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ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๒ มีนาคม  ๒๕๖๑   •   1

	 “สไมย์	จ�ำปำแพง”
      ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

    			(๑)  “ไทยนิยม”นั่นไซร้  ไฉนใด  

  เป็น“ประชาธิปไตย”  ชัดแท้

      มีอัตตลักษณ์ใน   ใจ ลึก กันเฮย  

  จึงยากที่จักแก้   เปลี่ยนเชื้อ“นิยม”เดิม 

  					(๒) แต่มาเสริมรูปให้  หลงสมัย 

  ปรุงแต่งกันออกไป   ซ่านฟุ้ง 

  เพื่อลบ“ราก”จากไทย  นั้นไป่ ได้เลย

     “เศรษฐกิจ”ชาติรุ ้ง   เลิศแล้ว“ไทยนิยม” 

  					(๓) ไทยคมค่าพุทธด้วย  “วิญญาณ”  

  ยิ่งกว่า“ยีน”สืบสาน  ชาติเชื้อ 

  “ฝังรากจิต”ไทยจาร  โลกุตร มาแฮ  

  “อธิปไตย”ไทยเอือ้  ประเทศไว้เป็น“ไท”

       (๔) ใครบ่แจ้งสัจจ์แท้  ว่าพุทธ

  นั่น“ประชาธิปัตย์”สุด  วิเศษแล้ว

  แต่บ่ชัด“โลกุต-   ระ”เลอะ เองพ่อ

  จึ่งออกนอกทางแคล้ว  คลาด“เนื้อพุทธ”ไป

       (๕) ชาติไทยมีผ่านเผ้า  ทรงวัตร

  พระจริยะยืนสัตย์   ยิ่งไซร้

  “ประชาธิปไตย”ชัด   ตามหลัก พุทธเลย    

  “ไทยนิยม”จึงได้   อยู่ยั้งยืนยง

       (๖) ผู้หลง“ต่างชาติ”ล้วน งงงม

  หลง“ศาสตร์นอกพุทธ”จม  ยากฟื้น

  จึงเป็นเช่นเห็น“สม-  เพช”สุด  

  เศรษฐกิจเลยเตี้ยตื้น  ต�่าด้วย“ทุนนิยม” 

       (๗) “ไทยนิยม”คมชัดด้วย “ความจน”  

  วรรณะเก้า*แบบยอดคน  สละได้

  ไม่โง่งกพาตน    ต�่าตก แสวง“รวย”

  “อธิปไตย”ไทยใช้   ศาสตร์แท้พระราชา

 “ประชาธิปไตยไทยนิยม” 
คือไฉน?

[วรรณะเก้า* ได้แก่ สุภร,สุโปส,อัปปิจฉ,สันโดษ,สัลเลข,ธูต,ปาสาทิก,อปจย,วิริยารัมภ]



2 •   เราคิดอะไร

•	จริงจัง	ตามพ่อ

 ณ คาบนี้ เวลานี้ ประเทศไทยได้เดินทางมาถึง
จุด ๒ แพร่ง ๒ ฝ่าย ระหว่างฝ่ายที่เอาและไม่เอา
คสช. ฝ่ายที่ไม่เอา คสช.ดูเหมอืนจะเป็นกลุ่มใหญ่ เป็น
ปึกแผ่นแน่นหนา พร้อมที่จะกลับเข้ามายึดครอง
ประเทศไทย ได้แก่ กลุ่มทกัษณิและนอมนิขีองทกัษณิ  
นอกนั้นก็เป็นพวกแนวร่วมกระเซ็นกระสาย ยึดใคร
ยึดมัน ได้แก่ กลุ่มไม่เอาทั้งทักษิณ ไม่เอาทั้ง คสช.ไม่
เอา ปชป. ไม่เอา ๆ  ๆ   ฯลฯ  เอาแต่ความคิดของตูเป็น
ใหญ่ จึงรวมกับใคร ๆ  ไม่ได้ ประชาธิปไตยอยู่ที ่
ความรูข้องต ูความเหน็ของตู (ในหลวง ร. ๙ ทรงเน้น
ว่า หัวใจของประชาธิปไตยอยู่ที่ค�าว่า “พอสมควร”  
ไม่ใช่แต่จะเอาให้ได้อย่างที่ใจเราคิด)
 แน่นอนว่าถ้าระบอบทักษิณกลับมา ก็จะได้
ประชาธปิไตยพร้อมกบัระเบดิมาถล่มทลายฝ่ายตรง-
กันข้าม สร้างความแตกแยกให้แก่บ้านเมอืงอย่าง ๑๐ 
ปีที่ผ่านมา  ชีวิตของพวกเราก็จะได้กลับไปหากลียุค
กันอย่างเก่า พ่อครสูมณะโพธริกัษ์ มองสถานการณ์
บ้านเมืองท่ีก�าลงัขบัเคี่ยวกนัอยูใ่นขณะนี้เอาไว้ว่า.....
 “ประชาธิปไตยในเมืองไทยขณะนี้มีคณะ คสช.
บรหิารอยู ่โดยผลรวมที่เกดิขึ้นถอืว่าดกีว่าคณะต่าง ๆ  
ที่ผ่านมา ไม่ว่าทกัษิณ	สมัคร	สมชาย	ยิ่งลักษณ์		ยิง่
เละเทะ แถมประชาธิปัตย์ไปอีกหน่อย คณะพลเอก
ประยุทธ์ก็ท�าต่อจากคณะพวกนี้ เพราะฉะนั้นเทียบ
ได้เลย พลเอกประยทุธ์บรหิารดกีว่าแน่ แต่ถ้าให้มเีลอืก
ตั้งขึ้นขณะนี้ คุณจะหวังได้ไหมว่าการบริหารประเทศ
จะสงบเรียบร้อยราบรื่นเช่นที่มันเป็นอยู่ในขณะนี้?  
 อย่าประมาทอ�านาจของพวกผีกระสือ หน้าเก่า ๆ  
ท่ีกระเหี้ยนกระหอืรอืจะเข้ามาโกงกนิบ้านเมอืง    อย่า
ไปเอารูปแบบการเลือกตั้งมาเป็นตัวตั ้ง มันเป็น
ประชาธิปไตยเพียงปลายเส้นขนผิวเผิน ใช้เวลาเพียง 
แค่ ๔-๕ วินาที เนื้อแท้ของประชาธิปไตยนั้นมีอีก
มากมายในหลายมติ ิลกึซ้ึงเกนิกว่าจะตดัสนิโดยวธิกีาร
เลอืกตั้ง แล้วนกัเลอืกต้ังทกุวนัน้ีไม่ต่างอะไรกบัคนเข้า
มาแสวงหาอ�านาจและผลประโยชน์ โดยใช้ต�าแหน่ง

หน้าที่ท�ามาหากิน ซึ่งไม่ได้ท�าเพื่อประชาชนอะไรเลย
 ค�าว่า “ประชาธปิไตย” คอือะไร?  ประชาธปิไตย
คืออ�านาจเป็นของประชาชน ผู้บริหารจึงคือผู้ที่มา
ท�าเพือ่ประชาชนหรอืรบัใช้ประชาชน ประชาธปิไตย
ในยุคพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงปลดปล่อยผู้คน
ให้พ้นจากความเป็นทาส เลกิถอืชั้นวรรณะ ให้ผูค้น
มีอิสระเสรีภาพ มีความเท่าเทียมกันเป็นภราดร- 
ภาพ  แม้แต่ประชาธปิไตยในยคุพ่อขุนรามค�าแหง 
ท่านก็ให้อ�านาจแก่ประชาชน ดูแลประชาชนแบบ
พ่อปกครองลูก ใครมีทุกข์เดือดร้อนก็ให้มาตีระฆัง
มีเรื ่องขัดข้องเป็นทุกข์ร ้อนอะไรให้มาเลย ให้
ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพเต็มที่ (“ใครใคร่ค้าช้างค้า  
ใครใคร่ค้าม้าค้า ใครใคร่ค้าเงนิค้าทองค้า เจ้าเมอืงบ่เอา
จกอบ* ไพร่ฟ้าหน้าใส ในน�้ามีปลา ในนามีข้าว”)
 ยิ่งในหลวงรัชกาลที่ ๙ เอาของพระพุทธเจ้ามา
ท�าเต็มที่ (ปฐมบรมราชโองการตรงกบัปฐมโอวาทให้แก่ 
พระอรหันต์ ๖๐ รปู ; เพือ่ประโยชน์และความสขุแก่มหาชน) 
แต่คนเข้าไม่ถึงเนื้อหา ประชาธิปไตยจริง ๆ 	นั้นคือ
โลกตุระ		คอื	การท�าเพื่อประชาชน	รบัใช้ประชาชน	
จนหมดตวัหมดตน แต่ดทีี่คนไทยมแีก่นอนสุยั (DNA) 
ในจติลกึ ๆ  รูด้ว่ีา ประชาธปิไตย ที่ในหลวงได้ทรงท�ามา
ตลอด ๗๐ ปี ท่านท�าเพื่อประชาชน โดยไม่ได้หาเสียง 
ไม่ได้หวังประโยชน์สิ่งใด ๆ  ตอบแทนมาเพื่อพระองค์  
 เมื่อในหลวงสิ้นพระชนม์จึงพากันร้องไห้ ต่าง
ตั ้งใจจะด�าเนินตามรอยพระยุคลบาท จะท�าตาม 
พ่อสอนพ่อท�า  ก็ขอให้พยายามกันจริง ๆ  พยายาม
ให้ถึงความเป็น “ไท” ไม่เป็นทาส (อสิระเสรภีาพ)  ให้
มคีวามเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่กนั เป็นพี่เป็นน้อง (ภราดรภาพ) 
มีความสงบเรียบร้อย เป็น “แลนด์	 ออฟ	 สไมล์” 
(สันติภาพ) มีน�้าใจขยันขันแข็ง (สมรรถภาพ) และมี
บูรณาการ (บูรณภาพ) เพื่อให้เป็นประชาธปิไตยไทย-
นยิมที่ไม่ต้องไปตามก้นใคร!  (เรยีบเรยีงจากค�าบรรยาย 
เรื่อง ประชาธิปไตยไทยนิยม โดย พ่อครูสมณะโพธิรักษ์) 

“ประชาธิปไตยไทยนิยม”
 คือไฉน?
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มันน่าจะทะเลาะกันด้วยเรื่องนี้	โลกจะได้ไม่ตึงเครียด

*จกอบ หรือ จังกอบ คือ ภาษีสินค้าผ่านด่าน
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หนังสือพิมพ์ “เราคิดอะไร” ปีที่  ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๒ เดือนมีนาคม ๒๕๖๑

เอโกปิ หุตฺวา พหุธา โหติ  พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหติ จากหนึ่งจึงเป็นเรา รวมเราเขาเข้าเป็นหนึ่ง

1 นัยปก : “ประชาธิปไตยไทยนิยม” คือไฉน?  สไมย์ จ�ำปำแพง, จริงจัง ตำมพ่อ

4 จากผู้อ่าน  บรรณำธิกำร

6 ชีวิตจ�าลอง  จ�ำลอง ศรีเมือง

10 คุยนิดคิดหน่อย  บรรณำธิกำร

11 เปิดยุคบุญนิยม  เก่ำสมัย ใหม่เสมอ

16 สีสันชีวิต (ดร.วิวัฒน์ ศัลยก�าธร)   ทีม สมอ.

24 คิดคนละขั้ว  แรงรวม ชำวหินฟ้ำ

32 การ์ตูน  วิสูตร

34 ตามหยั่งฟ้าทะลุดิน  ดังนั้น วิมุตตินิยม

38 เชื่ออย่างพุทธ  ณวมพุทธ

40 ธรรมดาของโลกจะได้ไม่ต้องโศกสลด  สมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์

42 คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?  สมณะโพธิรักษ์

52 ลูกอโศกชะโงกดูโลกกว้าง  ฟ้ำสำง

54 ชาดกทันยุค  ณวมพุทธ

57 เวทีความคิด  นำยหนุนดี

58 ความคิดทางการเมืองในพุทธศาสนา  สุนัย เศรษฐ์บุญสร้ำง

62 ไม่อยากพอ ก็ต้องพอ  พิมลวัฑฒิ์

65 คาบข่าวมาขับขาน  พิรำบไท

66 แค่คิดก็หนาว...ว์  นำยธิง วินเทอร์

68 เรื่องสั้น (จาตุมหาราช ตอนที่ ๑๒)  เฉลิมศักดิ์ แหงมงำม

73 ชีวิตไร้สารพิษ  ล้อเกวียน

76 ฝุ่นฟ้าฝากฝัน  ฟอด เทพสุรินทร์

78 กติกาเมือง  ประคอง เตกฉัตร

80 ปิดท้าย  พ.ต.ท. รุ่งโรจน์ เรืองฤทธิ์

อัตราค่าสมาชิก	 
๒ ปี  ๒๔ ฉบับ ๕๐๐ บาท 
๑  ปี ๑๒ ฉบับ  ๒๕๐ บาท
ส่งธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์
สั่งจ่าย นางสาวศีลสนิท น้อยอินต๊ะ 
ปท.คลองกุ่ม	๑๐๒๔๔	
ส�านักพิมพ์กลั่นแก่น
๖๔๔ ซ.นวมินทร์ ๔๔  ถ.นวมินทร์ 
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.๑๐๒๔๐ 
หรือโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนนวมินทร์ ๓๖
บัญชี			นางสาวศีลสนิท	น้อยอินต๊ะ	
เลขที่		๐๗๗-๒-๑๓๘๕๗-๓
ยืนยันการโอนที่ ๐๘-๑๒๕๓-๗๖๗๗ 
หรือ  farinkwan@gmail.com
line - id baiyanang2514

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา
พ.ต.ท.รุ่งโรจน์ เรืองฤทธิ์

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

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

น้อมค�า  ปิยะวงศ์รุ่งเรือง
รินธรรม  อโศกตระกูล

น้อมนบ  ปัฐยาวัต

กองรับใช้ศิลปกรรม
ต�านานไท  ธานี

แสงศิลป์  เดือนหงาย
วิสูตร  นวพันธุ

ดินหิน  รักพงษ์อโศก
พุทธพันชาติ  เทพไพฑูรย์

เพชรพันศิลป์ มุนีเวช

กองรับใช้ธุรการ
ศีลสนิท  น้อยอินต๊ะ
สู่เสรี  สีประเสริฐ

ซื่อสนิท  นาวาบุญนิยม

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

จัดจ�าหน่าย
กลั่นแก่น ๖๔๔ ซอยนวมินทร์ ๔๔

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

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

ส ี

สันชีวิต

16

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของเราเกิดที่อเมริกา 
เติบโตที่สวิตเซอร์แลนด์

ทรงเห็นเหตุการณ์ทั่วโลกว่าเกิดอะไรบ้าง
ท่านรู้ตั้ง ๘ ภาษา อ่านได้ พูดได้ สื่อสารได้รู้เรื่อง 
จึงรู้ความเป็นไปของโลกดี ท่านจึงบอกว่าไม่เอา

ไม่อยากเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมาก
เพราะประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมาก จะถอยหลังอย่างน่ากลัว
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“วาระร้อยปี ป๋วย  อึ๊งภากรณ์”
 ๏ กูชายชาญชาติเชื้อ ชาตรี
กูเกิดมาก็ที  หนึ่งเฮ้ย
กูคาดก่อนสิ้นชี-  วาวาตม์
กูจักไว้ลายเว้ย  โลกให้แลเห็น
 ๏ เขียนชีวประวัติไว้ เพื่อขานไขยามยุคเข็ญ
“เหลียวหลังแลหน้าเล็น” พลีอุทิศสอนลูกไทย
 ๏ ขอยกผู้ก้าวย่าง สื่อแบบอย่างผู้ยิ่งใหญ่
ทั่วโลกแสนอาลัย จารึก“ป๋วย		อึ๊งภากรณ์”	
๏ เกริกก่อเศรษฐกิจ เกิดผลผลิตงามสลอน
การคลังคลายสั่นคลอน เหมือนหกล้มแล้วรีบลุก
 ๏ เสี่ยงตายดุจ”ตัวต่อ” ปราบ”พวกห้อ”ฉุกละหุก
“ฉ้อราษฎร์บังหลวง”รุก ไว้ลายต้านปราบรายตัว
 ๏ ระบบตบตาบ่าว มือมันสาวเป็นเจ้าสัว
ครอบง�าสนเชือกงัว เรียกใช้งานแลกกับเงิน
 ๏ แบ่งชนสองชนชั้น กันและกันอย่าก�้าเกริ่น
หนึ่งทาสอีกหนึ่งเทิน ยิ่งเหลื่อมล�้ายิ่งทุกข์ล้น
 ๏ มูลเหตุแห่งปัญหา จิตภูผาชี้น�าผล
สมควรคนสมคน เท่าเทียมกันตามหลักการ
 ๏ ชาติสุขสุขเกษม ต่างปรีดิ์เปรมสุดสายป่าน
สิทธิมีธรรมทาน ประจักษ์รัฐราษฎร์เรียนรู้
 ๏ รางวัล“ยูเนสโก”ไซร ้เขามอบให้ยินสองหู
ช่วยชาติชนเชิดชู เป็นนักสู้มิสร่างซา
 ๏ สมัครทหารใหม่ “เสรีไทย”เก่งทุกท่า
กู้เมืองกลับคืนมา พลันรอดพ้นฝ่ายพ่ายแพ้
 ๏ ประเทศไร้พันธะ พลิกตรรกะหาทางแก้
สัญญาที่ตอแย เสมอภาคจึงโสภา
 ๏ มวลชนชาติแช่มชื่น ร่วมหยัดยืนหยั่งรากหญ้า
ปักธงคงศรัทธา ปลุกประชาธิปไตย
 ๏ ระบอบเคียงคู่ป่า ทิ่มต�าขาโจรป่วยไข้
ริษยาคอยชักใย เห็นแก่ตัวชั่วต�าตา
 ๏ คนดีศรีแผ่นด้าว สุกสกาวและแกร่งกล้า
อนาถจิตอนิจจา ตกสวรรค์จนวายวาง
 ๏ นาย”ป๋วย  อึ๊งภากร” ท�างานซ้อนมากสรรค์สร้าง

โจรไพรได้อ�าพราง ชุบมือเปิบก็มิปาน
 ๏ ตราดีดีใส่ตัว เรื่องชั่วชั่วปล่อยร้าวฉาน
สั่งคนมาแบกคาน เจ็บจนจุกข่าวกระจาย
 ๏ จีนแปล“ป๋วย”ว่า“เปรื่อง”        
แปล“อึ๊ง” “เหลืองค่ามากหลาย”
“ภากรณ์” “แสงในกาย”             
คือ“เหลืองทองแสงอาทิตย์”
 ๏ ขึ้นชื่อลือเลื่องชัด มุ่งขจัดพวกโรคจิต
โกงรัฐรวยสัมฤทธิ์  จับได้ปุ๊บประจานปั๊บ
 ๏ ลูกศิษย์นับแสนแสน สืบทดแทนกิตติศัพท์
ปณิธานท่านส�าทับ ต้องประดับกับแผ่นดิน
 ๏ วาระร้อยปีเกิด จักทูนเทิดไปทุกถิ่น
โลกประกาศก้องระบิล สรรเสริญ“ป๋วย		อึ๊งภากรณ์”
                             • สมบัติ   ตั้งก่อเกียรติ

       [๏ โคลงสี่สุภาพ “ป๋วย  อึ๊งภากรณ์” 

       เขียนเมื่ออายุ ๒๔ ปี (พ.ศ.๒๔๘๓)]  
 - เชิดชูคนมีค่า  ชี้ชัดว่าสังคมไทย
เทิดทูนพิสุทธิ์ใส เหนือต�าแหน่งยศศักดิ์ศรี
หมายมองการเมืองไทย ผันแปรไปตามวิถี
คนเก่งและคนดี ไยถดถอยยอมปล่อยวาง? 

ข่มคนที่ควรข่ม ชมคนที่ควรชม
 ข่าวดังลัน่ป่าใหญ่ นายกฯ ลุงตู่ให้ก�าลังใจนาย
วิเชียร ชิณวงษ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ 
นเรศวรด้านตะวันตก รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐทุกท่าน
ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง เห็นประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลัก ขอให้ยึดมั่นในคุณงามความดี ไม่
ท้อถอย และเป็นแบบอย่างที่ดใีห้แก่ผูอ้ืน่และคนรุน่
หลังต่อไป เช่น กรมราชทัณฑ์ที่ลงโทษข้าราชการ
ที่กระท�าผิดต่อหน้าที่ เช่น เรียกเงินจากญาติ น�า
โทรศัพท์เข้าไปให้ผู้ต้องขัง ฯลฯ อย่างเด็ดขาด 
คงจะเข้ายุคคนดีทีห่าญกล้าท�าสิง่ถูกต้องควรได้
รับค�าชื่นชมแล้วกระมัง
       • เทียน   น�าไทย
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บรรณาธิการ

 -“ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้า- 
อยู่หัว” ถ้าส�านึกนี้หยั่งถาวรในจิตวิญญาณของ
ข้าราชการ ชาติของเราจักเป็นเอกภาพและเจริญ
รุ่งเรืองรุดหน้าไปยิ่งกว่านี้มากนัก 
 ประดานักการเมืองก็จะพัฒนาจิตวิญญาณ
ตนเองไปด้วยเพื่อติดตามตรวจสอบฝ่ายราชการ 
ในทีสุ่ดประโยชน์ก็จะเป็นของแผ่นดิน-ประชาชน
เต็มเม็ดเต็มหน่วย นี่แหละที่เรียกว่า“ธรรมย่อม
คุ้มครองโลก”

งานอุ่นไอรัก
 ดิฉันอยู่ต่างจังหวัด ทราบข่าวงานอุ่นไอรัก
ซึง่จัดที่พระลานพระราชวังดุสิต จึงชวนกันกับ
เพื่อนมาเที่ยว มาแล้วก็ประทับใจ เห็นประชาชน
กระตือรือร้นมาเที่ยวชมด้วยความสุข ดอกไม้ต่าง
สสีนัจดัไว้งามสะพรัง่ วัฒนธรรมย้อนยคุ เช่น การ
แต่งกาย อาหารการกิน ขนมของว่างแปลกๆ อย่าง
ค้างคาวเผือก ผู้คนรอควิยาวเป็นช่ัวโมงเพ่ือซื้อรบั
ประทาน  ต่างสนใจของว่างแบบไทยๆ ขอน้อม
ส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุที่ในหลวงรชักาลที่ ๑๐ 
ทรงพระเมตตาจัดงานเพื่อให้ประชาชนมีความสุข  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
        • ครูบ้านนอก

 - ขณะที่เราย่างเท้าก้าวไปข้างหน้า อีกขา
หนึ่งก็ยังยืนยันหยัดพื้นอยู่ข้างหลัง นั่นคือทั้งสอง
ขายังยืนหยัดยึดพื้นมั่นคง
 วิถีด�ารงกายด�าเนินชีวิตของคนเป็นฉันใด ก็
ไม่ต่างกับของชาติไทยที่ชาวไทยต้องร่วมกันรับ
ผิดชอบด้วยส�านึกความเป็นชนชาติไทยใต้ร่มพระ
บารมีที่ก่อเกิดราชอาณาจักรสืบทอดมาจนบัดนี้!
 ร�าลึกถ ึงว ันเก ่าด ้วยความสุขเกษมแล ้ว 
วางแผนจรรโลงไทยวันนีใ้ห้ปลอดภัยจากเหล่า
ฉ้อฉลหลากเผ่าพนัธ์ุ หากตนจกัต้องเสยีสละอนัใด
ก็จงยอมเถิด เพื่อรวมพลังพิทักษ์แผ่นดิน!

กลิ่นข้าวที่จางหาย
 เห็นหลังปก“เราคิดอะไร”ที่พูดถึงเรื่องข้าว.. 
ข้าวไม่ใช่สินค้า ข้าว คือ อาหารที่ต้องแบ่งปันกัน
กิน เลยนึกถึงคุณครูท่านหนึ่งท่านเล่าให้ฟังว่า สมัย
ก่อนโน้นที่บ้านปลูกข้าวกินเอง ปลูกแบบธรรมชาติ
ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีแบบเดี๋ยวนี้ ที่บ้านต้องหุงข้าววันละ 
๓ เวลา หุงเยอะๆ หม้อใหญ่ๆ เพราะจะมีคนแวะ
เวียนมากินข้าวที่บ้าน คนหมู่บ้านเดียวกันบ้าง คน
ต่างหมู่บ้านบ้าง ข้าวทีบ่้านหุงแต่ละทีกลิน่หอมไป
ไกลมาก ชนดิที่ว่าเดนิเข้ามาในหมูบ้่านกไ็ด้กลิ่นข้าว 
รู้กันทีเดียวว่าก�าลังหุงข้าว ใครๆก็ชอบมากินข้าวที่
บ้าน ไม่ว่าต�ารวจ ครู ชาวบ้าน ก็มากินกัน กินฟรี 
แบ่งกันกินนี่แหละเพราะข้าวบ้านนี้กินอร่อยมาก 
กินแค่ข้าวไม่ต้องมีกับก็ยังกินกันได้เยอะ ข้าวนุ่ม
และหอมมากจริงๆ แต่เดี ๋ยวนี้ไม่เหลือพันธุ ์แล้ว 
เสียดายมาก ...ฟังคุณครูท่านนี ้เล่าแล้วก็อยาก 
ประกาศลั่นๆ ใครมพีนัธ์ุข้าวที่หงุแต่ละทกีลิ่นหอมชื่น
ใจ ชวนให้กระเพาะมีชีวิตชีวาก็น�าพันธุ์มาเผยแพร ่
แบ่งปันกันหน่อย เพราะข้าวเดี๋ยวนี้เป็นอะไรไม่รู้ 
...คุณครูท่านเล่าว่ามีอยู่วันได้ไปกินที่ร้านอาหาร
ร้านหนึ่ง ข้าวนั้นทั้งแข็งและไม่มีกลิ่นหอมเอาเสีย
เลย เป็นข้าวเน่าฝีมอืสาวสวยที่ฝากไว้ก่อนสะบดัก้น
หลบหนียังคงค้างหลงเหลืออยู่หรือเปล่าไม่ทราบได้
        • คนไทยกินข้าว

 - ร�าลึกถึงวัยเด็ก ลูกครูประชาบาลบ้านนอก 
แม่เป็นชาวสวน สีข้าวเปลือกแล้วฝัดข้าวด้วย
กระด้ง ต�าข้าวในครกไม้ด้วยสากตะลุมพุกแล้ว
ร่อนด้วยตะแกรงเอาร�าออก หุงข้าวกล้องด้วย 
เตาฟืน-หม้อดนิ หลงัรนิน�้าข้าวตอนดงหม้อกเ็อาใบ
เตยกบปากหม้อ กลิ่นหอมตลบ ผมเป็นลูกคนหัวปี
ต้องช่วยงานสารพัด ทั้งงานบ้านงานสวน 
 ถ้ายังมีคนไทยโหยหาก�าพืดเดิม ข้าวไทยก็ 
ไม่สูญพันธุ์!
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“ชีวิตจ�าลอง” เป็นหนังสือที่พิมพ์ซ�้าถึงสามครั้ง
เป็นจ�านวน ๑๕๐,๐๐๐ เล่ม ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓

และหมดไปจากท้องตลาดอย่างรวดเร็ว
ปัจจุบันนี้หาอ่านยากมาก

กอง บ.ก.“เราคิดอะไร” จึงขอน�าเสนอ “ชีวิตจ�าลอง”
เพื่อเป็นการศึกษาประวัติชีวิตของบุคคลหนึ่งซึ่งน่าทึ่งมาก 

สมณะโพธิรักษ์เคยกล่าวถึง พล.ต. จ�าลอง ศรีเมือง ว่า
“อาตมาซาบซึ้งก็คือ สิ่งที่เป็นสัจธรรมในตัวคุณจ�าลอง

เป็นความดีงามที่มีคุณค่าอันประเสริฐที่ต้องเคารพนับถือ”

“ผมสู้อย่างจนๆ ประชาชนช่วยแค่ไหน ก็สู้แค่นั้น ถ้าผู้สมัครรายอื่นๆ ท�าอย่างนั้นบ้าง คงจะประหยัดค่าใช้จ่าย
เอาไปช่วยคนจนๆ ได้มากมาย และไม่มีความจ�าเป็นส�าหรับเขา ที่จะเข้าไปกอบโกยเพื่อเอาทุนคืน”
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๑๔.	วัดค่าของสังคม
 ๘ กรกฎาคม ๒๕๒๘ อาจารย์เกษม ศริสัิมพันธ์ 
ให้คนถือหนังสือไปหาผมที ่กระทรวงกลาโหม 
ผมเห็นหนังสือก็รีบไปพบท่านที่บ้านทันที
 ผมเคยท�างานร่วมกบัอาจารย์เกษม สมยัท่าน
นายกเปรม ซึ่งอาจารย์เกษมเป็นรัฐมนตรี และผม
เป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่จริงผมรู้จักท่าน 
ก่อนหน้านั้นอีก ผมมกัจะไปสนทนา ปรบัทกุข์เรื่อง
การบ้านการเมืองตามระยะเวลาเป็นประจ�า
 อาจารย์เกษมวิเคราะห์ให้ฟังว่า การหาเสียง
เลือกตั้งในกรุงเทพฯชักจะไปกันใหญ่ ทุ่มเงินเข้าสู้
กันอย่างมโหฬาร อีกหน่อยคนจน ๆ  จะไม่มีโอกาส
เล่นการเมือง ล�าพังป้ายโฆษณาหาเสียงป้ายใหญ่ ๆ  
ก็เข้าไปเป็นล้านบาทแล้ว ชิงกันไปท�าหน้าที่ซึ่งมี
เงินเดือนเดือนละไม่เท่าไหร่ ไม่สมเหตุสมผล
 ท่านตรองดูแล้ว มั ่นใจว่าผมจะดึงค่านิยม
ทางการเมืองให้กลับมาสู่แนวทางที่ถูกที่ต้องได ้
จึงชวนให้ผมลงสมัครรับเลือกตั ้งผู้ว ่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร ในนามพรรคกิจสังคม
 ผมงง แต่ไหนแต่ไรไม่เคยคิดวางแผนจะเป็น 
ผู้ว่าฯ รับราชการทหารก็สบายดีแล้ว อยู ่ในหมู ่
พี ่ๆ  น้อง ๆ  อบอุ่นใจ งานการก็ไม่หนักหนาอะไร อยู่ ๆ  
ไปยศก็คงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  เคยเป็นหัวหน้านักเรียน 
นายร้อย จบโรงเรียนเสนาธิการ จบปริญญาโท การ
บริหาร ผ่านการรบทั้งในลาวและเวียดนาม มีคุณ- 
สมบตัพิร้อมรบัราชการทหารต่อไปได้อย่างสบาย ๆ
 บางครั้งผมเป็นคนชอบเสี่ยง ครูบาอาจารย์ 
ในโรงเรยีนทหารเคยเน้นนักเน้นหนาว่า ถ้าจะเส่ียง 
ต้องเสี่ยงชนิดที่ “ใคร่ครวญแล้ว”

จากใจถึงใจ
 
 แม้จะมีการพูดถึงผม เขียนถึงผม ไว้ในหลายแห่ง 
แต่ก็ไม่ใคร่มีใครทราบว่า ผมเป็นใคร มาจากไหน
 ชีวิตผมอยู่มาเกินครึ่งศตวรรษแล้ว ความตายได้
ย่างใกล้เข้ามาทุกที ผมน่าจะได้บันทึกเรื่องราวบางแง่
บางมุมไว้บ้าง เพื่อให้หลาย ๆ  ท่านได้ทราบ
 “ชวีติจ�าลอง” จงึเกดิขึ้น และอยูใ่นสายตาของท่าน 
ณ บัดนี้ 
 ชีวิตจ�าลอง จ�าลองชีวิตของเด็กจน ๆ  คนหนึ ่ง 
ลกูแม่ค้าหาบเร่ ลกูพ่อค้าปลาสด เลก็ ๆ  เป็นเดก็รบัใช้ของ
ผู้มีใจเมตตาครอบครัวหนึ่ง โตขึ้น รับใช้คนทั้งกรุงเทพฯ
 ผมขอขอบพระคุณที่กรุณาสละเงินซื้อหา และสละ
เวลาอันมีค่าของท่านอ่านหนังสือเล่มนี ้ที ่เขียนโดย 
นักเขียนจ�าเป็นชื่อ “จ�าลอง” 

   ขอบพระคุณครับ

          
          ๗ มกราคม ๒๕๓๓

 ผมจึงขอเวลาอาจารย์เกษมใคร่ครวญดูก่อน 
แล้วผมจะให้ค�าตอบว่าจะสมัครหรือไม่ นับตั้งแต่
วันที่อาจารย์เกษมจุดไฟความคิดขึน้ ผมก็ได้แต ่
คิด คิด คิด ค�าตอบในแต่ละวันจะออกมาว่า
 เอา ไม่เอา  ไม่เอา เอา
 เอา ไม่เอา  ไม่เอา เอา
 พอครบก�าหนด ๑ เดือน ผมก็โทรศัพท์ถาม 
อาจารย์เกษมบอกว่าได้เสนอพรรคกจิสงัคมไปแล้ว 
แต่ผู้ใหญ่ของพรรคดูจะไม่สนใจการเลือกตั้ง กทม. 
เท่าใดนัก ผมจึงแจ้งกับอาจารย์เกษมว่า ผมได้แต่
คิด คิด ยังไม่ตกลงใจเหมือนกันว่าจะสมัครไหม 
และจะสมคัรพรรคกจิสงัคมหรอืเปล่า ยงัไม่มอีะไร 
เป็นมั่นเป็นเหมาะ แต่ถ้าตกลงอย่างไรแล้ว ผม
จะแจ้งให้อาจารย์เกษมทราบเป็นคนแรก
 พลตรีสุภร นักเรียนรุ่นน้องผม เคยโทรศัพท์
พูดทีเล่นทีจริงกับพลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ จาก
โต๊ะท�างานใกล้ ๆ  กับโต๊ะผม ท�านองทีเล่นทีจริง
 “พี่ลองเขาจะสมคัรเป็นผูว่้าฯ จรงิๆ นะ ไม่เชื่อ
หรือครับ”
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 ฝ่ายโน้นก็ยังไม่เชื่ออยูด่ ีคล้าย ๆ  กบัปาฏหิารย์ิ 
ในหนังอินเดีย
 ต่อมาผมโทรศัพท์เรียนอาจารย์เกษมว่า ผม
ตัดสินใจแล้ว สมคัรในนามกลุม่อสิระ อาจารย์เกษม
พยักหน้า เพราะพรรคกิจสังคมก็ยังคงเฉยอีก
 ผมเปลี่ยนแนวจากทหารมาเป็นนักการเมือง
เต็มตัว เพราะการกระตุ้นจากอาจารย์เกษมแท้ ๆ  
มีอาชีพอยู่ดี ๆ  ยังไม่เกษียณก็คิดลาออกไปเสี่ยง
 วันที่ผมไปลาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลาโหม พลอากาศเอกพะเนียง กานตรัตน์ ท่าน
ถามผมค�าสองค�า มองผมอย่างฉงนสนเท่ห์ แล้วก็
ยิ้ม ๆ  ท่านคงมีค�าถามในใจว่า “ผมคิดดีแล้วหรือ”
 หนงัสอืพมิพ์มตชินตามไปสมัภาษณ์ หลวงพ่อ
ปัญญานันทภิกขุ ถึงวัดชลประทาน วันนั้นผมอยู่ที่
กุฏิท่านด้วย ได้ยินหลวงพ่อตอบผู้สื่อข่าว
 “อาตมาเหน็ว่าคุณจ�าลองน่าจะสมคัรเป็นผูว่้าฯ 
ดูซิว่าประชาชนเขาชอบจะเลือกคนมีศีลมีธรรม 
เป็นผู้ว่าฯ หรือเลือกใคร เป็นการวัดค่าสังคม”
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 เมื่อตกลงใจแน่วแน่แล้วว่าจะขอเอาตัวเข้า 
มาเสี่ยงในเวทีเลือกตั้งที่ใหญ่ที่สุด ใหญ่กว่าเวที 
เลอืกตั้ง ส.ส. เพราะเลือกกนัทั้งกรงุเทพฯ ไม่ใช่แต่
เฉพาะเขตย่อย ๆ  ผมก็หาเสียงเต็มที ่เสียเงิน 
๖,๐๐๐ บาท เป็นค่าสมคัร ๕.๐๐๐ บาท และค่าพมิพ์
รูปขาวด�าอีก ๑,๐๐๐ บาท
 กรุงเทพฯ กว้างใหญ่ ปักป้ายเท่าไหร่ ๆ  ดู
เหมือนจะหายไปในถนนหนทางหมด เรามีป้าย 
เล็ก ๆ  สีซีด ๆ  ตามมีตามเกิด สวนทางกับคณะอื่น
อย่างตรงกนัข้าม ของเขาทั ้งสวยทัง้ใหญ่โต
มโหฬาร ไม่ว่าจะไปทางไหน ทางบกหรือทางน�้ามี
ป้ายปักเต็มพรืดไปหมด
 “พี่เอาอย่างนี้ซิครับ ป้ายมีน้อย พี่ก็ใช้ป้าย
เคลื่อนที่ เอาหน้าพี่นั่นแหละเป็นป้าย ไปให้ทุกหน 
ทุกแห่ง พี่ยืนไปบนรถกระบะเปิดหลังคาแล่นเข้า
ถนนโน้นออกถนนนี ้ ชาวบ้านได้เห็นกันทั ่ว” 

พ.อ.ฤกษ์ดี ชาติอุทิศ นักเรียนรุ่นน้องผม ผู้มีเชาว์
ไวไหวพริบพูดแนะน�าทางโทรศัพท์
 บงัเอญิผมมรีถกระบะเก่า ๆ  ส�าหรบัซื้อกบัข้าว 
และส่งอาหารอยู่คันหนึ่ง จึงได้อาศัยรถคันนั้น ยืน
บนรถเอาหน้าโฆษณาไปเรื่อย ตั้งแต่เช้าถึงเย็น 
บางครั้งก็นึกเห็นใจตัวเองว่า “ท�าไมถึงต้องเป็น
เรา” ท�าไมจึงต้องท�าเช่นนั้น อยู่เป็นนายทหารดี ๆ  
แล้วไม่ชอบ คิดดีแล้วหรือ
 ประชาชนมาสนับสนุนมากขึ้น ๆ  อย่างชนิดที่ 
ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน  ช่วยกันหาสิ ่งต่าง ๆ  
ส�าหรับโฆษณาหาเสียง กระดาษ ผ้า ไม้อัด ฝาเข่ง 
บ้างก็น�าเงินมาช่วยเป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียง 
น�ารถมาให้ยมื ให้ใช้อาคารสถานที่ ทกุคนช่วยด้วย
ความบริสุทธิ์ใจ หวังให้ผมได้เป็นผู้ว่าฯ เท่านั้น
 “อย่างนี้จึงเป็นประชาธิปไตยบริสุทธิ์ เกิด 
จากศรัทธาของประชาชนจริง ๆ  ผมอยู่เฉยไม่ได้ 
ต้องรบีเดนิทางจากเชียงใหม่มาสนับสนุนด้วยคน”  
คุณพันธุ์เลิศ บูรณศิลปิน อดีตรัฐมนตรีเกษตร 
พูดพร้อมกับยื่นเงินจ�านวนหนึ่งให้ผม
 ผมซึ ้งในน�า้ใจของทุกท่านที ่ช ่วยกันอย่าง
จริงจัง ยังจ�าได้จนถึงทุกวันนี้ นักวิจารณ์การเมือง 
พดูเป็นเสยีงเดยีวกนัว่า ไม่เคยมกีารสนับสนุนการ
เลือกตั้งพร้อมพรั่งเท่าครั้งนั้นมาก่อนเลย เป็น 
ประชาธิปไตยจริง ๆ  เป็นความร่วมมือร่วมใจของ
ประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน
 พ่อค้าไอศกรีมคนหนึ่ง ขายครึ่งวัน หยุดหา
เสียงให้ผมครึ่งวัน พอใกล้วันเลือกตั้งก็หยุดทั้งวัน 
แถมขนไอศกรีมไปเลี้ยงพวกเราฟรี ๆ  อีก
 อาแป๊ะเจ้าของร้านเพชรบ้านหม้อ เช้าขึ้นมาก ็
ออกเดนิไปตามถนน มรีปูผมห้อยข้างหน้าและข้างหลงั 
ช่วยหาเสียงอย่างไม่เคอะเขิน ติดต่อกันเป็นสิบ ๆ  วัน 
ไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงแล้วเขาคือเจ้าของร้านเพชร  ผม
มาทราบเรื่องเอาเมื่อหลังการเลือกตั้งแล้วหลายเดือน
 เรื่องแปลก ๆ  ท�านองนั้นมีให้ฟังอีกมาก ยาก
ที่จะบันทึกได้ครบถ้วน
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 วันเวลาผ่านมาหลายปี ผมยังตามหาญาติ 
ไม่ครบ ญาติที่เคยช่วยหาเสียงให้โดยที่ผมไม่รู้ตัว 
ผู้ที่อยู่ต่างจงัหวัดเป็นจ�านวนมากมาย ได้ตดิต่อกบั
ญาติในกรุงเทพฯให้ไปเลือกผมให้จงได้ เสมือนผม
เป็นญาติแท้ ๆ  คนหนึ่งที่จะเพิกเฉยไม่ได้ ต้องช่วย
กันเต็มที่
 ผมสู้อย่างจน ๆ  ประชาชนช่วยแค่ไหนก็มีสู้แค่นั้น 
ถ้าผู้สมัครรายอ่ืน ๆ  ท�าอย่างนั้นบ้างคงจะประหยัดค่าใช้
จ่ายเอาไปช่วยคนจน ๆ  ได้มากมาย และจะไม่มีความ
จ�าเป็นส�าหรับเขาที่จะเข้าไปกอบโกยเพื่อเอาทุนคืน
 ประชาชนไปลงคะแนนให้ผมถึงสี่แสนแปดหมื่น อ่านต่อฉบับหน้า

นบัเป็นคะแนนเลอืกต้ังสงูท่ีสดุต้ังแต่มีประชาธิปไตย
มา ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้ง ส.ส. หรือเลือกตั้ง 
อย่างอื่นก็ตาม
 สังคมไทยเป็นสังคมที่มีน�า้ใจ ช่วยด้วยความ
สมัครใจ ช่วยเพื่อให้สังคมดีขึ้น ช่วยโดยไม่หวัง 
ผลตอบแทนอืน่ใด เป็นสังคมที่พึ่งพาอาศัยฝากผี
ฝากไข้กันได้
	 ผมได้วัดแล้ว
	 วัดค่าของสังคม 
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 “...อนึ่ง ดิฉันเคยได้รู้ว่าปี ๒๕๑๘ ท่านบรรณา- 
ธิการ “เราคิดอะไร” กเ็คยอดุหนนุซ้ือพอ็คเกต็บุ๊ก” 
ชื่อ “รอยฤๅจะลบ” ของอาจารย์สมบัติ  ตั้งก่อ-
เกียรต ิสมยัอายุเพยีง ๑๗-๑๘ ป.ี..” ผมตอ้งทบทวน
ความหลังและรื้อค้นหนังสือในตู้ที่สะสมไว้จนพบ 
ครั้นเปิดหน้าใน ยังพบตะกอนชีวิตของตนเองใน
นั้นอีกด้วย

 เห็นภาพแล้วหวนร�าลึกถึงยุคที ่ตนเป็นรอง 
ผบ.กอง สภ.อ.แกลง และร่ ่วมกับรอง ผกก.
ระยองเข้าไปปราบปรามขบวนการตัดไม้ท�าลาย
ปา่ในเขตรบัผดิขอบ ซึง่มาจากสามเสา้ คอื ชลบรุ-ี
ฉะเชิงเทรา-ระยอง แดนโรงเลื่อยนายทุนใหญ่ 
การเข้าป่าหน้าฝน พักแรมในป่า แม้จะเตรียม
พร้อมอย่างไรแต่ก็ในที่สุดก็ป่วยเป็นไข้มาเลเรีย
เรื้อรังถึงขั้นชักตาตั้ง ต้องเข้าโรงพยาบาล นี่คือ
ชีวิตอีกมุมหนึ่งของ “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” 
 เรียนรัฐศาสตร์ มุ่งมั่นจะเป็นนายอ�าเภอ แต่
กรมต�ารวจเปิดหลักสูตรอบรมพนักงานสอบสวนรุ่น
แรก ๔ เดอืน ๑๐๐ คนจากรฐัศาสตร-์นติศิาสตร ์แลว้ 
แต่งตั้งประจ�าสถานีต�ารวจภูธร ผมเติบโตในชีวิต
ราชการ ๒๐ ปีผ่านต�าแหน่ง สวป. สวส. และเป็น 
สวญ. ๓ โรงพัก ๗ ปี ลาออกจากราชการอายุ ๔๕ 
ปี ไม่มีสิทธิ์ได้รับบ�านาญ  
 วางใจยอมรับสถานภาพหรือสถานะสังคม 
ทุกประการ  “เรื่องของเขา ไม่ใช่เรื่องของเรา”  
คิดได้อย่างนี้ก็อยู่เย็นเป็นสุข ไม่เปลืองพลังงาน 
ไม่ต้องกินมากนอนมาก
 มสีารวัตรใหญ่โรงพกัไหนที่อาจหาญท�าหนงัสอื
ราชการคืนบัตรการกุศลที่ผู้บังคับบัญชาระดับสูง 
ส่งมาเป็นปึกให้เรี่ยไรชาวบ้านแล้วส่งเงินกลับต้น
สงักดั ผมนี่แหละบงัอาจทวนกระแสจนเป็นที่ชื่นชม
ร�า่ลอืแต่ไม่มใีครอาจหาญเจรญิรอยตาม ดงันั้น จง
วางใจเถดิ...ในแผ่นดนิไทย “ข้าราชการในพระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั” ย่อมปฏบิตัหิน้าที่เพื่ออาณา
ประชาราษฎร์ได้ด้วยชีวิต   
 รัฐศาสตร์รุ่นเดียวกัน ในสายพลเรือน เติบ
ใหญ่สุดเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย  สายต�ารวจ
ก็เติบใหญ่ถึงนายพล  เมื่ออยู่ถึงเกษียณก็ได้รับ
บ�านาญยังชีพ   แต่ตนเองมามีวิถีชีวิตอย่างนี้...มี
แต่ตัวกับหัวใจ!
 ดังนั ้น ขอให้ทุกคนปลดเปลื ้องตนให้หลุด
พ้น “มวลพันธะ”  แม้จะยังครองร่าง“คฤหัสถ์” 
ก็ตามที.

 “ฤๅกูจะลืมรอยร้าวของชีวิต   
ดินทางผิดหลงแสงสีชีวิตใหม่
 ลืมหยาดเหงื่อหยดเลือดพี่น้องไทย  
ที่พลีให้อุดมการณ์...งานมวลชน.
    ๑๕.๑๐.๒๐
 ถึงวันนี้ใช่ว่าไฟจะมอด   
ยังต่อสู้สืบทอดไม่ขาดสาย
 ทุกค�าข้าวกลืนกินเพียงยังกาย  
เพื่อยืนยงท�าลายเสี้ยนแผ่นดิน.
    ๓๐.๑.๔๕
 ในภาพที่สง่มา ดร.สมยศ  แสงสวุรรณ มอบเงนิ
เข้ากองทนุพทุธสถานโพธิ์เงนิโพธิ์ทอง  บา้นทุ่งเสาธง 
ต.พังราด อ.แกลง แก่ผู้ใหญ่บุญส่ง ทองหล่อ  เมื่อ 
๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยมีสมบัติ  ตั้งก่อเกียรติ  เข้า
ร่วมด้วย
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• ต่อจากฉบับที่ ๓๓๑

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



12 •   เราคิดอะไร

ฉบับที่แล้ว ๓๓๑ เราก�าลังสาธยาย

มาถึงว่า      

ผูไ้ม่ศกึษำควำมเป็น“อตัตำ ๓” จะไม่รู้

จกัรู้แจ้งรู้จริงควำมเป็น“โอฬำริกอตัตำ-มโน

มยอัตตำ-อรูปอัตตำ”ได้เลยเป็นอันขำด

เพรำะมันเปน็“อตัตำหรือตวัตน ทีค่น

หลงยดึว่ำมีจริง  มัน“อปุำทำน”ตัวแท้ตัวจริง

ดังนั้น ผู้จะรู้จักและท�าลาย“อัตตา”ได้

จริง ต้องอาศัย“ปัญญา”และ“บุญ(ปุญญ)” ซึ่ง

เป็น“ความตรัสรู้”ของพระพุทธเจ้าเท่านัน้ 

จึงจะสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ความเป็นจริง

ของอัตตา” แล้วจึงจะก�าจัดส�าเร็จแท้ได้

นอกจาก“ทาง”นี้ ไม่มีทางอื่น

อาวุธหรือเครื่องก�าจัดคือ “บุญ”นี่เอง

เคร่ืองมืออื่นที่จะก�าจดัได้ไม่มีเดด็ขาด

“บุญ”ไม่ใช่“กุศล” นี่ก็พูดซ�้ามาไม่รู้

เท่าไหร่แล้ว เป็น“อจินไตย”แท้ มันรู้ไม่ได้ 

จริงๆ ส�าหรบัผูเ้ก่งแต่“เฉโก” ยงัไม่มี“ปัญญา” 

ตามที่ได้อธิบายความเป็น“บุญ”ว่า

แตกต่างกันกับ“กุศล”คนละขัว้อย่างไร จน

ซ�า้ซากมากแล้ว แต่ก็ยงัเข้าใจกันไม่ง่ายเลย

ซึ่ง“กุศล”นั้นมนัเป็น“โลกยีธรรม” ที่“ผล 

ของวิบาก” มันเป็น“ตัวตน” ทรงอยู่ข้ามชาติ

“กุศล”จึงมีคุณลักษณะเป็น“ธรรม”

แต่“บญุ”นั้นคณุลักษณะเป็น“อธรรม” 

แท้ๆ  ไม่มีคุณลักษณะเป็น“ธรรม”เลย

“บุญ”ไม่ใช่“ธรรม” ไตร่ตรองตามดีๆ 

“บุญ”ไม่ทรงไว้หรือทรงอยูใ่นที่ ไหนๆ 

เลย “บญุ”ท�าหน้าที่ ในปัจจุบันเสรจ็กจ็บ 

แล้วหายวับไปทันที  ไม่มี“ฤทธิ”์เป็น“บุญ” 

กล่าวคือ มันไม่มีประสิทธิภาพที่จะ“ฆ่า 

กิเลส”ได้อีกแล้ว “บุญ”จึงตกค้างอยู่เป็น 

“อดีต” แม้เป็น“ปัจจุบัน”ก็ไม่ได้เลย 

แล้ว“บุญ”จะมีสภาวะเป็น“ธรรม”ได้

อย่างไร? เพราะ“ความทรงไว้หรือทรงอยู่” 

ของ“บุญ” มันไม่มีอยู่แล้วออกอย่างนี้..หือ

เหมือนที่เคยเปรียบเทียบให้ฟังมา

แล้วว่า “บุญ”เหมือน“ระเบิดปรมาณู” เมื่อ

ใช้งานมัน ให้มันท�างานระเบิดไปแล้ว “ลูก

ระเบิดลูกนี”้ก็หมดความเป็นระเบิดไปสิน้ 

จะน�ากลับมาใช้ระเบิดอีกไม่ได้แล้ว 

มีก็แต่เศษระเบิด อันหา“ชิ้นดี”ไม่ได้

แล้ว“บุญ”มันจะเหลือความเป็น“บุญ” 

กันตรงไหน?..หา! ..ไตร่ตรองกันให้ดีๆเถิด

ซึง่ชาวพุทธทุกวันนี้“งมงาย”ในความ

เป็น“บุญ”ว่าคือ“สมบัติ”ที่ดี ก็สะสมกันนี ่๑

และ ๒ เป็นสิ่งที่“ทรงอยู(่ธรรม)” สะสม

ได้ นี่อีกประเด็น ซึ่งมันผิดมหามหันต์ที่สุด

“บุญ”สะสมไม่ได้ “ไม่ทรงอยู่(มิ ใช่ธรรม)”

“ธรรม”ต่างหาก คือภาวะที่“ทรงอยู่- 

ทรงไว้”  แต่“บุญ”มิ ใช่เลย “บุญไม่ทรงอยู่”  

“บุญ”เป็นพลังงานเท่านัน้ ท�างานใน

ปัจจุบันเสร็จจบกิจก็หายวับไปกับตาทันที

“บุญ”จึงมีในปัจจุบันแค่นั้นเอง

“อดีต”ใด ก็มี“บุญ”สะสมไว้ไม่ได้   

แม้“อนาคต”ซ่ึงอาจจะท�า“บุญ”ให้เกิด 

ได้  เมื่อมาถึง“ปัจจุบันใดปัจจุบันหนึ่ง” คน

ผู ้นั้น“อภิสังขาร”ความเป็น“บุญ”(ปุญญาภ ิ
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สังขาร)ขึ้นมาได้ จนส�าเร็จผล

แต่เมือ่“อภิสังขาร”ที่เป็น“บุญ”ได้แล้ว 

เสร็จจบแล้ว “อภิสังขาร”ต่อไปก็ไม่มี“บุญ” 

หรือไม่เป็น“บุญ”นัน้อีกแล้ว เรียกในภาษา

ว่า“อปุญญาภิสังขาร” ซึง่เป็น“อภิสังขาร”  

“๑ ใน ๓”ของ“อภิสังขาร ๓” จงศึกษากันดีๆ  

นี่คือ “อภิสังขาร”ของผู้“จบกิจ”ของ  

“ปญุญาภิสังขาร”แล้วนี้ ต่อไป“สังขาร”อีกก็

เป็น“สังขารใหม่” 

ถ้า“สังขารใหม่”ไม่เป็น“บุญ” ก็ไม่ชื่อ

ว่า“อภิสังขาร”ของพระพุทธเจ้า ก็ไม่มีฤทธิ์

เป็น“บุญ” ไม่ใช่“บุญ” ไม่เกิดฤทธิ์“บุญ”กัน

ผู้“ท�าใจในใจ”ต้อง“สังขาร”ที่ประกอบ

ด้วย“ปัญญา”กันแท้ๆ จึงจะมีฤทธ์ิถึงข้ัน“บุญ” 

“บุญ”คือ “เครือ่งใช้ฆ่ากิเลส” เมือ่ใช้

แล้ว บุญก็หมดหน้าที่ หายวบัไปเลย 

แต่ผู้มิจฉาทิฏฐิก็“วนกลับ”ไปเป็นว่า  

ม“ีบญุ”นัน้สะสมกนัแล้วกนัอกีอยูน่ัน่แหละ

“บุญ”ไม่ใช่“โลก” “บุญ”จะไม่“วนกลับ” 

ไปเป็น“โลก(วน)” บญุไม่เป็น“โลกีย์”อย่างน้ัน 

“บาป”มี ใน“โลก” มี ใน“โลกีย์”

แต่“บุญ”ไม่มีใน“โลก” ไม่มีใน“โลกีย์” 

“บุญ”มีใน“โลก”ใน“โลกีย์”ไม่ได้

“สังขาร”ใดหรือ“กรรม”ใดที่มต่ีอไปอกี

จึงมีแต่“อาเนญชาภิสังขาร”ยิ่งๆขึน้ เจริญ

องค์คุณ ๕ ได้แก่ “ปรสิุทธา-ปริโยทาตา- 

มุทุ-กัมมัญญา-ปภัสรา”ซึ่งเป็น“องค์คุณ ๕” 

ของ“เนกขัมมสิตอุเบาขาเวทนา”เท่านั้น

เพราะจบกิจ เป็น“อปุญญาภิสังขาร” 

ไปแล้ว “สังขาร”ไม่เป็น“บุญ”กันอีกแล้ว 

“สังขาร”ต่อไปจึงเป็นแต่“อาเนญชาภ ิ

สังขาร”เท่านั้นที่เจริญยิ่งๆขึ้น

ผู“้จบกิจ”แล้ว ไม่มี“โลก” ไม่มีความวน

“โลก”คือ ความหมนุวน-วนกลับไป-

กลับมา ออกจาก“ความวน”ต�่าๆ-สูงๆ,ดีๆ -

ชั่วๆ,กุศล-อกุศล วนอยู่ใน“ความมี” ไม่จบ

เพราะฉะนัน้ ผู้ที่ยังเข้าใจ“ความวน” 

ดังกล่าวนีย้ังไม่ได้ จึงจะพูดสับสนไปมา

ของ“ความวน”อันเป็น“โลก” ที่ต่างจากภาวะ

ที่เป็น“โลกุตระ”แท้ๆ ก็ตาม“ภูมิธรรม”ของ 

ผูท้ี่ยงัไม่ถ้วนรอบความเป็น“โลกีย์-โลกุตระ”  

“กุศล”ยังเป็น“โลกียสัจจะ”  

แต่“บญุ”ไม่ใช่เลย “บุญ”เป็น“โลกุตร 

สจัจะ”ที่เป็น“ปรมัตถสัจจะ”ขัน้“จิตนิยาม” 

ของคนทีม่ ีความฉลาดขัน้“ปัญญา”จึงจะ

สามารถหยั่งรู้“ความจริง”ขั้นโลกุตระนี้ได้

ผูรู้้แค่เฉโกจึงสับสน“บุญ”คือ“ความดี”

แต่ที่แท้ “บุญ”เป็น“อาวุธเฉพาะที่ใช้

ประหารหรือฆ่ากิเลส”เท่านั้น และเท่านั้น

ซ่ึงแน่นอน“การฆ่ากิเลส” ใครๆก็ต้อง

ยอมรับว่า“ด”ีแน่ “ดทีีส่ดุ” “ฆ่ากิเลส”ไม่ดีได้

ไง!!! แต่ความหมายว่า“ด”ีน้ี มันแค่พูดโดย

ภาษา ขออาศัยภาษานี้ว่า“ดี”เท่านั้นเอง 

ที่ว่า“ดี”นี่บัญญัตินะ! ยังไม่ใช่สภาวะ

แยก“บัญญัติ”กับ“สภาวะ”ให้ชัดคม

“ดี”นีเ้ป็นแค่“ภาษา”เป็น“อธวิจนะ”ที่ 

ตั้งขึ้นบอกถงึ“กิรยิา-อาการ-กรรม”เชิง“บวก”

ว่า..กิเลสถูกฆ่า! นี้ผู้รู้ต่างก็รับว่า“ดี” 
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แต่“ภาวะหรือความปรากฏ”ที่มีพฤติ 

“ฆ่า” มันเป็นเชิง“ลบ”!!! ..ใช่มั้ย?

การฆ่า-การท�าลาย มันเป็น“เชิงลบ”

“กุศล”นี้มีแต่“ดี” เป็น“กิริยาเชิงบวก” 

ทั้งน้ัน แต่“บุญ”น้ี“ฆ่า!” เป็น“กิริยาเชงิลบ”แท้

“บุญ”นีค้ือ“ฆ่า”นะ! มันเชิง“ลบ”มัย้?

แต่“ผลได้”ต่างหากที่“บวก”ให้แก่มนุษย์-สังคม  

“ผล”ที่ ได้ส�าเร็จมันท�า“คนและสังคมดี”

“บุญ”จึงมีนัยส�าคัญที่“ท�าการฆ่า”

“บุญ”คอื ตัวเสียสละ ยอมเป็น“ผูร้้าย”  

ส่วน“กุศล”เป็น“ผู้ดี” ตลอดกาล

“กุศล”ท�า“การฆ่า”ไม่ได้เลย 

“กุศล”ไม่มีร้าย  “ท�าร้าย” ไม่ได้   

เพราะขืน“ท�า” ก็มิ ใช่“กุศล”  

“ขืนท�า” ผิดภาวะแน่ๆ  ..ใช่มัย้? 

ชัด“นัยส�าคัญ”ของบุญกับกุศล..รึยัง?

อีกนัยส�าคัญหนึง่ก็คือ “บุญ”นี้ มิ ใช่

แม้แต่แค่จะเป็น“ธรรมะ” ..ตรองตามดีๆ  

เพราะ“บญุ”น้ันไม่“ทรงอยู”่ไม่“ต้ังอยู”่ 

“บุญ”ไม่ทรงไว้ ไม่ตั้งไว้ ณ ที่ ใดเลย

“บุญ”เป็นแค่พลังงานที ่ท�าการใน

ปัจจบัุนน้ันๆเท่าน้ัน ท�าเสร็จกิจแล้ว“บุญ”ก็

ไม่ต้ังอยู ่ณ แดนใดเลย ไม่ทรงอยู ่ณ ที่ไหนๆ

ทั้งสิน้ มีหน้าที่ท�างานใน“ปัจจุบัน”เท่านั้น 

และ“จบตนเองลงในทุกๆปัจจุบัน”ก็หมด

สิ้น“บุญ”หายวับไป ไม่เหลือ“บุญ”อีกเลย 

แล้ว“บุญ”จะ“สะสมตัวเอง”ตรงไหน?

“บุญ”เป็นโลกุตระ ๑๐๐ % ไม่มีตัวตน

ไปหลงเอา“ความไม่มีตัวตน”มาสะสม 

แล้วคิดว่ามันยังเป็น“บุญ” หรือเป็น“ของดี” 

“บุญ”คอื“การฆ่า” “บุญ”คอื“พลังงาน” 

ไม่ใช่“สสาร” ไม่ใช่“วัตถุ” ไม่ใช่“สิ่งของ”

“บุญ”ไม่ใช่“สมบัติ..สสาร..วตัถุ”จริงๆ  

“บุญ”ไม่ใช่แม้แต่ความเป็น“อากาส” 

“บุญ”เป็นแค่“อาการของพลังงาน”ที่

มหีน้าทีท่�า“ความวบิัต”ิให้แก่“กเิลส”เท่านัน้

ไม่มีหน้าที่อื่นใดด้วย มีหน้าที่เดียว

ท�าความเข้าใจตรงน้ีกันให้ชดัแท้ให้ได้

“บุญ”เป็นแค่“พลังงาน”เท่านั้น  

“พลังงาน”ใดๆ ท�าหน้าที่แล้วก็สลาย

ไปทั้งนั้น “พลังงาน”ไม่มีตกผลึกเป็น“อดีต”

“บุญ”ในการปฏิบัติ“ไตรสิกขา” คือ 

ท�าตาม“ศีล”ที่ผู้นั้นๆก�าหนดสมาทานของ

ตนๆ เท่าที่พอสมควรกับ“ฐานะ”ตน

ไม่ใช่ว่า จะท�า“บุญ”เลอะเทอะ ท�า

เละเทะทั่วไป ไม่มีข้อก�าหนด ไม่มีหลัก

เกณฑ์ มันก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน 

แม้คนผู้นี ้จะเข้าใจว่า“บุญ”คือ“การ

ช�าระกิเลส” แต่กิเลสอะไรก็ไม่รู้ว่า อะไร

เป็นกิเลส? ขัน้ตอนไหน? เราได้จัดกรอบ

ที่จะปฏิบัติส�าหรับตนเป็นล�าดับๆหรือไม่?

มันไม่เป็นล�าดับ เละเทะไม่เป็นส�า่

“ศีล”แต่ละข้อที ่มีสัมมาทิฏฐิจริงจึง 

จะท�า“อภิสังขาร”สัมมาปฏิบัติแท้เกิด“ผล” 

แห ่งการกระท�าหรือการปฏิบัติ ที่เรียกว่า 

“ปญุญาภสิังขาร”ได้ส�าเร็จ“กิจ”อันส�าคัญ

วิเศษนี ้ความเป็นล�าดับจึงส�าคัญมาก

ถึงขัน้พระพุทธเจ้าตรัสว่า พุทธเป็น
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ศาสนาพิเศษที่จัดล�าดับได้เป็นที่อัศจรรย์

ปานนัน้ทีเดีียว(พระไตรปิฎก เล่ม ๒๓ ข้อ ๑๐๙)  

เอาล่ะ ทีนี ้มาต่อเรือ่ง“บุญ”กันอีก

“บุญ”มีแต่ใน“ปัจจุบัน” นีก่็ย�้าๆซ�้าๆ
“บุญ”จึงไม่มีใน“อดีต” คนผู้ที่หลงพา

กัน“สะสมบุญ”ไปข้ามชาติ ว่าไป“มีบุญ”ใน 

“ชาติหน้า”นั้น จึง“มิจฉาทิฏฐิ”แท้ๆทีเดียว   

ผู ้หลงสะสม“บุญ” แล้วจะหอบบุญ 

“ข้ามชาติ”นัน้ จึงไม่มีสิทธิบ์รรลุมรรคผล 

เพราะ“มิจฉาทิฏฐิ”สมบูรณ์แบบ

ผู้“ตัดกิเลส”หรือ“กิเลสถูกช�าระออก 

จากจิต”ได้ “จิต”ของคนผู้นีไ้ม่มีกิเลสนั้นๆ 

คนผู้นีจ้ิต“มีผล”นี ้ หากคนผู้นี้ยังจะเป็นคน

สืบต่อ(สันตติ)อยู่ จึงเกิด“ข้ามชาติ”ที่เต็มคน  

คนนะ!..ที่เกิด“ข้ามชาติ” มิใช่“บญุ” 

บุญ“ข้ามชาต”ิ! ไม่มีใน“สารบบ”พุทธ 

ก�าหนดสภาวะ และภาษาให้แม่นๆ 

“บุญ”ที่คนผู้นี้ท�าแล้ว มันไม่มีแล้ว

มันจบ“ปัจจบุนั”แห่งการเป็น“บุญ”แล้ว

“บุญ”ข้ามชาติ ไปเป็น“อนาคต”ไม่ได้

“บญุไม่เกดินอกปัจจุบนั”เลย ตรงนี้

ส�าคัญมากๆๆๆ   “นอกปัจจุบัน”ไม่มีบุญ

“บญุเกิดได้ในปัจจุบัน”ของผูมี้“รูปนาม

ขันธ์ ๕”น้ีเท่าน้ัน ไม่มี“บญุเกิดนอกปัจจุบัน” 

เลย  “บุญ”ไม่มีใน“อดีต” ไม่มีใน“อนาคต”

ขอย�้า ..“บุญ”เกิดนอก“ขันธ ์๕”ก็ไม่มี

“บุญ”มีขึน้ได้ในขณะที่คนผู้สามารถ 

ท�า“พลังงานจิตนิยามของตนจนเป็น‘บุญ’ 

ในปัจจุบันของกาล”ที่มีพร้อมทั้ง“ขันธ์ ๕”นี้  

เท่านัน้ ทุกปัจจุบันที่“ท�า” จนช�าระกิเลส 

มีประสิทธิผลได ้คือ“บุญ” 

เพราะบาง“ปัจจบัุนของกาละ”คนผูท้�า 

“บุญ” สร้างพลังงานไม่สูงถึงขั้น“บุญ”ก็ได้

เนื่องจาก“คุณภาพ”ไม่เข้าขั้น“บุญ”

นัน่คือ “คุณภาพ”ของพลังงานจิต

ช�าระกิเลสไม่ได้ นั่นเอง ก็ไม่เกิด“บุญ”ไง!

จึง“ไม่มีภาวะที่กิเลสถูกช�าระ”เกิดขึ้น 

“ภาวะการฆ่า”ก็ยังไม่เกิด การฆ่าไม่มี

แต่ภาษาท่ีว่า “ฆ่า”น่ี! มันบอก“เชงิร้าย”

แต่“ภาวะที่กิเลสถูกฆ่า”นัน้เป็นภาวะ 

“ดี”แน่ๆ ที่คนควรท�าให้ตนก็จริงแท้ 

ทว่าเม่ือมันยงัไม่มีข้ึน ยงัท�าไม่ส�าเร็จ  

จึงยังไม่มี“ภาวะดี”อะไรเกิดขึ้น “ร้าย”ก็ไม่มี

ต่อเมือ่“บุญ”ก�าจัดกิเลสออกไปได้ผล 

“การได้ผล”นั้นคือ“ดี” มันหมายถึง“ดี” 

แต่“การฆ่า”คอื ร้าย! มนัสลับกันไปมา  

ก็เหลือ“จิต”ที่สะอาดจากกิเลส ส่วน 

นีต้่างหากที่เป็นภาวะที่“เหลืออยู่”ให้เรียก

ได้เป็น“ภาวะดี”  สิ่งที่“ปรากฏอยู่”สะอาดดี 

“ภาวะดี”นี้“ทรงสภาพสะอาด”ขึ้นมา

เมือ่ยังก�าจัดกิเลสไม่ได้ ก็ยังไม่มี“จิต

สะอาด”น้ัน เกิดข้ึนมา“ต้ังอยู”่ หรือ“ทรงอยู”่

ก็ยัง“ไม่มีภาวะนั้น”ขึ้นมาให้“ทรงอยู่”

เพราะยังไม่“ผ่านปัจจุบันนัน้” ยังไม่

เกิด“ภาวะดี”ท่ีเป็น“จิต”เหลืออยู-่ทรงอยู่

จติที่เป็น“ภาวะด”ีเพราะจติได้ถูกช�าระ

กิเลสออกไปจากจิตแล้วเป็นส่วนท่ี“เหลืออยู”่

ซึ่งไม่ใช่“บุญ”เลยที่“เหลืออยู่”

อ่านต่อฉบับหน้า

  [ เก่าสมัย ใหม่เสมอ [
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ทีม	สมอ.สีสันชีวติ

k ผู้สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

การแต่งตั้งดอกเตอร์วิวัฒน์ ศัลยก�าธร เข้าด�ารงต�าแหน่ง
รัฐมนตรีช ่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของ 
รัฐบาล คสช.ที ่ผ่านมานั ้น ได้สร้างความยินดีปรีดาอย่าง
ยิ่งแก่พี ่น้องคนไทย เพราะนั่นหมายถึงการต่อยอดศาสตร์ 
พระราชาซึ่งในหลวงรัชกาลที่ ๙ ตรัสว่า “งานเรายังไม่เสร็จ”

ดอกเตอร์วิวัฒน์
ศัลยก�ำธร
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 เนื ่องในงานฉลองปีใหม่ ๒๕๖๑ ชาวอโศกจัดงาน 

เพือ่ฟ้าดิน ขายสินค้าดี ราคาถูก แก่ประชาชนในตลาด 

บุญนิยม ณ เฮือนบวร ชุมชนราชธานีอโศก จังหวัด

อุบลราชธานี และได้เชิญดอกเตอร์วิวัฒน์ ศัลยก�าธร หรือ

อาจารย์ยักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์มาร่วมเป็นเกียรติในงาน ท่านได้กล่าวเปิดงาน

พร้อมแสดงวสิยัทศัน์ทจีะเปิดหเูปิดตาคนไทยให้เกดิปัญญา 

เพื ่อเตรียมต้อนรับความสุขและความหวังใหม่ ๆ  ที่จะ 

เดินเข้ามาในชีวิตและประเทศไทยของเรา

 ผมเริ่มรู้จักชุมชนราชธานีอโศกเมื่อปี พ.ศ. 
๒๕๓๙ มีผู้ยกที่ดินผืนนี้ ๑๕๐ ไร่ถวายพ่อครู ซึ่ง
ถกูวจิารณ์ว่า  เอาทีด่ินน�้าท่วมมาถวาย ผมว่า 
พ่อครูก็ใจดี รู้ทั้งรู้ว่าเขาเอาที่ดินน�้าท่วมมาถวาย 
ก็เมตตารบัไว้ จงึเกิดบ้านราชเมอืงเรอืขึน้มา ทีน่ี่มี
ประวัติศาสตร์ยาวนานมาก ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ
ของพ่อครูที่เป็นเจ้าเมืองที่นี่มาก่อน ท่านใดสนใจ
ไปหาหนงัสอืมาอ่าน   พ่อครเูม่ือมาบวชเป็นสมณะ    
ก็ได้น�าธรรมะที ่ถ ูกตรงของสมเด็จพระสัมมา- 
สัมพุทธเจ้ามาช่วยพัฒนาสังคมโลกสังคมมนุษย์ 
 การพัฒนาทุกวันนี้ เราเช่ือฝรั่งมากเกินไป 
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เคยว่าพวกผมที่ตามเสด็จอยู่
ว่า พวกเราศรัทธาฝรั่งมากจนเกินไป แล้วคอย
ดูฝรั่งในอนาคต พวกที่มุ ่งมั ่นอยากรวยแล้ววัด 
ความเจริญก้าวหน้าด้วยเงิน ส่วนประเทศเราจะ
เจริญกว่าเขาเยอะ เราวัดความเจริญด้วยความ
ขยันหมั่นเพียร ด้วยผลผลิต ด้วยการท�าไว้กินเอง

แล้วแจกจ่ายเจอืจานกนั แปรรปูเกบ็เอาไว้กนิไว้ใช้
ยามน�้าท่วม ยามเจอภัยแล้ง ยามเขารบราฆ่าฟัน
กัน เราก็ได้เป็นทีพ่ึง่ให้แก่เขา สังคมแบบนีแ้หละ
เรียกว่าเจริญก้าวหน้า นี่เป็นความหมายของคน
ไทยที่เป็นมาแต่โบราณกาลแล้ว
 ขอให้พวกเราไปหาหนังสือพระมหาชนกมา
อ่าน แล้วจะรู้ว่าในพระทัยของในหลวงรัชกาลที่ ๙ 
นั้นท่านทรงคดิอย่างไร แปลว่าท่านกว่็าพวกเรา ผม
ก็เป็นคนหนึ่งที่มีส่วนจับมือกับอเมริกันแล้วสร้าง
ประเทศไทยให้เป็นแบบนี้ เริ่มตั้งแต่เขยีนแผนชาต ิ
ผมเริ่มเกี่ยวข้องกับงานเขียนแผนชาติตั้งแต่ปรับ
แผนที่  ๔ เป็นแผนที่ ๕ ซึ่งท่านผูว่้าราชการจงัหวัด
นี้ สมัยก่อนก็อยู่สภาพัฒน์มาด้วยกัน แล้วผมแยก
ออกมาท�าที่ส�านักงานโครงการอันเนื ่องมาจาก
พระราชด�าริ ท่านผู้ว่าฯก็มีส่วนท�าให้ประเทศไทย 
เป็นอย่างนี้เหมือนกัน ไม่ได้มีแต่ผมคนเดียวที่ผิด 
ความผิดนี้เกี่ยวถึงท่านผู้ว่าฯ ด้วย ท่านหัวเราะ 
แปลว่ายอมรับ ก็ช่วยเขียนแผนชาติว่าเราอยาก
เจริญแบบอเมริกาเหลือเกิน เราอยากเป็นแบบ
องักฤษ แบบยโุรปเพราะมนัเท่ เข้าใจไหม เขามรีถ 
มีเครื่องบิน โอ้โฮ....ยิ่งวัดความเจริญด้วยตัวเลข
ของเงินเขารุ ่งเรืองมาก เป็นประเทศก้าวหน้า
อย่างมาก ในขณะที่โลกตะวันตกเองก็ไม่เห็นด้วย 
อย่างฝรั่งเศส เยอรมันก็ไม่เห็นด้วยกับทิศทางนี้  
๗๐ ปีให้หลังจึงสร้างทฤษฎีขึ้นมาเรียกว่าปรัชญา
สังคมนิยม หรือเศรษฐกิจชุมชนนิยม ซึ่งภาษา
องักฤษใช้ว่า คอมมวินสิต์ (communism) หนงัสอื

}ในหลวงรัชกาลที่	๙	เคยว่าพวกผม
ที่ตามเสด็จว่าศรัทธาฝรั่งมากจนเกินไป	
แล้วคอยดูฝรั่งในอนาคต	พวกอยากรวย
แล้ววัดความเจริญก้าวหน้าด้วยเงิน
ส่วนประเทศเราจะเจริญกว่าเขาเยอะ	
เราวัดความเจริญด้วยความขยัน
ด้วยผลผลิต	ด้วยการท�าไว้กินเอง

แล้วแจกจ่ายเจือจานกัน~ 
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เล่มแรกชื่อ Communist Manifesto แล้วก็สู้กัน
จนเยอรมันต้องสร้างก�าแพงแบ่งประเทศ ครึ่ง
หนึ่งเชื่อปรัชญาของ อดัม สมิธ (Adam Smith) 
ที่เชื่อว่าต้องรวยเท่านั้นจึงจะเจริญ และวัดความ
ก้าวหน้าด้วยเงินเรียกว่าจี.ดี.พี.( G.D.P) 
       โลกแบ่งเป็น ๒ ขั้ว พวกหนึ่งเชื่อว่ามีเงินมาก
คือความเจริญ คุณจะรวยได้ต้องปล่อยให้เขาแข่ง
กันแบบเอาเป็นเอาตาย สร้างแล้วไปแข่งกัน ใคร
เก่งกว่าก็อยู่รอด ใครไม่เก่งก็ตายไป เจ๊งไป ระบบ
แข่งขันเสรี อดัม สมิธ เอามาจาก ชาร์ล ดาร์วิน 
(Charles Darwin) ซ่ึงเป็นนักชวีวิทยา เขาดคูวาม
เจริญเติบโตของสัตว์ สัตว์ตัวไหนแข็งแรง ฉลาด-
เฉลียวก็จะฆ่าผู้น�า ตั้งตัวเป็นจ่าฝูงแทน แล้วผสม
พันธุ์ แพร่พันธุ์ที่เก่งที่แข็งแรงที่สุดออกไป สัตว์ฝูง
นั้นก็จะแข็งแรง ตัวที่อ่อนแอก็ถูกล่าและตายไป 
 นั่นคือวิถีแห่งสัตว์ซึง่อดัม สมิธ ทึ่งมาก จึง
เอาระบบนี้มาจัดแข่งขันเสรี ด้วยหวังจะได้มนุษย์
ที่มปีระสิทธิภาพ ประสทิธิภาพของมนษุย์จะได้จาก
การแข่งกัน เหมือนสัตว์ตัวที่เก่งที่สุดก็จะอยู่รอด
และแพร่พนัธ์ุออกไป มนษุย์กเ็ช่นกนั คนที่เก่งที่สดุ 
ผลิตของเยอะๆ เอามาขายสู้กัน ดั๊มพ์ราคาตลาด 
ใครเก่งก็อยู่ ใครไม่เก่งเจ๊งไปให้หมด
 ขณะเดียวกัน ซีกโลกเยอรมันตะวันตก 
เยอรมันตะวันออกก็แบ่งกันด้วยก�าแพง ถ้าปล่อย
แบบนั้นคนรวยคนเก่งจะมสัีกกี่คน แล้วทั้งประเทศ
จะเหลอืคนเก่งซักกี่คน แล้วมนักจ็รงิ องักฤษที่เป็น
ประเทศต้นก�าเนิด เหลือคนที่เป็นเจ้าของที่ดินที่

เรียกว่าแลนด์ลอร์ดเพียง ๒ % เท่านั้น นอกนั้นทั้ง
ประเทศมแีต่คนจน ต้องไปอาศยัคอนโดมเีนยีม หนี
ขึน้ฟ้า คนรวยกอ็ยูก่บัพืน้ดนิ มทีีด่นิมากๆ มสีระน�้า 
มหีนองน�้า มบีุง่ไหมใหญ่น้อย นี่จะเกี่ยวกบัที่ชมุชน
ราชธานีอโศกหรือไม่ ผมว่าเกี่ยวนะ 
 แต่ที ่นี ่ไม ่ใช ้ปรัชญาแข่งขันเสรี แต่เป ็น
ปรัชญาอีกแบบหนึ่งที ่ไม่ใช่ทั ้งคอมมิวนิสต์และ
สังคมนิยม ซึ่งสองปรัชญาลามไปถึงเกาหลีเหนือ
เกาหลีใต้รบกัน เกาหลีใต้กลายเป็นเสือตัวที่ ๔ 
แล้วก�าลังมาแรง อเมริกา อังกฤษ ยุโรป และ
ญี่ปุ่นบุกเข้ามาใช้เมืองไทย จะเปลี่ยนประเทศไทย
เป็นเมืองอุตสาหกรรมใหม่ เป็นนิกส์ NICS (New 
Industrialized Countries) ให้ได้ภายในปี ๒๕๒๕ 
ถ้าใครจ�าประวัติศาสตร์ได้ ปี ๒๕๒๕ เราจะเป็น
นิกส์ เป็นเสือให้ได้ 
 ผมยังจ�าได ้ถึงพระราชด�ารัสที ่ฝ ังอยู ่ ใน
วิญญาณผม พระองค์ท่านตรัสว่าการเป็นเสือนั้น
ไม่ส�าคัญ ส�าคัญที่เรามีความพอมีพอกินนี่แหละ
เป็นเป้าหมายส�าคัญ และถ้าประเทศไหนยึดถือ
ศรัทธาในความพอมีพอกิน ประเทศเหล่านั้นก็จะ
เป็นประเทศที่ยอดยิ่งยวด ท่านไปเปิดช่องบญุนยิม
ทีวีดู ช่องนี้เปิดพระราชด�ารัสนี้บ่อยมาก ช่องอื่น
ไม่ค่อยกล้าเปิดเพราะเขากลัวจะมีแค่พอมีพอกิน  
แต่พระเจ้าอยู่หัวท่านก็ลงท้ายด้วยว่า แบบคนจน 
นี ่แหละจะท�าให้เรามั ่งคั ่ง เราจะเป็นประเทศ
ก้าวหน้า แต่ไม่ต้องก้าวหน้าอย่างมาก แต่เราจะ
ก้าวหน้าไปเรือ่ยๆ ไปอย่างอะลุ่มอล่วยกันอย่างที่

}พระองค์ท่านตรัสว่าการเป็นเสือนั้นไม่ส�าคัญ	
ส�าคัญที่เรามีความพอมีพอกินนี่แหละ

เป็นเป้าหมายส�าคัญ
และถ้าประเทศไหนยึดถือศรัทธา

ในความพอมีพอกิน
ประเทศเหล่านั้นก็จะเป็นประเทศที่ยอดยิ่งยวด~
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ออกค่าย

ท่านตรัสไว้ เราจะไม่ติดต�าราที่เราเรียนมา 
 ผมเรียนต�าราการพัฒนาประเทศ เขาเรียก
ว่า  สเตจ ออฟ โกร๊ธ (Stages of Growth) ผม
เขียนแผนชาติมาตั้งแต่แก้แผน ๔ มาเขียนแผน ๕ 
ทฤษฎีที่ใช้เราลอกจากฝรั่งมา จริงอย่างที่พระองค์
ท่านรับสั่ง มันมีทฤษฎีบันได ๕ ขั้น สเตจ ออฟ 
โกร๊ธ เขียนโดย Rostow เราก็เรียนมา เดี๋ยวนี้
ก็ยังท�าตามกันอยู่ เขาเทียบความก้าวหน้าอย่าง
มากกับเรือบิน ผมใช้ภาษาเก่านะสมัยนี้เรียก
เครื่องบิน ผมเรียกเรือบินตามพ่อผม ที่จริงก็เป็น
เรือ เพราะเขาเรียกคณะท�างานของเขาว่า ครูว์ 
(crew) ที่แปลว่าลูกเรือ ขั้นที่หนึ่งจอดนิ่ง ๆ  แล้ว
ติดเครื่อง ติดเครื่องก็เผาผลาญน�้ามันแล้ว เทียบ
กับการพัฒนาประเทศ คือสร้างถนนหนทาง สร้าง
ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ สร้างเครื่องมือที่เรียก
ว่าอินฟราสตรั๊กเจอร์ (infrastructure) สร้างไป
เท่าไหร่ ๆ  ก็มีแต่จ่ายๆๆๆๆ รัฐบาลก็ไม่มีรายได ้
เหมือนเครือ่งบินจอดแล้วติดเครื่อง เร่งเครื่อง
ไว้ เสร็จขั้นที่สองปรับใบพัด ขั้นที่ ๓ เร่งความเร็ว 
ขั้นที่ ๔ เริ่มทะยานขึ้น นั่นแหละเป็นช่วงที่ตั ้ง 
บีโอไอ (BOI) ขึ้นมา  เชิญทั่วโลกมาลงทุน เงิน 
ต่างประเทศเริ่มเข้ามา ประเทศชาติเริ่มมีรายได้ 
และเริ่มมกีารค้าการขาย เริ่มเกบ็ภาษี รฐับาลเริ่มมี
รายได้ เงินตรากเ็ข้าประเทศ เป็นช่วงที่เราทะยาน
ทางเศรษฐกิจ ตัวเลขความเตบิโตพุง่เป็น ๗%  ๘% 
ถึง ๑๑ % แต่จนีเพิ่งเริ่มต้น เขาพุง่ตั้ง ๑๕% - ๑๗%   
นักเศรษฐศาสตร์เตือนระวงัอันตราย เพราะมัน 

โอเวอร์ฮีธ (overheat) การเร่งสปีดขณะเงิน
มาก มันมากขึ้นเรื่อยๆๆๆจะเกิดความร้อนขึ้นทาง
เศรษฐกจิ ความร�า่รวยไม่ใช่ไม่มผีลกระทบ ยิ่งรวย
เท่าไหร่เงินเฟ้อจะมากขึ้นเท่านั้น ข้าวของจะแพง
ขึ้น แต่ราคาสินค้าพื้นฐานทางการเกษตรจะขึ้น
ยาก มันตามไม่ทันจึงเกิดช่องว่างทางสังคมที่ห่าง
กันมาก สุดท้ายก็จะเกิดสงครามกลางเมือง
 นี ่คือข้อสรุปของระบบทุนนิยม งานวิจัย 
เหล่าน้ีมทีั้งงานพดูงานเขียนมากมาย ประเทศแรก
ในโลกที่ล่มสลายคือประเทศบราซิล เนื่องจากมี
การเปลีย่นจากระบบการปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหาร
ไปปลกูอ้อยเพื่อท�าแอลกอฮอล์ แล้วขายน�้ามนัทีท่�า
จากแอลกอฮอล์ สร้างความมั่งคั่งร�่ารวยขึ้นมาแต่
ประชาชนไม่มีอาหารจะกิน ขายกันแต่น�้ามัน ป่าก็
หมด แหล่งธรรมชาตหิมด แหล่งอาหารหมด เหลอื
แต่อ้อยที่ผลิตเพื่อท�าน�้ามัน ปั๊มน�า้มันเต็มไปด้วย
แอลกอฮอล์ กลายเป็นประเทศแรกที่ล้มละลาย 
 ในหลวงรัชกาลที ่๙ ของเราเกิดที ่อเมริกา 
เตบิโตที่สวิตเซอร์แลนด์ ทรงเหน็เหตกุารณ์ทั่วโลก
ว่าเกิดอะไรบ้าง ท่านรู้ตั้ง ๘ ภาษา อ่านได้ พูดได้ 
สือ่สารได้รู้เรือ่ง จึงรู้ความเป็นไปของโลกดี ท่าน
จึงบอกว่าไม่เอา ไม่อยากเป็นประเทศก้าวหน้า
อย่างมาก เพราะประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมาก
จะถอยหลังอย่างน่ากลัว ท่านจึงไม่เอา ไม่เป็น
นิกส์ คนกลุ่มหนึ ่งอยากเปลีย่นเป็นสังคมนิยม
เป็นคอมมิวนิสต์ ยึดธนาคาร ยึดที่ดินเป็นของ
รัฐทั้งหมด ส่วนประเทศเราเปิดเสรีมาตั้งแต่เริ่ม

}ในหลวงรัชกาลที่	๙	ของเราเกิดที่อเมริกา 
เติบโตที่สวิตเซอร์แลนด์

ทรงเห็นเหตุการณ์ทั่วโลกว่าเกิดอะไรบ้าง
ท่านรู้ตั้ง	๘	ภาษา	อ่านได้	พูดได้	สื่อสารได้รู้เรื่อง	
จึงรู้ความเป็นไปของโลกดี	ท่านจึงบอกว่าไม่เอา

ไม่อยากเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมาก
เพราะประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมาก

จะถอยหลังอย่างน่ากลัว~
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ตั้งประเทศ ใครใคร่ค้าช้าง ค้า ใครใคร่ค้าม้า ค้า  
ดูแลกันด้วยระบบคุณธรรม สังคมไทยเป็นสังคม
เอือ้เฟื้อเฟือฟาย ในสังคมบวร บ้านคือชาวบ้าน
ร้านตลาดทั้งหมด วัดหมายถึงพระ โรงเรียน คือ 
ครบูาอาจารย์ แม้แต่วัดของศาสนาอื่น ไม่ใช่เฉพาะ
วัดพุทธ  จะเป็นคริสต์ อิสลาม ก็ทรงโปรดฯ ให้มา
ตั้งบนแผ่นดินนี้ได้ อยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร
ของพระองค์ท่านเช่นกัน ทรงครองราชย์ยาวนาน
ที่สุด ๗๐ ปี และทรงงานหนักต่อเนื่องมาตลอด 
 ผมเข้าไปรับใช้พระองค์ท่าน ช่วงที่ท่านทรง
พระชนมายุห้าสิบกว่าพรรษา  ยังทรงมีพระ
พลานามัยแข็งแรง เสด็จไปไหนก็ทรงงานจน 
ดกึด่ืน ตอนนั้นผมยงัเป็นข้าราชการเดก็ ๆ  ไม่ค่อยรู้
อีโหน่อีเหน่ ว่ิงตามท่านดกึ ๆ  ดืน่ ๆ  กว่าจะได้กนิข้าว
เย็นปาเข้าไปสี่ทุ่มเช่นเดียวกัน ใครก็ตามที่เสด็จ
ตามพระองค์ท่านเวลาทรงงาน ก็ได้รับการดูแล
ด้วยพระเมตตา นี่คือกษัตริย์ที่โลกยกย่อง รับสั่ง
ว่าไม่อยากเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมาก ให้ท�า
แบบคนจนนี่แหละ ท�าแล้วจะมั่งคั่ง ประเทศเรา
มัง่คัง่และเป็นจุดยุทธศาสตร์ ทีใ่คร ๆ  ก็อยากได้
ประเทศเรา ดูย้อนหลังไปช่วงอังกฤษและอเมริกา
ออกล่าอาณานิคม เขาอยากได้ประเทศเราเพราะ
มั่งค่ัง แต่ไม่มเีงิน ไม่ใช่ม่ังคั่งด้วยเงนิ แต่ม่ังคั่งด้วย
พืชพันธุ์ธัญญาหาร 
 เมือ่กีพ้่อท่านพูดว่าทีชุ่มชนราชธานีอโศกมี

สัปปายะถึง ๔ อย่าง เสนาสนะสัปปายะ อาหาร 
สัปปายะ บุคคลสัปปายะ และธรรมะสัปปายะ นี่
คือความหมายเดียวกับความมั่งคั่งของในหลวง 
ร.๙ ซึ่งก็คือมั่งคั่ง ๔ ประการนี้ สัปปายะแปลว่า
มันหาง่าย มันสบาย มีแต่ที่ดี ๆ  อาหารดี ๆ  บุคคล
ดี ๆ  มีคุณธรรมที่จะชี้น�าสังคม อันนี้คือความมั่งคั่ง
ในความหมายของในหลวงรชักาลที่ ๙ ไม่ได้วัดด้วย
เงินหรือ GDP ที่รวยแล้วล่มสลายในที่สุด แต่ทิฏฐิ
คนไม่ใช่จะเปลี่ยนง่าย ทิฏฐิสามัญญตาเป็นเรื่อง
ยากในประเทศนี้  แต่ขณะนี้มนัลงตวัทั้ง ๔ ประการ 
 ผมรับหน้าที่ครั ้งแรกไปถวายสัตย์ปฏิญาณ
เป็นรัฐมนตรีหน้าใหม่ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ 
ท่านเสด็จพระราชด�าเนินมาประทับยืนและตรัส
ออกมาจากพระทัยท่าน เป็นที่ประทับใจของทุก
คน พระองค์ท่านตรัสโดยสรุปว่าเรามีในหลวง
รัชกาลที่ ๙ ท่านทรงรับรู้ทุกเรื ่องราว และได้
พระราชทานแนวทางต่าง ๆ  ไว้มากมาย ให้ท�าตาม
รัชกาลที่ ๙ เถอะ แล้วประชาชนจะมีความสุข จะ
เชื่อถือศรัทธา (ท่านใดสนใจอ่านรายละเอียดได้
ในออนไลน์) ทุกคนปลาบปลื้มว่าเวลาอีกหนึ่งปี
ตามโรดแมปนี้เราจะทุ่มเทชักชวนคนไทยทุกหมู่
เหล่าท�าตามที่ในหลวงรชักาลที่ ๙ ตรสัไว้ ทรงสอน 
ทรงเขียนหนังสือและทรงท�าให้ดูเป็นตัวอย่างไว้
แล้วสี่หมื่นกว่าเรื่องในสี่พันกว่าโครงการ  
 ปีหน้าในระหว่างวันที่ ๓-๔-๕ ธันวาคม กะไว้

}พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	๑๐
ท่านเสด็จพระราชด�าเนินมาประทับยืน

และตรัสออกมาจากพระทัยท่าน
เป็นที่ประทับใจของทุกคน	พระองค์ท่านตรัส

โดยสรุปว่าเรามีในหลวงรัชกาลที่	๙
ท่านทรงรับรู้ทุกเรื่องราว	และได้พระราชทาน

แนวทางต่าง	ๆ 	ไว้มากมาย
ให้ท�าตามรัชกาลที่	๙	เถอะ

แล้วประชาชนจะมีความสุข~
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ก่อน เราจะจัดงานมหกรรมครั้งยิ่งใหญ่ เราจะคุย
กับกระทรวงการต่างประเทศ ที่จริงผมคุยกับท่าน
รัฐมนตรีดอนไว้แล้ว เพราะพบกันทุกวันอังคาร
เพื่อประชุม ครม. ท่านบอกเราจะท�าเต็มที่ เพราะ
คนทั่วโลกเขาศรัทธาจะท�าตามพระเจ้าอยู่หัวไทย 
ท�าแล้วประโยชน์ไม่ใช่เป็นของพระมหากษ้ตริย์
ของเรา ผู้ได้ประโยชน์คือคนท�าเอง ประเทศของ
เขาเองและโลก เราจะชักชวนกันท�าตามพระองค์
ท่าน  ๕ ธันวาคม ไม่ใช่เป็นเพียงวันพระราชสมภพ
ของพระองค์ท่านเท่านั้น แต่องค์การสหประชาชาต ิ
(UN) ก�าหนดเป็นวันดินโลกด้วย 
 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะท�าตามพระองค์
ท่าน ๑ ปี ต่อไปนีจ้ะเป็นวนัสุกดิบคือเตรียมงาน
กันทั้งปีเพื่อท�าให้งานนทิรรศการครั้งนี้ยิ่งใหญ่ เรา
ไม่เน้นกระดาษ จะเน้นนิทรรศการชีวติจรงิทีอ่ยูบ่น
ดิน เข้ามาในงานนี้ไปดู ไปดม ไปเด็ด  ไปดื่มได้จริง 
ๆ ต้องท�าให้ได้อย่างนั้น แล้วจะไม่รื้อออกอีก จะให้
อยู่บนแผ่นดินนี้ตลอด  ให้สมกับที่เป็นวันดินโลก 
ดนิอุดมสมบูรณ์จะคืนมา ดนิจะมขีดีความสามารถ 
อุ้มน�้าไว้ในดิน นี่คือเป้าหมายหนึ่งปีข้างหน้า ผม
ว่าชาวอโศกทุกศนูย์ทุกข่ายจะช่วยจัดงานวนั 
ดินโลกนี้ เอาซัก ๓ วัน ผมก็จะชักชวนไปเรื่อยๆ 
เมื ่อถึงเวลาจะใช้อ �านาจทางกฎหมายภายใต้
รัฐมนตรี ๓ คนที่จะปรึกษาหารือกัน ออกค�าสั่ง
ให้ทุกกรมในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒๒ 

หน่วยงานให้ท�าเรื่องนี้ให้เต็มแผ่นดินให้ได้ ส่วนจะ
จดัที่ไหนเหมาะสมกค่็อยเลอืกดอูกีทจีากเสนาสนะ 
สัปปายะ บุคคลสัปปายะ อาหารสัปปายะและ
ส�าคัญทีสุ่ดมีธรรมะสัปปายะก็จะเลือกที่นัน่เป็นที่
แสดงฤทธิ์ วันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์
ไทย แล้วเราจะไปจัดทั ่วโลก ไม่ใช่จัดเองแต่
กระทรวงต่างประเทศและฝ่ายต่างประเทศของ
กระทรวงเกษตรฯ ซึ่งมีเน็ตเวิร์กอยู่ทั่วโลก เรื่อง
นี้เขาเก่ง เราไม่เก่ง ของเราเน้นไปท�าในประเทศ
เพื่อนบ้านอย่างประเทศลาว เราจะไปก่อนเพราะ
เราช�านาญภาษาลาว 
 เพราะฉะนั้นวันดินโลก  รักดินต้องรักน�้าก่อน 
เราดแูลพระแม่ธรณ ีดแูลแผ่นดนิ ทีน่ีม่โีรงปุย๋ทีจ่ะ
ท�าให้ดินมีชีวิตชีวา ท�าให้ไส้เดือนลุกมาเต้นระบ�า
ร�าฟ้อน ท�าให้แผ่นดินนี้อุดมสมบูรณ์ เดี๋ยวจะขอ
อนญุาตไปเยี่ยมโรงปุย๋ ที่จรงิไปดหูลายรอบแล้ว แต่
วันนี้อยากชวนคนไปเยี่ยมไปดู ที่นี่มีโรงปุ๋ยที่ใหญ่ 
ตั้งแต่เริ่มต้นดินดี น�้าดี มีน�้าตก เห็นแล้วอัศจรรย์ 
เนรมิตแท้ ๆ  เห็นด้วยไหม ใครเป็นคนเนรมิต พวก
คุณบอกว่าพ่อครู	 พวกคุณนั่นแหละคนท�า	 ยัง
ไม่รู้ตัวอีก พ่อท่านแนะน�าสั่งสอนบอกชี้ ผมเห็น
พวกคณุนั่นแหละลงมอืท�ากนัเหยง็ ๆ  ผมดจูากช่อง 
บุญนิยมทีวี
 (พ่อครูแทรก :  ไม่ใช่เขาไม่รู้ตัว แต่เขาไม่หลงตัว)
 พวกคุณไม่หลงตัว ที่พวกคุณท�านั้นรู้อยู่ แต่

}เราจะท�าตามพระองค์ท่าน	
๑	ปีต่อไปนี้จะเป็นวันสุกดิบคือเตรียมงานทั้งปี

เพื่อท�าให้งานนิทรรศการครั้งนี้ยิ่งใหญ่
เราไม่เน้นกระดาษ	จะเน้นนิทรรศการชีวิตจริง
เข้ามาในงานนี้ไปดู	ไปดม	ไปเด็ด		ไปดื่มได้จริง	
ต้องท�าให้ได้อย่างนั้น	แล้วจะไม่รื้อออกอีก

จะให้อยู่บนแผ่นดินนี้ตลอด
ให้สมกับที่เป็นวันดินโลก~
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ยกความดีให้พ่อครูที่เป็นผู้ออกความคิด ปลุกจิต
วิญญาณ สอนแล้วลงมือท�าเป็นตัวอย่าง เราก็ได้
บรรลุคุณงามความดีตาม ที่จริงในหลวงรัชกาล 
ที่ ๙ ก็เช่นกัน ทรงออกความคิด ปลุกจิตวิญญาณ
ให้คนไทยลงมอืท�า พระองค์เสดจ็ไปทกุแห่งทกุอณ ู
คนไทยไม่เร่งท�าตามจนพระองค์ท่านไม่อยู่กับเรา
แล้ว จะเสียใจร้องไห้ไปอกีซกัปีหรือจะลงมือท�า
ทั้งปีอย่างที่พระองค์ท่านท�าให้ดู อย่าไปคิดทฤษฎี
ใหม่ขึ้นมาเลย สิ่งที่รับสั่งไว้กว่า ๔๐ ทฤษฎี ยัง
ไม่ท�าไม่รู้เรื่องเลยสักเรื่องเดียว แต่พระองค์ท่าน
ไม่ติดต�ารา ท่านสอนว่าอย่ายึดต�าราให้ประยุกต ์
ใช้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคม สังคมวัฒนธรรมที ่
แตกต่างก็แยกออกไป    
 พระองค์ท่านรับสั่งว่างานเรายังไม่เสร็จ งาน
เก็บเมล็ดพันธุ์หนึ่ง งานดินอีกหนึ่ง ยังไม่เสร็จ 
ไม่จบ พระองค์ท่านทรงได้รับรางวัลดินโลก ทรง
เผยแพร่เรื่องดินที่ทรงท�าแต่ยังไม่ทั่วถึง เรื่องน�้า
ก็ทรงจัดการสร้างทั้งเขื่อนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 
ขนาดเลก็ และชวนให้ชาวบ้านเกบ็น�้าไว้ในหมูบ้่าน
ตัวเอง ในที่ดินส่วนตัวขนาดจิ๋ว ทรงให้ท�าทั่วทั้ง
แผ่นดนิ เรียกว่าหลมุขนมครก แต่คนไม่เข้าใจ เรื่อง
น�้ายังไม่เสร็จ เรื่องดินก็ยังไม่จบ เรื่องเมล็ดพันธุ์ก็
ยังไม่เสร็จ ทรงคาดหวังว่าชาวบ้านจะลุกขึ้นมามี
ความรู้ มีความเข้าใจและเกิดจิตวิญญาณที่จะเก็บ
เมล็ดพันธุ์ เพราะเป็นเรื่องส�าคัญของมนุษยชาติ 
ส่วนเรื่องพัฒนาคน คนเราต้องมีธรรม ถ้าคุณไม่
ลดกิเลส ไม่มทีางกูป้ระเทศได้ ต่อให้คณุรวยข้ึนอกี
ร้อยเท่า ปัญหาก็ยิ่งมากเป็นทวีคูณตามเงิน ยิ่งมี
เงินมากเท่าไหร่ ชีวิตยิ่งล�าเค็ญมากเท่านั้น 
 พระพทุธเจ้าทรงสอนให้เหน็ว่าการทิ้งทกุอย่าง
แล้วมาจนเป็นชีวิตที่ยิ ่งมีคุณค่าประโยชน์เหลือ
เกิน และพระเจ้าอยู่หัวก็ตรัสย�้า พ่อครูก็ชวนมา
พิสูจน์ ก็มีคนมาท�าตาม นี่คือทางรอดของโลกใบนี้
จริง ๆ  ความร�่ารวยน�าพาสู่การท�าลายดิน ท�าลาย
น�้า ท�าลายอากาศและที่ส�าคัญได้ท�าลายธรรมะใน
จิตวิญญาณของมนุษย์อย่างน่ากลัวที่สุด เขาไม่รู้
ว่าการสะสมความมั่งคั่ง การสะสมที่ดินไว้มาก ๆ

ท�าให้คนอืน่ๆไม่มทีีท่�ากนิ กอบโกยสะสมทกุอย่างไว้
กบัตวัเอง คนอื่นกอ็ดอยากไปเรื่อยๆ เรื่องธรรมดา
แค่นี้ คนก็ยังไม่รู้ เข้าใจไม่ได้ แล้วก็สะสมเข้าไป
จนโลกแทบจะไม่มีอะไรเหลือ ไปดูประเทศร�่ารวย
สิ เขาสะสมอะไรๆไว้มากมาย 
 ทฤษฎีใหม่ทีส่ร้างขึน้มาจากปรัชญา ทีไ่ด้
จากประสบการณ์ที่ทรงงานของในหลวงรัชกาล
ที๙่ ซึง่ผมจะแบ่งงานเป็น ๙ ขัน้ตอน ขัน้ทีห่นึง่ 
ท�าอย่างไรให้มีกวฬิงการาหารหรืออาหารใส่ปาก 
เอาหยาบๆง่ายสุดก็คือ ท�าอย่างไรถึงจะมีอาหาร
ใส่ปาก ขั้นที่สองท�าอย่างไรจะมีของใช้ มีเสื้อผ้า
อาภรณ์ มียาสระผม น�้ายาล้างจาน ซักผ้า  ล้าง
ตัวล้างเท้า  มีเครื่องอุปโภค หรือเครื่องใช้ ขั้นที่
สาม ท�าอย่างไรจะมทีี่อยูอ่าศยัพอได้หลบแดดหลบ
ฝน ได้ท�าการท�างาน  ตอนนี้เห็นชัดว่ากระแสที่วิ่ง
หาเงินจะไปไม่รอด เขาก�าลังจะถึงทางตัน ผมดู ๆ  
แล้วไม่เกินสามปีจะมีเหตุวิกฤตที่น่ากลัวมาก ยิ่ง
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าแบบทวีคูณ ไปอ่านหนังสือ
เรื่อง มัวส์ลอว์ Moor’s Law ที่กล่าวว่าความ
ก้าวหน้าอย่างรวดเรว็ของเทคโนโลย ีท�าให้คนกลุม่
เล็ก ๆ  ได้ประโยชน์ไป แต่คนกลุ่มใหญ่จะไร้ที่พึ่ง 
คอยดู  เทคโนโลยีรุ่นต่อ ๆ  ไปคนแค่สบตากัน เขา
จะรู้เลยว่าคุณชอบอะไร เขาจะขายมันให้คุณ อัน
นี้เรียกว่า บิ๊กดาต้า (big data) มันเข้ามาแล้ว มัน
ครอบคลมุถงึลกูเราด้วย เขาสามารถรูใ้จลกูเราว่า
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ชอบอะไร แล้วส่งโฆษณาเข้ามา ลกูเรากด็ิน้พราด 
ๆ อยากได้ เดี๋ยวนี้เด็กสามขวบสามารถสั่งซื้อข้าว
ของผ่านมือถือจากโลกออนไลน์เองได้ พ่อแม่กจ่็าย
ตังค์ จากนั้นก็เป็นหนี้เป็นสิน โดนยึดบ้าน ยึดรถ 
ฯลฯ เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ท�าให้ค้าขายได้ทั่วโลก 
รฐับาลไม่มีปัญญาไปตามเกบ็ภาษ ีเพราะมนัรกุเรว็
เหลอืเกนิตามทฤษฎีของมวัส์ แต่ปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียงที่แท้ที่แปรเป็นการปฏิบัติได้ จะเป็นที่พึ่ง
ของมนุษยชาติได้จริง ก็ขอบอกให้คนไทยได้รับรู้ 
บอกกับชาวโลกที่เขาศรัทธาบ้านเราอยู่ไม่ใช่น้อย 
มีหลายสิบประเทศ ที่เขาก็จะท�าที่พึ่งไว้ส�าหรับคน
ที่จะมาอยู่กันอย่างพี่อย่างน้อง นี่คือที่อยู่อาศัย 
 ขั้นที่ ๕ หันไปดูสภาพแวดล้อมรอบ ๆ  ไปดู
ตลาดที่มีคนอยู่กันแน่น แออัด มีแต่กลิ่นเหม็น 
ต่างกับชุมชนที่นี่ กลิ่นหอมโชยมาจากดอกไม้ป่า 
สภาพแวดล้อมดีอย่างนี้จะไปหาที่ไหน หาไม่ง่าย
เลย ต้องมีให้มาก นี่คือที่อยู่อาศัยอันเป็นพื้นฐาน
ให้ชวิีตอยู่รอด เท่านั้นยงัไม่พอ ยงัไม่เรยีกว่าความ
เจริญ ขั้นที่ ๖ มนุษย์ที่เจริญต้องรู้จักท�าทานแบ่ง
ปัน ผมคิดถึงแม่ ตื่นแต่เช้าหงุข้าว ผมจะตกัข้าวมา
กิน แกบอกไม่ได้...บาป แล้วตักข้าวแยกไว้ต่างหาก
เพื่อถวายพระ แล้วแบ่งให้ปูย่่าตายายก่อน ที่เหลอื
พวกเราค่อยมาแบ่งกนักนิ แม้แต่สตัว์เรากต้็องแบ่ง
ให้มัน นี่คือความเจริญก้าวหน้าของสังคม สังคม
ไทยที่เจริญต้องมีการแบ่งปัน ในหลวงท่านอยาก

เห็นสังคมไทยเป็นอย่างนี้ ขั้นที่ ๗ รู้จักแปรรูปจะ
เก็บไว้ได้นาน หลังจากนั้นจึงค่อยเอาไปขาย ผม
เห็นจากที่นี่บ้าง จากสื่อบุญนิยมทีวีบ้าง แปรรูป
ไว้หลายอย่างที่เก็บไว้ได้เป็นปีๆแล้วค่อยเอาไป
ขาย จะตั้งราคาเท่าไหร่ก็ได้ จะใช้อ�านาจต่อรอง
เพื่อเอารวย รวยง่ายนิดเดียว และไม่ต้องไปแข่ง
กบัใคร แค่แบ่งไปท�าระบบการค้าบญุนิยม ๔ ระดบั 
ขายสู้กับเขาด้วยราคาต�่ากว่าตลาด ผมเห็นที่นี่
ขายปุ๋ยกันตั้งแต่ขายต�่ากว่าตลาดจนถึงให้ฟรีแล้ว 
แบ่งปันกันแบบไม่แลกลาภด้วยลาภคืนมา ซึ่งเป็น
เรื่องละเอียดลึกซึ้งของมนุษย์ที ่เป็นตัวอย่างได ้
จรงิ ๆ  ขอย�้าว่าท�าได้อย่างมนษุย์ตวัเป็น ๆ  มใีนตวัคน 
จริง ๆ  มีเต็มไปหมด และไม่ใช่ที่นี่ที่เดียว แต่มีใน
ชุมชนทุกแห่งของชาวอโศก ขั้นที่ ๘ ค้าขายที่เป็น
ความเจริญ ยิ่งค้าขายยิ่งได้บุญ ส่วนที่ยิ่งค้าขาย
ยิ่งรวยเงินสะสมนั้น หาบาปใส่ตัว ไม่ใช่การค้าที่
เป็นธรรม แต่ที่นี่เป็นการค้าที่มธีรรม เกดิขึ้นได้จรงิ  
อันนี้ไม่ธรรมดา สุดท้ายเราไม่ได้แอบอยู่คนเดียว
แบบไอโซเลชั่นนิสต์ (isolationist) ปิดชุมชนไม่ให้
ใครเข้าออก แต่เราเปิดกว้างให้เห็นทั้งโลกว่าโลก
จะรอดจากไคลเมท เชนจ์ อแดปเตชั่น (climate 
change adaptation) ที่นี่แหละเป็นตัวอย่างการ 
อแดปเตชั่น (adaptation) ตอนจบขออ่าน มผีูอ้ตุส่าห์
ตั้งใจเขียนมาอย่างดี ไม่อ่านเดี๋ยวบาป 
 “……การเปิดตลาดประชารัฐครั้งนี้ที่ชุมชน
ราชธานีอโศกจะเห็นว่าแม่ค้า ผู้ประกอบการจะ
ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ซื ้อ เพราะเป็นผู้ไม ่
เอาเปรียบ สินค้าที่น�ามาจ�าหน่ายก็เป็นสินค้าที่มี
หลกัประกนัว่าไม่มสีารพษิ ที่น่ีไม่ต้องออกกฎหมาย
ห้ามน�าเข้าสารพษิ เราห้ามกนัเองด้วยจติวิญญาณ
ของเรา จึงเป็นตลาดของคนจนที่หวังจะเป็นที่พึ่ง
อันยั่งยืนของประชาชนทั่วไป.......”  
 บัดนีไ้ด้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดงาน
เพือ่ฟ้าดิน ๖๑ และตลาดประชารัฐคุณธรรม ณ 
บัดนี้ ขอบพระคุณอย่างสูงครับ กราบนมัสการ 
พ่อครูครับ

งานเพื่อฟ้าดิน ๖๑ และตลาดประชารัฐคุณธรรม
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 โลกต้องโศกเศร้ากับระเบิดปรมาณู	(Atomic	Bomb) ที่เข่นฆ่าชีวิตของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันให้ล้มตายได้ 
คราวละเป็นแสน ๆ  คน แต่ไม่น่าเชื่อว่า บอมบ์ออฟเลิฟ	(Bomb	of	love) ซึ่งไอน์สไตน์ระบุว่า.. “..ความรัก 
เป็นอุปกรณ์ที่มีแสนยานุภาพพอที่จะท�าลายความเกลียดชัง ความเห็นแก่ตัวและความโลภ ซึ่งย�่ายี
โลกได้อย่างราบคาบ” จะมาเกิดขึ้นในเมืองไทย เป็นระเบิดแห่งความรักที่เป็นการแสดงออกของประชาชน
คนไทย ที่แสดงออกต่อพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ของเราอย่างระเบิดเถิดเทิง  เป็นระเบิดแห่งความรักตามที่
ไอน์สไตน์ได้เขียนไว้ เป็นเรื่องเกิดไม่ได้ง่ายๆ เป็นเรื่องมหัศจรรย์ในโลก ไม่รู้ว่ากี่ยุคกี่สมัย กี่กัปกี่กัลป์จะเกิดได ้
แสดงออกมาให้เห็นจริงจัง
 ปรากฏการณ์	(phenomenal) ที่ย่ิงใหญ่ในครั้งนี ้ไม่ได้เกิดช่ัววูบช่ัววาบเดี๋ยวเดยีว แต่เกิดตดิต่อเช่ือมโยง 
กันเป็นปี กระจายกว้างออกไปทั่วประเทศ  เป็นคณุลกัษณะของความรกัที่คนไทยรูว่้าควรรกัอะไร แล้วแสดงออก 
เป็นความรู้ที่ไอน์สไตน์เข้าใจ แล้วก็บอกว่าความรักชนิดนี้ยากที่จะเข้าใจ (ยากกว่า E=mc2 ซึ่งก็ยากจะอธิบาย
อยู่แล้ว) เราคงต้องมาถอดรหัสกันว่า ความรักที่สูงส่งและยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายนั้นเป็นเช่นใด 

¤ ท ่ีเราต้องเดินเร็ว ต้องไปเร็ว เพราะว่าความทุกข์ยาก
ของประชาชนไม่เคยรอใคร”...ร.๙

¤ ความรักเป็นพลังที่ทรงอานุภาพที่สุดที่มีอยู่ 
เพราะมันไม่มีขีดจ�ากัด...ไอน์สไตน์

¤ ที่ใดมีความรักความเมตตา ที่นั้นมีพระเป็นเจ้า…คานธี
¤ มีรัก ๑๐๐ ทุกข์ ๑๐๐ มีรักน้อยทุกข์น้อย ไม่มีรักไม่มีทุกข์เลย

…พ่อครูสมณะโพธิรักษ์

ความรักของพระโพธิสัตว์
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ความรักของในหลวง	ร.๙
(รักแท้ แด่...ปวงประชา!) 

¤  เพราะ	“รัก”		จึงเข้าใจ..เข้าถึง..และพัฒนา
 m ในหลวงร.๙	 ทรงรู้จักประเทศไทยได้เป็น
อย่างดีจาก..“ความรัก”	ที่มีต่อประชาชน “เมื ่อ
ข้าพเจ้าเป็นนักเรียนอยู่ในยุโรป ข้าพเจ้าไม่เคย
ตระหนักว ่าประเทศของข ้าพเจ ้าคืออะไรและ
เกีย่วข้องกับข้าพเจ้าแค่ไหน ไม่ทราบตราบกระทั่ง
ข้าพเจ้าได้เรยีนรู้ท่ีจะรกัประชาชนของข้าพเจ้า   เมื่อได้ 
ติดต่อกับเขาเหล่านัน้ ซึง่ท�าให้ข้าพเจ้าส�านึกใน 
ความรักอันมีค่ายิ่ง ข้าพเจ้าไม่เป็นโรคคิดถึงบ้านที่ 
จริงจังอะไรนัก แต่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้โดยการท�างาน 
ที่นี่ว่า ที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้ คือการได้อยู่ท่ามกลาง
ประชาชนของข้าพเจ้า นั่นคือคนไทยทั้งปวง”
 (จากพระราชนพินธ์เรื่อง “เมื่อข้าพเจ้าจากสยาม

สู่สวิตเซอร์แลนด์”)

 m ความตั้งพระราชหฤทัยในการดูแลอาณา 
ประชาราษฎร์ มีมาตั้งแต่ทรงขึ้นครองสิริราชสมบัติ 
ดังพระราชบันทึก เมือ่ครั้งเสด็จฯไปทรงศึกษาต่อที่
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในวนัที่ ๑๙ ธนัวาคม ๒๔๘๙

 “..ถ้าประชาชนไม่ละทิ้งข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้า
จะละทิ้งประชาชนอย่างไรได้..”
  ¤ เพราะ “รัก” จึงมีแต่ให้..ให้..และให้ แต่
ถ่ายเดียว!
 m และในการมพีระราชด�าร ิไม่มเีลยสกัเรื่องที่ 
จะแสดงว่าทรงรับเอาประโยชน์ส่วนพระองค์แม้
พสกนิกรจะเต็มใจถวาย สมัยจอมพลถนอมเป็น
นายกฯ คราวหนึ่งประจวบโอกาสครองราชย์ครบ 
๒๕ ปี (พ.ศ.๒๕๑๔) รฐับาลจะสร้างพระบรมราชา- 
นุสาวรีย์และถาวรวัตถุใหญ่โต “ที่สุดในประเทศ” 
ถวาย  รบัสัง่ว่า “สิน้เปลอืงและไม่เป็นประโยชน์
แก่ประชาชน	สร้างถนนกันรถติดดีกว่า”  
 นี่คือที่มาของ “ถนนรัชดาภิเษก” (ดร.วิษณ ุ
เครืองาม)
 สมัยนายกฯ ทักษิณ เคยกราบบังคมทูลว่า..
 เมื่อประทับรักษาพระองค์ที่วังไกลกังวลอย่าง
นี้รัฐบาลจะขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต 
ให ้ส�านักพระราชวังปรับปรุงวงัไกลกังวลให ้ 
สะดวกสบายสมกับที่จะใช้เป็นที่ประทับยาวนาน 
รวมทั้งจะปรับปรุงโรงพยาบาลหัวหินให้ทันสมัย
พร้อมทุกประการ
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 รบัสั่งว่า การปรบัปรงุโรงพยาบาลเป็นประโยชน์
แก่ทุกคน ถ้ามีงบกค็วรท�า แต่การปรบัปรงุวังไกล-
กังวลเป็นเรื่องพระส�าราญ “แค่นี้ก็พออยู่พอเพียง
แล้ว”
 

  ¤ จะทุกข์ทรมานแค่ไหนกท็นได้ เพราะ...รกั!
 m “ขอรอไว้ก่อนนะ	ฉันทนได้	 วันนี้ขอไปดู
ราษฎรและช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องน�้าท่วมก่อน”
 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดชฯ 
รบัสั่งตอบทันตแพทย์ที่กราบบงัคมทลูว่า อาจต้องใช้
เวลา ๑-๒ ชั่วโมง ในการถวายการรักษาเนื่องจาก
พระทนต์ (ฟัน) หัก แต่ในเวลานั้นกรงุเทพมหานคร 
ประสบภัยน�้าท่วมปี พ.ศ. ๒๕๒๘
 ทรงนึกถึงแต ่ประชาชน แม ้กระทั ่งวันที ่
พระองค์ทรงก�าลังจะเข้าห้องผ่าตัดกระดูกสันหลัง 
ในอีก ๕ ชั่วโมง (๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙) ยังทรงรับสั่ง 
ให้ข้าราชบริพารไปติดตั้งคอมพิวเตอร์ เดินสาย 
ออนไลน์ ไว้ เพราะ ก�าลงั มพีายเุข้าประเทศ พระองค์ 
จะได้มอนิเตอร์เผื่อน�้าท่วมจะได้ช่วยเหลือทัน
 m  “ยุงชมุมากเลย	ไปยนืดแูผนท่ี	เลยโดนยงุ 
รุมกดัขาทัง้สองข้าง	 กลับมาขาบวมแดง	ไป
สกลนครกลับมาแล้วถึงได้ยุบลง	 มองเห็นเป็น
ตุ่มแดง	 นับดูได้ข้างละร้อยห้าสิบตุ่ม		 สองข้าง
รวมกันสามร้อยพอดี”
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งเล่าเรื่อง
ถูกยุงกัดขณะทรงงานในพื้นที่
 m “ที่เราต้องเดินเร็ว	ต้องไปเร็ว	 เพราะว่า 
ความทุกข์ยากของประชาชนไม่เคยรอใคร”		
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
รบัสั่งต่อผู้รับใช้เบื้องพระยคุลบาท ที่กราบบังคมทลู
ถามว่า เหตุใดพระองค์จึงต้องทรงพระด�าเนินเร็ว 
 “พระเจ้าอยู่หัวยังต้องเหนื่อย	 ต้องล�าบาก
ทุกวันน้ีเพราะว่าประชาชนยังยากจนอยู่เมือ่
ประชาชนยากจนแล้ว	 อิสรภาพเสรีภาพเขา
จึงไม่มี	 และเมื่อเขาไม่มีอิสรภาพ	 เขาก็เป็น
ประชาธิปไตยไม่ได้”	 (พระราชด�ารัสถึงเหตุผลที่
พระองค์ทรงงานหนัก)

  ¤ ปรากฏการณ์พิเศษเหตุให้เกิดระเบิดรัก 
(Bomb of love)
 พ่อครสูมณะโพธริกัษ์ มองปรากฏการณ์พเิศษ
ที่เกิดระเบิดรัก (Bomb of love) ในครั้งนี้ว่า... 
“ท�าไมประชาชนจึงรักในหลวง? เขารักอะไรของ
ในหลวง? ไม่ใช่รักในตัวตนร่างกาย แต่เป็นความ
รักสิ่งประเสริฐ ในสิ่งที่ในหลวงทรงงานหนักมา
ตลอด ๗๐ พรรษา ซึ่งทุกคนปฏิเสธไม่ได้ถึงคุณค่า 
คุณงามความดีที ่ครบพร้อมที ่ได้ทรงแสดงออก
มา แม้แต่คนทั่วโลกก็รับรองว่าพระองค์เป็นผู้ที่มี 
พระจริยวัตรอันต้องเอาอย่าง จึงเกิดเป็นพลัง
ยอมรับนับถือเทิดทูนบูชา ตอนนี้การให้ การเสีย-
สละก�าลงัระเบดิเป็น Bomb of love ทกุคนมแีต่จะ
เสยีสละ จะให้ เสยีสละเวลา-เสยีสละแรงงาน-สละ
ทรพัย์สนิเงนิทองข้าวของเพื่อแสดงความอาลยัรกั
ต่อพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ที่สวรรคตไป
 	 พลังงานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ที่ได้เกิด
จากในหลวงพระองค์นี้	จนประชาชนคนไทยได้มี
ปัญญารู้แล้ว	และได้พากันแสดงออกมาเรือ่ย	ๆ 	
โดยเฉพาะในวนัที่	๕	ธนัวาฯ	ของทกุ	ๆ 		ปี		พลงังานนี้ 
จึงได้กลายเป็น	A	bomb	of	love		
 สิ่งที่ประเสริฐสุดได้เกิดขึ้นแล้ว ในยุคนี้กัปนี ้
ให้อภิวัฒน์กันต่อไป
 อาตมามั่นใจว่าสิ่งประเสริฐก�าลังเกิด แล้ว
ก็จะต้องช่วยกันท�าให้ยาวนาน สร้างความรักอัน 
ยิ่งใหญ่ออกไปเรื่อยๆ ถ้ารกัษาสภาพนี้เอาไว้ได้ มนั
จะสามารถอธบิายสิง่ประเสรฐิทีก่�าลงัเกดิข้ึน   แล้ว
กจ็ะต้องช่วยกนัท�าให้ยาวนาน  คนจะมาศกึษาวิจัย
ว่าพฤตกิรรมมนุษย์น้ี  ที่เกดิจากจิตวิญญาณแล้วมา
แสดงออกอันนี้ มันสะท้อนสะท้านใจทั้งนั้น ทุกคน 
มีแต่อยากจะให้-ให้-ให้ คนที่มารับสิ่งที่เราให้ได้
เราก็ปลาบปลื้ม จนกระทั่งเราต้องร้องไห้ แต่เรา
ต้องไม่ประมาท ต้องช่วยกนัเสรมิสานพลงังานน้ีให้ 
แข็งแรง เป็นตวัตั้งให้อภิวัฒน์ต่อไป เพื่อประโยชน์
ของมวลมนุษย์โลก
 ทุกอย่างมีแต่การเสียสละและการให้ ทุก
ศาสนาสอนเช่นนี ้ คนทีม่ีจิตวญิญาณบรรลุธรรม
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เป็นอรหันต์ จึงเป็นคนที่ท�าประโยชน์เพื ่อมวล
มนุษยชาติ (พหุชนหิตายะ) เพื ่อความสุขของ
หมู่มวลมหาชนเป็นอันมาก (พหุชนสุขายะ) และ 
รับใช้โลก ช่วยโลก (โลกานุกัมปายะ) นี่คือค�าสรุป
ของพระพุทธเจ้า เราอยากจะเป็นคนชนิดนี้ไหม?
 เอาเลย..เป็นเสี้ยววินาทีนี้เป็นต้นไปเลย
 แล้ว “ให้” เลย...จงท�าให้ได้!

ที่ปฏิบัติการอยู่ในเอกภพและเรายังไม่ได้ท�าการ
ระบุเสียด้วย
 พลังจักรวาลนี้คือความรัก!
 เมื ่อนักวิทยาศาสตร์มองหาทฤษฎีรวมของ
จักรวาล เขาลืมพลังที่มองไม่เห็นซึ่งมีอานุภาพ
สงูสดุน้ีไปเสยี ความรกัคอืแสงซึง่ให้ความสว่างแก่ 
ผู้ให้และผู้รับ ความรักคือแรงโน้มถ่วงเพราะมัน 
ดึงดูดคนบางคนเข้าหาคนอื่น ความรักคืออ�านาจ 
เพราะมันทวีคูณสิ่งที ่ดีที ่สุดที ่เรามี และช่วยให้ 
มนุษยชาติไม่ดับสูญไปในความเห็นแก่ตัวอย่าง 
มืดบอดของตนเอง เมื่อความรักคลี่คลายเผยตัว
ออกมา เราจึงมีชีวิตอยู่และตายได้เพื่อความรัก 
ความรักคือพระเจ้า	และพระเจ้าคือความรัก
 พลังนี ้อธิบายทุกสิ ่งทุกอย่างและให้ความ-
หมายแก่ชีวิต น่ีคอืตวัแปรที่เรามองข้ามมาเน่ินนาน 
จนเกนิไป ที่เรากลวัความรกัอาจเป็นเพราะมนัเป็น
พลังงานเพียงอย่างเดียวในจักรวาลที่มนุษย์ยัง 
ไม่รู้จักขับเคลื่อนได้ตามใจปรารถนา
 เพื่อให้มองเห็นภาพความรักได้ พ่อจึงขอแทน
ค่าสมการที่ขึ้นชื่อที่สดุของพ่ออย่างง่าย ๆ  แทนที่จะ
เป็น E (พลงังาน) = MC2; มวล x (ความเรว็แสง)2  

ถ้าเรายอมรบัว่าพลงังานที่จะเยยีวยาโลกสามารถ
ได้มาโดยผ่านความรักคูณด้วย ความเร็วแสง 
ยกก�าลัง ๒ เราก็จะได้ข้อสรุปว่า...
 ความรกัเป็นพลงัที่ทรงอานภุาพที่สดุที่มอียู	่
เพราะมันไม่มีขีดจ�ากัด
 หลังจากที่มนุษยชาติประสบความล้มเหลว 
ในการใช้และควบคุมพลังงานอื ่นๆ ในจักรวาล 
ที่ขัดขวางเราแล้ว จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่เราจะ 
หล่อเลี้ยงตัวเองด้วยพลังงานอีกประเภทหนึ่ง
 หากเราต้องการให้ species ของเราอยู ่รอด 
หากเราต้องการค้นหาความหมายของชีวิต หาก
เราต้องการช่วยโลกและสิ่งมีชีวิตที่มี sense รับรู้ซึง่ 
อาศัยอยู่ในโลกแล้วละก็ ความรักคือค�าตอเดียวที่มี!
 เราอาจจะยังไม่พร้อมที ่จะผลิตระเบิดรัก 
(ตอนนี้คนไทยช่วยกนัผลติระเบดิรกักนัอยู)่ ซึ่งเป็น 
อุปกรณ์ที ่มีแสนยานุภาพพอที ่จะท�าลายความ

ความรักเป็นพลังที่ทรงอานุภาพที่สุด
	 	 	 					ที่ไอน์สไตน์ค้นพบ

 
 - วัยหนุ่ม....ข้าพเจ้าเคยคิดที่จะรัก
 - แต่พอย่างเข้าวยัชรา......ข้าพเจ้ากร็กัที่จะคดิ
 - แรงโน้มถ่วงไม่ได้ดึงให้ผู้คนตกหลุมรัก
 Gravity is not responsible for people 
falling in love.
 - ผู้หญิงตัดสินใจแต่งงานเพราะหวังว่าเธอจะ
เปลี่ยนแปลงผู้ชายได้
 - ส่วนผู้ชายตัดสินใจแต่งงานเพราะคาดหวัง
ว่าผู้หญิงจะไม่เปลี่ยนแปลงไป
 - ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงพบกับความผิดหวัง
 ¤  จดหมายของไอน์สไตน์
  ¤ “มีพลังที่มีอานุภาพมหาศาลอย่างหนึ่งซึง่ 
จวบจนขณะนี้วิทยาศาสตร์ยังไม่มีค�าอธิบายอย่าง
เป็นทางการ เป็นพลังที่รวมและควบคุมพลังอื่น ๆ  
ทั้งปวงเอาไว้ กระทั่งอยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์ใด ๆ  
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เกลียดชัง ความเห็นแก่ตัว และความโลภ ซึ่งย�่ายี
โลกได้อย่างราบคาบ แต่ทุกคนก็มีเครื่องก�าเนิด
ความรักเล็ก	ๆ 	อันทรงพลังอยู่ในตัว	ซึ่งรอคอย
การปลดปล่อยพลังงานออกมา
 เมื่อเราเรยีนรู้ที่จะให้และรับพลังงานจกัรวาลนี ้
เราก็จะพิสูจน์ได้ว่าความรักพิชิตทุกสิ่งทุกอย่าง	
สามารถก้าวข้ามทกุอย่างไม่ว่าสิ่งใด	ทั้งนี้เพราะ
ความรักคือแก่นแท้แห่งชีวิต	(จากจดหมายของ
ไอน์สไตน์ที่มถีงึลูกสาว Credit: Rafael Téllez-Girón)

หากเราทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความรักและเมตตา 
 ¤ ในรปูแบบที่แท้จรงินั้น อหงิสากค็อืความรกั 
ความเมตตาและความเอื้ออารทีี่สงูสดุ หากข้าพเจ้า 
เป็นนักอหิงสาที่จริงแท้แล้วไซร้ ข้าพเจ้าจะต้อง
สามารถรกัและเมตตาศตัรขูองข้าพเจ้าได้ ข้าพเจ้า
จะต้องมจีติใจเช่นนี้ต่อผูท้ี่มุง่ร้ายข้าพเจ้า ไม่ว่าเขา 
ผู้น้ันจะเป็นผู้ที่ข้าพเจ้ารูจั้กหรอืไม่กต็าม และแม้ว่า 
เขาผู้นั ้นจะเป็นบิดาหรือบุตรของข้าพเจ้าเอง 
ข้าพเจ้าก็ต้องมีจิตใจเช่นเดียวกัน อหิงสาในภาค

	 รักแท้.....ของคานธี
 

 - ความรักที่แท้จริงไม่เห็นแก่ตน  และไม่เรียก
ร้องการผ่อนปรน
 - ความรักไม่เรียกร้องสิ่งใด  ความรักมีแต่ให้
 - อปุสรรคอันใดเล่าที่ความรักจะมิสามารถ
ก�าจัดได้ ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้ส�าหรับความรัก
อันบริสุทธิ์
 - ที่ใดมคีวามรกัความเมตตา ที่นั้นมพีระเป็นเจ้า
 - เราต้องขยายวงล้อมแห่งความรัก เพื่อ 
โอบกอดหมู่บ้านทั้งหมู่บ้าน จากหมู่บ้านสู่อ�าเภอ
และจังหวัด จนขอบเขตแห่งความรักนั ้นเป็น
พรมแดนร่วมกันของทั้งโลก
 - รูปโฉมของโลกจะเปลี ่ยนไปมากทีเดียว   

ปฏบิตัดิงักล่าวย่อมหมายถงึสจัจะและความไม่กลวั 
 ¤ เราจะหลอกลวงคนที่เรารัก เราเมตตา 
ไม่ได้ เช่นเดียวกับที่เราจะขู่เข็ญหรือท�าให้เขาเกิด
ความหวาดกลัวไม่ได้ การให้ด้วยชีวิตเป็นการให้
ที่สูงสุด ผู้ที่ให้แม้แต่ชีวิตของเขาเองจะท�าให้ฝ่าย
ตรงข้ามหมดความเป็นศัตรูอย่างสิ้นเชิง ความ
เข้าใจระหว่างเขากบัศตัรจูะเกดิขึ้น ผูท้ี่ให้ด้วยชวิีต
นั้นจะให้ไม่ได้ตราบใดที่ยังมีความกลัว ดังนั้นเขา
จะต้องขจัดความกลัวในตัวของเขาให้หมดสิ้นไป
เสียก่อน ผู้ปฏิบัติตามหลักของอหิงสาจะเป็นคน
กลัวหรือมีความขลาดไม่ได้ การปฏิบัติตามหลัก
ของอหิงสาจ�าเป็นต้องมีอภัย คือความไม่กลัวเป็น 
พื้นฐานที่ส�าคัญที่สุด
 ¤ เมื่อได้โยนมีดดาบทิ้งไปแล้วเช่นนี้ ข้าพเจ้า
จึงมีเหลืออยู่ก็แต่ถ้วยแห่งความรักทีจ่ะหยิบยืน่
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ให้แก่ฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์กับข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
เชื่อว่า ด้วยการหยิบยื ่นถ้วยแห่งความรักให้
แก่ฝ่ายที ่เป็นปฏิปักษ์ ข้าพเจ้าจะสามารถดึง 
เขาเหล่านั้นให้เข้ามาใกล้ข้าพเจ้าได้ ข้าพเจ้าไม่ 
เห็นด้วยที่มนุษย์กับมนุษย์จะต้องมาเป็นศัตรูกัน 
และโดยเหตุที่ข้าพเจ้าเชื่อว่าคนเรานั้นตายแล้ว
ต้องเกิดอีก ข้าพเจ้าจึงหวังว่า หากไม่ใช่ในชาติ
นี้ก็ชาติหน้า ข้าพเจ้าจะเป็นมิตรกับมวลมนุษย์ได้
 ความรักความเมตตาเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ในโลก แต่ในขณะเดียวกันความรักความเมตตาก็ 
เป็นพลงัที่มคีวามสงบเสงี่ยมเจยีมตวัเป็นที่สดุด้วย
 หัวใจที่แข็งกร้าวที่สุดอีกทั้งอวิชชาคือความ
ไม่รู้ที่หยาบที่สุดจะปลาสนาการไปเมื่อเผชิญหน้า
กบัดวงอาทิตย์แห่งความทุกข์ยากทีไ่ม่รู้จักความ
โกรธและความเกลียด
 ข้าพเจ้ามีความพอใจอยู่อย่างหนึ่งเสมอมา 
นัน้กค็ ือข้าพเจ้าได้รับความรักใคร่และนับถือ
จากบุคคลซึง่ข้าพเจ้าต่อต้านหลักและนโยบาย
ของเขา รัฐบาลของประเทศแอฟริกาใต ้ได ้ 
ให้ความไว้วางใจแก่ข้าพเจ้า และเป็นมิตรกับ
ข้าพเจ้า แม้ว่าข้าพเจ้าจะได้ประณามนโยบาย 
และระบบการปกครองอินเดียของอังกฤษ แต่
ชาวอังกฤษไม่น้อย ซึง่มีทั้งชายและหญิงต่างก็
ให้ความรักความเมตตาแก่ข้าพเจ้า และแม้ว่า 
ข้าพเจ้าจะต่อต้านอารยธรรมนิยมวัตถุของโลก
ตะวันตก แต่จ�านวนเพื่อนฝูงและผู้ที่เห็นด้วยกับ
แนวคดิของข้าพเจ้าทั้งในยุโรป  และอเมริกาก็ด ู
จะเพิ ่มขึ ้นเรื ่อย ๆ  ทั้งหมดนี้ข้าพเจ้าถือว่าเป็น
ชัยชนะของอุดมการณ์แห่งอหิงสา
 อานิสงส์ที ่ดีที ่สุดของอหิงสาก็คือ อหิงสา
ไม่ทิ ้งร่องรอยแห่งความเคียดแค้นไว้เบื้องหลัง 
อหิงสาจะท�าให้ศ ัตรูกลายเป็นมิตรได้ในที ่สุด 
ประสบการณ์ดังกล่าวได ้เกิดขึ ้นแก่ข ้าพเจ ้า 
ในแอฟรกิาใต้เม่ือข้าพเจ้าได้น�าอหงิสาไปใช้ในการ
ต่อสู้กับนายพลสมัตส์ นายพลสมัตส์เริ่มต้นด้วย
การเป็นศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของข้าพเจ้า แต่ทุกวัน
นี้นายพลสมัตส์เป็นมิตรที่ดีที่สุดของข้าพเจ้า

ความรักของพระโพธิสัตว์….
					 พ่อครูสมณะโพธิรักษ์

 
 ความรกัของพระโพธสิตัว์...ความรกัระดบันี้
ไม่ใช่ความรักแค่มติท่ีิ ๑ “กามนยิม”	ซ่ึงเป็นความรัก
ระหว่างเพศ ไม่ใช่แค่ความรักมิติที่ ๒ “พันธนิยม” 
เป็นความรกัระหว่างสายโลหติระหว่างพ่อ...แม่....ลกู 
เท่าน้ัน หรอืแม้จะกว้างออกไปสูว่งศาคณาญาต ิเป็น 
ความรกัมติทิี่ ๓ “ญาตนิยิม”  ถ้ามคีวามเหน็แก่ตวั
น้อยลง ความรกัจะสามารถขยายวงกว้างออกไปสู่ 
สังคมที่อยู่รอบ ๆ  ตัวเรียกความรักมิติที ่๔ นี้ว่า  
“สังคมนิยม” หากขยายพื้นที่ออกไปสู่ชาติบ้าน-
เมืองได้ เรียกความรักมิติที่ ๕ นี้ว่า “ชาตินิยม”
 ส่วนความรกัมติทิี ่๖ “สากลนยิม”  น้ี เป็นรกัที่ไม่
จ�ากดัเชื้อชาต ิศาสนา เป็นความรกัที่มต่ีอมนษุยชาต ิ
ทั่วสากล แต่ถ้ายิ่งไปกว่านี้ เป็นความรักที่ลึกซึ้ง
กว้างไกลไปทั ่วจักรวาล เป็นความรักมิติที ่ ๗ 
“เทวนิยม” คอืความรกัอย่าง “พระเจ้า” ท่ีรกัทุกสิ่ง
ทกุอย่าง ไม่มกีารแบ่งแยกว่าเป็นมติรหรอืเป็นศตัรู
 ส�าหรับผู ้ที ่ก�าลังเดินเข้าสู ่ความรักมิติที ่ ๘ 
“อารยินยิม” นี้ คอืผูท้ี่เข้าใจเนื้อแท้ของความทกุข์ 
และต้องการขจัดทุกข์ (มีรัก ๑๐๐ ทุกข์ ๑๐๐ มี 
รักน้อยทุกข์น้อย ไม่มีรักไม่มีทุกข์เลย) เพราะรู ้
ชัดแจ้งแล้วว่า ความรกัคอืความทกุข์ จึงพยายามที่
จะปลดเปลื้องตนเองให้หลดุพ้นออกจากมติทิี่ ๑-๗ 
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ซึง่ได้แก่พระอาริยบุคคลในระดับต่าง ๆ  แต่ไม่ใช่
พระอรหันต์  
 นี่คือความรู้เรื่องโลก เรื่องอัตตาของศาสนา
พุทธทั้งหมด  โลกทั้ง ๗ กับอัตตาทั้ง ๗   ที่ศาสนา
สากลมีพระเจ้าเป็นผู้จัดการในเรื่องความรัก ส่วน
ของพุทธนั้นเรียนรู้ทั้งหมดในความรักทั้ง ๗ และ 
มีความรักมิติที่ ๘ ถึง ๑๐ เป็นที่สุด

โพธญิาณ  หรอืสพัพญัญ ูเป็นมติทิี่สงูสดุยอด  เรยีก
ว่า “พุทธนิยม”  หรือ “ธรรมนิยม” 
 ความรักทั้ง ๑๐ มิติ อาตมาก็ขยายความไป
แล้ว มันง่ายนะ ความรัก ๑๐ มิติ ถ้ารู้แล้ว มัน
ไม่ยากอะไรเลย ที่แท้ความรักมันเป็นอย่างนี้เอง 
ทั้ง ๑๐ มิตินั้น มันมีฐานเป็นขั้น ๆ  ๆ  ๆ  ที่เอื้อมเอื้อ 
เกื้อกว้างไปสู่มนุษยชาติอย่างนี้
 อาตมามหีน้าที่จะมาขยายความรกั ๑๐ มติ ิใน
ปางนี้ไม่มีใครมาขยายได้หรอก อาตมาจึงต้องมา
ชื่อ “รัก” ไม่ใช่เรื่องโมเม  แต่มันต้องลงตัว ถ้าไม่ 
เช่นนั้นตวัปลอม แต่นี่คอื “รกั” ตวัแท้ตวัจรงิ รกัอย่าง 
มมีติ ิ๑๐ ด้วย แล้วกใ็ช้มติสิงู ๆ  ด้วย ตั้งแต่มติ ิ๘-๙-๑๐ 
ส่วนมิติต� ่า ๆ  นั ้นผ่านฉลุย ไม่ยากเลย ตั ้งแต ่
มิติที่ ๑-๒-๓-๔-๕ ไล่มาตามล�าดับ
 เพราะฉะนั้นอาตมาจึงไม่มีปัญหาเลย ตั้งแต่ 
๑ “กามนยิม”  อาตมาไม่ต้องไปมภีาระเรื่องคูค่รอง 
๒ “พนัธนิยม” ไม่ต้องมภีาระเรื่องลกู    ๓ “ญาตนิิยม” 
คงมีภาระแต่เรื่องญาติ อาตมาก็สงเคราะห์น้อง ๆ  
ทั้ง ๖ คนมาอย่างไม่มีใครติอาตมาได้ อาตมาเลี้ยง
ดูน้อง ๆ  มาเหมือนเลี้ยงลูก ให้มีการศึกษามีความ
เจริญก้าวหน้า จนไม่มีใครมาติเตียนได้  กระทั่ง
น้อง ๆ  ต่างก็มีชีวิตเป็นอยู่สุขสบายกายใจตาม
ฐานะของตน
 เพราะฉะนั ้นอาตมามีความรักที ่ผ ่านมาได้
อย่างสะอาดบริสุทธิ์มาทัง้นัน้ ตัง้แต่ญาติโกโยติกา 
และมิตรสหาย จนไปสู ่สังคม (“สังคมนิยม”) 
อาตมากเ็อือ้มเอือ้ได้พอสมควร ส่วนทีก่ว้างกว่าสงัคม 
ไปสู่ประเทศ (“ชาตินิยม”) ซึ่งมิติที่ ๕ ระดับประเทศ
นั้น ส�าหรับอาตมาไม่กว้าง ยังกว้างไม่ไหว ยังท�างาน
รับใช้ประเทศชาติปวงชนได้เท่าที่เป็นและเห็นอยู่
ก็เท่านี้  พอมีรูปร่างคือชาวอโศกนี่เอง  ซึ่งก็เพียง 
เท่าที่มีถึงวันนี้ก็แค่นี้  ก็มีแต่พากเพียรพยายามเพิ่ม
มวลช่วยกันไปให้ได้ยิ่ง ๆ  ขึ้น  ใครจะมาช่วยกันก็มา
 ยิ่งจะกว้างออกไปสู่สากล มนุษยชาติ (สากล-
นยิม) จนไปทั่วจกัรวาล รกัเกื้อกว้างต่อทกุสรรพสิ่ง 
อาตมาไม่บงัอาจ อาตมาไม่ได้มบีารมขีนาดนัน้ เพราะ
เป็นความรกัระดบัพระเจ้า (“เทวนยิม”) เป็นความ

 ผู้จบมิติที่ ๘ ศึกษาต่อความรักมิติที่ ๙ คือ
ความรักของพระอรหันต์ เรียกความรักชนิดนีว้่า 
รกัแบบ “วมิตุนิยิม” เป็นผูห้มดความรกัโดยสิ้นเชงิ 
เป็นผู้หมดตัวตนได้แล้ว จึงมีชีว ิตอยู ่เพื ่อท�า
ประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นโดยถ่ายเดียว เป็นความรัก
ชนิดที่ประเสริฐสุด  เป็นความรักที่ไม่มีที่สุด  และ
ความรักหาประมาณมิได้
 ซึง่เป็นความรักที่ใช้สัปปุริสธรรม ๗  และ
มหาประเทศ ๔ ตามโอกาสและ ตามเหตุ-ปัจจัย
ทีเ่กดิจริง เป็นจริง ในปัจจุบันนัน้ ๆ  ให้ดีทีสุ่ด 
เสมอ  จงึระบุการประมาณตายตไัม่ได้  ต้องใช้การ
ประมาณตามสัปปุริสธรรม ๗ และมหาประเทศ ๔ 
ไปตามที่เป็นจริงทั้งนั้น
 ส ่วนความรักมิติที ่ ๑๐ คือความรักของ 
พระโพธิสัตว์ระดับปัจเจกสัมมาสัมพุทธเจ้าและ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ความรักในมิตินี้จะไม่
เรียกว่าความรักก็ได้  เราจะเรียกว่าความรู้  หรือ
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รักที่ยิ่งใหญ่ (ปรมาตมัน) ยิ่งเป็นนามธรรมลึกซึ้ง
 ส่วนความรักมิติที่ ๘ นั้น ต้องมาเรียนรู้ความ
หลุดพ้น ตั้งแต่มิติต�่า ๆ  แค่มิติที่ ๑ คนคู่ แค่มิติที่ ๒ 
พ่อแม่ก็ไม่ใช่ ให้หลดุพ้นมติทิี่ ๓ ๔ ๕ ๖ จนถงึมติทิี่ ๗ 
เพราะพุทธรู้ต้นทางพลังงานทางจิตที่เทวนิยมเขา
ก็รู้ว่าเป็นพลังงานพระเจ้า แต่ไม่ได้หมายถึงว่า 
พระเจ้าคือพลังงานเหนือใคร ยิ่งใหญ่ คอยท�างาน
ช่วยคน ไม่ใช่! 
 แต่พลงัย่ิงใหญ่คอืพลงังานในคน	ในสตัวโลก!
 คนที ่มีพลังงานที ่ดีระดับพระเจ ้าในมิติ นี ้
เขายังไม่รู้จักตัวตน ตัวที่มีพลังยิ่งใหญ่ มีพลังรัก 
ไปหมด แต่เขาไม่รู้ว่าตนเห็นแก่ตัวเองไหม? อันนี้ 
เขาไม่เรยีน แต่พทุธเรียนส่ิงไม่ดี ที่เป็นความเห็นแก่
ตวั แล้วเราล้างได้หมดเลย จงึไม่เหลอืจติเหน็แก่ตวั 
แต่เห็นแก่ทุกสิง่ทุกอย่างเลย แล้วอยู ่ทีไ่หนก็อยู ่ 
ที่ตวัเราได้ สามารถพสิจูน์ได้ ทั้งมีความรูแ้ละจัดการได้ 
มหีลักสตูร มหีลกัเกณฑ์ มวิีธปีฏบิตัใิห้เกดิ ให้เป็นจรงิ 
เรียกว่าทฤษฎีของพระพุทธเจ้า มีสัปปุริสธรรม ๗ 
และมหาปเทส ๔ เป็นไปตามความรู้ความสามารถ
ของศาสนาพุทธ
 ในมิติที่ ๙ นี้มีความเจริญ มีความสามารถ มี   
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ๆ  มิติที่ ๙ นี้ เป็นพระโพธิสัตว์
ของศาสนาพุทธ  เมื่อเป็นพระโพธิสัตว์แล้วจะ
ลดตัวตน เห็นแก่ผู้อื ่นไปตามล�าดับ ตัง้แต่พระ
โสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี อรหันต์ ลดตัวตน 
ได้หมด พระอรหันต์ถือว่าหมดตัวตน มีแต่ท�าเพื่อ
ผู้อื่น จะท�าเพื่อผู้อื่นได้มากหรือน้อยก็แล้วแต่ว่ามี
โลกวิทู มีโลกานุกัมปาได้มากขนาดไหน
 ส่วนโลกุตระนั้น เมื่อเป็นอรหันต์หมดตัวตน 
ของตนแล้ว จึงมีแต่เรียนรู ้ส่วนของผู ้อื ่นว่ามี
ลกัษณะอย่างไร มพีลงังานอย่างไร หลายอย่างเรา
ไม่เคยเป็น เรากต็้องศึกษา ดีไม่ดีต้องไปเกิดเป็น
อย่างนี้บ้างส�าหรับพระโพธิสัตว์ เพราะมันเข้าใจ
ไม่ได้ ก็ต้องไปเกิดเป็นอย่างนี้จริง ๆ  ถึงจะชัดเจน 
พระโพธิสัตว์จึงมีที่จะต้องไปเกิดเป็นอันนั้นอันนี้ 
แม้แต่จะต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานบางประเภทก็
ต้องไปเกิด

 ในเวลาชาตหิน่ึงชาตขิองความเป็นสตัว์ ช้างม ี
อายุกี่ปี กวางมีอายุกี่ปี จะต้องไปลองเกิด หรือจะ
ต้องไปเกิดเป็นคนยากจน คนจัณฑาล คนพิการ 
หรอืเกดิเป็นกษตัรย์ิ ต้องมพีฤตกิรรมชนดินี้ กต้็อง
ไปเป็นดู เดาเองไม่ได้ เมื่อไม่ชัดเจน ไม่แน่ใจ จะ
ต้องไปเป็นดู โพธิสัตว์จะต้องศึกษา 
 เรื่องเวลาแห่งการเกิดการตายนี้ จะเกิดจะ
ตายอีกกี่ร้อยกี่หมื่นกี่พันกี่แสนกี่ล้านๆ ๆ ๆ ชาติ
ก็โยนทิ้งไปเลย เรียกว่าไม่ยึดติดในเวลา กาละ 
ไม่ต้องนับ เอาเนื้อแท้สาระอย่างเดียว ไม่กังวล
เรื่องเวลา ไม่ถือ ไม่เอา เอาความจริงเนื้อแท้ไป 
จนกระทั่งได้รู้แจ้งเห็นจริง แล้วปฏิบัติได้

 ก็ท�าเพื่อมนุษยชาติ เรื่องมนุษยชาติเป็นเรื่อง
ญาติ..มิตรสหาย..สังคม..  เพื่อนร่วมโลก อาตมา
มีความคิดอยู่ว่าทฤษฎีของพระพุทธเจ้ามีความรัก
เกื้อกว้างออกไปสู่โลก รักทุกสรรพสิ่ง ไม่ได้เป็น
ความรักดูดดึง แต่เป็น “เมตตา-กรุณา-มุทิตา-
อุเบกขา” เป็นความรักช่วยเหลือกัน ไม่เห็นแก่- 
ตัวแท้จริง  จนกว่าพระโพธิสัตว์พระองค์นั้นจะ
ตรัสรู ้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ ่งสูงสุดแล้ว
ในบรรดาชีวิตของสัตว์โลก สูงยิ ่งไปกว่านี ้ไม่ม ี
ค�าว่าสัมมาสัมโพธิญาณหรือสัมมาสัมพุทธเจ้า 
หรืออนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ สูงสุดแล้วใน
มนุษยชาติ.
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•	ดังนั้น	วิมุตตินิยม

ต	า	ม	ห	ยั่	ง	ฟ้	า	ท	ะ	ลุ	ดิ	น

ประชาธิปไตยไทยนิยม	ไม่งมโง่หลงตามใคร
ไพร่ฟ้าหน้าใสยั่งยืน
  บ้านเมืองเรารุ่งเรืองมาช้านานนับพันปี จึงมี
ภูมิปัญญาสามารถน�าพาประชาราษฎร์บรรลุผล 
อยูเ่ยน็เป็นสขุอย่างอสิระเสรตีั้งแต่พ่อขนุรามค�าแหง
 เช่น หน้าประตูวัง   มีระฆังแขวนไว้ให้ทุกคน
มาร้องทุกข์โดยตรง   มีการค้าเสรี ใครจักใคร่ค้า
ม้าค้า ใครจักใคร่ค้าช้างค้า
 งานบ�าบัดทุกข์ บ�ารงุสขุของประชาชน จงึเป็น
ภารกจิของผู้มีอ�านาจครองเมอืงต้องรบัผดิชอบเตม็ ๆ  
 ประโยชน์สุขแห่งมหาชนของคนในแผ่นดิน 
ย่อมเป็นเป้าหมายหลักยิ่งใหญ่ของงานการเมือง
หวัใจส�าคญัของประชาธิปไตยควรอยู ่ตรงเพือ่
ประชาชนนี่เอง อันควรถือเป็นตัวชี้วัดหนึ่งเดียว 
เท่านั้นหรือไม่...
 ส่วนจะเป็นของประชาชน  โดยประชาชน 
กี่มากน้อย ดูไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรเลย เหมือน
อย่างวาทะเติ้งเสี่ยวผิงว่า แมวสีไหนไม่ส�าคัญ ขอ
ให้จับหนูได้ก็แล้วกัน!

 ท�านองเดียวกับกระแสสกัดกั้นหัวหน้า คสช.
ก�าลังผันตัวเองมาเป็นนักการเมืองเต็มภาคภูมิ

ให้โอกาสอ�านาจใหม่ก่อนบ้าง
 ขณะนี้การเมอืงก�าลงัแตกแยกเป็นสามก๊ก ก๊ก
แรกก๊วนอ�านาจเก่า คอืก๊กทกัษณิ ก๊กสองเป็นพวก
ต้าน คสช. ก๊กสามเป็นพวกหนุน พล.อ.ประยทุธ์ข้ึน
น�าทัพ เดินหน้าปฏิรูปประเทศ
 ประเดน็น่าเป็นห่วงตรงก๊กสอง พวกพนัธมติร
เดิมย่อมเชียร์ คสช.แต่แรกปฏิวัติ ๒๒ พฤษภา 
 ครั้นเดือนปีล่วงผ่าน ผลงาน คสช.คงไม่ทันใจ 
เช่น ปัญหาพลังงานฯ เลยพานอกหัก แปรพักตร์ 
หมดศรัทธา พล.อ.ประยุทธ์ไปซะฉิบ
 ก๊กสองนี ้น่าจะรู ้ตัวบ้างว่า เมื ่อต้าน คสช. 
ซะเอง มันย่อมเข้าทางก๊กหนึ่งไปเลย เกิดเคราะห์
ร้าย เพื่อไทยหวนขึ้นมามีอ�านาจอีกครั้ง  อะไรจะ
เกิดขึ้นกับประเทศไทย?!
 ดงันั้นสถานการณ์ขาดแคลนผูน้�าเช่นนี้ มองไม่
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บ้านเมืองเรารุ่งเรืองมาช้านานนับพันปี
จึงมีภูมิปัญญาสามารถน�าพาประชาราษฎร์อยู่เย็นเป็นสุข

ตั้งแต่พ่อขุนรามค�าแหง หน้าประตูวังมีระฆังแขวนไว้ตีร้องทุกข์ 
มีการค้าเสรี ใครจักใคร่ค้าม้าค้า ใครจักใคร่ค้าช้างค้า
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เห็นใครจากอ�านาจเก่า  ไม่ว่าเพ่ือไทยหรอืประชา- 
ธิปัตย์ จะมีเครดิตพอก้าวขึ้นมาให้ยอมรับได้....?!
 ยิ่งลงลึกทั้งแก๊งนักเลือกตั้งน�้าเน่าเก่าเก๋า ยิ่ง
เอาไปเข้ากรุฝังได้เลย ผลงานตลอดแปดสิบกว่าปี  
รู้เช่นเห็นชาติเกินพอแล้ว อย่าไปให้ค่าอะไรอีกนัก
 ยังหลงเหลือแค่ภาพหลอนลวงตามากกว่า
กระมัง
 ถ้าหากยดืเวลาเลือกตั้งออกไปนานขึ้น ปฏิรปู
การเมือง เว้นวรรคนักเลือกตั ้งสักระยะบ้าง 
การเมืองใหม่ จะเกิดขึ้นได้แน่นอน หลังจากที่แจ้ง
เกิดไม่ได้สักที

หนามยอก เอาหนามบ่ง
 คงจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่มักจะมองโลกสวยด้วย
ประชาธิปไตยสดุโต่งเลยเถดิไปจนผลกัไสเผดจ็การ
ตีทิ้งหมด
 พูดตรง ๆ  ชัด ๆ  บ้านเมืองปกติสุขทุกวันนี้ 
เป็นฝีมือ คสช.ผู้กล้าหาญ สามารถรัฐประหาร
รฐับาลประชาธิปไตยโจรยิ่งลักษณ์ได้ส�าเรจ็งดงาม
ที่สุด ไม่เสียเลือดสักหยด ไม่เห็นที่ไหนเคยท�าได้ มี
ประเทศไทยหนึ่งเดียวเท่านั้นนี่แหละ
 เลยจ�าเป็นต้องยกย่องซ�า้ซากบ้าง กันลืม 
บุญคุณอันใหญ่หลวงต่อแผ่นดินที่ปฏิวัติได้ลงตัว 
ถูกกาลเทศะน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก
 จะท�าอย่างไรได้ ในเมื่อได้รฐับาลเลอืกตัง้ด้วย
ซื้อเสียง ซื้อพรรค สารพัดวิชามารจนสามารถกุม
อ�านาจเสียงข้างมากในสภา  กลายเป็นเผด็จการ
รัฐสภาไปฉิบ
 เลยเผด็จโกงโคตร ๆ  นั ่นโน่นนี่  ขาดหิริ
โอตตัปปะด้านได้เหลือก�าลัง กระทั ่งเกิดการ
ประท้วงโดยสันติอหิงสา ขับไล่รัฐบาลหุ่นเชิดไม่รู้
กี่รัฐบาล
 จนมาถึงยุค กปปส.ระดมพลนับล้านจาก
ทั่วไทย ยังไงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็ยื้อยุดอ�านาจจน
เหตุการณ์หมดท่า ไปไม่เป็น
 เดือดร้อนทหารหาญ พล.อ.ประยุทธ์ต้องมา
ใช้ก�าลังภายในไล่รัฐบาลโจรง่ายดายในพริบตา 
เหลือเชื่อจริง ๆ  

 ย้อนสถานณ์จ�าเป็นต้องผ่าทางตนั  ให้ประเทศ
พ้นวิกฤตได้เช่นว่ามา ประชาชนโห่ฮิ้ว เผดจ็โกงถงึ
ต้องแก้ล�าด้วยเผด็จการปฏิวัติแทบทุกที  จนเป็น
ธรรมดาของประชาธิปไตยแบบไทยไทๆ 
 อนึ่ง กรณีขัดแย้งการเมืองจะสีเสื้อไหน คสช.
อย่ามกัง่ายเหมามั่ว พลเมอืงดขีบัไล่โจร เป็นคนผดิ
ทั้งคู ่ฐานแตกแยกทะเลาะเบาะแว้งรนุแรงจนต้อง
จัดปรองดองให้วุ่นวายโดยไม่ทันแยกแยะดีชั่วผิด
ถูกโทษานุโทษหนักเบาซะก่อน...

เลือกตั้งหรือจัดตั้ง  ชั่วดีอยู่ที่คน
 ฤดูการเลือกตั ้งก�าลังจะเกิดขึ ้นหลังออก
กฎหมายลูกเ รียบร ้อย พวกนักเลือกตั ้งต ่าง 
กระเห้ียนกระหอืรอือยากให้เลอืกตั้งเรว็ ๆ  เพือ่เป็น
ประตูเข้าสู่อ�านาจ
 ตามพ่อสอน เราจะต้องส่งเสริมคนดีให้ขึ้นไป
มีอ�านาจรับใช้บ้านเมือง
 ตั้งแต่ ๒๔๗๕ ให้เลือกตั้งอย่างกว้างขวางกัน
มา มันคัดสรรคนดีเข้าสภาเสียสละจริงได้เท่าไหร่
เชียว....คงจะนับหัวคนได้น้อยนิดเต็มที
 ยิง่ให้หาเสยีงเลอืกตัง้ มนักลบัซือ้เสยีงหนกัขึน้
ทุกปี  ต้นทุนที่สูงขึ้นหมายถึงค่าถอนทุนเอาคืนจะ
ต้องพุ่งยอดตามไปด้วย
 วงจรอุบาทว์เหล่านี้ เมื่อไหร่จะข้ามพ้นสักที...
 ประเด็นหาเสียงและซื้อเสียง	 	 เป็นปัญหา
ใหญ่	 การเมืองต้องเปลืองใช้จ่ายมโหฬาร	 มัน
ไปไม่รอด	คนดี	ๆ 	จน	ๆ 	หมดสิทธิ์เป็นผู้แทนใน
สภา	มนัจะเป็นประชาธปิไตยได้ตรงไหนหนอ....
 ถ้าจะมีเลือกตัง้ในไม่กีว่ ันข้างหน้า ยังจะมี
ปัญหาซื้อเสียงหนักสาหัสอยู่รึเปล่า?
 เมื่อพวกโคตรโกงไม่เอาเจ้า  เค้าต้องทุ่มสดุตวั
เพื่อทวงคนือ�านาจเก่าให้จงได้ คสช.ลงทนุปฏิวัตไิป 
เสียของแน่ ๆ
 คสช.อย่าแกล้งโง่ ท�าเป็นมดืบอด กลุ่มต่อต้าน
พวกล้มเจ้า เช่น กปปส.เสือ้เหลือง ไม่ได้เป็นตัว
ปัญหาอะไรเลย  ถึงจะเป็นคู่ขัดแย้งทางการเมือง 
ก็ต่อสู้โดยสันติ อหิงสา ปราศจากอาวุธ ไม่ใช่เรื่อง
จะต้องเรียกร้องให้ต้องปรองดองกับใครซักนิด...
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 กองทัพควรมีปัญญาคมชัด ใครเป็นพลเมือง
ดีเสี่ยงชีวิตสู้โจร แล้วกลับโดนข้อหาผิดกฎหมาย
จราจรโทษอาญาไม่ร้ายแรงเป็นต้น  ก็ไม่น่ามั่วยัด
เยีียดข้อหาชั่วร้ายเช่นโจรโดยไม่ยอมดเูจตนารมณ์!
 ถ้ารีบร้อนเลือกตัง้ส่งเดชเสร็จ ๆ  ตามสัญญา  
แล้วไม่ได้นักการเมืองน�า้ดีหน้าใหม่รับใช้แผ่นดิน
เพยีงพอ  คสช.คืนความสขุจรงิจงัยั่งยนืได้ไง...ท่าน
อย่าเสี่ยงเด็ดขาด
 ดงันั้น ปัญหาซ้ือเสยีง คสช.ต้องจดัการต้นเหตุ
นักการเมืองไม่กี่ร้อยพันคนให้จงได้!
 ถ้านกัเลอืกตั้งไม่ซื้อเสยีง ชาวบ้านจะขายเสยีง
ให้สุนัขตัวไหนได้ล่ะ?!
 พ่อครูถึงชีช้ดั  ประชาธปิไตยไม่ต้องหาเสยีง!!!
 ดูตัวอย่างอเมริกาทีล่้มเหลว เลือกตัง้หาเสียง 
แสนจะเปลือง ผลาญพร่าเวลา แรงงาน ทุน ทรัพยา- 
กรมโหฬาร แค่แข่งกันสองพรรคใหญ่ แพ้ชนะไม ่
เท่าไหร่เลย สุดท้ายได้ผู้น�าอย่างนายทรัมป์นั่นแหละ
 การหาเสียงเป็นการตลาดแบบทุนนิยม ซึง่ 
ไม่ควรเอามาใช้ในการคัดสรรคนเก่ง คนดีมีน�้าใจ
รับใช้บ้านเมือง
 
ประชาธิปไตยแบบไทยไท ไม่หลงสุดโต่ง
 กว่า ๘๐ ปีที่ผ่านมา ประชาธิปไตยเราไม่ค่อย
ลงตัว เลยต้องรัฐประหารรัฐบาลขี้โกงมาตลอด  
น่าจะเป็นวิบากปฏิวัติ ๒๔๗๕ ก้าวกระโดดเลย
เถิด ใจเร็วด่วนได้ จัดระบบโดยไม่ทันจัดระเบียบ
การเรยีนรูต้ามล�าดับกบัการปรบัเปล่ียนขนานใหญ่
 การถอยหลังหนึ่งก้าวเพื่อเดินหน้าต่อใหม่ จึง
เป็นปกตหินไีม่พ้นผลพวงค่าโง่ก่อนฉลาด  ต้นอภยั
ต้องปลูกไว้ในใจให้ร่มเย็นตลอดทีข่ออภัยในความ
ไม่สะดวก
 ส�าหรับนักวิชาเกินและพวกประชาธิปไตยขึ้น
สมอง  ย่อมน่าสงสารฐานยังอ่อนหัด ชีวทัศน์กับ
โลกแห่งความเป็นจริง
 ประชาธิปไตยไม่ใช่เอาแต่ความหมายตื้น ๆ  
แค่รวมหัวเสียงข้างมาก แล้วเล่นเป็นคาถาวิเศษ
เที่ยวแก้ปัญหาสารพดั มนัไม่ตื้นบ้องเลยเถดิบ้าบอ 

คอแตกปานนั้นดอกน่า
 ในบ้าน ลูกต้องฟังพ่อแม่ เด็กต้องเชื่อผู้ใหญ่ผู้
พี่  ไปโรงเรยีนเขามรีะเบยีบบงัคบัให้ครคูอยก�ากบั
ฝึกฝนคน ทุกหมู่ชนสังคมล้วนมีกฎกติกาวิถีชีวติ
สมาชิกพึงท�า ไม่ควรท�าโดยมีผู้น�าก�ากับตามควร
แก่กรณี กาลเทศะเหตุผลบุคคลประชุมชน พร้อม
ประมาณการล�าดับปรับสมดุลอย่างส�าคัญ

เสียงข้างมากลากใช้ได้โดยจ�ากัดจ�าเป็น
 ประเด็นเสียงข้างมากเป็นเพียงทางออก
สุดท้ายให้เลือกใช้เมื ่อไม่มีทางยุติที ่งดงามสนิท
เนียนกว่านั้น เลยต้องลงมติลูกเดียวเพื่อตัดสินแพ้
ชนะได้เสียกันไปข้างหนึ่งเท่านั้นเอง ซึ่งถือว่าเป็น
วิธีรุนแรงอันจ�าเป็นควรรับได้
 อย่างการประชมุปรกึษาหารอื ให้ได้ความเหน็
พ้องต้องกัน ในอันที่จะตัดสินประเด็นปฏิบัติต่าง 
ๆ เพื่อให้เกิดพลังพรั่งพร้อมสมัครสมานสามัคคี 
น�้าหนึง่ใจเดียว ตามหลักความพร้อมของหมู่ชน 
ย่อมน�าผลส�าเร็จให้เป็นอยู่ผาสุกเสมอด้วย
 อย่างไรก็ดีผู ้รู ้เช่นพ่อครูท่านสอน  ความ
สามัคคีต้องมีความขัดแย้งอันพอเหมาะ
 นับว่าสอดคล้องอย่างดีกับหลัก MAJORITY 

RULE- MINORITY RIGHTS ซึ่งน่าจะหมายให้
อนุโลมปฏิโลมปกครองตามเสียงส่วนใหญ่ โดย 
รับฟังเสียงเสียงข้างน้อยให้ส�าคัญ
 โดยเฉพาะในสังคมธรรมดาธรรมชาติคน
ฉลาดแท้ๆย่อมเป็นชนส่วนน้อยเสมอ คนส่วนใหญ่
มักฉลาดน้อย โง่มากกว่าทั้งนั้นแหละ
 ในการประชุมระดมความคิดอ่าน จ�าเป็นต้อง
เลอืกเฟ้นประธานด�าเนนิการประชมุผูเ้ฉลยีวฉลาด
คอยแก้ปัญหาเรื่องถกเถียง ให้ได้ข้อยุติเรียบร้อย
 พระพุทธภาษิตถึงว่าไว้ สภาใดไร้สัตบุรุษ	
สภานั้นไม่ใช่สภา!
 ดังนั้นในการประชุม หลายหัวดีกว่าหัวเดียว 
ประเดน็การหลากหลายอาจขดัแย้งกนัพอเหมาะได้
เสมอ ผู้ฉลาดน�าประชุมสามารถประมวลประเมิน
น�าข้อสรุปเสนอให้เห็นดีงามต่างๆกัน โดยไม่ต้อง



ปีที่ ๒๔ บับที่ ๓๓๒ มีนาคม ๒๕๖๑   •   37

ทันลงมติเลย ก็ยิ่งสวยแจ๋ว
 ถึงตรงนี้อยากชี้ชัดว่า เสียงข้างมากมันเป็นแค่
ตวัช่วยตดัเชอืกในการลงมตจิะเอาท่าไหนดเีท่านั้นเอง
 แม้กระทั่งเสียงข้างมากจากเลือกตั้ง มันไม่ใช่
ให้ไปใช้เลอะเทอะมั่ว ๆ  แบบทกัษณิ ผมบรสิทุธิด้์วย
ประชาชนรับรอง ๑๐ ล้านเสียงเลือกตั้ง มันเกี่ยว
อะไรตรงไหนล่ะ  ตลกสิ้นดี 
 ส�าหรับคดีปล้นจี้ข้ีโกงฆ่าต่าง ๆ  มันแสนชัด
เห็น ๆ  เป็นข้อเทจ็จริงจะต้องพสิจูน์ในกระบวนยตุ-ิ
ธรรมขื่อแปบ้านเมือง เป็นเรื่องถึงศาลต้องไต่สวน
พร้อมสัมมุขาวินัย คือ หลักฐานวัตถุพยานต่อหน้า 
โจทก์จ�าเลย ตามกฎหมายก�าหนดบังคับใช้ ใคร
ท�าผิดถูกขนาดไหนก็ลงโทษไปตามจริง เรียก 
ตัสสปาปิยสิกา
 สรุป ปัญหาขัดแย้งแย่งชิงเบียดเบียนท�าร้าย
ท�าลายกนัต่าง ๆ  ย่อมต้องใช้กระบวนกรรมวิธยีตุปิลด
ปล่อยแก้ไขนานา มีทั้งยกเว้นปรองดองและประนี- 
ประนอมยอมความ เลกิถอืสา ตามหลักอธกิรณสมถะ  ๗ 
 ส่วนวิธีตัดสินด้วยเสียงข้างมาก คือ เยภุยย-
สิกา เป็นเพียง ๑ ใน ๗  ของกระบวนหาทางยุติ
เท่านั้นแหละ
 ด้วยเหตุนี ้จึงอย่าส�าคัญผิดประชาธิปไตย
เป็นแค่ออกเสียงเลือกตัง้	เสรจ็แล้วจบ	ไม่ใช่เลย
 เพราะประชาธปิไตยเป็นเรื่องท�าประโยชน์สขุ
มหาชนอย่างยัง่ยืน เป็นกระบวนการเลือกตั้งทั้ง
อาศยัจัดตัง้หมู่คณะน้อยใหญ่ให้มีอ�านาจเบ็ดเสร็จ 
โปร่งใส ถ่วงดุล เป็นต้น
 ฉะนั้น หลักประชาธิปไตยแบบไทยไท จ�าเป็น
ต ้องผสมผสานเผด็จการเชิงชัน้บนครรลอง
ธรรมาธิปไตยสุดส�าคัญนั่นเชียว 

คสช.มาถูกทางไทยนิยม
 นับตั้งแต่ คสช.เข้ามาปฏิวัติ  ๒๒ พฤษภา  
๒๕๕๗  เมืองไทยค่อยสงบสุขดีขึ้นเรื่อย ๆ  แม้
คะแนนนยิมจะถดถอยลงบ้างกเ็ป็นธรรมดา ยิ่งเกดิ
กระแสนาฬิกาหรูบ๊ิกป้อม เป็นช่องให้ถล่มปมไม่น่า
ศรัทธา คนใหญ่โตโอ่อ่า ค่านิยมหรูหรา สวนทาง 

ไทยนิยมพอเพียง มองเชิงบวกสักหน่อย จะไปเอา 
งามแงะอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์ มีผิดตกยกเว้นบ้างแหละ
 โดยเฉพาะช่วงนีก้�าลังเร่งออกกฎหมายลูก 
เตรยีมจดัเลอืกตั้ง พวกคลั่งเลอืกตั้งหวงัคนืสูอ่�านาจ  
เลยฉวยโอกาสรมุเหยยีบ คสช.เป็นการใหญ่ จงึอย่า
ไปให้ค่านักเลือกตั้งเหม็นหน้าพวกนี้นัก
 ว่าไปเหมือนเคราะห์ดี  ที่รัฐบาลนายกฯหญิง
คนแรก คอนกรีตแสนขี้เท่อสารเลว มาถึงรัฐบาล
คสช.พลเอกประยุทธ์ เลยโดดเด่นกว่ายิ่งลักษณ์ 
ยิ่งเละเป็นไหนๆ ใครจะไปงี่เง่าเท่าไม่มีอีกแล้ว
 ในขณะที ่พวกขี้อิจฉาตาร้อนจ้องอัดตัดขา 
คสช. ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง (โสโครก) เหมือน
พวกเขาที ่อเมริกาเอาด้วย เลยเที ่ยวหาเรื ่อง
โพนทะนา น่าชวนฟังเป็นเสียงนกกาบ้าง
 อย่างไรก็ดี คสช.ไม่ใช่เทวดาวิเศษทั้งคณะ จะ
ไปแก้ปัญหาหมักหมมจากนักกินเมืองหลายสิบปี 
ไม่มีทางด่วนดีทันใจใครถึงไหนนัก
 หนัมาฟังข่าวน่าชื่นใจบ้าง ส�านกัข่าวบลมูเบิร์ก
ประกาศผลจัดอันดับภาวะทุกข์ยาก ๖๖ ประเทศ 
ไทยตดิอนัดบัทกุข์ล�าเคญ็น้อยสดุ  น�าหน้าสงิคโปร์
และญี่ปุ่นซะอีก คือ ค่าดัชนีทุกข์ยากอยู่ที่ ๑.๙ 
สิงคโปร์ ๒.๘  ญี่ปุ่น ๓.๓  สวิส ๓.๗ 
 เป็นการชี้วัดจากตัวว่างงานและเงินเฟ้อ
 แม้เราตระหนักดี บ้านเมืองยังเละเทะนั่นโน่น
นี ่จ�าเป็นต้องช่วยสะสาง เช่น เป็นจติอาสาหรอืท�า
มาหากินให้รู้จักพอเพียง อย่าไปแข่งรวยเด็ดขาด 
เพราะรวยไม่เสร็จ มันขี้ไม่ให้หมากิน
 สู้คนจน ๆ  ไม่ได้ดอก ไม่ใช่จนกระจอกเพราะกิน
ผลาญนะ แต่จนอย่างสุขส�าราญเบิกบานใจ นี่มันจน
วิเศษเหลือเชื่อ
 พวกอยากจนนี่แหละ ถึงจะมีเงินเหลือกินเกิน
ใช้จ่ายแจก แบ่งปันท�าประโยชน์คนอื่นถงึส่วนรวม
พวกรวยล้นหลายสิบล้านเขายังกลัวจน คือมันยัง
ไม่ถงึร้อยล้านเลยนี่ แล้วใครจะหวังพึ่งได้ล่ะ อย่าง
เก่งคงเกรงใจให้เศษขอทานมั่งมั้ง 
 มนัยากนะที่จะฉลาดรูท้นั ขนืแข่งรวยกลวัซวย
ไม่เสร็จ... 
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ณวมพุทธ

ไทยนิยมพุทธ

i  ไทยนิยมสละได้
	 		ไม่งมงายหมายร�่ารวย
	 		ฉลาดจนธรรมะช่วย
	 		ดีได้ด้วยพุทธนิยม.

 พระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับ ณ พระ
เชตวันมหาวิหาร ทีอ่นาถบิณฑิกเศรษฐถีวายแด่
พระองค์ ใกล้กรุงสาวัตถี นครหลวงของแคว้น
โกศล ทรงได้ปรารภถงึบตุรชายของอนาถบณิฑกิ- 
เศรษฐีที่ชื่อว่า กาละ
 เราได้ยินว่า นายกาละผู้เป็นบุตรของอนาถ-
บิณฑิกเศรษฐีนั้น ไม่สนใจฟังธรรม	ไม่ขวนขวาย
ท�าการใดๆแก่สงฆ์	จึงไม่ปรารถนาเลยที่จะมาสู่
ส�านกัของเราตถาคต ทั้งๆที่บิดาของเขาน้ันเป็นผู้
ถึงพร้อมแล้วด้วยศรทัธาอย่างยิ่ง และแม้บดิาของ
เขาจะตักเตือนว่า
 “เจ้าจงอย่าคิดเห็นอย่างนั ้น อย่ากระท�า
พฤติกรรมอย่างนั้น”
 แต่เขาก็ไม่เชื่อฟังค�าสอนของบิดาตน เมื่อ
เหตุการณ์เป็นเช่นนี้ ท�าให้อนาถบิณฑิกเศรษฐีเกิด
ความคิดขึ้นมาว่า
 “ลูกของเราคนนีช้่างดือ้รัน้ มีความเห็นผิด
เที่ยวกระท�าอยู่ ถ้าเป็นไปอย่างน้ี ในเบ้ืองหน้าย่อม
เข้าสู่อเวจีเป็นแน่ แต่บัดนี้เรายังมีชีวิตอยู่ ก็ควร
ช่วยลกูของเราไม่ให้ไปสู่นรก เพราะขึ้นชื่อว่า สัตว์
ทั้งหลาย(คนที่ยังมีกิเลส)ผู้ที่ไม่มุ่งจะเอาทรัพย	์
ย่อมไม่มีในโลก	 ฉะนั้นเราจะท�าลายความเห็น
ผิดของลูกเราด้วยทรัพย์นี่แหละ”
 คิดอย่างนั้นแล้ว ได้หาโอกาสเหมาะกล่าวกับ

บุตรของตน
 “กาละ พ่อมีรางวัลจะให้แก่เจ้า หากเจ้าไปสู่
พระวิหารเชตวนั แล้วฟังธรรม รกัษาอโุบสถ(ถอืศลี 
๘) แค่วันเดียวเท่านั้น พ่อก็จะให้	๑๐๐	กหาปณะ
(๔๐๐	บาทในสมัยนั้น)แก่เจ้า”
 กาละได้ฟังอย่างนั้นก็หูผึ่ง รีบพูดทันที
 “จะให้จริงๆหรือ พ่อ”
 “ให้จริงๆสิ”
 เขาย�้าถาม ให้บิดาแสดงการยืนยันถึง ๓ ครั้ง 
จึงได้ออกจากบ้านมุ่งสู่พระวิหาร พอถึงพระวิหาร
แล้วแทนที่จะไปฟังธรรม กลบัไปเที่ยวเล่น ฆ่าเวลา
ด้วยความสุขส�าราญตามใจตน  กระทั่งค�่าคืนค่อย
หลับนอนที่นั้น

c c c

 เช้าวันรุ่งขึ้น กาละจึงกลับบ้าน
 พอได้เห็นหน้าลูกชายเดินกลับมา อนาถบิณ-
ฑิกเศรษฐีดีใจใหญ่ เอ่ยปากชมว่า
 “ลูกของเราได้เป็นผู้รักษาอุโบสถแล้วหนอ”
 รีบสั่งให้คนรับใช้น�าข้าวต้มมาให้แก่บุตรชาย
แต่นายกาละได้เอ่ยปากทันที
 “พ่อ	หากลูกยังไม่ได้รับเงิน	๑๐๐	กหาปณะ
ก่อน	ก็จะไม่ยอมกินอาหารใดๆเลย”
 ได้ยินอย่างนั้น บิดาจึงไปหยิบห่อเงิน ๑๐๐ 
กหาปณะเอามาให้ เขาได้รับเงินถึงมือสมใจแล้ว 

พระพุทธเจ้าสอนให้เห็นว่า

การทิ้งทุกอย่างแล้วมาจน เป็นชีวิตที่ยิ่งมีคุณค่า

และพระเจ้าอยู่หัวก็ตรัสย�้า พ่อครูก็ชวนมาพิสูจน์ 

ก็มีคนมาท�าตาม นี่คือทางรอดของโลกใบนี้จริง ๆ

ความร�่ารวยน�าพาสู่การท�าลายดิน ท�าลายน�้า ท�าลายอากาศ

ที่ส�าคัญได้ท�าลายธรรมะในจิตวิญญาณของมนุษย์

อย่างน่ากลัวที่สุด (วิวัฒน์ ศัลยก�าธร)
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จึงบริโภคอาหารด้วยความสุขอย่างยิ่ง
 และในเช้านี้เอง บดิากไ็ด้กล่าวให้ค�ามั่นสญัญา
กับเขาอีกว่า
 “พ่อจะให้รางวัลเจ้า ๑,๐๐๐ กหาปณะ (๔,๐๐๐ 
บาท)เลยทีเดียว ถ้าวันนี้เจ้าไปพระวิหาร รักษา
อุโบสถ ฟังธรรมอยู่ต่อหน้าพระศาสดา	แล้วจ�า
เอาธรรมะสัก	๑	บทมาบอกแก่พ่อได้ เพราะวัน
พรุ่งนี้ พ่อได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์ซึง่มีพระศาสดาเป็น
ประธาน มาฉันภัตตาหารที่บ้านของเราด้วย” 
 เขาตอบตกลงด้วยความดีใจเป็นอย่างยิ่ง มุ่ง
หน้าสู่พระวิหารโดยเร็วพลัน ครานี้เข้าไปนั่งฟัง
ธรรมแถวหน้าสุด อยู่ตรงหน้าพระพักตร์ของพระ
ศาสดา ตั้งใจเต็มที่ในการฟังธรรม ด้วยคิดว่า  
 “หากเราเรยีนรู้จ�าธรรมะได้สกับทเดยีวเท่านั้น 
ก็จะรีบหลบออกมาทันที เพียงแค่นี้ก็ได้รับทรัพย์
สบายๆ”
 แต่พอได้ฟังธรรมบทแรกแล้ว เขาจ�าอะไร 
ไม่ได้เลย จึงคิดว่า
 “คงเพราะเราฟังท�าด้วยใจโลภในทรัพย์ จึง
ฟังไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจ เป็นผลให้จ�าไม่ได้ เห็นทีเรา
จะต้องฟังธรรมด้วยความเคารพในธรรม จึงจะ
เข้าใจได้และจ�าได้ ถ้าท�าอย่างนี้ธรรมะบทต่อไป 
เราจะจ�าได้อย่างแน่นอน”
 เขาจึงตั้งจิตฟังธรรมด้วยความเคารพ แต่ถึง
กระนั้น แม้ธรรมะบทต่อไปเขาก็ยังฟังเข้าใจได้
เพียงเล็กน้อย ด้วยเหตุนี้เขาจึงยิ่งตั้งใจมากขึ้น
กว่าเดิมอีก ยิง่ฟังธรรมก็ยิ่งเข้าใจธรรมมากขึ้นๆ 
ในที่สุดเขาก็เข้าถึงธรรม	ได้ลิ้มรสพระธรรมอัน
สุดวเิศษ	บรรลุโสดาปัตตผิล	ณ	ที่ตรงนั้นเอง แม้
พระศาสดาก็ทรงทราบวาระจิตของเขาด้วย

c c c

 รุ่งเช้าของวันใหม่
 นายกาละได้ติดตามหมู่สงฆ์ที ่มีพระศาสดา 
ทรงน�าพา เข้าสู่กรุงสาวัตถี มุ่งไปยังบ้านของ 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี
 เมื ่อไปถึงเรียบร้อยแล้ว เศรษฐีก็ให้ถวาย
ข้าวต้มแก่หมู่สงฆ์ทั้งหมด และสั่งเอาข้าวต้มให้

บตุรชายของตนด้วย แต่ครั้งนี้นายกาละไม่พดูอะไร
เลย นั่งนิ่ง ดื่มกินอย่างเงียบๆอยู่
 ครั ้นเสร็จภัตกิจ(การกินอาหาร)ของพระ
ศาสดา อนาถบณิฑิกเศรษฐีได้น�าห่อเงินวางไว้ตรง
หน้าบุตรชาย แล้วกล่าว
 “พ่อสัญญาว่า จะให้ทรัพย์แก่เจ้า นีห้ ่อ
กหาปณะ ๑,๐๐๐ เป็นของเจ้าแล้ว”
 นายกาละเห็นอย่างนั้น คิดอยู่ในใจว่า
 “บัดนี้ีจิตใจเราเปลี่ยนใหม่แล้วด้วยธรรม แต่
กระนั้นกไ็ม่อยากให้ใครๆรูเ้ลยว่า	เราเป็นผูร้กัษา
อุโบสถ	 เพราะอยากได้ทรัพย์	 ยิ่งเอามาให้เรา 
ต่อหน้าพระศาสดา	เรายิ่งละอายแก่ใจมาก”
 เขาจึงบอกกับบิดา ปฏิเสธอย่างเด็ดขาด
 “ผมไม่ต้องการทรัพย์นี้แล้วจริงๆ”
 “จงรับเอาไปเถิด ลูก”
 แม้พูดอย่างไร บุตรชายก็ไม่ยอมรับทรัพย์ถุงนี้ 
เศรษฐจึีงกราบทูลกับพระศาสดาด้วยความยนิดีมาก
 “ข้าแต่พระองค์ผู ้เจริญ วันนี้ข้าพระองค ์
พึงพอใจในพฤติกรรมของบุตรชายคนนี้ยิ ่งนัก  
เพราะเมือ่วันก่อนถ้าเขายังไม่ได้ทรัพย์ ๑๐๐ 
กหาปณะ  เขาจะไม่ยอมกินอาหารใดๆเลย แต่ 
วันนี้เขากนิอาหารโดยไม่ต้องการทรพัย์ แม้ ๑,๐๐๐ 
กหาปณะก็ตาม”
 พระศาสดาทรงสดบัแล้ว ได้บอกมรรคผลของ
นายกาละ ให้แก่อนาถบิณฑิกเศรษฐีได้รับรู้  
 “สมควรพอใจยิ่งนัก มหาเศรษฐี เพราะวันนี้
บุตรของท่านได้บรรลุผลเป็นพระโสดาบัน(พระ
อาริยะขัน้ต้น)แล้ว ซึง่มีค่าประเสริฐยิง่กว่าทรัพย์
สมบัติทั้งหลายเสียอีก เพราะ...
 โสดาปัตติผล(พระโสดาบัน)ย่อมประเสริฐ
 ยิ่งกว่าความเป็นเอกราชในแผ่นดิน
 ยิ่งกว่าสวรรคาลัย(ไปสู่สวรรค์)
 ยิง่กว่าอธิปไตย(ความเป็นใหญ่)ใดๆในโลก
ทั้งปวง”
 
 (พระไตรปิฎกเล่ม ๒๕ “โลกวรรค” ข้อ ๒๓

 อรรถกถาแปลเล่ม ๔๒ “โลกวรรค” หน้า ๒๗๐) 
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เหตุไฉนโครงการดี	ๆ 	
จึงล้มเหลวไม่เป็นท่า?

ผล ซึ่งขาดแคลนอย่างน่าใจหาย
 โครงการด ีๆ  ท�าไมไม่ส�าเรจ็ ท�าไมไม่บรรลผุล?
 นี่ไม่ใช่ความลับของฟ้า แต่เป็นเรื่องพื้น ๆ  ที่
พากันละเลย หากมุ่งมั่นตั้งใจทุก ๆ  ฝ่าย มีหรือจะ
ล้มเหลว!
 ตั้งกรรมการก็แล้ว จ้างนักวิชาการก็แล้ว ได้
โครงการสุดสวย
 สภุาษติไทยกล่าวว่า ก้าวแรกส�าเรจ็กน็บัว่าไป
ได้ครึ่งทางแห่งชัยชนะ
 แต่ชีวิตก็เหมือนกระต่ายกับเต่า ไม่ก�ากับ 

   ‘นักคิด’ กับ ‘นักท�า’ เกิดมาเป็นของคู่กัน
 มนีกัคดิช่วย นักท�าจะได้ตรงเป้า แม่นประเดน็
ได้ยิ่งขึ้น
 ว่ากันว่าต่างฝ่ายต่างมข้ีอบกพร่อง ‘คนคดิเก่ง’ 
มักจะ ‘ท�าไม่เก่ง’ และ ‘คนท�าเก่ง’ มัก ‘คิดไม่เก่ง’
 หากน�้าพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า คนตาบอดก็ต้องพึ่ง
คนตาดี คนขายเป๋ก็ต้องพึ่งคนขาดี เรียกว่าดีกัน
คนละส่วน 
 แต่หากมองดมีานด์ ซัพพลาย คน พ.ศ.นี้ กต้็อง
บอกว่า “เรื่องคิด” น่ะพอแล้ว เหลือแต่ท�าให้เกิด

LoveMyTool.com

หากมองดีมานด์ ซัพพลาย คน พ.ศ.นี้ ก็ต้องบอกว่า
 “เรื่องคิด” น่ะพอแล้ว 

เหลือแต่ท�าให้เกิดผล 
ซึ่งขาดแคลนอย่างน่าใจหาย
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ไม่ดูแล  นึกว่าจะถึงฝั่ง กลับล่มไม่เป็นท่า
 เหตุใดเล่า จึงไม่ส�าเร็จ?
 เหตุผลที่	๑ “ท�าแล้ว” ส่งโครงการ
อะไรมา พี่น้องท�าได้หมด
 มีรายงานบันทึก
 มีภาพถ่ายทุกขั้นตอน
 มีสถิติเป็นตัวเลขเยอะแยะ
 ใช่แล้ว  โครงการประเภทนี้ “ส�าเร็จ” 
แต่ไม่ “สัมฤทธิ์”
 ไม่มคีณุภาพ ไม่มนี�้ายา ไม่มปีระสทิธผิล! 
 เป็นโครงการทีใ่ช้เงินหมดเกลีย้งตาม
เป้าหมาย
 ทุกฝ่ายพอใจ ถามหน่วยเหนือ ถาม
หน่วยใต้ ต่างยิม้แย้มตอบพร้อมกัน “เรา
ท�าแล้ว!”
 ท�าแล้วก็จบกัน ก็ท�าแล้ว
 หัวใจของความส�าเร็จแท้จริงอยู ่ที ่ 
“ความตั้งใจ” 
 หากท�าส่งเดช ท�าขอไปที ท�าสักแต่ว่า
ท�าให้จบ ๆ  ให้เสร็จ ๆ  แล้วก็ต่างก็โล่งอก! 
 ภาษาเพราะ ๆ  เรียกว่า “ไม่ตั้งใจท�า” 
ภาษาชาวบ้านเรียก “ท�าส่งเดช!”
 แต่ภาษาราชการอาจจะบอกว่า “ปฏิ-
บัติตามหน่วยเหนือที่สั่งการมาเรียบร้อย 
ครับผม!”
 “ไม่ตั้งใจท�า” กับ “ไม่รับผิดชอบ” มัก
เดินทางไปด้วยกันเสมอ
 
 เหตุผลที่	๒ “ไม่เป็น - ไม่เก่ง - ไม่มี
กึ๋น”
 เหตผุลแห่งความล้มเหลวข้อที่ ๒ กค็อื 
“คนไม่มีคุณภาพ”
 งาน ยิ่งใหญ่ โครงสร้างยิ่งซับซ้อน คน
ท�าต้องยิ่งมีปฏิภาณไหวพริบ
 เพราะฉะนั้นแม้ “ตั้งใจท�า” แต่เมื่อ “ไม่

เก่ง-ไม่มีกึ๋น”
 แม้เต็มใจท�า ก็ไม่มีทางส�าเร็จ
 ความเก่ง ความมกีึน๋ มใิช่ดวัูนนี ้แต่ต้องดู 
ภูมิหลัง ดูเส้นทางการท�างานที่ผ่านมา
 เราก็จะได้ข้อสรุป
 คนไม่เก่ง คนไม่เป็น อย่างไร ๆ  กไ็ม่เก่ง 
ก็ไม่เป็น!
 ใครเป็นใคร สมาชิกในหน่วยงานย่อม
รู้กันดี หลอกกันไม่ได้
 เราอาจจะตัง้คณะกรรมการชัน้ยอด 
มีภูมิหลังที่คนต้องก้มหัว
 แต่พอโครงการลงภาคปฏิบัติ ต่อให้
จี้เก่งไชเก่ง แต่คนท�างานไม่เป็น ไม่ฉลาด 
ไม่มีกึ๋น
 คติ หัวส่ายหางก็ส่าย อาจใช้ไม่ได้ใน
กรณีนี้!
 วันนี้เมืองไทยเราขาดคนเก่ง คนมี
ทักษะในการท�างานมากมาย
 ผลิตโครงการออกมาเป็นร้อยเป็นพัน
 แต่คนปฏิบัติงานไม่เป็น ไม่ฉลาดใน
การจัดการ ในการท�าให้บรรลุผล
 เราจงึมกีารรายงานโครงการที่ประสบ
ความส�าเร็จมากมาย
 แต่ไม่มีคุณภาพ
 ท�าอย่างไรจะได้คนเก่ง คนมีกึ๋น คนมี
ทักษะ
 ถ้าระยะยาวอาจจะต้องเติมหลักสูตร
ลงในการศึกษา
 แต่ถ้าจะลุยวันนี้อาจจะต้องพิจารณา
เป็นราย ๆ  ไป
 อย่ามัวแต่หลับตาแต่งตั้งคณะท�างาน
โดยไม่รู้ภูมิหลัง!
 นี่คือเรื่องจริงผ่านจอ! 

••

มีรายงานบันทึก

มีภาพถ่าย

ทุกขั้นตอน

มีสถิติเป็นตัวเลข

ใช่แล้ว		

โครงการ

ประเภนี้	“ส�าเร็จ”	

แต่ไม่	“สัมฤทธิ์”

ไม่มีคุณภาพ

ไม่มีน�้ายา

ไม่มีประสิทธิผล! 

เป็นโครงการที่ใช้

เงินหมดเกลี้ยง

ตามเป้าหมาย

••
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ฉบับที่แล้ว ๓๓๑ เราได้พูดถึง “อันต

คาหิกทิฏฐิ ๑๐” และเราก�าลังพูดถึงว่า

ตราบที่ยังมี“ธรรม” ก็ยังมี“กรรม”

“กรรม”ทั้งหลายนัน้“ไม่เที่ยง เปลี่ยน

แปรได้ตามเหตุปัจจัย

มี“นิพพานธรรม”เท่าน้ัน ที่“เทีย่ง”ไม่มี

การเปลี่ยนแปรแล้วในตัวเอง

ดังน้ัน อรหนัต์ทกุองค์ที่มนีพิพานแล้ว  

จงึเป็นผู“้เที่ยง”ใน“ธรรม” คอืจดัการกบัทกุๆ 

“ธรรม”ในตนหรือของตนออกไปสู่ภายนอก 

ถกูธรรม ถกูตรง เพราะเป็นผูม้ ี“ธรรมาธปิไตย” 

หมายความว่า ผู้น้ันเป็นผู้มี“ธรรมเป็น 

อ�านาจ”หรอืมี“อ�านาจทีเ่ต็มไปด้วยพลังแห่ง 

ธรรม”ตามบารมขีองแต่ละท่าน ที่ถูกตรงธรรม 

ทกุ“กรรม”ของอรหันต์จึงท�า“กรรม”ที่

เป็นประโยชน์ต่อ“โลก”-ต่อ“สงัคม”-ต่อ“ผูอ้ืน่” 

(พหชุนหติายะ) และท�า“กรรม”ใหผ้ลสุขต่อ“โลก”-

ต่อ“สงัคม”-ต่อ“ผู้อื่น”(พหชุนสขุายะ) เป็นผู้ท�า 

“กรรม”ที่มีความเอ็นดูเมตตาต่อ“โลก”-ต่อ 

“สังคม”-ต่อ“ผู้อื่น(โลกานุกัมปายะ)

บริบูรณ์ไปด้วย“พหุชนหิตายะ-พหุชน

สุขายะ-โลกานุกัมปายะ”อย่างแท้จริง 

พหุชนหิตายะหรือพหุชนสุขายะ แม้ 

แต่โลกานุกัมปายะนั้น มีนัยส�าคัญคือ เป็น

• ต่อจากฉบับที่ ๓๓๑

คนทีม่ีคุณค่าประโยชน์ต่อผู้อืน่-ต่อสังคม-

ต่อโลก ซึ่งมีความหมายแจ้งๆชัดๆว่า ต่อ

คนจ�านวนมากมายหลากหลาย-ต่อสังคม

กว้างขวางเผื่อแผ่ไปทั่วมวลมนุษยชาติ-ซึ่ง

เป็นความเอ็นดูเมตตาอย่างยิ่งต่อโลก-ต่อ

สังคม-ซึ่งก็คือต่อคนทั้งหลายในโลกนั่นเอง 

ซึ่งหมายถงึความมากมายหลากหลาย

ต่อมวลประชาชนนะ ที่ท่านท�าประโยชน์ให้ 

และให้ความสุขแก่เขานัน้หนะ ด้วยความ

เอ็นดูเมตตาจริงๆ

ส่วนประโยชน์น้ันจะมคีณุค่าสงูส่งมาก

หรอืน้อยเท่าใดนัน้ ก็เท่าที่บารมีแต่ละท่าน

จะพึงมีความรู้และสมรรถนะหรือคุณธรรม

ในตนของพระอรหันต์นั้นๆ

แต่ที่ระบชุดัๆโต้งๆอยูน้ั่นคอื อรหนัต์

นัน้จะเป็นคนที่“ท�าประโยชน์แก่คนจ�านวน

มาก(พหุชนหิตายะ) หรือ“ท�าความสุขให้เกิด

แก่คนจ�านวนมาก(พหุชนสุขายะ) และเป็นผู้

ที ่มี“ความเอ็นดูเมตตาต่อโลก-ต่อสังคม- 

ต่อผู้อื่นทั ้งหลายอยู่(โลกานุกัมปายะ) อย่าง

เหน็ๆ เป็นเครื่องยนืยนั จงึจะชื่อว่า“อรหนัต์”

ผูม้คีณุสมบตั“ิอรหนัต์”แท้ๆตามนิยาม

ทีพ่ระพุทธเจ้าตรัสชัดมากนัน้จึงไม่ใช่“คนที่

ไม่ท�าประโยชน์ต่อคนจ�านวนมากอย่างเหน็

ได้เป็นอยู่ปรากฏโต้งๆแน่นอน หรือแม้แค่

เป็นคนมีประโยชน์แก่คนจ�านวนน้อย ก็ไม่

ใช่แน่ๆเลย นี้คือ นัยส�าคัญที่ชี้ชัดมาก  

ดังนัน้ แม้แค่ผู้“ท�าประโยชน์แก่คน
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จ�านวนน้อย(อนุชนหิตายะ) หรือ“ท�าความสุข

ให้เกิดแก่คนจ�านวนน้อย(อนชุนสขุายะ) และเป็น

ผู้ที่ไม่ม“ีความเอน็ดเูมตตาต่อโลก-ต่อสงัคม- 

ต่อผู้อื่นทั้งหลายอยู่(น โลกานุกัมปายะ)

ดั่งเช่น ตัวอย่างเห็นชัดๆ คนที่ปฏิบัติ

แบบศาสนาเชน ที ่เขามักน้อยแม้แต่ผ้า

คลุมตัวก็ไม่นุ่งห่มเลย เปลือยร่างล่อนจ้อน 

ทรัพย์สมบัติอะไรของเขาก็ไม่มีเลย จะมีก็

แค่เป็นภาชนะ ๑ ชิ้นส�าหรับไว้บิณฑบาต

และใช้สารพัดประโยชน์ กับไม่ปัดป้องกัน

การท�าลายสัตว์ ๑ อันเท่านั้น 

เขาสันโดษชัดมาก(เป็นคนพอเพียงชัดมาก) 

สงบชัดมาก(อยู่เงียบๆไม่วุ่น) ไม่ยุ่งไม่เกี่ยวกับ

ใคร ไม่มีกรรมการงานเป็นชิ้นเป็นที่จะเกิด

ประโยชน์ต่อโลก-ต่อสังคม-ต่อผู้อื่น เขามี

ศีลเห็นได้โต้งๆยืนยัน ขัดเกลาตนเคร่งดังที่

อาการเขาเป็นอยูเ่หน็โต้งๆ เขาไม่มพีนัธกจิ

กบัใคร เขาปลกีหลกีเร้น อยูโ่ดดๆเดีย่วๆ ไม่

เกี่ยวกับสังคม ไม่มีท�าอะไรที่เป็นประโยชน์

ต่อชนหมู่มากอยู่ในโลกเลย นอกจากมีชีวิต

อยู่ ยังไม่ตาย แล้วก็ออกมาบิณฑบาตขอ

เขากินเลี้ยงชีพอยู่ไปวันๆ เขาไม่มีการงาน

ที่สร้างสรรค์ การงานที่ประชาชนต้องใช้ต้อง

กินต้องอาศัยอะไรเลย ที่เป็นกิจจะลักษณะ

เพราะศาสนาเชนไม่ได้เรียนรู้“ความ

เป็นโลก-ความเป็นอัตตา”อย่างรู้จักรู้แจ้งรู้

จริงรอบถ้วนเหมือนศาสนาพุทธ เขาไม่ได้

เรยีนรู“้ความเป็นสรรีะ-ความเป็นกาย-ความ

เป็นสัตว์-ความเป็นชีพ(ชีวะ)”อย่างรู้จักรู้แจ้ง 

รู้จริงรอบถ้วนเหมือนศาสนาพุทธ

แม้แต่ชาวพทุธเอง นักปฏบิตัธิรรมของ 

ชาวพุทธที่ยังมิจฉาทิฏฐิ ก็จะสุดโต่งไปข้าง 

“ไม่ท�าการงานอันจะเป็นประโยชน์อยู่กับผู้

ร่วมธรรมเดียวกัน(สหธัมมิก)” นั่นคือ จะไม่มี

ท�าการงานร่วมกับพุทธบริษัท ๔ อย่างเป็น

ประโยชน์เกือ้กูลกันอาศัยกันได้ไปด้วยกัน 

ชนิดทีรู่ศ้ลี รูว้นัิย ปฏบิตัถิกูศลี ถกูวนัิยชดัแท้

ตาม“ปัญญา ข้อที่ ๕ ของโสดาบนั” คอื 

“เพ่งเล็งกล้าอยู่กับการปฏิบัติธรรมของตน

ไปด้วย และขวนขวายท�างานน้อยใหญ่ของ

สหธัมมิกไปด้วย เหมือนแม่โคที่ท�างานการ

ปฏิบัติธรรมของตนไปด้วย ท�าการงานเลี้ยง

ลูกไปด้วย พร้อมกัน  ไม่แยกกันเลย    

ถ้าเรามสีมัมาทฏิฐใิน“อนัตคาหกิทฏิฐ ิ

๑๐” หากเรามอี�านาจที่เป็นธรรม(ธรรมาธปิไตย)

และเรายังมีชีพต่อไปอยู่ ไม่ต้องท�าสงคราม

ในตนอีก เนื่องจากเรายังไม่ปรินิพพานเป็น

ปริโยสาน” ...นั่นคือ เราเป็น“อรหันต์”แล้ว

แต่ยังมีชีพ หรือด�าเนินชีวิตต่อไปอยู่

เรากต้็องอยูก่บัภาวะทั้งหลายทั้งปวงที่ 

เรียกว่า“ธรรม”ในโลกในสังคม ซึ่งเราต้องมี 

“กรรม(การกระท�า)”ไปกับ“กาล”อยู่

เรากต้็องจดัการกบั“อาการ”ที่เราจะให้ 

เคลื่อนไหวขึ้น(วญิญตัต)ิโดยม“ีจติใจหรอืมโน” 
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ของเราเองเป็นประธาน“จดัการ(อภสิงัขาร)กรรม” 

ของเราที่ไปกับ“กาล”ที่ยังมีอยู่นั้นๆ

โดยการก�าหนด“กรรม”ของตนให้ได้สดั 

ส่วนอันดีเหมาะควร(กัมมัญญตา)กับ“ธรรมอยู่

น่ิงๆหรอืคงที่ของตน”ในปัจจบุนัทกุๆปัจจบุนั

ธรรมที“่เทีย่งแล้วทีค่งทีแ่ล้ว อยูใ่นอดตี 

แล้วนั้นยงัเพิ่มจากปัจจบุนัสะสมได้เลย ไม่คงที ่ 

ยิ่งอนาคต ยิ่ง“ไม่แท้ไม่เที่ยง”เท่ากบั“ปัจจบัุน” 

เพราะยังมี“กาล”ที่เราต้องมี“กรรม”

เพราะ“กรรม”ของอรหันต์ก็ยังมีอยู่ใน

ปัจจบุนัท่ียังมีชวีติ ตราบที่ยงัไม่ปรนิพิพานเป็น

ปรโิยสาน เรายงัท�า“ด”ีที่มาจากอนาคตได้อีก

ส่วน“กรรม”ของอรหันต์ที่ท�าทุกกรรม

น้ันเที่ยง น่ันคอื เที่ยง“กุศลกรรม” ไม่มี“อกุศล

กรรม”อกีเลย แม้จะ“ท�ากรรม”ใดๆอกีกต็าม   

อรหันต์ที่“ดับ”ถึงขั้น“ปรินิพพานเป็น

ปริโยสานเท่านั้นจงึจะหมดสิน้ทกุสิง่ทกุอย่าง 

ทัง้“กรรม”กบัทั้ง“กาล”ทั้ง“อดีต”ทั้ง“อนาคต” 

อรหันต์นั้นจะหมดภาวะ“เคลือ่นไหว” 

ได้สิน้เกลี้ยงจรงิ ทัง้“ความเป็นอรหตัตา”(ความ 

เป็นอตัตาที่ไม่ลกึลบัแล้วของตนท่ีอาศัยอยู ่) กต่็อเมื่อ

แตกสลายแยกธาต“ุปรนิิพพานเป็นปรโิยสาน”

ดังนั้น การศึกษาจึงศึกษาได้ในขณะที่

มี“ตวัตน”(se l f , ish) และมี“ความเคลื่อนไหว” 

(kinetic หรือ dynamic) ซึ่งศึกษาได้ในปัจจบุนั

เท่านั้น แม้มี ใน“อดีต”หรือใน“อนาคต”ก็ไม่

สามารถศกึษา ไม่สามารถยนืยนัรูร่้วมกนัได้ 

“ความเคลื่อนไหว”ต้องเปรยีบเทยีบกัน

กับ“ความเคลื่อนไหว”(k inet ic หรือ dynamic) 

ด้วย และที่สุดก็ต้องเปรียบเทียบกับ“ความ 

น่ิงๆหรอืความคงที่ ” ในปัจจบุนัน้ัน(status quo  

หรือ constant) เพราะ“จิต”เป็น“พลังงาน”ที่

เป็น“นามธรรม”ที่จะศึกษาเรียนรู้กันได้ว่าที่

สุดนั้น“เคลื่อนไหวอยู่” หรือ“นิ่งสนิทแล้ว”

เฉพาะอย่างยิ่ง“ความน่ิงในความนิ่งของ

ตน” มันไม่เป็น“ธรรมะ ๒”ให้ศึกษาเลย

มนัมแีต่“น่ิงกบัน่ิงๆ” แล้วมนัจะไปรูว้่า

อะไรทีจ่ะเกิดแตกต่างกันในความนิง่ ยิง่

ไม่ให้มี“การสัมผัส”กับอะไรเสียอีก เลยยิ่ง

นิง่ๆๆยิ่งๆๆๆๆนิง่กันไปยกใหญ่   

ศาสนาพทุธเรยีนรูก้นัตรงภาวะในขณะ 

ที่ม“ีอาการ”ต่างๆมนั“เคลื่อนไหว”อยูห่ลดัๆ  

น่ันจงึสามารถศกึษาได้ว่า มนัม“ี กิเลส”ผสม 

อยูใ่นน้ันหรอืเปล่า ต้องปัจจบุนันัน้ๆจงึจะแท้

ถ้าจะเอาแต่สะกดจิตให้มัน“นิ่ง” ให้ 

มันเป ็นหนึง่ มันก็ไม ่มี“ธรรมะ ๒” ให ้

ศึกษาตามศาสนาพุทธได้เลย ซึ่งศาสนา

พระพุทธเจ้านัน้ ต้องศึกษาด้วย“ธรรมะ ๒” 

(เทฺว ธัมมา)เสมอ (พระไตรปิฎก เล่ม ๑๐ ข้อ ๖๐)  

ดงัน้ัน หากผูใ้ดไปสะกดจติให้เป็นหน่ึง  

กค็อื ผูน้ั้นออกนอกศาสนาพทุธไปแล้ว กูก่ลบั

กนัยากแล้ว ตามที่ได้พดูมาแล้วซ�้าแล้วซ�้าอกี

เพราะการเอาแต่สะกดจิตให้เป็นหนึง่ 

น้ัน เราจะไม่มช่ีองจะเรยีนรูไ้ด้ถงึ“อาการ”มนั 
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แรงหรือมันค่อย มันก็มีแต่“ความนิง่ๆหรือ

ความคงที่” ก็ไม่สามารถศึกษาว่า อะไรมัน

นิง่หรืออะไรมันเคลือ่น อะไรมันเล็กหรือ

อะไรมันใหญ่ อะไรมันหนักหรืออะไรมันเบา 

อะไรมันหยาบหรืออะไรมันละเอียด อะไร

มันหมดอะไรมันมี โดยเฉพาะอย่างไรเป็น

กิเลส-อย่างไรไม่มีกิเลสแล้ว ก็ล้วนสามารถ

ศึกษาได้ที่“อาการ”จะรู้ได้ถึง“ความแตกต่าง

กนั”(ลงิคะหรอืเพศ) ด้วยการเปรยีบเทยีบหลดัๆ

ซึ่งแต่ละคนต้องใช้“ความรอบรูอ้นัยิ่ง” 

ตั้งแต่ความเห็นแล้วจึงวิปัสสนาญาณที่จะ

เป็นอภิญญาหรือวิชชากันต่อๆไป

“การศึกษา”จึงต้องศึกษากันที่“ความ

มีธรรมะ ๒ (เทฺเว ธัมมา)” เริ่มต้นจาก“มีธาตุรู้

ของเรา”จึงจะเกิดการเรียนรู้ พัฒนา,เจริญ 

หรือเสื่อม,เสีย ที่สุด“มี”หรือ“ไม่มี”

จาก“ธาตุรู้”กับภาวะ“ไม่ใช่ธาตุรู้” และ 

คนม“ีธาตุรู ้”กับคนมี“ธาตุรู ้”ด้วยกัน จึงจะ

พดูกนัรูเ้รือ่ง คนไม่ม“ีธาตรุู”้พดูกนัได้ไง? ใน

เมื่อไม่มี“ธาตุรู ้” ก็ตัดสิน“สัจจะ”ไม่ได้เลย

เพราะหากปฏบิตัเิอาแต่หลบัตา ไม่ให้ 

“ธาตุรู้”มันเปิดจิตมารับรู้กัน ใครตัดสินล่ะ?

ก็ต้องจบกันที“่ความรู้หรือความเห็น

ของคณุกับของเรามันต่างกัน หรือตรงกัน”

คนไม่เอา“ธาตรุู”้มาพดูกนั กพ็สิจูน์กนั 

ไม่ได้ นอกจากม“ีธาตรุู้”ขณะเดยีวกนั เราจึง 

จะพูดอะไรกันได้ มีภาวะยืนยันกันโต้งๆก็

ไม่มอีะไรให้ศกึษา“ความม”ีโต้งๆยนืยนักนัได้ 

ก็ต้อง“จบ”กันที่คุณกับเรา“ไม่มีจริง” 

แม้ผู้จบกันที“่สูญ”หรือที“่ลงกัน”ได้ 

สุดท้ายก็จบกันทีภ่าวะ“มี”ที่ตรงกัน หรือ

ภาวะ“ไม่มี” นั่นคือ “ไม่มีอวิชชานุสัย”

ไม่เช่นนั้น เราก็ไม่มีอะไรจะ“จบ”หรือ

ไม่รู้จะ“จบ”จะ“หยุดสนทิ”กันทีสุ่ดตรงไหน

ผู้“รู ้จบ”ที่เข้าใจกัน จึงจบกันที่“สูญ”

ไม่ว่าจะเป็น“สูญ”คือความไม่มี หรือ 

“ศูนย์”คือความอยู่ที่กลาง,ความเป็นกลาง

การจบลงที่“ความอยู่ตรงกลาง,ความ

เป็นกลาง(ศูนย์)”หรือ“ความไม่ม(ีสูญ)” คอืเรื่อง

ของ“คน”พูดกันรู้เรื่อง ที่สามารถรู้กัน และ

ตกลงกันได้ ก็พูดกันไป ก็“จบ”กันได้ 

ส่วนคนที่พูดกันไม่รู้เรื่อง หรือพูดกัน

ไปไม่เข้าเรื่องกันแล้ว มันก็ต้องหยุดพักกัน

ที่ต่างคนต่างเข้าใจกนัคนละอย่างไปแล้ว ก็ 

ต้องต่าง“ยึด” ต่างคนต่าง“ท�า”กันไปก่อน

มันต่างคนต่าง“จบ”ก็ได้ ของตนๆ

คนที่พดูกนัรูเ้รื่องจงึมทีี่“จบ”มทีี่“หยดุ” 

กันได้ ที่“ศูนย์”หรือที่“สูญ” หรือที่ตกลงกัน

ถ้าไม่ใช่“คน”ก็คงไม่มาพูดกัน เพราะ

มันไม่มีภาษาพูดกัน หรือพูดคนละภาษา

มันก็ไม่รู ้เรื ่องกัน ก็ต้อง“จบ”เหมือนกัน

ก็จบกันที่“หยุดพูดกันก่อน” ต่างคน

ต่างศึกษาของตนไป จนกว่าจะมาลงกันได้ 

“ศูนย์”คือ ความเป็นตรงกลาง, ความ
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เป็นกลาง, ความไม่เอียงไปข้างใด ซึ่งแสดง

ถึงความมี“ภาวะ” มี“คน”ที่มีธาตุรู ้พูดกัน 

ตกลงกัน ก็อยู่ร่วมกันด้วย“การตกลงกัน”

และ“สญู”คอื ความไม่มีอะไร, ว่างเปล่า, 

ทรงไว้ให้รู ้ว่า “สูญ, ว่างเปล่า, ไม่มีอะไร”

ซึ่งนับเอา“คน”ที่ยังมี“ธาตุรู ้”พูดกัน

ส่วนที่“ไม่มธีาตรุู”้แล้ว กค็อื“ไม่ม”ีอะไร

จะมาพูดกันได้ ก็ต่างคนต่างแยกกันท�าไป

ก็พูดกันไม่ได้ จึงไม่ต้องพูดกัน ..พัก

“ธรรมะ ๑”ได้แก่ ความมี“สูญ” หรือ

ความไม่มีอะไร ความว่างเปล่า 

“ธรรมะ ๒”คือ ภาวะที่ปรากฏทรงอยู่ 

นิ่งๆซึง่จับตัวกันอยู่ ๒ ภาวะ เริ่มตั้งแต่เป็น 

“ความว่างกบัความว่าง หรือความว่างกับช่อง 

ว่าง” เรียกว่า “อากาสหรืออวกาศ” นบั

เป็น“ธาตุ” บัญญัติว่า อากาสธาตุ 

อากาสธาตุ ก็จะเริ ่มมีมากขึ้น รวม

กันขึ้น จนเป็น“พลังงาน” ลม หรือไฟ

ลม กับ ไฟ ก็คือ พลังงาน ความร้อน 

แสง สี เสียง แม่เหล็ก ไฟฟ้า เป็นต้น

สี คือ คลื่นของแม่เหล็กไฟฟ้าอีกทีที่

แปรผันไปตามการหักเหของแสง(spectrum)

จาก“ลม”(วาโย) กับ“ไฟ”(เตโช) ก็จะจับ

ตัวกันเป็น“น�า้”(อาโป) หรือ“ดิน”(ปฐวี ) ได้อีก

เริ่มตั้งแต่มี“ความอยู่นิง่ๆหรือคงที่” 

(stat ic ) และความมี“ความเคลื่อนไหวหรอื

อาการ”ของแต่ละอาการ(dynamic)

“อาการ”คือ ภาวะที ่เราใช้ศึกษา

ซึง่มี“องค์ประกอบ ๔”ได้แก่ “อาการ-

ลิงคะ-นิมิต-อุเทศ”(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๐ ข้อ ๖๐)

อาการ ก็คือ กิริยาของภาวะนั้นๆ

ลิงคะ ก็คือ ความแตกต่างกัน

นิมิต ก็คือ เครื่องหมายที่แต่ละคน

ท�าเอาไว้ในใจเอง ตนก�าหนดรู้เอาไว้ให้ได้

ส�าหรับ“การรู้”ของตนๆ ว่า อย่างไหนคือ

อย่างไหน อย่างนัน้คืออย่างนัน้ อย่างนี้

คืออย่างนี ้ ของใครก็ก�าหนดหมายไว้เอง 

ท�าเครื่องหมายก�าหนดไว้เอง รู้ของตนเอง

ที่ตรงกัน ก็พูดกัน น�ามายืนยันกัน

อเุทศ กค็อื พดู,การยกขึ้นแสดงอธบิาย, 

การยกขึ้นชี้แจง,การสาธยาย,การชี้บอก

เช่น “อาการ”อย่างน้ีๆเอง คอือาการ

ของทุกข์ “อาการ”อย่างนี้ๆเองคืออาการ

ของสขุ “อาการ”อย่างน้ีๆเองคอื อาการของ

เศร้า “อาการ”อย่างน้ีๆเองคอื อาการของดี

ใจ “อาการ”อย่างนี้ๆ เองคือ รัก “อาการ” 

อย่างน้ีๆเองคอื โกรธ “อาการ”อย่างน้ีๆเอง

คือ กิเลส  “อาการ”อย่างนี้ๆเองคือ จิตที่

ปราศจากกิเลสแล้ว เป็นต้น ฯลฯ

เราจะต้องเรียนรู้“อาการ”ว่า อาการ

อย่างไรคืออาการที ่แตกต่างกัน อาการ

อย่างไรที่เหมือนกันหรือเป็นเช่นเดียวกัน  

อาการ“อยู่นิง่ๆสนิท”(constant,static) 

ต่างกับอาการ“เคลื่อนไหว”(kinetic,dynamic) 
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ภาวะที ่มี“อาการนิ ่งๆสนทิ”ก็ศึกษา

เทยีบเคยีงกบัภาวะ“อาการน่ิงสนิท”ด้วยกนั 

หาความแตกต่าง(ลิงคะ)กันเพื่อเรียนรู้“ความ

ต่าง”แม้“ในความนิง่”ได้ในภาวะนัน้ๆ ว่า 

“อาการ”ใด“นิง่”หรอื“อาการ”ใด“เคลื่อนไหว” 

ต่างกันอยู่แค่ไหน? อย่างไร?  

และภาวะที่“เคลื่อนไหว”กศ็กึษาเทยีบ

เคยีงเอา ว่า ต่างกนัหรอืเหมอืนกนัอย่างไร? 

แค่ไหน? แบบใด? อะไรต่างๆฉะนี้ เป็นต้น

เพื่อเรยีนรู ้“อาการ”ของกเิลส ว่ายงั“ม”ี 

เหลือแสดง“อาการ”อยู่ในจิตของเราหรือ 

“ไม่มีอาการ”แล้ว

ในขณะที่จิตมี“อาการนิง่ๆสนิท”นัน้ 

มัน“นิ่ง”อยู่ได้ทั้งๆที่ ใน“จิต”ยังมีกิเลสอยู่

“กิเลส”ในจิตของคนนั้น มันมีทั ้งที ่

อยูใ่นภาวะ“ไม่เกิดอาการ”ในชั ่วระยะใด 

ระยะหนึ่งได้ เรียกว่า เคหสิตอุเบกขาเวทนา 

และมีทัง้ที่มันอยู่ในภาวะ“เกิดอาการ

เคลื่อนไหวขึ้นมา”

“กิเลส”เป็น“พลังงานแฝง”(potential  

energy )อยู่กับจิต อยู่ในจิตของเรา

กว่าคนสามัญปุถุชนจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริง

ความเป็น“กเิลส”ต้องมีธาตรุูโ้ลกุตระ“ปัญญา”

“กิเลส”นัน้ไม่ใช่พลังงาน“จิตบริสุทธิ์”  

มนัแค่“พลงังานเก๊-พลงังานปลอม-พลงังาน 

เลว”ที่ปนเปอยูใ่นจิตเรา พระพุทธเจ้าตรัส

ว่ามันเป็น“อาคันตุกะ”คือ แขกผู้มาเยือน

แต่มันท�าตนมี“อาการ”เป็น“จิต”ของ 

เราอย่างสนิทเนียน ปานฉะนั้นเลยทีเดียว

เราจึงต้องเรียนรู้“พลังงานส่วนที่เป็น

ตัวตนของกิเลส”นี ้ และก�าจัดส่วนนี้ให้ถูก 

“ตัวตน”ของมันให้แม่นย�า ไม่ใช่ไปท�ากับ 

“จิตองค์รวม”ทัง้หมดให้มัน“หยุด” หรือให้

มัน“สงบ” หรือให้มัน“ดับ” หรือให้มัน“ไม่มี

อาการเคลื่อนไหว”ด้วยการขม่ที่ไม่ใช่พทุธวิธ ี

แล้ว“หลงผิด”ว่านี่คือ “จิตสงบ”

อย่างที่พากนั“หลบัตา”สะกดจติให้มนั

หยุด มันนิ่ง มันสงบลงไปเอาดื้อๆนั้น มัน

ไม่ใช่วิธีปฏิบัติแบบพุทธ

นัน่มันแค่“จิตทั้งหมด”ของเรามัน“ไม่

เคลื่อนไหว”ในชั่วขณะที่เรา“สะกด”(สมถวิธี)

มนัให้อยูน่ิ่งๆได้ส�าเรจ็เท่าน้ัน น่ันมนัวธิหีน่ึง

ซึ่งมันไม่ใช่“จิตสะอาดจากกิเลสสนิท”  

จนไม่ม“ีพลงังานของกเิลส”ในจติเลย จติจงึ 

“สะอาด”และ“สงบ”จากกิเลสรบกวน ซึ่งจะ

ต้อง“สะอาดและสงบ”อย่างมี“วิป ัสสนา

ญาณ”รอบรูอ้ย่างแท้จรงิอกีด้วยจงึจะเรยีกว่า 

“สว่าง”คือมี“ปัญญา”รู้รอบถ้วนไปทั้งหมด 

การศึกษาปฏิบัติของพุทธจึงมี“ธรรม 

วิจัยสัมโพชฌงค์” ไม่ใช่ปฏิบัติกันในแบบที่ 

“ไม่มี”การวิจัย เอาแต่“หยุด” เอาแต่“นิง่” 

มุ่งเอาแต่สุดโต่งไปกับ“ความสงบ”คือ ไม่มี 

“ความเคลื่อนไหวของจติทั้งหมด”อย่างหลง

พาซื่อท�าให้จิตไม่มีความเคล่ือนไหวใดๆ 
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หรือท�าให้จิต“ไม่คิดไม่นึกใดๆเลย” 

โดยท�าให้จติอยูใ่นสภาพมแีต่“สญัญา” 

ก�าหนดหมายอยู่กับ“ความนิ่งนั้นๆ”เท่านั้น  

แล้วหลงว่า“จิตสงบสนิท”แบบข่มจิต 

นี้ได้ส�าเร็จจริงแล้ว“ปัญญา”จะเกิดตามมา

ซึ่งเข้าใจกันว่า“จิตสงบ”แล้วอย่างนี ้

“ปัญญา”จะเกิดโผล่ขึ้นมาเองแล้วหลง“ตัวรู้” 

ตวัที่เกดิตามหลงัข่มจติได้น้ีว่า เป็น“ปัญญา”

ฉะนีแ้หละเห็นได้ชดัว่า ผู้ปฏิบัติแบบ 

น้ีของคนผู ้นี ้กมี็ความรู้แบบน้ี ยงัไม่มีความรู้ 

แม้แค่ภาวะของความเป็น“สัญญา”กับความ

เป็น“ปัญญา”ว่า มันแตกต่างกันอย่างไร?

เพราะยังมีความรู้แค่หลง“สัญญา”ว่า 

เป็น“ปัญญา”กันอยู่เท่านั้น

การปฏิบัติธรรมของศาสนาพุทธต้อง 

มกีระบวนการของ“โพชฌงค์ ๗”ประกอบอยู่

ในการปฏิบัติเสมอ ไม่ขาด โดยเฉพาะต้อง

ม“ีธรรมวจัิยสมัโพชฌงค์” ม“ีจรณะ ๑๕ วชิชา 

๘” หรือมี“สัมมัปธาน ๔”ครบ“โพธิปักขิย 

ธรรม ๓๗” โดยเฉพาะต้องมี“ศีล”เป็นล�าดับ 

ซึ่งเกิดจากการมี“สติ” ถึงขั้นเป็น“สติ 

สัมโพชฌงค์” แล้วมี“ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์” 

ด้วย“วิริยสัมโพชฌงค์”ที่เป็น“องค์ ๓”ของ

โพชฌงค์ ๗ จึงจะเกิด“ปีติสัมโพชฌงค์”อัน

เป็น“ปีติ”ของอารยิะซึง่เป็น“โลกตุรธรรม”ได้ 

แล้วจึงจะเกิด“ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์-

สมาธิสมัโพชฌงค์” และลงท้ายด้วย“อเุบกขา

สัมโพชฌงค์”ได้เป็น“เนกขัมมสิตอุเบกขา” 

อันเป็นโลกุตรธรรม ที่มิใช่“เคหสิตอุเบกขา”

การปฏิบัติธรรมที่สัมมาทิฏฐิของพุทธ

จะต้องประกอบด้วย“โพชฌงค ์๗”เสมอ

จะไม่ใช่มี“สติ”แค่สามัญปุถุชนที่ยัง

เป็นโลกยีธรรมเป็นอนัขาด แต่ต้องเป็นธรรม

ที่ท�างานเกิดมรรคผลอันเป็น“อาริยะ” 

“ธรรมวิจัย”ของ“สัมโพชฌงค์”จึงจะ

เป็นอาริยะที่เป็นโลกุตรธรรม “วิริยะ”จึงจะ

เป็นอาริยะที่เป็นโลกุตรธรรม “ปีติ”จึงจะ

เป็นอาริยะที่เป็นโลกุตรธรรม  “ปัสสัทธิ”จึง

จะเป็นอารยิะที่เป็นโลกตุรธรรม  “สมาธ”ิ จงึ

จะเป็นอาริยะที่เป็นโลกุตรธรรม  “อุเบกขา” 

จึงจะเป็นอาริยะที่เป็นโลกุตรธรรม 

การปฏบิตัธิรรม“สตปัิฏฐาน ๔”ข้อแรก 

“กายในกาย”จงึจะเป็น“โลกตุรธรรม”ได้ด้วย

การปฏิบัติ“สัมมัปปธาน ๔-อิทธิบาท ๔”

ซึ่งการปฏิบัติด้วย“สัมมัปปธาน ๔” ก็ 

ยืนยันอยู่ชัดๆโทนโท่แล้วว่า ต้องปฏิบัติม ี

“การส�ารวมอินทรีย ์๖”(ตา,หู,จมูก,ลิ้น,กาย,ใจ)

หลับตาปฏิบัติน ัน้มี“อินทรีย ์  ๖”กัน

ที่ไหน?..หา! 

“การส�ารวมอินทรีย์ ๖”ก็อยู่ในข้อแรก

ของ“สัมมัปปธาน ๔”นั้นอยู่โต้งๆ 

เมื่อปฏบิัติ“สตปิฏัฐาน ๔-สมัมปัปธาน 

๔-อิทธิบาท ๔”มีมรรคผลได้จริง จึงจะเกิด 

“สมาธินทรีย์” ซึ่งเป็น“ความเจรญิขึ้นๆ”ของ
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คุณภาพประสิทธิภาพแห่ง“ความตัง้มั่นของ 

จิต(สมาธิ)”ไปตามล�าดับอย่างเป็นระบบ มี 

องค์ประกอบที่สามารถอธิบายแจกแจงได้ 

ครบกระบวนการ และทีส่ดุเป็น“สมาธพิละ” 

หรือ“ผล”แห่งความตั้งมั่นของจิตสูงสุด

ด้วยกระบวนการของ“ธรรม ๒ หลัก” 

คือ “โพชฌงค์ ๗ กับมรรคองค ์๘”หลักใหญ่

“สมาธิ”ของศาสนาพุทธจะไม่ใช่สมาธิ 

ที่เกดิจาก“การหลบัตาท�าใจ”ด้วยการเพ่งดิ่ง 

เข้าไปเกาะอยูท่ี่จุดใดจดุหน่ึง หรอืที่อะไรอัน

ใดอันหนึง่ เพื่อให้จิตหยุดคิด-หยุดอาการ

เคลื่อนไหวกันแบบข่มจิตสะกดจิตอย่างนั้น 

แล้วกห็ลงผดิไปว่า “จติสงบ”เพราะจติ

ไม่คดิไม่นึก จติไม่เคลื่อนไม่ไหว จติอยูเ่ฉยๆ 

นิง่ๆ อยู่อย่างนัน้ได้นานๆ นิง่อยู่ได้นาน

เท่าไหร่ก็เชื่อกันว่า อย่างนี้แหละคือ ความ

เป็น“สมาธิ”ของศาสนาพุทธ ซึ่งไม่ใช่เลย

กข็อยนืยนัว่า ในพระไตรปิฎกไม่เคยมี

ค�าตรสัสอนว่า “สมาธ”ิของพทุธ หรอื“สมัมา

สมาธิ”นั ้น พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ให้

ท�า“หลบหรอืหลบั”เข้าไปอยูใ่น“ภวงัค์”แบบน้ี  

มีแต่ทรงสอนว่า “สมาธิ”ของพุทธนัน้

ทรงเรียกว่า“สัมมาสมาธิ”ของพระอริยะ 

ให้ปฏิบัติ“มรรค ๗ องค์” แล้วจะเกิด“สัมมา

สมาธิ”อันเป็น“องค์ที ่๘” ในพระไตรปิฎก 

เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๓ เป็นต้น 

ธรรมะของพุทธจึงเป็น“โลกุตรธรรม 

๓๗ หรอื ๔๖”ตามที่พระพทุธเจ้าตรสัไว้ตรวจ

ดูดีๆในพระไตรปิฎก เล่ม ๓๑ ข้อ ๖๒๐มีชัด

หรือจะตรวจ“สัมมาสมาธิ”ก็มียืนยัน 

ว่าต้องปฏิบัติ“มรรค ๗ องค์”ในพระไตรปิฎก  

เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๓ จะตรวจ“ปัญญา”เกดิได้ 

ยังไง? ก็มียืนยันกระบวนการ ๖ เล่ม ๑๔  

ข้อ ๒๕๘ คอื“ปัญญา-ปัญญนิทรย์ี-ปัญญาพละ 

-ธมัมวจิยัสมัโพชฌงค์-สมัมาทฏิฐ-ิมรรคคงัคะ” 

ที่เจริญตามกระบวนการ“โพธิปักขิยธรรม 

๓๗”สะสมเป็นล�าดบั  ๆใน“อนิทรย์ี ๕-พละ ๕” 

มใิช่เกดิจากการปฏบิตัหิลบัตาแล้วจติ

เป็น“สมาธิ” จากนัน้จึงจะ“เกิดความรู้”ขึ้น 

มาเป็น“ปัญญา” ตามที่ชาวพุทธทั้งหลาย 

ส่วนใหญ่พากันเข้าใจผิดนั้นเลย

ขอยืนยันว่า “การรู้ในสมาธิหลับตา” 

ทัง้หลาย ที่ ไม่ใช่“ความรู้”ทีเ่กิดจาก“องค์

ธรรม ๖” ได้แก่ “ปัญญา-ปัญญนิทรย์ี-ปัญญา

พละ-ธรรมวจิยัสมัโพชฌงค์-สมัมาทฏิฐ-ิองค์

แห่งมรรค”นั้น ล้วนเป็น“ความรู้ที่ระลึก”ขึ้น

มาได้ทีช่ือ่ว่า “สัญญา” หรือตรรกะทีข่บคิด

ขึ้นมามีผลรู้ให้ตนเอง“รู้”ขึ้นมาทั้งสิ้น หรือ

ไม่ก็เป็นแค่“จินตนาการ”เท่านั้น 

ซึ่ง“ความรู้”แบบนี้ ยังเป็นเพียง“ส่วน

ที่เป็นอดีต”หรือ“ส่วนที่เป็นอนาคต”อยู่ ยัง

มิ ใช่“ความรู้”ที่เรียกได้ว่า “ปัญญา”เลย

เพราะ (๑) ความรู้นี ้ ไม่ใช่ความรู้ใน

ตระกูลที่มี“อัญญธาตุ” อันเป็นโลกุตระ” ดัง
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ที่เคยสาธยายมาแล้วๆเล่าๆซ�้าซากนั้นเลย  

ส�าหรบัเรือ่งส�าคญัยิง่ใหญ่ของศาสนา 

พุทธคือ เรื ่อง“ทุกขอาริยสัจ”อันส�าคัญยิ่ง

ใหญ่ที่เป็นเรื่องของ“จิตนิยาม”ซึ่งแยกเป็น 

“โลกียจิต”กับ“โลกุตรจิต” อาตมาก็ได้น�ามา

สาธยายกันอยู่นี่แหละ มันง่ายที่ไหน!?

แต่มนัส�าคญัอย่างยิ่งกว่ายิ่งใดๆ จรงิๆ

พระพทุธเจ้าบญัญตัด้ิวยภาษา“ปฏจิจ

สมปุบาท” ถงึ“ความโง่”หรอื“ความไม่รู”้ของ 

“จิตนยิาม”ทีเ่กิดมาได้ความเป็น“คน”เรียก

ว่า“อวิชชา” ซึ่งเริ่ม“โง่”มาตั้งแต่“สังขาร”เลย 

มันก็คือ “ไม่รู ้ในสังขาร ๓”ที่มีความ

เชื ่อมต่อเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ตาม“ปฏิจจ 

สมุปบาท”นี้แล ผู้ใดศึกษากระทั่งสามารถ

มีภูมิ“เป็น“อภิสังขาร ๓” และปฏิบัติส�าเร็จ

ใน“อภิสังขาร ๓”นี้บริบูรณ์สัมบูรณ์ ก็จบกิจ

ผู้“สัมมาทิฏฐิ”จะเริ่มจาก“สัมมาทฏิฐิ 

๒”เป็นส�าคญั น่ันคอื “ปรโตโฆสะ”กับ“โยนิโส

มนสกิาร” ซึ่งจะมี“สมัมาทฏิฐ ิ๒”น้ีได้ คณุก ็

ต้องได้พบ“คน”ที่คุณแน่ใจว่าเป็น“สัตบุรุษ” 

จรงิ แๆน่ๆ แท้ๆ  จึงจะ“มีสัมมาทิฏฐิ ๑๐”

แล้วจะรู้จัก“สัตบุรุษ” จริงๆแน่ๆแท้ๆ

ได้อย่างไร? เป็นคนชนิดไหน? ตรวจสอบได้

ยังไง? จึงจะพอยืนยันได้ว่าท่านเป็นของแท้

อาตมากข็อรวบรดัในที่น้ีเลยว่า ในยคุ

นีน้ัน้ มีหลักฐานที่พุทธศาสนาโดยเฉพาะ

คนไทยนับถือก็มีหลักฐานส�าคัญคือ พระ

ไตรปิฎก ฉบับหลวง ที่แพร่หลายอยู่ในคน

ไทยนีแ่หละ ถ้าไม่คิดจะเสียเวลาเกินไป 

อย่าหาว่าอาตมาตีขลุม รีบรัดรีบตัดเสียล่ะ  

ก็พูดเพื่อให้เป็นการสรุปเท่านั้น

พระไตรปิฎก ฉบบัน้ี เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๗ 

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในข้อ ๑๐ ของ“สัมมา

ทิฏฐิ ๑๐” ว่า สมณพราหมณ์ทั้งหลาย ผู้

ด�าเนินชอบ ปฏิบัติชอบ ซึ่งประกาศโลกนี ้

โลกหน้าให้แจ่มแจ้ง เพราะรู้ยิ่งด้วยตนเอง 

(สยัง อภิญญา) ในโลก มีอยู่ 

นัน่ก็หมายความว่า นี่คือหลักฐานใน

พระไตรปิฎกเล่มนี ้ ในยุคนี้ยืนยันว่า คนที่

เป็น“สมณะ”ที่ได้ชื่อว่า“สยงั อภญิญา” คอื ผู้

รู ้ยิ ่งด้วยตนเอง(สยัง อภิญญา)นั้น มีอยู่ในโลก

ถ้าคุณยังไม่พบใครที่น่าจะเป็น“สยัง 

อภิญญา” ก็ลองคบอาตมาให้บริบูรณ์ และ

ฟังธรรมะจากอาตมาให้บริบูรณ์ ดูบ้าง

เผื่อว่า จะรู้ธรรมได้บริบูรณ์ขึ้น และ

เข้าใจได้ เชื่อถือได้ขึ้นมาบ้าง โดยเฉพาะ

จะมี“การท�าใจในใจเป็น หรือท�าได้ถูกต้อง

ถ่องแท้(โยนโิสมนสิการ)” จงึจะเป็นผูล้ะลดกเิลส

ได้จริง-ถูกตัวตนของกิเลสบริบูรณ์ส�าเร็จแท้

จนหมดตัวตนสิ้นอาสวะนั่นเอง

ตาม“อวิชชาสูตร”(พระไตรปิฎก เล่ม ๒๔  

ข้อ ๖๑) ที่สามารถยงั“การท�าใจในใจได้ถกูต้อง

ถ่องแท้ให้บริบูรณ์”

ฉะนีแ้ลคือ “การท�าใจในใจได้ถ่องแท้
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ส�าเร็จบริบูรณ์”(“โยนิโสมนสิการ”ส�าเร็จบริบูรณ์) 

ไม่ใช่ว่า ได้แต่“รู้ลึกซึ้ง-รู้มาก-รู้เก่ง-รู้

ละเอียด-รู้เป็นปราชญ์”อยู่เท่านั้น 

แต่สามารถ“ก�าจัดกิเลสได้ถูกตัวกิเลส 

กนัจรงิๆ ด้วย“การท�าใจในใจ”(มนสกิาร) จงึยนืยนั 

ได้ว่า รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“โอฬารกิอตัตา-มโนมย 

อตัตา” ที่สดุ“อรปูอตัตา”กส็มัผสัรู้จักรู้แจ้งได้ 

ด้วยการ“มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์-ส�ารวม 

อนิทรย์ีบรบูิรณ์-ท�าทจุรติ ๓ ให้หมดสิ้นไปจาก 

ตนจนบริบูรณ์ได้-ก�าจดันิวรณ์ ๕ ได้หมดสิน้ 

บริบรูณ์แท้จริง-สติปัฏฐาน ๔ บริบรูณ์-โพช 

ฌงค์ ๗ บรบิรูณ์-วชิชาและวิมุติจึงบริบูรณ์ได้

เป็น“อทิปัปัจจยาการ”เกดิให้เราปฏบิตัิ 

เรยีนรูต้ลอดสายไปจนถงึที่สดุกระทั่ง“ส�าเรจ็

ผล”จบกิจ ครบอุภโตภาควิมุติด้วยกตญาณ   

ยืนยันชัดเจนกันปานฉะนี ้ ยังจะหลง

ไป“หลบัตา”ปฏบิตัโิดยไม่ม“ีผสัสะ” กแ็ล้วแต่

ส�าหรบัอาตมากต็ามภมูแิท้ของสมณะ

โพธิรักษ์ ซึ่งบริสุทธิ์ใจยืนยันความถูกต้อง

เป็นจริงเต็มความมั่นใจไว้อย่างนี้

ประเด็นแรกเท่านีแ้หละ หากปฏิบัติ  

โดย“การท�าใจในใจ”หรอืมนสกิารไม่ม“ีผสัสะ”  

การปฏบิตันิัน้“กระบวนการ ๕”กข็าด“ผสัสะ” 

ไปเสยีแล้ว มันก็ไม่สามารถเกิด“เวทนา”ให้

เราได้ศึกษาครบ“สติปัฏฐาน ๔” แน่นอน 

เมื่อเป็นเช่นนี้ ความเป็น“กาย”ก็ไม่มี  

“สญัญา”มันจึงท�างาน“ก�าหนดหมาย”เรียน

รู้“เวทนาในเวทนา”เป็นต้น ไม่ได้บริบรูณ์ 

“เวทนา”คอื “ความรูส้กึ”น้ี จะศกึษากนั

บรบิรูณต์อ้งศกึษาเตม็“กระบวนการ ๑๐๘” 

มนัจะ“ทกุข์” หรอืจะหลงยดึเป็น“สขุ”ก็

อยูท่ี่“เวทนา”หรอื“ความรูส้กึ”น้ีแล ภาวะจรงิ 

เพราะฉะนั้น จะ“เกิด” หรือจะ“ดับ”ผู้

ปฏิบัติก็ต้องจัดการกัน..“ตรงนี้”..เท่านั้น

“ทุกข์”เป็นอริยสัจ เป็นสัจจะที่คนผู้

ประเสรฐิ ผูย้อดเยี่ยมเลศิล�้าจะสามารถเรยีน

รู้ และ“ดับได้ส�าเร็จ”อย่างวิเศษสัมบูรณ์ 

ผู้สามารถ“ดับ”ได้จริง ชื่อว่า“อรหันต์”

เรื่องของ“ชาต”ิคอื “การเกดิ”ที่อรหนัต์

รูจ้กักนักม็“ีชาต-ิสญัชาต-ิโอกกนัต-ินิพพัตติ- 

อภนิิพพตัต”ิตามพระวจนะของพระศาสดา

เรื่องของ“ภพ” ก็จะต้องศึกษา“ภพ ๓”  

ภพหลักใหญ่ คือ กามภพ,รูปภพ,อรูปภพ

หรอืเรื่องของ“อปุาทาน” กต้็องศึกษา 

“อปุาทาน ๔” ที่มี “กามปุาทาน,ทฏิฐปุาทาน, 

ศีลพัตตุปาทาน,อัตตวาทุปาทาน”

เรื่องของ“ตัณหา”ก็ต้องศึกษา“ตัณหา 

๖”(ยังไม่ได้หมายถึง“ตัณหา ๓”ดอกนะ) ให้เรารู้จักรู้

แจ้งรู้จริง“ตัณหา ๓”แล้วปฏิบัติให้ส�าเร็จไป

กระทั่งเป็น“วิภวตัณหา”สัมบูรณ์ 

“เวทนา”ก็ต้องศกึษาจาก“เวทนา ๖”ว่า 

ความรูส้กึที่เกดิจาก“ทวาร ๖”น้ัน มนัย่อมเกดิ

เป็น“สุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข(์อุเบกขา)” 
    v สมณะโพธิรักษ์
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จนได้	ถ้าใจเราเพียงพอ

•	ฟ้าสาง

 ถ้าพดูถึง “ความจน” เช่ือว่าคงเป็นสิ่งที่ทกุคน
อยากหลีกหนี  ไม่อยากพบเจอ ไม่อยากไปสู่จุดนี้ 
ไม่อยากเกิดมา “จน” ซ่ึงมนักค็งดไูม่แปลกในสงัคม
ทุนนิยมปัจจุบัน เพราะค่านิยมในสังคมทุนนิยม 
ปลูกฝังให้เราเทิดทูนบูชา “เงินทอง” ประดุจดั่ง 
พระเจ้า เงินจะดลบัลดาลได้ทุกสิ ่ง เงินจะให้
ความสุขได้ทุกอย่าง หรือแม้กระทัง่เงินสามารถ
ท�าให้เราอยู่เหนือกว่าคนอืน่ ๆ  จนค่าราคาของ

ความเป็นมนุษย์ไม่เท่ากัน เพราะเงินที่มีไม่เท่ากัน 
จนเหมือนอยู่กันคนละโลก
 แต่ในโลกของบญุนิยม หลวงปูส่มณะโพธริกัษ์
สอนให้เรา “มุง่มาจน” เดนิตามรอยพระสมัมาสมั-
พทุธเจ้าทีท่่านเป็นถงึลกูกษตัรย์ิที่แสนร�่ารวยเหนอื
ใคร แต่ท่านก็สละสิ่งเหล่านั้นเพื่อมาเป็น “คนจน” 
ให้ชาวพทุธได้ประจกัษ์ว่า หนทางแห่งพระนพิพาน
มิใช่การแสวงหาความสุขนอกตัว มิใช่ความหลง 

หลวงปู่สมณะโพธิรักษ์สอนให้เรา “มุ่งมาจน”
 เดินตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ที่ท่านเป็นถึงลูกกษัตริย์ที่แสนร�่ารวยเหนือใคร
 แต่ท่านก็สละสิ่งเหล่านั้นเพื่อมาเป็น “คนจน” ...

สละซึ่งความสุขจอมปลอม มาสู่ความสุขที่แท้จริงของชีวิต
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ตดิเสพรปูรสกล่ินเสียงสมัผสั แต่ทว่าเป็นการสละ
ซึ่งความสุขจอมปลอมเหล่านั้น มาสู่ความสุขที่แท้
จริงของชีวิต นั่นคือการไม่สุข ไม่ทุกข์ ไม่หลงติด 
ไม่เพิม่พูนกเิลส ตัณหา อุปาทานให้จิตวิญญาณ 
และมุ่งเพียรลด ละ เลิกสิ่งที่หลงติด ยิ่งปฏิบัติ 
ได้มากเท่าใด ๆ  จิตก็เป็นอิสระจากกิเลสได้มากขึ้น
เท่านั้น ๆ
  ในการจัดค่ายเพื่อพัฒนาเยาวชนชาวอโศก 
ซึง่ชาวบวรภูผาฟ้าน�้าได้รับหน้าทีเ่ป็นผู้จัดค่าย
นั้น จึงได้มีแนวทางที่จะปลูกฝัง “ความจน”	หรือ 
“ความพอเพียง” ความพอใจในสิ่งที่ตนมีให้แก่
เยาวชนของเรา เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจถึง
สาระสัจจะที่แท้จริงของชีวิต ว่าไม่ต้องมีมากก็ได้ 
ไม่ต้องมีอะไรสมบูรณ์พร้อมก็ได้ มีเท่านี้ พอม ี
พอกิน และมีความสามารถพึ่งพาตนเองได้ จน 
ท้ายที่สุดเป็นที่พึ่งให้ผู้อืน่ได้ ก็ถือว่าเป็นความ
ส�าเร็จอีกก้าวหนึ่งของชีวิตแล้ว
 ค่าย สร้าง	“คนจน”	สุขส�าราญเบิกบานใจ 
ในการเตรียมงานพุทธาภิเษก สุดยอดปาฏิหาริย์ 
ครั้งที่ ๔๒ ระหว่างวันที่ ๑๙–๒๓ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๑ 
ณ บวรปฐมอโศก จงัหวัดนครปฐม ของนกัเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ของชาวอโศก เทอมการศึกษา 
ที ่ ๒ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐ จึงมีเป้าหมาย 
ของการจัดค่าย เพือ่ให้นักเรียนได้มาพัฒนา
คุณธรรมในตน ฝึกลดละการเอาแต่ใจตน  และ
เสริมสร้างสัมมาทิฏฐิในหมู่มวลมิตรดี สหายดี 
สงัคมส่ิงแวดล้อมด ีและเพ่ือเตรยีมงานพุทธาภเิษก 
สดุยอดปาฏหิารย์ิ ครั้งที่ ๔๒ ซึ่งถอืเป็นงานประจ�า
ปีของชาวอโศก 

 ฉันได ้รับมอบหมายให ้เป ็น “ผู ้ประสาน
งานค่าย”	 ครั้งแรก ซึ่งโดยปกติแล้วฉันจะได้
รับหน้าที่เป็นฝ่ายบูรณาการ แต่ค่ายนีไ้ม่มีการ 
บูรณาการจึงได้มาฝึกงานในหน้าที่อื่น ๆ  ซึง่ก็ถือ
เป็นโอกาสอันดทีี่จะได้เรยีนรู ้และได้ประสบการณ์
ในการท�างานเพิม่ขึ้น โดยการแนะน�าของพ่ี ๆ  และ

ทีมงานที่คอยช่วยกันท�างานให้ส�าเร็จลุล่วงไปได้
 ค่ายนี้มรีปูแบบคล้าย ๆ  ค่าย “ยวุพทุธทายาท” 
คอื น้อง ๆ  นกัเรยีนแต่ละกลุม่จะได้พกัอยูต่ามบ้าน
ในชุมชน โดยมีคุรุ พี่เลี้ยงคอยดูแล หนึ่งกลุ่มก็จะ
อยู่ด้วยกันในบ้านหนึ่งหลัง และจะต้องฝึกฝนการ
อยู่ร่วมกัน การช่วยเหลือกัน และให้ความร่วม
มือในการท�ากิจกรรมต่าง ๆ  การดูแลรักษาความ
สะอาดในบ้าน รวมไปถึงการฝึกท�าอาหารกินเอง 
 น ้อง ๆ  จะได ้ฝ ึกการพึ ่งตน จนเป็นที ่พึ ่ง
ของผู้อื ่นได้  ได้เรียนรู้การก่อไฟสามเส้า หา
ฟืนจากธรรมชาติ หาวัตถุดิบท�าอาหารจาก
สวนต่าง ๆ  หรือผักในชุมชน ด้วยความคิด
สร้างสรรที ่จะปรุงเป็นอาหารไร้สารพิษเลี ้ยง 
ตัวเองและคุรุในกลุ่ม ตลอดจนถวายท่านสมณะ 
สิกขมาตุประจ�ากลุ ่ม ซึ ่งท่านจะรับนิมนต์ไป 
ตามบ้าน  เสมือนงานขึ้นบ้านใหม่เลยทีเดียว
 และในคืนสุดท้ายของค่ายยังมีกิจกรรม
รอบกองไฟที่จะให้น้อง ๆ  มาประกวดอาหารจาก
ความคิดสร้างสรร ที่แต่ละกลุ่มสามารถสรรหา
วัตถุดิบในท้องถิ่นที่มี มาปรุงเป็นอาหารที่แปลก
ใหม่ และรสชาติดีได้อย่างน่าประทับใจหลาย
กลุ ่มเลยทีเดียว รวมไปถึงการแสดงสะท้อน
คุณธรรม ถึงอานิสงส์ของการรักษาศีล ๕ ซึ่ง 
น้อง ๆ  กส็ามารถแสดงออกได้อย่างมคีวามสามคัค ี
และเข้าใจถงึอานสิงส์ของการรกัษาศลีแต่ละข้อได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น

 การที่เราจะมาเป็นคนจนที่เบกิบานใจได้ ต้อง
เริ่มตนที่การพึ่งตนให้ได้ก่อน ฝึกลดละความอยาก 
รู ้จักพอเพียง พอใจความเรียบง่าย ธรรมดา ๆ  
 ไม่ต้องหรูหรา ไม่ต้องมีสิ่งบ�ารุงบ�าเรอกิเลสมาก 
แต่เราจะยิ ่งมีความสุขแท้ที ่มากมาย  ได้เห็น 
น้อง ๆ  มีความสุขกับการเป็นคนจนมหัศจรรย์ได้
แบบนี ้ คุรุ อาๆ พี่ๆ  ก็ดีใจที่เราสร้างคนจนทีสุ่ข
ส�าราญเบิกบานใจได้ส�าเร็จ แม้จะเพียงช่วงเวลา
สั้น ๆ  ก็ตาม
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(เนยยะ เป็นผูท้ี่พอแนะน�าได้ แต่ต้องหมั่นฟังการชี้แจง
แสดงธรรม หมั่นไต่ถาม หมั่นท�าใจพจิารณาให้แยบคาย 
หมัน่คบหาสมาคมให้สนทิสนมกบัมติรทีป่ระพฤตดิงีาม 
ก็อาจรูธ้รรม สามารถบรรลมุรรคผลได้) ๔.	พวกบัวใต้
น�้าจมโคลนตม(ปทปรมะ เป็นผู้ดีแต่พูด เพราะได้ฟัง
พระพุทธพจน์ก็มาก กล่าวก็มาก ทรงจ�าไว้ก็มาก บอก
สอนก็มาก แต่ไม่มีการบรรลุมรรคผลในชาตินี้เลย)
 เห็นทีเราคงจะเป็นพวกปทปรมะนี้เป็นแน่ 
ปฏบิตัธิรรมแล้วไม่มมีรรคผลใดๆ จงึเป็นการเปล่า
ประโยชน์ที ่จะอยู ่ในป่านี ้	 เราควรกลับไปยัง
ส�านกัของพระศาสดา	ได้พบเหน็พระองค์	ได้ฟัง
ธรรมของพระองค์เพิ่มพูนปัญญาจะดีกว่า”
 คิดอย่างนี้แล้ว ก็เดินทางกลับคืนสู่พระเชตวัน
มหาวิหาร พอได้พบเพื่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ถูกถามว่า
 “ท่านไปอยู ่ป่าด้วยหวังกระท�ามรรคผลให้
ปรากฏ บัดนี้กลับมาเร็วนัก ท่านได้บรรลุมรรคผล
แล้ว หรือมาเที่ยวรื่นรมย์ใจอยู่” 

k  โลภรวย	 หลอกลวง	 เล่ห์ค้า
	 	ชั่วช้า	 บาปหนา	 ชดใช้
	 	คนซื่อ	 ค้าขาย	 จริงใจ
	 	คือไทย	 นิยม	 คนดี.

เล่ห์พ่อค้า
(เสรีววาณิชชาดก)

 พระผู้มพีระภาคเจ้า	(เมื่อประทบั ณ กรงุ
สาวัตถี นครหลวงของแคว้นโกศล ทรงเอ่ยถงึภกิษุ
ผู้ละความเพียรรูปหนึ่ง
 มีกุลบุตร(ลูกชายของผู ้ดีมีสกุล)ชาวเมือง 
สาวัตถีคนหนึ่ง ได้ไปยังพระเชตวันมหาวิหาร สดับ
พระธรรมเทศนาในส�านกัของพระศาสดา แล้วบงัเกดิ
จติเลื่อมใสย่ิง เห็นโทษในกาม(ความใคร่อยาก)ทั้งหลาย 
เห็นอานิสงส์(ประโยชน์อันเป็นบุญ)ในการละออก
จากกามเหล่านั้น จึงขอบวชอยู่ในพระพุทธศาสนา
 ครั้นบวชเป็นภิกษุถึง	๕	พรรษา ได้ประพฤติ
วิปัสสนา(ฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความรู้แจ้งเห็น
จริง) และกรรมฐาน(ปฏิบัติลดละกิเลสด้วยวิธีอัน
เหมาะสมกบัฐานะตน) ในส�านกัของพระศาสดาแล้ว 
เกดิความใจร้อนอยากบรรลธุรรมเรว็ไว จงึท�าให้หลง
ผิดบอกลาเพื่อนภิกษ ุไปจ�าพรรษา(อยูป่ระจ�าทีน่ัน้ ๓ 
เดือนในฤดูฝน) อยู่ในป่าแห่งหนึ่ง พากเพียรบ�าเพ็ญ
ให้บังเกิดมรรคผล(ผลส�าเร็จในการปฏิบัติธรรม) แต่
พยายามเต็มที่ตลอด ๓ เดือนนั้น ก็ไม่อาจท�ามรรค
ผลใดๆ เกิดขึ้นได้เลย จึงสลดสังเวชใจคิดว่า
 “พระศาสดาตรัสถึงบุคคล	๔	จ�าพวกคือ ๑.พวก
บัวพ้นน�้า(เสมือนบุคคลผู้เป็นอุคฆฏิตัญญู	เพียงได้รับ
ฟังหัวข้อธรรมเท่านั้น ก็อาจรู้ธรรม สามารถบรรลุ
มรรคผลได้)	 ๒.	พวกบัวปริ่มน�้า(วิปจิตัญญู เป็นผู้ได้
ฟังหัวข้อธรรมที่ขยายอธิบายให้พิสดารแล้ว ก็อาจรู้
ธรรม สามารถบรรลุมรรคผลได้) ๓.	พวกบัวในน�้า	
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 “ดกู่อนท่านทั้งหลาย เราไม่ได้มรรคผลใดๆในป่านั้น
เลย จึงคิดว่าเราคงจะเป็นอภพับคุคล(คนทีไ่ม่อาจบรรลุ
โลกุตรธรรมได้) กเ็ลยละทิง้ความเพยีรนัน้ แล้วกลับมา”
 บรรดาเพื่อนภิกษุได้ยินอย่างนั้น จึงพาภิกษุ
นั้นไปเข้าเฝ้าพระศาสดา พระองค์ทรงรับทราบ
สาเหตุแล้ว ได้ตรัสถามภิกษุนั้น
 “ดูก่อนภกิษุ เธอสิ้นหวังละทิ้งความเพยีรแล้ว
จริงหรือ”
 “จริง  พระเจ้าข้า”
 “กเ็ธอได้บวชอยูใ่นศาสนา อันให้มรรคผลเห็น
ปานนี้ หากละทิ้งความเพียรเสียแล้ว	 จะต้อง
เศร้าโศกตลอดกาลนาน	 เหมือนกับเสรีววาณิช
เสียถาดทองค�าอันมีค่าไป ฉะนั้น”
 เหล่าภิกษุได้ฟังแล้ว พากันกราบทูลอ้อนวอน
ขอให้ตรัสเล่าเรื่องราว พระศาสดาจึงทรงแสดง
ธรรมนั้นให้ปรากฏแจ่มแจ้ง

NNNNN

 ในอดีตกาล ณ แคว้นเสริวรัฐ 
 มพ่ีอค้าเร่ผู้ซ่ือสตัย์คนหนึ่ง อาศยัอยูใ่นแคว้น
นั้น มักจะไปท�าการค้าขายยังต่างเมืองเสมอๆ
 มีอยู่คราวหนึ่ง เขาออกเดินทางไปกับพ่อค้า
เจ้าเล่ห์คนหนึ่งชื่อ เสรวีะ โดยข้ามแม่น�้านลีพาหะ 
แล้วเข้าไปสู่อริฏฐปุระนคร 
 พ่อค้าเร่ทั้งสองไปถนนกันคนละสาย เที่ยวเร่
ขายสินค้าเบ็ดเตล็ด ข้าวของเครื่องใช้ และเครื่อง
ประดับต่างๆ 
 ในนครนี้เอง มีตระกลูเศรษฐตีกยากตระกลูหนึ่ง 
ซึง่เป็นตระกูลที่เก่าแก่ เคยมีผู้คนข้าทาสบริวาร 
และทรัพย์สมบัติล�้าค่ามากมาย แต่บัดนี้สูญเสียไป
หมดสิ้น เหลืออยู่แต่ยายกับหลานเพียงสองคน 
อาศัยการท�างานรับจ้างเล็กๆน้อยๆเลี้ยงชีวิต
 ครั้นพ่อค้าเจ้าเล่ห์เสรวีะเที่ยวร้องขายของ มา
จนถึงหน้าประตบู้านน้ัน หลานสาวได้ยนิแล้ว กเ็อ่ย
ปากขอกับยาย
 “ยายจ๋า ยายช่วยซือ้เครือ่งประดับให้หนูสัก
อย่างสิ”

 “หลานเอ๋ย เราเป็นคนจน จะมีทรัพย์ที ่ไหน 
ไปซื้อได้เล่า” 
 หลานสาวยังคงรบเร้ายายตลอดเวลา
 “พวกเรามีถาดเก่าๆอยู่ใบหนึ่ง เขม่าจับ ฝุ่น
เกาะหนา ไม่ได้ใช้สอยอะไรเลย ยายเอาถาดใบนี้
ไปขอแลกเครื่องประดับให้หนูสักชิ้นเถอะยาย”
 ด้วยความรักเอ็นดูหลาน ยายจึงตะโกนเรียก
พ่อค้าเร่ให้หยดุไว้ แล้วเอาถาดใบนั้นไปเจรจาต่อรอง
 “นี่พ่อค้าเร่ ยายจะให้ถาดใบนี้แก่ท่าน แล้ว
ท่านก็ให้เครื่องประดับอะไรก็ได้ สักชิ้นหนึ่งแก่
หลานสาวของยาย ตกลงไหม”
 พ่อค้าเจ้าเล่ห์รับเอาถาดนั้นมาตรวจดู แล้ว
พลิกถาดเอาเหล็กแหลมขูดที่หลังถาด ก็รู้ทันทีว่า
นี้เป็นถาดทองค�าแท้ แต่ด้วยความขี้โลภจัดกับ
ความขี้งกยิ่ง จึงคิดว่า
 “เราจะเอาถาดทองใบนี้ไป โดยจะไม่ยอมเสีย 
ของอะไรๆท่ีมรีาคาสงู ให้แก่ยายหลานสองคนน้ีเลย”
 คิดละโมภเอาเปรียบอย่างนี้แล้ว ก็ท�าทีกล่าว
 “ถาดเก่าๆ	สกปรกใบนี้น่ะหรือ	ราคาไม่ถึง
ครึ่งมาสก(๑๐	สตางค์)ด้วยซ�้าไป	จะเอามาแลก
ของอะไรได้”
 แล้วแสร้งโยนถาดทิ้งลงพื้น เที่ยวเร่ขายของ
ต่อไป
 ส่วนพ่อค้าผู้ซื่อสัตย์ เมื่อเร่ขายของไปจนสุด
ถนนแล้ว กว็กกลบัเข้าไปยงัถนนทีพ่่อค้าเจ้าเล่ห์นั้น
ออกไปแล้ว ได้เร่ขายของไปเรื่อย จนถงึหน้าประตู
บ้านของยายหลานคู่นั้น  หลานสาวก็ยังออดอ้อน
ยายเช่นเดิมอีกนั่นแหละ ยายจึงบอกกับหลาน
 “หลานเอ๋ย พ่อค้าเร่คนเมื่อกี้ เขายังโยนถาด
ใบนี้ทิ้ง ก็แล้วพ่อค้าเร่คนนี้เขาจะยอมรับถาดใบนี้ 
แลกของให้เจ้าล่ะหรือ”
 หลานสาวยังคงไม่ยอม เอาแต่เคี่ยวเข็ญยาย 
ด้วยความอยากได้เครื่องประดับ
 “ยายจ๋า	 พ่อค้าคนนั้นเวลาพูดจาดูหน้าตา
ไม่ดีเลย	แต่พ่อคนนี้น่ารัก	พูดจาก็อ่อนโยน	เขา
คงจะยอมรับแลกถาดเก่าใบนี้แน่ๆเลย”
 เมื่อเป็นความหวังของหลานสาว ยายกเ็หน็ใจ 
จึงกล่าวกับหลาน
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 “ถ้าอย่างนั้น เจ้าจงรีบไปเรียกพ่อค้าเร่คนนี้
มาหายาย”
 “หลงัจากนัน้ พ่อค้าผู้ซ่ือสัตย์ได้เอาถาดเก่าใบ
นั้นมาตรวจดูแล้ว เห็นรอยขูดที่หลังถาด ก็รู้ว่านี่
เป็นถาดทองค�า จึงบอกตามความจริงกับยาย
 “นี่แน่ะยาย ถาดใบนี้เป็นถาดทองค�า	 มีค่า
ราคามหาศาล	 แม้ให้สินค้าทั้งหมดที่ฉันเทียม
เกวยีนมา	กย็งัไม่สามารถแลกกบัถาดทองใบนี้ได้ 
ฉะนั้นฉันจึงไม่มีสินค้าใดที่จะมีค่ามากพอ แลกกับ
ถาดทองของยายได้เลย”
 ฟังอย่างนั้น ยายกับหลานก็งุนงงสงสัย แทบ
ไม่เชื่อหูของตัวเอง แล้วยายก็อุทานออกมาทันที
 “เจ้าพ่อค้าคนเมื่อกี ้ มันเหวีย่งถาดใบนี้ทิ ้ง 
บอกว่ามีราคาไม่ถงึครึง่มาสก ก็แล้วถาดใบนีเ้ป็น
ถาดทองค�าเชยีวหรอื ถ้าเป็นจรงิอย่างนั้นกค็งเป็น
วาสนา(ความดีที่ท�าให้ได้รับลาภยศ)ของท่านแล้ว
ยายจะให้ถาดใบนี้แก่ท่าน ส่วนท่านจะให้อะไรแก่
เรายายหลาน ก็แล้วแต่ท่านเถิด”
 เมื่อยายกล่าวเช่นนี้ พ่อค้าผูซ้ื่อสตัย์จงึยกสนิค้า
ทั้งหมดของตน รวมทั้งเงินแทบทั้งหมดที่ติดตัวมา 
มอบให้แก่ยายกับหลานทั้งสองคน แล้วบอกว่า
 “ข้าวของกับเกวยีนและเงนิทั้งหมดนี้	ฉนัยกให้
ยาย	แต่จะขอเอาไว้แค่ตาชัง่	กับเศษเงินเป็นค่าเดนิ-
ทางกลับบ้านเท่านั้น	เรยีบร้อยแล้วฉนักข็อลายายล่ะ”
 พ่อค้าผู้ซ่ือสตัย์กล่าวลาแล้ว กถ็อืเอาถาดทองค�า
น้ันไว้ แล้วตรงไปยงัฝังแม่น�้าทนัท ีจ่ายค่าโดยสารเรอื 
ขึ้นเรือเพื่อกลับบ้านของตนด้วยความดีใจอย่างยิ่ง
 ฝ่ายพ่อค้าเจ้าเล่ห์ ท�าทเีร่ขายสนิค้าไปได้สกัครู ่ก็
รีบหวนกลับมายังบ้านยายหลานนั้น แล้วแกล้งพูดว่า
 “ฉนัไปคิดๆ ดแูล้วกส็งสารเด็ก เอาอย่างน้ีเถดิ
ยาย จงไปน�าถาดสกปรกใบนั้นมา	 ฉันจะให้
เครื่องประดับสักชิ้นแก่หลานของยาย”
 ได้ยินอย่างนั้น ยายอดไม่ได้ที่จะโกรธแค้น จึง
ด่าว่าพ่อค้าเจ้าเล่ห์เสียยกใหญ่ แล้วไล่ตะเพิดไป
 “เจ้าพ่อค้าข้ีโกงหลอกลวง เจ้าจงไสหวัไปไกลๆ 
ถาดทองค�ามีค่ามหาศาล เจ้ากลับโกหกว่าราคา
น้อยนิด เรายังโชคดีทีม่ีพ่อค้าใจดีมีคุณธรรม	
บอกความจริงให้เรารู้ แล้วซื้อถาดทองนั้นไปแล้ว 

เจ้าพ่อค้าหน้าโง่ จงรีบไปให้พ้นหูพ้นตาเถอะ”
 ฟังยายพูดแล้ว พ่อค้าเจ้าเล่ห์แทบเป็นลมอยู่
ตรงนั้น คิดเสียใจว่า
 “เราไม่น่าพลาดโอกาส	อดได้ถาดทองค�าใบ
นั้นเลย”
 ยิ่งคิดก็ยิ่งเจ็บใจมาก สุดแสนเสียดายยิ่งนัก 
ถึงกับมึนงงสติเลอะเลือน ทิ้งเกวียนและสินค้าไว้
หน้าประตบู้านนั้น แล้วถอืเพยีงคนัชั่งอนัเดยีว เดนิ
ใจลอยขาดสติ ไปยังฝั่งแม่น�้า เห็นเรือก�าลังแล่น
ออกจากฝั่งแล้ว จึงตะโกนเรียก
 “จงกลับมา เรือเอ๋ยจงกลับมา”
 แต่พ่อค้าผูซ้ื่อสตัย์ ซึ่งอยูใ่นเรอืล�านั้นกล่าวว่า
 “นายเรอืผูเ้จรญิ	ท่านควรน�าเรอืไปถงึฝ่ังโน้นเสยี
ก่อน	แล้วค่อยเอาเรือกลับมายังฝั่งนี้	จึงจะถูกต้อง”
 ในเวลานัน้เอง พ่อค้าเจ้าเล่ห์ได้เห็นพ่อค้าผู้
ซื่อสัตย์ถือถาดทองค�าใบนั้นอยู่ในมือ ค่อยๆห่าง
ไกลออกไปพร้อมกับเรือ ก็ยิ่งเศร้าโศกซ�้าใจ ถึงกับ
กระอักเลือดออกจากปาก ใจแหลกสลายสิ้นชีวิต
อยู่ตรงนั้นเอง

NNNNN
 พระศาสดาตรัสชาดกนี้แล้ว ทรงเฉลยตัว
บุคคลให้รู้
 “พ่อค้าเจ้าเล่ห์ในกาลน้ัน ได้มาเป็นพระเทวทตั
ในกาลนี้ ส่วนพ่อค้าผูซ้ื่อสตัย์กค็อื  เราตถาคตเอง”
 แล้วตรัสธรรมให้ปัญญาว่า
 “ถ้าเธอพลาดโสดาปัตติมรรค(ทางปฏิบัติ
เข้ากระแสสู่พระนิพพาน)	 อันคือความแน่นอน
แห่งสัทธรรม(ธรรมที่ดีที่แท้ของผู้มีสัมมาทิฏฐิ)
ในศาสนานี้	เธอจะต้องเดือดร้อนใจในภายหลัง
สิ้นกาลนาน ดจุพ่อค้าเจ้าเล่ห์ช่ือ เสรวีะผู้น้ี ฉะน้ัน”
 ภิกษุผู้ละทิ้งความเพียรน้ัน ฟังธรรมอย่างตั้งใจ 
พิจารณาธรรมไปตามค�าสอนของพระศาสดา ขณะน้ัน
เองพระศาสดาทรงรูว้าระจติของภกิษนุั้นแล้ว จงึตรสั
แสดงอาริยสัจ	๔ (ความจริงอันประเสริฐสุดของชีวิต 
๔ ประการ) ในเวลาที่จบอาริยสัจนี้เอง ภิกษุนั้นก็ได้
ด�ารงอยูใ่นความเป็นพระอรหันต์อนัเป็นผลเลิศแล้ว
 (พระไตรปิฎกเล่ม ๒๗ ข้อ ๓ อรรถกถาแปล
เล่ม ๕๕ หน้า ๑๗๘) 
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เพชรเม็ดงามของชาติ

•	นายหนุนดี

 ก่อนอ่ืนกต้็องขอชื่นชม น.ส.ปณิดา ยศปัญญา
(น้องแบม) อายุ ๒๓ ปี นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 
และสงัคมศาสตร์ สาขาพฒันาชมุชน มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม (มมส.) ซึง่เป็นผู้เปิดโปงขบวนการ
ปลอมแปลงเอกสารทุจริตเงินสงเคราะห์ผ ู้ มี 
รายได้น้อย และผู้ป่วยเอดส์ ของศูนย์คุ้มครอง 
คนไร้ที่พึ ่งขอนแก่น กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
 และขอชื่นชม น.ส.ณัฐกานต์ หมื่นพล อายุ 
๒๖ ปี อดตีลกูจ้างศูนย์คุม้ครองคนไร้ที่พึ่งขอนแก่น 
ซึ่งถูกศูนย์ดังกล่าวเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม
 ทั้ง ๒ สาวผู้กล้าที่กล่าวมา ถอืว่าเป็นเพชรเมด็
งาม หรืออนาคตของชาติ และเป็นแบบอย่างแก่ 

คนหนุ ่มสาวในโลก ที ่กล ้าต ่อต้านการทุจริต
คอร์รปัช่ันในหน่วยงานที่ท�างานอยู ่โดยกล้าปฏเิสธ 
หรือกล้าที ่จะไม่ให ้ความร่วมมือการทุจริตใน 
หน่วยงาน แม้จะถูกผู้บังคับบัญชาไล่ออกจากงาน
ที่ตวัเองท�าอยูก่ต็าม จนช่วยให้มกีารตรวจสอบการ
ทุจริตของหน่วยงานนี้ไปทั่วประเทศ และพบว่ามี
หลายจังหวัดที่มีพฤติกรรมทุจริตคล้ายกัน
 จากเหตุการณ์นี ้คงจะช่วยปลุกส�านึกให้อีก
หลายหน่วยงานของรัฐบาลตื่นตัว กลัวเกรงที ่
จะท�าการทุจริตมากขึ้น และเป็นก�าลังใจให้แก่
ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต ให้
ท�าหน้าที่เป็นข้าราชการที่ดีต่อไป แม้ว่าจะถูกยั่วยุ
ให้ร่วมทุจริต ประพฤติมิชอบก็ตาม!

นิสิตฝึกงานเปิดโปงขบวนการปลอมแปลงเอกสาร
ทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย และผู้ป่วยเอดส์ 

ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งขอนแก่น 
กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
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เปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่
ประเทศไทย

• ต่อจากฉบับที่ ๓๓๑

 ทั้งนี้ปัญหาส�าคัญดังที่กล่าวมาอาจมีค�าตอบ
จากพระราชด�ารัสเรื ่องเศรษฐกิจพอเพียงใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัฯ  เพราะความหมาย
ของค�าว่า “ดี” ตามที่ทรงให้นิยามไว้  อันคือ “ดี
แปลว่ามีประสิทธิผล  ดีแปลว่ามีประโยชน์  ดี
แปลว่าท�าให้มีความสุข (อย่างยั่งยืน)” นั้น  มี
ช่องทางที่สามารถจะพัฒนาให้เป็นนิยามเชิงปฏิบตัิ
การ (operational definition) ของคุณธรรม  ที่
วดัค่าในเชิงปริมาณและพิสูจน์ได้อย่างเป็นสากล
ด้วยประสบการณ์เชิงประจักษ์ของมนุษย์  อัน
อาจสามารถน�าไปสู่การพัฒนา “องค์ความรู้” ที่
จะศึกษาเรื่อง “คณุธรรม” อย่างเป็นวิทยาศาสตร์
ได้

 ขณะที่ความยากประการหนึ่งในการแสวงหา
นิยามความหมายของค�าว่า “คุณธรรม”  หรือ
ความหมายของค�าว่า “ดี” ก็คือ  จะหานิยามที่
ให้ผู้คนยอมรับร่วมกันอย่างกว้างขวางเป็นสากล
ได้ยาก  ศาสนาส่วนใหญ่ที่เชื่อในพระเจ้าจึงอาศัย
การสร้างนิยามความหมายโดยอ้างการเผยแสดง
ของพระเจ้าจากเบื้องบน  อาท ิความดกีค็อืบญัญตัิ
สิบประการที่พระเจ้ามอบให้มนุษย์ปฏิบัติ  เป็นต้น  
คนที่ศรัทธาในศาสนาเดียวกันก็จะยึดนิยามความ
หมายของค�าว่า “ดี” ที่ตรงกันตามบทบัญญัติแห่ง
พระคัมภีร์ของศาสนานั้นๆ  แต่ส�าหรับผู้คนที่เชื่อ
ในศาสนาต่างกนั  กม็ปัีญหาเรื่องจะยดึความหมาย
อะไรเป็นนิยามของค�าว่า “ดี” ร่วมกันอีก

“ดี” ตามพระราชด�ารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ที่อ้างถึง  อันคือ “ดีแปลว่ามีประสิทธิผล  

ดีแปลว่ามีประโยชน์  
ดีแปลว่าท�าให้มีความสุข (อย่างยั่งยืน)”

ตลาดอาริยะ 

บ้านราช
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 อย่างไรก็ตามถ้ายอมรับในสมมติฐานข้อแรก
ว่าสิ ่งที ่มนุษย์ทุกคนปรารถนาคือ “ความสุขที่
ยั่งยืน”  พันธะทางจริยธรรม (moral obligation) 
ที่ท�าให้มนุษย์ยอมอดทนกระท�า “ความดี” ต่างๆ 
ตามหลักคุณธรรมในแต่ละศาสนา  ก็เพื่อ “ความ
สุขที่ยั่งยืน” ที่หวังจะได้รับตอบแทนจากการกระ
ท�าความดีเหล่านั้น  เช่น  ตายแล้วจะได้ไปอยู่บน
สวรรค์ซึ่งมีความสุขอย่างบริบูรณ์ทุกอย่าง  หรือ
ชาติหน้าเกิดใหม่จะได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีที่มี
ชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย  เป็นต้น  หากเป็นเช่นนั้น
ก็น่าจะสรปุได้ว่า “ความสขุท่ียั่งยนื”	คอื “คณุค่า
ร่วม” หรือเป็น “จุดรวมความคิด” ของหลัก
คุณธรรมในทุกศาสนา (เพียงแต่อาจมีข้อจ�ากัด
ในการพิสูจน์ถึงรายละเอียดของความสุขที่ยั่งยืน
ตามค�าอธิบายของแต่ละศาสนาเท่านั้น  เพราะ
เป็นเรื่องของชาติหน้า  อนาคตข้างหน้า  หรอืชวิีต
หลงัความตายข้างหน้า ซ่ึงไม่รูจ้ะไปพสิจูน์ยนืยนัได้
อย่างไรด้วยประสบการณ์เชิงประจักษ์ของมนุษย์
แบบภูมิปัญญาทางวิทยาศาสตร์)

 แต่ถ ้าหากยอมรับในสมมติฐานข้อต่อมา
ว่า “ความสุข” ก็คือ “ความทุกข์น้อย” โดยเป็น
ภาวะของความบีบคัน้เป็นทุกข์ที ่ลดลงแล้วเรา
เกิดความรู้สึกเป็นสุขขึ้นแทนที่ เหมือนเราเรียก
ภาวะความร้อนที่ลดลงว่าความเย็น  (เช่น เรียก
อุณหภูมิที่ลดลงถึงจุดเยือกแข็งว่ามี “ความเย็น” 
๐ องศาเซลเซียส  ซึ่งอันที่จริงก็คือสิ่งเดียวกับจุด
ที่มี “ความร้อน” อยู่ 32 องศาฟาเรนไฮด์ หรือ 
273 องศาเคลวิน  เป็นต้น)  แล้วลดทอน (re-
duce) มโนทัศน์เรื่อง “ความสุข” ให้มาอยู่ภายใต้
มโนทศัน์เรื่อง “ความทกุข์น้อย”		กม็ช่ีองทางที่จะ
ท�าให้เราสามารถศึกษาธรรมชาตขิอง “ความสุขที่
ยัง่ยืน” ได้ (แม้เป็นเรื่องในอนาคตระยะยาวโดย
ไม่รู้ว่านรก-สวรรค์ หรือชาติหน้า  ตามค�าอธิบาย
ของศาสนาต่างๆ นั้นมีจริงหรือไม่)  ในรูปของการ
หันมาศึกษาที่สาเหตุแห่งทุกข์  และการ “ดับเหตุ
แห่งทุกข์”	ซึ่งเป็นสิ่งที่ “สมมูล” (equivalence) 

กับ “ความสุขที่ยั่งยืน” ในระยะยาวเหล่านั้น  อัน
สามารถจะศึกษาและพิสูจน์ได้ด้วยประสบการณ์
เชิงประจักษ์ของมนุษย์แต่ละคนในปัจจุบัน

 ตัวอย่างเช่น  เมื่อเราง่วงนอนและต้องทน
ทรมานกับการอดหลับอดนอน  การได้นอนหลับ
สนิทและตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นย่อมเป็น “ความ
สุข”  ขณะที่การไม่ได้นอนหรือนอนไม่หลับจะเป็น 
“ความทุกข์” ในชีวิต  ฉะนั้นส�าหรับคนติดที่นอน
บนเตยีงอนัอ่อนนุ่ม  โดยถ้าให้นอนบนพื้นดนิที่แข็ง
กระด้างจะนอนไม่หลับ  ในกรณีนี้ถึงคนผู้นั้นจะได้
นอนอย่างมคีวามสขุบนเตยีงทีอ่่อนนุม่ทกุคนืกต็าม 
แต่ก็จะมี “ภาวะแฝงของความทุกข์”ซ่อนตัวอยู่ 
(เหมือนสิ่งที่มีความเย็นถึงจุดเยือกแข็ง 0 องศา
เซลเซียส  ก็ยังมีภาวะแฝงของความร้อนซ่อนตัว
อยู ่32 องศาฟาเรนไฮน์  และถ้ามเีครื่องมอืในการ
วัดที่ละเอียดยิ่งขึ้น  ก็จะเห็นภาวะแฝงของความ
ร้อนที่ยังมีอยู่อีกถึง 273 องศาเคลวิน  เป็นต้น)  
โดยถ้าหากวันใดวันหนึ่งใน “อนาคต” ที่คนผู้นั้น
มีเหตุจ�าเป็นให้ต้องปูเสื่อนอนกับพื้นดิน “ภาวะ
แฝง” (potentiality) ของปัญหาความบีบคั้นเป็น
ความทกุข์ที่ซ่อนอยูใ่นความสขุน้ัน  กจ็ะปรากฏตวั
สู่ “ภาวะจริง” (actuality) ให้เห็นทันทีเป็นความ
ทกุข์ทรมานจากการนอนไม่หลบั  ยิง่ตดิทีน่อนอ่อน
นุ่มมากเท่าไหร่  ภาวะแฝงของปัญหาความบีบคั้น
เป็นทุกข์จากการนอนไม่หลับก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น
เท่านั้นเป็นเงาตามตัว

 ด้วยเหตนุี้ในขณะทีเ่ราไม่สามารถจะคาดคะเน
หรือ “พิสูจน์” ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่ยังไม่เกิด
ขึ้นว่า  บุคคลผู้นั้นจะมี “ความสุขที่ยั่งยืน” จาก
การได้นอนบนที่นอนอันอ่อนนุ่มตลอดไปหรือไม่  
แต่ถ้ายบุทอนมโนทศัน์ของ “ความสขุ” มาอยูภ่าย
ใต้มโนทัศน์ของการ “ดับเหตุแห่งทุกข์”	 อันคือ
การลดความตดิที่นอนอ่อนนุม่  โดยถ้าเราสามารถ
ลด “ความต้องการส่วนเกินจากความพอเพียง
ขั้นพื้นฐาน”	ในการนอนได้  (เช่น  ต้องนอนบน
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เตียงนอนที่อ่อนนุ่มกว้างใหญ่  กลิ่นหอม แอร์ 
เย็น ๆ  ฯลฯ เท่านั้นถึงจะนอนหลับเป็นสุข)  แล้ว
การนอนบนพื้นดินที่แข็งกระด้างใต้โคนไม้ก็หลับ
สนิทเป็นสุข  นอนบนเตียงอันอ่อนนุ่มก็หลับสนิท
เป็นสุข หรือนอนในทีไ่หน ๆ  ก็สามารถหลับสนิท
เป็นสุขได้หมด  กรณีเช่นนี้ก็เท่ากับเป็นการช่วย
ให้เข้าถึง “ความสุขที่ยั่งยืน”	 จากการนอนหลับ
สนิทอย่างเป็นสุข  ด้วยการ “ดับเหตุแห่งทุกข์” 
ทีท่�าให้นอนไม่เป็นสุขดงักล่าว  โดยเราสามารถจะ
ศึกษาถึงธรรมชาตขิองเหตแุห่งทกุข์อนัคอืลกัษณะ
อาการของ “การตดิท่ีนอนท่ีอ่อนนุม่” เพื่อหาทาง
เลิกละการตดินี้ได้ด้วยประสบการณ์เชิงประจกัษ์ใน
ปัจจุบันอย่างเป็นวิทยาศาสตร์  เป็นต้น

 ทั้งนี้จากนิยามของค�าว่า “ดี”	ตามพระราช-
ด�ารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่อ้าง
ถึง  อันคือ “ดีแปลว่ามีประสิทธิผล  ดีแปลว่า
มีประโยชน์  ดีแปลว่าท�าให้มีความสุข (อย่าง
ยั่งยืน)” นั้น  ถ้าให้

 f(g)  = ความดี
 E   = ความมปีระสทิธผิล (คะแนนด้านผลผลติ
     หรือ Output ในการใช้ทรพัยากรอย่าง
     ประหยัด  แต่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่
     ต้องการ)
 U  = ความมีประโยชน์ (คะแนนด้านผลลัพธ์
     หรอื Outcome ของประโยชน์สุขที่เกดิ
     ขึ้นกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยรวม)
 S  = การท�าให้มคีวามสขุอย่างยั่งยนื(คะแนน
     ด้านผลกระทบหรือ Impact ที่ก่อให ้
     เกิดการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนในระยะ 
     ยาวด้วยการท�าให้ “เหตุแห่งปัญหา”
     ลดน้อยลงตามแนวทางที่ได้กล่าวมา 
     ข้างต้น)

 ตามนิยามความหมายนี้  “ความดี” ก็จะ
ประกอบด้วยมิติ 3 ด้านของ “คะแนนความมี

ประสทิธผิล	(E)		คะแนนความมปีระโยชน์	(U)		และ
คะแนนในการท�าให้มีความสุขอย่างยั่งยืน	(S)”

 

 
 หรือ     f (g)  =  Eg XUg XSg

 ซึ่งคงไม่เหลือวิสัยที่เราจะสามารถวิจัยและ
พัฒนาตัวชี้วัดของคะแนนแต่ละด้านได้อย่างเป็น
วิทยาศาสตร์  คล้ายคลึงกับการพัฒนาตัวชี้วัด
ของคะแนนความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) ความ
ฉลาดทางอารมณ์ (EQ)  ดัชนีวัดความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภค  ดัชนีวัดความสุขของประชาชน ฯลฯ  
โดยถ้าหากให้มติแิต่ละด้านมคีะแนนเตม็เท่ากบั 10 
หน่วย  และให้คะแนนเต็มของความดีเท่ากับ 10 
หน่วยด้วย  เราก็จะสามารถสร้างนิยามเชิงปฏิบัติ
การของ “ความดี” ที่มีความสมดุลแห่งคะแนน 
(balanced score)  ในมิติทั้ง 3 ด้าน คือ 

      f (g) = Eg x Ug x Sg

 ด้วยหลักการที่กล่าวมานี้  ในที่สุดก็จะท�าให้
เราสามารถศึกษาวิจัยเพื่อสร้าง “องค์ความรู้” 
เกีย่วกับเรือ่ง “คุณธรรม” (หรือความดีภายใต้ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ) ได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้น  
โดยสามารถจะศึกษาเปรียบเทียบได้ว่า  ระหว่าง
โครงการต่าง ๆ  ของส่วนราชการที่น�างบประมาณ
จากภาษขีองประชาชนไปด�าเนนิงานนั้น  โครงการ
ไหน “ดีน้อย”  “ดี”  “ดีมาก” หรือ “ดีที่สุด” 
แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนกี่คะแนน  ตามนิยาม
ความหมายของค�าว่า “ดี” ที่พระบาทสมเด็จ-

100
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พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงให้ไว้  อันน่าที่ผู้คนทั่วไปจะ
สามารถยอมรับนิยามความหมายนี้ได้อย่างเป็น
สากล  เพราะครอบคลุมถึงมิติต่าง ๆ  อย่างกว้าง
ขวาง  ทั้งด้านสังคมสิ่งแวดล้อมภายนอก  และ
มิติภายในตัวมนุษย์ที่เป็นศูนย์กลางของ “โลกที ่
ถูกรับรู้” โดยมนุษย์แต่ละคนนั้นเอง  ตลอดจน
ท�าให้เกิดความกลมกลืนของประโยชน์สุข (har-
mony of interest)  ระหว่างประโยชน์สุขส่วนตัว
กับประโยชน์สุขของสังคมส่วนรวมด้วย
 
 อย่างน้อยที่สุดก็ในฐานะเป็น “ธรรมะแห่ง
ความเป็นพลเมือง” อันมาจากองค์พระประมุข
ของชาติ  ซึ่งถึงแม้คนชาติอื่นอาจจะยังไม่ยอมรับ
นยิามความหมายของค�าว่า “ด”ี น้ีอย่างเป็นสากล  
แต่ส�าหรับคนไทยทุกคนที่ไม่ว่าจะสวมเสื้อสีอะไร
ดังที่ขัดแย้งกันอยู่ในปัจจุบัน  ตลอดจน “รัฐบาล” 
จากทุกพรรคการเมืองที ่มีโอกาสเข้ามาบริหาร
ประเทศ ก็น่าจะสามารถยอมรับนิยามความหมาย
นี้ร่วมกันได้โดยไม่มีปัญหาอะไร

 เมื ่อมีนิยามความหมายของค�าว่า “ดี” ที่
ชัดเจน  มีช่องทางจะศึกษานิยามความหมาย 
ดังกล่าวด้วยประสบการณ์เชิงประจักษ์อย่างเป็น
วิทยาศาสตร์  อีกทั้งสามารถ “วัดค่า” ได้ในเชิง
ประมาณเช่นนี้  ก็จะท�าให้สามารถศึกษาต่อไปได้
ว่า  ถ้ากระท�า “เหตุ” หรือตัวแปรน�าอะไร แล้วจะ
ก่อให้เกิด “ผล” หรือตัวแปรตาม ที่ท�าให้ “ความ
ดี” เจริญงอกงามเพิ่มขึ้น หรือถดถอยลดน้อยลง
แค่ไหนกี่หน่วย  อันจะน�าไปสู่การสร้างองค์ความ
รู้ของ “ความรู้ในคุณธรรม” ได้อย่างเป็นศาสตร์ 
(Science) ที่ช่วยให้มนุษย์สามารถเข้าใจธรรมชาติ
ของปัญหา  และมองเห็นแนวทางการแก้ปัญหา
ต่างๆในระบบสังคมเศรษฐกิจการเมืองของมนุษย์  
อย่าง “มีประสิทธิผล	 มีประโยชน์	 และท�าให้
มีความสุขที่ยัง่ยืน”	 ยิ่ง ๆ  ขึ้นกว่าทิศทางที่เป็น
อยู่ในโลกทุกวันนี้ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้แนว
โน้มของ “คลืน่มหาวิกฤติ” ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้น

ในอนาคตอันใกล้ จากการซ้อนทับของคลื่นวิกฤติ
หลายลูกดังที่กล่าวมาในบทที่ 5)  ก็ได้

คุณธรรมในความรู้

 ค�าว่า “Virtue” ที่แปลว่า “คุณธรรม” นั้น  
ในทางปรัชญาหมายรวมไปถึง “แก่นสารคุณค่า” 
ของสิ่งต่างๆด้วย  เช่น  แก่นสารคุณค่า (virtue) 
ของมีด  คือการใช้หั่นผักเพื่อท�าอาหารหล่อเลี้ยง
ชีวิตมนุษย์  แต่ถ้าน�ามีดไปแทงคนอื่นเสียชีวิต  
ก็เท่ากับเป็นการท�าให้มีดเกิดความแปลกแยก 
(alienation) จากแก่นสารคณุค่าของตวัมนัเอง  ซึ่ง
เป็นการกระท�าที่ขัดต่อ “คุณธรรม” (virtue) ของ
มีด  เป็นต้น

 โสกราตีสจึงถือว่า “ความรู้คือคุณธรรม” 
(Knowledge is virtue)  เพราะแก่นสารคุณค่า
ของความรู้จะขึ้นกับเป้าหมายเชิงคุณค่าของชีวิต  
ซึ ่งก็คือความหมายของ “คุณธรรม” ที ่เป็นตัว
ก�าหนดคุณค่าของสิ่งต่างๆนั่นเอง เช่น ถ้าหาก
เป้าหมายในชีวิตของนักเรยีนผู้หน่ึงคอืโตข้ึนอยาก
เป็นแพทย์ เพื่อจะมีโอกาส “ช่วยชีวิตคน” ให้พ้น
จากโรคภัยไข้เจ็บที่เบียดเบียนเพื่อนมนุษย์  โดย
การได้ช่วยชีวิตมนุษย์คือ “คุณธรรม” ที่เป็นตัว
ก�าหนดคุณค่าของสิ่งที่เกี่ยวเนื่องตามมาต่าง ๆ 
อาท ิการจะสามารถท�าหน้าที่ช่วยชีวิตคนได้ แพทย์
ก็ต้องมีเงินซื้อหาปัจจัยจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต
เพื ่อช่วยให้ตัวเองมีชีวิตอยู่รอดและมีเรี ่ยวแรง
ท�างานก่อน  ฉะนั้นเงินที่ได้รับตอบแทนจากอาชีพ
แพทย์จึงมี “คุณค่า”  เพราะเป็นเงือ่นไขจ�าเป็น
อย่างหนึ่งที่น�าไปสู่เป้าหมายของการ “ช่วยชีวิต
คน”  แต่เงนิไม่ใช่“เป้าหมายสดุท้าย”ที่มคีณุค่าใน 
ตัวเอง โดยถ้ามองการหาเงินให้ได้มาก ๆ เป็น 
เป้าหมายหลัก  และมองการรักษาคนไข้เป็นเพียง
วิถีทางหรือเครื่องมือที่น�าไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 
ก็เท่ากับเป็นการเข้าไม่ถึง“แก่นสารคุณค่า”หรือ 
“คุณธรรม” ของความเป็นแพทย์
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•	พิมลวัฑฒ์	ชูโต
บทความพิเศษ

ไม่อยากพอ ก็ต้องพอ!!
(No	Choice	But	Enought!!)

ค�าน�า
 
 เมื ่อป ี ค.ศ. ๑๘๙๖ (พ.ศ. ๒๔๓๙) หรือเมื ่อ 
๑๑๕ ปีก่อนนักเคมีชาวสวีเดนชื่อ อเวเต้ อเรห์น- 
นิอ ุส เป ็นนักวิทยาศาสตร ์คนแรกที ่ค�านวณ
อย่างละเอียดและพบว่าการสูงขึ ้นก๊าซคาร์- 
บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศได้ส่งผลให้อุณหภูมิ
ของโลกสูงขึ ้น หลังจากนั้นก็มีนักวิทยาศาสตร์
อ ีกหลายคน ได ้ออกมาให ้ข ้อมูลเพิ ่มเติมใน

เรื ่องความแห้งแล้งอย่างกะทันหันของทะเล
ทรายซาฮารา การ เปลี ่ยนแปลงของชั ้น
บรรยากาศ การบางลงของแผ่นน�า้แข็งในทะเล 
อาร์กติก และการเริ่มละลายของแผ่นเยือกแข็ง
ใต้ดิน (Permafrost) ทางตอนเหนือของโลกซึ่งจะ
ท�าให้ก๊าซมีเทนหลุดขึ้นสู่บรรยากาศ พอถึงกลาง
ทศวรรษ ๑๙๖๐ ประธานาธิบดีอเมริกันได้รับ
รายงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศจาก

สหรัฐฯหรือ “คนที่พระเจ้าเลือก” ต้องการให้ประเทศต่าง ๆ
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอัตราเท่ากัน

ทั้ง ๆ  ที่สหรัฐฯ ปล่อยก๊าซดังกล่าวมากที่สุดมาประมาณ ๑๕๐ ปี
จากการพัฒนาอุตสาหกรรม 

แถมยังแสดง “จริยธรรม” ของตน
ด้วยการถอนตัวจากพิธีสารโตเกียวเมื่อปี ๑๙๙๗ (พ.ศ.๒๕๔๐) ด้วย
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คณะนกัวิทยาศาสตร์ที่ปรกึษา และได้รบัค�าแนะน�า
ด้วยว่าการแก้ปัญหาท�าได้โดยการใช้เทคโนโลยี 
เช่น การเพิ่มประสทิธิภาพของการใช้พลังงาน (ผล
คือกลับท�าให้การบริโภคพลังงานเพิ่มขึ้นมาก) 
 ข้อมูลเรื่อง “โลกร้อน” ไม่ได้ขึ้นหน้าแรกของ
หนังสือพิมพ์จนถึงปี ๑๙๘๘ (พ.ศ.๒๕๓๑) หลังจาก
ที่จิม แฮนเสน ผู้อ�านวยการขององค์การนาซา 
(NASA) ได้เข้าให้ปากค�าต่อสภาครองเกรสเมื่อ
เดือนมิถุนายนว่า:
 “อุณหภูมขิองโลกสูงข้ึนจรงิ	และเชื่อได้	๙๙	
เปอร์เซ็นต์ว่าเกิดจากการกระท�าของมนุษย์”	
 หลังจากนั ้นเพียงเดือนเดียว นักว ิทยา- 
ศาสตร์และผู้วางนโยบายของประเทศต่างๆ 
หลายร้อยคนก็ร่วมประชุมระดับโลกในเรื่องการ
เปลี ่ยนแปลงของภูมิอากาศที ่เมืองออนทาริโอ 
ประเทศคานาดา และต่อมาในเดือนมิถุนายน 
ค.ศ. ๑๙๙๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕)ผู้น�าของ ๑๐๘ ประเทศ ผู้
แทนของ ๑๗๒ ประเทศและตัวแทนขององค์กร
เอกชน ๒,๔๐๐ องค์กรได้เข้าร่วมประชมุ “สดุยอด” 
(Earth Summit) ที่นครรีโอเดจาเนโร ของบราซิล 
ทั ้งนี้เพื ่อร่วมกันหาทางลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก หลังจากนั้นก็มีการประชุมอีกหลายครั้ง
ตลอด ๒๐ ปีที่ผ่านมา แต่ทุกครั้งก็จบลงด้วย “ค�า
สัญญา” แต่ไม่มีข้อผูกมัดและการลงโทษ “การ
ลดโลกร้อน” กลายเป็นเรื่องที่ต่างประเทศต่างท�า 
แถมประเทศตะวันตกซึง่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
มากตั้งแต่ยุคอุตสาหกรรมกลับยอมให้มีการซือ้
ขายสิทธิการปล่อยก๊าซได้ ซึ่งไม่ช่วยให้การปล่อย
ก๊าซโดยรวมลดลงแต่อย่างใดเพราะผู้สร้างมลพิษ
สามารถซือ้สิทธิการปล่อยกับผู้อืน่ได้ ผลก็คือ
อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเรื่อยๆ
 สาเหตุหลักของการที่ไม่สามารถตกลงกันได้ 
ก็คือสหรัฐฯหรือ “คนที่พระเจ้าเลือก” ต้องการ 
ให้ประเทศต่าง ๆ  ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน- 
ไดออกไซด์ในอัตราเท่ากันทั้ง ๆ  ที่สหรัฐฯ ปล่อย
ก๊าซดังกล่าวมากที่สุดมาประมาณ ๑๕๐ ปีจากการ
พัฒนาอุตสาหกรรม แถมยังแสดง “จริยธรรม” 

ของตนด้วยการถอนตัวจากพิธีสารโตเกียวเมื่อปี 
๑๙๙๗ (พ.ศ.๒๕๔๐) ด้วย ในปี ๒๐๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๔) 
นิตยสารทางวิทยาศาสตร์รายงานผลการศึกษาที่
พบว่าปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของยโุรปและสหรฐัฯ 
ลดลงหลังหลังพิธีสารเกียวโต ก็เพราะประเทศ
เหล่านั้นได้ย้ายโรงงานอุตสาหกรรมของตนไปตั้ง
ในประเทศก�าลังพัฒนาโดยเฉพาะจีน การศึกษา
ครั้งนั้นสรุปว่า
 “ระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันสร้างภาพที ่
บกพร่องและบดิเบอืน	เพราะก๊าซเรอืนกระจกที่
เกดิจากการผลติสนิค้าในประเทศที่ก�าลงัพฒันา
แล้วส่งไปให้ประชาชนในประเทศร�า่รวยบรโิภค
อย่างฟุ่มเฟือยนั้นสงูกว่าหกเท่าของปรมิาณก๊าซ
เรือนกระจกที่ลดลงในประเทศร�่ารวย”
 ปรากฏการณ์ข้างต้นน่าจะเรียกว่า “การ
บิดเบือน” ของสหรัฐฯ และประเทศตะวันตก
มากกว่าจะเป็นการบดิเบอืนของระบบเศรษฐกจิ??
 อนึ ่ง ว ิกฤตแฮมเบอร ์เกอร ์ซึ ่งส ่งผลอัน
เลวร ้ายไปทั ่วโลกในปี ๒๐๐๘ (พ.ศ.๒๕๕๑) 
กลับไม่สามารถสร้าง “ความตระหนักรู ้” ให้
ประเทศต่างๆ หันมาร่วมมือกันแก้ไขปัญหา 
“โลกร้อน” แต่กลับกระตุ้นให้ประเทศส่วนใหญ่
แสวงหาหนทางที ่จะกลับไปสู ่การเติบโตทาง
เศรษฐกิจผ่านลัทธิ “ผู้ชนะได้หมด” (winner-
take-all) หรือการค้าเสรี  ทั้ง ๆ  สิ ่งที ่เรียกว่า 
“ตลาดเสรี” ในระยะ ๓๐ ปี ที่ผ่านมาคือต้นเหตุ
ส�าคัญของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จ�านวนมหาศาลจนส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของภูมิอากาศในปัจจุบัน 
 จากการศึกษาอย่างละเอียดในระยะ ๒๐ ปีที่
ผ่านมา นกัวิทยาศาสตร์ด้านภมูอิากาศร้อยละ ๙๗    
ได้สรปุว่าการเปลี่ยนแปลงทางภมูอิากาศก�าลงัเกดิ
ขึ้นจากการกระท�าของมนุษย์
      American Association

                    for
    Advancement of Science,๒๐๑๔
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อุณหภูมิของโลก
 เมื่อปี ๒๐๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๓) ระดับคาร์บอน- 
ไดออกไซด์ในบรรยากาศของโลกได ้เพิ ่มขึ ้น 
ร้อยละ ๔๐ เมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรม
หรือเมื ่อประมาณ ๒๕๐ ปีก่อน โดยเพิ ่มจาก 
๒๘๐ ส่วนต่อล้านส่วน (parts per million หรือ 
พีพีเอ็ม) เป็น ๓๙๐ พีพีเอ็มและคาดว่าจะเพิ่มขึ้น
ปีละ ๒.๐ พีพีเอ็มด้วย สองในสามของการเพิ่ม
ดังกล่าวเกิดขึ้นในระยะ ๔๐  ปีที่ผ่านมา (โดย
เฉพาะอย่างยิง่ในระยะ ๓๐ ปี ของการค้าเสรี) 
ส�าหรับศตวรรษที่ ๒๑ นักวิทยาศาสตร์ประเมิน
ว่าปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ
จะอยู่ระหว่าง ๔๕๐-๑๕๕๐ พีพีเอ็ม ซึ่งจะมีผล
ให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึน้ระหว่าง ๐.๔-๔.๐ 
องศาเซลเซียส และอาจสูงถึง ๖ องศาเซลเซียส
หากชาวโลกไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิไม่ให้สูง
เกิน ๒ องศาเซลเซยีสเมื่อถงึปี ๒๐๕๐ (พ.ศ.๒๕๙๓) 
 การควบคุมอุณหภูมิไม่ให้สูงเกิน ๒ องศา
เซลเซียสคือการควบคมุปรมิาคาร์บอนไดออกไซด์
ไม่ให้เพิ่มเกิน ๔๕๐ พีพีเอ็ม อย่างไรก็ตาม ระดับ
คาร์บอนไดออกไซด์ในปี ๒๐๑๔ (พ.ศ.๒๕๕๗) ได้สงู
ถึง ๓๙๘ เมื่อถึงปี ๒๐๔๐ (พ.ศ.๒๕๘๓) และลดการ
ปล่อยลง ให้เหลือศูนย์เมื่อถึงปี ๒๐๕๐ เพื่อบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าว การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 
ควรจะลดลงร ้อยละ ๕๐ เมื ่อถึงป ี ๒๐๓๐ 
(พ.ศ.๒๕๗๓)หรือภายในประมาณ ๑๕ ปีข้างหน้า
หากท�าไม่ได้โอกาสที่จะป้องกนัไม่ให้อุณหภูมสูิงเกนิ 
๒ องศาเซลเซียสน่าจะหมดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วิทยาศาสตร์ไม่สามารถยืนยันได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
ว่าการรกัษาไม่ให้อุณหภมูสิงูเกนิ ๒ องศาเซลเซยีส
จะเป็นหลักประกันไม่ให้อุณหภูมิสูงขึ้นเอง โดยไม่
สามารถควบคุมได้ ฉะนั้น  เป้าหมายที่แท้จริงควร
จะเป็นการควบคุมไม่ให้ปรมิาณคาร์บอนไดออกไซด์

อ่านต่อฉบับหน้า

เกินระดับ ๓๕๐ พีพีเอ็มเพราะยิ่งต�่ากว่า ๔๕๐ พีพี
เอ็มเท่าใดก็ยิ่งปลอดภัยยิ่งขึ้นเท่านั้น
 การประเมินข้างต้นเป็นการประเมินของ
คณะกรรมการเพื่อการติดตามการเปลี่ยนแปลง
ทางภูมิอากาศ (Inter-governmental Panel on 
Climate Change-IPCC) ซึ่งตั้งขึ้นโดยองค์การ
สหประชาชาติ อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์
หลายคนเห็นว่าการประเมินของไอพีซีซีเป็นการ
ประเมินแบบอนุรักษ์นิยมเพราะใช้ตัวเลขเก่า
และการประเมิน “หมู่คณะ” มักเป็นการประเมิน
อย่าง “กลาง ๆ ” นักวิทยาศาสตร์ชั ้นน�าเช่น 
จมิ แฮนเสนขององค์การนาซาและเจมส์ เลฟิลอ็ก 
นักวิทยาศาสตร์ผู้คร�่าหวอดชาวอังกฤษต่างเห็น
ว่าการเปลี่ยนแปลงจะไม่เกดิอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
แต่จะเป็นไปอย่างรุนแรงและรวดเร็วโดยอุณหภูมิ
เฉลี่ยของโลกน่าจะถึง ๒.๖ องศาเซลเซียสเมื่อถึง 
ปี ๒๐๔๐ และถ้าเป็นเช่นนั้นจรงิอณุหภมูบินแผ่นดนิ 
ใหญ่ก็จะสูงขึ้นถึง ๔-๕ องศาเซลเซียส ซึ่งนั่น 
หมายถึงหายนะก�าลังมาถึงในอนาคต
 อนึง่ ในระยะ ๑๐ ปีทีผ่่านมา นกัจกัรวาลวทิยา 
ได้สังเกตพบว่าปรากฏการณ์ “โลกร้อน” ได้เกิด
ขึ้นบนดาวอื่น ๆ  ในจักวาลด้วย นอกจากนั้นยังพบ
หลกัฐานมากขึน้เรือ่ย ๆ  ว่ารปูแบบของรงัสแีม่เหลก็ 
จากดวงอาทิตย ์มีผลต ่ออุณหภูมิบนโลกและ 
ดาวอื่น ๆ
 “ถ้าอณุหภมูขิองโลกสงูขึ้น ๒-๓ องศาเซลเซียส 
เรายังสามารถปรับตัวได้ แต่อันตรายก็คือระบบ
โลกอาจไม่มั่นคงหากอณุหภูมสิงูข้ึนเรื่อยๆ มนัอาจ
จะสายเกินไปถ้าเรารอจนเห็นผลอันเลวร้ายอย่าง
ชัดเจน”

      สตีเฟน	ฮอว์กิ้ง
 นักวิทยาศาสตร์พิการชาวอังกฤษ
        ผู้ได้รับการยอมรับว่าปราดเปรื่องเทียบเท่าไอน์สไตน์

“ถ้าอุณหภูมิของโลกสูงขึ้น ๒-๓ องศาเซลเซียส เรายังสามารถปรับตัวได้ แต่อันตรายก็คือระบบโลกอาจ 
ไม่มั่นคงหากอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆ มันอาจจะสายเกินไปถ้าเรารอจนเห็นผลอันเลวร้ายอย่างชัดเจน”

         สตีเฟน ฮอว์กิ้ง
••
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จ�าใจจน-เต็มใจจน!

• พิราบไท

 มีบางคนอยากรูว่้า ในประเทศที่ว่าพฒันาก้าวหน้า
แล้วนั่นน่ะ เขามีคนจนกันบ้างไหม โดยเฉพาะอเมริกา 
ค�าถามนี้ท�าให้เราอยากรู้เหมือนกัน หาข้อมูลซะหน่อย
กูเกิล้สิคะ-ปรมาจารย์ชั้นยอด  ได้ข้อมูลมาแล้วชวน
งงงวยน่าตกใจ ดูที่ลอสแอนเจลิส เป็นหนึ่งในเมืองที่
มีคนไร้บ้านมากที่สุดในสหรัฐฯ เมืองนี้เมืองเดียวมีคน 
ไร้บ้าน ๕๘,๐๐๐ คน! ท�าไมเยอะยังงี้
 นครลอสแองเจลสิเป็นทีรู่จ้กัในนามเมืองหลวงของ
คนไร้บ้านของสหรฐัอเมรกิาซ่ึงได้มกีารจดัตั้งหน่วยงาน
พเิศษให้ความช่วยเหลอืคนไร้บ้านในลอสแอนเจลิส หรอื 
LAHSA เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
 เอาละ รูแ้ล้วว่ามคีนจนเหมอืนกัน ก็มคีนอยากรูต่้อ
อีกว่า ในเม่ือเป็นประเทศมหาอ�านาจและรวยมาก (จรงิ
เปล่าไม่รู้?) ท�าไมเขาปล่อยให้มีโฮมเลสเต็มไปหมด
 มีผู้รู้มาตอบให้ในพันทิปดังนี้...
 ความเห็นหนึ่งเล่าประสบการณ์ว่า ภาพที่เห็นเรา
กลัวมาก ๆ  คือคนเร่ร่อนกางเต็นท์นอนตามถนนเต็มไป
หมด ร้านค้าปิดหมด ไม่มคีนเดนิถนนเลย น่ากลัวมาก ๆ  
เรากะแฟนรีบขบัรถออกมาฝ่าไฟแดงเลย ไม่มรีถวิ่งตาม

ถนนเลยนะมแีต่รถเรา เราว่าคนแถวนั้นรูว่้าเขตนี้ถ้าค�่า
แล้วอย่าเข้ามาเด็ดขาด อันตราย  เราพูดกะแฟนว่านี่
หรอืเมกาไม่อยากจะเชื่อสายตาตวัเองเลย  ถามแฟนว่า
ท�าไมต�ารวจถงึปล่อยให้เขามากางเตน็ท์ตามถนนแบบนี้ 
ไม่จับล่ะ แฟนบอกจับไม่ไหว เยอะมากจนล้นเมือง...
 อีกความเห็นหนึ่งบอกว่า ในอเมรกิามทีี่น่าสนใจคอื 
คนที่เป็นทหารผ่านศึกเยอะมาก ทหารผ่านศึกอเมริกัน
เขากลับมาแล้วปรับสภาพชีวิตเป็นพลเรือนไม่ได้ เกือบ
ครึ่งในหมู่คนเร่ร่อนไร้บ้าน ตอนไปรบเนื้อตัวมอมแมม
นอนกลางดินกินกลางทราย มาอยู่แบบไร้บ้านก็ไม่สู้
ล�าบาก บ้างก็มีปัญหาสุขภาพจิตหรือติดเหล้า หรือติด
ยาเสพติดงอมแงม นอกจากนี้ยังมีเด็กหนุ่มสาวอาย ุ
น้อย ๆ  ที่หนีออกมาเร่ร่อนอีกไม่น้อย บางทีพากันไปอยู่
ในบ้านร้างบ้าง ในสวนสาธารณะบ้าง.. 
 เป็นคนจนติดยาเสพติดติดเหล้าแบบนี้ส่งผลเสีย
กระทบเดือดร้อนต่อสังคมโดยรวม ไม่ใช่คนจนแบบ
ทีพ่ระพุทธเจ้าพาจน ถ้าเดินตามทีพ่ระพุทธเจ้าสอน 
คือ เต็มใจจน กล้าจน มีสมรรถภาพ สมรรถนะ ขยัน 
สร้างสรรค์ เสียสละ สังคมก็สุขเย็น

 ในอเมริกามีที่น่าสนใจคือ คนที่เป็นทหารผ่านศึกเยอะมาก
ทหารผ่านศึกอเมริกันกลับมาแล้ว ปรับสภาพชีวิตเป็นพลเรือนไม่ได้ 

มีจ�านวนเกือบครึ่งในหมู่คนไร้บ้าน.. นี่ไม่ใชค่นจนแบบที่พระพุทธเจ้าพาจน
ถ้าเดินตามที่พระพุทธเจ้าสอน คือ เต็มใจจน มีสมรรถภาพ สมรรถนะ 

ขยัน สร้างสรร เสียสละ สังคมก็สุขเย็น
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•	นายธิง	วินเทอร์

แค ่ ค ิดก็ หนาว . . . ว ์

 ๑.	จราจรย่อมจลาจล...ตายอย่างเขียดแท้ๆ!
๓๘ ล้านคันทะลักไทย มอเตอร์ไซค์
แชมป์ ๒๐ ล้านคัน จดทะเบียนรถ
ใหม่ มุ่ง ๓ ล้านคัน 
(เดลินิวส ์๓๐ ม.ค.๖๑)

	 ๓.	คนคิดมีเยอะ	ขาดแต่คนท�า!
มทร.อีสานจับ ๓ คลัสเตอร์
หนุน ศก.๔.๐ (มติชน ๑ พ.ย.๖๐)

	 ๒.	สิ่งศักดิ์สิทธิ์เต็มบ้านเต็มเมือง!	
สลด ‘กวนอมิ’ เมืองตรงั ๕๐ ล้าน สร้าง
สุดยิ่งใหญ่ฯ ทิ้งร้างเป็นแหล่งมั่วสุม 
เสพยา (มติชน ๓๑ ม.ค.๖๑)

 ๔.	ประสบการณ์ต้องดูอายุประกอบ!
คณะโปลิซบูโรใหม่ของจีน อายุ ๖๐ ปี
ขึ้นไป (มติชน ๓ พ.ย.๖๐)

 ๕.	 อินเดียสั่งยกเลิกธนบัตรบางประเภทเพื่อสกัด
เงินที่ผิดกฎหมาย!	ต�ารวจเผยตู้เซฟ ‘เอก อ้วน’ พ่อค้า
ยาบ้า...ซกุทองค�า...เงินสดเกือบ 
๔๐ ล้านบาท...(M2F ๒ พ.ย.๖๐)

	 ๘.	ใครว่าความรกัของลกูไม่เกี่ยว
กับพ่อแม่! มือปืนแค้นแม่ยายพาล
ฆ่า ๒๖ ศพ (ไทยโพสต์ ๘ พ.ย.๖๐)

	 ๙.	การเมืองระดับโลกต้องสร้างบุญคุณ!
จีนรุกใหญ่ด้วยการให้ทุนการ
ศึกษา (มติชน ๑๘ ต.ค.๖๐) 

 ๑๐.	จิตอาสาระดับประเทศ! 
ตูนวิ่ง ๗ วันยอดบริจาคพุ่ง ๑๐๖ 
ล้าน (มติชน ๘ พ.ย.๖๐)

 ๑๒.	ปลูกข้าวยังคุมโควต้า	ปลูกคอนโดฯ	ใครจะ
คุม?	 อสังหาฯ เปิดศึกชิงตลาด
คอนโดฯ  (มติชน ๘ พ.ย.๖๐)  

	 ๖.	เมื่อชีวิตคนเหมือนผักปลา!
ผงะ! ผัก-ผลไม้สารตกค้างอื้อ
(มติชน ๑๗ ต.ค.๖๐)

 ๗.	คนยิ่งโตกย็ิ่งโง่ทางธรรม!
แพทย์ ‘สวนปรุง’ เผยผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าพุ่ง (มติชน ๗ พ.ย.๖๐)

 ๑๓.	 จังหวัดไหนไม่เตรียมแก้ปัญหาถือว่าผิด!	 
ตราดผวา ขยะสะสมแสนตัน
(มติชน ๑๐ พ.ย.๖๐)  

 ๑๑.	 เด็กๆ	ต้องเหนื่อยขึ้นอีก!	 ...จัดทอล์กโชว์ 
“เลี้ยงลูกให้เป็นเด็ก ๒๐๐% 
เด็กสองภาษาพันธุ์ใหม่ใน
อนาคต (เดลินิวส์ ๔ พ.ย.๖๐)
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 ๑๔.	อย ่าล ืมดันผู ้บริโภคให ้
มีหน้าที่สนับสนุน! ดันร้านโชห่วย
ขึ้นเอาต์เล็ท เร่งกระจายสินค้าชุมชน
(เดลินิวส์ ๒ พ.ย.๖๐)  

 ๑๕.	ใช้ห่ ุนยนต์แทนคนงาน	 เขาเรียก
เศรษฐกิจดี!	 อนาคตลดแรงงาน
ก่อสร้าง อีก ๕ ปี ข้างหน้าใช้
หุ่นยนต์จัดการ (เดลินิวส์ ๒ พ.ย.๖๐)

 ๑๖.	 เมื ่อบ้านเมืองไม่ให้ความส�าคัญในเรื ่อง
ระเบียบวินัย! ไทยส่อแชมป์โลก 
อบุตัเิหตุคาถนน (เดลนิวิส์ ๑๔ พ.ย.๖๐)

 ๑๘.	สังคมไทย	ประชากรโมโหร้าย!	จบัเมยีหวัโขก
ถนนตายคามือ หาปันใจ
(ไทยโพสต์ ๒๐-๒๑ พ.ย.๖๐) 

	 ๑๙.	ยางพาราแตกต่างกับขยะตรงที่ไม่มีใคร
คิดค้นสร้างผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ!	เดก็รุ่น
ใหม่แปลงขยะเป็นกระเป๋า โน้ตบุก๊
ผลงานผลิตภัณฑ์ ‘สีเขียว’ 
(ไทยโพสต์ ๙-๑๐ พ.ย.๖๐)  

 ๒๐.	 เมื่อมนุษย์ละเลยเป้าหมาย
แห่งปัจจัยสี่!  เทรนด์รองเท้าคนละ
ข้าง แฟชั่นคนมีสติยุคดิจิตอล
(ไทยโพสต์ ๖-๗ พ.ย.๖๐)

  ๒๓.	พุทธท�านาย	๑	ใน	๑๖	ข้อ	พ่อแม่อาศัยลูก
ตัวเล็กๆ	เลี้ยงชีวิต!	 โมเคลลิ่งจีนเผย 
นบัวนัวงการแฟชัน่ยิง่ต้องการนางแบบ
เด็กลงเรื่อยๆ (มติชน ๖ พ.ย.๖๐)

	 ๑๗.	เรื่องง่ายๆ	ผู้ใหญ่ต้อง
เอาจริง!	คปพ.ลุย ๑๔ โครงการ
ปฏิรูปพุทธ (มติชน ๓๑ ม.ค.๖๑)

 ๒๔.	ท�าบุุญกับท�าบาป	 เป็นเรื ่องเข้าใจยาก
เหมือนกัน! แมทธิว...ฉลองวนัเกิด
อายุ ๔๘ เดินแจกไก่งวง ๔,๕๐๐ ตัว
แก่ชาวบ้าน  (มติชน ๑๔ พ.ย.๖๐)

 ๒๕.	อยากให้ซื้อผักอินทรีย์ด้วย!	ร.พ นครพนม
ซื้อข้าวอินทรีย์ให้ผู้ป่วยกินอาหาร
ปลอดภัย (ไทยโพสต์ ต.ค.๖๐)

	 ๒๑.เมื ่อต่างชาติหากินกับการศึกษาประ- 
เทศไทย!	ม.คาร์เนกีจับมือ 
สจล. ตั้งมหา’ลัยในไทย
(ไทยโพสต์ ๖-๗ พ.ย.๖๐)

 ๒๒.	ส่ิงที่เหมอืนกนัระหว่างคนดกูบัคนต่อย!	คอื
‘จิ้งหรีดถูกปั่นหัว’ มวยกรง 
‘วันแชมเปี้ยนชิพ’ เวทีแจ้งเกิด
ของเปี๊ยก...(มติชน ๖ พ.ย.๖๐)

 ๒๖.	หาบเร่แปลว่าริมถนน	 แปลว่าสะดวกซื้อ!	
ตลาดหาบเร่ไม่เวร์ิก เปิดมา ๑ เดอืน 
อยู่ไป ‘ผีหลอก’ กทม.เร่งสร้าง
จดุขายดงึดดู (เดลนิวิส์ ๑๔ พ.ย.๖๐)

 ๒๗.	ข่าวดีของพันธมิตรที่ต่อสู้
เผด็จการ	‘ทักษิณ’!	ศาล ปค. สูงสุด
สั่ง ‘สตช.’ ชดใช้สลาย ‘พันธมิตรฯ’ 
(ไทยโพสต์ ๑ ก.พ.๖๐)
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•	เฉลิมศักดิ์	แหงมงาม

•	ต่อจากฉบับ	๓๓๑

 กระเป๋าเสื้อผ้าใบใหญ่มีล้อเลื ่อนส�าหรับใส่
เครื ่องใช้ส่วนตัว ชุดท�างานราชการได้ไม่เกิน 
ห้าหกชุด  สามัญดึงออกมาใช้เป็นบางส่วน  ผ้าห่ม  
เครือ่งนอนใส่ท้ายรถแยกไว้ต่างหาก ขนมาจาก
บ้านง่าย ๆ  เย็นนี้  เขาต้องน�ากลับลงกระเป๋า  ขน
กลับขึ้นรถกระบะสองตอนคนเดียวเงียบ ๆ   ข่าว
นายอ�าเภอคนใหม่ย้ายมาท�างานอ�าเภอนี้ได้ไม่ถึง 

สี่เดอืน  ถกูนกัการเมอืงกลั่นแกล้ง  เอาพรรคพวก
ตนเองมาลงแทน  น่าจะดังกระหึม่ไปทัง้อ�าเภอ
และจังหวัด
  เขายิ้มกับตนเองอย่างขื่นข�า  นึกสมเพชการ
บริหารราชการในยุคประชาธิปไตยมีการเลือกตั้ง  
ที่มีแต่ผู้มีอิทธิพล เล่นพรรคเล่นพวก  หาความ
เป็นธรรมเกือบไม่พบ  นอกจากการแย่งชิงอ�านาจ

จาตุมหาราช
บทที่	๑๒ “แม่พระคงคา”

เจ้าเป็นผู้ดูแลป่าไม้และสายน�้าใช่ไหม  ท�าไมปล่อยน�้าให้เน่าเสีย...
ขยะลอยเต็มล�าคลอง...ท�าไมไม่ห้ามปราม

เจ้าของโรงงานปล่อยสารพิษ..น�้าในบึงกว้าง คนมีเงินเอาดินเข้าไปถม 
สร้างหมู่บ้านจัดสรร ปิดทางน�้าหมดสิ้น....แล้วคืนวันนี้เป็นอย่างไร .... 

เห็นไหม...นรกชัด ๆ  กลางมหานคร  
น�้าไม่มีที่ไป ไม่มีคลองระบาย.... พวกเจ้าจงรับรู้ 

นรกก�าลังจะมา..นรกก�าลังมา
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และผลประโยชน์ของกลุ่มการเมือง  แล้วคนตั้งใจ
ท�างานเพื่อชาติบ้านเมืองจะมีที่ยืนในสังคมไหม
 บ้านพกันายอ�าเภอที่เขาเข้าไปอยูเ่ป็นเรอืนไม้ 
ชั้นเดียว หลังคากระเบื้องทรงปั้นหยา อายุไม่น่า
จะต�่ากว่าห้าหกสิบปีเป็นอย่างต�่า  มีห้องหับหลาย
ห้อง โถงเรือนกว้างด้านหน้าเหมือนบ้านผู้มีอัน
จะกินสมัยโบราณ หน้าต่างรอบทิศรวมทั้งประต ู
บานเฟี้ยมพับได้ ล้อมด้วยลูกกรงระแนงไม้ด้านใน
เพือ่ให้แดดส่องทะล ุเพดานบุไม้เป็นแผ่น ๆ  ใต้ถนุสูง 
ไม่ต�่ากว่าสองเมตรแบบเรอืนชนบททั่วไป ถกูแปลง
เป็นห้องก่อผนังอิฐ ท�าประตูหน้าต่าง และล้อม
ลูกกรงด้านหน้าบางส่วน  ส�าหรับใช้รับแขกโปร่ง
โล่ง  วางโต๊ะยาวกลางห้อง ใช้นั่งท�างานและกิน
ข้าว บ้านพักตั้งอยู่หลังที่ว่าการอ�าเภอ  เมื่อย้าย
เข้าไปวันแรก เขาประทับใจทันที และคิดว่าใน
ประเทศไทยน่าจะหาบ้านพักข้าราชการโบราณ
แบบนี้ไม่ได้ง่าย ๆ
 .....ทว่าเขาได้เข้ามาอยู่ไม่น่าจะชนสี่เดือน 
ด้วยซ�า้  ไม่ทันได้รื้อกระเป๋า แต่งบ้านให้น่าอยู่
อาศัย  แล้วเขาก็ต้องลาจากอย่างกะทันหัน
 สามัญขับรถออกมาคนเดียวเงียบ ๆ   ถ้าเป็น
คนชอบร้องไห้  ป่านนี้น�้าตาคงไหลรินเป็นเต่าเผา  
ทว่าส�าหรับเขายามนั้น ได้แต่นึกปลงและสมเพช
กับวิถีราชการเพียงเท่านั้น
 เยน็ย�่าที่ม่านฟ้าขาวโพลนตลอดผืนฟ้า วันแห่ง
ความขมขื่นที่สามัญต้องจดจ�าตราบชีวิตสิ้น   เขา
ก�าลังขับรถไหลเข้าไปใต้ทางด่วนถนนบรมราช-
ชนนี เขตพุทธมณฑล   ปริมาณรถแน่นขึ้นเรื่อย ๆ  
เกาะตวัเป็นกระจกุอย่างงเูล้ือย เปิดฟังวิทยหุน้ารถ 
เสียงรายงานข่าวบอกว่า  น�้าท่วมกรุงเทพฯ ถนน
ทกุสายเป็นอัมพาต  เพราะสายน�า้ก�าลงัหลั่งทะลกั
ไหลเข้าถนนทุกสายฝั่งตะวันตก
 เขาเริ่มเกิดอาการหงุดหงิด ชักไม่แน่ใจว่าจะ
กลบับ้านได้หรือไม่  กระตกุหวัคิ้วเข้าหากนัจนยูย่่น  
 “นายต้องรบีเข้ากรงุเทพฯก่อนฟ้าค�า่ครบั  ไป
แต่หัววัน ๆ  น�้าเหนือก�าลังทะลักเข้าถนนทุกสาย

แล้ว” ลูกน้องที่อ�าเภอบอกเขา
 รถชะงกักกึ เมื่อถงึแยกเข้าใต้ทางด่วน  ปรมิาณ 
รถติดเป็นแพยาวเหยียด...ถึงอย่างไร สามัญก็
ต้องกลับเข้าบ้าน  เขาขนเสื้อผ้าออกจากบ้านพัก
ทั้งหมดแล้วพร้อมเครื่องนอน  เป็นอย่างไรกเ็ป็นกนั 
สามัญคิดอย่างหมายมั่น
 ก่อนออกจากบ้านพัก   วทิยุยงัยนืยนัรายงาน
ข่าว  น�้ายงัไม่ไหลเข้ามากรงุเทพฯแถบพทุธมณฑล 
รถยังพอขยับได้    สามัญไม่กล้าใช้ถนนเส้นใน 
สายสมทุรสงครามสมทุรสาคร เท่าที่ขบัรถผ่านเมื่อ 
สองวนัก่อน ทุกซอกซอยไม่ว่าสายใหญ่ซอยเล็ก 
พายนุ�้าไหลเข้าท่วมหมดสิ้น เห็นแต่รถยเีอม็ซทีหาร 
ช่วยขนคนโดยสารแทนสองแถวในซอยแล้ว      
  พอเลี้ยวรถเข้าสายพุทธมณฑล-ปิ่นเกล้า 
ก็ต้องกระตุกหัวคิ้ว เบรกรถกึก  แพรถแน่นหนึบ 
ติดเป็นสายคดโค้งอยู่เบื้องหน้า  ความหวังริบหรี่
แทบดับลงสิ้นเชิง
 .....นรกกลางสายน�้าก�าลังจะอุบัติ
 ค�า่เตม็ทน  แสงไฟบนเสาคอนกรตีถนนลอยฟ้า 
ขนาดยกัษ์ใต้ทางด่วน ขับแสงมวัหม่น  คดิไม่ถงึว่า
พายุน�้าจะเข้ามาใจกลางมหานครได้ มันก�าลงัไหลพลั่ง ๆ  
ล้นเจิ่งบนถนนคอนกรีตทั้งสองฟากฝั่งซ้ายขวา 
แพรถกระจุกตัวบนเส้นทางเข้ากรุงเทพฯ ใจเขา
เต้นตูม ๆ  เหงื่อแตกเต็มแผ่นหลังซึมเกาะอกและ
หน้าผาก ร้อนอ้าวผุดพรั่งตลอดเรือนร่าง
 มองผ่านกระจกมองหลังเหนือศีรษะ สามัญ
ยิง่ใจเต้นระส�่า หวาดระทกึ  จะย้อนรถกลบัอ�าเภอ 
ก็ไม่ได้  แพรถตามมาแน่นขนัด   เบียดเสียดพอ ๆ  
กับด้านหน้า  ท�าไมสามัญต้องมาเผชิญชะตา
กรรมเยี่ยงนี้ด้วย เหมอืนตดิอยูใ่นนรกกลางสายน�้า 
ท้องถนนน�้าเอ่อสูงขึ้นเรื่อย ๆ
 ท้องฟ้าหม่นมืด แสงไฟโพล้เพล้ไม่สว่างไสว
เหมือนทุกครั้ง   สามัญบังคับรถให้ขับออกไป 
อย่างช้า ๆ  น�้าลึกมากยิ่งขึ้น....ลึกขึ้น...ในที่สุดทั้งสี ่
วงล้อยางก็จมมิด น�้าเอ่อสูงเกือบถึงฝากระโปรง 
หน้ารถปิกอัพใหม่เอี่ยม ใช้มาเพิ่งจะปีกว่า ๆ  ยาง 
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ขอบประตูห้องคนขับ สนิทหนึบแนบตัวถัง น�้าจึง
ไม่เข้าห้องเครื่อง ใจเขายังฮึดสู้  ขับคลานฝ่าออก
ไปทีละนิด ๆ  ตามคันหน้าที่ใจกล้าพอ ๆ  กันไปติด ๆ  
สามัญเหน็มีรถหลายคันจอดแช่นิ ง่ข ้างถนน 
บางคันหลีกชิดริมทาง  มีไม่มากนักที ่จะกล้า 
ขับฝ่าออกไป
 พลัน...เก๋งคันหน้าสีด�าเงาวับ เครื ่องดับ
กะทันหัน   สามัญเบรกรถกึก ไม่ทันกันชนหน้าจะ
เข้าไปกระแทกแก้มก้น จากนั้น...เขากจ็อดรถแช่น่ิง
อย่างใจเย็น  รถตามมาอีกหลายคันต้องจอดตาม 
ยาวเป็นสายว่าว
 เก๋งเครื่องดับ คนขบัเปิดประตผูลวัะก้าวลงมา
ลุยน�้าเดินไปเปิดฝากระโปรง  ใช้ไฟฉายขนาดเล็ก 
ส่องเข้าไปในห้องเครื่อง ท่าทางลุกลี้ลุกลน
 บุรุษสามนาย สวมเครื่องแบบสีแผ่นดิน ติด
เครื่องหมายบนหน้าอกพราว ตะโกนโหวกเหวกริม
ฝั่งถนนฟากซ้าย  รีบก้าวยาว ๆ  ลุยสายน�้า เข้ามา
มะรุมมะตุ้มเข้าช่วยเหลือ  น่าจะเป็นชุดกู้ภัยยาม
ฉุกเฉิน ช่วยแก้อย่างรีบเร่ง
 นายอ�าเภอสามญัเพ่งตามองอย่างพนิจิ ใจหนึ่ง
อยากลงไปช่วย  เท้าเกือบจะก้าวออกจากรถลุย 
น�า้เสยีให้ได้  ทว่ากย็ั้งใจน่ังน่ิง  เพราะขนืติดเครื่อง
ทิ้งไว้ แช่จอดในน�้าลึก  เกิดเครื่องดับกะทันหัน 
เขาเดินทางมาคนเดียว  ถ้าสตาร์ทเครือ่งไม่ติด 
น�้าทะลักเข้าห้องเครื่อง  จะยิ่งโอละพ่อ
 ดีที่สุด คือนั่งนิ่ง  จับพวงมาลัยรถพอหลวม ๆ  
นาน ๆ  ครั้งก็หาวหวอด  นัยน์ตาซึมกะทือมองผ่าน
ออกไปเบื้องหน้าอย่างไร้จุดหมาย  บางทีสายตาก็
เพ่งจบัรถเก๋งคนัหน้าอย่างเอาใจลุน้ช่วย  ฝากระโปรง 
เปิดค้างไหวพะเยิบ อาสาสมัครที ่เข้าไปช่วย 
ต่างชะเง้อเข้ามะรุมมะตุ ้มก้มลงดูห้องเครื ่อง 
อย่างรีบเร่ง
 บางครั้ง สามัญมองฝ่าสายน�้าไปอีกฟากฝั่ง 
คลื่นที่สาดพดั สะท้อนเงาแสงไฟกระฉอก กระเพ่ือม
วับ ๆ  .... น่าจะสองช่ัวโมงผ่านไปแล้ว    ที่รถกระบะ
ยังจอดนิ่งท่ามกลางแพรถ หลังเขาขบัออกมาไม่ถงึ

สองร้อยเมตรด้วยซ�้า  จากห้าโมงเย็น ยามนี้สอง
ทุ่มเข้าไปแล้ว  ยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูอย่างเหนื่อย
หน่ายแล้วปิดปากหาวอีกครั้ง  เขาน่าจะอ่อนล้า
เกินไปกับเหตุการณ์คืนวานที่ผ่านมา
 เมื่อคนืสามญัเกอืบจะนอนไม่หลบั  ค�าสั่งย้าย
ฟ้าผ่า กับข่าวคราวสายน�้าทุกล�าคลอง  ก�าลังไหล
บ่าเข้าท่วมอ�าเภออกีสองวันข้างหน้าที่จะถงึ ท�าให้
เขาต้องนึกวางแผนป้องกันอย่างว้าวุ่น ระส�่าใน
โพรงสมอง   เกือบค่อนแจ้งถึงข่มตาหลับลงได้ 
ทว่าหลบัไปเพยีงช่ัวโมงกว่า ๆ  ตื่น ๆ  หลบั ๆ  เหมอืน
ไม่ได้หลับ  ก็ต้องรีบลุกขึ้นอาบน�้าแต่งตัวไปเซ็น
งานบนอ�าเภอเป็นวันสุดท้าย
 หนังตาถ่วงหนัก เปลือกตาหรี่ปรือเหมือน
จะหลับใหล เส้นเอ็นทุกเส้นบริเวณล�าคอ ขมับ 
หลงัไหล่ แขนขา เหมอืนอ่อนล้า....เขาขบกรามแน่น 
ตบท้ายทอยหลาย ๆ  ครั้งติดกัน  แล้วกวาดมองไป
รอบ ๆ  มองน�้าที่ก�าลังบ่าทะลักกันเข้ามา
 บางอย่างแวบผ่านในห้วงนึก  พลัน...นัยน์ตา
สามัญก็เบิกถลนจ้องออกไปเบื้องหน้าไม่กะพริบ  
เขาเห็นบางอย่าง  น่าจะมวลน�้าสีด�าขุ่นคลั่ก โถม
เป็นคลื่นกระแทกเข้ามา  เมือกสีด�ากระเพื่อมไหว 
แตกกระจายเป็นวง กลายเป็นคลื่นสาดซัดข้างรถ
 “โครม...ซ่า...” คลื่นน�้ากระแทกด้านข้างอยู่
ฉาดฉ่า
 นัยน์ตาเขาเบิกกว้างมากยิ่งขึ้น... เมื่อเห็นแพ
ขยะสีด�ามืด หรือไม่ก็กอผักตบชวาลอยผ่านเข้า
มากองใหญ่ ๆ  ช้า ๆ  ...เพ่งมองชัด ๆ  มันคือแพขยะ   
ขนาดกว้างไม่ต�่ากว่าห้าหกเมตร  กระจายเกลื่อน
กล่นตามกนัเข้ามา.... สามญัขยี้นยัน์ตาแรง ๆ   ท�าไม
วันนี้ถึงเป็นวันซวยของเขา   ไฟใต้ทางด่วนก�าลัง 
จะดับ หลอดไฟหรี่แสงลงเป็นสีส้ม ๆ  ใกล้ดับอยู่
รอมร่อ
 เขาเบิกนัยน์ตาขึ้นอีกนิด....ไม่ใช่ขอนไม้อย่าง
แน่นอน   มันก�าลังลอยเข้ามาใกล้ ๆ  น่าจะขยะ
พลาสติก  ถุงด�าลอยเท้งเต้งกองเขลอะ  กลิ่นเน่า
เหียน เหม็นตรลบคละคลุ้ง
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 ทันที สามัญนึกไปถึงน�า้ในล�าคลองกลาง 
เมืองใหญ่  สีมันด�าขุ่นคลั่กคล้ายกัน  ไม่น่าจะมีสิ่ง
มชีวิีตแหวกว่ายในน�้า จะมกีเ็พยีงเศษพลาสตกิ น�้า
เน่าผ่านมาจากหลาย ๆ  แหล่ง  โรงงานขนาดยักษ์
ตั้งเรียงรายริมล�าคลอง  รวมถึงบึงกว้างทางน�้า
กลางสลัม  ไหนจะร้านอาหารริมฝั่งอีกเล่า  นัยว่า
ทิวทัศน์มันสวย   นักชิมอาหารอยากนั่งชมสายน�้า
ยามเย็นย�่าเจ้าของร้านจงึฉวยโอกาสปล่อยน�้าเสยี
เมื่อปรุงอาหารทิ้งลงล�าคลองวันแล้ววันเล่า  
 นัยน์ตาสามัญเกือบทะลักออกมานอกเบ้า  
หัวใจเต้นโครม ๆ  ไม่เป็นส�่า
 คลื่นน�้าไหววูบ  ตัวรถโคลงเคลงอีกแล้ว  
เหมือนจะพลิกคว�า่ ถังเหล็กหนัก ๆ  ลอยผ่านเข้า
กระแทกข้างรถดังโครม...สามัญถึงกับผงะ
 ใจเขาสั่นระทึกในหัวอก ให้ตายเถอะ.....ถัง
เหล็กขนาดสองร้อยลิตรกว่าสิบใบ  ลอยเข้ามา 
เหมอืนท่อนซุงขนาดย่อม ๆ  กระแทกกระบะข้างรถ
อย่างแรง
 เหล็กกระแทกเหลก็ “โครม...ปัง...”  ตวัรถไหว
สะท้าน
 สารพิษเคมีจากโรงงานชัด ๆ  แม้ปิดฝาถัง
บัดกรีแน่น  ทว่าบางส่วนก�าลังซึมรั่วออกจาก
ฝาจุกเล็ก ๆ  ทีแ่ตกกะเทาะ  ทะลักคราบมันเยิม้ 
กลิ่นเหียนเกินกว่าจะส�าลัก มันบิดเข้าไปในล�าไส้ 
ขืนสูดเข้าไป  ปอดพังแน่นอน.... มันลอยมาจาก
ทางไหน..
 คลื่นน�้ากระเพื่อมไหวขึ้นอีกครั้ง....แรกเห็น
ลิบๆ นึกว่ากระทงใบตองกล้วย กะลามะพร้าว
ลอยมาเป็นสาย ๆ  ชาวบ้านใช้บชูาแม่พระคงคาคนื
วันเพ็ญ ที่บ้านชนบททุกปี  ผ่านเข้ามาใกล้ ๆ มัน
กลบัไม่ใช่ กลายเป็นคลื่นกระเพื่อมพรายหลากสสีนั 
แล้วเงาประหลาดก็อุบัติ นัยน์ตาสามัญไม่ฝาด
แน่นอน คุณพระช่วย....เขาเหน็ภาพอนงค์นางหนึ่ง  
ก�าลังชี้หน้าด่าเขาอย่างกราดเกรี้ยว ร่างนางใหญ่
เต็มผิวน�้าทั้งท้องถนน เห็นชัด ๆ  แม้ขนตางอน 
นัยน์ตาวาวขมงึเครยีด เรอืนผมยาวสยายสะบดัไหว 

ร่างในชุดห่มสไบเฉียง ไหวไปมากลางคลื ่นน� ้า 
นางชี้นิ้ว ตะคอกใส่เขา
 “เจ้าเป็นผู้ดแูลป่าไม้และสายน�า้ใช่ไหม  ท�าไม
ปล่อยน�้าให้เน่าเสยี...ขยะลอยเตม็ล�าคลอง...ท�าไม
ไม่ห้ามปราม  เจ้าของโรงงานปล่อยสารพษิ..น�้าใน
บึงกว้าง คนมีเงินเอาดินเข้าไปถม สร้างหมู่บ้าน
จัดสรร ปิดทางน�า้หมดสิ ้น....แล้วคืนวันนี้เป็น
อย่างไร .... เห็นไหม...นรกชัด ๆ  กลางมหานคร  
น�้าไม่มีที่ไป ไม่มีคลองระบาย.... พวกเจ้าจงรับรู ้
นรกก�าลังจะมา..นรกก�าลังมา” เสียงตวาดกึกก้อง    
สะท้านสะเทือนก้องกลับไปกลับมาทั ้งคุ ้งถนน  
เสียงหัวเราะเย้ยหยัน ผ่านรูหูสองข้างเต็ม ๆ  ครั้ง
แล้วครั้งเล่า
 อีกครั ้ง...สามัญถึงกับผงะ สะดุ ้ง เกร็งทั ้ง
ล�าแขน มอืที่จบัพวงมาลยัรถสั่นระรวั  เขาพยายาม
เผยเปลอืกตาขึ้นมองอย่างล�าบาก...หแูว่วเสยีงแม่
พระคงคาหัวเราะหยามหยัน  สะท้านฟองคลื่น....
ทว่าทันใดเสียงแตรรถขับตามกันมาก็แผดไล่ดัง
สนั่นหวั่นไหว
 “ไปได้แล้วโว้ย...จอดแช่อยูไ่ด้  ...หลบัหรอืไงวะ” 
เสียงตะโกนด่าลั่น  
 คนัหน้าก�าลงัขยบัว่ิงออก ขณะสามญัยงัเผลอ
หลับคาพวงมาลัย
 เขารีบใช้มือตบเกียร์  กระชากรถให้เคลื่อน
ออกด้วยอาการงง ๆ   รถจึงค่อยไหลออกไปอย่าง
เนิบ ๆ   ใช่นั่นแหละ...เขาเผลอหลับ แล้วฝันถึง 
แม่พระคงคา...เป็นไปได้อย่างไร  
 เช้าวันต่อมา  สามญัตื่นขึ้นอย่างอ่อนล้า  แล้ว
รีบอาบน�้าแต่งตัว นั่งรถเมล์ไปรายงานตัวที่กรม
 “พี่...รอผมอยู่ที่กรมนะ  เดี๋ยวผมจะเอารถ
เข้าไปรับ พี่เข้าสถานอบรมไม่ได้หรอก น�้าท่วม” 
เสียงเอ่ยผ่านดังมาทางโทรศัพท์มือถือ  ย�้าให้
สามญัรอคอยอยูท่ี่คลองหลอดกระทรวงมหาดไทย 
ข้างสนามหลวง
  สามัญรับหนังสือส่งตัวเรียบร้อย วันนี้ เขา
ต้องเดนิทางไปวิทยาลยัการปกครอง  สถาบนัการ
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ฝึกอบรม  รังสิต ปทุมธานี    
 ถนนทุกสายน�้าท่วม ต้องใช้การหลกีหลบ เลอืก
เส้นทางผ่านเข้าออก โชคยังดี น�า้ยังเข้าไม่ถึงใจ 
กลางกรงุเทพฯ  สามัญไม่ยอมใช้รถส่วนตัว...พุทธ-
มณฑลคืนผ่านมาท�าให้เขาขยาด
 เกือบเที่ยง  เพื่อนรุ่นน้องก็ผ่านรถเข้ามาถึง  
“ขึ้นมาพี่  ปีนหน่อย  รถล้อมันสูง  ผมเปลี่ยน 
ล้อยาง  เอาไว้ช่วยเหลอืชาวบ้านถกูน�้าท่วม” เพื่อน
รุ่นน้องเอ่ยบอก เจ้าตัวนั่งจับพวงมาลัย บนรถ
กระบะขับเคลื่อนสี่ล้อขนาดเล็ก
 สามัญแหงนคอตั้งบ่า มองไปยังที่นั่งคนขับ  
ตัวถังรถสูงเกือบสองเมตร  ล้อยางขนาดยักษ์ ดัน
มันให้สูงกว่าปกติเหมือนรถเดินป่า
 “รถหนีน�้า ขับมากรมได้  อย่างน้อย ๆ ก็ช่วย
เหลือชาวบ้านข้างถนน  ผมรบัส่งเพื่อนข้าราชการ
ในหอพักมาท�างานทุกวัน”  คนหนุ่มวัยสี่สิบต้น ๆ  
ในชดุซาฟารสีเีข้มเอ่ยอธบิาย ขณะยื่นมือให้สามญั
ย้ือจบั แล้วโหนขึ้นไปนั่งบนเบาะข้างคนขบั ต้องใช้
ก�าลังพอสมควรกว่าเขาจะโหนร่างขึ้นมาได้
 เพื ่อนรุ ่นน้องพาเขานั่งรถขับฝ่าพายุน�า้มา
อย่างช้า ๆ  ปาฏหิารย์ิแม่พระคงคา  เหมอืนจะช�าระ
ล้างคราบไคลสิ่งสกปรกบนแผ่นดินให้จางลง
 คลื่นน�้าบ่าท่วมท้องถนน ทางด่วนสายกาญจ- 
นาภิเษก รังสิตปทุมธานี    บ้านจัดสรร  รูปทรง
วจิิตร สองชั้นบ้าง สามชั้นบ้าง ไม่ว่าบ้านเดี่ยว  
ทาวเฮาส์ นับร้อยหลังคาเรือน ไม่รู้กี่สิบหมู่บ้าน 
โรงงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้าหรูกว้างใหญ ่
สองฟากถนนจมน�้าสงบนิ่ง  ทุ่งหญ้าเขียวสดแล
ลิบลิ่วสะบัดไหว  ยามนี้จมหายในน�า้  เห็นยอด
ปริ่ม ๆ   พอรถเลี้ยวลงเส้นรงัสตินครนายก  สามญั
ก็เห็นสถานราชการตั้งอยู่เป็นระยะ ไม่ว่าสถาน
สงเคราะห์สตรี เยาวชน ศูนย์ฝึกอาชีพผู้พิการ ผู้
ต้องขัง  ล้วนถูกน�้าท่วมเกือบสิ้น   
 เมือ่ผ่านเข้าสถานฝึกอบรมสามัญแวะตึก
อธกิารบดี  แล้วนึกไปถึงอธิบดีเมื ่อเขาขอเข้า
พบและบอกความประสงค์  สามัญไม่อยากเป็น 

นักวิชาการ ที่นี่เขาเคยมาท�างานไม่ต�า่กว่าสองครั้ง  
ยังจ�าทุกตึกอาคารเรียนได้เกือบหมด  ไม่อยาก
จะซ�้ารอยเดิม  เขาอยากกลับบ้านเกิด  ไปช่วย
พัฒนาชนบทที่นั่น
 อาคารตึกห้าชั้นเงียบสงัด ชั้นล่างห้องกระจก
โปร่งใส แบ่งซอยเป็นห้องเลก็ ๆ  ให้เพื่อนข้าราชการ
ได้นั่งท�างาน วันนั้นเหงาเงียบ ร้างไร้ผู้คน  
 “ไม่มีใครขึ้นท�างาน  ไม่มีผู้มาติดต่องานช่วง 
น�้าท่วม เช้า ๆ  แวะมาเซ็นชือ่แล้วทุกคนก็กลับเข้า
ที่พัก  ไปไหนไม่ได้ต้องเจ่าจุกในหอพักด้านหลัง  
เว้นคนมีงานราชการติดต่อกรม  ผมเองต่อเรือ
หางยาวไว้อีกล�า มัดไว้ริมคลองข้างหอ  ใช้ขับเรือ
ตระเวนช่วยเหลือชาวบ้านถูกน�้าท่วมแถบรังสิต  
คนเดือดร้อนกันมากครับพี่” เพื่อนรุ่นน้องเอ่ยเล่า
ด้วยเสียงแผ่วเครืออย่างเหงา ๆ
 นายอ�าเภอสามัญพยักหน้าแล้วนิ่งเงียบ.....
อย่างน้อย ๆ  เขาต้องมาจมอยู่ที่นี่ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
เดือนอย่างแน่นอน  เขารับรู้ว่า....แม่พระคงคา
เยอืนแผ่นดนิในครั้งน้ี  โหดร้ายนัก  หน่วยราชการ
ต้องปิดสถานที่ท�างาน  ชาวบ้านออกจากบ้านไม่ได้ 
ต่างเฝ้ารอ....เมื่อไหร่นะ  แม่พระคงคาจะทรง
เมตตา  น�าพาสายน�้าให้ไหลกลับคืน...คงไม่นาน
วันหรอก  สามัญหวังไว้เช่นนั้น 
 สามัญนึกถึงเมื่อคืน  เขาเกือบจะนอนไม่หลับ 
นึกถึงค�าสั ่งที ่ถูกย้าย  และสายน� ้าทุกเส้นใน
ล�าคลอง บึงกว้างทางน�้า ก�าลังไหลเอ่อเข้าท่วม
อ�าเภอในอีกวันสองวันข้างหน้า นึกวนวกว้าวุ่น 
ระส�่าในโพรงสมอง   เกือบค่อนแจ้งเขาถึงหลับลง
ได้ด้วยอาการละเหี่ยและท้อแท้
 บางอย่างแวบเข้ามาในภวังค์ที ่เหมือนจะ 
หลับใหล สามัญเห็นตนเองก้าวเข้าไปในโรงงาน
ย้อมผ้าแห่งหน่ึงกลางเมอืงใหญ่  เครื่องมอืทนัสมยั
 คนงานนับหลายพันคน  เครื่องจักรเย็บนับ
หลายพันเครื ่อง โรงงานก�าลังเร่งสร้างเสื ้อผ้า 
เครื่องนุ่งห่ม เพื่อส่งออกต่างประเทศ  เครื่องจักร
ไม่ยอมหยุด อ่านต่อฉบับหน้า
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 ๓. อัสสาสะวาตะ พัดให้นาสิกตึง
หมายถึง มีอาการ เริ่มหายใจขัด อาจจะเริ่มจาก 
       ‘รูจมูก’ ขวาหรือซ้าย
สังเกตดูว่า เมื่อไหร่ที่เรานอนดึก	กินอาหารรสจัด	
กินอาหารทอด  ร่างกายจะเริ่มเตือนด้วยมีอาการ

ลมหายใจขัดๆ ตึงๆ ทีละรูจมูก 
หมายถึง	 ร่างกายเกิดขบวนการ	 oxidation คือ 
ร่างกายต้องเอาออกซิเจน(O2) จากเลือดมาจับ 
อนมุลูอสิระต่างๆ ที่กนิเข้าไป เมื่อร่างกายสญูเสีย 
ออกซิเจนเพิ่มขึน้เรื่อยๆ ก็ต้องเกิดมูกเพ่ิมขึน้ 
ทั้งใน‘ปอด’ และใน‘ระบบทางเดินอาหาร’ และ
ต้องเกดิแก๊สแอมโมเนยีด้วย  จงึท�าให้เริ่มหายใจ
ติดๆ	ขัดๆ

 แต่ถ้าเรากินอาหารและเคี้ยวได้นานเท่าไหร ่
ก็จะท�าให้ ‘เอ็นไซม์’ในปากปรับสมดุล อาหารนั้น

ให้เป็นกลาง  

 ซึ่งมผีลงานวิจยัออกมาแล้วว่า คนที่กนิอาหาร
เคี้ยวน้อย กับคนที่เคี้ยวอาหารนานๆ เอาไป
ตรวจดู  ปรากฏว่า การเคีย้วอาหารนาน มี
ขบวนการ antioxidation มีสารต่อต้านอนมูุล-
อิสระเกิดขึ้นเป็นจ�านวนมาก

 ๔. ปัสสาสะวาตะ หายใจขัดอก
หมายถึง จ�านวนของเลือดเป็นกรดเพิ่มขึ้นใน
เส้นเลือดด�าใหญ่ แล้วไปที่‘หัวใจ’จ�านวนมาก  
เกิดอาการ	แน่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
 -บางคร้ังเหมือนบาดบริเวณ‘หน้าอก’ หรือท่ี‘หัวใจ’ 
 -บางครั้ง ก็เสียดแทงที่‘ปอด’ทั้งสองข้าง
 ถ้าเป็นไปได้เราควรฝึกเป่าลมหายใจออกยาวๆ 
ถ้าเกิดอาการเช่นนี ้ ควรเพิ ่มออกซิเจนก่อน 
ในอันดับแรก แล้วค่อยหาทางเปลี ่ยนแปลง
พฤติกรรม ต่อมา

(ตอนที่ ๔๕)

¦ ทุกหยักของ‘ล�าไส้เล็ก’	คือทุกหยักของ‘สมอง’		
หมายถึง ถ้ามีลมเกิดขึ้นที่‘ล�าไส้เล็ก’มากเท่าไหร่ 

ก็ส่งผลต่อ‘สมอง’มากเท่านั้น
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 ๕. อนวุาตะ พดัให้หายใจขัด เป็นลมจบัแน่นิ่งไป 
หมายถึง ลมที ่เกิดขึน้พร้อมกัน ทั ้งที ่ปอด- 
หัวใจ-หน้าอก และที่ล�าไส้เล็ก
-ถ้าเกิดน้อย ก็ท�าให้เชื่อมมึน
-ถ้ามากขึ้นเรื่อยๆจะเชื่อมมวั  ง่วงนอน  ลืมตาไม่ข้ึน 
-แต่ถ้าเกิดมากขึ้นอีก ก็จะท�าให้แน่นิ่งไป 
เพราะทุกหยักของล�าไส้เล็ก	 คือทุกหยักของสมอง		
หมายถึง ถ้ามลีมเกดิข้ึนท่ี‘ล�าไส้เล็ก’มากเท่าไหร่ 
ก็ส่งผลต่อ‘สมอง’มากเท่านั้น

	 ๖.	ลมมหาสดมภ์ ให้หาวนอนมาก หวั่นไหว
หัวใจ ให้แน่นิ่ง 
 คือ ลมที่เกิดจากท่อน�้าดีปิด เพราะหายใจ
สัน้ถีม่ากๆ เช่น อยู ่ในที ่อากาศร้อนมากๆ 
ร่างกายปรับตัวไม่ทัน ก็จะสลบนิ่งไป
 หรอื โกรธ เสียใจมากๆ หรอืตื่นเต้นดใีจมาก
เกินไป ท�าให้สลบแน่นิ่ง ไม่ไหวกาย บางทีหัวใจ
วายไปเลย

อาการของลมของใคร
จะเป็นมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับ 

§ อาหาร 
 คนทุกวันนี้จะกินอาหารรสจัด เพราะมีมูก 
ในระบบทางเดนิอาหารเพิ่มขึน้เรื่อยๆ เนื่องจาก 
‘พฤติกรรม’ต่างๆ ยิง่ก ินรสจัดมากเท่าไหร ่ 

มูกก็เพิ่มมากเท่านั้น ท�าให้การดูดซึมอาหารลดลง 

เกิดแก๊สเพิ่มขึ้น 

§ อากาศ 
 มีแต่มลภาวะไม่ดี การสร้างบ้านติดๆกัน	
ท�าให้การหมนุเวยีนของออกซิเจน(O2)ลดลง มีไม่ถึง ๒๑% 
ท�าให้การฟอกเลือดเพิ่ม ลดลง 
§ อารมณ์
 อารมณ์จะแปรปรวนง่าย เนื่องจากวิถีชีวิต
 ท�าให้เราหายใจสั้น
 ท�าให้‘ถุงน�้าดี-ท่อน�้าดี’ ข้นและปิดง่าย
 ท�าให้ระบบการย่อยไขมัน ให้เป็น‘ฮอร์โมน’ลดลง
 ท�าให้เกิดการตื่นฉี่บ่อยๆ โดยเฉพาะ‘กลางดึก’

§ ออกก�าลังกาย
 เดี๋ยวนี้ คนไม่มีเวลาออกก�าลังกายตอนเช้า 
เพราะนอนดึก มาออกก�าลังกายตอนเย็นแทน 
ท�าให้‘ไต’ท�างานหนัก และดื่มน�้า-	อาหารมาก
แล้วนอนเลย ท�าให้ต้องถกูปลกุให้มา‘ฉี่กลางดกึ’ 
เช่นกัน
§ อุจจาระ
 ทุกวันนี้ จะมีการ	อั้น	ฉี่	ขี้	คร่าวๆ
หมายถึง คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครอยากดื่มน�้า
ระหว่างวนั	ตั้งแต่เช้าตื่นนอน ถงึ ๑๗.๐๐ น. เพราะ
กลัวว่าจะ‘ฉี่’มาก	เมื่อออกไปไหน ก็รถติด ใช้ชีวิต 
เร่งรีบ
 เวลาเข้าห้องน�้า‘ข้ี’ตอนเช้า กย็าวไม่ถงึ ๑.๕ เมตร

 สมัยก่อน ต่ืนข้ึนมาก็มีการออกก�าลงักายตอนเช้า 

ด้วยการต�าข้าว หรือเดินไปตักน�า้ ชีวิตส่วนใหญ่ 
ก็จะเดินมาก
- ท�าให้การขับถ่าย ยาวถงึ ๑.๕  เมตร อย่างง่ายๆ 
ยิ่งเดินยิ่งถ่ายดี เพราะล�าไส้ได้ท�างานบีบตัวท�าให้

หายใจยาวขึ้น

- ยิ่งท�าให้‘ระบบภูมิคุ้มกัน’ดีขึน้ ‘ระบบน�้าเหลือง’ 

ไหลเวียนดี 
- ยิ ่งช่วยขับพิษต่างๆ ออกทางอุจจาระ และ

ปัสสาวะเพิ่มขึ้น

 ทุกวันนี ้การขับถ่าย ยาวไม่ถึง ๑.๕  เมตร
- ท�าให้ร่างกายดูดเอาของเสียต่างๆ ที่จะต้องถูก

ขบัถ่ายในเวลาเช้าก่อน ๗.๐๐ น.นั้น กลบัเข้าไปใน 
‘กระแสเลือด’
- ท�าใหร้่างกายอ่อนแอเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่น ไตวาย 

ความดัน เบาหวาน ไขมันสูง         
§ เอนกาย
 ถงึเวลาพกักน็อนดกึ พอถงึหกโมงเยน็(๑๘.๐๐ น.) 
ยิ่งท�างานมากกว่าเก่า ท�างานล่วงเวลา  ร่างกาย
ถูกสร้างมาให้พักที่สามทุ่ม (๒๑.๐๐น.)

 วถิชีวีติคนโบราณ ถกูบงัคบัโดย‘แสงอาทติย์’ 
ให้ต้องพักผ่อนเมื่อพระอาทิตย์ตกดิน
 แต่เดี๋ยวนี้ มดืเมื่อไหร่ ร่างกายไม่ได้พกั กลบัใช้ 

ร่างกายเปลืองกว่าเก่า
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- ยิ่งดึกยิ่งเที่ยว

- ยิ่งดึกยิ่งกิน

- ยิ่งมืดต้องไปออกก�าลังกาย 

- กลับบ้านดึกๆ ก่อนนอนต้องอาบน�้าแล้วนอน

- ยิ่งส่งเสริมให้ ‘ระบบภูมิคุ้มกัน’ บกพร่องอ่อนแอ 

  มากขึ้นเรื่อยๆ  

§ อิริยาบถ
 นั่งท�างานนานเกิน	๒	 ชั่วโมง ต้องเปลี่ยน
อิริยาบถ ทุก ๒ ชั่วโมง โดยการพยายามดื่มน�้า
ในแต่ละวนัให้ได้ ๔.๕ ลิตร กจ็ะบงัคบัให้เราต้อง
เปลี่ยนอิริยาบถไปฉี่ 
 ยกของหนักเกินก�าลัง หรือยกของหนักบ่อยๆ 
ท�าให้ล�าไส้บวมได้ง่าย หลังจากยกของหนักแล้ว 

ควรหากระเป๋าน�้าร้อน หรอืแผ่นความร้อน องัที่ท้อง 

เพื่อให้‘ล�าไส้’หดตัวกลับเหมือนเดิม

	 ก้มหน้านานเพราะจิ้มมอืถอื จ้องจอคอมพิวเตอร์ 

นานเกิน ๒ ชั่วโมง  เราควรหาเวลาเดนิออกก�าลัง
กายทกุเช้าวนัละ ๑ ชั่วโมง แม้แต่พระพทุธเจ้ายงั
ทรงบอกว่า “การเดินจงกรมท�าให้โรคภัยไข้เจ็บ
น้อย อาหารที่กินก็ย่อยได้ง่าย”

 ๒. เดือน ๘,๙ และ ๑๐ ทั้ง ๓ เดือนนี้ ว่าด้วย  
   วาโยธาตุ(ฤดูฝน) ชื่อ กุจฉิสยาวาตาพิการ
 เป็นลมนอกล�าไส้ ลมในกล้ามเนื้อ
เดอืน ๘-เดือน ๙ เป็นฤดฝูน ท�าให้เกดิความชื้นมาก
 ส่งผลให้‘ม้าม’อ่อนแอ  มผีลท�าให้ กล้ามเนื้อ
อ่อนแรง เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวมาก  
 มีอาการ	ให้ผอมเหลือง ให้เมื่อยขบทุกข้อทุก 

ล�าตวัท่ัวสรรพางค์กาย ให้แดกขึ้นแดกลง ให้ลั่นโครกๆ 

ให้หาวเรอ วงิเวยีนหน้าตา หหูนัก มกัให้ร้อนในอก- 

ในใจ ให้ระทดระทวย ให้หายใจสัน้ ให้เหม็นปาก

และหวานปาก มักให้โลหิตออกทางจมูก ทางปาก  

กินอาหารไม่รู้รส

 

 ๓. เดือน ๑๑, ๑๒ และ ๑ (ย่างเข้าฤดูหนาว) 

    ทั้ง ๓ เดือนนี ้อาหารที่กินมักผิดส�าแดงเข้าช่วง
ก�าลงัเปลี่ยนฤด ูท�าให้ร่างกายปรบัตวัไม่ทนั กจ็ะป่วยง่าย 
 อาโปธาตุพิการ (ศอเสมหะ อรุะเสมหะ คถูเสมหะ) คอื

 ๑) ดีพิการ มักให้ขึ้งโกรธ สะดุ้งตกใจ หวาดกลัว 

เพราะใน‘ฤดฝูน’ มคีวามชื้นมาก ท�าให้‘ม้ามอ่อนแอ’ 
 จึงเกิดลมทั้งในล�าไส้และนอกล�าไส้ ท�าให้ 
ลมดันขึ้นมาก ท�าให้การหายใจสั้นลง เมื่อมี 
การกระทบภายนอก ท�าให้เครยีดง่าย หงดุหงดิง่าย 
 ถ้าเราฝึกเป่าลมหายใจยาวๆ แม้จะมีเรื่อง
กระทบภายนอกมาก ก็จะท�าให้เราไม่โกรธง่าย 
ได้ด้วย  เมื่อเราฝึกเป่าลมยาวๆ จงึท�าให้การสะดุง้ 
หวาดกลวัลดลงได้ เพราะการเป่าลมหายใจยาวๆ 
ท�าให้เกิดสารแห่งความสุขเพิ่มขึน้ ท�าให้มีสติ
พจิารณาสิ่งต่างๆ ที่เกดิข้ึน ก่อนที่จะมีอารมณ์ไม่ดี 

 ๒) เสมหะพิการ ให้กินอาหารไม่รู้รส 
 สาเหตุเกิดจาก	 เสมหะพอกหนาในระบบ
ทางเดินอาหารเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
 จากฤดูร้อน-ฤดูฝน ส่งผลให้เม็ดเลือดแตก 
ร่างกายปรับตัวไม่ทัน เราควรกิน‘อาหารตาม
ฤดูกาล’ ผักพืชผลไม้ที่ขึ้นตามฤดูนั้น จะเป็นตัว
ปรบัธาตตุ่างๆในร่างกายได้  ท�าให้ลดเสมหะได้ด้วย
 ในต�าราแพทย์แผนไทยน�า้กระสายยา แก้กนิ
อาหารไม่รูร้ส ใช้ โกศหวับวั เสมอด้วย กระเทยีม  
หรือใช้ ชะเอมเทศ น�ามาปรุงอาหาร ช่วยลด 
และขับเสมหะเหนียวๆได้

 ต่อฉบับหน้า

“รปู”	อปุมาดั่งระลอกคลื่นที่เกดิในแม่น�้าคงคา 
“เวทนา”	อปุมาดัง่ฟองน�้า	ในเวลาฝนตกหนกั
“สัญญา”	อุปมาดั่งพยับแดดในเดือนสุดท้าย	
	 							แห่งฤดูร้อน
“สังขาร”	อุปมาดั่งหยวกกล้วยที่หาแก่นมิได้
“วิญญาณ”	อุปมาดั่งมายากลของนักเล่นกล
        (พระไตรปิฎก	เล่ม	๑๗	ข้อ	๒๔๒)	
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 พชืผักมีความส�าคญัต่อชวิีต ประเสรฐิจงึเลอืกท�า
กสิกรรม ปลูกพืชปลูกผักมาอย่างต่อเนื่อง เป็นการ
เรยีนรูวิ้ชากสกิรรมในภาคปฏบัิติจรงิ ลองผิดลองถูก
หลายปี จนรู้และค�านวณอายุผักหลายชนิดได้ เช่น 
ถั่วฝักยาว ๗๐ วันเก็บฝักได้ ผักกาดใช้เวลา ๒๐ วัน
ก็เก็บขายได้ หรือปลูกผักหลายชนิดในแปลงเดียวกัน
เพื่อประหยัดเนื้อที่แต่ให้ผลผลิตดีก็ต้องวิธีการ เช่น 
หาปีกไม้เนื้อแข็งท�าเป็นขอบแปลง แต่ละแปลงกว้าง 
๑ เมตรยาว ๖ เมตรเพื่อจะได้ค�านวนเมล็ดผักและ
ปริมาณของปุ๋ยคอก
 เมื่อท�าแปลงปรับดินเสร็จแล้ว ก็หยอดเมล็ด
ถั่วฝักยาวเป็นคู่ ช่วงแถวห่างกัน ๔๐ ซม.แล้วหว่าน
เมล็ดผักกาด ๒ ช้อนแกงทับลงไป จึงเอาปุ๋ยคอก 
(ขี้หมูจะไม่มีเมล็ดหญ้าเจือปน แต่ขี้วัวมีเมล็ดหญ้า) 
๒ ครุถังหว่านกลบทับหน้าดินไว้ รดน�า้ทุกวัน แล้ว
หว่านเมล็ดมะเขือเทศในแปลงเล็ก ผ่านไป ๑๕-๒๐ 
วันผักกาดก็โตใบยาวได้ขนาดเก็บขายเป็นผักสดได้
แต่จะให้เหลือต้นผักกาดไว้เป็นจุด ๆ  แต่ละต้นห่าง

งดเว้นเนื้อสัตว์	ดีต่อใจและสุขภาพ
กันสัก ๓๐ ซม.แล้วหาแขนงไม้มาท�าค้างให้เครือถั่ว
พันขึ้น แล้วถอนต้นมะเขือเทศมาช�าลงไปในช่องว่าง
แปลงถั่ว ราว ๆ  ๓๐ กว่าวันผักกาดก็จะเป็นต้นใหญ่
ตัดออกจากแปลงได้ เมื่อถึง ๗๐ วันในแปลงนัน้ก็
จะได้เก็บถั่วฝักยาวและมะเขือเทศพร้อม ๆ  กัน (แต่
ต้องเสริมปุ๋ยขี้ไก่บ่อย ๆ ) ผักกาด มะเขือเทศและ
ถั่วฝักยาวจึงปลูกรวมกันในแปลงเดียวกันได้ หรือใน
แปลงผักแป้น (กุยช่าย) ก็หยอดเมล็ดผักเสี้ยนลงไป
เป็นจุด ๆ  ห่าง  ๆ  ในแปลงนั้นก็จะมีผัก ๒ ชนิดให้เก็บ
ท�าส้มผักได้ตลอดปี
 หน้าหนาวลมพัดใบไม้ปลิวมาตกบนแปลงผัก
กระจายทั่วสวน ประเสริฐคิดวิธีเก็บใบไม้โดยไม่ต้อง
ก้มลงเกบ็โดยใช้ท่อพวีีซขีนาดเลก็เท่านิ้วมอืยาวหนึง่
เมตร ปลายท่อใช้เข็มเล่มใหญ่ยาวสามนิ้วห้าหกเล่ม
ตดิไว้รอบๆ แล้วเอาเทปพนัสายไฟมาพนัรอบให้แน่น 
ให้เข็มยื่นเลยท่อออกไปนิ้วครึ่งเท่านั้นก็จะได้หอก
เสยีบใบไม้ออกจากแปลงผกัเอาไปกลบโคนต้นกล้วย
ได้อย่างง่ายสบาย

ใครงดเว้นอาหารเนื้อสัตว์ได้แล้ว ศีลข้อหนึ่งก็จะบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น
 ความโหดร้ายหรือดีเอ็นเอของความหยาบต�่าค่อยลดลงไป

เหมือนมีหลักประกันเมื่อเกิดมาใหม่จะได้มีร่างกายครบสมบูรณ์  
ไม่พิการ สุขภาพแข็งแรง เจ็บไข้ได้ป่วยน้อย

เพราะศีลข้อ ๑ อันรักษาไว้ดีแล้ว

ปีใหม่นี้

ได้โปรดอย่ากิน
พวกเราเลยนะ

กินพืชผักและผลไม้

เมล็ดธัญพืช ขอบคุณ!
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 นอกจากนี้ยังมีวิธีแยกเศษอาหารออกจากถุง
พลาสติกที่รัดด้วยเส้นยางโดยไม่ต้องแกะปากถุง 
ด้วยวิธนี�าเหลก็เส้นขนาดเท่ากบัแท่งดินสอ ยาวหนึ่ง
เมตร หกัปลายสกันิ้วครึ่งงอเป็นรปูตัวแอล  ลับปลาย
แหลมเพื่อใช้เกาะหิ้วถุงอาหารที่มีเส้นยางรดัลงไปใน
ครถัุง แล้วใช้เสยีมเลก็ ๆ  ตรงึถงุไว้แล้วใช้เหล็กดงึถงุ
พลาสติกที่ฉีกขาดขึ้นมาก�าจัด ส่วนเศษอาหารก็เอา
ไปท�าปุ๋ยหมัก วิธีนี้ช่วยประหยัดเวลาได้มาก
 การปลูกผักแบบหมุนเวียนท�าให้ในสวนมีทั ้ง
แปลงผักที่เพิง่หว่านใหม่ แปลงผักต้นขนาดกลาง 
และแปลงผักโตได้ที่พร้อมเก็บขาย 
 หญิงวัยกลางคนสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดที่
ริมรั้วขอซือ้ผักบุ้ง คนหนึ่งชื่อพิณ อีกคนหนึ่งไม่คุ้น 
แต่เคยเห็นหน้าและรู้ว่าทั้งสองอยู่บ้านคุ้มใต้ เป็น 
กลุ่มกินเจ (ไม่กินกระเทียมและหอม) พิณเป็นเพื่อน
บ้านที่คบคุ้นกัน ประเสริฐเชิญเข้ามาในสวนแล้วเก็บ
ผักบุ้ง ถั่วฝักยาวให้ทั้งสองคน บอกว่าหากผมเก็บไป
ขายที่บ้านจะคิดเงิน แต่มาถึงสวนผมแบ่งปันให้ไปกิน 
ไม่คิดเงิน ทั้งสองคนยกมือไหว้ขอบคุณ
 ประเสริฐเคยถามกล ่ ุมเพื ่อนบ ้านที ่ก ินเจถ ึง 
วัตรปฏิบัติ เขาเล่าว่าพวกเขานับถือเจ้าแม่องค์ธรรม 
สวดมนต์ภาษาจีน แต่ก็นับถือพระพุทธเจ้าเช่นกัน 
ปฏิบัติในกรอบของศีลห้า   ไม่มีศีลแปดศีลสิบเหมือน
กับค�าสอนของพระในหมู่บ้านเรา
 ประเสริฐนึกถึงค�าสอนของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ 
ว่า “ข้าว..ไม่ใช่สินค้า ข้าว คืิิิอ อาหารที่ต้องแบ่งปัน
กันกิน” หากคนไทยส่วนใหญ่มีความส�านึกดี แบ่ง
แจกอาหารช่วยเหลือผู้คนที่ก�าลังขาดแคลน สังคม
บ้านเมืองก็จะอยู ่อย่างสงบสุขแผ่กว้างมากขึ ้น ๆ  
สมกับค�าว่าเป็นเมืองพุทธอย่างแท้จริง
 ทัง้อ�าเภอมีหลายหมื่นคน แต่มกีลุ่มคนหนัมากนิ
เจและกินมังสวิรัติรวมแล้วมีไม่ถึงร้อยคน ประเสริฐ
บอกตนเองว่าช่างเป็นบุญกศุลแท้หนอที่มากนิอาหาร
มังสวิรัติ  กลุ่มคนกินเนื้อก็สนใจแต่อาหารเนื้อสัตว์
ที่วางอยู่ตรงหน้า แล้วกินอย่างเอร็ดอร่อยเหมือน
คนสายตาสั้นมองเห็นแค่นั้น แต่กลุ่มคนกินเจหรือ
มังสวิรัตินั้นก็เหมือนกับคนสายตายาวมองเห็นไกล 

เห็นสัตวโลกน้อยใหญ่ว่าต่างเกิดมาใช้วิบากกรรม 
 ที ่จริงมันมีเลือดเนื ้อกระดูกไม่ต่างจากคน มี
สัญชาตญาณต้องการอาหาร ต้องการพัก ผสมพันธ์ุ 
มันรับรู ้เจ็บปวดทุกข์ทรมานเมื ่อถูกคมเขี ้ยวหรือ 
คมมีดที่แทงเชือดบนร่าง  รับรู ้เรื ่องความรักใน 
หมู่ฝูงและหวาดกลัวความตาย  ไม่แตกต่างไปจาก
ความรู้สึกของคน  หลายคนมองข้ามภพข้ามชาติ
ไปไกลอีกว่า  คนมีบาปเมื่อตายไปแล้วกรรมจัดสรร
ให้มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน วนเวียนในวฏัสงสาร 
รับทุกข์ทรมานเป็นร้อยชาติพันชาติ
 ใครงดเว้นอาหารเนื้อสัตว์ได้แล้ว  เสมือนเรา
ฟอกซักล้างดวงจิตให้สะอาดมากขึน้ ๆ  อย่างน้อย ๆ  
ศีลข้อหนึ ่งก็จะบริสุทธิ ์ยิ ่งขึ ้น ความโหดร้ายหรือ
ดเีอน็เอของความหยาบต�า่ค่อยลดลงไป เหมอืนมหีลกั
ประกันเมื่อเกิดมาใหม่จะได้มีร่างกายครบสมบูรณ์  
ไม่พิการ สุขภาพแข็งแรง เจ็บไข้ได้ป่วยน้อย เพราะ
ศีลข้อ ๑ อันรักษาไว้ดีแล้ว

ขอนอบน้อมกตัญญูเทิดพระคุณ

๔๗	ปีบนเส้นทางสัมมาอาริยมรรค

“เราคิดอะไร”	ก้าวสู่ปีที่	๒๔	ยินดีด้วย

ความเป็นสัตว์ไม่ได้อยู่ที่แท่งก้อนดิ้นดุ๊กดิ๊ก

สัตว์ที่หมายคือ วิญญาณที่ยังเป็นสัตว์ 

มีอารมณ์ต�่า สัตว์แบบโลกนั่นหยาบ

ในทางธรรมหมายเอา

จิต เจตสิก รูป นิพพาน 
ถ้าจับเรียนรู้สัตว์นี้ไม่ได้ 

ก็ฆ่าสัตว์ไม่ได้

ถ้าไม่รู้สัตว์ จะฆ่าสัตว์ได้อย่างไร

•	พ่อครูสมณะโพธิรักษ์
บรรยายทางเอก

หจก.จ.บริการพยุหะ
ผลิตภัณฑ์น�้ามันเชื้อเพลิง
และน�้ามันเครื่องคุณภาพมาตรฐาน 
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 การฟ้องคดีแพ่งนัน้ ผู้ที่ฟ้องหรือโจทก์จะมีค�าขอ
มาในท้ายค�าฟ้องเพื่อให้บังคับจ�าเลย หรืออีกฝ่ายช�าระ
หนี้หรือช�าระค่าเสียหายที่เป็นตัวเงินพร้อมดอกเบี้ยมา
ด้วยประการหนึ่ง  หรือบางกรณกี็ขอบังคับให้จ�าเลย
หรืออีกฝ่ายหนึ่งส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่งโดย
เฉพาะเจาะจง หรือขอให้ขับไล่จ�าเลยให้ออกไปจาก
อสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัยหรือทรัพย์ทีค่รอบครอง 
หรือฟ้องบังคับให้รื้อถอนสิง่ปลูกสร้างหรือต้นไม้ หรือ
ขนย้ายทรัพย์สินออกไป หรือฟ้องบังคับให้กระท�าหรือ
งดเว้นการกระท�าการใด ๆ  หรือให้แก้ไขเอกสารทาง
ทะเบียน
 กรณีที ่พิพากษาให ้จ�าเลยหรือลูกหนี ้ตามค �า
พพิากษาช�าระหนี้หรอืช�าระค่าเสียหายเป็นตัวเงินนั้น ถ้า
ลกูหนี้ตามค�าพิพากษาน�าเงินมาช�าระตามค�าพพิากษาก็
ไม่ต้องบังคับคดี ถ้าลูกหนี้ตามค�าพิพากษาไม่ยอมช�าระ
หนี้เมื่อพ้นระยะเวลาในค�าบังคับคดีแล้ว เจ้าหนี้ตามค�า
พิพากษาก็จะไปขอหมายบังคับคดีต่อศาล เพื่อให้ศาล
ออกหมายบังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ�านาจ
ด�าเนินการเพื่อบังคับคดีดังนี้
 ๑.ยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค�าพิพากษา เพื่อ
น�ามาขายทอดตลาดเอาเงินมาช�าระให้เจ้าหนี้ตามค�า
พิพากษา
 ๒.อายัดสทิธิเรยีกร้องของลูกหนี้ ตามค�าพพิากษา 
และมีอ�านาจทีจ่ะเรียกให้บคุคลภายนอกช�าระเงนิหรือ
ส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดี เช่น ลูกหนี้น�าเงินไปให้บุคคลภานนอกกู้ แต่

การบังคับคดีในกรณีศาลพิพากษาให้ช�าระเงิน
ยงัไม่ถงึก�าหนดช�าระ เจ้าพนกังานบงัคบัคดจีะมหีนงัสอื
ไปถึงบุคคลที่กู้เงินจากลูกหนี้ว่าต่อไปการส่งดอกเบี้ย
อย่าส่งให้ลูกหนี้ ให้ส่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแทน 
เมื่อหนี้ครบก�าหนดอย่าช�าระเงินต้นคืนให้ลูกหนี้ ให้
น�าเงินต้นมาคืนให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแทน เพื่อที่
เจ้าพนักงานบังคับคดีจะได้น�าไปช�าระให้ผู้ชนะคดีหรือ
เจ้าหนี้ตามค�าพิพากษา หรือลูกหนี้เล่นแชร์และยังไม่
ได้ประมูล หรือเป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือการถือหุ้นใน
นิติบุคคลต่าง ๆ  เจ้าพนักงานบังคับคดีมีสิทธิอายัดห้าม
เจ้ามือแชร์ ไม่ให้ลูกหนี้ประมูล ให้สหกรณ์ส่งเงินปันผล
มาให้เจ้าพนักงานบังคับคดี และถ้าลูกหนี้ลาออกหรือ
ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ก็ให้ส่งหุ้นในสหกรณ์ของลูกหนี้
มาให้เจ้านักงานบังคับคดี หรือแม้แต่เงินเดือน หรือเงิน
ใด ๆ  ก็ตามที่ไม่ถูกห้ามไว้โดยเฉพาะ เจ้าพนักงานบังคับ
คดีมีสิทธิอายัดทั้งสิ้น หรือกรณีที่ลูกหนี้มีสิทธิได้รับโอน
ทรพัย์สนิใด ๆ  เช่นตามสญัญาเช่าซ้ือรถยนต์ที่ก�าลงัผ่อน
ช�าระ เจ้าพนกังานบงัคบัคดจีะแจ้งไปว่าเมื่อลกูหนี้ช�าระ
ค่าเช่าซื้อครบ ห้ามโอนให้ลูกหนี้ เจ้าพนักงานบังคับจะ
น�าไปขายเอาเงินให้เจเหนี้หรือผู้ชนะคดี
 ในกรณีบางครั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่อาจยึด
หรืออายัดสิทธิเรียกร้องได้ เนื่องจากมีเหตุขัดข้อง
อย่างหนึ่งอย่างใดที่ท�าให้ไม่สามารถยึดได้ทันที เจ้า
พนักงานบังคับคดีมีอ�านาจสั่งห้ามมิให้ลูกหนี้ตามค�า
พิพากษา โอน ขาย ยักย้าย หรือจ�าหน่ายซึ่งทรัพย์สิน
หรอืสทิธเิรยีกร้องนั้นไว้เป็นการชั่วคราวได้เท่าที่จ�าเป็น 
และถ้าทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้นเป็นทรัพย์สิน
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หรือสิทธิเรียกร้องที ่บุคคลภายนอกมีส่วนเกีย่วของ 
เจ้าพนกังานบังคับคดจีะแจ้งค�าส่ังห้ามดงักล่าวให้บุคคล
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นทราบด้วย หรือหากทรัพย์สินหรือ
สิทธิเรียกร้องนั้นเป็นทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที่จะ
ต้องจดทะเบียนหรือได้จดทะเบียนไว้ตามกฎหมาย เช่น 
โฉนดที่ดิน ใบหุ้น ทะเบียนรถยนต์ เป็นต้น เจ้าพนักงาน
บงัคบัคดีจะแจ้งค�าสัง่ห้ามดังกล่าวให้นายทะเบียนหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที ่ผู้มีอ�านาจหน้าที ่จดทะเบียนตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้นทราบ ถ้าได้มีการจดทะเบียน
ไว้แล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดีจะให้นายทะเบียนหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกค�าสั่งของเจ้าพนักงานบังคับ
คดีไว้ในทะเบียน 
 ถ้าทรพัย์นั้นลกูหนี้น�าออกให้เช่า เจ้าพนกังานบงัคบั
คดีจะแจ้งผู้เช่าให้ส่งค่าเช่าที่เจ้าพนักงานบังคับคดีแทน
ส่งให้ลูกหนี้ เมื่อครบก�าหนดสัญญาเช่าก็ต้องส่งมอบ
ทรัพย์ที่เช่าแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ใช่ส่งคืนลูกหนี้
 การอายัดสิทธิเรียกร้องนั ้น ถ้าลูกหนี ้ตามค�า
พิพากษาได้ก่อให้เกิดสิทธิแก่บุคคลภายนอกเหนือสิทธิ
เรียกรองที่ได้ถูกอายัด โอน เปลี่ยนแปลงหรือระงับซึ่ง
สทิธิเรยีกร้องดงักล่าวในภายหลังทีไ่ด้ท�าการอายัดไว้นั้น 
หาอาจใช้ยันเจ้าหนี้ตามค�าพิพากษา หรือเจ้าพนักงาน
บังคับคดไีด้ไม่ เช่น ลกูหนี้ตามค�าพพิากษามีสิทธิจะได้รบั
ช�าระหนีเ้งนิกู้ เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ไปอายดัไว้แล้ว 
โดยมีหนังสือแจ้งเจ้าหนี้ของลูกหนี้แล้วว่าเมื่อหนี้ครบ
ก�าหนดให้น�าเงินมาช�าระให้เจ้าพนักงานบังคับคดีอย่า
เอาไปช�าระให้ลูกหนี้ตามค�าพิพากษา เมื่อลูกหนี้ทราบ 
ลูกหนี้และเจ้าหนี้ของลูกหนี้ได้ไปตกลงให้ลูกหนี้ไปซือ้
สินค้าจากเจ้าหนี้จ�านวนมากราคาเท่ากับหนี้เงินกู้แล้ว
ขอหักหนี้กัน โดนลูกหนี้ไม่ต้องช�าระราคาสินค้า และ 
เจ้าหนี้ไม่ต้องช�าระเงินกู้ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีนั้น ไม่
อาจท�าได้ กรณีวงแชร์ ลูกหนี้จะขายสิทธิการประมูล
แชร์ก็ไม่อาจท�าได้เมื่อมีการอายัดแล้ว ถ้าเป็นเงินเดือน 
นายจ้างต้องส่งเงินเดือนของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดี ลูกหนี้จะไปให้เจ้าหนี้หักช�าระหนี้อืน่ ๆ  ที่ก่อ
ขึ้นภายหลังไม่ได้ ส่วนที่ดิน ที่อยู่อาศัย ลูกหนี้จะไปจด
ทางภารจ�ายอม จะจดทะเบียนสิทธิเก็บกิน หรอืยินยอม
ให้ใครไปอาศัยในอาคารหรอืบ้านที่อายัดไว้ไม่ได้ หรอืให้
สิทธิเหนือพื้นดิน โดยอนุญาต ให้ใครเดินสายไฟฟ้า ฝัง

ท่อประปา ท�าคนู�า้ทิ้ง เพื่อให้ทรพัย์ที่อายดัไว้นั้นเสื่อมค่า 
เสื่อมราคา จนขายได้ราคาต�่าลงนั้นไม่อาจท�าได้  
 ทรัพย์ที ่เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ�านาจยึดหรือ
อายดันั้น นอกจากทรพัย์สนิของลกูหนี้แล้ว เจ้าพนกังาน
บงัคบัคดมีอี�านาจยดึและอายดัสนิสมรสของคูส่มรสของ
ลูกหนีต้ามค�าพิพากษา เฉพาะในกรณีทีลู่กหนี้ตามค�า
พิพากษาและคู่สมรสเป็นหนี้ร่วมเท่านั้น  
 ในกรณีที่ทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที่เจ้าหนี้ตาม
ค�าพิพากษาอ้างว่าเป็นของลูกหนี้ตามค�าพิพากษามีชื่อ
บุคคลอื่นเป็นเจ้าของทางทะเบียน หรือปรากฏตาม
หลกัฐานอย่างอืน่ว่าเป็นของบคุคลอืน่ หากเจ้าพนกังาน
บังคับคดีสงสัยว่าทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้นไม่ใช่
ของลูกหนี้ตามค�าพิพากษาและไม่ยอมท�าการยึดหรือ
อายัด ถ้าเจ้าหนี้ตามค�าพิพากษาหรือผู้ชนะคดียืนยัน
ให้ยึดหรืออายัด เจ้าพนักงานบังคับคดีจะท�าการยึด
ทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องนั้น หรือจะสั่งงดการ
ยึดหรือการอายัดก็ได้ 
 กรณีที่สั่งงดการยึดหรือการอายัด เจ้าพนักงาน
บงัคบัคดจีะสั่งห้ามการโอน ขาย จ�าหน่าย ท�าลาย ท�าให้
เสื่อมค่า หรือเปลี่ยนแปลงซึ่งสิทธิในทรัพย์สินหรือสิทธิ
เรียกร้องนั้นไว้ก่อน โดยแจ้งลูกหนี้และผู้มีชื่อ และถ้า
ทรัพย์สินหรือสิทธินั ้นมีชื ่อทางทะเบียนก็จะแจ้งนาย
ทะเบียนด้วย เพื่อบันทึกไว้ในทะเบียน ค�าสั่งดังกล่าวมี
ผลทนัท ีแล้วเจ้าพนกังานบงัคบัคดจีะยื่นค�าร้องต่อศาล 
เมื่อศาลส่งส�าเนาให้ทกุฝ่ายแล้วจะท�าการไต่สวนพยาน
ของทกุฝ่ายแล้วจะออกค�าสั่งว่าจะยดึ อายดั หรอืปล่อย
ทรพัย์หรอืสทิธนิั้นไป ระหว่างนี้ผู้มชีื่ออาจวางประกนัต่อ
เจ้าพนักงานบังคับคดีให้พอกับราคาทรัพย์หรือหนี้ตาม
ค�าพิพากษาเพ่ือน�าทรัพย์ดังกล่าวไปท�านิติกรรมก่อน
ได้ ถ้าต่อมาศาลสัง่ให้ยดึหรอือายดัถ้าทรพัย์สนิหรอืสทิธิ
โอนไปแล้ว ไม่อาจบังคับคดีแก่ทรัพย์นั้นได้ ก็สามารถ
บังคับเอาแก่หลักประกันได้
 เว้นแต่กฎหมายบญัญตัไิว้เป็นอย่าอ่ืน เจ้าพนกังาน
บังคับคดีจะยึดหรืออายัดสิทธิเรียกร้องใดที่ราคาสูง
เกินกว่าที่พอจะช�าระหนี้ให้แก่เจ้าหน้ตามค�าพิพากษา 
ถ้าทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้นอยู่ในสภาพที่แบ่งยึด
หรืออายัดได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ให้ด�าเนิน
การแบ่งยึดหรืออายัด.
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การเมือง...เพื่อพรรคการเมือง...
เพื่อบ้านเมือง

      อ�านาจ“อธิปไตย”   อันยิ่งใหญ่แห่งปวงชน

ศักดิ์สิทธิ์พลังหลากล้น   บันดาลผลดลประชา

      คุณค่าไทยนิยม   เลอลิศสมจิตอาสา

รังสรรค์สรรพคุณค่า   แด่แผ่นดินแดนเกิดตาย

      พระคุณเกินจ�าจด   จักแทนทดก�าหนดหมาย

ยอมพลีชีวาวาย   เพื่อยืนหยัดสัจธรรม

     	เห็นธรรมวิถีพุทธ		 	 แจ้งพิสุทธิ์พิเศษล�้า

การเมืองมั่นมุ่งน�า	 	 	 ประโยชน์ตนฤๅประชา

      ประกาศต่อปวงชน  อุทิศตนขันอาสา

หน้าที่ในสภา   “ส�านึกธรรม”น้อมน�าใจ

      หากสภาฯ“ศูนย์สร้างสรรค์”  หลักประกันแกร่งเงื่อนไข

“รัฐบาล”เป็นกลไก   ในก�ากับตามครรลอง

      ครั้นสภาคราเปลี่ยนยุค  ยังรบ-รุกลีลาผอง

สองฝ่าย...ไม่ปรองดอง   ขั้วฝ่ายค้าน...ฝ่ายรัฐบาล.
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