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อสูรกาย“แก้ว” คือ
ธรรมกาย“เก๊”

(๑) “อสุรกาย”คือชื่อผู้
คนที่ชั่วสกปรก  
โลภหลอกเล่ห์โกหก
เทพบุตรแต่มารแท้
(๒) ไทยก�ำลังกวาดล้าง
แต่ชั่วยิ่งก่อกรรม
เลวได้ไม่รู้สำ� -  
ซ�้ำกระหน�่ำย�้ำท้า
(๓) “ธรรมกาย”นั้นชื่อผู้
จงอย่าโอ่โป้ปด
สะกดจิตอยากรวยหมด
เอาแต่สอนบ้าบ้า
(๔) เยียวยายากยิ่งแล้ว
จิตถูกสะกดจน  
เล่ห์ครูสั่งให้ขน
ถูกรีดหมดตัวแท้
(๕) กว่าหมอดูกว่าฟ้า
ตัวต�่ำอสุรกาย  
ธรรมกาย“เก๊”กว่าขาย
กว่านรกแม่นแล้ว
(๖) หากแม้นไม่ชั่วแท้
หลบอยู่ในรูไฉน
เก่งรู้เก่งฤทธิ์ไป
อวดเก่งเบ่งว่าข้า
(๗) ฉะนี้กายอสุระแท้  
กายสัตว์ซุกหางหัว
เป็นสัตว์ที่ก่นกลัว
เอาแต่ร้องถูกแกล้ง

สัตว์นรก
นั่นแล้
ครบสูตร
ผงาดท้าสัจธรรม
อธรรม
เก่งกล้า
นึกสัก หน่อยเลย
เยาะเย้ยกฎหมาย
ตถาคต
ชั่วช้า
ลาภยศ ดังเด่น
ช่องนี้ช่องเดียว  
คนวิกล
สุดแก้
เงินทุ่ม ทานเลย
กลับซึ้งค�ำยอ  
ท�ำนาย
ว่า“แก้ว”
ของเน่า
สัตว์“แก้ว”ธรรมไถล  
กลัวใด
ไม่กล้า
ไยหด หัวเวย
นี่เฮ้ย“คนดี”   
เต็มตัว
ห่อนแย้ง
จริงสุด แล้วเฮย
โธ่ธั้ง“ธรรมกวย”

“สไมย์ จ�ำปาแพง”
๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๔ กันยายน ๒๕๕๙
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อสุรกาย“แก้ว” คือ ธรรมกาย“เก๊”

.....แม้วา่ จะดือ้ ดึงไม่เข้ามอบตัว แต่สภาพของ
ธัมมชโยในวันนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่ติดคุกแล้ว
เพราะไม่สามารถแสดงบทบาทใดๆ ต่อสาธารณะ
ได้  ไม่สามารถไปไหนมาไหนได้ ความอิสระเสรีใน
ทางกายก็สู้สุนัขตัวหนึ่งยังไม่ได้ ยิ่งไม่ต้องพูดถึง
ความอิสระเสรีทางจิตใจ ที่สู้ยามหน้าวัดก็ยังไม่ได้
สภาพเช่นนี้จึงเป็นสภาพทุกขเวทนาสาหัสนัก
มันจะต่างอันใดเล่ากับการตกอยู่ในนรกโลกันตร์
ที่ไม่มีโอกาสเห็นวันเดือนอีกเลย นี่แหละการดื้อ
อาญาเป็นทุกขเวทนายิง่ กว่าการดือ้ ยามากมายนัก!
คงเหลือว่าจะตัดสินใจเข้าคุกจริงๆ แต่สบายใจ กับ
ไม่ตดิ คุกจริงแต่ทกุ ข์ใจยิง่ กว่าติดคุกจริงเสียอีกนัน้
จะเลือกเอาอย่างไหน? ไม่ช้าหรือเร็ว ถึงไม่เลือก
ก็ต้องเผชิญหน้าโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้! (จาก..
ดื้ออาญา...หนักหนากว่าดื้อยา! โดย สิริอัญญา  
น.ส.พ. แนวหน้า ๒๑ ส.ค. ๒๕๕๙ )
ถ้าเลือกเอาระหว่างความสบายใจกับทุกข์ใจ
มนุษย์ธรรมดาทั่ว ๆ ไป น่าจะเลือกได้ถูกต้อง ซึ่ง
อดีตรัฐมนตรีสาธารณสุข นายรักเกียรติ สุขธนะ   ได้เคยเล่าประสบการณ์ชีวิตตอนหนีอาญา
ว่า เคยคิดจะฆ่าตัวตายอยู่หลายครั้ง  แต่ก็มาโล่ง
ใจวันที่ถูกจับกุมได้   เพราะไม่ต้องคิดหลบหนีให้
ทุกข์ทรมานอีกต่อไป และเมื่อได้ไปอยู่ในคุกจริง ๆ
กลับได้พบแสงสว่างของชีวิต เพราะได้ส�ำนึกผิด
ในทุจริตที่ตัวเองกระท�ำลงไป
แต่ ก็ ค งไม่ ง ่ า ยกั บ ศาสดาในระดั บ ต้ น ธาตุ
ต้นธรรม ที่มีผู้คนมากมายลุ่มหลงเทิดทูนบูชาดุจ
ดังพระเจ้า   มีอำ� นาจบันดลบันดาลให้ชวี ติ ของพวก
เขามัง่ คัง่ ร�ำ่ รวย  ทัง้ มนุษย์สมบัต  ิ สวรรค์สมบัตแิ ม้
นิพพานสมบัติก็ยังได้อีกด้วย เพียงแค่ไปหาเงินให้
ได้มาก ๆ แล้วขนเอามาประเคนให้พระเดชพระคุณ
ได้มากเท่าไหร่  ก็ยิ่งจะท�ำให้ร�่ำรวยเพิ่มขึ้นเป็นทับ
ทวีจนสุดที่จะประมาณได้
2
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เราคิดอะไร

เมื่อมีความศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่ออกปานนี้  
จึงทนไม่ได้ที่จะตกอยู่ในสภาพจ�ำเลย   ที่ต้องไป
มอบตัวต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ (เพราะเคยกระอัก
เลือดมาแล้ว เมื่อต้องไปให้ปากค�ำที่ศาลเมื่อตก
เป็นจ�ำเลยในคดีโกงที่ดินวัด)   เมื่อชีวิตต้องขึ้นไป
อยู่บนหลังเสืออย่างผงาดฟ้าเสียแล้ว  มีทางเดียว
เท่านั้นที่จะรอดได้ นั่นคือสั่งเหล่าสาวก “สู้” (แต่
ตัวเองกลับหนีไปมุดรูอยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้) แล้วให้
เหล่าสาวกพากันใช้เลศอุบายวิธีดังนี้
“โครงการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
๒ ล้านจบ ๒๔ ชั่วโมง โดยด�ำริของ พระเทพญาณ
มหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านได้ให้โอวาทไว้ว่า... ขอให้พรรษา
นี้เป็นพรรษาแห่งการเข้ากะ หมุนเวียนกันมา
สวดมนต์ – ปฏิบัติธรรม อยู่ในกระแสธารแห่ง
บุญ ให้เราทุกคนปลื้มปีติในบุญใหญ่ครั้งนี้”  (และ
ข่าวล่าสุดนับรวมยอด “จบ”ของแต่ละคนได้ครบ
๒ ล้านแล้ว แต่ดีเอสไอ.ก็ยังไม่เข้ามาจับสักที  จึง
มีข่าวดีจากพระเทพญาณมหามุนี ให้เพิ่มจาก ๒
ล้านจบ เป็น ๔ ล้านจบในช่วงเข้าพรรษาปีนี้)
ท่านพุทธทาสอธิบาย “อสุรกาย” คือ พวกทีไ่ ม่
เห็นตัวเลย ซ่อนตัวได้มิดชิด ไม่มีใครเห็นตัว เรียก
ว่า อสุรกาย นีภ้ าษาชาวบ้านพูด แต่วา่ ภาษาธรรม
นั้น อสุรกาย คือ ความกลัว ความกลัวเป็นปัญหา
ใหญ่ รบกวนจิตใจเหลือเกิน นี่คือ อสุรกาย  ดัง
นั้น การปล่อยให้ขาเน่า  แต่หน้าผ่อง  เผื่อที่จะได้
มีข้ออ้างว่าป่วยก็ดี   การหลอกให้คนมาสวดมนต์
ตลอด ๒๔ ชั่วโมงจาก ๒ ล้าน  เป็น ๔ ล้านจบ  
เพือ่ อาศัยไว้เป็นโล่มนุษย์ปอ้ งกันดีเอสไอ.เข้ามาบุก
รวบก็ด  ี ล้วนเป็นความคิดของหัวหน้าอสุรกาย ทีเ่ อา
ตัวรอดเป็นยอดดี  จะใจด�ำชนิดทีไ่ ปอยูท่ ไี่ หนลูกน้อง
ตายหมด หรือไม่กพ็ ากันติดคุกจนหัวโตไปตาม ๆ กัน
• จริงจัง ตามพ่อ

หนังสือพิมพ์ “เราคิดอะไร” ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๔ เดือนกันยายน ๒๕๕๙
เอโกปิ หุตฺวา พหุธา โหติ พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหติ จากหนึ่งจึงเป็นเรา รวมเราเขาเข้าเป็นหนึ่ง

1 นัยปก : อสูรกาย“แก้ว” คือ ธรรมกาย“เก๊” สไมย์ จ�ำปาแพง
			จริงจัง ตามพ่อ
4 จากผู้อ่าน		บรรณาธิการ
6 คุยนิดคิดหน่อย
บรรณาธิการ
7 เปิดยุคบุญนิยม		เก่าสมัย ใหม่เสมอ
12 สีสันชีวิต (สมณะติกขวีโร, สมณะจันทเสฏโฐ)		ทีม สมอ.
24 คิดคนละขั้ว		แรงรวม ชาวหินฟ้า
29 จากใจถึงใจ		ส�ำนักพิมพ์กลั่นแก่น
30 การ์ตูน		วิสูตร
32 ชาดกทันยุค		ณวมพุทธ
35 เวทีความคิด		นายหนุนดี
38 ลูกอโศกชะโงกดูโลกกว้าง		ฟ้าสาง
40 ธรรมดาของโลกจะได้ไม่ต้องโศกสลด		สมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์
42 คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?		สมณะโพธิรักษ์
52 บทความพิเศษ(ท�ำไมต้องรู้ทัน)		พิมลวัฑฒิ์ ชูโต
56 หยั่งฟ้าทะลุดิน		ดังนั้น วิมุตตินิยม
60 เชื่ออย่างพุทธ		ณวมพุทธ
62 ความคิดทางการเมืองในพุทธศาสนา
สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง
66 แค่คิดก็หนาว...ว์		นายธิง วินเทอร์
68 เรื่องสั้น (กายา)		เฉลิมศักดิ์ แหงมงาม
72 ฝุ่นฟ้าฝากฝัน		ฟอด เทพสุรินทร์
74 ชีวิตไร้สารพิษ		ล้อเกวียน
77 กติกาเมือง		ประคอง เตกฉัตร
80 ปิดท้าย		พ.ต.ท. รุ่งโรจน์ เรืองฤทธิ์

สี สันชีวิต

12

ท่านพุทธทาสกล่าวว่า
จะแปลประชาธิปไตยว่า
เอาประชาชนเป็นใหญ่ไม่ได้
ถ้าประชาชนเป็นใหญ่แล้วมันโกง มันบ้า ๆ บอ ๆ
มันก็เป็นประชาธิปไตยบ้า ๆ บอ ๆ เท่านั้นเอง

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา
พ.ต.ท.รุ่งโรจน์ เรืองฤทธิ์
e-mail : roj1941@gmail.com
: farinkwan@gmail.com
กองรับใช้บรรณภพ
สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง
สมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์
สงกรานต์ ภาคโชคดี
แซมดิน เลิศบุศย์
อ�ำนวย อินทสร
น้อมค�ำ ปิยะวงศ์รุ่งเรือง
รินธรรม อโศกตระกูล
น้อมนบ ปัฐยาวัต
กองรับใช้ศิลปกรรม
ต�ำนานไท 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�ำหน่าย
กลั่นแก่น ๖๔๔ ซอยนวมินทร์ ๔๔
ถ.นวมินทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กทม. ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๗๓๓-๖๒๔๕
พิมพ์ที่
บริษัท ฟ้าอภัย จ�ำกัด 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�ำนักพิมพ์กลั่นแก่น
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
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๔ กันยายน ๒๕๕๙
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e-mail : roj1941@gmail.com

ร่วมแรงเข็นกงล้อ

ขอโอกาสร่วมบุญพิมพ์ “เพชรพุทธสุดยอดศิลป์” ข้อความที่จะตีพิมพ์  ไม่มีมากค่ะ  ขอนอบน้อมกตัญญู เทิดพระคุณพ่อครู และขอร่วมแรง
เข็นกงล้อพระธรรมจักร สนับสนุนหนังสือ “เราคิ ด อะไร” ส่ ว นชื่ อ อยากจะให้ เ ป็ น สองภาษาจะ
มากไปหรือเปล่าคะ? คุณHenrik(สามี) จะได้อ่าน
ได้   ชื่อไทย   เอื้อมพร ค�ำนวณศิลป์  ชื่ออังกฤษ
Uamphon Bringsøe
			                       • เอื้อมพร ค�ำนวณศิลป์
- ขอบคุณครับที่ร่วมแรงตลอดมา และขอ
อนุโมทนาที่ร่วมบุญเป็นนิจ ส�ำหรับชื่อขอให้เป็น
สองภาษา ไร้ปัญหาครับ ยุคนี้ ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาสากลแล้วนะ และขอแจ้งข่าวเปลี่ยนแปลง
หนั ง สื อ เล่ ม แถมพร้ อ มกั บ เราคิ ด อะไร ซึ่ ง เดิ ม
เป็ น “เพชรพุ ท ธสุ ด ยอดศิ ล ป์ ” เป็ น หนั ง สื อ
“เหนือแนวคิด” โดย แรงรวม ชาวหินฟ้า แทน

สัมพันธ์จากห้องสมุดแดนไกล
Dear Ms.sinsanit Noi-inta,

I have received your letter dated ๒๓rd
May  ๒๐๑๖, with the ๓ issues of Rao Khit Arai
(journal) that we have been missing.
We would like to thank you and acknowledged upon the receiving these issues
publication. We appreciated very much for
responded to our memorandum in requesting
these issues.
In the future we certainly will immediately inform you any missing issues. Thank you
so much for giving us your email address.
With humble and kind regards.
			 • Ben Abel Southeast Asia Serials
   ๑๑๐ Olin Library Ithaca, NY ๑๔๘๕๓-๕๓๐๑  U.S.A.
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- Rao khit Arai thanks you so much
for  giving  us your respond in requesting
these issues.

ไพบูลย์-พรรคประชาชนปฏิรูป

ย่ า งก้ า วของนายไพบู ล ย์    นิ ติ ต ะวั น ก่ อ ตั้ ง
พรรคประชาชนปฏิ รู ป น่ า สนใจมาก เบื้ อ งแรก
คื อ เจตนารมณ์   ซึ่ ง มั่ น ใจได้ ว ่ า บริ สุ ท ธิ์ เ พื่ อ ชาติ
บ้ า นเมื อ งเต็ ม ร้ อ ย   ไม่ มี ป ระโยชน์ ใ ดแอบแฝง
ประการต่ อ มาคื อ ต้ อ งการกี ด ขวางหั ก ล้ า งใคร
หรือไม่  ก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นที่ต้องขบคิดไปไกล
ถึงปานนั้น    ในฐานะประชาชนคนหนึ่ง  พอมีคน
มองเห็นหัวก็เลยโงหัวขึ้นมาให้เห็น
				         • ประชาชน ล�ำลูกกา
- ตอนนี้ ยั ง ไม่ ล งตั ว นั ก   เพราะไส้ เ ดื อ นที่
เจอขี้ เ ถ้ า ก� ำ ลั ง ดิ้ น เร่ า ๆ อยู ่ ต ามประสาของมั น
อยู ่ ร ่ ว มสั ง คมเดี ย วกั น ก็ ต ้ อ งวางใจให้ ส งบเย็ น
ไม่สะใจเหยียบย�่ำซ�้ำเติมคนพลาดพลั้งตกต�่ำ  ไม่
ยินดีปรีดาฟูฟ่องเกินการกับคนเฟื่องฟูหรูเลิศ  พึง
ยึดเอาประสบการณ์ชีวิตเป็นบทเรียนรู้อันล�้ำค่า
พร้อม “อภัย” ทุกโอกาสแก่ทุกคน

อาชีพอิสระ

ข่าวสั้นสด ๆ ร้อน ๆ วันนี้จาก ไทยโพสต์ “รวบ
หนุ ่ ม แสบโกนหั ว ห่ ม เหลื อ งหลอกเงิ น ” ต� ำ รวจ
สภ.หลังสวนควบคุมตัวนายสมพงษ์  หนองคาย
อายุ ๓๑ ปี กับนายอลงกต  สืบมี อายุ ๓๓ ปี ชาว
จังหวัดนครสวรรค์ที่โรงแรมกลางเมืองหลังสวน
ในสภาพหัวโล้นพร้อมด้วยผ้าเหลืองและเครื่อง
อัฐบริขาร และพวกอีก ๓ คน ยึดเงินทองที่เรี่ยไร
จากชาวบ้านหลงเชื่อท�ำบุญ พร้อมกับยึดรถยนต์
เก๋งฮอนด้า ซีวิค ๑ คัน กระบะมิตซูบิชิไทรทัน ๑ คัน  
ของผู้ต้องหา เป็นของกลาง ผู้ต้องหาที่ปลอมตัว
บวชเป็นพระรับสารภาพว่าร่วมกับพวกอีก ๓ คน

e-mail : roj1941@gmail.com

ที่จ้างมาสมทบ ออกตระเวนเรี่ยไรในหลายพื้นที่
และที่ อ.หลั งสวนโดยแต่งกายเป็ นพระ ต� ำ รวจ
ด�ำเนินคดีแค่ปรับนายสมพงษ์   และนายอลงกต
คนละ ๒๐๐ บาทแล้วปล่อยตัวไป เห็นว่าไม่สมกับ
ความผิดทีท่ ำ� ต่อสังคมเลย ทัง้ ๕ คนมีเจตนาชัว่ ร้าย
ชัดแจ้งร่วมกันหลอกลวงประชาชน บ่อนท�ำลาย
ศรัทธาชาวบ้านที่มีต่อวงการศาสนา เรื่องนี้น่าจะ
เป็นความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน เอาเข้าคุกให้
เห็นเป็นเยีย่ งอย่าง ว่า ลงนรกตัง้ แต่ยงั ไม่ตาย เป็น
แบบไหน?
			            • คนรุ่นเก่า คิดแบบใหม่ กทม.
- สมาชิก “เราคิดอะไร” เห็นควรระวางโทษ
๕ จอมผลาญคุณธรรมด้วยความผิดสถานใดจึงจะ
สาสมกับจิตวิญญาณที่ใฝ่ต�่ำกระท�ำชั่วทรามได้ถึง
ปานนั้น  โปรดแจกแจงแถลงไขให้ “เราคิดอะไร”
รับรู้รับปฏิบัติพลัน

ยุคโลกาภิวัตน์

ต�ำรวจหาดใหญ่ จับกุมพ่อแท้ ๆ เมากาว ล่วง
ละเมิ ด ทางเพศและข่ ม ขื น ลู ก สาววั ย ๑๓ ปี มา
เกือบ ๖ ปี สอบสวนยังปฏิเสธ  ตำ� รวจชุดสืบสวน
สภ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จั บ กุ ม นายวรวุ ฒิ อายุ
๓๖ ปี ที่บ้านในซอยชุมชนบ่อนไก่-ท่ายาง ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ หลังถูกศาลจังหวัดสงขลาออก
หมายจับเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ที่ผ่านมา ในข้อหา
กระท�ำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกิน ๑๕ ปี โดยก่อ
เหตุข่มขืนกระท�ำช�ำเราลูกสาว อายุเพียง ๑๓ ปี ใน
บ้านพักของตัวเอง และทางมูลนิธิคุ้มครองเด็ก ได้
น�ำลูกสาวเข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.หาดใหญ่ และขณะ
นี้ ได้ส่งตัวเด็กไปดูแลที่บ้านพักเด็กและครอบครัว
จ.สงขลา เพื่อเยียวยาสภาพจิตใจ
พ่อแท้ ๆ ข่มขืนลูกสาววัย ๑๓ มาราธอนกว่า
๔ ปี แม่รู้เรื่องรีบแจ้งความจับทันที ไม่คิดว่าเรื่อง
เลวทรามจะเกิ ด กั บ ลู ก ตั ว เอง  (๙ ส.ค.) พ.ต.อ.

สมศักดิ์   หฤรักษ์  ผกก.สภ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
พร้อมชุดสืบสวน น�ำก�ำลังเข้าจับกุม นายตะเพียน
อายุ ๖๔ ปี ทีบ่ า้ น ๑๐๗ หมู.่ ๔ ต.แม่สำ 
� อ.ศรีสชั นาลัย
จ.สุ โ ขทั ย หลั ง จากได้ รั บ การประสานจากเจ้ า
หน้าที่ต�ำรวจ สภ.พรหมพิราม ว่านายตะเพียน
เป็ น ผู ้ ต ้ อ งหาคดี ก ระท� ำ ช� ำ เราเด็ ก หญิ ง อายุ
ไม่เกิน ๑๓ ปี โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
โดยกระท�ำต่อผู้สืบสันดาน หรืออยู่ในการปกครอง
ดูแล  โดยก่อนหน้านี้ นางน้อย (นามสมมุติ) อายุ
๔๕ ปี ได้พาตัว ด.ญ.เอ (นามสมมุติ) อายุ ๑๓ ปี น.ร.
ชั้ น ม.๑ โรงเรี ย นแห่ ง หนึ่ ง ใน จ.พิ ษ ณุ โ ลกเข้ า
แจ้ ง ความกั บ พนั ก งานสอบสวนสภ.พรหมพิ ร าม
ว่า ด.ญ.เอ ถูกนายตะเพียน พ่อแท้  ๆ ข่มขืนกระท�ำช�ำเรา
โดยนางน้อยเปิดเผยว่า อยู่กินกับนายตะเพียนมา
๑๕ ปี จนมี ลู ก ด้ ว ยกั น ๑ คน คื อ ด.ญ.เอ โดยตน
ท�ำงานในตัวเมืองพิษณุโลก นายตะเพียนท�ำนา
อยู่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย แต่จะมาหาตนและ
ลู ก บ่ อ ย ๆ ส่ ว นด.ญ.เอ อยู ่ กั บ ยายที่ ต.ท้ อ แท้
อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ต่อมาเจ้าหน้าที่ศูนย์เด็ก
เล็กและครอบครัว จ.พิษณุโลก โทร.มาสอบถาม
ว่าครอบครัวมีปัญหาอย่างไรหรือไม่  นางน้อยตอบ
ไปว่าไม่มี เจ้าหน้าที่จึงเล่าให้ฟังว่า ครูประสานมายัง
ศูนย์ฯ ว่าเด็กเล่าให้ครูฟงั ว่าทนไม่ไหว ไม่อยากกลับ
ไปอยู่บ้าน กลัวจะถูกบิดาล่วงละเมิดทางเพศ โดย
บิดาได้ล่วงละเมิดทางเพศ มานานแล้ว...
ข่าวแบบนี้ หลาย ๆ ท่านคงไม่ใช่ครั้งแรกที่
ได้อ่านและคิดไหมว่าข่าวลักษณะนี้คงไม่ใช่ข่าว
สุดท้ายที่จะเกิดขึ้นอีก ผู้มีอ�ำนาจแก้ปัญหาบ้านเมืองเขาไม่เคยอ่านข่าวนี้หรืออย่างไรครับ
  				
• ตาด�ำด�ำ ช�้ำลึกลึก
- จะหวังแต่ผู้มีอ�ำนาจแก้ปัญหาบ้านเมือง
ไยจึงเมินเฉยเหล่าศิษย์ตถาคตที่เรืองอร่ามอยู่ทุก
ย่าน   หาก “พ่อ” เป็นพุทธศาสนิกแท้ไฉนจักกระท�ำ
ชั่วปานนั้นได้ !
บรรณาธิการ
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๔    กันยายน ๒๕๕๙
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ช่วงนี้นักการเมืองพึงปล่อยวาง เปิดโอกาสให้ทหาร
ที่ขันอาสาเข้ามาแก้ปัญหาวิกฤติการณ์มีโอกาสฟื้นฟู
บ้านเมืองสักระยะหนึ่ง

“หากนั ก การเมื อ ง”...คื อ นั ก การเมื อ งตาม
อุดมคติ มีอุดมการณ์ ประชาชนก็ควรวางใจ มอบ
หมายให้ทำ� หน้าทีร่ บั ผิดชอบแผ่นดิน โดยประชาชน
อุปถัมภ์เชิดชูตลอดกาล  
แต่.....หากว่านักการเมืองบางพรรค บางส่วน
อย่างที่รู้ๆ เห็นๆ กันอยู่ในยุคใหม่ไร้อุดมการณ์นี้
ก็ขอวิงวอนให้หยุดพักสักช่วงหนึง่ เถิด ...ตรวจสอบ
พัฒนาพรรค พัฒนาตนเองและบริวารสักระยะหนึง่
ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสให้บ้านเมืองได้เยียวยา
พักฟื้นตัวเองด้วย  เพื่อพร้อมที่จะท�ำหน้าที่บริหาร
บ้านเมืองในช่วงต่อไป
ช่วงนี้นักการเมืองพึงปล่อยวาง เปิดโอกาส
ให้ทหารที่ขันอาสาเข้ามาแก้ปัญหาวิกฤติการณ์มี
โอกาสฟื้นฟูบ้านเมืองสักระยะหนึ่ง  ก่อนที่จะส่ง
มอบต่อให้รับช่วงไปจัดการตามระบบระบอบที่
เรียกร้องต่อไป  ซึ่งประชาชนระดับ “ปัญญาชน”
ย่อมซาบซึ้งดีว่านักการเมืองนั้น ส่วนหนึ่งกระสัน
หาอ� ำ นาจปกครองแผ่ น ดิ น เพื่ อ อะไร  เพื่ อ ชาติ
เพื่อแผ่นดินเพื่อประชาชนจริงแท้แน่หรือ เพราะ
ประจักษ์พยานหลักฐานที่ปรากฏทั้งเป็นคดีความ
6
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ฉาวถึงศาลและยังไม่ถึงศาลแต่ระบือลือลือลั่นใน
สังคมมีมากมายทุกระดับ  ทั้งการเมืองระดับชาติ
ภูมิภาค และท้องถิ่น
องค์กรหลักทีจ่ กั คานอ�ำนาจนักการเมืองได้กม็ ี
แต่ “ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
หากยึ ด มั่ น ในอุ ด มการณ์ และส� ำ นึ ก ใน
เกียรติยศ-ศักดิ์ศรีแห่ง “ข้าราชการในพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ไม่ก้มหัวทอดตัวยอมรับใช้
นักการเมืองชัว่ ช้าทรชนทรยศแผ่นดิน นักการเมือง
ย่อมสิน้ โอกาสจะทุจริตประพฤติมชิ อบด้วยประการ
ทั้งปวงได้ดังที่เห็นที่เป็นไปแล้วทั้งแผ่นดิน
ใกล้จะเลือกตั้งใหม่แล้ว นักการเมืองหน้าไหน  
บริวารนักการเมืองนักการเมืองหน้าไหน สังกัดเผ่า
พันธุใ์ ด ก็คงไม่ยากเกินทีจ่ ะพิจารณาคัดแยกก�ำพืด
เผ่าพันธุ์ เพราะมันซ่อนพรางกันไม่ได้ง่ายๆ หรอก
มันเป็น “สันดานดิบ” ถ่ายทอดมาตามก�ำพืดตาม
สายเลือด ถึงจะเอาไปเข้าค่ายอบรมสักกี่เดือนกี่ปี
ก็ยากจะเปลี่ยนแปลงได้   
นอกจากคุมก�ำเนิดให้สูญพันธุ์.....!

• เก่าสมัย ใหม่เสมอ

จนแต่มีเกียรติ (สุจริต)
ดีกว่าร�ำ่ รวยแต่อัปยศ (ขี้โกง)

• ต่อจากฉบับที่ ๓๑๓

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�ำลังต้อนเข้ามุมอับอยู่ในปัจจุบันนี้ได้แน่ๆ หาก
ประชาชนได้ศึกษาช่วยวิจัยกันต่อ และอบรมฝึกฝนร่วมมือ
สร้างสรรให้เกิดให้เป็นผู้เจริญตามระบบ“บุญนิยม”
นี้กัน จนมีคุณภาพ(quality) และปริมาณ(quantity)
เพียงพอ ตอนนี้คนจะเห็นจะรู้ยังยากอยู่ ยิ่งจะเชื่อตาม
ยิ่งยากใหญ่ เพราะยังมีผู้พอรู้พอเป็น หรือ ด�ำเนินชีวิตใน
ระบบ“บุญนิยม”ได้แล้ว จ�ำนวนน้อยเหลือเกิน

เฉพาะอย่างยิ่ง คนทั้งหลายเกือบทั้งโลกทุกวันนี้
ก็ล้วนด�ำเนินชีวิตกันอยู่ ด้วยระบบ“ทุนนิยม”
อย่างสนิทสนมและตายใจว่า
ไม่เห็นจะมีระบบอะไรอื่นอีกเลย กันทั้งนั้น
ส่วนผู้ที่เห็นและเข้าใจถึงได้ว่า ระบบ“ทุนนิยม”ก�ำลัง
เข้ามุมอับ ไปไม่รอด ช่วยมนุษยชาติในโลกให้เกิดสุขสันติ
อย่างอุดมสมบูรณ์ เป็นสังคมที่ดีตามอุดมการณ์ ไม่ได้นั้น
ก็ยังมีน้อยอยู่ด้วย จึงเป็นเรื่องยากที่ยากสุดๆ จริงๆ
แต่ข้าพเจ้าก็ยังไม่เห็นทางออกอื่นใดเลยที่จะดีกว่า
ต้องปรับตัวมาเป็นระบบ“บุญนิยม”นี้ให้ได้
แล้วสังคมมนุษยชาติในโลกไปรอดแน่ๆ
				
• สมณะโพธิรักษ์

ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๔ กันยายน ๒๕๕๙

•
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เราก�ำลังสาธยายเรื่อง“ทาน” ว่า จะ
ต้ อ งท�ำ“ความเห็ น” (ทิ ฏ ฐิ )ให้ “สั ม มาทิ ฏ ฐิ”
ให้ ได้ ซึง่ “สัมมาทิ ฏฐิ” นั้น มีถงึ ๑๐ ข้อ ที่จะ
ต้องท�ำความเข้าใจให้ ครบทัง้ “สัม มาทิฏ ฐิ
๑๐” ไม่เช่นนั้น ก็ ไม่สามารถจะปฏิบัติเกิด
“ประโยชน์ ” (อานิสงส์) อัน เป็นจุดประสงค์ ของ
ศาสนาพุทธได้เลย
ซึง่ ทิศทางหรือจุดหมายแท้ ของศาสนา
พุทธนั้นเราต้องพยายามท�ำ“กรรม”ใด ก็ควร
ให้ มี “อานิ สงส์” (ประโยชน์ ) ถึง ขั้ น“โลกุตระ”
อธิบายไปบ้างแล้ว ทัง้ “การทาน”ทีไ่ ด้
“ผล” และการทานที่ ได้ “อานิสงส์” แต่กแ็ ค่เล็ก
น้อย คร่าวๆ ไม่ ลึกซึ้งลับซ้อนอะไรนักหนา
ทีนี้ “ทาน”นี่แหละ ที่คนชัว่ ฉลาดเฉโก
ก็จะหลอกด้วยเล่ห์ฉลาดของตนที่ซับซ้อน
ยิง่ นัก สร้างวิมานขึน้ มาหลอกให้คนท�ำทาน
แต่ “ความฉลาดที่อวิชชา”(เฉโก)ท�ำให้
ตนมี“หนี้เวร-หนี้ วบิ าก”ซับซ้อนขั้นปฏิภาค
ทวียิ่งๆขึ้น ตาม“สัจจะ”ด้วยอวิชชาของตน
จึง“วน”เป็นโลกีย์อยู่ชั่วกัปป์ชั่วกัลป์ เป็น
“โทษหนั ก”แก่ ต นด้วยความโง่ อัน ตนไม่ รู้
ตาม“สัจจะ”ทีต่ นเอง“กระท�ำ” (กรรม)จริงเอง
เช่น ผีมารยักษ์เดรัจฉาน (จาตุมหาราช =
ผู้ เป็นใหญ่ ทั้งสี่ทิศ ที่ห ลงยึดตนเป็น เทวดาอยู่ แต่ แท้
จริง ตนคือ“จอมภูต-จอมกุมภัณฑ์-จอมนาค-จอมยักษ์ )

หลงว่า “ตนได้ มา”ด้วย“อ�ำนาจของตน” ซึ่ง
ตนแย่งมาได้ ตนก็ได้ “สมบั ต”ิ ที่ ได้ นนั้ ๆมา
ยึ ด คนผู ้ นี้ ยัง“ไม่ ยอมพลีความยึดนั้น”
ไม่ยอมเจริญ“วิบัติ” (หมดสิ้นสูญสลายความเป็น
8
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คนผู้นกี้ จ็ ะ
ยัง“วนเวียน”เกิดในภพในชาติที่เป็น“ผีมาร
ยักษ์เดรัจฉาน(จาตุมหาราช) อยู่ตลอดไปชั่ว
กาลนาน เพราะยังมิจฉาทิฏฐิ ยัง“ตั้งจิตไว้
ผิด” (มิจ ฉาปณิหิตตัง จิต ตั ง ขออภัยขอยกตัวอย่าง
ภูตผี-กุมภัณฑ์-นาค-ยักษ์ไป ในตัวตน )

เช่น คุณไชยบูลย์หรือธัมมชโยนั่ น แหละ)

ซึง่ การ“ตัง้ จิตไว้ผดิ ”(มิจฉาปณิหติ ตัง จิตตัง )
นี้ เป็นความลึกซึ้งที่ละเอียดประณีตอย่าง
ส�ำคัญ มาก เพราะ“จิ ต”นั้นเป็นพลังงานที่
ลึกซึ้ง (คั ม ภี รา ) -เห็ น ตามได้ ยาก (ทุททสา)-รู้
ตามได้ยาก (ทุรนุโพธา)-สงบชนิดวิเศษ (สัน ตา)สุขุมประณีต ยิ่ง (ปณี ตา)-รู้ไม่ ได้ ด ้ วยตรรกะ
(อตักกาวจรา)-ละเอียดยิ่งสุด (นิปุณา)-บัณฑิต
จริงเท่านั้นจึงจะรู้ ได้ ( ปัณ ฑิ ต เวทนี ยา) จริงๆ
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎก
เล่ม ๒๕ ข้อ ๙๒ ว่า
“โจรหัวโจกเห็นโจรหัวโจกแล้ว พึงท�ำ
ความฉิบหายหรือความทุกข์ ให้ ( แก่ตนแก่ผู้อื่น
แก่ โลก) หรือคนมีเวรเห็นคนมีเวรแล้ว พึงท�ำ
ความฉิบหายหรือความทุกข์ ให้ (แก่ตนแก่ผอู้ ื่น
แก่ โลก) ผู้ที่ ‘ตั้งจิ ตไว้ ผิ ด’ (มิจฉาปณิหิตัง จิ ตตัง )
พึง ท�ำเขา (พวกนั้น )ให้‘เลว’กว่านั้น”
[ทิ โส ทิ สัง ยั น ตั ง กยิ รา
เวรี วา ปนะ เวริ นัง
มิจฺ ฉาปณิ หิ ตั ง จิ ตฺ ตั ง

ปาปิ โย นัง ตโต กเรติ ฯ ตติ ยั ง ฯ ]

ความหมายอันลึกล�้ำที่ซึ้งสุดของค�ำ
ตรัสพระพุทธเจ้านี้ ขยายให้ชั ดก็คือ โจร
หัวโจกคือคนเลวระดับ“หัว”ที่เก่งที่ฉลาด
เมื่อเห็นกันและกัน และเข้าใจผิดไปในทาง

เดียวกัน ก็รวมกันร่วมมือกันเกิดพลังรวม
ได้มาก จึงเกิดพลังร่วมที่ร้ายแรงท�ำเลวท�ำ
ชั่วได้หนักหนาสาหัสด้วยกัน หรือคนที่มี
เวรคื อคนอวิชชามืดหนัก หนายิ่งปานกัน
เมื่อเห็นกันและกัน และเข้าใจผิดไปในทาง
เดียวกัน ก็รวมกันร่วมมือกันเกิดพลังรวม
ได้มาก จึงเกิดพลังร่วมที่ร้ายแรงท�ำเลวท�ำ
ชั่วได้หนั กหนาสาหัสด้วยกัน ผนึกกันแน่น
เข้าเป็นพลังฤทธิ์ที่มี “ ความเลว”มากยิ่ง จึง
ท�ำ“เลว”สาหัสร้ายกาจ “เลว”กว่าอย่างอืน่
ดังตัวอย่างคนไทยทีเ่ ห็นได้ ทัง้ มวลชน
บางกลุม่ แย่งอ�ำนาจทางการเมืองกัน และทั้ง
มวลชนบางกลุ ่ ม ทีแ่ ย่งอ�ำนาจทางศาสนา
ล้วนคือโจรหัวโจกกับโจรหัวโจกเห็นกันและ
กันก็ร่วมกัน และคือคนมีเวรกับคนมีเวร
เห็นกั นและกันท�ำเลวเป็น ปรากฏการณ์ จริง
อยู่ในเมืองไทยปัจจุบนั นีน้ ั้น แหละ ซึ่งล้วน
แต่เพราะ“อวิชชา”ของเขาทั้งหลาย
ถึงอย่างนัน้ “ความเลว”ของโจรหัวโจก
กับของคนมีเวร จะเลวปานใด คนที่ “ตัง้ จิต
ไว้ ผิด”นั้นจะท�ำ “ความเลว”ได้ ยิ่งกว่านั้น
เพราะเขายังไม่ รู้ วิธี“การท�ำใจในใจ”
(มนสิการ) ของตน “ท�ำใจในใจ”ของตนไม่เป็น
ตั ว อย่างเช่น“ท�ำทาน”ชนิดที่ ไม่ มหี วัง
ให้ ทาน” (น สาเปกโข ทานัง เทติ ) ไม่มีจติ ผูกพัน
ในผล ให้ทาน” (น ปฏิพัทธจิตโต ทานัง เทติ ) ไม่ มงุ่
การสัง่ สม ให้ ทาน” (น สันนิ ธิเปกฺโข ทานัง เทติ )
ไม่ คิด ว่า ตายไปแล้วจักได้ เสวยทานนี้ จึงให้
ทาน (น อิ มัง เปจฺจ ปริภุญฺ ชิ สฺสามี ติ ทานัง เทติ )

ผู้ยังยึด“ภพ”ยึด“ชาติ” ในความเป็น
“เทวภพ” (เทวนิยม)อยู่ ด้วยอวิชชา โดยไม่รู้
หรือไม่ ยอม“ตั ด ภพจาตุม หาราช”อันเป็น
ตัวร้ายต้นตอ จึงมีแต่นรกทับทวีสุดซับซ้อน
เมื่อ“ภพ”ของจาตุ มหาราช (ถ้าเพศหญิง
ก็เรียก“จาตุมหาราชิกา”) ซึ่งเป็น“ภพ”แรก เป็น
“ต้ นตอ”ในความเป็น“ภพทั้ง ๖”(ภพนั้นไม่มี
อยู่ จ ริ ง เลย : อนั ต ตา) ที่ ค นทั้ ง หลายหลงกั น
“จริงๆ”ว่า เป็น“ภพ”ที่เจริญ เป็ นคนยิง่ ใหญ่
เพราะมีอ�ำนาจเหนื อใครๆ เหนือ คนทั้ง
หลาย เป็นหัวหน้าคนทั้ ง หลาย หลงว่านี่
คือ“ความเจริญ” คือ “เทพเจ้า” คือ“เทวดา”
ดังนั้น เมื่อเป็นได้ จะด้วย“ร้าย”ด้วย
“เลว”อย่างไร? แค่ ไหน? แต่เพราะเขายังหลง
มีอวิชชาอยู่ จึงท�ำร้ายท�ำเลวนัน้ ให้ ได้ จนได้
กุศลกับบุญ ถ้าหลงผิดจะตกต�ำ่ ถึงบัดซบ

ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๔ กันยายน ๒๕๕๙
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ในยุคที่ ไม่มีพุทธศาสนา หรือในยุคที่
คนเสื่อมไปจากพุทธศาสนา เช่นยุคนี้ ก็จะ
มีทิฏฐิหลงภพหลงชาติกันเช่นว่านี้ จึงสร้าง
ภพสร้างชาติได้ซับซ้อนตกต�่ำทับทวี ดังที่
เห็นและเป็นกันอยู่ ในชาวพุทธไทยทุกวันนี้
เต็มสังคมไทย อยู่ ในวงการพุทธทีร่ บั นับถือ
กันว่า เป็นพุทธกระแสหลัก (เถรสมาคม)ก็ดี
พุทธกลุ่มเด่นยิ่งใหญ่ ( ธรรมกาย) ก็ด้วย
นั่น คือ ผู้ยังหลงติด“ภพจาตุมหาราช”
ไม่ยอมปลดปล่อย เป็น ต้นจิต ปักหลักอยู่
ไม่ ได้ปลดปล่อยไปก่อน แต่เป็นตัวหลักที่ ๑
“ภพ”ต่อ มาก็หลงว่า เป็น“ความเสพรส”
เป็น ภพที่ ๒ และหลงจริงๆว่า “ความสุข”เป็น
“ความเจริญ”ที่ได้ เสพ“สุข” (สุขัลลิกะ) ได้เสวย
“ความดีงาม” อันเป็น“อุปาทานโลกีย”์ เต็มๆ
ซึง่ “ภพสุข-ภพยิง่ ใหญ่” นัน้ ก็คอื ดาวดึงส์
“สุข”คือ กาม ส่วน“ยิง่ ใหญ่”คือ อัตตา
“จาตุมหาราช”นี้เองที่อวิชชา หลงว่า
ตนจะต้องได้ “ความสุข-ความยิง่ ใหญ่” มาเสพ
เพราะอวิชชาไม่รภู้ พชาติ จาตุมหาราช
จึงตัดภพชาติไม่เป็น และหลงสุขหลงยิง่ ใหญ่
ต้องได้สขุ (กาม) ได้ยงิ่ ใหญ่ (อัตตา) จึงทัง้ โลภซับ
ซ้อนหมุนรอบเชิงซ้อน ทั้งราคะ ทั้งรุนแรง
ทั้งร้ายกาจ ทั้งอ�ำมหิต เพราะไม่ลดไม่วาง
ความเป็น“จาตุมหาราช” เป็น“เหตุ”ใหญ่
“จาตุมหาราช”จึงเป็น“ต้นเชือ้ เลวร้าย”
ที่ ไป“ขยายเหตุ-ขยายผลเชื้อร้ายเลว” ซึ่ง
ท�ำให้เลวให้ร้ายทับทวียิ่งใหญ่มากมาย
ยิ่ง“ฉลาด” (เฉโก)จึงยิ่งเลวร้ายทับทวี
10
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ซับซ้อน“ซ่อนเชิง”ด้วยเล่ห์ หลอกได้เก่งยิง่ ๆ
“ความเลว”จึงทวี ยงิ่ ทับท่วมมากสุดๆ
ทีนี้ ผู้ปล่อยวาง“จาตุมหาราช”เป็น
แต่ยังติด“สุข” จะ“สุขด้วยกาม” หรือ“สุข
เพราะสมใจที่ได้บ�ำเรออัตตา”ก็หลงว่า“สุข”
ทัง้ ๆที“่ สุข”คืออลิกะ คือเท็จ มันไม่ มี
จริง มั น แค่“ชาติ” แค่ “ภพ” ซึ่ง“อนัตตา”
ทัง้ นั้น เป็นอารมณ์ ท“ี่ เท็จ” (อลิกะ)แท้ๆ คน
ผูย้ งั มี อปุ าทานใน“ภพกาม-ภพใจ” ก็ยดึ จริงๆ
“ได้แล้ว” ก็“เสพเป็นสุข”(ดาวดึง ส์ ) ตน
เสพก็เป็น“เทพสุข”(เทวดาดาวดึงส์ ) ก็ยังมี“ภพ”
มี “ ชาติ” อยู่ เพราะยังมี“ตนเสพ”ชาติเจริญ
“ภพสุข-ชาติสุข”ที่ตนเป็นเทวดาเสพ
นี้แหละ คือผลวิบากที่ “เป็ นหนี้” อยู่ มันก็
สะสมทับซ้อน หนาขึ้น แน่นหนักยิ่งขึ้น
จึงต้องวนเวียน“ใช้หนี้บาป”นี้ ไปนาน
เพราะเมื่อ“หลง”ว่าอร่อย ว่าสนุก ว่า
เพลิดเพลินว่าน่าได้นา่ มีนา่ เป็น (สุภ) จึงยิง่ ยึด
ไว้ให้“เป็นตนนานๆ” “กาลเวลาทีต่ น‘ยืด’ให้
ตนเป็นตัวตนต่อไปนี้แหละคือ ภพ“ยามา”
ซึ่งอะไรก็ตาม แม้จะ“มี” ก็ต้องเสือ่ ม
ถึงจุด“พัก”หรือจุด“เย็น”จนได้อยูน่ นั่ เอง ใน
เวลาหนึง่ แต่ถา้ ยังเป็น“อาคามี” ก็จะวนกลับ
มาอยู่ ยัง“ไม่จบ” “ความวน”จึงยาวนาน
ต้องมีภูมิ“อนาคามี” จึงจะไม่วนกลับ
ดังนั้น แม้จะพัก จะหยุด ก็ยัง“วน”ไป
ใหม่ แต่เพราะตน“ติดจัด” แม้จะถึงจุดพัก
จุดหยุด (ดุสิ ต ) ก็ ไม่ยอมให้มันพัก จึงต่อและ
ต่อไปไม่มจี ดุ ใดขาด มีแต่“มีกบั มี”ตลอดกาล

คนผู้ติดยึด จึงมีแต่“มีกับมี” จึงมีแต่
ร้ายกับเลวทับทวี ไม่มีจบ นับประมาณมิได้
กล่าวคือ เมื่อแย่งได้ หลอกสะกดเอา
หรือใช้เล่ห์โกงได้ ก็ชื่นใจ สุขใจ ปิติ-ปลื้มใจ
“ความสุขใจ-ปิติใจ-ปลื้มใจ (อัตตมนตา
โสมมนัสสา”นี้ คือ ลมๆแล้งๆ “อาการหลอก”
แท้ๆ แต่ พิษมันร้ายมาก คนโง่จะยิ่งหลง
ยิ่งยัดเยียดใส่ ใจคน เพราะหลงว่ามันเป็น
แรง เป็นพลัง แรงบ้านีจ้ งึ เกิดแท้“มี”แท้จนได้
“ความไม่ม”ี (สูญ )ทีย่ ดึ มัน่ ว่า“มี” กระทัง่
ตนเอง“มี”ขึ้นส�ำเร็จในใจตนจนได้ ฉะนี้แล
คือ “อุปาทาน”ที่“ส�ำเร็จโดยหลอกตนเอง
ส�ำเร็จ เป็น“อัตตาหรือรูปที่ส�ำเร็จด้วยจิต”
(มโนมยอัตตา)อันผูอ
้ วิชชาทัง้ หลายหลงยึดกัน
“อาการ”ลมๆแล้งๆเช่นนีเ้ องคือ “ภพ
ที่ ๓๓”(ตาวติงส) ภพด้านร้ายก็“จาตุมหาราช”
เป็น“ต้นตอแห่งความบ้า” และภพด้านดีก็
“ดาวดึงส์” คือ ต้น ตอแห่ง “ความมี” ซึ่งเป็น
“ภพเก๊” เป็น“วิมานลวง” เป็น“แดนเพ้อพก
ทั้งงก ทั้งร้าย ทั้งแรง ทั้งสนุก ทั้งปลื้ม จึง
เพลิน จึงเพลิด เตลิดไปๆ ไม่รู้จบ”
ซึ่งมันไม่ ใช่“ของจริง” เป็นอุปาทาน
ความยึดติดใน“มโนมยอัตตา” คือ “อัตตา
ที่ส�ำเร็จด้วยจิต” มันเป็น มันมีขึ้น มาในจิต
เมือ่ ได้เสพเสวย“ภพเก๊”(จาตุมหาราช)นัน้
-สวรรค์เก๊ ” (ดาวดึงส์ ) นั้นไปๆๆจน“สิ้น วิบาก”
นัน้ แล้ว ( โส ตํ กัม มํ เขเปตฺ ว า) “สิ้นฤทธิ์” (ตํ
อิ ท ธํ ) “สิ้นยศ”(ตํ ยสํ ) “หมดความเป็นใหญ่
แล้ว” (ตํ อาธิปเตยยํ ) ก็จะเป็น“ผู้กลับมา”(อาคามี )

กลับมาสู่ความเป็นคนเช่นนี้ แหละอีก”แล้วๆ
เล่าๆ (อาคามี โหติ อาคัน ตา อิ ตฺ ถั ต ตํ ) ตามเดิม
วนแล้ววนเล่า เป็นอยู่อย่างนี้
ฉะนี้เอง ความเป็ น“โลก” (วน )
ฉะนี้ คือ“ผล”อยู่ในคนปุถุชนธรรมดา
ทีนี้ “ทาน”เป็น“ประโยชน์” (อานิ สังสา)
หรือไม่? นี่แหละที่เป็นประเด็นส�ำคัญมาก
ต้องศึ กษา อย่าง“ลืมตา”มีสัมผัสเป็นปัจจัย
ถ้าไปหลง“หลับตาสมาธิ”แม้ขั้นใดๆ ก็ไม่ใช่
กาละ“ท�ำทาน”เลย มีแต่อยู่ ในภพมืดๆนิง่ ๆ
นั่น คือ ประโยชน์หรืออานิสงส์ แม้
ผู้ปฏิบัติจะรู้“บาป” แต่จะมีประโยชน์เป็น
“บุญ”มั้ย? หรือ“ไม่ บาปไม่ บุ ญ”? หรือเป็น
บาปยิ่งๆขึ้ น ? หรือท�ำจน“บุญ”เสร็จจบ!!!
ซึง่ แตกต่างจากท�ำ“กุศล”หรือ“อกุศล”
เพราะนั่นเป็นแค่เรื่อง“โลกียะ” และถ้าเป็น
“กุศล”ก็เป็นแค่ “กัลยาณธรรม”ตามสามัญ
“อกุศล”ก็ไม่ ใช่“กัลยาณธรรม”นั่นเอง
“กุศล-อกุศล” โลก“โลกียะ”วนไม่มีจบ
“กุศล”หรือ“อกุศล”จึงแค่ขนั้ โลกียธรรม
“บาป”หรือ“บุญ”จึงจะเป็น โลกุตรธรรม
สูงสุดโลกียะก็“กัลยาณธรรม”เท่านั้น
หาก“ท�ำใจในใจ”ไม่เป็น ก็ไม่มี“ทาง”เข้าสู่
“โลกุตรธรรม” คนผู้นี้จึงหมดสิทธิ์เด็ดขาด
โปรดตั้งใจท�ำความเข้าใจให้ประณีต
สุขมุ คัมภีรภาพกันดีๆ ตัง้ แต่“หลับตา-ลืมตา”
ประเด็นส�ำคัญก็อยู่ ที่เรา“ท�ำใจในใจ”
		
[ เก่าสมัย ใหม่เสมอ [
อ่านต่อฉบับหน้า
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๔ กันยายน ๒๕๕๙
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สีชีวติ
สัน

ทีม สมอ.

สมณะเดิ น ดิ น ติ ก ขวี โ ร ถอดบทสนทนาธรรม
รายการ “สุขทุกข์ของชีวิต”
ระหว่างสมณะเดินดิน ติกขวีโร
และสมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ณ พุทธสถานสันติอโศก
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สมณะเดินดิน ติกขวีโร : ท่านจันทร์ชวน
ผมมาออกรายการกะทันหัน ยังไม่ทันตั้งตัว แต่ก็
ขออนุโมทนากับท่านที่เอาภาระ จริง ๆ แล้วสังคม
ชาวอโศกเป็นแบบเคอ๊อส (chaos) คือทุกคนเป็น
อิสระแก่กันและกัน ไม่มีการก�ำหนดหมายว่าใคร
ต้องท�ำอะไร แต่ความรับผิดชอบของพวกเราที่อยู่
ร่วมกัน แม้ไม่ได้กำ� หนดหมายแต่ทกุ อย่างเหมือนมี
การบูรณาการสมบูรณ์อยู่ในตัว ทั้งนี้ก็เป็นเพราะ
ว่าจิตวิญญาณความมีน�้ำใจของพวกเราท�ำให้รู้สึก
ถึงความอุดมสมบูรณ์อยูต่ ลอดเวลา ท�ำให้ทกุ อย่าง
ดูลงตัว

พุทธศาสน์ที่ถูกต้องตรงธรรม
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แม้ผ่านกาลเวลา
มากว่า ๒,๕๐๐ ปี แล้วก็ตาม
ผู้ใดน�ำไปศึกษาประพฤติปฏิบัติ
ตามพระธรรมค�ำสั่งสอนของพระองค์
ผู้นั้นย่อมเกิดปัญญาสว่างไสว
มีพลังที่ตื่นรู้
ขับไล่ความมืดบอดแห่งอวิชชาให้หมดไป
อันคือความวิเศษสุดมหัศจรรย์
ของพุทธศาสนา
ที่จะน�ำพาชาวพุทธ
ให้พ้นจากความหลงโง่งมงาย
ซึ่งคือเหตุแห่งการเกิดทุกข์ที่แท้จริง

- สมณะเพาะพุ ท ธ จั น ทเสฏโฐ
สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ : ผมมีความคิด
ว่า ถ้าเราต้องการความลงตัวโดยความคิด  คิดว่า
น่าจะลงตัวแบบนั้นแบบนี้ เราต้องวางแผนเพื่อให้
มันลงตัว จากประสบการณ์ผมพบว่า ความลงตัว
ด้วยความคิดไม่มี ส่วนการกระท�ำกับความคิดอย่าง
ไหนยากกว่ากัน ผมเคยถามหลาย ๆ คนก็ได้คำ� ตอบ
ว่าคิดง่ายกว่าท�ำ  แต่เอาเข้าจริงท�ำง่ายกว่าคิด
เพราะท�ำมีตัวจบ แต่คิดมันวนไม่รู้จบ ผมคิดเรื่อง
เคอ๊อสว่า ความหมายแท้จริงคือความโกลาหล
แต่อกี ความหมายหนึง่ เหมือนไร้ระบบ แต่ในนัน้ ก็มี
ระบบ ผมสรุปว่าเป็นเรื่องจิตส�ำนึกเป็นเรื่องความ

รับผิดชอบ อย่างผมส�ำนึกในบุญคุณของหมู่กลุ่ม
จริง ๆ เพราะได้รับการเกื้อกูลจากครูบาอาจารย์
และหมู่กลุ่มเสมอมา  
สมณะเดินดิน ติกขวีโร : ดูจากเหตุการณ์
บ้านเมืองทุกวันนี้ ผมรู้สึกว่าคนในประเทศเรามี
๒ ความคิด อันแรกรู้สึกว่า ประเทศเราแย่ไปหมด
ทุกเรื่อง นสพ.ฉบับหนึ่งที่เขาไม่ชอบรัฐบาล เขา
บอกว่า ๒  ปีของ คสช.ที่ทำ� มาติดหล่มเศรษฐกิจ
การปฏิรูปก็ไปไม่ถึงฝั่ง ปฏิว้ติมา ๒ ปีพาประเทศ
ชาติล้มเหลว แต่ในอีกมุมมองอย่างอาจารย์วันชัย
สอนศิริ ซึ่งเป็น สปท.กลับมองว่าพลเอกประยุทธ์
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๔ กันยายน ๒๕๕๙
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}
ท่านนายกฯมีลักษณะน่าชื่นชมคือ
ท่านไม่คำ� นึงเรื่องคนชอบไม่ชอบ
แต่ดูว่าสิ่งที่พูดไปจริงหรือไม่จริง
ผู้ที่อยู่เหนือกระแสแห่งความชอบและความ
ไม่ชอบจะซื่อสัตย์ต่อความจริง

~

เป็ น นายกฯที่ ดี ก ว่ า ใคร ๆ ที่ ผ ่ า นมา ดอกเตอร์
เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ก็บอกว่า เพราะมีการปฏิวัติจึงมี
การพัฒนา ส่วนพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ก็ให้คะแนน
สูงกว่าเพื่อน   ท่านให้คะแนนการบริหารประเทศ
ของพลเอกประยุทธ์ระดับ A+10   แถมบอกว่าเป็น
นายกฯทีด่ ที สี่ ดุ อีก ไม่รวู้ า่ นักการเมืองสายอืน่ ๆ ได้
ฟังแล้วจะรับได้หรือไม่ แต่ทา่ นมองจากภาวะวิกฤติ
ชาติ บ้านเมืองมีความแตกแยกแล้วนายกฯทนอยู่
ได้ทา่ มกลางความกดดันและประกาศอย่างชัดเจน
ว่า ตัวเองท�ำงานไม่ได้ตอ้ งการสืบทอดอ�ำนาจ ไม่ได้
ต้องการต�ำแหน่ง ต้องการเพียงมาท�ำประโยชน์ให้
บ้านเมือง ไม่ได้มาหาคะแนนเสียง
     ยามที่คนไทยก�ำลังฉุนเฉียว โมโหเรื่องวอลเล่ย์
บอลที่ถูกญี่ปุ่นโกงชัยชนะ ท่านนายกฯ ก็ติงว่า
อย่าเอาตัวเราไปตัดสิน ต้องดูกรรมการเขาด้วย
เขาตัดสินไม่ถูกต้องก็ร้องเรียนกันไป ไม่ใช่เอาแต่
ความรู้สึกของตัวเอง คือปกติผู้น�ำทางการเมือง
จะไม่กล้าพูดอย่างนี้ เพราะสวนกระแสมหาชนที่
ก�ำลังมีอารมณ์จะเอาเรื่องญี่ปุ่นอยู่ แต่ท่านขัดใจ
คนด้วยการพูดให้สติ   โดยไม่สนใจว่าคะแนนนิยม
จะตก  และให้ก�ำลังใจผู้เล่นวอลเล่ย์บอลว่าถ้าจะ
ชนะก็ขอให้ชนะอย่างขาวสะอาด แพ้ก็ให้แพ้อย่าง
สมศักดิ์ศรี เราแพ้วันนี้แม้จะขมขื่นก็เป็นบทเรียน
ในครั้งหน้า รู้สึกว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จังหวะ และ
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กล้าพูด แม้คนอาจจะไม่ชอบ ท่านไม่กลัวเรื่องคน
ชอบไม่ชอบ แถมบ่นถึงสื่ออีกว่า ทีถ่ายทอดข่าว
ความรุนแรงกันตั้ง ๕ ชั่วโมง ๖ ชั่วโมงยังท�ำได้ ที
เรื่องดี ๆ ที่ท่านพูดจะให้ประเทศเจริญก้าวหน้า ไม่
เห็นถ่ายทอดให้เลย
สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ :  ผมว่าท่าน
นายกฯมีลกั ษณะน่าชืน่ ชม คือ ท่านไม่คำ� นึงเรือ่ งคน
ชอบไม่ชอบ แต่ดูว่าสิ่งที่พูดไปจริงหรือไม่จริง ผู้ที่
อยูเ่ หนือกระแสแห่งความชอบและความไม่ชอบจะ
ซื่อสัตย์ต่อความจริง และซื่อสัตย์ต่อการชี้ว่าอะไร
คือความไม่จริง ผมนึกถึงนางอองซาน ซูจี ตอน
นั้นคนพม่าถูกข้อกล่าวหาว่าข่มขืนฆ่าแหม่มชาว
อังกฤษที่เกาะเต่า แต่ทางฝ่ายบ้านเมืองของพม่า
และทางกลุ่มสิทธิมนุษยชนส่งเสียงคัดค้านแรง
มาก ไม่ให้นำ� ผู้ต้องหาพม่าทั้ง ๒ คนมาด�ำเนินคดี
มีคนน�ำเรื่องนี้ถามอองซานซูจีซึ่งขณะนั้นยังไม่มี
ต�ำแหน่งใดในรัฐบาล เธอบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่อง
ของศาลไทยและกฎหมายไทยก็ต้องเคารพ คือค�ำ
ตอบของอองซาน ซูจี ซึง่ พูดในขณะกระแสคัดค้าน
ของชาวพม่าต่อการจับกุมผู้ต้องหานั้นค่อนข้าง
รุนแรง
หลังจากนัน้ นางอองซาน ซูจี ก็ชนะการเลือก
ตั้งอย่างถล่มทลาย ผมเชื่อว่าถ้าออง ซาน ซูจี
เลือกที่จะพูด โดยไม่ได้เอาความที่คนชอบไม่ชอบ

}
ท่านพุทธทาสกล่าวว่า
จะแปลประชาธิปไตยว่า
เอาประชาชนเป็นใหญ่ไม่ได้
ถ้าประชาชนเป็นใหญ่แล้วมันโกง มันบ้า ๆ บอ ๆ
มันก็เป็นประชาธิปไตยบ้า ๆ บอ ๆ เท่านั้นเอง

~

เป็นหลัก แต่ค�ำนึงถึงความจริงเป็นที่ตั้ง ในระยะ
ยาวคนแบบนีจ้ ะได้รบั การยอมรับ แต่ถา้ เป็นพวกดู
กระแสก่อนว่าถ้าพูดไปแล้วจะเสียอะไร จะได้อะไร
โดยเอากระแสเป็นที่ตั้ง ที่สุดแล้วก็จะถูกมองว่า
ไม่จริงใจต่อสัจจะความจริง
สมณะเดินดิน ติกขวีโร : ตรงนี้เป็นน�ำ้ หนัก
ที่พ่อครูให้คะแนนนายกฯคนปัจจุบันสูงมากที่กล้า
ทวนกระแส และไม่เอาใจใคร พร้อมจะทะเลาะกับ
สื่อ ท่านมักบอกพวกเขาเสมอว่าคุณน่าจะคิดอะไร
ได้มากกว่านี้ ก็น่าเห็นใจท่าน เพราะสื่อมักถาม
อะไรโดยไม่ได้มีความคิดอ่านสร้างสรร ถาม
แบบเสี้ยมให้เกิดเรื่องตลอดเวลา ท่านนายกฯ
จึงดูเหมือนควันออกหูทุกครั้งแม้ท่านจะรู้ตัวและ
พยายามคุมอารมณ์ และแก้ไขปัญหาอยู่ก็ตาม
ที นี้ ม าถึ ง ประเด็ น ว่ า เราอยู ่ ใ นแผ่ น ดิ น ไทย
ด้วยกัน ก็มีคน ๒ กลุ่มที่รู้สึกว่าประเทศไทยก�ำลัง
แย่ไปทุกด้านทุกเรื่องทุกอย่างและเป็นเผด็จการ
มากที่ สุ ด แต่ พ ่ อ ครู ก็ ท� ำ ให้ เ ราเข้ า ใจอี ก อย่ า ง
หนึ่ง ถ้าเป็นเรื่องศาสนาคงจะเข้าใจได้ยากกว่า
นี้   นี่พูดแค่ประชาธิปไตย ซึ่งง่ายกว่าหลักธรรม
ของพระพุทธเจ้าตั้งเยอะ แค่เรื่องประชาธิปไตย
ง่าย ๆ ทั้งนักวิชาการ ทั้งผู้รู้ทั้งหลายยังมองว่าทุก
วันนีเ้ ราไม่มี แต่พอ่ ครูกลับมีมมุ มองว่าตอนนี้ เมือง
ไทยมีประชาธิปไตยที่เจริญกว่าอเมริกาอีก เพราะ

ที่นั่นยังเรียกร้องกันอยู่หลายเรื่อง จนจะเรียกได้
ว่าอเมริกัน สปริง ตามพวกอาหรับ สปริงแล้ว
เนื่องจากคนอเมริกันชักทนไม่ไหวที่นักการเมือง
อเมริกันท�ำเพื่อนายทุนเท่านั้น ขณะที่ชาวอเมริกัน
กว่า ๙๐% ไม่ได้อะไรจากการเมืองการบริหารงาน
ของรัฐบาลจนเกิดการประท้วงขึ้นที่วอลสตรีท ซึ่ง
เหตุการณ์นที้ ำ� ให้เรางงว่าทีเ่ ขาว่าเราเป็นเผด็จการ
นั้น แท้จริงแล้วใครกันแน่ที่เป็น
ท่านพุทธทาสเคยกล่าวว่า จะแปลประชาธิปไตย
ว่ า เอาประชาชนเป็ น ใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ ถ้ า ประชาชน
เป็ น ใหญ่ แ ล้ ว มั น โกง มั น บ้ า ๆ บอ ๆ มั น ก็ เ ป็ น
ประชาธิปไตยบ้า ๆ บอ ๆ เท่านั้นเอง ถ้าประชาชน
โกง เขาก็เลือกคนโกงเป็นผูแ้ ทน ผูแ้ ทนโกงก็เลือก
นายกฯโกง สุดท้ายโกงกันทั้งบ้านทั้งเมือง ท่าน
พุทธทาสจึงให้ค�ำจ�ำกัดความของประชาธิปไตย
ว่า เอาประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่
อาจารย์ มี ชั ย จึ ง ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ
“ประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก” ท่านนายกฯก็
ท�ำงานโดยไม่คิดสืบทอดอ�ำนาจหรือหาประโยชน์
ใส่ตน แต่ทา่ นค�ำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็น
ตัวตั้งและลงมือท�ำ  ถ้าไปถามชาวบ้านธรรมดา ๆ
ว่า ม.๔๔ ที่เขาว่าเผด็จการ ชาวบ้านชาวช่องทั้ง
หลายต้องเดือดร้อนอะไรมั้ย มีใครถูก ม.๔๔  เอา
ไปยิงไปฆ่าหรือเปล่า ท่านนายกฯยังพูดว่าทุกวันนี้
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๔ กันยายน ๒๕๕๙

•

15

}
เมื่อก่อนนี้ที่ว่ามีประชาธิปไตยเต็มที่
คนเหนือจะไปใต้หรือคนใต้จะไปเหนือก็ไม่ได้
และมีเรื่องเผาโน่นเผานี่
แต่ทุกวันนี้
เราไปมาหาสู่กันได้อิสระเสรี สบาย ๆ

~

ท่านยังไม่ได้ใช้อ�ำนาจ ม.๔๔  ไปเข่นฆ่าใครเลย
เรือ่ งอย่างนี้ ผมคิดว่านักวิชาการหรือผูร้ นู้ า่ จะ
เข้าใจได้ว่ายุคนี้เรามีอิสระมากขึ้น เมื่อก่อนนี้ที่ว่า
มีประชาธิปไตยเต็มที่ คนเหนือจะไปใต้หรือคนใต้
จะไปเหนือก็ไม่ได้ และมีเรื่องเผาโน่นเผานี่ แต่ทุก
วันนี้เราไปมาหาสู่กันได้อิสระเสรี สบาย ๆ   ส่วน
เรือ่ งป่าทีพ่ วกนายทุนรุกทีท่ ำ� กินของเกษตรกร ผม
ฟังอธิบดี สปก.บอกว่า แม้จะยึดมาได้บา้ งแล้ว ก็ยงั
มีที่อีกหลายล้านไร่ที่นายทุนยึดอยู่ ถ้าไม่ใช้อ�ำนาจ
ของ คสช.ตอนนี้ก็แก้ไม่ได้เพราะเป็นที่ สปก.ไม่รู้
เป็นที่ของใคร เขาก็ไม่แสดงตัวทั้งที่มีเจ้าของอยู่
เขาไม่กล้าบอก จะไปไล่จับก็ไม่ได้ แม้แต่เจ้าหน้า
ที่สปก.ก็ไม่สามารถไปยึดคืนมาได้ พอใช้อ�ำนาจ
เด็ดขาด เราถึงได้ผนื ป่า ได้ทดี่ นิ คืนมา แล้วอย่างนี้
เราจะเอาประชาธิปไตยแบบไหนล่ะ แบบยกพวกตี
กันอย่างเก่า หรือจะเอาประชาธิปไตยที่เราอยู่กัน
อย่างสงบสุข ปลอดจากการถูกพวกมีอ�ำนาจและ
อิทธิพลมาคุกคาม เช่นตัวอย่างเผาศาลากลาง
จังหวัด ซึ่งกรณีนี้ผู้กระท�ำความผิดถูกศาลฎีกาสั่ง
จ�ำคุกตลอดชีวิต
เพราะอยู่ ๆ ชาวบ้านธรรมดาจะไปกล้าเผา
16
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เราคิดอะไร

ศาลากลางจังหวัดได้อย่างไร มันก็ต้องมีหัวหน้าที่
กล้าพาน�ำพาท�ำ ซึ่งก็เป็นเรื่องของวิบากกรรม แต่
พูดถึงเรือ่ งอ�ำนาจอิทธิพลในยุค คสช.เราจะเห็นว่า  
ที่เคยคิดว่าคุกมีไว้ขังหมาขังคนจนเท่านั้น แต่วันนี้
ก็ได้เห็นแล้วว่าใครจะใหญ่แค่ไหนถ้าผิดกฎหมายก็
ติดคุกเรียงแถว ผมก็อยากจะย�ำ้ ถึงความเท่าเทียม
กันทางกฎหมาย ซึง่ แต่กอ่ นไม่คอ่ ยได้เห็น มาถึงยุค
นี้ค่อยเป็นจริงขึ้นมา ในมุมมองอย่างนี้ เรารู้สึกว่า
ประเทศเป็นประชาธิปไตยแล้ว   แต่นักวิชาการ
มองว่าเป็นเผด็จการ เมื่อไหร่จะคืนประชาธิปไตย
ซะที ซึ่งเราก็เกรงว่าคืนให้เมื่อไหร่ก็อาจมีการลุก
มาฆ่ากันอีกก็ได้
สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ : ผมก�ำลังคิด
จากข่าวที่มีคนบางกลุ่มบางคณะบอกว่าพวกเขา
ก�ำลังปกป้องพระพุทธศาสนา ซึ่งพุทธศาสนาของ
เขาคือหลวงพ่อ เรียกร้องกันให้มาปกป้องหลวงพ่อ
มีการโพสต์ภาพคนนับแสนมากางมุง้ กางเต็นท์รวม
พลังอยู่ในวัดเพื่อปกป้องหลวงพ่อ โดยอ้างว่ามีคน
จะท�ำร้ายพุทธศาสนา ซึ่งเป็นการน�ำพุทธศาสนา
กับหลวงพ่อมาเป็นเรื่องเดียวกัน มันเหมือนเอา
ค�ำว่า “ประชาธิปไตย” กับค�ำว่า “ต้องถูก” แทน

}
เรื่องหลวงพ่อที่กำ� ลังเป็นคดีอาญา
เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเงินทอง
เป็นการฉ้อโกง ยักยอก รับของโจร
เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องความเห็น
แต่เป็นเรื่องกฎหมายที่ต้องหาความชัดเจน
โดยกระบวนการยุติธรรม
แต่กลับใช้คำ� ว่า
พระพุทธศาสนาก�ำลังถูกรังแก
หลวงพ่อก�ำลังถูกเล่นงาน
ประชาธิปไตยก�ำลังถูกเผด็จการปิดกั้น
~
ค�ำว่า “ถูกต้อง” มาเป็นค�ำเดียวกัน กระทั่งยึดว่า
ใครที่อยู่คนละฝ่ายกับตนไม่ใช่ ฝ่ายประชาธิปไตย
และคนที่อยู่คนละฝ่ายกับหลวงพ่อก็ไม่ใช่คนของ
พุทธศาสนา และเป็นผู้ไม่หวังดีต่อศาสนาพุทธ ผม
เลยเชือ่ มค�ำว่าประชาธิปไตย กับฝ่ายเผาเมืองเผา
อาคารนัน้ เป็นฝ่ายผูกขาดประชาธิปไตย และพวก
นี้น�ำพุทธศาสนาไปอยู่ฝั่งเดียวกับหลวงพ่อและ
บอกถ้าหลวงพ่อไม่ดีจริงจะมีคนทั่วโลกมาปกป้อง
ขนาดนี้หรือ
สมณะเดินดิน ติกขวีโร : สถานการณ์บ้าน
เมืองขณะนี้เดินมาจนถึงจุดที่คนท�ำลายศาสนา
มากที่สุดอ้างตัวว่ามาปกป้องพุทธศาสนา มา
ท�ำให้ศาสนาเจริญรุ่งเรือง กลุ่มนักการเมืองที่
ท�ำลายบ้านเมืองมากทีส่ ดุ ก็อาสาออกมารักษาบ้าน
เมือง จะท�ำบ้านเมืองให้เป็นประชาธิปไตย   ดู ๆ
มันกลับหัวกลับหางไปหมด กลายเป็นว่าพวกเรา
ต่างหากเป็นพวกมารที่จะมาท�ำลายศาสนา มา
ท�ำลายบ้านเมือง
สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ :  กลายเป็น
ว่าความชัว่ ก�ำลังสร้างความชอบธรรม และสังคม
ก�ำลังสร้างความชอบธรรมให้ความชั่วซึ่งชั่วชัด ๆ

โดยเห็นชอบไปกับการกระท�ำของพวกเขา เช่น
เรื่องเผาบ้านเผาเมือง หรือแม้แต่เรื่องหลวงพ่อที่
ก�ำลังเป็นคดีอาญาเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเงินทอง
เป็นการฉ้อโกง ยักยอก รับของโจร ทั้ง ๆ ที่เรื่องนี้
ไม่ใช่เรื่องของความเชื่อ ไม่ใช่เรื่องทิฏฐิความเห็น
ในการตีความเผยแพร่พระศาสนา ซึ่งถ้าเป็นเรื่อง
ความเห็น เช่น คุณเห็นต่างจากข้อความในพระ
ไตรปิฎก หรือคุณเห็นต่างกับฉันในเรื่องนั้นเรื่องนี้
ฉันก็ไม่ว่าอะไรหรอก คุณมีสิทธิ์เห็นต่างจากฉันได้
แม้เราจะใช้พระไตรปิฎกเล่มเดียวกันก็ตาม
แต่ เ รื่ อ งหลวงพ่ อ ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งความเห็ น มั น
เป็นเรื่องของกฎหมายที่ต้องหาความชัดเจนโดย
กระบวนการยุติธรรม แต่กลับใช้ค�ำว่าพระพุทธศาสนาก�ำลังถูกรังแก หลวงพ่อก�ำลังถูกเล่นงาน
ประชาธิปไตยก�ำลังถูกเผด็จการปิดกั้น   ถ้าเรา
เอาค�ำดีไปใช้กับสิ่งที่ไม่ดีและมีสื่อน�ำมาตอกย�้ำ
บ่อย ๆ จะเป็นว่าการพูดโกหกนัน้ ถ้าอยากให้คนเชือ่
ท�ำได้ไม่ยาก แค่พูดบ่อย ๆ จนตัวเองก็หลงเชื่อได้
ก็ส�ำเร็จแล้ว
สมณะเดินดิน ติกขวีโร : สุดท้ายความชั่ว
ก็ ก ลายเป็ น ความชอบธรรมและความถู ก ต้ อ ง
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๔ กันยายน ๒๕๕๙

•
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พ่อครูก็มีความเห็นว่า
สังคมไทยเป็นสังคมมีปัญญา
มิฉะนั้นแล้วทั้งอาจารย์ ส.ศิวรักษ์
และสันติอโศกเองก็คงอยู่ไม่ได้
เพราะถึงเราจะพูดจะสอนทวนกระแส
พูดเชิงต�ำหนิ
สังคมก็ยังให้พื้นที่เรายืนอยู่ได้
ท�ำงานต่อไปได้

~
ของสั ง คม คนดี ๆ ก็ ขี้ เ กี ย จไปเถี ย งด้ ว ย ได้ แ ต่
เพียงปกป้องความจริงเอาไว้จนถูกหาว่าเป็นพวก
อนุรักษ์นิยม   เป็นพวกขัดขวางความเจริญของ
ประชาธิปไตย
สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ :  การต่อต้าน
หรือการสนับสนุนอะไรก็ตาม เราไม่ได้ดูที่เรื่อง
สนับสนุนหรือต่อต้านอย่างเดียว เราดูที่คนด้วย
ว่าใครต่อต้าน ใครสนับสนุน โดยเฉพาะบางเรื่อง
ที่เราไม่ค่อยรู้หรือไม่ได้ศึกษาชัดเจน เช่น เรื่องลง
ประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ เราก็ใช้
วิธีง่าย ๆ โดยดูจากคนที่สนับสนุนและต่อต้าน ถ้า
เรื่องไหนคนชั่วต่อต้าน เรื่องนั้นมันก็น่าจะดี หรือ
เรื่องเดียวกันถ้าคนดีสนับสนุนให้วิเคราะห์เบื้องต้นไว้ก่อนว่ามันน่าจะเป็นเรื่องดี แต่ในกรณีนี้
ถ้าไม่มีเวลาศึกษาจริง ก็ให้ใช้เกณฑ์นี้วินิจฉัยได้
แต่ จ ริ ง ๆแล้ ว ก็ สู ้ ก ารอ่ า นและวิ เ คราะห์ ต ามสติ
ปัญญาตัวเองไม่ได้ เว้นแต่มเี งือ่ นไขความถนัดหรือ
ความรู้ไม่พอ ก็ใช้วิธีนี้ได้
ผมมีประสบการณ์จริงที่อาจารย์ ส. ศิวรักษ์
มาเล่าให้ฟัง เป็นเรื่องการอภิปรายหัวข้อว่าควร
บั ญ ญั ติ ใ ห้ ศ าสนาพุ ท ธเป็ น ศาสนาประจ� ำ ชาติ
อาจารย์เป็นฝ่ายตรงข้ามกับญัตตินี้  ตอนหนึง่ ท่าน
เล่าว่า  ท่านพูดต่อหน้าคนกลุม่ นัน้ ว่า เป็นเพราะกลุม่
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คนอย่างพวกคุณทีใ่ ช้ค�ำว่าเพือ่ ปกป้องพุทธศาสนา
นี่แหละ พุทธศาสนาจึงฉิบหายมาจนถึงทุกวันนี้
อาจารย์ ส. ท่านมองว่า คนที่อ้างจะปกป้อง
สิง่ ดี ๆ อย่างพุทธศาสนานัน้ เป็นคนไม่ดี ก็เลยท�ำให้
สิ่งดี ๆ อย่างพุทธศาสนาเสียไปด้วย ท่านกล้าพูด
บนเวทีต่อหน้าสื่อสาธารณะที่ถ่ายทอด แต่หลัง
จากนัน้ ปรากฏว่าคนเหล่านัน้ กลับมาคุยกับอาจารย์
ด้วยดี
สมณะเดินดิน ติกขวีโร : นัน้ แสดงว่าพวกเขา
ก็มีปัญญา จริง ๆ แล้วพ่อครูก็มีความเห็นว่าสังคม
ไทยเป็นสังคมมีปัญญา มิฉะนั้นแล้วทั้งอาจารย์
ส.ศิวรักษ์และสันติอโศกเองก็คงอยูไ่ ม่ได้ เพราะถึง
เราจะพูดจะสอนทวนกระแส พูดเชิงต�ำหนิ สังคมก็
ยังให้พื้นที่เรายืนอยู่ได้ ท�ำงานต่อไปได้
สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ :    ผมว่า
สังคมไทยยังไม่ถึงขั้นมิคสัญญียุค พ่อครูท่านได้
กล่าวถึงยุคต่าง ๆ  หลายยุค   และ ๒ ยุคสุดท้าย
คือกลียุคกับมิคสัญญียุค มิคสัญญียุคนั้นเรายังไม่
ถึง ปัจจุบันนี้เริ่ม ๆ เข้าสู่กลียุค เราจึงได้เห็นบ้าน
เมืองไม่มีขื่อไม่มีแป คนไม่มีความยับยั้งชั่งใจ ไม่มี
ความรูส้ กึ ผิดชอบชัว่ ดี ถึงยุคทีด่ อกเตอร์ลากปืนมา
ฆ่าดอกเตอร์ด้วยกัน แล้วดอกเตอร์ก็เอาปืนจ่อหัว
ตัวเองตายไปด้วย
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เรื่อง ๑ ดอกเตอร์ ฆ่า ๒ ดอกเตอร์
ในที่สุด ดอกเตอร์มือฆ่าก็ฆ่าตัวตายตาม...
คนมีความรู้จนจบปริญญาเอกได้
ก็ต้องเป็นคนมุ่งมั่นพอสมควร
ปัญหาคือเขาเอาความมุ่งมั่นไปใช้ในทางไหน...
มนุษย์เราต่อให้เก่งแสนเก่ง ฉลาดแสนฉลาด
ถ้าไม่รู้เท่าทันวาระจิตตัวเองก็น่าสงสารมาก
~
ค่านิยมเช่นนี้ดูจะมีมากขึ้น สมัยก่อนเราไม่
ค่อยได้ยิน แต่หลังจากมีข่าวสารข้อมูลเปิดเผย
ว่ามีการฆ่าคนตายและน�ำปืนกระบอกเดียวกัน
มายิงตัวเองตาย ข่าวท�ำนองนี้เกิดขึ้นราวกับเป็น
ธรรมเนียมปฏิบัติ แม้กระทั่งเรื่อง ๑ ดอกเตอร์
ฆ่า ๒ ดอกเตอร์ และในที่สุด ดอกเตอร์มือฆ่าก็ฆ่า
ตัวตายตาม ประเด็นส�ำคัญประการหนึ่งที่ผมเห็น
คือ บางครั้งการยึดว่า“ฆ่าได้หยามไม่ได้” ท�ำให้
ดอกเตอร์ก่อเหตุสลด โดยสะกดจิตตนเองจนน�ำ
ไปสู่การปฏิบัติการโหดและรุนแรง จนสุดท้ายต้อง
ท�ำลายตนเองด้วย
สมณะเดินดิน ติกขวีโร : ไปยิงเปรี้ยง ๆ ฆ่า
เขาตายแล้วเดินลงมาเหมือนไม่มอี ะไรเกิดขึน้ เป็น
ภาวะทีไ่ ม่ปกติของคน ซึง่ ไม่ใช่นกั ฆ่ามาก่อน แสดง
ว่า ๓ ปีที่ผ่านมาเขาบ่มเพาะความโกรธ ความ
เกลียดไว้อย่างมากมาย
สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ :  เขาเคยคิด
ฆ่าตั้งแต่ ๓ ปีก่อน กระทั่งมาปฏิบัติการหลังจาก
ผ่านไปแล้ว ๓ ปี อันนี้น่าตระหนกมากว่า ตักกะ/
ความตรึก วิตักกะ/ความวิตก สังกัปปะ/ความด�ำริ
ที่อยู่ในจิตนั้นไม่ได้ช�ำระชะล้างเลย อย่างที่พ่อครู
สอน สังกัปปะ ๗ ตั้งแต่ตักกะ วิตักกะ สังกัปปะ
อัปปนา/ความแน่วแน่ พยัปปนา/ความแนบแน่น

เจตโสอภินิโรปนา/ความปักใจมั่น วจีสังขารา/วจี
สังขารเตรียมพูด ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในจิตทั้งนั้นก่อน
จะออกมาภายนอกเป็ น วจี ก รรมหรื อ กายกรรม
ก็ตาม ถ้าเราไม่รู้เท่าทัน ไม่ล้างมัน ต่อมามันจะ
มีชุดความคิดอื่นไปสนับสนุนแล้วค้างเติ่งอยู่ในจิต
เช่น ค�ำว่า “ฆ่าได้ หยามไม่ได้” ซึ่งเป็นทุภาษิต   
คนมีความรู้จนจบปริญญาเอกได้ก็ต้องเป็น
คนมุ่งมั่นพอสมควร ปัญหาคือเขาเอาความมุ่งมั่น
ไปใช้ในทางไหน ถ้าตักกะ วิตักกะ สังกัปปะ เต็ม
ไปด้วยกิเลส อัปปนา พยัปปนา เจตโสอภินิโรปนา
วจีสังขาราที่มีกิเลสเป็นตัวหล่อเลี้ยงอยู่ถึง ๓ ปี
จึงน�ำไปสู่ปฏิบัติการอันเลวร้ายได้ ผมดูข่าวนี้แล้ว
นึกถึงการอ่านจิต ผมรู้สึกว่ามนุษย์เราต่อให้เก่ง
แสนเก่ง ฉลาดแสนฉลาดขนาดไหน ถ้าไม่รู้เท่าทัน
วาระจิตตัวเองก็น่าสงสารมาก
ผมเชื่อว่าดอกเตอร์ที่ไปยิงดอกเตอร์ทั้งสอง
ตายอย่างเลือดเย็น แล้วเดินออกไปเหมือนไม่มี
อะไรเกิดขึ้น คนคนนั้นต้องมีชุดความคิดสนับสนุน
ของการกระท�ำของตนมากพอ และแม้ทสี่ ดุ เอาปืน
จ่อหัวตัวเองตั้งหลายชั่วโมงก่อนฆ่าตัวตาย แม้มี
คนสนิทมาอ้อนวอนอยู่ใกล้ ๆ บางครั้งเขาเองก็
มีท่าทีอ่อนโยนลง เอาปืนออกจากศีรษะบ้าง ส่อ
การไตร่ตรองของอีกฝัง่ ความคิดทีพ่ ยายามจะหลุด
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๔ กันยายน ๒๕๕๙
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ตัวสัจจาภินิเวสที่แปลว่า
ฝังหัวอยู่แต่กับสัจจะของตนเองแคบ ๆ นั้น
น่ากลัวจริง ๆ ยิ่งฝังมา ๓ ปีแล้วไม่ได้ล้าง
มันจึงแตกหน่อต่อเนื่องยิ่งกว่าแบคทีเรีย
พ่อครูบอกว่า คุณจะเล่นอะไรก็เล่นไปเถิด
อย่าเล่นกับกิเลสก็แล้วกัน

~

จากความคิดเดิมอยู่เหมือนกัน แต่ตัวสัจจาภินิเวส
ทีแ่ ปลว่าฝังหัวอยูแ่ ต่กบั สัจจะของตนเองแคบ ๆ นัน้
น่ากลัวจริง ๆ ยิ่งมันฝังมา ๓ ปี แล้วไม่ได้ล้าง มัน
จึงแตกหน่อต่อเนื่องยิ่งกว่าแบคทีเรียอีก พ่อครู
บอกว่า คุณจะเล่นอะไรก็เล่นไปเถิด อย่าเล่นกับ
กิเลสก็แล้วกัน
สมณะเดินดิน ติกขวีโร : เหมือนจะบอกว่าถ้า
เราไม่ฆา่ กิเลส กิเลสก็ฆา่ เรา ถ้ามันแรงมากพอ
มันก็ฆ่าคนอื่น ถ้าแรงไม่พอมันก็ฆ่าตนเอง ผม
ดูพวกเราบางคนพออายุ ๗๐-๘๐ จะเริ่มควบคุม
ตัวเองไม่ได้เมื่อร่างกายอ่อนแรง กิเลสความโกรธ
ความแค้นอารมณ์ทไี่ ม่ชอบใจทัง้ หลายมันจะทะลัก
ออกมาเหมือนนรกแตกตอนนั้น. มันจะออกมาทั้ง
ค�ำหยาบคาย ทั้งกามราคะ โทสะ พยาบาท มันจะ
ออกมาทั้งหมด ท�ำให้ได้ข้อคิดว่าบางครั้งเราอาจ
จะไม่ได้ถือปืนไปฆ่าใคร แต่ความโกรธความ
ไม่ชอบใจ ก็พร้อมจะเป็นนรกแตกหรือระเบิด
เวลาท�ำลายเราได้ทุกเมื่อเหมือนพวกระเบิดพลี
ชีพ ตอนนีผ้ มอยากจะขมวดว่า อะไรเป็นเหตุปจั จัย
ท�ำให้คนมีชดุ ความคิดแค่โกรธก็ทำ� ตามความโกรธ
อย่างที่เรียกว่าคิดสั้น ท�ำไมไม่คิดให้ยาวอีกหน่อย
20
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ว่า  ฆ่าคนแล้วไม่จบเรื่องหรอก แต่คนโกรธมาก ๆ
ก็คดิ แค่วา่ คนนีท้ ำ� ให้เราโกรธก็ฆา่ มันเสียจะได้หาย
แค้น แต่มันไม่จบ กลับกลายเป็นผลให้ต้องฆ่าตัว
เองอีก คนระดับดอกเตอร์น่าจะคิดได้ยาวกว่านี้
สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ : คิดสั้น มันก็
คือคิดชั่ววูบ ความชั่วมันเข้ามาวูบหนึ่ง แต่คนไป
เอาวูบของความชั่วนั้นมาเป็นเรื่องจริงจัง
สมณะเดินดิน ติกขวีโร : แต่ตอนจะฆ่าตัวเอง
นั้นไม่ใช่ชั่ววูบเพราะต�ำรวจต้องกล่อมอยู่ตั้งหลาย
ชั่วโมง
สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ : ถึงกระนั้น
ตอนลั่นไกยิงตนเองและผู้อื่นตายนั้นก็คือตอนชั่ว
วูบ ถ้ารูท้ นั อารมณ์ความชัว่ ทีเ่ ข้ามาวูบ ๆ ตัง้ แต่เมือ่
๓ ปีก่อน ไม่ปล่อยให้มันวูบ แล้วมันวาบขึ้นมาอีก
ปัญหาอยูท่ เี่ ราปล่อยให้กเิ ลสมันมาวูบแล้วมันก็วาบ
เป็นพัก ๆ อย่างที่พ่อครูว่ามันพักยกชั่วคราว การ
ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเมืองไทยโดยส่วนใหญ่
มีความสามารถท�ำให้กิเลสพักยก ก็ดูเหมือนว่ามัน
ก็พออยูไ่ ด้ เรียกว่าเป็นการจับเสือใส่ถงั พลังสูง ยิง่
พลังสูงแล้วไม่ลา้ งกิเลสด้วยกระบวนการวิปสั สนา
จริง ๆ ไม่ได้ไปล้วงลึกถึงขั้นโยนิโสมนสิการ ถึงที่

}
คนนั้นมาย�ำ่ ยีศักดิ์ศรี มาเบียดเบียนเรา
เขาก็ท�ำจริง ๆ รังแกเราจริง ๆ
จิตที่มีกิเลสของเราออกมาท�ำงาน
เพ่งโทษไปหมด แต่ถ้าฉลาดในการอ่านจิต
แม้เขาจะท�ำผิดต่อเราจริง แต่เราจะไม่ผิดใจ
เวลามีปัญหาก็ก�ำหนดรู้ นั่นความผิดของเขา
ที่เขาท�ำผิดก็เป็นวิบากของเขา ไม่ใช่ของเรา
~

เกิดในก้นบึ้งของจิตจริง ๆ
การเรียนทางโลกท�ำให้เราขาดกระบวนการ
เข้าไปอ่านดูจิตอย่างลึกซึ้ง จึงน�ำไปสู่การคิดอะไร
แบบสั้น ๆ ถ้าคุณเคยท�ำไม่ดีกับฉัน ฉันก็เก็บความ
โกรธ ตัวเก็บความโกรธมีหลายระดับ ตั้งแต่ตัว
เล็ก ๆ™ คือ ๑. อรติ ไม่ยนิ ดี  ๒.ปฏิฆะ ความขุน่ เคือง
๓.โกธะ ความโกรธ ๔.โทสะ การแสดงความโกรธ
๕. อุปนาหะ ผูกโกรธแต่ไม่คิดแก้แค้น ซึ่งก็เหมือน
วางระเบิดเวลาไว้ปล่อยให้โตเป็น ๖. พยาบาท ผูก
โกรธและคิดแก้แค้น ซึ่งเริ่มต้นจากอรติ ความไม่
ยินดีเล็ก ๆ ในจิต จนลุกลามใหญ่โตถึงขัน้ ต้องช�ำระ
หนี้แค้นให้สะใจ
คนที่ คิ ด สั้ น คื อ คนที่ ไ ปมองคนแทนที่ จ ะไป
มองจิต แล้วใครก็ตามไม่ใช่เฉพาะคนที่เอาปืนไป
ยิงเพื่อนแล้วฆ่าตัวตายตาม ใครก็ตามที่เวลาเกิด
ปัญหาอุปสรรคแล้วไปโทษคนนัน้ คนนี้ จิตไปพุง่ เพ่ง
ว่าเป็นความผิดของคนคนนั้น ไม่ยอมวาง ไม่ยอม
ปล่อย อาจถึงขั้นไปเล่นงานเขา  อาจจะไม่ถึงขั้น
เอาปืนไปยิงแต่กใ็ ช้หอกปาก เอาระเบิดหรือกระสุน
ทางวาจาไปท�ำร้ายเขา ผมว่าคนแบบนี้ก็เรียกว่า
คิดสั้นเหมือนกัน

สมณะเดินดิน ติกขวีโร : มองคนกับมองจิต
แตกต่างกันอย่างไร
สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ :  มองคน คือ
มองว่าอะไรก็ตามในโลกนี้ที่เป็นปัญหาเกิดจาก
คนอื่น เป็นเพราะคนนั้นมาย�่ำยีศักดิ์ศรีเรา มา
เบียดเบียนเรา ซึ่งเขาก็ท�ำกับเราจริง ๆ มารังแก
เราจริง ๆ จิตที่มีกิเลสของเราออกมาท�ำงาน เพ่งโทษ
ไปหมด แล้วก็เอาเป็นเอาตาย เห็นเป็นเรื่องอย่าง
นั้ น จริ ง ๆ ยิ่ ง ตั ว เองมี เ หตุ ผ ลสนั บ สนุ น มี ค วาม
ฉลาดก็ยิ่งมีเหตุผลมากที่จะย�้ำว่าเพราะคนคนนั้น
ทีเดียวมาท�ำให้ฉันเป็นอย่างนี้ แต่ถ้าคนฉลาดใน
การอ่านจิต ถึงแม้เขาจะท�ำผิดต่อเราจริง แต่เรา
จะไม่ผดิ ใจ เวลามีปญ
ั หาก็กำ� หนดรูว้ า่ นัน่ ความผิด
ของเขา ที่เขาท�ำผิดก็เป็นวิบากของเขาไม่ใช่ของ
เรา ท�ำไมเราไปยกให้เขาเป็นดวงจันทร์ แล้วเราก็
เป็นน�้ำขึ้น ๆ ลง ๆ ตามแรงดึงดูดของดวงจันทร์ล่ะ
ท�ำไมต้องให้เกียรติเขาขนาดนั้น เขาจะท�ำอะไร
จึงมีผลให้จิตเราขึ้น ๆ ลง ๆ กระนั้นหรือ นี่คือการ
มองจิต
สมณะเดินดิน ติกขวีโร : แสดงว่าผิดจริง
ไม่เท่าไหร่ ผิดใจหนักกว่า
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๔ กันยายน ๒๕๕๙

•
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ถ้าเราไม่ฉลาดในการอ่านจิต
ไฟจากก้านไม้ขีดจะลุกใหญ่จนลามไปติดสิ่งอื่น
จนใหญ่โตดับยาก
จากผิดจริงน�ำไปสู่ผิดใจ
และน�ำไปสู่ผิดจริง ๆ ที่ใจ
และน�ำไปสู่การปฏิบัติผิด ๆ
~

สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ :ผมว่าผิดใจคือ
ต้นตอของผิดจริง คือมันผิดอยู่ที่ตัวเขานั่นแหละ
มันอยู่ข้างนอก ยังไม่มีผลต่อเรา แต่ถา้ ผิดใจขึน้ มา
เป็นการเอาผิดจริงของเขามาผิดใจเรา อันนี้แหละมัน
จะผิดจริง ๆ ข้างนอกมันแค่ผดิ จริง แต่พอท�ำให้ผดิ
ข้างในก็เป็นผิดใจ มันจะร้อนวูบวาบอยูข่ า้ งใน แล้ว
น�ำไปสู่การท�ำผิดซ�้ำซ้อน พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้
ในพระไตรปิฎกว่า คนด่าก่อนกับคนที่ด่าตอบ คน
ด่าตอบเลวกว่าคนทีด่ า่ ก่อน ท�ำไมถึงเป็นแบบนี้ ผม
ว่าเพราะคนด่าก่อนคือคนผิดจริง ส่วนคนทีด่ า่ ตอบ
เป็นผิดใจ พอผิดใจก็คือผิดจริง ๆ
สมณะเดินดิน ติกขวีโร : คงเหมือนคนตาบอด
กับคนตาดีเดินชนกัน แล้วใครผิดจริง
สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ : ผมว่าคนตา
ดีผิดจริง คนตาบอดบางคนฉลาด มีเรื่องเล่าว่า
คนตาบอดคนหนึ่ง ถือคบเพลิงไปในยามค�่ำคืน มี
คนไปถามว่าคบเพลิงนีไ้ ม่เป็นประโยชน์ตอ่ คุณเลย
คุณจะถือไปท�ำไม เขาตอบว่าเพือ่ ให้คนอืน่ มองเห็น
ผม คือจริง ๆ เขาไม่ต้องการให้ใครมาชนเขา นี่คือ
คนรักษาตนเอง ในพระไตรปิฎกมีเรื่องนักแสดง
กายกรรม ๒ คนเป็นลูกศิษย์กับอาจารย์ ซึ่งโดย
22
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เราคิดอะไร

หลักการแสดงนี้คือต้องแสดงคู่กัน แต่ละคนต้อง
ระวังให้กันและกัน แต่ผู้ที่เป็นอาจารย์กลับสอน
ลูกศิษย์ว่า เธอไม่ต้องมาระวังฉัน ขอให้เธอระวัง
ตัวเองก็พอ เราก็จะปลอดภัยทั้งคู่
ปกตินักปฏิบัติธรรมก็ต้องท�ำแบบนั้น คือ ไม่
ต้องระวังคนอื่น ให้ระวังตัวเรา ระวังกาย วาจา
ระวังจิตที่มีผลต่อคนอื่น ถ้าเราระวังจิตเราไม่ให้
ด�ำเนินการคิดไม่ดไี ปจนครบกระบวนการสังกัปปะ
๗ แล้ว เราจะไม่ทำ� ร้ายผูอ้ นื่ เพราะจะคุมจิตตัวเอง
ได้เหมือนดับไฟที่ก้านไม้ขีด ใช้แค่ปากเป่าพรวด
เดียวก็ดับแล้ว แต่ถ้าเราไม่ฉลาดในการอ่านจิต
ไฟจากก้านไม้ขีดจะลุกใหญ่จนลามไปติดสิ่งอื่นจน
ใหญ่โตดับยาก จากผิดจริงน�ำไปสู่ผิดใจ และน�ำ
ไปสู่ผิดจริง ๆ ที่ใจ และน�ำไปสู่การปฏิบัติผิด ๆ ถ้า
ชาวพุทธไม่ปฏิบัติธรรมแบบมรรคองค์ ๘ มัวแต่
ปฏิบตั ธิ รรมแบบสะกดจิต มันก็เหมือนจับเสือใส่ถงั
พลังสูงนั่นแหละ
สมณะเดินดิน ติกขวีโร : เราจึงเห็นเจ้าส�ำนัก
สายหลับตาทั้งหลาย เวลามีเรื่องมีราวขึ้นมา ท�ำ
อะไรเละเทะไปหมดยิ่งกว่าคนธรรมดาสามัญ เช่น
อดีตพระยันตระ และอดีตพระพุทโธภาวนา เวลา

สังคมเข้าใจมากขึ้นแล้วว่า การเมืองกับศาสนาเป็นเรื่องเดียวกัน
เป็นศาสนาที่เอาภาระผู้คน เอาภาระบ้านเมือง กว่าจะแก้ปมนี้ได้ เราก็ผ่านอุปสรรคมามากมาย
••
ยังไม่มเี รือ่ งมีราวเกิดขึน้ ก็เหมือนใส่ตเู้ ย็นแช่แข็งไว้
อย่างดี
สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ : แช่แข็งไว้
อย่างน่ากลัว ไม่เน่า เป็นอมตะยั่งยืน ยิ่งได้รับ
การพะเน้าพนอ มีแต่คนเอาใจเพราะเป็นอาจารย์
เป็นผู้น�ำ  เต็มไปด้วยลาภสักการะสรรเสริญก็ยิ่ง
น่ากลัว เพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่า ลาภสักการะ
สรรเสริญเป็นอันตรายอันแสบเผ็ดแม้แต่กับพระ
อรหันต์ขีณาสพ แล้วจะกล่าวไปไยกับคนที่ยังมี
สภาพกิเลสแตกหน่อต่อเนื่องไม่หยุด ดังนั้นการ
ไปมองคน คื อ การมองปั ญ หาที่ ป ั ญ หา แต่ ก าร
มองตนคือการไปเห็นปัญหาทีเ่ หตุแห่งปัญหา อันนี้
คือความแตกต่าง ผมคิดว่าเราแต่ละคนเวลาเจอ
ผัสสะหรือเรือ่ งราวปรากฏการณ์แห่งความขัดแย้ง
ถ้าเรามองความขัดแย้งนี้ว่า เราเป็นคนผิด เป็น
จ�ำเลยหมายเลข ๑ แล้วรีบแก้ความผิดนั้นด้วย
ตนเอง จริงอยู่ ขณะพิจารณานั้นเราอาจเห็นว่า
คนอื่นผิด แต่คนอื่นผิดมันยังไกลตัว แต่เราผิดถึง
จะผิดน้อยกว่าเขา ก็ควรต้องรีบแก้ของเราก่อน
สมณะเดินดิน ติกขวีโร : คนท�ำผิดจะหาข้อ
สรุปว่าตัวเองผิดเพราะอะไรได้ยากมาก เพราะส่วน
ใหญ่จะมองคนมองปรากฏการณ์ ไม่ได้มองตน มี
ตัวอย่างหนึ่งที่น่าชื่นชม คงจ�ำข่าวหมอวิสุทธิ์ที่ฆ่า
หมอผัสพรผู้เป็นภรรยาตาย หมอวิสุทธิ์เป็นหมอที่
ดังมาก มีฝมี อื สูง ตอนเกิดเรือ่ งใหม่ ๆ แทบไม่มใี คร
เชื่อ แต่สุดท้ายก็ต้องยอมจ�ำนนต่อหลักฐาน หลัง
จากติดคุกอยู่นาน ล่าสุดทราบว่าเขาไปบวชแล้ว
พระไพศาล วิสาโล ท่านได้เปิดเผยบันทึกของหมอ
วิสุทธิ์ที่เขียนไว้อย่างน่าสนใจว่า “เมื่อได้ทบทวน
ชีวิตอย่างจริงจัง ท�ำให้ได้รู้ว่าชีวิตก่อนหน้านี้เป็น
ชีวติ ทีป่ ระมาท ปล่อยให้ความโลภ ความโกรธเข้า
ครอบง�ำจนไร้อิสระ ปล่อยให้อิทธิพลของลาภ ยศ
สรรเสริญ  เข้ามามีอำ� นาจเหนือตนเอง การเป็น
หมอมีชอื่ เสียงได้รบั ลาภยศสรรเสริญเยินยอเข้ามา

มีอำ� นาจเหนือตนเอง ในหัวมีแต่งาน มีแต่ตำ� รางาน
วิชาการ ไม่สนใจฝึกจิตใจว่าเวลาโกรธ เวลาโลภขึน้
มาควรท�ำอย่างไร  ถ้ารูค้ วามจริงนีต้ งั้ แต่ยงั หนุม่ จะ
ได้เรียนวิชาปฏิบัติธรรมแบบนี้ไว้ก่อน ไม่รอให้แก่
แล้วค่อยมาเรียนรู้” นี่เป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดแก่
คนจ�ำนวนมากที่เพิ่งรู้ว่าการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่อง
ส�ำคัญก็ต่อเมื่อก้าวพลาดไปแล้ว เป็นอีกบทเรียน
ชีวติ ทีบ่ างครัง้ การติดคุกก็นำ� เข้าสูเ่ ส้นทางธรรมได้
แต่บางคนอยู่ในวัดก็ไม่รู้เรื่องทางธรรมก็มี   แล้ว
อาศัยการอยู่วัดนาน ๆ นี่แหละมาผูกขาดศาสนา
หลงว่าตัวเองคือความถูกต้อง จนมีส�ำนวนพูดกัน
ว่า “ถ้าไม่ได้เข้าสภา อย่าพูดการเมือง ถ้าไม่ได้
ห่มผ้าเหลือง อย่าพูดธรรมะ” แต่ทุกวันนี้ ทั้ง
นั ก การเมื อ ง ทั้ ง คนห่ ม ผ้ า เหลื อ งนี่ แ หละคื อ
ผู้ท�ำลายศาสนาและประชาธิปไตยมากกว่าเพื่อน  
เพราะทั้งศาสนาและการเมืองเป็นเรื่องของการ
เสียสละ คนที่มีจิตใจเสียสละเท่านั้นจึงจะเข้าใจ
สัจจะของศาสนาและการเมืองได้ถูกต้อง
พ่อครูยืนหยัดยืนยัน ๔๕ ปีแห่งการท�ำงาน
ศาสนาของท่าน ทุกวันนีป้ ญ
ั ญาชนหรือสังคมเข้าใจ
มากขึ้นแล้วว่า การเมืองกับศาสนาเป็นเรื่อง
เดียวกัน ซึ่งกว่าจะท�ำความเข้าใจว่าศาสนาพุทธ
ไม่ใช่ศาสนาปลีกเดี่ยว ที่หลีกเร้นเป็นฤๅษีชีไพร
อยู่ในป่า แต่เป็นศาสนาที่เอาภาระผู้คน เอาภาระ
บ้านเมือง กว่าจะแก้ปมนี้ได้ เราก็ผ่านอุปสรรคมา
มากมาย จนทุกวันนี้สังคมก็ยอมรับมากขึ้น และ
อี ก หลาย ๆ เรื่ อ งที่ ท ่ า นท� ำ มาก็ เ พื่ อ ให้ อ นุ ช นรุ ่ น
หลังเข้าใจศาสนาพุทธว่าเป็นศาสนาแห่งพหุชนหิตายะ พหุชนสุขายะ เพื่อประโยชน์เพื่อความ
สุขแก่มวลมนุษย์เป็นอันมาก ซึ่งไม่ใช่แค่ภาษาพูด
แต่เราต้องท�ำจริงจึงออกมาจริง
ดังนัน้ สิง่ ทีพ่ อ่ ครูทำ� จึงไม่ได้ทำ� เพือ่ วันนีเ้ ท่านัน้
แต่ เ พื่ อ พระพุ ท ธศาสนาที่ จ ะมี อ ายุ ย าวนานถึ ง
ห้าพันปี
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๔ กันยายน ๒๕๕๙
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ถ้าย้อนดูความร�ำ่ รวยของสมี (ผูม้ ชี อื่ เสียโด่งดัง)
ทั้งหลาย ที่สามารถท�ำให้ผู้คนพากันขนเงินทอง
ไปท� ำ บุ ญ เกื อ บหมดเนื้ อ หมดตั ว จุ ด หลอกลวง
ที่ ส� ำ คั ญ ก็ คื อ การเอาสวรรค์ วิ ม านมาบริ ก าร
ชี วิ ต หลั ง ตาย ที่ จ ะท� ำ ให้ แ ต่ ล ะคนจะได้ เ ป็ น
เทพบุ ต รเทพธิ ด า ที่ มี ทิ พ ย์ วิ ม านและสวรรค์
สมบั ติ อ ยู ่ กั น อย่ า งสุ ข สบายไปอย่ า งยาวนาน
ชั่ ว นาตาปี นอกจากนี้ เ งิ น ทองที่ ข นไปให้ พ ระ
ก็ ยั ง สามารถอุ ทิ ศ ส่ ว นกุ ศ ลไปให้ วิ ญ ญาณของ
24
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พ่ อ แม่ ที่ ต ายแล้ ว ได้ เ ลื่ อ นต� ำ แหน่ ง เป็ น เทวดา
ชั้ น สู ง ได้ อี ก ด้ ว ย ลู ก กตั ญ ญู ทั้ ง หลายก็ ยิ่ ง จะ
ต้องขวนขวายหาเงินทองมาถวายแก่เจ้าอาวาส
วัดนั้น ๆ ชนิดทุ่มกันสุดตัว แล้วจริง ๆ วิญญาณ
เทวดาที่ว่านั้นมีจริง เป็นจริงหรือไม่?   และต้อง
ขอบคุณเทวดาแบบธรรมกายที่ได้มาช่วยสะท้อน
ให้รู้ว่า ทิศทางของพุทธศาสนาที่มุ่งไปสู่การสิ้น
ภพจบชาติเพราะเป็นโลกุตระ  และเป็นอเทวนิยม
นั้น สวนทางกันอย่างไร?

เทวดาแบบธรรมกายนั้นเป็นฉันใด?
ค�ำถามข้อที่ ๑ คุณพ่อละโลกแล้วไปไหน ท่าน
ได้รับบุญที่อุทิศไปให้ทุก ๆ บุญหรือไม่ และท่านมี
ข้อความอะไรฝากมาถึงลูก ๆ และญาติ ๆ บ้างคะ
(เรี ย บเรี ย งจากรายการโรงเรี ย นอนุ บ าลฝั น ใน
ฝันวิทยาตอน คุณพ่อถนอมละโลกแล้วไปไหน
ตอนที่ ๑ จาก...ปรโลกนิวส์)
ค�ำตอบ.... คุณพ่อก่อนเสียชีวิต ตัวท่านมีสติ
รู้ตัวและมีจิตใจที่ผ่องใส เพราะใจท่านอยู่ในบุญ
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบุญจากการใส่บาตรตอนเช้า
ที่ตัวท่านเพิ่งท�ำผ่านมา ดังนั้นทันทีที่คุณพ่อของ
ลู ก ได้ เ สี ย ชี วิ ต ลง กายมนุ ษ ย์ ล ะเอี ย ดของท่ า น
ก็ได้หลุดออกมาจากกายหยาบ พร้อมกับแว้บ
ไปบังเกิดเป็น “เทพบุตรสุดหล่อ” อยู่ในวิมาน
ทองประดับด้วยรัตนชาติของสวรรค์ชนั้ ดาวดึงส์
เฟส ๓ ระดับต้น ๆ ในทันที
และเมื่อท่านเทพบุตรใหม่ ได้ไปบังเกิดใหม่
เป็ น เทพบุ ต รสุ ด หล่ อ อยู ่ บ นสวรรค์ ชั้ น ดาวดึ ง ส์
เฟส ๓ แล้ว ตัวท่านก็เกิดความรูส้ กึ ตืน่ ตาตืน่ ใจและ
อะเลิร์ทเบิกบานกับทิพยสมบัติใหม่ของท่านเป็น

อย่างมาก ซึ่งในขณะนี้ท่านก็ก�ำลังเพลิดเพลินและ
ปลืม้ ปีตใิ จกับทิพยสมบัตอิ นั เกิดจากผลบุญของตัว
ท่านเองอยู่
ในเวลาต่อมา พระธรรมกายก็ได้เมตตาไป
เยี่ยมท่านเทพบุตรใหม่ที่วิมานของท่าน เพื่อให้
ท่านได้ฝากข้อความมาถึงลูกสาวของท่าน ซึ่งท่าน
เทพบุตรใหม่ก็ได้ส่งสารแห่งความรักมาถึงตัวลูก
ในท�ำนองที่ว่า...“ตัวท่านรู้สึกดีใจ ภาคภูมิใจ และ
ซาบซึ้งใจในตัวลูกและลูกเขยของท่านเป็นอย่าง
มาก เพราะทีผ่ า่ น ๆ มา ลูกทัง้ สองได้คอยดูแลท่าน
เป็นอย่างดีมาโดยตลอด อีกทัง้ ยังคอยบอกให้ทา่ น
ท�ำบุญอย่างสม�่ำเสมอ จนกระทั่งมาถึงช่วงวาระ
สุดท้ายชีวิตของตัวท่าน
ในตอนนี้ ตัวท่านมีความสุขสบายมาก ๆ และ
ตัวท่านก็ได้เห็นผลแห่งบุญทีล่ กู ๆ ได้ทำ� แล้วอุทศิ
ส่งมาให้แก่ทา่ นแล้ว ซึง่ ผลแห่งบุญเหล่านัน้ ก็ได้
แปรเปลี่ยนมาเป็นทิพยสมบัติต่าง ๆ ที่ละเอียด
ประณีตมากมาย ตัวท่านได้รู้แล้วว่า ทุกสิ่งทุก
อย่างที่อยู่บนสวรรค์แห่งนี้ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้น
มาจากผลแห่งบุญทั้งสิ้น
และตั ว ท่ า นก็ อ ยากให้ ลู ก ๆ ของท่ า นได้
สั่งสมบุญอย่างตลอดต่อเนื่องอย่าได้ขาด และ
ทุก ๆ ครั้งที่ลูก ๆ ของท่านได้สั่งสมบุญแล้ว
ก็ขอให้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งมาให้ท่านอีก
บ่อย ๆ เพราะในตอนนี้ ตัวท่านได้เห็นประจักษ์
อย่างชัดแจ้งด้วยทิพยจักษุแล้วว่า ชีวิตหลังความ
ตายนั้นเป็นอยู่ได้ด้วยบุญทั้งสิ้น ตัวท่านอยากให้
ลูก ๆ ของท่านทุกคนได้มาเห็นและได้มาอยู่ด้วย
กันกับท่านที่สวรรค์แห่งนี้ ตัวท่านรักและภูมิใจใน
ตัวลูกสาวและลูกเขยของท่านอย่างสุด ๆ”
การสามารถมีญาณหยั่งรู้เรื่องของวิญญาณ
หลังตายได้เป็นอย่างดีนี้ ท�ำให้หลาย ๆ คนอยาก
จะรู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเท็จ?   จนนายสมคะเน
ได้คิดทดลองพิสู่จน์ความจริง โดยกุเรื่องถามถึง
วิญญาณของน้าชาย นายชาติชายทีไ่ ด้ตายไปแล้ว  
และก็ได้รับค�ำพยากรณ์จากธัมมชโยว่า “คุณน้า
ของลูก (ชาติชาย โรจน์กีรติกาญจน์) ไปอยู่ใน
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ • 25

เกิดในปัจจุบัน แล้วอ่านวิจัยจิตวิญญาณในขณะนี้
ว่าเป็นสัตว์นรก เทวดา อย่างไร จะท�ำให้เป็นอุบตั -ิ
เทพ วิสุทธิเทพได้อย่างไร เมื่อไม่มีความเข้าใจจึง
ปล่อยชีวติ ให้เป็นยักษ์ มาร หรือเป็นสัตว์นรกอย่าง
ไม่รตู้ วั ดังนัน้ ทุกปัจจุบนั ขณะทีม่ ผี สั สะเกิด เราจึง
ต้องมาเรียนรู้ความเป็นสัตว์นรก เทวดา มาร
พรหมให้ ไ ด้ นี่ คื อ จิ ต วิ ญ ญาณที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า
มุ ่ ง หมายให้ เ ราได้ ศึ ก ษากั น ตอนยั ง มี ชี วิ ต อยู ่
เป็น ๆ นี้ ซึง่ พิสจู น์ได้ แก้ไขให้เป็นเทวดาโลกุตระ
(อุบัติเทพ) และวิสุทธิเทพ (พระอรหันต์) ได้

สวรรค์ ตัวท่านไปเกิดเป็นเทพบุตรสุดหล่อ
อยู ่ ใ นวิ ม านทองที่ ป ระดั บ ด้ ว ยรั ต นชาติ ของ
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เฟซ ๓ ทันทีที่ได้ไปอยู่เฟซ
ใหม่ เมื่อได้เห็นพระธรรมกายมาเยี่ยมตัวท่าน
เช่นนั้น ความรู้สึกปลาบปลื้มก็พรั่งพรูออกมา”
(เสียงเทศน์ธัมมชโย) จึงท�ำให้นายสมคะเนจับได้
ว่าเป็นเรื่องโกหกหลอกลวง เพราะจริง ๆ แล้วน้า
ชายของเขายังมีชีวิตอยู                                            
่
เมื่อเรื่องเทพบุตรสุดหล่อของธัมมชโยกลาย
เป็นเรื่องหลอกลวงและไม่มีจริง   เราก็ต้องมา
พิ สู จ น์ กั น ต่ อ ว่ า ” วิ ญ ญาณเทวดาที่ ธัม มชโยใช้
ครอบง�ำชาวธรรมกายให้อยากได้อยากเป็นกัน
นั้น   ถูกต้องตรงตามหลัก “อเทวนิยม” ซึ่งเป็น
หลักการส�ำคัญของศาสนาพุทธหรือไม่?    และ
เรื่องเช่นนี้ก็เคยมีมาแล้วในครั้งพุทธกาล ที่ภิกษุ
สาติผู้มีทิฐิอันลามก  เพราะอวดว่าตัวเองรู้ธรรมะ
ของพระพุทธเจ้าได้อย่างทัว่ ถึงและรูจ้ กั วิญญาณที่
ล่องลอย  และท่องเที่ยวไปเป็นอย่างดี (เหมือนที่
ธัมมชโยรูไ้ ปหมดวิญญาณทีต่ ายแล้วไปอยูท่ ไี่ หนกัน
บ้าง?)-จากพระไตรปิฎกเล่ม ๑๒ ข้อ๔๔๔
พระพุ ท ธเจ้ า ได้ ต� ำ หนิ ภิ ก ษุ ส าติ ว ่ า “ดู ก ร
โมฆบุรุษ วิญญาณอาศัยปัจจัยประชุมกันเกิดขึ้น
เรากล่าวแล้วโดยปริยายเป็นอเนกมิใช่หรือ  ความ
เกิดแห่งวิญญาณ เว้นจากปัจจัย มิได้มี (จิตวิญญาณ
นี้ ไม่ใช่เป็นวิญญาณล่องลอยไปทัว่ แต่เป็นพลังงาน
จิตที่เกิดตอนปัจจัยต่าง ๆ ได้สัมผัสกัน เช่น ตา
กระทบรูป  หูกระทบเสียง ฯลฯ)                                      
ดูกรภิกษุทั้งหลาย   วิญญาณอาศัยปัจจัยใด
เกิดขึ้น   ก็ถึงความนับด้วยปัจจัยนั้น ๆ วิญญาณ
อาศั ย จั ก ษุ แ ละรู ป ทั้ ง หลายเกิ ด ขึ้ น ก็ ถึ ง ความ
นับว่า จักษุวิญญาณ วิญญาณอาศัยโสตและเสียง
ทัง้ หลายเกิดขึน้   ก็ถงึ ความนับว่าโสตวิญญาณ ฯลฯ
(วิญญาณทัง้ หลายเกิดขึน้ เพราะอาศัยปัจจัยใด เช่น
ตากระทบรูป จึงเรียกว่าวิญญาณทางตา หรือเมื่อ
หูกระทบเสียงก็เรียกว่าวิญญาณทางหู)
แต่ ช าวพุ ท ธทุ ก วั น นี้ เ ข้ า ใจจิ ต วิ ญ ญาณผิ ด
เหมือนภิกษุสาติ ไม่ได้เข้าใจจิตวิญญาณที่มีผัสสะ
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เทวดาแบบสันติอโศกนั้นเป็นฉันใด?
  

      พ่อครูสมณะโพธิรักษ์

เทวดาคือภพภูมขิ องคนหลงสุข แม้กระทัง่ หลง
ความดี เทวดาหลงความสุขและหลงความดี ติดยึด
ความดี ซึง่ ดีนนั่ มันดีแต่ไม่ตอ้ งไปติดยึด ท�ำให้เต็มที่
แล้วไม่ตอ้ งติดยึด แต่คนทีต่ งั้ จิตตนเองไว้ผดิ   ทำ� ตาม
ที่ธัมมชโยสอนไว้ ๔ อย่างนี้คือ ท�ำทานเพราะ
๑. มุง่ หวังในผลทาน (สาเปกฺโข) - ๒. ผูกพันในผลทาน
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(ปฏิพทฺธจิตโฺ ต) - ๓. สัง่ สมในผลทาน (สนฺนธิ เิ ปกโข)
- ๔. ให้ผลทานข้ามภพชาติ (อิม เปจฺจ ปริภุญฺชิสฺ
สามีติ) ให้คนเชื่อเช่นนี้ นี่เป็นของธัมมชโย ไม่ได้
ท�ำเหนือไปกว่านีเ้ ลย เนือ้ หานีเ้ ป็นบาปอย่างยิง่ นะ
สี่ประเด็นนี้
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “ในการให้ทานนั้น
บุ ค คลมี ค วามหวั ง ให้ ท าน - มี จิ ต ผู ก พั น ในผล
ให้ทาน - มุง่ การสัง่ สมให้ทาน - ให้ทานด้วยคิดว่า
ตายไปแล้วจักได้เสวยผลทานนี้ เขาผูน้ นั้ ให้ทาน
นั้นแล้วเมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหาย
แห่งเทวดาชั้นจาตุมหาราช (เป็นเทวดาปลอม)
สิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ หมดความเป็นใหญ่
แล้ว ยังมีผู้กลับมา คือ มาสู่ความเป็นอย่างนี้
(ยังเวียนกลับไป-กลับมา ยังเป็นปุถชุ นคนโลก ๆ
อยูเ่ หมือนเดิม ยังไม่พน้ ความเป็น “โลกีย”์ ไปได้)
จาตุมหาราช = ผู้เป็นใหญ่ทั้งสี่ทิศ ที่หลง
ยึดตนเป็นเทวดาอยู่ แต่แท้จริง ตนคือ “จอม
ภูต-จอมกุมภัณฑ์-จอมนาค-จอมยักษ์” ที่หลงว่า
“ตนได้มา” ด้วย “อ�ำนาจของตน” ซึ่งตนแย่งมาได้
ตนก็ ไ ด้ “สมบั ติ ” ที่ ไ ด้ นั้ น ๆ มายึ ด คนผู ้ นี้ ยั ง
“ไม่ยอมพลีความยึดนั้น” ไม่ยอมสูญสลายความ
เป็ น ภู ต ผี - กุ ม ภั ณ ฑ์ - นาค-ยั ก ษ์ ไ ปในตั ว ตน คน
ผู ้ นี้ ก็ จ ะยั ง “วนเวี ย น” เกิ ด ในภพในชาติ ที่ เ ป็ น
“ผี-มาร-ยักษ์-เดรัจฉาน (จาตุมหาราช) อยู่ตลอด
ไปชั่วกาลนาน
ส�ำนักที่ท�ำการหลอกคนด้วยการให้ทานเพื่อ
หวังผลอย่างนี้ จะไม่มีการปรุงแต่งจิตให้ลดกิเลส
แล้วโง่ในการให้ทานเพื่อหวังเป็นเทวดาเก๊ เป็น
จตุมหาราชิกา โง่หยาบ แล้วโง่ละเอียดซ�้ำลงไป
อีกที่จะไปยึดถือ เป็นดาวดึงส์ เป็นยามา เป็นดุสิต
เป็นนิมานรดี เป็นปรนิมมิตตวสวัตตี   นั่นคือการ
หลงภพหลงชาติเต็มบ้อง หลงว่าคนเราเกิดมาจะ
ต้องเป็นเทวดาให้ได้!
แท้จริงเทวดา ๖ ชั้นนี้ยังเป็นความเลว เป็น
ภพชาติของผู้อวิชชา ไม่ว่าเทวดาชั้นไหนก็เป็น
ภพชาติทงั้ สิน้ แล้วมันไม่ใช่ภพชาติอนั เดียวอีกด้วย
ซึง่ คนหลงเทวดาเป็น “อาคามี” จะต้องวนเวียนใน

โลกนี้ สะสมอวิชชาติดยึดยิ่ง ๆ  ขึ้น ไม่มีการเบื่อ
หน่ายจางคลาย มีแต่ให้หลงโสมนัส ปลื้มใจ  ที่ได้
สั่งสมกุศลว่าเป็นมหาสมบัติที่ตนจะได้อาศัยมหา
สมบัตินี้ ชีวิตจึงมีแต่มาก ๆ ๆ ๆ ไม่เคยหน่ายคลาย
ปล่อยวาง ไม่เคยแจกจ่าย ไม่เคยให้เลย มีแต่ดูด
เอามาให้แก่ตนเป็น “อัตตา”
เทวดากามภูมิ ๖ นี้เป็นสิ่งที่คนหลงว่าต้องได้
ต้องเป็น   แต่ของพระพุทธเจ้านี้ให้มาล้างความ
เป็นเทวดานี  
้ หมดเทวดาแล้วจึงเป็นพรหม   ส่วน
ความไม่เป็นเทวดาคือ รู้จักการปรุงแต่งจิตเพื่อ
ส�ำรอกกิเลสที่ไปตั้งจิตผูกพัน ตั้งจิตสะสม จนไม่มี
สิทธิป์ รินพิ พาน   คนทีอ่ วิชชา หลงสัง่ สมความเป็น
จตุมหาราชิกาก็หยาบเลวสุด เป็นจอมยักษ์จอม
มารที่ท�ำทานเพราะหวังภพชาติ จะได้อะไรกลับ
คืนมา แต่ว่าดีขึ้นอีกนิดก็เป็นดาวดึงส์ เมื่อคิดว่า
ท�ำสิง่ นีเ้ ป็นสิง่ ดีเท่านัน้ ไม่ตอ้ งการภพชาติอนื่ ๆ  จึง
บริสุทธิ์ได้ในระดับหนึ่ง แต่เขายังไม่ได้เรียนรู้การ
ถอดถอนจิตตัวหลงดียึดดี
คนท�ำสิง่ ดีกท็ ำ� เถิดแต่อย่ายึด ให้รวู้ า่ ท�ำดีแล้ว
วาง คนนั้นก็ต้องท�ำดี จริง ๆ แล้วกรรมต้องดีเป็น
กุศลกรรม ยิ่งผู้ใดท�ำกรรมทุกกรรมเป็นกุศล เป็น
ประโยชน์ได้ครบพร้อมทั้ง ๑. ประโยชน์ตนที่ได้
ช�ำระกิเลส ๒. เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วย เป็น
อุภยัตถะนั่นแหละเป็นประโยชน์ที่สุดด้วย
คนเราเกิดมาหากไม่ได้เรียนรู้ฝึกฝนธรรมะ
เป็นชีวิต อาคามี สั่งสมอวิชชา สั่งสมลาภ ยศ
สรรเสริ ญ สุ ข หลง “จาตุ ม หาราช” อย่ า ง
กระเหีย้ นกระหือรือ จนได้เสพสุขเป็น “ดาวดึงส์”
แล้วอยากให้นานที่สุดเป็น “ยามา” แล้วจะหยุด
พักเสวยผลเป็น “ดุสิต” แล้วต้องการเนรมิตให้ได้
ด้วยตนเป็น “นิมมานรดี” แล้วก็ต้องให้ได้บริวาร
มาคอยบ�ำรุงบ�ำเรอเป็น “ปรนิมมิตวสวัตตี” ถ้า
ไม่เรียนรู้ถอดถอนพวกนี้แล้วก็จะมีแต่สะสมสั่งสม
เทวดา ๖ พวกนี้ใส่จิต จะเป็นเทวดาขาเน่า (เมื่อ
หมดจากความเป็นเทวดา ก็จะเวียนกลับคืนมา
สู่นรก)
เทวดานัน้ คือของเก๊ เทวดาคือความสุข รสสุข
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มันเป็นของเก๊ ของหลอก ของเท็จ อย่างอาตมาแต่
ก่อนกินพริกขี้หนูก็อร่อย แต่ตอนนี้แตะเข้าไปแสบ
อย่างเดียวไม่มีแซบ! อันอื่นก็เหมือนกัน อันนี้มัน
หวาน อันนี้เปรี้ยว ปะแล่ม ๆ ก็ไปติดรสอัสสาทะ
นี้ รสอร่อย (อัสสาทะ) นี้มีแต่ในโลกีย์ แต่โลกุตระ
แล้วไม่มี มันไม่มีตัวตน ความจริงมันอนัตตา
ส่วนมันมีรสเปรี้ยวก็ได้รับเปรี้ยวเหมือนกัน
หมดไม่ ว ่ า อรหั น ต์ ห รื อ ปุ ถุ ช น กลิ่ น อย่ า งนี้ ทั้ ง
พระพุทธเจ้าอรหันต์หรือปุถุชนก็สัมผัสเดียวกัน
แต่ตวั ทีเ่ กิดจากความโง่อวิชชาเป็นรสสุข รสอร่อย
นั่นต่างหากที่ไม่มีเหมือนกัน อรหันต์สัมผัสหวานก็
หวานแต่ไม่มีอร่อย ไม่มีอัสสาทะ กลิ่นนี้ได้ชื่อว่า
หอม ต่างกับเหม็น แต่ความชอบใจกับไม่ชอบใจนี้
เป็นของคนสมมุติ แล้วคนที่มีชอบใจกับไม่ชอบใจ
ก็มีจริง ๆ ส่วนคนที่หมดได้ก็หมดจริง นี่คือนิพพาน
คืออนัตตา ไม่ใช่ไปนั่งสมาธินึกคิดเอา ว่านิพพาน
คือพุทธเกษตรอย่างธรรมกายสอน นี่เป็นการตู่
พระพุทธเจ้า
     อย่างอุบัติเทพระดับโสดาบันก็ไม่ยึดไม่ติดของ
ปุถุชน ของโลกีย์แล้ว พอมาสกิทาคามีก็ค่อย ๆ
ปลดปล่อยโสดาบันไปเรื่อย ๆ จนอุบัติเทพระดับ
อนาคามีก็หมดแล้ว โสดาบันหรือว่าสกิทาคามี
หรือว่าโลกของกามารมณ์ กามคุณในเรือ่ งภายนอก
หมดแล้ว เหลือแต่เชื้อภายในเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็เห็น
อาการ ลิงค นิมิต อุเทส ของมัน อ่านอาการของ
พลังงานที่มันเป็นรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจ
จะ ยังมีธลุ ลี ะอองเศษเหลืออีก แล้วก็จะต้องล้างให้
หมด ทีเ่ ป็นอาสวะ เป็นอนุสยั ต้องบริบรู ณ์หมดเลย
เป็นการรูพ้ น้ โดยพ้นอาสวะ พ้นอนุสยั อีก จึงได้เป็น
อรหันต์หรือวิสุทธิเทพ  อย่างนี้เป็นต้น
ก็ต้องมีญาณหยั่งรู้ อ่านสภาวะเหล่านั้นของ
จริง ไม่ใช่ไปตรรกะเป็นแต่ภาษา เป็นแต่ความคิด
เป็นแค่ปรัชญา แต่ต้องท�ำให้เป็นของจริง สภาวะ
จริง ที่มีจริง อาตมาก็พาพิสูจน์กัน จนกระทั่งพวก
เราก็มคี นจริงมารวมตัวกันเป็นกลุม่ เป็นก้อนขึน้ มา
เรื่อย ๆ และของจริงของพระพุทธเจ้านี่นะมันจะ
ยั่งยืน (sustainable)
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บทสรุป เทวดาแบบธรรมกายจึงเป็นเรื่อง
ของเทวนิยมเต็มบ้อง เพราะยังเสพอยู่กับสุข ไม่
ว่าจะเป็นกามสุข (สุขทีไ่ ด้เสพสมใจในกามหรือจาก
ทวารภายนอก) หรือ “อัตตทัตถสุข” (สุขที่ได้เสพ
สมใจในอัตตาหรือจากทวารภายใน) จึงยังมีภพมี
ชาติอยู่ตลอดกาลนาน จะวนเวียนอยู่กับภพที่เป็น
ความสุข-ความทุกข์  หรือภพของ “นรก-สวรรค์”
ไม่หมดสิ้นการวนเวียนไปได้  
ส่ ว นอเทวนิ ย มนั้ น เรี ย นรู ้ “สุ ข -ทุ ก ข์ ” ที่
ชาวโลกีย์หรือชาวเทวนิยมทั้งหลายติดอยู่ แล้ว
ลดละเลิก “สุข-ทุกข์” โลกีย์นั้น ๆ ได้ส�ำเร็จ จนจบ
หมดสิ้น “กิเลสาสวะ” เกลี้ยงสนิท เป็นสุขที่ “สงบ
จากกิเลส” หรือ “วูปสมสุข” จึงเป็นสุขที่ไม่ได้
อยู่ใน “ภพ” ใด ๆ อีกเลย และเป็น “สุข” ที่ไม่มี
“ชาติ” ก่อตัวตนขึน้ มาอีกแล้ว แม้จะปฏิบตั กิ ระทัง่
บรรลุเป็น “วิสุทธิเทพ บริสุทธิ์สูงสุด” แล้ว ก็ไม่
ส�ำคัญมัน่ หมายว่าเทพนัน้ เป็นตัวตนของเรา จึงเป็น
ความสิ้นภพจบชาติที่ไม่เหลือ “เทพเจ้า” หรือไม่มี
“พระเจ้า” เป็นอัตตาใด ๆ เพราะเป็น “อนัตตา”
มีพุทธพจน์ยืนยันถึงโทษภัยของเป็นเทวดา  
หรือแม้แค่การตั้งจิตเป็นเทวดาเอาไว้ดังนี้
“..ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ ตั้งปรารถนาเพื่อ
จะได้เป็นเทพเจ้าหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่ง แม้ข้อนี้
ก็ชอื่ ว่าความขาด ทะลุ ด่าง พร้อยแห่งพรหมจรรย์
ประพฤติ พ รหมจรรย์ ไ ม่ บ ริ สุ ท ธิ์ ประกอบด้ ว ย
เมถุนสังโยค ไม่พ้นไปจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ
ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส เรากล่าวว่า
ไม่หลุดพ้นไปจากกองทุกข์ได้ ฯ”
“ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ฉันนัน้ เหมือนกัน สัตว์ทจี่ ตุ ิ
จากเทวดาแล้ว จะกลับมาเกิดในพวกเทวดามีนอ้ ย
โดยที่ แ ท้ สั ต ว์ ที่ จุ ติ จ ากเทวดาไปแล้ ว กลั บ ไป
เกิดในนรก ในก�ำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน ในปิตติวิสัย
มี ม ากกว่ า ฯลฯ...ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ฉั น นั้ น
เหมือนกัน สัตว์ที่จุติจากเทวดาแล้ว จะกลับไปเกิดใน
พวกมนุษย์ มีน้อยโดยที่แท้ สัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้ว
กลับไปเกิดในนรก ในก�ำเนิดสัตว์ดริ จั ฉาน ในปิตติวสิ ยั มี
มากกว่า ฯลฯ.” (จากพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ )

จากใจถึงใจ

เนื่องในวาระ ๔๖ พรรษา เส้นทางสัมมาอาริยมรรค พ่อครูสมณะโพธิรักษ์  ผู้นำ� ชาวอโศก   ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙
และ “เราคิดอะไร” ย่างสู่ปีที่ ๒๓ ในฉบับที่ ๓๑๖ ประจ�ำเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๙ นี้  เพื่อขอบคุณมวลสมาชิกและผู้มีอุปการคุณที่
สนับสนุนตลอดมา  ส�ำนักพิมพ์จึงได้จัดพิมพ์หนังสือ “เหนือแนวคิด” มอบเป็นบรรณาการในรูปเล่มพ็อกเก็ตบุค๊ ขนาด ๑๖ หน้ายกพิเศษ
มีพุทธพจน์กล่าวไว้ว่า “ค�ำพูดที่เหลวไหลไร้ประโยชน์ตั้ง ๑,๐๐๐ ค�ำ ก็สู้คำ� พูดที่มีประโยชน์ค�ำเดียวไม่ได้ เพราะฟังแล้ว
ท�ำให้จิตใจสงบ”  หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมแนวคิดของ ไอน์สไตน์ คานธี  และสมณะโพธิรักษ์ ที่มองชีวิต มองโลก มองสังคมใน
ด้านต่างๆ  มาท�ำความสว่างไสวให้แก่ผู้อ่าน ได้เปรียบเทียบ ความ “แม่น-ตรง-คม-ชัด-ลึก” ทั้งในด้านในชีวทัศน์และโลกทัศน์ เช่น
ข้าพเจ้าขอตอบว่า ผู้ซึ่งถือว่าชีวิตของตนและเพื่อนร่วมโลกไร้ค่านั้น ไม่เพียงเป็นคนโชคร้าย  แต่แทบจะไม่มีคุณสมบัติ
ส�ำหรับการด�ำรงชีวิตอีกด้วย ...  ไอน์สไตน์
เราท�ำทุกสิง่ ทุกอย่างเพือ่ ประโยชน์สขุ ของผูอ้ นื่ การมีทศั นคติเช่นนี้ จะช่วยให้เรามีความสุข และเข้าถึงสัจธรรมได้เร็วยิง่ ขึน้ ….คานธี
เพราะมนุษย์นนั้ จะมีคา่ ก็อยูท่ ี่ ...เป็นผูม้ พี ลังสร้างสรรค์ทถี่ กู ธรรมแท้ๆ  และเป็นผูม้ เี ลือดเสียสละทีไ่ ร้กเิ ลสจริงๆ...สมณะโพธิรกั ษ์

หนังสือเล่มนี้นอกจากจะท�ำให้เราได้เข้าใจเรื่อง “สัจจะนั้นนั้นมี ๑ เดียว”  ได้แล้ว  ก็ยังจะท�ำให้ชาวพุทธ
ได้ เ รี ย นรู ้ เ รื่ อ ง “โพธิ สั ต วภู มิ ” เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ เข้ า ใจแนวคิ ด ได้ ก็ จ ะท� ำ ให้ เ ราเข้ า ใจชี วิ ต ท่ า นเหล่ า นั้ น เพิ่ ม ขึ้ น
เพราะเข้าใจชีวิตของท่านเพิ่มขึ้น เราก็จะรู้เองได้ว่านี่คือ “เหนือแนวคิด”!
ร่วมแสดงความยินดีหรือสนับสนุนโฆษณาองค์กร หน่วยงาน ตามรายละเอียดดังนี้
		
อัตราโฆษณา “เราคิดอะไร”			
อัตราโฆษณา ฉบับพิเศษ
ขนาดหนังสือ ๑๙๐ x ๒๗๐ มม.		
“เหนือแนวคิด” ขนาด ๑๕๐ x ๒๑๐ มม.
๔ สี						๔ สี
ปกหลังนอก
๒๕,๐๐๐ .ปกหลังนอก
๑๕,๐๐๐ .ปกหน้าใน
๒๐,๐๐๐ .ปกหน้าใน
๑๐,๐๐๐ .ปกหลังใน
๑๘,๐๐๐ .ปกหลังใน
๘,๐๐๐ .หน้ารองปกหน้า-หลัง
๒๕,๐๐๐ .หน้าสาม
๑๒,๐๐๐ .หน้ากลางคู่
๒๘,๐๐๐ .เนื้อใน ๑ หน้า
๕,๐๐๐ .๑/๒  หน้า
๑๐,๐๐๐ .๑/๒  หน้า
๓,๐๐๐ .๑/๔  หน้า
๖,๐๐๐.๑/๔  หน้า
๑,๕๐๐.-

ขาว-ด�ำ						ขาว-ด�ำ						
ขาวด�ำ ๑ หน้า
๘,๐๐๐.ขาวด�ำ ๑ หน้า
๓,๐๐๐.ขาวด�ำ ๑/๒ หน้า
๕,๐๐๐.ขาวด�ำ ๑/๒ หน้า
๑,๕๐๐.ขาวด�ำ ๑/๔ หน้า
๓,๐๐๐.ขาวด�ำ ๑/๔ หน้า
๑,๐๐๐.ลงโฆษณาต่อเนื่อง ๔ ครั้ง แถมฟรี ๑ ครั้ง
ลงโฆษณาต่อเนื่องตลอดปี ลด ๑๐ % และลงโฆษณาฟรี ๒ ครั้ง
สั่งจองโฆษณาติดต่อ :
นางสาวศีลสนิท น้อยอินต๊ะ
โทร. ๐๘-๑๒๕๓-๗๖๗๗
• ส�ำนักพิมพ์“กลั่นแก่น”  ๖๔๔ ซ.นวมินทร์ ๔๔  ถ.นวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม  กทม.  ๑๐๒๔๐
โทร./แฟกซ์  ๐-๒๗๓๓-๖๒๔๕
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๔ กันยายน ๒๕๕๙
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อสุรกายในคราบธรรมา		
ท�ำประชาชอกช�ำ้ ทุกข์เข็ญ		
แผนฆ่าผัวแย่งเมียเลือดเย็น
เล่ห์ซ่อนเร้นชั่วร้ายใจเลว.
c		

อสุรกายครองเมือง

(มณิโจรชาดก)

ส่งคนไปข่มขืนลูกสาวเจ้าของบ้าน เพื่อไล่ที่
สร้าง ‘จานบินธรรมกาย’

ร.ร.อนุบาลแสงเทียนวิทยา ต�ำนาน..เหลืองอ�ำมหิตของ‘ธรรมโกย’ (สยามธุรกิจ
๑๗ ม.ค.๔๑ – ๒๓ ม.ค.๔๒)  ซึง่ ถูก“วิชามาร” จากผูป้ ระกาศตัวเป็นสาวก อาศัย
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จนถึงจุดจบอย่างน่าสมเพช --สยามธุรกิจ-โรงเรียนอนุบาลจบลงอย่างไร
พระ-จบลงที่ว่า ในวันหนึ่งนายเผด็จพูดใน
วงอาหารว่า “มึงคอยดูคืนนี้ลูกสาวตาจันทร์
เสร็จแน่” พวกที่นั่งด้วยกันก็งง อะไรจู่ ๆ ค�ำ
พูดอย่างนี้หลุดจากปากพระได้อย่างไร ใช้
ภาษาแบบอันธพาล วันรุ่งขึ้นนายเผด็จก็พูด
อีกว่า ลูกสาวตาจันทร์เรียบร้อยแล้วเมือ่ คืนนี้
เอง พระก็งงอะไรเรียบร้อย แล้วเผด็จก็บอก
ว่า ไอ้หนุม่ พาหนีไปแล้ว เสร็จแล้วโรงเรียนนีก้ ็
ต้องล้มไปโดยปริยาย เหตุการณ์ทผี่ า่ นมาเป็น
ปี บังเอิญวันหนึง่ อาตมาไปเจอนักเลงในพืน้ ที่
นั้น ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระเผด็จ ด้วยความ
อกระทมขมขืน่ เขามาเล่าให้ฟงั ว่า ท�ำทุกอย่างตามค�ำสัง่ รวมทัง้ ใช้หน่วยพิทกั ษ์ปา่
ไปปล�ำ้ ลูกสาวของตาจันทร์เพือ่ ให้อยูไ่ ม่ได้  คน ๆ นี้ ชือ่ ทิดบุญ เป็นคนคลองสาม...

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

พระศาสดาประทับอยู่ ณ เวฬุวันมหา-

วิหาร ทรงปรารภพระเทวทัตว่า
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เทวทัตพยายามฆ่าเรา
ไม่ใช่ในบัดนี้เท่านั้น แม้กาลก่อนก็พยายามฆ่าเรา
มาแล้วเหมือนกัน แต่ถึงจะพยายามสักปานใด
ก็ตาม ก็ไม่สามารถฆ่าเราได้”
แล้วทรงน�ำเรื่องราวนั้นมาตรัสเล่า
................
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ในอดีตกาล มีทารกชายคนหนึ่งเกิดใน

ตระกูลคหบดี ที่หมู่บ้านไม่ไกลจากกรุงพาราณสี
ครั้นเจริญเติบโตเป็นชายหนุ่ม บิดามารดาได้หา
กุ ล ธิ ด าจากกรุ ง พาราณสี มาแต่ ง งานให้ เ ป็ น
ภรรยาของบุตรชาย
นางชื่อว่า สุชาดา มีรูปร่างหน้าตาสะสวย
งดงามราวกับเทพธิดา ทัง้ ยังเป็นผูถ้ งึ พร้อมด้วย
ศีล ปฏิบัติสามีเป็นอย่างดี และปฏิบัติต่อพ่อผัว

แม่ผัวด้วยความเคารพยิ่ง นางขวนขวายเอาใจใส่
กิจทั้งหลายสม�่ำเสมอทุกวัน จึงเป็นที่รักมากของ
สามี ทั้งสองได้อยู่ร่วมกันด้วยความสมัครสมาน
อบอุ่นรักเดียวใจเดียวต่อกันดียิ่ง
อยู ่ กั น มาจนกระทั่ ง ...วั น หนึ่ ง นางสุ ช าดา
อยากจะไปเยี่ยมเยียนบิดามารดาของตนในกรุง
พาราณสี บุตรคหบดีจึงบอกกับภรรยาว่า
“ดีแล้วน้องรัก ควรไปเยี่ยมท่านด้วยกัน”
ทั้งสองพากันขึ้นยานเดินทางไป สามีนั่งหน้า
ขับยาน ส่วนภรรยานั่งข้างหลัง เข้าสู่พระนคร
พาราณสี
วันนั้นเอง พระเจ้าพาราณสีประทับบนคอ
ช้างตัวประเสริฐ กระท�ำทักษิณพระนคร (เวียน
ขวารอบพระนคร)   พอเสด็จผ่านมาถึงยานของ
บุตรคหบดี   ได้ทอดพระเนตรเห็นนางสุชาดาที่ลง
มายืนอยูข่ า้ งยาน ก็ถกู รูปโฉมอันงดงามของนาง
รัดรึงพระทัยแรงกล้า บังเกิดจิตปฏิพัทธ์ยิ่งนัก
ถึงกับตรัสสั่งอ�ำมาตย์ว่า
“ท่านจงไปไต่ถามดูว่า นางงามคนนั้นมีสามี
แล้วรึยัง”
ครั้นอ�ำมาตย์ไปสอบถามได้ความแล้ว ก็กลับ
มากราบทูล
“ขอเดชะ นางมีสามีแล้ว ชายที่ยีนอยู่ข้างๆ
นั่นแหละเป็นสามีของนาง พระเจ้าข้า”
แม้จะทรงได้สดับอย่างนั้น แต่ไม่อาจทรง
อดกลั้นจิตปรารถนารักใคร่ไว้ได้ ทรงถูกกาม
กิเลสรุมเร้าให้เร่าร้อนรุนแรง ถึงกับทรงด�ำริว่า
“เราจะต้องฆ่าสามีเสียด้วยอุบาย แล้วยึด
เอาสาวงามนั้นมาครอง”
ทรงคิดอุบายแล้วดึงปิ่นมณี (เครื่องประดับ
ส�ำหรับปักผม) ออกมายื่นให้ทหารคนสนิท ทรง
กระซิบให้ได้ยินเพียงสองคนเท่านั้น
“เจ้าจงเอาปิ่นมณีนี้ไป ลักลอบซุกซ่อนไว้ใน
ยานของชายทีย่ นื อยูก่ บั สาวงามนัน้ แล้วรีบกลับมา”
เมือ่ พระราชาทอดพระเนตรเห็นทหารคนสนิท
กลับมาแล้ว ทรงประกาศว่า
“ปิน่ มณีของเราหายไป ปิน่ มณีของเราหายไป”
ประชาชนบริเวณนั้นทั้งหมด พากั น แตกตื่ น

โกลาหลขึ้นมาทันที มองหน้ากันไปมาด้วยความ
ตกใจกลัว พระราชาก็ทรงรีบรับสั่งว่า
“จงปิดประตูเมืองทุกด้าน ตัดการสัญจรทุก
สาย ค้นหาโจรให้เจอ”
พวกราชบุรุษ(คนของพระราชา) ก็ได้ท�ำตาม
พระราชโองการ ค้นทุกคนในที่นั้น จนเกิดการ
เกรียวกราวใหญ่ ค้ น ไปกระทั่ ง ถึ ง ยานของบุ ต ร
คหบดี  ก็ได้พบปิน่ มณีของพระราชา จึงจับตัวบุตร
คหบดีมัดแขนไพล่หลัง ร้องตะโกนด้วยเสียงดัง
“จับโจรลักปิ่นมณีได้แล้ว จับโจรได้แล้ว”
แล้วทุบตีลากตัวไปมอบให้พระราชา กราบทูล
ว่า
“ชายผูน้ แี้ หละเป็นโจรลักขโมยปิน่ มณี พระเจ้า
ข้า”
พระเจ้าพาราณสีทรงรับปิ่นมณีมาพิจารณา
แล้วทรงพยักหน้าแสดงว่าเป็นของพระองค์ จึง
ตรัสลงทัณฑ์โดยมิรอช้า
“จงน�ำตัวไปเฆี่ยน แล้วเอาไปตัดศีรษะทิ้ง
เสีย”
ราชบุรุษก็กระท�ำตามนั้น เฆี่ยนบุตรคหบดี
แล้วก็หิ้วตัวไปทางประตูพระนคร เพื่อหมายจะ
ตัดศีรษะ นางสุชาดาก็ได้แต่ร้องไห้คร�่ำครวญ เดิน
ติดตามไปข้างหลัง พร�่ำร�ำพันอย่างรู้เลศเล่ห์ของ
พระราชาของพระราชาว่า
“สามีที่รัก พี่ต้องได้รับทุกข์ทรมานอย่างนี้ ก็
เพราะน้องโดยแท้ทีเดียว”
ครั้นถึงที่ประหาร พวกราชบุรุษก็จับตัวนอน
ลงที่พื้นประหาร เตรียมตัดศีรษะของบุตรคหบดี
ขณะนั้นเองนางสุชาดาจึงตั้งจิตระลึกถึงคุณแห่ง
ศีลบริสุทธิ์ของตน แล้วตัดพ้อคนดีในโลกว่า
“เทวดา (คนจิตใจสูงที่คอยดูแลรักษาคนมี
ศีลและคอยกีดกันคนชั่ว)ทั้งหลาย ไม่มีอยู่แล้ว
ในโลกนี้เป็นแน่ หรือเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นเห็น
ปานนี้แล้ว ก็ยังพากันไปค้างแรมเสียที่อี่น
สมณพราหมณ์(นักบวชผู้สงบระงับกิเลส)
ทั้งหลาย ที่เขาสมมุติว่าเป็นผู้รักษาโลก ไม่มีอยู่
ในโลกนี้แล้วเป็นแน่แท้ จึงปล่อยให้คนทุศีล(ไม่มี
ศีล)ทั้งหลาย กระท�ำกรรมชั่วอันแสนสาหัสได้ถึง
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๔ กันยายน ๒๕๕๙
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เพียงนี้ มองหาบุคคลผู้ที่จะห้ามปรามไม่มีอยู่เลย”
เมื่อนางสุชาดาผู้สมบูรณ์ด้วยศีลคร�่ำครวญ
อยู่อย่างนี้ เป็นผลดลบันดาลให้ที่ประทับของท้าว
สักกะจอมเทพ (หัวหน้าใหญ่ของคนผู้มีจิตใจ
สูง) เกิดความรุม่ ร้อนขึน้ ทันที จึงทรงสอดส่องด้วย
ทิพยเนตร(ตาทิพย์สามารถมองทะลุเห็นกิเลสได้)
ทรงทราบเหตุที่พระเจ้าพาราณสีกระท�ำกรรมชั่ว
หยาบนัก ท�ำให้นางสุชาดาผู้สมบูรณ์ด้วยศีลต้อง
ทุกข์ยากล�ำบาก
จึงเสด็จจากเทวโลก(โลกของคนจิตใจสูง) ใน
ทันใดนั้น แล้วทรงใช้ฤทธานุภาพของพระองค์
บันดาลให้พระเจ้าพาราณสีผู้เลวทราม สับเปลี่ยน
ตัวไปนอนอยู่แทนที่บุตรคหบดี ส่วนบุตรคหบดีก็
ให้ทรงเครือ่ งพร้อมสรรพเยีย่ งพระราชา  แล้วสลับ
กันให้ประทับนั่งอยู่บนคอช้าง
ช่วงจังหวะนั้นเอง เพชฌฆาตก็เงี้อดาบขึ้น
ฟันฉับลงไป   พระเศียรของพระเจ้าพาราณสีก็
ขาดกระเด็นในทันที แล้วท้าวสักกะจอมเทพก็ทรง
แสดงพระกายของพระองค์ ใ ห้ ป รากฏ  ทรง
ประกาศความจริงแก่ชาวพระนครทั้งปวง ทรงให้
ประชาชนเห็นชอบที่จะกระท�ำราชาภิเษกแก่บุตร
คหบดี และแต่งตั้งนางสุชาดาเป็นอัครมเหสี
เหล่าอ�ำมาตย์ พราหมณ์ และคหบดีทั้งหลาย
ต่างก็เห็นชอบด้วย ล้วนชื่นชมยินดีว่า
“พระราชาอธรรมสิ้นพระชนม์แล้ว บัดนี้
พวกเราจะได้พระราชาทีท่ รงธรรม ซึง่ ท้าวสักกะ
ทรงประทานมา”
ท้าวสักกะทรงเห็นประชาชนทั้งมวลพากันพึง
พอใจ จึงทรงตัดเตือนแก่บุตรคหบดีว่า
“ดูก่อนมหาราช   นับแต่นี้ไป ขอให้ท่าน
ครองราชย์โดยธรรมเถิด อย่าเป็นอธรรมิกราช
(พระราชาผูไ้ ม่ตงั้ อยูใ่ นธรรม)เลย เพราะจะท�ำให้
ฝนตกในเวลาที่ไม่ควรตก   แต่เวลาที่ควรตกกลับ
ไม่ตก
พระราชาผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมนั้น ย่อมต้องจุติ
(ตกร่วง)จากฐานะคือสวรรค์ (สภาวะสุขของผู้มี
จิตใจสูง)
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พระราชาผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมนั้น ใช่ว่าจะได้รับ
ความทุกข์ยากเข็ญ ด้วยเหตุเพียงประมาณเท่านี้ก็
หาไม่ ยังจะต้องเร่าร้อนใจอีกมากนัก”
ประทานโอวาทแล้ ว ท้ า วสั ก กะจอมเทพก็
เสด็จกสับคืนสู่เทวสถาน(ที่อยู่ของคนที่มีจิตใจสูง)
ของพระองค์ ส่วนพระราชาองค์ใหม่ก็ได้ครอง
ราชสมบัติโดยธรรม ทรงบ�ำเพ็ญทางสู่สวรรค์ให้
บริบูรณ์ตลอดไป
..................
พระศาสดาตรัสชาดกนี้จบแล้ว ทรงเฉลย
“พระเจ้าพาราณสีผไู้ ม่ตงั้ อยูใ่ นธรรมนัน้ ได้
มาเป็นพระเทวทัตในบัดนี้ ท้าวสักกะจอมเทพ
ได้มาเป็นพระอนุรุทธนั่นเอง นางสุชาดาได้มา
เป็นพระนางพิมพา ส่วนบุตรคหบดีนั้นก็คือเรา
ตถาคตในบัดนี้”
(พระไตรปิฎกเล่ม  ๒๗  ข้อ ๒๓๗
อรรถกถาแป™ลเล่ม ๕๗ หน้า ๒๓๙)

สนับสนุน “เราคิดอะไร”
กลุ่มจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

ตัวชี้วัด
การศึกษาที่ผิดพลาดก็คือ
สังคมเดือดร้อนมากขึ้น
• ดร.ใจเพชร

กล้าจน (หมอเขียว)

    18 เมษายน 2559

• นายหนุนดี

• นายหนุนดี

“นี่คือ...ค�ำตอบ ‘ประชามติ’?”

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

เป็น......
“ถ้าผมอยู่ไม่เป็นสุข ใครก็อย่าหวังว่าจะได้อยู่
เป็นสุข”!?
เพื่ อ นที่ ล อนดอนโทร.มา BBC วิ เ คราะห์
สถานการณ์สนั้ ๆ สวนควันระเบิดขณะยังไม่ทนั จาง
ฟันธงว่าถึงเป็นพืน้ ทีภ่ าคใต้ แต่น.ี่ ... “ไม่ใช่กลุม่ โจร
ก่อการร้าย ๓ จังหวัดใต้”!
ส�ำนักข่าวทั่วโลก ก็ฟันธง...
“นีไ่ ม่ใช่และไม่เกีย่ ว กลุม่ ก่อการร้ายมุสลิม-ไอซิส”!
ในเมือ่ ไม่ใช่ฝมี อื โจรแยกดินแดนและไอซิส แล้ว
กลุ่ม-แก๊ง “ก่อการดี” รายไหน เป็นผู้ลงมือ?
ย้อนกลับไป ๑๖ สิงหา ๕๘ หลังปั่นเทิดพระ
เกียรติ “ไบก์ ฟอร์ มัม”
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ •
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รุ่งขึ้น ๑๗ สิงหา
ระเบิดราชประสงค์ ฝีมือแก๊งต่างชาติผสมใน
ชาติที่ซุกอยู่ย่าน “มีนบุรี”!
และครั้งนี้ ๗ สิงหา ๕๙ ท�ำประชามติ
ผล...ด้ ว ยเสี ย งกว่ า ๖๐% เห็ น ชอบร่ า ง
รัฐธรรมนูญ และเห็นชอบ ๕ ปีแรก ให้มี ๒๕๐
ส.ว.จากสรรหา ร่วม ส.ส.เป็นรัฐสภา โหวตเลือก
นายกฯ ได้
หัวค�ำ 
่ ๖ สิงหา “สถานการณ์น�ำ” ที่นราธิวาส
“สุไหงโก-ลก -ระแงะ-รือเสาะ-แว้ง-ยี่งอตากใบ-เจาะไอร้อง-จะแนะ” ถูกก่อวินาศกรรม
แต่ผลประชามติ ภาคใต้ “ยกภาค” เห็นชอบ
ยกเว้น ๓ จว. “ยะลา-นราฯ-ปัตตานี” พื้นที่
คนการเมือง “กลุ่มหนึ่ง” ควบคุม ไม่เห็นชอบ!
ห่างไปอีก ๓ วัน ถึง ๑๑ สิงหา ตอนกลางวัน
ก็วินาศกรรม ระเบิดที่ตลาดเซ็นเตอร์พอยต์ กลาง
เมืองตรัง
ต่อเนือ่ งใน ๗ จังหวัดใต้ เหมือนจุดประทัดตับ
ช่วง ๑๑ ส.ค. ........
๒๒.๑๕ น. ระเบิดหน้าบาร์เบียร์ หัวหิน
๒๓.๑๐ น. ระเบิดแยกถนนเสละคราม หัวหิน
ต่อเนื่อง ๑๒ ส.ค. .........
๐๒.๐๐ น. ไฟไหม้ “ลีมาร์ทซุปเปอร์ค้าส่ง”
กลาง เมืองตรัง
๐๒.๑๕ น. ไฟไหม้ตลาดนัดบางเนียง ตะกั่วป่า พังงา
๐๓.๑๕ น. ไฟไหม้หอ้ งแถว หน้าหาดอ่าวนาง กระบี่
๐๓.๓๐ น. ไฟไหม้ ร ้ า นจ� ำ หน่ า ยพลาสติ ก
สุราษฎร์ฯ
๐๕.๐๐ น. ไฟไหม้ห้างเทสโก้ โลตัส นครศรีฯ
๐๘.๐๐ น. ระเบิดหน้าสถานีต�ำรวจภูธร ต�ำรวจ น�ำ 
้ สุราษฎร์ฯ
๐๘.๔๑ น. ระเบิดหน้าหาดและป้อมยามหน้า
ป่าตอง ภูเก็ต
๐๙.๐๐ น. ระเบิดหอนาฬิกา อ.หัวหิน
๐๙.๑๐ น. ระเบิดหน้าร้านอาหารตะเกียง
ตะกั่วป่า จ.ภูเก็ต
พล.ต.ดนัย กฤตเมธาวี ผู้บัญชาการศูนย์การ
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ทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี บอกว่า
“......พบว่ามีการวางวัตถุระเบิดล่วงหน้า ๒ วัน
วางในลักษณะเว้นช่วงการระเบิด ตั้งใจให้คล้าย
กับการก่อเหตุในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่การ
ประกอบระเบิดไม่เหมือนกัน”
“นักข่าวสายหลัก” ให้ข้อสังเกตด้วยทึ่ง กรณี
“ระเบิดต่อเนื่อง” ว่า ขณะเหตุเกิดที่หัวหิน ใคร ๆ
ก็ยังไม่ทันจับต้นสายปลายเหตุ
แต่ “โจนาธาน เฮด” ผู้สื่อข่าวบีบีซีคนที่เพิ่ง
ตั้งค�ำถามยัดปากอภิสิทธิ์ไปวันก่อน โผล่ในพื้นที่
เกิดเหตุเหมือนญาณหยั่งรู้ล่วงหน้า รายงานข่าว
ออกไปเป็นฉาก ๆ
แทบจะ “ก่อนระเบิด” ด้วยซ�้ำมั้ง!?
รู้หมด รู้เร็ว รู้ละเอียด กระทั่งว่า ระเบิดซุก
ตรงไหน จุดชนวนระเบิดแบบไหน ตั้งเวลาแต่ละ
จุดห่างกันเท่าไหร่นาที ใครเจ็บ-ใครตาย กี่คน?
เรียกว่าต่างชาติ “บีบซี -ี รอยเตอร์-ซีเอ็นเอ็น”
รู้เร็ว รู้ละเอียด รู้ก่อน ฉับพลัน เหมือนพากย์
เหตุการณ์สด ๆ เป็นฉาก ๆ
ขณะในเมืองไทยยังงงงัน แต่ BBC พาดหน้า
จอ BREAKING NEWS แล้วว่า
THAILAND BOMB ATTACKS
Atleast 3 killed in series of bomb attacks
“โจนาธาน เฮด” คนนี้ ปูมประวัติ มีว่า....
“เคยถูกด�ำเนินคดี ข้อหาหมิน่ สถาบัน กรณีนำ�
ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษของนายจักรภพ เพ็ญแข
ที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ
รวมทัง้ แปลบทเสวนา ‘วีระ-ณัฐวุฒ’ิ สองแกน
น�ำ นปช.ซึง่ เข้าข่ายหมิน่ สถาบัน เป็นภาษาอังกฤษ
ออกเผยแพร่”
ดูไป-ดูมา เหตุครัง้ นี้ ทีเ่ จาะจงวันส�ำคัญ-สถานที่
ส�ำคัญ-หลังเรือ่ งส�ำคัญ จะมาในลีลาราชประสงค์ที่
“นอกชาติ-ผสมในชาติ” หรือเปล่าไม่รู้นะ
เมื่อนึกย้อน มันก็มี “สัญญาณเตือนภัย” อยู่
เหมือนกัน
-๓ สิงหา เว็บไซต์สถานทูตสหรัฐฯ ในไทย
ประกาศ

“ให้ชาวอเมริกันในไทยระมัดระวัง และหลีก
เลี่ยงพื้นที่ที่มีฝูงชนและการชุมนุม”
พร้อมเตือน “บุคคลทัว่ ไป รวมถึงชาวต่างชาติ
อาจถูกควบคุมตัวได้หากวิพากษ์วจิ ารณ์ คสช. หรือ
สถาบันกษัตริย์ในที่สาธารณะ”
-๔ สิงหา รอยเตอร์สัมภาษณ์ “ทักษิณ ชินวัตร”
“ร่างรัฐธรรมนูญทีร่ ฐั บาล คสช.สนับสนุน เป็น
ร่างฯ ฉบับโง่เขลา เป็นเหมือนการสืบทอดอ�ำนาจ
รัฐบาลทหาร และเป็นไปไม่ได้ที่รัฐบาลจากการ
เลือกตัง้ ในอนาคต จะน�ำมาใช้ปกครองประเทศ มัน
เป็นเหมือนฝันร้ายแห่งความย้อนแย้งและสับสน”
-๕ สิงหา นอกจากให้สัมภาษณ์รอยเตอร์แล้ว
ทักษิณให้ “ลูกโอ๊ค” โพสต์ fb ถึงเหตุที่ไม่
รับรางรัฐธรรมนูญไว้ ๖ เหตุผล และ “ลูกโอ๊ค”
ลงท้ายโพสต์ ว่า
สรุปปิดท้าย คุณพ่อผมได้กล่าวไว้ว่า.....
“ไม่ มี ป ระเทศใดในโลกที่ จ ะเห็ น แสงแห่ ง
อนาคตที่ ชั ด เจนได้ หากขาดซึ่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ ที่
เกื้อหนุนให้ประชาชนมีความหวังในชีวิต
และขาดซึ่งรัฐธรรมนูญที่ส่งเสริมศักยภาพ
ในการสร้ า งความเป็ น ไปได้ ใ หม่ ในสั ง คมและ
ระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ ที่สอดคล้องกับนานา
อารยประเทศทั่วโลก”
-๖ สิงหา “ก่อนวันลงประชามติ”
สถานทูตสหรัฐฯ ส่งเจ้าหน้าที่ ๓ คน ไป
สังเกตการณ์ขนั้ ตอนการลงประชามติใน ๓ จังหวัด
นครศรีฯ-พัทลุง-สงขลา
เมื่อสอบถาม “มาจากฝ่ายใดของสถานทูต”
กลับปฏิเสธให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ด้วย
ท่าทียโส
-๗ สิงหา “ประชามติ”
เสี ย งข้ า งมาก ทั้ ง แดง-ทั้ ง ขาว-ทั้ ง เหลื อ ง
มากกว่า ๑๖ ล้านเสียง เห็นชอบ “รัฐธรรมนูญ ฉบับ
โง่เขลา” รวมทั้งค�ำถามพ่วง ประเด็น ๒๕๐ ส.ว.
ทักษิณ “หน้าหัน” ด้วยฉาดเบ้อเร่อ!
-๘ สิงหา “เกล็น เดวีส์” เอกอัครราชทูต
สหรัฐฯ ไปโผล่พังงา

“ขอให้ รั ฐ บาลกลั บ คื น สู ่ ก ารปกครองโดย
รัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งในระบอบ
ประชาธิปไตยโดยเร็วที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้
และหนทางหนึ่งในการกลับคืนสู่การปกครอง
โดยรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้ง
ขอเรียกร้องอย่างยิ่ง ให้รัฐบาลยกเลิกการ
จ�ำกัดเสรีภาพของพลเมือง ซึ่งรวมถึงการจ�ำกัด
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุม
โดยสงบ”
-๙ สิงหา กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ โดย
“เอลิซาเบธ ทรูโด” โฆษก
“สหรัฐฯ ขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าทีข่ องไทยเดิน
หน้าตามขัน้ ตอนเพือ่ ให้ได้รฐั บาลพลเรือนทีม่ าจาก
การเลือกตั้งของประชาชนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้
และเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกข้อจ�ำกัดใน
เรื่องเสรีภาพของพลเรือน รวมถึงเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น และสิทธิในการชุมนุมอย่าง
สันติ ซึง่ ประชาชนไทยจะได้สามารถเปิดการเจรจา
หารือเกี่ยวกับอนาคตทางการเมืองของประเทศ”
และ ๑๒ สิงหา. ...
ท่ามกลางซาก ชีวิต และความตาย จาก
วินาศกรรม เมื่อ “ร่างรัฐธรรมนูญ” ผ่าน อันผิด
ไปจากที่ “บางคน-บางประเทศ” ต้องการให้เป็น
“สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�ำ
ประเทศไทย” โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “U.S.
Embassy Bangkok”
We express our deepest sympathy to all
those affected by the bombings in Thailand.
Our thoughts are with the victims and their
families.
ครับ...เรือ่ งทีเ่ ราคุย “กลางซาก” บนการแอบ
สะใจของใครบางคน-บางพวก ก็ประมาณนี้.
ขอสรุปเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่คุณเปลว สีเงินได้
เขียนมาว่า ถ้าเหตุการณ์ยังไม่สงบ ก็ขอให้เลื่อน
การเลือกตัง้ ออกไป และขอให้คสช .อยูด่ แู ลความ
สงบของคนในชาติต่อไป จนกว่าจะไม่มีเหตุร้ายใด ๆ.
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ •
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• ฟ้าสาง
กราบขอบพระคุณหลวงปู่สมณะโพธิรักษ์
ที่เมตตาให้สัมภาษณ์ในการท�ำวิจัยเรื่อง
“แนวคิดและกระบวนการบริหารระบบ
สาธารณโภคีของชาวอโศก
กรณีศึกษา : หมู่บ้านชุมชนราชธานีอโศก
ต.บุ่งไหม อ.วารินช�ำราบ จ.อุบลราชธานี”
รวมทั้งท่านสมณะ ท่านสิกขมาตุ
ผู้ใหญ่ชาวชุมชน ญาติธรรม
ที่เป็นพลังช่วยผลักดันให้งานวิจัยส�ำเร็จ
สามารถคว้าเกรด ๔.๐๐ มาได้

บทเส้นทางนักศึกษา (๒๓)

“เรียนจบทางโลก แต่ยงั เรียนไม่จบทางธรรม”
ช่วงเดือนที่ผ่านมาเป็นฤดูแห่งการสอบเพื่อ
เข้าสู่รอบสุดท้าย (Final) บนเส้นทางมหาบัณฑิต
ของนักศึกษาปริญญาโทของฉัน หลังจากทีผ่ า่ นการ
ท�ำรายงานวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะมาสอบ
ประมวลความรู้ (Comprehensive) หรือการสอบ
ข้อเขียนพิสดารที่จะมาวัดความรู้ ความสามารถ
ของนักศึกษาในการน�ำหลักวิชาการ ทฤษฎี แนวคิด
และประสบการณ์ในการเรียนต่าง ๆ ทีไ่ ด้รบั ทัง้ หมด
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้หรือไม่ หรือเรียกอีก
อย่างหนึ่งง่าย ๆ ก็คือ สอบเตรียมความรู้ว่าพร้อม
ที่จะเป็นมหาบัณฑิตแล้วหรือยัง
การสอบของคณะรัฐประศาสนศาสตร์จะมี
การสอบ ๓ กลุ่มด้วยกัน สอบอาทิตย์ละกลุ่ม ๓
กลุ่มก็จะสอบ ๓ อาทิตย์ด้วยกัน เมื่อสอบเสร็จ
กลุม่ สุดท้ายฉันจึงมีเวลากลับมาช่วยงานทีภ่ ผู าฟ้าน�ำ้
ห้องเรียนที่ ๓ ซึ่งจะมีการจัดงานวันแม่แห่งชาติ
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•

เราคิดอะไร

เนื่องในโอกาส ๑๒ สิงหาคมพอดี  
โดยรับหน้าทีต่ รวจเรียงความและบทร้อยกรอง
รวมทั้งรูปวาดของน้อง ๆนักเรียนสัมมาสิกขา ทั้ง
ชั้นอนุบาล ประถมจนถึงมัธยมศึกษา ที่น้อง ๆ จะ
ได้แสดงออกถึงความรักและเทิดทูนบูชาแม่
และในวันที่ ๑๒ สิงหาคมก็มีการจัดตลาด
อาริยะถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนาง
เจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ผูเ้ ป็นแม่ของแผ่นดิน
ณ ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัด
เชียงใหม่ ซึง่ ฉันก็ได้มโี อกาสไปร่วมกิจกรรม และได้
ช่วยถ่ายทอดสดบรรยากาศผ่านทาง Facebook
Live ของเพจกองทัพธรรม FP ให้ผู้ชมทางไกลได้
ติดตามรับชมบรรยากาศไปด้วย
ครั้งนี้ได้มีเวลาอยู่นานกว่าทุกครั้งในตลอด
ระยะเวลา ๒ ปีที่ผ่านมา เพราะจบคลาสแล้ว
สอบเสร็จแล้ว รอเพียงการประกาศผลเท่านั้นว่า

จะสอบผ่านได้หรือไม่ จึงได้มีเวลาและโอกาสที่จะ
ได้ช่วยงานผู้ใหญ่มากขึ้น รวมไปถึงงาน “ดูแล
คน” หรื อ การเป็ น “แม่ ไ ก่ ” นั่ น เอง ซึ่ ง เป็ น
งานหลักของชาวภูผาฟ้าน�้ำที่จะฝึกฝนให้แต่ละ
คนได้เรียนรู้จิตวิญญาณของตนเอง รวมไปถึง
เรียนรู้ที่จะเข้าไปในกล่องในวิญญาณของเด็ก ๆ
เหมือนที่ครูบาอาจารย์ได้สอนฉันว่าการฝึกเป็น
แม่ไก่ก็เพื่อรู้เราเพื่อรู้เขา รู้เขาเพื่อรู้เรา และช่วย
เขานัน่ เอง เด็ก ๆ แต่ละคนทีเ่ ป็นดัง่ กระจกเงาทีจ่ ะ
สะท้อนกิเลสที่มีอยู่ในตัวเราแต่ละคนให้ได้ส�ำรอก
ออกมา เพื่อจะได้ก�ำจัดกิเลสเหล่านั้นนั่นเอง
การมาฝึกเป็นแม่ไก่ก็เพื่อจะได้ฝึกขัดเกลา
กิเลสที่อยากได้ดั่งใจ ฝึกเป็นคนไม่ตั้งภพ ไม่ท�ำ
อะไรตามภพ แต่จะท�ำอะไรตามหมู่กลุ่ม ท�ำอะไรที่
เป็นประโยชน์สว่ นรวม ฉันได้รบั ประโยชน์มากมาย
จากการฝึกเป็นแม่ไก่ที่แทบจะอยู่ด้วยกันตลอด
๒๔ ชั่วโมง ฝึกเป็นผู้ฟังที่ดีของเด็ก ๆ และคอย
สังเกตถึงภพของน้อง ๆ แต่ละคน เด็ก ๆ ก็จะมี
หลากหลายจริต หลายนิสัย แต่เราจะฝึกเป็นผู้
บริการเค้าได้อย่างไร โดยทีจ่ ะไม่ทำ� ตัวเป็นผูจ้ ดั การ
ที่จะให้น้อง ๆ มาท�ำนู่นท�ำนี่ตามใจเรา นี่แหละเป็น
โจทย์ใหญ่ทที่ า้ ทายกิเลสของแม่ไก่เลยทีเดียว ทีจ่ ะ
ไม่ท�ำอะไรตามใจตัวเอง แต่จะเป็นเสมือนผู้ดูแล
คุม้ ครองภัย และคอยให้สมั มาทิฐแิ ก่เขาภายใต้เส้น
ด้ายสายศีลของโรงเรียนสัมมาสิกขา
การดูแลคนท�ำให้ฉันได้ “เห็นทุกข์” มากขึ้น
แต่กลับ “ทุกข์” น้อยลง เพราะการอยู่กับคนได้
ช่วยขุดคุย้ อาสวะอนุสยั ของเราออกมา กิเลสอะไร
ที่ยังนอนเนื่องอยู่ในจิต ก็จะค่อย ๆ ถูกกระทุ้งออก
มาเพือ่ ให้เราได้ลา้ ง ได้ทำ� ความสะอาดจิตวิญญาณ
ให้ใสสะอาดยิ่งขึ้น เป็นผู้มีความเบาแห่งภาระของ
กิเลสยิ่งขึ้น ๆ ยิ่งฉันได้พยายามฝึกฝนตนเองที่จะ
ล้างภพ ล้างอัตตา ล้างโลกธรรมไม่ทำ� อะไรตามใจ
ตัวเองแต่ท�ำอะไรตามที่หมู่กลุ่มขาดแรงงาน ก็
ท�ำให้ฉันได้ขยับเข้าถึงความเบา ความสบายที่ได้
“เห็นทุกข์” มากขึ้น แต่เรากลับ “ทุกข์” น้อยลง
ซึ่งเป็นความอัศจรรย์ของธรรมะโดยแท้

และด้วยอานิสงส์ของบุญน�ำพาทีไ่ ด้ฝกึ ฝนเป็น
ผู้ไม่เอาแต่ใจตน บวกกับความเพียรพยายามที่
ขยันขันแข็ง สูก้ บั กิเลสทีข่ เี้ กียจในการอ่านหนังสือ
ขี้เกียจขวนขวายในการเรียนมาอย่างโชกโชน ก็
ส่งผลให้ฉันสามารถสอบผ่านการสอบข้อเขียน
พิสดาร (Comprehensive) ได้ในการสอบครั้ง
แรก ส่ ง ผลให้ ฉั น ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาโท
อย่างสมบูรณ์ หลังจากร�่ำเรียนมาเป็นเวลา ๒ ปี
ตามหลักสูตร จากจ�ำนวนนักศึกษาปริญญาโทใน
หลักสูตรเดียวกันจ�ำนวน ๑๔๑ คน แต่สอบผ่านใน
รอบนี้เพียง ๕๐ คนเท่านั้น
ต้องขอกราบขอบพระคุณหลวงปู่สมณะโพธิรักษ์
ที่เมตตาให้สัมภาษณ์ในการท�ำวิจัยเรื่อง “แนวคิด
และกระบวนการบริหารระบบสาธารณโภคีของ
ชาวอโศก กรณีศกึ ษา : หมูบ่ า้ นชุมชนราชธานีอโศก
ต.บุง่ ไหม อ.วารินช�ำราบ จ.อุบลราชธานี” รวมทัง้
ท่ า นสมณะ ท่ า นสิ ก ขมาตุ ผู ้ ใ หญ่ ช าวชุ ม ชน
ญาติธรรมอีกหลายท่านที่เป็นแรงพลังช่วยผลัก
ดันให้งานวิจัยนี้ได้สามารถส�ำเร็จออกมาได้ ซึ่งฉัน
สามารถคว้าเกรด ๔.๐๐ มาได้เฉพาะผลงานวิจัย
ครัง้ นี้ ถือเป็นตัวจบของปริญญาโท ด้วยความเพียร
และงานวิ จั ย ชิ้ น นี้ ยั ง ได้ เ ป็ น ตั ว แทนในการพรี
เซนต์อีกด้วย ถือเป็นความภาคภูมิใจน้อย ๆ ที่ลูก
หลานพญาแร้งตัวนี้ได้น�ำค�ำสอนของหลวงปู่อัน
เป็นแนวทางของพุทธศาสนาไปเผยแพร่ในวงการ
การศึกษาให้ขยายกว้างไกลต่อได้แม้เล็กแม้น้อย
บนเส้ น ทางนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโทได้ ป ระสบ
ความส� ำ เร็ จ แล้ ว เหลื อ เพี ย งเข้ า สู ่ พิ ธีรั บ มอบ
ปริญญามหาบัณฑิตในเดือนมกราคม ปี ๒๕๖๐ ก็
จะส�ำเร็จเป็นมหาบัณฑิตโดยสมบูรณ์ แต่บนเส้น
ทางธรรมนัน้ เรายังคงต้องพากเพียรเรียนศึกษาต่อ
ไปอีกไม่มกี ำ� หนด ท�ำมากก็ได้มาก ท�ำน้อยก็ได้นอ้ ย
มีแต่ผู้มุ่งมั่น เอาจริงเอาจังเท่านั้นจึงจะสามารถ
ส�ำเร็จการศึกษาบนเส้นทางธรรมสายนี้ได้ และ
ฉันก็จะขอเป็นผู้ที่ฝึกฝนความเพียรเรียนรู้ศึกษา
บนเส้นทางสายนี้ตลอดไป...
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ •
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ค
นดีคนชั่ว อย่าโทษกรรมเก่ากันมากนัก
เพราะจะท�ำให้เราดูดาย เฉื่อยชา ละเลยที่จะ

ทางธรรม โฆษณาชวนเชื่อ
เอาสวรรค์มาล่อ
มาเป็นเหยื่อตกปลา...

โป้ง..รวย
เส้นทางสู่สวรรค์

แก้ปัญหา
ทบทวนได้ให้เป็นอุทาหรณ์ ให้เป็นอนุสติ
แต่ “กรรมใหม่” พลังงานย่อมสดกว่าอานุภาพ
ยิง่ ใหญ่กว่า น่าจะมุง่ ค้นคว้าหาแนวทาง หาวิธกี าร
นิทานนกแขกเต้า ก็น่าจะเป็นบทเรียนสอน
น้อง เมือ่ ตัวหนึง่ ตกในดงโจร นิสยั ก็หยาบคายชัว่ ร้าย
อีกตัวพลัดเข้าอาศรมฤๅษี นิสัยก็อ่อนโยน
มีเมตตา

ผีกินเมือง-พระกินโยม

“สิ่งแวดล้อม” สร้างยีนส์ใหม่ได้ สร้างนิสัย
ใหม่ได้ สร้างพฤติกรรมใหม่ได้
เลวแค่ไหน สิ่งแวดล้อมดี ๆ ก็ขัดเกลาได้ให้ดี
ขึ้น ไม่ก็ควบคุม “ความร้าย” มิให้ก�ำเริบ
แต่ดีแค่ไหน สิ่งแวดล้อมแย่ ๆ ก็ถล่มความดี
มิให้เงยหน้าได้เช่นกัน
“ทฤษฎี แผลเล็ก-แผลใหญ่” คืออย่างไร
“แผลเล็ก” เขี่ยบ่อย ๆ ก็อักเสบ อาจลามเป็น
แผลร้ายถึงขั้นเสียชีวิต !
“แผลใหญ่” คอยดูแล คอยควบคุม ใส่ยาบ่อย ๆ
แผลใกล้ตายก็อาจรอดฟื้นคืนชีวิต !
เพราะเหตุนี้ กะเทยตุ๊ดเกย์ ทั้งหลาย เขาถึง
แผ่กิ่งก้าน งอกงามไพบูลย์ งามขนาดนี้ !
“แล้วจะเริ่มที่ใครก่อน ที่ไหนดี ?”
ช่างเป็นค�ำถามที่ขมขื่น อุบาทว์แท้ !
แต่ตงั้ ไว้เป็นโจทย์ โอกาสแก้ไขย่อมมีทางเสมอ
หากเราติดกระดุมเม็ดแรกถูก โอกาสของเม็ด
ต่อไปก็ย่อมไม่หลงทาง !
“ท�ำไมเขาถึงคิดดี ๆ กันไม่เป็น ?”
“ทักษะความคิด” ต้องฝึกฝน
“คิดให้เป็น - คิดให้ถกู ต้อง” ส�ำคัญทีก่ ารเรียนรู้
ในบางประเทศเขาบอกเลย เด็กของเขาต้องเรียน

วิชาปรัชญาตั้งแต่ชั้นประถม !
มองไปทางโลก ทะเลาะกันใหญ่โต รัฐธรรมนูญ
ไม่เอา  รัฐธรรมนูญไม่เอา !
ประชาธิปไตยแท้ต้องประชาชนเลือกเท่านั้น
ลืมไปหมดสิ้น ก็ครั้งที่แล้ว คนที่ประชาชน
เลือก ๑๐๐% เขารวมหัวกันหักดิบทุกเรื่อง
คนไทยจึงซาบซึ้ง “เผด็จการประชาธิปไตย”
มองไปทางธรรม โฆษณาชวนเชือ่ เอาสวรรค์
มาล่อ มาเป็นเหยือ่ ตกปลา... เขาเรียกขายสวรรค์
สร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงโน้นตรงนี้ วุ่นวายจริง
หนอ ทั้งหลวงพ่อ ทั้งเทพเจ้า มีเต็มวัด
ขอบารมีทา่ นซิ ชีวติ จะได้โชคดี... เอ้า ! บริจาค
กันเยอะๆ เขาเรียกขายความโชคดี
...เสียงระฆัง...หง่างเหง่ง...วังเวงแว่ว ชะเง้อ
แล...ชะแง้หา... มีแต่ความวังเวง เย็นยะเยือก !
หมดสิ้ น ที่ พึ่ ง ทั้ ง ทางโลกและทางธรรม
ประชาชนคนไทย กูหมดตัวจริง ๆ !
ถูกปอกลอก ถูกหลอก ถูกอ�ำทั้งปีทั้งชาติ !
ร�ำพันมายืดยาว มาคุยเรือ่ งวิชาการประเทือง
ปัญญากันดีกว่า
เช็ดน�้ำตาเสียเถิด เปิดกะโหลก เปิดสมอง รับ
ความรู้ ใหม่ ๆ กันดีกว่า

เชิญนะจ๊ะ

เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ !
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น�ำ้ ตาหยดต่อไป มิใช่เสียใจ แต่มเี พือ่ ล้างลูกตา
...เท่ซะไม่มี !
“ผีสร้างพระพรหม” เป็นความรู้ที่น่าสนใจ
ท�ำไมผีจึงสร้างพระพรหมได้  โปรดอดใจรอ
ผีรา้ ยทีก่ นิ ลึก กินตับกินไส้มี ๔ ตัว ดังนี้ เปรตเดรัจฉาน-อสุรกาย-สัตว์นรก
มี ๔ ตัว บูรณาการแข็งเป๊ก หล่อหลอมมนุษย์
เรา จนหมดสิ้นซึ่งปัญญา !
ชีวิตมีแต่ระทมทุกข์
ตกอยู่ในวังวนแห่งความเห็นแก่ตัว
คิดแต่เรื่องตัวเอง ผลประโยชน์ตัวเอง
๑.) เปรต ภาพที่วาด...ตัวสูง ท้องป่องปากเท่ารู
เข็มเพื่อจะบอกว่า กินจุ แต่เติมอาหารได้ทีละนิด ๆ
คิดไม่ออกว่าทรมานแค่ไหน ให้ลองกินข้าวที
ละเม็ด แทบจะบ้าตาย หิวก็ไม่หายสักที
เปรต คือตัวตนแห่งความโลภ ที่อยากได้ อยากมี - อยากเป็น
แต่จะสักกี่คนได้สมหวัง ?
ถึงจะสมหวังก็หิวใหม่ ๆ ๆ อยู่รำ�่ ไป เบื่อความ
สมหวังเมื่อไหร่ ท่านเป็นอาริยบุคคลแน่นอน
แต่เบื่อความไม่สมหวัง ท่านก็มนุษย์ปุถุชนธรรมดา !
๒) เดรัจฉาน ภาพที่วาดคือสัตว์ที่เดินไปตาม
พื้นดิน กระดูกสันหลังขนานกับโลก
เป็นวัฏสงสาร วนเวียนเช่นนี้ ๆ ตลอดไป
เดรัจฉานคือ อวิชชา-ความไม่รู้
ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับชีวิต เกิดมาท�ำไม...ไม่รู้ ! ความดี ความชั่ว ... ไม่รู้ ! ถูก-ผิด...ไม่รู้ ! ไม่รู้...ไม่ศึกษา...ก็ยิ่งไม่รู้
โคตรโง่สุด ๆ เลยนะตัวเอง
อยากรู้ต้องเปิดใจ...ปรโตโฆสะ
นี่แหละกุญแจส�ำคัญที่จะไขชีวิตพบค�ำตอบ
แต่สัตว์เดรัจฉานฟังใครซะที่ไหน แถมนึกว่า
ตัวเองฉลาด
ทัง้ ๆ ทีถ่ กู สนตะพายตลอดชีวติ !...โธ่ ไอ้ควาย !
ความเป็นเปรต - เดรัจฉาน ก่อเกิดผลผลิต
ตามมาที่หลีกเลี่ยงไม่พ้น คือผีร้ายอีก ๒ ตัว
๓) อสุรกาย เป็นความอ่อนแอ ขีข้ ลาด ขีก้ ลัว ไม่กล้า ไม่สู้
ภาพอสุรกาย คือ การซ่อนตัวอยู่ในความมืด
ไม่อาจหาญ
หาก “ปัญญาคืออาวุธ”

อสุรกายถ้าตั้งใจเรียนรู้ ก็เอาชนะได้
๔) สัตว์นรก ภาพที่วาดคือ ร้องโหยหวน อยู่
ในกระทะเหล็กที่เดือดพล่าน มีไฟร้อนแรงลุกโชน
อยู่รอบ ๆ กระทะ
สุดจะทุกข์ ! ทุกข์สุด ๆ !
ทุกข์นั้นใครท�ำให้...กูเอง !
ความไม่ รู ้ จั ก ตั ว เองที่ แ ท้ ท� ำ ให้ อ ยากได้ อยากมี-อยากเป็น-อยากเป็น
เมื่อสมหวังก็เป็นเทพ รังสีสดใส
เมื่อผ่านไปสักพักก็หิวใหม่ วนเวียนอยู่เช่นนี้ไม่จบสิ้น
สัตว์นรกยังหมายถึง การมองโลกในแง่ร้าย
มองคนอื่นเป็นศัตรู
ไม่มีความหวังดี มีแต่การจับผิด
วัน ๆ ไม่ท�ำอะไร หาเรื่องเสพ หาเรื่องบริโภค คอยเกาะ
กระแสสังคม มีอะไรใหม่ เราต้องอัพเดท ทันสมัยเสมอ
วัน ๆ ไม่ทำ� อะไร คอยติคน ติฝนติฟา้ ไม่เหน็ด
ไม่เหนื่อย ดุจนักบวชท่องบ่นมนตรา !
วัน ๆ ไม่ท�ำอะไร คิดร้ายคนอื่นไม่พอมือ ยัง
เพิ่มกิจกรรม คิดร้ายตัวเอง ด่าตัวเอง ไม่หยุดไม่หย่อน
วัน ๆ ไม่ทำ� อะไร หาเรือ่ งให้ตวั เองท้อแท้ หมดก�ำลังใจ
เรื่องอย่างนี้... สัตว์นรกเขาถนัดนัก
ปรากฏการณ์แผ่กรงเล็บของ ๔ จตุรมาร
สร้างพลังสะเทือน หวั่นไหว ๘๔,๐๐๐ โลกธาตุ !
๔  มารร้าย ยืน่ พลังจับมือกัน สร้างอสูรตัวเล็ก
ตัวน้อยอีกมากมาย
อสูรเหล่านี้โผล่เกิดบนโลกมนุษย์
เริ่มปรุงแต่งสรรสร้าง
ร่ายมนตร์มายาให้โลกมนุษย์เคลิบเคลิ้ม
กินอยู่หลับนอนเป็นไปตามบัญชาของมัน
อสูรเหล่านี้ มนุษย์กลับส�ำคัญว่าเป็น “เทพ”
พร้อมเชื่อฟัง พร้อมท�ำตามค�ำสั่ง
นี่แหละ พระพรหมที่สร้างจาก ๔ มารร้าย
จะกินจะอยู่ ละเอียด ละเลียดซะไม่มี แล้วก็
ยกย่องกันใหญ่โต ชื่นชมว่า “มีรสนิยม”
๔ มารฟ้า ปล่อยมนตราแทรกอยู่ในตัว
มนุษย์
จ�ำเป็นต้องค้นหาและฆ่าทิ้ง เพื่อความสุข
เย็นของชีวิต !
วันนี้ คุณเห็นหรือยัง “ผีในร่างคน !”
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๔ กันยายน ๒๕๕๙

•
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ค�ำว่า “กาย”ในความเป็น“พุทธ”นั้นมี
นัยส�ำคัญยิง่ ซึง่ ทุกวันนีช้ าวพุทธได้เข้าใจผิด
เพี้ยนไปมากแล้ว กระทั่งไม่สามารถบรรลุ
ธรรมของพุทธได้ ก็เพราะ“มิจฉาทิฏฐิ”ในค�ำ
ว่า“กาย”นี่เอง จึงพิจารณา“กายในกาย”ผิด
ไปจริงๆ ก็ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง“ปรมัตถธรรม”ได้
เพราะ“มิจฉาทิฏฐิ”ที่เข้าใจ ว่า “กาย”
คือ “ภายนอก”เท่านั้น จึงหลงผิดไปก�ำหนด
หมาย (สัญญา) เอาแต่“อาการ”ดินน�ำ้ ไฟลมแค่
นัน้ เอง จะเพ่ง“กายังคะ”ก็ดี ก็เพ่งอยูแ่ ค่“ดิน
น�ำ้ ไฟลม”ทีเ่ ป็นร่างภายนอก แม้จะเพ่ง“กาย
คตาสติ”ก็ดี ก็เพ่งแต่อาการ“ดินน�ำ้ ไฟลม” ที่
เคลื่อนไหวภายนอก จะ“กายานุปัสสนา”ก็
เพ่งแต่“ดินน�ำ้ ไฟลม”ภายนอกกันเท่านั้น
พอท�ำให้ความเคลือ่ นไหวภายนอกนิง่
หยุดสนิทได้ก็หลงผิดว่า ส�ำเร็จแล้วนี้แหละ
คือ “กายปัสสัทธิ ( กายสงบ) ซึ่ง“ผิดถนัด”เลย
นั่นคือ มิจฉาทิฏฐิแล้วก็พาซือ่ หลงผิด
ว่า ปฏิบัติให้ เป็นผล“กายปัสสัทธิ” ได้แล้ว
นั้นคือ จัดการกับ“อาการเคลื่อนไหวของ
กายกรรม หรือวจีกรรม”อันเป็นภายนอก ให้
ไม่รุนแรง ให้สุภาพ ให้เรียบร้อย ให้สงบ ให้
ไม่เกะกะเกเร ให้ ไม่ ไปท�ำ“อกุศลกรรมทาง
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กาย-ทางวาจา”ใดๆ หรือให้การเคลื่อนไหว
ของกาย-ของวาจา ช้าลง เฉื่อยลง เบาลง
เงียบลง นิ่งลง หยุดสนิท ก็ได้แค่“ภายนอก”
ก็ถือว่า นี่คือ “กายปัส สัทธิ ” แล้วจบ
“กายปัสสัทธิ”ไม่ ได้หมายเอาที่“กาย
กรรม-วจีกรรม”เท่านั้นเป็นส�ำคัญเลย แต่
หมายเอา “ธรรมะ ๒”อันคือ “กาย”หรือ“องค์
ประชุ ม ของรู ป กั บ นาม”ต่ า งหากให้ “ สงบ
ระงับ” ซึ่งเป็นความสงบระงับของธรรมะ ๒
นัน่ คือ “กาย” มีรปู กับ นามมัน“สังขาร”
กันอยู่ หรือคือ “ธรรมะ ๒”มัน“สังขาร”กัน
อยู่ เราก็ต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“สังขาร”ที่มี
“วิญญาณ”เป็นปัจจัยให้เกิด“สังขาร” เราก็
ต้องเรีย นรู้ “ วิญญาณ”อันเป็นปัจจัยส�ำคัญ
หัวหน้าของ“สังขาร” วิญญาณ ก็คือ“นาม”
การจะรู ้ จั ก “สั ง ขาร”ได้ ก็ ต ้ อ งเรี ย นรู ้
จากปัจจัยของ“สังขาร”คือ “นามรูป”
“นามรูป”ก็คือ “นาม”และ“รูป”
“นามรู ป ”นี้ แ หละคื อ องค์ ป ระกอบ
ของ“วิญญาณ” ซึ่งก็คือ “กาย”หรือ“ธรรมะ
๒”ที่ปรุงแต่งกันอยู่ หรือที่“สังขาร”กันอยู่
ตามหลักปฏิจจสมุปบาท พระพุทธเจ้า
ตรัสสอนว่า เพราะเรามี“ความไม่ รู้ ” (อวิชชา)
เป็นปัจจัยให้เกิด “สังขาร”
“สังขาร”คือ การปรุงแต่งกันอยู่ ก็ตอ้ ง

เรียนรู้“สังขาร”ศึกษาจาก“ธรรมะ ๒” ซึ่ง
“สังขาร”ที่ ไม่สงบระงับ เพราะมี“กิเลส”ร่วม
ปรุงแต่งอยู่ ใน“ธรรมะ ๒”
“ธรรมะ ๒”ก็คอื “รูปกับนาม”หรือ“กาย”
นัน่ คือ ต้องเรียนรู้ “ กิเลสในกาย” ขัน้ ต้น
ก็“กิเลส”ของ“กายภายนอก” ก�ำจัดก่อนให้ได้
“กาย”จึงจะสงบ เรียกว่า“กายปัสสัทธิ”
“กายปัสสัทธิ”นั้นคือ “การสงบระงับ
ของกาย” ซึ่งต้องจัดการที่“กายสังขาร” ให้
สงบระงับลง ที่ต้องปฏิบัติให้ “ ปัสสัมภยัง
กายสังขารัง”คือ ให้“กายสงบระงับ”
แต่ถ้ายังเข้าใจความเป็น“กาย”ยังไม่
สัมมาทิฏฐิ พอบอกว่า “ท�ำความสงบให้
กาย”ก็ไปท�ำที“่ ร่าง”ภายนอก หรืออย่างเก่งก็
ท�ำให้“กายกรรม”หรือ“วจีกรรม”เท่านั้นสงบ
ระงับลง แล้วจบ นั่นแหละคือ“มิจฉาทิฏฐิ”
ซึง่ “ผิดถนัด”ดังกล่าวแล้ว เพราะ“กาย”
จะ“ปัสสัทธิ”(สงบ)อย่างสัมมาทิฏฐินั้น ไม่ ใช่
หมายเอา “อาการเคลื่อนไหวของกายกรรม
หรือวจีกรรม”อันเป็นภายนอก ให้สุภาพ ให้
สงบให้เรียบร้อย ให้ไม่รุนแรง ให้ไม่ไปท�ำ
“อกุศลกรรม”ใดๆ นี่คือ สุดจบเป้าหมาย
เพราะ“กาย”นั้นคือ “รูปกับนาม” ที่ผู้
ปฏิบัติต้อง“จัดการหรือปรุงแต่ง”(อภิสังขาร)ที่
ส�ำคัญนั้นจะต้อง“ท�ำใจในใจ”(มนสิกโรติ )ให้กิเลส

ลดลงให้ได้ “กาย”จึงจะเป็น“กายปัสสัทธิ”
ซึ่งคนผู้มี“กายปัสสัทธิ” ได้แล้วจริงนั้น
กรรมกิริยาจะแคล่วคล่อง สามารถมี“กาย
กรรม-วจีกรรม”แรงและเร็วอย่างไรก็ได้ เท่าที่
“กายกรรม-วจีกรรม”นัน้ จะมีประโยชน์ หรือ
สมควรแก่งานนั้นๆ ในกาละนั้นๆ ถูก..แง่นี้
ใช่..“กายปัสสัทธิ”คือ “การสงบระงับ
ของกาย”จึงไม่ได้หมายความว่า “กายกรรมวจีกรรม”เคลื่อนไหวแรงไม่ ได้ หรือเร็วไม่ ได้
“กายปัสสัทธิ”นั้นคือ “รูป”กับ“นาม”
ท�ำงานปรุงแต่งกันอยู่ แต่มัน“สงบ” เพราะ
ไม่มี“กิเลส”ปรุงแต่งร่วมด้วยแล้ว มันจึงไม่
ทุกข์ ไม่เดือดร้อน ไม่วุ่นวาย ไม่ร้ายไม่เลว
“ความสงบ”คืออย่างนี้
“ความสงบ”แบบโลกุตระไม่ใช่หมาย
ความว่า “กายกรรม”ก็นงิ่ ๆ “วจีกรรม”ก็นงิ่ ๆ
“กายปัสสัทธิ” หรือ“ความสงบของ
กาย”จึงหมายถึง“ความเป็นกายไม่มีกิเลส
ท�ำความวุน่ วายในกาย” (“กาย”คือ“ธรรมะ ๒”)
อย่างนี้ต่างหากคือ ความเป็น“กาย
สุจิ” กายสะอาดจากกิเ ลส “กายปัสสัทธิ”
กายสงบอย่างวิเศษ กายวิเวก-จิตวิเวก-อุปธิ
วิเวก อันเป็นโลกุตรธรรม เป็น“ความสงบ
ของอาริยะ” มิใช่ “โลกียะ”ของปุถุชน
ก�ำหนดหมายกันให้ดี ให้ถูกๆตรงๆ
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เป็นสัมมาทิฏฐิให้ได้
“กายปัสสัทธิ-กายวิเวก”นี้จึงสามารถ
ท�ำงานท�ำการทั้งการเคลื่อนไหวของ“กาย
กรรม-วจีกรรม-มโนกรรม”อยู่อย่างแคล่ว
คล่องว่องไว เป็น“กายปาคุญญตา” เพราะ
มี “จิต”เป็น“มุทุตา” นั่นคือ จิตที่แววไวทั้ง
ปัญญา และจิตที่ปรับตัวได้ไวเร็วทั้งเจโต
ไม่ ดอื้ ไม่กระด้าง ไม่เฉือ่ ย ไม่หนืด (กายมุทุตา)
การงานทีก่ ระท�ำของ“ธรรมะ ๒”นัน้ จึง
เป็นการงานทีค่ วรทีส่ ดุ เหมาะสมทีส่ ดุ เรียก
ว่า “กายกัมมัญญตา”(องค์รวมของงานทีเ่ หมาะสุด)
ชาวพุทธทุกวันนี้จึงไม่สามารถบรรลุ
ธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างเป็น“สัมมาผล”
ก็ได้แค่“มิจฉาผล”เท่านั้น แล้วหลงผิดกันว่า
ท่านผู้นั้นเป็นอรหันต์ เป็นอริยะกันไป ผิด
หมด เห็นมั้ย? จึงเป็นเรื่องที่ต้องท�ำความรู้
กันให้แจ้ง ถึง “ความจริง”ที่จริงกันให้ ถ้วนๆ
เพราะก�ำหนดหมายส�ำคัญ“กาย”ผิดไป
ดังว่ า นี้ จึงพิ จารณา“กาย”ไม่ ถู ก ครบตาม
ธรรมของพระพุ ท ธเจ้าแน่ มัวไปพิจารณา
กัน ว่ า “กาย”นัน้ เป็นแค่“ธาตุดินน�้ำลมไฟ”
( มหาภู ต ๔) ภายนอก (พหิ ท ธา) เท่านัน
้ ว่าเป็ น
แค่ “สรีระ” จึงได้เรียนรู้กันแต่ “กาย”ภายนอก
เท่านั้น ก็ได้ รู้ และได้ เรียนส�ำคัญมั่นหมาย
กันแต่“กายนอกกาย”(องค์ประชุมของ“รูป“ที่เป็น
ภายนอก ) ซึ่งอย่างเก่งสุด-ดีสุดก็ได้“ฝึกใจ”ไป
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ควบคุม“กายนอกกาย”คือ“กายวิญญัติ-วจี
วิญญัต”ิ ให้เป็น“สุจริตกาย-สุจริตวาจา”เท่านัน้
ก็ได้“กายสุจริต-วจีสุริต”ตาม“สมมุติ
สัจจะ”ที่กำ� หนดกันในสังคมนั้นๆเท่านั้นเอง
ว่าอย่างไรที่สังคมนั้น“สมมุติสัจจะ”กันว่า
“ดี” ว่า“ผิด” ก็ทำ� ให้ ดี ให้ ไม่ ผิด
อย่างใด“ไม่ ด-ี ไม่ผดิ ”ก็ทำ� ให้ ด-ี ให้ ไม่ ผิด
นัน่ คือ “กายนอกกาย” มันไม่ ใช่ “การ
ระงับกายสังขาร”ทีร่ ะงับ“จิ ตสังขาร”เป็นหลัก
เพราะมันเป็นเพียงการฝึกจิตให้กดข่ม
“ระงับพฤติกรรมทางกายกับวาจา”แค่นั้น
การฝึกระงับ“กายนอกกาย”ไม่ ใช่การ
เรียนรู้ ที่ได้ใช้“ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์”เข้าไป
วิจัยวิเคราะห์ แค่“ กายภายนอก”อยู่เท่านั้น
การเรียนรู้“กายนอกกาย”จึงไม่ใช่นัย
ส�ำคัญที่จะท�ำให้“กิเลสระงับไปจากจิตใจ”ได้
คนผู้ปฏิบัติที่เรียนหรือฝึกแบบนี้ก็จะ
ไม่ ได้ ร“ู้ จิต-เจตสิก-รูป-นิพพาน” จะได้ เรี ยน
ได้ ฝ ึ ก กั น ก็ แ ต่ “กายกรรม-วจีกรรม”ให้ สจุ ริต
ให้เป็นกุศลเท่านั้น ไม่ลึกเข้าไปที่ต้นตอแท้
ที่สำ� คัญมากก็คอื จะไม่ ได้“ก�ำจัดกิเลส”
อันจะต้อง“อ่านจิต”ที่มี “อาการ-ลิงคะ-นิมติ อุเทศ”เลย ก็จะไม่มีโอกาสได้ รู้ “ จิต ในจิต”
พระพุทธเจ้าจึงมิได้บญ
ั ญัตหิ ลักปฏิบัติ
“สติปัฏฐาน ๔”ให้ฝกึ เรียนรู“้ กายนอกกาย”
อันเป็นแค่“สมมุติสัจจะ” เราจึงได้เห็นหลัก
ปฏิบัติ“สติปัฏฐาน ๔“เริ่มด้วย“กายในกาย”
พระพุทธเจ้าจึงให้เรียนรู้“กายในกาย”

เป็น“สติปฏั ฐาน”เบือ้ งต้น เป็นทิฏฐิของพุทธ
นี้ คอื นัยส�ำคัญของ“กาย”ที่ต้องคมชัด
ถ้าหากใครใดไปมัวฝึกฝนเรียนรูอ้ ยูแ่ ต่
แค่ “กายนอกกาย”เป็นหลักฝึกหัดปฏิบัติเรียน
รู้ “สติปฏั ฐาน ๔” คนผู้นั้นก็จะเกิด “ความรู-้
ความสามารถ”แต่เพียงแค่ “ ถู ก -ผิ ด ,ดี - ชั่ ว ,
ควร-ไม่ควร”เก่ ง ขึ้น ช�ำนาญขึ้นเท่านั้น
ก็จะได้แค่รู้“สมมุติสัจจะ” เป็น“สัจจะ”
ส่วนหนึ่ง คือ“สัจจะ”ภายนอก เรือ่ งของสังคม
ซึ่งไม่ ใช่“ จิต หรือมโนหรือวิญญาณ”
ตรงแท้โดยเฉพาะ อันเป็น“ปรมัตถธรรม” ก็
ไม่ ได้ “ สัจจะ”ครบถ้วน“ปรมัตถสัจจะ”สัมบูรณ์
การบรรลุนพิ พานนัน้ ต้องเป็นเรื่องของ
“จิต”โดยตรง เป็นเรื่องของ“กิเลส”ในจิต
ไม่ ใช่ เรื่องของ“สังคม”ภายนอกแค่นั้น
“กิเลส”นัน้ คือ อาการของพลังงานทีเ่ ป็น
“จิตนิยาม” ไม่ ใช่อาการของพลังงานที่ เป็น
“พีชนิยาม”หรือ“อุตนุ ยิ าม”
เพราะ“อุตุนิยามกับพีชนิยาม”ยังไม่มี
กิเลส ยังไม่มีพลังงานขัน้ “เจตนา” ขัน้ “กรรม”
คนผู้ยังไม่มี“ภูมิรู้”เจริญจริงสูงถึงขั้น
แยกอาการ“ธรรมนิยาม ๕”ออกได้ แท้ ก็ ไม่มี
สิทธิ์ที่จะหยั่งรู้ “ความจริง” (สั จ จะ) ระดับนี้ได้
จึง ยังเป็น “อจินไตย”ส�ำหรับ ผู้นี้อยู่ แน่ นอน
“กาย”จะ“พ้ นทุก ข์ ” นัน่ คือ“กาย”ก็ตอ้ ง
“หมดสิน้ อกุศล” และจิตจะเป็นผู้ร“ู้ อกุศล” ผู้
ท�ำให้“อกุศล”นัน้ หมดไป จึงเป็นเรือ่ งของ“จิตมโน-วิญญาณ”ทั้งสิ้น นี่ ไง.. “มโนปุพพังคมา

ธัมมา มโนเสฏฐา มโนมยา” ชัดเจนทีส่ ดุ มัย้ ?
ไม่ ใช่เรือ่ งของ“ร่างกาย”ทีเ่ ป็นภายนอก
เลย เพราะ“กายวิญญัต”ิ และ“วจีวญ
ิ ญัต”ิ นัน้
เกิดจาก“จิต-มโน-วิญญาณ” ตาม“มโนปุพพัง
คมา ธัมมา” ซึง่ “จิต”เป็นประธานทุกสิง่ อย่าง
หรือ จิ ตเป็นไปก่ อนสิง่ ต่างๆ จิตไปข้างหน้า
ทุกสิ่งอย่าง เสมอ
การปฏิบัติจึงต้อง“จัดการส�ำคัญ”(อภิ
สังขาร) กันที่“ จิ ต-มโน-วิญญาณ”ในขณะมี
“กาย” หรือมี“สัมผัสภายนอก”อยู่นั้นแหละ
การปฏิบตั ิ “กาย” จึงมิใช่ไป“จัดการ”อยู่
แต่“กายวิญญัติ-วจีวิญญัติ” แต่ต้องเรียน
เริ่ ม ตั้ ง จาก“มหาภู ต รู ป ” ที่ “ ปสาทรู ป ”เริ่ ม
มี“โคจรรูป”แล้วเกิด“ภาวรูป ๒”ขึ้นปรากฏ
ให้ เรียนรู้ ตามล�ำดับของ“อุปาทายรูป ๒๔”
ดังนั้น การปฏิบัติ“สติปัฏฐาน ๔”อัน
เป็นหลักปฏิบัติของศาสนาพุทธ“ข้อที่ ๑”
ในหลักปฏิบัติ“โพธิปัขิยธรรม ๓๗” อันเป็น
“โลกุ ต รธรรม ๓๗” จึ ง ไม่ มี ก ารพิ จ ารณา
“กายนอกกาย” ในการปฏิบัติ นอกจาก“รู้”
ว่า“กายนอกกาย” คือ“กายนอกกาย”ก็พอแล้ว
ไม่ตอ้ งพิจารณาวิจยั แยบคาย“กายนอกกาย”
แต่อย่างใด ทว่าต้องพิจารณาวิจัยแยบคาย
กันที่ “ ใจในใจ” แล้ว“ท�ำใจในใจให้แยบคาย”
ภาษาก็ว่า“โยนิโสมนสิการ”(การท�ำใจในใจให้
ถ่องแท้-ลงไปถึงที่เกิด ) นั่ นเอง
“สติปัฏฐาน ๔”พระพุทธเจ้าจึงไม่ทรง
บัญญัติให้เริ่มกันที่ “กายนอกกาย”
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๔ กันยายน ๒๕๕๙
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ให้ปฏิบัติกันเริ่มต้นที่ิ พิจารณา“กายใน
กาย” อันพระพุทธศาสดาหมายเอา“จิต”
ก็ดังที่พระตถาคตตรัสชัดๆว่า “กาย”
คือ“จิต” คือ“มโน” คือ“วิญญาณ” ปานนัน้
อาตมาก็ได้เอามายืนยันแล้วยืนยันอีกจนน่า
เบื่อ (ที่มีอยู่ในพระไตรปิฎก เล่ม ๑๖ ข้อ ๒๓๐) ก็ยงั
ไม่คอ่ ยมี นักปฏิบัติธรรมผู้ยึดถือแบบเก่าๆ
ส�ำนึก ( รู้ตัวว่าผิด ) ส�ำเหนียก (เอาใจใส่ที่จะแก้ไข
ปรับปรุง)กัน บ้างเลย ก็ยังยึด“กาย”ที่ห มาย
เอาภาวะภายนอกเท่านั้น แล้ ว ก็ตัดความ
เชือ่ มต่อเด็ดขาด “กาย”จึงไม่เกี่ยวกับ“จิต”กับ“มโน”-กับ“วิญญาณ” จบกัน แค่นี้
ดังนัน้ จึงไม่เรียนรู“้ กาย”ว่ามีส่วนเกีย่ ว
กับ“จิต”กันเลย ค�ำว่า“กายในกาย” (กาย=องค์
ประชุมของรูปกับนาม จะเป็น“ธรรมะ ๒”เสมอ) ซึ่งก็
คือ“กาย”อันหมายเอาภายใน“จิต”เป็นส�ำคัญ
แต่ก็เป็น องค์ ประชุมของรูปกับนาม ที่มีทั้ง
ภายนอก-ภายในร่วมกันอยู่ ก็นั่นแหละ“กาย”
เมือ่ รู้ภายนอกแล้วก็ไม่มีอะไรมาก จึง
มุ่งเข้าไปเรียนรู้มากกันที่“ภายใน”
ค�ำว่า “กาย”คือ“จิต-มโน-วิญญาณ” มี
นัยส�ำคัญ เป็นประการฉะนี้แล
กายคือ “ภายนอกกับภายในนั้นยังมี
ทุกอย่างเชื่อมต่อสัมพันธ์กันอยู่เสมอ ไม่ ใช่
มีเพียงส่วนเดียว ใน“กาย”ส�ำคัญยิ่งคือ“จิต”
ผูป้ ฏิบตั ทิ ไี่ ม่ได้“หลับตา”ไปตัดความรับ
รู้ภายนอกเสียนี่ จึงรู้จักรู้แจ้งรู้จริงทั้งภาย
ใน-ทั้งภายนอกครบ มี“ธรรมะ ๒”อยูต่ ามที่
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พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดใน“วิโมกข์๘” โดย
เฉพาะ“วิโมกข์ ๘ ข้อ ๒” ที่ท่านผู้รู้แปลกัน
ไปว่า “ผู้ไม่มีความส�ำคัญในรูป ภายใน ย่อม
เห็นรูปภายนอก” จากบาลีที่ว่า “อัชฌัตตัง
อรูปสัญญี พหิทธารูปานิ ปัสสติ”
ความว่ า “ผู ้ ไ ม่ มี ค วามส� ำ คั ญ ในรู ป
ภายใน ย่อมเห็น รูปภายนอก”นี้ของท่าน ก็
เป็นทิฏฐิของท่านว่า มีแต่ รปู ภายนอกเท่านัน้
“ภายใน”คือ“จิต”ไม่มีความส�ำคัญไปเลย
จึงไม่สัมมาทิฏฐิแล้วในค�ำว่า“กาย”
ผู้ที่มีทฏิ ฐิในความเป็น “กาย”เยีย่ งนี้ จึง
จะปฏิบัติกับค�ำว่าพิจารณา“กายสังขาร”ก็ดี
หรือ“กายคตาสติ” ก็ดีเป็นต้น ก็จะพิจารณา
กันแต่แค่ความเป็น“ดินน�้ำไฟลม” หรืออย่าง
เก่งก็แค่“กายวิญญัติหรือวจีวิญญัติ”เท่านั้น
จะไม่พจิ ารณาความเป็น“วิญญัต”ิ ของจิต-มโน
ดังนัน้ คนผูน้ พี้ จิ ารณา“ปัสสัมภยัง กาย
สังขารัง” ก็จะพิจารณาและจัดการกันเพียง
ท�ำความระงับให้แก่ความเคลื่อนไหวของ
แท่งก้อน“กาย”ก็ดนิ น�ำ้ ลมไฟเท่านัน้ อย่าให้
กระดุกกระดิก กับ“วจี”ก็อย่าพูดกันเท่านัน้ ก็
ถือว่านี่คือ ความระงับของ“กาย”ของ“วจี”
เป็น “ปั ส สั ม ภยั ง กายสั ง ขารั ง ”กั น แล้ว
การพิจารณา“กาย”และ“วจี”ของคนผูน้ ี้
จะไม่มคี วามเชือ่ มโยงเข้าไปหา“จิต”เลย ดังที่
ชาวพุทธไทยเข้าใจกัน-ปฏิบตั กิ นั อยู่ มี“ทิฏฐิ”
ดังนี้แหละ เต็ม ประเทศ
จึงไม่สามารถ“ก�ำจัด”กิเลสในขณะที่

มี“ กายวิญญัติ และวจีวิญญัติ” กันได้ เลย ก็
เป็นดาบสฤาษีอยูใ่ นป่ากันไปตามเดิม เจริญ
เป็นมนุษย์สังคม เป็นมนุษย์ที่ศิวิไลซ์(civilize)
ไม่ ได้ ก็เป็นคนป่าดึกด�ำบรรพ์กนั อยูต่ ลอดไป
คนผู ้ ป ฏิ บั ติ ค นนี้ แ หละคื อ ผู ้ ป ฏิ บั ติ
“ก�ำจัด”กิเลสได้แต่แค่“สะกดจิต”(hypnotise)
หลับตาเท่านัน้ แม้ปฏิบตั ใิ นขณะลืมตาก็จ ะ
มีแต่“การสะกดจิต”(hypnosis)เป็นผลแค่กดข่ม
ไว้ได้เท่านัน้ กิเลสไม่ดับถาวรยั่งยืน เพราะ
ไม่มี“การวิจัยวิเคราะห์ธรรมะ ๒”หรือ“วิจัย
วิเคราะห์”(analize) ความเป็น“กาย” ไม่ ได้
ยิ่ง“เอาแต่“หลับตา”ปฏิบัติก็นั่นแหละ
“สะกดจิต”ที่หลับตาดับด�ำมืด ไม่มีผลทาง
ลืมตา “ตา”ไม่เห็นอะไรกับใครได้เลยบริบูรณ์
ผู้ปฏิบัติเอาแต่“สะกดจิต”หนักไปใน
ทาง meditation หลับตาข่มจิตไว้ จึงไม่มี
“สัมมาสมาธิ”(Supra concentration)ทีจ่ ะมี“กาย
กัมมัญญตา” และ“กายปาคุญญตา”ซึ่งเป็น
พลังงานที่วิสุทธิ์( สะอาด) วิเศษ (มหัศจรรย์ )ได้ เลย
เพราะจะปฏิบัติ“อภิสังขาร ๓” (ปุญญา
ภิสงั ขาร-อปุญญาภิสงั ขาร-อเนญชาภิสงั ขาร)ผิดไปเป็น
มิจฉาทิฏฐิ จึง“ท�ำบุญ”ไม่เป็น“บุญ” และ“ท�ำ
ทาน”ก็ไม่เป็น“บุญ” มีแต่เพิม่ กิเลส-ภพ-ชาติ
“บุญ”คือ เครื่องช�ำระกิเลส ผู้“ท�ำบุญ”
เป็นผลส�ำเร็จเมื่อใด “บุญ”ก็หมดไป(ปริกขีโณ)
จากตัวเรา “บุญ”ไม่ ใช่สิ่งสั่งสมให้มีมากๆใน
ตน “บุญ”ไม่ ใช่“กุศล” “บุญ”เสร็จงานก็สูญ
ผูท้ “ี่ ท�ำบุญ”ถูกต้องจึงปฏิบตั ธิ รรมด้วย

วิธีต่างๆเพื่อให้เกิด“การช�ำระกิเลส”ของตน
ส่วนผู้มิจฉาทิฏฐิความเป็น“กาย” ก็จะ
ปฏิบัติ“กายในกาย”ไม่เป็น“บุญ” แน่นอนผู้
นัน้ ไม่สามารถช�ำระกิเลส-ภพ-ชาติ ได้ถกู ต้อง
นัยส�ำคัญทีเ่ ป็นความเห็นของอาตมานี้
ไม่ตรงกับท่านผู้รอู้ กี มาก พิจารณาให้ดๆี เถิด
ดังนัน้ แม้ความว่า อัชฌัตตังอรูปสัญญี
ท่านไปแปลกันว่า “ผู้ไม่สำ� คัญในรูปภายใน”
มั น ก็ เ ลยยิ่ ง หนั ก เข้ า ไปเสี ย อี ก คื อ ยิ่ ง ไม่
ส�ำคัญในภายในเลย “รูปภพ”ที่ท่านก�ำหนด
อยู่แท้ๆกลับไม่ส�ำคัญ ดังนั้นยิ่ง“อรูป”ลึกที่
ต้องล่วงพ้น“รูป”ไปได้ก่อน ก็ยิ่งไม่มีวันได้รู้
จึงยิ่งเลอะเละไปกันใหญ่ ด้วยประการฉะนี้
เพราะไปแยก“พหิทธารูปานิ ปัสสติ”
ไปส่วนหนึ่ง ไม่ให้ค�ำว่า“ปัสสติ”ที่แปลว่า
“เห็น”นี้“เห็น”เข้าไปทั้งภายใน-ภายนอก ซึ่ง
ประโยคนี้มันต้องมีทั้งในทั้งนอก มันไม่ตัด
ขาดกันหรอก มันมีปฏิสัมพัทธ์กันอยู่ตลอด
ใน“การสัม ผัส ‘วิโมกข์ ๘’ ด้วยกาย” ชัดมัย้ ?
ท่านไปแปลค�ำว่า“อรูปสัญญี” ว่า “ไม่
ส�ำคัญในรูป” แต่อาตมาเห็นต่างว่า ค�ำว่า
“อรูปสัญญี” นี้หมายถึง “ส�ำคัญในอรูป”
เพราะทั้งประโยคนี้ พระพุทธเจ้าทรง
หมายถึง การเรียนรู“้ รูปกับนาม”ทีเ่ ป็น“กาย”
ซึ่งพระองค์ทรงก�ำชับก�ำชาไว้ในการเรียน
รู้“วิโมกข์ ๘”นั้น ต้อง“สัมผัสวิโมกข์ ๘ ด้วย
กาย” คือ ต้องครบพร้อมอยู่ด้วย“สัมผัส
ทัง้ รูปทัง้ นาม (กาย) และทัง้ ภายนอก(พหิทธา)
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๔ กันยายน ๒๕๕๙
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ทัง้ ภายใน (อัชฌัตตัง)” [พระไตรปิฎก เล่ม ๓๖ ข้อ ๑๕๑]
ดังนั้น พระพุทธเจ้าตรัสว่า “กาย”อัน
เป็นที่ ประชุมของ“มหาภูตทั้ ง ๔”(รูปธรรม :
ดิ น น�้ ำ ไฟลม )นี้ ก็ต้องเรียนรู้ พิ จารณาความ
จริง ที่ สั ม ผั ส อยู่ หลัดๆ และทั้ง “กาย”อั น
เป็นทีป่ ระชุมของ“มหาภูตทัง้ ๔”นี้ ก็จะต้อง
มี“นามธรรม”ของเราประกอบเป็นองค์รวม
อยู่ ด้วยเสมอ จึงเรียกขานว่า “กาย” ถึงจะ
มี“รูป ๒๘”และมี“นาม ๕”ให้เราได้ศึกษา
เรียนรูป้ ฏิบัติ เป็น“กาย”คือ “ธรรมะ ๒” แล้ว
จึงจะท�ำให้บรรลุเป็น“ธรรมะ ๑” (เอกธรรม )
หากมีแต่ “มหาภูต ๔”แล้วจะมี“อะไร”
ไปท�ำหน้าที่“รู้” ถ้าไม่มี“นาม”ร่วมอยู่ด้วย
โดยเฉพาะก็ต้องมี“สัมผัส”อีกด้วย จึงจะ
เกิด“การรู”้ ฉะนัน้ ไม่มที งั้ “รูป”ทัง้ “นาม”ครบ
ความเป็น“กาย” มันก็เรียนรู้ไม่ ได้ ..เห็นมั้ย
และที่ส�ำคัญ“กาย”เป็นเบื้องต้นที่จะ
ต้องเรียนรู้และปฏิบัติจัดการกับ“กิเลส”ที่มี
อยู่ ใน“กาย”ไปตามล�ำดับ กายเป็น“อัตตา”ขัน้
ต้นหยาบ (โอฬาริกอัต ตา) ทีจ่ ะต้องจัดการ“ก�ำจัด
ความเป็นอัตตา” ให้เป็น“อนัตตา”ให้ ได้ก่อน
แล้วจึงจะเลือ่ นชัน้ ไปก�ำจัดความเป็น“อัตตา”
ขัน้ ต่อไป“มโนมยอัตตา” หมดมโนมยอัตตาก็
จะเหลือ“อรูปอัตตา”ให้ กำ� จัด จึงจะเป็นล�ำดับ
“กาย”ตัวต้นคือ“โอฬาริกอัตตา”ที่เป็น
“สังโยชน์”ทีท่ ่านเรียกว่า “สักกาย” ต้องเรียน
รูป้ ฏิบตั ใิ ห้ลว่ งพ้ นเป็น“อนัตตา” ทัง้ “กาย”ที่
เป็น“มโมยอัตตา”และทั้ง“กาย”ที่เป็น“อรูป
48

•

เราคิดอะไร

อัตตา” หยาบ-กลาง-ละเอียด เป็นล�ำดับๆ
..รู้ รึยัง ? ชัดเจนยัง ?
ถ้ายัง !! ก็ตงั้ ใจใหม่ดูอีกที
เมื่อไปเข้าใจผิดว่า “กาย”มันคือ ดินน�ำ้ -ไฟ-ลม อันเป็นภายนอกเท่านัน้ ซึง่ ดินน�ำ้
ไฟลมเป็น“กิเลส”ไม่ ได้ ..เข้าใจมั้ย?
“กิเลส”มันต้องอยู่ท“ี่ จิต-มโน-วิญญาณ”
นัน้ แหละ “กาย”เป็น “รูปนาม” (ธรรมะ๒) แล้ว
ก็เรียนแยก“ภาวะทีถ่ กู รู้” (รูป ) กับแยก“ปัญญา
ของเรา” (นาม) อยู่ใน“กาย”นี่เอง
แต่ทชี่ าวพุทธไทยเข้าใจผิดกันอยู่เกือบ
ทัง้ นัน้ ในวงการปฏิบตั ธิ รรมทุกวันนี้ ก็ไปเชือ่
ว่า “กาย”คือ แค่ดนิ น�ำ้ ไฟลม(อุตุนยิ ามแค่ นนั้ ) จึง
ไม่ บรรลุผลธรรมสัมมาทิฏฐิของพุทธแน่ นอน
ผู้สามารถแยก“อาการ”ของความเป็น
“กายในกาย-เวทนาในเวทนา-จิตในจิต-ธรรม
ในธรรม”ออกได้จริง จึงจะเป็นผูป้ ฏิบตั ธิ รรม
ที่ รจู้ กั รูแ้ จ้ง รูจ้ ริงในสัจธรรม อันเป็นไปตาม
ความตรัส รู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ดังนั้น “มูลกรรมฐาน ๕”ทีเ่ ป็นเบือ้ งต้น
การศึกษาแยก“รูป”แยก“นาม”แยกกายแยก
จิต จึงเป็น“รากฐาน”ในการศึกษาฝึกฝนเรียน
รูภ้ าวะทีเ่ ป็น“กาย”และภาวะทีเ่ ป็น“จิต”อย่าง
ส�ำคัญ เป็น“กรรมฐาน”ส�ำคัญของนักบวชที่
ต้องเรียนรูอ้ บรมฝึกฝนกันจริงๆในตัวเราเอง
ส่วนไหนที่ ไม่มีความเป็น“กาย”ของ
เราเลย เพราะเป็นของภายนอกแท้ๆ แค่
เราสัมผัสอยู่ในปัจจุบนั นีเ้ ท่านัน้ แต่มนั ไม่ ใช่

“เรา”(อัตตา)จริงๆ มันอยู่ข้างนอกนะ หยาบ
ชัดมาก แต่เราก็ยังยึดว่า เป็น“เรา”(อัตตา)อยู่
ทีนี้..ส่วนไหนที่เป็น“กาย”ของเราอยู่
แต่วา่ มี“จิต”ท�ำหน้าที่แค่“พีชนิยาม” ไม่มี
“ความรูส้ กึ ทีเ่ ป็นเคหสิตเวทนา”แล้ว แต่เป็น
“เนกขัมมสิตเวทนา”ในความเป็น“กาย”นัน้ ๆ
หรือใน“ร่าง” (body) ของเราส่วนทีเ่ หลือ
แต่ความเป็น“อุตนุ ยิ าม” ส่วนใดยังเป็น“สรีระ”
(ที่ สั ม ผั ส ความเป็ น “ร่ า ง”ได้ ) ก็ ยั ง มี อี ก ที่ รู ้ ด ้ ว ย
ปัญญา ก็จะแยก“ร่าง”แยก“ชีวะ”ได้จริง
ใน“ชีวะ”เมื่อแยก“กาย”แยก“จิต”ได้ ก็
จะสามารถแยกที่ ไม่ใช่“กายและที่ ไม่ใช่“จิต”
และสามารถแยก“กายในกาย-เวทนา
ในเวทนา-จิตในจิต-ธรรมในธรรม”ได้อย่าง
ถูกภาวะนั้นๆเต็ม เพราะไม่ผิดเพี้ยนแล้ว
ถ้าเห็นได้เป็น“ร่าง” ก็เป็น“สรีระ” แต่
หากไม่เป็น“ร่าง”ให้เห็นได้เลย ก็ไม่ม“ี สรีระ”
เป็นแค่“อรูป”ที่เป็น“อุตุนิยาม”เช่นธาตุนำ�้ ไฟ-ลม ทีป่ รุงแต่งกันอยู่ ใน“ธาตุดนิ ” (ร่าง)นัน้
แม้ “ ธาตุนำ�้ ”ทีเ่ ล็กละเอียดสุดๆคนยัง
ไม่ อาจ“รู้” ได้ ดว้ ย“ตา”กัน ง่ายๆว่า มี “รูป”
ดังนั้น ธาตุแห่ง“ชีวะ”แรกนัน้ คือ “ธาตุ
น�ำ้ ” ถ้าระดับ primary cell หรือ กลละ คน
สามารถสัมผัส“รูป”มันไม่ ง่าย จึงเรียก“อรูป”
ความละเอียด (นิปุณา) ลึกล�้ำปานฉะนี้
จึ ง เป็ น “ความรู ้ ” ของผู ้ มี ภู มิ ธ รรมที่ มี จ ริ ง
เป็นจริงตามฐานานุฐานะจริงเท่านั้น

ผู้มีภูมิจริงผู้ใดถึงแท้ จึงจะรู้แจ้งจริ ง
ว่า “ชีพ”(ชีวะ)ก็อย่างหนึง่ “สรีระ”ก็อย่างหนึง่
ถ้าผู้ใดยังไม่มีภูมิรู้แยก“อาการของ
พลังงาน”ขั้น “อุตุนิยาม”ซึ่งไม่มี“ ชีวะ”แล้ว
(หมดชี วิ ติ น ทรี ย ์ ) แต่ ยั ง ติ ด อยู่ ใ นความเป็ น
“ร่าง”หรือสรีระของเราอยู่ กับ“พีชนิยาม”ที่
ยังเป็น “ชีวะ”ยังรวมอยู่ กบั ร่างของเรา ก็จะ
ไม่ สามารถหยั่งรู้ได้ว่า “ชีพ”ก็อย่างหนึ่ง
“สรีระ”ก็อย่างหนึ่ง และหรือ“ชีพ”ก็อันนั้น
“สรีระ”ก็อันนั้น (ชีพกับ สรีระเป็น อันเดียวกัน ) ได้
เพราะคนทัง้ หลายจะไม่สามารถเรียน
รู ้ พ ลั ง งานที่ เ ป็ น “ความรู ้ สึ ก ( เวทนา ) ใน
อุตุ นิ ยามกับพีชนิยาม”ที่ เป็นดิน -เป็นพืช
เป็ น ต้ น อันอยู่ ในตัวของ“พีชนิยามและ
อุ ตุ นิ ย าม”เองได้ เลยเป็นอันขาด แต่เรา
สามารถเรียนรูค้ วามเป็น “อุตุนิ ยามกับ พี ช
นิยาม”ใน“จิตนิยาม”ของเรานี่เองได้
พีชะเองมันก็มีพลังงานแค่“สัญญากับ
สังขาร” ส่วนอุตนุ นั้ ยิง่ มีแต่พลังงาน“สังขาร”
เท่านัน้ แม้แค่ “สัญญา”ก็ไม่ มี ในตนเองเลย
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่มีพระ
สัพพัญญุตญาณ เป็นเจ้าของธรรมพิสูจน์
แยกแยะพลังงานต่างๆที่ มี ใน“จิตนิยาม”
ซึ่ง“จิตนิยาม”วิวัฒน์ พัฒนาพลังงาน
สัง่ สมมาจาก“อุตุนิยาม”ทีม่ แี ค่“สังขาร” ต่อ
มาก็ววิ ฒ
ั นาจาก“สังขาร”มีพลังงานทีก่ ำ� หนด
รู้ได้เองเป็นอัตโนมัติว่า“ธาตุ”นั้นเอามาใช้
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สร้างองคาพยพอย่างนัน้ อย่างนี้ของ“ตนเอง”
ก็เรียกด้วยบัญญัตวิ า่ “สัญญา” ก็เพิ่มสู ง ขึ้ น
ถึงขั้นเป็น “พีชนิยาม”ทีม่ อี ตั โนมัตใิ นตนเอง
สร้างตนเองให้แก่ ตนเองเป็นแล้ว แต่“อัตตา”
( I,self ) ของพืชนีย
้ งั ไม่ถงึ ขัน้ มี“เวทนา”(อารมณ์)
จาก“พีชนิยาม”วิวัฒนาสูง ขึ้น มาเป็น
“จิตนิยาม” จึงจะสูง ขึ้นมี“เวทนา” ( I-S - H )
เมื่อมี“เวทนา”ก็ครบ ๓ เส้า “เวทนาสัญ ญา-สังขาร”คือ พลังงานทีเ่ ป็น“อาการ”
ต่างๆสาขาย่อยของ“ธาตุรู้องค์รวมใหญ่”
เรียกว่า “วิญญาณ” เป็น“จิตนิยาม”บริบรู ณ์
ดังนั้น ใน“จิตนิยาม”จึงมีครบทั้ง“อุตุ
นิยาม-พีชนิยาม-จิตนิยาม” ผูม้ ภี มู ริ แู้ จ้งจริง
จึงสามารถแยกงาน จัดแจงส่วนต่างๆนั้น
และควบคุมใช้พลังงานแต่ละ“นิยาม” แยก
I-S-H ของตนเอง ได้ ด้วยประการอย่างนี้
ผู ้ นี้ ก็จัด การความเป็น“อุตุนิยาม”ได้
จัดการ“พีชนิยาม”ได้ โดยเฉพาะจัดการ“จิต
นิยาม”ของตนไปตาม“อภิปัญญา”ที่แท้
พลังงานทีเ่ จ้าตัว“จัดการกระท�ำในจิต
ตนเองหรื อ จิ ต ตนเองจั ด การจิ ต ตนเอง”
นี้คือ“กรรม”ของตนเอง โดยตนเอง ด้วย
“อภิปัญญา”หรือ“อัญญา”ที่ วิสุทธิแท้
จึงเป็นผู้จัดการ“การเกิดของกรรม”
คือ“กัมมโยนิ”ของตนเอง เป็นพระเจ้าเอง
“อัตตา หิ อััตตโน นาโถ” ตนของ
ตนเป็ น ที่ พึ่ ง ของตนเอง ไม่ ต ้ อ งพึ่ ง ใคร
50
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พึ่งพระเจ้าก็คือ พึ่งเราเอง เป็นที่สุดดังนี้
“พลังงาน”ขั้น นิปุณา ละเอียดสุดๆยิ่ง
ทีม่ ี ความแตกต่างกันอย่างสุขุมประณี ตยิ่ง
อย่างนี้ และสามารถจัดการกับพลังงาน
ของตนได้จริง ตามบารมีแต่ละคนเท่าที่มแี ท้
ผู้มี “ วิปัสสนาญาณ” วิชชาข้อที่ ๑ จะ
เจริญวิวัฒนพัฒนาเป็น“วิชชา”อีก ๗ วิชชา
สัมบูรณ์ขึ้น เป็น“สยัง อภิญญา”ไปตาม
ล�ำดับ ผู้สูงสุดแห่งที่สุดจึงจะเป็น“สยัมภู”
ดังนัน้ หากไม่ ใช่ ผู้ม“ี วิปสั สนาญาณที่
เป็นวิชชา”ยอดยิง่ แล้ว ก็ไม่สามารถจะแยก
แยะความละเอียดของ“ชีพ”ของ“สรีระ”นี้ ได้
และทีส่ ำ� คัญคือ “เวทนา”ในตัวเรา หาก
ไม่ม“ี ผัสสะ”แล้วเกิด“เวทนา”แท้ เราก็ไม่มวี นั
จะรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“อาการของเวทนา”จริงได้
ดังนั้น คนผู้“ หลับตา”ปฏิบัติระลึกถึง
“เวทนา”ในภพภายในอยู่ ที“่ รูปจิต”ของตน จึง
เป็นแค่ “สัญญา”รู้แค่เวทนาของอดีตตัวเก่า
กระนั้นก็ดี “อดีตตัวเก่า”ที่ระลึกรู้ไ ด้
ในปัจจุบันนี้ “ตัวอดีต”ที่กำ� ลังระลึกขึ้นมารู้
อยู่ได้นั้นก็ยังไม่ใช่“ตัวเก่าแท้-ตัวเดิมจริง”
ด้วย มันเป็นแค่“ตัวใหม่ ที่ สญ
ั ญามันระลึกรู้
ในตอนนี้” ขึ้น มา“รู้” ใหม่ด้วยซ�ำ้
มันเป็นแค่“ความจ�ำ”ทีเ่ ป็น“ธรรมะ ๑”
(สัญญา)ทีก
่ ำ� ลังระลึกถึง“เวทนาเก่า”อันเป็นอีก
“ธรรมะ ๑” (เวทนา)คนละตัวกัน “เวทนาเก่า”นัน้
มันได้ ดับไปแล้ว-ไม่มีแล้ว แต่ “ พลังงาน”

ตัวที่ชอื่ ว่า“สัญญา”มัน“จ�ำได้”มันก�ำลังระลึก
“ความจ�ำ”นัน้ ขึน้ มา [บางอย่างระลึกไม่ได้กม็ เี ยอะไป]
ถ้าไม่มี“ความจ�ำ”ที่จำ� “ความจริง”ของ
อดีตตัวนั้นของแต่ละคนไว้ “ความจริงของ
อดีต”มันก็ไม่มีตัวมันอยู่ แล้ว มัน“อนัตตา”
ไปแล้ว มันหายไปแล้วกับกาละแล้ว เช่น
เดียวกันกับกาละที่ผ่านเลยไปแล้ว สู ญไป
แล้ ว จริงๆ มันเป็น“อนัตตา”จริงๆ
“สั ญ ญา”ของสั ต วโลกเท่ า นั้ น ที่ “ จ� ำ
ภาวะที่หายไปแล้วกับกาละ”นั้นไว้ได้ เท่า
ที่สัตวโลกนั้นยังมี“อัตตา” ยังไม่สลายไป
เป็น“อนัตตา”ด้วยปรินพิ พานเป็นปริโยสาน
จึงมี“สิ่งที่เหลืออยู่”ก็แค่“ความจ�ำได้”
(สัญญา)ของสัตวโลกเท่านัน
้ ทีพ่ อเป็น“อัตตา”
อยู่ ที่“จ�ำไว้ได้”อยู่ อะไรที่ผ่านกาลที่มั น
แตกแยกไปก่อนแล้ว เป็น “อนั ต ตา”สิน้ แล้ว
เหลือแต่“ความจ�ำ”(สัญญา)เท่ า นั้ นยัง
อยู่ใน“อัต ตภาวะ”ของสัตว์ ของคน
และ“ความจ�ำ”ก็ยังไม่ ใช่“ภาวะจริง”
นั้นๆ!!! ชัดเจนนะ ! เป็นแค่“ความจ�ำไว้ได้”
ดังนัน้ “เวทนา”ที่มันก�ำลังปรากฏขึ้น
ในขณะมี“ผัสสะ”เท่านัน้ มันก�ำลังปรากฏใน
ปัจ จุบัน นี“้ จริง” ซึง่ มันไม่ ใช่ ตวั จริงเดิม จึง
ไม่ ใช่คุณ ก�ำลังได้ รู้ จัก รู้ แจ้ง รู้ จริง “เวทนา”
(ความรู้สึก ) ตัวจริงที่เป็นตัวเก่าใน“อดี ต”ของ
ตัวจริงนั้นเลย มันแค่“ความจ�ำ” เป็นแค่
“สัญญา”อัน เหมือน“จริง”ยิง่ ๆได้ ก็เท่า นี้

ภาวะที“่ จริง”(สัจจะ)จริงๆจึงมีแต่“ภาวะ
ธรรมะ ๒”ที่ผัสสะกัน ด้วยภายนอก-ภายใน
นี้เท่านั้น นอกนั้นไม่มีอะไร“จริง”เท่านี้ดอก
เพราะฉะนัน้ คนใดไม่มี“ผัสสะ”กับ“อุตุ
ธาตุ แ ท้ - พี ช ธาตุ แ ท้ ” ซึง่ อยู่นอกตัวเรา (ผู้
หลั บ ตาปฏิบั ติ ) “จิตธาตุ”ของคนผู้นั้นก็ ไม่มี
“เวทนา”ตาม“ปฏิจจสมุปบาท”ทีพ่ ระพุทธเจ้า
ตรัสไว้ คือ“ผัสสะ”ย่อมมี“เวทนาเป็นปัจจัย”
แล้วผู้นั้นจะอ่านความเป็น“ชีพ”หรือความ
เป็น“สรีระ”ของอะไร จากอะไรกันล่ะ มันจึง
เป็นไปไม่ ได้ เลย ถ้าไม่ มี “ผัสสะ” ..ใช่ มั้ย ?
แม้ ผู ้ ป ฏิ บั ติ นั้ น “ผั ส สะ”อุ ตุ ธ าตุ แ ละ
พี ชธาตุนนั้ อยู่แท้ๆ แต่คนผูน้ ยี้ งั ไม่มภี มู ธิ รรม
ทีส่ ามารถพอจะรูจ้ กั รูแ้ จ้งรู้จริงได้วา่ อันไหน
เป็น“ชีพ” อันไหนเป็น“สรีระ” ก็ยงั ไม่สามารถ
แยกความเป็น“ชีพ”หรือ“สรีระ”ของธาตุนนั้ ๆ
ได้เลย เข้าใจความจริงที่ยิ่งนี้ ได้ มั้ย ..???
ส่วน“ความรู้”ผู้ที่มี“ผัสสะจิตหรือมโน
ตนเอง”ในภายในขณะปัจจุบนั นัน้ ๆ โดยไม่
มีผัสสะภายนอกอยู่ “ความรู้ ”นั้น ก็เป็ นแค่
“สัญญา”เท่านั้น เป็นการก�ำหนดรู้ (สัญญา)
เอา“ความจ�ำได้ ( สัญญา) ”ทีร่ ะลึกขึน้ มาได้ ซึง่
มันตรงกันกับ “ความจ�ำเก่า”นัน้ อีกทีเท่านัน้
มันไม่ ใช่“สิ่งเดิม-ของเดิม”ด้วย
โดยเฉพาะความเป็น“สัญญา”นั้น ยัง
ไม่ ใช่ ความเป็น“ปัญญา”ครบสัมบูรณ์
อ่านต่อฉบับหน้า
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๔ กันยายน ๒๕๕๙
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บทความพิเศษ
• พิมลวัฑฒ์ ชูโต

• ต่อจากฉบับที่ ๓๑๓

บิล คลินตัน ส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดโรงงานผลิตเวชภัณฑ์แห่งเดียวของซูดาน
เพราะไม่พอใจรัฐบาลซูดาน โดยอ้างว่าโรงงานดังกล่าวผลิตอาวุธ
เอกอัครราชทูตเยอรมันประจ�ำซูดานเขียนไว้ว่า
“เป็นเรื่องยากที่™จะประมาณว่า ประชาชนในประเทศยากจนในอัฟริกาแห่งนี้
ตายไปเท่าไรจากการท�ำลายโรงงานผลิตยา ‘อัล-ซีฟา’ ดังกล่าว ..
เมื่อสหรัฐฯยอมรับว่าทิ้งระเบิดผิดพลาดแล้ว
ก็ไม่มีการชดใช้หรือช่วยเหลือแต่อย่างใด

ท�ำไมต้องรู้ทัน?

ตอน

การปล้นชิงและการใช้อำ� นาจเป็นธรรม
(Despoliation and Despotism)

1986 (พ.ศ.2529) : วอชิงตันสนับสนุน
กษัตริย์ “ไอคริส” ของลิเบีย  เพราะกษัตริย์องค์
นี้มอบแหล่งน�้ำมันให้บริษัทแสตนดาร์ดออยล์ของ
สหรัฐฯ โดยเรียกค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อย ต่อ
มาพั น เอกกั ด ดาฟี ล ้ ม การปกครองแบบกษั ต ริ ย ์
และตั้งตนเองเป็นผู้น�ำ  แม้จะบริหารประเทศแบบ
เผด็จการแต่ก็จัดสวัสดิการให้ประชาชนมากมาย
รวมทั้ ง การศึ ก ษาและการรั ก ษาพยาบาล ฯลฯ
ข้อส�ำคัญคือเขาเอาผลประโยชน์จากน�้ ำมันเข้า
ประเทศและประชาชน แถมไม่ ย อมเข้ า ระบบ
ทุ น นิ ย ม จึ ง ไม่ เ ป็ น ที่ พ อใจของสหรั ฐ ฯ ในปี นี้
โรนัลด์ เรแกน ส่งเครื่องบินรบไปทิ้งระเบิดใส่
52
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กรุงทริโปลีซึ่งเป็นเมืองหลวงของลิเบีย โดยกล่าว
หาว่าพันเอกกัดดาฟีวางระเบิดในเยอรมนีท�ำให้
ทหารอเมริ กั น เสี ย ชี วิ ต 2 คน การทิ้ ง ระเบิ ด
ท�ำให้ชาวลิเบียผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็น
จ�ำนวนมาก การสอบสวนของต�ำรวจเยอรมนีชี้
ว่าการวางระเบิดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกัดดาฟี
1989 (พ.ศ.2532) : ยอร์ช บุช (พ่อ) ส่ง
ทหาร 25,000 คนเข้าไปตั้งฐานควบคุมคลอง
ปานามา โดยอ้างว่าเข้าไปกวาดล้างการค้ายาเสพติด ประชาชนถูกยิงเสียชีวิตหลายพันคน ผู้เสีย
ชีวิตถูกน�ำใส่ถุงขยะและไปฝังอย่างลับ ๆ หลังจาก
นั้นธนาคารสัญชาติอเมริกาก็ตามเข้าไปตั้งสาขา

“คนจ�ำนวน ๕๐-๕๕ ล้านคนทั่วโลกเสียชีวิตจากลัทธิล่าอาณานิคม (Colonialism) และลัทธิล่า
อาณานิคมใหม่ (Neo-colonialism) การสังหารส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายใต้คำ� ขวัญที่เพราะพริ้ง เช่น
เสรีภาพและประชาธิปไตย นอกจากผู้เสียชีวิตโดยตรงจากสงครามที่ตะวันตกริเริ่มขึ้นหรือจาก
คณะทหารที่นิยมตะวันตกกระท�ำ หรือจากความขัดแย้งอื่นๆ คนอีกนับร้อยล้านยังเสียชีวิตอย่าง
เงียบ ๆ จากความยากเข็ญอย่างสุดขีดด้วย”
								อังเดร วัลต์เชค
						
นักหนังสือพิมพ์และนักเขียนชาวอเมริกัน
			
อ้างอิง : Noam Chomsky and Andre Vltchek, “On Western Terrorism”, 2013
ในปีเดียวกัน หน่วยล่าสังหารของกองทัพ
เอล ซัลวาเดอร์ ซึง่ สนับสนุนโดยสหรัฐฯ ได้สงั หาร
นักบวชคาทอลิก 6 คน ฐานเข้าข้างคนจน หนึ่งใน
จ�ำนวนนัน้ คือ หลวงพ่อโรเมโรซึง่ เขียนจดหมายถึง
ประธานาธิบดีจิมมี่ คาร์เตอร์ เพื่อขอให้เขาเลิก
สนับสนุนรัฐบาลเผด็จการ
1991 (พ.ศ.2534) : ซัดดัม ฮุสเซ็น บอกทูต
อเมริกนั ว่าจะบุกคูเวต ค�ำตอบทีไ่ ด้รบั คือ สหรัฐฯจะ
ไม่แทรกแซงความขัดแย้งกันเองในตะวันออกกลาง
แต่เมื่ออิรัก “ติดกับ” และบุกคูเวตจริง ๆ กลับ
ถูกยอร์ช บุช (พ่อ) ลงโทษอย่างหนักฐานรุกล�้ำ
ประเทศแหล่งน�ำ้ มันทีอ่ ยูใ่ นการควบคุมของสหรัฐฯ
ทหารอิรักที่ถอยหนีถูกฆ่าอย่างทารุณและถูกรถ
ถังไถกลบในทะเลทราย กรุงแบกแดดถูกถล่มด้วย
ระเบิดครัสเตอร์และระเบิดฟอสฟอรัสตามนโยบาย
ท�ำลายให้ราบของเพนตากอน พลเมืองผู้บริสุทธิ์
หลายหมื่นคนเสียชีวิต
บิล คลินตัน ซึ่งรับช่วงต่อจากยอร์ช บุช (พ่อ)
ด�ำเนินมาตรการคว�่ำบาตรทางเศรษฐกิจและทิ้ง
ระเบิดใส่อิรักตลอด 8 ปีของการด�ำรงต�ำแหน่ง
1993 (พ.ศ.2536) : ประธานาธิบดี บิล
คลินตัน บอกกับองค์การสหประชาชาติวา่ “สหรัฐฯ
จะท�ำเหมือนที่เคยท�ำ คือยึดตามการตัดสินใจของ
หลายฝ่ายเท่าที่เป็นไปได้ แต่จะตัดสินใจฝ่ายเดียว
ถ้ า จ� ำ เป็ น ”…..เพื่ อ การเข้ า ถึ ง แหล่ ง ทรั พ ยากร
พลังงานและตลาด

พ.ศ.1993-2001 (พ.ศ.2536-2544) :
รัฐบาลบิล คลินตัน ส่งอาวุธร้อยละ 80 ของที่
ตุรกีใช้ในการปราบปรามชาวเคิร์ดในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ อันเป็นผลให้ชาวเคิร์ด
หลายหมื่นคนเสียชีวิต ส่วนในอิรัก สหรัฐฯกลับ
หนุ น การแบ่ ง แยกดิ น แดนของชาวเคิ ร ์ ด เพราะ
ซัดดัม ฮุสเซ็น ไม่ยอมก้มหัวให้สหรัฐฯ ทั้ง ๆ ที่อิรัก
เคยรบกับอิหร่านตามการผลักดันของสหรัฐฯ
นอกจากนั้น บิล คลินตัน ยังแถลงต่อรัฐสภา
อเมริกันว่า “เพื่อเตรียมอเมริกาให้พร้อมส�ำหรับ
ศตวรรษที่ 21 เราต้องเป็นนาย มีอ�ำนาจควบคุม
บังคับพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายในโลกนี้
และด�ำรงรักษาความเป็นผูน้ ำ� ของโลกไว้ให้เข้มแข็ง
และน่าสนใจ”
1998 (พ.ศ.2541) : ประธานาธิบดี บิล
คลินตัน ส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิด ท�ำลายโรงงาน
ผลิตเวชภัณฑ์แห่งเดียวของประเทศซูดานเพราะไม่
พอใจรัฐบาลซูดาน โดยอ้างว่าโรงงานดังกล่าวผลิต
อาวุธ เอกอัครราชทูตเยอรมันประจ�ำซูดานเขียน
ไว้ว่า “เป็นเรื่องยากที่จะประมาณว่า ประชาชน
ในประเทศยากจนในอัฟริกาแห่งนี้ตายไปเท่าไร
จากการท�ำลายโรงงานผลิตยา ‘อัล-ซีฟา’ ดังกล่าว
แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นจ�ำนวนหลายหมื่นคน”   ข้อ
ส�ำคัญคือเมื่อสหรัฐฯยอมรับว่าทิ้งระเบิดผิดพลาด
แล้วก็ไม่มีการชดใช้หรือช่วยเหลือแต่อย่างใด
นอกจากนั้น บิล คลินตัน ยังส่งเครื่องบินไป
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๔ กันยายน ๒๕๕๙
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ทิ้งระเบิดในยูโกสลาเวียเป็นเวลา 78 วันติดต่อ
กั น และกล่ า วว่ า “มั น เป็ น การแทรกแซงทาง
มนุษยธรรม”
1999 (พ.ศ.2542) : ฮูโก ชาเวซ ได้รบั เลือก
เป็นประธานาธิบดีโดยชาวพืน้ เมืองเวเนซูเอลาด้วย
คะแนนเสียงท่วมท้น เขาเวนคืนแหล่งน�้ำมันซึ่ง
เป็นสมบัติของชาติและเพิ่มค่าตอบแทนจากยักษ์
ข้ามชาติอเมริกัน นอกจากนั้นเขายังมุ่งส่งเสริม
การศึกษา ปฏิรูปเศรษฐกิจและที่ดิน ทั้งหมดเรียก
ว่า “ความรักชาติ” ซึ่งเป็นสิ่งที่สหรัฐฯเกลียดที่สุด
ต่อมาในปี 2002 คณะทหารทีน่ ยิ มสหรัฐฯ และจะ
พยายามปฏิวัติก็บินไปรับสัญญาณ “ไฟเขียว” ที่
กรุงวอชิงตัน แต่การปฏิวัติล้มเหลวเพราะทหาร
อี ก กลุ ่ ม หนึ่ ง และประชาชนจ� ำ นวนมากต่ อ ต้ า น
อนึ่ง นายแพ็ต โรเบิร์ตสัน นักบวชอเมริกันนิกาย
โปรเตสแตนท์กล่าวถึงการกระท� ำของนายฮูโก
ชาเวซ ว่า “สหรัฐฯควรส่งคนไปลอบสังหารเขาเสีย”
ลาติ น อเมริ กั น เป็ น ทวี ป ที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ แ ละ
กลุ่มคนที่คุมอ�ำนาจเศรษฐกิจและการเมืองส่วน
ใหญ่คือชาวยุโรปที่อพยพไปตั้งถิ่นฐานมาหลายชั่ว
อายุคน ส่วนชาวพื้นเมืองร้อยละ 80-90 มีฐานะ
ยากจน ลาตินอเมริกนั จึงมีความแตกต่างทางสังคม
สูงมาก ข้อส�ำคัญคือคนชัน้ น�ำมักยินดีขยายอ�ำนาจ
และความร�่ ำ รวยด้ ว ยการร่ ว มมื อ กั บ ยั ก ษ์ ข ้ า ม
ชาติอเมริกัน และยินดีร่วมมือในการต่อต้านและ
ล้มล้างรัฐบาลที่มาจากเสียงส่วนใหญ่ โดยเฉพาะ
ที่ต้องการปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปเศรษฐกิจและ
ทีด่ นิ ซึง่ ส่วนใหญ่ตกอยูใ่ นมือคนชัน้ น�ำและต่างชาติ
เช่น ยูไนเต็ดฟรุต ไอทีที อนาคอนดาคอปเปอร์
International Railway ฯลฯ
2001 (พ.ศ.2544) : ยอร์ช บุช (ลูก) ถือ
โอกาสจากกรณี 9/11 ประกาศสงคราม “ครูเสด” กับอัฟกานิสถานเพราะรัฐบาลตอลิบานขอ
ให้สหรัฐฯแสดงหลักฐานว่า บิน ลาดิน คือผู้อยู่
เบื้องหลังการถล่มตึกเวิร์ลเทรด ยอร์ช บุช ส่ง
เครื่องบินไปท�ำลายประเทศที่ยากจนที่สุดประเทศ
54
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หนึ่งในโลกอย่างโหดเหี้ยม และการปลูกฝิ่นซึ่ง
รัฐบาลตอลิบานปราบปรามก็กลับมาเฟื่องฟูอีก
ครั้ง จุดประสงค์ที่แท้จริงคือการวางท่อน�้ำมันจาก
เอเชียกลางผ่านอัฟกานิสถาน ซึ่งบริษัทยูโนแคล
ของสหรัฐฯเคยเจรจากับกลุ่มตอลิบาน จึงต้องยึด
อัฟกานิสถานไว้ให้ได้ ฉะนัน้ จะมีบนิ ลาดิน หรือไม่
สหรัฐฯก็ต้องยึดอัฟกานิสถาน (และปากีสถาน) ไว้
อย่างแน่นอน แถมได้ปิดล้อมจีนทางทิศตะวันตก
2002-2005 (พ.ศ.2545-2548) : ซีไอเอลักพาและรับตัวชาวมุสลิม (จ่ายเงินแก่ผู้จับ
ส่ง) สัญชาติต่าง ๆ 231 คน จากหลายประเทศ
ทั่วโลก เช่น อิตาลี นอร์เวย์ เยอรมนี อินโดนีเซีย
ไทย ฯลฯ แล้วส่งไปทรมานที่อียิปต์ มอร์ร็อคโค
จอร์แดน และอื่น ๆ รัฐบาลอิตาลีเรียกร้องให้
สหรัฐฯส่งตัวเจ้าหน้าทีซ่ ไี อเอผูล้ ะเมิดอธิปไตยของ
ตนกลับไปขึ้นศาล แต่สหรัฐฯนิ่งเฉย นอกจากนั้น
ยังทรมานชาวมุสลิมทีค่ กุ กวนตานาโมและชาวอิรกั
ในอิรักด้วย
2003 (พ.ศ.2546) : ยอร์ช บุช (ลูก) ใช้
หลักฐานปลอมกล่าวหาอิรักว่าครอบครองอาวุธ
ท� ำ ลายร้ า ยแรงซึ่ ง เป็ น ภั ย ต่ อ สหรั ฐ ฯ และยั ง มี
ความสัมพันธ์กับบิน ลาดิน เขาใช้เงิน 10,000
ล้านดอลลาร์ โฆษณาชวนเชื่อให้ชาวอเมริกันและ
ชาวโลกเชื่อในเรื่องนี้ แล้วส่งทหารเข้ารุกราน
และยึดครองอิรักทั้ง ๆ ที่ขัดกับมติขององค์การ
สหประชาชาติ เมื่อตรวจไม่พบอาวุธดังกล่าว เขา
ก็ “พลิกลิน้ ” ว่าสหรัฐฯต้องการปลดปล่อยชาวอิรกั
จากซัดดัม ฮุสเซน และเพือ่ สถาปนาประชาธิปไตย
แต่เมื่อประชาชนชาวอิรัก 1 แสนคนเดินขบวนใน
เดือนมกราคม ค.ศ.2004 เพื่อเรียกร้องให้มีการ
เลือกตั้งทั่วไป ไม่ใช่รัฐบาลที่สหรัฐฯเลือก กลับ
ถูกปราบปรามจนท�ำให้มีผู้เสียชีวิตจ�ำนวนมาก
หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์และวิทยุที่วิจารณ์ถูกสั่ง
ปิด เครื่องบินอเมริกันมุ่งท�ำลายระบบน�้ำ  ระบบ
ไฟฟ้า ระบบก�ำจัดของเสีย คลังเก็บอาหารและ
เป้าหมายทางพลเรือนอื่น ๆ หนังสือพิมพ์อเมริกัน

ถูกควบคุมการรายงานข่าว ที่พักนักข่าวอัลจาซีรา
ถูกทิ้งระเบิดใส่ หนังสือพิมพ์บางฉบับถูกจ้างให้
เขียนสนับสนุนการยึดครอง บริษัทผลิดอาวุธของ
สหรัฐฯเพียงแปดบริษัทได้รับสัญญาจ้างในปี ค.ศ.
1990 ถึง 45.4 พันล้านดอลลาร์ เป้าหมายต่อ
ไปคือ เยเมน ลิเบีย ซีเรียและอิหร่าน ผู้ได้รับผล
ประโยชน์จากสงครามคือนักการเมือง เพนตากอน
และบริษัทผลิตอาวุธ หรือที่ประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์ เรียกว่า “Military-Industrail Complex”
อนึ่ง ก่อนการบุกของสหรัฐฯ อิรักได้เจรจา
ผ่านองค์การสหประชาชาติ โดยแจ้งว่าอิรักไม่มี
อาวุธร้ายแรงและยินดีให้ตรวจค้น แต่ถูกปฏิเสธ
เส้นทางไปสูส่ นั ติ เพราะไม่ตรงกับจุดประสงค์ทแี่ ท้
จริงคือ “การควบคุม” น�้ำมันและตะวันออกกลาง
ในกรณีอิรักนี้ นักข่าวถามนางเมดลีน อัลไบรท์ อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของอเมริกาว่า
การบุกอิรักที่ท�ำให้ชาวอิรักผู้บริสุทธิ์ตายมากมาย
เด็กเสียชีวิตกว่า 500,000 คน และเป็นโรคขาด
สารอาหารอีก 1 ล้านคน รวมทั้งชาวอิรักต้องหนี
ออกนอกประเทศอีกนับล้านคนนัน้ คุม้ ราคาหรือไม่
(worth the price?)......นางตอบว่า “คุ้ม”
2004 (พ.ศ.2547) : ในปีนี้ สหรัฐฯซึ่งมี
ประชากรเพียงร้อยละ 4.7 ของโลก บริโภค
ทรัพยากรร้อยละ 40 ของโลก บริโภคพลังงาน
ร้อยละ 30   และปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ร้อยละ 25    โดยสรุป สหรัฐฯ บริโภคมากกว่า
เยอรมัน  4.1 เท่า สูงกว่าญี่ปุ่น 5.4 เท่า และ
มากกว่าชาวเคนยา 32 เท่า แถมทิ้งขยะต่อคน
มากที่สุดในโลกด้วย อย่างไรก็ตาม จอร์จ บุช(ลูก)
กล่าวว่า “วิถีชีวิตของชาวอเมริกันเป็นสิ่งที่ไม่อาจ
ต่อรองได้” นอกจากผลิตขยะต่อคนมากที่สุดใน
โลกแล้ว สหรัฐฯและอังกฤษยังขนขยะพิษและขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ไปทิ้งในประเทศก�ำลังพัฒนาด้วย
โดยเฉพาะในแอฟริกา
2005 (พ.ศ.2548) : นอกจากการรุกราน
เข่นฆ่าและทรมานชาวอิรักทั้งสตรี คนแก่และ
เด็ ก จ� ำ นวนนั บ ล้ า น พร้ อ มกั บ ท� ำ ให้ พ วกเขา

อดอยาก หิวโหยและเป็นมะเร็ง เสียชีวิตเพราะ
กัมมันตภาพรังสีจากอาวุธของตนอีกนับไม่ถ้วน
แล้ ว สหรั ฐ ฯยั ง ขายรั ฐ วิ ส าหกิ จ และธนาคาร
นับร้อยแห่งให้เอกชนและต่างชาติ และที่เป็นไป
ตามจุดประสงค์ที่แท้จริงของการรุกรานคือ การ
ขายร้อยละ 64 ของแหล่งน�้ำมันในอิรักให้บริษัท
ข้ามชาติ แหล่งดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ 74194 พันล้านดอลลาร์ และมีอัตราการตอบแทน
ประมาณ 42-162 เปอร์เซ็นต์ สัญญาที่ลงนาม
มีกฎห้ามรัฐบาลเรียกแหล่งคืน ที่เลวร้ายที่สุด
คือสหรัฐฯปล่อยให้มีการปล้นและเผาพิพิธภัณฑ์
แห่งชาติ และอื่น ๆ ทั่วประเทศทั้ง ๆ ที่มีการขอให้
ช่วยป้องกันวัตถุโบราณและเอกสารส�ำคัญทาง
ประวัติศาสตร์ซึ่งมีอายุถึง 4-5000 ปี ถูกขโมย
และหลายชิ้นไปโผล่ในยุโรปและสหรัฐฯ นักข่าว
ของ “อัลจาซีร่า” ซึ่งรายงานข่าวอย่างตรงไปตรง
มาถูกทิ้งระเบิดใส่ ถูกฆ่า ท�ำให้บาดเจ็บและถูกจับ
ขัง
อนึง่ สถานทูตสหรัฐฯ ในอิรกั มีเนือ้ ทีห่ ลายร้อย
ไร่ โดยมีทั้งค่ายทหาร หอพัก ร้านค้า ที่ออกก�ำลัง
กาย สระว่ายน�ำ 
้ ฯลฯ ครบถ้วนส�ำหรับการควบคุม
อิรักในระยะยาว
เมื่อ 80 ปีก่อน อังกฤษยึดดินแดนอิรักเพื่อ
ดูดน�้ำมันแต่อ้างว่าต้องการปลดปล่อยอิรักจาก
อาณาจักรออตโตมาน 80 ปีให้หลังสหรัฐฯก็เข้า
ยึดอิรักอ้างว่าเพื่อการปลดปล่อยเช่นเดียวกัน
ในขณะที่สื่อมวลชนอเมริกัน เช่น นิวยอร์ก
ไทมส์  และวอชิงตันโพสต์  ยกย่องว่า การรุกราน
ประเทศอิรกั เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนและเป็น
สิง่ ทีม่ เี กียรติทสี่ ดุ ทีส่ หรัฐฯได้กระท�ำในต่างประเทศ
(???) นายโคฟีอันนัน อดีตเลขาธิการองค์การ
สหประชาชาติ กลับให้สมั ภาษณ์วทิ ยุบบี ซี วี า่   “ชาว
อิรักจ�ำนวนมากรู้สึกว่าชีวิตภายใต้ซัดดัม ฮุสเซน
ดีกว่าในปัจจุบัน”...เพราะถูกท�ำลายจนประเทศ
ย้อนหลังไป 50 ปีและประชาชนยังถูกลงโทษด้วย
ประชาธิปไตยจากปลายกระบอกปืน!!
อ่านต่อฉบับหน้า
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๔ กันยายน ๒๕๕๙
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ห ยั่ ง ฟ้ า ท ะ ลุ ดิ น

• ดังนั้น วิมุตตินิยม

ลัทธิธรรมกาย ท�ำลายพุทธ สุดสงสาร...!?!
ปรากฏการณ์ที่วัดพระธรรมกาย หมายขยาย
มวลกัลยาณมิตรเหล่าสาวกสาวิกาธัมมชโยมาโดย
ตลอด จัดงานมหากุศลบุญใหญ่นั่นโน่นนี่ แต่ละที
ระดมพลจัดเต็มนับหมื่นนับแสน   ถือปริมาณเป็น
ผลเข้าเป้าส�ำเร็จยิ่งใหญ่ของเค้า
อาณาจั ก รวั ด ธรรมกาย เลยโตด้ ว ยอุ บ าย
กลเม็ ด เด็ ด พรายเละเทะ ใช้ เ ลศเล่ ห ์ ก ารตลาด
ล่อลวง โดยสร้างภาพสวยสดงดงาม มีระเบียบ
สะอาดตาน่าดูชม เป็นฉากบังหน้า
เมื่อจูงใจให้ศรัทธาดุ่ย ๆ คือ ปัญญาไม่ต้องมี
นัก เช่น ตั้งแต่รุกคืบไปยึดชมรมพุทธทุกมหา’ลัย  
หลอกหนุ่มสาวปัญญาชนปนยาชันมาได้เป็นกลุ่ม
ก้อน กลายเป็นจุดขายหลอกลวงมหาชนวงกว้าง
ง่ายดายมากต่อไป
นอกจากจั บ ตั ว คนรุ ่ น ใหม่ เ ป็ น เหยื่ อ น� ำ ร่ อ ง
ชูโรง ส�ำเร็จแล้ว ไม่แคล้วต้องระดมทุนขนานใหญ่
ควบคู่ไปกับระดมพลด้วยเทคนิคทางการตลาด
อย่ า งธุ ร กิ จ ขายตรงก็ ไ ม่ พ ลาด จึ ง ไม่ ป ระหลาด
ส� ำ นั ก นี้ มี นั ก ธุ ร กิ จ ใหญ่ เ ด่ น ดั ง มาเป็ น สานุ ศิ ษ ย์
กันเยอะ  นักเล่นหุ้นปั่นหุ้นเข้าไปเกี่ยวข้องไม่เบา
เรียกว่าสารพัดวิชามาร เป็นอันได้ใช้หมด ตาม
ประสาทุนนิยมสามานย์ แน่นอน หนีไม่พ้นอิทธิพล
การเมืองสามานย์ เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแรง
ดังเช่น กรณีอัยการสูงสุด นายพชร ยุติธรรมด�ำรง สั่งถอนฟ้องคดีธัมมชโย ยักยอกที่ดินวัดเป็น
ของตัวเอง ก่อนหน้าศาลฎีกาตัดสินไม่กวี่ นั มันพิลกึ
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ท�ำได้ไง สมัยรัฐบาลทักษิณโน่น
ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน วัดธรรมกายมีปัญหา
ไม่ชอบมาพากลอยู่ตลอด เพียงแต่มืดบอดทาง
ปัญญากัน ไม่รู้เท่าทันวัดธรรมกายเอง
ภาพหน้าฉาก ปรากฏเหล่าอุบาสิกาแก้วในชุด
ขาวพรึบ่ เป็นแถว วัดวาสะอาดสะอ้าน มันเป็นสวน
ผักชีไม่ได้นาน ธรรมกายเก๊ก็ต้องโผล่ตามกรรม
ผลพวงสกปรกเจ้าส�ำนักหมักหมมมากล้น   จนถึง
เวลาได้ประจานตัวเองโดยไม่ทันรู้ตัว ในขณะที่
สังคมตาสว่าง หายโง่กันเยอะเลย
ทั้ ง นี้ แ ละทั้ ง นั้ น เพราะธรรมกายท� ำ วิ ป ริ ต
จากพระธรรมวินัย ยังไม่พอ ยังก�ำเริบเสิบสาน
จนกระทั่งท�ำผิดอาญาแผ่นดิน หนักหนาสาหัส
ยิ่งกว่าหลายเท่า ขืนดันทุรังต่อ ไม่สู้คดีไปตาม
ระเบียบ ยิ่งน่าสังเวชขนาดไหน...
แล้วจะหนียังไงพ้น ผลกรรมเป็นจริง ดวงแก้ว
เหนือพุงสะดือ คือ ธรรมกายเก๊ ๆ จะช่วยอะไรได้
เดี๋ยวก็รู้
เพื่ อ พิ สู จ น์ ใ ห้ เ ห็ น บ้ า งว่ า ลั ท ธิ ธรรมกาย
ท�ำลายพุทธสุดลึกร้ายเหลือก� ำลังอย่างไรเชียว
ดูตัวอย่างแนวปฏิบัติ  ทาน  ศีล ภาวนา  เป็นต้น
ออกวิปริตผิดพุทธ ขนาดไหนหว่า...

ชิตัง เม โป้งรวย !

ธัมมชโย หลงตัววาจาสิทธิ์ ประกาศก้องทุบ
โป้ง กูจงชนะได้รวย...! เป็นคาถาเป่าหูสานุศิษย์

ให้ตั้งจิตมิจฉาทิฐิ สู้ทุ่มโถมท�ำบุญใหญ่ เพื่อได้รวย
ล้นทวีคณ
ู อีกหมืน่ แสนเท่า ชาติหน้าโน้นนะจ๊ะโยม...
ชาตินี้กล้าจนไปก่อน ไม่ต้องกลัว ทนอดอยาก
ปากแห้งเอาหน่อย บ้านช่องจะผุพังยังไม่ต้องซ่อม
มีลกู ศิษย์โดนล้างสมอง ใจถึงกล้าท�ำบุญบ้าดีเดือด
ดังว่านี้แน่ะ !
และแม้ใครเมาบุญ เทกระเป๋า หมดเนือ้ หมดตัว
ไม่เป็นไรก็เด็ดจริง ๆ แต่แน่ยิ่งกว่าอีก คือพากู้หนี้
มาท�ำบุญต่อ เสียดอกอีกต่างหาก คิดได้ยังไงเนี่ย
ทุนสามานย์ยกก�ำลังโหดยังงี้ ยิวไหนจะสู้ได้ล่ะ ?
นอกจากธรรมกายแล้ว วัดไหนอืน่ ๆ เอาอย่าง
บ้า ๆ บ้าง คงไม่มีพิเรนทร์ตามเป็นแน่แท้
คนจะท�ำบุญทาน มันต้องมีปัญญาสัมมาทิฐิ
รูจ้ กั ประมาณพอเหมาะ คือ ต้องมีเหลือเพือ่ แบ่งปัน
ส่วนเกิน เพราะใจพอ
ท�ำทานเพือ่ ลดตัวโลภ มากล้าจนแทนกล้ารวย
พวกรวยไม่เสร็จ เท่ากับเป็นเปรตผูห้ วิ โหย คือ
ตกนรกในใจตัวเองอยู่แล้วเห็น ๆ โดยไม่รู้ตัว แม้จะ
ท�ำบุญก็เพื่อรวยล้นขี้โลภมากขึ้น
ธรรมกายพาสาวกกล้ารวย ยิ่งรวยล้นฟ้ายิ่ง
ชอบ ก็นับถือพระพุทธเจ้าคนละองค์กับที่พากล้า
จน เป็นคนจนผู้ยิ่งใหญ่ โดยมีมั่งพอสมควร แบบ
มักน้อยสันโดษด้วยใจพอเช่นเหล่าชาวอโศกเป็นต้น
ชาวพุทธต้องเลือกข้างระหว่างเป็นคนกล้าจน
เพราะรวยสะพัด ไม่สะสมส่วนตัว ให้มากกว่าเอา
หรือเลือกเป็นคนกล้ารวยไม่เสร็จเหมือนหิวโหย
เงินตลอด ตั้งหน้าเอาเปรียบ กลัวเสียเปรียบ มีแต่
กอบโกย เอามากกว่าให้ ชอบสะสมมากกว่าสะพัด
ตกลง รวยสะพัด กับรวยสะสม ใครได้บุญใคร
ได้โกยบาปกันแน่ ?

หาสวรรค์วิมานหรือสานฝันนิพพาน

ธุ ร กิ จ ขายสวรรค์ วิ ม านในฝั น    โดยเจ้ า สั ว
ธั ม มชโย ช่ า งหลอกสานุ ศิ ษ ย์ ไ ด้ เ ก่ ง ร้ า ยกาจ
สามารถพามากล้าจนทันตาเห็นเหมือนกัน เท่ากับ
จ่ายลงทุนชาตินี้ไปก่อน แล้วไว้คอยรับผลบุญรวย
ล้นชาติหน้า ตลาดหุน้ แบบนีส้ มุ่ เสีย่ งข้ามชาติ ก็ยงั
มีคนกล้าเจ้าบุญทุ่มแฮะ !

มันตลกร้าย ตรงที่ล่อหลอกให้สาวกเสียสละ
เทกระเป๋าตัวเบาขึ้น ตัวเจ้าส�ำนักกลับรวยเอา ๆ
ทันตาเห็นชาตินี้เลย พวกลูกศิษย์ไม่ยักสะดุดใจ
จุดใหญ่นี้บ้างเลยนะ ?...
ไม่รู้ไปเอาอย่างพระพุทธเจ้าที่ไหนมา ในเมื่อ
พระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างไร พระองค์ยอ่ มท�ำเป็น
ตัวอย่างก่อน ยถาวาที ตถาการี
อย่างไรดี แม้ธัมมชโยจะพาท�ำทาน ถือศีล นั่ง
ภาวนาหลับหูหลับตา อย่างเก่งต่อให้ ได้ผล ก็วน
อยู่ในโลกธรรม ๘ คลายเครียดสบายใจชั่วคราว
เหมือนหินทับหญ้า ได้ศรัทธาปัญญาน้อยตามหมูฝ่ งู
จูงใจสะกดจิต ไม่ประสีประสามรรควิธสี กัดตัดกิเลส
ทีละเรื่องเหตุปัจจัย
ยิ่ ง เจ้ า ส� ำ นั ก มั ก อวดอุ ต ริ คุ ณ วิ เ ศษไม่ มี จ ริ ง
โกหกเฉยเลยต่างหาก  จนคนจับได้คาหนังคาเขา
ให้ธัมมชโยพยากรณ์ดูซิว่าญาติเขาตายไปแล้ว ไป
สวรรค์ชั้นฟ้าไหนหนอ
เจ้าส�ำนักขี้โม้บอกเป็นตุเป็นตะ ที่แท้ปั้นน�้ำ
เป็นตัวหลอกเด็ก คนถามเล่นลองของโดยสมมติ
เรื่องญาติตาย ทั้ง ๆ ที่ยังเป็น ๆ ไม่ทันตายไปไหน
เลย ธัมมชโยมั่วส่งเดช ปาราชิกสด ๆ
เพราะฉะนัน้ ขนาดสุจริตกัลยาณธรรมยังไม่มี
เจ้าส�ำนักกัลยาณมิตรธรรมกายเล่หเ์ ก๊ ถึงเก่งแค่เร่
ปาหีล่ วงโลก สะกดจิตหลอกเด็ก สาวกไม่มหี วั สมอง
ไปวัน ๆ จึงอย่าอวดดีฟงุ้ ฝันมรรคผลนิพพาน ให้มนั
ขายขี้หน้าไม่เสร็จสักที
ดั ง ที่ ธ รรมกาย ปั ้ น ดวงแก้ ว ใสเหนื อ สะดื อ
แล้วถือเป็นตัวชี้วัดมรรคผลโสดาจนถึงอรหันต์ไป
โน่น แทนที่จะวัดตัวจริงเสียงจริงของกิเลสสด ๆ
เกิดกระทบปฏิกิริยา ก่อนิวรณ์ตัณหาร้อยแปด ใน
ระดับอบายมุขกามคุณโลกธรรม  และโลกอัตตา
อันเป็นโลกียารมณ์ เพื่อลอยตัวเป็นไทได้เข้าถึง
โลกุตรธรรมไปตามล�ำดับ นับเป็นนิพพานทันตาเห็น
เช่น อยูเ่ หนือโลกอบายมุข ก็คอื นิพพานชัน้ โสดาบัน
เป็นต้น
ลัทธินั่งหลับตาสะกดจิต ปั้นนิมิตดวงแก้วใส
ขุ่นตามใบสั่งชี้น�ำ จึงเป็นเพียงกสิณเข้ามาใช้กลบเกลื่อน สะกดทับกิเลสนิวรณ์ชั่วขณะ จูงน�ำจิตสงบ
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๔ กันยายน ๒๕๕๙
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พักยกได้บ้าง ไม่มีอานิสงส์วิเศษอะไรมากกว่านั้น
เลิกนั่ง ลืมตาขึ้น ปัญหาจากตัณหานิวรณ์พาเวียน
อยู่ในวังวนเช่นเดิม
อนึ่ ง เรื่ อ งธรรมกาย โดยเจ้ า ส� ำ นั ก ตั้ ง หน้ า
ขายสวรรค์ วิ ม านหลั ง ตาย แข่ ง กั บ ธุ ร กิ จ บ้ า น
จัดสรรปานนั้น น่าจะเข้าใจได้ชัดเจนว่า เป็นเพียง
มโนมยอัตตา เสกสรรปั้นแต่งมโนภาพส�ำเร็จขึ้น
มา พวกศรัทธาโดนสะกดจิตมีสทิ ธิป์ น้ั มโนภาพเห็น
คล้อยตามไปได้บ้าง
อย่างไรก็ดี นรกสวรรค์หลังตายตามไปดูไม่ได้
ไม่นา่ สนใจ ในขณะทีส่ วรรค์ในอก นรกในใจ ปัจจุบนั
ทันตาเห็น ๆ อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน เป็นประเด็นต้อง
ใส่ใจรับผิดชอบเฉพาะหน้าก่อนอื่น
ยิง่ ไม่มอี วิชชา ไม่มจิ ฉาทิฐใิ นปัญหาภพสวรรค์
ลัทธิพทุ ธโลกุตรธรรม น�ำผ่านพ้นเหนือสวรรค์ ฟังผู้
รูย้ งิ่ ชัดเจน ไปข้องติดอะไรนักกับภพสวรรค์ ในเมือ่
มันคู่กับนรก ตกสวรรค์มันไม่วายจมนรก เราควร
เห็นทุกข์ ประจักษ์นรกในสวรรค์ชวั่ แล่น วิมานแมน
แดนสวรรค์ใด ไม่น่าถวิลหาเสพติดเลย   มันเป็น
วังวนสงสาร เวียนว่ายไม่จบสิ้น  โดยเฉพาะไม่ใช่
โอกาสกาลเทศะทีจ่ ะปฏิบตั พิ ฒ
ั นาชีวติ จิตวิญญาณ
ตัวเองได้ อย่างเก่งเพียงธรรมชาติพกั ยกเท่านัน้ แหละ
ดังนัน้ ไม่ควรประมาทวาดฝันหาสวรรค์วมิ าน
ใด ๆ ในโลกียวิสัย   มันเท่ากับวิ่งไล่จับเงาไม่จบ ท�ำ
ทานศีลภาวนาใด ๆ แม่นมัน่ หมายให้ถงึ นิพพานเป็น
ส�ำคัญ ถึงจะเป็นพุทธโลกุตระ

หลับตาปัน้ ดวงแก้ว นอกแถว ธรรมกายของพุทธ

แม้วา่ วัดธรรมกายจะเก่งกาจกวาดคนศรัทธา
ได้มากล้น ทัง้ ระดมทุนจูงคนเมาบุญหลงสวรรค์วาด
ฝันวิมาน เงินทองมหาศาลไหลมาเทมา ไม่รเู้ ท่าไหร่
ถึงอย่างนั้น ก็อย่ากลัวเลยว่าจะฟูเฟื่องไปได้
สักกี่นำ 
�้ ดูแค่ตัวเจ้าส�ำนักเอง ดีแต่เบี่ยงบ่าย หลบลี้หนีหน้า ปล่อยให้ขี้ข้าม้าใช้ออกโรงแก้ตัวแทน
พัลวัน ใช้บริวารโล่มนุษย์คุ้มกัน ไม่ให้โดนจับกุม
ตามหมายศาล จะยื้อซื้อเวลาไปได้ถึงไหน...
เป็นถึงประมุขเจ้าส�ำนักสงฆ์โด่งดังยิง่ ใหญ่สดุ
ในแผ่นดิน เป็นประธานองค์กรสงฆ์เผยแผ่ศาสน58
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ธรรมทั่วไทย ขยายอาณาจักรไปทั่วโลกเพื่อน�ำพา
คนปฏิบตั ธิ รรม ตัดกิเลสตัณหา หมดอัตตาทิฐิ หลุด
พ้นปัญหาเดือดร้อนใจ
เอาเข้าจริง ตัวธัมมชโย เทศนาออกจอแก้ว
จ้อย ๆ เหมือนรู้ธรรมะลึกซึ้งเหลือเกิน คุยโตเป็น
ถึ ง ต้ น ธาตุ ต ้ น ธรรม   ลึ ก ลั บ ซั บ ซ้ อ น จะไล่ ต ้ อ น
หาความจริงตรงไหนได้บ้าง...
ในขณะที่ศีลสักข้อยังไม่มีปัญญาพิสูจน์ตัวเองให้ใสสะอาด เหมือนสร้างภาพบริวารชุดขาว
เพ่งนิมิตดวงแก้วแววใส แล้วไม่ยอมเปิดเผยความ
จริง ให้เห็นประจักษ์สักทีว่าใช่พระหรือมหาโจร
ห่มเหลืองกันแน่ ช่างทรมานใจผู้คน ทนเบื่อเหลือ
ก�ำลัง ว่าไหม...
เมื่ อ ธั ม มชโยท� ำ ตั ว เป็ น ปั ญ หาสั ง คมซะเอง
เช่นนี้ ซ�ำ้ ร้ายมหาเถรสมาคมยังท�ำตัวประหนึง่ เด็ก
ในคาถาธรรมกาย คือ ละเว้นหน้าทีอ่ งค์กรปกครอง
สงฆ์สงู สุด ดีแต่โยนกลองบ้านเมืองต้องจัดการก่อน
สะท้ อ นให้ เ ห็ น มหาเถรฯหมดสภาพขนาด
ไหน ขื น ไม่ ใ ช้ อ าญาสิ ท ธิ์ ม.๔๔ ปฏิ รู ป ด่ ว นจี๋ จะ
รอศาสนจักรในอุ้งมือมารยักษ์หักโค่นยึดอ�ำนาจ
เผด็จการสงฆ์ไปถึงไหนอีกเอ่ย...
มี อ ย่ า งที่ ไ หน ในขณะที่ มี อ ธิ ก รณ์ ภิ ก ษุ ขึ้ น
ชอบทีห่ มูส่ งฆ์ตอ้ งเอาภาระจัดการอธิกรณสมถะ
ช�ำระคดีให้เรียบร้อยเร็วไว จะมาเตะถ่วงยือ้ รอ
คดีอาญาแผ่นดินได้ไยไฉนกันจ๊ะ !
เป็นอันทุบโป้งได้ทันทีว่า ธัมมชโยเท่ากับเป็น
ศพรอเผาเท่านั้นเอง ส�ำหรับดวงแก้วดวงใส ต่อ
ให้ปั้นได้วิเศษนิ้งขนาดไหน มันใช้พิสูจน์บริสุทธิ์ศีล
ผู้ใดไม่ได้เลย  ขอบอก
ยิง่ เอาไปเกีย่ วอ้าง เป็นธรรมกาย ขยายรูปลักษณ์
มรรคผลโสดาถึงอรหันต์ มันตลกเลอะเทอะสิน้ ดี
ที่แท้ธรรมกายเป็นฉายาพระตถาคตเจ้า ย่อม
เป็นคนละเรื่องกับเสกสรรปั้นแต่งนิมิตสะกดจิต
เอาเอง ธรรมกายจึงน่าจหมายเข้าใจว่าเป็นเอกลักษณ์
ของพุทธโลกุตระ   อันปรากฏกระบวนการด�ำเนิน
ชีวิตด้วยจิตวิญญาณบริสุทธิ์สมบูรณ์ตามปฏิทา
สัมมาอาริยมรรคเป็นต้น  ประมาณเค้าเงือ่ นท�ำนอง
นี้ยังจะพอฟังขึ้นเพื่อเจริญรอยตามพุทธชีวศิลป์

ดังกล่าวได้บ้าง
คงจะหายสงสัย คลายสับสนลงไม่นอ้ ยกระมัง
ว่า ลัทธิธรรมกาย ไม่เป็นประสากับการช�ำระจิตให้
บริสุทธิ์ด้วยทาน ศีล ภาวนาอันถูกพุทธขนานแท้
ท�ำทานเพื่อซื้อสวรรค์ ถือศีลตื้นเขินพอสร้างภาพ
เพื่อต่อยอดหลับตาหาดวงแก้วเทือกนั้น
อันที่ถูก การถือศีลเคร่งครัด งดเว้นบาปทั้ง
ปวง ย่อมช�ำระจิตสะอาด การบ�ำเพ็ญกุศลก็ตอ้ งส่ง
ผลช�ำระจิตบริสุทธิ์ไปด้วย ทั้งทานและศีล เมื่อท�ำ
ด้วยปัญญา ย่อมพาบริสุทธิ์บังเกิดผลพวงภาวนา
คือ ภาวะบริสทุ ธิอ์ นั เป็นจริง ในชีวติ ประจ�ำวัน เป็น
สมาธิลืมตาของพุทธ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานอยู่ทุก
กาลเทศะสังคม อาจหาญ เงยหน้าไม่อายฟ้า ก้มหน้า
ไม่อายดิน ส่วนอสุรกายกลัวเผชิญหน้าความจริง

บริสุทธิ์การเมือง เกี่ยวเนื่องศาสนา

บ้านเมืองวันนี้ ก�ำลังเปลี่ยนผ่านในทางดีขึ้น
อย่ า งน่ า พอใจไม่ น ้ อ ยเลย เฉพาะอย่ า งยิ่ ง ด้ า น
การเมือง มีการช�ำระสะสางคดีทุจริตของนักการ
เมือง การบังคับใช้กฎหมายบังเกิดผลเรียบร้อยรุด
หน้าดีขึ้นอย่างมาก
วิบากกรรมมีจริง คนเคยใหญ่โตคับฟ้า ก�ำเริบ
เสิบสาน ใช้อำ� นาจโดยมิชอบต่างโดนกรรมตามทัน
เป็นแถว ๆ
สั ง คมไทย ก� ำ ลั ง เรี ย นรู ้ ป ระชาธิ ป ไตยแบบ
ไทย ๆ  ซึ่งไม่เหมือนใครในโลก ฟังพ่อครูให้มุมมอง
วิสัยทัศน์ ท�ำนองนี้
แม้เราจะอยู่ในยุคเผด็จการทหาร คสช. แต่
ประชาชนสบายใจ ไม่อยูร่ อ้ นนอนทุกข์เหมือนสมัย
รัฐบาลเลือกตั้งประชาธิปไตยสามานย์
สาระส�ำคัญหัวใจ จึงอยู่ที่คนซื่อสัตย์บริสุทธิ์
มาบริหารบ้านเมือง อะไร ๆ ค่อยดีขนึ้ ทันตาเห็น ไม่
น่าต้องเถียงให้เมื่อย ประชาธิปไตยเสียงข้างมาก
หรือเผด็จการเสียงข้างน้อยอันไหนดีกว่ากัน
มันดีได้หมด เมื่อบริสุทธิ์ใจท�ำเพื่อประโยชน์
สุขของแผ่นดิน ย่อมสามารถเลือกใช้งานให้เหมาะ
แต่ละกรณี
ส�ำหรับตัวอย่างตัวจริงเสียงจริง นานทีจะมี

นายกรัฐมนตรีผู้น่ายกย่องให้ก�ำลังใจเต็มที่แบบ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ในโอกาสเหล่าทหารหาญเข้าอวยพรวันคล้าย
วันเกิดครบ ๙๖ ปี พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ คนปกติ
ไม่ค่อยพูดอะไรนัก งานนี้ พล.อ.เปรม ท่านกล่าว
ตอบ ชื่นชมนายกรัฐมนตรีว่า
“ขอขอบคุณนายกรัฐมนตรี เพือ่ นรักของพวก
เราทุกคน คิดอยู่เสมอว่า ในสมัยของตู่ สมัยที่พวก
เราร่วมมือร่วมใจกัน จะต้องท�ำให้บ้านเมืองต้อง
สามัคคีกลับมาให้ได้
ตนเชือ่ มือนายกฯ และพวกเราทุกคนทีท่ ำ� งาน
ให้ชาติบ้านเมืองด้วยความจงรักภักดี ด้วยความ
เสียสละ และด้วยความเห็นแก่ความสุขคนไทย
พวกเราจะทุ่มเททุกอย่าง เพื่อให้เกิดความส�ำเร็จ
ถ้ามีอุปสรรค  ไม่ว่าเล็กใหญ่ ยากง่ายขอให้นายกฯ
สบายใจว่ า พวกเรา กองทั พ และประชาชน จะ
สนับสนุนและให้กำ� ลังใจแก่นายกฯและพวกเราทุกคน”
นั่ น คื อ เสี ย งของทหารแก่ ไ ม่ มี วั น ตาย ช่ ว ย
รับรองนายกฯคนดีอีกเสียงหนึ่งอย่างส�ำคัญ
ปัญหาใหญ่ของบ้านเมือง เป็นเรือ่ งท�ำอย่างไร
ให้ ค นดี ไ ด้ มี อ� ำ นาจบทบาทรั บ ใช้ แ ผ่ น ดิ น ...ดั ง
ในหลวงทรงชี้ชัด
เราก�ำลังริเริ่มคิดอ่านปฏิรูปประเทศ หลาย ๆ
ด้าน ไม่นา่ มองข้ามประเด็นทีม่ าคนดีคนเลว เพราะ
อิทธิพลผลพวงศาสนา เมื่อศาสนาจักรต้องเป็น
เป็นหลักสร้างคนน�ำชาติ เพื่อให้งานครองแผ่นดิน
โดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
ตามพระปฐมบรมราชโองการ สานฝันให้เป็นจริง
ในขณะสถานการณ์ศาสนจักร เช่น มหาเถร
สมาคมองค์กรปกครองสงฆ์ ก�ำลังเป็นตัวปัญหา
ซะเอง เมือ่ มหาเถรฯตัง้ ขึน้ โดยกฎหมาย สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์ มาถึงวันนี้ ใช้งานไม่เดิน ไปไม่เป็น
จ�ำเป็นต้องคอย คสช. ใช้โอกาสทองเปิดทาง ผ่าตัด
คณะสงฆ์ไทยเสียใหม่ ให้ตรงพระธรรมวินัยเท่าที่
สามารถเป็นไปได้ ก่อนจะเป็นตัวถ่วงฉุดรั้งสังคม
จมอบายต�่ำทรุดกว่านี้
ความบริสุทธิ์เท่านั้น   จะชนะทุกสิ่งทั้งโลก
ในที่สุด    - สมณะโพธิรักษ์
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๔ กันยายน ๒๕๕๙
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คนใดสิ้นไร้ส่วนดี
     ไม่มีแม้แค่กระจิด
     ชั่วร้ายอบายฝังจิต
     แน่นติดนรกเนิ่นนาน.
j		

ณวมพุ ท ธ

ฉิบหายถ่ายเดียว
สมัยหนึ่ง  พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่

ณ พระเชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี  เขต
กรุงสาวัตถี  นครหลวงของแคว้นโกศล
พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับเหล่าภิกษุในที่นั้น
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ลาภ สักการะ ชื่อเสียง ล้วน
เป็นสิ่งทารุณ เผ็ดร้อน หยาบคาย เป็นอันตรายแก่
การบรรลุธรรมที่เกษม(ปลอดภัย)จากโยคะ(กิเลสที่
ผูกใจให้ติดอยู่ในกาม-ภพ-ทิฏฐิ-อวิชชา)  ซึ่งไม่มีสิ่ง
อื่นยิ่งไปกว่านี้
60
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ก็บัดนี้  กุศลธรรม(ธรรมที่ดี)ของเทวทัตผู้ถูก
ลาภสักการะและชื่อเสียงครอบง�ำ  ย�่ำยีจิตใจ  ได้
ถึงความสูญสิน้ แล้ว  เธอทัง้ หลายพึงศึกษาเรือ่ งนีไ้ ว้”
ในกาลต่อมา  พระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จจาริก
ไปในชนบทของแคว้ น โกศล พร้ อ มด้ ว ยภิ ก ษุ ส งฆ์
หมู่ใหญ่  เสด็จถึงหมู่บ้านชื่อ ทัณฑกัปปกะ ทรงแวะ
ประทับนัง่ บนอาสนะ(ทีน่ งั่ ) ทีป่ ลู าดไว้ ณ โคนไม้ตน้ หนึง่
คราวนั้น  พระอานนท์เข้าไปเฝ้าถึงที่ประทับ

กราบทูลถามว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ขอประทานวโรกาส
(โอกาส) ข้าพระองค์กับภิกษุหลายรูปได้ไปยังแม่น�้ำ
อจิรวดี เพื่อสรงน�้ำ(อาบน�้ำ) มีภิกษุรูปหนึ่งเข้ามาหา
ข้าพระองค์ แล้วถาม
อาวุ โ ส(เป็ น ค� ำ เรี ย กภิ ก ษุ ผู ้ อ ่ อ นพรรษากว่ า )
อานนท์   พระผู ้ มี พ ระภาคเจ้ า ทรงก� ำ หนดรู ้ เ หตุ
ทั้ ง ปวงด้ ว ยพระทั ย แล้ ว หรื อ   จึ ง ได้ ท รงพยากรณ์
พระเทวทั ต ว่ า   พระเทวทั ต จะต้ อ งเกิ ด ในอบาย
(เกิดความฉิบหาย ๔ ประการคือ ๑.ได้นรก=ความ
เร่ า ร้ อ นใจ  ๒.ได้ เ ป็ น ดิ รั จ ฉาน=ความมื ด มั ว โง่
เขลา  ๓.ได้เป็นอสูรกาย=ความขลาดกลัว   ๔.ได้
เป็นเปรต=ความโลภหิวกระหาย) ตกนรกด�ำรง
อยูต่ ลอดกัป(เวลายาวนานมากจนถึงโลกเสือ่ มสิน้
หนึง่ ครัง้ ) เยียวยาไม่ได้แล้ว หรือว่าพระผูม้ พี ระภาคเจ้าทรงก�ำหนดรูโ้ ดยปริยาย(เหตุ)บางประการเท่านัน้
จึงได้ทรงพยากรณ์พระเทวทัตดังนี้
เมื่อภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้แล้ว  ข้าพระองค์ได้
ตอบว่า
ท่านผู้มีอายุ ข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรง
พยากรณ์ไว้อย่างนี้แหละ”
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดับแล้ว ตรัสว่า
“ดู ก ่ อ นอานนท์ ภิ ก ษุ รู ป นั้ น คงเป็ น ภิ ก ษุ ใ หม่
บวชไม่นาน  หรือว่าเป็นภิกษุเถระ(พระผู้ใหญ่)ก็ตาม
เป็นคนโง่เขลา ไม่ฉลาด เพราะข้อที่เราพยากรณ์
แล้วโดยถ่ายเดียว จะเป็นสองได้อย่างไร
เราย่อมไม่พิจารณาเห็นบุคคลอื่นใดแม้สักคน
ที่เราได้ก�ำหนดรู้เหตุทั้งปวงด้วยใจ  แล้วพยากรณ์
อย่างนี้  เหมือนพระเทวทัตเลย  ก็เพราะถ้าเราได้
เห็นธรรมขาว(ส่วนดี)ของพระเทวทัต  แม้ประมาณ
เท่าหยดน�ำ้ ทีส่ ลัดออกจากปลายขนเนือ้ ทรายมีอยู่
เพียงใด  เราก็ยังไม่พยากรณ์พระเทวทัตเพียงนั้น
ว่า พระเทวทัตจะต้องเกิดในอบาย  ตกนรกด�ำรงอยู่
ตลอดกัป เยียวยาไม่ได้แล้ว
แต่ ว ่ า เมื่ อ ใด  เราไม่ ไ ด้ เ ห็ น ธรรมขาวของ
พระเทวทัต  แม้ประมาณเท่าหยดน�้ำที่สลัดออก
จากปลายขนเนื้อทราย เมื่อนั้น เราจึงได้พยากรณ์

พระเทวทัตนั้นว่า พระเทวทัตจะต้องเกิดในอบาย
ตกนรกด�ำรงอยู่ตลอดกัป เยียวยาไม่ได้แล้ว
เปรียบเสมือนมีหลุมคูถเป็นที่ถ่ายอุจจาระ ลึก
เท่าช่วงตัวบุรุษ เต็มด้วยคูถเสมอขอบปากหลุม บุรุษ
คนหนึ่งตกลงไปที่หลุมคูถนั้น จมลงไปจนมิดศีรษะ
มีบุรุษอื่นบางคนที่หวังประโยชน์ หวังความเกื้อกูล
ปรารถนาความปลอดภัยแก่บุรุษนั้น หวังจะยกเขา
ขึ้นจากหลุมคูถ จึงเดินมองหาอยู่รอบๆหลุม แต่ก็
ไม่เห็นอวัยวะส่วนใดเลยที่ไม่เปื้อนคูถ ซึ่งพอจะ
จับเขายกขึน้ มาได้  แม้เพียงประมาณเท่าหยดน�ำ้ ที่
สลัดออกจากปลายขนเนือ้ ทรายของบุรษุ นัน้ ฉันใด
เราก็ไม่ได้เห็นธรรมขาวของพระเทวทัต  แม้
ประมาณเท่าหยดน�้ำที่สลัดออกจากปลายขนเนื้อทราย ฉันนั้นเหมือนกัน
เราจึงได้พยากรณ์พระเทวทัตว่า   พระเทวทัต
จะต้อ งเกิ ดในอบาย  ตกนรกด� ำรงอยู่ ตลอดกัป
เยียวยาไม่ได้แล้ว
เพราะเราย่อมก�ำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลก
นี้อย่างนี้ว่า กุศลธรรม(ความดี)ก็ตาม  อกุศลธรรม
(ความชั่ว)ก็ตาม ของบุคคลนี้มีอยู่
สมัยต่อมา เราย่อมก�ำหนดรู้ใจบุคคลนั้นด้วยใจ
อย่างนีว้ า่ ธรรมขาวของบุคคลนีไ้ ม่มี แม้ประมาณเท่า
หยดน�้ำที่สลัดออกจากปลายขนเนื้อทราย  บุคคลนี้
ประกอบด้วยอกุศลธรรมฝ่ายด�ำอย่างเดียว เมื่อ
ตายไปจะเข้าถึงอบาย(ความฉิบหาย) ทุคติ(ไปชั่ว)
วินิบาต(ทุกข์ทรมาน) นรก(เร่าร้อนใจ)
เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุพ์ ชื ทีห่ กั เน่า ถูกลมและ
แดดแผดเผา มีบคุ คลน�ำไปปลูกลงดินทีพ่ รวนดีแล้วใน
นาดี เธอรู้ไหมว่า เมล็ดพันธุ์พืชนี้จะไม่เจริญงอกงาม
ไพบูลย์”
“เป็นอย่างนั้น  พระเจ้าข้า”
“ดู ก ่ อ นอานนท์   ตถาคต(เป็ น ค� ำ ที่ ใ ช้ ต รั ส ถึ ง
พระองค์เอง)ก�ำหนดรู้ใจบุคคลด้วยใจ ก�ำหนดรู้
ญาณ(ความรู้แจ้งในสัจธรรม)เป็นเครื่องรู้อินทรีย์
(ร่างกายและจิตใจ)ของบุรุษ  ก�ำหนดรู้ธรรมที่อาศัย
กันเกิดขึ้นต่อไปด้วยใจ  แม้ด้วยประการอย่างนี้”
(พระไตรปิฎกเล่ม ๑๖ ข้อ ๕๘๔ พระไตรปิฎกเล่ม ๒๒ ข้อ ๓๓๓)
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ผู้คนในสังคมต้องท�ำงานหนักยิ่งขึ้นกว่าเดิม
ต้องตื่นแต่เช้ามืดเพื่อขับรถฝ่าการจราจรที่ติดขัด
ไปส่งลูกและท�ำงานให้ทันเวลา
บางคนก็ต้องน�ำอาหารเช้าไปกินบนรถด้วย
ตกเย็นกว่าจะกลับถึงบ้านก็ดึกดื่นค�่ำคืน

• ต่อจากฉบับที่ ๓๑๓

เปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่
ประเทศไทย
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•

เราคิดอะไร

Þ

Þ

Þ

Þ

กระบวนทัศน์ของทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบนี้ จึ ง ท� ำ ให้ ม นุ ษ ย์ “ไม่ มี ค วามสุ ข ” อย่ า ง
สมบูรณ์แท้จริง   เนื่องจากท�ำให้ต้องเผชิญกับ
ความขัดแย้งและสงครามในรูปแบบต่างๆ   ที่มี
เหตุมูลฐานมาจากการแย่งชิงทรัพยากรเพื่อการ
บริโภคของมนุษย์ [ตามสมการปัญหา (P) = ความ
ต้องการ (D) / สิง่ ตอบสนองความต้องการ (S) โดย
เมื่อลัทธิบริโภคนิยมกระตุ้นความต้องการบริโภค
ของผู้คนให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น (D   )   ในอัตราที่เร็ว
กว่าอัตราการเพิม่ ของสิง่ ตอบสนองความต้องการ
ซึ่งที่ถูกจ�ำกัดด้วยปริมาณทรัพยากรของโลก (S  )  
ระดับปัญหาภาวะความบีบคั้นเป็นทุกข์ของสังคม
มนุษย์ก็จะเพิ่มสูงขึ้นโดยรวม เพราะ D  > S   ]

       จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่ากระบวนทัศน์ของ
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก ทัง้ ส�ำนักคลาสสิก
ส�ำนักนีโอคลาสสิก และส�ำนักเคนเชี่ยน อาจจะ
สามารถตอบปัญหาของมนุษย์เมื่อร้อยกว่าปีก่อน
ที่ผ่านมาได้ว่า จะเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอต่อความ
ต้องการในการบริโภคของมนุษย์ได้อย่างไร (เพิ่ม
ค่า S ในสมการเพื่อลดค่า  P )  แต่ไม่สามารถตอบ
ปัญหาของสังคมมนุษย์ทุกวันนี้   ซึ่งจ�ำเป็นต้องมี
แบบวิถกี ารผลิตและการบริโภคที  ่ “มีประสิทธิผล
มีประโยชน์ และท�ำให้มีความสุขอย่างยั่งยืน”
ภายใต้เงือ่ นไขข้อจ�ำกัดของทรัพยากรต่างๆ ในโลก
ที่นับวันมีแต่จะลดน้อยลงๆ   สวนทางกับมลภาวะ
อันเกิดจากแบบวิถีการผลิตและการบริโภคอย่าง

เกินความพอดีพอเพียงของมนุษย์ซึ่งมีแต่จะเพิ่ม
มากขึน้ ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผลกระทบจากวิกฤติ
ภาวะโลกร้อนที่ท�ำให้ภูมิอากาศทั่วโลกแปรปรวน
อย่างสุดขั้ว   และก�ำลังจะกลายเป็นปัญหาทาง
ระบบนิเวศน์ทคี่ กุ คามความอยูร่ อดของอารยธรรม
มนุษย์
ปัญหา (P)
MSC

al Utility) อรรถประโยชน์ที่เกิดจากการบริโภค
ผลผลิ ต หน่ ว ยหลั ง สุ ด จะค่ อ ยๆ ลดน้ อ ยลงโดย
ล�ำดับ   เหมือนคนที่ก�ำลังหิว   การกินก๋วยเตี๋ยว
ชามที่ 1 จะให้อรรถประโยชน์หรือให้ประโยชน์
สุขแก่คนผู้นั้นมากที่สุด  แต่เมื่อกินก๋วยเตี๋ยวชาม
ที่ 2,3,4 ต่อไป  ประโยชน์สุขหรืออรรถประโยชน์
ที่คนผู้นั้นได้รับจากการกินก๋วยเตี๋ยวชามหลังสุด
จะลดน้อยลงโดยล�ำดับเมือ่ เทียบกับก๋วยเตีย๋ วชาม
แรกๆ ที่กินเข้าไป  ท�ำให้เส้น  MSB  มีลักษณะ
ลาดลงในลักษณะเป็นเส้นโค้ง

T

MSB
ความเติบโตทางเศรษฐกิจ (S)

ถ้าน�ำกรอบการวิเคราะห์หน่วยสุดท้าย (marginal analysis) มาช่วยอธิบายเรื่องนี  ้ จากกราฟ
ให้เส้น MSC เป็นเส้นต้นทุนทางสังคมโดยรวม
หน่วยหลังสุดหรือหน่วยสุดท้ายในการวิเคราะห์
(marginal social cost)  และเส้น MSB เป็นเส้น
ประโยชน์สุขโดยรวมทางสังคมหน่วยหลังสุดหรือ
หน่วยสุดท้ายในการวิเคราะห์ (marginal social
benefit)  ถ้าปราศจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพือ่
เพิม่ ผลผลิต (S) ให้เพียงพอต่อการบริโภคของผูค้ น  
ปัญหา (P) ของระบบสังคมการเมืองนั้นๆ ก็จะอยู่
ในระดับสูง (ตามสมการ P = D/S)  ฉะนัน้ การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มผลิตผล
มวลรวมประชาชาติแต่ละหน่วย   จึงท�ำให้ระดับ
ปัญหาของสังคมมนุษย์ลดน้อยลงโดยรวมตามเส้น  
MSB ที่ลาดลง
แต่ตามกฎการถดถอยของอรรถประโยชน์
หน่วยสุดท้าย (Law of Diminishing Margin-

ขณะเดี ย วกั น การสร้ า งความเจริ ญ เติ บ โต
ทางเศรษฐกิจแต่ละหน่วยก็มีต้นทุนทางสังคมโดย
รวมแฝงอยู่  เช่น ต้องน�ำทรัพยากรที่มีจ�ำกัดของ
ประเทศมาใช้ในการสร้างผลผลิต  รวมถึงก่อให้เกิด
มลภาวะที่เป็นโทษต่อการด�ำรงชีวิตของมนุษย์อัน
เป็นผลตกค้างจากกระบวนการผลิต  เป็นต้น  ยิ่ง
ทรัพยากรที่มีจ�ำกัดถูกน�ำมาใช้เพื่อการผลิตจนมี
ปริมาณเหลือน้อยลงเท่าไร  มูลค่าของทรัพยากร
หน่ ว ยต่ อ ๆ ไปที่ เ หลื อ น้ อ ยลงก็ จ ะเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ๆ
เท่านั้น   ดังเช่นน�้ำมันที่สมัยก่อนมีราคาถูก   แต่
เมื่อน�้ำมันในโลกทุกวันนี้เหลือน้อยลง ราคาน�ำ้ มัน
ปัจจุบันก็เพิ่มสูงขึ้นตามกลไกตลาด   จนกลาย
เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ดึงให้ต้นทุนการผลิตสินค้าและ
บริการต่างๆ เพิ่มสูงขึ้น   ท�ำให้เส้น   MSC   มี
ลักษณะลาดชันขึ้น
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ต้ น ทุ น ทางสั ง คมของ
มลภาวะทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิตและการบริโภค
ซึ่งปรกติมักจะซ่อนตัวอยู่ในรูปภาวะแฝง (potentiality) ของต้นทุนความเสี่ยงต่อภัยพิบัติจาก
วิกฤตการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ  เมื่อสะสมตัว
จนถึงจุดมวลวิกฤติของปัญหาที่ระบบนิเวศน์ของ
โลกไม่สามารถรองรับได้   ก็จะเป็นเสมือนระเบิด
เวลาแต่ละลูกที่ระเบิดขึ้น   และสร้างความเสีย
หายรุนแรงปรากฏตัวสู่ภาวะจริง (actuality) ให้
เห็นเป็นรูปธรรม   ดังกรณีวิกฤติปัญหาภาวะโลก
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๔ กันยายน ๒๕๕๙
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ร้อนที่ท�ำให้ดินฟ้าอากาศทั่วโลกแปรปรวน  ส่งผล
ท�ำให้เกิดน�้ำท่วมใหญ่ประเทศไทยปี พ.ศ.2554
เพียงเหตุการณ์นี้ครั้งเดียวก็สร้างความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นคิดเป็นมูลค่าหลายแสน
ล้านบาท  เป็นต้น  ยิ่งวิกฤติปัญหาต่างๆ สะสมตัว
เข้าใกล้ “จุดมวลมหาวิกฤติ” มากเท่าไร  ต้นทุน
ทางสังคมของความเสี่ยงต่อการเผชิญกับความ
หายนะของอารยธรรมมนุษย์ก็ จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้น
เท่านั้น ส่งผลท�ำให้เส้น  MSC  มีลักษณะลาดชัน
ขึ้นในลักษณะเป็นเส้นโค้งตามกราฟ
เส้น  MSB  และ  MSC  จะตัดกัน  ณ  จุด
O   (optimum) อันเป็นระดับความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ภายใต้เงือ่ นไขต่างๆ
ที่ก�ำหนด   โดยทั้งนี้ถ้าน�ำมิติของปัญหาอันเกิด
จากการไม่มีผลผลิตส�ำหรับบริโภคอย่างเพียงพอ
(MSB)  รวมกับมิตขิ องปัญหาทีเ่ กิดจากต้นทุนทาง
สังคมของความเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ละหน่วย
(MSC)   ก็จะได้กราฟเส้นปัญหารวม (T)  รูปพาราโบล่าหรือรูปกระทะหงายซึ่งมีจุดต�่ำของกราฟอยู่
ที่จุด O    ถ้าหากความเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศต�่ำกว่าจุด O   ระดับปัญหาของสังคมจะ
เพิ่มสูงกว่าที่ควรเป็น   อันเนื่องจากขาดแคลน
ผลผลิตส�ำหรับการบริโภคอย่างเพียงพอ   แต่ถ้า
การพัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกว่า
จุด O  ระดับปัญหาของสังคมก็จะกลับเพิ่มสูงกว่า
ที่ควรเป็นอีก อันเนื่องมาจากผลกระทบต่างๆ ทั้ง
โดยทางตรงและทางอ้อมจากต้นทุนทางสังคม (ซึง่
เกิดจากความเติบโตทางเศรษฐกิจ)  ที่เพิ่มสูงเกิน
ไป
อวิ ช ชาความไม่ รู ้ ภ ายใต้ ก ระบวนทั ศ น์ ข อง
เศรษฐศาสตร์กระแสหลักซึ่งเน้นสร้างความเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ  (ด้วยการเพิม่ ค่า S ในสมการ
เพี ย งมิ ติ เ ดี ย ว)   เพื่ อ แก้ ป ั ญ หาความอดอยาก
ขาดแคลนและช่วยให้ผู้คน “กินดีอยู่ดี” ยิ่งๆ ขึ้น
นัน้    ท�ำให้ประเทศต่างๆ ในโลกทุกวันนีต้ า่ งแข่งขัน
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กันสร้างความมั่งคั่งและความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจจนก้าวเลยออกไปจากจุด O มาก  และ
ก�ำลังขับเคลือ่ นอารยธรรมมนุษย์ไปสูก่ ารเผชิญกับ  
“คลืน่ มหาวิกฤติ”อันเกิดจากแบบวิถกี ารผลิตและ
การบริโภคอย่างเกินความพอดีพอเพียงของมนุษย์  
เหมือนคนที่แข่งกันขับรถอย่างคึกคะนองจนไปถึง
จุดหมายทีต่ อ้ งการแล้ว  แต่กก็ ลับขับเลยจุดหมาย
นั้นออกไปสู่เส้นทางของถนนขาดที่มีหุบเหวรอ
อยู่ข้างหน้า   ด้วยความไม่ตระหนักรู้เพราะมัวแต่
หมกมุ่นอยู่กับความกลัวว่าจะไม่สามารถขับทันรถ
คันอืน่ ๆ  หรือถูกรถคันอืน่ ขับแซงในการแข่งขันดัง
กล่าวฉันใด  อารยธรรมมนุษย์ที่ถูกขับเคลื่อนโดย
ระบบเศรษฐกิจแบบ “ทุนนิยม–บริโภคนิยม” ใน
โลกยุคโลกาภิวตั น์ปจั จุบนั   ก็มลี กั ษณะดุจเดียวกัน
ฉันนั้น
ภายใต้แบบวิถีการผลิตในสังคมบุพกาลซึ่ง
อาศัยการล่าสัตว์เป็นอาหาร  มนุษย์อาจจะต้องใช้
เวลาถึงวันละ 9 ชัว่ โมงโดยเฉลีย่ ในการหาอาหาร
และปัจจัยจ�ำเป็นต่างๆ ให้พอต่อการยังชีพ  ครั้น
เมื่อมีการปฏิรูปเกษตรกรรม  และมนุษย์หันมาปัก
หลักสร้างบ้านเมืองอยูต่ ามลุม่ น�ำ้ ส�ำคัญๆ ของโลก
เพือ่ ท�ำการเพาะปลูก  พลังการผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ ท�ำให้
มนุษย์สามารถใช้เวลาที่สั้นลงในการผลิตอาหาร
และปัจจัยที่จ�ำเป็นส�ำหรับการด�ำรงชีวิต   (เช่น
อาจใช้เวลาเฉลี่ยเหลือแค่ 6 ชั่วโมงต่อวันในการ
ท�ำงาน  แทนที่จะเป็น 9 ชั่วโมงแบบเดิม)   ท�ำให้
มนุษย์มเี วลาทีว่ า่ งจากการหาอาหารส�ำหรับคิดค้น
พัฒนาศิลปะวิทยาการต่างๆ อันเป็นบ่อเกิดแห่ง
อารยธรรมของมนุษย์
ต่อมาเมือ่ มีการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมและปฏิวตั ิ
เทคโนโลยีดา้ นการสือ่ สารคมนาคม  ท�ำให้พลังการ
ผลิตของมนุษย์ยงิ่ เพิม่ มากขึน้ กว่าเดิมอีก  โดยแบบ
วิถกี ารผลิตของมนุษย์ทมี่ เี ครือ่ งจักรและเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาช่วยเพิ่มผลผลิตในทุกวันนี้   อาจช่วย
ให้มนุษย์แต่ละคนใช้เวลาโดยเฉลี่ยวันละไม่ถึง 4

ชั่วโมง   ก็สามารถผลิตอาหารและปัจจัยจ�ำเป็น
เพื่อการด�ำรงชีวิตได้อย่างพอเพียงแล้ว   ซึ่งอันที่
จริงน่าจะช่วยให้มนุษย์ทุกวันนี้มีเวลาว่างมากขึ้น
ส�ำหรับการพักผ่อน  ออกก�ำลังกาย  อ่านหนังสือ
หาความรู้ต่างๆ เพิ่ม  สร้างสรรค์งานศิลปะ  อยู่
บ้านอบรมดูแลให้ความอบอุ่นกับลูกๆ    ตลอด
จนศึกษาปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมต่างๆ   เพื่อ
ให้เข้าถึงแก่นสารความหมายของชีวิต   หรือเป็น
อาสาสมัครช่วยเหลืองานของสังคมส่วนรวมด้วย
จิตอาสา  เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม   แทนที่จะได้ใช้เวลาว่างที่มี
มากขึ้นในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี   ความ
ไม่รู้(อวิชชา)  และ “ความกลัว” (ที่เกิดจากความ
ไม่รู้)   กลับผลักดันให้มนุษย์แข่งกันสร้างผลผลิต
อย่างเกินความพอดีพอเพียงก้าวเลยจากจุด O
ออกไปเรื่อย ๆ   โดยผู้คนในสังคมทุกวันนี้ต้อง
ท�ำงานหนักยิ่งขึ้นกว่าเดิม   ทั้ง ๆ ที่มีผลผลิตให้
กินทิ้งกินขว้างอย่างเหลือเฟือแล้ว   แต่กลับต้อง
ตื่นแต่เช้ามืดเพื่อขับรถฝ่าการจราจรที่ติดขัดบน
ท้องถนนไปส่งลูกและท�ำงานให้ทันเวลา   บางคน
ก็ต้องน�ำอาหารเช้าไปกินบนรถด้วย   ตกเย็นกว่า
จะกลับถึงบ้านก็ดึกดื่นค�่ำคืน   แถมวันหยุดยังมี
งานพิเศษที่ต้องท�ำเพิ่มอีก ฯลฯ    ทั้งนี้เพียงเพื่อ
จะหาเงินให้ได้มากขึ้นๆ โดยหวังจะมีชีวิตที่ “กินดี
อยู่ดี” ยิ่งๆ ขึ้น   แต่แล้วความกินดีอยู่ดีดังกล่าว
ก็กลับท�ำลายทั้งสุขภาพกาย (physical health)  
ด้วยการเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่เกิดจากการกิน
ดีเกินไป  เช่น ไขมันอุดตันหัวใจบ้าง  เบาหวาน
บ้าง   มะเร็งบ้าง   ฯลฯ   ท�ำลายทั้งสุขภาพทาง
จิตใจ (mental health)  เพราะความเครียดและ
ความวิตกกังวลกับการท�ำงานหาเงินให้ได้มากๆ  
รวมถึงท�ำลายสุขภาวะทางสังคม (social health)  
จากการทีผ่ คู้ นต่างแข่งขันแย่งชิงความมัง่ คัง่ อย่าง
ขาดความอาทรเกือ้ กูลต่อกัน  แม้แต่สงั คมเล็กๆ ใน
ครอบครัวเดียวกันก็ยังขาดความอบอุ่น  มีแต่การ
ทะเลาะวิวาท  สมาชิกในครอบครัวต่างคนต่างอยู  ่

ตลอดจนท�ำลายสุขภาวะทางจิตปัญญา (spiritual
health) ของมนุษย์  เนือ่ งจากมัวแต่หมกมุน่ อยูก่ บั
การกินสูบดื่มเสพ และบริโภคสินค้าหรือบริการ
อย่างฟุ้งเฟ้อเมามันตามที่ถูกกระตุ้นปลุกเร้าให้
เกิดความอยากได้ อยากมี อยากเป็นต่างๆ นานา  
จนไม่ใส่ใจทีจ่ ะแสวงหาความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
แก่นสารความหมายของชีวิตตัวเอง
ผู้คนในสังคมทุกวันนี้จึงเหมือนก�ำลังถูกจับให้
วิ่งไปในลู่กรีฑาของการแข่งขัน  ต่างแข่งกันกินดี
อยู่ดี   แข่งกันมีรถยนต์หรูๆ ราคาแพง   แข่งกัน
มีบ้านหลังใหญ่หลายๆ หลัง   แข่งกันมีเพชรนิล
จินดาเครื่องประดับราคาหลายๆ ล้าน  ฯลฯ  จน
เหมือนผู้คนต่างก�ำลังถูกครอบง�ำด้วยมนต์สะกด
ของอวิชชาความไม่รู้   ให้วิ่งไปข้างหน้าอย่างสุด
ความสามารถ  โดยไม่มีเวลาแม้แต่หยุดลงเพื่อคิด
สักชั่วขณะ  ว่าจะวิ่งแข่งกันไปถึงไหน  เพื่ออะไร  
ที่สุดของการเดินทาง  ทุกคนก็จะล้มลงด้วยความ
เหนื่อยอ่อน  พร้อมกับความฉงนต่อสิ่งที่แสวงหา  
และได้มาตลอดการแข่งขันอันยาวนาน  เพียงผืน
ดินยาววากว้างศอกส�ำหรับฝังกาย  เท่านีห้ รือแก่น
สารคุณค่าของชีวติ   ทีม่ โี อกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ใน
โลกนี้

กระบวนทัศน์ของเศรษฐศาสตร์การเมือง
ส�ำนักมาร์กซิสม์
มาร์กซ์ (Karl   Marx : 1818 – 1883)  
บิ ด าของส� ำ นั ก เศรษฐศาสตร์ ก ารเมื อ งมาร์ ก ซิ
สม์   ได้อาศัยแนวคิดตามทฤษฏีมูลค่าเกิดจาก
แรงงาน (The Labour Theory of  Value)  ของ
เศรษฐศาสตร์ส�ำนักคลาสสิค  เป็นพื้นฐานในการ
อธิบายปัญหาความขัดแย้งระหว่างชนชั้น (class
struggle) ที่ส่งผลน�ำไปสู่ปรากฏการณ์ความขัด
แย้งต่างๆ ในระบบสังคมการเมืองของมนุษย์
อ่านต่อฉบับหน้า
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๔ กันยายน ๒๕๕๙

•
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แค่ คิ ด ก็ ห นาว...ว์
• นายธิง วินเทอร์
๑. ยังมีน�้ำซักผ้าน�้ำใช้น�้ำทิ้งจาก
ชาวบ้ า นอี ก มิ ใ ช่ น ้ อ ย   ‘ คลอง
แสนแสบ’ โทรมหนัก พบสถาน
ประกอบการ ๗๐ % ปล่อยน�้ำเสีย
(ไทยโพสต์ ๒๙-๓๐ เม.ย.๕๙)
๒ . ทำ� ม า ก ดี ก ว่ า ทำ�
น้อย ทำ�น้อยดีกว่าไม่ทำ�
จั ด ตั้ ง กลุ่ ม ‘ปลู ก เลย’
‘โจอี้ บ อย’ เดิ น หน้ า เพื่ อ ป่ า น่ า น (ไทยโพสต์
๑๙-๒๐ พ.ค.๕๙)
๓. ความรักของคนรุ่นใหม่ ยิ่งนานยิ่งป่าเถื่อน
ก) นางปวี ณ า หงสกุ ล เข้ า
เยี่ยม น.ส.เก๋ ถูกแฟนหนุ่ม.....
ผ่านโปรแกรม...บี-ทอล์ก หึง
โหด ซ้อมจนน่วม ใช้มีดกรีด
ตามร่างกาย..ขังไว้ในห้อง (เดลินิวส์ ๑๘ พ.ค.๕๙)
ข) หนุ่มรักคุดกระซวก ‘สาว ม.ราม’ พรุน....กลับ
บ้านผูกคอตายตาม (มติชน ๒๑ พ.ค.๕๙)
๔. คบจีนได้ แต่อย่าไว้ใจ
ก) ญี่ปุ่นโวยเรือจารกรรมจีนรุกล�ำ้ น่านน�ำ้
ข) ปั ก กิ่ ง เคื อ ง ‘โอบามา’
พบ ‘ทะไลลามะ’ (ไทยโพสต์
๑๖ มิ.ย.๕๙)
๕. ทำ�แล้วยังไม่พอ ต้องดูคุณภาพในช่วงต่อไป
นายก รมต.เป็นประธานเปิดศูนย์
การเรี ย นรู้ ป รั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
ประจำ�ตำ�บล ๗,๔๒๔ แห่ ง ทั่ ว
ประเทศ โดย สนง.ส่งเสริมการ
ศึกษานอกระบบฯ (กศน.) (มติชน ๑๔ มิ.ย.๕๙)
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๖. รวยท่องเที่ยว จ้างคน
เก็บขยะจะเปลืองสักเท่าไหร่ ?    เสียชื่อ ‘เกาะพีพี’
ปล่อยขยะล้น นักท่องเที่ยว
มักง่าย.....วอนเร่งแก้ไข (ไทยโพสต์ ๒๖-๒๗ พ.ค.๕๙)
๗. คุ ณ ภาพศึ ก ษา ? เบรก
ตั๋ ว ผู้ บ ริ ห าร ‘กรุ ง เทพธนบุ รี ’
บิ๊ ก หนุ่ ย อึ้ ง รั บ เกิ น หลั ก สู ต ร
๕ เท่า (ไทยโพสต์ ๒๘ พ.ค.๕๙)
(หมายเหตุ ทำ�งานอยู่อุบลฯยังลงมาเรียนเลย !)
๘ . ส า บ า นน ะ ว่ า “ ไร้
สารพิ ษ ” จริ ง !   พั ท ยา
ผุ ด โครงการ ‘คลี น ฟู้ ด กู๊ ด
เทสต์’ (เดลินวิ ส์ ๓ มิ.ย.๕๙)
๙. เป็ น วาระแห่ ง ชาติ ไ ด้ แ ล้ ว รั ฐ บาลต้ อ งลง
มาแก้ ปั ญ หาครอบครั ว
สั่ ง ปิ ด สองอาชี ว ะ นร.ตี
กั น หน้ า ห้ า ง (ไทยโพสต์
๑๐-๑๑ มิ.ย.๕๙)
๑๐. รัฐบาลชุดไหนให้ตามมารับผิดชอบ !    ชงเผา
ทิ้ง ‘มัน-ข้าวโพด’ สูญ ๓ พันล้านประชานิยม
(ไทยโพสต์ ๓๐ พ.ค.๕๙)
๑๑. ดึ ง พลั ง ทุ ก ด้ า นมา
ร่วมด้วยช่วยกัน   ‘สมคิด’
จี้เอกชนอุ้มชาวบ้าน
(เดลินิวส์ ๑๑ มิ.ย.๕๙)
๑๒. ประเทศชาติต้องการความซื่อสัตย์
ก) คุ ก ! รมต.โกงยุ ค แม้ ว
‘ชู ชี พ -วิ ท ยา’ ซี ด -ชดใช้
กรรมฮั้วจัดซื้อปุ๋ย
(ไทยโพสต์ ๙ มิ.ย.๕๙ )
ข) เด้ง ๔ เสือโรงพัก ‘ห้วยขวาง’ ส่วยนาตารีพน่ พิษ  
(มติชน ๙ มิ.ย.๕๙)

๑๓. เรื่องสิ่งแวดล้อม
ก) รอบ ๒๙ มหา’ลัย ไม่
ขายเหล้า
ข) ๑๐ ปีพนื้ ทีว่ า่ งในกรุง
ลดลง ๔๕.๕ ตร.กม. (เดลินิวส์ ๘ มิ.ย.๕๙)
๑๔. คนจนคนอดอยากถูกละเลยในทุก ๆ ประเทศ
จีนตั้งเป้า ปี ๒๐๒๐ บุกสำ�รวจดาวอังคาร (มติชน
๑๘ พ.ค.๕๙)
๑๕. ยังมีนรกอีกเยอะในยุค ๒๕๕๙   โคลอมเบีย
ช่ ว ยเหยื่ อ ค้ า กาม ๒๐๐ คน... (ไทยโพสต์ ๒๙
พ.ค.๕๙)
๑๖. การขอความร่วมมือไม่เคยทำ�สำ�เร็จ !   แนะ
ดึงมหา‘ลัย’  พี่เลี้ยง ร.ร.พัฒนาสะเต็ม (ไทยโพสต์
๓๐-๓๑ พ.ค.๕๙)
๑๗. วัดในเมืองน่ากลัวกว่าหลายเท่า ลองค้น
ดู ! ผงะ ๔๐ ซาก ‘ลูกเสือ’
แช่แข็งที่วัดป่าหลวงตาบัวฯ  
อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี (๒
มิ.ย.๕๙)
๑๘. ถ้ า ช่ ว ยกั น ปั ญ หาความยากจนก็ แ ก้ ง่ า ย  
สนับสนุนชาวนาไทย...บอสใหญ่
ค่ า ยแม็ ค กรุ๊ ป จั ด แคมเปญเพื่ อ
ขอบคุณลูกค้า เมือ่ ซือ้ แม็คยีนส์รบั
ฟรีข้าวเกษตรอินทรีย์ ๑ ถุง (เดลิ
นิวส์ ๗ มิ.ย.๕๙)
๑๙. คนโกงอ้ า งถู ก กลั่ น แกล้ ง เป็ น เรื่ อ งของ
ชนชั้น !    ‘เปรม’ ย�้ำเกลียดโกง ขี้คอร์รัปชั่นระดับสูง
(มติชน ๑๓ มี.ค.๕๙)
๒ ๐ . สั ง ส า ร วั ฏ แ ห่ ง
ทุนนิยม   ‘คิงเพาเวอร์’ ควัก
๘ พั น ล้ า นฮุ บ แอร์ เ อเชี ย
(ไทยโพสต์ ๑๔ มิ.ย.๕๙)

๒๑. นายแน่ ม าก !    
ประชามติสวิสไม่เอา
เงิ น เดื อ นฟรี จ ากรั ฐ
(ไทยโพสต์ มิ.ย.๕๙)
๒๒. คุณค่าหรือแค่ค้าก�ำไร ?   ดูแลตัวเองง่าย ๆ จาก
ภายในสู่ภายนอก ดื่มน�้ำแร่จากแหล่งใต้ดินลึก (เดลินิวส์  ๖  มิ.ย.๕๙)
๒๓. คนยิ่ ง ร้ า ย โลกยิ่ ง ร้ อ น ชาวอิ น เดี ย ที่ เ มื อ ง
ซาฮาปูร์แห่มาเติมน�้ำใส่ภาชนะ...ทั้งนี้อินเดียก�ำลัง
เผชิญภัยแล้งครัง้ รุนแรงทีส่ ดุ ในรอบหลายปี (มติชน
๑๕ พ.ค.๕๙)
๒๔. คนรุ่นใหม่...เหี้ยม..โหด..
เห็นแก่ตวั    เจ้าหน้าทีเ่ ร่งให้การ
ช่วยเหลือ นส.เบญญาภา ที่ถูก
อดีตแฟนเก่าใช้น�้ำมันราดแล้ว
จุดไฟเผา (มติชน ๑๖ พ.ค.๕๙)
๒๕. เมื่ อ ไหร่ ตำ�รวจจะ
ค้นวัดทุกวัด ?   เสพยาบ้ามั่วสีกา บุกจับสึกเกลี้ยงวัด
ผงะ! เจ้าอาวาสนำ�ทีม
(ไทยโพสต์ ๑๖-๑๗ พ.ค.๕๙)
๒๖. ลี ล าดื้ อ แพ่ ง ทาง
กฎหมายเป็ น ลี ล าของ
ใคร ?   ยุ ติ ค้ น ‘ธั ม มชโย’
เตรียมบุกจับอีก ศิษย์นงั่ ปิด
ทาง-ตร.ถอย (มติชน ๑๗ มิ.ย.๕๙)
๒๗. กิ จ กรรมของพระพรหมบนโลกมนุ ษ ย์
‘เฮียฮ้อ’ นำ�ทัพเปิดตัว ‘ไลฟ์
สตาร์’.. เรียกว่าเป็นทีส่ ดุ แห่ง
ปี สร้ า งกระแสทอล์ ก ออฟ
เดอะทาวน์แบบข้ามคืน เมื่อ
เจ้าพ่อวงการบันเทิง...ลงทุนในธุรกิจเฮลท์ตี้แอนด์
บิวตี้ (ไทยโพสต์ ๒๐-๒๑ มิ.ย.๕๙)
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• เฉลิมศักดิ์ แหงมงาม

กายา

บทที่ ๗ “เทวะแห่งหมู่บ้าน”
• ต่อจากฉบับ ๓๑๓

วั ย เด็ ก ของสามั ญ    เหมื อ นจะเต็ ม ด้ ว ย
บรรยากาศสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบ ๆ กายให้น่าสะพรึง
นั่น...อาจเป็นเพราะเขามีชีวิตอยู่บ้านนอก
บ้านป่า ชีวิตความเป็นอยู่คือชาวไร่ชาวนาในอดีต  
พึ่งพาอาศัยนาน�ำ้ ฟ้าเป็นที่ตั้ง  การศึกษาแบบฝรั่ง  
วิชาแบบวิทยาศาสตร์   การเรียนรู้อย่างเป็นเหตุ
เป็นผล ยังมิได้ก่อเกิดอย่างจริงจัง
สามัญอยากจะเรียกว่า   ชีวิตแบบคนบ้าน
68

•

เราคิดอะไร

นอกคอกนา  ไร้การศึกษาด้วยซ�ำ้
เพื่อนบ้าน รวมถึงพ่อและแม่   พ่อแก่แม่แก่
ปู่ย่าตายาย อยู่กันมาด้วยบทเรียนการเล่าขาน
นิทานโบราณแต่ดั้งเดิม  ที่พึ่งของเราคือสิ่งที่มอง
ไม่เห็น  อ�ำนาจศักดิส์ ทิ ธิ์ วัดวาอารามจะไปใส่บาตร
เฉพาะวันพระ หรือเมื่อมีงานเทศกาลเท่านั้น  จ�ำ
ได้เพียงอย่างเดียว เป็นความเชื่ออย่างฝังแน่นใน
หมู่บ้าน   เป็นชายเมื่ออายุยี่สิบปีหลังเกณฑ์ทหาร

ต้องบวชร�่ำเรียนที่วัดกลางหมู่บ้าน อย่างน้อย ๆ
ก็หนึ่งพรรษา ก่อนจะสึกออกมามีลูกมีเมีย ท�ำมา
หากิน
ชีวิตเมื่อสี่สิบปีก่อนหน้านี  
้ คือชีวิตผูกพันกับ
ไร่นาป่าเขา  สายน�้ำกลางป่า บึงกว้างทางรก ผี
สางนางไม้ พระภูมิเจ้าที่  ผีบ้านผีเรือน เจ้าป่าเจ้า
เขา แม่พระธรณี แม่พระคงคา  รวมถึงแม่โพสพ  
ที่ให้ข้าวให้น�้ำ  ข้าวปลาอาหารเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้าน
แม่เป็นแม่ค้าขายผัก   พ่อคือต�ำรวจชั้นประทวน
ยศแค่พลต�ำรวจ  จะเอาอะไรกันนักหนา
พ่อแก่หรือตา   อดีตคือนักเลงเก่า   สักลาย
เต็มตัว สีดำ� ลายพร้อยไปทัง้ เรือนร่าง ไม่วา่ หน้าอก
แผ่นหลัง ล�ำแขน ลงไปถึงหน้าขา  แล้วมันก็ลบไม่
ออก ติดร่างไปจนตาย กลับกลายเป็นสัญลักษณ์
ของนักเลง ใครเห็นย่อมคร้ามเกรง
สามัญจ�ำได้วา่   ยุคนัน้ หมอรักษาคนหายากยิง่
กว่างมเข็มในมหาสมุทร  อนามัยประจ�ำต�ำบลหรือ
หมอประจ�ำหมู่บ้าน ส่วนใหญ่จะเป็นหมอผู้หญิง
วัยกลางคน แต่งชุดสีฟ้าอ่อนโยน   นาน ๆ ครั้ง
จึงจะมาปรากฏกายในหมู่บ้านให้พวกเรา รวมถึง
ชาวบ้านได้เห็นสักครั้งหนึ่ง  สามัญจ�ำได้ว่า  เห็น
หมออนามัยครั้งแรกที่โรงเรียน   ขณะก�ำลังเรียน
หนังสืออยู่ชั้นประถม  
ช่วงเรียนอยู่ชั้นเด็กเล็ก  สามัญเรียนปนเล่น
ประมาณครึง่ วัน ส่วนช่วงบ่ายก็นอนหลับบนเสือ่ กก
ผืนเล็ก ๆ ตามครูสั่ง  หลับหรือไม่หลับนั่นอีกเรื่อง
หนึ่ง  แต่ต้องนอนจนกว่าจะได้เวลาลุกขึ้นมาล้าง
หน้าแปรงฟันเมื่อบ่ายสามโมงผ่านไปแล้ว ได้เวลา
จะเดินทางกลับบ้าน
ครั้งหนึ่ง โรงเรียนพาหมออนามัยมาฉีดยา
วัคซีนให้นักเรียน
คุณหมอแต่งชุดสีฟา้ อ่อนทัง้ ชุด เป็นสุภาพสตรี
หน้าตาใจดี ทาปากแดง มือเบาและนุ่ม เมื่อจับลง
บริเวณต้นแขน  ก่อนแทงเข็มฉีดยาลงไปอย่างแผ่ว
เบา ทว่าสามัญก็ตอ้ งท�ำหน้านิว่ เม้มริมฝีปาก เกือบ
จะเกร็งต้นแขน  หากไม่ได้ยินคุณหมอร้องห้ามไว้
คราวหนึ่ง น่าจะเป็นความรู้สึกเจ็บที่สุดเมื่อ

วัยเด็ก คุณหมอมาปลูกฝีป้องกัน ไข้ทรพิษ  ด้วย
การจิ้มเข็มเล็ก ๆ อย่างรวดเร็วลงบนหัวไหล่ มัน
ยิ่งกว่าโดนปลาตอด เพื่อนหลายคนถึงกับหลับตา
ปี๋สูดปาก แต่บางคนก็ร้องไห้จ้า  
คืนนัน้   สามัญถึงกับนอนซมด้วยพิษไข้  เพราะ
ต้นแขนบวมเป๋งยิ่งกว่าโดนแมลงป่องต่อย   แม่
ต้องหายาแก้ปวดมาให้กิน น่าจะยาทัมใจหรือไม่ก็
ยาแก้ปวดหาย  สามัญเกือบจะจ�ำไม่ได้   แต่มันก็
ท�ำให้สามัญฟื้นจากอาการเป็นไข้ในเช้าวันต่อมา
แต่นั่น   มันแค่เป็นบางฉากอันผิวเผิน   ของ
การรักษาแบบทันสมัย   การฉีดยาถือว่าทันสมัย
ที่สุดแล้ว ในยุคสามัญนุ่งกางเกงขาสั้นปะตูดด้วย
ผ้าเนื้อแข็ง ๆ ระคายก้นพิลึก
แต่ความเป็นจริง   ชีวิตสามัญยังพึ่งพิงด้วย
เวทมนตร์คาถาเป็นส่วนใหญ่
วันหนึง่   สามัญล้มเจ็บลงอย่างไม่ทราบสาเหตุ  
นอนซม ล้มหมอนนอนเสื่อร้อนรุมด้วยพิษไข้นาน
เป็นสัปดาห์  กินยาแก้ไข้กแ็ ล้ว  ให้หมอเถือ่ น(หมอ
ทหารปลดประจ�ำการ)มาฉีดยาถึงสองเข็ม   แต่ก็
ไม่มีทีท่าว่าอาการเจ็บไข้ครั้งครานั้นจะคลายลง
ในที่สุด  เย็นวันหนึ่ง แม่จึงพาหมอน�้ำมนต์ใน
หมู่บ้านมาดูอาการไข้สามัญ
แกชือ่ ว่าตาคลึง  อายุนา่ จะหกสิบปีเข้าไปแล้ว
ผิวด�ำคล�้ำเหมือนปลาดุกตัวเล็ก ๆ ในน�้ำโคลนบ่อ
กลางนา ก็เหมือนชาวนาชาวไร่แถบบ้านเราทุกคน
นัน่ แหละ  เรือนกายค่อนข้างผอมแกร็น นุง่ กางเกง
กาควายสีนำ�้ เงินช�้ำ ๆ หลวมโพรก เคียนผ้าขาวม้า
ลายหมากรุกรอบสะเอวผอมลีบ   แกไม่สวมเสื้อ
โชว์หน้าอกหย่อน ๆ ซี่โครงบาน   มีรอยสักลาย
ตรงล�ำแขนและแผ่นหลังสีน�้ำตาลคล�้ำด�ำเป็นมัน
บ่งถึงความเป็นผู้มีอาคมขลัง
แกให้สามัญนอนแผ่กลางนอกชาน   แล้วตา
คลึงก็ลงนั่งข้าง ๆ ดึงผ้าขาวม้ามาพาดเป็นสไบ
เฉียง เตรียมท�ำพิธี แกเอามือเหี่ยวๆ มาอังบริเวณ
หน้าผาก  เปิดเปลือกตาสามัญดูเล็กน้อย   แล้ว
แกก็บอกแม่ให้ตักน�้ำใส่ขันอะลูมิเนียมใบใหญ่มา
วางลงตรงหน้า  พร้อมเทียนขี้ผึ้งสีเหลือง ๆ ติดไว้
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ตรงปากขันนั่น
และแล้วตาคลึงก็เริ่มพิธี ด้วยการยกมือขึ้น
พนม หลับตาร่ายคาถาเสียงพึมพ�ำในล�ำคอดัง
กระหึ่ม  พักใหญ่ ๆ ก็เผยเปลือกตา จุดไม้ขีดจ่อไป
ยังเทียนขีผ้ งึ้ ปากขันน�ำ  
้ จนมันติดเปลว ไฟเต้นไหว
อยู่ไปมา แกค่อย ๆ บรรจงดึงเทียนขึ้นมาถือด้วย
มือเหมือนจะสั่นระริก  แล้วหยดน�้ำตาเทียนลงใน
ขันพร้อม ๆ กับการร่ายคาถาไปเรื่อย ๆ  จนน�ำ้ ตา
เทียนหยดลงเกือบเต็มขัน จึงจุ่มเทียนลงในน�ำ้ นั้น
ให้ไฟดับลง
แกเพ่ ง มองหยดดวงเที ย นที่ ล อยอยู ่ ใ นขั น
น�ำ้ มนต์พกั ใหญ่ ๆ ด้วยอาการเพ่งพิศเหมือนจะมอง
เห็นบางสิ่งอยู่ในนั้น
“มันไปถูกผีทตี่ น้ โพธิร์ มิ ถนนตรงปากคลองน�ำ้
โจน” แกหันมาบอกแม่ดว้ ยน�ำ้ เสียงขรึม ๆ เรียบ ๆ
สายตาคงเพ่งไปทีด่ วงเทียนในขันน�ำ้ มนต์ “เห็นไหม
ดวงเทียนเล็กนิดเดียว ไม่แตกบาน ดวงชะตาเข้า
มุมอับ ดีนะทีด่ วงมันยังแข็ง  ชะตาวันเกิดช่วยไว้ได้  
ไม่อย่างนั้นเสร็จแน่....ไข่ไก่ที่ให้เตรียมไว้อยู่ที่ไหน  
กูจะไล่สิ่งไม่ดีออกจากตัวเด็ก” แกบอกแม่ พลาง
หันมองไปรอบ ๆ กาย  แม่รีบเอาไข่ไก่ที่เตรียมไว้
มาให้  จากนัน้ ตาคลึงก็จบั ไข่มาลูบผ่านไปตามเรือน
ร่างสามัญ  ลูบจากบนมาล่าง  ผ่านไปตามปลาย
มือปลายเท้า  พร้อม ๆ กับการร่ายคาถางึมง�ำใน
ล�ำคอ  พักใหญ่ ๆ ก็น�ำไข่มาตั้งบนพื้นกระดานตรง
หน้าสามัญ
เขาจ้ อ งตาไม่ ก ะพริ บ    แทบจะลื ม หายใจ  
เป็นไปได้อย่างไร   ไข่กลม ๆ ยาวรีตั้งได้อย่างน่า
อัศจรรย์  ปลายไข่ยาวรีขา้ งหนึง่ ตัง้ นิง่ บนพืน้ เรียบ
เกือบพักใหญ่ ๆ
“มึงเห็นไหม ๆ ผีมันแรง...แรง ...เข้าไปอยู่ใน
ไข่ทงั้ ใบแล้ว” เสียงตาคลึงบอกน�ำ้ เสียงตืน่ เต้นและ
แหบพร่า
จากนั้นแกก็เอื้อมมือไปจับไข่ส่งให้แม่  เอ่ยสั่ง
เสียงเข้ม ๆ “เดี๋ยวเสร็จพิธีแล้วมึงเอามันไปขว้าง
ทิ้งกลางป่าหลังบ้าน ขว้างให้ไข่แตก ผีจะได้ออก
ไป.....เอาเข็มเย็บผ้ามาซิ เข็มกลัดก็ได้”
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นั่ น น่ า จะเป็ น พิ ธีก รรมขั้ น สุ ด ท้ า ย   แม่ รี บ
น�ำเข็มเย็บผ้าเล่มเล็ก ๆ มาให้ตาคลึง    แกสั่งให้
สามัญแบมือยื่นมาตรงหน้าแก   แล้วบรรจงจับ
นิ้วมือแต่ละนิ้ว ใช้ปลายเข็มแหลม ๆ บ่งจิ้มลงไป
ที่ปลายนิ้วอย่างเบา ๆ สามัญถึงกับสะดุ้ง เจ็บ
แปลบเหมือนบ่งเสี้ยนที่ปักคาเท้าหรือไม่ก็ปลาย
นิ้วมือ   เลือดสีคล�้ำ ๆ เหมือนเนื้อแก่นมะปรางสี
ครามเข้มทะลักออกมาเป็นหยดเล็ก ๆ ตาคลึงบีบ
เบา ๆ จนเลือดสีแดงไหลออกมาแทนที่ ท�ำอย่างนี้
ทุก ๆ ปลายนิว้ จนครบ ปากก็พมึ พ�ำเอ่ยบอกเบา ๆ  
“มึงเห็นไหม ๆ ถ้าไม่รีดพิษร้ายออกมาทั้งหมด...ไอ้
มันลูกมึงไม่หายแน่” ดีนะที่แกไม่บอกว่าต้องตาย
แม่ถึงกับยกมือท่วมศีรษะ ขอบอกขอบใจตา
คลึงหมอผีเป็นการใหญ่  เพราะเห็นกันอยู่จะจะว่า
ไข่ตั้งได้  เลือดพิษออกมาตรงปลายนิ้วมือ  ไม่เชื่อ
ก็ต้องเชื่อ
ก่อนจะกลับตาคลึงบอกกับแม่ว่า   ถ้าสามัญ
หายเจ็บไข้แล้ว  ให้เตรียมดอกไม้ธูปเทียน  พร้อม
อาหารหวานคาวใส่กระทงไปขอขมา เจ้าพ่อโพธิ์
ใหญ่ปากคลองน�ำ้ โจน ต้องท�ำให้ได้ อย่าไปลืม อย่า
ไปเสียสัจจะ ไม่อย่างนั้นเจ้าพ่อเอาตายแน่   อีก
อย่าง อย่าไปลืมหัวหมูบนผีบ้านผีเรือน   ให้ท่าน
คุ้มครองป้องกันคนในครอบครัว
หลังจากนัน้ เพียงวันสองวัน  สามัญก็หายฟืน้
คืนกลับ ร่างกายกลับสู่ภาวะปกติ
แม่เชื่อว่า  เป็นเพราะตาคลึง  หมอผีมาไล่ผี
ออกไปจากร่างของสามัญแท้ ๆ เชียว   เขาจึงไม่
เสียชีวิตไปก่อนเวลาอันควร
แต่สามัญนั้นไม่แน่ใจ   เพราะหลังจากตาคลึง
กลับไป   สามัญยังต้องฉีดยาซ�้ำอีกหนึ่งเข็ม จาก
หมอฉีดยาประจ�ำต�ำบลทีเ่ คยเป็นหมอทหารมาก่อน
จริง ๆ แล้ว  สามัญไม่รหู้ รอกว่าผีนนั้ เข้ามาใน
เรือนร่างตัง้ แต่เมือ่ ไร  เพราะความรูส้ กึ เพียงแต่รบั
รู้ว่า  ร่างกายไม่สบาย ปวดหัว  เป็นไข้  ก็เท่านั้น  
หาได้รู้สึกถึงอาการถูกเข้าสิงหรือถูกครอบด้วย
ผีห่าซาตานแต่ประการใด
สามัญจึงมิอาจปลงใจเชื่อได้ว่า   อาการหาย

จากเจ็บไข้  เป็นเพราะหมอฉีดยาหรือหมอผี
แม่ขายผักขายปลาอยู่แรมเดือนกว่าจะออม
เงิน ซือ้ อาหารหวานคาวและหัวหมูมาแก้บนผีบา้ น
ผีเรือนกับเจ้าพ่อโพธิ์ใหญ่คลองน�ำ้ โจนได้
อาหารหวานคาวไม่แพงเท่าไร   แต่หัวหมูนี่ซิ  
แทบจะท�ำให้เงินของแม่หมดเกลี้ยงจากกระเป๋า  
หัวหมูทั้งหัว บั่นมาจากคอหมูเป็น ๆ ทั้งตัว   แล้ว
น�ำมาต้มจนสุก ไม่ใช่เรื่องจะท�ำกันได้ง่าย ๆ  ต้อง
ซือ้ หัวหมูจากเจ๊กเต็งในตลาด  บอกเขาให้ตม้ มาให้
เสร็จ  แม่จะได้ไม่ต้องมาต้มซ�ำ้ สอง
แม่เตรียมอาหารหวานคาวใส่กระทงใบตอง  
เป็นข้าวสุกกระทงหนึ่ง กับข้าวคาว ๆ ผัดเผ็ดอีก
กระทงหนึ่ง   รวมถึงของหวาน เม็ดขนุนเชื่อม
ทองหยิบ ฝอยทอง อย่างละเล็กละน้อย ขนม
หม้อแกงที่มักจะขาดไม่ได้   แล้วแม่ก็พาสามัญไป
ยังต้นโพธิ์ริมตลิ่งปากคลองน�้ำโจน
ถนนดินลูกรังกับแม่น�้ำใหญ่คู่ขนานกันไปจาก
เหนือจรดใต้ตลอดทั้งหมู่บ้าน   โดยมีเรือนแต่ละ
หลังปลูกขนานริมถนน  ตรงปากคลองน�ำ้ โจนนั้น  
มีสะพานไม้ทอดข้ามระหว่างบ้านเหนือต่อบ้าน
ใต้   มีคลองน�้ำโจนไหลมาจากภูเขาพระเมิน จาก
ฟากทิศตะวันออก ทะลุลงแม่นำ�้ ตะวันตก  มันคือ
สายน�้ำไหลบ่าจากป่าแดง  เส้นชีวิตชาวไร่ชาวนา
อีกทั้งเป็นแหล่งปลาอุดมสมบูรณ์ แหล่งอาหาร
ธรรมชาติทแี่ ตกพันธุอ์ อกไปยังห้วยหนองคลองบึง
หลังหมู่บ้าน
ปากคลองริมถนนมีต้นโพธิ์ยักษ์   ศาลเจ้าพ่อ
เป็นเพิงไม้เล็ก ๆ ศาลเพียงตาเจ้าที  
่ ชาวบ้านมัก
มาไหว้สักการะในโอกาสต่าง ๆ กัน
แม่กับสามัญก็มาแก้บน เพราะเจ้าพ่อท�ำให้
หายจากเจ็บไข้
แม่บรรจงวางกระทงอาหารหวานคาวบนแคร่
เพิงไม้เล็ก ๆ มีกระทงแห้ง ดอกไม้ธูปเทียน วาง
อยู่ก่อนแล้วสองสามกระทง  แม่เติมน�ำ้ ลงในถ้วย
ตะไลหน้าแคร่ศาลเจ้า   พร้อมจุดธูปเจ็ดดอกไหว้
สักการะ  ปากแม่ขมุบขมิบ เหมือนบ่นพึมพ�ำเชื้อ
เชิญเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่สิงสถิตอยู่ ณ บริเวณแห่งนั้น  

ได้ออกมากินเครื่องสังเวย  
น�ำ้ โจนยามหน้าน�ำ้ กระแทกตลิง่ ดังโครม ๆ ฟัง
น่ากลัว   ชาวบ้านมายืนมองบนสะพาน   เพื่อวัด
ดูก�ำลังแรงของสายน�้ำว่า ปีนี้น�้ำป่าจะแรงขนาด
ไหน จะท่วมไร่นาหรือไม่ ความวิตกเยี่ยงนี้ น�ำมา
ซึ่งความน่ากลัว ศาลเจ้า เจ้าพ่อเจ้าแม่ จึงสิงสถิต
อยู่ปากคลองน�้ำโจนด้วยเหตุฉะนี้
แม่ใช้มีดบางคมกริบ หั่นหัวหมูส่วนหนึ่ง เป็น
ชิ้นเล็ก ๆ วางในกระทงถวายเจ้าพ่อ
แต่หัวหมูทั้งหัวนั้น  แม่จะน�ำไปถวาย ผีบ้าน
ผีเรือน  ปู่ย่าตายาย  บนหัวนอนที่บ้านด้วย
เมื่อกลับมาถึงบ้าน แม่วางหัวหมูบนถาดใบ
ใหญ่  น�ำแก้วใส่ข้าวสารมาวางเคียงกัน เอาเหล้า
ป่ามาตั้งอีกหนึ่งขวดพร้อมเปิดจุก   จุดธูปอีกเจ็ด
ดอก   เชื้อเชิญผีบ้านผีเรือนมากินหัวหมู   พร้อม
ดื่มเหล้าป่าเพียว ๆ
แม่รินเหล้าใส่แก้วเป็นพิธีเสียครึ่งแก้ว   แล้ว
แม่ก็เอ่ยค�ำถวายด้วยเสียงอันดัง
“ลูกช้างขอถวายหัวหมู   เหล้ายาปลาปิ้ง ต่อ
ปู่ย่า ตายาย ผีบ้านผีเรือน บูชาด้วยความเคารพ
นอบน้อม  ขอผีบ้านผีเรือน ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับ
ไปแล้ว  อย่าได้มารบกวนลูกหลานเลย  อย่าให้ลูก
หลานต้องเจ็บไข้ได้ป่วย เดือดเนื้อร้อนใจอยู่เช่นนี้  
ขอให้ลกู หลานท�ำมาค้าขึน้   ได้ร�่ำได้รวยตลอดชาติ
นี้   สาธุ....”ค�ำท้ายเอื้อนยาวนาน กลืนหายเข้าไป
ในล�ำคอ
กล่าวอธิษฐานจบ แม่ก็ยกมือไหว้ขึ้นเหนือ
ศีรษะ  ก่อนจะกราบคารวะอีกครั้งหนึ่ง
สามัญจ้องมองควันธูปอย่างสงสัย   คิดว่า
เจ้าพ่อเจ้าแม่   หรือผีบ้านผีเรือนจะออกมากิน
เครื่องสังเวย ให้เห็นอย่างชัด ๆ กระจ่างตา
ทว่าไม่มีแม้เพียงเงา   เห็นเพียงควันธูปลอย
อ้อยอิ่งตามลม
กับลูกช้าง  แม่ที่นั่งคอยดื่มเหล้า และหัวหมู
ที่น่าจะเป็นอาหารอร่อย  ในมื้อต่อไป.
อ่านต่อฉบับหน้า
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ •
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ต้องระมัดระวังสังวร
ตรวจสอบกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
อย่าให้เป็นทุจริต เพื่อเป็นการป้องกันตนเอง
ไม่ให้ต้องเข้าไปเสวยวิบากในคุกตะราง
หรือคุกแห่งมโนธรรมส�ำนึก ที่ทำ� ให้ตนร้อนรุ่มอยู่เป็นนิจ

หนีบาปกรรมไม่ได้!
ธรรมชาติ บ างฤดู ก าลดู ส ดใส สั ต ว์ ต ่ า ง ๆ
กระโดดโลดเต้นร่าเริงตามวิสัย แต่บางฤดูกาลก็
โหดร้ายน่ากลัว หมูส่ ตั ว์ตอ้ งต่อสูด้ นิ้ รนเพือ่ ให้ชวี ติ
อยู่รอด
แต่ละปีพอหน้าฝนผ่านไปก็เข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยว
น�้ ำ ในแปลงนาเริ่ ม แห้ ง ลง นั่ น หมายถึ ง ภั ย แล้ ง
ก�ำลังจะมาเยือน  กบ ปลา เช่น ปลาหมอ ปลาดุก
ปลาช่ อ น   จะกระเสื อ กกระสนข้ า มคั น นามุ ่ ง สู ่
หนองน�ำ้ ทีอ่ ยูใ่ กล้   ถา้ มันหมดก�ำลังก่อนก็แห้งตาย
เป็นอาหารของหมู่หนอนในแปลงนานั้นเอง
หากมันดิน้ รนจนมาถึงแหล่งน�ำ้ อย่างปลอดภัย
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มันก็มีความสุขอยู่ไม่นาน เดือนเมษายนมาถึง
แหล่งน�ำ้ ทีต่ นื้ เขินก็แห้งลงเหลือเพียงแอ่งโคลนตม
ทีใ่ ห้มนั ฝังตัวมุดนิง่ และไม่ชา้ แม้โคลนตมก็แห้งลง
ปลาที่ ฝ ั ง ตั ว ในดิ น โคลนยั ง มี ชี วิ ต อยู ่ ล� ำ ตั ว มั น
นิ่งแข็งเหมือนหุ่น   จ�ำต้องอดทนไปตลอดฤดูแล้ง
เพื่อจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งในฤดูฝนปีต่อไป
กบนาก็เช่นกัน   พวกหนึ่งกระโดดหาที่หลบ
ภัยส่วนใหญ่จะเป็นรูปตู ามคันนาหรือริมห้วยหนอง
มันยึดรูปูเป็นที่ซ่อนตัวตลอดหน้าแล้ง
กบอีกพวกหนึง่ จะมุดดินโคลนในแปลงนา เมือ่
น�้ำแห้งหมดมันก็จะซุกนิ่งในโพรงใต้ดิน (กบจ�ำศีล)

อยู่ในโพรงมืดไปตลอดฤดูแล้ง
หั น มาดู เ หล่ า สั ต ว์ ที่ อ ยู ่ ใ นเขตป่ า หนาวบ้ า ง
พวกฝูงลิงหน้าแดงหรือลิงหิมะทีช่ อบกินผลไม้ใบไม้
พอฤดูหนาวเข้ามาเยือน หิมะตกหนักคลุมต้นไม้ที่
เขียวขจีจนขาวโพลนไปหมด  ต้นหมากรากไม้ชะงัก
การเจริญเติบโตและสลัดใบทิ้งเพราะความหนาว
ดั ง นั้ น อาหารของลิ ง หน้ า แดงที่ ยั ง คงเหลื อ ก็ คื อ
เปลือกต้นไม้เท่านั้นที่พอจะแทะประทังชีวิต เป็น
อาหารชนิดเดียวที่ต้องกินตลอดฤดูหนาว
หมีประเภทหนึ่งที่อยู่ในเขตขุนเขาแห่งความ
หนาวนัน้ เมือ่ ฤดูหนาวใกล้เข้ามามันจะรีบกินทัง้ พืช
และเนือ้ สัตว์ตนุ เสริมกล้ามเนือ้ และไขมันให้ได้มาก
ทีส่ ดุ เท่าทีม่ นั จะกินได้ เมือ่ หิมะเริม่ ปกคลุมไปทัว่ มัน
จะพากันหลบเข้าไปขดตัว (หมีจ�ำศีล) ในโพรงหรือ
ในถ�้ำ  และต้องอดอาหารตลอดฤดูหนาวนานเป็น
เดือน ๆ
สัตว์โลกทัว่ ไปเกิดมาแล้วก็ตอ้ ง ด�ำเนินไปตาม
ธรรมชาติ  อยู่ใต้อำ� นาจของธรรมชาติซึ่งบางฤดูก็
โหดร้าย แม้พวกมันอยากจะหนีออกมาจากความ
ล�ำบากในช่วงเวลานั้น ๆ  แต่มันก็หนีออกมาไม่ได้
ต้องทนร้อนทนหนาวตามเส้นทางที่ถูกก�ำหนดไว้
ส่วนชีวิตคน แม้จะต้องเจอความร้อนความ
หนาวตามฤดูกาลทีม่ าเยือน   ก็สามารถแก้ไขปัญหา
รู้จักพัฒนาชีวิตไม่ให้ต้องทรมานกับธรรมชาติที่
โหดร้ายเกินไปนัก
ดังนั้นเมื่อได้โอกาสเกิดเป็นคน อันเป็นคุณค่า
ที่วิเศษยิ่งเหนือชั้นกว่าพวกสัตว์เดรัจฉานทั้งปวง
ผู ้ มี ป ั ญ ญาจึ ง มองเห็ น คุ ณ ค่ า ของวั น เวลาที่ ไ ม่
แน่นอนว่าจะยังคงเหลือยาวนานเท่าใด ควรรีบ
มุ่งช�ำระกิเลสสะสมกุศลไว้ให้มาก ๆ เท่าที่จะท�ำได้
แต่ ค นมากมายแทบทั้ ง โลกกลั บ ถู ก อวิ ช ชา
หุ ้ ม ห่ อ ให้ ส ติ ป ั ญ ญามื ด บอดหลงทิ ศ หลงทาง
บางคนถึงขัน้ หลงท�ำชั่วแล้วคิดว่าดี เห็นกงจักร
เป็นดอกบัวงามที่ ต ้ อ งไขว่ ค ว้ า เอามาวางไว้ บ น
ศีรษะ ดังที่เราได้ยินได้ฟังข่าวทุกวัน ไม่ว่าจะ
เป็นภรรยาวางแผนฆ่าสามีเพื่อเอาประกัน หรือ
ลูกฆ่าพ่อเพื่อหวังฮุบสมบัติ ฯลฯ  แล้วในที่สุด

กฎแห่ ง กรรมก็ ติ ด ตามลากตั ว คนเหล่ า นี้ เ ข้ า ไป
จองจ� ำ กั ก ขั ง ในคุ ก ไร้ เ สรี ห มดสิ ท ธิ์ ท ่ อ งโลก
กว้างอย่างคนทั่วไปได้ สภาพไม่ต่างกับกบหรือ
หมีป่าในเขตที่หนาว ที่ธรรมชาติได้กักขังไว้ใน
สถานที่ไม่น่ารื่นรมย์
คนคุกนั้นแม้จะรู้ว่าตนได้ท�ำผิดศีลธรรมและ
ผิ ด กฎหมาย แต่ ก็ ยั ง อยากจะหนี ใ ห้ พ ้ น ไปจาก
ก�ำแพงคุกให้ได้ บางทีถึงกับแหกคุก ก็อาจจะมีที่
หนีรอดได้ แต่พุทธภาษิตมีกล่าวเอาไว้ว่า ไม่มีที่
แม้ แ ต่ แ ห่ ง เดี ย ว ไม่ ว ่ า จะในท้ อ งฟ้ า หรื อ ใน
ท่ามกลางมหาสมุทร หรือในหุบเขา ที่คนท�ำชั่ว
ไปหลบอาศัยอยู่แล้ว จะหนีบาปกรรมพ้น
ด้วยเหตุนี้จึงต้องระมัดระวังสังวร ตรวจสอบ
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรมอยูเ่ สมอ อย่าให้เป็น
ทุจริต เพื่อเป็นการป้องกันตนเองไม่ให้ต้องเข้าไป
เสวยวิบากในคุกตะ™ราง หรือคุกแห่งมโนธรรม
ส�ำนึกที่ทำ� ให้ตนร้อนรุ่มอยู่เป็นนิจ

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

			

• พ่อครูสมณะโพธิรักษ์

หจก.จ.บริการพยุหะ
ผลิตภัณฑ์นำ�้ มันเชื้อเพลิง
และน�ำ้ มันเครื่องคุณภาพมาตรฐาน
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๔ กันยายน ๒๕๕๙
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• ม้าม เป็นอวัยวะทีม่ หี น้าที่ ย่อยอาหาร เก็บอาหารส่ง

(ตอนที่ ๒๘)

อาหารทีด่ ี และถ่ายเทพลังออก
จะท� ำ การส่ ง ของใส(อากาศดี+อาหารดี) ให้ เดินขึ้นสู่
เบือ้ งบน ต�ำแหน่งของ‘ม้าม’จะอยูต่ ดิ กับ‘กระเพาะอาหาร’
เมื่ออาหารถูกน�ำเข้าถึง‘กระเพาะ’โดยจะต้องผ่าน ‘ม้าม’เพื่อ
ท�ำการย่อยสารอาหาร และกระจายสารอาหารไปทัว่ ร่างกาย

							ต่อมน�้ำเหลือง และ
							ท่อน�ำ้ เหลือง
ระบบไหลเวียนของน�ำ้ เหลืองภายในร่างกายคนเรา

ประกอบด้วย ต่อมน�ำ้ เหลือง และ ท่อน�้ำเหลือง
หน้าที่ ของระบบไหลเวียนน�ำ้ เหลือง เกีย่ วข้องกับ
		 การป้องกันโรค และ ป้องกันการติดเชื้อ
û ท่อน�้ำเหลือง
ที่มีอยู่ทั่วร่างกายนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบไหลเวียนเลือด
- การไหลเวียนของน�้ำเหลือง อาศัย
แรงดันของเลือดเป็นส�ำคัญ
- ท่อน�ำ้ เหลืองใหญ่ทางด้านซ้าย~ขวา
น�ำ‘น�้ำเหลือง’ไหลกลับไปสู่ระบบไหลเวียนเลือด
ทางหัวใจห้องบนขวา
เครือข่ายของระบบ
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เราคิดอะไร

ไหลเวียนของน�้ำเหลือง จึงมีอยู่ทั่วร่างกาย
û ต่อมน�้ำเหลือง
นอกจากจะท� ำ หน้ า ที่ กรองน�้ ำ เหลื อ งแล้ว
ยั ง ท� ำ หน้ า ที่ ส� ำ คั ญ ในการสร้ า งเม็ ด เลื อ ดขาว
รวมทั้งแอนติ บ อดี้ เพื่อเป็นสารที่ร่างกายใช้
ต่อต้านเชื้อโรค
ในบางต�ำแหน่งของร่างกาย เช่น ขาหนีบ
รักแร้ คอ จะมีต่อมน�ำ้ เหลืองอยู่รวมเป็นกลุ่มๆ
- ต่อมน�ำ้ เหลืองกลุม่ ทีอ่ ยูต่ นื้ สามารถคล�ำ
ได้จากภายนอก เช่น ‘ต่อมน�้ำเหลือง’ที่รักแร้
‘ต่อมน�้ำเหลือง’ที่ขาหนีบ ‘ต่อมน�้ำเหลือง’ที่คอ ใน
ขณะที่
- ต่อมน�ำ้ เหลืองบางกลุม่ อยูล่ กึ ไม่สามารถ
คล� ำ ได้ จากการตรวจร่างกายภายนอก เช่ น
‘ต่อมน�ำ้ เหลือง’ในช่องท้อง

‘ต่อมน�ำ้ เหลือง’ ในอุ้งเชิงกราน เป็นต้น
ระบบไหลเวี ย นของน�้ ำ เหลื อ ง ไม่ ไ ด้ มี
เพี ย ง‘ต่ อ มน�้ ำ เหลื อ ง’เท่ า นั้ น ยั ง มีอวัยวะอื่นๆ
ที่ ถื อ ว่ า อยู ่ ใ นระบบไหลเวี ย นของน�้ ำ เหลื อ ง
ด้วยเช่นกัน ได้แก่ ม้าม ต่อมไทมัส ต่อมทอนซิล
และไขกระดูก
						 ระบบน�้ำเหลือง มี ๒ ส่วน คือ
ต่อมน�้ำเหลือง ซึ่งมักจะอยู่เป็นกลุ่มๆ ตามคอ,
รักแร้, ขาหนีบ ปกติจะมีรูปร่างคล้ายเม็ดถั่ว และ
คล�ำไม่พบ
ท่ อ น�้ ำ เหลื อ ง จะอยู ่ ร ะหว่ า งต่ อ มน�้ ำ เหลื อ ง
เป็นเส้นเล็กๆ เล็กกว่าหลอดเลือด โยงถึงกันเป็น
ตาข่ายทัว่ ร่างกาย
ระบบน�้ำเหลือง ท�ำหน้าที่
- ป้องกันมิให้รา่ งกายติดเชือ้ โรค
- ควบคุมระบบภูมคิ มุ้ กันของร่างกาย
โดยจะดักและกรองเชื้อโรค และแยกออก
ไปจากร่างกาย ถ้ามีเชือ้ โรคเต็ม ต่อมน�ำ้ เหลือง
จะอักเสบ บวมโต คล�ำพบได้ มักไม่เกิน ๒ ซม.
และมักจะเจ็บ บางครั้งเรียกว่า ต่อมลูกหนูโต

ûสาเหตุ

ï โรคมะเร็งต่อมน�้ำเหลือง

เกิดจากความผิดปกติของเซลล์เม็ดเลือด
ขาวชนิด‘ลิมโฟไซด์’(lymphocyte) ที่อยู่ภายใน
‘ต่อมน�้ำเหลือง’
‘ลิ ม โฟไซท์ ’ เป็ น เม็ ด เลื อ ด ที่ มี ลั ก ษณะ
นิวเคลียสเดียวขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางเซลล์
สาเหตุ ข องการเกิ ด ‘โรคมะเร็ ง ต่ อ มน�้ ำ เหลื อ ง’
คล้ายคลึงกับการเกิด‘โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว’
โดย‘เซลล์’ที่เกิดเป็นมะเร็ง เป็นเซลล์เม็ดเลือด
ขาวชนิ ด ลิ ม โฟซั ย ท์ ซึ่ ง โดยปกติ แ ล้ ว ‘เซลล์
เม็ ด เลื อ ดขาว’ชนิ ด ลิ ม โฟซั ย ท์ จะท�ำหน้าที่เป็น
ตัวสร้างภูมคิ มุ้ กันแก่รา่ งกาย

ï โรคมะเร็งต่อมน�้ำเหลือง ชนิด NHL

พบได้ในผู้ป่วยทุกกลุม่ อายุ และพบได้บ่อยขึ้น
ในผู้ที่มอี ายุมากกว่า ๖๐ ปี
ï ผูป้ ว่ ยโรคฮ้อดกิน้ มักมีอายุระหว่าง ๑๕-๔๐ ปี
ï ยากดภูมิคุ้มกันของร่างกาย เช่น
กรณีผทู้ ไี่ ด้รบั การปลูกถ่ายอวัยวะ ท�ำให้ผปู้ ว่ ย
มีโอกาสเป็น ‘โรคมะเร็งต่อมน�ำ้ เหลือง’สูงกว่าปกติ
มีการศึกษาพบว่า
‘โรคมะเร็งต่อมน�้ำเหลือง’และ
‘โรคฮ้อดกิ้น’Hodgkin’s diease
เกีย่ วข้องกับการติดเชือ้ ไวรัส Epstein-Barr
ส่วน‘โรคมะเร็งต่อมน�้ำเหลือง’ ชนิด NHL
เกีย่ วข้องกับการติดเชือ้ ไวรัสเอดส์

‘โรคมะเร็งต่อมน�ำ้ เหลือง’ ชนิดBurkitt’s lymphoma

เกี่ยวข้องกับการเกิดติดเชื้อปรสิต ที่ก่อให้เกิด
โรคมาลาเรี ย   (พบในแถบประเทศแอฟริ ก า)
รวมทั้งเชื้อไวรัส Epstein-Barr
ï ผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหาร
ทีต่ รวจพบเชือ้ แบคทีเรีย Helicobacter pylori
มีความเสี่ยงสูง ที่จะเป็น‘มะเร็งต่อมน�้ำเหลือง’
ของกระเพาะอาหาร
ผู ้ ที่ มีภูมิคุ้มกันของร่างกายบกพร่องโดย
ธรรมชาติ มีโอกาสทีจ่ ะเป็นโรคฮ้อดกิน้ สูงกว่าปกติ
ประวัตคิ รอบครัว ‘โรคฮ้อดกิน้ ’ อาจพบได้บอ่ ย
ในบางครอบครัว แต่เชื่อว่าเป็นผลมาจากปัจจัย
สิง่ แวดล้อม มากกว่า ปัจจัยทางสรีรพันธุ์
สารเคมี พบว่า ยาฆ่าแมลง และยาปราบ
ศั ต รู พื ช เพิ่ ม ความเสี่ ย งที่ จ ะเป็ น ‘โรคมะเร็ ง
ต่อมน�้ำเหลือง’

					ûอาการของโรค
ï อาการเริ่มต้น

มักจะคล�ำต่อมน�ำ้ เหลืองได้ขนาดเล็กๆ ไม่เจ็บ
(ลูกหนูโต) มักจะคล�ำพบบริเวณคอ รักแร้ ขาหนีบ
ก้อนที่โตจะไม่เจ็บ ค่อยๆ โตเป็นกลุ่ม มีขนาดใหญ่
ขึ้น อาจเท่าผลส้มโอก็ได้ ถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่รักษา
ต่อมน�้ำเหลืองโต อาจเป็นมะเร็งหรือไม่ใช่ ก็ได้
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ •
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อาจเป็นโรคติดเชื้อธรรมดา วัณโรค โรคเอดส์
หรือโรคระบบภูมคิ มุ้ กันผิดปกติ อื่นๆ ดังนั้น เมื่อ
ตรวจพบอาการต่ อ มน�้ ำ เหลื อ งโต ควรมาพบ
แพทย์ เพือ่ ให้ได้รบั การตรวจ และรักษาทีเ่ หมาะสม
ï อาการไข้
เหงือ่ ออกเวลากลางคืน และน�ำ้ หนักตัวลด
อาจมีไข้เป็นพักๆไม่สม�ำ่ เสมอ มักพบว่ามีเหงือ่ ออก
ตัวชื้นตอนกลางคืน บางรายพบว่ า น�้ำหนักลด
มากกว่าร้อยละ ๑๐ ของน�ำ้ หนักตัวในเวลา ๖ เดือน
อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ปวดท้อง คลื่นไส้
อาเจี ย น ทั้ ง สองโรค อาจมี ตั บ -ม้ า มโตได้
จาก‘มะเร็ง’ไปแทรกในอวัยวะทั้งสอง
ติดเชื้อง่าย เมื่ อ มี การกระจายไปยังต่อม
น�ำ้ เหลืองบริเวณอืน่ อาจจะก่อให้เกิดอาการบวม
บริเวณใบหน้าและคอ เนื่องจากมีตอ่ มน�ำ้ เหลือง
ที่คอโตไปกดเส้นเลือดใหญ่ที่คอท�ำให้บวมและ
ออกซิเจนไปเลี้ยงไม่เพียงพอ ถ้าลุกลามไปยัง
ระบบทางเดินอาหาร จะพบอาการของทางเดิน
อาหารอุดตัน เช่น กลืนล�ำบาก คลืน่ ไส้อาเจียน
ปวดท้องรุนแรง ตับ- ม้ามโต ตัวตาเหลือง ถ้า
ลุกลามไปที่กระดูก จะมีอาการปวดกระดูก
ï ต่อมน�้ำเหลืองที่เป็นมะเร็ง
จะโตเร็วมาก บางครั้งอาจเกิดแตกเป็นแผล
เลือดออกได้ ต�ำแหน่งของก้อนที่พบบ่อยๆ ได้แก่
ต่อมน�ำ้ เหลืองทีค่ อ รักแร้ และขาหนีบ เป็นต้น
หากผู ้ ป ่ ว ยไม่ ไ ด้ รั บ การรั ก ษาแต่ ต ้ น ‘มะเร็ ง ’
จะกระจายไปสู่ระบบต่างๆ ของร่างกาย ไปสู่
อวั ย วะอื่ น ๆ และมี ผ ลท� ำ ให้ ก ารท� ำ งานของ
ร่างกายล้มเหลวถึงแก่ชีวิตได้
ï เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟซัยท์
พบได้ในอวัยวะอืน่ ๆ นอกเหนือจาก‘ต่อมน�ำ้ เหลือง’ด้วย อาทิเช่น ล�ำไส้ ปอด จมูก ไขกระดูก
หรือแม้แต่ระบบประสาท    ดงั นัน้ ‘มะเร็งของต่อม
น�้ำเหลือง’ จึงอาจเกิดได้ทกุ ทีท่ มี่ ี ‘เซลล์เม็ดเลือด
ขาว’ชนิดลิมโฟซัยท์ ดังกล่าวอยู่
‘มะเร็ง’ของต่อมน�้ำเหลือง ก็เช่นเดียวกับ
‘มะเร็ง’ ของอวัยวะอื่นๆ ทีเ่ ซลล์ปกติจะมีจำ� นวน
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น้อยลง เพราะถูกเซลล์มะเร็งรุกราน และแทนที่
เซลล์ปกติ มีผลท�ำให้ ร ะบบป้ อ งกั น โรค และ
ระบบป้องกันการติดเชื้อ ลดประสิทธิภาพลงไป
ที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่ง คือ ผู้ป่วย‘โรค
มะเร็ ง ’ต่ อ มน�้ ำ เหลื อ ง มั ก จะไม่ค่อยมีอาการ
ทางระบบเลื อ ด หากไม่ มี ก ารแพร่ ก ระจาย
ของ‘มะเร็ง’เข้าไปใน‘ไขกระดูก’

				
			 						
										
• ม้าม

กการท�ำงาน
û หลัของ‘ม้
าม’(วักกัง)

ทางการแพทย์จีนยังคงเป็นอีก อวัยวะหนึ่ง
ที่ให้ความหมายแตกต่างจากการแพทย์ตะวันตก
โดยให้ความหมายถึง :อวัยวะที่มีหน้าที่ ย่อยอาหาร เก็บอาหาร
ส่งอาหารทีด่ ี และถ่ายเทพลังออก
• พลังของม้าม
จะท� ำ การส่ ง ของใส(อากาศดี + อาหารดี )
ให้ เดินขึ้นสู่เบื้องบน ต�ำแหน่งของ‘ม้าม’จะอยู่
ติดกับ‘กระเพาะอาหาร’ เมื่ อ อาหารถู ก น� ำ เข้ า
ถึง‘กระเพาะ’โดยจะต้องผ่าน ‘ม้าม’เพือ่ ท�ำการย่อย
สารอาหาร และกระจายสารอาหารไปทัว่ ร่างกาย
• หากม้ามเกิดภาวะบกพร่องอ่อนแอ
แปลว่า ม้ามไม่สามารถเอาของไม่ดอี อกจาก
ร่างกายได้ หรือไม่สามารถกระจายสารอาหาร
ดีๆ ส่งไปในร่างกายได้อย่างทั่วถึง ในสภาวะ
ที่ควรจะเป็น
อาการทีพ่ บ คือ ท้องเสียไม่มแี รง กินข้าวได้
น้อยถึงขัน้ ผอม และเบือ่ อาหาร ถ่ายเป็นของเหลว
หรือทางตรงกันข้าม คือ‘กินมาก’ไม่ยอมอ้วนไม่เกิด
เนือ้ หรือ‘กินน้อยๆ’แต่อว้ นเร็ว ท้องแน่นท้องแข็ง
‘อาการ’แบบนี้ระบบย่อยจะไม่ปกติ ต้องบ�ำรุงม้าม
เพื่อให้ม้ามแข็งแรง สิ่งที่สังเกตได้ชัดว่าม้ามปกติ
หรือไม่ ก็คือ การตรวจอุจจาระ
ต่อฉบับหน้า

• ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

หลักนิติธรรมนับว่าเป็นเสาหลัก
ที่สำ� คัญสูงสุดในการค�้ำยันกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม
ให้เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง

ความยุติธรรมส�ำหรับผู้พิพากษา
ขณะที่ท่านอาจารย์ไพโรจน์ วายุภาพ ด�ำรง
ต�ำแหน่งประธานศาลฎีกา ท่านได้ให้ส�ำนักงาน
ประธานศาลฎี ก ารวบรวมบทความต่ า งๆ
ที่ บ รรพตุ ล าการ และเหล่ า ครู บ าอาจารย์ ข อง
นักกฎหมายทั้งหลายที่ได้เขียน ได้กล่าวหรือแสดง
ไว้ในที่ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวไม่ว่าในหน้าที่
การงานหรือการด�ำรงตนตลอดจนแนวคิด ทัศนคติ
ของผู้พิพากษาไว้ แล้วจัดพิมพ์รวมเล่มแจกจ่าย
ให้ ผู ้ พิ พ ากษาทุ ก ท่ า นได้ ศึ ก ษากั น ท่ า นอาจารย์
ได้กรุณาเขียนค�ำน�ำไว้ว่า “ศาลมีหน้าที่ตัดสินคดี
ความตามกฎหมาย จึงต้องแปลความและบังคับ
ใช้กฎหมายให้สอดคล้องกับความยุติธรรม โดย
นักนิติศาสตร์ เห็นว่า กฎหมายบัญญัติขึ้นมีเจตนา
เพือ่ รักษาความยุตธิ รรม ตัวบทกฎหมายจึงมักเปิด
ช่องทางให้ผู้พิพากษาสามารถใช้ดุลพินิจในการ
ตัดสินคดีเพื่อความยุติธรรม ดังนั้นผู้พิพากษาจึง
ควรยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต และการวางตนที่เหมาะสม ตามกรอบแห่ง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการ โดยยึดถือ

ผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็น
ที่ตั้ง เพื่ออ�ำนวยความยุติธรรมแก่ประชนด้วย
ความถูกต้องเที่ยงธรรม ปราศจากอคติทั้งปวง”
หนังสือเล่มดังกล่าวได้นำ� บทความเรือ่ ง The Rule
of Law  ของท่านอาจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร
อดีตท่านผูพ้ พิ ากษาและนายกรัฐมนตรี ซึง่ ปัจจุบนั
ท่านอาจารย์ท่านด�ำรงต�ำแหน่งองคมนตรี และ
บทความในหั ว เรื่ อ งเดี ย วกั น ของท่ า นอาจารย์
เสนาะ เอกพจน์ อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา โดย
อาจารย์ทงั้ สองท่านพยายามให้ค�ำจ�ำกัดความค�ำว่า
The Rule of Law ว่าเป็นหลักกฎหมายสูงสุด
ที่คุ้มครองทุกๆ คนที่อยู่ร่วมกัน ที่ให้ศาลยุติธรรม
มีอ�ำนาจอย่างอิสระในการตัดสินข้อพิพาทนั้นโดย
เด็ดขาดตามกฎหมายของบ้านเมือง ส่วนบทความ
ที่นำ� มารวบรวมไว้ต่อมาคือ “หลักนิติธรรม” ของ
ศาสตราจารย์ ดร. ก�ำชัย จงจักรพันธ์ อาจารย์
กฎหมายประจ� ำ คณะนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์  กรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริม
หลักนิติธรรมแห่งชาติ ท่านอาจารย์ก�ำชัยได้สรุป
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ •
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หลักนิติธรรมไว้ว่า “หลักนิติธรรมนับว่าเป็นเสา
หลั ก ที่ ส� ำ คั ญ สู ง สุ ด ในการค�้ ำ ยั น กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมให้เป็นที่พึ่งของประชาชนได้
อย่างแท้จริง เพราะหลักนิติธรรมเป็นเครื่องมือที่
ใช้จำ� กัดและควบคุมการใช้อำ� นาจโดยมิชอบของผู้
มีอ�ำนาจทั้งหลาย หลักนิติธรรมจึงเป็นหลักส�ำคัญ
ที่ใช้ในการควบคุม ก�ำกับรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
ตุ ล าการ และหน่ ว ยงานของรั ฐ ทั้ ง หลายให้ ใ ช้
อ�ำนาจไปตามกรอบที่กฎหมายก�ำหนด ท�ำให้เกิด
สังคมที่เป็นธรรม ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันอย่าง
สงบสุข สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีของบุคคลได้รับ
ความคุ้มครอง” ต่อจากนั้นเป็นบทความของท่าน
ศาสตราจารย์ไพศาล กุมาลย์วิสัย อดีตตุลาการ
หัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุดเรื่อง “สันติภาพ
ตามวิ ถี แ ห่ ง กฎหมาย” ท่ า นอาจารย์ ไ พศาลได้
อธิบายหลัก The Rule of Law  ไว้อย่างละเอียด
ในลักษณะทัง้ สามประการ คือการไม่ใช้อำ� นาจตาม
อ�ำเภอใจ การไม่มีบุคคลใดอยู่เหนือกฎหมาย และ
การออกกฎหมายกันเอาเองตามค�ำสั่งของฝ่าย
บริหาร บทความทีท่ รงคุณค่าทีท่ า่ นอาจารย์ไพโรจน์
น�ำมารวมไว้ต่อไปคือ บทความเรื่อง “กฎหมาย”
ของศาสตราจารย์โสภณ รัตนากร อดีตประธาน
ศาลฎีกา ที่ท่านสรุปไว้ว่า การจะมีสังคมขึ้นได้นั้น
ย่อมต้องมีหลัก กฎ หรือระเบียบแบบแผนอันเป็น
รากฐานของสังคมอยู่ มิฉะนั้นสังคมจะอยู่ไม่ได้
กฎหมายอาจถือเป็นอ�ำนาจหรือถือว่าเป็นเครื่อง
ควบคุมอ�ำนาจก็ได้เช่นกัน
นอกจากนีย้ งั มีบทความเรือ่ ง “การใช้กฎหมาย
กับความยุตธิ รรมเพือ่ ประชาชน”  ซึง่ เป็นบทความ
ของศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติ ดิฐอ�ำนาจ อดีต
ประธานศาลฎีกา ปาฐกถาในการประชุมนิตศิ าสตร์
แห่งชาติครั้งที่ ๓ ตอนหนึ่งท่านกล่าวว่า “สาระ
ส�ำคัญประการหนึ่งของการบังคับใช้กฎหมาย คือ
ประชาชนทุกคนในสังคมหนึง่ ต้องมีความเท่าเทียม
กันภายใต้กฎหมาย หรืออีกนัยหนึ่ง กฎหมายต้อง
บังคับใช้แก่ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
ความเท่าเทียมกันในที่นี้หมายความรวมถึงในทุก
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สถานที่ และทุกเวลาด้วย” นอกจากนีย้ งั มีบทความ
เรื่อง “ความยุติธรรม” ของศาสตราจารย์โสภณ  
รั ต นากร อี ก บทความหนึ่ ง ที่ น� ำ มารวมไว้ ท่ า น
กล่าวว่า “ทุกคนย่อมทราบว่าความยุติธรรมเป็น
คุณธรรมอันหนึ่งซึ่งทุกสังคมมุ่งปรารถนา เพื่อ
ความสงบสุขและความเจริญมั่นคงของสังคมนั้น
เอง ความหมายของความยุ ติ ธ รรมมี ห ลายรู ป
แบบแล้วแต่ผู้กล่าวจะมองความยุติธรรมในแง่
ไหน บางท่านกล่าวว่าความยุติธรรมเป็นธรรมะ
ซึ่ ง เป็ น อมตะ เป็ น ธรรมะสู ง สุ ด เป็ น ธรรมะที่
คุ้มครองโลก บางท่านกล่าวว่าความยุติธรรมเป็น
คุณธรรม หรือหลักความดีหรือหลักศีลธรรมบ้าง
เป็นอุดมคติซงึ่ เกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
ในสังคมที่เจริญแล้วบ้าง บ้างก็ว่าความยุติธรรม
คือความเสมอภาค หรือการแบ่งสันปันส่วนที่เท่า
เทียมกัน บ้างก็ว่าความยุติธรรมคือความชอบ
ธรรม หรือชอบด้วยกฎหมาย และบางท่านกล่าว
ว่าความยุติธรรม ก็คือท�ำให้ยุติ”   นอกจากนี้ยัง
มีบทความเรื่อง “ความยุติธรรม ทางกฎหมาย”
ของท่านวิโรจน์ บริรักษ์จรรยาวัตร หนังสือเล่ม
ดั ง กล่ า วยั ง มี บ ทความเก่ า แก่ ซึ่ ง ผู ้ พิ พ ากษาทั้ ง
หลายต่างยึดถือปฏิบัติกันมาอีก ๓ บทความคือ
“จิตใจและการด�ำรงตนของบรรพตุลาการ” ของ
พระชัยประชา อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา   และ
หั ว ข้ อ เดี ย วกั น ของเจ้ า พระยาศรี ธรรมาธิ เ บศ
อดีตประธานศาลฎีกา   และยังมีบทความเรื่อง
“จรรยาตุลาการ”   ของพระนิติธรรมประกรณ์
อดีตผูพ้ พิ ากษาศาลฎีกา ตามมาด้วยบทความเรือ่ ง
“การด�ำรงตนของตุลาการในสภาวะปัจจุบนั ” ของ
อาจารย์ธานินทร์  กรัยวิเชียร  บทความของท่าน
ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ อดีตประธาน
ศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี และประธานองคมนตรี
เรื่อง “จิตใจและการด�ำรงตนของบรรพตุลาการ”
และ “รวมโอวาทส�ำหรับตุลาการ” ของท่านด้วย
นอกจากนี้ยังมีบทความเรื่อง “การด�ำรงตนของ
ผู้พิพากษา” ของศาสตราจารย์จ�ำรัส เขมะจาระ
อดีตประธานศาลฎีกา บทความทั้งหมดนี้อธิบาย

ถึงการด�ำรงตนของผู้พิพากษาว่าสิ่งใดควรท�ำ  สิ่ง
ใดไม่ควรท�ำ  รวมทั้งเป้าหมายในการท�ำงาน และ
เป้าหมายของการด�ำรงชีวติ ทีถ่ กู ต้อง ทัศนคติของ
ผู้พิพากษาต่อสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม นับว่า
มี ค วามจ� ำ เป็ น มากในการที่ บุ ค คลหนึ่ ง บุ ค คลใด
จะก้าวเข้ามาท�ำหน้าที่ตุลาการ สามารถให้คุณ
ให้โทษแก่บุคคลอื่นได้ สามารถชี้เป็นชี้ตายชะตา
ผู้อื่น ไม่ว่าชีวิต เสรีภาพ ทรัพย์สิน และต้องอยู่
ท่ามกลางสิ่งยั่วยุที่จะพาจิตใจให้ต�่ำลงได้ง่ายๆ
การแยกแยะสิ่งต่างๆ ที่เลือกจะเข้าไปเกลือกกลั้ว
ด้วยหรือไม่เข้าไปเกลือกกลั้ว จึงมีความจ�ำเป็น
อย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังมีบทความทางพุทธศาสนา
ที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงานอีก ๒ บทความที่น�ำมา
รวบรวมไว้คือ “ตุลาการในอุดมคติของพระพุทธศาสนา” ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระ
สั ง ฆราช และบทความเรื่ อ ง “ท่ า นพุ ธ ทาสกั บ
วงการตุลาการ : ธรรมะพืน้ ฐานแห่งชีวติ ” ของท่าน
พุทธทาสภิกขุ ทีท่ กุ คนต้องหมัน่ ศึกษาให้เข้าใจและ
ฝึกจิตใจให้โน้มไปในทางทีถ่ กู ทีค่ วร ในการด�ำรงตน
ของผู้พิพากษา
การเป็นผู้พิพากษาที่สมบูรณ์นั้น ต้องเป็นผู้
พิพากษาทั้งกาย วาจา และจิตใจ ต้องมีอุดมคติ
อุทิศตน อุทิศใจ หลีกเลี่ยงความโลภในสิ่งที่ไม่ถูก
ต้องชอบธรรม การด�ำรงตนต้องแวดล้อมไปด้วยผู้
ใกล้ชิด ไม่ว่าบุตร ภริยา สามี ญาติ เพื่อนร่วมงาน
ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และผูเ้ กีย่ วข้องอีก
มากมาย ฉะนัน้ อารมณ์ตา่ งๆ อาจมากระทบบ้างไม่
มากก็น้อย การท�ำจิตใจของเราให้เป็นผู้พิพากษา
ที่สมบูรณ์แบบ มั่นคง โดยไม่ต้องค�ำนึงถึงสิ่งที่จะ
ได้ สิ่งที่จะเป็น หรือการสมหวัง ผิดหวัง ย่อมไม่ใช่
ท�ำได้ง่าย ต้องฝึกฝน มั่นเพียรที่จะขัดเกลาตนเอง
ด้วยสาระธรรมทัง้ หลาย ดังทีท่ า่ นอาจารย์ไพโรจน์
วายุภาพ อดีตประธานศาลฎีกาน�ำมารวบรวมไว้
เพื่อความสะดวกในการศึกษา จดจ�ำ และน�ำพาไป
ปฏิบตั ขิ องผูพ้ พิ ากษา ตุลาการทัง้ หลาย นับว่าเป็น
ประโยชน์แก่ผู้พิพากษาทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง

แบ่งปันสรรสาระ
13 อาการที่บ่งบอกว่าดื่มน�้ำน้อยเกินไป

1. ปากแห้ง
2. ผิวแห้ง อาการเริม่ แรกของการขาดน�ำ 
้ หมายถึงการไม่มี

เหงือ่ ท�ำให้รา่ งกายไม่สามารถก�ำจัดคราบสกปรก น�ำ้ มันส่วนเกินได้
3. กระหายน�้ำ ส่งผลรุนแรงกว่าตอนลิ้นแห้งผาก   เมื่อได้
ดื่มน�้ำจะส่งสัญญาณว่า“เอามาอีก”จนกว่าระดับของเหลวจะคืนสู่
ปกติ
4. ตาแห้ง การขาดน�้ำจะท�ำให้ตาแห้งและแดงก�่ำเนื่องจาก
เส้นเลือดฝอยในตาแตก
5 . ปวดข้อ กระดูกอ่อนกับหมอนรองกระดูกท�ำจากน�้ำ
ประมาณร้อยละ 80 ควรป้องกันไม่ให้กระดูกกดทับจากการเดิน
6 . มวลกล้ามเนื้อลดลง กล้ามเนื้อมีน�้ำเป็นส่วนประกอบ
หลักการดื่มน�้ำก่อน ระหว่าง และหลังการออกก�ำลังกายจะท�ำให้
ร่างกายของคุณชุ่มชื้นและเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวก
7. ป่วยนานกว่าปกติ การดื่มน�ำ้ ช่วยให้ร่างกายขับพิษออก
มาอย่างต่อเนื่อง อวัยวะจะกรองของเสียเหมือนกับเครื่องจักร
8. เหนื่อยล้าและเซื่องซึม เมื่อร่างกายขาดน�้ำจะไปดึงน�้ำ
ส่วนอืน่ มาชดเชย เช่น เลือดมาชดเชยแทน ปัญหาทีต่ ามมาคือการ
ขาดออกซิเจนที่จะไปหล่อเลี้ยงทั่วร่างกาย
9. ปวดท้องเวลาหิว เมื่อร่างกายขาดน�้ำจะส่งสัญญาณว่า
ต้องการอาหารซึ่งจะเกิดขึ้นตลอดทั้งวันและทั้งคืน อย่างไรก็ตาม
การรับประทานอาหารจะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่า ขณะ
ที่การดื่มน�้ำจะไปช่วยท�ำความสะอาดอวัยวะและเพิ่มพลังงานที่
จ�ำเป็นต่อระบบภายในร่างกาย
10 . ปัญหาการย่อยอาหาร หากร่างกายขาดน�้ำ  ความ
แข็งแรงและปริมาณของเมือกในกระเพาะอาหารก็จะลดลง ท�ำให้
กรดในกระเพาะอาหารออกมาท�ำลายอวัยวะภายใน จนท้ายที่สุด
ท�ำให้กลายเป็นโรคกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อย
11. ท้องผูก หากร่างกายขาดน�้ำล�ำไส้ใหญ่จะดึงน�้ำซึ่งเป็น
ของล�ำไส้เล็กไปใช้จนหมด ท�ำให้เกิดปัญหาลุกลามต่อไปจนกลาย
เป็นอาการท้องผูก
12. ปัสสาวะน้อยลง อาจหมายความว่าดื่มน�้ำไม่เพียงพอ
นอกจากนี้ปัสสาวะควรจะมีสีเหลืองอ่อนหรือใส หากเป็นสีเหลือง
เข้มก็แปลว่าร่างกายก�ำลังขาดน�้ำ  กรณีที่แย่ที่สุดคืออาจเป็นโรค
ทางเดินปัสสาวะอักเสบ
13. แก่ก่อนวัย ปริมาณน�้ำที่ร่างกายสามารถกักเก็บไว้ได้
จะลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น  ยิ่งอายุมากขึ้นก็ควรดื่มน�้ำให้เยอะขึ้น
ตามไปด้วย แม้ว่าอาการแก่ก่อนวัยจะเห็นได้ชัดจากภายนอก แต่
การเสือ่ มสภาพภายในจะสามารถรูส้ กึ ได้เมือ่ ระยะเวลาผ่านไป เพือ่
ลดอาการเสี่ยงจึงควรดื่มน�้ำอย่างสม�่ำเสมอตลอดทุกช่วงเวลา
Cr. thaihealth.or.th
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ธรรมกาย.....ธรรมสัจจะ
ส�ำนึกน้อมเฉกชาวพุทธรับใช้ชาติ		
เพียงร่วมงานเผยแผ่ “รัตนตรัย”			
อัน “ดวงแก้ว” แวววับสมมุติฐาน		
หากมัวเมาหลงผิดตามน้อมน�ำ			
“อริยสัจ” จริงแท้ประกาศิต			
มรรควิถีชัดแจ้งสรรพเล่ห์กล			
ฉลาดรู้วิชาโลกสารพัด			
ไฉนหลงใหลใฝ่สวรรค์มั่นค�ำนึง			
“บุญ” ช�ำระหรือสั่งสมพอกพูนเพิ่ม		
เริ่มที่ตนเบื้องแรกเป็นต้นทาง			
“โลกกับธรรม” เอื้อโอกาสสมัครสมาน
ทั้งนอกวัดในวัดร่มเย็นใจ				
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•

เราคิดอะไร

มิเอื้อมอาจโอ่ส�ำแดงดวงแก้วใส
เพื่อบรรลุธงชัย....เทิดธงธรรม
เพียงล่อจิตวิญญาณให้ดื่มด�่ำ
พาตกต�่ำหมองไหม้ในวังวน
หลักชีวิตด�ำเนินมั่นกุศล
ไยชูมนต์ “ดวงแก้วใส” สู่ดาวดึงส์
ทั้งเจนจัดชีวิตแสนลึกซึ้ง
เป็นรูปธรรมมุ่งถึงยามวายวาง
พึงประเดิมตรวจตนเร่งสะสาง
ก่อนเอื้อมอาจแผ้วถางน�ำทางใคร
ธรรมพิสุทธิ์จิตผสานสิ้นเงื่อนไข
ประเทศไทย.........สู่ยุค “กติกา”
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