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พุทธชี้“ชาติ”
ที่เป็น“ธรรม”ตามสัจจะ

(๑) “ชาติ”คือ“ธรรม”เกิดห้า
ธรรม“หนึ่ง”นั้นคือสัม“ค่าคงที่”ตัวก�าบวกลบคูณหารให้
(๒) แท้“สัมประสิทธิ์”นี้
ค่าเอกคือธรรมครอง
ค่าอื่นนั่นธรรมรอง
ธรรมเอก“ปุริส”ไซร้
(๓) พุทธมี“ธรรม”อื่นไว้
“จรณะ”คือสมบัติ
“วิชชา”สุดยอดคัด
“อวิชชา”นั่นแหละแพ้
(๔) ถ้า“วิชชา”เกิดกับผู้
รู้โลก-รู้อัตตาไข
แล้วท�า“ชาติห้า”ไป
ชาติ“นิพพัตติ”แย้ง
(๕) พุทธมีทิศเที่ยงแท้
คือก่อ“กรรม”อุตตมะ
ชนะ“ชาติ”โลกียะ
ท�าจิตเริ่มจากต้น
(๖) ธรรมทั้งหลายเกิดแท้
ผู้จับสัตว์นรกสิง
ศาสตร์พุทธหยั่งถึงกิงนี้แหละ“ศิลป์”ที่ให้
(๗) ศิลป์น�าประโยชน์ชี้
พุทธสั่งสอนสัจจะ
ท�า“บุญ”ขจัดขยะ
ศิลป์บ่ใช่เล่ห์แสร้ง

*หมายเหตุ ; กิงชัจจะ = ผู้มีชาติอย่างไร,เป็นวรรณะอะไร,เกิดมาจากไหน

ตาม“กรรม” พุทธแล
ประสิทธิ์ไซร้
ลังหลัก
เปลี่ยนนั้น“ตัวแปร”
มีสอง
สถิตไว้
ไปจาก เอกแฮ
นอกนั้น“อิตถี”
อีกชัด
หนึ่งแท้
สรรแต่ง สังขารเฮย
“โลก”พร้อม“อัตตา”
ใดใคร
“ชาติ”แจ้ง
สู่ทิศ วิมุติเลย
แยกเชื้อโลกีย์
โลกุตระ
หลุดพ้น
เกิดใหม่
ไต่เต้ากลางปลาย
ดับจริง
จิตได้
ชัจจะ* กันเลย
ประโยชน์แท้เป็นธรรม
โลกุตระ
แจ่มแจ้ง
คือกิเลส
หลอกให้หลงบุญ
“สไมย์ จ�ำปำแพง”

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

1

•

1

พุทธชี้ “ชาติ” ที่เป็น “ธรรม” ตามสัจจะ
เพราะรู้เท่าทันโลกและอัตตา จึงน�าพากันไปสู่
ความพ้นทุกข์ได้ อาณาจักรแม้จะยิ่งใหญ่สกั ปานใด
แต่ถ้าด�าเนินวิถีชีวิตกันไปอย่างเป็นทาสโลกและ
ทาสอัตตาแล้ว อาณาจักรอันยิ่งใหญ่เหล่านั้นย่อม
ไม่ต่างอะไรกับอนุสาวรีย์แห่งความโลภ – โกรธ
– หลง ที่เต็มไปด้วยความงมงายและลึกลับ
ซับซ้อนที่ล้อมรอบไปด้วยก�าแพงคุก ต้องปิดบัง
ซ่อนเร้นแม้แต่ใบหน้าของนักปฏิบัติธรรม
ยิ่งเจ้าส�านักที่ยงิ่ ใหญ่มหึมามหาศาล (ทาสโลก)
จนต้องดื้อดึงเพื่อให้มชี ยั ชนะที่แพ้ไม่ได้ (ทาสอัตตา)
เพราะความเป็นต้นธาตุตน้ ธรรมผลกรรมจึงส่งผล
ให้เน่าตั้งแต่ยังไม่ตาย (พระเกจิธรรมดา ๆ อย่าง
เก่งก็แค่ตายแล้วไม่เน่า) แต่นี่เป็นเพราะชาติการ
เกิดที่ไม่รู้เท่าทันในอวิชชาจึงน�าพาชีวิตของตน
และบริวารให้หนักหนาสาหัสสากรรจ์ เป็นเทวดา
ตกสวรรค์ตั้งแต่เป็น ๆ และก็ไม่มีใครรู้จริงได้ว่า
อนาคตข้างหน้าจะมีสวรรค์เฟส ๑ เฟส ๒ เฟส ๓
ตามที่เจ้าส�านักเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาหรือไม่
โดยทั่วไปใคร ๆ ก็รู้ว่าชีวิตเลือกเกิดไม่ได้ แต่
เลือกที่จะเป็นตามกรรม (การกระท�า) ของเราได้
แต่พุทธที่เป็นโลกุตระนั้น เลือกที่จะเกิดมีชาติ - มี
สัญชาติ - มีการหยั่งลง - ด้วยกรรมใหม่ของตนได้
ด้วย “วิชชา” ที่ไม่เป็นทาสโลก และอัตตา จึง
สามารถท�าให้ชีวิตของหมออนามัยธรรมดา ๆ ที่
เคยส�าเริงส�าราญกับการมีทรัพย์ พอได้มีชาติ มี
สัญชาติ มีชาติที่หยั่งลงเกิดใหม่ มาเป็นผู้ตั้งใจ
รักษาศีลให้บริสุทธิ์ (ใจเพชร) และมุ่งมั่นต่อการ
เสียสละ (กล้าจน) จึงท�าให้เป็นหมอเท้าเปล่าที่
รักษาผู้คนได้มากมาย เพียงแค่อ่านพระไตรปิฎก
ให้ฟัง พาไปกินใบย่านาง ใบอ่อมแซบ คนป่วยด้วย
โรคกินดีอยูด่ กี ห็ ายจากความกังวลในโรคภัยไข้เจ็บ
ของตน จากคนป่วยก็กลับมาเป็นหมอที่ดแู ลตัวเอง
ได้โดยไม่ปล่อยให้ชีวิตของตนตกเป็นทาสโลกและ
อัตตา จนน�าพาชีวิตให้เจ็บป่วยอีกต่อไป
• จริงจัง ตามพ่อ

เสร็จงานอโศกร�าลึกปีนีพ้ ่อครูได้มีโอกาสผ่าน
หน้าวัดธรรมกายที่คลอง ๑๓ ปทุมธานี เพราะได้รบั
กิจนิมนต์จากหมอเท้าเปล่า ซึง่ ไปตั้งอาณาจักร
หมอคนจนที่ล้อมรอบด้วยความยิ่งใหญ่ของวัด
ธรรมกาย
แค่ตั้งก�าแพงสูงล้อมรอบวัดในพื้นที่เป็นพัน ๆ
ไร่ พวกเราคงไม่มีปัญญาหาทุนท�ากันได้ในชาตินี้
และพ่อครูก็ด�าริว่าตัวท่านเองไม่เคยคิดจะต้อง
ท� า เรื่ อ งเช่ น นี ้เ ลยในชี ว ิต ของนั ก บวชขนาด
สันติอโศกตั้งอยู่กลางกรุงแท้ ๆ ก็มีเพียงแค่ก้อน
หินไปวางเรียงรายพอให้รู้ว่าเป็นอาณาเขตของ
พุทธสถานเท่านั้นเอง เพราะวัดน่าจะเป็นสถานที่
ที่ไม่ต้องมีอะไรที่จะต้องไปปิดบังซ่อนเร้น และ
“ความลับ” กับ “ความเลว”นั้นอยู่ใกล้ ๆ กัน
พอดี “งานปฐมนิเทศและอบรมนักศึกษา
สถาบั น วิ ช ชาราม”ครั ้ง นี เ้ ป็ น วัน เกิ ด ของหมอ
เขียวอีกด้วย พ่อครูได้มีโอกาสปรารภการเกิด
ใหม่ของหมอเขียว มาเป็นหมอใจเพชร กล้าจน
ซึ่งได้ตายจาก นายส�าเริง มีทรัพย์ คนเดิม หากไม่ได้
เกิดใหม่ก็คงจะเป็นคนหลงระเริงไปกับการมีทรัพย์
แบบคนทั่ว ๆ ไป แต่เพราะได้เกิดใหม่ (ชาติ) ด้วย
สัญชาติหรือสัญชาตญาณที่เป็นกุศล จึงท�าให้เกิด
การหยัง่ ลง (โอกกันติ) เป็นหมอใจเพชร กล้าจน
หมอเท้าเปล่าที่รักษาโรคด้วยพระไตรปิฎก ไม่ได้
หวังผลตอบแทนใด ๆ ในการช่วยชีวิตของผู้คน
ให้หายจากโรคภัย จึงเป็นการสร้าง “กรรม” ที่น�า
ไปสู่ชาติการเกิดของเชื้อโลกุตระ (นิพพัตติ) เพื่อ
พัฒนาไปสู่ชาติที่เป็นความหมดสิ้นความพ้นทุกข์
ในที่สุด (อภินิพพัตติ)
เมื่ออาณาจักรคนรวยกับคนจนมาอยู่ประชิด
ติดกันก็ท�าให้ได้เปรียบเทียบระหว่างร้านแบกะดิน
กับ ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ที ่พ ร้ อ มสนองตอบกิ เ ลส
ทุกอย่างของมนุษย์ ได้เห็นถึงชีวิตที่ด�ารงอยู่อย่าง
เป็ น ทาสโลก ทาสอัต ตา และวิถี ชี ว ติ ที ่เ กิ ด ใหม่
2
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เราคิดอะไร

1

ศาสนาพุทธมีทิศทางที่มุ่งตรงไปยังโลกุตระ
“เราคิดอะไร” ฉบับนี้ยังคงเน้นความส�าคัญของ
โลกุตระ การปฏิบัติเพื่อไปสู่ความหลุดพ้น ซึ่งตรง
ข้ามกับ “โลกียะ”
พุทธมีทิศเที่ยงแท้
โลกุตระ
คือก่อ “กรรม” อุตตมะ
หลุดพ้น
ชนะ “ชาติ” โลกียะ
เกิดใหม่
ไต่เต้ากลางปลาย
ท�าจิตเริ่มจากต้น
ผมเช่นเดียวกับญาติธรรมชาวอโศก พยายาม
ตัดกิเลสเท่าที่จะสามารถท�าได้ จาก “โลกียะ”
มุ่งไปสู่ “โลกุตระ” แม้จะยังท�าได้ไม่มากก็ตาม
ท�าเพื่อตัวเองน้อยลง ท�าเพื่อผู้อื่นมากขึ้น

โครงการหนึ่งก็คือเปิดศูนย์ล้างพิษตับมา ๕ ปี
เศษแล้ว รวม ๑๓๖ รุ่น ๒๕,๗๘๒ คน เรายืนยันว่า
ศูนย์ล้างพิษตับที่โรงเรียนผู้น�า กาญจนบุรี ไม่ใช่
โรงพยาบาล ไม่ได้รักษา เป็นเพียงสถานที่เสริม
สุขภาพเท่านั้น แต่ชว่ ยคนที่เป็นโรคต่าง ๆ ได้มาก

หมอแผนปัจจุบนั ไปรับการล้างพิษตับหลายคน
หมอผู ้ ใ หญ่ ท ่ า นหนึ ่ง ไปหลายครั ้ง ท่ า นพู ด กั บ ผู ้
เข้าล้างพิษตับว่า มีคน ๒ กลุ่ม กลุ่มหนึ่งมีท่าน
รวมอยูด่ ว้ ยไม่ได้มอี าการเจ็บป่วยอะไรเลย เข้ารับ
การล้างพิษเพื่อเลี่ยงต่อการป่วยในวันหน้า อีก
กลุ่มหนึ่งมีอาการเจ็บตรงนั้น ป่วยตรงนี้
ปัจจุบันการรักษาพยาบาลตามโรงพยาบาล
แพงมากทั้งนั้น ไม่วา่ จะเป็นโรงพยาบาลของรัฐหรือ
โรงพยาบาลเอกชน เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
ญาติธรรมหญิงชาวอโศกคนหนึ่งเข้าโรงพยาบาล
ของรัฐในกรุงเทพ ฯ อยูห่ อ้ งไอซียู ๑๐ วันเท่านั้น
ต้องจ่ายแปดแสนบาท และเสียชีวิตไปแล้ว

ส่วนอีกเรือ่ งหนึ่งทีช่ ่วยสังคมคือการฟอกไต
ซึ ่ง ผมและคุ ณ ศิ ริ ลั ก ษณ์ ตั ้ง ศู น ย์ บ ริ ก ารไตเที ย ม
ที่ซอย ๓๙ ถนนรามค�าแหง มีเครื่องฟอกไตทันสมัยมากที่สุด และฟอกไตคิดราคาถูกที่สุด ครั้งละ
๘๐๐ บาทเท่านั้น (โรงพยาบาลหลวง ๒,๐๐๐ - ๒,๕๐๐
บาท, โรงพยาบาลเอกชน ๔,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ บาท)
การมุ ่ ง ไปสู ่ “โลกุ ต ระ” พยายามละกิ เ ลส
ท�าเพื่อคนอื่นมากกว่าท�าเพื่อตนเอง ท�าให้ทุกข์
น้อยลงจริง ๆ

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

F คิดคนละขั้ว

ไม่ว่าจะเจอกับกฎหมายบ้านเมือง หรือกฎหมายสงฆ์ ท่านโพธิรักษ์พร้อมเผชิญ
โดยไม่สร้างความล�าบากยุ่งยากให้ใครต่อใครแม้แต่น้อย...
แรงรวม ชาวหินฟ้า
ไม่ได้ระดมพระ ระดมลูกศิษย์ ไม่ได้ขนรถแบ็กโฮเอามาท�าบังเกอร์...

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

คนที่ไม่รู้ความจริง ย่อมกล่าวว่า บุคคลเป็นพราหมณ์เพราะชาติ(ก�าเนิด)
แต่ที่แท้จริงแล้ว บุคคลเป็นพราหมณ์เพราะกรรม(การกระท�า)
ณวมพุทธ
และไม่เป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรม

F เชื่ออย่างพุทธ

ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

•

3

หนังสือพิมพ์ “เราคิดอะไร” ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๒ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
เอโกปิ หุตฺวา พหุธา โหติ พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหติ จากหนึ่งจึงเป็นเรา รวมเราเขาเข้าเป็นหนึ่ง

1 นัยปก : พุทธชี้“ชาติ”ที่เป็น“ธรรม”ตามสัจจะ 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 [พลเอก อภิชาติ เทียบศรไชย
อ.พลังเพชร(วิวัฒน์) ศัลยก�าธร]
ทีม สมอ.
27 คิดคนละขั้ว
แรงรวม ชำวหินฟ้ำ
34 การ์ตูน
วิสูตร
36 หยั่งฟ้าทะลุดิน
ดังนั้น วิมุตตินิยม
40 ธรรมดาของโลกจะได้ไม่ต้องโศกสลด
สมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์
42 คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?
สมณะโพธิรักษ์
52 ชาดกทันยุค
ณวมพุทธ
58 ลูกอโศกชะโงกดูโลกกว้าง
ฟ้ำสำง
60 เชื่ออย่างพุทธ
ณวมพุทธ
64 แค่คิดก็หนาว...ว์
นำยธิง วินเทอร์
66 เรื่องสั้น (กายา)
เฉลิมศักดิ์ แหงมงำม
71 จากใจถึงใจ
ส�ำนักพิมพ์กลั่นแก่น
72 ความคิดทางการเมืองในพุทธศาสนา
สุนัย เศรษฐ์บุญสร้ำง
74 ชีวิตไร้สารพิษ
ล้อเกวียน
77 เวทีความคิด
นำยหนุนดี
78 ฝุ่นฟ้าฝากฝัน
ฟอด เทพสุรินทร์
80 ปิดท้าย
พ.ต.ท. รุ่งโรจน์ เรืองฤทธิ์

ิต
สี สัท่นาชีวนนายกฯสั
่งแล้วสั่งอีก
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คนก็ไม่ค่อยท�าตาม ท่านก็โมโห
ด่าไปเรื่อย บ่นไปด่าไป
ท�าอย่างไรจะช่วยคนทั้งประเทศ
ตามที่พระองค์ท่านทรงท�าให้ดู...
เราคิดอะไร

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
ส�านักพิมพ์กลั่นแก่น
๖๔๔ ซ.นวมินทร์ ๔๔ ถ.นวมินทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.๑๐๒๔๐
หรือโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนนวมินทร์ ๓๖
บัญชี นางสาวศีลสนิท น้อยอินต๊ะ
เลขที่ ๐๗๗-๒-๑๓๘๕๗-๓
ยืนยันการโอนที่ ๐-๒๗๓๓-๖๒๔๕
หรือ farinkwan@gmail.com
line - id baiyanang2514

การหารายได้โดยสุจริตถือว่าเป็นเรื่องดี
และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่เคยคิดอายใคร

ข่าวหน้าหนึ่งไทยรัฐ ๙ พ.ค.๕๙ “พ.ต.ท.ขาย
ผลไม้ ประกาศไม่อายท�ากิน เมีย-ลูกก็สนับสนุน”
พ.ต.ท.มานิ ต บุญ มาเลิ ศ รอง ผกก.(สส,)
สภ.อ.เมืองระยอง ช่วยภรรยาค้าขายที่แผงผลไม้
ลานจอดรถศูนย์การค้าระยอง โดยเริ่มแต่เย็น
จนถึงห้าทุ่มทุกวัน
ไม่ได้จบจากนายร้อยต�ารวจสามพราน แต่จบ
มหาวิทยาลัยแล้วเข้าอบรมหลักสูตรนายต�ารวจ
อบรม รุน่ ๑๖ เพื่อนร่วมรุน่ ทีม่ ชี ่อื เสียง เช่น พล.ต.ต.
วันชัย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จ.นครศรีธรรมราช
การหารายได้โดยสุจริตถือว่าเป็นเรื่องดี และ
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่เคยคิดอายใคร และ
ครอบครัวก็สนับสนุน อยากให้ขา้ ราชการต�ารวจ ไม่
ว่ายศ ต�าแหน่งใด หารายได้เสริมโดยสุจริต
อ่านข่าวนี้แล้วก็ขอชื่นชม “ไทยรัฐ” ที่เชิดชู
ต�ารวจดี-เด่นให้สังคมรู้เห็นลบล้างต�ารวจอีกส่วน
หนึ่งที่โด่งดังต่างมุมกัน ตามข่าวว่าเป็นนายต�ารวจ
อบรมรุ่น ๑๖ ก็ถือว่าเชื้อสายเดียวกัน เพราะผม
เองก็อ ดี ต นายต� า รวจอบรม(นอต.)รุ ่ น ๑ ที ่ก รม
ต�ารวจทดลองรับผู้จบรัฐศาสตร์-นิติศาสตร์ ไปฝึก
วิชาการต�ารวจ-การสืบสวนสอบสวน ๔ เดือน แล้ว

บรรจุเข้ารับราชการ คิดแล้ว กรมต�ารวจประหยัด
งบประมาณ และเวลามาก ใช้เวลาเพียง ๔ เดือน
เท่านัน้ ก็ได้คนไปท�างาน แทนทีจ่ ะต้องใช้เวลา ๔ ปี
นี่คอื กระบวนการบริหารงานบุคคล คิดตามประสา
คนเรียนรัฐศาสตร์น่ะ
สดับข่าวรอง ผกก.สส.สภ.อ.เมืองระยองซึ่ง
เป็นข้าราชการ รับเงินเดือน และสวัสดิการพร้อม
ประพฤติตนดีไม่ประพฤติชั่วฉ้อฉลทุจริต แสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบด้วยประการทั้งปวง ทั้งยังใช้
เวลาว่างช่วยครอบครัวท�ามาหากินอีกด้วย
ก็ร�าลึกถึงช่วงชีวิตที่ตนเองที่ยังรับราชการ
อยู่ ๒๐ ปี ร่อนเร่พเนจรถึง ๑๔ โรงพัก ผ่านต�าแหน่ง
หน้ า ที ่ทั ้ง ด้ า นบู ๊ แ ละบุ ๋ น มี โ อกาสด� า รงต� า แหน่ ง
สวญ. ๓ โรงพัก ๗ ปีกว่า พาต�ารวจออกพักแรม
ตามโรงเรียนในชนบท ฝึกต�ารวจตัดผมให้เด็ก คน
ชราในหมู่บ้าน พาต�ารวจท�านาร่วมกับชาวบ้าน
จนกระทั่งชาวบ้านแบ่งที่นาให้ต�ารวจท�าเป็นของ
ตนเองด้วย ฯลฯ
เพราะส�านึกว่าเราคือต�ารวจของประชาชน
ยามว่างพึงออกเยี่ยมเยือนประชาชนเอื้อไออุ่น
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

•
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เอื้ออาทร

ผมขอต่ อ อายุ ส มาชิ ก ๒ ปี ค รั บ เงิ น ส่ ว นที ่
โอนเกินมาขอร่วมบริจาคค่าแสตมป์เพราะคิดว่า
หนังสือที่ส่งให้ไปต�่ากว่าทุนแน่นอน ขอบคุณครับ
• สรรค์ ลิลิตกุลวานิชย์ ดุสิต

- นายทะเบี ย นได้ จั ด การต่ อ อายุ ส มาชิ ก
เรียบร้อยแล้วครับ และเงินส่วนเกินก็สมทบเป็น
กองทุนเกื้อหนุน “เราคิดอะไร” สืบต่อไป

มุกตลก-มุขตลก

ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
๒๕๔๒ ใช้ “มุกตลก” น.วิธีท�าให้ขบขัน แต่ในฉบับ
มติชน พ.ศ.๒๕๔๗ ใช้ “มุขตลก” น.แง่มุมที่ยกขึ้น
มาให้เป็นเรื่องข�าขัน ในความเห็นของตัวเองและ
ที่เคยยึดถือมาแต่ไหนแต่ไรก็ใช้ “มุขตลก” ครั้นมา
เจอ “มุกตลก” ตามท�าเนียบราชบัณฑิตยสถานฯ ก็
รูส้ กึ ฝืด ๆ เหมือนกันครับ อยากจะหารือว่าจะยึดถือ
ตัวไหนดี?
• คนรุ่นเก่า ไม่แก่ อยุธยา

- เรือ่ งนีเ้ ล่นไม่ยากเลย จะบอกให้ ถ้าจะท�า
วิทยานิพนธ์คว้าปริญญาก็ตอ้ งยึดฉบับราชบัณฑิตยสถานฯเป็นหลัก นอกจากนี้แล้วก็ตามสบายครับ
ท�าใจให้สงบ สองค�านี้ อ่านแล้ว ค�าไหนมันท�าให้เรา
ฮาได้ละก็เลือกเอาค�านั้นแหละ รับรองตลกแน่นอน

พิทักษ์ตน-สันติราษฎร์

จากมติ ช น ๑๔ เม.ย.๕๙ กลุ ่ ม วัย รุ ่ น ท� า ร้ า ย
สวป.สภ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทราได้รบั บาดเจ็บ
สาหัสขณะเข้ายึดรถจักรยานยนต์เด็กแว้นภายใน
ปัม๊ น�้ามันรุง่ พิทกั ษ์ หมู่ ๔ ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อคืน ๑๑ เม.ย. และต่อมาต�ารวจ
จับกุมนายคมสัน จันทร์ศณี อายุ ๒๘ ปี ผู้ต้องหาได้
ส�านักงานอัยการสูงสุดได้มอบเสื้อในโครงการใน
พระราชด�าริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติ ย าภาให้ แ ก่ พ นั ก งานปั ๊ ม หญิ ง ๒ คนที ่ช ่ ว ย
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เราคิดอะไร

เหลื อ เจ้ า หน้ า ที ่ต� า รวจที ่ถู ก รุ ม ท� า ร้ า ย อ่ า นข่ า ว
นี้แล้วอดนึกถึงบรรณาธิการไม่ได้ ในยุคที่ยังอยู่
ในยุทธจักรบู๊ลิ้มก็เคยอยู่ในย่าน อ.บ่อทองติดต่อ
อ.สนามชั ย เขต- ฉะเชิ ง เทราแดนนี ้เ หมื อ นกั น
คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้คงชินชาแล้ว
• แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

- เคยเป็น หน.สายตรวจพิเศษ สภ.อ.เมือง
ชลบุรี สวป.สภ.อ.พนัสนิคม ชลบุรี เคยฝึกอบรม
เพื่อเตรียมรับหน้าทีเ่ ป็นหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ
พิเศษชลบุรีสืบต่อจากคนเดิม และเคยเข้ารับการ
ฝึกหลักสูตรต่อต้านผู้ก่อการไม่สงบ การใช้อาวุธ
สงคราม การรบในป่า เพราะฉะนั้นชีวิตต�ารวจนั้น
นอกจากการสั่งสมวิทยายุทธลูกผูช้ ายตลอดมาแต่
ระดับประถม-มหาวิทยาลัย และด้วย ส�านึกของ
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ซึ่งเบื้องต้น ต้องท�าให้สันติชนมั่นใจว่าเราว่าสามารถ “พิทกั ษ์” เขาได้จริง และ
ข่มขวัญเหล่าร้ายได้ มิให้บงั อาจหาญก�าแหงต่อกร
หากก�าเริบต่อกร ก็ตอ้ งมั่นใจว่าเราก�าราบได้เพราะ
มือเหนือกว่า,,, และเหนือกว่าจริง ๆ ใช่ดแี ต่แต่งตัว
หรู ยศเต็มบ่าเหรียญตราเต็มอก พกปืนกรีดกราย
แต่ไร้น�้ายา

๓ แลก ๑

ตามที ่ส� า นั ก พิ ม พ์ เ ราคิ ด อะไรได้ ส ่ ง หนั ง สื อ
“เราคิดอะไร” ให้เป็นประจ�าทุกเดือน แต่คลาดเคลื่อน โดยจัดส่งไปให้ จ�านวน ๓ ฉบับทุกเดือน
เป็นเวลาหลายเดือนแล้ว เคยโทร.แจ้งมาแล้วแต่
ยังไม่ได้แก้ไข จึงแจ้งยืนยันมาอีกครั้งหนึ่งพร้อม
คืนหนังสือมาด้วย ๒ ฉบับ
• ณรงค์ นาคสกุล บางกอกใหญ่ กทมฯ

- เรื ่อ งนี ้ ต้ อ งขอป่ า วร้ อ งก้ อ งสื ่อ เลยว่ า
ผจก.สนพ.กลั่นแก่น คนนี้กเ็ ป็นแบบนี้แหละ เพราะ
นอกจากมีภาระหน้าที่หลากหลายแล้ว ช่วงหลัง
นี้ก็ออกอาการเลื่อนลอย อาจเพราะติดตามงาน
ทวงถามงานเพื่อมวลสมาชิกมากไปหรือเปล่าหนอ?
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ตามกรรม-ตามกฎหมาย

ผมเป็นชาวบ้านธรรมดา แต่สนใจเหตุการณ์
บ้านเมืองตามประสาชาวบ้าน จากข่าวสารสื่อสาร
มวลชนต่าง ๆ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ข่าวจากไทยรัฐ ศาลฎีกา
พิพากษายืนจ�าคุก พล.ต.อ.วาสนา เพิ่มลาภ อดีต
ประธาน กกต.และนายปริญญา นาคฉัตรีย์ อดีต
กรรมการเลือกตั้ง คนละ ๒ ปี กรณีพรรคไทยรักไทย
ว่าจ้างพรรคเล็กลงเลือกตั้ง ปี ๔๙ ฐานปฏิบตั หิ น้าที่
โดยมิชอบ ผมเห็นว่าในทีส่ ุดศาลก็ยังด�ารงไว้ซงึ่
ธรรมตามกฎแห่งกรรม หลังจากพิสจู น์ถงึ ทีส่ ดุ ด้วย
พยานหลักฐานแล้ว จ�าเลยก็ต้องชดใช้กรรมของ
ตนในเรือนจ�าจนกว่าจะสิ้นวาระตามค�าพิพากษา
ก็นา่ สังเวชที่เคยด�ารงต�าแหน่งยศศักดิ์ แต่ชว่ งท้าย
ของชีวิตกลับตกอยู่ในสภาพนี้
• สมาชิก นิรันดร์ สยาม

- รู้จักทั้งสองคน คนหนึ่งเคยเป็นต�ารวจอยู่
ด้วยกันแต่มาจากต่างสถาบัน คุ้นเคยกันพอควร
อีกคนหนึ่ง เคยเรียนอยู่สถาบันเดียวกัน ผมเป็น
รุ่นน้อง เรื่องนี้เป็นคติเตือนใจให้ระแวดระวังภัย
ภายในยิ่งกว่าภัยภายนอก เพราะภัยภายในเป็นภัย
แก่เราทุกขณะทั้งยามหลับและตื่น ตราบที่เรายังมี
ลมหายใจ

ลืมเห็นใจอีกฝ่ายหนึ่งหรือ ?

ตามข่าวคราวการเข้าจับกุมพระธัมมชโย ของ
DSI แล้ว น่าเห็นใจทั้งสองฝ่าย
เห็นใจด้าน DSI ทั้งที่มีอ�านาจในมือ ได้รับการ
มอบหมายจากศาลอย่างถูกต้อง กลยุทธ์ในการเข้า
จับกุมผูต้ อ้ งหาที่ไม่ธรรมดา ย่อมต่างจากผูต้ อ้ งหาที่
เป็นฆราวาสทั่ว ๆ ไป ไม่เพียงเท่านั้นทั้งอาณาเขต
บริวาร ก็ไม่น้อย ประวัติความเป็นมาก็มีมากพอ
แต่......ก็ไม่มคี วามแยบคายพอทีจ่ ะพาตัวมาให้ศาล
ได้ แต่ก็ไม่ชัดเจนว่า DSI จะสามารถประสานขอ
ก�าลังพลจากต�ารวจ หรือ ทหาร ทั้งสี่เหล่าทัพได้
ไหม เพราะไม่ใช่คดีธรรมดา และ ผู้ต้องหาก็มีทิฐิ

ไม่ ธ รรมดา ความเสี ย หายต่ อ บ้ า นเมื อ ง ก็ ไ ม่
ธรรมดา
เห็นใจด้านพระธัมมชโย พื้นฐานของคนพุทธ
แม้เพียงฆราวาส ก็ต้องมีศีล ๕ แต่ท่านปฏิบัติผิด
ศีลข้อ ๔ ร้ายแรงกว่าใคร ๆ หลอกได้แม้แต่กระทั่ง
ตัวเอง โหดร้ายทีส่ ุด เห็นใจท่าน และญาติโยมที่
ไม่ได้ใช้ปัญญาในทางธรรมไตร่ตรอง ผิดชอบชั่วดี
เชื่อแน่ว่าอีกหลาย ๆ คน เคารพท่านเพราะธุรกิจ
เรื่องปากท้องเรื่องเดียว เชียว
• ผู้น้อยข้างวัด

- อันที่จริง เรื่องนี้เหตุเกิดแต่แรกในแวดวง
ผู้ทรงศีลทรงธรรม ก็น่าจะจบสิ้นเรียบร้อยได้
ในแวดวงผู ้ ท รงศี ล โดยองค์ ก รปกครองสงฆ์ นั ้น
เองก็ จ ะดู ดี ก ว่ า ไม่ โ ฉ่ ฉ าวเป็ น ข่ า วให้ ค ้ า งคาใจ
พุทธศาสนิกชนและสังคมทั่วไป แม้เจ้าพนักงาน
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งตกอยู่
ในภาวะจ�ายอมต้อง “ปฏิบัติหน้าที่” ซึ่งในสายตา
สังคมส่วนหนึ่งอาจจะดูเหมือน “กร้าว-กระด้าง”

ศาสนาประจ�าชาติไทย

ถ้ า มี ก ารบั ญ ญั ติ ใ ห้ ศ าสนาพุ ท ธเป็ น ศาสนา
ประจ�าชาติ ดีหรือไม่ครับ
ถ้ามีการก�าหนดโทษ พระที่ดื่มสุราหรือมีอะไร
กับสีกา หรือแม้แต่การเต้นต่าง ๆ เป็นคดีอาญา จะ
เป็นไปได้ไหมครับ
• คนดูข่าว

- ถ้ า บั ญ ญั ติ ใ ห้ ศ าสนาพุ ท ธเป็ น ศาสนา
ประจ� า ชาติ ก็ จ ะเป็ น การจ� า กั ด สิ ท ธิ เ สรี ภ าพ
ขัดกับหลักการสิทธิิมนุษยชนและประเทศไทยก็มี
ประชาชนนับถือศาสนาหลากหลายกัน ส่วนการ
ก�าหนดโทษอาญาพระที่ดื่มสุราหรือมั่วโลกีย์นั้น
เห็นว่าขั้นแรกต้องแก้ไขกฎหมาย ส่วนองค์กรสงฆ์
ก็ต้องจัดการภายในให้เรียบร้อย!

บรรณาธิการ
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วัดธรรมกาย ตกเป็นข่าวใหญ่ติดต่อกันมา
เป็นเดือน ๆ บทความของคุณเปลว สีเงิน ได้สรุป
ไว้ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ท�าให้เข้าใจได้หมด
จึงขอน�ามาเผยแพร่ต่อ ดังนี้

ดีเอสไอ ในกลเกม “ลัทธิธรรมกาย”
เรื่อง “สมีโย” เจ้าลัทธิธรรมกาย นี่ ถือเป็น
“ต้นแบบทิฐิลามก” ที่
ฝ่ายสงฆ์และบ้านเมือง
“ปล่อยปละ” จนเป็นภัย
เห็น กั น แล้ ว ว่ า นั บ วัน
จะเสิบสาน พฤติกรรมพฤติ ก ารณ์ มี ค วาม
น่ า จะเป็ น อัน ตรายต่ อ
ความมั ่น คงประเทศ
และพุ ท ธจั ก ร สมี โ ย
วางตนประหนึ่ง “เจ้า
นครรัฐ”
ไม่ขึ้นต่ออ�านาจบริหารและปกครองประเทศ
กฎหมายไทยไม่สามารถใช้บังคับเขาได้!?
และลัทธิธรรมกายมีรปู แบบ-พิธกี รรม-ค�าสอน
ซุกในคราบสงฆ์ แล้ว “ตู่เอาพุทธพจน์” ไปแปลง
เป็นค�าสอน สู่แนวทางหากินของเขา
ขยายอาณาจักร ใช้รูปลักษณ์พุทธะ ล่อซื้อหว่านล้อม ผูม้ ดื บอดโดยสุจริต เข้าสังกัดสาวกลัทธิ
ปฏิบัติธรรม (ในลัทธิธรรมกาย) บังหน้า บุญสวรรค์-ธุรกิจลับ เป็นสินค้าขาย ส่วนเบื้องหลังที่
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เราคิดอะไร

“เจ้าลัทธิ” ต้องการไปสู่คืออะไร? ถึงวันนี้คนส่วนใหญ่
“ต่างรู-้ ต่างเห็น-ต่างเข้าใจ” ไม่ตอ้ งอธิบายอะไรอีก!
-ธรรมกายกับอ�านาจรัฐระบอบทักษิณ
-ธรรมกายกับคนการเมืองระบอบทักษิณ
-ธรรมกายกับโจรการเมืองระบอบทักษิณ
-ธรรมกายกับพ่อค้า-นักธุรกิจระบอบทักษิณ
-ธรรมกายกับบางพระ-บางวัดระบอบทักษิณ
-ธรรมกายกับบาง “มหาเถรฯ” ระบอบทักษิณ
-ธรรมกายกับคนส�านักพุทธระบอบทักษิณ
-ธรรมกายกับพระระบอบทักษิณต่างประเทศ
กระทั่งในระบบ “รัฐสภา” นั่นก็เถอะ ธรรมกาย
กับสมาชิกรัฐสภา หาง่ายกว่าหาเห็ดเผาะหน้าฝน!
ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม............
เห็นมั้ย...กลางบ้าน-กลางเมือง อาณาจักร
ธรรมกายตั้งอยู่ในศูนย์กลางอ�านาจปกครองและ
บริหารประเทศแท้ ๆ
สมีโยนอนกระดิกเท้าโตอยู่ในนั้น

นับเดือนแล้ว เจ้าหน้าที่ดีเอสไอไม่สามารถ
น�ากฎหมายบ้านเมืองเข้าไปบังคับใช้ได้! เหตุที่
เข้าไปไม่ได้ ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไม่เข้า ก็อย่างที่บอก
“ถ้า” อาณาจักรธรรมกายเป็นวัดพุทธ และอยู่ใต้
ปกครองคณะสงฆ์ ดีเอสไอหรือใคร ๆ ก็เข้าไปได้
เพราะวัดต้องไม่ใช่ซ่องโจร เมื่อเจ้าคณะปกครอง
ปทุมธานีเรียกตัว “สมีโย” ต้องไปพบ แต่นี่...พลัน
ที่ศาลออกหมายจับ........
ทั ้ง ที ่ส มี โ ยนอนอยู ่ ใ นวั ด แต่ ดี เ อสไอหรื อ

ที่เห็นแรก ดีเอสไอจะใช้อ�านาจตามกฎหมาย
เข้าไปค้นจับตัวสมีโยถึงในวัด ก็ท�าได้ แต่ที่ไม่ท�า
ไม่ใช่พยายามไม่ท�า หรือกลัวตายจากการต่อต้าน
หากแต่ด้วยอดออม เพื่อป้องกันการจงใจปะทะ
แล้วใช้สถานการณ์น้ี เป็นเงื่อนไขก่อเหตุให้เรื่องราว
ลุกลามบานปลาย ตีกระแสข่าวดึง “นอกชาติ”
เข้ามาเป็นแนวร่วมกระแสโลก
เห็นที่สอง.........
เมื่อดีเอสไอไม่เดินเข้าแผนแรก ขบวนการ
สมี โ ยก็ ใ ช้ แ ผนสอง ท� า ที เ ดี ๋ย วยอม...เดี ๋ย วยื ด
ไปเรื่อย ๆ เพราะมั่นใจแล้ว ยังไง ๆ ดีเอสไอไม่บุก
เข้ า ไปแน่ การยื ด แนวรบด้ า นสมี โ ยมี แ ต่ ไ ด้
ขณะเดียวกัน ฝ่ายดีเอสไอ มีแต่เสีย! เพราะยิ่งยืด
สังคมยิ่งมองเห็น “ฝ่ายโจร” เป็นผู้มีอ�านาจคุม
สถานการณ์ได้เหนือกว่า สามารถเสนอในสิง่ ที่
ดีเอสไอไม่กล้าปฏิเสธ
ดีเอสไอ เจ้าหน้าที่รัฐเอง ต้องตกเป็นฝ่าย
“อยู ่ ใ ต้ เ งื ่อ นไขโจร” ชนิ ด แทบไม่ มี ข ้ อ โต้ แ ย้ ง
นอกจาก ครับ...รับทราบ...รับปฏิบัติ!
ในความเห็นผม หลังอังคารที่ ๑๔ ไปแล้ว
ถ้าสมีโยยังไม่ยอมมอบตัว เห็นทีดีเอสไอคงต้อง
มี ม าตรการปฏิ บั ติ เพื ่อ ไม่ ใ ห้ ศั ก ดิ ์ข องดี เ อสไอ

คนนอกใคร ๆ ก็เข้าไปไม่ได้ เจ้าคณะปกครอง
จังหวัดปทุมธานี บอก “ส่วนตัวนั้น ไม่มอี า� นาจเรียก
พระธัมมชโยมาพบ เนื่องจากคดีท่เี กิดขึ้นไม่ได้เป็น
คดีทางสงฆ์ แต่เป็นคดีที่ ดีเอสไอ ขอความร่วมมือ
ให้เป็นผู้ประสานเท่านั้น” นั่นเพราะ อาณาจักร
ธรรมกายส�าแดงศักดาแห่ง “รัฐอิสระ” มากด้วย
แนวร่วม ทั้งเหิมหาญ เตรียมการ “ต่อต้าน” เต็มอัตรา
มี ทั ้ง เครื ่อ งกีด ขวาง-ป้ อ งกั น ก� า ลั ง ต� า รวจ
ดีเอสไอ บุกเข้าไป มีทั้งกองก�าลังผ่านศึกเผา
บ้าน-เผาเมือง ปี ๕๓ เข้าประจ�าการ มีทั้งคนอ้าง
“มาปฏิ บ ัติ ธ รรม” และคนงาน “เป็ น หมื ่น ”
รวมอยู่ข้างใน แสดงชัด...นอกจากไม่เกรงกลัว
อ�านาจรัฐแล้ว ฝ่ายปกครองคณะสงฆ์ก็ไม่อยู่ใน
สายตาที่จะเชื่อฟัง
จนถึงวันนี้ วันที่ ๖ เดือน ๖ ปี ๑๖.....หลังจาก
เล่นเกม “ต่อรอง-ยืดเวลา” จนปฏิทนิ ผุ ที่จะตกลง
กันวันที่ ๖ เดือน ๖ หลังจากเจรจา ๓ ฝ่าย ก็มลี กู เล่น
ออกมาใหม่ ตกลงกันได้แล้ว ๙๕% ยังเหลืออีก ๕%
ฉะนั้น....๕% ที่เหลือนั้น.......จะตกลงหรือตกไม่ลง
ยืดไปอีกสัปดาห์ อังคารหน้า ที่ ๑๔ มิ.ย. เวลาบ่าย
สอง รูก้ ัน รูว้ า่ ไง...รูว้ า่ “ยืดต่อ” ก็คงมาในแนวนั้น!
นี่คืออะไร.......?
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ซักค�ามั้ย? จะเห็นว่า สมีโยไม่เคยพูด ไม่เคย
แสดงอะไรเลย! แต่พฤติกรรม-พฤติการณ์ทกุ อย่าง
ทั้งหมด”...........
ทั ้ง แปลงวัด เป็ น ซ่ อ งโจร ทั ้ง แถ ทั ้ง แถลง
ทั้งโพสต์ “หลวงพ่อบริสุทธิ์” ทั้งหลวงพ่อมอบตัวไม่มอบตัวทั้งพล่านไปแจ้งความจับคนโน้น-คนนี้
ว่าหมิ่น ใส่ความหลวงพ่อ จะเห็นว่า “ขบวนการ
สาวก” เป็นตัวขับเคลื่อน กระท�าการทั้งสิ้น! นั่น
แสดงถึงอะไร..........
เพราะตัวหลวงพ่อเอง ไม่ยอม ต่อต้าน-ขัดขืน
สาวกจึงเคลื่อนไหว “เต็มตัว” ในลักษณะ พร้อม
ร่วมขบวนการเป็นปฏิปักษ์ต่ออ�านาจรัฐขนาดนัน้
หรือถ้าหลวงพ่อป่วยปางตาย สั่งการอะไรไม่ได้
สาวกท�ากันเอง!? นั่นก็แสดงว่า “อาณาจักรธรรมกาย”
มีอ�านาจที่มองไม่เห็น เป็นตัวบงการและควบคุม
กลไก-สั่งการในทุกระบบและทุกขั้นตอนขณะนี้
พิเคราะห์จากค�าที่ “พระเทพรัตนสุธ”ี พูด........
น่าใคร่ครวญมาก!
“ส่วนตัวนั้น ไม่มีอ�านาจเรียกพระธัมมชโยมาพบ
เนื่องจากคดีที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นคดีทางสงฆ์ แต่
เป็นคดีที่ดีเอสไอขอความร่วมมือให้เป็นผู้ประสาน
เท่านั้น”
ในความเป็นพระ-เป็นวัด ใต้ พ.ร.บ.คณะสงฆ์
สมีโยผิดซ�้าซาก ด้วยอาบัติหนักขั้นปาราชิกใน
ทางสงฆ์ ท่านไม่อ้างเอ่ย.....
แต่ ท ่ า นเอ่ ย ในด้ า นว่ า “ฟอกทรั พ ย์ - รั บ
ของโจร” ไม่ใช่คดีทางสงฆ์ ท่านไม่มีอ�านาจเรี
ยกธัมมชโยมาพบ เพียงดีเอสไอขอความร่วมมือ
ท่านก็ช่วยประสานให้เท่านั้น
ดีเอสไอคงหายไอ เปลีย่ นเป็น “กระอัก” โลหิต
แทน แบบนี้!?

ในฐานะเจ้ า พนั ก งานแห่ ง รั ฐ เสื ่อ มไปมากกว่ า นี ้
ในสายตาและความคิ ด เห็ น ประชาชน และ
ขื น ยอมให้ เ งาอาณาจั ก รธรรมกายทั บ อ� า นาจ
บ้านเมืองลักษณะนี้ จะเป็นเยี่ยงอย่างและข้ออ้าง
ในมาตรฐานให้รายอื่น ๆ อ้างกันบ้าง!
ถ้าไม่จัดเต็มให้จบในยุคนี้...สมัยนี้ อนาคต
ถ้ า สั ง ฆราชไม่ ชื ่อ “พระเทพญาณมหามุ นี ” ก็
ต้องมีสังฆราช “นอมินี” ระบอบลัทธิอาณาจักร
ธรรมกาย! และถ้าศาสนจักรเป็นขนาดนั้น ก็ไม่ตอ้ ง
สงสัยว่า “ฝ่ายอาณาจักร” ขณะนั้น........
ใครครอง?
อ้าง “เท้าป่วย” กระดิกลงดินตายแน่ แต่ไม่
ไปพบแพทย์โรงพยาบาลเพื่อรักษา ถ้าป่วยหนัก
จริงตามอ้าง ทิ้งไว้ป่านนี้ ถ้าไม่ตัดขาก็ตายแล้ว ๒
ทางนี้เท่านั้น ที่ต้องเป็น “ตามอาการ” กล่าวอ้าง
แต่ที่ยังไม่ตัด-ไม่ตาย แสดงว่า ป่วยนั้น...ป่วยเพื่อ
หนีคดี-หนีคุก สถานเดียว!
พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
ท่ า นพู ด ต้ อ งเชื ่อ ท่ า น คื อ ท่ า นบอกเมื ่อ วาน
(๖ มิ.ย.๕๙) “ยืนยันว่าพระธัมมชโยยังอยู่ภายใน
วัดพระธรรมกาย ก่อนวันที่ ๒๖ พฤษภาที่ผ่านมา
รองเจ้าคณะจังหวัดได้เข้าเยี่ยม รายงานกลับมาว่า
ขาซ้ายพระธัมมชโยยังบวมอยู่ ไม่สามารถเดินได้
ซึ่งใช้เวลาเข้าเยี่ยม ๑๐ นาที” ก็ชัดเจนไปเปลาะ
ตัวท่านเจ้าคณะจังหวัดไม่ได้ไปเห็นตัว-เห็นขาสมีโย
มากับตาหรอก ท่านเพียงบอกว่า “จากรายงานรอง
เจ้าคณะจังหวัด” ที่ไปเยี่ยมเท่านั้น ก็ไม่ทราบว่า
สมีโยนอนคลุมผ้า โผล่เฉพาะขาให้ดูผ่านหน้าจอ
เหมื อ นที ่เ คยจั ด ฉากให้ นั ก ข่ า วดู ต อนแถลงข่ า ว
อย่างนั้นหรือไม่?
อีกข้อสังเกตที่อยากฝาก ตั้งแต่เกิดเรื่อง ถามว่า
มีใครเคยได้ยินเจ้าตัวทิฐิลามก “สมีโย” พูดอะไร
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2

• เก่าสมัย ใหม่เสมอ

จนแต่มีเกียรติ (สุจริต)
ดีกว่าร�่ารวยแต่อัปยศ (ขี้โกง)

• ต่อจากฉบับที่ ๓๑๑

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
แล้วสังคมมนุษยชำติในโลกไปรอดแน่ๆ
• สมณะโพธิรักษ์

ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

•
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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)
นั่นคือ ๒ ปริเฉทท้าย ในฉบับที่แล้ว
เป็นการยืนยันถึง“วิธีปฏิบัติ”หลักเอกของ
พุทธว่า การปฏิบัติธรรมของศาสนาพุทธนั้น
มี“ วิธีนี้ วิธีเดียว ไม่มีวิธีอื่น” เป็นเด็ดขาด
วิ ธนี ั น้ ก็ค อื ให้ ปฏิ บัติ “มรรค ๗ องค์ ”
แล้วจะเกิด“ผล”ตาม“มรรค ๗ องค์”นั้น
ไปเป็นล�าดับๆ(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๓)
ซึง่ ไม่ ใช่ “ปฏิบัติ” ตามที่คนส่วนใหญ่
ท�ากัน คือคนผู้นั้นก็รู้อยู่ว่า พระพุทธเจ้า
ทรงสอนไว้ว่า วิธีปฏิบัติอันเอกที่สา� คัญ
ของพุทธนั้น“มรรค องค์ ๘” แต่ ก็มี“ทิฏฐิ”
เข้าใจเขวไปว่า การปฏิบัติเพื่อให้เกิด“สมาธิ”
นัน้ ต้อง“หลับตา”เป็น“วิธีปฏิบัติ”อยูภ่ ายใน
โดยเข้าใจผิด“มิจฉาทิฏฐิ”ไปว่า “มรรค
ข้อ ๘”ข้อเดียวเท่านั้น คือการ“ท�าสมาธิ”
ส่วน“มรรคอีก ๗ ข้ อ”นั้น ก็เป็นการ
ปฏิบัตทิ เี่ ป็นเรือ่ งของ“ภายนอก” ไม่เกีย่ ว
กับความเป็น “สมาธิ ”แต่อย่างใด
ดังนัน้ ผู้ที“่ หลับตา”ปฏิบตั อิ ยู่ในภพ
ภายในถ่ายเดียวเท่านัน้ จึงไม่สามารถท�า
“สมาธิ” ในขณะท�า“อาชีพ”(อาชีวะ)อยูก่ ็ดี “ท�า
กรรมทั้งหมด”(กัมมันตะ)อยู่ ก็ดี “พูด”(วาจา)อยู่
12
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ก็ ดี “ด� า ริ นึกคิด”(สังกัปปะ)อยู ่ กด็ ี ในขณะมี
ชีวิตปกติสามัญ
การปฏิบัติแบบ“หลับตา”ท�าสมาธิ จึง
ไม่ ใช่การท�า“สัมมาสมาธิ”ตรงตามพระพุทธ
วจนะอันเป็นค�าสอนของพระพุทธเจ้า
เพราะ“หลับตา” ปฏิบตั ิ ให้เกิด“สมาธิ”
แบบนั้ น มั น ปฏิ บั ติ “มรรค ๗ องค์”ให้เกิด
“สมาธิ”ที่เรียกว่า“สัมมาสมาธิ” ไม่ได้
ความเป็น“สัมมาสมาธิ” ยืนยันได้ใน
พระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ ตั้งแต่ข้อ ๒๕๒ ถึง
ข้อ ๒๘๑ ผู้สนใจตรวจสอบดูได้
เมือ่ ปฏิบ ัต ิผิ ด เพีย้ นไปจากค� า สอน
ของพระพุท ธเจ้ า จึ ง เป็ น “มิ จฉาทิ ฏ ฐิ ”
ยุคปัจจุบัน นี้“สมาธิ”ที่แพร่หลายอยู่
ในวงการศาสนาพุทธไทยสังคมไทยพุทธ
“มิจฉาทิฏฐิ”จริงๆ สังคมพุทธไทยจึงล้ม
เหลวอย่างสิ้นท่า อย่างที่เห็นๆ และเป็นอยู่
ชัดเจนยิ่ง เพราะคนไทยนับถือพุทธ ๙๕ %
ผูเ้ ข้าใจพุทธศาสตร์ผดิ (มิจฉาทิฏฐิ )ว่าท�า
“สมาธิ” ของพุทธนั้นปฏิบัติดว้ ยวิธี “หลับตา”
สะกดจิตให้เป็นหนึ่ง(เอกั ค คตา ) จึงไม่ เกิดผล
“สัมมาสมาธิ ” เพราะสั่งสมจิตเป็น“เอกัคคตา
จิต”ไม่ตรงตามแบบวิ ธ ีข องพุท ธที ่มี “ การ
วิเคราะห์แยกแยะ”(analysis) ซึ่งแตกต่างจาก
การปฏิบัติ “หลับตา”ท�าสมาธิที่เกิดผลสั่งสม
จิตเป็น“เอกัคคตา”แบบ“สะกดจิต” (hypnosis)
จมอยู่แต่ ใน“ภพภายใน” ไม่รู้เท่าทัน“โลก”
จึงกลายเป็นคนสู้“อ�านาจโลก”ไม่ ได้
ก็ตกอยู่ ใต้“อ�านาจโลก” ( โลกาธิปไตย) เป็น

ทาสโลก สู้ฤทธิเ์ ดชของ“โลกีย์ที่แรงร้าย
จัดจ้านไปด้วยลาภยศสรรเสริญ และ“สุข
โลกๆ”ที่เป็น“สุขเก๊หรือสุขเท็จ”(สุขัลลิกะ)ใน
ความเป็น“กาม” ไม่ได้
แม้ความเป็น“อัตตา” ถ้าปฏิบัติแบบ
“หลับตา”ท�าสมาธิ ก็อกี แหละ จะไม่สามารถ
รู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความเป็น“อัตตา”บริบรู ณ์
ได้ เลย เพราะผู้ที่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงได้นัน้ จะ
ต้องมีความเป็น“กาย”(องค์ประชุมของรูปภายนอก
กับนามภายใน) มี“ สัม ผั ส ๖” เป็ น ต้ น จึ ง จะ
สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“สักกาย”
อันเป็น“อัตตา”หรือความเป็น“ตัวตน”ขัน้
พื้นฐานตาม“สังโยชน์”ข้อที่ ๑ ได้
เมื่อไม่สามารถรู้จักความเป็น“อัตตา”
ได้ ซึง่ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎก
เล่ม ๙ ข้อ ๓๐๒ ว่ามีถึง ๓ อัตตา ได้แก่
โอฬาริกอัตตา-มโนมยอัตตา-อรูปอัตตา
ก็ไม่ได้ศึกษาฝึกฝนให้“หลุดพ้น”จาก
ความเป็น“อัตตา”จนกระทั่งมี“อาริยภูมิ”
คุ ้ ม กัน ตนอย่ า งเป็ น โลกุต ระ สู้ “ อ� า นาจ
อัตตา”ของตนได้
จึงตกอยูใ่ ต้“อ�านาจอัตตา”(อัตตาธิปไตย)
ของตนเอง ไม่สามารถมีอา� นาจ“เหนือความ
เป็น“อัตตา”ได้ จึงเป็นทาส“อัตตา”ตามจริง
ผู ้ ต กเป็ น “ทาส”ทั ้ง ความเป็ น “โลก”
และความเป็น“อัตตา” ย่อมไม่มี“อ�านาจ
ธรรม”(ธรรมาธิปไตย)ใดๆ ที่จะมี“อ�านาจคุ้ม
ตัว”หรือแท้ๆแล้วถึงขั้นมี“อ�านาจเหนือโลกเหลืออัตตา”อย่างแท้จริง

นี่คอื คนผูเ้ ป็น“ทาส”แท้ ผูไ้ ม่มีความ
เป็น“อิสระ”ตามพุทธธรรม เพราะเป็น“ทาส
โลก-ทาสอัตตา”เต็มบ้อง
จึงต้องเรียนรู้พุทธธรรมอย่างดีให้มี
“สัมมาทิฏฐิ”กันเสียก่อนเป็นเบื้องต้น ก่อน
จะปฏิบัติธรรมของพุทธ
ซึง่ การปฏิบัติธรรมของพุทธนัน้ ต้องมี
“สัมมาทิฏฐิ” คือท�า“ทิฏฐิ”ให้เป็น“สัมมา”ตาม
ค�าสอนของพระศาสดาแห่งศาสนาพุทธก่อน
อืน่ เพราะ“ทิฏฐิ” เป็น “ประธานการปฏิบั ติ”
ถ้าหาก“ทิฏฐิ ๑๐”ที่เป็น“ประธานใน
การปฏิบัติไม่สัมมา” ตามพระวจนะก่อน
ขืนไปปฏิบัติโดยผู้ปฏิบัตินั้นยัง“มิจฉาทิฏฐิ”
อยู่ ก็ไม่บรรลุ“ สัมมาผล”เป็นเด็ดขาด
แต่การปฏิบัติตาม“มิจฉาทิฏฐิ”ใดๆก็
ดี มันก็มี“ผล”ของ“ทิฏฐิ”นั้นๆได้ สามารถ
บรรลุได้ ทว่าก็เพียงแค่บรรลุ“ มิจฉาผล”
ดังที่ชาวพุทธทุกวันนีไ้ ด้บรรลุกันตามที่เห็น
และเป็นอยู่ แล้วก็หลงผิด”กันว่า“ผลที่ได้”
เป็น“ผลธรรมของพุทธ” นี่คือ ความหลงผิด
วิ ธี ป ฏิบ ัต ใิ ห้ เ กิด “สัม มาสมาธิ” ของ
พุทธ ไม่ ใช่ วิธี ให้ “ หลับตา” แล้วสะกดจิต
(hypnotize) ลงไปๆๆๆ ท�าให้จิตรวมกันเข้า
ตกผลึก หรือควบแน่นเข้าเป็น“หนึง่ ”(เอกัคค
ตาจิต แบบหนึ่ง) ซึ่งอย่างนั้นเป็นวิธี“การสะกด
จิต” ( hypnosis ) ตามสากลสามัญ ทั ่ว ไป ที ่
ท�าๆกัน ก็สามารถเกิด“จิตเป็นหนึง่ ”ได้
เพียงแต่“วิธีสะกดจิต”ที่หลับตาท�านี้
จัดการกับจิตโดยวิธีหนึง่ เท่านัน้ ซึง่ มันก็
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
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เป็นผลของ“การสะกดจิต”( hypnosis )
ส่วนวิธี ของพุทธที่สัมมาทิฏฐินนั้ เป็น
“การจัดการกับวิตักกจิต-วิจารจิต”(อภิสังขาร)
ซึ่งเป็น“การวิเคราะห์,การแยกแยะ”(analysis)
ที่รู้ๆ กันในภาษาพูดว่า “วิตกวิจาร”จนเกิด
“ฌาน”ตั้งแต่ “ฌาน ๑”ไปนั่นเอง เห็น มั้ย ?
ไตร่ตรองกันให้ ดีๆ ว่า “วิธีสะกดจิต”
( hypnosis ) กับ“วิธีวิเคราะห์วิจัย”(analysis)
วิธปี ฏิบตั ิ ๒ วิธีนี้ แตกต่างกัน หรือไม่?
อย่างไรกันแท้ อ่านความแตกต่างให้ชัดๆ
สังคมไทย ณ ลมหายใจเฮือกนี้ ก�าลังมี
“ธรรมาธรรมะสงคราม”กั น ระหว่างฝ่ายหนึง่
คือ ฝ่ายที่ใช้“การสะกดจิต”(hypnosis) กับอีก
ฝ่ายหนึ่งใช้“การวิเคราะห์วิจัยจิต” ( analysis)
ทั้ง ๒ ฝ่าย ต่างก็ยืนยันว่า ของตนคือ
“วิ ธ ีข องพระพุท ธเจ้ า ”กัน ทั ้ง คู ่
ไตร่ตรองตรวจตรากันดีๆเถิดว่า ฝ่าย
ใดเป็นฝ่ายทีถ่ กู ตรงกับพระพุทธวจนะกันแท้
หรือฝ่ายใดน่าจะเป็นฝ่ายถูก-ฝ่ายควรกว่า
ทีนกี้ ็มาฟังนัยส�าคัญของ“พุทธศิลป์พุทธศาสตร์”กันต่อ
เราก�าลังพูดถึง “สัมมาทิฏฐิ ๑๐”
“สัมมาทิฏฐิ ๑๐”นั้น มีดัง นี้
๑) ทานที่ให้แล้ว มีผล (อัตถิ ทินนัง)
๒) ยัญที่บูชาแล้ว มีผล (อัตถ ยิฏฐัง)
๓) สังเวยที่บวงสรวงแล้ว มีผล (อัตถิ หุตงั )
๔) ผลวิบากของกรรมทีท่ า� ดีทา� ชัว่ แล้ว
มีอยู่ (อัตถิ สุกตทุกกฏานัง กัมมานัง ผลัง วิปาโก)
๕) โลกนี้มี (อัตถิ อยัง โลโก)
14
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๖) โลกหน้า มี (อัตถิ ปโร โลโก)
๗) มารดา มี (อัตถิ มาตา)
๘) บิดา มี (อัตถิ ปิตา)
๙) สัตว์ทเ่ี ป็นอุปปาติกะ มี (อัตถิ สัตตา
โอปปาติกา)

๑๐) สมณพราหมณ์ท้งั หลาย ผูด้ า� เนิน
ชอบ ปฏิบัติชอบ ซึ่งประกาศโลกนี้โลกหน้า
ให้แจ่มแจ้ง เพราะรู้ยิ่งด้วยตนเอง ในโลก
มีอยู่ (อัตถิ โลเก สมณพฺราหฺมณา สัมมัคคตา สัมมา
ปฏิปนั นา เย อิมญ
ั จะ โลกัง ปรัญจะ โลกัง สยัง อภิญญา
สัจฉิกัตวา ปเวเทนตีติ)

ในพระไตรปิฎก ฉบับหลวง แปลไว้
อย่างนัน้ ซึง่ ก็เป็นภาษาที่ต้องขยายความ
กันเป็นไทยให้รู้เรื่องกันชัดๆขึ้นอีกที
“สัมมาทิฏฐิ”นี้ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน
พระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๒ ถึง ๒๘๑
มาขยายความ“สัมมาทิฏฐิ ๑๐”นี้ แต่
ละ“ทิฏฐิ”กันดูให้เข้าใจยิ่งขึ้น
๑) ทานที่ ให้แล้ว มีผล หมายความ
ว่าอะไร ?
หมายความว่า “ทินนัง”ภาษาบาลีนี้
หมายถึง (อันเขา)..ให้แล้ว เช่น สิง่ ของทีเ่ ขา
ให้ แ ล้ ว คนท�าทาน“ได้ ให้ ของทานนัน้ ไป
แล้ว”(ทินน) หรือ“ได้ทานแล้ว” คือ ท�าการให้
ไปเสร็จแล้ว” คือ มีผู้ที่ ได้ “ให้ ” หรือได้ “ท�า
ทาน”นั้น เสร็จลงแล้ว มัน มี “ผล”มาก (มหัป
ผลา)หรือ“ผล”น้อย?
นี่ประเด็น หนึ่ง
และ“มีป ระโยชน์ ” มาก (มหานิส ัง สา)

หรือไม่ ? “ประโยชน์”นัน้ ก็อีกความหมาย
หนึง่ ซึง่ “ประโยชน์”ก็ยังมีประโยชน์น้อย
หรือประโยชน์มากอีกด้วย นัยนี้เหมือนกัน
นี่อีกประเด็นหนึ่ง
“ทาน”คือ “การให้ ” นั้ น ใครท�าก็ตาม
ท�าเมือ่ ใดก็ตาม มี “ ผล”แน่ นอน ส่วนจะมี
“ผล”น้อย จะมี“ผล”มาก ก็ย่อมขึน้ อยูก่ บั
เหตุป ั จจัย ต่างๆ มากมายหลากหลายนัย
ทาน ก็ตอ้ งเข้าใจให้ถอ่ งแท้วา่ ท�าทาน
นั้น เมือ่ “ให้วัตถุข้าวของ”ของตนแก่ ผู้อื่น
เช่น ให้ ข้าว น�้า ผ้า ยาน ฯลฯ ย่อมเป็น
“เครื่อง”ประกอบการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่ง
โดยการท�าทาน เราก็ให้“สิ่งของวัตถุ”ของ
เราไป คือสละสิ่งของออกไปจากตน
“ใจเรา”ล่ ะ ! ใจเรามี “อาการ”อย่างไร
ที่เป็นไปกับ“ทาน” (การให้ ,การลดโลภ) นั้นๆ
เป็น“ผล”นัน้ เป็นแน่ ซึง่ จะมากก็ตาม
จริงนั้น จะน้อยหรือจะเท่าใดก็ตามจริงนั้นๆ
ท� า ทานมี “ ผล”เป็ น คุ ณ ก็ไ ด้ มี“ ผล”
เป็นโทษก็ได้ เป็นกุศลก็ได้ เป็นอกุศลก็ได้
แต่เป็น“ประโยชน์” (อานิสังสา)หรือไม่?
นี่แหละที่เป็นประเด็นส�าคัญมาก ต้องศึกษา
นั่นคือประโยชน์หรืออานิสงส์น้นั เป็น
“บาป”หรือเป็น“บุญ” หรือ“ไม่บาปไม่บุญ”
“บาป”หรือ“บุญ”เป็นขั้นโลกุตรธรรม
“กุศล”หรืออกุศล”เป็นขั้นโลกียธรรม
ซึง่ “ใจเรา”ตั้งอย่างไร? หรือมีเจตนา
อย่างไร? พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน“ทานสูตร”
พระไตรปิฎกเล่ม ๒๓ ข้อ ๔๙ ชัดเจนมาก

ว่า ทานย่อมมีผล แต่จะมี“อานิสงส์”หรือไม่
นั้น อันนี้ตอ้ งอาศัยพระสัมมาสัมโพธิญาณ
ตรัสรูข้ องพระพุทธเจ้ากันจึงจะสามารถรู้ได้
สามัญมนุษย์นนั้ ไม่มีภูมิปัญญาหยั่งรู้สัจจะ
ที่เป็น“อจินไตย”ขั้นนี้ ได้แน่นอน
นั่นคือ ต้อง“ท�าทาน”เพื่อเป็น“เครือ่ ง
ปรุงแต่ง จิต” (จิตตาลังการัง จิตตปริกขฺ ารัง)ให้ ลด
ละหน่ายคลายจาก“ภพ”จาก“ชาติ” จึงจะ
เป็น“อานิสงส์”หรือเป็น“ประโยชน์”ส�าคัญ
ขั้นโลกุตรธรรม อันมี ในศาสนาพุทธเท่านั้น
ซึ่งมีศาสนาเดียวในโลก ที่มีความรู ้ นี้
โดย“ท�าใจในใจ”(มนสิกโรติ )ของตนเอง
ให้ถึงขัน้ “อภิสังขาร”(ปรุงแต่งจิตจนถึงขัน้ “บุญ”)
ว่า “ให้ ”หรือ“ทาน”แล้วใจของเรามี“อาการ”
เข้าข่าย“ช�าระกิเลส” (สันตานัง ปุนาติ วิโสเธติ )
หรือ เปล่า? หรือใจเรากลับ“ท�าใจ”ตนเอง
“โลภ”เพิ่ ม ขึ้น หรือท�าใจของเรา“อยากได้”
เพิ่มขึ้นอีก ท�าใจของเรา“ยิ่งจะเอา”ๆๆๆ
ต้อง“ท�าใจในใจ”(มนสิกโรติ)ให้เป็น นัน่
คือ ท�าใจเข้าขั้น“ช�าระกิเลส”ให้ได้
ถ้า“ท�าใจในใจ”(มนสิกโรติ)ของตนเพิม่
ความโลภใส่ ใจตนเอง แทนที่จะ“ลดความ
โลภ” หรือท�าให้“ไม่มคี วามโลภ”ใส่ ใจตนเอง
ผูน้ นั้ ก็“ท�าใจ”ไม่เป็น“บุญ” ซ�้าจะเป็น“บาป”
เพราะ“ท�าใจ”ไม่เป็น“การช�าระกิเลส”
ก็ไม่เกิด“บุญ” ไม่เกิด“การช�าระกิเลส”
กลับท�าใจตน“เพิ่มกิเลส”ใส่ใจตนยิ่งขึ้น
**เก่ า สมัย ใหม่ เ สมอ**
อ่านต่อฉบับหน้า
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
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สีชีวติ
สัน

ทีม สมอ.

ยิ่งเล็กแต่ยิ่งใหญ่ของในหลวง
ล้นเกล้าเผ่าไทย
ขออภิวาท
ยามใดไพร่ฟ้า
ทรงห่วงกังวล

ศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ
เบื้องบาทองค์ภูมิพล
ชาวประชายากจน
ดั่งหยาดฝนชโลมพื้นหล้า

(บางตอนจากเนื้อเพลง “ล้นเกล้าเผ่าไทย” แต่งโดย คุณชลธี ธารทอง)

พลเอก อภิชาติ เทียบศรไชย

อาจารย์พลังเพชร(วิวัฒน์)

ศัลยก�าธร
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พลเอก อภิชาติ เทียบศรไชย

พระราชทานโครงการพระราชด�าริ

ผมจบนายทหารปี 2518 มีผู้ก่อการร้าย
คอมมิวนิสต์แทรกซึมในประเทศไทย ทั้งภาคเหนือ
ภาคอีสาน ซึง่ ต้องใช้ก�าลังทหารในการปราบปราม ตอนนั้นผมเพิ่งจบจากนักเรียนนายร้อย
มาก็ ไ ด้ รั บ ค� า สั ่ง ไปปราบปรามพวกคอมมิวนิสต์
ที่ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ที่ฐานปฏิบัติการห้วยโกร๋น 8
ขณะปฏิบัติหน้าที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรง
ขึ ้น เฮลิ ค อปเตอร์ ไ ปเยี ่ย มทหารที ่ไ ด้ รั บ บาดเจ็บ พระองค์ท่านทรงห่วงใย นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ หลังจาก
นั้นผมได้รับมอบหมายให้มาปราบผู้ก่อการร้าย
คอมมิวนิสต์ท่ี อ.สระแก้ว อ.พนัสนิคม อ.ตาพระยา
ผู ้ ก ่ อ การร้ า ยคอมมิ ว นิ ส ต์ ป ฏิ บั ติ ก ารรุ น แรง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางนโยบายว่า
การปราบปรามด้วยก�าลังทหารท�าให้เกิดการ
สูญเสียทั้ง 2 ฝ่าย เพราะสระแก้วและตาพระยา
จะมี เ ทื อ กเขาซั บ ซ้ อ น คื อ เทื อ กเขาบรรทั ด
จากตะวัน ตกไปทางตะวัน ออก ผู ้ ก ่ อ การร้ า ย
คอมมิวนิสต์จะอยูก่ นั บนภูเขา แล้วลงมาหาเสบียง
อาหารในหมูบ่ า้ น และมีการเกลี้ยกล่อมให้ชาวบ้าน
ขึ้นไปเป็นพวกเขา พระองค์ทา่ นก็พระราชทานแนว
ความคิดว่าเราต้องพัฒนาให้ชาวบ้านอยู่ดีกินดี
ไม่ยากจน ก็จะไม่ต้องมีการรบกัน
การปฏิ บั ติ ง านตามโครงการพระราชด� า ริ
แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1. พัฒนาจิตใจ เป็นการ
ฝึกประชาชนในพื้นที่ เรียกว่าการฝึกราษฎรอาสา
สมัครหรือการฝึกไทยอาสาป้องกันชาติ ตอนเข้าไป
ท�างานใหม่ ๆ ส่วนใหญ่ชาวบ้านไม่ค่อยร่วมมือกับ
ทหารเพราะเขากลัวผู้ก่อการร้าย แต่หลังการฝึก
จะมีความเป็นกันเองระหว่างครูกับลูกศิษย์ ชาว
บ้ า นก็ จ ะให้ ข ่ า วของผู ้ ก ่ อ การร้ า ยคอมมิ ว นิ ส ต์
ให้เรารับทราบ ขณะฝึกเราจะพัฒนาไปสู่ระยะ
ที่ 2 คือน�าเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เช่น เจ้าหน้าที่เกษตร กรมปศุสัตว์ กรม
พัฒนาที่ดิน กรมประมง หรือกรมชลประทานมา

ปีนี้เป็นปีมหามงคลเนื่องจากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี
และสมเด็จพระนางเจ้าฯเจริญพระชนมพรรษา 7
รอบ ซึ่งท่านพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธาน
องคมนตรี ได้เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการที่
รัฐสภา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ผมเป็น
อนุกรรมการในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติอยู่
ด้วย หัวข้อวันนีท้ ีผ่ มมาพูดก็เป็นประสบการณ์ใน
การถวายงานตั้งแต่ผมจบวิชานายทหาร และงาน
โครงการพระราชด�าริที่ผมเคยท�า

วันที่ 8 มิถุนายน 2559 พุทธสถานสันติอโศก
จัดเสวนาเรือ่ ง “ยิง่ เล็กแต่ยงิ่ ใหญ่ของในหลวง” โดย
ราชองครักษ์พเิ ศษ พลเอก อภิชาติ เทียบศรไชย และ
ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง อาจารย์วิวัฒน์
ศัลยก�าธร ด�าเนินรายการโดยคุณได้ฤกษ์ หมื่นนาอาน

ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
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เกียรติและถวายความปลอดภัย ราชองครักษ์มี
3 ประเภท คือ ราชองครักษ์ประจ�า และ ราชองครักษ์เวร ทั้ง 2 ประเภทนี้มีวาระปฏิบัติหน้าที่
3 ปี แล้วจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯต่อ
หรือไม่ตามพระราชอัธยาศัย ส่วนราชองครักษ์
พิเศษเป็นได้ตลอดชีวิต การมาเป็นราชองครักษ์
ท�าให้ผมได้เห็นพระองค์ท่านเสด็จไปทุกที่ แม้จะ
เป็นที่ทุรกันดารยากล�าบาก สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ท่านก็ตามเสด็จทุกแห่ง ส่วน
มากท่านจะดูแลเรื่องศิลปาชีพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จะทรงเน้นเรื่องแหล่งน�้า การพัฒนา
ดิน การเพาะปลูก การปศุสัตว์ ฯลฯ สมเด็จพระนางเจ้ า พระบรมราชิ นี น าถท่ า นทอดพระเนตร
เห็นแม่บ้านและเด็ก ๆ ในหมู่บ้านที่ยังไม่มีอะไรท�า
ท่านก็ให้ท�าโครงการศิลปาชีพ โดยทรงน�าครูชาว
บ้านมาสอนชาวบ้านด้วยกัน ให้ผู้หญิงทอผ้า ส่วน
ผูช้ ายก็ให้เรียนแกะสลัก ท�าเครือ่ งเงิน เป็นต้น ส่วน
ภาคใต้ก็สอนท�ากระเป๋าหญ้าลิเภา จะเห็นได้ว่า
พระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ที่ท�าให้ต้อง
ตรากตร�าพระวรกายนั้น เพื่อให้ประชาชนชาวไทย
ทุกคนอยู่ดีกินดี มีสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น

อบรมชาวบ้านเรื่องจะท�าอย่างไรจะปลูกข้าวและ
พัฒนาดินให้ดีขึ้น การเลี้ยงสัตว์ พวกสุกร เป็ด
ไก่ แล้วจัดระบบสหกรณ์ขึ้นมาโดยปลูกฝังความรู้
พื้นฐานให้เขา หลังจากนั้นเข้าสูร่ ะยะที่ 3 เนื่องจาก
ที่ตรงนั้นเป็นป่าเสื่อมโทรม ชาวบ้านบุกรุกป่า เรา
จึงจัดสรรที่ดินให้ชาวบ้านเป็นหมู่บ้านป่าไม้ ใน
เบือ้ งต้ น ก็ส ร้ า งอ่ า งเก็ บ น� า้ ให้ เพราะพระองค์
ท่านทรงด�าริว่า น�้าเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งในการ
เพาะปลูก แล้วสอนชาวบ้านให้ปลูกต้นไม้ พืชผัก
สวนครัว และเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคในครัวเรือน นี่
คือสิ่งที่ผมได้สัมผัสโครงการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตั้งแต่ต้น
เคยมีนักข่าวต่างประเทศทูลถามว่า พระองค์
ท่านเอาชนะคอมมิวนิสต์ได้อย่างไร ทรงตอบว่า
ท่านไม่ได้เอาชนะคอมมิวนิสต์ แต่ทรงเอาชนะ
ความยากจนของประชาชน ด้วยการพัฒนาให้
ชาวบ้านกินดีอยู่ดี ซึง่ คือการเอาชนะความยากจน
ที่ชาวบ้านประสบอยู่
โครงการอันเนื่องจากพระราชด�าริทั้งหมด
ทีท่ รงสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชน มีทั้งหมดมากกว่า 3,000 โครงการ

สร้างความก้าวหน้าแบบคนจน

สิ ่ง ที ่พ ระองค์ ท ่ า นให้ ค วามส� า คั ญ คื อ ทรง
พยายามปลูกฝังให้ประชาชนที่ยากจนสามารถอยู่
ได้ด้วยตนเอง พวกเราคงเคยได้ยินเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งตอนนี้ชาวต่างประเทศหลายสถาบัน
ก�าลังยกย่องอย่างมาก ชาวบ้านที่ใช้ระบบนี้จะไม่
ทุกข์ยากอย่างที่ผา่ นมา ปัจจัยส�าคัญคือการเน้นให้
ประชาชนพึง่ ตนเองได้ จึงมีการสร้างสัมมาอาชีพ
ให้ทุกคนด�ารงอยู่ได้ด้วยตนเอง โดยท่านให้หน่วยงานต่าง ๆ มาอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้าน สร้าง
แหล่งน�้าเพื่อช่วยการเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่
เริ ่ม จากหมู ่ บ ้ า นเล็ ก ๆ ในอ� า เภอสระแก้ ว
อ�าเภอพระนคร อ�าเภอตาพระยา ไม่ได้เริ่มจาก
เงินงบประมาณมากมาย ผมจ�าได้ว่าตอนเราสร้าง
โรงเรียนที่บา้ นคลองทรายเพราะที่น่นั ไม่มโี รงเรียน

ราชองครักษ์พิเศษ

หลั ง จากนั ้น ผมได้ มี โ อกาสมาปฏิ บั ติ ห น้ า ที ่
เป็ น ราชองครั ก ษ์ ป ระจ� า ซึง่ มี ห น้ า ที ่ถ วายพระ
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พระองค์ท่านพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์และ
ให้ทหารกับประชาชนช่วยกันสร้าง จากนั้นพวก
เราก็ชว่ ยกันสร้างธนาคารข้าวให้ชาวบ้านเก็บข้าว
ไว้ใช้ยามที่ปลูกข้าวไม่ได้ ก็มาเบิกจากธนาคารข้าว
แม้กระทั่งคอกหมู คอกเป็ด คอกไก่ ก็ใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทั้งนั้น ซึง่ นับเป็นพื้นฐานที่จะ
ให้แต่ละชุมชนพึ่งตนเองได้ โดยยังไม่เน้นเกษตร
แปลงใหญ่ ตอนนั้นพื้นที่รับผิดชอบใน 3 จังหวัด
กว้ า งมาก คื อ กว่ า สี ่แ สนตารางกิ โ ลเมตร เรา
เน้นช่วยหมู่บ้านทางใต้ของเทือกเขาบรรทัดเป็น
หย่อม ๆ เป็นศูนย์สหกรณ์ ท�าให้ชาวบ้านในหมูบ่ า้ น
อยู่ดีกนิ ดี ต่อจากนัน้ ค่อยขยายออกมาเป็นต�าบล
เป็นอ�าเภอ เป็นจังหวัด พระองค์ท่านทรงท�า ทุก
ภาคในเวลานั้น

“ฟื้นฟูป่า”อีกพระราชกรณียกิจส�าคัญ

เรื่องป่าไม้ พระองค์ท่านทรงเน้นย�้ามาก ทรง
เห็นว่าป่าไม้ถูกท�าลายเป็นอันมาก โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ เวลาทีท่ ัง้ สองพระองค์เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์
แล้ ว ทอดพระเนตรเห็ น ภู เ ขาหั ว โล้ น มากมาย
พระองค์ท่านก็พยายามหาวิธีว่า ท�าอย่างไรจะ
ฟืน้ ฟูปา่ อย่างที่ปราจีนบุรี ราษฎรบุกรุกท�าลายป่า
จนมีปา่ เสื่อมโทรมกระจัดกระจายไปทั่ว ท่านทรงให้
จัดหมูบ่ า้ นป่าไม้ข้นึ โดยก�าหนดให้ท่อี ยูอ่ าศัยคนละ
1 ไร่ และที่ท�ากิน 14 ไร่ รวมแล้วได้คนละ 15
ไร่ ให้มาอยู่รวมกัน และเตรียมน�้าเพื่อชลประทาน
ให้เขา สอนให้รู้จักเพาะปลูก รู้วิธีเตรียมดิน สอน
การปศุสัตว์ ส่วนพื้นที่ที่บุกรุกไปแล้วก็ให้ไปฟื้นฟู
ปลูกป่าทดแทน นี่คือเรื่องป่าไม้ที่ทั้งสองพระองค์
ทรงย�้าทุกครั้งที่เสด็จเยี่ยมประชาชน

โครงการศิลปาชีพ

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนั้นเมื่อ
พระองค์ท่านเสด็จพระราชด�าเนินไปในพื้นที่ต่าง
จังหวัด ผมมักติดตามไปด้วยเสมอ เวลาท่านทรง
งานก็จะทรงให้ราษฎรเข้าเฝ้าเป็นครอบครัว ผม
มีหน้าที่ซักถามชาวบ้านเกี่ยวกับรายได้ประจ�าปี

พระองค์ท่านพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์
และให้ทหารกับประชาชนช่วยกันสร้างธนาคารข้าว..
ยามที่ชาวบ้านปลูกข้าวไม่ได้ ก็มาเบิก..

จากประสบการณ์ ผมพบว่าทางภาคอีสาน แทบไม่
น่าเชื่อว่ารายได้ประจ�าปี เขามีแค่ประมาณ 4,000
บาทเท่านั้นซึ่งน้อยมาก พระองค์ท่านทรงให้ผม
เกลี้ยกล่อมพวกเขาให้เข้ามาท�างานกับศิลปาชีพ
โดยเด็กผู้ชายก็ไปท�าอาชีพแกะสลักหรือเครื่อง
เงิน ส่วนผู้หญิงท่านก็ทรงให้หัดทอผ้าขิด ผ้าไหม
อาชีพต่าง ๆ ที่ท�าส่วนใหญ่ประชาชนก็ซาบซึ้งใน
พระมหากรุณาธิคุณที่ช่วยให้เขามีอาชีพ มีรายได้
เพราะทรงหาตลาดให้ด้วย ท่านทรงแจกงานให้
พวกเขาไปท�าที่บ้าน เมื่อเขาน�ามาถวาย ท่านทรง
รับซื้อโดยใช้พระราชทรัพย์สว่ นพระองค์ เสร็จแล้ว
ก็จะทรงน�าออกจ�าหน่ายในวาระพิเศษต่าง ๆ ใน
ราคาไม่แพง

KING OF KING

เรื ่อ งความประหยั ด ของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยูห่ วั ที่หลายท่านเคยรับฟังมาแล้ว อย่าง
หลอดยาสีฟัน พระองค์ท่านจะรีดจนเป็นแผ่นบาง
คือใช้จนหมด เวลาเสด็จไปนอกสถานที่ เราก็จะ
เห็นพระองค์ทา่ นทรงมีแผนที่ กล้องถ่ายรูป ดินสอ
พระองค์ท่านทรงใช้ดินสอปีละ 12 แท่ง และทรง
ใช้จนกุดหมด
ในการจัดกระบวนรถพระที่นั่งตามเสด็จ ทรง
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
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ทรงเรียกพระราชชนนีอย่างธรรมดาว่า “แม่”
ผู้ทรงอบรมบ่มนิสัย “การให้” ด้วยการตั้งกระป๋องออมสินที่ท่านทรงเรียกว่า
กระป๋องคนจนให้ลูก ๆ หยอดเงินที่เหลือทุกวัน และให้วางแผนว่า
ทุกสิ้นเดือนจะตัดเงิน 10% ของเงินกองนั้นไปช่วยเด็กก�าพร้าและเด็กยากจนอย่างไร
••
ก�าหนดให้สั้น ๆ ประมาณครึ่งหนึ่งของจ�านวนที่จัด
เต็มเท่านั้น นับเป็นตัวอย่างการประหยัดที่พวกเรา
ควรปฏิบัติตาม
ด้านความกตัญญูกตเวทีต่อพระราชชนนีที่
พสกนิกรชาวไทยเรียกขานว่า “สมเด็จย่า” นั้น
เมื่อพระราชชนนีประชวรและประทับอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช พระองค์ท่านก็เสด็จมาทรงเยี่ยม
ทุกวัน ผู้ใกล้ชิดเคยเล่าว่า พระองค์ท่านทรงเข็น
รถให้สมเด็จย่าด้วยพระองค์เอง และในเวลาปกติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงดูแลพระราชชนนีอย่างใกล้ชดิ และท่านทรงเรียกพระราชชนนีหรือสมเด็จย่าของประชาชน อย่างธรรมดาว่า
“แม่” ผู้ทรงอบรมบ่มนิสัย “การให้” ด้วยการ
ตั้งกระป๋องออมสินที่ท่านทรงเรียกว่ากระป๋อง
คนจนให้ลูก ๆ หยอดเงินที่เหลือทุกวัน และให้
วางแผนว่าทุกสิ้นเดือนจะตัดเงิน 10% ของ
เงินกองนั้นไปช่วยเด็กก�าพร้าและเด็กยากจน
อย่างไร
ระหว่างที่ทรงผนวชอยู่วัดบวรฯ พระพี่เลี้ยง
ในการทรงผนวชคือสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จ
พระสังฆราช

พระอัจฉริยภาพอันยิ่งใหญ่

พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ท่ า นทรง
ทศพิธราชธรรมและปกครองประชาชนชาวไทย
ด้วยความเสียสละ เหน็ดเหนื่อยมาตลอดนั้น เรา
อยากทราบว่าท่านมีเวลาผ่อนคลายบ้างไหม มี
เวลาหัวเราะไหม จริง ๆ แล้ว พระองค์ท่านทรง
มีพระอารมณ์ขันเยอะ ผู้ใกล้ชิดจะทราบดี ทรง
เย้าแหย่คนนั้นคนนีบ้ อ่ ย ๆ และท่านทรงพระปรีชาสามารถทรงดนตรีมาก โดยเฉพาะเครื่องเป่า สมัย
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ก่อน ปกติพระองค์ท่านจะทรงดนตรีกับวง อส.ใน
วันศุกร์กับวันอาทิตย์ เวลาพระองค์ท่านทรงแปร
พระราชฐานไปจังหวัดต่าง ๆ ไม่ว่าทางภาคเหนือ
ภาคอีสาน ภาคใต้น้นั ท่านก็มรี บั สั่งให้ราชองครักษ์
ต�ารวจในราชส�านัก หมอและผู้ที่ตามเสด็จ ให้หา
เครื่องดนตรีไว้คนละชิ้น อย่างผมเป่าทรัมเป็ตได้
ตอนเด็ก ๆ ได้เรียนตัวโน้ตดนตรีมาบ้าง บางท่าน
เป่าบาริโทน เป่าทรัมโบนหรือทูบ้าตัวใหญ่ ๆ ที่เขา
แบกกัน แล้วก็กลอง พระองค์ท่านเองทรงเครื่อง
ดนตรีได้ทกุ อย่าง เวลาเล่นท่านจะประทับอยูก่ ลาง
วง จะทรงคอยบอกเสมอว่า คนนี้เล่นผิดคีย์ ตอน
นี้กลองเล่นผิดจังหวะ เป็นต้น
วงดนตรีวงนี้ทรงตั้งชื่อว่า “วงสหายพัฒนา”
มีพระองค์ท่านเป็นพระอาจารย์ มีสมเด็จพระเทพรัตน์เป็นหัวหน้าวง ก็ได้เล่นกันทุกวัน แม้
กระทั่งอยู่กรุงเทพฯ เวลาเสด็จลงที่สวนจิตรลดา
ก่อนออกก�าลังพระวรกายก็จะทรงเพลงแจ๊สก่อน
พระองค์ท่านทรงพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีมาก
ทรงเครื่องดนตรีได้หลายอย่าง เช่น เปียโน กีตาร์
แซกโซโฟน เครื่องดนตรีชิ้นแรกที่ทรงฝึกคือแอกคอร์เดี้ยน ทรงนิพนธ์เพลงได้ตั้งแต่พระชนมายุ
18 พรรษา เพลงแรกคือเพลงแสงเทียน ปัจจุบัน
มีเพลงพระราชนิพนธ์ทั้งหมด 48 เพลง
ด้ า นกี ฬ า ทรงโปรดเรื อ ใบและแบดมิ น ตั น
ทรงเชี่ยวชาญการแล่นเรือใบมากจนเคยแข่งชนะ
ได้เหรียญทองมาแล้ว ทรงท�าเรือใบเองซึ่งต้องใช้
ความมานะพยายามมาก

ยามใดไพร่ฟ้าชาวประชายากจน
ทรงห่วงกังวลดั่งหยาดฝนชโลมผืนหล้า

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เคยกราบบังคมทูล

ถามว่า ทรงเหนื่อยและทรงท้อบ้างไหม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ตรัสว่า “ความจริงมันน่าท้อ
อยู่หรอก บางเรื่องมันน่าท้อแท้ แต่ฉันท้อไม่ได้
เพราะเดิมพันของฉันนั้นสูงเหลือเกิน เดิมพัน
ของฉันคือบ้านเมือง และความสุขของคนไทย
ทั่วประเทศ” แสดงว่าทุกเวลานาทีของพระองค์
ท่ า นนั ้น ภารกิจ ส� า คั ญ ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยูห่ ัวคือการช่วยเหลือประชาชนของท่าน
ในพื้นที่ยากจนและทุรกันดาร

ตามรอยเบื้องยุคลบาท

พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว และสมเด็ จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุ ว งศ์ ทุ ก พระองค์ ท รงงานอย่ า งเสี ย สละ
เพื่อประชาชนคนไทยโดยแท้จริง ซึง่ ผมว่ายาก
นั ก ที ่พ ระมหากษั ต ริ ย ์ พ ระองค์ ใ ดในโลกจะทรง
ท� า ได้ ทรงใช้ เ วลาอั น ยาวนานเสด็ จ ไปตาม
พื้นที่ต่าง ๆ เหนือ อีสาน กลาง ใต้ ตะวันออก
ตะวันตก เพื่อให้ประชาชนได้กินดีอยู่ดี ทรงทุ่มเท
ทุกอย่างทรงยอมเหน็ดเหนื่อยพระวรกายเพียงเพื่อ
เห็นประชาชนมีสภาพความเป็นอยูท่ ่ดี ขี ้นึ พระองค์
ท่านและพระบรมวงศาวงศ์ทกุ พระองค์ไม่ตอ้ งการ
สิ่งตอบแทนใด ๆ เพียงขอให้คนไทยมีความรัก
ความสามัคคีกัน ประคองประเทศชาติของเรา
ให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป
ขณะนี ้ท างรั ฐ สภาที ่ผ มมี โ อกาสเป็ น คณะ
กรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส
ทรงครองราชย์ครบ 70 ปีและสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา
7 รอบ ซึง่ ท่ า นพลเอกเปรม ติ ณ ณสู ล านนท์
ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มาเปิดงาน
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 งานนี้จะมีถึงวันที่
31 ธันวาคม 2559 ก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง
ทั้งหลายไปชมนิทรรศการได้ ในเวลาราชการที่
รัฐสภา ตรงข้ามสวนสัตว์ดุสิต งานนี้เข้าชมได้โดย
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

อาจารย์วิวัฒน์ ศัลยก�าธร

ผมท�างานรับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ได้เห็นสิ่งที่พระองค์ทรงท�า เห็นทั้งการด�ารงชีวิต
และงานที่ทรงท�า พระองค์ท่านทรงท�าเรื่องเล็ก ๆ
ไปดูที่ท�างานพระองค์เป็นเพียงห้องเล็ก ๆ โต๊ะ
ท�างานก็ไม่มี ทรงนั่งกับพื้น เสด็จพระราชด�าเนิน
ที่ไหนก็ทรงพกแต่ดินสอและแผนที่ มีผ้าเช็ดหน้า
ผืนหนึ่ง ไม่ใช้กระดาษทิชชู ในแผนที่มีค�าอธิบาย
ทุกอย่าง ชาวบ้านมีปัญหาอะไร เช่น ภาคเหนือมี
ปัญหาเรื่องฝิ่น เรื่องท�าลายป่า ภาคอีสานมีเรื่อง
ภัยแล้ง ท�าลายป่า ภาคกลางท�าลายป่า ภาคตะวันออกแห้งแล้ง
ผมท�าหน้าที่จดบันทึกว่า ท่านเสด็จที่ไหน รับสั่ง
กับใคร ใจความว่าอย่างไร หน่วยงานนี้ตั้งขึ้นสมัย
ท่านพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกฯใหม่ ๆ ท่าน
เห็นพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จฯไปทรงงานและทรงใช้เงิน
ส่วนพระองค์ สมัยนั้นยังไม่มีส�านักงานโครงการ
ในพระราชด�าริ มีแต่กองวางแผนเตรียมพร้อม
ด้านเศรษฐกิจ เป็นกองเล็ก ๆ ในสภาพัฒน์ ปีนั้น
ประมาณปี 2519 ปี 2525
ผมท�างานในพื้นที่ชายแดน อ�าเภอตาพระยา
พื้นที่ใหญ่มาก และมีโครงการพระราชด�าริบุกเบิก
มากที่สุด พระองค์ทรงทราบถึงปัญหาความมั่นคง
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

•
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Geographics) แปลเป็นไทยง่ายๆว่าประเทศเรา
มั่งคั่งและอยูใ่ นจุดยุทธศาสตร์ ใครๆในโลกก็อยาก
ได้ เขาล่าพวกเราจนเสียดินแดนตั้ง 14 ครั้ง ก็อยู่
มาได้ตามวิถีแบบไทยๆ

ปี 2540-2541 ประกาศชัดมาก
เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ระดับนานาชาติ คือ มีที่มาตั้งแต่ระบบเศรษฐกิจ
แบบที่ 2 เกิดมาในโลก ซึ่งคาร์ล มาร์กซ์ และเฟดเดอร์รกิ เขียนเศรษฐกิจชุมชนขึ้นเป็นเล่มแรกของ
โลกชื่อ “คอมมิวนิสต์ เมนิเฟสโต้” (Communinist
Manifesto) ทั่วโลกเริ่มท�าตาม เยอรมันท�าตาม
ส�าเร็จ รัสเซียก็ท�าส�าเร็จ จีนก็ท�าส�าเร็จ เขาปฏิวตั ิ
เปลี่ยนแปลงประเทศ ลามมาจนถึงเกาหลีเหนือ
แล้วเวียตนาม ซึ่งตามทฤษฎีโดมิโน่ปี 2525 เรา
ต้องเป็นคอมมิวนิสต์ แต่พระองค์ท่านบอกว่าเรา
เป็นไม่ได้ทั้ง 2 ระบบ เราเป็นแบบทุนนิยมก็ไม่ได้
เสรีประชาธิปไตยแบบอังกฤษเราก็เป็นไม่ได้ ตราบ
ที่เมืองไทยยังมีคนจนอยูม่ ากมาย ถ้าท้องยังหิว ลูก
ไม่มอี ะไรกิน อย่ามาพูดเรื่องประชาธิปไตย ท่านจึง
พัฒนาประเทศโดยท�าให้คนไม่อดก่อน จึงได้เริ่ม
ท�างานมาตั้งแต่สมัยพลเอกเปรม ก็เกิดส�านักงาน
คพร.คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด�าริ
เราต้ อ งสร้ า งระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมที ่
เหมาะกับคนไทยซึ่งทรงใช้วา่ ระบบแบบคนจน การ
ปกครองก็แบบคนจน เศรษฐกิจแบบคนจนนี่แหละ
ที่ท�าให้เรามั่งคัง่ ที่จริงเราก็มั่งคั่งพอสมควร เรา
ไม่ได้จน พระองค์ท่านเคยรับสั่งให้สัมภาษณ์ผู้สื่อ
ข่าวหนังสือเนชั่นแนล จีออกราฟฟิกส์ (Nationnal
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เราคิดอะไร

พระองค์ ท ่ า นทรงเอามาแปลงเป็ น ทฤษฎี
ใหม่ 10 กว่าทฤษฎี พัฒนามาเรื่อย ๆ จนเป็น 20
กว่าทฤษฎี คนเข้าใจว่าเป็นทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับ
การเกษตรเท่านั้น ที่จริงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกอาชีพ รับสั่งบันทึกไว้ชัดเจนว่า
“โดยเฉพาะนักวิชาการ และนักบริหารต้องรู้
วิชาเศรษฐกิจพอเพียง ก็ถา้ ทั้ง 2 กลุม่ นี้ไม่เข้าใจ
ก็จะไปลอกปรัชญาเศรษฐกิจการค้าและปรัชญา
เศรษฐกิจชุมชนที่เกิดในเยอรมัน อังกฤษ แล้ว
เราเป็นอังกฤษ เป็นเยอรมันได้ทไี่ หนเล่า เพราะ
เราไม่ใช่ วิธีคิดของเราก็ไม่ใช่ วัฒนธรรมเราก็
ไม่ใช่ ภูมิศาสตร์ก็ไม่ใช่
ทรงอธิบายว่า เราต้องท� าให้เหมาะสมกับ
ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์บ้านเรา อากาศบ้านเรา
มันร้อนชื้น มันมีหิมะตกซะเมื่อไหร่ และสังคมไทย
ไม่ใช่สังคมอังกฤษเยอรมัน เราไม่มีวัฒนธรรมที่
เหมือนเขาเลย แล้วเราไปลอกระบบการเมือง
ระบบเศรษฐกิจที่วัดด้วย จีดีพี.(GDP) วัดด้วย
เงิน ไปลอกวัฒนธรรมเขามา วัฒนธรรมของเรา
มันเป็นแบบโฮมสเตย์ ฟรีอ๊อฟชาร์จ (homestay
free of charge) ใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ
หาที่อยู่ปูเสื่อเลี้ยงดูจนอิ่มหน�าส�าราญ เช้ายังห่อ
ข้าวให้เดินทางไปอีก แล้วไม่คดิ ตังค์ เราเป็นอย่าง
นี้มาเป็นพันปีแล้ว
พอไปต่างประเทศเห็นเขาขึ้นป้าย Bed and
Breakfast ก็ไปทึ่งเขา ก่อนเข้านอนเขาจะถาม
พรุ่งนี้จะกินอะไรก็ท�าให้กิน เช้าขึ้นมาเขาก็ส่งบิล
ค่าอาหารและที่พักให้เราจ่าย พวกเราไปเห็นเขา
ท�าแล้วได้ตังค์ก็อยากท�าบ้าง เพราะชื่นชมศรัทธา
ชาวยุโรปคนฝรั่งจนงมงาย เห็นเขาเปิดบ้านให้คน

ท่านนายกฯสั่งแล้วสั่งอีก คนก็ไม่ค่อยท�าตาม ท่านก็โมโห ด่าไปเรื่อย บ่นไปด่าไป
ผมนั่งประชุมกับท่านหลายรอบแล้ว คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินก็ท่านนี่แหละตั้งผมเอง
ท่านก็บ่นว่าท�าอย่างไรจะช่วยคนทั้งประเทศ ตามที่พระองค์ท่านทรงท�าให้ดู...
••
พักหาสตางค์ แล้วเราก็ไปบ้าท�าโฮมสเตย์บ้าบอ
คอแตกกัน ทุกรัฐบาลส่งเสริมชาวบ้านให้ท�าลาย
ว้ฒนธรรม “การให้” ของเรา จากที่เคยให้ที่พัก
ฟรี อาหารฟรี ป่วยไข้รกั ษาฟรี ทุกชุมชนเขามีหมอ
ประจ�าหมู่บ้านดูแลฟรี ไม่เคยคิดสตางค์ แต่รัฐ
ส่งเสริมให้เขาบ้าเงิน แล้วเรียกมันว่าความเจริญ
อันนี้เป็นความเขลาที่สุด เป็นความงมงายฝรั่ง
อย่างที่สุดแล้ว
ความกังวลที่พระองค์ท่านเพียรบอก เพียร
ท�าให้ดู แต่รัฐบาลหลัง ๆ ในระยะสิบกว่าปีมานี้
ไม่ยอมท�าตามพระองค์ท่าน เช่น ไปจ้างฝรั่งมา
วิเคราะห์เศรษฐกิจไทย จ่ายค่าพูดให้ช่วั โมงละเป็น
สิบ ๆ ล้าน เขาหลงว่าเงินเป็นใหญ่ พอเอาเงินเป็น
ใหญ่มันก็ท�าลายคน ท�าลายป่า ท�าลายดิน ท�าลาย
น�้า เพื่อให้ประเทศนี้มีตัวเลขรวยขึ้น ๆ ซึง่ ไม่ใช่
พระราชด�าริ

ฝรั่ง สรณัง คัจฉามิ

จนน� า เอาไปล้ อ เล่ น กั น ปากก็ ก ล่ า วพุ ท ธั ง
ธัมมัง สังฆัง สรณัง คัจฉามิ เอาเข้าจริงสมองมัน
สั่งว่า ฝรั่ง สรณัง คัจฉามิ พระเจ้าแผ่นดินองค์
นีไ้ ม่เคยเห็นด้วยกับวิธีนี้ ทรงเตือนมาตลอดทุก
ครั้งที่มีโอกาสว่าอย่าเดินตามฝรั่ง อย่าเอาแต่
ต�ารา ให้ท�าแบบคนจน แบบอะลุ่มอล่วยกัน มี
สามัคคีธรรม อดทน ต้องไม่พูดมาก และต้อง
ไม่ทะเลาะกัน และพระองค์ท่านก็ทรงท�าให้ดูเป็น
ตัวอย่าง เช่น เสด็จพระราชด�าเนินขึ้นดอย ผมมี
โอกาสพบลูกหลานชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ที่เคยร่วมโต๊ะ
เสวย ในสมัยโน้นเขาเล่าว่าพระองค์ทา่ นทรงท�าตัว
เล็ก ๆ ง่าย ๆ ชาวบ้านเอาม้าให้ขี่ ท่านก็ขี่ม้า ให้ท�า
อะไรก็ทา� คือไม่มฟี อร์มว่าข้าใหญ่ กษัตริยอ์ งค์น้ไี ม่
เคยนึกว่าท่านใหญ่โตอะไร
ผมเคยท�าแผนถวายตามที่ท่านทรงก�าหนด

ให้ท�าศูนย์ศึกษา 20 แห่งทั่วประเทศ ผมดูแล
อยู่ 4 แห่ง แห่งสุดท้ายคือศูนย์ศึกษาชะอ�า ผม
เขียนแผนเอง บันทึกพระราชด�าริเองแล้วระดมผู้
รู้มาเขียนแผนที่จะท�าศูนย์ศึกษาถวาย และท�าผิด
มหันต์ ตีความที่เราหลงเชื่อฝรั่ง ฟังพระราชด�าริ
ปั ๊ บ ก็ ท� า แผนออกมาเป็ น ฝรั ่ง โดยเอาตลาดน� า
เอาเงิ น น� า ไม่ ไ ด้ เ อาอาหาร อากาศน� า ขณะ
ที พ่ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว เวลาทรงงาน
พระองค์ท่านมีหลัก 4 ประการเพื่อให้ร่างกาย
มนุษย์อยู่ได้ 1.ต้องมีอากาศบริสุทธิ์ ก็ป่านี่แหละ
ทีท่ า่ นพยายามท�ามาตลอดด้วยการปลูกต้นไม้ผลิต
อากาศ ปรับความชื้นสัมพัทธ์ให้เย็นสบาย ทรงท�า
เรื่องป่า 3 อย่างให้ประโยชน์ 4 อย่าง ทุกที่ ผม
ไปท�างานที่ไหนผมก็เริ่มปลูกป่าก่อน 2. ท�าอย่างไร
ให้ในป่ามีของกินให้พอ มีต้นไม้ก็มีอากาศบริสุทธิ์มี
ออกซิเจน มีความเย็นพอมีระบบนิเวศสมบูรณ์ แค่
มองก็สบายใจแล้ว อาหารตาก็เกิด อาหารปอดก็
มี มีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ 3.มีที่ซุกหัวนอน
4.มีของใช้พอทีจ่ ะด�ารงชีวิตได้ นีค่ ือขัน้ พืน้ ฐาน
ที่ท�าให้อยู่รอด สุดท้ายต้องท�าให้คนทั้งแผ่นดินนี้
70 ล้านคน ไม่ว่าไทยหรือต่างประเทศที่เข้ามา
อาศั ย พระบรมโพธิ ส มภารต้ อ งมี กิ น มี ใ ช้ และ
มีสภาพแวดล้อมบริสุทธิ์ทั้งแผ่นดิน
งานของพระองค์ท่านไม่มีใครร่วมมือท�า มี
แต่ท่านนายกฯที่สั่งแล้วสั่งอีก คนก็ไม่ค่อยท�าตาม
ท่านนายกฯ ก็โมโห ด่าไปเรื่อย บ่นไปด่าไป ผม
นั่งประชุมกับท่านหลายรอบแล้ว คณะกรรมการ
ปฏิรูปที่ดินก็ท่านนี่แหละตั้งผมเอง ท่านก็บ่นว่าท�า
อย่างไรจะช่วยคนทั้งประเทศ ตามที่พระองค์ท่าน
ทรงท�าให้ดู ตัง้ แต่เรามีรัฐบาลมา นอกจากท่าน
ประยุทธ์แล้ว คนที่ทุ่มเทอีกคนก็พลเอกเปรม คน
อื่น ๆ ไม่ค่อยเอาถ่าน ผมไม่ได้ตั้งใจนินทา แค่เล่า
ความจริงให้ฟัง ท�าให้ผมเกิดแนวคิดว่า ถ้าเราไม่
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
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ศาสตราจารย์ ดร.ปีเตอร์ บู๊ธ รอย สนใจปรัชญานี้มาสิบกว่าปีแล้ว เขาตระเวนดูงาน
ศึกษาอยู่ประเทศไทยกว่าสิบปีเพื่อจะเปิดหลักสูตรในมหาวิทยาลัยของเขาในแคนาดา
เป็นมหาวิทยาลัยโด่งดังระดับ 10 ของโลก เขาเปิดสอนหลักสูตรการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยใช้ปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
••
ท�าแล้วใครจะท�า เราว่าเราจงรักภักดีแต่เราไม่ท�า
ตามพระองค์ท่าน เราเชื่อฝรั่งมากกว่า ที่ส�าคัญ
คือพวกเราไม่เคยเชื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
อย่างจริงจังถึงขั้นเอามาใส่ใจ และท�าให้เกิดทั้ง
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรมให้จริง

ทรงท�าองค์เหมือนคนเล็ก ๆ ธรรมดา

ผมตามเสด็ จ มาตลอดชี วิ ต ราชการผม ไม่
เคยเห็นท่านทรงแสดงอาการไม่พอพระทัยแม้แต่
เสี้ยวเดียว ตอนผมถวายรายงาน พระองค์ท่าน
ทรงรับฟัง ผมเผลอตัวเถียงพระองค์ท่านเป็นเวลา
ครึ่งชั่วโมง อาการที่ท่านฟังเราเถียงนั้น ท่านสน
พระทัยอยากรู้มากโดยไม่ได้มีอาการแบบกษัตริย์
กับเด็กทีไ่ ม่ต้องทรงรอให้เราพูดจบก็ได้ แค่ท่าน
สั่ง เราก็พร้อมปฏิบัติตาม ท่านไม่ทรงแสดงให้เรา
รู้สึกว่าท่านทรงอ�านาจ ท่านทรงฟังจนเราอธิบาย
เสร็จแล้วตรัสว่า ถ้าเป็นอย่างนั้นแปลว่าแนวพระ
ราชาด�าริไม่ได้เรื่อง ท�าแล้วไม่ได้ผล เช่น เรื่องป่า 3
อย่างประโยชน์ 4 อย่างกับทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่ผม
เถียงพระองค์ทา่ นว่ามุสลิมเลี้ยงสัตว์ เราก็วางแผน
ท�าทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ให้ และก็ท�าโรงรับน�้านมให้
แล้วก็ไปติดต่อบริษัทมาท�า ชาวบ้านพึงพอใจมาก
ท่านบอกว่าไม่ใช่แนวพระราชาองค์นี้ด�าริ เพราะ
ถ้าไม่มปี า่ อีกไม่นานทุง่ หญ้าก็แห้งแล้ง วัวก็ไม่มนี ม
มันก็อยู่ไม่ได้ เพราะฉะนั้นป่าส�าคัญกว่า ถ้าท�าทุ่ง
หญ้า ป่าก็หมด ซึ่งก็จริงของพระองค์ท่าน แต่เรา
เองคิดไม่ถึง มัวแต่เอามาร์เก็ตติ้งน�า จะท�าอะไร
ต้องศึกษาตลาดให้ดีก่อน
อีกตัวอย่างหนึ่ง หมู่บ้านหนึ่งเป็นตลาดใหญ่มี
โรงงานสับปะรดส่งออก เราส�ารวจดินพบว่าเหมาะ
ที่สุดที่จะปลูกสับปะรด เราก็เตรียมส่งเสริมการ
ปลูกสับปะรด ป่าก็แบ่งเอาไว้ แต่พระองค์ท่าน
24
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เราคิดอะไร

ตรัสว่า ถ้าปลูกสับปะรดแล้วหวังก�าไรเป็นเงินก็
แปลว่ า ต้ อ งเอาเงิ น จากผลก� า ไรสั บ ปะรดไปซื ้อ
ข้าวจากอ�าเภออื่นมา ต้องเผาน�้ามัน พึ่งรถยนต์
พึ่งรถบรรทุกเมื่อถนนขาด หรือน�้ามันขึ้นราคา
ชาวบ้านจะเสี่ยงต่อการไม่มีอะไรจะกิน เพราะ
ถึ ง ไงคนไทยก็ กิ น ข้ า ว ผมทู ล ว่ า ไม่ ไ ด้ ข ้ า พระพุทธเจ้าเดินส�ารวจแล้ว ผู้เชี่ยวชาญส�ารวจแล้ว
ดินที่นั่นไม่อุ้มน�้า ปลูกข้าวไม่ได้ ท่านตรัสว่าข้าว
เป็นหญ้าชนิดหนึ่ง เอาน�้าเข้านาให้เขาปลูกข้าว
ไม่ต้องหาตลาด ไม่ต้องเดินขบวน เพราะข้าวปลูก
ไว้กิน ตั้งเครื่องสีข้าวไว้ในบ้าน เป็นโรงสี เศษข้าว
กระเด็นมาก็เลี้ยงไก่หรือเอาไปเลี้ยงปลาจะได้กนิ ไข่
กินไก่ กินปลาเบ็ดเสร็จ ผมฟังแล้วอุทานในใจว่านี่
คือบ้านเราตอนเด็ก ๆ พ่อแม่เราท�ามาอย่างนี้ เขา
จึงอยูม่ าได้ รักษาอารยธรรมได้เป็นพัน ๆ ปี แต่เรา
ว่ามันเชย มันจน ที่จริงมันไม่จน

เศรษฐกิจแบบตาโต

พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ทรงเรี ย ก
เศรษฐกิจแบบนี้ว่า “เศรษฐกิจตาโต” คือพ่อค้า
นักการค้าเห็นอะไรก็ตาโต มันอยากได้ไปหมด
เพราะอยากรวย ทรงตั้งชื่อ เศรษฐกิจการค้าเสรี
ว่า เศรษฐกิจตาโต ท่านไม่ได้ว่าไม่ดี มันดี มัน
กระตุ้นให้คนอยากรวย คนก็ขยัน ก็ไม่ใช่เรื่องเลว
ขยันก็ทา� ให้รวย แต่ทกุ เรื่องมันมีจดุ อ่อน อีกขั้วหนึ่ง
ทรงเรียกว่าเศรษฐกิจสมัยหิน คือ เศรษฐกิจชุมชน
ที่ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก เหลือก็
เอาไว้ขาย ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยหินแล้ว แต่ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ เศรษฐกิจสุดโต่งสองขั้ว
มันเป็นความพอดีกบั ไทยซึ่งเป็นประเทศมั่งคัง่ (Our
country is rich and strategic.)
ความรู ้ เ รื ่อ งเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง คุ ณ ธรรม

ของความพอเพียงคืออะไร เขาค้นหากันในระดับ
โลก เช่น ศาสตราจารย์ ดร.ปีเตอร์ บู๊ธ รอย
สนใจปรั ช ญานี ้ม าสิ บ กว่ า ปี แ ล้ ว เขาตระเวนดู
งาน ศึกษาอยู่ประเทศไทยกว่าสิบปีเพื่อจะเปิด
หลักสูตรในมหาวิทยาลัยของเขาในแคนาดา เป็น
มหาวิทยาลัยโด่งดังระดับ 10 ของโลก เขาเปิดสอน
หลักสูตรการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้ปรัชญาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไทย เขาใช้เวลา
ในการศึกษาวิจัยและค้นพบว่าพวกเรานี่แหละมี
จิตวิญญาณของความพอเพียง

คนเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่

เทคนิคท�าฝนหลวง

พระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้ แม้ใจจะรู้สึกว่า
เป็นคนเล็กๆ แต่ท่านเกิดเมืองใหญ่ เกิดที่อเมริกา
ท่านเรียนและโตที่สวิตเซอร์แลนด์ท่ที ่วั โลกยอมรับ
ในความเป็นกลาง ตอนเด็กท่านเรียนที่เมืองไทย
แต่ส่วนใหญ่ท่านอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ ท่านมีเพื่อน
ทั่วโลก ทรงพูดได้หลายภาษา ผูน้ า� โลกคอมมิวนิสต์
ก็สนิทกับท่าน ผู้น�าโลกเสรีก็สนิทกับพระองค์ท่าน
เยอรมั น ซึ่ง ถือ เป็ น ต้ น ก� า เนิ ด ของคอมมิ ว นิ ส ต์
โลก เมื อ งไทยยัง เอาต� า ราเล่ ม แรกของเขามา
สร้างโครงการพัฒนาชุมชนของมหาดไทย เพราะ
ต้องการให้ชุมชนมั่นคงแข็งแรง แต่ท�าไม่ส�าเร็จ
เพราะโครงการนี้มีแต่คนอยากเป็นขุนนาง อยาก
เป็นใหญ่เป็นโต ไม่มีใครอยากเป็นนักพัฒนา ไม่ได้
อยากพัฒนาชนบทจริง ๆ
เรื่องราวเหล่านี้ไม่พ้นพระเนตรพระกรรณ
พระองค์ท่านทรงศึกษา อ่านอย่างจริงจังโดยเฉพาะเรือ่ งดินที่ทรงเห็นว่าอยูใ่ นภาวะวิกฤต และ
การขาดแคลนน�้า ขาดอากาศก็เกิดจากดินเสื่อม
ป่าหมด ความชุ่มชื้นไม่มี มนุษย์ก็ต้องอดตาย ทรง
อ่านงานวิจัยดินต่างระดับโลก แล้วรับสั่งให้พวก
เราทดลองท�ากับมือ ทรงอธิบายจนได้รางวัลระดับ
หนึ่งของโลก ท่านทราบไหมว่า โลกเขาประกาศ
วิกฤตเรื่องดิน ก�าหนดวันฟื้นฟูดินของโลก ตรงกับ
วันเกิดของพระมหากษัตริยเ์ รา เขาเรียกวันดินโลก
ปีนี้เป็นปีดินโลก เขายกย่องท่านทั่วโลก

ส่วนเรื่องฝนหลวง พระองค์ท่านทรงทดลอง
ทรงคิดจนทรงได้รับรางวัลที่ 1 ในโลก นอกจาก
รางวัลแล้วยังได้ลิขสิทธิ์ทางปัญญา
มีเทคนิคง่าย ๆ คือเอาน�้าแข็งแห้งขึ้นไปโปรย
ใส่เมฆที่มีความชื้นพอเหมาะ เอาเมฆ 2 ก้อนมา
ประกบกันเหมือนแซนด์วิชโดยใช้เรื่องข้างบนตัว
ข้างล่างตัว ตอนแรกทรงใช้ว่าเลี้ยงเมฆให้อ้วน
ก่อนแล้วค่อยโจมตีให้ตกลงมาเป็นฝน โดยค�านวณ
ทิศทางไว้แล้วว่าจะให้เมฆตกที่จุดเก็บน�้าไหน เช่น
ให้ตกเหนือเขื่อน เป็นต้น เรามีพฒ
ั นาการเรื่องนี้มา
นาน เราเคยบันทึกเรื่องนี้ไว้ท่ศี นู ย์ภมู ริ กั ธรรมชาติ
ท่านไปเที่ยวดูก็ได้ว่ากระบวนการกวนเมฆให้อ้วน
แล้วกวนให้ตกมาเป็นฝนนั้นอย่างไร ที่ต้นน�้ามี
ระบบเก็บกักน�า้ บนภูเขา ทั้งในแบบของฝาย เขื่อน
เปียก จนถึงเขื่อนขนาดใหญ่ กลางและขนาดเล็ก
เทคนิคการจัดการน�้าด้วยเทคโนโลยีที่ท่านคิดขึ้น
เองจะสามารถเก็บกักน�้าไว้ได้ได้ดีกว่าของฝรั่งถึง
5 เท่าด้วยงบที่ไม่ตา่ งกันมากมาย แต่เสียดายเหลือ
เกินที่กว่าสองร้อยมหาวิทยาลัยบ้านเราไม่ศึกษา
และทดลองท�าจริงจัง สามหมื่นกว่าโรงเรียนก็ไม่
เรียนเรื่องนี้อย่างจริงจัง ให้เด็กเพียงท่องจ�า การ
ท่องเป็น passive learning คือ จ�าได้ไม่เกิน 3
เดือนก็จะเหลือที่จ�าได้ไม่เกิน 5% เขาทดลองกัน
มาหมดแล้ว
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อยู่ 6-7 คน ตอนนั้นมืดแล้วแต่ท่านไปดูบ้านกับ
อุตสาหกรรมแย่งน�้ากัน เรามีเขื่อนอยู่ 2 แห่ง
ตอนล่างนี่ห้วยตะแปดจุ 4 ล้านคิว ส่วนข้างบนนี่
กลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ไปกว้านซื้อที่หมดเลย ฝนตก
เมื่อไหร่มันเก็บไว้หมด น�้าไม่ลงอ่างเลย ชาวบ้าน
ข้างล่างไม่มนี า้� ใช้ ท่านก็ไปดึงน�า้ จากชลประทานที่
ไกลออกไป 8 กม.มาให้ชาวบ้าน ทีน้พี อมันแล้งมาก
ข้างบนก็ไม่มีน�้า กลุ่มธุรกิจเขามาขอใช้ด้วย ท่าน
ไม่ทรงอนุญาต ท่านตรัสว่าคนไทยเหมือนเป็นพี่เป็น
น้องกันทั้งนั้น พระองค์ท่านเป็นพ่อ ทุกคนเป็นลูก
แต่ลูกคนโตร�า่ รวยแข็งแรงดีแล้วยังมาแย่งน้อง
มารังแกน้อง ต้องถูกลงโทษ ท่านจึงไม่ให้ ต้องไป
หาเอาเอง นี่แหละท่านทรงเข้าใจมากๆเลย ท่าน
จึงเข้าถึงประชาชน

ทรงตั้งโรงเรียนไกลกังวล

สิ ่ง ที ่พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว เพี ย ร
สอนนั้น ท่านต้องทรงลุกขึ้นมาเป็นครูเองก่อนจะ
ประชวรเข้าโรงพยาบาล ท่านตั้งโรงเรียนไกลกังวล
ทรงสอนเอง พาเด็กไปคลุกคลีลงมือท�า เรียกว่า
รุกเข้าหาปัญหา หรือเอาปัญหา เอาสถานการณ์
นัน้ ลงมาเป็นฐานให้ได้เรียนและลงมือท�า ซึ่งวิธี
นี้เรียกว่า active learning ฝรั่งเขามีวิจัยกันมา
ซึง่ กระบวนการนี่พระองค์ท่านทรงท�ามาก่อนแล้ว
ฝรั่งเรียกวิธีการนี้ว่า situation based learning
หรือ SBL ที่คนไทยใช้สอนมาเป็นพันปีแล้ว เพียง
แต่ว่าพอไม่เรียกเป็นภาษาฝรั่ง คนไทยเลยไม่เอา
พอเรียกเป็น SBL เดี๋ยวนี้การปฏิรูปการศึกษาก็
ขานรับ แต่ถา้ บอกว่านี่เป็นแบบที่พอ่ แม่เราท�า ไม่มี
ใครเอา แต่พอเป็น SBL ก็เอาไว้กอ่ น กลัวว่าถ้าไม่รู้
แล้วจะเชย

กุฏิวัดญาณสังวราราม

อยากจะชวนท่านคิดว่าตั้งแต่วันแรกจนถึง
วันนี้ที่พระองค์ทรงใช้ค�าว่า “จะครองแผ่นดินโดย
ธรรม” และเคยตรัสกับพวกเราที่ตามเสด็จว่า
แซยิด หมายถึงอายุ 60 เกษียณแล้วจะไปบวช
ช่วยสร้างกุฏิให้หน่อย พวกเราก็ไปสร้างกุฏิถวาย
ให้ทว่ี ัดญาณสังวรารามเสร็จตัง้ แต่พระชนมายุ 59
แต่วา่ วันนี้กย็ งั ต้องทรงงานอยูท่ ้งั ๆ ที่ทรงประชวร
ถ้าคนไทยยังไม่สา� นึกอีก พูดภาษาชาวบ้านคือท่าน
อยากลาออก อยากบวช จนสร้างกุฏิไว้เรียบร้อย
แล้ว ก็ไม่ได้บวช จนสมเด็จพระญาณสังวรก็ไม่
อยู่แล้ว ทรงมีพระชนมายุขนาดนี้ พวกเราก็ยังไม่
ทุม่ เทท�าตามค�าสอนของพระองค์ทา่ น โลกก�าลังจะ
เผชิญวิกฤตรุนแรง ทรงเตือนมานานแล้ว ทรงส่ง
สคส.เตือนพวกเราตลอด ทรงท�าสารพัด แต่พวก
เราก็ยงั หลงเดินตามฝรัง่ ไปสูห่ ายนะ ขอฝากให้เอา
เรื่องนี้ไปคิดให้หนักขึ้น และเพื่อให้มีพลังใจยิ่งขึ้น
อยากชวนพวกท่านไปดูกุฏิของพระองค์ท่านที่ท�า
เสร็จแล้วแต่ยงั ร้างอยู่ ช่วยกันไปดู และบอกต่อว่า
ประเทศนี้ต้องเดินตามรอยพระองค์

วงหัดดนตรี

พระองค์ท่านอยากให้ชวนกันพัฒนา ต้อง
เข้าใจว่าในประเทศเรามีประมาณ 80,000 กว่า
ชุมชน ถ้าจะพัฒนาแต่ละชุมชน เราก็ต้องเข้าใจ
ตัวเอง เข้าใจเพื่อนร่วมชุมชน นักพัฒนาต้องเข้าใจ
คน พระองค์ท่านทรงบอกว่าต้องรอบรู้ รู้รอบ
รอบคอบ ระมัดระวังในการพัฒนา ดูค�าที่ทรงใช้
ทรงละเอียดมากเลย แม้แต่เพลง นักดนตรีท่ไี ปหัด
เป่าด้วยกันในวงหัสดนตรีของโรงเรียนวชิราวุธก็
เป็นหัสดนตรี ส่วนพวกที่เล่นไม่คอ่ ยเป็น ทรงเรียก
ว่าวงหัดดนตรี เพราะท่านแค่ฟัง ท่านแยกเสียง
ออกได้หมด แม้แต่ใจคนท่านก็แยกออก เหมือนเรา
คบเพื่อน เราแยกใจเพื่อน ๆ ได้ว่าคนนี้คนนั้นเป็น
อย่างนี้อย่างนั้น ทั้งหมู่บ้านแหละ แต่ละคนคิดไม่
เหมือนกันหรอก ต้องเข้าถึงใจเขาก่อน
ผมถามง่าย ๆ กษัตริย์องค์ไหนในโลกมีคน
จงรักภักดีมากเท่ากษัตริย์ไทยองค์นี้ไหม ผมว่า
ไม่มี หรืออาจจะมีแต่ผมไม่ทราบ ยังไม่มขี อ้ มูลถาม
ว่าท�าไมคนเข้าใจท่าน ก็เพราะท่านเข้าใจคน ท่าน
เข้าใจลูก ๆ ท่านเคยรับสั่งกับพวกเราที่ตามเสด็จ
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ไม่ว่าจะเจอกับกฎหมายบ้านเมือง หรือกฎหมายสงฆ์
ท่านโพธิรักษ์พร้อมเสมอที่จะเผชิญ
โดยไม่สร้างความล�าบากยุ่งยากให้ใครต่อใครแม้แต่น้อย...
ไม่ได้ระดมพระ ระดมลูกศิษย์
ไม่ได้ขนรถแบ็กโฮเอามาท�าบังเกอร์...

นานาทัศนะมุมมองระหว่างคดี
สันติอโศก VS ธรรมกาย
มี ค� า ถามจากสั ง คมอย่ า งส� า คั ญ ว่ า ท� า ไม
คดีธรรมกายทีก่ ่อให้เกิดวิกฤตศาสนา มหาเถร
สมาคมกลับพากันนิง่ เฉย แบบธุระไม่ใช่ มิหน�า
ซ�้ า กลั บ มี พ ระจากทั ่ว ประเทศหลายหมื ่น รู ป
(ตามค�า โฆษณาของวัด ธรรมกาย) เดิ น ทาง
มาให้กา� ลังใจธัมมชโยอย่างไม่ขาดสาย ดร.เจิมศักดิ์
ปิ่นทอง ได้อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
เป็นเพราะว่า

ทั้งพรรคการเมืองและธรรมกาย ต่างมีการ
สร้างเครือข่าย หว่านผลประโยชน์ เพื่อขยาย
อาณาจั ก ร อิ ท ธิ พ ล และใช้ เ ครื อ ข่ า ยนั ้น เพื ่อ
ประโยชน์ทางการเมือง พรรคการเมืองหว่านเงิน
ลงไปสูห่ วั คะแนน ชุมชน หมูบ่ า้ น นโยบายประชานิยม ระบบอุปถัมภ์
ส่ ว นธรรมกาย จั ด ตั ้ง ฐานมวลชนเครื อ ข่ายโดยการสนับสนุนพระในต่างจังหวัด วัดใน
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ชนบท จ่ายเงินให้ร่วมกิจกรรม จัดตั้งวัดสาขา
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ครอบง�าชมรม
พุ ท ธฯ แทรกซึม อิง อาศั ย อ�า นาจรั ฐ ในยุ ค
ระบอบทักษิณ ผ่านกระทรวงศึกษาฯ+มหาดไทย
ทั้งการศึกษาดูงาน การอบรมพระพุทธศาสนา การ
จัดกิจกรรมที่วัดพระธรรมกาย (น.ส.พ. แนวหน้า
๒๐ มิ.ย.๕๙)

ไม่ใช่ภิกษุ และให้กรมศาสนาแจ้งแก่พระภิกษุ
สามเณรทั่วราชอาณาจักรมิให้คบหาสมาคมหรือให้
ความร่วมมือใด ๆ เพือ่ ไม่ให้ตกเป็นเครือ่ งมือบ่อน
ท�าลายพุทธศาสนาและความมั่นคงของประเทศ

“พระพยอม” แนะ “ธรรมกาย”
ให้ยอมอย่าง “สันติอโศก” เคยยอม

ส่ ว นคดี ส ัน ติ อ โศกนั ้น มี ก ารระดมเจ้ า คณะ
จังหวัด และเจ้าคณะภาค ทั้งธรรมยุตและมหานิกาย
ทั่วประเทศ (เมื่อ ๒๔ พ.ค. ๒๕๓๒) มาท�าสังฆกรรม
ร่วมกันเพื่อท�าการพิพากษา (ลับหลัง) พระโพธิรกั ษ์
ว่า ได้ประพฤติสอ่ เจตนาท�าลายศาสนาให้วิปริต คือ
ท�าวิปริตจากพระธรรมวินัย และท�าพระธรรมวินัย
ให้วิปริต เป็นอันตรายใหญ่หลวงต่อพระศาสนา
และกลุ่มบุคคลสันติอโศกยังได้ก�าเริบเสิบสาน ไม่
น�าพาต่อกฎหมายบ้านเมือง โดยขอลาออกจาก
มหาเถรสมาคมเมื่อ ๖ สิงหาคม ๒๕๑๘ ที่อ�าเภอ
ก� า แพงแสน จั ง หวัด นครปฐม คณะการกสงฆ์
(คณะสงฆ์ที่มาท�าสังฆกรรม) จึงมีมติออกมาว่ า
ให้มหาเถรสมาคมสั่งให้พระโพธิรกั ษ์สละสมณเพศ
ส่วนบุคคลที่เป็นบริวารให้ป ระกาศว่าคนเหล่านั้น
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พระราชธรรมนิเทศ หรือพยอม กัลยาโณ
เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพระ
ธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ไม่เดินทางมา
รับทราบข้อกล่าวหาคดีความผิดฐานฟอกเงินและ
รับของโจรต่อพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดี
พิเศษ (ดีเอสไอ) ตามที่นัดหมาย และกลุ่มลูกศิษย์
วัดพระธรรมกายระดมก�าลังปกป้องพระธัมมชโย
ว่า ถ้าทุกคนช่วยกันรักษาศาสนาก็ไม่ยาก แต่ถ้า
รักษาหน้าตาก็ยาก ระหว่างศาสนากับหน้าตานัน้
คนไทยถนัดเรื่องรักษาหน้าตามากกว่า ซึ่งจะท�าให้
ศาสนาเสียหายมาก เป็นเรื่องที่ทา่ นพุทธทาสภิกขุ
กล่าวไว้ต้งั แต่เมื่อ ๓๐ ปีกอ่ นแล้ว ปัญหาของวัด
พระธรรมกายนัน้ หากสมเด็ จ วัด ชนะสงคราม
ยังอยู่ ท่านจะแก้ปญ
ั หาเรื่องนี้ได้เพราะท่านเอาจริง
ส่วนกรณีมีข้อเสนอให้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ หรือสมเด็จช่วง เจ้าอาวาสวัดปากน�้า
ภาษีเจริญ เข้ามาเป็นคนกลางในการแก้ไขปัญหานี้
พระพยอมกล่าวว่า สมเด็จวัดปากน�้านั้น คนส่วน
ใหญ่มองว่าเข้าข้างวัดพระธรรมกาย แต่ถ้าท่าน

ออกมาแล้วท�าเรื่องนี้ได้ส�าเร็จก็จะแก้ภาพพจน์
ปกป้องวัดพระธรรมกายได้ กู้เกียรติศักดิ์ศรีได้
ถ้าทุกคนยึดเอาศาสนามาก่อนหน้าตา ทุกอย่าง
เรียบร้อย เมื่อก่อนส�านักสันติอโศกเมื่อถูกด�าเนิน
คดีก็ยอมรับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม จะติดคุก
ก็ติด ออกมาแล้วก็ไม่ได้น้อยหน้ากว่าใคร แม้คน
จะน้อยลงบ้างแต่ก็อยู่ได้จนถึงปัจจุบัน โดย (MGR
Online ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

วิเคราะห์เจาะลึก ผู้ต้องหาในทางความเชื่อ
โดย ท่านขุนน้อย ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ฮื่ออ์อ์อ์...แทบไม่น่าเชื่อ ว่าอะไรจะดิ้นโผง ๆ
ผาง ๆ ไปได้ถึงปานนั้น ขนาดยังไม่ถึงขั้นชี้ขาด
ตัดสิน ว่าอะไรผิด-ไม่ผิด แค่มอบตัวรับทราบข้อ
กล่าวหาเท่านั้น อะไรมันจะเป็นจะตายถึงขั้นต้อง
ล้อมวัด ปิดวัด ระดมลูกศิษย์ลูกหาป่าวประกาศ
ความเป็นรัฐอิสระทางพฤตินัย ให้เรื่องที่ไม่น่าจะ
เป็นเรื่องกลับต้องกลายเป็นเรื่องจนได้...
อย่ า งที ่พ ระอาจารย์ พ ยอม กั ล ยาโณท่ า น
ว่าเอาไว้นั่นแหละว่าเมื่อเทียบกับพระโพธิรักษ์
แห่งสันติอโศกแล้ว ต้องเรียกว่า...ออกไปทาง
คนละเรือ่ ง คนละเบอร์ อย่างเห็นได้โดยชัดเจน
พระโพธิรกั ษ์น้นั ...ไม่วา่ ใครจะเชื่อ-ไม่เชื่อ ศรัทธาไม่ศรัทธาในตัวท่าน แต่ไม่ว่าจะเจอกับกฎหมาย
บ้านเมือง หรือกฎหมายสงฆ์กแ็ ล้วแต่ ท่านพร้อม
เสมอที ่จ ะเผชิ ญ โดยไม่ คิ ด สร้ า งความล� า บาก
ยุ่งยากให้ ใ ครต่ อ ใครเอาเลยแม้ แ ต่ น ้ อ ย ไม่
ได้ระดมพระ ระดมลูกศิษย์ ไม่ได้ขนรถแบ็กโฮ
เอามาท� า บั ง เกอร์ พร้ อ มจะเดิ น ขึ ้น โรงขึ ้น ศาล
แบบตัวเบา ๆ สบาย ๆ เผลอ ๆ เจอทั้งลูกปืน
ทั้งแก๊สของต�ารวจระดมใส่ ยังออกอาการเฉย
เลย ผิด เป็ น ผิด ถู ก เป็ น ถู ก ชนะหรื อ แพ้
ไม่ได้มีความหมาย เพราะแพ้ก็แพ้ชะตาทราม...
ดวงใจทรงความมั ่น คง อะไรประมาณนั ้น มั น
เลยยังพอหลงเหลือความสง่างาม ยังสามารถ
ประคับ ประคองความเชื ่อ ความศรั ท ธา ตาม

แนวคิด แนวทางของตัวเองเอาไว้ได้จนตราบเท่า
ทุกวันนี้...
ต่ า งไปจาก พระเทพญาณมหามุ นี ที่ ยั ง
ไม่ทันได้ตัดสินผิด-ตัดสินถูกตามตัวบทกฎหมาย
หรือตามกฎแห่งสงฆ์ ท่านดันมาท�าลายตัวเอง
ท� า ลายความเชื ่อ ความศรั ท ธา ตามแนวคิ ด
แนวทางของตัวเองที่อุตส่าห์ลงทุนลงแรง สร้าง
สมมาไม่ รู ้ กี ่สิ บ ต่ อ กี ่สิ บ ปี จนไม่ ว ่ า ผลแห่ ง คดี
จะด� า เนิ น ไปในรู ป ไหนก็ แ ล้ ว แต่ โอกาสที ล่ ั ท ธิ
ธรรมกายจะฟื้นคืนกลับมาสู่สภาพเดิมนั้น น่าจะ
เป็ น ไปไม่ ไ ด้ อี ก ต่ อ ไปแล้ ว มี แ ต่ จ ะออกไปทาง
เหี ่ย วปลายหนั ก ขึ ้น เรื ่อ ย ๆ เพราะส� า หรั บ ผู ้ ที ่
ยังหลงเหลือสติและปัญญาติดปลายนวมเอาไว้มั่ง
แม้แต่เพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็น่าที่จะพอแยกแยะได้
ไม่ยากส์ส์ส์ ว่าอะไรที่ควรเชื่อ-ไม่ควรเชื่อ อะไร
ที่พึงศรัทธา-ไม่ศรัทธา ส่วนผู้ที่ไม่ได้สนใจสติและ
ปัญญาใด ๆ อีกต่อไปแล้ว ขอแต่ให้ได้เหน็บลูก
แก้วติดปลายสะดือเอาไว้ลูกเดียวเท่านั้น คงมีอยู่
แค่ไม่กี่หยิบมือ...
ยิ่งลูกแก้วที่ว่า...เอาเข้าจริง ๆ แล้ว ไม่ได้
ช่วยให้อะไร ๆ ดีขึ้นมาได้เลย แค่ช่วยให้หลอด
เลื อ ดด� า หลอดเลื อ ดแดง สู บ ฉี ด ไปเลี ้ย งแข้ ง
เลี ้ย งขา ยั ง ช่ ว ยอะไรไม่ ไ ด้ ไม่ ต ้ อ งพู ด ถึ ง ช่ ว ย
ให้รวย ช่วยให้ไปคุยกับสตีฟ จอบส์ ไปตักบาตร
พระพุ ท ธเจ้ า บนสวรรค์ ฯลฯ อั น เป็ น อะไร
ที่ยากส์ส์ส์กว่าไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยเท่า ถ้ายังมัวแต่
หมกมุ ่ น มั ว เมาอยู ่ กั บ การภาวนากั บ ลู ก แก้ ว ใต้
สะดือ เผลอ ๆ...อาจจะเดี้ยงแบบเจ้าลัทธิกไ็ ม่แน่!!!
ดังนัน้ ...ไม่วา่ ผลแห่งคดีจะออกไปในแนวไหนก็ตาม
แต่โอกาสด�ารง รักษา ความเชื่อ ความศรัทธา
แบบแผลง ๆ เช่นนี้ให้ย่งิ ใหญ่ เกรียงไกร ดังเท่าที่
เคยเป็นมา มันคงแทบเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปใน
อนาคตเบื้องหน้า เพราะตัวเจ้าลัทธิไม่ได้เป็นแค่
ผู้ต้องหาในทางกฎหมายแต่เพียงเท่านั้น แต่ยัง
กลายเป็นผูต้ อ้ งหาในทางความเชือ่ ควบคูไ่ ปด้วย
ชนิดที่แม้ว่าตัวเองยังไม่ติดคุก หรือตายไป แต่
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การติดคุกทางความคิด หรือการตายในทาง
ความเชื่อ มันปรากฏให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นทุกที
ปิ ด ท้ า ยด้ ว ยวาทะวัน นี ้ จาก Talmage...
“Wise men instructed by reason; men of
less understanding by experience; the most
ignorant by necessity; and beast by nature.
- คนฉลาดมากเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยเหตุ ผ ล คนฉลาดน้ อ ย
เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ คนไม่ฉลาดเลยเรียนรู้ด้วย
ความจ�าเป็นบังคับ เดรัจฉานเรียนรู้ด้วยธรรมชาติ...”

ความพิเศษของสันติอโศกและธรรมกาย

ในมุมมองของ ศ.ดร.สมภาร พรมทา
เรื ่อ งเฉพาะเกี ่ย วกั บ วัด พระธรรมกาย
วัด พระธรรมกายเป็ น วั ด พิ เ ศษ วัด ที ่มี ลั ก ษณะ
เดียวกันนี้มีอีกแห่งหนึ่งคือวัดสันติอโศก ความ
พิเศษนี้ผมพิจารณาจากการที่วัดพระธรรมกายเป็น
มากกว่าวัดในทางวิชาการด้านศาสนศึกษา เรามัก
เรียกองค์กรศาสนาทีม่ ีลักษณะแบบนีว้ ่ามีความ
เป็นลัทธิเจือปนอยู่ ค�าว่าลัทธิเป็นค�ากลาง ๆ ไม่มี
ความหมายว่าดีหรือเลว วัดที่มีลักษณะเป็นลัทธิ
จะต้องมีผู้น�าที่พิเศษ เช่น ท่านเจ้าอาวาสวัดพระ
ธรรมกายและท่านโพธิรักษ์
ลั ก ษณะต่ อ มาของวัด แบบนี้ คื อ จะมี
ลูกศิษย์ที่ศรัทธาอาจารย์อย่างเข้มข้นจ�านวนมาก
ขนาดตายแทนได้ ข้ อ เสนอของผมคื อ เมื่ อ รั ฐ
จะด�าเนินการอันใดกับวัดพระธรรมกาย โปรดอย่า
ลืมเงือ่ นไขพิเศษข้อนี้ ผมก�าลังเสนอว่าวิธีด�าเนิน
การกับ วั ด พระธรรมกายอย่ า งที ่จ ะจบลงอย่ า ง
สวยงาม และเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ ต้องเอา
ประเด็นความเป็นลัทธิเข้าไปร่วมด้วย การด�าเนิน
การของรัฐทีผ่ ่านมาล้มเหลว เพราะท�ากับวัดพระ
ธรรมกายเหมือนวัดทั่วไป ในทางกฎหมาย ท่าน
รัฐมนตรียุติธรรมอาจบอกว่าต้องเหมือนกัน คิด
อย่างนัน้ ก็ได้ครับ แต่ต้องลงทุนด้วยวิธีทีห่ ักหาญ
มากและอาจก่อผลเสียเชื่อมโยงต่อไปอีกมากอย่าง
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เราคิดอะไร

ภาพผู้จัดการ

ที่เราคาดการณ์ไม่ถกู ผมเสนอเพียงเท่านี้ ท่านคิด
หาวิธีการเอาเองนะครับ
(ประเด็นส�าคัญของ อ.สมภาร ก็คือเงื่อนไข
พิเศษที่ศิษย์ธรรมกายยอมตายเพื่อเจ้าลัทธิของ
เขาได้ แ ละก็ พ ยายามใช้ สื อ่ โทรทั ศ น์ ที เ่ น้ น ให้ ดู
แต่ ที ว ีช ่ อ งนี ้ช ่ อ งเดี ย ว และวิ ท ยุ ที ่รั บ ฟั ง ได้ ทั ่ว
ประเทศ ปลุกระดมให้เหล่าสาวกได้ข้อมูลผิด ๆ
อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ตอกย�้าอยู่ตลอดเวลาว่า พระ
เดชพระคุณหลวงพ่อท่านบริสุทธิ์ ท่านถูกกลั่น
แกล้งถูกใส่ร้าย และจริง ๆ แล้วหากหลวงพ่อ
ห้ามปราม ศิษยานุศิษย์ก็พร้อมที่จะเชื่อฟังอยู่แล้ว
ตอนเกิ ด คดี สั น ติ อ โศกตอนแรกญาติ ธ รรมก็ จ ะ
ต่อต้านขัดขวาง แต่เมื่อท่านโพธิรกั ษ์บอกให้ทกุ คน
ยอม นักบวช ๑๐๐ กว่ารูปก็เดินทางไปมอบตัว
เป็ น จ� า เลยอย่ า งเรี ย บร้ อ ย แต่ เ จตนาของ
ธัมมชโยต้องการสร้างโล่มนุษย์ให้ตายแทนตัวเอง
ได้อย่างแน่นอน)

เดิมพันครั้งนี้ไม่ใช่เอาชีวิต
แต่..ประเทศชาติ ศาสนาเป็นเดิมพัน!

นพ.มโน เลาหวณิช ส่องคดีสันติอโศกและธรรมกาย

คดีของสมณะโพธิรกั ษ์เกิดขึ้นตอนนั้นเป็นเรื่อง
ใหญ่ของวงการสงฆ์ โดยโจทย์คือมหาเถรสมาคม
ฟ้องพระโพธิรักษ์ว่าแต่งกายเลียนแบบสงฆ์ แล้ว
มีความผิดอาญา ซึ่งผมจ�าได้ว่าประมาณปี ๒๕๓๒
เดือนสิงหาคม ตอนนั้นก็เป็นคดีใหญ่ และลูกศิษย์
ลูกหาของท่านโพธิรักษ์ค่อนข้างจะเยอะ แต่ท่าน
ไม่ได้ขัดขืนอะไรเลย จะจับท่านก็เดินไปมอบตัวที่
ต�ารวจ เขาก็จับท่านไปที่โรงเรียนต�ารวจบางเขน
ให้เปลี่ยนชุดสีขาว ท่านก็ยอมเปลี่ยน แล้วให้ไป
ท�าบัตรประชาชน ท่านก็ไปท�า ใช้ค�าว่านาย เสร็จ
แล้วก็ขึ้นศาลอยู่ ๖ ปี ไม่มีใครเดือดร้อน ลูกศิษย์
ไม่เดือดร้อนเลย
เขาบังคับบอกว่าจะให้ทา่ นเปล่งกล่าววาจาว่า
ท่านไม่ใช่พระแล้ว แต่ท่านถือว่ายังเป็นสมณะ
อยู่ก็ไม่ยอมเปล่ง ก็มีพระเถระบางรูปบอกไม่ได้
ต้องให้เปล่งวาจาด้วย แต่ท่านก็ไม่ยอมเปล่งวาจา
เพราะในใจก็ยงั เป็นพระอยู่ ท่านก็ยังยืนยันว่า
ท่านเองมีประสบการณ์ตรัสรู้ธรรมแล้ว ใครจะ
มาปฏิ เ สธท่ า นได้ ตอนที่ เ ป็ น ข่ า วก็ มี ท นาย
ทองใบ ทองเปาด์ ทนายคนส�าคัญออกโรงช่วย
ว่าคดีให้ฟรี แล้วก็ไปศาลทุกนัด เมื่อตัดสินเท่า
ที่ผมจ�าได้ให้รอลงอาญาเพราะไม่เคยมีความผิด
อะไรมาก่ อ น ก็เ ป็ น เรื ่อ งคดี ข องท่ า นโพธิ รั ก ษ์
นะครั บ ก็จ บเมื ่อ ปี พ.ศ.๒๕๓๘ ตอนนั ้น ไม่ มี
บัวช�า้ น�า้ ขุน่ สังคมไทยก็ปรับตัวได้ เพราะว่าท�าตาม
กฎหมายทุกอย่าง
ส่ ว นคดี ธมั มชโยนั น้ เป็ น อีก แบบหนึ ง่ เป็ น
คดีอิทธิพลครับ เพราะว่ามีข้อหาฉ้อโกง แล้ว
ก็ท างบ้ า นเมื อ งพยายามจะเอาเรื ่อ งเท่ า ไหร่ ก็
ไม่ ส� า เร็ จ ขึ ้น ศาลก็ มี ก ารเล่ น ตุ ก ติ ก ตลอด
ตอนแรกต� า รวจจะไปจั บ เมื ่อ ไปเจอก� า แพง
มนุ ษ ย์ ก ็จั บ ไม่ ไ ด้ คดี นี ้ก็ เ ริ ่ม จากเรื ่อ งเกี ่ย ว

กั บ อวดอุ ต ริ ม นุ ส ธรรม ปาฏิ ห าริ ย ์ ต ะวัน แก้ ว
ไปเห็นตะวันมีรูปหลวงพ่อสดอยู่ในดวงตะวัน คน
เห็นนับหมื่น ลงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าหนึ่ง คน
ก็แห่มาท�าบุญกันมากมาย แล้วก็โจษกันว่า เอ๊ะ....!
มั น เป็ น เรื ่อ งที ่ผิ ด ธรรมชาติ ใช้ เ ลเซอร์ ยิ ง ไหม?
ตอนนั้นปี ๒๕๔๐ แล้วปี ๔๐-๔๑ ก็มีหนังสือพิมพ์
โจมตีมาตลอดเลย เล่นข่าวเรื่องวัดพระธรรมกาย
ก็พบว่ามีค�าสอนที่ผิดเพี้ยนมากมาย เกี่ยวกับเรื่อง
อนัตตา อัตตา อะไรพวกนี้
ซึ่งเจ้าคุณประยุทธ์ก็ออกมาโจษจัน ถึงขนาด
พระพรหมโมลีไปถึงวัดพระธรรมกาย ให้เปลี่ยน
ค�าสอน อันนั้นก็งวดแรก แต่ตอนหลังพอคดีเริ่ม
จะสงบไปแล้ว ก็มีบทความที่มติชนมาให้ผมเขียน
จากคนใน วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๑ เพราะว่าวัด
พระธรรมกายคุมคนได้ทั่วถึง ผมก็เขียนเรื่อง ๕ ปี
แห่งความมืดมน ลงในมติชนหน้าแรกเลย มติชน
ฉบับนั้นก็ขายดี แล้วก็ตพี มิ พ์สองครั้งเป็นบทความ
เรื่องยาว ก็เล่าถึงเรื่องที่เจ้าอาวาสมีธุรกิจอะไรที่
เป็นนอมินีเยอะ มีการปลอมแปลงเอกสาร ฉ้อโกง
ทั ้ง ธั ม มชโยและลู ก ศิ ษ ย์ ใ กล้ ชิ ด ก็ โ ดนไปห้ า สิ บ
กว่ า คดี ก็ ยื ้อ กั น ไปยื ้อ กั น มาจนไปจั บ ก็ จั บ ไม่ ไ ด้
จะมอบตัวก็ไม่ยอมมอบ ตั้งเงื่อนไขต้องขอประกัน
เพราะว่าคนเยอะ
ในทีส่ ุดก็มีคนเจรจาส�าคัญก็คือ สนัน่ ขจรประศาสน์ เจรจาให้ไปมอบตัวที่วัดชนะสงคราม
แต่ต้องมีเงื่อนไขว่าให้ประกันทันทีเพื่อต่อสู้คดี ก็
ต่อสู้คดีนี้สู้อยู่ ๗ ปี ถึง พ.ศ.๒๕๔๙ เดือนสิงหาคม
ใกล้จะตัดสินอยู่แล้ว ก็ผิดเยอะนะครับ ตอนนั้น
เป็นยุคทีท่ กั ษิณ ชินวัตร ก�าลังรวนเร ๆ อยูแ่ ล้ว จะ
ล้มมิล้มแหล่เพราะมีกลุ่มของคุณสนธิ ลิ้มทองกุล
ออกมาโจมตีมากมาย จนในที่สุดแล้วแกก็เรียก
อัยการสูงสุดเข้ามาคุย บอกให้ถอนคดี ตอนนั้นก็
เป็นรัฐบาลรักษาการ อัยการสูงสุดคนนั้นปฏิเสธ
คุณทักษิณ บอกว่าถอนไม่ได้ หลักฐานมันแน่น
ติดแน่ ให้ผมตายดีกว่า แกก็ตายจริง ๆ ประสบ
อุบัติเหตุทางรถยนต์ รถสิบล้ออัดเข้าไปแล้วก็จับ
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ใครไม่ได้ คดีไม่มีอะไรคืบหน้า เงียบเรียบร้อยไป
เลย ไม่กี่วันศพก็เผาไปอย่างรวดเร็ว ไม่เป็นข่าว
แล้ ว ก็ตั ้ง อั ย การสู ง สุ ด ขึ ้น ใหม่ ชื ่อ พชร
นิติธรรมด�ารง เป็นนามสกุลพระราชทาน สิ่งแรก
ที่พชรท�าคือปลดคดีน้อี อกทั้งหมด ๕๒ คดี ในปลาย
เดื อ นสิ ง หาคม ๔๙ พอต้ น เดื อ นกั น ยายน ๔๙
เจ้าอาวาสก็ขน้ึ ประกาศท่ามกลางสานุศษิ ย์วา่ ชิตงั เม
ชนะแล้ว จากนั้นธรรมกายก็โตอย่างเงียบ ๆ ไม่มี
ใครกล้าแตะ เป็นกลุ่มอิทธิพลใหญ่ที่เติบโตมาก
ขยายตัวเอา ขยายตัวเอา ปัจจุบนั มีสาขาประมาณ
เท่าที่ตัวเลขที่ ผมทราบจาก DSI ๖,๙๖๘ สาขา

ธัมมชโยเป็นคนที่แพ้ขบวนการการต่อสู้ทาง
กฎหมาย แกตั้งตัวว่าเป็นต้นธาตุต้นธรรม เป็น
เจ้านายพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ อดีต ปัจจุบัน
อนาคต เพราะงั้นแกอยู่เหมือนไข่ในหิน ในการ
ดูแลของลูกศิษย์ลูกหาคอยประคบประหงมตลอด
เป็ น เหมื อ นจั ก รพรรดิ ใ นวัง งั ้น การจะขึ ้น ศาล
นี่ ต้องไปถูกพนักงานสอบสวนสอบอีก แล้วแจ้ง
ข้อกล่าวหา คงไม่แจ้งเฉย ๆ เพราะว่าต้องสอบ
ด้วย อ้ายสอบนี่แหละครับเป็นเรื่องใหญ่ ค�าถาม
แต่ละค�า และมีหลักฐานมัดตัว ซึง่ ท่านก็จะตอบ
ไม่ ไ ด้ แล้ ว พนั ก งานสอบสวนนี ่ เวลาเขาสอบ
เขาไม่ได้นั่งตัวต่อตัว เขาเป็นทีม เขาก็ถามเป็น
ชั่วโมง คนที่มีความเป็นอยู่แบบไข่ในหิน แล้วก็
อยู่สบายมาตลอด ความจริงแล้วแกไปแต่งหน้า
ประเทืองผิว สังเกตมีสักที่หัวมีชามนี่ก็ทนไม่ได้ ใน
ที่สุดแล้วอ้วกแตกอ้วกแตนแน่ แม้คิดถึงก็เสียว
วูบแล้ว เพราะงัน้ ถึงไม่ยอมไป ผมรู้จักนิสัยแกดี
แกเป็นคนที่หวือหวาเหมือนศิลปิน แล้วก็ละเอียด
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อ่อนมาก เพราะงั้นเจอเรื่องนี้วันเดียวก็เหมือนนรก
เป็นปี อันนี้ยังไม่นับขึ้นศาล แค่ให้การอย่างเดียว
ก็อ้วกแตกแล้ว แกท�าอะไรไว้มากก็จะยือ้ ทีส่ ุดเท่า
ที่จะยื้อได้ กรรมการบริหารในวัดผมเชื่อใจได้เลย
เขาพยายามที่จะให้ออกมาต่อสู้คดี ออกมาให้มัน
เรียบร้อย แต่ผมเรียนได้จริง ๆ ว่า แกเหมือนจับ
แมวอาบน�้า แมวก็จะยื้อเต็มที่
จะต้องยื้อไปให้ถงึ เลือกตั้ง ก็จะได้ ส.ส. มาก็จะ
ได้กลับประเทศไทย แต่วา่ ผมจ�าเป็นต้องออกมาท�า
อันนี้ ถ้าไม่ท�า มันอาจจะเกิดการกินรวบประเทศ
เดิมพันครั้งนี้ไม่ใช่เอาชีวิตเป็นเดิมพันงวดนี้เอา
ประเทศชาติเป็นเดิมพัน ศาสนาทั้งหมดเป็นเดิมพัน
ถ้ารอดไปได้ จับไม่ได้ ประเทศชาติเราล่มสลาย
ถ้าเราไม่ชว่ ยกันสลาย มันก็จะกินรวบประเทศไทย
เพราะนี่เป็นกลุม่ อิทธิพลที่ใหญ่ท่สี ดุ ในประเทศ และ
เจตนาก็ไม่บริสุทธิ์ มันเป็นการแฝงศาสนาหาเงิน
พรรคการเมืองใดที่ไม่มีธรรมกายเข้าไปด้วยก็จะ
เป็นพรรครัฐบาลไม่ได้ เขาคุมเสียงมากมาย ลูกศิษย์
ลูกหานับล้าน อ�านาจในการบริหารสูง ผมเห็นมาแล้ว
ตั ้ง แต่ ยุ ค ของยิ ่ง ลั ก ษณ์ สหกรณ์ เ ครดิ ต ยู เนี่ยน
คลองจั่นก็เป็นแค่เศษเสี้ยวของอาณาจักรเท่านั้นเอง
สันติอโศกและธรรมกาย ใครปฏิบัติถูก? ใคร
ปฏิบัติผิด? คงดูได้จากผลของการปฏิบัติตนว่า
แต่ละคนได้อะไรจากการปฏิบัติบ้าง?
• ความมั่นใจของพี่ใหญ่วัดธรรมกาย

ส่วน นายบุญชัย เบญจรงคกุล มหาเศรษฐี
ระดั บ ต้ น ๆ ของประเทศนั ้น เป็ น ที ่ท ราบกั น
ดีว่าศรัทธาหลวงพ่อธัมมชโยมานานแล้ว และ
ถือเป็นอัครสาวกของวัดพระ™ธรรมกาย

“.... เรารู้แล้วว่า บุญที่เราสร้างด้วยความ
ตัง้ ใจ กับความดีทีเ่ ราท�า เราเชื่ออย่างยิ่งว่าเรา
ไปสวรรค์ เราอยากไปสวรรค์ชั้นที่สี่ คือ ชั้นดุสิต
สวรรค์ชัน้ ดุสิตต่างจากสวรรค์ชัน้ อืน่ ๆ ทั้งหมด
หกชัน้ ก็ตรงทีจ่ ะลงมาเกิดเป็นมนุษย์ เพือ่ สร้าง
กุศ ลเมื ่อ ไหร่ ก ็ไ ด้ ไม่ ต ้ อ งรอให้ จุ ติ เ มื ่อ หมดบุ ญ
อันนั้นคือสิ่งที่เราเชื่อ และบุญที่เราท�า ก็เชื่อว่า
มันจะท�าให้เราไปถึงชั้นดาวดึงส์ได้ คือ ชั้นที่สองที่
พระอินทร์อยู่ แล้วก็มกี ารปฏิบตั ธิ รรมที่ช้นั นั้นด้วย

ในรุ่นเดียวกัน) ผมเรียนเก่ง ม.๑-ม.๖ สอบได้
ที่ ๑ ทุกปี แล้วตอนเรียนเตรียมทหาร ผมก็ได้เป็น
ประธานนักเรียน ปกครองนักเรียนทุกชั้นปี และ
ก็ได้เงินเดือนด้วย ตอนนั้น จบนายร้อยมาใหม่ ๆ
ก็จะไปสอนพิเศษเพราะเรียนเก่ง และผมสอบได้
ทุ น จากกองทั พ ไทยและกองทั พ สหรั ฐ ฯไปเรี ย น
ป.โท ผมได้เงินเดือนเดือนละ ๗๐๐ เหรียญ ยังไม่
พอนะครับนอกจากสอบคัดเลือกไปเรียนเมืองนอก
เก็บเงิน และมีไปรบที่ไหน ผมก็สมัครไป ได้เงินและ
ได้ยศด้วย ผมไปลาวนี่เกือบตาย มาคิดตอนนี้ไม่คมุ้
เลย กลับมาได้เงินสู้รบ กลับมาได้ ๕ ขั้น เพราะ
เกือบตายหรือตายก็ได้ ๕ ขัน้ ส่วนไปเวียดนามก็ไป
ได้มา ๔ ขัน้ ผมก็รวยสิ แต่วา่ ไม่ได้เห็นใจคนอื่นเลย
ควักเงินบริจาคให้ ๒๐ บาทกับคนที่น่าสงสาร ยัง
มาคิดทีหลังว่าไม่น่าให้เขาเลย

“ดั ง นั น้ ตายพรุ ่ ง นี ้เ ลยก็ ดี เราจะได้ ไ ป
สวรรค์ ชั ้น ดุ สิ ต สวรรค์ มั น ไม่ มี เ หงื ่อ ไม่ ต ้ อ ง
ปวดท้ อ งเข้ า ห้ อ งน� ้า ไม่ ต ้ อ งมายกกล้ า ม เข้ า
ฟิตเนส ไม่มีป่วย ไม่มีแก่ หน้าเด้งตลอด แล้ว
ก็อ ยู ่ อ ย่ า งนั ้น ประมาณ ๓๖ ล้ า นปี ทุ ก คน
หล่อหมด สวยหมด แต่หน้าตาเหมือนกันหมด
เลยนะ... นั่นคือกฎของสวรรค์ คนท�าดีมนั ก็หน้าตา
ดีเหมือนกันหมด ต่างกันแค่รัศมีหรือออร่า” นาย
บุญชัยเคยกล่าวเอาไว้ (จากผู้จัดการออนไลน์ )

ผมแสวงหาลาภยศสรรเสริญ ออกบัตรเชิญ
ให้คนมากินเลี้ยงที่บา้ นเพื่อชื่อเสียง แต่วา่ พอมาฟัง
เทศน์ท่สี นั ติอโศก ว่าท�าไมซวยซ�้าซ้อน เสียเงินเสีย
ทองแล้ ว ก็ ไ ด้ อ บายมุ ข อี ก ...ต่ อ มาคบสั น ติ อ โศก
ก็ได้ลดละสิ่งเหล่านี้ลดมาเรื่อย ๆ หากไม่ได้พบ
สันติอโศกก็จะเป็นคนที่แสวงหาไม่รู้จบ ผมท�าตาม
ค�าที่วา่ “กินน้อย ใช้นอ้ ย ท�างานมาก ที่เหลือจุนเจือ
สังคม” หัวผมผมก็ให้เมียตัดมาตลอด ตั้งแต่กลับ
จากรบที่เวียดนามปี ๒๓ มาถึงปีน้ี ๕๗ ผมก็ประหยัด
เงินได้เป็นแสนเลย (ปัจจุบันชีวิตของลุงจ�าลอง
ไม่ มี ทั ้ง บ้ า นและที ่ดิ น เป็ น ทรั พ ย์ สิ น ของตั ว เอง
ยิ่งชีวิตไม่มีอะไร ก็ยิ่งมั่นใจในการปฏิบัติธรรม
มากขึ้น)

• ความมั ่น ใจของพี ่ใ หญ่ สั น ติ อ โศก (พลตรี
จ�าลอง ศรีเมือง)

เป้ า หมายชี ว ิต ผม ไม่ ไ ด้ คุ ย นะ หากผม
ท�าการเมืองแบบเขา ผมมีสิทธิ์เป็นนายกฯได้ จนมี
มหาวิทยาลัยใหญ่ ๆ ของเกาหลีใต้มาให้ปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เขาว่าทีใ่ ห้เพราะเธอหา
เสียงบริสุทธิ์ที่สุดในโลก นี่เป็นเพราะเป็นนักบุญนิยม สิ่งที่ผมตั้งใจคือ ท�าให้เต็มที่ในการช่วยเหลือ
สังคม พยายาม ครองสติ มุ่งไปสู่การเกิดน้อยชาติ

ผมพูดความจริงที่ไหนก็พูด ว่าผมได้ดีเพราะ
ชาวอโศก ผมเปลีย่ นจากหน้ามือเป็นหลังมือ แต่
ก่ อ นผมเป็ น นั ก สะสมแก้ ว แหวนเงิ น ทองและ
ทรัพย์สินเงินตรา (จะต้องมีให้ได้มากกว่าเพื่อน ๆ
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• ดังนั้น วิมุตตินิยม

เพื่อบรรลุสู่เป้าหมายยิ่งใหญ่ของผู้มีชาติพุทธะ
จ�าเป็นต้องเรียนรู้ไปตามหมู่คณะ ใช้ชีวิตสัมผัสสัมพันธ์
อยู่ในกระบวนการกลุ่มซึ่งหลากหลายจริต
แตกต่างทั้งภูมิจิตและภูมิปัญญานานา

พุทธชาติมวลมิตร พาอิสระธรรมชาติ
บ้างศรัทธาฝูงหงษ์ มีพวกหลงกาด�าธรรมกาย

สังฆจักรพุทธมณฑลก�าลังสัน่ สะเทือน เหมือน
จะต้องพลิกผันขนานใหญ่ ในเมื่อพาถึงจุดต�่าทรุด
สุ ด ก้ น เหว สารเลวย่ อ มเห็ น ประจั ก ษ์ แ จ้ ง เป็ น
ปรากฏการณ์จริง
พระสั ง ฆราชวัด ราชบพิ ธ เคยเทศน์ ไ ว้ เ มื อื ่
สามสิบกว่าปีก่อนกระมัง เป็นข่าวขึ้นหน้าหนึ่งว่า
อีก ๒๐ ปีไม่มีพระ...
สถานการณ์ ศ าสนจั ก รขณะนี ้ เป็ น เคราะห์
ร้ายที่ตอ้ งเปลี่ยนผ่าน พร้อมเป็นโชคดีมหาศาลกับ
ชาวพุทธ ได้ต่นื แจ้งสัจจะเพชรพุทธแท้ ๆ ท่ามกลาง
เศษขยะพุทธลวงโลก
มันเป็นสองภาพ ขาวตัดกับด�า ระหว่างลัทธิ
สั น ติ อ โศก เที ย บลั ท ธิ ธรรมกาย เมื ่อ อัน หนึ่ ง ถู ก
ตรงธรรมวินัย อีกอันก็ต้องวิปริตจากธรรมวินัย
สิน้ ดี จะหนีความจริงมีหนึ่งเดียวได้ท่ไี หนจ๊ะ ตาดีได้
ตาร้ายเสีย ตัวใครก็ตัวเอง เลือกเอาเน้อ
ตัวอย่างจุดยืนสันติอโศก ถือศีลเคร่ง เก่งงาน
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สืบสานวิชชา พากันมากล้าจน พึ่งตนจนให้คนพึ่ง
ต่อ เต็มใจพอตามเศรษฐกิจพอเพียง แบบคนจน
รวยน�้าใจ ได้เมตตา รู้รักสามัคคี
อนึ่ง ส่วนตัวเมือ่ หนีสะสม ย่อมนิยมเสียสละ
เพื ่อ สาธารณโภคี ชุ ม ชนบุ ญ นิ ย มจึ ง อุ ด มมั ่ง มี
พอสมควร มี ข ้ า วของเครื ่อ งมื อ ท� า งาน เพื่ อ ท� า
ผลิตผลแบ่งปันเกื้อกูลสังคมทั่วถึงมากขึ้น ไม่ใช่ทา�
เพื ่อ ตั ว เองจะกิ น เก่ ง ใช้ เ ปลื อ งได้ เปล่ า เลย
ไม่งมโง่ปานนั้นดอก ขอบอกนิดนึง
ในขณะที่ลทั ธิธรรมกายอวดศักดา ชิตงั เม โป้ง
รวย...เอาสวรรค์วิมานลม ๆ แล้ง ๆ มาล่อแมงเม่า
พวกหลงแสงสี เมาบุญ อยากรวยล้นหรูเริดชั้นฟ้า
ชาติหน้า คือ ค้าก�าไร ท�าทาน แทนที่จะขี้โลภลด
ถอย กลับทวีคูณล้านเท่า เข้าท่าทุนนิยมสามานย์
ขนาดไหนหนอ !
ตรงข้ามลัทธิบญ
ุ นิยม พ่อครูตอ้ งเหนื่อย ชีช้ ดั
ผ่าแหลกว่า สอนบุญกันผิดเพี้ยนหมด ผลบุญทาน
ที่เสียสละ ให้เป็นให้ ไม่ใช่เอาเข้ามาเพิ่มเป็นก�าไร

นั่นนี่
แต่ผลบุญเป็นคุณประโยชน์ตรงตัวเต็ม ๆ คือ
เครื ่อ งมื อ ช� า ระกิ เ ลส กิ เ ลสหมดก็ จ บ บุ ญ ตั ว ตั ด
กิเลสย่อมไม่จา� เป็นหมดที่ใช้งานไปเลย พระอรหันต์
จึงเหลือภาระ ท�าแต่กุศลถ่ายเดียว
ยิง่ เกีย่ วด้านเทวดามารพรหม เป็นเรื่องของ
จิตวิญญาณในร่างคนเป็น ๆ เห็น ๆ ชนหน้าชนตา
กันนี่แหละ ซึง่ พาเดือดเนื้อร้อนใจทุกผู้คน จนต้อง
ตืน่ รู้ปัญหาเฉพาะหน้า แล้วแก้ตัณหาให้ลดน้อย
ถอยเห็น แก่ ตั ว ลง มั น ต้ อ งตั ว จริ ง เสี ย งจริ ง ของ
เทวดายักษ์มารในตัวเองทุกเมื่อเชื่อวันนี่แหละ
อย่าไปห่วงชีวิตหลังตายอันยังมาไม่ถงึ แล้วจะ
ไปจัดการอะไรตรงไหนได้เอ่ย มันต้องท�าปัจจุบนั ให้
ดี บริสุทธิ์เต็มที่ตามท่านว่า เท่านั้นจบ
ผู้เขียนไม่เห็นนึกอยากจะเอาสวรรค์วิมาน
เป็ น เทวดาชั ้น ไหน ๆ หลั ง ตายแล้ ว นั ้น มั น จะมี
ประโยชน์ตรงไหนว้า จะท�างานเสียสละ สร้างสรร
แก้ ป ั ญ หาอะไรได้ ไม่ มี อย่ า งเก่ ง เล่ า อ้ า ง ว่ า จะ
สุขสบาย แล้วจะไม่เกิดเบื่อขึ้นมารึไง ใครรับรอง
จะอยู่ไปนิรันดรหรือ ไม่มีนิ
เสร็จสรรพ กลับต้องมาเกิดโลกมนุษย์ใหม่ สู้
ไม่ต้องไปเสียเวลากับสวรรค์น่าจะดีกว่าเยอะเลย
ตายแล้วขอให้ได้กลับมาเป็นคนไ ว ๆ ถ้าไม่ติดเวร
กรรมตกนรกไหนซะก่อนนะ จะได้บ�าเพ็ญทานศีล
บารมี รู้จักกตัญญูเพื่อนมนุษย์ เพื่อประโยชน์ช�าระ
จิตตนเองบริสุทธิพ์ ร้อมกันไป คุณค่าของคน ท่าน
ว่าส�าคัญตรงนี้แน่นัก
เข้ า ประเด็ น ธรรมกาย พารวยไม่ เ สร็ จ เจ้ า
ส�านักบ้ารวยน�าหน้าน่าอนาถ ศรัทธาส�านักนี้จึงมี
เจ้าสัวดัง ๆ เยอะ แม้รวยล้นเท่าไหร่ ไม่วายหมาย
รวยต่อภพหน้าพูนทวี พวกไม่เคยรวยเลยแห่เข้า
วัดอยากรวยทั้งนั้น
ฟั น ธงลั ท ธิธ รรมกลายธรรมโกย ท� า ตั ว ดู ด
ทรัพย์ คือ ถือพระพุทธเจ้าคนละองค์กับที่พาลดละ
ขยัน กล้าจน มีประโยชน์ตรงท�าประโยชน์ท่าน

ใครอุตริท�าธรรมวินัยให้วิปริต

แรก ๆ ลัทธิจานบินพานั่งสมาธิ เพ่งดวงแก้ว

กลางสะดือ ปั้นนิมิตติดตาหลอกตัวเอง หลายคน
ส�าคัญว่าเก่ง น่าสนใจ ยกให้ว่าเขาแน่ทางสมาธิ
จากใช้สมาธิฤๅษี หลับตาเป็นจุดขายได้ดี ก็
ปั้นสวรรค์วาดวิมาน ต้มตุ๋นให้คนมาท�าบุญโดย
อวดคุณวิเศษอันเป็นเท็จ หลอกล่อคนมาท�าบุญอีก
ต่างหาก
เดิมที ธรรมกายประพฤติวิปริตจากธรรมวินยั
ยังไม่หวือหวา โจ๋งครึ่มเกินไปนัก สังคมยังไม่ทัน
รู้เท่าถึง มหาเถรสมาคมพอรับได้ ไม่ติดใจถือสา
ในขณะที ่พ ระโพธิ รั ก ษ์ ไ ม่ ไ ด้ ป ระพฤติ อ ะไร
วิปริตจากธรรมวินัย เพราะเคร่งศีลกว่าพระส่วน
ใหญ่กระแสหลัก เพียงเจ้าส�านักอวดคุณวิเศษอัน
มีจริงเล็ก ๆ ในตนแก่คนทั่วไปที่เป็นอนุปสัมบัน
ประเด็นขัดแย้ง คือ การตีความอุปสัมบัน เอา
เฉพาะภิกษุสามเณร หรือฐานะอื่น ผูอ้ ่นื ผูม้ ภี มู ธิ รรม
ด้วย
การตีความธรรมวินัยแตกต่าง เป็นธรรมดา
ของภิกษุนานาสังวาส
สาระส� า คั ญ อยู ่ ต รงการประพฤติ ต าม
พระธรรมวินัยแค่ไหนต่างหาก
ทุกวันนี้ สันติอโศกยืนหยัดปฏิบัติธรรมวินัย
มาโดยตลอด
ส�าหรับธรรมกาย เมื่อประมาทท�าวิปริตจาก
ธรรมวินั ย มหาเถรสมาคมไม่ ถื อ โทษ ย่ อ มได้ ใ จ
ก�าเริบเสิบสาน กระทั่งยักยอกฟอกเงิน กรณีที่ดิน
ส่วนตัว มัว่ ใช้เงินวัด หรือรับเงินโจรโกงมาให้ จน
เป็นคดีอาญาแผ่นดิน
พร้อมกันนั้น ธรรมกายไม่วายท�าธรรมวินัย
ให้วิปริต โดยบัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติ
เช่น ค�าสอนนิพพานเป็นอัตตา ใช้เงินท�าบุญใหญ่
พาหลุดขุมนรกได้ เจ้าส�านักเป็นถึงต้นตอต้นธรรม
ต้นธาตุ สอนให้สาวกวิปลาสว่า รวมพลให้ลน้ หลาม
ท�าภาวนา แค่นั่งสมาธิหลับตา สามารถแก้ปัญหา
วุ่นวายทั่วโลกจนเกิดสันติภาพได้ปานนั้น...
หรือการคืนที่ดินยักยอก คืนเงินฟอกโกงให้
เจ้าทรัพย์ ไม่นับว่าผิดอะไรอีกเลย ?!
และแม้กรณีพระธัมมชโยโดนคดีความ แทนที่
พระต้องเป็นแบบอย่างพลเมืองดีน�าหน้าฆราวาส
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
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ปฏิบัติตามกฎหมาย ธรรมกายใช้พระสร้างภาพ
ไม่ขัดขวางหมายค้น เชิญโยมตามสบายจ้ะ
ขณะเดียวกัน สั่งสานุศิษย์ออกมาขวางกั้น
แทน ด้วยข้ออ้างจะให้เจ้าส�านักเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรม ต้องรอบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยซะ
ก่ อ น บ๊ ะ เล่ น กะแม่ ห ญิ ง ศรี ธ นญชั ย สิ น่ า หั ว ร่ อ
งอกลิ้งไหมล่ะ...
อนึ่ง อันความเป็นประชาธิปไตยในโลกนั้น มัน
ไม่เกี่ยวกะบัญญัติอะไรทั้งสิ้น จะระบบเผด็จการ
หมู ่ ค ณะ ระบอบกษั ต ริ ย ์ ป ระมุ ข ประชาธิ ป ไตย
หรือเสร็จประชาธิปไตยชนิดไหน ๆ จะจัดให้เป็น
ประชาธิป ไตยได้ ม ากน้ อ ย ขึ ้น อยู ่ กั บ ประชารั ฐ
สามารถเสียสละ สร้างสรรประโยชน์สขุ สาธารณะ
แก่มวลมหาประชาชนเพียงใดต่างหาก
ผลปฏิบัติย่อมเป็นสาระส�าคัญเหนือกว่ารูป
แบบพิธีกรรม ท�านองเดียวกับวาทะผู้น�าจีน แมวสี
ไหน ใช่ส�าคัญ ขอให้จับหนูได้ก็แล้วกัน
นั่นคือ การท�าวิปริตจากธรรมวินัย ย่อมท�า
ธรรมวินัยให้วิปริตตาม ดังธรรมกายเป็นตัวอย่าง
พระผู้ อ ตุ ริ อ วดคุณ วิ เ ศษอั น ไม่ มี จ ริ ง ในตน จน
หนี ไ ม่ พ ้ น ต้ อ งลวงโลก เพื่ อ ล้ ว งตั บ กิ น ไส้ ส าวก
ต่าง ๆ นานา ด้วยความใจด�าอ�ามหิตไม่เคยเห็น
การพาสานุศษิ ย์ให้เกิดวิปลาสสัญญาในศีล
อทิ น นา เป็ น ต้ น จนทุ ก คนเชื อ่ หลวงพ่ อ บริ สุ ท ธิ ์
ไร้เดียงสา เห็นฝีมือสะกดจิตฆ่าลูกศิษย์ให้หมด
สติปัญญาเช่นว่านี้ เวรกรรมหลับตาอันตราย...

หมู่มิตรมีฤทธิ์ยิ่งยอด

ประสบการณ์อันน่าแบ่งปันอย่างส�าคัญ ให้
สมกับบทเรียนราคาแพง คือแม้ส่วนตัวจะศรัทธา
พ่อครูมากเพียงใด ก็ใช่ว่าทุกอย่างจะไปโลดด้วย
ดีถึงฝั่งฝัน ในขณะที่บนเส้นทางสายนี้ หนีไม่พ้น
ต้องผจญมารอยู่เสมอ
เคยได้ยินคติธรรม ความเป็นผู้มีมิตรดี สหาย
ดี สั ง คมสิ ่ง แวดล้ อ มดี เป็ น ทั ้ง หมดทั ้ง สิ ้น ของ
พรหมจรรย์
ถึง จะเข้ า ใจซาบซึง้ แต่ แ รก มั น ไม่ ง ่ า ยที ่จ ะ
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รู้สึกลึกซึ้งเพิ่มพูนคูณทวียิ่ง ๆ ในเวลาไม่ทันนาน
เช่น กรณีพระอานนท์ เคยปรารภความประทับใจ
ในความมีมิตรดี สหายดี สังคมสิ่งแวดล้อมดีนี้ว่า
เป็นกึ่งหนึ่งแห่งพรหมจรรย์
พระพุทธเจ้าทรงไขว่า อย่าไปพูดอย่างนั้น ควร
เข้าใจใหม่ว่าเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์นั่นเทียว
(อุปัฑฒสูตร)
นี่แสดงให้เห็นความส�าคัญในความส�าคัญของ
กระบวนการหมูส่ งั ฆบริษทั ทุกฐานะ นอกจากความ
เป็นมิตรดี ฯ จะเป็นแรกเพื่อนของแสงอรุณเจ็ด
ก่อนเข้าถึงอาริยมรรคแล้ว
แม้ระหว่างการเจริญอาริยมรรคไปตามล�าดับ
ยิ่งจ�าเป็นต้องเคารพหมู่ อย่าประมาทอวดดื้อถือดี
สุ่มเสี่ยงไม่ได้เรื่อง แทนที่จะอ่อนน้อมถ่อมตน เพื่อ
ลดทิฐมิ านะอัตตา กลับยิ่งท�าตรงข้าม ล�าบากใคร
หนอ
ฉะนั้น การสลายอัตตาให้กลมกลืนหนึ่งเดียว
กับหมู่มวล ย่อมเป็นหลักประกัน พาเจริญก้าวหน้า
ในจิตวิญญาณดังใจหมาย
เป็นอันว่า สมาธิลืมตาในชีวิตประจ�าวันคือ
ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกับการงานโดยไม่ต้องหนี
สังคม ไปจมอยู่ในป่า ปลีกวิเวก ซึ่งมันท�าตัวเองให้
ไร้ค่าต่อเพื่อนมนุษย์
ส่วนวิถีพุทธกลับต้องสู้เผชิญหน้าสังคมได้ ให้
เกิดสัมผัสสัมพันธ์ เพื่อใช้เวทนาเป็นกรรมฐาน คือ
ปรับเปลีย่ นเคหสิตเวทนา เป็นเนกขัมมสิตเวทนา
เป็นต้น
ผลกระทบผัสสะ พาเกิดเวทนาเป็นที่ประชุม
ลงหนึ่งเดียว
ผลพวงต่อจากนี้ ขึ้นอยู่กับตัวเราเอง จะเก่ง
กล้าสามารถท�าโยนิโสมนสิการ ตื่นแจ้งแทงทะลุ
ปรากฏการณ์ ผ่านสัญญาเวทยิตนิโรธ สั่งสมวิมุติ
หลุดพ้นได้เพียงใด
ไม่ เ ช่ น นั ้น ก็ เ หลวไหลไปตามโลกี ย ์ ว ิสั ย ได้
เพิ่มพูนตัณหาอุปาทาน จมปลักดักดานฐานปุถุชน
หนาขึ้นวัน ๆ คืน ๆ อุตส่าห์เกิดมาเป็นผู้คนทั้งที
กลับท�าเสียของหมด

มันเสียหายขนาดไหน เมื่อไม่ได้ประโยชน์อะไร
จากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเท่าที่ควร
ยิง่ มี บ ุญ กุศ ลมาเจอะเจอพระโพธิ สั ต ว์ จู ่ ๆ
ปรากฏตัวขึ้นมาโดยไม่คาดฝัน เป็นตัวจริงเสียง
จริงในยุคนี้
พ่อครูประกาศเทศนาธรรม ผ่าแหลกแหวก
แนวกระแสหลัก ฟังไม่เป็นหูหักหมด นับว่าท้าทาย
ภูมิปัญญาทุกส�านักในแผ่นดินพุทธไหนๆ ไม่กลัว
เลย
ยิง่ ลั ท ธิธรรมกาย ท� า วิ ป ริ ต จากธรรมวินั ย
ทั้งท�าธรรมวินัยให้วิปริตผิดเพศเสร็จสรรพ จับ
มาเทียบเม็ดต่อเม็ดให้หายกังขาได้เสมอ ไม่ต้อง
เกรงใจนะจ๊ะ

ทุกสิ่งบังเกิด ยังผลเลิศตามปัญญา

ยุค พุ ท ธกาล มี เ ทวทั ต เขย่ า ฉาก ยุ ค นี้ มี
ธรรมกายขับเคลื่อนพุทธเถื่อน ๆ เหมือนเป็นขยะ
ศาสนา เป็นปรากฏการณ์ธรรมดาของสัจธรรม ได้
สะท้อนภาพฉายขาวด�าให้เห็นต�าตาเต็ม ๆ
จึงอย่าด่วนเพ่งเพียงด้านเลวร้ายถ่ายเดียว
ในขณะที ่มั น ย่ อ มเกิ ด คลื ่น กระทบต่ อ เนื ่อ ง พา
อะไร ๆ เปลี่ยนแปลง เป็นชาวดูไปด้วย ไม่เสียตังค์
เหมือนไปดูไบ โดยเฉพาะ หากเข้าใจมองในมุมบวก
กระทั่งของเน่าเหม็น คนมีปัญญาดียังเอาไปท�า
ปุ๋ยสะอาดดีซะอีก อย่างเช่นปัญหาต่าง ๆ ล้วน
มีทางแก้ทางออก ตามแต่ใครจะพึงมีภูมิปัญญา
สามารถปลดปล่อยบรรเทาเท่าที่ท�าได้ตามวิสัย
หมดท่าเข้าจริง ๆ มันต้องจ�านนวางใจอุเบกขา
ข้อส�าคัญ ปัญหานั่นนี่มีต้นเหตุ คือ ตัณหาพา
ก่อกรรมท�าเข็ญเช่นใด
เมื่อข้ามพ้นกิเลสตัณหาตัวเองได้มาก ย่อม
เกิดปัญญาทะลุปัญหาแจ่มแจ้งตามมา
เพื่อบรรลุสู่เป้าหมายยิ่งใหญ่ ในชีวิตเป็น ๆ
ของผู้มีชาติพุทธะ คือ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
จ�าเป็นต้องเรียนรูไ้ ปตามหมูค่ ณะ ใช้ชวี ิตสัมผัส
สัมพันธ์อยู่ในกระบวนการกลุ่มซึ่งหลากหลายจริต
แตกต่างทั้งภูมิจิตและภูมิปัญญานานา

ย่อมเกิดบทบาทสังเคราะห์แลกเปลีย่ น ฝึกฝน
พัฒนาการตามอย่างกันและกัน กระทั่งต่อยอด
ตลอดปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกรรมกริยาสารพัด
ซึ่งเป็นสมมติสัจจะ ขับเคลื่อนด้วยจิตวิญญาณอัน
คือ ปรมัตถสัจจะ เป็นต้น
ทั้งหมดที่ด�าเนินชีวิตร่วมหมู่ฝูง แน่นอนต่าง
เป็นโจทก์ตัวปัญหาขัดแย้ง ข้ออุปสรรคแก่กัน ต่าง
คนต่างต้องปรับตัว เพื่อรวมกันอยูใ่ ห้ผาสุก เท่ากับ
เป็นพลังบังคับตัวช่วยอย่างดีเลิศ
กระบวนการกลุม่ ชาติพนั ธุพ์ ทุ ธะ ฐานะผูม้ มี ติ ร
ดีชว่ ยจิตอาสาบ�าเพ็ญ สร้างสรรสังคมสิ่งแวดล้อม
ดี ปรากฏการณ์ตวั จริง เสียงจริง แห่งมวลหมูเ่ หล่า
ชาวคณะอโศกท� า ได้ แ ล้ ว ก� า ลั ง กระท� า อยู ่ ด ้ ว ย
ทัั้งก�าลังพาท�าต่อไป
นี่เป็นประจักษ์พยานพิสูจน์พลังการรวมพล
ของชนเป็นหมู่ ย่อมยังประโยชน์ให้สา� เร็จวิเศษแท้
ตั้งแต่ชั้นกัลยาณธรรมจนถึงโลกุตรธรรม
สุขาสังฆัสสะ สามัคคี สมัคคานัญจนุุคคโห
สมัคครโต ธัมมัฏโฐ โยคักเขมา นะ ธัสสติ
ความพร้อมเพรียงของหมู่อยู่เป็นสุข ความ
พรั่งพร้อมเอื้อเฟื้อหมู่ก็เป็นสุข
ผู้ยินดีในหมู่พร้อมพรั่งตั้งอยู่ในธรรม
ย่อมไม่คลาดเกษมธรรมจากโยคะ
สัพเพสัง สังฆภูตานัง สามัคคี วุฑฒิสาธิกา
ความพร้อมเพรียงในปวงหมูช่ น ยังความเจริญ
ให้ส�าเร็จ
หากไม่ มี พ ระโพธิ สั ต ว์ เ ช่ น พ่ อ ครู ม ากอบกู ้
พุทธโลกุตระจนก่อเกิดชาวอโศกวันนี้ขึ้นมาในโลก
แผ่นดินพุทธ เราท่านแต่ละคน แม้ศรัทธาแสวงหา
คงสะเปะสะปะไปตามอัธยาศัย ดีไม่ดี ไปหลงนั่ง
หลับหูหลับตาอยู่ในป่าถ�้าหลังเขา เอาแบบฤๅษี
หนีโลก ความจ�าเริญก้าวไกล ย่อมเกิดขึ้นยากแน่ ๆ
ค�าตอบปฏิบัติธรรมแต่ต้นจนจบอยู่ที่พบ
คบหาสมาคมหมู่มวลมิตรดี สหายดี สังคมสิ่ง
แวดล้อมดี อันเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของศาสนาพุทธ
โลกุตระ
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
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การเป็นผู้น�า
ยิ่งต้องเสียสละ
ยิ่งต้องให้มากกว่าใคร

คนชั่วคงไม่ต้อง

แนวทางคุ้มครองจิตวิญญาณ
แห่งผู้ให้...ผู้เสียสละ

คิดไกลในเรื่องคุ้มครอง...
ดูแล แต่คนดี ๆ นีซ่ ิ น่าเสียดาย
หากมีอันเป็นไป...อย่า
ท้อแท้...เซ็ง...เบื่อระอา!
กว่าจะเกิดก็แสนยาก กว่าจะเป็นคนดีย่งิ ยาก
กว่า กว่าจะเป็นผู้น�า...ผู้ให้...ผู้เสียสละ ยากที่สุด!
ได้มาแล้วต้องช่วยกันดูแล...ให้ก�าลังใจ
เราว่าแต่คนอื่น ระวังเสียของ
ตัวเองนั่นแหละระวังให้ดี มีคนดี คนเสียสละ
แต่กลับไม่ช่วยกันดูแล ปกป้องคุ้มครอง
เกิดมาเสียของจริง ๆ
ประเด็นแรกผ่านไป ชิว ๆ ไม่ใช่เรื่องเป้าหมาย
แต่ที่น่าพูดถึง ก็เรื่องของเจ้าตัวนั่นแหละ
เชียร์ดี เชียร์ดัง เป็นพลังนักกีฬา
แต่สนามชีวิตจริง คนดูมีแต่โห่ฮาป่า
คนเล่นต้องดูแลตัวเอง...ให้สู้ ๆ
ให้ก�าลังใจอย่าเบื่อ อย่าท้อแท้
แม้กองเชียร์จะถ่อย-เถื่อน! (เพราะขาดวุฒิภาวะ)
ดูมันซิ ขนาดกระโดดไปช่วยลูกจมน�้า บรรดา
แม่ ๆ ขอบคุณ สั ก ค� า ไม่ เ คย แต่ ก ลั บ โวยวาย
รองเท้าลูกฉันอีกข้างหายไปไหน ๆ ๆ?
นี ่แ หละ ๆ ประชาชนคนพั น ธุ ์ นี ้มี ม ากมาย
ยิ่งกว่าขี้หมาตามข้างถนน
แต่รู้ทั้งรู้ เหล่านักสู้ นักเสียสละ เขาก็ยัง
ยืนหยัดสู้ต่อไป
“เทวธรรม” ท่านหมายถึง ธรรมผู้คุ้มครอง
40
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เราคิดอะไร

บุคคลผู้มีเมตตา ผู้คิดถึงผู้อื่น
เทวธรรมมีหลายองค์ แต่องค์นี้ก็น่าสนใจ
“ผู้ให้ขอบคุณผู้รับ!”
ปกติธรรมดาชาวบ้าน ๆ ปุถุชนเดินดิน มีแต่
แบมือรับ
รับด้วยโลภ
รับด้วยขัดสน
รับด้วยแร้นแค้น อดอยาก
เป็นชนชั้นรับ...ประทาน
นั่นมนุษย์ระดับที่ ๑
มนุษย์ระดับที่ ๒ เริ่มบ�าเพ็ญบารมี เปลี่ยน
จากรับมาเป็นเชิงรุก
เปลี่ยนจากรับประทานมาเป็นผู้ประทาน ท�าให้ทาน !

“ทาน” เป็นคุณค่าของชีวิต
“ทาน” ที่ยิ่งใหญ่ ไม่มีใครสู้ได้ คือทานแห่ง
บุพการี
พ่อแม่มแี ต่ให้ ๆ ๆ ๆ ๆ ไม่หวังสิ่งใด ไม่มเี งื่อนไข
ทานบารมีแห่งบุพการี จึงเป็นเสาหลักแห่ง
จักรวาล เป็นต้นแบบให้มนุษย์ทุกคนใน ๘๔,๐๐๐
โลกธาตุ ได้ดูไว้เป็นแนวทาง ดูไว้เป็นต้นแบบ
“อริยบุคคล” ทุกเผ่าพันธุ์ พนมมือน้อมรับ
น�าพฤติกรรมแห่ง ทานของบุพการีไปขยายผล ไป
ท�าให้มาก

เป็นศาสดา เป็นนักบุญ เป็นนักบวช จะยิ่งใหญ่
ขนาดใด ก็ขึ้นอยู่กับการขยาย “ทาน” ให้แก่ผู้คน
มากน้อยแค่ไหน
ผลงาน “จ�านวนคน” คือตัวชี้วัดว่าท่านจะได้
ต�าแหน่งอาริยบุคคลระดับใด!
เป็นผู้ให้ หากขาดสติ ก็อาจสอบตก อาจสติ
แตก อาจอ่อนแอ อาจเสียก�าลังใจ
หรือในทางกลับกัน กลายเป็นคนก้าวร้าว ข่มขู่
ดุดัน เอาแต่ใจ
เป็นข้าราชการ เป็นทหาร เป็นต�ารวจก็จะ
เบ่งข่ม!
เป็นหมอ เป็นพยาบาลก็จะตวาดคนไข้ !
เป็นครูบาอาจารย์ก็ชอบดุด่า ทุบตีเด็ก !
ธรรมแห่งการคุ้มครองตน... “ผู้ให้ขอบคุณ
ผู้รับ”
นิทานเซ็นบันทึกไว้ เมื่อขุนนางผูใ้ หญ่เข้าวัด ก็
แสดงบารมีด้วยการบริจาคเงินก้อนใหญ่
ท�าแล้วก็ปีติยินดี จิตเริ่มเขื่อง
เจอหลวงพ่อก็รีบประกาศทานบริจาคให้ท่านรับรู้
หลวงพ่อยิ้ม “อนุโมทนา” เสียงเบา ๆ
ขุนนางผูใ้ หญ่ เริ่มไม่พอใจ บริจาคเงินมากขนาด
นี้ น่าจะตื่นเต้นดีใจ น่าจะขอบคุณดัง ๆ เสียด้วยซ�้า
ขุนนางท่านนั้น จึงพูดเสียงดังชัด ๆ เน้น ๆ ว่า
บริจาคให้วัดหลวงพ่อ ด้วยเงินก้อนใหญ่...นะครับ
หลวงพ่อยิ้มนิด ๆ “เหรอ” รับทราบด้วยกิรยิ า
อาการปกติ ไม่ตื่นเต้น ไม่ลิงโลด
“หลวงพ่อครับ ผมบริจาคให้หลวงพ่อก้อน
ใหญ่ มากนะครับ...” ขุนนางพูดดังแทบร้องตะโกน
หลวงพ่อยิ้ม ๆ “รู้แล้ว ๆ โยมจะให้ทางเรา
ขอบคุณ ใช่มั้ยล่ะ?...
ความจริง โยมซิ ต้องขอบคุณอาตมา ที่อุตส่าห์
รับเงินบริจาคก้อนนี้ไว้ เข้าใจมั้ย ?
ขุนนางหน้างง ๆ
หลวงพ่ออธิบายต่อ “ถ้าอาตมาไม่รบั เงินก้อน
นี้ โยมก็ไม่มีโอกาสได้ท�าบุญนะ จะบอกให้ โยมจะ
ขอบคุณอาตมาได้หรือยัง?”
นิทานเรื่องนี้ลึกซึง้ แสนสาหัส คนธรรมดา

เดินดินย่อมยากจะเข้าใจ
เป็นพระอภิธรรมจริง ๆ เจ้าข้า เหมือนกรณี
พระเวสสันดรบริจาคกัณหาชาลีให้แก่ชูชก
คนทั่วไปได้แต่งงแล้วงงอีก
ก็ต้องงงเป็นธรรมดา เพราะมิใช่ฐานจิตของ
ปุถุชน ที่จะมาวิเคราะห์วิจัย
การเป็ น ผู ้ น� า ยิ ่ง ต้ อ งเสี ย สละ ยิ ่ง ต้ อ งให้
มากกว่าใคร
แต่หากไม่เข้าใจธรรมชั้นสูง... “ผู้ให้ขอบคุณ
ผู้รับ” โอกาสที่จะล�าเลิกบุญคุณก็อาจเกิด
โอกาสที่หยิ่งยโสก็อาจเป็น
ในโลกของอริยะชั้นสูง ท่านมีคารโว นิวาโต
ต่อกันและกัน ต่อผู้ต�่าต้อย
ด้วยท่านเห็นอยู่ ปรบมือข้างเดียวย่อมไม่ดัง
ต้อง ๒ ข้างเท่านั้น
ต�ารวจก็ต้องเห็นประโยชน์ของโจร
ความดีก็ต้องเห็นคุณค่าของความชั่ว...
บอกแล้วว่า ท่านบรรดาชูชกทั้งหลาย อย่ามา
วิพากษ์วิจารณ์
ขอท่านผู้มีบารมีทั้งหลายตั้งวงเสวนาแก่กัน
และกัน
อย่าให้คนอื่นเข้ามาในห้องนี้เพื่อสนทนาเพราะ
เป็นอฐานะ!
กระโดดโลดเต้น ร่ายล�าน�ามาหลายหน้า มิได้
มีเจตนาอื่นแอบแฝง
แต่อยากให้ผู้บริหาร ผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลผู้น้อย
หรือผู้ต�่าต้อยกว่า
ได้เกิดพลังสติปัญญา ไม่ซ่า แต่ถ่อมตน
ไม่ยโสแต่ยืนหยัด
ไม่ท้อแท้ในบุญทานที่ตัวเองท�า
เห็นคุณค่าในทุก ๆ ด้าน ในทุก ๆ มิติ
ชีวิตก็จะแข็งแกร่ง ไม่น้อยเนื้อต�่าใจ มีก�าลัง
ใจฟันฝ่า
คนโง่เขาก็ย่อมโง่
คนฉลาดก็ต้องเบิกบานด้วยการรู้เท่าทัน
เมื่อแจ่มชัดในสภาวะก็ทา� ให้หาญกล้า บ�าเพ็ญ
“ทานบารมี” ต่อไปและต่อไป...ต่อไป ไม่มีสิ้นสุด!
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ฉบับที่แล้วอาตมาอธิบายถึง“การเกิด ”
(อุปจยะ)ที ่เ ป็ น “ภาวะรูป ”ของปรมั ต ถธรรม
ซึง่ ตัวเราก�าหนด“การเกิด”นี้ ในชีวิตปัจจุบัน
อันยังมีรา่ งมีกาย และก�าหนด“การดับ”(นิโรธ)
นั้นด้วยตนเอง ที่มีความสามารถ“ดั บ ”โดย
แยกแยะละเอียดยิบ“ดับ”เฉพาะ“อกุศลจิต”
ที ่ม ี“อาการ”เรี ยกว่า“เจตสิก ”เท่ า นั ้น ได้
อย่างมี “ อภิสัญญา”
“อภิสัญญา”นี้ มีความหมายว่า ผู้ใช้
“สัญญา”คือ “การก�า หนดรู้ ”ได้ ดี ได้ถูกต้อง
ถึงขั้นสามารถบรรลุผลที่เป็น“สัม มาปฏิบั ติ”
“สัญญา”หมายความว่า การก�าหนด
รู้, ความจ�าได้, ความตระหนัก ; เป็นเบื้อง
ต้นแห่ง“ญาณ”(สัญญาท�างานเจริญขึ้นก็เป็นปัญญา)
ผู ้เรีย นรู้ ที่สัม มาทิฏฐิจะปฏิบัติรู้จัก
รูแ้ จ้งรู จ้ ริงใน“สัจสัญญา”(การก�าหนดรู้เพื่อศึกษา
สัจ จะ)ที่ เป็ น “กาม”บ้า ง ก็เป็น “กามสัญญา”
เป็น“อัตตา”บ้าง ก็เป็น “อัตตสัญญา” เพื่อ
“การก�าหนดรู้ กาม-ก�าหนดรู้อัตตา” จะได้
ศึกษาปฏิบัติกา� จัด “กาม”ก�าจัด “อัตตา”
“กาม”กับ “อัตตา” คือ กิเลสของคนมี
ในจิตที่พระพุทธเจ้าทรงแบ่งออกเป็น ๒ ข้าง
(อันตา) ใน“จิต”ของคนผู้อวิชชา
ผู้“อวิชชา”จะไม่ รู้ จั ก หากไม่ เรี ยนรู้
จริง ก็จะยึดติดสัง่ สมใส่จิตใจตนอยู่ตลอด
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เวลา พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ศกึ ษาเรียนรู้
ความเป็น“กาม” กับความเป็น“อัตตา” แล้ว
ลดละความเป็น“กาม”เป็น“อัตตา”นี้ให้ได้ จน
กระทั่งใน“จิตใจ”ของผู้นนั้ ไม่มีความยึด
ติดทั้ง“ข้างฝ่าย”(อันตา)ที่มีความเป็น“กาม” ทั้ง
“ข้างฝ่าย”(อันตา)ทีม่ คี วามเป็น“อัตตา” ตามที่
พระพุทธเจ้าทรงเทศนาธรรมสูตรแรกขึ้นใน
โลก คือ “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร”(พระไตรปิฎก
เล่ม ๔ ข้อ ๑๓)

กิเ ลสของคนก็ม ี“ ตระกูล กาม กับ
ตระกูลอัตตา” ๒ ตระกูลนี้เท่านั้น ที่จะต้อง
ช�าระออกไปจากจิตให้หมดสิ้นเกลี้ยงให้ได้
ผูท้ ่ี ได้ ก�าจัด“ตัวตนของกาม-ของอัตตา”
โดยการก� า จั ด “ตัว เหตุข องกาม-เหตุ ข อง
อัตตา” ให้ หมดสิน้ ไป จนกระทั่ง“จิต”ของ
ผู้นนั้ ไม่มี “กาม” ไม่มี “อัตตา” ได้ สา� เร็จ
“จิต”ของผู้บรรลุธรรมสูงสุดนีก้ ็“เป็น
กลาง” คือ “มัชฌิมา” นัน่ คือ จิตใจเข้าสู่
“ความวางเฉยต่อกามต่ออัตตา,ความมีใจ
เป็นกลาง อยู่เสมอตลอดไป คือ ในจิตไม่มี
อาการของกามของอัตตา” (มัชฌัตตตา,อุเบกขา
ซึง่ เป็นเนกขัมมสิตอุเบกขาเวทนา มิใช่เคหสิตอุเบกขา
เวทนา แน่นอน)

และเป็น“อุเบกขาที่มคี ณ
ุ สมบัติของ
“จิตที่ ตงั้ มั่น” (สมาธิ ) อย่างเที่ยงแท้ ( นิจจัง) ยัง่ ยืน
(ธุวัง ) ตลอดไป (สัสสตัง) ไม่ แปรเปลี่ยนเป็นอื่น
(อวิปริณามธัมมัง ) ไม่มีอะไรหักล้างได้ (อสังหิรงั )
ไม่ กลับก�าเริบ (อสังกุปปัง)

“คุณสมบัติ”ของจิตทีเ่ ป็น“มัชฌัตตะ”
หรือเข้าขั้น“มัชฌิมา” ที่มีภาวะ“จิตเป็นกลาง”
จุดนีแ้ ลเป็นจุดสูงสุด อันเป็น“ฐานนิพพาน”
ผู้ บ รรลุ “ ผลธรรม”ของพุทธ ซึง่ จะมี
“จรณสมบัต”ิ และ“วิ ช ชาสมบัต ิ” เป็ น
“ธรรมะ ๒”ที ค่ รบทั ้ง “สมมุต ิส ัจ จะ”และ
ทั้ง“ปรมัตถสัจจะ” จึงจะเป็นผู้รู้จักรู้แจ้งรู้
จริงในความเป็น“สัจจะ ๓ เส้า”
“สัจจะ ๓ เส้า” ได้แก่ ๑) สัจจะมีอย่าง
เดียวเท่านั้น มิได้มี ๒ อย่าง (เอกัง หิ สัจจัง น
ทุตียมัตถิ )

๒) สัจจะหลากหลายต่างกันนั้น มิได้
มีเลยในโลก (น เหว สัจจานิ พหูนิ นานา)
๓) เว้นแต่“สัญญาว่าเทีย่ ง” (อัญญัตร
้ นใจศึกษาตรวจดูได้ในพระ
สัญญาย นิ จจานิ ) ผูส
ไตรปิฎก เล่ม ๒๕ ข้อ ๔๑๙ “จูฬ วิยูหสูตร”
“สัจจะ ๓ เส้า”นี้ อาตมาถือว่า เป็น
ทีส่ ุดแห่งทีส่ ดุ ของความเป็น“สัจจะ”แล้วใน
โลก ซึ่งเป็น ความตรัสรู้ พระพุทธเจ้า
ข้อ ๑) “สัจจะมีอย่างเดียวเท่านั้น มิได้
มี ๒ อย่าง” หมายความว่า หากมีการยึดมั่น
ต่างกั น ขึน้ มาว่า “ของข้าเท่านัน้ ถูก-ของ
ท่านผิด” ก็ต้องตกลงกันให้ ได้ว่าอย่างใดถูก
อย่างใดผิด แล้วนับเอาที่ตกลงกันอย่างหนึ่ง
อย่างใดอย่างเดียวเท่านัน้ เป็น“สัจจะ”คือ
“ความจริง”กันในหมู่
ถ้ายังขัดแย้งกัน หรือเป็นตายก็ไม่ยอม
กัน ที่สุดในสังคมหมู่นนั้ ผู้มีจิตเป็นอาริยะ

แท้ท่เี ห็นแก่สังคมส่วนรวม จะเป็นผู้ยอมให้
“เป็นไปตามส่วนใหญ่หรือคะแนนเสียงส่วน
มากชนะ” (เยภุยยสิกา) ตนยอมแพ้ได้
แม้ทา่ นผูอ้ าริยะจะเข้าใจ และเห็นจริง
อยูว่ า่ อย่างนัน้ ยัง ไม่ ดีที่สุด แต่มันก็ไม่ถึง
กับเสียหายร้ายแรงถึงขั้นที่อนุโลมไม่ได้ จึง
จะยืดหยุน่ หรืออนุโลมปฏิโลมให้แก่คนส่วน
มากในขณะนั้น” (ด้วยการใช้“สัปปุริสธรรม ๗ กับ
มหาปเทส ๔” ตรวจวัดเสมอ) เพราะท่านเข้าใจ
ใน“ธรรม ๒”ของ“สมมุติสจั จะ(สัจจะในการรูร้ ว่ ม
กัน ในสังคม) กับ “ปรมัตถสัจจะ” (สัจจะในการรู้ใน
ความจริงความถูกต้องถึงขั้นนามธรรม) ดีพอ
ข้อ ๒) “ สัจจะหลากหลายต่างกัน
นัน้ มิได้มีเลยในโลก ” หมายความว่า ใน
ความเป็ นจริงของสังคมอันหลากหลายนั้น
ต่างคนต่างก็มีทั้ง“สัญญา”ทั้ง“ปัญญา” ทั้ง
“อุปาทาน”และทั้ง“สมาทาน” โดยเฉพาะ
“กิเลส”ที่แตกต่างกันของแต่ละคน ในโลก
แห่ง“อนิจจัง”(ความไม่เที่ยง,ความไม่คงที่นิรันดร)และ
“อนั ตตา” ( ไม่ มคี วามเป็น ตัวตนที่แท้ นิรนั ดร) จึง
ไม่มีอะไรเท่ากันจริงหรอก ไม่ว่า อุตุนิยาม
พีชนิยาม จิตนิยาม แม้แต่“กรรมหรือธรรม”
ในทุกสรรพสิ่งการรวมกันอยููไ่ ด้ อย่าง
เป็น nucleus นั้น ก็คือ ธาตุตั้งแต่ ๒ ธาตุ
ขึ้นไป สมัครใจจะรวมกัน หรือเป็นธรรมชาติ
สามัญที่ตา่ งก็ยนิ ดีจะรวมกัน ไม่วา่ ฝ่ายใดจะ
ด้อยกว่าหรือเหนือกว่า ถ้าฝ่ายด้อยยอมรับ
ฝ่ายเหนือกว่าก็ดี หรือฝ่ายเหนือก็ยอมแก่
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
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ฝ่ายด้อยได้ก็ดี การร่วมกันอยู่นนั้ ก็ไปด้วย
กันได้ ก็สงบ ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นแรงรวม
แต่ถา้ ต่างไม่ยอมกัน ขัดแย้งกัน เสียด
ทานกัน ต้านกันอยู่ ไม่วา่ จะเป็นในแง่ของ
“สมมุติธรรม” หรือในแง่ ของ“ปรมัตถธรรม”
มันก็ไม่สงบ ไม่สันติ เป็นธรรมดา ภาวะนั้น
ก็จะท�าปฏิกิริยากันเกิดความร้อน ไม่เย็น ไม่
สงบสบาย ถ้าขัดแย้งกันหนักก็ถึงขั้นระเบิด
เป็นพลังงานรุนแรงท�าลายอะไรต่ออะไรได้
หากแรงเสียดทานของภาวะที่อยูด่ ว้ ย
กันนัน้ ๆมาก ก็จะเกิดความร้อนแรงเดือด
ร้อนมาก ถ้าเสียดทานกันไม่มากก็จะเกิด
ความเย็น หรืออบอุน่ เท่าที่มันจะเสียดทาน
กันมากหรือน้อยเท่าใดๆ ก็ตามที่เป็นจริง
โดยเฉพาะความขัดแย้ง ความสัมผัส
สัมพันธ์กันของผู้คน หรือสังคม หากมีมาก
มันก็เดือดร้อนกันมาก ถ้าหากมีน้อยก็ร้อน
น้อย หากขัดแย้งกันพอเหมาะก็อยูก่ ันอย่าง
อบอุ่น เป็นสัจจะที่เกิดจริงตามธรรมดา
ในสังคมใดถ้ามีแต่คนยึดตัวกูของกู
เท่านั้นดี-เท่านั้นถูก ของคนอื่นผิด ไม่ยอม
อนุโลมกับสังคมหรือใครๆ สังคมนั้นก็จะขัด
แย้งกันสูง ก็จะเดือดร้อนกันมาก ถึงฆ่ากัน
ดั ง นัน้ “ผู ้ ไ ม่ ยึ ด ความเป็ น ตัว กูข อง
กู”ได้จริง จึงจะช่วยท�าให้สังคมสงบได้ดีจริง
สะอาดจริง ไปตามบารมีแห่งคุณธรรม
ผู ้ สามารถท�า“ความสงบเรียบร้อยให้
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แก่สังคม”ได้ ดีและสะอาดแท้ เพราะรู้แจ้ง
ในการอนุโลมปฏิโลมจริง
ผู้สร้างภาพท�าทีเป็นผู้อนุโลมปฏิโลม
ก็ท�าได้ ก็ได้เสพสุขโลกีย์ตามความเก่ง ของ
เขา แต่ “ หนี้บาป”ก็ยิ่งทับทวี แก่เขา เป็น
“วิบาก”หนั กหน้าต่อไป ตามเหตุปจั จัยของ
ผู้เสแสร้งหลอกลวงนัน้ ๆ จะมี“อกุศล”ปน
ลงไปใน“กรรม”ของเขาอย่างไร? เท่าใดๆ?
ก็เท่าที่เขาหลอกได้เสวยผล“สุขเก๊-สุขเท็จ”
(สุขลั ลิกะ) อันเกิดจาก“ตัณหา-อุปาทาน”ในชาติ
ปัจจุบันนี้เท่าที่เขา“ท�าเก่ง”นั้นๆ เท่านั้นๆ
วิบากบาปของเขาก็สงั่ สมซับซ้อนทับ
ทวีเพิ่มขึน้ ๆ ตายไปก็จะต้องมี “ วิบาก”ที่
เป็นปฏิภาคทับทวียิ่งๆขึ้นหนักหน้า
สรุป ผู้เอาแต่“ยึดตัวกูของกู”อยู่ ไม่
ยอมอนุโลมปฏิโลมแก่ ใคร แก่สังคมส่วนรวม
แต่อย่างใด ไม่ลดหย่อนตัณหา-อุปาทานลง
เลย ผู้ น้นั ก็คอื ผูก้ อ่ ความเดือดร้อนให้แก่
ตน แก่สังคม ก็คอื “วิบากบาป”สั่งสมเรื่อยไป
ผู ้ ยึ ด มัน่ ถือ มัน่ ใน“ตัว กูข องกูที ่ ไ ม่ ม ี
การอนุโลมปฏิโลม”เด็ดขาด จึงต้องโดด
เดี่ยวยิ่งขึ้น หรืออยู่ ในกลุ่มน้อยเป็นที่สุด
แต่สงั คมทีเ่ จริญยิง่ จริงแท้ มีคนทีไ่ ม่
ยึดมั่นถือมั่น“ตัวตน”ได้มาก ก็จะอยูร่ วมกัน
เพิ่มขึ้นๆอย่างสงบเรียบร้อยราบรื่นง่ายงาม
ทว่าก็เป็นคนส่วนน้อยในสังคมอยู่นั่นเอง
ซึ่ง“น้อยแต่มีธรรมฤทธิ์มาก”

ข้อ ๓) หมายความว่า ตนผู้เดียวที่
ก�าหนดของตัวเอง ตามใจตนเอง ดังนัน้
จะผิดจะถูกอย่างไร ก็เป็นของตนคนเดียว
จริงเป็น“สัจจะ”อยู่คนเดียว แท้ๆ เที่ยงๆ
อยู่คนเดียว “นิจจัง”ของคนๆเดียว ไม่มีใคร
รับรู้ด้วย ไม่มีใครรับรองเลย ก็เป็น“ความ
จริง”ของเอ็งคนเดียวเท่านั้น แหละจ้ะ
นี่คือ ๓ เส้าแห่งสัจจะ อาตมาว่า ไม่มี
อะไรแล้วที่จะอธิบายความเป็น“สัจจะ”ได้
ครบถ้วนกระบวนความ ทั้งความเป็นสังคม
และทั้งความเป็นตัวตน ไปมากกว่านี้อกี แล้ว
เมื่อจบเรื่อง“สัจจะ” เราก็หนั เข้ามาหา
การศึกษา การปฏิบัติ กันต่อไป
การศึกษาหา“สัจจะ”ในความเป็นตน
คือ “อัตตา” กับความเป็น“โลก” พระพุทธเจ้า
ทรงให้ ศึ ก ษาจากความเป็ น “รูป กับ นาม”
เพราะ“คน”มี“นาม” ไม่ ใช่มีแต่วัตถุหรืออุตุ
และตัว การส�า คั ญ ของ“นาม”ที ่ม ัน
ไม่ เ ป็ น สัจ จะก็คื อ “กาม”นีแ่ หละตั ว การ
ใหญ่ มัน เป็ น อกุศ ล จึ ง ต้ อ งเรีย นรู้ ต ัว นี ้
โดยการใช้“สัญญา”เป็น“ตัวก�าหนดรู้” และ
ศึกษา“สัจจะ”ทัง้ หลายต่อๆไป จน“สัญญา”
ได้รสู้ จั จะพัฒนาสั่งสมเป็น“ปัญญา”ครบถ้วน
ก็เริ่ม“ก�าหนดรู้กามคุณ ๕”เป็นขั้นต้น
“กามสัญ ญา”ก็คื อ การก�า หนดรู้
กามคุณ ๕ ทั้งหลายประดาที่มีอยู่ในตน
ที่“ สัญญา”จะต้องท�าหน้าที่“ก�าหนดรู้”ของ

ตนให้ได้ทั้งหมด และก�าจัดให้เกลี้ยงสิ้น
ส่วน“สัจสัญญา”( การก�า หนดรู้ความจริง)
ที่เป็น“รูปสัญญา”( การก�า หนดรู้ความเป็ น “รูป” )
ก็มีทั้ง“อาการ”ของความเป็ น“วิตก-วิ จารปีติ -สุข-ไม่ สุขไม่ ทุกข์ ”
จึงจะเป็น“สัจสัญญา”อันละเอียด นั่น
คือ “สัจสัญญา”ที่เรียน“รูปสัญญา”ซึ่งมี“สุข
และทุกข์ อันดับไป”แล้ว ก็เป็น “อุเบกขา”
จาก“อุเบกขา”จึงจะเข้าสู่ “อรูปสัญญา”
เริ่มเรี ยน“อากาสานั ญจายตนะ-วิญญาณั ญ
จายตนะ-อากิญจัญญายตนะ” ตามลักษณะ
ตามอาการของแต่ ละสัญญา ซึง่ ผู้ มี“อภิ
สัญญา”( สัญญาอันยิ่งใหญ่ที่ผู้ปฏิบัติสัมมาทิฏฐิจะ
้
บรรลุเ ป็น “ความรู้จริง” คือสัจจะ) ต้องมีภูมิถึงขัน
แท้ จึงจะก� าหนดจริงได้
ใน“อากาสานัญจายตนะ”คือ ความ
ว่าง อาการว่าง สภาพว่าง ลักษณะว่าง ก็
ก�าหนดรู้ใน“นิมิต”หรือมิติที่ว่า “ว่าง”นี้ ให้
เห็นจริงว่า มันอย่างไรกันแท้ ๆจึงคือ“ว่าง”
เราก็กา� หนดรู้ภาวะที่เราอาศัยอยู่ขณะนี้
(อาหารรูป )ที่“ว่าง”นี้ ให้เห็นแจ้งรู้จริง จนพ้น
ความไม่ร(ู้ อวิชชา) เป็นที่สุดจริงๆ
จากนัน้ ก็ก� า หนดรู้ “ อาการ”ที ่เรีย ก
ว่า“วิญญาณัญจายตนะ” คือขณะนี้ ธาตุรู้
หรือวิญญาณของเรา ที่เราสัมผัสอยู่นี้ มัน
สะอาดหมดจด มั น อยู่ ในสภาพที ่ดี ที ่ส ุด
บริสุทธิบ์ ริบูรณ์สูงสุด แล้วจริงมัย้ ในตัว
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วิญญาณนั้นเอง ก็ต้องเห็นความจริงให้ได้
แล้วก็ตรวจ“อากิญจัญญายตนะ”ต่อไป
คือผู้ผัสสะจึงมีอายตนะให้ รู้ได้ แล้วตรวจ
ธุลลี ะอองของอกุศลส่วนเหลือว่า จะหลง
อยู่ “ นิดหนึ่งน้อยหนึ่ ง” อีกบ้างมั้ย ?
และต้องช�าระส่ว นนี้ ให้หมดสิน้ ให้
ได้ หากยังมีอยู่ จนส�าเร็ จได้ แล้วแน่ แท้
ก็ยังต้องตรวจสอบอีก แล้วๆเล่าๆ
อย่างไม่ ประมาท จนกว่าจะรู้แจ้ง รู้จ ริง ว่า
เราพ้ น “เนวสัญญานาสัญญายตนะ”เป็ น
ที่สุด คือ“รู้ ครบ”ได้ สัมบูรณ์ แล้ว (สัมปุณณ )
“พ้นความไม่รู้” ซึ่ง“รู้”จนไม่มีอะไรทีจ่ ะ“รู้”
อี ก “รู”้ หมดสิน้ เกลีย้ งแล้ ว (พ้ น อวิชชาสวะ
ื่ ว่า ผู้บรรลุ
-พ้นอวิชชานุสัย) ถึ ง ขั้ น นี้ จึง ได้ ชอ
“สัญญา เวทยิ ตะ นิ โรธ”(ผู้ ใช้ สัญญาก�าหนด
รูใ้ น“เวทนา ๑๐๘” ว่า มี“นิโรธ”ที่เป็น“สมาหิตัง”
( ความตัง้ มัน่ แล้ ว ) และ“วิ มต
ุ ติ” (ความหลุ ดพ้ น
สูงสุด แล้ ว ) สัมบูรณ์ ครบ “อนุ ตตริย ภู มิ ”
โดยสามารถท�า “สัญญาอย่างหนึ่ง
เกิด-สัญญาอย่างหนึ่งดับ ”ได้ อย่า งสัมมา
ปฏิบตั ิ เพราะเป็นผู้รู้จักรู้แจ้งรูจ็ ริงในการ
ใช้“สัญญา”ท�าหน้าที่ จนถึงที่สุดแห่งที่สุด
“สัญ ญา”หนึง่ นัน้ “ดั บ ”ไปเพราะ
เสร็จหน้าที่ อีก“สัญญา”หนึง่ ที่เกิดเพราะ
ก�าหนดรู้ตลอดทั้งวิธีที่ท�าให้ดับได้ ทั้งภาวะ
ธรรมที่ค่อยๆดับไปจนหมดสิน้ และทั้งยัง
เห็น“ความดับ”นั้นที่เป็นภาวะจริงในจิต
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“สัญ ญา”ท� า หน้ า ที ่ต รวจสอบถ้ ว น
ครบใน“เวทนา ๑๐๘”อย่ า งเต็ม สภาพ
แล้ว ว่า สภาพ“นิโรธ”คือ การดับสิง่ ที่เรา
จะต้องให้“ดับ”สิ้นเกลีย้ งสนิทสัมบูรณ์นนั้
ได้“ดับ”สนิทสิน้ เกลีย้ งถ้วนแล้วถ่องแท้ จึง
ชื่อว่า “สัญญา เวทยิต นิโรธ”
ภพชาติแห่งความเป็น“นรก-เทวดามาร-พรหม”ก็ได้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงหมดเกลีย้ ง
แล้ว ด้วยการก�าหนดรูด้ ว้ ย“สัญญา” กระทั่ง
รู้จักรู้แจ้งรู้จริงเต็มด้วยความเป็น“ปัญญา”
ตาม“องค์ธรรม ๖” คือ จาก“ปัญญา”เป็น
“ปัญญินทรีย”์ จาก“ปัญญินทรีย”์ เป็น“ปัญญา
พละ”-ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค์-สัมมาทิฏฐิมัคคังคัง”(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๘)
ซึ่ง“มััคคังคัง” (องค์แห่งมรรค) ก็คอื ปฏิบัติ
ตามหลัก“มรรค องค์ ๘” โดยปฏิบัติ“มรรค
๗ องค์”ตามพระวจนะ และมี“โพชฌงค์ ๗”
เป็นองค์ประกอบส�าคัญ ตัวส�าคัญคือ ธัมม
วิจยั สัมโพชฌงค์ จะเจริญพัฒนาเกิด“สัมมา
ทิฏฐิ”เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สั่งสมลงเป็น“ปัญญา”
จึงเกิด“อินทรีย์ ๕ - พละ ๕” ขึน้ จริง และ
“ปัญญา”ก็สงั่ สมเป็น“ปัญญินทรีย์” ที่สุด
ปัญญาก็มีพลังสูงสุดจึงเป็น “ปัญญาพละ”
และยังมีละเอียดสุดอีกที่พระพุทธเจ้า
ตรัสตอบโปฏฐปาทปริพาชก ( พระไตรปิฎก
เล่ม ๙ ตัง้ แต่ข้อ ๒๗๕ ไปจนจบสูตร) อีก ๗ แง่
ละเอียดยิ่งของ“สัญญา” นั้นคือ

๑. ทรงบัญญัติสัญญาอัน เลิศอย่าง
เดียว หรือหลายอย่าง ตรัสตอบว่า ทรง
บัญญัติทั้ ง อย่างเดียว และหลายอย่าง
๒. สัญญากับญาณ อย่างไหนเกิด
ก่อน ตรั สตอบว่า สัญญาเกิ ดก่อ นญาณ
๓. สัญญาเป็น อัต ตา หรือว่าสัญญา
กับ อั ตตาเป็ น คนละอย่างกัน ทรงซัก ว่า
“อั ตตา”ที่ว่า หมายถึงอะไร ทูลตอบว่า
หมายถึง อั ต ตาหยาบที่อาศั ย รูป ( โอฬาริก
อั ต ตา ) พระศาสดาจึงตรัส ตอบว่า อัตตา
อย่างนั้น เป็นคนละอย่างกับ สัญญา
๔. อัตตาตามทีต่ นเข้าใจ หมายถึง
อัต ตาที่เกิดจากใจ มีอวัยวะและอินทรีย์
ครบถ้วน (มโนมยอัตตา) ตรัสตอบว่า อัตตา
อย่างนั้นก็เ ป็ น คนละอย่างกับ สัญญา
๕. อัตตาตามที่ตนเข้าใจ หมายถึง
อัต ตาที่ไม่มีรูป (อรูปอัตตา) เกิดจากสัญญา
ตรัสตอบว่า อัตตาอย่างนั้นเป็นคนละอย่าง
กั บสัญญา
๖. ตัวเองจะรูไ้ ด้หรือไม่วา่ สัญญาเป็น
อัต ตาของคน หรือสัญญากับอัตตาเป็นคน
ละอ ย่างกัน ตรัสตอบว่า ค�าถามนี้เป็นทิฏฐิ
อย่ างหนึ่ง ซึง่ ไม่ตรงกับทัสสนะของพระองค์
จึงไม่ ทรงตอบ [ก็เป็นสิทธิของคน ต่างก�าหนดอะไร
เป็นของตนเองคนเดียวก็ได้ = สัญญายะ นิจจานิ ]

โปฏฐปาทปริพาชก เพียรถามปัญหา
ทาง“อันตคาหิก ทิฏฐิ ๑๐” อีกต่อ ไป

“อันตคาหิกทิฏฐิ”คือ ความเห็นที่ยดึ เอา
ที่สุด หรือความเห็นที่ยดึ เรื่องใดก็ยดึ เรื่องนั้น
จนถึงที่สุด คนผูน้ ้กี ็จะมีสัญญาของตนมุง่ ไป
จนถึงที่สุดกับเรือ่ งหนึง่ ๆนั้นๆ มี ๑๐ ประการ
(๑) โลกเที่ยง
โลก หมายความว่า องค์ประกอบรวม
ของ สรรพสิง่ ทั้งมวลและสังคมมนุษย์ชาติ,
ความหมุน เวียนวนอยู่ ยังไม่หยุดวนนั่นเอง
เที่ยง หมายความว่า ไม่เปลี่ยนแปลง,
คงที่ ซ�้ามิหน�าโลกแข็งหนาโตใหญ่ ข้นึ อีก
โลกุตรธรรม หมายถึง ความเป็น“โลก”
ไม่ ลดลง ไม่หมดสิ้นไปจากตน
ดัง นั้น ผู้ที่ยังวนเวียน(โลก)อยู่กับการ
แสว งหา“สุข”ที่ได้สมใจในลาภ,ยศ,สรรเสริญ,
สุขโลกีย์ และยังเวียนวน(โลก)อยูก่ ับการบ�าเรอ
อัต ตา จึงยังมีทกุ ข์”อยู่ ชนิดที่ไม่ลดกิเลสเลย
คนผู้นี้จึงเป็นคนมี“โลกเที่ยง”
เพร าะวนเวียนกั บ“โลก”อยู่น่ั นแล้ ว
วนเวียนอยูก่ ับการล่า“องค์ประกอบรวมของ
สรร พสิง่ ทั้งมวลและสังคมมนุษย์ชาติ” นัน่
คือ วนอยู่กบั สุขๆ-ทุกข์ๆที่ เป็นโลกธรรมนัน้
ไม่ คลาย ไม่ลด มีแต่เพิ่ม ยังติดโลกธรรม ๘
อยู่ครบ ไม่ ลดเลย ไม่พร่องเลย ดีไม่ ดี จั ด
จ้า น หนักหน้ายิ่งขึ้นด้วย คนผู้นี้จึงมีความ
เป็น“โลก”อยู่ เต็ม ไม่ ลดเลย นี้คอื โลกเที่ยง
ฉะนี้ แล ผู้ มี“โลกเทีย่ ง” คือยังมุง่ มั่น
ล่า “โลกธรรม”ไม่ยอมลดราวาศอก ดังนั้น
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คนผู้นี้จึงคือผู้“เที่ยง”ด้วยการตกต�่า นั่นคือ
มี“ น รกเทีย่ งตลอดยังไม่เคยลด” ซึ่งนรกนัน้
เพิ่ มขึ้นๆอย่างเที่ยงต่า งหาก ฟังดีๆ เพราะ
ผู้นี้ยงั ท�านรกให้ ตนไปอย่างเทีย่ งแท้ ไม่หยุด
หย่อนเลย
(๒) โลกไม่ เที่ยง
หมายความว่า
ผู้ ส ามารถ“ดับ”ความเป็น“โลก”ลงได้
อย่า งสัมมาทิฏฐิบา้ งแล้ว บางเรื่องบ้างแล้ว
โลกล ดลงบ้างแล้ว เพราะลดโลกได้บา้ ง สุ ข
ในลา ภ,ยศ,สรรเสริญ,โลกีย์ คือยังเวียนวน
(โลก ) อยู่กบ
ั “กามภพ”ที่เหลือ และยัง สั่งสม
ความเป็น “อัตตา”ที่เหลือ
ซึง่ “ไม่เที่ยง” ก็คือ “ไม่แน่นอน, ไม่
คงที่, ไม่อยูค่ งเดิม, วนเวียนอยูไ่ ม่รจู้ บสิ้น”
ทีเ่ ป็น “อบายภพ-กามภพ-รูปภพ-อรูปภพ”
ก็สามารถ“ดับ”ได้ เลื่อนขั้นไปตามล�าดับ
(๓) โลกมีที ส่ ดุ หมายความว่ า ผู ้
ทีส่ ามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความเป็น“โลก”
และส ามารถท�าให้ความเป็น“โลก”ของตน
นันๆ
้ สิน้ สุดลงได้สนิท ไม่ ตอ้ งมี “โลกนัน้ ๆ
ในจิ ตตนส�าหรับตนอีก จึงเป็นผู้สามารถท�า
“โลกเป็นที่สุด”ได้ ชื่อว่า ผู้ค้นพบ“ที่สุดของ
โลก” ทางจิตวิญญาณ
(๔) โลกไม่มีที่สุด หมายความว่า ผู้
ทีไ่ ม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความเป็น
“โลก”เลย จึงเป็นผูห้ ลงใหลจมอยูก่ บั ความ
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เป็น “โลก” เป็นผู้“หาที่สุดโลกมิ ได้” จึงมี
“โลก ”ไปอย่างไม่มีที่สนิ้ ที่สุดส�าหรับตน ก็
แน่น อนคนผู้นคี้ ือผูม้ “ี โลกไม่มีที่สุด”คนผู้นี้
จึงต้องวนเวียนอยู่กับความเป็น“โลก”ไป
ตลอดชั่วกาลนาน เท่าที่เขายังอวิชชา
(๕) ชีพอันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หมาย
ความว่า ชีพก็มีอยู่ในอันเดียวกันกับสรีระนั้น
ซึง่ แตกต่างจากความว่า ชีพก็อย่าง
หนึ่ง สรีระก็อย่างหนึ่ง ที่แยกอันกันออกไป
คนผู้ที่ไม่สัมมาทิฏฐิ จะแยก“กาย”
แยก“ จิต”ไม่ออก ก็แน่นอนว่าไม่สามารถ
อ่าน“อาการ”ของพลังงานที่เป็น“อุตุนิยามพีช นิย าม-จิ ต นิย าม-กรรมนิย าม-ธรรม
นิยาม”ออก หรือไม่สามารถอ่านได้แน่ๆ
พลัง งานในคน มีทั ้ง “อุ ต ุน ิย ามพีช นิย าม-จิ ต นิย าม-กรรมนิย าม-ธรรม
นิยา ม” ซึ่งผู้สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงแล้ว
จึงเ ป็นผู้สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น
“ชีพ”หรือ“ชีวะ”กับความเป็น“สรีระ”แท้จริง
จึงส ามารถแยก“สรีระ”นั้นก็อย่างหนึ่ง
“จิต ”ก็อกี อย่างหนึ่ง และสามารถแยก“กาย”
แยก“จิต”ได้ อย่างสัมมาทิฏฐิ
“สรี ระ”คือ“ร่าง”ภายนอก โดยตัวมัน
เอง “สรีระ”มันไม่ใช่ “จิต ”เลย “สรี ระ”เป็น“อุตุ
นิยา ม”แท้ๆ แต่“สรีระ”ไปเป็นองค์ประกอบ
ให้ “พืช”ให้ “ จิต-มโน-วิญญาณ”อาศัยได้
องค์ ประกอบของ“พืช”มี“อุตุนิยาม”

กับความเป็น“ชีวติ นิ ทรีย”์ ซึ่งสรีระภายนอก
นั้น ไม่มีสิทธิ์เป็น“จิตนิยาม-กรรมนิยาม”
แต่ “ จิต-มโน-วิญญาณ”สามารถเข้า
ร่วมอาศัย“สรีระ” ได้
ในพร ะธรรมบทมียนื ยันชัดเจนว่า จิต
“ไม่มีสรีระ” (อสรีรัง ; พระไตรปิฎก เล่ม ๒๕ ข้อ ๑๓)
ทว่า “สรีระ”เป็น“คูหาสยัง”(เป็นแหล่งที่จิต
อาศั ยได้ )หากมีเหตุปจั จัยที่รวมกันพอเหมาะ
“จิต”จะเข้าไปอาศัย ณ “คูหาสยัง”นั้นๆได้
ดั ง นัน้ เมือ่ “พลัง งาน”ที ่พ ัฒ นาต่ อ
จาก“ พีชนิยาม” (ไม่ใช่แค่ต่อจาก“อุตุนยิ าม”นะ)มี
คุณลักษณะถึงขั้น“จิตนิยาม” จึงสามารถเข้า
อาศัยใน“คูหาสยัง”นั้นๆได้
“ธรร มะ ๒”ที ่ม ี“ รู ป ”กับ “นาม”รวม
กัน นีค้ ื อ ภาวะที ่เรีย กว่ า “กาย” ซึง่ ต่ า ง
จาก“สรีระ”(ร่างภายนอก)อย่างมีนัยส�าคัญ
ผู ้ ส ามารถแยก“กาย”แยก“จิ ต ”ได้
อย่า งสัมมาทิฏฐิจึงรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความ
เป็ น “ชี ว ะ”ขัน้ “พีช นิย าม”ขัน้ “จิ ต นิย าม”
ว่าเ ป็น“ชีวะ” และต่างจาก“อุตุนิยาม”ที่
ไม่ มี “ ชีวะ” ไม่ ใช่ชวี ะ ว่าแตกต่างกันอย่างไร
ซึง่ ผู ้ น จี ้ ะสามารถรู้ จั ก รู้ แ จ้ ง รู้ จ ริง
ความเป็น“ชีวะ”ได้แท้ ตั้งแต่ “ ชีวะ”ระดับ“พีช
ธาตุ ” ที่ต่างจาก“อุตุธาตุ” ดังนัน้ คนผู้นี้จึง
สามา รถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงพลังงานที่แยกจาก
“อุตุนิยาม”มาเป็น“พีชนิยาม”อย่างไร ซึง่
พลัง งานที่เป็น“อุตุนิยาม”นั้นคือ“ธาตุ”ที่ยัง

ไม่ ใ ช่“ชีวะ”หรือยังไม่ม“ี ชีพ” ส่วนพลังงาน
ที่เริ่มเป็น“พีชนิยาม”ก็เป็น“ชีพ”หรือ“ชีวะ”
จึงสามารถแยกความเป็น“สรีระ” กับ
ความเป็น“ชีพ” กับความเป็น“จิต” ได้ถอ่ งแท้
เพราะผู้มีภูมิ“โลกุตระ”จริง ก็สามารถ
“ก�าห นดรู้อาการ”ในความเป็นพลังงานที่
เป็น“ จิตนิยาม”ของตนได้ และแยกแยะ
พลัง ง านที เ่ ป็ น “อุ ต ุนิ ย าม-พีช นิย าม-จิ ต
นิยาม -กรรมนิยาม-ธรรมนิยาม”ได้ และ
สามาร ถ“จัดการท�าให้”(อภิสังขาร)พลังงาน
“จิตนิยาม”ของตนเป็น“พีชนิยาม”และเป็น
“อุตุ นิยาม”ได้อย่างแท้จริง ด้วยความรู้ยิ่ง
คือ“วิชชา”ที่รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ทั้ ง กุ ศ ลธรรม
-อกุศ ลธรรม ทั้ง“กุศลกรรม-อกุศลกรรม”
จริงๆ จึงสามารถจัดการท�าให้“อกุศลธรรม”
ซึ่งมี“อกุศลจิต”เป็น“ตัวเหตุ”
และสามารถ“ก�าหนดรู”้ ภาวะจริงขณะ
ที่“ ท รงสภาพอยู่”(ธรรมหรือธรรมนิยาม)ในตน
(คู ห า สยั ง ) หลัด ๆ ที ่ส ัม ผั ส อยู ่ โทนโท่ ใน
ปัจจุบันนั้นๆ ที่“สัมผัส”อยู่ โต้งๆ แท้ๆ
คื อ มี“ สัญ ญา”พลัง งานที ่ม ีห น้ า ที ่
“ก�าหน ดรู”้ นั้นแล ท�างานจนสามารถ“หยั่งรู้”
ความเป็น-ความมีอยู่จริงที่ยังมี“อาการ”
มี“นิมิต”ที่ผู้มีภูมิธรรมอาริยะ-โลกุตระก็จะ
สามารถ“ก�าหนดรู้”ได้อย่างแท้จริง
ดังนั้น ผูย้ งั ไม่มีภูมิปญ
ั ญาจะรูจ้ กั รูแ้ จ้ง
รู้จริ ง“อาการ”ของพลังงานขัน้ “อุตุธาตุ”ว่า
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
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แตกต่างจาก“พีชธาตุ”อย่างไร คนผู้นั้นก็ไม่
สามารถ“รูจ้ กั รูแ้ จ้งรูจ้ ริงความเป็น“ชีวะหรือ
ชีพ”ก็อย่างหนึ่ง สรีระก็อย่างหนึ่งได้แน่นอน
(๖) ชี พ ก็อ ย่ า งหนึง่ สรีร ะก็อ ย่ า ง
หนึง่ เมือ่ ผู้ไม่มีภูมิที่จะสามารถรู้จักรู้แจ้ง
รู้จริง “ธรรมนิยาม ๕”ได้จริง ก็แน่นอนว่า
ผู้นั้น ย่อมไม่สามารถแยก“ชีพ” แยก“สรีระ”
ได้ ว่ามันแตกต่างกันอย่างไร แน่ ยิ่งกว่าแน่
ดังนั้น ผู้มีภูมิถึงขั้นอาริยะจริงเท่านั้น
จึงจะสามารถชี้ชัดได้ว่า ชีพก็อนั นัน้ สรีระก็
อันนั้น หรือชีพก็อย่างหนึ่ง สรีระก็อย่างหนึ่ง
เช่น ผม,ขน,เล็บ,ฟัน,หนัง
“กรรมฐา น ๕”นี้มีท้งั ส่วนที่เป็น“ชีพ”
และมีท้งั ส่วนที่เป็น“สรีระ”
ทัง้ ผม -ขน-เล็บ-ฟัน-หนัง นั้น ส่วนใด
ที่ยงั นับว่ามันเป็น“ชีพ”(ชีวะ)ของเราอยู่ ส่วน
นัน้ ยัง มี“ชีวิตินทรีย์”ของ“จิตนิยาม” และ
“พีชนิยาม”ของเราอยู่ (ทั้ง ๒ นิยาม)
นั่น คือ มันยังมี“อาการ”ของ“ชีวะ”
หรือชีพ อยู่ทั้ง ๒ (ของพืชด้วย-ของสัตว์ด้วย)
เราจึงมีความรู้สึกทุกข์สุขร่วมอยู่ เมื่อ
สัมผัสมันเข้า เราก็ร้ ูสกึ ได้ เจ็บได้ ปวดได้
ซึ่ง มัน ยังไม่ แยกสภาพไปเป็นธรรมะใด
ธรรมะเดียว คือ“อุ ตุ นิยาม”อย่างเดียว(อุตุ
ไม่เป็น ชีพแล้ว) หรือพ้นไปจาก“พีชนิยาม”และ
พ้นไปจา ก“จิตนิยาม”แล้ว นั่นคือไม่เป็น“ชีพ”
แล้ว ก็อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง ต่างกันตรงที่
เป็น“ชี พ”อยู่ นนั่ เอง แต่ มนั ยังเป็นทัง้ “พีช
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นิย ามแล ะจิ ต นิย าม”ในตั ว เองอยู ่ (ยังเป็น
ธรรมะ ๒)

แต่..ถ้ าผมขนเล็บฟันหนังส่วนใด ที่
“สัมผัส ”มันเข้า ก็ไม่มีเจ็บ ไม่มี ปวด ถึงกับ
ไม่ รู ้ สกึ เลยก็ไ ด้ รู้ค วามรู้ส ึก ตามทีส่ มั ผั ส
จริงนั้ นๆ หรือ แม้รสู้ กึ ก็จะมี“อาการ”เฉยๆ
ว่างๆกลางๆสูญๆ (จากกิเลสตัณหาอุปาทาน) ซึ่ง
ผมขนเล็บฟันหนังส่วนนั้นก็ยงั ติดร่างเราอยู่
ทว่าส่ว นนีเ้ ป็นส่วนที่ ไม่มี“ ชีพ”แล้ว
เพราะไม่มี“ชีวิตินทรีย์”ของ“จิตนิยาม”แล้ว
ส�า หรับ เ รา แต่ ม ัน ยั ง มี “ ชี วิ ต ิน ทรีย ์ ” ของ
ความเป็น “พี ชนิ ยาม”อยู่นะ เราไม่มีความ
รู้สกึ ร่วมด้วยแล้ว ซึง่ มันยัง เป็ น “ชีพ”
ดั ง นั้ น ผมขนเล็บฟันหนังส่วนนี้ จึงยัง
เป็น“สรีระ”ของเราอยู่ แต่มันไม่ใช่“จิต”ของ
เราแล้ว มันเป็นเพียง“สรีระ”ของเราเท่านั้น
เพราะมันยังไม่แตกสลายออกไปจากร่างเรา
ถ้าผมขนเ ล็บฟันหนังส่วนใดที่มีชีพ
ยังมีทั้ง“ชีพ”อยู่ แต่ไม่มีทั้ง“สรีระ”ด้วย
ส่วนไหนที่มีความเป็น“ชีพ”อยู่ และ
มีความเป็น“กาย”ของตน และส่วนไหนไม่
เป็น“กาย”ของตนแล้ว เป็นแค่ “สรีระ” ส่วน
ไหนที่ไม่มีความเป็น“ชีวะ”แล้ว
เราจึงจะ รู้แจ้งจริงว่า ชีพก็อย่างหนึง่
สรีระก็อย่างหนึ่ง
(๗) สัตว์ตายแล้วยังมีอยู่
(๘) สัตว์ตายแล้วย่อมไม่มี

(๙) สัตว์ตายแล้วทั้งมีอยู่ ทั้งไม่มีอยู่
(๑๐) สัต ว์ ต ายแล้ ว จะมีอ ยู ่ ก ไ็ ม่ ใช่
ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่
เช่น “สั ตว์ตายแล้วยังมีอยู่” ถ้าไม่
สามารถรู้ จั ก รู้ แจ้ ง รู้ จ ริง ความเป็ น “สัต ว์
โอปปาติก ะ” ซึง่ หมายถึง“จิตใจ”ของเรา
ในปัจจุบัน เรายังเป็นๆ ยังไม่ตายนี้ แท้ๆ
ก็เข้าใจ ก็เห็นจริงกันจริงๆหรือ?
ถ้ า รู้ จั กรู้ แจ้ ง รู้ จ ริง และได้ ป ฏิ บ ัต ิ
กระทั่ ง บ รรลุธ รรมจริ ง เมือ่ เราเรียนรูแ้ ละ
ปฏิบตั ิสมั มาจริง ก็จะมี“ภาวะความเป็น
อัตตา”ทั้งหลายให้เราสัมผัสรู้จักรู้แจ้งรู้จริง
เราก็จะ“รูไ้ ด้ดว้ ยตน”เป็น“ปัจจัตตลักษณ์”เอง
ซึ่งต่าง กันกับ“สามัญญลักษณ์”อย่างมี
นัยส�าคัญ ก็ตอ้ งเห็นนัยส�าคัญนั้นให้ได้
ก็จะรูจ้ ั กความเป็นสัตว์ทางโอปปาติกะ
ที่เป็น“พรหมสัตว์” เพราะมี “สัตว์อบาย”ของ
เรานัน่ เอ งตายแล้ว จึงเกิด“พรหมสัตว์”คือ
ความบริสุ ทธิ์ “มีอยู”่ และ“สัตว์อบาย”นัน้
ตายสนิท แม้แต่ทา่ นผูน้ ้จี ะยังไปเกิดในความ
เป็น“คน”บ นโลกมนุษย์อีกกีช่ าติกีช่ าติก็ดี
ความเป็น“ ลิงลมอมข้าวพอง”ของท่านใน
“เรื่องนั้นๆของท่าน”จะไม่ เกิดอีกเลยจริงๆ
ไม่ว่าท่า นจะเกิดในยุคใด กัปป์ใด ตราบที่
ท่านยังไม่ “ ปรินิพพานเป็นปริโยสาน”
ส่วน“สัตว์ตายแล้วทั้งมีอยู่ ทัง้ ไม่มี
อยู่” นั้น ก็คอื “สัตว์โอปปาติกะ”ที่มีการเกิด

ในความเป็น“คน”บนโลกมนุษย์อกี กี่ชาติก่ชี าติ
ก็ดี ความเป็น“ลิงลมอมข้าวพอง”ของท่านใน
“เรื่องนั้นๆของท่าน”ยัง“มีอยู”่ บ้าง ตามบารมี
ตราบที่ทา่ นยังไม่ “ ปรินิพพานเป็นปริโยสาน”
ส�าหรับ“สั ตว์ตายแล้วจะมีอยู่กไ็ ม่ใช่
ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่ ”นัน้ ก็คือ คนที่ผู้หลงผิด
หลงว่า“ตนบรรลุ” แต่แท้จริงตนเองไม่ได้
บรรลุจริงนัน่ เอง สัตว์ชนิดนีม้ ีไม่น้อยเลย
ในวงการพุทธศาสนา
ผูจ้ ะสามาร ถเข้าใจหรือทีส่ ุดรูจ้ กั รูแ้ จ้ง
รู้จริงตาม ที่เป็นจริงแท้นัน้ ก็แน่นอนว่า
ต้ อ งเป็ น ผู ้ บ รรลุ“ โลกุต รธรรม”ของพุท ธ
ศาสนาได้ด้ วยตนเอง ตัง้ แต่เริม่ มี“ปัจจัต
ตัง เวทิ ต ั พโพ วิ ญ ญูหิ ” แล้ ว สัง่ สมเป็ น
“ปั จ เจกบุค คล” จาก“ปั จ เจกบุค คล”ถึง
ขัน้ ๗ ชื ่ อว่ า “สยั ง อภิญ ญา” จึ ง จะ
เป็ น ผู ้ ส าม ารถพอหยั ่ง รู้ ร ายละเอี ย ดดั ง
กล่าวนี้ ซึง่ เป็น“อจินไตย”อันมิใช่“สามัญ
โลกุตระ”ที่จะรู้กันได้ง่ายๆ
จึงต้องมีบ ารมีท่ไี ด้ส่ังสมความเป็นจริง
ที่ตนมีตนไ ด้ ตนบรรลุดว้ ยตนเองนั้ น แลว่ า
“ลักษณะ ๒” นั้น “ปัจจัตตลั กษณ์”มี“ลักษณะ”
จริง ที่เห นื อยิ่งไปกว่า “สามัญญลั กษณ์ ” จริง
แท้ อันเกิดอันเป็นในตน แค่ ไหน?
ก็ตอ้ งปฏิบัติเอง ได้เอง เป็นเอง จึงจะรู้
เอง ขั้น“สยัง อภิญญา” ที่สุด“สยัมภู”
อ่านต่อฉบับหน้า
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i

ขอบวชสักชาติได้ไหม
ทิ้งไปกามเกียรติสมบัติ
ตัวการสร้างทุกข์สุมทับ
วิบัติชาติแล้วชาติเล่า.

ขอสักชาติ(จิไตด้ตสัไมหม
ภูตชาดก)

เมื่อพระศาสดาประทับอยู่ ณ พระเชตวัน

มหาวิหาร ทรงได้ปรารภ(กล่าวถึง) ภิกษุ 2 สหาย
ซึ่งเป็นสัทธิวิหาริก(ศิษย์)ของพระมหากัสสปะ
ภิกษุทั้งส องเป็นสหายรักสนิทสนมกันมาก มี
ความคุน้ เคยไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอ จนกระทัง่
เหล่ า ภิ ก ษุ ทั ้ง หลายพากั น กล่ า วถึ ง ในธรรมสภา
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พอดีพระศาสด าเสด็จมา ทรงทราบเรื่องเหล่านั้น
จึงตรัสว่า
“ดู ก ่ อ นภิ ก ษุ ทั ้ง หลาย การที่ ภิ ก ษุ ทั ้ง สอง
สนิทสนมคุน้ เคยกันในชาติน้ี ไม่นา่ อัศจรรย์เลย แม้
ในโบราณกาลก่อน ได้มีบัณฑิตที่เวียนว่ายตาย
เกิดถึง 4 ชาติ ก็ยังไม่ละทิ้งความสนิทสนมกัน

ในฐานะมิตรเลย”
แล้วทรงน�าเรื่องราวนั้นมาตรัสเล่า
..............
อดีตกาล พระเจ้าอวันตีมหาราช เสวย
ราชสมบัติในกรุงอุชเชนี แคว้นอวันตี
แต่ที่ด้านนอกกรุงอุชเชนี มีหมู่บ้านของคน
จัณฑาล(คนต่างชนชั้นวรรณะกันมาแต่งงานกัน
ลูกที่เกิดมากลายเป็นชนชั้นที่ถูกรังเกียจเหยียดหยามว่า ต�่าทรามที่สุดในศาสนาพราหมณ์)อาศัย
อยู่ต�าบลหนึ่ง
ณ ทีต่ า� บลนั้น มีกมุ าร 2 คนเป็นมิตรสหายรัก
ใคร่กันแน่นแฟ้น คนหนึ่งชื่อจิตตกุมาร อีกคนหนึง่
ชื่อ สัมภูตกุมาร ซึง่ เป็นลูกชายน้าสาว(น้องสาว
แม่)ของจิตตกุมารนั่นเอง ทั้งสองสหายเติบโตมา
ด้วยกัน ร�า่ เรียนศิลปะต่างๆของคนจัณฑาลเหมือน
กัน โดยเฉพาะศิลปศาสตร์ช่อื จัณฑาลวังสโธวนะ
อยู่มาวันหนึ่ง ทั้งสองสหายชักชวนกันไปที่
กรุงอุชเชนี คนหนึ่งแสดงศิลปะอยู่ทีป่ ระตูเมือง
ทิศเหนือ อีกคนแสดงศิลปะอยูท่ ปี่ ระตูเมืองทิศใต้
วันนั้น มีหญิงพวกทิฏฐมังคลิกา(หญิงที่เชื่อ
ถือว่าสิ่งที่เห็นต้องเป็นมงคล)ผ่านบริเวณที่พวก
เขาแสดงศิลปะอยู่ คนหนึ่งเป็นธิดาของเศรษฐี
จะผ่านออกไปทางประตูทิศเหนือ ส่วนอีกคนหนึ่ง
เป็นธิดาของปุโรหิต(พราหมณ์ที่เป็นอาจารย์และ
ที่ปรึกษาของพระราชา)จะผ่านออกทางประตูทศิ ใต้
นางทั้งสองต่างก็มบี ริวารติดตามเป็นอันมาก เหล่า
บริวารพากันแบบขนของกินและดอกไม้ของหอม
เพื่อไปเที่ยวเล่นในอุทยาน
ขณะก�าลังผ่านนั้น ได้มองดูการแสดงศิลปะ
ของหนุม่ จัณฑาลที่ก�าลังแสดงอยู่ จึงเอ่ยปากถาม
“นั่นใครกันหรือ ที่ก�าลังแสดงศิลปะอยู่”
พอได้รับค�าตอบว่า
“เป็นพวกคนจัณฑาล”
เท่านั้นเอง นางทั้งสองต่างก็คิดว่า
“เคราะห์รา้ ยจริงหนอ ที่ได้เห็นคนที่ไม่ควรเห็น”
แล้วรีบล้างตาให้สะอาด เอาน�า้ หอมมาพรม
ทั่วทั้งหน้า สั่งให้เดินทางกลับทันที ท�าให้บริวาร

ใน

และคนทั้งหลายพากันโกรธ กล่าวด่าว่า
“เฮ้ย!ไอ้คนจัณฑาลชาติชั่ว เพราะเจ้าเป็น
ต้นเหตุ ท�าให้พวกเราไม่ได้ด่มื กินของที่ไม่ตอ้ งซื้อหา”
จากนั้นตรงเข้าทุบตีชายหนุ่มจัณฑาลจนสา
แก่ใจ แล้วพากันจากไป หนุ่มจัณฑาลทั้งสองถึง
กับสลบไสล พอได้สติฟื้นขึ้นมา ต่างพากันกลับที่
อยู่ของตน เมื่อได้พบกัน ก็บอกเล่าทุกข์ของตนแก่
กัน ร้องไห้คร�่าครวญกัน ในที่สุดได้ปรึกษากันว่า
“เหตุเพราะชาติก�าเนิดต�่าทราม ความทุกข์
นี้จงึ เกิดแก่เราทั้งสอง พวกเราไม่อาจมีชาติเป็น
คนจัณฑาลได้อีกแล้ว”
จึงตกลงใจกันปกปิดชาติกา� เนิดของตน ปลอม
แปลงตนเป็นชาติพราหมณ์ มุ่งสู่กรุงตักกสิลา
นครหลวงของแคว้นคันธาระ เล่าเรียนศิลปศาสตร์
ของพราหมณ์ ในส�านัก อาจารย์ทิศาปาโมกข์
(อาจารย์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง)
ไม่ช้านานเลย จิตตกุมาร ก็เล่าเรียนศิลปศาสตร์ส�าเร็จ พากันเรียกขานว่า จิตตบัณฑิต แต่
สัมภูตกุมารยังเรียนไม่ส�าเร็จ
เช้าวันหนึง่ อาจารย์เรียกจิตตบัณฑิตให้มาพบ
สั่งว่า
“พ่อมหาจ�าเริญ เราไม่สามารถไปสวดมนต์ใน
งานมงคลวันนี้ได้ จึงจะส่งเจ้าไปแทน จงไปสวด
มงคลกถาที่งานนี้ พร้อมด้วยเหล่ามาณพ(ชาย
หนุ่มในชนชั้นพราหมณ์)ทั้งหลายเถิด”
จิ ต ตบั ณ ฑิ ต รั บ ค� า อาจารย์ พาพวกมาณพ
ทั้งหลายไปยังบ้านของพราหมณ์ที่เชิญอาจารย์ไว้
เมือ่ ไปถึงก็พากันเข้าไปนัง่ ในเรือน เจ้าบ้านต่างก็ให้
ช่วยกันยกส�ารับอาหาร ข้าวปายาส(ข้าวที่หุงด้วย
นมวัวกับน�้าตาล)ที่ก�าลังร้อนๆมาให้ ตั้งไว้ข้างหน้า
มาณพเหล่านั้น ด้วยหมายว่า มาณพทั้งหลายสวด
มนต์เสร็จ ข้าวปายาสก็คงเย็นพอดี
แต่สวดมงคลกถาเสร็จเร็ว สัมภูตมาณพเกิด
จิตละโมบในอาหาร รีบตักข้าวปายาสเข้าปาก
ข้าวปายาสยังร้อนระอุภายใน จึงลวกปากทันที เขา
ถึงกับอ้าปากร้องภาษาจัณฑาลออกมา
“ขลุ ขลุ”
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แล้วหันไปมองดูจิตตบัณฑิต ฝ่ายจิตตบัณฑิต
ก็เผลอสติลืมตัว ส่งภาษาจัณฑาลตอบไป
“นิคคละ นิคคละ”
ท�าให้พวกมาณพพากันงุนงงสงสัย มองหน้า
กันถามว่า
“นี่ภาษาอะไรกัน”
ครั้นกินอาหารเสร็จ กล่าวอนุโมทนา(แสดง
ความชื่นชมยินดีในการกระท�าดีนั้น)แล้ว จึงพากัน
กลับ พอออกมานอกเรือนนัน้ พวกมาณพที่พอรูว้ า่
นี้เป็นภาษาของคนจัณฑาล อดไม่ได้ท่จี ะด่าทอทันที
“ไอ้จัณฑาลสารเลว เจ้าทั้งสองหลอกลวง
พวกเรา โกหกอาจารย์ยาวนานเหลือเกินว่า เป็น
ชาติพราหมณ์ ช่างชั่วร้ายยิ่งนัก”
แล้วลงมือกลุ้มรุมทุบตีจัณฑาลทั้งสอง ด้วย
ความแค้นเคืองจัด
ในขณะนั้น มีสัตบุรุษ(คนมีความเห็นที่ถูก
ตรง)คนหนึ่งช่วยเข้ามาห้ามไว้ แล้วพาตัวสอง
สหายจัณฑาลออกมาได้ จากนั้นยังช่วยแนะน�าว่า
“นี้เป็นโทษแห่งชาติก�าเนิดของท่านทั้งสอง
ฉะนั้นจงพากันไปบวช แล้วพ�านักอยู่ในที่อัน
สมควรเถิด”
จากเหตุการณ์ครั้งนี้ ท�าให้สองสหายจัณฑาล
ตั ด สิ น ใจบวชเป็ น ฤๅษี ( นั ก บวชผู ้ แ สวงธรรม)
บ�าเพ็ญพรตในป่าตลอดชีวิตของตน
jjj

ครั้นทั้งสองสหายตายจากชาติของคนจัณฑาล
แล้ว ได้ไปเกิดในท้องของแม่กวางตัวหนึ่ง ที่อาศัย
อยูใ่ กล้ฝง่ั แม่น้า� เนรัญชรา ตั้งแต่ยงั เป็นกวางน้อย
อยู่ ทั้งสองพี่น้องเที่ยวเล่นด้วยกันเสมอ ไม่ยอม
พรากห่างจากกันเลย
วันหนึ่ง ขณะที่กวางน้อยทั้งสองคาบอาหาร
มาได้ กินกันเล่นกันสนุกสนาน ยืนเอาหัวประกบ
หัว เอาเขาประกบเขากันอยู่
พลันปรากฏนายพรานที่แอบดักซุ่ม พุ่งหอก
เข้าใส่กวางน้อยทั้งสองอย่างแม่นย�า ท�าให้ทั้ง
สองพี่น้องขาดใจตายพร้อมกัน ด้วยหอกที่พุ่ง
ใส่เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
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jjj

ตายจากชาติ นั ้น แล้ ว สองพี ่น ้ อ งได้ ไ ปเกิ ด
เป็นนกเขา หากินอยู่ที่ฝั่งแม่น�้ารัมมทานที ยังคง
สนิทสนมเป็นพี่นอ้ งรักใคร่กนั ดี เที่ยวหาอาหารกิน
ด้ ว ยกั น อย่ า งเป็ น สุ ข มั ก อยู ่ ใ กล้ ชิ ด กั น เสมอๆ
ไม่แยกจากกัน
แต่แล้ววันหนึ่ง พรานนกได้มายังริมฝั่งแม่น�้า
นี้ ใช้กับดักท�าด้วยตาข่ายพรางตาซ่อนไว้ จึงจับ
นกเขาทั้งคู่ได้ แล้วฆ่าเสีย ย่างกินเป็นอาหารทั้ง
สองตัว
jjj

เมื่อตายจากชาตินกเขาแล้ว ได้เกิดใหม่เป็น
มนุ ษ ย์ อี ก ครั ้ง จิ ต ตบั ณ ฑิ ต เกิ ด เป็ น บุ ต รของ
ปุ โ รหิ ต ในกรุ ง โกสั ม พี ส่ ว นสั ม ภู ต มาณพนั้ น
ได้ก�าเนิดอยู่ในเชื้อชาติกษัตริย์ เป็นโอรสของ
พระเจ้าอุตรปัญจาลราช
ในช่วงวัยเยาว์อยู่นั้น ทั้งสองต่างก็ระลึกชาติ
เก่าก่อนของตนได้ จิตตบัณฑิตสามารถระลึก
ถึงตลอดทั้ง 4 ชาติ ตั้งแต่เป็นคนจัณฑาล เป็น
กวางน้อย เป็นนกเขา และในชาติปัจจุบัน แต่
สัมภูตราชกุมารระลึกได้เพียงชาติเดียวเท่านั้น
คือชาติที่เคยเกิดเป็นคนจัณฑาล
กาลเวลาล่วงเลยไปได้ 16 ปี จิตตบัณฑิต
ออกบวชเป็นฤๅษี อาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์(ป่า
หนาวแถบเหนือของอินเดีย) กระท�าฌาน(เพ่งเผา
กิเลสจนจิตแน่วแน่สงบจากกิเลส) และอภิญญา
(ความรู้ยิ่งในคุณวิเศษ)ให้เกิดได้แล้ว
ฝ่ายสัมภูตราชกุมารนั้นเล่า พระชนก(พระ
ราชบิดา)เสด็จสวรรคตแล้ว สัมภูตราชกุมารจึง
ขึน้ เสวยราชสมบัติสืบต่อ ได้ทรงแต่งบทเพลง
ขับร้องเฉลิมฉลอง เนื่องในวันมงคลครองราชย์
ของพระองค์ บรรดาสนมก� า นั ล ก็ ต าม เหล่ า
นักร้องฟ้อนร�าก็ตาม กระทั่งประชาชนทั่วพระนคร
ก็ตาม ต่างพากันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์นี้
ด้วยทราบว่า
“เพลงขั บ ร้ อ งนี ้เ ป็ น ที ่โ ปรดปราน พอ
พระราชหฤทัยของพระราชา”

ข่าวคราวเรื่องนี้กระจายไปทั่วทุกทิศ แม้แต่
จิตตบัณฑิตฤๅษีก็ยังรับรู้ได้ จึงคาดการณ์ว่า
“น้ อ งชายของเราบั ด นี ้ไ ด้ เ ป็ น พระเจ้ า
สัมภูตราชแล้ว ในเวลานี้ไม่เหมาะควรเลย ที่เรา
จะไปหาพระราชาผู้เสวยราชสมบัติใหม่ๆ เพื่อพูด
คุยสั่งสอนให้ทรงรู้แจ้งในธรรมอันวิเศษ ฉะนั้น
เราต้องรอก่อน จนกว่าพระราชาจะทรงเบื่อหน่าย
ราชสมบัติ หรือทรงเข้าสู่วัยชราแล้ว”
วันคืนผ่านไปๆ ในที่สุดนานถึง 50 ปี
จิตตบัณฑิตฤๅษีจึงได้ออกจากป่าหิมพานต์
เดินทางมายังพระราชอุทยานของพระเจ้าสัมภูตราช พ�านักอยู่ในที่นั้น
วันหนึ่ง มีเด็กน้อยมาหาฟืนที่พระราชอุทยาน
ขณะเที ่ย วเก็บ ฟื น อยู ่ ก็ ร ้ อ งบทเพลงพระราชนิพนธ์น้นั ซ�้าไปซ�า้ มา พระฤๅษีเห็นเช่นนั้นจึงถามไถ่
ว่า
“เด็กน้อย เจ้าขับร้องเพลงบทนี้ได้บทเดียว
เท่านั้นหรือ ไม่รู้จักบทเพลงอื่นบ้างหรือไร”
“ข้าแต่ท่านผู้เจริญ บทเพลงอืน่ ๆกระผมก็
รู้เป็นอันมาก แต่กระผมชอบร้องบทเพลงนี้มาก
ที่สุด เพราะบทเพลงนี้พระราชาทรงโปรดปราน
มากที่สุด”
“ถ้าเช่นนั้น มีใครบ้างหรือไม่แต่งเพลงขับร้อง
ตอบบทเพลงพระราชนิพนธ์นี้”
“ไม่มีเลยขอรับ”
“แล้วถ้าเราแต่งบทเพลงตอบให้ เจ้าจะกล้า
ขับร้องบทเพลงนี้หรือไม่เล่า”
“ถ้ า กระผมได้ เ ห็ น บทเพลงนั ้น แล้ ว ก็ จ ะ
สามารถขับร้องได้”
พระฤๅษีจึงแต่งบทเพลงตอบ และสอนให้
ขับร้อง แล้วก�าชับเด็กน้อยนั้น
“เจ้าจงหาโอกาสไปขับร้องบทเพลงนี้ใน
พระราชวัง หากกระท�าได้ส�าเร็จ พระราชาจะพอ
พระทัย จะพระราชทานลาภยิ่งใหญ่แก่เจ้า”
เด็กน้อยฟังแล้วดีใจใหญ่ รีบไปทันที ให้มารดา
ช่ ว ยประดั บ ตกแต่ ง เสื ้อ ผ้ า ให้ ส วยงาม แล้ ว ไป
ที ่ป ระตู พ ระราชวัง บอกกั บ ทหารยามให้ ช ่ ว ย

กราบทูลพระราชาว่า
“มีเด็กน้อยคนหนึ่งปรารถนาจะมาขับร้อง
บทเพลงตอบกับพระองค์”
ทหารยามก็ ช ่ ว ยกราบทู ล ตามนั ้น ครั ้น ได้
รับพระบรมราชานุญาตแล้ว เด็กน้อยจึงเข้าเฝ้า
ท่ามกลางราชบริษทั ที่มาประชุมกัน พระราชาตรัส
ถามเด็กน้อยนั้นด้วยทรงเอ็นดูอย่างยิ่ง
“เด็กน้อยเอ๋ย เจ้าจะมาร้องเพลงตอบกับเรา
หรือ”
“ขอเดชะ เป็นความจริง พระเจ้าข้า ขอให้
พระองค์โปรดทรงขับร้องบทเพลงของพระองค์
ก่อน แล้วข้าพระพุทธเจ้าจะขับร้องบทเพลงตอบใน
ภายหลัง”
พระเจ้ า สั ม ภู ต ราชทรงสดั บ อย่ า งนั ้น ทรง
พระสรวล แล้วทรงขับบทเพลงของพระองค์
“กรรม(การกระท�า)ทุกอย่างที่นรชนสั่งสมไว้
แล้ว ย่อมมีผลเสมอ ขึน้ ชื่อว่าการกระท�าแม้จะ
เล็กน้อย ที่จะไม่ให้ผลเป็นไม่มี
เราได้เห็นตัวของเรา ผู้ชือ่ ว่า สัมภูตะ ซึ่งมี
อานุภาพมาก ได้เกิดขึ้นด้วยผลบุญ(ผลแห่งการ
ช�าระกิเลส) เพราะการกระท�าของตนเอง
มโนรถ(ความหวัง)ของเราส�าเร็จแล้ว แม้ฉนั ใด
ความหวังของจิตตบัณฑิตพระเชษฐา(พีช่ าย)ของ
เรา ก็คงส�าเร็จแล้ว ฉันนั้น เหมือนกันกระมัง
หนอ”
เด็กน้อยเห็นพระราชาขับร้องบทเพลงจบแล้ว
จึงขับเพลงตอบบ้าง
“ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นสมมุติเทพ การกระท�า
ทุกอย่างที่นรชนสั่งสมไว้แล้ว ย่อมมีผลเสมอ ขึ้น
ชื่อว่าการกระท�าแม้จะเล็กน้อย ที่จะไม่ให้ผลเป็น
ไม่มี
ความหวังของพระองค์ส�าเร็จแล้ว แม้ฉันใด
ขอพระองค์โปรดทรงทราบเถิด แม้จิตตบัณฑิต
ก็ส�าเร็จแล้ว ฉันนั้น”
ทันทีท่เี ด็กน้อยขับเพลงจบ พระเจ้าสัมภูตราช
ทรงเอ่ยถามโดยเร็วพลัน
“เด็กน้อยเจ้าหรือคือจิตตบัณฑิต หรือว่าเจ้า
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
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ได้ ฟ ั ง บทเพลงนี ้ม าจากคนอื ่น หรื อ ว่ า ใครบอก
เนื้อความนี้แก่เจ้า บทเพลงนี้เจ้าขับร้องได้ดีมาก
อย่างยิ่ง ไม่ตอ้ งสงสัยเลย ฉะนั้นเราจะให้บา้ นส่วย
100 ต�าบลแก่เจ้า”
“ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าหาใช่จิตตบัณฑิตไม่
บทเพลงนี้ได้มาจากพระฤๅษีที่พ�านักอยู่ในพระ
ราชอุทยานของพระองค์ พระเจ้าข้า”
สิ้นค�าตอบของเด็กน้อย พระเจ้าสัมภูตราช
ทรงมั่นพระทัยว่าพระฤๅษีนี้ คือจิตตบัณฑิตอย่าง
แน่นอน จึงรับสั่งพวกราชบุรุษ(คนของพระราชา)
ทันที ให้ตระเตรียมราชรถ อีกทั้งช้างมงคลหัตถี
พร้อมตะโพน(กลองรูปทรงกระบอก หัวสอบท้าย
สอบ ขึงหนังกลองทั้งสองด้าน) และสังข์(เปลือก
หอยชนิดหนึ่งใช้เป่าในงานมงคล) เสด็จไปยังพระ
ราชอุทยานอย่างรีบเร่ง
ถึงพระราชอุทยานแล้ว ได้เสด็จเข้าไปหา
จิตตบัณฑิตฤๅษี ด้วยความดีพระทัยมีปีติมากล้น
ตรัสว่า
“ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ลาภดีเลิศแล้วหนอ ที่ได้
พบพระฤๅษีผู้ประกอบด้วยศีลพรต(ถือปฏิบัติ
ศีลเป็นข้อก�าหนด) ขอเชิญท่านผู้เจริญโปรดรับ
อาสนะ(ที่นั่ง) น�้า และผ้าเช็ดเท้า โปรดรับการ
สักการะของข้าพเจ้าด้วยเถิด”
พระฤๅษีฟงั ค�าพูดและเห็นอาการของพระเจ้า
สัมภูตราชเป็นเช่นนั้น ก็รู้ได้ทันใด พระราชาทรง
ระลึกรู้แล้วว่า เราคือจิตตบัณฑิต
แต่ยังไม่ทันจะตอบออกไป พระเจ้าสัมภูตราช
ก็ตรัสอีกว่า
“ขอเชิญพระคุณเจ้าไปพ�านักทีป่ ราสาทราชวัง
อันน่ารื่นรมย์เถิด จะได้รับการบ�ารุงดูแลด้วยหมู่
นารีทั้งหลาย โปรดให้โอกาสเพื่ออนุเคราะห์แก่
น้องชายคนนี้ด้วย เราทั้งสองจะได้ครอบครอง
อิสริยสมบัติ(สมบัติอันยิ่งใหญ่)ร่วมกัน”
เมื่อได้ยินอย่างนั้น พระฤๅษีจึงแสดงธรรมแด่
พระเจ้าสัมภูตราช
“ดูก่อนมหาบพิตร พระองค์ทรงเห็นผลแห่ง
สุ จ ริ ต (ประพฤติ ดี ) อย่ า งเดี ย ว แต่ อ าตมาเห็ น
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ผลแห่งสุจริตและทุจริต(ประพฤติชั่ว) ที่สั่งสม
กระท�าไว้แล้วนั้น เป็นวิบาก(ผล)อันยิ่งใหญ่ จึง
ปรารถนาจะส�ารวมตนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
ไม่ปรารถนาบุตร ปศุสัตว์ หรือทรัพย์สมบัติ
เพราะชี ว ิต ของสั ต ว์ ทั ้ง หลายในโลกนี ้ มี
ก�าหนด 100 ปีเป็นอย่างมาก ไม่ช้านานเลยย่อม
จะเหี่ยวแห้งไป เหมือนต้นอ้อที่ถูกตัด มีแต่จะแห้ง
ตายไป ฉะนั้น
ก็ในชีวติ นีส้ นั้ นักน้อยนัก เดินทางไปสูค่ วาม
ตาย ยังจะมัวเพลิดเพลินไปไย มัวเล่นคึกคะนอง
ไปท�าไม ประโยชน์อะไรด้วยการยินดีแสวงหา
ทรัพย์ แสวงหาบุตรและภรรยาเล่า
อาตมาเป็นผู้พ้นแล้วจากเครื่องผูก รู้ชัดว่า
ความตายย่อมจะมารังควานเราแน่ หากใครถูก
ความตายครอบง�าแล้ว จะมีประโยชน์อะไรด้วย
การยินดีแสวงหาทรัพย์
ดูก่อนมหาบพิตรผู้เป็นจอมคน ชาติก�าเนิด
ของคนเรานัน้ ไม่เท่าเทียมกัน หมูม่ นุษย์ในทีน่ ถ้ี อื ว่า
การก�าเนิดเป็นคนจัณฑาล จัดเป็นชาติที่ต�า่ ต้อย
เลวทรามที่สุด พระองค์ทรงจ�าได้หรือไม่ ในชาติ
ก่อนๆนั้น เราสองเคยเกิดเป็นบุตรของคนจัณฑาล
เพราะวิบากกรรม(ผลของการกระท�า)อันชั่วช้า
ของตน จึงมีชาติกา� เนิดเป็นคนจัณฑาล ในชนบท
ของแคว้นอวันตี
ครั้นตายจากชาตินั้นแล้ว ได้ก�าเนิดเป็นกวาง
สองพี่น้อง อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น�้าเนรัญชรา
ชาติตอ่ มา ได้เกิดเป็นนกเขาสองพี่นอ้ ง หากิน
ที่ฝั่งแม่น�้ารัมมทานที
และในชาติ ป ั จ จุ บั น นี ้ อาตมาได้ เ กิ ด เป็ น
พราหมณ์ ส่วนมหาบพิตรทรงได้เป็นกษัตริย์
ชีวิตของสัตว์ท้งั หลายในโลกเวียนว่ายตายเกิด
อายุของสัตว์ท้งั หลายเป็นของน้อย ความชราย่อม
ท�าลายผิวพรรณของผู้แก่เฒ่า ทุกคนถูกความชรา
น�าเข้าไปสู่ความตาย โดยไม่มีใครต้านทานได้เลย
ดังนั้นพระองค์อย่าทรงกระท�าบาปทั้งหลาย
ที่มีทุกข์เป็นก�าไร เหมือนกับการเอาศีรษะไป
เกลือกกลั้วธุลี(กิเลส)ให้สกปรก

มหาบพิตรทรงกระท�าตามค�าของอาตมาเถิด
อย่าทรงกระท�าบาปที่จะท�าให้เข้าถึงนรกเลย”
พระฤๅษีกล่าวธรรมเตือนสติอยู่อย่างนี้ ท�าให้
พระเจ้าสัมภูตราชทรงได้สติรู้สึกพระองค์ จึงตรัส
ว่า
“ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ ถ้อยค�าเหล่านี้เป็น
ค�าจริงแท้ทีเดียว แต่ว่ากามทั้งหลายของข้าพเจ้า
ยังมีอยู่มาก กามเหล่านั้นคนเช่นข้าพเจ้าสละออก
ยาก ดุจช้างจมอยูท่ า่ มกลางหล่มแล้ว ไม่อาจจะไป
ที่ไหนๆได้ดว้ ยตนเอง ฉันใด ข้าพเจ้าจมอยูใ่ นหล่ม
คือกามกิเลสแล้ว ก็ยังไม่เก่งกาจที่จะสามารถ
ปฏิบัติได้
จึ ง เป็ น อย่ า งนี ้ไ ด้ ไ หม เหมื อ นกั บ บุ ต รจะ
สามารถมีความสุขได้ด้วยวิธีใด บิดามารดาก็พร�่า
สอนบุตรด้วยวิธีนั้น ฉันใด ข้าพเจ้าหากตายจาก
โลกนี้ไปแล้ว จะสามารถเป็นผูม้ คี วามสุขได้ดว้ ยวิธี
ใด ขอพระคุณเจ้าโปรดพร�่าสอนข้าพเจ้าด้วยวิธนี ้นั
ฉันนั้นเถิด”
เมือ่ เป็นเช่นนี้ พระฤๅษีจึงบอกวิธีปฏิบัติแด่
พระเจ้าสัมภูตราช
“ดูก่อนมหาบพิตร ถ้าทรงไม่อาจละกามทั้ง
หลายมากมายได้ ก็ขอให้ทรงเริ่มต้นทีก่ ารกระท�า
พลีกรรม(การบูชา)อ่านถูกต้องตรงธรรมก่อน
เถิด ส่วนการกระท�าอันไม่ถูกต้องตรงธรรมนั้น
ขออย่าได้มีในรัฐสีมาของพระองค์เลย
ดังนั้นพึงส่งทูตทั้งหลายไปยังทิศทั้ง 4 นิมนต์
(เชื้อเชิญนักบวช) สมณะ(ผู้สงบระงับกิเลส) และ
พราหมณ์(ผู้ประเสริฐ)ทั้งหลายมา แล้วทรงบ�ารุง
ด้วยข้าว น�้า ผ้า ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ด้วย
พระทัยผ่องใส ทรงอังคาส(ถวายอาหาร)สมณะ
และพราหมณ์ ให้อ่ิมหน�าส�าราญด้วยพระหัตถ์ของ
พระองค์เอง
และทรงตั ้ง โรงทาน ทรงบริ จ าคทานแก่
ประชาชนทัง้ หลาย ตามก�าลังความสามารถของ
พระองค์ หากทรงกระท�าเช่นนี้ได้ ทั้งเทวดา(คน
ใจสูง)และมนุษย์(คนใจประเสริฐ) ย่อมไม่ติเตียน
จะเสด็จเข้าถึงแดนสวรรค์(สภาวะสุขของผูม้ จี ติ ใจ

สูง)ได้
แต่หากว่าความมัวเมาเข้าครอบง�าพระองค์
ผู้ซึ่งหมู่นารีทั้งหลายแวดล้อมอยู่ ขอให้พระองค์
ทรงมนสิการ(ก�าหนดมัน่ ไว้ในใจ)คาถานี้ไว้แล้ว
ตรัสในท่ามกลางบริษัท(หมู่คณะ)ว่า
ในชาติก่อนโน้น เราเคยเป็นคนไร้บ้านเรือน
ต้องนอนอยู่กลางแจ้ง มารดาเป็นหญิงจัณฑาลให้
เราดื่มน�้านม ก่อนที่มารดาจะไปป่าหาอาหาร เรา
เคยนอนคลุกคลีอยู่กับสุนัขทั้งหลายจนเติบโต
มาถึงชาตินี้ ใครๆต่างก็เรียกเราว่า พระราชา
จบการแนะน� า วิธีป ฏิ บั ติ แ ล้ ว พระฤๅษี ก็
กราบทูลทิ้งท้าย
“อาตมาถวายโอวาทมากมายแด่พระองค์แล้ว
บัดนีป้ รารถนากล่าวตรงๆอย่างจริงใจ ขอพระองค์
ทรงผนวช(บวช)เถิด อย่าทรงเนิ่นช้าเสียเวลา
เสวยผลแห่ ง การกระท� า บาปของตนด้ ว ยตน
เลย”
แล้วพระฤๅษีก็จากไป กลับคืนสู่ป่าหิมพานต์
พระเจ้าสัมภูตราชทอดพระเนตรจิตตบัณฑิต
ฤๅษีจากไป บังเกิดพระทัยสลดสังเวช(เกิดส�านึก
ดีจากความรู้สึกสลดใจในสิ่งที่ไม่ดี)ยิ่งนัก ในที่สุด
ทรงตัดสินพระทัยยกราชสมบัติให้แก่ราชโอรส
องค์ใหญ่ รับสั่งให้บรรดาผู้ตามเสด็จทั้งหมด
กลับไป แล้วทรงมุ่งไปป่าหิมพานต์เพียงองค์
เดียว
ณ ป่าหิมพานต์ จิตตบัณฑิตฤๅษีได้บวชให้แก่
พระเจ้าสัมภูตราช สอนธรรมและการปฏิบัติต่างๆ
ให้ จนกระทั่งสัมภูตฤๅษีบา� เพ็ญฌานและอภิญญา
ส�าเร็จ พระฤๅษีทั้งสองได้เป็นผู้มีพรหมโลก(โลก
ของผู้มีจิตใจบริสุทธิ์) เป็นที่ไปในเบื้องหน้าแล้ว
พระศาสดาตรัสชาดกนี้จบ ทรงเฉลยว่า
“สัมภูตฤๅษีในครั้งนั้น ได้มาเป็นพระอานนท์
ในบั ด นี ้ ส่ ว นจิ ต ตบั ณ ฑิ ต ฤๅษี ได้ ม าเป็ น เรา
ตถาคตเอง”
(พระไตรปิฎกเล่ม ๒๗ ข้อ ๒๐๕๔ อรรถกถาแปลเล่ม ๖๑ หน้า ๓๑)
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งานวิจัยและการน�าเสนอก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเกินกว่าที่คาด
ด้วยความเมตตาและช่วยเหลือแนะน�าจากท่านสมณะ และผู้ใหญ่หลายคน...

• ฟ้าสาง

บนเส้นทางนักศึกษา (๒๒)

“ธัมมวิจัย - งานวิจัย”
ชีวิตนักศึกษาช่วงนี้เป็นช่วงที่เหนื่อยหนั ก
ที่สุดก็ว่าได้ เพราะเป็นช่วงเวลาการท�าวิจัย(IS)
ที ่เ ป็ น ตั ว วัด ผลของความเป็ น มหาบั ณ ฑิ ต กิ น
นอนแทบไม่เป็นเวลา ท�างานข้ามวันข้ามคืนเพื่อ
ให้ ง านได้ เ สร็ จ ทั น ก� า หนดในการพรี เ ซนต์ ง าน
วิ จั ย ซึง่ ฉั น ได้ รั บ โอกาสจากอาจารย์ ที ่ป รึ ก ษา
ให้เป็นหนึ่งในตัวแทนการพรีเซนต์ครั้งนี้ด้วย จึงยิ่ง
เพิ่มความกดดันขึ้นเป็นสองเท่า เพราะต้องเตรียม
ตัวในการพรีเซนต์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งงาน ซึ่งฉันก็ท�า
โปรแกรมน�าเสนอ Power Point ไม่เป็นเลย ก็ได้
มาฝึกหัดท�าให้เป็นภายในไม่กี่ชั่วโมง เพื่อน�าเสนอ
งานวิจัยชิ้นนี้ออกมาให้ได้
จากคนที่ท�างานวิจัยแทบไม่เป็นเลย จับต้น
ชนปลายไม่ถูก แม้เรียนมาบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่เคย
ได้ฝึกท�าวิจัยจริง ๆ จัง ๆ สักครั้ง ผนวกกับการหัว
ไม่ค่อยดีเรียนไม่ค่อยเก่งด้วย พอได้มาลงมือเขียน
งานวิจัยเป็นครัง้ แรก ฉันยอมรับว่าเหมือนคนมืด
แปดด้านไปหมด คล�าหาทางไม่เจอ ไม่รู้จะเริ่มต้น
ตรงไหน ต้องใช้ภาษาอย่างไร ผนวกกับระยะเวลา
ที่บีบคัน้ เข้าไปทุกขณะ เพราะใกล้ถึงเส้นตายส่ง
58
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เราคิดอะไร

งานในเดือนนี้
ตรงช่วงระยะเวลานี่แหละที่ฉันจับอารมณ์
เครียดของตัวเองได้อย่างจริงจัง เพราะโดยปกติ
จะรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยเครียด มีความกังวลอยู่
บ้าง แต่ไม่ค่อยถึงกับเครียดมาก หรือบางทีอาจ
จะเพราะอ่านตัวเองไม่ออก จับกิเลสไม่ถูก เพราะ
ความเครียดอาจจะฝังลึก จนเครียดแบบไม่รู้ตัวก็
เป็นได้ แต่มาครั้งนี้ฉันจับอารมณ์ตัวเองได้อย่าง
ชัดเจน เพราะความเครียดมาแบบก้อนใหญ่จน
สามารถจับต้องได้ ฉันเห็นถึงความยึดดีที่ท�าเอา
นอนไม่หลับ หรือบางครั้งก็นอนหลับไม่สนิท จะ
สะดุง้ อยูบ่ อ่ ย ๆ เหมือนเก็บงานวิจยั ไปนอนฝัน กลัว
ว่าจะท�าไม่ทนั กลัวว่าจะท�าออกมาได้ไม่ดี กังวลทั้ง
ยามหลับและยามตื่น
จนบางครั้งก็บอกกับตัวเองเลยว่า ถ้าเรียน
จบป.โทก็คงพอแล้ว ไม่อยากเรียนต่อแล้ว ไม่อยาก
แบกรับความรูส้ กึ เครียดแบบนี้ อยากท�างานอย่าง
อื่นแล้ว แต่ฉนั ก็พยายามตามรูอ้ ารมณ์ คอยอ่านจิต
อ่านใจไปเรื่อย ๆ ว่าเราก�าลังคิดอะไรอยู่ พยายาม
ฝึกให้ใจนิ่ง ๆ แล้วอ่านสภาวะอยู่เสมอ ๆ ว่าเรา

ก�าลังด�าริอะไรอยู่ เพียงรู้เท่านั้น แต่อย่าไปปรุง
แต่งเพิ่มเติม หรืออย่าใส่เชื้อไฟให้กิเลสลุกลาม
เมื่อใจนิ่ง เราจะได้ยินเสียงกิเลสมากมาย
ที่ ก� า ลั ง เรี ย กร้ อ ง ทั ้ง ผีร าคะ-ผี โ ทสะ-ผีโ มหะ
มากมายหลายเผ่าพันธ์ุคอยโหยหวนให้เราจิตตก
ทั้งเบื่อ เครียด อ้างว้าง เศร้า หมดก�าลังใจ อยาก
เอาแต่ใจ ฯลฯ แต่ฉันรับรู้ได้ถึงความไม่มีฤทธิ์มาก
ของกิเลส เข้ามาเพียงให้เรารูส้ กึ ได้เท่านั้นว่าใจเรา
ยังมีกเิ ลสอะไรทีเ่ รียกร้องอยูบ่ า้ ง กิเลสทีน่ อนเนือ่ ง
อยู่ในจิตของเรามีอะไรที่เราจะต้องล้างออกบ้าง
ถือเสียว่าใช้วิกฤติให้เป็นโอกาส เมื่อเจอโจทย์
ที่ชว่ ยกระตุ้นกิเลสให้ออกมานีแ่ หละยิง่ เป็นโอกาส
ที่ดีที่เราจะได้อ่านสภาวจิต ได้ธัมมวิจัยตรวจสอบ
กิเลสที่เกาะติดอยู่ในจิตวิญญาณ บางอารมณ์มา
เพียงครู่เดียวแล้วก็หายไป บางอารมณ์อาจจะมา
อยู่นานหน่อยแต่มันก็หายไป ท�าให้เราได้เห็นถึง
ความไม่เที่ยงของกิเลส และเห็นถึงระดับความมาก
น้อยของอารมณ์ ขอแค่สงบนิ่ง และรู้เท่าทันด้วย
ศีลและปัญญา ไม่ไปเติมเชื้อให้กับกิเลส ไม่หูเบา
เชื่อฟังเสียงของกิเลส เราก็จะเป็นไทที่อิสระจาก
การถูกครอบง�าจากกิเลสต่าง ๆ นานาได้
งานวิจัยเรื่อง “แนวคิดและกระบวนการ
บริหารระบบสาธารณโภคีของชาวอโศก : กรณี
ศึกษาหมู่บ้านชุมชนราชธานีอโศก ต.บุ่งไหม
อ.วารินช�าราบ จ.อุบลราชธานี” เป็นงานวิจัย
ที ่ฉั น ตั ้ง ใจตั ้ง แต่ แ รกเริ ่ม ที ่ตั ด สิ น ใจมาเรี ย นต่ อ
ปริญญาโท ว่าอยากน�าค�าสอน น�าธรรมะของ
พระโพธิสัตว์มาช่วยเผยแพร่
สิ่งที่ฉันได้จากการท�าวิจัยครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพียง
ผลงาน รูปเล่ม หรือเกรดเฉลี่ย แต่ฉันได้ธัมมวิจัย
จิตวิญญาณไปด้วยในงานวิจัยซึง่ มีคุณค่ามหาศาล
ฉันได้ตามรู้สภาวะ และการฝึกท�าสมาธิในขณะ
ท� า งาน เป็ น สมาธิที ่ลื ม ตานี ่แ หละ ในขณะที ่
มื อ เราพิ ม พ์ ง านวิจั ย ไป สมองก็ คิ ด ปรุ ง แต่ ง ไป
กิเลสก็เรียกร้องไป แต่จิตที่มีสมาธิจะเป็นตัวช่วย
ควบคุมทุกอย่าง ท�าให้ฉันรู้สึกสบาย เบา โล่ง โดย
ไม่ต้องไปนั่งหลับตาท�าสมาธิ เพ่งจิตให้ใสสะอาด

เลย ตอนลืมตานี่แหละ ตอนเจอผัสสะอย่างจริง ๆ
จังนี่แหละที่เราจะสามารถท�าสมาธิได้ดีที่สุด
สุ ด ท้ า ยงานวิจั ย และการน� า เสนองานวิจั ย
ก็สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเกินกว่าทีฉ่ ันคาด
คิดอีกด้วย ด้วยความเมตตาและช่วยเหลือจาก
ท่านสมณะ อา ผู้ใหญ่หลายคนที่คอยให้ค�าแนะน�า
สั่งสอน และชี้แนวทางให้เสมอมา เป็นความอบอุน่
ของครอบครัวสาธารณโภคีท่เี รามีพอ่ แม่พ่นี อ้ งทาง
ธรรมมากมายโดยแท้
และในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา จะเป็น
ช่ ว งงานประจ� า ปี ข องชาวอโศก นั่ น คื อ “งาน
อโศกร�าลึกและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ” ซึ่ง
ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๓๕ และได้เวียนกลับมา
จัดที่พุทธสถานสันติอโศกอีกครั้ง หลังจากเปลี่ยน
สถานที่ไปจัดที่ราชธานีอโศกหลายปี
ซึง่ ถือเป็นงานประจ�าของชาวภูผาฟ้าน�้าด้วย
เช่นกัน ที่จะต้องไปจัดค่ายของนักเรียนสัมมาสิกขา
ในทุ ก ระดั บ ชั ้น เพื ่อ เตรี ย มงานประจ� า ปี ข อง
ชาวอโศกต่ า ง ๆ และครั ้ง นี ้ช าวภู ผ าฯ ก็ ไ ด้
มาร่วมเป็นผู้จัดค่ายเตรียมงานอโศกร�าลึกและ
บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ ๓๕ ของนักเรียน
สั ม มาสิ ก ขาชั ้น ม.๕ และนั ก เรี ย นอาชี ว ะชั ้น
ปีที่ ๒ ฉันก็ได้มีโอกาสมารับใช้งานส่วนกลางและ
ช่ ว ยแบ่ ง เบาภาระผู ้ ใ หญ่ เ ท่ า ที ่มี ค วามสามารถ
บ้าง ในการช่วยเป็นฝ่ายวิชาการจัดท�าบูรณาการ
ในค่ายให้กับน้องๆ และเป็นฝ่ายกิจกรรมภาคค�า่
ทีจ่ ะมีรายการสลับหมุนเวียนไปแต่ละวัน ไม่ว่า
จะเป็นการสัมภาษณ์รุ่นพี่ศิษย์เก่าสัมมาสิกขา การฉาย
วีดิทัศน์สาระดี ๆ เพื่อให้น้อง ๆ ได้โลกวิทู เป็นต้น
ในทุก ๆ โอกาสของการท�างาน ฉันก็ได้รับ
โอกาสของการเจริ ญ เติ บ โตทางจิ ต วิญ ญาณไป
ด้วยเช่นกัน ยิ่งได้เรียนรู้ ยิ่งได้ปัญญาที่จะน�าไป
ตัดกิเลสได้เก่งขึ้น คมขึ้น เนียนมากขึ้น เพราะ
การปฏิบัติธรรมด้วยการท�างาน ท�าให้เราได้ฝึก
ท�าสมาธิลืมตา เผชิญหน้ากับผัสสะของจริง โจทย์
จริง ๆ ได้ฝึกท�าใจในใจ ที่จะสามารถลด ละกิเลส
ได้จริงแท้เช่นกัน
อ่านต่อฉบับหน้า
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โลกย่อมเป็นไปเพราะกรรม
หมู่สัตว์ย่อมเป็นไปเพราะกรรม
สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นเครื่องผูกพัน
เสมือนหมุดที่ตรึงตัวรถที่แล่นไปอยู่.
j

ณวมพุ ท ธ

เหตุเพราะชาติหรือกรรม
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับ

อยู่ ณ ราวป่ า อิจ ฉานั ง คลวัน ใกล้ กั บ หมู ่ บ ้ า น
อิจฉานังคลคาม
สมัยนั้น พราหมณ์มหาศาล(พราหมณ์ผมู้ ่งั คั่ง
ร�า่ รวย)ที่มชี ่อื เสียงจ�านวนมาก เช่น จังกีพราหมณ์
ตารุกขพราหมณ์ โปกขรสาติพราหมณ์ ชาณุสโสณีพราหมณ์ โตเทยยพราหมณ์ และพราหมณ์
มหาศาลอื่นๆ อาศัยอยู่ในอิจฉานังคลคาม
วันหนึ่ง มีวาเสฏฐมาณพกับภารทวาชมาณพ
ก�าลังเดินพักผ่อนกันอยู่ ได้สนทนากัน วาเสฏฐมาณพเอ่ยถามขึ้น
“เพือ่ นเอ๋ย บุคคลชือ่ ว่าเป็นพราหมณ์(ผู้
ประเสริฐ)ด้วยเหตุอะไร”
ภารทวาชมาณพคิดแล้วตอบอย่างนี้
“ก็คือบุคคลที่เป็นอุภโตสุชาติ(เกิดในสกุลสูง
ต่อเนื่องกันมา)ทั้งทางฝ่ายบิดาและมารดา ถือ
ก�าเนิดในสกุลชั้นสูงบริสุทธิ์หมดจดดี ตลอด ๗
ชั่วบรรพบุรษุ ไม่มใี ครจะคัดค้านติเตียนได้ดว้ ยการ
อ้างถึงชาติกา� เนิด บุคคลชื่อว่าเป็นพราหมณ์ ก็ดว้ ย
เหตุเพียงเท่านี้”
“แต่เพื่อนเอ๋ย ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า บุคคล
ผู้ มี ศ ีล และถึง พร้ อ มด้ ว ยวั ต ร(ความประพฤติ )
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นั่นแหละบุคคลชื่อว่าเป็นพราหมณ์(ผู้ประเสริฐ)
ด้วยเหตุอย่างนี้”
มาณพทั้งสองต่างก็ไม่สามารถยินยอมกันได้
จนในที่สุด วาเสฏฐมาณพจึงกล่าวว่า
“เอาอย่างนี้เถิด พระสมณโคดมศากยบุตร
เสด็จออกผนวชจากศากยสกุล ประทับอยู่ที่ราว
ป่าอิจฉานังคลวัน ทรงมีกิตติศัพท์อันงามขจรไป
ทั่ว ทรงเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้
จ�าแนกธรรมสั่งสอน ฉะนั้นเพื่อนเอ๋ย เราทั้งสองไป
เข้าเฝ้าพระสมณโคดมเถิด แล้วจะได้ทลู ถามเรือ่ งนี้
หากพระสมณโคดมตรัสพยากรณ์(การท�าให้แจ้ง
ชัด)แก่พวกเราอย่างไร ก็จะทรงจ�าข้อความนั้น
ไว้อย่างนั้น”
ตกลงกันได้แล้ว ก็พากันไปเข้าเฝ้าพระผู้มี
พระภาคเจ้าถึงที่ประทับ ได้สนทนาปราศรัยกันอยู่
สักครู่แล้ว วาเสฏฐมาณพได้ทูลถาม
“ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ข้าพระองค์ท้งั สองเป็น
ผูม้ ไี ตรเพท(พระเวท ๓ อย่างอันเป็นคัมภีรศ์ กั ดิ์สทิ ธิ์
ของพราหมณ์) ซึ่งอาจารย์ยกย่องและรับรอง ข้าพระองค์เป็นศิษย์ผใู้ หญ่ของโปกขรสาติพราหมณ์
ชื่อว่า วาเสฏฐะ ส่วนผู้นี้เป็นสหายชื่อ ภารทวาชะ
เป็นศิษย์ผใู้ หญ่ของตารุกขพราหมณ์ ข้าพระองค์

ทั ้ง สองส� า เร็ จ ไตรเพทแล้ ว เป็ น ผู้ เ ข้ า ใจตั ว บท
ช�านาญไวยากรณ์ เช่นเดียวกับอาจารย์
แต่ข้าพระองค์ทั้งสองเกิดความเห็นต่างกัน
โต้เถียงกัน ไม่ยอมกัน สหายของข้าพระองค์อ้าง
ว่า บุคคลเป็นพราหมณ์เพราะชาติ(ก�าเนิด) ส่วน
ข้าพระองค์อา้ งว่า บุคคลเป็นพราหมณ์เพราะกรรม
(การกระท�า)
ข้าแต่พระโคดมผูเ้ ป็นพระสัมมาสัมพุทธะ(คือ
ผู้ตรัสรู้ถูกตรงได้ด้วยพระองค์เอง)ในโลก ขอทูล
ถามพระองค์ว่า บุคคลเป็นพราหมณ์เพราะชาติ
หรือเพราะกรรม โปรดตรัสบอกแก่ขา้ พระองค์ท้งั
สองผู้ไม่รู้ ให้รู้จักพราหมณ์ที่แท้จริงด้วยเถิด
พระผูม้ พี ระภาคเจ้าทรงสดับอย่างนั้น จึงตรัส
แสดงธรรม
“ดูก่อนวาเสฏฐะ เราจะพยากรณ์(การท�าให้
แจ้งชัด)แก่ท่านทั้งสองไปตามล�าดับ ตามสมควร
สัตว์ทั้งหลายในโลกมีความแตกต่างกันโดย
ชาติ(ก�าเนิด) เพราะชาติเหล่านั้นมีความแตกต่าง
กันไป เช่น
หญ้าและต้นไม้มีรูปร่างส�าเร็จมาจากชาติ
(ก�าเนิด) เพราะชาติของมันต่างกัน แต่หญ้าและ
ต้นไม้ก็ไม่ยอมรับว่า เป็นหญ้าเป็นต้นไม้
หนอน ตั๊กแตน มดด�า มดแดง สัตว์เหล่านี้
มีรปู ร่างส�าเร็จมาจากชาติ(ก�าเนิด) เพราะชาติของ
มันต่างกัน
สัตว์ ๔ เท้าทัง้ ตัวเล็กตัวใหญ่ สัตว์เหล่านีม้ ี
รูปร่างส�าเร็จมาจากชาติ(ก�าเนิด) เพราะชาติของ
มันต่างกัน
ปลาที่เกิดในน�้า เที่ยวไปในน�้า ปลาเหล่านี้ก็มี
รูปร่างส�าเร็จมาจากชาติ(ก�าเนิด) เพราะชาติของ
มันต่างกัน
นกที่บินไปในเวหา(ฟ้า) นกเหล่านี้ก็มีรูปร่าง
ส�าเร็จมาจากชาติ(ก�าเนิด) เพราะชาติของมันต่างกัน
แต่มนุษย์ไม่มีรูปลักษณ์ที่ส�าเร็จมาจากชาติ
(ก�าเนิด) เหมือนอย่างกับรูปร่างที่ส�าเร็จมาจาก
ชาติ(ก�าเนิด)ของพืชและสัตว์อนื่ ๆเลย ฉะนัน้ การ
ก�าหนดด้วยผม ศีรษะ หู ตา ปาก จมูก คิ้ว คอ
บ่า ท้อง หลัง สะโพก อก อวัยวะเพศ มือ เท้า

นิ้วมือ เล็บ แข้ง ขา ผิวพรรณ หรือแม้แต่เสียง
เป็นต้น ว่ารูปร่างอย่างนี้เป็นพราหมณ์ รูปร่าง
อย่างนี้เป็นกษัตริย์ ย่อมไม่มีเลย
ฉะนั้นความต่างกันของรูปร่าง ที่ส�าเร็จมา
ตั้งแต่เกิด ย่อมมีร่างกายของตนๆเฉพาะตัวใน
มนุษย์ทั้งหลาย แต่ความต่างกันในรูปลักษณ์ของ
มนุษย์ท้งั หลายนั้น บัณฑิตกล่าวไว้โดยสมัญญา(คือ
โดยชื่อที่ถกู ตั้งขึ้นตามรูปลักษณะของพฤติกรรม) คือ
ผูใ้ ดอาศัยโครักขกรรม(การท�านา)เลี้ยงชีพ ผู้
นั้นเป็นชาวนา ไม่ใช่พราหมณ์
ผู้ใดเลี้ยงชีพด้วยศิลปะ(ฝีมือ)ต่างๆ ผู้นั้นเป็น
ศิลปิน ไม่ใช่พราหมณ์
ผูใ้ ดอาศัยการค้าขายเลี้ยงชีพ ผูน้ ้นั เป็นพ่อค้า
ไม่ใช่พราหมณ์
ผู้ใดเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างรับใช้ผู้อื่น ผู้นั้น
เป็นคนรับใช้ ไม่ใช่พราหมณ์
ผู้ใดอาศัยการลักทรัพย์จี้ปล้นเลี้ยงชีพ ผู้นั้น
เป็นโจร ไม่ใช่พราหมณ์
ผู้ใดใช้ศัสตรา(อาวุธ) หอก ดาบ ธนู เลี้ยงชีพ
ผู้นั้นเป็นนักรบอาชีพ ไม่ใช่พราหมณ์
ผู้ใดเลี้ยงชีพด้วยการเป็นปุโรหิต(ที่ปรึกษา
หรืออาจารย์ของกษัตริย์) ผู้นั้นเป็นที่ควรเคารพ
บูชา แต่ไม่ใช่พราหมณ์
ผูใ้ ดปกครองบ้านเมืองและแว่นแคว้น ผูน้ นั้
เป็นพระราชา ไม่ใช่พราหมณ์
ดังนั้น เราไม่กล่าวว่า ผูก้ า� เนิดจากท้องมารดา
ที่เป็นพราหมณ์ ว่าเป็นพราหมณ์ แต่ผนู้ ้นั เป็นเพียง
ผู้เรียกว่าโภวาที(คือผู้มักกล่าวว่าตนเป็นผู้เจริญ)
เท่านั้น เพราะผู้นั้นยังเป็นผู้มีกิเลสเครื่องกังวลอยู่
เรากล่าวว่าบุคคลผูไ้ ม่มกี เิ ลสเครื่องกังวล ไม่ถอื มั่น
นั่นแหละเป็นพราหมณ์
เรากล่ า วว่ า ผู ้ ตั ด สั ง โยชน์ ( กิ เ ลสที ่ผู ก มั ด
จิตใจไว้ให้เป็นทุกข์)ได้หมดสิ้น ไม่สะดุ้ง ล่วงพ้น
กิเลสเครื่องข้องเกี่ยวแล้ว พรากจากโยคะ ๔
(กิเลสทีผ่ กู ใจให้ตดิ อยูใ่ นกาม-ภพ-ทิฏฐิ-อวิชชา)ได้
นั่นแหละเป็นพราหมณ์
เรากล่าวว่า ผูต้ ดั ชะเนาะ(ไม้ทใ่ี ช้สา� หรับขันบิด
เชือกที่ผกู ให้แน่น)นั่นคือความโกรธ ตัดเชือกนัน่ คือ
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ตัณหา(ความดิ้นรนปรารถนา) ตัดหัวเงื่อนนั่นคือ
ทิฏฐิ ๖๒(ความเห็น ๖๒ อย่างของคนในโลก) พร้อม
ทัง้ ตัดสายโยงนั่นคืออนุสัย(กิเลสอย่างละเอียด
ทีแ่ ฝงเร้นนอนเนื่องอยู่ในสันดาน)เสียได้ ถอด
ลิ่มสลักทั้งหมดแล้ว เป็นผู้ตรัสรู้(รู้แจ้งเห็นจริงใน
อาริยสัจ ๔)เอง นั่นแหละเป็นพราหมณ์
เรากล่าวว่า ผูไ้ ม่ประทุษร้าย อดกลั้นต่อการถูก
ด่า ถูกทุบตี ถูกจองจ�า มีขันติ(ความอดทนอดกลั้น)
เป็นก�าลัง มีขันติเป็นไพร่พล นั่นแหละเป็นพราหมณ์
เรากล่าวว่า ผูไ้ ม่โกรธ มีศลี (ข้อปฏิบตั ไิ ม่ทา� ชัว่
ทางกาย-วาจา-ใจ) มีวตั ร(การประพฤติประจ�า) ฝึก
ตนดีแล้ว ไม่มกี ิเลสด์ไดฟูข้นึ อีก เหลือแต่รา่ งกายนี้
ทรงไว้เป็นที่สุด นั่นแหละเป็นพราหมณ์
เรากล่าวว่า ผู้ไม่ติดอยูใ่ นกามทั้งหลาย ดูดน�้า
ไม่ตดิ อยูบ่ นใบบัว จุดเมล็ดพันธุผ์ กั กาดไม่ตดิ อยูบ่ น
ปลายเหล็กแหลม นั่นแหละเป็นพราหมณ์
เรากล่าวว่า ผู้รู้ชัดเจนความสิ้นไปแห่งกิเลส
ทุกข์ของตนในธรรมวินัยของเรานี้ ผู้ปลงภาระ
(กิเลส)แล้ว พรากจากกิเลสได้หมดแล้ว นั่นแหละ
เป็นพราหมณ์
เรากล่าวว่า ผู้มีปัญญาลึกซึง้ มีความฉลาด
รอบคอบ ฉลาดรู ้ ทั ้ง ดี แ ละชั ่ว เป็ น ผู้ บ รรลุ ถึ ง
ประโยชน์อันสูงสุด นั่นแหละเป็นพราหมณ์
เรากล่าวว่า ผู้ไม่มีกิเลสคลุกคลีกับคฤหัสถ์
ไม่มีกิเลสคลุกคลีกับนักบวช ไม่มีความอาลัยเมื่อ
ต้องจากไป มีความปรารถนาน้อย นั่นแหละเป็น
พราหมณ์
เรากล่าวว่า ผู้วางโทษภัยในสัตว์ทั้งปวงแล้ว
ทั้งที่นา่ หวาดกลัวและไม่นา่ กลัว โดยไม่ฆา่ เอง และ
ไม่ใช้ผู้อื่นฆ่าให้ นั่นแหละเป็นพราหมณ์
เรากล่าวว่า ผูไ้ ม่ปองร้ายแล้ว เป็นผูส้ งบได้ใน
ผู้ที่มีโทษภัยในตน เป็นผู้ไม่ยึดถือได้ในผู้ที่มีความ
ยึดถือ นั่นแหละเป็นพราหมณ์
เรากล่าวว่า ผู้กระท�าให้ราคะ(ความติดใจใน
กามคุณ) โทสะ(ความโกรธ) มานะ(ความถือดี)
มักขะ(ความลบหลู่) ตกล่วงไปได้แล้ว ดุจเมล็ดพันธุ์
ผักกาดตกร่วงไปจากปลายเหล็กแหลม นั่นแหละ
เป็นพราหมณ์
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เรากล่าวว่า ผู้ไม่เปล่งถ้อยค�าหยาบกระด้าง
กล่าวเป็นค�าจริงให้รู้ความกันได้ ซึ่งไม่เป็นเหตุท�า
ให้ใครๆข้องใจอยู่ นั่นแหละเป็นพราหมณ์
เรากล่าวว่า ผู้ไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้
ให้ ไม่ว่าจะสั้นหรือยาว น้อยหรือมาก งามหรือไม่
งามก็ตาม นั่นแหละเป็นพราหมณ์
เรากล่าวว่า ผู้ไม่มีความหวังทัง้ ในโลกนี้และ
โลกหน้า ปราศจากความหวังใดๆแล้ว กิเลสหมด
สิ้นแล้ว นั่นแหละเป็นพราหมณ์
เรากล่าวว่า ผู้รู้แล้วทัว่ ถึง ปราศจากความ
อาลัย สิ้นความสงสัยเคลือบแคลง ได้บรรลุแล้ว
โดยล�าดับ หยั่งถึงนิพพาน(กิเลสหมดสิ้นเกลี้ยง)
นั่นแหละเป็นพราหมณ์
เรากล่าวว่า ผู้สิ้นบุญ(ไม่ต้องช�าระกิเลสอีก
แล้ว และสิ้นบาป(กิเลสหมดเกลี้ยงแล้ว) ล่วง
พ้นกิเลสเครื่องผูกพันทั้งปวงได้แล้ว ไม่มีความ
เศร้าโศก ปราศจากธุลี(กิเลส) บริสุทธิ์สะอาดแล้ว
นั่นแหละเป็นพราหมณ์
เรากล่ า วว่ า ผู ้ ไ ม่ มี ค วามยิ น ดี ใ นภพ(แดน
เกิด)ได้แล้ว มีจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใส ไม่ขุ่นมัว ดุจ
พระจั น ทร์ แ จ่ ม ใสปราศจากเมฆหมอกบดบั ง
นั่นแหละเป็นพราหมณ์
เรากล่าวว่า ผูห้ ลุดพ้นแล้วจากทางอ้อม(โลกีย)์
หล่ม(กิเลส) สงสาร(เวียนว่ายตายเกิดอยูก่ บั กิเลส)
โมหะ (ความหลงผิด)เสียได้ ข้ามไปถึงฝั่งด้วยฌาน
(การเพ่งเผากิเลสจนจิตแน่วแน่สงบจากกิเลส) สิน้
ความหวั่นไหว หมดความสงสัย ดับกิเลสทั้งปวงได้
แล้วเพราะไม่ถือมั่น นั่นแหละเป็นพราหมณ์
เรากล่าวว่า ผูล้ ะกาม(ความใคร่อยาก) ในโลกนี้
ได้เด็ดขาด เป็นผูไ้ ม่มเี รือน มีกามราคะ(ความติดใจ
ใคร่อยาก)หมดสิ้นแล้ว นั่นแหละเป็นพราหมณ์
เรากล่าวว่า ผูล้ ะตัณหา(ความดิ้นรนปรารถนา)
ในโลกนี้ได้เด็ดขาด เป็นผู้ไม่มีเรือน ได้ออกบวช มี
ตัณหาและภพ(แดนเกิด)หมดสิ้นแล้ว นั่นแหละ
เป็นพราหมณ์
เรากล่าวว่า ผู้ละโยคะ(กิเลสที่ผูกใจให้ติด
อยู่ในกาม-ภพ-ทิฏฐิ-อวิชชา)ที่เป็นของมนุษย์(คน
ประเสริฐ)ได้ และละโยคะที่เป็นทิพย์ของเทวดา(คน

ติดสุข)ได้ พรากจากโยคะทั้งปวงได้แล้ว นั่นแหละ
เป็นพราหมณ์
เรากล่าวว่า ผู้ละได้ทั้งความยินดีและไม่ยินดี
เป็นผูเ้ ยือกเย็น ไม่มอี ุปธิ(กิเลสที่ตดิ พันอยูใ่ นความ
เวียนเกิด) สามารถครอบง�าโลก(คือร่างกายกับ
จิตใจของเรา)ทั้งปวงได้อย่างกล้าหาญ นั่นแหละ
เป็นพราหมณ์
เรากล่าวว่า ผู้ที่รู้จุติ(การดับกิเลส) และอุบัติ
(การเกิดกิเลส) ของสัตว์(กิเลสที่เกิดอยู่ในจิตของ
ตัวเรา)ทั้งหลาย โดยอาการทั้งปวง แล้วไม่ติดพัน
ได้ไปดีตรัสรู้( รู้แจ้งอาริยสัจ ๔) แล้ว นั่นแหละ
เป็นพราหมณ์
เรากล่าวว่า แม้แต่เทวดา(คนติดสุข) คนธรรพ์
(คนที่ช�านาญดนตรีและการขับร้อง) และมนุษย์(คน
ประเสริฐ) ก็ไม่รคู้ ติ(ความเป็นไป)ของผูส้ ้นิ อาสวะ(กิเลส
ที ่ห มั ก หมมในสั น ดาน)แล้ ว ผู ้ เ ป็ น พระอรหั น ต์
นั่นแหละเป็นพราหมณ์
เรากล่าวว่า ผูไ้ ม่มกี เิ ลสเครื่องกังวลในขันธ์(คือ
ร่างกายและจิตใจ) ทั้งที่เป็นอดีต-ปัจจุบัน-อนาคต
โดยไม่ยึดมั่นถือมั่น นั่นแหละเป็นพราหมณ์
เรากล่าวว่า ผูอ้ งอาจที่ประเสริฐ เป็นนักปราชญ์
(มีปัญญารู้แจ้ง) แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ชนะมาร
(กิเลส)อย่างไม่มีความหวั่นไหว ล้างกิเลสได้หมดเกลี้ยง
ตรัสรู(้ รูแ้ จ้งอาริยสัจ ๔)แล้ว นั่นแหละเป็นพราหมณ์
เรากล่าวว่า ผู้ระลึกชาติ(การเกิดกิเลส)ก่อนๆ
ได้ เห็น สวรรค์ ( ความติ ด สุ ข )และอบาย(ความ
ฉิบหาย) แล้วเข้าถึงความสิ้นไปแห่งชาติ(การเกิด
กิเลส)ได้ นั่นแหละเป็นพราหมณ์
ดูกอ่ นวาเสฏฐะ ก็นาม(ชื่อ) และโคตร(ตระกูล)
ที่เขาก�าหนดกันนั้น เป็นเพียงบัญญัตใิ นโลก แล้วรู้
ตามๆกันมา ญาติสายโลหิตทั้งหลายได้กา� หนดไว้ใน
เวลาที่ลูกหลานเกิด ซึ่งนามและโคตรที่ก�าหนดกัน
แล้วนี้ เป็นความเห็นของพวกคนที่ไม่รู้ความจริง
กระท�าสืบเนื่องกันมาเป็นเวลายาวนาน
พวกคนที่ไม่รู้ความจริงเหล่านี้ ย่อมกล่าวว่า
บุคคลเป็นพราหมณ์เพราะชาติ(ก�าเนิด) แต่ที่แท้
จริงแล้ว บุคคลเป็นพราหมณ์เพราะกรรม(การ
กระท�า) และไม่เป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรม

แม้เป็นชาวนา เป็นศิลปิน เป็นพ่อค้า เป็น
ผู้รับใช้ เป็นโจร เป็นนักรบอาชีพ เป็นปุโรหิต เป็น
พระราชา ก็ล้วนเพราะกรรมทั้งสิ้น
บัณฑิตทั้งหลายผู้มีปกติเห็นปฏิจจสมุปบาท
(คื อ การอาศั ย กั น และกั น เกิ ด ขึ ้น ไปตามล� า ดั บ )
ฉลาดในกรรม(การกระท�า) และวิบาก(ผล) ย่อม
เห็นกรรมตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า
โลกย่อมเป็นไปเพราะกรรม
หมู่สัตว์ย่อมเป็นไปเพราะกรรม
สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นเครื่องผูกพัน
เสมือนหมุดที่ตรึงตัวรถที่แล่นไปอยู่
บุคคลได้เป็นพราหมณ์ ก็เพราะกรรม(การ
กระท�า)อันประเสริฐนี้ คือ ตบะ(ความเพียรเผา
กิ เ ลส) สั ญ ญมะ(การควบคุ ม ตั ว เองด้ ว ยศี ล )
พรหมจรรย์(การประพฤติมรรคมีองค์ ๘) และทมะ
(การฝึกข่มบังคับใจตนเอง) กรรมนี้จะน�าความ
เป็นพราหมณ์ที่สูงสุดมาให้
บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชา ๓(คือความรู้แจ้ง
อันพาสู่ความหลุดพ้นกิเลสทุกข์ ๑. ปุพเพนิวาสานุสติญาณ=รู้ระลึกเรื่องที่ผ่านมาชาติต่างๆของ
กิเลสตนได้ ๒. จุตูปปาตญาณ=รู้การเกิดและ
ดับกิเลสต่างๆของตนได้ ๓. อาสวักขยญาณ=รู้
ความหมดสิน้ ไปของกิเลสตนได้)เป็นคนสงบ(จาก
กิเลส) ไม่มภี พ(แดนเกิด)ใหม่อกี แล้ว เป็นพราหมณ์
ที่องอาจของเหล่าบัณฑิตที่รู้แจ้งอยู่ ท่านจงรู้
ความจริงไว้อย่างนี้เถิด วาเสฏฐะ”
เมื่อพระผูม้ พี ระภาคเจ้าตรัสจบแล้ว วาเสฏฐมาณพกับภารทวาชมาณพ พากันกราบทูลว่า
“ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์
แจ่มแจ้งนัก พระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย(สอนด้วยวิธตี า่ งๆ)เปรียบเสมือนหงายของที่
คว�่า เปิดของที่ปิด บอกทางแก่คนหลงทาง จุดไฟ
ในทีม่ ดื ด้วยหวังว่า คนมีดวงตา(ดี)จะเห็นรูป(ธรรมะ)ได้
ฉะนั้น ข้าพระองค์ขอถึงพระองค์ พระธรรม
และภิกษุสงฆ์เป็นสรณะ(ที่พ่งึ ) ขอพระองค์ทรงจ�า
ข้าพระองค์ว่า เป็นอุบาสก(ชายที่ยึดถือพระพุทธพระธรรม-พระสงฆ์เป็นที่พ่งึ ) ผูถ้ งึ สรณะตลอดชีวติ
(พระไตรปิฎกเล่ม ๒๕
นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
“วาเสฏฐสูตร” ข้อ ๓๘๑)

ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
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๑. ถึง เวลาแล้ว เข้า ใจไหม?
วิกฤติภัยแล้งแก้อย่างไรดี
ก) ลดปริมาณการใช้ลง
ข) ฟื้นฟูแหล่งน�้าเดิม
ค) สร้างแหล่งกักเก็บน�้าแห่งใหม่ทุกรูปแบบ
(เดลินิวส์ ๕ เม.ย.๕๙)
๒. นิสัยการเมือง! จู่โจมค้น
๑๑ จุด รังอดีต ส.ส.ชาดา ยึด
ปืน-กระสุนอื้อ! (เดลินิวส์ ๑๓
เม.ย.๕๙)
๓. ใครๆ ก็ไม่ไว้ใจ! ไม่ไว้ใจรัฐบาลหน้า! บิ๊กตู่ยกเหตุ
สว.เลือกนายก (ไทยโพสต์ ๑๓ เม.ย.๕๙)
๔. วั ต ถุช่ ว ยกัน คิ ด ค้ น จิตใจช่วยกันท�าลาย!
ก) สวีเดนคิดค้น ‘ไม้โปร่งแสง’
ส�าเร็จ
ข) วิศวกรอเมริกันท�าสถิติ ส่งข้อมูลเร็วสุด
(มติชน ๑๓ เม.ย.๕๙)

๗. ไทยท� า ไทยใช้ ย่ อ มกู ้วิ ก ฤติ
ชาติ ไ ด้ อ ย่ า งแน่ น อน! ไทยแห่
เที่ยวเมืองนอก เมินลดภาษีท่องเที่ยว (เดลินิวส์ ๒๔ มี.ค.๕๙)
๘. สังคมต่�าทรามเพราะเลือกปฏิบัติคนจนกับ
คนรวย! ‘จูดี้’ บุกสน.ทองหล่อ
รื้อคดีลูกกระทิงแดง คาใจช้าหมดอายุ (มติชน ๒๖ มี.ค.๕๙)
๙. ความทุกข์ของคนชรา!
ก) สังคมพัฒนาชราแบบโดดเดี่ยวเพิ่ม ‘ลูกทิ้ง’ ให้เลี้ยงหลาน
อยู่บ้านนอกอื้อ (มติชน ๑๒ เม.ย.๕๙)
ข) เกษียณ ๖๕ ปี มีทางแก้ประชากรสูงอายุ มีเงิน
เก็บ ‘๔แสน’ ก็อยู่ล�าบาก (เดลินิวส์ ๑๓ เม.ย.๕๙)
ค) โผล่ผู้สูงอายุทุกข์ ‘ไร้เงินออม-ขาดรายได้’
(ไทยโพสต์ ๑๓ เม.ย.๕๙)
๑๐. ลงทุนจ้างคนงานรายวันแยกขยะทุกวันก็
แก้ปญ
ั หาได้! วิกฤตขยะ ‘อปท.โคราช’ เจอทางตัน
ตกค้าง ๗ แสนตัน (มติชน ๒๔ มี.ค.๕๙)
๑๑. หนึ ่ง ในพระพรหมแห่ ง โลกมนุ ษ ย์ ผู ้ลิ ขิ ต
ชะตา! เสริมบุคลิก-การงาน...
ด้วยรองเท้าสีที่ใช่
(ไทยโพสต์ ๒๔-๒๕ มี.ค.๕๙)

๕. มนุษย์โลกต้องฝึกฝนเรื่องอารมณ์กอ่ นจะสาย
เกิน ไป! จั บ หญิ ง หั ว หน้ า
แก๊งฆ่าเปลือย แค้นแย่งรัก
ลวงไปรัดคอ
(ไทยโพสต์ ๑๓-๑๔ เม.ย.๕๙)

๑๒. เป็นวาระแห่งชาติได้หรือยัง? คอร์รัปชั่น
กัดกร่อนประเทศ ชี้กนิ ผ่านโครงการ
พื น้ ฐานร้ า ยสุ ด ที ดี อ าร์ ไอแนะรั ฐ เอกชนร่วมขจัด
(ไทยโพสต์ ๒๓ ม.ค.๕๙)

๖. นักเรียนท�าคือเป้าหมาย ครูท�าคือสร้างภาพ!
เทศบาลสระบุรี ส่ ง เสริ ม
การศึกษา ผุด ‘นิทรรศการ
วิช าการ’ โชว์ผ ลงาน
นักเรียน (เดลินิวส์ ๑๔ เม.ย.๕๙)

๑๓. อยากเห็นหน่วยงานอื่นๆ ท�าอย่างนี้ๆ มิใช่
แค่ เ ป็ น วาทกรรม! คู ป อง
เดลินิวส์คืนก�าไรสู่สังคม ช็อป
สิ น ค้ า ร้ า นสหกรณ์ ทั ่ว ไทย
(เดลินิวส์ ๒๘ มี.ค.๕๙)
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๑๔. รัฐต้องควบคุมมิให้ล้น มิให้ท�าลายป่นปี้ ยัง
มีอีกหลายเรือ่ งทีร่ ัฐต้องเข้า
จัดการ! สมาคมเหล็กฯจ่อชง
รัฐเบรกตั้งโรงงานเหล็กเพิ่ม
(ไทยโพสต์ ๒๕ ม.ค.๕๙)
๑๕. ประเทศไทย ‘ที่’ คนไทย
ไม่เห็น’! U.S.News & World
Report เผยผลส�าเร็จประเทศ
‘ดีที่สุด’ของโลก ออกเผยแพร่
ไทยติดอันดับที่ ๒๑ ในจ�านวน ๖๐ อันดับโลก!
(ไทยโพสต์-เปลว สีเงิน ๒๕ ม.ค.๕๙)
๑๖. ฟองสบู่ไม่มเี สียง ไม่มกี ลิ่น ไม่มรี ส! คอนโดจ่อ
เปิดใหม่ ๕ หมื่นยูนิต อีเอ็มซี
ชิงเค้กท�าเลทองหล่อ
(ไทยโพสต์ ๓ มี.ค.๕๙)
๑๗. สังคมข่มเหงผูอ้ อ่ นแอ!
มือปืนยิงหมาขอโทษสังคม
พร้ อ มปรั บ ตั ว (ไทยโพสต์
๒๕-๒๖ มี.ค.๕๙)
๑๘. นโยบายห้างใหญ่ สินค้าขายดีขอท�าเอง แย่ง
ชาวบ้าน! ‘บิ๊กซี’ สร้างแบรนด์
ของใช้ในบ้าน ดันยอดขายโต
๒๐ % (เดลินิวส์ ๖ เม.ย.๕๙)
๑๙. อีกหนึ่งทางออกของหมาแมวจรจัด! ชวน
คนรักสัตว์รบั หมาแมวไปเลี้ยงฟรี
(ไทยโพสต์ ๖-๗ เม.ย.๕๙)

ซ้อมพลทหารดับ แม่ทพั ภาค ๔ สัง่ ต้องขอขมาศพ
(เดลินิวส์ ๘ เม.ย.๕๙)
๒๒. คนซื่อสัตย์ย่อมไม่แอบท�า! โลกตะลึงข้อมูล
คนดังฟอกเงิน ‘๒๑’ คนไทยติดร่างแห (เดลินิวส์
๕ เม.ย.๕๙)
๒๓. แนวทางสู ่ค วามส� า เร็ จ !
ตามไปดู ก ระบวนการ ‘เคี ่ย วกร� า ’
นักแบดฯเกาหลีใต้ ท�าไมจึงประสบ
ความส�าเร็จในโอลิมปิก...เด็กไทย
ซ้อมแบบนี้ ความอดทนคงไม่พอ...ความเคารพใน
ตัวผู้ฝึกสอน...ห่วงมือถือ...นักกีฬาไทยยังไร้วินัย
เช่ นนี้ คงอี ก นาน... (มติ ช นสุ ด สั ป ดาห์ คอลั ม น์
เปลี่ยนผ่าน ฉ. ๑๘๖๑ ๑๕-๒๑ เม.ย.๕๙)
๒๔. ปัญหาสังคมทีเ่ รือ้ รังมานาน!
เปิ ด ผลวิจั ย ‘ผู ้ต้ อ งขั ง หญิ ง คดี
ยาเสพติด’ ยากจน-การศึกษา
น้อย-ต้องใช้เงิน (มติชน ๗ เม.ย.๕๙)
๒๕. โลกนี ้ไม่ มี ย าวิ เศษ!
เร่ ง พั ฒ นา ‘สะเต็ ม ’ เชื่ อ
เรียนแล้วเด็กเก่ง วิเคราะห์
ปฏิบัติได้ (ไทยโพสต์ ๘-๙ เม.ย.๕๙)
๒๖. ขาดปัญญาย่อมยุ่งยากในทุกที่! ‘บิ๊กเยิ้ม’ ยัง
ไม่เคลียร์ ‘ออมสิน’ ชี้ขั้นตอน
แก้ แ อร์ พ อร์ ต ลิ ง ก์ ยุ ง่ (มติ ช น
๒๔ มี.ค.๕๙)

๒๐. ความอร่อยโฆษณาทุกวัน
ความดีไม่มีโฆษณาเลยนะจ๊ะ!
ชวนฟิน...สารพันเมนู ‘ปลานิล’
๑๒ ร้านดัง (มติชน ๖ เม.ย.๕๙)
๒๑. โลกธรรมว่าด้วยความหลง
ใหญเกิดได้ทุกระดับทุกวงการ!
เด้ ง พ.ท.-ร.อ.ค่า ยพยั ค ฆ์ เซ่ น

๒๗. ธุรกิจยุคใหม่ คือความรวดเร็ว! ‘ล็อกซเล่ย’์
รุกคืบธุรกิจยานยนต์ ปั้น ‘คาร์คอน’ ศูนย์ซ่อมสี
เร่งด่วน (มติชน ๒๔ มี.ค.๕๙)
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• เฉลิมศักดิ์ แหงมงาม

กายา

บทที่ ๕ “สัญญาพยาบาท”

• ต่อจากฉบับ ๓๑๑

สามัญค่อนข้างจะโชคดีที่เจอวัดตรงกับความ
รู้สึกตนเองชอบเสมอ เขาชอบวัดที่เป็นวัด มี
ความสงบ มีป่าไม้ร่มรื่น เยือกเย็นเข้าไปในความ
รู้สึก รวมถึงนก สัตว์แมลงที่อาศัยอยู่อย่างพอดี
และมีภกิ ษุภายในวัดไม่มากนัก และแล้วเย็นวันหนึ่ง
สามัญก็ได้เดินทางเข้าสู่วัดแห่งนั้น ด้วยความรู้สึก
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เหมือนผ่านเข้าไปในดงไม้ใหญ่
รถจักรยานยนต์ของผู้รู้จักและมักคุ้น พาเขา
ผ่านไปตามถนนลูกรัง ที่ความกว้างไม่นา่ จะเกินหก
เมตร เป็นถนนหลังชุมชน เหมือนเพิ่งเริ่มจะได้รับ
การปรับปรุง
“เทศบาลที ่นี ่ก� า ลั ง ขยายตั ว เมื อ งครั บ จึ ง

ตั ด ถนนใหม่ อ อกมาหลาย ๆ เส้ น ” ผู้ น� า พาโดย
ต�าแหน่งคือลูกชายนักการภารโรงประจ�าโรงเรียน
นักบริหาร เอ่ยอธิบายสัน้ ๆ เมือ่ รถเลีย้ วผ่านประตู
วัดเข้าไป
ความจริ ง สามั ญ ไม่ อ ยากจะเรี ย กว่า ประตู
เพราะวัดแห่งนี้ไม่มีรั้ว นอกจากดงไม้หนาทึบ
ประเภทไม้ยืนต้น แผ่ก่งิ ก้าน สูงชะลูด เหยียดล�าต้น
สู่ท้องฟ้า เบียดแน่นเป็นกระจุกในอาณาบริเวณ
เนื้อที่กว่าร้อยไร่ ห่างออกไปรอบ ๆ ทิศ เนินที่ลาด
ชันขึ้นไปแทบสังเกตไม่เห็นกลับกลายเป็นป่าแดง
แล้งแห้ง ไม้เล็กล�าต้นแคระแกร็น ขนาดน่องขาคน
ขึ้นอยู่กระจัดกระจายกะหร็อมกะแหร็มรายรอบ
ที่นี่คือวัดที่สามัญรู้สึกทึ่ง เพราะซ่อนอยู่ใน
แมกไม้เขียวชอุม่ เหมือนจุดโอเอซีสกลางทะเล
ทราย ถนนดินลูกรังผ่านเข้าไปภายในกว้างไม่เกิน
สามเมตร ปกคลุมด้วยแมกใบแผ่ขยายเป็นหลังคา
สูง กลับกลายเป็นเส้นทางใต้รม่ ไม้ใบบัง เขาอยาก
จะเรียกว่าอุโมงค์ใบไม้
สิ ่ง แรกที ่ป ะทะสายตาและความรู ้ สึ ก ก็ คื อ
ศาลาการเปรียญใต้ถุนสูง หลังคามุงกระเบื้อง
สีนา�้ เงินสดใส บ่งบอกการใช้งานผ่านมาเมื่อไม่นาน
กะคะเนด้วยสายตาน่าจะจุผคู้ นได้ไม่ตา่� กว่าห้าร้อย
คน มองทะลุเข้าไปใจกลางศาลาเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองเหลืองอร่าม ประดิษฐานติด
ผนังด้านหลัง ซ้ายมือคือกุฏิพระ รูปทรงทันสมัย
หลังคากาแล ด้านขวามือกลับมีศาลาการเปรียญ
แคบ ๆ แบบโบราณ เตี้ยติดดิน หลังคากระเบื้อง
ดินขอเก่าคร�่า ติดก�าแพงวัด เป็นอาคารใช้รั้ววัด
เป็นผนังแนวยาวสีขาวขุ่น เปิดโล่งด้านหน้า พื้น
สีปูนขัดมันเลื่อมเงา น่าจะเป็นศาลาดั้งเดิม
“ที่นี่คือวัดป่าอย่างที่ผมบอกหัวหน้าแล้ว”
ผู้น�าทางเอ่ยบอกย�้า เมื่อรถจักรยานยนต์เข้าไป
จอดและดับเครื่องตรงตีนบันไดปูนศาลาหลังใหญ่
“สายไหน” สามั ญ เอ่ ย ถามอย่ า งเคยชิ น
ประสบการณ์ทา� ให้เขารับรูว้ า่ วัดป่าในประเทศไทย
แตกแขนงแยกย่อยออกไปอย่างหลากหลาย ตาม
สายการปฏิบัติแต่ละส�านัก

เติม

“สายหลวงปู่....ครับ” ผู้น�าทางให้ข้อมูลเพิ่ม

เขาพยักหน้าช้า ๆ อย่างไม่ใส่ใจ ความจริง
สามัญไม่ได้ยึดมั่นว่าเป็นวัดสายไหน เพราะใน
ประเทศไทย มีวัดอยู่หลากหลาย จดจ�าได้ไม่หมด
สิ้น เขาไม่เน้นว่าตนเองจะต้องเป็นศิษย์สายไหน
หรือวัดไหน เพียงขอให้สถานที่แห่งนัน้ มีความเป็น
วัด มีพระที่แท้จริง มีหลักค�าสอนของพระพุทธเจ้า
อย่างแม่นย�า และสามารถคลายความทุกข์ในใจ
ของเขาได้
“ขึ้นไปไหว้พระกันก่อน” เขาเอ่ยบอก พลาง
ก้าวผ่านบันไดศาลาสูงไม่เกินเมตรครึ่ง ตรงไปยัง
ด้านหน้าพระพุทธรูป พืน้ ศาลาปูดว้ ยกระดานแผ่น
ใหญ่ ๆ เคลือบเงาวับให้ความรูส้ กึ เหมือนขึน้ มาบน
เรือนสมัยโบราณ
มันคือความเคยชิน ที่สามัญเข้ามาในวัด แล้ว
ต้องไหว้พระเหมือนชาวพุทธทั่ว ๆ ไป
ขณะจุดธูปบูชาพระรัตนตรัย สามัญรู้สึกถึง
สายลมสาดกระหน�่าเข้ามาในศาลา เขาได้ยนิ เสียง
ใบไม้ น่าจะเป็นใบสักบนต้นสูง แกว่งไกวกระทบกัน
ดังแสกสาก ๆ ตามจังหวะแห่งสายลม ท�าให้ภายใน
วัดยิ่งเงียบและเยือกเย็นมากยิ่งขึ้น
สามัญเริ่มรับรู้ถึงความเงียบที่แผ่ซ่านเข้าไป
ในความรู้สึกอย่างช้า ๆ นาน ๆ ครั้งเขาจะเกิด
ความรู้สึกอย่างนี้ เพราะวัดส่วนใหญ่ในหมู่บ้าน
หรือชุมชนกลางเมือง จะพลุกพล่านด้วยผู้คนและ
ร้านค้า แต่ท่นี ่มี แี ต่ความเงียบ ร้างไร้ผคู้ น รอบ ๆ
วัด มีแต่ปา่ และสายลม กวาดสายตามองไปรอบ ๆ
ไม่เห็นแม้ภิกษุหรือผู้คนอยู่อาศัย ช่างเงียบสงัด...
แม้ใบไม้หล่นลงมาจากคาคบไม้สงู ข้างศาลาก็นา่ จะ
ได้ยิน เขาชักประหลาดในความรู้สึก หรือที่นี่จะ
ร้างไร้ผู้คนและภิกษุ
เขาชวนผู้น�าทางเดินลงจากศาลามายังลาน
ดินด้านล่าง เดินไปรอบ ๆ ร่มไม้ ส�ารวจกุฏิ แดด
ยามเย็นสาดแสงลงมาเป็นมุมเฉียงกระทบชาย
หลังคากาแล แต่งแต้มแมกไม้ในบางจุดที่ย้อย
ระย้า ออกสีเขียวใสยามตะวันโพล้เพล้ สามัญ
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นึกชืน่ ชมกุฏทิ จี่ �าวัดของภิกษุ แม้สร้างกลางดงป่า
แต่ รู ป ทรงผนั ง ทาสี ข าวนวลสะอาดตา ประตู
ลวดลายขอบโค้ง บอกความละเอียดประณีต ยิ่ง
กรอบประตู ห น้ า ต่ า งรวมถึ ง พื ้น กุ ฏิ ปู ด ้ ว ยพื ้น ไม้
อย่างดีเลื่อมเงา จึงให้ความรู้สึกน่าอยู่อาศัย
“กุฏิเจ้าอาวาสอยู่ที่ไหนครับ” สามัญหันมา
ถามผู้น�าทางอย่างใคร่รู้ วัดออกน่าอยู่ แต่คล้าย
ไม่มีภิกษุจ�าวัดอยู่อาศัย
“ถามคนกวาดลานวัดดูซิครับ” เด็กหนุ่มร่าง
สันทัด ผิวค่อนข้างคล�้า ผ่านสายตาไปยังชายชรา
เรือนร่างเล็กสันทัดในชุดม่อฮ่อมพื้นเมือง ท�าให้
สามัญต้องเลิกคิว้ นึกต�าหนิตนเอง ทีม่ องผ่านไป
ไม่ทั่ว ไม่เห็นชายชราคนหนึ่งเรือนกายบางเล็ก
เรือนผมสีดอกเลา อายุไม่น่าจะต�่ากว่าหกสิบปี
ก�าลังยืนกวาดใบไม้แห้งอยู่หน้าศาลาการเปรียญ
หลังเก่าติดก�าแพงด้านซ้ายมือ
“พ่อหลวง...หลวงพ่อเจ้าอาวาสไม่อยู่หรือ
ครับ” สามัญเอ่ยถาม เสียงดัง ๆ หยุดการกวาด
ใบไม้ของชายชราในฉับพลัน
ค�าว่าพ่อหลวงเป็นการให้เกียรติ เรียกขาน
ผู้เฒ่าแถบภาคเหนือ ชายชราเงยหน้าขึ้น หัวคิ้ว
สีขาว ๆ ขมวดน้อย ๆ ริมฝีปากแฝงรอยยิ้ม
“มาหาหลวงพ่อใช่ก่อ” แกเอ่ยถาม ส�าเนียง
ออกภาษาพื้นเมือง
“ผมอยากจะมาท�าบุญกับหลวงพ่อ” สามัญ
เอ่ยบอกสั้น ๆ
“คุณคงไม่ใช่ชาวบ้านแถวนี้” ชายชราชวนคุย
รอยยิ้มยังคงละไม
“ผมเป็นเจ้าหน้าที่อบรมนักบริหารที่มาตั้ง
ที่ท�าการที่นี่” เขาถือโอกาสแนะน�าตนเอง พลาง
ชี้ไปยังฟากทิศตะวันออก สถานที่อบรมกลางชุมชน
คนที่นี่รู้จักเป็นอย่างดี
มันคือสถานอบรมราชการแห่งใหม่ แยก
สาขาออกมาจากกรุ ง เทพฯ อยู ่ ก ลางหุ บ เขา
อ�าเภอเล็ก ๆ แถบภาคเหนือ สามัญได้รับค�าสั่ง
จากผู้บังคับบัญชาให้เดินทางมาก�ากับและอบรม
นักบริหารอีกรุ่นหนึ่งที่นี่ ระยะทางห่างจากบ้าน
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หลายร้อยกิโลเมตร บางวันเช้ามืดเขามักจะได้
สัมผัสสายหมอกห่มคลุมทั่วชุมชน ต้องขดกายภาย
ใต้ผ้าห่มผืนหนาเตอะ
สามัญย้อนนึกเห็นตนเองเมื่อค่อนรุ่ง เขา
วิง่ ออกก�าลังกายไปกับคณะผู้บริหารร่วมแปดสิบ
กว่าคน เสียงตบเท้าดังเป็นจังหวะผ่านไปตาม
ถนนลาดยางพื้นเย็นเฉียบ กึกก้องในความเงียบ
ประสานกับเสียงร้องเพลงขับขานเพื่อให้เกิดความ
คึกคักมากยิง่ ขึน้ “เฮละโล....สาระพา...เห่โลเฮ้ลา...
สาระพาเฮโล”
“คุณสามัญ” ท่ามกลางสายหมอกมัว เสียง
หนึ่งดังแทรกขึ้นใกล้ ๆ สามัญหันไปมองผูว้ ่งิ ตามมา
รั้งท้ายสุด
“สั ป ดาห์ นี ้ คุ ณ หนี ก ลั บ บ้ า นใช่ ไ หม”เอา
อีกแล้ว เสียงตะโกนถามมาดัง ๆ ห้าวห้วน ของ
เจ้านายใบหน้าฉ�่าส่าเหล้า ตามรบกวนเขาตลอด
เวลา ไม่เว้นช่วงจังหวะ เหมือนเป็นศัตรูตามล้าง
ตามผลาญเขาอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งเน้นทั้งเค้นทั้ง
สับ ขับเคี่ยวต�าหนิติเตียน ไม่ว่าจะชาตินี้หรือ ชาติ
ไหน ๆ เจ้านายคนนี้น่าจะตามราวีสามัญอย่างไม่
ยอมเลิกรา เขารูส้ ึกขุ่นมัวตงิด ๆ ในโพรงสมองทุก
ครัง้ ทีต่ อ้ งท�างานร่วมกัน “คุณท�าอย่างนีไ้ ด้อย่างไร
คุ ณ หนี ก ลุ ่ ม ผู ้ เ ข้ า อบรมการบริ ห ารออกนอก
ค่ า ยฝึ ก ” เสี ย งต� า หนิ ดั ง มาอย่ า งเกรี ้ย วกราด
พร้อมกับพาเรือนกายสูงใหญ่ว่งิ ผ่านเข้ามาประกบ
เคียงข้าง
นั่นคือเสียงเจ้านายที่พยายามถากถางซ�้าเติม
อย่างไม่ให้ตั้งตัว จ�าได้ว่าตนเองได้ตอบโต้กลับไป
ด้วยอารมณ์รุนแรงพอ ๆ กัน เขาไม่ผิด เขาไม่รู้
เจ้านายออกไปข้างนอกได้ มันเป็นวันหยุดปลาย
สัปดาห์ เขาก็น่าจะออกจากค่ายฝึกไปพักผ่อนได้
บ้างเช่นกัน
ความผิดอยูต่ รงไหน นายสั่งเขาอย่างชัดเจน
หรือไม่
แล้วตัวเจ้านายล่ะ อยู่เฝ้าค่ายฝึกหรือกอง
อ�านวยการฝึกหรือไม่
นั่นคือสาระแห่งการตอบโต้ดว้ ยอารมณ์เดือด

พล่านพอ ๆ กัน
เจ้านายเงียบเสียงในฉับพลัน ไม่กล้าจะให้
เหตุผล ถ้อยค�าต�าหนิกลับมาอีก แต่น่นั แหละ...มัน
คือบาดแผลที่เขาต้องจดจ�า และพยายามหาสถาน
วิเวก เพื่อสงบกายและใจในเย็นวันนี้ทดแทนความ
รู้สึกที่ว้าวุ่น กับแรงพยาบาท โทสะที่ก�าลังก่อเกิด
มากขึ้นเรื่อย ๆ
ผิวกายร้อนผะผ่าว หัวใจเต้นไม่เป็นส�่ายาม
อยู่ใกล้ แล้วกลับมาครุ่นคิดนอนว้าวุ่น เครียดเมื่อ
ศีรษะตกถึงหมอน
“หลวงพ่อเคยผ่านไปบิณฑบาตทีน่ ัน่ ” ชาย
ชราเอ่ยบอกด้วยน�า้ เสียงเนิบ ๆ ปลุกความรู้สึก
สามัญให้กลับคืน แกพยักหน้าน้อย ๆ พูดจบก็กา้ ว
ผ่านเข้าไปในศาลา สะบัดเสื่อผืนยาว ถักทอด้วย
เส้นด้ายพลาสติกสีสดใส วางม้วนอยู่ข้างผนังออก
ปู เชื้อเชิญให้สามัญนั่งรอคอย
“ผมจะไปนิมนต์หลวงพ่อสักครู่ ท่านอยู่ใน
กุฏิ” พูดจบก็รีบเดินผ่านไปยังกุฏิด้านทิศเหนือ
รอเพียงไม่ถึงสิบนาที ภิกษุหม่ คลุมจีวรเฉวียง
บ่าเรียบร้อย ก็ก้าวผ่านเข้ามา ขึ้นไปนั่งบนชั้นปูน
ส�าหรับภิกษุน่งั สวดมนต์ บนอาสนะที่ถกู ปูโดยชาย
ชราอย่างรวดเร็ว อาการของท่านสงบและส�ารวม
สมมุตสิ งฆ์ท่ถี ูกเรียกขานว่า “หลวงพ่อ” อายุ
น่าจะสี่สิบกว่าปี เป็นภิกษุร่างสูง ผิวคล�้า สายตา
จ้องมองมา บ่งบอกความเมตตาและรอยยิ้มเยือน
สงบเย็น
แปลกนะ สามัญมักพบแต่ภิกษุวัยยังไม่ควร
จะเรียกว่าหลวงพ่อ แต่เต็มด้วยอากัปกิริยาบ่ง
บอกความสงบ เยือกเย็น การเป็นผู้ทรงคุณธรรม
ทางพุทธศาสนา ให้เกือบจะหลงใหลและคลั่งไคล้
“มีธรุ ะอะไรกับอาตมาหรือ” ท่านเอ่ยถามด้วย
น�้าเสียงเบานุ่ม นัยน์ตาเปล่งประกายรอยยิ้ม
“ผมอยากจะมาท�าบุญกับหลวงพ่อและอยาก
เรียนรู้ธรรมะเพื่อการปฏิบัติตน” สามัญเอ่ยบอก
ตรงไปตรงมา
“ธรรมะคือธรรมชาติ ธรรมชาติคือธรรมะ”
หลวงพ่อพูดสัน้ ๆ ทว่ากระทบความรู้สึกสามัญ

เขาถึ ง กั บ อึ ้ง จ้ อ งมองหลวงพ่ อ วัย สี ่สิ บ กว่ า ปี
นัยน์ตาไม่กะพริบ ทว่าก็เห็นเพียงรอยยิ้มเท่านั้น
เขาเตรี ย มซองสี ข าวมาแล้ ว เพี ย งแต่
หยิบธนบัตรใบละห้าร้อยบาทจากกระเป๋าใส่ซอง
สามัญยื่นมือถวายลงบนพาน ใบเล็ก ๆ วางอยูเ่ บือ้ ง
หน้าหลวงพ่อนั่น
ท่านเอื้อมมือไปรับ แล้วสวดมนต์ให้พรแก่
สามัญอย่างยาวเหยียด
สามัญยกมือขึ้นพนม รับพรที่หลั่งไหลจากบท
สวดมนต์ เขาอยากจะให้พรเหล่านั้นช่วยช�าระล้าง
คราบความขุ่นมัวที่เหมือนจะค้างคาอยู่ในก้นบึ้ง
อารมณ์ แวบหนึ่งเขานึกเห็นภาพใบหน้าผู้บังคับ
บัญชาที่ฉ�่าด้วยส่าเหล้า มันมักจะวกวนเป็นภาพ
ในความคิด และท�าให้เขาปริวิตกกังวลอยู่เสมอ
“ดูเหมือนโยมจะไม่สบายใจ” หลวงพ่อทัก
หลังการให้พรจบสิ้น
“หลวงพ่อรู”้ น�า้ เสียงสามัญออกประหลาดใจ
“สีหน้าโยมบอก....ไม่ใช่หลวงพ่อเดาใจอะไร
ถูกหรอก” พระภิกษุดักความรู้สึกสามัญที่มักจะ
นึกทึ่งกับพระที่คาดเดาความในใจของญาติโยมได้
อย่างแม่นย�า ท่านบอกตรง ๆ ง่าย ๆ ไม่แม้จะ
บอกว่าตนเองมีอิทธิปาฏิหาริย์
สีหน้าสามัญบอกความรู้สึกร้าวรานใจ ก่อน
น�้าเสียงสั่นเครือจะพรั่งพรูดังสายน�้า
“ช่วงนี้ผมน่าจะกรรมหนัก....มีแต่โรคซ�้ากรรม
ซัด พยายามปฏิบัติธรรมก็ผิดวิธีถึงกับเกิดอาการ
เคร่งเครียด ท�างานหรือก็ถกู เจ้านายต�าหนิตเิ ตียน
อย่างไม่ยอมเลิกรา”
เหมือนท�านบกั้นน�้าถั่งท้น แตกทลาย เพียง
ภิกษุซักถามไม่กี่ประโยค สามัญก็เล่าถึงอุบัติเหตุ
ชีวิตที่ผ่านเข้ามาสด ๆ ร้อน ๆ
ภาพยามเช้ามืดยังตอกย�้า เสียงผู้เป็นนาย
กระชากห้าวห้วน ก้องดังในโสตประสาท เหมือน
จะติดในความทรงจ�าไปนานแสนนาน
มีประโยชน์อะไรจะเก็บง�า เมื่อไม่เข้าใจก็ตอ้ ง
ซักถาม
ธรรมะมีบางสิ่งมิถูกต้องมืดมัว ก็ต้องหาเส้น
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ •
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ทางที่ถูกต้อง
บางบทเรียนชีวิตไม่เข้าท่า ก็น่าจะค้นหา
ท่วงท�านองที่เป็นตัวของเราอย่างแท้จริง สามัญ
อยากจะบอกใจตนเองเช่นนั้น ทว่าเหมือนมีแรงฉุด
อาการมืดมัวภายในจิต ฉุดรั้งให้เกิดอาการหวาด
เกรง ปริวิตกในความรู้สึก
หลวงพ่ อ เจ้ า อาวาสจ้ อ งมองสามั ญ อย่ า ง
เหมือนจะเข้าใจ ท่านตั้งใจฟังสามัญเล่าบางสิ่งที่
ผ่านเข้ามาในชีวิตนานแสนนาน
ความเคร่ ง เครี ย ดจากการปฏิ บั ติ ธ รรม
หลั บ ตาภาวนาเพื ่อ ดั บ ดิ ่ง อารมณ์ อ ย่ า งสิ ้น เชิ ง
พยายามไม่ รั บ รู ้ สิ ่ง ที ่เ ผชิ ญ อยู ่ เ บื ้อ งหน้ า และ
การไม่หาทางออกให้ตนเองจากผู้รู้ รวมถึงการ
ยึดมั่นในทางบุญที่สับสน คิดว่าบุญจะดาลดลให้
สถานการณ์กลับคลี่คลาย
เคร่งครัดและเครียดการปฏิบตั สิ มาธิ เพือ่ เปิด
สวรรค์ในอารมณ์ ก่อให้เกิดเป็นการปฏิบัติอย่าง
สุดโต่ง
เจ้านายไม่เป็นเจ้านาย ท�าลายศรัทธาการ
ท�างานเพื่อส่วนรวมสิ้นเชิง
ยิ่งฟัง....นัยน์ตาหลวงพ่อก็เปล่งประกายความ
กรุณามากยิ่งขึ้น
“นี่แหละคือยาสมานบาดแผลที่แท้จริงของ
โยม” ในที่สดุ ท่านก็เอ่ยถ้อยบางอย่างออกมาอย่าง
นุ่มนวล
ค� า พู ด ที ห่ ลุ ด ออกมาสั้ น ๆ ระคนรอยยิ ้ม
ท�าเอาสามัญถึงกับหยุดชะงัก เงยหน้าขึ้นมอง
หลวงพ่อ สายตาบอกว่าไม่เข้าใจ
“หมายความว่ า อย่ า งไร ช่ ว ยอธิ บ ายให้
ชัดเจนกว่านี้ได้ไหมครับ หลวงพ่อ” เขาเอ่ยถาม
มองรอยยิ้มภิกษุในอาการงันงงมากยิ่งขึ้น
“โยมได้รบั รูอ้ ย่างตรง ๆ เจอปัญหาด้วยตนเอง
ต่างจากคนอืน่ ที่เรียนรู้จากต�ารับต�ารา....น�าสิ่งที่
ประสบ ปัญหาที่รับรู้ มาใคร่ครวญหาทางแก้ไข
อย่างค่อยเป็นค่อยไป...แล้วโยมจะแก้ปม รักษา
ตนเองให้หายขาดได้ในที่สุด”
ประโยคอธิ บ าย ท� า เอาสามั ญ มุ ่ น หั ว คิ ้ว
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แล้วค่อย ๆ คลายออกจากกันอย่างช้า ๆ “แต่มัน
ท�าเอาผมเครียด เกือบจะสิ้นชีวิตนะหลวงพ่อ”
เขาไม่วายเอ่ยท้วงด้วยน�้าเสียงแผ่วเบา ทุกครั้ง
ที ่นึ ก ไปถึ ง การหลั บ ตาภาวนาที ่เ หมื อ นจะช็ อ ค
ความรู้สึก นิ่งอยู่ในความมืด และเขาก็ยังนึกไปถึง
น�้าเสียงที่บ้าอ�านาจของผู้เป็นนาย
“ทุกอย่างนั่นแหละคือยาขนานเอก โยม
หลุดจากมันมาได้ ย่อมเป็นชัยชนะเด็ดขาดและ
จบสิ้น ผิดกับบางคนที่ป่วยแล้วป่วยอีก เพราะหา
ทางออกไม่พบ กับสิ่งเผชิญ”
นั่นคือประโยคตอกย�้า บอกถึงตัวยาที่มใิ ช่ยา
สามัญเงียบงัน หันมองออกไปด้านข้างศาลา
สายลมก�าลังแกว่งไกวใบไม้อยู่ไหว ๆ
กายและใจของเขาเหมื อ นเริ ่ม สงบเย็ น ลง
เพราะค�าพูดของหลวงพ่อ....ปัญญาต้องเกิดจาก
ผัสสะที่เผชิญ ไม่ใช่หลับตาภาวนา.
อ่านต่อฉบับหน้า

จากใจถึงใจ
เนื่องในวาระ ๔๖ พรรษา เส้นทางสัมมาอาริยมรรค พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ผู้น�าชาวอโศก ในวันที่ ๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และ “เราคิดอะไร” ย่างเข้าสู่ปี ๒๓ ในฉบับที่ ๓๑๖ ประจ�าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ นี้ เพื่อสื่อ
ส�านึกขอบคุณมวลสมาชิก และผูม้ อี ุปการคุณที่ชว่ ยสนับสนุนให้กา� ลังใจเราตลอดมา ส�านักพิมพ์จงึ ได้จดั พิมพ์หนังสือ
“เพชรพุทธสุดยอดศิลปะโลกุตระ” มอบเป็นบรรณาการในรูปเล่มพ็อคเก้ตบุ๊คขนาด ๑๖ หน้ายกพิเศษ
“เพชรพุทธสุดยอดศิลปะโลกุตระ” โดยพ่อครูสมณะโพธิรกั ษ์ ได้อธิบายแจกแจงเจียระไนพระสูตรส�าคัญ ๆ
เช่น พรหมชาลสูตร สามัญญผลสูตร อัมพัฏฐสูตร ทานสูตร วิภังคสูตร มหาจัตตารีสกสูตร และสูตรอื่น ๆ ชนิดที่
กล่าวได้ว่าไม่อาจหาอ่านศึกษาจากที่ใดได้ เพื่อให้เพชรพุทธของพระบรมศาสดาส่องแสงประกายแด่ชาวพุทธอย่าง
แท้จริง เพราะชาวพุทธเข้าใจธรรมะผิดทิศผิดทาง ซึง่ สาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากการถ่ายทอดผิด ๆ จากรุ่นต่อรุ่น
ท�าให้ปฏิบัติผิดต่อ ๆ กันมาเนิ่นนาน ชาวพุทธจึงเดินออกนอกทางพุทธแท้ ๆ ไปไกลแสนไกลจนแทบจะกู่ไม่กลับ
ไม่อาจเข้าถึงโลกุตระ ไม่ได้มรรคผลที่ควรจะได้ ...
ในวาระนี้ท่านมีโอกาสร่วมสื่อสาระแก่สังคมด้วยการร่วมแสดงความยินดีหรือสนับสนุนลงโฆษณา องค์กร
หน่วยงานของท่าน ตามรายละเอียดดังนี้
อัตราโฆษณา “เราคิดอะไร”

อัตราโฆษณา ฉบับพิเศษ
“เพชรพุทธสุดยอดศิลปะโลกุตระ” ขนาดหนังสือ ๑๕๐ x ๒๑๐ มม.

ขนาดหนังสือ ๑๙๐ x ๒๗๐ มม.

๔ สี
ปกหลังนอก
ปกหน้าใน
ปกหลังใน
หน้ารองปกหน้า-หลัง
หน้ากลางคู่
๑/๒ หน้า
๑/๔ หน้า
ขาว-ด�า
ขาวด�า ๑ หน้า
ขาวด�า ๑/๒ หน้า
ขาวด�า ๑/๔ หน้า

๒๕,๐๐๐ .๒๐,๐๐๐ .๑๘,๐๐๐ .๒๕,๐๐๐ .๒๘,๐๐๐ .๑๐,๐๐๐ .๖,๐๐๐.๘,๐๐๐.๕,๐๐๐.๓,๐๐๐.-

๔ สี

ปกหลังนอก
ปกหน้าใน
ปกหลังใน
หน้าสาม
เนื้อใน ๑ หน้า
๑/๒ หน้า
๑/๔ หน้า

ขาว-ด�า
ขาวด�า ๑ หน้า
ขาวด�า ๑/๒ หน้า
ขาวด�า ๑/๔ หน้า

๑๕,๐๐๐ .๑๐,๐๐๐ .๘,๐๐๐ .๑๒,๐๐๐ .๕,๐๐๐ .๓,๐๐๐ .๑,๕๐๐.๓,๐๐๐.๑,๕๐๐.๑,๐๐๐.-

ลงโฆษณาต่อเนื่อง ๔ ครั้ง แถมฟรี ๑ ครั้ง
ลงโฆษณาต่อเนื่องตลอดปี ลด ๑๐ % และลงโฆษณาฟรี ๒ ครั้ง
สั่งจองโฆษณาติดต่อ :
นางสาวศีลสนิท น้อยอินต๊ะ
โทร. ๐๘-๑๒๕๓-๗๖๗๗
• ส�านักพิมพ์“กลั่นแก่น” ๖๔๔ ซ.นวมินทร์ ๔๔ ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. ๑๐๒๔๐
โทร./แฟกซ์ ๐-๒๗๓๓-๖๒๔๕
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

•
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• ต่อจากฉบับที่ ๓๑๑

ขณะที่การเพิ่มขึ้นของจ�านวนประชากรเติบโตในอัตราแบบเรขาคณิต
(คือจาก 1 เป็น 2, 4, 6, 8, 16......) แต่การเพิ่มขึ้นของปริมาณ
อาหารเติบโตในอัตราแบบเลขคณิต (คือจาก 1 เป็น 2, 3, 4, 5........)
เมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าสังคมเติบโตขยายตัวถึงจุดจุดหนึ่ง
ก็จะต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ขาดแคลนอาหารแน่นอน

ภาพ Mike Wells - Uganda(๑๙๘๐)

เปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่
ประเทศไทย
กระบวนทัศน์ของเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก
องค์ความรูใ้ นวิชาเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่มตี น้
ก�าเนิดเมื่อประมาณ 200 กว่าปีก่อน โดยอดัม
สมิธ (Adam Smith : 1723 – 1790) ซึ่งได้รับ
การยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวิชาเศรษฐศาสตร์สา� นัก
คลาสสิก ผู้เขียนหนังสือเรื่อง “The Wealth of
Nation”พยายามจะอธิบายแบบแผนพฤติกรรม
การผลิ ต และการบริ โ ภคของมนุ ษ ย์ อ ย่ า งเป็ น
วิทยาศาสตร์ (จนกลายเป็นพื้นฐานส�าคัญของ
ทฤษฎีท างเศรษฐศาสตร์ ใ นเวลาต่ อ มา) เพื่ อ
หวังตอบค�าถามว่ามีหนทางอะไรที่จะท�าให้มนุษย์
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สามารถเพิ่มผลิตภาพ (productivity) ในการผลิต
สินค้าหรือบริการ เพื่อน�าไปสู่การสร้าง “ความ
มั่งคั่ง”(wealth) ให้แก่ประเทศชาติ
ตลอดจนจะสามารถเพิ่มผลผลิตให้สอดคล้อง
และเพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์ได้อย่างไร
เพราะมี แ นวโน้ ม ที ่จ� า นวนประชากรจะเพิ ่ม ใน
อัตราเร็วกว่าจ�านวนอาหาร ดังที่มัลธัส (Thomas Robert Maltus : 1776 – 1834) นัก
เศรษฐศาสตร์สา� คัญอีกคนของส�านักคลาสสิก รอง
จากอดัม สมิธได้ช้ใี ห้เห็นสมมติฐานส�าคัญประการ
หนึ่งว่า ขณะที่การเพิ่มขึ้นของจ�านวนประชากร

เติบโตในอัตราแบบเรขาคณิต (คือจาก 1 เป็น 2,
4, 6, 8, 16......) แต่การเพิ่มขึ้นของปริมาณ
อาหารเติบโตในอัตราแบบเลขคณิต (คือจาก 1
เป็น 2, 3, 4, 5........) เมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าสังคม
เติบโตขยายตัวถึงจุดจุดหนึ่ง ก็จะต้องเผชิญกับ
วิกฤตการณ์ขาดแคลนอาหารแน่นอน ซึ่งจะกลาย
เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศชาติ

ได้บริโภคสินค้าที่มีราคาถูกลงกว่าเดิม และด้วย
ปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอต่อความต้องการ
ในการบริโภคของผู้คน แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
แบบนี้จงึ น�าไปสูร่ ะบบเศรษฐกิจแบบการค้า (trade
economy) และก่อให้เกิดการขยายตัวของการ
ค้าระหว่างประเทศ จนพัฒนาไปสู่ระบบเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมโลกาภิวัตน์ในที่สุด

อดัม สมิธ ตอบค�าถามนี้โดยเสนอให้มนุษย์
แบ่งงานกันท�าตามความถนัด (division of labour)
เพื ่อ ที ่จ ะสามารถผลิ ต สิ น ค้ า ชนิ ด เดี ย วครั ้ง ละ
จ�านวนมาก ๆ (mass production) ความช�านาญ
และความประหยัดของขนาดการผลิต (economy
of scale) จะช่วยท�าให้ต้นทุนการผลิตสินค้าต่อ
หน่วยลดต�่าลง อันหมายถึงผลิตภาพจะเพิ่มสูงขึ้น
แต่การแบ่งงานกันท�าตามความถนัดเช่นนี้จะเกิด
ขึ้นได้ต่อเมื่อมีตลาด (market) ส�าหรับการแลก
เปลี่ยนสินค้าและบริการต่างๆ รองรับ โดย “มือ
ที่มองไม่เห็นของกลไกตลาด” จะช่วยท�าหน้าที่
จัดสรรให้การผลิตและการบริโภคปรับตัวเข้าสู่จุด
ดุลยภาพ อันท�าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเติบโต
ขยายตัวในทางทีจ่ ะช่วยให้มนุษย์ได้บริโภคสินค้าที่
มี “คุณภาพดีราคาถูก” และมีปริมาณที่พอเพียง
ยิ่ง ๆ ขึ้น

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ส�านักคลาสสิก มีพื้นฐาน
อยู่บนหลักการส�าคัญที่ว่า ถ้าตลาดมีการแข่งขัน
อย่างสมบูรณ์ มือที่มองไม่เห็นของกลไกตลาด
สามารถช่วยจัดสรรการผลิตและการบริโภคของ
มนุษย์ให้เข้าสู่จุดสมดุลและเป็นธรรม เช่น ถ้า
ผู้คนเกิดต้องการบริโภคสินค้าชนิดหนึ่งมากกว่า
ปริมาณที่ผลิตได้ในตลาด อุปสงค์ (demand) ที่
มากกว่าอุปทาน (supply) จะท�าให้ราคาในตลาด
(market price) ของสินค้าตัวนั้นเพิ่มสูงขึ้น อัน
จะชักจูงให้ผคู้ นหันมาใช้แรงงานผลิตสินค้าชนิดนัน้
เพิ่มมากขึ้น (เพราะมีก�าไรมากกว่าการใช้แรงงาน
เท่ากันในการผลิตสินค้าชนิดอืน่ ) เมือ่ ปริมาณของ
สินค้าในตลาดเพิ่มขึ้น ราคาของสินค้าตัวนั้นก็จะ
ปรับลดลงสู่จุดสมดุล ที่ใกล้เคียงกับราคาแท้จริง
ตามธรรมชาติ (natural price) ของสินค้าตัวนั้น
จนเมือ่ ปริมาณของสินค้ามีมากเกินไปและราคา
ของสินค้าในตลาดลดต�า่ กว่าราคาตามธรรมชาติท่ี
พึงจะเป็น ผูค้ นก็จะหันไปใช้แรงงานผลิตสินค้าตัว
อื่นที่มรี าคาดีกว่าแทน พอปริมาณสินค้าลดน้อยลง
ราคาสินค้าก็จะปรับตัวสูงขึ้นกลับสู่จุดสมดุลที่เข้า
ใกล้ราคาแท้จริงตามธรรมชาติใหม่ ด้วยตรรกะ
ที่คอยควบคุมการผลิตและการบริโภคผ่านกลไก
ตลาดเช่นนี้ ผลที่สุดการแข่งขันในตลาดเสรีก็จะ
ท�าให้ราคาของสินค้าหรือบริการทั้งหลายปรับตัว
เข้าใกล้ “ราคาที่เป็นธรรมตามธรรมชาติ” ซึ่งจะ
เท่ากับ “มูลค่าของพลังแรงงานที่เป็นธรรมตาม
ธรรมชาติ” ที่แฝงอยู่ในสินค้าหรือบริการต่าง ๆ

การแบ่งงานกันท�าตามความถนัดดังกล่าว
ได้ถูกขยายความต่อโดยเดวิด ริคาร์โด (David
Ricardo) ว่า ควรเป็นการแบ่งงานกันท�าระหว่าง
ประเทศด้วย เพราะถ้าแต่ละประเทศใช้ทรัพยากร
และแรงงานที่มีอยู่อย่างจ�ากัด เพื่อเน้นผลิตสินค้า
ที่มีต้นทุนต�่าที่สุดส�าหรับประเทศของตน แล้วน�า
สินค้านั้น ๆ ไปแลกกับสินค้าซึ่งประเทศอืน่ ผลิตได้
ด้วยต้นทุนต�่ากว่าที่ตนจะผลิต ดังนี้ตามสมมติฐาน
ของทฤษฎีการได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Theory
of Comparative Advantage) ถ้าได้เจรจาการค้า
กันอย่างเหมาะสม ก็จะช่วยให้ประเทศคูค่ า้ ทั้งสอง
ฝ่ายต่างได้รับประโยชน์เพิ่ม (win win) จากการ

อ่านต่อฉบับหน้า
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

•
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• คุณสมบัตปิ ระการหนึ่งที่น่าสนใจของ ‘หัวใจ’ คือ
การที่กล้ามเนือ้ หัวใจสามารถกระตุน้ การท�างานได้ดว้ ย
ตัวเอง โดยอาศัยระบบน�าไฟฟ้า (conduction system)
ภายในผนังของหัวใจ

(ตอนที่ ๒๖)
หัวใจ(หทะยัง) : heart

เป็น อวัยวะกล้ามเนื้อ ซึง่ สูบเลือดทั่วหลอดเลือด
ไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โดยการหดตัวเป็น
จังหวะซ�้า ๆ พบในสัตว์ทุกชนิดที่มีระบบไหลเวียน
ซึ่งรวมทั้งสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังด้วย
หั ว ใจสั ต ว์ ที ่มี ก ระดู ก สั น หลั ง ประกอบด้วย
กล้ามเนื้อหัวใจและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเป็นหลัก
‘กล้ า มเนื ้อ หัว ใจ’เป็นกล้ามเนื้อลายที่อยู่นอก
เหนืออ�านาจจิตใจ พบเฉพาะที่หัวใจ และท�าให้
‘หัวใจ’สามารถสูบเลือดได้
หัวใจมนุษย์ปกติ เต้น 72 ครั้งต่อนาที ซึ่งจะ
เต้นประมาณ 2, 500ล้านครั้ง ในช่วงอายุเฉลี่ย 66 ปี
และสูบเลือดประมาณ 4. 7- 5. 7 ลิตรต่อนาที
หนักประมาณ 250 ถึง 300 กรัม ใน‘หญิง’ และ
300 ถึง 350 กรัม ใน‘ชาย’
ค�าคุณศัพท์ cardiac มาจาก kardia ในภาษากรีก
ซึง่ หมายถึง หัวใจ หทั ย วิ ท ยาเป็ น แขนงแพทย์
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เฉพาะทางเกี่ยวกับโรคและความผิดปกติของหัวใจ
ในมนุษย์ ‘หัวใจ’อยู่ ในช่องอกเยื้องไปทางซ้าย
เล็กน้อย ‘หัวใจ’ มีนา�้ หนัก ประมาณ 250- 350 กรัม
และมีขนาดประมาณสามในสี่ของก�าปั้น
บนผิวของหัวใจ มีรอ่ งหัวใจ(cardiac groove)
ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการวางตัวของหลอดเลือดหัวใจ
ร่ อ งหั ว ใจ ที่ ส� ำ คั ญ ได้ แ ก่
-ร่ อ งโคโรนำรี (Coronary grooves) หรือ
ร่องเอตริโอเวนตริควิ ลำร์ (atrioventricular groove)
เป็นร่องที่อยู่ระหว่างหัวใจห้องบน(atria) และ
หัวใจห้องล่าง(ventricle) ร่องนี้จะเป็นที่วางตัวของ
แอ่งเลือดโคโรนารี(coronary sinus) ทางพื้นผิว
‘ด้านหลัง’ ของหัวใจ
- ร่องอินเตอร์เวนตริควิ ลำร์ดำ้ นหน้ำ (Anterior
interventricular groove) เป็นร่องที่แบ่งระหว่าง
หัวใจห้องซ้ายและหัวใจห้องขวา ทาง‘ด้านหน้า’

และจะมีแขนงใหญ่ของหลอดเลือดแดงโคโรนารี
ด้านซ้าย(left coronary artery) วางอยู่
- ร่องอินเตอร์เวนตริควิ ลำร์ดำ้ นหลัง (Posterior
interventricular groove) เป็นร่องที่แบ่งหัวใจ
ระหว่ า งห้ อ งซ้ า ยและห้ อ งขวาทางด้ า นหลัง
ส่วนใหญ่จะพบว่ามีแขนงของหลอดเลื อ ดแดง
โคโรนารีดา้ นขวา (right coronary artery) วางอยู่

ผนังของหัวใจ

ประกอบด้วยเนื้อเยื่อสามชั้น ได้แก่
- เยื่อหุม้ หัวใจชั้นใน(Epicardium) เป็นชั้นที่
ติดกับ เยื่อหุ้มหัวใจด้านที่ติดกับหัวใจ(Visceral
layer of pericardium) ประกอบด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
ที่เหนียวและแข็งแรง
- กล้ามเนื้อหัวใจ (Myocardium) เป็นชั้นที่หนา
ทีส่ ดุ ประกอบด้วยกล้ามเนื้อหัวใจเกือบทั้งหมด
- เยือ่ บุหัวใจ(Endocardium) เป็นชั้นบางๆ
ที่เจริญมาจาก เซลล์เยื่อบุหลอดเลือด

ห้องหัวใจ

‘หัว ใจ’จะถู ก แบ่ ง ออกเป็ น สีห่ ้ อ ง(heart
chambers) และทิศทางการไหลของเลือดเข้าสู่
แต่ละห้อง จะถูกควบคุมโดยลิน้ หัวใจ(cardiac
valves) ท�าให้เลือดไม่ไหลย้อนเมื่อมีการบีบตัว
และคลายตัว
ในที่นจี้ ะกล่าวถึงห้องของหัวใจตามล�าดับของ
การไหลของเลือดภายในหัวใจ

หัวใจห้องบนขวา

หัวใจห้องบนขวา (Right atrium) มีหน้าที่รับ
เลือดที่มาจากท่อเลือดด�าบน (superior vena cava)
ซึง่ รับเลือดมาจากร่างกายส่วนบน และท่อเลือด
ด� า ล่ า ง(Inferior vena cava) รับเลือดมาจาก
ร่างกายช่วงล่าง ผนังของหัวใจห้องนี้คอ่ นข้างบาง
โดยเฉพาะทางด้านที่ติดกับหัวใจห้องบนซ้าย จะมี
รอยบุม๋ ที่เรียกว่าฟอซซา โอวาเล (Fossa ovale)
ซึ่งเป็นทางเชื่อมระหว่างหัวใจห้องบนสองห้องระหว่าง

ที่ยงั เป็นตัวอ่อนในครรภ์ เลือดจากหัวใจห้องบนขวา
จะไหลเข้าสู่หัวใจห้องล่างขวา ผ่านทางลิ้นหัวใจ
ไทรคัสปิด (Tricuspid valve)

หัวใจห้องล่างขวา

หัวใจห้องล่างขวา(Right ventricle) จะอยูท่ าง
ด้านหน้าสุด ของหัวใจ และพื้นผิวทางด้านหลัง
ของหัวใจห้องนี้ จะติดกับกะบังลม
ท� า หน้ า ที ร่ ั บ เลื อ ดจากหั ว ใจห้ อ งบนขวา
แล้วส่งออกไปยังปอด ผ่านลิ้นหัวใจพัลโมนารี
(pulmonary valve) และหลอดเลือดแดงปอด
(pulmonary arteries) ทีผ่ นังของหัวใจห้องนีจ้ ะมี
แนวของกล้ า มเนื ้อ หั ว ใจซึ ่ง สานต่ อ กั น และมี
เอ็นเล็กๆ ที่ควบคุมลิ้นหัวใจไทรคัสปิด เรียกว่า
คอร์ดี เท็นดินี(chordae tendinae) ซึ่งท�าหน้าที่
ยึดลิน้ หัวใจไทรคัสปิดไม่ให้ตลบขึ้นไปทางหัวใจห้อง
บนขวาระหว่างการบีบตัวของหัวใจห้องล่าง ดังนั้น
จึงป้องกันไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับ

หัวใจห้องบนซ้าย (Left atrium)

มีขนาดเล็กที่สดุ ในห้องหัวใจทั้งสี่ห้อง และ
วางตัวอยูท่ างด้านหลังสุด โดยหัวใจห้องนี้จะรับ
เลือดที่ได้รบั ออกซิเจนจาก‘ปอด’ผ่านทางหลอด
เลือดด�าปอด (pulmonary veins) และจึงส่งผ่าน
ให้หวั ใจห้องล่างซ้ายทางลิ้นไมทรัล (Mitral valve)

หัวใจห้องล่างซ้าย (Left ventricle)

จัดว่า มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีผนังหนาที่สุด
ท� า หน้ า ที ่ห ลั ก ในการสู บ ฉี ด เลื อ ดไปยั ง ทั ่ว ทั ้ง
ร่างกายผ่านทางลิน
้ หัวใจเอออร์ตกิ (Aortic valve)
และหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตา (Aorta)
- หน้าที่ คุณสมบัตปิ ระการหนึ่งที่น่าสนใจของ ‘หัวใจ’
คือการทีก่ ล้ามเนือ้ หัวใจสามารถกระตุน้ การท�างาน
ได้ดว้ ยตัวเอง โดยอาศัยระบบน�าไฟฟ้า (conduction system) ภายในผนังของหัวใจ
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ •
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โครงสร้างที่ส�าคัญ
ของ ‘ระบบน�าไฟฟ้า’ของหัวใจ ได้แก่
- ไซโนเอเตรียลโนด (Sinaoatrial node)
หรือ เอสเอโนด(SA node) เป็นกลุ่มของเซลล์
กล้ามเนื้อหัวใจที่มีการเปลี่ยนรูปไปเป็นเซลล์ของ
ระบบน�าไฟฟ้า โดยอยูใ่ นผนังของหัวใจห้องบนขวา
‘เอสเอโนด’ท�าหน้าที่เป็นตัวเริ่มต้นในการส่งกระแส
ไฟฟ้าไปตามกล้ามเนื้อหัวใจห้องบน ด้วยความถี่
ประมาณ 60- 70 ครั้งต่อนาที
- เอตริโอเวนตริควิ ลาร์โนด(Atrioventricular
node) หรือเอวีโนด(AV node) อยูร่ ะหว่างหัวใจ
ห้องบนและห้องล่าง โดยจะรับกระแสไฟฟ้าทีส่ ่ง
มาตาม ‘หัวใจห้องบน’ แล้วจึงน�ากระแสไฟฟ้าส่ง
ลงไปยัง‘หัวใจห้องล่าง’ ผ่านทางเส้นใยน�าไฟฟ้า
ที่อยูใ่ นผนังกั้นหัวใจห้องล่างขวาและล่างซ้าย ซึ่ง
เรียกว่า บันเดิล ออฟ ฮิส(Bundle of His) และ
น�ากระแสไฟฟ้าเข้าสู‘่ หัวใจห้องล่าง’ ทางเส้นใย
ปั ว คิ น เจ(Purkinje fiber) นอกจากนี ้ใ นกรณี ที ่
‘เอสเอโนด’ ไม่สามารถกระตุ้นหัวใจได้ ‘เอวีโนด’
จะท�าหน้าทีเ่ ป็นตัวเริ่มต้นแทน

หน้ำที่ และ องค์ประกอบ
ของ ระบบหมุนเวียนเลือด

(function and composition of circulatory system)
ระบบหมุนเวียนเลือด
ท�าหน้าที่
- น�าอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ท่วั ร่างกาย
- น�าฮอร์โมนไปสู่อวัยวะเป้าหมายด้วย
ระบบหมุนเวียนเลือด
ประกอบด้ ว ย หัวใจ หลอดเลือด(blood
vessels) หลอดน� ้า เหลือ ง(lymph vessels)
ต่อมน�้าเหลือง(lymph node) และม้าม ซึง่ เป็น
อวัย วะที่ ท� า งานเกี ่ย วข้ อ งกั บ ระบบหมุ น เวี ย น
เลือด ระบบนี้ยังรวมถึงระบบการหมุนเวียนของ
น�า้ เหลือง หรือของเหลวจากเนื้อเยื่อด้วย
ระบบหมุนเวียนเลือด
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•

เราคิดอะไร

- มีศูนย์กลางการท�างานอยู่ที่ หัวใจ
- มีหลอดเลือด และหลอดน�้าเหลืองกระจาย
อยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

องค์ประกอบ โครงสร้าง และ
ลักษณะทั่วไป ของ หลอดเลือด

ระบบหลอดเลือด (blood vascular system)
ประกอบด้วย
- หลอดเลือดอาร์เทอรี(artery) ท�าหน้าที่
น�าเลือดจากหัวใจไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
- หลอดเลื อ ดฝอย(capillaries) เป็ น
หลอดเลื อ ดขนาดเล็ ก อยู ่ บ ริ เ วณที ่มี การแลก
เปลี่ยนอาหาร และสารต่างๆ ระหว่าง ‘เลือด’กับ
‘เซลล์ของเนื้อเยื่อ’
- หลอดเลือดเวน(vein) ท�าหน้าที่ น�าเลือด
จากส่วนต่าง ๆ ของร่างกายกลับสู่ ‘หัวใจ’
ต่อฉบับหน้า
• ผูป้ ฏิบตั ิ “มูลกรรมฐาน๕” ได้แก่ผม, ขน, เล็บ,
ฟัน,หนัง นี้จะเป็นตัวอย่างที่ง่ายและชัดเจนมาก
กล่าวคือ ผม, ขน, เล็บ, ฟัน,หนัง ส่วนที่ “นิโรธ” คือ
“สังขาร” ของ ผม, ขน, เล็บ, ฟัน, หนัง ถ้าส่วนใดที่
“ดับ” ไปจากความเป็น “ตัวเรา” แล้ว ส่วนนั้นเรา
ก็พ้นทุกข์พ้นสุขกับมันแล้ว แต่หากใจเรา “หวง”
หรือใจเรายึดว่า “ผม, ขน, เล็บ, ฟัน, หนัง”
นั้น ยังเป็น “ตัวตนของเรา” ยังเป็น “ของเรา”
อยู่ ทั้งๆ ที่ส่วนที่เป็นผม, ขน, เล็บ, ฟัน, ผิวหนัง
ส่วนนั้นจะตัดออกไปจริงๆ มันก็ไม่รู้สึก “เจ็บ”
เพราะส่วนนั้นมันไม่ใช่ “กาย” ของเราแล้วจริงๆ
ทว่าเรากลับรู้สึก “เจ็บใจ” ไม่ชอบใจก็ยังเป็นได้
เพราะ“อวิชชา”ของเราแท้ๆ “ผม, ขน, เล็บ, ฟัน,
หนัง” นี้ จึงเป็น “มูลกรรมฐาน ๕” ทีเ่ ราจะใช้ศกึ ษา
เรียนรู้ความเป็น “กาย” ความเป็น “จิต” และ
ศึกษาความเป็น“นิโรธ”ได้อย่างน่าศึกษาเป็นที่สุด

• นายหนุนดี
หลังจากคุณเปลว สีเงินได้ฟัง
ค� า แถลงการณ์ ค ณะศิ ษ ย์ พ ระเทพญาณมหามุนี ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน
๒๕๕๙ แล้ว ก็ได้ตั้งข้อสังเกตอย่าง
ชวนคิ ด ในค� า แถลงการณ์ ดั ง กล่ า ว
ลงใน น.ส.พ.ไทยโพสต์ ฉบั บ วัน ที ่
๑๗ มิ.ย.๕๙ คอลัมน์คนปลายซอย
ชื ่อ ว่ า “ปฏิ บั ติ ก ารค่ อ ย ๆ ลวก
ก่อนถลก” ดังนี้...
“คนอ่ า น เป็ น หญิ ง ในร่ า ง
วิทยาธรกึ่งยักษ์ชุดขาว สวมหมวก
สวมแว่ น ตา “ปิ ด หน้ า -ปิ ด ปาก”
ท่ า ที น่ า มี ก ารศึ ก ษาระดั บ หนึ ่ง
“มวลชนผลั ด กั น ใช้ ” เป็ น
หมื่ น ที่ ท� า เป็ น นั ่ง ปฏิ บั ติ ธ รรม ก็
พยายามปกปิดใบหน้าเหมือน ๆ กัน
ผมให้ข้อสังเกตว่า...
“ข้อความ-ประเด็น” ที่ร่างทรง
ส มี โ ย น� า ม า ใ ช ้ ใ น แ ถ ล ง ก า ร ณ ์
เรี ย กว่ า พออ้ า ปาก ก็ เ ห็ น ลิ น้ ไก่
แดงแจ๋ไม่เปิดก็เท่ากับเปิดไต๋ ว่า.......
“อาณาจั ก รธรรมกาย”กั บ
“ระบอบทั ก ษิ ณ ”ใช่ อื ่น ไกล?
การยกเรื่อง“ประชาธิปไตย
ยัง ไม่ ส มบู ร ณ์ ” เป็ น ข้ อ อ้ า งไม่
มอบตัวก็ดี
ยกเรื ่อ งชะลอการทู ล เกล้ า ฯ
ถวายสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชก็ดี
ยกเรื่องคดีหลวงปู่พุทธะอิสระ
๒ ปี แ ล้ ว คดี ยั ง ไม่ ขึ ้น ถึ ง ศาลก็ ดี
รวมทั้งที่ยกเป็นเหตุ ไม่ยอม
มอบ-ยอมให้จบั กุม โดยอ้างว่า.......
“การที ่จ ะรอเวลาให้ บ ้ า น-

ผมละ “เสียว” แทน!
เมื อ งกลั บ สู ่ ภ าวะปกติ ใ นระบอบ
ประชาธิปไตย ซึ่งก็ใกล้จะถึงอยู่แล้ว
ตามค�ามั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน
และประชาคมโลก จึงไม่ได้เป็นการ
ล่าช้าต่อการด�าเนินคดีและเกิดความ
เสียหายต่อรูปคดีแต่ประการใด” นั้น
ทั ง้ หมดนี ้ คุ ้ น ๆ กั บ ที ่ฝ ่ า ย
การเมื อ งระบอบทั ก ษิ ณ ยกพู ด -ยก
อ้างประจ�า เพียงแค่พะยี่หอ้ ธรรมกาย
หรือระบอบทักษิณ ลงไปตอนท้าย
แถลงการณ์ นี ้ “ใช้ ไ ด้ ”
เหมือนคนยี่ห้อเดียวกัน!
ข้ออ้าง ที่ไม่มอบตัวเพราะ “บ้านเมืองยังไม่เป็นประชาธิปไตย” นั้น ข�า
กั น กลิ ้ง ยิ ่ง กว่ า รายการลิ ง กะหมา
กลายเป็ น “โจ๊ ก ลู ก แก้ ว ”
เพ่ ง แล้ ว ปั ญ ญานิ่ ม จนมี ค นน� า ไป
โพสต์ ล ้ อ เลี ย น ฮากั น สะเด็ ด เน็ ต
เอาซักตัวอย่างปะไร....
ของคุ ณ BM.TYaholic ที่
งู โ ผ ล ่ ใ น โ ถ ส ้ ว ม # เ พ ร า ะ
บ้ า นเมื อ งยั ง ไม่ เ ป็ น ประชาธิ ป ไตย
ของฉันคิดว่า (.๐.) เรายังมีผวั ไม่ได้
# เพราะบ้านเมืองยังไม่เป็นประชาธิปไตย
ไหน...สมี โ ย เพ่ ง ลู ก แก้ ว
ตอบหน่ อ ยซิ ประชาธิ ป ไตย-ไม่
ประชาธิ ป ไตยก็ ดี , ตั ้ง -ไม่ ตั ้ง
สังฆราชก็ดี, เลือกตั้ง-ไม่เลือกตั้งก็ดี
มั น สั ง วาสกั บ เรื ่อ งสมี โ ย “หนี
คดี-หนีการจับกุมตรงไหน?
ส่ ว นกรณี ห ลวงปู ่ พุ ท ธะอิ ส ระ
อุ ต ส่ า ห์ ห น้ า ด้ า นลากมาอ้ า ง ตั ว
เองก็บอกเองว่า หลวงปู่ไปมอบตัว

สมี โ ยล่ ะ ท� า ไมไม่ ม อบตั ว ?
จะยก ๒ ปี ของการเป็ น ผู ้
ต้ อ งหาอยู ่ ร ะหว่ า งคดี ไปเที ย บ
กับอายุความ ๑๕ ปีของคนหนีคดี
แล้วเอา ๑๕ ปี นั้น เป็นแต้ม
ต่อ-เงื่อนไข ยังไม่ต้องจับ-ยังไม่ต้อง
มอบตัวก็ได้
รอเลือกตัง้ ระบอบทักษิณกลับมา
ครองเมืองก่อน แล้วค่อยมอบตัวก็ได้
กูจะบ้าตาย....
นั่งเพ่งลูกแก้ว แล้วเป็นงีก้ นั หมด
รึไง?!
สรุป...ดูจากท่าทีแล้ว การบุก
ค้นธรรมกายเมื่อวาน DSI ใช้แผน
“ล่ อ คนลั ท ธิ ธรรมกายให้ แ ก้ ผ ้ า ”
มากกว่าเจตนา “ค้นจริง-จับจริง”
หวัง ประจาน“ธาตุ แ ท้ ตั ว ตน” แก๊ ง ต้ ม ธาตุ - ต้ ม ธรรม
ให้ สั ง คมรู ้ เ ช่ น เห็ น ชาติ และ
ก็ได้เห็นกันแล้ว
ขณะนี้ เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้ว
สมีโย เจตนา-จงใจ ต่อต้าน “อ�านาจรัฐ”
พยายามซื ้อ เวลารอ“อ� า นาจ
ระบอบทักษิณ” กลับคืน
หวังว่านั่น จะช่วยให้ ตัวเอง
พ้นคดีได้!?
ถ้ารัฐบาล คสช.ยอมรับข้อ
อ้ า งสมี โ ย “รอประชาธิ ป ไตย
สมบู ร ณ์ แล้ ว ค่ อ ยมอบตั ว ”
ได้ แล้ ว ไม่ จั บ สึ ก -ยั ด ตะราง
ระวัง ...ชาวบ้ า นจะบอก...
รอประชาธิ ป ไตยสมบู ร ณ์ ก ่ อ น
ค่อยเสียภาษี
ผมละ “เสียว” แทน!.
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๐ เมษายน ๒๕๕๙
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ไม่มีใครหลีกเลี่ยงผลกรรมของตนได้
วิบากส่งผลได้แม้ในชาตินี้ หรือชาติถัดไป
หรือชาติถัด ๆ ต่อไปอีก ไม่มีก�าหนดตายตัว
เพราะกรรมวิบากเป็นอจินไตย

กรรมชั่วพาพินาศ!
ฉันรูส้ กึ หิวจึงร้องไห้ออกมา “อ๋อ ลูกคงหิวนม..”
ไม่นานก็รู้สึกว่ามีของสิ่งหนึ่งถูกป้อนเข้ามาในปาก
ฉันดูด ๆ น�้าจากสิ่งนั้นเช่นทุกครั้งเมื่อรู้สึกหิวแล้ว
ร้องไห้ออกมา
เมื่อรูส้ กึ ร�าคาญที่มขี องเสียมีกลิ่นเหม็น ๆ ไหล
ออกมาฉันก็จะร้องไห้ “ลูกแม่ถ่ายอีกแล้ว” ฉัน
จะจดจ�าเสียงพูดของแม่ พ่อและเสียงของญาติ
พี่น้องไว้ ทั้งได้จดจ�าความหมายของค�าพูดนั้น ๆ
ว่าหมายถึงอะไรบ้าง
เมื่อเติบโตขึ้นรู้ความแล้ว จึงรู้ว่าฉันตาบอด
สนิทมาแต่แรกเกิด มองไม่เห็นอะไรเลย แต่ฉันก็
จะรูไ้ ด้ตรงเฉพาะของอาการ เช่นเมื่อรูส้ กึ หิว ปวด
ถ่ายหนักถ่ายเบา เวลายืนหรือเดินนาน ๆ ก็เมื่อย
อยากจะนั่งพักและนอน ในบางเวลาเมื่อผิวกายไป
กระทบกับความร้อนหรือความหนาวซึง่ เป็นความ
รูส้ กึ ที่เกิดขึ้นเฉพาะภายในตัวแล้วพ่อแม่มาพูดเป็น
ภาษามาก�ากับให้เข้าใจรูต้ ามอาการนั้น ๆ แต่การที่
จะเรียนรู้ไปในทุก ๆ เรื่องตลอดชีวิตนั้น จะต้องได้
จับต้องหรือลูบคล�าพร้อมกับมีผู้ให้ค�าแนะน�าคอย
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ก�ากับ ว่าสิง่ รูปนั้นคืออะไร จะเป็นสิ่งของน้อยใหญ่
ก็จะจดจ�าไว้ว่าของเหล่านั้นมีชื่อว่าอะไรบ้าง แต่มี
อีกสิ่งพวกหนึ่งที่ทั้งชีวิตจะไม่มีวันที่จะรู้ก็คือ เรื่อง
ภาพสีสันต่าง ๆ เช่น สีแดง สีขาว สีเหลืองหรือ
จะเป็นพวกสีต่าง ๆ ตามธรรมชาติที่มีหลากหลาย
หมดโอกาสรู้ทั้งชาติทีเดียว
ถึงแม้จะเกิดมาอยู่ในโลกอันมืดสนิท แต่ฉันก็
พยายามฝึกการกินการอยู่ ช่วยเหลือตนเองให้ได้
มากเท่าที่จะท�าได้ และจะท�าตนให้เป็นภาระแก่คน
อื่นให้น้อยที่สุด นี้คือจิตส�านึกที่อยู่ในใจเสมอๆ
หลายคนเกิดมาพร้อมกฎแห่งกรรม ดวงตา
บอดมาแต่ก�าเนิด แต่หากว่าเขามีบุญกุศลมาคอย
ช่วยบ้างก็จะมีพ่อแม่หรือมีญาติพี่น้อง มาคอยให้
ความช่วยเหลือ ดูแลเอาใจใส่ในการใช้ชวี ิตประจ�า
วัน ไม่ค่อยขัดสนปัจจัยสี่ แม้จะต้องใช้ชีวิตอยู่ใน
โลกมืด ก็จะอยู่อย่างไม่ล�าบากนัก แต่หากว่าคน
ตาบอดที ่มี บุ ญ กุ ศ ลอั น น้ อ ยนิ ด ทั ้ง ชี ว ิต ก็ จ ะมี แ ต่
ความทุกข์ยากล�าบากแสนเข็ญ จะมีความขัดสน
ในปัจจัยสี่ที่ทุกคนต้องอาศัย เช่น อาหาร เสื้อผ้าที่

อยูอ่ าศัยและยารักษาโรค ชีวติ ทัง้ ชีวติ ทีม่ ลี มหายใจ
อยู่ในทุกวินาที จึงมีแต่เรื่องทุกข์ๆๆๆๆ ที่แสนจะ
ยาวนานเหมือนไม่มีเวลาสิ้นสุด แม้มีชีวิตแม้เพียง
วันเดียว ก็จะรู้สึกว่ายาวนานเหลือเกิน แล้วเมื่อ
ต้องอยู่ในสภาพที่มีแต่ความทุกข์ยากล�าบากแบบ
เดิม ๆ ไปตลอด หนึ่งปีสิบปีหรือแปดสิบปีความ
ทุกข์ลา� บากนั้น ก็จะยิ่งทอดยาวนานแสนนาน หมด
โอกาสหมดหนทางที่จะดิ้นให้หลุดจากความทุกข์
ยากล�าบากนั้น ๆ ได้
พ่อครูสมณะโพธิรกั ษ์ เขียนไว้ในหนังสือคนคือ
อะไรท�าไมส�าคัญนัก หน้าที่ ๔๑๔ ว่า
... “ภพ” อยู่กบั เรา และเราก็อยู่กับ “ภพ”
ตราบที่ยังไม่ “ปรินพิ พาน” และยังมี “ชีวิต” แม้จะ
เป็นพระอรหันต์แล้ว แต่ภพของท่านเป็น “โลกุตร
ภพ” สูงสุดเท่านั้น ซึ่งเมื่อตายจบชีวิต ท่านก็อาจจะ
ดับ “ภพ” สิ้นภพจบชาติได้ แต่ถา้ ผูไ้ ด้ยงั เป็นปุถชุ น
คนท�าชั่วอยู่ ไม่มสี ทิ ธิ์ “หมดสิ้นภพ” โดยเฉพาะผูท้ ่ี
ยังมีกรรมกิริยาที่ชั่ว ก็จะต้องมี “อบายภพ” ไม่มี
สิทธิ์ “สูญ” ไม่มีสิทธิ์หมดภพสิ้นภพ จบชาติ จะ
ต้องเป็นต้องไปอยู่จริง ๆแท้ ๆ ทั้งที่เป็น ๆ อยู่ และ
แม้แต่ผู้นั้นตายลง หรือ อยากจะจบภพ อยากจะ
ไม่ต่อภพอะไรกันอีก อยากจะไม่เกิดอีกปานใด ๆ ก็
ไม่มีสิทธิ์จบ ไม่มีสิทธิ์หยุด ไม่มีสิทธิ์เกิด ไม่มีสิทธิ์
“หมดสิ้นภพ”....
บางคนเกิดมาในภพนี้แล้วหลงทิศทาง ท�า
ผิดศีลข้อ ๔ อยู่เป็นนิตย์ ใช้อุบายชักจูงจิตของ
คนอืน่ นับหมื่นนับแสนให้เข้ามาคล้อยตามเชื่อฟัง
แนวความคิดของตน ให้มาหลงเมาการท�าบุญ
ด้วยเงิน (จะตั้งเรื่องเงินเป็นเรื่องเอก) จะโกหก
ว่าท�าบุญด้วยเงินมาก ๆ เท่าไหร่ก็ยิ่งจะโป้งรวย
ใหญ่ ซึ่งจะต่างกับความเป็นจริงเพราะมีขา้ ราชการ
(ผู้หลงเชื่อ) หลายคนกู้เงินกับสหกรณ์ในกระทรวง
ทีต่ นสังกัด แล้วหอบเอาเงินกู้ได้ทัง้ หมดไปทุ่ม
ท�าบุญส่งผลให้ข้าราชการ (ผู้ถูกลวง) เหล่านั้น
ต้องกินใช้อยู่แบบอด ๆ อยากๆ มีความล�าบาก
เพราะต้องใช้จ่ายอยู่ในวงเงินเดือนที่เหลือแค่ ๒๐
เปอร์เซ็นไปจนตลอดชีวิต

คนผู้นั้นเขาได้กระท�าบาปอันหยาบหนัก ไป
โน้มน้าวจิตผู้คนจ�านวนหมื่นจ�านวนแสนให้ตกต�่า
จมดิ่งสู่ความโลภยิ่ง ๆ ขึ้นได้ตามแนวคิดของตน
ซึ่งเป็นการท�าลายจิตวิญญาณของคนที่ยงั ไม่เข้าใจ
พุทธแท้ถูกตรง ให้มุ่งไปสู่ความต�่าลง ๆ (แต่กลับ
เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่สูงและวิเศษที่สุด) บุคคลนั้นจึงมี
แต่บาปที่หนักหนาพอกพูนในจิตวิญญาณของตน
ด้วยอวิชชาอย่างน่าสงสาร
ไม่มีใครแม้สักคนเดียวที่จะหลีกเลี่ยงผล
กรรมของตนได้ วิบากส่งผลได้แม้ในชาติน้ี หรือ
ชาติถัดไป หรือชาติถัด ๆ ต่อไปอีก ไม่มีก�าหนด
ตายตัวเพราะเรื่องกรรมวิบากเป็นอจินไตย แต่
ส่งผลแน่นอน ผู้ใดที่ท�ากรรมหนัก ท�าแต่กรรมที่มี
ผลแสบเผ็ดเดือดร้อนนั้น จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่า
เมื ่ อ กรรมส่ ง ผลผู ้ นั ้น จะต้ อ งทุ ก ข์ ™ ท รมานชดใช้
หนีก้ รรมอย่างหนักหนาสาหัสเพียงใด นึกแล้วน่า
สะพรึงกลัวเป็นที่สุด

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

• พ่อครูสมณะโพธิรักษ์

หจก.จ.บริการพยุหะ
ผลิตภัณฑ์น�้ามันเชื้อเพลิง
และน�้ามันเครื่องคุณภาพมาตรฐาน
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
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ชนะ “ชาติ” โลกียะ... เกิดใหม่
ชาติก�าเนิดก่อเกิดตามกรรมเก่า
กรรมดังเงาสืบทอดสู่ทายาท
ส�าแดงตนตามธรรมจักแจงชาติ
ก้องประกาศโลกนี้...ชั่วและดี
อันวิชชาอวิชชาก�ากับคู่
ด�าเนินอยู่ในสังคมยุคบัดสี
ครองผ้าเหลืองเสกผ้ายันต์มนต์พิธี
ศาสนาพุทธยุคนี้...พุทธฉันใด?
หาก “วิชชา” กระจ่างแจ้งประจักษ์ชัด
พุทธบริษัทถึงธรรมพิสุทธิ์ใส
ล้วนยืนหยัดชูเชิดรัตนตรัย
แผ่นดินไทยรุ่งเรืองไร้อบาย
แต่วิกลเกิดเหตุวิกฤตการณ์
โลกียชนก่อการระส�่าระสาย
ด้วยมัวเมาหลงใหลเพิ่มมากมาย
“ปริญญาชน” หลากหลายล้วนมั่งมี
แสวงหาสรวงสวรรค์สุขสงบ
พอพานพบสมาธิหลับตาหนี
ประสบสุขจ�าเพาะตนจ�านงดี
แม้ใครอื่นต้องพลีเพราะเหตุลวง
ใช่หยามเหยียดแต่มุ่งจรรโลงรักษ์
ด้วยประจักษ์ค่าสัจจะควรแหนหวง
ค่าของชาติค่าของไทยใช่ถามทวง
กษัตราธิราชมวลปวงเป็นหนึ่งเดียว.
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