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“แสงอรุณ ๗”
เพชรพุทธ

(๑) เพชรผ่องพุทธผุดขึ้น ในใคร
ปฏิบัติ“ทางเอก”ใน
พุทธแท้
มรรคแปดพุทธเจ้าไข
ตามล�าดับ
ต้องพบ“แสงอรุณ”แล้
ก่อนได้“มรรค”ธรรม
(๒) จ�าไว้เลยจักแก้
ปัญหา
แก้ที่“คน”ขุดสาระซ้อน
แก้อื่นเปล่าดายพา
พันยุ่ง เหยิงเฮย
แก้กฎแก้เกณฑ์ย้อน
ยอกย�้าเวียนวน
(๓) แก้“คน”ให้เสร็จด้วย เพชรพุทธ
เริ่ม“เจ็ดมิติ”จุด
แรกแล้
จึ่งจักวิเศษสุด
ครบสรรพ
หากผิดพุทธพจน์แก้
บ่ได้จริงจริง
(๔) หนึ่งอิงมวล“มิตร”แท้ บัณฑิต
มิตรซื่อมือสุจริต
ร่วมล้อม
สอง“ศีล”ต้องยึดติด
ปฏิบัติ จริงเลย
“ฉันทะ”คือสามพร้อม
ส่งให้ประลุผล
(๕) สี่“ตัวตน”(อัตตา)ที่ต้อง ศึกษา
ห้า“ทิฏฐิ”ประธานพา
ส�าเร็จได้
และหก“อัปปมาทะ”สุด ส�าคัญแล
“ท�าจิตในจิต”(มนสิกโรติ)ไซร้ เจ็ดแจ้ง“แสงอรุณ”
(๖) คุณค่าพุทธสุดฟ้า
โลกุตระ
ยอดศาสตร์ยอดศิลปะ
วิศิษฏ์สร้าง
ต้องครบเจ็ดลักษณะ
ตามพุทธ พจน์แฮ
หากมิได้ดังอ้าง
สูตรนี้เสียของ
(๗) มองหมายว่าจักได้
ทางเอก(มรรคองค์ ๘)
ตั้งแต่เริ่มปัจเจก
คลาดแคล้ว
“แสงอรุณเจ็ด”ไม่เสกสรรค์ใส่ ตนก่อน
“มรรคแปด”จึงแห้งแห้ว
หมดสิ้นสูญหวัง
(๘) ระวังงานชาติต้อง
ชัดเจน
หาไม่เวรผูกเวร
ไป่แล้ว
อย่ามุ่นแต่กฎเกณฑ์
กันหนัก อยู่เลย
“อรุณเจ็ด”เพชรพุทธแพร้ว
รีบสร้างใส่คน.
“สไมย์ จ�ำปำแพง”
๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙

ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๐ เมษายน ๒๕๕๙
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“ถ้าไม่มีศีลธรรมเป็นรากฐาน...เป็นประชาธิปไตยโกง”..พุทธทาสภิกขุ

“แสงอรุณ ๗” เพชรพุทธ
ใหญ่ ที ่น ายกฯ ต้ อ งการให้ เป็ นทางออกของ
บ้านเมือง ซึ่งถ้าได้แสงอรุณ ๗ มาปรับใช้ เช่น
ต้องไม่ประมาท (ท! ท! ท!=ทำาทันที อย่าให้ความ
ชั่วตั้งตัวได้) หรือพยายามลดอัตตาล้างอัตตา
กันบ้างแล้วค่อย ๆ ฟังกัน-ปรึกษาหารือกัน จาก
แสงเงินแสงทองก็จะกลายเป็นความสว่างไสว
เพราะได้เข้าถึงเพชรพุทธที่เป็น “สัมมาสมาธิ”
หรือ “มรรคมีองค์ ๘”
การปลูกฝังจิตสำานึกและอุดมการณ์เพื่อเดิน
หน้าประเทศไทย ย่อมไม่มีอะไรดีไปกว่าการเอา
คุณธรรมทางศาสนาที่เป็นสัมมาทิฐิมาใช้ เช่นการ
ฝึก “สัมมาสมาธิ” ที่เกิดจาก “มรรคมีองค์ ๘”
ซึง่ ไม่ใช่การไปนัง่ หลับตาแบบสะกดจิต (Hypnotype) แต่เป็นการดำาเนินชีวิตให้คิด-พูด-ทำา-และมี
อาชีพอย่างมีการวิเคราะห์วิจัย (Analysis) ให้เป็น
“สัมมา” เพียงแค่บา้ นนี้เมืองนี้มสี มั มาวาจาข้อเดียว
ความสงบเรียบร้อยก็จะเกิดโดยพลันทันที หรือ
ไม่ ไปคิ ด เบี ย ดเบี ย นใคร-ไม่ คิ ด ทำ า ร้ า ยใคร-และ
ไม่คิดใคร่ในกาม ทำาความคิดให้เป็นสัมมาข้อเดียว
ก็เกิดสันติสุขได้แล้ว
๘๐ กว่าปีมาแล้วที่ประชาธิปไตยของเรายัง
ไปไม่ถึงไหน? ท่านพุทธทาสน่าจะให้คำาตอบได้ดี
ว่า “ประชาธิปไตยนี้มันดีต่อเมื่อมีศีลธรรมเป็น
รากฐาน ถ้าไม่มีศีลธรรมเป็นรากฐานมันก็เป็น
ประชาธิปไตยโกง เมื่อประชาชนทุกคนมันไม่มี
ศีลธรรม มันโกง มันก็เลือกผู้แทน โกงผู้แทนโกง
ทั้งหลายไปประกอบกัน ก็เป็นรัฐสภาโกง รัฐสภา
โกงไปตั ้ง คณะรั ฐ บาล ก็ เป็ นคณะรั ฐ บาลโกง
เจ้ า หน้ า ที่ ทุ ก คนก็ เป็ นคนโกง โกงกั นทั ้ง บ้ า น
ทั้งเมือง เมื่อไม่มศี ลี ธรรมเป็นพื้นฐานแล้วระบบ
ประชาธิปไตยนั่นแหละจะเป็นระบบที่เลวร้าย
ที่สุด”
• จริงจัง ตามพ่อ

เปิดชีวิตหลังลูกกรง ของ นพ.วิสุทธิ์ มือฆ่า
หั่นศพ พญ.ผัสพร....
นพ.วิสุทธิ์ บอกว่า เมื่อได้ลองทบทวนตัวเอง
อย่างจริงจัง ก็ทำาให้ได้รู้ว่าชีวิตก่อนหน้านี้ เป็น
คนที่ประมาท ปล่อยให้ความโลภและความโกรธ
เข้าครอบงำาจนไร้อิสระ ปล่อยให้อิทธิพลของลาภ
ยศ คำาสรรเสริญ เข้ามามีอำานาจเหนือตนเอง แต่
ก่อนในหัวมีแต่งาน ตำารา งานวิชาการ จึงไม่สนใจ
เรื่องฝึกจิตใจ ถ้ารู้ความจริงข้อนี้ต้งั แต่ยงั เป็นหนุ่ม
ก็คงจะรีบปฏิบัติธรรมเสียตั้งแต่ตอนนั้น ไม่รอให้
แก่ก่อน นี่เป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับคนจำานวน
มากที่มารู้ว่าการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องสำาคัญก็ต่อ
เมื่อพลั้งเผลอพลั้งพลาดไปแล้ว
ชีวิตที่ผิดพลาดของหมอวิสุทธิ์นับว่าน่าเห็นใจ
หากนำ า ไปเปรี ย บเที ย บกั บ ชี ว ิต ที ่มี บ ารมี ม าก ๆ
แบบองคุลีมาล ขนาดมีบารมีระดับ “อสีติมหา
สาวก” (พระสาวกระดับสำาคัญ) ก็ยังถูกหลอกให้
ไปฆ่าคนนับพัน แต่เพราะได้พบกัลยาณมิตรระดับ
พระพุทธเจ้า ๑ จึงเป็นดั่งแสงเงินแสงทองส่องทาง
สว่างให้ออกจากความมืดมนจนหยุดการทำา บาป
ทั้งปวง (ศีลสัมปทา ๒) และยินดี (ฉันทสัมปทา ๓)
ที่จะล้างกิเลสในตนมากกว่าสนองกิเลสของตน
แล้วไปทำาร้ายผู้อื่น โดยเฉพาะมีข้อปฏิบัติที่เข้า
ถึง “อัตตา ๓” (อัตตสัมปทา ๔) ที่ต้องรู้เพื่อล้าง
อัต ตาให้ห มดไป และนั ่นก็ คื อ การเข้ า ถึ ง สั ม มา
ทิฏฐิ (ทิฏฐิสัมปทา ๕) ด้วยความไม่ประมาท
(อปมาทสัมปทา ๖) และด้วยการทำาใจในใจ
อย่างวิเคราะห์เจาะลึกลงไปถึงที่เกิดกิเลส (โยนิโส
มนสิการสัมปทา ๗)
ประเทศไทยนั บ ว่ า โชคดี ที ่มี ใ นหลวงเป็ น
กัลยาณมิตรของทุก ๆ คน จึงเป็นดั่งแสงเงิน
แสงทองส่องปลายอุโมงค์ได้ไม่แพ้ไฟฉายขนาด
2
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เราคิดอะไร

1

“สวนสัตว์เลี้ยง” เลี้ยงสุนัขจรจัด
มากที่สุดในประเทศไทย

เรื อ่ งภั ย แล้ ง เป็ น ปั ญ หาใหญ่ ม ากที ก่ ระทบ
ทั้งคนบ้านนอกและชาวกรุง ในรอบยี่สบิ สามสิบ
ปี ก็เพิ่งจะมีในช่วงเวลานี้ที่อากาศร้อนที่สุด
ปลายเดือนเมษาที่เพิ่งผ่านไป มีพายุฤดูร้อน
ที่พัดเอาฝนและลูกเห็บไปถล่มหลายพื้นที่ในภาค
เหนือและภาคอีสาน ระหว่างวันที่ ๑๙ ถึง ๒๑
เมษายน ผ่อนคลายความร้อนของอากาศลงได้
บ้าง แต่ไม่มีผลในการเติมนำ้าฝนลงในอ่างเก็บนำ้า
ของเขื่อนต่าง ๆ เลย นำ้ายังคงแห้งเหมือนเดิม
และยิ่งกว่าเดิม
กรมอุตุ นิ ย มวิท ยาและสถาบั น สารสนเทศ
ทรัพยากรนำา้ และเกษตร คาดการณ์วา่ ประเทศไทย
จะเข้าสู่ฤดูฝนประมาณสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน
พฤษภาคม จะมีฝนตามปกติ แม้จะเป็นสัญญาณ
ที่ดี แต่สภาพความเป็นจริงของทุกวันนี้ คือ นำ้า
ต้นทุนในอ่างเก็บนำ้าของเขื่อนต่าง ๆ ใช้งานได้ถึง
เดือนกรกฎาคมเท่านั้น
ที่โรงเรียนผู้นำากาญจนบุรี เรื่องนำ้าสำาคัญ
มาก เพราะมีการฝึกอบรมผู้นำาชุมชนท้องถิ่น
และมี ห ลั ก สู ต รล้ า งพิ ษ ตั บ เป็ น ประจำ า ทุ ก เดื อ น
นอกจากจะปรับปรุงการสูบนำา้ บาดาลเป็นการใหญ่
แล้ว ยังต้องเอารถสิบล้อไปบรรทุกนำ้าจากแม่นำ้า
แควใหญ่ซึ่งอยู่ไกลออกไป “สวนสัตว์เลี้ยง” ใกล้
โรงเรียนผู้นำากาญจนบุรี สถานที่ที่เลี้ยงสุนัขจรจัด

มากที่สุดในประเทศไทย ที่เลี้ยงสุนัขมา ๒๙ ปี
ได้รบั ผลกระทบมาก ทั้งเรื่องการทำาความสะอาด
ที่อยู่อาศัยของสุนัขจรจัด และนำ้าที่จะให้สุนัข
จรจัดดื่ม
ส่วนที่สหคลินิก ศูนย์บริการไตเทียม ถนน
รามคำาแหง ๓๙ กรุงเทพฯ นั้น นำ้าสำาคัญอย่าง
ยิ่ง ถ้าขาดนำ้าเสียอย่างหนึ่งจะทำาอะไรไม่ได้เลย
ระยะหลั ง นี ้มี ผู ้ ป ่ ว ยเข้ า รั บ การฟอกไตเพิ ่ม มาก
ขึ้น
เพราะมีเครื่องฟอกไตทันสมัยมากที่สุดใน
ประเทศไทย และคิดค่าฟอกไตถูกที่สุดคือครั้งละ
๘๐๐ บาทเท่านั้นซึ่งโรงพยาบาลของรัฐคิดครั้งละ
๒,๐๐๐ บาท, ๒,๕๐๐ บาท ส่วนโรงพยาบาล
เอกชนครั้งละ ๔,๐๐๐ บาท, ๕,๐๐๐ บาท เรา
กำาลังจะสร้างถังเก็บนำ้าใต้ดินขนาด ๒ แสนลิตร
ไว้เก็บสำารองนำ้า เพื่อจะได้มีนำ้าใช้ตลอด
สาเหตุใหญ่ของภัยแล้งในประเทศไทยก็คือ
การตัดไม้ทาำ ลายป่า พื้นที่ปา่ ลดลงอย่างมากมาย
ถ้าช่วยกันแก้ปัญหานี้ไม่ได้ จะแล้งหนักยิ่งขึ้น
แน่นอน

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

F คิดคนละขั้ว
แรงรวม ชาวหินฟ้า

โกหกค�าโตที่ศา™ลธัญบุรีได้บันทึกไว้
เป็นลายลักษณ์อกั ษร คือ
ธัมมชโยไม่รจู้ กั นายศุภชัยเป็นการส่วนตัว
“สังขาร”มันวนตลอด เป็น“ปฏิสัมพัทธ์” คือสภาพหมุนรอบเชิงซ้อน
จะวนสูงขึ้นๆไปหรือต�่าลงเป็นชั้นๆ
ผู้อวิชชาย่อมไม่รู้ไม่เห็นอาการนั้นๆ จึงวนกันวุ่นหมด

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

F เปิดยุคบุญนิยม
เก่าสมัย ใหม่เสมอ

ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๐ เมษายน ๒๕๕๙

•

3

หนังสือพิมพ์ “เราคิดอะไร” ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๐ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
เอโกปิ หุตฺวา พหุธา โหติ พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหติ จากหนึ่งจึงเป็นเรา รวมเราเขาเข้าเป็นหนึ่ง

สไมย์ จ�ำปำแพง
จริงจัง ตำมพ่อ
3 คนบ้านนอกบอกกล่าว
จ�ำลอง ศรีเมือง
5 คุยนิดคิดหน่อย
บรรณำธิกำร
6 จากผู้อ่าน
บรรณำธิกำร
8 บ้านป่านาดอย
จ�ำลอง
11 เปิดยุคบุญนิยม
เก่ำสมัย ใหม่เสมอ
16 สีสันชีวิต(สุลักษณ์ ศิวรักษ์)
ทีม สมอ.
23 เชื่ออย่างพุทธ
ณวมพุทธ
24 คิดคนละขั้ว
แรงรวม ชำวหินฟ้ำ
31 หยั่งฟ้าทะลุดิน
ดังนั้น วิมุตตินิยม
36 การ์ตูน
วิสูตร
38 ลูกอโศกชะโงกดูโลกกว้าง
ฟ้ำสำง
40 ธรรมดาของโลกจะได้ไม่ต้องโศกสลด
สมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์
42 คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?
สมณะโพธิรักษ์
52 บทความพิเศษ(61 พรรษา เจ้าฟ้านักพัฒนาฯ) ทศพนธ์ นรทัศน์
60 ชาดกทันยุค
ณวมพุทธ
64 แค่คิดก็หนาว...ว์
นำยธิง วินเทอร์
66 ความคิดทางการเมืองในพุทธศาสนา
สุนัย เศรษฐ์บุญสร้ำง
69 เรื่องสั้น (กายา)
เฉลิมศักดิ์ แหงมงำม
72 ฝุ่นฟ้าฝากฝัน
ฟอด เทพสุรินทร์
74 เวทีความคิด
นำยหนุนดี
75 ชีวิตไร้สารพิษ
ล้อเกวียน
78 กติกาเมือง
ประคอง เตกฉัตร
80 ปิดท้าย
พ.ต.ท. รุ่งโรจน์ เรืองฤทธิ์
1 นัยปก : “แสงอรุณ ๗” เพชรพุทธ

วิต
สี สัทุนกชีคนมี
ความกลัวเป็นเจ้าเรือน ผมก็กลัว

16 แล้วแต่ว่าใครกลัวมากกลัวน้อย เวลาไม่
เคยก็กลัวมาก เคยแล้วก็กลัวน้อยหน่อย
ตอนผมเข้าคุกครั้งแรกก็กลัวจะตายห่า
พอเข้าบ่อย ๆ ก็ชักคุ้น ชักสบาย
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บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา
พ.ต.ท.รุ่งโรจน์ เรืองฤทธิ์
e-mail : roj1941@gmail.com
: farinkwan@gmail.com
กองรับใช้บรรณภพ
สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง
สมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์
สงกรานต์ ภาคโชคดี
แซมดิน เลิศบุศย์
อ�านวย อินทสร
น้อมค�า ปิยะวงศ์รุ่งเรือง
รินธรรม อโศกตระกูล
น้อมนบ ปัฐยาวัต
กองรับใช้ศิลปกรรม
ต�านานไท ธานี
แสงศิลป์ เดือนหงาย
วิสูตร นวพันธุ
ดินหิน รักพงษ์อโศก
พุทธพันชาติ เทพไพฑูรย์
เพชรพันศิลป์ มุนีเวช
กองรับใช้ธุรการ
ศีลสนิท น้อยอินต๊ะ
สู่เสรี สีประเสริฐ
ดอกบัวน้อย นาวาบุญนิยม
ผู้รับใช้ฝ่ายโฆษณา
ศีลสนิท น้อยอินต๊ะ
โทร. ๐-๒๗๓๓-๖๒๔๕,
๐๘-๑๒๕๓-๗๖๗๗
จัดจ�าหน่าย
กลั่นแก่น ๖๔๔ ซอยนวมินทร์ ๔๔
ถ.นวมินทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กทม. ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๗๓๓-๖๒๔๕
พิมพ์ที่
บริษัท ฟ้าอภัย จ�ากัด โทร.๐-๒๓๗๕-๘๕๑๑
อัตราค่าสมาชิก
๒ ปี ๒๔ ฉบับ ๕๐๐ บาท
๑ ปี ๑๒ ฉบับ ๒๕๐ บาท
ส่งธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์
สั่งจ่าย นางสาวศีลสนิท น้อยอินต๊ะ
ปท.คลองกุ่ม ๑๐๒๔๔
สำานักพิมพ์กลั่นแก่น
๖๔๔ ซ.นวมินทร์ ๔๔ ถ.นวมินทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.๑๐๒๔๐
หรือโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนนวมินทร์ ๓๖
บัญชี นางสาวศีลสนิท น้อยอินต๊ะ
เลขที่ ๐๗๗-๒-๑๓๘๕๗-๓
ยืนยันการโอนที่ ๐-๒๗๓๓-๖๒๔๕
หรือ farinkwan@gmail.com
line - id baiyanang2514

มีโอกาสดีได้บริจาคผิวหนังให้แก่ผู้ป่วยถูกไฟไหม้รายหนึ่ง
ที่โรงพยาบาลจุฬาฯ โดยลอกผิวหนังรอบขาท่อนบนทั้งสองข้างในห้อง
ผ่าตัด แล้วก็รักษาแผลอยู่หลายวันจึงหายสนิท
และไม่มีผิวหนังตราบเท่าทุกวันนี้

อ่านมติชน ๒๘ มี.ค.๕๙ สนใจข่าวหน้า ๑๐
กาชาดผุด “คลังผิวหนัง” แห่งแรก เมื่อ ๒๗ มี.ค.
๕๙ พยาบาลคลังลิ้นหัวใจ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
สภากาชาดไทย เปิ ด เผยว่ า ภารกิ จ ของศู น ย์ ฯ
ทำาหน้าที่รับแสดงความจำานงบริจาคทั่วประเทศ
จากผูป้ ว่ ยจากสภาวะสมองตายเท่านั้นได้แก่ หัวใจ
ตับ ไต และปอด สำาหรับนำาไปปลูกถ่ายอวัยวะ
ในปี ๒๕๒๙ ได้เริ่มทดลองดำาเนินการคลัง
ผิว หนั ง แห่ ง แรกของไทยจั ด เก็ บ ผิว หนั ง จาก
ผู้บริจาคเพื่อนำามาช่วยคนไข้ไฟไหม้ นำ้าร้อนลวก
ขั้นที่ ๓ เป็นขั้นหนักจะไม่มีผิวหนังคลุม ผิวหนังที่
ได้จากการบริจาคจะเก็บได้นาน ๒ ปี ในอุณหภูมิ
๒-๔ องศาเซลเซียส
อ่ า นข่ า วนี ้แ ล้ ว ก็ ห วนรำ า ลึ ก ถึ ง ตนเอง เมื่ อ
หลายปีล่วงผ่านมา ก่อนที่จะอุทิศร่างกายและ
ดวงตาหลังจากสิ้นชีวิตแล้ว ก็มีโอกาสดีได้บริจาค
ผิวหนังให้แก่ผปู้ ว่ ยถูกไฟไหม้รายหนึ่งที่โรงพยาบาล

จุฬาฯ โดยลอกผิวหนังรอบขาท่อนบนทั้งสองข้าง
ในห้องผ่าตัด แล้วก็รักษาแผลอยู่หลายวันจึงหาย
สนิทและไม่มีผิวหนังตราบเท่าทุกวันนี้
ไม่รู้จักผู้ป่วยซึ่งเป็นชาวบ้านต่างจังหวัด รู้แต่
ว่าแพทย์ตอ้ งการผิวหนังไปบำาบัดรักษา จึงไปแสดง
ความจำานงขอบริจาค
ภาพเก่า ๆ ของช่วงชีวิตใน “ราชการตำารวจ”
หลายพืน้ ที่ แม้ด้วยอายุเพียง ๔๗ ปี แต่ได้ทำา
หน้ า ที ่บำ า บั ด ทุ ก ข์ บำ า รุ ง สุ ข อาณาประชาราษฎร์
ป้ อ งกั น -ปราบปรามเหล่ า ร้ า ยภั ย แผ่ น ดิ น ด้ ว ย
เลื อ ดเนื ้อ และพร้ อ มยอมพลี แ ม้ ชี ว ิต ด้ ว ยสำ า นึ ก
รับผิดชอบ..“พิทักษ์สันติราษฎร์”
แม้ปฏิบัติโดยชอบธรรมด้วยอ�านาจหน้าที่
ตามตัวบทกฎหมาย แต่ก็ใช่ว่าจักชอบด้วยศีล
และธรรมทุกประการ ดังนั้น ยามนี้เสมือนดัง
เราก�าลังผ่อนช�าระคืน “กรรม” บางส่วนที่ล่วง
ละเมิดธรรม ณ กาลโพ้น.
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๐ เมษายน ๒๕๕๙

•

5

e-mail : roj1941@gmail.com

ต่ออายุสมาชิกข้ามชาติ

เป็นชาวชุมชนปฐมอโศกและได้รับเงินปันผล
จำานวนหนึง่ ไม่มีเหตุจำาเป็นจึงขอชำาระเป็นค่า
สมาชิกเราคิดอะไร ๑๐,๐๐๐ บาท
• เจือน เสนากัลป์ ปฐมอโศก

- หมายความว่าต่ออายุลว่ งหน้าถึงชาติหน้า
แบบนี้เราก็จะต้องเจอกันอีก ยินดีครับในฐานะที่
เคยเป็นชาวชุมชนปฐมอโศก มีบ้านอยู่ในชุมชน
มาก่อน แต่ช่วงหลังไม่มีเวลาไปพักค้างจึงต้อง
สละสิทธิ เปิดโอกาสให้ผู้อื่น

พลังแผ่นดิน

ข่าวเขาหัวโล้นที่น่าน ที่ชาวเน็ตรุมจวก จนท.
รัฐที่เกีย่ วข้อง ทำางานกันอย่างไรถึงให้เขาหัวโล้น
เกิดขึ้นได้ และส่งผลกระทบทุกคน ทุกองค์กร ทุก
หน่วยงาน ทั้ง จนท.รัฐและชาวบ้านตาดำาๆ ผู้ว่าฯ
น่านก็แรงพอได้ นัดกันปลูกป่าเลย ไม่ต้องถามว่า
ใครทำาป่าหาย แต่ชาวบ้านก็อดถามไม่ได้ว่า ปลูก
แล้วใครจะดูแลต้นกล้าต่อ ถ้าโตแล้วใครจะดูแล
ต้นไม้เพื่อไม่ให้ใครมาตัดได้อีก ท่าน บก.มีความ
เห็นเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับ
• คนอ่านท้ายซอย

- ไม่ต้องคิดลึกคิดไกล แล้วมัวแต่คิดแต่ไม่
ลงมือทำาสักที เริ่มระดมพลังมหาประชาชนปลูกป่า
เถิด กว่าจะโตต้องใช้เวลานับสิบๆ ปี เป็นหน้าที่ของ
คนรุ่นหลังที่จักสืบสานต่ออุดมการณ์สร้างสรรค์
แผ่นดิน

เรื่องโถส้วมกับการเปลี่ยนแปลง

เหตุ ด ้ ว ยมี พ ระราชกฤษฎีก าดั ง กล่ า วชื ่อ
ว่ า “พระราชกฤษฎี ก ากำ า หนดให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
อุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่ง
ราบต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.๒๕๕๖” โดย
มาตรา ๓ ระบุว่า ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่อง
6
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สุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน เลขที่ มอก.๗๙๒-๒๕๕๔ ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๓๘๐ (พ.ศ.๒๕๕๔)
โดยมี ห มายเหตุ ว ่ า เหตุ ผ ลในการประกาศใช้
พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วม
นั่งราบ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำาวัน และ
อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอนามัยของ
ประชาชนได้ หากมีคุณภาพตำ่า จึงจำาเป็นต้อง
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อคุ้มครอง
ผูบ้ ริโภคและเพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิด
แก่ประชาชน จาก Sanook news ๒๖ เม.ย ๕๙
เราไปไกลขนาดนั้นจริงหรือ
• ขาจรข้างวัด

- เท่ า ที ่รู ้ ต ามประสาคนรู ้ น ้ อ ย หั ว ส้ ว ม
นั ่ง ยองแบบเดิ ม นั ้น ก็ ยั ง ใช้ ไ ด้ อ ยู ่ แต่ ไ ม่ เ หมาะ
สำาหรับผู้มีปัญหาโรคเกี่ยวกับเข่าที่นั่งงอเข่าไม่
ได้ จึงต้องนัง่ โถส้วม อีกประการหนึง่ สำาหรับ
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยสตรีมีครรภ์ใกล้คลอด เพื่อความ
สะดวกสบายก็นยิ มให้ใช้สว้ มแบบโถนั่งเช่นกันครับ

ประทับใจคนติดดิน

บุคคลตัวอย่างของสังคม ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด จบ
จากกศน.ได้เป็นผู้ว่าฯ จบถึงด็อกเตอร์หลังปลด
เกษี ย ณอายุ ร าชการแล้ ว ได้ หั น เหชี ว ิต ไปเป็ น
เกษตรกรทำานาทำาไร่อยู่ในพื้นที่ของ จ.พิจิตร สม
กับเป็นบุคลตัวอย่างของสังคมจริงๆ น้อยคนนักที่
จะทำาแบบนี้ได้ ขอยกย่องในความดี
(เพจ สมาคมนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพชรบูรณ์ ๒๔ เม.ย. ๕๙)

ถ้าข้าราชการไทยมีวถิ ีชีวติ พอเพียงให้เห็น
เป็นตัวอย่างเช่นนี้ เมืองไทยเราคงไม่เป็นหนี้ การ
คอร์รัปชั่นคงเกิดขึ้นได้น้อยมาก
• มะเขือพวง ริมรั้ว
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- แบบอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำาสอน
หากอ้อนวอนให้ทำาดีจงทำาด้วย
สองประสานรวมพลังเอื้ออำานวย
โลกสดสวยก็เพราะดีที่เราทำา

ข่าวหนังสือ...

• คนโลกสวย

มีข่าวปรับลดพนักงานทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่
ออกจากนิตยสารหัวไทยเก่าแก่อย่าง “ดิฉัน” กว่า
๑๕ คน เล่นเอาคนทำางานในวงการนิตยสารอื่นต่าง
อกสั่นขวัญแขวนไปตามๆ กันว่า ขนาดนิตยสาร
ชื่อดังยังต้องปรับพนักงานออกขนาดนี้(แล้วของ
เราล่ะ)...แถมยังมีขา่ วการหยุดผลิตนิตยสาร Cosmopolitan สัญชาติอเมริกนั ฉบับภาษาไทยเป็นเล่ม
สุดท้ายเดือนพฤษภาคมนี้อกี พนักงานช็อกไปตามๆ
กัน ถึงแม้ว่าจะได้ค่าชดเชยตามอายุงานก็ตาม ที่
จริงนิตยสารหัวนอกสัญชาติอเมริกันเล่มนี้ที่ผลิต
เวอร์ช่นั ภาษาไทยมาเกือบ ๒๐ ปี ยังไม่หมดสัญญา
แต่ตอ้ งหายไปจากแผงก่อนที่สญ
ั ญากับบริษทั แม่ใน
อเมริกาจะหมดลงในช่วงปลายปีน้ี เพราะผูบ้ ริหาร
สู ง สุ ด ไม่ อ ยากแบกรั บ ภาระต้ น ทุ น ที ่ห นั ก อึ ้ง ...
อยากรูว้ า่ เราคิดอะไร จะพอไปไหวไหม ท่ามกลาง
กระแสยุคสื่อดิจิตอลเขย่าโลกวงการสื่อสาร
• ผู้อ่านชายแดน

- “เราคิดอะไร” ไปได้ทุกสถานการณ์ แม้
สื่อดิจิตอลออนไลน์จะครองโลกได้ก็ครองได้เพียง
โลกธุรกิจ แต่โลกผูใ้ ฝ่ศกึ ษาปฏิบตั ธิ รรมเพื่อสรรค์
สร้างสังคมนั้น สื่อออนไลน์ยอ่ มมิอาจสำาแดงเดชได้
ดังใจ ธรรมจักยืนยงอยู่ตลอดไป

สุสานนั่งยาง !

เมืองพุทธ แต่ผู้ที่ถูกนั่งยางกับครอบครัวเขาและ
ผู้ก่อเหตุ เหมือนเขาอยู่ในยุคบ้านป่าเมืองเถื่อน
ประเทศไทยเรามี ๒ ยุค คูก่ นั มาตั้งแต่เมื่อไหร่หนอ
แล้วในตอนนี้ยังมีคนที่อยู่ในยุคบ้านป่าเมือง
เถื่อนอีกมากไหมหนอ ?

ได้ดูข่าวสุสานนั่งยาง ๒๓ จุด ที่ป่าสงวนแห่ง
ชาติป่ากุดจับ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี แล้วรู้สึกหดหู่
กับประเทศไทย ว่ามีเรื่องแบบนี้จริงหรือ แล้วช่วง
ที่เกิดเหตุ คนไทยส่วนใหญ่ใช้ชีวิตแบบยุคไทย

- มีกลางวันก็ย่อมมีกลางคืน มีสว่างก็ย่อม
มีมดื ฉันใดก็ฉนั นั้น เป็นธรรมดาโลก...คูก่ นั นิรนั ดร
เมื่อมีนายทุนก็ย่อมมีลูกหนี้ทาสนายทุน ยาม
ใดที ่ลู ก หนี ้จ นปั ญ ญา นายทุ น ก็ แ ก้ ป ั ญ หาด้ ว ย
ปัญญาของนายทุน ...ยางรถยนต์เก่าๆ สมุนรับ
ใช้เก่าๆ พื้นที่ป่าลึกห่างไกลหมู่บ้านและผู้ปกครอง
บ้านเมืองที่หูหนวก-ตาบอด
“แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์
มันแสนสุดลึกลำ้าเหลือกำาหนด
ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด
ยังไม่คดเหมือนหนึ่งในนำ้าใจคน”

บรรณาธิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งข่าว--ท่านที่เป็นสมาชิกหนังสือทุกเล่ม
ของชาวอโศก (สารอโศก ดอกหญ้า ดอกบัวน้อย และข่าวอโศกรายปักษ์) กรุณาตอบรับทาง
จดหมายกลับมาด้วย เพื่อเป็นการยืนยันความ
สะดวกในการรับข่าวสารข้อมูล และธรรมะจาก
มูลนิธธิ รรมสันติ
ส่ ว นสมาชิกที่ไม่เคยตอบรับเลยเป็นเวลานาน
หลายเดือนหรือเป็นปี เจ้าหน้าที่ขออนุญาต
พิ จ ารณาไม่ ต ่ อ อายุ ส ถานะการเป็ น สมาชิ ก
หากท่านใดต้องการเป็นสมาชิกต่อไปดังเดิม
กรุณาแจ้งความจำานงไปยังเจ้าหน้าที่ส่อื สิ่งพิมพ์
ตามที่อยู่ในหนังสือได้ใหม่ ขอขอบพระคุณ.
• ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ชาวอโศก
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๐ เมษายน ๒๕๕๙

•

7

เมื่อ ๑๐ ปีก่อน
ที่เราไปชุมนุมต่อต้าน
ไม่ให้เอาเบียร์ – เหล้า
เข้าตลาดหลักทรัพย์
เราชุมนุมเป็นผลส�าเร็จ
มิฉะนั้นในเทศกาล
สงกรานต์จะมีคนตาย
ในท้องถนนมากกว่านี้

ก่อนจะถึงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ รัฐบาลได้
เตรียมการเต็มที่ ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้
ปัญหาอย่างจริงจัง เพื่อลดการบาดเจ็บล้มตายใน
ท้องถนนอันเนื่องมาจาก “เมาแล้วขับ” ปรากฏว่า
ในช่วง ๗ วัน ตายถึง ๔๔๒ ศพ
เมื่ อ วั น ที่ ๑๘ เมษายน รั ฐ มนตรี ว ่ า การ
กระทรวงมหาดไทยได้ แ ถลงสรุ ป อุ บั ติ เ หตุ ท าง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่า วันที่ ๑๑ ถึง ๑๗
เมษายน เพียง ๗ วันเท่านั้น มีผู้เสียชีวิตมาก
ถึง ๔๔๒ คน บาดเจ็บ ๓,๖๕๖ คน
ทำาให้นึกย้อนหลังไปเมื่อ ๑๐ ปีก่อน ที่เรา
ไปชุ ม นุ ม ต่ อ ต้ า นไม่ ใ ห้ เ อาเบี ย ร์ – เหล้ า เข้ า
ตลาดหลักทรัพย์ เราชุมนุมเป็นผลสำาเร็จ มิฉะนั้น
ในเทศกาลสงกรานต์ จ ะมี ค นตายในท้ อ งถนน
มากกว่านี้อีกเยอะแยะ
เมื่อต้นปี ๒๕๔๙ จะมีการอนุญาตให้นำาเบียร์
และเหล้าเข้าตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะทำาให้กจิ การ
เบียร์ – เหล้า ซื้อง่ายขายคล่อง ราคาถูกลง ดื่ม
กันงมงายทั้งบ้านทั้งเมือง
8
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เราคิดอะไร

พวกเราชาวพุทธกลุ่มหนึ่ง มีมูลนิธิกองทัพธรรมเป็นแกนนำา ได้ไปร่วมชุมนุมเต็มถนนวิทยุ
หน้าสำานักงานกำากับตลาดหลักทรัพย์ การจราจร
ในถนนวิทยุปิดสนิท “เรายอมเหนื่อย ยอมลำาบาก
ไปกินไปนอนในถนนเหมือนสุนัขจรจัดเพราะเป็น
เรื่องสำาคัญมาก”
เราเริ่มชุมนุมตั้งแต่วนั ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๙
ฝ่าย “เบียร์ – เหล้า” พยายามทุกวิถีทางเพื่อ
ล้มการชุมนุม
เจ้ า พ่ อ นำ้ า เมาพบผม ยื น ยั น กั บ ผมว่ า ได้ ทำ า
เหมือน ๆ ผมในการช่วยสังคมมาตลอด ด้วยการ
ผลิตเบียร์และเหล้าคุณภาพดีขายทั่วประเทศ
ใครได้ยินก็ขำา ช่วยสังคมหรือทำาลายสังคมกันแน่
เจ้าพ่อนำ้าเมาขอร้องป๋าให้ช่วยห้ามผม อย่าไป
ขัดขวางเขา ป๋าท่านตอบว่า “จำาลองเขาเป็นตัว
ของเขาเอง ไปห้ามไปบังคับเขาไม่ได้”
สถานทีท่ เี่ ราชุมนุม เหมาะอีกอย่างหนึง่ คือใกล้
สถานทูตสหรัฐฯ ยิง่ ชุมนุมนานสถานทูตสหรัฐ ฯ
ยิ่ ง ลำ า บาก หั ว หน้ า หน่ ว ยรั ก ษาความปลอดภั ย

ขอร้องผมให้ช่วยยุติการชุมนุม ผมก็ตอบไปว่า
ท่านเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ น่าจะมาพบผู้ชุมนุม
เราจะได้ชี้แจงให้ทราบว่า จำาเป็นอย่างไรจึงต้อง
ไปกินไปนอนในถนนใกล้สถานทูต
รัฐบาลพยายามช่วยบริษัทเบียร์ – เหล้าทุกวิถี
ทาง แต่ไม่สามารถหยุดยัง้ การชุมนุมของพวกเรา
ได้ จึงส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุ ข ไปยืน ยัน ในที ช่ ุ ม นุ ม ว่ า
จะไม่มีการอนุญาตให้เบียร์ – เหล้า
เข้าตลาดหลักทรัพย์อย่างแน่นอน
เราเลยหยุด ชุ ม นุ ม เมื ่อ วัน ที่ ๒๔
มกราคม
ใช้เวลา ๙ วัน ๙ คืนไปกินนอน
อย่างสุนขั จรจัด ตั้งแต่วันนั้นมาถึงวัน
นี้ ๑๐ ปีเต็มยังไม่มกี ารริเริ่มที่จะเอา
เบียร์ – เหล้าเข้าตลาดหลักทรัพย์อีก
เลย
เหมือนกับเป็นการโหมโรงหรือซ้อมไว้ก่อนโดย
ไม่ตั้งใจ ต่อมาชาวกองทัพธรรมได้ร่วมกับพี่น้อง
พันธมิตรชุมนุมขับไล่รัฐบาลและรัฐบาลหุ่นเชิด
อีก ๓ ช่วงเป็นผลสำาเร็จ คือ
ช่วง ๓๓ วัน ๓๓ คืน ตั้งแต่ ๕ มีนาคม ถึง ๖
เมษายน ๒๕๔๙
ช่วง ๑๙๓ วัน ๑๙๓ คืน ตั้งแต่ ๒๕ พฤษภาคม
ถึง ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑
ช่วง ๑๕๘ วัน ๑๕๘ คืน ตั้งแต่ ๒๕ มกราคม
ถึง ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔
เมื่อรวมกับช่วง ๙ วัน ๙ คืนที่ต่อต้านเบียร์ –
เหล้าเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วเป็น ๓๙๓ วัน ๓๙๓
คืน นับเป็นสถิติโลก ไม่เคยมีประเทศไหนทำาได้
เรื่องแปลกที่ไม่เคยมาเกิดมาก่อนในบ้านนี้เมือง
นี้ ตำารวจมีแต่ยิงโจร ฆ่าโจรตาย แต่น่ยี งิ หมาตาย
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน หนังสือพิมพ์รายวัน
พากันลงข่าวหน้า ๑ นายตำารวจระดับสารวัตร
ถูกจับเพราะยิงหมาตาย เหตุเกิดที่แฟลตตำารวจ
แขวงลาดยาว เขตจตุจัตร กทม. หมาถูกยิงตาย
๑ ตัวและบาดเจ็บ ๑ ตัว มูลนิธิปอเต๊กตึ๊งนำาหมา

ที่เจ็บส่งโรงพยาบาลสัตว์ทันที
นายตำ า รวจที ่ถู ก จั บ ชื ่อ พ.ต.ต.สวัส ดิ ์ สุ ข ไทย เป็นสารวัตรกลุม่ งานวิจยั สำานักงานตำารวจ
แห่งชาติ อ้างว่าต้องฆ่าหมา เพราะหมาจะกัด
ภรรยาของตนทีก่ าำ ลังตัง้ ครรภ์ ต่อมาจิตอาสามูลนิธิ
วอชด็อกและพยานจำานวนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์

เป็นตำารวจจับคนอื่นได้ เมื่อตัวทำาผิดกฎหมาย
ก็ต้องถูกจับเหมือนกัน
ให้การว่า พ.ต.ต.สวัสดิ์ โกหก ภรรยาไม่ได้อยู่ใน
ที่เกิดเหตุสักหน่อย พ.ต.ต.สวัสดิ์ขับรถไปจอดที่
แฟลตตำารวจ ถูกหมาเห่าก็โกรธ ควักปืนออกมา
ยิง สารวัตรใจร้ายถูกจับถูกดำาเนินคดีฐานผิด
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ เป็น
ตำารวจจับคนอื่นได้ เมื่อตัวทำาผิดกฎหมายก็ต้อง
ถูกจับเหมือนกัน จะเป็นสุนัขจรจัดหรือสุนัขที่มี
เจ้าของย่อมได้รบั ความคุม้ ครองจากกฎหมายเท่ากัน
ตอนผมเป็นผู้ว่าฯ กทม.ใหม่ ๆ เจอปัญหา
ชาว กทม.เป็ น โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า ซึ ่ง เกิ ด จากสุ นั ข
จรจัด มีการประชุมใหญ่ที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ที่ประชุมมีมติวา่ ถ้าจะลดจำานวนสุนขั
จรจัดต้องเอาไปเลี้ยง อย่าเอาไปฆ่า เอาไปเลี้ยง
แล้วทำาหมันป้องกันการแพร่พันธุ์
ผมประกาศยื น ยั น ว่ า จะเลี ้ย งสุ นั ข จรจั ด โดย
ไม่ใช้งบประมาณหลวงเลย มั่นใจว่าเลี้ยงได้แน่ ๆ
เพราะคนไทยมีใจเมตตา ประกาศไปครั้งเดียว ไม่มี
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๐ เมษายน ๒๕๕๙
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“สวนสัตว์เลีย้ ง”เป็นสถานที่ที่เลี้ยงสุนัขจรจัด
มากที่สุดในประเทศไทย
เลี้ยงติดต่อกันมา ๒๙ ปี โดยไม่มีการเรี่ยไร
หรือชักชวนคะยั้นคะยอให้ช่วยกันออกเงิน
พอดี เพื่อไม่ให้ชาวบ้านต่อต้าน เราเลยเปลี่ยนชื่อ
จาก “สถานสงเคราะห์สตั ว์” เป็น “สวนสัตว์เลี้ยง”
เป็ น สถานที่ ที ่เ ลี ้ย งสุ นั ข จรจั ด มากที ่สุ ด ใน
ประเทศไทย เลี้ยงติดต่อกันมา ๒๙ ปี โดยไม่มีการ
เรี่ยไร หรือชักชวนคะยั้นคะยอให้ช่วยกันออกเงิน
ตอนที่ผมออกไปต่อต้านรัฐบาลนายก ฯ ทักษิณ
ทักษิณโกรธมาก ไปปราศรัยที่วงเวียนใหญ่ฝั่ง
ธนบุรี ตะโกนผ่านเครื่องขยายเสียง
“พลตรี จำ า ลองน่ ะ เหรอ ที ่บ อกว่ า ออกมา
กูช้ าติ เลี้ยงหมายังทำาท่าจะไปไม่รอดเลย” เท่านั้น
แหละครับ ใครต่อใครนึกขึ้นมาได้ส่งเงินไปบริจาค
กันใหญ่
นายตำารวจทีถ่ ูกจับเพราะยิงหมาตาย น่าจะ
แก้ตัว บริจาคเงินช่วยเลี้ยงสุนัขจรจัดบ้าง

การเรี่ยไรให้เดือดร้อน เริ่มเลี้ยงที่ทุ่งสีกัน กทม.
โดยอาศัยใช้ที่ดิน ๓๘ ไร่ของวัดปากนำ้าภาษีเจริญ
เลี้ยงหลายร้อยตัวก็เพลินดี แต่พอใกล้จะมีจาำ นวน
เป็นพันชักไม่สนุกเพราะกินเก่งจัง หันมาดูตัวเอง
ผมกินข้าววันละ ๑ มือ้ เลยชวนพวกเขาทั้งหมดกิน
ตามผม เขาไม่ว่าอะไร กินข้าววันละมื้อมาถึงวันนี้
และวันต่อ ๆ ไป
ต่อมาที่ดนิ บริเวณทุง่ สีกนั เจริญขึ้น วัดปากนำา้
ใช้ ที ่ต รงนั ้น หารายได้ ส นั บ สนุ น วัด จะดี ก ว่ า จึ ง
ย้าย “สถานสงเคราะห์สัตว์ทุ่งสีกัน” ที่ที่เลี้ยง
สุนัขจรจัดมากทีส่ ุดในประเทศไทยไปอยู่ทีใ่ กล้ ๆ
โรงเรียนผู้นำากาญจนบุรีมาจนถึงทุกวันนี้
ตอนนั้นที่ดนิ ราคาถูกมาก พวกเรา คนสงสาร
สุนขั จรจัดช่วยกันออกเงินซือ้ ซื้อยกแปลง แปลก
มาก ที่ดนิ มีขนาดเท่ากับที่เคยขอยืมวัดใช้ ๓๘ ไร่
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• เก่าสมัย ใหม่เสมอ

จนแต่มีเกียรติ (สุจริต)
ดีกว่าร�่ารวยแต่อัปยศ (ขี้โกง)

• ต่อจากฉบับที่ ๓๐๙

๑. ศาสนาบุญนิยม
๒. ชุมชนบุญนิยม
๓. การศึกษาบุญนิยม
๔. บริโภคบุญนิยม
๕. พาณิชย์บุญนิยม
๖. กสิกรรมบุญนิยม

๗. อุตสาหกิจบุญนิยม
๘. การเมืองบุญนิยม
๙. ศิลปวัฒนธรรมบุญนิยม
๑๐. สื่อสารบุญนิยม
๑๑. สุขภาพบุญนิยม
๑๒. สถาบันขยะวิทยาด้วยหัวใจ

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 แล้วสังคม
มนุษยชำติในโลกไปรอดแน่ๆ
• สมณะโพธิรักษ์
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ฉบับที่แล้วผู้เขียนได้เขียนถึงประเด็น
ส�าคัญว่า ชาวพุทธในปัจจุบันนี้ แม้แต่คนผู้
เรียกตนว่า นักปฏิบัติธรรม หรือพระที่หลง
ยึดตั วตนว่า เป็น“พระกรรมฐาน-พระปฏิบตั ิ
ธรรม”กันปานนั้น ทั้งนั้นๆแต่ละล้วนไม่ได้
เห็นความส�าคัญของ“ปฏิจจสมุปบาท”กั น
เท่าที่ควรจะเป็นเลย เอาแต่หลับตาท�าสมาธิ
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ปฏิจจสมุปบาท”
นี้คอื “ความเป็นความมีจริง”เพื่อให้เรียนรูจ้ กั
รูแ้ จ้งรูจ้ ริงกันเป็นล�าดับได้อย่างน่าอัศจรรย์
“ปฏิจจสมุปบาท”ทุกวันนี้แม้จะมีคน
พูดถึงบ้าง ก็พูดกันอย่างเห็นผิด หรือเห็น
กันไปคนละทาง ปฏิบัติกันก็ไปคนละวิธีกับ
ที่พระพุทธเจ้าตรัสอธิบายไว้ จึงมีแต่ของเก๊
เพราะปุถุชนหรือผู้มิจฉาทิฏฐิยังไม่มี
“นามรูป”ที่ประกอบไปด้วย“ชาติ ๕-ภพ ๓อุปาทาน ๔-ตัณหา ๖-เวทนา ๖-ผัสสะ ๖อายตนะ ๖-นาม ๕-รูป ๒๘-วิญญาณ ๖สังขาร ๓”มาเล่าเรียนกันตามที่พระพุทธเจ้า
ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม ๑๖ ข้อ ๔-๑๘
ซึ่งล้วนระบุวา่ ปฏิบัติในความเป็น“ปัจจุบนั ”
โดยเฉพาะไม่มี“ผัสสะ ๖ เวทนา ๖”
มาเป็น“ฐานแห่งการปฏิบัติ” ที่เราเรียกว่า
“กรรมฐาน”กันนั่นแหละ เมื่อไม่มี“ผัสสะ ๖
เวทนา ๖”มาเป็น“ฐานแห่งการปฏิบตั ิ”ผูน้ ัน้
ย่อมเป็น“ผู้ไม่รู้”(อชานโต)“ผู้ไม่เห็น”(อปัสสโต)
เป็นแต่ความแส่หา เป็นความดิ้นรนของคน
ผู้มีตณ
ั หาแท้ๆ ตรงตามที่พระพุทธเจ้าตรัส
ไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม ๙ ข้อ ๕๑ ถึง ๖๓
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เพราะไปหลงยึดเอาแต่ผิดๆไว้แล้ว
เช่น เอาแต่หลับตาท�าสมาธิท�านิโรธหรือ
หนีการสัมผัส(ผัสสะ)โลกธรรม(หนี “ผุฏฐัสส โลก
ธัมเมหิ) หนีสังคมสามัญ เข้าป่า เข้าถ�า้ ไป
หลับตาปฏิบัติสะกดจิตท�าสมาธิ แล้วหลงยึด
เอาอะไรต่ออะไรที่อาจารย์รนุ่ หลังบัญญัติกัน
ขึ้นมาใหม่ เรียกกันว่า “กรรมฐาน” ซึ่งปฏิบตั ิ
กันทั่วไปอยู่ดังที่เห็นและเป็นจริง
เช่น “กรรมฐาน”ที่ท่อง“พุทโธ”ไว้ใน
ใจก็มี ท่องวนอยู่แค่“พุทโธ”นีแ่ หละอย่างนี้
เป็นต้น หรือท่อง“สัมมาอรหัง ”ก็มี “ยุบหนอพองหนอ”ก็มี และอื่นๆอีกสารพัด
ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็น“วัตถุ”ที่ให้“ยึด”เป็น
กสิณ เพื่อสะกดจิตตนเอง ให้รวมกันเข้าเป็น
หนึ่ง แบบสมถะ เป็นวิธี hypnotize ตามแบบ
ท�าสมาธิสากล ซึ่งไม่ใช่วิธีของพระพุทธเจ้า
เพราะเป็น“การสะกดจิต”แท้ๆ ที่ชาวพุทธ
ในปัจจุบันนีไ้ ด้หลงปฏิบัติกันอย่างผิดทิศ
ผิดทางออกไป แสวงบุญนอกขอบเขตพุทธ
กันเกือบหมดสิ้นแล้ว ก็น่าสงสารจริงๆ
ชาวพุทธในทุกวันนี้ได้“ยึด”เอากสิณ
ว่ากันว่ามีตงั้ ๔๐ กสิณทีเดียว ก็ยึดกสิณ
นี้ เ องกั น เป็น“ทางเอก”ของการปฏิบัติ เพือ่
ท�า“สมาธิ” เพื่อการเกิด“ปัญญา” และถึงขั้น
เพื่อการเกิด“วิมุติ”กันอย่างจริงๆจังๆ
เพราะฉะนั้น“กรรมฐาน”ที่ทอ่ ง“พุทโธ”
ไว้ในใจเป็นต้น หรือ“สัมมาอรหัง”นั้น จึงเป็น
การปฏิบตั ิท่“ี มิจฉาทิฏฐิ”กันอย่างสนิทใจไป
กันหมดแล้ว ไม่ได้ตรงกับที่พระพุทธเจ้าทรง

สอนให้ใช้“ธรรมวิจัย” ซึง่ เป็นวิธี analyse
ก็วธิ ีพจิ ารณาแยกแยะนั่นเอง ตามแบบฉบับ
เฉพาะของศาสนาพุทธกันแท้ๆ
ผิดตั้งแต่ไม่ม“ี สัมผัส ๖”ในปัจจุบันเลย
เมื่อไม่มี“ปัจจุบัน” และไม่มีภายนอก-ภายใน
สัมผัสกันอยู่ เป็น“สัมผัส ๓”หรือไม่มี“ธรรมะ
๒”ที่สัมผัสกันส�าเร็จอิริยาบถอยู่ มันต่างก็
มีแต่ของตนๆ จึงต่างพูดต่างนึกว่าตนรู้ ก็
เป็นของแต่ละคนนึกในภพของตนๆเท่านั้น
ของใครก็ของมัน เลยไม่รู้ร่วมกัน
จึงล้วนยืนยันกันไม่ได้ เพราะสมมุติ
ไม่มี โดยเฉพาะไม่มีภาวะภายนอกนั้นๆอยู่
นีแ่ หละคือคนผู้ปฏิบัติที่หลงผิด ไม่มี
“ผัสสะ ๖ เป็นปัจจัย” เมือ่ “เว้นผัสสะแล้ว
จะรู้สึกได้นั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้”
ก็จริงที่สุดตรงตามที่พระพุทธเจ้าตรัส
ไว้เยี่ยมยอดแล้วสูงสุด ด้วยประการฉะนี้เอง
(พระไตรปิฏกเล่ม ๙ ข้อ ๖๔ ถึง ๘๙)

หากเป็นปุถุชนผู ้ มี“อวิชชา”เต็มบ้อง
โดยยังไม่รู้จักทิศทางของ“โลกุตรจิต”เลย ก็
พูดกันไม่รเู้ รื่อง ไปไหนมาสามวาสองศอกแน่
ถ้าผู้ยังไม่มี“วิชชา”เลยคืออวิชชาเต็ม
บ้องนั้น แม้จะเรียนจบ“วิชา”ความรูท้ างโลก
ได้ปริญญาเอก ๑๐ใบก็เถอะ ก็ยังจะเป็นผู้
“ติดยึดและเสพโลกียรสของปุถุชน”ตัง้ แต่
หลงลาภ-หลงยศ-หลงสรรเสริญ-หลงสุข
ทางกามคุณ ๕ และหลงอัตตาเสพสุขอยู่
เหมือนคนผูไ้ ม่ได้เรียนหนังสือเลยอยูน่ ่นั เอง
ดี ไม่ดจี ะหนักหน้าเกินหน้าไปยิ่งกว่าก็เป็นได้

“จิต”ของผู้นั้นก็จะเป็นผู้ยังหลงติดยึด
และเสพสุขอยู่แม้แต่“รสสุขของอบายภพ”
จึงหลงจมอยู่กับความเป็น“รสอบาย”นีแ้ ม้
จะต�่าหยาบขนาดไหน เมื่อได้มาโดยง่าย โดย
ไม่ล�าบากก็ย่งิ หลงว่า ตนมี“ทิพย์” คือมีของ
ทิพย์ มีความบริบูรณ์ตามใจอยาก มีความ
สะดวกตามใจอยาก มีโลกียรสตามใจอยาก
หรือมีรูป-เสียง-กลิน่ -รส-สัมผัสภายนอก
สัมผัสภายในตามที่ตนหลงว่า“จริง”ว่า“ต้อง
ได้ ต้องมี ต้องเป็นอยู”่ ก็เพราะ“อวิชชา”แท้ๆ
ผูม้ อี วิชชาจึงไม่รูจ้ กั อาการของ“สังขาร”
“สังขาร”มันวนกันอยู่ตลอด เป็น“ปฏิ
สัมพัทธ์” คือ เป็นสภาพหมุนรอบเชิงซ้อน
(ปฏินิสสัคคะ,คัมภีราวภาโส) ซึ่งหมุนวนไปมา จะ
วนสูง ขึ้นๆไปหรือต�่าลงเป็นชัน้ ๆ ผู้อวิชชา
ย่อมไม่รู้ ไม่เห็นอาการนั้นๆ จึงวนกันวุน่ หมด
ขึน้ ก็ ไม่ ร้-ู ลงก็ไม่รู้ เป็นวงวนจากปากหอย
ลงก้นหอย หรือจากก้นหอยขึ้นไปปากหอย
ก็ไม่ ร้ ู จะมีภาวะเล็กลงๆ-ใหญ่ขึ้นๆ ก็ ไม่ รู้
ถ้ารู้ถูกแท้ ขึ้นสูงถึงปลายสุด ก็รู้จบ
สุด ไม่ ใช่วนไปมาอยูใ่ นมิติเดิม หรือวนหมุน
ลงต�่าไม่มีท่สี ุด และแถมกิเลสใหญ่ ข้นึ หนาขึ้น
อีกด้วยซ�้า ถ้าเป็นอย่างนั้น ก็ ไม่มวี นั จบสุด
ซึง่ โลกียะยังผิดกันอยู่ แต่ไม่รคู้ วามจริง
จึงไม่เป็นปรมัตถ์ ขั้นโลกุตรธรรม
การท�าสมาธิหลับ ตาที่ไม่มี“ธรรมะ ๒”
เพราะการท�า“สมาธิ”แบบหลับตาหลง
ว่าการท�า “อานาปานสติ”นัน้ ต้องปฏิบัติใน
ขณะหลับตาเข้าไปอยู่ในภวังค์ หรือการท�า
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ •
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สมาธิคือปฏิบัติอย่างนีเ้ ท่านัน้ จะปฏิบตั ิ
“อานาปานสติ”แบบลืมตาท�างาน ท� า ไม่ ได้
จึงเรียนรู้การปฏิบัติธรรมแบบลื ม ตา
แล้วศึ ก ษาเรีย นรู้ ด ้ ว ยการสัม ผั ส จริง ไป
กับอายตนะ ๑๒ ปฏิบัติธรรมโดยมีหลัก
“มรรค ๗ องค์” ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน
พระไตรปิฎกเล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๓ นี้
ไม่ ได้...!!!
ฉะนี้แล ผู้หลงผิด ผูย้ งั “ไม่มีปรโตโฆสะ”
ย่อมชื่อว่า ยังไม่มีสัมมาทิฏฐิ ก็ยัง
ไม่สามารถปฏิบตั ิให้เป็น “โยนิโส มนสิการ”ได้
พระไตรปิฎกเล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๒-๒๕๓
ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นั้นมีเนื้อความว่าดังนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสัมมา
ทิฏฐิของพระอริยะอันมีเหตุ(ุ อุปนิสา)มีองค์
ประกอบ(ปริกฺขาร)แก่เธอทั้งหลาย พวกเธอ
จงฟังสัมมาทิฏฐินนั้ จงใส่ ใจให้ดี เราจัก
กล่าวต่อไป
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็“สัมมาสมาธิ”ของ
พระอาริยะอันมีเหตุ(อุปนิสา) มีองค์ประกอบ
(ปริกฺขาร)คือสัมมาทิฏฐิ-สัมมาสังกัปปะ-สัมมา
วาจา-สัมมากัมมันตะ-สัมมาอาชีวะ-สัมมา
วายามะ-สัมมาสติ เป็นไฉน?
ดูกรภิกษุท้งั หลาย ความที่จติ มีอารมณ์
เป็นหนึง่ (เอกัคคตา) ประกอบแล้วด้วยองค์
๗ เหล่านี้แลเรียกว่า “สัมมาสมาธิ”ของพระ
อาริยะอันมีเหตุบ้าง มีองค์ประกอบบ้างฯ
ชัดเจนนะว่า สมาธิท่เี ป็น“สัมมาสมาธิ”
ของพระอริยะนั้น ต้องเกิดจากการปฏิบัติ
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“มรรค ๗ องค์” นั่นคือ มี“มรรค๗องค์”เป็น
“เหตุ”(อุปนิสา) เป็น“เครื่องมือ”(ปริกฺขาร) ไม่ ใช่
เกิดจากปฏิบัติ“หลับตาเข้าไปอยู่ในภวังค์”
เป็นเหตุ(อุปนิสา) เป็นเครื่องมือ(ปริ กฺขาร)
ชัดเจนยิ่งว่า“วิถีทาง”หรือ“มรรควิธี”
(เหตุ=อุปนิสา)เป็น“เครื่องอุปกรณ์” หรือ“ของที่
จ�าเป็นหนึ่งชุด”(องค์ประกอบ=ปริกขฺ าร)ในการใช้
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลเป็น“สมาธิ”ของศาสนา
พุทธ นั้น คือการปฏิบัติ “ มรรค ๗ องค์”
จึงจะเรียกว่า “มรรควิธี”ในการปฏิบัติ
เพื่อให้เกิด“สมาธิ”ของพระอาริยะเป็นส�าคัญ
เป็นวิถีทางท�าสมาธิแท้ของพุทธ ที่เรียกได้
ว่า “สัมมาสมาธิ”ถูกต้องที่สุด
พระพุทธเจ้าตรัสยืนยันชัดยิ่ง ว่า ใน
ศาสนาอื่น“ไม่มีมรรคองค์ ๘” ดังนั้น ศาสนา
อื่นในโลก จึงไม่มี“สัมมาสมาธิ” ที่เป็นอาริยะ
มรรค ๘ จึงเป็น“วิธีปฏิบัติ”ของศาสนา
พุทธที่เป็นแบบฉบับเฉพาะในศาสนาพุทธ
เท่านั้น พระสมณโคดม เป็นผูต้ รัสรูเ้ อง(สัมมา
สัมพุทโธ) ท่านเป็นเจ้าของธรรมนี้ ( ธรรมสามี)
ทรงย�้าอีกว่า “ทางนี้ทางเดียวเท่านั้น
ไม่มีทางอื่น” แปลจากบาลีที่ว่า “เอเสวะ
มัคโค นัตถัญโญ” (พระไตรปิฎก เล่ม ๒๕ ข้อ ๓๐)
ซึง่ การนัง่ คู้บัลลังก์ตัง้ กายตรงด�ารง
สติมนั่ หรือหลับตาเข้าไปสู่ภวังค์ นั้น จิต
มันไม่รู้ไม่เห็นอะไรในภายนอก ไม่มีการ
ท�างานอาชีพ(อาชีวะ) ไม่มีกรรมการงานต่างๆ
ทุกอย่าง(กัมมันตะ) ไม่มีการพูด(วาจา) มันไม่
สัมบูรณ์ ด้วยสัมผัสภายนอก-ภายใน ใช่มั้ย

จึงไม่ มี“กาย”ที่ครบภายนอก-ภายใน
ท่านทรงย�า้ ว่าต้อง“สัมผัสวิโมกข์๘ ด้วย
กาย เป็นกายสักขี”(พระไตรปิฎก เล่ม ๓๖ ข้อ ๑๕๑)
ซึง่ วิโมกข์ ๘ ตัง้ แต่ข้อที่ ๑ ก็ชัดยิ่งๆ
แล้วว่า “เมื่อมีรูป(รูปี) ก็ตอ้ ง“เห็น”รูปทั้งหลาย
(รูปานิ ปัสสติ ) ต้องครบบริบูรณ์เป็น “กายสักขี”
คือ มีความเป็น“กาย”(ธรรมะ ๒)ยืนยันเป็นพยาน
กันอยู่ หลัดๆโต้งๆ โทนโท่ ในขณะปฏิบัติ
ยิ่งวิโมกข์ ๘ ข้อที่ ๒ นี่ย่งิ ชัดเกินชัด
เพราะต้อง“เห็น”ทั้งรูปภายใน และอรูปภายใน
และเห็นทั้งรูปภายนอก”(อัชฌัตตัง อรูปสัญญี
พหิทธา รูปานิ ปัสสติ) ต้องครบถ้วนหมดเลย
แต่การปฏิบัต“ิ หลับตา”เข้าไปอยู่ใน
ภายในจิตเท่านั้น มันไม่มีความเป็น“กาย”
ก็เห็นก็รู้กันอยู่ชัดๆ โต้งๆ ใช่มั้ย?
ดังนั้น ไม่วา่ จะ“หลับตา”อยู่ในป่า เขา
ถ�า้ หรือ“หลับตา”อยู่ในเมือง กลางถนน
มีรถวิ่งกันให้ขวักไขว่ ใ นกรุงก็ตาม มันก็
ล้วน“หลับตา” ไม่มี“สัมผัส ๖”อย่างครบครัน
กันทั้งนั้น ...ใช่มั้ย? นั่นแหละปฏิบัติ“ผิด”
ดังนัน้ ในตอนที่พระพุทธเจ้าท่านยัง
จ�านนตอนอยู่ในป่า เพราะหลง“ลิงลมอม
ข้าวพอง”ไปกับสังคมเขา ออกไปปฏิบตั ิธรรม
ในป่า ตามค่านิยมยุคนั้น ถึง ๖ ปี เมื่อท่าน
บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว จึงทรง
รู้แจ้งสัมมาทิฏฐิ ขณะที่ยังไม่ได้ออกมาจาก
ป่า ก็ต้องอนุโลมพูดว่า แม้ใครจะ“อยู่ป่า
ก็ดี(วา) อยู่ถ�้าก็ดี(วา) อยู่ที่แจ้งก็ดี(วา) อยู่ที่
ลอมฟางก็ด(ี วา) ค�าว่า ก็ด(ี วา) ก็ตาม(วา) ก็เถอะ

(วา) เป็น ต้นนั้น

หมายถึง จะอยู่ที่ไหนก็ตาม
ก็ต ้ อ งมี“ สัม ผั ส ๖”ทั ้ง นั้น ไม่ ว ่ า จะ
ปฏิบัติอยู ่ ใ นที่ใด ตรงไหน ก็ต้องมี“กาย”
หรือชัดๆ ต้องสัมผัส“ภายนอก”ด้วยเสมอ
แต่การปฏิบัติโดยหลงว่า ต้องเข้าป่า
หรือหลับตาปฏิบัติน้นั มันหลงผิด นั่นไม่ใช่
“เอเสวะ มัคโค นัตถัญโญ”ของพระพุทธเจ้า
“เอเสวะ มัคโค นัตถัญโญ”ของท่านที่
ทรงยืนยันว่า มีทางเดียวเท่านั้น ไม่มีทางอื่น
คือ การ“ลืมตา”ปฏิบัติมีเวทนา ๖ มีผสั สะ ๖
มีอายตนะ ๖ มีวิญญาณ ๖ ปฏิบัติ“มรรค
๗ องค์” ผลก็จะสะสมตกผลึกไปตามล�าดับ
เป็น“สัมมาสมาธิ” (ไม่ใช่หลับตาสะกดจิตเป็นสมาธิ)
จึงต้องมี“ธรรมะ ๒”คือ “กาย” หรือ“รูป
กับนาม” ผัสสะกัน แล้วเกิด“นาม ๕”ให้
ปฏิบัติ (เวทนา-สัญญา-เจตนา-ผัสสะ-มนสิการ)
การจัดการท�าใจอย่างส�าคัญ(มนสิการ
ขั้นอภิสังขาร)จึงอยู่ที่“นามธรรม”ทั้งนั้น
แม้ผู้ที่เข้าใจว่า “กาย”นั้นหมายเอา
เฉพาะร่างภายนอก ที่ประกอบด้วยดินน�้า
ไฟลมเท่านัน้ แถมอากาสอีกก็ได้ ถ้าไม่มี
“นาม”ร่วมด้วย ขืนแยกกันเด็ดขาด หมาย
เอาแต่“มหาภูตรูป ๔” ก็“มิจฉาทิฏฐิ”แท้
ผูเ้ ห็นว่า“กาย”นั้นขาด“นาม”ไปเสีย มี
แต่“ รูป”ภายนอก ก็ไม่ตรงตามพระวจนะที่
ตรัส“วิธีปฏิบัติ”ในอริยสัจ ๔ หรือทางอัน
ประเสริฐ คือ “สัมมาอริยมรรคอัน มีองค์ ๘”
การปฏิบตั ิ“มรรคอันมีองค์๘”ในทุก
วันนี้ก็นา่ จะกล่าวได้วา่ “มิจฉาทิฏฐิ”กันหมด
อ่านต่อฉบับหน้า
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15

สีชีวติ
สัน

ทีม สมอ.

คนจริง คนตรง คนกล้า
สอดส่อง กองสุม ขุมทรัพย์
นักเขียน นักคิด นักพูด
นักดวล นักด่า ห้าดาว

โด่งดัง ด้วยด่า น่าสดับ
คันฉ่อง ส่องฉับ วับวาว
นักแปล นักปูด เรื่องฉาว
เรื่องราว สุลักษณ์ ศิวรักษ์

(พระจันทร์ / สันติอโศก ๓ มีนาคม ๒๕๕๙)

สุลักษณ์

ศิวรักษ์
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ส. ศิวรักษ์ เป็นนักคิดนักเขียนและนักวิชาการ
อิสระ ซึง่ เป็นทีร่ ู้จักทัว่ ไปจนได้รับสมญานามว่า
ปัญญาชนสยาม มีชื่อเสียงในการวิจารณ์อย่าง
ไม่เกรงใจใคร ไม่เกรงอำานาจผู้ใด และที่สำาคัญ
คือ เป็นนักต่อสู้เคลื่อนไหวเพื่อความเท่าเทียมกัน
ในสังคม เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๔๗๕ ที่
กรุงเทพมหานคร ชื่อเล่นว่า แป๊ะหรือเหม่ เป็น
บุตรคนเดียวของนายเฉลิม-นางสุพรรณ สมรสกับ
นางนิลฉวี มีบุตร ๓ คน เป็นชาย ๑ คนและหญิง
๒ คน
“ผมได้เปรียบเด็กส่วนใหญ่ เพราะเป็นลูก
รักของพ่อ หรือจะพูดว่าพ่อท�าให้ผมเสียคนก็ได้
พ่อไม่เคยเคี่ยวเข็ญผม ตามใจทุกอย่าง พ่อสอน
ว่าควรเป็นตัวของตัวเอง อยากไหว้ใครก็ไหว้ ไม่
อยากไหว้ใครก็ไม่ต้องไหว้ ใครให้ของแล้วต้อง
ยกมือไหว้ ไม่อยากไหว้ก็ไม่ต้องไปรับของมัน
เดี๋ยวเตี่ยซื้อให้ ในแง่หนึ่งท่านสอนให้ผมหัวแข็ง
และผมก็แข็งข้อมาเรื่อย
ผมกับพ่อนอนด้วยกัน เราชอบนอนคุยกัน
ผมก็ถามท่านถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้ แล้วก็เถียงท่าน
ผมรูส้ ึกว่าท่านเป็นเพื่อนคนแรก เป็นครูคนแรก
ของผม ที่ให้ทั้งกำาลังใจและความเป็นตัวของ
ตัวเอง
ผมไปบวชเณรอยู่ที่วัด ก็เหมือนอยู่บ้าน มี
พระเลขาของเจ้าอาวาส นอนตื่นสายไม่เปิด
โบสถ์ ผมเล่นงานด่าท่านเลย ท่านเอาขันเขก
หัวผม ผมปิดประกาศรอบวัด ว่าพระรูปนี้เป็น
อลัชชี โกงเงินวัด ผมเสียคนแบบนี้
คุ ณ สุกิ จ นิ ม มานเหมิ น ทร์ เวลานั ้น เป็ น
ราชบัณฑิตและรัฐมนตรีอุตสาหกรรม เขียน
เล่ น งานสมเด็ จ กรมพระยาด� า รงเดชานุ ภ าพ
ผมก็เล่นงานคุณสุกจิ โต้แทนสมเด็จกรมพระยา
ด� า รงฯ โอ้ โ ฮ...บรรณาธิ ก ารคิ ด ว่ า ผมเป็ น
นักปราชญ์ เชียร์ใหญ่เลย ตอนนั้นผมเรียนอยู่
ม.๖ เขาเขียนจดหมายให้ผมไปรับเงินค่าเรื่อง
ผมนุ่งกางเกงขาสัน้ ไป เขาตกใจ คือนิสัยผม

พร้อมจะตอบโต้ ใครก็ได้ที่ผมเห็นว่าไม่ถูกต้อง
ไม่ว่าคนนั้นจะเล็กหรือใหญ่ ผมโต้หมด คือผม
โตมาแบบนี้
ถ้ามองปัจจุบันอาจว่าผมรักความยุติธรรม
ก็ได้ ทุกอย่างที่ท�าลงไป เมื่อย้อนหลังกลับไป
ดูก็มีหลายอย่างเป็นประโยชน์ หลายอย่างก็
เป็นโทษ เพราะผมพูดตรงไปตรงมา จะว่าผม
สนใจเรื่องสังคมก็ไม่ใช่ แต่ผมสนใจที่จะเรียน
รู้แสวงหาความจริง ผมสนใจอะไรผิดอะไรถูก
มากกว่า ผมมาสนใจเรื่องของสังคมทีหลังมาก
เลย”
ส.ศิวรักษ์เข้าเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ และ
บรรพชาเป็ น สามเณร ณ วัด ทองนพคุ ณ ใน
ระหว่ า งสงครามโลกครั ้ง ที ่ ๒ สุ ลั ก ษณ์ ไ ป
ศึ ก ษาต่ อ ในประเทศอั ง กฤษ สำ า เร็ จ เป็ น
เนติ บั ณ ฑิ ต เมื อ่ ปี ๒๕๐๔ เป็ น อาจารย์ ใ น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ปี พ .ศ.๒๕๐๖ ได้ ริ เ ริ ่ม จั ด พิ ม พ์ แ ละเป็ น
บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์ ซึง่ ต่อ
มาได้กลายเป็นสิ่งพิมพ์ที่มีอิทธิพลอย่างยิ่ง มี
บทบาทในการกระตุ้นจิตสำานึกของนักเรียน นิสิต
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๐ เมษายน ๒๕๕๙
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ส.ศิวรักษ์ ยังมีบทบาทนำาสร้างสรรค์
ให้เกิดสังคมพลเรือนที่เข้มแข็ง
ที่จะต่อสู้กับระบบทุนนิยม
โดยมุ่งเสริมการพัฒนาสังคมให้เติบโต
และมีรากเหง้ามาจากวัฒนธรรมไทย
หรือวัฒนธรรมพื้นบ้าน
มุ่งเน้นมิติทางจิตวิญญาณ
และศาสนธรรมในวิถีชีวิตของมนุษย์
พวกคุณอยู่ได้ยังไง เวลานี้ใครท�าเย็นเตาโฟ
ขาย ท�าไก่ย่าง ส้มต�าข้าวเหนียวขาย ถ้าไม่เห็น
บุญคุณคนเหล่านี้ คนชั้นล่างเป็นรากของเรา
นี่เพราะเราไม่มีราก สังคมไทยจึงเป็นเช่นนี้”

นักศึกษา จนสามารถเป็นแรงโค่นล้มรัฐบาลลงได้
สำาเร็จเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๖
“ผมท�าวารสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์ เป็น
หนั ง สือ วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ส ัง คมฉบั บ แรก ผมก็
ดังขึ้นมา วันหนึ่งหม่อมเจ้าสิทธิพร กฤษดากร
เสด็จมาหาผม ท่านพระชนม์ ๘๐ ชันษาแล้ว
ท่านบอก “สุลกั ษณ์ หนังสือทีเ่ ธอท�า ดี สอน
คนให้รู้จกั คิด แล้วเธอรู้จักชาวนาไหม” ผม
บอกรู้จกั กระหม่อมก็ซือ้ ข้าวกิน ข้าวก็มาจาก
ชาวนา ก็หวังว่าราคาข้าวจะยุติธรรม ท่านบอก
“ไม่ยุติธรรมเลย รัฐบาลกดราคาข้าว พวกเธอ
ชนชั้นกลางจะได้ซื้อข้าวราคาถูกๆกิน ที่เธอท�า
หนังสือปัญญาชน มันเป็นของเล่น มันแค่เธอ
ส�าเร็จความใคร่ให้ตนเองในทางปัญญาเท่านัน้ ”
ผมตกใจ จึงติดตามท่านไปรูจ้ ักชาวนา ตรงนี้เป็น
จุดเปลี่ยนส�าคัญของผม ท�าให้ผมได้รู้จักชีวิต
ของชาวนา ท�าให้ความคิดเห็นของผมเปลี่ยน
เราเคยคิดว่าชาวนาโง่ ไม่ใช่เลย ถ้าชาวนา
ของเราโง่ ชาวนาของเราถูกเอาเปรียบ บ้าน
นี้เมืองนี้จะไม่มีอนาคต ชาวนาต้องมีศักดิ์ศรี
ชาวนาต้องมีสิทธิ คนชั้นกลางต้องเรียนรูจ้ ากคน
ชั้นล่าง เราต้องผนึกก�าลังกัน สังคมจึงจะเปลี่ยน
ถ้าคนชั้นกลางเหม็นเขียวคนชั้นล่าง ผมเศร้า
ใจมาก ชาวกรุงเทพฯเหม็นเขียวพวกบักหนาน
บักเสีย่ ว โถ...คุณลองไม่มีบักหนาน บักเสี่ยว
18

•

ส.ศิวรักษ์ ยังมีบทบาทนำาในการมุง่ สร้างสรรค์
ให้เกิดสังคมพลเรือนที่เข้มแข็ง ที่จะต่อสู้กับระบบ
ทุนนิยมในสังคมไทย โดยมุง่ เสริมการพัฒนาสังคม
ให้เติบโตและมีรากเหง้ามาจากวัฒนธรรมไทย หรือ
วัฒนธรรมพื้นบ้าน มุ่งเน้นมิติทางจิตวิญญาณและ
ศาสนธรรมในวิถีชีวติ ของมนุษย์ บนพื้นฐานทาง
พระพุทธศาสนา ให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าง
ปราศจากอหังการมมังการ เชื่อมโยงประยุกต์ใช้
ศาสนาเข้ากับการรับใช้สังคม โดยหลักอหิงสา มี
ผลงานผ่านข้อเขียนและการพูดจาปราศรัยทั้ง
ภายในประเทศและนานาชาติอย่างไม่เกรงกลัว
อำานาจใด ๆ
“ความกลัวเป็นทุกอย่าง แต่ถ้าเราฝึกฝน
ท�ามันบ่อย ๆ ก็จะกล้า อย่าไปพูดว่าไม่กลัว ทุก
คนมีความกลัวเป็นเจ้าเรือน ผมก็กลัว แล้วแต่
ว่าใครกลัวมากกลัวน้อย เวลาไม่เคยก็กลัวมาก
เวลาเคยแล้วก็กลัวน้อยหน่อย ตอนผมเข้าคุก
ครั้งแรกก็กลัวจะตายห่า พอเข้าบ่อย ๆ ก็ชัก
คุ้น ชักสบาย
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แม้จะอายุย่าง๘๔ ปีแล้ว
แต่ ส.ศิวรักษ์ ยังมีบทบาท
ในฐานะนักพูด นักเขียนและอาจารย์พิเศษ
มีบทบาทในสมาคมและมูลนิธิต่าง ๆ
นอกจากนี้ ยังได้ร่วมในองค์กรทางศาสนา
และองค์กรเอกชนที่มีบทบาทเพื่อการพัฒนา
ล้วนแต่เป็นงานเพื่อเปลี่ยนแปลงพัฒนาสังคมไทย
ให้ดีขึ้น
ผมได้เปรียบเพราะเป็นชนชั้นบน เข้าคุกก็
อยู่ห้องแอร์อย่างดี ผมได้ประกัน คนอื่นท�าไม่
ได้ ผมว่าสังคมไทยเสียมากตรงนี้ ผมเกิดมา
ได้เปรียบ เพราะสังคมไทยเป็นสังคมศักดินา
กEหมายไม่เท่าเทียม ผมจึงต่อสู้เพื่อสิ่งนี้ ผม
จะต่อสู้เรื่องโครงสร้างอันอยุติธรรมนี้”
แม้แต่วงการศาสนาเมืองไทยในยุคกาลนีท้ ี่
กำาลังตกตำ่าเสื่อมตำ่าอย่างมาก ส.ศิวรักษ์ ก็ได้ให้
แง่คิดไว้อย่างสำาคัญ
“พระต้ อ งมี ค วามละอายเป็ น เจ้ า เรื อ น
มิฉะนั้นก็เรียกว่าเป็นอลัชชี แม้อาบัติเล็กน้อย
ก็ต้องปลง บางเรื่องปลงอาบัติไม่ได้ เช่น พระ
จับ เงิน จับ ทอง แต่ พ ระสมั ย นี ้มี เ งิ น ทองกั น
มากมาย ว่าที่สังฆราชก็มีรถยนตร์ไม่รู้กี่คันและ
ยังอยากเป็นสังฆราชอีก เลวถึงขนาดนี้แล้ว
เวลานี ้ คนก็ หั น ไปนั บ ถื อ ศาสนาใหม่ กั น หมด
แล้ว อยากไปเข้าเทสโก้โลตัสมากกว่าไปวัด เข้า
ร้านเซเว่นฯทุกแห่งหน ไม่ไปวัด และทีส่ �าคัญ
คณะธรรมกายหนุนบริโภคนิยมเต็มตัว มีคนไป
วัดธรรมกายเยอะเลย เพราะคุณสามารถซือ้
สวรรค์ซ้ือนิพพานได้ นี่คอึ ลักษณะทุนนิยม อันนี้
เป็นสัทธรรมปฏิรูป ท�าให้พุทธศาสนาเสื่อมเสีย
ท�าให้สัจธรรมของพระพุทธเจ้าเสื่อมเสีย ขณะ

เดียวกันคณะสงฆ์สว่ นใหญ่ ก็ไปกับวัดธรรมกาย
ด้วย รัฐบาลก็ไม่เอาไหน ไม่ตัดสินใจให้เด็ดขาด
บ้านเมืองถึงวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้”
แม้จะอายุย่าง๘๔ ปีแล้ว แต่ ส.ศิวรักษ์ ยัง
มีบทบาทในฐานะนักพูด นักเขียนและอาจารย์
พิ เ ศษ มี บ ทบาทในสมาคมและมู ล นิ ธิต ่ า ง ๆ
นอกจากนี้ เขายังได้ร่วมในองค์กรทางศาสนา
และองค์กรเอกชนที่มีบทบาทเพื่อการพัฒนา ล้วน
แต่เป็นงานเพื่อเปลี่ยนแปลงพัฒนาสังคมไทยให้
ดีขึ้นซึ่งก็เป็นงานที่ยากมากที่สุดงานหนึ่ง ถ้าไม่
เริม่ ต้นเปลี่ยนแปลงที่ตนเองก่อนตามหลักของ
พระพุทธศาสนา
“การเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ใช่เรื่องเล็กๆ
เปลี ่ย นตั ว เรายากที ่สุ ด แต่ ถ ้ า เปลี่ ย นแปลง
ตัวเองได้แล้ว เปลี่ยนความเกลียดให้เป็นความ
รั ก เปลี ่ย นความหลงให้ เ ป็ น ความรู ้ ร อบรู ้
จริงเป็นพื้นฐาน พอเริ่มเปลี่ยนอันนี้ แล้วเรา
ก็หากัลยาณมิตร เพื่อนฝูงที่พร้อมจะเปลี่ยน
เริ ่ม จากสองคนและเพิ ่ม มากขึน้ ๆ คนเราก็
สามารถจะเปลี่ยนโลกได้ และส�าคัญที่สุดต้อง
เปลี ่ย นจากข้ า งในก่ อ น แล้ ว จึ ง เปลี ่ย นข้ า ง
นอก พระพุทธเจ้าทรงเปลี่ยนพระองค์เองก่อน
เปลี่ยนจากคนที่เห็นแก่ตัวเป็นคนไม่เห็นแก่ตัว
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๐ เมษายน ๒๕๕๙

•
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คนไทย ๓ คน ที่ดำารงชีวิต
ในโลก ได้กระทำากรรมกิริยา
หรืองานการต่าง ๆ
นับองค์รวมแล้วเป็นประโยชน์
มีคุณค่าจริงต่อสังคมอย่างยิ่ง
ตามสัจจะแห่งสัจจะ
ตามความจริงแห่งความจริง
ไม่มีใครสามารถบิดเบี้ยวสัจจะ
หรือแปลงแปรสัจจะ
ที่แต่ละคนทำาจริงได้
เป็นพุทธะ ผูร้ ู้ ผูต้ ่นื ผูเ้ บิกบาน มีชวี ติ เป็นไปเพื่อ
เกื้อกูลผู้อื่นสถานเดียว
แต่ถ้าเรามุ่งหาความสุขใส่ตัวสถานเดียว
เราจะมีความทุกข์มาก ชีวติ ผมเมื่อเปรียบเทียบ
กับคนที่เขาเดือดร้อน ผมดีกว่าเขาเยอะ เพราะ
ฉะนั้นถ้าผมได้รับใช้ ได้เกื้อกูล ได้ช่วยพวกเขา
ผมก็พร้อมจะช่วย ตลอดชีวิตผมถูกรังแกน้อย
มาก ไม่ใช่เราไปแส่เพื่ออยากดัง แส่ไปเรื่อย แต่
ผมเห็นว่า ช่วยใครได้ก็ต้องช่วย ที่ส�าคัญคือเรา
ต้องพยายามท�า ไม่ใช่ท�าเพื่อความยิ่งใหญ่ของ
เรา แต่เพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรท�าและเมื่อ
ท�าเช่นนั้นแล้ว มีคนเห็นอยากท�าตามผมมากขึ้น
สังคมไทยก็จะมีดวงตาเห็นธรรมมากขึ้น จะมีคน
กล้ามากขึ้น เมื่อมีคนกล้ามากขึ้น ความกลัวก็จะ
น้อยลง สังคมไทยก็จะเปิดกว้าง สะอาด สว่าง
สงบขึ้น ผมก็ถือว่าผมเป็นจุดเล็ก ๆ จุดหนึ่งที่จะ
ช่วยได้”

สมณะโพธิรักษ์มาประกาศ
เพราะ..เป็นเวลาที่ควรประกาศ

ขอถือโอกาส กล่าวถึง คนดีที่เป็นตรีมูรติของ
ไทย หมายความว่า ฉายาของคนผู้ที่มีกรรมเป็น
ประโยชน์มีคุณค่าต่อสังคม ซึ่งเป็นองค์ ๓
กล่าวคือ คนไทย ๓ คน ที่ได้ดำารงชีวิตอยู่ใน
20
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โลก และได้กระทำากรรมกิริยา หรืองานการต่างๆ
นับองค์รวมแล้วเป็นประโยชน์มคี ณ
ุ ค่าจริงต่อสังคม
อย่างยิ่ง ตามสัจจะแห่งสัจจะ หรือตามความจริง
แห่งความจริง ไม่มใี ครสามารถบิดเบี้ยวสัจจะ หรือ
แปลงแปรสัจจะที่แต่ละคนทำาจริงได้
อาตมาขอใช้คำาว่า.. “บังอาจ” มาเปิดเผยใน
ยุคนี้ กาละนีใ้ นประเทศนี้ ว่าเมืองไทยมีตรีมูรติ
ลงตัว มีคนมีนามนี้ มีพฤติกรรมอย่างนี้ มีบทบาท
ลีลาอย่างนี้จริง เช่น ผูม้ ฉี ายาว่าศิวะ มีฉายาว่าราม
มีฉายาว่าพรหม เมืองไทยมีแล้ว เป็นคุณสมบัตนิ ้นั
จริง และได้ประพฤติมาจริง ทั้งสามท่านนี้อายุเกิน
๘๐ มาแล้ว ได้มีพฤติกรรมในสังคม ยืนยันมาแล้ว
ว่าเป็นเช่นนั้น
แม้แต่ท่สี ดุ คุณสุลกั ษณ์ ศิวรักษ์ นามสกุล ต้อง
มีฉายาบอก ต้องมีอะไรส่อสือ่ ไว้วา่ เป็นคนนี้ อาตมา
รู้ อาตมาก็มายืนยันจริง ตามความจริงใจบอกให้รู้
ว่าประเทศไทย เมืองไทยคือชมพูทวีปแล้ว ก็ไม่ได้
พูดโดยเดาๆ โดยไม่มีเหตุปัจจัย โดยไม่มีหลักฐาน
เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ ไม่ใช่เรื่องเล็ก จะพูดพล่อยได้
อย่างไร อย่างนี้เป็นต้น อื่น ๆ อาตมาก็ค่อย ๆ พูด
ค่อย ๆ เปิด ค่อย ๆบอกไป
สิ่งเหล่านี้อาตมาบอกให้ผทู้ ่พ
ี ยายามมีจติ ใจ
จะช่วยสังคมประเทศชาติ ให้รู้ว่าประเทศไทย
เราคืออะไร ค่อยๆ ศึกษาไป ผิดถูกอาตมารับ-

ตอนนี้ถึงวาระแล้ว
ก็ต้องบอกสังคม
ตรีมูรติ มีทั้งพระศิวะ
พระราม พระพรหม
เป็นพระผู้สร้าง เป็นเชื้อไข
ของพระเจ้าทั้งนั้นแหละ
มาสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม
มาทำางานรับใช้สังคม

ผิดชอบแต่ผู้เดียว อาตมามั่นใจว่าอาตมาทำาสิ่ง
ทีถ่ กู ต้องและสมควรจะทำา ไม่ใช่ว่าอาตมาพึง่
รู้ อาตมารู้มานานแล้วแต่ยังไม่ถึงเวลาจะเปิด
เผย อาตมาก็ไม่เปิดเผย ถึงเวลาเปิดเผยอาตมา
ก็เปิดเผยไป อย่างนี้เป็นต้น เพื่อที่จะให้รู้ตัว
และช่วยกัน ถ้าเข้าใจและเห็นว่าดี มาช่วยกัน
ส่งเสริมกัน อย่ามาทำาลาย
อาตมาสงสารคุณสุลักษณ์ นานมาแล้วก็ไม่
ได้พยายามที่จะแสดงออกหรือส่งเสริม ตอนนี้ถึง
วาระแล้วก็ต้องบอกสังคม ตรีมูรติ มีทั้งพระศิวะ
พระราม พระพรหม เป็นพระผู้สร้าง เป็นเชื้อไข
ของพระเจ้าทั้งนั้นแหละ มาสร้างประโยชน์ให้แก่
สังคม มาทำางานรับใช้สังคม
คุณสุลักษณ์เสียสละ มีบุคลิกหรือมีสิ่งที่เป็น
ของตนเอง จะต้องมาทำาหน้าที่ปราบปรามผู้ผิด
ปราบปรามผูท้ าำ ไม่ดี ทำาไม่ถกู ต้อง ไม่วา่ ใครก็ปราบ
ทั้งนั้น จึงไม่ค่อยมีคนชอบ แต่เนื่องจากเป็นผู้มี
ความรู้ มีหลักฐาน มีเหตุผลที่จะมาปราบจึงเอาตัว
รอดได้ สมสัดสมส่วนกับผูท้ ่จี ะทำาหน้าที่เป็นตรีมรู ติ
เป็นผู้เสียสละอย่างยิ่ง
แล้วคุณสุลักษณ์เป็นโพธิสัตว์หรือเปล่า?...
เป็น! แต่คุณสุลักษณ์ไม่รู้ตัวหรอกว่าคุณสุลักษณ์
มาทำาหน้าที่นั้น อาตมาเป็นคนจะต้องมาไข เป็น
หน้าที่ของอาตมา เมื่อถึงเวลาถึงโอกาส อาตมา

ค่อยๆ ทำางานไปตามเวลา ตามวาระ
อาตมาทำ า ด้ ว ยความเข้ า ใจและเชื ่อ มั ่น ว่ า
อาตมาไม่ได้ทำาผิด คนที่ควรยกย่องก็ต้องยกย่อง
แม้แต่กาละที่ยกย่องไม่ได้ อาตมาก็ชะลอมา พอ
กาละที่ควรจะเปิดเผย ควรจะทำา อาตมาก็ทำา
ตามที่ใช้สัปปุริสธรรม ๗ หรือมหาปเทส ๔ ของ
อาตมา อย่างนี้เป็นต้น
เมืองไทยเป็นเมืองพุทธ เพราะคนมีปัญญาที่
พร้อมจะรับสิ่งนี้ จึงมีคนส่วนหนึ่งที่นยิ มชมชอบคุณ
สุลกั ษณ์ ส่วนผูไ้ ม่ชอบก็ดา่ สาดเสีย อาตมาจัดงาน
ยกย่องเชิดชูชาตกาล ๘๔ ปีให้คุณสุลักษณ์ ก็มคี น
ว่าอาตมา ว่าแรง ๆ ว่าหยาบ ๆ ด้วย ว่าจัดให้ทำาไม
ต่าง ๆ นานา คือเขาไม่ชอบคุณสุลักษณ์ อาตมาก็
เข้าใจ ไม่มีปัญหาอะไร ความเห็นแตกต่างได้

เรื่องชื่อบัญญัติภาษามีสถิติ
มีความแน่นอนมั่นคง ถูกต้องลงตัว

พระพุทธเจ้าองค์นี้ชื่อนี้ เกิดที่เมืองนั้น เมือง
นี้ ต้องลงตัวถูกหมดเลย ผู้ที่มีเหตุปัจจัยลึกซึ้งจะ
บอกได้ หรือพยากรณ์ได้เลยว่าคนนี้มีเหตุปัจจัย
พอเพียงจะไปเกิดที่น่ี ชือ่ นี้ ตระกูลนี้ เป็นอันนี้ เช่น
เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระสาวกเบื้องซ้าย เบื้อง
ขวาเป็นต้น ไม่ใช่ความบังเอิญ แต่เป็นเรื่องที่มกี าร
สั่งสมบารมี สั่งสมเหตุปัจจัย แล้วเป็นของจริง ผู้
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๐ เมษายน ๒๕๕๙
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ใดที่สั่งสมบารมี เสร็จแล้วได้บารมีนั้นๆมา แล้วก็
ลงตัวกัน แม้จะเป็นสถานที่ เป็นเวลา เป็นชื่อ เป็น
นาม เป็นโคตรเป็นตระกูลจะลงตัวหมด เป็นเรื่อง
ที่เกินจะคิด แกล้งเอาไม่ได้ ทำาเล่นเอาไม่ได้ ต้อง
เป็นเหตุปัจจัยที่แท้จริง ลงตัวจริง จึงจะเป็นไปได้
ทำาไมอาตมารู้ว่าคนนี้ชื่อนี้คืออันนี้ อาตมา
มี ข องอาตมาเอง อย่ า ถามนะ อาตมาไม่ บ อก
คุณหรอก อะไรควรบอกอาตมาถึงจะบอก อะไร
ไม่ควรบอกก็ไม่บอกเพราะยังไม่ถึงเวลา อาตมาก็
ใช้มหาปเทส ใช้สัปปุริสธรรมของอาตมาทำางาน
อย่างนี้เป็นต้น
อาตมาไม่สงสัยและก็ชัดเจนว่า พระพุทธเจ้า
ต้ อ งเกิด ๑๕ คำ่ า เดื อ น ๖ ตรั ส รู ้ ว ัน นั ้น และ
ปรินพิ พานวันนั้น แม้จะมีผเู้ ห็นต่างเห็นแย้ง อาตมา
ก็ไม่ได้งงสงสัยอะไร เพราะอาตมารู้ดีว่าควรเชื่อ
อะไร ควรเข้าใจอะไร และแน่ใจว่าอะไรถูกอะไร
ผิดตามภูมิของอาตมา ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ มันเป็น
เรื่องยิ่งใหญ่ที่จะต้องลงตัวเป็นเช่นนั้น
พระพุทธเจ้าหรือพระมหาโพธิสตั ว์ใหญ่อบุ ตั ิ
ขึ้นมา ประสูติขึ้นมาในโลก แผ่นดินต้องไหว มัน
เป็นเรื่องต้องเป็น มันเป็นเรือ่ งต้องลงตัวเพราะ
ดินนำ้าไฟลม สมมุติต่างๆ นานา ชื่อเสียงเรียง
นามคนนั้นคนนี้ ส่วนนั้นส่วนนี้ พอถึง ยิ่งสูง ๆ
ใหญ่ ๆ ลึก ๆ มันยิ่งยาก ยิ่งหายาก คนที่จะมี
ความน่าทึ่ง มีปาฏิหาริย์ แล้วมันต้องเป็น

“พลูหลวง” ท�านายทายทักดวงชะตา
ส.ศิวรักษ์ ดุจวางเป็นแผนที่ชีวิต

(บางตอนจากหนังสือ ช่วงแห่งชีวิต ของ ส.ศิวรักษ์)

สุลักษณ์ ศิวรักษ์ เป็นคนหนุ่มที่ได้ชื่อว่าเป็น
นักวิชาการที่มีจุดยืนของตนอย่างเหนียวแน่น เขา
สนใจในปรัชญาและรักความเป็นธรรม ไม่เคย
โอนเอนหรือละเว้นต่อสิ่งที่ได้เห็นว่าไม่ถกู ต้อง เขา
จะไม่เปิดโอกาสให้ส่งิ เหล่านั้นลอยนวลอยูไ่ ด้โดยไม่
ถูกตำาหนิ
ดาวพฤหัสบดีกุมลัคนาเป็นสิงห์เกณฑ์ ช่วย
ทำาให้เขามีความมุ่งมัน่ อันแรงกล้าและรักความ
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เป็นธรรมยิง่ ชีวติ สิง่ ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของหนุ่ม
นักคิดแห่งศตวรรษนี้ของไทย ก็คือดาวอังคารกับ
พฤหัสบดีเข้าคู่กันกุมลัคนา ทำาให้เป็นผู้มีปฏิภาณ
ดีเลิศ กล้าพูด กล้าทำา และบางครั้งก็มีโทสจริต
ครอบงำา จนเป็นที่กล่าวขวัญกันว่า เขาเป็นคน
ก้าวร้าว แต่การกล้าในสิ่งที่ควรกล้า การตำาหนิ
ความไม่ดีของบุคคลและของสังคมจะต้องกระทำา
โดยบุคคลที่มิได้ปฏิบัติตนเพลี่ยงพลำ้าให้เขาโจมตี
ตอบแทนได้ บางครั้งการกระทำาเยี่ยงนี้ก็ดูเหมือน
ว่าจะจำาเป็นอย่างหนึง่ ของสังคม มิฉะนั้นก็ไม่อาจ
กระตุ้นความเฉยชาของผู้คนให้กระฉับกระเฉงขึ้น
เปรียบเสมือนบุคคลในครอบครัว ถ้าไม่ลงไม้เรียว
เสียบ้าง ระเบียบของบ้านของตระกูลก็จะคลายตัว
ลงไปและขาดความขลัง
สังคมที่มีความจำาเป็นต้องกระตุ้นกันแรง ๆ
จึงน่าจะมีความจำาเป็นต้องการบุคคลประเภทนี้
ไว้ลงแส้สังคมบ้างเหมือนกัน ดาวพฤหัสบดีที่กุม
ลัคนานั้นเป็นดาวประจำาประเทศไทย ทั้งยังกุม
ลัคนาในราศีสิงห์ของประเทศไทย เขาจึงเป็นคน
ของประชาชน เป็นคนคนหนึ่งที่มบี ทบาทสำาคัญยิ่ง
ของสังคมที่นา่ เอาใจใส่และควรศึกษากันเป็นพิเศษ
สิ่งสำาคัญอย่างหนึง่ ในดวงชาตาของสุลักษณ์
ศิ ว รั ก ษ์ นี ่อ าจมี ผู ้ ส งสั ย ว่ า ทำ า ไมเขาซึ ่ง เป็ น คน
สมัยใหม่จึงชอบเข้าหาพระเจ้า และดูเหมือนว่า
จะรู้อะไรเกี่ยวกับศาสนาอย่างลึกซึ้ง ซึ่งถ้าเราได้
พิจารณาดวงจันทร์ในดวงชาตาของเขาที่ราศีมีน
เสวยฤกษ์ ๒๗ เรวดีเป็นสมโณฤกษ์ คือ จันทร์
เสวยฤกษ์พระ ก็ไม่ควรจะมีอะไรให้กงั ขา คนที่เกิด
ฤกษ์นี้ถ้าไม่ธัมมะธัมโมหรือไม่เข้ามาศึกษาหรือรู้
เห็นอะไรเกี่ยวกับกิจกรรมของสงฆ์อย่างแตกฉาน
น่าจะเป็นเรื่องประหลาดเสียมากกว่า ก็เพราะว่า
เขาเกิดมาภายใต้อิทธิพลของสมโณฤกษ์หรือฤกษ์
พระ ถ้าสังเกตดูจากหนังสือที่เขาเขียน ถ้าเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับศาสนาแล้ว เขาจะเขียนได้ดีเยี่ยม คงจะ
เป็นเพราะว่าเขาเป็นคนของศาสนา และนี่เป็น
ข้อสำาคัญที่ควรสังเกตในการพิจารณาดวงชาตา
ของเขา

ณวมพุ ท ธ

i

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่

ณ เชตวันมหาวิหาร อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตกรุงสาวัตถี ในแคว้นโกศล
ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรม
ดู ก ่ อ นภิ ก ษุ ทั ้ง หลาย มี บุ ค คล ๓ จำ า พวกนี ้
ปรากฏในโลก คือ
๑. บุคคลที่น่าเกลียด
คนบางคนในโลก เป็นคนทุศีล(ทำาชั่วผิดศีล)
มีการกระทำาเลวทราม ไม่สะอาด ความประพฤติ
น่ารังเกียจ มีการงานลึกลับ(ปกปิด) ไม่ใช่สมณะ(ผู้
สงบระงับกิเลส) แต่ปฏิญาณตน(สาบาน)ว่า เป็น
สมณะ ไม่ใช่พรหมจารีบุคคล(บุคคลผู้ประพฤติธรรม
ขั้นสูง) แต่ปฏิญาณตนว่า เป็นพรหมจารีบุคคล ที่แท้
เน่าในภายใน ชุ่มด้วยราคะ(ความกำาหนัดยินดี) เป็น
เหมือนหยากเยื่อ(ขยะมูลฝอย)
บุคคลเห็นปานนี้ ควรเกลียด ไม่ควรร่วมอยู่
ไม่ควรคบหา ไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้ เพราะแม้เราไม่
ถึงกับถือเอาอย่างบุคคลเห็นปานนี้กจ็ ริง แต่กติ ติศพั ท์
ที่ชั่วของบุคคลเห็นปานนี้ ก็จะทำาให้ระบือไปว่า เรา
เป็นผูม้ คี นชั่วเป็นมิตร เรามีคนชั่วเป็นสหาย เรามีคน
ชั่วเป็นเพื่อน เปรียบเสมือนงูที่จมอยู่ในคูถ(อุจจาระ)
แม้งูจะไม่กัดก็จริง แต่ก็เปรอะเปื้อนเหม็นไปด้วยคูถ
๒. บุคคลที่ควรวางเฉย
บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นคนมักโกรธ มาก
ด้วยความแค้นใจ เมื่อถูกว่ากล่าวแม้เพียงเล็กน้อย
ก็ขัดใจ โกรธเคือง พยาบาท ขึ้งเคียด แสดงอาการ

คบคนที่เลว
คบคนเสมอกัน
คบคนที่ดี
คบคนดีกว่า

เลวลง
ไม่เสื่อม
พลันเด่น
ยิ่งดี.

โกรธ แสดงอาการขัดเคือง แสดงอาการทุกข์ใจให้
ปรากฏ
บุคคลเห็นปานนี้ ควรวางเฉย ไม่ควรร่วม
อยู่ ไม่ควรคบหา ไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้ เพราะเขา
จะด่าว่าเรา กล่าวโทษเรา ทำาความพินาศให้เรา
เปรียบเสมือนหลุมคูถ ถูกไม้หรือกระเบื้องกระทบเข้า
ย่อมส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งขึ้น
๓. คนที่ควรร่วมอยู่
บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นคนมีศีล(ปฏิบัติไม่
ท�าชั่วทางกาย-วาจา-ใจ) มีกัลยาณธรรม(ธรรมอัน
ดีงาม ๕ ข้อ คือ ๑. เมตตากรุณา ๒. ประกอบอาชีพ
ในทางที่ถูก ๓. สำารวมในกาม ๔. ซื่อสัตย์ ๕.ระลึก
รู้ตัวทั่วพร้อมไม่ประมาท)
บุ ค คลเห็ น ปานนี ้ ควรร่ ว มอยู ่ ควรคบหา
ควรเข้าไปนั่งใกล้ เพราะแม้หากว่าเราไม่ถึงกับถือ
เอาอย่ า งบุ ค คลเห็ น ปานนี ้ก็ ต าม แต่ ถึ ง กระนั ้น
ชื อ่ เสี ย งที ่ดี ง ามของบุ ค คลเห็ น ปานนี ้ ก็ จ ะทำ า ให้
ระบือไปว่า เราเป็นผู้มีคนดีเป็นมิตร เรามีคนดีเป็น
สหาย เรามีคนดีเป็นเพื่อน
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี่แหละบุคคล ๓ จำาพวกนี้
มีปรากฏในโลก
บุคคลคบคนเลว ย่อมเลวลง
หากคบคนที่เสมอกัน ย่อมไม่เสื่อมในกาลไหนๆ
ยิ่งคบคนที่สูงกว่า ย่อมพลันเด่นขึ้น
ฉะนั้น จึงควรคบคนที่สูงกว่าตน
(พระไตรปิฎกเล่ม ๒๐ “ชิคุจฉสูตร” ข้อ ๔๖๖)
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จะได้บุญใหญ่บุญมากจากธัมมชโยจะต้องใช้เงิน™ซื้อเอา
ถูกหลอกว่า ถ้า “ได้บุญ” ก็คือ ได้รวยยิ่งขึ้น ได้สวยยิ่งขึ้น ได้ดียิ่งขึ้น
ได้หรูยิ่งขึ้น ได้สุขยิ่งขึ้น ซึ่งก็คือการได้สมใจในกิเลสให้มากขึ้นนั่นเอง

ความลับธัมมชโย

โคตรดีหรือโคตรร้ายกันแน่?!
Chuti Jay... จุดต่าง(ของธรรมกาย)มีอยู่
อย่างเดียวครับ ... ขอให้อ่าน 3 รอบ เลยครับ
“ที่วัดพระธรรมกาย เขาฝึกคนให้เอาจริงกับการ
พัฒนาตัวเอง กับการทำาความดี” ครับ หาคำาสำาคัญ
ในประโยคครับ กุญแจอยู่ตรงนั้น คำาว่า “จริง”
ไงครั บ คนที่ นี่ เ ขาเอาจริ ง กั บ ความดี ทุ ก อย่ า ง
ณ จุดนี้ละครับที่มันต่าง ทำาทาน เขาก็ทำาจริง
ก็เ พราะเขาทำ า จริ ง ! เขาจึ ง สามารถสร้ า งวัด
ได้ ใ หญ่ โ ตมโหฬารปานนั ้น ครั บ ...ปั ญ หาของ
วัดพระธรรมกาย คือ พวกเขาพัฒนาศักยภาพของ
ความเป็นมนุษย์ไปได้ไกลเกิน เกินธรรมดาสามัญ
ของมนุษย์พันธ์ุไทย ไปแล้วครับ
VSนพ.มโนชี้วา่ ขณะนี้เรื่องของพระธัมมชโย
นี่ไม่เหมือนคดียันตระ ไม่เหมือนคดีของพระนิกร
ไม่เหมือนคดีของเณรคำา ไม่เหมือนคดีที่ผ่านมา
ทั้งหมดเลย เพราะนี่คือมวลชนจัดตั้งขนาดที่ใหญ่
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ที่สดุ ของประเทศไทยทีเ่ คยเห็นมา และมวลชนอันนี้
ได้กลืนทรัพยากรบุคคล เงิน เวลาของคนจำานวนมาก
เขาทำาบุญกันหมดเนื้อหมดตัว จะบอกว่าทำาบุญ
ด้วยความเต็มใจก็ตามเถอะ แต่น่นั เป็นการเบียดเบียน
วัดนีก้ จ็ ะโตไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด แล้วก็จะมีอิทธิพลทางการเมื อ งอย่ า งมโหฬาร แล้ ว ในขณะนี ้
เราเป็นห่วงกันครับว่าจะเกิดการกินรวบประเทศไทย!
(รายการตอบโจทย์ ไทยพีบีเอส ๒๒ ก.ค.๕๘)

ทำาไมธรรมกายจึงโคตรดี?
โดย.....Chuti Jay

ก่อนเริ่ม แนะนำาตัวชัดๆ ครับ ผมเป็นลูกศิษย์
วัดพระธรรมกายหรือเปล่า ? ตอบครับ ผมศิษย์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เชื่อในกฎแห่งกรรมครับ !
เชื่อว่า ทำาดี ได้ดี, ทำาชั่ว ได้ชั่ว ! เข้าเรื่องครับ

สะอาดตั้งแต่โถส้วมยันที่นอน หัวจรดเท้า เสื้อผ้า
ทุกอย่างต้องสะอาด เรียบร้อย และความประพฤติ
ต้องมีวินัย ... ก็คนที่มันมีวินัย ที่ฝรั่ง ญี่ปุ่น เข้า
มี กั น ละครั บ มี ค นไทยพั น ธ์ มุ ี ร ะเบี ย บวิ นั ย ที ว่ ั ด
พระธรรมกาย !!! … ก็ในเมื่อทรัพยากรแรก คือ
มนุษย์ มันได้คุณภาพขนาดนั้นแล้ว ... ผมไม่สงสัย
เลยว่าทำาไมวัดพระธรรมกายจึงสามารถทำางาน
พระศาสนาระดับประเทศ ระดับโลกได้ ระดับที่
ชาวบ้านตะลึงอยู่เรื่อย ! แล้วคนทั้งประเทศไทย
ที่สบายสบายคือไทยแท้ ก็ไม่เข้าใจว่า ... ทำาได้
ยังไง ? ... แล้วเราก็ทำาความเข้าใจ หรือเชื่อเอา
ง่ายๆ ตื้นๆ ว่า... ที่เห็นมากันเยอะๆ เนี้ยะจ้างกัน
มา !!! ผมถึงไม่สงสัยอีกละครับว่าทำาไมประเทศไทย
ไชโย จึงอยู่ในโลกที่ ๓ นิรันดร์! พูดแบบนี้เหมือน
ด่าตัวเอง เปล่าครับ! ผมพูดความจริงที่ผมเห็น ไม่
ได้รู้สึกว่าเป็นคำาด่า!
เรื่องของความสะอาด มีระเบียบ มีวินยั แปลให้
เห็นชัด มันก็คอื ศีล นั่นแหละครับ ผมถามสั้นๆ ครับ
ซึ่งแม้แต่แมว มันก็ตอบได้ ถาม: คนมีศลี ดีไหมครับ? ...
คุณก็ตอบได้ครับ !
คราวนี้... แล้วไอ้เรื่องสอนผิด สอนเพี้ยน สอน
บิดเบือน นั้นล่ะ ข้อนี้ผมเห็นนักวิชาการ แต่ละ
คนออกมาแสดงความคิ ด เห็ น ก่ น ด่ า วิจ ารณ์
กั น ซะมั น ปาก! ผมขอถามอย่ า งไม่ เ ข้ า ข้ า งวั ด
พระธรรมกายนะครั บ ... เอาคำ า ถามในฐานะ
ชาวบ้ า น! กั น เลย - ที บ่ อกว่ า ธรรมกา ไม่ มี
หลั ก ฐานในพระไตรปิ ฎ ก ไม่ มี อ ยู ่ ใ นพระพุ ท ธศาสนา ถาม : คุ ณ ไปอ่ า น ไปค้ น ไปศึ ก ษา
มาดีแล้วเหรอครับ ... ผม : ก็แล้วทำาไมผมเห็น
มี ห นั ง สื อ หลั ก ฐานธรรมกายในพระไตรปิฎก
เล่มเบ้อเร่อ ออกมาโชว์ในห้องสมุดได้ละครับ
ไปหาอ่านเอานะครับ ...ผมไม่ ไ ด้ อิ น อะไรกั บ พระ
ไตรปิ ฎ กมากหรอกครั บ แค่ เ ป็ น พวกพอใจหา
ความจริงด้วยตัวเอง ผมเบื่อจะเชื่อพวกสื่อ พวก
นั ก วิช าการ วิช าเกิ น พวกอวดตั ว ข่ ม ท่ า น โอ่
ว่ า รู ้ ม ากรู ้ ดี เรี ย นจบนู ้ น จบนี ้ สู ง ส่ ง เหลื อ เกิ น
แต่ที่ตัวรู้มาผิดทั้งเพ! แล้วก็อาศัยฐานะวุฒิการ

๑. วัดพระธรรมกายสอนอะไร ? คำาถามนี้จะ
ตอบว่า ทำาไมคนจึงมาวัดพระธรรมกายอย่างต่อ
เนื่อง และมากมายขึ้นเรื่อย ๆ หลัก ๆ เลยครับ ที่
ผมจับประเด็นแบบค้นอดีตย้อนหลัง ๔๖ ปี
๑.๑ สอน ๓ เรื่องครับ ทานและอานิสงส์
ของการให้ทาน ศีลและอานิสงส์ของการรักษาศีล
สมาธิและอานิสงส์ของการเจริญสมาธิ
๑.๒ สอนตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง
สอน คือ อนุปุพพิกถา คือ การแสดงธรรมตาม
ลำาดับ เพื่อขัดเกลาอัธยาศัยของผู้ฟังให้พร้อมรับ
ธรรมะขั้นสูงขึ้นตามลำาดับ มี ๕ ประการ ๑. ทาน
กถา กล่าวคือ ทาน หมายถึง ชี้แจงแสดงคุณ
เรื่องการให้ทานและอานิสงส์ของการให้ ๒. สีล
กถา กล่าวคือ ศีล หมายถึง อธิบายให้เข้าใจคุณ
เรื่องการรักษาศีลและอานิสงส์ของการรักษาศีล
๓. สัคคกถา กล่าวคือ สวรรค์ หมายถึง การสาธยาย
คุณเรื่องสวรรค์ซงึ่ เป็นผลที่ได้รับจากการให้ทาน
รักษาศีล เป็นต้น (ข้อ ๓ นี้ ... ผมขอตัง้ ประเด็นอย่าง
นี้นะครับว่า...สำาหรับคนที่กน่ ด่าว่า...วัดนี้เอาสวรรค์
มาล่อ!!!...แล้วคุณ...จะว่าอย่างไรในกรณี อนุปุพพิกถาครับ...พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ...ขอให้
คิดให้ด!ี !! ... ผมไม่เคยเข้าข้างใครครับ ... ผมว่าตาม
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า !!! ) ๔. กามาทีนวกถา กล่าว
ถึงโทษแห่งกาม หมายถึง การพรรณนาโทษเรื่อง
ของกามว่า แม้จะเป็นความสุขแต่ก็มีความทุกข์
เจือปน ๕. เนกขัมมานิสังสกถา กล่าวถึงอานิสงส์
แห่งการออกจากกาม หมายถึง การพรรณนา
ถึง การออกจากกามและอานิ ส งส์ ว ่ า เป็ น ความ
ปลอดโปร่ง เพื่อน้อมใจให้เกิดฉันทะในการแสวงหา
ความสุขแท้จริง คือ ความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติ
ธรรมเจริญสมาธิภาวนา
ส่ ว นรายละเอีย ดการสอนนั ้น เขาแจงกั น
ละเอียดจริง ๆ ครับ ด้วยตาและด้วยใจที่ผมเฝ้าดู
มา ... นับตั้งแต่เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วย
เจ้าอาวาส เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร สาธุชน ..... จะ
ให้ความสำาคัญเรื่องความสะอาด ความมีระเบียบ
และมีวินัยอย่างเข้มข้น สะอาดขนาดไหน? เอาว่า
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อย่างเดียวครับ ... ขอให้อ่าน ๓ รอบเลยครับ
“ที่วัดพระธรรมกายเขาฝึกคนให้เอาจริงกับการ
พัฒนาตัวเอง กับการทำาความดี” ครับ หาคำา
สำาคัญในประโยคครับ กุญแจอยู่ตรงนั้น คำาว่า
“จริง” ไงครับ คนที่นี้เขาเอาจริงกับความดีทุก
อย่าง ณ จุดนี้ละครับที่มันต่าง และมันเป็นเรื่อง
ราวยาวเป็นมหากาพย์ถงึ วันนี้ และไม่รวู้ ันหน้า วัน
ไหน จะเข้าใจกันได้ ระหว่างคนไทยสบายสบาย
อะไรก็ได้คือไทยแท้ กับคนไทยพันธ์ุที่มีระเบียบ
วินัยและจริงจังกับการทำาดีแบบสาธุชนคนวัดพระ
ธรรมกาย !! ผมนั่งดู นั่งชม ก็เพลียจิตแทนครับ
ทำาทาน เขาก็ทำาจริง ก็เพราะเขาทำาจริง ! เขาจึง
สามารถสร้างวัดได้ใหญ่โตมโหฬารปานนั้นครับ
ผมไปพูดไปคุยกับหลายคน (คุยด้วยทั้งหมดไม่ไหว
หรอกครับ มากันเป็นแสน!!!) …

ศึกษามาพล่ามให้ชาวบ้านฟัง ... ระวังนะครับ วจี
กรรม! ก็มีนรกรองรับของมันนะครับ (ผมว่าตาม
ไตรภูมินะครับ ไม่ได้ว่าตามใครทั้งสิ้น)
- นิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตา !!! ผมถาม
จริงๆ เถอะครับ คุณเคยไปหรือยัง? ... ผมมีวิธีแก้
ง่ายๆ ครับสำาหรับคนไทยทัง้ ประเทศ ... ที่กำาลัง
บ้าบอเสียสติเถียงกันเรื่องนี้ คือ เราต่างก็ยังไม่มี
ใครไปนิพพาน ... เราก็มาพิสูจน์ด้วยกันไงครับ
หุบ ปากซะ! แล้ ว ก็ ทำ า ตามที ่พ ระพุ ท ธเจ้ า ท่ า น
สอนไว้ ... อะไรล่ ะ ครั บ ก็ ทำ า ทาน รั ก ษาศี ล
นั่งสมาธิ บำาเพ็ญมรรคมี อ งค์ ๘ .... ปฏิ บั ติ ! !!ครั บ
ไม่ ใ ช่ ม านั ่ง เถีย งกั น ! ผมไม่ เ ข้ า ข้ า งใครครั บ
ผมดู จ ากการกระทำ า ... คนที เ่ ที ย่ วด่ า เขาเนี ย้ ะ
... มั น เคยทำ า คุณ ประโยชน์ อ ะไรให้ ป ระชาชน
ชาวบ้ า น สั ง คม ประเทศชาติ บ ้ า งไหมครั บ ?
ครั้งหน้านะครับ เพื่อความดูดีมีปัญญา ดูเป็น
คนมีวัฒนธรรม อารยธรรม มีเหตุผล ถ้าได้ยิน
คำาว่าวัดพระธรรมกาย ... ถามหาผลงานของเขา
ก่อนไหมครับ ดูก่อนว่าเขาสร้างความดีให้พี่น้อง
ในชาติ ให้กับแผ่นดิน เท่าไหร่แล้ว ? พูดแบบนี้ก็
บอกว่าผม Bias !!! ไม่ครับ ... คือ ผมแค่อยากบอก
ว่า ก่อนจะด่าใครๆ ตามที่เขาว่ามา... ถามเขาก่อน
สัมภาษณ์เขาหน่อย ทำาความรูจ้ กั กับเขาด้วยตัวเรา
เองก่อนดีกว่าครับ ที่วา่ นี้ ... ไม่ใช่วา่ สงสารวัดพระ
ธรรมกายหรือคนธรรมกาย ครับ แต่ผมสมเพชคน
ที่หลับหูหลับตาเชื่อสื่อ เชื่อคนพาล เลยจะพาน
พากันไปตกนรกซะ ไม่ทันได้ดูตาพระตาคน
ว่าเรื่องการสอนกันต่อครับ อย่างที่ผมบอกละ
ครับ มีแค่ ๒ ประเด็นใหญ่ๆ ข้างต้น ๒ หลักใหญ่
นั้นถูกนำามาสอนผ่านรูปแบบการอบรมในโครงการ
ต่างๆ ที่มเี ป็นร้อยๆ โครงการครับ ทั้งโครงการ
บวชพระ, บวชเณร, บวชอุบ าสก, บวชอุบ าสิกา, โครงการอบรมครู, นั กเรีย น, นั กศึ ก ษา
จะกี่โครงการ... ผมไปค้นไปหาไปอ่ า นไปดู ม าหมด
ละครั บ .... เนื ้อ หาสาระก็ ไ ม่ พ ้ น ๒ หลั ก
นี ้! !! แล้วมันต่างกับกระบวนการอบรมสั่งสอน
คนของสถาบัน อื ่น ๆ ยั ง ไง? จุ ด ต่ า งมี อ ยู ่
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พวกเขาตั้ ง ใจสร้ า งวัด เอาไว้ ใ ห้ เ ป็ น พุ ท ธ
หลั ก ฐาน ให้ ค นอี ก ๑๐๐ ปี ๕๐๐ ปี ๑,๐๐๐
ปี ข้ า งหน้ า ได้ ม าศึ ก ษาหลั ก ธรรมะคำ า สอน
ของพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ครั บ เขามองไกล
Hight Primium ไปนู้นแล้วครับ มันทำาให้ผม
คิดครับว่า ... ปัญหาของวัดพระธรรมกาย คือ
พวกเขาพัฒนาศักยภาพของความเป็นมนุษย์ ไปได้
ไกลเกิน เกินธรรมดาสามัญของมนุษย์พันธ์ุไทย
ไปแล้วครับ... และมันก็เป็นปัญหาตรงที่ว่า... พวก
เขาไม่สามารถสื่อสารถ่ายทอดแนวความคิด วิถี
แห่ ง การพั ฒ นาของพวกเขาให้ สั ง คม Get ได้
ครับ ... มันก็เหลือวิธีเดียวคือต้องเข้ามาดู มา
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รู้มาศึกษาด้วยตัวเอง ซึง่ คนที่มาก็เข้าใจได้ ไม่
ยากครับ เพราะระบบในวัดพระธรรมกายไม่มี
อะไรซับ ซ้ อ นเลยครั บ ทุ ก อย่ า งเป็ น ระบบ มี
ระเบียบ มีเหตุผลรองรับชัดเจนทุกอย่าง แต่คน
ส่วนใหญ่ละครับ ! ที่นั่งอ่านแค่หนังสือพิมพ์ ดูทีวี
ที่บ้าน !!!.... ฯลฯ
Chuti Jay07/03/59 https://www.youtube.com/
watch?v=sKpGc_NUrac&feature=youtu.be

ทำาไมธรรมกายจึงโคตรร้าย?
คุณ Chuti Jay ได้ยกประเด็นสำาคัญที่ธรรมกาย
มีความต่างจากทั่ว ๆ ไปก็คอื “จริง!” คนธรรมกาย
ปฏิบัติจริงและเอาจริงกว่าสำานักทั่วไป ก็แสดงว่า
ย่อมเข้าถึงความจริง ได้ความจริงและมีความจริง
กว่าที่อื่น ๆ เช่นกัน
“ใครอยู่ที่วัดพระธรรมกาย จะทราบว่า ถ้า
ใครเอาเงินมาถวายแล้ว เจ้าอาวาสไม่ทราบ
เป็นไปไม่ได้” (ดร.นพ.มโน เลาหวณิช)

คุณศุภชัย ศรีศุภอักษร นำาหลวงพ่อ
ธัมมชโย เยี่ยมชมกิจการสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี
เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๗
ภาพ http://pantip.com/
topic/30711330

ดังนั้น ใช้ความจริงประเด็นเดียวก็เพียงพอที่จะ
พิสจู น์วา่ ธรรมกายถูกหรือผิด เพราะถ้าจริงเสียแล้ว
อะไรๆ ก็ยอ่ มดี ย่อมถูกต้องไปหมด แต่ถา้ เริ่มมาจาก
ไม่จริงเสียแล้ว ต่อให้มคี นมากมายทั้งโลกเชื่อถือ
เช่นเชื่อว่าโลกแบน จำานวนคนมากมายทั้งโลก
เหล่านั้นก็จะเอามาอยูเ่ หนือความจริงแม้มเี พียงแค่
คนเดียวไม่ได้
สิ่งจริงสำาคัญที่ต้องพิสูจน์ก็คือ ๑.คนสอน
๒.คำาสอน
คนสอนขึ้นเป็นเบอร์ ๑ ของธรรมกายคือ

ธัมมชโยนั้นจริงแค่ไหน? โดยดูได้จาก..ผิดจริงไหม?
และกล้าพิสูจน์ความจริงไหม?
น่าแปลกใจว่า สิง่ ผิดของธัมมชโยทีพ่ ดู กันมัน
สนั่นเมือง (talk of the town) คุณ Chuti Jay กลับ
สั่งให้ทุกคนหุบปาก แต่ตัวเองกลับพรำ่าพรรณนา
แต่สิง่ ดีเลิศประเสริฐศรีทีห่ ลงเชือ่ ว่าธรรมกาย
มีตั้งมากมาย แต่กลับไม่ยอมพูดถึงข้อกังขาที่ผู้คน
ทั่วบ้านทั่วเมืองติดใจว่า ธัมมชโยได้ทำาปาราชิก
หรือไม่? ซึ่งเป็นการกลบเกลื่อน หลบเลี่ยง ไม่
ต่างจากหลวงพ่อ หลวงพีท่ ท่ี าำ ปาราชิกกับสีกา มัก
จะยกคุณงามความดีของตัวเองขึ้นมาพรรณนา
กลบเกลื่อน ทั้ง ๆ ที่ควรจะตอบโจทย์ว่า ตัว
เองได้ ทำ า ปาราชิ ก จริ ง หรื อ ไม่ ? แม้ แ ต่ สื อ่ ของ
วัดธรรมกายเองที่พยายามทำาอออกมาชี้แจงสังคม
ก็ยังต้องแต่งเรื่องราวออกมาหลอกลวงลูกศิษย์
ให้ พ ากั น เข้ า ใจว่ า ปั ญ หาที่ ดิ น นั น้ เกิ ด จาก
ญาติโยมเขาตั้งใจถวายหลวงพ่อ จึงต้องใส่ชื่อ
ของหลวงพ่อ เขาไม่ได้ให้วัด ซึ่งเป็นคนละเรื่อง
คนละประเด็นที่อัยการ -ดีเอสไอ - และสำานักผู้
ตรวจการแผ่นดิน ต่างเห็นตรงกันว่า ธัมมชโยเอา
เงินวัดไปซื้อที่ดิน (ที่มีทองคำา) แล้วกลับมาใส่ชื่อ
ของตัวเองเป็นผู้ครอบครอง มันเป็นการยักยอก
ทรัพย์ท่เี ห็น ๆ กันอยูแ่ ล้ว ถ้ามีเจ้าอาวาสวัดไหนทำา
ก็ย่อมถูกจับปาราชิกไปตั้งนานแล้ว แต่น่าสงสาร
ลูกศิษย์วดั ธรรมกายทีไ่ ม่รู้ความจริงว่าหลวงพ่อ
ทำาผิดอะไร? ทั้ง ๆ ที่สังคมภายนอกเขารู้กันหมด
แล้วว่าสมภารแอบกินไก่วัด
ทั้ ง โกหกคำ า โตที ่ศ าลธั ญ บุ รี ไ ด้ บั น ทึ ก ไว้ เ ป็ น
ลายลักษณ์อักษรคือ ธัมมชโยไม่รู้จักนายศุภชัย
เป็นการส่วนตัว ทั้งๆ ที่ ๒ คนนี้ไม่ต่างอะไรกับ
คอหอยกับลูกกระเดือก ทีร่ ว่ มไม้รว่ มมือสนับสนุน
กันตลอดมาอย่างยาวนาน
และเมื ่อ ได้ ไ ปโกหกคำ า โตที ่ศ าลจนปรากฏ
เป็นข่าวไปทั่วแล้ว จึงเกิดขวัญหนีดีฝ่อที่จะไป
พบดีเอสไอ เพราะโกหกคำาโตครั้งแรกยังคาคอ
อยู่ ถ้าไปครั้งที่ ๒ ก็จะคาคอหนักขึ้นไปอีก ซึ่ง
ถ้าคนเรามีความจริง ก็จะไม่กลัวกับการเผชิญ
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๐ เมษายน ๒๕๕๙
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ความจริง หรือกล้าไปยืนยันความจริง แต่นี่
เพราะไม่มีความจริงจึงไม่กล้าไปแสดงความจริง
นี่แค่เรื่องง่ายๆ อย่างการรูจ้ กั นายศุภชัย ก็ยงั กล้าโกหก
ไม่มคี วามจริง แล้วเรื่องยาก ๆ ที่พิสูจน์ไม่ได้ เช่น
รู้จักสตีฟ จ็อป ว่าตายแล้วไปอยู่ที่ไหน? หรือ
สามารถถวายข้าวให้กับพระพุทธเจ้าได้แต่เพียง
ผู้เดียว ทั้งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่า การ
ปริ นิ พ พานของท่ า นจะดั บ สู ญ สนิ ท ไม่ มี ใ ครจะ
เห็นท่านได้อีก แล้วพระพุทธเจ้าจะกลับมาฉันข้าว
อีกใหม่ได้อย่างไร? ยิง่ เป็นการโกหกคำาโตแบบ
go so big (ไปกันใหญ่ !)
มี คำ า โบราณกล่ า วไว้ ว ่ า “ดี อ ยู ่ ที ่ล ะ พระ
อยู่ ที ่จ ริ ง ” เมื่ อ พระไม่ มี อ ะไรจริ ง และกล้ า
พู ด โกหกทั ้ง ๆ ที ่รู ้ อ ยู ่ พระพุ ท ธเจ้ า ตรั ส ไว้
ว่ า คน ๆ นั ้น ย่ อ มทำ า ชั ่ว ได้ ทุ ก อย่ า ง ความ
เป็ น สมณะของเขาย่ อ มหมดไป เหมื อ นนำ้ า
ที่ไม่เหลือติดก้นกะลาที่ควำ่าไว้แล้ว เมื่อเริ่มต้น
จากพระที่ไม่มีอะไรจริ ง (เป็ น แค่ ค นโกหกที ห่ ่ ม
จีวรไว้เท่านั้น) ทั้งคำาสอน (ปริยัติย่อมอาพาธ) การ
ปฏิ บ ัติ ต ามคำ า สอน(ปฏิ บั ติ จึ ง อาเพศ) และผล
ของคำาสอน (ปฏิเวธย่อมอาภัพ) ประชาชนชาว
ธรรมกายจึง “อาการหนัก” ด้วยประการฉะนี้
พระที ่ทำ า ปาราชิ ก ไปแล้ ว ย่ อ มมี ส ภาพดั ง่
ผู้ปราชัยหรือผู้พ่ายแพ้ เป็นผู้แพ้แก่อำานาจโลภโกรธ-หลง ที ่มี อ ยู ่ ใ นตนอย่ า งสิ ้น ท่ า เป็ น ดั ่ง
ตาลยอดด้ ว นที ่ไ ม่ ส ามารถแตกยอดแตกใบขึ ้น
มาได้อีก ไม่สามารถที่จะทำาให้ชีวิตของตนเจริญ
ก้าวหน้าในธรรมวินัยได้อีกต่อไป (ห้ามสวรรค์
ห้ามนิพพาน ไปนรกลูกเดียว) และเมื่อตัวเองอยู่
ในนรก ก็ย่อมสั่งสอนผู้อนื่ ให้ลงนรกตามไปด้วย
กัน เช่น การทำาทาน พระพุทธเจ้าสอนเพื่อให้
ลดจิตโลภ ผู้ที่ไม่ทำา อาจไม่รู้ว่าจิตโลภคืออะไร
อานิ ส งส์ แ ห่ ง ทานคื อ การลดกิ เ ลส แต่ ถ ้ า ผู ้
ทำาทาน ทำาแล้วได้กิเลสโตขึ้น กิเลสโตขึ้นโลภ
มากขึ ้น นั ่น แหละคื อ ตกนรก ทั้ ง นี้ ทั้ ง นั้ น ก็
เพราะธัม มชโยสอนว่ า ทำ า ทานแล้ ว จะได้ มั ่ง คั ่ง
รำ่ารวย ได้สุขสบายบนสวรรค์ชั้นฟ้ามีวิมาน
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ใหญ่ไว้รอรับ คนที่ไปทำาทานกับธัมมชโยจึงมีแต่มี
กิเลสโลภมากขึ้นทั้งนั้น แล้วยังหลอกว่า ทำาทานกับ
หลวงพ่อแล้วจะได้เจริญก้าวหน้าในอาชีพ มันก็จริง
ที่คนเหล่านั้นจะขยันพากเพียรก็ได้ผลต่อไป เขา
ขยันก็ทำาอาชีพก้าวหน้า เขาก็บอกว่าคุณยิ่งได้มา
มาก ๆ แล้วก็ทำาทานมาก ๆ จะได้มาก ๆ ขึ้นไปอีก
เหมือนคนเล่นหวย จะถูกคนออกหวยบอก
ให้คอยซือ้ อยู่ตลอดกาลนาน เขาจะให้มีหัวหน้า
หน่วยโฆษณาเหมือนขายตรง เป็นวิธีการทุนนิยม
เขาจึงขยายออกไปไม่สิ้นสุดง่ายๆ มันจะแตกเป็น
ปฏิกิริยาลูกโซ่ทับทวี วิธีการเช่นนี้ ทุนนิยมถนัด
คนจะเกิดกิเลส ตกเป็นเหยื่ออย่างนี้ตลอดไป

จงรวย ๆ ๆ เป็นคำาพูดที่ใช้กรอกหูให้ญาติโยม
เพิ่มความโลภใส่จิตใจของตนเองอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน
การตั้งจิตไว้ผิดนี้เป็นความเสียหายยิ่งกว่าโจรฆ่า
โจร (โจรกับโจร หรือไพรีกบั ไพรี พึงทำาความพินาศ
ให้แก่กนั ส่วนจิตที่ตงั้ ไว้ผดิ พึงทำาให้เสียหายยิง่ กว่า
นั้น–พุทธพจน์) ความพินาศนี้ดูได้จากนายศุภชัย
ศิษย์เอกวัดธรรมกาย และสหกรณ์เครดิตยูเนียน
คลองจั่น เพราะความที่อยากจะได้บญ
ุ มากบุญใหญ่
แถมบุญใหญ่ยังได้รับการพยากรณ์ว่า ส่งผลให้
วิญญาณพ่อของนายศุภชัยได้เปลี่ยนจากยักษ์เป็น
เทพบุตรสุดหล่อได้อีกด้วย จึงทำาให้นายศุภชัยไป
ภาพ www.dmc.tv
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เอาเงินสหกรณ์มาทุ่มทำาบุญจนสหกรณ์เจ๊ง แถม
ยังเปิดโครงการให้กัลยาณมิตรที่ทำาบุญจนหมดตัว
แล้วไปกู้หนี้กับวัดมาสะสมบุญมากบุญใหญ่ได้อีก
จึงเท่ากับธัมมชโยกับสาวกที่มาทำาทานนี้ ร้ายยิ่ง
กว่าข้าศึกกับข้าศึกทำาร้ายกัน หรือโจรทำาร้ายโจร
อีก ลงนรกลึกร้ายแรงกว่ามากนัก คำาสอนของ
ธัมมชโยนี้จึงทำาลายศาสนาพุทธได้ร้ายแรงมาก
ส่วนเรื่องการรักษาศีลและอานิสงส์ของการ
รั ก ษาศีล นั้ น ก็ค งต้ อ งดู ว ่ า ทำ า ให้ ก าย-วาจา-ใจ
สะอาดได้หรือไม่? ไม่ใช่แค่ทำาห้องส้วม ห้องนำ้าให้
สะอาด และระเบียบวินัยไม่ใช่ศีล ศีลเป็นเรื่อง
ของแต่ละคนที่มีอิสรเสรีภาพ ยืนยันว่าศีลไม่ใช่
ระเบียบวินัยตายตัว ไม่เช่นนั้นตำารวจ ทหารก็มี
ศีลกันทั้งนั้น ผลของศีลไม่ใช่ระเบียบแต่เป็นผล
ที่จิตใจลดละหน่ายคลายจากสิ่งที่ติดยึดตามศีล
นั้นได้ แล้วจะเกิดความเจริญทางกาย- วาจาใจ เช่ น เบือ้ งต้ น เราไม่ ทำา ร้ า ยใคร แม้ เ ราจะ
ถูกใครทำาร้าย เราก็ไม่ไปทำาร้ายตอบ เราไม่ไปฆ่า
แกงเขาอย่างนั้นจริง ๆ นั่นคือความบรรลุ เพราะ
ใจเป็นประธาน ใจเป็นผูก้ าำ หนด ศีลจึงไม่ใช่ระเบียบ
กฎบังคับ แต่ใจเราต่างหากที่สมบูรณ์แบบ มันไม่คดิ
ฆ่าเขาได้จริง ๆ ศีลเป็นได้ถงึ ใจ (อริยกันตศีล) เป็น
ตถตาแล้ว มีศีลจึงไม่ใช่รักษาแค่กายกับวาจา ศีล
คือความบรรลุบริสุทธิ์สูงสุด เป็นปกติ อัตโนมัติ
ไม่มีอกุศลแม้เล็กน้อยในจิต (วิสุทธิศีล) นี่คือความ
ลึกซึ้งของความมีศีล คุณ Chuti Jay ลองดูว่า
อานิสงส์ของศีลตามพระไตรปิฎก ธัมมชโยเคยเอา
มาสอนบ้างหรือไม่?
ศีลที่เป็นกุศล ย่อมถึงอรหัตผลให้บริบรู ณ์ไป
ตามลำาดับ
๑. อวิปฏิสาร (ความไม่เดือดร้อนใจ)
๒. ปามุชชะ - ปราโมทย์ (มีความยินดี)
๓. ปีติ (ความอิ่มเอมใจ)
๔. ปัสสัทธิ (สงบระงับจากกิเลส)
๕. สุข (แบบไม่บำาเรอตน คือ วูปสมสุข)
๖. สมาธิ (จิตมั่นคง)
๗. ยถาภูตญาณทัสสนะ (ความรูย้ ่งิ ในความจริง)

๘. นิพพิทา (เบื่อหน่าย)
๙. วิราคะ (คลายกิเลส)
๑๐. วิมุติญาณทัสสนะ (ปัญญารู้แจ้งเห็นจริง
ในนิพพาน)
จาก กิมัตถิยสูตร พตฎ. เล่ม ๒๔
จะเห็นได้ว่าถ้าถือศีลได้ถูกต้องแล้วจะเกิด
สมาธิ เกิดปํญญา และเกิดความหลุดพ้นได้ในที่สดุ
ซึ่งเป็นสภาพสมังคีธรรมที่มีความสัมพันธ์เชื่อม
หนุนกัน ไม่ใช่ศีลอยู่ที่การไปขอสมาทานจากพระ
แล้วเอามารักษาแค่กาย วาจา ส่วนสมาธิก็ไปนั่ง
หลับตาสะกดจิต แล้วผนวกกับการเอาโลกธรรม
อามิสมาล่อ สะกดจิตให้เป็นทาสอัตตา โดยไม่รู้ว่า
อัตตา ๓ คืออะไร?
ทัง้ ๑. โอฬาริกอัตตา (อัตตาที่เป็นวัตถุภายนอก
ใหญ่ โ ตหรู ห รา) ๒.มโนมยอั ต ตา (อั ต ตาที ่จิต
ปั้นสวรรค์ ว ิม านหรื อ รู ป ต่ า ง ๆ ขึ ้น มาเองได้
สำาเร็จ) และเข้าไปฝังลึกใต้ก้นบึ้งของจิตเป็น ๓.
อรูป-อัตตา (อัตตาที่หารูปมิได้ เช่น สอนนิพพาน
ผิดๆ) จนสร้างนิพพานเป็นอัตตา แม้ผู้รู้ท้วงติง
ก็ไม่ฟัง เพราะสะกดจิตจนคนเป็นทาส เป็นบริวาร
ที่ปล่อยไม่ไป ต่างกับพระพุทธเจ้าที่สอนให้คนฉลาด
ไม่ตกเป็นทาสโลก ทาสอัตตา ของพระพุทธเจ้านั้น
พาถอน พาล้างทั้งโลกโลกีย์และอัตตา แต่นี่ทำาให้
คนหลงติด หลงจมจนถอนตัวไม่ขึ้น หลอกบุญใหญ่
บุญมาก บุญยิ่งใหญ่เป็นมหัปปิจฉะ (อยากใหญ่ อยาก
มาก) อนันตังไม่มีที่สิ้นสุด เป็นเรื่องน่ากลัวที่สุด
สรุปแล้วทั้งคนสอนและคำาสอนต่างมีทศิ ทาง
เป็นไปเพื่อ โลภ- โกรธ-หลง ในทิศทางเดียวกัน
เดียวกัน แม้อาจจะไม่เห็นเรื่องโกรธมากแต่วา่ เก็บกด
เป็นระเบิดนิวเคลียร์ สักวันหนึ่งก็จะเห็น อย่างที่
หมอมโนเผยเบื ้อ งหลั ง ธั ม มชโยว่ า เวลาโกรธ
ต้องหยิบของเอามาทุม่ เลยนะ นี่คือวิธีการเก็บกด
นั่งสมาธิหลับตาสะกดจิต เก็บกดทั้งสิ้น
เมื่อทั้งคนสอนและคำาสอนไม่ได้เข้าหาความ
“จริ ง ” ที ่เ ป็ น สั จ ธรรมของพระสั ม มาสั ม พุ ท ธ
เจ้ า ผลของคำ า สอนที เ่ ป็ น “บุ ญ ” ก็ ดี หรื อ
สวรรค์ก็ดี จึงเป็นของเก๊ตามไปด้วย ซึ่งใคร ๆ
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๐ เมษายน ๒๕๕๙
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ทุกวันนี้จึงมีคนค้า “บุญ” ขาย “บาป” ค้า “ภพ” ขาย “ชาติ”
คือเอาคำาว่า “บุญ” มาล่อให้กิเลส “โลภบุญ”
ที่เป็นวิมานลอยลมยิ่งๆ ขึ้นไปไม่มีสิ้นสุด

http://1.bp.blogspot.com

ก็รู ้ ก ัน ดี ว ่ า จะได้ บุ ญ ใหญ่ บุ ญ มากจากธั ม มชโย
จะต้องใช้เงินซือ้ เอา แล้วถูกหลอกว่าถ้า “ได้
บุญ” ก็คอื ได้รวยยิ่งขึน้ ได้สวยยิง่ ขึน้ ได้ดียิง่ ขึน้
ได้หรูยงิ่ ขึ้น ได้สุขยิ่งขึ้น ซึง่ ก็คือการได้สมใจใน
กิเลสให้มากขึ้นนั่นเอง
ทุกวันนี้จงึ มีคนค้า “บุญ” ขาย “บาป” ค้า “ภพ”
ขาย “ชาติ” คือเอาคำาว่า “บุญ” มาล่อให้กิเลส
“โลภบุญ” ที่เป็นวิมานลอยลมยิ่งๆ ขึ้นไปไม่มสี ้นิ สุด
ส่วน“บุญ”จริง ๆ แท้ ๆ นั้น เป็นเครื่องมือของ
โลกุตระที่ใช้ “ฆ่า”หรือประหาร “กิเลส” เท่านั้น
เมื่อใช้ “ฆ่า” กิเลสหมดแล้ว “บุญ” ก็ไม่ต้องใช้
อีกแล้วตลอดไปตลอดกาล เป็นคนผู้ “สิ้นบุญ
สิน้ บาปแล้ว (ปุญญปาปปริกขีโณ)” เด็ดขาดแล้ว
เพราะ “บุญ” ได้เข้าทำาการชำาระกิเลสจาก
สันดานสะอาดหมดจดแล้ว (สันตานัง ปุนาติ วิ
โสเธติ)
เมื่อบุญคือการชำาระกิเลส แต่กลายเป็นการ
เพิ่มกิเลส บุญของคุณ Chuti Jay จึงกลายเป็น
บุญเก๊ เมื่อได้บุญเก๊ สวรรค์ก็ย่อมเก๊ตามไปด้วย
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เพราะจิตที่เป็นสวรรค์จริงจะต้องลดกิเลส แต่ถ้า
กิเลสเพิ่มคือสวรรค์เก๊ เป็นสุขขัลลิกะ (สุขหลอก
ที่เกิดจากการได้สมใจกิเลส) จึงเป็นสวรรค์หลอก
และสุดท้ายสวรรค์ของคุณ Chuti Jay ก็ต้องไป
จ่ายเงินให้ธัมมชโยอยู่ดี จึงจะถึงซึ่งดุสิตบุรี
ต้องขออภัยที่ไม่ได้นาำ เอาการพรรณนาคุณของ
วัดธรรมกายลงได้หมดเพราะยังไง ๆ คุณ Chuti
Jay ก็ต้องว่าดีอยู่แล้ว แต่คงไม่ใช่ประเด็นสำาคัญ
ที ่จ ะตั ด สิ น กั น ได้ ว ่ า ถู ก หรื อ ผิ ด เหมื อ นพรรค
การเมืองประชานิยมทัง้ หลาย แม้จะได้เป็นรัฐบาล
แม้จะมี ส.ส. มีสมาชิกมากมายอยู่ทั่วประเทศ
แต่ศาลก็สงั่ ให้ยบุ พรรคประชานิยมได้ หากทำาผิด
กฎหมายรัฐธรรมนูญ วัดธรรมกายก็ไม่ตา่ งอะไรกับ
“ศาสนาประชานิยม” คำาภาวนา “ชิตังเม โป้ง
รวย! ๆ ๆ” งมงายไร้เหตุผลยิ่งกว่าการเมืองประชานิยมเป็นไหน ๆ ต่อให้เผยแพร่ไปทั่วโลกจนถึง
ดาวอังคารก็ย่อมไม่ต่างอะไรกับการเอาศาสนา
ประชานิยม ที่งมงาย มอมเมา และหลอกลวง
ขยายออกไปอย่างไม่สิ้นสุดเท่านั้นเอง

ห ยั่ ง ฟ้ า ท ะ ลุ ดิ น

• ดังนั้น วิมุตตินิยม

ต้องพาคนสนใจแก้ไขควบคุมตัวเอง
ให้หันมาถือเบญจศีลเบญจธรรมเป็นชีวิตจิตใจ ให้เกิดหิริโอตตัปปะ
ปลูกฝังส�านึกดีในสายเลือดจิตวิญญาณให้จงได้
อะไร ๆ ถึงจะดีขึ้นยั่งยืน

ก่อนเดินหน้าประเทศไทย
ต้องจัดให้แสงอรุณ ๗ ส่องเพชรพุทธ
ถือพุทธแท้ๆ ไยแส่หานรก!

วันนี้รฐั บาลกำาลังวางแผนปฏิรปู ๒๐ ปี สร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ด้วยตัวเอง ให้สามารถกลับไป
ทำางานคืนถิ่นฐานบ้านเฮา
เป้าหมายชักจะเข้าท่าดี งานสร้างคนให้มฝี มี อื
เก่งเข้มแข็ง หนีไม่พ้นต้องปฏิรูปศาสนากับการ
ศึกษากันขนานใหญ่ทีเดียว
ลงไปในหมู ่ บ ้ า น ผู้ นำ า ชุ ม ชนคื อ พระกั บ ครู
สังคมล้มเหลวต้องโทษคนสองพวกนี้แหละสำาคัญ
ยังนึกภาพครูรุ่นเก่าก่อนได้ไหม ครูหญิงเสื้อ
ขาว กระโปรงนำ้าเงิน ไม่มีหรอก แต่งแฟชั่นแข่ง
สาวออฟฟิศ ขี่เก๋ง อยู่บ้านหรู กู้เงินผ่อน หนี้ท่วม

หัวเอาตัวไม่รอดถึง ๙๐%
อาชี พ เรื อ จ้ า งเคยมั ก น้ อ ย สมถะ สั น โดษ
เป็นคนจนตัวอย่าง หายเกลี้ยงสิ้นดี ชีวิตพ่อพิมพ์
แม่พิมพ์ชักหน้าไม่ถึงหลัง สอบตกคณิตศาสตร์
แทบหมด แล้ ว จะสอนเด็ ก ให้เป็นผู้นำาพ่อบ้าน
แม่เรือนอีท่าไหน เหลว…
อิณาทานัง ทุกขัง โลเก ความเป็นหนี้เป็นทุกข์
ในโลก
การเอารายได้ในอนาคตอันไม่แน่นอน มาจ่าย
ก่อนวันนี้ มันไม่เป็นไทแก่ตัวเองเพราะเสียสภาพ
คล่อง เกิดขัดข้องต้องเสี่ยงสูญ โดนทวงหนี้ จ่าย
ดอกหัวโต มันสนุกพ่ะย่ะค่ะนักรึ…
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๐ เมษายน ๒๕๕๙
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ผู้คนยากจนเพราะขายไร่นาส่งลูกเรียน สมัย
ผู้เขียนห้าสิบปีก่อน เรียนปริญญาได้มาสองใบ
เสียค่าบำารุงมหาวิทยาลัยปีละ ๔๐๐ ค่าสอบวิชาละ
๔๐ บาท ทุกวันนี้แพงถึงไหน บ่ฮู้
การศึกษาก้าวไกล ใคร ๆ รู้หนังสือดีทั้งนั้น
ทว่าไม่รจู้ กั เบญจศีล-เบญจธรรม ไม่เห็นทุกข์
ในอบายมุข จะเอาแต่สนุกผลาญพร่า กล้าเสี่ยง
ประมาท ไม่กลัวเป็นหนี้ เที่ยวสงกรานต์ทียินดี
เสียสติให้เหล้ากินหัว จนเจ็บตัวพิการตายหลาย
ร้อยหลายพัน มันส์ชิบหายไร้หัวคิดแล้วไง…
ปัญหาเกิดซำ้าซากจากอวิชชาตัณหา แค่เหล้า
ตัวเดียวเอาไม่อยู่ ไม่รจู้ ะงมโง่กนั ทั้งเมืองไปถึงไหน
แล้วจะเอาอะไรมาขับเคลื่อนประเทศไทย จะหลง
เดินหน้าหาอเวจี อบายมุขหก ตกนรกไม่เสร็จ
ซักกะที

กระตุ้นตัณหาพาจนยาก

ก่อนทำาแผนปฏิรูป ๒๐ ปีข้างหน้า น่าจะ
เหลียวหลังสัก ๕๐ ปี ที่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ตั้งแต่ ๒๕๐๔
เช่ น ส่ ง เสริ ม การลงทุ น จากต่ า งชาติ เร่ ง
ส่งออก ถึงวันนี้ได้อะไร นอกจากขายทรัพยากร
แผ่นดินให้หมดไป กลายเป็นเหยื่อหน้าโง่
ในนำา้ มีปลา ในนามีขา้ ว อ่าวไทยเคยจับปลาทู
ปูหอย เป็นอาหารคนจนล้นเหลือ เมื่อแข่งทำาเงิน
เมินเศรษฐกิจพอเพียง ข้าวของอุดมโดนพร่าผลาญ
เกลี้ยง ทิ้งขยะทำาพิษต่อ
ข้ า วไทยเคยดี เ ด่ น ทั ่ว โลกา เจอทุ น นิ ย ม
สามานย์ โคตรโกง ปัน่ ราคาข้าวเปลือกป่วนตลาด
ข้าวภายใน หมายโก่งราคาข้าวตลาดโลก
สุดท้ายกลายเป็นฆ่าตัวตาย ข้าวไทยแพง
เท่าตัว แมวไหนจะซื้อ…
การขึ้นราคาด้วยเลศเล่หเ์ จตนาโกง เลยทำาให้
เกิดข้าวเน่า เป็นฝีมอื ยิ่งลักษณ์ละเลงงบจำานำาข้าว
ตั้ง ๘.๗๘ แสนล้านบาท !
การใช้เงินจูงจมูกคนทำางานเพือ่ เงินเป็นใหญ่
งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข มันไม่จริง
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เมื่อคนขี้โลภ เห็นแก่เงินลูกเดียว ก็ทาำ ข้าวของ
ออกมาโดยไม่รับผิดชอบคุณภาพ จึงมักง่ายใช้
สารพิษ ยาฆ่าหญ้า จนดินเสีย นำ้าเน่า อากาศเป็น
พิษ โลกร้อนตับแตก
ผลพวงสำาคัญยิ่งกว่าทำาลายข้าวของ คือ ค่า
แห่งการเอาเปรียบที่เรียกว่ากำาไรสูงสุด กลับเป็น
เครื่องมือเบียดเบียน ล้วงตับกินไส้มนุษย์โดยแข่ง
กันขูดรีด
ทุกคนที่ตอ้ งกินใช้ จ่ายแพงขึ้น ต้นทุนค่าครอง
ชีพเลยสูงขึ้น ไม่มีวันลดลงได้
ระดับราคาค่าครองชีพที่ย่งิ แพงขึ้น ยิ่งเป็นตัว
ชี้วัดผลล้มเหลวของทุนนิยมสามานย์
การแข่งกันทำาข้าวของให้แพง จึงเป็นบาป
มหันต์โดยไม่รู้ตัว ไร้จิตสำานึกดีต่อเพื่อนมนุษย์
เศรษฐกิจ การผลิต การแจกจ่าย และการ
บริโภค จะให้เข้าหลักบุญนิยม ถึงต้องทำาด้วย
เมตตา มากนำ้าใจ กล้าให้ ยอมขาดทุนค่าแรง
ตัวเอง เพื่อขายถูกๆ แบ่งปันให้คนกินใช้
Our loss is our gain. ขาดทุนของเรา เป็น
กำาไรของเรา ดังในหลวงสอนไว้ให้ทำาแบบคนจน

คนจนใจถึง จึงรวยสะพัด

แบบคนจนดังในหลวงสอน ต้องพึ่งตัวเองได้
ก่อน ทำาจนเหลือกินเกินใช้ เพราะรู้จักพอเพียง
จึงกล้าจน กล้าให้ ไม่ต้องกักตุน สะสมให้เฟ้อ เลย
ไม่มีวันรวยเงินเก็บเกิน มันเสียของเปล่าไม่เข้าท่า
สู้รวยสะพัดออกเท่าไร ยิ่งเป็นบุญเป็นคุณ
แก่มนุษยชาติ รวยแบบคนจนผู้ยิ่งใหญ่ ตามรอย
พระบรมศาสดา วิถีพระพุทธเจ้านั่นแหละ
จะไปแข่ ง รวยสะสมกอบโกยทำ า ไมนั ก หนา
แบบคนขี้โลภ ถมเท่าไหร่ไม่รู้จักเต็ม คนเขาแข่ง
กันทั่วทั้งโลกอยู่แล้ว
แม้กระทั่ง การส่งเสริมท่องเที่ยวเพื่อดูดเงิน
ต่างชาติ มาเป็นกำาไรของประเทศ มันไม่ควรถือ
เป็นเศรษฐกิจรายได้หลักเลย
เมืองท่องเที่ยว เช่น พัทยา ที่เต็มไปด้วย
อบายมุขเสื่อมทราม มันไม่ใช่เศรษฐกิจเจริญยั่งยืน

ไม่ควรเอาอย่าง
ทรัพยากร แรงงาน บริการที่ทุ่มโถมไปใน
เมืองท่องเที่ยว มอมเหล้าเพื่อนมนุษย์เช่นนั้น มัน
เสียหายมากกว่ามาก หากเอาไปลงทุนภาคเกษตร
ทำาอาหารเป็นครัวโลก จะเป็นบุญเกิดคุณประโยชน์
ยิ่งใหญ่ น่าภาคภูมิใจได้แท้ ๆ
หรื อ อย่ า งท่ อ งเที ่ย วภายในประเทศเอง
มันผลาญพร่าเศรษฐกิจโดยไม่รู้ตัว จะมองแต่
เม็ดเงินสะพัดถ่ายเทกระเป๋านักเที่ยว มันตื้นเขิน
ควรดูลกึ การกินสูบดื่มเสพเมามันส์เฟ้อเกิน มันพา
จน ตรงข้ามแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่ให้ประหยัด
กินใช้ ขยันทำาสร้างสรรข้าวของจำาเป็นให้เต็มที่
ยิง่ กีฬา ยิง่ ต้องน้อย ๆ หน่อย มันของเด็ก ๆ
เป็นประเด็นบ้ากันทั้งโลกา จนยากจะคุยกันรู้เรื่อง
แค่เที่ยวดูการละเล่น เกมเอาชนะคะคานอวดเบ่ง
อันเป็นอกุศล ยังนับเป็นอบายมุขสำาคัญเชียว
ฉะนั้น มหาภัยกีฬาเพิม่ กิเลส แล้วจะวิเศษตรง
ไหนหนอ สู้หันมาแข่งขันทำาข้าวถั่วงากล้วยหญ้า
เผือกมันสารพัดไร้สารพิษ ให้คนกินถูก ๆ จะเป็น
สาระวิเศษทันตาเห็น ดีกว่าเสียเวลาเสียแรงหมด
ไปกับเรื่องเล่น ๆ ของเด็ก ๆ ไม่รู้กี่เท่า

ง่ายดายดังปาฏิหาริย์ ชนิดไม่เคยมีที่ไหนทำาได้
บ้านเมืองกลับสงบสุขได้อีกครั้งหนึ่ง
การเมืองนำ้าเน่าที่ผลัดกันโกง พรรคไหน ๆ
ต่ า งหวัง ตั ้ง รั ฐ บาล จะได้ ช ่ อ งงาบงบประมาณ
เต็มที่ ขืนเป็นฝ่ายค้านจะอดอยากปากแห้ง วาทะ
เด็ดนักเลงการเมืองเก๋าเคยเปิดอกไว้
นักการเมืองอาชีพพวกน่าเบื่อล้าหลัง ค่อย
ค่อยลาโลกบ้างหมดฤทธิ์อายุขัยก็อโหสิ อย่าไป
ให้ความสำาคัญวาดฝัน พวกเขาจะหันมาทำาหน้าที่
การเมืองหน้าใหม่ รังแต่จะเป็นตัวถ่วงมากกว่า
ในขณะที่การเมืองภาคประชาชน ตื่นรู้สำานึกดีขึ้น
อย่างมากตามลำาดับ

เทียนแห่งธรรมนำาเบิกฟ้า

นับเป็นผลสำาเร็จของขบวนการสันติอหิงสา
เริ่มจุดประกายจากปรากฏการณ์เมืองไทยราย
สัปดาห์ โดยสนธิ ลิ้มทองกุล ต่อด้วยพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จนมาถึงขบวนการ
ปฏิรปู โดย กปปส. ซึ่งสามารถระดมมหาประชาชน
นับล้านพร้อมใจกันต่อต้านรัฐบาลยิ่งลักษณ์
นั่นคือ จุดพลิกผันสำาคัญของการเมืองไทย
เพียงให้ คสช.มาต่อยอด ใช้กำาลังภายในเป่าคาถา
เดียว ผมขอยึดอำานาจ! สิ้นเสียงก็สิ้นสั่งทหารกล้า
สุดเจ๋ง... จบข่าว!
ทำ า ไปทำ า มา ประชาธิ ป ไตยไทยได้ ตั ้ง หลั ก
นั บ หนึ ่ง ใหม่ เพื ่อ ก้ า วไกลในแบบฉบั บ มี พ ระ
มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผู้ทรงประกาศพระ
ปฐมบรมราชโองการ เราจักครองแผ่นดินโดยธรรม
ก้ า วสำ า คั ญ อั น เปลี ่ย นผ่ า นมาถึ ง วัน นี ้ไ ด้
เรียบร้อยงดงามที่สุด ซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกสามารถ
ทำาได้เท่า แม้ในอนาคต มุมมองพ่อครู
จึงขอถือโอกาสถอดบทเรียนยิ่งใหญ่ครั้งนี้ มี
จุดตั้งต้นก่อหวอดจากชนส่วนน้อย ตั้งแต่นายสนธิ
ลิ้มทองกุล นับเป็นกัลยาณมิตร ผู้บุกเบิกริเริ่มคิด
อาจหาญกล้าสำาคัญนั่นเทียว
ต้องจัดให้ฐานะทำาหน้าที่สื่อผู้กล้าโดดออกมา
ต่อสู้ ชนกับทักษิณ นายกรัฐมนตรีเผด็จการรัฐสภา

ผิดเป็นครู ตื่นรู้โลกุตระ

กว่า ๘๔ ปีมาแล้วที่เราลงตามก้นฝรั่ง ทั้ง
การเมื อ ง เศรษฐกิจ และสั ง คม โดยทิ ้ง ขว้ า ง
วัฒนธรรมวิถีพทุ ธเอื้ออารีมนี าำ้ ใจ เคยเป็นอยูส่ มถะ
ประหยัด กลับเอาเงินเป็นตัวตั้งหายใจเข้าออก
เริ่มจากนักการเมืองขาดแคลนธรรมะ ฉวย
โอกาสใช้ อำ า นาจคดโกง ทำ า การเมื อ งเป็ น เรื ่อ ง
นำ้าเน่าน่าสะอิดสะเอียน เป็นคำาเสียไปเลย
เมื่อบ้านเมืองตำ่าทรุดสุดก้นเหว ด้วยฝีมือ
โคตรโกงทักษิณ พร้อมยิ่งลักษณ์หุ่นเชิด กระทั่ง
ประเทศแตกหัก ไทยฆ่ า ไทย ประชาชนฝ่ า ย
สันติอหิงสายอมอดทนกล้าเสียสละต่อสู้จนเป็น
ปรากฏการณ์เห็นประจักษ์
ในที่สดุ เคราะห์ดผี มู้ ปี ญ
ั ญา ทนเป็นไทยเฉยไม่
ไหว ได้เวลาสุกงอม คสช.สามารถยึดอำานาจแสน

ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๐ เมษายน ๒๕๕๙
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ขณะนั้น โดยมีจุดยืนเด็ดเดีย่ ว ถือธรรมนำาหน้า
เป็นเทียนแห่งธรรมอันน่าชื่นชมยิ่งนัก
เท่ากับท้าทายสังคมให้จับตาคอยพิสจู น์ความ
จริงในการต่อสู้ด้วยสันติอหิงสา ปราศจากอาวุธ
เพียงใช้มือถือไมค์ออกสื่อ เครื่องมือสำาคัญเท่านั้น
เอง
ความบริสุทธิ์ใจ ของคุณสนธิ เป็นที่ประจักษ์
ชัดเชื่อถือได้สงู เพราะไม่หวั่นเกรงเสียผลประโยชน์
ธุรกิจ ตายเป็นตาย เจ๊งเป็นเจ๊ง เป็นต้น
ขนาดโดนเอ็ม ๑๖ ลอบยิง ๑๘ นัด หรือ
เท่ า ไหร่ ใ ส่ ร ถคุณ สนธิ ซึง่ ซุ ก ตั ว หลบอยู ่ ใ นมุ ม
แคบ ๆ คุณสนธิยงั รอดตายมาโดยปาฏิหาริย์ เรียก
ว่าด้วยบารมีธรรมแท้ ๆ
กาลเวลาคงจะพิสูจน์กรรมอันเป็นธรรมไป
เรื่อยๆ ตรงกับโศลกสุดสำาคัญอันอันพ่อครูให้ไว้ว่า
ความบริสุทธิ์เท่านั้น จะชนะทุกสิ่งทั้งโลกใน
ที่สุด
เมื่อคุณสนธิไม่ยอมเป็นไทยเฉย มีอธั ยาศัยทน
ไม่ได้เพราะกรุณา กล้าออกมาทำาหน้าที่กลั ยาณมิตร
พร้อมถือธรรมเป็นศีลสัมปทา ทั้งมาเองด้วยใจเต็ม
ร้อยไม่มีใครจ้าง คือครบเครื่องฉันทสัมปทา
นอกจากนี ้ ยั ง พึ ่ง ตั ว เองอั ต ตสั ม ปทา ใช้
พลพรรคทรัพยากรของตนเอง ออกโรงนำาหน้าก่อน
เพื่อนเลย
นับว่าคุณสนธิมคี วามครบพร้อมอยูใ่ นตัวเสร็จ
เด็ดขาดชัดเจนโดดเด่น ด้วยวิสัยทัศน์หูตาสว่าง
กว้างไกล มีสติปัญญาอ่านทะลุแม่นเป้า เข้าหลัก
ทิฐิสัมปทา
ตามมาด้วยความไม่ประมาท ใช้ความรอบคอบ
สุขุมลุ่มลึก ใจเย็นไม่ทำาบุ่มบ่าม
สั ม ปทาอีก หนึ ่ง ซึ ่ง ไม่ ข าดแคลน คื อ แม่ น
ประเด็น การทำาใจในใจโดยแยบคาย เจาะลึก
แยบยลถึงต้นตอจุดกำาเนิดด้วยโยนิโสมนสิการ
สรุปบทวิเคราะห์ข้างต้น ให้เห็นผลพวงเบื้อง
ก่อนปฏิวัติ ๒๒ พฤษภา ๕๗ กว่าขบวนการเมือง
ภาคประชาชนสามารถทำ า หน้ า ที ่พ ลเมื อ งได้ สุ ด
ฤทธิ์ ถึงยุคนายสุเทพ เทือกสุบรรณ นำา กปปส.
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ประวัติศาสตร์ พึงจารึกนามสนธิ ลิม้ ทองกุล ผู้
โดดออกมาต่อสู้โดยลำาพังอย่างสง่างาม ขอแสดง
ความคารวะในฐานะปูชนียบุคคลการเมืองไทย
ด้วยความชื่นชมยิ่ง

มรรคาพุทธสุดลำ้าเลิศ

ด้วยอานิสงส์ของธรรมะจัดสรร นำ้าไหลไปหา
นำ้า นำ้ามันไหลไปหานำ้ามัน จากปรากฏการณ์สนธิ
หนึ่งเดียว จึงขยายเป็นพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย ได้มวลชนเวียนมาจากทั่วประเทศ
กองทัพธรรมก็ได้เข้าร่วมเต็มตัว ซึ่งมีอกี หลาย
กลุ่ม ร่วมด้วยช่วยกัน เมือ่ ชุมนุมยืดเยือ้ จำาเป็น
ต้องปักหลักพักค้างกลางถนน คนร้อยพ่อพันแม่
มารวมกลุ่มกินอยู่หลับนอนด้วยกัน แบ่งปันข้าว
ของกินใช้เหมือนพี่น้องครอบครัวใหญ่
ที่ชุมนุมพันธมิตร เลยเหมือนหมู่บ้านเล็ก ๆ
มากนำ้าใจ ได้วัฒนธรรมพื้นบ้านคืนมา ต่างมีหัวใจ
ถือศีลถึงธรรม ทำาหน้าที่มิตรดีสหายดี สังคมสิ่ง
แวดล้อมดี อันเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์
แสงอรุณ ๗ ในแต่ละท่านพรั่งพร้อม จะแตก
ต่างก็สมัครสมานกันดี เหมือนนำา้ กับนำา้ นม เกิดหมู่
มวลชวนระลึกถึงกันดังญาติธรรม สัมพันธ์สนิทชิด
เชื้อด้วยเมตตา ทางกายวาจาใจ อาศัยกินอยู่ด้วย
ของกลางสงฆ์ กงสี หรือสาธารณโภคีนั่นเอง
อีกทั้งยังมีศีลสามัญญตา ทิฏฐิสามัญญตา
พร้อมมูลด้วย สาราณียธรรม ๖ ครบเครื่อง
เรื่องชุมนุมต่อสู้โดยสันติอหิงสา ถึงทำาได้ง่าย
และเข้มแข็งยิ่งขึ้น เข้าเป้าตามเจตนารมณ์กองทัพ
ธรรมหมายเสริมหนุนสวัสดิภาพพลาธิการดังกล่าว
เพื่อชีวิตรวมกลุ่มหมู่เป็นอยู่ผาสุกเป็นสำาคัญก่อน
อื่นใด
เฉพาะอย่ า งยิ ่ง งานต่ อ สู ้ ก ารเมื อ งเรื ่อ ง
ละเอียดอ่อนแหลมคม จำาต้องรู้ประมาณ สัปปุริสธรรม ๗ ในเหตุผล ตน ประมาณ กาล บุคคล
จนถึงประชุมชน
จำาเป็นอยู่เอง ที่ต้องปฏิบัติธรรมในสนามรบ
เสี่ยงอันตราย โดยหลักมรรคองค์ ๓ นำาหน้า คือ
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สัมมาทิฏฐิเป็นแม่ทพั ขนาบคูด่ ว้ ยสัมมาสติ สัมมา
วายามะ
มรรคองค์ ๓ นี้ จะคอยกำากับมรรค ๔ ในชีวิต
กิจกรรมประจำาวัน คิด พูด ทำา และดำาเนินชีวิตขณะ
ตื่นยืนเดินนั่งนอนทุกกาลเทศะ
สิริรวมเป็นมรรคองค์ ๗ นี่แหละสัมมาสมาธิ
วิถ ีพุ ท ธโลกุต ระ เพื ่อ สละโลกี ย วิสั ย ลดละกิ น
สูบดื่มเสพ หมายปลดปล่อยลอยตัวเหนือโลกธรรมแปด เป็นต้น
สรุปมรรคปฏิบัติทั้งหมดดังกล่าว คือ สมาธิ
ลืมตาสละตัณหาสกัดกิเลส พาจนให้เป็นก็สบาย
สมาธิพุทธจึงถือปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับ
คนละคุ้งแควกับสมาธิหลับหูหลับตา พาเพ่ง
กสิณสะกดจิตสร้างนิมิตปั้นมโนภาพดวงแก้วเช่น
ธรรมกาย ลัทธินอกพุทธอุตริทำาวิปริตจากธรรม
วินัย หลอกล่อหลงเมาบุญ สวรรค์วิมานรวยหรู
ชาติหน้า ขณะที่พระรวยล้นหรูเริดทันตาก่อน
ตกลงธรรมกายกับสันติอโศก ต่างเป็นคูเ่ ทียบ
ไหนพุทธแท้พทุ ธเทียม หากธรรมกายปฏิบตั ถิ กู ตรง
อโศกเราก็ผิด อย่างที่เคยโดนข้อหาทำาธรรมวินยั ให้
วิปริต มหาเถรสมาคมรวมหัวกันถล่มจมดิน ถึงวันนี้
สันติอโศกก็พสิ จู น์ตวั เองตรงตามธรรมวินยั บัญญัติ
ในพระไตรปิฎกฉบับเดียวกันนั่นแหละ
ดั ง นั้ น ปฏิบั ติ ท างวิ ถี พุ ท ธ ใช่ ห นี โ ลกหนี
ปั ญ หา แต่ พ าเหนื อ โลก ช่ ว ยแก้ ป ั ญ หาโดย
ไม่มองข้ามตัณหา ในขณะบำาเพ็ญประโยชน์
ตนลดละกิเ ลสส่ ว นตั ว ก็ ส ามารถทำ า หน้ า ที ่
กัลยาณมิตรจิตอาสาบำาเพ็ญประโยชน์สังคม
พร้อมกันไปได้เลย
กองทัพธรรมเข้าไปมีส่วนร่วมทำาการเมืองวิถี
พุทธโลกุตระให้ประจักษ์วา่ ธรรมะนำาหน้าการเมือง
ระดับชาติ จะดีขึ้นเช่นไรบ้างหรือเปล่า….
จึ ง หวัง ว่ า บ้ า นเมื อ งจะแก้ ป ั ญ หาเศรษฐกิ จ
สังคมเรื่องร้อยแปด มันหนีไม่พ้นต้นสนใจต้นเหตุ
ตัวกิเลสตัณหา อันพาเห็นแก่ตวั มั่วปัน่ ป่วนไม่เสร็จ
ซักกะที
ยิ่งมัวพะวงหลงแก้แต่ระเบียบกฎหมาย หมาย

ว่าคนจะทำาตามกฎอยู่ในหลัก แก้ตื้น ๆ พรรค์นั้น
มันพายเรือในอ่าง แก้กันมาเท่าไหร่แล้ว...
มันต้องพาคนสนใจแก้ไขควบคุมตัวเองให้หัน
มาถือเบญจศีลเบญจธรรมเป็นชีวิตจิตใจ ให้เกิดหิริ
โอตตัปปะ ปลูกฝังสำานึกดีในสายเลือดจิตวิญญาณ
ให้จงได้เท่านั้นแหละ อะไร ๆ ถึงจะดีขึ้นยั่งยืน
เป็นอันว่ากว่าจะเข้าถึงมรรคปฏิบัติ ๗ องค์
รวมลงตรงองค์สมาธิทั้ง ๘
ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นกัลยาณมิตร
(คนละชั้นเชิง ไม่ใช่แบบธรรมกายนะจ๊ะ) พร้อม
ทำาหน้าที่พลเมืองมีมนุษยสัมพันธ์ เกิดแสงอรุณ ๑
เริ่มแรกนำาร่อง
ขณะเดียวกัน ก็ต้องครบเครื่องสัมปทา ใน
ศีล ฉันทะ สัมมาทิฏฐิ ไม่มีประมาท ไม่ขาดโยนิโส
มนสิ ก าร ทั ้ง หมดล้ ว นสอดร้ อ ยองค์ ร วมสมั ง คี
ธรรม ไม่ใช่แยกส่วนเข้ารกเข้าพงดังที่หลงทางกัน
ส่วนใหญ่
เฉพาะอย่างยิ่ง มรรคองค์ ๘ เป็นทางสาย
เดียวคล้ายเกลียวเชือก ไม่สะเปะสะปะตามใจแป๊ะ
ชอบ ไม่มีไปหลายทาง นิโรธถึงมาก่อนมรรค เมื่อ
หลุดพ้นอะไรแล้วค่อยยืนยันอยูใ่ นตัวว่า มาถูกทาง
ลงตัววิเศษตรงเส้นนี้
เพราะขาดผูร้ ชู้ ้ที างสว่างแสงอรุณทั้ง ๗ นี่เอง
มินา่ เล่า ถึงหลงเอามรรคปฏิปทาข้างปลายมาเป็น
จุดตั้งต้น เลยพลาดผลผิดมรรค รู้ตัวโง่ได้เท่าไร
ค่อยถึงบางอ้อฉลาดขึ้นบ้างเท่านั้นหรือเปล่าเอ่ย…
ยิ ง่ ถื อ พุ ท ธสุ ด เศี ย รเกล้ า แต่ ไ ม่ รู ้ จ ะเอา
ประโยชน์ปลดปล่อยขี้ข้าตัวเองสักที เท่ากับทำา
เสียของแสนวิเศษ เสียชาติเกิดเปล่า ๆ มันเสีย
หายน้อย ๆ ซะเมื่อไหร่...
เฉพาะอย่ า งยิ ่ง ก่ อ นหน้ า จะไปอาสาช่ ว ย
การเมืองให้หายยุ่ง ชาวชุมชนบุญนิยมต่างพึ่งตน
จนพอให้คนอื่นพึ่งได้บ้าง
เราเป็นตัวอย่างแบบคนจนมหัศจรรย์ ผู้กล้า
ขาดทุนให้เป็นกำาไรคนอื่น ตามในหลวงสอน เป็น
คนจนหมดปัญหาเศรษฐกิจสังคม มีแต่ปัญญาน่า
สนบ้าง ๆ ไหมเอ่ย...
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๐ เมษายน ๒๕๕๙
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ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๐ เมษายน ๒๕๕๙
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บนเส้นทางนักศึกษา ๒๐

• ฟ้าสาง

“ทำาไมจึงอยากอยู่วัด”

ถ้าใจเราเบาบางจากกิเลสมากเท่าไหร่
ก็จะยิ่งท�าประโยชน์ต่อผู้อื่น
ได้มากขึ้นเท่านั้น
ว่ า กัน ว่ า ช่ ว งการทำ า งานวิจั ย ของนั ก ศึ ก ษา
ปริญญาโทเป็นช่วงเวลาที่น่าปวดหัวที่สุด เห็นจะ
จริงตามคำากล่าวนั้นเพราะฉันก็ได้มายืนอยู่ในช่วง
เวลานี้แล้ว หลังจากที่รำ่าเรียนเก็บหน่วยกิตวิชา
ต่าง ๆ ในคลาสเรียนไป ๑๓ วิชา หน่วยกิตสุดท้าย
ก็คือวิชาวิจัยที่ต้องผ่านไปให้ได้
แต่ก่อนที่จะได้จับงานวิจัยอย่างจริง ๆ จัง ๆ
ฉันมีโอกาสไปร่วมจัดค่ายให้น้อง ๆ ชั้น ม.๖ ก่อน
ที่จะจบการศึกษาจากโรงเรียนสัมมาสิกขา ค่าย
นี้มีชื่อว่า “หยุดเอาแต่ใจ ขอสักค่ายได้ไหม?”
และต่อด้วยค่ายยุวชนอโศกสัมพันธ์ (ยอส.) ที่จัด
ขึ้นที่หมู่บ้านชุมชนราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี
ถือว่าเป็นโชคดีท่ฉี นั สามารถไปช่วยจัดค่ายได้
ตลอดระยะเวลา ๑๐ กว่าวัน เนื่องจากไม่มีวิชาที่
จะต้องเข้าคลาสเรียนอีกแล้ว แต่ก็ต้องรับผิดชอบ
งานค้นคว้าอิสระ หรืองานวิจัยของตัวเองให้เสร็จ
ทันภายในกำาหนดด้วยเช่นกัน
จัดค่ายครั้งนี้ ฉันได้รับมอบหมายให้ทำางานใน
ทีมสันทนาการโลกุตระ ซึ่งไม่ถนัดเลย แต่เมื่อเรา
สวมวิญญาณของลูกหลานพระโพธิสตั ว์ทพ่ี ร้อมจะ
ละทิ้งตัวตนอัตตาที่มาแอบแฝงในจิตวิญญาณออก
ไป เราก็สามารถทำางานได้ทกุ อย่างที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้อื่น แม้ไม่เก่งก็ขอแค่มีใจที่พร้อมจะเรียนรู้ มี
วิญญาณทีพ่ ร้อมจะเสียสละ เราก็สามารถทำาทั้ง
ประโยชน์ตน และประโยชน์ท่านไปพร้อมกันได้ใน
เวลาเดียวกัน
38

•

เราคิดอะไร

ฉั น ได้ เ รี ย นรู ้ จ ากชี ว ิต ที ่ไ ด้ ฝ ึ ก ฝนในการอยู ่
กับหมู่กลุ่มชาวอโศกมากมาย และหนึ่งในนั้นคือ
การปฏิบตั ธิ รรมด้วยการทำางาน ฉันค้นพบว่า ถ้าใจ
เราเบาบางจากกิเลสได้มากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งทำา
ประโยชน์ตอ่ ผูอ้ ่นื ได้มากขึ้นเท่านั้น ฉันจึงมีความ
สุขทุกครั้งที่ได้ทำางานบุญ ได้มาช่วยงานศาสนา
ของพระโพธิสตั ว์ เพราะการได้มาทำางานฟรีแบบนี้
แหละที่ทาำ ให้ได้คน้ พบความสุขแท้ และพบคุณค่าที่
เกินพรรณนา
ในช่วงค่าย “หยุดเอาแต่ใจ ขอสักค่ายได้ไหม”
ฉันได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรสัมภาษณ์ช่วง “เปิดใจ

ก่อนจบ” ของน้อง ๆ ชั้น ม.๖ และได้อ่านข้อเขียน
ของน้องม่อน หรือนายเมธัส หลักเขต สัมมาสิกขาราชธานีอโศก (สส.ธ.) ที่มีความตั้งใจจะอยู่
วัดต่อ แต่ทางพี่สาวไม่เห็นด้วย น้องม่อนจึงได้เขียน
ความในใจว่าทำาไมจึงอยากอยูท่ ่วี ัดเพื่อเป็นเหตุผล
ให้แก่พี่สาว ซึ่งอยากจะนำามาแบ่งปันให้ทุกท่านได้
อ่านกัน.....
“ท�าไมจึงอยากอยู่ที่วัด”
๑. เพราะอโศกเป็นสถานที่ที่ดีมาก มีสังคมดี
กว่าโลกภายนอก การที่เราอยู่ในสังคมที่ดี เราก็
จะถูกขัดเกลาให้เป็นคนดีได้
๒. เพราะสามารถพึ่งพากันได้แบบพี่แบบน้อง
ไม่ว่าเราจะเจ็บป่วยลำาบาก มีเรื่องทุกข์ใจก็มีที่ที่
ให้รักษาทั้งกายและใจ แม้จะต่างสายเลือดแต่ก็
เหมือนกับญาติพี่น้องเนื้อเดียวกัน
๓. เพราะสามารถปฏิบัติธรรมได้พร้อมกับ
ทำ า งานเพื ่อ สั ง คม การทำ า งานที ่ไ ม่ มี เ งิ น เดื อ น
เป็นการให้เราลดความเห็นแก่ตวั รูจ้ กั การเสียสละ
โดยไม่หวังผลตอบแทน
๔. เพราะได้ ทำ า งานกั บ คนทำ า งานฟรี การ
ทำางานฟรีเป็นการทำางานด้วยใจ คือต้องมาทำา
ด้วยใจ ไม่ว่าจะเพราะใจรักหรือทำาเพราะต้องการ
ขัดใจ มาทำางานที่ไม่ชอบ แม้ทำาไปก็ยังไม่ชอบจะ
ทำาให้เกิดอารมณ์ แล้วอารมณ์นั้นก็จะส่งผลต่อคน
รอบข้าง เป็นผัสสะหรือสิ่งที่มากระทบทำาให้เราฝึก
ยอมรับความจริง ว่าเขายังไม่ชอบ ย่อมมีอารมณ์
ไม่พอใจเป็นธรรมดา ถ้าเราไม่ยอมรับแล้วเกิด
อารมณ์ไม่พอใจคนทีไ่ ม่พอใจงานเราก็แย่ลง แต่ถา้
ยอมรับทำาใจได้ปล่อยวางได้ก็ดีขึ้น
๕. พอได้หลีกเลี่ยงอบายมุข กระแสนิยมใน
ทางที่ไม่ดี ในอโศกไม่มีอบายมุขอย่างนั้น แม้ว่า
จะทำาไปเพื่อเข้าสังคม แต่มันก็ยังไม่ดี ยังไงสิ่งไม่
ดีก็คือสิ่งไม่ดี แทนที่จะไปข้างนอกเพื่อตนกับสังคม
รอบข้างที่ตามกระแสไป แถมยังต้องระวังไม่ให้
ตัวเองตามไปด้วย สู้มาลดดีกว่า สิ่งที่เรายังติดยัง
อยากเสพอยู่ก็มาอยู่ในที่ที่ไม่มี พอไม่มีแต่เรายัง
อยาก เราก็ทกุ ข์ เราก็มาพิจารณาต่อว่าทำายังไงจะ

ดับทุกข์นี้ ถ้าง่าย ๆ ก็แค่หยุดอยาก แต่ถ้าเราได้
ตามอยาก ก็จะหายทุกข์เหมือนกันแต่วา่ ถ้ามันไม่มี
ตามที่อยากอีกก็ทกุ ข์อกี เราก็มาทำาใจไม่ไปอยากดี
กว่า เพราะไม่มีก็จะได้ไม่ทุกข์แม้ว่ามีก็จะเฉย ๆ
๖. เพราะได้ทำางานพัฒนาฝีมือตนเอง การ
ทำางานฟรีน้นั มีคนน้อย เพราะมันไม่ได้เงินเพราะคน
น้อย คนที่ทำาอยู่ก็ต้องทำาแทบทุกอย่าง เป็นเกือบ
ทุกเรื่อง ฝึกแก้ปัญหา ฝึกทำางานให้ขยันมากขึ้น
ฝึกรับผิดชอบให้มากขึ้น
๗. เพราะได้ตัดปัญหากังวลใจไม่ว่าจะเรื่อง
การอยู่การกิน การทำางาน การเรียน การเจ็บไข้ได้ป่วย การตาย ที่นี่มีทุกอย่างที่หาไม่ได้จากที่อื่น
อยู่ฟรีกินฟรี งานก็มีให้ทำา การเรียนก็มีวิทยาลัย
ป่วยก็มีโรงพยาบาล ตายก็มีที่เผา สมณะเผาให้
ฟรีด้วย ฟรีทุกอย่าง!
๘. เพราะไม่ได้สร้างห่วงเพิม่ ในสังคมนี้ทาำ เพือ่
ส่วนรวมส่วนกลาง ไม่ได้ทาำ เพื่อส่วนตัว และทำางาน
ในนี้ก็ไม่มีเวลาคิดเรื่องแฟน หรืออย่าว่าแต่คิด แค่
หาเวลาจะเอาไปคิดก็ยังไม่มี ทำาให้เราอยู่เป็นโสด
ไม่มีภาระเพิ่ม (แต่ก็ไม่แน่ อาจยังไม่ถึงเวลาก็ได้)
๙. เพราะได้รับใช้พระโพธิสัตว์ ม่อนเชื่อว่า
พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์เป็นพระโพธิสัตว์ เป็นพระ
อรหันต์ แค่เราได้ทำางานรับใช้และบูชาด้วยการ
ปฏิบัติตัดกิเลสตนเองก็ได้บุญและกุศลแล้ว
๑๐. เพราะอยากหนุ่ม ไม่อยากเด็ก แล้วไม่
อยากแก่ ถ้าคิดตามปกติข้างนอกเด็กก็ต้องพึ่งพา
ผู้ใหญ่ คนแก่ก็ต้องพึ่งพาผู้ใหญ่ เด็กจะเอาแต่
ใจมากกว่าผู้ใหญ่ คนแก่ก็จะเอาแต่ใจมากกว่า
ผู้ใหญ่ (ทั้งหมดหมายถึงสภาวจิต) ดังนั้นม่อนเห็น
ตัวอย่างในนี้ ความเป็นผู้ใหญ่ก็คือคนที่ไม่เอาแต่
ใจ รับผิดชอบมากกว่าเด็ก หรือคนแก่แม้จะอายุ
มากหรือร่างกายเป็นคนแก่จริง ๆ แต่ใจไม่แก่.....
ฉันได้อ่านเหตุผลของน้องม่อนแล้ว ก็รู้สึก
ประทับใจและขออนุโมทนาที่ม่อนตั้งใจจะอยู่เรียน
รูแ้ ละขัดเกลาตนเองในแวดวงของชาวอโศกต่อไป
แม้จะเรียนจบชัน้ ม.๖ ของโรงเรียนสัมมาสิกขา
จากชาวอโศกแล้วก็ตาม...
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ •
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เมื่อคนในวงการศาสนา
เริ่มท�ามาหากิน
หาเงินหาทอง
โดยอาศัยศรัทธาของชาวบ้าน
นั่นแหละหายนะเริ่มอุบัติ
http://www.dmc.tv

ความหมายแห่งพุทธพาณิชย์

htpp://news.mthai.com
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เมื่อคนในวงการศาสนาเริ่มทำามาหากิน หาเงิน
หาทองโดยอาศัยศรัทธาของชาวบ้าน
นั่นแหละหายนะเริ่มอุบัติ
ศรัทธาเสื่อมไม่เสือ่ มขนาดไหน ญาติโยมใส่
บาตรปุ๊บ พระต้องยะถาสัพพีกันเดี๋ยวนั้น ไม่รอ
กลับวัดก่อน
โห….อะไรจะขนาดนั้น !
วันนี้ลองมีคนตายสักคน ถ้าไม่มีเงินก็อย่า
หวังจะมีคนทำาพิธีกรรมให้
เงินน่ะ...มีมั้ย?
ที่เกาหลี วัดพุทธ ถ้าเข้าไปกราบไหว้ก็ต้อง
เสียเงินค่าไหว้ !
เกาหลี นั ้น อดี ต เคยเป็ น เมื อ งพุ ท ธมาก่ อ น
หลายสิบปีที่ผ่านมาชาวพุทธเข้ารีตเป็นคริสเตียน
วันนี้เกือบหมดประเทศแล้ว !
เหลือแต่โบราณวัตถุที่เป็นพุทธศิลป์มากมาย
ประเทศไทย อย่าประมาทเลย ตัวอย่างก็มีให้
เห็นทนโท่ !
บุคลากรทางศาสนาของเราก็สู้เขาไม่ได้ ค่า
นิยมของเรามองศาสนาเป็นแหล่งสังคมสงเคราะห์
โปรดสัตว์ไปทั่ว
แต่ของคริสต์เขาดูแลตั้งแต่เด็ก ใครมีแวว
เขาเลี้ยงไว้ ส่งเสริมให้การศึกษา ให้มีความรู้
เมื่อบวชแล้วจะได้สง่างาม น่าเลื่อมใส
มวยคนละชั้นใช่ไหมครับ?
อย่างไรก็ตาม ถ้าถามคนไทย ศัตรูพระมีอะไร
คำาตอบก็คือ สตรีกับสตางค์
พระดี ๆ มั ก มี ส ตรี ม าเกี ่ย วข้ อ ง ท่ า นเอง
ต้องระวังตัว คุยกับญาติโยมที่เป็นผู้หญิง ต้องมี
ปัจฉาสมณะ หรือชายผูร้ เู้ ดียงสาอยูด่ ว้ ยก็มโี อกาส
ปลอดภัย
พระมีเงินส่วนตัวไม่ได้ การจับจ่ายใช้สอย
เป็นเรื่องของฆราวาส มีมูลนิธิดูแล
ถามว่ามีใครทำาได้ คำาตอบก็คอื มีหลาย ๆ แห่ง
เขาทำาได้ ไม่โม้ !
พุทธพาณิชย์หรือการหาเงินของพระ ณ ปี
พ.ศ.๒๕๕๙ พัฒนาไปมากและคล่องตัว
จากการจัดการละเล่นอบายมุขเข้าวัดก็มาเพิ่ม

พลังด้านอื่น ๆ ให้เข้มข้นขึ้น
วิธีที่ ๑ สร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของศาสนาไหน
ไม่ต้องใส่ใจ
วิธนี ดี้ เู หมือนใจกว้าง แต่กล่องบริจาคเห็นเต็ม
ไปหมด
วิธที ่ี ๒ สร้างพระ สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่
เข้าไว้
ใครเห็นก็ตะลึง ทัวร์ผ่านก็ต้องแวะ
วิธีที่ ๓ ให้ฆราวาสเหมาจ่ายงานกฐินงาน
ผ้าป่า
ต้องได้กี่แสนกี่ล้านก็ว่าไป ส่วนเกิน คนมารับ
เหมาเอาไปเลย
ทางวัดรับเต็ม ๆ ตามที่ตกลง
วิธีที่ ๔ กู้ยืมเงินล่วงหน้ามาใช้มาจ่าย
ทำาสัญญาถูกกฎหมายไม่ได้ ก็แอบทำาลับ ๆ
สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ซี้กัน ก็ปล่อยมาเลย
ส่วนการใช้หนี้ขอตายดาบหน้า และไม่นา่ วิตก
เพราะบางวัดญาติโยมบริจาคทุกเดือนเป็นประจำา
อยู่แล้ว
ส่งแต่ดอกเบี้ยไปเรือ่ ยๆ สมาชิกสหกรณ์เขา
ไม่ว่าหรอก
กรณีเช่นนี้จะต้องเป็นโครงการก่อสร้างขนาด
ใหญ่และรีบเร่ง ก็อาจจะเป็นเหตุผล
แต่บางทีการได้เงินง่าย ๆ ก็ทำาให้อยากได้เงิน
ก้อนมาเร็ว ๆ ก็เป็นได้
มีเงินก้อนในมือ ทำาอะไรสะด๊วกสะดวก
มีคนกระซิบบอกว่า
“เจ้าอาวาสเยอะแยะที่ปาราชิกเรื่องผู้หญิง !”
“เจ้าอาวาสมีเงินส่วนตัวเป็นล้าน !”
ถือเป็นถ้อยคำาที่ดูหมิ่นชาวพุทธอย่างรุนแรง
แต่ “ปรโตโฆสะ” ต้องใจกว้างฟังไว้ แล้ว
หาทางแก้ไข นี่แหละถึงจะเรียกว่า ปกป้องพุทธศาสนา
บุคลากรทางศาสนา ต้องมีการตรวจสอบ มี
การสอดส่องดูแล
เราจะปล่อยวางให้ “ชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์”
แบบเดิม ๆ ไม่ได้อีกต่อไป
เพราะศาสนาพุทธเป็นของทุกคน
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๐ เมษายน ๒๕๕๙
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ผู้ปฏิบัติที่รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“อาการ”(ลิงคะนิมิต-อุเทศ)แท้ที่เป็น“กิเลส”ในใจของตนเอง
และเมื่อปฏิบัติก�าจัดกิเลสตนได้ ก็ ตามเห็น
“กิเลส”ของตนลดละจางคลายลง ด้วยญาณ
ของตน(วิราคานุปัสสี) ตามที่พระพุทธเจ้าตรัส
ไว้ใน“อานาปานสติสูตร” เพราะปฏิบัต“ิ อานา
ปานสติ”อย่างลืมตาเห็นๆ”(ปัสสติ)ในปัจจุบัน
ขณะนัน้ ทีเดียว จนกิเลส“ดับ”(นิโรธ)สิน้ ซากหมด
เศษธุลเี กลี้ยงสนิท ก็“ตามเห็นนิโรธ”(นิโรธานุปสั สี)
นัน้ ด้วยธาตุรู้(ญาณ)ของตนอยู่ จึงเป็นแบบ
พุทธ ที่มีเจโตวิมตุ ิ-ปัญญาวิมุติเห็นๆ รูๆ
้
นี้คอื โลกุตรธรรม ๙ ซึ่งพระพุทธเจ้า
ตรัสไว้ว่า เกิดจากการปฏิบัติ“โพธิปักขิย
ธรรม ๓๗” รวมกับ“โลกุตรธรรม ๙”ก็เป็น
“โลกุตรธรรม ๔๖” (พระไตรปิฎก เล่ม ๓๑ ข้อ ๖๒๐)
ทฤษฎีการปฏิบัติโพธิปักขิยธรรม ๓๗
ที่สมั มาทิฏฐิ จึงจะเกิด“จรณสมบัต-ิ วิชชา
สมบัติ”ในความมี“ศีลเป็นอริยะ-ส�ารวมอินทรีย์
เป็นอริยะ-สติสมั ปชัญญะเป็นอริยะ-สันโดษ
เป็นอริยะ” และเป็นฌาน-เป็นสมาธิลมื ตา
ซึง่ การปฏิบัติ“โพธิปักขิยธรรม ๓๗”
จะต้องมี“ธรรมะ ๒”หรือมี“กาย”คือ มี“องค์
ประกอบของรูปกับนาม”ให้เราปฏิบัติเสมอ
ทุกวันนี้การปฏิบตั ิทา� “สมาธิ”ที่เชื่อกัน
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ว่าจะเกิดบรรลุเป็นอริยะได้น้นั ก็ตอ้ งหลับตา
ทิ้งภายนอกให้สนิท ไม่มีภายนอกเลย สอนกัน
ถึงขั้นว่า อย่าให้มีความรูส้ ึกใดๆจากภายนอก
เด็ดขาด แม้แต่ภายในใจก็หา้ มคิด ไม่ให้คดิ
พิจารณาใดๆ จึงจะชื่อว่า“ท�าสมาธิ”
ี เถิด
นั่น..ผิดถนัดแล้ว ศึกษาใหม่ให้ดๆ
การปฏิบัติแบบนั้นไม่มีความเป็น“กาย”
ในการปฏิบัติ การปฏิบัติธรรมให้เกิดสมาธิ
แบบพุทธ ที่เป็น“สัมมาสมาธิ”จริงนั้น ต้อง
มี“กาย”เสมอ มีแต่“จิต”ที่ขาด“กาย”นั้นไม่ได้
ต้องมี“ธรรมะ ๒”ตลอดการปฏิบตั ธิ รรม
แม้ใน“อานาปานสติสูตร”นั่นก็พิจารณา
กันให้ชดั เถอะ พระพุทธองค์ก็ทรงย�า้ นักย�า้
หนาว่า ขนาดนั่งหลับตาสะกดจิตตนเองเข้า
ไปอยูข่ า้ งในใจกันแล้วปานนั้น ก็อย่าให้“สติ”
ขาดหายไปจากความรับรู“้ ธาตุภายนอก”เป็น
อันขาด แม้หลับตาปิดหูก็ยงั เหลือ“ลมหายใจ”
เพราะ“ลมหายใจ”นี้เป็น“ธาตุลม”ที่อยู่
ภายนอกที่เหลือสุดท้ายแล้วของ“มหาภูต ๔”
ความเป็น“กาย”จึงต้องมีตลอด ในการ
ปฏิบัติธรรมของพุทธ แม้ที่สุดปฏิบัติไปถึง
จุดบรรลุภาวะ“นิโรธ”หรือ“วิมุติ”แท้ๆ ก็ยงั มี
ความเป็น“กาย”คือ“ธรรมะ ๒”รูป-นาม,ภาย
นอก-ภายใน ยืนยันคุณสมบัติของ“กาย”อยู่
ส่วน“ความดับ”ก็ให้ดับเฉพาะที่เป็น
“วจีสงั ขาร”อันซ้อนอยู“่ กายในกาย” และดับ
“จิตสังขาร”อันซ้อนอยู“่ กายในกาย”ให้ได้
จริงๆนั้นก็“ดับ”เฉพาะ“อกุศลจิต”จาก

“กายในกาย”ของเรานัน่ เอง ถ้า“ดับอกุศล
จิต”ใดใน“กาย”เราได้ ก็น่นั แหละคือ“นิโรธ”
หรือ“นิพพาน”เฉพาะ“อกุศลจิต”ตัวนี้ของเรา
เช่น เราปฏิบตั ิ“ข้อ ๑”ของ“ศีล ๕”กิเลส
ตัวที่ยงั มีการด�าริจะฆ่าสัตว์ เราได้“ดับ”มันได้
แล้วแม้ในขณะมีสัมผัสสัตว์นนั้ ๆ เราก็ไม่มี
กิเลสนัน้ จริง แม้สัตว์นัน้ จะยั่วยวนเราจะ
ท�าร้ายเรา กิเลสที่เราจะด�าริฆา่ มันไม่เกิดใน
ใจเราจริงๆ
หรือ “ศี ล ข้ อ ๒”กิเ ลสตัว ที ่ยั ง มีก าร
ด�าริจะเอาของที่ไม่ใช่ของเราด้วยทุจริต เรา
ได้“ดับ”มันได้แล้วแม้ในขณะมีสัมผัสของ
นั้นๆ เราก็ไม่มีกเิ ลสนั้นจริง แม้ของนัน้ จะท�า
ยั่วยวนเรา กิเลสที่เราจะด�าริจะเอามันมาเป็น
ของเราไม่เกิดในใจเราจริงๆ
หรือ“ศีลข้อ ๓” กิเลสตัวทีย่ งั มีการด�าริ
จะเกิดกาม เราได้“ดับ”มันได้แล้วแม้ในขณะ
มีสัมผัสเหตุแห่งกามนั้นๆ เราก็ไม่มกี ิเลสนั้น
จริง แม้“เหตุแห่งกาม”นั้นจะยั่วยวนเรา กิเลส
ที่จะเกิดกามมันไม่เกิดในใจเราจริงๆ
หรือ“ศีลข้อ ๔” กิเลสตัวทีย่ งั มีการด�าริ
จะโกหก เราได้“ดับ”มันได้แล้วแม้ในขณะมี
สัมผัสเหตุแห่งการโกหกนั้นๆ เราก็ไม่มีกิเลส
นั้นจริง แม้“เหตุแห่งการโกหก”นั้นจะยั่วยวน
เรา กิเลสทีจ่ ะด�าริโกหกขึ้นมามันไม่เกิดในใจ
เราจริงๆ
หรือ“ศีลข้อ ๕” กิเลสตัวทีย่ งั มีการด�าริ
จะเกิดอยากในของที่เราเคยติด-เคยเสพ

มันมานัน้ เราได้“ดับ”มันได้แล้วแม้ในขณะ
มีสัมผัสเหตุแห่งสิง่ ที่เคยติด-เคยเสพนัน้ ๆ
เราก็ไม่มีกิเลสนั้นจริง แม้“เหตุแห่งสิ่งที่เคย
ติด-เคยเสพนั้นๆ”นั้นจะยั่วยวนเรา กิเลสที่
จะเกิดอยากมันไม่เกิดในใจเราจริงๆ
หากผูป้ ฏิบัตใิ ด สัมผัสภายนอกอยูใ่ น
ปัจจุบัน กิเลสก็ไม่เกิด ตาม“ศีล ๕”นี้เป็นต้น
และมี“ปัญญา”รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“จิตใน
จิต”ของตน ว่า จิตตนมี“กายสังขาร”สงบ
ระงับได้จริง
ฉะนี้แลคือ การท�า“นิโรธ”กับส่วนที่เป็น
“กายสังขาร”ที่สัมผัส“ภายนอก” ชื่อว่าเราเป็น
ผู“้ มีศลี อันเป็นอาริยะ-มีการส�ารวมอินทรียอ์ นั
เป็นอาริยะ-มีสติสัมปชัญญะอันเป็นอาริยะ-มี
สันโดษอันเป็นอาริยะ”(พตปฎ. เล่ม ๙ ข้อ ๑๒๕)
จิตเป็น“ฌาน”เป็น“วิมุติ”ไปตามฐานานุ
ฐานะ ถ้าพ้น“กิเลสกามภพ”แล้วก็เป็นโสดาบัน
หรือสกิทาคามีข้นึ ไปแล้ว
ผู้ใดที่จะปฏิบัติ“กายสังขารให้ระงับ”
(ปัสสัมภยัง กายสังขาร) ก็ตอ
้ งวิจยั “ธรรม ๒”ของ
องค์ประชุมรูปกับนาม ที่เป็น“กาย” หรือเป็น
“เวทนา” หรือเป็น“จิต” หรือเป็น“ธรรม”นี่เอง
ลืมตาวิจยั สว่างๆ ในขณะทีม่ ีตาหูจมูก
ลิ้นกายใจท�าหน้าที่สมั ผัสภายนอกอยู่ ขณะตื่นๆ
เต็มที่น้เี อง ไม่ใช่ปดิ หูหลับตาเข้าไปวิจยั อยูแ่ ต่
ในภายในของ“จิตในจิต”เท่านั้น
ซึ่งเป็นการวิจยั เข้าไปใน“ธรรม ๒”(เทฺว
ธัมมา)ของ“กายในกาย”ก็ดี “เวทนาในเวทนา”ก็ดี
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“จิตในจิต”ก็ดี “ธรรมในธรรม”ก็ดี ซึ่งมี“กายเวทนา-จิต-ธรรม”เป็นฐานหรือเป็นที่ต้งั ของ
ทุกบทปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนา(คือกรรมฐาน)
และจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ทุกขอริยสัจ”
หรื อ “ความรู ้ สึ ก ที ่ทุ ก ข์ จ ริ ง ๆ”ก็ ต ้ อ งหยั ่ง ลง
ไป(สโมสรณา)ที่“เวทนา” เพราะเป็นอารมณ์
หรือเป็นความรูส้ ึกแท้ๆ ตามที่พระพุทธเจ้า
ตรัสไว้ในพระไตรปิฎก เล่ม ๑๐ ข้อ ๖๐ ที่
ว่า “ธรรมทัง้ ๒ เหล่านี้ รวมเป็นอันเดียวกัน
กับเวทนาโดยส่วน ๒”(เทฺว ธัมมา ทฺวเยน เวทนาย
เอกสโมสรณา ภวันติ )

นั่นคือ “ธรรมทั้ง ๒ เหล่านี้ รวมเป็น
อันเดียวกันกับเวทนาโดยส่วน ๒”ก็เท่ากับผู้
ปฏิบตั ิน้นั สามารถ“รวมเป็นอันเดียวกัน”ได้
นี่แหละคือ “เอกัคคตา” จิตท�าให้เวทนา
ในเวทนา กลายเป็น“เวทนาเดียว”ได้ ก็
เป็น“นิโรธ”(เอกสโมสรณา ภวันติ )
ถ้า“นิโรธ”ที่วา่ นี้ผปู้ ฏิบตั ิทา� ได้อย่าง“ตั้ง
มั่นแล้ว”(สมาหิตัง) นั่นคือ เราสมาทาน“ศีล ๕”
เราก็ปฏิบัติธรรมได้ผลถึงขั้น“นิโรธอาริยสัจ”
ความหมายง่ายขึ้น ชัดๆ ก็คอื “เวทนา”
นัน้ แหละ ที่เราศึกษาจาก“เวทนาในเวทนา
หรือธรรมะ ๒”นี่เอง เราจะต้องท�าให้“เวทนา
๒” เช่น ความรู้สึกสุขบ้าง-ทุกข์บ้าง หรือ
เดี๋ยวสุข-เดี๋ยวทุกข์ เราจะต้องท�าให้มันเหลือ
“ธรรมะเดียวหรือเวทนาอย่างเดียว” คือ ท�าให้
มีแค่ไม่สุขไม่ทุกข์(อุเบกขา)อย่างเดียวตลอด
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เราคิดอะไร

กาล ให้ได้ นั่นคือ ส�าเร็จ“ฌาน ๔”ที่เป็นสมาธิ
“ธรรมะ ๒”คือ “กาย”ได้แก่ รูปกับนาม
และ“กาย”นี้จะเป็น“ฐาน”(ที่ต้งั )ยืนยันชี้
บ่งถึง“สัจจะ”ว่ารูเ้ ห็นจริงอยู่ มีของจริงอยู่ เช่น
ท่านตรัสว่า แม้อาสวะบางอย่างดับไปได้ มี
“กายสักขี”ก็ตาม ก็จะ..ต้องสัมผัสวิโมกข์ ๘
ด้วย“กาย”(พระไตรปิฎก เล่ม ๓๖ ข้อ ๑๕๑ กับเล่ม ๑๓
้ ยูท่ ้งั
ข้อ ๒๓๐-๒๓๑)คือ..ต้องสัมผัสเห็นอยู-่ รูอ
ภายในทั้งภายนอก ต้องมีภาวะนอก-ในเสมอ
การปฎิบัติธรรมของพุทธนัน้ จึงต้อง
มี“ธรรมวิจัย(สัมโพชฌงค์)”ตลอด จากธรรมะ
ทั้งหลายมากมาย แล้ววิจัยทีละ ๒ จึงจะ
ได้เปรียบเทียบกันชัดยิ่งตรงยิ่ง นั่นคือต้อง
มี“โพชฌงค์ ๗” เป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติ
อยูด่ ว้ ยเสมอ ไม่ขาดกัน
คือ มี“สติ”๑ เป็นตัวรูท้ า� งานตลอด แล้ว
ก็มี“ธรรมวิจยั ”๒ ด้วย“วิริยะ”๓จริงๆ จึงจะ
ครบ“สามเส้า”ขององค์แห่งความรู(้ โพชฌงค์ ๓)
จึงจะเริ่ม“โพธิ”(ปัญญาที่เป็นเครื่องตรัสรูข้ องพุทธ)ก็
ต้องจากความเป็น“กาย”(ธรรมะ ๒)สัมผัสเกิดจิต
ซึง่ ก็คือ “การจัดการเรือ่ งรูปกับนาม”
(กายสังขาร)ที่หมายถึง“จิตสังขาร”นี้อย่างหนึ่ง
และหมายถึง“วจีสังขาร”นั้นก็อกี อย่างหนึ่ง ให้
เกิด“ปัญญา”กระทั่งรูจ้ กั รูแ้ จ้งรูจ้ ริงสัมบูรณ์ได้
เป็นการท�า“เอกสโมสรณา ภวันติ” คือ
ให้“ส�าเร็จลงเป็นหนึ่งในธรรมะ ๒”ใน“กาย”
ดังนัน้ การปฏิบัติธรรมของพุทธ ถ้า

แม้นไม่มีแม้แค่“ธรรม ๒” ไม่มี“องค์ประกอบ
ของภายนอกกับภายใน”(ไม่ม“ี กาย”ให้ปฏิบตั ิ) ก็
ปฏิบัติให้ถึง“ปรมัตถธรรม” ไม่ได้ เพราะ
“ปรมัตถธรรม”ต้องมีพร้อมทั้ง“รูป”ทั้ง“นาม”
ครบพร้อมปฏิบัติ จึงจะบรรลุไปตามล�าดับ
“ต้น-กลาง-ปลาย”อย่างเป็นอัศจรรย์
หากขาด“กาย”ที ่ส ัม ผั ส กั น อยู ่ เ ป็ น
ปัจจุบนั ไม่มี“ปัจจุบนั ”ทีเ่ ป็น“ความจริง”ยืนยัน
กันใน“สมมุติสัจจะ”เลย ก็ไม่สามารถปฏิบัติให้
เข้าถึง“ปรมัตถสัจจะ”จนสูงสุดสัมบูรณ์ได้
ถ้าหากใครมัวหลงไปศึกษาอยู่แต่กับ
ปรากฏการณ์ท่เี กิดใน“อดีต”ที่ผา่ นไปแล้วก็ดี
ใน“อนาคต”ที่ยงั มาไม่ถึงก็ดี จาก“การหลับตา
ท�าสมาธิ” ก็จะได้แต่“ระลึกเอา-ก�าหนดขึน้
เป็นรูปภพ(หรืออรูปภพ)ภายในจิต(ไม่มีกามภพที่
นับว่าเป็นความจริงหลัดๆยืนยัน ร่วมรูก้ ันได้สามัญทั่วไป)

เพราะมีแต่“การก�าหนดขึ้นในใจ”(สัญญา
่ นเองก�าหนดขึ้น
ทีร่ ไู้ ด้แต่มโนมยอัตตา-อรูปอัตตา)ทีต
เท่านั้น จึงถือว่าไม่มี“ภาวะจริง”(ปาตุสัจจะ)เกิด
จริงครบครันทั้งภายนอก-ทั้งภายใน ทั้งเรา-ทั้ง
สังคม มันก็ยงั ขาด“ความจริง”(สัจธรรม)ที่บริบูรณ์
เราก็ไม่ได้เรียนรูใ้ ห้“รูแ้ จ้ง”ได้ครบถ้วน
จึงไม่สามารถจะ“รู้จริง”บริบรู ณ์ได้แน่ๆ
เราจะเรียนรู้เรือ่ ง“ทุกข์”หรือสุขก็ตาม
ที่เป็น“ความจริง”ขั้น“อริยสัจ” คือ “สัจจะ”ที่
เป็นอาริยะ หรือความจริงของคนที่เจริญ
ประเสริฐจริง พระพุทธเจ้าจึงทรงยืนยันให้

ศึกษาเล่าเรียนด้วย“ภาวะที่ปรากฏอยู่ใน
ปัจจุบัน” โดยมี“ผัสสะ”ก็จะเกิด“เวทนา”แล้ว
ให้ศึกษาอ่าน“อาการ”จริงๆ ของเวทนาที่
เกิด“ปัจจุบัน”นัน้ มีภาวะ“ตั้งอยู”่ (ความด�ารงอยู)่
จริง สัมผัสกันอยูโ่ ต้งๆหลัดๆโทนโท่ จะได้
เรียน“ความรูส้ กึ สุข-ความรูส้ ึกทุกข์-ความรูส้ ึก
ที่ไม่สุขไม่ทกุ ข์(อุเบกขา)”จากปรากฏการณ์จริง
ใน“ความรูส้ ึก”(เวทนา)ของตนซึ่งมีอยูจ่ ริงขณะนี้
“ความจริง”หรือ“สัจจะ”ทีเ่ ป็น“อาริยสัจ”
(ความจริงที่ประเสริฐแท้) เรียนรู้ได้ที่“ความรู้สึก”
ภาษาบาลีว่า“เวทนา” นี่แหละเป็น“ฐาน”แห่ง
ความจริง(เป็นสัจจะกรรมฐาน)เป็น“กรรมฐาน”ส�าคัญ
ยิ่งในการปฏิบตั ขิ องพุทธ ขาดผัสสะขาดเวทนามิได้
ถ้าเว้นจาก“ผัสสะ”แล้ว หากเกิดความเห็น
ความรูไ้ ด้ ผูใ้ ดจะเอาไปกล่าวค�าแสดง“ทิฏฐิ”
ต่างๆ ก็กล่าวได้เป็นไปตาม“ทิฏฐิ ๖๒ ประการ”
ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน“พรหมชาลสูตร”
(พระไตรปิฎก เล่ม ๙ สูตรแรก)นี้เท่านั้น
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “เขาเหล่านั้นเว้น
ผัสสะแล้วจะรูส้ ึกได้(ปฏิสังเวทิสฺสนฺตี) นั่นไม่เป็น
ฐานะที่จะมีได้”(พระไตรปิฎก เล่ม ๙ ข้อ ๗๗-๘๙)
ผูม้ ี“ผัสสะเป็นปัจจัย”จึงจะมี“ฐาน”ของ
ความเป็น“โลก” และเป็น“อัตตา”ให้เรา“รูจ้ กั ”
โลก “รูจ้ กั ”อัตตา จึงจะได้เรียน“รูแ้ จ้งความเป็น
โลก เป็นอัตตา” แล้วจึงจะได้“รูโ้ ลก-รูอ้ ตั ตา”
ที่แท้จริง(พระไตรปิฎก เล่ม ๙ ข้อ ๖๔-๗๖)
ดังนั้น ผูไ้ ม่มี“ผัสสะเป็นปัจจัย” จึงมีแต่
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คนที่เป็น“ผู้ไม่รู้”(อชานตัง) “ผู้ไม่เห็น”(อปัสสตัง)
เป็นความแส่หา เป็นความดิ้นรนของผูม้ ีตัณหา
เท่านั้น [อ่านพระพุทธพจน์ดดู ๆี จะรูย้ ่งิ เห็นจริงกันชัดๆ]
แจ่มแจ้งชัดเจนไหมว่า ผูไ้ ม่มผี สั สะเป็น
ปัจจัย อยูใ่ นปัจจุบันนั้น เช่น ปฏิบัติหลับตา
กันนัน้ ตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีผัสสะ จึงไม่มี
“กรรมฐาน” จึงไม่มี“ฐานแห่งการปฏิบัติ”ที่
จะสามารถแม้แค่รจู้ กั “ความจริง”กันเลย ก็จะ
จมไปอยูแ่ ต่กับ“ทิฏฐิ ๖๒”ตามที่พระพุทธเจ้า
ตรัสไว้ ในพรหมชาลสูตรนั่นเอง
พยายามท�าความเข้าใจตามค�าสอนของ
พระพุทธเจ้ากันให้แม่นๆตรงๆเถิด
เพราะหลับตาท�าสมาธิ ก็จะได้เรียนรูแ้ ต่
ในภพภายในที่เป็นอดีต ๑๘ และอนาคต ๔๔
แม้แต่ปจั จุบันพระพุทธเจ้าก็นับรวมเข้าไว้อยู่
ในอนาคต ๔๔ ด้วยซ�้า
อดีตหรืออนาคตนั้นมันไม่มอี ยู่ให้เห็น
ต้อง“ปัจจุบนั ”จึงเป็นภาวะ“ความจริง”ที่
จะใช้ศึกษาเรียนรูไ้ ด้จริงกว่า “อดีต-อนาคต”
เพราะเป็นภาวะที่มัน“มี”ให้เรา“สัมผัส”อยู่
โทนโท่โต้งๆเดี๋ยวนี้ขณะนี้หลัดๆ เห็นอยูร่ อู้ ยู่
จึงไม่มี“ความจริง”ใดจริงกว่านี้อกี แล้ว
จะศึกษา“ความจริง”จึงอยูท่ ่“ี ปัจจุบัน”
เท่านั้น และเท่านี้แหละ ก็“จบ”อยูท่ ต่ี รงนี้
พระพุทธเจ้าจึงตรัสยืนยันว่า “โลก”และ
“อัตตา”นัน้ มีใน“ทิฏฐิ ๖๒”นีเ้ ท่านัน้ จะ
ก�าหนด-จะมีความเห็น-จะปรารภขันธ์ส่วน
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อดีตก็ดี แม้จะก�าหนด-จะมีความเห็น-จะ
ปรารภขันธ์ส่วนอนาคตก็ดี เพือ่ รู้จักรู้แจ้งรู้
จริง“ความจริง”ได้ ก็จะต้องมี“ผัสสะเป็นปัจจัย
ในปัจจุบันจึงจะจริง”(พตปฎ. เล่ม ๙ ข้อ ๗๗-๘๙)
ถ้า“เว้นผัสสะแล้ว จะรูส้ ึกได้(เวทนา) นัน่
ไม่เป็นฐานะที่จะเป็นได้”(พระไตรปิฎก เล่ม ๙
ข้อ ๗๗-๘๙) ด้วยประการฉะนี้
ศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าจึงไม่ปฏิบัติ
โดยไป“หลับตา”ท�าสมาธิ เป็นทางเอก เพราะ
นัน่ มันมีแต่ส่วน“อดีต”หรือส่วน“อนาคต”
เท่านั้นที่จะมีมาให้พิสูจน์กัน ก็ไม่ได้ความจริง
การ“ตืน่ ”ลืมตาสัมผัสทุกประการใน
ภาวะปกติมี“สติ”เห็นแจ้งทุกอย่างครบครัน
บริบรู ณ์จงึ เป็นวิธที ่ดี สี ดุ กว่าที่สดุ ใดๆ
การปฏิบัติ“มรรค ๗ องค์”(ไม่ใช่ ๘ องค์
นะ)ท�าให้เกิด“สัมมาสมาธิ” และ“สัมมาญาณ
-สัมมาวิมุติ” ครบบริบูรณ์สัมบูรณ์ (มหา
จัตารีสกสูตร พระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๒-๒๘๑)

จึงเป็น“สูตร”สัมบูรณ์ใหญ่ยิ่งที่สุดแห่งที่สุด
ด้วยประการฉะนี้ ศึกษากันดีๆ เถิด
แม้“อดีต”ก็ไม่ใช่“ความจริง”เท่าปัจจุบัน
ที่พิสูจน์ยนื ยันกันได้แท้ๆ “อนาคต”ก็ไม่ใช่
“ความจริง”เท่าปัจจุบันที่พิสูจน์ยนื ยันกันได้
แท้ๆ เห็นชัดเจนขึ้นแล้ว ใช่ม้ยั ?
ดังนัน้ จึงต้องพิสูจน์ด้วยสิง่ ที่ปรากฏ
ใน“ปัจจุบัน”ที่สัมผัสกันอยูโ่ ทนโท่หลัดๆโต้งๆ
แจ่มชัดเจนแจ้ง ยืนยันกันได้แท้ๆว่า “จริง”

เช่น เราจะปฏิบัติโดยไม่หลับตา มีตา,
หู,จมูก,ลิน้ ,กาย,ใจ“สัมผัส”รูป,เสียง,กลิ่น,รส,
โผฏฐัพพารมณ์,ธรรมารมณ์รจู้ กั รูแ้ จ้งรูจ้ ริงใน
ส่วนทีเ่ ป็น“ผม,ขน,เล็บ,ฟัน,หนัง”ของเราในขณะ
ปัจจุบันนี้ท่สี ัมผัสอยูบ่ ัดนี้หลัดๆ เมื่อเราไม่
“ยึดถือ”ว่า “ผม,ขน,เล็บ,ฟัน,หนัง”นั้นเป็นเรา
“ผม, ขน,เล็บ,ฟัน,หนัง”นั้นเป็นของเรา
“ผม,ขน,เล็บ,ฟัน,หนัง”ส่วนที่“ไม่ใช่‘กาย’
ของเราแล้ว”นั้น แม้จะสัมผัสถึงขั้น“ตัดหรือ
หั่น”ออกไปจากร่างของเรา เราก็“ไม่รสู้ ึกอะไร
แล้ว” เราจะ“รูส้ ึกเฉยๆ-ว่างๆ-กลางๆ”(อุเบกขา,
อทุกขมสุข) เพราะ“ผม,ขน,เล็บ,ฟัน,หนัง”ส่วนที่
ไม่ใช่“กาย”ของเรานั้น มันไม่ใช่“ของเรา”แล้ว
เมือ่ มันไม่ใช่“กาย”ของเรา เราก็“รู้สึก
เฉยๆ-ว่างๆ-กลางๆ”(อุเบกขา,อทุกขมสุข) แม้
ใครจะมาตัด“ผม,ขน,เล็บ,ฟัน,หนัง”ส่วนที่
ไม่ใช่“กาย”ของเราออกไป เราก็“นิโรธ”อยู่ หรือ
เราก็มี“นิพพาน”(ไม่รสู้ ึกสุขไม่รสู้ กึ ทุกข์)อยู่ เพราะ
เราไม่มี“อุปาทาน” ไม่มี“ความยึดมั่นถือมั่น”ว่า
“ผม,ขน,เล็บ,ฟัน,หนัง”ส่วนที่มันไม่ใช่“กาย”
นั้น เป็นเรา เป็นของเรา
เราก็จะได้ศกึ ษา“ความจริง”(สัจธรรม)ของ
“อุปาทาน”ได้งา่ ยๆชัดๆจาก“กาย”จาก“จิต”
ของตน ก็จะอ่าน“อาการ”จาก“ความจริง” ที่
เกิดจากสัมผัสจริงขณะ“ปัจจุบัน”นี้ได้แท้ๆ
เพราะว่า “ผม,ขน,เล็บ,ฟัน,หนัง”นี้ มี
“อาการจริง-ภาวะจริง”ที่จะค้นหา“เหตุ”แห่ง

ทุกข์ หรือ“เหตุ”แห่งสุขกันได้ดยี ่งิ
โดยเฉพาะจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงไปถึงขัน้
“อุปาทาน” ว่า เราเองนั้นยังมี“อุปาทาน”ใน
“ผม,ขน,เล็บ,ฟัน,หนัง”ว่า เป็นเรา เป็นของเรา
“อาการ”ที่มีอยู่ใน“ผม,ขน,เล็บ,ฟัน,
หนัง”ใน“ปัจจุบัน”นี้จงึ คือ “มูลกรรมฐาน”ที่
จะศึกษาให้เห็น“เหตุแห่งทุกข์” หรือแท้ๆก็
คือ “เหตุแห่งสุข”ฉะนีแ้ ล ชื่อว่า“มูลกรรม
ฐาน”จริง (พระไตรปิฎก เล่ม ๙ ข้อ ๕๑-๘๙)ที่
สามารถรูจ้ กั รูแ้ จ้งรูจ้ ริง“กาย”กับ“จิต”หรือ“รูป”
กับ“นาม”ได้อย่างสะดวกมาก และมีผลมาก
เพราะมี“รูป”มี“นาม”หรือมี“กาย”ให้
เราปฏิบตั เิ รียนรู้ “ปัญญา”เครือ่ งตรัสรู้จะมี
“กรรมฐาน”ใช้พิจารณาได้ดมี าก สะดวกมาก
ชัดเจนง่าย เพราะมี“กาย”มี“จิต” มีรูป-มีนาม
“รูป”ก็คือ “สิง่ ที่ถกู รู้”(รูป=object) กับ
“นาม”ก็คอื “ธาตุรใู้ นตัวผูร้ ทู้ เ่ี ป็นประธาน”
(นาม=subject) “อาการ”ที่เกิดขึ้นของ“ธรรม ๒”
(คือ “รูป”กับ “นาม”)นี้เอง “สัมผัส”กันขึ้นมา เพราะ
มัน“มี”กันอยูห่ ลัดๆ เห็นๆอยูใ่ นปัจจุบนั นี้
ไม่ว่าภาวะใดก็ตาม ตา-หู-จมูก-ลิน้ กายภายใน(ประสาทท�างาน) ๕ ทวารนั้น แต่ละ
ทวาร เมื่อเกิดการกระทบกันกับ“รูป-เสียงกลิ่น-รส-สัมผัสจากภายนอก”(นี้คอื “รูป”ทั้ง ๕)
ขึ้นมา “รูปกับนาม”(ธรรมะ ๒)ท�างานกระทบกัน
จึงมี“ธาตุร”ู้ (วิญญาณ)เกิดเป็น “จิตนิยาม”
“นาม”(ธาตุรู้)ท�างานรับรู้ข้ึนมาหรือรูส้ กึ
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ •
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ขึ้นมา ซึ่งเรียกว่า “วิญญาณ” ก็คอื “องค์รวม”
(กาย)หรือ“องค์ประกอบ”(กาย)ของ“ตากับรูป
แล้วเกิดวิญญาณ” หรือ“หูกับเสียงแล้วเกิด
วิญญาณ จมูกกับกลิ่นแล้วเกิดวิญญาณ ฯลฯ”
เป็นต้น ๓ ภาวะฉะนี้แหละเรียกว่า“สัมผัส
๓” ทีน่ กั ปฏิบตั ธิ รรมของพุทธจะต้องเรียนรู้
จาก“ธรรม ๒”ที่สัมผัสกันแล้วเกิด“ภาวะที่ ๓”
(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๖ ข้อ ๑๖๑) เกิด“นาม”(วิญญาณ)
ให้ปฏิบัติบรรลุครบ“ความจริง”ที่จริงในตน
ขั้น“ปรมัตถธรรม”
ค� า ว่ า “รู ป ”(สภาวะที่ถูกรู้ = object) ค� า ว่ า
“นาม”(ธาตุรทู้ ่เี ป็นประธาน = subject) ค�าว่า“กาย”
(จิ ต ,มโน,วิ ญญาณที่เกิดเพราะมีธรรมะ ๒ สัมผัสกัน)

เรียนรูก้ �าหนดหมายกันให้ชัดๆ
และเมื่อเราเรียนรู“้ อาการ”ที่ปรุงแต่งกัน
อยู่ของ“รูปกาย”กับ“นามกาย”ในความเป็น
ผม,ขน,เล็บ,ฟัน,หนัง ให้ถึงนัยส�าคัญของมัน
แล้ว เราก็สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงได้ ว่า
ผมก็ดี ขนก็ดี เล็บก็ดี ฟันก็ดี หนังก็
ดี เฉพาะส่วนตรงที่เราไม่ร่วมรับรู้สึกไปกับ
มันแล้ว นั้นแหละคือ ส่วนที่พน้ ออกมาจาก
ความรูส้ ึกของ“จิต-มโน-วิญญาณ”ของเราแล้ว
ผม,ขน,เล็บ,ฟัน,ผิวหนังส่วนนี้ก็ไม่ใช่“กาย”
ของเราแล้ว ก�าหนดตามให้ดๆ
ี นะ
ทั้งๆที่มันก็ยงั อยูก่ บั ตัวของเรา ยังเป็น
อวัยวะของเราอยู่ ยังมีความเป็นชีวะอยู่ มัน
ยังมี“ชีวิตินทรีย์”(พลังงานของความมีชีวะ) แต่
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เราไม่มคี วามรู้สึกร่วมไปกับมันอีกแล้ว แม้
ความเป็น“อุตุธาตุ-พีชธาตุ”นั้นจะติดอยูก่ ับ
ตัวเรานีแ่ หละ ในผมส่วนที่“พ้น”ไปนัน้ ขน
ส่วนที่พน้ ไปนั้น เล็บส่วนที่พน้ ไปนั้น ฟันส่วน
ที่พน้ ไปนั้น ผิวหนังส่วนที่พน้ ไปนั้น เราเจ้าของ
มันแท้ๆก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวด ไม่รสู้ ึกสุขทุกข์
กับส่วนนั้นแล้ว แม้จะตัดออกไปก็ไม่เจ็บ ไม่รู้
สึก เพราะส่วนนี้มันไม่ใช่“กาย”ของเราแล้ว
และทีส่ า� คัญทีส่ ดุ คือ ถ้าเรา“ไม่ยดึ มั่น
ถือมั่น”(หมดอุปาทาน) ว่า ผม,ขน,เล็บ,ฟัน,ผิวหนัง
ส่วนที่ไม่ใช่“กาย”ของเราแล้วนั้นว่าเป็น“ตัว
ตน”ของเราแล้วจริง เราก็จะมี“นิโรธ”
นี่คือ “เวทนา”ของเราพ้นจากความ
สุขความทุกข์ พ้นความเจ็บความปวดไปแล้ว
เพราะ“ผม,ขน,เล็บ,ฟัน,ผิวหนัง”ส่วนที่เรา
ไม่เจ็บแล้วนี้มันไม่ใช่“กาย”เราแล้ว มันไม่ใช่
“ตัวตน”(อัตตา)ของเราแล้ว
“กายสังขาร”ของเราก็“ดับ”ไปแล้ว ตาม
ธรรมชาติจาก“อาการ ๓๒”ของเรา เมื่อเรา
“ไม่ยดึ มั่นถือมั่น”ว่า มันเป็นตัวเรา(อัตตา) มัน
เป็นของเราจริง(อัตตนียา) เราก็มี“นิโรธอาริย
สัจ”กับ“ผม, ขน,เล็บ,ฟัน,ผิวหนัง”ส่วนที่เรา
ไม่เจ็บแล้วนีม้ นั ไม่ใช่“กาย”เราแล้ว
เราก็จะสามารถเข้าใจ“ความเป็นนิโรธ
อาริยสัจ”ได้ดี ได้งา่ ย ได้อย่างสัมมาทิฏฐิย่งิ กว่า
คนที่ไปหลับตาท�าสมาธิ แล้วนึกว่าตนได้นิโรธ
ซึง่ “นิโรธอาริยสัจ”นี้ มันลึกซึง้ (คัมภีรา)

เห็นตามได้ยาก(ทุททสา) รูต้ ามได้ยาก(ทุรนุพโพธา)
สันตา(สงบแบบปรมัง สุขัง) สุขุมยิ่งนัก(ปณีตา) รูไ้ ม่
ได้ดว้ ยตรรกะ(อตักกาวจรา) ละเอียดขั้นนิพพาน
(นิปุณา) รู้ได้เฉพาะบัณฑิต(ปัณฑิต เวทนียา)
เพราะ“ธรรมของพระพุทธเจ้า”นี้ เป็น
“โลกุตรธรรม” เป็น“อาริยธรรม”
ดังนั้น “นิโรธ”ของพระพุทธเจ้าจึงเป็น
“ความดับ”ที่ไม่ใช่สามัญแบบทั่วไปแน่นอน
แต่เป็นแบบวิสามัญทีเดียว
“นิโรธวิสามัญ”ก็คอื “ดับ”เฉพาะ“อกุศล
ธรรม”นั้นๆเท่านั้น ไม่ใช่“ดับจิต”ไปทั้งจิต
อย่างพาซื่อ ตื้นๆ ง่ายๆ
เช่น นิโรธสามัญเขา“ดับ”ความรับรูไ้ ป
หมดทั้งจิต “ดับ”ไม่รอู้ ะไรยิ่งกว่าคนนอนหลับ
แต่“นิโรธวิสามัญ”ของพระพุทธเจ้านั้น
ผูม้ “ี นิโรธ”ยังมีความรับรูต้ า่ งๆเหมือนคนปกติ
คือ รู้ความจริงต่างๆอยูเ่ ป็นปกติตามจริงที่
ทวาร ๖ สัมผัสรับรูอ้ ยู่ “ดับ”ก็เพียงแค่“ความ
รูส้ ึกทุกข์-ความรูส้ ึกสุข”เท่านั้นที่“ดับ” ที่ไม่มี
ที่หายไปจากจิต เป็นอารมณ์“อุเบกขา”
นี้คือ “นิโรธหรือวิมุติ”แบบพุทธแท้ๆ
เป็นต้นว่า ผูป้ ฏิบัต“ิ มูลกรรมฐาน ๕”
ได้แก่ ผม,ขน,เล็บ,ฟัน,หนัง นี้จะเป็นตัวอย่าง
ที่ง่ายและชัดเจนมาก
กล่าวคือ ผม,ขน,เล็บ,ฟัน,หนัง ส่วน
ที่“นิโรธ” คือ “สังขาร”ของ ผม,ขน,เล็บ,ฟัน,หนัง
ถ้าส่วนใดที่“ดับ”ไปจากความเป็น“ตัวเรา”แล้ว

ส่วนนั้นเราก็พ้นทุกข์พ้นสุขกับมันแล้ว
แต่หากใจเรา“หวง”หรือใจเรายึดว่า“ผม,
ขน,เล็บ,ฟัน,หนัง”นั้น ยังเป็น“ตัวตนของเรา”
ยังเป็น“ของเรา”อยู่ ของข้าใครอย่าแตะ! ถ้า
ใครมาแตะ หรือมาตัดเอาไป เราก็รสู้ กึ อย่าง
นั้นอย่างนี้ ถึงขั้นรูส้ ึกไม่ชอบใจ เจ็บใจ ปวดใจ
ก็เป็นไปได้สารพัด ทั้งๆที่สว่ นที่เป็นผม,ขน,
เล็บ,ฟัน,ผิวหนังส่วนนั้นจะตัดออกไปจริงๆ
มันก็ไม่รู้สึก“เจ็บ” เพราะส่วนนัน้ มันไม่ใช่
“กาย”ของเราแล้วจริงๆ ทว่าเรากลับรู้สกึ
“เจ็บใจ” ไม่ชอบใจก็ยงั เป็นได้เพราะ“อวิชชา”
ของเราแท้ๆ
“ผม,ขน,เล็บ,ฟัน,หนัง”นี้ จึงเป็น“มูล
กรรมฐาน ๕”ที่เราจะใช้ศึกษาเรียนรู้ความ
เป็น“กาย” ความเป็น“จิต” และศึกษาความ
เป็น“นิโรธ”ได้อย่างน่าศึกษาเป็นที่สุด
ซึ่ง“มูลกรรมฐาน ๕” ผม,ขน,เล็บ,ฟัน,
หนัง”นี้ พระอุปชั ฌาย์จะบอก“กรรมฐาน”นี้ให้
แก่ลูกศิษย์ไปปฏิบัติทุกคน
เพราะผูป้ ฏิบัติจะถึ งขั้ นสามารถคลาย
ความยึดมัน่ ถือมัน่ ใน“ตัวตน” ถึงขัน้ บรรลุ
“นิโรธอาริยสัจ”กันได้ทีเดียว
ซึ่งเป็น“นิโรธอาริยสัจ”หรือเป็น“วิมตุ ิ”
แบบพุทธที่สัมมาทิฏฐิ
แต่“นิโรธหรือวิมุติ”ที่ไม่ใช่แบบพุทธ
หรือเป็น“วิมุติ”มิจฉาทิฏฐิน้นั จะ“ดับความรู”้
(ดับเวทนา-สัญญา-สังขาร)ไปทั้งหมด จิตไม่รับรูอ
้ ะไร
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ถ้าหากเขาขืนยังมี“ความรับรู”้ อยู่ เขา
จะยังไม่ถือว่าเป็น“นิโรธ” ความเป็น“นิโรธ”ที่
มิจฉาทิฏฐิไปจากพุทธแท้จริง มีทฏิ ฐิกันปาน
นัน้ ซึง่ ไม่ใช่“ดับเหตุ”ไปอย่างสิน้ เกลีย้ งกัน
จริงๆ นีค้ ือ ความผิดเพีย้ นไปจากพุทธ
ศาสนากันอย่างน่าสงสารในพุทธทุกวันนี้
ดังนั้น การเรียนรู“้ มูลกรรมฐาน ๕”ของ
ชาวพุทธทุกวันนี้ จึงผิดเพี้ยนไปอย่างลึกซึ้ง
ที่ลึกซึง้ ซับซ้อนนัน้ ก็คือ ถ้าเรายังมี
“ความยึด” ยึดผมก็ดี ขนก็ดี เล็บก็ดี ฟันก็ดี
หนังก็ดี ที่มันขาดจากความเป็น“กาย”ของ
เราแล้วนี้ ถ้าไม่มี“กิเลส”กับมันแล้ว หาก
ตัดมันออกไปก็ไม่เจ็บแล้ว ที่สา� คัญคือมัน
ไม่ใช่“กาย”ของเราแล้ว มันไม่มี“จิต-มโนวิญญาณ”ร่วมอยูด่ ว้ ยแล้ว มันจึงไม่ใช่“กาย”
แต่คนที่ยงั “อวิชชา”นี่ สิ ! “ใจ”ของคนผู้
ใดที่ ยังยึดถือว่า ผม,ขน,เล็บ,ฟัน,ผิวหนังที่
ไม่ใช่“กาย”ของเราแล้วนั้นว่า เป็น“กาย”ของ
เราอยู่ ตรงที่ยงั ไม่สัมมาทิฏฐิ เรายังมี“ส่วน
ยึดเป็นเรา”(ทั้งๆที่มันพ้นความเป็นกายของเราไปแล้ว)
นี่แลคือ ความยังหลงผิ ดอยู ่ ข องคน
ผู้มจิ ฉาทิฏฐิ หรือผู้อวิชชา
หาก“ผม,ขน,เล็บ,ฟัน,ผิวหนัง”ส่วนที่
ไม่ใช่“กาย”ของเราแล้วนั้น ขาดออกไปจาก
ตัวเรา หรือถูกตัดถูกพรากออกไป เราก็จะ
เจ็บทุกข์ หรือจะสุข จะชอบหรือจะชัง จะรูส้ กึ
ไปต่างๆได้ ตามทีต่ นมี“ความยึดมัน่ ถือมัน่ ”
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“ความยึดมั่นถือมั่น”ฉะนี้เอง อุปาทาน แท้
“อาการทุกข์-สุข”หรือ“ชอบ-ชัง”นี้แหละ
คืิอ“ทุกขอาริยสัจ” ที่มันเป็น“อุปาทาน”ตัวจริง
ซึ่งตนเองจะสร้าง“ความรูส้ กึ ”(เวทนา)เอง จึง
สุขสุดก็ได้ เกิดทุกข์จนเอาเราตายก็ได้ จะ
เกิ ด ทุ ก ข์ ทเี่ ป็น“อาการ”เจ็บที่ ใจ ปวดที่ใจได้
อย่างมีอาการ“จริง”ในผู ้ นั้นจริงๆ
เห็น มั้ยว่า เจ้า“อาการ”นี้ แล ตัวการแท้
แต่ที่แท้มันเป็น“เท็จ”(อลิกะ) ก็ปานฉะนี้
แม้จะ“เท็จ”ปานใดๆ มันก็เกิิด“อาการ”
ขึ้นมาโกหกตนเองได้ นีค่ อื “ความโง่”ที่เรียก
ว่า “อวิชชา” มันโง่สนิท-โง่ ไม่เสร็จจริงๆ
“อาการเท็จ”นี้ใหม่ๆ เกิดต้นๆ มันก็
จะยังไม่ยั่งยืน ยังไม่แข็งแรงตัง้ มัน่ มันจะ
ค่อยๆสัง่ สม“ความเท็จ”ไปเรือ่ ยๆ กระทั่ง
มากขึ้นๆ ตกผลึก ควบแน่นได้ที่ มันก็ท�าให้
คนผู้หลงยึด“อาการ”นั้น เห็น“เท็จ“ที่ตกผลึก
ควบแน่นจนแยกไม่ออกนี“้ เป็นความจริง”
(สมมุติสัจ จะ) ไปจนได้ ด้วยประการฉะนี้
“ความเท็จ”..กลายเป็น“ความจริง”ใน
“ความไม่ เ ที ่ย งแท้ แ น่ น อนของจิ ต ใจคน”
(สมมุติสัจจะ) เป็นได้ถึงปานนี้กันจริงๆ
มันมี“อาการ”อย่างนั้นจริงๆ ทัง้ ๆที่
ภาวะขั้นเจ็บ ขั้นปวดของ“ผม,ขน,เล็ บ,ฟัน,
ผิวหนัง”ส่วนที่ไม่ใช่“กาย”แล้วนัน้ แม้จะได้
รับการสัมผัสกระแทกแรงปานใด แม้แต่จะ
ตัดจะหั่นออกไป มันก็ไม่มีเจ็บไม่ปวดแล้ว

“ความเจ็บปวด”ที่ก็แค่ลมๆแล้งๆนี้มัน
ไม่“จริง”เลย แต่“อวิชชา”(โง่ สนิท )มันมีได้จริงๆ
ฉะนีแ้ ลคือ “อนัตตา”แท้ๆ คือ มัน
ไม่ใช่“ตัวตน”ของเรา แต่คนที่“อวิชชา”จริง
ก็มี “ อุปาทาน”ขึ้ น มาจนได้ ว่ามันคือ“ตัว
ตน”ของเรา แล้วก็“เจ็บใจ”บ้าง “ชอบใจ”บ้าง
“ไม่ชอบใจ”บ้าง เพราะความยึดมั่นถือมั่นว่า
ผม,ขน,เล็บ,ฟัน,ผิวหนังนี้แหละ เป็น“เรา” แล้ว
ก็เกิด“อารมณ์เท็จ”นั้นขึ้นได้ “โง่จริงๆ”มั้ยคน?
“โรค”ที่เกิดทางใจชนิดนี้ แพทย์ท่เี ป็น
วิทยาศาสตร์ก็รู้จักดี เรียกมันว่า psychosis
หากผู้ใด“ไม่สัมมาทิฏฐิ”ในความเป็น
“ทิฏฐิ”เองก็ดี “กาย”ก็ดี “สมาธิ”ก็ดี “อัตตา“
ก็ดี “บุญ”ก็ดี ตามที่อาตมาได้สาธยายมานี้
กระทั่งถึง“นิพพาน”ก็ดี “นิโรธ”ก็ดี
คนๆนี้กเ็ ป็นผูไ้ ม่บรรลุ“นิโรธธรรม” ยัง
เป็นคนมี“ความยึดมั่นถือมัน่ ”(อุปาทาน)ว่า
ผม,ขน,เล็บ,ฟัน,ผิวหนัง นั้น เป็นเรา(อัตตา) เป็น
ของเรา(อัตตนียา) จริงๆจังๆได้อยู่แน่แท้
“ทฤษฎี”หรือ“ทิฏฐิ”ของพระพุทธเจ้า
หากผู้ศึกษาใดเรียนรู้ให้“สัมมาทิฏฐิ”แล้ว
ปฏิบัติให้เกิดผลในตนจริง ก็จะรูจ้ กั รูแ้ จ้งรูจ้ ริง
จะรูค้ วามเป็นจริงตามความเป็นจริงนั้น
ว่า สิ่งที่สัมผัสอยูน่ ้นั คืออะไร ตามทีม่ ันเป็น
มันมีความจริงอยูจ่ ริง เราก็ยงั มีเวทนานั้นอยู่
ซึ่งต้องมีความรูร้ ว่ มรับรูด้ ว้ ย กล่าวคือ มีการรู้
ตามความจริงนั้นอยู่ ว่าแท้จริงมันมีความรูส้ กึ

รู“้ ความจริง”แท้ๆร่วมอยู่ แต่เราไม่มี“ความ
เท็จ”นั้นแล้ว จึงไม่ผลักไม่ดดู ไม่ชอบไม่ชัง
จะรู้สึกว่า มันก็รู้สึกเฉยๆ กลางๆ ว่างๆ จึง
ไม่มี“อาการจะผลักหรือจะดูด”ภาวะนั้นๆเลย
ภาวะนี้คือ ความเป็น“พีชนิยาม”
ซึง่ ต่างจาก“ความรู้สกึ กลางๆว่ า งๆ
เฉยๆ”(เนกขัมมสิตอุเบกขาเวทนา)ชนิดที่มี“วิชชา”
ในความเป็น“จิตนิยาม” เพราะจะมี“ปัญญา
หรือญาณวิเศษ”กว่าพีชนิยาม มีพลังงานรูด้ -ี รู้
ชั่ว รูส้ ุข-รูท้ กุ ข์ โดยเฉพาะสุขแท้-สุขเท็จ รูท้ กุ ข์
แท้ (ทุกขอาริยสัจ)-รูท้ กุ ข์แฝง รูพ้ ลังงานรูค้ วร-รูไ้ ม่
ควร ท�าภาวะที่ควรท�าอยูอ่ ย่างยิ่ง ไม่ทา� เพราะ
มีส่ิงอื่นเป็นเหตุผลล่อหลอกหรือกดดันให้ทา�
หรือบังคับให้ทา� ชักน�าให้ทา� (สสังขาริกัง) จึงจะ
ไม่มอี คติ จึงเป็น“ความเป็นกลาง”ทีม่ ปี ระโยชน์
มีคณ
ุ ค่าสูงต่อสังคมต่อโลกอย่างแท้จริง
“ความรู้สึกกลางๆ”(อุเบกขา)ชนิดนีแ้ ล
คือ “ความอิสระ”ทีเ่ ป็นไทแก่ตวั จากอ�านาจ
โลก-อ�านาจอัตตา ไปตามล�าดับที่ตนสามารถ
ปฏิบัติหลุดพ้นได้จนกระทั่งอยู่เหนือ“โลก”
(อุตตระ)และเหนือ“อัตตา”(อุตตระ)ที่ตนปฏิบัติ
ได้ไปแต่ละระดับ กระทั่งที่สุดจบความเป็น
“โลก” และจบความเป็น“อัตตา” ได้แท้เด็ดขาด
“ความรู้สึกกลางๆ”(อุเบกขา)ชนิดนีจ้ ึง
เป็น“ความสงบ”ที่ ไม่มี“อ�านาจโลกและอ�านาจ
อัตตา”มาเป็น“นาย”เราได้อกี แล้วเด็ดขาด
“ความรูส้ กึ กลางๆ”(อุ เ บกขา) ชนิ ด นี้
อ่านต่อฉบับหน้า
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บทความพิเศษ

๖๑ พรรษา เจ้าฟ้านักพัฒนา
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

• ทศพนธ์ นรทัศน์ เรียบเรียง

ประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อความเท่าเทียมกัน (ITC For All Club)

บทนำา

พุทธศักราช ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๑ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๙ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ท่ี ๓ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช
๒๔๙๘ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ได้รับพระราชทานพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์
ด้วยเหตุที่ทรงบำาเพ็ญพระราชกิจจานุกิจนานัปการอันเป็นประโยชน์แก่แผ่นดินและราษฎร พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สถาปนาพระราชอิสริยยศ
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และพระราชอิสริยศักดิ์ เป็น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๐ และจาก
พระวิริยะอุตสาหะในการทรงศึกษาหาความรู้และบำาเพ็ญพระราชกิจนานัปการ พระเกียรติคุณ เป็นที่
ประจักษ์ชัดแจ้ง ทั้งในราชอาณาจักร และนานาชาติ จึงทรงรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย และทรงรับการทูลเกล้า ฯ ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ
นอกเหนือจากพระราชภารกิจในหน้าที่ราชการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงปฏิบัตพิ ระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ ครอบคลุมงานสำาคัญ ๆ อันเป็นประโยชน์หลักของบ้านเมือง เกือบ
ทุกด้าน และทรงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัย ให้ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจที่ทรงสืบสาน ต่อจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ตามที่ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้า ฯ มอบหมาย โดยเฉพาะการทรงงาน ด้านการบริหารองค์การ และมูลนิธิ เพื่อสาธารณกุศล ทรง
ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล อุปนายิกา
ผู้อำานวยการสภากาชาดไทย รวมทั้งการเสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์ และการปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในโอกาสต่าง ๆ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงจัดตั้งโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กและเยาวชนผู้ยากไร้ในชนบท โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และแก้ไขปัญหาภาวะ
ทุพโภชนาการ ทรงเห็นว่าเด็กจะเรียนหนังสือไม่ได้ ถ้าท้องหิว หรือเจ็บป่วย จึงทรงริเริ่มโครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน ในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๒๓ ทรงเห็นความสำาคัญ
ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงพระราชทานพระราชทรัพย์ให้ก่อสร้างโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ศูนย์การ
เรียนชุมชนสำาหรับชาวไทยภูเขา ห้องเรียนเคลื่อนที่ ทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์เป็นค่าตอบแทน
ครูผู้สอน และทรงจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนพระราชทาน เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสได้รับการ
ศึกษาที่เหมาะสม จะได้มีความสามารถในการพึ่งตนเอง และเป็นที่พึ่งของครอบครัวได้ในอนาคต ทรง
ติดตามการดำาเนินงาน โครงการตามพระราชดำาริอย่างใกล้ชิด และเสด็จพระราชดำาเนินเยี่ยมราษฎรใน
โครงการ ด้วยพระองค์เองเสมอ
จากการที่มีประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล หรือ
สมทบทุนดำาเนินงานโครงการพัฒนาต่าง ๆ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้นำาเงินที่มีผู้ทูลเกล้า ฯ ถวาย
ดังกล่าวมาจัดตั้งเป็นกองทุน ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพ ฯ เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน
ผู้ทุกข์ยากเดือดร้อน หรือเพื่อการสาธารณประโยชน์อื่น ๆ
พระราชจริยาวัตรที่ประชาชนทั่วไปได้เห็นประจักษ์ คือ พระเมตตาและความเอาพระทัยใส่ในชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชปณิธานที่จะ
ช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ยาก เดือดร้อนโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ เผ่าพันธุ์ เชื้อชาติ ศาสนา พสกนิกรต่างยกย่อง
และชื่นชมในพระบารมี ดังนั้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติที่ทรงมีคุณูปการต่อชาติบ้านเมืองในด้านต่าง
ๆ มาโดยตลอด จึงมีบุคคล หน่วยงาน สมาคม และองค์กรต่าง ๆ ทั้งในราชอาณาจักรและในต่างประเทศ
ขอพระราชทานอัญเชิญพระนามาภิไธย และขอพระราชทานนาม ไปเป็นชือ่ พันธุ์พชื และสัตว์ทคี่ น้ พบใหม่
ในโลก รวมทั้งสถานที่ และสิ่งต่าง ๆ เป็นจำานวนมาก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเป็นสิริมงคลสืบไป
นอกจากนี้ ยังได้ทรงพระกรุณารับสมาคม สถาบัน และองค์กรต่าง ๆ ที่จดั ตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำาริ หรือ
ที่มวี ัตถุประสงค์ดาำ เนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่ทรงให้การสนับสนุน ซึ่งล้วนเป็นไปเพื่อช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส
ผู้ขาดแคลน หรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ไว้ในพระราชูปถัมภ์
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๐ เมษายน ๒๕๕๙
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ประสบการณ์ตามเสด็จ ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงน้อมนำาแนวพระราชดำาริของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงให้ความสำาคัญและตรัสเสมอ
ว่า “ ‘คน’ เป็นปัจจัยสำาคัญที่สุดในการพัฒนา” มาประยุกต์ใช้ในวิธีการดำาเนินงานโครงการพัฒนาด้าน
ต่าง ๆ ที่ทรงริเริ่มขึ้น ทั้งนี้ พระองค์ท่านได้ยึดหลักการดำาเนินงาน ซึ่งได้ทรงเรียนรู้จากประการณ์ตาม
เสด็จ ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ดังนี้
๑. การพึ่งพาตนเอง โดยเน้นให้ทุกคนได้ช่วยเหลือตนเองก่อนเป็นอันดับแรก เช่น การให้เมล็ดพันธุ์
พืชผัก พันธุ์สัตว์ เพื่อผลิตอาหารไว้บริโภคเอง แทนที่จะให้อาหารโดยตรง สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ต่อไป เป็นต้น
๒. การมีส่วนร่วม เน้นให้ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากการทำาโครงการได้มีส่วนในการช่วยคิด ช่วยทำา
อาทิ การที่ผู้ปกครองและเด็กต้องร่วมกันวางแผนและทำาการผลิตทางการเกษตร จัดเวรในการประกอบ
อาหารกลางวัน ซึ่งมีผลทำาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของได้เรียนรู้และเข้าใจในกิจกรรมที่ทำาอยู่
๓. การพัฒนาแบบองค์รวมโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นการพัฒนาในทุก ๆ ด้านไป
พร้อม ๆ กัน นอกจากนี้ กลุม่ เป้าหมายจะต้องได้รบั ความรูจ้ ากกิจกรรมที่ทาำ และสามารถนำาความรูท้ ่ไี ด้ไป
ประยุกต์ใช้ในการดำารงชีวิตต่อไป อาทิ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหา
การขาดแคลนอาหาร มีการดำาเนินกิจกรรมให้ความรู้ด้านเกษตรกรรมและกลุ่มเป้าหมายได้ปฏิบัติจริง
ทั้งการปลูกและประกอบอาหาร
๔. การพัฒนาระบบประสานงานความร่วมมือจากทุกส่วน ในการช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชน
ทั้งในและต่างประเทศ มีการจัดทำาแผนงานหลักของโครงการทุก ๆ ระยะ ๕ ปี เพื่อให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
ได้ใช้เป็นแนวทางทำาให้งานต่าง ๆ มีความก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
๕. การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีการอบรม การ
ประชุม สัมมนา การศึกษาดูงาน เพื่อให้ความรู้และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
โครงการเป็นประจำา รวมทั้งมีการประเมินและรายงานผลการดำาเนินงานเป็นระยะ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
ทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการ และสามารถนำาไปปรับปรุงการดำาเนินงานได้
๖. การยึดหลักการอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น กิจกรรม
การพัฒนาต่างๆ จะต้องคำานึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนำาภูมปิ ญ
ั ญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้
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เราคิดอะไร

การทรงงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำาเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในการทรงงานพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะในเรื่องประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวทรงมีพระราชจริยวัตรที่พอเพียง ประหยัด และมัธยัสถ์โดยได้ทรง แนะแนวทางปฏิบตั ิ
ตนให้ประชาชนตระหนักถึงความสำาคัญของการประหยัดว่าเป็นพื้นฐานและหลักประกัน สำาคัญในการสร้าง
ความสมบูรณ์และมั่นคงให้กับผู้ประหยัดและครอบครัวด้วยดัง แนวพระราชดำาริ ดังนี้
• สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงสอนพระราชโอรส พระราชธิดาให้ดำาเนินชีวิต
และบริโภคด้วยปัญญา โดยทรงใช้ชีวิตเรียบง่ายอย่างสามัญชน มัธยัสถ์อดออม ใฝ่หาความรู้ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม แบ่งปัน และช่วยเหลือผู้อื่น
• พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระราชจริยวัตรทีพ
่ อเพียง ประหยัดและมัธยัสถ์มาตัง้ แต่
ทรงพระเยาว์ ดังจะเห็นได้จากการศึกษาพระราชประวัติและพระราชจริยวัตร พบว่า เมื่อครั้งยังทรง
พระเยาว์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเก็บออมเงินที่เหลือจากค่าขนม เพื่อนำาไปซื้อของเล่น ตาม
พระราชประสงค์ หรือไม่ทรงซื้อของเล่นที่มรี าคาสูงกว่าทรัพย์ท่มี ี รวมทั้งทรงมีพระราชจริยวัตรที่พอเพียง
อาทิ ทรงจักรยานไปโรงเรียนแทนการเสด็จพระราชดำาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
เมื่อทรงเป็นพระมหากษัตริย์ก็ยังทรงประหยัดในเรื่องส่วนพระองค์ อาทิ หลอดยาสีพระทนต์
ทรงใช้อย่างคุม้ ค่า หรือฉลองพระองค์แต่ละองค์ทรงใช้อยูเ่ ป็นเวลานาน และในยามปฏิบตั พิ ระราชภารกิจ
ทรงใช้ดินสอไม้ราคาไม่แพง มียางลบ ติดอยู่ตรงปลายดินสอเพื่อลบคำาที่เขียนผิด ออกได้ง่าย ไม่เปลือง
กระดาษเหมือนใช้ปากกา และจะทรงเหลาดินสอด้วยพระองค์เอง เหน็บไว้ที่กระเป๋าฉลองพระองค์เดือน
ละ หนึ่งแท่ง ใช้จนกุดสั้น ทรงถ่ายรูปจนสุดม้วนฟิล์ม และทรงเลือกใช้ยานพาหนะที่ไม่ใช้ เชื้อเพลิงจาก
ฟอสซิล ยามนำ้ามันมีราคาสูง ตลอดจนทรงชี้แนะให้ยึดแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบใน
การดำาเนิน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริต่าง ๆ
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้กล่าวถึงพระราชดำาริและพระราชจริยวัตรใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์มากว่า ๖๗ ปี ว่าทรงเป็นต้นแบบแห่ง
ความพอเพียง ดำาเนินชีวิตอย่างประหยัด เรียบง่ายว่า
“...กองงานในพระองค์ โดยท่านผูห้ ญิงบุตรี วีระไวทยะ บอกว่าปีหนึ่งพระองค์ทรงเบิกดินสอ ๑๒ แท่ง
เดือนละแท่ง ใช้จนกระทั่งกุด ใครอย่าไปทิ้งของท่านนะจะกริ้วเลยโดยทรงประหยัดทุกอย่าง เป็นต้นแบบ
ทุกอย่าง ทุกอย่างนี้มีค่าสำาหรับพระองค์หมด ทุกบาททุกสตางค์จะใช้อย่างระมัดระวัง จะสั่งให้เราปฏิบัติ
งานด้วยความรอบคอบ...”
และ “...หากนำาพระบรมฉายาลักษณ์เก่าๆ มาเปรียบเทียบกันในระยะเวลาห่างกันสิบปี ยี่สิบปี จะ
สังเกตเห็นได้ว่า ฉลองพระองค์และสนับเพลาหลายองค์ก็ยังทรงใช้อยู่ ดังเช่น ฉลองพระบาทใบ (รองเท้า
ผ้าใบ) ก็ยังทรงใช้แบบเดิม ราคาไม่กี่ร้อยบาท หรือเวลาเสวยเครื่องเสวย ก็เรียบง่าย ธรรมดา ไม่ทรง
ใส่พระราชหฤทัยว่า บนโต๊ะเสวยมีอะไรบ้าง ไม่ทรงเคยปรุงหรือแต่งเติมอะไร ทรงเหมือนพระ ละซึ่งสิ่ง
ต่าง ๆ แล้ว เสวยของที่เรียบง่าย และด้วยวิถีแห่งพระชนม์ชีพแล้ว ก็ถือว่า ทรงด�าเนินชีวิตแบบ
เรียบง่าย เวลามีปัญหาอะไรก็ทรงค้นพบวิธีการที่เรียบง่ายเสมอในการหาทางออก ทรงใช้ความ
เรียบง่ายหรือศิลปะชั้นสูงของสติปัญญาในการแก้ไข...”
• พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแนะนำาแนวทางปฏิบัติตนให้ประชาชนตระหนักถึงความ
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๐ เมษายน ๒๕๕๙

•
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สำาคัญของการประหยัด ว่าเป็นพื้นฐานและหลักประกันความสำาคัญในการสร้างความสมบูรณ์และความ
มัน่ คงให้กบั ผู้ประหยัดและครอบครัว เพือ่ เตรียมความพร้อมรับมือกับผลทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากสภาวะที่
ประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ดังพระราชดำารัส
พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๐๓ เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๐๒ ความตอนหนึ่งว่า
“...การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและ
ครอบครัว ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้ จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่
ผู้ประหยัดเท่านั้น แต่ยังจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย...”
• พระบาทสมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเตือนสติให้ประชาชนชาวไทยตระหนักถึงความสำาคัญของ
การประหยัดว่าเป็นพื้นฐานความประพฤติท่สี าำ คัญต่อการดำาเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ดังพระบรมราโชวาทพระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าฯ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ความตอนหนึ่งว่า
“..การประหยัด เป็นสิง่ ที่พึงประสงค์อย่างยิ่งในทุกแห่งและในกาลทุกเมื่อ...ขอให้ค�านึงถึงผลที่
เกิดขึ้นจากการประหยัดนี้ให้มาก... การประหยัดนี้ ควบคู่ไปกับหลักการพออยู่ พอกิน พอใช้ จึงใช้ได้
ทุกยุคทุกสมัย และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตนตามเศรษฐกิจพอเพียงโดยแท้...”
• การพัฒนาและช่วยเหลือราษฎร ทรงใช้หลักในการแก้ปัญหาด้วยความเรียบง่ายและประหยัด
ได้ประโยชน์สูงสุด ราษฎรสามารถทำาได้เอง หาวัสดุได้ในท้องถิ่น และประยุกต์ใช้ส่งิ ที่มอี ยูใ่ นภูมภิ าค
นั้น ๆ มาแก้ไขปัญหา โดยไม่ต้องลงทุนสูง และใช้เทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยากนัก ทรงเน้นเรื่องความคุ้มค่าและ
คุ้มทุน แต่ไม่ใช่เป็นการขาดทุนหรือกำาไร ดังเช่นที่หลักวิชาการสมัยใหม่ยึดถือ
• การดำาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้มิได้หมายความว่า จะต้องใช้ชีวิต
อย่างขี้เหนียวหรือตระหนี่ หรือปิดประเทศ และปฏิเสธกระแสโลกาภิวตั น์ หากแต่เป็นการใช้ชวี ิตอย่าง
เข้าใจและเข้าถึงตนเอง รู้ศักยภาพและความสามารถของตนเอง ตลอดจนเข้าใจบริบทและ สถานการณ์
ในประเทศ สามารถพัฒนาประเทศและเชื่อมโยงกับตลาดหรือสถานการณ์ภายนอกได้เป็นอย่างดี ดัง
พระราชดำารัสในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงชีแ้ จงไว้ใน การประชุม
นานาชาติระดับรัฐมนตรี เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ความตอนหนึ่งว่า
“...แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการแก้ปญ
ั หาทั้งในเมืองใหญ่และในชนบทคำาว่าเศรษฐกิจ
พอเพียงมิได้หมายความว่า จะต้องใช้ชีวิตอย่างขัดสนและตระหนี่ และไม่ได้หมายความว่าจะต้อง
ปฏิเสธกระแสโลกาภิวัตน์ ระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ แต่สามารถเชื่อมโยงกับตลาดภายนอกได้โดย
การจัดตั้งเป็นสหกรณ์ ซึ่งทำาให้เป็นกลุ่มที่มีอำานาจต่อรองมากขึ้น เนื่องจากระบบการซื้อขายจะทำา
เป็นกลุม่ ซึ่งหมายถึงว่ามีคา่ ใช้จา่ ยน้อยลงและใช้ประโยชน์มากขึ้น โดยคำานึงว่า จะต้องมีการควบคุม
งบประมาณรายจ่ายในระดับหมู่บ้านและชุมชนอย่างเป็นระบบและพอเพียง ซึ่งหมายถึงว่า จะต้อง
มีความสมดุล ระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา...”
• หากพิจารณาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประหยัดนั้นคือการใช้จ่าย อย่างพอ
ประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และเป็นการดำาเนินชีวิตตามทางสายกลาง ไม่สุดโต่ง
ไปด้านหนึ่ง คือ ขี้เหนียว หรือสุดโต่งไปอีกข้างหนึ่ง คือฟุ่มเฟือยคนที่ดำาเนินชีวิตอย่าง ประหยัด และ
พอประมาณจะเป็นคนเรียบง่าย สมถะ และมีสนั โดษในการดำาเนินชีวิต คือ ไม่สร้างเงื่อนไขชีวติ ที่ขาดเหตุผล
หรือนำาไปสู่ความฟุ้งเฟ้อ จนทำาให้เป็นหนี้สิน ดังนั้น ท่ามกลาง สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน หากประชาชน
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ชาวไทยพร้อมใจกันดำาเนินชีวิตอย่างฉลาดรู้ตามแนว พระราชดำาริ คือ ศึกษาและทำาความเข้าใจแนวพระ
ราชดำาริและมีไหวพริบที่จะนำามาใช้ ให้เกิดประโยชน์ รูจ้ กั ใช้อะไรก็ตามอย่างประหยัด ไม่ข้เี หนียว ก็จะทำาให้
ประเทศไทยมีเงินออมมาก และมีทุนที่เพียงพอสำาหรับลงทุนโครงการใหญ่ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะได้
มากโดยไม่ต้องไปกู้ยืม ใครจนเกินตัว หรือเป็นหนี้เป็นสินมากขึ้น ตรงกันข้าม หากประชาชนชาวไทยรู้จัก
ดำาเนินชีวิต อย่างประหยัดทั้งในชีวิตประจำาวันและในการทำางาน ประกอบธุรกิจที่จะทำาให้เกิดประโยชน์
ต่อตัวเองและสังคม ตลอดจนประหยัดในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน
นำาไปสู่วิถีชีวิตที่พอเพียงในที่สุด
• พื้นฐานสำาคัญเบื้องต้น แห่งแนวทางการปฏิบัติตนตาม แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ
ผู้ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้องยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายที่ไม่จำาเป็นและ
ความฟุ่มเฟือยลง ใช้จ่ายในสิ่งที่จำาเป็น แต่ก็ไม่ใช่ตระหนี่ถี่เหนียวไม่ยอมใช้เงินเลย ส่วนการใช้จ่าย
จะมากน้อย เพียงใดนั้น ขึ้นอยูก่ บั อัตภาพของแต่ละบุคคลจากรายได้ท่สี จุ ริตและไม่คดโกง หรือเบียดเบียน
ให้ คนอื่นได้รับความเดือดร้อน ด้วยเหตุนี้ ความประหยัดจึงต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง คือ
การตระหนักรู้ถึงคุณค่าของเงิน ฉลาดใช้ ฉลาดออม และฉลาดทำาบุญตามอัตภาพ
โดยเฉพาะระดับครอบครัวนั้น ประการสำาคัญอันดับแรกนั้น ต้องพัฒนาสมาชิกในครอบครัว ให้
ปลอดจากหนี้สินและมีฐานะดีขึ้นอย่างน้อยในระดับพอกินพอใช้ก่อน แล้วจึงพัฒนาต่อเนื่อง ให้เป็น
ครอบครัวทีอ่ ยูด่ กี ินดี เป็นครอบครัวที่พงึ ประสงค์ในการนำาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ให้บงั เกิด
ผลต่อไป โดยต้องเริ่มต้นจาก การรู้จักจัดการแผนการเงินของตนเองและครอบครัว ประหยัด อดออม
ทำาอะไรด้วยความอะลุ้มอล่วย มีเหตุมีผล ไม่ใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำาเป็น จนกลายเป็นความฟุ่มเฟือยจนเกิน
อัตภาพที่เป็นอยู่ แต่ให้ปลูกฝังนิสยั ความประหยัด สร้างวินยั รักการออมและ มีทกั ษะในการจัดการทางการ
เงินได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการปลูกฝังในวัยเด็กให้รู้จักคุณค่าของเงิน ใช้จ่ายอย่างมีวินัย รู้จักทำาบัญชี
รายรับรายจ่ายเป็นประจำา เพื่อให้รู้ถึงสถานะการเงินของตน จะได้ใช้จ่ายตามอัตภาพและฐานะของตน
และครอบครัว และเมื่อสะสมเงินออมไว้ใช้ในยามจำาเป็นได้ อย่างพอเพียงแล้ว ให้แบ่งเงินส่วนหนึ่งไปทำา
ทานในโอกาสต่าง ๆ เพื่อปลูกฝังความมีนำ้าใจและเห็นอกเห็นใจ ผู้อื่น ลดความเห็นแก่ตัว และเป็นการ
สร้างภูมคิ มุ้ กันทางด้านศีลธรรมและวัฒนธรรมการให้ให้บงั เกิด ขึ้นในตัวเด็กและสมาชิกของสังคม อันเป็น
องค์ประกอบสำาคัญประการหนึ่งสู่การดำาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในคราวเสด็จพระราชดำาเนินเปิดงานจุฬาฯ
วิชาการ ครั้งที่ ๑๔ --“เสาหลักแห่งปัญญา สืบราชมรรคาพัฒนาแผ่นดิน : PILLAR OF WISDOM
Following in His Majesty’s footsteps for the country’s development” เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ศาลาพระเกีย้ ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึง่ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้หัวข้อ “เสาหลักแห่ง
ปั ญ ญา สื บ ราชมรรคาพั ฒ นาแผ่ น ดิ น : ตามรอยเศรษฐกิ จ
พอเพียง” (Pillar of Wisdom - Developing the Country
in the Footsteps of His Majesty the King: Towards a
Self - Sufficiency Economy) บริเวณศาลาพระเกี้ยว ในการนี้
ทรงมีลายพระหัตถ์พระราชทานเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
เพียง ในมุมมองของพระองค์ท่านว่า คือ “ประหยัด”
http://www.cmadong.com/imgup/pic5510/cmd121115-180626_221775.jpg
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๐ เมษายน ๒๕๕๙
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ในส่วนของเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึง่ เป็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
การเกษตรที่เป็นรูปธรรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงมีพระราชดำารัส
ในคราวเปิดงานมหกรรมเกษตรยั่งยืน ณ สำานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ความสำาคัญตอนหนึ่งว่า
“...แนวทางเกีย่ วกับการเกษตรแบบยั่งยืนในรูปแบบการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามพระราชดำาริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีการเผยแพร่ไปอย่างกว้างขวาง ระบบการเกษตรแบบยั่งยืนเป็น
วิถีทางที่จะช่วยฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ดำารงรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ
เป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาอันมีสาเหตุจากนโยบายการค้าระหว่างประเทศ การส่งเสริมการเกษตร
แบบยั่งยืนจะช่วยเสริมสร้างให้เกษตรกรและชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะเกษตรกรสามารถ
ผลิตอาหารที่มีคุณภาพและพอเพียงตามความจำาเป็น มีรายได้พอเลี้ยงครอบครัว ระบบเกษตรแบบยั่งยืน
ปลูกฝังสำานึกให้ชุมชนเห็นความสำาคัญของการร่วมกันช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ รู้จักวิธีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง ทำาให้ชุมชนท้องถิ่นมีจิตสำานึกที่ดี มีความเจริญ เป็นชุมชน
ที่มีรากฐานมั่นคงเข้มแข็ง ยังผลให้ชาติมีความมั่นคงสถาพร ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม...”

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำาริให้นำาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการพัฒนาพัฒนาประเทศหลายประการ ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการของโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เป็นเลขานุการ โดยมีพระราชดำาริให้โครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
นั้นเป็นโครงการนำาร่องและใช้เป็นตัวอย่างในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ และมีพระราชประสงค์จะ
ให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้น ๆ มารับช่วงต่อไป พระองค์ทรงเริ่มนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้กับการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในชนบท ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำาหรับโรงเรียนในชนบท โดยพระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปรณ์ท่จี าำ เป็นเพื่อจัดตั้งเป็นห้องเรียน
ขึ้น และพัฒนามาจนสามารถนำาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา
ต่าง ๆ ปัจจุบัน มีโรงเรียนในโครงการประมาณ ๘๕ แห่ง โดยมีโรงเรียนในจังหวัดนครนายกเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนาเพื่อนำาแนวทางใหม่ ๆ ไปทดลองใช้กับโรงเรียนในชนบท และทรงริเริ่มโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ คนพิการ เพือ่ ให้คนพิการสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างความรู้ ความบันเทิง พัฒนาทักษะ
และสร้างอาชีพต่อไปในอนาคต พระองค์ทรงมีคณะทำางานทีจ่ ะศึกษาวิจยั เพื่อหาอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและ
วิธกี ารช่วยเหลือผู้พิการในแต่ละด้านอย่างเหมาะสม ซึง่ โครงการนีม้ ีโรงเรียนศรีสังวาลย์เป็นหน่วยงาน
หลัก นอกจากนี้ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำารินี้ ยังเพิ่มโอกาสให้ผตู้ อ้ งขังในทัณฑสถาน
ได้รบั การอบรมและฝึกทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ระหว่างการถูกคุมขัง เพื่อสามารถนำาความรูท้ ่ไี ด้รบั นำา
ไปพัฒนาตนเองและนำาไปประกอบอาชีพได้ และมีโครงการสำาหรับเด็กป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาภายใน
โรงพยาบาลเป็นระยะเวลานาน ซึ่งอาจจะทำาให้ขาดโอกาสทางด้านการศึกษา โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อ
ในการเรียนรู้ สร้างความเพลิดเพลิน รวมทั้ง ส่งเสริมพัฒนาการแก่เด็กที่ป่วยด้วย นอกจากนี้ พระองค์
ยังนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับงานทางด้านการเผยแพร่วัฒนธรรมของไทยผ่านทางอินเทอร์เน็ต
โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ดูแลโครงการนี้
จากพระราชกรณียกิจทางด้านการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาประเทศในด้าน
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ต่าง ๆ ทำาให้วารสารอินโฟแชร์ ซึ่งเป็นวาสารของสำานักงานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสือ่ สารของ
ยูเนสโก ได้ตพี มิ พ์บทความเฉลิมพระเกียรติการอุทศิ พระองค์เพือ่ การศึกษาเรียนรูด้ า้ นสารสนเทศของเด็ก
และผู้ด้อยโอกาสของไทย รวมทั้ง ยังได้ถวายนาม “IT Princess” หรือ “เจ้าฟ้าไอที” แด่พระองค์ท่าน
อีกด้วย สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.princess-it.org

ผลสำาเร็จของการทรงงานพัฒนา

จากผลสำ า เร็ จ ของการทรงงานด้ า นการ
พัฒนาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุม ารี ทำ า ให้ พ ระองค์ ท ่ า นได้ รั บ การ
ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลที่สำาคัญในระดับนานาชาติ
อาทิ รางวัลรามอน แมกไซไซ โดยพระองค์ทรง
ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิรางวัลรามอน แมก
ไซไซ ให้ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลรามอล
แมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ ประจำาปี พ.ศ.
๒๕๓๔ โดยทรงเข้ารับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล http://www.matichon.co.th/online/2013/04/13647792101364779497l.jpg
ณ ศูนย์วัฒนธรรมฟิลิปปินส์ ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ รางวัลอินทิรา
คานธี เพื่อสันติภาพ การลดอาวุธ และการพัฒนา พระองค์ทรงได้รับการคัดเลือกให้ได้รับการ
ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลอินทิรา คานธี ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จากพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อ
มวลมนุษยชาติ โดยทรงเข้ารับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล ณ ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งนับเป็นลำาดับที่ ๑๙ ของผู้ที่ได้รับรางวัลนี้
ในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ
๖๑ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ขอเชิญชวนชาวไทยทุกท่าน รวมใจเป็นหนึ่งน้อมเกล้าถวายพรแด่สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และปฏิบัติบูชาถวายเป็นพระ
ราชกุศล โดยการดำารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทำาหน้าที่พลเมืองที่ดีของชาติ
การดำารงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม การลด ละ เลิก อบายมุขต่าง ๆ ฯลฯ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ
ที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อประโยชน์และความผาสุกของพสกนิกรชาวไทยทั้งปวงตลอดมา
เอกสารอ้างอิง
กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี. (๒๕๔๗). พระราชดำารัส เปิดงาน
มหกรรมเกษตรยั่งยืน ณ สำานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร วันที่
๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗. (ระบบออนไลน์). แหล่งที่มา http://www.sirindhorn.net/show-speech.php?speech_id=๒๐๐๖๑๒-๑๓%๒๐๐๓:๐๔:๐๓&group=/.(วันทีค่ ้นข้อมูล : ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘),วิกิพีเดีย. (๒๕๕๘). สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี. (ระบบออนไลน์).
แหล่งที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ_สยามบรมราชกุมารี/.(วันที่ค้นข้อมูล: ๒๒ มีนาคม
๒๕๕๘), สำานักข่าวเจ้าพระยา. (๒๕๕๕). สมเด็จพระเทพฯทรงเปิดงานจุฬาฯ วิชาการครั้งที่ ๑๔. (ระบบออนไลน์).
แหล่งทีม่ า http://www.chaoprayanews.com/๒๐๑๒/๑๑/๑๕/จุฬาฯ-วิชาการ/.(วันที่ค้นข้อมูล: ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘),
สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (๒๕๕๔). พระมหากษัตริยน์ กั พัฒนาเพื่อประโยชน์สขุ สูป่ วงประชา.
กรุงเทพฯ : ศูนย์การพิมพ์เพชรรุ่ง,
สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (๒๕๕๖). สัจธรรมแห่งแนวพระราชดำาริ สู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน. กรุงเทพฯ : ศูนย์การพิมพ์เพชรรุ่ง,
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๐ เมษายน ๒๕๕๙
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เป็นมิตรดีสหายดี
ย่อมกล้าดีพลีชีพได้
ยังประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่
มิตรพ้นภัยหลุดบ่วงพราน.

มิตรดีสหายดี
(หังสชาดก)

พระศาสดาประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหา-

วิหาร เขตกรุงสาวัตถี นครหลวงของแคว้นโกศล
มีอยู่วันหนึ่ง ณ ธรรมสภา เหล่าภิกษุกำาลัง
สนทนากั น อยู ่ กล่ า วสรรเสริ ญ ถึ ง คุ ณ ของพระ
อานนท์ ที่เสียสละได้แม้ชีวิตของตน กล้าเข้าขวาง
ช้างนาฬาคิรีที่กำาลังวิง่ มาด้วยความมึนเมา หมาย
จะทำาร้ายพระศาสดา
ขณะนั้นเอง พระศาสดาเสด็จมา พระภิกษุจึงได้
ทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบ ครั้นทรงสดับแล้ว จึงตรัสว่า
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ไม่ใช่ในกาลบัดนี้เท่านั้น
แม้ในชาติปางก่อน อานนท์ก็เคยเป็นผู้ถึงพร้อม
ด้วยความเป็นมิตรดี(กัลยาณมิตร) กล้าเสียสละ
ชีวิตเพื่อประโยชน์แก่เรามาแล้วเหมือนกัน”
จากนั้น ทรงนำาเรื่องราวในอดีตมาตรัสเล่า
jjjjj

ใน อดีตกาล มีพระราชาทรงพระนามว่า

พหุปุตตกะ เสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสี ทรง
มีพระอัครมเหสีพระนามว่า เขมา
คืนหนึ่ง พระนางเขมาทรงพระสุบิน(ฝัน)ว่า
มีหงส์ทองตัวหนึ่ง บินมาเกาะบนแท่นทอง แล้ว
แสดงธรรมแด่พระนางด้วยเสียงอันไพเราะยิ่งนัก แต่
กล่าวธรรมยังไม่ทันจบ หงส์ทองนั้นก็บินไป พระนาง
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รีบรับสั่งให้คนทั้งหลายช่วยกันจับหงส์ทองให้ได้
พลันทรงสะดุ้งตื่นจากพระบรรทม(นอน) แล้ว
ทรงดำาริในพระทัย
“ถ้ า เราเอาความฝั น นี ้ไ ปกราบทู ล พระราชา
พระองค์คงทรงพระสรวล(หัวเราะ)เป็นแน่ และจะไม่
สนพระทัย แต่ถา้ เราทูลว่า แพ้พระครรภ์(แพ้ทอ้ ง)
พระองค์กจ็ ะทรงสนพระทัยช่วยแสวงหาหงส์ทอง
มาให้”
ทรงดำาริอย่างนั้นแล้ว ก็ทรงแสร้งบรรทมทำาเป็น
ประชวร(ป่วย)
เมื่อพระราชาเสด็จมา ตรัสถามพระอาการของ
พระนางเขมาเทวี
“เธอไม่สบาย เป็นอะไรหรือ”
“ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ โรคอย่างอื่นมิได้มี
เพคะ จะมีก็แต่หม่อมฉันเกิดแพ้ท้อง”
“จริงหรือนี่ ถ้าอย่างนั้นเธอต้องการอะไรบ้าง”
“ขอเดชะ หม่อมฉันปรารถนาได้ฟังธรรมของ
หงส์ทองเพคะ”
“เธอปรารถนาในสิ่งที่ไม่มี ขึ้นชื่อว่าหงส์ทองจะ
มีที่ไหนกันเล่า”
“หากหม่อมฉันไม่ได้ฟังธรรมจากหงส์ทองนั้น ก็
คงต้องตายอยู่ที่ตรงนี้เป็นแน่”

จบคำาพระนางก็ทรงนอนหันหลังให้พระราชา
แล้ ว ทำ า นิ่ ง เฉยเสี ย พระราชาทอดพระเนตรเห็ น
เช่นนั้น จึงทรงปลอบโยนพระเทวี
“เอาละ ถ้าหากหงส์ทองมีจริง เธอก็จะได้ดัง
ใจปรารถนา”
แล้วเสด็จไปประทับนั่งท่ามกลางบริษทั (หมูค่ ณะ)
ตรัสถามพวกเสวกามาตย์(ข้าราชการในราชสำานัก
และที่ปรึกษา)ทั้งหลาย
“หงส์ทองในโลกนี้มีหรือไม่ ถ้ามีจริงจะอยู่ที่ใด
กันเล่า”
ในที่สุด ทรงได้รับคำาตอบว่า
“ขอเดชะ เคยมีพรานป่าพบเห็นพญาหงส์
ทอง อาศัยอยู่ร่วมกับบริวาร ๙๐,๐๐๐ ตัว ที่ภูเขา
จิตตกูฏ พ่ะย่ะค่ะ”
ครัน้ ทรงสดับเช่นนัน้ จึงมีพระบรมราชโองการ
ให้ขดุ สระใหญ่ ขนานนามว่า เขมาโบกขรณี เป็นสระ
บัวพร้อมด้วยให้เพาะพันธุ์ธัญชาติ(ข้าวชนิดต่างๆ)ไว้
โดยรอบ เพื่อเป็นอาหารแก่หงส์ทั้งหลาย แล้วทรง
ให้ประกาศเขตบริเวณนี้ทั้งหมด เป็นเขตอภัยทาน
(เขตปลอดภัย)แก่หงส์ทั้งปวง
แต่...ทรงแต่งตั้งบุตรนายพรานคนหนึ่งไว้ ให้
คอยดักจับพญาหงส์ทองเอามาถวายพระองค์ให้จงได้
กระทัง่ อยูม่ าวันหนึ่ง พญาหงส์ทองได้พาบริวาร
ออกเที่ยวแสวงหาอาหาร มาถึงเขมาโบกขรณีที่
อุดมสมบูรณ์ยิ่ง จึงคิดว่า
“เราน่าจะดื่มนำ้าและกินอาหารกันในที่นี้ เพราะ
เพียบพร้อมไปด้วยอาหารมากมาย”
ได้คิดเช่นนั้น จึงบินนำาสุมุขหงส์ผู้เป็นสหาย
สนิท รวมทั้งบริวารทั้งหมด ร่อนลงหาอาหารกิน
ณ ที่นั้นเอง
แต่ทันทีที่พญาหงส์ทองเอาเท้าแตะพื้นดิน เท้า
ก็ติดบ่วงเชือกหนังของบุตรนายพรานที่ซุ่มดักรอ
อยู่ทุกวัน ส่วนหงส์อื่นๆก็แยกย้ายกันหากิน โดยไม่มี
หงส์ตัวใดโดนกับดักเลย ต่างก็กินอาหารกันอย่าง
เพลิดเพลิน
มีเพียงพญาหงส์ทองตัวเดียวเท่านั้นที่ติดบ่วง
เมื่อพญาหงส์ทองเห็นสถานการณ์เป็นอย่างนี้ จึงนิ่ง
เงียบเสีย ไม่ได้ส่งเสียงใดๆด้วยคิดว่า
“หากเราร้องว่า ติดบ่วงแล้ว หมูญ
่ าติมติ รสหาย

ของเราก็จะแตกตื่นตกใจกลัว พากันบินหนีเอาชีวิต
รอด โดยยังไม่ได้กินอะไรเลย”
คิดแล้วจึงเฉยเสีย แต่ทดลองกระชากบ่วง
เชือกหนังเต็มแรง กระชากแล้วกระชากอีกถึง ๓ ครา
เชือกหนังก็ไม่ขาด บ่วงก็ไม่หลุด เชือกหนังกลับบาดลึก
เข้าเนื้อถึงกระดูก จนเลือดอาบเท้า ได้แต่ยืนนิ่งๆไว้
รออยู่สักครู่ จนเห็นว่าเป็นเวลาพอสมควรแล้ว
พญาหงส์ทองจึงส่งเสียงร้องดังก้อง
“เราติดบ่วงแล้ว...เราติดบ่วงแล้ว...เราติด
บ่วงแล้ว”
เมื่อเสียงสัญญาณภัยดังขึ้น หงส์ทั้งหมดพากัน
บินหนีทันที มีแต่สุมุขหงส์เพียงตัวเดียวเท่านั้น ที่
มองหาพญาหงส์ทอง แต่กไ็ ม่เห็นในท่ามกลางฝูงหงส์
นั้น จึงคิดทันทีว่า
“ภัยครั้งนี้ คงเกิดกับพญาหงส์ทองเป็นแน่แล้ว”
โดยไม่รอช้า รีบบินตามหาจนพบพญาหงส์ทอง
ติดบ่วงอยู่ จึงร่อนลงยืนอยู่ใกล้ๆ ไม่ยอมหลบหนีไป
พญาหงส์ทองเห็นอย่างนั้น จึงทดสอบใจของสุมขุ หงส์
ผู้เป็นสหายรักของตน
“สหายสุมุขะผู้มีขนงามดั่งสีทองคำา ก็บรรดา
หงส์ทั้งหลายถูกภัยคุกคามแล้ว บินหนีกันไปหมด
สิ้น ท่านก็จงหนีไปเถิด
ญาติมติ รทั้งหลายละทิ้งเรา ซึ่งติดบ่วงอยูผ่ เู้ ดียว
ไม่หว่ งใยเราเลย เหลือแต่ทา่ นเพียงผูเ้ ดียวจะห่วงอยู่
ทำาไม
สุมขุ ะเอ๋ย ท่านควรบินหนีเอาชีวิตรอดไว้ เพราะ
ไม่มีความเป็นสหายกับผู้ที่ติดบ่วง
อย่าพยายามอยูท่ ่นี ่ใี ห้สญ
ู เปล่า เพราะท่านไม่ควร
ต้องเป็นทุกข์เลย จงรีบหนีไปตามใจปรารถนาเถิด”
ได้ยินอย่างนั้น สุมุขหงส์ก็ตอบยืนยันทันที
“ท่านประมุขแห่งหงส์ ท่านประสบทุกข์มีภัยอยู่
ข้าพเจ้าจะไม่ละทิ้งท่านไป แม้จะเป็นหรือตาย ก็
จะร่วมอยู่กับท่านที่ตรงนี้”
“ดีละ! สุมุขะ ท่านกล่าวคำาใดออกมา คำานั้น
เป็นคำาดีงามของพระอาริยเจ้าแท้เทียว อนึ่ง! ที่เรา
บอกกับท่านว่า จงบินหนีไปนั้น เป็นการตรวจสอบ
ใจท่านว่าเป็นอย่างไรเท่านั้นเอง”
ขณะที่หงส์ทองทั้งสองกำาลังสนทนากันอยู่ บุตรของ
นายพรานได้ออกมาจากที่ซ่อน เดินตรงเข้าหาพญา
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๐ เมษายน ๒๕๕๙
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หงส์ทองที่ติดบ่วง แล้วเอ่ยปากถามด้วยความสงสัย
“พญาหงส์ ท องผู ้ ป ระเสริ ฐ สู ง สุ ด กว่ า หงส์ ทั ้ง
หลาย เหตุใดท่านจึงติดบ่วงของเราง่ายดายนัก
ทั้งที่ปกติวิสยั ของนกผูส้ ญ
ั จรไปในเวหา ย่อมมีสายตา
แหลมคมกว้างไกล บินไปสูท่ างทีป่ ลอดภัยเสมอ ท่าน
ไม่รู้ไม่เห็นบ่วงตั้งแต่ที่ไกลดอกหรือ”
พญาหงส์ทองถอนหายใจแล้วเฉลยคำาตอบ
“คราวใดที่ถึงเวลาจะต้องสูญเสีย ถึงเวลาจะ
ต้องสิน้ ชีวติ คราวนัน้ สัตว์ทงั้ หลายแม้จะติดบ่วงติด
ข่าย หรือถูกฆ่า ก็ไม่ทันรู้ได้ ไม่ทันเห็นได้”
บุตรนายพรานเห็นด้วยกับถ้อยคำานัน้ แล้วหันไป
มองสุมขุ หงส์ทไ่ี ม่ตดิ บ่วงยืนเด่นอยู่ อดไม่ได้ทจ่ี ะถาม
“หงส์ทั้งฝูงบินหนีกันไปหมดสิ้น มิได้เหลียวแล
ใครเลย มีแต่ท่านผู้เดียวเฝ้าอยู่ทำาไม พญาหงส์ทอง
ตัวนี้เป็นอะไรกับท่าน ท่านเป็นอิสระไม่ได้ติดบ่วง
ใดๆเลย ทำาไมจึงต้องมาห่วงใยหงส์ที่ติดบ่วงอยู่เล่า”
“หงส์ทองตัวนี้เป็นประมุขของเรา เป็นมิตร
สหายที่เสมอด้วยชีวติ ของเรา เราจะไม่ทอดทิ้งกัน
ไป ตราบจนวันตาย”
น่าซาบซึ้งใจนัก ทำาให้บุตรนายพรานเกิดความ
เลื่อมใสแรงกล้า ฉุกคิดขึ้นมาว่า
ุ ธรรมเอาไป เห็น
“หากเราจับพญาหงส์ทองผูม้ คี ณ
ทีจะบาปมหันต์ ต้องถูกธรณีสูบเป็นแน่ ฉะนั้นจะมี
ประโยชน์อะไรด้วยยศศักดิ์ ด้วยทรัพย์สมบัติที่เราจะ
ได้จากพระราชาเล่า เราสมควรปล่อยพญาหงส์ทองไป”
คิดดังนี้แล้ว จึงกล่าวกับสุมุขหงส์
“ในเมื่อท่านปรารถนาจะสละชีวติ เพราะเหตุ
แห่งมิตรสหาย เราก็จะปล่อยมิตรสหายของท่าน
ไป พญาหงส์ทองจะเป็นอิสระ จะไปที่ใดก็ได้ตามแต่
ใจปรารถนา”
กล่าวจบ ก็ปลดบ่วงเชือกหนังให้แก่พญาหงส์ทอง
และช่วยรักษาพอกยาสมานแผลชั้นเยี่ยมให้ บาดแผล
แทบหายสนิทได้ในทันใด สุมุขหงส์เห็นอย่างนั้นมีจิต
ยินดียิ่ง กล่าวยกย่องชื่นชมแก่บุตรของนายพราน
“ดูก่อนนายพราน วันนี้ข้าพเจ้าได้เห็นพญาหงส์
ทองผู้เป็นใหญ่ในหมู่นกทั้งปวง ได้หลุดพ้นจากบ่วง
แล้ว ช่างน่าชื่นชมยินดีนัก จึงขอให้ท่านกับหมู่ญาติ
ทั้งหลาย พลอยมีความสุขอันน่าชื่นชมยินดีเช่นกันเถิด”
แต่...ก่อนที่หงส์ทองทั้งสองจะไป พญาหงส์ทอง
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ถามบุตรของนายพรานว่า
“ดูก่อนสหาย ท่านมาดักจับเราเพื่อประโยชน์
ของตน หรือเพื่อประโยชน์ใดอื่น”
ถูกถามอย่างนี้ บุตรของนายพรานจึงบอกสาเหตุ
ให้รู้ทั้งหมด ฟังจบพญาหงส์ทองพิจารณาอยู่สักครู่
จึงกล่าวกับบุตรของนายพราน
“สหายเอ๋ย เมื่อสาเหตุเป็นเช่นนั้น เราสมควร
จะไปยังกรุงพาราณสีสักครั้ง เพื่อประโยชน์ ๕
อย่างพึงปรากฏขึ้น คือ
๑. การที่ทา่ นปล่อยเราไป ชื่อว่าได้กระทำาในสิ่ง
ที่ทำาได้ยากยิ่ง ท่านสมควรได้รางวัลในเรื่องนี้
๒. การแพ้ พ ระครรภ์ ข องพระนางเขมาก็ จ ะ
ระงับ เพราะได้ฟังธรรมจากเรา
๓. คุณแห่งความเป็นมิตรดีของสุมุขหงส์ จะ
ปรากฏในโลก
๔. กำาลังแห่งญาณ(ความรูแ้ จ้งในสัจธรรม)ของเรา
ก็จะปรากฏ
๕. สระโบกขรณีจะได้เป็นเขตอภัยทาน(ปลอดภัย)
แก่นกทั้งหลายอย่างแท้จริง
ฉะนั ้น การที ่เ ราจะไปพระนครของพระเจ้ า
พหุปุตตกะ จึงเป็นการดีอย่างแน่นอน ท่านจงเอา
เราทั้งสองใส่หาบ นำาไปเข้าเฝ้าพระราชาเถิด หาก
พระราชาทรงมีพระเมตตา ก็จะทรงปล่อยพวกเราไปเอง”
พอสิ้นคำาความ บุตรของนายพรานรีบกล่าว
เตือนด้วยความห่วงใยทันที
“ข้ า แต่ ท ่ า นผู ้ ป ระเสริ ฐ ขึ ้น ชื ่อ ว่ า พระราชา
ทั ้ง หลายมั ก ร้ า ยกาจนั ก ท่ า นทั ้ง สองอย่ า ไป
เข้าเฝ้าเลย โปรดกลับคืนถิ่นที่อาศัยเถิด”
“ไม่เป็นอันตรายใดๆแน่ เพราะแม้แต่นายพราน
อย่างท่าน พวกเราก็ยังทำาให้จิตใจอ่อนโยนมีเมตตา
ได้ ฉะนั้นการที่จะทำาให้พระราชาจงมีจติ ใจที่ดงี าม
นั่นเป็นภารกิจของเราเอง สหายเอ๋ย นำาพวกเราไป
สู่พระนครเถิด”
เมื่อพญาหงส์ทองมั่นใจอย่างนั้น บุตรนายพราน
จึงได้กระตามนั้นทุกประการ
ครั้นถึงกรุงพาราณสีแล้ว ได้เข้าเฝ้าอยู่เฉพาะ
พระพักตร์(ต่อหน้า)ของพระราชาและพระนางเขมา
เทวี เพียงแค่ได้ทอดพระเนตร(มองดู)รูปลักษณ์
ของหงส์ทองทั้งสองเท่านั้น พระราชาก็ทรงบังเกิด

ความชื่นชมยินดีย่งิ นัก รับสั่งให้นาำ หงส์ทองทั้งสอง
ไว้ท่บี นตั่งทองคำา แล้วพระราชทานอาหารอันประณีต
ให้ดื่มกิน
ในที ส่ ุ ด หลั ง จากนั น้ พระราชาทรงประคอง
อัญชลี(ประนมมือ)ตรัสวิงวอนขอให้พญาหงส์ทอง
แสดงธรรมให้ฟัง พญาหงส์ทองรู้ได้ทันทีว่าเวลา
เหมาะควรมาถึงแล้ว พระราชาทรงมีพระทัยใคร่อยาก
ในธรรม จึงทำาการปฏิสันถาร(ทักทาย)ขึ้นก่อนว่า
“พระองค์ผู้ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษม(สุข
สบาย)สำาราญดีอยู่หรือ โรคาพยาธิ(ความเจ็บไข้)
มิได้เบียดเบียนพระองค์หรือ รัฐสีมา(เขตแคว้น)
อาณาจักรของพระองค์นี้สมบูรณ์ดีหรือ พระองค์
ทรงปกครองประชาราษฎร์โดยธรรมหรือ”
พระราชาทรงได้รับการทักทายเช่นนั้น จึงตรัส
ตอบตามจริง
“ดูก่อนพญาหงส์ทองผู้ประเสริฐ เราเกษม
สำาราญดี ทั้งโรคาพยาธิก็มีได้เบียดเบียน รัฐสีมา
อาณาจักรของเราก็สมบูรณ์ดี และเราก็ปกครอง
ประชาราษฎร์โดยธรรม”
“โทษภั ย ความผิด ใดๆ ในหมู ่ อำ า มาตย์ ข อง
พระองค์ ไม่มีเลยหรือ แม้หมู่ศัตรูก็ห่างไกลจาก
พระองค์หรือ”
“โทษภัยความผิดใดๆในหมู่อำามาตย์ของเรา
ไม่มีเลย อีกประการหนึ่งแม้แต่หมู่ศัตรูก็ห่างไกล
จากเรา”
“ถ้าเช่นนัน้ พระมเหสีของพระองค์เล่า ทรง
ประพฤติเป็นที่พอพระทัย ทรงเชื่อฟัง ทรงเจรจา
น่ารัก ทรงพรั่งพร้อมด้วยพระโอรส-พระสิริโฉมพระยศ ทรงเป็นที่โปรดปรานของพระองค์อยู่หรือ”
“ถูกแล้ว มเหสีของเราเป็นเช่นนั้น ทรงเชื่อฟัง
ถ้อยคำาของเรา ทรงเจรจาน่ารัก และทรงพรั่งพร้อม
ด้วยพระโอรส-พระสิรโิ ฉม-พระยศ-เป็นที่โปรดปราน
ของเรายิ่งนัก”
“ขอเดชะ พระโอรสทั้งหลายของพระองค์ ทรง
อุบัติมาเพื่อเป็นศรีสวัสดิ์ในรัฐสีมาที่เจริญนี้ ทรง
สมบูรณ์ดว้ ยพระปรีชาเฉลียวฉลาด ต่างพากันรื่นเริง
บันเทิงพระทัยดีอยู่หรือ”
“ดูกอ่ นพญาหงส์ทอง เรานั้นมีโอรสมากถึง ๑๐๑
องค์ เพราะฉะนัน้ ขอท่านได้โปรดชี้แจงกิจที่พงึ กระทำา

แก่พวกเขาด้วยเถิด โอรสเหล่านั้นจะเชื่อฟังไม่ดหู มิ่น
ในโอวาท(คำาสอน)ของท่านเลย”
พญาหงส์ ท องจึ ง หั น ไปกล่ า วโอวาทให้ แ ก่
พระราชโอรสเหล่านั้น
“แม้ว่ากุลบุตร(ลูกชายที่เกิดในตระกูลดี)คนใด
ก็ตาม ถึงจะมีชาติกำาเนิดดีหรือมีวินัย(ระเบียบ)ดี
แต่เมื่อมีกิจทีจ่ ำาต้องกระทำาเกิดขึน้ กลับเนิน่ ช้าที่
จะกระทำาความเพียรในกิจนั้น เขาย่อมตกอยู่ใน
ห้วงอันตราย เป็นช่องทางรั่วไหลแห่งโภคสมบัติ เป็น
ปัญหาใหญ่โตของผูม้ ปี ญ
ั ญาง่อนแง่นนั้น เหมือนคนที่
ตกอยู่ในความมืดแห่งราตรี แลเห็นได้แต่รูปหยาบๆ
เท่านั้น
ส่วนกุลบุตรคนใดแม้มีความเพียรจัด ในสิ่งที่
ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระ เขาก็ย่อมไม่สพ(เกิดผล)
ความรู้เลย มีแต่จะจมลงสู่ห้วงอันตรายอย่างเดียว
เท่านั้น เหมือนกวางวิ่งโลดโผนไปในซอกผา ต้องพลัด
ตกลงสู่เหวลึกแน่นอน
แต่ ถ ้ า หากว่ า กุ ล บุ ต รคนใดแม้ มี ช าติ ส กุ ล
ตำ่าต้อย กลับมีความขยันหมั่นเพียรมาก มีปัญญา
มีความประพฤติดี มีศีล เขาย่อมเจริญรุ่งเรือง
เหมือนกองไฟโชติช่วงในยามราตรี”
กล่าวถึงตรงนี้ พญาหงส์ทองหันมาทูลกับพระ
ราชาว่า
“ทั้งหมดที่กล่าวมาแล้ว ขอพระองค์ทรงใช้เป็น
ข้อเปรียบเทียบเถิด จะทรงทำาให้พระโอรสทั้งหลาย
ดำ า รงอยู ่ ใ นวิช ชา(ความรู ้ แ จ้ ง กิ เ ลส)ย่ อ มเป็ น ผู ้ มี
ปัญญางอกงาม เหมือนพืชในนางอกงาม เพราะนำ้า
ฝน ฉะนั้น”
ในวันนั้น พญาหงส์ทองได้แสดงธรรมตลอดคืน
ยังรุ่ง จนกระทั่งรุ่งเช้าของวันใหม่ จึงถวายโอวาท
ความไม่ประมาทแด่พระราชา แล้วทูลลากลับคืนสู่
ภูเขาจิตตกูฏ พร้อมด้วยสุมุขหงส์
jjjjj

พระศาสดาตรัสชาดกนี้จบแล้ว ทรงเฉลย
“บุ ต รของนายพรานในครั ้ง นั ้น ได้ ม าเป็ น
พระฉันนะในบัดนี้ พระราชาได้มาเป็นพระสารีบุตร
พระเทวีได้มาเป็นภิกษุณีเขมา สุมุขหงส์ได้มาเป็น
พระอานนท์ ส่วนพญาหงส์ทองได้มาเป็นเราตถาคต”
(พระไตรปิฎกเล่ม ๒๗ ข้อ ๒๑๒๔ อรรถกถาแปลเล่ม ๖๑ หน้า ๑๐๙)
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แค่ ค ิด ก็ ห นาว...ว์
•

นายธิง วินเทอร์

๖. วางแผนกันหรือยัง ? แม่นำ้า
แห้ ง ขอดทั ่ว ประเทศ สุพรรณ
อ่วม-ถนนทรุด (มติชน ๒๑ ก.พ.๕๙)

๑. ช่องว่างทางสังคมใครทำา?
อึง้ ! คดีทายาทกระทิงแดงชน
ตำารวจ กว่า ๓ ปี สอบไม่เสร็จ
(ไทยโพสต์ ๒๒-๒๓ มี.ค.๕๙)

๗. น.ส.พ.ควรเลิ ก เสนอข่ า ว
ผู้หนีคดีอาญาไม่ว่าจะเป็นใคร
ก็ตาม เชียร์แม้ว...กลุม่ ชาวไทย
ในสหรั ฐ ฯชูป้ายสนั บ สนุ น อดี ต
นายกทั ก ษิ ณ ระหว่ า งไปร่ ว ม
บรรยาย (มติชน ๑๑ มี.ค.๕๙)

๒. จ้างคนแยกขยะก่อนดีไหม
ไม่ เปลื อ งตั ง ค์ ? ร้องมลพิษ
บ่ อขยะ ‘รั ต นบุ รี ’ เทศบาล
โอด ขาดงบสร้ า งโรงงาน
(มติชน ๑๐ มี . ค.๕๙)

๘. คุณว่าจีนมิตรแท้กี่เปอร์เซ็นต์? อัดจีนฉวยโอกาส
ภั ย แล้ ง ทวงบุ ญ คุ ณ ปล่ อ ยนำ้ า
ยั น เ ขื ่อ น ตั ว ก า ร ทำ า ลายโขง
(ไทยโพสต์ ๑๘-๑๙ มี.ค.๕๙)

๓. ธุ ร กิจ ย่อ มแทรกซึม ทุ ก
วงการ ‘ชี้ ด ๙ ๗ . ๕ ’ บุ ก
ราชภัฏกาญจนบุรี จับ ‘หนุม่
กะลา’ ปะทะ ‘สล็อตแมชชีน’
(ไทยโพสต์ ๔-๕ มี.ค.๕๙)
๔. ผู ้บ ริ โ ภคต้ อ งฝึ ก เปลีย่ น
นิสัย ในแต่ละปีผักผลไม้ปริมาณ
มหาศาลเช่นที่เห็นอยู่น้ี (รูปภาพ)
ต้ อ งกลายเป็ น ขยะเหลื อ ทิ ง้
เพี ย งเพราะผิ ด รู ป ผิ ดร่ า งไม่
สวยงามตามความต้องการของตลาด ทั้งๆ ที่สามารถ
บริโภคได้ (ไทยโพสต์ ๕-๖มี.ค.๕๙)
๕. สื ่ อ ต้ อ ง มี ส ติ ปั ญ ญ า
‘บิ๊กตู่’ วอนสื ่อ ช่ ว ยเฝ้า บ้า น
สุ นั ข ที ่ดี เ ลื อ กข้ า งประเทศ
(ไทยโพสต์ ๖ มี.ค.๕๙)
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๙. ผิ ด ศี ล ข้ อ ๒ คนไทยยั ง
ทำ า ง า นที ่ซ า อุ ฯ ไม่ ได้ ส ัก ค น
‘เกรียงไกร’ เพชรซาอุฯ บวชไม่สกึ
ล้างอาถรรพ์ (มติชน ๑๗ มี.ค.๕๙)
๑๐. กล่าวขานกันว่า อเมริกา
คือผูพ้ ทิ กั ษ์สันติภาพของโลก
มะกันครองแชมป์สง่ ออกอาวุธ
(มติชน ๒๓ ก.พ.๕๙)
๑๑. สื บ เนื ่ อ ง ธ ร ร ม ก า ย
จำ า คุ ก ๑๖ ปี คดี ค ลองจั่ น
ศุ ภ ชั ย อดี ต ปธ.สหกรณ์
สารภาพ ยักยอก ๒๒ ล้าน มี
อีก ๒ คดีรอศาลตัดสิน (มติชน ๙ มี.ค.๕๙)
๑๒. ทำ า เดี ๋ย วนี ้! เปลี ่ย นวิก ฤติ ‘ภัย
แล้ง’ เป็นโอกาส รัฐควรหาแหล่งนำา้ รองรับ
ในฤดูฝน (เดลินวิ ส์ ๗ มี.ค.๕๙)

๑๓. เรี ย นรู ้ ค วามโกรธเป็ น
หน้ า ที ่ ข องมนุ ษ ย์ ผัวหึงเมีย
ติดเฟซบุ๊ก เผาดับทั้งเป็น - ลูก
สาหัส (เดลินิวส์ ๒๔ ก.พ.๕๙)

กั น อ ยู่ ใน ห้ า ง ส ร ร พ สิ นค้ า . . .
ตั ้ง แต่ ส ายวัน ที ่ ๘ มี . ค. เพื่ อ
ร่ ว มกิ จ กรรม EXO Journeyฯ
(ไทยโพสต์ ๙-๑๐ มี.ค.๕๙)

๑๔. ก า ร เ อ า เป รี ย บ เด็ ก
ตลอดกาลของครู แฉครู
ทิ้งเด็ก – แห่เรียน ป.‘โท-เอก’
หวังอัพวุฒิชิงเก้าอี้ ‘รอง-ผ.อ’
โรงเรียน (มติชน ๑๔ มี.ค.๕๙)

๒๐. เพื ่ อ คนรวยหรื อ คนจน?
ประมงเพชรบุ รี ว อนรั ฐ เลิ ก ใบ
อนุ ญ าตเครื่องมือเดียว (มติชน
๗ มี.ค.๕๙)

๑๕. รั ฐ บาลต้ อ งจริ ง จั ง กว่ า
นี้ ป๋า ลั ่น ยัง โกงกัน อยู ่ ห่ ว ง
ปราบช้า ปลุกบอกเด็กตั้งแต่
ในท้อง เกิดมาอย่าคอร์รัปชั่น
(ไทยโพสต์ ๑๓ มี.ค.๕๙)
๑๖. ขอบคุณรัฐบาท คสช.
ที่หาทางออกให้ ธนารักษ์
มอบสัญญาเช่าที่ให้ ๔ ชุมชน
วันนี้ปลูกบ้านมั่นคง เลิกอยู่
ริมคลอง (เดลินวิ ส์ ๑๓ มี.ค.๕๙)
๑๗. เมตตาธรรมคำ้ า จุ น
โลก ผ่าตัดช่วยหมาจรจัด
ลูก ๖ ตัว ตายในท้อง (ไทยโพสต์ ๑๐-๑๑ มี.ค. ๕๙)
๑๘. เป็ น อย่ า งนี ้ ก ั นทั ่ ว
โลก อย่าตกใจ ภั ย แล้ ง
ฉุ ด จี ดี พี ๐.๕-๐.๗ %
(เดลินิวส์ ๔ มี.ค.๕๙)
๑๙.อัสสาทะแห่งโลกีย์ (ภาพ) คลั่งนักร้องเกาหลี....
วัยรุ่นชาวไทย....ส่วนใหญ่เป็นผูห้ ญิง เข้าไปยัดทะนาน

๒๑. คิ ว ต่ อ ไปอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ !
ปั๊ ม หวยถึ ง จุ ด หั ว ทิ่ ม ผู้ ค้ า แย่ ง ลด
ราคา (ไทยโพสต์ ๒-๓ มี.ค.๕๙)
๒๒. เราจะหยุ ด เกิ ด แก่ เจ็ บ
ตายให้ได้! (ภาพ) นายสุรชัย
เผยโฉมหน้ า ครั้ ง แรก หลั ง
เข้ า รั บ การผ่ า ตั ด ศั ล ยกรรม
(เดลินิวส์ ๔ มี.ค.๕๙)
๒๓. อ ย า ก จ ะ ให้ เ ถ ร สมาคมรั บ ผิ ด ชอบ รวบ
พ่อเลี้ยงทารุณลูก ไฟเผา
ลิน้ ! ทำาร้ายบาดเจ็บทั้งตัว
(เดลินิวส์ ๑๐ มี.ค.๕๙)
๒๔. สัง คมต่ า งคนต่ า งอยู ่
จีนสลด สังคมไร้ใจ คนติด
ลิฟท์ ๑ เดือน พบเป็นศพอด
ตาย (ไทยโพสต์ ๘ มี.ค.๕๙)
๒๕. ทฤษฎีปลาใหญ่กินปลา
เล็ ก ชี ต้ ่ า งชาติ ชิ ง ค้ า ปลี ก
ไทย แข่งเปิดร้านสะดวกซื้อ
(เดลินิวส์ ๒๖ ม.ค.๕๙)
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ •
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สิ่งที่ติดตามมาจากปัญหา
การบริโภคทรัพยากร
และพลังงานอย่างฟุ่มเฟือย
ของมนุษย์ก็คือ
วิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อน
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เปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่
ประเทศไทย

ในขณะที่ประชากรโลกกำาลังเพิ่มจำานวนมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ จากในอดีตที่เคยมีประชากรทั่วโลก
ราว ๕๐๐ ล้านคนมาโดยตลอด และค่อย ๆ เพิ่ม
จำานวนมากขึ้นภายหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ เป็นต้นมา อัตรา
การเพิ่มของประชากรโลกได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว
จากจำานวนประมาณ ๒,๕๐๐ ล้านคน
หลั ง สงครามโลกครั ้ง ที ่ ๒ เพิ ่ม ขึ ้น เป็ น
ประมาณ ๖,๕๐๐ ล้านคนในปัจจุบัน และถ้าอัตรา
การเพิ่มของประชากรโลกยังไม่เปลี่ยนแปลง ก็
คาดว่าประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น ๙,๐๐๐ ล้าน
คนภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๖
เฉพาะประเทศจี น เพี ย งประเทศเดี ย วก็ มี
66

•

เราคิดอะไร

พลเมืองกว่า ๑,๓๒๐ ล้านคน และกำาลังพัฒนาทาง
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว เพือ่ เป็นชาติมหาอำานาจ
ใหม่แข่งกับสหรัฐอเมริกา ถ้าหากประเทศจีนจะ
ยกระดับมาตรฐานการดำาเนินชีวิตของคนจีนให้
เท่าเทียมกับคนอเมริกนั ประมาณว่าจะต้องมีดาว
เคราะห์ขนาดเท่าโลกอีกหนึ่งดวงมารองรับ จึง
จะมีทรัพยากรและแหล่งพลังงานเพียงพอสำาหรับ
ตอบสนองแบบวิถีชีวติ ในการบริโภคอย่าง “ขาด
ประสิทธิผล” ตามแบบฉบับวัฒนธรรมบริโภค
นิยมของคนอเมริกนั ซึ่งย่อมเป็นสิ่งที่ไม่มที างเป็น
ไปได้เลย
ขณะเดียวกันสิ่งที่ติดตามมาจากปัญหาการ
บริโภคทรัพยากรและพลังงานอย่างฟุ่มเฟือยของ
มนุษย์ก็คือ วิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อน เมื่อเดือน

เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมาธิการระหว่าง
รัฐบาลว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
แห่งสหประชาชาติ (UN Intergovernment Panel
on Climate Change หรือ IPCC) ซึ่งประกอบ
ด้วยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมจากประเทศต่าง ๆ
ทั่วโลก ๑๙๐ ประเทศ ได้ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานผลการศึกษาของ IPCC ที่ชื่อว่า Climate
Change 2007 : Climate Change Impacts,
Adaptation and Vulnerabilityและลงมติรับร
องให้เผยแพร่รายงานฉบับนี้ ซึ่งได้เตือนให้เห็นถึง
การเปลี่ยนแปลงของอากาศที่ประเทศต่าง ๆ ทั่ว
โลกต้องร่วมมือกันแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยชี้ให้
เห็นถึงรายละเอียดของผลกระทบต่อมนุษย์ จาก
การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกตั้งแต่ ๐ – ๕ องศา
เซลเซียส
พฤติกรรมการบริโภคทรัพยากรอย่างฟุม่ เฟือย
“ขาดประสิทธิผล” ในทิศทางที่ไม่เป็นไปเพื่อ
“ประโยชน์สูงประหยัดสุด” ทำาให้มนุษย์ปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกออกมามากมายปกคลุมชัน้ บรรยากาศ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิด
จากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจากซากฟอสซิล ทั้ง
นำา้ มัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ ในขณะที่มนุษย์
ตัดไม้ทำาลายป่ามากขึ้น ๆ จึงยิ่งทำาให้ขาดต้นไม้
ที่จะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มนุษย์
ปลดปล่อยออกมา ก๊าซเรือนกระจกต่าง ๆ ซึ่ง
รวมถึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหล่านี้สามารถดูด
ซับความร้อนได้ดีกว่าอากาศ ฉะนั้นเมื่อถูกปล่อย
ออกสู่ชั้นบรรยากาศมากๆ โดยไม่มีกลไกที่ช่วย
ดูดซับ ก็จะไปทำาหน้าที่คล้ายกับหลังคากระจกที่
คลุมโลกไว้ อันส่งผลทำาให้อุณหภูมิของพื้นผิวโลก
เพิ่มสูงขึ้น ๆ
ถ้าหากอุณหภูมขิ องโลกเพิ่มสูงขึ้นเพียง ๑.๕ –
๒.๕ องศาเซลเซียส พันธุ์พืชและสัตว์ต่าง ๆ ทั่ว
โลกประมาณ ๒๐ – ๓๐ % จะเกิดการสูญพันธุ์ ธาร
นำา้ แข็งและหิมะจะหลอมละลาย ปัญหานำา้ ท่วมจะ

ทำาให้พชื ผลทางการเกษตรเสียหายอย่างหนัก และ
นำ้าจะกัดเซาะหน้าดินจนทำาให้ไม่มีคุณภาพสำาหรับ
ใช้เพาะปลูกพืชพันธุธ์ ญ
ั ญาหารได้อกี ตลอดจนนำา้
ใต้ดินก็จะถูกปนเปื้อนด้วย ประชากรในประเทศ
ต่าง ๆ ทั่วโลกหลายพันล้านคนจะต้องเผชิญกับ
ปัญหาการขาดแคลนอาหารและนำา้ สะอาดสำาหรับ
การบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนยากจนทั่ว
โลกซึง่ มีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
น้อยที่สดุ แต่กลับต้องกลายเป็นผูร้ บั เคราะห์กรรม
หนักที่สุดอันเกิดจากวิกฤตการณ์เหล่านี้
ถ้าอุณหภูมิของโลกยังคงเพิ่มสูงขึ้นเช่นนี้ต่อ
ไปโดยไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที รายงาน
ของ IPCC คาดการณ์ว่านับตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๒๐
เป็นต้นไป ทวีปแอฟริกาจะได้รับผลกระทบมาก
ที่สุด ภาวะขาดแคลนนำ้าจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรง
การเกษตรที่อาศัยนำา้ ฝนจะมีผลผลิตลดลงกว่าร้อย
ละ ๕๐ ในบางประเทศของทวีปแอฟริกา และมี
โอกาสมากกว่า ๙๐% ที่จะเกิดคลื่นความร้อนใน
ประเทศต่างๆ ซึ่งคลื่นความร้อนจะทำาให้ผลผลิต
ทางการเกษตรลดลงและมีความต้องการใช้นำ้า
เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดย
เฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและเด็กด้วย
จากชุดของข้อมูลการวิจัยต่าง ๆ จำานวน
ประมาณ ๒๙,๐๐๐ ชุด ที่นักวิทยาศาสตร์จากทั่ว
โลกซึ่งทำางานให้กบั IPCC ช่วยกันศึกษาวิเคราะห์
พบว่า ๙๐% ของข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นถึง
ปรากฏการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่กำาลัง
เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลก อันมีสาเหตุจากอากาศที่รอ้ น
ขึน้ ผิดปรกติ ปรากฏการณ์เหล่านีร้ วมถึงต้นไม้
ออกดอกก่อนฤดูกาล การอพยพของแมลง การ
เปลี่ยนแปลงของผลผลิตทางการเกษตร และพายุ
ที่รุนแรงมากขึ้น (เช่น พายุเฮอริเคนแคทรินาเมื่อ
ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่พัดผ่านอ่าวเมกซิโกซึ่งมีอุณหภูมิ
ของนำา้ สูงผิดปรกติ ทำาให้พายุเฮอริเคนลูกนี้มคี วาม
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๐ เมษายน ๒๕๕๙
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รุนแรงมากกว่าพายุเฮอริเคนทั่วไป และได้ถล่มรัฐ
หลุยส์เซียนาของประเทศสหรัฐอเมริกาจนมีคน
ตายหลายร้อยคน อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
รวมถึงเหตุการณ์นำ้าท่วมใหญ่ประเทศไทย เมือ่ ปี
๒๕๕๔ ฯลฯ ) เป็นต้น
อุณ หภู มิ ข องโลกที่ เ พิ ่ม สู ง ขึ ้น จะทำ า ให้ นำ้ า
แข็งแถบขั้วโลกหลอมละลาย กระแสนำ้าอุ่นใน
มหาสมุทรของโลกไหลเปลี่ยนทิศทาง ส่งผลให้ดิน
ฟ้าอากาศทั่วโลกแปรปรวน บางประเทศอาจจะ
ต้องประสบกับฤดูหนาวที่หนาวเหน็บอย่างที่ไม่เคย
ปรากฏ ในขณะที่บางประเทศของอีกซีกโลกหนึ่ง
อาจจะประสบกับคลื่นความร้อนทีร่ นุ แรง เกิดภาวะ
ภัยแล้งและการขาดแคลนนำ้าอย่างหนัก หรือเกิด
ไฟป่ารุนแรงเพราะความแห้งแล้ง และในช่วงเวลา
เดียวกัน ในบางประเทศของซีกโลกอีกส่วนหนึ่ง
อาจจะกลับเผชิญกับปัญหาอุทกภัย พายุพดั กระหนำา่
นำ้าท่วมพืชผลทางการเกษตรเสียหาย ฯลฯ
วิกฤตการณ์จากภาวะโลกร้อน จะทำาให้ผู้คน
จำานวนมากต้องล้มตายเพราะความอดอยาก การ
ขาดแคลนนำ้ า สำ า หรั บ อุ ป โภคบริ โ ภค ตลอดจน
ประสบกับภัยพิบัตติ า่ ง ๆ ที่เกิดจากพายุพดั กระหนำา่
นำ้าท่วม ดินถล่ม หรือบางประเทศก็มีอากาศหนาว
จั ด ผิด ปรกติ จ นคนที ่อ ่ อ นแอหนาวตาย ขณะที ่
บางประเทศก็จ ะมี อ ากาศร้ อ นจั ด ผิ ด ปรกติ จ น
คนที่ร่างกายทนสภาพอากาศร้อนไม่ไหวต้องล้ม
ตายลง ฯลฯ
วิกฤตการณ์ท่เี กิดจากภาวะโลกร้อนอันจะสร้าง
ความหายนะครั้งยิ่งใหญ่ต่อมนุษยชาตินี้ ไม่ใช่เป็น
ปัญหา “ในอนาคต” อีกต่อไปแล้ว แต่กำาลังเป็น
ปัญหา“ในปัจจุบัน”ที่มนุษยชาติทั่วโลกจะต้องร่วม
กันเร่งแก้ไข ด้วยการหยุดพฤติกรรมการบริโภค
ทรัพยากรอย่าง “ขาดประสิทธิผล” และขาด
ความรับผิดชอบโดยเร็วที่สุด

นอกจากนีป้ ัญหาสำาคัญอีกเรือ่ งที่จะตามมา
จากภาวะโลกร้อนก็คือ วิกฤตการณ์ปัญหาโรค
ระบาด ไวรัส HIVไวรัสโรคซาร์ และไวรัสไข้หวัด
นก เป็นตัวอย่างของเชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่ๆ ที่
สามารถคร่าชีวิตของผูค้ นได้มากมาย โดยที่ยงั ไม่มี
วัคซีนป้องกันหรือยาที่จะรักษาโรคให้หายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและมีราคาถูกพอที่จะใช้ได้อย่าง
กว้างขวาง
ในช่วงยุคสมัยกลางเมื่อกาฬโรคระบาด ได้
คร่ า ชี ว ิต ของผู ้ ค นจำ า นวนมหาศาลประมาณ ๑
ใน ๓ ของประชากรในทวีปยุโรป และเมื่อสมัย
สงครามโลกครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๖๑ – ๒๔๖๒ ได้เกิด
เหตุการณ์ไข้หวัดใหญ่ระบาดทั่วโลก ซึ่งสันนิษฐาน
ว่าการติดเชื้อเริ่มจากทหารในฐานทัพของสหรัฐที่
รัฐแคนซัส โดยเมื่อสหรัฐเข้าร่วมสงครามโลกครั้ง
ที่ ๑ ทหารสหรัฐก็นาำ เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์
H1N1 แพร่ระบาดไปในประเทศต่าง ๆ ประมาณ
ว่าไข้หวัดใหญ่ครั้งนั้นได้คร่าชีวิตของผู้คนไปราว
๕๐ – ๑๐๐ ล้านคน
เชือ้ ไวรัสไข้หวัดทีส่ ามารถแพร่ระบาดได้อย่าง
กว้างขวางนี้มีสายพันธุ์ย่อย ๆ อยู่ ๒๘๕ สายพันธุ์
การนับสายพันธุ์ย่อยดูจากโปรตีน ๒ ชนิดที่อยู่
บนผิวไวรัส คือ Hemagglutinin หรือเรียกสั้น ๆ
ว่า H กับ Neuraminidase หรือเรียกสั้น ๆ ว่า
N โปรตีน H มี ๑๕ ชนิดย่อย คือ H1-H15 ทำา
หน้าที่ช่วยให้เชื้อไวรัสสามารถจับกับผิวเซลล์ของ
สิ่งมีชีวิต ส่วนโปรตีน N มี ๙ ชนิดย่อย คือ
N1 – N9ทำาหน้าที่ช่วยย่อยผนังเซลล์ ส่งผลให้
เชื้อไวรัสสามารถหลุดจากเซลล์หนึ่ง ๆ ไปทำาลาย
เซลล์อื่น ๆ ได้ต่อไปอย่างรวดเร็ว เชื้อไวรัสไข้หวัด
ที่พบในมนุษย์เป็นประเภท H1 , H2 และH3
กับ N1และ N2 โดยเชื้อไวรัสไข้หวัดนกที่พบ
ในประเทศไทยเป็นสายพันธุ์ใหม่ชนิด H5 N1
อ่านต่อฉบับหน้า
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• เฉลิมศักดิ์ แหงมงาม

เขาเพียงแต่นั่งหลับตาข้างห้องบนโซฟาเท่านั้น แค่ภาวนาพักใจบางครั้ง
ต้องการให้ใจสงบนิ่ง ตัดใจจากโลกภายนอก ใจจะได้ผ่องแผ้ว
อาการกิริยาของเขาผ่านมาถึงหูเจ้านายได้อย่างไร...

กายา

บทที่ ๓ สติ
• ต่อจากฉบับ ๓๐๙

หัวใจสามัญเต้นไม่เป็นสำ่า ขณะประคองจับ
พวงมาลัยรถเก๋งออกจากที่ทำางานด้วยความเร็ว
เหมือนเต่าคลาน
ความมืดโรยตัวลงมาจนมืดสนิท ไฟบนเสา
คอนกรีต ร้านรวงตึกราม รวมกระทั่งร้านอาหาร
สถานบันเทิง เปิดไฟกะพริบพร้อยหลากสีสัน
เป็นอีกคืนวันหนึ่ง ที่สามัญกำาลังท้าทายความ
ตายที่เผชิญอยู่เบื้องหน้า
เขาเพิ่งจะเริ่มมาทำางานได้เพียงสองสามวัน
หลังจากพักร้อน เพื่อถือโอกาสพักฟื้นอาการเจ็บ
ป่วยที่โหมกระหนำ่าอย่างไม่ทราบสาเหตุ ร่วมหนึ่ง
สัปดาห์
เขากำ า ลั ง จะกลั บ บ้ า น จะต้ อ งขั บ รถขึ ้น
ทางด่วน ผ่านจากจังหวัดหนึง่ ไปอีกจังหวัดหนึง่ ติด
กรุงเทพฯ ทัง้ ๆ ที่เลยนสองทุม่ ไปแล้ว อาการทาง
สายตายังไม่หายปกติ มันยังทับซ้อน เห็นเส้นทาง
แยกออกเป็นสองทางจนขับรถไม่ได้ นอนพักอยู่
กับบ้านเฉย ๆ ปล่อยให้กายฟื้นคืนโดยธรรมชาติ
กินยาบำารุงสายตาตามหมอสั่ง ก็เท่านั้น....
แปลกที่เขาไม่ถึงกับทรุด ไม่ต้องไปนอนให้
หมอให้นาำ้ เกลือที่โรงพยาบาลเหมือนกับผูเ้ จ็บป่วย

โดยทั่วไปนิยมปฏิบัติกัน มันอยากเครียดก็ปล่อย
ให้เครียดไป เวลาที่ผันผ่านน่าจะช่วยรักษาและ
บำาบัดได้
จำาได้ว่าหลังจากทำาบุญกับหลวงพี่ที่วัดแล้ว
ภรรยาพามากินข้าวในห้างสรรพสินค้าใหญ่ข้าง
ทาง สติเขาเริ่มกลับคืน อาการแห่งกาลเวลาที่
เนิบช้าเข้าสู่ภาวะปกติ
แต่นั่นแหละ แท้จริงความกลัวแห่งจิตใจยัง
ถาโถม กลับมาถึงบ้าน น้องชายพาเขาไปวัดแห่ง
หนึ่ง ให้หลวงพ่ออาบนำ้ามนต์เป็นการสะเดาะเคราะห์ เป็นครั้งแรกในช่วงหลายปีผ่านมาที่เขา
กลับมารดนำา้ มนต์อกี ครั้งหนึ่ง หลังจากเคยทำาสมัย
เด็ก ๆ อยู่บ้านนอกชนบท อาการหวั่นหวาดไม่
เชื ่อ มั ่น ในชี วิ ต กลั บ คื น มาให้ เ ขาได้ สั ม ผั ส อี ก
ครั้งหนึ่ง ทำาให้เขาต้องพึ่งพาสิ่งไร้ตัวตน
หลวงพ่อที่สามัญเพิ่งมาหาเป็นครั้งแรก น่า
จะรู้หรอกว่า คนมาหาหลวงพ่อนั้น ส่วนใหญ่มัก
พกพาความทุกข์มาเป็นเล่มเกวียน ทุกข์ไม่ทุกข์
เปล่า บวกอาการเคร่งเครียดเข้าไปอีก ยาที่
หลวงพ่ อ บอกว่ า ผสมรากไม้ ปลุ ก เสกเป็ น ที ่
เรียบร้อย จึงมีรสฝาดเฝื่อนผสมแอลกอฮอล์จน
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ •
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สามัญรู้สึก ขณะนั่งเหยียดเท้าให้หลวงพ่อรด
นำา้ มนต์ เขาจึงรูส้ กึ มึน แผ่นดินคล้ายจะโคลงเคลง
หมุนวน แต่อย่างไรก็ตาม อาการเบาคลายใน
โพรงสมองก็เริ่มจะมีมากขึ้น
“มึงมันเคร่งเครียดมากเกินไป ทำาอะไรทำาจริง
ไปเสียหมด” แม่บ่นอย่างหงุดหงิดก่อนที่เขาจะ
ออกจากบ้านไปรดนำ้ามนต์ อาการเจ็บป่วยอย่าง
ไม่ทราบสาเหตุครั้งนี้ ทำาให้ผู้เป็นแม่ตกใจไม่น้อย
“ไปให้หลวงพ่อรดนำ้ามนต์ สะเดาะเคราะห์
สักครั้ง อาการน่าจะดีขึ้น” น้องชายซึ่งทำางาน
อยู่ใกล้กันให้ความเห็น น้องชายชอบเชื่อในสิ่งที่
มองไม่เห็น
“ป่วยหรือไม่ป่วยอยู่ที่ใจ กังวลมาก วิตกมาก
ก็ป่วยมาก อย่าคิดอะไรให้มากไป พี่สามัญ” นั่น
คือคำาเตือนของสีดาผู้ภรรยา
แต่ในวันนั้น เขาเชื่อน้องชาย
ความกลัวยังหวาดในดวงจิต
ความตายยังปรากฏเป็นเงาทะมึนในจิตใจ
จำาได้ว่า เมื่อเช้าเขากลับสู่ที่ทำางาน
ท่าทีสามัญไม่ส่อชัดให้ใครได้รู้ว่าเจ็บป่วยทาง
ใจ เขายังคงทำางานตามปกติ กำากับดูแลผู้เข้า
อบรมสัมมนา ในศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการ
ของกรมที่สังกัดตามปกติ แต่ก็มีบางอย่างเข้ามา
กระทบความรู้สึก
ผูบ้ ังคับบัญชาร่างสูงใหญ่ นัยน์ตายิบหยี บวม
ฉุด้วยส่าเหล้า ตรงรี่เข้ามาหา เอ่ยบอกเสียงดัง
“ลาพักร้อนมาเป็นสัปดาห์แล้ว ช่วยลูกน้อง
ให้หนัก ๆ หน่อย เขาทำางานแทนคุณอยู่คนเดียว”
มันคือนำ้าเสียงตำาหนิระคนเยาะเย้ยถากถาง
ที่สามัญได้ฟังอยู่ประจำา แปลกนะ อาจจะเป็น
เพราะชะตาชีวิตหรือไม่ก็เพราะกรรม ที่สามัญ
ต้องมาเจอผู้บังคับบัญชาประเภทนี้ คอยใช้คำาพูด
ทิ่มตำาเหน็บแนมอยู่ประจำา นับแต่เขาย้ายมาอยู่ที่
นี่ ยิ่งสามัญเป็นคนชอบความสงบ สุภาพ ไม่ชอบ
ตอบโต้ เจ้านายก็ยิ่งรุกเร้าเหมือนจะบีบให้ตาย
คามือเสียให้ได้
นี่น่าจะเป็นประเด็นแห่งความเครียดที่ก่อขึ้น
ในจิตใจอย่างช้า ๆ ในเมื่อเขายังไม่พ้นจากเส้น
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เชือกเจ้านายที่พันธนาการ
บ่ายกล้า ลูกน้องเข้ามาสะกิดกระซิบบอก
ขณะสามัญเอนหลังพักบนโซฟารับแขกหน้าห้อง
อบรม “เจ้านายขอพบ”
เขารีบผุดลุก ก้าวเข้าไปในห้องทำางานเจ้านายด้วยหัวใจเต้นถี่
พบกันทุกครั้ง โดยเฉพาะการเรียกพบใน
ห้องทำางานสองต่อสอง สามัญมักได้รับข้อตำาหนิ
เกือบทุกครั้ง
เจ้านายส่งสายตายิบหยี เปลือกตาเผยอ
กว้างขึ้นเล็กน้อย ส่งประกายอำามหิตระคนเหยียด
หยามผ่านเข้ามาอีกแล้ว
“เฮ้ย...มีคนมารายงานอั๊วว่ะ” ระเบิดลูกย่อม ๆ
กำาลังถอดสลักด้วยเสียงกังวานเข้มของเจ้านาย
“เรื่องอะไรครับ” สามัญเอ่ยถามเรียบ ๆ
“ลื้อหลับหน้าห้องเรียน ต่อหน้าผู้เข้าอบรม
มันไม่สมควรนะโว้ย เราเป็นข้าราชการแล้ว”
หัวใจสามัญเต้นระทึกระรัวแรง เจ้านายไป
มองเห็นตอนไหน เขาเพียงแต่นั่งหลับตาข้าง
ห้องบนโซฟาเท่านั้น แค่ภาวนาพักใจเป็นบางครั้ง
ที่เหนื่อยล้า ต้องการให้ใจสงบนิ่ง ตัดใจจากโลก
ภายนอก ใจจะได้ผ่องแผ้ว เขาจะได้บรรลุธรรม
เร็วยิ่งขึ้นตามที่หลวงพ่อบอกไว้ อาการกิริยาของ
เขาผ่านมาถึงหูเจ้านายได้อย่างไร ผู้ใดนำามาฟ้อง
“ผมไม่สบายครับ” สามัญบอกตรง ๆ
“เป็นอะไรวะ”
“สายตาซ้อน มองไกล ๆ ไม่ค่อยชัด”
“พักมาเป็นสัปดาห์นา่ จะพอ ไม่ถงึ เดือน เดี๋ยว
ก็หาย อั๊วเคยเป็นมาแล้ว” เจ้านายบอกยำ้า นำ้า
เสียงบอกอาการหงุดหงิดมากยิ่งขึ้น
น่าจะรู้นะว่าคนที่ไม่สบายทั้งกายและใจนั้น
อาการจะเพลียและอ่อนล้าขนาดไหน
สามั ญ กำ า ลั ง คิ ด เปลี ย่ นที ่ทำ า งาน หรื อ ไม่ ก็
เปลี่ยนฝ่าย เพื่อหนีหา่ งเจ้านาย....เขาสุดจะทนแล้ว
คำาพูดแต่ละถ้อยประโยค ทั้งสับทั้งโขก บีบ
คั้นคนรับฟังเหมือนจะให้เละไม่มีชิ้นดี
เสียงบีบแตรรถดังลั่น
สามัญถึงกับสะดุง้ เบีย่ งรถเข้าข้างทาง ตกใจ

ถึงกับสะดุ้ง เกือบแฉลบรถลงข้างฟุตปาธ
เผลอไปนะ...ความคิดมักวนเวียนอยู่กับเรื่อง
ราวของตนเอง
ถึงอย่างไร เขาก็ขับรถช้าเป็นเต่าคลาน....
กลางวันยังพอเฉียงหางตาปรับเลนส์ให้รวมเป็น
จุดเดียวมิให้ภาพซ้อนนั้นเกิดขึ้น...มองตรงยังมอง
ไม่ได้ ภาพที่แลเห็นจะซ้อนทับขึ้นทันที ทำาให้มอง
เส้นทางได้ลาำ บาก แต่ทกุ อย่างกำาลังค่อยคลายคืน
แต่สามัญก็ตอ้ งขับรถอย่างช้า ๆ ความเร็วไม่นา่ จะ
เกินเจ็ดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทว่ากลางคืนในยามนี้ มันกลับทรมาน เห็น
แสงไฟเบือ้ งหน้าเป็นภาพเบลอ ๆ ซ้อนทับพร่าเลือน
ไปหมด นึกตำาหนิตนเอง กลัวเจ้านายเกินไป จน
ต้องทนอยูก่ บั เพื่อนข้าราชการที่เข้าอบรมเกือบสอง
ทุ่ม เพียงขับรถเข้าสู่เส้นทางถนนใหญ่ เขาก็รับรู้
ว่า กำาลังเผชิญกับกระแสแห่งมรณะอีกครั้งหนึ่ง
เสียงแตรรถบีบไล่ ดังสนั่นยาวนานเร่งให้เขา
เคลื่อนรถไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว
ใจสามัญเต้นระทึกไม่เป็นสำ่า นี่ถ้าเขาเอารถ
ขึ้นทางด่วน มีหวังได้ปะทะกับรถคันอื่นที่ขับมา
ด้วยความเร็ว เขาอาจจะบาดเจ็บหรือไม่กเ็ สียชีวิต
เขาขับรถอย่างช้า ๆ ตั้งสติให้คงมั่น พยายาม
เบีย่ งรถสู่เลนส์กลางถนน มองหาเกาะกลาง ที่
สามารถเลี้ยวรถกลับสู่สถาบันการอบรมอีกครั้ง
เขาขับรถไปต่อไม่ได้อย่างแน่นอน สามัญบอก
ตนเอง นัยน์ตาเขายังใช้ได้ไม่ดีพอในเวลาคำ่าคืน
เขารู้สึกเช่นนั้น
ถึงอย่างไร เขาต้องกลับไปนอนที่ห้องพักใน
สถาบันให้ได้ เดี๋ยวค่อยโทรบอกภรรยา ขืนขับ
รถกลับบ้านคืนนี้ เขามีสิทธิ์เกิดอุบัติเหตุอย่างไม่
ต้องสงสัย
เขาเห็นป้ายสัญลักษณ์เลี้ยวรถได้แล้ว ผ่อนลม
หายใจอย่างช้า ๆ ตั้งสติให้คงมั่น ใครจะบีบแตรรถ
ไล่ช่างหัวมัน นี่คือความเป็นจริงในชีวิต ตัดสินใจ
หมุนพวงมาลัย หักโค้งอย่างช้า ๆ นุ่มนวล
เสียงบีบแตรรถไล่ดังลั่นสนั่นหวัน่ ไหวอยู่ด้าน
หลัง รถติดเป็นแพยาวเหยียด ทว่าเขายังคงขับ
ช้า ๆ สติคงมั่น ไม่หวั่นไหวกับเสียงนั้น นี่คือ

ความจริงที่เขากำาลังเผชิญ ใครคนอื่นก็ช่วยไม่ได้
นอกจากเขาคนเดียวเท่านั้น
“ไอ้สตั ว์...ขับรถประสาอะไรวะ” เสียงด่าดังมา
ขณะเขาพยายามเบี่ยงรถเข้าหาเลนส์ซ้ายสุดชิด
ข้างทางอย่างลำาบากยากเย็น ทว่าสติเขาสงบนิ่ง
เสียงบีบแตรไล่ยังดังมาเป็นระยะ
ใจเขาหายเต้นระทึกแล้ว....สามัญจะต้องพารถ
กลับสู่สถาบันอบรมให้ได้
ในที่สุด....เขาก็หักพวงมาลัยเลี้ยวรถเข้าสู่
ประตูที่ทำางาน พนักงานยามขอตรวจบัตร และ
ทำาวันทยาหัตถ์เป็นสัญญาณอนุญาตให้เขาผ่านรถ
เข้าไปได้
“พี่สามัญถึงไหนแล้ว” สีดาทักมาในโทรศัพท์
เมื่อเขาโทรไปถึง
“วันนี้ ผมไม่กลับบ้าน”
“ทำ า ไม...ตอนนี ้พี ่อ ยู ่ ที ่ไ หน”นำ้ า เสี ย งภรรยา
ตกใจระคนห่วงใยและประหลาดใจ
“ที่ทาำ งาน ผมขับรถตอนกลางคืนยังไม่คล่อง”
เขาให้เหตุผล
“พี่ไม่กลัวหรือ”
“กลัวอะไร”
“ก็ไหน...เห็นว่าเจ็บป่วยเกรงว่าจะเป็นอะไรไป
อยู่คนเดียว ไม่มีใครช่วย”
“ผมไม่กลัวแต่ผมยังขับรถไม่ดีพอ” เขาให้
เหตุผลสั้น ๆ ก่อนจะปิดมือถือ
เป็ น อี ก คำ่ า คื น หนึ ่ง ที ่เ ขาต้ อ งนอนคนเดี ย ว
เป็นการนอนครั้งแรกในยามเจ็บป่วยทางใจ อย่าง
ยากจะหลีกเลี่ยง ทว่าสติเขาคงมั่นไม่หวั่นไหว
ไม่นานนัก เขาก็ผล็อยหลับในห้องนอนสีขาว
ที่มเี พียงผ้าห่มผืนบาง ๆ หมอนใบเดียว บนเสื่อกก
ที่เขาปูนอนเกือบจะกลายเป็นความเคยชิน
คืนนี้เขาฝันร้าย....ฝันว่ามีคนมาจ้วงแทงที่
หน้าอกครั้งแล้วครั้งเล่า
ถึงอย่างไร เขาก็ฮดึ สู้ แทงสวนกลับไปหลาย ๆ
ครั้งอย่างไม่หวั่นไหว
มึงแทงมา กูกต็ อ่ สู้ แทงกลับไป ด้วยสติคงมั่น
สะดุ้งตื่นด้วยใจเหมือนหวาดระทึก
ทว่ามันเป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้นเอง
อ่านต่อฉบับหน้า
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ดูแล้วอดใจหายไม่ได้...ช่างคล้ายกับสรีระคนเหลือเกิน
ถ้ามีใครเอาเนื้อคนกับเนื้อสัตว์มาผสมปนเปกัน
คิดว่าคงยากจะแยกออกได้ว่าชิ้นไหนเนื้อคน ชิ้นไหนเนื้อสัตว์...

น�้าตาสัตวโลก
ตลาดสดต่างจังหวัดแบบบ้าน ๆ ในยามสาย
ผู้คนบางตาลง พ่อค้าแม่ค้าเริ่มมีเวลาหันหน้า
ถามไถ่ข่าวคราวกัน บางคนก็อาศัยเวลาว่างเป็น
ช่วง ๆ นี้นั่งจิ้มจดจ่อกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ทันที
เป็นสังคมก้มหน้าไปทุกตรอกซอกซอย
ผ่ า นไปทางมุมหนึ่งของตลาด มีกะละมังใบ
ใหญ่คลุมด้วยตาข่าย ใต้ตาข่ายขังกบที่ถูกหักขา
อัดแน่นเบียดกันไปมา ขนาดถูกหักขาแล้วแต่ความ
รักชีวติ ต้องการหาทางรอดจึงต่างกระเสือกกระสน
ป่ายปีนกันและกันเพื่อจะขึ้นมาอยูข่ า้ งบน ระหว่าง
ดิ้นป่ายปีนเคลื่อนไหวกระดูกขาหลังที่ถูกหักก็จะ
ทิ้มแทงเนื้อของมัน มันคงเจ็บปวดมากทีเดียวได้
แต่ส่งเสียงร้องดังอ้าว ๆ อย่างต่อเนื่อง (ถ้าเป็น
คนที่ได้รับความเจ็บปวดสุด ๆ ก็คงเปล่งเสียงร้อง
โอ๊ย ๆ ชนิดลั่นสุดเสียง) เสียงอ้าว ๆ นี้เป็นเสียง
ลักษณะเดียวกับเสียงกบร้องเจ็บปวดหวาดกลัว
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เมื่อถูกงูกัดคาบขา ซึ่งต่างจากเสียงร้องตาม
ธรรมชาติในภาวะปกติท่มี นั จะร้องอบ ๆ สามสี่ครั้ง
แล้วหยุดเป็นช่วง ๆ
กบที่น่าเวทนาคงไม่รู้ว่าวันตายใกล้มาถึงแล้ว
อิสรภาพที่หวังไว้ก็อยู่ไกลแสนไกล...
แม่ค้าอีกคนนั่งเก้าอี้พลาสติกตัวเล็ก ๆ ที่นิยม
ใช้ กั น ทั ่ว ไปแทนม้ า นั ่ง ไม้ ต ่ อ กั น เองจากไม้ ปู พื ้น
บ้าน ที่นิยมในสมัยก่อน ๆ เธอกดโทรศัพท์มือ
ถือเล่นในช่วงรอลูกค้า โต๊ะตรงหน้าเป็นแผงขาย
เนือ้ วัวทีย่ ังอยู่เต็มโต๊ะ มองไปมองมาดูเหมือนไม่
แตกต่างไปจากเลือดเนื้อของคนซึ่งได้รับอุบัติเหตุ
แล้วผิวหนังหลุดหายไป เส้นเอ็นสีออกขาวปนแทรก
ในก้อนเนื้อสด ๆ ที่มเี ลือดติดฉำา่ ส่วนกองเครื่องใน
วัวควายสีขาวซีดที่ตัดวางขายเป็นพวงครบสภาพ
เห็นเส้นเลือดฝอยคดเคี้ยวอยู่ตามปุ่มปมของผิว
ปอด ดูแล้วอดใจหายไม่ได้...ช่างคล้ายกับสรีระคน

เหลือเกิน ถ้ามีใครเอาเนื้อคนกับเนื้อสัตว์มาผสม
ปนเปกัน คิดว่าคงยากจะแยกออกได้ว่าชิ้นไหน
เนื้อคน ชิ้นไหนเนื้อสัตว์กันแน่
พ่อครูสมณะโพธิรักษ์เขียนเอาไว้ในหนังสือ คน
คืออะไรทำาไมสำาคัญนัก? หน้าที่ ๕๒ ว่า...
....เพราะถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยไม่เป็นต้นเหตุให้
สัตว์ใด ๆ ต้องล้มตายลง เพราะเราต้องกิน หรือ
สัตว์ใด ๆ ไม่ต้องตาย เพราะเราเป็นเหตุที่จะต้อง
กินเนื้อเขาละก็ ไม่วา่ จะทางตรงหรือทางอ้อม ท่าน
จะไม่บริสุทธิ์เชียวหรือ ท่านจะไม่ได้กุศลเชียวหรือ
ลองคิดดู ก็อาหารพืชผักผลไม้ตา่ ง ๆ มันดีหยอกใคร
เป็นอาหารที่นำาเชื้อโรคมาให้คนน้อยที่สุด ซึ่งเนื้อ
สัตว์สิ ตรงกันข้าม เป็นอาหารที่เป็นตัวนำาเชื้อโรค
มาสู่คนมากกว่าเป็นไหน ๆ (เพราะเชื้อโรคที่อาศัย
อยูใ่ นเนือ้ สัตว์ได้ มันก็อาศัยในคนได้ดีเช่นเดียวกัน
ส่วนเชื้อโรคที่อยูใ่ นพืช แม้หลงเข้าไปในคนก็จะทน
ไม่ได้ เพราะทีอ่ าศัยมันคนละชนิด คนละภูมคิ มุ้ กัน)
และคุณค่าทางอาหารหรือธาตุต่าง ๆ ที่เนื้อสัตว์มี
พืชผักผลไม้ธัญพืชแต่ละชนิดที่ให้ธาตุนั้น ๆ ก็มีอยู่
ครบ ถ้าเราจะไถ่ถามเล่าเรียนจากผูร้ นู้ ดิ หน่อย เรา
ก็จะรูว้ า่ พืชผักใดมีธาตุอะไรบ้าง และเราจะต้องกิน
ธาตุอะไรเข้าไปในร่างกาย....
สัตว์มากมาย เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย เป็นต้น
ที่ถูกคนจับมาบังคับไว้ใช้งานหนัก ต้องทนทำางาน
ตั้งแต่เช้าจรดคำ่า พวกมันต้องจำานนฝืนทนทำางาน
นั้นอยู่ เพราะหวาดกลัวในอำานาจอันยิง่ ใหญ่ของ
คน ถ้ามันไม่ยอมทำาตาม ก็จะถูกทำาร้าย...
มันหมดทางขัดขืนใด ๆ จะดิ้นรนหนีไปไหน
ก็ไม่ได้ มีทางเดียวของชีวิตต้องจำานนทนสู้ทำางาน
จะ ร้อนจะหนาวจะเหนื่อยหรือหิวเพียงใด ก็มเี พียง
แค่หยดนำ้าตาเท่านั้นที่ไหลรินออกมาแทนคำาพูด
ขอความเมตตาว่าอย่าบีบบังคับใช้แรงงานฉันจน
แทบจะทนไม่ได้เลย สงสารฉันด้วย
สัตว์ ๔ ขาทั้งหลายมันมีความรู้สึกทุกข์สุขไม่
แตกต่างจากคน เราจะเห็นในข่าวต่าง ๆ เช่น ....
เกิดเหตุแม่วัวท้องแก่กระโดดลงจากรถบรรทุก
เพื่อหนีตายออกมาจากโรงฆ่าสัตว์ มันไล่กวดคนที่

เข้าใกล้ เมื่อมีชาวบ้านเข้ามามุงดู แม่วัวก็ยิ่ง
แตกตื่น จนเจ้าหน้าที่ต้องใช้ปืนยาสลบใส่แม่วัว
มันตกใจจึงวิง่ หนีไปยังเพิงพักของคนงานก่อสร้าง
บริเวณริมถนนเทพารักษ์ กิโลเมตรที่ ๕ ผ่านไป
หลายชั่วโมง แม่วัวอ่อนแรงลงด้วยฤทธิ์ยาสลบ
ขณะนั้นมีคนงานของโรงฆ่า ๒ คน นำาเชือกมา
คล้องคอมันเพื่อจะนำากลับไปโรงฆ่า
ต่อมามีผู้ใจบุญทราบเรื่องดังกล่าวผ่านทาง
วิทยุจส.๑๐๐ จึงเสนอขอไถ่ชีวิตในราคาที่ถูกซื้อมา
คือ ๕๗,๐๐๐ บาท ซึ่งเจ้าของโรงฆ่าก็ตกลง
อย่ามัวแค่มองสัตว์วา่ เป็นอาหารเลย ควรมอง
ว่าเขาเป็นเพื่อนที่เกิดมาร่วมทุกข์รว่ มสุขและชดใช้
กรรมกันไปชาติหนึ่งเช่นกันกับเราดีกว่า
หันมาเริ่มต้นกินอาหารมังสวิรตั จิ ะดีกว่าไหม?
ธัญพืชผักผลไม้ให้ความอิม่ แบบสุขกายสบายใจ
จะเกิดผลดีที่วิเศษแท้และเรื่องดี ๆ จะเกิดตามมา
ถ้าใจเรามีเมตตาสงสารสัตว์อื่นอย่างแท้จริง

ความบริสุทธิ์เท่านั้น
ที่จะชนะทุกสิ่งทั้งโลก...
ในที่สุด
(โศลกธรรม-พุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ครั้งที่ ๓๙
๓ มีนาคม ๒๕๕๘)

• พ่อครูสมณะโพธิรักษ์

หจก.จ.บริการพยุหะ
ผลิตภัณฑ์น�้ามันเชื้อเพลิง
และน�้ามันเครื่องคุณภาพมาตรฐาน
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ยุค คสช. ดีกว่า
รัฐบาล ยุคก่อน

หลายคนไม่สงสัยว่า ตั้งแต่มี คสช.จนถึงยุค
รัฐบาลของ คสช. มีความสงบสุขกว่ารัฐบาลหลาย
ชุดที่ผ่านมา
ที่ ชั ด เจนมากคื อ ไม่ มี ก ลุ ่ ม ผู้ ชุ ม นุ ม แบบ
อันธพาลที่มักใช้ความรุนแรง ทุบตีทำาร้ายผู้ที่มี
ความเห็นต่างเช่นแต่ก่อน
การเดินทางของผู้มีความเห็นทางการเมืองที่
ต่างกัน ก็ราบรื่นปลอดภัยกว่าแต่ก่อนมาก
การปลดปล่ อ ยผู้ บ ริ สุ ท ธิ ์ดั ง กรณีคุ ณ วีร ะ
สมความคิด ออกจากคุกเขมรก็เกิดในยุค คสช.
ก็คิดได้ว่าผู้นำาเขมรอย่างฮุนเซนก็พอจะมีความ
ฉลาดอยู่ จึงรู้ทิศทางลมของความเป็นไปในยุค
คสช. จึงได้ยอมปล่อยตัวคุณวีระกลับประเทศไทย
หลังจากถูกเขมรจับในแผ่นดินไทย! ในยุครัฐบาล
ที่หงอต่อฮุนเซน!
การถอดยศนั ก โทษชายนามว่ า ทั ก ษิ ณ
ชินวัตร ก็มาทำาได้จริงในยุคที่ประเทศไทยมีผนู้ าำ ชือ่
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช่ไหม?
นายกรัฐมนตรีหลายรัฐบาลที่ผ่านมา ก็ไม่มี
ใครตำ า หนิ ป ระชาชนบางพวกว่ า มั ว ติ ด แต่ ล ะคร
นำ้าเน่า เลยไม่มีนายกรัฐมนตรีคนใดทีก่ ล่าวตำาหนิ
ผู้สร้างภาพยนตร์นำ้าเน่าที่ไม่ค่อยส่งเสริมเรื่อง
ความรักชาติ ก็มีแต่นายกรัฐมนตรีอย่าง พล.อ.
ประยุทธ์ ยุคนี้แหละที่กล้ากล่าวตำาหนิประชาชนที่
ติดละครนำ้าเน่าและผู้สร้างภาพยนตร์นำ้าเน่า
มีใครเคยได้ยินนายกรัฐมนตรีคนใดที่ผ่านมา
จะกล้ากล่าวตำาหนิ และสอนพวกสตรีที่แต่งตัวโป๊
รวมทั้งพวกดาราด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ก็
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มีนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใน
ปัจจุบันนี้แหละใช่ไหม? แถมยังยกอุทาหรณ์สอน
หญิงว่า สตรีก็เหมือนท็อฟฟี่ ควรมีกระดาษห่อให้
ดูดีเรียบร้อย ถ้าห่อไม่ดีไม่เรียบร้อยก็เป็นท็อฟฟี่ที่
ดูไม่สะอาด ไม่มีราคา
ฉะนั้นผมและเพื่อน ๆ หลายคนก็ขอให้กำาลัง
ใจท่านนายกฯประยุทธ์ที่ช่วยประเทศไทย จนมี
คะแนนของประเทศที่โปร่งใสยิ่งขึ้น คอร์รัปชั่นลด
ลง ได้อยูร่ กั ษาความสงบร่มเย็นแก่ประเทศชาติไป
อีกนาน ๆ
ถ้ า การลงประชามติ ร ่ า งกฎหมาย รธน.จะ
มีปัญหา เช่น การเลือกตั้งในยุคนายกรัฐมนตรี
หญิงชื่อยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จะงดไปก่อนเพื่อความ
สงบเรียบร้อย ไม่ต้องมีการตีกันยิงกัน ก็น่าจะ
ดีกว่าดันทุรังแบบยุคอดีตนายกฯหญิงที่ไม่รู้จักดู
บรรยากาศของการเลือกตั้งว่าคนไทยจะตีกันตาย
อยู่แล้ว ก็ยังจะดันให้มีการเลือกตั้งอยู่นั่นแหละ
ก็ เ ล ย ป ร ะ ทั บ ใ จ ที่ ท ่ า น น า ย ก รั ฐ ม น ต รี
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ไม่หวัน่ ไหว แม้จะ
มีการปล่อยข่าวให้ล้มร่างรัฐธรรมนูญฉบับคุณ
มีชัยและคณะ เพราะถ้าล้มก็ใช้ รธน.ฉบับอื่น ๆ ได้
ไม่ต้องกังวลใจ
ยั ง ไง ๆ ผมก็ มั ่น ใจว่ า ประชาชนส่ ว นใหญ่
ในประเทศไทย ก็ขอยำ้าว่าส่วนใหญ่นะครับ เท่า
ที ่ผ มสั ม ผั ส มา ต่ า งก็ รู ้ สึ ก ยิ น ดี พ อใจถ้ า ท่ า น
พล.อ.ประยุ ท ธ จะยั ง คงเป็ น นายกฯไปก่ อ น
นาน ๆ จนสามารถปฏิรูปได้ทุกเรื่อง แล้วจึงค่อย
มีการเลือกตั้งก็ได้!!

• ระบบภูมิคุ้มกันทั้งหมดของร่างกาย ที่ท�าหน้าที่
คอยป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ ชื ้อ โรค หรื อ สิ ่ง แปลกปลอม
ที่เป็นอันตรายเข้ามาท�าอันตรายต่อร่างกาย หรือ
เมื่อหลุดเข้ามาแล้ว ระบบภูมิคุ้มกันก็จะพยายาม
ท�าลาย ก�าจัดสิ่งแปลกปลอม ให้หมดไปจากร่างกาย
โดยเร็ว และอย่างมีประสิทธิภาพ

(ตอนที่ ๒๔)

อิมมูนโนโกลบูลิน
Immunoglobulin (Ig)

ค§ ือโปรตีนชนิด globulin ที่ท�ำหน้ำที่ด้ำนภูมิคุ้มกัน
ด้ำนสำรน�้ำ มีทั้งหมด ๕ กลุ่ม คือ
๑. IgG เป็น Ig ที่มีขนาดเล็กที่สุด เป็นชนิดเดียว
ที ่สามารถผ่ า นรกได้ และมีป ริมาณมากที่สุด คือ
๗๕-๘๐% ของ Ig ทั้งหมดใน ‘นำ้าเหลือง’ ของคน
ปกติ มี บ ทบาทส�า คัญ ในการป้ อ งกั น โรคติ ด เชื ้อ
ต่างๆ มีระดับสูงขึ้นหลังการกระตุ้นด้วย antigen
โดยเฉพาะการตอบสนองต่อการติดเชื้อระยะที่ ๒
(secondary response) ต่อจาก IgM ที่สร้างขึ้นใน
ระยะแรกของการติดเชื้อ

๒. IgA พบ ๗-๑๕% ของ Ig ทั้งหมดใน‘นำ้าเหลือง’
ผลิ ต โดย plasma cell ที อ่ ยู ่ ใ ต้ ชั น้ เยื อ่ บุ ผิ ว
ส่วนใหญ่อยู่ในสารคัดหลั่งต่างๆ เช่น นำ้านมมารดา
นำ้าตา นำ้าลาย สิ่งคัดหลั่งของปอด ทางเดินอาหาร
ทางเดิ น หายใจ ระบบขั บ ถ่ า ย มี บ ทบาทสำ า คั ญ
ที่ สุ ด ในการป้ อ งกั น โรคติ ด เชื ้อ ของเยื ่อ บุ ต ่ า งๆ
โดยเฉพาะการติ ด เชื ้อ ไวรั ส ของระบบหายใจ
กั บ ระบบทางเดิ น อาหาร และ IgA ที ่อ ยู ่ ใ น
นมน�้าเหลือง(colostrum)ของมารดา เป็ น ภู มิ คุ ้ ม กั น
ที ่ช ่ ว ยป้ อ งกั น ทารกแรกคลอดจากการติ ด เชื ้อ
๓. IgM มี ข นาดให- ่ ที ่สุ ด พบ ๕-๑๐% ของ
Ig ทั ้ง หมดใน‘นำ้ า เหลื อ ง’ เป็นสารต่อต้านเชื้อโรค
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ •

75

ตัวแรก ที่รา่ งกายสร้างขึ้นในการตอบสนองต่อ antigen
ในระยะแรกทีต่ ดิ เชือ้ (primary antibody response)
หลังจากนั้น IgG จึงเพิ่มตามมา มีบทบาทส�าคัญใน
การท� า ลาย antigen โดยเฉพาะเชื ้อ ไวรั ส
และแบคทีเรีย เป็น Ig ที่พบบ่อยในภูมิต้านทาน
เนื ้อ เยือ่ ตนเอง (autoimmune disease)
๔. IgD มีปริมาณน้อยมาก ประมาณ ๐.๐๐๓%
ของ Ig ทั้งหมดใน ‘นำ้าเหลือง’ ยังไม่ทราบคุณสมบัติ
ที่แน่ชัด
๕. IgE ค้นพบหลังสุด มีปริมาณน้อยที่สุด คือ
พบประมาณ ๐.๐๐๓% ของ Ig ทั้งหมดใน ‘นำ้าเหลือง’
สัมพันธ์กับภาวะภูมิแพ้ และเป็นภูมิคุ้มกันที่สา� คัญ
ในโรคพยาธิ

จ�าเซลล์ในร่างกายไม่ได้ เข้าใจว่าเป็นสิ่งแปลกปลอม
จึ ง สร้ า งภู มิ ต ้ า นทานต่ อ เซลล์ เ หล่ า นั ้น ของร่ า งกาย
ตนเอง เกิ ด โรคต่ า งๆมากมาย ขึ ้น อยู ่ กั บ ว่ า เป็ น
ภูมิต้านทานต่อเซลล์ชนิดใด เช่น
-โรค systemic lupus erythematosus (SLE)
หรื อ ที ่เ รารู ้ จั ก กั น ดี ว ่ า โรคพุ ่ ม พวง(ภู มิ ต ้ า นทาน
ต่อเนื้อเยื่อหลายชนิดในร่างกาย)
- autoimmune hemolytic anemia (AIHA)
(เม็ดเลือดแดงแตกจากภูมิต้านทานเม็ดเลือดแดง)
-idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP)
(เกล็ดเลือดถูกท�าลายจากภูมิต้านทานเกล็ดเลือด)
- รู ม าตอยด์ ( ภู มิ ต ้ า นทานต่ อ เนื ้อ เยื ่อ รอบข้ อ
เป็นเหตุให้ข้ออักเสบเรื้อรัง)

โรคที่เกิดจากความผิดปกติของภูมิคุ้มกัน

• ภูมิไวเกิน ได้แก่ โรคภูมิแพ้ชนิดต่างๆ เกิดจาก
ภูมิคุ้มกันตอบสนองไวเกินต่อสารก่อภูมิแพ้
นอกจากนี ้ ยั ง พบภาวะภู มิ คุ ้ ม กั น ต� า่ (ไม่ ถึ ง ขั ้น
บกพร่อง) ในเด็ ก เล็ ก ผู ้ สู ง อายุ ผู ้ ป ่ ว ยเบา
หวานโดยเฉพาะผู้ที่คุมระดับกลูโคสในเลือดได้ไม่ดี
ผู้ป่วยตับแข็ง ไตวายเรื้อรัง โลหิตจาง ขาดอาหาร
ผูป้ ว่ ยที่ได้รบั ยากลุม่ สเทียรอยด์ ซึ่งมีฤทธิ์กดภูมคิ มุ้ กัน
เป็นเวลานาน ที่พบบ่อยคือ ผู้ที่กินยาชุดสมุนไพร
บางชนิ ด ยาลู ก กลอน ซึง่ ผู ้ ผ ลิ ต มั ก ผสม
สเทียรอยด์ ลงไปในยาเหล่านี้

Granulocytopenia คือ จ�านวนเม็ดเลือดขาว
ชนิด granulocyte ลดน้อยลง ส่วนใหญ่เกิดขึ้นใน
ผู้ป่วยที่ได้รับยาที่กดการสร้างเม็ดเลือดขาว เช่น
ยาต้านมะเร็ง หรือผู้ป่วยที่ได้รับการฉายรังสี ซึง่ กด
การทำ า งานของไขกระดู ก เป็ น เหตุ ใ ห้ ข าดเซลล์
ที่ ทำ า หน้ า ที่ ทำ า ลายเชื้ อ โรค จึ ง ติ ด เชื ้อ แบคที เ รี ย
ได้โดยง่าย
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดต่างๆ ทำาให้เม็ดเลือดขาว
เสียหน้าที่ในระบบภูมิคุ้มกัน
• ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ได้แก่
๑. บกพร่องที่ HI เป็นเหตุให้ติดเชื้อโรคง่าย
๒. บกพร่องที่ CMI เป็นเหตุให้ติดเชื้อชนิดต่างๆ
โดยเฉพาะเชื้อที่อยู่ในเซลล์ ได้แก่ไวรัส (เชื้อไวรัส
เป็นเชื้อที่ต้องอาศัยเซลล์ในการเพิ่มจำานวน) เชื้อรา
โปรโตซัว แบคทีเรียบางชนิด เช่น วัณโรค ส่วนใหญ่เป็น
เชื ้อ ที่ ไ ม่ ค ่ อ ยก่ อ โรคในคนปกติ โรคที่ เ รารู ้ จั ก กัน ดี
คือ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง(เอดส์) หรือ Acquired
Immune Deficiency Syndrome (AIDS) นั่นเอง
• ภู มิ ต ้ า น ท า น เ นื ้อ เ ยื ่อ ต น เ อ ง เรี ย กว่ า
autoimmune disease เกิดจากระบบภูมิคุ้มกัน
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•

เราคิดอะไร

ระบบภูมิต้านทานร่างกาย
Immune System คือ

ระบบภูมิคุ้มกันทั้งหมดของร่างกาย ที่ท�าหน้าที่
คอยป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ ชื ้อ โรค หรื อ สิ ่ง แปลกปลอม
ที่เป็นอันตรายเข้ามาท�าอันตรายต่อร่างกาย หรือ
เมื่อหลุดเข้ามาแล้ว ระบบภูมิคุ้มกันก็จะพยายาม
ท�าลาย ก�าจัดสิ่งแปลกปลอม ให้หมดไปจากร่างกาย
โดยเร็ว และอย่างมีประสิทธิภาพ

หน้าที่โดยสังเขปของระบบอิมมูนร่างกาย คือ

- Defense ป้ อ งกั น และท� า ลายเชื ้อ โรค และ
สิ่งแปลกปลอม

- Homeostasis คอยก� า จั ด เซลล์ ป กติ ที ่

เสื ่อ มสภาพ เช่ น เม็ ด เลื อ ดที ่มี อ ายุ ม ากแล้ ว
ออกจากระบบของร่างกาย
- Surveillance คอยจั บ ตาดู เ ซลล์ ต ่ า งๆ
ที่จะแปรสภาพผิดไปจากปกติ เช่น คอยดัก
ทำาลาย tumor cells เพื่อป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง
ความสามารถในการตอบสนองของระบบอิมมูน
ต่อสิ่งแปลกปลอมนั้น แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
ทั้งนี้ขึ้นกับ ปัจจัยบางอย่าง ดังต่อไปนี้
๑. Genetic factors การตอบสนองทางระบบอิมมูน
อยู่ภายใต้การควบคุมทาง genetic
ซึง่ ปัจจุบันเป็นทีย่ อมรับแล้ว ดังหลักฐานการค้น
พบเมื ่อ ไม่ น านมานี ้ เกีย่ วกั บ genetic complex
บนโครโมโซมซึ ่ง ควบคุ ม การตอบสนองทางอิ ม มู น
และควบคุ ม ชนิ ด ของ histocompatibility
antigens ตัวอย่างทีเ่ ห็นง่ายๆ คือ คูแ่ ฝดชนิดทีก่ าำ เนิด
จากไข่ใบเดียวกัน (monozygotic twin) มักจะเป็นโรค
เดี ย วกัน มากกว่ า คู ่ แ ฝดที ่กำ า เนิ ด จากไข่ ค นละใบ
(dizygotic twin) และโรคบางอย่ า งมั ก เป็ น
ในกลุ่ ม ชนเชื ้อ ชาติ ห นึ ่ง มากกว่ า อี ก เชื ้อ ชาติ
หนึ่ ง เป็ น ต้ น ปั จ จุ บั น เชื ่อ ว่ า โรคต่ า งๆในมนุ ษ ย์
เกิด จากความล้ ม เหลวของ ยีน ส์ ที ่ค วบคุม
การตอบสนองทาง อิมมูน
๒. Age factors อายุ
เด็กเล็กๆ และผู้สูงอายุ เกิดโรคต่างๆ ได้ง่ายกว่า
ในคนหนุ่มสาว ทั้งนี้เพราะในเด็กเล็กๆ ระบบอิมมูน
ยังเจริญไม่เต็มที่ ขาด speciffiific immunity ที่จะใช้
ป้องกันโรค ขณะเดียวกันระบบ non-speciffiifi c immunity
ก็บกพร่องด้วย เช่น ผิวหนังบาง และกลไกการเกิดการ
อักเสบ ยังท�าหน้าที่ได้ไม่สมบูรณ์ เป็นต้น
เมื่ออายุมากขึน้ การท�าหน้าที่ของระบบอิมมูน
ในร่างกายจะค่อยๆ ลดลงไป ใน ‘ผู้สูงอายุ’ ปริมาณ
ของอิม มู น โนโกลบูลิ น และการท� า หน้ า ที ข่ อง
cell mediated immunity จะน้อยกว่า ‘คนหนุม่ สาว’
จะเห็นได้ว่า นอกจาก‘ผู้สูงอายุ’จะเป็นโรคติดเชื้อ
ได้ง่ายแล้ว อัตราการเกิดโรค autoimmune และ
โรคมะเร็ง จะมีมากกว่า ใน‘คนหนุ่มสาว’

๓. Metabolic factors ฮอร์โมนบางชนิด ท�าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในการท�างานของระบบอิมมูน
เช่น สเทียรอยด์ จะมีฤทธิย์ ับยั้ง phagocytosis
ลดการอักเสบ และลดการสร้างแอนตีบอดีย์ จะเห็น
ได้ว่า ผู้ป่วยที่ได้รับ สเทียรอยด์ นานๆ จะเกิดโรคบาง
ชนิดได้ง่ายกว่าคนทั่วไป เช่น โรคสุกใส(varicella),
การติดเชื้อ staphylococus เป็นต้น
๔. Environmental factors สิ ่ง แวดล้ อ ม
มี ค วามสำ า คั ญ เช่ น กั น กลุ่ ม ชนที ย่ ากจนจะมี
อั ต ราการเกิ ด โรคต่ า งๆสู ง กว่ า กลุ่ ม ชนที ่มี ค วาม
เป็ น อยู ่ ดี ก ว่ า ทั ้ง นี ้เ นื่ อ งจากสาเหตุ ห ลายประการ
รวมทัง้ การขาดอาหาร ซึ่งจะทำาให้การทำางานของระบบ
อิมมูนเลวลง
๕. Anatomic factors ผิวหนังและเยื่อเมือก
ที่บุอวัยวะต่างๆ
ท� า หน้ า ที ่เ ป็ น ด่ า นแรกที ่ร ่ า งกายใช้ ป ้ อ งกั น
ไม่ ใ ห้ เ ชื ้อ โรคเข้ า สู่ ร ่ า งกาย ในผู ้ ป ่ ว ยที ่เ ป็ น
โรคผิวหนัง(eczema) หรือ แผลไฟไหม้(burns)
คุ ณ สมบั ติ ดั ง กล่ า วจะเสี ย ไป เกิ ด การติ ด โรค
และแพร่กระจายไปทั่วร่างกายได้ง่ายกว่าในคนปกติ
๖. Microbial factors จุลชีพ
จุลชีพประจ�าถิ่น(normal ffllora) ที่อาศัยอยู่ใน
ร่ า งกายมนุ ษ ย์ โดยไม่ ท� า ให้ เ กิ ด โรค เช่ น
ในล� า ไส้ นอกจากจะช่ ว ยผลิต วิ ต ามิ น เค ซึ่ ง
เป็ น ประโยชน์ แ ก่ ร ่ า งกายแล้ ว ยั ง ช่ ว ยยั บ ยั ้ง
การเจริ ญ เติ บ โตของจุล ชี พ ที ่ท� า ให้ เ กิ ด โรค
(pathogenic microorganism) ได้ด้วย เมื่อใดก็ตาม
ที่จุลชีพประจ�าถิ่น ถูกทำาลาย เช่น การได้รับยา
ปฏิชวี นะอย่างกว้างขวางเต็มพิกดั broad-spectrum
antibiotic จุ ล ชี พ ให้ เ กิ ด โรค จะทวีจำ า นวนขึ ้น
เป็นผลร้ายแก่บุคคลนั้นได้
๗. Physiologic factors ที ่มี อ ยู ่ ใ นร่ า งกาย
ช่วยป้องกันโรคได้
เช่น น�้าย่อยในกระเพาะอาหาร ขนอ่อน(cilia)
ในระบบทางเดินหายใจ การขับถ่ายปัสสาวะ ฯลฯ
ถ้าสิ่งดังกล่าวผิดไปจากปกติ จุลชีพจะเข้าสู่ร่างกาย
ได้ง่ายขึ้น
ต่อฉบับหน้า
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ลูก™หนี้จะขอชำาระต้นเงินก่อน
ดอกเบี้ยจะชำาระภายหลัง
เจ้าหนี้มีสิทธิไม่ยอมได้...

htpp://www.collectionsolution.ca

การจัดสรรชำาระหนี้
การที ่ลู ก หนี ้มี เ จ้ า หนี ้ห ลายรายนั ้น ถ้ า
ทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี ้มี ม ากพอที ่เ จ้ า หนี ้ทั ้ง หลาย
จะนำาเจ้าพนักงานบังคับคดีมายึดไปขายทอดตลาด
เอาเงินไปชำาระหนีจ้ นครบนัน้ ก็จะไม่มีปัญหา แต่
ที่มีปัญหาก็คือลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินมากพอที่จะให้
เจ้าหนี้ทุกคนนำาเจ้าพนักงานบังคับคดีมายึดเพื่อ
ขายทอดตลาดชำาระหนี้จนครบ ในเรื่องนี้ผู้เขียน
เคยเขียนเรื่องเจ้าหนี้บุริมสิทธิมาครั้งหนึ่งแล้ว
ท่านทีต่ ิดตามกันอยู่ก็น่าที่จะพอทราบได้แล้วว่า
เจ้าหนี้บุริมสิทธิมีสิทธิได้รับชำาระหนี้ก่อน
ในกรณีที่ลูกหนี้ไปกู้ยืมเงินธนาคาร ธนาคาร
ก็จะให้ลูกหนี้นำาที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ไปจดทะเบียนจำานองคำ้าประกันหนี้ดังกล่าวของ
ลูกหนี้ ถ้าลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำาระหนี้ธนาคารซึง่ เป็น
เจ้าหนี้กจ็ ะยึดทีด่ ินหรือทีด่ ินพร้อมสิง่ ปลูกสร้างที่
จดทะเบียนจำานองไว้ออกขายทอดตลาดนำาเงิน
มาชำาระหนี้ได้ก่อนเจ้าหนี้อื่น เพราะเจ้าหนี้จำานอง
เป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ ถ้าเจ้าหนี้มีเจ้าหนี้อื่นๆที่ไม่ใช่
เจ้าหนี้บุริมสิทธิ ถ้ามีการยึดทรัพย์ที่จำานองขายได้
เงินเท่าใดต้องนำาไปชำาระหนี้ให้ธนาคารก่อนถ้ามี
เหลือเจ้าหนี้สามัญอื่นๆ จึงเข้ารับชำาระหนี้ได้
ในกรณีท่เี จ้าหนี้บรุ มิ สิทธิดว้ ยกันแย้งกันบังคับ
คดีในทรัพย์ชิ้นเดียวกันนั้นก็ต้องไปว่ากันในเรื่อง
หนี้บุริมสิทธิขัดกันซึ่งได้เคยกล่าวไว้แล้วขอไม่นำา
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มากล่าวในที่นี้อีก
แต่ ใ นกรณี ที ่ห นี ้ส ามั ญ ที ่ไ ม่ ใ ช่ ห นี ้บุ ริ ม สิ ท ธิ
ขัดกันหรือเจ้าหนี้สามัญแย่งกันยึดทรัพย์ของลูกหนี้
ชิ้นเดียวกัน หรือมีเจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งไปยึดทรัพย์
ชิ้นใดชิ้นหนึ่งของลูกหนี้เพื่อนำาไปขายทอดตลาด
แต่มเี จ้าหนี้รายอื่นมาขอแบ่งเงินที่ขายได้เพือ่ ชำาระ
หนี้ในส่วนของตนเองด้วยจะจัดแบ่งกันอย่างไร
เจ้าหนี้คนใดควรจะชำาระหนี้กอ่ นหลัง หรือใครควร
ได้มากน้อยเพียงใด ถ้าทุกรายได้ฟอ้ งคดีแล้ว ถือว่า
เป็ น เจ้ า หนี ้ต ามคำ า พิ พ ากษาต้ อ งเฉลี ่ย กั น ตาม
อัตราส่วนคือ หนี้มากได้มาก หนีน้ อ้ ยได้นอ้ ย
แต่กรณีที่ลูกหนี้ชำาระหนี้เจ้าหนี้คนเดียวแต่
ลูกหนีม้ ีหนีห้ ลายรายการในเจ้าหนีค้ นเดียวและ
ถกเถียงกันว่าเป็นการชำาระหนี้รายใดกันแน่ การ
พิจารณาแบ่งเป็นสองกรณีคือ
๑. กรณีลูกหนี้มีหนี้หลายราย
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
๓๒๘ บัญญัตวิ า่ “ถ้าลูกหนี้ต้องผูกพันต่อเจ้าหนี้
ในอันจะกระทำาการเพื่อชำาระหนี้ เป็นการอย่าง
เดียวกันในมูลหนี้หลายราย และถ้าการที่ลูกหนี้
ชำาระหนี้นั้นไม่เพียงพอจะเปลื้องหนี้สินได้หมด
ทุกรายไซร้ เพื่อทำาการชำาระหนี้ ลูกหนี้ระบุว่า
ชำาระหนีร้ ายใด ก็ให้หนีส้ นิ รายนั้นเป็นอันเปลื้องไป

ถ้าลูกหนี้ไม่ระบุ ท่านว่าหนี้สินรายใดถึง
กำาหนด ก็ให้รายนั้นเป็นอันได้เปลื้องไปก่อน ใน
ระหว่างหนี้สินหลายรายที่ถึงกำาหนดนั้น รายใด
เจ้าหนี้มีประกันน้อยที่สุดก็ให้รายนั้นเป็นอันได้
เปลือ้ งไปก่อน ในระหว่างหนี้สินหลายรายที่มี
ประกันเท่าๆ กัน ให้รายที่ตกหนักที่สุดแก่ลูกหนี้
เป็นอันได้เปลื้องไปก่อน ในระหว่างหนี้สินหลาย
รายที่ตกหนักแก่ลูกหนี้เท่าๆ กัน ให้หนี้สินราย
เก่าที่สุดเป็นอันได้เปลื้องไปก่อน และถ้ามีหนี้
หลายรายเก่าเท่าๆ กันก็ให้หนี้ทุกรายเป็นอัน
เปลื้องไปตามส่วนมากน้อย”
การชำ า ระหนี ้ต ามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง มาตรานี้
ต้องเป็นการชำาระหนี้ที่วัตถุแห่งหนี้อย่างเดียวกัน
ถ้าคนละอย่างเช่น ก.ขายรถยนต์ให้ ข. รับเงิน
มาแล้วต้องส่งมอบรถยนต์ แต่ ก. เป็นหนี้เงินกู้
ข. อยู ่ ด ้ ว ย จะเอารถยนต์ ม าจั ด สรรชำ า ระหนี ้
เงินกู้ให้ ข. คงไม่ได้ สรุปได้ว่าเมื่อลูกหนี้ไม่ได้
กำาหนดว่าจะให้ชำาระหนี้รายใด จึงให้จัดลำาดับการ
ชำาระหนี้ดังนี้
๑. หนี้ถึงกำาหนดก่อน เช่น เจ้าหนี้ให้ลูกหนี้กู้
เงินหลายครัง้ แต่ละครัง้ มีการกำาหนดเวลาชำาระ
หนี้ไว้ด้วย เวลาลูกหนี้ชำาระหนี้ลูกหนี้ไม่บอกว่า
ชำาระหนี้รายใดถือว่าชำาระหนี้รายที่ถงึ กำาหนดก่อน
ถ้าเหลือนำามาชำาระรายที่ถึงกำาหนดถัดๆ มา
๒. หนี้ที่มีประกันน้อย เช่น ก. เป็นหนี้เงินกู้
ข. สองรายการถึงกำาหนดชำาระพร้อมกันทัง้ สอง
รายการ แต่รายการแรก ก. นำานาฬิกาไปวางเป็น
ประกันไว้ รายการที่ ๒ ไม่มีทรัพย์ใดวางประกันไว้
ถ้า ก. ชำาระหนี้ให้ ข. โดยไม่ระบุว่าชำาระหนี้รายใด
ถือว่าชำาระหนี้รายการหลัง
๓. หนี ้ที ่เ ป็ น ภาระหนั ก แก่ ลู ก หนี ้ เช่ น
ก. เป็นหนี้เงินกู้ ข. และเป็นหนี้ตามเช็คที่จำาเลย
ซื้อสินค้าจาก ข. ถึงกำาหนดพร้อมกัน หนี้ทั้งสอง
รายการไม่มีหลักประกัน เมื่อ ก. ไปชำาระหนี้ ไม่
บอกว่าชำาระหนี้รายใด ถือว่าชำาระหนี้ตามเช็ค
เพราะถ้าไม่ชาำ ระอาจถูกดำาเนินคดีอาญาได้ แต่หนี้
ตามสัญญากู้ผู้กู้ผิดทางแพ่งเท่านั้น

๔. หนีร้ ายเก่าที่สุด เช่น ก. เป็นหนีเ้ งินกู้
ข. สองรายการกูไ้ ม่พร้อมกัน รายการละ ๑,๐๐๐,๐๐๐
บาท เท่ า กั น หนี ้ทั ้ง สองรายการถึ ง กำ า หนด
ชำาระพร้อมกัน ทั้งสองรายการไม่มหี ลักประกัน ถ้า
ก. ลูกหนี้นาำ เงินไปชำาระให้ ข. แต่ไม่ระบุวา่ ชำาระหนี้
รายการใด ต้องชำาระหนี้รายการที่กู้ก่อน
๕. เฉลี่ยกันไปตามส่วน เช่น ก. เป็นหนี้
เงินกู้ หนี้ละเมิด และราคาสินค้า ข. รวมหนี้
๓ รายการ โดยเป็นหนีใ้ นวันเดียวกัน รายการ
แรกเงินกู้ ๑,๐๐๐ บาท รายการที่ ๒ หนี้ละเมิด
เกิดจากขับรถชนรถ ข. เสียหาย เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท
รายการที่ ๓ ซื้อสินค้าจาก ข. เป็นเงิน ๒,๐๐๐
บาท ทุกรายการถึงกำาหนดชำาระพร้อมกันและ
ไม่มีหลักประกัน ก. นำาเงินไปชำาระหนี้ ๔๕๐ บาท
โดยไม่บอกว่าชำาระหนี้รายการใด ต้องเฉลี่ยชำาระ
หนี้เงินกู้ ๑๐๐ บาท ชำาระหนี้ละเมิด ๑๕๐ บาท
หนี้ค่าซื้อสินค้า ๒๐๐ บาท
๒. กรณีที่ลูกหนี้มีหนี้รายเดียว
กรณีนี้ เป็นกรณีที่หนี้รายเดียวแต่เป็นหนี้
ประธานกับหนี้อุปกรณ์
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
๓๒๙ บัญญัติว่า “ถ้านอกจากชำาระหนี้อันเป็น
ประธาน ลูกหนี้ต้องชำาระดอกเบี้ยและค่าฤชา
ธรรมเนียมอีกด้วยไซร้ หากการชำาระหนี้ในครั้ง
หนึ่ง ๆ ไม่ได้ราคาเพียงพอจะเปลื้องหนี้สินได้
ทัง้ หมด ท่านให้เอาจัดเป็นค่าฤชาธรรมเนียมเสีย
ก่อนแล้วจึงใช้ดอกเบี้ย และในที่สดุ จึงจะให้ใช้ใน
การชำาระหนี้อันเป็นประธาน
ถ้าลูกหนี้ระบุให้จัดใช้เป็นประการอื่น ท่าน
ว่าเจ้าหนี้จะบอกปัดไม่รับชำาระหนี้ก็ได้”
ลูกหนี้จะขอชำาระต้นเงินก่อน ดอกเบี้ยจะชำาระ
ภายหลังเจ้าหนี้มีสิทธิไม่ยอมได้ ถ้าลูกหนี้ค้างทั้ง
ดอกเบี้ยและต้นเงิน ถ้านำาเงินไปชำาระให้เจ้าหนี้ไม่
พอชำาระหนี้ทั้งหมด เจ้าหน้าต้องนำาไปหักดอกเบี้ย
ก่อนเหลือจึงมาหักต้นเงิน
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นักการเมือง-ข้าราชการ-ผู้ครองศีล
นักการเมืองลวงตาประชาราษฎร์
ชนชื่นชมบทบาทชวนหลงใหล
ด้วยคารมเจืออามิสเอื้อน�้าใจ
การเมืองไทยหลงหลุมพรางทั้งแผ่นดิน
การศึกษารอบรู้วิชาการ
ไร้แก่นสารส�านึกการเมืองสิ้น
“ข้าราชการ” เจนจบถ้วนศาสตร์ศิลป์
ไยหลงลมเล่ห์ลิ้น “นักการเมือง”
หากเสาเอกของชาติมั่นยืนหยัด
มุ่งบ�าบัดทุกข์เข็ญฟื้นฟูเฟื่อง
ใฝ่ท�านุบ�ารุงชาติรุ่งเรือง
จักประเทืองมั่นคงทุกองค์กร
ยังชีวิตมรรควิถีปฏิบัติ
กระจ่างชัดพุทธธรรมค�าสั่งสอน
ก่อกรรมดีรับผลดีเอื้ออาทร
ใช่ลูกศรจากแล่งแล้วเลี้ยวลด
ศิษย์ตถาคตคงมั่นในศีลสัตย์
อันแจ้งชัดด้วยตนทุกบาทบท
นรกสวรรค์วิบากกรรมตามก�าหนด
ด้วยเกณฑ์กฎธรรมดาของฟ้าดิน
ส�าแดงตนครองผ้ากาสาวพัสตร์
ชีวิตต่างคฤหัสถ์สุดถวิล
หากยังวนเวียนว่ายเกลือกมลทิน
เพราะมิสิ้นยินดีโลกธรรม
สังคมร้อนเพราะแล้งศีล...ธรรมวิปลาส
ทวงอ�านาจรัฐบาลให้อุปถัมภ์
เชิดต�าแหน่งด�ารงสืบเนื่องน�า
นี่คือ “กรรม” ที่ก่อเพื่อขอ “ดี”
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(‡æ≈ß ç°àÕπ ‘Èπ· ßµ–«—πé ©∫—∫ ÛÒ π’È ‡ªìπ
‡π◊ÈÕ§«“¡∑’Ë∂Ÿ°µâÕß-°Õß∫√√≥“∏‘°“√ ç‡√“§‘¥Õ–‰√é)

ë ‡æ≈ßç°àÕπ ‘Èπ· ßµ–«—πéπ’È ·µàß‡ √Á®µ—Èß·µà Ò æƒ»®‘°“¬π ÚÙ˘ˆ ‡ªìπ‡æ≈ß·√°„π™’«‘µ∑’Ë ‰¥âÕ—¥·ºàπ‡ ’¬ß Õ—¥
‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ò˘ ‘ßÀ“§¡ ÚÙ˘˜ „™âπ“¡ª“°°“«à“ç¬ÿ∫≈√—µπåé µÕππ—ÈπÕ“µ¡“°Á¬—ß‡¥Á° ¬—ß‡√’¬πÀπ—ß ◊ÕÕ¬Ÿà™—Èπ ¡.¯ πÿàß°“ß‡°ß
¢“ —Èπ «—πÕ—¥‡ ’¬ß∑’ËÀâÕßÕ—¥‡ ’¬ß DCJ °Á‡ªìπ‡¥Á°«‘Ëß´◊ÈÕ‚Õ‡≈’È¬ß„Àâπ—°¥πµ√’π—°√âÕß„π«ß∑’Ë°”≈—ß∫√√‡≈ßÕ¬Ÿà‡≈¬ ®÷ß‰¡à¡’ „§√π÷°«à“
‡æ≈ß∑’°Ë ”≈—ß∫√√‡≈ßÕ—¥‡ ¬’ ßÕ¬Ÿπà È’ ‡¥Á°√—∫„™â«ßË‘ ´◊ÕÈ ‚Õ‡≈’¬È ß„Àâπ‡È’ Õß§◊Õ ºŸ·â µàß‡æ≈ßπ’È „π ¡—¬‚πâπ§π®–·µàß‡æ≈ß‰¥âπË’ ‰¡à „™à‡¥Á°Ê‡≈Á°Ê
®–∑”‰¥â π – ¡— πµâÕß§π¡’«ÿ≤‘¿ “«–∑’Ë‡ ¢â“ ¢—Èπ ®√‘ßÊπ–∂÷ ß®–™◊Ë Õ «à “ π— ° ·µà ß‡æ≈ß „π¬ÿ § ‚πâ π‰¡à ‡ À¡◊ Õ π¬ÿ § π’È ´÷Ë ß ‡¥Á ° ‰¡à ∂÷ ß
Ò ¢«∫°Á·µàß‡æ≈ß°—π·≈â« ¬ÿ§‚πâπ¬—ß‰¡à‡À¡◊Õπ¬ÿ§π’È ·¡â·µà «≈’ º°“æ—π∏ÿå ºŸâ¢—∫√âÕß‡æ≈ßπ’ÈÕ—¥‡ ’¬ß‡ªìπ‡«Õ√å™—Ëπ·√°·∑âÊ °Á
¬—ß‰¡à√Ÿâ‡≈¬ «à“Õ“µ¡“§◊ÕºŸâ·µàß‡æ≈ßπ’È ºà“π‰ªÀ≈“¬ªï Õ¬Ÿà¡“«—πÀπ÷Ëß‰¥â§ÿ¬°—π æŸ¥∂÷ß‡æ≈ßπ’È¢÷Èπ¡“Õ“µ¡“°Á· ¥ßµ—««à“Õ“µ¡“
‡Õß‡ªìπ‡®â“¢Õß‡æ≈ß ‡ªìπºŸâ·µàß «≈’∂÷ß°—∫√âÕß «â“¬! ∫Õ°«à“‰¡à‡§¬√Ÿâ‡≈¬π–‡π’Ë¬!..«à“§ÿ≥‡ªìπ§π·µàß √âÕßÀ“°‘π¡“‡ ’¬π“π
‡æ≈ßπ’È·¡â·µà ÿ√æ≈ ‚∑≥–«≥‘° °Á™◊Ëπ™Õ∫∂÷ß°—∫æŸ¥°—∫Õ“µ¡“‡Õß‡≈¬«à“ ç‡ÕÁß√Ÿâ¡—È¬ ‡æ≈ß¢Õß‡ÕÁß..‡æ≈ßÕ–‰√¥’∑’Ë ÿ¥...°Á‡æ≈ß
°àÕπ ‘Èπ· ßµ–«—π‰ß!é Õ“µ¡“°Á ‰¡à√Ÿâµ—«À√Õ°«à“Õ“µ¡“¡’§«“¡π÷°§‘¥‚µ‡°‘π«—¬ ·µàµ“¡À≈—°∞“πº≈ß“π∑’Ëª√“°Øºà“π¡“ ¡—π
¬◊π¬—π°Á®÷ßæÕ®–√Ÿâ«à“ ‡ªìπ‡™àππ—Èπ ®√‘ßÊ·≈â«¡—π· ¥ßÕÕ°∂÷ß¢—Èπ‚≈°ÿµ√∏√√¡‡Õ“¥â«¬ Õ“µ¡“®÷ßÀ¡¥ ß —¬«à“ ∑”‰¡„π ¡—¬‡¥Á°
∂÷ß ¡—¬Àπÿà¡º≈ß“πµà“ßÊ¢ÕßÕ“µ¡“‡ πÕµàÕ„§√Ê ¡—π®÷ß‰¡à¡’ „§√√Ÿâ‡√◊ËÕßµ“¡‡√“ À√◊Õ‡ÀÁπ«à“ß“π¢Õß‡√“‰¡à ‰¥â‡√◊ËÕß‚¬π≈ß
µ–°√â“°—π‚§√¡Ê ®πÕ“µ¡“ÕÕ° ß —¬µπ‡Õß«à“ ‡Õä!!!..‡√“°Á‡¢’¬π‡π◊ÈÕÀ“¥’πâ“ ∑”‰¡‡¢“‰¡à¬Õ¡√—∫¢Õß‡√“‡≈¬«–? ·∑â®√‘ß·≈â«
¡—π≈È”Àπâ“ ¡—π‡¢â“‡¢µ‚≈°ÿµ√–π’Ë‡Õß ·¡â°√–∑—Ëß∑ÿ°«—ππ’È °Á„™à«à“®–¡’§π‡¢â“„®º≈ß“π¢ÕßÕ“µ¡“‰¥â°—π —°‡∑à“‰À√à ·µàÕ“µ¡“
‡¢â“„®¥’·≈â« ·®à¡·®âß·≈â« «à“ °Á¬ÿ§π’È..ç‚≈°’¬–-‚≈°ÿµ√–é ¡—π°ÁµâÕß‡ªìπ‡™àππ’È‡Õß.

ç ¡≥–‚æ∏‘√°— …å é
Ú¯ ¡°√“§¡ Úıı˘

‡æ≈ß ç ¡√√∂¿“æé π’‡È ªìπ‡æ≈ß≈à“ ¥ÿ ¢ÕßÕ“µ¡“ ·µàß‡π◊ÕÈ √âÕß„πªï ÚıÙˆ ®“°∑”πÕß∑’·Ë µàß‰«â‡¡◊ÕË Òˆ °—π¬“¬π
ÚÙ˘˘ ‡«Õ√å™—Ëπ·√° ªØ‘æ≈ ‡À¡«√“π—ππ∑å ·¬°‡ ’¬ßª√– “π ªí≠≠“æ≈ ‡À¡«√“π—π∑å ¢—∫√âÕß§π·√° ®—ßÀ«–™â“
Õ—¥‡ ’¬ß‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ÚÒ ∏—π«“§¡ ÚıÙˆ „π Õ—≈∫—È¡ ç®ß¥‘Èπ„Àâ·√âß¥Ÿé ÕÕ°«“ßµ≈“¥„πß“π çµ≈“¥Õ“√‘¬–ªï„À¡à ÚıÙ˜é
∑’™Ë ¡ÿ ™π√“™∏“π’Õ‚»° ‡«Õ√å™π—Ë ·√°π’¡È ‡’ π◊ÕÈ √âÕß·§à ç∑àÕπ Òé ∑àÕπ‡¥’¬« ¡“·µàß‡π◊ÕÈ √âÕß ç∑àÕπ Úé ‡µ‘¡Õ’°∑’À≈—ß„πªï ÚıÙ˜
‡«Õ√å™—Ëπ„À¡à„πªï Úıı˘ π’È ç‚Õã°—∫ªìÕ∫«ß¶√“«“ é ™à«¬°—π·¬°‡ ’¬ßª√– “π ‡°’¬√µ‘»—°¥‘Ï ‡À¡«√“π—π∑å √âÕßπ”„π
®—ßÀ«–‡√Á« µà“ß°—∫‡«Õ√å™—Ëπ·√° ‡π◊ÈÕÀ“ “√–‡ªìπ»‘≈ª–æâπ‰ª®“°¢—Èπ ç≈“¡°é ®“°¢—Èπ ç√“§–é ·∑π∑’Ë®– àß‡ √‘¡°‘‡≈
·µà¡’ ç “√–é(essence) ‡ªìπ ç∏√√¡–é ¢—πÈ ç‚≈°ÿµ√–é ∑’‡¥’¬« °≈à“«§◊Õ‡ªìπ‡æ≈ß™’™È «π„ÀâÀπ— ¡“„ „à ®„π° °‘ √√¡Õ—π‡ªìπ
çß“π√“°‡Àßâ“æ◊Èπ∞“π·∑â¢Õß™“«‰∑¬é ∑’Ë ¡—¬π’È∂Ÿ°‡¡‘π∂Ÿ°‡À¬’¬¥‡ªìπß“π¢Õß ç§π™—Èπ≈à“ß‰ª·≈â«é ‡ªìπ¢Õß§π·√ßß“π
´÷ßË ®√‘ß∑’Ë ¥ÿ µâÕß„™â·√ßß“πÀπ—° º≈‘µ‡æ◊ÕË ‡≈’¬È ß‚≈° ß— §¡‚≈°‚≈°’¬πå π—È ¡—π®Ÿßπ”°—π„ÀâÀ≈ßß¡ß“¬®¡‰ª°—∫ çÕ—µµ“é Àπ—°Àπ“
“À— ¬‘Ëß·≈â« ‚≈°À√◊Õ —ß§¡∑’Ë¡Õ¡‡¡“°—π¥â«¬ ç»—°¥‘π“é π—Èπ¡—π‰¡à‰¥â √â“ß √√ —ß§¡Õ–‰√°—πÀ√Õ° Õ¬à“À≈ß®¡‰ª°—∫
ç°‘‡≈ é ™“µ‘·≈â«™“µ‘‡≈à“°—ππ—° ∂â“‰¡àÀ—π¡“»÷°…“æÿ∑∏∑’Ë‡ªìπ‚≈°ÿµ√∏√√¡„Àâ‰¥â °Áæ“°—π®¡‰ª°—∫‚≈°’¬å∑’Ë¡’·µà°“√‡æ‘Ë¡
ç°‘‡≈ é „ àµπ¬‘Ëß¢÷ÈπÊÊÊÊ ·¡â®–ª√– ∫º≈ ”‡√Á®„π‚≈°∏√√¡Õ¬à“ß ÿ®√‘µ°Áµ“¡ °‘‡≈ °Á‰¥â√—∫°“√∫”‡√Õ„ à„®µπÀπ“¢÷Èπ
Àπ—°¢÷Èπµ≈Õ¥‡«≈“ ®÷ß‰¥â™◊ËÕ«à“ ç§π°‘‡≈ Àπ“¢÷ÈπÊé ‰ªµ≈Õ¥°“≈ ´÷Ëß§”«à“ çªÿ∂ÿé ·ª≈«à“ Àπ“,„À≠à,‚µ,¡“°,
Õâ«π·∑âÊ ºŸâ· «ß ÿ¢„π‚≈°’¬å®÷ß™◊ËÕ«à“ ªÿ∂ÿ™π µ◊Ëπ‡ ’¬∑’‡∂‘¥!..§π‡Õã¬§π!.

ç ¡≥–‚æ∏‘√°— …å é
Ú˜ ¡’π“§¡ Úıı˘

‡æ≈ß ç ¡√√∂¿“æé

[ √âÕ¬]...Ô ¡“‡∂‘¥¡“Õ¬à“™â“
Õ¬Ÿà ‰Àπ√’∫¡“§«â“¡’¥æ√â“·≈–®Õ∫‡ ’¬¡
¡“ª≈Ÿ°¬È”∏√√¡‡π’¬¡
‡µ√’¬¡‰∂‰√àπ“ «π¡«≈æ◊™æ—π∏ÿå
¡“ √â“ß§π√à«¡°—π√—ß √√§å∫â“π‡¡◊Õß
ª√–‡∑◊Õßª√–∑’ª‰∑¬

¥“«πå‚À≈¥‡æ≈ß
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www.asoke.info-connect
to www.bunniyom.com

[§”√âÕß∑àÕπ Ò] Ô ‡¡◊ËÕ‡°‘¥¡“‡ªìπ§π
∑ÿ°™’æ™πΩíπ„ΩÉ
Ÿß ÿ¢®√‘ß¬‘Ëß„À≠àµà“ß‰¢«àµà“ß§«â“
∑ÿ°¢å∑πøíπΩÉ“‡æ◊ËÕ®–æ“™’«‘µ¥’
À“°„§√‡™◊ËÕ°√√¡ ¡√√∂–∑”‡µÁ¡∑’Ë
¢¬—π √â“ß √√·≈â«æ≈’¬àÕ¡¡’§ÿ≥·∑â
∑—Èß‡ªìπ∑√—æ¬å·°àºŸâ·ºà∫ÿ≠Àπÿπ‚≈°
.......[√âÕß´È”.. √âÕ¬].......
[§”√âÕß∑àÕπ Ú] Ô ‡¡◊ËÕ‡°‘¥‡ªìπ§π·≈â«
®–·§≈â«§≈“¥§«“¡∑ÿ°¢å ‚»°
°Á‡æ√“–Ωñ°µπ∑«π‚≈°‚™§¥’À≈ÿ¥æâπ
æ≈‘°µπæ“™“µ‘ª√“»Õ∫“¬‡ √‘¡∫ÿ≠
√â“ß§π √â“ßß“π “¡“√∂®“π‡®◊Õ®ÿπ
¡√√∂–π’È§◊Õ∑ÿπ¬Õ¥§ÿ≥§à“·∑â
∑—Èß‡ªìπ∑√—æ¬å·°àºŸâ·ºà∫ÿ≠Àπÿπ‚≈°
.......[√âÕß´È”.. √âÕ¬].......

