวามจริง
เลย ความจรงิอาตมากส็รปุมาไม่รูก้ี่ทแีล้วว่า ความ
จริงมีแต่อยู่ในปัจจุบัน ตา หู จมูก ลิ้น กาย สัมผัส
อยู่นี่เท่านั้น ตายไปแล้วไม่มีความจริงเลย ตายไป
ที่จะได้รสอร่อยเหมอืนตอนมีร่างไม่มี ส่วนมากเป็น
อุปาทาน อนุสัยมีแต่อยาก ๆ ๆ  อยากได้ลาภ ยศ 
เพชรนิลจินดา ทองค�า ธนบัตร อยากได้เยอะ ๆ  
ตายไปไม่มีทั้งนั้น แต่ความอยากของคุณมีเยอะ
มาก ตายไปคุณไม่รู้ตัวหรอกว่ามันไม่มี แต่คุณก็
ดิ้นหา คุณคิดดูว่า ดิ้นหาในสิ่งไม่มีจะรู้สึกอย่างไร 
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นรกจริง ๆ คือสิ่งพิสูจน์ได้ในปัจจุบัน! !

 นรกไม่ใช่สิ่งลึกลับที่จะรู้ไม่ได้   ถ้าเรียนดี ๆ 
ก็รู้ได้ง่าย จะได้รู้ว่านรกคืออะไร นรกเป็นภพเป็น
ชาติอย่างไร?  นรกคือจิต จิตที่มันมีภพมีชาติ 
นั่นกค็ือนรก! ให้ชัดกว่านั้น  “นรก..คือจิตมัน
อยากได้นั่นแหละคือนรก!”  หรือจิตมันมีความ
เป็นตัณหาอยากได้นั่นแหละคือนรก ศาสนาพุทธ
สอนให้ดับสมุทัยคือตัณหา 
 เมื่อจิตเรามีความอยากได้ มันมีอาการนี้ไหม 
ถ้าอ่านไม่เป็น เข้าใจไม่ได้ ไม่รู้ว่าอาการอย่างนี้
คือความอยากหรือไม่อยาก ถ้ามันอยากเมื่อใด 
นั่นแหละคือนรก
 พระพุทธเจ้าท่านตรัสในพระไตรปิฎกเล่ม ๒๓ 
ในทานสูตร

 เรื่องก็คือพระพุทธเจ้าท่านตรัสกับพระสารีบุตร 
เรยีกว่าผู้มปัีญญาต่อผู้ที่มปัีญญามาคยุกนัรูเ้รื่องว่า 
ผู้ที่ท�าทาน เราพูดกันว่าทานเป็นความดี พูดยังไง

ของจิตที่จะไป ต่อให้มีความเห็นความเข้าใจจะไป
สวรรค์ แต่ไม่มคีวามรูท้ี่จะไปจดัการกบัมโนกรรมได้ 
แทนที่จะไปสวรรค์มันเลยพาไปนรก

กเ็ป็นสิง่ทีด่ ีพฤตกิรรมที่ท�ามาคอืทั้งกายกรรมและ
วจีกรรม เอาข้าวเอาน�้าเอาผ้ามาทาน แต่พระก็
พาท�าสอนให้ตั้งจิตไว้ผิด ๆ  โดย ๑. หวังในผลทาน 
๒. ผูกพันในผลทาน ๓. สั ่งสม (สันนิธิเปกโข) 
๔. สั่งสมภพชาติที่จะได้บริโภคผลทานในชาติหน้า  
ซึ่งอยากได้เมื่อไหร่ก็เป็นภพเมื่อนั้น 
 การอยากได้กค็อืตณัหา  อยากได้เมื่อไหร่ คณุ 
ก็ตั้งจิตด้วยตัณหาเมื่อนั้น  
 ๑. พอบอกว่ามจีติใจตั้งภพไว้กไ็ม่เข้าใจ  ๒. มจีติ 
อยากได้ อยากได้ก็คือตัณหา ตัณหาก็คือกิเลส    
จิตอยากได้ก็เป็นภพเป็นชาติแล้ว  แม้วจีกรรมก ็
พูดว่าให้ทาน แต่ใจขอให้ได้สวรรค์ ขอให้ได้อะไร
ต่าง ๆ  คือกายกรรมให้แต่ใจกลับสร้างภพชาติ
 ศาสนาพระพุทธเจ้าคือศาสนาที่ล้างภพจบ
ชาติ ดงัที่มตีรสัไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ “ดกู่อน 
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ภิกษุทั้งหลาย อุจจาระ, ปัสสาวะ, น� ้าลาย, 
น�้าหนอง, เลือด แม้มีประมาณน้อยก็มีกลิ่นเหม็น
ฉันใด เราย่อมไม่สรรเสริญภพ (ความวนเวียน
เป็นนั่นเป็นนี่) แม้มีประมาณน้อย โดยที่สุด แม้
เพียงลัดนิ้วมือเดียวฉันนั้น.”
 จะล้างภพได้ก็ต้องรู้จิตเราที่มีตัณหาเป็นเหตุ
ให้เกิดภพ
 ตัณหาคือตัวกิเลส ทั้ง ๆ  ที ่การท�าทาน มี
กายกรรมให้ออกไป วจีกรรมก็พูดเรื ่องทานคือ
ให้ แต่ใจกลับตั้งภพ ใจอยากได้ ใจเป็นตัณหา 
ใจเป็นกิเลส ใจจึงเป็นนรก ชัดไหม!!!
 พดูอย่างหนึ่ง ท�าอย่างหนึ่ง แต่ใจไม่เป็นอย่าง
ที่พูดและท�า  ทั้ง ๆ  ที่ก็มีความรู้ว่า ทานก็ดี ศีลก็ดี 
ก็คือการท�าดีทั้งนั้น แล้วการท�าดีนี้เพื่ออะไร เพื่อ
ให้เกิดบุญ ศาสนาพุทธนี้เป็นศาสนาที่ท�าให้เกิด
ผลส�าเร็จของบุญ บุญนี้เป็นสิ่งที่ท�าให้กิเลสวิบัติ 
มีหน้าทีท่�าลายกเิลส แต่เสร็จแล้วใจทีไ่ม่มีปัญญา
เข้าใจ หรือไม่มีปัญญาโยนิโสมนสิการ ไม่มีปัญญา
ท�าใจในใจที่แยบคายถ่องแท้ให้ถึงที่เกิดแล้วก�าจัด
กิเลสที่เกิด ท�าไม่เป็น ท�าไม่ได้
 เรียนรู้ปฏิบตัิธรรมของพระพุทธเจ้า ถ้าไม่
เข้าใจอย่างที่อาตมาว่า และไม่ได้ท�า   ก็ย่อมไม่
เกิดผลส�าเร็จ จะไปนั่งจนก้นแตกก้นยุบก็ไม่ได้เกิด
ผลแบบพระพุทธเจ้า
 เมื่อกายกรรมวจีกรรมท�า  ที่ส�าคัญ “ใจ” 
นั้นจะต้องท�าด้วย คือ เอาออก ไม่เอากลับคืน-ไม่
แลกเปลี่ยนกลับ ไม่เอาแม้แต่ภาษาค�าว่าจะได้ 
“ขอบคุณ” กลับ หรือจะมีอะไรตอบแทนทางวัตถุ 
หรอืเป็นภาษาขอบคณุตอบแทน แต่ถ้าใจเรานี้จรงิ 
คือเราให้ตามค�าว่าทานจรงิ ๆ  โดยไม่มภีพชาตติัง้ไว้ 
อันนั้นคือสัจจะที่ถูกต้องตามความจริง

สอนให้ไปสวรรค์ แต่ให้ท�าจติวญิญาณไปนรก! !

 เข้าใจได้ง่ายไหม แล้วท�าได้ง่ายไหม? ใน 
ทานสูตรบอกว่า ทานคอืให้ คอืเอาออก แล้วท�าไม
ยงัเอากลบัมา  แล้ววจกีรรมบอกเอาออกนะ ให้นะ 

ให้นะ แต่ใจดันผ่าไปตั้งภพชาติจะเอา นั่นแหละ
คอืไม่จรงิ คอืคนตลบตะแลงกลบักลอก เอาวตัถุ
มาล่อว่าให้  เหมอืนอย่างกับธมัมชโยสอนคนบอก
ว่าให้! ให้หมดตัวเลยและก็สอนให้สร้างภพชาต ิ
ก็เลยผูกพันไปหมดเลย ตั้งแต่ ๑.หวังในผลทาน  
๒. ปฏพิทัธ์ผกูพนัในผลทาน ๓. สั่งสม (สนันธิ)ิ ใน
ผลทาน ๔. คดิว่าตายไปแล้วจะได้บรโิภคผลของ
ทานนี้ทัง้หมด ออกดอกออกผลด้วย งอกงาม
เจริญด้วย นี่แหละคือพฤติกรรมที่ธัมมชโยเอา
ภพชาติอันนี้มาหลอกคน 
 แล้วอธบิายให้วิจติรพสิดาร หลอกเป็นสวรรค์
ตายไปจะได้เป็นเทวดาสดุหล่อในสวรรค์เฟส ๓ แค่
พดูไปให้คนเข้าใจเหมอืนกบัไปจองบ้านจดัสรรเฟส 
๒ เฟส ๓ เฟส ๔  มวิีมานอยูต่รงน้ันตรงน้ี แกกเ็ห็น
เป็นตุเป็นตะเลยนะ วิมานชั้นนั้นชั้นนี้  มีบ้านเรือน
หรหูราสวยงามอะไรต่าง ๆ  นานา คนฟังกเ็คลิ้มตาม
 นี่คือสอนผิดจากค�าสอนของพระพุทธเจ้า ผิดจาก 
พระไตรปิฎกเล่ม ๒๓ ข้อที่ ๔๙ ในทานสูตร ไปเป็น 
คนละเรื่องเลย ใครลองไปอ่านดู อ่านสัก ๑๐๘ เที่ยว 
 ผู้ที่ไม่รู้ประเด็นเพราะ “อวิชชา” (โง่ไม่รู้เรื่อง
ไม่มีภูมิธรรม) แต่มาแสดงว่าตนเหมือนมีภูมิธรรม
เป็นความคิดเห็นที่ผิด ที่ผิดคือไปหลงภพไม่รู้จัก
อย่าง นายไชยบลูย์ สทิธผิล หรอืสมไีชยบลูย์ ตรงตาม 
ที่เขาประพฤติปฏิบัติเต็มรูปเลย สร้างภพชาติ
หลอกคนในสังคม
 ชาวส�านักธรรมกาย เป็นชาวนรกที่หลงว่า 
นรกนั้นเป็นสวรรค์เพราะเขาพดู เขากระท�า ท�าทาน
บริจาคอย่างยิ่งด้วย แต่ใจเขานั่นไม่ได้ตรงความ
จริงเลย ความเป็นสวรรค์แท้ ๆ  คือ “อุบัติเทพ” 
แท้ คือการลด การก�าจัดภพชาติ หากก�าจัด 
ภพชาติได้เกลี้ยงก็คืออรหันต์
 แต่ธรรมกายนั้นสอนตรงกนัข้าม แล้วครอบง�า
ความคดิ ปลกุเร้าให้จติใจอยากท�าทาน อยากบรจิาค  
ยิ่งบริจาคมากบริจาคหมดตัวยิ่งดี แล้วก็ให้ติดใน
ภพชาตมิาก ๆ  ด้วย จนกลายเป็นคนที่พดูเรื่องทาน 
เรื่องการบริจาคได้ดี  แต่ในทางปฏิบัติใจตนเอง
กลับตลบตะแลงเป็นใจที่เอา (มือให้แต่ใจเอา) เอา
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ไอ้หวังตกนรกแน่ แต่ระวังจะแย่กว่าไอ้หวัง!

 ถ้าจะให้วัตถุก็ให้ไปเลย ไม่ใช่วาจาพูดให้ แต่ใจ
กลับหวังได้ (สาเปกโข) หวังก็คือภพชาติแล้ว ยังไม่ 
พอเท่านั ้น ยังผูกพัน (ปฏิพัทธ์) กับความหวังนัน้ 
ตายแล้วเรายังจะไปอยู่กับไอ้หวังในภพชาติหน้าอีก 
ไอ้หวังตายไม่ได้นะ  โยมมีเท่าไหร่ก็จ่ายมา แล้วไป
นัดพบกันในชาติหน้า อยู่กันเป็นหมู่เป็นกลุ่มเลย 
ขออภัยที่ต้องยกตัวอย่าง ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีมากใน
การสร้างภพสร้างชาติอย่างมหาศาล  ช่างใหญ่โต 
หรหูรา หลอกลวงมนษุยชาตไิด้อย่างมากมายมหาศาล 
ใหญ่โตมโหฬารพิลึกพิลั ่น  เขาสร้างอย่างนั ้นจริง 
แล้วหลอกให้คนสร้างภพชาติทั ้งนั ้น ติดภพชาติ 
ทัง้นัน้ ย่ิงติดภพชาติมากเท่าไหร่กย็ิง่คอืนรกลกึเท่านั้น

ซึง่ในทุกการประพฤตินี ้ล ้วนเป็นกรรมทั ้งสิ ้น ไม่ม ี
พฤติใดที ่พ ้นไปจากกรรม  ความไม่รู ้หรืออวิชชา 
คือไม่รู ้ว ่าอะไรคือภพนรก อะไรคือภพสวรรค์ที ่แท ้
ไม่รู้ว่า  
 ภพ คือ อาการของจิตไปตั้งไว้
 กรรมทีเ่ป็นกายกรรมคนมาท�าทาน คือเอาของ 
มาให้ …. มีเงินร้อยล้านพันล้าน เอามาบริจาคท�า
ทานนะคะ นะครับ ให้ท่านนะครับ จะให้ส่วนตัวหรือให ้
ส่วนรวมเป็นวัดเป็นวาก็ให้ ในกายกรรมคือให้
 กายกรรม วจีกรรม ก็เป็นกรรม กายกับวจีไม่มี
ภพ แต่จิตเป็นภพ คุณก็เลยตั้งจิตไว้ การสละออกก็เป็น 
การลดภพลดชาติ 
 แต่กลับกัน ตายไปแล้วไปอยู่กับไอ้หวัง กาย
ให้ วจีให้ แต่ภพกลับสั่งสมไว้หมดเลย เอาแม้ตาย
ไปกกูเ็อา ไปอยูก่บัของกน่ัูนแหละ พดูอย่างหน่ึงท�า
อย่างหนึ่ง (ให้) แต่ใจกลับเป็นอีกอย่างหนึ่ง (เอา)
 การท�าให้เห็นว่าให้ ๆ ๆ ไม่ยากหรอก แต่ “ใจ” 
มันมองไม่เห็น แล้ว “ใจ” มันให้ด้วยหรือเปล่า?  
มีแต่คนพูดว่าท�าทานจะได้ภพได้ชาติจะได้สวรรค์ 
ไม่มีใครอยากได้นรกหรอก ก็อยากได้สวรรค ์
วาดหวังสวรรค์ไว้
 คณุท�าอย่างหนึง่แต่คณุเองตั้งจติไว้ผดิ “มจิฉา
ปณิหิตัง จิตตัง” นี ่แหละเสียหายยิ ่งกว่าโจร
หัวโจกท�าลายโจรหัวโจก  คือประเด็นการท�าใจใน
ใจผิดคือนรก การให้นี้เหมือนสวรรค์ แต่ภพชาติ
คือนรกอยู่ที่จิต คุณจึงเป็นนักตอแหล นักโกหก 
หลอกลวง คุณพูดกับท�านั้นตรงกันข้ามกับใจ
 ถึงคุณปรารถนาจะได้สวรรค์ ๖ ชั้น แต่
จิตคุณได้นรกหมด มันผิดตั้งแต่ตั้งภพตอนแรก 
๑. ต้ังจิตอยากได้ ไอ้หวงั คณุท�าทานพูดเรื่องการ
ให้แต่กลับไปสอนไปแนะน�าให้คนสร้างไอ้หวัง 
ผูกพันกับไอ้หวัง (ปฏิพัทธจิตโต) สั่งสมไอ้หวัง 
(สันนิธิเปกโข) และก็อิมังเปจ ปริภุญชิสสามีติ 
ทานัง เทติ คือไปตั้งจิตคิดไว้ว่า เราให้ทานนี้ไป 
ตายไปจะไปอยูก่บัไอ้หวงัในวมิาน ไม่ได้ให้ไปเลย
มีแต่จะเอากลับคืนมาอีกมากมาย
 สั่งสมไอ้หวังเลยมตีวัมตีนของไอ้หวัง ที่จรงิมนั

เพราะเมาภพชาติ ตายแล้วจะไปเอาภพชาตกินัอีก 
 ศาสนาหรอืลัทธไิหน ๆ  ก็ต้องการให้ท�าดีเป็นกศุล 
เป็นความดงีาม แต่ใจต้องเป็นบญุ บญุคืออะไร ใจต้อง
ช�าระภพชาต ิใจต้องช�าระความอยากได้ ใจต้องช�าระ
ตัณหา ต้องอ่านตวักิเลสให้ออก อ่านตัวตัณหาให้ออก 
อ่านตัวอยากได้ให้ออก อ่านใจที่มีอาการติดภพชาติ 
หรอืใจมนัหวงัอะไรต่อ  แต่ถ้าใจไปกับการให้เลยย่ิงดี 
คุณให้วตัถุ ปากก็ให้ โดยไม่มใีจเป็นตวักูของกู ไม่มใีจ
อยากเอากลับมาให้เราเลย คือให้จริง ๆ
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ลม ๆ  แล้ง ๆ  สวรรค์ไม่มีตัวตน เอาภพมาขาย ภพ
คือแดน ๆ  หนึ่ง ที่เป็นแดนอันเป็นภพชาติ เขาสอน
กันให้เกดิภพชาติพวกนี้ จึงเป็นนรกของสวรรค์ 
หลอกเป็นภาษาว่าสวรรค์ แต่ที่แท้คือแดนนรก 
ของใจ คือความจริงที่คุณตั้งจิตไว้จริง คุณตั้งจิต
หวังปฏิพัทธ์ ตั้งภพชาติว่าตนจะได้ไปเสวยผลของ
กูตัวกู ไม่ได้ปล่อยวางเลิกภพล้างภพเลย ศาสนา
พทุธสอนให้ล้างภพชาติ ซ่ึงศาสนาเทวนิยมเขาสอน
แต่กุศลไม่ได้สอนเรื่องบุญ

 บุญคือการช�าระกเิลส อาการที่คณุช�าระกเิลส
ได้เสร็จคือ คุณท�าบุญเสร็จ บาปมันก็วิบัติ จิตที่มัน
สร้างภพชาติไม่มีอีก บุญก็หมดหน้าที่ท�างานของบุญ
 กุศลคือสิ่งดงีาม เช่น การท�าทาน เป็นสมบตั ิแต่
บุญคือวิบัต ิ(ของกเิลส) ท�าเสรจ็กห็ายไป แต่กศุลนี่ 
ท�ามาก ๆ  ดี ได้รางวัล ได้เหรียญตรา ได้สายสะพาย 
 คุณท�าบุญแล้วกท็�ากศุลได้ด้วย เม่ือจบบุญกไ็ม่
ต้องมีบุญมีบาปอีก ไม่มีอกุศลแล้ว มีแต่เลิกจาก
บาปทั้งปวง (สัพพปาปัสส  อกรณัง) มีแต่ท�ากุศล
ถ่ายเดียว (กุสลสูปสัมปทา) ต้องท�าบุญให้หมดบุญ 
ให้จบให้ได้ ท�าบุญจบก็หมดบุญหมดบาป (ปุญปาป
ปริกขีโณ) ได้เป็นอรหันต์ มันง่ายจะตายไป...
 
 บทสรุป
 พระพุทธเจ้าสอนให้ท�าทานแล้วอย่ามีความ
หวัง อย่าไปสร้างความหวังให้ได้อะไรต่อไปอีก 

คุณต้องเรียนรู ้อาการของจิตที ่มีการส่งกระแส
พลังออกไป อย่าให้มันมากเกินจนเสื่อม ให้ท�า 
เตม็ที ่สิง่ทีส่�าคญัคอื “ให้มีเจตนา แต่อย่าอยาก!” 
มนัจะเป็นพลงังานซ้อน ท�าให้ผลได้ลดลง ให้เจตนา 
แต่อย่าอยาก (นักกีฬาที่อยากชนะจะเครียดทันที) 
ท�าเหตุปัจจัยนั้นให้ครบ ให้ชัดเจน เมื่อจะให้ก็ต้อง 
ให้ทั้งกาย-วาจา-ใจ ไม่ใช่ให้ปุ๊บ ใจเอาปั๊บทันที! 
 กระแสของจิตที่พุ่งออกไป โดยเฉพาะพุ่งออกไป 
เป็นความอยากหรือความหวังที่จะได้มาให้แก่ตน 

น่ีคอืโทษภัยที่ส�าคญั การสอนที่ผิดอย่างสมไีชยบลูย์ 
คนที่ไม่ฉลาดก็ถูกครอบง�าให้สร้างความหวัง สร้าง
ภพชาติจนลุ่มหลงมัวเมาในภพชาติ ซึ่งไม่เข้าใจ
พลงังานทางจติ เมื่อไม่เข้าใจภพชาต ิ จงึไปสร้างจติ
ให้มีความหวัง อยากได้อะไรต่อไป จากกรรมกิริยา 
ที่ตัวเองสละหรือให้ การให้ทานสละนี้ต้องอย่าให้
มีอาการจิตที่อยากใด้อยากหวัง อยากมีอยากเป็น 
อะไรอีก แต่คุณสมีไม่เข้าใจ แกได้แต่ครอบง�า
ทางจิต ให้คนหวังอยากได้มาก ๆ  หลอกให้อยาก
ใหญ่อยากโต คนที่เข้าใจแล้วมันจะได้เอง ไม่ต้อง 
คิดว่าจะได้หรอก เมื ่อมีเหตุปัจจัยครบก็ได้เอง 
หากมี ๑+๑ ก็ไม่ต้องบอกว่าฉันอยากจะได้ ๒  คน 
มีหนึ่งแล้วก็ท�าอีกหนึ่งยังไง ๆ ก็ได้ครบ ๒ โดย
ไม่ต้องไปค�านึงถึงผลได้เลย ให้ท�าเหตุปัจจัยให้ 
ดี เท่านี้ถ้าท�าเหตุส�าเร็จ ผลก็ไม่ต้องพูด ไม่ต้องหวัง 
ไม่ต้องอยาก มันเป็นอัตโนมัติของมันเอง

Give without Greed.

     (ให้โดยไม่โลภ)

ให้โดยไม่โลภสิล�้าเลิศ 

ให้โดยไม่เกิดจิตข้องเกี่ยว

ให้โดยไม่หวังทุกครั้งเชียว

ให้โดยไม่เหลียวหัน™หลังแล
                  • อยู่เย็นเป็นสุข     
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ประชาธิปไตยต้องสองขา
 แต่ก่อนร่อนชะไร ถงึจะซาบซึง้ดกีบัพระบารมี 
ในหลวง พ่อแห่งแผ่นดิน  เมืองไทยอยู่มาได้เพราะ 
มีในหลวง  แล้วอดห่วงไม่ได้ในอนาคตของประชา- 
ธิปไตยระบบกษัตริย์ จะต่อเนื่องถึงไหนหนอ
 ชักไม่ค่อยมั่นใจแบบฉบับของโบราณ (คร�่า
ครึ)คือ จุดแข็งข้อเด่น จะเป็นหลักชวนนิยมของ 
สมัยใหม่ได้ยังไงบ้างเอ่ย
 ขณะเดียวกันขอสารภาพ  เรามักซับทราบ
ข้อมลูข้างเดียว  เชงิประชาธปิไตยโดยเลอืกตั้ง  ฟัง
ดูก็แฟร์ ๆ  ดี  มีเสียยังไง ไม่ทันลึกซึ้ง
 ครั้นมาได้ฟังพ่อคร ู เปรยีบแบบประธานาธิบดี
เป็นประชาธปิไตยขาเดยีว  ขาดตวัต่อเน่ืองสืบทอด
เจตนารมณ์  ความเจริญต่อยอดอาจสะดุดหยุด
ชะงักหักเหเป๋ไป๋ประมาณนั้น
 ไม่เหมือนแบบกษัตริย์  ประชาธิปไตยสองขา  
แต่พ่อครูยังไม่ได้ทันไขประเด็นให้ละเอียด  เลย
เข้าใจตามอย่างหลวม ๆ  แค่นั้น
 พอเกิดปรากฏการณ์หมดวาระในหลวงด้วย
ทรงถึงกาละ  ปวงประชาหล่ังน� ้าตาทั ่วแผ่นดิน  
ต่างซาบซึง้น�้าพระทัยทรงรักประชาชนขนาดไหน  

• ดังนั้น วิมุตตินิยม

จึงอดไม่ได้ต้องอาลัยอาวรณ์ยิ่งนักเพราะความดี
ที่พระองค์ทรงปิดทองหลังพระมาตลอด  ช่างมาก
ล้นจนคนตาบอดเห็นได้...
 ดังเช่น น้องพัทธนันท์  ตาบอดร้องเพลง มอง
เห็นพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางคนมืดมัว  เหมือนเห็น
แสงทองส่องใจ  ตื้นตนัเพยีงได้มอง  พนมมอืทั้งสอง  
ก้มลงกราบด้วยหัวใจ...
 ในโลกนี ้  เคยเห็นประมุขประเทศไหนหรือ  
สามารถท�าความดีเพื่อคนทั่วแผ่นดินหกสิบล้าน  
นานตัง้เจ็ดสิบปี ไม่มีท้อแท้  มีแต่ประชาชนอยู่ทุก
ลมหายใจเข้าออกก็ว่าได้
 พระปฐมบรมราชโองการ  เราจกัครองแผ่นดนิ
โดยธรรม  เพือ่ประโยชน์สขุแห่งมหาชนชาวสยาม
 ในหลวงทรงท�าตวัเป็นแบบอย่างประชาธปิไตย 
ที่กินได้ ตรงตามสัญญาประชาคมแต่ต้นโดยตลอด
 พระองค์ทรงปฏิบัติราชการหนักที่สุด ไม่มีวัน
หยุด  รับภาระดูแล แก้ปัญหาทุกข์สุขทั้งแผ่นดิน
 นับเป็นงานการเมืองในหน้าที่พลเมืองทุกคน  
ร่วมด้วยช่วยกันท�าให้เข้าเป้าหมายหนึ่งเดียวกัน
กับศาสนธรรมวิถีพุทธ  ถือประโยชน์สุขแก่มหาชน 
เป็นตัวตั้งหลักส�าคัญ พหุชนหิตายะ  พหุชนสุขายะ

ห  ยั ่ ง  ฟ้  า  ท  ะ  ลุ ดิ  น

พลันพ่อสิ้น สู่สวรรคาลัย 
น�้าตาไหล น�้าใจฟื้น ตื่นทั่วฟ้า

พสกนิกรล้นสนามหลวง ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีกึกก้องฟ้า
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 ศาสนากับการเมอืง  จงึเป็นเรื่องธรรมะคูส่อง  
ต้องไม่มีแยกขาดจากกันเลย
 พระเจ้าแผ่นดินจัดเป็นเสาหลัก ศูนย์รวม
ทางจิตวิญญาณของชนในชาติ  ทันทีในหลวง
สิ้นพระชนม์ คนทั้งแผ่นดนิต่างโศกาอาดรู สดุอาลยั
แสนอาวรณ์พระองค์ทรงลาลับนิรันดร
 คนไม่น้อยต่างหลั่งน�า้ตายิ่งกว่าสูญเสียบิดา
ตนเสียอีก  ปรากฏการณ์มหาชนทั่วไทยร�่าไห้ส่ง
เสด็จสวรรคาลัย  สะท้อนให้แจ้งประจกัษ์คณุธรรม
น�าจิตวิญญาณ  ทรงพลังแผ่นดินยิ่งใหญ่ปานใด
 ประเทศประชาธปิไตยขาเดยีวแบบประธานา-
ธิบดี  จักไม่มีให้เห็นอิทธิพลจิตวิญญาณอันลึกซึ้ง
สูงส่งสุดแสนส�าคัญอย่างเมืองไทยก�าลังเกิดขึ้น
ขณะนี้  พ่อครูตั้งข้อสังเกตชัดเจน

จากหนึ่งถึงเกิดล้าน
 ใคร ๆ  ยากจะปฏิเสธว่า เมืองไทยวันนี้อยู่มาได้
เพราะมีในหลวง  พร้อมเป็นห่วงว่าสิ้นในหลวงแล้ว 
เราจะอยูเ่ยน็เป็นสขุต่อได้ขนาดไหน  ยงัไงด ีรเึปล่า...
 สิ่งที่หวาดหว่ันกพ็ลนัเกดิขึ้นจนคาดไม่ถงึ และ
แม้จะสูญเสียอย่างใหญ่หลวง  เมื่อความตายเป็น
ของจริง หนีไม่พ้น
 ลูกพ่อทุกคน ต่างเกิดอารมณ์สุดแสนซาบซึ้ง
ถึงพระบารมีมากล้นร�าพัน  พร้อมรู ้สึกส�านึกดี 
มีน�้าใจกตัญญู รู ้รักสามัคคีกันขึ ้นมาอย่างทั่วถึง
กว้างขวางขนานใหญ่ทั้งแผ่นดิน
 แทบทุกคนตระหนักชัดเจน  ต้องท�าความดีตาม
พ่อสอนต่าง ๆ  นานา  ใคร ๆ  ล้วนพดูเป็นเสยีงเดยีวกนั
หมด  เพื่อความอยูร่อดปลอดภยัยั่งยนืถ้วนหน้าต่อไป
 พ่อน�าเรามาถูกทางแล้ว  ลูกพ่อพึงเดินหน้า
ต่อตามทางถูกของในหลวงนั่นแหละ
 นี่คือมรดกมหาศาลยิ่งใหญ่  อันพ่อก่อกองไว้
ให้ลูก ๆ  มีศรัทธาปัญญาแก่กล้า สามารถน้อมน�า
ลงมือท�าตามอย่างได้มากน้อยเท่าใด  ก็เท่ากับ 
รับมรดกแบ่งเอาไปประมาณนั้น
 จึงเห็นภาพสังคมเมือง  แข็งขันจัดตั้งโรงบุญ
โรงทานน้อยใหญ่ บรกิารข้าวน�้าของใช้เส้ือผ้าแจก
จ่ายประชาชนผู้มาแสดงความอาลัย  มีบริการรถ

รบั-ส่ง  แทก็ซี่-มอเตอร์ไซค์ฟร ี ตดัผมฟร ี สอนย้อม
ผ้าด�า  จิตอาสาเก็บขยะ ท�างานฟรีจิปาถะ
 หรือกับเศรษฐกิจพอเพียง  ผู้คนพร้อมเพรียง
ขานรับไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันตามฐานะก�าลัง 
ตั้งแต่พึ่งตนเองก่อน  ปลูกทุกอย่างที่กินใช้  เหลือ
แบ่งปัน ค่อยขายถูก ๆ  ได้ดีกว่าแพง
 เพื่อแสดงน�้าใจจากคนจน  เมื่อพอมีพอกินใช ้
ต่างมีปัญญาศรัทธากล้าหาญตามรอยเท้าพ่อไปได้บ้าง
 ด้วยส�านกึกตญัญอูยากท�าดบีชูาพ่อเป็นพเิศษ
ร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย  เราจึงเห็นน�า้ใจคนเล็ก
คนน้อยพากันกล้าแจก กล้าให้บริการฟรีนั่นโน่นนี่
ชวนชื่นอกชื่นใจ
 ให้รูซ้ะบ้างว่า  แบบคนจนนี่แหละ สามารถช่วย
คนจนไปถึงคนไม่จนด้วยยังได้เลย ไม่ต้องถามว่า 
คนจนมีสิทธิ์ไหมครับ ?...
 ยิ่งกล้าจน  ใจถงึ  จึงกล้าให้เตม็ที่  กระทั่งยอม
ขาดทุนค่าแรงตัวเองไปเลย เช่น คิดค่าตัวแค่ครึ่ง
เดียว หรือฟรีค่าแรงไปหมด  เท่ากับได้ขาดทุนเม็ด
เงิน  แต่ให้ก�าไรคนซื้อกินใช้ 
 เข้าหลกัขาดทนุของเรา  เป็นก�าไรของเรา  ดงั
ในหลวงชี้ทางสว่างอย่างที่พระองค์ท�าส�าเร็จผล 
ยิ่งใหญ่จนแจ้งประจักษ์ทั่วไทย
 ปรากฏการณ์กระแสธารน�้าใจเอื้ออาทรทั่วไทย 
หลั่งไหลไม่ขาดสาย  ส่งเสดจ็สวรรคาลยั  พิสจูน์ชดั 
เมืองไทยวันนี้ดีขึ้นจนคาดไม่ถึง จะมาไกลเพียงนี้ได้ 
 แรงจูงใจส�าคัญ  มาจากหัวใจเดียวกันต่าง
หมายท�าดีเพื่อพ่อเป็นพิเศษ
 ในที ่สุด คนเราต้องแพ้ความดีอยู ่ว ันยังค�า่  
ธรรมะต้องชนะอธรรมแน่นอน ลบล้างค�าสบ
ประมาท  ท�าดีได้ดีมีที่ไหน  ท�าชั่วได้ดีมีถมไป ไม่ใช่
แล้วน้อง  ลองมาท่องคาถาใหม่ 
 ท�าดีแล้วไม่ได้ดี  เพราะท�าดียังไม่มากพอ 
ตะหาก มันต้องเอาอย่างพ่อครูแนะ  ตั้งหน้าตั้งตา
ท�าความดีไปเถอะ  จนคนตาบอดก็เห็นได้นั่นแหละ
 ตกลงกระแสท�าดีเพื่อพ่อพุ่งสูงด้วยแรงจูงใจ 
สญูเสยีพ่อกอ็ย่าเสยีสญูเปล่า เดี๋ยวเสยีชาตเิกดิทนั 
รชักาลที่ ๙  โดยได้รบัมรดกจากพระองค์เลยได้ไง...
 แม้กระนั้น  จะท�าดีให้พร้อมสรรพ  อย่ามอง
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ข้ามก�าจัดความเลวในตัวให้เมามัวโลภโกรธหลง
กินด่ืมตดิเสพอบายมขุ  สขุตอแหลโดนต้มสกุ ให้ลด
น้อยถอยห่างบางเบา  เพื่อเข้าถงึเศรษฐกจิพอเพยีง 
เพียงพอประมาณด้วยคนบ้าง  แทนที่จะเป็นเหยื่อ
ลัทธิบริโภคนิยมจมนรกฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมผลาญพร่า 
เหมือนเป็นทาสปล่อยไม่ไป
 มันขายขี้หน้า  ถ้ายังเป็นขี้ข้าตัวเองเกินการ 
ขนืเสยีเวลากับค่านยิมงมโง่รอบทศิ  แล้วแต่กระแส
พัดพาไป ช่างไม่ผิดขี้หมาลอยตามน�้า
 คงต้องถาม  เราเป็นคนไทยในรชักาลที่ ๙ แล้ว
ไม่เอาอ่าวเศรษฐกิจพอเพียงให้เพียงพอ  ก็ตกยุค 
ซ�า้อดรบัมรดกพ่อ   อันแพงค่ามหาศาล หาซ้ือทีไ่หน
ไม่มีขายเด็ดขาด
 ตลอด ๗๐ ปีที่ทรงครองราชย์  พระองค์ทรง
งานชี้ทางสว่าง ทั้งสั่งสมภูมิปัญญาประสบการณ์
แก้ปัญหา  น�าพาประชาชนพึ ่งตนเป็นจนพอม ี
ได้กินใช้กระทั่งเหลือเผื่อแผ่มากน�้าใจ
 มรดกตกทอดดังกล่าว  ก่อร่างสร้างตวัขึ้นจาก
พระราชาสู่หมู่เหล่านับแสนนับล้าน
 นี่เป็นตวับ่งชี้  ใครอยูใ่นสายเลือดทายาทสามารถ
สืบทอดงานรับใช้ปวงประชาต่อได้ขนาดไหนบ้าง
 จากงานส่งเสด็จฯ นี้เป็นต้นไป  ลูกผู้บอกรัก
ในหลวงใช่แค่ลมปาก ต่างขวนขวายเป็นผู้กล้าให้ 
ได้ขอท�าดีเพื่อพ่อด้วยคน
 ปรากฏการณ์กระแสธารน�้าใจหลั่งไหลจาก
หัวใจหมู่ชนคนส�านึกดี  อยากกตัญญูบูชาพระคุณ
ในหลวงผ่านการให้ข้าวน�้าของจ�าเป็นกินใช้แก่
ประชาชนเหลือล้นไม่ขาดสาย  ยิ่งกระจายตัวทั่ว
แผ่นดิน นับว่าน่าอัศจรรย์นัก ไม่เคยเกิดมาก่อน

รู้รักสามัคคี  มีปาฏิหาริย์
 ในบ้านลกูทกุคนต่างรกัพ่อตามอธัยาศยั  พ่อของ
ใครย่อมยิ่งใหญ่ส�าหรับลูก ๆ  ของพ่อเอง  ไม่แปลก
 เทียบกับในหลวง  พ่อปวงชนแห่งแผ่นดิน 
เหมอืนอยู่หางไกล จะได้ใกล้ชดิผ่านพบแค่เห็นหน้า
ค่าตายังยากเหลือเกิน
 แม้กระนั ้น  พระองค์กลับทรงอยู ่ในดวงใจ
ประชาชนทกุหมูเ่หล่าราษฎรต่างเทดิทนูบูชาเหนือ

เศยีรเกล้า  หลาย ๆ  คนรูส้กึรกัใคร่คล้ายจะมากกว่า
พ่อตัวเองซะอีก
 โดยจรงิ  พ่อของคนทัง้แผ่นดนิ  ย่อมยิง่ใหญ่กว่า
พ่อในบ้านไหน ๆ   ไม่รู้กี่ร้อยพันเท่า  โอกาสแสดงออก
ให้ปรากฏแก่สาธารณชน  ใช่จะเกิดขึ้นบ่อย ๆ  ได้ง่าย
 นอกจากจัดฉลอง ๕ ธันวาฯเป็นประจ�าทุกปี  
ชาวอโศกตั้งโรงบญุถวายเพื่อพระราชกศุลเป็นปกติ
 งานพเิศษส่งเสดจ็สวรรคาลยัช่วงนี้  จงึส�าคญั
เหลอืหลาย มคีวามหมายยิ่งยวด  อนาคตบ้านเมอืง
หลังสูญสิ้นเสาหลักพระประมุข   ประเทศจะเป็น
เช่นไรต่อ...
 ในหลวงทรงแบกภาระแผ่นดนิ หนกัแสนสาหสั
เท่าไหร่  แค่เป็นพ่อบ้านเดียวยังชวนปวดเศียรถึง
ไหน ๆ  แล้ว  นีพ่ระองค์ทุ่มโถมมาตั้ง ๗๐ ปี  ใครได้
ช่วยแบ่งเบาพ่อบ้างไหมยงัไงรเึปล่า คราวนี้ต้องคดิ
แล้ว เหล่าลูกทัง้หลายโตใหญ่กันมา  ได้เวลาต้องคิด
หนักซักที  เพื่อท�าหน้าที่ลูกกตัญญูพ่อของแผ่นดิน
 ช่วงส่งเสด็จแสดงอาลัย  ช่างวิเศษเหลือ
ล้น  ผู้คนมีเวลามาแสดงน�้าใจหลังเสียน�้าตานอง
แผ่นดิน  ปกติเห็นยากจนเวลากันทั้งนั้น  ไม่มีเวลา
ให้กับงานบุญพิเศษเช่นนี้ง่าย ๆ
 เฉพาะอย่างยิ่ง  สื่อทีวี  ไม่ต้องมีบันเทิง งด
ละครน� ้าเน่าไปยาว  สื ่อสารได้ท�าบุญประเทศ
มหาศาล ประชาชนหูตาสว่างทั่วถึง  รู้ซึ้งในหลวง
ทรงห่วงราษฎรไม่มีพออยู ่พอกินทุกถิ ่นป่าเขา   
บกุป่าฝ่าดงขึ้นภทูลุกัทเุล  ลยุหมดไม่มเีกี่ยง ไม่เคย
พบเห็นพระเจ้าแผ่นดินไหนอดตาหลับขับตานอน 
สู ้ทนสาหัสอะไรขนาดนี ้  เป็นถึงพระเจ้าอยู ่หัว
แทนที่จะแสนสบายในรั ้ววัง เปล่า  ใครรู ้เข้าคง 
หายอยากที่จะเป็นเจ้าแผ่นดินไปเลย  ว่ามั้ย
 เรื่องราวของพระองค์ ยิ่งเปิดเผยเล่าสู่ฟังนั่น
โน่นนี่  ที่ไม่เคยได้ยินรู้เห็น เรายิ่งซาบซึ้งตรึงตรา  
ยิ่งเพิ่มพูนศรัทธารักบูชาฝ่าพระบาทเป็นหมื่นเท่า
ทวีคูณ  สมแล้วกับบรรดาประชาผู้ภักดี  ปรารถนา 
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป สาธุ !
 จากนีไ้ป ประชาชนยิง่ซบัซาบซึง้น�า้ใจในหลวง
ปานใด  ยิ่งศรัทธากล้าเดินตามรอยเท้าพ่อของ
แผ่นดิน ประเทศก้าวไกลเกินคาดถึง
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มหาบุรุษของโลก

• Facebook : Thanong Fanclub

 ในช่วงปลายรัชกาลที่ 9 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพล-
อดุลยเดชได้ครองราชย์ครบ 5 รอบในปีพ.ศ. 
2549 มีค�าถามเกิดขึ้นต่อเนื่องมาตลอดว่า ถ้า
หากสิ้นพระองค์ไปแล้ว สยามประเทศจะด�ารงอยู่
ต่อไปอย่างไร เพราะว่าพระองค์เป็นศูนย์รวมของ
จิตใจของชาวไทยที่ยกย่องและเทิดทูนพระองค์
เหนือสิ่งอืน่ใด สยามประเทศมีความมั่นคงเป็น

ปึกแผ่นมากยิ่งขึ้น จากการที่พระองค์ทรงหมั่น
ท�าความเพยีรด้วยความไม่รูส้กึเหนด็เหนือ่ยตลอด
รัชกาลเพื่อ
 1. สร้างสถาบันกษัตริย์ให้เข้มแข็งขึ้นมาใหม่
 2. ดูแลปกป้องพระพุทธศาสนา และ
 3. วางรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่
สังคมชนบทของไทย
 ถ้าหากว่าสิ้นพระองค์ไปแล้ว สยามประเทศคง

ภาพโดย	ดินหิน	รักพงษ์อโศก

พวกเรามีความรู้สึกโศกเศร้า
ก็ให้น�้าตาไหลออกมา
ตามธรรมชาติ
ไม่ต้องไปฝืนความรู้สึก
แต่หลังจากนี้ต่อไป
ต้องมีความเข้มแข็ง
แสดงความจงรักภักดี
ต่อพระองค์อย่างต่อเนื่อง
ด้วยการมีปณิธาน
สานต่อมรดก
ที่พระองค์ได้มอบให้
แก่คนไทยทุกคน
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อยู่ได้อย่างไร คนไทยที่แตกแยกกันอยู่แล้วในช่วง
ปลายรชักาลผ่านการปฏิวัตสีิ (color revolution)ที่
ฝรั่งส่งเข้ามาให้คนไทยเสพ โดยที่คนไทยบางส่วนมี
การแก่งแย่งอ�านาจกันเอง หลอกคนไทยกนัเองให้
ฆ่ากันตาย ยิ่งจะไม่แตกแยกกันหนักข้อขึ้นหรือ?  
 มกีารคาดคะเนกนัไปทั่วว่าสยามประเทศจะล่ม
สลาย หรือประสบกับวิกฤติการทางด้านการเมือง
อย่างรุนแรง เนื่องจากไม่มีพระองค์ที่เป็นเสาหลัก
ที่ค�้าจุนประเทศอีกต่อไป
 แต ่การเสด็จสู ่สวรรคาลัยของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชกลับสร้าง
ปรากฏการณ์มหัศจรรย์ที่เหนือความคาดหมาย
ของทุกคน แม้ว่าจะมีความรู้สึกโศกเศร้า ร้องไห้
น�้าตาไหลแล้วไหลอีกจากการที ่ต ้องสูญเสีย 
พ่อหลวงไปอย่างไม่มีวันกลับ แต่คนไทยทั้งประเทศ
กลบัมาแสดงออกถงึความสามคัคด้ีวยพลงัศรทัธา
ที ่ล้นเหลือ ลืมความแตกแยกทุกอย่าง ทุกคน 
ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อแสดงออกถึงความจงรัก
ภักดีในการไว้อาลัยของการจากไปอย่างไม่มี 
วันกลับของพระองค์ ท�าให้ได้เห็นภาพที่ชัดเจนว่า 
พระองค์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยแม้ตอนที่
ทรงมีพระชนม์อยู่ หรือตอนที่เสด็จสวรรคตแล้ว
 ชาวต่างชาติทัว่โลกต่างมองดูปรากฏการณ์
ของพลังศรัทธาที่คนไทยมีต่อในหลวงด้วยความ
พิศวง พระองค์ไม่เป็นเพียงพระมหากษัตริย์ของ
คนไทย แต่เป็นมหาบุรุษของโลกที่ทรงด้วยบารมี
 ในตอนที ่สม เ ด็จพระนางเจ ้ าพระบรม
ราชินีนาถเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาเมื่อหลายสิบปี
แล้ว พระองค์ทรงเปิดโอกาสให้คนไทยที่นิวยอร์ค
ได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิด มีสุภาพสตรีคนหนึ่งแสดง
ความกล้าหาญด้วยการตั้งค�าถามที่คนไทยทั่วไป 
ไม่กล้าพูดกันอย่างเปิดเผย โดยสุภาพสตรีคนนี้
ถามสมเด็จพระราชินีว่า เมืองไทยโชคดีที่อยู่มาได้ 
ทุกวันนี้ เพราะว่ามีบุญบารมีของพระองค์ทั้งสอง
คอยดแูลและค�้าจนุ แต่ต่อไปถ้าหากว่าไม่มพีระองค์
ทั้งสองแล้ว ประเทศไทยจะด�ารงอยู่ได้อย่างไร  
 สมเด็จพระราชินีทรงแย้มสรวล และตอบ

ค�าถามนี้อย่างตรงไปตรงมาว่าประเทศไทยจะอยู่
ต่อไปได้ไม่ใช่เพราะว่าพระองค์ทั้งสอง แต่จะอยู่
ได้เพราะคนไทยที่ต้องรูจั้กรกัสามัคคกีนั มีความ
เข้มแข็งในการดูแลกันเอง
 สมเดจ็พระราชินีตรสัได้ถกูต้องที่สดุ พระองค์
ทั้งสองเปรียบเหมือนเป็นพ่อและแม่ที่คอยดูแล
ทุกข์สุขของลูก ๆ  หลาน ๆ  ทีเ่ป็นคนไทยทุกคน คน
ไทยทุกคนที ่ร ่วมเป็นเจ้าของประเทศต้องรู ้จัก
ดูแลและรักษาประเทศ ใครคนใดคนหนึ่งจะดูแล
ทั้งประเทศไม่ได้ ทุกคนต้องสามัคคีและร่วมแรง
ร่วมใจกันการการปกป้องประเทศไทยให้ด�ารงอยู ่
ต่อไปได้ด้วยความมั่นคงและเจริญรุ่งเรือง
 ความจริงแล้ว พ่อหลวงยังไม่ไปไหน แม้ว่าจะ
เสด็จสวรรคตแล้ว เพราะว่าพระองค์ยังคงอยู่ใน
จติใจของคนไทยทกุคน ขอเพยีงเราดจูติและระลกึ
ถึงพระองค์ พระองค์ก็จะอยู่ในใจของเราตลอด
ไป พระองค์เพียงแค่ไปพักผ่อนหลังจากที่ทรง
ตรากตร�าท�างานหนักมาตลอดรัชกาลที่ยาวนาน
ถงึ 70 ปี คนเราหลงัจากท�างานหนักแล้ว ต้องการ
พักผ่อนกันทุกคน พระองค์ก็เช่นกัน เราต้องให้
พระองค์พกัผ่อนบ้าง แต่ที่ส�าคญัในขณะที่พระองค์
พกัผ่อน เราต้องรูจ้กัสานต่อหน้าที่ของการเป็นคน
ไทยด้วยการท�ากรรมด ีหรอืการสร้างบารมเีหมอืน
กบัที่พระองค์ได้ทรงกระท�าเป็นแบบอย่างให้คนไทย
ได้เห็นตลอดรัชสมัย
 พวกเราที่ร้องไห้ หรือมีความรู้สึกโศกเศร้า
อย่างเหลือคณาจากการจากไปของพระองค์ก็
ให้น�้าตาไหลออกมาตามธรรมชาติ ไม่ต้องไปฝืน 
ความรู้สึก แต่หลังจากนี้ต่อไปต้องมีความเข้มแข็ง 
และต้องแสดงความจงรกัภกัดต่ีอพระองค์อย่างต่อ
เนื่องด้วยการมีปณิธานสานต่อมรดกที่พระองค์ได้
มอบให้แก่คนไทยทุกคน คือการท�าให้ประเทศไทย
เป็นสุวรรณภูมิหรือสวรรค์บนดินอีกครั้ง

      thanong
    23/10/2016
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 พระพุทธองค์คราวเมื ่อประทับอยู ่ ณ 
พระวิหารเชตวัน ทรงได้เล่าถึงพระมหาเมตตา
กรณุาของพระองค์ในชาตกิาลก่อน  ที่ทรงประพฤติ
ประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกทั้งหลายไว้

.........
 
 ในอดีตกาล เมื่อพระเจ้าพรหมทัตครอง
ราชสมบัต ิอยู่ในพระนครพาราณส ีพระอคัรมเหสี
ทรงตั้งพระครรภ์ ได้ประสูติโอรสพระองค์หนึ่ง 
ครั ้นทรงเติบโตเจริญวัยแล้ว ทรงศึกษาเรียนรู ้

ศิลปศาสตร์ทัง้ปวงได้อย่างแตกฉาน ทรงเพียบ-
พร้อมทั้งพระปัญญาและความกล้าหาญ
 ต่อมาพระเจ้าพรหมทัตเสด็จสวรรคต พระ-
โอรสจึงได้ด�ารงอยู่ในราชสมบัติ  ทรงครองราชย์
โดยธรรม เป็นพระราชาผู้ทรงมีพระมหาเมตตา
กรุณายิ่งนัก
 กใ็นสมยันั้นเอง ประชาชนทั้งหลายส่วนมาก
เป็นผูเ้ชื่อถอืเทวดา(คอืผูใ้จดีมศีลี)เป็นมงคล  แต่
ทว่ากลบัหลงผดิพากนักระท�าผดิศลี  นยิมฆ่าสตัว์
ตัดชีวิต เช่น แพะ แกะ ไก่ หมู ฯลฯ  เพื่อน�ามา 

k  ไร้เมตตา  เรียกว่า   คนใจยักษ์
  นิยมนัก  มักกิน    สัตว์ทั้งหลาย 
  โปรดสงสาร  บ้างเถิด   เขาทุกข์ตาย
  ไล่ใจร้าย  ยักษ์หนี   ใจดีแทน.

ใจดหีรือใจร้าย
(อยกูฏชาดา)
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กระท�าพลีกรรม(บวงสรวง)แก่เทวดาทั้งหลาย  
สัตว์จ�านวนมากจึงต้องได้รับทุกข์เจ็บปวดทรมาน  
ถูกเบียดเบียนท�าร้ายทุกๆ วัน
 เมื่อพระราชาองค์ใหม่ทรงทราบเหตุดังนี้แล้ว
ด้วยน�า้พระทัยที ่ประกอบด้วยพระมหาเมตตา
กรุณา ทั้งแก่ประชาชนที่หลงผิดและแก่สรรพสัตว์
ทั้งหลาย  จึงรับสั่งให้เที่ยวตีกลองป่าวประกาศทั่ว
แว่นแคว้น
 “จงงดเว้น  จงเลกิขาด  ไม่ควรฆ่าสตัว์มชีีวิต
ทั้งปวง”
 ผู้คนทั้งหมดจึงกระท�าตามพระราชบัญชา  
ไม่ใช้เครื่องเซ่นไหว้บวงสรวงด้วยสัตว์ทั้งหลาย  
เหตุการณ์เป็นไปเช่นนี ้ ท�าให้บรรดายักษ์(คือ 
ผู้ใจร้ายไร้ศีล)ที่เคยได้กินเนื้อสัตว์เป็นเครื่อง
บชูานัน้ ต่างพากันไม่ได้เน้ือสัตว์เป็นของเซ่นไหว้ 
จึงโกรธแค้นชิงชังพระราชายิ่งนัก ได้ไปรวมตัว
กนัที่หมิวันตประเทศ(ภูเขาหิมาลัย) ปรึกษาตกลง
กันแก้ปัญหานี้  โดยจะส่งยักษ์ตนหนึ่งที่หยาบช้า
ดุร้ายยิ่ง  ให้ไปฆ่าพระราชาทิ้งเสีย
 ยักษ์ดุร้ายตนนั้นจึงถือกระบองเหล็กอันใหญ่
เท่าช่อฟ้า  มาปรากฏกายอยู ่ที ่เหนือพระแท่น
บรรทมของพระราชา  ในระหว่างมัชฌิมยาม
(เวลา ๒๒.๐๐ น.ถึง ๐๒.๐๐ น.)แห่งราตรี  หมายจะ
ประหารพระราชาสิ้นพระชนม์(ตาย)
 ขณะนั้นเอง  ที่ประทบัของท้าวสักกะจอมเทพ
(คือหัวหน้าใหญ่ของผู้ใจดีมีศีล) ก็แสดงอาการ
ร้อนดั่งไฟลนอยู ่จึงตรวจดูสาเหตุทันที  เมื่อทรง
ทราบเหตนุั้นแล้ว  จงึทรงถอืสายฟ้า(แสงสว่างแห่ง
ความดี)เป็นอาวุธ เสด็จไปประทับอยู่เหนือศีรษะ
ยักษ์   ในทันใดนั้นยักษ์เห็นแล้วก็ตกใจกลัว
 ฝ่ายพระราชาทรงรู ้สึกพระองค์  ก็ตื ่นจาก
บรรทมเช่นกัน  ครั ้นมองเห็นยักษ์ยืนอยู ่เหนือ 
ที่บรรทมของพระองค์  ก็มิได้ทรงมีพระอาการ 
หวั่นไหวสะดุ้งกลัวแต่อย่างใด ได้ตรัสถามยักษ์
 “ท่านคือผู้ใดกัน  มายืนถือกระบองเหล็กอัน
ใหญ่โตเช่นนี้ เพื่อจะคุ้มครองเรา  หรือเพื่อจะฆ่า
เรากันแน่”

 “เราเป็นทูตของพวกยักษ์ ถูกพวกยักษ์
ส่งมาที่นี้  เพื่อจะปลงพระชนม์ของพระองค์ แต ่
ท้าวสักกเทวราชได้เสด็จมาอยู่บนหัวเรานี้  คอย
คุ ้มครองพระองค์อยู ่  ท�าให้เรามิอาจที ่จะทุบ 
พระเศียรของพระองค์ให้แตกกระจายได้”
 พระราชาทรงสดับเช่นนั ้น  ยิ ่งแกล้วกล้า
อาจหาญตรัสว่า
 “เพราะเราเป็นผู้ประพฤติดีมีศีล  เมตตา
กรุณาในสัตว์ทั้งหลาย  ท้าวสักกะจอมเทพย่อม
ทรงคุ้มครองรักษาเราแน่  มิฉะนั้นแล้วพวกยักษ์
และปีศาจ ก็คงคุกคามเหล่าสัตว์ทั้งปวงตายหมด  
เราจึงมิได้กลัวเกรงอันใดต่อเจ้าเลย
 แม้พวกยักษ์ดุร้ายน่าเกลีย ด และพวกปีศาจ
น่าสะพรึงกลัว  จะโหยหวนคร�่าครวญกันไปก็ตาม
เถิด  กิริยาที่มาหลอกหลอนให้น่ากลัวต่างๆนัน้ 
มีอยู ่เป็นอันมาก แต่เราก็ไม่กลัวเลยแม้สักนิด 
พวกเจ้าทัง้หมดไม่สามารถจะสูร้บกบัเราได้เดด็ขาด 
รังแต่จะพินาศไปหมดสิ้น”
 พระราชาตรัสถ้อยค�าอย่างฮึกเหิมในธรรม  
ข่มยักษ์ดุร้ายตนนั้นไว้ได้  ท้าวสักกะจอมเทพจึง 
ทรงขับไล่ยักษ์ให้หนีไป  แล้วตรัสกับพระราชา
 “ดูก่อนมหาราช พระองค์อย่าได้หวั่นวิตก
สิ่งใดๆ เลย  นับตั้งแต่บัดนี้ไป  การคุ้มครอง
พระองค์ซึ่งเป็นพระราชาผู้ทรงธรรม  จะเป็น
หน้าที่ของเราจอมเทพตลอดไป”
 ทรงประกาศตนเป็นผู้คุ ้มครองรักษาแล้ว ก็
เสด็จกลับคืนสู่สวรรค์ชั ้นดาวดึงส์ของพระองค์ 
ตามเดิม

.........
 พระพุทธองค์ทรงเล่าเรื่องราวในอดีตจบแล้ว  
ก็ตรัสว่า
 ท้าวสกักะจอมเทพในครัง้นัน้	ได้มาเป็นพระ 
อนุรุทระในบัดนี้	ส่วนพระราชาผู้ทรงพระมหา
เมตตากรุณานั้น	ได้มาเป็นเราตถาคต

(พระไตรปิฎกเล่ม  ๒๗  ข้อ ๖๘๖, อรรถกถาแปลเล่ม ๕๘  หน้า ๖๘๘)
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 มแีอปเปิ้ลอยู่ ๓ ใบ ที่เปลี่ยน 
 ใบแรก ที่อดัมกับอี๊ฟเจอ...
 ใบที่ ๒ เซอร์ไอแซค นิวตัน เจอ 
 และใบที่ ๓ ของสตีฟ จ็อบบ์ !
 แต่ถ้าเป็นโรงเรียน คุณรู้จักแค่ไหน โรงเรียน
โพธิสัตว์ ?
 ต้องสมัครเองหรือไม่ ?
 เสียค่าเทอมเท่าไหร่ ?
 อยู่แห่งหนต�าบลใด ?
 ใครไม่รู.้..ชวีติรงัแต่จะหมองหม่น...มดืมวั !
 โลกมนุษย์มิใช่มีใบนี้ใบเดียว แต่มีมากมาย
มหาศาล เพียงแต่เรายังหาไม่เจอ !
 พระไตรปิฎกยืนยัน เป็นเช่นนั้น
 แต่ไม่ว่าโลกใบไหน วงจรมนุษย์ก็เป็นปกติ
ธรรมดา มี เกิด-แก่-เจ็บ-ตาย
 มีหัวโขน ก�าหนดบทบาทหน้าที่

 แต่ละหัวโขน เขาก็มีกิจกรรมของเขา 
 สายธารแห่งกิจกรรมจึงอุปโลกน์ขึ้นเป็น 
“ละคร” 
 โลกนี้คือละครโรงใหญ่... ใหญ่มั่กๆ !
 เกิดมาแล้วต้องตายทุกคน นั่นคือธรรมชาติ 
แต่เกิดมาท�าไม เกิดมาแล้วจะท�าอะไร ?
 คนตอบได้ ต้องรู้จักถอดรหัสชีวิต
 เอาแต่โวยวาย เอาแต่สนุกสนาน ย่อมคิด 
ไม่ออก
 ไข่-ตัวหนอน-ดักแด้-ผีเสื้อ คือขั้นตอนการ
เจริญเติบโตของผีเสื้อ 
 มนุษย์เป็นผีเสื้อชนิดหนึ่งหรือไม่ ที่ยังจะ
ต้องเติบโต ก้าวหน้า แข็งแกร่ง ฉลาดลึกล�้า ?
 การแตกตัว ขยับขยายแต่ละช่วง เป็นความ
เจ็บปวด แต่คือความเจริญของชีวิต
 “โลกลุกเป็นไฟ มัวสนุกเริงร่า ไยไม่รู้จักหา

สมัครหรือยัง...โรงเรียนโพธิสัตว์ ?

• โลกมนุษย์ เอาแต่โวยวาย สุขทุกข์เต้นเร่า
  โลกโพธิสัตว์ เรียนรู้ หาทางแก้ไข

ใช้สติมากกว่าอารมณ์ !
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แสงสว่าง ?”
 หลาย ๆ  ชีวิต แปลงกายเป็นแมงเม่า บินเล่น
กองไฟอย่างคึกคะนอง... จบลงที่ตายทั้งเป็น !
 กิจกรรมทั้งหลาย เป็นตัวกระตุ้นให้มนุษย์
เรียนรู้  
 แต่เมื่อตั้งจิตผิด ย่อมไม่บรรลุเป้าหมาย
 หลวงพ่อสอนผัวขี้เหล้าให้ส�านึก วันๆ กินแต่
เหล้า ตบตีลูกเมีย 
 ท่านชี้ไปที่ร่องสวน ที่ลูกครอกด�าผุดด�าว่าย 
 “ดซิู แม่ปลาช่อน มนัเป็นสัตว์เดรจัฉานแท้ ๆ   
ก็ยังรักลูก...” 
 หลายวันผ่านไป ผัวขี้เหล้า เจอหลวงพ่อ ก้ม
ลงกราบ ขอบคุณที่ชี้แนะ
 “ลูกครอกอร่อยมากครับ...!”
 อนุสติมีมากมาย เขามีให้เรียนรู้ มิใช่กิน !
 “ลุ่มหลง มัวเมา” มีเกิดได้ในทุกสถานะ ทุก
ชนชั้น จะเป็นนักการเมือง จะเป็นนักบริหาร หรือ
กระยาจกเข็ญใจ
 ทุกคนต้องต่อสู้ ต้องเอาชนะอ�านาจใฝ่ต�่า 
เอาชนะบทเรียนเป็นสิบ เป็นร้อย เป็นพัน เป็น
หมื่นบทเรียน !
 เจ็บทุกครั้ง แต่เราจะเข้มแข็ง
 ยากก็จริง แต่สู้ด้วยความมุ่งมั่น เอาจริงเอาจัง 
ของเราไม่ได้
 โลกของพระโพธิสัตว์ เป็นโลกแห่งการ
บ�าเพ็ญ เรียนรู้
 นรกหรือสวรรค์ ต้องเรียนรู้
 สุขหรือทุกข์ ต้องเรียนรู้
 เพราะเหตุนี้อย่าแปลกใจ ถ้าท่านจะไปเกิด
เป็นเดรัจฉาน !
 แต่สิ่งหนึ่งที่ท่านไม่เปลี่ยนแปลง คือ “การ
เรยีนรู”้ “การสรปุบทเรยีน” “การถอดรหสัชวีติ”
 หน้าที่ของโพธิสัตว์ ต้องสั่งสมบารมี 
 จะผจญว ิบากร ้ายแรงแค ่ไหน ท ่านต ้อง 
ปรับเปลี่ยน แปลงสาร หลอมสกัด
 ท�าวิบากให้เป็นบารมีให้ส�าเร็จ
 อาจจะพ่ายแพ้ในระยะแรก ด้วยอ่อนหัดใน

ประสบการณ์ อ่อนหัดในการท�าจิตให้แยบคาย !
 นี่ไง ที่เขาว่า “อุปสรรคสร้างปัญญา !”
 “ปัญหามีไว้แก้ !” “มารไม่มี บารมีไม่เกิด !”
 “ความทกุข์ที่ทานทน จะหลอมคนให้ทนทาน”
 นักเรียนโพธิสัตว์เท่านั้นที่จะซาบซึ้ง...
 มนุษย์เป็นอันมาก เมื่อจุติบนโลกทั้งหลาย 
เขาต่างลืมหน้าที่ ลืมเป้าหมาย ลืมหน่วยกิตที่
ลงเอาไว้
 กลับหลงไขว่คว้า แสวงหาความสุข
 แสวงหาลาภยศสรรเสริญ
 แสวงหาเบญจกามคุณทั้งหลาย 
 สักวันหนึ่ง พอนึกได้มักจะสายเสียแล้ว ไม่
เป็นไร ขอแก้ตัวครั้งต่อไป ๆๆๆ
 จุติทีไรก็ผัดผ่อนตัวเองทุกที ๆๆๆ 
 การส�านึกตัวเร็ว ย่อมเจ็บตัวน้อย 
 ส�านึกช้าก็เจ็บตัวมากขึ้นเป็นธรรมดา
 นี่ไง นกิายมหายาน ท่านถงึใจด ีมเีมตตา บอก
ว่า ทุกคนคือโพธิสัตว์ !
 เมื่อมหายานบัญญัติไว้เช่นนี้ มนุษย์ทุกคน 
ก็จะเป็นนักเรียนของโรงเรียนโพธิสัตว์ไปโดย
ปริยาย !...น่าดีใจหรือเสียใจ ? 
 ท่านผู้รู้ได้แต่งนิทานแมลงสาบไว้ว่า “ในร้าน
อาหาร ลูกค้าตกใจเมื่อเห็นแมลงสาบ
 แมลงสาบบินไปโต๊ะใคร ลูกค้าก็ร้องตะโกน
ตกใจกันหมด
 เหตุการณ์เริ่มวุ่นวาย หนวกหู
 บ๋อยคนเก่ง รีบเข้ามาแก้ปัญหา จับตัว
แมลงสาบออกไป 
 อย่างไม่ตื่นเต้น อย่างไม่โวยวาย”
 นทิานเรื่องนี้ต้องการบอกว่า ปัญหาไม่ได้อยูท่ี่
แมลงสาบ แต่ส�าคญัที ่“วิธกีารจัดการ” กบัปัญหา
ต่างหาก
 โลกมนุษย์ เอาแต่โวยวาย สุขทุกข์เต้นเร่า
 โลกโพธิสัตว์ เรียนรู้ หาทางแก้ไข ใช้สติ
มากกว่าอารมณ์ !
 ขอโทษครับ เลขประจ�าตัวเท่าไหร่ครับ ?
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ฉบบัที่แล้ว ๓๑๕ เราก�าลงัพดูถงึนาย 

ไชยบลูย์ (อดตีธัมมชโย) เจ้าส�านักจานบนิ“ธรรม

กรวย”(อันว่า“กรวย”ค�านี้ หมายถงึ รปูทรง“กรวย” ที่

มันมีปากบานออกไปไม่มีวนัจะสิ้นสดุการยาวยื่นบาน 

ออกไป เพราะมันตรงกับ“ความรู้และความจริง”ของ 

ส�านักนี้นั่นเอง) เราอาศัยรูปลักษณ์ของ“กรวย” 

และเป็น“กรวย”ทีม่ีปากยืน่ปากยาวออกไป  

อย่างไม่สิ้นไม่สุด แบบ“น็อนสตอ็ป”(nonstop) 

ทิ้งค�าว่า“เวลากาละ”กันไปเลยทีเดียว

ส�านักจานบินนี้เขาพากันปฏิบัติธรรม 

แบบก่อ“ภพ”สร้าง“ชาติ”ใส่จิตตนเอง ชนิด 

ที่เป็น“กรวย”ปากยื่นยาวออกไปอย่างไม่มี 

ที่สิน้สุด นิรันดร เป็นสสัสตทฏิฐไิปเลย ไม่มี

ความจบ มีแต่ไป..ไป ..ไปตะพึด ไม่มีเวลา

จบ เขาพากันมี“ภพ”ไม่จบด้วย“เวลากาละ”

พุทธนั้นมีจุดหมาย“ดับภพ”จบ“ชาติ”

แต่ตลอดเวลาของส�านักจานบินนัน้ม ี

แต่สร้าง“วิมานสวรรค์”หลอกให้คนติดยึด

ประพฤติปฏิบัติเพื่อได้“สวรรค์”กันไม่รู ้จบ 

และ“สวรรค์”นัน้ที่แท้ก็เป็นแค่“ภพ”ที ่

“จิตเกิด”(ชาติ )“วิมาน”ขึ้นในจติใจ ตามที่เขา 

ยงั“หลงผดิ”กนั เขาจงึไม่มีทางพน้“อวิชชา”

“สวรรค์”แท้จริงก็คือ “ภพ” ซึ่งผู้ยังมี 

“ภพ”อยู่ แม้จะเป็น“สวรรค์”ก็ตาม ย่อมมี 

“นรก”เป็น“ธรรมะ ๒”คู่กนัอยูแ่น่ “วมิาน”น้ัน 

• ต่อจากฉบับที่ ๓๑๕

แท้ๆแล้วก็คือ ภาวะที่มันแค่ลมๆแล้งๆ ซึง่

ประดาคน“สมมุติ”กันขึ ้นว่า เป็น“สัจจะ” 

(สมมุติสัจจะ ) แล้วก็ท�าความรู้สึกของตนให้ 

“เป็นจริง”ขึ้นตามนัน้ จน“รู้สึกว่าจริง” แล้ว 

“จ�าได้” เรียก“อาการ”นี้ว่า“สัญญา” 

และที่ส�าคญัคอื ตอกย�้า“สญัญา”สั่งสม 

ให้ตดิให้ยดึไว้ในใจ กระทั่ง“ตดิยดึ”ว่า“เที่ยง” 

( สัญญายะ นจิจานิ )  “อาการ”นี้แลคอื“อุปาทาน” 

ซึ่งถ้ายึดมั่นถือมั่นว่า เป็นจริงที่เที่ยง

แท้ เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ขาดไปจากตนไม่ได้  

ต้องเป็นต้องมอียูนิ่รนัดร กเ็ป็น “กเิลสาสวะ”

อะไรก็ตาม ทีค่นยึดว่ามีอยู่“นิรันดร” 

สิ่งนั้นคือ“อนุสัย” แม้แต่“ความดีสุด-สูงสุด-

วเิศษสดุ”ปานใดๆก็ตาม เช่น “พระเจ้า”(God)

“พระเจ้า”หรอื God นั้นคอื “จตินิยาม” 

หรือที่เรียกว่า“พระจิตวิญญาณ”นัน่แหละ  

และเป็น“พระจิตวิญญาณ”ที่พิสูจน์ได้ใน 

“คุณวิเศษ”ของพุทธ “คุณวิเศษสูงสุดของ

พระเจ้า” คนปฏิบัติให้เกิดในตนได้ ซึ่งเป็น 

อนัหน่ึงอนัเดยีวกนักบั“พระเจ้า” ตั้งแต่ชวีติ

ยังเป็นๆน้ี “จติวญิญาณ”ม“ีคณุวเิศษ”ระดบั 

“พรหม”คือพระเจ้าอันพิสูจน์ได้ และแสดง 

พฤติกรรมจริงปรากฏให้โลกมนุษย์เห็นได้

เรื่องเหล่านี ้ นายไชยบูลย์ซึ่งเป็น“นัก

อ่าน”ตวัยงได้อ่านมามาก รู้มาก ก็“หลงตน” 

ท�าตนเป็น“ศาสดาตวัเบิ้ม” หลอกมนุษยโลก 

ดังที่เขาได้ท�านั้นแหละ ล้วนคือความไม่จริง   
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ซึ่ง“ศาสดาตัวเบิ้ม”ของส�านักจานบิน 

(นายไชยบูลย์ )ทีเ่ขาใช้วาทกรรมเรียกตนเอง 

เท่สดุ  ๆ ว่า “อาจารย์ไม่ใหญ่” จรติวาทะน้ีคอื 

“เล่ห์ลิน้”( tact ics)อนัคายแยบแสบแสนของ

นาย“ไชยบูลย์”หรือสมี“ธัมมชโย” คนผู้นี ้

มีชื่อแท้ฉายาจริงก็ยัง“หลอก”คนว่า เป็น“ผู ้

เตม็ไปด้วยความชนะ-ผู้มชียัชนะทางธรรม”  

แต่แท้จริงเขาแพ้ หรือชนะกันแน่...?

“ความบริสุทธิ์เท่านั้น ที่จะชนะทุกสิ่ง  

ทัง้โลก ในที่สุด” 

นายไชยบลูย์ หรอืสมธีััมชโย บรสิทุธิ์ 

จริง หรือเปล่า? 

ซึง่หลักฐานทั้งมวลในสิ่งที่เขาท�าและ

ค�าพูดทั้งหลายที่เขาใช้ ล้วนส่อแสดงให้เห็น

ถึงความตลบตะแลงตอแหลอยู่ในนั้นทั้งสิ้น

เช่น พูดไป-ท�าไป จะให้คนเข้าใจว่า 

“เล่น” เหลาะๆแหละๆ เพ้อๆฝันๆ แต่เอา

จริงเอาแท้นั้น ท�าคนหลงใหลงมงายจริงๆ 

พูดก็อย่างหนึ่ง  ท�าก็อย่างหนึ่ง 

พูดเล่น พูดหลอก แต่เอา“เงิน”คน

จริงๆ เอาชนิดที่สนิทเนียนด้วยนะ คือ เงิน

นั้น เป็น“เงินที่ท�าทาน” เงินที่ให้แล้วให้เลย 

แล้วเอาไปผลาญสารพัด เป็น“ของ 

เล่นหลอกเด็ก”ทั้งนัน้ ..ใหญ่นะ ..สวยนะ 

แต่ใหญ่และสวยอย่างวติถารผลาญพร่าวตัถุ

ทรัพย์สินเงินทองฉิบหายวายป่วงจริงๆ 

คนไร้เดยีงสา อวชิชากง็มงาย หลงเชื่อ 

ดงัที่เป็นและเหน็อยู ่น่ีคอื จ�านวนมวลคนไร้

เดยีงสา ด้อยปัญญา พากนัท�าให้เหน็อยูแ่ท้

เขาพูดเหมือนฝันๆเพ้อๆ แต่ท�าจริง

มันมีแท่งวัตถุ มีเลอะเทอะไปทั ่ว ทั ้งใน

ประเทศ นอกประเทศ ซึ่งใช้เงินมหาศาล 

หลอกขูดรีดเงินคนมาได้ก็เอามาผลาญ 

สารพัดสิ ่ง ออกแบบก่อสร้างพิลึกกึกกือ 

แปลกประหลาดขึ ้นมาในโลก-อวดใหญ่

อวดโต อวดสวยที่แสนเชย จะว่าเป็นศิลปะ 

ก็แสนจะแข็งโด่ เส้นสายสีสันก็ตลกกว่างิ้ว

ผสมดิสโก้ฮิปปี้ ล้วนผลาญพร่า-ตั้งโรงเรียน

ฝันในฝัน-เป็นครไูม่ใหญ่-ตื่นขึ้นมาหาวหนึง่

ที-แล้วฝันเป็นตุเป็นตะ ..พูดไป..อีเดียต

พูดเชิง“เล่น”แต่เจตนาให้คนหลงเชื่อ

ว่า“จริง” สะกดจิตเอาด้วย หลอกด้วย ใช้

เล่ห์กลสารพัด คนโง่ โดยเฉพาะถูกสะกด

จิต ก็หลงใหล งมงาย เชื่อถือ เป็นทาสผู้

ปล่อยไม่ไป คนก็ช่างกระไร..โง่เง่าให้เขา

หลอกได้ เป็นตุเป็นตะ เป็นไปตามที่เขาใช้

จริตการวาทกรรม  ซึ่งก็มีคน“โง่หนัก”อยู่

กลุ ่มหน่ึง  แต่ก็มากพอด ูทว่าถงึอย่างไรก็ 

ไม่ใช่คนไทยส่วนใหญ่ของประเทศเด็ดขาด

คนไทยที่มีวิญญาณไทยแท้ส่วนมาก 

ไม่ใช่คนโง่ที่จะให้นายไชยบูลย์หลอกได้แน่   

นายไชยบลูย์ใช้“การสะกดจติ”(hypnosis  

หรือ  medi tat ion)ที่เขาท�าได้ตรงตามวิธีการ 

สะกดจิต..เป๊ะ! เขาจงึมผีลได้มวลคนถกูสะกด 

การหลับตาเพ่งเข้าไปสะกดจิตตนให้

จดจ่ออยู่ทีจ่ดุหน่ึงจดุเดยีว กดให้แนบแน่น 
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แน่วแน่ อย่างสนิท คือ med i tat ion นี ่

แหละ เป็นการสะกดจิต ทัง้สะกดจิตตนเอง 

เกิดพลังงานทางจิตมีประสิทธิภาพ และทั้ง 

ให้คนอื่นสะกดจิต แล้วสั่งการให้ท�าตามได้

ง่ายดาย เป็นทาสผู้ไม่มีความคิดเป็นของ

ตนเอง ปฏิบัติตามนายสั่งทุกอย่าง

นายไชยบูลย์ท�าทั้งสองอย่าง เพื่อเอา

ประโยชน์ ได้อย่างมหาศาล ดงัที่เห็นอยู่

เขาหลอกคน ตรงตามที่พระพุทธเจ้า 

ตรสัทกุอย่าง เป็นต้นว่า หลอกในเรือ่ง“ทาน”  

เขาสามารถสะกดจิตสั่งการ ปลกุระดม 

ให้คนมา“ท�าทาน”เข้าไปๆๆ ให้ติด-ให้ยึด 

มั่นถือมั่น-ให้หลง(โมหะ)ว่า ท�าทานแล้วได้ 

“ภพ-ชาต”ิเป็นของจริง แล้วให้คนมา“ท�า

ทาน”กับตนเอง  แล้วจะได้“สวรรค์”ทั้ง ๖ ชั้น

สวรรค์คอื“ภพ”อย่าลมืนะ! “ภพ”จรงิๆ

คือ อาการของใจที่ยัง“มีอยู่”ในขณะปัจจบุนั

นี ้ จึงจะเรียกว่า“จริง” เพราะมีในปัจจุบัน 

และสามารถยืนยันกับผู้อื่นร่วมสัมผัสรู้ด้วย

แต่“ภพในอนาคต”นัน้ ยังไม่เกิด ยัง

ไม่มี ..ใช่มั้ย? ยังเพ้อฝันอยู่เท่านั้น ยังไม่มี

ใครรู้ใครเห็นเลยว่า “อนาคต”ที่ว่านัน้ มัน

เป็นอย่างที่พูดหรือเปล่า? จะเป็นได้หรือ

เปล่า? หรือว่ามีแต่“โม้”เกินความจริง!!! 

ย�า้กนัอกีทนีะว่า “ภพ”คอื อาการที่“ยงั

มอียู่ในใจ”ขณะน้ี เป็น“หทยัรปู” อยูท่ี่จติคน

ส่วน“ชาติ”ก็คือ “อาการนั้นๆ” ที่ยัง“มี

อยู่”ในใจ มีอยู่ ในขณะปัจจุบันนี้หลัดๆนี้

ขอเน้น..“ยงัมอียู”่นะ! เป็น“ชวีติรปู”ให้

เราสามารถกระทบสัมผัสเห็น“อาการ”ที่ยัง

มี“อินทรีย์”(พลังงานที ่เคลื ่อนให้รู ้อยู ่ )นัน้ๆใน

ปัจจุบันโทนโท่ โต้งๆอยู่ ยังไม่หายไป

แต่นายไชยบูลย์หลอกคนนั้นเอาทั้ง 

สิ่งที่ เป็น“อดตี”ที่คนระลกึรูต้ามไม่ได้(และนาย

ไชยบูลย์พูดนั้นจริงหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้ ) โดยเฉพาะ 

เอา“อนาคต”มาหลอกทั้งน้ัน(อนาคตคอื ภาวะที่ 

ยงัไม่มีแน่ๆ กว่าอดีต กว่าปัจจุบัน ) ยังไม่มีอะไร

ปรากฏ ยงัไม่มีโอกาสพิสจูน์ได้เลย แต่กว่า 

จะพิสูจน์ได้ ต่างก็จะตายจากกันไปก่อนทั้ง

นัน้ เพราะที่เขาหลอกไว้ มันคืิอ ความเป็น 

“อนาคต”ทั้งสิ้น ยังมาไม่ถึงทั้งนั้น แล้วใคร

จะไปเอาผิดเขาคนเดียวไม่ได้นะ ก็ต้อง

เอาผิดตัวเองด้วย เพราะเขาก็บอกแล้วว่า 

“วิมานในอนาคต” แต่คนแห่ไปเชื่อเขาเอง!  

นายไชยบลูย์หลอกอย่างได้ผลว่า “ภพ

สวรรค์ในอนาคต” เป็นของจริงนะ!!! ทั้งๆที่

อนาคตคือ สิ่งที่ยังไม่มีจริงเลยสักอนาคต 

และสิ่งที่นายไชยบลูย์หลอกน้ัน เป็นสิ่งทีเ่ขา

วาดป้ันขึ้นมาเองลมๆแล้งๆ แต่เขาเอากเิลส

คนเป็นตัวตั้ง แล้วพูดเพ้อพกปั้นสร้างขึ้นให้

ถูกกิเลสคน ใครอยากได้อะไรอย่างไร เขา

ก็พยายามหลอกตามนั้นทั้งนั้น ว่า มีหมด

เป็นการหลอกเด็กๆไร้เดียงสา ยังไง 

ยงังั้นเลย  ซึ่งจรงิๆกค็อืพากนั“อวชิชา”แท้ๆ  
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เขาหลอกว่า ขอให้“ท�าทาน”เลย   ทาน 

ให้เขานี่แหละ ทานหมดตัวเลย ตายเป็นตาย  

ทานไม่เหลอื รบัรอง“ได้คนืแน่ แต่ในอนาคต” 

โน่นนะ!!!! (จริงไม่จริงไม่มี ใครรู ้ ) “ทาน”ให้แก่เขา

นี้ เขาสามารถบันดาลให้ได้นะ เพราะเขา

สูงส่งมาก สูงส่งเป็นต้นธาตุต้นธรรม ยิง่

กว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วย ดังนัน้ ทาน

ให้เขานีแ่หละแล้วจะได้“ผล” เป็น“วิมานใน

อนาคต”ตามที่เขาสรรหามาพูดหลอกว่า 

สวยงาม หรูหรา ใหญ่โตมหาศาลพิลั่นพิลึก

น่าอยากได้ อยากม ีอยากเป็น ตามกเิลสคน 

“อนาคต”คือ ความยงัไม่เกดิขึ้นในโลก  

เป็นเพยีง“ภาพเพอ้ฝัน”เท่านั้น ยงัไม่มีในโลก 

ซึ่งจะป้ันสร้างให้มากให้ใหญ่ให้แปลก 

ให้สวยถูกใจอย่างไรก็ได้ แต่หลากหลาย

สารพดัเพอ้ไป มนัแค่“คิดได้”เท่าน้ัน แต่เปน็

จริงในโลกไม่ ได้ มันสนองกิเลสอยากใหญ่ 

อยากสวย อยากหรูหรา อยากมโหฬารพนัลึก

ที่ตรงตามพระพทุธเจ้าตรสัไว้อย่างยิ่ง 

คอื หลอกให้หลงติดยึด“สวรรค์ ๖ ชัน้” ทุกชั้น  

แต่ละชัน้ ครบทัง้ ๖ ชัน้ ได้ส�าเร็จแล้ว เขา

ก็ส�าทับกันอย่างหนักเลยว่า ให้ท�าใจในใจ

เกิด“ความปลื้ม”(อัตตมนตา)เข้าไปๆๆๆๆให้

มากๆๆๆ คนอวิชชาก็ท�าตาม ก็โง่กันหมด

แล้วก็ส�าทับอัดเอา“ภพ-ชาติ”เข้าไป

ใส่ใจหนักจัดแน่นขนัดหนาเตอะเป็นอนุสัย 

อย่างประมาณไม่ได้ 

การตอกย�า้“ความปลื้ม”(อัตตมนตา)ใส่ 

จิตตน น้ันคอื การส�าทบัให้ม“ีความเกดิ”ที่ 

เรียกว่า “ชาต”ิเป็นเทวดาใน“ภพ”ที่เรยีกสงูสดุ

ว่า“ปรนิมมิตวสวัตตี” ก็ยิ่งมี“ภพ”ลึกสุดๆ

เนียนแน่นยิ่งขึ้นๆๆๆ ด้วย“อวิชชา”แท้

“ความปลื้ม”นี้ ที่บาลีว่า“อัตตมนตา” 

นัน้ ก็ยืนยันพยัญชนะชัดเจนอยู่แล้วโต้งๆ 

ว่า มัน“อัตตา”(อัตต)แท้ๆ ซึ่งอยู่ที่“ใจ”(มน)นี้ 

เพราะหากใคร“เริ่มมกีารได้”ขึ้นในจิต 

แล้วเกดิ“อาการ”เป็น“ความปลื้ม” และยิ่งตอก 

ย�า้“ความปลืม้”นัน้ใส่จติ ยิง่กระหน�่าแน่นเข้า

ไปๆอดัๆจดัๆแรงๆเข้าไปๆกเ็ป็น“อตัตมน” 

คือ “ใจที่เป็นอัตตา”นั้นก็ยิ่งๆๆๆขึ้นนั่นเอง

ที่ผู้ไม่รู้ คอื ผู้“อวชิชา”อยู ่ จะหลงตอก 

กระหน�า่ย�้าซ�้าด้วย“อาการ”ชนิดนี้ใส่จิตตน 

เอง จงึเท่ากับตอก“อวิชชา”ให้หนักให้แน่น

เข้าไปๆเป็น“ภพ”ขั้นที่ ๖ หลงัจากตอก“ภพ” 

ใส่ใจตนตั้งแต่ต้นมาถึง ๕ ชั้นทุกล�าดับแล้ว

แล้วก็มาตอกกระหน�่าซ�้าสุดๆกันอีก

จึงยิ่งเป็นผู้ได้“ภพ”ทั้งแน่นทั้งหนาทั้ง

หนักทั้งหนึบจัดมากขึ้นไปอีกสุดๆจริงๆ 

มันไม่เป็นการลดละ หน่ายคลาย 

“ภพ-ชาติ”ให้แก่ตนเอาเลย ตั้งแต่“ภพ”แรก  

คือ ตั้งแต่จาตุมหาราช มาเรื่อยทั้งซับซ้อน 

หมนุรอบเชงิซ้อน(ปฏิสังสัคคะ)ทัง้ย�า้แล้วย�้าอกี

นี้คือ การปฏิบัติผิดที่มิจฉาทิฏฐิแท้ๆ

จริงๆ อัดแน่นเต็มที่ ๑๐๐ % 
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“ภพ”คือ “อาการที่‘ยงัมีอยู่ ’ในใจ เป็น 

“ภาวรูป” ซึ่งผู้เรียนรู้ตามพระวจนะที่ตรัส 

ไว้ของพระพุทธเจ้า จนสามารถ“จบัอาการ” 

ที่เป็น“ชาติ” ที่เป็น“ภพ”นี้ ได้ ภาวะนัน้คือ  

“หทัยรูป” หลงกันว่าเป็นแดนที่น่าได้น่าม ี

น่าเป็น จึงมี“ภพเทวดา ๖ ชั ้น”นีเ้ท่านั ้น 

ไม่ม“ีภพ”อื่นใดเลยที่คนหลงยดึ หลงอยากได้

“ภพ”ในโลกของคนที่หลงอยากเป็น 

อยากมีอยากได้ทั้งหมดทั้งมวลของปุถุชน  

ผู้ยังหลง(โมหะ)หรือยังอวิชชาอยู่ทั้งหลายก็ 

มแีค่“ภพ ๖ ภพ”น้ีเท่านั้นเอง ในความหลง 

ในความโง่ (อวิชชา)ของประดาคนผู้ “อวิชชา” 

อยากเปน็อยากมีอยากได ้ ไม่มี“ภพ”อ่ืนเลย

ผูห้ลงท�า“ภพเทวดา”ใส่ตน ผูน้ั้นกค็อื 

ผู้ยงัม“ีภพนรก”อยู่ ในตน ไม่หมดไปจากใจ

และจรงิที่สดุว่า ไม่มีใคร“อยากได้นรก” 

มาให้ตนเดด็ขาด แต่ขณะใดคน“หวงัสวรรค์” 

ขึ้นมา(สาเปกโข ) ขณะนั้น“นรก”กต็ามตดิขึ้น 

มาด้วย เมื่อคนผู้ น้ันไม่รูจ้กั“สวรรค์เก๊”แล้ว 

“หวงัสวรรค์”ขึ้นใส่ใจตน น่ีแหละ“ภพ”กเ็กดิ 

ขึน้ทันท ีณ บัดนั้น 

ดังนัน้ จึงพึงเรียนรู้“เหตุ”ดี ให้ได้ แล้ว

ท�า“เหตุ”นั้นให้เต็มสมรรถนะเถิด นัน่คือไม่

ต้อง“หวงั”เลย สร้างแต่“เหต”ุน้ันให้เตม็กพ็อ

“เหต”ุที่เต็มบริบูรณ์ ก็คอื“ผล”นั่นเอง  

จงึไม่ต้องให้มีอาการ“หวงั” ข้ึนในจติ 

ฉะนี้คอื “อุเปกโข” ซึ่งมิใช่“สาเปกโข”  

เหน็ชดัมั้ย?   “เปกข”หรอื“เปกโข” คอื ภาวะ 

ของผู้ เพ่งด ูผู้มองหา ผู้ที่เหน็

ส่วน “อ”ุนัน้คือ พ้น เหนอื บน ขึน้ นอก 

“สา”คือ ภรยิา,สุนัข (ภาวะไม่ควรเป็นไม่ควรมี ) 

อเุปกโขคอื  ผู้“พ้นจากภาวะไม่ควรม”ีน้ัน

สาเปกโขนัน้คือ ผู ้ยังไม่พ้นภาวะที่ ไม ่

ควรมี จึงเท่ากับ ผู้ยังมี ยังเป็น ยังมีหวังอยู่ 

อุเปกขา จึงเป็นการพ้นไปจากภาวะ

หวังนัน้แล้ว เหนือไปจากภาวะมีหรือเป็น

นัน้ๆ หลุดพ้นไปจากภาวะนัน้แล้ว จึงเป็น

ผู้ว่างจาก“ภพ”นั้นๆไปแล้วจริง

เป็นผู้ “ไม่มีภพ-เหนือภพไปแล้ว”

ผู้ปรารถนา“ความไม่มภีพ”หรอื“ความ

เป็นสหายแห่งพรหม” กต้็อง“ท�าใจในใจ”ให้

เป็น“พรหม”ให้ได้อย่างสัมมาทิฏฐเิช่นนี้ 

ผู้หมดสิ้นเกลี้ยง“ภพเทวดา”ในใจตน  

ผู้นั้นคือ สหายแห่งพรหม หรอืคอื อรหนัต์

ถ้าไม่“สมัมาทฏิฐ”ิ แล้ว“สมัมาปฏบิัต”ิ 

จนกระทัง่บรรล“ุสมัมาปฏเิวธ” ..ก็ไม่มีจรงิ

ที่จรงิ..“ภพเทวดา”มนั“ไม่มตีวัตนจรงิ” 

เลย มัน“อนัตตา”จริงแท้ต่างหาก มันเป็น 

“ชาติ”ที่ก�าหนดขึ้นใน“อนาคต”ใน“ปัจจบุัน” 

แค่นั้น แล้วหลงผนึกแน่นใส่“อนุสัย”ไว้ด้วย 

ความโง่คือ“อวิชชา”เป็น“อดีต” จงึเป็น“ผู้ม”ี

ยงัไม่เป็น“ผู้ ว่าง”  เหน็ความจรงิน้ีมั้ย?

หากเป็นปัจจุบันที“่สัมผัส”อยู่ ในขณะ

นี ้ ก็มีความรู้สึกหลัดๆอยู่ว่าเป็น“สุข”ขณะ
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นี ้ สมมุติของคุณมีอาการว่า“สุข” แต่ผู้ไม่ 

“สุข”ด้วย เขากลับ“ทุกข์” เขาก็“จริง”ของเขา 

ซึ่ง“สุข-ทุกข์”นีเ้มื่อหมดเวลาแล้ว มันก็หาย

ไปทั้งคู ่มนัมอียูท่ี่ไหนกนั เว้นแต่ว่าใครยดึไว้

ใน“ความจ�า”ของ“จตินิยาม”แต่ละคนเท่าน้ัน

“สุขหรือทุกข์”มันจึงไม่มีอะไรจริงอัน

ไหนแท้ มันจึง“เท็จ”ทั้งคู่ หรือไปยึด“จริง” 

กันเองแต่ละคนต่างหาก มัน“สมมุติ”จริงๆ

ดังนั้น “สุข”ก็คือ “สุขเท็จ” (สุข + อลิกะ = สุ 

ขัลลกิะ ) สขุไม่จรงิ สขุไม่ใช่ของแท้อะไร มนัเป็น

แค่“อารมณ์ลวง” ทีต่่างคนต่าง“สมมุติ”เอา

ของตนๆ ที่แตกต่างกนัไป เป็นความหลงยดึ

สุ แปลว่า ดี ; ข แปลว่า ว่าง 

ค�าว่า “สุข”จึงแปลว่า ว่างนั้นแหละดี 

ดังนั้น “สุข”ที่มันอร่อย,สนุก ฯลฯ คือ 

ไม่วา่ง จงึเปน็“เทจ็” เปน็“อารมณ์เก๊หรอืลวง”

“อารมณ์ลวงหรือความรู้สึกเก๊”(เคหสิต

เวทนา)นีแ้หละที่เราจะต้องท�าให้มันหมดสิ้น

ไปจากจิตเรา เพราะจริงๆนัน้“มันไม่เที่ยง-

มันเป็นทุกข์” เพราะแท้ๆแล้ว“มันไม่มีตัว

ตนจรงิ”หรอก คนที่“ยดึว่าจรงิ”จงึมสีขุมทีกุข์

ที่แท้ เกิดจากสัมผัส ที่มันมีเหตุปัจจัย

เท่านั้น ขาดจาก“สัมผัส”นั้น มันก็หายไป

ผู้ที่เห็นว่า“ไร้สาระ” ก็ไม่ต้องไปเสีย

เวลา เสยีแรงงาน เสยีทนุรอนอะไรให้กบัมนั 

สขุ คอื อารมณ์หรอืความรูส้กึ(เวทนา)ที่

ใคร“หลงยึด”ให้มีเฉพาะตนเป็น“สัญญายะ 

นิจจานิ”ของใครของมัน เท่านั้นจริงๆ 

จึงเป็น“เท็จ”(อลิกะ = เท็จ) ส�าหรับผู้เห็น

ต่าง เห็นแยกกัน ส�าหรับผู้อื่นหรือสากล 

ผู้มี“ความรู้สึก”นัน้ว่าเป็น“เท็จ” ย่อม

เห็นว่า“ไร้สาระ”ก็ไม่เอา ไม่สนใจ เมื่อศึกษา

ดีแล้วจึงรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความจริงนั้นๆได้แท้

ใครไม่สนใจศึกษา ปฏิบัติพิสูจน์ เขา

ก็“สูญเปล่าธรรมดา” เขาก็ไม่ได้ความจริง

“สูญเปล่าธรรมดา”คือ อะไร?

คือ ไม่ ได้ท�าจิตให้ เกิดกระบวนการ 

เรียนรู้จากการวิเคราะห์วิจัย“ธรรมะ ๒”อัน 

เป็นองค์ประชุมของ“รูปกับนาม”ที่เรียกว่า 

“กาย” ได้แก่ ๑.“ภาวะทีถ่กูรู”้คอื“รปู”(object) 

และ ๒.“ภาวะของธาตรุู้ของเรา”คอื“นาม”(sub-

ject) น้ีคอื“ธรรมะ ๒”(เทวฺ ธมัมา)ที่ไม่ได้เรยีนรู ้

“กายในกาย” จงึเป็น“ความสญูเปล่า”ขอ้ที่ ๑

ข้อที ่๒  ไม่ได้เรยีนรู้ “เวทนาในเวทนา”

ข้อที ่๓  ไม่ ได้เรียนรู้“จิตในจิต” 

เขาจงึไม่มีสิทธิ์รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“จิต”หรอื 

“วิญญาณ” หรือ“มโน” ก็ได้แต่เป็นทาส“จิต” 

งมงายอยูก่บั“จติ”ที่เป็น“อกศุล”มนัน�าพาไป

เพราะจิตเขาจะมีแต่บานปลายออก

ไปเป็นภพเป็นชาติของ“วิมานสวรรค์”ตาม

ที่เขา“ตั้งจิตปรารถนา”กัน ว่าจะรวยๆ-จะ

สวยๆ-จะใหญ่ๆ-ทีจ่ะเสพสขุๆ-จะมอี�านาจ

ที่สุดในโลก จึง“มีอัตตา”ไม่มีจบเลยจริงๆ

ดังนัน้ ในทุกขณะของเวลาเขาจึงไม่มี
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ความลดละ หน่ายคลาย เพื่อที่จะหมดสิ้น

ภพจบชาติ แต่อย่างใดเลย

มีแต่พากัน“ประพฤติอย่างกับเล่น 

ลิเกหรอืงิ้ว”(dramatics)สร้างภาพ“ความเป็น 

ระเบียบเรียบร้อยยิ่งล้น-ประดิดประดอย 

ประดับประดาสวยสดงดงามเหลือหลาย- 

ร�่ารวยมโหฬารมหาศาลสุดๆ-หรูหราเริด

อลังการยิ่งใหญ่ไพศาลพันลึก-เป็นผู้ดีแสน

สภุาพยิ่งยอดหาที่ติมิได้ ฯลฯ” ซ่ึงเหน็ได้ชดั 

ว่า ประมวลเอา“ความด.ี.พื้น ”ๆ-เอา“ความงาม 

..ตื้นๆ”-เอา“ความลกึ..ลบั ”ๆ และเอา“วมิาน.. 

เพอ้ๆ” เต็มไปด้วย“ความเว่อร์..สดุๆ” รู้กัน 

ได้ง่ายๆต่างๆ มาสร้างภาพโชว์เสียจนเว่อร์   

มหาเว่อร์ ชนิดที ่ไม่เหลือธรรมชาติของ 

รูปลักษณ์ลีลาสีสันของปกติคน-ธรรมดา 

ชน-สามัญสังคมเลย มีแต่เพริศพริ้งฟุ้งฟิ้ง

ที่อาตมาพูดนี ้ไม่ใช่เป็นการประชด

ประชันอะไร แต่เป็นการพยายามใช้ภาษา

ให้สื ่อความหมายตรงสภาพที่สุด ให้ตรง

สภาวธรรมทุกชนิด ถึงจุดแท้ เท่านั้นเอง

เพื่อการศึกษา ตั้งใจศึกษากันดีๆ

[อาตมาต้องขออภัยต ่อผู ้ที ่ต ิดใจในการใช ้ 

สรรพนามเรียกขานเขาว่า“นายไชยบูลย์”เพราะเขา

ปาราชิกเป็น“สมี”แล้วจริง เขาไม่ใช่ภิกษุแล้ว อาตมา

เลีย่งความจริงนี้ไม่ได้ เพราะมันมีหลักฐานยืนยันถึง 

๒ กรณี คือ ปาราชิกข้อโกงทรัพย์ ๑ กับข้ออวดอุตตร ิ

มนุสสธรรมที่ไม่มีในตนอีก ๑]  

ที่อาตมาเรียก“ธรรมกรวย” ก็เพราะ

ความเป็น“กรวย”นั้นมันไม่ใช่“กาย” มันตรง

กันข้ามกับค�าว่า“กาย”ที่พระพุทธเจ้าทรง

สอนกัน ๓๖๐ องศาชัดแท้ทีเดียว ทั้งรูปร่าง

ของความเป็น“กรวย”มนักแ็สดงรปูลกัษณ์มี

ปากบานยืดยาวออกไป และสามารถที่จะ

บานออกไปอย่างไม่มทีี่สิ้นสดุ อนัตรงกนักบั

พฤติลักษณะที่ชาวส�านักจานบินทั้งหลาย

ปฏิบัติประพฤติกันอยู่อย่างยิ่ง

และความเป็น“กรวย”ของชาวจานบนิ 

นัน้ไม่มี“นามธรรม”ที่เป็น“ธาตุรู้”เลยตามที ่

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า“จิตบ้าง,มโนบ้าง, 

วิญญาณบ้าง”อยู่ในความเป็น“กาย”แม้แต่

สักนิดน้อยด้วย (พระไตรปิฎก เล่ม ๑๖ ข้อ ๒๓๐)

กล่าวคือ ส�านักจานบินนี้ ประพฤติ 

ปฏิบัติกันอย่างมี“แต่สร้างรูปที่ไร้ความรู้” 

ลักษณะเข้าข่ายความเป็น“กรวย”เท่านัน้

ซึ่งภาษาที่ ใช้คือ“กรวย”นี้ มันมีอักษร 

ก. เดียวกันกับค�าว่า“กาย”ด้วย จึงใช้น�ามา

ให้เทียบได้ง่ายดี ว่า “กรวย”นั้นไม่ใช่“กาย” 

ดอกนะ “ธรรมกาย”จึงเป็นแค่“ธรรมกรวย”  

เพราะสภาวะของความเป็น“กรวย”กบั

ความเป็น“กาย” มันแตกต่างกันอย่างมีนยั 

ส�าคัญ ที่จะใช้ชี ้ ให้เห็นได้ดี ว่ามันเกี่ยว 

กบั“รูป”ของความเป็น“กรวย” และมันเกี่ยว

กับ“นาม”ความเป็น“กาย”ได้ชัดครบดีด้วย

จะได้ส�านึกส�าเหนียกว่า จริงๆ นั้นที ่
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ส�านักจานบินก�าลังปฏิบัติตนและได้ผล

เป็นอยู่คือ“กรวย” หรือคือ“กาย”กันแน่?

ในความเป็น“กาย”ของชาวจานบิน 

ปฏิบัติอยู ่น ัน้ เขาได้แค่วัตถุที ่มีแต่ “ร่าง” 

(สรีระ )อันประกอบด้วยดินน�า้ไฟลมที่เป็น 

“มหาภตู ๔”เท่านัน้ มันไมมี่การเรยีนรู้“กาย” 

ที่เป็น“นามธรรม”ร่วมอยู่ด้วยเลย ซ�้ามหิน�า 

ปูย้�าปู้ย่ี“นามธรรม”ป่นปี้ให้เป็น“กรวย”ปาก 

บานยืน่ยาวไปกบัดนิน�้าไฟลมเสยีอกี จงึเป็น 

ไดแ้ค่“อุตุนิยาม” อันเป็นองค์ประชุมที่ ไม่ใช่ 

“กาย” จงึมจิฉาทฏิฐิ  ไม่เป็นศาสนาพุทธเลย  

เพราะการปฏิบัติกับความเป็น“กาย” 

ของชาวจานบิน หรือของชาวพุทธส�านัก 

อื่นๆทัง้หลายที่ยงัมิจฉาทิฏฐ ิ ซ่ึงเป็น“การท�า 

ใจในใจ”(มนสิการ)เบือ้งต้นแท้ๆในการปฏิบัติ 

ของพุทธนัน้ ยังมี“ชาติ”(การเกิดของจิตหยั่งลง 

เป็นภพอยู ่ ) เน่ืองจากยงัหลงใหลความใหญ่- 

ความรวย-ความมากไม่มีที่สุดอยู่ ซึ่งเต็มไป 

ด้วยการหวงัใน“ภพ”(สาเปกโข ) ดงัจะเห็นได้ว่า  

การศึกษาและปฏิบัติของชาวจานบิน และ 

ส�านักชาวพุทธอืน่ทัง้หลายทีม่จิฉาทฏิฐ ิไม่มี

การเรยีนรูไ้ปตาม“โพธปัิกขยิธรรม ๓๗”กนัเลย

ซึ ่งการปฏิบัติธรรมของพุทธที ่เป ็น 

“โลกุตระ”นั้น ต้องมีทั้ง“วิตก-วิจาร-วิจัย” 

(analyze)กนัเป็น“๓ เส้า”ที่เริ่มตั้งแต่ “กายใน

กาย”เป็นขั้นต้นไป เป็นข้อแรก จงึจะแยก

กายในกายได้ ว่าภาวะอาการอย่างไรเป็นกาย-

ภาวะอาการอย่างไรเป็นจติ

วิตก คือ จิตที่เริ่มก่อ เริ่มด�าริขึ้นมา 

วจิาร คอื พฤตหิรอือาการที่จติเป็นอยู่

วิจัย คือ แยกแยะอาการของจิตให้ได้

ดูกันให้ดีเถิด ส�านักจานบินและชาว 

พุทธยุคนี้ทั้งหลาย ไม่มีดังว่านั้นแต่อย่างใด

เพราะการปฏบิตัทิีจ่ะให้เกดิความเป็น 

“สมาธิ”ของส�านักจานบิน“ธรรมกรวย” หรอื 

ในส�านักชาวพุทธทั้งหลายแม้ในเมืองไทย 

ก็ปฏิบัติแบบ“สะกดจิต”( hypnot ize )กันถ่าย

เดียวทั้งนัน้ ไม่เรียน“กาย” ซ�า้มิหน�าเข้าใจ

ผดิความเป็น“กาย”เป็นแค่“อตุนิุยาม”เสยีอกี

รายละเอียดของ“รูป ๒๘”ก็ไม่เรียนรู้ 

จึงไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ในความเป็นรูป ๒๘” 

อย่างละเอียดบริบูรณ์ครบครันก่อน ซึ่งเป็น

ภายนอก เบื้องต้น เพราะสอบตกตั้งแต่

ปฏิบัติอย่าง“ไม่มีสัมผัสภายนอก”มาแต่ต้น

เห็น“ความมหัศจรรย์”ของความเป็น 

ล�าดับ ที่ราบเรียบ ลาดลุ่ม เหมือนฝั่งทะเล 

ไม่ตะปุ่มตะป�่า ไม่โขลกเขลก ไม่ขรุขระ ไม่

โด่ไม่เด่ ไม่สูงไม่ต�่า ไม่สะดุด ไม่เหลือจุด 

ไม่เหลือเศษละอองธุลี สีสัน หม่นมัวใดเลย   

ขาวผ่อง สะอาดสนิท ใสสว่างวาม

ประกาย สยายราสี มีฉัพพัณณ์ ครันครบ ๖

นัน่คือ “สะอาด-สว่าง-สงบ-สุภาพ-

สามัคคี-สัมบูรณ์” เห็นได้ ปรากฏจริง  

ส่วน“กาย”คือ การมีทั้ง“รูป”ทั้ง“นาม” 
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เป็น“ธรรมะ ๒” ที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นเจาะ

เข้าที่“จิตบ้าง-มโนบ้าง-วิญญาณบ้าง” เป็น

ส�าคญัในการปฏบิตัิ(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๖ ข้อ ๒๓๐)

แล้วปฏิบัติกันตามแบบ“ระบบวิจัย”(analysis 

system) อันมี“๓ เส้า”ของ“สติปัฏฐาน ๔ -สัม 

มัปปธาน ๔ -อิทธิบาท ๔” ซึ่งปฏิบัติสะสม

กระบวนการทั้งหลายด้วย“สตสิมัปชญัญะ” 

(อนัมีสมัปชานะ-สมัปาเทติ-สมัปชลติ ฯลฯ)ต่อเน่ืองกนั 

ไปให้เต็มครบ โดยมีส�ารวมอินทรีย์ ๖-และ 

มฉีันทะ,วิริยะ,จิตตะ,วิมังสา ร่วมเต็มขบวน 

จึงจะเป็นไปตามที่พระพุทธองค์ตรัส 

ว่า “แต่ตถาคตเรียก ‘ร่างกาย’ อันเป็นที ่

ประชุมแห่งมหาภูตทั้ง ๔ นี้ว่า จิตบ้าง มโน

บ้าง วญิญาณบ้าง” น้ันต้องปฏบิตัใิห้ถกูตรง

ฉะน้ีเอง การปฏบิตัธิรรมท่ี่ผู้อบรมฝึก 

ฝนเรยีนรูเ้ข้าไปที่“กาย”น้ันจะต้องหมายเอา 

“ในภายใน”ของความเป็น“กาย”หรอืธรรมะ ๒ 

จะต้องเรยีนรู“้ใน”องค์ประชมุของรปูกบันาม 

ที่เรยีกว่า“กาย” ให้รู้จกัรูแ้จ้งรูจ้รงิลกึละเอยีด 

“ใน”ความเป็น“รูป ๒๘”กับ“นาม ๕” ก็ต้อง

เรียนรู้กันที่“จิตบ้าง มโนบ้าง วิญญาณบ้าง”

ซึ่งการพิจารณา“รูป ๒๘”นีห้มายถึง 

สภาวะที่“ถกูรู้”(object)และมี“ตัวธาตุรู้”( sub- 

ject)อันเป็น“ธรรมะ ๒”ผู้ก�าลงัปฏบิัตินั้นจะ 

ต้องเรียนรู้ปฏิบัติด้วย“นาม ๕” อันได้แก่ 

“เวทนา-สัญญา-เจตนา-ผัสสะ-มนสิการ”  

จงึจะสามารถปฏิบัติได้ครบครัน 

“เวทนา”คือ อาการของความรู้สึก ซึง่

เป็น“ตัวกรรมฐาน”ที่จะเรียนรู้ไปตลอดตั้ง 

แต่ต้นจนจบ  และต้องมี“ผัสสะ”เสมอใน

การปฏิบัติ เว้นผัสสะแล้วไม่มีฐานให้ปฏิบัติ

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎก 

เล่ม ๙ ตั ้งแต่ข้อ ๗๗ จนถึงข้อ ๘๙ ว่า 

“เว้นผัสสะแล้วจะรู้สึกได้ นัน่ไม่เป็น

ฐานะที ่จะมีได้”

ต้องมี“ผัสสะ”เสมอในการปฏิบัติ ซึง่ 

“ผัสสะ”นีเ้ป็น“ต้นเหตุ”(สมุทัย) จึงจะเกิด 

“เวทนา”คอื ม“ีความรู้สกึ”ได้ 

“ผสัสะ”จงึเป็น“สมทุยั”(เหตุ)ก่อนจะเกดิ 

“เวทนา”ให้อ่านรู้ปฏิบัติ  ต้องปฏิบัติเช่นนี้

จึงจะมี“ฐานหรือที่ตั้ง”ให้ปฏบิติั มียืนยันใน

พระไตรปิฎก ทั่วไป  เล่ม ๒๔ ข้อ ๕๘ “มูลสูตร”มี

ยืนยัน “ผัสสะเป็นสมุทัย” ..เป็น“เหตุ” เห็นมั้ย?) 

จงึจะ“จดัการกบัใจในใจ(อภสิงัขาร) หรือ

ท�าใจในใจ(มนสิกโรติ)”นี่คือ “มนสิการ”(การท�า 

ใจในใจ) ตามแบบพุทธ

โดยใช้“สัญญา” คือ ธาตุก�าหนดรู ้ 

เป็นตัวอ่าน“รูป” อ่าน“นาม”ทั้งหลาย 

แล ้วจัดการกับ“เจตนา”ที ่มีกิ เลส 

ตัณหา ได้แก่ เจตนา ๓ คือ กามตัณหา-

ภวตัณหา-วิภวตัณหา       

หากมีสัมมาทิฏฐิ ก็จะสัมมาปฏิบัติ 

ได้ ง่าย-ลึก-รอบดี ด้วย“นาม ๕”นี้  

เพราะฉะน้ัน การปฏบิัต“ิหลบัตา”เข้าไป
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อยู่ ในภายใน ไม่ม“ีผสัสะ”จงึไม่ใช่การปฏบิตัิ

แบบพุทธ ไม่ว่าส�านักปฏิบัติไหนที่ปฏิบัติ

แบบพุทธ ต้องมี“ผัสสะ”เป็นปัจจัยจึงจะถูก 

หากไม่มี“ผัสสะ ๖”อยู่ ในการปฏิบัติ 

การปฏิบัตินัน้“โมฆะ” เป็น“มิจฉาทิฏฐิ”ใน

ศาสนาพุทธ อย่างส�าคัญยิ่งยวดที่สุด 

โดยเฉพาะ“มิจฉาทิฏฐิ” อย่างส�านัก

จานบิน ที่มีแต่ภาวะ“หมุนรอบเชิงซ้อน” 

เป็น“ปากกรวย” ซ่ึงหมนุรอบเชงิซ้อนเกนิกว่า 

๓๖๐ องศาที่ปากบานออกไปๆๆๆๆๆๆๆ

และ ๓๖๐ น้ีมันหมายถึง ยิ่งกว่า ๑๘๐  

องศาอย่างซับซ้อนนะ คือมันมี“ความหมุน 

วนไปอีก”รอบหลายทบหลายรอบยิ่งๆๆๆ 

ความตรงกนัข้ามที่เรยีกว่า ๓๖๐ องศา

จึงหมายความว่า มันตรงกันข ้ามชนิด

ที่“หมนุรอบเชงิซ้อน”(ปฏินิสสัคคะ = ความหลงผิด 

ว่าสวรรค์ แต่ไม่ ใช่สวรรค ์อย่างวนกลับไปกลับมา)กัน

กลับมากลับไปอีกรอบแล้วรอบเล่า หลาย

รอบมาก วนไปกลบัไปกลบัมา จนคนจบั“จดุ

ที่ถูกต้องตรงแท้” ไม่ได้ง่ายๆเลย

และยิ่งหมุนวนบานขยายปากกรวย

ออกไปๆๆ ดิ่งลงทิศต�่า ผิดยิ่งๆ เสื่อมยิ่งๆ

ความเป็น“กรวย”นี้แหละคอืภาวะแท้ๆ

ทั้งหมดประดามีของทั้ง“ความรู้และความ

จริง”ที่“สมีไชยบูลย์”เขาพยายามเผยแพร่

ครอบง�าสังคม เขาตั้งใจครอบง�าโลกทั้งโลก 

ปานน้ันเลย เขาประพฤตปิฏิบัตจิรงิๆ เพื่อให้

เกิดให้เป็นตามที่เขามุ่งหมาย“มักใหญ่” 

นายไชยบลูย์เขา“มกัใหญ่”(มหจิฉะ)ชนิด

ทีไ่ม่มสีิน้สดุ ไม่มีประมาณเป็น“กรวย”ปาก 

บานไปไม่มีที่สิ้นสุด-หาที่สุดมิได้ (อัปปมัญญา)

จึงขอน�าค�าว่า“กรวย”นี้มาใช้แทนค�า

ว่า “กาย”  เพื่อชี้ ให้ชัดเจนขึ้นในการศกึษานี้

ซึง่“ความรู้และความจริง”ทัง้หมดของ 

“ธรรมกรวย”นี้ีมันตรงกันข้ามกับความเป็น  

“ธรรมกาย”ที่พระพทุธเจ้าตรสัว่า “ธรรมกาย” 

นัน้เป็นชื่อของพระองค์ ซึ่ง“เป็นกาย-เป็น 

ธรรม”ของพระองค์ครบ“ธรรมะ ๒”(รูป+นาม)

เป็นต้นว่า สมีไชยบูลย์เขาเห็น“ภพ

เทวดา ๖” เป็น“สวรรค์”อย่างมัน่จติปักใจ แต่

โดยสจัจะมนัคอื“นรก”จรงิๆ คอื“ของเก๊”แท้ๆ

เขาไม่รู้ตัวเลยว่า เขาเป็นคนมี “โทษ 

สมบัติ”ถึงขั้นครบ ๖ ประการ คือคน“ไม่มี

วรรณะ ๖ ประการ”(อวณัณงั ซึง่ได้แก่ ความเป็นคน

เลี้ยงยาก-ความเป็นคนบ�ารุงยาก-ความเป็นคนมักมาก-

ความเป็นคนไม่สันโดษ-ความเกี่ยวเกาะ-ความเกยีจคร้าน)

“ความเป็นคนเลี้ยงยาก”(ทพุภระ) หมาย 

ถงึ เป็นคนกนิยาก อยูย่าก ไปยาก มายาก  

น่ังยาก นอนยาก มยีาก เป็นยาก เรื่องมาก  

ยึดตัวเองเป็นใหญ่ ไม่เอาตามใคร ไม่เห็น 

ตามใคร เหน็แต่ของตัวเอง ดื้อดึง ดันทุรัง  

ไม่ลงให้ใครเด็ดขาด  อัตตาจัดหนักมาก

ดังที่ นายไชยบูลย์ก�าลังดื้อด้านดึงดัน

ต่อกฎหมาย ต่อศาล อยู่ขณะนี้ นี่เลยแหละ
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ผนวก ๑
ต้นก�าเนิดของลัทธิการค้าเสรี

 จอห์น เออร ี ศาสตราจารย์ดีเด่นทางสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลยัแลงคาสเตอร์  ในอังกฤษ กล่าวเก่ียว
กับ “ลทัธิการค้าเสร”ี  ไว้ในหนังสือ “Society Beyond Oil, ๒๐๑๓” ของเขาว่า : “หลงัเผชญิกบัความจรงิในปี 
ค.ศ.๑๙๗๐  ว่าการผลติน�้ามนัของตนได้ถงึจดุสงูสดุและการน�าเข้าเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ    สหรฐัฯ ตระหนักดว่ีาแม้
จะชนะสงครามเยน็ที่ก�าลงัด�าเนนิอยูก่บัคอมมวินสิต์   สหรฐัฯ กไ็ม่มหีลกัประกนัว่าจะบรรลถุงึ “ศตวรรษที่ ๒๑ 
ของอเมริกา” (New American Twenty-First Century) ได้  หากไม่สามารถไขว่คว้าพลงังาน (และแร่ธาต)ุ 
ทีจ่�าเป็นจากนอกประเทศได้เพยีงพอที่จะด�ารงไว้ซึ่งพลงัทางเศรษฐกจิและการทหาร ให้อยูใ่นระดบัที่พอจะ 
“ครอบโลก” ได้เหมือนกับศตวรรษที่ ๒๐  สหรัฐฯ ใช้หลาย “กลยุทธ์” ในการรักษาไว้ซึ่ง “สังคมคาร์บอนฯ
สูง” (high-carbon society)”

 ๑. สหรัฐฯ สถาปนา “ลทัธิการค้าเสร”ี (doctrine of free trade)  ในปี ๑๙๘๐ ให้นานาประเทศยอมรบัว่า
หากมกีารค้นพบทรพัยากรที่มค่ีาทางเศรษฐกจิใด ๆ  ทรพัยากรนั้น ๆ  จะต้องถกูส่งไปสูผู่ท้ี่เสนอราคาสงูสดุที่
ช�าระเป็นเงนิสกุลดอลล่าร์ (สหรฐัฯ พมิพ์พนัธบตัรได้เองโดยไม่ต้องมทีองค�าส�ารอง) และน่ันคอืกฎระเบยีบ
ที่ธนาคารโลกไอเอ็มเอฟและองค์กรการค้าโลกเขียนไว้ (เมื่อเร็ว ๆ  นี้ สหรัฐฯ และญี่ปุ่นขู่ว่าจะฟ้องจีนต่อ
องค์กรการค้าโลก ฐานไม่ยอมขายแร่หายากชื่อ “Rare Earth”  ซึ่งจ�าเป็นต่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
และการทหารให้)
 ๒. สหรฐัฯ ให้ธนาคารโลกซึง่มตีวัแทนจากสหรฐัฯ ด�ารงต�าแหน่งประธาน และตะวันตกถอืหุน้รวมกนักว่า 
๖๐ % (เหมือนไอเอมเอฟ) ให้เงินทุนส�ารองแหล่งพลังงานในประเทศยากจน  เงินทุนดังกล่าวมีเงื่อนไขเชื่อม
โยงไปถึงบริษัทพลังงานของสหรัฐฯ เพื่อเป็นหลักประกันว่าพลังงานที่พบและการพัฒนาท่อส่งจะตกอยู่ใน
ก�ามอืของสหรฐัฯ บรษัิทท่ีมบีทบาทในเรื่องนี้ได้แก่ บรษิทัเอน็รอน ซึ่งเป็นผูบ้รจิาครายใหญ่ให้ ยอร์ช บชุ (ลกู) 
แต่การฉ้อฉลขนาดหนัก ท�าให้บริษัทขนาดแสนล้านดอลลาร์รายนี้ล้มครืนพร้อมหนี้ก้อนมหึมาใน ค.ศ.๒๐๐๑
 ๓. สหรัฐฯ สร ้าง “รัฐพึ ่งพิง” (client state) โดยเฉพาะในอ่าวเปอร ์เซียซึ ่งมีแหล่งน� า้มัน 
ร้อยละ ๖๕ และก๊าซร้อยละ ๔๐ ของโลก  รฐับาลเผดจ็การในภมูภิาคนี้ต่างมสีหรฐัฯ คอยค�้าจนุให้รกัษาอ�านาจ
ไว้ได้และมีฐานทัพสหรัฐฯ คอยปกป้องการโจมตีจากภายนอก เช่น ราชวงศ์ของซาอุดิอารเบียซึ่งมีความ 

• พิมลวัฑฒ์ ชูโต
บทความพิเศษ

• ตอนจบ

ท�าไมต้องรู้ทัน?
ตอน การปล้นชิงและการใช้อ�านาจเป็นธรรม

(Despoliation and Despotism)

หากมีการค้นพบทรัพยากรที่มีค่าทางเศรษฐกิจใด ๆ
ทรัพยากรนั้น ๆ  จะต้องถูกส่งไปสู่ผู้ที่เสนอราคาสูงสุด

ที่ช�าระเป็นเงินสกุลดอลล่าร์
(สหรัฐฯ พิมพ์พันธบัตรได้เองโดยไม่ต้องมีทองค�าส�ารอง)
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สนิทสนมและร่วมผลประโยชน์กับตระกูลบุช
 อนึ่ง ในปี ๑๙๘๐  อดีตประธานาธิบดีจิมมี่  คาร์เตอร์ เคยประกาศ “ลัทธิคาร์เตอร์” (Carter’s Doctrine) 
ว่า “การโจมตีประเทศในอารักขาของสหรัฐฯ ในตะวันออกกลางคือการโจมตีสหรัฐฯ”
 สรุปได้จากข้อความข้างต้นว่า “ลัทธิการค้าเสรี” คือผลของ “การสมคบคิด” (conspiracy) 
ของตะวันตกที่มีสหรัฐฯ เป็นผู้น�า  ซึง่เป้าหมายก็คือการรักษามาตรฐานการด�ารงชีพของตนไว้ให้ได้โดย
การเข้าถึงพลังงาน  ทรัพยากรและตลาด เช่นเดียวกับตลอดสามศตวรรษที่ผ่านมา ยิ่งกว่านั้น ค่าแรงที่
สูงในสหรัฐฯ และยุโรปจะท�าให้ไม่สามารถแข่งขันได้   จึงต้องจ�าต้องเปิดตลาดค่าแรงราคาถูกทั่วโลกด้วย  
ทั้งหมดเรียกว่า “ลัทธิล่าอาณานิคมใหม่” (neo-colonialism)

 “ประเทศอุตสาหกรรมในยโุรป อเมรกิาและเอเชยีตะวันออก ต่างตกเป็นหนี้หรอืตดิลบด้านสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากร   หากประเทศเหล่านี้ถูกตัดออกจากการค้าของโลก  พวกเขาจะล่มสลายทันทีเพราะฐาน
ทางทรัพยากรเหลือนอ้ยเกนิกวา่จะอยูร่อด  ประเทศที่มส่ีวนเกนิ ไดแ้ก่ ประเทศทีก่�าลงัพฒันาและประเทศ
ยากจน  จึงตกเป็นเป้าหมายของการดูดทรัพยากรของประเทศอุตสาหกรรม”
          บิล   รีส
        ศาสตราจารย์เกียรติคุณด้านสิ่งแวดล้อม
                    มหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย
         ประเทศคานาดา, ๒๐๑๒

ผนวก ๒
ต้นก�าเนิดลัทธิอนุรักษ์นิยมใหม่

 ศาสตราจารย์มลิตนั ฟรดีแมน (ค.ศ.๑๙๑๒-๒๐๐๖) ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัชคิาโก ซึง่เน้น
ว่าหน้าที่เพยีงประการเดยีวของบรษิทัธุรกจิ คอื การท�าก�าไรสงูสดุให้ผูถ้อืหุน้โดยไม่ต้องรบัผดิชอบต่อสงัคม
นั้น ได้รับเชือ้ร้ายทีก่่อวิกฤติทางเศรษฐกิจให้ชาวโลกในปัจจุบัน จากนักเศรษฐศาสตร์ชาวออสเตรียนชือ่ 
ฟริดริค เฮเยค (Friedrich Hayek, ๑๘๙๙-๑๙๙๒)  ฟริดริคเป็นนักเศรษฐศาสตร์ในยุคหลังสงครามโลก 
ครัง้ที ่๒   ซ่ึงลัทธิคอมมวินสิต์ก�าลงัเบ่งบานและคกุคามยโุรป  เขาเน้นว่า “การแทรกแซงเพยีงเลก็น้อยจาก
รัฐบาลจะน�าไปสู่สังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์ในที่สุด”

 ในค.ศ.๑๙๕๐ (พ.ศ.๒๔๙๓) เขาได้รับเชิญไปสอนที่มหาวิทยาลัยชิคาโก ซึ่งมิลตัน ฟรีดแมน ก็สอนอยู่
ที่นั่น แม้ความคิดของเขาจะไม่ได้รับความสนใจนักในยุโรป แต่ที่สหรัฐฯ ความคิดในเรื่องให้เอกชนเป็น
เจ้าของธุรกิจทั้งหมดเป็นที่ถกูอกถกูใจบรรดานายทนุอเมรกินัซึ่งยดึมั่นในหลกั “การเป็นเจ้าของทรพัย์สนิ”   
(property  possession) และเสรีภาพในการไล่ล่าความสุข (pursuit  of  happiness) เช่นนายเดวิด  
ร้อกก้ีเฟลเลอร์ (เพื่อนมิลตันฯ, หลานจอห์น ด ีร้อกกี้เฟลเลอร์)   ซึ่งเป็นประธานธนาคารเศรษฐีตระกลูสเคฟ
(Scaife) ตระกูลโคช (Koch, น�้ามัน) ตระกูลคูร์ (เบียร์) และอื่น ๆ  เศรษฐีเหล่านั้นคือชาวโปรเตสตันนิกาย 
อแีวนเจลิเคิล (evangelical) หรือคริสเตียน (Christian  Right)   ซึง่เชือ่ในเรื่อง “คนที่พระเจ้าเลือก” 
(God’s chosen people) และชะตาลิขิต (Manifest Destiny)   พวกเขาไม่ยอมรับการการมีสันตะปาปา 
และพิธีกรรม แต่ยึดถือคัมภีร์และเชื่อว่าทุกอย่างในคัมภีร์เป็นความจริงแท้   ทั้ง ๆ  ที่นักวิชาการส่วนใหญ่ 
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เชื่อว่าเรื่องในคัมภีร์เป็นเรื่องที่ถูกเผยแพร่แบบปากต่อปาก แล้วจึงถูกเขียนโดยคนหลายคนนานในภาย
หลัง คนกลุ่มนี้ถูกเรียกอีกอย่างว่า “พวกเคร่งคัมภีร์” (Fundamentalist)   พวกเขาเชือ่ว่าหลักตลาดเสร ี
สอดคล้องกับคัมภีร์ และพระเจ้าสร้างทรัพยากรมาให้มนุษย์ใช้สร้างความมั่งคั่ง และเชือ่ว่าพระเจ้าจะ
จัดการเรื่อง “โลกร้อน” เอง  ฉะนั้น เห็นได้ว่าการต่อสู้ในปัจจุบันคือการต่อสู้กันระหว่าง “กลุ่มเคร่งคัมภีร์” 
ของคริสเตียนและอิสลาม

 กลุ่มอีแวนเจลิเคิลในสหรัฐฯ ประกอบด้วยชาวอเมริกันประมาณ ๔๗ % ของผู้ใหญ่ ร้อยละ ๘๐ เป็นคน 
ผิวขาว  ส่วนที่เหลือเป็นอัฟริกันอเมริกันและผู้ที่พูดภาษาสเปน  คนกลุ่มนี้มีเศรษฐีใหญ่จ�านวนมากเป็น
หัวโจก เป็นการ “ควบรวม” (merge) กันระหว่าง “ไบเบิล” และ “นายทุน” (capitalist) และมีการจัดตั้งที ่
ใหญ่โตแข็งแรงมาก พวกเขามีโบสถ์ขนาดจุ ๒,๐๐๐ คน  ๑,๒๐๐ แห่งในสหรัฐฯ และยังมี “อภิมหาโบสถ์” 
(megachurch)   ซึง่จุคน ๒-๔๐,๐๐๐ คน ถึง ๖ แห่ง  ที ่ใหญ่ที ่สุดตั ้งอยู ่ที ่โคโลราโดสปริงส์ โคโลราโด 
“อภมิหาโบสถ์”  ถอืได้ว่าเป็นธรุกจิครบวงจรเพราะมเีวทขีนาดใหญ่ซึง่ยกให้สงูต�่าด้วยระบบไฮดรอลกิ มร้ีาน
อาหาร เช่น แมค็โดนลัด์ และสตาร์บกั มโีรงภาพยนตร์  ไปรษณีย์ สระว่ายน�้าทีป่รบัอณุหภูมไิด้ มศีนูย์ดแูลเดก็
ตลอดจนมบีรกิารด้านความงามโดยผู้เชี่ยวชาญ  พวกเขามสีถานีวิทยแุละโทรทศัน์ของตนเองกว่าร้อยสถานี
มวีงดนตร ีส�านกัพมิพ์และมหาวิทยาลยั (Regent)  เพื่อใช้ในการเผยแพร่ความเช่ือ หนังสอืช่ือ “วันสิ้นโลก” 
(Doomsday)  ซ่ึงเขยีนโดยทมิ ลาเฮย์ (สมยาอีแวนเจลเิคลิสตเีฟน คงิ) ขายได้หลายสบิล้านเล่ม (วันสิ้นโลก 
ถูกท�านายมาหลายครั้งแล้วตั้งแต่อดตีจนถงึปัจจุบนั แต่ยงัไม่เคยเกดิข้ึน)  ส�าหรบัพวกเขา ซาตานที่ต้องถกู
ท�าลายคืออิหร่านและรัสเซีย นักเทศของนิกายนี้ต่างเป็นเศรษฐีจากเงินบริจาคและมักนั่งเครื่องบินไอพ่น 
ส่วนตัวไปให้ค�าปรึกษาที่ท�าเนียบขาว  อนึ่ง โบสถ์ของกลุ่มนี้มักมีการเรี่ยไรเงินส่งไปช่วยอิสราเอล คน 
กลุ่มนี้ส่วนใหญ่นิยมพรรครีพับลิกัน

 ความเชื่อและค�าสอน : ศรัทธาในพระเจ้า
และคัมภีร์  ไม่พูดเรื่องบาปกรรม นรกหรือความ
ทุกข์ แต่เน้นให้คิดใหญ่ คิดถึงความร�่ารวยมั่งคั่ง
ควรบริจาคร้อยละ ๑๐ ของรายได้และพระเจ้า
จะตอบแทนภายหลัง (เหมือนวัดไทยแห่งหนึ ่ง
แถวปทุมธานี) ไม่มีสันตะปาปาและเชื ่อว่าตนมี
ความสัมพันธ์กับพระเจ้าโดยตรง  โรงเรียนควรมี 
ค�าสอนไบเบิลและมีการสวด ไม่สอนเรื่องทฤษฎี
วิวัฒานาการ  หนุ่ม ๆ  ควรเรียนการเป็นชายชาตรี
เหมือน ยอร์ช บุช (ลูก)  ต่อต้านพวกรักร่วมเพศ 
การท�าแท้งและการใช้ถุงยาง สตรีควรเชื่อฟัง
สามีเพราะเป็นหัวหน้าครอบครัว  คนรวยคือคนที่
พระเจ้าโปรดจงึให้ร�่ารวย นายมติ  รอมนย์ี (รพีบัล-ิ
กัน) คู่ชงิต�าแหน่งประธานาธบิดขีอง บารกั โอบามา 
เคยกล่าวว่า “ความจนเป็นเรื่องที่ต้องคยุกนัเงยีบ ๆ    
คนจนต้องรับผิดชอบในความจนของตัวเอง”

อีแวนเจลิเคิลคนดัง : 

 บิลลี เกรเฮม (Billy  Graham) : ไปให้ค�า 
ปรึกษาทีท่�าเนียบขาวตัง้แต่สมัยประธานาธิบดี 
ไอเซนฮาวร์ เขาสนิทกับริชาร์ด นิกสัน และเขา
เป็นผู้จุดประกายลัทธิ “นีโอคอนเซอร์เวติฟ” ให้
ท�าเนยีบขาวในยคุ ๑๙๗๐ (พ.ศ.๒๕๑๓)  เขาแนะน�า
ให้ทิ ้งระเบิดในเวียดนามเหนือ สนับสนุนให้มี
กองทัพที่เข้มแข็ง ไม่สนับสนุนการเรียกร้อง “สิทธิ
พลเมือง” (Bill  of  Rights) และเขาคือผู้เปลี่ยน 
ยอร์ช บุช (ลูก) จากการเป็นขี้เมาให้เป็นสาวกของ
พระเจ้าและสนับสนุนจนได้เป็นประธานาธิบดี

 ซุน ยัง มนู (Sun Myung Moon) : เป็นนักบวช 
ชาวเกาหลีและเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์วอชิง-
ตันไทมส์ เคยได้รับรางวัลและการยกย่องในสภา 
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คองเกรส

 ทิม ลาเฮย์ (Tim  Lahaye) : เขียนหนังสือ 
“วันสิ้นโลก” ว่า (Doomsday) ก�าลังใกล้เข้ามา 
ทรพัยากรมไีว้เพื่อสร้างความมั่งคั่ง ไม่ต้องประหยดั
เพราะใกล้จะถึงวันสิ้นโลกแล้ว เมื่อถงึเวลานั้น คนที่
ศรทัธาในพระเจ้าจะขึ้นสวรรค์ไปอยูก่บัพระเจ้าชัว่
นิรันดร์

 แพต็ โรเบร์ิตสนั (Pat  Robertson) : เจ้าของ 
มหาวทิยาลัยรีเจนต์ (Regent) เขาเคยแนะให้ 
ส่งคนไปลอบสังหาร ฮูโก ชาเวซ ของเวเนซูเอลา
และกล่าวว่าพวกรักร่วมเพศท�าให้พระเจ้าโกรธ
จึงลงโทษด้วยกรณี ๙/๑๑ แถมกล่าวด้วยว่ากลุ่ม 
สิทธิสตรีคือพวกสังคมนิยม

 คนดังที่ต้องตกนรก : สันตะปาปา เจ.เค.โรว์-
ลิ่ง (ผู้แต่งเรื่องแฮรี่พ็อตเตอร์) ไมเคิล มัวร์  ฮิลลารี
และบิล คลินตัน พวกเขาเรียกฮิลลารีว่า “เลสเบี้ยน”

 พิพิธภัณฑ์ : กลุ่ม “เคร่งคัมภีร์” มีพิพิธภัณฑ์
มูลค่า ๒๕ ล้านดอลลาร์  ตั ้งอยู ่ในรัฐเคนตั ๊กกี ้
เอกสารของพพิธิภณัฑ์เขยีนไว้ว่าโลกมีอาย ุ๖,๐๐๐ 
ปี  ถกูสร้างภายใน ๖ วัน  มนุษย์เคยอยู ่ร่วมกับ
ไดโนเสาร์ “ที-เร็กซ์”  ซึง่เป็นสัตว์กินพืชแต่เปลี่ยน
เป็นกินเนื ้อเม่ือ “อีวา” กินแอปเปิลต้องห้ามใน
สวนอีเดน มนษุย์ปัจจบุนัเป็นทายาทของ “โนอาห์” 
จึงรอดชีวิตจากน� ้าท่วมโลก ในพิพิธภัณฑ์มีรูปปั ้น
ไดโนเสาร์ซึ่งบนหลังมีอานที่เด็ก ๆ  สมัยนั้นขี่เล่นด้วย

ค�าถาม :
 
 กลุ่มเคร่งคัมภีร์ : มนุษย์ซับซ้อนจนเกิดเอง 
ไม่ได้ จึงต้องมีพระเจ้าสร้าง ! 
 นักวิชาการ : แล้วใครสร้างพระเจ้า ??
 กลุ่มเคร่งคัมภีร์ : ไบเบิลกล่าวว่า, “ตาต่อตา 
ฟันต่อฟัน”

 นักวิชาการ : พระเยซูใช้ชีวิตเพื่อการให้อภัย
และช่วยผู้ท�าบาป ไม่ใช่ลงโทษ ??

 นิตยสารแอตแลนติก (The  Atlantic) ซึ่งม ี
อายุการพิมพ์จ�าหน่ายกว่า ๑๐๐ ปี เคยตั้งค�าถาม
ว่า “การสอนในเรื่องคิดใหญ่ การเพิ่มพูนและการ
มีมากเกินพอคือต้นเหตุให้เกิดค�าว่า “ความโลภ
เป็นสิ่งดี” (greed  is  good) ในทศวรรษ ๑๙๙๐ 
(พ.ศ.๒๕๓๓)  ซึ่งน�าไปสู ่วิกฤติทางการเงินในปี 
๒๐๐๘ (พ.ศ.๒๕๕๑) ??”

 องค์กรฝ่ายขวา : องค์กรเหล่านี ้ได้รับเงิน
อุดหนุนนับร้อย ๆ  ล้านดอลล่าร์จากบรรดามหา
เศรษฐีกลุ่ม “เคร่งคัมภีร์”   เพื่อใช้ในการรณรงค์
สนับสนุน “ทุนนิยมคาวบอย” และลดความน่า
เชื ่อถือในเรื ่อง “โลกร้อน”  พวกเขาตั ้งองค์กร 
“วิทยาศาสตร์ขยะ” (Junk  Science) ขึ้น “ปั่นหัว”  
ระดับโลก (Global  Spin) ให้คนเข้าใจผิดในความ 
จริงที่เกิดขึ้น : Heritage  Foundation, Cato 
Institute, American   Enterprise Institute, 
American  Prosperity, Competitive  Enterprise 
Institute, Heartland  Institute, Ayn  Rand 
Institute, Bradley  Institute

 บริษัทเอ็กซอนโมบิลซึ่งบริจาคเงินให้ยอร์ช 
บุช และพรรครีพับลิกัน ได ้บริจาคให ้องค ์กร 
“วิทยาศาสตร์ขยะ” เป็นเงินนับสบิ ๆ  ล้านดอลลาร์

 อนึ่ง  โบสถ์ “ลัทธิ” เคร่งคัมภีร ์ (Funda-
mentalism)  ในประเทศไทยตั้งอยู่ปากซอยที่อยู่ 
เยื้อง ๆ  กับซอยนานา ถนนสุขุมวิท  ส่วนในเกาหลี  
โบสถ์ Yoido  Godspcl  ในกรุงโซลมีสมาชิกกว่า 
๗๕๐,๐๐๐ คน  ในขณะที่จ�านวนคริสต์ชนในยุโรป
มีจ�านวนลดลง  โบสถ์ถูกขายกลายเป็นโรงแรม
และร้านอาหาร  การเผยแพร่ศาสนาคริสต์ใน 
เอเชียและอัฟริกากลับเข้มแข็ง
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สรรเสริญพระบารมี
ด้วยการท�าความดีตามรอยพ่อ

 หลังจากที่ส�านักพระราชวังได้ประกาศ พระ- 
บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหติลาธเิบศรรามาธบิด ีจกัรนีฤบดนิทร สยามนิทรา- 
ธริาช บรมนาถบพติร สวรรคตท่ีโรงพยาบาลศิริราช
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เมื่อเวลา ๑๕.๕๒ น. 
 นาทีนั้นทั่วทั้งแผ่นดินไทยก็ตกอยู่ในความเศร้าโศก
เสียใจ น�้าตาแห่งความจงรักภักดีของพสกนิกร
ชาวไทยอาบล้นทั่วทุกแห่งหน แม้แต่ท้องฟ้าก็ยัง
ไร้ซึง่แสงสว่างจากพระอาทิตย์เหมือนเช่นทุกวัน 
มีเพียงความมืดมัวสลัวตั้งแต่ยามเช้าจรดค�่า ดั่งที่
มีผู้เปรียบเปรยไว้ว่า แม้แต่ฟ้าดินก็ยังรับรู้
 เป็นบรรยากาศที่ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนต�าบลใด 
ภายใต้ผืนฟ้าของประเทศไทยผืนเดียวกันนั ้น 
ชาวไทยทุกคนคงรับรู้ได้ถึงความรู้สึกเศร้าเสียใจ 
ความรักของหัวใจดวงเดียวกันในความอาลัยรัก 

“พ่อ” ของแผ่นดนิ พระผู้ทรงเป็นพลงัแห่งแผ่นดนิ 
 ก ่อนที ่จะมีประกาศของส�านักพระราชวัง
ออกมา ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ด้วยธรรมะ
จัดสรร ฉันได้มีโอกาสเดินทางจากเชียงใหม่มาถึง
กรุงเทพมหานครในเช้าวันนั้น เพื่อท�าภารกิจหน้าที่
ในด้านการศึกษาและเยี่ยมผู้ป่วย ฉันจึงมีโอกาส 
เดนิทางผ่านโรงพยาบาลศริริาชในรอบเวลาหลายปี 
 โดยไม่คาดฝันว่านั ้นจะเป็นครั ้งสุดท้ายจริง ๆ
ที ่จะได้มองไปยังโรงพยาบาลศิริราช แล้วรู ้สึกว่า
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ทรงประทับอยู่ ณ ที่แห่งนั้น แค่ได้มองจากที่ไกล ๆ  
แค ่ ในห ้วงหนึ ่งของความรู ้สึกในฐานะลูกหลาน 
เยาวชนไทยภายใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านก็ยัง
รู้สึกอบอุ่นหัวใจอย่างอธิบายไม่ถูก 
 ในวันที่ ๑๔ ตลุาคม ๒๕๕๙ ช่วงเวลาประมาณ 

• ฟ้าสาง

ชาวไทยร่วมชุมนุมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างมืดฟ้ามัวดิน
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๑๖.๓๐ น. สถานีโทรทัศน์ทุกช่องได้มีการถ่ายทอด
สดภาพขบวนพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ- 
ปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดชฯ ได้เคล่ือนออกจาก
โรงพยาบาลศิรริาช โดยตลอดเส้นทางได้มปีระชาชน
ชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้มารอเฝ้าถวายความอาลัย
อย่างเนอืงแน่นทั้งสองข้างทาง ฉันเพียงแต่ได้รบัรู้ 
บรรยากาศผ่านหน้าจอโทรทัศน์ ไม่ได้เข้าร่วมใน
บรรยากาศจริง ก็ยังรู้สึกถึงความเศร้าโศกอย่างที่
ไม่เคยมมีาก่อน แม้จะเป็นนกัปฏบิตัธิรรมทีไ่ด้ศกึษา
เรื่องการเกิด แก่ เจบ็ ตายว่าเป็นเรื่องธรรมชาตมิา 
แล้วก็ตาม แต่ก็ยังอดรู้สึกใจหายกับข่าวเศร้านี้อยู่
ไม่น้อย 
 และในวันต่อมา (๑๕ ต.ค. ๕๙) ฉันก็ต้อง
เดินทางไปร่วมงานเครือข่ายนิด้า ครั ้งที ่ ๒๑ 
สุราษฎร์ธานี เป็นการสัมมนาวิชาการและเชื่อม
ร้อยสายสัมพันธ์ชาวคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
(รศ.) นิด้าทีอ่ยู่ในทุก ๆ  ภูมิภาคของประเทศไทย 
โดยในงานครั้งนี้ได้พูดถึงหัวข้อ “รศ.นิด้า : การ
บริหารที่สร้างสมดุล (Balancing Manage-
ment)” ที่ได้หยิบยกเอาปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
ที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้ทรงประทานเป็นแผนที่
ชวิีตไว้ให้ชนชาวไทยและชาวโลกให้มชีีวิตที่พอด ีไม่
เกินตวั และย่ังยืน ด้วยตวัอย่างจากวทิยากรหลาย
ท่านที่ได้น้อมน�าปรัชญามาใช้ในชีวติการท�างาน 
การบริหารภาครัฐและภาคธุรกิจ รวมทั้งในชีวิต
ประจ�าวัน จนเกิดผลและมีชีวิตที่มีความสุขอย่าง
พอเพียงตามที่พระองค์ท่านทรงสอนไว้อย่างเป็น
รูปธรรม 
 และในช่วงค�่าได้มีพิธีการถวายความอาลัย
จากหัวใจชาว รศ.นิด้า สถาบันที่ก่อตั้งจากพระ-
ราชด�ารขิองพระองค์ท่าน ดั่งค�าพระบรมราโชวาท
ในพิธ ีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๑๓
	 “...ท่านทั ้งหลายที ่ส�าเร็จการศึกษาจาก
สถาบันแห่งนี้	 เป็นผู้ที่เชื่อได้ว่า	 มีความรู้ความ
สามารถสูง	จึงเป็นท่ีหวังของคนไทยท้ังชาต	ิรวม
ทั้งของข้าพเจ้าด้วย	ที่จะได้อาศยัความรู	้ความคดิ 

สติปัญญา	และความสามารถ	ในอันที่จะน�าพา
ประเทศชาตใิห้ก้าวไปสูค่วามมั่นคง	และสมบรูณ์
พูนสุข	 ขอให้ท่านรับหน้าที่อันมีเกียรตินี้ด้วย
ความมั่นใจ	 ตั้งใจและบริสุทธิ์ใจ	 แล้วร่วมกัน
ปฏบิตัหิน้าที่น้อยใหญ่ให้ลลุ่วงไป	ด้วยความขยนั
หมั่นเพยีรและด้วยความสจุรติ	เที่ยงตรง	ทั้งต่อ
ตนเองและต่อประชาชน”
 วันต่อมาได้ไปชมเขื่อนรัชชประภา ซึง่เป็น
โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสมหา
มงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๕ รอบในปี พ.ศ.๒๕๓๐ 
และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกในปี พ.ศ.๒๕๓๑ 
 “เขื่อนรัชชประภา” แปลว่า แสงสว่างแห่ง 
ราชอาณาจักร หรือแสงสว่างแห่งพระราชา ซึ่ง
ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระ-
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พอได้มาสัมผัส
โครงการด้วยตาตัวเอง ได้ฟังการบรรยายจาก
ไกด์ที่พาชมจุดต่าง ๆ  ก็ยิ่งท�าให้ฉันรู้สึกเทิดทูน
และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุด
มิได้ของพระองค์ 
 แม ้ฉันจะเคยเห็นภาพการทรงงานของ
พระองค์ในอดีตเพียงผ่านจอโทรทัศน์ที่ทรงเสด็จ
ไปทั่วทุกแห่งหน จากเหนือจรดใต้เพื่อเยี่ยมเยียน
พสกนิกรและทรงบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขให้แก่อาณา
ประชาราษฎร์อย่างแท้จริง ด้วยพระอัจฉริยภาพ
ของพระองค์ผ่านโครงการในพระราชด�ารมิากมาย  
ถึง ๔,๔๔๗ โครงการ แผ่นดินไทยถึงได้อยู่ดีมีสุข
นับแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน นับตั้งแต่รุ่นปู่ย่า จน
มาถึงรุ่นลูกหลานอย่างฉันได้พึ่งพิงอาศัย
 แม้พายุแห่งความเศร้าโศก อาลัยอาวรณ์ใน
หัวใจของไทยทุกดวงยังคงมีอยู่ในทุกแห่งหน แต่
ปรากฏการณ์หน้าใหม่ของประเทศไทย คือการ
แปรเปลี่ยนความเศร้าเสียใจ มาเป็นพลังแห่ง
การท�าดีเพื่อพ่อ ด้วยการมาเป็นจิตอาสา มาเป็น 
“ผู้ให้” ตามรอยพ่อหลวงของชาวไทยในหลาก
หลายหน้าที่ อาทิเช่น จิตอาสาวินมอเตอร์ไซค์
รับส่งฟรีในจุดต่าง ๆ  จิตอาสาเก็บขยะ จิตอาสา 
แจกน�้า แจกอาหาร จิตอาสาหน่วยพยาบาล จิต
อาสาย้อมผ้าสีด�าฟรี จิตอาสาตัดผมฟรี เป็นต้น
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 ตลอดสัปดาห์ที ่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นในโลก 
โซเซียล เฟซบุ๊ค ไลน์ต่าง ๆ  หรือสื่อโทรทัศน์ วิทยุ 
สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ ล้วนแต่มีเรื่องราวของในหลวง  
เรื่องราวการทรงงานอย่างหนักของพระองค์ท่าน 
มกีารแชร์ การถ่ายทอดพระบรมราโชวาท ค�าสอน
มากมายที่พระองค์ได้มอบไว้เป็นมรดกทางปัญญา
อันทรงค่ายิ่งแก่ลูกหลานไทย 
 ฉันได้มีโอกาสไปร่วมในวันประวัติศาสตร์
อีกวันหนึ่ง ที่ชาวไทยมาร่วมชุมนุมเพื่อร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมีกันที่ท้องสนามหลวงอย่าง 
มืดฟ้ามัวดิน สิ่งมากมายเหล่านี้ท�าให้มองเห็นสิ่ง 
ดี ๆ  ที่แฝงอยู่ ในความเศร้ายังมีความสุขแห่งรอยยิ้ม
ของการเป็น “ผู้ให้” มีความประนีประนอมเอื้อเฟื้อ
ให้กันด้วยส�านึกทีว่่า “เรามีพ่อหลวงคนเดียวกัน” 
ซึ่งเปรียบเสมือนทุกคนคือครอบครัวเดียวกัน 
 ในความสูญเสียยังมีความเกิดใหม ่ของ
ปรากฏการณ์ความรกั หรอื Bomb of Love ที่แสดง 
ออกมาในรูปแบบของการแบ่งปัน การเสียสละ
ตามค�าสอนของพ่อที่ว่า ขาดทุนของเรานั่นคือ

ก�าไรของเรา “Our loss is our gain” อย่างที่ 
ไม่เคยมีมาก่อน 
 การสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศชาติใน
ครานี้ ท�าให้หลายต่อหลายคนได้กลับมาฉุกคิดถึง
ชวิีตที่เคยหลงระเรงิไปตามลทัธทินุนยิม จนหลงลมื
การใช้ชีวิตอย่างมีสติ มีความสุขอย่างพอดี ตามที่ 
พระองค์เคยพร� ่าสอน และพยายามน้อมน�า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ไปสู่แนวทางทีถู่กตรง มีสติทุกลมหายใจ และ
ตระหนักในความพอมีพอกิน เพื่อการก้าวเดินต่อไป 
 ประเทศไทยในเวลานี้นับเป็นช่วงเวลาแห่งการ
สร้างสรรพลังความดี  ด้วยความรักจากหัวใจของ
ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่น้อมส�านึกในพระ-
มหากรณุาธคิณุอย่างหาที่สดุมไิด้ ดั่งดนิแดนชมพทูวปี
ที่แวดล้อมไปด้วยคุณงามความดีของผู้คนที่มีธรรม 
แล้วพระองค์ท่านจะไม่ได้จากประชาชนไทยไปที่ใด 
หากแต่สถติย์อยู่ในหวัใจของผูม้องเหน็และปฏบิตัติาม
คุณงามความดีตามรอยพระองค์ท่านตลอดไป.

ปรากฏการณ์ความรัก
หรือ Bomb of Love
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สวรรค์ของมาร

 ณ  กรุงสาวัตถี นครหลวงของแคว้นโกศล
 เช้าวันหนึ่ง  ภิกษุณีอุปจาลาผู้เคร่งในธรรม  ได้
ครองจีวรเรียบร้อยแล้ว  ถือบาตรเข้าไปบิณฑบาต 
ในพระนครสาวัตถี  ครั ้นกลับจากบิณฑบาต หลัง 
จากฉันภัตตาหารเสร็จแล้ว  ได้เข้าไปสู่ป่าอันธวันนั่ง
พักอยู่ที่โคนไม้ต้นหนึ่ง
 ทนัใดนั้น  มาร(คอืกเิลส)ผูม้บีาปปรารถนาจะให้
ภิกษุณีอุปจาลาบังเกิดความกลัว  ความหวาดเสียว 
ความขนพองสยองเกล้า  จะได้เคลื่อนจากสมาธิ(จิต
ทีต่ัง้มัน่)  จงึเข้ามาปรากฏตรงหน้า  แล้วกล่าวหลอก-
ลวงว่า
 “ภิกษุณีเอ๋ย ชีวิตนี้แสนสุขดุจอยู่แดนสวรรค์
(คือแดนกามสุข)  ช่างน่าจะเกิดแล้วเกิดอีก  ท่านจึง
ควรอยากเกิดอีก”
 แต่ภิกษุณอุีปจาลาผู้มุ่งสู่นิพพาน(ดับกิเลสสิน้
เกลี้ยง)รู้เท่าทันมาร  จึงตอบปฏิเสธ
 “ดูก่อนมาร เราไม่อยากเกิดในที่ไหนๆ เลย”
 มารได้ยินอย่างนั้น  จึงหลอกล่อด้วยสวรรค์ชั้น
ต่างๆ
 “เอาอย่างน้ีเถดิ ท่านจงตัง้จติไว้ในพวกเทวดา
(คือพวกติดสุข)ชั้นดาวดึงส์ ชั้นยามา ชั้นดุสิต ชั้น 

นมิมานรด ีและช้ันปรนมิมติวสวัตต ีแล้วท่านจะได้รบั
ความยินดีมีสุขยิ่งนัก”
 ภิกษุณีฟังแล้วก็ส่ายหน้า โต้ตอบตามสัจจะทันที
 แม้พวกเทวดา(คือพวกติดสุข)ชั้นดาวดึงส์ ชั้น 
ยามา ช้ันดสุติ ช้ันนมิมานรด ีและช้ันปรนมิมติวสวัตตี
ก็ตามเถอะ ก็ยังผูกพันอยู่ด้วยเครือ่งผูกคือกาม
(กิเลสใคร่อยากปรารถนา) จ�าต้องกลับมาสู่อ�านาจ
มาร(กิเลส)อีก
 ท�าให้โลกทั้งหมดเร่าร้อน
 โลกทั้งหมดระอุคุกรุ่นเป็นควัน
 โลกทั้งหมดลุกโพลง
 โลกทั้งหมดสั่นสะเทือน
 ฉะนั้นใจของเราจึงยินดีแน่วแน่ในนิพพาน
(การดับกิเลสสิ้นเกลี้ยง) ซึ่งไม่สั่นสะเทือน ไม่หวั่น
ไหว  เป็นสิ่งที่ปุถุชน(คนกิเลสหนา)เสพไม่ได้  มิใช่คติ
(ความเป็นไป)ของมาร”
 พอจบค�ากล่าวนั้น มารผู้มีบาปก็เป็นทุกข์เสียใจ
อย่างยิ่งว่า
 “ภิกษุณีรูปนี้รู้จักเรา รู้เท่าทันเราเสียแล้ว”
 จึงไม่รอช้า รีบหายลับไปจากที่นั้นทันที.

(พระไตรปิฎกเล่ม ๑๕ “อุปจาลาสูตร” ข้อ ๕๔๑ )

ณวมพุทธ

j  มารหลอกล่อด้วยสวรรค์
   รู้ทันไม่หลงเสพสุข
   แน่วแน่นิพพานพ้นทุกข์
   เหนือสุขยิ่งกว่าเทวา.
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• เฉลิมศักดิ์ แหงมงาม

กายา
บทที่ ๙ “เจ้าป่าเจ้าเขา”
• ต่อจากฉบับ ๓๑๕

 ยามใดที่คิดถึงบ้าน  สามัญก็ต้องคิดถึงท้องทุ่ง  
หมู่บ้านถิน่ก�าเนิด ชนบทบ้านนอกเต็มด้วยท้องทุ่งนา
ป่าเขา  คิดถึงคราใดท�าให้โหยหาไม่รู้วาย
 บ้านเมืองทุกวันนี้ธรรมชาติก�าลังถูกท�าลายด้วย
น�้ามือมนุษย์ที่เห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ ท�าลายธรรมชาติ
ทุกอย่างให้ย่อยยบั ท�าลายอย่างน่ากลัว  เพราะฤทธิ์
อ�านาจเงิน ค่านิยมแห่งความร�า่รวยได้เข้าครอบง�า
กระแสส�านึกผู้คนเกือบจะทุกหย่อมหญ้า
 ผู้คนทุกวันนี้บูชาเงินเป็นพระเจ้า  ใครร�่ารวยถือว่า
เป็นยอดคน  แม้แต่วัดวาอารามที่พึ่งพาก็ถูกเนรมติด้วย
เงินตรา  เกือบไม่หลงเหลือร่องรอยเดิม  มีแต่ความ
ศิวิไลซ์เกินความเป็นจริงของชีวิต

 แม้การดิ้นรนให้พ้นจากความทุกข์  ก็ยังต้องอาศัย
เงินเป็นที่พึ่ง   เข้าไปในวัด ไปหาพระภิกษุสงฆ์ก็ยังต้อง
ใช้เงิน  ถ้ามีเงินเพียงเล็กน้อยติดกระเป๋า  อย่าคิดว่า
จะได้พบภิกษุที่พึ่งทางใจได้ง่าย ๆ   อาณาบริเวณวัด  
ความหมดจดงดงาม  ถูกปูเต็มอาณาบริเวณด้วยศิลปะ
แบบอลังการทันสมัย  นับแต่เมรุเผาศพ กุฏิพระ ศาลา
การเปรียญ  พระอุโบสถ  ประดิษฐ์ตกแต่งปานเมืองฟ้า 
เมืองสวรรค์  ชาวบ้านแทบไม่กล้าเข้าไปใกล้  ยิ่งพระ
อุโบสถหลังงาม ๆ ยิ่งแล้วใหญ่  คนจน ๆ เท้าติดดิน ใส่
รองเท้าแตะ สวมชุดเก่ามอซอ แทบไม่มีโอกาสเข้าไป
กราบไหว้สกัการะพระพทุธรปูภายในโบสถ์  เพราะประตู
บานใหญ่แกะสลักไม้อย่างสวยงาม  เหมือนจะปิดอยู่ 
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ชั่วนาตาปี  
 บางส�านักตีค่าสวรรค์ในชาติหน้าด้วยมูลค่าเงิน
ท�าบุญจ�านวนมากมายมหาศาล    แถมแยกระดับผู้มี
อันจะกนิ    แบ่งเกรดการท�าบุญเกือบจะคนละชนชั้น  
สร้างนิมิตหมายภพชาติตบตาผู้ศรัทธา  เพื่อเร่งผู้คนให้
ท�าบุญอย่างไร้สติ  แล้ววัดแห่งนั้นก็ถูกปูด้วยเงินเกือบ
ทุกตารางนิ้ว
 มันคือทางหากินอย่างน่าละอาย  ตู้บริจาคแทบ
จะวางไว้เกือบทุกจุดทั่วอาณาบริเวณวัด  เหมือนจะ
ประกาศแลว้วา่  วัดแหง่พทุธศาสนา  ได้ถกูครอบง�า
ด้วยกระแสเงินตราเกือบสิ้นเชิง
 ยิง่วัดในเมือง  ภิกษุออกบิณฑบาตยามเช้า ๆ 
บางรูปเมื่อผ่านเข้าไปย่านชุมชนในหมู่บ้าน ให้ลูกศิษย์
เข็นล้อเข็นส�าหรับรับของบิณฑบาตตามหลัง  ของกิน
มากจนล้นเต็มคันรถ  มันคืออะไร ถูกต้องล่ะหรือกับ
ความสันโดษ มักน้อย ที่พุทธศาสนาหลักค�าสอนได้
ตอกย�้าให้ลดละกิเลสเกือบทุกเวลานาที
 บางห้วงความนึกคิด บางเวลา สามัญเริ่มจะไม่
เลื ่อมใสสมมุติสงฆ์ ภิกษุที ่ห่มจีวรเดินผ่านหน้าบ้าน 
เขามองอย่างเบือ่หน่าย ไม่เข้าใจ  บางครั้งคิดจะ 
หลบเร้น  ไม่อยากเจอะเจอ  ภาพที่ขัดกับหลักค�าสอน
ในพุทธศาสนา
 บางหนที่สามัญเดินทางกลับบ้าน  เพื่อพักผ่อน  
คลายจากอาการเร่งรบี ชวีติท่ีเร่าร้อนใจกลางเมอืงหลวง
เขากลับไปนั่งมองท้องทุ่งหลังบ้าน  ป่าเขาที่ยังรกเรื้อ
ด้วยแมกไม้นานาพันธุ์  ต่างจังหวัดโดยเฉพาะบ้านเกิด  
การเจรญิเตบิโตของร้านค้า  บ้านเรอืนผู้คน เทคโนโลยี  
แม้จะผุดขึ้นมาจ�านวนมาก  แต่มันก็ยังคงหลงเหลือพื้นที่
ว่าง ธรรมชาติอันงดงามให้ได้สัมผัสบ้าง
 แต่วัดกลางหมู่บ้านนั้นเปลี่ยนไป  เกือบทุกตาราง
นิ้วบริเวณรอบรั้ววัด  เคยเห็นมันเป็นพื้นดินอ่อนนุ่ม 
ให้เด็กได้วิง่เล่นที่ลานวัดหน้าศาลา  ต้นไม้ ใบหญ้า
เคยขึ้นแซมให้พื้นดินเขียวชอุ่ม  บางจุดมีรั้วไม้ดัด ไม้
พุ่ม  เขาเคยสัมผัสกับป่าไม้ขึ้นรกเรื้อติดโรงลิเกด้านใต้  
แต่วันนี้ไม่มีหลงเหลือ  โรงลิเกไม้หลังคาจั่วถูกรื้อทิ้ง 
พื้นดนิอ่อนนุม่ ถูกปูด้วยพื้นคอนกรตีเล่ือมมนัตลอดลาน
วัด  กุฏิไม้หลวงพ่อเจ้าอาวาสก็ถูกสร้างขึ้นใหม่  ศาลา
การเปรียญหลังใหญ่ทีแ่ม่แก่และแม่ของสามัญเคยมา

นั่งฟังเทศน์ทุกปี  ถูกรื้อทิ้งเช่นกัน แล้วสร้างศาลา
คอนกรีตหลังใหม่แทนหลังเดิม  มันใหญ่กว้างขวาง 
ปูด้วยกระเบื้องสีสดใส บอกความมั่งคั่งความเป็นวัด  
เจ้าอาวาสรปูปัจจบุนัเล่าให้ฟังว่า  กว่าจะสร้างเสรจ็ต้อง
ใช้เวลาทอดกฐินสามัคคีติด ๆ กันอยู่สี่ห้าปี  แม้จะสวย  
มบีนัไดปนูขึ้นลงแทนบนัไดไม้  พื้นศาลาปดู้วยกระเบื้อง
เคลือบสีสดใส  แต่สามัญก็ยังคงคิดถึงศาลาหลังเดิม
 จ�าได้ว่า  เมื่ออายุครบปีบวชเป็นภิกษุ  สามัญมา
จ�าวัดในวัดกลางหมู่บ้านบ้านเกิด     เขาชอบมานั่งรับ
ลมเย็นบนศาลาด้านใต้  เกือบติดโรงลิเก ห่างกันไม่
ถึงห้าสิบเมตร  ศาลาหลังเดิม เป็นศาลาไม้กว้างขวาง 
ด้านหน้าเลยถนนออกไปติดแม่น�้า  มีต้นโพธิใ์หญ่แผ่ 
เงาครึ้มริมฝั่งน�้า  เย็น ๆ ก่อนตะวันตกดินลมแม่น�้าจะ
พัดพรูเข้ามากรูเกรียว  เย็นชื่น  ได้ยินใบโพธิ์สะบัดใบ
แกว่งไกวขับเน้นความสงบตลอดเวลา  
 บนศาลาหลังใหญ่  โดยเฉพาะพื้นศาลาเลื่อมเงา  
เมือ่ก่อน ปูด้วยไม้กระดานแผ่นใหญ่ ๆ   สามัญชอบ
เอนหลังนอนเล่น  จะได้รับไอเย็นอวลกระจายจาก
พื้นกระดานผ่านจากพื้นดินใต้ถุนศาลา เย็นฉ�่าไปทั้ง
แผ่นหลัง  ไหล่ที่เมื่อยขบ นอนพื้นกระดานเรียบ ๆ  แก้
ปวดเมื่อยได้ดีนัก  ชีวิตไม่ต้องเอาสิ่งใดมาปรนเปรอ  
เพียงอยู่กับความสงบ สายลมเย็นพัดแผ่ว  เปิดใจรับ
บรรยากาศเบาสบายจากธรรมชาติก็เพียงพอแล้ว
 ในหมู่บ้านมีถนนตัดผ่ากลางหมู่บ้าน เลาะเลียบ
ขนานไปกับฝั่งแม่น�้า  ชาวบ้านจะปลูกบ้านสองฟาก
ถนน  ฟากตะวนัตกบางหลังจะติดริมตลิ่งแม่น�้ากว้าง 
ส่วนฟากตะวันออกออกไปเป็นท้องทุ่ง ทุ่งไร่ ทุ่งนาและ
ภูเขาทะมึนเสียดฟ้า ปู่ย่าตายายใช้ท�านาท�าไร่มาแต่
ดั้งเดิมจวบปัจจุบัน รุ่นลูกหลานเหลน ก็ยังคงใช้ท�ามา
หากินเสมอมา
 ไม่มีสิ่งใดที่เปลี่ยนแปลงไปมากนัก  เมื่อสามัญ
กลับมาเยี่ยมหมู่บ้านเมื่อยี่สิบปีให้หลัง   ท้องทุ่ง แม่น�้า 
ภูเขาใหญ่ฟากทิศตะวันออก  วัดโพธิ์ร้างริมถนน  ทุก
อย่างยังคงเหมือนเดิม  ไม่มีสิ่งใดที่จะต้องปรับปรุง
หรือเปลี่ยนแปลง  แต่มีข้อสังเกตก็คือ  มีบ้านเรือน
ปลูกอาศัยมากยิ ่งขึ ้น  บางแห่งเคยเป็นที ่รกร้าง 
ว่างเปล่า เกือบจะเป็นป่าช้าหรือที่เปลี่ยว  แต่บัดนี้มี
ลูกหลานเหลนไปปลูกบ้านกันมากยิ่งขึ้น  บางทีคนจาก
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ที่อื่นก็เข้ามาซื้อที่ดิน แล้วปลูกบ้านอยู่อาศัย  ท้องทุ่ง
ติดชานเมืองถูกท�าเป็นบ้านจัดสรร  หมู่บ้านใหม่ก่อเกิด  
แต่มันไม่ใช่หมู่บ้านชาวไร่ชาวนา  กลับเป็นบ้านหลังคา 
รูปทรงแปลก ๆ  ที่ชาวบ้านเมื่อวิง่รถจักรยานยนต์ผ่าน 
ต้องเหลียวมองด้วยความรู้สึกเหมือนเห็นสิ่งสวยงามที่
ไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิต
 ในหมู่บ้านก็เหมือนกัน  ลูกหลานใครมีงานท�าเป็น
หลักฐาน  ตั้งตัวได้แล้ว ก็มักจะขอแยกมาปลูกบ้าน
อยู่อาศยัเป็นสัดส่วนของตัวเอง ชาวบ้านเรียกกันว่า 
แยกครอบครัวออกมา นัยว่าเพื่อความเป็นอิสระและ
เป็นการประกาศว่า ตนเองเป็นคนเอาถ่าน สามารถ
ตั้งตัวยืนด้วยล�าแข้งตนเองได้แล้ว  แต่บ้านบางหลัง 
กลับปล่อยให้พ่อแม่อยู ่กันสองคนตายาย  ตนเอง
ไปท�างานอยู่ที ่อืน่  บ้านเรือนเกือบกลายเป็นเรือน
ร้าง บรรยากาศความเงียบหงอย กระจายอวลเกือบ
ทั้งบ้าน  จะสุขสันต์กันทีก็เมื่อลูกหลานกลับมาเยี่ยม
เยือนในช่วงปีใหม่ หรอืไม่กช่็วงประเพณีสงกรานต์รดน�้า 
คนเฒ่าคนแก่
 หลงัหมูบ้่านมถีนนอีกเส้นหนึ่งตัดผ่าน  มันตัดขนาน
ไปกับคลองส่งน�้าเข้าท้องนาในหน้าท�านา  นัยว่า เพื่อ
ขยายความเจริญเตบิโตหมูบ้่านออกไป  องค์การบรหิาร
ส่วนต�าบลจงึได้ตดัถนนเส้นใหม่ข้ึน  เพื่อรองรบับ้านหลงั
ใหม่ของลูกหลานที่จะมีตามมาในอนาคต   แต่สามัญไม่
แน่ใจสักเท่าไรว่า ผู้คนในหมู่บ้านจะเพิ่มทวีขึ้น  เพราะ
ทกุวันนี้  มีแต่ผู้สงูวยัในหมูบ้่านเท่านั้น  คนหนุม่สาวเริ่ม
อพยพไปอยู่ต่างจังหวัด ตามกระแสการก่อเกิดโรงงาน
อุตสาหกรรมและตลาดแรงงานที่เริ่มมีอิทธิพลต่อชีวิต
ของคนในยุคปัจจุบัน
 สมยัก่อน หลงัท�าไร่ท�านา  การเก็บเก่ียวเสรจ็ส้ินลง  
จะมีพิธีเลี้ยงผีป่า ชาวบ้านเรียกกันว่า เจ้าป่าเจ้าเขา
 สามัญเคยเห็นเมื่อเวลาออกไปหาของป่ากับแม่  
ครั้งไปท�าไร่มันแกว ใกล้เชงิเขา ได้เวลากินข้าวมื้อเที่ยง 
เมื่ออยู่กลางป่า  แม่จะจัดอาหารกับข้าวอย่างละเล็ก 
ละน้อย ตั้งแต่เมล็ดข้าวสุก  น�้าพริก ปลาปิ้ง ไข่ทอด 
ผักต้ม มาวางห่อบนใบไม้ป่าขนาดถ้วยตะไลเล็ก ๆ  จัด
ไว้กับพื้นใกล้ ๆ วงข้าวหรือไม่ก็บนขอนไม้  ก่อนจะกิน
ข้าว  แม่จะอธิษฐานเสียงพึมพ�าในล�าคอ  แล้วมื้อนั้น 
สามัญจะกินข้าวได้อย่างเอร็ดอร่อยจนพุงกาง

 มันคือความเร้นลับที่สามัญมิอาจจะมองเห็นได้ว่า  
คืออะไร
 “มัญโว้ย...ไปดูเขาเต้นผีที ่หนองจิกไหม” แล้ว 
วันหนึ่ง  เพื่อนๆในหมู่บ้านก็มาตะโกนชวนที่หน้าบ้าน
 สามัญยามนั้นนัยน์ตาลุกวาว  เรื่องเที่ยว เรื่องกิน 
มทีี่ไหนสามญัมกัไม่พลาด แม้อายยุามน้ันเพยีงเจด็แปดขวบ
 “มีอะไรน่าดู” เอ่ยถามออกไปอย่างสงสัย
 “ชาวบ้านจะจัดงานเลี้ยงเจ้าป่าเจ้าเขา”
 “เลี้ยงท�าไม”
 “ขอบคุณที่ท่านท�าให้ท�าไร่ท�านาได้ผลสมบูรณ์”
 “ดูไปก็เท่านั้น...” สามัญท�าน�้าเสียงเหม็นเบื่อ
 “มันไม่ใช่อย่างนั้น....ขนมข้าวต้มบานเบอะเลย
โว้ย” แล้วเพื่อนก็จาระไนถึงหมูเห็ดเป็ดไก่ ข้าวต้ม 
ขนมนมเนยละลานตาเต็มไปหมด 
 ฟังเพียงแค่นั้น สามัญหูก็เริ่มผึ่ง  เพราะเรื่องกิน
เป็นเรื่องใหญ่จริง ๆ 
 เป็นไปตามคาด  ผู้คนทั้งหมู่บ้านไปดูการเต้นผีที่
หนองจิกอย่างมากมาย
 หนองจิกคือป่าหลังหมู่บ้านถัดจากท้องนาออกไป  
ติดผืนป่าใกล้ภูเขา  เป็นสถานที่ที่ชาวบ้านจัดไว้เป็น
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เลี้ยงเจ้าป่าเจ้าเขา  ในปีที่น�้าท่าอุดม
สมบูรณ์
 หนองจิกมีหนองน�้าเย็นอยู่ใกล้ ๆ เลยป่าออกไป
ฟากท้ายหมูบ้่าน มทีี่นาว้างเว้ิง  บิ้งนาของแม่กม็ทีี่นี่ด้วย 
เป็นมรดกได้มาจากตาและยาย นาน ๆ  ครั้ง  สามัญกับ
แม่และพี่น้องถึงจะเดินทางมาที่นี่สักครั้งหนึ่ง
 แต่วันนี้สามัญตื่นแต่ไก่โห่   ขออนุญาตแม่ไปกับ
เพื่อน ๆ ลัดเลาะออกท้องทุ่ง  ข้ามสะพานไม้กลางดง
ไผ่ กลางบึง หนองน�้าลึกสงบนิ่ง ละอองไอเย็นอวล
กระจายอยู่ทั่วไป  ขณะสายลมแกว่งไกว พัดใบไผ่ที่มุง
เป็นหลังคาด้วยล�าไผ่โค้ง บางใบแห้งเหลืองหมดอายุ 
ปลดิขั้วพลิว้ใบแตะผวิน�้า  ปลาในหนองฮบุโผงเป็นคลื่น
กระจายวงกระทบขอบฝั่ง  วงแล้ววงเล่า
 ออกจากดงไผ่ ก็ขึ ้นเนินป่าแดง ไปตามคลอง
ชลประทานส่งน�้าขนาดเลก็   ไม่ถงึชั่วโมง  กถ็งึหนองจกิ 
บริเวณเต้นผี
 แรกมาถึง มีชาวบ้านเพียงไม่กี่คนก�าลังช่วยกันจัด
สถานที่ใต้ร่มรังใหญ่
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อ่านต่อฉบับหน้า

 สถานที่ไม่มีอะไรมากหรอก  นอกจากผู้หญิง 
ชาวบ้าน  ช่วยกันปูเสื่อกกเป็นบริเวณกว้าง  พอคนนั่ง
ได้ประมาณยี่สิบคน  จัดขันดอกไม้ บายศรีใบตองสดที่
ชาวบ้านช่วยกันตกแต่งวางเรียงราย  ไม่ว่าถาดหมาก
ถาดพลู หัวหมู ขนมนมเนย วางอยู่เกือบสิบส�ารับ ขาด
เสยีไม่ได้ ได้แก่เหล้าโรงสีขาวใส เห็นตั้งเคียงอาหารคาว
หวาน เปิดจุกพร้อมแก้ว ส�าหรับให้คนทรงได้ลองลิ้ม
ชิมรส ระหว่างการเต้นทรงเจ้าเข้าผี คะเนด้วยสายตา 
น่าจะเลี้ยงคนได้ไม่ต�่ากว่าห้าสิบคนเป็นอย่างน้อย
 เกือบเก้าโมงเช้า  แดดเริ่มร้อน  ชาวบ้านทั้งชาย
และหญิงก็เริ่มทยอยกันเข้ามาบริเวณพิธี
 ส่วนใหญ่เป็นคนในหมู่บ้าน  ที่แปลกก็คือส่วนใหญ่
จะเป็นผู้หญิง แม่บ้านแม่เรือน  มีผู้ชายปนเข้ามาบ้าง 
ก็คือ คนอยากเป็นลูกช้างลูกม้า คอยกินเครื่องสังเวย 
หลังพิธีเสร็จสิ้น
 ผู้หญิงจัดเตรียมส�ารับ ปักธูปเทียน บนหัวหมู 
ขนมนมเนย  และใช้ไม้กวาดหญ้ากวัดกวาดลานดิน  
ใบไม้แห้งกระจายกล่นเกลื่อนใต้ร่มไม้  ส่วนเสื่อกกก็ใช้
ไม้กวาดกวาดบ้าน กวาดซ�้าอีกครั้งหนึ่ง  ส่วนพวกผู้ชาย 
พ่อบ้าน รวมถึงสามัญและเพื่อน ๆ  ที่มาด้วย นั่งยอง ๆ  
คอยดูพิธีเข้าทรงที่ก�าลังจะเริ่มขึ้นใต้ร่มไม้
 และแล้ววินาที่คนทรงเจ้าก็เริ่มต้น
 เริ่มด้วยยายเรือง  หญิงชราวัยเจ็ดสิบกว่าปี  ใน
ชุดโจงกระเบนสีครามเข้ม เสื้อคอปิดสีขาวหม่น สไบ
เฉียงสีขาวพาดไว้กับบ่าเหมือนคนแก่เมื่อไปท�าบุญที่วัด 
แกเดินมายังถาดส�ารับเครื่องเซ่น  ดึงเอาธูปออกจาก
ซองกระดาษสีแดงเข้มที่วางอยู่เคียงข้าง ก�าไว้หนึ่งก�า
มอืเตม็ ๆ  บอกให้แม่บ้านอีกนางหนึ่งเป็นผู้จดุ จนธูปควัน
กระจายคลุ้ง แล้วแกก็ปักลงกลางลานดิน ใกล้ ๆ ถาด
เครื่องเซ่น  เป็นการสักการะบูชาเจ้าป่าเจ้าเขาเหนือ 
แผ่นดินกลางป่าหลังหมู่บ้าน
 นาทต่ีอมา เสยีงระนาดฆ้องกลองประจ�าหมูบ้่านก็
เริ่มบรรเลง ตามด้วยเสียงฉิ่งและฉาบ กลองตะโพนให้
จังหวะก็เริ่มบรรเลง ดังมาอีกฟากหนึ่งของลานร่มไม้
 ยายเรอืงเป็นคนทรงที่คนทั้งหมู่บ้านให้ความเคารพ
ศรัทธา  เจ็บไข้ได้ป่วยคราใด ชาวบ้านมักพึ่งพาแก
เสมอ  บางครั้งแกเหมอืนเทพที่คอยส่ือให้คนได้ติดต่อกับ 
ผีสางนางไม้ หรือญาติผู้ใหญ่ที่เสียชีวิต

 แกเริ่มต้นด้วยการพนมมือหลับตา บริกรรมริม
ฝีปากขมุบขมิบ ชั่วครู ่ก็ชักผ้าสไบเฉียงสีขาวมาปิด
ใบหน้าด้วยมือสองข้าง แล้วร่างบอบบางเหี่ยวย่นก็เริ่ม
สั่น ...สั่นแรงยิ่งขึ้นชัว่ครูใ่หญ่ ๆ  แล้วหญงิชรากเ็ริม่ออกทา่
ร่ายร�าอย่างช้า ๆ   กรีดนิ้วร่ายร�าอย่างงดงามตามจังหวะ
ระนาด ฉิ่ง ตะโพน ที่บรรเลงให้จังหวะอย่างกลมกลืน
 ไม่ช้านัก  แม่หญิงชาวบ้านอีกสิบกว่าคน ทั้งสวม
ผ้าถุงและโจงกระเบน ไม่ลืมที่จะมีสไบหลากสีคล้อง
คอ ต่างเร่เข้ามาสมทบ ค่อย ๆ ออกท่าร่ายร�า แรกสุด 
ทุกคนเกิดอาการสั่น  สั่นที่มือ สั่นที่แขน รวมไปถึงเต้น
เร่งเร้าคล้ายกระทบืเท้าเหมอืนจะให้แผ่นดนิสะเทอืนไป
ทั้งผืนป่า  แล้วจึงค่อย ๆ  เบาการเต้นกลับกลายเป็นท่า
ร่ายร�าลีลาในแบบเฉพาะตน  ในที่สุดทั้งกลุ่มหญิงวัย 
กลางคน ร่วมสิบกว่านางก็พากันร่ายร�าไปอย่างช้า ๆ  
ดื่มเหล้ากับถ้วยแก้วใบเล็ก ๆ หยิบอาหารขึ้นกินอย่าง
ละเล็กละน้อย เป็นที่สนุกสนานครึกครื้น  กว่าจะเสร็จ
เวลาก็น้อง ๆ พระฉันเพลไปแล้ว  จากนั้น  ก็ถึงครา 
ลูกช้างลูกม้าวิง่เฮโลกันเข้าไปกินเครื ่องสังเวยจน 
อิ่มหมีพีมัน  สามัญฟาดเสียพุงกาง อิ่มมื้อกลางวันไป
อีกมื้อหนึ่ง
 “ปีหนึ่งถงึจะจดัสกัครั้งหนึ่ง เจ้าพ่อบอกว่าอย่าให้มี
อะไรเหลอื” ใครบางคนตะโกนบอก ตามด้วยเสยีงตบมอื
อย่างชอบอกชอบใจ
 สามัญอยากจะคิดว่า  นี่คือการท�าบุญกลางบ้าน
ด้วยการบชูาเจ้าป่าเจ้าเขาเป็นแรงผลกัให้ทกุคนร่วมไม้
ร่วมมือกัน   สร้างขวัญก�าลังใจผนึกแน่น ขณะเดียวกัน
ก็หลั่งไหลมาช่วยกันท�าบุญด้วยการให้ทาน ท�าขนม 
นมเนยขึ้นกลางป่า หลังพิธีเสร็จสิ้นก็ต้องมากินอาหาร
ร่วมกันทั้งหมู่บ้าน
 ผิดกับการท�าสร้างบุญยุคใหม่  ด้วยการชักจูงให้
ชาวบ้านเลิกเชื่อผีสางนางไม้  หันมาท�าบุญกับวัดหรือ
หลวงพ่อผู้ศักดิ์สิทธิ์  เนรมิตสรวงสวรรค์คือเป้าหมาย
การท�าบุญ  จนชาวบ้านสิ้นเนื้อประดาตัว
 มันคือบุญที ่เอาเปรียบและฉ้อฉล ผิดกับงาน
บวงสรวงเจ้าป่าเจ้าเขากลางป่าหลังหมู่บ้าน  ไม่มีเศษ
บุญหลงเหลือให้สะสม ร่วมท�าบุญ ก็ร่วมกันใช้บุญ เจือ
จานแบ่งปัน  มันคือบุญแท้ๆ ชาวบ้านสัมผัสได้ด้วยตา
ที่มองเห็นและเป็นอยู่.
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• นายหนุนดี

 ช่วงเวลาแห่งความสูญเสียอันยิ ่งใหญ่ของ 
ปวงชนชาวไทยต่อการเสดจ็สวรรคตของพระบาท
สมเด็ จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช 
มห ิตลาธ ิเบศรรามาธิบดี  จั กรีนฤบดินทร 
สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร หรือในหลวง
รัชกาลที่ ๙ ของประเทศไทย
 ได้มีโอกาสฟังค�าแถลงการณ์ของ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที ่กล่าวถึงสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงห่วงใยชาวไทยใน
ยามที่บ้านเมืองอยู่ในช่วงทุกข์โศก และได้ชื่นชม 

ชาวไทยที่น่าจดจ�าและจารึกไว้ เพราะเป็นเครื่อง
ยนืยนัว่าในหลวง ร. ๙ ของเราที่เป็นแบบอย่างของ
การเป็นผู้ให้นั้น ได้สถิตในดวงใจของชาวไทยมิได้
เสื่อมสลายไปตามสังขารของพระองค์ พระองค์
ยังคงอยู่กับชาวไทยตลอดไป ตราบใดที่คนไทย
ต่างมนี�า้ใจที่ดต่ีอกนั ดงัค�าแถลงการณ์ของนายก-
รัฐมนตรี ดังนี้ 
 นายกฯ แถลงว่า เมื่อช่วงค�่าที่ผ่านมาได้เข้าเฝ้าฯ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พร ้อมด ้วย 
“พล.อ.เปรม” ในฐานะผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค ์

ในหลวงในดวงใจที่มิมีวันเสื่อมสลาย
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เพื่อถวายรายงานข้อราชการ
 ๑๕ ต.ค. ๕๙   เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงผ่านโทรทัศน์
รวมการเฉพาะกิจ ความว่า
 “สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทย 
ที่เคารพ
 เมื่อเวลาประมาณ ๑๙ นาฬิกา ค�่าวันนี้ สมเดจ็
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไดม้ี
พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ 
พลเอกเปรม ตณิสูลานนท์ ในฐานะผู้ส�าเรจ็ราชการ
แทนพระองค์ พร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้า
ทูลละอองพระบาท ถวายรายงานข้อราชการ 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตนับเป็น 
พระมหากรุณาธิค ุณล้นเกล้าล ้นกระหม่อมที่
ทรงห่วงใยประชาชนชาวไทยในยามที่บ้านเมือง
ก�าลังอยู่ระหว่างช่วงเวลาทุกข์โศก พร้อมกันนั้น 
ประชาชนหลายคนยังก�าลังประสบปัญหาอุทกภัย 
ได้รับความเดือดร้อน
 พระราชปรารภส�าคัญเรื่องหนึ่งคือ ขออย่า
ให้ประชาชนเกิดความสับสน หรือกังวลใจใด ๆ  
เก ีย่วกับราชการแผ่นดิน หรือแม้แต่การสืบ 
ราชสันตติวงศ์ เพราะเรื่องน้ีมีรัฐธรรมนูญ กฎ
มณเฑียรบาลและจารตีประเพณีก�าหนดไว้แล้ว แต่
การจะด�าเนินการเมื่อใด อย่างไรนั้น มีพระราช-
บัณฑูรว่าช่วงเวลานี้ทุกคนทุกฝ่าย แม้แต่พระองค์
ท่านเองอยู่ระหว่างความเศร้าโศก โทมนสัอาลยั จงึ
ควรให้ทกุฝ่ายช่วยกันท�าให้รูสึ้กว่าเราผ่านพ้น หรอื
บรรเทาความวิปโยคอาดูรน้ีไปได้บ้างก่อนเถดิ อย่า
ให้ความรู้สึกว่ามคีวามเปลี่ยนแปลงใด ๆ  ภายใต้ร่ม
พระบารมขีองพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัเกดิข้ึน
กะทันหันเกินไป ทุกคนควรใช้เวลานี้รักษาความ
ทรงจ�าอันงดงามของเหตุการณ์ ๗๐ ปีที่ผ่านมา 
เมื ่อการบ�าเพ็ญพระราชกุศล และพระราชพิธี
พระบรมศพผ่านพ้นไปแล้วระยะหนึ่ง ก็น่าจะถึง
เวลาสมควรด�าเนนิการต่อไปได้ ซ่ึงการด�าเนนิการ 
เช่นนี้ก็ไม่น่าจะกระทบต่อแผนงานหรือขั้นตอนใด ๆ
 รัฐบาลได้ปรึกษาประธานสภานิติบัญญัติ 

แห่งชาติแล้ว ขอรับสนองพระราชบัณฑูรใส่เกล้า 
ใส่กระหม่อม จึงขอเรียนให้พี ่น ้องประชาชน 
ทั้งหลายทราบโดยทั่วกัน ท่านจะได้คลายความ
กังวลใจ และใช้เวลาในช่วงนี้ถวายสักการะ แสดง
ความอาลัยให้สมกับที่ท่านรู้สึก อย่างที่หลายคน
ให้สัมภาษณ์ทางสื่อมวลชนว่า ชีวิตนี้เกิดมาก็อยู่
ในสมัยรัชกาลที่ ๙ เติบโตมาก็ในรัชกาลที่ ๙ จึง
ยากจะท�าใจว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น แต่
เราก็ต้องช่วยกันท�าใจ พร้อมกันนี้รัฐบาลต้องขอ
ขอบคุณข้าราชการ ต�ารวจ ทหาร พลเรือน ทุก
ฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง อ�านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าร่วมงาน 
พระราชพิธีส�าคัญนี้
 ภาพการเชิญพระบรมศพสู่พระบรมมหาราชวัง 
เมือ่วันที่ ๑๔ ตุลาคม เป็นทีป่ระทับใจไปทัว่โลก 
คลื่นมหาชนสองข้างถนน ตลอดระยะทางหลาย
กิโลเมตรเป็นพยานถึงความจงรักภักดี และ
เจตนารมณ์ที ่จะรักษาไว้ ซึ ่งสถาบันพระมหา-
กษัตริย์ได้อย่างชัดเจน และเมื่อส�านักพระราชวัง
มีประกาศให้ประชาชนเข้าถวายสักการะได้ ตั้งแต่ 
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ก็ขอให้ช่วยอ�านวยความสะดวก
เช่นนี ้ต ่อไป ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันดูแลความ
ปลอดภัย สุขอนามัย และอาหารการกินของ
ประชาชนที่มาถวายสักการะ
 ผมขอขอบคุณพี ่น้องบรรดาวินมอเตอร์ไซค์
ที่อ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่คิดค่า
โดยสาร เพื่อไปถวายสักการะในการเชิญพระบรม
ศพ ค�าพูดของท่านที่ว่า “ขอท�าดีเพื่อพ่อ” นั้น ผมฟัง
แล้วซาบซึ้งใจมาก  ขอขอบคณุทกุฝ่ายที่ช่วยกนัรกัษา
ความสงบเรยีบร้อยทัว่ประเทศตลอดเวลา ๒-๓ วันที่ 
ผ่านมา และขอให้ท่านรกัษาบรรยากาศเช่นนี้ตลอดไป 
 ในส่วนของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ขอให้สัญญาต่อพี่น้องทั้งหลายว่า เห็น
น�้าใจของประชาชนเช่นนี้แล้ว จะปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความจงรักและภักดี
ยิ่ง ๆ  ขึ้น เพื่อสืบสานพระบรมราชปณิธานตลอด
ไป สวัสดีครับ” (คมชัดลึก ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙)
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• นายธิง วินเทอร์

แค ่ ค ิดก็ หนาว . . . ว ์

น�า้

๑. กีฬา ๆ  เป็นยาผีเปรต ? 
‘ยูโร’ ท�าเด็กไทยติดพนันบอล
มากขึ้น  (มติชน ๒๗ ก.ค.๕๙)

๒. โกงทไีร นักกการเมอืองรอด ข้าราชการตาย ! 
จ�าคุกแก๊งโอนหุ้นชิน ๔ ขรก.
สรรพากร ๓ ปี, เลขาพจมาน 
๒ ปี ช่วย ‘โอ๊ค-เอม’ หนีภาษี  
๘ พันล้าน (ไทยโพสต์ ๒๙ ก.ค.๕๙)

๓. ถ้า ‘บ้า’ มากพอในสังคม 
คนที่บา้จะกลายเปน็ ‘คนปกต’ิ  ทลาย ‘มายา-คต’ิ 
สังคมไทย พบจิตแพทย์ไม่ได้
แปลว่า ‘บ้า’ (มตชิน ๒๓ ส.ค.๕๙)

๔. การเปล่ียนแปลงขนานใหญ่
ในอนาคต   ครม.แจ้งเกิดรถยนต์ไฟฟ้า ประเคน
สิทธิประโยชน์เพียบ (เดลินิวส์ 
๓ ส.ค.๕๙)

๕. วงจรอบุาทวใ์นอเมรกิา   ระบบการเลอืกตั้ง ถกู
เบียดบังด้วยเล่ห์กลจากเหล่า
นักการ-เมอืงจนหมดสิ้น ฉะนั้น
การเลือกตั ้งประธานาธิบดี
ของสหรัฐฯในทุก ๔ ปี  จึงไม่ต่างอะไรกับการโชว์ตลก
ของกลุ่มนักการเมือง ผูท้ะเยอทะยานอ�านาจโดย
แท ้!?  (จากบทความในมตชิน หนา้ ๑๕/๒๔ ส.ค.๕๙)

๖. ท่องไว้เลย คนแก่คือคนป่วยประจ�าบ้านจะ
ได้ไม่ถือสา !   ทะเลาะพ่อ  นักธุรกิจโดดตึกดับ 
(เดลินิวส์  ๒ ส.ค.๕๙)

๗. ซีพีถอนใจเฮือก !   ก.ล.ต. เคาะแล้ว แบน ๓ ปี 
ผูบ้ริหารท�าผิด ห้ามนั่งกุมบังเหียน แต่ไม่มีผลย้อน
หลัง (มติชน ๖ ส.ค.๕๙)

๘. เมื ่อธนาคารไม่มีธรรมมาภิบาล !   ชี้ยอด 
ร้องเรียน ศคง.พุ่ง  ชาวบ้านแฉ
แบงก์เจ้าเล่ห์  ขายพ่วงประกัน-
กองทุน  (เดลินิวส์ ๒๓ ส.ค.๕๙)

๙. สิง่ที ่คสช.กลา้ แตน่กัการเมอืงไมก่ลา้ !   ดเีดย ์
๑๙ รีสอร์ตรื้อ ‘โรงเตี๊ยม’ 
ด้วย  เคลียร์รุก ‘ทับเบิก’     
เจ้าของขวางไร้ผล  
(มติชน ๒๐ ส.ค.๕๙)

๑๐. ภยัเงียบแต่เยน็ยะเยอืก ! 
IQ เดก็อสีาน-ใต ้นา่หว่ง มอืถอื 
ส่งผล EQ หยุดนิ่ง ! (ไทยโพสต์์ 
๓๐ ก.ค.๕๙)

๑๑. มาสายดีกว่าไม่มา !   สั่งเพิ่มข้อสอบอัตนัย 
ภาษาไทย ๓๐%  (มติชน ๘ ส.ค.๕๙)

๑๒. สิง่ทีค่นไทยยังไม่ตืน่ตัว ‘แผน’ ทัง้หลายจึง 
‘นิ ่ง ’ !   แผนสิ ่งแวดล ้อม
ฉบับใหม ่   สางป ัญหาเขา 
หัวโล ้น-น�้าท ่วม-น�้าแล ้ง  
(ไทยโพสต์ ๗ ส.ค.๕๙)

๑๓. เคล็ดลับความส�าเร็จ อยู่ที่การท�าต่อเนื่อง !  
ตรงัดงึ ๑๐๐ โรงเรยีน  พลกิหน้าดนิ ปลกูสวนเกษตร 
‘พอเพียง’ (มติชน ๘ ส.ค.๕๙)

๑๔. ระบบราชการมีแต่รอ 
ค�าสั ่ง-ไม่หือไม่อือ !  บิ๊กตู่
เดือด ผักตบรกเจ้าพระยา 
งัด กม.สั่งจัดการเด็ดขาด  (ไทยโพสต์ ๖ ส.ค.๕๙)

๑๕. ยืนยันประเทศไทย 
คนมี เ งินย ่อมมีอ� านาจ
ย ่ อ ม มี โ อ ก า ส ไ ด ้ รั บ
การช ่ ว ย เ ห ลื อ   เ ด ้ ง 
๑๙ ผบ.คุก ! ‘ปากน�า้’ เข้ากรุ  เหตุช่วยเสี ่ยเอ๋  
(ไทยโพสต์ ๒๓ ส.ค.๕๙)
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๑๖. เหตุเกิดยุครัฐบาลทักษิณ !   
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯตัดสิน
จ�าคุก นพ.สุรพงษ์  สืบวงศ์ลี  อดีต 
รมว.คลัง ๑ ปี  แต่ให้รอลงอาญา  
ข้อหาปฏิบัติหน้าที่มิชอบ...  (มติชน ๕ ส.ค.๕๙)

๑๗. ส�าคัญที่ท�าจริงหรือท�าเล่น !   พาณิชย์ 
หนุนออร์แกนกิชี้สรา้งมลูคา่เงนิเพิ่มเทา่ตวั  ดนัเปน็
นโยบายหลักรัฐบาล  (เดลินิวส์ ๓๐ ก.ค.๕๙)

๑๘.  ธรรมชาติย ่อมให้
รางวัลแก่ส ัตว์ โลกอยู ่
แล ้ว ! เบ ่งลูกเองเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคเจ้าตัวเล็ก  (เดลินิวส์ ๓๑ ก.ค.๕๙)

๑๙. มันมากับเทคโนโลย ี!   จบั
โจ๋ ‘มอมยา’ โทรม น.ร.สาวดับ  
เพิ่งเฟซคุยแค่ ๒ วัน  (มติชน ๖ ส.ค.๕๙)

๒๐. ทุกโครงการ
ตอ้งตดิตามผล  อย่า
ประมาทเปน็อันขาด !  โรงไฟฟา้ ๗๐๐ ลา้นผา่นฉลยุ 
นายก ‘ทน.ส่ีแคว’ ชใูห้เอกชนลงทนุ ใชพ้ลงังานขยะ  
ผลตอบแทนคุ้มค่า  (มติชน ๑๑ ส.ค.๕๙)

๒๑. แนวคิดใหม่ คนไม่ผิด-หน่วยงานผิด !   ศาล
ปค.ชี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ผิด  สั่งช�าระสินไหม
สมาชิก ‘คลองจั่น’  (มติชน ๒๒ ส.ค.๕๙)

๒๒. คนขายน� ้ามันอาจต้องเปลีย่นอาชีพไปขาย
เต้าฮวย !  ปตท.ผนึก 
ก�าลัง ๖ ค ่ายรถยนต ์
ชั้ นน� า  พัฒนาธุ รก ิจ 
‘ ร ถ ย น ต ์ ไ ฟ ฟ ้ า ’  
ขานรับนโยบายรั ฐ  ( ไทยโพสต ์  ๒๒ ส .ค .๕๙ )

๒๓. จ�าไว้เลยความล่าช้า
คือความอยุตธิรรม !   อืด !  
สอบไฟฉาว กทม. ๓๙ ล้าน  
(ไทยโพสต์ ๑๐ ส.ค.๕๙)

๒๔. คนเอาจริง-
คนตั้งใจท�า !   ครบ 
๑๐ ล้าน  ปิดบริจาค
พิพิธภัณฑ์บางกอก 
ระดมแค่ ๒ สัปดาห์
เข้าเป้า  รศ.วราพรปลื้ม...ขอบคุณ  ซื้อที่ดิน ไม่ให้
สร้างตึกบัง  (มติชน ๒ ส.ค.๕๙)

๒๕. ศาสนาสอนรู ้กินรู ้อยู ่ ! 
 ราย ได ้ ต� ่า กว ่ า  ๓ หมื่ นหนี้
ท ่ วม  แบงก ์ปฏิ เสธท�าบัตร
เครดิต  (เดลินิวส์ ๒ ส.ค.๕๙)

๒๖. ศาสนาสอนรู้ทันลัทธิบริโภคนิยม !   คนไทย 
แชมป์ติดเน็ตสูง  กินไม่ เลือกเวลาเสี ่ยงอ้วน 
(เดลินิวส์ ๑๗ ส.ค.๕๙)

๒๗. ไม่น่าเชื่อ  เรื ่องของพระ-ไม่น่าเกิด !  
สรรพสามิต เรี ยก 
๖.๘ ล้าน  รถเบนซ์ 
‘สมเด็จช่ วง ’  เล็ ง
สอบ ‘หลวงพี่แป๊ะ’  
(มติชน ๔ ส.ค.๕๙)

๒๘. โลกาภิวัตน์ของธุรกิจเกษตร !   ก.เกษตรฯ 
จับมือทุกหน่วยงาน หนุนแปลงใหญ่ปลูกสับปะรด
บ้านคา  (เดลินิวส์  ๖ ส.ค.๕๙)

๒๙. โลภ-โกรธ-หลง คอืกเิลสของมนษุย ์!   เรง่แก้
ปัญหาคลั่งเกม ‘โปเกมอน’ 
คุม ๔ โซนนิ่งต้องห้าม
(เดลินิวส์ ๑๐ ส.ค.๕๙)

๓๐. โลกจะฉิบหายใหญ่แลว้ !   เทก็ซสัอนุญาตพก
ปนืเขา้มหาวิทยาลยั...เปน็รฐัที่ ๘ ในสหรฐัฯที่เริ่มใช้
กฎหมายนี้  (ไทยโพสต์ ๓ ส.ค.๕๙)



70 •   เราคิดอะไร

 เมื่อช่องว่างระหว่างคนร�า่รวยจ�านวนน้อย
กับคนยากจนจ�านวนมากถ่างกว้างออกไปเรื่อย ๆ   
ประโยชน์สุขหรอือรรถประโยชน์หน่วยสดุท้ายทาง
สังคม (marginal social benefit)  ซึ่งจะได้รับจาก
ผลิตผลมวลรวมหน่วยต่อๆ ไป  ก็จะมีอัตราเพิ่มที่
ลดน้อยลงโดยล�าดับ 
 ตัวอย่างเช่น  ธนบัตร 1000 บาท ใบหลังสุด
หรือใบสุดท้ายที่เพิ่มขึ้นมาในระบบสังคม  ถ้าตกอยู่ใน
มือของเศรษฐพีันล้านซึง่มีศกัยภาพเหนือกว่าคนอืน่ใน
การแข่งขันหาเงิน  ธนบัตรดังกล่าวย่อมไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขอะไรต่อสังคมในภาพรวมมากนัก  เพราะ

ส�าหรบัเศรษฐีพนัล้านซ่ึงซื้อทกุอย่างที่ตนอยากได้ไว้ครบ
หมดแล้ว  ธนบตัรที่ได้มาใบนั้นจงึไม่มคีณุค่าความหมาย
อะไรต่อการท�าให้ตนมีประโยชน์สุขเพิ่มมากนัก  ส่งผล
ให้สังคมโดยรวม (ที่เศรษฐีผู้นั้นเป็นสมาชิกหน่วยหนึ่ง
รวมอยู่ด้วย) ไม่ได้รับประโยชน์สุขจากธนบัตรใบนัน้
เพิ่มมากกว่าเดิมสักเท่าไร  แต่ถ้าธนบัตร 1000 บาท 
ดังกล่าวตกอยู่ในมือของคนจนที่มีเงินติดกระเป๋าแค่ 
100 บาท  ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่คนยากจนผู้
นัน้อย่างมากมาย  อนัจะท�าให้สงัคม (ซ่ึงคนจนผู้นั้นเป็น
สมาชิกหน่วยหนึ่งรวมอยู่ด้วย) ได้รับประโยชน์สุขเพิ่ม
ขึ้นโดยรวมในทางหนึ่ง  นอกจากนี้ส�าหรับคนยากจนที่

เปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่
ประเทศไทย

• ต่อจากฉบับที่ ๓๑๕

ช่องว่างระหว่างคนร�่ารวยจ�านวนน้อยกับคนยากจนจ�านวนมาก
ถ่างกว้างออกไปเรื่อย ๆ

ประโยชน์สุขหรืออรรถประโยชน์หน่วยสุดท้ายทางสังคม(marginal social benefit)  
ซึ่งจะได้รับจากผลิตผลมวลรวมหน่วยต่อๆ ไป  

ก็จะมีอัตราเพิ่มที่ลดน้อยลงโดยล�าดับ



ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙   •   71

ก�าลังอดอยากหิวโหย  เมื่อได้เงินมาแล้วก็คงจะรีบน�า
เงินที่ได้ไปซื้ออาหารกินประทังชีวิต  หรือซื้อหาสิ่งของ
เครื ่องใช้ที ่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต  ท�าให้ธนบัตร 
1000 บาท ใบนั้นถูกน�าไปใช้สะพัดหมุนเวียนให้เกิด
ค่าทวีคูณ(multiplier effect) ในทางเศรษฐกิจทันที 
(แทนที่จะถูกเก็บไว้ในกระเป๋าของเศรษฐพีนัล้านโดยไม่รู้
จะเอาธนบัตร 1000 บาทใบนั้นไปซื้อหาอะไร)  ส่งผล
ให้อรรถประโยชน์หน่วยสุดท้ายทางสังคมของธนบัตร
ใบหลังสุดที่สังคมได้มานั้นเพิ่มสูงขึ้นโดยภาพรวม (เมื่อ
เทียบกับตกอยู่ในมือของเศรษฐีพันล้าน)

 การกระจายความมั่งคัง่ทางเศรษฐกิจตามกรอบ
ความคิดของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมอืงส�านกัมาร์ก-
ซิสม์  จึงเท่ากับเป็นวิธีเพิ่มอรรถประโยชน์ของสิ่งตอบ
สนองความต้องการให้มากขึ้น  (เพิ่มค่า S ในสมการ 
P = D/S ให้มากขึน้จากมิติเชิงคุณภาพ)  แต่การ 
กระจายความมั่งคัง่ด้วยการยึดทรัพย์สินของเศรษฐี  
เพื่อน�ามาแบ่งปันให้คนจนแบบทีลั่ทธิคอมมิวนสิต์กระท�า  
จะส่งผลท�าให้ผู้คนขาดแรงจงูใจในการท�างานอย่างเตม็
ความรู้ความสามารถ  อันท�าให้ประสิทธิภาพการผลิต
ของสังคมลดลง  และปริมาณของสิ่งตอบสนองความ
ต้องการหรือผลิตผลมวลรวมของประเทศก็จะลดน้อย
ลง (ค่า S ลดลงในมิติเชิงปริมาณ)

 การที่ประเทศคอมมิวนิสต์น�าเอาระบบเศรษฐกิจ
แบบวางแผนจากส่วนกลางมาใช้แทนระบบเศรษฐกิจ
แบบตลาด  เพื่อดึงมูลค่าส่วนเกินจากพลังแรงงานของ
ประชาชนมาเป็นของรัฐ (nationalization)  แล้วค่อย
จัดสรรเฉลี่ยคืนให้กับประชาชนในรูปของสวัสดิการ 
ต่าง ๆ   ด้วยหวังว่าจะสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ
ให้เกิดขึ้นในสงัคมได้นั้น  กลบักลายเป็นการสร้างความ 
“ไม่เป็นธรรม” ให้แก่สังคมมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีก

 เพราะดังที่กล่าวมาแล้วว่าตามทฤษฎีมูลค่าเกิด
จากแรงงานของเศรษฐศาสตร์ส�านกัคลาสสิก  ถ้าปล่อย
ให้กลไกตลาดท�าหน้าทีอ่ย่างเสรีจนเกดิการแข่งขันที่
สมบูรณ์  ราคาของสินค้าในตลาด (market price)  จะ

ถูก “มือที่มองไม่เห็น” ของกลไกตลาดผลักดันให้ปรับ
ตัวเข้าใกล้ราคาแท้จริงตามธรรมชาติ (natural price) 
ซึง่เท่ากับมูลค่าแท้จริงของพลังแรงงานที่แฝงอยู่ใน
สินค้าต่างๆ (บวกต้นทุนคงที่ อาทิ ค่าวัตถุดิบ เป็นต้น)  
โดยถึงแม้ว่าจะไม่เคยมีตลาดที่แข่งขันอย่างสัมบูรณ์ 
(absolute market) ในโลกของความเป็นจรงิ  แต่อย่าง
น้อยทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ส�านกัคลาสสกิกย็งัตอบปัญหา
คร่าว ๆ  ได้ว่า  จะมีแนวทางวัดมูลค่าของพลังแรงงาน
ที่แฝงอยู่ในสินค้าต่าง ๆ  ได้อย่างไร  (แม้เป็นวิธีที่ไม่
แม่นย�านักก็ตาม)  

 ขณะที่กระบวนทัศน์ของเศรษฐศาสตร์การเมือง
ส�านกัมาร์กซสิม์กลบัไม่ได้ตอบปัญหานีอ้ย่างกระจ่างชดั  
การที่คน 2 คน ซึ่งท�างานจ�านวน 8 ชั่วโมงเท่ากนั  ย่อม
ไม่ได้หมายความว่าจะมต้ีนทนุแรงงานเท่ากนั (เนื่องจาก
โครงสร้างของชีวิตที่ต่างกันอาจท�าให้ผู้คนแต่ละคน
ต้องการบรโิภคปัจจยัไม่เท่ากนั เพื่อให้มชีวิีตและมแีรงที่
จะท�างานดงักล่าว)  อีกทัง้ “ผลผลติ” ที่เกดิจากจ�านวน
ชั่วโมงแรงงาน 8 ชัว่โมงที่เท่ากนันั้น กไ็ม่ได้หมายความ
ว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าที่เท่ากันด้วย  เพราะส�าหรับคนที่
ขยันและตั้งใจท�างานอย่างเต็มที่ด้วยสติปัญญาความ
รอบคอบ  กับคนทีข่ี้เกียจไม่ตั้งใจท�างานหรือท�างาน
อย่างขาดความรอบรู้รอบคอบ ย่อมสร้างผลผลิตได้ไม่
เท่ากัน  จึงไม่เป็นธรรมถ้าจะคิดค่าตอบแทนให้เท่ากัน
ตามจ�านวนชั่วโมงแรงงานที่ท�า  เป็นต้น

 เมื่อไม่สามารถก�าหนดหลักเกณฑ์ชัดเจนส�าหรับ
การคิดค�านวณมูลค่าแท้จริงของพลังแรงงาน  แต่
กลับจัดสรรแบ่งปันผลตอบแทนให้กับผู้คนในสัดส่วน
ที่ใกล้เคียงกันตามจ�านวนชั่วโมงแรงงาน คนที่มีความ
ขยันขันแข็งและมีศักยภาพในการท�างานสูง  ก็จะไม่มี
แรงจูงใจให้ทุ่มเทศักยภาพเพื่อการท�างานอย่างเต็มที่  
เพราะถงึทุม่เทท�างานอย่างจรงิจงัแค่ไหน  กไ็ม่ได้รบัผล
ตอบแทนที่ “เป็นธรรม” คุ้มค่ากับความทุ่มเทดังกล่าว  
ฉะนั้นก็จะท�างานในระดับหนึง่ให้พออยู่รอดโดยไม่ถูก
ลงโทษเท่านั้น  ส่งผลให้ประสิทธิผลการผลิตของระบบ
เศรษฐกิจในประเทศคอมมิวนิสต์ลดลงโดยรวม  ตลอด

T
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จนผูบ้รหิารของพรรคคอมมวินสิต์ซ่ึงเป็นผูก้มุอ�านาจใน
การจัดสรรแบ่งปันผลผลิต  ก็ไม่มีหลักประกันใด ๆ  ที่
ท�าให้เชื่อมั่นได้ว่าจะไม่ทุจริตคอร์รัปชั่นทางใดทางหนึ่ง  
ด้วยการอาศัยอ�านาจหน้าที่จดัสรรแบ่งปันผลผลิตให้กบั
ครอบครวัและญาตพิี่น้องของตนเองเป็นพเิศษ  ผลที่สดุ
ปัญหาการคอร์รัปชั่นและความอดอยากขาดแคลน ก็
กลายเป็นปัจจัยส�าคญัทีท่�าให้ลัทธิคอมมวินสิต์ล่มสลาย
ลง และประเทศต่างๆ ในค่ายคอมมวินิสต์ต่างพากันหัน
กลบัมาใช้ระบบเศรษฐกิจแบบเสรนียิม  โดยอาศัยกลไก
ตลาดเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  แทนระบบเศรษฐกิจ
แบบวางแผนจากส่วนกลางของพรรคคอมมิวนิสต์

 ในทางกลับกันเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนทุ่มเทศักยภาพที่
มีอยู่  ท�างานสร้างสรรค์ผลผลิตอย่างเต็มความรู้ความ
สามารถ โดยอนญุาตให้ครอบครองเป็นเจ้าของผลผลติ
ที่ตวัเองสร้างขึ้นนั้นอย่างเตม็เมด็เตม็หน่วย จะได้มแีรง
จูงใจท�างาน (เพิ่มค่า S ในมิติเชิงปริมาณ)  คนที่มี
ความรู้ความสามารถเหนือกว่าก็จะดูดเอาความมั่งคัง่
ไปกองอยู่ทีตั่วเองจนก่อให้เกดิช่องว่างความเหลือ่ม
ล�้าทางเศรษฐกิจ ซึ่งท�าให้อรรถประโยชน์ของผลิตผล
มวลรวมในประเทศชาติลดลงตามกฎการถดถอยของ
อรรถประโยชน์หน่วยสุดท้ายดังที่ได้อธิบายมา (ค่า S 
ลดลงในมิติเชิงคุณภาพ)

 ผลที่สุดการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ (ลดค่า P)  
ภายใต้กระบวนทัศน์ของการเพิ่มสิ่งตอบสนองความ
ต้องการ (เพิ่มค่า S ในสมการ) ด้วยองค์ความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์ของส�านกัต่างๆ ในทกุวันนี้ที่มนษุย์คุ้นเคย 
ก็จะประสบกับปัญหาความขดัแย้งในตวัเอง (paradox)  
เพราะเมื่อพยายามไปเพิ่มค่า S ในมิติเชิงปริมาณ 
(ตามแนวทางของทฤษฏีเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก ทั้ง
ของส�านักคลาสสิก นีโอคลาสสิก และเคนเชี่ยน)  ค่า 
S ก็กลับลดลงในมิติเชิงคุณภาพ (เพราะประสบกับ

ปัญหาการกระจุกตัวของความมั่งคั ่งทางเศรษฐกิจ)  
ขณะที่เมื่อพยายามเพิ่มค่า S ในมติเิชงิคณุภาพ (ตาม
แนวทางของทฤษฎเีศรษฐศาสตร์การเมอืงส�านกัมาร์ก-
ซิสม์ด้วยการกระจายความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจออกไป)  
ค่า S ก็กลับลดลงในมิติเชิงปริมาณอีก (เนื่องจาก
ท�าให้ผู้คนหมดแรงจูงในท�างานสร้างสรรค์ผลผลิต  จน
เกิดความอดอยากขาดแคลนในสังคม)
 ป ัญหา “paradox” ในกระบวนทัศน ์ทาง
เศรษฐศาสตร์ที ่กล่าวมานี้ท�าให้มนุษย์ต้องแกว่งอยู่
ระหว่างปลาย ๒ ด้านของลัทธิเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
กับลัทธิเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ซึ่งล้วนแล้วแต่มี
ปัญหาทั้งคู ่ ในการนี้ถ้า “เปล่ียนกระบวนทศัน์” (shift 
paradigm)  จากการมุ่งแก้ปัญหาด้วยวิธีเพิ่มสิ่งตอบ
สนองความต้องการ (เพิม่ค่า S ในสมการเพือ่ลดค่า P)  
ให้หันมาเน้นที่การลดความต้องการส่วนเกินจากความ
พอเพยีงขั้นพื้นฐานของมนษุย์ (ลดค่า D ในสมการเพื่อ
ลดค่า P) ควบคู่พร้อมกันไปด้วยอย่างมีดุลยภาพ  ซึ่งก็
คอืหลกั “เศรษฐกจิพอเพยีง” ที่อธิบายจากกรอบความ
คิดทางพุทธปรัชญาดังที่ได้กล่าวมาแต่แรก  กระบวน-
ทัศน์ใหม่นี้อาจจะเป็นหนทางแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
(paradox) ของทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์  และสามารถ
น�าระบบเศรษฐกิจของมนุษย์ให้ออกจากวิกฤตการณ์ที่
ก�าลังเผชิญอยู่ในโลกทุกวันนี้ก็ได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วิกฤตปัิญหาต่าง ๆ  ที่เกดิจากการบรโิภคอย่างเกนิความ
พอดีพอเพียงของมนุษย์  อันจะกลายเป็น “คลื่นมหา
วกิฤต”ิ ที่พดักระหน�่าประเทศต่าง ๆ   ซึ่งก�าลงัเผชญิกบั
วิกฤติปัญหาลมฟ้าอากาศแปรปรวนสุดขั้วเพราะภาวะ
โลกร้อน  วิกฤติปัญหาราคาพลังงานที่สูงขึ้น  วิกฤติ
ปัญหาการแย่งชิงแหล่งทรัพยากรที่เสี่ยงต่อการเกิด
สงครามระหว่างชาติมหาอ�านาจ  ตลอดจนวิกฤติฟอง
สบู่เศรษฐกิจแตก  จากการที่ยุโรป  สหรัฐอเมริกา  
และญี่ปุ่น  ต่างพากันใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจนมี
ปริมาณเงินล้นโลก  ฯลฯ อ่านต่อฉบับหน้า

“เศรษฐกิจพอเพียง” ที่อธิบายจากกรอบความคิดทางพุทธปรัชญาดังที่ได้กล่าวมาแต่แรก  
กระบวนทัศน์ใหม่นี้อาจจะเป็นหนทางแก้ปัญหาความขัดแย้ง (paradox) ของทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์

และสามารถน�าระบบเศรษฐกิจของมนุษย์ให้ออกจากวิกฤตการณ์ที่ก�าลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้ก็ได้
••
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(ตอนที่ ๓๐)

 การแบ่งชนิดของกระดูกแบบสุดท้าย คือ

	 แบ่งตามต�าแหน่งที่อยู่

	 สามารถแบ่งได้เป็น	๒	ชนิด	คือ 

 ๑. กระดูกแกนกลาง (Axial skeleton) เป็น 
กระดูกที่อยู่ในส่วนแกนกลางของร่างกาย ได้แก่
	 -	กะโหลกศีรษะ ๒๘ ชิ้น
	 -	กระดูกโคนลิ้น (Hyoid bone) ๑ ชิ้น
	 -	กระดูกอก (Thoracic cage) ๒๕ ชิ้น
	 -	กระดูกสันหลัง ๒๖ ชิ้น 
   รวมทั้งหมด ๘๐ ชิ้น
	 ๒.	กระดกูรยางค์	(Appendicular skeleton) 
เป็น กระดกูที่ย่ืนออกจากกระดกูแกนกลาง ได้แก่ 
	 -	กระดูกไหล่ (Shoulder girdles) ๔ ชิ้น
	 -	กระดกูรยางค์บน (Upper extremities) ๖๐ ชิน้ 

 -	กระดกูรยางค์ล่าง	(Lower extremities) ๖๐ ชิน้
	 -	กระดูกเชิงกราน  (Pelvic  girdle) ๒ ชิ้น  
   รวมทั้งหมด ๑๒๖ ชิ้น
 ดงันั้น ภายในร่างกายของมนษุย์จงึประกอบ
ด้วย กระดูกทั้งหมด ๒๐๖ ชิ้น
 
 หน้าที่ของกระดูก (Bone functions) 
 มีมากมายหลายประการ ดังนี้
 ๑. ป้องกันอันตรายให้กับอวัยวะในร่างกาย 
เช่น กะโหลกศีรษะ ท�าหน้าที ่ป้องกันอันตราย 
ให้กับสมอง เป็นต้น
 ๒. รักษารูปร่างให้คงรูปอยู่ได้ เช่น กระดูก
สันหลัง

 û การดูแลรักษากระดูกให้ดีด้วยวิธีการ 
ง่ายๆ คือรับประทานงาคั่ว(บด)	 หรืองางอก
เนื ้อมะพร้าวแก่	 อาบแดดทุกวัน	 นั ่งตัวตรง 
หลีกเลี ่ยงการละเล่นผาดโผนที ่จะท�าให้เกิด
การกระทบกระเทอืนต่อกระดกู เพยีงเท่านี้กช่็วย
รักษากระดูก ได้เป็นอย่างดีแล้ว
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 ๓. ช่วยในการเคลือ่นที ่ เช่น กระดูกที ่ขา 
ท�างานร่วมกับกล้ามเนื้อลาย	 เอ็น	 และข้อต่อ	
ท�าให้เกิดการเคลื่อนที่
 ๔. ช่วยให้ได้ยินเสียง เช่น กระดูกโกลน	
(Stapes  หรือ  Stirrup) ท�าหน้าที่ส่งผ่านความ 
สัน่สะเทือนของเสียงจากกระดูกทั ่ง (Incus) 
ไปยัง‘หูชั้นใน’
 ๕. สร้างเซลล์เม็ดเลือด เช่น เม็ดเลือดแดง	
(Red blood cell)   เมด็เลือดขาว(White blood cell) 
และเกล็ดเลือด (Platelets) ถกูสร้างโดยไขกระดกู
สีแดง (Red bone marrow)
 ๖. เก็บสะสมแร่ธาตุ เช่น	แคลเซียม และ
ฟอสฟอรัส
 ๗. เก็บสะสมสารส่งเสริมการเจริญเติบโต
บางชนิด เช่น โบน	 มอร์โฟเจเนติก	 โปรตีน 
(Bone Morphogenetic Proteins หรือ BMPs) 
เป็น ‘โปรตีน’ ที่ช่วยในกระบวนการสร้างกระดูก
และกระดูกอ่อน
 ๘. เก็บสะสมไขมัน ในตอนที่เรายังเป็น ‘เด็ก
ทารก’ อยู่นั ้น จะมีเฉพาะไขกระดูกสีแดง	แต่
เมื่อ ‘โต’ ขึ้นเซลล์บางส่วนในไขกระดูกจะสลายตัว
ไป ท�าให้เกิดรูพรุนขึ้นมา ซึ่งไขมันจะถูกน�ามาเก็บ
สะสมเอาไว้ในรพูรนุเหล่านี้ ท�าให้เหน็เป็น‘สเีหลอืง’ 
จึงเรียกว่า ไขกระดูกสีเหลือง
 ๙. ช่วยควบคุมค่าความเป็น ‘กรด-ด่าง’ ใน
ร่างกายไม่ให้เปลี่ยนแปลง
 › ในขณะที่เลือดเป็นด่าง ‘กระดูก’จะช่วย 
ดูดซึมสารจ�าพวกเกลืออัลคาไลน์ (Alkaline  salts) 
เข้ามาเก็บเอาไว้ใน‘กระดูก’	เพื ่อลดค่าความ 
เป็นด่างในเลือด
 › แต่ในขณะทีเ่ลือดเป็นกรด ‘กระดกู’ จะช่วย
ปลดปล่อยสารจ�าพวกเกลือ อัลคาไลน์ ออกสู่ 
‘กระแสเลือด’	เพื่อลดค่าความเป็นกรดในเลือด
 ๑๐. ช่วยสลายพิษในร่างกาย เนื้อเยื่อกระดกู 
มีความสามารถในการดูดซึมและเก็บสะสม 
โลหะหนักที่เป็นพิษต่อร่างกายในกระแสเลือด 
เพือ่ลดความเป็นพิษให้แก่ร ่างกาย และเมื ่อ

ร่างกายอยู ่ในสภาวะปกติ ‘กระดูก’จึงค่อยๆ 
ปลดปล่อยโลหะหนักเหล่านั้นออกมา และก�าจัดออก
โดย	‘ระบบขับถ่าย’ ต่อไป
 ๑๑. ควบคุมกระบวนการเมทาบอลิซึม
ของฟอสเฟส  (Phosphate  metabolism) 
โดยการหลั่ง ไฟโบรบลาสต์  โกรท   แฟคเตอร ์
(Fibroblast growth factor - ๒๓ หรอื FGF-๒๓) 
ซึ่งเป็นสารจ�าพวก ‘โปรตนี’ ไปควบคมุการดดูกลบั 
‘ฟอสเฟต’ของ	‘ไต’ให้น้อยลง
 
 ได้รูจ้กัหน้าที่ของกระดกูแล้วว่ามคีวามส�าคญั
มากเพยีงใด ดงัน้ัน อย่าลมืดูแลรกัษากระดูกให้ดี
ด้วยวิธีการง่ายๆ คือรับประทานงาคั่ว(บด)หรือ
งางอก	เนื้อมะพร้าวแก่	อาบแดดทกุวนั	นั่งตัวตรง 
หลีกเลี ่ยงการละเล่นผาดโผนที ่จะท�าให้เกิด
การกระทบกระเทอืนต่อกระดกู เพยีงเท่านี้กช่็วย
รักษากระดูก ได้เป็นอย่างดีแล้ว

• ปอด(ปัปผาสัง)Lung •
 เป็นอวัยวะหนึ ่งในร่างกายซึ ่งมีความส�าคัญ 
อย่างยิ่งในสัตว์ที่มี‘กระดูกสันหลัง’	ใช้ในการหายใจ
 หน้าที่หลักของปอด  ก็คือ
	 การแลกเปลี ่ยนก ๊ าซออกซิ เ จนจาก 
สิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบเลือดในร่างกาย	 และ
แลกเปลี ย่นเอาก ๊าซคาร ์บอนไดออกไซด ์ 
ออกจากระบบเลือด	ออกสู่สิ่งแวดล้อม
	 ท�างาน	 โดยการประกอบกันขึน้ ของ‘เซลล์’ 
เป็นจ�านวนล้านเซลล์	
 ‘เซลล์’ที ่ว่านีมี้ลักษณะเล็กและบาง เรียง
ตัวประกอบกันเป็น‘ถุง’เหมือนลูกโป่ง ซึ ่งใน 
‘ถุงลูกโป่ง’นี้เองที่มีการแลกเปลี่ยนก๊าซต่าง	ๆ 	
เกิดขึน้	 นอกจากการท�างานแลกเปลี่ยนก๊าซแล้ว 
‘ปอด’ยังท�าหน้าที่อื่น ๆ อีก
 ค�าว่า ปอด	ในภาษาอังกฤษ ใช้ค�าว่า Lung
 ในทางการแพทย์สิ่งที่เกี ่ยวกับ‘ปอด’ใช้ค�าว่า 
Pulmonary น�าหน้าสิ่งนั้น ๆ
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 ในมนษุย์นั้นม‘ีปอด’อยู่ในทรวงอก	ทั้งสองข้าง คือ
ขวา	และ	ซ้าย

	 ‘ปอด’มีลักษณะนิ่ม ร่างกายจึงมีกระดูกซีโ่ครง 
คอยปกป้อง ‘ปอด’ ไว้อีกชั้นหนึ่ง
 ‘ปอด’แต่ละข้างจะมีถุงบาง ๆ  ๒ ช ัน้ หุ ้มอยู  ่

เรยีกว่า เยื่อหุม้ปอด   เยื่อหุม้ปอดที่เป็นถงุบาง ๆ  ๒ ชัน้นี้ 
เรียกว่า เยื่อหุ้มปอดชั้นใน	และ เยื่อหุ้มปอดชั้นนอก
 - เยื่อหุ้มปอดชั้นใน จะแนบติดไปกับผิวของปอด

 - เยื่อหุม้ปอดช้ันนอก จะแนบตดิไปกบัช่องทรวงอก

 ระหว ่างเยื ่อหุ ้มปอด ๒ ชั ้นบางๆนี ้ จะม ี
‘ช่องว่าง’ เรยีกว่า ช่องเย่ือหุ้มปอด  ในช่องเยื่อหุ้มปอด 
มีของเหลวคอยหล่อลื่นอยู่ เรียกว่า ของเหลวเยื่อ 

หุม้ปอด ของเหลวนี้ จะช่วยให้เยือ่หุ้มปอดแต่ละช้ัน
สไลด์ไปมาระหว่างกันได้โดยไม่เสียดสีกัน และ
ของเหลวเยือ่หุ้มปอด ก็ยังช่วยยึดเยื่อหุ้มปอด 
ทั้งสองชั้นไว้	ไม่ให้แยกจากกันโดยง่าย
	 ปอดข้างซ้ายนั้นมีขนาดเลก็กว่า ปอดข้างขวา
เพราะ‘ปอดข้างซ้าย’ ต้องเว้นทีเ่อาไว้ให้หัวใจ 
อยู่ในทรวงอกด้วยกันด้วย

 วิธีการท�างาน
 การแลกเปลี่ยนก๊าซและการใช้ออกซิเจน	 เมื่อเรา
หายใจเข้า อากาศภายนอกเข้าสู่อวัยวะ ของ‘ระบบ
หายใจ’ไปยังถุงลมในปอด  ที ่ผนังของ‘ถุงลม’ม ี
หลอดเลอืดฝอยตดิอยู่ ดงัน้ัน เม่ืออากาศผ่านเข้ามาถงึ 
ถุงลม จึงมีโอกาสใกล้ชิดกับเม็ดเลือดแดง ซึง่ไหล
มาพร้อมกับเลือดภายใน‘หลอดเลือดฝอย’มากขึ้น 
จากนั ้น ออกชิเจน	‘ในอากาศ’	ซึง่มีปริมาณ
มากกว่าปริมาณออกซิเจน	‘ในเลือด’ ก็จะซึม
ผ่านผนังถุงลมและผนังหลอดเลือดฝอยนี้ เข้าสู ่
เม็ดเลือดแดง	  และพร้อมกันนั้น คาร์บอนได- 
ออกไชด์ ที่เหลือจาก  กระบวนการเมทาบอลิซึม 
ของเซลล์ต่างๆในร่างกาย   ที ่ส่งมากับ  
เม็ดเลือดแดง  ก็จะออกจากเม็ดเลือด  ผ่านผนัง 
ออกมาสู่ ถุงลม 
	 ปกติในอากาศ	 มีออกชิเจนร้อยละ	 ๒๐ 
แต่อากาศที่เราหายใจ	มีออกซิเจนร้อยละ	๑๓

 การก�าจัดของเสียทางปอด
 ก� า จั ด ออกมา ใน รู ป ขอ ง  น�้ า 	แ ล ะ  ก ๊ า ซ

คาร์บอนไดออกไซด์	 ซึ่งเป็นผลที่ได้จากกระบวนการ
หายใจ  โดยน�้าและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
แพร่ออกจากเซลล์เข้าสู่หลอดเลือด	 และเลือด
จะท�าหน้าที่ล�าเลียงไปยัง‘ปอด’ แล้วแพร่เข้าสู่ 
ถงุลมที	่‘ปอด	’ หลงัจากนั้น จงึเคลื่อนผ่านหลอดลม
แล้วออกจากร่างกายทางจมูก ซึ ่งเรียกว่า
กระบวนการเมทาบอลิซึม (Metabolism)

 หน้าที่ของปอด
 หน้าที่เกี่ยวกับการหายใจ	 แลกเปลี่ยนก๊าซ
ออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์
 หน้าที่ อื่น ๆ  นอกจากการหายใจ
 - การควบคุมและขับสารต่าง ๆ  เช่น ยา, 
แอลกอฮอล์ ออกจาก‘ระบบเลือด’
 - การควบคมุสมดลุของความเป็นกรด-ด่าง
ในเลือด ซึ่งมีความส�าคัญต่อประสิทธิภาพการ
ท�างานของเอนไซม์ และอวัยวะต่าง	ๆ
 - กรองลิ่มเลอืดเลก็ ๆ  ที่ตกตะกอนออกจาก 
‘เส้นเลือดด�า’
 - ปกป้องและรับแรงกระแทก ที่จะท�า
อันตรายต่อ‘หัวใจ’		ซึ่งอยู่ตรงกลางช่องทรวงอก

• ธรรมะสองรวมเป็นหนึ่ง
        ที่เวทนา (กรรมฐาน)

 ความเป็น “เวทนา” นี ้ ผู ้มีความรู ้สูงขึ ้น 
จะรู้ยิ่งว่า “เวทนา” คือ ความรู้สึกต่อการรับรู ้
ซึ่งมี “รสแท้” รสเดียวเท่านั้น
 ถ้ามี “รส ๒”เกิดขึ้น “รส ๒” นั้น คือ “รสเก๊” 
ทีช่าวพุทธผู ้สัมมาทิฏฐิจะต้องก�าจัด(ปหาน) 
โดยก�าจัดจนสิ้นเกลี้ยง “เหตุ” ของมันทีเดียว
             û สมณะโพธิรักษ์

  ต่อฉบับหน้า
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 ท่ีดินป่าสาธารณะสองไร่ท้ายหมูบ้่าน  ได้ยกไว้
เพื่อเป็นที่ตั ้งของศาลเจ้าปู่ที ่ชาวบ้านทั้งอ�าเภอ
นับถอืบชูายึดเป็นทีพ่ึ ่งกราบไหว้บนบานขอ... 
 “ขอให้ลกูหลานสอบบรรจเุข้ารบัราชการได้ แล้ว
ลูกหลานจะแก้บนด้วยการเอาวัวมาเลี้ยงพร้อมเหล้า 
ขวดใหญ่” ความเชื่อเหล่านีส้บืทอดมาหลายชั่วอายคุน
 ศาลเจ้าปู ่ได้รับการจัดสร้างขึ ้นใหม่  กว้าง 
สี่คูณสี่เมตร หลังคารูปทรงพรหมสี่หน้า ฉาบทา 
ด้วยสีแดง  รอบ ๆ  มีต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านบดบัง 
เป็นร่มเงามืดครึ้ม ยิ่งตอนมืดค�า่ดูวังเวงน่ากลัว 
ไม่ต่างกับป่าช้า 
 ตีสามตามเวลานัดหมาย ลุงค�าที ่ชาวบ้าน 
ยกให้เป็นเจ้าจ�่า (คือผู้ท�าพธิแีก้บนให้แก่ผู้ส�าเรจ็ผล
ตามที่บนเอาไว้)  ได้ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาจอดใกล้
ศาลเจ้าปู่  เปิดไฟไล่ความมดืจากหลอดไฟรอบศาล 
จากนั้นก่อไฟตรงอิฐก้อนเส้า  ตั้งหม้อใส่น�้าค้างไว้ 
ระหว่างนั้นก็สูบบุหรี่ยาเส้นไปพลางพร้อมกับสอด

สายตาไปทางแยก  
 ไม่นานรถยนต์กระบะบรรทุกวัวตัวหนึ่งก็วิ่ง
เข้ามาจอด   ชายสามคนลงมาเปิดท้ายรถแล้ว
ลากดึงวัวลงมา เป็นลูกวัวเพศผู้ตัวเล็ก  เขาเพิ่งจะ
งอกออกมาไม่ถงึสองนิ้ว  ลงุค�าสบูบหุรี่นั่งมองด้วย
สายตาชนิชา เจ้าวัวน้อยถกูมดัส่วนหวัตดิกบัต้นไม้ 
คนหนึ่งยกค้อนปอนด์ทุบเปรี้ยงที่หัวของมันอย่าง
แรง  วัวน้อยตาเหลือกชักกระตุก หมดแรงขัดขืน 
อีกคนจ้วงมีดปลายแหลมเข้าใต้ต้นคอ พร้อม
เอากะละมังเข้าไปรองเลือด 
 เจ้าว ัวน้อยถูกพลิกให้หงายท้อง  ชายทั ้ง
สามช่วยกันแล่หนังช�าแหละเนื้อ  ลุงค�าเลือก
เนื ้อส ่วนดีพร ้อมเครื ่องในใส ่จานและแยก
เลือดออกมาวางมุมหนึ ่ง   เนื ้อ เครื ่องในส่วน
หนึง่เอาไปต้ม อีกส่วนหนึง่ปรุงเป็นลาบเลือด 
 ลุงค�ายกหัววัวขึ้นตั้งบนพื้นศาล  เทเหล้าขาว
ใส่แก้ว  ข้าวเหนียว ถ้วยเนื้อต้ม ถ้วยลาบเลือด 

พุทธเป็นอเทวนิยม

	 พระอัญญาโกณฑัญญะเคยมีความเชื่อแบบเทวนิยม
ก็เป็นสาวกองค์แรกในศาสนาพุทธ

ที่เข้าใจรับรู้เข้าถึงสัจจะที่แท้จริง	คือ	อเทวนิยม

วันอาสาฬหบูชา 
เป็นวันที่มีครบ “พระพุทธ-พระธรรม-พระสงฆ์”

 ในวันเพ็ญเดือน ๘ 
พระไตรรัตน์เกิดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา
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จัดใส่ถาด แล้วจุดเทียนเริ ่มท�าพิธีเชื ้อเชิญให ้
เจ้าปู่พร้อมข้าทาสบริวารให้มากินของแก้บน ใช้
เวลาไม่เกินยี ่สิบนาทีลุงค�าก็เอ่ยว่า เจ้าปู ่และ 
ข้าทาสบริวารที่สิงสถิต ณ ที่แห่งนี้กินอิ่มหมดแล้ว 
ส่วนที่เหลือลูกหลาน (ตัวลุงค�าเอง) จะขอรับเศษ 
ที่เหลือกลับไปกินใช้ต่อ 
 การบนบานอ้อนวอนขอต่อส่ิงศกัดิ์สทิธ์ิต่าง ๆ  
ไปเป็นความเชื ่อแบบเทวนิยม เชื ่อว่าอ�านาจ
ที ่อยู่นอกตัวไม่ว ่าจะเป็นพวกภูตผีป ีศาจหรือ
วิญญาณผีร้าย  จะสามารถท�าร้ายตนได้ ไม่ว่า
จะเป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือได้รับเคราะห์ร้าย 
หรือจะเป็นอ�านาจของสิ ่งศักดิ ์สิทธิ ์พลังวิเศษที ่
ดี ๆ  จะช่วยดลบันดาลให้ได้รับผลส�าเร็จ นี่คือแนว 
ความเชื่อแบบเทวนิยม   เชือ่ในสิ่งนอกตัวว่ามี
พลังอ�านาจ และความเชื่อเช่นนี้ฝังลึกเลิกไม่ได้
ง่ายๆ 
  .....พระอัญญาโกณฑญัญะกบ็รรลธุรรม ที่ไทย
เรานับถือกันเป็น “วันอาสาฬหบูชา” ซึง่นับเอา
ความส�าคญั ๓ ประการนี่เอง คือ ๑ มีพระพุทธเจ้า
อุบัติแล้ว ๒ พระพุทธเจ้าเทศน์เป็นค�าสอนก็เกิด
พระธรรม ๓ อัญญาโกณฑัญญะบรรลุธรรมขึ้นมา
ประกาศตัวเป็นพระสาวก  บวชเป็นพระสงฆ์องค์
แรก จึงเป็นวันที่มีครบ “พระพุทธ-พระธรรม-พระ
สงฆ์” ในวันเพ็ญเดือน ๘ พระไตรรัตน์เกิดตั้งแต่
วนันั ้นเป็นต้นมาจนถึงว ันนี .้ ..(คัดจากหนังสือ 
ถ้าอย่างนี้ล่ะ  การเมืองใหม่ มั้ย หน้า ๑๑๗)
 พระอญัญาโกณฑญัญะเคยตกจมอยูใ่นอ�านาจหรอื
มคีวามเชื่อแบบเทวนยิม ก็เป็นสาวกองค์แรกในศาสนา
พุทธที่เข้าใจรับรู้เข้าถึงสัจจะที่แท้จริง คือ อเทวนิยม
 หากศึกษาให้ดีก็คงพอเข้าใจได้  เช่นอ�านาจ
ของภูตผีปีศาจที ่จะมาท�าร้ายท�าลายเราก็คือ
อานภุาพกรรมของเรานั่นเอง หรอืจะมสีิ่งศกัดิ์สทิธิ์
หรอืมวิีญญาณด ีๆ  ที่จะมาคอยช่วยเรา (โดยไม่ต้อง
ไปบนบานศาลกล่าวอะไรเลย) ก็เป็นแรงของบุญ
กรรมของเรานี้เอง  เปรียบประหนึ่งต้นสะเดาที่
มีรสขม เทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่มีส่วนที่จะมา
ท�าให้ต้นสะเดานั้นมีรสขมเลย  หรือต้นอ้อยที่มีรส

หวาน เทวดาหรือสิง่ศักดิส์ิทธิก์็ไม่มีส่วนทีจ่ะมา
ท�าให้อ้อยนั้นมีรสหวานแต่อย่างใด  
 แท้จริงธรรมชาติของสายพันธุ์พืชเหล่านั้น
ต่างหากที่จัดสรรของมันเองแท้ ๆ   ฉะนั ้นหลัก 
ของอเทวนิยมจึงคือ  ผลของกรรมในอดีต
รวมถึงกรรมที ่ก�าลังท�าอยู ่ในปัจจุบันนั ้น ๆ  ต่าง
หาก ที่ตนเป็นผู้สร้างคิดขึ้นมาให้ตนเองเท่านั ้น
 คนไม่ค่อยเข้าใจว่า พลังงานที่เป็นเทวนิยม
ทีล่่องลอยอยู่นัน้ มันไม่มี เป็นแค่เรื่องอุปาทาน
ที่ปั้นแต่งเองแล้วเชื่อสืบทอดกันมาเท่านั้นจริง ๆ  
 ค�าว ่าอเทวนิยมก็คือ ไม ่มีเรื ่องหรือเหตุ 
อันใดทีค่ิดว่าเป็นพลังงานทีร่้ายหรือดีวเิศษเลิศ
ยอดยิ ่ง ที ่จะมาท�าร้ายหรือมาช่วยเราได้  พุทธ
แท้จึงไม่มีเทวนิยมเป็นที่พึ่ง  มีแต่พลังรู้ว่าจิตที่
ใฝ่ชั่วก็มีแต่จะพาตนเองตกต�่าเสื่อมต�่า  จิตใฝ่ด ี
มุ่งสร้างกุศลไว้อยู่เสมอ ๆ  ก็จะมีแต่ความเจริญดี
ยิ่ง ๆ   มีความสุขทั้งในชาตินี้และในชาติต่อ ๆ  ไป

ขอนอบน้อมกตัญญูเทิดพระคุณ

๔๖ ปีบนเส้นทางสัมมาอาริยมรรค

ขอแสดงความยินดี “เราคิดอะไร”
ก้าวสู่ปีที่ ๒๓

วิมาน-มาน	คือ	จิต	จิตที่ไม่รู้เรื่อง	โง่ยิ่ง

อบายมุขนี่เป็นวิมาน	

สวรรค์อย่างนี้หยาบต�่า

ต้องเลิก	ละ	คลาย	ปลดปล่อย	

นี่คือความหลอกลวง	ไปติดก็โง่อยู่ทั้งสิ้น

• พ่อครูสมณะโพธิรักษ์บรรยายทางเอก

หจก.จ.บริการพยุหะ

ผลิตภัณฑ์น�้ามันเชื้อเพลิง

และน�้ามันเครื่องคุณภาพมาตรฐาน	
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พระราชบัญญัติวิธีพิจารณา
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

• ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

 พระราชบัญญัตวิิธีพจิารณาคดทีจุรติและประพฤติ
มชิอบ เป็นกฎหมายที่ก�าหนดวิธีการการด�าเนนิกระบวน
พิจารณาคดีไว้ต่างหากแตกต่างจากการพิจารณาคดี
อาญาโดยทั่วๆ ไป  หลายท่านอาจจะไม่เข้าใจในภาษา
กฎหมายที่เรารียกกฎหมายประเภทนี้ว่า “กฎหมาย
ฝ่ายวิธีสะบัญญัติ”  เป็นการบัญญัติวิธีการที่จะพิสูจน์
ว่าจ�าเลยหรือบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระท�าการทุจริต
หรอืประพฤตมิชิอบได้กระท�าจรงิหรอืไม่ และการกระท�า
ดังกล่าวผิดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บัญญัติว่าเป็น
ความผิดและก�าหนดโทษไว้หรือไม่  ส่วนการกระท�าใด
เป็นการทจุรติหรอืประพฤตมิชิอบนั้น เป็นกฎหมายที่เรา
เรียกกันในภาษานักกฎหมายว่า “กฎหมายสาระบัญญัติ” 
เช่น ประมวลกฎหมายอาญา  ประมวลกฎหมายแพ่ง 
หรือพระราชบัญญัติต่าง ๆ  ที่มีโทษทางอาญา เช่น พระ
ราชบัญญัติยาเสพตดิ ฯ พระราชบัญญัตจิารจรทางบกฯ 
พระราชบัญญัติทางหลวงฯ พระราชบัญญัติประมงฯ 
พระราชบัญญัตกิารพนนัฯ ประมวลกฎหมายที่ดนิฯ ฯลฯ 
 กฎหมายในฝ่ายอาญานั้น คือกฎหมายที่รฐัห้ามมิให้
กระท�า หรือบังคับให้กระท�า ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษ ซึ่ง
ก�าหนดไว้ ๕ สถานคือ ประหารชีวิต จ�าคุก กักขัง ปรับ 
ริบทรัพย์สิน  เช่น ห้ามปล้นทรัพย์ ห้ามลักทรัพย์ ห้าม
ท�าร้ายผู้อื่น ห้ามฆ่าผู้อื่น ห้ามจ�าหน่ายยาเสพติด ฯลฯ 
ที่บังคับให้ท�าเช่น ให้คัดเลือกทหาร ให้เสียภาษี ให้ขอ
อนุญาตก่อสร้าง ให้เปิดสัญญาณไฟก่อนเลี้ยวรถ  ฯลฯ  

 ส่วนกฎหมายในฝ่ายแพ่งนั้นเป็นกฎหมายที่ว่าด้วย
การโต้แย้งสทิธริะหว่างเอกชนกบัเอกชน หรอืเอกชนกบั
รัฐ หรือแม้แต่หน่วยงานของรัฐด้วยกัน หรือกฎหมายที่
รับรองคุ้มครองสิทธิของเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ 
เช่น กฎหมายว่าด้วยบุคล การสาบสูญ  การไร้ความ
สามารถ การละเมิด หนี้ การซื้อขาย การให้ การเช่า 
การจ�าน�า การจ�านอง การค�้าประกัน ตั๋วเงิน หุ้นส่วน 
บริษัท  ครอบครัว ทรัพย์ มรดก  ฯลฯ
 เมื่อมีคดีเกิดขึ้นในฝ่ายแพ่งก็ต้องพิสูจน์กันว่าใคร
ควรได้รับการคุ้มครอง ใครมีสิทธิดีกว่า ใครโต้แย้งสิทธิ
ใคร ใครเป็นฝ่ายผิดสัญญา ใครควรชดใช้ค่าเสียหาย
ให้ใคร เพียงใด หรือไม่  การด�าเนินการนั้นกฎหมาย
ก็ก�าหนดวิธีการพิสูจน์ไว้ โดยเราใช้กฎหมายฝ่ายวิธ ี
สะบัญญัติที่เรียกว่า “ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง” เริ่มตั้งแต่ศาลที่จะฟ้องคือศาลใด  ใคร
มีอ�านาจฟ้อง การบรรยายฟ้องต้องบรรยายอย่างไร 
การให้การเขียนอย่างไร การฟ้องแย้งท�าได้กรณีไหน
บ้าง การสบืพยานมลี�าดบัการเสนอพยาน การน�าพยาน
เข้าสืบ การซักถามพยาน การถามค้าน ถามติงพยาน 
การเสนอพยานเอกสาร การไปเผชิญสืบ การพิพากษา 
การอุทธรณ์ การฎีกา การบังคับคดี ฯลฯ 
 ในฝ่ายอาญานั้นเราก็มีกฎหมายที่เป็นล�าดับขั้น
ตอนที่จะเอาคนผิดมาลงโทษ โดยเรามีกฎหมายวิธีสะ
บัญญัติที่ชื่อว่า  “ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

ผู้ที่ไม่ได้กระท�าผิดตามที่ถูกกล่าวหา
ก็จะได้เป็นผู้บริสุทธิ์ภายในเวลาไม่นาน
ส่วนผู้ที่ท�าผิดคิดร้ายต่อประเทศชาติ
และส่วนรวมก็ต้องรับโทษไป
ตามที่ได้กระท�าไว้ภายในเวลาอันไม่นานนัก
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อาญา”  เริ่มตั้งแต่การจับกุมจับได้กรณีใดบ้าง วิธี
การจับ การตรวจค้นท�าได้ที่ใดบ้าง มีกฎเกณฑ์อย่างไร 
การขังท�าที่ไหน กรณีใดที่ต้องขัง การประกันตัว การ
ปล่อย การบรรยายฟ้อง เขตอ�านาจศาล การสืบพยาน 
การพิพากษา การอุทธรณ์ การฎีกา ฯลฯ 
 แม้ในกฎหมายอืน่ๆ ในปัจจุบันเราก็มีกฎหมายว่า
ด้วยวิธีพิจารณาคดีโดยเฉพาะ เช่น พระราชบัญญัติวิธี
พจิารณาคดียาเสพติดฯ พระราชบัญญัตวิิธีพจิารณาคดี
ผู้บริโภคฯ ในศาลปกครอง และในศาลรัฐธรรมนูญก็มี
วิธีพจิารณาไว้โดยเฉพาะ ในศาลเยาวชนและครอบครวั 
และศาลล้มละลาย นั้นก็มกีฎหมายว่าด้วยการพจิารณา
คดีที่จ�าเพาะแตกต่างไปจากคดีแพ่ง และคดีอาญาโดย
ทั่วไป
 เม่ือมีการจัดต้ังศาลอาญาคดทีจุรติและประพฤตมิิ
ชอบขึ้นและจะเปิดท�าการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ นี้ 
ถ้าเราจะใช้การด�าเนินคดีแบบเดียวกับกฎหมายอาญา
ทั่วไป คือใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กไ็ม่มีเหตุทีเ่ราจะต้องไปเปิดศาลโดยเฉพาะขึน้มาอกี
ให้เปลืองงบประมาณ  สภานิติบัญญัติแห่งชาติในคราว
ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๒/๒๕๕๙ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้ประชุมพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและพระพฤติ
มิชอบ พ.ศ. ....... แล้วลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็น
กฎหมาย โดยมีสาระส�าคัญคือ
 ๑. ก�าหนดให้มีกฎหมายวิธีพิจารณาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบโดยเฉพาะ โดยใช้ระบบไต่สวนและเป็น
ไปโดยรวดเรว็ตามท่ีก�าหนดในพระราชบัญญัตนิี้และข้อ
บังคับของประธานศาลฎีกา ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติ
และข้อบังคับ ให้น�าประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความ
อาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือ
กฎหมายว่าด้วยการจดัตั้งศาลแขวงและวิธีพจิารณาใน
ศาลแขวง มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรอืแย้งกบับทบัญญัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้
 ๒. ก�าหนดมาตรฐานการลงโทษจ�าเลยที ่หลบ
หนีการด�าเนินคดี เช่น ก�าหนดโทษทางอาญากรณี
จ�าเลยหลบหนี หรือกรณีจ�าเลยหลบหนีไปในระหว่าง
ถูกด�าเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาคดีของศาลให้
ถือว่าอายุความสะดุดหยุดลง อีกทั้งก�าหนดข้อยกเว้น

ที่ศาลสามารถสืบพยานลับหลังจ�าเลยได้ และในกรณีมี
การอทุธรณ์หรือฎีกา จ�าเลยจะยื่นอทุธรณ์หรือฎีกาได้
ต่อเมื่อแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์
หรือฎีกา
 ๓. ในกรณทีี่มกีารไต่สวนมลูฟ้อง หากจ�าเลยมาศาล
แล้วขอให้ศาลตั้งทนายความได้ โดยศาลจะถามจ�าเลย
ว่ามทีนายความหรอืไม่ ถ้าไม่มกีใ็ห้น�าบทบญัญตัมิาตรา 
๑๗๓ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามา
ใช้บังคับโดยอนุโลม
 ๔. ก�าหนดวธีิการด�าเนินคดีร้องขอให้ทรัพย์สิน
ตกเป็นของแผ่นดินเพราะเหตุร�า่รวยผิดปกติหรือมี
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
 ๕. ก�าหนดหลกัเกณฑ์และวิธกีารรบิทรพัย์สนิ และ
ก�าหนดมาตรการริบทรัพย์ตามมูลค่าในกรณีที่ทรัพย์ที่
ศาลสั่งริบหรือสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน โดยสภาพไม่ 
สามารถส่งมอบได้ สูญหายหรือไม่สามารถติดตามเอา
คืนได้ หรือมีการน�าสิ่งนั้นไปรวมกับทรัพย์สินอืน่หรือ
ได้มีการจ�าหน่าย จ่าย โอน หรือติดตามเอาคืนจะท�าได้
ยากเกินสมควร
 ๖. การอุทธรณ์ฎีกา ก�าหนดให้เป็นศาลสองระบบ
สองชั้นศาล โดยให้จัดตั้งแผนกคดีทุจริตและประพฤติ
มิชอบขึ้นในศาลอุทธรณ์ และให้ค�าพิพากษาหรือค�าสั่ง
ของศาลอทุธรณ์แผนกคดทีจุรติและประพฤตมิชิอบเป็น
ที่สุด และการฎีกาให้ใช้ระบบอนุญาต โดยศาลฎีกามี
อ�านาจรบัฎกีาไว้พจิารณาได้เมือ่เหน็ว่าปัญหาตามที่ฎีกา
นั้นเป็นปัญหาส�าคัญที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัย
 ๗. การบังคับคดี ก�าหนดให้การบังคับคดีอาญาให้
เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
การบังคับคดีแพ่งให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติ
ไว้เป็นอย่างอื่น
  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากฎหมายฉบบันี้จะเป็นวิธกีารที่
สามารถพิจารณาคดีได้ถูกต้อง  เที่ยงธรรม รวดเร็ว ผู้
ที่ไม่ได้กระท�าผิดตามที่ถูกกล่าวหาก็จะได้เป็นผู้บริสุทธิ์
ภายในเวลาไม่นาน  ส่วนผู้ที่ท�าผิดคิดร้ายต่อประเทศ
ชาตแิละส่วนรวมกต้็องรบัโทษไปตามที่ตนเองได้กระท�า
ไว้ภายในเวลาอันไม่นานนกั ประเทศเราจะได้ปลอดจาก
การทุจริตและการประพฤติมิชอบเสียที
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ครองเมือง....ครองใจราษฎร์
 ดังเพียงรูดม่านฟ้า  ต�านาน

คุณค่าน�าสืบสาน   หลากล้น

พึงหลอมหล่อวิญญาณ  ผนึกหนึ่ง

มาดมั่นน�าไทยพ้น  ผ่าน “แร้ง” รานเมือง

 ประเทืองไทยเฟื่องได้ โดยธรรม

เพียงแค่ “ข้าราชการ” น�า  เนื่องแก้

ใน “พระบาทฯ” พึงจ�า  ปฏิบัติ

ดุจดั่งพระองค์แม้   สละได้ชีพตน

 ฉงนฉงายไยจึ่งสิ้น  ละอาย

พุทธสั่งสอนละคลาย  ชั่วช้า

ไฉนฝืนฝ่าท�าลาย   ปริยัติ

ปฏิบัติโลกีย์บ้า   ร่านร้อนแรงกาม

 ไขความนัย...ค่าล้น  เพื่อชาติ

ขบวนการในพระบาทฯ  พระเจ้า - อยู่หัว

งานสนองรับทวยราษฎร์  สืบเนื่อง

ใครอื่นสนองงานเข้า  ข่ายขั้น “ข้าราชการ”

 สืบสานสรรพเสกสร้าง ภารกิจ

หน้าที่คือชีวิต   สละให้

รับผิดชอบด้วยจิต-  ส�านึก

“ข้าราชการ” ไทยไซร้  พรั่งพร้อมบูชา.
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