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(๑) ชื่อว่า“คน”สูงสุดไซร้

บริสุทธิ์เท่านั้น
ที่จะชนะทุกสิ่งทั้งโลก
ในที่สุด

จริงหนึ่ง“ปรมัตถะ”
สอง“สมมุติ”คือคณะ
หากผนึก มั่น มุ่งแก้
(๒) ถ้าพาลเฉื่อยช้าอีก
ฝูงสัตว์นรกกรูเกรียว
ฝันสวรรค์ แหลกลาญเหลียว
มารยักษ์ มนั ขยี้ ขย�า้
(๓) ต้องหาญหักบัดนี้
ฤกษ์ บ่ เคยรอใคร
สุกจะเน่าแล้วไฉน
“เอาเถิด เจ้าล่อ ”ท้า
(๔) ใดใดก็ชัดแท้
แต่ไม่ลงมือเผด็จ
ตนไม่ช่วยตนเสร็จ
โรคจิตกระมิดกระเมี้ยน
(๕) โลกยังจมอยู่ด้วย
ยากจักตามรู้ตน
อัตตาไม่“กล้าจน”
จึงไม่บริสุทธิ์ให้
(๖) ไทยชิงธงพุทธแท้
โลกุตระวสีของ
จึงบรรลุก่อนผอง
ความชนะยิ่งใหญ่นี้
(๗) คนประหารกิเลสได้
จึงบริสุทธิ์เอ่ยอิง
เพราะพร้อมทุกสิ่งกิงที่สุดบริสุทธิ์แล้

*หมายเหตุ : กิงชัจจะ แปลว่า ผู้มีชาติอะไร, เกิดมาจากไหน

คือสัจจะ

จิตแท้
ประชาร่วม กันรา
วิกฤติ ได้ทันกาล
ก้าวเดียว
ขย่ม ซ�้า
หาบ่ เหลือเลย
ขบเคีย้ วกินหวาน
ทัน ใด
อย่าช้า
ไม่กัด กินเฮย
ห่อนแคล้วบรรลัย
ทุกเม็ด
ศึกเสี้ยน
ก่อนอื่น ช่วยแฮ
พิษร้ายจงระวัง
ปุถุชน
ชัดได้
ทรัพย์โลก
เศรษฐ์สร้างความจริง
มาครอง
สัจจ์ ชี้
มนุษยโลก
สุดไร้เทียมทาน
เป็นจริง
สัตย์แท้
ชัจจะ*ศาสตร์
เท่านั้นชนะสรรพ์

“สไมย์ จ�ำปำแพง”

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

•
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บริสุทธิ์เท่านั้นที่จะชนะทุกสิ่งทั้งโลกในที่สุด
จากรายการคื น ความสุ ข ให้ ค นในชาติ เ มื ่อ
๒๓ กันยายน เวลา ๒๐.๑๕ น.
พิธีกร : ท่านนายกฯ เหนื่อยไหมครับ คือต้อง
คิดทุกเรื่อง?
นายกรัฐมนตรี : ถ้าเป็นเวลาปกติผมคงพูด
ว่าเหนื่อยนะ แต่วันนี้ผมไม่เหนื่อยหรอก ๒ ปีที่เข้า
มาผมไม่รสู้ กึ เหนื่อย เพราะผมมีกา� ลังใจที่จะท�างาน
ให้แก่พอ่ แม่พ่นี อ้ งคนไทยเยอะแยะ ผมเห็นแววตา
เขา ทุกคนที่มาพบผม เขาก็ฝากความหวังไว้ที่ผม
เยอะพอสมควร ยิ่งเขามารักผมมากขึ้น หรือมา
รับรองผมมากขึน้ เวลาผมไปเยีย่ มเยือนเขา มัน
กดดันผมนะว่าผมต้องท�าอะไรให้เขาให้ส�าเร็จ
และนายกฯ ยังกล่าวด้วยว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ
ได้ฝากบุคคลใกล้ชิดมาบอกชื่นชมประเทศไทย ๓ เรื่อง
คือ ๑. ผูล้ ้ภี ยั ๒. การลงสัตยาบันอนุสญ
ั ญาปารีส ๓. การ
แก้ปญ
ั หา IUU ท่านประธานาธิบดีฝากขอบคุณมาถึง
ตนแล้วก็ถึงประเทศไทย ตนก็บอกว่าเป็นเรื่องของ
คนไทยทุกคน แล้วก็ให้เขารูว้ า่ รัฐบาลนี้ทา� ทุกอย่าง
ที่เป็นพันธสัญญาโลก ไม่ได้บิดพลิ้วอะไรเลย....
ต้องชื่นชมว่าการแก้ปญ
ั หาของผูน้ า� ไทยแก้ไข
ที่เหตุได้ตรงกว่าผู้น�าบางประเทศ เพราะการ
โต้ตอบด่าว่าเขาไปโดยไม่ยอมเข้ามาแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นกับเรา ก็จะเกิดทั้งปัญหาเก่าและปัญหาใหม่
ประเดประดังเข้ามา แต่ถ้ามุ่งเข้ามาแก้ที่เราให้
บริสุทธิถ์ ูกต้องเสียแล้ว ทุกอย่างก็จบไม่ต้องสยบ
ให้ใคร ใหญ่แค่ไหนสูงส่งปานใดก็ไม่เหนือกว่า
“สัจจะ” ซึ่งคานธีถือว่าเป็นดุจดัง “พระเจ้า”
คานธีใช้วิธีการต่อสู้แบบ “อหิงสา” ด้วยการ
ช�าระตนเองให้บริสุทธิ์นี้ในทุก ๆ กรณีที่เกิดความ
ไม่ยุตธิ รรม ท่านเรียกร้องให้ประชาชนผูถ้ กู กดขี่
แสวงหาจิตใจของตนเองและช�าระตนเองให้
บริสุทธิ์ พร้อมทั้งให้ขจัดความชั่วร้ายภายใน
ประเทศทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และศีลธรรม
ซึง่ สิง่ เหล่านี้ท�าให้ประชาชนอ่อนแอและตกต�่า
คานธีได้แนะน�าอยู่เสมอว่า “การเอารัดเอาเปรียบ
นั ้น เจริ ญ งอกงามอยู ่ บ นบาปของเรา จงละทิ้ ง
บาปเสียแล้วการเอาเปรียบก็จะยุติลง แทนที่จะ
2
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เราคิดอะไร

ต�าหนิชาวอังกฤษจงต�าหนิตนเองและช�าระตนเอง
ให้ บ ริ สุ ท ธิ์ อย่ า ได้ เ กลี ย ดชั ง ชาวอั ง กฤษแต่ จ ง
เกลียดชังระบบของชาวอังกฤษ”
ในช่วงกอบกู้เอกราช ทุกแห่งหนที่คานธีเดิน
ทางไป มักได้รับค�าถามว่า อินเดียต้องการอะไรที่
รีบด่วนที่สุด ค�าตอบคือ “ความเข้าใจในศาสนา
ในลักษณะที่ถูกต้อง เป็นสิ่งที่อินเดียต้องการ
อย่างใหญ่หลวง และรีบด่วนที่สุด!” แม้ในไทย
ก็คงไม่ต่างกัน ทั้งการเมืองประชานิยม และ
ศาสนาประชานิยม (จงรวย! ๆ ๆ) พาผู้คนหลง
งมงาย เป็นอันตรายยิ่งกว่าแชร์ยูฟัน แต่แชร์
“พระ” ฟัน หลอกขายบุญขายสวรรค์ท�าลายทั้ง
ศาสนาและมนุษยชาติเพราะมีสาขาเพาะเชื้อโรค
(และเชื้อโลภ) ไปทั่วโลก
ทั ้ง คานธี แ ละไอน์ ส ไตน์ เ ห็ น สอดคล้ อ งกั น ว่ า
ศาสนาพุทธในอนาคตจะต้องเจริญรุ่งเรือง “ศาสนา
ในอนาคตจะต้องเป็นศาสนาแห่งสากลซึ่งล่วงพ้น
จากพระผู้เป็นเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ให้
ค�าตอบแก่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้ พุทธศาสนา
เป็นค�าตอบส�าหรับหลักการดังกล่าวนี้” (ไอน์สไตน์)
และคานธีได้กล่าวว่า “พุทธศาสนาจะเป็นประโยชน์
ไม่เฉพาะแก่เอเชียเองเท่านัน้ แต่แก่โลกทั่วไปด้วย
เอเชียจะต้องศึกษาค�าสอนของพระพุทธเจ้าใหม่
แล้วมอบค�าสอนนั้นให้แก่โลกทั้งผอง”
และพ่อครู (สมณะโพธิรักษ์) ก็มั่นใจว่า “เมือง
ไทยเราเป็นเมืองพุทธ แล้วจะเป็นชมพูทวีปต่อไป
เพราะมีมนุษย์ชมพูทวีปอยู่มากที่สุด อาตมาเห็น
แล้วว่า มีดเี อ็นเอพุทธ “โอคธา” (หยั่งลง) แล้ว แล้ว
เป็นชมพูทวีป ที่ยา้ ยจากอินเดียมาแล้ว ไทยจะเป็น
ชมพูทวีป เป็นที่รวมศูนย์ของคุณธรรมในโลก น�า
โลกไปสู่ความสงบสุขโดยเริ่มขึ้นในยุคของพระ
มหาจักรีวงศ์ที่ชื่อว่าภูมิพลอดุลยเดช หยั่งลง
แล้ว เกิดในล�าดับ ๙ ขณะนี้ไปจนกว่าจะสิ้น
กลี ยุ ค .” (คุ ณ สมบั ติ ข องมนุ ษ ย์ ช มพู ท วีป คื อ
๑. เป็นคนร่างกายจิตใจเข้มแข็ง- ๒. มีสติปญ
ั ญาหยั่งรู้
โลกุตระได้-และ ๓. มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
จริง เป็นโลกสะอาดบริสุทธิ์) • จริงจัง ตามพ่อ

คนบ้ า นนอกไม่ ไ ด้ บ อกกล่ า ว
ผ่าน “เราคิดอะไร” มา 3 ฉบับ
ติดต่อกัน เพราะป่วย
เมื่อกลางเดือนกันยายน ผม
ได้ไปเยีย่ มคุณสนธิที่เรือนจ�ากลาง
คลองเปรม คุณ สนธิ ไ ม่ ไ ด้ เ จ็ บ ป่ ว ยตามข่ า ว
เล่าลือแต่อย่างใด ไม่บ่นไม่ร�าพึงร�าพันว่าอยู่
ในคุกทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้ ผมบอกคุณสนธิ
ว่า ใคร ๆ เห็นภาพตอนเดินเข้าคุกก็ชมว่าจิตใจ
เข้มแข็งมาก
เรือนจ�าอนุญาตให้เข้าเยีย่ มนักโทษได้ สัปดาห์
ละ 1 วันเท่านั้นคือวันจันทร์ และจ�ากัดจ�านวน
เพียง 5 คน ต้องเข้าชื่อจองเยี่ยม
ผมไม่ได้สนิทกับคุณสนธิมาก่อน เมื่อ 10 ปี
ที่แล้วคือปี 2549 เราเห็นตรงกันว่า จะต้องออก
ไปขับไล่รฐั บาลทีท่ า� ให้บา้ นเมืองเสียหาย ตอนนั้น
ก�าลังจะมีการตั้งแกนน�าพันธมิตรพอดี ผมได้รับ
ชวนให้เป็นคนหนึ่งในแกนน�าพันธมิตร 5 คน
คุณ สนธิไ ม่ ใ ช่ เ พี ย งติ ด คุ ก 20 ปี เ ท่ า นั ้น
อาจถูก ติ ด คุก เพิ ่ม เติ ม พร้ อ ม ๆ กั บ ผมและ
พันธมิตรบางคน อันเนื่องมาจากการไปชุมนุม
เมื่อ 2 ปีที่แล้ว คือเมื่อปี 2557 คุณสนธิ, ผม
และพันธมิตรอีก 4 คนถูกศาลชั้นต้นตัดสินจ�าคุก
2 ปีโดยไม่มีการรอลงอาญา เพราะเมื่อปี 2551

เข้าไปชุมนุมในท�าเนียบรัฐบาล
พวกเราได้เตือนตัวเองแล้วว่า จากการออก
ไปเสี่ยงเพื่อช่วยบ้านเมือง อะไรจะเกิดก็เกิด เรา
พร้อมจะรับเสมอ
วันที่ 7 ตุลาคมปีนี้ เช่นเดียวกับปีก่อน ๆ ที่
บ้านเจ้าพระยามีการจัดงานร�าลึกวีรชนพันธมิตร
ที่บาดเจ็บล้มตายจากการชุมนุมหน้ารัฐสภาเมื่อ
7 ตุลาคม 2551 การชุมนุมดังกล่าวเป็นการ
ชุมนุมครั้งเดียวที่ผมไม่ได้ไปร่วม เพราะตอนนั้น
ผมติดคุก
ผมตัดสินใจแยกจากกลุม่ พันธมิตรชั่วคราวไป
ให้ตา� รวจจับ โดยไปลงคะแนนเลือกตั้งผูว้ า่ ฯ กทม.
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2551 ผมขอไปคนเดียว
เพราะเคยเป็นผู้ว่า ฯ กทม.
ผมต้องการขอความเป็นธรรมจากกระบวนการ
ยุติธรรมว่า เราไม่น่าถูกตั้งข้อหาหนักว่าเป็นกบฏ
ผมเข้าคุกวันที่ 5 ตุลาคม ศาลกรุณาประกาศ
ยกเลิกข้อหากบฏเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม และผม
ได้รับการปล่อยตัวอีก 2 วันต่อมา

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

F คิดคนละขั้ว

แรงรวม ชาวหินฟ้า

อัตลักษณ์ของศาสนาพุทธคือความเป็นโลกุตระ
อยู่เหนือโลกียะทั้งปวง ทั้งยังเป็นอเทวนิยม
ที่เน้นความดับภพจบชาติ ไม่ได้ปรารถนาเป็นเทวดาชั้นไหน ๆ

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

F ท�ำไมต้องรูท
้ นั ?

พิมลวัฑฒิ์ ชูโต

แซมวล ฮันทิงตัน ศาสตราจารย์ชั้นน�าทางรัฐศาสตร์ชาวอเมริกัน
ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกล่าวว่า “ในสายตาคนส่วนใหญ่
สหรัฐฯ คือมหาอ�านาจอันธพาลซึ่งเป็นภัยคุกคามสังคม...”
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
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หนังสือพิมพ์ “เราคิดอะไร” ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๕ เดือนตุลาคม ๒๕๕๙
เอโกปิ หุตฺวา พหุธา โหติ พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหติ จากหนึ่งจึงเป็นเรา รวมเราเขาเข้าเป็นหนึ่ง

1 นัยปก : บริสุทธิ์เท่านั้น
ที่จะชนะทุกสิ่งทั้งโลกในที่สุด
3 คนบ้านนอกบอกกล่าว
5 คุยนิดคิดหน่อย
6 จากผู้อ่าน
8 บ้านป่านาดอย
11 เปิดยุคบุญนิยม
16 สีสันชีวิต (วรเชษฐ์ เอมเปีย)
24 คิดคนละขั้ว
29 ชาดกทันยุค
36 การ์ตูน
38 ลูกอโศกชะโงกดูโลกกว้าง
40 ธรรมดาของโลกจะได้ไม่ต้องโศกสลด
42 คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?
52 บทความพิเศษ(ท�าไมต้องรู้ทัน)
56 หยั่งฟ้าทะลุดิน
60 เชื่ออย่างพุทธ
62 แค่คิดก็หนาว...ว์
64 ความคิดทางการเมืองในพุทธศาสนา
68 เวทีความคิด
70 เรื่องสั้น (กายา)
73 ชีวิตไร้สารพิษ
76 ฝุ่นฟ้าฝากฝัน
78 กติกาเมือง
80 ปิดท้าย

ิต
สี สัมีนคชี่าวยเทปเรี
ยกไปออกเทป

16 ฝีไม้ลายมือแต่ละคนในวงสูงมาก

ท�าให้โด่งดัง ประสบความส�าเร็จ
ท�ารายได้สูงสุดเป็นหลักแสนต่อวัน
ขั้นต�่าคือเจ็ดหมื่น
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สไมย์ จ�ำปำแพง
จริงจัง ตำมพ่อ
จ�ำลอง ศรีเมือง
บรรณำธิกำร
บรรณำธิกำร
จ�ำลอง
เก่ำสมัย ใหม่เสมอ
ทีม สมอ.
แรงรวม ชำวหินฟ้ำ
ณวมพุทธ
วิสูตร
ฟ้ำสำง
สมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์
สมณะโพธิรักษ์
พิมลวัฑฒิ์ ชูโต
ดังนั้น วิมุตตินิยม
ณวมพุทธ
นำยธิง วินเทอร์
สุนัย เศรษฐ์บุญสร้ำง
นำยหนุนดี
เฉลิมศักดิ์ แหงมงำม
ล้อเกวียน
ฟอด เทพสุรินทร์
ประคอง เตกฉัตร
พ.ต.ท. รุ่งโรจน์ เรืองฤทธิ์

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

ปฏิญาณตนต่อสาธุชนว่า
จักเว้นขาดจากการเบียดเบียน ท�าลายสรรพชีวิต
แต่...อนิจจา หลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมสวดมนต์
ก็เข้าสู่พิธีการถวายภัตตาหาร
ซึ่งหลากหลายนานาเนื้อสัตว์

+
ไทยชื่อว่าเป็นเมืองพุทธ วัดวาอารามเรียงรายอยู่ทั่วถิ่นฐานชุมชน “ปาณาติปาตา เวรมณี”
สดับ ศีลห้าข้อแรกของชนชาวพุทธที่ประนมมือ
นอบน้อมรับดังสุดแสนซาบซึง้ ธรรมยิ่ง ทั้งสงฆ์
ผู้ส�าแดงธรรมด้วยลีลาอันสงบส�ารวมไซร้ เสริม
ศรัทธาเกินพรรณนา
ปฏิญาณตนต่อสาธุชนว่าจักเว้นขาดจากการ
เบียดเบียน ท�าลายสรรพชีวิต
แต่ . ..อนิ จ จา เพี ย งชั ว่ ครู ่ ผ ่ า นพ้ น ไป หลั ง
เสร็จสิ้นพิธีกรรมสวดมนต์ ก็เข้าสู่พิธีการถวาย
ภัตตาหาร
ซึง่ หลากหลายไปด้วยนานาเนื้อสัตว์ อันเนื่อง
มาแต่การละเมิดศีล...ปาณาติปาตา เวรมณี ที่เพิ่ง
ผ่านปากผ่านหูมานั่นแล
ดังนั้น ทั้งผู้สืบทอดและผู้สืบสานปฏิบัติ ต่างก็
ส�านึกว่าทีไ่ ด้ปฏิบัติตนดีแล้วด้วยประการทั้งปวง
นั้นคือเพียง “พิธีกรรม” ที่ประพฤติ “ธรรม” ท�า
ตามๆ กันมา แต่ไม่ได้ท�าตามธรรมกันจริงๆ ให้เกิด
ผลกรรมแท้แก่ตน
พระรัตนตรัย อันได้แก่ พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ โดย “นามธรรม”
ยามนี ้ พระธรรม พระสงฆ์ ใดแท้ – ใดเที ย ม
ก็แล้วแต่ปัญญาชนผู้แสวงหา
เพราะยุคนี้ มหาวิทยาลัยเต็มเมือง ปัญญา
นานาทัศนะในปริญญาจึงท่วมท้นที่จะวิเคราะห์
วิจัยปัญหานี้
สะดุดตาสะดุดใจข่าวหนึ่ง...“ปล่อยนก บุญ
หรือบาป” ที่ลานกิจกรรม ชั้น ๒ ห้างสรรพสินค้า
สยามพารากอน นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ นายก
สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย

แถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์สั้น “ปล่อยนก บุญ
หรือบาป?” เพือ่ การรณรงค์สร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องในการปล่อยนกหรือปล่อยสัตว์ ชี้แจงว่านก
ทีน่ า� มาปล่อยนั้น แท้จริง พรานก็จบั มาขาย ไม่ลวง
สัตว์และไม่ลวงสังคม (ไม่ลวงโลก) เพียงเพือ่ สมใจ
ตนว่า “ข้าเป็นคนมีเมตตาสูง เอ็นดูสงสารสัตว์” ?
หากจริงใจจริงจัง ไม่ยากเลย ไม่ต้องไปซื้อ
นกซื้อปลามาท�าพิธีปล่อยหรอก ทั้งๆ ที่ยังไม่ยอม
ปล่อยจากจิตวิญญาณจากปากของเรา
รักษาศีลข้อแรกอย่างเคร่งครัด ไม่ต้องขอ
จากใคร...ขอจากใจตนเองนั่นแหละ !
งดกิ น เนื ้อ สั ต ว์ ต ลอดชี วิ ต แบบคนจี น ที ่
กินเจในเมืองจีน ... ในเมืองไทยก็มีคนถือศีล
กินเจถมไป.
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
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ได้รับและขอบคุณ

ได้ รั บ “เราคิ ด อะไร” ฉบั บ เดื อ นกั น ยายน
แล้วครับ มหาจักรวาลหรือเอกภพ คือ กาแล็กซี
ทั้งหมดอันประกอบด้วยดวงดาวใหญ่นอ้ ยนับล้านๆ
ดวงไม่มีใครสามารถสรุปได้ว่า ในมหาจักรวาลนี้มี
จ� า นวนกาแล็ ก ซี แ ละมี ด วงดาวจ� า นวนเท่ า ไร
เพราะไม่มีใครรู้ว่ามหาจักรวาลนี้กว้างใหญ่เพียงใด
สมมติว่าเราสามารถเดินทางไปจนสุดขอบของ
จักรวาล แล้วนอกขอบของจักรวาลจะเป็นอะไร
อีก หรือจักรวาลไม่มีขอบเขต ไม่มีที่สิ้นสุดเลย ?
การก�า เนิ ด ของเอกภพ ไม่ มี ใ ครตอบได้ ว ่ า
เอกภพเกิด ขึ ้น มาได้ อ ย่ า งไร มี ท ฤษฎีม ากมาย
เกีย่ วกับก�าเนิดของระบบสุริยะและโลกของเรา
แต่ก็เป็นเพียงการคาดคะเนเท่านั้น ซึ่งเรื่องนี้
พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เราไปสนใจ เพราะเป็นเรื่อง
อจินไตย พระพุทธเจ้าท่านให้เราศึกษาเฉพาะโลก
ในตัวของเรา คือ กายยาววา หนาคืบ กว้างศอกนี้
เมื่อศึกษาและปฏิบตั ถิ กู ตรงแล้ว แม้วา่ เราจะ
ไม่รทู้ ่มี าของจิตวิญญาณ แต่เราก็สามารถก�าหนด
ที่ไปของจิตวิญญาณได้ คือพัฒนาได้สงู สุดเป็นพระ
นิพพาน เอกภพไม่มีที่สิ้นสุด เวลาก็ไม่มีที่สิ้นสุด
เช่นกัน ชีวิตประกอบด้วยรูปกับนาม นามหรือ
จิตวิญญาณจะคงอยู่ในมหาเอกภพนี้ตลอดกาล
เมื่อตายไปรูปก็เปลี่ยนสภาพเป็นดิน น�้า ลม ไฟ
ส่วนจิตวิญญาณอันเป็นพลังงานที่ละเอียดมาก
ก็จะไปวนเวียนเกิดอีก แล้วๆ เล่าๆ ไม่มีที่สิ้นสุด
เช่นเดียวกับมหาจักรวาลและเวลา เรียกว่าเป็น
“วัฏสงสาร” ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า จิตวิญญาณทุก
ดวงที่จะดับภพจบชาติจากวัฏสงสาร มีเพียงทาง
เดียวเท่านั้น คือ การศึกษาปฏิบตั ติ ามแนวทางของ
ศาสนาพุทธแบบโลกุตระเท่านั้น ขอกราบขอบคุณ
พ่อท่าน เจ้าหน้าที่หนังสือพิมพ์ “เราคิดอะไร” และ
ญาติธรรมชาวอโศกทุกท่าน ที่ชว่ ยชี้ทางให้ผมและ
ผู้มีธุลีในดวงตาน้อยได้เข้าใจธรรมะที่เป็นโลกุตระ
6
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อย่างแท้จริง
• นายสาธิต สันทัด กาญจนบุรี

- เรามวลหมู่ชาวอโศกก็มิได้หลงตัวส�าคัญ
ตนว่าเป็นผู้น�าทางชี้ทางให้ใครหรอกขอรับ เพียง
แต่พากเพียรเสาะหามวลหมู่ผู้ร่วมทางสายเปลีย่ ว
เพื่อรวมพลังพลิกฟื้นแผ่นดินนี้ให้สดใสร่มเย็นด้วย
ธรรมชาติแมกไม้หลากสีสันนานาพรรณเท่านัน้
เอง ยินดีครับที่มาร่วมเดินทางสายนี้ด้วยกัน หัน
กลับไปมองข้างหลังซีครับ ยังมีคนหลงทาง คน
พิกลพิการน่าเวทนาอยู่อีกมากมาย นั่นแหละคือ
เพื่อนร่วมเกิด แก่ เจ็บ ตายของเรา

เจ้าคุณ-ผู้สีืบศาสนา

ผมเป็นชาวพุทธรุ่นใหม่ ศรัทธาธรรมเพราะ
เข้าใจและซาบซึง้ สาระ ไม่ใส่ใจรูปแบบติดพิธกี รรม
และไม่ยึดติดพระพุทธรูป ธูปเทียนแบบชาวพุทธ
ทั้งหลาย นับถือเทิดทูนพระสงฆ์ทีป่ ฏิบัติดีปฏิบัติ
ชอบ ไม่จา� เป็นต้องเป็นมหาเปรียญหรือมีตา� แหน่ง
มีพัดยศ หรือต้องมีคุณวุฒิมีความรู้อะไรมากมาย
แค่พูดจาภาษาโลกภาษาธรรมกับชาวบ้านรู้เรื่อง
ก็พอแล้ว ติดตามข่าวสารทั้งทางโลกและทาง
วัดตลอดมา เห็นว่ายุคก่อน พระไม่ออกมาสนใจ
ศึกษาหาความรู้เรื่องนอกวัด แต่เดี๋ยวนี้สารพัด
เรียนรู้และสารพัดปฏิบัติ ทั้งๆ ที่บางกิจก็มิใช่พุทธ
ตัวอย่างชัดๆ การแจกผ้ายันต์ ตั้งศาลพระภูมิ สวด
นพเคราะห์ฯ ซึ่งพระระดับเจ้าคุณมีต�าแหน่งมีชื่อ
เสียงดังระดับชาติแสดงเอง องค์กรปกครองสงฆ์มี
ไว้ทา� อะไร ก�ากับอะไร สงฆ์จงึ ได้ออ่ นแอถึงเพียงนี้
มีแต่พธิ กี รรมสวด แต่ไม่มกี จิ กรรมประพฤติปฏิบตั ิ
ตามศีลตามธรรมตามค�าสอนแท้จริงของพระพุทธ
องค์ ชาวพุทธรุน่ ใหม่อย่างผมว้าเหว่จริงๆ ครับ จึง
ไม่นา่ แปลกใจว่าท�าไมคนหนุม่ สาวรุน่ ใหม่จงึ ไม่เข้าวัด
• ชาวพุทธ ปริญญาโท พนมทวน

- กาสาวะ-กาสาวพัสตร์ ผ้าย้อมฝาด คือ

e-mail : roj1941@gmail.com

ผ้าเหลืองพระ เป็นเครื่องแบบหรือเครื่องหมายที่
แสดงให้รู้ให้เห็นว่าผู้ที่ครองผ้า “กาสาวพัสตร์ อยู่
ในสถานะอันควรแก่การกราบไหว้เนื่องด้วยเพียบพร้อมด้วยศีลวินยั ธรรมปฏิบตั แิ ห่งพระบรมศาสดา
หากครองผ้ากาสาวพัสตร์ แต่ปฏิบัติ “เดียรัจฉาน
วิชา” ฝ่าฝืนธรรมด้วยลีลาหลากหลาย คือภัยร้าย
แรงบ่อนท�าลายองค์กรพุทธไทย อย่างไรก็ตาม
ขอให้เราจงตัง้ มัน่ ประพฤติตนปฏิบัติธรรมตาม
ธรรมต่อไป ยึดมั่นอยู่ในหมู่กลุ่มที่ปฏิบัติดีปฏิบัติ
ชอบตามธรรมและพยายามแพร่เผยขยายปฏิปทา
ที่ชอบธรรมนี้เป็น “บุญ” ไปสู่สังคมเท่าที่โอกาส
เอื้ออ�านวย นั้นคือการท�าหน้าที่ตามธรรม
ด้วยส�านึกของผูบ้ รรลุธรรมแท้ แม้กายจะมิได้
ครองผ้า “กาสาวพัสตร์” แต่ใจก็ครอง “พุทธธรรม”
ทุกขณะ ขอเป็นก�าลังใจให้ยืนหยัดอาจหาญใน
เส้นทางสายนี้ ไม่เดียวดายหรอกครับ

แผนสูง

เรื่องน�้าใจคนไทยฟังแล้วซาบซึง้ ... แท็กซี่เก็บ
เงินส่งคืนผู้โดยสาร นางพยาบาลเจออุบัติเหตุ
กลางถนนรี บ เข้ า ไปช่ ว ย คนเร่ ร ่ อ นขออาหาร
เจ้ า ของร้ า นให้ ก ิน ฟรี ฯลฯ ข่ า วท� า นองนี ้ท� า ให้
รู้สึกดีๆ แต่แล้วก็มีพวกหัวใสเล่นกับน�า้ ใจคน...
มีเรื่องเล่าในโซเชียลว่า ชายคนหนึ่งเป็นลมล้มตึง
อย่างแรงลงไปบนพื้น แล้วไง...ก็มีคนมาช่วย พอ
คนมาช่วยก็โชว์บัตรคนพิการ ห้อยป้ายว่าเป็นใบ้
คนก็จะเห็นใจสงสาร ให้เงินคนละ ๑๐ บ้าง ๒๐ บ้าง
เผอิญมีคนถ่ายรูปเผยแพร่ผา่ นโซเชียล เท่านั้นแหละ
ข้อมูลหลั่งไหลเหมือนสายน�้า เช่น คนหนึ่งเล่าว่า...
เจอที่บางจาก เดินอยู่ดีๆ แกก็ทิ้งดิ่งตรงหน้าเลย
ไอ้เราก็สงสาร เพื่อนก็ไปซือ้ ข้าวให้กนิ แกบ่นว่าเดิน
มาไกล รถเมล์ไม่ให้ขึ้น ผ่านไปอีกหลายวัน เห็นอีก
เหมือนเดิมเป๊ะ พอไม่มีใครช่วย แกด่าเช็ดเลย...
อีกรายหนึ่งแฉว่า เคยเจอประมาณ ๓-๔ ปีที่แล้ว

ที่บีทีเอส ศาลาแดง อยู่ๆ ก็ล้มตึงลงไป คนวิ่งรุม
ช่วยกันยกลุงขึ้น แต่ที่พีคคือลุงมีแผ่นป้ายห้อยคอ
มาด้วย พร้อมกับน�้ามูกและน�้าตา แผ่นป้ายเห็น
แค่ว่าขอคนละ ๑ บาท ตอนนั้นที่รุมแกน่าจะมีเกิน
๑๐ คน ทุกคนควักแบงก์ ๒๐ ให้และรีบเดินออก
จากตรงนั้น...อีกความเห็นหนึ่งบอกว่า ไม่พกิ ารนะ
เดินคล่องเชียวคนนี้ จ�าได้แม่น.. ตอนขึ้นรถเมล์
แกล้งเจ็บขา เรียกร้องความสนใจ พอลงรถปุบ๊ ไม่
กี่ป้ายรถเมล์ เดินคล่องปรื๋อ คนบนรถตาค้าง
มิหน�าซ�้าแกล้งเป็นใบ้ใครไม่ให้เงินก็ด่าเขาเสียๆ
หายๆ เสื้ อ ผ้ า ที ่ห ลอกคนอื ่น ก็ ชุ ด เดิ ม ซ� ้า ๆ เฮ้ อ
ช่วยจัดการคนประเภทนี้หน่อยเหอะ---แล้วเรื่อง
แบบนี้ใครจะจัดการได้ ต�ารวจช่วยได้ไหม หรือ
ปล่อยตามวิบาก รอกรรมจัดการ
• ไทยงง ตาแตก

- เรื่องนี้เล่นไม่ยาก ต�ารวจก็รบั ไม้ตอ่ รับบท
เป็นบ้าเป็นใบ้ต่อไปเลย บ้าใบ้เหนือชั้นกว่า เจอ
เกลือจิ้มเกลือเข้าแบบนี้ก็ ปสด.! (ประสาทแ_ก)เลย
บ้าเอาจริงๆ เพราะจะต้องเข้าคุก เนื่องจากบ้าใบ้
ไม่ จ ริ ง น่ ะ ซี มั น ผิ ด กฎหมายที ่ห ลอกลวงคน
ทรัพย์เงินทองที่คนหลงเชื่อให้มาก็จะถูกยึดเป็น
ของกลางในคดีอาญา

รอบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตย !?

สรุปว่า DSI รอให้ธัมมชโยมามอบตัวใช่ไหม?
ถึงเงียบหายไม่มีข่าวความคืบหน้าอะไรเลย นี่ยุค
คสช. ยังจับไม่ได้เลย แล้วถ้าเป็นรัฐบาลจากพรรค
การเมืิองคงไม่ต้องถามถึง
• คนตามข่าว

- ขณะนี ้ต� า รวจก� า ลั ง ปฏิ บั ติ ก ารสื บ สวน
จับกุมโดยใช้พลัง “สมาธิ” ขับเคี่ยวกัน ใครจะเหนือ
ใครก็จะรู้กันเมื่อตอน “ยอม” นั่นแหละ อดใจรอดู
ตอนจบ อีกไม่นานเกินชาตินี้ !

บรรณาธิการ

ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
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คุณสนธิไม่เคยวิพากษ์วิจารณ์ศาลแต่อย่างใด
ทั้ง ๆ ที่มีสื่ออยู่ในมือ
เคารพกระบวนการยุติธรรมมาโดยตลอด ...

ข่าวที่ระบือลือลั่นไปทั้งบ้านป่าและบ้านกรุง
คือ ข่าวคุณสนธิ ลิ้มทองกุล ถูกศาลฎีกาพิพากษา
จ�าคุก 20 ปี เป็นคดีที่เกิดขึ้นก่อนการเริ่มชุมนุม
ของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 10
ปีเต็ม ๆ คดีเกิดขึ้นเมื่อปี 2539 การชุมนุม
ช่วงแรกของพันธมิตรเริ่มปี 2549
คุณ สนธิ เป็ น แกนน� า คนส� า คั ญ ของกลุ ่ ม
พันธมิตร กล้าเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเพื่อชาติบา้ นเมือง
มาตลอด เคยถูกลอบยิงด้วยกระสุนปืนในระยะ
เผาขนเป็นร้อยนัด การชุมนุมของกลุ่มพันธมิตร
แกนน�าทั้งหมดถูกด�าเนินคดีหลายคดี บางคดี
ศาลชั้นต้นก็ตัดสินจ�าคุกโดยไม่มีการรอลงอาญา
บางคดี ศ าลก็พิ พ ากษาให้ ร ่ ว มกั น ชดใช้ เ งิ น นั บ
ร้อย ๆ ล้านบาท แต่คุณสนธิไม่เคยวิพากษ์วิจารณ์
ศาลแต่ อ ย่ า งใดทั ้ง ๆ ที ่มี สื ่อ อยู ่ ใ นมื อ เคารพ
กระบวนการยุติธรรมมาโดยตลอด เป็นตัวอย่าง
ของพันธมิตร
ครัง้ นี้ ก่อนศาลพิพากษาว่าจะต้องถูกจ�าคุกตั้ง
20 ปี คุณสนธิก็ไม่ได้หลบหนี และในวันที่เข้า
8
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เรือนจ�าก็ไม่ได้แสดงอาการสะทกสะท้านโศกเศร้า
แต่อย่างใด
เรื่องราวเกี่ยวกับคดีและความเป็นมาของคน
โชคร้ายคนนี้ สื่อมวลชนที่สรุปได้ดที ่สี ดุ น่าจะเป็น
หนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 13 กันยายน
ที่ผ่านมา จึงขอน�าบางตอนของบทความที่เขียน
โดย “วิวัฒน์ชัย อัตถากร” มาเผยแพร่ ดังนี้
สนธิ ลิ้มทองกุล
สือ่ ผูเ้ พาะต้นกล้าสันติปฏิวตั สิ งั คมไทยในใจผองชน
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 ข่าวศาลฎีกา
พิพากษาจ�าคุก “สนธิ ลิ้มทองกุล” เป็นเวลา ๒๐
ปี ไม่รอลงอาญาในคดีผิด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ในการท�าเอกสารรายงานการ
ประชุมเท็จค�า้ ประกันเงินกู้แบงก์พันล้าน ได้แพร่
สะพัดเหมือนไฟลามทุ่ง ถูกน�าเสนอเป็นข่าวเด่น ข่าวดัง - ข่าวร้อน ตามสื่อต่าง ๆ ในเวลาต่อมา มี
ทั้งคนทับถมซ�้าเติมด้วยความสะใจ มีทั้งคนเสียใจ

• ชีวิตที่เหลืออยู่ต่อจากนี้ไป จะพยายามท�าแต่ความดี •

เศร้าใจ และคนเห็นใจ
ความจริงคดีนีเ้ ป็นคดีทางธุรกิจ เกิดขึ้นมา
หลายปีแล้ว ก่อนที่ สนธิ ลิ้มทองกุล จะขึ้นมา
เป็นแกนน�ามวลชน คดีน้จี งึ ไม่เกี่ยวข้องกับบทบาท
ของเขาในฐานะแกนน�าทางการเมืองคนส�าคัญใน
กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.)
แต่ประการใด……..
หลายคนที่รักห่วงใยผูกพัน สนธิ ลิ้มทองกุล
มองว่า คนที่ทุ่มเทเสียสละเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเพื่อ
สังคมท�าไมพระเจ้าต้องบันดาลให้มารับกรรมแบบ
นี้ เป็นเวรกรรม เป็นกรรมเก่าอะไรหนอ ต่อไปจะมี
ใครอยากท�าความดี หรือเสียสละเพื่อสังคมกันอีก
เล่า สังคมโดยทั่วไปมองคนติดคุกเป็นคนชั่ว คน
ไม่ดี ยิ่งติดนาน ๆ ถึง 20 ปี ยิ่งต้องเป็นคนเลว
คนชาติช่วั อันที่จริงแล้วสังคมไม่ควรมองคนติดคุก
แบบฉาบฉวย เพราะคนต้องติดคุกมาจากหลาย
สาเหตุ ซึ่งไม่เหมือนกัน คนบางคนถูกติดคุกทั้ง ๆ ที่

ไม่ท�าความผิด จนตายในคุกยิ่งน่าสงสาร เช่น คดี
เชอรี่ แอนด์ ดันแคน สนธิ ลิ้มทองกุล ไม่ได้ฆ่า
คนตาย ไม่ได้เป็นเจ้าพ่อค้ายาเสพติด ไม่ได้ท�าให้
ชาติเสียหายหลายหมื่นหลายแสนล้าน ไม่ได้หนี
การจับกุมคุมขัง เพียงแค่ท�าเอกสารเท็จ ต้องถูก
จ�าคุก 20 ปี เป็นเรื่องที่ผู้คนรักห่วงใยผูกพันสนธิ
รู้สึกเศร้าใจ จึงคิดว่าเป็นเรื่องของเวรกรรมหรือ
กรรมเก่า มีตัวอย่างจริงหลายรายที่ผิดเกี่ยวกับ
เรื่องธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล เสียหายหลาย
แสนล้าน ติดคุกไม่กี่ปี บางรายแค่รอลงอาญา
บางรายหนี คุ ก บางรายพิ จ ารณานานหลายปี
คดี ข าดอายุ ค วาม รั ฐ บาลพู ด จะพั ฒ นาให้ เ ป็ น
มาตรฐานสากล ขอให้ท�าจริง อย่าลูบหน้าปะจมูก
ก็แล้วกัน………..
เมื่อเกิดการชุมนุมทางการเมืองขับไล่รัฐบาล
สนธิเป็นแกนน�าทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรฯ
เขายังเคยพูดถึงอดีตของตนเองบนเวทีปราศรัย
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
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แม้จะพลาดพลั้งทางธุรกิจ
แต่ชีวิตก็ได้ท�าประโยชน์ให้แก่สังคมไทย
จนเป็นที่ยอมรับของประชาชน

พันธมิตรฯ ว่า เขาเคยท�าความไม่ดีมาก่อนใน
อดีต ชีวิตที่เหลืออยู่ต่อจากนี้ไปจะพยายามท�าแต่
ความดี…………..
“ความเป็นสนธิ”ได้พสิ จู น์ชดั เจนแล้วว่า เป็น
คนสู้แบบแลกชีวิต เป็นนักสู้ กล้าได้กล้าเสีย ใจป�้า
รักลูกน้อง ในความเป็นผู้บริหารองค์กรที่มีคน
ลักษณะพิเศษเยีย่ งนี้ ประกาศเป็นสื่อเลือกข้าง
ความถูกต้องเป็นธรรมและประชาชนผูเ้ สียเปรียบ
แม้ สนธิ ลิ้มทองกุล จะพลาดพลั้งทางธุรกิจ
แต่ชีวิตก็ได้ท�าประโยชน์ให้แก่สังคมไทยจนเป็น
ที่ยอมรับของประชาชนจ�านวนมาก หากเขาไม่
เข้ามาเป็นแกนน�ามวลชน ป่านนี้คงมีความสุข
ร�่ารวย เป็นเศรษฐี มีทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้เมียและ
ลูกมากมายยามแก่
หากแต่สนธิเลือกจะละทิง้ ความสุขสบายส่วน
ตัวมาเลือกทางเดินชีวิตประกอบอาชีพเป็นสื่อเพื่อ
มวลชน จึงได้พลิกผันชีวิตแบบ “เสีย่ งภัย เสี่ยงเป็น
เสี่ยงตาย” ถูกลอบยิงกลางกรุงเฉียดตาย เมื่อเป็น
แกนน�าพันธมิตรฯ ต้องขายทรัพย์สินของตนและ
ภรรยา ต้องน�าสมบัติไปจ�านองเพือ่ สนับสนุนการ
เคลื่อนไหว…………
ขอเป็นก�าลังใจให้ ครอบครัวลิม้ ทองกุล พ่อ
แม่ – ลูก สู้ ๆ ผมเชื่อว่าประชาชนจะไม่ปล่อยให้
นิวส์วันจอดับแน่นอน”
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สตง.และ ปปช.ได้ส่ง
หนังสือท้วงติง
จะเกิดความเสียหาย
จากการรับจ�าน�าข้าว
แต่คุณยิ่งลักษณ์
ยังเดินหน้า
รับจ�าน�าข้าว
ต่อไปอีก

อีกข่าวหนึง่ เป็นข่าวฮือฮาไม่น้อยหน้าไปกว่า
ข่าวสนธิ

ปูต้องจ่าย ๓.๕ หมื่นล้าน

เมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา ประธาน
คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดชอบทางแพ่ง
เรียกค่าเสียหายจ�าน�าข้าวเปิดเผยว่า คณะ
กรรมการฯ ได้ ก� า หนดให้ อ ดี ต นายกรั ฐ มนตรี
ยิ่งลักษณ์ต้องชดใช้ค่าเสียหาย ๓๕,๗๑๗ ล้าน
บาท โดยพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อ สตง.และ
ปปช.ได้สง่ หนังสือท้วงติงจะเกิดความเสียหายจาก
การรับจ�าน�าข้าว แต่คุณยิ่งลักษณ์ยังเดินหน้า
รับจ�าน�าข้าวต่อไปอีก ถือเป็นการจงใจไม่ระงับ
ความเสียหายที่เกิดขึ้น

• เก่าสมัย ใหม่เสมอ

จนแต่มีเกียรติ (สุจริต)
ดีกว่าร�่ารวยแต่อัปยศ (ขี้โกง)

• ต่อจากฉบับที่ ๓๑๔

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

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

ระบบ“บุญนิยม”นี้ ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นในใจจริงๆ ว่า
จะช่วยสังคมมนุษยชาติที่ถูกพิษและฤทธิ์ของระบบ
“ทุนนิยม” ก�าลังต้อนเข้ามุมอับอยู่ในปัจจุบันนี้ได้แน่ๆ หาก
ประชาชนได้ศึกษาช่วยวิจัยกันต่อ และอบรมฝึกฝนร่วมมือ
สร้างสรรให้เกิดให้เป็นผู้เจริญตามระบบ“บุญนิยม”
นี้กัน จนมีคุณภาพ(quality) และปริมาณ(quantity)
เพียงพอ ตอนนี้คนจะเห็นจะรู้ยังยากอยู่ ยิ่งจะเชื่อตาม
ยิ่งยากใหญ่ เพราะยังมีผู้พอรู้พอเป็น หรือ ด�ำเนินชีวิตใน
ระบบ“บุญนิยม”ได้แล้ว จ�ำนวนน้อยเหลือเกิน

เฉพำะอย่ำงยิ่ง คนทั้งหลำยเกือบทั้งโลกทุกวันนี้
ก็ล้วนด�ำเนินชีวิตกันอยู่ ด้วยระบบ“ทุนนิยม”
อย่างสนิทสนมและตายใจว่า
ไม่เห็นจะมีระบบอะไรอื่นอีกเลย กันทั้งนั้น
ส่วนผู้ที่เห็นและเข้าใจถึงได้ว่า ระบบ“ทุนนิยม”ก�ำลัง
เข้ำมุมอับ ไปไม่รอด ช่วยมนุษยชำติในโลกให้เกิดสุขสันติ
อย่ำงอุดมสมบูรณ์ เป็นสังคมที่ดีตำมอุดมกำรณ์ ไม่ได้นั้น
ก็ยังมีน้อยอยู่ด้วย จึงเป็นเรื่องยากที่ยากสุดๆ จริงๆ
แต่ข้ำพเจ้ำก็ยังไม่เห็นทำงออกอื่นใดเลยที่จะดีกว่ำ
ต้องปรับตัวมำเป็นระบบ“บุญนิยม”นี้ให้ได้
แล้วสังคมมนุษยชำติในโลกไปรอดแน่ๆ
• สมณะโพธิรักษ์

ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
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ประเด็นส�าคัญก็อยู่ ที่เรามีสัมมาทิฏฐิ
ค�าว่า “บุญ”ของพระพุทธเจ้า กันหรือยัง ?
ชาวพุทธทุกวันนีไ้ ด้เข้าใจค�าว่า“บุญ”
ผิดไปอย่างส�าคัญมากจากความหมายที่ถูก
ต้องของพระพุทธเจ้ากั น คนละขั้ ว แล้ ว
ที่เข้าใจผิดอย่างปักใจแม่น เชือ่ ถือมัน่
คือ หลงผิดว่า “บุญ”นั้น หมายถึง คุณงาม
ความดี มี หน้าที่สะสมดี ไว้ ไม่ ให้ พร่อง ชนิ ด
ที่ ไม่ มีส้นิ สุด แบบเดียวกันกับ“กุศล” ทัง้ ผล
ทัง้ ประโยชน์ ทัง้ สุข ทั้งดี ทั้ง รื่นรมย์สมอุรา
ชื่นชีวาชีวิต สุดฤทธิส์ ุดประเสริฐอร่อยเลิศ
สารพัด ที่จัดเข้าเป็น ความเจริญยิง่ ๆๆขึ้ น
หลงผิดแน่น สนิท ว่า “ประสิทธิผล”
ของ“บุญ”ก็คือ สั่งสมไปยิ่งๆขึ้น ไม่จบ ไม่มี
ที่สิ้นสุด เช่นเดียวกันกับ“กุศล”
แต่ จริงๆแล้ว “กุศล”ทั้งมีประโยชน์ ทั้ง
มีผล ประสิทธิผลสั่งสมเป็น“สมบัติ” ประสิทธิ
ผลของกุศลจึงมีคุณลักษณะเป็นโลกียธรรม
ส่วน“บุญ”นั้นแตกต่างอย่างมี นัยส�าคัญ
นั่นคือ ทั้งมีประโยชน์ ทั้งมี ผล แต่ประสิทธิ
ผล เป็น “โลกุตรธรรม” เพราะประสิทธิผ ล
ของ“บุญ”นี้ มีจบ คือหมดสิน้ ไปถึง“วิบั ต”ิ สุด
ชัดคมนะว่า ที่สุดแห่งที่สดุ ของโลกุตระ
นั้นจบกันที่“ วิบตั ”ิ คือ ความขาดสูญ(อุจเฉทะ)
สัมบูรณ์ (absolute) อัน ติมะ (ultimate)
ไม่ มีอะไรต่ออีกจากที่ขาดเป็นสูญ(สุญญ)
ถ้าใครเข้าใจไม่ชดั คมดังว่านี้ เช่น เข้าใจ
ว่า “บุญ”มีคณ
ุ ลักษณะเดียวกับ“กุศล” ซึง่
จะเข้าใจผิดมากหรือผิดน้อยอย่างไร? เท่า
12
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เราคิดอะไร

ไหร่? ก็ยอ่ มเป็นตามที่ผดิ นั้นๆเท่านั้นแท้ๆ
ผู้นนั้ ก็“ท�าใจในใจ”(มนสิกโรติ )ผิดเพีย้ นไป
จากที่ผิดธรรมะของพระพุทธเจ้า เท่านั้นๆ
เพราะมีความเป็นนรกเป็นสวรรค์ใน
จิต หลงผิดทิศ หันจิตหนีนรกสุดแรง มุ่งพุง่
แข่งแย่งสวรรค์สดุ ฤทธิ์ ส�าหรับ ผู้อวิชชาโต
โมหะกระจาย จึงกลายเป็นดิ่งลงนรกสุดตัว
สุดหัวสุดหางด้วยมั่นใจเต็มถ้วนล้วนจริงจั ง
แทนที่จะเดินทางไปสวรรค์ จึงกลับ
พาตัวเองดิง่ ลงนรกผิดทิศสุดฤทธิ์อย่างน่า
เวทนา เพราะเข้าใจค�าว่า“บุญ”ผิดไปเป็ น
“กุศล”นีเ่ อง จิตจึงไปสูท่ ศิ ผิดคนละทางกับ
ของพระพุทธเจ้า ตนตัง้ ใจไป“สวรรค์” แต่
การกระท�ากลับไป“นรก”
ชื่อว่า “ความเห็น ผิ ด” (มิจฉาทิฏฐิ )แท้ๆ
ผู้“มิจฉาทิฏฐิ”นัน้ จะยิ่งกว่าคน“อวิชชา”
เพราะคนอวิชชาก็แค่“ผู้ ไม่ รู้” แต่ผู้“มิจฉา
ทิฏฐิ”นั้นมี“ ความรู”้ หรือมี“ความเข้าใจ”มาก
ก็ได้ด้วย ดี ไม่ดีเชื่อมั่นยึดมัน่ ใน“ความรู้ความเข้าใจ”(ทิฏฐิ)ของตนอย่างมัน่ อกมัน่ ใจ
ยิ่งด้วย ( ทิฏฐุปาทาน) แต่ “ ทิ ฏ ฐิ ” (ความเข้ า ใจ้ ของตนเป็ น “ความรู้ ผิ ด -ความ
ความรู้ ) นัน
เข้าใจผิด” จึงเป็นผู้มีทั้งการพูดและมีทั้ง
การกระท�าที่ตนมัน่ ใจว่า“ถูก”
แต่ ที ่แ ท้ ม ัน “ผิ ด ” ความผิ ด ไปจาก
พุท ธศาสนาจึ ง ผิ ด อย่ า งหนั ก หนาสาหั ส
ยิ่งๆ เช่น ที่ชาวไทยเข้าใจผิดความหมาย
ของค�าว่า “บุญ”นี้เป็นต้น
ดังที่เจ้าส�านักหรืออาจารย์ ผู้รู้ที่ ได้รับ

การยอมรับนับ ถือ ท�าๆกันอยู่ในทุกวันนี้
มากหลายจริงๆ
โดยเฉพาะส�านักธรรมกาย ส�านักที่
ประพฤติผิดพุทธศาสนาอย่างชัดเจนหนา
หนักเป็นประวัติการของนายไชยบูลย์ ขอ
เรียกอย่างเต็มยศที่ถกู ต้อง เพราะผู้เขียน
ชัดเจนยิ่งว่า เขาไม่ ใช่“ภิกษุ”ในพุทธศาสนา
แล้ว เขาเข้าข่ายเป็นสมีแล้วแน่นอน
ที่เห็นชัดเจนแจ่มแจ้ง ก็คือ เขาพูด
เผยแพร่ “อวดอุตตริมนุสสธรรม”ที่ไม่มี ใน
ตนจริง ตัง้ แต่อยู่ ในร่างของ“พระธัมมชโย”
ซึง่ อวดเป็นอาจิณด้วย นับครัง้ ไม่ถ้วน มัน
เกินไปจริงๆ เช่น แสดงความมี“ญาณ”หยั่ง
รู้คนนัน้ คนนีต้ ายแล้วไปเกิดเป็นนัน่ เป็นนี่
อยูส่ วรรค์ช้นั นั้นชั้นนี้ ใหญ่โตสวยงามอย่าง
นั้นอย่างนี้สารพัด มากมาย อันยืนยันความ
เป็ น จริง ไม่ ได้ เพือ่ จู ง ใจหลอกคนที ่ห ลง
ติดหลงยึดที่มีกิเลสอยากได้ ที่มีมากอยู่ใน
ปุถุชนเป็นธรรมดา เขาจึงได้ผลอย่างมาก
เพราะเขากล้าหน้าด้านโกหก กล้าท�า
ชั่ว สร้าง“แดนที่ฝันเพ้อ”ต่างๆนานาขึน้ มา
สารพัด ซึง่ โม้ ให้ส วยให้ง าม ให้เลิศเลอ
อย่างไรก็ย่อมได้ เพราะมันเป็นแค่ค�าพูด
“ปรุงสร้ า งปั ้ น แต่ง ” ขึน้ มาแท้ๆ ที่ตัว เขา
เองรู้แสนรู้ว่ามันไม่มีจริงเลย แต่เขาก็เป็น
“เทพบุต รมาร” ( ผีนรกผู้หลอกคนอื่นว่าตนเป็น
ื่ ว่า“นิมมานรดี” ซึ่งคือ กิเลส(รติ,
เทวดา)ที่ชอ
รดี ) แท้ๆของเขาเองที่จะปรุงแต่งปั้นสร้าง
เนรมิต(นิม มาน)อะไรต่ อ อะไรแบบไหนขึ ้น

มาหลอกลวงชาวโลกอย่ า งมโหฬารเป็ น
ประวัติศาสตร์แห่งความชั่วเลวที่บันทึกไว้
ให้คนได้เล่าขานไปอีกยาวนาน
ให้ ไ ด้ ศึ ก ษาเป็ น ตั ว อย่ า งความชั ่ว
ของคนชั่วที่เอา“มหัปปิจฉตา” คือ ความ
มากมายมโหฬาร ความใหญ่ โ ตหรูห รา
ความโอ่อ่าสะสวย เลิศเลอ เฟ้อฟุ้ง รุ่งเรือง
เขือ่ งไปทุ ก “ค่ า นิย ม”ของความยิ ่ง ใหญ่ความสูงส่ง-ความมีอา� นาจ-ความเรียบร้อย
สุภาพราบรื่นชื่นบาน มีหลักฐาน-ความบาน
เบิกเกริกเกรียงไกรไปทั่วโลก อวดศักดา
แห่ง“ความยิ่ง-ความใหญ่” (มหัปปิจฉตา)หลอก
ผูค้ นทั้งหลายที่หลงใหลใคร่ ใฝ่ใส่ ใจมุง่ หมาย
อยากได้ ก ัน ด้ ว ยอวิ ช ชาโมหะเป็ น สามัญ
ธรรมดาของปุถุชนคนที่เต็มไปด้วยกิเลส
สิง่ ทั้งหลายที่นายไชยบูลย์ทั้งพูดทั้ง
ท�ามันไม่เป็น“เอหิปัสสิโก” ที่เชื้อเชิญให้มา
ดูมาเห็นได้ ท้าทายให้มาพิสูจน์ไ ด้ ตรงตาม
ค�าตรัสไว้ดีแล้วของพระพุทธเจ้า จึงไม่เป็น
ไปตามสวากขาตธรรม ซึ่งเป็นการละเมิดทั้ง
พระธรรมค�าสอน ละเมิดทั้งวินัยอาบัติหนัก
และยืนยันว่านายไชยบูลย์โกหกท�า
ทุจริตกรรมต่างๆมากมาย เช่น...
ได้ ม ีผู ้ ท ดสอบชั ด แล้ ว ด้ ว ยว่ า นาย
ไชยบูลย์เป็นนักแต่ง“เรือ่ งเท็จ”มาหลอก
คน กล่าวคือ เขาได้ลองสร้างเรื่องขึน้ มา
ถามนายไชยบูลย์ ให้ตรวจสอบ“พ่อที่ตาย
ไปแล้ว”ของคนๆหนึง่ ว่า ตายไปแล้วไป
เป็นอะไร? อยู่ที่ ไหน? นายไชยบูลย์ก็แสดง
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
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ความหยั่งรู้อวดออกมาจริงๆแล้ว ว่าผู้ตาย
ตายไปแล้วไปอยูส่ วรรค์ช้นั ๒ แถมนายไชย
บูลย์ ใช้โวหารพูดและเล็มหว่านล้อมเพื่อจะ
ล้วงกระเป๋าผูถ้ ามด้วยนะว่า “พ่อได้ฝากข่าว
มาบอกลูกว่า มีความสุขสบายดี ขอให้ลูก
ท�าบุญอุทิศไปให้มากๆ”
ซึง่ เจ้าของ“เรือ่ งเท็จ”นั้นก็ได้เปิดเผย
ความจริงแล้วว่า เรื่อง“คนตาย”นั้น ที่แท้เป็น
เรื่อง“แต่งเท็จ”ขึ้นมาทดสอบนายไชยบูลย์ ( คน
จริงในเรือ่ งเท็จนัน้ คือ นายชาติ ชาย โรจน์ กีรติกาญจน์ )

ดังนี้ เป็นต้น ซึ่งเป็นหลักฐาน“การอวด
อุ ต ตริม นุส สธรรม”ที ่ ไ ม่ ม ีใ นตนของนาย
ไชยบูลย์ และมีเรื่องอวดอุตตริมนุสสธรรม
อื่นๆอีกมากมายหลายเรื่อง ที่นายไชยบูลย์
คะนองปากพูดโกหกคนหลอกสังคมกันเป็น
ว่าเล่น ซึ่งเขาโกหกด้วยความหมิ่นหยามคน
ราวกับว่า คนทั้งหลายเป็นเด็กอมมือ เป็น
ควายยังงั้นแหละ ที่เขาจะโกหกยังไงก็ได้
ต้องไปแคร์ท�าไมคน!! เกียรติคนไม่ มีเลย
ที่นายไชยบูลย์หยิ่งผยองหนักเพราะ
เขามีพวกมากคนใหญ่คนโตทั้งนั้น เช่น มีผู้
ฟ้องร้องอธิกรณ์นายไชยบูลย์ต่อเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองสงฆ์แล้วด้วย สงฆ์กระแสหลัก
เลยนะ แต่ฝ่ายปกครองก็เงียบอย่างสนิท
ไม่ยอมช�าระคดี ที่เป็นอาบัติร้ายแรงนีแ้ ต่
อย่างใด ก็หมกหมักเน่าในกันอย่างนี้ ใน
คณะสงฆ์ไทยทุกวันนี้
นี่แค่เรื่องอื้อฉาวใหญ่โตมาก คือ ของ
นายไชยบูลย์คนเดียว ยังมีปาราชิกอื่นๆคน
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อื่นในวงการศาสนาไทยอีกมากมายหลาย
ผู้คน สงฆ์หมู่ ใหญ่ก็หมกหมักกันไป
เพราะมีหลักฐานที่เป็นเท็จ ในเรือ่ ง
อวดอุตตริมนุสสธรรมดังทีว่ ่านัน้ และยัง
มี“ปาราชิก”ในคดีที่มีหมายจับเข้าข่าย“มี
ความผิด”ในทุจริตกรรมเรือ่ งทรัพย์สินอัน
ไม่ ใช่ของตนก็ดี ซึง่ ได้ส�าเร็จผ่านไปแล้ว
และมีหลักฐานชัดแล้วถ้วนบริบูรณ์
เช่น คดีเอาเงินไปที่ไม่ใช่ของตนไป
เป็นของตนอยู่นานหลายปีดีดัก พอเขาจับ
ได้ไล่ทนั ว่า ไม่ ใช่เงินของตน ก็เอามาคืน ตั้ง
เกือบพันล้าน คิดดูซิว่า อย่างนี้ ไม่ปาราชิก
ได้ไง? ขโมยไปเป็นของตนแล้ว แล้วเอามา
คืน ถือว่า เลิกกัน ไม่ผิด !!!!!!
เป็นไปได้ยังไง ?????
กฎหมายดึกด�าบรรพ์คนเผ่าไหน..หา?
ก็“ ขโมย”ไปจนส�าเร็จเสร็จไปแล้วแท้ๆ
แต่แล้วแค่เอาของที่ขโมยไป..มาคืน แล้ว
“การกระท�าอันเป็นขโมย” เป็น“กรรม”อัน
ท�าเสร็จแล้วมันหายไปได้ยังไง? จึงไม่ถือว่า
เป็น“กรรม”ที่เกิดขึ้นจริงต้องช�าระความผิด
คนที่ร่วม“ยกเลิกความผิด”นี้ ผิดด้วย
อีกไหม? เห็นมั้ย?? ...ท�ากันได้ถึงขนาดนี้
นี่ คอื ตัวอย่างแค่ คนๆเดียว ยังมีอกี ที่
ช่วยกันปกปิดหมักหมมกันมานานในวงการ
ศาสนาพุทธ จนล้มละลายเกินกว่าจะขุดขึ้น
มาประจาน มันขายหน้าขนาดไหน
ปาราชิกแต่เป็นสังฆราช! ปาราชิกแต่
เป็นสมเด็จ ! ปาราชิกแต่เป็นพระพรหม! ขั้น

ต�่ากว่านั้นอย่าไปพูดถึงเลย มันอะไรกัน!!!!!
นี่หรือคือ ศาสนาพุทธ ?????
“ความแพร่หลายของความผิด”ที่ทา� ๆ
กันได้เกิดขึ้นมากเหลือคณานับ ท�าให้พุทธ
ศาสนาถูกเชือ่ “ผิ ด ๆ” อย่ า งที ่เ ป็ น อยู ่ ใ น
สังคมชาวพุทธทุกวันนี้ ซึง่ จะฟื้นกลับ แก้
กลับกันยากยิ่งเหลือเกิน
แต่ยังไงมันก็ต้องมาช่วยฟื้นคืนกลับ
ให้จนได้ เพราะเราคนไทยเลือดไทยและ
วิ ญ ญาณพุท ธมาแต่ เ กิด เป็ น ชาติไ ทยกัน
ตัง้ แต่ต้นธาตุ-ต้นธรรมแห่งไทยแล้ว
พูดมามันสุดจะกล่าวกันอีกแล้วจริงๆ
จึงเป็นความเสื่อมหนักสุดที่เห็นได้ว่า
ทุกวันนี้ ศาสนาพุทธสุด“สงสาร”สุด“เวทนา”
กันแล้วสุดๆ
นัน่ ก็คือ ความรู้เรื่อง“สงสาร” และ
เรือ่ ง“เวทนา” ได้ผิด“จม”ไปกับความเป็น
ผู้กุมอ�านาจความเป็น“พุทธ”ของคนยุคนี้
หวิดไม่มีวนั ผุดวันเกิด“ความรูแ้ จ้ง-เห็นจริง”
กันได้อีกแล้ว ..ปานนั้น
เพราะแท้ จริงนั้ น “บุญ”มีหน้าที่แค่“ฆ่า
กิเลส-ก�าจัดบาป”เท่านัน้ เมือ่ ท�าแล้วเสร็จ
หน้าที่ ก็ไม่มีอะไรของ“บุญ”นั้นเหลือที่จะ
“สะสม”อีกต่อไปเลย “บุญ”ท�าหน้าที่เสร็จ
กิจ ก็็ “จบแท้ ” แล้วก็หายไป สิ้นสูญไปเลย
เป็น“วิบัติ”จริงๆ ด้วยประการอย่างนี้
ดังนั้น ความเป็น“พลังงานทีช่ า� ระกิเลส
ให้ สนิ้ จนสะอาดหมดจดไปจากจิตสันดาน”
(สันตานัง ปุ นาติ วิ โสเธติ ) ก็ดี ก็ต้องชัดเจนยิ่งว่า

แบบ“สมถะ”นัน้ อย่างไร? แค่ ไหน? หรือ
แบบ“วิปัสสนา”นั้นอย่างไร? แค่ ไหน?
หรือพลังงาน“บุญ”ที่ท�าหน้าที่ได้เป็น
“ส่วนบุญ”(ปุญญภาคิยา,ปุญญภาค) ก็ดี มันท�า
ได้จริง นัน้ เป็นแบบไหน? อย่างไร? ได้
เป็นส่วนๆอย่างไร? แค่ ไหน? ย่อมรู้จริง
ด้วยตน จึงจะสามารถรู้จริงรู้แจ้งว่า ความ
เป็น“เปรต”ว่า คือ “เสขบุคคล”นั้นอย่างไร?
“อเสขบุคคล”สิ้นความเป็น“อบายภพ
-กามภพ-รูปภพ-อรูปภพ” ตามล�าดับนั้น
อย่างไร? เป็นไปได้ตามล�าดับจริงนัน้ จริง
อย่างไร? แค่ ไหนๆ อย่างรู้จักรู้แจ้งรู้จริง
และหมดสิ้นอย่างเป็น“นิจจัง-ธุวงั -สัสส
ตัง-อวิปริณามธัมมัง-อสังหิรัง-อสังกุปปัง”
นั้นแท้จริงไหม? เราเป็นได้สัมบูรณ์หรือยัง?
และภาวะของ“สิ้นบุญสิน้ บาป”(ปุญญ
ปาปปริกฺขีโณ) นั้นเป็นอย่างไรแท้ๆ?
ที่สุด“ไม่ท�าบาปทั้งปวง ท�าแต่กุศล
ถ่ายเดียว”(สัพพปาปัสสะ อกรณัง กุสลัสสูปสัมปทา)
นั้น ท�าไมมันจึงเป็นอย่างนั้น มันแค่กดข่ม
เอา หรือว่า มันไม่ท�าแล้วจริงๆชนิดที่เป็น
เช่นนั้นเองนั้น (ตถตา) เป็นอย่างไร?
ผูบ้ รรลุเองแท้จริงจะรูไ้ ด้ดว้ ยตนทัง้ สิ้น
ทุกอย่างมาแต่“เหตุ”จริงๆ
“เหตุ” แท้ๆที่ทา� ให้ คนประพฤติ ( จรณะ)
เป็น“กรรม”ไปในทิศ (สู่น รก) เช่นนั้น แทนที่จะ
เดินทางไปสวรรค์ แต่กลายเป็น“กรรม”ที่พา
ดิ่งลงนรก เพราะ“อวิชชา”ก็อ ย่างนี้ เอง
[

เก่าสมัย ใหม่เสมอ [

อ่านต่อฉบับหน้า

ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

•
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สีชีวติ
สัน

ทีม สมอ.

เขาเดินตามความใฝ่ฝันของตนเอง
ทั้งอยากได้และอยากเป็น
อายุ ๒๒ รุ่งเรืองสุด! เป็น..เชษฐ์ สไมล์บัฟฟาโล่
วันนี้เขายืนอยู่บนความจริง
มองเห็นสัจจะของชีวิต
เป็นอีกคนใหม่ที่รุ่งเรือง เป็น..ผู้ให้

วรเชษฐ์ เอมเปีีย
• มือกลองมองเห็นธรรม •

(ขอบคุณข้อมูลจากรายการ “เงาฟ้าที่ท่าน�้า” บุญนิยมทีวี)
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ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

•
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}
มีค่ายเทปเรียกไปออกเทป
ผลงานเพลง ฝีไม้ลายมือแต่ละคนในวงสูงมาก
ท�าให้โด่งดัง ประสบความส�าเร็จ
ผมท�ารายได้สูงสุดเป็นหลักแสนต่อวัน
ขั้นต�่าคือเจ็ดหมื่น
~

เขาคือใคร

ผมชื่อ วรเชษฐ์ เอมเปีย หรือในวงการสมัย
เก่าเรียกผมว่า เชษฐ์ สไมล์บัฟฟาโล่ ผมเป็นเด็ก
บ้านนอก อยู่ที่ต�าบลหนองขยาด อ�าเภอพนัสนิคม
จ.ชลบุรี โตมาจากเด็กที่เล่นดนตรี ตัง้ แต่ยงั เล็กยัง
ไม่เข้าชั้นประถม เพราะพ่อเป็นครูสอนดนตรี ผม
เล่นทั้งดนตรีไทย ดนตรีสากล สลับกันไปจนจบ
ป.๖ ทางโรงเรียนพนัสพิทยาคารรู้ว่าผมเป็นลูก
อาจารย์วิเชียรที่เลื่องลือด้านดนตรี เขาก็ให้ผม
สอบสัมภาษณ์ แล้วรับผมเข้าไปอยู่วงโยธวาทิต
ของโรงเรียน ผมเป็นเด็กกิจกรรม ผลการเรียน
ไม่ดีเท่าไหร่ ตอนประถมก็เรียนเก่งอยู่ แต่พอขึ้น
มัธยมผลการเรียนก็อ่อนลง

การเกิดขึ้นของวงสไมล์บัฟฟาโล่

ผมชอบเล่นดนตรีและเล่นกีฬา แต่ที่รักมาก
ที่สดุ ก็คือดนตรี รูว้ า่ โตขึ้นต้องเป็นนักดนตรี แต่ไม่รู้
ว่าจะเป็นไปได้แค่ไหนเพราะอยูบ่ า้ นนอก โอกาสไม่
เท่ากับคนในเมือง อาศัยความพยายามฝึกฝนและ
ถ่ายทอดวิชาจากพ่อ
จบ ม.๖ เพื่อน ๆ เข้ากรุงเทพฯ ผมก็ตามเขา
ไปด้วย อาศัยอยู่บ้านเพื่อนก็ค่อนข้างจะล�าบาก
18
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เพราะที่บ้านไม่สนับสนุน พ่อแม่อยากให้ผมเป็น
ข้าราชการ พี่สาวผมก็เป็นครู เขาไม่อยากให้ผม
ล�าบาก แต่เมื่อใจผมรักดนตรี อยากเป็นนักดนตรี
ที่ประสบความส�าเร็จ ผมจึงมุ่งมั่นมาทางนั้น แต่
ก็ล�าบาก ต้องอด ๆ อยาก ๆ ได้รับประสบการณ์
ต่าง ๆ มากมายกว่าจะเริ่มดัง เพราะสมัยก่อนเขา
ไม่ได้เอาใครก็ได้มาออกเทปง่าย ๆ เขาจะเน้นเอา
พวกดารามาออกเทป ไม่เอานักดนตรีเพราะถึงแม้
มีฝมี อื ก็จริง แต่ถา้ หน้าตาไม่ได้กไ็ ม่มคี า่ ยไหนเขารับ
ตอนนั้นผมรูส้ กึ ผิดหวังในชีวติ มาก ผมกลับมาบวช
ให้แม่ที่บ้าน จากนั้นอาจจะบุญกุศลส่ง มีค่ายเทป
แห่งหนึ่งมาเรียกผมไปออกเทป จึงสมประสงค์
เพราะว่าผลงานเพลงและฝีไม้ลายมือของแต่ละ
คนในวงสไมล์ บัฟฟาโล่ นี่สูงมาก จึงท�าให้โด่งดัง
ประสบความส�าเร็จกันทั้งวงในตอนนั้น

ชีวิตเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ

จากคนจนกลายเป็นคนรวย ผมท�ารายได้
สูงสุดเป็นหลักแสนต่อวัน ขั้นต�่าคือเจ็ดหมื่น ช่วง
นัน้ ผมก็ดูแลทางบ้านไปด้วย คือหลังจากหนีออก
จากบ้านก็ไม่ได้กลับไป แต่ส่งเงินไปให้บ้าง มีช่วง
หนึ่งที่ก�าลังดังมากก็กลับมาที่บ้าน ตอนนั้นมีรถ

}
แม่ป่วยผมไปเฝ้าทุกวัน
บางทีก็เดือนหนึ่ง บางช่วงก็สามเดือนกว่า
พอออกมาจากโรงพยาบาลไม่กี่เดือนก็ติดเชื้อ
ต้องเข้าโรงพยาบาลอีกเป็นเดือนสองเดือน
อยู่อย่างนี้เป็นปี ๆ
ตอนนี้แหละที่ผมเจอคนเกิด คนตาย คนป่วย
เกือบทุกวัน
~

ของตัวเองแล้ว มาช่วยปลดหนี้สินให้พ่อแม่พี่น้อง
ทุกคน แม่เริ่มตามองไม่เห็น ผมก็พาแม่ไปรักษาจน
ตามองเห็นได้ดี
ต่อมาผมถูกโรคความรวยคุกคามโดยไม่รู้ตัว
ผมรู้สึกชื่นใจ พอใจในตัวเองมาก รู้สึกประสบผล
ส�าเร็จ ไม่คิดถึงอนาคตแล้ว มีเงินมาเท่าไหร่ก็
ผลาญหมด เป็นประเภทคนจนที่สุดแล้วกลายเป็น
คนรวยที่สุดประมาณนั้น ในที่สุดผมก็เป็นอย่าง
ทีเ่ ขาเรียกว่าเป็นโรคความดังล้มเหลว คือ มัน
เป็นธรรมชาติของคนหนุ่ม แต่มีเงินหลาย ๆ ล้าน
ผมใช้บ�าเรอกิเลสตัวเองหมด อยากได้อะไรก็ซอื้
ไม่ว่ารถหรือบ้านหรืออะไร ๆ ต่าง ๆ ตอนรุ่งเรือง
ที่สุดอายุ ๒๒ ปี เป็นเชษฐ์ สไมล์บัฟฟาโล่

จุดหักเหชีวิต

มีหลายจุด จุดใหญ่ก็ตอนแม่ป่วย จุดเล็กก็
ตอนเลิกกับแฟน และกิจการทีท่ �าอยู่มันพลิกผัน
เศรษฐกิจทรุดตัว ตอนนั้นผมเปิดโรงเรียนสอน
ดนตรีที่ค่อนข้างใหญ่ ต้องลงทุนเยอะ พอฟองสบู่
แตกในยุคนั้น ผมก็เลยแย่ แฟนก็ลาจาก แต่ผมไม่
รู ้ สึ ก อะไรมากเท่ า กั บ ที ่แ ม่ ป ่ ว ย ต้ อ งผ่ า ตั ด ขั ้น

สุดท้าย เพราะแม่เป็นทั้งกระเพาะรั่ว หัวใจวาย
ฉับพลัน หัวใจโต ไตวาย แต่กส็ ง่ เข้าห้องไอซียไู ด้ทนั
หมอให้ความหวังแค่ ๕ เปอร์เซ็นต์ ผมเลยบนบาน
ไว้ว่าผมจะบวชถ้าแม่หายป่วย สุดท้ายแม่ก็ฟื้นตื่น
มาได้พูดได้คุยกันจนบัดนี้
แม่ปว่ ยผมไปเฝ้าทุกวัน บางทีกเ็ ดือนหนึ่ง บาง
ช่วงก็สามเดือนกว่า พอออกมาจากโรงพยาบาล
ได้ไม่กี่เดือนก็ติดเชื้ออีก ต้องเข้าโรงพยาบาลอีก
เป็นเดือนสองเดือน มันก็อยู่อย่างนี้เป็นปี ๆ ตอนนี้
แหละที่ผมเจอคนเกิด คนตาย คนป่วยเกือบทุกวัน
ที่โรงพยาบาล ใหม่ ๆ ผมก็รับไม่ค่อยได้ มันคงเป็น
กลิ่นของโรงพยาบาล เดิมผมอยู่ในแวดวงดารา
ที่ฉีดน�้าหอมกันหอมฟุ้งทั้งวัน แต่ที่โรงพยาบาล
มีแต่กลิ่นยา กลิ่นของความหดหู่เศร้าหมอง แต่
นาน ๆ เข้าผมก็ชิน รู้สึกแค่ว่า เออ...นี่คือสัจธรรม
นี่คือความจริงของชีวิต

ปลงตก

ผมไปโรงพยาบาลทุกวันเพราะเราเป็นลูกจะ
ทิ้งแม่ไปได้อย่างไร ผมตัดทุกอย่างเพื่อไปเฝ้าแม่
อย่างอื่นผมไม่สนใจแล้ว อะไรจะเกิดผมปล่อย
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
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เราจะมัวหาเงินเยอะ ๆ ไว้ท�าไม
พอตายแล้วทุกอย่างที่เรามีเอาไปด้วยไม่ได้
เริ่มเกิดความคิดใหม่ว่า
ครั้งนี้ขออยู่เคียงข้างแม่
เงินที่ขายบ้านก็เอามาท�าอะไรที่พอท�าได้
ที่เป็นความพอเพียง มีเหลือก็แบ่งปัน
~

เส้นทางสายใหม่

ทิ้งหมด ดูแลแม่อย่างเดียว การได้เห็นความเกิด
แก่เจ็บตาย กลายเป็นจุดพลิกผันสูงสุด คนเกิดก็
ทุกข์ พ่อแม่พี่น้องมารุมกันดู มาช่วยกันลุ้น ส่วน
เตียงโน้นโดนเข็นออกไปแล้ว ลูกหลานร้องไห้ระงม
อีกเตียงก็มสี ายระโยงระยางรอบตัวคนไข้ บางคน
เข้ามามีแผลบาดเจ็บเละไปหมด
ผมเห็นอย่างนี้ทกุ วัน ๆ จนเกิดความคิดว่า เรา
จะมัวหาเงินเยอะ ๆ ไว้ทา� ไม พอตายแล้วทุกอย่าง
ที่เรามีเอาไปด้วยไม่ได้เลย ไปดูเขารดน�้าศพ ก็
ชัดว่าแม้แต่น้า� หยดเดียวก็ไม่มใี ครเอาไปได้ ผมเริ่ม
เกิดความคิดใหม่ว่า ครั้งนี้ขออยู่เคียงข้างแม่ เงิน
ทีข่ ายบ้านได้กจ็ ะเอามาท�าอะไรทีพ่ อท�าได้ทีเ่ ป็น
ความพอเพียง มีเหลือก็แบ่งปัน เพราะตายแล้ว
เอาไปไม่ได้สักอย่าง คิดแล้วผมก็ไปปฏิบัติธรรม
หนึ่งพรรษา เพราะแม่เริ่มอาการดีขึ้นแล้ว ก็ให้พ่อ
มาดูแลแทน จากเดิมที่ไม่คอ่ ยเข้าวัด เพราะเข้าแต่
ผับ เข้าแต่เธค พอมาเข้าวัดพรรษาหนึ่งก็เริ่มอยูต่ วั
คิดเป็นมากขึ้น โลภน้อยลง ตอนนั้นก็อยู่บ้านใกล้
กับบ้านแม่ บ้านผมอยู่ท้ายสวน อยู่กับธรรมชาติ
ที่ร่มเย็น อยู่กับต้นไม้ที่ผมปลูกเอง
20

•

ผมดีใจที่ได้มาอยู่กับเสียงนก เสียงจิ้งหรีด
เสียงหริ่งเรไร กลางคืนหิ่งห้อยก็พากันมาโชว์ตัว
ผมสร้างฝันได้ส�าเร็จจากการปลูกต้นไม้ทีผ่ มเพาะ
เมล็ดพันธุ์เอง เดี๋ยวนี้มันโตหมดแล้ว
ผมคิดว่าเราต้องมีความร่มเย็นจากธรรมชาติ
ก่อน ก็ตน้ ไม้แหละที่ให้เราได้ ส่วนห้องแอร์นอกจาก
ไม่ธรรมชาติแล้ว ยังมีอากาศไม่สะอาดท�าให้เรา
ป่วย นอนได้นอ้ ย ไม่มโี อโซนให้เรา ไม่เหมือนต้นไม้
ผมจึงปลูกต้นไม้ แล้วขุดคลองรอบ ๆ สวนให้โอบอุม้
ความชื้นไว้
ผมศึกษาเรื่องนี้จากปราชญ์ชาวบ้าน และ
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง เป็นการด�าเนิน
ตามรอยเท้าพ่อ ยิ่งท�าตามที่ท่านทรงแนะไว้ก็ได้
เห็นอะไร ๆ มากขึ้น
ตอนนีต้ ้นไม้ก็ดูแลกันเองได้แล้ว มีพวกนก
มีพวกสัตว์มาอาศัย เป็นธรรมชาติมาก ๆ จิตใจ
เราก็สงบ รู้สึกว่าเราอยู่รอดแล้วไม่ว่าจะปลูกข้าว
ปลูกผักก็ได้ผลดี เงินก็มเี พิ่ม คนที่มาท�าเศรษฐกิจ
พอเพียงจะมีใจพอและมีเงินเหลือเยอะขึ้น ใคร

เราคิดอะไร
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ตั้งโรงทานเลี้ยงอาหารเด็กยากจน
จากเงินส่วนเหลือที่เราให้ได้โดยไม่เดือดร้อน
โรงทานท�าง่าย ๆ เอาซาแลนมากางกับไม้ยูคา
ช่วงแรกโดนพายุเข้าก็โค่นล้มพังหมด
ก็พาเด็ก ๆ ไปกินข้าวข้างนอก
ได้พบเจ้าของหมู่บ้านใจดีช่วยสร้างโรงทานให้
ผมก็เข้าร่วมกับเขาด้วย
~

เดินตามเส้นทางนี้มีเงินเหลือทุกคน เพราะเป็นคน
รู้จักกินรู้จักใช้ เราจะประมาณได้ว่ามีแค่นี้เราจะ
ใช้แค่ไหน ที่สุดแล้ว เงินมันก็เหลือ

สร้างกุศลกรรมสะสมไว้

ท่านพุทธทาสสอนว่าโลกนีไ้ ม่มีอะไรแน่นอน
เพื่อนก็โทรมาบอกว่าคนนั้นตาย คนนี้ตาย เพื่อน
รอบข้างเราก็ตายไปหลายคน ตัวเราจะตายวันไหน
ก็ไม่รู้ เราก็มเี งินเหลือจากการที่เรามีชวี ิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง รูส้ กึ ว่าเราพอ เราอยากแบ่งปัน
ผมส่งเงินไปช่วยวัดที่กันดารที่ก�าลังสร้างเมรุ
แต่ยังไม่เสร็จ ผมจัดมินิคอนเสริร์ตที่บ้าน เปิดเล่น
ดนตรี ได้เงินมาก็แบ่งเงินไปช่วยเจ้าโน้นเจ้านี้ คือเรา
ไม่ ไ ด้ ใ ช้ เ งิน เราเอง แต่ เ ป็ น เงิ น ของผู ้ ที ่ม าดู
คอนเสิร์ตเขาช่วยกัน บางที่ก็มีผู้แจ้งมาว่าสุนัข
จรจัดเดือดร้อน เราก็เอาเงินนี้แบ่งแจกไปอีกจน
หมด
ต่อมามีคนทักผมว่าไปท�าบุญกับที่อื่น แต่บ้าน
ตัวเองไม่ท�า ผมก็คิดได้ว่า เออ..งบเราเองก็มี เมื่อ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนแถวบ้านผม
ต้องการอะไร เช่น จะถมที่ จะท�าเสาธง หรืออะไรที่
ของบหลวงไม่ได้ เช่นผ้าม่าน หรือห้องคลินกิ ท�าฟัน

ผมก็ติดต่อขอความช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงคนรู้จัก
เขาก็ช่วยท�าให้ ส่วนเงินที่ขาด ผมก็ใช้เงินส่วน
ตัวเติมเข้าให้ครบ ถ้าผมไม่มี ผมก็บอกบุญไปยัง
คนที่เขาอยากจะช่วย การอยู่อย่างพอเพียงท�าให้
ผมมีเงินเหลือเพราะค่าใช้จ่ายมีน้อย เนื่องจาก
เรากินของที่เราปลูกเอง ไม่ต้องซื้อ ก็น�าเงินนั้นมา
ใช้เพื่อประโยชน์ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ
ท�าดีแล้วรู้สึกสบายใจก็พอแล้ว

สละความโลภออกเป็นบุญ

ผมตั ้ง โรงทานเลี ้ย งอาหารเด็ ก ยากจนจาก
เงินส่วนเหลือที่เราให้ได้โดยไม่เดือดร้อน โรงทาน
ผมก็ท�าง่าย ๆ โดยเอาซาแลนมากางกับไม้ยูคา ใน
ช่วงแรกโดนพายุเข้าก็โค่นล้มพังหมดเลย ผมก็พา
เด็ ก ๆไปกิ น ข้ า วข้ า งนอกทุ ก วัน ได้ พ บเจ้ า ของ
หมู่บ้านใจดี เขาสร้างโรงทานให้ ผมก็เข้าร่วมกับ
เขาด้วย ซึ่งเป็นเงินจากคนที่มาร่วมท�าบุญกับผมไว้
ทุ ก วัน เด็ ก ๆ ก็ ม าร่ ว มกิ จ กรรมตอนเช้ า กั น
ที ่โ รงทาน ตอนแรกพวกเขาก็ ไ ม่ ค ่ อ ยกล้ า มา
บางคนที่ยากจนมากเขาก็กลัว ไม่กล้ามา เราก็
พยายามคะยั้นคะยอให้มากิน หลายคนที่แต่ก่อน
ซูบซีด ก็ดสู ดใสขึ้นเพราะได้อาหารครบห้าหมูท่ กุ วัน
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
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ผมตั้งใจท�าความดีที่สุดในแต่ละวัน
ท�าเหมือนกับว่ามันเป็นวันสุดท้าย
ถ้าท�าดีท�าถูกต้อง เราไม่ห่วงวันพรุ่งนี้แล้ว
ถ้าตื่นมาอีกวันหนึ่งได้ก็ยิ่งดี
เราก็ได้ก�าไรไปอีกหนึ่งวัน
~

การที่คนอื่นเขาเห็นผมท�า เขาก็ศรัทธามาร่วม
บุญกัน เงินที่เหลือผมก็แบ่งไปช่วยที่อื่นด้วย ผม
ตั้งใจจะท�าไปจนกว่าผมจะตาย ผมคิดว่าคงไม่เกิด
ขึ้นที่น่ที ่เี ดียวหรอก อาจมีผเู้ ห็นดีและท�าตามอีกใน
อนาคต คงไม่ได้มีโรงทานเฉพาะหมู่บ้านผม เวลา
นี้มีผู้คนบริจาคโน่นนี่มาให้ อะไรที่เราไม่ใช้หรือมัน
เหลือ เราก็เอาไปแบ่งปัน มีโรงเรียนบนดอยแห่ง
หนึ่ง เขาโพสต์เข้าเฟซบุ๊กวรเชษฐ์ เอมเปียว่าเขา
ขาดแคลนอะไรบ้าง พอผมเห็นก็บอกเขาว่าผมจะ
ส่งไปให้โดยผ่านเพื่อน ๆ ในเฟซบุ๊กที่เขาบอกมาว่า
เขาจะไปทีน่ ั่น ตอนนี้ผมมีผู้มาร่วมบุญกุศลด้วย
ไม่ขาด มากันเรือ่ ย ๆ ยามใดขาดแคลนผมก็นา� เงิน
ที่บางท่านบริจาคไว้มาซือ้ ข้าวของเลี้ยงเด็กและ
คนชราได้ตลอด
ผมเป็นตัวประสานงาน เป็นทั้งตัวแจกจ่าย
ออกไปและรับเข้ามา จากเล็ก ๆ มันก็ใหญ่ได้เพราะ
แต่ละคนท�ากุศลด้วยใจบริสุทธิ์ ซึง่ พลังเหล่านี้ก็
ท�าให้เรารู้สึกเบา สบาย ทีเ่ ป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่ง
ตอบแทนใด ๆ เลย

ไม่กลัวความตาย

ผมตั้งใจท�าความดีท่สี ดุ ในแต่ละวัน ท�าเหมือน
กับว่ามันเป็นวันสุดท้ายของผม ถ้าเราท�าดี ท�า
22
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ถูกต้อง เราไม่ห่วงวันพรุ่งนี้แล้ว ถ้าตื่นมาอีกวัน
หนึ่งได้ก็ยิ่งดีสิ เราก็ได้ก�าไรไปอีกหนึ่งวัน ได้ท�าให้
ดีที่สุดไปอีกหนึ่งวัน ในส่วนตัวผมก็เก็บเงินส�ารอง
ไว้กอ้ นหนึ่งแล้ว เป็นค่างานศพตัวเอง จะได้ไม่ตอ้ ง
รบกวนใคร ไม่ตอ้ งให้เขาใส่ซองมาช่วยงานศพเรา
ส�าหรับผม ความตายเป็นเรื่องธรรมดา

อย่าประมาทกับชีวิต

หลายคนคิดว่าแก่ ๆ แล้วค่อยเข้าวัดเข้าวากัน
หรือรวย ๆ ก่อนค่อยไปท�าบุญกัน บางท่านยังไม่ทนั
แก่ ยังไม่ทันรวยก็ตายก่อนแล้ว อย่างคนที่เกิด
อุบัติเหตุ เป็นต้น เพราะท่านไม่เติมบุญไม่เสียสละ
ฝึกสะสมกุศลของท่าน ไม่ท�าบารมีเสริม น�้าในตุ่ม
ถ้าเราตักใช้ทกุ วัน ๆ โดยไม่เติม สักวันมันก็หมดตุม่
เหมือนบุญกุศล ถ้าเราเอาแต่ใช้บุญเก่า ไม่นาน
ก็หมดบุญ อย่ามัวคิดว่ารวยก่อนค่อยท�าบุญ เรา
ไม่รู้เราจะรวยเมื่อไหร่ เราอาจกลายเป็นคนพิการ
ที่ช่วยตัวเองยังไม่ได้ กล่าวไปไยจะไปช่วยผู้อื่น
การท�าบุญกุศลต้องท�าตอนที่เรามีก�าลังวังชา
ไม่ ใ ช่ มี ห นี ้อ ยู ่ จ ะท� า บุ ญ กุ ศ ลไม่ ไ ด้ ท� า ที ล ะเล็ ก
ที ล ะน้ อ ยก็ ไ ด้ แค่ ว ัน ละบาทสองบาทด้ ว ยใจที ่
เป็นสุข มีเงินสิบบาทก็อาจท�าสักสองสลึงหรือ
หนึ่งบาทก็สขุ แล้ว ไม่จา� เป็นว่ามีรอ้ ยแต่ทา� เกินร้อย

}
อาจจะเริ่มต้นด้วยการให้อะไรเล็ก ๆ น้อย ๆ
เราจะได้รับความสุขทันที
แค่เห็นคนมีน�้าใจให้กัน ก็เป็นสุขแล้ว
การเมตตาต่อกันน�าสุขมาให้ทุกฝ่าย
ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน จิตใจจะขาวสะอาดขึ้นเรื่อย ๆ
~

กลัวว่าท�าน้อยแล้วจะอายเขา มีนอ้ ยท�าน้อย แค่จติ ใจ
ที่อยากจะท�าบุญอยากเสียสละก็เกิดความดีเกิดกุศล
แล้วถ้าได้ท�าจริง ๆ ก็ได้บุญสองต่อ คือได้ปฏิบัติ
จริง ๆ ด้วยไม่ใช่แค่คิดดีอย่างเดียว

เห็นทุกข์เห็นธรรม

ความทุ ก ข์ ท� า ให้ ผ มเป็ น วรเชษฐ์ ค นใหม่
วรเชษฐ์คนเก่าเจอทุกข์มาทุกอย่าง ผมเจอแบบว่า
เรื่องนี้แน่ใจแล้ว เรามั่นคง เราเจ๋ง เราสุดยอด
แล้ว ผมพบว่ากิเลสโตสุดช่วงที่อาชีพเรารุ่งเรือง
เงินเข้าเยอะ กิเลสก็บังตา ก็ท�าตามเขาไปแบบ
ไม่รู้เรื่อง ซึ่งเป็นช่วงที่รู้ยากมาก คนไม่เชื่อจะ
ไม่เชื่อเลย นั่นแหละ มันคือความประมาททัง้ สิ้น
จริ ง ๆ แล้ ว ไม่ มี อ ะไรยั ่ง ยื น ไม่ มี อ ะไรแน่ น อน
ความจริง คือ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ความพลัดพรากจาก
กัน นอกจากนี้แล้วใครจะคิดว่าอะไรยิ่งใหญ่ก็คิดก็
ยึดไปเถอะ จะใหญ่แค่ไหน ตายแล้วก็เล็กกว่าโลง
อยู่ดี ผมคิดแค่นี้ แล้วเราจะใหญ่โตไปท�าไม ทุกวัน
นี้เวลานอนผมก็กางมุ้ง ไม่ต้องเบียดเบียนหายา
ฉีดยุงไปท�าร้ายไปฆ่ามัน ปล่อยไว้ ๗ วันเขาก็ตาย
เองอยูแ่ ล้ว วงจรชีวิตเขามีแค่น้นั ถ้าไม่จา� เป็นหรือ
ไม่รู้เราอาจเหยียบโดนมันเข้าบ้าง เราไม่ได้ระวัง
ถึงขนาดเกร็งมาก ผมเอาตรงเจตนาและความคิด

ว่าเราไม่ฆ่าแล้ว ผมไม่คิดจะไปฉีดยุง ไปตบไปฆ่า
ไม่ว่าสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กสัตว์น้อย

สิ่งดี ๆ ที่แบ่งปันกันได้

ผมเชื่อว่าจิตของเราสื่อถึงกันได้ด้วยการให้
ท่านจะรู้สึกเลยว่าเมื่อไหร่ที่เราได้ให้ เราก็ร�า่ รวย
ทันที แต่ถ้าเราเป็นฝ่ายรับอย่างเดียว ท่านจะ
รู้สึกว่าเราไม่มั่งมี อาจจะเริ่มต้นด้วยการให้อะไร
เล็ก ๆ น้อย ๆ ก่อน เราจะได้รับความสุขทันที แค่
เห็นคนมีน�้าใจให้กัน เราก็เป็นสุขแล้ว การเมตตา
ต่อกันน�าสุขมาให้ทกุ ฝ่าย การให้ทกุ อย่างถ้าให้โดย
ไม่หวังสิ่งตอบแทน จะเห็นว่าจิตใจเราขาวสะอาด
ขึ ้น เรื ่อ ย ๆ พอมั น ขาวรอบก็ จ ะมี กั ล ยาณมิ ต ร
เข้ามาอยู่รอบ ๆ ตัวเรา ผมโชคดีทีค่ ิดได้อย่างนี้
ตอนอายุ ๔๕
ผมได้พบเจอกัลยาณมิตรมากมาย เมื่อผู้
ให้กับผู้ให้มาเจอกันก็มีแต่ความสุข ตอนเด็ก ๆ
ผมเกเรก็เจอแต่คนเกเร ผมคิดว่าเมื่อได้เป็นผู้ให้
สุขภาพกายและสุขภาพใจจะดีด้วย ผมอยู่ตรงนี้มา
๒๐ ปีแล้ว ไม่เจ็บไม่ปว่ ยถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาล
แต่กไ็ ม่ประมาท รูจ้ กั ให้แล้วต้องรูจ้ กั ดูแลตัวเอง กิน
อาหารมีประโยชน์ ขยันออกก�าลังกาย เราจะได้
มีก�าลังวังชาไปดูแลช่วยเหลือคนอื่นๆ
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
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อัตลักษณ์ของศาสนาพุทธ คือ
ความเป็นโลกุตระ
เป็นอเทวนิยม
เน้นความดับภพจบชาติ
ไม่ได้ปรารถนา
เป็นเทวดาชั้นไหน ๆ
และเป็นอนัตตาไร้ตัวตน
ที่จะไปยึดมั่นถือมั่น
อีกต่อไป

สวรรค์ชั้นดุสิตาเป็นที่อยู่ของเหล่าพระบรมโพธิสัตว์ที่จะตรัสรู้เป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตจ�านวนมาก และเหล่าเทพบุตรที่สร้าง
บารมีเป็นพระสาวกที่จะตามพระบรมโพธิสัตว์ลงมาตรัสรู้ในอนาคต

โพธิสัตว์ของสันติอโศก
และธรรมกาย

ในแวดวงของพวกกู้ชาติด้วยกัน มักจะพูด
กันเล่น ๆ ว่า “คนที่พูดโกหกบ่อย ๆ อีกหน่อยก็จะ
หลงเชื่อว่าค�าโกหกของตัวเองนั้นเป็นของจริง” ไม่
น่าเชื่อว่าค�าพูดเล่น ๆ ดังกล่าวนี้ ดูจะเป็นอมตวาจา
ไปเสียแล้ว โดยดูได้จากพวกโกงบ้านโกงเมือง แค่
พยายามพูดยืนยันว่าตัวเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตย
เมือ่ พูดไป ๆ ทุกเมือ่ เชื่อวัน พวกไทยเฉยทัง้ หลาย
ก็เหมือนรับรองโดยดุษณี สุดท้ายเลยกลายเป็นว่า
ที่บา้ นเมืองมีปญ
ั หาอยู่ เพราะเป็นการต่อสูร้ ะหว่าง
ฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายอนุรกั ษ์นยิ ม และทฤษฎี
โกหกบ่ อ ย ๆ นี ้ดู จ ะลุ ก ลามบานปลายไปเกื อ บ
ทุกเรื่องในบ้านเมืองของเรา จนแทบจะแยกกัน
ไม่ได้ว่าอะไรเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริง เช่น
รุ่นน้องที่จมน�้าแล้วจริง ๆ มันเป็นการรับน้องหรือ
ไม่ได้รับน้อง? หรือเรื่องของหมอเปรมศักดิ์ แล้ว
หมอบังคับนักข่าวหรือนักข่าวบังคับหมอกันแน่ ?
24
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เราคิดอะไร

แค่เรื่องประชาธิปไตยก็ยังตัดสินกันไม่ได้ง่าย ๆ
ถ้าไปถึงเรือ่ งอรหันต์จริงอรหันต์เก๊ ซึง่ แน่นอน
อรหันต์เก๊ต้องท�าให้ดูเท่กว่าอรหันต์จริงอยู่แล้ว ก็
จะพิจารณากันได้ยากขึ้น ยิ่งระดับโพธิสตั ว์ท่สี งู ขึ้น
ไปอีก ก็ยิ่งตัดสินใจได้ยากขึ้น แต่ยังไงของจริงก็
ย่อมมีหนึ่งเดียว ระหว่างโพธิสตั ว์กบั สัตว์ใต้ตน้ โพธิ์
นาน ๆ ไปหางย่อมโผล่ออกมาให้เห็นกันได้สักวัน

โพธิสัตว์ของธรรมกายนั้นเป็นฉันใด?
ถาม : สวรรค์ช้นั ดุสติ หรือดุสติ บุรี ดีอย่างไร ?
ท�าไมพระบรมโพธิสัตว์ทีจ่ ะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และนักสร้างบารมีทั้งหลายถึงเลือกที่
จะอยู่ชั้นนี้
ตอบ : สวรรค์ช้นั ดุสติ มีความกว้างใหญ่ไพศาล

มาก มี ท้าวสันดุสิต ซึง่ บรรลุเป็นพระโสดาบัน
แล้วเป็นผู้ปกครองภพ ที่ตั้งของสวรรค์ชั้นดุสิต
อยู ่ สู ง ขึ้ น ไปจากยอด
เขาสิเนรุ อยู่ในอากาศ
เหนื อ สวรรค์ ชั ้น ยามา
๔ ๒ , ๐ ๐ ๐ โยชน์ บน
ส ว ร ร ค ์ จ ะ ไ ม ่ มี ด ว ง
อาทิตย์ ดวงจันทร์ ท�าให้ไม่มีเงา ไม่มีมุมมืดบน
สวรรค์ อยู่ ไ ด้ ด ้ ว ยความสว่ า งจากวัต ถุ สิ ่ง ของ
ต่าง ๆ เช่น กายของเหล่าเทวดา วิมาน สวน
สระ สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ มีแต่ความสว่าง จึงไม่
ต้องอาศัยดวงอาทิตย์
ลั ก ษณะของสวรรค์ ชั ้น ดุ สิ ต จะไม่ ไ ด้ ก ลม
อย่างโลกมนุษย์ แต่จะกลมแบบราบถ้ามองจาก
สวรรค์ชั้นยามาขึ้นไป จะมองเห็นเป็นแสงสว่าง
นุ่มเนียนตา และถ้ามองจากสวรรค์ชั้นดุสิตขึ้นไป
ก็ จ ะเห็ น แสงสว่ า ง
นุ ่ ม เ นี ย น ต า ข อ ง
สวรรค์ช้นั นิมมานรดี
หรื อ ถ้ า มองลงไปที ่
ดาวดึงส์ก็จะเห็นว่า
มีขนาดเล็กนิดเดียว
เพราะสวรรค์ชั้นดุสิตใหญ่กว่า
โครงสร้างของสวรรค์ชั้นดุสิต มีวิมานของ
ท้ า วสั น ดุ สิ ต เป็ น ศู น ย์ ก ลาง
ของสวรรค์ชั้นนี้ แล้วแบ่งออก
เป็น ๔ เขต วนโดยรอบวิมาน
ของท้าวสันดุสิต ดังนี้...
เขตที ่ ๑. เป็ น ที ่อ ยู ่ ข องพระอริ ย เจ้ า คื อ
พระโสดาบัน พระสกิทาคามี ซึ่งอยู่ชั้นในสุด
เขตที ่ ๒. เป็ น ที อ่ ยู ่ ข องนิ ย ตโพธิ สั ต ว์ คื อ
พระโพธิสัตว์ที่ได้รับการพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วว่า จะได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่าง
แน่นอน ซึ่งวงบุญพิเศษของผู้ที่มีมโนปณิธาน จะ
รือ้ ขนสัตว์ไปสู่ฝั่งพระนิพพาน ให้หมดจนกระทัง่
ถึงที่สุดแห่งธรรม ก็จะอยู่ในเขตนี้ด้วย

เจ้า ยังต้องสร้างบารมีอีกมาก

เขตที ่ ๓. เป็ น
ที ่อ ยู ่ ข องอนิ ย ตโพธิสัตว์ คือ พระ
โพธิสัตว์ที่ยังไม่ได้
รั บ พยากรณ์ เ ป็ น
พระสัมมาสัมพุทธ-

เขตที่ ๔. เป็นที่อยู่ของผู้ที่ท�ากุศลมาก และ
มีก�าลังบุญมากพอที่จะได้อยู่สวรรค์ชั้นดุสิตนี้ เป็น
เขตทั่วไป นอกเหนือจาก ๓ เขตแรก
สวรรค์ชั้นดุสิต มีความพิเศษกว่าสวรรค์ชั้น
อื่นอยู่หลายประการ หนึ่งในความพิเศษนั้นก็คือ
เป็นที่อยู่ของเหล่าพระบรมโพธิสัตว์ ทีจ่ ะตรัสรู้
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตจ�านวนมาก
และเหล่าเทพบุตรที่สร้างบารมีเป็นพระสาวก เพื่อ
ตามพระบรมโพธิสัตว์ลงมาตรัสรู้ในอนาคต แล้ว
ท�าไมพระบรมโพธิสัตว์หรือบัณฑิตทั้งหลาย จึง
ปรารถนาที ่จ ะได้ ม าบั ง เกิ ด บนสวรรค์ ชั ้น ดุ สิ ต นี ้
ทั้ ง ๆ ที่ ก� า ลั ง บุ ญ ของแต่ ล ะท่ า นนั ้น มากมาย
ปรารถนาที่จะไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นใดก็ได้ เหตุที่
ท่ า นเลื อ กสวรรค์ ชั ้น นี ้ มี ข ้ อ สั ง เกตอย่ า งน้ อ ย
๓ ประการ คือ
๑. พระโพธิสัตว์สามารถจุติลงมาได้ตามใจ
ปรารถนา หมายความว่าโดยปกติเทวดามีเหตุแห่ง
การจุตหิ ลายประการ เช่น หมดบุญก็มี หมดอายุขยั
ก็มี จุติเพราะความโกรธก็มี แต่เหล่าพระบรมโพธิ สั ต ว์ ทั ้ง หลายในสวรรค์ ชั ้น ดุ สิ ต นี ้เ มื ่อ จะจุ ติ
ลงมาสร้างบารมี หรือมาบังเกิดเป็นพระสัมมาสั ม พุ ท ธเจ้ า ก็ จ ะนั ่ง ท� า สมาธิ (Meditation)
อธิษฐานจิต สามารถดับวูบลงมาเกิดได้ ซึ่งเป็น
สิ่งที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ของชาวสวรรค์ชั้นอื่น ๆ
๒. เนื่องจากสวรรค์ชั้นนี้มีแต่บัณฑิต มีแต่
พระบรมโพธิสัตว์ ล้วนแต่มีอัธยาศัยคล้ายคลึง
กันที่จะฝึกฝนตนเอง และช่วยสรรพสัตว์ไปสู่ฝั่ง
พระนิพพาน ไม่ประมาทในการด�ารงชีวิตเหมือน
ชาวสวรรค์ชั้นอื่น ๆ มักจะคบหาบัณฑิต พูดคุย
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สนทนาธรรมกันเพื่อความเบิกบานใจ และหมั่นไป
ฟังธรรมในวันพระ ซึง่ ท่านท้าวสันดุสิตจะเป็น
ผู้อัญเชิญพระบรมโพธิสัตว์ ที่มีบุญบารมีมาก
มาแสดงธรรมให้ฟัง
๓. ขนาดอายุทิพย์ของสวรรค์ชั้นดุสิตนี้ คือ
๔,๐๐๐ ปีทิพย์ ซึ่งไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไป
พอเหมาะพอดีที่จะเสวยสุข เพราะท่านจะต้อง
ลงมาสร้างบารมีต่อ ถ้ามีอายุขัยนานเกินไปจะ
ท�าให้เสียเวลา

จริงของความจริงที่เป็นนามธรรม เป็นเรื่องของ
จิต หลวงปู่มีความรู้ มีความจริงอันนั้น จึง
มั่นใจ และยืนยันได้ พูดถูกตรงทั้งในค�าสอน
พระพุทธเจ้าทีม่ ีหลักฐานในพระไตรปิฎกยืนยัน
ตรงตามสภาพที่พดู กับคนอื่น และเมื่อคนอื่นเอา
ไปปฏิบัติก็ตรงกับที่หลวงปู่ท�าได้

เจาะลึกคานธีและไอน์สไตน์

ถาม : ในบรรดาโพธิ สั ต ว์ ทั ้ง หลาย ท� า ไม
พ่อท่านพูดถึงไอน์สไตน์มากกว่าคานธี?
พ่อท่าน : มันร่วมสมัยไง ทั้งด้านมวลชนก็รู้
ได้ง่ายกว่า เป็นรูปธรรมกว่า ส่วนคานธีเน้นหนัก
ทางด้ า นจิ ต วิญ ญาณก็ พ ยายามเจาะลึ ก สภาวะ
จิตวิญญาณอยู่ ซึ่งมันยากลึกและมันละเอียด
ตอนนี้กค็ อ่ ยๆ สร้างความเข้าใจในรายละเอียดของ
จิตวิญญาณไป
ถาม : จุดที่พ่อท่านตัดสินว่า ไอน์สไตน์เป็น
โพธิสัตว์ตรงที่เรื่องแสงเดินทางเป็นเส้นโค้ง
พ่อท่าน : มันก็มีหลายอย่าง มีองค์ประกอบ
เยอะแยะหลายอย่าง แม้แต่เขารูเ้ รื่อง space and
time ก็ใช่ space and time ก็คือ ธรรมะสอง
แต่ เ ขาไม่ ส ามารถที ่จ ะมาแก้ ไ ขโดยที ่จ ะไม่ ใ ห้
กัมมันตภาพรังสีน่มี นั หมดฤทธิ์ได้ ไอน์สไตน์ควบคุม
กัมมันตภาพรังสีไม่ได้ แต่ของพระพุทธเจ้าควบคุม
กัมมันตภาพรังสีของจิตได้ จึงเรียกว่าโลกุตรจิต แต่
ของเขานี่ควบคุมไม่ได้ รูจ้ กั แต่ปล่อยออก แล้วเก็บ
ส่วนที่ดมี าใช้ เลยกลายเป็น นิวเคลียร์ฟกิ ซ์ช่นั กับ
นิวเคลียร์ฟิวชั่น*๑
ถาม: ประโยคทองของไอน์ ส ไตน์ ที ่บ อกว่ า
“จินตนาการส�าคัญกว่าความรู”้ มีนยั ลึกซึ้งอย่างไร?
พ่ อ ท่ า น: ความรู ้ ข องไอน์ ส ไตน์ เ ขาเอา
“สัญญา” มาใช้ไง ทีนี้ไอน์สไตน์นั้น ไม่รู้ว่าสัญญา
นี่แหละ คือตัวที่เขาดึงออกมาเป็นจินตนาการ เขา
บอกว่ามันเป็นจินตนาการ แต่แท้ที่จริงเขามีคลัง
ความจ�าเป็น “ฮาร์ดดิส” ซึ่งเป็นคลังสัญญาอยู่
แล้ว แต่ไอน์สไตน์ไม่รู้ว่าต้นตอแหล่งความรู้ของ
ตัวเอง คือสัญญาที่เป็นความจ�าของเขานั่นแหละ แล้ว

โพธิสัตว์ของสันติอโศกนั้นเป็นฉันใด?
ถาม : หลวงปู่รู้ได้อย่างไรว่าเป็นโพธิสัตว์???
(ตอบค�า ถามเด็ ก นั ก เรี ย นสั ม มาสิ ก ขาเมื ่อ วัน
พฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
ตอบ...หลวงปู ่ รู ้
ได้ เ พราะได้ ป ฏิ บั ติ ต น
มี ค วามรู ้ เ รื ่อ งจิ ต รู ้
อาการของจิต (เจตสิก
ต่ า ง ๆ) รู ้ อ าการของ
กิเ ลส รู ้ อ าการของ
ความหมดกิเ ลส แล้ ว ก็ รู ้ ถึ ง ความเป็ น ภพ ภพ
ภู มิ ที ่ลึ ก ซึ ้ง ขึ ้น ไป เช่ น ภพภู มิ ข องพระอรหั น ต์
และภพภูมิของพระอรหันต์ที่สูงขึ้นที่ใช้บัญญัติว่า
“อนิ ย ตโพธิ ส ัต ว์ ” (โพธิ สั ต ว์ ที ่ยั ง ไม่ เ ที ่ย งใน
การตรั ส รู ้ เ ป็ น พระพุ ท ธเจ้ า ) อีก ทั ้ง ภพภู มิ ข อง
อรหัน ต์ ที ่สู ง ขึ ้น ไปอี ก เรี ย กว่ า “นิ ย ตโพธิ สั ต ว์ ”
(โพธิสัตว์ที่เที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า)
เป็นต้น----หลวงปูร่ ภู้ าวะของจิต มันเป็นอย่างนั้น
จริง ๆ แล้วมันก็มีความก้าวหน้าจริง ๆ จึงรู้ตัวเอง
ว่าเป็นโพธิสัตว์ รู้ตั้งแต่ว่าเป็นโสดาฯ เป็นอย่างไร
เป็ น สกิท าฯ เป็ น อย่ า งไร อนาคาฯ เป็ น อย่ า งไร
อรหันต์เป็นอย่างไร สภาวะของอรหันต์เป็นผู้หมด
กิเลสเลยไม่เกิดอีก และสามารถอนุโลมปฏิโลม
ได้อย่างไร อนุโลมนีค้ ือตนเองตัง้ ใจท�าอนุโลมกับ
เขาแล้วเราท�าได้ และไม่พ่ายแพ้ ไม่เสียท่าต่อ
กิเลส ท�าได้ไปได้เรื่อย ๆ (สูงสุดคืนสูส่ ามัญ) มีความ
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ไอน์สไตน์กเ็ อาของเขาออกมาใช้ ไม่มีของคนอืน่
หรอก ไอน์สไตน์นึกว่าเขามาคิดได้ จริง ๆ ไม่ใช่
พึ่งมาคิดได้ มันเป็นของเก่าของไอน์สไตน์ที่เอา
ออกมามาคิด
ถาม : แสดงว่าโพธิสัตว์ระดับไอน์สไตน์อาจ
จะท�าอย่างโน้นอย่างนี้ได้ แต่ก็ไม่รู้ว่าต้นตอมีที่มา
อย่างไร?
พ่ อ ท่ า น : ยัง ไม่ รู ้ ยั ง หยั่ ง ไม่ ถึ ง ต้ น ตอ แล้ ว
ต้นตอก็ยังไม่ลึกสุด ผมก็รู้ต้นตอในระดับหนึ่ง ยัง
ไม่ลึกเท่ากับของพระพุทธเจ้า
*๑ ที ใ่ ช้ ค า� ว่ า นิ ว เคลี ย ร์ ที ่แ ปลว่ า เกี ่ย วกั บ
นิวเคลียส และด้วยเหตุเกิดที่นิวเคลียสซึ่งเป็นจุด
แกนกลางของอะตอมนัน่ เอง พูดง่าย ๆ ว่าเป็น
ส่วนลึกสุดแก่นในของจิตวิญญาณ จึงเป็นปฏิกริ ยิ า
ก่อเกิดพลังงานปรมาณู พลังงานที่เกิดจากแกน
กลางอะตอมนี้จึงยิง่ ใหญ่มาก เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่
จากนิวตรอนตัวเดียวเมื่อถูกกระทบแตกออกเป็น
ตัวแล้ว แต่ละตัวในเมือ่ รับกระทบอีกก็แตกต่อ
ไปอีก เป็นเช่นนี้ไปอินฟินิตี้แปลว่าไม่รู้จบ ส่วน
พลังงานนิวเคลียร์ฟิวชั่นนั้นเป็นสภาพพลังงาน
สั ่ง สมรวมตั ว ตกผลึ ก เป็ น พลั ง งานยึ ด เกาะกั น
อย่ า งเหนี ย วแน่ น เรี ย กว่ า หลอมรวมกั น เป็ น
หนึ่งเดียว ภาษาธรรมก็คือการสั่งสมกิเลสผนึก
ตัวลงเป็นอนุสัยอาสวะอย่างเหนียวแน่น ยาก
ตีแตกยิง่ ๆ ขึ้น เกิดจากการย�้าซ�า้ สัญญาจ�า - ย�า้ ซ�า้
ความพยาบาทคิดขึ้นอีกก็ยิง่ ผนึกตัวยึดมัน่ ถือมัน่
กับพลังแค้น เพิ่มลักษณะอย่างนี้เรียกเป็นพลังงาน
นิวเคลียร์ฟิว ชั ่น เป็นพลัง มหาศาลอีกเช่นกั น --จริ ง ๆ นิ ว เคลี ย ร์ ฟ ิ ว ชั น่ โดยตั ว มั น เองมั น ก็ ม า
รวมตัวอยู่แล้ว ส่วนฟิกซ์ชั่นมันก็กระจายไปเป็น
ไอโซโทป ไปเป็นอินฟินิตี้ ไปของมันไปอยู่แล้ว
มั น เป็ น ธรรมชาติ ข องมั น อยู ่ แ ล้ ว เท่ า นั ้น เอง
ซึง่ ไอน์สไตน์ไม่สามารถที่จะควบคุมได้ แต่ของ
พระพุทธเจ้านั้น... ถ้าจะว่าจริง ๆ มันก็มีเศษธุลี
เหมือนกัน เศษธุลีที่เก็บไม่ได้ของพระพุทธเจ้าก็มี
มันเป็นเออเร่อร์สุดท้ายก็มีบ้าง แต่ก็เก็บได้ มีวิธีเก็บ

ท�าไม มหาตมา คานธี เป็นพระโพธิสัตว์

ถาม : แล้วอย่างคานธีน้มี จี ดุ ส�าคัญอะไรครับที่
พ่อท่านรู้สึกว่าจุดนี้เป็นจุดตัดสินว่าเป็นพระโพธิสัตว์
พ่อท่าน : จุดตัดสินที่สา� คัญก็คอื ช่วยเหลือโลก
โดยไม่เห็นแก่ตัว โดยไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อย
เป็นที่รู้กันทั่วโลกจนเป็นสามัญและชัดเจน แต่
ที นี ้ใ ครจะจริ ง ใจ ! ไอ้ ค วาม “จริ ง ใจ” นี ่แ หละ
เป็ น ความจริ ง ของแต่ ล ะคน ๑. ความจริ ง ใจ
๒. สมรรถนะ ๓. ฐานะทางโลก ซึ่งจะซับซ้อน
ถาม : อย่างคานธี แม้คนอังกฤษก็ไม่ได้ถือว่า
เป็นศัตรู ทัง้ ทีค่ นอังกฤษท�าร้ายคนอินเดียและ
ประเทศอิ น เดี ย แต่ ค านธี พ ยายามจะช่ ว ยคน
อังกฤษ และประเทศอังกฤษในยามมีสงครามอยู่
หลายครั้ง
พ่อท่าน : ปัญญาชนมันจะรู้ว่าอันนี้อย่าไป
ท�าลาย อย่าไปแตะต้องคานธี อันนี้มนั บาป มันไม่ดี
เขารู้ เราก็อยู่ได้ด้วยอันนี้ เพราะมีปัญญาชน
ค�้าจุน ถ้าไม่มีปัญญาชนเราก็แหลกไปแล้ว เพราะ
ปัญญาชนเขามีอ�านาจในสังคมก็คานไว้ได้ เราก็
อยู่ได้ ถ้าสังคมมันเลวยิ่งกว่านี้จนปัญญาชนไม่รู้
เราอยู่ไม่ได้หรอก ต้องหนีลูกเดียว
ลองมาดูปณิธานชีวิตของแต่ละท่านกันดูบ้าง
ว่าแต่ละท่านคิดถึงเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างไร ?
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“....ข้าพเจ้าหมัน่ เตือนตนเองนับร้อย ๆ ครัง้
ทุกวันให้ระลึกว่า ชีวิตของตนเองทั้งร่างกาย
และจิ ต ใจต้ อ งพึ ่ง พาผลงานของเพื ่อ นมนุ ษ ย์
ทั้งคนที่ยังมีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้ว ข้าพเจ้า
จึงพยายามอย่างสุดก�าลังเพือ่ จะได้ทา� ประโยชน์
ตอบแทนในสิ่งที่ข้าพเจ้าเคยได้รับมาแล้ว และ
ก�าลังได้รับอยู่” (ปณิธานของไอน์สไตน์)
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“กิจกรรมทุกชนิดที่ข้าพเจ้ากระท�า ไม่ว่าจะ
เป็นในด้านสังคม การเมือง มนุษยธรรม หรือศีลธรรมก็ตาม ล้วนแต่มีเป้าหมายที่จะได้ประสพพบ
พระพักตร์กับ พระผูเ้ ป็นเจ้า อันได้แก่ “สัจธรรม”
ทั้งสิ้น และโดยเหตุที่ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระผู้เป็น
เจ้ า ประทั บ อยู่ ก ับ ผู ้ ที ่ย ากไร้ ม ากกว่ า ผู ้ มั ่ง คั ่ง
และสู ง ศัก ดิ ์ ข้ า พเจ้ า จึ ง พยายามมี ชี ว ิต อยู ่ กั บ
ผู้ยากไร้และต�า่ ต้อย ข้าพเจ้าเชื่อว่า ข้าพเจ้า
จะเข้าถึงเขาเหล่านี้ได้ดีที่สุดด้วยการรับใช้พวก
เขา “...ข้าพเจ้ามองไม่เห็นว่า การบูชากราบไหว้
พระผู ้ เ ป็ น เจ้ า ด้ ว ยวิ ธีใ ดจะดี ไ ปกว่ า ด้ ว ยวิ ธี
ท�างานเพือ่ ผู้ยากไร้ และปฏิบัติตนให้เหมือน
ผู้ยากไร้ทั้งหลาย)” (ปณิธานของคานธี)
“....อาตมาจะท�างานศาสนาไปเท่าที่... มีฤทธิ์
มีแรง ไม่ย่อหย่อน-ไม่ท้อแท้ แม้จะเจออุปสรรค
มากมาย และเป็นงานหนักหนาสาหัส กว่าการ
หาเงิ น หาชื ่อ เสี ย งใส่ ต นแบบโลกย์ ๆ หลาย
เท่า อาตมาก็ดูใจตนเองตลอดว่า “ตลอดชีวิต
นี้จะท้อแท้ไหม? ที่ท�างานไม่ได้เงิน-ไม่ได้ยศ-ไม่
ได้สรรเสริญ” ซ�้ามิหน�าได้แต่คนว่าร้าย นินทา
อย่างทีเ่ ป็นอยู่ในทุกวันนี้ ซึง่ ต่างจากเมือ่ ครัง้ เป็น
“นายรัก รักพงษ์” คนละขัว้ เลยนะ เป็นนายรักมีคน
นิยม-เป็นดารา-หาเงินได้มาก เป็นนักแต่งเพลง-มี
คนชมชื่น เป็นนักประพันธ์-นามปากกามากมาย
เป็นนักแสดงหรูหราฟู่ฟ่าในวงการธุรกิจบันเทิง
รูจ้ กั กันทั่วบ้านทัว่ เมือง คนไม่ชงั -ไม่ตา้ น คนชมชอบ
มากมายตามประสาโลกีย์
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แต่ทาง “โลกุตระ” นี้ ต้องพาคนมาสละ
ลาภ-ยศ-สรรเสริญ-โลกียสุข มันยากยิ่งกว่า
หลายเท่านัก ทั้งการท�างาน ทั้งทิศทางของการ
ด�าเนินชีวิต ทั้งการอดทนต่อสู้ แต่ใจที่สูงส่ง
นั้น สุขสงบอย่างเทียบกันไม่ได้......” (ปณิธาน
ของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์)
บทสรุป อัตลักษณ์ของศาสนาพุทธทีม่ ีความ
พิเศษและความวิเศษไม่เหมือนใคร ๆ นั่นก็คอื ความ
เป็นโลกุตระที่อยู่เหนือโลกียะทั้งปวง ทั้งยังเป็น
อเทวนิยมที่เน้นความดับภพจบชาติ ไม่ได้ปรารถนา
เป็นเทวดาชั้นไหน ๆ และเป็นอนัตตาไร้ตัวตนที่
จะไปยึดมั่นถือมั่นอีกต่อไป แต่ค�าสอนและการ
กระท�าของธรรมกายทุกวันนี้ ล้วนแต่เป็นเรื่อง
โลกียะเป็นคราบ (รวย ๆ ๆ ๆ ) เทวนิยมชนิด
สร้างภพหลงชาติ เอาสวรรค์วิมานมามอมเมา
เพือ่ หาเงินทองจากผู้คนจนพากันหมดเนื้อหมดตัว
และเป็ น อั ต ตาเต็ ม บ้ อ ง! แม้ นิ พ พานก็ ยั ง เป็ น
อัตตา พระพุทธเจ้าปรินพิ พานไปแล้วก็ยงั ต้องกลับ
มาฉันอาหารอีก ใครได้มาร่วมท�าบุญถวายข้าวให้
กับพระพุทธเจ้าทุกวันอาทิตย์ตน้ เดือนโดยผ่านธัมมชโย
จะได้บุญมากมายมหาศาลเป็นอเนกอนันต์ชาติ
ด้วยหลัก วินิจฉัย “โลกุตระ-อเทวนิยม และอนัตตา” สาธุชนก็คงจะพอตัดสินได้เองว่า
อะไรเป็นโพธิสัตว์จริงหรือเป็นโพธิสัตว์เก๊!?

บริสุทธิ์ชนะทุกสิ่ง
เผยความจริงเท่าที่มี
ซื่อสัตย์สู้ด้วยความดี
ชีวิตนี้พลีเพื่อธรรม.
c

บริสุทธิ์ชนะทุก(นิโสิครธมิ่ง คชาดก)
ใน นครราชคฤห์ของแคว้นมคธ มีธิดา

สาวคนหนึ่งของเศรษฐีผู้มีทรัพย์มาก นางเป็น
ผู้ มี จิ ต ศรั ท ธาแรงกล้ า ในพระพุ ท ธศาสนา ไม่
ยินดีในชีวิตครองเรือน ปรารถนาที่จะออกบวช
จึงได้กล่าวขออนุญาตกับบิดามารดา
“ข้าแต่คุณพ่อและคุณแม่ จิตใจของลูกไม่
รักการมีชวี ติ อยูอ่ ย่างฆราวาส ต้องการออกบวช
ประพฤติพรหมจรรย์ ในศาสนาของพระพุทธองค์ ซึ่งเป็นทางน�าออกจากทุกข์ทงั้ ปวง ขอท่าน
ทั้งสองกรุณาให้ลูกได้บวชด้วยเถิด”
ฟังแล้วก็ตกใจ ทั้งบิดามารดารีบกล่าวทันที

“เจ้าพูดอะไรกัน ตระกูลของเรานี้มีทรัพย์
สมบัติตั้งมากมาย แล้วเจ้าก็เป็นลูกสาวเพียงคน
เดียวของพวกเรา เจ้าไม่สมควรออกบวช”
แม้นางจะอ้อนวอนอยู่บ่อยๆ แต่ก็ถูกปฏิเสธ
ทุกครั้งไป เมื่อหมดหวังนางจึงได้แต่คิดเอาไว้ว่า
“ช่างเถิด หากเราต้องแต่งงานไปอยู่ใน
ตระกูลสามี เราก็จะท�าให้สามีโปรดปราน แล้ว
จะขอเขาบวช”
ไม่นานนักนางก็แต่งงานกับ บุตรเศรษฐีคน
หนึ่ง ต้องไปอยู่ในตระกูลของสามี ได้ประพฤติ
ตั ว เป็ น ผู ้ มี ศี ล มี กั ล ยาณธรรม(ธรรมอั น ดี ง าม)
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
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ร่วมครองเหย้าเรือนอยู่กับสามี ปฏิบัติหน้าที่ของ
ภรรยาเป็นอย่างดี
อยู่มาวันหนึ่ง มีงานนักขัตฤกษ์ในพระนคร
ผู้คนพากันไปเที่ยวเล่นในงาน ทั่วพระนครประดับ
ตกแต่งสวยงามราวกับแดนสวรรค์ แต่แม้งาน
จะยิง่ ใหญ่สักเพียงใด นางไปเที่ยวกับสามีก็มิได้
ลูบไล้ของหอม ไม่ตกแต่งเครื่องประดับมีคา่ ใดๆ
ไปในสภาพปกติธรรมดา ที่เรียบๆ ง่ายๆ สมถะ
อย่างนั้นเอง เป็นเหตุให้สามีของนางอดสงสัย
ไม่ได้ ต้องเอ่ยถามขึ้นว่า
“พี่เห็นใครๆเขาสนุกสนาน แต่งตัวสวยสด
งดงามประชันกัน ก็แล้วเพราะอะไรกันเล่า เธอ
ถึงไม่แต่งกายให้สวย ไม่ใช้ของหอม ไม่ใส่เครื่อง
ประดับ ทั้งๆที่เราก็มีทรัพย์เป็นอันมาก”
นางเห็นเป็นโอกาสดี เวลาที่รอคอยมาถึงแล้ว
จึงบอกความจริงออกไป
“ก็เพราะน้องเห็นว่า ไม่มปี ระโยชน์ใดๆ เลย
ทีจ่ ะไปประดับตกแต่งร่างกาย อันเต็มไปด้วย
ของน่ารังเกียจ เพราะกายนี้เทวดาหรือพรหม
มิได้สร้างให้ ไม่ใช่ส�าเร็จด้วยทองหรือแก้วมณี ไม่
ได้เกิดมาจากกองดอกไม้หอม แต่เต็มไปด้วยคูถ
(อุจจาระ)สกปรก มิใช่เต็มไปด้วยโอสถทิพย์(ยา
วิเศษ)แต่อย่างใดเลย
ที่แท้จริงแล้ว ร่างกายนี้เกิดอยู่ในของเหม็น
หมักหมม มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิด ต้องขัดสีและ
นวดฟั้นเป็นนิจ มีการแตก ท�าลายกระจัดกระจาย
รกป่ า ช้ า เป็ น ธรรมดา อัน ตั ณ หา(ความดิ ้น รน
ปรารถนา)ยึดจับให้เป็นเหตุแห่งความโศก เป็นที่ต้งั
แห่งความร�า่ ไร เป็นที่อยูอ่ าศัยของโรคทั้งปวง เป็น
ที่รองรับทุกข์โทษภัยทั้งหลาย มีของเสียภายในไหล
ออกมาภายนอกเสมอ เป็นที่อาศัยของหมู่หนอน
หลายตระกูล จะไปสู่ป่าช้ามีความตายเป็นที่สุด
ร่างกายที่ผู้คนพากันเห็นว่างามนี้ ประกอบ
ด้วยกระดูกและเอ็น ฉาบทาด้วยหนังและเนื้อ เป็น
ร่างกายที่ถูกผิวหนังปกปิดไว้ ไม่ให้เห็นตามความ
เป็นจริง ว่าเต็มไปด้วยล�าไส้ใหญ่ ตับ หัวใจ ปอด
ไต ม้าม น�้ามูก น�้าลาย เหงื่อ มันข้น เลือด ไขข้อ
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ดี และมันเหลว
เมื่อเป็นเช่นนั้น ของไม่สะอาดย่อมไหลออก
จากช่องทั้ง ๙ ของร่างกายนี้ทุกเมื่อ คือ ขี้ตาไหล
ออกจากตา ขี้หูไหลออกจากหู น�้ามูกไหลออกจาก
จมูก บางคราวก็ออกทางปาก ดีกบั เสมหะย่อมไหล
ออกจากกายเป็นหยดเหงื่อ แม้ศีรษะของกายนี้ก็
เป็นโพรงเต็มด้วยมันสมอง ซึง่ คนพาลถูกอวิชชา
ห่อหุ้มแล้ว มักส�าคัญกายนี้ว่า เป็นของสวยงาม
โดยที่แท้กายนี้มีโทษอนันต์ เปรียบเสมอ
ด้วยต้นไม้พิษ เป็นที่อยู่ของสรรพโรคอันล้วน
เป็ น กองทุ ก ข์ ถ้ า หากกลั บ เอาภายในของ
ร่างกายนี้ออกข้างนอก ก็จะต้องถือท่อนไม้คอย
ไล่กาและสุนัขเป็นแน่
เพราะร่างกายนี้สกปรกมีกลิ่นเหม็น เป็นดัง
ซากศพ เปรียบเสมือนส้วม ผู้มีดวงตามักติเตียน
แต่คนโง่เขลามักหลงเพลิดเพลิน ในร่างกายอันมี
หนังสดปกปิดไว้ มีแผลใหญ่ ๙ ทวาร อันของไม่
สะอาดเน่าเหม็นไหลออกรอบด้าน
ก็ในเวลาใดที่ร่างกายนี้นอนตาย ขึ้นพองอืดมี
สีเขียวคล�้า ถูกทอดทิ้งไว้ในสุสาน ในเวลานั้นญาติ
ทั้งหลายย่อมไม่หว่ งอาลัย เหล่าสุนขั บ้านหรือสุนขั
จิ้งจอก ย่อมมาเคี้ยวกินกายนี้ แม้นกตะกรุม หนอน
กา แร้ง และสัตว์อื่นๆทั้งปวงย่อมมาเคี้ยวกิน
ผู ้ ใ ดมี ญ าณปั ญ ญา ได้ ฟ ั ง ค� า ตรั ส ของพระ
ผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แล้ว ย่อมรู้แจ้งกายนั้น ย่อม
เห็ น ตามเป็ น จริ ง ว่ า ร่ า งกายนี ้ฉั น ใด ร่ า งกาย
นั่นก็ฉันนั้น ร่างกายนั่นฉันใด ร่างกายนี้ก็ฉันนั้น
น้องรู้เข้าใจอย่างนี้ จึงคลายความเพลิดเพลิน
ในร่างกาย ทั้งภายในและภายนอกเสียแล้ว
จะประดั บ ประดาร่ า งนี ้ไ ปท� า ไม เพราะการ
ตกแต่งกายนี้ ย่อมเสมือนกับช่างจิตรกรตกแต่ง
ภายนอกหม้อ ซึ่งบรรจุเต็มด้วยอุจจาระฉะนั้น”
สามี ข องนางได้ ฟ ั ง ค� า พรรณนา อั น เป็ น
สัจธรรมเหล่านั้นแล้ว ให้รู้สึกอัศจรรย์ใจยิ่งนัก ถึง
กับโพล่งออกไปว่า
“อ้าว ! ก็เมื่อเธอได้เห็นโทษทั้งหลายของ
ร่างกายถึงเพียงนี้ ท�าไมจึงไม่ไปบวชเสียเล่า”

นางอดตื่นเต้นดีใจไม่ได้ รีบรับค�าทันใด
“หากพี่อนุญาตให้แล้ว น้องจะไปบวชในวันนี้
แหละ”
“ดีละ พี่จะให้เธอบวช”
แล้ ว จั ด การตระเตรี ย มบ� า เพ็ ญ มหาทาน
กระท�ามหาสักการะยิ่งใหญ่ พาภรรยาไปบวชใน
ส�านักของภิกษุณี ซึง่ ฝักใฝ่อยู่ในฝ่ายของพระ
เทวทัต นางจึงได้บวชสมดังความปรารถนาอันแรง
กล้านั้น
ครั ้น นางได้ บ รรพชาเป็ น ภิ ก ษุ ณี แ ล้ ว ก็
เคร่ ง ครั ด อยู ่ ใ นศีล และวินั ย ยิ น ดี พ อใจในเพศ
พรหมจรรย์ แต่อยู่ไปได้ไม่กี่เดือน ก็ปรากฏความ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย หลังมือและเท้าบวมขึ้น
ท้องก็ใหญ่ขึ้นดังหญิงมีครรภ์ บรรดาภิกษุณีทั้ง
หลายจึงถามไถ่
“นี ่อ ะไรกั น ท่ า นมี ค รรภ์ ห รื อ เป็ น ได้
อย่างไร”
ภิกษุณีนั้นก็ตกใจรีบปฏิเสธว่า
“ดิฉันเองก็ไม่รู้ แต่ศีลของดิฉันรักษาอยู่
อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ดี มิได้ไปละเมิดศีลใดๆ
เลย”
เกิดเหตุเป็นเช่นนี้ ภิกษุณีทั้งหลายจึงน�านาง
ภิกษุณีสาวนั้นไปหาพระเทวทัต เพื่อให้พิจารณา
ตัดสิน โดยบอกแก่พระเทวทัตว่า
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า แต่เดิมภิกษุณีรูปนี้เคย
แต่งงานอยู่กินกับบุตรเศรษฐี คงเพราะท�าให้สามี
โปรดปรานได้ยาก จึงได้มาบวช ก็บัดนี้เธอได้มี
ครรภ์เกิดขึ้น พวกเราทั้งหลายนั้นไม่รู้ว่า เธอได้
ตั้งครรภ์ในเวลาเป็นคฤหัสถ์อยู่ หรือมาตั้งครรภ์
ในเวลาที่ได้บวชแล้ว เหตุเป็นเช่นนีแ้ ล้ว จะกระท�า
อย่างไรดีเล่า พระคุณเจ้า”
พระเทวทัตนั้นฟังแล้วก็คิดว่า
“ค�าครหานินทาจะเกิดแก่เราแน่ หากผู้คน
พากันโพนทะนาไปว่า ภิกษุณีของพวกพระเทวทัต
นั้นตั้งครรภ์ พระเทวทัตก็เอาแต่ท�าเพิกเฉยเสีย
ไม่ตัดสินความอะไรเลย ดังนั้นเห็นทีเราจะต้องให้
ภิกษุณีรูปนี้สึกไป จึงจะเหมาะควร”

เพราะความกลัวเสื่อมลาภและสรรเสริญ ไร้
ความเมตตาเอ็นดู และขาดความอดทนในการ
ไต่สวน พระเทวทัตจึงไม่พิจารณาให้ดี ตัดสินคดี
โดยง่ายอย่างรวดเร็วทันทีว่า
“พวกท่านจงให้ภิกษุณีลามกนั้นสึกไปเสีย
เถอะ”
เหล่าภิกษุณีทั้งหลายจึงน�าค�าตัดสินของพระ
เทวทัต ไปบอกแก่ภิกษุณีนั้น เมื่อรู้ค�าตัดสินแล้ว
ภิกษุณีสาวก็ไม่ยินยอมเป็นอย่างยิ่ง ได้กล่าวด้วย
การร้องขอความเป็นธรรม
“แม่เจ้าภิกษุณที ้งั หลาย ดิฉนั บวชอยูใ่ นศาสนา
ของพระผูม้ พี ระภาคเจ้า มิใช่บวชอยูใ่ นศาสนาของ
พระเทวทัต และพระเทวทัตเถระก็มิใช่พระผู้มีพระภาคเจ้า อันเป็นบุคคลผู้เลิศในโลก อีกทั้งการ
บวชนี้ดฉิ นั ก็ได้มาโดยยากล�าบาก ท่านทั้งหลาย
โปรดอย่าท�าให้การบรรพชานี้ ต้องอันตรธาน
หายสู ญ เลย ไปด้ ว ยกั น เถิ ด จงพาดิ ฉั น ไปสู ่
พระเชตวัน ให้เข้าเฝ้าต่อพระศาสดา”
ภิกษุณีทั้งหลายก็เห็นใจ จึงพาภิกษุณีสาวนั้น
สนัมบุ่งสนุ
ไป ออกจากกรุงราชคฤห์
สู่กนรุง“เราคิ
สาวัตถีดอะไร”
สิ้นระยะ
กลุ
ม
่
จิ
ต
อาสาแพทย์
ว
ทางไกลถึง ๔๕ โยชน์(๑ โยชน์ = ๑๖ กม.)ิถีธจึรรม
งถึง
พระเชตวันมหาวิหาร แล้วได้กราบทูลเรื่องทั้งหมด
ให้พระศาสดาทรงทราบ
นิจฉัยในพระทัยว่า
ตัวพระศาสดาทรงวิ
ชี“ภิ้วกัดษุณีนี้ตั้งครรภ์
มาในเวลาเป็นคฤหัสถ์
การศึ
ก
ษาที
ผ
่
ด
ิ
พลาดก็
แน่แท้ แต่แม้จะเป็นเช่นนัค้นือจริง หากพวกเดียรถีย์
รูข้ สัา่ งวเข้
า ก็อจดร้
ะได้อโนมากขึ
อกาสกล่้นาวหาว่า พระสมณโคดม
คมเดื
ชิ•งดร.ใจเพชร
เอาภิกษุณกล้ีทาีพ่ จนระเทวทั
(หมอเขียตว)ทิง้ แล้ว น�าไปอยู่ด้วย
เป็น18บริเมษายน
วาร 2559
เพราะฉะนั้นเพื่อตัดปัญหาในถ้อยค�า
เหล่านี้ จึงควรให้มีการวินิจฉัยคดีนี้ ในท่ามกลาง
พุทธบริษัททั้งหลาย จึงจะเป็นการอันควร”
ดังนั้นในเช้าวันรุ่งขึ้น พระพุทธองค์จึงให้
ทูลเชิญพระเจ้าปเสนทิโกศล ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ท่านจูฬอนาถบิณฑิกเศรษฐี นางวิสาขา
มหาอุบาสิกา และตระกูลใหญ่ที่มีชื่อเสียงต่างๆ
มา ได้ประชุมพร้อมเพรียงกันในเย็นวันนัน้ เอง แล้ว
ตรัสเรียกพระอุบาลีเถระ
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
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“เธอจงไปช�าระคดีของภิกษุณีสาวนี้ ให้ขาว
สะอาดบริสุทธิบ์ ริบูรณ์ โดยไม่มีใครจะน�ามาติติง
ว่ากล่าวได้ในภายหลัง ต่อหน้าผู้คนทั้งหลายใน
ท่ามกลางพุทธบริษัททั้ง ๔ นี้เถิด”
พระอุบาลีเถระจึงไปยังท่ามกลางบริษัทนั้น
นั่งบนอาสนะที่เขาจัดไว้ให้ แล้วกล่าวเปิดการ
พิจารณาคดี
“ดูก่อนท่านทั้งหลาย อาตมาจะให้นางวิสาขา
นี้ซงึ่ เป็นหญิงด้วยกัน ไปตรวจดูภิกษุณีสาวให้ได้รู้
ถ่องแท้ว่า ตั้งครรภ์มาแล้วกี่เดือน บวชในเดือนใด
วันใด จึงจะสามารถรู้ได้ว่า ตั้งครรภ์มาก่อนบวช
หรือภายหลังที่บวชแล้ว”
นางวิสาขาก็รับค�า ได้ให้ท�าม่านล้อมไว้ แล้ว
ตรวจดูมือ เท้า สะดือ และท้องของภิกษุณีสาว
รูปนั้นอย่างละเอียด จนสามารถค�านวณรู้เดือน
และวันทีต่ ้งั ครรภ์ได้แล้ว จึงน�ามาบอกแก่พระเถระ
และคนทั้งหลายให้ทราบว่า
“ภิกษุณีนี้เป็นผู้บริสุทธิ์ มิได้ประพฤติลามก
ในศาสนานี้เลย เพราะได้นับตามวันเวลาดู นาง
ตั้งครรภ์แล้วตั้งแต่อยูใ่ นเพศคฤหัสถ์ เพียงแต่วา่
ทั้งนางและสามีมิได้รู้มาก่อนเท่านั้นเอง”
เมื่อเหตุการณ์ทั้งหมดเปิดเผยเป็นที่แน่ชัด
แล้ว ภิกษุณีสาวนั้นจึงได้บวชอยูต่ อ่ ไปในพระพุทธศาสนา แล้วได้มาอาศัยอยู่กับภิกษุณีฝ่ายพระ
ศาสดา จนกระทั่งครรภ์แก่ได้คลอดทารกชาย
คนหนึ่งออกมา
“อุแว้...อุแว้....”
เสียงร้องของทารกดังลอดออกมาจากส�านัก
ของภิกษุณี พอดีกับพระเจ้าปเสนทิโกศลเสด็จ
ผ่านมา จึงตรัสถามกับอ�ามาตย์ทั้งหลาย อ�ามาตย์
ผู้รู้เหตุนั้นจึงกราบทูลให้ทราบว่า
“ภิกษุณสี าวผู้มีครรภ์นัน้ คงคลอดบุตรแล้ว
นั ่น ก็ค ือ เสี ย งร้ อ งของบุ ต รภิ ก ษุ ณี ส าวนั ่น เอง
พระเจ้าข้า”
พระราชาทรงทราบเรื่องแล้ว ทรงคิดสักครู่ก็
รับสั่งว่า
“ขึน้ ชื ่อ ว่ า การดู แ ลปรนนิ บั ติ ท ารกน้ อ ย
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เป็นเครื่องกังวลแก่ภิกษุณีทั้งหลาย ฉะนั้นเรา
นี้น่าจะเป็นผู้เลี้ยงดูทารกน้อยนั้นเสียเอง จะ
เป็นการดีกว่า”
จึงทรงให้มอบทารกนั้นแก่พระองค์ ทรงเลี้ยงดู
ให้เติบโต เช่นเดียวกับกุมารทั้งหลายในพระราชวัง
แล้วทรงตั้งชื่อให้ว่า กัสสปะ ครั้นเป็นเด็กโตพอ
สมควร ทรงให้บวชในพุทธศาสนา แต่เพราะมีชื่อ
ซ�้ากันกับภิกษุอื่น ใครๆ เห็นเป็นเด็กอยู่ จึงเรียก
หากันว่า กุมารกัสสปะ จึงได้ใช้ชื่อนี้ไปตลอดแม้
อายุมากก็ตาม ในที่สุดได้บรรลุเป็นพระอรหันต์
ซึง่ พระศาสดาทรงยกย่องท่านว่า เป็นเอตทัคคะ
(ผู้ยอดเยี่ยม) ในทางแสดงธรรมอันวิจิตร
ส่วนภิกษุณผี เู้ ป็นมารดาของพระกุมารกัสสปะ
ก็ได้เห็นแจ้งบรรลุธรรม เป็นพระอรหันต์ในทีส่ ุด
เช่นกัน
เรื่องราวเหล่านี้ ได้เป็นที่เล่าขานกันในหมู่
ภิกษุท้งั หลาย กระทั่งเย็นวันหนึ่งในธรรมสภา ภิกษุ
ทั้งหลายสนทนาธรรมกัน
“ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย พระเทวทัตนั้น
ได้กระท�าให้บคุ คลทั้งสองคือ พระกุมารกัสสปเถระ
และภิกษุณีเถรีนั้นให้พินาศไป ด้วยความไม่รู้ขาด
ปัญญา ขาดความอดทน และขาดความเมตตา แต่
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระธรรมราชา ได้
อนุเคราะห์แก่พระเถระและพระเถรีนั้น ด้วยพระ
เมตตาเอ็นดู ทรงมีพระขันติ(ความอดทน) ทรงมี
พระปัญญาวินิจฉัยคดีอย่างเที่ยงธรรม”
ขณะนั้นเองพระศาสดาเสด็จมาพอดี ทรง
ทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้ว จึงตรัส
ว่า
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตได้มีเมตตา
ช่วยเหลือ เป็นที่พ่งึ แก่ทา่ นทั้งสองในบัดนี้เท่านั้น
ก็หาไม่ แม้ในกาลก่อนโน้น เราก็ได้กระท�ามา
แล้วเช่นกัน”
ภิกษุทั้งหลายจึงทูลอ้อนวอนให้ทรงเล่าให้ฟัง
พระผูม้ พี ระภาคเจ้าก็ได้ทรงแสดงเหตุน้นั ให้ปรากฏ
ขึ้น
............................................

ในอดีตกาล เมื่อพระเจ้าพรหมทัตครอง

ราชสมบัติ อยู่ในนครพาราณสี ทรงขวนขวาย
ในการล่าสัตว์ โปรดปรานการฆ่าเนื้อ(สัตว์ป่า
ประเภทกวาง)มากที่สุด หากวันใดไม่มเี นื้อกวาง
แล้ว จะไม่เสวยพระกระยาหารอื่นเลย
แต่ก็เพราะเหตุทรงเข้าป่าล่าสัตว์บ่อยๆนีเ้ อง
ทรงกระท�าให้ชาวบ้านในนิคมและชนบทเดือดร้อน
ไปทั่ว ทั้งขาดผู้คนช่วยเหลือการงาน ทั้งขาดงาน
ที่เคยกระท�าอยู่เป็นปกติด้วย ดังนั้น ประชาชน
ทั้งหลายจึงรวมตัวกันปรึกษาหาทางแก้ไข
“พวกเราท�าอย่างนี้ดีไหม ในการแก้ปัญหา
นี้ ให้พวกเราทั้งหมดช่วยกันปลูกพืชผัก ที่เป็น
เหยือ่ ของพวกเนื้อไว้ในพระราชอุทยาน แล้วท�า
รั้วมีประตูเปิดปิด ขังสัตว์พวกนี้ไว้ให้แก่พระราชา
พระองค์จะได้ไม่ต้องเสด็จไปล่าเนื้อในที่ต่างๆ”
ทุกๆ คนก็เห็นด้วยตามนั้น จึงลงมือช่วยกัน
กระท�าทันที ครั้นมีพืชผักเรียบร้อยแล้ว จัดเตรียม
น�้าดื่มไว้พร้อม อีกทั้งรั้วและประตูก็เสร็จสรรพ
ต่างก็พากันถือบ่วงและอาวุธนานาชนิด มุ่งสู่ป่า
ที่พวกเนื้อทั้งหลายอาศัยอยู่ เพื่อจะไล่ต้อนและ
จับมายังพระราชอุทยาน
ในป่านั้นเอง มีพวกเนื้ออาศัยอยูส่ องฝูงใหญ่ๆ
ฝูงละประมาณ ๕๐๐ ตัว ฝูงแรกมีพญาเนื้อชื่อว่า
นิโครธ เป็นจ่าฝูง มีตวั สีด่งั ทองค�า นัยน์ตาทั้งสอง
สุกใสงามดั่งลูกแก้วมณีกลม เขาทั้งคู่ราวกับแท่ง
เงิน ใบหน้าสดใสดั่งผ้าสักหลาดสีแดง ปลายเท้า
หน้าและเท้าหลังดั่งตกแต่งด้วยรสน�้าครั่ง ขนหาง
เป็นเช่นขนจามรี (เนื้อทรายชนิดหนึ่ง) ร่างกายสูง
ใหญ่เท่าลูกม้าทีเดียว ส่วนฝูงที่สองมีพญาเนื้อชื่อ
ว่า สาขะ เป็นจ่าฝูง ซึ่งก็มีรูปร่างและสีกายเป็น
ดุจสีทองค�าเช่นกัน
เมื่อประชาชนทั้งหลายพบเห็นฝูงเนื้อทั้งสอง
แล้ว ก็ส่งเสียงร้องดังๆ ใช้อาวุธตีต้นไม้ เขย่าพุ่ม
ไม้ ฟาดพื้นดิน ไล่หมู่เนื้อให้ออกจากที่รกชัฏ โอบ
ล้อมไล่ต้อนเนื้อทั้งหมด ให้บ่ายหน้าหนีเข้าสู่พระราชอุทยาน แล้วรีบปิดประตูขังไว้ภายใน จากนั้น
จึงไปเข้าเฝ้าพระเจ้าพรหมทัต แล้วพากันกราบทูล

“ข้าแต่สมมุติเทพ ทุกครั้งที่พระองค์เสด็จไป
ทรงล่าเนื้อเป็นประจ�านั้น ทรงท�าให้การงานของ
พวกข้าพระองค์ท้งั หลาย ได้รบั ความเสียหาย พวก
ข้าพระองค์จึงได้ไปต้อนเหล่าเนื้อมาจากป่า เอา
ไปไว้เต็มพระราชอุทยานของพระองค์แล้ว ฉะนั้น
ตั้งแต่นี้ไป พระองค์จะทรงมีเนื้อของสัตว์เหล่านี้
ไว้เสวยทุกวัน โดยมิต้องเสด็จไปทรงล่าเนื้อด้วย
พระองค์เองบ่อยๆแล้ว พระเจ้าข้า”
พระราชาก็ทรงรับค�า แล้วเสด็จไปพระราชอุทยานทันที ทอดพระเนตรดูเนื้อทั้งหลาย ครั้น
ทรงแลเห็นพญาเนื้อสีทองทั้งสองตัว ก็ทรงนึก
ชื่นชอบพอพระทัยยิ่งนัก ได้รับสั่งพระราชทาน
อภัย(ให้ความปลอดภัย)เอาไว้ ไม่ให้ใครฆ่าพญา
เนื้อทั้งสองเด็ดขาด
นั บ แต่ ว ัน นั ้น มา บางคราวพระเจ้ า พรหม
ทัตก็ทรงไปฆ่าเนื้อตัวหนึ่งเอง แล้วน�ากลับมาให้
พ่อครัว ท�าเป็นอาหาร แต่บางคราวก็รับสัง่ ให้
พ่อครัวไปฆ่ามา ทุกวันเป็นอยูอ่ ย่างนี้ประจ�า ท�าให้
บรรดาเนือ้ ทั้งหลายพากันหวาดผวา กลัวต่อความ
ตายที่คุกคามอยู่เสมอ เที่ยววิง่ พล่านแตกตื่นหนี
อยู่ในพระราชอุทยาน ถูกธนูยิงให้บาดเจ็บล�าบาก
บ้าง ป่วยไข้ไปบ้าง อยูอ่ ย่างทุกข์ทรมานวิตกกังวล
ตลอดเวลา
เหตุดังนี้พญาเนื้อนิโครธจึงหาทางแก้ปัญหา
โดยเรียกพญาเนื้อสาขะมาปรึกษาว่า
“ดูก่อนสหาย เนื้อเป็นอันมากพากันบาดเจ็บ
ล้มตายไปทุกวัน ที่เหลืออยูก่ ต็ อ้ งรอความตายถ่าย
เดียวเท่านั้น แต่แทนที่จะต้องหวาดผวาทั้งหมด
ทุกๆ ตัว นับแต่นี้ไปไม่ต้องให้ผู้ฆ่า มาตามล่าไล่ยิง
พวกเราด้วยลูกศรอีกแล้ว เรามาก�าหนดเนื้อซึ่ง
จะต้องถูกฆ่ากันเถิด วันนี้จะเป็นเนื้อในฝูงของ
เรา พรุ่งนี้จะเป็นเนื้อในฝูงของท่าน สลับกันไป
เยี่ยงนี้ทุกวัน และเนื้อตัวที่จะต้องถูกฆ่า ก็จงไป
นอนรอความตายไว้เลย ท�าอย่างนี้เนื้อทั้งหลาย
จะได้ไม่ต้องบาดเจ็บ ไม่ต้องอกสั่นขวัญเสียกัน
ไปทั้งหมด ท่านว่าจะดีไหม”
พญาเนื้อสาขะก็เห็นดีด้วย จึงรับค�า ดังนั้น
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เนื้อตัวใดที่ถึงเวลาก�าหนดของตน ก็จะไปนอนรอ
ความตายอยู่ เมื่อพ่อครัวมาถึง ก็จะจับเอาเนื้อ
ตัวนั้นไปฆ่า ท�าเป็นอาหารถวายพระราชา
อยู่มาวันหนึ่ง ถึงคราวก�าหนดของแม่เนื้อ
มีครรภ์ตัวหนึ่ง ซึง่ อยู่ในฝูงของพญาเนื้อสาขะ
แม่เนื้อได้เข้าไปหาพญาเนื้อสาขะ แล้ววิงวอน
ขอร้องด้วยความบริสุทธิ์ใจว่า
“ท่านผู้เป็นใหญ่ ข้าพเจ้ามีครรภ์แก่ ใคร่
ขอความกรุณาให้คลอดลูกก่อน แล้วจะไปตาม
ก�าหนดนั้น ตอนนี้ทา่ นให้เนื้อตัวอื่นข้ามก�าหนดของ
ข้าพเจ้าไปก่อนเถิด”
พญาเนื้อสาขะจ้องดูแม่เนื้อนั้น แล้วกล่าวด้วย
อาการไม่เชื่อถือว่า
“เราไม่อาจเลื่อนก�าหนดของเจ้า แล้วให้
เนื้อตัวอื่นๆมาแทนได้ เพราะมีแต่เจ้าเท่านั้นที่
จะรู้ว่า เจ้ามีลูก ใครอื่นจะไปรู้ได้เล่า ฉะนั้นเจ้า
จงไปตามก�าหนดเถอะ”
เมื่อหมดที่พ่งึ จากพญาเนื้อสาขะ แม่เนื้อนั้นจึง
ไปขอความช่วยเหลือจากพญาเนื้อนิโครธ บอกเล่า
ความจริงทั้งหมดให้รับรู้ พญาเนื้อนิโครธฟังแล้วก็
เกิดจิตเมตตาสงสาร คิดในใจว่า
“เหล่าเนื้อและสัตว์อนื่ ในป่าทั้งหมด ย่อมมี
ชีวิตเป็นอยู่ด้วยตนเอง แต่ผู้รู้ผู้สงบทั้งหลายย่อม
ยินดีเกือ้ กูลประโยชน์แก่สัตว์ ย่อมท�าผู้อนื่ ให้พ้น
ทุกข์ไปได้ แม้ตอ้ งสละทรัพย์ อวัยวะ หรือชีวติ เรา
นี้ก็เป็นผูม้ คี วามสามารถที่จะช่วยชีวิตอืน่ ได้เป็นอัน
มาก ก็ร่างกายอันไร้สาระนี้ จะท�าให้เราได้ลาภ
อันคือกุศล(ความดี)ที่ยั่งยืนสืบไปแน่”
คิดดังนี้แล้วก็บอกกับแม่เนื้อนั้น
“เจ้าจงไปเถิด เราจะท�าให้กา� หนดของเจ้าข้ามไป”
พอถึงเวลาก�าหนด พญาเนื้อนิโครธนั้นเอง
ได้ไปนอนรอความตายที่แดนประหารนั้น เมื่อ
พ่อครัวมาถึง แลเห็นเป็นพญาเนื้อสีทองนอนรออยู่
ก็สงสัยยิ่งนักเกิดความคิดขึ้นว่า
“ครัง้ นี้พญาเนือ้ สีทองผูไ้ ด้รบั พระราชทานอภัย
มานอนรอให้เราจับไปประหารเสียเอง จะต้องมี
เหตุส�าคัญใดขึ้นเป็นแน่แล้วหนอ”
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จึงไม่กล้าแตะต้องพญาเนื้อทองนั้น รีบกลับไป
กราบทูลแด่พระเจ้าพรหมทัตเร็วพลัน พระราชา
ทรงทราบข่าวแล้วก็มิได้รอช้า ทรงรีบเสด็จมา
พระราชอุทยานทันใดนั้นเอง พอได้พบพญาเนื้อ
นิโครธนอนอยู่ ก็ตรงเข้าไปหา พร้อมกับทรงเอ่ย
ถามขึ้นด้วยความห่วงใย
“พญาเนื อ้ อั น เป็ น ที ร่ ั ก ของเรา ก็ เ ราได้ ใ ห้
อภัยทานแก่ทา่ นไว้แล้วมิใช่หรือ เหตุใดอีกเล่า ท่าน
จึงมานอนรอความตายอยู่ที่ตรงนี้”
พญาเนื ้อ นิ โ ครธแม้ น อนอยู ่ ก็ โ ค้ ง ศี ร ษะให้
แล้วกราบทูลตอบไป
“ข้าแต่มหาราช ได้มีแม่เนื้อครรภ์แก่ตัวหนึ่ง
มาเอ่ยปากว่า ขอให้คลอดลูกก่อนเถิด แล้วจะมา
ตายตามก�าหนดที่ตรงนี้ แต่ก�าหนดตายในวันนี้ขอ
ให้เป็นเนื้อตัวอื่นไปก่อน ข้าพระบาทก็สงสาร และ
ไม่อาจโยนความตายของเนื้อตัวหนึ่ง ไปให้แก่
เนื้อตัวอื่นต้องทุกข์ได้ จึงตัดสินใจมอบชีวิตของ
ตนแทนแม่เนื้อตัวนั้น มานอนรออยู่ ณ ที่นี้ ขอ
ให้พระองค์อย่าได้ทรงระแวงว่า มีเหตุอะไรๆอย่าง
อื่นเลย”
พระเจ้าพรหมทัตทรงสดับแล้ว ถึงกับทรงเกิด
ความรูส้ กึ ซาบซึ้งประทับพระทัยยิ่งนัก ได้ตรัสด้วย
อาการเคารพเลื่อมใสมากว่า
“พญาเนื ้อ ผู ้ สุ ด ประเสริ ฐ เอย แม้ แ ต่ ใ น
มวลหมู่มนุษย์ทั้งหลาย เราก็ยังไม่เคยพบเห็น
บุคคล ผูเ้ พียบพร้อมด้วยความเมตตาเอ็นดู และ
ความมีขันติเช่นกับท่านเลย เราจึงเลื่อมใสท่าน
เหลือเกิน เอาอย่างนี้เถิด ท่านจงลุกขึ้น เราให้
อภัยทานแก่ท่านและแม่เนื้อนั้นด้วย”
แต่พญาเนื้อนิโครธยังคงไม่ลุกขึ้นยืน กลับทูล
ถามพระราชาอีกว่า
“ข้ า แต่ พ ระจอมคน เมื ่อ ข้ า พระบาทและ
แม่เนือ้ ได้รับอภัยทานแล้ว ก็แล้วเนือ้ ทีเ่ หลือนอก
นั น้ ทั ง้ หมดในพระราชอุ ท ยานนี ้ จะทรงกระท� า
อย่างไรเล่า”
พระราชาทรงแลเห็นสายตาที่จับจ้องมองมา
ของพญาเนื้อ ก็ทรงรู้ถึงจิตใจและความปรารถนา

ของพญาเนื้อเป็นอย่างดี จึงทรงตัดพระทัยอยาก
เสวยเนื้อนั้นเสีย แล้วตรัสว่า
“เราก็ให้อภัยทานแก่เนื้อที่เหลืออยูท่ ้งั หมดด้วย”
พญาเนื้อสีทองยังคงทูลถามพระเจ้าพรหมทัต
ต่อไปอีกว่า
“แม้ เ นื ้อ ทั ้ง หลายในพระราชอุ ท ยานจะได้
อภัยทาน ก็แล้วเนือ้ ทัง้ หมดทีอ่ ยูใ่ นป่าเล่า พระองค์
จะทรงกระท�าอย่างไร”
“เราก็จะให้อภัยทานแก่เนื้อทั้งปวงในแว่น
แคว้นของเรานี้”
“เมื่อเนื้อทั้งหมดในแผ่นดินของพระองค์ได้รบั
อภัยทาน ก็แล้วสัตว์ ๔ เท้าทั้งปวงอีกเล่า จะทรง
กระท�าอย่างไร”
คราวนี ้พ ระราชาทรงมองดู พ ญาเนื ้อ สี ท อง
เขม็งนิ่ง พร้อมกับทรงตัดสินพระทัยเด็ดขาด ตรัส
ออกไปอย่างหนักแน่นว่า
“เราจะให้อภัยทานแก่บรรดาสัตว์ ๔ เท้า
ทั้งสิ้น”
“เมื่อสัตว์ ๔ เท้าได้รับพระราชทานอภัยแล้ว
หมู่นกสัตว์ปีกทั้งหลาย พระองค์จะทรงกระท�า
เช่นใดเล่า”
“แม้นกทัง้ หลายเราก็ยนิ ดีให้อภัยทานด้วย”
พญาเนื้อสีทองชะงักค�าพูดลง แลดูพระพักตร์
ของพระราชาที ่ย ัง คงผ่ อ งใส อิม่ เอิ บ ด้ ว ยพลั ง
ศรัทธาอยู่ ไร้วีแ่ ววของความเศร้าหมองเสียดาย
ใดๆอีกแล้ว จึงทูลขออีก
“ในเมื่อเหล่านกทั้งหลายก็ได้รบั อภัยทาน เป็น
เช่นนี้แล้ว พระองค์จะทรงท�าอย่างไรเล่า กับเหล่า
ปลาและสัตว์น�้าทั้งมวล”
มิได้ชักช้าเลย พระราชาทรงประกาศอย่าง
รวดเร็ว
“แม้หมู่ปลาและสัตว์น�้าทั้งหมด ที่อยู่ใน
แผ่นดินของเรา เราก็จะให้อภัยทานหมดสิน้ นับ
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป”
สิ้นค�าตรัสของพระเจ้าพรหมทัต พญาเนื้อ
นิโครธก็ลกุ ขึ้นยืน แสดงอาการน้อมรับ ยินดีดว้ ย
กับบุญ(การช�าระกิเลส)และกุศล(การท�าดี) ของ

พระราชา ที่ทรงถือข้อปฏิบัติอภัยทาน อันคือ
การด�ารงอยู่ในศีล ๕ นั่นเอง แล้วได้กล่าวสอน
แด่พระราชาเป็นที่สุดว่า
“ข้าแต่มหาราช พระองค์จงประพฤติธรรมใน
พระชนกและพระชนนี ในพระโอรสและพระธิดา
ในพราหมณ์ ในคฤหบดี ในชาวนิคมและชาวชนบท
ทัง้ ปวง เมื่อพระองค์ทรงประพฤติธรรมอยูส่ ม�า่ เสมอ
แล้ว เบื้องหน้าหากสวรรคต ก็จะเข้าถึงสุคติ(ทาง
ด�าเนินที่ดี)โลกสวรรค์(โลกของคนใจสูง)แน่แท้”
พญาเนื้อสีทองกล่าวจบ ก็กลับเข้าสู่ฝูงเนื้อ
ของตน หลังจากนั้นอีก ๒-๓ วันต่อมา ก็อ�าลา
พระราชา แล้วแวดล้อมด้วยฝูงเนื้อกลับคืนสู่ป่า
ที่เคยอาศัยตามเดิม
ฝ่ า ยแม่ เ นื ้อ นั ้น ก็ ติ ด ตามฝู ง ของพญาเนื ้อ
นิโครธไป ครั้นออกลูกแล้ว ได้เลี้ยงดูลูกจนเติบโต
พอสมควร คราวใดที่ลูกน้อยจะไปเที่ยวเล่นใน
ฝูงของพญาเนื้อสาขะ คราวนั้นแม่เนื้อจะอบรม
สั่งสอนลูกน้อยของตน
“ลูกเอ๋ย ทั้งตัวเจ้าเองและทั้งเนื้ออื่นๆ จง
อย่าไปอยู่ อย่าไปเที่ยวเล่นในฝูงของพญา
เนื้อสาขะเลย ควรคบหาแต่พญาเนื้อนิโครธ
เท่านัน้ แม้ตอ้ งตายอยูใ่ นฝูงพญาเนื้อนิโครธก็ยงั
ประเสริฐกว่า การมีชีวิตอยู่กับพญาเนื้อสาขะ
จะประเสริฐอะไร”
............................................
พระศาสดาครั้นทรงเล่าเหตุการณ์ในอดีตจบ
แล้ว จึงตรัสเฉลยให้ทราบ
“พญาเนื้อสาขะในครัง้ นั้น ได้มาเป็นพระ
เทวทั ต ในบั ด นี ้ ฝู ง เนื ้อ ของพญาเนื ้อ สาขะ
ได้ ม าเป็ น พวกฝั ก ใฝ่ ใ นพระเทวทั ต นั ่น แหละ
แม่เนื้อนั้นได้มาเป็นภิกษุณีสาวตั้งครรภ์นั่นเอง
ลูกเนื้อตัวนั้นได้มาเป็นพระกุมารกัสสปะ พระ
ราชาได้มาเป็นพระอานนท์ ส่วนพญาเนือ้ นิโครธ
ก็คือ เราตถาคตในบัดนี้”
(พระไตรปิฎกเล่ม ๒๗ ข้อ ๑๒
อรรถกถาแป™ลเล่ม ๕๕ หน้า ๒๓๓, เล่ม ๕๑ หน้า ๑๙๐)
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

•

35

36

•

เราคิดอะไร

ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

•

37

• ฟ้าสาง

ธรรมะช่วยขัดเกลาให้ได้เรียนรู้ถึงวิญญาณของมนุษย์
วิชาพระพุทธเจ้าเป็นยิ่งกว่าวิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์
นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ ฯลฯ

บนเส้นทางนักศึกษา (๒๔)

“วิชาพุทธศาสตร์”

แม้ ว ่ า ชี ว ิต การเป็ น นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท
จะจบลงแล้ว หลังจากที่ฉันได้ศึกษาร�่าเรียนมา
จนสามารถจบได้ตามหลักสูตร แต่ชีวิตนักปฏิบัติ
ธรรมที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ธรรมะเพื่อตัดกิเลส
ยังคงด�าเนินต่อไปตลอดทั้งชีวิต ตราบเท่าที่เรายัง
ไม่เข้าถึงนิพพาน
ในช่วงที่ผา่ นมา กลุม่ เพื่อนนักศึกษา ป.โท นิดา้
ที่ท�างานวิจัยอยู่กลุ่มอาจารย์เดียวกัน ได้มีการ
นั ด แนะเพื ่อ ขอเข้ า พบอาจารย์ ที ่ป รึ ก ษาในการ
แสดงความกตัญญูกตเวที แสดงความขอบคุณ
ที ่อ าจารย์ ไ ด้ ป ระสิ ท ธิ ์ป ระสาทวิช าความรู ้ ใ ห้
มาตลอด ๒ ปีแห่งการเรียน และยังเป็นที่ปรึกษาให้
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ค�าแนะน�าในการท�าวิจัยจนสามารถเรียนจบมาได้
ฉั น จึ ง มี โ อกาสเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมครั ้ง นี ้ด ้ ว ย
ความยินดีเต็มใจอย่างยิ่งที่จะมีโอกาสได้แสดง
ความกตัญญูกตเวทีแม้เล็กแม้น้อยต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา ที่คอยช่วยเหลือ ให้คา� แนะน�า และให้ความ
รูท้ ่จี ะสามารถน�าไปใช้ได้ตอ่ ไปในการท�างานศาสนา
เพื่อเป็นประโยชน์ตน ประโยชน์ท่านต่อไป
ตอนนี้ ภ ารกิ จ การศึ ก ษายั ง คงเหลื อ การ
เรียนนิติศาสตร์ ปริญญาตรีของ ม.รามค�าแหง
อยู่อีกหนึ่งการศึกษา แต่ก็มีเวลาได้กลับมาอยู่ที่
ชุมชนภูผาฟ้าน�้ามากขึ้น เพราะยังสามารถจัดสรร
วิธีการศึกษาเองได้ ไม่ว่าจะเป็นการฟังบรรยาย

แบบออนไลน์ การอ่ า นหนั ง สื อ หรื อ อ่ า นชี ว ิต
ตนเอง โดยไม่ต้องเก็บชั่วโมงเรียนเหมือนแต่ก่อน
แต่ก็ท�าให้ฉันได้ฝึกฝนไปในอีกรูปแบบหนึ่ง ที่จะ
ต้องขวนขวายใฝ่รู้ด้วยตัวเองมากขึ้น เพื่อจะได้
ไม่เสียเปล่าในการศึกษาเล่าเรียนครั้งนี้
หลังจากที่ไม่ตอ้ งใช้ชวี ิตอยูท่ ่กี รุงเทพฯ เพื่อเข้า
เรียนอีกแล้ว ฉันก็ได้กลับมาเข้าสู่วิถีชีวิตของเด็ก
วัดอีกครั้งหนึ่ง อยู่แบบคนชนบทที่ไม่ต้องมีแสงสี
เสียงล่อตาล่อใจ มามีชวี ิตง่าย ๆ ทีฝ่ กึ พึ่งพาตนเอง
อยู่กับธรรมชาติ
ที่ ส� า คัญ ก็คื อ มาฝึ ก ปฏิ บั ติ ธ รรมด้ ว ยการ
อยู่กับ “คน” ด้วยการมาเป็นผู้ช่วยคุรุดูแลน้อง ๆ
สัมมาสิกขา มาฝึกทีจ่ ะไม่ทา� อะไรตามใจตน ซึ่งเป็น
สิ่งที่ท�าได้ยากยิ่ง
การได้ออกไปชะโงกดูโลกกว้างของลูกอโศก
คนหนึ่งที่ได้มาเรียนรูก้ ารศึกษาตามหลักสูตรที่เป็น
มาตรฐานสากล ที่ผคู้ นให้การยอมรับและให้คา่ ของ
ใบปริญญา ยิ่งเป็นปริญญาโทด้วยแล้ว ก็จะยิ่งได้
รับการยอมรับว่าเป็นผู้รู้และจะได้รับค่าตอบแทน
เป็นตัวเงินสูงกว่าคนอื่น ๆ
แต่ส�าหรับลูกอโศกแล้ว คงไม่มีอะไรจะมีค่า
และยิง่ ใหญ่กว่า “ธรรมะ” และฉันรู้สึกโชคดีที่
ตัวเองได้มาเรียนรู้ธรรมะ มาฝึกเป็นคนมีศีล ๕
ลดละอบายมุขตั้งแต่เป็นเด็กนักเรียนสัมมาสิกขา
แม้จะยังเป็นเด็กที่ไม่รู้ประสีประสา แต่ด้วยสภาพ
แวดล้อมของมิตรดี สหายดี สังคมสิ่งแวดล้อมดี ก็
สามารถช่วยกล่อมเกลาจิตวิญญาณของฉันให้อยู่
บนเส้นทางที่ถูกตรงได้ แต่ยังต้องหมั่นพยายาม
ฝึกฝนต่อยอดต่อไป เพราะธรรมะเป็นสิ่งที่รไู้ ด้ยาก
แม้รแู้ ล้วก็ยังท�าได้ยาก แม้ทา� แล้วก็ยงั เข้าถึงได้ยาก
เมือ่ เรามี “ธรรมะ” เป็นแผนทีน่ า� ทางของชีวติ
แล้ว การไปศึกษาเรียนรู้ความรู้แบบทางโลกจึง
เป็นการศึกษาที่ทา� ให้เราได้เข้าใจ “สัจจะ” มากขึ้น
เป็นการไปเรียนแบบไม่หลงความรู้ และไม่ได้ดูถูก
ความรู้นัน้ เช่นเดียวกัน แต่มันเป็นความรู้สึกทีฉ่ ัน
ก็อธิบายไม่ถูกนัก เป็นเหมือนความเข้าใจมากกว่า
ท� า ให้ ฉั น ได้ เ ข้ า ใจมนุ ษ ย์ ม ากขึ ้น ได้ ไ ปเรี ย นรู ้

“สมมุติ” ความเชื่อหรือความยึดถือของทางโลก
ว่าเขามีวิธีคิดและวิถีชีวิตอย่างไร และเราจะช่วย
เขา หรือเชื่อมกับเขาได้อย่างไรบ้าง
สิ ่ง ที ่เ ป็ น ตั ว ช่ ว ยส� า คั ญ ที่ ท� า ให้ ฉั น สามารถ
เรียนจบมาได้ก็คือ “ธรรมะ” นัน่ เอง ที่ท�าให้ฉัน
ได้มองเห็นอะไร ๆ ในอีกมุมมองหนึ่ง ที่สามารถ
เข้าใจความรูเ้ หล่านั้นได้อย่างละเอียดลออมากขึ้น
จนทะลุปรุโปร่งในเรื่องเล็ก ๆ เพราะธรรมะช่วย
ขัดเกลาให้เราได้เรียนรูถ้ งึ วิญญาณของมนุษย์ วิชา
พระพุทธเจ้าเป็นยิ่งกว่าวิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์
นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ ฯลฯ วิชาพระพุทธเจ้า
สามารถไขความลับ และให้ความกระจ่างในศาสตร์
ต่าง ๆ เหล่านั้นได้หมดสิ้น
เป็นเพราะชีวิตที่มี “ศีล” มี “ธรรมะ” โดย
แท้ ที่ช่วยขัดเกลาให้เรามีความฉลาดทางธรรม
มากยิ่งขึ้น จนสามารถเข้าใจในการไขรหัสลับของ
การเรียนรู้เหล่านี้ได้บ้างแม้เล็กแม้น้อย แต่เป็น
ความอัศจรรย์อย่างยิ่งในชีวิต ที่ไม่เคยคาดคิดมา
ก่อนว่าจะสามารถเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ได้ และ
ท�าให้ฉันมีความมั่นใจที่จะเรียนรู้ศึกษาวิชาการ
ควบคู ่ กั บ วิช าพุ ท ธศาสตร์ ต ่ อ ไป เพื ่อ ช่ ว ยงาน
ศาสนาตามก� า ลั ง ที ่เ ราจะสามารถกตั ญ ญู ต ่ อ
หมู่กลุ่มได้
ฉั น ข อ บ คุ ณ ค ว า ม พ ย า ย า ม ที ่จ ะ ดี ข อ ง
ตัวเอง ที่ถึงแม้จะท�าได้ยากเพราะกิเลสที่สั่งสมมา
มีมากเหลือเกิน แต่เราก็พยายามที่จะฝึกไม่เอาแต่
ใจตัว คือหยุดชั่วโดยอัตโนมัติตามที่หลวงปู่เคย
สอนไว้ และสิ่งแวดล้อมที่มีผลอย่างมากต่อการ
กล่อมเกลาจิตวิญญาณ รวมไปถึงการให้เวลา ให้
ความเข้าใจ ให้อภัย ให้ความร่วมมือ (ไม่ถือสา) ที่
ท่านสมณะและผู้ใหญ่เคยให้เสมอมา
และฉันก็จะขอน้อมรับและน�าไปปฏิบัติตาม
ต่อไป เพื่อสร้างตน สร้างคน เพื่อสร้างศาสนา
ให้ ส มกั บ ชาติ ห นึ่ ง ที่ เ ราได้ เ กิ ด มาเป็ นลู ก อโศก
เป็นลูกหลานพระโพธิสตั ว์ จะได้ไม่เสียชาติทเ่ี กิด
มาเป็นมนุษย์
อ่านต่อฉบับหน้า
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ •
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เมื่อเจอลาภ ยศ สรรเสริญ คุณธรรมประจ�าตน
ก็ถูกกัดกร่อน ถูกท�าลาย

สมัยโบราณ ผู้น�าเขาเรียกหัวหน้าเผ่า คน

ยิ่งเยอะ ผู้น�าก็ยิ่งมีความส�าคัญ
หัวหน้าเผ่า-พระราชา-ฮ่องเต้ ท่านอ๋อง...
จากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตย...
มีการเลือกตั้ง มีการหาเสียง มีการตั้งหมูต่ ้งั คณะ
เสนอตัวมาบริหารประเทศ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี
ในบางยุค ประชาชนกราบไหว้ผู้บริหาร
ในบางยุค ประชาชนขอสาปแช่งตลอดนิรนั ดร์

ภาพ internet

นักบริหารบ้านเมือง ๖ ประเภท

ความหวังดีในเริ่มแรก แต่เมื่อเจอลาภ ยศ
สรรเสริญ คุณธรรมประจ�าตนก็ถูกกัดกร่อน ถูกท�าลาย
เขาเรียก ต้นตรงแต่ปลายคด
การเมือง การปกครอง มีอาจารย์มผี เู้ ชี่ยวชาญ
มากมาย แสดงภูมิ-สั่งสอน-อบรม ชี้แนะ บางที
เขาก็เรียก “ปราชญ์”
บางทีเขาก็เรียก “นักวิชาการ”
เป็นผูร้ เู้ พราะรูเ้ รื่องแบบนี้ในอดีตของหลายๆ ประเทศ
แล้วน�าเหตุการณ์เหล่านั้นมาบอกกล่าวมาอธิบาย
เก่งกว่านั้น ท่านก็ชี้น�าอนาคตไปเลยว่าต้อง
อย่างนี้ ๆๆ จึงจะถูกต้อง
เก่งกว่านั้น บางทีก็วิพากษ์วิจารณ์ ชี้ถูกชี้ผิด
ฟันธงกันจะจะ
อดีตนั้นบอกได้ แต่อนาคตไม่รไู้ ม่เห็น ได้แต่มโน
ได้แต่จินตนาการ !
๒+๒ เป็น ๔ แต่อนาคต ๒+๒ เป็น ๕ เป็น ๖
ก็เป็นได้ นี่แหละความไม่แน่นอนแห่งชีวิต
ข้าพเจ้าคิดถึงวลี ๔ บท ดังนี้
บทที่ ๑ “เถรส่องบาตร” หมายถึง การท�า
ตาม ๆ เขามาตลอด โดยเห็นเขาท�า ใคร ๆ เขาก็ทา�
เพราะฉะนั้น เราก็ต้องตาม ๆ เขา จึงจะถูกต้อง
บทที่ ๒ “เต่าตาบอดแบกคัมภีร์” หมายถึง
ผู้น�าความรู้ไปเผยแพร่ แต่ตัวเองก็ไม่รู้เรื่องอะไร
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เหมือนคนตาบอด ท�าตาม ๆ เขาโดยไม่มีเหตุผล
ไม่รู้ที่มาที่ไป
นอกจากจะโง่ ยังแบกคัมภีร์ คือโง่ซ้อนโง่ซ�้าสอง
มิได้เข้าใจ ความหมายของเนื้อหาที่ตัวเองสั่งสอน
บทที่ ๓ “ปีศาจคาบคัมภีร”์ หมายถึงท�าตัวเป็น
ผู้รู้ ผู้ชี้แนะ แต่ขาดความ “หวังดี” “ความจริงใจ”
ความหวังร้ายนั้น เขาจึงยกให้เป็น “ปีศาจ”
ค�าชี้แนะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของพวกพ้อง
ตัวเองทั้งสิ้น
บทที ่ ๔ “หมาป่ า กั บ ลู ก แกะ” หมายถึ ง
ท�าเป็นอ้างเหตุผลสารพัด
จากหลักการ ท�าไปท�ามาก็หลักกูทง้ั นัน้ หาเหตุ
ผลสารพัดเพื่อจะกินลูกแกะให้ได้
เหตุผลของหมาป่า จึงเป็นเหตุผลตอแหลทั้งสิ้น !
อารัมภบทมายาวไกล เพื่อจะบอกท่านผู้รู้ว่า
ข้าพเจ้าไม่เอาอดีตของประเทศอื่นมาเป็นข้ออ้าง
แต่เป็นอดีตของประเทศไทยสด ๆ ร้อน ๆ ที่คน
ไทยเห็น ๆ มาแบ่งแยกประเภท มาช�าแหละดูกัน
วางความรู้เรื่องการเมือง การปกครองจาก
ต่างประเทศชั่วคราว
วางความเป็นด็อกเตอร์ปริญญาเอกลงสักระยะ
น�าเรื่องจริงมาเล่าสู่กันฟังตรงนี้เลย
เราแบ่งนักบริหารบ้านเมืองไว้ ๖ ประเภท

ประเภทที ่ ๑ “หมาหมู ่ ” เห็ น แก่ ป ระโยชน์
พวกพ้อง ใช้เสียงข้างมากท�าลายกฎเกณฑ์ ท�าลาย
กฎหมาย ท�าลายธรรมาภิบาล
รุมถล่มหาผลประโยชน์ รวมไปถึงรุมถล่มฝ่าย
ตรงข้ามให้ย่อยยับ
ประเภทที่ ๒ “สโนไวท์” มีคนแคระทั้ง ๗
คอยช่วยเหลือเฟือฟาย
ชีวิตผูบ้ ริหารไม่โดดเดี่ยว มีการท�างานเป็นทีม
เป็นหมู่คณะ
โอกาสผิดพลาดย่อมเป็นไปได้ยาก เพราะมิใช่
ท�างานล�าพังคนเดียว
“ความเก่งท�าให้ชนะ แต่ ทีมเวิรค์ ท�าให้เป็นแชมเปีย้ น !”
ประเภทที่ ๓ “แม่เลี้ยง” ภาพของแม่เลี้ยง
เป็นภาพเชิงลบ ใจร้ายใจด�า เลือกที่รักมักที่ชัง
ดูแลทะนุถนอมแต่ลกู ตัวเอง ลูกคนอืน่ ไม่สนใจ
แถมกลั่นแกล้ง แถมใช้งานหนักเสียอีก
นิสัยแม่เลี้ยงย่อมแบ่งข้างแบ่งค่าย พวกกูพวกมึง
จังหวัดไหนไม่ลงคะแนนให้ผม ผมจะต้องลงโทษให้สาสม !

แบ่งประชาชน แบ่งพรรค พอมาเป็นรัฐบาลผสม
จะเหลืออะไร นอกจากปัดแข้งปัดขากันตลอดเวลา
เมื่อใดที่มีรัฐบาลผสม วันนั้นคือวันหายนะ
แต่การมีรัฐบาลเบ็ดเสร็จ เสียงข้างมาก เรา
กลับวินาศ ! ประวัติศาสตร์มีมาแล้ว
ประเภทที ่ ๔ “เลือ กตั ้ง ” ประชาชนลง
คะแนน ใครได้คะแนนมากก็ได้เป็นผู้น�า
ผู้น�าประเภทนี้ไม่เคยกล้าหาญ แต่กล้าซื้อเวลา !
ความถูก ต้ อ ง ความเป็ น ธรรม ไม่ ก ล้ า ท� า
ไม่กล้ายืนหยัด ไม่กล้าต่อสู้
วุ่นวายแต่การหาคะแนนเสียง
วุ่นวายแต่การสร้างภาพลักษณ์
สยามประเทศได้สร้างนวัตกรรมแห่งการเมือง
สีด�าขึ้นอีกบริบทหนึ่ง คือ “ประชาธิปไตยเผด็จการ”
ประเภทที่ ๕ “วัสสการพราหมณ์” วรรณคดี
ไทย สมัยเรียนหนังสือ จ�าได้แม่นย�า
การยุแหย่ให้บาดหมาง ให้แตกแยก ให้กินใจกัน
ผู้น�าประเภทนี้จะเสี้ยมให้แบ่งพรรคแบ่งพวก
ชี้ความเหลื่อมล�า้ ชี้ความยากจน ให้เกลียดชังกันและกัน
ชอบสร้างพวกจากความแตกแยก ได้ดิบได้ดี

จากความเกลียดชังซึ่งกันและกัน
สื่อมวลชน เขาเป็นของเขาอยูแ่ ล้ว การน�าความ
อีกฝ่ายไปให้อีกฝ่าย
ฝ่ายโน้นว่าอย่างนี้ ฝ่ายนี้ว่าอย่างไร ?
ฝ่ายนี้ว่าอย่างนั้น ฝ่ายท่านว่าอย่างไร ?
แค่นี้ “รู้รักสามัคคี” ก็แตกดังโพละ !
แต่ ก ารเป็ น ผู ้ น� า บ้ า นเมื อ ง ต้ อ งมี ค วามรั ก
และเมตตาเป็นที่ตั้ง
ไม่เสี้ยม ไม่ยุแยงตะแคงรั่ว !
ประเภทที่ ๖ “ครอบครัว” เป็นระบบโบราณ
เหมือนพ่อกับลูก แม่กับลูก
มีแต่ความหวังดี มีเมตตาเป็นที่ตั้ง
ถูกด่าว่าก็ไม่โกรธ ไม่อาฆาตพยาบาท
ประชาชนจะร้ายอย่างไรก็เหมือนลูกหลาน
เกลียดไม่ลง โกรธไม่ได้
ดูแล บ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข ไม่แบ่งเขา แบ่งเรา
“อย่างนี้นะ อย่างนี้นะ”
แต่ นะจ๊ะ ไม่มีแน่นอน !
ระบบครอบครัว ดูเหมือนดุจริงจัง แต่ก็แฝง
ความรัก ความปรารถนาดี
สมัยสุโขทัย ในศิลาจารึกก็เขียนไว้ ว่าปกครองระบบนี้

บทสรุป อย่างไรก็ตามการแบ่งการบริหาร
การปกครองของผู้น�าเป็น ๖ ประเภท
ท่านผู้รู้อาจขมวดคิ้ว ไม่เห็นมีในต�ารา ภาษา
ก็ไม่วิชาการ ไม่สง่างามเลย
ก็แล้วแต่...
แต่คุณภาพของผู้น�า ก็คั้นมาจากประชาชนแท้ ๆ
คุณภาพคุณธรรมของประชาชนคือตัวชี้วัด
คุณภาพคุณธรรมของนักบริหาร นักปกครอง
ไม่ต้องโทษใครเลย !
ยิ่งมายุคผู้น�าโกงได้ แต่มาแบ่งปันกัน อนาคต
เมืองไทย ท่าจะมืดมน
คิดถึงค�าสอนพ่อท่านโพธิรักษ์
“หลงแต่รวย-ก้าวหน้า
ไม่มุ่งศึกษาการลดกิเลส
กู้ประเทศไม่ได้...”
ค�าสอนบทนี้ หากคนไทยเห็นด้วยเกิน ๕๐%
ประเทศไทยย่อมมีความหวังแน่นอน !
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
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ชัดเจนนะ ว่า “กาย”ไม่ ใช่หมายเอา
เฉพาะ“ร่างภายนอก”เพียงส่วนเดียวเท่านั้น
ตามที ่ค� า ว่ า กาย”มั น ได้ ก ลายเป็ น “ภาษา
ไทย”สนิทแล้ว นีแ่ หละคือ “มิจฉาทิฏฐิ”
อย่างส�าคัญที่นักปฏิบัติธรรมชาวพุทธไทย
ทุกวันนี้ ไม่บรรลุธรรมกันได้ เพราะปฏิบัติ
กันอย่างไรๆ ก็ไม่มี โอกาสบรรลุพุทธธรรม
ได้เลย ด้วยมิจฉาทิฏฐิตั้งแต่เบื้องต้น คือ
“มิจฉาทิฏฐิ”ในความเป็น “กาย”นี่เอง
“กาย”คือ “องค์ประชุมของธรรมะ ๒”
ค�าว่า “กาย”ไม่ ใช่แค่“ดินน�้าไฟลม”อัน
มี“มหาภูต ๔”ที่เป็น“ร่างภายนอก”ส่วนเดียว
เท่านัน้ ที่“ปรุงแต่ง”กันอยู่ แต่ตอ้ งหมาย
เอา“การปรุงแต่งของรูปกับนาม”จึงจะชือ่
ว่า“กาย” เพราะ“กาย”คือ “ธรรมะ ๒”
“กาย”คือ “องค์ประชุมของรูปกับนาม”
ที่ปรุงแต่งกันอยู่ ดังนัน้ “รูปกับนาม” สอง
อย่างนี้ ตัวส�าคัญหลักที่ท�าให้“สงบระงับ”
ได้ ก็ต้องเป็น “นาม” เพราะ“รูป”ไม่ ใช่“ตัว
บงการ” หรือไม่ใช่ส่วนที่เป็น“พลังงานท�า
หน้าที่ก่อความไม่สงบระงับ”ในความเป็น
“สัง ขาร”ของชีวิต
“เหตุ ” แห่ ง “ความไม่ ส งบระงั บ ”นัน้
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อยู ่ ที“่ จิต-มโน-วิญญาณ”คือ อยู่ที่“นาม”
เป็น“ ตัวการส�าคัญ” ไม่ ใช่อยู่ที่“รูป”หรือที่
“ร่าง”อันเป็น“ดินน�า้ ไฟลม”เด็ดขาด ที่เป็น
“ตัวบงการ” เพราะ“ดินน�า้ ไฟลม”นัน้ ไม่ มี
“ธาตุรู้” ที่จะท�า“ความไม่สงบระงับ”หรือ“ท�า
ความทุก ข์ วุ่นวาย” ขึ้นมาในชีวิตคน
พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ชดั ใน“อัสสุตวตา
สูตร”(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๖ ข้อ ๒๓๐) อ่านดูดีๆ
“(๒๓๐) ดูก รภิ กษุ ทั ้ง หลาย ปุ ถุ ช นผู ้
มิได้ส ดับ จะพึงเบื่อหน่ายบ้าง จะพึงคลาย
ก�าหนัดบ้าง หลุดพ้นบ้าง ในร่างกายอันเป็นที่
ประชุมแห่งมหาภูตทัง้ ๔ นี้ ข้อนี้เพราะเหตุไร
เพราะเหตุวา่ ความเจริญก็ดี ความเสือ่ ม
ก็ดี การเกิดก็ดี การตายก็ดี ของร่างกายอัน
เป็นทีป่ ระชุมแห่งมหาภูตทัง้ ๔ นี้ ย่อมปรากฏ
ปุถุชนผู้มิได้สดับ จึงเบื่อหน่ายบ้าง คลาย
ก�าหนัดบ้าง หลุดพ้นบ้าง ในร่างกายนัน้
แต่ตถาคตเรียกร่างกายอันเป็นที่ประชุม
แห่ ง มหาภู ต ทัง้ ๔ นีว้ ่ า จิ ต บ้าง มโนบ้าง
วิญญาณบ้าง ปุถุชนผู้มิได้สดับ ไม่อาจเบื่อ
หน่าย คลายก�าหนัด หลุดพ้นในจิต เป็นต้น
นั้นได้เลย ข้อนั้นเพราะเหตุไร
เพราะว่าจิตเป็นต้นนี้ อันปุถุชนมิได้
สดับ รวบรัดถือไว้ด้วยตัณหา ยึดถือด้วย
ทิฏฐิว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา ดังนี้

ตลอดกาลช้ า นานนัน้ ปุ ถุ ช นผู ้ มิ ไ ด้
สดับ จึงไม่อาจเบื่อหน่าย คลายก�าหนัด
หลุดพ้น ในจิต เป็นต้นนั้นได้เลย ฯ
(๒๓๑) ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้
มิได้สดับ จะเข้าไปยึดถือเอาร่างกายอันเป็น
ที่ประชุมแห่งมหาภูต ๔ นี้ โดยความเป็น
ตน ยังชอบกว่า แต่จะเข้าไปยึดเอาจิตโดย
ความเป็นตนหาชอบไม่ ข้อนั้นเพราะเหตุไร
เพราะร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่ง
มหาภูต๔ นี้ เมือ่ ด�ารงอยู่ ปีหนึ่งบ้าง สองปีบา้ ง
สามปีบ้าง สี่ปีบ้าง ห้าปีบ้าง สิบปีบ้าง ยี่สิบ
ปีบา้ ง สามสิบปีบา้ ง สี่สบิ ปีบา้ ง ห้าสิบปีบา้ ง
ร้อยปีบ้าง ยิ่งกว่าร้อยปีบ้าง ย่อมปรากฏ
แต่ว่า ตถาคตเรียกร่างกายอันเป็นที่
ประชุมแห่งมหาภูต ๔ นี้ว่า จิตบ้าง มโนบ้าง
วิญญาณบ้าง จิตเป็นต้นนั้น ดวงหนึ่งเกิดขึ้น
ดวงหนึ่งดับไป ในกลางคืน และกลางวัน ฯ
(๒๓๒) ดูกรภิกษุทั้งหลาย วานรเมื่อ
เที่ยวไปในป่าใหญ่ จับกิ่งไม้ ปล่อยกิ่งนัน้
ยึดเอากิ่งอื่น ปล่อยกิ่งที่ยึดเดิม เหนีย่ วกิ่ง
ใหม่ต่อไป
แม้ฉนั ใด ร่างกายอันเป็นทีป่ ระชุมแห่ง
มหาภูต ๔ นี้ ที่ตถาคตเรียกว่า จิตบ้าง มโน
บ้าง วิญญาณบ้าง จิตเป็นต้นนั้น ดวงหนึ่ง
เกิดขึ้น ดวงหนึ่งดับไป ในกลางคืน และกลาง

วัน ก็ฉันนั้นแล ฯ”
จากค�าตรัสข้อ ๒๓๐ กับข้อ ๒๓๑
นั้น จับสาระส�าคัญ ประเด็นแรกได้ ก็คือ
“ปุถุชนผู้มิได้สดับ” (อัสสุตวา ปุถุชฺชโน)
ความว่า“ปุถชุ นผูม้ ไิ ด้สดับ”แค่น้ีแหละ
มีความส�าคัญยิ่งใหญ่แล้ว ส�าหรับความเป็น
คนทั้งหลาย แต่คนก็ไม่ได้ฉุกคิดกันเลย ใน
ค�าตรัสว่า “ปุถุชนผู้มิได้สดับ” ประโยคนี้ ว่า
มีความหมายลึก ล�า้ สื่อสาระส�าคัญยิ่ง เตือน
สติสมั ปชัญญะ กระตุกความเป็นคนของคน
ทั้งหลาย ให้รู้ตัวว่า ปุถุชนคนทั้งหลาย ที่
ยัง“ไม่ ได้สดับ”
ยัง“มิได้สดับ”อะไร?
ยังมิได้สดับ“ความจริงอันยิ่งใหญ่สุด
ประเสริฐ”(อาริยสัจจะ) ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ตรัสรู้เองโดยชอบ(สัมมาสัมพุทธะ) แล้วน�ามา
ประกาศให้ชาวโลกรู้ตาม ชาวโลกได้ปฏิบัติ
ตาม กระทั่งสามารถบรรลุ“ความจริงอันยิ่ง
ใหญ่สดุ ประเสริฐ”(อาริยสัจจะ)นั้นๆตาม นั่นเอง
แล้ว“ความจริงอันยิ่งใหญ่สดุ ประเสิฐ”
(อาริยสัจจะ)นั้น คือ อะไรเล่า?
“ความจริงอันยิ่งใหญ่สดุ ประเสริฐ”(อาริย
สัจจะ)นั้น คือ ไม่ ได้ฟงั เรื่อง“ทุกข์-สมุทย
ั -นิโรธ
-มรรค” ซึ่งเป็นเรือ่ งยิ่งใหญ่ ที่สุดประเสริฐ
จริงๆส�าหรับความเป็น“คน”
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
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เพราะคนผู้นัน้ จะไม่เบือ่ หน่าย ไม่พงึ
คลายก�าหนัด ไม่หลุดพ้น ในจิต เป็นต้นนั้น
ได้เลย
เพราะว่า“จิต”เป็นต้นนี้ อันปุถุชนมิได้
สดับ รวบรัดถือไว้ด้วยตัณหา ยึดถือด้วย
ทิฏฐิว่า นั่น ของเรา นั่นเป็น เรา
นัน่ ก็คือ “ตัณหา”และ“ทิฏฐิ”นีเ้ องที่
ท�าให้“คน”ยึดถือ“จิต”ว่า เป็นของเรา เป็นเรา
ตัณหา คือ ความอยาก ไม่ว่าอยากได้
หรืออยากท�าลายท�าร้าย ยึดมั่นต้องได้อย่าง
นั้น ยังไงๆก็ตอ้ งได้ ผิดเลว ร้ายอ�ามหิต ก็ชา่ ง
ทิฏฐิ คือ ความเห็น ความรู้ ความเชื่อ
เป็นการยึดที่ตนเข้าใจอย่างนั้นรู้อย่างนั้น
เมื่อ“ยึดมั่น” ในตัณหา หรือทิฏฐิ ก็เอา
ตามนัน้ สุดฤทธิ์สุดแรง เอาจนได้ ร้ายเลว
ฆ่าแกง แรงอ�ามหิตขนาดไหน ไม่แคร์ทั้งนั้น
นี่คอื ต้องเป็นเรา ต้องเป็นของเรา ล่ะ!
ปุถุชน ก็คือ คนทั่วไปทั้งหลายในโลก
ทุกชาติทุก ภาษา ทุกศาสนาลัทธิ ไม่ละเว้น
ว่าเป็นใครก็ตาม ที่ยัง“ไม่ ใช่อาริยชน” หรื อ
ยัง“ไม่มีภูมิหยั่งรู้ความเป็นโลกุตรธรรม”ได้
อย่ า งสั ม มาทิ ฏ ฐิ ยั งคื อ “ปุถุชน” ทั้งสิ้น
ดังนั้น ผู้จะ“พ้นจากปุถุชน” เจริญขึ้น
สู่“อาริยชน” จึงจะต้อง“ได้ ส ดับ ความจริง
อันยิ่งใหญ่สดุ ประเสริฐ”(อาริยสัจจะ)
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นัน่ คือ ได้ฟังเรื่อง“ทุกข์-สมุทัย-นิโรธ
-มรรค” ซึ่งเป็นเรือ่ งยิ่งใหญ่ ทีส่ ุดประเสริฐ
จริงๆส�าหรับความเป็น“คน”
ผู้ “ พ้นจากปุถุชน” เป็น“อาริยชน”นัน้
คือ ผู้มี“ภูมิโลกุตระ”ได้แท้ ชื่อว่า ผู้เจริญ
เป็น“อาริยะ”กันได้กันจริงๆ
ที่ว่า“เจริญ”นัน้ ..วัดกันตรงไหน?
วัด กัน ตรง“จิต” ลด-ละ-กิเลสได้ หรือ
ไม่มกี เิ ลสเลย ก็จะไม่ทจุ ริต ไม่อกุศลใดๆจริง
ผูม้ “ี ภูมโิ ลกุตระ”คือ ผูม้ “ี จิตใจ”เปลี่ยน
แปลงจาก“จิตใจ”เดิมของตนไปจริง
เริ่มต้นจาก“จิตใจ”ในชี วิ ต ของตนยัง
“ยึดภพอบาย”อยู่ แล้วปฏิบัติตน“หลุดพ้น
จากภพอบาย”นี้ ได้ นี้คือ ขั้นต้น
อบายคือ อะไร? นี่แหละยากมาก ที่จะ
ก�าหนดตายตัว เพราะมันเป็นเรื่องเฉพาะตน
และที่ยากแท้ๆก็คือ มันไม่รู้ว่า อย่าง
นี้หนะเหรอ คือ อบาย คือความเลวความต�่า
มันไม่ยอมรับ หรือรับไม่ได้ว่าต�่า ว่าเลว
เช่น โลภลาภ โลภยศ โลภสรรเสริญ
โลภ“สุข” (เสพรส) ที่เกิดจาก“กาม”หรือจาก
“อััตตา” พอได้ช่นื ใจกับรสที่ได้สมั ผัสกระทบ
เข้าก็นีแ่ หละ “สวรรค์”หรือ“สัคคะ” ซึ่งก็คือ
“สว + อรรค”หรือ“ส + อัคค”
นั่นคือ “เรา + เลิศ” หรือ“เรา +สูงสุด”

กล่าวคือ ใครก็ตาม ตรวจตนเอง ให้
ได้ ว่า ตนเองยังติดความชั่วใด ที่เราเข้าใจ
ว่านี่คือชั่ว ..เอากายกรรม กับวจีกรรม ก่อน
และเริ่มด้วยเชิง “ผลัก” (โทสะ = ลบ) ก่อน
นั่นคือ ผูย้ งั “ยึดแรง”ในการท�าร้ายชีวติ
ผู้อื่น ถึงขั้น ฆ่าก็ดี ท�าร้ายก็ดี ให้เขาทุกข์
ทรมานก็ดี แล้วสะใจ นี่คอื ศีลข้อ ๑ ต้องหยุด
ทีนี้ เชิง“ดูด”(โลภ = บวก) ผู้ยัง “มุ่งแย่ง”
ของที่ ไม่ ใช่ของเรา ของที่เราไม่มีสิทธิ์ ก็
แย่ ง ถึ ง ขั้ น ฆ่ า ก็ ดี ท� า ร้ า ยก็ ดี ให้ เขาทุ ก ข์
ทรมานก็ดี แล้วเอามาเป็นเรา-เป็นของเรา
ได้ ก็รู้สึกเป็นรสสุข (โลภะ)อยู่ อย่างนี้“รสสุข”
นี่คือ ศีลข้อ ๒ ก็ต้องท�าให้หมดไปจากใจ
ผู้ยัง“ยึดแรง”ในความรัก-ราคะในโฉม
ผู้อื่น ในร่างผู้อื่น มาให้ตนเสพสัมผัสต่างๆ
(ราคะ) ก็เป็นรสสุข นี่ คือ ศีลข้อ ๓ ต้องท�าให้
หมดไปจากใจ ไม่เสพรสจากสัมผัสเสียดสี ใด
ท�าได้จริง อย่างนี้ก็หมดไปได้จริงๆ
หรือเลวร้ายกว่านั้น คือ ใช้เล่ห์ดว้ ยเชิง
ฉลาด หลอกซับซ้อนซ่อนลวงสารพัด เก่ง
ฉกรรจ์ฉกาจ ให้เขาหลงผิดในสิ่งที่ผิดว่าถูก
ซ�้าหลงเทิดทูนผู้หลอกว่ายอด ว่าเก่งเยี่ยม
ซึ่ง“ละเมิดของหวงผู้อื่น” สารพัดสิ่งหวง ก็
หยุดละเมิด ทั้งทางกายกรรม ทางวจีกรรม
นี่ ศีล ข้อ ๓ ต้องท�าให้หมดไปจากใจ

ใครยัง“โกหก” ก็หยุดได้ นี่คอื ศีลข้อ ๔
ยัง“ต้องเสพสุขโดยการสัมผัสทางตา
หูจมูกลิ้นกายกับสิ่งภายนอกนัน้ อยู่” และ
ตนเห็นว่า“ต�่าแล้ว”ส�าหรับตนแต่ละคน นี้
คือ “อบาย”ข้อ ๕ คือยัง“มัวเมาขั้นสุรา” ก็
หยุดเว้นขาด ไม่สัมผัสภายนอก ละ ล้าง
เหตุภายในที่ยังอยากเสพของตนในใจให้
ได้ จนท�าได้ตามหลัก“ปหาน ๕”(หลักของบุญ )
กระทั่ง“ประหาร”ส�าเร็จเสร็จจบบริบูรณ์
ขอเอา“นายไชยบูลย์”หรือ“ธัมมชโย”
เป็นกรณีตัวอย่าง จะเห็นได้ชัดเจนแจ่มแจ้ง
นายไชยบู ล ย์ แ สดงออกเป็ น “ปาตุ
สัจจะ”(ความจริงอันปรากฏ,phynomenon)ที่เห็น
ได้ หยิบมาพูดถึงได้ เพราะได้กระท�าจริง
ปรากฏภาวะนั้นจริง
กล่าวคือ เขาได้แสดงตัวตนของเขา
“ใหญ่”(อัคค) ใหญ่ยิ่งกว่าใครๆหมดในแผ่น
ดินนี้ ในแผ่นดินที่เป็น“ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”
ซึ ่ง เป็ น “ประชาธิ ป ไตย”ของมนุษ ย์
ชนิด หนึง่ ในโลกใบนี ้ ถื อ ก� า เนิด เกิ ด จาก
ประเทศอั ง กฤษ เดี ย๋ วนีอ้ ั ง กฤษก็ ยั ง เป็ น
ประชาธิปไตยชนิดนี้ โดยแท้
แม้ทุกวันนีก้ ็ยังชื่อว่า“ประชาธิปไตย”
จริงของโลกชนิดแรก (ประชาธิปไตย “๒ ขา” ตาม
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
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ส� า นวนของอาตมาเอง ที ่เ คยใช้ เรี ย กมาตามประสา
อาตมา ที่ ใช้สื่อความหมายเจตนาให้ ชัดๆง่ายๆ อย่าง
จริงใจ ซึ่งได้พูดมาแล้วหลายครั้งคราในที่สาธารณะ)

“ประชาธิปไตย ๒ ขา”คือประชาธิปไตย
ต้นแบบของโลกแท้ ซึง่ มีครบทัง้ “รูปและนาม
หรือทั้งกายและใจ” อันสัมบูรณ์ สดุ “ธรรมะ ๒”
พระเจ้าแผ่นดินทรงเป็น“หัวใจ หรือ
วิญญาณ”ของแผ่นดิน ที่ ใครบังอาจคิดใหญ่
กว่าในแผ่ นดินนี้ มิ ได้ คนไทยเขาไม่ละเมิด
แต่ น ายไชยบู ล ย์ ได้ แ สดงความไม่
ภักดีอย่างชัดแจ้ง ไม่ ยอมปฏิบั ติ ต นตาม
กฎหมาย ไม่ ปฏิบัติตามค�าสัง่ ศาล ศาลคือ
ราชอ�านาจ ศาลคือ ราชปรมาภิไธย คือพระ
มหากรุณาธิคณ
ุ ยิ่งใหญ่ คนไทยน้อมใส่เกล้า
ใครๆเห็ น เขานุ่งห่ม เหลือ ง โกนหัว
แม้แต่เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ ก็หลงเข้าใจว่า
เขาเป็นพระ เป็นภิกษุ ก็เกรงใจ เกรงกลัว
ให้เกียรติ ไม่กล้าท�ากับเขาเช่นคนไทยทั่วไป
นี่ก็เป็น“ผลชั่ว”ที่นายไชยบูลย์ท�าได้ส�าเร็จ
ขอยืนยันว่า นายไชยบูลย์ไม่ ใช่ภิกษุ
ในศาสนาพุทธ ทั้งปาราชิกแล้ว ทั้งท�าลาย
หลักธรรมวินัยพระพุทธเจ้าอยู่ทุกเมื่อเชื่อ
วัน นอกรีตอย่างไม่เคยมี ใครท�าได้ขนาดนี้
มาก่อน แม้แต่กฏหมายบ้านเมืองเขาก็ ไม่
นับถือ เขาท�าได้ อย่างที่เห็นๆ กฏหมายไม่มี
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น�า้ ยา เจ้าหน้าทีข่ า้ ราชการท�าอะไรเขาไม่ ได้
นายไชยบูลย์ปฏิเสธ ไม่เคารพ ไม่ยอม
รับค�าสั่งศาล ไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งศาล
เกิดมาอายุปนู นี้แล้วยังไม่เคยเห็นใคร
“บังอาจ”แสดงอ�านาจบาตรใหญ่ กับแม้แต่
พระเจ้าอยูห่ วั ถึงขนาดนี้ เขากล้าบังอาจจริงๆ
เห็น“อัตตา”ที่ “ ใหญ่”(อัคค)ของเขาได้
เพราะเขาได้แสดงออกมาแล้วจริงโจ่งแจ้ง
ชัดเจน เขาแสดงความใหญ่กว่าใครหมด ใน
แผ่นดินนี้ แม้แต่พระเจ้าแผ่นดิน เขาก็กล้าท�า
เขาถือ“อ�านาจ”ใหญ่กว่าใครหมดแล้ว
เขากล่าวด้วยว่า เขา“ไม่เชื่อใจใคร” การแสดง
ออกของเขานั้น ยืนยันอยู่โต้งๆ แม้ แต่ พระ
เจ้าแผ่น ดิน เขาก็ไม่เชื่อ ไม่นับถือ
นี้คือ “ผีบุญ”แล้ว ใช่มั้ย? เห็นชัด มั้ย?
ที่พูดนี้ ไม่ ใช่ การกล่าวหา แต่เป็นจริง
ยิง่ กว่าการกล่าวหา เพราะพูดตามที่มีพฤติ
กรรมปรากฏของนายไชยบูลย์ที่ ได้ท�าแล้ว
ตามที่เห็นและเป็นอยูจ่ ริง ไม่ได้หาความเลย
เขายึดครอง“อ�านาจ”เป็นใหญ่แล้วหนึ่ง
เดียวในแผ่นดินนี้ เขาท�าตนใหญ่ สุดจริงๆ
หากเขาไม่ยอมเคารพแม้แต่“พระเจ้า
แผ่นดิน”ของประเทศนี้ เขาก็ไม่ควรจะอาศัย
อยู่ ในแผ่นดินนี้ แผ่นดินที่มี“ประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”

ไม่ ใช่..“นายไชยบูลย์เป็นประมุข”
เขาไม่ควรมีชวี ติ อยูใ่ นแผ่นดินนี้ จริงๆ
เขาแสดง“ความใหญ่”(อัคค)ของเขาออก
มาให้เห็นว่าเขาไม่ยอมลงให้แม้แต่พระเจ้า
แผ่นดินของประเทศนี้แล้ว ความยิ่งใหญ่ของ
เขาเข้าข่าย“ผีบญ
ุ ”..ไหม? โปรดพิจารณาดู
เขาซ่องสุมพลเมืองด้วยการสะกดจิต
ได้จริง เป็นพลเมืองใต้องุ้ อ�านาจ(อธิปไตย)ของ
เขา ที่เทิดทูนบูชาเขาจริงๆ เขามีกองก�าลังที่
ซ่องสุมจริงๆ เขาคือหัวหน้ากองก�าลังนี้
เขาได้แสดงพลังอ�านาจด้วยกองก�าลัง
นี้มาแล้ว หลายกาละ มีประสิทธิภาพด้วย
เขาเบ่งอ�านาจบาตรใหญ่ท่เี ห็นแล้วว่า
“ใหญ่”กว่าใครๆในประเทศนี้ ตามที่เขา“มัก
ใหญ่”อยู่ ในจิตที่เขาจะเป็นเหนือกว่า“ต้น
ธาตุ-ต้นธรรม”ตามวิมานในฝันของเขา
“อัตตา”ของเขา“ใหญ่”(อัคค)จริงอย่างนี้
และแถมเขาก็ได้แสดงออกปรากฏจริงแล้ว
ด้วย (ปาตุสัจจะ,phynomenon) “กรรม”เป็นอัน
ท�าส�าเร็จแล้ว เขาก็ควรจะได้รบั ผลกรรมตาม
ที่เขาท�า จริงนี้แล้ว แต่ผลกรรมก็ยงั ดูชา้ อยู!่ !!
เขาเป็น“คน”ก็จริง แต่เลือดและวิญญาณ
ของเขาอยู่ ในระดับ“จาตุมหาราช ๔”เต็มรูป
เขาเป็ น ทั ้ง “จอมผี - จอมมารมายาจอมเดรัจฉาน-จอมยักษ์” ที่ต้องนับเป็นขั้น

“จอม”เพราะเขามีประสิทธิภาพปรากฏจริงๆ
เห็นไหม..ถึงขนาดติดต่อกับโอบามา
ส่อความใฝ่ ท่ีจะเป็น“ประชาธิปไตย”ขาเดียว
ของเขา ให้เห็นได้อยู่ชัด
ซึ่ง“ประชาธิปไตย”ขาเดียวนัน้ เป็น
“ประชาธิปไตย”ที่ ไม่มีการสืบสายสั น ตติ
วงค์ แห่ง “วิญญาณ”ที่ตกผลึกสืบทอดตาม
กฏมณเฑียรบาล อันเป็นเรื่องของวิญญาณ
ในความเป็นสังคมมนุษยชาติที่ยิ่งใหญ่
ประชาธิปไตย ๒ ขา มีมาแต่ โบราณ
กาล ตั้งแต่คนรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นเผ่า
ก็เริ่มมี“หัวหน้าเผ่า”ที่ต่างยึดถือและใช้จิต
วิญญาณเป็นรากเหง้าแห่งการอยู่ร่วมของ
มวลชนกันทั้งสิน้ และ“จิตวิญญาณ”นี้แหละ
ที่ผูกพันสัมพันธ์ลึกซึ้งกันและกัน ต่างเป็น
ประโยชน์ยิ่งแก่กันสุดวิเศษมาแต่ไหนแต่ไร
ของความเป็นคน แม้ทกุ วันนี้ ม นุ ษยชาติจ ะ
ได้ วิ วั ฒ น์ พั ฒนาด้วยปัญญา ก้าวหน้ามา
มาก “ประชาธิปไตย ๒ ขา”ที่จริงก็ย่งิ เด่นชัด
ประชาธิ ป ไตย ขาเดียวนัน้ เกิ ด มา
ทีหลังประชาธิปไตยแท้ เป็นประชาธิปไตย
แปลงไปจากประชาธิปไตยต้นก�าเนิด เป็น
ประชาธิปไตยไม่เต็มเต็งครบ“ความเป็นจิต
นิยาม” ครบความเป็น“กาย”ของสัตวโลก ที่
ประยุกต์ ขึ้นจากประชาธิปไตย ๒ ขา
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เป็นประชาธิปไตยที่ไม่สมดุลเป็นวง
พลวัต ไม่เหมือนประชาธิปไตยอันมี“ ราช
ประชาสมาศัย” (พระราชากับประชาชนพึงมี
อัชฌาสัยต่อกันสม�่าเสมอ) ที่สัม บูรณ์ แท้ ซึ่ง
เป็น“สาธารณโภคี” อันมีลาภโดยธรรม (ลาภ
ธัมมิกา) บริบูรณ์
เพราะประชาธิป ไตยขาเดียวนั้น เป็น
ระบบ CEO จึ ง มี ผู ้ “ อยากใหญ่ ” เป็ น ผู ้ มี
อ�านาจสูงสุดเด็ด ขาดแต่ผู้เดียวอยู่เสมอ
ผู้เป็นใหญ่สูงสุดที่ ไม่ยอมแพ้ ที่ ไม่
ยอมเสียสละ ที่ ไม่มักน้อย ที่ ไม่สันโดษ
ด้วยจิ ต วิญญาณอันเป็น “อาริยะ”จริง
จิตวิญญาณเป็นอาริยะตามแบบพุทธ
จริงแท้ น้ัน “วิญญาณพุทธ”จะเป็นคนมีธาตุ
อิสระ ที่“รู้เอง-รู้สึกเอง”ของตนเองทั้งสิน้
ดังนั้น เมือ่ “วิญญาณ”ของประชาชนเองกับ
“วิญญาณ”ของพระเจ้าแผ่นดินของเขาสมัคร
จิต ผนึกใจประสานกันเป็นหนึง่ เดียวกันด้วย
“ความรู้แ ละรู ้ สึ ก”อั น ประเสริ ฐ และอิ ส ระ
เอกภาพแท้ เป็น“ราชประชาสัมมาศัย”จริง
จึงนับเป็น“ประชาธิปไตย”ที่ยิ่งใหญ่
สั ม บู ร ณ์ อั น มี ค รบ“ธรรมะ ๒”ได้ แ ก่ “ รู ป
กับนาม หรือกายกับใจ” ซึ่งเป็นธรรมชาติ
ของสัตวโลกที่มีคุณ ชาติของธรรมะสูงส่ง
ได้ถึงขั้นมี“คุณวิเศษ” (อุตตริมนุสสธรรม) เป็น
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“อาริยชน”ที่สามารถท�า“ประชาธิปไตย”อัน
เป็น“พหุชนหิตายะ-พหุชนสุขายะ-โลกานุ
กัมมปายะ”ของมนุษย์โลกุตระกันได้จริงๆ
ส่วนประชาธิปไตยที่เป็นประชาธิปไตย
เพียงแค่“อุตนุ ิยาม” หรืออนุโลมอย่างดีกแ็ ค่
“ประชาธิปไตยพีชนิยาม” หากจะนับว่ามี
“สัญญา”ของคน (สูงกว่าสัญญาของพืช ) ก็ ได้ แต่
เป็นได้แค่อเวไนยสัตว์ คือสัตว์ที่สอนไม่ ได้
เพราะ“โง่”มากอยู่ หรือโง่หนักจนเกิ นจะ
สอน สอนยังไงก็สูญเปล่าโดยแท้
เพราะ“ความรู ้ สึ ก ” (เวทนา)จริงๆของ
ประชาชนคนไทยนั้น เขาเป็นประชาชนของ
แผ่นดินที่“มีเลือด”ในร่างเทิดทูนภักดี ต่อ
“เจ้าของร่าง”คือพระมหากษั ตริย์ โดยเฉพาะ
ร.๙ พระองค์นี้ ซึ่ง นายไชยบูลย์ ไม่ ภักดี
ซึ่งเห็นได้จริง ตามที่เป็นอยู่แท้
นายไชยบูลย์ไม่เชื่อใครในประเทศไทย
ไม่ ไว้ใจใคร ไม่ ไว้ ใจศาล ไม่ยกให้ใครทั้งนั้น
แม้ แต่ ในหลวง เขาท�าตนอยู่เหนือกฎหมาย
นายไชยบูลย์ท�าตน“ไม่ มีเลือด (ไทย)”
ในร่าง อันเป็น“ชีวิต”ของตน เขาจึงไม่ ใช่
“คน”!! ที่อาศัยอยู่ ในแผ่นดินไทย
แม้จะนับว่า เป็นเลือด เขาก็มีเลือดใน
กรุป๊ “คนโง่”เดียวกันกลุม่ หนึ่ง ที่ถกู เขาสะกด
จิตได้ ซึ่งเป็นชีวิตคนกลุ่มที่มี“วิญญาณสัตว์

โอปปาติกะ” ผู้ยังไม่เจริญพวกหนึ่งเท่านั้น
“เลือด”ในร่างมนุษย์ หมายถึง ประชากร
ทัง้ ประเทศ นายไชยบูลย์แยกเอาคนเลือด
โง่ๆ ส่วนหนึ่งไปได้ ก็เป็นเลือดสัตว์สว่ นหนึ่ง
ส่วนนัน้ ก็คือ “ผี-มารมายา-เดรัจฉานยักษ์” ซึ่งเขาเป็นสัตว์ทั้ง ๔ นี้ ได้อย่างเก่งยิ่ง
“ความเป็นสัตว์ทั้ง ๔” เต็มพิกัด ก็คือ
เป็นจาตุมหาราชครบ“ความอยากใหญ่” ของ
เขาจริงๆ ยิ่งกว่าที่เขาฝัน“ต้นธาตุ-ต้นธรรม”
ค�าว่า“ธาตุ”ว่า“ธรรม”แบบ“ธรรมกวย”
ของเขานั้นแหละ (เขาไม่รคู้ วามเป็น“กาย”หรอก เขา
จึง มี ได้ แค่ “กวย”เท่านั้น ที่พูดนี่ ไม่ ได้ ใส่ ความเขาเลย)

เขาเป็นคน“มักใหญ่”(มหัปปิจฉะ) ครบทุก
ขบวนท่า โดยเอา“คราบภิกษุ ศาสนาพุทธ”
ไปคลุมร่างหลอกมวลประชาชนทั้งโลก
เขาไม่ ใช่“ภิกษุ”ในศาสนาพุทธเลย แม้
แค่ เขา“ห่มสีเหลือง”นีก้ ็ไม่ ใช่ภิกษุพุทธแล้ว
ซึ่งี วินยั ห้ามไม่ ให้ใช้ (วินยั บัญญัติ เล่ม ๕ ข้อ ๑๖๙)
โดยเฉพาะ“ความมักใหญ่”(มหัปปิจฉะ)
นั้นเขาได้ทา� เต็มรูปเต็มนามจริงๆ เขาท�ามา
ให้ เห็นและเป็นอยูบ่ ริบรู ณ์ครบ“อภิชฌาวิสม
โลภะ”ทั้งลาภ-ยศ-สรรเสริญ-สุขครบเครื่อง
เมื่อยจริงๆ!!! จะต้องสาธยายอีกมาก...
เขาไม่ยอมรับ“ความรู้สึกของคนไทย
( วิญญาณคนไทย ที่เคารพภักดีพระเจ้าอยู่หัวของเขา)

เขาเอาใจประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ ไปทิ้ง
ไว้ ไหน? ที่จริงเขาหลงว่าเขามีมวลชนมาก!
แม้เขาจะเป็น“ผีบญ
ุ ”ใหญ่ ท�าเพื่อหา
มวลชนทั่วโลกจริงๆ เห็นพฤติจากกาย-จาก
ใจของเขาไหม? ว่าเขาซ่องสุมประชาชนคน
ทุกชาติ เขาไม่เอาแค่เฉพาะคนไทยนะ เขา
หว่านไปทั่วโลก เท่าที่เขาท�าได้ เห็นมั้ย ?
เขาเหยียดหยาม“สมอง” (รัฐบาล)ของ
ประเทศไทย เหยียดหยาม“น�้าใจ”(เวทนา)ของ
ประชาชนคนไทยทั้ ง หลายที ่ต ่ า งมี ค วาม
จงรักภัก ดีเทิดทูน ต่อ“พระเจ้าแผ่ น ดิน”
“ไชยบูลย์”ใหญ่มาก มักใหญ่ มากจริงๆ
อาตมาอายุปูนนี้ ก็พอจะเห็นคนมัก
ใหญ่ ใฝ่สูงมาบ้างแล้วล่ะ จนอายุปูนนี้ แต่
ยังไม่เคยเห็นใคร ที่มี“อัตตา”ใหญ่ มักใหญ่
ใฝ่สูงกันถึงขนาดนี้ เขาคบกับนายทักษิณที่
มี“อัตตา”แบบเดียวกัน เป็นแฝดกันมาแท้ๆ
เขา“แพ้”ไม่ ได้ เขา“ยอม”ไม่ ได้ เขาไม่มี
ความผิด เพราะเขายิ่งกว่า “พระเจ้า”ไง!!!!!!
ที่แท้..เขามีแต่เปลือกนอกของทุกพืช
ทุ ก สัตว์ท่คี ลุมตัวเขาอยู่ แล้วบอกว่า“เขาดีเขาประเสริฐ”กว่าใครๆทั้งโลก เขามี แ ค่
เปลือกของพื ช ของสั ต ว์ เ ท่ า นั้ น ที่ ห ลอก
ลวง“คน”ให้ หลงตายใจ ว่า เขายิ่งใหญ่ ด้วย
“คุณวิเศษ”เก๊ๆ ด้วย“ความดี” ตื้นๆเท่านัน้
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
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ให้ใครๆเข้าใจว่า เขาเป็น คนผู้ยิ่งใหญ่
แต่แท้จริงเขาเป็นแค่พชื แค่สตั ว์เท่านั้น
เขาไม่ ใช่“คน”หรอก เพราะเขา“ซื่อ”แค่พืช
เขา“ฉลาด”แค่สตั ว์ มี“ปัญญา”สูค้ นไม่ได้ดอก
เขาท�าที เป็นคนไม่ทา� ร้ายใคร เขาไม่ รุก
รานใคร เขาสงบ เขาหยุด เขานิง่ โดยหลอก
ว่าเขาเป็น“พระ”ในศาสนาพุทธ แต่เขาไม่มี
ความรู้ เลย แม้ ค�าว่า “กาย”ในพุทธศาสนา
ที่เขาหลอกคนว่าเขาเป็น“ธรรมกาย”(แต่“กาย”
ของพระพุทธเจ้า แท้ๆนั้น เขาไม่รู้จักเลย “ธรรมกาย”คือ
พระฉายาพระพุทธเจ้าจริงๆ มี“พุทธคุณ ๙” ส่วนนาย
ไชยบูลย์น้นั โกหกคนแท้ๆแม้คา� ว่า“กาย” เขาก็โม้วา่ ใหญ่
กว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ โน่นแน่ะ !!! ..รับไหวมั้ ย ?)

โดยเฉพาะค�าว่า“บุญ”ที่สัมมาทิฏฐิ เขา
ก็“มิจฉาทิฏฐิ”เต็มบ้อง แล้วเอา“บุญ”มาท�า
“บาป” มาค้ามาขาย มาเช่า มาประกันชีวิต
มาเสี่ยงทาย มาเข้าตลาดหุ ้ น มาร่วมสหกร
เขาเอาค�าว่า“บุญ”นี้แหละมาใช้“หากิน”
หลอกค้า“บุญ”ขาย“บุญ”เช่า“บุญ” แทงหวย
ใน“บุญ” เล่นหุ้นใน“บุญ” ประกันชีวิตไว้
กับ“บุญ” เขาท�าการตลาดค้า“บุญ”ได้เก่งกาจ
กว่าประดา“นายทุน”ในโลกทั้งหลาย เพราะ
เขาเอาทั้ง“กามภพ-รูปภพ-อรูปภพ”มาหลอก
ค้าหลอกขาย หลอกเช่า หลอกประกันชีวิต
หลอกในตลาดหุ้น หลอกใน“ตลาดทุน”ที่
หลง“ยึด”วิญญาณอย่างงมงายมืดบอดสนิท
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เขาไม่มีความรู้สักกะผีกเลยว่า...
“บุญ”ท�ากิจแล้ว “บุญ”ก็หายสูญไป
“บุญ ”ก� า จั ด ทั ง้ “กายนอก-กายใน”
ทั้ง“รูปจิต-อรูปจิต” ให้ “วิบัติ”ได้ส�าเร็จ ผล
“บุญ”เป็นแค่อาวุธในการ“ก�าจัดกิเลส”
เท่านั้น หมดหน้าที่“บุญ”ก็หายวับไปทันที
เพราะจบกิจแล้ว “บุญ”ไม่ต้องท�าหน้าที่อีก
หากผู้ใดท�าให้“จิตตนก�าจัดบาปหมด
อกุศลจิตสิ้น บุญก็หมดสิ้นไปด้วยทันที”
(ปุญญปาปปริกฺ ขี โณ) “บุญ”คือ กิจที่ทา� “วิบต
ั ”ิ ให้
กับอกุศลจิตหรือบาปของตนโดยตรง
“บุญ”ไม่ ใช่ “วิมานสวรรค์” “บุญ”เป็น
พลังงานที่มีประสิทธิภาพท�าลายกิเลสได้
เท่านั้น ท�าลายกิเลสหมดไป “บุญ”ก็หมด
หน้าที่ หมดตนเองไปพร้อมกันทันที ไม่มี
“บุญ”นั้นอยู่ ในที่ ไหนอีก “บุญ”ไม่ ใช่ส่งิ ของ
หรือทรัพย์ สิน ที่จะสะสมเพิ่ม ขึ้นๆได้
“บุญ”สะสมไม่ได้ “บุญ”ไม่ ใช่“สมบัติ”
(สิ่งที่มี ในครอบครอง,สิ่งที่มีเพิ่มขึ้นๆ) แต่ “ บุญ”คือ
เครื่องมือท�า“วิบัติ ”(การถึงความเสื่อม,ความสูญ
เสียจนหมดสิ้นไป )เท่านั้น ไม่มีคุณสมบัติอื่น
ผู้ ที่ท�ากรรมเกิด“ส่วนบุญ”(ปุญญภาคิยา)
ก็คอื การท�าหน้าที่น้นั “เกิดผลช�าระกิเลสบาง
ส่วนได้บ้างแล้ว” หมายความว่า อกุศลจิต
บางส่วนถูกก�าจัดลงได้บ้าง (กิเลสยังไม่หมดตัว
ตนสิ้นเกลี้ยง) คนผู้นี้ ก็ เป็ น “เสขบุคคล” เป็นผู้

มีผลแต่ยงั มี“สาสวะ”อยู่ ยังไม่ หมด“อาสวะ”
กล่าวคือ เป็นผูท้ ่ที า� ให้ “ กิเลส”ลดไปๆ
ตามล�าดับ จนกว่ากิเลสจะหมดเกลี้ยง ก็เป็น
ผู้“หมดสิ้นอาสวะ” ซึ่งเป็นผู้ลดไปๆๆ ไม่ ใช่
คนผู้ ได้อะไรเป็นสิง่ เป็นอัน ยิ่งขึ้น ๆเด็ดขาด
ภาวะของผู้มีกรรมกิริยาที่“ได้บุญ” จะ
มิใช่ “ได้อะไรขึน้ มาเพิ่มขึน้ ” เพ่งอ่านให้ชดั คม
เพราะถ้าใคร“ท�าบุญ”ได้ผล ผลของ
“บุญ”คือ สูญสิ้นออกไป “ผลบุญ”ไม่ ใช่
ยิ่งเกิดขึ้น ยิ่งมีเพิ่มขึ้น แต่“ผลบุญ”คือ ยิ่ง
ลดไป-สิ้นไป-กระทั่งสูญเป็นที่สุดต่างหาก
“บุญ”ต้องสัมมาทิฏฐิ ดังว่านี้
แต่นายไชยบูลย์น้ันเขาไม่รเู้ ลย เขาไม่มี
ไหวพริบที่จะรู้ด้วยซ�้า แม้อาตมาจะอธิบาย
เขาก็ ไ ม่ ฟ ั ง แม้ ฟ ั ง เขาก็ ไ ม่ เชื ่อ เขา“หลง
อัตตา”ของเขาเองยิ่งกว่าใดอะไรทั้งหมดใน
เอกภพนี้ เขามืดบอดจนเกินจะเยียวยาแล้ว
เขาไม่รจู้ กั “เวทนา”เลย เขาเป็นคนมืด
บอดต่อ“เวทนา”สนิท แต่เขาหลง“เสพรส
เวทนา”บ�าเรอตนอยู่ นะ เขาใจด�ากับผู้อื่น
เขาจึงอ�ามหิตเลวร้ายที่สุด เขาท�าลายคนได้
อย่างไม่รวู้ า่ คนมี“เวทนา” มีความรูส้ กึ มีทกุ ข์
มีร้อน เพราะเขาเอง“มีเปรียบ”ได้บ�าเรอตน
และเขาเองก็“โง่” กับภาวะ“เวทนา”สนิทอีก
ด้วย เขาจึงเป็นคน“น่าเวทนา”สุดๆ
เขาขูดรีดคน ให้คนหมดเนือ้ หมดตัว

อย่างไม่รสู้ กึ รูส้ าว่า“ใครจะทุกขเวทนา”เพราะ
หมดเนือ้ หมดตัวเดือดร้อนปานใด เขาไม่รู้
ไม่ ชี้ เขาคือคนมืดบอดต่อ“เวทนา”ของคน
อื่นอย่าง“ใจด�าอ�ามหิต”จริงๆดังว่านี้ อย่าง
ที่เห็นและเป็นอยู่ มิ ใช่ การใส่ ความหาเรื่อง
กรณีเขาอยู่ ในแผ่นดินนี้ แต่ยกตนใหญ่
กว่า“เจ้าแผ่นดิน”นี้ นี่สิ..เข้าข่าย“ผีบุญ”ชัด
ความเป็น“เวทนา”นี้ ผู้มีความรู้สูงขึ้น
จะรู้ยิ่งว่า “เวทนา”คือ ความรู้สึกต่อการรับรู้
ซึ่งมี“รสแท้”รสเดียวเท่านั้น
ถ้ามี“รส ๒”เกิดขึน้ “รส ๒”นัน้ คือ “รสเก๊”
ที่ชาวพุทธผู้สัมมาทิฏฐิจะต้องก�าจัด (ปหาน)
โดยก�าจัดจนสิ้นเกลี้ยง“เหตุ”ของมันทีเดียว
แต่ผู้“อวิชชา”จะหลงเป็น“รสทิพย์ หรือ
รสสวรรค์”กัน เพราะโง่ตอ่ “รสนรก”แปลงตัว
หลอกคนผู้“อวิชชา”ส�าเร็จมาชั่วกัปป์กัลป์
“รส”นี้ แหละที่ ชื่อ ว่า “เทพบุตรมาร”ที่
มันเป็นลูกของ“มาร”ตัวแท้“เกิด”อยู่ ในใจคน
ตลอดเวลาของผู้ อวิชชา คลอดแล้วคลอด
อีก ไม่หย่อนไม่หยุด ไม่ยอมสร่างซาลงเลย
ในคนยัง“โง่”ตลอดกาลนานมาชั่วกัปป์กัลป์
นายไชยบูลย์คนนีค้ ือผู้หลง“สวรรค์
รสทิพย์”ดังว่านี้ ไม่รู้จัก“การสะกดจิต”แต่
“ท�าสะกดจิ ต”เก่ง หลงมันหนักเพราะมันท�า
ให้ เขาได้“เสพรสทิพย์”ที่ติดตนสนิท เพราะ
อวิชชา
อ่านต่อฉบับหน้า
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
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บทความพิเศษ
• พิมลวัฑฒ์ ชูโต

• ต่อจากฉบับที่ ๓๑๔

ที่รู้จักกันดีคือ ซีไอเอ (Central Intelligence Agency)
ซึ่งท�าหน้าที่หาข่าวในต่างประเทศและปฏิบัติการลับผิดกฎหมาย เช่น
ก่อความขัดแย้ง สังหารผู้น�า ล้มรัฐบาล ค้าอาวุธและยาเสพติด
ให้เงินสนับสนุนหนังสือพิมพ์และนักการเมืองที่นิยมสหรัฐฯ
ขู่เข็ญให้ขโมยความลับ ติดสินบนด้วยเซ็กซ์ เงิน
การช่วยเหลือญาติที่ป่วย หรือให้ทุนการศึกษาของลูกในสหรัฐฯ ฯลฯ

ท�าไมต้องรู้ทัน?

ตอน

การปล้นชิงและการใช้อ�านาจเป็นธรรม
(Despoliation and Despotism)

2009 (พ.ศ.2552) : คณะทหารฮอนดูรัส
ล้ ม รั ฐ บาลจากการเลื อ กตั้ ง ของประธานาธิ บ ดี
เซลายา สหรัฐฯ ภายใต้นายโอบามาเป็นประเทศ
แรกทีร่ ับรองรัฐบาลใหม่ ความผิดของนายเซลายาคือการขึ้นค่าแรง ปฏิรปู สวัสดิการและเศรษฐกิจ
2011 (พ.ศ.2554) : เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม
ของปีนี้ คอมมานโดอเมริกัน 79 คน ละเมิด
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อธิ ป ไตยของปากี ส ถานด้ ว ยการบุ ก ที ่พั ก ของ
โอซามา บิน ลาดิน ในปากีสถาน บิน ลาดิน ถูก
สังหารโดยปราศจากอาวุธและการต่อต้านขัดขืน
กองก�าลังอเมริกนั ไม่ได้แสดงความพยายามใด ๆ ว่า
ต้องการ“จับเป็น”เพื่อน�าตัวขึ้นศาลตามหลัก Rule
of Law (กลัวความลับถูกเปิดเผย??) บิน ลาดิน ถูก
ยิงที่หัว 2 นัดและที่หน้าอกอีก 1 นัด ศพของเขา
ถูกโยนทิ้งทะเลโดยไม่มพี ธิ ใี ด ๆ ตามศาสนาอิสลาม

“คนจ�านวน ๕๐-๕๕ ล้านคนทั่วโลกเสียชีวิตจากลัทธิล่าอาณานิคม (Colonialism) และลัทธิล่า
อาณานิคมใหม่ (Neo-colonialism) การสังหารส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายใต้ค�าขวัญที่เพราะพริ้ง เช่น
เสรีภาพและประชาธิปไตย นอกจากผู้เสียชีวิตโดยตรงจากสงครามที่ตะวันตกริเริ่มขึ้นหรือจาก
คณะทหารที่นิยมตะวันตกกระท�า หรือจากความขัดแย้งอื่นๆ คนอีกนับร้อยล้านยังเสียชีวิตอย่าง
เงียบ ๆ จากความยากเข็ญอย่างสุดขีดด้วย”
อังเดร วัลต์เชค
นักหนังสือพิมพ์และนักเขียนชาวอเมริกัน
อ้างอิง : Noam Chomsky and Andre Vltchek, “On Western Terrorism”, 2013

บารัค โอบามา กล่าวถึงเหตุการณ์ดงั กล่าวใน
ภายหลังว่า “มันเป็นการบรรลุถึงความยุติธรรม”
แต่จอร์ฟฟรี โรเบิร์ตสตัน นักกฎหมายชาวอังกฤษ
กลับกล่าวว่า “เหลวไหล มันควรเป็นสิ่งที่เห็นได้
ชั ด เจนส� า หรั บ อดี ต ศาสตราจารย์ ท างกฎหมาย
(อย่างบารัค โอบามา ซึง่ จบจากฮาร์วาร์ด)” ใน
เวลาเดียวกัน เฮลมุต ชมิต อดีตผู้น�าของเยอรมนี
กล่าวว่า “การกระท�าของสหรัฐฯเป็นการละเมิด
กฎหมายสากลอย่างชัดเจน”
สหรัฐฯอวดอ้างว่าเป็นประเทศที่ใช้หลักสิทธิ
มนุษยชน “rule of law” หรือความเท่าเทียม
ภายใต้กฎหมาย การลงโทษต้องมีการพิสูจน์ความ
ผิดด้วยพยานหลักฐาน ไม่มีการใช้ศาลเตี้ย แต่
ในทางปฏิบัติ สหรัฐฯก็ใช้สิทธิยกเว้นตนเองหรือ
exceptionalism ตลอดมา
2013 (พ.ศ.2556) : นายบารัค โอบามา
กล่าวกับชาวอเมริกันว่า “สหรัฐอเมริกา….เรามุ่ง
ความเป็นที่หนึ่ง”….สหรัฐฯได้เคลื่อนย้ายร้อยละ
60 ของกองก�าลังมาอยู่ในภาคพื้นแปซิฟิกแล้ว
เพื่อล้อมกรอบจีน
2014 (พ.ศ.2557) : นอกจากสอดแนมชาว
อเมริกันเองแล้ว นายเอ็ดเวิร์ด สโนเดน พนักงาน
ขององค์ ก ารความมั ่น คงแห่ ง ชาติ ( National
Security Agency-NSA) ได้ อ อกมาเปิ ด เผย
ว่าสหรัฐฯสอดแนมแม้แต่ผู้น�าของมิตรประเทศ
เช่น เม็กซิโก เยอรมนี และอินโดนีเซีย และยัง
สอดแนมประชาชนในอีก 35 ประเทศด้วย

โครงการสอดแนมระดับนานาชาตินี้ท�าโดย
องค์ ก ร “เอ็ น เอสเอ” มานานแล้ ว โดยใช้ ชื ่อ
“ECHLON” ซึ ง่ มี ศู น ย์ บั ญ ชาการอยู ่ ใ นพื น้ ที ่
2,500ไร่ของฟอร์ดมี้ด (Ford Mead) ใกล้กรุง
วอชิงตัน สถานที่นั้นถูกเรียกว่า “the puzzle
palace” และจ้างพนักงานถึง 40,000 คน ส่วน
ใหญ่เป็นนักค�านวณ ส่วนศูนย์ดักฟังขนาดใหญ่
นอกประเทศตั้งอยูก่ ลางทะเลทรายในออสเตรเลีย
และอั ง กฤษซึ่ ง เป็ น ประเทศของคนผิ ว ขาวชาว
โปรเตสแตนต์เชือ้ สายแองโกลแซกซอนด้วยกัน
(White Anglo-Saxon Protestant-”WASP)
การดักฟังท�าทั่วโลกทั้งในภาคเอกชนและรัฐบาล
ที่รู้จักกันดีคือ ซีไอเอ (Central Intelligence
Agency) ซึ่งท�าหน้าที่หาข่าวในต่างประเทศและ
ปฏิบัติการลับผิดกฎหมาย เช่น ก่อความขัดแย้ง
สังหารผู้น�า ล้มรัฐบาล ค้าอาวุธและยาเสพติด ให้
เงินสนับสนุนหนังสือพิมพ์และนักการเมืองที่นิยม
สหรัฐฯ ขูเ่ ข็ญให้ขโมยความลับ ติดสินบนด้วยเซ็กซ์
เงิน การช่วยเหลือญาติท่ปี ว่ ย หรือให้ทนุ การศึกษา
ของลูกในสหรัฐฯ ฯลฯ เจ้าหน้าที่ของซีไอเอท�างาน
ในคราบนักการทูต ผู้เชี่ยวชาญ นักข่าว พ่อค้า
เจ้าหน้าที่ของเอ็นจีโอ ฯลฯ นอกนั้นยังท�าหน้าที่
“รับ” บุคคลที่เหมาะสมในประเทศต่าง ๆ ซึ่ง
นิยมสหรัฐฯเข้าเป็นสมบัติ (asset) เพื่อรายงาน
ข่ า วให้ ซี ไ อเอด้ ว ย เมื ่อ เดื อ นตุ ล าคมปี ค.ศ.
2014 เจ้าหน้าที่ชาวเยอรมันคนหนึ่งถูกจับได้ว่า
เป็น“สาย” (asset) ของซีไอเอ
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
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สหรัฐฯคืออุปสรรคที่เลวร้ายที่สุดของระบอบประชาธิปไตยในประเทศต่าง ๆ
รวมถึงในองค์การสหประชาชาติ ธนาคารโลก ไอเอ็มเอฟ
องค์กรการค้าโลก สัญญาการค้าเสรี ฯลฯ
••
นอกจากนั้น กระทรวงการต่างประเทศและ
กระทรวงกลาโหมอเมริกันยังจัดตั้งองค์กรบังหน้า
(front organization) เพื่อท�างานเฉพาะกิจอีกมาก
โดยสรุประหว่างปี ค.ศ. 1980-2001 สหรัฐฯ
ประเทศเดียวได้บุกรุก ร่วมในการบุกรุก เข่นฆ่า
ปราบปราม และทรมานอย่ า งเหี ้ย มโหดใน
เหตุการณ์ทั่วโลก 130 ครั้ง หรือกว่า 1.7 ครั้ง
ต่อปี โดยเป็นเหตุการณ์ในสหรัฐฯเอง 17 ครั้ง ใน
อเมริกาใต้ 49 ครั้ง และที่อื่นทั่วโลกอีก 64 ครั้ง
ล่าสุดคือการรุกรานและยึดอิรัก และการท�าลาย
อัฟกานิสถานเพื่อวางท่อน�้ามัน
นักยุทธศาสตร์อเมริกันเรียกโลกว่า “Grand
Area” หรือพื้นที่อันกว้างใหญ่และเปรียบเทียบ
โลกว่ า เป็ น “Grand Chessboard” หรื อ
กระดานหมากรุกขนาดมหึมาที่สหรัฐฯต้องเล่นเพื่อ
ความเป็นหนึ่ง ดังค�ากล่าวของบุคคลส�าคัญและ
พฤติกรรมทั้งหมดตลอดมาข้างต้น เมื่อปี 1997
กลุ ่ ม นิ ย มลั ท ธิอ นุ รั ก ษ์ นิ ย มใหม่ ข องพรรครี พั บ ลิ กั น ที่ น� า โดย พอล โวล์ ฟ โฟวิต ส์ อดี ต
เอกอัครราชทูตประจ�าอินโดนีเซีย (ส่งอาวุธให้
ซูฮาร์โต ซึ่งเป็นเพื่อนสนิท) และต่อมาเป็นรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมสมัยยอร์ช บุช (ลูก)
ซึง่ เป็นกลุ่มที่นิยมการค้าเสรีอย่างสุดขั้วและนิยม
ใช้พลังทางทหารขยายเขตอิทธิพลของสหรัฐฯ ได้
เขียนโครงการทีเ่ รียกว่า “โครงการเพือ่ ศตวรรษ
ใหม่ของอเมริกา” (Project for New American
Century- PNAC) ส่วนหนึ่งของโครงการคือการ
ควบคุมตะวันออกกลางซึง่ เป็นแหล่งน�้ามันร้อยละ
65 ของโลกไว้ท้งั หมด แต่เป้าหมายใหญ่คอื “การ
กินโลก” ต่อไปอีก 100 ปี
ปีเตอร์ รัสเซลล์ นักฟิสิกส์ชั้นน�าของโลก(ลูกศิษย์ของสตีเฟน ฮอว์คิง นักวิทยาศาสตร์ซึง่ เป็น
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ที่ยอมรับว่าปราดเปรื่องเท่าไอน์สไตน์) กล่าวว่า
“ปัจจุบนั พลเมืองของตะวันตกมีมากกว่าเมื่อ 300
ปีก่อนเพียง 10 เท่า แต่มีผลรวมของการบริโภค
เพิ่มขึ้น 2,000 เท่า จึงไม่น่าแปลกใจว่าท�าไม
โลกก�าลังอยู่ในภาวะวิกฤติ” ชาวตะวันตกโดยเฉพาะโปรตุเกส สเปน ฮอลแลนด์ ฝรั่งเศสและ
อังกฤษท�าเช่นนั้นได้เพราะการขูดรีดโลกใหม่หรือ
ทวีปอเมริกาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 และการล่า
อาณานิคม (colonialism) ในเอเชียและอัฟริกา
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 อังกฤษนั้นถึงกับได้ชื่อว่า
เป็นประเทศที่ตะวันไม่ตกดินเพราะมีอาณานิคม
ในเกือบทุกมุมโลก ส�าหรับสหรัฐฯ การเริ่มพัฒนา
อุตสาหกรรม(ไม่ท�าตามค�าแนะน�าของอดัม สมิธ)
ท�าให้สหรัฐฯเริม่ แซงหนีอังกฤษได้ในระยะหลัง
สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง และกลายเป็นมหาอ�านาจ
ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ความก้าวหน้า
ทางคมนาคมและเทคโนโลยีท�าให้สหรัฐฯหาผล
ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางทั่วโลก ยิ่งกว่านักล่า
จากยุโรปในอดีตเสียอีก แต่การล่าแบบอเมริกัน
ซึ่งเรียกว่า “hegemony” นั้นแตกต่างจากการล่า
อาณานิคมในอดีต ดังค�ากล่าวของ ไนอัล เฟอร์กูสัน นักประวัติศาสตร์สากลของมหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด ที่ว่า “ในการสร้างจักรวรรดิอเมริกัน
สหรัฐฯแทนที่จะยึดครองและบริหารอาณานิคม
อย่ า งเป็ น ทางการตามแบบจั ก รวรรดิ ยุ โ รป
โดยการใช้ พ ลั ง งานทางเศรษฐกิ จ และการ
ทหาร สถาปนารัฐบาลที่นิยมวิถีอเมริกันและ
บริหารประเทศแบบอเมริกัน” รวมทั้งตั้งองค์กร
ระดั บ โลกซึ ่ง ท� า งานภายใต้ อิ ท ธิ พ ลของตนเอง
เช่น ธนาคารโลก ไอเอ็มเอฟ และองค์กรการค้า
ระหว่างประเทศขึ้นท�าหน้าที่ที่ผลักดันและควบคุม
ให้ประเทศต่าง ๆ อยู่ในระบบของตนด้วย

ความเป็ น “ตั ว กู ข องกู ” ข้ า งต้ น ของ“คนที่
พระเจ้าเลือก” ท�าให้ชาวยุโรปบนแผ่นดินใหญ่ใน
ปัจจุบันเรียกระบบที่สหรัฐฯใช้ในการหาประโยชน์
ว่า “การปล้นชิง” (despoiliation) และ“อ�านาจ
เป็นธรรม” (dispotism) และแม้แต่ แซมวล ฮันทิงตัน ศาสตราจารย์ช้นั น�าทางรัฐศาสตร์ชาวอเมริกนั
ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดก็กล่าวว่า “ในสายตา
ของคนส่วนใหญ่ในโลก สหรัฐฯคือมหาอ�านาจ
อันธพาลซึ่งเป็นภัยคุกคามสังคมเหล่านั้น” อนึ่ง
ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงพฤติกรรมอันเลวร้ายส่วน
หนึ่งเท่านั้น
สหรัฐฯคืออุปสรรคที่เลวร้ายที่สุดของระบอบ
ประชาธิปไตยในประเทศต่าง ๆ รวมถึงในองค์การ
สหประชาชาติ ธนาคารโลก ไอเอ็มเอฟ องค์กร
การค้าโลก สัญญาการค้าเสรี ฯลฯ สหรัฐฯใช้
ระบบ “หนึ่งดอลลาร์ หนึ่งเสียง” และลัทธิทหาร
ในการสร้างความยิ่งใหญ่และหาประโยชน์ตลอดมา
นอกจากนั้นยังใช้สื่อมวลชนระดับโลกของนายทุน
อเมริกัน “สร้างการยอมรับ” (manufacturing
consent) ของชาวอเมริกันและชาวโลกด้วย
“ความเชื ่อ ที ่ว ่ า การครอบง� า ของตะวัน ตก
สิ้นสุดลงเมื่อหมดยุคล่าอาณานิคม และประเทศ
ต่าง ๆ เป็นเอกราชและมีอิสระที่จะก�าหนดชะตากรรมของตนเองนัน้ ผิดอย่างสิน้ เชิง ความจริง
ก็คือ การครอบง�าทางการเมือง เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมยังด�ารงอยู่”
คิสชอร์ มาห์บูบานี
อดีตเอกอัครราชทูตสิงคโปร์
ประจ�าองค์การสหประชาชาติ 2 สมัย
“องค์การสหประชาชาติเป็นสถาบันทีด่ ที ่สี ดุ ที่
ให้บริการแก่ลทั ธิหาประโยชน์ฝา่ ยเดียวของสหรัฐฯ
และยังเป็นกลไกที่สหรัฐฯจะใช้เพื่อตอบสนองผล

ประโยชน์ของตนในอนาคตด้วย”
ฟรานซิส ฟูกูยามา
ศาสตราจารย์ทาง Political Economy
มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์
(เคยร่วมงานกับโรนัลด์ เรแกน)
“เนื่องจากสถานะพิเศษ สหรัฐฯไม่สามารถถูก
ผูกมัดด้วยกฎหมายหรือข้อจ�ากัดใด ๆ ตามพันธะ
ของสนธิสัญญาที่ท�าไว้ในระดับสากลได้”
จอห์น โบลตัน
เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ
ประจ�าองค์การสหประชาชาติ, 2000
“เป็ น เวลากว่ า หนึ ง่ ศตวรรษแล้ ว ที ช่ าว
อเมริ กั น เชื ่อ ว่ า พวกเขามี สิ ท ธิ ์ที ่จ ะเข้ า ถึ ง ตลาด
และทรัพยากรในประเทศอื่น และหากถูกปฏิเสธ
พวกเขาก็จะใช้กา� ลังหรือล้มรัฐบาลทีข่ ดั ขวางความ
ต้องการของพวกเขา”
สตีเฟน คินเซอร์
อดีตหัวหน้าส�านักงานข่าวของ
นิวยอร์กไทมส์ในเบอร์ลิน
“ล�าดับการล่าอาณานิคม (colonialism)
ในประวัติศาสตร์เริ่มจากโปรตุเกส สเปน ตาม
ด้วยเนเธอร์แลนด์ อังกฤษและฝรั่งเศส (รวมทั้ง
อิตาลี เบลเยี่ยมและเยอรมนี) หลังจากนั้นก็เป็น
ยุคการล่าอาณานิคมใหม่ (neo-colonialism) ของ
สหรัฐฯ และบางคนกล่าวว่าต่อไปจะเป็นยุคของ
จีน”
แดน ดอร์ลิ่ง
ศาสตราจารย์ทางภูมิศาสตร์
มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด
อ่านต่อฉบับหน้า
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ห ยั่ ง ฟ้ า ท ะ ลุ ดิ น

จนอย่างฉลาด ใช้ปัญญาพึ่งพาตนเองเป็น
ขยันขันแข็ง เรี่ยวแรงมือตีนดี ๆ มีสมรรถภาพ
กินใช้อย่างคนพอเพียง จนเหลือเลี้ยงใคร ๆ ต่อ...

• ดังนั้น วิมุตตินิยม

กสิกรรมไร้สารพิษ บ้านราช

กล้ารวยไม่มีสวยดังฝัน
กล้าจนวิเศษผลเกินด้นเดา
ยิ่งรวยยิ่งเครียด

ไม่ใช่จะมีแต่จน เครียด กินเหล้า งี่เง่าเท่านั้น
คนมีตงั ค์น่แี หละตัวดี เครียดเก่ง ประสาทกินเยอะไป
ใครคงเคยได้ยนิ มีทองเท่าหนวดกุง้ นอนสะดุง้
จนเรือนไหว คิดดูเถอะ ขืนกอดทองไว้เป็นสิบ
นับร้อยแท่ง มันจะหลับสบายตรงไหนหนอ
ถึงฉลาดฝากเซฟแบงก์ไว้ ยังไม่วายกังวล แค่
แว่วข่าวทองราคาตกรูด หัวใจจะวาย เสียดายไม่
ขายตอนแพง อยากขายเอาเงินไปกักตุนที่ดนิ แทน
จะซือ้ ที่ดินไหนดีล่ะ ซือ้ มันง่าย ขายออกยาก
ที่สวย ๆ ติดถนนใหญ่ก็แพงจัง ซื้อไม่ไหว จะเอาดี
ด้วยถูก ๆ ด้วย จะหาที่ไหนง่าย ๆ เอ่ย...
ทั้งยิ่งไม่ค่อยรู้จักใคร คือไม่กล้าคบคนมาก
กลั ว มาคบเพราะเห็ น มี ตั ง ค์ ขี ้ร ะแวง มองโลก
ชั่วร้ายไว้ก่อน ชอบมโนไปไม่แน่นอน ชวนหวาดหวั่น
56
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มันก็ไม่สนุก ทุกข์กังวลไม่เสร็จ...
หรื อ มี เ งิ น เยอะจริ ง แต่ ก ลั บ จนเพื ่อ นพ้ อ ง
น้ อ งพี ่ กั บ ญาติ พี ่น ้ อ งไม่ ดิ บ ดี ดั ง ใจ ขาดอบอุ ่ น
โรคซึมเศร้าไม่วายถามหา น่าเห็นใจ สมมติให้ฟัง
เพียงมีเงินรวยล้นอย่างเดียว อย่าด่วนเพ้อ
จะสุขเหลือหลาย ในเมื่อมากมายปัญหาสารพัด
สาหัสกว่าคนจน ๆ เสียอีก
เพราะหอบสมบัติไว้แยะ นั่นของกู นี่ของข้า
ใครอย่าแตะ ห่วงหวงไปเสียหมด แล้วจะให้เป็น
ทุกข์น้อย ๆ ได้ยังไงหวา
อุตส่าห์เอาเปรียบช่วงชิงฟาดฟันก�าไรมาด้วย
เลศเล่ห์ แล้วกว่าจะรวยล้นขึ้นมา ต้องเหนียวตืด
กวาดเก็บทุกเม็ดไม่หล่นหก หนัก ๆ ขี้ก็หวงไม่ให้
หมากินปานนั้น ภาษิตจีนยังพังเพย ขี้เศรษฐีกนิ ยาก
ฉะนั้น อย่าสงสัย ใครยิ่งรวยยิ่งทุกข์แน่ ๆ แค่

คนจนมีทองเท่าหนวดกุ้งยังนอนสะดุ้ง ขืนมีทอง
เป็นถัง ยิ่งจะนอนสบายไม่งา่ ย ๆ ดีไม่ดแี ค่ขาดหาย
เท่าหนวดกุ้ง เดือดดาลเป็นฟืนไฟ ในขณะที่เงิน
หลายล้านกลับช่วยอะไรไม่ได้เลย ประหลาดใจจัง
อนึ่ง คนจน ๆ คงนึกไม่ออกดอกว่า มีเงินนับ
ล้านมันทุกข์ถึงไหน คือ จะเก็บไว้เฉย ๆ ก็กลัวค่า
มันตกจากเงินเฟ้อ ข้าวของแพงขึ้น ขืนถือเงินไว้
ในมือ จะซื้อของได้น้อยลงเรื่อย ๆ
คนมีตังค์หนา ๆ ถึงเดือดร้อน อยู่ไม่สุขสักที
กลัวจะรวยน้อยลงไป ต้องดิ้นหาทางรวยมากขึ้น
อยู่เสมอ นี่คือนรกทันตาเห็นแท้ ๆ แต่พวกอยาก
รวย ย่อมไม่เห็นทุกข์ตัวขี้โลภอยู่นั่นเอง

ยิ่งรวยยิ่งอยากไม่หาย

ใคร ๆ มักอยากรวย โดยไม่ทันคิดว่า จ�าเป็น
แค่ไหน ท�าไมต้องรวยด้วย แล้วบนเส้นทางนี้ มัน
ต้องเอาเปรียบ ยือ้ แย่งแก่งชิงก�าไรในสนามรบ
การค้าอีกฝ่ายโดนล้วงตับกินไส้ เสียเปรียบขาดทุน
เข้าเนื้อ โดยยินดีเต็มใจรึเปล่า คงไม่สน เพราะ
ธรรมดาใคร ๆ ก็ท�ากัน ทีใครทีมัน
ยิง่ จะต้องฟันก�าไรสูงสุด ฉวยโอกาสทุกประตู
แล้วจะมีใครดูความยุติธรรมก่อนค้าหาก�าไร ตาม
ศาสดาขงจื ๊อ สอน จะคิ ด ถึ ง อกเขาอกเรา ควร
เมตตาสร้างมิตรปรารถนาดี ไม่มีเบียดเบียนกัน
แล้วมันน่าท�านาบนหลังคนได้ลงคอหรือ...นี่
มโนธรรมส� า นึ ก ย่ อ มจะอยู ่ ไ ม่ ลึ ก ในหั ว ใจ
หากไม่เมินเฉยละเลย คือ การค้าควรแลกเปลี่ยน
แบ่งปันให้กันไปให้กันมา ต่างวินวินถึงจะถูกหลัก
การค้าบุญนิยม เช่น ขายต�่ากว่าตลาด เท่าทุน
ขายขาดทุน จนถึงแจกฟรี
ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก่ บั หิรโิ อตตัปปะในการค้า จะเอาแต่
เงิน เป็ น ส� า คัญ ก็ถ ูก หลั ก ทุ น นิ ย มสามานย์ ส่ ว น
บาปกรรมตรงไหน ไม่รู้ไม่ชี้ด้วย
ยิง่ เมื ่อ อยากรวย คงช่ ว ยไม่ ไ ด้ ที ่ต ้ อ ง
เอาเปรียบมากกว่าเสียสละ ใครจะชอบชังรังเกียจ
คนไหนแน่
พอรวยเงินทองแล้วอยู่ไม่สุขดอก มันต้อง

อยากมากขึ ้น เป็ น ธรรมดา ต้ อ งใช้ ใ ห้ คุ ้ ม คื อ
ผลาญพร่า กินสูบดืม่ เสพย์ตามค่านิยมปัน่ หัว ชวน
มืดหน้าตามัวเที่ยวเสพย์รสสัมผัสเมามัน แส่หา
นั่นโน่นนี่ บ้างรอบโลกหนเดียว ไม่สะใจ
อี ก หน่ อ ยเกิ ด จั ด ทั ว ร์ อ วกาศ คนมี ตั ง ค์ ค ง
เดือดร้อนก่อน ต้องไปเที่ยวเป็นก�าไรชีวิตไม่เสร็จ
ออกสงสารพวกชอบแส่หาจังแก ดูไปดูมา พา
พาสัญญาทรงจ�าลม ๆ แล้ง ๆ กลับบ้าน หลังตะลอน
เหนื่อยเหน็ดไม่ยอมเข็ด เที่ยวดูไปแสนไกล ได้ความ
สุขปลื้มใจนานกี่วันเชียว ไล่หลังนั้นไปค่อยลืมเลือน
ไม่ใช่คอนักเที่ยวก็พูดได้ เที่ยวที่ไหน ๆ ไม่พ้น
ดินน�้าฟ้าป่าเขาธรรมชาติ แม้จะชมบ้านเมืองผู้คน
ผ่านสื่อสารย่อมง่ายดี คนตังค์นอ้ ยพลอยเที่ยวได้
สบายอีกแบบ
จะเทีย่ วถูกแพงตามใจชอบ ทีแ่ น่ ๆ เทีย่ วเวียน
เกิดเวียนตายนับชาติไม่ถ้วนมาแล้วทุกคน เลย
ไม่ต้องห่วง สารพัดอยาก ล้วนเคย ๆ ผ่านไม่น้อย
แล้ว อยากสุขซ�้าต้องตามสัมผัสใหม่อีกหน
สมใจอยากซ�้า ๆ ก็เบื่อ เบื่อ ๆ อยาก ๆ หมดไป
ชาติหนึ่ง แล้วถึงจะรวยล้นขนาดไหน ห่วงว่ากิเลส
ยิ่งหนาตามเท่าไหร่บ้าง แบบนี้มีหวังตกนรก
เป็น ๆ ทันตาเห็น กลายเป็นขาดทุนย่อยยับหมด
ท่าสิ้นดี ก�าไรชีวิตอยู่ตรงไหนมิทราบ !
เป็ น อั น ว่ า ยิ ่ง รวยช่ ว ยให้ กิ เ ลสหนา ตั ณ หา
ราคะ โลภโกรธหลง จัดจ้านขึ้นเท่าไหร่ ยังไม่พอ
ต่ อ ด้ ว ยอั ต ตาเบ้ ง เบ่ ง อวดหรู เก่ ง ดู ถู ก คน ยาก
เหลือเกินที่จะอ่อนน้อมถ่อมตัว ไม่ค่อยเห็นหัวอก
หัวใจใครง่าย ๆ
ยิ่งจะให้กว้างเกื้อกตัญญู สู้แทนคุณแผ่นดิน
ด้ ว ยบุ ญ ส� า นึ ก ลึ ก ซึ้ ง ใจถึ ง เพื ่อ เพื ่อ นมนุ ษ ยชาติ
คนมีตังค์ไหนจะมีปัญญามากน�า้ ใจปานนี้ เมื่อใด
จะได้คิดท�าก่อนตายเปล่ายังไงบ้าง อย่าไปรอใคร
เดี๋ยวอกหัก
ต้องเห็นใจเพื่อนผูเ้ ห็นแก่ตวั กูของตู ครอบครัว
ข้า ไหนจะต้องสะสมกอบโกยกินใช้เองทั้งชาติ
ไม่หมด เพราะขี้เหนียวถึงได้รวย ยังจะต้องกักตุน
เผื่อทายาทญาติข้โี ลภไม่เบาให้รวยล้นต่อกี่เท่าแล้ว
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แต่เขา
เมื่อใจคอคับแคบแต่เล็กจนเติบใหญ่ ผู้ไม่ได้
สดับฟังโลกุตระ จนเกิดปัญญาแจ้งแทงทะลุสจั จะ
เขาย่อมเดินหน้าต่อไปตามภูมเิ พื่อญาติตวั เองอย่าง
เก่ง เท่านั้น
อย่ า ไปหวัง คนมี ตั ง ค์ จะมี น�้ า ใจมั ่ง คั ่ง ตาม
เม็ดเงิน ตรงกันข้ามมากกว่ามาก ไม่เช่นนั้น เขาจะ
รวยขึ้นมาได้หรือ...
ใครเคยยิน วาทะพระเยซู จู ง อู ฐ เข้ า รู เ ข็ ม
ยัง ง่ า ยกว่ า จู ง เศรษฐีขึ ้น สวรรค์ . ..ฟั ง สั จ จะเป็ น
บุญหู รูส้ กึ ซาบซึ้งถึงไหนบ้าง ยังอยากรวยด้วยคน
เท่าไหร่ดีเนาะ เชิญตอบตัวเองได้เลยนะจ๊ะ...!

เค้ารวย ช่วยเราหายอยาก

หลายคน เคยคิดอิจฉาจังบ้างไหม เมื่อเห็น
ใครช่างบ้ารวยอู้ฟู่ ดูทักษิณนักโทษหนีคดีนั่นปะไร
ไม่รู้ท�าบุญอะไรมา ถึงโคตรรวยเละแค่ข้ามคืน
จนถึงวันนี้คงมีขี้สงสัยติดใจ
ขอตอบทันที เอาบุญคนคุ้นเคยใฝ่ธรรม คือ
เค้าท�าบาปมือขึ้นต่างหากล่ะ...
ยิง่ เห็นเจ้าลัทธิธรรมกาย เป็นบุญหูบุญตา
พ่อครูจัดอันดับขึ้นชั้นอภิมหาจอมโจรไร้เทียมทาน
ปานนั้น ทักษิณมีสิทธิ์เทียบเปรียบขี้เท้าพอได้มั้ง
คาถายอดเด็ด ชิตังเม โป้งรวย หมายว่า กูจง
รวยด้วยชนะ ตูมเดียวเรียบโร้ยธรรมกลาย !
ผูค้ นหมูหมากาไก่แตกตื่นแห่แหนนับหมื่นแสน
เฉียดกีล่ ้านก็ช่าง ธรรมดาประสาพวกส่วนมาก
ย่อมเบาปัญญา คนฉลาดจริงเป็นชนส่วนน้อยนิด
อยู่แล้ว
หันมาเทียบลัทธิพุทธโลกุตระสันติอโศก คน
มาศรัทธาเป็นร้อยนับพันอย่างเก่ง เพราะพ่อครู
พามากล้าจน กลัวรวย มันต้องมีหัวคิดเฉียบคม
ลึกซึ้งใช่เล่น ๆ ขนาดคัดหัวกะทิยงั งี้ พ่อครูยงั สอน
ท�าพาเป็นอย่างไม่ได้ง่าย ๆ เลย
ชาวพุ ท ธต้ อ งเลื อ กข้ า ง ลั ท ธิ ธรรมกายพา
กล้ารวยเป็นบ้า กลัวจนยากล�าบาก มีพวกมาก
งมเงาเบาปัญญาเท่าไหร่ ตามดูไปได้เสมอ
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ลั ท ธิ พุ ท ธอี ก ค่ า ย ฝ่ า ยอโศกพาเจริ ญ รอย
พระบรมศาสดา แบบคนจนผู ้ ยิ ่ง ใหญ่ ไม่ ใ ช่ จ น
กระจอกงอกง่อย เปล่าเลย

จนให้เป็น รวยให้เป็น

ฟังพ่อครูบอ่ ย ๆ ค่อยรูต้ ามผูป้ ระจักษ์แจ้งแทง
ทะลุสัมมาทิฐิตามต่อสัมมาปฏิบัติด้วยศรัทธา
ท่านเตือนให้ฟังธรรมแล้วเอาไปท�า อย่าเอา
ไปทิ้ง ยิ่งรู้อะไรดี สิ่งไหนชั่ว แล้วไม่จัดแจง เท่ากับ
รูอ้ ยูโ่ ง่ ๆ ไปชั่วชีวิต ตายเน่าเสียคนเปล่า ตรงไม่เอา
จริง ยิ่งเสียชาติเกิด เพราะร้อยรู้ไม่สู้หนึ่งท�า ต้อง
ย�้าเตือนตัวเองไม่ขาด
ประเด็นเศรษฐกิจเกิดปัญหา ตามตัณหาที่
อยากเป็นทาส เช่น อยากรวยไม่เสร็จสักที มันมีแต่
บานทะโล่เหมือนปากกรวย ก็ซวยไปตามเวร
กลับกันหันมาแก้ตวั ทุกข์ เหตุยากจน มันต้อง
มาจนให้เป็น ทั้งโลกหลงทางบ้ารวยจะช่วยหาย
อยากตรงไหน ไม่มีวันดอก นอกจากพักยกบ้าง
ไฟไม่อ่มิ เชื้อ ขืนจัดหนักใส่หญ้าฟางแห้ง ไฟลุก
โพลงใหญ่ ยิ่งไหม้แรงเชื้อหมดไวอีก เป็นซะยังงั้น
มันต้องมาหัดจนประตูเดียว มาหาก้นกรวย
จนหมดตัวได้เท่าไหร่ ยิ่งเบาใจ ค่อยหายห่วงไป
ตามนั้น
ครั้นจนอย่างฉลาด ใช้ปัญญาพึ่งพาตนเอง
เป็น ขยันขันแข็ง เรี่ยวแรงมือตีนดี ๆ มีสมรรถภาพ
กินใช้อย่างคนพอเพียง จนเหลือเลี้ยงใคร ๆ ต่อใช่
ยากเย็นเกินสู้น่าดูไป
แทนทีจ่ ะต้องกระเสือกกระสนแย่งโกยก�าไร
ขูดรีดจากเพื่อนมนุษย์ทา� ไม แม้เอาเปรียบใครได้ก็
เป็นหนี้ตามจริง ยิ่งน่าเกลียดกลัวอาย ต้องซุกซ่อน
ปิดเงียบ
ต่ อ ให้ ไ ด้ ร วยด้ ว ยเลื อ ดเนื้ อ กิ น แรงเหยื ่อ
ใคร ๆ มันจะเก่งกล้าสง่างามตรงไหนเหวย ที่แท้
ควรน่าอายแก่ใจสิ้นดีมากกว่า กับมิจฉาชีพทุนนิยม
โสมม...
คงต้องขอชื่นชมพ่อครูสมญาพญาแร้ง ไม่ยื้อ
แย่งเศษเนื้อใคร จริง ๆ ด้วยซี ศักดิ์ศรีคนมีปัญญา

หาเลี้ยงตัวเองเป็น จนพอเพียง กระทั่งล้นเหลือ
กินเกินใช้แบบคนจน ท�าให้ล้นเหลือไว้เพื่อเผื่อแผ่
แบ่งปันเพื่อนพ้องญาติมิตรใกล้ไกล
จะไปหมกหมั ก กั ก ตุ น เก็ บ ไว้ เ กิ น ล้ น อะไร
นักหนา เสียของไม่เข้าท่า แม้เงินทองก็ไม่ต่าง
ของใช้ คือ ค่าของเงินเกิดขึ้นจริงตอนใช้จ่ายออก
อย่าไปหลงพังเพยจีน เงินทองของน่ารัก...
ถ้ารักเงินทองจนต้องหอบหวงเหลือล้นกินใช้
ทั้งชาติไม่หมด ใครยังเก็บกอดไว้ลูกเดียว เดี๋ยว
เป็นโรคจิตแน่ ๆ เพราะเงินทองเหมือนอสรพิษ
อันตราย พระพุทธเจ้าตราหน้าไว้
ถึงแม้เข้าใจ ไม่ตุนไว้ล้นเกิน แม้นเคยรวยมา
ได้ โดยกินใช้ขี้เหนียว เดี๋ยวนี้อย่าเหนียวต่อเลย สู้
ผลาญพร่ากินใช้เที่ยวหรูหรา ให้คุ้มค่าเหนื่อยยาก
มานานปี ให้เป็นก�าไรชีวิตแบบคนมีตังค์
ต่อให้ได้เสพสมใจนั่นโน่นนี่ หนีไม่พ้นสุขสม
อารมณ์ลม ๆ แล้ง ๆ ปัน้ แต่งตามกระแสข่าวเล่าลือ
ฮือฮา หารูไ้ ม่วา่ ตกเป็นเหยื่อโลกเค้าเป่าหู ที่แท้โดน
เพื่อนหลอกต้มสุกไม่รู้ตัว...
ยิ่งรวยเลยยิ่งโง่ตายชัก ดังข่าวเศรษฐีหนุม่ จีน
ซื้อไอโฟนรุ่นล่าสุดหกเครื่อง มอบให้หมาตัวเดียว
เงินพาโง่เง่าปานนี้พี่น้องเอ่ย เคยเห็นไหม !
หลงกอบโกยสะสม กล้ า รวยตามทุ น นิ ย ม
เพื่ อ บริ โ ภคนิ ย มอย่ า งลั ท ธิ ธรรมกาย พาถื อ
พุทธเพี้ยน ๆ บ้าบอตามผีบุญเจ้าส�านักจอมเปรต
ยุคดิจติ อล ไม่นา่ เชื่อ ได้พวกเหยื่องมงายหลายล้าน
ท่วมล้นดังขนโคทั้งตัว
ตรงข้ามลัทธิบุญนิยมชื่นชมกล้าจน อุตสาหะ
ขาดทุนให้เป็นก�าไรเพื่อนมนุษย์สุดก�าลังทั้งชีวิต
ก็ได้พวกศรัทธาอโศกแค่หยิบมือ เปรียบเขาโคคู่
เดียวเอง เทียบไม่ติดฝูงชนขนโคนะจ๊ะ
นับเป็นบุญหูบุญตาสมัยนี้ มีสองส�านักพุทธ
เทียมพุทธแท้ เทียบคู่เลือกดูดี ๆ ด้วยปัญญาเต็ม ๆ
ตาดีได้ ตาร้ายเสีย
เมื่อกล้ารวยด้วยสะสม กลัวสะพัด ย่อมรวย
ไม่เสร็จสมใจ ซ�้าทุกขลาภได้ขีห่ ลังเสือแล้วลง
ยากยิ่ง ส�าคัญคือไม่กล้าช่วยคนโดยขาดประโยชน์

ตัวเอง ยิ่งรักษาเงินเกินไว้เป็นอันตรายนัก จ่อคิว
รอเกิดโทษโดยไม่รู้ตัวโลภะ โทสะ เพราะโมหะ
ไม่มากก็น้อย ไม่ช้าก็เร็วก่อนตาย ไม่ได้แช่ง เพียง
แต่แจ้งประสาปรารถนาดีจ้ะ
ส�าหรับชนส่วนน้อยนิด พวกคิดกล้าจนตาม
พระบาทศาสดา ไม่จนยาก ไม่ยากจน เมื่อจนได้งา่ ย
จนได้สบาย หายห่วง หวงแหนน้อยถอยลง
ชีวิตนี้มีแต่ให้ไร้ริษยา ได้น�้าใจ สร้างมิตร
ชีวิตประเสริฐเลิศยอดไร้เทียมทาน
ดังนั้นเมื่อกล้าจนเพราะชอบสะพัดเก่ง เกรง
กลั ว สะสม เดี ๋ย วเสี ย ของ ให้ เ สี ่ย งอั น ตรายเงิ น
ท�าพิษ คงไม่ไหว สูม้ ากล้าจนอย่างมีปญ
ั ญา ตั้งหน้า
เสียสละสะพัดชัดเจนเป็นบุญตาแท้
แม้ จ นสะสม ที ่แ ท้ ก ลั บ รวยสะพั ด ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ ก ่ อ นเป็ น โทษ เช่ น จั ด สาธารณโภคี
มีกงสีในบ้าน ในชุมชนตั้งต้นบุญนิยมไป
ใครรวยด้วยสะสม เค้าย่อมจนสะพัด น่าชื่นชม
ตรงไหนนัก ลองรู้จักรวยสะพัดดูบ้างปะไร เผื่อจะ
มีสทิ ธิ์ตดิ อกติดใจพรรคกระยาจกซึง่ กลัวรวยสะสม
บูชาคนกล้าสะพัด ถือเป็นคนจนแท้ ๆ...
โทษที จนเม็ดเงินสะสมไว้น้อยก็จริง แต่รวย
เม็ ด เงิ น สะพั ด จั ด เต็ ม ใครรวยด้ ว ยยอดสะพั ด
กล้าจัดให้ น่าจะดีเหนือชั้นกว่ากันเยอะ รวยจริง
แบบคนจนนี่สิ ดูเหมือนเศรษฐีเทเงินถัง แต่สตางค์
ไม่มี พิลึกดี ชวนฝันยังไงบ้าง ไม่เสียตังค์
จนให้เป็น รวยให้เป็น เช่นฉันใด ตามใจชอบ...
จนอะไรให้เกิดปัญญาท้าทาย...จนอะไรจะเงย
หน้าต้องอายฟ้า ก้มหน้าก็อายดิน...
รวยอะไรน่ากลัวชิงชัง รวยอะไรช่างหายากใน
แผ่นดินพุทธ...
สุดท้าย จนให้เป็น โดยสันโดษเพือ่ ประหยัดสุด
ด้วยต้นทุนต�่าค่อยท�าประโยชน์สูง
รวยให้เป็นประโยชน์ตน เมื่อท�าประโยชน์
ท่าน สร้างสรรสาธารณโภคี จนให้เป็น เมื่อกล้า
ขาดทุนได้จริง ยิ่งเกิดก�าไรชีวิตตามติดมรรคผล
ใครสนใจรวยให้เป็น เช่น กล้าให้ใจถึงพึงลอง
ท�าดูไปทันทีเลย
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เนื้อสัตว์ที่เสพกินกัน
เนื้อนั้นมั่นให้บริสุทธิ์
เมตตามวลสัตว์แสนทุกข์
ต้องถูกจับฆ่ามากิน.
j

ณวมพุ ท ธ

fiwww.hinews.cn

ต้องบริสุทธิ์ทั้ง ๓ ส่วน

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับ

อยู่ ณ ชีวกัมพวันของหมอชีวกโกมารภัจจ์ เขต
กรุงราชคฤห์ นครหลวงของแคว้นมคธ
สมัยนั้น หมอชีวกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วน
ข้างหนึ่ง ได้กราบทูลว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระพุทธเจ้าได้ฟัง
ค�านี้มาว่า ชนทั้งหลายฆ่าสัตว์เจาะจงพระสมณโคดม พระสมณโคดมทรงทราบข้อนั้นอยู่ ก็ยัง
เสวยเนื้อที่เขาฆ่าสัตว์เจาะจงพระองค์ พวกเขา
อาศัยพระองค์กระท�าอยู่ดังนี้
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ชนเหล่าใดกล่าวอย่าง
นี้ ชนเหล่านั้นชื่อว่า กล่าวตรงกับที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส ไม่ช่อื ว่ากล่าวตู(่ กล่าวอ้างผิดๆ) พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยค�าเท็จ ชือ่ ว่ายืนยันธรรมอัน
สมควรแก่ธรรม ก็ถ้าการกล่าวอย่างนี้ถูกต้อง
พระองค์จะไม่ถูกต�าหนิติเตียนล่ะหรือ”
“ดูกอ่ นชีวก ชนใดกล่าวอย่างนี้วา่ ชนทั้งหลาย
ฆ่าสัตว์เจาะจงพระสมณโคดม พระสมณโคดม
ทรงทราบข้อนั้นอยู่ ก็ยังเสวยเนื้อที่เขาฆ่าสัตว์
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เจาะจงพระองค์ พวกเขาอาศัยพระองค์กระท�าอยู่
ดังนี้ ชนเหล่านั้นไม่ช่อื ว่ากล่าวตรงกับที่เรากล่าว
แต่ชื่อว่ากล่าวตู่เราด้วยค�าเท็จ
เพราะเรากล่าวว่า เนื้อสัตว์ไม่ควรเป็นของ
บริโภค ด้วยเหตุ ๓ ประการคือ
๑. เนื้อที่ตนเห็น(ว่าเขาเจาะจงฆ่าสัตว์)ทิฏฐัง
๒. เนื้อที่ตนได้ยนิ (ว่าเขาเจาะจงฆ่าสัตว์)สุตงั
๓. เนื้อที่ตนสงสัยรังเกียจ(ว่าเขาเจาะจงฆ่า
สัตว์)ปริสังกิตัง
และเรากล่ า วว่ า เนื ้อ สั ต ว์ เ ป็ น ของควร
บริโภค ด้วยเหตุ ๓ ประการคือ
๑. เนื้อที่ตนไม่ได้เห็น(ว่าเขาเจาะจงฆ่าสัตว์)
อทิฏฐัง
๒. เนื้อที่ตนไม่ได้ยิน(ว่าเขาเจาะจงฆ่าสัตว์)
อัสสุตัง
๓. เนื้อที่ตนไม่สงสัยรังเกียจ(ว่าเขาเจาะจง
ฆ่าสัตว์)อปริสังกิตัง
ดูกอ่ นชีวก ภิกษุในธรรมวินยั นี้ อาศัยบ้านหรือ
หมู่บ้านแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ ภิกษุจะมีใจประกอบ
ด้วยเมตตา(เห็นใจมีจิตคิดช่วย)กรุณา(ลงมือ

ช่วยเหลือไม่ดดู าย)-มุทติ า(ยินดีท่ไี ด้ชว่ ยเหลือ)อุเบกขา(วางใจเฉยเมื่อได้ท�าดีนั้นแล้ว)แผ่ไป
ตลอดทั้ง ๔ ทิศ แผ่ไปตลอดโลก ทั่วสัตว์ทุก
เหล่าในที่ทกุ สถาน ด้วยใจอันประกอบด้วยเมตตากรุณา-มุทิตา-อุเบกขาเต็มเปี่ยมหาประมาณมิได้
ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียนอยู่
ครั้นคหบดี(ผู้มีฐานะดี)หรือบุตรคหบดี เข้าไป
หาภิกษุ แล้วนิมนต์เพื่อฉันภัตตาหาร(อาหาร)ในวัน
รุ่งขึ้น เมื่อภิกษุนุ่งห่มจีวรและถือบาตร เข้าไปยัง
ที่อยู่ของคหบดีหรือบุตรคหบดีนั้น แล้วนั่งลงบน
อาสนะ(ที่นั่ง)ที่เขาปูลาดไว้
คหบดีหรือบุตรคหบดีจะอังคาส(ถวายอาหาร
ภิกษุ) ด้วยบิณฑบาตอันประณีต ภิกษุย่อมไม่มี
ความคิดว่า
ดีหนอ คหบดีหรือบุตรคหบดีผู้นี้ อังคาสเรา
ด้วยบิณฑบาตอันประณีต
อีกทั้งไม่มีความคิดว่า
โอหนอ คหบดีหรือบุตรคหบดีผู้นี้ พึงอังคาส
เราด้วยบิณฑบาตอันประณีตเช่นนี้ ต่อๆไปอีก
แต่ภิกษุนั้นจะไม่ก�าหนัด(ใคร่อยากในรูปเสียง-กลิ่น-รส-สัมผัส) ไม่ยอมสยบ ไม่รีบฉัน
บิณฑบาต จะมีปกติเห็นโทษ มีปญ
ั ญาเครื่องถอน
กิเลสตน บริโภคอยู่
ดูกอ่ นชีวก ท่านเข้าใจว่าอย่างไร ภิกษุนน้ั ย่อม
คิดเพื่อเบียดเบียนตน เพื่อเบียดเบียนผู้อ่ืน หรือ
เพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างหรือไม่”
“ไม่เป็นอย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า”
“เวลานั้น ภิกษุนั้นชื่อว่า ฉันอาหารอันไม่มี
โทษใช่หรือไม่”
“ใช่อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า น่าเลื่อมใส
ยิ่ง ข้าพระองค์เคยได้ยินค�านี้ว่า พรหมมีปกติอยู่
ด้วยเมตตา-กรุณา-มุทิตา-อุเบกขา บัดนี้ค�านี้
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นพยานให้แล้ว เพราะ
ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีปกติอยู่ด้วยเมตตากรุณา-มุทิตา-อุเบกขา”
“ดูก่อนชีวก บุคคลมักมีความพยาบาท(ปอง
ร้าย) เพราะราคะ(ความก�าหนัด)ใด โทสะ(ความ
โกรธ)ใด โมหะ(ความหลง)ใด ก็ราคะนั้น โทสะนั้น
โมหะนั้น ตถาคตละได้แล้ว ตัดรากถอนโคนแล้ว

เหมือนต้นตาลยอดด้วนตายสนิทแล้ว ไม่มีเกิดอีก
ต่อไป ชีวกก็ถา้ ท่านกล่าวถึงเมตตา-กรุณา-มุทติ าอุเบกขานั้น คือหมายเอาการละราคะ-โทสะ-โมหะ
แล้ว เราอนุญาตการกล่าวเช่นนั้นแก่ท่าน”
“ข้ า พระองค์ ก ล่ า วหมายเอาการละราคะโทสะ-โมหะนั้น พระพุทธเจ้าข้า”
“ดีละ ชีวก ท่านจงรู้เถิดว่า ผู้ใดฆ่าสัตว์
เจาะจงตถาคต(พระนามหนึ่งของพระพุทธเจ้า)
หรือสาวกของตถาคต ผูน้ ้นั ย่อมประสพ(การเกิด
ผล)บาปเป็นอันมาก มิใช่บุญ(การช�าระกิเลส)
เลย ด้วยเหตุ ๕ ประการนี้คือ
๑. ผูน้ ้นั กล่าวอย่างนี้วา่ ท่านทั้งหลายจงไปน�า
สัตว์ชื่อนั้นมา นี้ย่อมเกิดผลบาปมาก มิใช่บุญเลย
๒. สัตว์น้นั เมื่อถูกเขาผูกคอน�ามา ได้รบั ทุกข์
โศกเสียใจ นี่ย่อมเกิดผลบาปมาก มิใช่บุญเลย
๓. ผู้นั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลายจงฆ่า
สัตว์ตัวนี้ นี่ก็ย่อมเกิดผลบาปมาก มิใช่บุญเลย
๔. สัตว์น้นั เมื่อก�าลังโดนเขาฆ่าอยู่ ย่อมได้รบั
ทุกข์โศกเสียใจ นี้ยอ่ มเกิดผลบาปมาก มิใช่บญ
ุ เลย
๕. ผู้นั้นย่อมกระท�าให้ตถาคต และสาวกของ
ตถาคต ยินดีดว้ ยเนือ้ สัตว์ทไี่ ม่สมควร(อกัปปิยะ)
นี้ย่อมเกิดผลบาปมาก มิใช่บุญเลย
เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสจบอย่างนี้แล้ว
หมอชีวกได้กราบทูลว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ น่าอัศจรรย์นักไม่เคย
มี ที่ภกิ ษุท้งั หลายย่อมฉันอาหารที่สมควรอันไม่มี
โทษ ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก เปรียบเหมือน
บุคคลหงายของทีค่ ว�า่ เปิดของที่ปิด บอกทางแก่
คนหลงทาง ส่องประทีป(ไฟ)ในที่มืด ด้วยคิดว่า ผู้มี
ดวงตาจะเห็นรูปได้ ฉันใด พระผู้มีพระภาคเจ้าทรง
ประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย(ประการต่างๆ) ฉันนั้น
ข้ า แต่ พ ระองค์ ผู ้ เ จริ ญ ข้ า พระองค์ ข อถึ ง
(ยอมรับนับถือ)พระผู้มีพระภาคเจ้า ถึงพระธรรม
พระสงฆ์เป็นสรณะ(ที่พึ่งที่ระลึกถึง) ขอพระผู้มี
พระภาคเจ้าทรงจ�าข้าพระองค์ไว้วา่ เป็นอุบาสก(ผู้
นับถือ)พระพุทธ-พระธรรม-พระสงฆ์อย่างมั่นคง
ผู้ถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป”
(พระไตรปิฎกเล่ม ๑๓ “ชีวกสูตร” ข้อ ๕๖-๖๑)
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
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แค่ ค ิด ก็ ห นาว...ว์
• นายธิง วินเทอร์
๑. ไม่ ส� า เร็ จ การก� า ชั บ และ
คาดโทษของผู ้บั ญ ชาการ
ต� า ร ว จ แ ห ่ง ช า ติ จึ ง เ ป็ น
แต่เพียงการขานรับนโยบายการปฏิรูปต�ารวจพอ
เป็นพิธี...(วสิษฐ เดชกุญชร มติชน ๒๖ ก.ค.๕๙)
๒. บันทึกไว้บนสวรรค์หรือ
นรก ? ปลุกสงฆ์ทั่วโลกฮือ
แสดงพลัง ป้องสมเด็จช่วง
(เดลินิวส์ ๒๕ ก.ค.๕๙)
๓. พลังแห่งโทสะ-อัตตาตัวตน จับน้องชายเน็ต
ไอดอลปากีสถานฆ่าพี่สาว....
ซึง่ โด่งดังจากการชอบโพสต์
รู ป เซลฟี ่เ ซ็ก ซี ่ (ไทยโพสต์
๑๘ ก.ค.๕๙)
๔. แบบง่าย ๆ ไม่ทา� ชอบท�า
แบบยาก ๆ ผู้ว่าฯขอใช้พื้นที่
ทหารเคลียร์ ลุ้นผุดโรงงาน
ก�าจัด ๙๐๐ ล้าน แก้ขยะตกค้าง (มติชน ๑๕ ก.ค.๕๙)
๕ . ก็ แ ค ่ กิ จ ก ร ร ม ธุ ร กิ จ
ฮ ือ ฮ า ส า ว ไ ซ ส ์ ยั ก ษ ์ นุ ่ ง
ชุ ด ว ่ า ย น� ้า ชิ ง ต� า แ ห น ่ ง
Miss I’m Fat, So What ? (ไทยโพสต์ ๖-๗ ก.ค.๕๙)
๖. เหตุ เ กิด ในยุค ที ่รั ฐ บาล
ไม่ ไ ด้ ม าจากการเลือ กตั ้ง
ภาพพจน์ไทยแก้โกงดีสุดรอบ
๑๐ ปี (มติชน ๓ ก.ค.๕๙)
๗. คันฉ่องส่องสังคมไทย
ก) ทลายแก๊งค้ากามลวงส่งไปบาห์เรน
ข) ล่วง ๙ วันบอลยูโร โชว์รวบเซียนพนันเกือบ ๓๐๐ คน
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ค) กร่าง ‘กูสารวัตรโจ้’ แค่ขับ
รถปาดหน้าก็ชักปืน
ง) หลักสูตรปริญญาโท-เอก
ไทยสุดเฟ้อ...มีมากถึง ๖,๖๘๗ หลักสูตร (ไทยโพสต์
๒๐-๒๑ มิ.ย.๕๙)
๘. คุณรู้จกั อเมริกามหามิตร
แค่ ไ หน ? ญี่ ปุ่ น นั บ หมื่ น
ประท้ ว งไล่ ฐ านทั พ สหรั ฐ ..
ถื อ แผ่ น ป้ า ย “ความอดทนเกิ น ขี ด จ� า กั ด แล้ ว ”
(เดลินิวส์ ๒๐ มิ.ย.๕๙)
๙ . เห ตุ ผ ล ที ่ไ ม่ ม อ บ ตั ว
ของ ‘ธั ม มชโย’ ...การ
มอบตั ว ก็ ต่ อ เมื ่อ บ้ า นเมื อ ง
กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ! (ไทยโพสต์ ๑๗ มิ.ย.๕๙)
๑๐. ปี ๒๕๕๙ ชายแต่งชายมา
แล้ว ‘วู้ดดี้’ ยอมรับแต่งงานแล้ว
จัดที่ภเู ก็ต มีแค่เพื่อนสนิทเท่านั้น
(ไทยโพสต์ ๒๙-๓๐ มิ.ย.๕๙)
๑๑. ความเจริ ญ ของทุ นนิ ย ม
คือตัวกระตุ้นมนุษย์ให้บา้ คลั่ง !
มื อ ปื น มิ ว นิ ก ฝั ก ใฝ่ ก ารสั ง หาร
หมู่ พบมี ป ระวัติ บ� า บั ด อาการทางจิ ต (เดลิ นิ ว ส์
๒๕ ก.ค.๕๙)
๑๒. เส้นทางดีๆคนเยอะ ๆ ตัดขายทิ้งให้เอกชน
หมดแล้วมาบ่นท�าไม ? ชงเลิกอุ้ม ขสมก.ผูกขาด
เดินรถ เปิดทาง กทม.-เอกชนร่วมบริการ (มติชน
๒๐ ก.ค.๕๙)
๑๓. รัฐสร้างรายได้-สงฆ์สอนอุดรูรั่ว บิ๊กตู่ลงใต้
บูม ศก.ดัน ๓ เมืองต้นแบบ (มติชน ๒๕ ก.ค.๕๙)
๑๔. รวมกั น เราตาย แยก
กันเราอยู่ ! ช็อก ! อังกฤษ
หนี ‘อียู’ ‘คาเมรอน’ ไขก๊อก
เซ่นผล ‘ประชามติ’ (ไทยโพสต์ ๒๕ มิ.ย.๕๙)

๑๕. รพ.จิว๋ แต่ แ จ๋ ว ต้ อ ง
ท�าให้ส�าเร็จ ผูป้ ่วยล้น รพ.
ก�าลังคนสุขภาพก็งานล้นมือ
กระจายอ� า นาจเป็นค� า ตอบได้ ห รื อ ไม่ ? (มติ ช น
๒๔ มิ.ย.๕๙)
๑๖. พระไม่ดี อุปัชฌาย์รับ
ผิดชอบ ! ม.๔๔ แก้ นร.ตีกัน
เอาผิดผู้ปกครอง (ไทยโพสต์ ๒๒-๒๓ มิ.ย.๕๙)
๑๗. มวยล้มต้มคนดูหรือไม่ อย่า
กะพริบตา ! กลาโหมเพิ่งตื่น ควาน
หาข้อมูล ลวงขายจีที ๒๐๐ (ไทยโพสต์ ๒๓ มิ.ย.๕๙)
๑๘. อั น ตรายกว่ า ที ่คิ ด ! พฤติ ก รรมของวัด
พระธรรมกายก�าลังจะเป็นอันตรายต่อความมั่นคง
ของพระพุทธศาสนาและของประเทศ
(วสิษฐ เดชกุญชร มติชน ๒๑ มิ.ย.๕๙)

๒๔. คนใจดี:คนใจด�า
ก) หญิ ง ใจบุ ญ เลี ย้ งหมา
จรจัดนับร้อยตัว
ข) ส่ง ปปช.เชือด ๑๐ ต�ารวจ
อุ้มทายาทกระทิงแดง คดีซ่งิ เฟอร์รารี่ ขยี้นายดาบ
(ไทยโพสต์ ๑๙-๒๐ ก.ค.๕๙)
๒๕. สุขภาพคนไทยแย่แล้ว
ไทยใช้ยามูลค่าสูง ๑๐๔ แสนล้าน
โตกว่าจีดีพี ๕-๖ %
(ไทยโพสต์ ๒๑-๒๒ ก.ค.๕๙)
๒๖. ถูกต้อง:ถูกใจ:ขัดใจ:ตามใจ อิหร่านท�าลาย
จานดาวเที ย ม ๑๐๐,๐๐๐
จาน..อ้ า งท� า ให้ ศี ล ธรรม
และวัฒนธรรมออกนอกลู่
นอกทาง... (ไทยโพสต์ ๒๕ ก.ค.๕๙)

๑๙. เรือ่ งนี้มวยไม่ล้ม ผลสอบ
เฉ่ง ‘แบลร์’ ร่วมรุกรานอิรัก
(ไทยโพสต์ ๗ ก.ค.๕๙)

๒๗. องค์ ก รละ ๒ คน !
๔๓ องค์ ก รเมิ น รธน.
ชู ‘โหวตโน’ คว�่ า ‘คสช.’
(ไทยโพสต์ ๒๕ ก.ค.๕๙)

๒๐. คสช.กั บ ความกล้ า หาญในการเอาภาระ
ถอน ๑๓ บริษทั นอมินธี รุ กิจภูเก็ต จ่อสอบทุนจีนเปิด
บริษัทใน กทม. (มติชน ๙ ก.ค.๕๙)

๒๘. ค่าแรงคนไทยแพงไป ลาวแห่รับจ้างด�านา
วันละ ๒๐๐ บาท (ไทยโพสต์ ๒๕-๒๖ ก.ค.๕๙)

๒๑. เงินใคร ? ‘อาคม’ ลุยมอเตอร์เวย์ ๒.๑ ล้านล้าน
ดัน ๓ สาย เข้าแผนปฏิบัติ (มติชน ๑๔ ก.ค.๕๙)
๒๒. ศัตรูของเยาวชน ชี้เด็ก
จดจ่อเกมคอมพ์จนขาดทักษะ
(มติชน ๑๐ ก.ค.๕๙)
๒๓. ผลงาน คสช.ที่นักการเมืองไม่กล้า
ก) บิก๊ ฉัตรทวงคืน ‘สปก’ ได้แสนไร่
ขอทหารช่วย ให้ชาวบ้านท�ากิน
(มติชน ๑๘ ก.ค.๕๙)
ข) ยึด สปก.คืน แจกเกษตรกรได้ ๕๐๐ ราย
(ไทยโพสต์ ๑๘ ก.ค.๕๙)

๒๙. สงฆ์ ชั ่ว สร้ า งนวั ต กรรม สงฆ์ดที า� อะไรบ้าง ?
ดั ด แปลงกุ ฏิ ติ ด ล้ อ โล้ น
ตระเวนใบ้หวย (ไทยโพสต์
๒๕-๒๖ ก.ค.๕๙)

๓๐. โลกียะกับโลกุตระเดินคนละทาง ‘พีช-พชร’
บอกตัวตนผ่านแฟชัน่ แต่งตัวดีคือการให้เกียรติ
ตัวเอง (เดลินิวส์ ๒๓ ก.ค.๕๙)
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ •
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ระบบทุนนิยมเป็นระบบ “แบบปลาใหญ่กินปลาเล็ก”
อุตสาหกรรมขนาดเล็กจะสร้างผลก�าไรได้ไม่มาก
เพราะมีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยที่สูงกว่าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ซึ่งมีความประหยัดอันเนื่องมาจากขนาดของการผลิต
ผลที่สุดโรงงานขนาดเล็กก็จะค่อย ๆ ล้มหายตายจากไป

www.inprnt.com by Aaron McKinney

เปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่
ประเทศไทย

กระบวนทัศน์ของเศรษฐศาสตร์การเมือง
ส�านักมาร์กซิสม์

มาร์กซ์ (Karl Marx : 1818 – 1883)บิดา
ของส�านักเศรษฐศาสตร์การเมืองมาร์กซิสม์ ได้อาศัย
แนวคิดตามทฤษฏีมูลค่าเกิดจากแรงงาน (The
Labour Theory of Value) ของเศรษฐศาสตร์
ส�านักคลาสสิก เป็นพื้นฐานในการอธิบายปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างชนชั้น (class struggle) ที่
ส่งผลน�าไปสู่ปรากฏการณ์ความขัดแย้งต่าง ๆ ใน
ระบบสังคมการเมืองของมนุษย์
ทฤษฎีมลู ค่าเกิดจากแรงงานอธิบายว่า มูลค่า
ที ่แ ท้ จ ริ ง ของสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารตามเป็ น จริ ง ใน
ธรรมชาติ (real value) เกิดจากมูลค่าแรงงาน
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ของมนุษย์ที่แฝงอยู่ภายในสินค้าเหล่านั้น เช่น
ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่เฉย ๆ ในป่าจะไม่มีมูลค่าแลกเปลี่ยน
อะไรในตลาด แต่เมื่อมีคนออกแรงตัดต้นไม้และ
เอามาผ่าเป็นฟืน ท่อนฟืนแต่ละท่อนก็จะมีมูลค่า
แลกเปลี่ยนในตลาดเกิดขึ้น เท่ากับจ�านวนชั่วโมง
แรงงานที่แฝงอยู่ในฟืนดังกล่าว ฉะนั้นถ้าใช้เวลา
1 วันในการจับกวางได้ 1 ตัว ขณะที่ใช้เวลา 2
วันในการจับตัวบีเวอร์ได้ 1 ตัว มูลค่าของตัว
บีเวอร์ 1 ตัวก็ควรจะแลกกับกวางได้ 2 ตัว เป็นต้น

มาร์กซ์ได้ขยายแนวคิดนี้ต่อไปว่า แรงงาน
ของมนุ ษ ย์ ก็ มี ลั ก ษณะเป็ น สิ น ค้ า อย่ า งหนึ ่ง ซึ ่ง
สามารถแลกเปลี่ยนซื้อขายกันในตลาดได้เช่นกัน
แต่ “พลังแรงงาน” เป็นสินค้าที่มลี กั ษณะพิเศษคือ
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้เกินกว่าตัวของมันเอง

ตัวอย่างเช่น ถ้าคนคนหนึ่งใช้ “พลังแรงงาน”
8 ชั่วโมงสร้างสินค้าได้ 1 ชิ้น (ซึ่งเมื่อหักต้นทุน
คงที่แล้ว) คิดเป็นมูลค่า 10 หน่วย แต่การที่คน
คนนั้นจะสามารถมีชีวิตและมีเรี่ยวแรงท�างานได้
ครบ 8 ชั่วโมง ก็ต้องบริโภคปัจจัยสี่ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ คืออาหารเพือ่ ให้มีแรงท�า งาน สมมติ
ปัจจัยจ�าเป็นที่บริโภคเข้าไปเพื่อให้มชี วี ิตและมีแรง
ท�างานได้ครบ 8 ชัว่ โมง (อันถือเป็น “ต้นทุนของ
พลังแรงงาน” จ�านวนดังกล่าว) มีมลู ค่าโดยเฉลี่ย
เท่ากับ 4 หน่วย ในกรณีน้พี ลังแรงงาน 8 ชั่วโมง
ก็สามารถก่อให้เกิด “มูลค่าส่วนเกิน” (surplus
value) ได้เท่ากับ 10 - 4 = 6 หน่วย เป็นต้น
มาร์กซ์อธิบายว่า ภายใต้แบบวิถีการผลิต
(mode of production) และความสัมพันธ์ทาง
การผลิต (production relation) ซึง่ จัดเป็น
โครงสร้างส่วนล่าง (Substructure) ของระบบ
สังคมการเมืองในยุคสมัยหนึ่ง ๆ จะก่อให้เกิด
รูปแบบของการเอารัดเอาเปรียบระหว่างกลุ่มคน
2 ชนชั้นใหญ่ ๆ ในสังคม โดยกลุ่มคนที่มีโอกาส
เหนือกว่าภายใต้แบบวิถีการผลิตนั้น ๆ ซึง่ อาจ
เรียกชื่อต่าง ๆ อาทิ “ชนชั้นผู้ปกครอง” (the
ruling class) หรือ “ชนชั้นที่เอาเปรียบผู้อื่น”
(exploiter) เป็นต้น ก็จะใช้ความได้เปรียบกว่า
ดังกล่าวเบียดเบียน “ขูดรีด” (exploitation)
มูลค่าส่วนเกินจากแรงงานของชนชัน้ ทีเ่ สียเปรียบ
กว่า ซึ่งเป็น “ชนชั้นที่ไร้อา� นาจ” (the powerless
class) หรือ “ชนชั้นที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ”
(exploited) เพื่อสร้างความมั่งคั่งให้แก่ตนเอง
ดั ง เช่ น ภายใต้ แ บบวิถี ก ารผลิ ต ของสั ง คม
เกษตรกรรม ชนชั้นที่ได้เปรียบกว่าก็คือพวก
เจ้าที่ดินรายใหญ่ ๆ ในระบบศักดินา ส่วนชนชั้นที่
เสียเปรียบก็คือพวกทาส ไพร่ หรือชาวนา ซึ่ง
ที่ต้องอาศัยที่ดินของพวกเจ้าที่ดินรายใหญ่ในการ
เพาะปลูก สมมติชาวนาใช้แรงงานปลูกข้าว (ซึ่ง
เมื่อหักต้นทุนคงที่ อาทิ เมล็ดพันธุ์ข้าวส�าหรับไว้

ปลูกในปีต่อไป เป็นต้น) แล้วได้ผลผลิต 1,000
หน่วยใน 1 ปี โดยต้องกินข้าว 400 หน่วยเพื่อให้
มีชีวิตและเรี่ยวแรงที่จะปลูกข้าวได้ 1,000 หน่วย
นั้น ๆ ซึ่งจะท�าให้เกิดมูลค่าส่วนเกินขึ้นมา 600
หน่วย ในกรณีนี้ชนชั้นเจ้าที่ดินที่ไม่ได้ออกแรง
อะไรเลย แต่ ก็ จ ะสามารถเอารั ด เอาเปรี ย บ
ด้วยการขอแบ่งผลประโยชน์จากมูลค่าส่วนเกินดัง
กล่าวเพื่อไปบ�ารุงบ�าเรอตัวเอง ในรูปของ “ค่า
เช่า” (rent) ลักษณะต่าง ๆ ถ้าคิด “ค่าเช่า” แพง
มาก โดยการตักตวงเอามูลค่าส่วนเกินไปทั้งหมด
600 หน่วย ก็เรียกว่าเป็นการ “ขูดรีดอย่าง
สัมบูรณ์” (absolute exploitation) แต่ทั้งนี้
จะตักตวงเอาประโยชน์จากชาวนาเกินกว่า 600
หน่วยไม่ได้ เพราะไม่เช่นนั้นชาวนาจะไม่มีข้าวพอ
กินประทังชีวิต เพื่อให้มเี รี่ยวแรงปลูกข้าวในวงจร
การผลิตรอบต่อ ๆ ไป
ทัง้ นีเ้ มือ่ พวกเจ้าที่ดนิ ซึง่ เป็นชนชัน้ ปกครองได้
เปรียบจากโครงสร้างความสัมพันธ์ทางการผลิต
ดังกล่าวแล้ว ก็จะพยายามอาศัยวิถที างต่าง ๆ ทัง้
การสร้างระบบการเมือง ระบบกฎหมาย ระบบ
การศึกษา ระบบความเชื่อทางศาสนา ตลอดจน
วัฒนธรรมขนมธรรมเนียมประเพณีทั้งหลาย ฯลฯ
อันจัดเป็น “โครงสร้างส่วนบนทางสังคม” (superstructure) เพื่ออาศัยเป็นเครื่องมือในการปกป้อง
รักษาความได้เปรียบทางชนชั้นของตนเอาไว้
อย่างไรก็ตาม เมื่อแบบวิถีการผลิตเกิดการ
พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามพลังการผลิตที่กา้ วหน้า
ขึ้น อาทิ เปลี่ยนจากการผลิตแบบเกษตรกรรม
ไปเป็นการผลิตแบบอุตสาหกรรม เป็นต้น กลุ่ม
คนที่ได้เปรียบกว่าในระบบความสัมพันธ์ทางการ
ผลิต ก็จะเปลี่ยนมือจากกลุ่มเจ้าที่ดินเดิมกลาย
เป็นพวกนายทุนเจ้าของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่ง
จะเข้ามายึดกุมอ�านาจทางเศรษฐกิจแทนที่พวกเจ้า
ที่ดินรายใหญ่ โดยนายทุนจะอาศัยการ “ขูดรีด”
มูลค่าส่วนเกินจากพลังแรงงานของกรรมกรเพื่อ
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
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มาหล่อเลี้ยงฐานอ�านาจทางเศรษฐกิจของตน จน
กลายเป็นคู่ความขัดแย้งทางชนชั้นคู่ใหม่
แต่ในขณะที่ระบบการเมือง ระบบกฎหมาย
ระบบการศึกษา ระบบความเชื่อทางศาสนา ฯลฯ
ที่เป็นโครงสร้างส่วนบนทางสังคมยังคงเอื้ออ�านวย
ต่อผลประโยชน์ของพวกเจ้าที่ดิน ภายใต้เงื่อนไข
เช่ น นี ้ก ็จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด ปั ญ หาความขั ด แย้ ง (ใน
เชิงโครงสร้าง) ระหว่างพวกเจ้าที่ดินหรือชนชั้น
ปกครองเดิมที่ยึดกุมอ�านาจโครงสร้างส่วนบนทาง
สังคม กับพวกนายทุนเจ้าของอุตสาหกรรมที่เข้ามา
ยึดกุมอ�านาจในโครงสร้างส่วนล่างทางสังคมเอาไว้
ผลที่สุดความขัดแย้งเชิงโครงสร้างเช่นนี้ก็จะ
กลายเป็นพลังบีบให้เกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ า งส่ ว นบนทางสั ง คมให้ ส อดรั บ กั บ
โครงสร้างส่วนล่างทางสังคม และนี่คือเหตุผล
ค�าอธิบายว่าท�าไมประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกทุกวันนี้
จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง จากการ
ปกครองแบบกษัตริย์ที่กุมอ�า นาจทางการเมือง
เบ็ดเสร็จ และอาศัยการสืบทอดอ�านาจทางการ
เมืองโดยทางสายโลหิต ไปเป็นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยที่ผู้บริหารบ้านเมืองมาจาก
การเลือกตั้งโดยประชาชนส่วนใหญ่
ทั ้ง นี ้ก ็เ พ ร า ะ ลั ท ธิ ก า ร ป ก ค ร อ ง แ บ บ
ประชาธิปไตยเปิดช่องให้พวกนายทุนมีโอกาสเข้า
มายึดกุมอ�านาจทางการเมืองแทนพวกเจ้าที่ดิน
โดยผ่านการเลือกตั้งนั่นเอง เนื่องจากการเลือกตั้ง
จ�าเป็นต้องใช้เงินในการหาเสียงและสร้างคะแนน
นิยม คนที่มเี งินมากก็ยอ่ มมีความได้เปรียบกว่าใน
การแข่งขันเลือกตั้ง ขณะที่ถ้าอาศัยการสืบทอด
อ� า นาจทางการเมื อ งโดยทางสายโลหิ ต ในหมู ่
เจ้ า ที ่ดิ น หรื อ กษั ต ริ ย ์ แ บบเดิ ม นายทุ น ที ่เ ป็ น
สามัญชนถึงจะมีเงินมากแค่ไหนก็ไม่มโี อกาสเข้าถึง
อ�านาจทางการเมืองได้ เป็นต้น
กระบวนทัศน์ของส� านักเศรษฐศาสตร์การ
เมืองมาร์กซิสม์ จึงเป็นแบบจ�าลองที่มุ่งอธิบาย
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พฤติกรรมการผลิตและการบริโภคของมนุษย์ใน
มิติที่เป็นภาพรวมกว้าง ๆ (totality) โดยเป็นการ
วิเ คราะห์ ใ ห้ เ ห็ น ตรรกะของความขั ด แย้ ง และ
ความเปลี่ยนแปลง (conflict and change) ที่
เป็นพัฒนาการในทางประวัติศาสตร์ (historical
development) ซึ ่ง มาร์ ก ซ์ เ ชื ่อ ว่ า กรอบการ
วิเคราะห์ของตนเป็นองค์ความรู้ที่เป็นเหตุเป็นผล
แบบวิทยาศาสตร์
อย่างไรก็ตามถึงแม้สายพันธุแ์ ห่งกระบวนทัศน์
ของเศรษฐศาสตร์การเมืองแบบมาร์กซ์จะมีพลังใน
การให้ค�า “อธิบาย” (explain) โดยสามารถชี้ให้
เห็นตรรกะของการเอารัดเอาเปรียบระหว่างกลุ่ม
ชนที่ได้เปรียบกว่าที่มตี อ่ กลุม่ ชนซึ่งเสียเปรียบกว่า
ภายใต้แบบวิถีการผลิตและการบริโภคของระบบ
สังคมการเมืองมนุษย์ในแต่ละยุคสมัย ได้อย่างเป็น
เหตุเป็นผลและเป็นวัตถุวิสัย หรือภววิสัย (objective) แต่ก็ขาดพลังในการคาดคะเน (predict) สิ่ง
ที่จะเกิดขึ้นภายใต้กรอบการวิเคราะห์นี้
เช่น ส�านักมาร์กซิสม์พยากรณ์ว่าในขณะที่
วิถีการผลิตแบบอุตสาหกรรมซึ่งท�าการผลิตครั้ง
ละจ�านวนมาก ๆ จะดึงให้ชนชั้นผู้ใช้แรงงานมา
กระจุกอยูร่ วมกันตามเมืองอุตสาหกรรมต่าง ๆ ยิง่
ระบบทุนนิยมเป็นระบบ “แบบปลาใหญ่กินปลา
เล็ก” โดยอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่มีคนงานเพียง
ไม่กี่คนจะสร้างผลก�าไรได้ไม่มาก เพราะมีต้นทุน
การผลิตต่อหน่วยที่สงู กว่าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ซึ่งมีความประหยัดอันเนื่องมาจากขนาดของการ
ผลิต ผลที่สุดโรงงานขนาดเล็กก็จะค่อย ๆ ล้ม
หายตายจากไป เหลือแต่โรงงานขนาดใหญ่ที่มี
คนงานจ�านวนมาก อันเอื้อให้เกิดการรวมตัวของ
ชนชั้นผูใ้ ช้แรงงานอย่างมีพลังมากขึ้น และยิ่งเมื่อ
ได้รบั การชี้นา� จากองค์ความรูข้ องส�านักมาร์กซิสม์
ให้ตระหนักถึงการถูกขูดรีดเอารัดเอาเปรียบมูลค่า
ส่วนเกินจากพลังแรงงานของพวกตนไป ในที่สดุ ก็
จะส่งผลให้ชนชั้นผูใ้ ช้แรงงานเกิดกระบวนการรวม
กลุม่ (group formation) เพื่อต่อสูแ้ ละปกป้องผล

ประโยชน์แห่งชนชั้นของตัวเอง
ขณะเดียวกัน การแข่งกันผลิตสินค้าครั้งละ
จ�านวนมาก ๆ ภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
จะน� า ไปสู ่ ป รากฏการณ์ ข องผลผลิ ต ล้ น ตลาด
(overproduction) ในวงจรการผลิต อันเป็น
“คลื่นวิกฤติ” ของในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ที่จะเกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ เมื่อสินค้าล้นตลาดเพราะ
ขายไม่หมด ราคาของสินค้าก็จะลดต�่าลง ท�าให้
ผู้ประกอบการได้รับก�าไรน้อยลง (หรือขาดทุน)
จนต้องลดก�าลังการผลิตหรือปิดโรงงาน ซึง่ จะ
ท�าให้มีคนตกงานมากขึ้น เมื่อคนไม่มีงานท�าก็จะ
ไม่มีเงินซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ท�าให้เจ้าของ
โรงงานซึง่ ขายสินค้าไม่ได้ต้องลดก�าลังการผลิต
หรือปิดกิจการเพิ่มมากขึ้น (เช่นเดียวกับที่เคนส์
กล่ า วถึง วงจรวิก ฤตการณ์ ข องระบบเศรษฐกิ จ
แบบเสรีนิยม) แล้วจ�านวนคนตกงานก็จะยิ่งเพิ่ม
ปริมาณมากขึ้น ๆ ขณะที่ก�าลังซื้อในตลาดจะยิ่ง
ลดน้อยลง ๆ ท�าให้กลายเป็นวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจที่รนุ แรงและมีคนประสบความเดือดร้อน
จ�านวนมาก
เมื่อผู้คนต้องอดอยากหิวโหยเพราะ “การ
ผลิตที่มากเกินไป” จนเหลือกินเหลือใช้ (อันเป็น
ลักษณะพิเศษที่เกิดขึ้นภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยม) ไม่ใช่อดอยากหิวโหยเพราะ “การผลิตที่
น้อยเกินไป” จนไม่มผี ลผลิตพอส�าหรับการบริโภค
(อันเป็นปัญหาที่นักเศรษฐศาสตร์สมัยแรก ๆ เคย
กังวลว่าปริมาณอาหารที่ผลิตได้จะมีไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการบริโภคของมนุษย์) ก็จะกลาย
เป็นตัวเร่งให้ภาวะความขัดแย้งระหว่างชนชั้นใน
สังคมทวีความรุนแรงมากขึ้น แล้วสุดท้ายชนชั้น
ผูใ้ ช้แรงงานซึ่งได้รบั ความเดือดร้อนอย่างหนักจาก
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจดังกล่าว ก็จะลุกฮือขึ้น
ท�าการปฏิวัติทางชนชัน้ เพือ่ โค่นล้มระบบทุนนิยม
และจะสถาปนาระบบสังคม – เศรษฐกิจ (socio –
economic) ภายใต้รปู แบบใหม่ท่ผี คู้ นอยูก่ นั อย่าง
อาทรเกือ้ กูลโดยไม่เอารัดเอาเปรียบกัน เพราะเกิด

ปัญญาเข้าใจถึงกระบวนการเบียดเบียนมูลค่าส่วน
เกินตามกระบวนทัศน์ที่ส�านักมาร์กซิสม์ชี้ให้เห็น
ฉะนั้นจึงสามารถสร้างระบบสังคม – เศรษฐกิจ
ที่เป็นสังคมนิยมแบบวิทยาศาสตร์ อันสามารถจะ
หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบระหว่าง
ชนชั้นดังเช่นในอดีตที่ผ่าน ๆ มาได้
แต่ขอ้ เท็จจริงที่เกิดขึน้ กับประเทศต่าง ๆ ในค่าย
คอมมิวนิสต์ที่ผ่านมา ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันให้
เห็นแล้วว่า องค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์
การเมืองของส�านักมาร์กซิสม์ยงั ไม่สมบูรณ์เพียงพอ
ที่จะชี้น�าการพัฒนาระบบสังคมการเมืองมนุษย์
ได้อย่างถูกทาง ตลอดจนไม่สามารถคาดคะเน
ปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับประวัติศาสตร์ของ
มนุ ษ ย์ ไ ด้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง หลั ง การสิ้ น สุ ด ของ
ยุ ค สงครามเย็ น พร้ อ มกั บ การล่ ม สลายของ
ประเทศสหภาพโซเวียตและการเปลี่ยนไปใช้ระบบ
เศรษฐกิจแบบเสรีนยิ มของประเทศจีน (ซึง่ เป็นสอง
ประเทศมหาอ�านาจในค่ายคอมมิวนิสต์) โลกทุกวัน
นี้จงึ ถูกขับเคลื่อนภายใต้ระบบเศรษฐกิจเพียงแบบ
เดียวจนเข้าสู่ยุคทุนนิยมโลกาภิวัตน์
แต่ถงึ กระนั้นก็ตาม ส�านักเศรษฐศาสตร์การเมือง
มาร์กซิสม์กไ็ ด้ช้ใี ห้เห็นประเด็นปัญหาส�าคัญอันเป็น
จุดอ่อนของลัทธิเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ตรงที่ไม่
เคยมีตลาดการแข่งขันอย่างสัมบูรณ์ (absolute
market) ตามสมมติฐานของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
กระแสหลัก เพราะเงื่อนไขข้อจ�ากัดต่าง ๆ หลาย
ประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดจากปัจจัยส�าคัญ
คือ โครงสร้างส่วนบนทางการเมืองที่ชนชั้นซึ่งได้
เปรียบกว่า ภายใต้แบบวิถีการผลิตนั้นๆ ยึดกุม
อ�านาจไว้ แล้วเข้ามาครอบง�าการออกกฎหมาย
การจัดระบบการศึกษา การควบคุมข้อมูลข่าวสาร
สาธารณะ ฯลฯ เพื่อชนชั้นปกครองจะได้สามารถ
รักษาความได้เปรียบในการตักตวงมูลค่าส่วนเกิน
จากพลังแรงงานของชนชั้นที่เสียเปรียบ อันท�าให้
ตลาดไม่มีการแข่งขันอย่างแท้จริง เป็นต้น
อ่านต่อฉบับหน้า
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
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วุฒิภาวะของผู้น�า
เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ คุณสนธิ ลิ้มทองกุล
ได้ถูกตัดสินให้จา� คุก ๒๐ ปี กรณีกระท�าผิดกฎหมาย
เกีย่ วกับตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นความผิดที่เกิดขึน้
ก่อนที่คุณสนธิจะมาเป็นแกนน�าพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตย (พธม.) แล้วคุณสนธิ ลิ้มทองกุล
ก็ยอมรับค�าตัดสินของศาลอย่างสง่าผ่าเผยด้วย
เคารพในค�าพิพากษาของศาลไทย
จากเหตุการณ์นี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงวุฒิภาวะ
ของผู้น�าการชุมนุมฝ่ายเชิดชูสถาบัน ว่าเป็นผู้
เคารพในกฎหมายไทย อันแตกต่างจากผู้น�าของ
กลุ่มที่ พธม. มีความเชื่อว่าไม่เคารพสถาบัน และ
68
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ไม่เคารพศาล และพร้อมจะหนีค�าตัดสินของศาล
ไม่ เ คารพกฎหมายไทยแต่ อ าศั ย กฎหมายไทย
ท�าร้ายผูอ้ ่นื และสร้างความชอบธรรมให้กบั ตัวเอง
ซึ่งคุณสนธิ ลิ้มทองกุล เคยเปิดใจหลังศาล
อาญาสั่งจ�าคุกเมื่อปี ๒๕๕๕ ไว้ดังนี้
“คดี นี ้ไ ด้ มี ก ารด� า เนิ น คดี ม าสื บ เนื ่อ งกั น มา
ตั้งแต่ปี ๒๕๓๙ จนกระทั่งถึงวันนี้ ผมยอมรับใน
กระบวนการยุตธิ รรมของไทย วันนี้เป็นวันที่พสิ จู น์
ชัดเจน ว่าผมพร้อมจะเดินเข้าศาล ศาลสถิต
ยุ ติ ธ รรมมี ม ติ ที ่จ ะพิ พ ากษาผมอย่ า งไร ผมก็
ยอมรับในค�าพิพากษานัน้ ไม่ตัดพ้อต่อว่า เพราะ

}
ผมเป็นคนที่เคารพศาลไทยมาตั้งแต่ต้น
มาศาลผมก็มา ผมไม่เคยหนีศาล ไม่เคยเลยแม้แต่นิดเดียว
ผมต้องการท�าตัวอย่างหลักนิติรัฐให้คนเห็นว่า ถ้าคนยอมรับหลักนิติรัฐแล้ว ทุกอย่างแก้ปัญหาได้
~
ผมต้องการท�าให้ผมเป็นตัวอย่างให้เห็น ว่าเมื่อผิด
ต้องยอมรับผิด และเมื่อต้องคดี ศาลพิพากษามาจะ
อย่างไรก็ตามจะยอมรับหมดทุกเรื่อง ไม่มขี อ้ แม้ ไม่
เคยที่จะต้องมาประท้วงศาลว่าศาลไทยไม่ยตุ ธิ รรม
ไม่เคยที่จะมาตั้งกลุ่มชุมนุม ติดป้ายด่าศาล
ผมเป็นคนที่เคารพศาลไทยมาตั้งแต่ตน้ มาศาล
ผมก็มา ผมไม่เคยหนีศาล ไม่เคยเลยแม้แต่นดิ เดียว
เพราะผมต้ อ งการท� า ตั ว อย่ า งหลั ก นิ ติ รั ฐ ให้ ค น
เห็นว่า ถ้าคนยอมรับหลักนิติรัฐแล้ว ทุกอย่างแก้
ปัญหาได้ เพราะว่าคดีผมยังมีอุทธรณ์และฎีกาต่อ
และผมก็เชื่อว่าในการอุทธรณ์ของผมนั้นจะมีผล
ที่ดีขึ้น หรือเลวลง หรือเท่าเดิม ผมก็ยอมรับ ถ้า
ผมไม่พอใจผลของศาลอุทธรณ์ ผมก็จะฎีกาต่อไป
ในที่สุดศาลฎีกามีผลอย่างไรก็ตาม ผมจะยืดตัว
เชิดหน้ายอมรับค�าพิพากษาของศาลอย่างไม่ย่หี ระ
และยอมรับไปทุกกรณี
วันนี้ผมออกมาแถลงข่าวเพื่อให้ทราบว่า ผม
เคารพในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย
ผมไม่เคยตีโพยตีพาย ไม่ว่าผมจะโดนคดีกี่คดี โดน
สั่งจ�าคุกมาแล้วกี่คดี ผมไม่เคยตีโพยตีพาย ผมถือว่า
นี่คือที่พึ่งสุดท้ายของประเทศแล้ว ถ้ากระบวนการ
ยุติธรรมซึง่ คนไทยจะต้องพึ่งแล้ว คนไทยไม่เคารพ
ในกระบวนการยุติธรรม ประเทศชาติไปไหนไม่รอด”
ค�าพูดนี้คุณสนธิได้เคยเปิดใจไว้ต้งั แต่ปี ๒๕๕๕
และเมื่อศาลฎีกาได้พพิ ากษาคุณสนธิ ก็ได้ยนื ยันใน
ค�าพูดของตัวเองทั้งในอดีตปี ’๕๕ และยืนยันด้วย
การกระท�าในปัจจุบัน ปี ’๕๙ ว่า คุณสนธิ ลิ้มทองกุล
เป็นผู้ที่มีความเคารพและยอมรับในค�าตัดสินของ
ศาลและกระบวนการยุติธรรมของกฎหมายไทย
ทุกประการ
อีก ทั ้ง การกระท� า ของคุ ณ สนธิ มิ ใ ช่ จ ะเป็ น
ตัวอย่างแก่คนไทยทั่วไปแล้ว ก็ยังเป็นตัวอย่าง

โดยตรงให้แก่ลูกชายของตัวเอง ดังความรู้สึกที่
สะท้อนออกมาจากใจลูกชายสนธิ ลิ้มทองกุล ดังนี้
“เพราะในเรื่องนี้ท่านก็ได้แสดงให้ผมดูเป็น
ตัวอย่างแล้วว่า ไม่คิดจะหนี ไม่ยืดเยือ้ คดี และ
น้อมรับการพิจารณาของศาลภายใต้พระปรมาภิไธย
เพื่อคงความศักดิ์สิทธิ์ของศาลสถิตยุติธรรมเอาไว้
ไม่ เ หมื อ นผู ้ ห ลั ก ผู ้ ใ หญ่ ใ นบ้ า นเมื อ งหลายคนที ่
พยายามเลี่ยงหรือหลบหนีคดีอยู่ ซึ่งนอกจากจะ
เป็นปณิธานของท่านแล้ว ท่านยังบอกว่าเพื่อให้
ผมและญาติพี่น้อง และบริวารสามารถเชิดหน้า
ต่อสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ”
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เป็นพิธีกรรมเรียกขวัญก�าลังใจผู้เจ็บป่วย
อย่างน้อย ๆ ก็ท�าให้ใจของชาวบ้านได้ยึดมั่น
แต่มันไม่ต้องเสียเงินเสียทองแต่ประการใด
ไม่เหมือนการตะกายสวรรค์เหมือนบางส�านัก

ที่ต้องทุ่มเทเงินทองจนสิ้นเนื้อประดาตัว

กายา

บทที่ ๘ “กายพรหม”
• ต่อจากฉบับ ๓๑๔

สามัญรู้ว่าแม่เป็นผู้ยึดมั่นในประเพณี วัฒนธรรม
หมู่บ้านอย่างแน่นเหนียว รวมถึงนับถือจิตวิญญาณ
ปู่ย่าตายาย ผีบรรพบุรุษ พี่ป้าน้าอา ถ้าตายไปแล้ว
แม่เป็นไม่เว้น แม้แต่ศาลพระภูมเิ จ้าที่หลังบ้านท�าด้วย
ปูนปัน้ หลังคาทรงไทยหลังเล็ก ๆ ตั้งบนเสาปูนเพียงต้น
เดียว แม่ก็ให้การเคารพบูชากราบไหว้มิเคยบกพร่อง
แม่จะบอกกับพวกเราทุกคนว่า
“ผีปู่ย่าตายาย ผีบ้านผีเรือน จะช่วยปกปักรักษา
ให้พวกเราอยูเ่ ย็นเป็นสุข ต้องให้ความเคารพท่าน อย่า
ดูหมิ่น”
ดังนั้นในความรูส้ กึ พวกเราที่เป็นลูกแม่ จะเคารพ
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บูชาสิ่งที่แม่เคยบอกเคยสอนอย่างฝังแน่น
แต่ความเคารพบูชานั้น แฝงด้วยความกลัว...กลัว
ในสิ่งที่มองไม่เห็น
บางสิ่งที่อุบัติขึ้นมาในชีวิตหลาย ๆ ครั้ง ไม่ว่าการ
เจ็บไข้ได้ป่วย ประสบภัยจากน�้าท่วม ไฟไหม้ นาแล้ง
หลายปีติดต่อกัน มันผ่านเข้ามาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
แม่มักจะเชื่อว่าเป็นเพราะพวกเราขาดความเคารพ
ย�าเกรงในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท�าให้ต้องมีอันเป็นไป
ครั้งหนึ่งไม่นานนัก พี่สาวขี่รถจักรยานยนต์ไป
ชนเสาไฟฟ้ายามย�่าค�่าถึงกับบาดเจ็บอาการปางตาย
ต้องให้เลือดให้น�า้ เกลือ สาเหตุก็เพราะพี่สาวขับรถ

พาลูกตนเองออกไปซื้อของในตลาดใจกลางเมือง ตาม
ประสาเด็กสาวรุ่นที่ต้องการซื้อข้าวของให้ได้ดังใจ
เมื่อพี่สาวฟื้นหายจากอาการบาดเจ็บ สามัญเคย
ถามพี่ต่อหน้าพี่น้องหลาย ๆ คน ว่าเกิดจากสาเหตุใด
พี่สาวเล่าให้ฟังว่า ขณะขี่รถจักรยานยนต์มายาม
โพล้เพล้ใกล้คา�่ กับลูกสาว จู่ ๆ นัยน์ตาก็ดบั มืดลงเฉย ๆ
เบื้องหน้ามองไม่เห็นสิ่งใดทั้งสิ้น แล้วมือก็เกิดอาการ
เกร็งบิดคันเร่ง พารถเฉออกข้างทางอย่างไร้ความรูส้ กึ
กว่าผู้คนจะมาพบ เลือดก็ไหลเต็มใบหน้าแล้ว
แม่ได้ฟังก็ถึงกับนิ่งอึ้ง มองหน้าพวกเราอย่าง
ฉงนสนเท่ห์ แล้วสรุปลงที่ว่า น่าจะถึงคราวเคราะห์
มีบางสิ่งมาบังตา ยามเข้าไต้เข้าไฟ เมื่อรักษาตัวหาย
แล้ว น่าจะหาหัวหมูพร้อมเหล้าโรงไปบูชาผีบา้ นผีเรือน
ขอขมาเจ้าที่เจ้าทางบริเวณเสาไฟฟ้าที่รถวิ่งไปชน
สามัญได้ฟัง เพียงแต่นิ่งเงียบไม่ออกความเห็น
ทั้งที่ใจและความรู้สึกอยากจะคัดค้าน
เพราะฟังจากการเล่าของพี่สาวนั้น เธอให้ข้อมูล
เพิ่มเติมว่า ก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้าน เธอ
ได้กนิ ยานอนหลับคลายเครียดไว้กอ่ นล่วงหน้า อาการ
หลับกลางอากาศเหมือนหลับในจึงก่อเกิด
แม้พวกเราอาจไม่เชื่อ ไม่ทา� ตามที่แม่บอก แต่ทกุ
ครั้งที่แม่กลับเข้าไปในหมู่บ้าน แม่ก็จะไปบนบานศาล
กล่าว และบนหัวหมูแก่เจ้าที่เจ้าทางในทุกปีผ่านมา
แม่ ม าอยู ่ กั บ สามั ญ ต่ า งจั ง หวั ด ติ ด ตามไปกั บ
ครอบครั ว ทุ ก แห่ ง ที ่ส ามั ญ เดิ น ทางไปรั บ ราชการ
นาน ๆ หนแม่ถึงจะกลับมาบ้านสักครั้งหนึ่ง
สมัยเป็นเด็ก สามัญยังจ�าเหตุการณ์หนึ่งได้ฝังใจ
ครั้งหนึ่งที่สามัญกลิ้งตกลงจากรถบรรทุกหกล้อแทบเอา
ชีวิตไม่รอด
ช่วงหนึ่งแม่เป็นแม่คา้ รับซื้อนุ่นในต�าบล โดยร่วม
กับป้าผู้เป็นแม่ค้าใหญ่อยู่ต่างจังหวัด พอย่างเข้าหน้า
แล้ง เมื่อนุ่นออกช่อ แตกลูกออกมาเป็นพวงห้อยระย้า
รอให้ผลกรอบเป็นสีน้า� ตาลแห้งเกรียม กลีบแตกเห็นใย
สีขาว ๆ แม่กจ็ ะพารถบรรทุกคันเบ้อเริม่ ของป้า เข้าไป
รับซือ้ ถึงในสวนของชาวบ้าน เอานุ่นใส่กระสอบใบ
ใหญ่ ๆ เย็บปากกระสอบด้วยเชือกป่าน แล้วขนขึ้นรถ
บรรทุกเพื่อน�าไปขายยังต่างจังหวัดหรือไม่ก็กรุงเทพฯ

โรงเรี ย นหยุ ด เทอมใหญ่ ส ามั ญ ถื อ โอกาสช่ ว ย
รับจ้างขนนุ่น โดยติดไปกับรถบรรทุก ขนนุ่นใส่
กระสอบป่ า นเป็ น จุ ด ๆ ตามบ้ า นที ่แ ม่ ไ ปกว้ า นซื ้อ
สามัญมีหน้าที่ยดั นุน่ เข้ากระสอบและเย็บปากกระสอบ
เมื่อนุ่นเต็มแน่น สามัญติดรถเข้าไปในหมู่บ้านหลาย ๆ
แห่ง นานเป็นวัน ๆ กว่าจะกลับก็โพล้เพล้ใกล้ค�่า
วันหนึง่ เกิดอุบัติเหตุเมือ่ รถบรรทุกขนนุ่นเต็มแล้ว
ก�าลังหันหัวกลับสู่บ้าน ด้านหน้าที่นั่งเต็ม เพราะ
นอกจากคนขับ แม่ นั่งไปแล้ว ก็ยังมีคนขนกระสอบ
นุ่นติดไปอีกสองคน สามัญจึงต้องระเห็จปีนขึ้นไปนัง่
บนกระสอบนุ่นที่เรียงสูงเลยหลังคารถขึ้นไป แม้จะใช้
เชือกมัดจนแน่นก็ยังสูง ดีที่กระสอบแต่ละใบเมื่อเรียง
ยัดแน่นบนคอกไม้ตวั ถังรถ กลับกลายเป็นพื้นที่ดา้ นบน
สุด ส�าหรับวางเข่งขนนุ่นและมีที่ให้นั่งบ้าง ขับรถใน
หมู่บ้านใช้ความเร็วไม่มากก็พอนั่งไปได้
ขณะรถก�าลังขับเคลื่อน สามัญนั่งอยูข่ า้ ง ๆ เข่งใบ
ใหญ่ ก�าลังรับลมที่ปะทะผ่านรถอยู่เพลิน ๆ พลันเข่งก็
กระแทกผ่านเข้ามาปะทะร่าง เมื่อกิ่งไม้ขา้ งทางที่กวาด
ผ่านหลังคารถ มันไม่ใช่กิ่งเล็ก ๆ แต่แรงปะทะ กวาด
เอาเข่งและร่างสามัญพลัดตกจากหลังคารถทันที
“ตุ้บ-พลั่ก”
เสียงร่างกระแทกลงยังพื้นถนนดินลูกรัง ล้อ
ยางเส้นใหญ่เคลื่อนผ่านใบหน้า สามัญรับรู้ถึงสายลม
ที่กระแทกผ่านเรือนร่างเข้ามาแรง ๆ อาการเจ็บร้าว
ผ่านริ้วขึ้นมาในเรือนกายที่กระแทกลงกับพื้นดิน แล้ว
ท้องก็จุกเสียดแน่น จนแทบจะหายใจไม่ออก
“ไอ้มัญตกรถ...ไอ้มัญตกรถ” รถผ่านเลยไปเกือบ
สามสิบเมตร เสียงตะโกนด้านหน้าคนขับจึงดังขึ้น
จากนั้นสามัญก็เกือบไม่รู้สึกตัว เมื่อคนขับรีบลง
มาพยุงร่างสามัญให้กลับขึ้นรถ
ไม่มรี อยบอบช�้าสักเท่าไร นอกจากรอยถลอกตาม
แข้งขา กลับถึงบ้านแม่ก็เอายาหม่องทาให้ เลือดเริ่ม
ออกซิบ ๆ ตามรอยถลอก อีกไม่นานมันจะกลายเป็น
แผลตกสะเก็ด
แม่พาสามัญไปหายายเรือง ยายเรืองบ้านอยูท่ า้ ย
บ้านท่าแคด้านใต้
แกคื อ คนทรง เต้ น ผี ที ่ไ ด้ รั บ การเชื ่อ ถื อ จาก
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ชาวบ้านเกือบทั้งหมู่บ้าน
บ้านยายเรืองเป็นบ้านไม้หลังเล็ก ๆ ใต้ถุนสูง ใช้
ฟากไม้ไผ่เป็นฝาบ้าน แดดยามเย็นลอดผ่านเข้ามาเป็น
ริ้ว ๆ ท�าให้ห้องภายในบ้านติดยุ้งข้าวสว่างไสว
ยายเรืองหญิงชราวัยกว่าเจ็ดสิบปี เรือนกายผอม
บาง ตัดผมสั้นทรงดอกกระทุ่มเหมือนผู้ชาย เส้นผม
ขาวโพลนสีปุยฝ้าย นุ่งโจงกระเบนสีเขียวเมล็ดพริก
เสือ้ คอกระเช้าสีขาว นัยน์ตาเล็กยิบหยี่ เปล่งประกาย
ความใจดี ริมฝีปากมีคราบน�้าหมากแฝงรอยยิ้มให้เห็น
อยู่เสมอ
สามั ญ พบแกไม่ บ ่ อ ยนั ก มั ก จะเห็ น แกเมื ่อ
ญาติ ๆ บ้านใกล้เรือนเคียง เจ็บป่วย แล้วเชิญแกมา
ทักทายและเรียกขวัญ แกน่าจะเป็นหญิงชราเพียงคน
เดียว ที่สามารถสื่อสารกับสิ่งไม่มีตัวตนได้
ครั้งนี้ก็เช่นกัน แม่ไม่รอให้สามัญหายจากอาการ
ฟกช�้า เพราะตกกลิ้งลงมาจากรถใหญ่ มันคือเคราะห์
หนัก แม่รีบพาสามัญมาพบแกทันที
ยายเรืองสะบัดผ้าสไบสีขาวขึ้นเฉียงบ่า ให้สามัญ
นั่งลงตรงหน้า แล้วแกก็เริ่มพิธเี รียกขวัญเป็นอันดับแรก
แกลงนั ่ง ขั ด สมาธิ ดึ ง ด้ า ยสี ข าวที ่เ ตรี ย มไว้
โยงทบระหว่างหัวเข่าสองข้างประมาณสามสี่รอบ จน
ได้เส้นด้ายที่หนาประมาณครึ่งเซ็นต์ จึงเด็ดด้ายด้วย
ปลายนิ้วยาวประมาณหนึ่งคืบ มัดเส้นด้ายไว้เป็นปม
ไม่ให้กระจาย ทบไว้ประมาณสามสี่เส้น แล้วแกก็นั่ง
พับเพียบ หลับตาพนมมือร่ายคาถาเสียงงึมง�าในล�าคอ
เวลาผ่านไปพักใหญ่ ๆ ท่ามกลางสายลมผะแผ่ว
ผ่านโชยเข้ามาตามรูฝาฟาก
แล้วร่างแกก็เริ่มสั่น แรกสุดสั่นตรงมือที่พนม
สั่นเหมือนคนจีนไหว้ศาลเจ้า จากเบาแผ่วก็เริ่มแรงยิ่ง
ขึ้น เรือนกายโยกไหวไปมาเหมือนไผ่ต้องลม ชั่วครู่
กลับสั่นไปทั้งร่างคล้ายมีบางสิ่งจับเขย่า ก้นแทบจะ
ลอยหลุดจากพื้นเรือน เนื้อช่วงท้องแขนอ่อนย้อยสั่น
ระรัวยิง่ กว่ามันหมูถกู เขย่าบนเขียงหมู ฉับพลันแกกลับ
ชะงักกึก แล้วมือที่จับเส้นด้ายพนม ก็แตะลงตรงหว่าง
อกสามัญจนเด็กชายถึงกับสะดุ้ง
สายตาแกจ้องเขม็งอยู่ตรงนั้น ก่อนจะเอ่ยดัง ๆ
“ขวัญเอย...จงกลับมา...กลับมาตรงที่ของเจ้า”
72

•

เราคิดอะไร

ยายเรื อ งวางเส้ น ด้ า ยบนหน้ า อกสั ก ครึ ่ง นาที
แล้วกลับเอามือขึ้นพนมอีกครั้งหนึง่ พร้อมเส้นด้าย ร่าง
แกเริ่มสั่นเป็นเจ้าเข้าเหมือนเมื่อครู่ พลันวางเส้นด้าย
ไปตามจุดต่าง ๆ บนร่างกายเด็กชายทีละจุด ๆ ไม่ว่า
หน้าผาก ข้อมือสองข้าง หน้าอก น�้าเสียงก็พร�่าเรียก
ขวัญที่กระเจิดกระเจิงให้กลับคืน
สามัญยามนั้นได้แต่นั่งมองตาปริบ ๆ จนถึงขั้น
สุดท้ายก็คอื การเอาด้ายมัดข้อมือทัง้ สองข้าง ท�าขวัญ
ในขั้นตอนสุดท้าย
“ดีนะวันมันช่วย” แกหันไปบอกแม่ที่นั่งอยู่ข้าง ๆ
“วันอะไร” แม่ถามด้วยสีหน้างุนงง
“วันเกิดนะซิ....วันมันแรง ดวงมันยังไม่ถึงฆาต ไม่
อย่างนัน้ ถูกยางรถบี้หวั แล้ว” แกบอกน�้าเสียงหนัก ๆ แม้
จะแหบพร่า
สามัญถึงกับขนลุกซู่ นึกถึงยางล้อเส้นโต ๆ ขณะ
ร่างหล่นลงมา มันห่างศีรษะเขาเพียงคืบ แกเอ่ยทัก
เหมือนตาเห็น
“ไอ้มัญคงพ้นเคราะห์พ้นโศกเสียทีนะยายเรือง”
แม่เอ่ยเหมือนจะเรียกความเชื่อมั่นสู่ตนเอง
“พ้ น แล้ ว ...นั บ แต่ นี ้ ชี วิ ต ลู ก มึ ง จะมี แ ต่ ค วาม
รุ่งเรือง” แกยืนยันอย่างเชื่อมั่น
แม่ยิ้มรื่น ใบหน้าสดใส แต่สามัญลุกขึ้นด้วย
อาการที่ยังงุนงงกับพิธีกรรมที่เผชิญ ถึงอย่างไรเขา
ก็จ�าได้ว่า รู้สึกเฉย ๆ ไม่รู้สึกรู้สากับการเรียกขวัญสัก
เท่าไร
สามัญจ�าได้วา่ แม่เสียค่าครูพร้อมดอกไม้ธปู เทียน
เพียงหกสลึงเท่านั้น
ยายเรืองไม่ได้หวังรายได้จากการเรียกขวัญแต่
อย่างใด ท�าไปก็เพื่อช่วยเหลือเพื่อนบ้านเท่านั้น
มันเป็นพิธีกรรมเพื่อเรียกขวัญก�าลังใจผู้เจ็บป่วย
แต่แฝงเร้นด้วยการทรงเจ้าเข้าผี เป็นส่วนประกอบ
เหมือนจะเน้นพิธกี รรมการเรียกขวัญให้ดศู กั ดิส์ ทิ ธิม์ าก
ยิ่งขึ้น อย่างน้อย ๆ ก็ท�าให้ใจของชาวบ้านได้ยึดมั่น
แต่มันไม่ต้องเสียเงินเสียทองแต่ประการใด ไม่
เหมือนการตะกายสวรรค์เหมือนภิกษุบางส�านัก ที่ตอ้ ง
ทุม่ เทเงินทองอย่างสุดตัว จนสิ้นเนื้อประดาตัวในชาติน้ี
มันคือพิธีกรรมเพื่อจิตใจเท่านั้น. อ่านต่อฉบับหน้า

(ตอนที่ ๒๙)

• ‘ม้าม’ มีทวาร คือ ริมฝีปากกับปาก
- หากม้ามแข็งแรง จะท�าให้กินอาหารเก่ง กินอะไร
ก็อร่อย ริมฝีปากมีสีสัน
- หากม้ามอ่อนแอ ระบบย่อย ก็จะไม่ดี ออก
อาการเบื่ออาหาร กินอะไรก็ไม่อร่อย
-หากทุกคนกินอร่อย แต่ตัวเองกินไม่อร่อยบ่อยๆ
หลายๆ ครั้ง แสดงว่ารสชาติของการรับรู้เริ่มมีปัญหา
ส่งออกมาทางลิ้น ท�าให้ริมฝีปากซีด

•‘ม้าม’ยังมีหน้าที่

น� า ‘ของเหลว’ส่ ง ไปถึ ง ‘ปอด’ โดยอาศั ย
‘ปอด’เป็นตัวกระจายของเหลว หาก‘ปอด’กระจาย
ของเหลวไม่ดี จะกลายเป็นเสมหะ ดังที่กล่าวไว้ใน
เรื่อง‘ปอด’
หากพลัง ของ‘ม้ า ม’ไม่ พ อไม่ ส ามารถส่ ง
ของเหลวไปให้‘ปอด’ได้ ลักษณะที่พบ คือ
‘ตัว’จะบวม แปลว่า‘น�้า’มาก กระจายออกไม่ได้
หากอยู่บน‘ล�าคอ’ ก็จะกลายเป็นเสมหะ
หากค้างอยู่ที‘่ ช่องท้อง’ ก็จะท�าให้ท้องเสีย
หากไปค้างอยู่ที่‘ขา’ ขาก็จะบวม
ฉะนั้น จึงต้องบ�ำรุงให้ ‘ม้ำม’ มีพลัง ของเหลว
จะได้ไม่ถูกกักไว้ที่อวัยวะต่างๆ

• ‘ม้าม’ ยังเกี่ยวกับ‘เลือด’
ส่ ง ให้ เ ห็ น เป็ น ‘ชี พ จร’ ชี พ จรต้ อ งอาศั ย
‘พลังของน�า้ ’ มาควบคุม หากพลังม้ามอ่อนแอ ไม่
สามารถควบคุมเรื่อง‘เลือด’ได้ เลือดก็จะออกง่าย
ถ่ายเป็นเลือด ประจ�าเดือนออกมาก ตกเลือด
- อำกำรที่เห็นชัดจำกภำยนอก คือ ผิวหนัง
แห้ง หรือถูกกระแทกนิดหน่อย อาการเขียว
ช�้าง่ายเกินไป
- วิธแี ก้เบื้องต้น คือ การบ�ารุงด้วยโสมเกาหลี
• ‘ม้าม’ยังเกี่ยวกับ กล้ามเนื้อมือและเท้า
ถ้ า ‘ม้ า ม’แข็ง แรง ‘กล้ า มเนื ้อ ’จะมี พ ลั ง
มีเนื้อเต็ม
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ •
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หาก‘กล้ามเนื้อ’ไม่แข็งแรง มือเท้าจะไม่มี
แรง กล้ามเนื้อตัวนิ่มๆ แสดงว่า‘ม้าม’มีปัญหา
• ‘ม้าม’ มีทวาร คือ ริมฝีปากกับปาก
- หากม้ามแข็งแรง จะท�าให้กินอาหารเก่ง
กินอะไรก็อร่อย ริมฝีปากมีสีสัน
- หากม้ามอ่อนแอ ระบบย่อย ก็จะไม่ดี
ออกอาการเบื่ออาหาร กินอะไรก็ไม่อร่อย
-หากทุกคนกินอร่อย แต่ตัวเองกินไม่อร่อย
บ่อยๆหลายๆ ครั้ง แสดงว่ารสชาติของการรับรู้
เริ่มมีปัญหา ส่งออกมาทางลิ้น ท�าให้ริมฝีปากซีด
ธรรมชาติของพลังใน‘กระเพำะอำหำร’เป็น
หยาง จะชอบลักษณะที่ชุ่ม ไม่ชอบแห้งๆ
กระเพาะร้อน กระเพาะมีไฟ จะท�าให้ปากแห้ง
ชอบกินน�้า ไม่หิว ไม่มีน�้าลาย
หากเปรียบถึง‘ม้ำม’ คือ ภายนอก
‘กระเพำะ’ ก็คือ ภายใน
พลังของกระเพาะ จึงต้องลงข้างล่าง หาก
ขึ้นข้างบน อาการก็จะ ท้องอืด ลมขึ้น
พลังของม้าม ต้องขึน้ สู่เบื้องบน หากพลัง
ลงล่าง จะส่งผลกับ ระบบย่อยอาหาร และระบบ
ขับถ่าย ดังที่กล่าวมาตอนต้น
•

ม้าม (spleen)

เป็นอวัยวะในร่างกายสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
มีรูปทรงเรียวรี คล้ายเมล็ดถั่ว
เป็ น อวั ย วะ ที่ ข จัด เชื ้อ โรค และเซลล์
เม็ดเลือดแดงที่ตายแล้ว ออกจาก‘กระแสเลือด’
ม้าม จะอยูบ่ ริเวณช่องท้องส่วนบน ใต้กะบัง
ลมทางซ้าย และอยูใ่ กล้กบั ‘ตับอ่อน’ และ‘ไตซ้าย’
ถูกยึดติดไว้กับ ‘เยื่อบุช่องท้อง’
ม้าม มีขนาดแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
โดยในวัยผู้ใหญ่
- มีความยาว ประมาณ ๑๓ ซม.(ประมาณ ๕ นิ้ว)
- มีความกว้าง ประมาณ ๑๐ ซม.(๔ นิ้ว)
- มีความหนา ประมาณ ๓.๘ ซม. (๑.๕ นิ้ว)
- มีน�้าหนัก ประมาณ ๒๐๐ กรัม (๗ ออนซ์)
หลอดเลือดที่เข้าสู่‘ม้าม’ คือ หลอดเลือด
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•

เราคิดอะไร

สเปลนิกอาร์เตอร์รี่ (splenic artery) และเลือด
จาก‘ม้าม’ จะไหลเข้าสู่ ‘ตับ’
•

สรีรวิทยาของม้าม

‘ม้าม’ ท�ำหน้ำที่

ในการดึงเอา‘ธาตุเหล็ก’ จาก ฮีโมโกลบิน
ของเซลล์เม็ดเลือดแดง น�ามาใช้ในร่างกาย
เอาของเสียออกจากกระแสเลือดในรูปของ
น�้าปัสสาวะ เช่นเดียวกับที่‘ตับ’ ‘ม้าม’สร้าง
แอนตีบอดี ในการต่อต้านเชื้อโรค และยังผลิต
เซลล์เม็ดเลือดแดงขึ้นมาใหม่ ได้ด้วย
ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิด(ยกเว้นมนุษย์)
‘ม้าม’จะท�าหน้าที่ เก็บเซลล์เม็ดเลือดแดง และ
ส่งไปยังกระแสเลือด เพื่อควบคุมปริมาณเซลล์
เม็ดเลือดแดง ในกรณีที่เสียเลือดมาก
ในทารกที่ยังไม่คลอด ‘ม้าม’ มีหน้าที่หลัก
ในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดง และหลังจาก
คลอด หน้าที่นี้จะเป็นหน้าที่ของไขกระดูกแทน
แต่ ถ ้ า ‘ไขกระดู ก ’ท� า งานได้ น ้ อ ยลง เนื ่อ งจาก
โรคบางอย่าง ‘ม้าม’จะท�าหน้าที่ในการสร้างเซลล์
เม็ดเลือดแดง อีกครั้งหนึ่ง
•

โรคของม้าม

อาการหลายชนิดที่มีผลต่อ‘ม้าม’ เช่น
- อาการม้ามโตผิดปกติ (Splenomegaly)
อาการนี ้เ ป็ น อาการที ่บ อกถึ ง การมี แ บคที เ รี ย
ปรสิต หรือไวรัส ติดเชื้อในร่างกาย เช่น เชื้อ
วัณโรค เชื้อมาลาเรีย ข้อต่ออักเสบ ฯลฯ โรคนี้
ยังอาจเกิดจากโรคตับแข็งได้
- อาการม้ามท�างานผิดปกติ
หรือท�างานมากเกินปกติ(Hypersplenism)
โรคนี้ทา� ให้การก�าจัดเซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่ม
สูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดโรคโลหิตจางแทรกซ้อน
ขึ้นมา นอกจากนี้ ภาวะม้ามเลือดออก อาจชี้ถึง
ภาวะโลหิ ต จาง จากการขาดธาตุ เ หล็ ก และ
มะเร็งในม้าม
- อาการม้ามผิดปกติต่างๆ

อาจรั ก ษาโดยการฉายรั ง สี หรื อ ใช้ ย า
คอร์ ริ โ คสเตี ย รอยด์ หรื อ บางโรคที ่ร ้ า ยแรง
ก็จะท�าการผ่าตัดเปลี่ยนม้าม
- ในกรณี ที่ม้ามเกิดการแตกหรือฉีกขาด
จะท�าให้เชื้อโรคในม้ามไหลกลับเข้าสู่กระแส
เลือ ดเกือ บทั ง้ หมด จึ ง เป็ น สาเหตุ ท� า ให้ ผ ู้ ที ่
ม้ามแตก หรือฉีกขาดจากอุบัติเหตุเสียชีวิต
ในปัจจุบนั ยังไม่มมี ำ้ มเทียมที่สามารถเปลี่ยน
ทดแทน เมื่อ‘ม้าม’ในร่างกายไม่สามารถท�างานได้
ตามปกติ

• ระบบโครงกระดูก •
กระดูก

กระดูกข้อมือ กระดูกไหปลาร้า กระดูกต้นขา
กระดูกน่อง กระดูกต้นแขน กระดูกขากรรไกร
กระดูกฝ่ามือ กระดูกฝ่าเท้า กระดูกหู กระดูกสะบ้า
กระดูกนิ้วมือ กระดูกเรเดียส กะโหลกศีรษะ ข้อเท้า
กระดูกแข้ง กระดูกอัลนา กระดูกซี่โครง กระดูกสันหลัง
กระดูกเชิงกราน กระดูกสันอก กระดูกอ่อน

ข้อต่อ

ข้อ ต่อ ชนิดเส้น ใย ข้ อต่อ ชนิด กระดู กอ่อน
ข้อต่อมีไขข้อ

• ชนิดและหน้าที่ของกระดูก

กระดูก (Bone) เป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน(Connective
tissue) ที่เป็นโครงร่างแข็ง(Exoskeleton) ภายใน
ร่างกายของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง

การแบ่งชนิดของกระดูก(Bone classifications)

มีอยู่หลายเกณฑ์ด้วยกัน
หากแบ่งชนิดของกระดูก ตามรูปร่าง
สามารถแบ่งได้เป็น ๔ ชนิด คือ
๑. กระดูกยาว (Long bone) เป็นกระดูกที่
มีความยาวมากกว่าความกว้าง เช่น กระดูกแขน

และขา เป็นต้น
๒. กระดูกสั้น(Short bone) เป็นกระดูก
ที ม่ ี ค วามยาวและความกว้ า งใกล้ เ คี ย งกั น
มี ลั ก ษณะคล้ า ยลู ก บาศก์ ห รื อ หกเหลี ่ย ม เช่ น
กระดูกข้อมือ(Carpal bone) และกระดูกข้อเท้า
(Tarsal bone) เป็นต้น
๓. กระดูกแบน(Flat bone) เป็นกระดูก
ที่มลี กั ษณะแบนบางส่วนใหญ่โค้งงอ เช่น กระดูก
ซี่โครง(Rib) กะโหลกศีรษะ(Skull) กระดูกสะบัก
(Scapula) และกระดูกกลางอก(Sternum) เป็นต้น
๔. กระดูกที่มรี ปู ร่างไม่แน่นอน(Irregular bone)
เป็นกระดูกทีม่ ีลักษณะไม่แน่นอน เช่น กระดูก
สันหลัง(Vertebrae) และกระดูกใบหน้า(Facial
bone) เป็นต้น
หากแบ่งชนิดของกระดูก ตามลักษณะของเนื้อกระดูก
สามารถแบ่งได้เป็น ๒ ชนิด คือ
๑. กระดูกแข็ง(Compact หรือ Dense bone)
เป็นกระดูกที่มีลักษณะแน่นและแข็ง
- ดูจากภำยนอก จะเห็นเป็นสีขาว หรือเหลืองอ่อน
- ภำยใน จะมีลกั ษณะเป็นวงหลายชัน้ (Lamellae)
ล้อมรอบช่องยาว ทีเ่ รียกว่า ช่องฮาเวอร์เซียน
(Haversian หรือ Central canal) ซึ่งเป็นที่อยูข่ อง
หลอดเลือดเส้นประสาท และหลอดน�้าเหลือง
ที่มาเลี้ยงกระดูก
๒. กระดูกพรุน(Cancellous หรือ Spongy bone)

เป็ น กระดู ก ที ่มี ลั ก ษณะเป็ น รู พ รุ น คล้ า ยฟองน� ้า
เนื ้อ กระดู ก มี ลั ก ษณะเป็ น แท่ ง และเป็ น แผ่ น
(Trabeculae)
ซึ่งประกอบด้วยลักษณะเป็นวงหลายชั้น
เซลล์กระดูกที่แก่ตัวเต็มที(่ Osteocyte) และท่อ
คานาลิคูไล(Canaliculi) เรียงตัวอย่างไม่เป็น
ระเบียบและมีจ�านวนไม่มาก
นอกจากนี้พบว่า ภายในกระดูกพรุนมีเพียง
ไขกระดูกสีแดงเท่านั้น เราสามารถพบกระดูกพรุนได้
ที่ส่วนปลายของกระดูกยาว และตรงกลางของ
กระดูกแบน
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ •
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เร่งรีบท�าปัจจุบันให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น
เพื่อสร้างกรรมพันธุ์ใหม่หยั่งลงให้แก่ชีวิต
ขณะที่ยังมีลมหายใจ...

ต่อยอดชีวิตด้วยความดี
ห้าสิบปีก่อนชาวบ้านรู้จักพันธุ์มะม่วงแค่สี่ห้า
สายพั น ธุ์ เช่ น มะม่ ว งกระสอที ่มี ลู ก ผลเล็ ก ยาว
ขนาดสามนิ้ว ผลสุกมีกลิ่นหอมรสหวานอมเปรี้ยว
นี ่เ ป็ น มะม่ ว งสายพั น ธุ ์ ดั ้ง เดิ ม มั ก ขึ ้น ตามหั ว ไร่
ปลายนาให้ชาวบ้านเก็บกินทุกปี
ปัจจุบัน มีมะม่วงสายพันธุ์ใหม่ที่มีลูกโตกว่า
อีกทั้งผลสุกก็มีรสหอมหวานกว่า มะม่วงสายพันธุ์
ดั้งเดิมจึงถูกตัดโค่นจนหมดไปในหลายพื้นที่
แต่ ค วามที ่ม ะม่ ว งกระสอเป็ น พั น ธุ ์ พื ้น บ้ า น
ชาวบ้านเลยใช้มะม่วงกระสอเป็นต้นตอทาบกิ่งพอ
ล�าต้นโตประมาณขนาดหัวแม่มือ ก็ตัดยอดมะม่วง
สายพันธุท์ ่มี ลี กู โตรสหอมหวานมาทาบแล้วตัดยอด
มะม่วงพันธุเ์ ก่าทิ้ง เวลาผ่านไปต้นมะม่วงที่ทาบกิ่ง
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แบบเสียบยอดก็เติบโตสูงใหญ่ออกดอกออกผลเป็น
มะม่วงสายพันธุ์ใหม่ให้รสหอมหวานลูกโต
นี่เป็นเรื่องพืชที่เสียบยอดทาบกิ่งผสมผสาน
กลายเป็นต้นใหม่ หันมาเรื่องชีิวติ ชีวะที่มจี ติ วิญญาณ
เป็นองค์ประกอบส�าคัญชวนให้เกิดแง่ศกึ ษาเรียนรู้
ดังตัวอย่างนายฟ้าใสกับนายฟ้าลั่นซึ่งอยูใ่ นวัยหนุม่
อายุเพิ่งจะ ๑๗ ปีเท่านั้น
ฟ้าใสมีพ่อแม่เป็นครู ฐานะดีกว่าชาวบ้าน
อี ก หลายครอบครั ว เมื ่อ ครั ้ง เรี ย นชั ้น ประถม
เจ้าฟ้าใสจัดว่าเป็นเด็กดี เรียนเก่ง ฉลาด ขยัน
มาโรงเรียนแต่เช้า ช่วยกวาดถูห้องเรียนและยัง
ออกไปเก็บเศษขยะรอบ ๆ อาคารเรียนหรือช่วย
ล้างห้องน�้า เป็นคนพูดจาสุภาพ มีน�้าใจช่วยเหลือ

เพื่อน ๆ เข้าร่วมกิจกรรมหมู่กลุ่มเสมอ ได้รับการ
ยกย่องว่าเป็นนักเรียนตัวอย่าง
อยู ่ ที ่บ ้ า น ฟ้ า ใสก็ ตั ก บาตรพระทุ ก ๆ เช้ า
ตามพ่อแม่ไปฟังพระเทศน์ทว่ี ดั ใกล้บา้ นเป็นประจ�า
เรื่องอบายมุขเว้นขาดไม่ข้องเกี่ยว ชีวิตแต่ละวัน
มุ่งเรียนคู่กับช่วยท�างานบ้าน ใช้เวลาคุ้มค่าร่าเริง
กับการเรียนการท�างานเป็นปกติชีวิต
ส่วนนายฟ้าลัน่ มีพอ่ แม่เป็นครูเช่นกัน ฐานะจัด
อยู่ในขั้นดี ขณะเรียนชั้นประถมมีนิสัยติดจะเกเร
ชอบแกล้งเพื่อน ๆ เป็นคนที่ขี้เกียจชอบบ่ายเบี่ยง
เลี่ยงกิจกรรมต่าง ๆ ในภาคเรียนอยู่เสมอ ๆ
นิสัยของฟ้าลั่นเมื่อตอนเด็ก ๆ เป็นเช่นไร ตก
มาถึงวัยหนุ่มก็ยิ่งเข้มข้นขึ้น หลังเลิกเรียนปั๊บ
ฟ้าลั่นก็นัดเพื่อนจับกลุ่มเที่ยวเล่นตามห้างร้าน
หรือสวนหย่อมในกลางเมือง ใช้เวลาทิ้งไปอย่าง
ไร้สาระจนมืดค�่าวันแล้ววันเล่า เพลินอยู่กับความ
สนุ ก สนานพู ด คุ ย เฮฮาไม่ เ คยคิ ด ถึ ง วัน เวลาใน
อนาคต
ช่วงบ่ายใกล้ค�่า ฟ้าใสออกจากร้านค้าหิ้วถุง
ผงซักฟอกและของใช้รวมไว้เป็นสองถุง ห้อยไว้
ที่แฮนด์มอเตอร์ไซค์ขี่รถมาถึงใกล้ทางโค้ง เสียง
โทรศัพท์ดงั ขึ้น ฟ้าใสหยุดรถหยิบโทรศัพท์ข้นึ มารับ
แต่ทนั ใดนั้นรถยนต์คนั หนึ่งวิ่งมาด้วยความเร็วแหก
โค้งชนฟ้าใสจนตัวลอยกระเด็นเสียชีวิต
และช่วงบ่ายใกล้ค�่าวันถัดมาซึง่ เป็นวันหยุด
เรียน ฟ้าลั่นตั้งวงกินเหล้ากับเพื่อนจนเมาได้ที่
แล้วขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้าน แต่ด้วยความมึนเมา
จนควบคุมตัวเองไม่ได้ รถมอเตอร์ไซค์คันใหญ่จึง
แหกโค้งพุ่งไปชนเสาไฟฟ้าอย่างจัง ฟ้าลั่นเสีย
ชีวิตทันที
ฟ้าใสกับฟ้าลั่นจบชีวิตลงในวัยเพียง ๑๗ ปี
แต่เวลาของฟ้าใสได้สะสมคุณงามความดีไว้ได้มาก
เป็นสมบัตแิ ท้งดงามไม่วา่ จะเป็นความขยัน มีน้า� ใจ
เสียสละ รับผิดชอบ ติดตัวไปทั้งในชาตินี้และชาติ
ต่อ ๆ ไป
ฟ้าลั่นเสียชีวิตในวัยหนุม่ เช่นเดียวกัน แต่หอบ
นิสัยขี้เกียจ มั่วสุมมัวเมาอบายมุขวนเวียนกับสิ่ง

เหล่านี้ตลอดชีวิต สุดท้ายเสียชีวิตไปเปล่าดายไม่มี
ทรั พ ย์ แ ท้ ที ่เ ป็ น กุ ศ ลติ ด ไปด้ ว ย มี แ ต่ ห อบจิ ต
วิญญาณเสื่อมต�่าข้ามชาติไป
ชี ว ิต ของฟ้ า ใสเปรี ย บเสมื อ นพั น ธุ ์ ม ะม่ ว ง
กระสอที่ปลูกในที่ดแี ล้วยังมีคนเอากิ่งพันธุม์ ะม่วงที่
ดีกว่ามาทาบกิ่งเสริมให้ดยี ่งิ ๆ ขึน้ แตกต่างจากฟ้าลั่น
ที่เป็นเหมือนต้นมะม่วงกระสอซึ่งเกิดในที่ดี แต่มี
สัตว์ต่างๆรุมมากัดกินยอดใบ อีกทั้งด้วงก็เจาะ
ล�าต้น ต้นไม่สวยงามรอเวลาเหี่ยวเฉาไปอย่างไร้
คนเหลียวแล
หลายคนตื่นตัวแล้ว มุ่งท�าดีทั้งทางกายวาจา
และใจ ตั้งตนอยูใ่ นกรอบของศีลธรรมเสมอ ๆ หยุด
การท�าไม่ดีให้เป็นเพียงอดีตไปเท่านั้น แล้วใส่ใจ
เร่งรีบท�าปัจจุบนั ให้ดยี ่งิ ๆ ขึน้ เพื่อสร้างกรรมพันธุ์
ใหม่หยั่งลงให้แก่ชีวิตตอนขณะยังมีลมหายใจ มุ่ง
สู่ความพ้นสุขพ้นทุกข์แบบปุถุชนไปสู่ความเป็นสุข
แบบอาริยชนตามแนวทางของพระพุทธองค์อย่าง
แท้จริง

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

• พ่อครูสมณะโพธิรักษ์

หจก.จ.บริการพยุหะ
ผลิตภัณฑ์น�้ามันเชื้อเพลิง
และน�้ามันเครื่องคุณภาพมาตรฐาน
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
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• ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

กฎหมายเริ่มเบียดขับศีลธรรม

การท�านิติกรรมใด ๆ ก็ตามถ้ามีวัตถุประสงค์
ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย เป็นการพ้นวิสัย หรือ
เป็ น การขั ด ต่ อ ความสงบเรี ย บร้ อ ยหรื อ ศีล ธรรม
อันดีของประชาชน การนั้นเป็นโมฆะ นี้คือบทบัญญัติ
ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๐ และใน
มาตรา ๑๕๑ ได้บัญญัติต่อไปว่า การใดเป็นการแตกต่ า งกับ บทบัญ ญัติ ข องกฎหมาย ถ้ า มิ ใ ช่ ก ฎหมาย
อัน เกีย่ วกั บ ความสงบเรี ย บร้ อ ยหรื อ ศีล ธรรม
อัน ดี ข องประชาชนการนั ้น เป็ น โมฆะ เราถือ เอา
แนวค�าพิพากษาศาลฎีกาเป็นหลักว่า นิตกิ รรมใดขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรือไม่ เช่น การรับจ้างเป็นภริยาน้อย ศาลฎีกาไม่บังคับ
ให้เพราะขัดกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน การ
รับจ้างกระท�าช�าเราถ้าผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างผิดสัญญา
จะมาฟ้ อ งได้ ไ หม เพราะการร่ ว มประเวณีห รื อ การ
กระท� า ช� า เราไม่ ไ ด้ ผ ิด กฎหมาย เว้ น แต่ เ ด็ ก อายุไ ม่
เกิน ๑๕ ปี กระท�าไม่ได้แม้เด็กนั้นจะยินยอมก็ตาม
การสมรสตามกฎหมายของเราต้ อ งมี อ ายุ ๑๗ ปี
บริบูรณ์ บิดา มารดาจึงจะยินยอมให้สมรสได้ แม้
เกิน ๑๗ ปี ถ้าบิดามารดาหรือผู้ปกครองไม่ยินยอม
ก็เ ป็ น โมฆีย ะได้ และอาจมี ค วามผิด ทางอาญาใน
ข้อหาพรากผู้เยาว์ได้ด้วย เว้นแต่มุสลิม ในจังหวัด
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูลที่เข้านิกะได้ตั้งแต่
อายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป แต่บิดาก็ต้องยินยอมด้วยเช่นกัน
เรามีพระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี ที่มีใช้
มานานมากแล้ว กฎหมายใช้ค�าว่า “ปราม” ไม่ได้ใช้ค�า
ว่า “ห้าม” แสดงว่าค้าประเวณีได้แต่ต้องเป็นไปตาม
กฎหมายเพราะกฎหมายไม่ได้ห้าม ก็จะมีปัญหาตามมา
ว่าถ้ามีการผิดสัญญาไม่จ่ายเงินทองค่าจ้างหรือค่าร่วม
ประเวณีกัน จะมาฟ้องร้องทางแพ่งเพื่อเรียงค่าจ้างกัน
ได้หรือไม่ หรืออีกฝ่ายรับค่าจ้างแล้วผิดสัญญาไม่ยอม
มาร่วมประเวณีด้วย ถือว่าสัญญาไม่ขัดต่อกฎหมาย
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ถ้าไม่ค้าประเวณีให้ขัดแย้งต่อกฎหมายฉบับนี้ แต่ขัด
ต่ อ ความสงบเรี ย บร้ อ ยหรื อ ศี ล ธรรมอั น ดี ศาลคง
ไม่ อ าจบั ง คั บ เอากั บ เนื ้อ ตั ว ร่ า งกายของอีก ฝ่ า ย
ได้ แม้ จ ะอ้ า งว่ า ได้ รั บ ความเสี ย หายแต่ ล ะฝ่ า ยจะ
เรียกค่าเสียหายมาด้วยก็คงไม่ได้เช่นกัน ยิ่งปัจจุบัน
มีกฎหมายการค้ามนุษย์เพิ่มเข้ามาด้วย ยิ่งต้องระวังเพราะ
ผู้ทีเ่ กี่ยวข้อง สนับสนุน ดูแล ให้ความคุม้ ครอง ช่วย
ติดต่อพาไป อาจโดนกฎหมายฉบับนี้เล่นงานเอาได้
ปั ญ หาที ่ต รงกั น ข้ า มกั บ เหตุ ก ารณ์ ข ้ า งบนคื อ
มี ค นกลุ ่ ม หนึ ่ง ไม่ ไ ด้ ป ระสงค์ จ ะร่ ว มประเวณีห รื อ
กระท�าช�าเรา หรือบ�าบัดความใคร่ทางเพศของตน
แต่ประสงค์จะมีทายาทสืบสายสกุล แต่โดยที่สรีระ
ร่ า งกายของตนเองมี ไ ม่ ไ ด้ เช่ น คนที ่เ ป็ น หมั น
คนที่ไม่สมรส หรือคนเพศเดียวกันต้องการมีทายาท
ร่ ว มกั น จึ ง น� า เชื ้อ ผสมไข่ โ ดยวิธีก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ล้ ว ฉี ด เข้ า ไปในท้ อ งของหญิ ง ที ่รั บ จ้ า ง
บางรายผสมกั บ ไข่ ข องหญิ ง ที ่รั บ จ้ า งเลยก็ มี ธุ ร กิ จ
ขายน� า้ เชื้ อ หรื อ ขายไข่ จึ ง เกิ ด ขึ ้น ในวงการแพทย์
หรือสาธารณสุข เมื่อมีการผิดสัญญาไม่คืนเด็กก็ดี ไม่
จ่ายค่าจ้างตามที่ตกลงก็ดี การกระท�าประมาทให้
น�้าเชื้อหรือไข่ไม่สามารถเป็นตัวอ่อนของมนุษย์ได้ก็
ดี ก็เกิดเป็นคดีความฟ้องร้องกันขึ้นว่าเด็กเป็นบุตร
ของใคร ใครมีสิทธิในตัวเด็ก หรือถ้าอีกฝ่ายไม่จ่าย
ค่ า จ้ า งอีก ฝ่ า ยมี สิ ท ธิ ยึ ด หน่ ว งไม่ ส ่ ง มอบเด็ ก ได้ ไ หม
การผสมเที ย มเสี ย ค่ า ใช้ จ ่ า ยครบถ้ ว นแล้ ว ยั ง หรื อ
ส่งมอบเด็กไปแล้วแต่ค่าจ้างยังจ่ายไม่ครบ คดีแนว

นี ้จ ะฟ้ อ งร้ อ งบัง คั บ เอาค่ า จ้ า งได้ ไ หม ถือ ว่ า ขั ด ต่ อ
ศีลธรรมอันดีหรือไม่
ในสหรัฐอเมริกาเกิดกรณีที่เบียดขับกับศีลธรรม
เรือ่ งหนึง่ กล่าวคือในชุมชนแออัดทีม่ ีการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดจ�านวนมาก มีเด็กเล็กๆที่เกิดจากพ่อแม่
ทีต่ ิดยาเสพติดแล้วไม่มีปัญญาเลี้ยงจ�านวนมาก เด็ก
พวกนี้เมื่อโตขึ้นมาก็จมอยู่กับสภาพแวดล้อมเดิมคือ
เข้าสู่วงการยาเสพติด ท�าให้ปัญหายาเสพติดลุกลาม
ข้ามชั้นมาสู่เด็กๆ และแพร่ระบาดไปทั้งชุมชน องค์กร
เอกชนองค์กรหนึ่งที่พยายามเข้าไปฟื้นฟูผู้ติดยาเสพ
ติ ด แต่ ไ ม่ มี ก �า ลั ง มากพอที ่จ ะรั บ มื อ กับ เด็ ก จ� า นวน
มากที่เกิดจากพ่อแม่ที่ติดยาเสพติด จึงตั้งรางวัลให้
หญิงที่ติดยาเสพติดเป็นเงินสดในกรณีที่ผู้ติดยาเสพ
ติ ด ยอมท� า หมั น เพื ่อ หยุ ด การมี บุ ต ร ปั ญ หานี ้เ ป็ น ที ่
ถกเถีย งกัน มากว่ า สั ญ ญาแบบนี ้ถ ้ า มี ก ารผิด สั ญ ญา
รัฐควรจะเข้าไปบังคับให้ไหม เพราะเงินที่ให้ไปก็ไป
ส่งเสริมการซือ้ ยาเสพติดนั้นเอง สิทธิการมีบุตรขาย
เป็นตัวเงินได้ไหม และถ้าบุคคลนั้นเลิกได้จากการ
ติ ด ยาเสพติ ด แล้ ว จะมี บ ุต รจะท� า อย่ า งไร สั ญ ญานี ้
ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีหรือไม่
ในบางประเทศที่มปี ระชากรมากๆ เช่นประเทศจีน
ก่ อ นนี ้ รั ฐ บาลออกกฎหมายก�า หนดให้ แ ต่ ล ะ
ครอบครั ว มี บ ุต รคนเดี ย ว ท� า ให้ ท ารกเพศหญิง
ถูก ฆ่ า ตายจ� า นวนมากเพราะถ้ า มี บ ุต รคนเดี ย วคน
ส่วนใหญ่อยากมีบุตรชายเพราะสมรสแล้วจะได้มีลูก
สื บ สายสกุล ท� า ให้ บ างครอบครั ว ที ่พ ลาดมี บ ุต รคน
ที่ ๒ ต้องจ่ายค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมที่สูง แต่คน
ที่มีเงินมากก็ไม่กลัวเพราะมีเงินจ่าย พวกที่ไม่ร�า่ รวย
พอก็ต้องน�าเด็กไปเร่ขายในตลาดมืดเพื่อไม่ต้องช�าระ
ค่าปรับให้รัฐในอัตราที่สูง สัญญาการซื้อขายบุตรกัน
ดังกล่าวนี้ รัฐย่อมไม่อาจเข้าไปคุ้มครองได้ถ้ามีการผิด
สัญญากัน เพราะขัดต่อความสงบและศีลธรรมอันดี
ในตะวั น ตกมี นั ก เศรษฐศาสตร์ ชื ่อ เคนเนท
โบลดิ ง เสนอระบบให้ รั ฐ ออกใบอนุ ญ าตให้ ผ ู้ ห ญิ ง
ทุ ก คนมี บ ุต รได้ ต ามจ� า นวนที ่รั ฐ ก�า หนดแต่ ถ ้ า หญิง
นั ้น มี น ้ อ ยกว่ า หรื อ ไม่ มี ก ็ส ามารถขายใบอนุ ญ าตนั ้น
ให้หญิงอืน่ ได้ และโอนขายต่อกันเป็นทอด ๆ ได้ เด็ก
ที ่เ กิด มาก็จ ะมี เ ท่ า ใบอนุ ญ าต ไม่ ม ากและไม่ น ้ อ ย

เกิ น ไป จนมี ผู ้ อ อกมาต่ อ ต้ า นความคิ ด ดั ง กล่ า ว
จนมี ก ารล้ อ เลี ย นว่ า ใบอนุ ญ าตดั ง กล่ า วคื อ
“ใบอนุ ญ าตสืบ พั น ธ์ ุเ ปลีย่ นมื อ ได้ ” ถ้ า มี ก ารผิด
สั ญ ญากั น จะบั ง คั บ กั น อย่ า งไร ในประเทศเราจะ
ถื อ ว่ า ขั ด ต่ อ ความสวบเรี ย บร้ อ ยหรื อ ศี ล ธรรมอัน
ดี ห รื อ ไม่ และควรจะมี ก ฎหมายแบบนี ้อ อกมาไหม
กลั บ มาที่ ป ระเทศสิ ง คโปร์ ซึ ่ง เป็ น ประเทศเล็ ก
ปัญหาของสิงคโปร์นั้นต่างจากที่อื่น คนสิงคโปร์ไม่นิยม
สมรส แม้สมรสแล้วไม่นิยมมีบุตร รัฐต้องออกกฎหมาย
มาเพิม่ สวัสดิการสูง ๆ ให้คนมีบุตร เพราะประชากร
ของสิงคโปร์ในเวลาใกล้ ๆ นี้จะมีแต่คนแก่ขาดเด็ก ๆ
ทีจ่ ะโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ จึงต้องน�าเข้าแรงงาน ท�าให้
สิงคโปร์ต้องรับมือกับการหลบหนีเข้าเมือง แรงงาน
เถื่อน กฎหมายด้านคนเข้าเมืองจึงต้องรัดกุมและไม่ก่อ
ปัญหาให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน ทั้งสามารถควบคุม
การเคลื่อนย้ายแรงงาน การโอนสัญชาติ การสมรส
ข้ามชาติ หรือการไปลงทุนต่างประเทศเพื่อหาแรงงาน
ที่ราคาไม่สูง การที่รัฐให้สวัสดิการกับคนมีบุตรผู้เยาว์
และเด็กมาก ๆ เพื่อส่งเสริมให้คนมีบุตรกันมากๆนั้นถ้า
มองว่าไม่ผดิ ศีลธรรม แต่กลับมองว่ารัฐทีจ่ �ากัดการมี
บุตรเพื่อแก้ปัญหาคนล้นประเทศผิดศีลธรรมก็น่าจะไม่
เป็นธรรม เพราะทั้งสองประเทศล้วนมุ่งจะแก้ปัญหา
ประชากรไม่ได้สัดส่วนกับทรัพยากรของประเทศที่มี
กฎหมายที่มุ่งแต่เรื่องทางเศรษฐศาสตร์ เริ่มออก
มามากขึ้นเรื่อย ๆ บางประเทศไม่ยอมไปเกณฑ์ทหาร
ก็ท�าได้แต่ต้องจ่ายเงินแทน กฎหมายกองทุนคนพิการ
ก็ก�าหนดว่าไม่จ้างคนพิการท�างานก็ได้ให้ช�าระเงินเข้า
กองทุนแทน กฎหมายสิ่งแวดล้อมก็ยอมให้ปล่อยมลพิษ
ได้แต่ตอ้ งช�าระค่าธรรมเนียม หรือค่าปรับ ถ้าค่าปรับไม่
มาก ก็ยอมจ่ายเหมือนที่สร้างอาคารผิดแบบ เปิดสถาน
บันเทิงเกินเวลา กฎหมายบางประเทศให้ซ้อื สิทธิในการ
ล่าสัตว์บางประเภทที่ก�าลังใกล้จะสูญพันธ์ุได้ ในต่าง
ประเทศหลายประเทศยินยอมให้คนเพศเดียวกันสมรส
กั น ได้ มี ท รั พ ย์ สิ น ร่ ว มกั น ได้ ล้ ว นแต่ เ บี ย ดขั บ กั บ
ศีลธรรมมากขึ้นทุกวัน
นับวันกฎหมายที่ออกมาจะเบียดขับกับศีลธรรมมาก
ขึ้นจนจะแยกกันไม่ออกอยูแ่ ล้วว่าเส้นแบ่งของศีลธรรม
อยู่ตรงไหน กฎหมายตามไม่ทันสังคมก็วุ่นวาย
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ •
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พุทธธรรม....พิธีกรรม ?

สัจจะบ่งศักดิ์ศรี
สูงสุดเหนือตัวตน
สมมติเป็นรูปลักษณ์
ชัดแจ้งด้วยปัญญา
ส�าเหนียกส�านึกไหม
ใช่เหตุเพราะอ่อนแอ
อาจหาญฝืนอ�านาจ
ใช่หลงอามิสน�า
ครองผ้ากาสาวพัสตร์
พรางตาสาธุชน
แฝงตนเพื่อลวงโลก
คฤหัสถ์ไร้ศีลกรรม
มองโลกเชิงสร้างสรรค์
กรรมสามของทุกคน
หากเพราะ...หลงเชื่อผิด
อโหสิกรรมนิยม
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•

เราคิดอะไร

คุณความดีค่าของคน
สภาวะจิตจบอัตตา
แจงประจักษ์มวลประชา
ใดพุทธแท้...ใดพุทธแปร
ที่แยกไปทวนกระแส
หากชูธงยืนหยัดธรรม
แจงบทบาทสงฆ์พึงท�า
มิหน่ายโลกย์...ผูกพันตน
ปฏิบัติมุ่งมรรคผล
หลงศรัทธาว่าทรงธรรม
โฉดกรรโชกชั่วถล�า
ก็ธรรมดาประสาคน
เสริมสัมพันธ์ร่วมกุศล
ย่อมสืบทอดสายเลือดลม
สุจริตพิสุทธิ์สม
พูนสั่งสม...ความละอาย.
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