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“สัจจะ ๒”
ณ ลมหายใจเฮือกนี้

(๑) ลมหายใจเฮือกนี้
ไทยมุ่งมั่นประมาณ
ทั้ง “ปรมัตถสัจจะ” ขาน
สัจจะ “สมมุติ” ผู้
(๒) ให้กระจ่างไปทั่วทั้ง
ว่าพุทธเคยเฉลยมา
ภูมิเราเท่าปัญญา
ยิ่งยุคโลกีย์กร้าน
(๓) ร้ายกันไปทั่วทั้ง
ทั้งโลภหยาบยิ่งโทสา
สนุกเก๊เล่ห์มหา
ซ�้าใส่ร้ายเลวล้วน
(๔) เป็นคนชั่วกว่าแก้
ชั่วกว่าชั่วยั่วแฝง
ชั่วยิ่งกว่าใดแสดง
แต่ชั่วนี้ชนะผู้
(๕) โลกยุคนี้เปิดแล้ว
โลกิยะสุดยากเข็ญ
คนหลง “เท็จสุข” เป็น
สัจจะพุทธมีให้
(๖) โลกิยาร้ายสุดแล้ว
ทั้งซ่อนทั้งแจ้งชัด
โลกุตระก็อุบัติ
พร้อมช่วยมนุษย์ล้วน
(๗) คนประหารกิเลสได้
จึงบริสุทธิ์เอ่ยอิง
เพราะพร้อมทุกสิ่งกิงที่สุดบริสุทธิ์แล้

*หมายเหตุ : กิงชัจจะ = ผู้มีชาติอะไร, เกิดมาจากไหน

ทันกาล
สัตย์สู้
แก่โลก
ไม่รู้เราไข
โลกา
ทุกด้าน
ตามสัจจ์ เราแล
จัดจ้านปัจจุบัน
โลกา
เสื่อมถ้วน
อ�ามหิต เฉโก
แก่ผู้ศัตรูตน
เกินแกง
ก็รู้
เคยพบ มามาก
ชั่วร้ายประดามี
เชิญเห็น
ประจักษ์ได้
“แท้สุข” ชัดเลย
โลกได้ศึกษา
เห็นถนัด
ครบถ้วน
แก่โลก แล้วเฮย
อยากพ้นภัยพาล
เป็นจริง
สัตย์แท้
ชัจจะ*ศาสตร์
เท่านั้นชนะสรรพ์
“สไมย์ จ�ำปำแพง”
๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ • 1

“สัจจะ” ๒ ณ ลมหายใจเฮือกนี้
สัมผัสโดยเฉพาะนามธรรมทางด้านจิตวิญญาณ
ที ่มี ตั ว บุ ค คลยื น ยั น ด้ ว ยพร้ อ มกั บ จิ ต วิญ ญาณที ่
เป็นจริง อย่างในหลวง ร. ๙ ในพระบรมโกศของ
เราที่ได้ แสดงถึงวิญญาณอันสูงส่ง ทรงมีพระ
กรุณาธิคณ
ุ มีพระบริสทุ ธิคณ
ุ ต่าง ๆ ซึ่งเป็นเนื้อแท้
ของจิตจริง ๆ ที่ได้แสดงออกมาตลอดเวลา ๗๐
ปี คนได้รู้ได้เห็นมาตลอด เป็นหลักฐานยืนยัน
โดยไม่ได้หาเสียง ไม่ได้โฆษณา ไม่ได้ไปล่อหลอก
ใคร ๆ ก็เป็นไปตามธรรม จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ ซึง่
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ คนที่มีปัญญา มีปฏิภาณ
สามารถจะเข้าใจได้ว่า จิตวิญญาณมีพลังอ�านาจ
มีพลังที่เป็นอธิปไตย (sovereignty) อย่างแท้จริง
ซึ่งประชาธิปไตยที่เลือกตั้งประธานาธิบดีไม่มี
ถ้าจะให้พดู ตามภูมริ ขู้ องอาตมา ประเทศไทย
นี่แหละ เป็นประชาธิปไตยทีย่ ่งิ ใหญ่กว่าประเทศ
ใด ๆ ทั ง้ หมด เพราะผู ้ ที เ่ ป็ น แบบอย่ า งของ
ประชาธิปไตยที่ดีที่เยี่ยมก็คือ พระเจ้าอยู่หัวใน
พระบรมโกศของเรานี้แหละ เป็นนักประชาธิปไตย
เบอร์ ๑ ของโลก ซึ ่ง ประชาธิ ป ไตยในความ
หมายของอาตมาคือ ๑. เพื่อประชาชนอย่างเป็น
จริง ๒. ไม่เห็นแก่ตัวอย่างเป็นจริง ในหลวงเป็น
นักประชาธิปไตยเพื่อประชาชน ท่านให้ประชาชน
มีประชาธิปไตยในตน จะได้เป็นอ�านาจของตน
แล้วจะได้แสดงอ�านาจทีจ่ ะช่วยประเทศชาติอย่าง
อิสระเสรี ไม่มีการบังคับกัน”
๗๐ ปีที่ทรงทุ่มเทให้กับบ้านเมือง จนทรงจาก
พวกเราไป ต้องไม่สูญเปล่า ทรงจากไป ๑ ต้อง
ให้วิญญาณไทยเกิดอีกเป็น ๑ ล้าน, ๑๐ ล้านกันทั่ว
ประเทศ ที่จะยึดมั่นในเศรษฐกิจพอเพียงให้ดา� รงอยู่
คูไ่ ทยตลอดไป เราจะรูร้ กั สามัคมัคคี มีคา� สอนของ
พ่อยึดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อจะได้ชว่ ยกันสร้างบ้านเมือง
ให้เจริญรุ่งเรืองอย่างที่ทรงมุ่งหวัง และสามารถ
ติดตามเป็นข้าบาททุกชาติไป • จริงจัง ตามพ่อ

การเสด็จสูส่ วรรคาลัยของในหลวงรัชกาลที่ ๙
ได้แสดงสัจธรรมให้คนไทยและชาวโลกได้ซาบซึง้
ถึงความดีงาม ๓ ประการใหญ่ ๆ ด้วยกัน
๑ คนท�าดีไม่ได้ดีเพราะยังท�าดีไม่มากพอ
ต้องท�าดีให้มากพออย่างที่ในหลวงทรงงานหนักมา
ตลอด ๗๐ ปี จนมีคนตาบอดมองเห็นได้ ดังเนื้อร้องที่น้องพันธนันท์ เด็กหญิงผู้พิการทางสายตา
ได้ขบั ขานเนื้อเพลงมีใจความส�าคัญว่า... “มองเห็น
ในหลวงของแผ่นดิน พระผู้ทรงเมตตา เฝ้าดูแล
ประชาทั่วอาณาใกล้ไกล ให้สขุ ส�าราญด้วยความ
ร่มเย็น ฯลฯ ” ซึ่งเป็นบทเพลงที่เธอขับร้องออก
มาจากใจ เรียกน�้าตาจากผู้ฟังอย่างซาบซึ้งกินใจ
๒ ความบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะชนะทุกสิ่งทั้งโลก
ในที่สุด ในหลวงไม่ต้องใช้อา� นาจหรืออาวุธใด ๆ
ไปอวดเบ่งหรือข่มเหงใคร ๆ ให้เกิดความเกรงกลัว
จนผู้คนต้องยอมรับและให้การสนับสนุน แต่ด้วย
พระบริ สุ ท ธิค ุณ พระกรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระองค์
เอง ท�าให้ผ้นู �าทัว่ โลกต่างพากันยกย่องด้วยความ
เทิดทูนอย่างจริงใจ และแม้จะมีคนในประเทศที่
ชั่วร้ายอย่างชนิดที่ไม่เคยมีในแผ่นดินนี้มาก่อน
มุ่งท�าลายท�าร้ายบ้านเมืองไทยและพระองค์เอง
ในหลวงของเราก็ไม่เคยโต้ตอบหรือตรัสว่าแม้แต่
ค�าเดียว จนเขาต้องแพ้ภัยตัวเองด้วยกรรมร้าย
ของตน สุดท้ายแล้วค�าใส่ร้าย ค�าว่าร้ายทั้งหมดก็
กลับคืนไปเป็นของเขาเอง โดยไม่ได้ทา� ให้ในหลวง
ของเราต้องด่างพร้อยหรือแปดเปื้อน แต่กลับให้
เห็นพระบริสุทธิคุณยิ่งขึ้นไปอีก
๓ พ่อครูสมณะโพธิรกั ษ์ มองเห็นว่า เมืองไทย
ณ ลมหายใจเฮือกนี้ ก�าลังมีสจั จะ ๒ ปรากฏขึ้น
“เมืองไทยเราก�าลังมีทั้งรูปธรรม (ความรักและ
เทิดทูนต่อในหลวงอย่างเป็นน�า้ หนึ่งใจเดียวกัน
ของปวงชนชาวไทย) และนามธรรมที ่เ ป็ น
ปรากฏการณ์ แสดงให้ชาวโลกเขารู้ เขาเห็น ได้
2

•

เราคิดอะไร

1

“เราคิดอะไร” เล่มนี้ยนื ยันซ�้าอีกว่า ในโลกนี้มี
“โลกียะ”ซึ่งร้ายสุด และมี “โลกุตระ” พร้อมช่วยมนุษย์
“โลกิยาร้ายสุดแล้ว
เห็นถนัด
ทั้งซ่อนทั้งแจ้งชัด
ครบถ้วน
โลกุตระก็อุบัติ
แก่โลก แล้วเฮย
พร้อมช่วยมนุษย์ล้วน
อยากพ้นภัยพาล”
ผมเป็น “คนบ้านนอก” อยู่ที่โรงเรียนผู้น�า
“บ้ า นป่ า นาดอย” ไม่ ใ คร่ ไ ด้ อ ่ า นหนั ง สื อ พิ ม พ์
รายวัน บังเอิญอ่าน “ไทยโพสต์” ฉบับวันที่ ๒
กุม ภาพั น ธ์ นี ้ ในหน้ า ซึง่ มี โ คลงกลอนเพราะ ๆ
ลงอยู่ เ ป็ น ประจ� า ประพั น ธ์ โ ดย “พ.กิ ่ง โพธิ ์”
(ท่าน“จันทเสฏโฐ”) สมณะสันติอโศกรูปหนึ่งที่
ช�านาญมากในการแต่งโคลงกลอน
ผู้ก่อการร้ายที่น่ารัก
“ลุงจ�าลอง และผองเพื่อน เขยื้อนภูเขา
ช่วยบรรเทา ทุกข์ของชาติ องอาจกล้า
ผลข้างเคียง มิเสี่ยงหลบ พร้อมพบพา
โดนข้อหา ผู้ก่อการร้าย ไม่หน่ายเลย
ประเทศชาติ เราขาดคน ทนทุกข์โทษ
กล้าเปลืองตัว ล้างชั่วโฉด ไม่อยู่เฉย
เถอะหนาวเหน็บ เจ็บระก�า ซ�้าจนเคย
กลุ่มผู้กล้า สง่าผ่าเผย มิเคยสะพรึง
ผมและจ�าเลย “ผูก้ อ่ การร้าย” ขอขอบพระคุณ
ผมและ “พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย”
รวม ๙๘ คน ไปศาลอาญาเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม

“พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย”
จ�านวนมากถึง ๙๘ คน ตกเป็นจ�าเลย
คดี “ก่อการร้าย” จ�าเป็นต้องมีทนายความเพิ่ม
ท่านที่พร้อมกรุณาช่วยสมัครเป็นทนายอาสาสมัคร

ติดต่อ ๐๘๑ – ๕๑๑๘๙๘๘

ที่ผ่านมา ในฐานะตกเป็นจ�าเลยคดีก่อการร้าย
วันนั้นพวกเราป่วย ๕ คน ไปศาลไม่ได้ ศาลต้องงด
พิจารณาเพราะมีกฎของศาลว่า คดีร้ายแรงอย่าง
คดีก่อการร้าย จ�าเลยต้องไปเบิกความครบ ถ้า
ไม่ครบต้องงดและนัดพิจารณาใหม่ (ศาลนัดวันที่
๒๔ พฤศจิกายนนี้)
ผมหารื อ กั บ “ทนายพั น ธมิ ต ร” อั ด สป็ อ ต
โทรทัศน์ออกเผยแพร่ทางโทรทัศน์ ช่อง “นิวส์วนั ”
และช่อง “บุญนิยม” มีข้อความสั้น ๆ ดังนี้
พวกเรากลุ ่ ม “พั น ธมิ ต รประชาชนเพื ่อ
ประชาธิ ป ไตย” จ� า นวนมากถึ ง ๙๘ คน ตก
เป็นจ�าเลยคดี “ก่อการร้าย เราจ�าเป็นต้องมี
ทนายความเพิ่ม ขอความกรุณาทนายที่ทา่ นพร้อม
โปรดช่วยสมัครเป็น ทนายอาสาสมัคร โดยแจ้ง
ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑ – ๕๑๑๘๙๘๘”
ท่านสมาชิก “เราคิดอะไร” ช่วยบอกไปยัง
ทนายความที่ท่านรู้จักมักคุ้นด้วยครับ

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

F คิดคนละขั้ว
แรงรวม ชาวหินฟ้า

มนุษย์เกิดมาก็อวิชชา ติดยึดสวรรค์ แม้ศาสนาอื่นก็หลงสวรรค์ ๖ ชั้น
คือสวรรค์แห่งลาภ ยศ สรรเสริญ โลกียสุข เป็นสุขทางกาม ทางอัตตา
ธรรมกายเอาสวรรค์นี้มาปั้นรูปหลอกจนคนหลงงมงายติดในสวรรค์

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

F หยั่งฟ้าทะลุดิน
ดังนั้น วิมุตตินิยม

จากนี้ไป ประชาชนยิ่งซับซาบซึ้งน�้าใจในหลวงปานใด
ยิ่งศรัทธากล้าเดินตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดิน
ประเทศก้าวไกลเกินคาดถึง
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

•
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หนังสือพิมพ์ “เราคิดอะไร” ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๑๖ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
เอโกปิ หุตฺวา พหุธา โหติ พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหติ จากหนึ่งจึงเป็นเรา รวมเราเขาเข้าเป็นหนึ่ง

1 นัยปก : “สัจจะ ๒” ณ ลมหายใจเฮือกนี้
3 คนบ้านนอกบอกกล่าว
5 คุยนิดคิดหน่อย
6 จากผู้อ่าน
8 บ้านป่านาดอย
10 บทความพิเศษ
12 เปิดยุคบุญนิยม
18 สีสันชีวิต (ดร.เทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ)
26 คิดคนละขั้ว
33 หยั่งฟ้าทะลุดิน
36 เรื่องอย่างนี้ต้องช่วยกันเผยแพร่
38 ชาดกทันยุค
40 ธรรมดาของโลกจะได้ไม่ต้องโศกสลด
42 คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?
52 บทความพิเศษ(ท�าไมต้องรู้ทัน)
56 ลูกอโศกชะโงกดูโลกกว้าง
59 เชื่ออย่างพุทธ
60 การ์ตูน
62 เรื่องสั้น (กายา)
66 เวทีความคิด
68 แค่คิดก็หนาว...ว์
70 ความคิดทางการเมืองในพุทธศาสนา
73 ชีวิตไร้สารพิษ
76 ฝุ่นฟ้าฝากฝัน
78 กติกาเมือง
80 ปิดท้าย

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

สี สัพูนดชีถึวงิตโพธิสัตว์ ต้องเข้าใจหลักการส�าคัญที่สุด

18 คือ ความเมตตา ถ้าพลังเมตตาของคุณไม่พอ
คุณก็ไม่ได้มายด์ฟูลเนส (mindfulness)..
คนเรามีมายด์ฟูลเนส (mindfulness)แล้ว
ความทุกข์ก็จะน้อยลง
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บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา
พ.ต.ท.รุ่งโรจน์ เรืองฤทธิ์
e-mail : roj1941@gmail.com
: farinkwan@gmail.com
กองรับใช้บรรณภพ
สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง
สมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์
สงกรานต์ ภาคโชคดี
แซมดิน เลิศบุศย์
อ�านวย อินทสร
น้อมค�า ปิยะวงศ์รุ่งเรือง
รินธรรม อโศกตระกูล
น้อมนบ ปัฐยาวัต
กองรับใช้ศิลปกรรม
ต�านานไท ธานี
แสงศิลป์ เดือนหงาย
วิสูตร นวพันธุ
ดินหิน รักพงษ์อโศก
พุทธพันชาติ เทพไพฑูรย์
เพชรพันศิลป์ มุนีเวช
กองรับใช้ธุรการ
ศีลสนิท น้อยอินต๊ะ
สู่เสรี สีประเสริฐ
ดอกบัวน้อย นาวาบุญนิยม
ผู้รับใช้ฝ่ายโฆษณา
ศีลสนิท น้อยอินต๊ะ
โทร. ๐-๒๗๓๓-๖๒๔๕,
๐๘-๑๒๕๓-๗๖๗๗
จัดจ�าหน่าย
กลั่นแก่น ๖๔๔ ซอยนวมินทร์ ๔๔
ถ.นวมินทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กทม. ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๗๓๓-๖๒๔๕
พิมพ์ที่
บริษัท ฟ้าอภัย จ�ากัด โทร.๐-๒๓๗๕-๘๕๑๑
อัตราค่าสมาชิก
๒ ปี ๒๔ ฉบับ ๕๐๐ บาท
๑ ปี ๑๒ ฉบับ ๒๕๐ บาท
ส่งธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์
สั่งจ่าย นางสาวศีลสนิท น้อยอินต๊ะ
ปท.คลองกุ่ม ๑๐๒๔๔
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

“รัฐบาลกลาง” ไม่มีนัยหรือผลประโยชน์
ทางการเมืองซ่อนแฝงดังรัฐบาล
จากพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง

รัฐบาลปลอดพรรค...รัฐบาลกลาง ?
เหตุ ก ารณ์ ส� า คัญ ยิ ่ง ของชาติ อุ บั ติ ขึ ้น ใน
ช่วงรัฐบาลนี้ หากมองในเชิงสร้างสรรค์ก็คิดว่า
เหมาะสมด้วยประการทั้งปวง เหตุผลเด่นชัดสุด
ที่น่าจะอ้างได้คือ แม้จะเป็นรัฐบาลที่มิได้มาตาม
ระบอบประชาธิปไตย แต่ก็น่าจะพออ้างได้ว่าเป็น
“รัฐบาลกลาง” หมายความว่าเป็นรัฐบาลปลอด
พรรคการเมื อ งเป็ น ฐานรองรั บ การการบริ ห าร
ราชการแผ่นดินเฉพาะในช่วงเวลาร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่เท่านั้น
ดังนั้น ในการสั่งการให้ปฏิบัติการใดๆ เกี่ยว
กับพระราชพิธอี ันส�าคัญยิ่งครั้งนี้ ผูป้ ฏิบตั ใิ นระดับ
ต่างๆ อันได้แก่ปวงข้าราชการ ก็มีความรู้สึกว่า
“เป็นราชการ” บริสุทธิ์ โดย “รัฐบาลกลาง” ไม่มี
นั ย หรื อ ผลประโยชน์ ท างการเมื อ งซ่ อ นแฝงดั ง
รัฐบาลจากพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
เพื่อสืบสานต่ออ�านาจ ซึ่งพลพรรคก็ยอ่ มใช้โอกาส

นีด้ า� เนินการได้โดยชอบธรรม และเหล่าข้าราชการ
ทั้งหลายก็ตกอยูใ่ นภาวะจ�ายอมต้องปฏิบตั ิ เพราะ
แฝงอยู่ในการปฏิบัติราชการ แม้ว่าจะไม่เห็นชอบ
ด้วยในบางกรณีก็ตาม
โดยเหตุทีเ่ คยรับราชการ ๒๐ ปี เป็นหัวหน่วย
งาน (สถานีต�ารวจ) ๗ ปี ผ่านต�าแหน่งหน้าที่ทั้ง
งานด้านป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวน
ลาออกก่ อ นมี สิ ท ธิ ไ์ ด้ รั บ บ� า นาญ จึ ง เข้ า ใจชี วิ ต
จิตวิญญาณของ “ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ได้ลึกซึ้ง ว่า “ข้าราชการแท้” กับ
“ข้าราชการเทียม” นั้นต่างกันฉันใด !
ดั ง นั้ น เนื ่อ งในวาระส� า คั ญ ยิ่ ง ณ วโรกาสนี ้
ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึง
ยินดีสนองค�าสั่ง “รัฐบาลกลาง” อันเนื่องด้วยงาน
ของแผ่นดินด้วยความปีติล้นพ้น.
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

•
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พนมทวน - ทวนความหลัง

เมื่อปี ๒๕๓๔ มีโอกาสมาที่ปฐมอโศก ได้พบ
และสนทนาธรรมกับญาติธรรม และได้ฟังธรรม
จากพ่อท่าน จากนั้นก็ได้ปฏิบัติธรรมตามแนวทาง
ของอโศก ผมคิดว่าคนอื่นน่าจะได้มโี อกาสดีๆ แบบ
ผมบ้าง คือได้รับรู้ศาสนาพุทธแบบโลกุตระ ซึ่ง
ตรงกัน ข้ า มจากศาสนาแบบโลกี ย ะที ่เ ป็ น พุ ท ธ
กระแสหลักในปัจจุบัน ผมพาเพื่อนครูและลูกศิษย์
มาศึกษาดูงาน มาฟังธรรม ร่วมกิจกรรมของชาว
อโศก และพานักศึกษามาฝึกงานกับท่านเสียงศีล
๒ รุน่ คิดว่าน่าจะมีบางคนที่เข้าใจและน�าไปปฏิบตั ิ
ได้บา้ ง แต่...ยี่สบิ กว่าปีผา่ นไป หลายร้อยชีวิตที่ผม
แนะน�า ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่มสี กั คนเดียวที่
เขามาทางโลกุตระ
ผมเป็นคนราชบุรี สอนอยู่ที่วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีร าชบุ รี EARLY มา ๖ ปี แ ล้ ว
ตอนนี้มาอยู่บ้านแฟนที่ อ.พนมทวน กาญจนบุรี
• สาธิต สันทัด กาญจนบุรี

- ยิน ดี ค รั บ ที ่ยั ง ติ ด ตามและปฏิ บั ติ ธ รรม
ต่อเนื่องแม้จะห่างเหินไปเนิ่นนานยี่สิบกว่าปี เคย
สอนอยู่ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
ออกมาก่ อ นเกษี ย ณ และตอนนี ้อ ยู ่ ที ่พ นมทวน
เห็น ที จ ะเพลิ ด เพลิ น อยู ่ กั บ สวนนะครั บ เพราะ
พนมทวนเป็นแดนเกษตรกรรมดั้งเดิม ผมเคยมี
โอกาสดีได้ไปอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง ครั้น อ.บ่อพลอย
เปิ ด หลุ ม พลอยใหม่ แ ละมี มื อ ปื น ต่ า งถิ ่น เข้ า มา
ก่อเหตุร้าย ท่านผู้ก�ากับราชศักดิ์ มือพิฆาตแห่ง
กาญจนบุรี ก็ให้โอกาสผมไปทดสอบวิทยายุทธ์
ที่บ่อพลอย ได้ประเดิมงานรับต�าแหน่งด้วยคดี
วิสามัญฯ ดวลเดี่ยวกันด้วยปืนคาบินในระยะ ๑๕
เมตร กับมือปืนที่มายิงผู้ใหญ่บ้าน อ.บ่อพลอย อยู่
ใกล้ชายแดนพม่า มีมือปืนอาชีพหากินตามแนว
ชายแดนมากมายหลายชนเผ่า ท�างานต�ารวจกับ
เรื่องแบบนี้สนุกมาก ตื่นเต้นทุกวันครับ เพราะมี
6
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ชีวิตแค่วันต่อวัน!

ใช่เพียงวันเดียว

๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ วันมหาวิปโยคแห่งแผ่นดิน
แม้จักพ้นผ่านนานแสนนานปานใด ก็มิอาจเลือน
ลบไปจากจิตใจและความทรงจ�าของพสกนิกรไทย
ผู้มั่นคงจงรักภักดีได้ ครั้งนี้นับเป็นความสูญเสีย
ครั ้ง ยิ ่ง ใหญ่ สุ ด แห่ ง ยุ ค ประชาธิ ป ไตยในระบอบ
กษั ต ราธิ ร าช ที ่ท วยราษฎร์ ร ่ ม เย็ น ทั่ ว หน้ า ตาม
อัตภาพ นับแต่น้ไี ป รัฐบาลใดจะครองอ�านาจและจะ
บริหารบ้านเมืองอย่างไรก็ตอ้ งคอยเฝ้าระแวดระวัง
ทุกกระบวนท่าว่าจะส�าแดงลีลาอย่างไร
• ข้าราชการเก่า ลายคราม สุโขทัย

- ถึงวันเวลามหาวิปโยคจะล่วงพ้นผ่านไป
เนิ่นนานปานใด แต่ในจิตส�านึกลึกล�้าของ “ปวง
พสกนิกรแท้” ก็มิแปรผันเป็นอื่น จะกล่าวไปไย ถึง
ประดาเปรต อสุรกาย รกแผ่นดินที่แฝงกายฝากฝัง
ชีวิตอยู่ในสังคมจักล่วงพ้นวิบากกรรมที่คุกคาม
ก่อทุกข์ยากแค้นเข็ญให้แก่แผ่นดินด้วยประการ
ทั้งปวง

โอกาสดี

ถือว่าเป็นช่วงเวลาทีล่ งตัวด้วยประการทัง้
ปวง โดยเฉพาะด้านการเมืองการปกครอง เพราะ
ขณะรัฐบาลทหาร ปลอดพรรคการเมือง ไร้ขั้ว
ไร้ปัญหาในการจัดการงานต่าง ๆ ซึ่งจะต้องค�านึง
ถึงฐานการเมืองและจะต้องเชื่อมโยงไปถึงหน่วย
ราชการทุกระดับจะต้องรองรับการปฏิบัติไปด้วย
ซึ่งพรรคการเมืองก็จะต้องสอดแทรกบทบาททาง
งานการเมืองเข้าไปเป็นธรรมดา
• ข้าราชการปัจจุบัน

- เห็นด้วยครับ ถ้าต้องตกอยูใ่ นสถานการณ์
อย่างนัน้ ก็จงส�าเหนียกว่า “ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ” และท�าหน้าที่ตามหน้าที่ตาม
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ตัวบทกฎหมายและความชอบธรรมตามควร มิใช่
ตามบทบาทตามอ�านาจนอกรีตนอกรอยของใคร
ยืนหยัดยืนยันปฏิบัติดี-ชอบ ถูกต้อง ไม่ต้องหวัน่
วิตกอะไร ย้ายไปไหนก็มีต�าแหน่ง ท�าใจได้แบบนี้
นายคนไหนก็ไม่ตอแย ผมเคยท�ามาแล้วครับ!

ฟรี-หัวใจสาธารณโภคี

ได้ดูข่าวว่ามีวินจักรยานยนต์คอยรับ-ส่งฟรี
ประชาชนที่จะมาร่วมพิธีเคลื่อนพระบรมศพและ
กลุ ่ ม วัย รุ ่ น จิ ต อาสาน� า จั ก รยานยนต์ ม าบริ ก าร
ฟรี ส�าหรับประชาชนจะมาร่วมน้อมถวายบังคม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศและ
ยังมีผู้น�าน�้าดื่มและอาหารมาคอยบริการฟรีแล้ว
รูส้ กึ ปลื้มใจจริง ๆ ที่คนไทยมีหวั ใจรักและห่วงใยกัน
ในยามที่ตอ้ งเผชิญกับความสูญเสียครัง้ ยิ่งใหญ่และ
ความโศกเศร้าเช่นนี้
• อุทัย

- นี่แหละประจักษ์แจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศทรงประทับอยู่ใน
ดวงใจของอาณาประชาราษฎร์ ดังนั้นเขาจึงพร้อม
กันน้อมน�าบริการส�าแดงออกเพื่อน้อมถวายความ
จงรักภักดีแด่พระองค์เท่าที่พวกตนมีโอกาสกระท�า
ได้
นี ่คื อ คุ ณ ธรรมที ่ค นมี ก ารศึ ก ษาสู ง ทุ จ ริ ต
ประพฤติมชิ อบ บ้างต้องหลบหนีไปอยูน่ อกแผ่นดิน
ไทย แต่มิวายบ่อนท�าลายแผ่นดินโดยไร้ส�านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ ต้องฉุกคิด
เกิดเป็นคนไทย อาศัยแผ่นดินเกิด ได้เชือ้ ชาติ
สัญชาติไทย ก�าพืดไทยแต่ไยจิตใจจึ่งมิเป็น “ไท”

ชัดเจนเพียงหนึ่งเดียว

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีคลิปในโลกโซเซียลที่หนุ่ม
ใหญ่โพสต์คลิปที่ตนเองคุยกับต�ารวจที่จบั ลูกน้องใน
เรื่องการเสริมแหนบรถยนต์วา่ ผิดกฎหมายข้อไหน

เป็นที่ฮอื ฮาและถกเถียงกันในเรื่องนี้พอสมควร แต่
ไม่เห็นผู้ที่มีหน้าที่ส�าคัญมาแจ้งถึงกฎหมายข้อนี้
ให้ชัดเจน ไทยไม่ใช่พึ่งมีการใช้รถยนต์ในประเทศ
แต่ ก ฎหมายเกี ่ย วกั บ รถยนต์ แ บบนี ้ท� า ไมถึ ง ไม่
ชัดเจน ให้สังคมต้องคลุมเครือไม่เข้าใจอยู่ ยังมี
ข้อกฎหมายอีกหลายอย่างที่ กระผมเห็นแต่ละคน
ตีความหมายไม่เหมือนกัน ไม่ว่าจะการยึดใบขับขี่
การแสดงใบขั บ ขี ่ต ้ อ งแสดงขนาดไหนถึ ง เรี ย ก
ว่า แสดงให้เจ้าหน้าที่ดู ฯลฯ ถ้าตีความกฎหมาย
ไม่ตรงกันระหว่างต�ารวจผู้บังคับใช้กฎหมายกับ
ประชาชนที่ตอ้ งเผชิญหน้ากัน ประชาชนก็ตอ้ งเกิด
ความกระด้างกระเดื่องกับต�ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่
เรื่องแบบนี้ไม่ควรให้ต�ารวจแบกรับฝ่ายเดียว แต่
ผู้ออกกฎหมายหรือทางกรมขนส่งควรออกมารับ
หรือแก้ปัญหาเพื่อแบ่งเบาภาระต�ารวจนะครับ
• ดีเซล

- การตรากฎหมายตามกระบวนการก็ต้อง
ผ่านสภานิติบัญญัติพิจารณาตามระบบและการ
ใช้บังคับใช้โดยเจ้าพนักงานผู้มีอ�านาจหน้าที่ก็ต้อง
เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎกระทรวง
กฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ปัญหาที่เกิดขึ้นก็ด้วยเหตุ ๒ ประการ คือ
- จากผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย คือ เจ้าพนักงาน การ
ใช้กฎหมายอย่างเที่ยงธรรม
- จากผู้ปฏิบัติตามกฎหมายว่า มุ่งปฏิบัติตาม
อย่างจริงใจ เคร่งครัด หรือหาโอกาสหลบเลี่ยง
เสมอ.
ก่อนได้รบั ใบอนุญาตขับรถ ก็ตอ้ งสอบ มีความ
รู ้ เ รื ่อ งรถยนต์ กฎหมายจราจรตามมาตรฐาน
สากล

บรรณาธิการ

ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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ท่านทรงสอนว่า
“บุญคือประโยชน์
ประโยชน์คือบุญ”
ทรงให้พวกเราช่วยกัน
พัฒนาบึงมักกะสัน
ท�าน�้าในบึงให้สะอาด
นั่นแหละคือการท�าบุญ
วันที่ ๑๔ ตุลาคม ส�านักพระราชวังเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้าถวายน�า้ สรงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.
ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรม
มหาราชวัง ผมได้ ไ ปร่ ว มแสดงความจงรั ก ภั ก ดี
ในฐานะเป็ น พสกนิ ก รคนหนึ ่ง และเคยเข้ า เฝ้ า
ถวายงานในช่ ว งที ่ด� า รงต� า แหน่ ง ผู ้ ว ่ า ราชการ
กรุงเทพมหานคร
ประชาชนแต่งชุดด�าไปร่วมพิธอี ย่างมืดฟ้ามัวดิน
ยืนเข้าแถวต่อ ๆ กันยาวเป็นกิโลเมตร ๆ ผู้สื่อข่าว
หนังสือพิมพ์ “โพสต์ทูเดย์” บังเอิญยืนอยู่ใกล้ผม
ขอสัมภาษณ์ผม ปรกติแล้วในระยะหลัง ๆ นี้ผมมัก
จะเก็บตัวไม่ยอมเป็นข่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เรื่องส�าคัญ ๆ เพราะจะเป็นการอวดตัวอวดตน แต่
นี่ไม่รู้จะปฏิเสธอย่างไร จะว่าไม่สะดวก ไม่มีเวลา
ให้สมั ภาษณ์ก็ไม่ใช่ ผมตอบผูส้ ่อื ข่าวไปหลายเรื่อง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระทัย
มากเรื่องการป้องกันน�้าท่วม ทรงแนะให้ผมใน
ฐานะเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครในตอนนั้นขุดที่
เก็บน�้าไว้รองรับน�า้ เมื่อฝนตกหนัก ๆ จะได้ไหลไป
รวมกัน ไม่ไปท่วมบ้านเรือนและถนนหนทางให้
ประชาชนต้องเดือดร้อน
เวลาพระองค์ท่านเสด็จไปงานพระราชพิธี
ที่ไหนในกรุงเทพ ฯ ผมและข้าราชการชั้นผูใ้ หญ่ของ
8
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เราคิดอะไร

กทม.ไปยืนถวายการต้อนรับ ท่านจะทรงก�าชับเรื่อง
นี้ทกุ ครั้งจนเราท�าเสร็จ ขุดบึงขนาดใหญ่อยูต่ ดิ กับ
สวนหลวง ร.๙ ตอนนั้นยังไม่มีค�าว่า “แก้มลิง”
นับเป็น “แก้มลิง” แห่งแรก ๆ ของเมืองไทย
ทรงเห็ น ความส� า คั ญ ของการรั ก ษาสภาวะ
แวดล้อม วันหนึ่งท่านเสด็จไปที่บึงมักกะสัน เมื่อ
เสด็จลงจากรถพระที่นั่ง พระองค์ท่านตรัสถาม
ผมว่า “บุญคืออะไร” ผมตอบไม่ได้ ท่านทรงสอนว่า
“บุญคือประโยชน์ ประโยชน์คือบุญ” ทรงให้พวก
เราช่วยกันพัฒนาบึงมักกะสัน ท�าน�า้ ในบึงให้สะอาด
นั่นแหละคือการท�าบุญ
เรือ่ งเหตุการณ์เดือนพฤษภาปี ๓๕ ประชาชน
ออกมาชุมนุมต่อต้านการสืบทอดอ�านาจเผด็จการ
ของรัฐบาลซึ่งจะท�าให้บา้ นเมืองเสียหายมาก ผมไป
ทีหลัง ไม่ได้น�าประชาชน ประชาชนต่างหากที่น�า
ผม ผมใช้วิธนี อนอดข้าวอยูท่ ่หี น้ารัฐสภา ประชาชน
ออกไปร่วมชุมนุมเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย รัฐบาลใช้
ทหารเข้าปราบ จับผมและประชาชนจ�านวนหนึ่งไป
ขังคุก บ้านเมืองเกิดความวุ่นวาย พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงเข้ามาแก้สถานการณ์ รับสั่งให้
นายกรัฐมนตรีและผมเข้าเฝ้า
ด้วยความฉุกละหุกกะทันหัน ไม่มโี อกาสเปลี่ยน
เสื้อ ผมสวมเสื้อม่อฮ่อมเข้าเฝ้า และกราบบังคม
ทูลขอพระราชทานอภัยที่แต่งกายไม่เหมาะสม

ในการเข้าเฝ้า พระองค์ท่านตรัสว่า “ไม่เป็นไร”
ทรงใช้เวลาสั้น ๆ ในการแก้ปัญหา โดยทรงก�าชับ
ให้นายกรัฐมนตรีและผมไปช่วยกันท�าบ้านเมืองให้สงบ
เรียบร้อย ต่อมารัฐบาลลาออก เหตุการณ์ก็สงบ
พระองค์มิได้ทรงเมตตาต่อคนเท่านั้น ทรง
เมตตาสัตว์ด้วย
ตอนผมเป็นผู้ว่า กทม. ต้องเจอปัญหาโรค
พิษสุนัขบ้า ซึง่ สุนัขจรจัดเป็นตัวการส�าคัญ ถ้า
ลดจ�านวนสุนัขจรจัดไม่ได้ ก็ลดโรคพิษสุนัขบ้า
ไม่ได้ ผมตัดสินใจเลี้ยง โดยประกาศว่าจะไม่ใช้เงิน
งบประมาณของทางราชการเลย เพราะมั่นใจว่า
ประชาชนส่วนใหญ่มใี จเมตตาที่จะช่วยสุนขั อยูแ่ ล้ว
ชาวกรุ ง เทพฯ ที่ ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ย ได้ คั ด ค้ า น
โครงการนี้ ผู้ชายคนหนึ่งโทรศัพท์ต่อว่า
“ผมเลื อ กคุ ณ มาเป็ น ผู ้ ว ่ า ฯ คนนะไม่ ใ ช่ ม า
เป็น ผู้ว่า ฯ หมา ท�าเรื่องหมา ๆ” เรื่องคนผมท�า
มาเยอะแยะ แกไม่เอามาพูด
อดี ต สมเด็ จ พระสั ง ฆราชซึง่ ตอนนั ้น เป็ น
สมเด็จพระญาณสังวร ให้กา� ลังใจผมว่า การเลี้ยง
สุนัขจรจัดเป็นโครงการพระราชด�าริ เลี้ยงไปเถิด
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เคยตรัสว่า สุนขั จรจัด
ไม่ควรฆ่า ควรเอาไปเลี้ยง สมเด็จพระญาณสังวร
เลี้ยงไว้ที่วัดญาณสังฆวราราม ชลบุรี ส่วนสุนัขจรจัดที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงเลี้ยงไว้อยู่ที่หัวหิน
สุ นั ข จรจั ด ที ่เ ราช่ ว ยกั น เลี ้ย งไว้ นั ้น เรา
เลี้ยงมากที่สุดติดต่อกันมา ๒๙ ปีแล้ว เดิมอยู่
กรุงเทพฯ ต่อมาย้ายไปอยู่ใกล้สถาบันฝึกอบรม
ผู้น�า กาญจนบุรี ผู้มีจิตเมตตาจากจังหวัดต่าง ๆ

ช่วยกันบริจาคเงินเป็นค่าอาหารและยารักษาโรค
เราช่วยชีวิตสุนัขจรจัดเป็นจ�านวนหมื่น ๆ ตัวแล้ว
แทนที่จะถูกน�าไปฆ่าก็ถูกเอาไปเลี้ยง
หลาย ๆ คนคงทราบว่าสุนัขจรจัดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดมาก ชื่อทองแดง
ปรากฏภาพในปฏิทนิ ปีกอ่ น ๆ สวยมาก หมอบราบ
อยู่ใกล้ ๆ พระบาทพระองค์ท่าน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
ทรงด�าเนินโครงการใหญ่ ๆ กว่า ๔,๐๐๐ โครงการ
มีอยู่โครงการหนึ่งชื่อแปลก “โครงการชั่งหัวมัน”
เป็นโครงการช่วยเกษตรกร
ขณะประทับที่วังไกลกังวลหัวหิน ชาวบ้าน
น�ามันเทศซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นมาทูลเกล้าฯ ถวาย
พระองค์ รั บ สั ่ง ให้ น� า ไปวางบนตราชั ่ง ในห้ อ ง
ทรงงาน ต่อมามีรับสั่งให้หาที่ดินปลูกมันเทศ เป็น
โครงการพระราชด�าริ “ชั่งหัวมัน”
ถ้าพวกเราชาวพสกนิกรน�าชื่อโครงการนี้มาเตือน
ตัวเองอยูเ่ สมอ ๆ จะได้ประโยชน์ เมื่อประสบปัญหายุง่ ๆ
ซึง่ ไม่ควรจะเข้าไปยุ่ง ก็เตือนตัวเองว่า “ชั่งหัวมัน” ,
“ช่างหัวมัน”, “ช่างมัน” ก็สามารถจะปล่อยวางได้
ไม่วิตก ไม่กังวล เป็นการท�าจิตใจให้ว่างอย่างได้ผล
ตอนที่ผมไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
มีอยูว่ ันหนึ่งอาจารย์ถามว่า “ระบอบการปกครอง
ระบอบอะไรดีท่สี ดุ ” พวกเรานักศึกษาทั้งห้องตอบ
ว่า “ระบอบประชาธิปไตย”
อาจารย์บอกว่า “ผิด” , “ระบอบการปกครอง
ที่ดีที่สุดคือ GOOD AND KIND KING” พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ทรง
เพียบพร้อมไปด้วย GOOD และ KIND อย่างเห็นได้ชดั
เรารักพระองค์มากมายเท่าใด ต้องยิ่งเจริญ
รอยตามเบื้องพระยุคลบาทมากเท่านั้น เช่น เรื่อง
การประหยัด ยาสีฟันหมดหลอดแล้วยังไม่ทรงทิ้ง
ทรงน�าด้านแปรงสีฟนั มารีด แล้วรีดอีก จนยาสีฟนั
ในหลอดหมดเกลี้ยงจริง ๆ จึงทรงน�าไปทิ้ง
พวกเราเปิดพัดลม เวลาลุกไปไหนก็เปิดพัดลม
ทิ้งไว้ ซึ่งการปิดพัดลมง่ายกว่าการรีดหลอด
ยาสีฟันเป็นไหน ๆ
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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ความสามารถพิเศษของรัชกาลที่ ๙
บทความพิเศษ
• ทศพนธ์ นรทัศน์

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระ
นิพนธ์เกี่ยวกับ “ความสามารถพิเศษของรัชกาลที่ ๙” ไว้ในหนังสือ “เจ้านายเล็ก ๆ–ยุวกษัตริย์” พระ
ราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร) และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร) เมื่อทรง
พระเยาว์ (พ.ศ. ๒๔๖๘–๒๔๘๙). (พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๐) เนื่องในโอกาสมหามงคล
สมัยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๖๐ พรรษา และ
พิมพ์ซ้า� ในโอกาสมหามงคลสมัยที่ทรงครองสิรริ าชสมบัตคิ รบ ๕๐ ปี ในวันที่ ๙ มิถนุ ายน ๒๕๓๙ (พระราชพิธีกาญจนาภิเษก) โดยจัดพิมพ์เป็นขนาดเล่มเล็กปกอ่อน เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติแก่ยุวชนรุ่นหลัง
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระนิพนธ์ถึง
“ความสามารถพิเศษของรัชกาลที่ ๙” ไว้ในหน้า ๔๐๓–๔๐๔ ว่า “ได้กล่าวมาแล้วและมีภาพหลายภาพ
แสดงให้เห็นว่าทั้งสองพระองค์สนพระทัยในการกั้นน�้าสร้างเขือ่ น แต่เพิ่งได้ทราบว่าไม่ใช่เป็นเพียง
การเล่น แต่ยังเป็นการเรียนรู้อีกด้วย หลังจากที่ได้ไปกราบทูลสัมภาษณ์ปลายปี ๒๕๒๙ เมื่อรัชกาลที่ ๙
ยังทรงพระเยาว์มาก คือ เมื่อประทับอยู่ที่โรงเรียนเลอ ฟัวเย่ ที่เลเพลหยาดส์ ปี ๒๔๗๗ และ ๒๔๗๘
ได้ทรงสังเกตและจ�าวิธีที่เขาใช้ในการน�าน�้ามาใส่ในอ่างให้เด็กเล่น เขาไปเอาน�้าจากล�าธารที่ไหลใกล้ๆ ท�า
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“ใต้ร่มพระบารมี ๗๐ ปี แห่งการครองราชย์”
“in Remembrance of His Majesty”

นิทรรศการศิลปะเดี่ยวโดย : ดินหิน รักพงษ์อโศก
วันที่ ๕ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๓๓๓ Gallery ชั้น ๓ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา ถ.เจริญกรุง ซ.๓๐
พิธีเปิด : วันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๗:๓๐ น.
ประธานเปิดงาน : นายจุน วนวิทย์
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วนวิทย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด
(ผู้ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์พัดลมคุณภาพยี่ห้อฮาตาริ)
นิทรรศการ “ใต้ร่มพระบารมี ๗๐ ปี แห่งการครองราชย์”
น�าเสนอผลงานวาดเส้นเทคนิคผสมที่งดงาม
ด้วยเส้นสายแสงเงาและรูปทรงองค์ประกอบ
ภายใต้ทักษะความเชี่ยวชาญในการเขียนภาพเหมือนบุคคล
ของ ดินหิน รักพงษ์อโศก ศิลปินที่มีชื่อเสียง
เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านการเขียนภาพเหมือนบุคคล
โดยนิทรรศการครั้งนี้
จะน�าเสนอภาพพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ด้วยการใช้เทคนิคกระบวนการของงานวาดเส้น
ด้วยแท่งถ่านชาร์โคล เกรยอง ผสมผสานกับการสร้างงานจิตรกรรมและเทคนิคผสมอันละเอียดอ่อนงดงาม
รายได้จากการจ�าหน่ายภาพเขียนหลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้กองทุนเพื่อผู้ป่วย ร.พ.ศิริราช ศิริราชมูลนิธิ (รหัสทุน D004000 )

ทางตื้นๆ ให้น�้าไหลลงมาได้ เอาดินเหนียวใส่ลงไปในทางและเอาขวดไปถูให้เรียบ
ทางด้านการช่างต่างๆ จะเป็นด้านช่างกล ช่างไฟฟ้าหรือช่างวิทยุก็มีความเข้าใจตั้งแต่เล็กๆ เรื่อง
ทรงแก้จักรเย็บผ้าให้แหนนนั้นมีผู้เล่ามาแล้ว แต่ขอเล่าอีกครั้งหนึ่งอย่างที่แม่เล่าให้ข้าพเจ้าฟัง ตามปกติแม่
ไม่ยอมให้ใครให้ของลูกๆ นอกจากจะเป็นวันเกิดหรือปีใหม่ วันหนึ่งแม่เห็นพระอนุชาเล่นรถคันใหม่อยู่ เมื่อ
ทราบว่าแหนนเป็นผู้ให้ก็ไปถามว่าท�าไมจึงท�าเช่นนี้ แหนนก็ตอบว่ามาแก้จักรเย็บผ้าให้ จึงต้องให้รางวัลไป
ในด้านวิทยุ ทรงเล่าให้ฟังว่าเครื่องวิทยุที่บ้านไม่ทรงมีสิทธิที่จะแตะต้อง มีไว้ฟังข่าวเท่านั้น แต่เมื่อ
อายุสัก ๑๐ ปีได้ ก็มีโอกาสสร้างของตัวเองขึ้นมาได้ ที่โรงเรียน มีการขายสลากในงานของโรงเรียนงาน
หนึ่ง ท่านก็ได้สลากเป็นคอยล์ (Coil) ท่านก็ศกึ ษาถามผูร้ วู้ า่ จะต้องท�าอย่างไรจึงจะเป็นวิทยุออกมาได้ เขาก็
บอกว่าให้ท่านซื้อแร่สีด�า (Galena หรือ Galenite หรือ PbS) ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญของเครื่อง “คือที่รับไฟฟ้า
ในอากาศที่เป็นคลื่นวิทยุ” และหูฟังอีกคู่หนึ่ง ทั้งหมดราคาประมาณ ๑๐ แฟรงค์มาต่อกันอย่างไรไม่ทราบ
ทรงสามารถฟังวิทยุที่เขาส่งได้ ยังแบ่งกันฟังคนละหูกับพระเชษฐา ต่อไปพระเชษฐาก็ซื้อของพระองค์เอง
เมื่อเสด็จกลับเมืองไทยปี ๒๔๘๑ มีบริษัทถวายเครื่องวิทยุฟิลิปส์ (Philips) เครื่องหนึ่งแด่รัชกาลที่ ๘
ทรงน�ากลับมาที่โลซานน์ด้วย ตอนแรกๆ ก็ทรงฟังอยู่ด้วยกันเพราะบรรทมห้องเดียวกัน แต่ต่อมารัชกาล
ที่ ๘ ทรงย้ายห้อง และทรงทิ้งวิทยุไว้กับพระอนุชา เลยทรงต่อล�าโพงไปเพื่อส่งรายการวิทยุไปถวาย
พระเชษฐาด้วย วันหนึ่งข้าพเจ้าอยู่ในห้องของข้าพเจ้า เล่นแผ่นเสียงบนเครื่องไฟฟ้าซึ่งต้องน�าเสียงไป
ออกล�าโพงของวิทยุพระอนุชา พอดีเปิดวิทยุของท่านและก็คิดว่าสถานีอะไรกันเล่นแผ่นเสียงเหมือนกับ
แผ่นเสียงของพี่เรา ตั้งแต่นั้นมาก็ทรงเข้าพระทัยว่าระบบไฟฟ้านั้นมันติดต่อกันได้หมด”
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า นายทศพนธ์ นรทัศน์ ประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความ
เท่าเทียมกัน (ICT for All Club)
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

•
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เก่าสมัย ใหม่เสมอ
• ต่อจากฉบับที่ ๓๑๕
Z

จนแต่มีเกียรติ (สุจริต)
ดีกว่าร�่ารวยแต่อัปยศ (ขี้โกง)
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
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คน“อวิชชา” คือ คนไม่รู้
ผู้ ไม่ รู้เพราะภู มิยงั ไม่มี แม้มีกย็ งั ไม่ถงึ
คนผู้นคี้ อื คนซื่อๆ ท�าอย่างพาซื่อ ก็ไม่เท่าไหร่
แต่ คนที่“อวิชชา”(ไม่ ร ู้ ) ทว่า“หลงผิด”
(โมหะเป็นมิจฉาทิฏฐิ ) เพราะไปหลง“ภพ” และ
หลง“ความรู้”(ทีร่ ู้แค่ ทิฏฐิหรือแค่สัญญาเป็นต้น )ว่า
เป็นจริง ก็ยึดมั่นถือมั่นเข้าให้แล้ว
ซึ่ง ผู้“ไม่ รู้”จริงๆ นั้นอย่างหนึ่ง ก็แล้วไป
แต่ อกี อย่างหนึ่งนั้นเลวหนักไปยิ่งกว่า
คือ เขารู้-แต่ก็“ ดื้อดึงดันทุรัง”ท�า ทั้งๆที่รู้
ว่า ที่ท�าอยู่น“ี้ ผิด”(สัมปชานมุสาวาท) คนผู้ “ท�า
กรรม”แบบนี้ จึงหนักหนาสาหัสไปด้วยมหา
นรก จกเปรต อเวจี เพราะ“กรรมชั่ว”มัน
ไม่ ได้ หยุดแค่น้นั มันซับซ้อนเป็นปฏิ ภาคทวี
ซ้อนซับทับทวีดอกถมทบต้นยิ่งๆขึ้น
ซึ่งทุก“การประพฤติ”ล้วนเป็น“กรรม”ทัง้
สิน้ ..ใช่ มยั้ ไม่มี“พฤติ”ใดที่พ้นไปจาก“กรรม”
“ความไม่ รู้”หรืออวิชชานี้ ชัดๆคือ ไม่รู้
ว่า “อะไรคือภพนรก-อะไรภพสวรรค์” ที่แท้
หรือไม่เชือ่ ว่า “ภพนรก”มีจริง เป็นจริง
คนผู้นนั้ จึงท�า“ภพนรก”ให้ตน เพราะ
หลงติดยึดว่าเป็น“ภพสวรรค์” ..เห็น“โง่”มั้ย?
เพราะผู้ ไม่มภี ูมิข้นั “ปรมัตถสัจจะ”นั้น
ไม่รู้หรอกว่า “ภพ”คือ “จิต”ของคนผู้นนั้ เอง
แล้วตนก็“ท�า”เองด้วยโง่ ด้วยโมหะให้เกิด
“ภพ”เอง แล้วตนก็ต้องไปสู่“ภพ”นั้นๆเอง
และที ่ส �า คั ญ มากยิ ่ง ๆก็คื อ “คน”ผู ้
ไม่ มีภูมิขนั้ อาริยบุคคลที่“สัมมาทิฏฐิ” จริง
จึงไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงใน“ความเป็นภพนรก

หรือภพสวรรค์”กันได้ง่ายๆหรอก
จะมีแต่“หลงงมงายอยู่กับรสสวรรค์”
เพราะในความเป็นจริงนัน้ “ภพ”ที่มี
อยู ่ ตายตัวมนุษย์ปุถุชนทั้งหลาย“อุปาทาน”
กัน ตลอดกาลคือ ปรารถนาสวรรค์ อยากได้
สวรรค์ มุ่งมั่นจ่อจิตอยู่ที่สวรรค์ ไม่วา่ จะเกิด
ในโลกกั ปป์ ไหนกัลป์ ใด ไม่เคยเปลี่ยนแปลง
ก็มีแค่“ภพสวรรค์ ๖ ชั้น”หรือ“ภพเทวดา ๖
ชั้น”เท่านีเ้ ท่านัน้ ที่คนทั้งหลาย“อยากได้”
อยูต่ ลอด ไม่เคยห่างหายคลายจางไปจากคน
เขาไม่นกึ ถึง “นรก”ดอก เพราะหลงใหล
สวรรค์ ทิศเดียว จิตจึงมุ่งด�า่ ดิ่ง อยู่แต่สวรรค์
ไม่ม“ี ภพ”อืน่ ใดเลย ตามสามัญแล้ว
ที“่ คนทัง้ หลายในโลก“อยากได้” ไม่ว่าจะ
ตัง้ ใจหรือไม่ตงั้ ใจ ไม่ว่ารู้ตัวหรือไม่รู้ตัว
ล้วน“อยากได้สวรรค์” มุ่งฉะนี้ ทั้งนั้นทั้งสิ้น
และไม่ปรารถนาความเป็น“นรก”เลย
แค่สักนิด ไม่ฉุกใจแม้แต่สักน้อยสักหน่อย
“สวรรค์ ๖ ชัน้ ” ได้แก่ จาตุมหาราชดาวดึงส์-ยามา-ดุสิต-นิมมานรดี-ปรนิมิต
วสวัตตี ที่หลงกันว่าเป็น“สวรรค์”ทั้งหลาย
มีเท่านี้แหละ ที่มนุษย์ท้งั หลายปรารถนามุง่
ดิ่งกันอยู่จริงๆ อยากได้ตลอดทุกกัปป์กัลป์
“ภพ”อื่นๆ ไม่มีมนุษย์ ปุถุชนหน้าไหน
ปรารถนาหรอก โดยเฉพาะ“ภพนรก”หนะ
จริงๆ ..ใช่ มั้ย ?
“ภพนรก”นี้ ทา่ นผู้รแู้ ปลไว้วา่ ที่ ไปเกิด
และเสวยความทุกข์ของสัตว์ผู้ท�าบาป, ที่
อันไม่มีความสุขความเจริญ
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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แต่เพราะไม่ รู้จักความเป็น“ภพนรก”
กัน ผู้น้นั จึง“ท�าเหตุ” (คือกรรม,ท�าใจในใจตน)ให้
ตนเองทั้งนั้น ด้วยโง่ๆ “อวิชชา”ของตนแท้ๆ
ซึง่ “นรก”ก็คอื “ภพ”ที่เกิดจาก“กรรม”
คนผู้น้นั “ท�า”เอง หากแน่นอนว่า“กรรม”นั้น
เป็น“อกุศลกรรม”หรือ“บาป” ผูท้ ่“ี ท�า”(กรรม)
นัน้ จึ งมี“ผลของกรรม” (วิบาก) เป็น“ภพ”ที่ ผู ้
“ท�า”เองต้องได้“นรก” เป็นของตนชัดๆเพราะ
ตนท�า “อกุศลกรรม”ด้วย“อวิชชา”ของตน
เองแท้ๆ แล้วจะให้“ผล”เป็นอื่นไปได้ ไง !!
ความเป็น“นรก”นี้ลึกล�้าส�าคัญมากยิ่ง
เพราะเป็น“อาการ”ของใจตรงๆ ถ้าไม่รู้ทั้ง
ความเป็น“ใจ”ทั้งความเป็น“กรรม” ผู้นนั้ ก็
อวิชชา ก็หลงผิด“ท�าบาป”เข้าให้ เพราะไม่รไู้ ง
ต้องศึกษาฝึกฝนอ่านรูอ้ ย่างพินิจจริงๆ
จึงจะอาจสามารถหยั่งรู้” ใจ”-รู้ “กรรม” อย่าง
“สัมมา” ไม่ เช่นนัน้ ยากจะถูกต้องถ่องแท้ได้
คนทั้งหลาย“มีอวิชชา”มากกว่า คน
“เป็ น อาริย ะ” จึ ง มีค นสัง่ สม“นรก”ใส่ ต น
มากกว่าคนบรรลุ“อาริยภูมิ” เป็นธรรมดา
“นรก”ก็อนัตตา “สวรรค์”ก็อนัตตา
คือ ไม่มีตัวตนจริงเลยทั้งนัน้ ในที่สุด แต่
เพราะ“โง่เอง”จึงได้“นรก” ทั้งๆที่ทุกคนจะ
เอา“สวรรค์”แท้ๆ ครั้นท�า“กรรม”จริงกลับท�า
“นรก”เสียนี่ ก็เพราะยังไม่รทู้ นั “ภาวะกรรม”
ที่ตนท�า กับยังไม่ มี “สัมมาทิฏฐิ” ในตนจริง
แม้จะ“สัมมาทิฏฐิ” แต่ “ มุทุภูตธาตุ”
(จิ ตหัวอ่อน) ของตนยังฉับไวไม่ ทน
ั “มโนกรรม
ก็เกิด”(โอปปาติ ก โยนิ )ผิดพลาดได้ สวรรค์จึง
14
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กลายเป็น“สวรรค์เ ท็ จ”เพราะพลัง“สุขเท็จ”
(สุขัล ลิกะ) ยังมีอิทธิพลต่อตนอยู่
ทั้งๆที่“นรก”นั้นไม่มี ใครอยากได้ ไม่มี
ใครคิดจะท�าให้แก่ตน แต่เพราะ“พลังวิชชา”
ยังมีไม่พอ เสขบุค คลแท้ ๆ ก็ยังท�า“กรรม”
อันเป็น“ภพ” เป็น“ชาติ”ที่ชอื่ ว่า “นรก”เกิดใส่
ตน ด้วยประการฉะนี้เอง อย่าประมาทเชียว
“นรก”นัน้ แม้ตนจะไม่ปรารถนา แต่
เมื่อตน“ท�ากรรม”นั้นด้วยตน“ประพฤติจริง”
และ“กรรม”นั้นเป็น“อกุศลกรรม”จริง(แม้นอ้ ย)
“กรรม”นัน้ ก็“เป็นอันตนเองท�า” จึง
เป็นของๆตน เป็น“กัม มัสสกะ”ตามสัจจะ
แล้วมันจะเป็นของคนอื่นได้ ไง?
หรือจะเอาไปทิ้ง ? ทิง้ ไหน? ทิง้ ได้ไง?
ก็ ตนเอง“ท�าเองแท้ๆ” ท�าเสร็จลงแล้ว
มันจริงลงไปแล้วว่า“ตนท�า” แล้วจะบอกว่า
“เอาไปทิง้ ” ..จะไม่ เอา!!! กรรมคือ การท�านะ
คุณท�าเสร็จ ก็เป็นอัน“ท�าเกิดขึ้นแล้ว”
คุณจะไม่เอาความจริงที่เป็น“อดีต”นี้ท่ี
มันจริงนะ! เพราะจริงๆนี้ คณ
ุ “ท�าเอง”สัจจะ
ก็เป็น“กัมมัสสกะ”แล้ว (สัจจะนั้นเป็นของตนแล้ว )
จะปฏิเสธ“ความจริง”ที่เป็น“อาการ”ของ
กิริยาที่ “คุณท�า”แท้ๆแล้วนี้ ว่า“ไม่มี” ยังไง?
“กระท�า ”(กรรม)ในกาละ“ปั จจุบัน” ใด
เสร็จแล้วปุบ๊ ! มันก็ไปอยู่ในกาละ“อดีต”ปั๊บ !
หรือคุณว่า กาละที่เรียกว่า“ปัจจุบนั ”
เรียกว่า “อดีต”มันไม่ มี . . ห า ?
“กาละ”มัน มีแค่ ๓ คือ อดีต-ปัจจุบันอนาคต มัน มีจริง นะ..“กาละ”หนะ ตราบ

ที่ “ จักรวาล”ยัง มี “การโคจรของสรรพสิ่ ง ”
ก็ยังมี และตราบที่“คน”ผู้เป็น สัตวโลกอัน
เป็น“จิตนิยาม”ยัง มี “ธาตุรู้ ( วิญญาณ)ก็ยังมี”
และตราบที่คนผู้นัน้ ยังไม่“สูญสิน้ ”ไป
จาก“เอกภพ”ก็ตอ้ งมีกรรม (กิ ริยา) เพราะผูน้ ้ั น
เป็นคนทีย่ งั ไม่“ปรินิพพานเป็นปริโยสาน”
มีคนก็ต้องมีแต่ “กรรม”กับ“กาล”
มี“กาล”ก็ตอ้ งมี“อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต”
คุณจะไม่ยอมรับ“กาลอดีต”งั้น หรือ ?
ทิ้งไว้ท่“ี ปัจจุบัน”งั้นหรือ? หรือจะเอา
ไปทิ้งใน“อนาคต”? หือ ?? เอา“อดีต”ไปไหน?
“อดีต”มันก็ต้องเป็น“อดีต”...!!!!
“กรรม” (พฤติ ) คุณไม่ยอมรับ คุณก็ไม่มี
หวังจะ“ปรินิพพานเป็นปริโยสาน”เท่านั้น
แต่“กาละ”สิ ...คุณจะยอมรับหรือไม่
ยอมรับก็ตาม เมื่อจักรวาลมี “กาละ”ต้องมี
คุณบังอาจ“ท�าลายกาละ”เขาหรือไง?
ที่คุณ“ท�า” ก็เป็น“อดีต”ของคุณ แล้ว
หรือว่ามี“กาละอื่น”มากกว่า“ปัจจุบันอนาคต-อดีต” ๓ กาลนี้อีก ในจักรวาฬนี้
คุณปฏิเสธ“กาละ”ในจักรวาลนี้ ไม่ ได้
หรอก “อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต”ต้อง“มี”จริงๆ
เห็นชัดไหมว่า “ชีวติ สัตว์”ไม่ม“ี กรรม”
กับ“กาล”ไม่ได้ และไม่มี“วิบากกรรม”ก็ไม่ ได้
ซึ่งในทางฟิสิกส์-ทางธรรมชาติวัตถุ
“อุตุนิยาม”นั้น ดร.อัล เบิรต์ ไอน์ สไตน์ ( A .
Einstein) ก็ รู ้ ไ ด้ แ ล้ ว ว่ า จั ก รวาลนี้ สรุป เป็น
สูตรก็ space and time of continuum
ไอน์สไตน์ ก็ ได้อธิบายถึง ปั จ จุ บั น -

อดีต-อนาคต ไว้หลากหลายมิติ ล้วนลึกล�้า
“กาล”นัน้ มี มาก่ อ น“กรรม”ในโลก
เพราะ“อุตุ”เกิดก่อน“จิต”ในจักรวาลเสียอีก
..ชัดเจนนะ ?!
ถ้าคุณยอมรับ“กรรม”กับ“กาล” และ
ได้ ศึ ก ษาให้ “ สั ม มาทิ ฏ ฐิ ” ปฏิ บั ติ ต ามค� า
สอนพระพุทธเจ้าให้สัมมาปฏิบัติ
คุณก็จะรู้แจ้งรู้จริงได้จริงๆว่า “กรรม”
ของคุณเองจัดการ“ความเป็นไป”ของคุ ณ
ตามที่คุณสามารถมี“อธิปไตย”(พลังอ�านาจ)
และสามารถมี“อุตตระ”(พลังเหนือ,พลังไม่เป็น
ุ มี จึง
ทาส)ในตัวคุณ ตามบารมี“ธรรม”ที่คณ
เป็น“ธรรมาธิปไตย”ที่คณ
ุ สามารถอยู่ “เหนือ
โลกธรรม” และไม่เป็นทาส“ตัวเอง (อัตตา)”
ตามที่คุณจะมีจริง ไม่มี โกง ไม่มีเพี้ยน
ว่าแต่ว่า คุณได้สร้าง“อธิปไตย”และ
“อุตตระ”ในตัวคุณให้สามารถ“อยู่เหนือโลก”
(โลกุตระ) หรือสามารถมี“สติ”เป็น“อ�านาจ”
(อธิป ไตย) และมี“ปัญญา”เป็น“พลังเหนือ”
(อุตตระ) “กิเลสในตนเอง (อัตตา)ได้จริงเท่าใดๆ
คุณก็“หลุดพ้นโลก-พ้นอัตตา”ได้แท้ เท่านั้นๆ
(ตามพระไตรปิฎก เล่ม ๒๔ ข้อ ๕๘ “มูลสูตร” )

ศาสนาพุทธปฏิบัติเพือ่ เกิด“อธิปไตย”
และ“อุตตระ”เป็นพลังงานที่จะใช้ควบคุม
“โลกธรรม”กับ“อัตตา” อย่างเป็น“ธรรม” ให้
กับตน เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติแท้
จึงจะเป็น ผู ้ มี “โลกุต ราธิปไตย”ที่เป็น
แรงหรือเป็นพลังงาน“เหนือโลกธรรม”กัน
จริงๆ โดยไม่ตกอยู่ใต้อ�านาจ“โลกธรรม”ที่
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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เป็น“โลกาธิปไตย”ได้อย่างแท้แน่ยิ่งกว่าแน่
และจะเป็นผู้มี“อัตตทัตถาธิปไตย”มี
ปัญญาเป็ นพลังงาน“ทีเ่ หนือตัวเอง”จริง ไม่
เป็นทาสตัวเอง ชื่อว่า “เหนืออ�านาจอัตตา”
ฉะนี้คือ “โลกุตรธรรม”ครบธรรมะ ๒
คือ ธรรมที่ ไม่เป็น“ทาสโลก-ทาสอัตตา”แท้
ซึ่งอยู่เหนือ“โลกาธิปไตย”และอยู่เหนือ
“อัตตาธิปไตย” จึงเป็นผู้มี“ธรรมมาธิปไตย”
ที่แท้ ที่จริงอย่างเป็น“ปาตุสัจจะ” คือ เป็น
ความจริงที่มีของจริงยืนยันปรากฏกันแท้ๆ
ไม่ ใช่แค่เป็น“ธรรมาธิปไตย”พล่อยๆ
กันแต่“วาทกรรมโก้ๆ”พร�า่ กันเก๋ๆไปเท่านั้น
พระพุทธเจ้าตรัสทฤษฎีส�าคัญไว้ชื่อ
ว่า “มูลสูตร” มี ๑๐ ขั้น ตอน ได้แก่...
(๑) มีฉันทะ(ความยินดี) เป็น“มูล”(ต้นเค้า)
(๒) มีมนสิการ(มีการกระท�าใจในใจ) เป็น
“สัมภวะ” (เป็น แดนเกิด, มีที่เกิด )
(๓) มีผสั สะ(การสัมผัส)เป็น“เหตุเกิด”(สมุทยั )
(๔) มีเวทนา(ความรู้สึก) เป็น“ที่ประชุม
ลง” (สโมสรณา)
(๕) มีสมาธิ(จิตตัง้ มัน่ )เป็น“หัวหน้า”(ปมุข)
(๖) มีสติ(ระลึกรู้ตัว) เป็น“ใหญ่”(อธิปไตย)
(๗) มีปัญญา(ความรู้) เป็น“ยิ่ง”(อุตตระ)
(๘) มีวมิ ตุ ติ(ความหลุดพ้น)เป็น“แก่น”(สาระ)
(๙) มีอมตะ (การไม่เกิดไม่ตาย และสูงสุดถึง
ขั้นสามารถก�าหนดการเกิด-การตายได้เอง) เป็น“ที่
หยั่งลงหรือจุดส�าเร็จตกผลึกลง” (โอคธา)
(๑๐) มีนิพพาน (การดับกิเลสสิ้นเกลี้ยง หรือ
คือการตาย คือการสูญสิ้น ) เป็น“ที่สุด” (ปริโยสาน)
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เห็นหลักฐานที่พระพุทธเจ้าตรัสไหม
ในข้อ (๖) กับข้อ (๗) ทรงยืนยันไว้ ว่า “มีสติ
(ระลึกรูต้ วั ) เป็น..อธิปไตย”(ใหญ่ ) และ“มีปญ
ั ญา
(ความรู้ ) เป็น..อุตตระ”(ยิ่ง )
พร้อมทั้ง“อธิปไตย”(อ�านาจที่เป็นธรรม)
และพร้อมทั้ง“อุตตระ”(อยู่เหนือด้วยความเป็น
สัจธรรม) ครบบริบูรณ์พลังอาริยะ
ชัดเจนกระจ่างยิ่ง..มั้ย ?
“มูลสูตร”ทั้ง ๑๐ ข้อนี้ ก็ระบุท้งั “ปรมัตถ
ธรรม” ทั้ง“สมุทยั -ปัจจัย”ครบถ้วนในเนื้อหา
(๑) ผู้ปฏิบัติต้องมี “ใจยินดี ในลัทธินี้ ,
ในทฤษฎีนี้ , ในแบบนี้”ก่อนอื่นใดทีเดียว ซึ่ง
ส�าคัญยิ่ง จึง จะสามารถด�าเนินไปได้ ดีแท้
ถ้าไม่มี “ใจยินดี” กันแท้ๆ ก็ยากยิง่ จริง
แน่ ทีจ่ ะบรรลุ“โลกุตรธรรม”ของพระพุทธเจ้า
นี่ข้อ แรก ข้อ ต้น ส�าคัญสุดๆ เลย
และ (๒) ผู ้ ป ฏิ บั ติ ต้อ ง“ท� า ใจในใจ
ตนเอง”เป็น นีก่ ็ต้องจริงอีก คือ ผู้ปฏิบัติ
ต้อง“ท�าใจในใจของตน”ได้จริงๆ ตั้งแต่“แตะ
สัมผัสใจตนเองได้” และ“มีวิธี”ก�าจัดกิเลส
ตนเองอย่าง“สัมมาทิฏฐิ”ถ่องแท้ ถูกต้อง
แยบคาย(โยนิโส) ลงไปถึงที่เกิด (โยนิโส)
ไม่ ใช่ จัดการกับกาย“ภายนอก”ได้แค่
นั้น แต่เน้นเข้าเป้าจัดการกับ“ตัวจิต”ภายใน
ตรงตัวจิตเลย ที่มัน เป็น“อกุศลจิต”หรือเป็น
“ตัวบาป”ด้วยปัญญาอาริยะ (อาริยญาณ) แท้ๆ
(๓) และส�าคัญมากยิ่งคือ การปฏิบัติ
ต้องมี “การสัมผัส” ซึ่งหมายถึง “สัมผัส ๖”
[

เก่าสมัย ใหม่เสมอ [

อ่านต่อฉบับหน้า
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สถาบันฝึกอบรมผู้น�า

ขอแสดงมุทิตาจิตส�านึกบูชาคุณ
๔๖ ปีบนเส้นทางสัมมาอาริยมรรค
ขอแสดงความยินดี “เราคิดอะไร”
ยืนหยัดเข้าสู่ปีที่ ๒๓

สถาบันฝึกอบรมผู้น�า กาญจนบุรี

(ภายใต้มูลนิธิพลตรีจ�าลอง ศรีเมือง)
ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ติดต่อ-สอบถาม ๐๘-๘๘๖๓-๘๔๑๗, ๐๘-๘๔๘๗-๔๑๙๖
๐๘-๑๒๙๓-๖๕๔๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

e - mail : phunamschool@gmail.com
Line ID : phunamschool
ก�าหนดการกิจกรรมปี ๒๕๕๙
เดือนพฤศจิกายน
พฤ.๑๗ - อา ๒๐
เดือนธันวาคม
พฤ.๘ - อา ๑๑

“ศูนย์ล้างพิษโรงเรียนผู้น�า” มีที่เดียวที่กาญจนบุรีเท่านั้น
ไม่มีสาขาใด ๆ ทั้งสิ้น โปรดระวัง !!! การแอบอ้าง

ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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สีชีวติ
สัน

บทบาทของกษัตริย์ภูฏาน
ในห้วงเวลาส�าคัญของชาวไทยทุกคน
สร้างความประทับใจอย่างใหญ่หลวง
วันนี้เราจะมารู้จักภูฏานมิตรประเทศของเรา
ผ่านมุมมองของนักวิชาการคนส�าคัญ

ทีม สมอ.

ดร.เทียนชัย

วงศ์ชัยสุวรรณ
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(ยุค ศรีอาริยะ)
• นักวิชาการอิสระ •

•

เราคิดอะไร

3

จุดมุ่งหมายที่เดินทางไปภูฏาน

ช่วงนั้นผมไม่สบายค่อนข้างมาก จึงไปเพือ่
รับพลังธรรมชาติ ปกติเวลาไปไหน ผมต้องเอา
หนังสือไปด้วย ผมเป็นนักวิชาการก็เอาหนังสือ
เป็นเล่มไปอ่าน แต่ครั้งนี้ผมไม่ได้เอาหนังสือไป
ผมไปด้วยใจ ไม่เอาสมองไป ผมเอาสมองทิ้งไว้
ที่กรุงเทพฯ หมายความว่าใจสามารถรับพลังได้
แต่จิตสัมผัสไม่ได้ จิตเป็นตัวคิด คิดมากแล้วเรา
จะวุ่นวาย วันๆก็เอาแต่คิดว่าเราไม่สบาย แต่ใจ
สามารถสื่อกับพลังธรรมชาติได้ คือเอาใจให้อยูก่ บั
ปัจจุบันขณะ ตอนเดินทาง ผมไม่สนใจอะไร ผมมี
กล้องติดตัว กล้องสื่อเรากับธรรมชาติ เมื่อรวม
สองส่วนเข้าด้วยกัน ไปถึงภูฏาน ผมรู้สึกว่าเป็น
เมืองของธรรมชาติ ศึกษาธรรมชาติได้ดีที่สุด พอ
ไปถึงเพื่อนๆเขากลัวว่าผมจะแย่เพราะผมไม่สบาย
อยูท่ ่นี ่นั ต้องปีนเขา ตอนแรกก็ตอ้ งนั่งม้าเข้าไป ผม
บอกไม่ตอ้ งห่วง ผมยังปีนเขาได้ ผมสอนคนที่ไปกับ
ผมว่า ก่อนจะขึ้นเขา สิ่งแรกที่ต้องท�าคือดึงพลัง
ธรรมชาติเข้าสูต่ วั เรา สูดอากาศให้เต็มปอด เดินๆ
ไปพอเหนือ่ ยก็นัง่ พัก ดืม่ ด�่าสัมผัสกับธรรมชาติ
อย่างเต็มที่ พลังธรรมชาติจะไหลเข้าตัวเรา
พวกเราไปกัน ๓๐ คน ขึ้นเขาได้สัก ๑๐ คน
ผมเป็น ๑ ใน ๑๐ ที่ขึ้นเขาได้ ตอนลงเขา ผมลง
ก่อนคนอื่นเพราะผมไม่เหนื่อย อากาศบริสุทธิ์
มาก แค่ได้ดึงพลังธรรมชาติเข้าตัวก็รู้สึกสดชื่น
เย็นสบายแล้ว ที่นี่ยังมีกลิ่นไอของความเป็นป่า มี
ความเป็นดุลยภาพในตัว ทั้งต้นไม้ สายน�้า สัตว์
ป่า อากาศประกอบกันเป็นหนึ่งเดียว เป็นอิทัปปั จ จยตาแก่ ก ัน และกั น จึ ง มี พ ลั ง มากมายแต่ ที ่
ส�าคัญอยู่ที่ใจคนด้วยว่าสามารถซึมซับสัมผัสพลัง
นั้นได้หรือไม่ ผู้สัมผัสได้ก็จะได้พลังเต็มที่ นี่คือ
พลังธรรมชาติ
ที ม ผมส่ ว นใหญ่ สุ ข ภาพไม่ ดี อ้ ว น ลงพุ ง
สุขภาพแย่ แต่ชาวภูฏานมีรา่ งกายแข็งแรง ตัวใหญ่
สุขภาพดีมาก ไม่มคี �าว่าอ้วน เพราะกินแต่ผักผลไม้
ไม่กินเนื้อสัตว์ ส่วนใหญ่เขากินอาหารรสค่อนข้าง
จืด จืดมากจนเรารู้สึกว่าอาหารที่เรากินในเมือง

ไทยรสจัดเกินไป

วิถีชีวิตของชาวภูฏาน

พวกเขาเป็นชาวพุทธจริง แต่ของเราไม่ค่อย
จริง จะมีจริงก็อยู่ที่สันติอโศก แต่ของเขาเป็นทั้ง
ประเทศ เหมือนย้อนเข้าไปในประวัติศาสตร์ไทย
สมัยสุโขทัย หรือไปพม่าก็ที่พุกาม ชาวพุทธเขาใช้
ชีวิตแบบนี้ สมถะเรียบง่าย หลวงพระบางก็เหมือน
กันซึ่งก็เป็นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ชาวภูฏาน
มีวัฒนธรรมดั้งเดิม เขาไม่กินเนื้อสัตว์ ในแม่น�า้
ของเขามีปลาเต็มไปหมด เขาไม่จับมันเลย เพราะ
พุทธสอนไม่ให้ฆ่าสัตว์ ส่วนใหญ่พวกเขายากจน
เหมือนกันหมด เป็นหนี้สินกันน้อยเพราะใช้ชีวิต
อย่างประหยัด มัธยัสถ์ มีบ้านอยู่แบบมั่นคงมาก
ท�าด้วยอิฐ ปลูกครั้งเดียวอยู่ได้ถึง ๘๐ ปี ๑๐๐ ปี
จึงเปลี่ยนบ้านใหม่

ทุกบ้านเป็นสี่เหลี่ยม มีขนาดเหมือนกันหมด
เรียบง่าย ดูงดงาม มีบ้านหลังเล็กๆ ไม่สูง อย่าง
มากก็เพียงสามชั้น ซึ่งชั้นบนสุดเป็นที่พักอาศัย
ชั้นกลางเป็นที่เลี้ยงสัตว์ ผมว่าเขาดูแลสัตว์ดีมาก
สัตว์คือเพื่อน สัตว์ที่น่าอิจฉาที่สุดคือสุนัข แม้อยู่
ตามวัด มันก็ไม่เห่า เห็นคนแปลกหน้าก็กระดิก
หางเพราะคุน้ เคยกับคน เราจะเดินไปบ้านไหนก็ได้
ไม่มีอาชญากร ไม่มีขโมยขโจร หรือมีก็น้อยมาก
ที่น่ผี มสัมผัสได้ถงึ ความอ่อนโยน ละเมียดละไม
ไม่รุนแรง
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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แต่งกายก็เรียบๆง่ายๆคล้ายกัน แต่ละคนมีเสื้อผ้า
๒-๓ ชุด กษัตริย์กับราชินีก็ใกล้ชิดกับประชาชน
แม้จะมีพระราชวังก็ทรงอยู่กันที่บ้านหลังเล็กๆ
จุดอ่อนในสังคมภูฏานคือผู้ชายเป็นใหญ่ เรื่อง
สิทธิสตรี บทบาทผู้หญิงถูกบดบัง และเสียเปรียบ
ผู้ชายสามารถมีภรรยาได้ถึง 4 คนซึ่งเป็นลักษณะ
สังคมดั้งเดิม

ในตัวเมืองไม่มี KFC แม็คโดนัลด์ เมอร์รี่คิง
วัฒนธรรมตะวันตกไม่ได้ไหลเข้ามา ไม่มีห้าง
สรรพสินค้าใหญ่ๆ ไม่มีร้านสะดวกซื้อ เมื่อเข้าไป
ในเมืองเราจะไม่เห็นรถเบ๊นซ์ ไม่มีรถหรูๆ มีแต่รถ
เล็กๆ ส่วนใหญ่เป็นรถของกาตาร์ และรถซูซูกิ
ของญีป่ ุ่น ตามถนนส่วนใหญ่ป้ายจะเขียนว่าอย่า
วิ่งไว คือให้ขับช้าๆ ไปเรื่อยๆ ในภูฏานนี่ไม่มีค�าว่า
เหยียบร้อย ทุกคนขับรถทีป่ ระมาณ 60 กม.ต่อ
ชั่วโมง รถคันเล็กๆ วิ่งช้าๆ เหมือนกันหมด
คนภู ฏ านตั ด ต้ น ไม้ น ้ อ ยกว่ า ปลู ก เขาปลู ก
ต้ น สนเยอะ ส่ ง ออกด้ ว ย นั บ ว่ า เป็ น แหล่ ง สน
ใหญ่ มีต้นสนเยอะมาก การท�าเกษตรก็ท�าแบบ
ไร้สารพิษ ไม่เหมือนบ้านเราที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตร
สารพิษ
ส่วนระบบที่ดิน ผมเข้าใจเป็นแบบรวมของ
ครอบครัวใหญ่ เวลาปลูกข้าวเขาก็ไปช่วยกันปลูก
แบบคอมมูนโบราณ และใช้ระบบสวัสดิการก็แบบ
โบราณ มีการศึกษาฟรี รักษาพยาบาลฟรี แนวคิด
การรักษาพยาบาลได้พ้นื ฐานจากอินเดียและธิเบต
หมอส่วนใหญ่ไม่ใช่หมอแบบตะวันตก เป็นหมอแบบ
ตะวันออก และมีฐานแน่น ไม่เหมือนบ้านเรา เขา
มีต�าราแพทย์ที่สืบทอดกันมายาวนานทั้งสมุนไพร
ยาพื้นบ้าน การรักษาโรคไม่ใช้ยาเคมี เป็นชีวิต
แบบพุทธอย่างง่ายๆ ไม่ฟงุ้ เฟ้อ อาจมีคนสุรยุ่ สุรา่ ย
บ้างตามวัฒนธรรมตะวันตก แต่ความเหลื่อมล�า้
มีไม่มาก พระกับกษัตริย์มีฐานะพอๆ กัน การ
20

•

เราคิดอะไร

สิ่งที่ยิ่งใหญ่ของภูฏานคือวัด

ความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อวัด วัดคือ
ศูนย์กลางของทุกอย่าง วัดกับวังจะอยูด่ ว้ ยกัน เป็น
วัดพุทธมหายานนิกายตันตระหรือวัชรยาน นิกาย
ตันตระไม่เหมือนมหายานทั่วไป มีอยู่ในธิเบตและ
เนปาลสิขมิ และภูฏาน ศูนย์กลางใหญ่คอื ธิเบตแล้ว
แพร่มาภูฏานเรียกว่าเป็นสายเดียวกัน แต่คอ่ นข้าง
จะเข้าใจยากส�าหรับคนไทย
จุดเด่นของพุทธสายนี้ เขามีปรัชญาพุทธอย่าง
หนึ่งคือ มายด์ฟลู เนส mindfulness ที่คนไทยแปล
ผิดหมดว่า คือสติ รู้ตัว ที่จริงสติกับ mind เป็น
คนละตัวกัน คือคนไทยแปลตามพุทธศาสนาใน
ไทยคือเถรวาท มายด์เป็นเรื่องจิตใจที่เปิดกว้าง
เบิกบาน และนี่คือฐานของเขาซึ่งเป็นฐานเดียว
กับพุทธสายเซ็น mindfulness เป็นแนวคิดแบบ

เซ็น คือก่อนจะเป็นพุทธได้คณ
ุ ต้องมี mindfulness
มายด์คุณต้องกว้าง ไม่ใช่แคบๆ มายด์ต้องไม่อิ่ม
ต่อการรับรูส้ งิ่ ใหม่ได้ ไม่ใช่น้า� ชาล้นถ้วย จิตใจต้อง
เปิดกว้าง แนวคิด mindfulness นี้ต้องเป็นการ
อยู่ในความเป็นปัจจุบันแบบเข้าใจว่าอันนี้ต้องไป
กับอันนี้ อันนี้เกี่ยวกับอันนั้น mindfulness ของ
เขาไม่เหมือนเถรวาทของเรา
ถ้าเราใช้สติปัฏฐาน 4 เป็นฐานของการสร้าง
สติ นั่นคือเรามุ่งนิพพาน ซึ่งบางทีทางมันแคบลง
เพราะมุง่ จะดับ แต่ mindfulness พอเราพัฒนาจิต
ไปถึงการเข้าใจโลกแล้ว เขาจะมุ่งการตรัสรู้ พุทธ
สายนี้เขามุ่งการตรัสรู้ เมื่อได้แล้วก็เป็นโพธิสัตว์
เขามีแนวคิดเรือ่ งการตรัสรู้และเรือ่ งโพธิสัตว์เป็น
หลัก เหมือนพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ คือรู้แจ้งเห็น
จริงก่อนแล้วจึงนิพพาน แต่สายเราไม่ใช่ สายเรา
มุ่งนิพพานเลย

นิพพานกับตรัสรู้ต่างกัน

นิ พ พานคือ ปลายทาง คนที ่ต รั ส รู ้ แ ล้ ว จะ
นิพพานหรือไม่ก็ได้ เขาจึงมุ่งเส้นทางการตรัสรู้
ไม่ใช่เส้นทางนิพพาน หมายความว่าในหลักคิด
ความเชื่อของนิกายตันตระนี้ พระโพธิสัตว์ยังมีอยู่
เมื่อตรัสรู้แล้วก็เอาความรู้มารับใช้มวลมนุษยชาติ
มาด�ารงสัทธรรมไว้ ไม่ตัดช่องน้อยแต่พอตัวไป
นิพพาน ยังคงท�างานช่วยเหลือสรรพสัตว์ แก้ทกุ ข์
ของคนที่ยังจมอยู่ในกิเลสตัณหา หมายความว่า
แนวคิดของเขามี ๒ โลกที่ด�ารงอยู่ด้วยกัน โลก
ของโพธิสัตว์กับโลกของมนุษย์ โลกของโลกียะ
กับโลกของโลกุตระ สองโลกนี้ต้องด�ารงอยู่ด้วย
กัน คือคนภูฏานจะเลือกอยู่ในโลกไหนก็ได้ ถ้าใช้
ชีวิตแบบฆราวาสก็มารับศีล 5 ส่วนใหญ่เขาจะมี
คล้ายๆ ศีล 5 ของเรา คือ คุณก็แต่งงานมีชีวิต
ตามปกติ มีศีลมีธรรม ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่ลัก
ขโมย ไม่ประพฤติผืดในกาม ไม่พูดโกหกและไม่ดื่ม
สุราเมรัยของมึนเมา เขาเน้นเรื่องบารมี โพธิธรรม
ในมิติบารมี เน้นเมตตา ต้องมีเมตตาสูงมาก เขา
มีมิติกับความศรัทธาสูงและแก่กล้ามาก

โลกแห่งโพธิสัตว์

สายพุทธ เขาแน่นมาก คนธิเบต คนภูฏาน
เขาไหว้พระต่างจากคนไทย ของเขาจะนอนราบ
ไปทั้งตัว อวัยวะทุกส่วนของร่างกายน้อมกราบ
ด้วยความศรัทธาต่อพระโพธิสัตว์ คือ ของเรา
พระพุทธเจ้าไม่มีแล้ว จึงจ�าเป็นต้องมีรูปเคารพ
ของเขามีโพธิสัตว์ที่มีตัวตนแม้ในปัจจุบัน เพราะ
ฉะนั้นเวลาเขาไหว้คือไหว้โพธิสัตว์ที่ยังด�ารงอยู่
เพราะท่านไม่ได้ไปไหน ถึงเสียชีวิตแล้วก็ไม่ไปไหน
ยังช่วยมนุษย์อยู่ เขามีโลก 2 โลก โลกหนึ่งคือโลก
แห่งโพธิธรรมหรือโพธิสัตว์ที่ยังเชื่อมกับคนภูฏาน
ได้โดยตรง เป็นโลกที่เขาสัมผัสได้ตลอดเวลา ของ
เราสัมผัสไม่ได้เพราะเราเป็นเถรวาท สัมผัสไม่ได้
หรอก เราไม่มีเรื่องราวของพระโพธิสัตว์
ชาวภู ฏ านมี ชี ว ิต แบบฆราวาส นั บ ถื อ พระ
โพธิ สั ต ว์ ผู ก ชี ว ิต ไว้ กั บ วัด วัด เป็ น ศู น ย์ ก ลาง
ของชีวติ และวัดกับวังก็อยู่ด้วยกัน หมายความ
ว่ากษัตริย์เองก็เป็นโพธิสัตว์ เช่น กษัตริย์จิ๊กมี่
พ่ อ ขุ น รามค� า แหง รวมทั ง้ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชของเราก็คอื โพธิสตั ว์
หน้าที่ของกษัตริย์คือดูแลทุกข์สุขของประชาชน
ใครเดื อ ดร้ อ นท่ า นก็ ล งไปดู ไปแก้ ป ํ ญ หา ไป
ช่วยเหลือ องค์ไหนไม่ปฏิบตั ติ นในสายโพธิสตั ว์กจ็ ะ
ถูกต�าหนิทั่วประเทศ ท่านต้องเป็นโพธิสัตว์
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การเสด็จมาเมืองไทย
ของกษัตริย์ภูฏานในยามนี้ มีนัยลึกซึ้ง

กษัตริย์จิ๊กมี่ท่านก็เหมือนพระญาติ ท่านทรง
เป็นพระญาติทางธรรม ทางพระโพธิสัตว์ ท่าน
จึ ง ทรงเสี ย พระทั ย มาก รี บ เสด็ จ มาร่ ว มถวาย
สักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ภูมพิ ลอดุลยเดชก่อนเลย ก่อนเสด็จมาก็ทรงให้ชาว
ภูฏานจุดเทียน สวดมนต์ถวายแสดงความอาลัยทั่ว
ประเทศ เพราะท่านเองก็ทรงเป็นกษัตริย์โพธิสัตว์
ที่หลงเหลืออยู่ ประเทศที่กษัตริย์มีฐานโพธิสัตว์
แน่นหนามากก็มีประเทศไทย ภูฏาน และธิเบต

ความหมายของอาณาจักรศาสนา

ค�าว่าอาณาจักรในศาสนานั้นไม่มีในแนวคิด
ของตะวันตก เพราะตอนที่พัฒนาขึ้นเป็นทุนนิยม
นั้น เขาปฏิเสธความยิ่งใหญ่ของศาสนา เวลาที่
คนตะวันตกมองกลับไปในอดีต ค�าว่าอาณาจักร
แห่งศาสนาคือค�าที่หายไป มีแต่เรื่องทาส เรื่อง
ศักดินา เพราะทุนนิยมต้องมีทาส เมื่อไปศึกษาประ
วัตสิ าสตร์โลกจริงๆ จะพบว่าอาณาจักรแห่งศาสนา
คือความรุ่งเรืองสูงสุด ในยุคโบราณ ไม่มียุคไหน
22
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เราคิดอะไร

รุง่ เรืองเท่า ยกตัวอย่างเช่นสุโขทัย เป็นอาณาจักร
ทางศาสนา เราไปอ่านศิลาจารึกซึ่งมีผทู้ ่ไี ม่เชื่อและ
กล่าวหาว่าพ่อขุนรามค�าแหงแต่งเรื่อง “ในน�้ามี
ปลา ในนามีข้าว คนก็เสรี ใครใคร่ค้าช้างค้า
ใครใคร่คา้ ม้าค้า” ซึ่งต่อมามีผกู้ ล่าวว่าสุโขทัยเป็น
รัฐทาส และคนที่ท�าให้เกิดความเชื่อนี้คือคุณจิตร
ภูมิศักดิ์ นักประวัติศาสตร์ที่ท�าลายประวัติศาสตร์
มองว่าอาณาจักรศาสนาเป็นรัฐทาสหมด เขาเขียน
งาน เรื่อง“โฉมหน้าศักดินาไทย” อธิบายว่าสุโขทัย
เป็นรัฐทาส เนือ่ งจากมีค�าว่า “ข้า” เขาคิดว่ามา
จากค�าว่า “ขี้ข้า” ที่แปลว่าทาส ที่จริงสุโขทัยเป็น
อาณาจักรศาสนา ไม่ใช่อาณาจักรทาส พวกข้านี่
คือพวกข่า ชาวเขาที่ลงมาท�างานรับจ้างเกี่ยวข้าว
ท�างานได้ค่าตอบแทน ไม่ได้ถูกบังคับ โดนตีหรือ
โดนล่ามโซ่
อาณาจักรขอมก็เช่นเดียวกัน นักประวัตศิ าสตร์
ตะวัน ตกก็ ม องว่ า พวกนี ้ต ้ อ งจั บ ทาสมาบั ง คั บ
สร้างปราสาท แต่ความจริงคือถ้ามองดูศิลปะ
ที ่เ ขาตกแต่ ง อาณาจั ก รขอมมี ศิ ล ปะชั ้น ยอด
สวยงามขนาดนี้ จะป็นผลงานของทาสหรือ ซึ่งก็
หมายความว่าอาณาจักรที่สร้างขึ้นใหญ่ขนาดนี้ได้

จากพลังศรัทธาในศาสนาที่เขานับถือ พลังนี้ท�าให้
เขาทุ่มเทเพื่อสร้างอาณาจักรที่งดงาม และย้อน
ไปถึงจักรวรรดิโรมันหรืออาณาจักรอื่นๆจะเห็น
ว่าไม่มียุคไหนยิง่ ใหญ่เท่ายุคศาสนา โรมันเองแม้
เป็นอาณาจักรทาสมาก่อน ก็มารุ่งเรืองมากตอน
เอาศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจ�าชาติ การที่คน
ไปเข้าใจตามตะวันตกนั้น เพราะไปเอาวัตถุ เอา
เทคโนโลยีม่ าเป็นตัววัด ปัจจุบันเทคโนโลยีมันยิ่ง
ใหญ่มาก เราก็ไปเชื่อตาม

อาณาจักรศาสนาสร้างความรุ่งเรือง
ให้แก่สังคมในอดีต

ไม่ ใ ช่ เ ฉพาะที ่ภู ฏ าน ที ่ธิเ บตด้ ว ย ศาสนา
เป็นพลังที่ก่อตัวขึ้นมาหลายจุดในโลก เช่น ใน
อินเดียมีพุทธ มีฮินดู โลกตะวันตกมีศาสนาคริสต์
ตะวันออกกลางมีอิสลาม จีนมีพุทธ มีขงจื๊อ มี
เล่าจื๊อ ลัทธิเต๋า ในประวัตศิ าสตร์ยคุ ที่รงุ่ เรืองที่สดุ
ของทุกแห่งคือ ยุคอาณาจักรศาสนา เช่น จีนรุง่ เรือง
ที่สุดสมัยราชวงศ์ถังที่รับพุทธเข้าไปผสมกับเต๋า
ขอมก็เหมือนกัน ปราสาทที่เราเห็นก็เป็นวัด เรียก
ว่านครวัด พุกามของพม่าก็เป็นเมืองเจดีย์ หรือ
ปฐมเจดียข์ องไทยก็มาจากพลังศรัทธาทางศาสนา
เพราะฉะนั้นพื้นฐานของอาณาจักรคือศาสนธรรม
ธรรมท�าให้ลดความร้อนแรงของสงคราม ไม่ว่า
ศาสนธรรมสายไหน
ภูฏานยังรักษาอาณาจักรศาสนาไว้ได้ ธิเบต
ก็เหมือนกัน สังเกตดูอนิ เดียไม่รบกับใคร ไม่ไป
ท�าร้ายใคร ไม่เอาเปรียบใคร แม้ว่าเขาจะด่ากัน
ไปด่ากันมา แต่ไม่ตีกัน พอเสร็จแล้วก็แยกย้าย
กัน ไป จี น เองก็ย ึด หลั ก ขงจื ๊อ ไม่ ไ ปรุ ก รานใคร
ความเจริญต้องมากับสันติ สงครามไม่ท�าให้เจริญ
ฝรั่งสอนว่าการที่คนสู้กันคือการปฏิวัติ จริงๆคือ
การท�าลายล้างผลาญกัน แต่ถ้าเมื่อไหร่คนสงบ
ศิลปวัฒนธรรมก็เกิดอย่างงดงามอย่างยุคเรอเนสซองก์ ยุคสุโขทัยที่ศิลปะเราวิจิตรบรรจง สวยงาม
สุดๆ ทั้งนี้เพราะศิลปะมาจากใจที่งาม ศิลปะกับ
ใจเป็นเรื่องเดียวกัน ถ้าใจไม่งาม ศิลปะไม่งาม ถ้า

ดูภาพเก่าๆสมัยโบราณ เราจะรู้ว่าปัจจุบันศิลปะ
เสื่อม ยุคทุนนิยม ศิลปะเสื่อม จิตใจเสื่อม ผู้คน
มีปัญหากันหมด ถูกกิเลสตัณหาครอบง�า ดูง่ายๆ
เพลงไทยโบราณเพราะไหม ฟังแล้วสงบเย็น สมถะ
แต่เพลงสมัยใหม่เร่าร้อน โครมคราม ฟังไม่รู้เรื่อง
อย่างนี้ไม่ใช่ศิลปะหรอก หรือดูชามเบญจรงค์ คน
ท�าต้องสงบจึงค่อยๆเขียนลวดลายสวยงามอย่าง
นั้นได้ เขาเขียนด้วยใจ ไม่ใช่ด้วยสมอง คนแต่ง
เพลงก็แต่งด้วยใจ ศิลปะโบราณจึงได้จากธรรมชาติ
คนสัมผัสความงามของธรรมชาติแล้วถ่ายทอด
ออกมาเป็นศิลปะ ดังนั้นศิลปะโบราณจึงสวยงาม
มากเพราะคนโบราณนั บ ถื อ ธรรมชาติ อยู ่ กั บ
ธรรมชาติจริงๆ

ช่วงศาสนารุ่งเรืองเป็นช่วงแห่งความสงบ
คนมีศรัทธาต่อศาสนา โบสถ์ของฝรั่งยิ่งสวยมาก
ตกแต่ ง ด้ ว ยศิ ล ปะ หรื อ ที ่ห ลวงพระบางก็ เ ป็ น
ศิลปะที่ง่ายและงาม คือ มันออกมาจากจิตใจคน
เพราะในยุคศาสนาคนอยู่กันอย่างมีความสุข คือ
การมีดุลยภาพ อย่างผมไปภูฏานก็ไปดูดุลยภาพ
มนุษย์กับธรรมชาติต้องอยู่ด้วยกัน ชีวิตคนอยู่กับ
ธรรมชาติอย่างง่ายๆ รูปภาพคนจีนโบราณเวลา
เขาวาดภาพภูเขาสวยงามมาก ภูเขาใหญ่โต มีคน
เล็กๆอยู่ในภาพ หมายความว่า คนเป็นส่วนหนึ่ง
ของธรรมชาติ ไม่ใช่ธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของ
มนุษย์ แต่ภาพปัจจุบันนี้ เราจะเห็นมนุษย์ไปยืน
เด่นผงาดบนยอดเขา
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วัฒนธรรมตะวันตกโตมาจากความเชื่อ
ในมนุษยนิยม

มนุษย์มีสมอง เมื่อเราฉลาด เราก็เป็นอย่าง
ไอน์สไตน์ มีความฉลาดมากรู้มาก ที่จริงไอน์สไตน์เป็นคนละระดับกับพระพุทธเจ้า แต่คนไทย
ไปเข้ า ใจว่ า ไอน์ ส ไตน์ ฉ ลาดเท่ า พระพุ ท ธเจ้ า
ไอน์สไตน์สมองดี คิดเก่งแค่จติ คิด แต่พระพุทธเจ้า
มีท้งั ใจด้วย ใจกับจิตไม่เหมือนกัน จิตผูกด้วยอัตตา
คนที่คิดว่าตัวเองเก่ง อีโก้สงู มาก รวมทั้งไอน์สไตน์
ด้วย แต่พระพุทธเจ้านั้นมิติท่านคือมิติใจ มิติ ใจ
ของท่านนั้นใจงาม ใจกว้าง ใจดี ใจกว้างกว่าจิต
พระพุทธเจ้าอธิบายธรรมแบบกว้าง ท่านไม่วา่
อะไรถูกอะไรผิด คนไม่เข้าใจที่ท่านพูด มิติของ
สมองจะได้ระดับหนึ่ง และอธิบายทุกอย่างเป็น
กฎเกณฑ์ ค้นหากฎว่าโลกขึ้นอยู่กับอะไร แต่มิติ
ของใจ พระพุทธเจ้าทรงบอกว่าเป็นอนิจจัง พลิก
ผันได้หมด เมื่อสวิงไปซ้ายแล้วก็สวิงไปขวา จะเกิด
อะไรก็ได้จากมีไปสู่ไม่มี หรือจากไม่มีไปสู่อะไรก็ได้
ไปได้ทุกทาง แล้วกฎคืออะไร กฎเคลื่อนไปได้ทุก
ทาง เปลี่ยนไปตลอดเวลา นี่คือการอธิบายของ
พระพุทธเจ้า ไม่มีอะไรตายตัว ไม่มีอะไรขาวอะไร
ด�า วิทยาศาสตร์ยังมีขาวกับด�ามีถูกมีผิด แต่พุทธ
ไม่มี พุทธกว้างด้วยใจจริงๆ อย่างเรามองบางคน
ว่าเลว ลึกๆ เขาก็มีดีใช่ไหม บางคนท�าเลวเพราะ
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เขาท�าเพื่อลูก เราก็ว่าแม่มันเลวแม่มันโกง ที่จริง
ดีเลวก็อยู่ในคนเดียวกันนั่นแหละ ทุกอย่างต้องมี
เกินกว่า ๒ ด้าน ด้านนี้เป็นอย่างนี้ด้านโน้นก็อีก
อย่าง ด้านอื่นๆ ก็ต่างไปอีก นี่ก็อธิบายอย่างพุทธ
ทุกอย่างอนิจจัง เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในมิติของ
สมองกับมิติพุทธนั้นต่างกัน คนละระดับ คนละชั้น
วิทยาศาสตร์เองสอนคนให้ฉลาด มีสมองดี แต่
อาจใจต�่าใจทรามก็ได้
ตั ว อย่ า งเรื ่อ งที ่เ ป็ น ข่ า วใหญ่ โ ตในอเมริ ก า
ต�ารวจยิงคนไม่มีอาวุธ ยิงทิ้งไม่รู้กี่คน พวกผิวด�า
ถูกฆ่าทิ้งเพราะอะไร เพราะวัฒนธรรมตะวันตก
หนังตะวันตกมีแต่เรื่องฆ่ายิงกัน หรือในหนังที่สร้าง
ขึน้ มีไอ้ตัวประหลาดออกมาฆ่ากันๆๆ ท�าลายกัน
ทุกวินาที ล้วนแต่สง่ เสริมความรุนแรง แล้วก็สร้าง
ซูเปอร์มนุษย์ เขาไม่สนใจมนุษย์ แต่ไปชื่นชอบ
ซูเปอร์แมนยิ่งใหญ่เหนือโลก เหนือมนุษย์คนอื่นๆ
มีอภินหิ าร มีพลังมหาศาล และทีต่ า� รวจยิงคนผิวด�า
เขาไม่รสู้ กึ ว่าผิด จนคนผิวด�าต้องออกมาเดินขบวน
ต่อต้าน ซึ่งหมายความว่าระบบทุนนิยมได้ท�าลาย
จิตใจจนจะหมดสิ้นแล้ว ทุนนิยมท�าให้คนบ้าเงิน
บ้าอ�านาจ บ้าความรุนแรง และคนที่ไปท�าร้าย
ประเทศอื่นอย่างอเมริกา อยู่ดีๆก็ไปทิ้งระเบิดที่
ซีเรีย ฆ่าคนตายนับล้าน ไปท�าลายล้างเขา ชาวบ้านไม่รู้อีโหน่อีเหน่ ลูกเล็กเด็กแดงต้องอพยพทิ้ง
บ้านทิ้งเมือง เด็กๆ กลายเป็นก�าพร้า

ฝรั่งบอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์การเมือง

ที่จริงมนุษย์เป็นสัตว์ศาสนาเพราะศูนย์กลาง
มนุษย์อยู่ที่ใจ อย่างอริสโตเติ้ลบอกว่ามนุษย์
เป็นสัตว์การเมือง เพราะมันตีกัน ฆ่ากัน ท�าลาย
กัน นั่นคือเรื่องของสงคราม จึงมองการเมือง
เป็นเรื่องสงคราม นั่นคือสัตว์การเมือง แต่ท่าน
มหาตมา คานธี เคยพูดว่าถ้าการเมืองไม่มีศาสนา
ใช้ไม่ได้ ศาสนาต้องบงการการเมือง ให้การเมือง
รับใช้ศาสนา แล้วการเมืองจะแปรเป็นสันติธรรม
เป็นอหิงสา เอาอหิงสาใส่ในการเมืองก็เป็นการ
ต่อสู้ด้วยความสงบ การเมืองจะได้ไม่เต็มไปด้วย

••
พูดถึงโพธิสัตว์
ต้องเข้าใจหลักการส�าคัญที่สุด คือ ความเมตตา
ถ้าพลังเมตตาของคุณไม่พอ
คุณก็ไม่ได้มายด์ฟูลเนส (mindfulness)..
คนเรามีมายด์ฟูลเนส (mindfulness)
แล้วความทุกข์ก็จะน้อยลง
อัตตาก็ลดโดยธรรมชาติของมัน
เพราะเมตตากับอัตตาจะเป็นปฏิภาคต่อกัน
••
การคดโกง การคอร์รัปชั่น การเอารัดเอาเปรียบ
กษัตริยก์ ็ดแู ลประชาชน ข้าราชการก็ไม่คอร์รปั ชั่น
ประชาชนก็เป็นคนดีมศี ลี ธรรมพราะมีศาสนามาค�า้
ยันการเมืองไว้
ดั ง นั น้ การฟื ้ น ฟู ป ระเทศ ต้ อ งเริ ม่ จากการ
ฟื้นฟูศาสนธรรมก่อนให้กลับคืนมา ให้มั่นคง อย่าง
ท่านพุทธทาสเคยว่าไว้ธรรมต้องกลับมา ไม่อย่าง
นั ้น โลกาจะวิน าศ ถ้ า เราหยุ ด วัฒ นธรรมตะวัน
ตกไม่ได้ ศาสนธรรมจะถูกกวาดล้างออกไป เห็น
ไหมเด็กๆถูกส่งไปล่าโปเกม่อนกันหมด ไม่มีศาสน
ธรรม อยู่ ใ นสมองเลย เพราะระบอบทุ น นิ ย ม
สามานย์เข้าไปบงการศาสนาและยังมีบางลัทธิ
นิกายบางความเชื่อก็ได้แต่ส่งเสริมความเชื่อผิดๆ
ให้คนหิวเงิน อยากได้แต่เงิน

ปรากฏการณ์ที่พระโพธิสัตว์องค์หนึ่งสิ้นไป

โพธิสัตว์ไม่เคยสิ้นไป โพธิสัตว์ท่านด�ารงอยู่
เพื่อค�้าจุนโลก แต่จะนิพพานก็ได้ นิพพานเป็นอีก
เรื่องหนึ่ง หมายถึงว่าท่านไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์
อีก คือไม่กลับมาเกิด แต่ยงั ไม่จบ ท่านยังด�ารงธรรม
เป็นโพธิสัตว์อยู่ พระโพธิสัตว์ไม่เคยจากโลกนี้ไป

ความเป็นโพธิสัตว์มีได้ในทุกคน

ความเป็นโพธิที่อยู่ภายในเราแต่ถูกกดไว้โดย
อัตตา กิเลสและตัณหาที่กดโพธิของเราไว้ สมัย

ยังเด็กทุกคนมีโพธิ แต่พออัตตามันใหญ่ขน้ึ โพธิถกู
กดไว้เพราะเราไปสนใจแต่เรื่องจิต เรื่องท�าสมอง
ให้ฉลาดๆ จะแก้ไขได้ต้องหันมาท�าเรื่องใจเรื่อง
มายด์ฟุลเนส (mindfulness) ที่มันจะข่มจิตบ้า
จิตชั่วร้ายในตัวเรา ถ้าข่มได้ ใจภายในเราก็ตื่น
นี่คือวิถีโพธิสัตว์
การเดินทางครั้งนี้ผมไปเรียนมายด์ฟูลเนส
(mindfulness) เพราะผมรู้สึกว่า มายด์ของผม
ยังไม่เต็ม ยังไม่เป็นมายด์ฟูลเนส คือ ถ้าไม่ศรัทธา
ก็มายด์ฟุลเนส (mindfulness)ไม่ได้ มายด์ที่อิ่มที่
เต็มจะไม่เกิด พูดถึงโพธิสัตว์ ต้องเข้าใจหลักการ
ส�าคัญที่สุดคือความเมตตา ถ้าพลังเมตตาของ
คุณไม่พอ คุณก็ไม่ได้มายด์ฟุลเนส (mindfulness)
ไม่มีทางเลย นีเ่ ป็นจุดอ่อนของผมเพราะ ๑. ผม
เป็นปัญญาชน ผมไม่ศรัทธาอะไรก็เที่ยวตั้งค�าถาม
ไปหมด ๒. แม้จิตผมจะดี แต่บางครั้งที่เกลียดใคร
เราก็เห็นพลังไฟลุกโชนอยู่ข้างใน เป็นพลังความ
ร้อนที่คุมเราไว้เพราะเมตตาเรายังมีน้อย ผมจึง
ต้องสร้างศรัทธากับความเมตตา ตอนนี้เริ่มดีขึ้น
คือเมื่อมายด์ฟูลเนส (mindfulness) มันเต็มขึ้น
พลังใจมันยิ่งใหญ่ขึ้น เมื่อเราได้อัดพลังกุศลเข้าไป
ที่ใจ ทุกข์กเ็ กือบไม่เหลือเลย คนเรามีมายด์ฟลุ เนส
(mindfulness) แล้วความทุกข์จะน้อยลง อัตตาก็
ลดโดยธรรมชาติของมัน เพราะเมตตากับอัตตาจะ
เป็นปฏิภาคต่อกัน
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

•
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ท�าทานแบบธรรมกาย
ท�าไมจึงได้“นรก”?!

น่าเสียดายที่ธรรมกายมีการอ้างอิง “ทานสูตร”
จากพระไตรปิฎก แต่เอามาอธิบายขยายความไป
ตามอั ต โนมั ติ ข องตั ว เอง จนออกนอกลู ่ แ ต่ ไ ม่
นอกทางที ่จ ะหาสตางค์ เ ข้ า ย่ า มของตั ว เอง
ดั ง ตั ว อย่ า งค� า อธิ บ ายดั ง ต่ อ ไปนี ้ “..เกิ ด บน
สวรรค์ ชั ้น จาตุ ม หาราชิ ก า (สวรรค์ ชั ้น ต� า่ สุ ด )
มี ห ลายสาเหตุ คื อ เมื ่อ ครั ้ง เป็ น มนุ ษ ย์ ท� า บุ ญ
ไม่ ค ่ อ ยเป็ น ไม่ รู ้ ห ลั ก การท� า บุ ญ และไม่ ค ่ อ ยได้
สั่งสมบุญ นาน ๆ ท�าครั้งหนึ่ง เมื่อท�าก็ท�าน้อย
หรื อ ท� า บุ ญ เอาคุณ บุญ ที ่ไ ด้ ก ็ไ ม่ บ ริ สุ ท ธิไ์ ม่ ส มบูร ณ์
บาปในตัวก็มีอยู่ แต่ว่าบุญมากกว่าเมื่อละโลกใจนึกถึง
บุญก่อนก็ไปสวรรค์ชั้นนี้” (จาก GL ๑๐๒ ปรโลกวิทยา)
กลายเป็นว่าได้สวรรค์ชั้นต�า่ เพราะนานๆ
ท�าครั้งหนึ่ง หรือเมื่อท�าก็ท�าน้อย ซึ่งเนื้อหาเหล่า
26
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นี้ไม่มีระบุไว้ในพระไตรปิฎกแต่อย่างใด และ
ไม่ยอมบอกด้วยว่าทีท่ �าบุญไม่ค่อยเป็น หรือไม่รู้
หลักการท�าบุญนั้นก็เพราะไปท�าอย่างที่ธัมมชโย
สอนนั่นแหละ โดยให้ตั้งจิตหวังได้ (ผลตอบแทน
มากมาย) - ผู ก พั น (เป็ น ตั ว กู ข องกู ) - สั ่ง สม
(ให้กี่ครั้ง ๆ ก็จ�าไว้) ในการให้ทาน-แล้วก็มุ่งหวัง
ว่าผลทานนี้เมื่อตายไปแล้วจะได้เสวยผลอีก
นานับชาติ นี่คอื สาเหตุของการได้เป็นเทวดาชั้นต�่า
เพราะท� า ทานแล้ ว หวั ง ผลตอบแทนมากมาย
ดังที่พระพุทธเจ้าทรงระบุการท�าทานแบบผิด ๆ
(เพราะคิดโลภในผลตอบแทน) นี้เอาไว้ในทานสูตรว่า
“บุคคลบางคนในโลกนี้ ยังมีความหวังให้ทาน - มีจติ
ผูกพันในผลให้ทาน - มุ่งการสัง่ สมให้ทาน - ให้ทาน
ด้วยคิดว่า เราตายไปจักได้เสวยผลทานนี้”

เราคิดอะไร

4

อันตรายของธรรมกาย

• พ่อครูสมณะโพธิรักษ์

ค�าว่า “กดขีข่ ่มเหง” อาตมาจะยกตัวอย่าง
การกดขี่ข่มเหงที่เลวร้ายที่สุดให้ฟังในศาสนาพุทธ
ที่ชื่อว่าส�านักธรรมกาย เป็นส�านักที่กดขี่ข่มเหง
ซับซ้อนหลอกชาวโลกอย่างสนิทสนมที่สดุ จนกระทั่ง
ทุ ก คนกลายเป็ น คนไม่ มี ทิ ฏ ฐิข องตนเองเลย
ครอบง�าจนกระทั่งทิฏฐิวบิ ตั ไิ ปตามเจ้าส�านัก แล้วจะ
พาขึ้นเขาลงห้วย ลงนรก ขึ้นสวรรค์ข้หี มูข้หี มาอะไร
ก็เชื่อไปหมด ขอยืนยันว่าเป็นสวรรค์ข้เี ก๊ สวรรค์ข้หี ลอก
สวรรค์ของธรรมกาย คือ “นรก!” เพราะเป็น
นรกที่เอาค�าว่าเทวดาคือสวรรค์ ๖ ชั้น เอาภาษามา
หลอกมนุษยชาติให้หลงใหล หลงติดยึด หลงเพ้อพก
สุดปลื้ม ให้เขาเชื่อค�าหลอกอย่างสนิทใจที่สุดเลย
นี่แหละคือการกดขี่ทางปัญญาให้เป็นคนไร้
ปัญญา มีแต่ความหลงใหลและอวิชชาเต็มบ้องเลย
เป็นการกดขี่ที่ใช้เลศเล่ห์หลอกลวงเพราะท�าให้
ดูเป็นของดีงาม การจะหลอกคน เขาไม่เอาของ
เลวร้ายมาหลอกคนหรอก ไม่เอาหน้ายักษ์หน้ามาร
มาหลอก แต่เอาหน้าสวยหน้าหล่อหน้าดีงามมาหลอก
แล้ว เอาหน้ากากหลอก ๆ พวกนั้นมา แล้วประกาศว่า
นี่คือความดี เขาก็เอาสิ่งที่ดีที่ตื้น ๆ มาหลอก
เขาไม่มีภูมิปัญญาจะเข้าใจหรอกว่า สิ่งที่เขา
สั่งสอนเน้นย�้านั้นเป็น “ภพ” ที่มนุษย์ติดยึด

มนุษย์ในโลกนั้นเกิดมาก็อวิชชา ติดยึดสวรรค์
๖ ชั ้น นี ้ทั้ ง นั ้น แม้ แ ต่ ศ าสนาอื่ น เขาก็ ห ลงใน
สวรรค์ ๖ ชั้นนี้ คือสวรรค์แห่งลาภ ยศ สรรเสริญ
โลกียสุข เป็นสุขทางกาม เป็นสุขทางอัตตา แล้วคน
ก็เพ้อฝันอยากได้สวรรค์น้หี มด ธรรมกายเอาสวรรค์
นีม้ าปั ้ น รู ป แปลงโฉมหลอก จนกระทั ่ง คนหลง
งมงายติดในสวรรค์ อยากได้สวรรค์ จมดิ่งอยู่กับ
สวรรค์ ชีวิตนี้มีแต่สวรรค์กับสวรรค์
ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ล้างภพจบชาติ ล้าง
ภพสวรรค์ ล้างนรก เพราะนรกไม่มีภพหรือภพที่
มีแต่สวรรค์ ๖ ชั้นที่มนุษย์ต้องการ แต่มีความโง่ที่
ซ้อนอยู่กับ “สวรรค์ของฉัน” นี่แหละคือนรก!
อันดับแรกคือ เมื่อตายไปจะต้องได้ภพสวรรค์
นี่คือโง่อันดับแรกที่สุด
ระดับรองลงมา คือ การสั่งสมสวรรค์
แล้วก็มา ผูกพันในสวรรค์
โง่อันดับต้น ๆ จริง ๆ ก็คือสร้างจิตที่หวังใน
สวรรค์ ตัวอย่างอย่าง ธรรมกาย เป็นต้น ทั้งวาด
ทั้งเขียน ทั้งบรรยาย ทั้งบอก ทั้งตั้งรูปตั้งร่าง
ตั้งต่ออะไรต่ออะไรไปจนกระทั่งซ้อนเข้าไปในความ
ไม่มีตัวตน ใส..ใสกว่า..ใส..ใสกว่า...จริง ๆ แล้วไม่มี
ตัวตนหรอกนะ เป็นอรูป เป็นความว่างใสอย่างนี้
เป็นต้น ก็สมมุติซ้อนเข้าไปแม้มันไม่มีแล้ว ใสมัน
ไม่มหี รอก ใสมันก็ใสใด ๆ ตามแต่ใครจะใสนั่นแหละ
แต่จะซ้อนสมมุติไปให้ใส จะใสขนาดไหนก็สมมุติ
กันไป คนก็จนิ ตนาการตาม และก็ไปปัน้ ส�าเร็จด้วย
นะ ปัน้ ส�าเร็จก็เป็นของใครของมัน แล้วก็เป็นความ
รู้สึกว่ามันมีจริง ๆ
เพราะฉะนั้นคนที่ไม่รจู้ กั ความจริงที่มนั เป็นภพ
เป็นชาติ ตายไปแล้วจึงมีสิ่งเหล่านี้กันทั้งนั้นเลย
ไม่ว่าชาติไหน ไม่ว่าศาสนาไหน ยิ่งศาสนาพุทธใน
เมืองไทย มันกลายเป็นยอดนิยาย สร้างมอมเมา
กันมหาศาล ส�าหรับคนที่ตายไปแล้ว
ที่จริงแล้วหลับตามันมืดอย่างเดียว อ้ายที่เห็น
แสง-สี-ใสต่าง ๆ นานา ก็เป็นของลวง ตัง้ แต่เป็น ๆ
มันก็เป็นของลวงแล้ว แล้วยังมาดันหลอกว่าใส
อย่างนี่นะ แล้วก็ใสอีก ใสยิ่งกว่านี้อีก ใส มันมีแต่
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สร้างภพสร้างชาติอย่างเดียว เพราะฉะนั้นคนไม่รู้
อย่าว่าแต่ใสเลย หลอกไปใส ๆ เลย หลอกยิ่งไม่
รู้เรื่องอะไรเลย หรือว่าหลอกเป็นตัวเป็นตน เป็น
รูปเป็นร่างเป็นอะไร มันยิ่งจะให้นึกเอาอะไรก็ได้
(เช่น ท�าบุญที่วัดธรรมกาย จะได้พรั่งพร้อมไปด้วย
สมบัติทั้ง ๓ ทั้งมนุษย์สมบัติ ทิพยสมบัติ แล้วก็
นิพพานสมบัติ เป็นบุญแก้วสารพัดนึก ซึ่งจะแปร
เปลีย่ นไปเป็นทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ลาภ ยศ
สรรเสริญ สุข มรรคผล นิพพาน ฯลฯ มากมาย
ก่ายกองตามที่จะนึกคิดเอา)

นรก-สวรรค์เก๊! ที่มโนกันขึ้นมามากมาย
เป็นยอดนิยายหลอกคน !
เพราะฉะนั้นนิยายในเมืองสวรรค์เมืองนรกจึง
มากมายมหาศาลและคนจะปั้นอะไรขึ้นมามีหมด
แหละ จะเป็นอะไรก็ได้ ก็ขนาดปั้นผีกระสือมีแต่
หัวและก็มเี ครื่องในลอยในเมืองไทยนะ มันก็มแี ละ
คนก็เชื่อว่ามี เห็นไหม เออ มันจะอยู่ยังไง มีแต่ไส้
ไม่มีอะไรหุ้มเลย มีแต่เครื่องในลอยแล้วถ้ากระทบ
กับแก๊สต่าง ๆ นานาแล้วมันจะอยูอ่ ย่างไร มันจะไม่
แสบเหรอ ก็ขนาดผิวหนังบาดไปนิดเดียวแสบจะ
ตายชัก อ้ายนี่มันเล่นเป็นพวงเลย แล้วเครื่องใน
มันจะทนได้เหรอ เพราะข้างนอกมันมีสารพัดแก๊ส
สารพัดสิ่งที่จะกระทบ หากมีการสังเคราะห์แล้วมาท�า
ปฏิกริ ยิ าทางเคมี จะเกิดอะไรขึ้น? นี่คอื สัจจะอธิบาย
แล้วเยอะแยะเลย แล้วมันก็เป็นไปต่าง ๆ นานา
เอ้า สรุปเข้าเป้า ตายไปแล้วมันไม่มคี วามจริง
เลย ความจริงอาตมาก็สรุปมาไม่รกู้ ่ที แี ล้วว่า ความ
จริงมีแต่อยู่ในปัจจุบัน ตา หู จมูก ลิ้น กาย สัมผัส
อยู่นี่เท่านั้น ตายไปแล้วไม่มีความจริงเลย ตายไป
ที่จะได้รสอร่อยเหมือนตอนมีรา่ งไม่มี ส่วนมากเป็น
อุปาทาน อนุสัยมีแต่อยาก ๆ ๆ อยากได้ลาภ ยศ
เพชรนิลจินดา ทองค�า ธนบัตร อยากได้เยอะ ๆ
ตายไปไม่มีทั้งนั้น แต่ความอยากของคุณมีเยอะ
มาก ตายไปคุณไม่รู้ตัวหรอกว่ามันไม่มี แต่คุณก็
ดิ้นหา คุณคิดดูว่า ดิ้นหาในสิ่งไม่มีจะรู้สึกอย่างไร
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ตอนเป็น ๆ คุณได้เปรี้ยวหวานมันเค็มตามที่ยดึ ก็สขุ
แต่ว่าตายไปไม่ได้สิ่งเหล่านั้น มีแต่อยาก ๆ ๆ ๆ
จะดิน้ มากมายอย่างทุกข์ทรมาน ตายไปมีแต่นรก
อยาก ๆ ๆ ๆ จะดิ้นของจิตวิญญาณ
ผู้บรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าจะชัดเจนว่า
สวรรค์นี่มันเท็จ นรกนี่มันจริง เพราะสวรรค์มันก็
คือสุข หรือสุขขัลลิกะ (สุขหลอกลวง) แต่นรกนั่น
มันจริง เพราะว่ามันเป็นอนุสัย มันไม่ได้ล้างง่าย ๆ
ไม่ได้ออกง่าย ๆ ตายไปมันไปด้วย แต่สวรรค์มันไม่
ไปด้วยนะ ความจริงสวรรค์มีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น
ตายไปแล้ ว มี แ ต่ ส วรรค์ เ พ้ อ ที ่มั น เป็ น เรื ่อ งเพ้ อ
เพราะไปสร้างเทวดาวิมานปลอมเยอะ แล้วไป
หลอกให้คนสร้างวิมานตามเป็นภพชาติมากมาย
อย่างธรรมกาย
ความจริ ง มี อ ยู ่ ใ นปั จ จุ บั น เท่ า นั ้น ในอดี ต
ไม่มี ตายไปแล้วมันไม่มีปัจจุบันหรอก มันมีแต่อยู่
ในภพ พระพุทธเจ้าบอกว่า คุณตายไปแล้วก็เป็น
สัมปรายิกภพ ภพข้างหน้าที่คุณตายแล้วมันก็จม
อยู่ตรงนั้น ยิง่ ผู้นัง่ สมาธิมีนิโรธดับจิตดับเวทนา
ตายไปก็เท่าที่ตนจะสร้างความควบแน่นของจิตได้
อย่างอาฬารดาบส อุทกดาบส ตายไปก็จะตกใน
ห้วงนั้นนานมาก ตอนเป็นนิโรธดับได้ ๗ วันแต่
ตอนตายไปจะเป็นแบบนั้น ๗ หมื่นปี เพราะไม่มี
อะไรหมุนเวียน จิตคุณไม่มอี ะไรสะดุดเลย ไม่มไี ก่
มาขันปลุกเอกอี๋เอ๊ก ๆ คุณจะจมในนั้นนานมาก
น่ า เกลี ย ดน่ า กลั ว ส� า หรั บ คนนั ่ง สมาธิ แ บบนี ้
...จนพระพุทธเจ้าทรงอุทานถึงอาฬารดาบสและ
อุทกดาบสว่า “โอหนอ... น่าเสียดายอาจารย์
ทั้งสอง ฉิบหายจากความดีเสียแล้ว!”
ดังนั้นค�าว่า “กรรม” จึงยิ่งใหญ่ในศาสนาพุทธ
โดยเฉพาะกรรมที่เป็นมโน กรรมที่เป็นพฤติกรรม
ของจิต เราจะรู้ได้ง่าย ๆ แค่ทางกายกรรม วจี
กรรม แต่มโนเราไม่ได้ไปตามรู้ เหมือนการกระท�า
ทางกายหรือทางวาจาที่พูดที่ท�า อันนี้เป็นประเด็น
ส�าคัญที่สุด ที่คนเราเข้าใจไม่ได้
เมื่อคนเข้าใจไม่ได้ ไม่รู้ต้นทางถึงจิตที่ตั้งไว้จะ
ให้ไปในทิศทางไหน ไม่สามารถควบคุมดูแลทิศทาง

ของจิตที่จะไป ต่อให้มีความเห็นความเข้าใจจะไป
สวรรค์ แต่ไม่มคี วามรูท้ ่จี ะไปจัดการกับมโนกรรมได้
แทนที่จะไปสวรรค์มันเลยพาไปนรก

นรกจริง ๆ คือสิ่งพิสูจน์ได้ในปัจจุบัน! !
นรกไม่ใช่สิ่งลึกลับที่จะรู้ไม่ได้ ถ้าเรียนดี ๆ
ก็รู้ได้ง่าย จะได้รู้ว่านรกคืออะไร นรกเป็นภพเป็น
ชาติอย่างไร? นรกคือจิต จิตที่มันมีภพมีชาติ
นั่นก็คือนรก! ให้ชัดกว่านั้น “นรก..คือจิตมัน
อยากได้นั่นแหละคือนรก!” หรือจิตมันมีความ
เป็นตัณหาอยากได้นั่นแหละคือนรก ศาสนาพุทธ
สอนให้ดับสมุทัยคือตัณหา
เมื่อจิตเรามีความอยากได้ มันมีอาการนี้ไหม
ถ้าอ่านไม่เป็น เข้าใจไม่ได้ ไม่รู้ว่าอาการอย่างนี้
คือความอยากหรือไม่อยาก ถ้ามันอยากเมื่อใด
นั่นแหละคือนรก
พระพุทธเจ้าท่านตรัสในพระไตรปิฎกเล่ม ๒๓
ในทานสูตร

เรื่องก็คือพระพุทธเจ้าท่านตรัสกับพระสารีบุตร
เรียกว่าผูม้ ปี ญ
ั ญาต่อผูท้ ่มี ปี ญ
ั ญามาคุยกันรูเ้ รื่องว่า
ผู้ที่ท�าทาน เราพูดกันว่าทานเป็นความดี พูดยังไง

ก็เป็นสิง่ ทีด่ ี พฤติกรรมที่ทา� มาคือทั้งกายกรรมและ
วจีกรรม เอาข้าวเอาน�้าเอาผ้ามาทาน แต่พระก็
พาท�าสอนให้ตั้งจิตไว้ผิด ๆ โดย ๑. หวังในผลทาน
๒. ผู ก พั น ในผลทาน ๓. สั ่ง สม (สั น นิ ธิเ ปกโข)
๔. สั่งสมภพชาติที่จะได้บริโภคผลทานในชาติหน้า
ซึ่งอยากได้เมื่อไหร่ก็เป็นภพเมื่อนั้น
การอยากได้กค็ อื ตัณหา อยากได้เมื่อไหร่ คุณ
ก็ตั้งจิตด้วยตัณหาเมื่อนั้น
๑. พอบอกว่ามีจติ ใจตั้งภพไว้กไ็ ม่เข้าใจ ๒. มีจติ
อยากได้ อยากได้ก็คือตัณหา ตัณหาก็คือกิเลส
จิตอยากได้ก็เป็นภพเป็นชาติแล้ว แม้วจีกรรมก็
พูดว่าให้ทาน แต่ใจขอให้ได้สวรรค์ ขอให้ได้อะไร
ต่าง ๆ คือกายกรรมให้แต่ใจกลับสร้างภพชาติ
ศาสนาพระพุทธเจ้าคือศาสนาที่ล้างภพจบ
ชาติ ดังที่มตี รัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ “ดูกอ่ น
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อุ จ จาระ, ปั ส สาวะ, น� ้า ลาย,
น�้าหนอง, เลือด แม้มีประมาณน้อยก็มีกลิ่นเหม็น
ฉันใด เราย่อมไม่สรรเสริญภพ (ความวนเวียน
เป็นนั่นเป็นนี่) แม้มีประมาณน้อย โดยที่สุด แม้
เพียงลัดนิ้วมือเดียวฉันนั้น.”
จะล้างภพได้ก็ต้องรู้จิตเราที่มีตัณหาเป็นเหตุ
ให้เกิดภพ
ตั ณ หาคือ ตั ว กิ เ ลส ทั้ ง ๆ ที ่ก ารท� า ทาน มี
กายกรรมให้ออกไป วจีกรรมก็พูดเรื่องทานคือ
ให้ แต่ใจกลับตั้งภพ ใจอยากได้ ใจเป็นตัณหา
ใจเป็นกิเลส ใจจึงเป็นนรก ชัดไหม!!!
พูดอย่างหนึ่ง ท�าอย่างหนึ่ง แต่ใจไม่เป็นอย่าง
ที่พูดและท�า ทั้ง ๆ ที่ก็มีความรู้ว่า ทานก็ดี ศีลก็ดี
ก็คือการท�าดีทั้งนั้น แล้วการท�าดีนี้เพื่ออะไร เพื่อ
ให้เกิดบุญ ศาสนาพุทธนี้เป็นศาสนาที่ท�าให้เกิด
ผลส�าเร็จของบุญ บุญนี้เป็นสิ่งที่ท�าให้กิเลสวิบัติ
มีหน้าทีท่ �าลายกิเลส แต่เสร็จแล้วใจทีไ่ ม่มีปัญญา
เข้าใจ หรือไม่มีปัญญาโยนิโสมนสิการ ไม่มีปัญญา
ท�าใจในใจที่แยบคายถ่องแท้ให้ถึงที่เกิดแล้วก�าจัด
กิเลสที่เกิด ท�าไม่เป็น ท�าไม่ได้
เรียนรู้ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้า ถ้าไม่
เข้าใจอย่างที่อาตมาว่า และไม่ได้ท�า ก็ย่อมไม่
เกิดผลส�าเร็จ จะไปนั่งจนก้นแตกก้นยุบก็ไม่ได้เกิด
ผลแบบพระพุทธเจ้า
เมื ่อ กายกรรมวจี ก รรมท� า ที่ ส� า คั ญ “ใจ”
นั้นจะต้องท�าด้วย คือ เอาออก ไม่เอากลับคืน-ไม่
แลกเปลี่ยนกลับ ไม่เอาแม้แต่ภาษาค�าว่าจะได้
“ขอบคุณ” กลับ หรือจะมีอะไรตอบแทนทางวัตถุ
หรือเป็นภาษาขอบคุณตอบแทน แต่ถา้ ใจเรานี้จริง
คือเราให้ตามค�าว่าทานจริง ๆ โดยไม่มภี พชาติตง้ั ไว้
อันนั้นคือสัจจะที่ถูกต้องตามความจริง

สอนให้ไปสวรรค์ แต่ให้ทา� จิตวิญญาณไปนรก! !
เข้ า ใจได้ ง ่ า ยไหม แล้ ว ท� า ได้ ง ่ า ยไหม? ใน
ทานสูตรบอกว่า ทานคือให้ คือเอาออก แล้วท�าไม
ยังเอากลับมา แล้ววจีกรรมบอกเอาออกนะ ให้นะ
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ให้นะ แต่ใจดันผ่าไปตั้งภพชาติจะเอา นั่นแหละ
คือไม่จริง คือคนตลบตะแลงกลับกลอก เอาวัตถุ
มาล่อว่าให้ เหมือนอย่างกับธัมมชโยสอนคนบอก
ว่าให้! ให้หมดตัวเลยและก็สอนให้สร้างภพชาติ
ก็เลยผูกพันไปหมดเลย ตั้งแต่ ๑.หวังในผลทาน
๒. ปฏิพทั ธ์ผกู พันในผลทาน ๓. สั่งสม (สันนิธ)ิ ใน
ผลทาน ๔. คิดว่าตายไปแล้วจะได้บริโภคผลของ
ทานนี้ทัง้ หมด ออกดอกออกผลด้วย งอกงาม
เจริญด้วย นี่แหละคือพฤติกรรมที่ธัมมชโยเอา
ภพชาติอันนี้มาหลอกคน
แล้วอธิบายให้วิจติ รพิสดาร หลอกเป็นสวรรค์
ตายไปจะได้เป็นเทวดาสุดหล่อในสวรรค์เฟส ๓ แค่
พูดไปให้คนเข้าใจเหมือนกับไปจองบ้านจัดสรรเฟส
๒ เฟส ๓ เฟส ๔ มีวิมานอยูต่ รงนั้นตรงนี้ แกก็เห็น
เป็นตุเป็นตะเลยนะ วิมานชั้นนั้นชั้นนี้ มีบ้านเรือน
หรูหราสวยงามอะไรต่าง ๆ นานา คนฟังก็เคลิ้มตาม
นี่คือสอนผิดจากค�าสอนของพระพุทธเจ้า ผิดจาก
พระไตรปิฎกเล่ม ๒๓ ข้อที่ ๔๙ ในทานสูตร ไปเป็น
คนละเรื่องเลย ใครลองไปอ่านดู อ่านสัก ๑๐๘ เที่ยว
ผู้ที่ไม่รู้ประเด็นเพราะ “อวิชชา” (โง่ไม่รู้เรื่อง
ไม่มีภูมิธรรม) แต่มาแสดงว่าตนเหมือนมีภูมิธรรม
เป็นความคิดเห็นที่ผิด ที่ผิดคือไปหลงภพไม่รู้จัก
อย่าง นายไชยบูลย์ สิทธิผล หรือสมีไชยบูลย์ ตรงตาม
ที ่เ ขาประพฤติ ป ฏิ บั ติ เ ต็ ม รู ป เลย สร้ า งภพชาติ
หลอกคนในสังคม
ชาวส�านักธรรมกาย เป็นชาวนรกที่หลงว่า
นรกนั้นเป็นสวรรค์เพราะเขาพูด เขากระท�า ท�าทาน
บริจาคอย่างยิ่งด้วย แต่ใจเขานั่นไม่ได้ตรงความ
จริงเลย ความเป็นสวรรค์แท้ ๆ คือ “อุบัติเทพ”
แท้ คือการลด การก�าจัดภพชาติ หากก�าจัด
ภพชาติได้เกลี้ยงก็คืออรหันต์
แต่ธรรมกายนั้นสอนตรงกันข้าม แล้วครอบง�า
ความคิด ปลุกเร้าให้จติ ใจอยากท�าทาน อยากบริจาค
ยิ่งบริจาคมากบริจาคหมดตัวยิ่งดี แล้วก็ให้ติดใน
ภพชาติมาก ๆ ด้วย จนกลายเป็นคนที่พดู เรื่องทาน
เรื่องการบริจาคได้ดี แต่ในทางปฏิบัติใจตนเอง
กลับตลบตะแลงเป็นใจที่เอา (มือให้แต่ใจเอา) เอา

เพราะเมาภพชาติ ตายแล้วจะไปเอาภพชาติกนั อีก
ศาสนาหรือลัทธิไหน ๆ ก็ตอ้ งการให้ทา� ดีเป็นกุศล
เป็นความดีงาม แต่ใจต้องเป็นบุญ บุญคืออะไร ใจต้อง
ช�าระภพชาติ ใจต้องช�าระความอยากได้ ใจต้องช�าระ
ตัณหา ต้องอ่านตัวกิเลสให้ออก อ่านตัวตัณหาให้ออก
อ่านตัวอยากได้ให้ออก อ่านใจที่มีอาการติดภพชาติ
หรือใจมันหวังอะไรต่อ แต่ถา้ ใจไปกับการให้เลยยิ่งดี
คุณให้วตั ถุ ปากก็ให้ โดยไม่มใี จเป็นตัวกูของกู ไม่มใี จ
อยากเอากลับมาให้เราเลย คือให้จริง ๆ

ไอ้หวังตกนรกแน่ แต่ระวังจะแย่กว่าไอ้หวัง!
ถ้าจะให้วัตถุก็ให้ไปเลย ไม่ใช่วาจาพูดให้ แต่ใจ
กลับหวังได้ (สาเปกโข) หวังก็คือภพชาติแล้ว ยังไม่
พอเท่านั้น ยังผูกพัน (ปฏิพัทธ์) กับความหวังนัน้
ตายแล้วเรายังจะไปอยู่กับไอ้หวังในภพชาติหน้าอีก
ไอ้หวังตายไม่ได้นะ โยมมีเท่าไหร่ก็จ่ายมา แล้วไป
นัดพบกันในชาติหน้า อยู่กันเป็นหมู่เป็นกลุ่มเลย
ขออภัยที่ต้องยกตัวอย่าง ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีมากใน
การสร้างภพสร้างชาติอย่างมหาศาล ช่างใหญ่โต
หรูหรา หลอกลวงมนุษยชาติได้อย่างมากมายมหาศาล
ใหญ่ โ ตมโหฬารพิ ลึ ก พิ ลั ่น เขาสร้ า งอย่ า งนั ้น จริ ง
แล้ ว หลอกให้ ค นสร้ า งภพชาติ ทั ้ง นั ้น ติ ด ภพชาติ
ทัง้ นัน้ ยิ่งติดภพชาติมากเท่าไหร่กย็ งิ่ คือนรกลึกเท่านั้น

ซึง่ ในทุ ก การประพฤติ นี ้ล ้ ว นเป็ น กรรมทั ้ง สิ ้น ไม่ มี
พฤติ ใ ดที ่พ ้ น ไปจากกรรม ความไม่ รู ้ ห รื อ อวิช ชา
คื อไม่ รู้ ว ่ า อะไรคื อภพนรก อะไรคื อ ภพสวรรค์ ที ่แ ท้
ไม่รู้ว่า
ภพ คือ อาการของจิตไปตั้งไว้
กรรมทีเ่ ป็นกายกรรมคนมาท�าทาน คือเอาของ
มาให้ …. มีเงิน ร้อยล้านพัน ล้าน เอามาบริจาคท�า
ทานนะคะ นะครับ ให้ท่านนะครับ จะให้ส่วนตัวหรือให้
ส่วนรวมเป็นวัดเป็นวาก็ให้ ในกายกรรมคือให้
กายกรรม วจีกรรม ก็เป็นกรรม กายกับวจีไม่มี
ภพ แต่จิตเป็นภพ คุณก็เลยตั้งจิตไว้ การสละออกก็เป็น
การลดภพลดชาติ
แต่กลับกัน ตายไปแล้วไปอยู่กับไอ้หวัง กาย
ให้ วจีให้ แต่ภพกลับสั่งสมไว้หมดเลย เอาแม้ตาย
ไปกูกเ็ อา ไปอยูก่ บั ของกูน่นั แหละ พูดอย่างหนึ่งท�า
อย่างหนึ่ง (ให้) แต่ใจกลับเป็นอีกอย่างหนึ่ง (เอา)
การท�าให้เห็นว่าให้ ๆๆ ไม่ยากหรอก แต่ “ใจ”
มันมองไม่เห็น แล้ว “ใจ” มันให้ด้วยหรือเปล่า?
มีแต่คนพูดว่าท�าทานจะได้ภพได้ชาติจะได้สวรรค์
ไม่ มี ใ ครอยากได้ น รกหรอก ก็ อ ยากได้ ส วรรค์
วาดหวังสวรรค์ไว้
คุณท�าอย่างหนึง่ แต่คณ
ุ เองตั้งจิตไว้ผดิ “มิจฉา
ปณิ หิ ตั ง จิ ต ตั ง ” นี ่แ หละเสี ย หายยิ ่ง กว่ า โจร
หัวโจกท�าลายโจรหัวโจก คือประเด็นการท�าใจใน
ใจผิดคือนรก การให้นี้เหมือนสวรรค์ แต่ภพชาติ
คือนรกอยู่ที่จิต คุณจึงเป็นนักตอแหล นักโกหก
หลอกลวง คุณพูดกับท�านั้นตรงกันข้ามกับใจ
ถึงคุณปรารถนาจะได้สวรรค์ ๖ ชั้น แต่
จิตคุณได้นรกหมด มันผิดตั้งแต่ตั้งภพตอนแรก
๑. ตั้งจิตอยากได้ ไอ้หวัง คุณท�าทานพูดเรื่องการ
ให้แต่กลับไปสอนไปแนะน�าให้คนสร้างไอ้หวัง
ผูกพันกับไอ้หวัง (ปฏิพัทธจิตโต) สั่งสมไอ้หวัง
(สันนิธิเปกโข) และก็อิมังเปจ ปริภุญชิสสามีติ
ทานัง เทติ คือไปตั้งจิตคิดไว้ว่า เราให้ทานนี้ไป
ตายไปจะไปอยูก่ บั ไอ้หวังในวิมาน ไม่ได้ให้ไปเลย
มีแต่จะเอากลับคืนมาอีกมากมาย
สั่งสมไอ้หวังเลยมีตวั มีตนของไอ้หวัง ที่จริงมัน
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ลม ๆ แล้ง ๆ สวรรค์ไม่มีตัวตน เอาภพมาขาย ภพ
คือแดน ๆ หนึ่ง ที่เป็นแดนอันเป็นภพชาติ เขาสอน
กันให้เกิดภพชาติพวกนี้ จึงเป็นนรกของสวรรค์
หลอกเป็นภาษาว่าสวรรค์ แต่ที่แท้คือแดนนรก
ของใจ คือความจริงที่คุณตั้งจิตไว้จริง คุณตั้งจิต
หวังปฏิพัทธ์ ตั้งภพชาติว่าตนจะได้ไปเสวยผลของ
กูตัวกู ไม่ได้ปล่อยวางเลิกภพล้างภพเลย ศาสนา
พุทธสอนให้ลา้ งภพชาติ ซึ่งศาสนาเทวนิยมเขาสอน
แต่กุศลไม่ได้สอนเรื่องบุญ

คุณต้องเรียนรู้อาการของจิตที่มีการส่งกระแส
พลังออกไป อย่าให้มันมากเกินจนเสื่อม ให้ท�า
เต็มที่ สิง่ ทีส่ า� คัญคือ “ให้มเี จตนา แต่อย่าอยาก!”
มันจะเป็นพลังงานซ้อน ท�าให้ผลได้ลดลง ให้เจตนา
แต่อย่าอยาก (นักกีฬาที่อยากชนะจะเครียดทันที)
ท�าเหตุปัจจัยนั้นให้ครบ ให้ชัดเจน เมื่อจะให้ก็ต้อง
ให้ทั้งกาย-วาจา-ใจ ไม่ใช่ให้ปุ๊บ ใจเอาปั๊บทันที!
กระแสของจิตที่พุ่งออกไป โดยเฉพาะพุ่งออกไป
เป็ น ความอยากหรื อ ความหวัง ที่ จ ะได้ ม าให้ แ ก่ ต น

Give without Greed.
(ให้โดยไม่โลภ)
ให้โดยไม่โลภสิล�้าเลิศ
ให้โดยไม่เกิดจิตข้องเกี่ยว
ให้โดยไม่หวังทุกครั้งเชียว
ให้โดยไม่เหลียวหัน™หลังแล
• อยู่เย็นเป็นสุข

บุญคือการช�าระกิเลส อาการที่คณ
ุ ช�าระกิเลส
ได้เสร็จคือ คุณท�าบุญเสร็จ บาปมันก็วิบัติ จิตที่มัน
สร้างภพชาติไม่มีอีก บุญก็หมดหน้าที่ท�างานของบุญ
กุศลคือสิ่งดีงาม เช่น การท�าทาน เป็นสมบัติ แต่
บุญคือวิบัติ (ของกิเลส) ท�าเสร็จก็หายไป แต่กศุ ลนี่
ท�ามาก ๆ ดี ได้รางวัล ได้เหรียญตรา ได้สายสะพาย
คุณท�าบุญแล้วก็ทา� กุศลได้ดว้ ย เมื่อจบบุญก็ไม่
ต้องมีบุญมีบาปอีก ไม่มีอกุศลแล้ว มีแต่เลิกจาก
บาปทั้งปวง (สัพพปาปัสส อกรณัง) มีแต่ท�ากุศล
ถ่ายเดียว (กุสลสูปสัมปทา) ต้องท�าบุญให้หมดบุญ
ให้จบให้ได้ ท�าบุญจบก็หมดบุญหมดบาป (ปุญปาป
ปริกขีโณ) ได้เป็นอรหันต์ มันง่ายจะตายไป...
บทสรุป
พระพุ ท ธเจ้ า สอนให้ ท� า ทานแล้ ว อย่ า มี ค วาม
หวัง อย่าไปสร้างความหวังให้ได้อะไรต่อไปอีก
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นี่คอื โทษภัยที่สา� คัญ การสอนที่ผดิ อย่างสมีไชยบูลย์
คนที่ไม่ฉลาดก็ถูกครอบง�าให้สร้างความหวัง สร้าง
ภพชาติจนลุ่มหลงมัวเมาในภพชาติ ซึ่งไม่เข้าใจ
พลังงานทางจิต เมื่อไม่เข้าใจภพชาติ จึงไปสร้างจิต
ให้มีความหวัง อยากได้อะไรต่อไป จากกรรมกิริยา
ที่ตัวเองสละหรือให้ การให้ทานสละนี้ต้องอย่าให้
มีอาการจิตที่อยากใด้อยากหวัง อยากมีอยากเป็น
อะไรอี ก แต่ คุ ณ สมี ไ ม่ เ ข้ า ใจ แกได้ แ ต่ ค รอบง� า
ทางจิต ให้คนหวังอยากได้มาก ๆ หลอกให้อยาก
ใหญ่อยากโต คนที่เข้าใจแล้วมันจะได้เอง ไม่ต้อง
คิ ด ว่ า จะได้ ห รอก เมื ่อ มี เ หตุ ป ั จ จั ย ครบก็ ไ ด้ เ อง
หากมี ๑+๑ ก็ไม่ต้องบอกว่าฉันอยากจะได้ ๒ คน
มีหนึ่งแล้วก็ท�าอีกหนึ่งยังไง ๆ ก็ได้ครบ ๒ โดย
ไม่ ต ้ อ งไปค� า นึ ง ถึ ง ผลได้ เ ลย ให้ ท� า เหตุ ป ั จ จั ย ให้
ดี เท่านี้ถ้าท�าเหตุส�าเร็จ ผลก็ไม่ต้องพูด ไม่ต้องหวัง
ไม่ต้องอยาก มันเป็นอัตโนมัติของมันเอง

พสกนิกรล้นสนามหลวง ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีกึกก้องฟ้า

ห ยั่ ง ฟ้ า ท ะ ลุ ดิ น

• ดังนั้น วิมุตตินิยม

พลันพ่อสิ้น สู่สวรรคาลัย
น�้าตาไหล น�้าใจฟื้น ตื่นทั่วฟ้า

ประชาธิปไตยต้องสองขา

แต่กอ่ นร่อนชะไร ถึงจะซาบซึง้ ดีกบั พระบารมี
ในหลวง พ่อแห่งแผ่นดิน เมืองไทยอยู่มาได้เพราะ
มีในหลวง แล้วอดห่วงไม่ได้ในอนาคตของประชาธิปไตยระบบกษัตริย์ จะต่อเนื่องถึงไหนหนอ
ชักไม่ค่อยมั่นใจแบบฉบับของโบราณ (คร�่า
ครึ)คือ จุดแข็งข้อเด่น จะเป็นหลักชวนนิยมของ
สมัยใหม่ได้ยังไงบ้างเอ่ย
ขณะเดียวกันขอสารภาพ เรามักซับทราบ
ข้อมูลข้างเดียว เชิงประชาธิปไตยโดยเลือกตั้ง ฟัง
ดูก็แฟร์ ๆ ดี มีเสียยังไง ไม่ทันลึกซึ้ง
ครั้นมาได้ฟงั พ่อครู เปรียบแบบประธานาธิบดี
เป็นประชาธิปไตยขาเดียว ขาดตัวต่อเนื่องสืบทอด
เจตนารมณ์ ความเจริญต่อยอดอาจสะดุดหยุด
ชะงักหักเหเป๋ไป๋ประมาณนั้น
ไม่เหมือนแบบกษัตริย์ ประชาธิปไตยสองขา
แต่พ่อครูยังไม่ได้ทันไขประเด็นให้ละเอียด เลย
เข้าใจตามอย่างหลวม ๆ แค่นั้น
พอเกิดปรากฏการณ์หมดวาระในหลวงด้วย
ทรงถึ ง กาละ ปวงประชาหลั่ ง น� ้า ตาทั ่ว แผ่ น ดิ น
ต่างซาบซึง้ น�า้ พระทัยทรงรักประชาชนขนาดไหน

จึงอดไม่ได้ต้องอาลัยอาวรณ์ยิ่งนักเพราะความดี
ที่พระองค์ทรงปิดทองหลังพระมาตลอด ช่างมาก
ล้นจนคนตาบอดเห็นได้...
ดังเช่น น้องพัทธนันท์ ตาบอดร้องเพลง มอง
เห็นพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางคนมืดมัว เหมือนเห็น
แสงทองส่องใจ ตื้นตันเพียงได้มอง พนมมือทั้งสอง
ก้มลงกราบด้วยหัวใจ...
ในโลกนี ้ เคยเห็ น ประมุ ข ประเทศไหนหรื อ
สามารถท�าความดีเพื่อคนทั่วแผ่นดินหกสิบล้าน
นานตัง้ เจ็ดสิบปี ไม่มีท้อแท้ มีแต่ประชาชนอยู่ทุก
ลมหายใจเข้าออกก็ว่าได้
พระปฐมบรมราชโองการ เราจักครองแผ่นดิน
โดยธรรม เพือ่ ประโยชน์สขุ แห่งมหาชนชาวสยาม
ในหลวงทรงท�าตัวเป็นแบบอย่างประชาธิปไตย
ที่กินได้ ตรงตามสัญญาประชาคมแต่ต้นโดยตลอด
พระองค์ทรงปฏิบัติราชการหนักที่สุด ไม่มีวัน
หยุด รับภาระดูแล แก้ปัญหาทุกข์สุขทั้งแผ่นดิน
นับเป็นงานการเมืองในหน้าที่พลเมืองทุกคน
ร่วมด้วยช่วยกันท�าให้เข้าเป้าหมายหนึ่งเดียวกัน
กับศาสนธรรมวิถีพุทธ ถือประโยชน์สุขแก่มหาชน
เป็นตัวตั้งหลักส�าคัญ พหุชนหิตายะ พหุชนสุขายะ
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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ศาสนากับการเมือง จึงเป็นเรื่องธรรมะคูส่ อง
ต้องไม่มีแยกขาดจากกันเลย
พระเจ้ า แผ่ น ดิ น จั ด เป็ น เสาหลั ก ศู น ย์ ร วม
ทางจิ ต วิญ ญาณของชนในชาติ ทั น ที ใ นหลวง
สิ้นพระชนม์ คนทั้งแผ่นดินต่างโศกาอาดูร สุดอาลัย
แสนอาวรณ์พระองค์ทรงลาลับนิรันดร
คนไม่น้อยต่างหลั่งน�้าตายิ่งกว่าสูญเสียบิดา
ตนเสียอีก ปรากฏการณ์มหาชนทั่วไทยร�่าไห้ส่ง
เสด็จสวรรคาลัย สะท้อนให้แจ้งประจักษ์คณ
ุ ธรรม
น�าจิตวิญญาณ ทรงพลังแผ่นดินยิ่งใหญ่ปานใด
ประเทศประชาธิปไตยขาเดียวแบบประธานาธิบดี จักไม่มีให้เห็นอิทธิพลจิตวิญญาณอันลึกซึ้ง
สูงส่งสุดแสนส�าคัญอย่างเมืองไทยก�าลังเกิดขึ้น
ขณะนี้ พ่อครูตั้งข้อสังเกตชัดเจน

รับ-ส่ง แท็กซี่-มอเตอร์ไซค์ฟรี ตัดผมฟรี สอนย้อม
ผ้าด�า จิตอาสาเก็บขยะ ท�างานฟรีจิปาถะ
หรือกับเศรษฐกิจพอเพียง ผู้คนพร้อมเพรียง
ขานรับไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันตามฐานะก�าลัง
ตั้งแต่พึ่งตนเองก่อน ปลูกทุกอย่างที่กินใช้ เหลือ
แบ่งปัน ค่อยขายถูก ๆ ได้ดีกว่าแพง
เพื่อแสดงน�้าใจจากคนจน เมื่อพอมีพอกินใช้
ต่างมีปัญญาศรัทธากล้าหาญตามรอยเท้าพ่อไปได้บ้าง
ด้วยส�านึกกตัญญูอยากท�าดีบชู าพ่อเป็นพิเศษ
ร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย เราจึงเห็นน�้าใจคนเล็ก
คนน้อยพากันกล้าแจก กล้าให้บริการฟรีนั่นโน่นนี่
ชวนชื่นอกชื่นใจ
ให้รซู้ ะบ้างว่า แบบคนจนนี่แหละ สามารถช่วย
คนจนไปถึงคนไม่จนด้วยยังได้เลย ไม่ต้องถามว่า
คนจนมีสิทธิ์ไหมครับ ?...
ยิ่งกล้าจน ใจถึง จึงกล้าให้เต็มที่ กระทั่งยอม
ขาดทุนค่าแรงตัวเองไปเลย เช่น คิดค่าตัวแค่ครึ่ง
เดียว หรือฟรีค่าแรงไปหมด เท่ากับได้ขาดทุนเม็ด
เงิน แต่ให้ก�าไรคนซื้อกินใช้
เข้าหลักขาดทุนของเรา เป็นก�าไรของเรา ดัง
ในหลวงชี้ทางสว่างอย่างที่พระองค์ท�าส�าเร็จผล
ยิ่งใหญ่จนแจ้งประจักษ์ทั่วไทย
ปรากฏการณ์กระแสธารน�า้ ใจเอื้ออาทรทั่วไทย
หลั่งไหลไม่ขาดสาย ส่งเสด็จสวรรคาลัย พิสจู น์ชดั
เมืองไทยวันนี้ดีขึ้นจนคาดไม่ถึง จะมาไกลเพียงนี้ได้
แรงจู ง ใจส� า คั ญ มาจากหั ว ใจเดี ย วกั น ต่ า ง
หมายท�าดีเพื่อพ่อเป็นพิเศษ
ในที ่สุ ด คนเราต้ อ งแพ้ ค วามดี อ ยู ่ ว ัน ยั ง ค� ่า
ธรรมะต้ อ งชนะอธรรมแน่ น อน ลบล้ า งค� า สบ
ประมาท ท�าดีได้ดีมีที่ไหน ท�าชั่วได้ดีมีถมไป ไม่ใช่
แล้วน้อง ลองมาท่องคาถาใหม่
ท� า ดี แ ล้ ว ไม่ ไ ด้ ดี เพราะท� า ดี ยั ง ไม่ ม ากพอ
ตะหาก มันต้องเอาอย่างพ่อครูแนะ ตั้งหน้าตั้งตา
ท�าความดีไปเถอะ จนคนตาบอดก็เห็นได้นั่นแหละ
ตกลงกระแสท�าดีเพื่อพ่อพุ่งสูงด้วยแรงจูงใจ
สูญเสียพ่อก็อย่าเสียสูญเปล่า เดี๋ยวเสียชาติเกิดทัน
รัชกาลที่ ๙ โดยได้รบั มรดกจากพระองค์เลยได้ไง...
แม้กระนั้น จะท�าดีให้พร้อมสรรพ อย่ามอง

จากหนึ่งถึงเกิดล้าน

ใคร ๆ ยากจะปฏิเสธว่า เมืองไทยวันนี้อยู่มาได้
เพราะมีในหลวง พร้อมเป็นห่วงว่าสิ้นในหลวงแล้ว
เราจะอยูเ่ ย็นเป็นสุขต่อได้ขนาดไหน ยังไงดี รึเปล่า...
สิ่งที่หวาดหวั่นก็พลันเกิดขึ้นจนคาดไม่ถงึ และ
แม้จะสูญเสียอย่างใหญ่หลวง เมื่อความตายเป็น
ของจริง หนีไม่พ้น
ลูกพ่อทุกคน ต่างเกิดอารมณ์สุดแสนซาบซึ้ง
ถึง พระบารมี ม ากล้ น ร� า พั น พร้ อ มรู ้ สึ ก ส� า นึ ก ดี
มีน�้าใจกตัญญู รู้รักสามัคคีกันขึ้นมาอย่างทั่วถึง
กว้างขวางขนานใหญ่ทั้งแผ่นดิน
แทบทุกคนตระหนักชัดเจน ต้องท�าความดีตาม
พ่อสอนต่าง ๆ นานา ใคร ๆ ล้วนพูดเป็นเสียงเดียวกัน
หมด เพื่อความอยูร่ อดปลอดภัยยั่งยืนถ้วนหน้าต่อไป
พ่อน�าเรามาถูกทางแล้ว ลูกพ่อพึงเดินหน้า
ต่อตามทางถูกของในหลวงนั่นแหละ
นี่คือมรดกมหาศาลยิ่งใหญ่ อันพ่อก่อกองไว้
ให้ลูก ๆ มีศรัทธาปัญญาแก่กล้า สามารถน้อมน�า
ลงมือท�าตามอย่างได้มากน้อยเท่าใด ก็เท่ากับ
รับมรดกแบ่งเอาไปประมาณนั้น
จึงเห็นภาพสังคมเมือง แข็งขันจัดตั้งโรงบุญ
โรงทานน้อยใหญ่ บริการข้าวน�า้ ของใช้เสื้อผ้าแจก
จ่ายประชาชนผู้มาแสดงความอาลัย มีบริการรถ
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ข้ามก�าจัดความเลวในตัวให้เมามัวโลภโกรธหลง
กินดื่มติดเสพอบายมุข สุขตอแหลโดนต้มสุก ให้ลด
น้อยถอยห่างบางเบา เพื่อเข้าถึงเศรษฐกิจพอเพียง
เพียงพอประมาณด้วยคนบ้าง แทนที่จะเป็นเหยื่อ
ลัทธิบริโภคนิยมจมนรกฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมผลาญพร่า
เหมือนเป็นทาสปล่อยไม่ไป
มันขายขี้หน้า ถ้ายังเป็นขี้ข้าตัวเองเกินการ
ขืนเสียเวลากับค่านิยมงมโง่รอบทิศ แล้วแต่กระแส
พัดพาไป ช่างไม่ผิดขี้หมาลอยตามน�้า
คงต้องถาม เราเป็นคนไทยในรัชกาลที่ ๙ แล้ว
ไม่เอาอ่าวเศรษฐกิจพอเพียงให้เพียงพอ ก็ตกยุค
ซ�า้ อดรับมรดกพ่อ อันแพงค่ามหาศาล หาซื้อทีไ่ หน
ไม่มีขายเด็ดขาด
ตลอด ๗๐ ปีที่ทรงครองราชย์ พระองค์ทรง
งานชี้ทางสว่าง ทั้งสั่งสมภูมิปัญญาประสบการณ์
แก้ ป ั ญ หา น� า พาประชาชนพึ ่ง ตนเป็ น จนพอมี
ได้กินใช้กระทั่งเหลือเผื่อแผ่มากน�้าใจ
มรดกตกทอดดังกล่าว ก่อร่างสร้างตัวขึ้นจาก
พระราชาสู่หมู่เหล่านับแสนนับล้าน
นี่เป็นตัวบ่งชี้ ใครอยูใ่ นสายเลือดทายาทสามารถ
สืบทอดงานรับใช้ปวงประชาต่อได้ขนาดไหนบ้าง
จากงานส่งเสด็จฯ นี้เป็นต้นไป ลูกผู้บอกรัก
ในหลวงใช่แค่ลมปาก ต่างขวนขวายเป็นผู้กล้าให้
ได้ขอท�าดีเพื่อพ่อด้วยคน
ปรากฏการณ์กระแสธารน�้าใจหลั่งไหลจาก
หัวใจหมู่ชนคนส�านึกดี อยากกตัญญูบูชาพระคุณ
ในหลวงผ่านการให้ข้าวน�า้ ของจ�าเป็นกินใช้แก่
ประชาชนเหลือล้นไม่ขาดสาย ยิ่งกระจายตัวทั่ว
แผ่นดิน นับว่าน่าอัศจรรย์นัก ไม่เคยเกิดมาก่อน

รู้รักสามัคคี มีปาฏิหาริย์

ในบ้านลูกทุกคนต่างรักพ่อตามอัธยาศัย พ่อของ
ใครย่อมยิ่งใหญ่ส�าหรับลูก ๆ ของพ่อเอง ไม่แปลก
เที ย บกั บ ในหลวง พ่ อ ปวงชนแห่ ง แผ่ น ดิ น
เหมือนอยูห่ างไกล จะได้ใกล้ชดิ ผ่านพบแค่เห็นหน้า
ค่าตายังยากเหลือเกิน
แม้ ก ระนั ้น พระองค์ ก ลั บ ทรงอยู ่ ใ นดวงใจ
ประชาชนทุกหมูเ่ หล่าราษฎรต่างเทิดทูนบูชาเหนือ

เศียรเกล้า หลาย ๆ คนรูส้ กึ รักใคร่คล้ายจะมากกว่า
พ่อตัวเองซะอีก
โดยจริง พ่อของคนทัง้ แผ่นดิน ย่อมยิง่ ใหญ่กว่า
พ่อในบ้านไหน ๆ ไม่รู้กี่ร้อยพันเท่า โอกาสแสดงออก
ให้ปรากฏแก่สาธารณชน ใช่จะเกิดขึ้นบ่อย ๆ ได้ง่าย
นอกจากจัดฉลอง ๕ ธันวาฯเป็นประจ�าทุกปี
ชาวอโศกตั้งโรงบุญถวายเพื่อพระราชกุศลเป็นปกติ
งานพิเศษส่งเสด็จสวรรคาลัยช่วงนี้ จึงส�าคัญ
เหลือหลาย มีความหมายยิ่งยวด อนาคตบ้านเมือง
หลังสูญสิ้นเสาหลักพระประมุข ประเทศจะเป็น
เช่นไรต่อ...
ในหลวงทรงแบกภาระแผ่นดิน หนักแสนสาหัส
เท่าไหร่ แค่เป็นพ่อบ้านเดียวยังชวนปวดเศียรถึง
ไหน ๆ แล้ว นีพ่ ระองค์ทุ่มโถมมาตั้ง ๗๐ ปี ใครได้
ช่วยแบ่งเบาพ่อบ้างไหมยังไงรึเปล่า คราวนี้ตอ้ งคิด
แล้ว เหล่าลูกทัง้ หลายโตใหญ่กันมา ได้เวลาต้องคิด
หนักซักที เพื่อท�าหน้าที่ลูกกตัญญูพ่อของแผ่นดิน
ช่ ว งส่ ง เสด็ จ แสดงอาลั ย ช่ า งวิเ ศษเหลื อ
ล้น ผู้คนมีเวลามาแสดงน�้าใจหลังเสียน�้าตานอง
แผ่นดิน ปกติเห็นยากจนเวลากันทั้งนั้น ไม่มีเวลา
ให้กับงานบุญพิเศษเช่นนี้ง่าย ๆ
เฉพาะอย่างยิ่ง สื่อทีวี ไม่ต้องมีบันเทิง งด
ละครน� ้า เน่ า ไปยาว สื ่อ สารได้ ท� า บุ ญ ประเทศ
มหาศาล ประชาชนหูตาสว่างทั่วถึง รู้ซึ้งในหลวง
ทรงห่ ว งราษฎรไม่ มี พ ออยู ่ พ อกิ น ทุ ก ถิ ่น ป่ า เขา
บุกป่าฝ่าดงขึ้นภูทลุ กั ทุเล ลุยหมดไม่มเี กี่ยง ไม่เคย
พบเห็นพระเจ้าแผ่นดินไหนอดตาหลับขับตานอน
สู ้ ท นสาหั ส อะไรขนาดนี ้ เป็ น ถึ ง พระเจ้ า อยู ่ หั ว
แทนที่จะแสนสบายในรั้ววัง เปล่า ใครรู้เข้าคง
หายอยากที่จะเป็นเจ้าแผ่นดินไปเลย ว่ามั้ย
เรื่องราวของพระองค์ ยิ่งเปิดเผยเล่าสู่ฟังนั่น
โน่นนี่ ที่ไม่เคยได้ยินรู้เห็น เรายิ่งซาบซึ้งตรึงตรา
ยิ่งเพิ่มพูนศรัทธารักบูชาฝ่าพระบาทเป็นหมื่นเท่า
ทวีคูณ สมแล้วกับบรรดาประชาผู้ภักดี ปรารถนา
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป สาธุ !
จากนีไ้ ป ประชาชนยิง่ ซับซาบซึง้ น�า้ ใจในหลวง
ปานใด ยิ่งศรัทธากล้าเดินตามรอยเท้าพ่อของ
แผ่นดิน ประเทศก้าวไกลเกินคาดถึง
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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พวกเรามีความรู้สึกโศกเศร้า
ก็ให้น�้าตาไหลออกมา
ตามธรรมชาติ
ไม่ต้องไปฝืนความรู้สึก
แต่หลังจากนี้ต่อไป
ต้องมีความเข้มแข็ง
แสดงความจงรักภักดี
ต่อพระองค์อย่างต่อเนื่อง
ด้วยการมีปณิธาน
สานต่อมรดก
ที่พระองค์ได้มอบให้
แก่คนไทยทุกคน

ภาพโดย ดินหิน รักพงษ์อโศก

มหาบุรุษของโลก

• Facebook : Thanong Fanclub
ในช่วงปลายรัชกาลที่ 9 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชได้ครองราชย์ครบ 5 รอบในปีพ.ศ.
2549 มีค�าถามเกิดขึ้นต่อเนื่องมาตลอดว่า ถ้า
หากสิ้นพระองค์ไปแล้ว สยามประเทศจะด�ารงอยู่
ต่อไปอย่างไร เพราะว่าพระองค์เป็นศูนย์รวมของ
จิตใจของชาวไทยที่ยกย่องและเทิดทูนพระองค์
เหนือสิ่งอืน่ ใด สยามประเทศมีความมั่นคงเป็น
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ปึกแผ่นมากยิ่งขึ้น จากการที่พระองค์ทรงหมั่น
ท�าความเพียรด้วยความไม่รสู้ กึ เหน็ดเหนือ่ ยตลอด
รัชกาลเพื่อ
1. สร้างสถาบันกษัตริย์ให้เข้มแข็งขึ้นมาใหม่
2. ดูแลปกป้องพระพุทธศาสนา และ
3. วางรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่
สังคมชนบทของไทย
ถ้าหากว่าสิ้นพระองค์ไปแล้ว สยามประเทศคง

อยู่ได้อย่างไร คนไทยที่แตกแยกกันอยู่แล้วในช่วง
ปลายรัชกาลผ่านการปฏิวัตสิ ี (color revolution)ที่
ฝรั่งส่งเข้ามาให้คนไทยเสพ โดยที่คนไทยบางส่วนมี
การแก่งแย่งอ�านาจกันเอง หลอกคนไทยกันเองให้
ฆ่ากันตาย ยิ่งจะไม่แตกแยกกันหนักข้อขึ้นหรือ?
มีการคาดคะเนกันไปทั่วว่าสยามประเทศจะล่ม
สลาย หรือประสบกับวิกฤติการทางด้านการเมือง
อย่างรุนแรง เนื่องจากไม่มีพระองค์ที่เป็นเสาหลัก
ที่ค�้าจุนประเทศอีกต่อไป
แต่ ก ารเสด็ จ สู ่ ส วรรคาลั ย ของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชกลับสร้าง
ปรากฏการณ์มหัศจรรย์ที่เหนือความคาดหมาย
ของทุกคน แม้ว่าจะมีความรู้สึกโศกเศร้า ร้องไห้
น�้ า ตาไหลแล้ ว ไหลอี ก จากการที ่ต ้ อ งสู ญ เสี ย
พ่อหลวงไปอย่างไม่มวี ันกลับ แต่คนไทยทั้งประเทศ
กลับมาแสดงออกถึงความสามัคคีดว้ ยพลังศรัทธา
ที ่ล ้ น เหลื อ ลื ม ความแตกแยกทุ ก อย่ า ง ทุ ก คน
ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อแสดงออกถึงความจงรัก
ภั ก ดี ใ นการไว้ อ าลั ย ของการจากไปอย่ า งไม่ มี
วันกลับของพระองค์ ท�าให้ได้เห็นภาพที่ชัดเจนว่า
พระองค์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยแม้ตอนที่
ทรงมีพระชนม์อยู่ หรือตอนที่เสด็จสวรรคตแล้ว
ชาวต่างชาติทัว่ โลกต่างมองดูปรากฏการณ์
ของพลังศรัทธาที่คนไทยมีต่อในหลวงด้วยความ
พิศวง พระองค์ไม่เป็นเพียงพระมหากษัตริย์ของ
คนไทย แต่เป็นมหาบุรุษของโลกที่ทรงด้วยบารมี
ในตอนที ่ส มเด็ จ พระนางเจ้ า พระบรม
ราชินีนาถเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาเมื่อหลายสิบปี
แล้ว พระองค์ทรงเปิดโอกาสให้คนไทยที่นิวยอร์ค
ได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิด มีสุภาพสตรีคนหนึ่งแสดง
ความกล้าหาญด้วยการตั้งค�าถามที่คนไทยทั่วไป
ไม่กล้าพูดกันอย่างเปิดเผย โดยสุภาพสตรีคนนี้
ถามสมเด็จพระราชินีว่า เมืองไทยโชคดีที่อยู่มาได้
ทุกวันนี้ เพราะว่ามีบุญบารมีของพระองค์ทั้งสอง
คอยดูแลและค�้าจุน แต่ตอ่ ไปถ้าหากว่าไม่มพี ระองค์
ทั้งสองแล้ว ประเทศไทยจะด�ารงอยู่ได้อย่างไร
สมเด็จพระราชินีทรงแย้มสรวล และตอบ

ค�าถามนี้อย่างตรงไปตรงมาว่าประเทศไทยจะอยู่
ต่อไปได้ไม่ใช่เพราะว่าพระองค์ท้งั สอง แต่จะอยู่
ได้เพราะคนไทยที่ตอ้ งรูจ้ กั รักสามัคคีกนั มีความ
เข้มแข็งในการดูแลกันเอง
สมเด็จพระราชินตี รัสได้ถกู ต้องที่สดุ พระองค์
ทั้งสองเปรียบเหมือนเป็นพ่อและแม่ที่คอยดูแล
ทุกข์สุขของลูก ๆ หลาน ๆ ทีเ่ ป็นคนไทยทุกคน คน
ไทยทุ ก คนที ่ร ่ ว มเป็ น เจ้ า ของประเทศต้ อ งรู ้ จั ก
ดูแลและรักษาประเทศ ใครคนใดคนหนึ่งจะดูแล
ทั้งประเทศไม่ได้ ทุกคนต้องสามัคคีและร่วมแรง
ร่วมใจกันการการปกป้องประเทศไทยให้ด�ารงอยู่
ต่อไปได้ด้วยความมั่นคงและเจริญรุ่งเรือง
ความจริงแล้ว พ่อหลวงยังไม่ไปไหน แม้ว่าจะ
เสด็จสวรรคตแล้ว เพราะว่าพระองค์ยังคงอยู่ใน
จิตใจของคนไทยทุกคน ขอเพียงเราดูจติ และระลึก
ถึงพระองค์ พระองค์ก็จะอยู่ในใจของเราตลอด
ไป พระองค์ เ พี ย งแค่ ไ ปพั ก ผ่ อ นหลั ง จากที ่ท รง
ตรากตร�าท�างานหนักมาตลอดรัชกาลที่ยาวนาน
ถึง 70 ปี คนเราหลังจากท�างานหนักแล้ว ต้องการ
พักผ่อนกันทุกคน พระองค์ก็เช่นกัน เราต้องให้
พระองค์พกั ผ่อนบ้าง แต่ท่สี า� คัญในขณะที่พระองค์
พักผ่อน เราต้องรูจ้ กั สานต่อหน้าที่ของการเป็นคน
ไทยด้วยการท�ากรรมดี หรือการสร้างบารมีเหมือน
กับที่พระองค์ได้ทรงกระท�าเป็นแบบอย่างให้คนไทย
ได้เห็นตลอดรัชสมัย
พวกเราที่ร้องไห้ หรือมีความรู้สึกโศกเศร้า
อย่ า งเหลื อ คณาจากการจากไปของพระองค์ ก็
ให้น�้าตาไหลออกมาตามธรรมชาติ ไม่ต้องไปฝืน
ความรู้สึก แต่หลังจากนี้ต่อไปต้องมีความเข้มแข็ง
และต้องแสดงความจงรักภักดีตอ่ พระองค์อย่างต่อ
เนื่องด้วยการมีปณิธานสานต่อมรดกที่พระองค์ได้
มอบให้แก่คนไทยทุกคน คือการท�าให้ประเทศไทย
เป็นสุวรรณภูมิหรือสวรรค์บนดินอีกครั้ง
thanong
23/10/2016
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ไร้เมตตา เรียกว่า
นิยมนัก มักกิน
โปรดสงสาร บ้างเถิด
ไล่ใจร้าย ยักษ์หนี

คนใจยักษ์
สัตว์ทั้งหลาย
เขาทุกข์ตาย
ใจดีแทน.

ใจดีหรือใจร้าย

(อยกูฏชาดา)

พระ พุทธองค์คราวเมื่อประทับอยู่ ณ

พระวิห ารเชตวัน ทรงได้ เ ล่ า ถึ ง พระมหาเมตตา
กรุณาของพระองค์ในชาติกาลก่อน ที่ทรงประพฤติ
ประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกทั้งหลายไว้
.........

ในอดีตกาล เมื่อพระเจ้าพรหมทัตครอง

ราชสมบัติ อยูใ่ นพระนครพาราณสี พระอัครมเหสี
ทรงตั้งพระครรภ์ ได้ประสูติโอรสพระองค์หนึ่ง
ครั ้น ทรงเติ บ โตเจริ ญ วัย แล้ ว ทรงศึ ก ษาเรี ย นรู ้
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ศิลปศาสตร์ทัง้ ปวงได้อย่างแตกฉาน ทรงเพียบพร้อมทั้งพระปัญญาและความกล้าหาญ
ต่อมาพระเจ้าพรหมทัตเสด็จสวรรคต พระโอรสจึงได้ด�ารงอยู่ในราชสมบัติ ทรงครองราชย์
โดยธรรม เป็นพระราชาผู้ทรงมีพระมหาเมตตา
กรุณายิ่งนัก
ก็ในสมัยนั้นเอง ประชาชนทั้งหลายส่วนมาก
เป็นผูเ้ ชื่อถือเทวดา(คือผูใ้ จดีมศี ลี )เป็นมงคล แต่
ทว่ากลับหลงผิดพากันกระท�าผิดศีล นิยมฆ่าสัตว์
ตัดชีวิต เช่น แพะ แกะ ไก่ หมู ฯลฯ เพื่อน�ามา

กระท�าพลีกรรม(บวงสรวง)แก่เทวดาทั้งหลาย
สัตว์จ�านวนมากจึงต้องได้รับทุกข์เจ็บปวดทรมาน
ถูกเบียดเบียนท�าร้ายทุกๆ วัน
เมื่อพระราชาองค์ใหม่ทรงทราบเหตุดังนี้แล้ว
ด้ ว ยน� ้า พระทั ย ที ่ป ระกอบด้ ว ยพระมหาเมตตา
กรุณา ทั้งแก่ประชาชนที่หลงผิดและแก่สรรพสัตว์
ทั้งหลาย จึงรับสั่งให้เที่ยวตีกลองป่าวประกาศทั่ว
แว่นแคว้น
“จงงดเว้น จงเลิกขาด ไม่ควรฆ่าสัตว์มชี วี ติ
ทั้งปวง”
ผู ้ ค นทั ้ง หมดจึ ง กระท� า ตามพระราชบั ญ ชา
ไม่ใช้เครื่องเซ่นไหว้บวงสรวงด้วยสัตว์ทั้งหลาย
เหตุการณ์เป็นไปเช่นนี้ ท�าให้บรรดายักษ์(คือ
ผู้ใจร้ายไร้ศีล)ที่เคยได้กินเนื้อสัตว์เป็นเครื่อง
บูชานัน้ ต่างพากันไม่ได้เนือ้ สัตว์เป็นของเซ่นไหว้
จึงโกรธแค้นชิงชังพระราชายิ่งนัก ได้ไปรวมตัว
กันที่หมิ วันตประเทศ(ภูเขาหิมาลัย) ปรึกษาตกลง
กันแก้ปัญหานี้ โดยจะส่งยักษ์ตนหนึ่งที่หยาบช้า
ดุร้ายยิ่ง ให้ไปฆ่าพระราชาทิ้งเสีย
ยักษ์ดุร้ายตนนั้นจึงถือกระบองเหล็กอันใหญ่
เท่ า ช่ อ ฟ้ า มาปรากฏกายอยู ่ ที ่เ หนื อ พระแท่ น
บรรทมของพระราชา ในระหว่ า งมั ช ฌิ ม ยาม
(เวลา ๒๒.๐๐ น.ถึง ๐๒.๐๐ น.)แห่งราตรี หมายจะ
ประหารพระราชาสิ้นพระชนม์(ตาย)
ขณะนั้นเอง ที่ประทับของท้าวสักกะจอมเทพ
(คือหัวหน้าใหญ่ของผู้ใจดีมีศีล) ก็แสดงอาการ
ร้อนดั่งไฟลนอยู่ จึงตรวจดูสาเหตุทันที เมื่อทรง
ทราบเหตุน้นั แล้ว จึงทรงถือสายฟ้า(แสงสว่างแห่ง
ความดี)เป็นอาวุธ เสด็จไปประทับอยู่เหนือศีรษะ
ยักษ์ ในทันใดนั้นยักษ์เห็นแล้วก็ตกใจกลัว
ฝ่ า ยพระราชาทรงรู ้ สึ ก พระองค์ ก็ ตื ่น จาก
บรรทมเช่ น กัน ครั ้น มองเห็ น ยั ก ษ์ ยื น อยู ่ เ หนื อ
ที่บรรทมของพระองค์ ก็มิได้ทรงมีพระอาการ
หวั่นไหวสะดุ้งกลัวแต่อย่างใด ได้ตรัสถามยักษ์
“ท่านคือผู้ใดกัน มายืนถือกระบองเหล็กอัน
ใหญ่โตเช่นนี้ เพื่อจะคุ้มครองเรา หรือเพื่อจะฆ่า
เรากันแน่”

“เราเป็ น ทู ต ของพวกยั ก ษ์ ถู ก พวกยั ก ษ์
ส่งมาที่นี้ เพื่อจะปลงพระชนม์ของพระองค์ แต่
ท้าวสักกเทวราชได้เสด็จมาอยู่บนหัวเรานี้ คอย
คุ ้ ม ครองพระองค์ อ ยู ่ ท� า ให้ เ รามิ อ าจที ่จ ะทุ บ
พระเศียรของพระองค์ให้แตกกระจายได้”
พระราชาทรงสดั บ เช่ น นั ้น ยิ ่ง แกล้ ว กล้ า
อาจหาญตรัสว่า
“เพราะเราเป็นผู้ประพฤติดีมีศีล เมตตา
กรุณาในสัตว์ทั้งหลาย ท้าวสักกะจอมเทพย่อม
ทรงคุ้มครองรักษาเราแน่ มิฉะนั้นแล้วพวกยักษ์
และปีศาจ ก็คงคุกคามเหล่าสัตว์ทั้งปวงตายหมด
เราจึงมิได้กลัวเกรงอันใดต่อเจ้าเลย
แม้พวกยักษ์ดุร้ายน่าเกลีย ด และพวกปีศาจ
น่าสะพรึงกลัว จะโหยหวนคร�่าครวญกันไปก็ตาม
เถิด กิริยาที่มาหลอกหลอนให้น่ากลัวต่างๆนัน้
มี อ ยู ่ เ ป็ น อั น มาก แต่ เ ราก็ ไ ม่ ก ลั ว เลยแม้ สั ก นิ ด
พวกเจ้าทัง้ หมดไม่สามารถจะสูร้ บกับเราได้เด็ดขาด
รังแต่จะพินาศไปหมดสิ้น”
พระราชาตรัสถ้อยค�าอย่างฮึกเหิมในธรรม
ข่มยักษ์ดุร้ายตนนั้นไว้ได้ ท้าวสักกะจอมเทพจึง
ทรงขับไล่ยักษ์ให้หนีไป แล้วตรัสกับพระราชา
“ดูก่อนมหาราช พระองค์อย่าได้หวั่นวิตก
สิ่งใดๆ เลย นับตั้งแต่บัดนี้ไป การคุ้มครอง
พระองค์ซึ่งเป็นพระราชาผู้ทรงธรรม จะเป็น
หน้าที่ของเราจอมเทพตลอดไป”
ทรงประกาศตนเป็นผู้คุ้มครองรักษาแล้ว ก็
เสด็จกลับคืนสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ของพระองค์
ตามเดิม
.........
พระพุทธองค์ทรงเล่าเรื่องราวในอดีตจบแล้ว
ก็ตรัสว่า
ท้าวสักกะจอมเทพในครัง้ นัน้ ได้มาเป็นพระ
อนุรุทระในบัดนี้ ส่วนพระราชาผู้ทรงพระมหา
เมตตากรุณานั้น ได้มาเป็นเราตถาคต
(พระไตรปิฎกเล่ม ๒๗ ข้อ ๖๘๖, อรรถกถาแปลเล่ม ๕๘ หน้า ๖๘๘)
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• โลกมนุษย์ เอาแต่โวยวาย สุขทุกข์เต้นเร่า
โลกโพธิสัตว์ เรียนรู้ หาทางแก้ไข
ใช้สติมากกว่าอารมณ์ !

สมัครหรือยัง...โรงเรียนโพธิสัตว์ ?
มีแอปเปิ้ลอยู่ ๓ ใบ ที่เปลี่ยน

ใบแรก ที่อดัมกับอี๊ฟเจอ...
ใบที่ ๒ เซอร์ไอแซค นิวตัน เจอ
และใบที่ ๓ ของสตีฟ จ็อบบ์ !
แต่ถ้าเป็นโรงเรียน คุณรู้จักแค่ไหน โรงเรียน
โพธิสัตว์ ?
ต้องสมัครเองหรือไม่ ?
เสียค่าเทอมเท่าไหร่ ?
อยู่แห่งหนต�าบลใด ?
ใครไม่ร.ู้ ..ชีวติ รังแต่จะหมองหม่น...มืดมัว !
โลกมนุษย์มิใช่มีใบนี้ใบเดียว แต่มีมากมาย
มหาศาล เพียงแต่เรายังหาไม่เจอ !
พระไตรปิฎกยืนยัน เป็นเช่นนั้น
แต่ไม่ว่าโลกใบไหน วงจรมนุษย์ก็เป็นปกติ
ธรรมดา มี เกิด-แก่-เจ็บ-ตาย
มีหัวโขน ก�าหนดบทบาทหน้าที่
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แต่ละหัวโขน เขาก็มีกิจกรรมของเขา
สายธารแห่ ง กิ จ กรรมจึ ง อุ ป โลกน์ ขึ้ น เป็ น
“ละคร”
โลกนี้คือละครโรงใหญ่... ใหญ่มั่กๆ !
เกิดมาแล้วต้องตายทุกคน นั่นคือธรรมชาติ
แต่เกิดมาท�าไม เกิดมาแล้วจะท�าอะไร ?
คนตอบได้ ต้องรู้จักถอดรหัสชีวิต
เอาแต่โวยวาย เอาแต่สนุกสนาน ย่อมคิด
ไม่ออก
ไข่-ตัวหนอน-ดักแด้-ผีเสื้อ คือขั้นตอนการ
เจริญเติบโตของผีเสื้อ
มนุษย์เป็นผีเสื้อชนิดหนึ่งหรือไม่ ที่ยังจะ
ต้องเติบโต ก้าวหน้า แข็งแกร่ง ฉลาดลึกล�้า ?
การแตกตัว ขยับขยายแต่ละช่วง เป็นความ
เจ็บปวด แต่คือความเจริญของชีวิต
“โลกลุกเป็นไฟ มัวสนุกเริงร่า ไยไม่รู้จักหา

แสงสว่าง ?”
หลาย ๆ ชีวิต แปลงกายเป็นแมงเม่า บินเล่น
กองไฟอย่างคึกคะนอง... จบลงที่ตายทั้งเป็น !
กิจกรรมทั้งหลาย เป็นตัวกระตุ้นให้มนุษย์
เรียนรู้
แต่เมื่อตั้งจิตผิด ย่อมไม่บรรลุเป้าหมาย
หลวงพ่อสอนผัวขี้เหล้าให้ส�านึก วันๆ กินแต่
เหล้า ตบตีลูกเมีย
ท่านชี้ไปที่ร่องสวน ที่ลูกครอกด�าผุดด�าว่าย
“ดูซิ แม่ปลาช่อน มันเป็นสัตว์เดรัจฉานแท้ ๆ
ก็ยังรักลูก...”
หลายวันผ่านไป ผัวขี้เหล้า เจอหลวงพ่อ ก้ม
ลงกราบ ขอบคุณที่ชี้แนะ
“ลูกครอกอร่อยมากครับ...!”
อนุสติมีมากมาย เขามีให้เรียนรู้ มิใช่กิน !
“ลุ่มหลง มัวเมา” มีเกิดได้ในทุกสถานะ ทุก
ชนชั้น จะเป็นนักการเมือง จะเป็นนักบริหาร หรือ
กระยาจกเข็ญใจ
ทุกคนต้องต่อสู้ ต้องเอาชนะอ�านาจใฝ่ต�่า
เอาชนะบทเรียนเป็นสิบ เป็นร้อย เป็นพัน เป็น
หมื่นบทเรียน !
เจ็บทุกครั้ง แต่เราจะเข้มแข็ง
ยากก็จริง แต่สู้ด้วยความมุ่งมั่น เอาจริงเอาจัง
ของเราไม่ได้
โลกของพระโพธิ สั ต ว์ เป็ น โลกแห่ ง การ
บ�าเพ็ญ เรียนรู้
นรกหรือสวรรค์ ต้องเรียนรู้
สุขหรือทุกข์ ต้องเรียนรู้
เพราะเหตุนี้อย่าแปลกใจ ถ้าท่านจะไปเกิด
เป็นเดรัจฉาน !
แต่สิ่งหนึ่งที่ท่านไม่เปลี่ยนแปลง คือ “การ
เรียนรู”้ “การสรุปบทเรียน” “การถอดรหัสชีวติ ”
หน้าที่ของโพธิสัตว์ ต้องสั่งสมบารมี
จะผจญวิบ ากร้ า ยแรงแค่ ไ หน ท่ า นต้ อ ง
ปรับเปลี่ยน แปลงสาร หลอมสกัด
ท�าวิบากให้เป็นบารมีให้ส�าเร็จ
อาจจะพ่ายแพ้ในระยะแรก ด้วยอ่อนหัดใน

ประสบการณ์ อ่อนหัดในการท�าจิตให้แยบคาย !
นี่ไง ที่เขาว่า “อุปสรรคสร้างปัญญา !”
“ปัญหามีไว้แก้ !” “มารไม่มี บารมีไม่เกิด !”
“ความทุกข์ท่ที านทน จะหลอมคนให้ทนทาน”
นักเรียนโพธิสัตว์เท่านั้นที่จะซาบซึ้ง...
มนุษย์เป็นอันมาก เมื่อจุติบนโลกทั้งหลาย
เขาต่างลืมหน้าที่ ลืมเป้าหมาย ลืมหน่วยกิตที่
ลงเอาไว้
กลับหลงไขว่คว้า แสวงหาความสุข
แสวงหาลาภยศสรรเสริญ
แสวงหาเบญจกามคุณทั้งหลาย
สักวันหนึ่ง พอนึกได้มักจะสายเสียแล้ว ไม่
เป็นไร ขอแก้ตัวครั้งต่อไป ๆๆๆ
จุติทีไรก็ผัดผ่อนตัวเองทุกที ๆๆๆ
การส�านึกตัวเร็ว ย่อมเจ็บตัวน้อย
ส�านึกช้าก็เจ็บตัวมากขึ้นเป็นธรรมดา
นี่ไง นิกายมหายาน ท่านถึงใจดี มีเมตตา บอก
ว่า ทุกคนคือโพธิสัตว์ !
เมื่อมหายานบัญญัติไว้เช่นนี้ มนุษย์ทุกคน
ก็ จ ะเป็ น นั ก เรี ย นของโรงเรี ย นโพธิ สั ต ว์ ไ ปโดย
ปริยาย !...น่าดีใจหรือเสียใจ ?
ท่านผู้รู้ได้แต่งนิทานแมลงสาบไว้ว่า “ในร้าน
อาหาร ลูกค้าตกใจเมื่อเห็นแมลงสาบ
แมลงสาบบินไปโต๊ะใคร ลูกค้าก็ร้องตะโกน
ตกใจกันหมด
เหตุการณ์เริ่มวุ่นวาย หนวกหู
บ๋ อ ยคนเก่ ง รี บ เข้ า มาแก้ ป ั ญ หา จั บ ตั ว
แมลงสาบออกไป
อย่างไม่ตื่นเต้น อย่างไม่โวยวาย”
นิทานเรื่องนี้ตอ้ งการบอกว่า ปัญหาไม่ได้อยูท่ ่ี
แมลงสาบ แต่สา� คัญที่ “วิธกี ารจัดการ” กับปัญหา
ต่างหาก
โลกมนุษย์ เอาแต่โวยวาย สุขทุกข์เต้นเร่า
โลกโพธิสัตว์ เรียนรู้ หาทางแก้ไข ใช้สติ
มากกว่าอารมณ์ !
ขอโทษครับ เลขประจ�าตัวเท่าไหร่ครับ ?
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• ต่อจากฉบับที่ ๓๑๕

ฉบับที่แล้ว ๓๑๕ เราก�าลังพูดถึงนาย
ไชยบูลย์ (อดีตธัมมชโย) เจ้าส�านักจานบิน“ธรรม
กรวย” (อันว่า“กรวย”ค�านี้ หมายถึง รูปทรง“กรวย” ที่
มัน มีปากบานออกไปไม่มีวนั จะสิ้นสุด การยาวยื่นบาน
ออกไป เพราะมันตรงกั บ “ความรู้และความจริง”ของ
ส�านักนี้นั่นเอง) เราอาศัยรูปลักษณ์ของ“กรวย”

และเป็น“กรวย”ทีม่ ีปากยืน่ ปากยาวออกไป
อย่างไม่ ส้ินไม่สุด แบบ“น็อนสต็อป”(nonstop)
ทิ้งค�าว่า “เวลากาละ”กันไปเลยทีเดียว
ส�านักจานบินนี้เขาพากันปฏิบัติธรรม
แบบก่อ“ภพ”สร้าง“ชาติ”ใส่จิตตนเอง ชนิด
ที่ เป็น“กรวย”ปากยื่นยาวออกไปอย่างไม่มี
ที่สน้ิ สุด นิรันดร เป็นสัสสตทิฏฐิไปเลย ไม่มี
ความจบ มีแต่ไป..ไป ..ไปตะพึด ไม่มีเวลา
จบ เขาพากันมี“ภพ”ไม่จบด้วย“เวลากาละ”
พุทธนั้นมีจุดหมาย“ดับภพ”จบ“ชาติ”
แต่ตลอดเวลาของส�านักจานบินนัน้ มี
แต่สร้าง“วิมานสวรรค์” หลอกให้คนติดยึด
ประพฤติปฏิบัติเพื่อได้ “สวรรค์”กันไม่ รู้จบ
และ“สวรรค์”นัน้ ที่แท้ก็เป็นแค่“ภพ”ที่
“จิตเกิด”(ชาติ )“วิมาน”ขึ้นในจิตใจ ตามที่เขา
ยัง“หลงผิด”กัน เขาจึงไม่มที างพ้น “อวิชชา”
“สวรรค์”แท้จริงก็คือ “ภพ” ซึ่งผู้ยังมี
“ภพ”อยู่ แม้ จะเป็น“สวรรค์ ”ก็ตาม ย่อ มมี
“นรก”เป็น“ธรรมะ ๒”คู่กนั อยูแ่ น่ “วิมาน”นั้ น
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แท้ๆแล้วก็คือ ภาวะที่มันแค่ลมๆแล้งๆ ซึง่
ประดาคน“สมมุ ติ ” กั น ขึ ้น ว่ า เป็น“สัจจะ”
(สมมุติสัจจะ ) แล้วก็ท�าความรู้สึกของตนให้
“เป็นจริง”ขึ้นตามนัน้ จน“รู้สึกว่าจริง” แล้ว
“จ�าได้” เรียก“อาการ”นี้ว่า“สัญญา”
และที่สา� คัญคือ ตอกย�้า“สัญญา”สั่งสม
ให้ตดิ ให้ยดึ ไว้ในใจ กระทั่ง“ติดยึด”ว่า“เที่ยง”
(สัญญายะ นิจจานิ ) “อาการ”นี้แลคือ“อุปาทาน”
ซึ่งถ้ายึดมั่นถือมั่นว่า เป็นจริงที่เที่ยง
แท้ เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ขาดไปจากตนไม่ได้
ต้องเป็นต้องมีอยูน่ ิรนั ดร ก็เป็น “กิเลสาสวะ”
อะไรก็ตาม ทีค่ นยึดว่ามีอยู่“นิรัน ดร”
สิ่งนั้นคือ“อนุสัย” แม้แต่“ความดีสุด-สูงสุดวิเศษสุด”ปานใดๆก็ตาม เช่น “พระเจ้า”(God)
“พระเจ้า”หรือ God นั้น คือ “จิตนิยาม”
หรือที่เรียกว่า“พระจิตวิญญาณ”นัน่ แหละ
และเป็น“พระจิ ต วิญญาณ”ที่พิ สูจน์ได้ใน
“คุณ วิเศษ”ของพุทธ “คุณวิเศษสูงสุดของ
พระเจ้า” คนปฏิบัติให้เกิดในตนได้ ซึ่งเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันกับ“พระเจ้า” ตั้งแต่ชวี ติ
ยังเป็นๆนี้ “จิตวิญญาณ”มี“คุณวิเศษ”ระดับ
“พรหม”คือพระเจ้าอันพิสูจน์ได้ และแสดง
พฤติกรรมจริงปรากฏให้โลกมนุษย์เห็นได้
เรื่องเหล่านี้ นายไชยบูลย์ซึ่งเป็น“นัก
อ่าน”ตัวยงได้อา่ นมามาก รู้มาก ก็“หลงตน”
ท�าตนเป็น“ศาสดาตัวเบิ้ม” หลอกมนุษยโลก
ดังที่เขาได้ท�านั้นแหละ ล้วนคือความไม่จริง

ซึ่ง“ศาสดาตัวเบิ้ม”ของส�านักจานบิน
( นายไชยบูลย์ ) ทีเ่ ขาใช้วาทกรรมเรียกตนเอง
เท่ สดุ ๆ ว่า “อาจารย์ ไม่ ใหญ่ ” จริตวาทะนี้ คอื
“เล่ห์ลนิ้ ” (tactics) อัน คายแยบแสบแสนของ
นาย“ไชยบูลย์”หรือสมี“ธัมมชโย” คนผู้นี้
มีชื่อแท้ฉายาจริงก็ยัง“หลอก”คนว่า เป็น“ผู้
เต็มไปด้วยความชนะ-ผู้ มชี ยั ชนะทางธรรม”
แต่แท้จริงเขาแพ้ หรือชนะกันแน่...?
“ความบริสุทธิ์เท่านั้น ที่จะชนะทุกสิ่ง
ทัง้ โลก ในที่สุด”
นายไชยบูลย์ หรือสมีธัมชโย บริสทุ ธิ์
จริง หรือเปล่า?
ซึง่ หลักฐานทั้งมวลในสิ่งที่เขาท�าและ
ค�าพูดทั้งหลายที่เขาใช้ ล้วนส่อแสดงให้เห็น
ถึงความตลบตะแลงตอแหลอยู่ในนั้นทั้งสิ้น
เช่น พูดไป-ท�าไป จะให้คนเข้าใจว่า
“เล่น” เหลาะๆแหละๆ เพ้อๆฝันๆ แต่ เอา
จริงเอาแท้นั้น ท�าคนหลงใหลงมงายจริงๆ
พูดก็อย่างหนึ่ง ท�าก็อย่างหนึ่ง
พูดเล่น พูดหลอก แต่เอา“เงิน”คน
จริงๆ เอาชนิดที่สนิทเนียนด้วยนะ คือ เงิน
นั้น เป็น“เงินที่ท�าทาน” เงินที่ให้แล้วให้เลย
แล้วเอาไปผลาญสารพัด เป็น“ของ
เล่นหลอกเด็ก”ทั้งนัน้ ..ใหญ่นะ ..สวยนะ
แต่ ใหญ่และสวยอย่างวิตถารผลาญพร่าวัตถุ
ทรัพย์สินเงินทองฉิบหายวายป่วงจริงๆ
คนไร้เดียงสา อวิชชาก็งมงาย หลงเชื่อ
ดังที่เป็นและเห็นอยู่ นี่คอื จ�านวนมวลคนไร้

เดียงสา ด้อยปัญญา พากันท�าให้เห็นอยูแ่ ท้
เขาพูดเหมือนฝันๆเพ้อๆ แต่ท�าจริง
มั น มี แ ท่ ง วั ต ถุ มี เ ลอะเทอะไปทั ่ว ทั ้ง ใน
ประเทศ นอกประเทศ ซึ่งใช้เงินมหาศาล
หลอกขู ด รี ด เงิ น คนมาได้ ก็ เ อามาผลาญ
สารพั ด สิ ่ง ออกแบบก่ อ สร้ า งพิ ลึ ก กึ ก กื อ
แปลกประหลาดขึ ้น มาในโลก-อวดใหญ่
อวดโต อวดสวยที่แสนเชย จะว่าเป็นศิลปะ
ก็แสนจะแข็งโด่ เส้นสายสีสันก็ตลกกว่างิ้ว
ผสมดิสโก้ฮิปปี้ ล้วนผลาญพร่า-ตั้งโรงเรียน
ฝันในฝัน-เป็นครูไม่ใหญ่-ตื่นขึ้นมาหาวหนึง่
ที-แล้วฝันเป็นตุเป็นตะ ..พูดไป..อีเดียต
พูดเชิง“เล่น”แต่เจตนาให้คนหลงเชื่อ
ว่า“จริง” สะกดจิตเอาด้วย หลอกด้วย ใช้
เล่ห์กลสารพัด คนโง่ โดยเฉพาะถูกสะกด
จิต ก็หลงใหล งมงาย เชื่อถือ เป็นทาสผู้
ปล่อยไม่ไป คนก็ช่างกระไร..โง่เง่าให้เขา
หลอกได้ เป็นตุเป็นตะ เป็นไปตามที่เขาใช้
จริตการวาทกรรม ซึ่งก็มีคน“โง่หนัก”อยู่
กลุ่มหนึ่ ง แต่ก็มากพอดู ทว่าถึงอย่างไรก็
ไม่ ใช่ คนไทยส่วนใหญ่ของประเทศเด็ดขาด
คนไทยที่มีวิญญาณไทยแท้ส่วนมาก
ไม่ ใช่คนโง่ที่จะให้นายไชยบูลย์หลอกได้แน่
นายไชยบูลย์ ใช้ “การสะกดจิต”(hypnosis
หรื อ meditation) ที่ เขาท� า ได้ ต รงตามวิ ธี ก าร
สะกดจิ ต..เป๊ะ ! เขาจึงมีผลได้มวลคนถูกสะกด
การหลับตาเพ่งเข้าไปสะกดจิตตนให้
จดจ่ออยู่ทจี่ ดุ หนึ่งจุดเดียว กดให้ แนบแน่น
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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แน่ ว แน่ อย่ า งสนิท คือ meditation นี ่
แหละ เป็นการสะกดจิต ทัง้ สะกดจิตตนเอง
เกิดพลังงานทางจิตมีประสิทธิภาพ และทั้ง
ให้คนอื่นสะกดจิ ต แล้วสั่งการให้ท�าตามได้
ง่ายดาย เป็นทาสผู้ไม่มีความคิดเป็นของ
ตนเอง ปฏิบัติตามนายสั่งทุกอย่าง
นายไชยบูลย์ท�าทั้งสองอย่าง เพื่อเอา
ประโยชน์ ได้อย่างมหาศาล ดังที่เห็นอยู่
เขาหลอกคน ตรงตามที่พระพุทธเจ้า
ตรัสทุกอย่าง เป็นต้นว่า หลอกในเรือ่ ง“ทาน”
เขาสามารถสะกดจิตสั่งการ ปลุก ระดม
ให้คนมา“ท�าทาน”เข้าไปๆๆ ให้ติด-ให้ยึด
มั่นถือมั่น-ให้หลง (โมหะ)ว่า ท�าทานแล้วได้
“ภพ-ชาติ”เป็นของจริง แล้วให้คนมา“ท�า
ทาน”กับตนเอง แล้วจะได้“สวรรค์”ทั้ง ๖ ชั้น
สวรรค์คอื “ภพ”อย่าลืมนะ! “ภพ”จริงๆ
คือ อาการของใจที่ยัง“มีอยู่”ในขณะปัจจุบนั
นี้ จึงจะเรียกว่า“จริง” เพราะมี ในปัจจุบัน
และสามารถยืนยันกับผู้อื่นร่วมสัมผัสรู้ด้วย
แต่“ภพในอนาคต”นัน้ ยังไม่เกิด ยัง
ไม่มี ..ใช่มั้ย? ยังเพ้อฝันอยู่เท่านั้น ยังไม่มี
ใครรู้ใครเห็นเลยว่า “อนาคต”ที่ว่านัน้ มัน
เป็นอย่างที่พูดหรือเปล่า? จะเป็นได้หรือ
เปล่า? หรือว่ามีแต่“โม้”เกินความจริง!!!
ย�า้ กันอีกทีนะว่า “ภพ”คือ อาการที่“ยัง
มีอยู่ ในใจ”ขณะนี้ เป็น“หทัยรูป” อยูท่ ่จี ติ คน
ส่วน“ชาติ”ก็คือ “อาการนั้นๆ” ที่ยัง“มี
44
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อยู่”ในใจ มีอยู่ ในขณะปัจจุบันนี้หลัดๆนี้
ขอเน้น..“ยังมีอยู”่ นะ! เป็น“ชีวติ รูป”ให้
เราสามารถกระทบสัมผัสเห็น“อาการ”ที่ยัง
มี “ อิ น ทรี ย ์ ”(พลังงานที่เคลื่อนให้ รู้อยู ่ ) นัน้ ๆใน
ปัจจุบันโทนโท่ โต้งๆอยู่ ยังไม่หายไป
แต่นายไชยบูลย์หลอกคนนั้นเอาทั้ง
สิ่งที่ เป็น“อดีต”ที่คนระลึกรูต้ ามไม่ ได้ (และนาย
ไชยบูลย์พูดนั้นจริงหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้ ) โดยเฉพาะ
เอา“อนาคต”มาหลอกทั้งนั้ น (อนาคตคือ ภาวะที่
ยังไม่ มีแน่ๆ กว่าอดีต กว่าปัจจุบัน ) ยังไม่มี อะไร
ปรากฏ ยังไม่มีโอกาสพิสจู น์ได้เลย แต่กว่า
จะพิสูจน์ได้ ต่างก็จะตายจากกันไปก่อนทั้ง
นัน้ เพราะที่เขาหลอกไว้ มันคืิอ ความเป็น
“อนาคต”ทั้งสิ้น ยังมาไม่ถึงทั้งนั้น แล้วใคร
จะไปเอาผิ ด เขาคนเดี ย วไม่ ไ ด้ น ะ ก็ ต ้ อ ง
เอาผิดตัวเองด้วย เพราะเขาก็บอกแล้วว่า
“วิมานในอนาคต” แต่คนแห่ไปเชื่อเขาเอง!
นายไชยบูลย์หลอกอย่างได้ผลว่า “ภพ
สวรรค์ในอนาคต” เป็นของจริงนะ!!! ทั้งๆที่
อนาคตคือ สิ่งที่ยังไม่มีจริงเลยสักอนาคต
และสิ่งที่นายไชยบูลย์หลอกนั้น เป็นสิ่งทีเ่ ขา
วาดปัน้ ขึ้นมาเองลมๆแล้งๆ แต่เขาเอากิเลส
คนเป็นตัวตั้ง แล้วพูดเพ้อพกปั้นสร้างขึ้นให้
ถูกกิเลสคน ใครอยากได้อะไรอย่างไร เขา
ก็พยายามหลอกตามนั้นทั้งนั้น ว่า มีหมด
เป็นการหลอกเด็กๆไร้เดียงสา ยังไง
ยังงั้นเลย ซึ่งจริงๆก็คอื พากัน“อวิชชา”แท้ๆ

เขาหลอกว่า ขอให้ “ท�าทาน”เลย ทาน
ให้เขานี่แหละ ทานหมดตั วเลย ตายเป็นตาย
ทานไม่เหลือ รับรอง“ได้ คนื แน่ แต่ ในอนาคต”
โน่นนะ!!!! (จริงไม่จริงไม่มี ใครรู ้ ) “ทาน”ให้แก่เขา
นี้ เขาสามารถบันดาลให้ได้นะ เพราะเขา
สูงส่งมาก สูงส่งเป็นต้นธาตุต้นธรรม ยิง่
กว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วย ดังนัน้ ทาน
ให้เขานีแ่ หละแล้วจะได้“ผล” เป็น“วิมานใน
อนาคต”ตามที ่เขาสรรหามาพูด หลอกว่า
สวยงาม หรูหรา ใหญ่ โตมหาศาลพิลั่นพิลึก
น่าอยากได้ อยากมี อยากเป็น ตามกิเลสคน
“อนาคต”คือ ความยังไม่เกิดขึ้นในโลก
เป็นเพียง“ภาพเพ้อฝัน”เท่านั้น ยังไม่มี ในโลก
ซึ่งจะปั้ น สร้างให้ มากให้ ใหญ่ ให้ แปลก
ให้ สวยถูกใจอย่างไรก็ได้ แต่หลากหลาย
สารพัดเพ้อไป มันแค่“คิดได้ ” เท่านั้น แต่เป็น
จริงในโลกไม่ ได้ มันสนองกิเลสอยากใหญ่
อยากสวย อยากหรูหรา อยากมโหฬารพันลึก
ที่ตรงตามพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างยิ่ง
คือ หลอกให้หลงติดยึด“สวรรค์ ๖ ชัน้ ” ทุกชั้น
แต่ละชัน้ ครบทัง้ ๖ ชัน้ ได้ส�าเร็จแล้ว เขา
ก็ส�าทับกันอย่างหนักเลยว่า ให้ ท�าใจในใจ
เกิด“ความปลื้ม” (อัตตมนตา) เข้าไปๆๆๆๆให้
มากๆๆๆ คนอวิชชาก็ท�าตาม ก็ โง่กันหมด
แล้วก็ส�าทับอัดเอา“ภพ-ชาติ”เข้าไป
ใส่ ใจหนักจัดแน่นขนัดหนาเตอะเป็นอนุสัย
อย่างประมาณไม่ ได้

การตอกย�้า“ความปลื้ม”(อั ต ตมนตา) ใส่
จิตตน นั้ น คือ การส�าทับให้ม“ี ความเกิด”ที่
เรียกว่า “ชาติ”เป็นเทวดาใน“ภพ”ที่เรียกสูงสุด
ว่า“ปรนิมมิตวสวัตตี” ก็ยิ่งมี“ภพ”ลึกสุดๆ
เนียนแน่นยิ่งขึ้นๆๆๆ ด้วย“อวิชชา”แท้
“ความปลื้ม”นี้ ที่บาลีว่า“อัตตมนตา”
นัน้ ก็ยืนยันพยัญชนะชัดเจนอยู่แล้วโต้งๆ
ว่า มัน“อัตตา” (อัตต) แท้ๆ ซึ่งอยู่ที่“ ใจ”(มน)นี้
เพราะหากใคร“เริ่มมีการได้” ขึ้นในจิ ต
แล้วเกิด“อาการ”เป็น“ความปลื้ม” และยิ่งตอก
ย�า้ “ความปลืม้ ”นัน้ ใส่จติ ยิง่ กระหน�่าแน่นเข้า
ไปๆอัดๆจัดๆแรงๆเข้าไปๆก็เป็น“อัตตมน”
คือ “ใจที่เป็นอัตตา”นั้นก็ยิ่งๆๆๆขึ้นนั่นเอง
ที่ผู้ไม่รู้ คือ ผู้“อวิชชา”อยู่ จะหลงตอก
กระหน�า่ ย�้าซ�้าด้วย“อาการ”ชนิดนี้ ใส่จิตตน
เอง จึงเท่ากับตอก“อวิชชา”ให้หนักให้แน่น
เข้าไปๆเป็น“ภพ”ขั้นที่ ๖ หลังจากตอก“ภพ”
ใส่ ใจตนตั้งแต่ต้นมาถึง ๕ ชั้นทุกล�าดับแล้ว
แล้วก็มาตอกกระหน�่าซ�้าสุดๆกันอีก
จึงยิ่งเป็นผู้ได้“ภพ”ทั้งแน่นทั้งหนาทั้ง
หนักทั้งหนึบจัดมากขึ้นไปอีกสุดๆจริงๆ
มั น ไม่ เ ป็ น การลดละ หน่ า ยคลาย
“ภพ-ชาติ”ให้แก่ตนเอาเลย ตั้งแต่“ภพ”แรก
คือ ตั้งแต่จาตุมหาราช มาเรื่อยทั้งซับซ้อน
หมุนรอบเชิงซ้อน (ปฏิสงั สัคคะ)ทัง้ ย�า้ แล้วย�า้ อีก
นี้คือ การปฏิบัติผิดที่มิจฉาทิฏฐิแท้ๆ
จริงๆ อัดแน่นเต็มที่ ๑๐๐ %
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“ภพ”คือ “อาการที่ ‘ยังมีอยู่’ในใจ เป็น
“ภาวรู ป ” ซึ่งผู้เรียนรู้ตามพระวจนะที่ตรัส
ไว้ ของพระพุทธเจ้า จนสามารถ“จับอาการ”
ที่เป็น“ชาติ” ที่เป็น“ภพ”นี้ ได้ ภาวะนัน้ คือ
“หทัยรู ป ” หลงกันว่าเป็นแดนที่น่าได้น่ามี
น่ า เป็ น จึ ง มี “ ภพเทวดา ๖ ชั ้น ”นีเ้ ท่ า นั ้น
ไม่ ม“ี ภพ”อื่นใดเลยที่คนหลงยึด หลงอยากได้
“ภพ”ในโลกของคนที่ ห ลงอยากเป็ น
อยากมีอยากได้ทั้ง หมดทั้ง มวลของปุถุชน
ผู้ยังหลง (โมหะ)หรือยังอวิชชาอยู่ทั้งหลายก็
มีแค่ “ภพ ๖ ภพ”นี้ เท่านั้นเอง ในความหลง
ในความโง่ (อวิชชา)ของประดาคนผู้ “อวิชชา”
อยากเป็นอยากมีอยากได้ ไม่ มี “ภพ”อื่นเลย
ผูห้ ลงท�า“ภพเทวดา”ใส่ ตน ผูน้ ้นั ก็คอื
ผู้ยงั มี“ภพนรก”อยู่ ในตน ไม่หมดไปจากใจ
และจริงที่สดุ ว่า ไม่มี ใคร“อยากได้นรก”
มาให้ ตนเด็ดขาด แต่ขณะใดคน“หวังสวรรค์”
ขึ้นมา (สาเปกโข) ขณะนั้น “นรก”ก็ตามติดขึ้น
มาด้วย เมื่อคนผู้ น้ั นไม่ รจู้ กั “สวรรค์เก๊” แล้ว
“หวังสวรรค์” ขึ้นใส่ ใจตน นี่แหละ“ภพ”ก็เกิด
ขึน้ ทันที ณ บัดนั้น
ดังนัน้ จึงพึงเรียนรู้“เหตุ”ดี ให้ได้ แล้ว
ท�า“เหตุ”นั้นให้เต็มสมรรถนะเถิด นัน่ คือไม่
ต้อง“หวัง”เลย สร้างแต่ “เหตุ”นั้นให้เต็มก็พอ
“เหตุ” ที่เต็มบริบูรณ์ ก็คอื “ผล”นั่นเอง
จึงไม่ ตอ้ งให้ มีอาการ“หวัง”ขึน้ ในจิต
ฉะนี้ คอื “อุเปกโข” ซึ่งมิ ใช่“สาเปกโข”
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เห็นชัด มั้ย? “เปกข”หรือ“เปกโข” คือ ภาวะ
ของผู้ เพ่ งดู ผู้มองหา ผู้ท่ีเห็น
ส่วน “อุ”นัน้ คือ พ้น เหนือ บน ขึน้ นอก
“สา”คือ ภริยา,สุนัข(ภาวะไม่ควรเป็นไม่ควรมี )
อุเปกโขคือ ผู้“พ้นจากภาวะไม่ควรมี”นั้น
สาเปกโขนัน้ คือ ผู้ ยัง ไม่พ้นภาวะที่ ไม่
ควรมี จึงเท่ากับ ผู้ยังมี ยังเป็น ยังมีหวังอยู่
อุเปกขา จึงเป็นการพ้นไปจากภาวะ
หวังนัน้ แล้ว เหนือไปจากภาวะมีหรือเป็น
นัน้ ๆ หลุดพ้นไปจากภาวะนัน้ แล้ว จึงเป็น
ผู้ว่างจาก“ภพ”นั้นๆไปแล้ว จริง
เป็น ผู้ “ไม่มีภพ-เหนือภพไปแล้ว”
ผู้ปรารถนา“ความไม่มภี พ”หรือ“ความ
เป็นสหายแห่งพรหม” ก็ตอ้ ง“ท�าใจในใจ”ให้
เป็น“พรหม”ให้ ได้ อย่างสัมมาทิฏฐิเช่น นี้
ผู้หมดสิ้นเกลี้ยง“ภพเทวดา”ในใจตน
ผู้ นั้น คือ สหายแห่งพรหม หรือคือ อรหัน ต์
ถ้าไม่ “สัมมาทิฏฐิ” แล้ว“สัมมาปฏิบัต”ิ
จนกระทัง่ บรรลุ“สัมมาปฏิเวธ” ..ก็ ไม่มีจริง
ที่จริง..“ภพเทวดา”มัน“ไม่มตี วั ตนจริง”
เลย มัน“อนัตตา”จริงแท้ต่างหาก มันเป็น
“ชาติ”ที่กา� หนดขึ้นใน“อนาคต”ใน“ปัจจุบัน”
แค่นั้น แล้วหลงผนึกแน่นใส่“อนุสัย”ไว้ดว้ ย
ความโง่คือ“อวิชชา”เป็น“อดีต” จึงเป็น“ผู้ม”ี
ยังไม่เป็น“ผู้วา่ ง” เห็นความจริงนี้ม้ยั ?
หากเป็นปัจจุบันที“่ สัมผัส”อยู่ ในขณะ
นี้ ก็มีความรู้สึกหลัดๆอยู่ว่าเป็น“สุข”ขณะ

นี้ สมมุติของคุณมีอาการว่า“สุข” แต่ผู้ไม่
“สุข”ด้วย เขากลับ“ทุกข์” เขาก็“จริง”ของเขา
ซึ่ง“สุข-ทุกข์”นีเ้ มื่อหมดเวลาแล้ว มันก็หาย
ไปทั้งคู่ มันมีอยูท่ ่ี ไหนกัน เว้นแต่วา่ ใครยึดไว้
ใน“ความจ�า”ของ“จิตนิยาม”แต่ละคนเท่านั้น
“สุขหรือทุกข์”มันจึงไม่มีอะไรจริงอัน
ไหนแท้ มันจึง“เท็จ”ทั้งคู่ หรือไปยึด“จริง”
กันเองแต่ละคนต่างหาก มัน“สมมุติ”จริงๆ
ดังนั้น “สุข”ก็คือ “สุขเท็จ” (สุข + อลิกะ = สุ
ขัลลิกะ) สุขไม่จริง สุขไม่ ใช่ของแท้อะไร มันเป็น
แค่“อารมณ์ลวง” ทีต่ ่างคนต่าง“สมมุติ”เอา
ของตนๆ ที่แตกต่างกันไป เป็นความหลงยึด
สุ แปลว่า ดี ; ข แปลว่า ว่าง
ค�าว่า “สุข”จึงแปลว่า ว่างนั้นแหละดี
ดังนั้น “สุข”ที่มันอร่อย,สนุก ฯลฯ คือ
ไม่วา่ ง จึงเป็น“เท็จ” เป็น“อารมณ์ เก๊หรือลวง”
“อารมณ์ลวงหรือความรู้สึกเก๊”(เคหสิต
เวทนา)นีแ้ หละที่เราจะต้องท�าให้มันหมดสิ้น
ไปจากจิตเรา เพราะจริงๆนัน้ “มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์” เพราะแท้ๆแล้ว“มันไม่มีตัว
ตนจริง”หรอก คนที่“ยึดว่าจริง”จึงมีสขุ มีทกุ ข์
ที่แท้ เกิดจากสัมผัส ที่มันมีเหตุปัจจัย
เท่านั้น ขาดจาก“สัมผัส”นั้น มันก็หายไป
ผู้ที่เห็นว่า“ไร้สาระ” ก็ไม่ต้องไปเสีย
เวลา เสียแรงงาน เสียทุนรอนอะไรให้กบั มัน
สุข คือ อารมณ์หรือความรูส้ กึ (เวทนา)ที่
ใคร“หลงยึด”ให้มีเฉพาะตนเป็น“สัญญายะ

นิจจานิ”ของใครของมัน เท่านั้นจริงๆ
จึงเป็น“เท็จ”(อลิกะ = เท็จ ) ส�าหรับผู้เห็น
ต่าง เห็นแยกกัน ส�าหรับผู้อื่นหรือสากล
ผู้มี“ความรู้สึก”นัน้ ว่าเป็น“เท็จ” ย่อม
เห็นว่า“ไร้สาระ”ก็ไม่เอา ไม่สนใจ เมื่อศึกษา
ดีแล้วจึงรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความจริงนั้นๆได้แท้
ใครไม่สนใจศึกษา ปฏิบัติพิสูจน์ เขา
ก็“สูญเปล่าธรรมดา” เขาก็ไม่ได้ความจริง
“สูญเปล่าธรรมดา”คือ อะไร?
คื อ ไม่ ได้ ท�า จิ ตให้ เกิดกระบวนการ
เรียนรู้จากการวิเคราะห์วิจัย“ธรรมะ ๒”อัน
เป็นองค์ประชุมของ“รูปกับนาม”ที่เรียกว่า
“กาย” ได้แก่ ๑.“ภาวะทีถ่ กู รู”้ คือ“รูป ”(object)
และ ๒.“ภาวะของธาตุรู้ของเรา”คือ“นาม”(subื “ธรรมะ ๒”(เทฺว ธัมมา)ที่ไม่ได้เรียนรู้
ject) นี้คอ
“กายในกาย” จึงเป็น“ความสูญเปล่า”ข้อที่ ๑
ข้อที่ ๒ ไม่ ได้เรียนรู้ “เวทนาในเวทนา”
ข้อที่ ๓ ไม่ ได้เรียนรู้“จิตในจิต”
เขาจึงไม่มีสิทธิ์รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“จิต”หรือ
“วิญญาณ” หรือ“มโน” ก็ได้แต่เป็นทาส“จิต”
งมงายอยูก่ บั “จิต”ที่เป็น“อกุศล”มันน�าพาไป
เพราะจิตเขาจะมีแต่บานปลายออก
ไปเป็น ภพเป็นชาติของ“วิมานสวรรค์”ตาม
ที่เขา“ตั้งจิตปรารถนา”กัน ว่าจะรวยๆ-จะ
สวยๆ-จะใหญ่ๆ-ทีจ่ ะเสพสุขๆ-จะมีอ�านาจ
ที่สุดในโลก จึง“มีอัตตา”ไม่มีจบเลยจริงๆ
ดังนัน้ ในทุกขณะของเวลาเขาจึงไม่มี
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ความลดละ หน่ายคลาย เพื่อที่จะหมดสิ้น
ภพจบชาติ แต่อย่างใดเลย
มี แ ต่ พ ากั น “ประพฤติ อ ย่างกับ เล่ น
ลิเกหรือ งิ้ว”(dramatics) สร้างภาพ“ความเป็น
ระเบีย บเรี ย บร้อยยิ่งล้น-ประดิดประดอย
ประดับประดาสวยสดงดงามเหลือหลายร�่ารวยมโหฬารมหาศาลสุ ดๆ-หรู หราเริ ด
อลังการยิ่งใหญ่ ไพศาลพันลึก-เป็นผู้ดีแสน
สุภาพยิ่งยอดหาที่ติมิ ได้ ฯลฯ” ซึ่งเห็นได้ ชดั
ว่า ประมวลเอา“ความดี..พื้นๆ”-เอา“ความงาม
..ตื้นๆ”-เอา“ความลึก..ลับๆ” และเอา“วิมาน..
เพ้อๆ” เต็มไปด้วย“ความเว่อร์..สุดๆ” รู้กัน
ได้งา่ ยๆต่างๆ มาสร้างภาพโชว์เสียจนเว่อร์
มหาเว่ อ ร์ ชนิด ที ่ ไม่เหลื อธรรมชาติ ของ
รู ป ลั ก ษณ์ ลี ล าสี สั น ของปกติค น-ธรรมดา
ชน-สามัญสังคมเลย มีแต่เพริศพริ้งฟุ้งฟิ้ง
ที่อาตมาพูดนี้ ไม่ใช่เป็นการประชด
ประชันอะไร แต่เป็นการพยายามใช้ ภาษา
ให้สื่อความหมายตรงสภาพที่สุด ให้ตรง
สภาวธรรมทุกชนิด ถึงจุดแท้ เท่านั้นเอง
เพื่อการศึกษา ตั้งใจศึกษากัน ดีๆ
[อาตมาต้ อ งขออภัย ต่ อ ผู ้ ที ่ต ิด ใจในการใช้
สรรพนามเรีย กขานเขาว่ า “นายไชยบูล ย์ ” เพราะเขา
ปาราชิกเป็น“สมี”แล้วจริง เขาไม่ ใช่ภิกษุแล้ว อาตมา
เลีย่ งความจริงนี้ไม่ ได้ เพราะมันมีหลักฐานยืนยัน ถึง
๒ กรณี คือ ปาราชิกข้อโกงทรัพย์ ๑ กับข้ออวดอุตตริ
มนุสสธรรมที่ไม่มี ในตนอีก ๑]
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ที่อาตมาเรียก“ธรรมกรวย” ก็เพราะ
ความเป็น“กรวย”นั้นมันไม่ใช่“กาย” มัน ตรง
กันข้ามกับค�าว่า“กาย”ที่พระพุทธเจ้าทรง
สอนกัน ๓๖๐ องศาชัดแท้ ทีเดียว ทั้งรูปร่าง
ของความเป็น“กรวย”มันก็แสดงรูปลักษณ์มี
ปากบานยืดยาวออกไป และสามารถที่จะ
บานออกไปอย่างไม่มที ่สี ้นิ สุด อัน ตรงกันกับ
พฤติลัก ษณะที่ชาวส�านักจานบิ น ทั้งหลาย
ปฏิบัติประพฤติกันอยู่อย่างยิ่ง
และความเป็น“กรวย”ของชาวจานบิน
นัน้ ไม่มี“นามธรรม”ที่เป็น“ธาตุรู้”เลยตามที่
พระพุทธเจ้า ตรัสไว้ว่า“จิตบ้าง,มโนบ้าง,
วิญญาณบ้าง”อยู่ ในความเป็น“กาย”แม้แต่
สักนิดน้อยด้วย (พระไตรปิฎก เล่ม ๑๖ ข้อ ๒๓๐)
กล่าวคือ ส�านักจานบินนี้ ประพฤติ
ปฏิบัติกัน อย่างมี “แต่สร้างรูปที่ไร้ความรู้”
ลักษณะเข้าข่ายความเป็น“กรวย”เท่านัน้
ซึ่งภาษาที่ ใช้ คือ“กรวย”นี้ มันมีอักษร
ก. เดียวกันกับค�าว่า“กาย”ด้วย จึงใช้น�ามา
ให้เทียบได้ ง่ายดี ว่า “กรวย”นั้นไม่ใช่“กาย”
ดอกนะ “ธรรมกาย”จึงเป็นแค่“ ธรรมกรวย”
เพราะสภาวะของความเป็น“กรวย”กับ
ความเป็น“กาย” มันแตกต่างกันอย่างมีนยั
ส�าคัญ ที่จะใช้ ชี้ ให้เห็นได้ดี ว่ามันเกี่ยว
กับ“รูป”ของความเป็น“กรวย” และมันเกี่ยว
กับ“นาม”ความเป็น“กาย”ได้ชัดครบดีด้วย
จะได้ส�านึ กส�าเหนียกว่า จริงๆนั้นที่

ส� า นัก จานบิ น ก� า ลั ง ปฏิ บั ติ ต นและได้ ผ ล
เป็นอยู่คือ“กรวย” หรือคือ“กาย”กัน แน่?
ในความเป็ น “กาย”ของชาวจานบิ น
ปฏิ บั ติ อ ยู ่ น ัน้ เขาได้ แ ค่ วั ต ถุ ที ่มี แ ต่ “ ร่า ง”
(สรี ร ะ ) อัน ประกอบด้ว ยดิ น น�า้ ไฟลมที่เป็น
“มหาภูต ๔”เท่านัน้ มันไม่มกี ารเรียนรู้“กาย”
ที่เป็น“นามธรรม”ร่วมอยู่ ด้วยเลย ซ�า้ มิหน�า
ปูย้ า� ปู้ย่ี“นามธรรม”ป่นปี้ ให้เป็น“กรวย”ปาก
บานยืน่ ยาวไปกับดินน�้าไฟลมเสียอีก จึงเป็น
ได้แค่ “อุตุนิยาม” อันเป็นองค์ประชุมที่ ไม่ ใช่
“กาย” จึงมิจฉาทิฏฐิ ไม่ เป็นศาสนาพุทธเลย
เพราะการปฏิบัติกับความเป็น“กาย”
ของชาวจานบิน หรือของชาวพุทธส�านัก
อื่นๆทัง้ หลายที่ยงั มิจฉาทิฏฐิ ซึ่งเป็น“การท�า
ใจในใจ”(มนสิการ)เบือ้ งต้นแท้ๆในการปฏิบัติ
ของพุทธนัน้ ยังมี“ชาติ”(การเกิดของจิ ต หยั่งลง
่ งจากยังหลงใหลความใหญ่เป็ น ภพอยู ่ ) เนือ
ความรวย-ความมากไม่มีที่สุดอยู่ ซึ่งเต็มไป
ด้วยการหวังใน“ภพ” (สาเปกโข) ดังจะเห็นได้ วา่
การศึ ก ษาและปฏิบัติของชาวจานบิน และ
ส�านักชาวพุทธอืน่ ทัง้ หลายทีม่ จิ ฉาทิฏฐิ ไม่ มี
การเรียนรูไ้ ปตาม“โพธิปกั ขิยธรรม ๓๗”กันเลย
ซึ ่ง การปฏิ บั ติ ธ รรมของพุ ท ธที ่เ ป็ น
“โลกุ ต ระ”นั้ น ต้องมีทั้ง“วิตก-วิจาร-วิจัย”
(analyze) กันเป็น“๓ เส้า”ที่ เริ่ม ตั้งแต่ “ กายใน
กาย”เป็ น ขั้นต้ นไป เป็นข้อแรก จึงจะแยก
กายในกายได้ ว่าภาวะอาการอย่างไรเป็นกาย-

ภาวะอาการอย่างไรเป็นจิต
วิตก คือ จิตที่เริ่มก่อ เริ่มด�าริขึ้นมา
วิจาร คือ พฤติหรืออาการที่จติ เป็นอยู่
วิจัย คือ แยกแยะอาการของจิตให้ได้
ดูกันให้ดีเถิด ส�านักจานบินและชาว
พุทธยุคนี้ทั้งหลาย ไม่มีดังว่านั้นแต่อย่างใด
เพราะการปฏิบตั ทิ จ่ี ะให้เกิดความเป็น
“สมาธิ”ของส�านั กจานบิน“ธรรมกรวย” หรือ
ในส�านักชาวพุทธทั้งหลายแม้ในเมืองไทย
ก็ปฏิบัติแบบ“สะกดจิ ต”( hypnotize) กันถ่าย
เดียวทั้งนัน้ ไม่เรียน“กาย” ซ�้ามิหน�าเข้าใจ
ผิดความเป็น“กาย”เป็นแค่“อุตนุ ิยาม”เสียอีก
รายละเอียดของ“รูป ๒๘”ก็ไม่เรียนรู้
จึงไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ในความเป็นรูป ๒๘”
อย่างละเอียดบริบูรณ์ครบครันก่อน ซึ่งเป็น
ภายนอก เบื้องต้น เพราะสอบตกตั้งแต่
ปฏิบัติอย่าง“ไม่มีสัมผัสภายนอก”มาแต่ต้น
เห็น“ความมหัศจรรย์”ของความเป็น
ล�าดับ ที่ราบเรียบ ลาดลุ่ม เหมือนฝั่งทะเล
ไม่ตะปุ่มตะป�่า ไม่โขลกเขลก ไม่ขรุขระ ไม่
โด่ ไม่เด่ ไม่สูงไม่ต�่า ไม่สะดุด ไม่เหลือจุด
ไม่เหลือเศษละอองธุลี สีสัน หม่นมัวใดเลย
ขาวผ่อง สะอาดสนิท ใสสว่างวาม
ประกาย สยายราสี มีฉัพพัณณ์ ครันครบ ๖
นัน่ คือ “สะอาด-สว่าง-สงบ-สุภาพสามัคคี-สัมบูรณ์” เห็นได้ ปรากฏจริง
ส่วน“กาย”คือ การมีทั้ง“รูป”ทั้ง“นาม”
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เป็น“ธรรมะ ๒” ที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นเจาะ
เข้าที่“จิตบ้าง-มโนบ้าง-วิญญาณบ้าง” เป็น
ส�าคัญในการปฏิบตั ิ( พระไตรปิฎก เล่ม ๑๖ ข้อ ๒๓๐)
แล้วปฏิบัติกันตามแบบ“ระบบวิจัย”(analysis
system) อันมี“๓ เส้า”ของ“สติปัฏฐาน ๔ -สัม
มัปปธาน ๔ -อิทธิบาท ๔” ซึ่งปฏิบัติสะสม
กระบวนการทั้งหลายด้วย“สติสมั ปชัญญะ”
(อันมี สมั ปชานะ-สัมปาเทติ-สัมปชลติ ฯลฯ) ต่อเนื่องกัน
ไปให้เต็มครบ โดยมีส�ารวมอินทรีย์ ๖-และ
มีฉันทะ,วิ ริยะ,จิตตะ,วิมังสา ร่วมเต็มขบวน
จึงจะเป็นไปตามที่พระพุทธองค์ตรัส
ว่า “แต่ ต ถาคตเรียก ‘ร่างกาย’ อันเป็นที่
ประชุมแห่งมหาภูตทั้ง ๔ นี้ว่า จิตบ้าง มโน
บ้าง วิญญาณบ้าง” นั้นต้องปฏิบตั ใิ ห้ถกู ตรง
ฉะนี้เอง การปฏิบตั ธิ รรมท่่ีผู้อบรมฝึก
ฝนเรียนรูเ้ ข้าไปที่“กาย”นั้นจะต้องหมายเอา
“ในภายใน”ของความเป็น“กาย”หรือธรรมะ ๒
จะต้องเรียนรู“้ ใน”องค์ประชุมของรูปกับนาม
ที่เรียกว่า“กาย” ให้รู้จกั รูแ้ จ้งรูจ้ ริงลึกละเอียด
“ใน”ความเป็น“รูป ๒๘”กับ“นาม ๕” ก็ต้อง
เรียนรู้กันที่“จิตบ้าง มโนบ้าง วิญญาณบ้าง”
ซึ่งการพิจารณา“รูป ๒๘”นีห้ มายถึง
สภาวะที่“ถูกรู้ ”(object) และมี“ตัวธาตุรู้”(subject)อันเป็น“ธรรมะ ๒”ผู้กา� ลังปฏิบัตินั้ น จะ
ต้องเรียนรู้ปฏิบัติด้วย“นาม ๕” อั น ได้ แ ก่
“เวทนา-สัญญา-เจตนา-ผัสสะ-มนสิการ”
จึงจะสามารถปฏิบัติได้ครบครัน
50

•

เราคิดอะไร

“เวทนา”คือ อาการของความรู้สึก ซึง่
เป็น“ตัวกรรมฐาน”ที่จะเรียนรู้ไปตลอดตั้ง
แต่ต ้ น จนจบ และต้ อ งมี “ ผั ส สะ”เสมอใน
การปฏิบัติ เว้นผัสสะแล้วไม่มีฐานให้ปฏิบัติ
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎก
เล่ ม ๙ ตั ้ง แต่ ข ้ อ ๗๗ จนถึ ง ข้ อ ๘๙ ว่ า
“เว้นผัสสะแล้วจะรู้สึกได้ นัน่ ไม่เป็น
ฐานะที ่จ ะมี ไ ด้ ”
ต้องมี“ผัสสะ”เสมอในการปฏิบัติ ซึง่
“ผั ส สะ”นีเ้ ป็ น “ต้ น เหตุ ” (สมุทัย) จึ ง จะเกิ ด
“เวทนา”คือ มี“ความรู้สกึ ”ได้
“ผัสสะ”จึงเป็น“สมุทยั ”(เหตุ)ก่อนจะเกิด
“เวทนา”ให้อ่านรู้ปฏิบัติ ต้องปฏิบัติเช่นนี้
จึงจะมี“ฐานหรือที่ตั้ง”ให้ปฏิบตั ิ มียืนยันใน
พระไตรปิฎก ทั่วไป เล่ม ๒๔ ข้อ ๕๘ “มูลสูตร”มี
ยืนยัน “ผัสสะเป็นสมุทัย” ..เป็น“เหตุ” เห็นมั้ย?)

จึงจะ“จัดการกับใจในใจ (อภิสงั ขาร) หรือ
ท�าใจในใจ (มนสิกโรติ)”นี่คือ “มนสิการ”(การท�า
ใจในใจ) ตามแบบพุทธ
โดยใช้ “ สั ญ ญา” คื อ ธาตุ ก� า หนดรู ้
เป็นตัวอ่าน“รูป” อ่าน“นาม”ทั้งหลาย
แล้ ว จั ด การกั บ “เจตนา”ที ่มี กิ เ ลส
ตัณหา ได้แก่ เจตนา ๓ คือ กามตัณหาภวตัณหา-วิภวตัณหา
หากมีสัมมาทิฏฐิ ก็จะสัมมาปฏิบัติ
ได้ ง่าย-ลึก-รอบดี ด้วย“นาม ๕”นี้
เพราะฉะนั้น การปฏิบัต“ิ หลับตา”เข้าไป

อยู่ ในภายใน ไม่ม“ี ผัสสะ”จึงไม่ ใช่การปฏิบตั ิ
แบบพุทธ ไม่ว่าส�านักปฏิบัติไหนที่ปฏิบัติ
แบบพุทธ ต้องมี“ผัสสะ”เป็นปัจจัยจึงจะถูก
หากไม่มี“ผัสสะ ๖”อยู่ ในการปฏิบัติ
การปฏิบัตินนั้ “โมฆะ” เป็น“มิจฉาทิฏฐิ”ใน
ศาสนาพุทธ อย่างส�าคัญยิ่งยวดที่สุด
โดยเฉพาะ“มิจฉาทิฏฐิ” อย่างส�านัก
จานบิน ที่มีแต่ภาวะ“หมุนรอบเชิงซ้อน”
เป็น“ปากกรวย” ซึ่งหมุนรอบเชิงซ้อนเกินกว่า
๓๖๐ องศาที่ปากบานออกไปๆๆๆๆๆๆๆ
และ ๓๖๐ นี้ มันหมายถึง ยิ่งกว่า ๑๘๐
องศาอย่างซับซ้อนนะ คือมันมี “ความหมุน
วนไปอีก”รอบหลายทบหลายรอบยิ่งๆๆๆ
ความตรงกันข้ามที่เรียกว่า ๓๖๐ องศา
จึ ง หมายความว่ า มั น ตรงกั น ข้ า มชนิด
ที่“หมุนรอบเชิงซ้อน”(ปฏินิสสัคคะ = ความหลงผิด
ว่าสวรรค์ แต่ ไม่ ใช่สวรรค์ อย่างวนกลับไปกลับมา)กัน
กลับมากลับไปอีกรอบแล้วรอบเล่า หลาย
รอบมาก วนไปกลับไปกลับมา จนคนจับ“จุด
ที่ถูกต้องตรงแท้” ไม่ ได้ง่ายๆเลย
และยิ่งหมุนวนบานขยายปากกรวย
ออกไปๆๆ ดิ่งลงทิศต�่า ผิดยิ่งๆ เสื่อมยิ่งๆ
ความเป็น“กรวย”นี้แหละคือ ภาวะแท้ๆ
ทั้งหมดประดามี ของทั้ง“ความรู้และความ
จริง”ที่“ สมี ไชยบูลย์” เขาพยายามเผยแพร่
ครอบง�าสังคม เขาตั้งใจครอบง�าโลกทั้งโลก
ปานนั้นเลย เขาประพฤติปฏิบัตจิ ริงๆ เพื่อให้

เกิดให้เป็นตามที่เขามุ่งหมาย“มักใหญ่”
นายไชยบูลย์เขา“มักใหญ่”(มหิจฉะ)ชนิด
ทีไ่ ม่มสี นิ้ สุด ไม่มีประมาณเป็น“กรวย”ปาก
บานไปไม่มีที่สิ้นสุด -หาที่สุดมิได้ ( อัปปมัญญา)
จึง ขอน�า ค�าว่า“กรวย”นี้ มาใช้แทนค�า
ว่า “กาย” เพื่อชี้ ให้ ชัดเจนขึ้นในการศึกษานี้
ซึง่ “ความรู้และความจริง”ทัง้ หมดของ
“ธรรมกรวย”นี้ีมั น ตรงกันข้ามกับความเป็น
“ธรรมกาย”ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ธรรมกาย”
นัน้ เป็นชื่อของพระองค์ ซึ่ง“เป็นกาย-เป็น
ธรรม”ของพระองค์ครบ“ธรรมะ ๒” (รูป+นาม)
เป็นต้นว่า สมีไชยบูลย์เขาเห็น “ภพ
เทวดา ๖” เป็น“สวรรค์”อย่างมัน่ จิตปักใจ แต่
โดยสัจจะมัน คือ“นรก”จริงๆ คือ“ของเก๊”แท้ๆ
เขาไม่รู้ตัวเลยว่า เขาเป็นคนมี “ โทษ
สมบัติ”ถึงขั้นครบ ๖ ประการ คือคน“ไม่มี
วรรณะ ๖ ประการ”(อวัณณัง ซึง่ ได้แก่ ความเป็นคน
เลี้ยงยาก-ความเป็นคนบ�ารุงยาก-ความเป็นคนมักมากความเป็นคนไม่สนั โดษ-ความเกี่ยวเกาะ-ความเกียจคร้าน)

“ความเป็นคนเลี้ยงยาก” (ทุพภระ) หมาย
ถึง เป็นคนกินยาก อยูย่ าก ไปยาก มายาก
นั่งยาก นอนยาก มียาก เป็นยาก เรื่องมาก
ยึดตัวเองเป็นใหญ่ ไม่ เอาตามใคร ไม่เห็น
ตามใคร เห็นแต่ของตัวเอง ดื้อดึง ดันทุรัง
ไม่ลงให้ใครเด็ดขาด อัตตาจัดหนักมาก
ดังที่ นายไชยบูลย์ก�าลังดื้อด้านดึงดัน
ต่อกฎหมาย ต่อศาล อยู่ขณะนี้ นี่เลยแหละ
อ่านต่อฉบับหน้า
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บทความพิเศษ

• พิมลวัฑฒ์ ชูโต
• ตอนจบ

หากมีการค้นพบทรัพยากรที่มีค่าทางเศรษฐกิจใด ๆ
ทรัพยากรนั้น ๆ จะต้องถูกส่งไปสู่ผู้ที่เสนอราคาสูงสุด
ที่ช�าระเป็นเงินสกุลดอลล่าร์
(สหรัฐฯ พิมพ์พันธบัตรได้เองโดยไม่ต้องมีทองค�าส�ารอง)

ตอน

ท�าไมต้องรู้ทัน?
การปล้นชิงและการใช้อ�านาจเป็นธรรม
(Despoliation and Despotism)

ผนวก ๑

ต้นก�าเนิดของลัทธิการค้าเสรี

จอห์น เออรี ศาสตราจารย์ดเี ด่นทางสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแลงคาสเตอร์ ในอังกฤษ กล่าวเกี่ยว
กับ “ลัทธิการค้าเสรี” ไว้ในหนังสือ “Society Beyond Oil, ๒๐๑๓” ของเขาว่า : “หลังเผชิญกับความจริงในปี
ค.ศ.๑๙๗๐ ว่าการผลิตน�้ามันของตนได้ถงึ จุดสูงสุดและการน�าเข้าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สหรัฐฯ ตระหนักดีวา่ แม้
จะชนะสงครามเย็นที่กา� ลังด�าเนินอยูก่ บั คอมมิวนิสต์ สหรัฐฯ ก็ไม่มหี ลักประกันว่าจะบรรลุถงึ “ศตวรรษที่ ๒๑
ของอเมริกา” (New American Twenty-First Century) ได้ หากไม่สามารถไขว่คว้าพลังงาน (และแร่ธาตุ)
ทีจ่ า� เป็นจากนอกประเทศได้เพียงพอที่จะด�ารงไว้ซ่งึ พลังทางเศรษฐกิจและการทหาร ให้อยูใ่ นระดับที่พอจะ
“ครอบโลก” ได้เหมือนกับศตวรรษที่ ๒๐ สหรัฐฯ ใช้หลาย “กลยุทธ์” ในการรักษาไว้ซึ่ง “สังคมคาร์บอนฯ
สูง” (high-carbon society)”
๑. สหรัฐฯ สถาปนา “ลัทธิการค้าเสรี” (doctrine of free trade) ในปี ๑๙๘๐ ให้นานาประเทศยอมรับว่า
หากมีการค้นพบทรัพยากรที่มคี า่ ทางเศรษฐกิจใด ๆ ทรัพยากรนั้น ๆ จะต้องถูกส่งไปสูผ่ ทู้ ่เี สนอราคาสูงสุดที่
ช�าระเป็นเงินสกุลดอลล่าร์ (สหรัฐฯ พิมพ์พนั ธบัตรได้เองโดยไม่ตอ้ งมีทองค�าส�ารอง) และนั่นคือกฎระเบียบ
ที่ธนาคารโลกไอเอ็มเอฟและองค์กรการค้าโลกเขียนไว้ (เมื่อเร็ว ๆ นี้ สหรัฐฯ และญี่ปุ่นขู่ว่าจะฟ้องจีนต่อ
องค์กรการค้าโลก ฐานไม่ยอมขายแร่หายากชื่อ “Rare Earth” ซึ่งจ�าเป็นต่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และการทหารให้)
๒. สหรัฐฯ ให้ธนาคารโลกซึง่ มีตวั แทนจากสหรัฐฯ ด�ารงต�าแหน่งประธาน และตะวันตกถือหุน้ รวมกันกว่า
๖๐ % (เหมือนไอเอมเอฟ) ให้เงินทุนส�ารองแหล่งพลังงานในประเทศยากจน เงินทุนดังกล่าวมีเงื่อนไขเชื่อม
โยงไปถึงบริษัทพลังงานของสหรัฐฯ เพื่อเป็นหลักประกันว่าพลังงานที่พบและการพัฒนาท่อส่งจะตกอยู่ใน
ก�ามือของสหรัฐฯ บริษทั ที่มบี ทบาทในเรื่องนี้ได้แก่ บริษทั เอ็นรอน ซึ่งเป็นผูบ้ ริจาครายใหญ่ให้ ยอร์ช บุช (ลูก)
แต่การฉ้อฉลขนาดหนัก ท�าให้บริษัทขนาดแสนล้านดอลลาร์รายนี้ล้มครืนพร้อมหนี้ก้อนมหึมาใน ค.ศ.๒๐๐๑
๓. สหรั ฐ ฯ สร้ า ง “รั ฐ พึ ่ง พิ ง ” (client state) โดยเฉพาะในอ่ า วเปอร์ เ ซี ย ซึ ่ง มี แ หล่ ง น� ้า มั น
ร้อยละ ๖๕ และก๊าซร้อยละ ๔๐ ของโลก รัฐบาลเผด็จการในภูมภิ าคนี้ตา่ งมีสหรัฐฯ คอยค�้าจุนให้รกั ษาอ�านาจ
ไว้ได้และมีฐานทัพสหรัฐฯ คอยปกป้องการโจมตีจากภายนอก เช่น ราชวงศ์ของซาอุดิอารเบียซึ่งมีความ
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สนิทสนมและร่วมผลประโยชน์กับตระกูลบุช
อนึ่ง ในปี ๑๙๘๐ อดีตประธานาธิบดีจิมมี่ คาร์เตอร์ เคยประกาศ “ลัทธิคาร์เตอร์” (Carter’s Doctrine)
ว่า “การโจมตีประเทศในอารักขาของสหรัฐฯ ในตะวันออกกลางคือการโจมตีสหรัฐฯ”
สรุ ป ได้ จ ากข้ อ ความข้ า งต้ น ว่ า “ลั ท ธิ ก ารค้ า เสรี ” คื อ ผลของ “การสมคบคิ ด ” (conspiracy)
ของตะวันตกที่มีสหรัฐฯ เป็นผู้น�า ซึง่ เป้าหมายก็คือการรักษามาตรฐานการด�ารงชีพของตนไว้ให้ได้โดย
การเข้าถึงพลังงาน ทรัพยากรและตลาด เช่นเดียวกับตลอดสามศตวรรษที่ผ่านมา ยิ่งกว่านั้น ค่าแรงที่
สูงในสหรัฐฯ และยุโรปจะท�าให้ไม่สามารถแข่งขันได้ จึงต้องจ�าต้องเปิดตลาดค่าแรงราคาถูกทั่วโลกด้วย
ทั้งหมดเรียกว่า “ลัทธิล่าอาณานิคมใหม่” (neo-colonialism)
“ประเทศอุตสาหกรรมในยุโรป อเมริกาและเอเชียตะวันออก ต่างตกเป็นหนี้หรือติดลบด้านสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากร หากประเทศเหล่านี้ถูกตัดออกจากการค้าของโลก พวกเขาจะล่มสลายทันทีเพราะฐาน
ทางทรัพยากรเหลือน้อยเกินกว่าจะอยูร่ อด ประเทศที่มสี ่วนเกิน ได้แก่ ประเทศทีก่ �าลังพัฒนาและประเทศ
ยากจน จึงตกเป็นเป้าหมายของการดูดทรัพยากรของประเทศอุตสาหกรรม”
บิล รีส
ศาสตราจารย์เกียรติคุณด้านสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย
ประเทศคานาดา, ๒๐๑๒

ผนวก ๒
ต้นก�าเนิดลัทธิอนุรักษ์นิยมใหม่

ศาสตราจารย์มลิ ตัน ฟรีดแมน (ค.ศ.๑๙๑๒-๒๐๐๖) ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยชิคาโก ซึง่ เน้น
ว่าหน้าที่เพียงประการเดียวของบริษทั ธุรกิจ คือ การท�าก�าไรสูงสุดให้ผถู้ อื หุน้ โดยไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อสังคม
นั้น ได้รับเชือ้ ร้ายทีก่ ่อวิกฤติทางเศรษฐกิจให้ชาวโลกในปัจจุบัน จากนักเศรษฐศาสตร์ชาวออสเตรียนชือ่
ฟริดริค เฮเยค (Friedrich Hayek, ๑๘๙๙-๑๙๙๒) ฟริดริคเป็นนักเศรษฐศาสตร์ในยุคหลังสงครามโลก
ครัง้ ที่ ๒ ซึ่งลัทธิคอมมิวนิสต์ก�าลังเบ่งบานและคุกคามยุโรป เขาเน้นว่า “การแทรกแซงเพียงเล็กน้อยจาก
รัฐบาลจะน�าไปสู่สังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์ในที่สุด”
ในค.ศ.๑๙๕๐ (พ.ศ.๒๔๙๓) เขาได้รับเชิญไปสอนที่มหาวิทยาลัยชิคาโก ซึ่งมิลตัน ฟรีดแมน ก็สอนอยู่
ที่นั่น แม้ความคิดของเขาจะไม่ได้รับความสนใจนักในยุโรป แต่ที่สหรัฐฯ ความคิดในเรื่องให้เอกชนเป็น
เจ้าของธุรกิจทั้งหมดเป็นที่ถกู อกถูกใจบรรดานายทุนอเมริกนั ซึ่งยึดมั่นในหลัก “การเป็นเจ้าของทรัพย์สนิ ”
(property possession) และเสรีภาพในการไล่ล่าความสุข (pursuit of happiness) เช่นนายเดวิด
ร้อกกี้เฟลเลอร์ (เพื่อนมิลตันฯ, หลานจอห์น ดี ร้อกกี้เฟลเลอร์) ซึ่งเป็นประธานธนาคารเศรษฐีตระกูลสเคฟ
(Scaife) ตระกูลโคช (Koch, น�้ามัน) ตระกูลคูร์ (เบียร์) และอื่น ๆ เศรษฐีเหล่านั้นคือชาวโปรเตสตันนิกาย
อีแวนเจลิเคิล (evangelical) หรือคริสเตียน (Christian Right) ซึง่ เชือ่ ในเรื่อง “คนที่พระเจ้าเลือก”
(God’s chosen people) และชะตาลิขิต (Manifest Destiny) พวกเขาไม่ยอมรับการการมีสันตะปาปา
และพิธีกรรม แต่ยึดถือคัมภีร์และเชื่อว่าทุกอย่างในคัมภีร์เป็นความจริงแท้ ทั้ง ๆ ที่นักวิชาการส่วนใหญ่
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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เชื่อว่าเรื่องในคัมภีร์เป็นเรื่องที่ถูกเผยแพร่แบบปากต่อปาก แล้วจึงถูกเขียนโดยคนหลายคนนานในภาย
หลัง คนกลุ่มนี้ถูกเรียกอีกอย่างว่า “พวกเคร่งคัมภีร์” (Fundamentalist) พวกเขาเชือ่ ว่าหลักตลาดเสรี
สอดคล้องกับคัมภีร์ และพระเจ้าสร้างทรัพยากรมาให้มนุษย์ใช้สร้างความมั่งคั่ง และเชือ่ ว่าพระเจ้าจะ
จัดการเรื่อง “โลกร้อน” เอง ฉะนั้น เห็นได้ว่าการต่อสู้ในปัจจุบันคือการต่อสู้กันระหว่าง “กลุ่มเคร่งคัมภีร์”
ของคริสเตียนและอิสลาม
กลุ่มอีแวนเจลิเคิลในสหรัฐฯ ประกอบด้วยชาวอเมริกันประมาณ ๔๗ % ของผู้ใหญ่ ร้อยละ ๘๐ เป็นคน
ผิวขาว ส่วนที่เหลือเป็นอัฟริกันอเมริกันและผู้ที่พูดภาษาสเปน คนกลุ่มนี้มีเศรษฐีใหญ่จ�านวนมากเป็น
หัวโจก เป็นการ “ควบรวม” (merge) กันระหว่าง “ไบเบิล” และ “นายทุน” (capitalist) และมีการจัดตั้งที่
ใหญ่โตแข็งแรงมาก พวกเขามีโบสถ์ขนาดจุ ๒,๐๐๐ คน ๑,๒๐๐ แห่งในสหรัฐฯ และยังมี “อภิมหาโบสถ์”
(megachurch) ซึง่ จุคน ๒-๔๐,๐๐๐ คน ถึง ๖ แห่ง ที่ใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ที่โคโลราโดสปริงส์ โคโลราโด
“อภิมหาโบสถ์” ถือได้วา่ เป็นธุรกิจครบวงจรเพราะมีเวทีขนาดใหญ่ซงึ่ ยกให้สงู ต�า่ ด้วยระบบไฮดรอลิก มีรา้ น
อาหาร เช่น แม็คโดนัลด์ และสตาร์บกั มีโรงภาพยนตร์ ไปรษณีย์ สระว่ายน�้าทีป่ รับอุณหภูมไิ ด้ มีศนู ย์ดแู ลเด็ก
ตลอดจนมีบริการด้านความงามโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ พวกเขามีสถานีวิทยุและโทรทัศน์ของตนเองกว่าร้อยสถานี
มีวงดนตรี ส�านักพิมพ์และมหาวิทยาลัย (Regent) เพื่อใช้ในการเผยแพร่ความเชื่อ หนังสือชื่อ “วันสิ้นโลก”
(Doomsday) ซึ่งเขียนโดยทิม ลาเฮย์ (สมยาอีแวนเจลิเคิลสตีเฟน คิง) ขายได้หลายสิบล้านเล่ม (วันสิ้นโลก
ถูกท�านายมาหลายครั้งแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั แต่ยงั ไม่เคยเกิดขึ้น) ส�าหรับพวกเขา ซาตานที่ตอ้ งถูก
ท�าลายคืออิหร่านและรัสเซีย นักเทศของนิกายนี้ต่างเป็นเศรษฐีจากเงินบริจาคและมักนั่งเครื่องบินไอพ่น
ส่วนตัวไปให้คา� ปรึกษาที่ท�าเนียบขาว อนึ่ง โบสถ์ของกลุ่มนี้มักมีการเรี่ยไรเงินส่งไปช่วยอิสราเอล คน
กลุ่มนี้ส่วนใหญ่นิยมพรรครีพับลิกัน
ความเชื่อและค�าสอน : ศรัทธาในพระเจ้า
และคัมภีร์ ไม่พูดเรื่องบาปกรรม นรกหรือความ
ทุกข์ แต่เน้นให้คิดใหญ่ คิดถึงความร�่ารวยมั่งคั่ง
ควรบริ จ าคร้ อ ยละ ๑๐ ของรายได้ แ ละพระเจ้ า
จะตอบแทนภายหลั ง (เหมื อ นวัด ไทยแห่ ง หนึ ่ง
แถวปทุมธานี) ไม่มีสันตะปาปาและเชื่อว่าตนมี
ความสัมพันธ์กับพระเจ้าโดยตรง โรงเรียนควรมี
ค�าสอนไบเบิลและมีการสวด ไม่สอนเรื่องทฤษฎี
วิวัฒานาการ หนุ่ม ๆ ควรเรียนการเป็นชายชาตรี
เหมือน ยอร์ช บุช (ลูก) ต่อต้านพวกรักร่วมเพศ
การท� า แท้ ง และการใช้ ถุ ง ยาง สตรี ค วรเชื่ อ ฟั ง
สามีเพราะเป็นหัวหน้าครอบครัว คนรวยคือคนที่
พระเจ้าโปรดจึงให้ร่า� รวย นายมิต รอมนีย์ (รีพบั ลิกัน) คูช่ งิ ต�าแหน่งประธานาธิบดีของ บารัก โอบามา
เคยกล่าวว่า “ความจนเป็นเรื่องที่ตอ้ งคุยกันเงียบ ๆ
คนจนต้องรับผิดชอบในความจนของตัวเอง”
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อีแวนเจลิเคิลคนดัง :
บิลลี เกรเฮม (Billy Graham) : ไปให้ค�า
ปรึกษาทีท่ �าเนียบขาวตัง้ แต่สมัยประธานาธิบดี
ไอเซนฮาวร์ เขาสนิทกับริชาร์ด นิกสัน และเขา
เป็นผู้จุดประกายลัทธิ “นีโอคอนเซอร์เวติฟ” ให้
ท�าเนียบขาวในยุค ๑๙๗๐ (พ.ศ.๒๕๑๓) เขาแนะน�า
ให้ ทิ ้ง ระเบิ ด ในเวีย ดนามเหนื อ สนั บ สนุ น ให้ มี
กองทัพที่เข้มแข็ง ไม่สนับสนุนการเรียกร้อง “สิทธิ
พลเมือง” (Bill of Rights) และเขาคือผู้เปลี่ยน
ยอร์ช บุช (ลูก) จากการเป็นขี้เมาให้เป็นสาวกของ
พระเจ้าและสนับสนุนจนได้เป็นประธานาธิบดี
ซุน ยัง มูน (Sun Myung Moon) : เป็นนักบวช
ชาวเกาหลีและเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์วอชิงตันไทมส์ เคยได้รับรางวัลและการยกย่องในสภา

คองเกรส
ทิม ลาเฮย์ (Tim Lahaye) : เขียนหนังสือ
“วันสิ้นโลก” ว่า (Doomsday) ก�าลังใกล้เข้ามา
ทรัพยากรมีไว้เพื่อสร้างความมั่งคั่ง ไม่ตอ้ งประหยัด
เพราะใกล้จะถึงวันสิ้นโลกแล้ว เมื่อถึงเวลานั้น คนที่
ศรัทธาในพระเจ้าจะขึ้นสวรรค์ไปอยูก่ บั พระเจ้าชัว่
นิรันดร์
แพ็ต โรเบิรต์ สัน (Pat Robertson) : เจ้าของ
มหาวิท ยาลั ย รี เ จนต์ (Regent) เขาเคยแนะให้
ส่งคนไปลอบสังหาร ฮูโก ชาเวซ ของเวเนซูเอลา
และกล่าวว่าพวกรักร่วมเพศท�าให้พระเจ้าโกรธ
จึงลงโทษด้วยกรณี ๙/๑๑ แถมกล่าวด้วยว่ากลุ่ม
สิทธิสตรีคือพวกสังคมนิยม
คนดังที่ต้องตกนรก : สันตะปาปา เจ.เค.โรว์ลิ่ง (ผู้แต่งเรื่องแฮรี่พ็อตเตอร์) ไมเคิล มัวร์ ฮิลลารี
และบิล คลินตัน พวกเขาเรียกฮิลลารีว่า “เลสเบี้ยน”
พิพิธภัณฑ์ : กลุ่ม “เคร่งคัมภีร์” มีพิพิธภัณฑ์
มู ล ค่ า ๒๕ ล้ า นดอลลาร์ ตั ้ง อยู ่ ใ นรั ฐ เคนตั ๊ก กี ้
เอกสารของพิพธิ ภัณฑ์เขียนไว้วา่ โลกมีอายุ ๖,๐๐๐
ปี ถูก สร้ า งภายใน ๖ วั น มนุ ษ ย์ เ คยอยู ่ ร ่ ว มกั บ
ไดโนเสาร์ “ที-เร็กซ์” ซึง่ เป็นสัตว์กินพืชแต่เปลี่ยน
เป็นกินเนื้อเมื่อ “อีวา” กินแอปเปิลต้องห้ามใน
สวนอีเดน มนุษย์ปจั จุบนั เป็นทายาทของ “โนอาห์”
จึ ง รอดชี ว ิต จากน� ้า ท่ว มโลก ในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ มี รู ป ปั ้ น
ไดโนเสาร์ซึ่งบนหลังมีอานที่เด็ก ๆ สมัยนั้นขี่เล่นด้วย
ค�าถาม :
กลุ่มเคร่งคัมภีร์ : มนุษย์ซับซ้อนจนเกิดเอง
ไม่ได้ จึงต้องมีพระเจ้าสร้าง !
นักวิชาการ : แล้วใครสร้างพระเจ้า ??
กลุ่มเคร่งคัมภีร์ : ไบเบิลกล่าวว่า, “ตาต่อตา
ฟันต่อฟัน”

นักวิชาการ : พระเยซูใช้ชีวิตเพื่อการให้อภัย
และช่วยผู้ท�าบาป ไม่ใช่ลงโทษ ??
นิตยสารแอตแลนติก (The Atlantic) ซึ่งมี
อายุการพิมพ์จ�าหน่ายกว่า ๑๐๐ ปี เคยตั้งค�าถาม
ว่า “การสอนในเรื่องคิดใหญ่ การเพิ่มพูนและการ
มีมากเกินพอคือต้นเหตุให้เกิดค�าว่า “ความโลภ
เป็นสิ่งดี” (greed is good) ในทศวรรษ ๑๙๙๐
(พ.ศ.๒๕๓๓) ซึ่ ง น� า ไปสู ่ ว ิก ฤติ ท างการเงิ น ในปี
๒๐๐๘ (พ.ศ.๒๕๕๑) ??”
องค์กรฝ่ายขวา : องค์กรเหล่านี้ได้รับเงิน
อุดหนุนนับร้อย ๆ ล้านดอลล่าร์จากบรรดามหา
เศรษฐีกลุ่ม “เคร่งคัมภีร์” เพื่อใช้ในการรณรงค์
สนั บ สนุ น “ทุ น นิ ย มคาวบอย” และลดความน่ า
เชื ่อ ถื อ ในเรื ่อ ง “โลกร้ อ น” พวกเขาตั ้ง องค์ ก ร
“วิทยาศาสตร์ขยะ” (Junk Science) ขึ้น “ปั่นหัว”
ระดับโลก (Global Spin) ให้คนเข้าใจผิดในความ
จริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น : Heritage Foundation, Cato
Institute, American Enterprise Institute,
American Prosperity, Competitive Enterprise
Institute, Heartland Institute, Ayn Rand
Institute, Bradley Institute
บริษัทเอ็กซอนโมบิลซึ่งบริจาคเงินให้ยอร์ช
บุ ช และพรรครี พั บ ลิ กั น ได้ บ ริ จ าคให้ อ งค์ ก ร
“วิทยาศาสตร์ขยะ” เป็นเงินนับสิบ ๆ ล้านดอลลาร์
อนึ่ ง โบสถ์ “ลั ท ธิ ” เคร่ ง คั ม ภี ร ์ (Fundamentalism) ในประเทศไทยตั้งอยู่ปากซอยที่อยู่
เยื้อง ๆ กับซอยนานา ถนนสุขุมวิท ส่วนในเกาหลี
โบสถ์ Yoido Godspcl ในกรุงโซลมีสมาชิกกว่า
๗๕๐,๐๐๐ คน ในขณะที่จ�านวนคริสต์ชนในยุโรป
มีจ�านวนลดลง โบสถ์ถูกขายกลายเป็นโรงแรม
และร้ า นอาหาร การเผยแพร่ ศ าสนาคริ ส ต์ ใ น
เอเชียและอัฟริกากลับเข้มแข็ง
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

•
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ชาวไทยร่วมชุมนุมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างมืดฟ้ามัวดิน

• ฟ้าสาง

สรรเสริญพระบารมี
ด้วยการท�าความดีตามรอยพ่อ
หลังจากที่ส�านักพระราชวังได้ประกาศ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคตทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าช
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เมื่อเวลา ๑๕.๕๒ น.
นาทีนั้นทั่วทั้งแผ่นดินไทยก็ตกอยู่ในความเศร้าโศก
เสียใจ น�า้ ตาแห่งความจงรักภักดีของพสกนิกร
ชาวไทยอาบล้นทั่วทุกแห่งหน แม้แต่ท้องฟ้าก็ยัง
ไร้ซงึ่ แสงสว่างจากพระอาทิตย์เหมือนเช่นทุกวัน
มีเพียงความมืดมัวสลัวตั้งแต่ยามเช้าจรดค�่า ดั่งที่
มีผู้เปรียบเปรยไว้ว่า แม้แต่ฟ้าดินก็ยังรับรู้
เป็นบรรยากาศที่ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนต�าบลใด
ภายใต้ ผ ืน ฟ้ า ของประเทศไทยผืน เดี ย วกั น นั ้น
ชาวไทยทุกคนคงรับรู้ได้ถึงความรู้สึกเศร้าเสียใจ
ความรักของหัวใจดวงเดียวกันในความอาลัยรัก
56
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เราคิดอะไร

“พ่อ” ของแผ่นดิน พระผูท้ รงเป็นพลังแห่งแผ่นดิน
ก่ อ นที ่จ ะมี ป ระกาศของส� า นั ก พระราชวั ง
ออกมา ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ด้วยธรรมะ
จัดสรร ฉันได้มีโอกาสเดินทางจากเชียงใหม่มาถึง
กรุงเทพมหานครในเช้าวันนั้น เพื่อท�าภารกิจหน้าที่
ในด้านการศึกษาและเยี่ยมผู้ป่วย ฉันจึงมีโอกาส
เดินทางผ่านโรงพยาบาลศิรริ าชในรอบเวลาหลายปี
โดยไม่ ค าดฝั น ว่ า นั ้น จะเป็ น ครั ้ง สุ ด ท้ า ยจริ ง ๆ
ที ่จ ะได้ ม องไปยั ง โรงพยาบาลศิ ริ ร าช แล้ ว รู ้ สึ ก ว่ า
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
ทรงประทับอยู่ ณ ที่แห่งนั้น แค่ได้มองจากที่ไกล ๆ
แค่ ใ นห้ ว งหนึ ่ง ของความรู ้ สึ ก ในฐานะลู ก หลาน
เยาวชนไทยภายใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านก็ยัง
รู้สึกอบอุ่นหัวใจอย่างอธิบายไม่ถูก
ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ช่วงเวลาประมาณ

๑๖.๓๐ น. สถานีโทรทัศน์ทุกช่องได้มีการถ่ายทอด
สดภาพขบวนพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชฯ ได้เคลื่อนออกจาก
โรงพยาบาลศิรริ าช โดยตลอดเส้นทางได้มปี ระชาชน
ชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้มารอเฝ้าถวายความอาลัย
อย่างเนืองแน่นทั้งสองข้างทาง ฉันเพียงแต่ได้รบั รู้
บรรยากาศผ่านหน้าจอโทรทัศน์ ไม่ได้เข้าร่วมใน
บรรยากาศจริง ก็ยังรู้สึกถึงความเศร้าโศกอย่างที่
ไม่เคยมีมาก่อน แม้จะเป็นนักปฏิบตั ธิ รรมทีไ่ ด้ศกึ ษา
เรื่องการเกิด แก่ เจ็บ ตายว่าเป็นเรื่องธรรมชาติมา
แล้วก็ตาม แต่ก็ยังอดรู้สึกใจหายกับข่าวเศร้านี้อยู่
ไม่น้อย
และในวันต่อมา (๑๕ ต.ค. ๕๙) ฉันก็ต้อง
เดิ น ทางไปร่ ว มงานเครื อ ข่ า ยนิ ด ้ า ครั ้ง ที ่ ๒๑
สุราษฎร์ธานี เป็นการสัมมนาวิชาการและเชื่อม
ร้ อ ยสายสั ม พั น ธ์ ช าวคณะรั ฐ ประศาสนศาสตร์
(รศ.) นิด้าทีอ่ ยู่ในทุก ๆ ภูมิภาคของประเทศไทย
โดยในงานครั้งนี้ได้พูดถึงหัวข้อ “รศ.นิด้า : การ
บริหารที่สร้างสมดุล (Balancing Management)” ที่ได้หยิบยกเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้ทรงประทานเป็นแผนที่
ชีวิตไว้ให้ชนชาวไทยและชาวโลกให้มชี วี ิตที่พอดี ไม่
เกินตัว และยั่งยืน ด้วยตัวอย่างจากวิทยากรหลาย
ท่านที่ได้น้อมน�าปรัชญามาใช้ในชีวติ การท�างาน
การบริหารภาครัฐและภาคธุรกิจ รวมทั้งในชีวิต
ประจ�าวัน จนเกิดผลและมีชีวิตที่มีความสุขอย่าง
พอเพียงตามที่พระองค์ท่านทรงสอนไว้อย่างเป็น
รูปธรรม
และในช่วงค�่าได้มีพิธีการถวายความอาลัย
จากหัวใจชาว รศ.นิด้า สถาบันที่ก่อตั้งจากพระราชด�าริของพระองค์ทา่ น ดั่งค�าพระบรมราโชวาท
ในพิ ธีพ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต รของสถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙
พฤศจิกายน ๒๕๑๓
“...ท่ า นทั ้ง หลายที ่ส �า เร็ จ การศึ ก ษาจาก
สถาบันแห่งนี้ เป็นผู้ที่เชื่อได้ว่า มีความรู้ความ
สามารถสูง จึงเป็นที่หวังของคนไทยทั้งชาติ รวม
ทั้งของข้าพเจ้าด้วย ที่จะได้อาศัยความรู้ ความคิด

สติปัญญา และความสามารถ ในอันที่จะน�าพา
ประเทศชาติให้กา้ วไปสูค่ วามมั่นคง และสมบูรณ์
พูนสุข ขอให้ท่านรับหน้าที่อันมีเกียรตินี้ด้วย
ความมั่นใจ ตั้งใจและบริสุทธิ์ใจ แล้วร่วมกัน
ปฏิบตั หิ น้าที่นอ้ ยใหญ่ให้ลลุ ว่ งไป ด้วยความขยัน
หมั่นเพียรและด้วยความสุจริต เที่ยงตรง ทั้งต่อ
ตนเองและต่อประชาชน”
วันต่อมาได้ไปชมเขื่อนรัชชประภา ซึง่ เป็น
โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบในปี พ.ศ.๒๕๓๐
และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกในปี พ.ศ.๒๕๓๑
“เขื่อนรัชชประภา” แปลว่า แสงสว่างแห่ง
ราชอาณาจักร หรือแสงสว่างแห่งพระราชา ซึ่ง
ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พอได้มาสัมผัส
โครงการด้วยตาตัวเอง ได้ฟังการบรรยายจาก
ไกด์ที่พาชมจุดต่าง ๆ ก็ยิ่งท�าให้ฉันรู้สึกเทิดทูน
และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุด
มิได้ของพระองค์
แม้ ฉั น จะเคยเห็ น ภาพการทรงงานของ
พระองค์ในอดีตเพียงผ่านจอโทรทัศน์ที่ทรงเสด็จ
ไปทั่วทุกแห่งหน จากเหนือจรดใต้เพื่อเยี่ยมเยียน
พสกนิกรและทรงบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขให้แก่อาณา
ประชาราษฎร์อย่างแท้จริง ด้วยพระอัจฉริยภาพ
ของพระองค์ผา่ นโครงการในพระราชด�าริมากมาย
ถึง ๔,๔๔๗ โครงการ แผ่นดินไทยถึงได้อยู่ดีมีสุข
นับแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน นับตั้งแต่รุ่นปู่ย่า จน
มาถึงรุ่นลูกหลานอย่างฉันได้พึ่งพิงอาศัย
แม้พายุแห่งความเศร้าโศก อาลัยอาวรณ์ใน
หัวใจของไทยทุกดวงยังคงมีอยู่ในทุกแห่งหน แต่
ปรากฏการณ์หน้าใหม่ของประเทศไทย คือการ
แปรเปลี่ยนความเศร้าเสียใจ มาเป็นพลังแห่ง
การท�าดีเพื่อพ่อ ด้วยการมาเป็นจิตอาสา มาเป็น
“ผู้ให้” ตามรอยพ่อหลวงของชาวไทยในหลาก
หลายหน้าที่ อาทิเช่น จิตอาสาวินมอเตอร์ไซค์
รับส่งฟรีในจุดต่าง ๆ จิตอาสาเก็บขยะ จิตอาสา
แจกน�้า แจกอาหาร จิตอาสาหน่วยพยาบาล จิต
อาสาย้อมผ้าสีด�าฟรี จิตอาสาตัดผมฟรี เป็นต้น
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ •
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ปรากฏการณ์ความรัก
หรือ Bomb of Love

ตลอดสั ป ดาห์ ที ่ผ ่ า นมาไม่ ว ่ า จะเป็ น ในโลก
โซเซียล เฟซบุ๊ค ไลน์ต่าง ๆ หรือสื่อโทรทัศน์ วิทยุ
สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ ล้วนแต่มีเรื่องราวของในหลวง
เรื่องราวการทรงงานอย่างหนักของพระองค์ท่าน
มีการแชร์ การถ่ายทอดพระบรมราโชวาท ค�าสอน
มากมายที่พระองค์ได้มอบไว้เป็นมรดกทางปัญญา
อันทรงค่ายิ่งแก่ลูกหลานไทย
ฉั น ได้ มี โ อกาสไปร่ ว มในวัน ประวัติ ศ าสตร์
อีกวันหนึ่ง ที่ชาวไทยมาร่วมชุมนุมเพื่อร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมีกันที่ท้องสนามหลวงอย่าง
มืดฟ้ามัวดิน สิ่งมากมายเหล่านี้ท�าให้มองเห็นสิ่ง
ดี ๆ ที่แฝงอยู่ ในความเศร้ายังมีความสุขแห่งรอยยิ้ม
ของการเป็น “ผู้ให้” มีความประนีประนอมเอื้อเฟื้อ
ให้กันด้วยส�านึกทีว่ ่า “เรามีพ่อหลวงคนเดียวกัน”
ซึ่งเปรียบเสมือนทุกคนคือครอบครัวเดียวกัน
ในความสู ญ เสี ย ยั ง มี ค วามเกิ ด ใหม่ ข อง
ปรากฏการณ์ความรัก หรือ Bomb of Love ที่แสดง
ออกมาในรูปแบบของการแบ่งปัน การเสียสละ
ตามค�าสอนของพ่อที่ว่า ขาดทุนของเรานั่นคือ
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ก�าไรของเรา “Our loss is our gain” อย่างที่
ไม่เคยมีมาก่อน
การสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศชาติใน
ครานี้ ท�าให้หลายต่อหลายคนได้กลับมาฉุกคิดถึง
ชีวิตที่เคยหลงระเริงไปตามลัทธิทนุ นิยม จนหลงลืม
การใช้ชีวิตอย่างมีสติ มีความสุขอย่างพอดี ตามที่
พระองค์ เ คยพร� ่า สอน และพยายามน้ อ มน� า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ไปสู่แนวทางทีถ่ ูกตรง มีสติทุกลมหายใจ และ
ตระหนักในความพอมีพอกิน เพื่อการก้าวเดินต่อไป
ประเทศไทยในเวลานี้นับเป็นช่วงเวลาแห่งการ
สร้างสรรพลังความดี ด้วยความรักจากหัวใจของ
ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ อย่างหาที่สดุ มิได้ ดั่งดินแดนชมพูทวีป
ที่แวดล้อมไปด้วยคุณงามความดีของผู้คนที่มีธรรม
แล้วพระองค์ท่านจะไม่ได้จากประชาชนไทยไปที่ใด
หากแต่สถิตย์อยูใ่ นหัวใจของผูม้ องเห็นและปฏิบตั ติ าม
คุณงามความดีตามรอยพระองค์ท่านตลอดไป.

j

ณวมพุ ท ธ

มารหลอกล่อด้วยสวรรค์
รู้ทันไม่หลงเสพสุข
แน่วแน่นิพพานพ้นทุกข์
เหนือสุขยิ่งกว่าเทวา.

สวรรค์ของมาร

ณ กรุงสาวัตถี นครหลวงของแคว้นโกศล

เช้าวันหนึ่ง ภิกษุณีอุปจาลาผู้เคร่งในธรรม ได้
ครองจีวรเรียบร้อยแล้ว ถือบาตรเข้าไปบิณฑบาต
ในพระนครสาวัต ถี ครั ้น กลั บ จากบิ ณ ฑบาต หลั ง
จากฉันภัตตาหารเสร็จแล้ว ได้เข้าไปสู่ป่าอันธวันนั่ง
พักอยู่ที่โคนไม้ต้นหนึ่ง
ทันใดนั้น มาร(คือกิเลส)ผูม้ บี าปปรารถนาจะให้
ภิกษุณีอุปจาลาบังเกิดความกลัว ความหวาดเสียว
ความขนพองสยองเกล้า จะได้เคลื่อนจากสมาธิ(จิต
ทีต่ งั้ มัน่ ) จึงเข้ามาปรากฏตรงหน้า แล้วกล่าวหลอกลวงว่า
“ภิกษุณีเอ๋ย ชีวิตนี้แสนสุขดุจอยู่แดนสวรรค์
(คือแดนกามสุข) ช่างน่าจะเกิดแล้วเกิดอีก ท่านจึง
ควรอยากเกิดอีก”
แต่ภิกษุณอี ุปจาลาผู้มุ่งสู่นิพพาน(ดับกิเลสสิน้
เกลี้ยง)รู้เท่าทันมาร จึงตอบปฏิเสธ
“ดูก่อนมาร เราไม่อยากเกิดในที่ไหนๆ เลย”
มารได้ยินอย่างนั้น จึงหลอกล่อด้วยสวรรค์ชั้น
ต่างๆ
“เอาอย่างนีเ้ ถิด ท่านจงตัง้ จิตไว้ในพวกเทวดา
(คือพวกติดสุข)ชั้นดาวดึงส์ ชั้นยามา ชั้นดุสิต ชั้น

นิมมานรดี และชั้นปรนิมมิตวสวัตตี แล้วท่านจะได้รบั
ความยินดีมีสุขยิ่งนัก”
ภิกษุณีฟังแล้วก็ส่ายหน้า โต้ตอบตามสัจจะทันที
แม้พวกเทวดา(คือพวกติดสุข)ชั้นดาวดึงส์ ชั้น
ยามา ชั้นดุสติ ชั้นนิมมานรดี และชั้นปรนิมมิตวสวัตตี
ก็ตามเถอะ ก็ยังผูกพันอยู่ด้วยเครือ่ งผูกคือกาม
(กิเลสใคร่อยากปรารถนา) จ�าต้องกลับมาสู่อ�านาจ
มาร(กิเลส)อีก
ท�าให้โลกทั้งหมดเร่าร้อน
โลกทั้งหมดระอุคุกรุ่นเป็นควัน
โลกทั้งหมดลุกโพลง
โลกทั้งหมดสั่นสะเทือน
ฉะนั้นใจของเราจึงยินดีแน่วแน่ในนิพพาน
(การดับกิเลสสิ้นเกลี้ยง) ซึ่งไม่สั่นสะเทือน ไม่หวั่น
ไหว เป็นสิ่งที่ปุถุชน(คนกิเลสหนา)เสพไม่ได้ มิใช่คติ
(ความเป็นไป)ของมาร”
พอจบค�ากล่าวนั้น มารผู้มีบาปก็เป็นทุกข์เสียใจ
อย่างยิ่งว่า
“ภิกษุณีรูปนี้รู้จักเรา รู้เท่าทันเราเสียแล้ว”
จึงไม่รอช้า รีบหายลับไปจากที่นั้นทันที.
(พระไตรปิฎกเล่ม ๑๕ “อุปจาลาสูตร” ข้อ ๕๔๑ )
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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• เฉลิมศักดิ์ แหงมงาม

กายา

บทที่ ๙ “เจ้าป่าเจ้าเขา”
• ต่อจากฉบับ ๓๑๕

ยามใดที่คิดถึงบ้าน สามัญก็ต้องคิดถึงท้องทุ่ง
หมู่บ้านถิน่ ก�าเนิด ชนบทบ้านนอกเต็มด้วยท้องทุ่งนา
ป่าเขา คิดถึงคราใดท�าให้โหยหาไม่รู้วาย
บ้านเมืองทุกวันนี้ธรรมชาติกา� ลังถูกท�าลายด้วย
น�้ามือมนุษย์ที่เห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ ท�าลายธรรมชาติ
ทุกอย่างให้ย่อยยับ ท�าลายอย่างน่ากลัว เพราะฤทธิ์
อ�านาจเงิน ค่านิยมแห่งความร�่ารวยได้เข้าครอบง�า
กระแสส�านึกผู้คนเกือบจะทุกหย่อมหญ้า
ผูค้ นทุกวันนี้บูชาเงินเป็นพระเจ้า ใครร�า่ รวยถือว่า
เป็นยอดคน แม้แต่วัดวาอารามที่พ่งึ พาก็ถูกเนรมิตด้วย
เงินตรา เกือบไม่หลงเหลือร่องรอยเดิม มีแต่ความ
ศิวิไลซ์เกินความเป็นจริงของชีวิต
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แม้การดิ้นรนให้พ้นจากความทุกข์ ก็ยังต้องอาศัย
เงินเป็นที่พึ่ง เข้าไปในวัด ไปหาพระภิกษุสงฆ์ก็ยังต้อง
ใช้เงิน ถ้ามีเงินเพียงเล็กน้อยติดกระเป๋า อย่าคิดว่า
จะได้พบภิกษุที่พึ่งทางใจได้ง่าย ๆ อาณาบริเวณวัด
ความหมดจดงดงาม ถูกปูเต็มอาณาบริเวณด้วยศิลปะ
แบบอลังการทันสมัย นับแต่เมรุเผาศพ กุฏิพระ ศาลา
การเปรียญ พระอุโบสถ ประดิษฐ์ตกแต่งปานเมืองฟ้า
เมืองสวรรค์ ชาวบ้านแทบไม่กล้าเข้าไปใกล้ ยิ่งพระ
อุโบสถหลังงาม ๆ ยิ่งแล้วใหญ่ คนจน ๆ เท้าติดดิน ใส่
รองเท้าแตะ สวมชุดเก่ามอซอ แทบไม่มีโอกาสเข้าไป
กราบไหว้สกั การะพระพุทธรูปภายในโบสถ์ เพราะประตู
บานใหญ่แกะสลักไม้อย่างสวยงาม เหมือนจะปิดอยู่

ชั่วนาตาปี
บางส�านักตีค่าสวรรค์ในชาติหน้าด้วยมูลค่าเงิน
ท�าบุญจ�านวนมากมายมหาศาล แถมแยกระดับผู้มี
อันจะกิน แบ่งเกรดการท�าบุญเกือบจะคนละชนชั้น
สร้างนิมิตหมายภพชาติตบตาผู้ศรัทธา เพื่อเร่งผู้คนให้
ท�าบุญอย่างไร้สติ แล้ววัดแห่งนั้นก็ถูกปูด้วยเงินเกือบ
ทุกตารางนิ้ว
มันคือทางหากินอย่างน่าละอาย ตู้บริจาคแทบ
จะวางไว้เกือบทุกจุดทั่วอาณาบริเวณวัด เหมือนจะ
ประกาศแล้วว่า วัดแห่งพุทธศาสนา ได้ถกู ครอบง�า
ด้วยกระแสเงินตราเกือบสิ้นเชิง
ยิง่ วัดในเมือง ภิกษุออกบิณฑบาตยามเช้า ๆ
บางรูปเมื่อผ่านเข้าไปย่านชุมชนในหมู่บ้าน ให้ลูกศิษย์
เข็นล้อเข็นส�าหรับรับของบิณฑบาตตามหลัง ของกิน
มากจนล้นเต็มคันรถ มันคืออะไร ถูกต้องล่ะหรือกับ
ความสันโดษ มักน้อย ที่พุทธศาสนาหลักค�าสอนได้
ตอกย�้าให้ลดละกิเลสเกือบทุกเวลานาที
บางห้วงความนึกคิด บางเวลา สามัญเริ่มจะไม่
เลื่อมใสสมมุติสงฆ์ ภิกษุที่ห่มจีวรเดินผ่านหน้าบ้าน
เขามองอย่างเบือ่ หน่าย ไม่เข้าใจ บางครั้งคิดจะ
หลบเร้น ไม่อยากเจอะเจอ ภาพที่ขัดกับหลักค�าสอน
ในพุทธศาสนา
บางหนที่สามัญเดินทางกลับบ้าน เพื่อพักผ่อน
คลายจากอาการเร่งรีบ ชีวติ ที่เร่าร้อนใจกลางเมืองหลวง
เขากลับไปนั่งมองท้องทุ่งหลังบ้าน ป่าเขาที่ยังรกเรื้อ
ด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ ต่างจังหวัดโดยเฉพาะบ้านเกิด
การเจริญเติบโตของร้านค้า บ้านเรือนผูค้ น เทคโนโลยี
แม้จะผุดขึ้นมาจ�านวนมาก แต่มนั ก็ยังคงหลงเหลือพื้นที่
ว่าง ธรรมชาติอันงดงามให้ได้สัมผัสบ้าง
แต่วัดกลางหมู่บ้านนั้นเปลี่ยนไป เกือบทุกตาราง
นิ้วบริเวณรอบรั้ววัด เคยเห็นมันเป็นพื้นดินอ่อนนุ่ม
ให้เด็กได้วงิ่ เล่นที่ลานวัดหน้าศาลา ต้นไม้ ใบหญ้า
เคยขึ้นแซมให้พื้นดินเขียวชอุ่ม บางจุดมีรั้วไม้ดัด ไม้
พุ่ม เขาเคยสัมผัสกับป่าไม้ขึ้นรกเรื้อติดโรงลิเกด้านใต้
แต่วันนี้ไม่มีหลงเหลือ โรงลิเกไม้หลังคาจั่วถูกรื้อทิ้ง
พื้นดินอ่อนนุม่ ถูกปูดว้ ยพื้นคอนกรีตเลื่อมมันตลอดลาน
วัด กุฏิไม้หลวงพ่อเจ้าอาวาสก็ถูกสร้างขึ้นใหม่ ศาลา
การเปรียญหลังใหญ่ทีแ่ ม่แก่และแม่ของสามัญเคยมา

นั่งฟังเทศน์ทุกปี ถูกรื้อทิ้งเช่นกัน แล้วสร้างศาลา
คอนกรีตหลังใหม่แทนหลังเดิม มันใหญ่กว้างขวาง
ปูด้วยกระเบื้องสีสดใส บอกความมั่งคั่งความเป็นวัด
เจ้าอาวาสรูปปัจจุบนั เล่าให้ฟงั ว่า กว่าจะสร้างเสร็จต้อง
ใช้เวลาทอดกฐินสามัคคีติด ๆ กันอยู่สี่ห้าปี แม้จะสวย
มีบนั ไดปูนขึ้นลงแทนบันไดไม้ พื้นศาลาปูดว้ ยกระเบื้อง
เคลือบสีสดใส แต่สามัญก็ยังคงคิดถึงศาลาหลังเดิม
จ�าได้ว่า เมื่ออายุครบปีบวชเป็นภิกษุ สามัญมา
จ�าวัดในวัดกลางหมู่บ้านบ้านเกิด เขาชอบมานั่งรับ
ลมเย็นบนศาลาด้านใต้ เกือบติดโรงลิเก ห่างกันไม่
ถึงห้าสิบเมตร ศาลาหลังเดิม เป็นศาลาไม้กว้างขวาง
ด้านหน้าเลยถนนออกไปติดแม่น�้า มีต้นโพธิใ์ หญ่แผ่
เงาครึ้มริมฝั่งน�้า เย็น ๆ ก่อนตะวันตกดินลมแม่น�้าจะ
พัดพรูเข้ามากรูเกรียว เย็นชื่น ได้ยินใบโพธิ์สะบัดใบ
แกว่งไกวขับเน้นความสงบตลอดเวลา
บนศาลาหลังใหญ่ โดยเฉพาะพื้นศาลาเลื่อมเงา
เมือ่ ก่อน ปูด้วยไม้กระดานแผ่นใหญ่ ๆ สามัญชอบ
เอนหลังนอนเล่น จะได้รับไอเย็นอวลกระจายจาก
พื้นกระดานผ่านจากพื้นดินใต้ถุนศาลา เย็นฉ�า่ ไปทั้ง
แผ่นหลัง ไหล่ที่เมื่อยขบ นอนพื้นกระดานเรียบ ๆ แก้
ปวดเมื่อยได้ดีนัก ชีวิตไม่ต้องเอาสิ่งใดมาปรนเปรอ
เพียงอยู่กับความสงบ สายลมเย็นพัดแผ่ว เปิดใจรับ
บรรยากาศเบาสบายจากธรรมชาติก็เพียงพอแล้ว
ในหมู่บ้านมีถนนตัดผ่ากลางหมู่บ้าน เลาะเลียบ
ขนานไปกับฝั่งแม่น�้า ชาวบ้านจะปลูกบ้านสองฟาก
ถนน ฟากตะวันตกบางหลังจะติดริมตลิ่งแม่น�้ากว้าง
ส่วนฟากตะวันออกออกไปเป็นท้องทุ่ง ทุ่งไร่ ทุ่งนาและ
ภูเขาทะมึนเสียดฟ้า ปู่ย่าตายายใช้ท�านาท�าไร่มาแต่
ดั้งเดิมจวบปัจจุบัน รุ่นลูกหลานเหลน ก็ยังคงใช้ท�ามา
หากินเสมอมา
ไม่มีสิ่งใดที่เปลี่ยนแปลงไปมากนัก เมื่อสามัญ
กลับมาเยี่ยมหมู่บ้านเมื่อยี่สิบปีให้หลัง ท้องทุ่ง แม่น�้า
ภูเขาใหญ่ฟากทิศตะวันออก วัดโพธิ์ร้างริมถนน ทุก
อย่างยังคงเหมือนเดิม ไม่มีสิ่งใดที่จะต้องปรับปรุง
หรือเปลี่ยนแปลง แต่มีข้อสังเกตก็คือ มีบ้านเรือน
ปลู ก อาศั ย มากยิ ่ง ขึ ้น บางแห่ ง เคยเป็ น ที ่ร กร้ า ง
ว่างเปล่า เกือบจะเป็นป่าช้าหรือที่เปลี่ยว แต่บัดนี้มี
ลูกหลานเหลนไปปลูกบ้านกันมากยิ่งขึ้น บางทีคนจาก
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ที่อื่นก็เข้ามาซื้อที่ดิน แล้วปลูกบ้านอยู่อาศัย ท้องทุ่ง
ติดชานเมืองถูกท�าเป็นบ้านจัดสรร หมู่บ้านใหม่ก่อเกิด
แต่มันไม่ใช่หมู่บ้านชาวไร่ชาวนา กลับเป็นบ้านหลังคา
รูปทรงแปลก ๆ ที่ชาวบ้านเมื่อวิง่ รถจักรยานยนต์ผ่าน
ต้องเหลียวมองด้วยความรู้สึกเหมือนเห็นสิ่งสวยงามที่
ไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิต
ในหมู่บ้านก็เหมือนกัน ลูกหลานใครมีงานท�าเป็น
หลักฐาน ตั้งตัวได้แล้ว ก็มักจะขอแยกมาปลูกบ้าน
อยู่อาศัยเป็นสัดส่วนของตัวเอง ชาวบ้านเรียกกันว่า
แยกครอบครัวออกมา นัยว่าเพื่อความเป็นอิสระและ
เป็นการประกาศว่า ตนเองเป็นคนเอาถ่าน สามารถ
ตั้งตัวยืนด้วยล�าแข้งตนเองได้แล้ว แต่บ้านบางหลัง
กลับปล่อยให้พ่อแม่อยู่กันสองคนตายาย ตนเอง
ไปท�างานอยู่ที่อนื่ บ้านเรือนเกือบกลายเป็นเรือน
ร้าง บรรยากาศความเงียบหงอย กระจายอวลเกือบ
ทั้งบ้าน จะสุขสันต์กันทีก็เมื่อลูกหลานกลับมาเยี่ยม
เยือนในช่วงปีใหม่ หรือไม่กช็ ว่ งประเพณีสงกรานต์รดน�้า
คนเฒ่าคนแก่
หลังหมูบ่ า้ นมีถนนอีกเส้นหนึ่งตัดผ่าน มันตัดขนาน
ไปกับคลองส่งน�้าเข้าท้องนาในหน้าท�านา นัยว่า เพื่อ
ขยายความเจริญเติบโตหมูบ่ า้ นออกไป องค์การบริหาร
ส่วนต�าบลจึงได้ตดั ถนนเส้นใหม่ข้นึ เพื่อรองรับบ้านหลัง
ใหม่ของลูกหลานที่จะมีตามมาในอนาคต แต่สามัญไม่
แน่ใจสักเท่าไรว่า ผู้คนในหมู่บ้านจะเพิ่มทวีขึ้น เพราะ
ทุกวันนี้ มีแต่ผสู้ งู วัยในหมูบ่ า้ นเท่านั้น คนหนุม่ สาวเริ่ม
อพยพไปอยู่ต่างจังหวัด ตามกระแสการก่อเกิดโรงงาน
อุตสาหกรรมและตลาดแรงงานที่เริ่มมีอิทธิพลต่อชีวิต
ของคนในยุคปัจจุบัน
สมัยก่อน หลังท�าไร่ทา� นา การเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นลง
จะมีพิธีเลี้ยงผีป่า ชาวบ้านเรียกกันว่า เจ้าป่าเจ้าเขา
สามัญเคยเห็นเมื่อเวลาออกไปหาของป่ากับแม่
ครั้งไปท�าไร่มนั แกว ใกล้เชิงเขา ได้เวลากินข้าวมื้อเที่ยง
เมื่ออยู่กลางป่า แม่จะจัดอาหารกับข้าวอย่างละเล็ก
ละน้อย ตั้งแต่เมล็ดข้าวสุก น�้าพริก ปลาปิ้ง ไข่ทอด
ผักต้ม มาวางห่อบนใบไม้ป่าขนาดถ้วยตะไลเล็ก ๆ จัด
ไว้กับพื้นใกล้ ๆ วงข้าวหรือไม่ก็บนขอนไม้ ก่อนจะกิน
ข้าว แม่จะอธิษฐานเสียงพึมพ�าในล�าคอ แล้วมื้อนั้น
สามัญจะกินข้าวได้อย่างเอร็ดอร่อยจนพุงกาง
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เราคิดอะไร

มันคือความเร้นลับที่สามัญมิอาจจะมองเห็นได้ว่า
คืออะไร
“มัญโว้ย...ไปดูเขาเต้นผีที่หนองจิกไหม” แล้ว
วันหนึ่ง เพื่อนๆในหมู่บ้านก็มาตะโกนชวนที่หน้าบ้าน
สามัญยามนั้นนัยน์ตาลุกวาว เรื่องเที่ยว เรื่องกิน
มีท่ไี หนสามัญมักไม่พลาด แม้อายุยามนั้นเพียงเจ็ดแปดขวบ
“มีอะไรน่าดู” เอ่ยถามออกไปอย่างสงสัย
“ชาวบ้านจะจัดงานเลี้ยงเจ้าป่าเจ้าเขา”
“เลี้ยงท�าไม”
“ขอบคุณที่ท่านท�าให้ท�าไร่ท�านาได้ผลสมบูรณ์”
“ดูไปก็เท่านั้น...” สามัญท�าน�้าเสียงเหม็นเบื่อ
“มันไม่ใช่อย่างนั้น....ขนมข้าวต้มบานเบอะเลย
โว้ย” แล้วเพื่อนก็จาระไนถึงหมูเห็ดเป็ดไก่ ข้าวต้ม
ขนมนมเนยละลานตาเต็มไปหมด
ฟังเพียงแค่นั้น สามัญหูก็เริ่มผึ่ง เพราะเรื่องกิน
เป็นเรื่องใหญ่จริง ๆ
เป็นไปตามคาด ผู้คนทั้งหมู่บ้านไปดูการเต้นผีที่
หนองจิกอย่างมากมาย
หนองจิกคือป่าหลังหมู่บ้านถัดจากท้องนาออกไป
ติดผืนป่าใกล้ภูเขา เป็นสถานที่ที่ชาวบ้านจัดไว้เป็น
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เลี้ยงเจ้าป่าเจ้าเขา ในปีที่น�้าท่าอุดม
สมบูรณ์
หนองจิกมีหนองน�้าเย็นอยู่ใกล้ ๆ เลยป่าออกไป
ฟากท้ายหมูบ่ า้ น มีท่นี าว้างเวิ้ง บิ้งนาของแม่กม็ ที ่นี ่ดี ว้ ย
เป็นมรดกได้มาจากตาและยาย นาน ๆ ครั้ง สามัญกับ
แม่และพี่น้องถึงจะเดินทางมาที่นี่สักครั้งหนึ่ง
แต่วันนี้สามัญตื่นแต่ไก่โห่ ขออนุญาตแม่ไปกับ
เพื่อน ๆ ลัดเลาะออกท้องทุ่ง ข้ามสะพานไม้กลางดง
ไผ่ กลางบึง หนองน�้าลึกสงบนิ่ง ละอองไอเย็นอวล
กระจายอยู่ทั่วไป ขณะสายลมแกว่งไกว พัดใบไผ่ที่มุง
เป็นหลังคาด้วยล�าไผ่โค้ง บางใบแห้งเหลืองหมดอายุ
ปลิดขั้วพลิว้ ใบแตะผิวน�้า ปลาในหนองฮุบโผงเป็นคลื่น
กระจายวงกระทบขอบฝั่ง วงแล้ววงเล่า
ออกจากดงไผ่ ก็ขึ้นเนินป่าแดง ไปตามคลอง
ชลประทานส่งน�า้ ขนาดเล็ก ไม่ถงึ ชั่วโมง ก็ถงึ หนองจิก
บริเวณเต้นผี
แรกมาถึง มีชาวบ้านเพียงไม่กี่คนก�าลังช่วยกันจัด
สถานที่ใต้ร่มรังใหญ่

สถานที ่ไ ม่ มี อ ะไรมากหรอก นอกจากผู้ ห ญิง
ชาวบ้าน ช่วยกันปูเสื่อกกเป็นบริเวณกว้าง พอคนนั่ง
ได้ประมาณยี่สิบคน จัดขันดอกไม้ บายศรีใบตองสดที่
ชาวบ้านช่วยกันตกแต่งวางเรียงราย ไม่ว่าถาดหมาก
ถาดพลู หัวหมู ขนมนมเนย วางอยู่เกือบสิบส�ารับ ขาด
เสียไม่ได้ ได้แก่เหล้าโรงสีขาวใส เห็นตั้งเคียงอาหารคาว
หวาน เปิดจุกพร้อมแก้ว ส�าหรับให้คนทรงได้ลองลิ้ม
ชิมรส ระหว่างการเต้นทรงเจ้าเข้าผี คะเนด้วยสายตา
น่าจะเลี้ยงคนได้ไม่ต�่ากว่าห้าสิบคนเป็นอย่างน้อย
เกือบเก้าโมงเช้า แดดเริ่มร้อน ชาวบ้านทั้งชาย
และหญิงก็เริ่มทยอยกันเข้ามาบริเวณพิธี
ส่วนใหญ่เป็นคนในหมู่บ้าน ที่แปลกก็คือส่วนใหญ่
จะเป็นผู้หญิง แม่บ้านแม่เรือน มีผู้ชายปนเข้ามาบ้าง
ก็คือ คนอยากเป็นลูกช้างลูกม้า คอยกินเครื่องสังเวย
หลังพิธีเสร็จสิ้น
ผู้หญิงจัดเตรียมส�ารับ ปักธูปเทียน บนหัวหมู
ขนมนมเนย และใช้ไม้กวาดหญ้ากวัดกวาดลานดิน
ใบไม้แห้งกระจายกล่นเกลื่อนใต้ร่มไม้ ส่วนเสื่อกกก็ใช้
ไม้กวาดกวาดบ้าน กวาดซ�้าอีกครั้งหนึ่ง ส่วนพวกผูช้ าย
พ่อบ้าน รวมถึงสามัญและเพื่อน ๆ ที่มาด้วย นั่งยอง ๆ
คอยดูพิธีเข้าทรงที่ก�าลังจะเริ่มขึ้นใต้ร่มไม้
และแล้ววินาที่คนทรงเจ้าก็เริ่มต้น
เริ่มด้วยยายเรือง หญิงชราวัยเจ็ดสิบกว่าปี ใน
ชุดโจงกระเบนสีครามเข้ม เสื้อคอปิดสีขาวหม่น สไบ
เฉียงสีขาวพาดไว้กับบ่าเหมือนคนแก่เมื่อไปท�าบุญที่วัด
แกเดินมายังถาดส�ารับเครื่องเซ่น ดึงเอาธูปออกจาก
ซองกระดาษสีแดงเข้มที่วางอยู่เคียงข้าง ก�าไว้หนึ่งก�า
มือเต็ม ๆ บอกให้แม่บา้ นอีกนางหนึ่งเป็นผูจ้ ดุ จนธูปควัน
กระจายคลุ้ง แล้วแกก็ปักลงกลางลานดิน ใกล้ ๆ ถาด
เครื่องเซ่น เป็นการสักการะบูชาเจ้าป่าเจ้าเขาเหนือ
แผ่นดินกลางป่าหลังหมู่บ้าน
นาทีตอ่ มา เสียงระนาดฆ้องกลองประจ�าหมูบ่ า้ นก็
เริ่มบรรเลง ตามด้วยเสียงฉิ่งและฉาบ กลองตะโพนให้
จังหวะก็เริ่มบรรเลง ดังมาอีกฟากหนึ่งของลานร่มไม้
ยายเรืองเป็นคนทรงที่คนทั้งหมูบ่ า้ นให้ความเคารพ
ศรัทธา เจ็บไข้ได้ป่วยคราใด ชาวบ้านมักพึ่งพาแก
เสมอ บางครั้งแกเหมือนเทพที่คอยสื่อให้คนได้ตดิ ต่อกับ
ผีสางนางไม้ หรือญาติผู้ใหญ่ที่เสียชีวิต

แกเริ่มต้นด้วยการพนมมือหลับตา บริกรรมริม
ฝีปากขมุบขมิบ ชั่วครู่ก็ชักผ้าสไบเฉียงสีขาวมาปิด
ใบหน้าด้วยมือสองข้าง แล้วร่างบอบบางเหี่ยวย่นก็เริ่ม
สั่น ...สั่นแรงยิ่งขึ้นชัว่ ครูใ่ หญ่ ๆ แล้วหญิงชราก็เริม่ ออกท่า
ร่ายร�าอย่างช้า ๆ กรีดนิ้วร่ายร�าอย่างงดงามตามจังหวะ
ระนาด ฉิ่ง ตะโพน ที่บรรเลงให้จังหวะอย่างกลมกลืน
ไม่ช้านัก แม่หญิงชาวบ้านอีกสิบกว่าคน ทั้งสวม
ผ้าถุงและโจงกระเบน ไม่ลืมที่จะมีสไบหลากสีคล้อง
คอ ต่างเร่เข้ามาสมทบ ค่อย ๆ ออกท่าร่ายร�า แรกสุด
ทุกคนเกิดอาการสั่น สั่นที่มือ สั่นที่แขน รวมไปถึงเต้น
เร่งเร้าคล้ายกระทืบเท้าเหมือนจะให้แผ่นดินสะเทือนไป
ทั้งผืนป่า แล้วจึงค่อย ๆ เบาการเต้นกลับกลายเป็นท่า
ร่ายร�าลีลาในแบบเฉพาะตน ในที่สุดทั้งกลุ่มหญิงวัย
กลางคน ร่วมสิบกว่านางก็พากันร่ายร�าไปอย่างช้า ๆ
ดื่มเหล้ากับถ้วยแก้วใบเล็ก ๆ หยิบอาหารขึ้นกินอย่าง
ละเล็กละน้อย เป็นที่สนุกสนานครึกครื้น กว่าจะเสร็จ
เวลาก็น้อง ๆ พระฉันเพลไปแล้ว จากนั้น ก็ถึงครา
ลู ก ช้ า งลู ก ม้ า วิง่ เฮโลกั น เข้ า ไปกิ น เครื ่อ งสั ง เวยจน
อิ่มหมีพีมัน สามัญฟาดเสียพุงกาง อิ่มมื้อกลางวันไป
อีกมื้อหนึ่ง
“ปีหนึ่งถึงจะจัดสักครั้งหนึ่ง เจ้าพ่อบอกว่าอย่าให้มี
อะไรเหลือ” ใครบางคนตะโกนบอก ตามด้วยเสียงตบมือ
อย่างชอบอกชอบใจ
สามัญอยากจะคิดว่า นี่คือการท�าบุญกลางบ้าน
ด้วยการบูชาเจ้าป่าเจ้าเขาเป็นแรงผลักให้ทกุ คนร่วมไม้
ร่วมมือกัน สร้างขวัญก�าลังใจผนึกแน่น ขณะเดียวกัน
ก็หลั่งไหลมาช่วยกันท�าบุญด้วยการให้ทาน ท�าขนม
นมเนยขึ้นกลางป่า หลังพิธีเสร็จสิ้นก็ต้องมากินอาหาร
ร่วมกันทั้งหมู่บ้าน
ผิดกับการท�าสร้างบุญยุคใหม่ ด้วยการชักจูงให้
ชาวบ้านเลิกเชื่อผีสางนางไม้ หันมาท�าบุญกับวัดหรือ
หลวงพ่อผู้ศักดิ์สิทธิ์ เนรมิตสรวงสวรรค์คือเป้าหมาย
การท�าบุญ จนชาวบ้านสิ้นเนื้อประดาตัว
มั น คื อ บุ ญ ที ่เ อาเปรี ย บและฉ้ อ ฉล ผิ ด กั บ งาน
บวงสรวงเจ้าป่าเจ้าเขากลางป่าหลังหมู่บ้าน ไม่มีเศษ
บุญหลงเหลือให้สะสม ร่วมท�าบุญ ก็ร่วมกันใช้บุญ เจือ
จานแบ่งปัน มันคือบุญแท้ๆ ชาวบ้านสัมผัสได้ด้วยตา
อ่านต่อฉบับหน้า
ที่มองเห็นและเป็นอยู่.
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ •
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ในหลวงในดวงใจที่มิมีวันเสื่อมสลาย
ช่วงเวลาแห่งความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของ
ปวงชนชาวไทยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาท
สมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
มหิต ลาธิเ บศรรามาธิ บ ดี จั ก รี น ฤบดิ น ทร
สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร หรือในหลวง
รัชกาลที่ ๙ ของประเทศไทย
ได้มีโอกาสฟังค�าแถลงการณ์ของ พล.อ.ประยุทธ์
จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี ที ่ก ล่ า วถึ ง สมเด็ จ
พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ ทรงห่ ว งใยชาวไทยใน
ยามที่บ้านเมืองอยู่ในช่วงทุกข์โศก และได้ชื่นชม
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ชาวไทยที่น่าจดจ�าและจารึกไว้ เพราะเป็นเครื่อง
ยืนยันว่าในหลวง ร. ๙ ของเราที่เป็นแบบอย่างของ
การเป็นผู้ให้นั้น ได้สถิตในดวงใจของชาวไทยมิได้
เสื่อมสลายไปตามสังขารของพระองค์ พระองค์
ยังคงอยู่กับชาวไทยตลอดไป ตราบใดที่คนไทย
ต่างมีนา�้ ใจที่ดตี อ่ กัน ดังค�าแถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรี ดังนี้
นายกฯ แถลงว่า เมื่อช่วงค�่าที่ผา่ นมาได้เข้าเฝ้าฯ
สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ พร้ อ มด้ ว ย
“พล.อ.เปรม” ในฐานะผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์

เพื่อถวายรายงานข้อราชการ
๑๕ ต.ค. ๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงผ่านโทรทัศน์
รวมการเฉพาะกิจ ความว่า
“สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทย
ที่เคารพ
เมื่อเวลาประมาณ ๑๙ นาฬิกา ค�่าวันนี้ สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้มี
พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ในฐานะผูส้ า� เร็จราชการ
แทนพระองค์ พร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้า
ทู ล ละอองพระบาท ถวายรายงานข้ อ ราชการ
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตนับเป็น
พระมหากรุ ณ าธิ ค ุณ ล้ น เกล้ า ล้ น กระหม่ อ มที่
ทรงห่วงใยประชาชนชาวไทยในยามที่บ้านเมือง
ก�าลังอยู่ระหว่างช่วงเวลาทุกข์โศก พร้อมกันนั้น
ประชาชนหลายคนยังก�าลังประสบปัญหาอุทกภัย
ได้รับความเดือดร้อน
พระราชปรารภส�าคัญเรื่องหนึ่งคือ ขออย่า
ให้ประชาชนเกิดความสับสน หรือกังวลใจใด ๆ
เกีย่ วกับ ราชการแผ่ น ดิ น หรื อ แม้ แ ต่ ก ารสื บ
ราชสันตติวงศ์ เพราะเรื่องนี้มีรัฐธรรมนูญ กฎ
มณเฑียรบาลและจารีตประเพณีกา� หนดไว้แล้ว แต่
การจะด�าเนินการเมื่อใด อย่างไรนั้น มีพระราชบัณฑูรว่าช่วงเวลานี้ทุกคนทุกฝ่าย แม้แต่พระองค์
ท่านเองอยูร่ ะหว่างความเศร้าโศก โทมนัสอาลัย จึง
ควรให้ทกุ ฝ่ายช่วยกันท�าให้รสู้ กึ ว่าเราผ่านพ้น หรือ
บรรเทาความวิปโยคอาดูรนีไ้ ปได้บา้ งก่อนเถิด อย่า
ให้ความรูส้ กึ ว่ามีความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ภายใต้รม่
พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เกิดขึน้
กะทันหันเกินไป ทุกคนควรใช้เวลานี้รักษาความ
ทรงจ�าอันงดงามของเหตุการณ์ ๗๐ ปีที่ผ่านมา
เมื ่อ การบ�า เพ็ ญ พระราชกุ ศ ล และพระราชพิ ธี
พระบรมศพผ่านพ้นไปแล้วระยะหนึ่ง ก็น่าจะถึง
เวลาสมควรด�าเนินการต่อไปได้ ซึ่งการด�าเนินการ
เช่นนี้ก็ไม่น่าจะกระทบต่อแผนงานหรือขั้นตอนใด ๆ
รั ฐ บาลได้ ป รึ ก ษาประธานสภานิ ติ บั ญ ญั ติ

แห่งชาติแล้ว ขอรับสนองพระราชบัณฑูรใส่เกล้า
ใส่ ก ระหม่ อ ม จึ ง ขอเรี ย นให้ พี ่น ้ อ งประชาชน
ทั้งหลายทราบโดยทั่วกัน ท่านจะได้คลายความ
กังวลใจ และใช้เวลาในช่วงนี้ถวายสักการะ แสดง
ความอาลัยให้สมกับที่ท่านรู้สึก อย่างที่หลายคน
ให้สัมภาษณ์ทางสื่อมวลชนว่า ชีวิตนี้เกิดมาก็อยู่
ในสมัยรัชกาลที่ ๙ เติบโตมาก็ในรัชกาลที่ ๙ จึง
ยากจะท�าใจว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น แต่
เราก็ต้องช่วยกันท�าใจ พร้อมกันนี้รัฐบาลต้องขอ
ขอบคุณข้าราชการ ต�ารวจ ทหาร พลเรือน ทุก
ฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง อ�านวย
ความสะดวกแก่ ป ระชาชนในการเข้ า ร่ ว มงาน
พระราชพิธีส�าคัญนี้
ภาพการเชิญพระบรมศพสู่พระบรมมหาราชวัง
เมือ่ วันที่ ๑๔ ตุลาคม เป็นทีป่ ระทับใจไปทัว่ โลก
คลื่นมหาชนสองข้างถนน ตลอดระยะทางหลาย
กิ โ ลเมตรเป็ น พยานถึ ง ความจงรั ก ภั ก ดี และ
เจตนารมณ์ ที ่จ ะรั ก ษาไว้ ซึ ่ง สถาบั น พระมหากษัตริย์ได้อย่างชัดเจน และเมื่อส�านักพระราชวัง
มีประกาศให้ประชาชนเข้าถวายสักการะได้ ตั้งแต่
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ก็ขอให้ช่วยอ�านวยความสะดวก
เช่ น นี ้ต ่ อ ไป ขอให้ ทุ ก ฝ่ า ยช่ ว ยกั น ดู แ ลความ
ปลอดภั ย สุ ข อนามั ย และอาหารการกิ น ของ
ประชาชนที่มาถวายสักการะ
ผมขอขอบคุ ณ พี ่น ้ อ งบรรดาวิน มอเตอร์ ไ ซค์
ที่ อ� า นวยความสะดวกแก่ ป ระชาชนโดยไม่ คิ ด ค่ า
โดยสาร เพื่อไปถวายสักการะในการเชิญพระบรม
ศพ ค�าพูดของท่านที่ว่า “ขอท�าดีเพื่อพ่อ” นั้น ผมฟัง
แล้วซาบซึ้งใจมาก ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ชว่ ยกันรักษา
ความสงบเรียบร้อยทัว่ ประเทศตลอดเวลา ๒-๓ วันที่
ผ่านมา และขอให้ทา่ นรักษาบรรยากาศเช่นนี้ตลอดไป
ในส่วนของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ขอให้สัญญาต่อพี่น้องทั้งหลายว่า เห็น
น�้าใจของประชาชนเช่นนี้แล้ว จะปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความจงรักและภักดี
ยิ่ง ๆ ขึ้น เพื่อสืบสานพระบรมราชปณิธานตลอด
ไป สวัสดีครับ” (คมชัดลึก ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙)
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ •
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แค่ ค ิด ก็ ห นาว...ว์
• นายธิง วินเทอร์
๑. กีฬ า ๆ เป็ น ยาผี เปรต ?
‘ยูโร’ ท�าเด็กไทยติดพนันบอล
มากขึ้น (มติชน ๒๗ ก.ค.๕๙)
๒. โกงทีไร นักกการเมือองรอด ข้าราชการตาย !
จ� า คุ ก แก๊ ง โอนหุ้ น ชิ น ๔ ขรก.
สรรพากร ๓ ปี , เลขาพจมาน
๒ ปี ช่ ว ย ‘โอ๊ค -เอม’ หนี ภ าษี
๘ พันล้าน (ไทยโพสต์ ๒๙ ก.ค.๕๙)
๓. ถ้ า ‘บ้ า ’ มากพอในสัง คม
คนที่บา้ จะกลายเป็น ‘คนปกติ’ ทลาย ‘มายา-คติ’
สั ง คมไทย พบจิ ต แพทย์ ไ ม่ ไ ด้
แปลว่า ‘บ้า’ (มติชน ๒๓ ส.ค.๕๙)
๔. การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่
ในอนาคต ครม.แจ้งเกิดรถยนต์ไฟฟ้า ประเคน
สิทธิประโยชน์เพียบ (เดลินิวส์
๓ ส.ค.๕๙)

น�า้

๕. วงจรอุบาทว์ในอเมริกา ระบบการเลือกตั้ง ถูก
เบียดบังด้วยเล่ห์กลจากเหล่า
นักการ-เมืองจนหมดสิ้น ฉะนั้น
การเลื อ กตั ้ง ประธานาธิ บ ดี
ของสหรัฐฯในทุก ๔ ปี จึงไม่ต่างอะไรกับการโชว์ตลก
ของกลุ่มนักการเมือง ผูท้ ะเยอทะยานอ�านาจโดย
แท้ !? (จากบทความในมติชน หน้า ๑๕/๒๔ ส.ค.๕๙)
๖. ท่องไว้เลย คนแก่คือคนป่วยประจ�าบ้านจะ
ได้ ไม่ ถ ือ สา ! ทะเลาะพ่ อ นั ก ธุ ร กิ จ โดดตึ ก ดั บ
(เดลินิวส์ ๒ ส.ค.๕๙)
๗. ซีพีถอนใจเฮือก ! ก.ล.ต. เคาะแล้ว แบน ๓ ปี
ผูบ้ ริหารท�าผิด ห้ามนั่งกุมบังเหียน แต่ไม่มีผลย้อน
หลัง (มติชน ๖ ส.ค.๕๙)
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๘. เมื ่อ ธนาคารไม่ มี ธ รรมมาภิ บ าล ! ชี้ ย อด
ร้องเรียน ศคง.พุ่ง ชาวบ้านแฉ
แบงก์เจ้าเล่ห์ ขายพ่วงประกันกองทุน (เดลินิวส์ ๒๓ ส.ค.๕๙)
๙. สิง่ ที่ คสช.กล้า แต่นกั การเมืองไม่กล้า ! ดีเดย์
๑๙ รีสอร์ตรื้อ ‘โรงเตี๊ยม’
ด้วย เคลียร์รุก ‘ทับเบิก’
เจ้าของขวางไร้ผล
(มติชน ๒๐ ส.ค.๕๙)
๑๐. ภัยเงียบแต่เย็นยะเยือก !
IQ เด็กอีสาน-ใต้ น่าห่วง มือถือ
ส่งผล EQ หยุดนิ่ง ! (ไทยโพสต์์
๓๐ ก.ค.๕๙)
๑๑. มาสายดีกว่าไม่มา ! สั่งเพิ่มข้อสอบอัตนัย
ภาษาไทย ๓๐% (มติชน ๘ ส.ค.๕๙)
๑๒. สิง่ ที ค่ นไทยยั ง ไม่ ตื น่ ตั ว ‘แผน’ ทั ง้ หลายจึ ง
‘นิ ่ง ’ ! แผนสิ ่ง แวดล้ อ ม
ฉบั บ ใหม่ สางปั ญ หาเขา
หั ว โล้ น -น�้ า ท่ ว ม-น�้ า แล้ ง
(ไทยโพสต์ ๗ ส.ค.๕๙)
๑๓. เคล็ดลับความส�าเร็จ อยู่ที่การท�าต่อเนื่อง !
ตรังดึง ๑๐๐ โรงเรียน พลิกหน้าดิน ปลูกสวนเกษตร
‘พอเพียง’ (มติชน ๘ ส.ค.๕๙)
๑๔. ระบบราชการมีแต่รอ
ค� า สั ่ง -ไม่ หื อ ไม่ อื อ ! บิ๊ ก ตู่
เดือด ผักตบรกเจ้าพระยา
งัด กม.สั่งจัดการเด็ดขาด (ไทยโพสต์ ๖ ส.ค.๕๙)
๑๕. ยื น ยั น ประเทศไทย
คนมี เ งิ น ย่ อ มมี อ� า นาจ
ย ่ อ ม มี โ อ ก า ส ไ ด ้ รั บ
การช ่ ว ย เ ห ลื อ เ ด ้ ง
๑๙ ผบ.คุ ก ! ‘ปากน� ้า ’ เข้ า กรุ เหตุ ช ่ ว ยเสี ่ย เอ๋
(ไทยโพสต์ ๒๓ ส.ค.๕๙)

๑๖. เหตุเกิดยุครัฐบาลทักษิณ !
ศาลฎีก าแผนกคดี อ าญาฯตั ด สิ น
จ�าคุก นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีต
รมว.คลั ง ๑ ปี แต่ ให้ ร อลงอาญา
ข้อหาปฏิบัติหน้าที่มิชอบ... (มติชน ๕ ส.ค.๕๙)
๑๗. ส� า คั ญ ที่ ท� า จริ ง หรื อ ท� า เล่ น ! พาณิ ช ย์
หนุนออร์แกนิกชี้สร้างมูลค่าเงินเพิ่มเท่าตัว ดันเป็น
นโยบายหลักรัฐบาล (เดลินิวส์ ๓๐ ก.ค.๕๙)
๑๘. ธรรมชาติ ย ่อ มให้
รางวั ล แก่ ส ัต ว์ โ ลกอยู ่
แล้ว ! เบ่ง ลู ก เองเสริ ม
ภูมิคุ้มกันโรคเจ้าตัวเล็ก (เดลินิวส์ ๓๑ ก.ค.๕๙)
๑๙. มันมากับเทคโนโลยี ! จับ
โจ๋ ‘มอมยา’ โทรม น.ร.สาวดับ
เพิ่งเฟซคุยแค่ ๒ วัน (มติชน ๖ ส.ค.๕๙)
๒๐. ทุ ก โครงการ
ต้องติดตามผล อย่า
ประมาทเป็นอันขาด ! โรงไฟฟ้า ๗๐๐ ล้านผ่านฉลุย
นายก ‘ทน.สี่แคว’ ชูให้เอกชนลงทุน ใช้พลังงานขยะ
ผลตอบแทนคุ้มค่า (มติชน ๑๑ ส.ค.๕๙)
๒๑. แนวคิดใหม่ คนไม่ผิด-หน่วยงานผิด ! ศาล
ปค.ชี้ ก รมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ผิ ด สั่ ง ช� า ระสิ น ไหม
สมาชิก ‘คลองจั่น’ (มติชน ๒๒ ส.ค.๕๙)
๒๒. คนขายน� ้า มั น อาจต้ อ งเปลีย่ นอาชี พ ไปขาย
เต้ า ฮวย ! ปตท.ผนึ ก
ก� า ลั ง ๖ ค่ า ยรถยนต์
ชั้ น น� า พั ฒ นาธุ ร กิจ
‘รถยนต์ไฟฟ้า’
ขานรั บ นโยบายรั ฐ (ไทยโพสต์ ๒๒ ส.ค.๕๙)
๒๓. จ�าไว้เลยความล่าช้า
คือความอยุตธิ รรม ! อืด !
สอบไฟฉาว กทม. ๓๙ ล้าน
(ไทยโพสต์ ๑๐ ส.ค.๕๙)

๒๔. คนเอาจริ ง คนตั้งใจท�า ! ครบ
๑๐ ล้าน ปิดบริจาค
พิพิธภัณฑ์บางกอก
ระดมแค่ ๒ สัปดาห์
เข้าเป้า รศ.วราพรปลื้ม...ขอบคุณ ซื้อที่ดิน ไม่ให้
สร้างตึกบัง (มติชน ๒ ส.ค.๕๙)
๒๕. ศาสนาสอนรู ้ กิ น รู ้ อ ยู ่ !
รายได้ ต� ่า กว่ า ๓ หมื่ น หนี้
ท่ ว ม แบงก์ ป ฏิ เ สธท� า บั ต ร
เครดิต (เดลินิวส์ ๒ ส.ค.๕๙)
๒๖. ศาสนาสอนรู้ทันลัทธิบริโภคนิยม ! คนไทย
แชมป์ ติ ด เน็ ต สู ง กิ น ไม่ เ ลื อ กเวลาเสี ่ย งอ้ ว น
(เดลินิวส์ ๑๗ ส.ค.๕๙)
๒๗. ไม่ น่ า เชื่ อ เรื ่อ งของพระ-ไม่ น่ า เกิ ด !
สรรพสามิ ต เรี ย ก
๖.๘ ล้ า น รถเบนซ์
‘สมเด็ จ ช่ ว ง’ เล็ ง
สอบ ‘หลวงพี่ แ ป๊ ะ ’
(มติชน ๔ ส.ค.๕๙)
๒๘. โลกาภิวัตน์ของธุรกิจเกษตร ! ก.เกษตรฯ
จับมือทุกหน่วยงาน หนุนแปลงใหญ่ปลูกสับปะรด
บ้านคา (เดลินิวส์ ๖ ส.ค.๕๙)
๒๙. โลภ-โกรธ-หลง คือกิเลสของมนุษย์ ! เร่งแก้
ปัญหาคลั่งเกม ‘โปเกมอน’
คุม ๔ โซนนิ่งต้องห้าม
(เดลินิวส์ ๑๐ ส.ค.๕๙)

๓๐. โลกจะฉิบหายใหญ่แล้ว ! เท็กซัสอนุญาตพก
ปืนเข้ามหาวิทยาลัย...เป็นรัฐที่ ๘ ในสหรัฐฯที่เริ่มใช้
กฎหมายนี้ (ไทยโพสต์ ๓ ส.ค.๕๙)
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ •
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• ต่อจากฉบับที่ ๓๑๕

ช่องว่างระหว่างคนร�่ารวยจ�านวนน้อยกับคนยากจนจ�านวนมาก
ถ่างกว้างออกไปเรื่อย ๆ
ประโยชน์สุขหรืออรรถประโยชน์หน่วยสุดท้ายทางสังคม(marginal social benefit)
ซึ่งจะได้รับจากผลิตผลมวลรวมหน่วยต่อๆ ไป
ก็จะมีอัตราเพิ่มที่ลดน้อยลงโดยล�าดับ

เปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่
ประเทศไทย
เมื่อช่องว่างระหว่างคนร�า่ รวยจ�านวนน้อย
กับคนยากจนจ�านวนมากถ่างกว้างออกไปเรื่อย ๆ
ประโยชน์สขุ หรืออรรถประโยชน์หน่วยสุดท้ายทาง
สังคม (marginal social benefit) ซึ่งจะได้รับจาก
ผลิตผลมวลรวมหน่วยต่อๆ ไป ก็จะมีอัตราเพิ่มที่
ลดน้อยลงโดยล�าดับ
ตัวอย่างเช่น ธนบัตร 1000 บาท ใบหลังสุด
หรือใบสุดท้ายที่เพิ่มขึ้นมาในระบบสังคม ถ้าตกอยู่ใน
มือของเศรษฐีพันล้านซึง่ มีศกั ยภาพเหนือกว่าคนอืน่ ใน
การแข่งขันหาเงิน ธนบัตรดังกล่าวย่อมไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขอะไรต่อสังคมในภาพรวมมากนัก เพราะ
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เราคิดอะไร

ส�าหรับเศรษฐีพนั ล้านซึ่งซื้อทุกอย่างที่ตนอยากได้ไว้ครบ
หมดแล้ว ธนบัตรที่ได้มาใบนั้นจึงไม่มคี ณ
ุ ค่าความหมาย
อะไรต่อการท�าให้ตนมีประโยชน์สุขเพิ่มมากนัก ส่งผล
ให้สังคมโดยรวม (ที่เศรษฐีผู้นั้นเป็นสมาชิกหน่วยหนึ่ง
รวมอยู่ด้วย) ไม่ได้รับประโยชน์สุขจากธนบัตรใบนัน้
เพิ่มมากกว่าเดิมสักเท่าไร แต่ถ้าธนบัตร 1000 บาท
ดังกล่าวตกอยู่ในมือของคนจนที่มีเงินติดกระเป๋าแค่
100 บาท ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่คนยากจนผู้
นัน้ อย่างมากมาย อันจะท�าให้สงั คม (ซึ่งคนจนผูน้ ้นั เป็น
สมาชิกหน่วยหนึ่งรวมอยู่ด้วย) ได้รับประโยชน์สุขเพิ่ม
ขึ้นโดยรวมในทางหนึ่ง นอกจากนี้ส�าหรับคนยากจนที่

ก�าลังอดอยากหิวโหย เมื่อได้เงินมาแล้วก็คงจะรีบน�า
เงินที่ได้ไปซื้ออาหารกินประทังชีวิต หรือซื้อหาสิ่งของ
เครื่องใช้ที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต ท�าให้ธนบัตร
1000 บาท ใบนั้นถูกน�าไปใช้สะพัดหมุนเวียนให้เกิด
ค่าทวีคูณ(multiplier effect) ในทางเศรษฐกิจทันที
(แทนที่จะถูกเก็บไว้ในกระเป๋าของเศรษฐีพนั ล้านโดยไม่รู้
จะเอาธนบัตร 1000 บาทใบนั้นไปซื้อหาอะไร) ส่งผล
ให้อรรถประโยชน์หน่วยสุดTท้ายทางสังคมของธนบัตร
ใบหลังสุดที่สังคมได้มานั้นเพิ่มสูงขึ้นโดยภาพรวม (เมื่อ
เทียบกับตกอยู่ในมือของเศรษฐีพันล้าน)

ถูก “มือที่มองไม่เห็น” ของกลไกตลาดผลักดันให้ปรับ
ตัวเข้าใกล้ราคาแท้จริงตามธรรมชาติ (natural price)
ซึง่ เท่ากับมูลค่าแท้จริงของพลังแรงงานที่แฝงอยู่ใน
สินค้าต่างๆ (บวกต้นทุนคงที่ อาทิ ค่าวัตถุดิบ เป็นต้น)
โดยถึงแม้ว่าจะไม่เคยมีตลาดที่แข่งขันอย่างสัมบูรณ์
(absolute market) ในโลกของความเป็นจริง แต่อย่าง
น้อยทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สา� นักคลาสสิกก็ยงั ตอบปัญหา
คร่าว ๆ ได้ว่า จะมีแนวทางวัดมูลค่าของพลังแรงงาน
ที่แฝงอยู่ในสินค้าต่าง ๆ ได้อย่างไร (แม้เป็นวิธีที่ไม่
แม่นย�านักก็ตาม)

การกระจายความมั่งคัง่ ทางเศรษฐกิจตามกรอบ
ความคิดของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองส�านักมาร์กซิสม์ จึงเท่ากับเป็นวิธีเพิ่มอรรถประโยชน์ของสิ่งตอบ
สนองความต้องการให้มากขึ้น (เพิ่มค่า S ในสมการ
P = D/S ให้มากขึน้ จากมิติเชิงคุณภาพ) แต่การ
กระจายความมั่งคัง่ ด้วยการยึดทรัพย์สินของเศรษฐี
เพื่อน�ามาแบ่งปันให้คนจนแบบทีล่ ทั ธิคอมมิวนิสต์กระท�า
จะส่งผลท�าให้ผคู้ นขาดแรงจูงใจในการท�างานอย่างเต็ม
ความรู้ความสามารถ อันท�าให้ประสิทธิภาพการผลิต
ของสังคมลดลง และปริมาณของสิ่งตอบสนองความ
ต้องการหรือผลิตผลมวลรวมของประเทศก็จะลดน้อย
ลง (ค่า S ลดลงในมิติเชิงปริมาณ)

ขณะที่กระบวนทัศน์ของเศรษฐศาสตร์การเมือง
ส�านักมาร์กซิสม์กลับไม่ได้ตอบปัญหานีอ้ ย่างกระจ่างชัด
การที่คน 2 คน ซึ่งท�างานจ�านวน 8 ชั่วโมงเท่ากัน ย่อม
ไม่ได้หมายความว่าจะมีตน้ ทุนแรงงานเท่ากัน (เนื่องจาก
โครงสร้างของชีวิตที่ต่างกันอาจท�าให้ผู้คนแต่ละคน
ต้องการบริโภคปัจจัยไม่เท่ากัน เพื่อให้มชี วี ิตและมีแรงที่
จะท�างานดังกล่าว) อีกทัง้ “ผลผลิต” ที่เกิดจากจ�านวน
ชั่วโมงแรงงาน 8 ชัว่ โมงที่เท่ากันนั้น ก็ไม่ได้หมายความ
ว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าที่เท่ากันด้วย เพราะส�าหรับคนที่
ขยันและตั้งใจท�างานอย่างเต็มที่ด้วยสติปัญญาความ
รอบคอบ กับคนทีข่ ี้เกียจไม่ตั้งใจท�างานหรือท�างาน
อย่างขาดความรอบรู้รอบคอบ ย่อมสร้างผลผลิตได้ไม่
เท่ากัน จึงไม่เป็นธรรมถ้าจะคิดค่าตอบแทนให้เท่ากัน
ตามจ�านวนชั่วโมงแรงงานที่ท�า เป็นต้น

การที่ประเทศคอมมิวนิสต์น�าเอาระบบเศรษฐกิจ
แบบวางแผนจากส่วนกลางมาใช้แทนระบบเศรษฐกิจ
แบบตลาด เพื่อดึงมูลค่าส่วนเกินจากพลังแรงงานของ
ประชาชนมาเป็นของรัฐ (nationalization) แล้วค่อย
จัดสรรเฉลี่ยคืนให้กับประชาชนในรูปของสวัสดิการ
ต่าง ๆ ด้วยหวังว่าจะสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ
ให้เกิดขึ้นในสังคมได้น้นั กลับกลายเป็นการสร้างความ
“ไม่เป็นธรรม” ให้แก่สังคมมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีก
เพราะดังที่กล่าวมาแล้วว่าตามทฤษฎีมูลค่าเกิด
จากแรงงานของเศรษฐศาสตร์สา� นักคลาสสิก ถ้าปล่อย
ให้กลไกตลาดท�าหน้าทีอ่ ย่างเสรีจนเกิดการแข่งขันที่
สมบูรณ์ ราคาของสินค้าในตลาด (market price) จะ

เมื่อไม่สามารถก�าหนดหลักเกณฑ์ชัดเจนส�าหรับ
การคิดค�านวณมูลค่าแท้จริงของพลังแรงงาน แต่
กลับจัดสรรแบ่งปันผลตอบแทนให้กับผู้คนในสัดส่วน
ที่ใกล้เคียงกันตามจ�านวนชั่วโมงแรงงาน คนที่มีความ
ขยันขันแข็งและมีศักยภาพในการท�างานสูง ก็จะไม่มี
แรงจูงใจให้ทุ่มเทศักยภาพเพื่อการท�างานอย่างเต็มที่
เพราะถึงทุม่ เทท�างานอย่างจริงจังแค่ไหน ก็ไม่ได้รบั ผล
ตอบแทนที่ “เป็นธรรม” คุ้มค่ากับความทุ่มเทดังกล่าว
ฉะนั้นก็จะท�างานในระดับหนึง่ ให้พออยู่รอดโดยไม่ถูก
ลงโทษเท่านั้น ส่งผลให้ประสิทธิผลการผลิตของระบบ
เศรษฐกิจในประเทศคอมมิวนิสต์ลดลงโดยรวม ตลอด
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“เศรษฐกิจพอเพียง” ที่อธิบายจากกรอบความคิดทางพุทธปรัชญาดังที่ได้กล่าวมาแต่แรก
กระบวนทัศน์ใหม่นี้อาจจะเป็นหนทางแก้ปัญหาความขัดแย้ง (paradox) ของทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์
และสามารถน�าระบบเศรษฐกิจของมนุษย์ให้ออกจากวิกฤตการณ์ที่ก�าลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้ก็ได้
••
จนผูบ้ ริหารของพรรคคอมมิวนิสต์ซ่งึ เป็นผูก้ มุ อ�านาจใน
การจัดสรรแบ่งปันผลผลิต ก็ไม่มีหลักประกันใด ๆ ที่
ท�าให้เชื่อมั่นได้ว่าจะไม่ทุจริตคอร์รัปชั่นทางใดทางหนึ่ง
ด้วยการอาศัยอ�านาจหน้าที่จดั สรรแบ่งปันผลผลิตให้กบั
ครอบครัวและญาติพ่นี อ้ งของตนเองเป็นพิเศษ ผลที่สดุ
ปัญหาการคอร์รปั ชั่นและความอดอยากขาดแคลน ก็
กลายเป็นปัจจัยส�าคัญทีท่ า� ให้ลทั ธิคอมมิวนิสต์ลม่ สลาย
ลง และประเทศต่างๆ ในค่ายคอมมิวนิสต์ต่างพากันหัน
กลับมาใช้ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนยิ ม โดยอาศัยกลไก
ตลาดเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แทนระบบเศรษฐกิจ
แบบวางแผนจากส่วนกลางของพรรคคอมมิวนิสต์
ในทางกลับกันเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนทุ่มเทศักยภาพที่
มีอยู่ ท�างานสร้างสรรค์ผลผลิตอย่างเต็มความรู้ความ
สามารถ โดยอนุญาตให้ครอบครองเป็นเจ้าของผลผลิต
ที่ตวั เองสร้างขึ้นนั้นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย จะได้มแี รง
จูงใจท�างาน (เพิ่มค่า S ในมิติเชิงปริมาณ) คนที่มี
ความรู้ความสามารถเหนือกว่าก็จะดูดเอาความมั่งคัง่
ไปกองอยู่ทีต่ ัวเองจนก่อให้เกิดช่องว่างความเหลือ่ ม
ล�้าทางเศรษฐกิจ ซึ่งท�าให้อรรถประโยชน์ของผลิตผล
มวลรวมในประเทศชาติลดลงตามกฎการถดถอยของ
อรรถประโยชน์หน่วยสุดท้ายดังที่ได้อธิบายมา (ค่า S
ลดลงในมิติเชิงคุณภาพ)
ผลที่สุดการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ (ลดค่า P)
ภายใต้กระบวนทัศน์ของการเพิ่มสิ่งตอบสนองความ
ต้องการ (เพิ่มค่า S ในสมการ) ด้วยองค์ความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์ของส�านักต่างๆ ในทุกวันนี้ท่มี นุษย์คนุ้ เคย
ก็จะประสบกับปัญหาความขัดแย้งในตัวเอง (paradox)
เพราะเมื่อพยายามไปเพิ่มค่า S ในมิติเชิงปริมาณ
(ตามแนวทางของทฤษฏีเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก ทั้ง
ของส�านักคลาสสิก นีโอคลาสสิก และเคนเชี่ยน) ค่า
S ก็กลับลดลงในมิติเชิงคุณภาพ (เพราะประสบกับ
72

•

เราคิดอะไร

ปัญหาการกระจุกตัวของความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ)
ขณะที่เมื่อพยายามเพิ่มค่า S ในมิตเิ ชิงคุณภาพ (ตาม
แนวทางของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองส�านักมาร์กซิสม์ด้วยการกระจายความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจออกไป)
ค่า S ก็กลับลดลงในมิติเชิงปริมาณอีก (เนื่องจาก
ท�าให้ผู้คนหมดแรงจูงในท�างานสร้างสรรค์ผลผลิต จน
เกิดความอดอยากขาดแคลนในสังคม)
ปั ญ หา “paradox” ในกระบวนทั ศ น์ ท าง
เศรษฐศาสตร์ที่กล่าวมานี้ท�าให้มนุษย์ต้องแกว่งอยู่
ระหว่างปลาย ๒ ด้านของลัทธิเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
กับลัทธิเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ซึ่งล้วนแล้วแต่มี
ปัญหาทั้งคู่ ในการนี้ถา้ “เปลี่ยนกระบวนทัศน์” (shift
paradigm) จากการมุ่งแก้ปัญหาด้วยวิธีเพิ่มสิ่งตอบ
สนองความต้องการ (เพิม่ ค่า S ในสมการเพือ่ ลดค่า P)
ให้หันมาเน้นที่การลดความต้องการส่วนเกินจากความ
พอเพียงขั้นพื้นฐานของมนุษย์ (ลดค่า D ในสมการเพื่อ
ลดค่า P) ควบคู่พร้อมกันไปด้วยอย่างมีดุลยภาพ ซึ่งก็
คือหลัก “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่อธิบายจากกรอบความ
คิดทางพุทธปรัชญาดังที่ได้กล่าวมาแต่แรก กระบวนทัศน์ใหม่นี้อาจจะเป็นหนทางแก้ปัญหาความขัดแย้ง
(paradox) ของทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ และสามารถ
น�าระบบเศรษฐกิจของมนุษย์ให้ออกจากวิกฤตการณ์ที่
ก�าลังเผชิญอยู่ในโลกทุกวันนี้ก็ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วิกฤติปญ
ั หาต่าง ๆ ที่เกิดจากการบริโภคอย่างเกินความ
พอดีพอเพียงของมนุษย์ อันจะกลายเป็น “คลื่นมหา
วิกฤติ” ที่พดั กระหน�่าประเทศต่าง ๆ ซึ่งก�าลังเผชิญกับ
วิกฤติปัญหาลมฟ้าอากาศแปรปรวนสุดขั้วเพราะภาวะ
โลกร้อน วิกฤติปัญหาราคาพลังงานที่สูงขึ้น วิกฤติ
ปัญหาการแย่งชิงแหล่งทรัพยากรที่เสี่ยงต่อการเกิด
สงครามระหว่างชาติมหาอ�านาจ ตลอดจนวิกฤติฟอง
สบู่เศรษฐกิจแตก จากการที่ยุโรป สหรัฐอเมริกา
และญี่ปุ่น ต่างพากันใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจนมี
อ่านต่อฉบับหน้า
ปริมาณเงินล้นโลก ฯลฯ

(ตอนที่ ๓๐)

การแบ่งชนิดของกระดูกแบบสุดท้าย คือ
แบ่งตามต�าแหน่งที่อยู่
สามารถแบ่งได้เป็น ๒ ชนิด คือ
๑. กระดูกแกนกลาง (Axial skeleton) เป็น
กระดูกที่อยู่ในส่วนแกนกลางของร่างกาย ได้แก่
- กะโหลกศีรษะ ๒๘ ชิ้น
- กระดูกโคนลิ้น (Hyoid bone) ๑ ชิ้น
- กระดูกอก (Thoracic cage) ๒๕ ชิ้น
- กระดูกสันหลัง ๒๖ ชิ้น
รวมทั้งหมด ๘๐ ชิ้น
๒. กระดูกรยางค์ (Appendicular skeleton)
เป็น กระดูกที่ย่นื ออกจากกระดูกแกนกลาง ได้แก่
- กระดูกไหล่ (Shoulder girdles) ๔ ชิ้น
- กระดูกรยางค์บน (Upper extremities) ๖๐ ชิน้

û การดูแลรักษากระดูกให้ดีด้วยวิธีการ
ง่ายๆ คือรับประทานงาคั่ว(บด) หรืองางอก
เนื ้อ มะพร้ า วแก่ อาบแดดทุ ก วั น นั ่ง ตั ว ตรง
หลี ก เลี ่ย งการละเล่ น ผาดโผนที ่จ ะท� า ให้ เ กิ ด
การกระทบกระเทือนต่อกระดูก เพียงเท่านี้กช็ ว่ ย
รักษากระดูก ได้เป็นอย่างดีแล้ว

- กระดูกรยางค์ลา่ ง (Lower extremities) ๖๐ ชิน้
- กระดูกเชิงกราน (Pelvic girdle) ๒ ชิ้น
รวมทั้งหมด ๑๒๖ ชิ้น
ดังนั้น ภายในร่างกายของมนุษย์จงึ ประกอบ
ด้วย กระดูกทั้งหมด ๒๐๖ ชิ้น
หน้าที่ของกระดูก (Bone functions)
มีมากมายหลายประการ ดังนี้
๑. ป้องกันอันตรายให้กับอวัยวะในร่างกาย
เช่น กะโหลกศีรษะ ท�าหน้าที่ป้องกันอันตราย
ให้กับสมอง เป็นต้น
๒. รักษารูปร่างให้คงรูปอยู่ได้ เช่น กระดูก
สันหลัง
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ •
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๓. ช่ ว ยในการเคลือ่ นที ่ เช่ น กระดู ก ที ่ข า
ท�างานร่วมกับกล้ามเนื้อลาย เอ็น และข้อต่อ
ท�าให้เกิดการเคลื่อนที่
๔. ช่ ว ยให้ ไ ด้ ยิ น เสีย ง เช่ น กระดู ก โกลน
(Stapes หรือ Stirrup) ท�าหน้าที่ส่งผ่านความ
สั ่น สะเทื อ นของเสี ย งจากกระดู ก ทั ่ง (Incus)
ไปยัง‘หูชั้นใน’
๕. สร้างเซลล์เม็ดเลือด เช่น เม็ดเลือดแดง
(Red blood cell) เม็ดเลือดขาว(White blood cell)
และเกล็ดเลือด (Platelets) ถูกสร้างโดยไขกระดูก
สีแดง (Red bone marrow)
๖. เก็บ สะสมแร่ ธ าตุ เช่ น แคลเซี ย ม และ
ฟอสฟอรัส
๗. เก็บสะสมสารส่งเสริมการเจริญเติบโต
บางชนิด เช่น โบน มอร์โฟเจเนติก โปรตีน
(Bone Morphogenetic Proteins หรือ BMPs)
เป็น ‘โปรตีน’ ที่ช่วยในกระบวนการสร้างกระดูก
และกระดูกอ่อน
๘. เก็บสะสมไขมัน ในตอนที่เรายังเป็น ‘เด็ก
ทารก’ อยู่ นั ้น จะมี เ ฉพาะไขกระดู ก สีแ ดง แต่
เมื่อ ‘โต’ ขึ้นเซลล์บางส่วนในไขกระดูกจะสลายตัว
ไป ท�าให้เกิดรูพรุนขึ้นมา ซึ่งไขมันจะถูกน�ามาเก็บ
สะสมเอาไว้ในรูพรุนเหล่านี้ ท�าให้เห็นเป็น‘สีเหลือง’
จึงเรียกว่า ไขกระดูกสีเหลือง
๙. ช่วยควบคุมค่าความเป็น ‘กรด-ด่าง’ ใน
ร่างกายไม่ให้เปลี่ยนแปลง
› ในขณะที ่เ ลื อ ดเป็ น ด่ า ง ‘กระดู ก ’จะช่ ว ย
ดูดซึมสารจ�าพวกเกลืออัลคาไลน์ (Alkaline salts)
เข้ า มาเก็บ เอาไว้ ใ น‘กระดู ก ’ เพื ่อ ลดค่ า ความ
เป็นด่างในเลือด
› แต่ในขณะทีเ่ ลือดเป็นกรด ‘กระดูก’ จะช่วย
ปลดปล่อยสารจ�าพวกเกลือ อัลคาไลน์ ออกสู่
‘กระแสเลือด’ เพื่อลดค่าความเป็นกรดในเลือด
๑๐. ช่วยสลายพิษในร่างกาย เนื้อเยื่อกระดูก
มี ค วามสามารถในการดู ด ซึ ม และเก็ บ สะสม
โลหะหนักที่เป็นพิษต่อร่างกายในกระแสเลือด
เพื อ่ ลดความเป็ น พิ ษ ให้ แ ก่ ร ่ า งกาย และเมื ่อ
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ร่ า งกายอยู ่ ใ นสภาวะปกติ ‘กระดู ก ’จึ ง ค่ อ ยๆ
ปลดปล่อยโลหะหนักเหล่านั้นออกมา และก�าจัดออก
โดย ‘ระบบขับถ่าย’ ต่อไป
๑๑. ควบคุ ม กระบวนการเมทาบอลิ ซึ ม
ของฟอสเฟส (Phosphate metabolism)
โดยการหลั่ง ไฟโบรบลาสต์ โกรท แฟคเตอร์
(Fibroblast growth factor - ๒๓ หรือ FGF-๒๓)
ซึ่งเป็นสารจ�าพวก ‘โปรตีน’ ไปควบคุมการดูดกลับ
‘ฟอสเฟต’ของ ‘ไต’ให้น้อยลง
ได้รจู้ กั หน้าที่ของกระดูกแล้วว่ามีความส�าคัญ
มากเพียงใด ดังนั้น อย่าลืมดูแลรักษากระดูกให้ดี
ด้วยวิธีการง่ายๆ คือรับประทานงาคั่ว(บด)หรือ
งางอก เนื้อมะพร้าวแก่ อาบแดดทุกวัน นั่งตัวตรง
หลี ก เลี ่ย งการละเล่ น ผาดโผนที ่จ ะท� า ให้ เ กิ ด
การกระทบกระเทือนต่อกระดูก เพียงเท่านี้กช็ ว่ ย
รักษากระดูก ได้เป็นอย่างดีแล้ว

• ปอด(ปัปผาสัง)Lung •

เป็ น อวัย วะหนึ ่ง ในร่ า งกายซึ ่ง มี ค วามส� า คั ญ
อย่างยิ่งในสัตว์ที่มี‘กระดูกสันหลัง’ ใช้ในการหายใจ
หน้าที่หลักของปอด ก็คือ
ก า ร แ ล ก เ ป ลี ่ย น ก ๊ า ซ อ อ ก ซิ เ จ น จ า ก
สิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบเลือดในร่างกาย และ
แลกเปลี ย่ นเอาก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์
ออกจากระบบเลือด ออกสู่สิ่งแวดล้อม
ท�างาน โดยการประกอบกันขึน้ ของ‘เซลล์’
เป็นจ�านวนล้านเซลล์
‘เซลล์’ที่ว่านีม้ ี ลั ก ษณะเล็ ก และบาง เรียง
ตั ว ประกอบกั น เป็ น ‘ถุ ง ’เหมื อ นลู ก โป่ ง ซึ ่ง ใน
‘ถุงลูกโป่ง’นี้เองที่มีการแลกเปลี่ยนก๊าซต่าง ๆ
เกิดขึน้ นอกจากการท�างานแลกเปลี่ยนก๊าซแล้ว
‘ปอด’ยังท�าหน้าที่อื่น ๆ อีก
ค�าว่า ปอด ในภาษาอังกฤษ ใช้ค�าว่า Lung
ในทางการแพทย์ สิ่งที่เกี่ยวกับ‘ปอด’ใช้ค�าว่า
Pulmonary น�าหน้าสิ่งนั้น ๆ

ในมนุษย์น้นั มี‘ปอด’อยูใ่ นทรวงอก ทั้งสองข้าง คื อ
ขวา และ ซ้าย
‘ปอด’มีลักษณะนิ่ม ร่างกายจึงมีกระดูกซีโ่ ครง
คอยปกป้อง ‘ปอด’ ไว้อีกชั้นหนึ่ง
‘ปอด’แต่ ล ะข้ า งจะมี ถุ ง บาง ๆ ๒ ชัน้ หุ ้ ม อยู ่
เรียกว่า เยื่อหุม้ ปอด เยื่อหุม้ ปอดที่เป็นถุงบาง ๆ ๒ ชัน้ นี้
เรียกว่า เยื่อหุ้มปอดชั้นใน และ เยื่อหุ้มปอดชั้นนอก
- เยื่อหุ้มปอดชั้นใน จะแนบติดไปกับผิวของปอด
- เยื่อหุม้ ปอดชั้นนอก จะแนบติดไปกับช่องทรวงอก
ระหว่ า งเยื ่อ หุ ้ ม ปอด ๒ ชั ้น บางๆนี ้ จะมี
‘ช่องว่าง’ เรียกว่า ช่องเยื่อหุม้ ปอด ในช่องเยื่อหุม้ ปอด
มีของเหลวคอยหล่อลื่นอยู่ เรียกว่า ของเหลวเยื่อ
หุม้ ปอด ของเหลวนี้ จะช่วยให้เยือ่ หุม้ ปอดแต่ละชั้น
สไลด์ไปมาระหว่างกันได้โดยไม่เสียดสีกัน และ
ของเหลวเยือ่ หุ้มปอด ก็ยังช่วยยึดเยื่อหุ้มปอด
ทั้งสองชั้นไว้ ไม่ให้แยกจากกันโดยง่าย
ปอดข้างซ้ายนั้นมีขนาดเล็กกว่า ปอดข้างขวา
เพราะ‘ปอดข้างซ้าย’ ต้ องเว้นทีเ่ อาไว้ให้ หัวใจ
อยู่ในทรวงอกด้วยกันด้วย

วิธีการท�างาน

การแลกเปลี่ยนก๊าซและการใช้ออกซิเจน เมื่อเรา
หายใจเข้า อากาศภายนอกเข้าสู่อวัยวะ ของ‘ระบบ
หายใจ’ไปยัง ถุ ง ลมในปอด ที ่ผ นั ง ของ‘ถุ ง ลม’มี
หลอดเลือดฝอยติดอยู่ ดังนั้น เมื่ออากาศผ่านเข้ามาถึง
ถุงลม จึงมีโอกาสใกล้ชิดกับเม็ดเลือดแดง ซึง่ ไหล
มาพร้อมกับเลือดภายใน‘หลอดเลือดฝอย’มากขึ้น
จากนั ้น ออกชิ เ จน ‘ในอากาศ’ ซึง่ มี ป ริ ม าณ
มากกว่ า ปริ ม าณออกซิ เ จน ‘ในเลือ ด’ ก็ จ ะซึม
ผ่านผนังถุงลมและผนังหลอดเลือดฝอยนี้ เข้าสู่
เม็ดเลือดแดง และพร้อมกันนั้น คาร์บอนไดออกไชด์ ที่เหลือจาก กระบวนการเมทาบอลิซึม
ของเซลล์ ต ่ า งๆในร่ า งกาย ที ่ส ่ ง มากั บ
เม็ ด เลื อ ดแดง ก็จ ะออกจากเม็ ด เลื อ ด ผ่ า นผนั ง
ออกมาสู่ ถุงลม
ปกติ ใ นอากาศ มี อ อกชิ เ จนร้ อ ยละ ๒๐
แต่อากาศที่เราหายใจ มีออกซิเจนร้อยละ ๑๓

การก�าจัดของเสียทางปอด

ก� า จั ด อ อ ก ม า ใ น รู ป ข อ ง น�้ า แ ล ะ ก ๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นผลที่ได้จากกระบวนการ
หายใจ โดยน�้า และก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์
แพร่ออกจากเซลล์เข้าสู่หลอดเลือด และเลือด
จะท�าหน้าที่ล�าเลียงไปยัง‘ปอด’ แล้วแพร่เข้าสู่
ถุงลมที่ ‘ปอด ’ หลังจากนั้น จึงเคลื่อนผ่านหลอดลม
แล้ ว ออกจากร่ า งกายทางจมู ก ซึ ่ง เรี ย กว่ า
กระบวนการเมทาบอลิซึม (Metabolism)

หน้าที่ของปอด

หน้าที่เกี่ยวกับการหายใจ แลกเปลี่ยนก๊าซ
ออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์
หน้าที่ อื่น ๆ นอกจากการหายใจ
- การควบคุมและขับสารต่าง ๆ เช่น ยา,
แอลกอฮอล์ ออกจาก‘ระบบเลือด’
- การควบคุมสมดุลของความเป็นกรด-ด่าง
ในเลือด ซึ่งมีความส�าคัญต่อประสิทธิภาพการ
ท�างานของเอนไซม์ และอวัยวะต่าง ๆ
- กรองลิ่มเลือดเล็ก ๆ ที่ตกตะกอนออกจาก
‘เส้นเลือดด�า’
- ปกป้ อ งและรั บ แรงกระแทก ที่ จ ะท� า
อันตรายต่อ‘หัวใจ’ ซึ่งอยู่ตรงกลางช่องทรวงอก
ต่อฉบับหน้า

• ธรรมะสองรวมเป็นหนึ่ง

ที่เวทนา (กรรมฐาน)

ความเป็ น “เวทนา” นี ้ ผู ้ มี ค วามรู ้ สู ง ขึ ้น
จะรู้ยิ่งว่า “เวทนา” คือ ความรู้สึกต่อการรับรู้
ซึ่งมี “รสแท้” รสเดียวเท่านั้น
ถ้ามี “รส ๒”เกิดขึ้น “รส ๒” นั้น คือ “รสเก๊”
ที ช่ าวพุ ท ธผู ้ สั ม มาทิ ฏ ฐิ จ ะต้ อ งก� า จั ด (ปหาน)
โดยก�าจัดจนสิ้นเกลี้ยง “เหตุ” ของมันทีเดียว
û สมณะโพธิรักษ์
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ •
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พระอัญญาโกณฑัญญะเคยมีความเชื่อแบบเทวนิยม
ก็เป็นสาวกองค์แรกในศาสนาพุทธ
ที่เข้าใจรับรู้เข้าถึงสัจจะที่แท้จริง คือ อเทวนิยม

วันอาสาฬหบูชา
เป็นวันที่มีครบ “พระพุทธ-พระธรรม-พระสงฆ์”
ในวันเพ็ญเดือน ๘
พระไตรรัตน์เกิดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

พุทธเป็นอเทวนิยม
ที่ดนิ ป่าสาธารณะสองไร่ทา้ ยหมูบ่ า้ น ได้ยกไว้
เพื่อเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าปู่ที่ชาวบ้านทั้งอ�าเภอ
นั บ ถือ บูช ายึด เป็ น ที พ่ ึ ่ง กราบไหว้ บ นบานขอ...
“ขอให้ลกู หลานสอบบรรจุเข้ารับราชการได้ แล้ว
ลูกหลานจะแก้บนด้วยการเอาวัวมาเลี้ยงพร้อมเหล้า
ขวดใหญ่” ความเชื่อเหล่านีส้ บื ทอดมาหลายชั่วอายุคน
ศาลเจ้ า ปู ่ ไ ด้ รั บ การจั ด สร้ า งขึ ้น ใหม่ กว้ า ง
สี่คูณสี่เมตร หลังคารูปทรงพรหมสี่หน้า ฉาบทา
ด้วยสีแดง รอบ ๆ มีต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านบดบัง
เป็นร่มเงามืดครึ้ม ยิ่งตอนมืดค�า่ ดูวังเวงน่ากลัว
ไม่ต่างกับป่าช้า
ตี ส ามตามเวลานั ด หมาย ลุ ง ค� า ที ่ช าวบ้ า น
ยกให้เป็นเจ้าจ�่า (คือผูท้ า� พิธแี ก้บนให้แก่ผสู้ า� เร็จผล
ตามที่บนเอาไว้) ได้ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาจอดใกล้
ศาลเจ้าปู่ เปิดไฟไล่ความมืดจากหลอดไฟรอบศาล
จากนั้นก่อไฟตรงอิฐก้อนเส้า ตั้งหม้อใส่น�้าค้างไว้
ระหว่างนั้นก็สูบบุหรี่ยาเส้นไปพลางพร้อมกับสอด
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•

เราคิดอะไร

สายตาไปทางแยก
ไม่นานรถยนต์กระบะบรรทุกวัวตัวหนึ่งก็วิ่ง
เข้ามาจอด ชายสามคนลงมาเปิดท้ายรถแล้ว
ลากดึงวัวลงมา เป็นลูกวัวเพศผู้ตัวเล็ก เขาเพิ่งจะ
งอกออกมาไม่ถงึ สองนิ้ว ลุงค�าสูบบุหรี่น่งั มองด้วย
สายตาชินชา เจ้าวัวน้อยถูกมัดส่วนหัวติดกับต้นไม้
คนหนึ่งยกค้อนปอนด์ทุบเปรี้ยงที่หัวของมันอย่าง
แรง วัวน้อยตาเหลือกชักกระตุก หมดแรงขัดขืน
อี ก คนจ้ ว งมี ด ปลายแหลมเข้ า ใต้ ต ้ น คอ พร้ อ ม
เอากะละมังเข้าไปรองเลือด
เจ้ า วัว น้ อ ยถู ก พลิ ก ให้ ห งายท้ อ ง ชายทั ้ง
สามช่ ว ยกั น แล่ ห นั ง ช� า แหละเนื ้อ ลุ ง ค� า เลื อ ก
เนื ้อ ส่ ว นดี พ ร้ อ มเครื ่อ งในใส่ จ านและแยก
เลื อ ดออกมาวางมุ ม หนึ ่ง เนื ้อ เครื ่อ งในส่ ว น
หนึ ง่ เอาไปต้ ม อี ก ส่ ว นหนึ ง่ ปรุ ง เป็ น ลาบเลื อ ด
ลุงค�ายกหัววัวขึ้นตั้งบนพื้นศาล เทเหล้าขาว
ใส่แก้ว ข้าวเหนียว ถ้วยเนื้อต้ม ถ้วยลาบเลือด

จั ด ใส่ ถ าด แล้ ว จุ ด เที ย นเริ ่ม ท� า พิ ธีเ ชื ้อ เชิ ญ ให้
เจ้าปู่พร้อมข้าทาสบริวารให้มากินของแก้บน ใช้
เวลาไม่ เ กิ น ยี ่สิ บ นาที ลุ ง ค� า ก็ เ อ่ ย ว่ า เจ้ า ปู ่ แ ละ
ข้าทาสบริวารที่สิงสถิต ณ ที่แห่งนี้กินอิ่มหมดแล้ว
ส่วนที่เหลือลูกหลาน (ตัวลุงค�าเอง) จะขอรับเศษ
ที่เหลือกลับไปกินใช้ต่อ
การบนบานอ้อนวอนขอต่อสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์ตา่ ง ๆ
ไปเป็ น ความเชื ่อ แบบเทวนิ ย ม เชื ่อ ว่ า อ� า นาจ
ที ่อ ยู่ น อกตั ว ไม่ ว ่ า จะเป็ น พวกภู ต ผีป ี ศ าจหรื อ
วิญญาณผีร้าย จะสามารถท�าร้ายตนได้ ไม่ว่า
จะเป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือได้รับเคราะห์ร้าย
หรื อ จะเป็ น อ�า นาจของสิ ่ง ศั ก ดิ ์สิ ท ธิ ์พ ลั ง วิเ ศษที่
ดี ๆ จะช่วยดลบันดาลให้ได้รับผลส�าเร็จ นี่คือแนว
ความเชื่อแบบเทวนิยม เชือ่ ในสิ่งนอกตัวว่ามี
พลังอ�านาจ และความเชื่อเช่นนี้ฝังลึกเลิกไม่ได้
ง่ายๆ
.....พระอัญญาโกณฑัญญะก็บรรลุธรรม ที่ไทย
เรานับถือกันเป็น “วันอาสาฬหบูชา” ซึง่ นับเอา
ความส�าคัญ ๓ ประการนี่เอง คือ ๑ มีพระพุทธเจ้า
อุบัติแล้ว ๒ พระพุทธเจ้าเทศน์เป็นค�าสอนก็เกิด
พระธรรม ๓ อัญญาโกณฑัญญะบรรลุธรรมขึ้นมา
ประกาศตัวเป็นพระสาวก บวชเป็นพระสงฆ์องค์
แรก จึงเป็นวันที่มีครบ “พระพุทธ-พระธรรม-พระ
สงฆ์” ในวันเพ็ญเดือน ๘ พระไตรรัตน์เกิดตั้งแต่
วัน นั ้น เป็ น ต้ น มาจนถึ ง วัน นี .้ ..(คั ด จากหนั ง สื อ
ถ้าอย่างนี้ล่ะ การเมืองใหม่ มั้ย หน้า ๑๑๗)
พระอัญญาโกณฑัญญะเคยตกจมอยูใ่ นอ�านาจหรือ
มีความเชื่อแบบเทวนิยม ก็เป็นสาวกองค์แรกในศาสนา
พุทธที่เข้าใจรับรู้เข้าถึงสัจจะที่แท้จริง คือ อเทวนิยม
หากศึกษาให้ดีก็คงพอเข้าใจได้ เช่นอ�านาจ
ของภู ต ผีป ี ศ าจที ่จ ะมาท� า ร้ า ยท� า ลายเราก็ คื อ
อานุภาพกรรมของเรานั่นเอง หรือจะมีส่งิ ศักดิ์สทิ ธิ์
หรือมีวิญญาณดี ๆ ที่จะมาคอยช่วยเรา (โดยไม่ตอ้ ง
ไปบนบานศาลกล่าวอะไรเลย) ก็เป็นแรงของบุญ
กรรมของเรานี้เอง เปรียบประหนึ่งต้นสะเดาที่
มีรสขม เทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่มีส่วนที่จะมา
ท�าให้ต้นสะเดานั้นมีรสขมเลย หรือต้นอ้อยที่มีรส

หวาน เทวดาหรือสิง่ ศักดิส์ ิทธิก์ ็ไม่มีส่วนทีจ่ ะมา
ท�าให้อ้อยนั้นมีรสหวานแต่อย่างใด
แท้จริงธรรมชาติของสายพันธุ์พืชเหล่านั้น
ต่ า งหากที ่จั ด สรรของมั น เองแท้ ๆ ฉะนั ้น หลั ก
ของอเทวนิ ย มจึ ง คื อ ผลของกรรมในอดี ต
รวมถึ ง กรรมที ่ก� า ลั ง ท� า อยู ่ ใ นปั จ จุ บั น นั ้น ๆ ต่ า ง
หาก ที่ตนเป็นผู้สร้างคิดขึ้นมาให้ตนเองเท่านั้น
คนไม่ค่อยเข้าใจว่า พลังงานที่เป็นเทวนิยม
ทีล่ ่องลอยอยู่นัน้ มันไม่มี เป็นแค่เรื่องอุปาทาน
ที่ปั้นแต่งเองแล้วเชื่อสืบทอดกันมาเท่านั้นจริง ๆ
ค� า ว่ า อเทวนิ ย มก็ คื อ ไม่ มี เ รื ่อ งหรื อ เหตุ
อันใดทีค่ ิดว่าเป็นพลังงานทีร่ ้ายหรือดีวเิ ศษเลิศ
ยอดยิ ่ง ที ่จ ะมาท� า ร้ า ยหรื อ มาช่ ว ยเราได้ พุ ท ธ
แท้จึงไม่มีเทวนิยมเป็นที่พึ่ง มีแต่พลังรู้ว่าจิตที่
ใฝ่ชั่วก็มีแต่จะพาตนเองตกต�่าเสื่อมต�่า จิตใฝ่ดี
มุ่งสร้างกุศลไว้อยู่เสมอ ๆ ก็จะมีแต่ความเจริญดี
ยิ่ง ๆ มีความสุขทั้งในชาตินี้และในชาติต่อ ๆ ไป

ขอนอบน้อมกตัญญูเทิดพระคุณ
๔๖ ปีบนเส้นทางสัมมาอาริยมรรค
ขอแสดงความยินดี “เราคิดอะไร”
ก้าวสู่ปีที่ ๒๓
วิมาน-มาน คือ จิต จิตที่ไม่รู้เรื่อง โง่ยิ่ง
อบายมุขนี่เป็นวิมาน
สวรรค์อย่างนี้หยาบต�่า
ต้องเลิก ละ คลาย ปลดปล่อย
นี่คือความหลอกลวง ไปติดก็โง่อยู่ทั้งสิ้น
• พ่อครูสมณะโพธิรักษ์บรรยายทางเอก

หจก.จ.บริการพยุหะ
ผลิตภัณฑ์น�้ามันเชื้อเพลิง
และน�้ามันเครื่องคุณภาพมาตรฐาน
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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• ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

ผู้ที่ไม่ได้กระท�าผิดตามที่ถูกกล่าวหา
ก็จะได้เป็นผู้บริสุทธิ์ภายในเวลาไม่นาน
ส่วนผู้ที่ท�าผิดคิดร้ายต่อประเทศชาติ
และส่วนรวมก็ต้องรับโทษไป
ตามที่ได้กระท�าไว้ภายในเวลาอันไม่นานนัก

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณา
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

พระราชบัญญัตวิ ิธีพจิ ารณาคดีทจุ ริตและประพฤติ
มิชอบ เป็นกฎหมายที่ก�าหนดวิธีการการด�าเนินกระบวน
พิจารณาคดีไว้ต่างหากแตกต่างจากการพิจารณาคดี
อาญาโดยทั่วๆ ไป หลายท่านอาจจะไม่เข้าใจในภาษา
กฎหมายที่เรารียกกฎหมายประเภทนี้ว่า “กฎหมาย
ฝ่ายวิธีสะบัญญัติ” เป็นการบัญญัติวิธีการที่จะพิสูจน์
ว่าจ�าเลยหรือบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระท�าการทุจริต
หรือประพฤติมชิ อบได้กระท�าจริงหรือไม่ และการกระท�า
ดังกล่าวผิดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บัญญัติว่าเป็น
ความผิดและก�าหนดโทษไว้หรือไม่ ส่วนการกระท�าใด
เป็นการทุจริตหรือประพฤติมชิ อบนั้น เป็นกฎหมายที่เรา
เรียกกันในภาษานักกฎหมายว่า “กฎหมายสาระบัญญัติ”
เช่น ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่ง
หรือพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่มีโทษทางอาญา เช่น พระ
ราชบัญญัตยิ าเสพติด ฯ พระราชบัญญัตจิ ารจรทางบกฯ
พระราชบัญญัติทางหลวงฯ พระราชบัญญัติประมงฯ
พระราชบัญญัตกิ ารพนันฯ ประมวลกฎหมายที่ดนิ ฯ ฯลฯ
กฎหมายในฝ่ายอาญานั้น คือกฎหมายที่รฐั ห้ามมิให้
กระท�า หรือบังคับให้กระท�า ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษ ซึ่ง
ก�าหนดไว้ ๕ สถานคือ ประหารชีวิต จ�าคุก กักขัง ปรับ
ริบทรัพย์สิน เช่น ห้ามปล้นทรัพย์ ห้ามลักทรัพย์ ห้าม
ท�าร้ายผู้อื่น ห้ามฆ่าผู้อื่น ห้ามจ�าหน่ายยาเสพติด ฯลฯ
ที่บังคับให้ท�าเช่น ให้คัดเลือกทหาร ให้เสียภาษี ให้ขอ
อนุญาตก่อสร้าง ให้เปิดสัญญาณไฟก่อนเลี้ยวรถ ฯลฯ
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ส่วนกฎหมายในฝ่ายแพ่งนั้นเป็นกฎหมายที่วา่ ด้วย
การโต้แย้งสิทธิระหว่างเอกชนกับเอกชน หรือเอกชนกับ
รัฐ หรือแม้แต่หน่วยงานของรัฐด้วยกัน หรือกฎหมายที่
รับรองคุ้มครองสิทธิของเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ
เช่น กฎหมายว่าด้วยบุคล การสาบสูญ การไร้ความ
สามารถ การละเมิด หนี้ การซื้อขาย การให้ การเช่า
การจ�าน�า การจ�านอง การค�้าประกัน ตั๋วเงิน หุ้นส่วน
บริษัท ครอบครัว ทรัพย์ มรดก ฯลฯ
เมื่อมีคดีเกิดขึ้นในฝ่ายแพ่งก็ต้องพิสูจน์กันว่าใคร
ควรได้รับการคุ้มครอง ใครมีสิทธิดีกว่า ใครโต้แย้งสิทธิ
ใคร ใครเป็นฝ่ายผิดสัญญา ใครควรชดใช้ค่าเสียหาย
ให้ใคร เพียงใด หรือไม่ การด�าเนินการนั้นกฎหมาย
ก็ก�าหนดวิธีการพิสูจน์ไว้ โดยเราใช้กฎหมายฝ่ายวิธี
สะบัญญัติที่เรียกว่า “ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง” เริ่มตั้งแต่ศาลที่จะฟ้องคือศาลใด ใคร
มีอ�านาจฟ้อง การบรรยายฟ้องต้องบรรยายอย่างไร
การให้การเขียนอย่างไร การฟ้องแย้งท�าได้กรณีไหน
บ้าง การสืบพยานมีลา� ดับการเสนอพยาน การน�าพยาน
เข้าสืบ การซักถามพยาน การถามค้าน ถามติงพยาน
การเสนอพยานเอกสาร การไปเผชิญสืบ การพิพากษา
การอุทธรณ์ การฎีกา การบังคับคดี ฯลฯ
ในฝ่ายอาญานั้นเราก็มีกฎหมายที่เป็นล�าดับขั้น
ตอนที่จะเอาคนผิดมาลงโทษ โดยเรามีกฎหมายวิธีสะ
บัญญัติที่ชื่อว่า “ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา” เริ่มตั้งแต่การจับกุมจับได้กรณีใดบ้าง วิธี
การจับ การตรวจค้นท�าได้ที่ใดบ้าง มีกฎเกณฑ์อย่างไร
การขังท�าที่ไหน กรณีใดที่ต้องขัง การประกันตัว การ
ปล่อย การบรรยายฟ้อง เขตอ�านาจศาล การสืบพยาน
การพิพากษา การอุทธรณ์ การฎีกา ฯลฯ
แม้ในกฎหมายอืน่ ๆ ในปัจจุบันเราก็มีกฎหมายว่า
ด้วยวิธีพิจารณาคดีโดยเฉพาะ เช่น พระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดียาเสพติดฯ พระราชบัญญัตวิ ิธีพจิ ารณาคดี
ผู้บริโภคฯ ในศาลปกครอง และในศาลรัฐธรรมนูญก็มี
วิธีพจิ ารณาไว้โดยเฉพาะ ในศาลเยาวชนและครอบครัว
และศาลล้มละลาย นั้นก็มกี ฎหมายว่าด้วยการพิจารณา
คดีที่จ�าเพาะแตกต่างไปจากคดีแพ่ง และคดีอาญาโดย
ทั่วไป
เมื่อมีการจัดตั้งศาลอาญาคดีทจุ ริตและประพฤติมิ
ชอบขึ้นและจะเปิดท�าการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ นี้
ถ้าเราจะใช้การด�าเนินคดีแบบเดียวกับกฎหมายอาญา
ทั่วไป คือใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ก็ไม่มีเหตุทีเ่ ราจะต้องไปเปิดศาลโดยเฉพาะขึน้ มาอีก
ให้เปลืองงบประมาณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติในคราว
ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๒/๒๕๕๙ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้ประชุมพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและพระพฤติ
มิชอบ พ.ศ. ....... แล้วลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็น
กฎหมาย โดยมีสาระส�าคัญคือ
๑. ก�าหนดให้มีกฎหมายวิธีพิจารณาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบโดยเฉพาะ โดยใช้ระบบไต่สวนและเป็น
ไปโดยรวดเร็วตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัตนิ ้แี ละข้อ
บังคับของประธานศาลฎีกา ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติ
และข้อบังคับ ให้นา� ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความ
อาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือ
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพจิ ารณาใน
ศาลแขวง มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขดั หรือแย้งกับบทบัญญัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้
๒. ก� า หนดมาตรฐานการลงโทษจ� า เลยที ่ห ลบ
หนีการด�าเนินคดี เช่น ก�าหนดโทษทางอาญากรณี
จ�าเลยหลบหนี หรือกรณีจ�าเลยหลบหนีไปในระหว่าง
ถูกด�าเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาคดีของศาลให้
ถือว่าอายุความสะดุดหยุดลง อีกทั้งก�าหนดข้อยกเว้น

ที่ศาลสามารถสืบพยานลับหลังจ�าเลยได้ และในกรณีมี
การอุทธรณ์หรือฎีกา จ�าเลยจะยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาได้
ต่อเมื่อแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์
หรือฎีกา
๓. ในกรณีท่มี กี ารไต่สวนมูลฟ้อง หากจ�าเลยมาศาล
แล้วขอให้ศาลตั้งทนายความได้ โดยศาลจะถามจ�าเลย
ว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มกี ใ็ ห้นา� บทบัญญัตมิ าตรา
๑๗๓ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามา
ใช้บังคับโดยอนุโลม
๔. ก�าหนดวิธีการด�าเนินคดีร้องขอให้ทรัพย์สิน
ตกเป็น ของแผ่น ดิน เพราะเหตุร�่า รวยผิดปกติหรือมี
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
๕. ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารริบทรัพย์สนิ และ
ก�าหนดมาตรการริบทรัพย์ตามมูลค่าในกรณีที่ทรัพย์ที่
ศาลสั่งริบหรือสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน โดยสภาพไม่
สามารถส่งมอบได้ สูญหายหรือไม่สามารถติดตามเอา
คืนได้ หรือมีการน�าสิ่งนั้นไปรวมกับทรัพย์สินอืน่ หรือ
ได้มีการจ�าหน่าย จ่าย โอน หรือติดตามเอาคืนจะท�าได้
ยากเกินสมควร
๖. การอุทธรณ์ฎีกา ก�าหนดให้เป็นศาลสองระบบ
สองชั้นศาล โดยให้จัดตั้งแผนกคดีทุจริตและประพฤติ
มิชอบขึ้นในศาลอุทธรณ์ และให้ค�าพิพากษาหรือค�าสั่ง
ของศาลอุทธรณ์แผนกคดีทจุ ริตและประพฤติมชิ อบเป็น
ที่สุด และการฎีกาให้ใช้ระบบอนุญาต โดยศาลฎีกามี
อ�านาจรับฎีกาไว้พจิ ารณาได้เมือ่ เห็นว่าปัญหาตามที่ฎีกา
นั้นเป็นปัญหาส�าคัญที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัย
๗. การบังคับคดี ก�าหนดให้การบังคับคดีอาญาให้
เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
การบังคับคดีแพ่งให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติ
ไว้เป็นอย่างอื่น
หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากฎหมายฉบับนี้จะเป็นวิธกี ารที่
สามารถพิจารณาคดีได้ถูกต้อง เที่ยงธรรม รวดเร็ว ผู้
ที่ไม่ได้กระท�าผิดตามที่ถูกกล่าวหาก็จะได้เป็นผู้บริสุทธิ์
ภายในเวลาไม่นาน ส่วนผู้ที่ท�าผิดคิดร้ายต่อประเทศ
ชาติและส่วนรวมก็ตอ้ งรับโทษไปตามที่ตนเองได้กระท�า
ไว้ภายในเวลาอันไม่นานนัก ประเทศเราจะได้ปลอดจาก
การทุจริตและการประพฤติมิชอบเสียที
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ •
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ครองเมือง....ครองใจราษฎร์
ดังเพียงรูดม่านฟ้า
คุณค่าน�าสืบสาน
พึงหลอมหล่อวิญญาณ
มาดมั่นน�าไทยพ้น
ประเทืองไทยเฟื่องได้
เพียงแค่ “ข้าราชการ” น�า
ใน “พระบาทฯ” พึงจ�า
ดุจดั่งพระองค์แม้
ฉงนฉงายไยจึ่งสิ้น
พุทธสั่งสอนละคลาย
ไฉนฝืนฝ่าท�าลาย
ปฏิบัติโลกีย์บ้า
ไขความนัย...ค่าล้น
ขบวนการในพระบาทฯ
งานสนองรับทวยราษฎร์
ใครอื่นสนองงานเข้า
สืบสานสรรพเสกสร้าง
หน้าที่คือชีวิต
รับผิดชอบด้วยจิต“ข้าราชการ” ไทยไซร้
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ต�านาน
หลากล้น
ผนึกหนึ่ง
ผ่าน “แร้ง” รานเมือง
โดยธรรม
เนื่องแก้
ปฏิบัติ
สละได้ชีพตน
ละอาย
ชั่วช้า
ปริยัติ
ร่านร้อนแรงกาม
เพื่อชาติ
พระเจ้า - อยู่หัว
สืบเนื่อง
ข่ายขั้น “ข้าราชการ”
ภารกิจ
สละให้
ส�านึก
พรั่งพร้อมบูชา.
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