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ประชาธิปไตยดีสุด
ต้องโลกุตระ

(๑) ดีสุดของระบอบแท้
เป็น“ประชาธิปไตย”
ซึ่งประกอบเงื่อนไข
ต้องไม่ต�่ากว่า“ห้า”
(๒) ส�าคัญยิ่ง“หนึ่ง”นั้น
“สอง”ประมุขคู่รัฐ
“สาม”พระจริยวัตร
“สี่”ทศพิธราชธรรมเกื้อ
(๓) สองขา..รัฐศาสตร์พร้อม
“ห้า”ขาดขาหนึ่งใด
“ประชาราชสมาศัย”
ครบ“เลือด,วิญญาณ”แล้
(๔) เฟื่องประชาธิปัตย์แข้(แค่)
โดย“เลือก”ประธานาเป็นใหญ่ปุ๊บขึ้นมา
แล้วใหญ่ในรัฐไซร้
(๕) ไม่เจียมเลยนั้นแค่
ใช่“กฎมณเฑียรบาล”
“ทศพิธราชธรรม”ขาน
สร้างรักปกปักอ้าง
(๖) “สองขา”คือทั้ง“เลือดก่อกษัตริย์ขึ้นบริหาร
ต่างจากท่านประธาน
ใหญ่“ปุ๊บ”แต่ล้วนไร้
(๗) รัฐศาสตร์ขั้นเทพนี้
ใหญ่“กฎมณเฑียร”ประกับใหญ่“ปุ๊บ”ก้าวกระโม้..“เพื่อประชา”อ้าง

คือใด
เลิศหล้า
หลายหลัก
นั่นแล้จึงจริง
มีกษัตริย์
ชาติเชื้อ
สืบสันต-ติวงศ์แฮ
ราษฎร์พ้นภัยผอง
อธิปไตย
วิ่นแท้
นาม-รูป “หก”เฮย
จึ่งถ้วนการเมือง
หนึ่งขา
ธิปติได้
คัดสุ่ม เอาเลย
ยิ่งผู้ใดเทียม
“วิธีการ”
สืบสร้าง
ก็บ่ ได้..ฮา
ราษฎร์เอื้อมีฤๅ
วิญญาณ”
ทวิไท้
อธิปติ มากแล
ชาติเชื้อ“กรรมพันธุ์”
“โลกุตระ”
สิทธิ์สร้าง
โดดปั๊บ ลัดเลย
เท็จแท้ปลอมจริง

“สไมย์ จ�ำปำแพง”
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
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ประชาธิปไตยดีสุดต้องโลกุตระ
ขณะนี ้อ าตมาว่ า ในประเทศไทยเป็ น ระบอบ
ประชาธิปไตย คือ มีพฤติกรรมของความเป็นประชาธิปไตย
ดี ที ่สุ ด แล้ ว ดี ก ว่ า ทุ ก ยุ ค สมั ย ที ่เ คยเป็ น มา ๘๕ ปี
รั ฐ บาลชุ ด นี ้เ ป็ น ประชาธิป ไตยดี ที ่สุ ด โดยเนื ้อ หา
ไม่ใช่โดยรูปแบบ นี่คอื ประชาธิปไตยดีท่สี ดุ ให้อิสระต่อ
ทุกคน มีมาตรา ๔๔ แต่ไม่ได้ใช้กดขี่ขม่ เหงประชาชน แต่
เอาไว้รับใช้ ท�าเพื่อประชาชน
ประชาธิปไตยในความหมายของอาตมาคือ ๑.เพื่อ
ประชาชนอย่างเป็นจริง ๒.ไม่เห็นแก่ตัวอย่างเป็นจริง
จะเป็นเผด็จการหรือสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ก็ได้
ตั้งแต่พ่อขุนรามค�าแหงก็เป็นประชาธิปไตยที่เลี้ยงดู
ประชาชนเหมือนลูกหลาน อยู่อย่างสงบเรียบร้อยท่าน
ถึงได้รับการยกย่อง เป็นแต่อยู่ในคราบราชาธิปไตย
แต่พฤติกรรมของท่านนั้นเป็นประชาธิปไตย แม้ระบอบ
คอมมิวนิสต์คือกลุ่มเผด็จการ ที่ปกครองโดยใช้อ�านาจ
ของคณะ แต่ถ้าคณะนี้บริหารอย่างไม่เห็นแก่ตัว ท�า
เพื่อประชาชนจริง ๆ นั้นก็คือประชาธิปไตย ถึงจะอยู่
ในชื่อคอมมิวนิสต์ก็ตาม แต่ถ้าใจจริงท�าเพื่อประชาชน
ไม่ เ ห็น แก่ ตั ว ไม่ เห็นแก่พ วกพ้องอย่า งแท้จริงก็คือ
ประชาธิปไตยในคราบคอมมิวนิสต์
ประชาธิปนั้นไตยต้องเกิดจากจิตวิญญาณจริง
ที่เห็นความจริงว่า คนคนนี้ท�าเพื่อประชาชนจริง ๆ
เราจึงพากันยกย่องนับถือ ด้วยปัญญาของเราเอง
ไม่ มี ก ฎเกณฑ์ อ ะไรมาบั ง คั บ ให้ เ ราต้ อ งกระท� า
ประเทศไทยในยุคของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ผู้ทรง
ทศพิธราชธรรมจึงเป็นประชาธิปไตยมาตลอดเลย ยิ่ง
กว่าประเทศใด ๆ แต่คนไม่เข้าใจ ท่านทรงงานมากว่า
๖๐ ปี จนประชาชนปฏิเสธไม่ได้ ไม่ตอ้ งหาเสียงเลย ท่าน
ทรงพระจริยวัตรของท่านเอง ท่านเป็นนักประชาธิปไตย
2
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เราคิดอะไร

ที่มธี รรมะเป็นโลกุตระ โลกุตระคือไม่ได้ทา� เพื่อตัวเอง
แต่ท�าเพื่อส่วนรวม เพื่อมวลประชาชนอย่างแท้จริง
ท่ า นให้ ป ระชาชนมี ป ระชาธิ ป ไตยในตน จะ
ได้เป็นอ�านาจของตน แล้วจะได้แสดงอ�านาจที่จะ
ช่วยประเทศชาติ ด้วยราชประชาสมาสัย เพราะเป็น
ประชาธิปไตยสองขา มีพระเจ้าอยู่หัวกับประชาชน
ร่วมกันท�างานอย่างลูกกับพ่อ อย่างที่ในหลวงท่านทรง
ท�าแล้ว ท�าให้เกิดราชประชาสมาสัย ในประเทศไทย
อย่างที่เห็น ๆ จนเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก
พสกนิกรของในหลวงต่างอิสระเสรี ไม่ได้บงั คับ
ไม่มีพรรค การบังคับให้สังกัดพรรค ต้องหาเสียง
นั่นไม่ใช่ประชาธิปไตย เมืองไทยตอนนี้มีความสงบ
สุขกว่าอเมริกา อเมริกาเป็นประชาธิปไตยขาเดียว
ทั้งที่แยกมาจากอังกฤษ ประชาธิปไตยขาเดียวมีแต่
กาย ไม่มีจิตวิญญาณ ของไทยมีการสืบสาน เป็นกฎ
มณเฑียรบาล เป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณี แต่
ระบบเลือกตัง้ อย่างอเมริกา เป็นสมบัตผิ ลัดกันชม ผลัด
กันใช้อ�านาจบาตรใหญ่ ไปไม่รอดหรอก
จึงขอย�้ำว่ำ ประเทศไทยจะอยู่รอด ต้องเจริญ
ตำมค�ำสอนพ่อ อย่ำทิ้ง เอำให้จริง สืบสำนไปเถิด
อย่ำให้พลังงำนต้นทุนที่ในหลวงท�ำนี้เสื่อมหรือคงที่
จงเติม ๆ ๆ อย่ำงน้อยชำวอโศกเชื่อที่อำตมำบอกก็จะ
รับช่วงช่วยเสริมสำน ตั้งแต่ในหลวงยังไม่สวรรคต ถึง
ในหลวงสวรรคตก็ตอ้ งท�ำเพิ่ม จึงจะเกิดสังคมที่เจริญ
ด้วยพหุชนหิตำยะ (เพื่อหมู่มวลมหาชนเป็นอันมาก)
พหุชนสุขำยะ (เพื่อความสุขของหมู่มวลมหาชนเป็น
อันมาก) โลกำนุกัมปำยะ (รับใช้โลก ช่วยโลก) ซึ่งเป็น
สุดยอดสังคมประชำธิปไตยที่สมบูรณ์ (เรียบเรียงจาก
ทัศนะเรื่องประชาธิปไตย ในวาระต่าง ๆ ของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์)

• จริงจัง ตามพ่อ

หนังสือพิมพ์ “เราคิดอะไร” ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๔ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
เอโกปิ หุตฺวา พหุธา โหติ พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหติ จากหนึ่งจึงเป็นเรา รวมเราเขาเข้าเป็นหนึ่ง

1 นัยปก : ประชาธิปไตยดีสุดต้องโลกุตระ
4 จากผู้อ่าน
6 ชีวิตจ�าลอง
10 คุยนิดคิดหน่อย
11 เปิดยุคบุญนิยม
16 สีสันชีวิต (เรียนรู้จากพระเจ้าอยู่หัว
โดย แมนเฟรด คราเมส)
23 จากใจถึงใจ
24 คิดคนละขั้ว
30 การ์ตูน
32 ตามหยั่งฟ้าทะลุดิน
36 ชาดกทันยุค
39 เวทีความคิด
40 ธรรมดาของโลกจะได้ไม่ต้องโศกสลด
42 คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?
52 บทความพิเศษ(ท�าไมต้องรู้ทัน)
56 เชื่ออย่างพุทธ
58 เรื่องสั้น (จาตุมหาราช)
62 แค่คิดก็หนาว...ว์
64 ความคิดทางการเมืองในพุทธศาสนา
68 ลูกอโศกชะโงกดูโลกกว้าง
71 คาบข่าวมาขับขาน
72 ฝุ่นฟ้าฝากฝัน
74 ชีวิตไร้สารพิษ
77 กติกาเมือง
80 ปิดท้าย

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

นรู้จากพระเจ้าอยู่หัว” โดยโปรเฟสเซอร์ แมนเฟรด คราเมส เตือนติงชาวไทย
สี สันชีวิต “เรีให้ตยระหนั
กถึงอันตรายถ้าจะเทิดทูนในหลวงแบบคลั่งไคล้ จนท�าให้พระองค์เป็นเพีียง
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วัตถุแห่งการบูชา ยิ่งบูชามากขึ้นเท่าใด คนไทยก็ยิ่งไม่ท�าอะไร แต่กลับคาดหวังความ
อัศจรรย์และพรนานัปการจากพระองค์ โดยไม่สนใจเรียนรู้ว่าพระองค์ท่านสอนและ
ปฏิบตั อิ ย่างไร ท�านองเดียวกับที่กราบไหว้บชู าพระพุทธเจ้าแต่ไม่ใส่ใจปฏิบตั ติ ามค�าสอน

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
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ส่งธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์
สั่งจ่าย นางสาวศีลสนิท น้อยอินต๊ะ
ปท.คลองกุ่ม ๑๐๒๔๔
ส�านักพิมพ์กลั่นแก่น
๖๔๔ ซ.นวมินทร์ ๔๔ ถ.นวมินทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.๑๐๒๔๐
หรือโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์
ธนำคำรกสิกรไทย สำขำถนนนวมินทร์ ๓๖
บัญชี นางสาวศีลสนิท น้อยอินต๊ะ
เลขที่ ๐๗๗-๒-๑๓๘๕๗-๓
ยืนยันการโอนที่ ๐-๒๗๓๓-๖๒๔๕
หรือ farinkwan@gmail.com
line - id baiyanang2514
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e-mail : roj1941@gmail.com

จดหมายจากทหาร

ห้องสมุดทหาร กองร้อย สนับสนุน กองพัน
ทหารอากาศโยธิน กองบิน ๒๑ อุบลราชธานี
เมื ่อ วานได้ รั บ หนั ง สื อ แล้ ว ด้ ว ยความขอบ
พระคุณครับ ร่วมกันสร้างแสงสว่างในก�าลังพล
ของกองทัพครับ
• จากร้อยเอกเก่ง โพนสุวรรณ

- ยินดีมากครับที่เรามีส่วนร่วมงานกับกอง
หลัง “รั้วของแผ่นดิน” ถึงแม้ว่า “เราคิดอะไร”
จะไม่ได้ออกสนามด้วย ก็ยังดีที่มีโอกาสเสริมสร้าง
“พลังภายใน” ขอบพระคุณครับที่ให้โอกาสร่วม
งานเพื่อชาติของเรา

ท�าไมต้องเปิดหน้าสู้

หนังสือเราคิดอะไร ฉบับที่ ๑๒๑ เม.ย.๖๐
ได้เขียนค�ากลอน “ท�าไมต้องปิดหน้า” ...ผมพอ
ทราบค�าตอบบ้าง จึงขอตอบค�าถามของท่านว่า
แม้แต่ผู้ปฏิบัติธรรมชาวอโศก ดีเอสไอ ต�ารวจ
ทหาร ท�าหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ยังคิดไม่ดีกับ
คณะวัดธรรมกาย แล้วจะให้คณะสงฆ์และคณะวัด
ธรรมกายไว้วางใจ แสดงตัวเปิดหน้ากับคนคิดไม่ดี
จริงใจกับคณะวัดพระวัดธรรมกายไว้วางใจ ท�าไม
เพื่ออะไร นี่คือค�าตอบที่ท่านถามไว้ครับ... คณะ
วัดพระธรรมกายก็เช่นเดียวกัน ซึง่ บวชมาแบบ
อุทิศชีวิตให้แก่พระพุทธศาสนา ใครจะรู้ดีรู้บริสุทธิ์
ใจของคณะวัดพระธรรมกายเท่ากับคณะวัดพระ
ธรรมกายเองนั้นก็ไม่มีเช่นเดียวกันครับ.....
• ดร.จ�าลอง ทิ้งสุข

- ท่าน ดร.จ�าลอง ทิ้งสุข ขอรับ ผมได้รับ
จดหมายแล้วด้วยความยินดีที่กรุณาท้วงติงมายัง
ผูน้ อ้ ยด้อยปัญญา อันตัวผมนี้ท้งั ทางโลกทางธรรม
นับว่าต�่าต้อยด้อยกว่าท่านหลายขุมนัก ทางโลก
ก็แค่ปริญญาตรี ทางธรรมก็ไม่มีโอกาสครองผ้า
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กาสาวพัสตร์ ทัง้ ไม่มีเปรียญธรรมประเทืองสติ
ปัญญาอีกด้วย ก็เคยแค่เป็นเด็กวัดบ้านนอกและ
ในบางกอก อาศัยกินข้าวก้นบาตรพระสมัยเรียน
หนังสือ สมัยเรียนบพิตรพิมุข เคยอยู่บ้านเดียว
กับท่านเจ้าอาวาสวัดธรรมกายในยุคที่เป็นนักเรียน
มีโอกาสอยู่ด้วยกัน ๓ เดือนที่บ้านของท่านในสวน
ย่านบางพลัด ท่านเป็นคนมีอธั ยาศัยดีกบั เพื่อนบ้าน
ข้างเคียง นอกจากนี้ ญาติผู้ใหญ่ก็เคยพาผมไป
ปฏิบัติธรรมที่วัดธรรมกาย ๓ ครั้ง นั่งอยู่แถว
หน้าๆ ท่านยังจ�าผมได้และทักทายผม เดี๋ยวนี้ญาติ
ผู้ใหญ่หลายคนของผมก็ยังมั่นคงอยู่ที่วัดนี้ เป็น
ครูบาอาจารย์ นายพลทหารก็มี ผมก็ยังไปมาหาสู่
ญาติผู้ใหญ่ตามปกติ แต่ก็ไม่คุยกันถึงเรื่องนี้ ก่อน
ที่ผมจะมาพบ “อโศก” ผมก็ผ่านวัดชลประทานฯ
สวนโมกข์ และอื่นๆ มาหลายวัด พร้อมทั้งเปิดหูเปิด
ตาศึกษาตามประสาผู้รู้น้อยด้อยเปรียญธรรม แต่
ใฝ่ธรรม แต่เพราะประสบการณ์ชีวิตในราชการ
ต�ารวจ ๒๐ ปี ย้าย ๑๐ โรงพัก ทั้งงานสืบสวน
สอบสวน ป้องกันปราบปราบ วิสามัญฆาตกรรม
ประดามือปืนโจรฉกาจฉกรรจ์ ฝึกหลักสูตรการรบ
ในป่าเขาต่อสูผ้ กู้ อ่ การร้าย หลักสูตรหัวหน้าหน่วย
ปฏิบัติการพิเศษ ซึ่งเรียนรู้การใช้อาวุธสงคราม
ภาคสนามทุกชนิด เดินป่ากินนอนอยู่ในป่าเป็น
เดือน ไม่เสียชาติเกิดเป็น “ลูกผู้ชาย” แต่พอ
อายุ ๔๕ ปีอีกขั้นเดียวเต็ม พ.ต.ท.เหตุที่ย้ายบ่อย
เพราะกะโหลกแข็ง ไม่ยอมศิโรราบต่อความไม่ถูก
ต้อง เคยเป็น สารวัตรใหญ่ ๓ โรงพัก ทุกแห่งที่ผม
อยู่ ไปสืบเสาะได้วา่ มีวัดวาอารามเดือดร้อนล�าเค็ญ
เพราะต�ารวจหรือไม่ ผมลาออกทั้งๆ ยังเหลืออายุ
ราชการอีก ๑๕ ปี เพราะเห็นธรรมและต้องการ
วางปืนจากงานวิสามัญฆาตกรรม ทั้งๆ ที่เป็นงาน
ชอบธรรมตามหน้ า ที แ่ ละได้ เ งิ น เดื อ นขั ้น พิ เ ศษ
อาชีพก้าวหน้าอีกด้วย! โอกาสเป็นนายพลเร็วขึ้น

e-mail : roj1941@gmail.com

ละวาง ยศ ต�าแหน่ง พร้อมอาวุธปืนส่วนตัว ๔
กระบอก ติดตัวอยู่แต่มือเปล่าและวิชาลูกผู้ชาย
เพื่อต่อสู้ป้องกันตัวและคุ้มครองผู้อ่อนแอ

ค�าชะโนด

การได้ ม าเยื อ นค� า ชะโนด ได้ พ บความเชื ่อ
ความเสื่อมของศาสนาพุทธให้ได้คิดว่าเกิดจาก
พุทธศาสนิกชนหรือเปล่าที่วา่ “ชั่วช่างชีดชี า่ งสงฆ์”
หลังจากบวงสรวงเสร็จพระคุณเจ้าก็เดินดูเลขหา
ซือ้ สลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งวัดก็ได้จัดที่จ�าหน่ายให้
พ่อค้าแม่ค้ามาขายสลากกินแบ่งรัฐบาลกันหลาย
สิบเจ้า ดูจะเป็นวัดที่สร้างความร�า่ รวยให้หลาย
คนเลยทีเดียว เถรสมาคมและส�านักพุทธศาสนา
เคยเข้ามาดูหรือไม่ หรือดูแล้วรู้สึกอย่างไรไม่รู้ แต่
ส่วนตัวรู้สึกเศร้าใจพุทธมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
• Fbกิ่งแก้ว ฉัตรมณีวัฒนา

- ต้ อ งหวนกลั บ ไปดู ก ารบวชในวาระเข้ า
พรรษาประจ� า ปี ใ นยุ ค นี ้ สั ง คมไทยยึ ด ถื อ เป็ น
ประเพณีและจัดงานกันเอิกเกริกตามสถานะสังคม
ของเจ้าของงานและนาค-ผูบ้ วช ตลอดพรรษาที่อยู่
ในเพศบรรพชิต บางวัดก็ให้ศกึ ษาธรรมด้วย บาง
วัดก็เพียงได้สวดมนต์ทา� วัตร ออกพรรษา ลาสิกขา
บ้างก็มีจัดงานเฉลิมฉลองอีก บ้างที่เคยละเลิก
อบายมุขไปแล้วเมื่อครองผ้ากาสาวพัสตร์ แทนที่จะ
ถือโอกาสละเลิกเด็ดขาด ก็หวนกลับมาส้องเสพอีก
มิ ห น� า ซ�้ า ยิง่ หนั ก กว่ า เดิ ม เพราะอดงดมานาน
เพราะฉะนั้นการบวชแบบนี้จึงประเมินได้ว่าเป้น
ไปตามประเพณี “ถึงเพียงรูป แต่มิถึงธรรม” แม้
จะบวชนานได้ต�าแหน่ง สมณศักดิ์ พัดยศ ก็แค่
ชื่อ”สงฆ์” แต่มใิ ช่ “พระผูป้ ระเสริฐพิสทุ ธิ์ดว้ ยศีล”
ทีเ่ ห็นและแจกแจงมานัน้ ยังน้อยไป หากสังคม
ไทยยังไม่ตื่นตัว เพราะหลงตัวว่ารู้วิชารอบรู้โลกก็
เลยปล่อยวางให้คนหลงผิดเตลิดเตลิดเข้ารกเข้า

พงลึกยิ่งขึ้นเพราะการอุ้มชูของพุทธศาสนิกชนที่
มั่นศรัทธาแต่ด้อยวิจารณญาณ ด้วยเหตุนี้การ
พัฒนาชาติจ�าเป็นอย่างยิง่ ต้องมุ่งเน้นทีร่ ะบบการ
ศึกษา ให้ได้พ่อพิมพ์แม่พิมพ์ที่ครบพร้อมที่จะหล่อ
หลอมจิตวิญญาณและสมองเจริญเติบโตไปโดย
ชอบด้วยประการทั้งปวง

ผลไม้ไทยจะไปโลด

ฟังข่าวรัฐมนตรีช่วยฯ พาณิชย์ ตั้งเป้าให้ไทย
เป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าผลไม้เมืองร้อน
ของโลก และเป็นมหาอ�านาจในการก�าหนดทิศทาง
ราคาของผลไม้เมืองร้อน เบื้องต้นจะผลักดันผลไม้
เมืองร้อนที่มีศักยภาพก่อนจ�านวน ๑๐ ชนิด เช่น
ทุเรียน เงาะ ลองกอง มังคุด ล�าไย ฯลฯ
ก็เอาใจช่วยว่าจะท�าได้ไปโลดโชติช่วงแฮปปี้
ทุกฝ่าย แต่ปัญหาที่ได้ยินมา... ว่ากันว่าพ่อค้า
ผลไม้ส่งออกชาวไทยบ่นกันพึมว่า สู้ทุนใหญ่จากจี น
ไม่ ไ ด้ เดี ๋ย วนี พ้ ่ อ ค้ า ชาวจี น เข้ า มาท� า ธุ ร กิ จ รั บ ซื ้อ
ส่งออก มีคนไทยเป็นนอมินี ส่งทุเรียน ล�าไย ฯลฯ
ไปตลาดจีน ฝ่ายชาวสวนก็บอกว่าพ่อค้าคนกลาง
ไทยกดราคามาก สู้ขายให้ล้งจีนไม่ได้ แล้วคน
จีนประชากรเท่าไหร่ล่ะ ส่งเท่าไหร่ๆ ก็ขายหมด
ทีนี้พ่อค้าแม่ค้าไทยไม่ค่อยมีผลไม้ไทยขาย เพราะ
ล้งจีนเหมาเป็นสวนๆ ส่งออกเกือบหมด คนไทยจึง
ต้องซื้อผลไม้ไทยในราคาแพง...แม้แต่กล้วย
• ม่วง เมืองจันท์

- นักวิชาการการตลาด และนักวิชาการ
เกษตรไทย มีอยู่เต็มเมือง เชื่อว่าคงไม่เกินสติปั ญ ญาที ่จ ะแก้ ไ ขปั ญ หา และก� า ลั ง จะเข้ า สู ่ ยุ ค
การเมืองใหม่ จะได้ทดสอบฝีมือนักการเมืองว่า
มี“น�้ายา”แก้ปัญหาเรื่องนี้ไหม?
ประสาชาวบ้านอย่างเรายังมองเห็นทางออก
นะจะบอกให้
บรรณาธิการ
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

•
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“ชีวิตจ�าลอง” เป็นหนังสือที่พิมพ์ซ�้าถึงสามครั้ง
เป็นจ�านวน ๑๕๐,๐๐๐ เล่ม ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓
และหมดไปจากท้องตลาดอย่างรวดเร็ว
ปัจจุบันนี้หาอ่านยากมาก
กอง บ.ก.“เราคิดอะไร” จึงขอน�าเสนอ “ชีวิตจ�าลอง”
เพื่อเป็นการศึกษาประวัติชีวิตของบุคคลหนึ่งซึ่งน่าทึ่งมาก
สมณะโพธิรักษ์เคยกล่าวถึง พล.ต. จ�าลอง ศรีเมือง ว่า
“อาตมาซาบซึ้งก็คือ สิ่งที่เป็นสัจธรรมในตัวคุณจ�าลอง
เป็นความดีงามที่มีคุณค่าอันประเสริฐที่ต้องเคารพนับถือ”

๕. พ่อค้าปลาสด

“จดหมายฉบับนี้เตือนผมให้นกึ ถึงเลือดเนื้อเชื้อไข
ซึ่งที่จริงผมไม่เคยลืมว่า ผมเป็นใคร มาจากไหน แต่
ท�าอย่างไรๆ ผมก็รู้สึกว่าเป็นไทยตลอดเวลา”
6
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๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒

คารวะพี่ชายใหญ่ที่เคารพ
สวัส ดี ป ี ใ หม่ ขอให้ พี ่มี ค วามเจริ ญ รุ ่ ง เรื อ ง
ในหน้าที่การงาน ดิฉันได้มีโอกาสเขียนจดหมาย
มาหาพี่ คุณพ่อของดิฉันชื่อ “โหลวเซี้ยวเอ็ง” เป็น
น้องชายของคุณพ่อพี่ ดิฉนั เป็นลูกสาวของท่านชื่อ
“เสี่ยวหลิง” ด้วยเราอยูห่ า่ งไกลกันมาก การส่งข่าว
คราวจึงไม่คอ่ ยสะดวก ตอนตรุษจีนลูกสาวของป้า
ได้เดินทางมาบ้านพี่ ได้เล่าถึงญาติพี่น้อง หน้าที่
การงานและมารยาทวัฒนธรรมของเมืองไทย เธอ
ชื่อ “เจิ้งซู” ได้ให้ที่อยู่ของพี่ไว้ไม่ละเอียดนัก แต่
ด้วยบุญที่ได้ท�าไว้ ท�าให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้
ได้พบ เราจึงได้มีวาสนาได้ติดต่อกัน

ขอให้ พี ่ร ะลึ ก ถึง ความเป็ น เลื อ ดเนื ้อ เชื ้อ ไข
เขี ย นจดหมายมาติ ด ต่ อ กั น บ้ า ง ดิ ฉั น มี ลู ก ชาย
สองคน มีงานท�าแล้วทั้งคู่ หวังว่าพี่คงจะมาเยี่ยม
พี่นอ้ งของเราบ้าง พร้อมนี้ได้สง่ รูปของพ่อตอนเป็น
หนุ่มมาให้ดูเป็นที่ระลึก
พวกเราทุกคนสบายดี หวังว่าพี่คงมีความสุข
เช่นกัน
เสี่ยวหลิง
(น้องสาวของพี่)
rr
จดหมายนี้เป็นอักษรภาษาจีน ส่งมาที่ศาลา
ว่าการกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการของผม
อ่านไม่ออก จึงไหว้วานให้ผู้รู้แปลให้ ผมอ่านแล้ว
จับต้นชนปลายไม่ถูก ผมมีน้องสาวอยู่ที่เมืองจีนด้วย
หรือนี่
เป๊ะหรือฉวีวรรณ ลูกสาวของอา ชี้แจงให้
ฟังว่า เตี่ยของเสี่ยวหลิง ทีช่ ื่อโหลวเซี้ยวเอ็งนั้น
เป็นอาผมจริง ๆ เป็นน้องแท้ ๆ ของเตี่ยผม
เตี่ยของเสี่ยวหลิงเสียไปนานแล้ว ผมเพิ่งจะ
มารู้ว่ามีอาอยู่ที่เมืองจีนก็ตอนที่ได้รับจดหมาย
ฉบับนี้ ในเมืองไทย แซ่โล้ว เป็นตระกูลเล็ก ๆ
ตระกูลหนึ่ง ไม่ใหญ่เหมือน แซ่ตั้ง แซ่ลิ้ม แซ่ฉั่ว
แต่ผมก็ญาติเยอะจนจ�าไม่ได้วา่ มีใคร และอยูท่ ่ไี หน
กันบ้าง “เจิ้งซู” ที่เสี่ยวหลิงเอ่ยถึงในจดหมายนั้น
ผมก็ไม่รู้จัก คงจะเป็นญาติผมอีกเช่นกัน
จดหมายฉบับนี้เตือนผมให้นึกถึงเลือดเนือ้ เชื้อไข
ซึง่ ที่จริงผมไม่เคยลืมว่า ผมเป็นใคร มาจากไหน
แต่ท�าอย่างไร ๆ ผมก็รู้สึกว่า เป็นไทยตลอดเวลา
เพราะเตี่ยผมตายตั้งแต่ผมเพิ่งเริ่มคลานได้เท่านั้น
ยังจ�าความอะไรไม่ได้เลย ผมตามถามญาติคนนั้น
คนนี้ เพิ่งจะมาทราบเอาเมื่อผมอายุย่างเข้า ๕๕
ว่า ก๋งผมชื่อฮกไล้ อาม้าผมชื่อ เพ็กเลี้ยง แซ่ฉั่ว
แม่แม้จะเป็นลูกจีน แต่ก็พูดไทยชัด แต่งตัว
และมี ค วามเป็ น อยู่ แ บบไทย ๆ แม่ กิ น หมากมา
ตั้งแต่เด็ก ๆ ชอบดูลิเก จ�าโคลงกลอนต่าง ๆ แม่น
น้องสาวผมอีกสองคน แม่ร้องเพลงกล่อมด้วย

จากใจถึงใจ
แม้จะมีการพูดถึงผม เขียนถึงผม ไว้ในหลายแห่ง
แต่ก็ไม่ใคร่มีใครทราบว่า ผมเป็นใคร มาจากไหน
ชีวิตผมอยู่มาเกินครึ่งศตวรรษแล้ว ความตายได้
ย่างใกล้เข้ามาทุกที ผมน่าจะได้บันทึกเรื่องราวบางแง่
บางมุมไว้บ้าง เพื่อให้หลาย ๆ ท่านได้ทราบ
“ชีวติ จ�าลอง” จึงเกิดขึ้น และอยูใ่ นสายตาของท่าน
ณ บัดนี้
ชี วิ ต จ� า ลอง จ� า ลองชี วิ ต ของเด็ ก จน ๆ คนหนึ ่ง
ลูกแม่คา้ หาบเร่ ลูกพ่อค้าปลาสด เล็ก ๆ เป็นเด็กรับใช้ของ
ผู้มีใจเมตตาครอบครัวหนึ่ง โตขึ้น รับใช้คนทั้งกรุงเทพฯ
ผมขอขอบพระคุณที่กรุณาสละเงินซื้อหา และสละ
เวลาอั น มี ค ่ า ของท่ า นอ่ า นหนั ง สื อ เล่ ม นี ้ที ่เ ขี ย นโดย
นักเขียนจ�าเป็นชื่อ “จ�าลอง”
ขอบพระคุณครับ
๗ มกราคม ๒๕๓๓

เพลงชุดเดียวกับที่เคยกล่อมผม แม่ไม่ได้สอนภาษา
จีนให้ผมเลย ราวกับจะรู้ว่าโตขึน้ ผมคงไม่ได้เป็น
พ่อค้าเหมือนพ่อเหมือนแม่ พ่อบังเกิดเกล้าผมชื่อ
ฮะเสียว แซ่โล้ว หรือชื่อเป็นภาษาไทยว่า สมนึก ชุนรัตน์
เกิ ด ที ่เ มื อ งจี น หอบเสื ่อ ผื น หมอนใบมาเสี ่ย งโชค
ในเมืองไทย เตี่ยขายปลาสดอยูท่ ่เี จริญพาศน์ ฝัง่ ธนบุรี
แม่ผมชื่อ บุญเรือน เตี่ยของแม่ช่อื กุก๊ กู แซ่จวิ และแม่
ชือ่ กิมท้วน ผมมีพ่ชี ายคนเดียว ซึ่งเมื่อตอนเล็ก ๆ แม่
เรียกว่า “หัวโต” ชื่อจริงชื่ออะไรไม่รู้ พออายุ ๔ ขวบ
เตี่ยก็พาพี่หวั โตไปอยูก่ บั อาม้าที่เมืองจีน และเสียชีวติ
ที่นั่นเมื่อเกิดสงครามในเมืองจีน โดยไม่มีโอกาสกลับ
มาเมืองไทยอีกเลย
ตอนผมเกิด แม่อาศัยอยู่กับยาย “ยายท้อ”
เป็นน้าสาวของแม่ เป็นหมอต�าแยมีช่อื ใคร ๆ แถว
ส�าเหร่ บุคคโล บางน�้าชน จะคลอดลูกก็ตอ้ งไปตาม
ยายผม ส่วนตา สามีของยาย ผมเรียกท่านเป็น
ภาษาจีนว่า “เล่าเตีย๋ ว” ซึง่ แปลว่า “ตา” ชือ่ จริง ๆ
ของท่านผมไม่รู้ และไม่ล�าบากใจ เพราะเรียก
“เล่าเตี๋ยว” ทีไร ท่านรู้ทุกทีว่า ผมหมายถึงท่าน
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
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เล่าเตีย๋ วเช่าทีท่ �าสวนพลูอยู่ตรงบริเวณทีเ่ ป็น
โรงพยาบาลพระปิน่ เกล้าเดี๋ยวนี้ บ้านมีดนิ ธรรมดา ๆ
เป็นพืน้ หลังคามุงด้วยจาก ฝาขัดแตะด้วยไม้ไผ่ หน้า
ร้อนเย็นสบายโดยไม่ตอ้ งมีพดั ลมเหมือนเดี๋ยวนี้ ตอน
หลังเมื่อโตขึ้น ผมไปเยี่ยมบ้านเกิดของผมเสมอ ๆ
จนกระทั่งถูกรื้อเพื่อสร้างโรงพยาบาลทหารเรือ
เตี่ยมีน้องหลายคน ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ
อยูแ่ ถวคลองเตยบ้าง บ้านขมิ้นบ้าง ผมสนิทอยูค่ นเดียว
คืออาผู้หญิงที่ผมเรียกว่า “อาโก” ตั้งร้านขายของ
อยู่ที่อ�าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท มีลูกสาวชื่อเป๊ะ
หรือฉวีวรรณ ที่เล่าเรื่องเสี่ยวหลิงให้ผมฟัง
“อาโก” ไว้ผมมวยนุง่ กางเกงเหมือนผูห้ ญิงจีน
ทัว่ ๆ ไป พูดไทยไม่ชดั แต่สนใจติดตามข่าวคราวความ
เป็นไปของสังคม รูจ้ กั คนมาก ชอบช่วยเหลือคนอื่น
ถึงเวลาเลือกตั้งผู้แทน บางครั้งก็เป็นหัวคะแนน
ให้เขาโดยไม่เอาอะไรเลย ผู้ที่อาเป็นหัวคะแนนให้
มักจะได้เป็น ส.ส.เสมอ เป็นที่ภาคภูมิใจของอา
อาโกเสี ย ชี วิ ต ที ่ม โนรมย์ เ มื ่อ ต้ น ปี ๓๒ นี้
เอง เคยมาเยี่ยมผมปีละครั้งสองครั้ง มาครั้งใด
ก็มักจะเล่าความหลังให้ผมฟัง อาจ�าแม่น เหมือน
เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้น
บางครั้งอารู้สึกจะน้อยใจทีผ่ มไม่มีความเป็น
จีนเอาเสียเลย พูดภาษาจีนไม่ได้ ฟังก็ไม่ออก อา
คุยไป ๆ บางทีติด นึกค�าไทยไม่ออก ผมก็ได้แต่นั่ง
หัวเราะ ท่านคุยเก่งและคุยสนุก รักผมเหมือนลูก
อาโกรักและเคารพเตี่ยผมมาก เพราะหอบหิ้วกันมา
จากเมืองจีน สามีของอาโกมีฐานะดี เป็นเสมียนโรงสี
ที่ติ๊ดง้วน ซึ่งอยู่ในเขตคลองสานริมแม่น�้าเจ้าพระยา
ผมเกิดได้ไม่นาน เตี่ยก็พาผมและแม่ไปอาศัย
อยู่กับอาโก และครอบครัว ต่อมาโชคร้าย โรงสี
ต้องเลิกกิจการ เพราะพระยาโชดึกเจ้าของถึงแก่
กรรม เราต้องพลัดกันไปคนละทิศละทาง อาอพยพไป
ท�ามาค้าขายที่มโนรมย์ ส่วนครอบครัวเราคงอยู่ที่
กรุงเทพฯ เพราะญาติพี่น้องของแม่อยู่กรุงเทพฯ
ทัง้ นัน้ เตีย่ เดินทางไป ๆ มา ๆ ระหว่างกรุงเทพฯ กับ
ชัยนาทเพราะรักน้องสาวมาก ไปเยี่ยมเยียนมิได้ขาด
เตี่ยเป็นคนรูปหล่อ รูจ้ กั คนมาก ชอบเข้าสังคม
8
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เราคิดอะไร

และรักการพนัน เตี่ยมีความกตัญญูอย่างยิ่ง ส่งเงิน
ไปให้อาม้าที่เมืองจีนเสมอ ๆ และเดินทางไปเยี่ยม
เป็นครั้งคราว ตั้งใจจะรับอาม้าและพี่หัวโตกลับ
เมืองไทย แต่เตี่ยก็ตายเสียก่อน
rr
ผมเปลี ่ย นนามสกุ ล จาก ชุ น รั ต น์ มาเป็ น
ศรีเมือง ตอนที่แม่แต่งกับพ่อโชตน์ ซึ่งจดทะเบียน
รับผมเป็นบุตรบุญธรรม ผมมีน้องสาวสองคน คือ
กัญญา และภาณี ศรีเมือง เดี๋ยวนี้เรามีด้วยกัน
๖ คนเท่านั้น ที่ใช้นามสกุลศรีเมือง คือ พ่อ แม่
น้อง ๆ ผม และคุณศิริลักษณ์ “ศรีเมือง” คนอื่น ๆ
นั้น ไม่ได้เป็นพี่น้องกันเลย แต่นามสกุลนี้ซ�า้ กัน
อยู่หลายจังหวัด ทั้งภาคกลาง อีสาน และภาคใต้
จึงปรากฏว่ามีคนนามสกุลศรีเมือง มาพบผม
เสมอ ๆ เพราะคิดว่าเป็นพี่น้องกัน ผมก็ได้แต่บอก
ว่า นามสกุลเหมือนกัน ก็เหมือนเป็นญาติกนั ดีแล้ว
ต้องช่วยกันท�าความดี เพือ่ ศักดิศ์ รีของ “ศรีเมือง”
ท่านที่นับถือบางท่านเห็นใจว่า นามสกุลผม
ซ�้ากันมาก อาจมีการแอบอ้างกันง่าย ๆ ท�าให้ผม
เสียหาย จึงแนะน�าให้ผมเติม“ไทย” เข้าไปอีกค�า
หนึ่ง เป็น “ศรีเมืองไทย” ผมก็ได้แต่รับฟัง เพราะ
เหลือเวลาอีกไม่กี่ปี ผมก็ไม่ได้ชืน่ ชมกับนามสกุล
ผมแล้ว และผมก็ไม่มีลูกที่จะสืบสกุล อะไร ๆ เรา
ก็ยืมโลกมาใช้ทั้งนั้น ยืมชั่วเวลาเดี๋ยวเดียว แล้วก็
คืนเขาไป แม้กระทั่งร่างกาย ชื่อ สกุล ก็เช่นกัน
พ่อโชตน์เป็นคนด�าเนินสะดวก ราชบุรี ตอน
บวชเป็นพระสอบได้นกั ธรรมเอก แล้วเข้ามาสมัคร
เป็ น บุ รุ ษ ไปรษณี ย ์ เดิ น ส่ ง จดหมายตามตรอก
ซอกซอยต่าง ๆ พ่อเป็นคนขยันและประหยัด ตอน
ที่แต่งงานกับแม่ พ่อโชคดี ย้ายไปอยู่ไปรษณีย์
รถด่วน ได้เบี้ยเลี้ยงเพิ่ม และได้ก�าไรจากการซื้อ
ของเล็ก ๆ น้อย ๆ ขาย เท่าที่การรถไฟอนุญาตให้
ซื้อติดไปบนรถไฟได้
ตอนนั้นผมอยู่มัธยมต้น พ่ออยู่รถด่วนสาย
เหนือ ซื้อไม้กวาด ซื้อชะลอมมาให้ผมขาย ผมเดิน
หาบจากบ้านที่สา� เหร่ไปขายถึงตลาดพลู สินค้าของ

เราคุณภาพดีและถูกกว่าท้องตลาด จึงขายได้ไม่
ยากนัก พอถึงหน้าล�าไย ผมก็กลายเป็นพ่อค้าล�าไย
พ่อจะซื้อจากเชียงใหม่มาเที่ยวละเข่งสองเข่ง ล�าไย
ขายดีอีกเช่นกันเพราะเราเอาก�าไรน้อย พอเป็นค่า
ข้าว ค่าขนมเท่านั้นเอง
พ่อย้ายไปอยู่รถไฟสายไหน สินค้าของผมก็
เปลี่ยนไปด้วย
ที่ขายสนุกก็คือ ของเล่น ตุ๊กตายางเป่าลม มี
ทั้งกวาง กระต่ายและสัตว์อื่น ๆ ซึ่งพ่อซื้อมาจาก
ปักษ์ใต้ ของมาไกล ในกรุงเทพฯ ไม่ใคร่มีขาย พอ
เริ่มเปิดร้านก็มักจะมีเด็กมายืนมุงดูทันที บางครั้ง
ยังจัดร้านไม่เสร็จ ลูกค้าก็เริ่มซือ้ กันแล้ว ขายไป
สนุกไป ได้ก�าไรไปให้แม่ซื้อกับข้าว
แม่หยุดเป็นแม่คา้ หาบเร่มานานแล้ว เพราะต้อง
เลี้ยงน้องและท�างานบ้าน ผมจึงต้องหาบเร่แทนแม่
ผิดกับแม่ตรงที่แม่เป็นแม่ค้าหาบเร่จริง ๆ ส่วนผม
เอาสินค้าใส่ลังแบกไป ถึงตรงไหนเหมาะ ๆ คน
มาก ๆ ก็เอาพลาสติกปู เอาของออกมาวางขาย
เราไม่ได้ซ้ือของจากต่างจังหวัดมาขายเท่านั้น
ยังซื้อของจากกรุงเทพฯ ให้พ่อขนขึ้นรถไฟกลับไป
ขายในต่างจังหวัดด้วย
เนื อ้ เค็ ม ขายดี ผมขึ น้ รถเมล์ ไ ปซือ้ มาจาก
สี่แยกมหานาคทีละมาก ๆ เนื้อเค็มหนักน่าดู เอามา
ตากแดดที่ลานบ้านเพื่อให้หนอนที่ติดอยู่มีจ�านวน
น้อยลง แล้วจับใส่ถุงเอาเชือกมัด ขนไปส่งให้พ่อ
ที่สถานีรถไฟหัวล�าโพง
ไม่ใช่เฉพาะเนื้อสัตว์เท่านั้น บุหรี่และเหล้าผม
ก็ย ัง ขายอีก ซึง่ ล้ ว นแต่ เ ป็ น สิ น ค้ า ต้ อ งห้ า มใน
ศาสนาพุทธทั้งสิ้น ผมขนบุหรี่ที่พ่อซื้อจากทางใต้ ขึ้น
รถราง ไปเที่ยวขายตามแผงบุหรี่แถวเจริญกรุง
เยาวราช ผมเที่ยวแถวนั้นเสียจนปรุ รู้ตรอกซอก
ซอยหมด แม้จะเป็นเด็กฝั่งธนก็ตาม
เหล้าได้กา� ไรดีเหมือนกัน ซือ้ ส่งให้พ่อไปขาย
ครั้งละห้าหกขวด อยู่มาวันหนึ่งขึ้นรถเมล์ไม่มีที่นั่ง
ว่างเลย ผมต้องยืนโหนไป มีคนขึ้นพอหลวม ๆ ผม
เอาเหล้าบุหรี่ท่ผี ูกมัดกันเป็นพวงวางไว้ขา้ งเท้า ถึง
วงเวียนเล็ก รถเมล์หักเลี้ยวอย่างหวาดเสียว ขวด

เหล้าล้มลงแตกไม่เหลือสักขวด น้าที่ขับรถเมล์
แทนที่จะเห็นใจ กลับหันมาดุผมอีกว่าผมไม่รู้จัก
ระวังให้ดี ท�าให้รถสกปรก เพราะน�้าเหล้าไหลนอง
พื้นรถ ผู้ใหญ่ใจร้ายมีให้ผมเห็นเสมอ ๆ ตั้งใจไว้ว่า
โตขึ้นผมจะไม่เป็นอย่างน้าคนนั้น
rr
จบเป็ น นายทหารใหม่ ๆ พ่ อ ก็ ยั ง ท� า งาน
ไปรษณียร์ ถด่วน มีอยูค่ ราวหนึ่ง ผมไปราชการต่าง
จังหวัด ขึ้นรถขบวนเดียวกับพ่อ เดินแวะไปเยี่ยม
ท่าน ได้เห็นกับตาว่าบุรุษไปรษณีย์รถด่วนท�างาน
หนักทั้งกลางวันและกลางคืน ขนถุงเมล์ขึ้นลงเมื่อ
รถจอดสถานี เวลานอนก็นอนทับบนถุงเมล์ที่วาง
กองซ้อนกันสูง ๆ ต�่า ๆ เป็นผมนอนไม่หลับแน่ ผม
ได้เห็นความอุตสาหะของพ่อ เพือ่ หาเงินมาเลีย้ ง
แม่ ผม และน้องอีกสองคน พ่ออุตส่าห์ทา� งานหนัก
อย่างนั้นติดต่อกันมาหลายปี จนฐานะของเราดีข้นึ
บ้าง ไม่จวนเจียนจะอดตายเหมือนเมื่อก่อน
พ่ออยู่ที่ไหน ทั้งนายและเพื่อนร่วมงานรัก
ทั ้ง นั ้น เพราะพ่ อ ขยั น เอาจริ ง เอาจั ง กั บ หน้ า ที ่
การงาน เมื่อใกล้อายุ ๖๐ พ่อท�าต่อไปไม่ไหว จึง
ขอลงจากรถด่วน ตอนนั้นผมเรียนจบแล้ว และ
น้อง ๆ ก็โตแล้ว เราจึงไม่เดือดร้อนอะไรนัก
พ่อเป็นคนกระเหม็ดกระแหม่ นึกถึงอนาคต
ของลูก ๆ ทราบมาว่า บริษทั นครหลวงประกันชีวิต
เขามีทนุ การศึกษาให้กบั ลูกของสมาชิกประกันชีวิต
ที่เป็นเด็กเรียนเก่ง พ่อพยายามเก็บหอมรอมริบ
เอาเงินส่งเบี้ยประกันอยู่หลายปี ยื่นขอทุนการ
ศึกษาให้ผมก็ไม่ได้ทนุ สักที มิหน�าซ�า้ ส่งเบี้ยประกัน
เกือบครบก�าหนดแล้ว บริษัทล้มละลายเอาดื้อ ๆ
ผู ้ เ อาประกั น รวมตั ว กั น ฟ้ อ ง ได้ เ งิ น คื น คนละ
นิดหน่อย ผมและน้อง ๆ เสียดายมาก เราพอจะมี
เงินบ้าง เขาก็โกงไปหมด เมืองไทยเมื่อไรจะหมด
คนโกง เราไม่ได้โกงเขา ท�าไมเขาถึงโกงเรา
rrr
อ่านต่อฉบับหน้า
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หากนักการเมืองอยู่เย็นเป็นสุขถ้วนหน้า แต่ทวยประชาทุกข์เข็ญทุกหย่อมย่าน
“รั้วของชาติ” จึ่งจ�าต้องก่อการละเมิดกติกา “ประชาธิปไตย”
ยึดอ�านาจการปกครองแผ่นดินขัดจังหวะชั่วคราว
ซึ่งก็ได้รับการ “รองรับ” จากสังคมตลอดมาจนบัดนี้

การเมือง-นักการเมือง-รั้วของชาติ
ยามการเมือง...นักการเมืองมิอาจสมัครสมาน
พลังและสติ ภูมปิ ญ
ั ญาขับเคลื่อน “ประชาธิปไตย”
เอื้ อ อ� า นวยประโยชน์ สุ ข สั น ติ แ ก่ ท วยประชา
ได้ตามอุดมการณ์ เนื่องจากความขัดแย้งทาง
กระบวนการเมืองต่างค่ายต่างพรรค
ในสถานการณ์เช่นนี้ ข้าราชการผูป้ ฏิบตั หิ น้าที่
บริการประชาชนย่อมอยู่ในสถานะที่วางตัววางใจ
ได้ยากที่สุด ด้วยว่าวันใดจะพบผู้สั่งการหรือผู้รับ
บริการฝ่ายใด ท�านองเดียวกับนักการเมือง พรรคที่
สังกัดจะน�าไปในแนวทางใด ยังยึดมั่นอุดมการณ์ และ
นโยบายของพรรคมั่นคงอยู่หรือไม่ พรรครัฐบาลและ
พรรคฝ่ายค้านยังคงคานอ�านาจกันตามหลักการ
หรือไม่ หรือแอบแฝงสมานประโยชน์กันในสภาฯ
หากนักการเมืองอยู่เย็นเป็นสุขถ้วนหน้า แต่
ทวยประชาทุกข์เข็ญทุกหย่อมย่าน “รั้วของชาติ”
จึง่ จ�าต้องก่อการละเมิดกติกา “ประชาธิปไตย” ยึด
อ�านาจการปกครองแผ่นดิน ขัดจังหวะชั่วคราว ซึง่
10
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ก็ได้รับการ “รองรับ” จากสังคมตลอดมาจนบัดนี้
ครั้นถึงวาระอันควรแล้ว เสร็จสิ้นภารกิจ มี
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งจะมีการจัดการเลือกตั้ง
ตามกฎหมายในระบอบประชาธิปไตยต่อไป “รั้วของ
ชาติ” ก็วางมือจากภารกิจชั่วคราว หากคิดจะหวน
กลับมาสู่ “ยุทธจักรการเมือง” อีก ก็ได้เรียนรู้และ
รับประสบการณ์ พร้อมด้วยสมาชิกไปมากทีเดียวครับ
ในสถานะประชาชนคนหนึ่ง ที่เคยมีประสบการณ์ชวี ิตการเมือง คลุกคลีกบั นักการเมืองรุน่ เก่า
หลากหลาย ผ่านชีวิตราชการต�ารวจ ชีวิตในป่า
ฝึ ก การใช้ อ าวุธ สงครามหลายหลั ก สู ต ร ผ่ า น
ประสบการณ์ชีวิตล�าเค็ญมาพอควร
ขอติดตาม “กำรเมืองยุคใหม่” ในรัฐบาลหน้า
จะยังทะเลาะกันเพื่อพรรคต่อไป หรือจะสมัครสมาน
กันเพื่อพรรค และปล่อยให้ประชาชนพึงพาระบบ
ราชการไปตามปกติเหมือนเดิมไปพลางๆ ก่อน
จนกว่าการเมืองจะลงตัว.

เราคิดอะไร

2

เก่าสมัย ใหม่เสมอ
• ต่อจากฉบับที่ ๓๒๓
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

ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
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เราคิดอะไร ฉบับ ๓๒๓ ที่แล้ว เราได้
พูดกันถึงความเป็น“ภพ”กันอย่างละเอียด
ลึกล�้าเอาการ ว่า ผู้ยัง“อวิชชา”ยังเรียนรู้จน
กระทั่ง“จบ”ความเป็น“ภพ ๓” แล้วรู้จักรูแ้ จ้ง
รู้จริง“ความเป็นภพ ๓” ทั้งยังสามารถ“ดับ”
ความเป็น“ภพ ๓”ได้สนิท ไม่เกิดในใจเรา
อีกเลยได้อย่างเด็ดขาด ชนิดที่“เที่ยงแท้ยั่งยืน-ตลอดกาล-ไม่เปลีย่ นแปรเป็นอื่น
อีก-ไม่มีอะไรหักล้างได้-ไม่กลับก�าเริบ ก็จะ
ยังสร้าง“ภพ”ใส่จิตของตนอยู่แน่นอน
ด้วยความไม่รู้(อวิชชา)“ภพ”นัน้ มันมี ได้
ทั้งที่เป็น“ภพสวรรค์” และ“ภพนรก”
“ภพ”ที่เกิดด้วย“อุปาทาน”จึงเป็น“ภพ
นรก”ทั้งนั้น นั่นคือ ตามที่ผนู้ ้นั ไม่สามารถ“ท�า
ใจในใจ” (มนสิกโรติ ) ของตน ให้ “ไม่ เกิดภพ”ใน
ใจได้ส�าเร็จ เพราะไม่ว่า“สวรรค์”หรือ“นรก”
มันก็คือ “ภพ”ทั้งสองนั่นแหละ
เมือ่ “การท�าใจในใจของตนไม่ถูกต้อง
ถ่องแท้”(อโยนิโสมนสิการ) ด้วย“วิ ชชา”(ความรู้
ตามทฤษฎีของพระพุทธเจ้า ) จึงยัง มี “ภพ”อยู่
ดัง นัน้ ผู้ที่ มี“วิชชา”ท�าใจในใจของตน
ได้อย่างถูกต้องถ่องแท้ จึงจะ“ไม่เกิดภพ”
ขึ้นในจิต ในอัตตา เป็นตัวตน เพราะรู้แจ้ง
รู้จริงในการท�า“ชาติ” คือ “ท�าใจในใจ”(มนสิ
กโรติ)ให้เกิดให้เป็นไปตามที่ตนมี“ วิชชา”แท้
ซึง่ ผู้ศึกษาตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้
คือ ศึกษาความเป็น“ชาติ”จาก“ชาติ ๕” อัน
มี“ ชาติ- สัญ ชาติ- โอกกัน ติ - นิพ พัต ติ- อภิ
นิพพัตติ” และความเป็น“ภพ”จาก“ภพ ๓”
12
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เราคิดอะไร

อันมี“กามภพ-รูปภพ-อรูปภพ”(พระไตรปิฎก
เล่ม ๑๖ ข้อ ๗-๘)ด้วยปัญญาอันยิ่งหรือ“วิชชา”
จึงสามารถ“ท�า ใจในใจ”ให้“ไม่เป็นภพ”
หรือ“ไม่มีภพที่ถูกบงการด้วยกิเลส”ได้จริง
ด้วย“วิ ชชา”ดัง ที่ ต นมุ่ง หมาย ( วิ ภวตัณ หา =
ความต้องการหรือความอยากได้ ที่ไม่มี“ภพ”แล้ว )

ตามธรรมดาแม้ ดว้ ยสามัญส�านึกของ
ปุถชุ น ที่ยังมี“อวิชชา”ทุกผู้ ล้วนต้องการ
“ภพสวรรค์ ” อยู ่ ทั ้ง นัน้ ไม่ ม ี ใ ครต้ อ งการ
“ภพนรก” หรอก ใช่ มย้ั ?
แต่..ท�าไม“ภพนรก”จึงเกิดเป็น “ผล”
เป็ น “วิบาก”ใส่ จติ ตน ทั้งๆที่ตนไม่ ตอ้ งการ
ให้เกิดเลย ..นี่แหละคือประเด็นส�าคัญยิ่ง
ก็เพราะคนผู้นนั้ ยังหลงว่า“มีสวรรค์”
จึงยังมี“ความต้องการสวรรค์”อยู่ ในจิต ยัง
ไม่หมดสิ้นความต้องการ“สวรรค์”ไปจากจิต
จนที่สุดเกลี้ยงสนิทถึงขั้น“หมดสิ้นอนุสัย”
“สวรรค์” คือ “อารมณ์หรือความรูส้ ึกที่
ผู้นั้นยึดถือว่าเป็นภาวะที่น่าได้น่ามีน่าเป็น
นั่ นคือ “อยากได้อารมณ์ น้นั ” เมื่อได้
“อารมณ์นั้น”ตามที่ตนต้องการ หรือตามที่
ตนยึดถือติดอยู่ ในใจแล้วว่า “น่าได้-น่ามีน่าเป็น” (สุภ)ขึ้นมา ผู้นั้น จึง“เกิดอารมณ์สุข”
“อยากได้” ก็คือ “ตัณหา”
พอได้มาสมใจก็เกิด“ความรู้สึกสุข”(สุข
เวทนา) ถ้าไม่ ได้ หรือได้ ไม่ตรงตามที่ตนยึดถือ
(อุปาทาน) ก็เกิดความรู้สึกทุกข์” (ทุกขเวทนา)
“ตัณหา”นี่แหละคือ “เหตุแห่งทุกข์”
ต้อง“ก�าจัดตัณหา”นีเ่ อง “ชาติแห่ง

ทุกข์หรือภพแห่งทุกข์” จึงจะไม่ยดึ เป็น“ตน”
แท้ๆ“ความต้องการสวรรค์”นั้นแหละ
คือ“ภพ”ที“่ อยากได้” เมื่อมี“ภพ”ก็ม“ี นรก”ไง!
“ผู้ตอ้ งการสวรรค์” แล้วท�าใจในใจของ
ตน (มนสิกโรติ ) ให้ม“ี อาการที่อยากได้สวรรค์
นัน้ ”ขึน้ มาเมือ่ ใด ภาวะของ“นรก”ก็เกิดขึน้
ในใจตนเมื่อนัน้ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแท้
“ตัณหา”ที่ตนท�าขึ้นในใจ คือ “จิตมัน
ต้องการสวรรค์” แล้วก็“ท�าจิตตนเป็นสวรรค์
ขึ้นในใจ”เมื่อใด “ตนก็หลงว่าตนได้สวรรค์”
เมื่อนั้นคือ “นรก”เกิดขึ้นในใจตนทันที
เพราะมัน เป็ น “การยึ ด มัน่ ถือ ว่ า มี
สวรรค์”อยู่ ไม่ว่า“สวรรค์”หรือ“นรก”ก็เป็น
“ภพ”อยู่ทั้ง ๒ ประการนั่นแหละ..ใช่มั้ย?
เห็นมั้ย ยัง“ไม่ส้นิ ภพจบชาติ”แน่นอน
“สวรรค์กับนรก”คือ“ภพ”ทั้งคู่ ผู้ที่ยัง
หลงยึดความเป็น“ภพ” มันก็“ตัวเดียวกัน”แท้
ผูย้ งั หลงมี“สวรรค์อย่างนั้นๆ”อย่างหนึ่ง
อย่างใดก็ตาม แล้ว“กระท�า”(กรรม)เพื่อให้ เกิด
“อารมณ์สวรรค์”นั้น เมื่อ“กระท�า”ขึน้ ณ บัดใด
“กรรม”ก็เกิด ณ บัดนั้น ทันที ท“ี่ ท�า”ไง!!!
พอมี“การกระท�า”เกิดขึน้ กับมี“ความ
หวังสวรรค์”(สาเปกโข) หรือความน่าได้-น่ามี“รส
ใดๆ(สุภ) จะรสสุข-รสทุกข์น้อยนิด”ในจิต อยู่
“การเกิด”ของ“ภพ”ก็เกิดขึ้นทันที
นี่แล“ภพ”เกิดแล้ว มี“ภพ”ก็ยงั มี“นรก”
ไม่มี ใครสร้าง“ภพนรก”ให้ตนหรอก
สร้างแต่“ภพสวรรค์” แต่มันก็คอื “ภพ” ทั้งนั้น
ใช่มั้ย? แม้แต่“มาโซคิสต์”ก็หลง“ภพ”

หลงชอบ“ทุกข์” ก็ยังคือ“ภพ”..เห็นมัย้ !
ดังนัน้ การ“มีภพ”ขึ้นมาในจิต ไม่ว่า
“ชอบหรือชัง”นัน่ แลคือ “การเกิดภพ”ทัง้ นัน้
เช่น เมื่อมี“กามภพ” ไม่วา่ จะเป็น“ภพ”
แห่งความโลภ-ราคะ หรือ“ภพ”แห่งความโกรธ
แม้แต่“ภพที่ตนได้รับความเจ็บปวด”แล้ว
หลงเป็น“รสสุข” หลงชอบ เรีย กว่า มาโซคิสต์
คนโง่หลงแท้ก็ยงั สร้าง“ภพ”นี้ใส่จติ ตนได้เลย
ซึ่งอาการมันหนักหนาสาหัสกว่า“ซาดิสต์”
เพราะ“ซาดิสต์”คือ แค่ตนชอบดูชอบเห็น
ความรุนแรง ชอบดูสัตว์อ่นื ท�าร้ายกัน ชอบดู
คนตีกนั ชกกัน แต่ตนเองเจ็บเองยังไม่ชอบ
ถ้าถึงขั้น“ตนเองนั่นแหละได้รับความเจ็บปวด
รุนแรง”แล้วตนก็เป็นสุข หลงชอบ ภพนี้แล
คือ“ภพคนมาโซคิสต์” อาการวิตถารขั้นนี้กม็ จี ริง
ภพกาม-ภพซาดิสต์-ภพมาโซคิสต์ มันยัง
รู้ได้ง่ายกว่า “ภพจิตว่าง”หรือภพความว่าง”
ที่เป็น“ภพที่ตนเองสร้างขึ้นใส่จิตตนเอง”
ไม่ ใช่“ความว่างของจิตหรือจิตว่างจาก
กิเลสแต่ละขนาด..หยาบ-กลาง-ละเอียด”
แต่เป็น“ภพแห่งความว่าง” เป็น“ภพ”อยู่
มันคือ “ภพ”ที่ตนสร้าง“ภพขึ้นมาใส่จติ ตนเอง”
“ภพ”ไม่ได้หายไป หรือหมดไปจากจิต
แต่เป็น“ภพ”แท้ๆที่ตนสร้างขึ้นมาเอง
ซึ่ง“ภพ”ที่ตนสร้างขึ้นนี้ รูย้ ากยิ่ง เพราะ
ตนปั้น“ภพจิต ว่าง” ขึน้ มาใหม่ มันเป็นแค่
“อรูปภพ”จริงๆใส่จิตตน จนกระทั่งส�าเร็จ ก็
เกิ ด“มโนมยอัตตา” (อัตตาที่ส�าเร็จด้วยจิต หรืออรูป
ที่ส�าเร็จด้วยจิต) ขึ้ นในจิตตนเอง
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
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ซึ่งก็“มโนมยอัตตา”ขั้น“อรูป”แค่น้นั เอง
อย่างนีค้ อื “จิตยังไม่วา่ งจากภพ”ทั้งสิ้น
ซึ่งใน“ภพ”มี“อัตตา” ความเป็น“อัตตา”
มันยังอยู่ ใน“ภพ” “ตน”จึงยังมี“ภพ”อยู่
เมื่อ“มีภพ”ในจิตก็ยงั “มีสุ(+)หรือ มี ทุ (-)”
ไม่ ภพ“กาม”(คือชอบ)ก็..ภพ“ซาดิสต์ (ชอบดู
ผูอ้ ่นื รุนแรง) หรือมาโซคิสต์”(ชอบที่ตนเองเจ็บปวดเลย)
แต่ยงั มีอกี “ภพ”หนึ่งที่รยู้ ากยิ่งนัก
คือภาวะลึกละเลียดยิ่ง ซึง่ เป็น“ภพ”
ที่ผยู้ งั “มิจฉาทิฏฐิ” ยังพยายาม“สร้างภพ”ขึ้น
ในจิตตนเองด้วยอวิชชา เพราะคนผู้น้ียงั ไม่
มีความรู้ใน“ภาวะเป็นภพ” ก็พยายามปัน้
“สวรรค์”ตามภูมริ ตู้ น ใส่จติ ตนเองเป็น“ภพ”
โดยเฉพาะ“ภพ”ที่รู้ยากยิ่ง ก็คือ ปั้น
“ภพจิตว่าง”ขึ้นมาใหม่ นั่นคือ“อรูปภพ”แท้ๆ
ใส่จิตตน จนกระทั่งส�าเร็จ ก็เ กิ ด “มโนมย
อัตตา” (อัตตาที่ส�าเร็จด้วยจิต) ขึ้ นในจิตตนเอง
อย่างนีค้ อื “จิตยังไม่วา่ งจากภพ”ทั้งสิ้น
ซึ่งใน“ภพ”มี“อัตตา” ความเป็น“อัตตา”
มันยังอยู่ ใน“ภพ”
เมือ่ “มีภพ”ในจิตก็ยงั “มีสุ (+)หรือ มีทุ (-)”
เว้นแต่ผเู้ ป็น“อรหันต์”ซึ่งเป็นผู ้ “ ไม่ โง่ไม่ลึกลับ”ไปกับ“ความเป็นภพ-เป็นชาติ”
และ“ไม่โง่-ไม่ลึกลับ”ไปกับ“ความทุกข์-ความ
สุข”แล้วเด็ดขาดจริง ไม่หลง“เสพสุข”ไปกับ
“ภพ-ชาติ”นั้นๆให้เป็น“ภพ”ใส่ จิตแล้ว จริง
ในจิตของอรหันต์ ไม่มี“อาการของสุข
หรือของทุกข์”เกิดแล้วในจิตอย่างเด็ดขาด
ไม่ว่าจะมีการกระทบสัมผัส“เหตุภายนอก
14
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เราคิดอะไร

จิต”หรือ“เหตุภายในจิต” ก็ไม่มี“อาการของ
สุข-ของทุ ก ข์ ”เกิด แล้ วจริงอย่ า งเที ่ย งแท้
ถาวรยั่งยืน ไม่เปลี่ยนเป็นอื่น ไม่มีอะไรมา
หักล้างได้อีก ไม่กลับก�าเริบ จึงสิน้ ทุกข์สนิ้
สุข สนิทเกลีย้ งเกลาหมดจด
คนผู้ยงั มี “ภพ”คือ ผูย้ งั มี“ทุกข์-สุข”อยู่
แม้ แต่เศษธุลีละอองของ“อรูปภพ”
ความยังเหลือ“ภพ”จึงยังเหลือ“ทุกข์สุข” นั้นคือ ผูย้ งั ไม่พน้ “อวิชชา” ต้อง“สิน้ ภพไม่มภี พใด เหลือเศษธุลีขนาดไหน อีกเลย”
ไม่ ว่า“ภพนั้นจะสุ”หรือ“ภพจะทุ”ใดๆ
หรือแม้แต่“ภพจิ ตว่าง”หรือ“ภพแห่ง
ความว่าง”ตามความหลงผิด เพราะผูน้ ้ันยัง
ไม่มี “วิชชา”รูจ้ กั รูแ้ จ้งรูจ้ ริงภาวะทีเ่ ป็น“ภพ”
ในจิตตน ตามทีไ่ ด้สาธยายมา จึงยังสร้าง
“ภพ” ด้วยความหลงผิด (มิจฉาทิฏฐิ )
ยังเป็นผู้ไม่ “ สิน้ ภพ-จบชาติ”ได้จ ริง
เพราะฉะนัน้ ความเป็น“ภพจิตว่าง”
นั้น คนผู้ปฏิบัติท่ี ยั ง มิจฉาทิฏฐิ มักจะหลง
งมงายอยู่กับ“จิตว่าง”ที่คนผู้ปฏิบัตินนั้ ยัง
“อวิชชา”ในเรื่องของความเป็น“ภพ” จึงยังมี
“ภพความว่าง” ซึ่งยังเป็น“ภพ”อยู่ แท้ๆ
เพราะยังไม่ปฏิบัติตามหลัก“มรรคอัน
มี องค์ ๘”ที่สัมมาทิฏฐิ “พ้นสังโยชน์ ๓”เป็น
เบือ้ งต้นไปตามล�าดับ จะยังไม่รู้ยิ่ง (ยังไม่มี
วิชชา)แม้ แต่“รูป ๒๘ หรืออุปาทายรูป ๒๔”
แล้ ว ปฏิ บั ติ “ดับภพ”ไปตามล�าดับอย่างเป็น
“อัศจรรย์” เรียง“อบายภพ”แล้ว ก็“กามภพรูปภพ-อรูปภพ”เรียบราบลาดลุม่ เหมือนฝั่ง

ทะเล (ตามค�าตรัสในพระไตรปิฎก เล่ม ๒๓ ข้อ ๑๐๙)
เพราะเขายังปฏิบัติแต่“ตรรกะ”หรือไม่
ก็ปฏิบัติ“สะกดจิต” ยัง“ไม่ สัมมาทิฏฐิ”พอที่
จะเป็น“โพธิปกั ขิยธรรม ๓๗”อันเป็น“โลกุตระ”
ทีม่ ีลา� ดับ ได้บริ บูรณ์ จึงไม่มีระเบียบระบบ
อะไรที่จะชี้ชัดว่า เป็นไปตามล�าดับได้เลย
เพราะเขายังหลงเอาแต่สร้าง“ภพ”ใส่
จิตตน”อยู่ จะด้วยวิธี“ลืมตาปฏิบัติ”บ้าง
หรือวิธี“หลับตาปฏิบตั ิ”บ้าง หรือทั้ง ๒ วิธี
แต่“สัมมาทิฏฐิ”ยังไม่สัมบูรณ์ถว้ นจริง แม้แค่
ความเป็น“ภพ” หรือความเป็น“ตัวตนของ
กิเลส”ตัง้ แต่ความเป็น“กาย”แล้วไล่เรียงไป
ตามล�าดับ“กายในกาย-เวทนาในเวทนา-จิต
ในจิต-ธรรมในธรรม” ก็ไม่ ได้เรียนรู้เลย
แล้วจะสามารถ“วิจัยธรรม”(ธั ม มวิ จั ย
สัม โพชฌงค์ ) ทั ้ง หลายออกได้ จ าก“รูปและ
นาม”จนกระทั่งพบความเป็น“กิเลส” ก็ตอ้ ง
รู้ จัก รู้ แจ้ ง รู้ จ ริง จาก“สักกายะ”ด้ วย“สัม ผั ส
ภาวธรรม” นั้ นๆจริง แล้วค้นหา“เหตุในธรรม”
นัน้ ให้ได้ จึงจะ“ก�าจัด”ตัวเหตุคือ “สมุทัย”
ตัวนี้ ให้ดับสิ้น “จิต”จึงจะ“ว่างจากเหตุหรือ
กิเลส”ตัวนั้นไป แต่ละเหตุๆ ตามล�าดับๆ
จึงจะได้“จิตว่าง”ที่สัมมาทิฏฐิ ตาม
ค�าตรัสในพระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ ข้อ ๓๓๓
ด้วยความรูแ้ จ้งรูจ้ ริงภาวะที่เป็น“กาย”
ซึง่ หมายถึง“ธรรมะ ๒” คือ รูปกับนาม ที่
เราต้องมี“นาม”เป็นตัวท�างานเรียนรู้จาก
“รูป”คือ กาย-เวทนา-จิต-ธรรม ของเรา
แล้วพิจารณา“กายในกาย”คือ ศึกษา

จาก“รูปกับนาม”ทั้งหลายต่างๆที่มี“รูป ๒๘”
ได้แก่ มหาภูต ๔ กับอุปาทายรูป ๒๔ และ
มี “นาม ๕” ซึ่งได้แก่“เวทนา-สัญญา-เจตนาผัสสะ-มนสิการ”ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้
ในพระไตรปิฎก เล่ม ๑๖ ข้อ ๑๔
อัน มี“ เวทนา” มี “จิต” มี “ธรรม”เป็น
องค์ประกอบพร้อมอยู่ ใน“กาย”ที่มธี รรมะ ๒
แล้วพิจารณาจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริง
ในความเป็น“ขันธ์ ๕”ทั้งหลาย ว่าล้วน“เป็น
ของว่างเปล่า”ทั้งสิ้น ไม่ว่า“รูปขันธ์-เวทนา
ขันธ์-สัญญาขันธ์-สังขารขันธ์-วิญญาณขันธ์”
กล่าวคือ “รูป”อุปมาดั่งระลอกคลื่นที่
เกิดในแม่น้า� คงคา “เวทนา”อุปมาดั่งฟองน�้า
ในเวลาฝนตกหนัก “สัญญา”อุปมาดั่งพยับ
แดดในเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อน “สังขาร”
อุปมาดั่งหยวกกล้วยที่หาแก่นมิ ได้
ที่สุดจะรู้“วิญญาณ”อุปมาดั่งมายากล
ของนั กเล่น กล (พระไตรปิฎก เล่ม ๑๗ ข้อ ๒๔๒) ด้วย
“ความฉลาดอันยิ่ง”ที่เป็น“วิชชา” มิ ใช่เฉโก
ที่เก่งกาจ หรือตักกะ,อัจฉริยะยิ่งแต่อย่างใด
ผู้รู้จริงๆว่า“การสร้างภพ”คืออย่างไร?
จึงจะ“ไม่สร้างภพ” หรือจะสร้าง“ภพ”ก็ได้
ผูน้ ้จี งึ คือ“ยอดนักมายากล”(สิรมิ หามายา)
ทีร่ วู้ า่ “ตนนั่นเองให้ ก�าเนิดภพ”ขึน้ มา หรือไม่
หากผู้ ใดยัง“ไม่ ร”ู้ ว่า ตนเป็น“ผูห้ มดสิ้น
ภพ”แล้วจริงสัมมาทิฏฐิ แตกต่างกันอย่างไร
กับ“ผูย้ งั สร้างภพที่ยงั มิจฉา” ผู้น้นั ก็ไม่ มที าง
ท�าความถูกต้องให้ กบั “ความจริง”นัน้ ๆแน่
[

เก่าสมัย ใหม่เสมอ [
อ่านต่อฉบับหน้า

ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
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สีชีวติ
สัน

ทีม สมอ.

• ต่อจากฉบับที่ ๓๒๓

“เรียนรู้จากพระเจ้าอยู่หัว”
มุมมองของชาวต่างชาติต่อในหลวง ร.๙
โปรเฟสเซอร์ แมนเฟรด คราเมส
เขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อเฉลิมฉลอง
วาระแห่งการครองราชย์ครบ ๖๐ ปี
เป็นฉบับเฉลิมฉลองพระราชสมภพ ๘๐ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
(ขอบคุณภำพจำกกระทรวงวัฒนธรรม)
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เราคิดอะไร

เราจะเชื่อในสิ่งใดดี
ประเทศที่มีความคล้ายคลึงกับประเทศไทย
คือ ราชอาณาจักรภูฏาน ประเทศที่มีกษัตริย์
รู ป งามเป็ น ที ่ป ระทั บ ใจของสตรี ทั ้ง หลายใน
ประเทศไทย ประชากรของภู ฏ านนั้ น มี อ ยู ่ ร าว
๕๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งเล็กกว่าประเทศไทยมาก แต่ขอ้ ได้
เปรียบคือพระมหากษัตริยข์ องเขาสามารถจัดการ
หลายสิ่งโดยพระองค์เอง และพระองค์ทรงชอบ
เสด็จพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยตรงกับ
ประชาชน ดังนั้น ช่องว่างระหว่างพระมหากษัตริย์
และสาธารณชนจึงแคบลง
นานมาแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นข้างต้นนั้นเหมือน
กับกรณีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ผู้ซงึ่ เสด็จเยี่ยมประชากรพร้อมกับ
สมเด็จพระราชินีในสถานทีอ่ ันห่างไกล โดยไม่มี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แต่เพราะพระราชภาระหน้าที่และโครงการที่เพิ่มขึ้น จึงท�าให้
ต้องขยายงานบริหารและแรงงานมากขึน้ ด้วย ซึง่
เหมือนกับธุรกิจโดยทั่วไป ในกรณีของบริษัทเล็ก
เจ้านายจะดูแลเกือบทุกอย่าง พนักงานและลูกค้า
เข้าถึงตัวเขาได้ง่าย โดยที่เจ้านายมักอยู่ไม่ห่าง
นัก แต่เมื่อบริษัทขยายออกไปหลายแผนก และมี
ผู้จัดการใหม่ๆ ที่จะดูแลทุกสิ่งตามอ�านาจที่ได้รับ

นายจ้างจะไม่ได้รับรู้ความผิดพลาด หรือสิ่งที่ไม่ได้
เป็นไปตามปรัชญาและนโยบาย และในบางครั้ง
คนกลางก็มีอิทธิพลมากกว่าเจ้านายเพราะเป็นผู้
ที่ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า
หากว่าผู้จัดการคนนั้นภักดีต่อปรัชญาและ
วิสัยทัศน์ของเจ้านายก็ไม่น่าเป็นกังวล แต่หากว่า
ไม่เป็นเช่นนั้นเล่า
ยกตัวอย่าง ในเรื่องที่พระเจ้าอยู่หัวทรง
เชิญชวนผู้คนให้วิพากษ์วิจารณ์พระองค์ได้ ไม่
นานมานี้ได้เคยตรัสในที่สาธารณะว่า “ข้าพเจ้า
ไม่ ใ ช่ ผู ้ ที่ ส มบู ร ณ์ แ บบ และข้ า พเจ้ า ท� า ผิ ด
พลาดเหมือนกับคนอื่น ดังนั้นเหตุใดจึงยกเว้น
ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ข้าพเจ้า แล้วข้าพเจ้าจะรู้
ถึงความผิดที่ตนกระท�าได้อย่างไร”
แม้กระนั้น บางคนอาจจะถูกคุมขังอยูใ่ นเรือนจ�า
เพราะว่าวิพากษ์วจิ ารณ์พระองค์ แม้ความคิดเห็นนั้น
ไม่ได้หยาบคายหรือก่อผลในทางลบ แต่เป็นลักษณะ
“สร้างสรรค์”ก็ตาม กฎ“หมิน่ พระบรมเดชานุภาพ”
ที่เคร่งครัดเฉีียบขาดอย่างมากถูกใช้ต่อต้านคน
บางกลุ ่ ม เพื อ่ ท� า ให้ พ วกเขาเงี ย บเสี ย งลง และ
กฎนี้ถูกน�าไปใช้ภายใต้พระนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แม้ว่าพระองค์อาจจะมีความคิดเห็น
ที่แตกต่างไปก็ตาม
แม้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้ให้
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
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เห็นบ่อยครั้งถึงความส�าคัญของการศึกษา เพื่อน
บางคนบอกผมว่าพันธกิจที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา
ในประเทศไทยนั้นต�า่ กว่ามาตรฐานมาก แต่ผมไม่
ต้องการชี้ไปที่ขอ้ บกพร่องของกลุม่ คนหรือสถาบัน
เช่นที่เกิดขึ้นในประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลก อันสืบเนื่อง
มาจากจุดอ่อนตามธรรมชาติของมนุษย์โดยทั่วไป
ผมมีเหตุผลเดียวเท่านัน้ ในการอ้างถึงสิง่ นี้ คือ
ต้องการให้ผู้อ่านที่รักระมัดระวังต่อคนบางพวก
ที อ่ ยู่ ร ะหว่ า งพระมหากษั ต ริ ย ์ แ ละสาธารณชน
เพราะว่าพวกเขาอาจเป็นตัวกรอง และตัวเปลี่ยน
ข่าวสารและเจตนาดั้งเดิมที่แท้จริง
หากว่ า สาธารณชนและประชาชนของ
ประเทศไม่ส่งเสียงดัง ไม่วิพากษ์วิจารณ์ และ
เป็นผู้บรโภคที่เชื่อฟัง ผู้มีอ�านาจบางพวกหรือ
รั ฐ ใดๆ ในโลกนี ้จ ะมี ค วามสุ ข มาก และอาจ
จะท�าทุกอย่างเพื่อให้มันเป็นเช่นนั้น
ห้าปีมาแล้ว ต�ารวจได้สงั หารคนไทยทีบ่ ริสทุ ธิ์
มากกว่าห้าร้อยคน ในการพยายาม “ล้างบาง” จาก
อิทธิพลพ่อค้ายาเสพติด โลกทั้งโลกต้องเสียใจกับ
สิ่งที่เกิดขึ้นในมหานครกรุงเทพ แต่ต�ารวจไม่ได้
เสียใจหรือรู้สึกผิดต่อการกระท�าของตน แต่กลับ
18

•

อ้างว่ากระท�าไปภายใต้พระนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อย่างไรก็ตาม พระองค์เพียง
แต่ทรงชี้ให้เห็นเท่านั้นในพระด�ารัสว่า เราควร
จัดการบางอย่างกับปัญหายาเสพติด พระองค์
คงจะทรงไม่สบายพระทัยที่พระด�ารัสถูกใช้อย่าง
ผิด ๆ เช่นนั้น และทรงรู้สึกรับผิดชอบ และเสีย
พระทัยต่อผลของโศกนาฏกรรมนั้น
หากว่าต�ารวจไทยบางกลุ่ม (ซึ่งมีชื่อเสียงไป
ทัว่ โลกในการใช้อ�านาจในทางทีผ่ ิด และละเมิด
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน) เชื ่อ ฟั ง ค� า ชี ้แ นะและแนวทาง
ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ด้ ว ยความ
กระตือรือร้นแบบเดียวกัน ยกตัวอย่างคือ ท�าตน
เป็นประโยชน์ต่อสังคมและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
เท่าเทียมกัน นักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนคง
สามารถไปพักผ่อนยาวได้ และสังคมก็จะกลับมี
ความไว้วางใจในต�ารวจไทยอีกครั้ง
และแม้วา่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้ทรง
ประสงค์ให้มีการสอบสวนในการท�าผิดศีลธรรม
และการตายของผู้บริสุทธิ์เป็นจ�านวนมากที่เกิด
จากการกระท�าของต�ารวจ ผลที่ออกมาก็ไม่ปรากฏ
ชัดแจ้ง

เราคิดอะไร
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ตัวอย่างอีกอันหนึง่ คือ แม้วา่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวได้พยายามอย่างมากที่จะช่วยในการ
ยังชีวิตของชาวเขา แต่ผู้มีอา� นาจบางกลุ่มกลับ
ปฏิเสธที่จะออกบัตรประจ�าตัวประชาชนให้ชาวเขา
กว่า ๑,๕๐๐ ชีวิต ในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย
เมื่อปีท่แี ล้วจากรายงานจากหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง
แม้วา่ ชาวเขาเหล่านี้ได้ทา� ตามเกณฑ์และระเบียบที่
จ�าเป็นแล้ว และสมควรจะได้รับสิทธิ์ก็ตาม หากมี
คนถามข้าราชการกลุม่ นีว้ า่ รักในหลวงไหม แน่นอน
พวกเขาจะกล่าวว่ารัก และอาจจะท�า“ทุกอย่าง”
เพื่อพระองค์อีกด้วย ยกเว้นปฏิบตั ติ ามแบบอย่าง
ของพระองค์ ผมแน่ใจว่าในทุกสถานีต�ารวจและ
ส�านักงานเรือนจ�าที่ได้กระท�าผิดศีลธรรม ตลอด
จนปฏิบัตมิ ชิ อบและสังหารผูค้ น ได้แขวนพระบรมฉายาลั ก ษณ์ ข นาดใหญ่ อั น เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข อง
ความชอบธรรม ความเมตตากรุณาและความ
เห็นอกเห็นใจอยู่ที่ผนังเช่นกัน ช่างเป็นสิ่งที่ขัด
กันเสียจริง ผมรู้สึกสงสารพวกเขาจับใจที่พลาด
โอกาสอันยิง่ ใหญ่ที่จะเรียนรู้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพัฒนาชีวิตของตนเอง
แน่ละ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับ
ทราบในเรื่องนี้ แต่นั่นไม่ได้ท�าให้สถานการณ์ง่าย

ขึ้น เพราะพระองค์อยู่ตรงกลางระหว่างการเมือง
และสาธารณชนที่พระองค์ทรงรัก พระองค์ทรง
อยากท�าให้เกิดสิ่งที่ดีแก่ทั้งสองฝ่าย แต่ตัวอย่าง
ที่น่าเศร้าที่สุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖
เมื่อทรงพยายามยุติการเดินขบวนของนักศึกษา
ในกรุงเทพฯ และทรงเชิญผู้น�าการประท้วงมายัง
พระราชวังเพื่อเจรจาอย่างเปิดเผยโดยทันท่วงที
นักศึกษาต่างซาบซึ้งที่พระองค์ทรงเข้าแทรกแซง
และพวกเขาได้ตัดสินใจที่จะยุติการประท้วง แต่
ครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้น ทหารได้สังหารนักศึกษา
มากกว่าร้อยคนบนท้องถนน และอีกมากมายต้อง
บาดเจ็บแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ท�าอะไรผิดก็ตาม
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ทรงปฏิ บั ติ
ตนเป็ น พุ ท ธมามกะที ่แ ท้ จ ริ ง แม้ ว ่ า เรื ่อ งนี ้เ ป็ น
เหตุการณ์ทนี่ า่ เศร้าสลดอันหนึ่งในพระชนม์ชพี ของ
พระองค์ แต่ทรงหลีกเลี่ยงที่จะต�าหนิทหารส�าหรับ
โศกนาฏกรรมครั้งนี้ แทนที่จะเป็นเช่นนัน้ พระองค์
กลับทรงเสด็จเยีย่ มครอบครัวของเหยือ่ เคราะห์
ร้ายเป็นการส่วนพระองค์ และได้ทรงพยายามลด
ความเจ็บปวดของพวกเขา มิได้ทรงยอมให้ความ
เกลียดหรือความโกรธเข้าครอบง�าความรู้สึกและ
การตัดสินพระทัย แต่มักจะทรงท�าอย่างดีที่สุดใน
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
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ทุกสถานการณ์ โดยปราศจากการยึดติดอยู่กับ
สถานการณ์นั้น
พระองค์ทรงรักษาสมดุลในชีวิตได้โดดเด่น
อย่างแท้จริง ทรงมักประสบความส�าเร็จโดยไม่
เข้าไปยุ่งกับข้อขัดแย้งทางการเมือง และด�ารง
ฐานะที่เป็นกลาง กระนั้นทรงแทรกแซงและก้าว
เข้ า ไปในเหตุ ก ารณ์ นั ้น เมื ่อ มี ค วามจ� า เป็ น จริ ง ๆ
เท่านั้น และมิใช่จากความขุ่นข้องใจหรือความ
โกรธ แต่จากความแข็งแกร่งและความรักที่ทรงมี
ต่อประชากรของพระองค์นั่นเอง
ขอให้เรากลับมาที่หัวข้อค�าถามที่ว่า จงอย่าง
เชื่อสิ่งใด จงอย่าติดตามลัทธิใด ขอให้เราเพียงแต่
เน้นมองดูที่ตัวอย่างและข่าวสารอันยิ่งใหญ่ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพยายามส่ง
ต่อ และหากว่าเราได้ยินถึงความผิดพลาด ขอจง
อย่ารู้สึกผิดหวัง เพราะไม่มีมนุษย์คนใดสมบูรณ์
แบบบนดาวพระเคราะห์ดวงนี้ และขอให้เรา
มองดูที่ค�าสอนของพระองค์ และ เรียนรู้ เรียนรู้
เรียนรู้ ผมมั่นใจว่าชีวิตของคุณจะพัฒนาก้าวหน้า
อย่างแน่นอน

จงอย่าท�าผิดมหันต์ซ�้าซากอีก
เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรง
เป็นพุทธมามากะทีป่ ฏิบัติจริง ทรงเสียสละและ
เอาใจใส่ต่อประชากรของพระองค์ พวกเขาจึง
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รักและถวายสง่าราศีแด่พระองค์มากขึ้น แต่แล้ว
นั่นกลับเป็นสิ่งที่น�าผู้คนหันออกไปจากการเรียนรู้ตามแบบอย่างของพระองค์ สิ่งที่คล้ายกับลัทธิ
คลั่งไคล้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับการ
พัฒนาอย่างช้าๆ ท�าให้พระองค์เป็นเสมือนกับ
นักบุญผู้กู้ชาติ ยิ่งพระองค์ได้รับการยกย่องและ
บูชามากขึ้นเท่าใด คนไทยก็ยิ่งไม่ท�าอะไร แต่
กลับคาดหวังอัศจรรย์มากมายและพรนานัปการ
จากพระองค์ จนท�าให้เขาตกแต่งบ้านเรือนและ
ส�านักงานอย่างกระตือรือร้น ซึ่งนั่นเป็นส่วนหนึ่ง
ของการนับถือไสยศาสตร์ของคนไทย แน่นอน มี
คนที่รกั พระองค์อย่างแท้จริงจ�านวนมากทีเดียว แต่
ยิ่งผูค้ นยกให้พระองค์อยูเ่ หนือธรรมชาติมากเท่าใด
เขาก็ยิ่งสร้างช่องว่างให้กว้างมากขึ้นเท่านั้น แต่
กลับไม่ได้รับข่าวสารที่แท้จริงเลย
ผมเข้าใจอย่างเต็มเปี่ยมว่า เหตุใดคนไทย
จึงรักพระเจ้าอยู่หัว แต่ควรมีการควบคุม“การ
ชักชวนและกระตุ้น” เช่นนี้สักเล็กน้อย เพื่อเน้น
ไปที่ข่าวสารของพระองค์ และการเรียนรู้อย่าง
กระตือรือร้นจากพระองค์ พระองค์ทรงสุจริตและ
จริงใจ ผมเชื่อว่าพระองค์อยากตรัสว่า “จงอย่า
เอาใจใส่เรา จงฟังสิ่งที่เราพยายามสอนเจ้า
ตลอดหลายปีนี้ เราซาบซึ้งต่อความรักของเจ้า
และเรารักเจ้าด้วย แต่อย่าหลงใหลไป จงเน้น
ในการปรับปรุงชีวติ ทั้งฝ่ายจิตวิญญาณและด้าน
เศรษฐกิจ หากเจ้าท�าส�าเร็จในสิ่งนี้ ชีวิตและ

ความพยายามของเราจะไม่สูญเปล่า”
ในสั ง คมนี ้ แนวโน้ ม ในการสรรเสริ ญ และ
ยกยอปอปั้นคนดีมีศีลธรรมจนเลยเถิดนั้นรุนแรง
มากจริงๆ แต่เราต�าหนิผู้ใดไม่ได้ พูดตามความ
จริงแล้ว ผมเองก็เป็นเหยื่อของกลไกนี้ในบางครั้ง
แต่เพื่อประโยชน์ของเราทั้งหลาย ผมขอยืนกราน
และขอร้องอย่างแข็งขันต่อคนไทย ให้สะกดความรัก
และการถวายเกียรติอย่างเลยเถิดตามการกระตุ้น
ทางธรรมชาติน้นั ไว้ เพราะว่านั่นอาจเป็นอันตราย
ที จ่ ะมองและตี ค วามหมายบางอย่ า งในสิ ่ง ที ่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มิได้ทรงเป็น คือ
การให้พระองค์เป็นเหมือนพระเจ้าหรือยิ่งกว่านั้น
คือ เป็นวัตถุแห่งการบูชา
การพัฒนาที่น่ากลัวเช่นนี้ได้เกิดขึ้นครั้งหนึ่ง
ในประเทศไทย ในเรื่องค�าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บรมครูที่ยิ่งใหญ่และส�าคัญที่สุดใน
ทุกยุคสมัย พระองค์ทรงอุทิศและเสียสละตลอด
พระชนม์ชีพเพื่อหาค�าตอบให้แก่เรา แต่แล้วกลับ
กลายเป็นวัตถุแห่งการกราบไหว้บชู าในประเทศไทย
มี น ้ อ ยคนในประเทศไทยที ่รู ้ จั ก คุ ณ ค่ า ที ่แ ท้
จริงของค�าสอนของพระองค์ และวิธีประยุกต์ใช้
ค�าสอนนี้ในชีวิตประจ�าวัน ในขณะที่คนส่วนใหญ่
อธิษฐานต่อหน้ารูปปั้นที่ท�าด้วยปูน หรือท�าบุญ

ให้วัดเพื่อเพิ่มพูนบุญกุศล และให้ “สิ่งที่อยู่เหนือ
ธรรมชาติ” ท�างานให้กับชีวิตต่อไป
ข่าวสารที่สา� คัญที่สดุ ของพระพุทธเจ้าคือ “จง
อย่าบูชาเรา ขอให้ค�าสอนของเราเป็นแนวน�าทาง
ของเจ้า” ถ้าคนไทยไม่ได้ยินสิ่งนี้ซ�้า ๆ ซาก ๆ
ไสยศาสตร์ก็คงท�างานแรงเกินไป

ได้โปรด อย่าให้เรื่องนี้ซ�้ารอย
ในกรณีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การมีรูปปั้นของพระพุทธเจ้าเป็นเครือ่ งเตือน
ค�าสอนนั้นเป็นสิ่งที่ทา� ได้ การจุดเทียนหรือธูปหน้า
รูปเคารพจากความซาบซึ้งใจและรู้สึกกตัญญูนั้น
เป็นสิ่งดี แต่การหลงใหลในพิธีกรรมเช่นนั้นโดย
ปราศจากการเห็นข่าวสารจะไม่กอ่ ให้เกิดประโยชน์
ต่อผู้ใดเลย ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าทรงเป็นเพียง
พระสงฆ์ มิใช่พระเจ้า
การหลงใหลในสิ ่ง ที ่ค ล้ า ยกั บ ลั ท ธิ ค ลั ่ง ไคล้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยปราศจากการ
เรียนรู้จากพระองค์นั้น จะเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่
เราจะท�าต่อพระองค์ และไม่เป็นประโยชน์ใดเลย
ต่อพระองค์และสังคมโดยรวม ขอได้โปรดรับรูถ้ งึ
อันตรายด้วย
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
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จงเรียนรู้
แต่เรียนรู้อย่างไรหรือ?
หากอธิบายอย่างละเอียดให้คุณรับรู้ในหัวข้อ
นี้ มันอาจจะกลายเป็นหนังสืออีกเล่มก็ได้ ดังนั้น
ผมจึงขอจ�ากัดตนเองไว้ที่เพียงจุดส�าคัญ คือ
ประการแรก นักเรียนต้องได้รับการอบรมให้
คิดอย่างกระตือรือร้น ไม่เพียงฟังหรืออ่านเท่านั้น
วิธีการสอนในโรงเรียนของรัฐบางแห่งนั้น ยัง
เป็นลักษณะที่นักศึกษาไม่ได้โต้ตอบ แต่นั่งนิ่งเฉย
เป็นผู้เรียนที่คอยรอรับจากครูผู้ยิ่งใหญ่ที่ยังชอบ
ควบคุม อันเป็นวิธีการที่ล้าสมัยไปแล้ว แม้แต่ใน
อินเดียหรือประเทศก�าลังพัฒนา เช่น ศรีลังกา ยัง
มีวิธีการสอนที่ทันสมัยกว่า และให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมอย่างกระตือรือร้นในวิชานั้น พร้อมกับหนุน
ให้ถามครู วิพากษ์วิจารณ์และแลกเปลี่ยนข้อคิด
เห็น (กับครูและระหว่างกัน) เกี่ยวกับวิชาต่าง ๆ
การตอบสนองที่แข็งขันจะให้ความคิดแต่ครูเช่น
กันว่านักเรียนเข้าใจจริงๆ มากน้อยเพียงใด แต่
เมือ่ เร็วๆ นีส้ ถานการณ์ในประเทศไทยได้พัฒนาดี
ขึ้นบ้าง และยังมีความหวังที่ผู้รับผิดชอบด้านการ
ศึกษาจะเปิดใจกว้างเพื่อปรับปรุงให้มากขึ้น
ขอให้มาพิจารณาว่า พระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่
เมื่อราว ๒,๕๐๐ ปีมาแล้ว แต่พระองค์อาจเป็นครูท่ี
ทันสมัยที่สุด ช�่าชองที่สุดและมีค�าสอนที่ปฏิบัติได้
จริงมากที่สุดในยุคนั้น พระองค์ยอมให้ผู้ฟังถาม
และโต้ตอบในการสอนแทนที่จะเป็นเพียงการพูด
คุยเท่านั้น พระองค์ต้อนรับค�าวิจารณ์และข้อ
สงสัย เพราะว่านั่นท�าให้พระองค์มีโอกาสปรับ
แต่งค�าสอนและโต้ตอบข้อสงสัยซึง่ ท�าให้ข้อกังขา
นั้นหมดสิ้นไป
พระองค์ ย ัง ทรงยกตั ว อย่ า งเป็ น ภาพซึ ่ง
สามารถน�ามาจินตนาการและมองเห็นได้งา่ ย เพื่อ
ท�าให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้น โดยใช้สถานการณ์
ประจ�าวันที่เรารู้จัก และแม้แต่นิทานเพื่อท�าให้
คนฟังเข้าใจจุดที่ส�าคัญ ทรงยินดีต่อค�าวิจารณ์ที่
ชัดเจนและแม้แต่การไม่เห็นด้วยต่อค�าอธิบายนั้น
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ในที่สุดแล้ว จุดที่ส�าคัญคืออะไรหรือ เมื่อ
นั ก เรี ย นเงี ย บเชี ย บเพื ่อ แสดงความสุ ภ าพและ
เก็บข้อสงสัยไว้กับตนเอง เราต้องตระหนักว่าที่
บ้านอาจไม่มีคนที่สามารถแก้ไขความเข้าใจผิด
ได้ ดังนัน้ เราจึงต้องมีการอธิบายกันในทีเ่ รียน
พระพุทธเจ้าไม่เคยใช้คา� พูดหรือทฤษฎีแห้งๆเท่านัน้
แต่การสอนของพระองค์เป็นสามมิติ และทรงหนุน
ให้ทุกคนมีประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งที่พระองค์ทรง
สอนด้วย
ดูเหมือนว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้
ทรงดัดแปลงลักษณะการสอนเช่นนั้นต่อไปอีกมาก
หรือนั่นเป็นส่วนหนึ่งของพระลักษณะของพระองค์
ประการที่สอง คงจะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมหาก
ครูในโรงเรียนรัฐ (อย่างน้อยพวกที่สอนศาสนา
พุทธ) จะท�าสมาธิเป็นประจ�ากับนักเรียนอย่างน้อย
สิบนาทีทุกวันในชั้นเรียน และอาจจัดหลักสูตรท�า
สมาธิเดือนละครั้งในชั้นเรียน แทนที่จะสอนทฤษฎี
เท่านั้น
มีความแตกต่างกันระหว่างการเข้าใจ และ
การเข้าใจอย่างแท้จริง ครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้า
กล่าวแก่ฆราวาสคนหนึ่งว่า
หากเจ้าเข้าใจค�าพูดของเราอย่างแท้จริง
เจ้าจะเปลี่ยนชีวิตโดยไม่รีรอ และไม่หันกลับไป
สู่นิสัยแบบเดิมอีก
การเข้าใจภาษาหรือความหมายนั้นไม่เพียงพอ
นั่นเป็นเพียงการเข้าใจตามเหตุและผล แต่การ
เข้าใจอย่างแท้จริงนั้นแทรกซึมเข้าไปในทุกส่วน
ของเซลล์ของร่างกายและจิตใจ มันจะเหมือนกับ
สายฟ้าฟาด หรือเหมือนกับคุณถูกทุบตีเลยทีเดียว
ส่วนที่ดีที่สุดในเรื่องนี้ คือ เราไม่จ�าเป็นต้อง
ใช้ความพยายามใดๆที่จะเปลี่ยนชีวิต เพราะมัน
จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ พระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้
ครัง้ หนึง่ ว่า การเข้าใจทีถ่ ูกต้อง ท�าให้เกิดการ
ประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้อง แท้จริงแล้วมันไม่ได้
ยากเย็นอะไรเลย เพียงแต่เราต้องฝึกตนเอง
ให้ฟังอย่างถูกต้อง และเห็นสิ่งต่างๆอย่างที่มัน
เป็นจริงๆ
อ่านต่อฉบับหน้า

จากใจถึงใจ
เนื่องในวาระ ๔๗ พรรษา เส้นทางสัมมาอาริยมรรค พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ผู้น�าชาวอโศก ใน
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และ “เราคิดอะไร” ย่างสู่ปีที่ ๒๔ ในฉบับที่ ๓๒๘ ประจ�าเดือนพฤศจิกายน
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หนังสือ “รวมคนจะมีธรรมะได้อย่ำงไร เล่ม ๑” เป็นบรรณาการในรูปเล่มพ็อกเก็ตบุ๊คขนาด ๑๖ หน้ายกพิเศษ
“รวมคนจะมีธรรมะได้อย่างไร เล่ม ๑” เป็นคอลัมน์ประจ�าในหนังสือ “เราคิดอะไร” เขียนโดยสมณะ
โพธิรกั ษ์ หลายท่านได้ประโยชน์จากการติดตามอ่าน เพราะอ่านเข้าใจง่าย ช่วยให้มองเห็นความซับซ้อนของกิเลส
ได้ชัดเจนลึกซึ้งขึ้น และสามารถน�าไปปฏิบัติฝึกฝนขัดเกลาตนเองให้เจริญขึ้นได้
ในวาระนี้ท่านมีโอกาสร่วมสื่อสาระแก่สังคมด้วยการร่วมแสดงความยินดีหรือสนับสนุนลงโฆษณา องค์กร
หน่วยงานของท่าน ตามรายละเอียดดังนี้

อัตราโฆษณา “เราคิดอะไร”

อัตราโฆษณา ฉบับพิเศษ

ขนาดหนังสือ ๑๙๐ x ๒๗๐ มม.

“รวมคนจะมีธรรมได้อย่ำงไร(เล่ม ๑)” ขนาด ๑๕๐ x ๒๑๐ มม.

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

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

๔ สี

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

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

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

ลงโฆษณาต่อเนื่อง ๔ ครั้ง แถมฟรี ๑ ครั้ง
ลงโฆษณาต่อเนื่องตลอดปี ลด ๑๐ % และลงโฆษณาฟรี ๒ ครั้ง
สั่งจองโฆษณาติดต่อ :
นางสาวศีลสนิท น้อยอินต๊ะ
โทร. ๐๘-๑๒๕๓-๗๖๗๗
• ส�านักพิมพ์“กลั่นแก่น” ๖๔๔ ซ.นวมินทร์ ๔๔ ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. ๑๐๒๔๐
โทร./แฟกซ์ ๐-๒๗๓๓-๖๒๔๕
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
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ชีวิตบวรของพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย(๑)
เบือ้ งหลังความส�าเร็จของบุคคลส�าคัญๆนั้น
ส่วนมากมาจากบิดามารดาทีป่ ลูกฝังให้การอบรม
สั่งสอนสิ่งที่ดีงามให้แก่ทายาทของตน จึงมีการ
ยกย่องกันว่าบิดามารดาเป็นดังพระประจ�าบ้าน
ของลูก ๆ หรือเป็นครูคนแรกของลูก ๆ ทุกคน
ดังนั้นบิดามารดาจึงเป็นองค์ประกอบส�าคัญของ
“บ้าน-วัด-โรงเรียน” โดยธรรมชาติในเบื้องต้น ที่จะ
หล่ อ หลอมกุล บุต รกุ ล ธิ ด าให้ เ ป็ น คน ดี มี ค วาม
เข้ ม แข็ ง เมื ่อ เติ บ โตไปในภายภาคหน้ า แต่ น ่ า
เสียดายที่ค่านิยมในปัจจุบันกลับพาเด็ก ๆ ไปอยู่
ในกล่องสี่เหลี่ยม รีบกวดวิชากันตั้งแต่อยู่อนุบาล
เพราะกลัวลูก ๆ จะไม่ฉลาดทันเพื่อน เราลอง
มาดูว่าชีวิตของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายต่างได้ดีขึ้น
มาเพราะมีบิดามารดาเป็นเบ้าหลอมของบ้านวัด
โรงเรียนให้แก่ลูกของตนได้อย่างไร ?
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ชีวิตบวรของในหลวง ร.๙

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ทรงเล่าถึงวิธีการ
อบรมพระราชโอรสและพระราชธิดาของสมเด็จ
พระบรมราชชนนีว่า
“ทรงตักเตือนสั่งสอนไปเรื่อย ๆ ไม่เคยมีพระ
ราโชวาท ของพวกนี้มนั ซึม ๆ เข้าไปเอง ของที่วา่ ไม่
ควรท�าอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ มันซึมเข้า การอบรม
สั่งสอนของพ่อแม่ที่ดีควรเป็นอย่างนี้…”
สอนให้เด็ก honest คือพูดความจริงเท่านั้น...
ถ้าจะพูดไป...ทุกอย่างมาจากทูลกระหม่อม (สมเด็จ
พระบรมราชชนก) ทูลกระหม่อมตั้งพระทัยเพื่อที่จะ
ท�าอะไรเพื่อให้ประเทศดีขน้ึ มีความตัง้ ใจอย่างเดียว
เพื่อจะท�าสิ่งที่ดใี ห้กบั ประเทศ เพราะฉะนั้น คือต้อง
ให้เป็น.. “คนดี” แม่ไม่ใช้ค�ามากคือ ต้องเป็นคนดี!

ถ้าจะเป็นคนดี จะมีอะไรอย่างเดียวไม่ได้ ต้อง
มีอย่างละนิดอย่างละหน่อย แล้วแต่สงั คม อย่างไร
ก็ตาม มี principle ง่าย ๆ หลักการหนึ่งหลักการใด
เช่น ฉันจะไม่ให้ลกู ฉันเป็นคนโกหก ขโมย หลักการ
ใหญ่ ๆ ทางจริยธรรมต้องมีแน่นอน…
ในครอบครัวเรา (ความรับผิดชอบ) เป็นของ
ไม่ต้องคิด เป็นธรรมชาติ สิง่ ที่สอนอันแรกคือ
เราจะท�าอะไรให้เมืองไทย ถ้าไม่มคี วามรับผิดชอบ
จะไปช่วยเมืองไทยได้อย่างไร ทุกอย่างออกมา
จากนัน้ ถ้าจะเอาหลักการต้องเป็นคนดี นี่คือ
หลักการ เพื่อที่จะช่วยอะไรได้
แม่จัดการเรียนการสอน การเล่น การออกสังคม
ของเรา ท่านดูแลอาหาร ความสะอาด สุขภาพ เราต้องท�า
ทุกอย่างเป็นเวลา เช่น การกิน การนอน การไปโรงเรียน
การเล่น นาน ๆ ทีถา้ เราไม่ทา� ตามที่ตอ้ งท�าจะถูกท�าโทษ
หรือถูกตี โดยมีการอธิบายกันก่อนว่าท�าไมจึงถูกตี บางครั้งจะมีการเจรจากันว่าควรตีกี่ที แล้วบางครั้ง ถ้าควร
ตีให้เจ็บ ๆ แม่ก็จะสั่งให้มหาดเล็กไปเก็บก้านมะยมและ
รูดใบออกมาให้ พระองค์ชายมักจะเป็นผู้ชอบแหย่คน
รังแกคนที่นั่ง ๆ อยู่ เช่น ผลักเขาหรือตีเขา ครั้งหนึ่ง
เมื่อไปอยู่ที่เมืองโลซานน์แล้ว จะต้องมีการลงโทษ
เพราะพระองค์ชายชอบไปแกล้งลูกของผู้เฝ้าบ้าน ซึ่ง
เป็นเด็กตัวเล็กที่สุดในจ�านวนเด็กที่วงิ่ ๆ อยู่แถวนั้น

อายุประมาณ ๔-๕ ขวบ พี่น้องสององค์ตั้งชื่อเขา
ว่า “เด็กคนเล็ก” และเมื่อเรียก “เด็กคนเล็ก” เป็น
ภาษาไทย เด็กคนนี้ก็จะโผล่มาทุกที บางครั้งก็โยน
ของให้กินจากระเบียง เช่น เม็ดแตงโม ซึ่งเด็กคน
นั้นก็กินทั้งเปลือก วันหนึ่งพระองค์ชายก็ไปผลัก
เด็กคนนี้ในที่ที่อันตราย คือที่บันได แม่จึงพูดว่า
“เตือนมาหลายทีแล้ว คราวนี้เห็นจะต้องตี คิดว่า
ควรตีสักกี่ที” พระองค์ชายตอบว่า “หนึ่งที” แม่
ก็ตอบว่า “เห็นจะไม่พอเพราะท�ามาหลายที ควร
เป็นสามที” จึงได้ตกลงกันเช่นนั้น ตั้งแต่น้นั มาก็ไม่
ได้ผลักเขาอีก ส่วนพระองค์เล็กนั้น บางครั้งก็ถูก
ลงโทษเหมือนกัน แต่นอ้ ยกว่ามาก ไม่ใช่เพราะไม่ซน
แต่แม่บอกว่าเพราะโดยมากพี่จะเป็นผูน้ า� เมื่อเห็น
ตัวอย่างจากการถูกท�าโทษของพี่ก็จะระวังตัว
แต่ส่วนมากและอย่างยิ่งเมื่อโตขึ้นแล้ว แม่
จะใช้วิธอี ธิบายสิ่งที่ควรไม่ควร สิ่งที่ดไี ม่ดี โดยพูดจา
ด้วยกันด้วยเหตุด้วยผล ครั้งหนึ่ง พระองค์ชาย
มาถามอะไรแม่ท่นี า่ จะหาค�าตอบได้เอง แม่จงึ บอกว่า
ควรใช้สมองคิดเสียบ้าง เดี๋ยวสมองจะเป็นสนิมเสีย
วันหนึ่งขณะที่อยู่ที่หัวหิน มีเจ้านายเสด็จมาเยี่ยม
หม่ อ มเจ้ า หญิ ง องค์ ห นึ ่ง รั บ สั ่ง ถามอะไรที ่ง ่ า ยๆ
เพราะทรงเห็นว่าเป็นเด็ก พระองค์ชายก็ตอบว่า
“คิดเอาเองสิ เดี๋ยวสมองจะเป็นสนิมเสีย”
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ • 25

เมื ่อ พระองค์ ช ายไปอยู ่ โ รงเรี ย นเทพศิ ริ น ทร์
สมเด็จพระพันวัสสาฯ รับสั่งให้พาไปนมัสการเจ้าอาวาส
ของวัดเทพศิรินทร์ คือสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
เพื่ อ ให้ ส มเด็ จ ฯ อบรมธรรม ท่ า นได้ ส อนข้ อ
ธรรมะที่ง่าย ๆ ที่ปฏิบัติได้ เช่นว่าเมื่อมียุงมาเกาะ
อย่าไปตบ ให้เอามือลูบไปเสีย วันหนึ่งแม่ลงมาดู
ลูกชายสองคนซึ่งก�าลังเล่นละลายเทียนไขในกระทะ
เล็กที่ทรงวางบนอั้งโล่ แม่เห็นคากคกอยูใ่ นกระทะนั้น
ตัวหนึ่ง แม่กเ็ อะอะใหญ่และทรงถามพระองค์ชายว่่า
สมเด็ จ เคยสอนเรื ่อ งยุ ง ท� า ไมจึ ง มาท� า อย่ า งนี ้
พระองค์ชายตอบว่า สมเด็จไม่ได้สอนเรือ่ งคางคก
เมือ่ ข้าพเจ้าไปสัมภาษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมือ่
เดือนธันวาคม ๒๕๒๙ ได้ทูลถามว่าทรงจ� าเรื่อง
คางคกนั้นได้ไหม รับสั่งว่าทรงจ�าได้ และคางคกนั้นไม่
ได้ไปจับมา มันกระโดดลงไปในกระทะเองโดยบังเอิญ
การศึกษาในโรงเรียนไม่เป็นสิง่ ทีเ่ พียงพอ
ให้เด็กโตขึน้ เป็นคนดี ครอบครัว ตั้งแต่พ่อแม่
จนถึงพี่น้องกันเองเป็นส่วนที่ส�าคัญ เราสามคน
เป็นก�าพร้าพ่อมาตั้งแต่เล็ก ๆ ภาระของแม่จึง
หนักมาก ต้องเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ ซึ่งแม่กท็ า� หน้าที่
นี้มาอย่างเข้มแข็ง เมื่อมาถึงโลซานน์ใหม่ ๆ แม่
ได้เขียนถึงสมเด็จย่าว่า
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“...ลูกของหม่อมฉัน หม่อมฉันรักอย่างดวงใจ
และหม่ อ มฉั น มี ค วามตั ้ง ใจอยู ่ เ สมอที่ จ ะน� า ให้ ลู ก
ไปในทางที่ถูกที่ดีส�าหรับจะได้ประโยชน์แก่ตัวเอง
ญาติและบ้านเมือง ตัวของหม่อมฉันเองท�าประโยชน์
อะไรให้บ้านเมืองไม่ได้มาก แต่ถ้าได้ช่วยลูก ๆ ให้ได้
รับความอบรมและเล่าเรียน ในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่
บ้านเมืองได้แล้ว หม่อมฉันก็จะรู้สึกอิ่มใจเหมือนกัน”
ถึงแม้วา่ แม่จะรูส้ กึ กลุม้ ใจบางครั้งเพราะการ
อบรมด้ ว ยวิ ธีอ ธิ บ ายถึ ง เหตุ ถึ ง ผลนั ้น ไม่ ง ่ า ย
เสมอไป แม่ก็ยังเขียนถึงสมเด็จพระพันวัสสาฯ
(สมเด็จย่า) เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๔๗๗ ว่า
“...หม่อมฉันรู้สึกตัวเองเคราะห์ดีมากที่มีลูกที่
ฉลาด แต่เด็กฉลาดเลี้ยงยากมากกว่าเด็กโง่เพราะ
ต้องพูดกันมากและต้องอธิบายกันให้เห็นจริงทุก
อย่างถึงจะเชื่อ” แม่ไม่เคยชมเราว่าฉลาดหรือ
งาม จะชมก็เมื่อประพฤติตนดี ท�าอะไรที่น่า
สรรเสริญ เราจึงไม่เหลิง อาจขาดความมั่นใจ
ในตนเองบ้าง แต่ก็ทราบอยู่เสมอว่าเราคือใคร
ด้วยการพูดกันให้เข้าใจนี้ทา� ให้เราเป็นผูท้ น่ี บั ถือ
ความจริง มีสจั จะ ไม่หลอกใครและไม่หลอกตัวเอง
สิ่งที่ช่วยมากในการนี้ก็คือ เราไม่ได้มีคนที่มา
ห้อมล้อมอยูม่ ากมายตลอดเวลา มายอ มาเอาใจ

นอกนั้นการที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไม่รู้จัก
เจ้าเสียจริง ๆ ไม่มีใครเรียกเราว่าเจ้าชายหรือ
เจ้าหญิง เรียกนายหรือนางสาว (Monsieur,
Mademoiselle) ภาษาฝรั่งเศสไม่มี เด็กชาย
เด็กหญิง จึงท�าให้เราเหมือนกับคนธรรมดา
และในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๔๗๘ แม่ได้เล่าการพูด
กับเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศที่ลืมเล่าไว้เป็นดังนี้
“...หม่อมฉันได้พูดกับหม่อมเจ้าพระยาศรีฯ
และนายดิ เ รก ชั ย นาม ด้ ว ยถึ ง เรื ่อ งร่ า งกาย
และการศึกษาต่อไป ทีแรกเจ้าพระยาศรีฯ เห็น
ว่ า นั น ทไม่ ค วรไปโรงเรี ย น ให้ มี ค รู ม าสอนที ่
บ้ า น หม่ อ มฉั น ก็ต อบไปทั น ที ว ่ า หม่ อ มฉั น เห็ น
ตรงกั น ข้ า ม เพราะการเรี ย นคนเดี ย วจะท� า ให้
เด็ ก ไม่ อ ยากไปเรี ย นเพราะไม่ มี ค นแข่ ง และไม่
สนุ ก เลยที ่ไ ม่ มี เ พื ่อ น จะท� า ให้ นั น ทไม่ มี ค วาม
ศุขที่ต้องแบกยศพระเจ้าแผ่นดิน จนไม่มีเวลา
จะเป็นเด็ก และพระเจ้าแผ่นดินที่จ�าเป็นมากที่
จะต้องปะปนกับคนอื่น จะได้รู้จักนิสัยคนทั่วไป
จะเป็นประโยชน์ส�าหรับบ้านเมืองที่มีการปกครอง
แบบประชาธิปไตย เจ้าพระยาศรีฯ ก็เห็นด้วย
เมื่อเจ้าพระยาศรีฯ จะไปจากโลซานน์ หม่อม
ฉันก็บอกให้เป็นทีเ่ ข้าใจอีกว่าทัง้ ลูกและหม่อมฉัน
ไม่มีความต้องการยศและลาภเลย แต่การที่นันท

ต้องรับเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็เพราะเห็นว่าเป็นหน้าที่
ต่อบ้านเมือง เพราะฉะนั้นจะท�าอะไรต่อไปขอให้พูด
กั น ดี ๆ อย่ า บั ง คั บ และตั ด อิ ส รภาพกั น เหลื อ เกิ น
และส� า หรั บ ร่ า งกายและการศึ ก ษาขอให้ ไ ด้ เ ต็ ม ที ่
เวลานี ้เ ป็ น เด็ ก ก็ ข อให้ เ ป็ น เด็ ก พระเจ้ า แผ่ น ดิ น
ทีร่ า่ งกายไม่แข็งแรงและโง่กไ็ ม่เป็นสง่าส�าหรับประเทศ
หม่ อ มฉั น รู ้ สึ ก ว่ า อั น ตรายภายนอกส� า หรั บ
นันทคงจะมีน้อย ที่หม่อมฉันวิตกอยู่ก็ถึงเรื่องที่
นันทจะไม่ได้มคี วามศุขอย่างเด็กมาก และกลัวการ
ศึกษาจะได้ไม่เต็มที่ ที่หม่อมฉันไม่ได้กลัวอันตราย
ภายนอกก็เพราะว่าเราไม่ได้อยากจะเป็น แต่ต้อง
รับเพราะเห็นแก่บ้านเมืองที่อาจไม่สงบได้”
สมเด็จพระพันวัสสาฯ ทรงพอพระทัยในการ
พูดโต้ตอบของแม่มาก ได้พบร่างลายพระหัตถ์อยู่
ในซองจดหมายของแม่ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๔๗๘
“ฉันต้องชมเชยสังวำลย์อีกครั้งหนึ่ง ฉลำดเป็น
อัศจรรย์ ใจเย็น พูดโต้ตอบ งดงำมอย่ำงน่ำ
พิศวงกับเจ้ำพระยำศรีธรรมำธิเบศ บุญของ
ฉันมำได้ลูกสะใภ้เช่นนี้ บุญของหลำนที่มีแม่
ที่เลิศ ไม่มใี ครจะมำดูถกู ได้วำ่ เลวทรำม ฉันพูดนี้
ปลื้มใจด้วย เศร้ำใจด้วยจนน�้ำตำไหล”
(จากหนังสือ เจ้านายเล็ก ๆ ยุวกษัตริย์ เล่ม ๑, ๒
และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี)
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ชีวิตบวร ของ ไอน์สไตน์
ประสบการณ์ส�าคัญครั้งแรกในวัยเด็กมักจะ
เลือนหายไปจากความทรงจ�าในคนทัว่ ไป แต่
ส�าหรับไอน์สไตน์ มีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ
เขาอายุ ๔-๕ ปี มีผลเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขา
และตราตรึงอยู่ในใจของเขาตลอดมา รวมทั้งใน
ประวัติศาสตร์วงการวิทยาศาสตร์
วันหนึง่ ขณะทีไ่ อน์สไตน์นอนป่วยอยูบ่ นเตียง
พ่อเอาเข็มทิศมาให้เป็นของขวัญ เขาเล่าว่าเขาตื่น
เต้นมากจนตัวสั่นและเย็นเฉียบเมื่อเห็นพลังอัน
ลี้ลับของมัน การที่เข็มแม่เหล็กขยับไปมาราวกับ
ถูกควบคุมด้วยสนามแรงบางอย่างที่มองไม่เห็น
แทนที่จะเป็นกลไกของการแตะหรือสัมผัสอย่างที่
เคยเห็น สิ่งนี้สร้างความพิศวงที่เป็นแรงขับเคลื่อน
เขามาตลอดชีวิต เมื่อหวนนึกถึงเหตุการณ์น้นั เขา
เคยเขียนไว้ว่า
“ผมยังจ�าได้ดี หรืออย่างน้อยก็เชื่อว่าผมจ�า
ได้วา่ ประสบการณ์ครั้งนั้นประทับและตราตรึงอยู่
ในใจผมมาตลอด มันต้องมีอะไรบางอย่างทีซ่ อ่ นอยู่
ลึก ๆ เบื้องหลังสรรพสิ่งต่าง ๆ อย่างแน่นอน”
แม่ของไอน์สไตน์เป็นนักเปียโนฝีมือดี เธอให้
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ของขวัญแก่ลกู ชายในเวลาใกล้ ๆ กัน เป็นของขวัญที่
อยูต่ ดิ ตัวเขาไปตลอดชีวิตเหมือนกัน เธอให้ไอน์สไตน์
เรียนไวโอลิน ตอนแรกเขาก็อึดอัดกับระเบียบขั้น
ตอนที่เคร่งครัด แต่หลังจากที่ได้ฝกึ สีไวโอลินเพลง
ของโมซาร์ท ดนตรีกก็ ลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์และให้
อารมณ์ความรู้สึกแก่เขามาก เขาเล่าว่า
“ผมเชื่อว่าความรักเป็นครูที่ดียงิ่ กว่าส�านึกใน
หน้าที่ อย่างน้อยที่สุดก็ส�าหรับผมเอง”
ไม่นานเขาก็เล่นเพลงดูเอ็ตของโมซาร์ทได้
โดยมีแม่เล่นเปียโนไปพร้อมกัน เขาเล่าให้เพื่อนฟัง
ในภายหลังว่า “ดนตรีของโมซาร์ทช่างบริสทุ ธิ์และ
ไพเราะมากจนผมเห็นว่าเป็นภาพสะท้อนความงาม
ภายในของตัวเอกภพเอง”
ดนตรีไม่ได้เป็นเพียงเครื่องหย่อนใจเท่านั้น แต่
ยังช่วยไอน์สไตน์ในการคิดอีกด้วย ฮันส์ อัลเบิร์ต
ลูกชายของเขาเล่าว่า “เวลาพ่อคิดอะไรไม่ออก
หรือเจองานยาก ๆ พ่อจะใช้ดนตรีเป็นที่พึ่ง ซึ่งก็
สามารถช่วยคลี่คลายปัญหายุ่งยากได้ทั้งหมด”
ไวโอลินจึงมีประโยชน์มากในช่วงที่เขาง่วนอยู่กับ
ทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปเพียงคนเดียว

เราคิดอะไร
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ยาคอบ ไอน์สไตน์ อาซึ่งเป็นวิศวกรเป็นคนสอน
ให้เขาสนุกกับวิชาพีชคณิต เขาอธิบายว่า “พีชคณิต
เป็ น วิ ช าที ่ส นุ ก สั ต ว์ ที ่เ ราไล่ ล ่ า แต่ ยั ง จั บ ไม่ ไ ด้
เราก็เรียกมันว่า x ไปพลาง ๆ ก่อน แล้วก็ตามล่า
ต่อไปจนกว่าจะจับได้” มายา น้องสาวของไอน์สไตน์
เล่าว่า “อายังให้โจทย์ยากขึ้นไปอีก เพราะคิดว่า
หลานชายคงแก้ไม่ได้” แต่พอไอน์สไตน์หาค�าตอบ
ได้ซึ่งเขามักจะท�าได้เสมอ ไอน์สไตน์ “จะดีใจมาก
และจากนั้นก็รู้ว่าความสามารถพิเศษที่เขามีอยู่จะ
น�าพาเขาไปในทิศทางไหน”
เหตุการณ์ครั้งส�าคัญที่กระตุ้นสติปัญญาของ
ไอน์สไตน์มากที่สุด มาจากนักศึกษาแพทย์ยากจน
คนหนึ่งที่มักจะมากินอาหารที่บ้านของไอน์สไตน์
สัปดาห์ละครั้ง เป็นธรรมเนียมเก่าแก่ของชาวยิว
ที่จะเลี้ยงอาหารวันสะบาโตแก่ผู้รู้ทางศาสนาที่
ขาดแคลน แต่ครอบครัวไอน์สไตน์ปรับธรรมเนียมนี้
โดยเป็ น เจ้ า ภาพเลี ้ย งนั ก ศึ ก ษาแพทย์ ใ นวัน
พฤหัสบดีแทน นักศึกษาคนนี้ชื่อ มักซ์ ทัลมุด ตอน
นั้นไอน์สไตน์อายุ ๑๐ ขวบ ทัลมุดเล่าว่า “เขาเป็น
เด็กผมด�า น่ารัก สมัยนั้นผมไม่เคยเห็นเขาอ่าน
หนังสือเนื้อหาเบา ๆ เลย ไม่เคยเห็นเขาเล่นกับ
เพื่อนนักเรียนหรือเด็กวัยเดียวกันด้วย”
ทัลมุดชอบน�าหนังสือวิทยาศาสตร์มาให้ไอน์สไตน์
อ่าน อย่างหนังสือภาพยอดนิยมชุดหนึ่งชื่อ People’
Books on Natural Science (หนังสือว่าด้วย
วิทยาศาสตร์เกีย่ วกับธรรมชาติส�าหรับประชาชน
ทั่วไป ไอน์สไตน์เล่าว่า “เป็นหนังสือที่ผมอ่าน
จนแทบวางไม่ลง” หนังสือชุดนี้มีอยู่ด้วยกัน ๒๑ เล่ม
เขียนโดยอารอน แบร์นชไตน์ ที่เน้นเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างวิชาชีววิทยากับฟิสิกส์ และยังเล่าเรื่องการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ในสมัยนั้นอย่างละเอียดยิบ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทดลองที่เกิดขึ้นในเยอรมนี”
ทัลมุดยังช่วยให้ไอน์สไตน์คน้ หาความมหัศจรรย์
ของวิชาคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เขาให้ต�ารา
เรขาคณิตแก่ไอน์สไตน์ลว่ งหน้าถึงสองปีกอ่ นที่เขา
จะเรียนวิชานี้ในโรงเรียน ภายหลังไอน์สไตน์เรียก
หนังสือเล่มนี้ว่า “ต�าราเรขาคณิตอันศักดิ์สิทธิ์”

ทุกครั้งที่ทัลมุดมาที่บ้านในวันพฤหัสบดี ไอน์สไตน์
จะน�าโจทย์ที่เขาหาค�าตอบได้ในสัปดาห์นั้นมาอวด
ช่ ว งแรก ๆ ทั ล มุ ด ก็ ช ่ ว ยหาค� า ตอบให้ บ ้ า ง แต่
ไม่นานลูกศิษย์ก็เก่งล�า้ หน้าเขาไป ทัลมุดเล่าว่า
“ไม่นาน แค่ไม่กี่เดือน ไอน์สไตน์ก็ฝึกท�าโจทย์จน
จบเล่ม แล้วก็หันไปทุ่มเทกับคณิตศาสตร์ชั้นสูง...
ไม่ชา้ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ของเขาก็สงู มาก
จนผมตามไม่ทัน”
จากนั ้น นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ผู ้ ตื ่น ตะลึ ง ในความ
ปราดเปรื่องของลูกศิษย์ก็แนะน�าให้ไอน์สไตน์รู้จัก
วิชาปรัชญา เขาเล่าว่า “ผมแนะน�าให้เขาอ่าน
งานของคานท์ (อิมมานูเอล คานท์ นักปรัชญา
ชาวเยอรมัน มีชีวิตอยู่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๘)
ตอนนั้นไอน์สไตน์ยงั เป็นเด็กอายุแค่ ๑๓ ปี งานของ
คานท์ซ่งึ คนทั่วไปไม่เข้าใจดูเหมือนจะเป็นเรื่องแจ่ม
กระจ่างส�าหรับเขา”
“เมื่อได้อ่านหนังสือวิทยาศาสตร์หลาย ๆ เล่ม ไม่
ช้าผมก็เชื่อแน่ว่าเรื่องราวต่าง ๆ ในคัมภีร์ไบเบิลคงไม่มี
ทางเป็นจริง ผลที่เกิดขึ้นคือ การปลดแอกทางอิสระ
ทางความคิด และความคิดที่ว่ารัฐมีเจตนาล่อหลอก
เด็ก ๆ ด้วยเรื่องโกหก มันเป็นความรู้สึกที่รวดร้าวมาก
ด้วยเหตุนี้ ไอน์สไตน์จึงเลี่ยงไม่ยอมเข้าร่วม
พิธกี รรมทางศาสนาอีกเลยตลอดชีวิต ฟิลปิ ป์ ฟรังค์
ซึ่งเป็นเพื่อนของเขาเล่าว่า “ไอน์สไตน์เกิดความ
รูส้ กึ รังเกียจการปฏิบตั ติ วั ตามแบบแผนของชาวยิว
และทุกศาสนา รวมทั้งการเข้าร่วมพิธีกรรมต่าง ๆ
ทางศาสนา ความรู้สึกนี้ไม่เคยจางหายไปจากเขา
เลย” ซึ่งเป็นการเจริญรอยตามพ่อแม่ของเขาที่ “ไม่
สนใจเรื่องของศาสนาเลย” และพ่อของไอน์สไตน์
เรียกพิธกี รรมของยิวว่าเป็น “ไสยศาสตร์โบราณ”
การไม่ยอมเชื่ออะไรง่าย ๆ และไม่ยอมรับค�า
สอนเดิม ๆ กลายเป็นนิสัยประจ�าตัวของไอน์สไตน์
มาตลอดชีวิต ดังที่เขาเปิดเผยในจดหมายที่เขียน
ถึงเพื่อนสนิทที่นับถือเสมือนพ่อในปี ๑๙๐๑ ว่า
“การหลงเชื่อผูท้ ่มี อี า� นาจอย่างไม่ลมื หูลมื ตา
คือ ศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของความจริง”
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ • 29
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ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
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ต า ม ห ยั่ ง ฟ้ า ท ะ ลุ ดิ น

เมื่อรู้สิ่งไหนชั่วดียังไงแล้ว ให้ลงมือลดละ ท�ำตำมที่รู้ดีนั้น
อย่ำให้เพียงรู้อยู่โง่ ๆ เปล่ำ ๆ มันเท่ำกับเสียชำติเกิด
กรรมฐำนส�ำคัญเพื่อนักรู้ดีคือ ร้อยรู้ไม่สู้หนึ่งท�ำ!

• ดังนั้น วิมุตตินิยม

walexmarceva.wordpress.com

วิจัยธรรม × สัมประสิทธิ์ = สัมฤทธิผล
ลิงติดแป้น-เลื่อนแท่นใหม่

แรกปฏิบัติถือศีลกินมังฯ ลดมื้อถือเอกา เลิก
อบายมุข ดูไม่สยู้ ากนักเหมือนตัดกิเลสเป็นกอบก�า
เห็นหน้าเห็นหลังด้วยบารมีเดิมหนุนส่ง เป็นฐาน
ช่วยส�าคัญ
จากนั้นจะเลื่อนชั้นลดละกาม โลกธรรม อัตตา
สูงขึ้น ชักไม่คอ่ ยง่ายเหมือนตัวหยาบต้น ๆ ด้วยผล
เบาสบายหลังหลุดพ้นทุกข์หนักหลายอย่างแล้วนั่น
มันเลยมักจะคิดติดแป้น หยุดพักยาว เข้าฐาน
โสดาฯ ได้ นึกว่าเหลือกินแล้ว ทั้ง ๆ ที่อุตส่าห์ทุ่มเท
ละทิ้งโลกีย์ มีแม่พ่อหมู่พี่น้องบ้านช่อง ต้องนับว่า
ลงทุนแพงเหลือคณา
สุดส�าคัญอีกอย่าง มาเจอะเจอพระโพธิสัตว์
เดินดิน ไม่คาดฝัน ช่างเป็นบุญใหญ่หลวงใช่ย่อย
จนตามติดมาสี่สิบกว่าปี
32

•

เราคิดอะไร

ถึงวันนี้ยงั ยุ่งนั่นโน่นนี่ ผัดวันประกันพรุง่ เรื่อย
เฉื่อย จะท�าอย่างไรดีหว่า ถ้าเงยหน้าต้องอายฟ้า
ก้มหน้าต้องอายดิน.....
เฉพาะอย่ า งยิ ่ง พ่ อ ครู ส ้ ูท ่ ุม โถมโหมงาน
โพธิกิจมาตั้งสี่ทศวรรษ ลุยใช้งานสังขารสาหัส
ย่างเข้า ๘๔ ปีจะเต็มเจ็ดรอบ จนพ่อเอ่ยปากว่า
เหนื่อย.... แล้วเหล่าลูก ๆ ขมีขมันเอาจริงเอาจัง
ตามพ่อเท่าไหร่เชียว!!!
ครั้งพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกที่อินเดีย
เคยนึกตัวเองช่างวาสนาน้อยนัก ไม่รู้ไปงมโข่งอยู่
ที่ไหนหนอ....
หรือดีไม่ดี ไปเกิดเจอพระพุทธองค์ด้วย แต่
แสนซวยแบบกามนิ ต นอนค้ า งกั บ พระพุ ท ธเจ้ า
ทั้งคืน ตื่นเช้าจะไปเที่ยวหาพระพุทธเจ้าที่อื่นอีก
จนโดนวัวบ้าขวิดตายซะก่อน.....

วันนี้พ่อครูประกาศเป็นโพธิสัตว์ตัวจริง ดัง
ทั่วแผ่นดินไทย แม้นข้าน้อยจู่ ๆ ด่วนตายซะก่อน
อนิจจังยังไม่ทันแจ้งวิมุติหลุดพ้นตามด้วยคนบ้าง
จะไปหวังชาติไหน ๆ อีกล่ะ ยิ่งเสี่ยงตายชักสิ ใช่ปา่ ว!

ราวกับรู้หมด แต่อดไม่ไหว

ใหม่ๆ ตั้งต้นถือศีลตัดกิเลส กินอยู่หลับนอน
น�าหน้าไป ไม่เรื่องมาก ปฏิบัติได้ก่อนค่อยย้อนรู้
ตามติด ๆ ก็ลงตัวชัดแจ้งดี
ทีน้พี อรูน้ า� ไปมาก ๆ กว่าจะท�าได้ตามรู้ ๆ ย่อม
ยากกว่าแน่ ตัวรู้ถึงต้องควบคู่ตัวปฏิบัติตัดกิเลส
ให้สมส่วน ถึงจะไม่สับสนหลงทางเมื่อมั่วหลงตัว
ตรรกะมโนกับของจริง
ท่านสอนให้ เมื่อรู้สิ่งไหนชั่วดียังไงแล้ว ให้
ลงมือลดละ ท�าตามที่อุตส่าห์รู้ดีนั้น ๆ อย่าให้เพียง
รู้อยู่โง่ ๆ เปล่า ๆ มันเท่ากับเสียชาติเกิดเป็นคน
ไม่สมราคา เสียของหมด
กรรมฐานส� า คัญ เพื ่อ นั ก รู ้ ดี คื อ ร้ อ ยรู ้ ไ ม่ สู ้
หนึ่งท�า!
ฉะนั้น หากเกิดรู้สึกว่า เอ...อะไร ๆ แสนจะรู้ดี
ไม่ยักท�าได้ซักทีเลย
ประเด็ น เช่ น ว่ า ออกลึ ก ซึ้ ง อย่ ู ยกตั ว อย่ า ง
พระบรมครูมีประสบการณ์ตรงก่อนตรัสรู้
คือรู้อย่วู ่า เนกขัมมะ ปวิเวก ความหลุดพ้น
จนตั ้ง อยู่ สงัด จากกามนั ่น สงบดี แม้ ก ระนั ้น ก็
ตามที จิตใจพระองค์ยงั คงไม่แล่นหลุดพ้นจนตัง้ อยู่
สงบสงัดกับเนกขัมมะได้ตามประสงค์
พระองค์ ไ ขความจริ ง ต่ อ ว่ า เป็ น เพราะยั ง
ไม่เห็นโทษในกาม น�ามาเจาะลึกให้มากพอและ
อานิสงส์ของการออกจากกาม ยังไม่เคยได้โอกาส
สัมผัสซับซาบสภาพรสรู้ซึ้งด้วยเลย
ดังนั้น เมื่อเกิดกรณีดังเช่นว่ามา ยังหลงติด
เสพสิ่งไหน ให้เห็นโทษกามสัมผัสนั้น ๆ ให้ลึกซึง้
ยิง่ ๆ ขึน้ หลังจากพรากไม้ชมุ่ ยางออกจากน�้า ค่อย
สีไฟติด
ขณะเดียวกัน ต้องมีโอกาสสัมผัสลิ้มรสสภาพ
ปลอดอารมณ์พษิ กามคุณต่าง ๆ เรียกว่าให้เห็นโทษ

ภัยในการติด เห็นคุณประโยชน์ในการหลุดชัด ๆ
สัมผัสสด ๆ
เมื่อได้บากบั่นประมาณข้างต้นจนมากพอ เรา
ย่อมจะปลดปล่อยตัวเองออกมาได้ไม่มากก็น้อย
ไม่ช้าก็เร็ว ส�าคัญอีกคือต้องท�าให้มาก ซ�้าซาก
พากเพียรให้เต็มที่

สัมประสิทธิ์ รวมฤทธิ์บวร

เคล็ ด วิช าสั ม ประสิ ท ธิ์ นั บ เป็ น มิ ติ ใ หม่ อั น
พ่อครูเพิ่งน�ามาเปิดเผย ท�าของลึกให้ตื้น ซึ่งค่อย
ตามรู้อรรถนัยกันต่อ ๆ ไป
ในเบือ้ งต้น เข้าใจตามภูมวิ า่ ขึ้นอยูก่ บั องค์รวม
บวรพุทธ คือ มิตรดี สหายดี สังคมสิ่งแวดล้อมดี
จัดเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์ศาสนา
บ่อเกิดตั้งต้นแน่นอนมาจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้
เองพระองค์เด่ียวก่อน ถึงขยายก่อหมูม่ วลกระบวน
สังฆะ กระทั่งพุทธบริษัทสี่ที่พรั่งพร้อมบ้าน วัด
โรงเรียนนั่นเอง
เมื่อแต่ละคนหมายพลิกผันจิตวิญญาณเข้าเป้า
ภพภูมิสูงยิ่ง ๆ ขึ้น จ�าเป็นต้องเข้าร่วมกระบวนการกล่ มุ มิ ต รดี เ พื อ่ ท� า ประโยชน์ ท ่ า น ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ตนยิ่ง ๆ ตามสามารถพอเหมาะเฉพาะตน
ครั ้น ตั ้ง ต้ น จากหมู ่ ม วลมิ ต รดี ฯลฯ อั น คื อ
แสงอรุณตัวแรกเพื่อแสงอรุณอื่นอีก ๖ ย่อมค่อย
ปรากฏตามมา ได้แก่ ศีลสัมปทา ฉันทสัมปทา
อัตตสัมปทา อัปปมาทสัมปทา และโยนิโสมนสิการสัมปทา
อนึ่ง ส�าหรับกัลยาณมิตร ย่อมทรงศีลอันเป็น
กุศล ยังผลให้เกิดอวิปฏิสาร ปราโมทย์ ปีติ ปัสสัทธิ
สุข สมาธิ ยถาภูตญาณทัสสนะ นิพพิทาวิราคะ
วิมุตติญาณทัสสนะ เป็นผลานิสงส์
ศีลที่เป็นกุศลย่อมยังให้เกิดอรหัตผลโดยล�าดับ
ตามนัยกิมัตถิยสูตรดังว่ามานี้
ชาวอโศกรวมหมู่อยู่ในบวรบุญนิยม ถึงเจริญ
ศีล จ�าเริญธรรม ถูกทางสัมมาพุทธโดยล�าดับมา
ตลอด ตั้งแต่มีปัญญาถือศีลให้เป็นอธิศีล เกิดอธิจิต
คือสมาธิลมื ตา ตื่นรูท้ กุ ผัสสะ พร้อมอธิปญ
ั ญาด้วย
ปีที่ ๒๓ บับที่ ๓๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
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วิปัสสนาประจักษ์แจ้งเบ็ดเสร็จ

อินทรีย์พละแก่กล้าพาสัมฤทธิ์

เพียงเอ่ยถึงกิเลสตัณหา ใครๆ ย่อมคิดว่าตัด
ยาก หากมีปัญญาโลกุตระ กับกิเลสตัณหามันไม่
ยากสาหัสไปเสียหมด
เหมื อ นกระสอบข้ า วสาร ๑๐๐ กิ โ ล คน
แข็งแกร่งพอก็แบกได้เลยทีละกระสอบ คนแรง
น้อย ถอยมาแบกย่อยมันพอไหว ใช่ไหมล่ะ
จึงอย่ามาอ้างว่าตัดกิเลสไม่ได้ดอก ทีเพิม่ พอก
ยังสามารถ แล้วจะลดน้อยถอยลงบ้างมันมีทาง
ถมถืดรึป่าว ถ้าเอาจริง
เคล็ดไม่ลับ กับกิเลสให้แบ่งตัด คือติดอะไร
เลิกอันนั้นทีละเหตุปัจจัย ทีละอย่างสองอย่าง
แล้วแต่จะจัดคิวเชือดตามสะดวก
ไม่มีพ่อครู มาช่วยเปิดของปิด หงายของคว�่า
ส่องไฟในทีม่ ืด เราท่านต้องหลงทางมืดแปดด้าน
สะเปะสะปะไปไกล ดังทุกส�านักต่างฉลาดน้อยด้อย
ปัญญา น่าเห็นใจทั่วโลก
หันมาจับประเด็นร้อน เราจะเร่งรัดตัดกิเลส
ให้วิเศษไม่เหลือเชื้อพันธ์ุฉันใดดีบ้าง
ตัวอย่างง่ายๆ เด็กๆ สมมติติดขนมเค้ก ชอบ
ไอติมหวานเย็น เห็นทุเรียนน�้าลายหกหรืออร่อย
ก๋วยเตี๋ยวยอดนิยมเด็ดขาดไม่ขอพลาดว่างั้นเถอะ
แต่ ล ะอย่ า ง ถ้ า มั น เป็ น สั ก กายะส� า คั ญ อั น
สุดท้าย ขวางทางอรหันต์ ฟันคอขาดเมื่อไหร่ ได้ใจ
อรหันต์ทนั ที เราคงกล้าทุม่ ฟาดฟันตัณหาแต่ละอัน
นั้นกระจุยหมดอาวรณ์ได้มัง!
ดังนั้น มันน่าจะอยู่ที่เราจะเอาจริงเด็ดขาด
ขนาดไหนรึยังเอ่ย....อัสสาทะอร่อยรสบ�าเรอลิ้น
กินไม่รู้เบื่อ เมื่อไหร่ถึงใจจะพ้นทาสเด็ดขาดโดยไม่
ต้องเด็ด เป็นต้น
ดูกรณีครั้งพระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้ไปหาอาฬารดาบส ผู้สามารถบรรลุถึงอากิญจัญญายตนะ และ
อุทกดาบส ผู้สามารถเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ
พระองค์ได้คิด ทั้งสองดาบสสามารถท�าฌาน
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ดังกล่าวส�าเร็จด้วยพลังศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ
และปัญญา จึงตั้งความเพียร ท�าปัญญาให้แจ้งเอง
บ้างโดยไม่นานเลย
เหตุนี้แหละ ใครจะบ�าเพ็ญให้เห็นแจ้งอะไร
ได้มากน้อยช้าเร็วขึน้ อยู่กับอินทรีย์ห้า พละห้า
ดังกล่าวนั้นแก่กล้าคมทื่อขนาดไหนในตัวแต่ละคน
นั่นคือ ตัวแปรพลังมวลรวมค่าสัมประสิทธิ์จะ
เกิดฤทธิ์ทวีคณ
ู อยูท่ กี่ ารสั่งสมอินทรียพ์ ละให้แก่กล้า

ขับเคลื่อนสานพลังทวีคูณ

กลไกส�าคัญหลักโพชฌงค์ ๓ มีสติสมั โพชฌงค์
ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค์ ด้วยวิริยสัมโพชฌงค์ท�างาน
ร่วมกัน ส่งผลให้เกิดโพชฌงค์อีก ๔ มีปีติ ปัสสัทธิ
สมาธิ อุเบกขา โพชฌงค์ ๗ จัดเป็นหัวเจาะก�าจัด
นิวรณ์
จรณะ ๔ มีศีลสังวร อินทรียสังวร โภชเนมัตตัญญุตา และชาคริยานุโยคะ จรณะที่ ๒-๓-๔
ถือิ เป็นกรรมฐานหลักปฏิบัติขัดเกลากิเลส กินอยู่
หลับนอนทุกเมื่อเชื่อวัน
มรรค ๓ น�ามรรค ๔ คือสัมมาทิฏฐิเป็นประธาน
ควบคู่ด้วยสัมมาสติ สัมมาวายามะ สามสหาย
สมัครสมาน เป็นหัวเรือใหญ่นา� ขับเคลื่อน กระบวน
มรรค สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
และสัมมาอาชีวะ รวมเป็นมรรคองค์ ๗ ประกอบ
เข้าสัมมาสมาธิ รวมมรรคองค์ ๘
สังโยชน์ ๓ ย่อมเป็นฐานปฏิบัติส�าคัญ เมื่อ
ฉลาดจัดการกับสักกายทิฐิ แต่ละเหตุปัจจัยให้สิ้น
วิจิกิจฉาโดยล�าดับ พร้อมกับปรับศีลพตปรามาส
ให้เป็นอริยกันตศีล เกิดอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา
อธิวิมุตติ
เพราะฉะนั้น ในกระบวนการกลุ่มชุมชนบวร
บุญนิยม พรั่งพร้อมสังคมสัตบุรษุ หมูม่ วลมิตรสหาย
สิง่ แวดล้อมดี อันเป็นทั้งหมดทัง้ สิน้ ของพรหมจรรย์
จึงเอื้ออวยให้เจริญโพธิปักขิยธรรม ๓๗ นับ
ตั้งแต่สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔
อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ เสร็จสรรพส�ารับ
มรรคองค์ ๘

อธิษฐานฟันธงคงเป้าหมาย

งานส�าคัญกว่าจะถึงพร้อมมุง่ มั่นลงมือลุยโลด
กัดไม่ปล่อย ใช่วา่ ง่าย ถึงมีภาษิต เริ่มต้นที่ดเี ท่ากับ
ส�าเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง จึงน่าฟังไม่น้อย
ขนาดพระบรมครูโพธิสัตว์ ท่านยังทุ่มสุดชีวิต
ดังครั้งทรงอธิษฐานความเพียงก่อนตรัสรู้ ตาม
พุทธประวัติ ปัญจมสูตร ความว่า
เราได้รถู้ ึงธรรมสองอย่าง คือ ความไม่รจู้ กั พอ
ในกุศลธรรมทั้งหลาย และเป็นผูไ้ ม่ถอยหลังในการ
ตั้งความเพียร
เราตั้งความเพียร คือ ความไม่ถอยหลังว่า
หนัง เอ็น กระดูก จักเหลืออยู่ เนื้อและเลือด
ในสรี ร ะจั ก เหือ ดแห้ ง ไปก็ ต ามที เมื ่อ ยั ง ไม่ ลุ ถึ ง
ประโยชน์อันบุคคลจะลุได้ด้วยก�าลังของสัตบุรุษ
ด้วยความเพียี รของบุรุษ ด้วยความบากบัน่ ของ
บุรุษแล้ว จักหยุดความเพีียรนั้นเสียเป็นไม่มีเลย
ดังนี้
เรานั ้น ได้ บ รรลุ ค วามตรั ส รู ้ เ พราะความไม่
ประมาท ได้บรรลุโยคักเขมธรรมอันไม่มอี ่นื ยิ่งกว่า
เพราะความไม่ประมาทแล้ว
ครับท่าน ตัวหลงประมาทเป็นจุดเสีย่ งพลาด
ผิด ใหญ่ ห ลวง ช่ ว งนี ้ก� า ลั ง เข้ า พรรษา สสส.ก็
รณรงค์ชวนงดเหล้าเข้าพรรษา จนเป็นธรรมนิยม
อัน ฉลาดเพื ่อ น� า พาตั ด กิ เ ลส สิ ่ง เสพติ ด เมามั น
สารพันยิ่งกว่าเหล้าต้องเอาเรื่อง อย่าชักช้า
ข่าวร้านเซเว่น อินโดนีเซีย ขาดทุนหลายร้อย
แห่งจนต้องปิด เหตุหนึ่งเพราะรัฐบาลห้ามขาย
เหล้าเบียร์ในร้านสะดวกซื้อซึง่ มียอดขายสูงตั้ง
๗๐%
ประชาธิปไตยต้องมีธรรมาธิปไตยเป็นแก่น
แกนเสาหลั ก ถึง จะเกิ ด ประโยชน์ สุ ข แก่ ม วล
มหาประชาชน โดยกล้าห้ามขายเหล้าเบียร์ร้าน
เซเว่นฯ เป็นต้น
เช่นเดีียวกัน เราท่านควรท�าอัตตาธิปไตย ให้
มีอธิปัตย์ คืออ�านาจธรรมาภิบาลในตัวเอง
ทั้งสามอธิปไตย ถึงจ�าต้องไปด้วยกันมาด้วย
กันเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านทุกสังคม

หั น มาต่ อ ประเด็ น อธิ ษ ฐาน การเลื ่อ นฐาน
ตัวเองให้เจริญขึ้นด้วยอธิษฐาน ๔ มี ปัญญาธิษฐาน
สัจจาธิษฐาน จาคาธิษฐาน อุปสมาธิษฐาน
ตัวปัญญาท่านว่า ใช่สักแต่ว่ารู้สารพัดส่งเดช
มันต้องรู้ผลปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรม หลัง
จากตั้งสัจจะเอาจริงจนกล้าจาคะสละออก กระทั่ง
ประจักษ์ผล อุปสโม สุขสงบด้วยอุเบกขาและอาศัย
เมตตารับใช้เพื่อนมนุษย์
เรียกว่า ให้เรียนรู้โทษในการติด รู้คุณานิสงส์
ในการหลุด กว่าจะรู้อานิสงส์นี้ได้ มันต้องเปิด
โอกาสให้ตวั เองสัมผัสภาวะภพภูมโิ ลกใหม่ คือ ลอง
เว้นว่างเมามันนั่นนี่ซักสามเดือนดูซิ จะได้คุ้นชิน
คนจะกล้าทิ้งสิ่งติดเสพด้วยเชิงนี้
สรุปเรื่อง ถึงวันนี้ ชีวิตสังขารทุกคนเสื่อม
ทรุดโทรมไปไม่หยุดหย่อน อุตส่าห์มีบุญวาสนามา
ไม่นอ้ ยได้พานพบพ่อครูมากอบกูบ้ วรพุทธ โดยก่อ
เกิดบวรบุญนิยมชาวอโศกเพื่อมวลมนุษยชาติ
เรามาขอตัง้ จิตอธิษฐานสัจจะอย่าให้เสียชาติ
เกิด ชวนกันเร่งรีบถีบส่งตนให้พน้ นรกอบายมุขทุก
สิ่งสรรชอบชั้นโดยด่วน
เราควรมักน้อยสันโดษในเศรษฐกิจพอเพียง
เลี้ยงชีวิต แต่อย่าสันโดษมักน้อยในกุศลธรรม
เลย ไม่ควรกลัวเป็นอรหันต์อันสูงเลิศ แต่ไม่เพริศ
ฝันเปล่าดาย ทั้งหลายแหล่จ�าต้องอ่อนน้อมถ่อม
ตัว ประมาณตน ไม่ผัดวันประกันพรุ่งพาประมาท
เนิ่นช้า เรื่อย ๆ มาเรียง ๆ นกบินเฉียงเฉเป๋ผิดหมู่
เดี๋ยวกรูพลาดโอกาสซ�้าซากยากเข็ญไม่เข็ด
ดังนัน้ ที่หามรรคมาวิตกวิจารณ์วิจยั ด้วยหวัง
โยนิโสมนสิการทวีค่าสัมประสิทธิ์ฤทธิ์พลังรวม ซึ่ง
ยังต้องตามติดอรรถาธิบายจากพ่อครูลึกละเอียด
ยิ่งขึ้นอีกนัก
ด้วยเหตุน้ี เราควรหมั่นอธิษฐานโดยประมาณ
พอสมดุลไม่ให้เสียกาละ ไม่ปล่อยปละสักกายทิฏฐิ
แม้อันน้อยก็ส�าคัญในความส�าคัญ อันจะเพิ่มพูน
ทวีอินทรีย์พละไม่หยุดหย่อน ย่อมจะคืบก้าวถึง
เป้าหมาย
ปีที่ ๒๓ บับที่ ๓๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

•

35

j

อาศัยอ�านาจโดยธรรม
พลีกรรมกระท�าล�้าลึก
ประชาเปลี่ยนแปลงส�านึก
ได้ฝึกเว้นบาปเวรภัย.

ปกครองโดยธรรม
(ทุมเมธชาดก)
พระศาสดาประทับอยู่ ณ พระเชตวัน

มหาวิหาร ทรงปรารภ(กล่าวถึง)การบ�าเพ็ญ
ประโยชน์แก่โลก โดยตรัสพระธรรมเทศนาดังนี้
kkkkk

ในอดีตกาล ณ กรุงพาราณสี พระอัครมเหสี

ของพระเจ้าพรหมทัตทรงพระครรภ์ ครั้นประสูติ
แล้ว พระประยูรญาตได้ขนานนามพระโอรสว่า
พรหมทัตกุมาร (พระโอรสชื่อเดียวกันกับพระ
ราชบิดา)
พอพระราชกุมารมีพระชนม์ได้ ๑๖ พรรษา
ทรงเสด็ จ ไปศึก ษาที ่เ มื อ งตั ก สิ ล า จนเจนจบ
ไตรเพท(คัมภีร์ศักสิทธิ์สามอย่างของพราหมณ์)
อีก ทั ้ง เจ้ า ชายยัง ทรงส� า เร็ จ ศิ ล ปศาสตร์ ๑๘
ประการ คือ
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เราคิดอะไร

๑. สุติ = วิชาเรียนรู้เสียงคนเสียงสัตว์(ดีหรือ
ร้าย)
๒. สัมมุติ = ความรู้กฎธรรมเนียม
๓. สังขยา = วิชาค�านวณ
๔. โยคคัง(โยคยันตร์) = วิชาช่างยนต์
๕. นีติ = วิชาปกครอง(แบบแผนราชการ)
๖. วิเสสิกา = วิชาการค้า(ความรู้อันให้เกิด
มงคล)
๗. คันธัพพา = วิชาร้องร�า(นาฏศิลป์)
๘. คณิกา = วิชากายบริหาร
๙. ธนุพเพธา = วิชายิงธนู
๑๐. ปูรณา = วิชาบูรณะ(โบราณคดี)
๑๑. ติกิจฉา = วิชาแพทย์(รักษาโรค)
๑๒. อิติหาสา = ต�านาน(ประวัติศาสตร์)
๑๓. โชติ = ดาราศาสตร์(ดวงดาวบนท้องฟ้า)
๑๔. มายา = ต�าราพิชัยสงคราม

๑๕. ฉันทสา = วิชาการประพันธ์
๑๖. เกตุ = วิชาพูด
๑๗. มันตา = วิชาเวทมนตร์
๑๘. สัททา = วิชาภาษาและไวยากรณ์
ต่ อ มา.....พระราชบิ ด าทรงพระราชทาน
ต�าแหน่งอุปราชแก่เจ้าชาย ซึง่ ในช่วงเวลานั้น
เอง.....ประชาชนในกรุงพาราณสีมักนิยมนับถือ
บูชาเทวดาเป็นมิ่งขวัญ(คือเป็นที่เคารพรัก) ต่าง
พากันนอบนบเทวดา โดยเซ่นไหว้ด้วยการฆ่า
แพะ แกะ ไก่ หมู ฯลฯ มากมาย ใช้ชีวิตและ
เลือดเนื้อของสัตว์กระท�าการบวงสรวง พร้อมกับ
ดอกไม้และของหอมนานาชนิด เป็นเหตุให้เจ้าชาย
พรหมทัตได้ทอดพระเนตรแล้ว ทรงด�าริในพระทัย
ว่า
“บัดนี้...ประชาชนนับถือเทวดาเป็นมิ่งขวัญ
พากันฆ่าสัตว์ทั้งทั้งเมือง มหาชนโดยมากฝังใจ
ในอธรรม(สิ่งที่ผิดธรรม)ถ่ายเดียว หากเมื่อใด
พระราชบิดาสวรรคตแล้ว เมื่อนั้นถึงเวลาที่เรา
ได้ครองราชสมบัติ เราจะไม่ให้สัตว์แม้สักตัว
เดียว ต้องได้รบั ความทุกข์แสนสาหัสอย่างนี้ เรา
ต้องหาอุบายไม่ให้ใครๆฆ่าสัตว์ตัดชีวิตให้จงได้”
จนกระทั่ง.....อยู่มาวันหนึ่ง เจ้าชายทรงรถ
เสด็จออกจากพระนคร ได้ทอดพระเนตรเห็นฝูงชน
ชุมนุมกัน อยู่ที่ต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่ง โดยที่ใครใคร่
อยากได้อะไร ไม่ว่าจะเป็นลูกชาย ลูกหญิง ลาภ
ยศ หรือทรัพย์สมบัติ สิ่งของใดๆก็ตาม ต่างก็จะ
บนบาน (ขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วย โดยสัญญา
ว่าจะให้ของตอบแทนเมื่อเป็นผลส�าเร็จ) ต่อ
เทวดาที่สิงสถิตอยู่ ณ ต้นไทรนั้น
ภาพที ่ป รากฏต่ อ สายตาเบื ้อ งหน้ า ท� า ให้
เจ้าชายทรงบังเกิดปัญญาสว่างวาบ ฉุกคิดขึ้น
ได้ในทันใดนั้น จึงเสด็จลงจากรถ ทรงด�าเนิน
เข้าไปใกล้ต้นไทรศักดิ์สิทธิ์ ท�าการบูชาด้วยของ
หอมและดอกไม้ แล้วสรงสนาน(รดน�า้ )ให้ต้นไทร
อีกด้วย สุดท้ายทรงกระท�าความเคารพด้วย
ประทักษิณ (เดินเวียนขวา) รอบต้นไทรนั้น ทรง
ท�าเยีย่ งเดียวกับพวกที่นับถือเทวดาเป็นมิ่งขวัญ

เช่นกัน เสร็จแล้วก็เสด็จขึ้นทรงรถ กลับเข้าสู่
พระนคร
นับตั้งแต่น้นั มา ก็เสด็จไปที่ตน้ ไทรศักดิ์สทิ ธิ์ทกุ
วันที่สบโอกาสเหมาะ โดยทรงท�าการบูชาต้นไทร
นั้นอย่างสม�่าเสมอ
ตราบกระทัง่ ถึงกาลสวรรคตของพระราชบิดาแล้ว เจ้าชายจึงได้เสด็จขึ้นครองราชย์ เป็น
พระเจ้ากรุงพาราณสีพระองค์ใหม่ ทรงเป็นพระ
ราชาผู้ประกอบด้วยทศพิธราชธรรม คือทรงมี
คุณธรรม ๑๐ ประการของผู้ปกครองบ้านเมือง
ได้แก่
๑. ทาน = การให้
๒. ศีล = การไม่ท�าชั่วทั้งกายวาจาใจ
๓. ปริจาคะ = เสียสละอย่างไม่สะสมไว้
๔. อาชชวะ = ซื่อตรง
๕. มัททวะ = อ่อนโยน
๖. ตบะ = เพียรเผาผลาญกิเลส
๗. อักโกธะ = ไม่โกรธ
๘. อวิหิงสา = ไม่เบียดเบียน
๙. ขันติ = อดทน
๑๐. อวิโรธนะ = ไม่ประพฤติผิดธรรม
ทรงด�ารงราชสมบัตโิ ดยธรรม ทรงเว้นจาก
อคติ ๔ (ความล�าเอียงไม่ยุติธรรม ๔ อย่าง คือ
๑. ฉันทาคติ = ล�าเอียงเพราะรัก ๒. โทสาคติ=
ล�าเอียงเพราะชัง ๓. โมหาคติ = ล�าเอียงเพราะ
หลง ๔. ภยาคติ = ล�าเอียงเพราะกลัว) และที่สุด
ทรงไม่ลืมปณิธาน(การตั้งความปรารถนาไว้)ของ
พระองค์ จึงทรงด�าริว่า
“ความหวังของเราถึงที่สุดแล้ว เราได้ด�ารงอยู่
ในราชสมบัติแล้ว แต่อีกข้อหนึ่งที่เราคิดไว้ตั้งแต่
ในครั้งก่อนนั้น จะต้องท�าให้สา� เร็จถึงที่สดุ ในบัดนี้”
เมื ่อ ทรงตั ด สิ น พระทั ย อย่ า งนั ้น แล้ ว จึ ง มี
พระราชด� า รั ส เรี ย กพวกอ� า มาตย์ พราหมณ์
คฤหบดี และพวกชาวบ้านมาประชุมกัน แล้วทรง
ประกาศให้รับรู้โดยทั่วหน้า
“ท่านผู้เจริญทั้งหลาย พวกท่านทราบกันไหม
ว่า เพราะเหตุใดเราจึงได้ครองราชสมบัติ”
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
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จู่ๆพระราชามาตรัสถามอย่างนี้ ผู้คนทั้งหลาย
ต่ า งก็แ ปลกใจไปตามๆกั น พากั น งุ น งงสงสั ย
กราบทูลตอบไปว่า
“ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ทราบ
เกล้าฯ พระเจ้าข้า”
พระองค์ได้ฟังอย่างนั้น จึงทรงเฉลยความนัย
แก่ทุกคน
“เราได้ไปบูชาต้นไทรศักดิ์สิทธิ์ ด้วยดอกไม้
และของหอม แล้วประนมมือไหว้อยู่ พวกท่านเคย
เห็นบ้างหรือไม่”
“ขอเดชะ เคยเห็นพระเจ้าข้า”
“ก็ในครั้งนั้น เราตั้งความปรารถนาเอาไว้
ว่า ถ้าได้ครองราชสมบัติแล้ว เราก็จะกระท�า
พลีกรรม(พิธีบูชาบวงสรวงแก้บน)แก่เทวดาที่
ต้นไทรนั้น บัดนี้ด้วยอานุภาพของเทวดา เราได้
ครองราชย์แล้ว เราจึงจะกระท�าพลีกรรมแก่
เทวดา ดังนั้นพวกท่านอย่าได้ชักช้าเลย ช่วยกัน
ตระเตรียมพลีกรรมเป็นการเร็วด่วนเถิด”
เหล่าอ�ามาตย์ได้ยินรับสั่งเช่นนั้น ต่างก็มอง
หน้ากันไปมา แล้วกราบทูลถามพร้อมกัน
“ขอเดชะ พวกข้าพระพุทธเจ้าจะจัดสิ่งใดเป็น
ของบวงสรวงแก้บน พระเจ้าข้า”
“ท่านทั้งหลาย เมื่อเราบนบานต่อเทวดานั้น
เราได้อ้อนวอนไว้ว่า เราจะบูชายัญ(พิธีเซ่นไหว้
เทวดาด้วยการฆ่าคนหรือสัตว์เป็นเครื่องบูชา)
ด้วยคน ซึง่ เป็นคนที่ประพฤติยึดถือการกระท�า
ที่ทุศีล ๕ (คือท�าชั่วผิดศีล ๕ ได้แก่ ๑. ฆ่าสัตว์
๒. ลักทรัพย์ ๓. ประพฤติผิดในกาม ๔. พูดโกหก
๕. เสพสิ่งเสพติดของมึนเมาให้โทษ)
และคนพวกที่พากันประพฤติยดึ ถือในอกุศล
กรรมบถ ๑๐ (คือหนทางกระท�าชั่ว ๑๐ ทางได้แก่
๑. ฆ่าสัตว์ ๒. ลักทรัพย์ ๓. ประพฤติผิดใน
กาม ๔. พูดเท็จ ๕. พูดส่อเสียด ๖. พูดค�าหยาบ
๗. พูดเพ้อเจ้อ ๘. โลภอยากได้ของเขา ๙. คิด
ปองร้ายผู้อื่น ๑๐. มีความเห็นผิด)
ซึ่งในรัชกาลของเรานี้ เราจะกระท�าพลีกรรม
ด้วยชีวิตและเลือดเนื้อของพวกคนเหล่านี้ เพราะ
ฉะนั้นพวกท่านจงตีฆ้องร้องประกาศให้ทั่วถึงว่า
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“พระราชาของพวกเรา เมื ่อ คราวที ่ด� า รง
พระยศเป็นอุปราชอยู่นั้น ทรงบนบานต่อเทวดา
อย่างนี้ว่า ถ้าทรงได้ครองราชสมบัติเมื่อใด จะ
บูชายัญด้วยคนโง่เขลา ๑,๐๐๐ คน ที่ปรากฏว่า
กระท�าทุศีล(ท�าผิดศีล) บัดนี้พระองค์มีพระราชประสงค์จะบูชายัญนั้นแล้ว เพื่อน�าเอาเนื้อหนัง
อวัยวะของคนทุศีลไปบวงสรวง กระท�าพลีกรรม
แก่เทวดา เพราะคนอธรรม(คนท�าชั่วผิดธรรม)
มีมากนัก ชาวพระนครทั้งหลายจงรูไ้ ว้อย่างนี้เถิด”
เหล่ า อ� า มาตย์ ไ ด้ ฟ ั ง พระด� า รั ส แล้ ว รู ้ สึ ก
หวาดเสียวขึน้ มาทันใด รีบรับพระบรมราชโองการ
เร็วพลัน
“ชอบด้วยเกล้าฯ พระเจ้าข้า”
แล้วเที่ยวตีฆอ้ งร้องประกาศไปทั่วกรุงพาราณสี
ซึ่งมีปริมณฑลถึง ๑๒ โยชน์(๑๙๒ กม.) ท�าให้เกิด
โกลาหลทั่วทุกแห่ง เพราะประชาชนได้รับรู้เครื่อง
แก้บนของพระราชาแล้ว ต่างก็ตกใจกลัวว่า ตน
จะต้องเป็นเครือ่ งเซ่นบวงสรวงของพระราชา
จึงพากันเลิกทุศลี จนหมดสิ้น จะหาคนที่ยงั ยึดถือ
กระท�าทุศีลแม้สักคนเดียว ก็ไม่ปรากฏเลย
ด้วยกุศโลบาย(อุบายอันเป็นกุศล)ที่แนบเนียน
นี้เอง ตลอดยุคสมัยที่พระองค์ทรงครองราชย์อยู่
จึงมิได้ทรงท�าให้สตั ว์ใดต้องตายเป็นเครื่องบูชายัญ
เลย หรือแม้แต่บุคคลใดก็ไม่ต้องทุกข์ยากก่อเวร
เพราะสร้างบาปกรรม ทรงช่วยให้ชาวแว่นแคว้น
ทั่วหน้าได้รักษาศีล แม้พระองค์เองก็ทรงบ�าเพ็ญ
บุญ (ช�าระกิเลส) ทรงถือศีลให้ทาน จนกระทั่งตราบ
สิ้นพระชนม์
kkkkk

พระบรมศาสดาทรงน�าพระธรรมเทศนานี้มา
แสดง แล้วตรัสว่า
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มิใช่ในบัดนี้เท่านั้น ที่
เราตถาคตประพฤติประโยชน์แก่โลก แม้แต่ในกาล
ก่อน เราก็ประพฤติมาแล้วเช่นกัน
ซึ่งบริษัทในครั้งนั้น ได้มำเป็นพุทธบริษัท
ของเรำในบั ด นี ้ ส่ ว นพระเจ้ ำ กรุ ง พำรำณสี
พระองค์นั้น ได้มำเป็นเรำตถำคตนี่เอง”
(พระไตรปิฎก เล่ม ๒๗ ข้อ ๕๐, อรรถกถาแปลเล่ม ๕๖ หน้า ๕๔)

• นายหนุนดี

ผลิตผลจากแกนน�าแดง!

ได้อา่ นบทความของคุณผักกาดหอมในหนังสือ
พิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับประจ�าวันจันทร์ท่ี ๑๙ มิถนุ ายน
๒๕๖๐ ก็เห็นว่า เป็นสิ่งทีผ่ ู้อ่านแล้วจะเชื่อหรือ
ไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่
แต่ว่ากลุ่ม พธม.และกลุ่ม กปปส.นั่นชัดเจน
มาตั้งนานแล้วกับสิ่งที่คุณผักกาดหอมได้เขียนถึง
ในหัวข้อเรื่อง “ผลิตผลจากแกนน�าแดง” ดังนี้
“อย่าแปลกใจอะไรหาก นายวัฒนา ภุมเรศ
มือระเบิด ๖ จุดนับตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ เป็นต้น มาจะ
กลายเป็น แดงเทียม
และอย่าแปลกใจกับการจับแพะชนแกะว่านาย
วัฒนาวางระเบิดตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ เพราะล้างแค้น
แทนเสื้อแดงที่เสียชีวิตในวัดปทุมวนารามฯ เมื่อปี
๒๕๕๓ ล้างแค้นล่วงหน้า ๓ ปี!
ครับ...นั่นคือสิ่งที่พดู คุยกันอย่างเอาจริงเอาจัง
ในโลกออนไลน์ของมวลหมู่คนเสื้อแดง พร้อมทั้ง
สร้างความเกลียดชังต่อเนื่องว่า นายวัฒนาคือแพะ
สารพัดเหตุผลที่จะไม่ยอมรับว่า แนวร่วมคน
เสื้อแดงที่นยิ มความรุนแรงนั้นมีอยูเ่ ป็นจ�านวนมาก
และพร้อมที่จะก่อให้เกิดเหตุอนั ไม่สงบเรียบร้อยได้
ตลอดเวลา
แม้กระทั่งในหมู่แกนน�า นปช. คนเสื้อแดง
ไม่รู้สึกรู้สากับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ได้มองว่า
ปัญหาความรุนแรงนั้นมีรากเหง้าจากอะไร
ค�าสารภาพของนายวัฒนา สะท้อนให้เห็นการ
ซึมซับแนวคิดแก้ปญ
ั หาด้วยความรุนแรง นายวัฒนา
ติดตามทีวีคนเสื้อแดง ติดตามฟังวิทยุคนเสื้อแดง
ติดตามการปลุกระดมในสื่อโซเชียล เช่น ยูทบู เฟซบุก๊
จนเกิดความเกลียดชังฝ่ายตรงข้ามนายทักษิณ
ชินวัตร อย่างรุนแรง
ในสื่อโซเชียลมีการปลูกฝังความคิดแบบสุดขั้ว
เป้าหมายคือล้มล้างระบอบการปกครอง โดยเฉพาะ

กลุ่มแดงอเมริกาและในยุโรป มีการปลุกปั่นให้
ต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกันอย่างเปิดเผย
ขณะที ่เ วที ป ราศรั ย แกนน� า เสื ้อ แดงนั บ แต่
เหตุ ก ารณ์ ไ ล่ ล ่ า นายอภิ สิ ท ธิ ์ เวชชาชี ว ะ ที่
กระทรวงมหาดไทย ล้มการประชุมสุดยอดผู้น�า
อาเซียนที่พัทยาเมื่อปี ๒๕๕๒
เหตุการณ์เผาบ้านเผาเมือง ๒๕๕๓
จนกระทั่งก่อนการรัฐประหาร ๒๒ พฤษภาคม
๒๕๕๗ ล้วนมีการกล่าวปลุกระดมด้วยถ้อยค�าที่ยยุ ง
ให้เกิดความรุนแรงทั้งสิน้ เช่น นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ :
“เผาเลยครับพี่นอ้ ง ผมรับผิดชอบเอง” นายอริสมันต์
พงศ์เรืองรอง : “เอาน�้ามันมาคนละลิตร ล้านคน
ก็ล้านลิตร เราจะท�ากรุงเทพฯ ให้เป็นทะเลเพลิง”
หรือบางคนใช้คา� พูดเป็นนัยยุยงให้ตอ่ ต้าน เช่น
ค�าว่า กระสุนพระราชทาน ปราศรัยโดย นายจตุพร
พรหมพันธุ์
ปลดรูปทีม่ ที กุ บ้าน ที่ปราศรัยโดยนายก่อแก้ว
พิกุลทอง
ท�าไมต้องฟื้นฝอยหาตะเข็บ
บางคนอาจบอกว่า มัวแต่ขุดเรื่องแบบนี้ขึ้นมา
ตอกย�้าแล้วจะปรองดองกันได้อย่างไร? ก็แล้วแต่จะคิด...
แต่การปลุกระดม การปลุกปั่นด้วยค�าพูดที่
รุนแรงของบรรดาแกนน�าบนเวทีปราศรัย จะมี
อิทธิพลต่อมวลชนที่รับฟัง
หากมวลชนมีความรุนแรงอยู่ในตัวร่วมด้วย
นั่นเท่ากับราดน�้ามันใส่กองเพลิง วันนี้แกนน�าเสื้อ
แดงพากันปฏิเสธ ไม่รู้จักนายวัฒนา ซึ่งก็มีความ
เป็นไปได้สูงที่จะไม่รู้จักกัน แต่นายวัฒนาสะสม
ความรุนแรงจากการปลุกปั่นโดยแกนน�า
จึงไม่แปลกหรอกครับ หากจะสรุปว่า นายวัฒนา
คือผลิตผลของแกนน�าคนเสื้อแดง”
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ •
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๔ ค�ำถำมของรัฐบำล
ถือเป็นบทสวดมนต์อันศักดิ์สิทธิ์
ที่จะเปลี่ยนเผ่ำพันธ์ุนักกำรเมืองให้พัฒนำขึ้น

เ

ผู้น�าเหล็กไหล...ผู้น�าเหล็กน�้าพี้!
เป็นผูน้ า� วันนี้ เราได้แต่คกุ เข่า โขกค�านับสาม
ครั้ง!
ชื่นชมในความกล้าหาญ ชื่นชมในความเสียสละ
ชื่นชมในการเอาภาระ ไม่ดูดาย!
ยิ่งมีนักวิชาการโจมตี มีประชาชนไม่รู้เหนือ
รู้ใต้ก็ยิ่งเห็นใจ...ยิ่งนับถือ!
หากเป็นพระมหาชนก ที่ว่ายทั้งวันทั้งคืน
ท่ามกลางเหล่าปลาอสูรร้าย ยังต้องเพิ่มธนูปัก
40
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กลางหลังอีกสองสามดอก แต่ทา่ นก็ยงั พากเพียร
ว่ายไม่เลิก....ว่ายไม่หยุด!
อ้างกันดี อ้างกันจัง เศรษฐกิจแย่ เศรษฐกิจทรุด
ต้องรีบคืนประชาธิปไตย แต่เศรษฐกิจวันนี้ เขาทรุด
กันทั้งโลก ไม่เรียกว่าหาเรื่อง แล้วจะเรียกอะไร?
มองไปที่ “สถาบันศาสนา” แต่ละวัดก็มุ่งแต่
หาเงินหลอกล่อขายแผ่นดินสวรรค์ หลอกล่อด้วย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์สารพัด

ประชาชนโง่งมในการด�าเนินชีวิต ไม่รจู้ กั ชีวิต
เรียบง่าย ไม่รู้จักศีลห้า ไม่รู้จักอบายมุข ไม่รู้จัก
พิษร้ายของลัทธิบริโภคนิยม!
ขอเพิ่มหอกปักกลางหลังพระมหาชนกอีกสักด้าม!
แตะองค์กรไหนก็โกง แตะตรงไหนก็โกง ใคร
มาเป็นผู้น�ายุคนี้ ต้องกินหัวใจเสือหัวใจสิงห์มาแน่ๆ
“เลือกตั้งเร็วๆ เถอะ.....เรามั่นใจในสติปญ
ั ญา
ของประชาชน....”
แต่ลืมได้อย่างไร เลือกตั้งทุกครั้ง มีการซื้อ
ขายเสียงกันวินาศสันตะโร!
คนไทยลืมง่าย ลืมไว ก่อน คสช. เข้ามา เขา
ก�าลังจะเผาบ้านเผาเมือง มีกองก�าลังติดอาวุธ
แทรกซึมไปทั่ว....ลืมเรื่องนี้ได้อย่างไร?
ต่อไปนี้เป็นนิทานส�าหรับผู้น�า
เรือ่ งทีห่ นึ่ง “คนช่างติ” ชายหนุ่มคนนี้แก
เป็นคนช่างติ ติไปซะทุกเรื่อง มองไปที่ต้นมะม่วง
แกก็ติว่าต้นใหญ่ก็จริง ท�าไมลูกเล็กนิดเดียว!
มองไปที่ต้นฟักทองแกก็ติ ต้นนิดเดียวท�าไม
ลูกใหญ่เบ้อเร่อ!
ชาวบ้านกลุม่ หนึ่งได้พระพุทธรูปสวยงามสุด
ยอด จึงให้ชายหนุ่มพิจารณา
ชายหนุ่มพิจารณาแล้วก็บอกว่า สวยงามจริง
เสียอย่างเดียว “พูดไม่ได้”!
ชายหนุ่มคนนี้คือตัวแทนสังคมไทย
เรือ่ งทีส่ อง ยุคโคบาลตะวันตก ฝรัง่ ปล้น
แผ่นดินของอินเดียนแดง กลุม่ คนผิวขาวยกก�าลัง
ปิดล้อมหมู่บ้านและสั่งให้หัวหน้าเผ่าคลานลอด
หว่างขาของพวกมัน ถ้าไม่ท�า มันจะฆ่าทุกคน!
หัวหน้าเผ่าผู้หยิง่ ทระนงคุกเข่าและค่อยๆ
คลานลอดหว่างขา น�้าตาไหลริน.....
นิ ท านเรื่ อ งนี ้จ ะบอกว่ า ผู ้ น� า ต้ อ งอดทน
อดกลั้นต่อการยั่วยุ ต่อความอัปยศที่โยนมา!
เรื ่อ งที ่ส าม ครอบครั ว ชาวป่ า เลี ้ย งลู ก
พังพอนตัวเล็กจนเติบใหญ่ ทุกครั้งที่ออกไปหา
ของป่า เขาจะทิ้งพังพอนไว้กับลูกน้อย
วันนั้นงูเห่าตัวใหญ่เลื้อยเข้ามา จะกัดเด็ก
ทีน่ อนแบเบาะ เจ้าพังพอนสู้ขาดใจ ปกป้องลูก

ของนาย....และที่สุดและที่สุดพังพอนก็ชนะ
ผัวเมียหาของป่าเสร็จก็กลับบ้าน เจ้าพังพอน
รีบออกมาต้อนรับ หลังจากที่พิฆาตงูเห่าเสร็จก็
ออกมารอเจ้าของ
พอเห็นปากพังพอนที่มีเลือดสด ๆ ก็ไม่ฟัง
อีร้าค่าอีรม พ่อลูกอ่อนก็เอาไม้ฟาด-กระหน�่าเจ้า
พังพอนจนสิ้นใจ
ด้วยส�าคัญว่า กัดลูกของเขา
นิทานเรื่องนี้จะบอกว่า “ผู้น�า” ต้องอดทน
ต่อความเข้าใจผิดของคนอื่น
ไม่ ค ร� ่า ครวญ ไม่ ตั ด พ้ อ ได้ ต อบแทนคุ ณ
แผ่นดิน ก็พอใจ
สังคมไทยมีคนแบบพ่อลูกอ่อนเยอะแยะ
วุฒิภาวะของสังคมไทยยังเยาว์ ยังเขลา
จ�าเป็นต้องจัดการก้อนมะเร็งเสียก่อน
อย่ามัวแต่หลับตาใช้บรรทัดฐานของฝรั่ง
ตาน�้าข้าว
เดินตามผู้ใหญ่ หมาไม่กัดก็จริง แต่เดินตาม
ฝรั่ง ตกเหวมาก็เยอะ หรือไม่จริง?
ล�าบากจังเลย ถ้าสังคมไทยมีแต่ “คนเช่า
บ้าน” มีแต่ “ลูกจ้างรายวัน” เพราะเขาก็จะอยู่
ไปวัน ๆ แค่เอาตัวรอด ไม่คิดถึงใคร
แค่รฐั บาลออกค�าถามสีข่ อ้ ถามใจประชาชน
เสียงสัตว์นรก เปรต อสุรกายก็แผดร้องกันเซ็งแซ่
๔ ค�าถามของรัฐบาล ถือเป็นบทสวดมนต์
อันศักดิ์สิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนเผ่าพันธ์ุนักการเมืองให้
พัฒนาขึ้น
หวนคิ ด ถึ ง บทสวดของพระถั ง ซ� า จั ๋ง ที ่ใ ช้
ควบคุมเห้งเจีย
สวดปุ๊บ ห่วงที่รดั ศีรษะก็จะบีบๆๆๆให้เห้งเจีย
ทุรนทุราย!
เอาเถอะ...เราท�าดีไม่มีใครรู้ แต่ฟ้าดิน
ย่อมรู้ และเป็นพยานให้ท่านตลอดกัปตลอด
กัลป์ ในบุญกุศลที่ท่านท�าให้แก่แผ่นดินไทย
สาธุๆๆ
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• ต่อจากฉบับที่ ๓๒๓

ฉบับที่ ๓๒๓ เราได้สาธยายว่า ใน
ความฉลาดนัน้ มันมีเหตุปัจจัยอะไรกันบ้าง
เพราะ“ปัญญา”มันไม่ ใช่ความฉลาดที่เป็น
“เฉกะหรือเฉกา”ซึ่งมี“ความโง่”คือ อวิชชา
อยู่ แท้ๆ แล้วหลงว่าเป็น“ความฉลาด”ที่ ไป
ได้-ไปมีมา อย่างน่าสังเวชตนเองชัดเจนยิ่ง
“โลกีย”์ คือ ความฉลาดที่เรียกว่า “เฉกะ
หรือเฉโกหรือเฉกา” ยังไม่ ใช่ “ปัญญา”นัน่ เอง
“ปัญญา”จึงเป็น“ความฉลาด”ชนิด“อื่น”
(อัญญะ)ที่มีความแตกต่างจาก“ความฉลาด”
แบบโลกียไ์ ปคนละโลก เป็น“ความฉลาด”ที่
เรียกตามพระพุทธเจ้าว่า แบบ“โลกุ ต ระ”
อย่างมีนัยส�าคัญ ตามที่ ได้อธิบายมาเสมอ
ซึ่ง มี“ลักษณะพิเศษ”แยกเป็น“อื่น”ไป
จาก“ความฉลาดเก่า” จึงเป็น“อัญญะ” คือ
เป็นความฉลาด“อื่น”-ความฉลาดแบบใหม่
ที“่ หมดสิ้นความเห็นแก่ตวั ” จริงๆแท้ๆ แน่ๆ
“ความฉลาดแบบใหม่ ” ชื่อว่า“อัญญะ”นี้
จึงมีคณ
ุ ธรรมที่พเิ ศษเจริญจากคนสามัญขึ้น
ไปอีก เป็น“อุตตระ”(เหนือความฉลาดเก่า) จริงๆ
ที่ ถือว่า“เจริญ”นั้นก็เพราะมีคุณค่า มี
ประโยชน์แก่ผู้อื่น แก่สังคม แก่ โลกจักรวาล
พ้นไปจาก“ความเห็นแก่ตัว”จริงๆ แน่ๆ ซึ่ง
เหนือกว่ายิ่งกว่า“ความฉลาดเก่า”แท้ๆ
“อัญญะ”จะพัฒนาเป็ น“ปัญญา” โดย
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มี“สัญญา”ท�าหน้าที่กา� หนดหมายหรือส�าคัญ
มั่นหมายในภาวะ“รูป-นาม”ต่างๆแล้วก่อตัว
เติมอาการ“เฉลี ย วฉลาด”ที่เป็น“โลกุตระ”
เจริญพัฒนาเพิ่มขึ้นไปๆตามล�าดับๆๆๆๆ
“อัญญะ”ซึ่งเป็น“ความฉลาดใหม่หรือ
ความรู้แบบโลกุตระ”ที่แตกต่างจาก“เฉกะเฉโก-เฉกา”คนละตระกูล จึงแยกเป็น“อื่น”ไป
อีก“ต่างหาก” ก็เจริญใหม่ จากแบบโลกียะ
ซึ่งเริ่มจากอักษรตัวแรกคือ “ก” ก็เป็น
“กัญญะหรือกัญญา”อันหมายถึง พลังงาน
เพศหญิง,สาวน้อย หรือเด็กหญิงก่อน ฉลาด
ก็ฉลาดอย่างอิตถีเพศ ยังเป็น“เวทนา”ที่เป็น
เพศหญิง อิตถีภาวะยังคือ“ตัวให้ กา� เนิด”อยู่
ก็จะต้องปรับสร้างให้ เป็ น เวทนา“เพศชาย”
แต่หนึ่งเดี ย วเท่านัน้ อย่างถาวรยั่งยืนอีก
จนส�าเร็จ (ทฺวเยนะ เวทนายะ เอกสโมสรณา ภวันติ )
ดังนัน้ ค�าว่า“กัญญา”นี้ เป็น“โลกีย์”อยู่
ก็ได้ ถ้ายัง“อวิชชา”อยู่ แต่ถ้าสามารถเริ่ม
ปฏิบัติให้“พ้นอวิชชา”ได้ มี“อัญญา” แม้ ตัว
แรก ก็แน่นอน กัญญานัน้ จะมุ่งสู่ “โลกุตระ”
“อัญญะ”จึงเป็น“ความฉลาดโลกุตระ”
แรก ตามที่พระพุทธเจ้าโคตมะสามารถท�า
ให้เกิดขึ้นในคนปุถุชนได้ คือ“โกณฑัญญะ”
ผู้เป็นปุถุชนในโลก คนแรกของพระองค์
ผู้ม“ี อัญญะ”จะเริ่มมี“ความรูอ้ าริยะ”ที่
เป็น“โลกุตรธรรม”แท้ๆ นั่นคือ รูจ้ กั รูแ้ จ้ง รู้จริง
ใน“ธรรมะ ๒”(เทฺว ธัมมา)ที่เป็น“อัตตา”(nucleus)

หรือ“องค์รวมของรูปกับนาม” ซึ่งก็คอื “กาย”
“รูปกับนาม”เป็น“ธรรมะ ๒”คือ “ความ
เป็นรูป”(กายในภาวะที่ถูกรู้ )กับ“ความเป็นนาม”
(กายในภาวะที่เป็นผู้ รู้ )นั่นเอง ซึ่ ง “กาย ๑”นัน
้ คือ
“รูป”เป็น สภาวะที่“ถูกรู้” (object) เป็นภายนอก
ก็มี เป็นภายในก็ได้ และอีก“กาย ๑”ก็ คอื
“นาม”เป็นประธานอยู่ในตัวเรา ภายใน“ตัวผูร้ ู ้ ”
(subject) โดยเฉพาะความเป็ น “กาย”จะต้อง
มี“นาม”ประกอบอยู่ดว้ ยเสมอ ขาดไม่ ได้
ดังนั้น ค�าว่า“กาย” จึงมีความส�าคัญ
คือ“นามธรรม” ยิ่งกว่าความเป็น“รูปธรรม”
เมื่อใดส่วนที่เป็น“กาย”ขาดความมี
“ธาตุ รู้ ” ไป เหลือเพียง“ธาตุวตั ถุ”หรือ“ธาตุท่ี
ไม่มี“ธาตุรู ้ ” เมื่อนั้นส่วนนั้นก็ไม่ชื่อว่า“กาย”
เพราะส่วนนั้นไม่มคี วามเป็นจิตร่วมอยู่
ด้วย เช่น ผู้ใดเข้าใจว่า “กาย”คือ “ธาตุของ
มหาภู ต ๔”ที ่เ ป็ น แค่ ดิ น-น�า้ -ไฟ-ลม หรือ
แค่องค์ประกอบของดิน-น�า้ -ไฟ-ลมเท่านัน้
ไม่ มีความเป็น“นามธรรมหรือธาตุรู้” ร่ว ม
อยู่ด้วย ตามที่ คนไทยใช้กันในภาษาไทย
ผู้นั้นปฏิบัติธรรมของพุทธล้มเหลวแน่
ยิง่ กว่าแน่ ไม่สามารถจะ“รูธ้ รรมะ”บริบรู ณ์ ถูก
พุทธธรรมครบถ้วน หรือถึงขั้นสูงส�าเร็จได้เลย
หากใครมี“ความรู”้ เชือ่ ว่า “กาย”นั้นต้อง
ไม่มี “ จิต” ความเป็น“กาย”มีแต่“วัตถุ” ผูน้ ้นั
“มิจฉาทิฏฐิ - มิจฉาปฏิบัติ” ทันที ขอย�า้ ซ�า้ ซาก
ทุกวันนี้ภาษาค�าว่า“กาย” มันกลาย
มาเป็นภาษาไทยไปแล้วอย่างสนิทสนม และ

ค�าว่า“กาย”ก็ได้เข้าใจผิดไปแล้วคือหมายถึง
“ร่า ง”ภายนอกของคนเท่านั้นด้วย ซวยจริงๆ
ก็ เ กิ ด จากความเข้ า ใจผิ ด เพี ้ย นทาง
พุทธศาสนานัน่ เอง เป็นเหตุ จึงพลอยให้
ภาษาไทยก็เลยผิดเพี้ยนไปด้วย เต็มความรู้
เต็มความเข้าใจ”แล้ว ในคนไทยทุกวันนี้
ว่า “กาย”นั้นคือ ร่างภายนอกของคน
ที่เป็นองค์รวมของธาตุดนิ -น�้า-ไฟ-ลม ที่เป็น
“อุตุนิยาม” ร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่มี“ธาตุรู้ ”
หรือความเป็น“จิต”ประสมอยู่ในองค์ประกอบ
ด้วย เด็ดขาด ปานนั้นเลย นี่คอื พุทธผูเ้ สื่อมแท้
ค�าว่า “กาย”อันเป็น“ธรรมะ ๒”ไม่ม“ี จิต
หรือนามธรรม”ร่วมอยู่ ท�างานด้วย ความเป็น
ุ สมบัติ
“กาย”นี้“ผิด”แล้ว ไม่มี “ธาตุร”ู้ ที่มคี ณ
ถึงขั้นเป็น“อารมณ์หรือความรู้สึก” (เวทนา)
เมื่อยังไม่มี“อารมณ์”หรือไม่มี“ ความ
รู้สึก” (ไม่มีเวทนา) เช่น ไม่มี“ความรู้สึกทุกข์
หรือรูส้ กึ สุข” ไม่ม“ี ความรูส้ กึ โกรธหรือโลภ”
ภาวะเช่ น นัน้ ก็ ไม่ ใช่ “ กาย”ของความเป็ น
“จิตนิยาม”แล้ว จะเป็นได้กแ็ ค่“รูปร่าง”หรือ
“สังขาร”ของ“พีชนิยาม” หรือไม่ ก็เป็น ของ
“อุตนุ ิยาม”ไปเลย ผู้มี“ภูมิถึงขั้น”จะรู้ได้จริง
ผู้ปฏิบัติธรรมที่ ไม่มี “จิต” ไม่มี“มโน”
ไม่มี“วิญญาณ” ให้ตนเอง“สัมผัส”รับรู้เพื่อ
เรียนรู้ จะไม่บรรลุ“ผล”ในการศึกษาเลย
เห็นชัดเจนขึ้นมั้ยว่า ไม่มี“ผัสสะ”นัน้
ปฏิ บั ติ แ ล้ ว จะไม่ ส ามารถบรรลุ ธ รรมแน่
เพราะไม่มี“เวทนา”เป็น“กรรมฐาน”นั่นเอง
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ซึ่ง“พีชนิยาม”และ“อุตุนิยาม”นั้น ไม่
มีความเป็น“กาย” มันมีแต่รูปร่างสีสันรูป
ทรงของมัน แต่ไม่เรียกว่า“กาย”เพราะใน“รูป
ร่าง”ของมัน ไม่มี“จิต-มโน-วิญญาณ”ร่วม
รู้สึกอยู่ด้วยแล้ว แม้จะมีความเป็น“ชีวะ”
ดังนั้น การศึกษา“ธรรมะ ๒”ต้องเป็น
“กาย” คือ ใน“ร่าง”ต้องมี“จิตหรือมโนหรือ
วิญญาณ”ร่วมอยูด่ ว้ ย จึงจะสามารถก�าหนดรู้
“เวทนา”ได้วา่ เป็น“โลกุตรธรรม”หรือ“โลกีย
ธรรม”จึงต้องมี“ความเป็น“กาย”ให้ ศึกษา
และสามารถท�า“ธรรมะ ๒”อันแยกได้
ว่า “อาการ”อย่างไรในจิตเรานั้นแหละที่เป็น
โลกียะ และ“อาการ”อย่างไรที่เป็นโลกุตระ
แล้วเราก็ปฏิบตั “ิ ก�าจัด”หรือ“ดับอาการ”ที่เป็น
โลกียะนั้นให้ได้ ตามหลัก“วิธีปฏิบัต”ิ (ปฏิปทา)
นัน่ คือ ต้องมี“รูปกับนาม”เป็น“กาย”
หรือมี“ธรรมะ ๒” และ“ธรรมะ ๒”ก็ตอ้ งมี“จิต
หรือ มโนหรือ วิญญาณ” ร่วมด้วยเสมอ
ผู้ มี“ธาตุรู้” ที่เป็นเพียงแค่“ความรู้”อยู่
แต่แบบโลกียะเท่านั้น จะยังไม่เป็นโลกุตระ
แม้จะ“รู้ยอดรู้เยี่ยม”เก่งถึงขั้นเข้าข่าย
“อัจฉริยะ”หรือเป็น“ปราชญ์”ก็ตาม ก็แค่มี
“ความฉลาด”แบบ“เฉกะ,เฉโก” ฉลาดแบบ
โลกีย์อยู่เท่านั้น ยังไม่เกิด“ธาตุรู้”แบบ“อื่น”
ที่เป็นแบบใหม่ ข้ัน“อัญญะ”อันจะเริ่มมี“ธาตุ
รู ้ โลกุตระ” ซึ่งเป็น“ธาตุร”ู้ ที่แยก DNA ไปจริงๆ
ผู้มีธาตุรู้แบบ“อัญญะ”จะเป็น“ธาตุรู้”
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ที ่มี พ ลั ง พิ เ ศษถึ ง ขั ้น มี อ�านาจ(อธิ ป ไตย=สติ )
“ควบคุม”หรือ“จัดการ”เจ้า“ธรรมะ ๒”นี้ได้
ด้วย“ความฉลาดที่เป็น‘อุตตระ’เหนือกว่า
ความฉลาดแบบเฉโก”(เพราะเป็นอัญญะที่พฒั นา
่ ว่า เป็น“นาย”
ขึ้นเป็นปัญญา) ที่วิเศษจริง จึงชือ
ของ“ธรรมะ ๒”(นายที่ชว่ ย ไม่ ใช่ ผู้ข่มเหงเอาเปรียบ
ดอกนะ) จึงเป็น“หัวหน้าหรือประธาน”ผูเ้ มตตา
นี่แหละคือ “ธาตุรู้แบบอืน่ ” แบบใหม่
ที่เกิดใหม่ ในคนผู“้ สัมมาทิฏฐิ”จะเกิดจะมีได้
“ธาตุ”นี้ช่อื “อัญญธาตุ” ที่พระพุทธเจ้า
ทุกพระองค์ทรงค้นพบการสร้างพลังงาน“จิต”
ชนิดนี้ ขึ้ น ได้ ในสภาวะแท้ ของ“จิตนิยาม”
สามัญทั่วไปปุถชุ นมีประสิทธิภาพ“จิต
นิยาม”เต็มอยู่ก็แต่กับ“โลกียธรรม”เท่านั้น
“ธาตุ”หรือ“ธรรม”ทีเ่ กิดขึ้น และทรงอยู่
ในที่ ใด เป็น“รูปธาตุ”ก็ดี เป็น“นามธาตุ”ก็ดี ถ้า
ชื่อว่า“ธรรม”ต้องมี“ธรรมะ ๒” คนจึงจะศึกษา
ได้ คือมี“สิ่งที่ถกู รู”้ (object) กับ“ตัวผู้ร”ู้ (subject)
“ธรรมะ ๒”เรียกในฟิ สกิ ส์ ว ่ า nucleus
ซึ่งได้แก่ nuclear fusion (รูป ) กับ nuclear fission (อรูป ) สองหน่วยนีจ้ บั ตัวกันอยู่ และเรียก
กันว่า nucleus นัน่ เป็น“อุตุนิยาม” มันยัง
ไม่ มี ค วามสามารถศึกษาตัวเองได้ เพราะ
มันเป็นแค่“พีชนิยาม” สัญญาของมันยังเจริญ
ไม่ พอ ความรูท้ างฟิสกิ ส์ยงั ศึกษาไม่ถงึ ตรงนี้
เพราะวิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์หรือ
ไบโอโลยี่ เพียรพยายามศึกษาอยู่ แต่เรียนรู ้

ขัน้ “จิต นิยาม”ได้ยงั ไม่ ถงึ ขั้นรู้จักรู้แจ้งรู้จริง
“ความเป็นอัตตาในตนเอง”อย่างบริบูรณ์ครบ
ถ้วนถึง“อัตตา ๓” ได้แก่ “โอฬาริกอัตตา-มโน
มยอัตตา-อรูปอัตตา”ชนิดที่เป็นล�าดับอย่าง
ละเอียดประณีตสัมบูรณ์ ซึ่งมีการหมุนรอบ
เชิง ซ้อนในตัวเองเป็นระบบของเหตุปัจจัย
น่าอัศจรรย์ยิ่งนั ก ซึ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัย
จริงๆ ไม่ ใช่ เรื่องบังเอิญ หรือจับแพะชนแกะ
เกิดจากเหตุและปัจจัยที่ปฏิสงั เคราะห์ปฏิสงั ขารกัน แล้วเกิดผลตามเหตุตามปัจจัย
นั้นๆเท่าที่มจี ริงเป็นจริงพาเกิดพาเป็นแท้ๆ
ทางฟิสิกส์แม้จะพยายามศึกษาถึงขั้น
เรียกว่า “จิ ต วิ ท ยา”ก็ต าม ก็ยังไม่ส ามารถ
เข้าถึงขั้นเรียกว่า การศึกษา“กายในกายเวทนาในเวทนา-จิตในจิต-ธรรมในธรรม” ที่ี
มีปรากฏการณ์ ( phenomenal)ศึกษากันอย่าง
ครบครั น โดยเฉพาะต้ อ งรู ้ จั ก รู ้ แจ้ ง รูจ้ ริง
สภาวะทั้ง“องค์ประกอบ” ทัง้ “อาการ” ทัง้
“ความเป็นอยู่”ของ“กาย” ของ“ความรู้สึก”
หรือ“เวทนา” ของ“จิต” และของ“ธรรม” ทีย่ งั
มีอยู่ ทรงอยู่ ในตน แล้วสามารถพัฒนา“กายเวทนา-จิต-ธรรม”ให้เจริญเป็น“โลกุตระ”ได้
ซึ่งจะสามารถท�าให้ต นมี “สติ”ถึง ขั้ น
“อาริยบุคคล”ของพุทธเป็น“อัญญะ”คือ มีทงั้
พลังงาน“สติ” (ความรู้ตัวทั่วพร้อม)ที่เป็นอ�านาจ
รูจ้ กั รูแ้ จ้งรูจ้ ริง“โลก”พร้อมองค์ประกอบต่างๆ
ทั้งหมดทั้งภายนอกทั้งภายใน สัมผัสสัมพันธ์

อยู่ครบครันในปัจจุบนั นั้นๆ ทีส่ า� คัญมากคือ
มีพ ลังงาน“ปัญญา”ที่เป็น “ความรู้” ได้มาก
กว่าโลกีย์ เพราะมี“ปัญญา”รู้ท้งั ๒ แบบ คือ รู้
ทั้งแบบโลกีย ์ และรูท้ ง้ั แบบโลกุตระ จึงเป็นผู้
มี“ความรูใ้ นธรรมะ ๒” (โลกียธรรม-โลกุตรธรรม)
จึงเป็น“ความรู้”ที่รู้“โลกได้ทั้ง ๒ โลก
ผูใ้ ดที่นับได้ วา่ เป็นคนเข้าถึง“โลกุตระ”
ก็คือผู้นนั้ ต้องมี“ภูมิเหนือกว่า”โลกีย์ เพราะ
ผู้นนั้ รู ้ “ จิต”ตนว่า “จิตตน”ได้หลุดพ้นจาก
“ความวน”เป็นทาสของกามและเป็ น ทาส
ของอัตตา มาได้จริง พ้นจากกรอบขอบเขต
ของ“โลกียะ”อันปุถุชนตกอยู่ใน“ความวน”
ของอ�านาจลาภ-ยศ-สรรเสริญ-สุขกันได้แน่
เป็นผู้ที่รู้ ๒ โลกเหนือกรอบขอบเขต
ของ“โลกียะ” จึงเป็นอาริยชนมี“ความรูอ้ นื่ ”
ที่เป็น“อัญญะ”(อื่น,คนละโลกกับโลกีย์)ที่พัฒนาเจริญ
ขึน้ เป็น“ปัญญา” เพราะที่รู้ยิ่งไปกว่าสามัญ
ปุถุชน หรือเกินกว่าคน“โลกีย์”ไปจริง
นั่นก็คือ รู้ทั้งธรรมะที่เป็นโลกียะ ทั้ง
ธรรมะที่เป็นโลกุตระ เป็น“ธรรมะ ๒”
ตั้งแต่สามารถมีภูมิรู้ อ่านรู้“เวทนาใน
เวทนา”ที่เป็น “อาการของ“เคหสิตเวทนา”
นัน้ อย่างหนึง่ “เนกขัมมสิตเวทนา”ว่าเป็น
อีกอย่างหนึ่ง ซึง่ แตกต่างกัน ที่มีนัยส�าคัญ
ยิ่ง เพราะเป็น“อภิธรรม”ถึงขั้น“จิต-เจตสิกรูป-นิพพาน” และสามารถท�า“ธรรมะ ๒”นี้ให้
เป็น“ธรรมะ ๑” นั่นคือ สามารถท�า“เคหสิต
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

•
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เวทนา”ให้เป็น“เนกขัมมสิตเวทนา”ได้ส�าเร็จ
(เทฺว ธัมมา ทฺวเยนะ เวทนายะ เอกสโมสรณา ภวันติ )

นัน่ คือ สามารถแยกแยะอ่านรู้“มโน
วิจาร ๑๘”ที่มี“ลิงคะ”หรือมี“เพศ”(มีภาวะ ๒
ได้ แ ก่ อิ ต ถี ภ าวะ กั บ ปุ ริ ส ภาวะได้ แ ท้ ) มี “ ความ
แตกต่างกัน”ที่มี“อัญญธาตุ” ซึ่งสัมบูรณ์ถึง
ขั้น“ปัญญาธาตุ”กันทีเดียว
ซึ่งปกติคนปุถุชนทั่วไปก็รู้เฉพาะธรรม
ที่เป็น“โลกียะ”อยูเ่ พียงอย่างเดียวมาแต่ ไหน
แต่ ไร ตลอดกาลนาน ไม่ สามารถที่จะมี
“ความรู้ ”แบบ“อื่น” ทีเ่ ป็นแบบ“อัญญะ”
ออกไปจาก“โลกียธรรม”ได้ จริงๆ
ถ้าหากไม่ ได้ยนิ -ได้ฟงั หรือได้ซบั ทราบ
“ถ่ายทอดความรู้ที่เป็นโลกุตรธรรม”จากผู้ที่
มี“ภูมิธรรมโลกุตระ”อย่าง“สัมมาทิฏฐิ”แล้ว
จริงๆ มาก่อน ก็ไม่มีสทิ ธิ์จะมีโลกุตรธรรมนี้ ได้
เพราะ“ความรู”้ ชนิดนี้แบบนี้น้นั มันเป็น
“ความรู้พิเศษเฉพาะ”ที่พระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าทุกพระองค์ในศาสนาพุทธเท่านั้นที่เป็นผู้
สามารถมี ได้ ในศาสนาอื่นใด ศาสดาอื่นใด
ไม่สามารถมีอย่างนี้ ได้เลย
ทุกศาสนายังวนอยู่ ในกรอบของ“โลกีย
ธรรม”เท่านั้นเพราะยังไม่ สามารถมี“ความรู”้
ที่เป็น“กระบวนทัศน์”(paradigm)ใหม่ ที่เป็น
“กระบวนการ” (process)ใหม่ ซึ่งมันแตกต่าง
ไปจากแบบเก่าอย่างสิ้นเชิง ชนิดสวนทางกัน
๑๘๐ องศา ทีเดียว
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กล่าวคือ ไม่เสพ-ไม่ตดิ -ไม่ยึด แม้แต่
ไม่ ยนิ ดี กบั “ลาภ,ยศ,สรรเสริญ,สุข”จริงๆใน
“จิตใจ”ของเราแท้ๆ
แต่จะมีผู้อุดหนุนจุนเจือ“ลาภ,ยศ,สรร
เสริญ ,สุข”มาให้ เรา ยิ่งกว่าแต่กอ่ นทีต่ นเคย
“อยากได้ ” เสี ย อี ก โดยเราไม่ ตอ้ งอยากได้
เลย ไม่ตอ้ งเรี่ยไร ไม่ตอ้ งใช้วธิ ที ่เี ป็นกลเม็ด
อันฉลาดเล่หน์ อ้ ยเล่ห์มากใด แม้แต่จะใช้ช้ัน
เชิงและเล็มเลียบเคียง
แล้วเราก็จะเลือก“รับเอา”แต่พอดี พอ
เพียง ที่เหมาะสมกาละนั้นๆ ในองค์ประกอบ
ที่จา� เป็นเท่านั้นไว้ เพือ่ ใช้ทา� งานให้แก่สว่ นรวม
แก่สว่ นกลางอย่างเหมาะสมเหมาะควร
เท่าที่จะเป็นประโยชน์สงู -ประหยัดสุด
โดยใช้“ครน.(คูณร่วมน้อย)”และ“หรม.(หารร่ ว ม
มาก)” ตาม“สัมมาสมาธิ”และ“สัมมาปัญญา”
ของแต่ ล ะคนที ่มี “ สั ม ประสิ ท ธิ ์” ของตน
แต่ละคน
“สัมประสิทธิ์”(coefficient)คือ ความจริง
ของแต่ละคนที่มี“แกนสมาธิ”(จิตที่ตั้งมั่นอย่าง
คงตัวคงที่แล้วเป็นหลักยืน) กับ“ประสิทธิภาพ”ของ
แต่ละคน เมือ่ ท�างานในปัจจุบันใด ก็จะเกิด
เป็น“ตัวแปร”ที่เพิ่มพูนความก้าวหน้าพัฒนา
“ประสิทธิภาพ”ของ“โลกุตรบุคคล”มี
ได้ด้วยประการอย่างนี้
ฉะนี้แล คือ ภาวะทีเ่ ปลีย่ นไปเป็น ๑๘๐
องศา เป็นคนละเรื่องกันเลยกับ“โลกียะ”เดิม

ที่เป็น“อัญญะ” คือเป็น“อื่น”(อัญญะ)ไป
จากอย่างเดิม คือจากโลกียะชนิด“ทวนกระแส”
ทัง้ ปริมาณ(quantity)ทัง้ คุณภาพ(quanlity)
ผูม้ “ี อัญญะ”จะมีท้งั ๒ สภาพสามารถใช้พฒ
ั นา
และด้วย“สัญญา”ก� า หนดหมายรูส้ มั ผัส
ของจริงได้อยู่ โทนโท่ หลัดๆ ปัจจุบันนี้ ไม่ลบั
ไม่ลึก ไม่หลง ไม่ลวง แต่อย่างใด
และทัง้ “ปัญญา”ที่ ฉลาดจริงฉลาดกว่า
นั้นเอง สร้าง“โลกุตรภูมิ” ไปตามล�าดับ
โดย“การก�าจัดอัตตาของตน”ไปตาม
ล�าดับอีกด้วย
“จิต”เรา จึง“ว่าง”จาก“อัตตา”อย่างเป็น
ปัจจัตลักษณะให้เรารูจ้ กั รูแ้ จ้งรูจ้ ริงในตนแท้
เป็นการเกิดขึ้นของความเป็น“อนัตตา”จริงไง!
ไปเป็นล�าดับๆอย่างอัศจรรย์
จาก“โอฬาริกอัตตา”ลดลงๆๆๆ แล้ว
ก็“มโนมยอัตตา” และที่สุดก็“อรูปอัตตา”
ในจิตใจของเราก็จะ“ว่าง”จาก“อัตตา”ไป
ตามล�าดับ ชนิดทีเ่ ป็นจริง
ไม่ ใช่แค่หลงเพ้อกันอยูแ่ ต่กบั “ตรรกะ”
ทีเ่ ป็นจิ นตนาการแค่ปั้น“ภพ” ปัน้ “ชาติ”ว่า
“ว่าง”อย่างนัน้ อย่างนี้ ซึ่งยังเป็นแค่“อรูปของ
ความว่างที่ปั้นสร้างจากอุปาทาน”(คือยังเป็น
ภาวะลมๆแล้ ง ๆที ่ต นเองหลงอยู ่ ค นเดี ย ว) โดยใช้
“สัญญา”ก�าหนดรูเ้ ท่านั้น มันก็ยงั เป็นภพ
อยู่ในจิตของตน ที่“ถูกรู้”
มันยังไม่ ใช่“ตัวผู้รู้ว่างจากกิเลส”อย่าง

สัมผัสภาวะที่เป็น“จิตจริงของตนที่ทา� ส�าเร็จ”
นัน่ ก็แค่ตนปั้น“อรูปภพ”ด้วย“มโนมย
อัตตา”ของตนเอง แล้วก็ได้“ภพที่ปน้ั เอง”ขึ้น
มาหลงยึดกันว่า“ว่าง”อย่างนี้ “ว่าง”อย่างนั้น
ตามตรรกะ คือ แค่ตามภาพของเหตุของผล
เท่านั้น ที่มแี ต่“อรูป”เป็นคุง้ เป็นแคว สารพัด
เพราะท่านผู้นีย้ ังแยก“ชาติ ๕”ไม่ออก
โดยเฉพาะท�า“ชาติ”ขั้นโลกุตระคือ “นิพพัตติ
-อภินพิ พัตติ” ยังไม่เป็น ยังไม่ม“ี ภูมโิ ลกุตระ”
จึงเป็นแค่“ความว่าง”ทีเ่ พ้อพกอยู่ ใ น
จินตนาการ เวิ้งๆ ว้างๆ ซึ่งก็คอื “ภพ”ที่ตนเอง
สร้าง“ภพว่าง”นี้ท่เี ป็น“อรูปอัตตา”ของตนอยู่
นั่นเอง ด้วยการกระท�าของตนจนส�าเร็จเรียก
ว่า“มโนมยอัตตา”(อัตตาที่ส�าเร็จด้วยจิตตนเองท�า
ขึ้นเอง) ซึ่งจะเกิดเป็น“โอฬาริกอััตตา”ก็ได้
เป็น“รูปอัตตา-อรูปอัตตา”ก็ได้
เพราะตนยังไม่รู้ “อัตตา ๓”ที่ถ่องแท้
อันหมายถึง “ธาตุรู้”ที่เป็น“เวทนา”(ความรู้สึก)
ของตน ซึ่งมี“อกุศลจิต”หรือ“กิเลส”เป็น“ตัว
เหตุ”ให้เกิดเวทนา แล้วตนก็ก�าจัด“อกุศล
จิต”ตัวนี้ ให้ได้ ไปตามล�าดับ ตั้งแต่เรียนรู้
“กิเลสตัวหยาบ”ที่รู้ง่าย แล้วก�าจัดจนส�าเร็จ
จริง ก�าจัดให้มันตายได้แท้ แล้วจึงจะไป
ก�าจัดตัวที่ละเอียดขึ้นๆได้เป็นขั้นเป็นตอน
เขายังไม่ มคี วามเป็น“ล�าดับ”แท้จริง ที่
ถู ก ขั ้น ถู ก ตอนอย่างเรี ย บราบวิเศษแท้ มัน
วกไปวกมา ลัดไปลัดมา ยังสับสน มันจึงยัง
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ไม่ เป็น ล�าดับที่เรียบร้อยราบรื่นจริง
พระพุทธเจ้าตรัส ความมหัศจรรย์ของ
มหาสมุทรกับธรรมะของพระองค์ ว่า มีความ
มหัศจรรย์เหมือนกัน ในข้อต้นเลย ว่า ธรรมะ
กับมหาสมุทรย่อมมีความลาด ลุม่ ลึกลงไป
ตามล�าดับ ย่อมศึกษาไปตามล�าดับ กระท�าไป
ตามล�าดับ ปฏิบตั ไิ ปตามล�าดับ ไม่ ใช่จะบรรลุ
อรหันต์ได้แบบลัดตัดตอน หรือแบบไม่เรียง
ล�าดับ ท�าไปเลอะๆเทอะๆ หรือแบบหลับตา
ด�าน�า้ มัวๆ มืดๆ งมๆ คล�าๆเอายังไงก็ได้
(พระไตรปิฎก เล่ม ๒๓ ข้อ ๑๐๙)

ที่มันไม่สอดคล้องตรงตามพระวจนะ
เพราะมันยังไม่ ใช่“ปรมัตถสัจจะ”ที่เป็น“ภาวะ
ว่างจากกิเลส” ซึ่งผู้ปฏิบัติบรรลุแต่ละภาวะ
แต่ละขั้น เป็นล�าดับๆไป คือว่างจากภาวะ
กิเลสหยาบก่อน ได้แล้วจึงจะปฏิบัติให้ว่าง
จากกิเลสขั้นต่อไป จนเป็นขั้นกลาง กระทั่ง
ละเอียดขั้นปลายสุด แต่ประการใดเลย
นั่นมันยังไม่ใช่“การหมดสิ้นกามกิเลส”
ใน“กามภพ” เหลือกิเลสใน“รูปจิต-อรูปจิต”
ต่อจากนั้นจึงจะปฏิบัติก�าจัดกิเลสขั้น“รูป
จิต”ให้หมดสิ้นไป เป็นล�าดับๆ หมด“รูป
จิต”แล้วจึงจะได้ก�าจัด“อรูปจิต” ซึ่งมีล�าดับ
อยางเป็นจริง มิใช่ ไม่รู้ชัดในล�าดับ
นั่น..มัน เป็นแค่“ภพ”ที่ผู้ หลงผิดปัน้ ขึ้น
ท�า“ความเกิด”(ชาติ ) ขึ้นใส่จิตตนเองต่างหาก
เพราะผูป้ ฏิบตั คิ นนั้น ไม่สามารถรูจ้ กั
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รูแ้ จ้งรูจ้ ริงใน“อาการ-ลิงคะ-นิมติ -อุเทศ”ของ
“กาย” กล่าวคือ “รู้”ในภาวะที่เป็น“รูป”และ
“รู”้ ในภาวะที่เป็น“นาม”ของความเป็น“กาย”
ซึง่ เป็นการศึกษาจาก“ธรรมะ ๒”เสมอ
“กาย”จะเป็น“ภาวะ ๒ หรือ“ธรรมะ ๒”
เสมอ ที่ผปู้ ฏิบตั ติ อ้ งใช้“กาย”เป็นฐานปฏิบตั ิ
แล้ ว ก็ ปฏิบัติให้เกิด“ธรรมะ ๑”(เอกัคคตธรรม)
ให้ได้ ด้วยการ“วิจยั ธรรม”อย่างส�าคัญ (ธัมมวิจยั
สัมโพชฌงค์) จึงจะสามารถเลือกเฟ้น“อาการ”ที่
เป็น“ตัณหา”เหตุแห่งทุกข์ได้ถูกภาวะที่ตรง
แท้ในตน เรียกว่า ต้อง“พ้นความรูค้ วามเห็น
ที่ว่าตัวตนของตน”(คือ พ้น“สักกายทิฏฐิ” พ้นแค่
้
ความรู ้ ) เป็นผู้ปฏิบัติจนมี“ญาณหยั่งรู้ถงึ ขัน
สัมผัสอาการภาวะตัวตนคือสักกายะ”กันแท้ๆ
ตามพระวจนะของพระศาสดาเจ้าแห่ง
พุทธ ในพระไตรปิฎก เล่ม ๑๐ ข้อ ๖๐
“ฐาน”ที่ตอ้ ง“กระท�า”หรือที่ตอ้ ง“ปฏิบตั ”ิ
นัน้ ได้แก่ “เวทนา”นั่นเอง ตามค�าตรัสในพระ
ไตรปิฎก เล่ม ๑๐ ข้อ ๖๐ โดยเฉพาะด้วย และ
ในเล่ม ๙ ข้อ ๕๙-๙๐ ด้วย ที่พระองค์เน้นไว้ชดั
ผู้“มิจฉาทิฏฐิ”นัน้ คือ “ผู้ปั้น‘ภาพแห่ง
ความว่าง’เอาเองด้วยอวิชชาของตน”แท้ๆ
แล้วคนผูน้ ้กี “็ หลงผิด”ว่า ตนเอง“บรรลุความ
ว่าง” หลงว่าตนเองปฏิบัติได้ “มรรคผล”
“ความว่าง”คือ สุญญตา ซึ่งเป็นความ
ตรัสรูพ้ ระพุทธเจ้า จึงไม่ ใช่ “ตรรกะ”ที่เป็นแค่
การขบคิดกันไป หรือตามจินตนาการอย่าง

นั้นอย่างนี้ ที่คาดที่ปั้นความเวิ้งๆว้างๆ ว่า
“ว่าง” ซึ่งเป็นตรรกะ เป็นลมๆแล้งๆ เป็นการ
ขบคิด เป็นการปั้นตัวปั้นตนขึ้น ด้วยการ
ค�านึงคะเนไปต่างๆเท่านั้น
แต่ “ความว่าง”นี้ คอื “ความว่างจากกิเลส”
ตัวนั้นๆ ซึ่งเป็น“ตัวเหตุ” ชนิดที่ มี “ตัวตน”
(สักกาย..ที่เป็นโอฬาริกอัตตา-มโนมยอัตตา-อรูปอัตตา)

เป็น“ตัวเหตุ” เป็น“ตัวปัจจัย” ซึ่งผู้ปฏิบัตจิ ะ
รู้จกั รู้แจ้งรู้จริงอย่างมี “ของจริง”กันทีเดียว
ซึ่งจะต่างกันมากในความเป็นจริงของ
ผูป้ ฏิบัตทิ ่สี มั มาทิฏฐิ จะมี“สภาวธรรม”สัมผัส
ได้จริง แต่ผู้ใช้ตรรกะคาดคะเนไปต่างๆจะ
เวิ้งๆว้างๆ ผกผันไป ตามแต่ละคนจะปัน้ เอา
พระพุทธเจ้าตรัสเรื่อง“สุญญตา”นี้ ไว้
ในพระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ ข้อ ๓๓๓-๓๔๒ หา
อ่านได้จาก“จูฬสุญญตสูตร”กับ“มหาสุญญต
สูตร” เล่มเดียวกัน ข้อ ๓๔๓-๓๕๖ ต่อไป
ถ้าเข้าใจได้เท่าที่อธิบายมานี้ ก็สามารถ
จะศึกษาปฏิบตั ธิ รรมจากทุก“กรรม”ที่เราท�า
มีมรรคผล ไม่วา่ ในขณะท�างาน“อาชีพอยู่” ก็ดี
ก็ปฏิบัติ ให้เกิด “สัมมาอาชีวะ” ได้
ในขณะมี“การกระท�าทั้งหลายทั้งหมด”
ก็ดี ก็ปฏิบัติ ให้เกิด “สัมมากัมมันตะ” ได้
ในขณะมี“การพูดจาอยู่”ก็ดี ก็ปฏิบัติ ให้
เกิด “สัมมาวาจา” ได้
ในขณะมี“ความนึกคิด ”ก็ปฏิบัติ ให้เกิด
“สัมมาสังกัปปะ” ได้

ตามที่ผู้นนั้ มี“สัมมาทิฏฐิ”
ก็จะเข้าใจได้ และปฏิบัติก�าจัด“มิจฉา
อาชีวะ ๕”ได้ ก�าจัด“มิจฉากัมมันตะ ๓”ได้
ก�าจัด“มิจฉาวาจา ๔”ได้
ก�าจัด“มิจฉากัมสังกัปปะ ๓”ได้
ภาวะของกิเ ลส“มิจ ฉา”ทั้งหลายถูก
ก�าจัดไปได้ ก็เป็น“ผลธรรม”ที่แท้ ที่สดุ สิ้นไป
ได้ตามล�าดับที่ ได้ปฏิบตั เิ ป็น“สัมมาอาริยผล”
โดยมี“โคตรภูญาณ”ก�าจัดกิเลสจนสิ้น
ด้วย“มัคคญาณ”และส�าเร็จมี“ผลญาณ”
รูจ้ กั รูแ้ จ้งรูจ้ ริงด้วย“ปัจจเวกขณญาณ”
บริบรู ณ์ และสัมบูรณ์เป็นที่สดุ
การสังเคราะห์กนั เพื่อเกิด“ปัญญา”ตาม
กระบวนทัศน์ (paradigm) อัน มี “ มรรค ๘ กับ
โพชฌงค์ ๗”นั้น วิจัยได้ตามพรรณนามานี้
ผู้มี“สัมมาทิฏฐิ”เป็นประธาน เมื่อเกิด
การปฏิบัติโดยมี“สัมผัส ๖” เช่น ตากระทบ
รูป เกิด“เวทนา ๒”เป็น“ทุกขเวทนา”ก็ตาม
เป็น“สุขเวทนา”ก็ตาม
เมื ่อ เรามี “ สติ สั ม สั ม ปชั ญ ญะ” แล้ ว
พยายาม“วิจัยธรรม”(ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค์) ก็
คือ วิจยั “เวทนาในเวทนา”นั่นเอง หรือวิ จยั
ทัง้ “กาย-เวทนา-จิต-ธรรม”ให้ลึกให้ละเอียด
ในลึกเข้าไปเรื่อยๆ กระทั่งสามารถสังเคราะห์
เอาเฉพาะ“ตัวเหตุ”(สมุทยั อาริยสัจ) คือ “อกุศล
จิต”หรือ“ตัวบาป” ให้แม่นคมถูกตัวให้ได้
ได้แล้ว ก็ท�าการ“ประหาร”ด้วย“การ
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ปหาน ๕” กระทั่งส�าเร็จ อกุศลจิตนั้น“ดับ
สนิท”(นิโรธ)บริบูรณ์ สัมบูรณ์
ตัว“สัมมาทิฏฐิ”ที่เป็น“ตัวประธาน”มา
แต่แรก ก็จะเจริญก้าวหน้าขึ้นไปตามล�าดับ
ที“่ ก�าหนดรู้”(อภิสญั ญา)ได้วา่ การปฏิสงั เคราะห์
ของอาชีพ (อาชีวะ)ก็ดี การกระท�าต่างๆ (กัมมันตะ)
ก็ ดี การพูด (วาจา)ก็ดี การนึกคิด(สังกัปปะ)ก็ดี
เราสามารถก�าจัดกิเลสตั วนัน้ ได้จริง เราก็
หยั่งรู้“กระบวนการ”(process)ของมันได้ชดั เจน
อย่างรู้จักรู้แจ้งรู้จริง( สั จ ฉิ ก รณะ)เป็ น“สัมมา
ทิฏฐิ” ที่มีผลก้าวหน้าขึ้นตามการปฏิบัติไป
เสมอๆ (สัมมาปฏิบัติ )
“สัมมาทิฏฐิ”ก็จะพัฒนาขึ้นไปทุกพฤติ
กรรมของการปฏิบัต“ิ สัมมาอาริยมรรค”ทั้ง ๘
ตามพระพุทธเจ้าตรัสว่า ให้ “ ปฏิบัติมรรค ๗
องค์” ปฏิสมั พัทธไปพร้อมกับ“โพชฌงค์”ทั้ง ๗
เช่น เราสามารถ“ท�าใจในใจ”(มนสิกโรติ)
ได้สา� เร็จด้วยการมี “ สติ สั ม ปชั ญ ญะ”เสมอ
ส�ารวมอินทรีย์ ๖ ได้เสมอ “สัมมาทิฏฐิ”ของ
เราก็จะพัฒนาขึ้นไปเสมอๆ เป็น“โยนิโส
มนสิการ” ที่มี“สัมมาทิฏฐิเป็นประธาน”แท้
เมื่อ“สัมมาทิฏฐิ”ในกระบวนการใดที่
ก้าวหน้าขึ้นๆ ก็สง่ั สมเจริญเป็น “ปัญญา”ไป
ตามล�าดับเรียกว่า“ปัญญินทรีย”์ สูงขึ้นๆ จน
กระทั่งเต็มครบ“ปัญญินทรีย”์ สุดท้าย สูงสุด
จบ“ปัญญาผล” มักเรียกว่า“ปัญญาพละ”กัน
( ภวั น ติ ) “ปัญญา”จึงแตกต่างจาก“ความรู”้ ที่
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เกิดจาก“ตรรกะ”อย่างมีเหตุมปี จั จัยสัมผัสได้
ไม่ เวิ้งๆว้างๆ คือ มีแต่“การเก็งหา”ความจริง
หรืออีกกรณี มแี ค่“สัญญา” ซึ่ง“สัญญา”
นี้ ก็มีนัยส�าคัญ ที่ควรแยกแยะไว้
กล่าวคือ ผูใ้ ช้“สัญญา”อย่างสัมมาทิฏฐิ สัมมาปฏิบตั ิ ก็จะก�าหนดหมายสภาวะจริงเอา
ได้ตามทีม่ ี ให้ “สัมผัสรูป-นาม” สัมผัส“อาการลิงคะ-นิมติ -อุเทส”ต่างๆได้สภาวธรรมจริง
ส่วนผูป้ ฏิบตั ทิ ส่ี ะกดจิต“หลับตา”ปฏิบตั ิ
นัน้ จะมี แ ต่ ก ารเรี ย นรู ้ ไ ด้ จ าก“สัญญา”ที ่
ก�าหนดรู้กันอยู่เฉพาะ“ภายในของภายใน”
เท่านั้น จึงบรรลุผลแค่“มิจฉาทิฏฐิ ๖๒”ตามที่
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน“พรหมชาลสูตร”(พตปฎ.
เล่ม ๙ ข้อ ๑-๙๐)

ถ้าปฏิบัติ“องค์ ๖”เป็นสัมมาทิฏฐิ จึง
จะเกิด“ปัญญา” แล้วก็จะเจริญสะสมพัฒนา
ขึ้นเป็น“ปัญญินทรีย์-ปัญญาพละ”ตามที่
พระพุทธเจ้าตรัสมียนื ยัน ใน“มหาจัตตารีสก
สูตร” พระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๘
ผู้สนใจหาอ่านค้นคว้าศึกษาได้
“สัมมาทิฏฐิ” ทีก่ ้าวหน้าขึ้นก็จะกลาย
เป็น“พลังแห่งความรอบรู้ที่มีผลได้” จาก
“ปัญญา” พัฒนาขึ้นเป็น“ปัญญินทรีย ์ ”
“ปัญญา”ที่มกั เรียกกันว่า “ปัญญาพละ”
คือ “ปัญญาผล”ขั้นเจริญสูงสุด ถึงที่จบสุด
เห็นไหมว่า ความฉลาดของพุทธที่เป็น
“ปัญญา”นัน้่ แตกต่างจากความฉลาดที่เป็น

“เฉกา”หรือ“เฉโก” อย่างมีนัยส�าคัญไฉน?
“ธรรมรส” ที่เป็น“วิมุตติรส”จึงเป็น“รส
วิเศษ” ที่ผมู้ มี รรคผลจริง ย่อมรูไ้ ด้ดว้ ยตน จะ
ไม่หลง ไม่ โง่ ไม่งมงาย ไม่ติดยึดด�าฤษณา
ส่วนคนที่หลง“รสโลกีย์” ก็จะงมงาย
หนักถึงขั้นด�าฤษณา ใครพูดยังไง ก็งง ก็
มืดมัวโมหันต์ ไม่รู้เรื่อง ไม่รู้ภาษีภาษา(ไม่รู้
ประสีประสา) และแถมเขาจะหาว่าที่อาตมา
พูดนี้ เป็นความเพ้อพก บ้าๆบอๆเอาด้วย
คนผู้“มิจฉาทิฏฐิ”แท้ เมื่อท�า“หลับตา
สะกดจิต”แล้วเขาก็หลงเสพ“รสทิพย์ท่เี ป็นรส
สุขเก๊”นัน้ หัวปักหัวป�าด�าฤษณา โง่ ดงิ่ (อวิชชา)
จมงมเง่าอยู่ใน“สวรรค์เก๊” นัน้ ไม่ ผดุ ไม่เกิดเลย
ก็เพราะ“เสพติดรสเก๊ของโลกียภูมิ”นี้
หนักยิ่งกว่า“คนเสพติดที่ติดเสพ”หนักสุดใด
จึงสะกดจิตตนเองติดหนับ แถมสะกด
จิตคนอื่นเขาไปทั่ว ครอบง�าคนทั้งหลายให้
หลงมืดบอดด�าฤษณาตามตนเองให้หนักจัด
หนักหน้าขึ้นอย่างไม่หยุดหย่อน ดังที่เห็นกัน
เขาไม่รู้เลย เขาไม่สามารถรู้จักรู้แจ้ง
รู้จริงใน“เวทนา ๒” (ทฺวเยนะ เวทนายะ)หรอกว่า
อย่างไรคือ เวทนา“รสแท้” อย่างไรคือ
เวทนา“รสเก๊” ซึ่งเป็น“เวทนา ๒”อันเป็น“ธรรม
๒”(เทฺว ธัมมา) ที่เราจะต้องศึกษา“เวทนาใน
เวทนา” และท�าให้เป็น“เวทนาเดียว”(เอกัคค
ุ “รสเดียว”
ตารมณ์ หรือเอกคตาจิต) ส�าเร็จเป็นที่สด

จึงชื่อว่า “จิตเป็นหนึง่ ”ซึ่งไม่ ใช่ความ
มีหรืออารมณ์เป็นหนึ่ง”(เอกัคคตา)อย่างที่ลทั ธิ
หลับตาสะกดจิตท�ากันนั้นแน่นอนเด็ดขาด
“จิตหรืออารมณ์เป็นหนึ่ง”นี้คอื “รสแท้”
“รสแท้”คือ รสเดียวกันทุกคน-ตรงกัน
“รสสวรรค์หรือรสนรก” คือ“รสเก๊”ทีแ่ ต่
ละคน“อุปาทาน”เอง แล้ว“มีจริงเอง”ของแต่
ละคนปั้นขึ้นเอง จนเป็น”อาการ ๓๓”(ดาวดึงส์ )
ที่แต่ละคนตนเองปั้นขึ้น มาหลงเอง ลมๆ
แล้งๆ ของใครของมัน ซึ่งไม่ ใช่ “รสแท้ ”
“ดาวดึงส์”นัน้ เป็น“ภพเก๊”หรือ“ชาติ
เก๊” ไม่ ใช่“ภพ-ชาติ”ที่เกิดจาก“อาการ”อัน
เป็นอาการจริงแท้ ของมนุษย์คือ อาการ๓๒
มันเป็น“อาการ”เกินกว่า“อาการ ๓๒”
(ทวัตติงสาการ) ของมนุษย์มนาจริงๆ
มันเป็น“รส”ของ“อุปาทาน” พระพุทธเจ้า
ทรงเรียกว่า “สุขัลลิกะ” ที่แปลว่า “สุขเท็จ”
(สุข + อลิกะ) ซึ่ง“อลิกะ”ก็คอ
ื เท็จ แปลว่า“เท็จ”
“สุขเก๊” (สุขัลลิกะ)เกิดเป็น“อาการ ๓๓”ที่
มีปุถุชนทุกคน เป็นอย่างดียวกันทุกคนเลย
คน“ผู้อวิชชา”(คนทีไ่ ม่มีความรู้ในอาริยสัจ)
ทั้งหลาย จะมี“รสที่ ๓๓ (ดาวดึงส์ มาจากบาลีวา่
ตาวติงส)”มาหลงเสพ อยู่ ไม่ ยอมหยุด เพราะ
“โมหะ”(หลงผิดไปหลงใหลมัน แท้ๆ )
“รส ๓๒”คือ รสแห่ง“อาการจริง”สามัญ
อ่านต่อฉบับหน้า
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

•
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บทความพิเศษ
• พิมลวัฑฒ์ ชูโต

• ต่อจากฉบับที่ ๓๒๓

สหรัฐฯ สนับสนุนเผด็จกำรที่นิยมอเมริกันในทุกประเทศตลอดมำ
แต่รัฐบำลประชำธิปไตยที่ต้องกำรปฏิรูปเศรษฐกิจ ที่ดิน กำรศึกษำ
และสวัสดิกำรเพื่อประชำชนกลับถูกล้มล้ำงโดยซีไอเอ
ด้วยข้อกล่ำวหำว่ำเป็น “คอมมิวนิสต์”
กรณีที่รู้กันดีคือ กรณีที่ประธำนำธิบดีริชำร์ด นิกสัน
อนุมัติให้ซีไอเอใช้เงิน ๑๒ ล้ำนดอลลำร์ ให้คณะทหำรชิลีล้มล้ำงรัฐบำล
ของนำยซัลวำดอร์ อเลนเด้ ในปี ๑๙๗๓

ท�าไมต้องรู้ทัน?

ตอน

สินค้าส่งออกที่อันตรายที่สุดของสหรัฐฯ
(America’s Deadliest Export)

เมื่อปี ๑๙๘๐ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ประธานาธิบดีโรนัลด์
เรแกน ได้ตั้งองค์กร “National Endowment for
Democracy-NED” ขึ ้น โดยได้ รั บ เงิ น สนั บ สนุ น
จากนายทุ น อเมริ กั น ผู้ อ ยู ่ เ บื ้อ งหลั ง “ทุ น นิ ย ม
คาวบอย” หรือระบบ “ผ้ชู นะได้หมด” เป็นเงิน
ถึ ง ๙๐๐ ล้ า นดอลลาร์ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ “ยั ด เยี ย ด”
ระบอบประชาธิปไตยให้ประเทศต่าง ๆ พร้อม ๆ
กับ การผลั ก ดั น ลั ท ธิ ต ลาดเสรี ห รื อ อนุ รั ก ษนิ ย ม
ใหม่ โดยประกาศว่าระบบประชาธิปไตยจะช่วย
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งเรื่องนี้ ดร.ฮา-จูน ชัง
นักเศรษฐศาสตร์ช้นั น�าของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
กล่าวว่า :
52
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“ทั้งสองระบบมีความขัดแย้งกันในขัน้ พื้นฐาน ทุนนิยมเสรีเป็นระบบที่ใช้ “หนึ่งดอลลาร์
หนึง่ เสียง” ในขณะทีร่ ะบอบประชาธิปไตยใช้
“หนึง่ คนหรือหนึง่ ประเทศ หนึง่ เสียง” (อ่านเรื่อง
“ประชาธิปไตย” ประกอบ)
ฮัมฟรี ฮอกส์ลีย์ เป็นนักข่าวต่างประเทศของ
“บีบีซี” (British Broadcasting CorporationBBC) เขาเคยประจ�าอยู่ในศรีลังกา ฟิลิปปินส์
จี น และตะวัน ออกกลาง นอกจากเป็ น นั ก ข่ า ว
แล้วเขายังเป็นนักเขียนและนักวิจารณ์เหตุการณ์
ต่ า งๆ ของโลกประจ� า สถานี ว ิท ยุ แ ละโทรทั ศ น์
ของบีบีซีด้วย ประสบการณ์จากการได้เห็นการ

“สหรัฐฯ ประกาศตนว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ทั้ง ๆ ทีค่ วามจริงสหรัฐปกครอง
โดยคนกลุ่มเล็ก ๆ (Oligarchs) จ�านวนผู้ไปลงคะแนนเสียงก็ต�า่ กว่าประเทศประชาธิปไตยอื่น ๆ
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการหล่อหลอมนโยบายของประเทศก็เป็นสูญ การควบคุม
ระบบต่าง ๆ ของประเทศตกอยู่ในมือบริษัทข้ามชาติและมหาเศรษฐี”
เจอรี่ แมนเดอร์
อดีตผู้บริหารงานโฆษณาชั้นน�า
จบปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ
จากโคลัมเบีย,สหรัฐฯ
อ้างอิง : Jerry Mander, “ The CapitlismPapers : Fatal Flaws of an Obsolete System,๒๐๑๐”
หมายเหตุ : การปกครองโดยคนรวยกลุ่มเล็กๆ เรียกว่า Plutocracy หรือการปกครองด้วยอ�านาจเงิน

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยในประเทศต่าง ๆ
ท�าให้เขาเขีียนหนังสือชื่อ “Democracy Kills :
What ’s So Good About Having the Votes,
๒๐๐๙” เขาสรุ ป ไว้ ใ นหนั ง สื อ เล่ ม นี ้ว ่ า ระบอบ
ประชาธิปไตยไม่ได้ทา� งานได้ผลดีในทุกประเทศ ใน
หลายประเทศระบบนี้ก่อให้เกิดการแย่งชิงอ�านาจ
การทุจริตคอร์รัปชั่น การแตกแยกและความไม่
มัน่ คง รวมทัง้ การถูกแทรกแซงและหาประโยชน์
โดยมหาอ�า นาจ จนการพั ฒ นาตกอยู ่ ใ นภาวะ
ระส�่าระสายและลุ่ม ๆ ดอน ๆ อยู่เป็นเวลานาน
ข้อส�าคัญคือระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ชว่ ยในการ
พัฒนาเศรษฐกิจดังที่อวดอ้าง แต่กลับอาจก่อให้
เกิดความไม่ม่นั คงซึ่งส่งผลร้ายต่อเศรษฐกิจด้วยซ�้า
อินเดียเป็นประเทศทีต่ ะวันตกยกย่องว่าเป็น
ประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลก อินเดีย
ใช้ ร ะบอบนี ้ตั ้ง แต่ ไ ด้ รั บ เอกราชจากอัง กฤษใน
ปี ๑๙๔๗ (พ.ศ. ๒๔๙๐) แต่ระบอบนี้ไม่ได้ช่วย
ในการพัฒนาเศรษฐกิจแต่อย่างใด ชาวอินเดีย
ร้อยละ ๘๐ ยังยากจน ชาวนาอินเดียฆ่าตัวตาย
ปีละหมื่น ๆ คน อินเดียมีความแตกต่างทางชนชั้น
สูงมาก ตลอดเวลาที่ผ่านมานักการเมืองอินเดีย
ยังโกงการเลือกตั้งด้วยการซือ้ เสียง แจกสิ่งของ
และจัดเลี้ยง อีกทั้งระบบราชการก็ไร้ประสิทธิภาพ

พอๆ กับประเทศไทย แต่ชาวอินเดียซึง่ ยากจน
ต่างก็หวงแหนสิทธิในการลงคะแนนเสียงอย่าง
เหนียวแน่น (เหลืออยู่อย่างเดียว?) ทั้ง ๆ ที่ระบอบ
ประชาธิปไตยที่พวกเขาศรัทธาไม่ได้ช่วยยกระดับ
การด�ารงชีพของพวกเขาตลอดกว่า ๗๐ ปีที่ผ่าน
มา ประชาธิปไตยของอินเดียท�างานในเชิงท�าลาย
แต่ก็ได้รับการชื่นชมจากตะวันตก เหตุผลที่เห็นได้
ชัดคือตะวันตกสามารถใช้ประโยชน์จากแรงงาน
ราคาถูกของอินเดีย และอินเดียยังเป็นตลาดใหญ่
ในภูมิภาคนี้ และในแง่ของภูมิรัฐศาสตร์ ตะวันตก
ต้องการใช้อินเดียเพื่อการถ่วงดุลประเทศจีน
เมื่อหันไปมองสิงคโปร์และมาเลเซีย ทั้งสอง
ประเทศมีประชาธิปไตยแบบอ�านาจนิยมมาตั้งแต่
ได้รับเอกราช สิ่งที่ทั้งสองประเทศท�าคือมุ่งพัฒนา
เศรษฐกิจบนพื้นฐานของวิสัยทัศน์อันกว้างไกล
ความรักชาติและประชาชน ความซื่อสัตย์สุจริต
และความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของนายลี กวน ยู
และมหาเธห์ โมฮัมหมัด ทั้งสองเน้นการศึกษา ความ
มีระเบียบวินยั การผนึกรวมของประชาชนและการ
จ�ากัดเสรีภาพส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
สิงคโปร์ ซึ่งพรรคการเมืองเดียวครองอ�านาจอย่าง
ยาวนาน ได้รบั การจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มกี าร
คอร์รัปชั่นน้อยที่สุด ๑ ใน ๑๐ ประเทศของโลก
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
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ตลอดมา กลุม่ อิสลามหัวรุนแรงไม่ได้รบั ความนิยม
ในทั้งสองประเทศ เพราะประชาชนอยู่ดีมีสุขตาม
สมควร บ้านเมืองเป็นระเบียบและสะอาดสะอ้าน
ความแตกต่างเห็นได้ชดั เมื่อข้ามแดนจากมาเลเซีย
เข้าสูภ่ าคใต้ของไทย ผูน้ า� ของทั้งสองประเทศกล่าว
เหมือนๆ กันว่าเราต้องการความคล้องจองทาง
เชือ้ ชาติ เรามีกฎระเบียบและทุกคนควรจ�า กัด
เสรี ภ าพของตนเอง การมี ธ รรมาภิ บ าลและ
ประสิทธิภาพของรัฐบาลท�าให้ประชาชนยอมรับ
การน�าตลอดมา ทั้งสองมุ่งสร้างความมั่นคงของ
ประเทศมากกว่าการน�าประชาธิปไตยแบบตะวัน
ตกมาใช้อย่างมืดบอดเหมือนประเทศไทย นายลี
กวน ยู เคยกล่าวว่า “ประชาธิปไตยไม่เหมาะ
กับ คนเอเชี ย ” ส่ ว นมหาเธห์ ซ งึ ่ เป็ น อดี ต ผู ้ น� า
ของมาเลเซียกล่าวถึงการผลักดันประชาธิปไตย
ของตะวันตกว่า “ประชาธิปไตยนั้นดี แต่คุณ
ไม่ ค วรถือ ปื น ไปเที ่ย วยิ ง คนเพื ่อ ให้ เ ขาใช้
ระบอบประชาธิปไตย พวกเขาท�าให้สถานการณ์
เลวร้ า ยลง” (ผู ้ เ ขี ย นเห็ น ว่ า สหรั ฐ ฯ ก� า ลั ง ใช้
ประชาธิป ไตยบ่ อ นท� า ลายตะวัน ออกกลาง
เอเชียกลางและประเทศไทยเพื่อการแทรกแซง
ครอบง�าและหาประโยชน์!!)
ในทศวรรษ ๑๙๖๐ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ประเทศ
ต่างๆ ในอัฟริกาต่างได้รับเอกราชและจ�านวนมาก
ใช้ระบอบประชาธิปไตยที่มอบให้โดย “คนขาว”
(Top-Down Democracy) ไม่ใช่ประชาธิปไตย
ที่เกิดจากจิตส�านึกและความต้องการของตนเอง
(Bottom-Up Democracy) ระหว่างการเป็น
อาณานิ ค ม นั ก ล่ า จากยุ โ รปต่ า งก็ ม ่ ุง ตั ก ตวง
ทรัพยากร เช่น เพชร พลอยและแร่ธาตุ โดยไม่ได้
พัฒนาการศึกษาตลอดจนสถาบันทางการเมือง
และเศรษฐกิจแต่อย่างใด นอกจากนั้น ยังปกครอง
โดยวิธีแบ่งแยกแล้วปกครอง เมื่อชาวพื้นเมือง
ขัดแย้งกันก็ขายอาวุธให้ชาวพื้นเมืองเข่นฆ่ากัน ที่
ส�าคัญคือชาวอัฟริกันประมาณ ๕๐ ล้านคนถูกส่ง
ไปเป็นทาสในทวีปอเมริกาและแคริบเบียน เมื่อ
ได้เอกราชประเทศเหล่านั้นตกเป็นเป้าหมายของ
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การปล่อยเงินกู้เพื่อการพัฒนาของธนาคารโลก
ซึ่งเป็นของตะวันตก เงื่อนไขของการให้ก็ูคือต้อง
เปิดประเทศรับการค้าเสรีทั้งๆ ที่ระดับการพัฒนา
ล้ า หลั ง เมื ่อ เกิ ด ความล้ ม เหลวทางเศรษฐกิ จ
ไอเอ็ ม เอฟก็ เ ข้ า ไปให้ กู ้ แ ละให้ ป รั บ โครงสร้ า ง
ทางเศรษฐกิ จ เพื ่อ ให้ เ ปิ ด เสรี ม ากขึ ้น และลดงบ
ประมาณด้านสังคม เช่น การศึกษาและการรักษา
พยาบาล ในเวลาเดียวกันประชาธิปไตยที่ไร้ความ
รู้ความเข้าใจและสถาบันการเมืองที่อ่อนแอก่อ
ให้เกิดความขัดแย้ง แย่งชิง เข่นฆ่า และสร้าง
จอมเผด็จการขึ้นมากมาย เงินกู้ยังคงหลั่งไหลไป
สู่ประเทศต่าง ๆ แม้จะเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าเงิน
กู้ดังกล่าวจ�านวนมากถูกส่งไปเข้าบัญชีของจอม
เผด็จการ (ที่ตะวันตกสนับสนุน) ในธนาคารหรือ
แหล่งหลบภาษีของตะวันตก ผลประโยชน์สอง
ประการที ่เ กิ ด ขึ ้น คื อ ตะวัน ตกสามารถตั ก ตวง
ทรัพยากรที่ตอ้ งการได้ในราคาถูกเหมือนเดิม แถม
ด้วยการขายอาวุธให้ชาวอัฟริกันไปเข่นฆ่ากันเอง
ในราคาแพงด้วย องค์การสหประชาชาติเปิดเผย
ว่าระหว่างปี ๒๕๑๓-๒๕๓๓ ชาวอัฟริกันที่มีรายได้
๑ ดอลลาร์ต่อวันเพิ่มจ�านวนขึ้นและชาวอัฟริกัน
หลายประเทศที่กู้เงินจากไอเอ็มเอฟมีอายุสั้นลง
เพราะงบประมาณส�าหรับการรักษาพยาบาลลดลง
การหาผลประโยชน์ฝ่ายเดียวของตะวันตกนี่เอง
ที่ท�าให้การปรากฏตัวของจีนในปัจจุบันได้รับการ
ตอบรับในทางบวก เพราะแม้จะรู้ว่าจีนก็ต้องการ
ทรั พ ยากรและพลั ง งาน แต่ จี น ก็ ม ่ ุง ลงทุ น ทาง
เศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน โดยไม่พยายาม
ยัดเยียดอุดมการณ์ทางการเมืองที่ไม่สอดคล้องกับ
“ภูมิสังคม” ให้แต่อย่างใด
ส�าหรับลาตินอเมริกาซึ่งเป็นภาคพื้นที่อุดม
สมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุและทรัพยากรอื่นๆ (สเปน
เคยขนแร่เงินและทองค�าหลายร้อยตันไปยุโรป)
อดีตประธานาธิบดี เจมส์ มอนโร (พ.ศ. ๒๓๖๐๒๓๖๘) ได้ประกาศให้ลาตินอเมริกาเป็น “สนาม
หลั ง บ้ า น” (backyard) ของสหรั ฐ ฯ มานาน
แล้ว เป้าหมายคือ การครอบครองที่ดิน ตักตวง

ทรัพยากรและการควบคุมเศรษฐกิจของธนาคาร
และบริ ษั ท ข้ า มชาติ อ เมริ กั น เช่ น บริ ษั ท น�้ า ด� า
เอที & ที ยูไ นเต็ ด ฟรุ ต ฯลฯ ฉะนั้ น การพั ฒ นา
ประชาธิปไตยและเศรษฐกิจของทุกประเทศจึงถูก
แทรกแซงและขัดขวางตลอดมา นายทุนโจรในท้องถิน่ และเผด็จการทหารทีน่ ิยม “ทุนนิยมคาวบอย”
ต่างได้รับการสนับสนุน แต่รัฐบาลประชาธิปไตย
ที่ต้องการปฏิรูปเศรษฐกิจ ที่ดิน การศึกษาและ
สวัสดิการเพื่อประชาชนกลับถูกล้มล้างโดยซีไอเอ
ด้วยข้อกล่าวหาว่าเป็น “คอมมิวนิสต์” กรณีที่รู้กัน
ดีคือ กรณีที่ประธานาธิบดีริชาร์ด นิกสัน อนุมัติให้
ซีไอเอใช้เงิน ๑๒ ล้านดอลลาร์ ให้คณะทหารชิลลี ม้
ล้างรัฐบาลของนายซัลวาดอร์ อเลนเด้ ในปี ๑๙๗๓
(พ.ศ. ๒๕๑๖) สงครามใต้ดนิ ในครัง้ นั้นท�าทัง้ ในด้าน
จิตวิทยา (หนังสือพิมพ์อเมริกันและยุโรปร่วมมือ
กันใส่ร้ายนายซัลวาดอร์ อเลนเด้ติดต่อกันหลาย
ร้อยครัง้ ก่อนปฏิวตั ิเพือ่ สร้างการยอมรับของชาว
อเมริกันและชาวโลก) ในเวลาเดียวกันซีไอเอด้วย
การร่วมทุนของบริษัทอเมริกันก็ติดสินบนนักการเมือง หนังสือพิมพ์ นักศึกษา และอันธพาล ให้
กล่าวหารัฐบาลพร้อม ๆ กับสหรัฐฯ และตะวันตก
ก็รว่ มกันตัดเงินกู้ ความช่วยเหลือและการค้า สรุป
ได้ว่าสหรัฐฯ สนับสนุนเผด็จการที่นิยมอเมริกันใน
ทุกประเทศตลอดมา ล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รัฐบาล
นายโอบามาก็ ส นั บ สนุ น คณะทหารฮอนดู รั ส ให้
ล้ ม ล้ า งรั ฐ บาลประชาธิ ป ไตยของนายเซลายา
และปัจจุบัน สหรัฐฯ และนายทุนในท้องถิ่นก�าลัง
บ่อนท�าลายรัฐบาลประชาธิปไตยของเวเนซูเอลา
ซึ่งท�างานเพื่อประชาชน นอกจากนั้นยังส่งองค์กร
เอกชนเข้าไปสร้างความแตกแยกทางความคิดใน
ยูเครนและเอเชียกลางด้วย
ในตะวันออกกลาง ประเทศอิสลามต่างใช้
ระบบเผด็จการในการปกครอง บางประเทศมี
สภาและการเลือกตั้งแต่สภาก็มหี น้าทีใ่ ห้คา� ปรึกษา
เท่านั้น แต่ทุกประเทศก็ได้รับการอุปถัมภ์และ
ปกป้องจากสหรัฐฯ โดยเฉพาะราชวงค์ซาอุฯ นั้น
มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นทางธุรกิจกับตระกูลบุช

ในขณะที่ประชาชนไม่พอใจกับอ�านาจเผด็จการ
และ ๑๖ ใน ๑๙ คนที่ก่อเหตุกรณี ๙/๑๑ ก็เป็นชาว
ซาอุฯ อย่างไรก็ตามเหตุการณ์เป็นไปในทางตรง
กันข้ามในเมืองดูไบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ United
Arab Emirates ประชาชนส่วนใหญ่ของดูไบและ
คนงานต่ า งชาติ ที ่ท� า งานในดู ไ บต่ า งมี ค วามสุ ข
ดี พวกเขาไม่สนใจในการออกเสียงเลือกตั้งตาม
ระบอบประชาธิปไตย ดูไบประสบความส�าเร็จ
อย่างสูงในด้านเศรษฐกิจทัง้ ๆ ที่ไม่ได้ใช้ระบอบประ
ชาธิปไตยดูไบมีตึกสูงที่สุดในโลก และมีเมืองท่า
ขนาดมหึมา ประชาชนมีรายได้ดี มีอสิ รภาพในการ
ด�ารงชีวิตตามสมควร สังคมมีความเป็นธรรม รวม
ทัง้ มีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ รัฐบาลขอ
งดูไบพัฒนาประเทศในแนวเดียวกับสิงคโปร์ และ
ชาวดูไบตอบค�าถามของฮัมฟรี ฮอกส์ลีในเรื่อง
การเลือกตั้งว่า “เราไม่ต้องการเสียเวลาออกไป
เลือกตั้ง เรามีผู้น�าที่ดีและฉลาดอยู่แล้ว”
ในเรื ่อ งความเป็ น ไปได้ ใ นการใช้ ร ะบอบ
ประชาธิปไตย ดร.พอล คอลิเออร์ ศาสตราจารย์
ทางเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด
กล่าวว่า “ประชาชนควรมีรายได้ต่อหัวอย่าง
น้อย ๒,๗๐๐ ดอลลาร์ต่อปี ถ้ารายได้ต�า่ กว่า
นี้ แนวโน้มที่จะเกิดความรุนแรงมีสูง” ในเวลา
เดียวกัน การส�ารวจความยั่งยืนของการใช้ระบอบ
ประชาธิปไตยในประเทศต่าง ๆ พบว่ายิ่งประชากร
มีรายได้สูงระบอบประชาธิปไตยยิ่งยั่งยืน โดย
ระดับรายได้ต่อหัว ๖,๐๐๐ ดอลลาร์ขึ้นไปต่อปี
เป็นระดับที่ระบอบนี้ยั่งยืนที่สุด การส�ารวจพบ
ด้วยว่าประชาธิปไตยอาจท�าลายความมั่นคงและ
เศรษฐกิจของประเทศหากประเทศนั้น ๆ ไม่พร้อม
ที่จะใช้ระบอบนี้ เช่น ประชาชนยากจน ไม่มีการ
ศึกษา ขาดจิตส�านึกสาธารณะ มีความแตกต่างใน
สังคมสูง และมีพลังทางศีลธรรมต�่าเตี้ย
รัฐบาลไต้หวันเริ่มใช้ระบอบประชาธิปไตยเมื่อ
จีดีพีต่อหัวของประชาชนสูงถึง ๕,๐๐๐ ดอลลาร์
ในปี ๑๙๘๕ (พ.ศ. ๒๕๒๘) และระบอบประชาธิปไตย
ในไต้หวันก็ยั่งยืนดี ปัจจุบัน ชาวไต้หวันมีจีดีพี
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
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ต่อหัว ๑๗,๐๕๐ ดอลลาร์ต่อปี สรุปได้ว่าประเทศ
ต่าง ๆ ควรจะน�าด้วยการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เมื่อประชาชนโดยเฉลี่ยมีรายได้ถงึ ระดับปานกลาง
แล้ว ประชาธิปไตยแบบ Bottom-up น่าจะเป็น
ไปได้และยั่งยืน ชาวไทยมีรายได้ต่อหัวระดับปานกลาง
แต่สิ่งที่ขาดหายไปคือพลังทางศีลธรรม ฉะนั้น ต้อง
หว่านพืช “ธรรม” ตามค�ากล่าวของท่านพุทธทาสภิกขุ
อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ เล่าไว้ในหนังสือที่
เขียนเล่มหนึ่งว่า วันหนึ่งมีคนที่รู้จักคนหนึ่งไปหา
และกล่าวว่า “อาจารย์ ผมจบปริญญาเอกจาก
เคมบริดจ์ ผมอายุ ๕๐ ปีและเพิ่งรู้ว่าวิชาและ
สถาบันทีผ่ มไปเรียนนัน้ สอนให้ผมพูดอย่างฝรัง่
เขียนอย่างฝรั่งและคิดอย่างฝรั่งเพื่อกลับมาปกครองไอ้งั่งในเมืองไทย” ฝรั่งเรียกคนผิวเหลืองที่
นิยมชมชื่นฝรั่งว่า “คุณกล้วย” เพราะมีเปลือกนอก
สีเหลืองแต่เนื้อในสีขาว ด้วยเหตุน้ี ล้นเกล้ารัชกาล
ที่ ๓ จึงทรงเตือนเจ้าพระยามหาศรีสรุ ยิ วงศ์ให้รเู้ ท่า
ทัน “กาขาว” อย่างไรก็ตาม “นักวิชาการกลวง”
กลุ่มหนึ่งของไทยในปัจจุบัน ต่างตกเป็นทาสทาง
ปัญญาหรือเป็น “คุณกล้วย” และชื่นชอบใน “สินค้า
ส่งออกที่อันตรายที่สุดของสหรัฐฯ” อย่างมืดบอด
โดยไม่สนใจใน “กาลเทศะ” รวมทั้งปัจจัยส�าคัญที่
จะท�าให้การใช้ระบอบประชาธิปไตยเป็นไปได้และ
ยั่งยืน!!

อ้างอิง

๑. Dr.Dambisa Moyo, “Dead Aid : Why Aid
is not Working and How There Is Another Way
for Africa” , Penquin Group, London, ๒๐๐๙,
ดร.แดมบิซาเป็นชาวอัฟริกัน เธอจบปริญญาเอกทาง
เศรษฐศาสตร์จากฮาร์วาร์ด และเคยท�างานกับ โกลด์
แมน แซคส์ และธนาคารโลก
๒. Donald Kaqan and associates, “The
Western Heritage, Volume I”, Macmillan
Publishing Company, New York, ๑๙๘๗
๓. Humphrey Hauxley, “Democracy Kills
: What’s So Good About Having the Vote?”
Macmillan, London, ๒๐๐๙
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ณวมพุ ท ธ

พระเจ้าจักรพรรดิที่แท้นั้น
ต้องเป็น“พระธรรมรำชำ”
ฉะนั้น“ธรรม”นั่นแหละ
เป็นพระราชาของพระเจ้าจักรพรรดิ.

j

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัส

สอบแก่ภิกษุทั้งหลายว่า
“ดูกอ่ นภิกษุท้งั หลาย พระเจ้าจักรพรรดิทรง
ประกอบด้วยองค์ ๕ ประการนี้ ย่อมทรงยังจักร
(อ�านาจ)ให้เป็นไปโดยธรรมทีเดียว จักรนั้นจะเป็น
จักรที่มนุษย์ผู้เป็นข้าศึกใดๆ ไม่อาจจะต้านทานได้
เลย องค์ ๕ ประการนี้คือ พระเจ้าจักรพรรดิใน
โลกนี้.....
๑.ทรงเป็นผู้รู้ประโยชน์(อัตถัญญู)
๒.ทรงเป็นผู้รู้ธรรม(ธัมมัญญู)
๓.ทรงเป็นผู้รู้ประมาณ(มัตตัญญู)
๔.ทรงเป็นผู้รู้กาล(กาลัญญู)
๕.ทรงเป็นผู้รู้บริษัท(ปริสัญญู)
-Fแม้เราตถาคตอรหันตสัมมา™สัมพุทธเจ้า ก็
ฉันนั้นเหมือนกัน ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ
นี้ ย่อมยังธรรมจักรชัน้ เยีย่ มให้เป็นไปโดยธรรมที
เดียว ธรรมจักรนั้นจะเป็นจักรที่ สมณะ พราหมณ์
เทวดา มาร พรหม หรือมนุษย์ใดๆในโลก ไม่อาจจะ
คัดค้านได้เลย ธรรม ๕ ประการนี้คือ พระตถาคต
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า.....
๑.ทรงเป็นผู้รู้ประโยชน์(อัตถัญญู)
๒.ทรงเป็นผู้รู้ธรรม(ธัมมัญญู)
๓.ทรงเป็นผู้รู้ประมาณ(มัตตัญญู)
๔.ทรงเป็นผู้รู้กาล(กาลัญญู)
๕.ทรงเป็นผู้รู้บริษัท(ปริสัญญู)
-F-

ธรรมเป็นใหญ่
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรง
ด�ารงอยู่ในธรรม เป็นพระธรรมราชา ย่อมไม่ทรง
ยังจักรให้เป็นไปในประเทศที่ไม่มีพระราชา”
เมื่อตรัสถึงตรงนี้ มีภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามขึ้น
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็ใครเล่าเป็นพระ
ราชาของพระเจ้าจักรพรรดิ ผู้ทรงด�ารงอยู่ใน
ธรรมอย่างนี้”
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบทันที
“ก็ธรรมสิ! เพราะพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรง
ด�ารงอยูใ่ นธรรม เป็นพระธรรมราชาในโลกนี้ ทรง
อาศัยธรรมนั่นแหละ ทรงสักการะธรรม ทรง
เคารพธรรม ทรงนอบน้อมธรรม ทรงมีธรรม
เป็นธง มีธรรมเป็นยอด มีธรรมเป็นใหญ่ ย่อม
ทรงอาศัยธรรมนัน้ จัดการ รักษา ป้องกัน คุม้ ครอง
แก่ชนภายใน กษัตริย์เหล่าอนุยนต์(กษัตริย์ชั้นผู้
น้อยที่ตามเสด็จพระเจ้าจักรพรรดิ) หมูท่ หาร สมณ
พราหมณ์ คฤหบดี ชาวนิคมชนบท เนื้อและนกทั้ง
หลาย ทรงยังจักรนั้นให้เป็นไปโดยธรรมเทียว จักร
นั้นย่อมเป็นจักรที่มนุษย์ผู้เป็นข้าศึกใดๆ ไม่อาจจะ
ต้านทานได้เลย”
-F-

แม้ เ ราตถาคตอรหั น ตสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ก็
ฉันนั้นเหมือนกัน เป็นผู้ด�ารงอยูใ่ นธรรม เป็นธรรม
ราชา โดยอาศัยธรรมนั่นแหละ สักการะธรรม
เคารพธรรม นอบน้อมธรรม มีธรรมเป็นธง มี
ธรรมเป็นยอด มีธรรมเป็นใหญ่ ย่อมอาศัยธรรม
นั้นจัดการ รักษา ป้องกัน คุ้มครองแก่พวกภิกษุ
ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา อย่างนี้ว่า
กายกรรมเช่นนี้ควรเสพ เช่นนี้ไม่ควรเสพ
วจีกรรมเช่นนี้ควรเสพ เช่นนี้ไม่ควรเสพ
มโนกรรมเช่นนี้ควรเสพ เช่นนี้ไม่ควรเสพ
อาชีพเช่นนี้ควรเสพ เช่นนี้ไม่ควรเสพ
บ้านนิคมเช่นนี้ควรเสพ เช่นนี้ไม่ควรเสพ
ตถาคตย่อมยังธรรมจักรชั้นเยี่ยม ให้เป็นไป
โดยธรรมเทียว ธรรมจักรนั้นเป็นจักรที่สมณะ
พราหมณ์ มาร พรหม หรือมนุษย์ใดๆในโลก ไม่
อาจจะคัดค้านได้เลย”
(พระไตรปิฎกเล่ม ๒๒ “จักรสูตร” ข้อ ๑๓๑
“ราชสูตร” ข้อ ๑๓๓)
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• เฉลิมศักดิ์ แหงมงาม

ร่างนั้นคลุมกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าด้วยผ้าสีขาว ๆ เหมือนผ้ามุ้ง
ย่างเท้าส่ายตัวงองุ้ม ยิ่งคนตะโกนเย้า ก็ยิ่งขยับเท้าซัดส่าย
แล้วยื่นมือขอเงินชาวบ้านตลอดวงล้อม
“ชาวบ้านแต่งกายเป็นเปรตขอส่วนบุญ...
ตัวแทนความไม่รู้จักพอ” ก�านันอธิบาย

จาตุมหาราช

บทที่ ๓ “เทพ-เทวา”
• ต่อจากฉบับ ๓๒๓
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เช้าวันรุง่ ขึน้ สามัญก้าวเข้าสูห่ อ้ งท�างาน ก่อน
เวลาราชการเล็กน้อย
ดูบรรยากาศบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ห่างจาก
ที่วา่ การอ�าเภอพอสมควร เขาเกือบจะมองไม่เห็น
หลังคาบ้าน หน้าอ�าเภอมีปั๊มน�้ามันเล็ก ๆ ตั้งอยู่
กับอาคารตลาดว่างโล่งไม่มแี ม่คา้ พ่อค้า เอาของไป
ตั้งขาย นอกนั้นเห็นแต่แมกไม้เขียวชอุม่ เป็นก�าแพง
อยู่รายล้อม บอกให้รู้ว่า ที่นี่คือบ้านป่า ชีวิตยัง
เนิบช้า เขาไม่นา่ จะรีบร้อนจนเกินไปกับการท�างาน
เหมือนอยู่ในเมืองใหญ่
ก้าวเท้าผ่านขึน้ ไปบนอ�าเภอช้า ๆ และกวาดตา
มองส�ารวจ
อาคารที่วา่ การเป็นอาคารขนาดสองชั้น มีมขุ
ยืน่ ตรงกลาง ปีกอาคารยื่นออกไปสองข้างซ้าย
ขวา รูปทรงเหมือนกันทั้งประเทศ เว้นแต่จะสั้น
ยาว หรือเพิม่ ชั้นให้สงู ขึน้ ในกรณีอ�าเภอทีม่ ชี มุ ชน
หนาแน่น
แต่ที่นี่ไม่ใช่....อ�าเภอตะวันออก เพิ่งเปลี่ยน
ฐานะจากกิง่ อ�าเภอเป็นอ�าเภอเมื่อคราเฉลิมฉลอง
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ครองราชย์ครบ ๖๐ ปีผ่านมา
นี่เอง
ปีกซ้ายอาคารชั้นล่าง เป็นห้องส�านักทะเบียน
กว้างขวาง ปีกขวาราชการส่วนอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
นับแต่สัสดีอ�าเภอ เกษตรอ�าเภอ พัฒนาชุมชน
สะดวกให้ชาวบ้านมาติดต่อ ทว่าขณะสามัญก้าว
ขึน้ อ�าเภอ ยังไม่มใี คร.... ไม่มชี าวบ้านเข้ามาติดต่อ
นอกจากเพื่อนข้าราชการเริ่มทยอยเข้าที่ท�างาน
บางคนก�าลังเปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อกับ
เครือข่ายส�านักทะเบียนส่วนกลาง
เขาก้าวผ่านบันไดขึ้นชั้นบน เข้าห้องท�างาน
ตรงหน้ามุขเป็นอันดับแรก สามัญเพียงรับรูว้ า่ บน
ชั้นที่สองปีกอาคารซ้ายขวา เป็นที่ต้งั ฝ่ายปกครอง
เสมียนตราอ�าเภอ ป้องกันอ�าเภอและส�านักงาน
ท้องถิ่นอ�าเภอ รวมถึงห้องท�างานปลัดอาวุโสอยู่
ฝั่งตรงข้ามห้องนายอ�าเภอพอดี
ห้องสามัญไม่ใหญ่นัก กว้างยาวไม่น่าจะเกิน
๗-๘ ตารางเมตร ส่วนเหลือหน้ามุข กันเป็นห้อง

ประชุมขนาดเล็ก ใช้ประชุมกรณีฉุกเฉินหรือคณะ
ท�างานเล็ก ๆ มานั่งท�างานปรึกษาหารือ
สามัญก้าวผ่านเข้าไปในห้อง เครื่องท�าความ
เย็นครางกระหึ่ม เจ้าหน้าที่เปิดเตรียมไว้พร้อมแล้ว
ข้าง ๆ โต๊ะท�างานนายอ�าเภอ มีโต๊ะหมู่บูชาตั้งอยู่
เป็นปกติ วางอยูบ่ นโต๊ะไม้ขนาดใหญ่ สูงระดับเดียว
กับโต๊ะที่เขานั่งท�างาน จ�าได้วา่ โต๊ะนายอ�าเภอนั้น
ใหญ่พอควร เพียงพอส�าหรับนัง่ เซ็นแฟ้ม มีปา้ ยชื่อ
บอกต�าแหน่งชั้นยศตั้งไว้มมุ ซ้าย ให้คนมาติดต่อได้
รู้จัก นอกนั้น บนผนังสีขาวจะเป็นแผนที่อ�าเภอ
ขนาดใหญ่ตดิ อยู่ อีกด้าน ตรงข้ามโต๊ะท�างาน เป็น
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ แขวนไว้ เหนือขึ้น
ไปในระดับสายตา
เขาให้ อ.ส.พลขับไปตามเสมียนตราอ�าเภอ ให้
จัดเตรียมดอกไม้ธปู เทียน พร้อมพวงมาลัยดอกไม้
สด สามัญตั้งใจ ก่อนเริ่มต้นท�างานในทุกวันจะ
ต้องไหว้พระ เพื่อความเป็นสิริมงคล และทุกวัน
จันทร์ เจ้าหน้าที่ต้องเตรียมพวงมาลัยดอกไม้สด
เพื่อการสักการะ
ไหว้พระพุทธรูปเสร็จ ก็ก้าวผ่านเข้าไปนั่งยัง
เก้าอีเ้ บาะนุ่มขนาดใหญ่หลังโต๊ะ มีสปริงเอนไหว
เพื่อการพักผ่อนชั่วขณะ นั่งเพื่อเอาฤกษ์เอาชัยกับ
ต�าแหน่งเจ้าเมืองเล็ก ๆ เป็นเบื้องต้น
พลัน อ.ส.หน้าห้องก็กา้ วผ่านเข้ามาหน้าประตู
กระจกสีชา “นายครับ...สาธารณสุขอ�าเภอขอเข้า
พบครับ” อ.ส.เอ่ยรายงานเสียงดัง
“ชื่ออะไร สาธารณสุขอ�าเภอน่ะ” เขาเงยหน้า
เอ่ยถาม
“ท่านสุบินครับ”
“เชิ ญ เข้ า มาซิ ” พยั ก หน้ า อนุ ญ าต ปรั บ
เรือนกายให้น่งั ตั้งตรงเป็นสง่า มาดนายอ�าเภอต้อง
พอสมควร เขาบอกตนเอง
สาธารณสุขอ�าเภอเรือนกายสูง ผิวคล�้า มีรอย
ยิ้มเยือน ขณะโค้งค�านับ นัยน์ตาหนุ่มวัยฉกรรจ์
เปล่งประกายฉลาดเฉลียว เรือนผมรองทรงด�า
ขลับหวีเรียบแปล้ อายุเขาน่าจะสี่สิบปีต้น ๆ อยู่
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ในชุดซาฟารีสีฟ้าเข้ม
“มีอะไรให้ผมรับใช้หรือท่านสุบิน” สามัญเอ่ย
ทักอย่างเป็นกันเอง
สาธารณสุขอ�าเภอชะงักนิดหนึ่ง ขณะหย่อน
กายลงนัง่ หน้าโต๊ะ “ท�าไมนายรู้จักชือ่ ผม” ผู้มา
เยือนเป็นบุคคลแรกเช้านี้ เอ่ยถามอย่างกังขา
ขณะนัยน์ตาออกแววสงสัย
“มีหรือ นายอ�าเภอจะไม่รจู้ กั ” สามัญย้อนถาม
กลับทีเล่นทีจริง ยิ้มฉายชัดบนริมฝีปาก
“สุดยอดเลยครับท่าน” ประโยคทักทายชื่นชม
ผู้บังคับบัญชา หลุดจากริมฝีปากชายหนุ่มอย่าง
เคยชิน
“มีธุระสิ่งไร จะให้ผมรับใช้” สามัญหยอดค�า
เหมือนคารวะผู้มาเยือนอยู่ในที
“แหม...นาย ผมซิตอ้ งรับใช้นาย” สาธารณสุข
ตอบอย่ า งเก้ อ เขิ น “ธรรมเนี ย มที ่นี ่ ต้ อ งมี
พิธีบายศรีสู่ขวัญผู้มาใหม่ ผมอยากเรียนเชิญ
นายอ�าเภอไปร่วมพิธีด้วยครับ”
“ที่ไหน”
“พรุ่งนี้ บ่ายโมงตรง ณ ที่ท�าการสาธารณสุข
อ�าเภอ”
“ตกลง...ผมยินดี”สามัญผู้มาใหม่ตอบสั้น ๆ
สาธารณสุขอ�าเภอชวนนายผูม้ าใหม่พดู คุยอีก
เล็กน้อย จึงขออนุญาตลากลับ
สามัญยิ้มปลื้ม น่าจะฤกษ์ดีนะ เพราะพิธีเป็น
มงคลเริ่มเข้ามาแล้ว เขากวาดสายตามองโต๊ะ
ปูแผ่นกระจกใส มุมขวามีแฟ้มเสนองานวางอยู่
๓ แฟ้ ม ดึ ง มาเปิ ด ดู ล วก ๆ มั น คื อ เอกสาร
มอบหมายการงาน ไม่ใช่เรื่องเร่งร้อน เขาจึงผุด
ลุกขึ้น ก้าวเดินออกมาเปิดประตูกระจกหน้าห้อง
“เตรียมรถ ผมจะออกพื้นที่” เขาเอ่ยสั่ง อ.ส.
ผู้ผันตนเองมาเป็นหน้าห้อง ณ ขณะเวลานั้น
จ�าได้ว่า สามัญเคยไปกราบนมัสการหลวงพ่อ
เจ้ า คณะอ�า เภอหลายครั ้ง ในช่ ว งสองปี ที ่ด� า รง
ต�าแหน่งนายอ�าเภออยู่ที่นั่น วัดตะวันออกเป็นวัด
เล็กๆ มีพระอุโบสถโปร่งโล่งด้านข้าง ด้านหน้าตรง
กับประตูทางเข้าวัด ศาลาไม้เสาสูงตั้งเด่นเป็นสง่า
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มุงหลังคากระเบื้องดินขอ คราบตะไคร่ขึ้นเขียว
เหมือนบ้านไม้ชาวบ้านหลังใหญ่ ๆ ในสุดแบ่งซอย
เป็นห้องเล็ก ๆ มีภิกษุสองสามรูปจ�าวัดอยู่อาศัย
รวมถึงเจ้าคณะอ�าเภอร่างบาง อายุหลวงพ่อ
น่าจะเลยเจ็ดสิบปีขึ้น ต�่าลงจากพื้นไม้เลื่อมเงา
หน้ากุฏิไม่ถึงศอก ท�าเป็นชานปูแผ่นกระดานยาว
เหยียด กว้างยาวคนนั่งได้เป็นร้อย เป็นที่ส�าหรับ
ชาวบ้านมานั่งท�าบุญปฏิบัติธรรม สามัญเคยมา
ร่วมงานบุญที่นั่น
เช้าวันนั้น...ชาวบ้านก�าลังตีวงล้อมอ้อมหน้า
กุฏิกึ่งศาลาการเปรียญ น่าจะเป็นงานบุญประจ�า
ปีหรือไม่ก็งานพิธีที่สามัญไม่เคยเห็น
อ.ส.พลขับ ผ่านรถเข้าไปช้า ๆ แล้วจอดลง
ข้างพระอุโบสถ สามัญก้าวลงมาอย่างคนแปลก
ถิน่ ก�านันหญิงวัยใกล้หกสิบปี ผมสีดอกเลา เรือน
กายท้วมสูง ผิวคล�้า ในชุดกางเกงขายาวสีเข้ม เสื้อ
ม่อฮ่อมสวมใส่อยู่ประจ�าเดินเข้ามาต้อนรับ
“นายมาแต่เช้าเลยนะคะ” เธอเอ่ยทักด้วย
รอยยิ้ม พร้อมกระพุ่มมือไหว้
เลยด้านหลังก�านันออกไป ภิกษุห่มสบงจีวร
เรียบร้อย ก�าลังตั้งแถวเดินลงจากบันไดไม้หน้ากุฏิ
ชาวบ้านเตรียมอาหารหวานคาว ใส่มาในกระติบ
ข้าวเหนียวไม้ไผ่ เรียงแถวเป็นวงกว้าง
“งานบุญอะไร ก�านัน”สามัญหันไปถาม ขณะ
มองกวาดไปรอบ ๆ
“บุญผีเปรต..ประเพณีบ้านเรา นาย” ก�านัน
เอ่ยบอก ยิ้มอย่างยินดียังเต็มแววตาของเธอ
กลางลานดิน รัศมีไม่ต�่ากว่าร้อยตารางเมตร
ชาวบ้านล้อมวงเนืองแน่น ขวาสุดเกือบกลางลาน
ตั้งศาลเพียงตาแคร่ไม้ไผ่ กว้างยาวไม่เกินหนึ่งเมตร
รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยกเสาสูงระดับสายตา ต�่า
ลงมาเป็นที่สักการะ ชาวบ้านวางกรวยดอกไม้ธูป
เทียน ขนมนมเนย อาหารหวานคาวเต็มทั้งสองชั้น
ถัดเข้ามาอีก หนุ่มสาวอายุไม่ถึงยี่สิบปี นุ่ง
ซิ่น ห่มสไบเฉียงคาดอก หนุ่มหน้ามลขาวผ่อง นุ่ง
โจงกระเบนเลื่อมเงา เสื้อแพรพรรณไหมพราว
ระยับหลากสีสัน ยืนตั้งแถวเกือบสิบนางนาย

“เด็ก ๆ มาท�าอะไร” ไม่วายสามัญหันไปถาม
ก�านัน เขาไม่เคยเห็นพิธีเลี้ยงผีเปรตในวัด
“มาร�าบวงสรวงแล้วร�าอวยพรต้อนรับนาย
พวกเขาเหมื อ นเหล่ า เทวดา นางฟ้ า บนสรวง
สวรรค์” ก�านันกระซิบน�้าเสียงสดใสยิ่งขึ้น
แคนอีสานเริ่มกังวานขับเน้นผ่านล�าโพงตู้ที่
ตั้งอยู่สองสามจุดโดยรอบ จังหวะกลองหรือไม่
ก็ตะโพนดังมาเนิบช้าให้จังหวะ แมกไม้รอบวัด
ขนุน มะม่วง กอกล้วยเขียวครึ้ม ส้มโอขับใบเขียว
ฝรั่งขี้นก ไกวกิง่ ช้า ๆ ยามสายลมกระโชกผ่าน
ไหวสะบัด ใบไม้ปะทะกันอยู่กรูเกรียว
ฟ้า...ครึ้มด้วยเมฆฝน ขานรับสายลมที่โหมพัด
พลัน...แดดแรงที่เห็นเมื่อครู่ ก็ถูกหมู่เมฆก้อนหนา
เตอะบังบดในทันใด แล้วสายฝนก็พรมละออง ไม่
นานนัก...เพียงชั่วครู่ก็จางหาย
สามัญขนลุกอย่างไม่ทราบสาเหตุ
เสียงแคนเบาแผ่วเนิบเนือย ชาวบ้านเป่าแคน
อยู่มุมไหนนะ น�้าเสียงช่างกระจ่างสดใส เหมือน
คนเล่นขับเสียงอยู่ใกล้ ๆ สามัญกวาดตาสอดส่าย
มองหาไปรอบ ๆ แต่ก็มองไม่เห็น
“นาย” ก� า นั น ยื ่น หน้ า เข้ า มากระซิ บ เกื อ บ
ริมหู “บารมีนายไม่เบา...ฟ้ายังพรมน�้ามนต์” เธอ
เอ่ยเยินยอ
“บ้า... ขีก้ ลากจะขึ้นหัว” เขาเอ่ยค้านเสียงหลง
“วันนี้งานบุญ ก�านัน...เจ้าที่เจ้าทางท่านแรงน่าจะ
อ�านวยอวยพรให้เรามากกว่า”
“ถึงอย่างนัน้ ก็เถอะ...อิฉนั ไม่เคยเจอฝนพรม”
ก�านันยืนยัน
การร่ายร�าจบลง แล้วภิกษุก็ตั้งแถว ย่าง
ก้าวผ่านเข้ามาด้านหน้านายอ�าเภอ ประธานใน
พิธี ก�านันเตรียมอาหารหวานคาว กระติบข้าวไว้
พร้อม หน้าทีส่ ามัญเพียงหยิบข้าวใส่ลงในบาตร
ภิกษุที่ก้าวผ่านหน้าทีละรูป ๆ
นายอ�าเภอตะวันออก ยกถาดอาหารหวาน
คาวขึ้นจรดศีรษะอธิษฐาน จากนั้นก็หยิบข้าว
เหนียวเป็นขยุ้มจากระติบข้าวเหนียวขึ้นใส่บาตร
อย่างบรรจง

เขาไม่ได้เตรียมอาหารหวานคาวจากบ้านพัก
ไม่รู้ด้วยซ�้าไปว่า วันนี้จะต้องมางานบุญเปรตพลี
นับแต่นี้เป็นต้นไป เขาเหมือนคนโสด หลังภรรยา
ลูกชายคนเล็ก น้องชายและเพื่อน เดินทางกลับแต่
เช้ามืด
ชาวบ้านส่งเสียงล้อ หยอกเย้าดังมา เมื่อเห็น
ร่างหนึ่งตามหลังภิกษุมาติด ๆ
สามัญกระตุกหัวคิ้ว เขาเห็นร่างร่างหนึ่ง
คลุมกายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าด้วยผืนผ้าสี
ขาว ๆ เหมือนผ้ามุ้ง ย่างเท้ารุ่มร่าม ส่ายตัวงองุ้ม
ยิ่งคนตะโกนเย้า ก็ยิ่งขยับเท้าซัดส่าย แล้วยื่นมือ
มาขอเงินชาวบ้านตลอดวงล้อม
“เขาเป็นใคร” สามัญไม่วายหันไปถาม ขณะ
จ้องมองชายชุดผ้ามุ้ง
“ชาวบ้ า นแต่ ง กายเป็ น เปรตขอส่ ว นบุ ญ ...
ตัวแทนความไม่รู้จักพอ” ก�านันอธิบาย ขณะยื่น
เงินส่งให้ชายผู้เป็นเปรต
“เปรต..คนเป็นเปรต” เขาทวนค�า นึกถึงงาน
เทศน์มหาชาติ ครั้งหนึ่งเมื่อสามัญเป็นเด็ก เคยแต่ง
ตัวเป็นชูชก ล่ามเชือกชาลี-กัณหา ขอเงินชาวบ้าน
นั่นก็ตัวแทนความหิวกระหายเหมือนกันไม่ใช่หรือ
“ชาวบ้านหาเงินบ�ารุงวัดช่วยหลวงพ่อ เงิน
เหล่านี้ไม่ไปไหน เข้าวัดทั้งหมด” ก�านันหญิงอธิบาย
ตอกย�้า ช่วยให้สามัญตัดสินใจหยิบธนบัตรใบละ
ร้อยจากกระเป๋ามาร่วมท�าบุญ
เกือบเที่ยง ก�านันคะยั้นคะยอให้อยู่กินข้าว
ทว่าสามัญมีนัดกับสาธารณสุขอ�าเภอ พิธีบายศรี
สู่ขวัญอีกงานหนึ่งรออยู่ข้างหน้า เขาจะต้องไป
ถึงที่นั่นก่อนเที่ยง
ขณะนัง่ มาในรถ เขานึกถึงความฝันบางอย่าง
ที่เขาเคยฝันชนิดหลับลึก
เขาเห็นเทวดาองค์หนึ่ง เรือนกายสีมรกต
เห็นอยู่เพียงชั่วหลับฝันแวบเดียวเท่านั้น
อีกฝันหนึง่ ...เขาฝันเห็นตนเองจมลึ ก ในอาจม
ที่ฝูงหนอนไต่ยั้วเยี้ย...อาจมเหม็นคละคลุ้งรอบกาย
เขาไม่เข้าใจ...ท�าไมเขาต้องฝันถึงสิง่ เหล่านี.้
อ่านต่อฉบับหน้า
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แค่ ค ิด ก็ ห นาว...ว์
• นายธิง วินเทอร์
๑. ผู้หลักผู้ใหญ่ต้องปัฏบัติตามกฎหมายก่อน!
วีระร้อง-ศรีวราห์ฟ้อง โต้นัว
‘ถนนทับคลอง’ (มติชน ๙ พ.ค. ๖๐)
๒. รองอธิการไม่ยอมชี้แจงทรัพย์สิน!
นพ.อุดมไขก๊อกในสภา มม.
พิษ ๑๓ รองอธิการทิ้งเก้าอี้
แถลงการณ์เหตุไร้ทีมงาน
(มติชน ๑๘ พ.ค. ๖๐)
๓. บรรยากาศสังคมไทย!
ก) เร่ ง ตรวจหน่ ุม ใหญ่
เพี้ยนหรือไม่
ข) ลูกอดีตนักการเมือง
ท้องถิ่นค้ายา
ค) บุกจับผับดัง พบยาเสพติดเกลื่อน
ง) หมายจับ ๓ โจรปล้นแบงก์ธนชาติ
จ) จับแก๊งยิงหนุ่มแพกุง้ คุมท�าแผน (เดลินวิ ส์ ๒๓
เม.ย. ๖๐)

๖. หมดปัญญแก้!
๒๙ อปท.ระส�่า ปิดบ่อขยะโคราช
ขาดพื้นที่รองรับ ๑๓๐ ตัน/วัน
(มติชน ๙ พ.ค. ๖๐)
๗. สื่อเคยถามคุณธรรมประจ�าตนมีมาก
น้อยแค่ไหน? เสรีภาพสื่อโลกต�่า
สุดรอบ ๑๓ ปี (มติชน ๒๙ เม.ย. ๖๐)
๘.เราควรเชื่อใครดี?
เชื่อไม่มีใครอยากระเบิดแก่ง
ผู ้ ว ่ า ฯเชี ย งราย ยั น ปกป้ อ ง
แม่น�า้ โขง เรือจีนแค่ส�ารวจ
(ไทยโพสต์ ๒๘-๒๙ เม.ย. ๖๐)
๙. สงครามที่เริ่มใช้ประชาชนเป็นตัวประกัน!
โบโกฮารามคืน ๘๒ นักเรียนหญิงแลก
ปล่อยกบฏ (ไทยโพสต์ ๘ พ.ค. ๖๐)
๑๐. สวัสดิภาพเด็กไทย!
ก) เด้งด่วน ๕ เสือโรงพักเซ่นผับ
‘เปิดโจ๋เทียว’ (มติชน ๗ พ.ค. ๖๐)
ข) พบอีก ๗ ซื้อกามเด็ก แฉมีทหารสธ.ด้วย (มติชน ๖ พ.ค. ๖๐)

๔. เงินทองเป็นมายา ข้าวปลาคือของจริง!
ทะยานติดโผ ‘Top ๑๐ โลก’
‘ท่องเที่ยวไทย’ เติบโตเร็วที่สุด
(เดลินิวส์ ๒๔ เม.ย. ๖๐)

๑๑. ใครว่าคนรวยไม่โกง? อายัด
รถหรูมูลค่า ๒.๔ พันล้าน ส�าแดง
เท็จ ๑๒๒ คัน ขยายผลทุกบริษัท
(เดลินิวส์ ๒๐ พ.ค. ๖๐)

๕. ส�านึกของคนเมืองศิวิไลซ์ !
เก็บขยะในคลองปีละ ๒ ล้านตัน
(ไทยโพสต์ ๒๔-๒๕ มี.ค. ๖๐)

๑๒. ไม่ต้องเรียนมากก็คิดได้!
ปฏิรูปต�ารวจรวยขึ้น! สนท.-สปท.ชง
นายกฯเพิ่มเงินเดือน ๒ เท่าแก้รีดไถ
(ไทยโพสต์ ๑๙ พ.ค. ๖๐)
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๑๓. เมื่อชายรักชาย กล้าเปิดเผย!
‘รั ศ มี แ ข’เมิ น เสี ย งวิจ ารณ์
หมั ้น แฟนหน่ ุม ชาวสวีเ ดน
(เดลินิวส์ ๑๘ พ.ค. ๖๐)

๑๙. เอกชนพยายามเพิ่มงาน แต่หน่วยราชการ
พยายามลดงาน พยายามตั้งบุคลากร
เพิ่ม! เซเว่นขายตั๋วนครชัยแอร์
(เดลินิวส์ ๒๗ เม.ย. ๖๐)

๑๔.การเพิ่มเจ้าหนี้คนใหม่ให้กับลูกหนี้หน้าเก่าๆ!
สกสค.จับมือ ‘๑๖ สหกรณ์’
ปล่อยยอด ๓.๕%แก้หนี้ครู
(มติชน ๘ พ.ค. ๖๐)

๒๐.นายทุนไทยบุกนอก นายทุนนอกบุกไทย!
เอสซีจี เดินหน้าสยายปีกเออีซี
ตั้งฐานผลิตที่เวียตนาม อินโดฯ
(มติชน ๒๗ เม.ย. ๖๐)

๑๕.ประเทศไทย ไม่มีงบก็ท�าได้ ท�าไม่เป็น!
ชงเจ้าภาพปราบผักตบ ฉัตรชัย
คุยประวัตรสั่งผู้ว่าฯ สตง.จัดงบ
(เดลินิวส์ ๒๐ พ.ค. ๖๐)
๑๖.จะท�าจริงๆ จังๆ หรือแค่ออกข่าวรายวัน?
ก) กกต.แม่กลอง
จับมือ กศน. ตั้งศูนย์
พัฒนาประชาธิปไตย
ข) เทศบาลกระท่มุ แบนเดิ น หน้ า พั ฒ นา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ค) เมืองกาญจน์ผนึกก�าลัง อปท. พัฒนาการ
ศึกษาสู่อาชีพที่ยั่งยืน (เดลินิวส์ ๒๖ เม.ย. ๖๐)
๑๗. ลัทธิบริโภคนิยม ต้องเรียนรู้ตั้งแต่ชั้น
ประถม ทุเรียนชะนี ‘เกาะช้าง’ฮิต
ราคาแตะ ๒๕๐ บาท จองเป็นปี
(มติชน ๒๗ เม.ย. ๖๐)
๑๘. ไม่เริ่มที่ตัวพ่อแม่ก็คงยาก!
เปลีย่ นพลังลบให้เป็นพลังบวก
จาก ‘วัยรุ่น’ สู่พลัง ‘พลังสร้าง
ชุมชน’(เดลินิวส์ ๒๕ เม.ย. ๖๐)

๒๑.สังคมทิ้งธรรมย่อมไปไม่รอด?
พบคนไทยมีปญ
ั หาสุขภาพ
จิตกว่า ๗ ล้านคน
(ไทยโพสต์ ๓-๔ พ.ค. ๖๐)
๒๒. ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงหมู ฟาร์ม
โคนม ฟาร์มรักษามนุษย์!
ธุรกิจโรงพยาบาลอู้ฟู่ ปันผลเฉียด
หมื่นล้าน (เดลินิวส์ ๒๕ เม.ย. ๖๐)
๒๓. ทุนนิยม คนรวยยิ่งรวย คนจนได้แค่เศษเงิน!
ชี้มาตรการช่วยคนจน ดึงก�าลังซื้อ
‘บิก๊ ซี-อิออน’ รับอานิสงส์ รายได้พงุ่
(มติชน ๑๐ พ.ค. ๖๐)

๒๔. ดูเหมือนความหวังดี แต่คือผลก�าไร
มหาศาลในอนาคตของธุรกิจ
๕ แชมป์จากซีพี สุดยอด
แชมป์แกงไทย ภูมใิ จร่วม
อนุรักษ์มรดกชาติ
(มติชน ๒๒ พ.ค. ๖๐)
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ •
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กำรแก้ปัญหำ “ควำมยำกจน” ในกระบวนทัศน์ของเศรษฐกิจพอเพียง
จะไม่ได้อยู่ที่กำรสร้ำงผลผลิตเยอะ ๆ และสะสมก�ำไรจำกกำรขำยผลผลิต
เพื่อให้มีทรัพย์สินเงินทองมำก ๆ แต่ขึ้นอยู่กับกำรพัฒนำ “สติปัญญำ”
ของผู้คน เพื่อให้สำมำรถแก้ปัญหำต่ำง ๆ ได้อย่ำงเที่ยงตรง

เปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่
ประเทศไทย

การแสวงหา “ความมั ่ง คั ง่ ” และการแก้
ปัญ หา “ความยากจน” ในกระบวนทั ศ น์ ข อง
เศรษฐกิจพอเพียง จะไม่ได้อยู่ที่การสร้างผลผลิต
เยอะ ๆ และสะสมก�าไรจากการขายผลผลิตเพื่อ
ให้มีทรัพย์สินเงินทองมาก ๆ แต่ขึ้นอยู่กับการ
พัฒนา “สติปัญญา” ของผูค้ นในสังคม เพื่อ
ให้สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเที่ยงตรงใน
เหตุในผล โดยสามารถกระท�า “เหตุ” เพื่อน�าไป
สู่ “ผลทีด่ ี” อย่างถูกต้อง กล่าวคือเป็นไปเพือ่
การใช้ทรัพยากรซึ่งมีจ�ากัดอย่างมีปัญญา ในทาง
ที่จะท�าให้เกิด “ประสิทธิผลสูงสุด” หรือเกิด
“ประโยชน์สูง – ประหยัดสุด” (เพิ่มค่า S อย่าง
เหมาะสมในสมการ P = D/S) ควบคู่กับการลด
ความต้องการส่วนที่เกินจากความพอเพียงขั้นพื้น
ฐานของชีวิตให้น้อยลง (ลดค่า D ในสมการ P =
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D/S) เพื่อให้สามารถปลดปล่อยตัวเองจาก “ความ
กลัว” ต่อการไม่ได้บริโภคสิ่งต่างๆอย่างเกินความ
พอดีพอเพียง จนมี “มูลค่าส่วนเกิน” จากพลัง
แรงงานเหลือส�าหรับการ “สร้ำงประโยชน์สุขให้
กับตนเองและผู้อ่นื ได้มำกที่สดุ โดยรวม” สุดท้าย
ก็จะส่งผลท�าให้ชวี ติ “มีควำมสุขที่ย่งั ยืนมำกขึ้น”
โดยมิใช่เพียงแค่ช่วยให้เกิดความสุขระยะสั้น แต่
สร้ า งผลกระทบภายนอกกรอบการมองอย่ า ง
แคบ ๆ ดังกล่าว ให้เกิดเป็นความทุกข์ที่มากยิ่งกว่า
ติดตามมาในระยะยาวภายหลัง ดังนัยแห่งพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ใน
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้กล่าวอ้างอิงมาแต่แรก
ทัง้ นีต้ ามกฎปฏิจจสมุปบาทในหลักพุทธธรรม
“กิเลสตัณหา” หรือความต้องการส่วนทีเ่ กินจาก

ความพอเพียงขั้นพื้นฐานของชีวิต จะเป็นปัจจัย
ให้เ กิด “อุ ป าทาน” ของตั ว ตนที ่ก ลั ว อดอยาก
ไม่ ได้ บ ริ โภคสิ ่ง ตอบสนองความต้ อ งการต่ า ง ๆ
สมปรารถนา และ “อัตตวาทุปาทาน” ที่ยึดถือ
ความหมายของ “ความมั่งคั่ง” จากการมีทรัพย์สนิ
เงินทองมาก ๆ (อันเป็นส่วนหนึ่งของอุปาทานที่
เกิดจากตัณหาดังกล่าว) ก็จะเป็นปัจจัยให้เกิด
“ภพ” ของความรู้สกึ นึกคิดที่เห็นเป็นความถูกต้อง
ชอบธรรม ในการที่บุคคลซึ่งมีศักยภาพเหนือ
กว่า จักพึงตักตวงเอา “มูลค่าส่วนเกินจากพลัง
แรงงาน” (surplus value) ของคนที่มีศักยภาพ
ด้ อ ยกว่า เฉกเช่ น เป็ นความถู ก ต้ อ งชอบธรรม
ตามธรรมชาติที่ปลาใหญ่จะพึงมีสิทธิ์กินปลาเล็ก
เป็นอาหาร เพื่อมาหล่อเลี้ยง “ตัวตนที่เกิดจาก
ความกลัวอดอยากขาดแคลน” อันจะเป็นปัจจัย
ต่อเนื่องให้เกิด “ชาติ” ซึง่ ก็คือการเกิดขึ้นของ
ปรากฏการณ์แห่งการเบียดเบียนแย่งชิงทรัพยากร
ที่มีจ�านวนจ�ากัดในโลกและสังคม แล้วสุดท้าย
ก็จะน�าไปสู่“ภาวะความบีบคั้นเป็นทุกข์” (โสกะ
ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส) ต่าง ๆ ตามมาเป็น
ล�าดับ ๆ เพราะถ้ามองความหมายของ “ความ
มั่งคั่ง” จากการได้ครอบครองเป็นเจ้าของทรัพย์
สมบัติหรือทรัพยากรอันมีมูลค่าที่สามารถใช้แลก
เปลี่ยนซือ้ หาสิ่งตอบสนองความต้องการทั้งหลาย
ในขณะที่ทรัพย์สมบัติหรือทรัพยากรอันมีจ�ากัดใน
โลกไม่เพียงพอจะตอบสนองความต้องการของทุก
คนได้ ก็จะน�าไปสู่การเบียดเบียนแย่งชิงกัน ใคร
ที่ไม่สามารถแย่งชิงทรัพย์สินมาครอบครองให้ได้
มาก ๆ สมปรารถนา ก็จะประสบกับภาวะความบีบ
คั้นเป็นทุกข์ต่าง ๆ นานาเกิดขึ้น เป็นต้น
แต่ถ้าหากมอง “ความมั่งคั่ง” ภายใต้ความ
หมายแห่งกระบวนทัศน์ใหม่ หรือ “ภพภูมิใหม่”
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ว่าอยู่ท่กี ารมี “สติ
ปัญญา” ที่จะแก้ปัญหาความบีบคั้นเป็นทุกข์ทั้ง
หลาย ที่ตรงต้นเหตุหรือ “สมุทัย” แห่งปัญหา
อันได้แก่การลด “กิเลสตัณหา” หรือความต้องการ

ส่วนที่เกินจากความพอเพียงขั้นพื้นฐานของชีวิตให้
น้อยลง “อุปาทาน” ของตัวตนที่เกิดจากความ
กลัวก็จะหดเล็กลง ส่งผลให้ “ภพ” หรือโลกของ
ความรู้สึกนึกคิดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยคน
ผู้น้นั จะมองการดิ้นรนแก่งแย่งทรัพย์สมบัตมิ าเก็บ
ไว้ให้มาก ๆ ในฐานะเป็นเรื่องที่มีความส�าคัญต่อ
ชีวิตน้อยลง (เมื่อเทียบกับแต่ก่อน) ท�าให้สามารถ
ปลดปล่อย “มูลค่าส่วนเกิน” ที่สะสมกักเก็บไว้ ให้
สะพัดออกมาสร้างประโยชน์สุขต่อสังคมโดยรวม
ได้มากขึ้น

ตามภาพข้างต้น ถ้าหากสามารถชักน�ามูลค่า
ส่วนเกินจากเวลา แรงงาน ทรัพย์สินเงินทอง และ
สติปญ
ั ญาของผู้คน ไปใช้ในทางที่ชว่ ยเสริมสร้างให้
ผู้คนในสังคมเกิด “สติปญ
ั ญา” ที่จกั แก้ปญ
ั หาของ
ชีวิตด้วยกระบวนทัศน์ใหม่นี้ จนเกิดการ “ปลด
ปล่อยมูลค่าส่วนเกิน” ออกมาภายใต้แบบกระสวน
ทิศทางเดียวกัน ผลทีส่ ดุ ก็จะก่อให้เกิด “ปฏิกริ ยิ า
ลูกโซ่” (chain reaction) ของการปลดปล่อย
มูลค่าส่วนเกินจากพลังแรงงาน อันคล้ายกับสสาร
ที่อุบัติขึ้นด้วยการดึงเอามวลของพลังงานมากัก
เก็บไว้ เมื่อท�าให้อะตอมของสสารแตกตัว ก็จะ
ปลดปล่อยพลังงานที่กักไว้ดังกล่าวออกมา โดยถ้า
หากสามารถชักน�าให้พลังงานที่เกิดจากการแตกตัวของอะตอมตัวหนึ่ง ๆ ไปท�าให้อะตอมตัวอื่นเกิด
การแตกตัวตาม แล้วปลดปล่อยพลังงานออกมา
เพื่อท�าให้อะตอมตัวอื่น ๆ แตกตัวเพิ่มขึ้น ๆ จนเกิด
เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ในเตาปฏิกรณ์ปรมณู ในที่สุด
ก็จะกลายเป็นกลไกปลดปล่อยกัมมันตภาพรังสี
และพลังงานนิวเคลียร์อันไพศาลที่แฝงอยู่ภายใน
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
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อะตอมของสสารได้ฉันใด กลไกการสร้าง “กัมมันตภาพแห่งความสงบร่มเย็น” เพื่อแผ่ขยายไป
สูส่ งั คมภายใต้กระบวนทัศน์ของเศรษฐกิจพอเพียง
ก็มีลักษณะดุจเดียวกันฉันนั้น ซึง่ อันที่จริงแล้ว
หลักการนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะเป็นกลไกการแผ่
ขยายของศาสนาต่าง ๆ ทั่วโลก (โดยชักน�าให้บคุ คล
ที่มีศรัทธาในศาสนานั้น ๆ เสียสละทั้งแรงงาน สติ
ปัญญา ทรัพย์สินเงินทอง หรือแม้กระทัง่ โลกียสุขในชีวิตคฤหัสถ์ เพื่ออุทิศตัวให้แก่การท�างาน
เผยแผ่ศาสนา อันจะไปชักน�าให้บุคคลอืน่ ๆ หัน
มานับถือศาสนาดังกล่าวเพิ่มจ�านวนมากขึ้นและ
เสียสละเวลามาช่วยงานศาสนานั้น ๆ แบบจิตอาสา
เพิ่มมากขึ้น ๆ) ตลอดจนช่วยเสริมสร้าง “ธรรมะ
แห่งความเป็นพลเมือง” ในอารยธรรมมนุษย์มา
แต่อดีต เพื่อ “สกัด สะกด และสลาย” ความ
ต้องการส่วนที่เกินจากความพอเพียงขั้นพื้นฐาน
ของมนุษย์ ไม่ให้ขยายตัวเกินขอบเขตที่ระบบสังคม
การเมืองหนึ่ง ๆ จะแบกรับไว้ได้ อันจะส่งผลท�าให้
ระบบสั ง คมการเมื อ งนั ้น ๆ สามารถด� า รงอยู ่ได้
อย่างมีเสถียรภาพ (ซึ่งถ้ามองจากกราฟของแบบ
จ�าลองทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงในบทที่ ๕ มูลค่า
ส่วนเกินของพลังแรงงานที่ถกู ปลดปล่อยออกมานี้
ก็คือพื้นที่เท่ากับค่า Q หน่วย ในกราฟนั่นเอง โดย
ถ้าหากมีความรู้ในวิชาแคลคูลัสทางคณิตศาสตร์
เพียงพอ ก็จะสามารถเขียนสมการของพื้นที่คา่ Q
ในกราฟ อันเท่ากับเป็นการย่นย่อเนื้อหาทั้งหมด
ของกระบวนทั ศ น์ แห่ ง เศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามที ่
อธิบายมาอย่างยืดยาวในหนังสือนี้ ให้เหลือเพียง
สมการบรรทัดเดียวเท่านั้น)

บทที่ ๗

ปรัชญาการศึกษาของเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใต้กระบวนทัศน์ของเศรษฐกิจพอเพียง
ดังที่กล่าวมาในบทที่ ๕ และ ๖ นั้น ยุทธศาสตร์
การสร้างประชาธิปไตยที่มีคุณภาพและคุณธรรม
ให้กับระบบสังคมการเมืองไทย จะอยู่ที่การปฏิรูป
กระบวนการเรี ย นรู ้ข องสั ง คม เพื่ อ ให้ ค นไทย
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สามารถคิดได้อย่าง “เที่ยงตรงในเหตุในผล” เป็น
ด้านหลัก เพราะการคาดหวังว่าจะอาศัยวิธีเดิน
ทางลัดด้วยการท�ารัฐประหาร แล้วแต่งตั้งคนดี
มีความรู้ความสามารถมาเป็นผู้บริหารบ้านเมือง
เพื่อสร้างประชาธิปไตยที่มีคุณภาพและคุณธรรม
ให้เกิดขึ้นกับประเทศชาตินั้น เป็นเรื่องที่สังคมไทย
เคยให้โอกาสทดลองมาแล้วหลายครั้ง (ล่าสุดก็คือ
การให้โอกาสท�ารัฐประหาร เมือ่ วันที่ ๑๙ กันยายน
๒๕๔๙) แต่ สุ ด ท้ า ยคนไทยก็ ป ระสบกั บ ความ
ผิดหวังมาโดยตลอด ฉะนั้นเมื่อหวังแก้ปัญหา
ด้วยแนวทางแบบนี้ไม่ได้ จึงเหลืออีกทางเลือกหนึ่ง
คือการหันกลับมาให้ความส�าคัญอย่างจริงจังกับ
หนทางยกระดับความรู้ความเข้าใจประชาธิปไตย
ของคนไทย เพราะรากฐานของประชาธิปไตยขึ้น
อยู่กบั ประชาชน ซึ่งเป็นคนเลือกผู้บริหารบ้านเมือง
มาใช้อ�านาจบริหารจัดการประเทศแทนประชาชน
ถ้าหากไม่สามารถเสริมสร้างให้คนไทยส่วนใหญ่
มีระดับของคุณภาพและคุณธรรมโดยเฉลี่ยอยู่ใน
เกณฑ์ใช้ได้ ก็ย่อมยากที่จะสามารถสร้างระบบ
ประชาธิปไตยที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้เกิดขึ้น
ในบ้านเมืองได้
ในสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงท�าการปฏิรูประบบบริหารราชการ
แผ่ นดิ น เพื ่อ พั ฒ นาประเทศสยามให้ เป็ น รั ฐ
ประชาชาติสมัยใหม่ พร้อมกับสร้างราชอาณาจักร
สยามให้เกิดบูรณภาพแห่งดินแดนและวัฒนธรรม
พระองค์ได้ใช้การจัดการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์
ส�าคัญในการปฏิรูประบบสังคมการเมือง เพื่อให้
ผูค้ นในชาติเข้าถึงอุดมการณ์ทางการเมืองแห่ง
ความเป็ น “ชนชาติ ไ ทย” ของรั ฐ ประชาชาติ
(Nation State) ที่สร้างขึ้นนั้น ด้วยการอาศัยวัด
ต่าง ๆ เป็นสถานศึกษาส�าหรับราษฎรทั่วประเทศ
โดยมีพระสงฆ์สว่ นหนึ่งท�าหน้าที่เป็นครูในโรงเรียน
วัดที่จัดตั้งขึ้น ถึงแม้เงื่อนไขหลายอย่างในสังคม
ไทยปัจจุบันจะเปลีย่ นแปลงไปจากอดีตเมือ่ ร้อย
กว่าปีก่อน แต่ปรัชญาของการจัดการศึกษาเพื่อ
ทวยราษฎร์ ยังน่าจะสามารถน�ามาใช้เป็นเครื่องมือ

แก้ปัญหาของบ้านเมืองในทุกวันนี้ได้

รากฐานทางจริยปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
หนังสือเรื่อง “ความมั่งคั่งของชาติ” (The
Wealth of Nations) อดัม สมิท ได้วางพื้นฐาน
ของทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ขึ้น จากรากฐาน
ของทฤษฎีท างจริ ย ปรั ช ญาที ่ป รากฎในหนั ง สื อ
“Theory of Moral Sentiments” ของเขา
โดยอดัม สมิท มองธรรมชาติของพฤติกรรมมนุษย์
ว่าประกอบด้วยแรงจูงใจพืน้ ฐาน ๖ ประการ ได้แก่
ความรักตนเอง ความเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น ความ
ต้องการเป็นอิสระ ความรู้สึกเป็นเจ้าของ ความ
ขยันท�างาน และความโน้มเอียงที่อยากติดต่อแลก
เปลี่ยนค้าขายกัน
ความรักตัวเอง ความรู้สึกเป็นเจ้าของ และ
ความขยันในการท�างาน เป็นตัวผลักดันให้มนุษย์
มี แ นวโน้ ม ตามธรรมชาติ ที ่จ ะพยายามพั ฒ นา
ประสิ ท ธิภ าพการผลิ ต และเพิ ่ม ผลผลิ ต ของ
สินค้าหรือบริการเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง ซึ่ง
เมื่อประกอบเข้ากับธรรมชาติแห่งความต้องการ
เป็นอิสระ ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และความ
โน้ ม เอีย งที ่อ ยากติ ด ต่ อ แลกเปลี ่ย นค้ า ขายกั บ ผู ้
อื่น ก็จะส่งผลท�าให้เกิดเป็น “มือทีม่ องไม่เห็น”
(invisible hand) ของกลไกตลาด ซึ่งช่วยก�ากับ
ให้ก จิ กรรมทางเศรษฐกิ จ ของมนุ ษ ย์ มี ค วาม
กลมกลืนระหว่างผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคล
กับ ผลประโยชน์ ข องสั ง คมส่ ว นรวม (harmony
of interests) ภายใต้หลักการ “ปล่อยให้ท�า
ปล่อยให้เป็นไปเอง” (Laissez Faire, Laissez
Passer)
ดังที่อดัม สมิธ ยกตัวอย่างว่า ไม่ใช่ด้วยความ
หวังดีของคนขายเนื้อ คนหมักเบียร์ หรือคนท�า
ขนมปังที่ท�าให้เรามีอาหารกิน แต่เป็นเพราะคน
เหล่านั้นค�านึงถึงผลประโยชน์ของตนเอง และใช้
ทุนที่มีอยูใ่ นการผลิตสินค้าหรือบริการที่สามารถ

สร้างผลก�าไรให้กับตัวเองมากที่สุดต่างหาก ที่ส่ง
ผลท�าให้เกิดเป็นประโยชน์สุขต่อสังคมส่วนรวม
ตามมา ซึ่งในที่สุดแล้วก็จะกลายเป็นพลังส�าคัญ
ที่ช่วยเสริมสร้าง “ความมั่งคั่ง” (Wealth) ให้แก่
ประเทศชาติ
หลักการของเศรษฐศาสตร์ส�านักคลาสสิกใน
เรื่องนี้ ได้ชี้ให้เห็นปัจจัยที่ก�าหนดพฤติกรรมการ
ผลิตสินค้าหรือบริการของมนุษย์ โดยถ้าหากสินค้า
ตัวใดสามารถสร้างผลก�าไรได้มากที่สดุ ผูค้ นก็จะใช้
แรงงานผลิตสินค้าตัวนั้น จนเมื่อผลผลิตของสินค้า
ในตลาดเพิ่มปริมาณมากขึ้นและราคาของสินค้าลด
ต่�าลง ซึ่งท�าให้ผลก�าไรลดน้อยลง ๆ ผู้คนก็จะลด
ระดับการผลิตสินค้าตัวนั้น และหันไปใช้แรงงาน
ผลิตสินค้าตัวอื่น ๆ ที่มีราคาสูงกว่าแทน (อันเป็น
พฤติกรรมในมิติด้านอุปทานของสินค้า)
อ่านต่อฉบับหน้า

ขอนอบน้อมกตัญญูเทิดพระคุณ
๔๖ ปีบนเส้นทางสัมมาอาริยมรรค
ขอแสดงความยินดี “เราคิดอะไร”
ก้าวสู่ปีที่ ๒๓
วิมำน-มำน คือ จิต จิตที่ไม่รู้เรื่อง โง่ยิ่ง
อบำยมุขนี่เป็นวิมำน
สวรรค์อย่ำงนี้หยำบต�่ำ
ต้องเลิก ละ คลำย ปลดปล่อย
นี่คือควำมหลอกลวง ไปติดก็โง่อยู่ทั้งสิ้น

• พ่อครูสมณะโพธิรักษ์บรรยายทางเอก

หจก.จ.บริกำรพยุหะ
ผลิตภัณฑ์น�้ำมันเชื้อเพลิง
และน�้ำมันเครื่องคุณภำพมำตรฐำน
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

•
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มีการจัดกิจกรรม “รอบกองไฟ” ฝึกกล้าแสดงออกในสิ่งที่เป็นสาระ
แต่ละกลุ่มจะได้รับโจทย์ในการรักษาศีล ๕ กลุ่มละหนึ่งข้อแตกต่างกัน
ซึ่งน้อง ๆ สามารถแสดงออกมาได้อย่างน่าประทับใจ

รักดี แม้มีกิเลส
ในช่วงเดือนพฤษภาคมทีผ่ า่ นมา ชุมชนภูผาฟ้าน�า้
ได้มีการจัดกิจกรรมการเข้าค่าย “ยุวพุทธทายาท
ครั้งที่ ๔” ซึง่ เป็นการอบรมคุณธรรมแก่เยาวชน
โดยมีค�าขวัญของค่ายที่ว่า “พึ่งตน จนเป็นที่พึ่ง
ของผู้อื่นได้” โดยปกติของทุกปีแล้ว เราจะมีการ
จัดค่ายที่ภูผาห้องเรียน ๓ (ลานนาอโศก) แต่ปีนี้
มีการปรับเปลี่ยนการเข้าค่ายไปตามสถานการณ์
และเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม จึงได้มีการ
จัดค่ายแบบเวียนไปหลายห้องเรียนของชุมชน
ภูผาฟ้าน�้า
เริ ่ม ตั ้ง แต่ วั น แรก มี ก ารลงทะเบี ย นและ
ปฐมนิเทศที่ลานนาอโศก พอเช้าวันต่อมา ฉันก็พา
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น้อง ๆ เดินทางตั้งแต่เช้าตรู่ไปที่ห้องเรียน ๑ (ดอย
แพงค่า) ภูผาฟ้าน�้า เมื่อไปถึงก็ต้องเดินเท้าอีก ๒
กิโลเมตรเพื่อขึ้นไปถึงชุมชน ถือเป็นการเข้าค่าย
เดินทางไกลที่นอ้ ง ๆ ได้ฝกึ ความล�าบากในการดูแล
ตัวเอง เพราะต้องรับผิดชอบแบกกระเป๋าข้าวของ
เครื่องใช้ส่วนตัว และเดินเท้าขึ้นไป ๒ กิโลเมตร
โดยมี ที ม พี ่เ ลี ้ย งคอยร่ ว มทุ ก ข์ ร ่ ว มสุ ข และดู แ ล
น้อง ๆ ไปด้วยกันตลอดทาง
เมื อื ่ ไปถึ ง ก็ แ บ่ ง งานกั น ไปตระเตรี ย มที ่พั ก
แบ่งกลุ่มท�าอาหาร โดยต้องฝึกท�าอาหารด้วยการ
ใช้ฟืน การเก็บผักป่าจากในชุมชนมาปรุงอาหาร
คิ ด เมนู เ อง โดยมี ที ม พี เ่ ลี ย้ งคอยช่ ว ยเหลื อ อยู ่

ใกล้ ๆ และเปิดโอกาสให้นอ้ ง ๆ ได้ชว่ ยกันคิด ช่วยกัน
น�าเสนอ และช่วยกันท�า
โดยเราท�ากิจกรรมของค่ายยุวพุทธฯ อยู่ที่นี่
เป็นเวลา ๒ วันด้วยกัน เป้าหมายเพื่อไปช่วยงาน
ชุมชนในการเตรียมท�า ๕ ส. ท�าความสะอาดพื้นที่
เพื่อเตรียมต้อนรับหลวงปูส่ มณะโพธิรกั ษ์ และคณะ
ปัจฉาสมณะ ที่จะเดินทางพาพักฟื้นฟูสุขภาพที่นี่
โดยก่ อ นจะเดิ น ทางกลั บ เรามี ชั ว่ โมง
สันทนาการโลกุตระ ด้วยการแข่งขันกีฬาอาริยะ
คือ การตักทรายขึ้นมาที่ริมล�าธารเพื่อให้ชุมชนได้
ใช้ประโยชน์ต่อไป และเพื่อให้ล�าธารลึกขึ้น กว้าง
ขึ้น เพื่อกักเก็บน�้าได้มากขึ้นในยามฤดูแล้งเช่นนี้
โดยน้อง ๆ ได้มีการละเล่นอย่างสร้างสรร มี
ความสุขอย่างได้สาระ โดยหลังจากตักทรายขึ้นมา
แล้ว จะให้เวลาในการตกแต่งกองทรายของแต่ละ
กลุ่มให้สวยงาม พร้อมทั้งอธิบายความหมายของ
การตกแต่งนั้น ๆ ด้วย เพื่อให้คณะกรรมการซึ่งก็คอื
ตัวแทนของชุมชน มีแม่ทองธรรม อาโก้ (ใจจริง)
น้าใจ (ภูสีฟ้า) ช่วยกันให้คะแนน และมีรางวัลเป็น
กล้วยกลุ่มละ ๑ หวี เพื่อไปแบ่งกันช่วงกินข้าว
วันที่สามและสี่ของค่าย เราก็พากันเดินทาง
ลงมาที่ภูผาฯ ห้องเรียน ๒ สวนชายดอย ณ บ้าน
สีข้าว เพื่อช่วยงานด้าน ๕ ส. ภายในชุมชน และ
งานย้ายห้องสมุด ซึ่งในคืนวันที่สี่ของค่ายได้มีการ
จัดกิจกรรม “รอบกองไฟ” ที่ให้น้อง ๆ ได้ฝึกความ
กล้าแสดงออกในสิ่งที่เป็นสาระ กับการแสดงรอบ
กองไฟ ในโจทย์ของการรักษาศีล ๕ โดยในแต่ละ
กลุม่ จะได้รบั โจทย์ในการรักษาศีล ๕ คนละหนึ่งข้อ
แตกต่างกัน ซึง่ น้อง ๆ ก็สามารถแสดงออกมาได้
อย่างน่าประทับใจ และสะท้อนแนวคิดทีเ่ ป็นสัมมาทิฏฐิที่ได้รับจากการอบรมคุณธรรม
วันสุดท้ายของค่าย เราก็เดินทางกลับมาที่
ลานนาอโศก เพื่อมารับพรจบค่ายจากท่านสมณะ
และมีกิจกรรมอ�าลาจบค่ายด้วยความอบอุ่น
ส�าหรับฉันที่ได้รับหน้าที่ในการจัดค่ายครั้งนี้
ฉันรู้สึกว่าค่ายครั้งนี้มีความลงตัวในความไม่ลงตัว
มากที่สุด แม้ว่าไม่มีตารางที่เป็นกิจจะลักษณะ

หากแต่ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์อยู่ตลอด
เวลา ตามธรรมะจัดสรร แต่ทีมงานก็สามารถ
ท�างานต่อมือกันได้อย่างไม่ติดขัด สามารถช่วย
กันรับงานได้ด้วยใจที่พร้อมปรับเปลี่ยน ไม่ติด
ยึด หากพร้อมช่วยในจุดที่ขาดแคลน จึงเป็นการ
ท�างานที่ลงตัวโดยธรรม น้อง ๆ ก็ให้ความร่วมมือ
และมีความสุขแบบง่าย ๆ ตามประสาเด็กที่ไม่ได้มี
ความต้องการการปรุงแต่งจัดจ้านมากมาย
หลั ง จบค่ า ยแล้ ว ฉั น ก็ ไ ด้ ม าฝึ ก ฝนในการ
ท� า งานด้ า นแปรรู ป เพื่ อ น� า ส่ ง จ� า หน่ า ยที่ ร ้ า น
ชมร.เชี ย งใหม่ โดยเรี ย นรู ้ ก ารท� า ผลิ ต ภั ณ ฑ์
หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นขนมวุ้นสมุนไพรหลาย
สี เช่น วุ้นคลอโรฟีลล์ วุ้นหญ้าถอดปล้อง วุ้น
กระเจี๊ยบ วุ้นอัญชัน การท�าโยเกิร์ตจากน�้านม
ถั ่ว เหลื อ งและผลไม้ ที ่มี ม าแปรรู ป เป็ น โยเกิ ร ์ ต
พร้อมดื่มผสมแตงโม การท�าไก่กรอบเจสมุนไพร
(อยู่ในช่วงทดลอง) และในอนาคตจะมีการเพาะ
ถั ่ว งอก และผลิ ต ภั ณ ฑ์ อื ่น ๆ ให้ ไ ด้ เ รี ย นรู ้ อี ก
เป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ฉันอาจจะไม่เก่ง
นักในด้านนี้ แต่ก็มีความสุขที่ได้ท�า เหมือนการได้
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ที่ได้ลองผิดลองถูก ทดลอง
สู ต ร ได้ คิ ด ค� า นวณ ได้ ห าแนวทางในการแก้
ปัญหาเพื่อให้ได้สูตรที่ดีและเหมาะสมที่สุดในการ
แปรรูปสินค้าแต่ละชนิด โดยมีหลักการที่ว่า “ฝึก
พึ่งตนเอง โดยไม่ใช้เงินแก้ปัญหา หากแต่ต้อง
พากเพียรด้วยการใช้ปญ
ั ญาเพื่อให้บรรลุผลส�าเร็จ”
ฉันจึงคิดค้นการท�าสินค้าจากสิง่ ทีม่ อี ยูร่ อบตัว
สิ่งที่หาได้ง่ายในชุมชน แถมยังได้ทดลองสิ่งแปลก
ใหม่ ซึง่ ถือเป็นก�าไรทีไ่ ด้ทัง้ ความรู้และความสนุก
ไปด้วยกัน
ตอนที่ยังเป็นเด็กนักเรียนสัมมาสิกขาฉันชอบ
ฟั ง เรื ่อ งราวของท่ า นสมณะ สิ ก ขมาตุ ผู ้ ใ หญ่
ในชุ ม ชน คนวัด ที ่ม าปฏิ บั ติ ธ รรม ว่ า แต่ ล ะคนมี
ประสบการณ์ชีวิตเป็นมาอย่างไร และมาเป็นชาว
อโศกได้อย่างไร บางท่านรูจ้ กั ชาวอโศกมาตั้งแต่ยงั
วัยรุ่นอายุสิบเจ็ดสิบแปดก็สามารถละทิ้งชีวิตทาง
โลกที่เคยติดความสุข ความสบาย กินสูบดื่มเสพได้
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ •
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และอยู่ ป ฏิ บ ตั ิ ธ รรมมาจนถึ ง ทุ ก วัน นี ้ จนอายุ
สี่สิบห้าสิบแล้ว
มันน่าทึ่งมากส�าหรับฉันที่ยังเป็นเด็กน้อย ยัง
ติดความสุขความสบาย ยังมีตัวขี้เกียจมากมาย
ที่จะต้านทานต่อกิเลส ยังหลงใหลไปกับกระแส
โลกีย์ แต่กลับมีผู้คนมากมายที่ละทิ้งชีวิตแบบ
เดิ ม ๆ (ที่ ฉั น ก� า ลั ง เป็ น ) มาฝึ ก ฝนปฏิ บั ติ ธ รรม
ลดละกิเลสตั้งแต่ยังหนุ่มสาว และก็ยังยืนหยัดที่
จะเดินบนเส้นทางนี้ตลอดไปจวบสิ้นอายุขัย ซึ่ง
มันก็ช่วยจุดประกายให้ฉันอยากเป็นเช่นนั้นบ้าง
อยากเก่งในการทวนกระแสโลกได้แบบนั้นบ้าง
จนเมื่อเติบโตขึ้นมาเรื่อย ๆ จากเด็กสัมมาสิกขาชั้น ม.ต้น สูช่ ้นั ม.ปลาย ฉันก็ไม่เคยคิดที่จะอยู่
วัดจริง ๆ จัง ๆ เลย ได้แต่มคี วามฝันว่าสักชาติหนึง่
ฉันอาจจะมีชีวิตเหนือโลกีย์เช่นนั้นได้ แต่ชาตินี้ยัง
คงท�าไม่ได้แน่ เพราะยังมีกิเลสอยู่มาก ยังอยากมี
ชีวิตที่สุขสบาย ยังอยากกินของอร่อย อยากแต่ง
ตัวสวย ๆ อยากร�่ารวยเงินทอง อยากมีอยากได้
อยากแสวงหาความสุขจอมปลอม (ที่ตอนนั้นคิด
ว่ามันจริง) เหล่านั้นอยู่มากทีเดียว
แต่ด้วยสภาพแวดล้อมของสังคมบวร บ้าน
วัด โรงเรียน ทีค่ อยช่วยขัดเกลาและหล่อหลอม
สัมมาทิฏฐิเสมอ ๆ ก็เริ่มท�าให้ฉันเกิดความทุกข์
เพราะปั ญ ญา (ตั ว รู ้ ) กั บ กิ เ ลสเริ ่ม ต่ อ สู ้ กั น ไป
มา เมื่อใดที่รู้สึกอยากได้อยากมี อยากท�าอะไร
ตามใจก็จะรู้สึกผิด รู้สึกแย่ว่าเราเป็นคนไม่ดี ไม่
เชื่อฟังหลวงปู่ ครูบาอาจารย์ที่คอยสอนให้มาลด
กิเลส มาเลิกความเอาแต่ใจ มาละความอยาก
มาเป็นคนมักน้อยสันโดษ แต่เรากลับสวนทาง
ด้วยจิตที่คดิ อยากมีอยากได้ทั้ง ๆ ทีก่ ็รู้ว่านีค่ ือสิง่
ที่ดี สิ่งที่ประเสริฐ แต่ท�าไมเราถึงไปเชื่อฟังกิเลส
จนละทิ้งความดีได้
สารนิพนธ์ในตอนเรียนจบ ม.๖ ของฉันจึงได้
ชื่อว่า “ชีวิตที่ถูกบังคับจนได้ดี” เพราะฉันคิดว่า
สิ่งที่ฉันเป็น ฉันท�า ฉันพัฒนามาได้จนทุกวันนี้
เป็นเพราะถูกบังคับให้ได้ดี ตั้งแต่ถูกบังคับให้มา
เรียนสัมมาสิกขา จนถูกบังคับให้ได้ดดี ว้ ยปัญญาที่รู้
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ดี-ชั่วของตนเอง แม้ฉนั อาจจะอยากท�าอะไรต่าง ๆ
ตามเสียงกิเลสมากสักเพียงใด แต่ธรรมะก็ควบคุม
ฉันไม่ให้ทา� ชัว่ หรือไหลไปตามกิเลสได้แทบทุกครั้ง
เมื่อก่อนฉันเคยรูส้ กึ ทุกข์ท่ตี วั เองไม่เก่งในการ
ท�าตามกิเลสได้เหมือนคนอื่น ๆ เหมือนตัวเองด้อย
กว่า จนหลงผิดไป อย่างเรื่องหนึ่งที่จ�าได้ขึ้นใจ
คือ เคยเห็นเพื่อนติดการฟังเพลง แอบมีของเถื่อน
ต่าง ๆ ที่ผิดกฎระเบียบของโรงเรียนสัมมาสิกขา
เพื่อไว้เสพสุขไปตามกิเลสก็อยากท�าบ้าง อยากมี
บ้าง อยากลิ้มลอง อยากรู้รสชาติของความอร่อย
ความสุขแบบนั้นมันเป็นอย่างไร แต่พอลองท�า
แล้วจริง ๆ ฉันกลับไม่ได้รู้สึกมีความสุข ไม่รู้สึกถึง
รสอร่อยนั้น ๆ กลับเป็นความรู้สึกที่ทุกข์มากกว่า
ทุกข์ที่ต้องแอบซ่อน ปกปิดความชั่ว ทุกข์ที่ต้อง
พยายามให้รู้สึกเหมือนคนอื่น ๆ ที่เขาสุขกับการ
เสพย์ สิ่ ง นั ้น แต่ เ รากลั บ ไม่ มี ค วามสุ ข แบบนั ้น
พอกลับมาสู่ชีวิตปกติของตัวเองที่ไม่ต้องมี
ความสุขอะไรบ�าเรอตนอย่างนั้น กลับรู้สึกมีความ
สุขดีกว่า จึงเลิกพยายามแบบนั้นไป แต่กย็ งั มีความ
สงสัยใคร่รไู้ ปตามประสาเด็กไร้เดียงสาอีกมากมาย
หลายเรื่อง ที่อยากรู้ อยากลอง อยากเป็นเหมือน
คนอื่น ๆ
ทุกวันนี้ ฉันมีเส้นทางชีวิตซึ่งเป็นวิถีชีวิตใน
แบบที่ฉันเคยฝัน แต่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะท�าได้
จริ ง ในชาติ นี ้ และจนถึ ง วั น นี ฉ้ ั น ก็ ยั ง ไม่ แ น่ ใ จว่ า
ตัวเองจะก้าวเดินไปได้ไกลแค่ไหน จะมีโอกาสได้
ปฏิบัติธรรมจนเป็นคุณอา คุณป้า คุณยายเหมือน
ผู้ใหญ่ที่ฉันทึ่งได้หรือไม่ ฉันเพียงแต่ให้โอกาสตัว
เองได้ท�าในสิ่งที่ปัญญาที่พอจะมีบอกมาตลอด แม้
เจโตอาจจะวิ่งตามปัญญาไม่ทัน บางทีมีแต่ตัวรู้
แต่เจโตอ่อน ท�าไม่ถึง ท�าไม่ทันก็บ่อยครั้ง ความดี
และกิเลสยังคงรบราต่อสูอ้ ยูใ่ นภายในวิญญาณของ
ฉันอยู่เสมอ ๆ ตราบเท่าที่ยังไม่หมดกิเลส
อย่ำงน้อยฉันก็ยงั คงเป็นผูเ้ พียรพยำยำมทีจ่ ะ
“รักดี” แม้เพียงชั่วขณะจิต เพียงนำทีนี้ ชั่วโมงนี้
วันนี้ ก็ถือว่ำคุ้มค่ำแล้วที่ได้เกิดมำ...

• นายหนุนดี

• พิราบไท

บทเรียนราคาแพง...เท่าชีวิต
ข่าวนานแล้วแต่อยากเล่า เพราะเป็นข่าวชวน
เศร้ามาก จากผู้จัดการรายวัน เมื่อ ๒๒ ส.ค. ๕๔
หัวข่าวบอกว่า เด็กปั๊มยิง “พ.ต.ท.” ดับ
จันทบุรี - เด็กปั๊มเมืองจันท์ ก่อเหตุยิงอดีต
ต�ารวจภูธรภาค ๒ ยศ พ.ต.ท.เสียชีวิตคาปั๊มแก๊ส
ริมถนนสายจันทบุร-ี สระแก้ว หลังเติมแก๊สเกินจาก
ทีส่ งั่ ๑.๘๐ บาท แล้วอดีตต�ารวจลงมาต่อว่าจนเกิด
โมโห คว้า .๓๘ ออกมายิงดับ ก่อนหลบหนีไป
ร.ต.ท.บดินทร์ คงขวัญ ร้อยเวร สภ.ภูธร
มะขาม จ.จันทบุรี ได้รบั แจ้งมีเหตุยงิ กันตายภายใน
ปั๊มแก๊สจึงเดินทางมาตรวจสอบ
พบผู้เสียชีวิตเป็นชายนอนจมกองเลือดอยู่
ภายในปั๊มแก๊สหน้าหัวจ่ายแก๊ส ถูกยิงด้วยอาวุธ
ปืน ขนาด.๓๘ เข้าที่หัวไหล่ซ้าย จ�านวน ๒ นัดและ
ที่แก้ม ๑ นัด ผู้ตายชื่อ พ.ต.ท.พลังพล ภักดี อายุ
๕๘ ปี เป็นอดีตข้าราชการต�ารวจภูธรภาค ๒
ในที่เกิดเหตุยังพบรถยนต์เก๋ง ยี่หอ้ วอลโว่ สีดา�
หมายเลขทะเบียน ธว-๔๒๖๓ กรุงเทพมหานคร
ของผู้เสียชีวิตจอดเติมแก๊สอยู่ ในที่เกิดเหตุยัง
พบปลอกกระสุนปืนขนาด .๓๘ ตกอยู่ ๓ ปลอก
เจ้าหน้าที่ต�ารวจจึงได้เก็บไว้เป็นหลักฐาน ในตัว
ของผูเ้ สียชีวิตยังพบทรัพย์สนิ ประกอบด้วยเงินสด
จ�านวน ๒,๗๓๑ บาท สร้อยคอทองค�าหนัก ๕ บาท
๑ เส้น สร้อยข้อมือทองค�าหนัก ๓ บาท ๑ เส้น
โทรศัพท์มือถือ ๑ เครื่อง และบัตรเครดิตธนาคาร
กสิกรไทย ๑ ใบ
เจ้าหน้าทีส่ อบถามนายประสงค์ มีขวัญ ผูด้ แู ล
ปัม๊ แก๊สรักชูกา้ ได้ความว่า ผูเ้ สียชีวิตได้ขบั รถยนต์

เก๋งเข้ามาเติมแก๊ส โดยได้ให้นายเคน อายุ ๓๗
ปี พนักงานปั๊มเติมแก๊สให้จ�านวน ๖๐๐ บาท แต่
นายเคนเติมเกินไป ๑ บาท ๘๐ สตางค์ ท�าให้
พ.ต.ท.พลังพลลงมาจากรถต่อว่านายเคนอย่าง
รุนแรง นายเคนเกิดโมโหจึงเดินไปหยิบอาวุธปืน
ขนาด .๓๘ มายิง พ.ต.ท.พลังพลจ�านวน ๓ นัด
แล้วนายเคนขี่รถจักรยนต์หลบหนีไป
(มีข่าวภายหลังบอกว่าผู้ตายไม่ใช่ต�ารวจ แต่
แอบอ้างเพื่อใช้ท�าธุรกิจจัดไฟแนนซ์)
อารมณ์ โ กรธนี ไ่ ม่ เ ลื อ กอายุ ช นชั น้ วรรณะ
จริง ๆ นะนี่ ไม่เลือกรวยจน ไม่เลือกการศึกษา ไม่เลือก
ว่าหนุ่มสาวหรือแก่ชรา ถ้าลงว่าโกรธหน้ามืดแล้ว
ไม่มีค�าว่ายับยั้งชั่งใจ พระพุทธเจ้าเตือนไว้เลยว่า...
คนผู้โกรธย่อมก่อกรรมที่ท�าได้ยากเหมือน
ท�าได้ง่าย ภายหลังเมื่อหายโกรธแล้ว เขาย่อม
เดือดร้อนเหมือนถูกไฟไหม้ คนโกรธฆ่าบิดาก็ได้
ฆ่ามารดาก็ได้ ฆ่าพระขีณาสพก็ได้ ฆ่าปุถุชนก็ได้..
(โกธนาสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๓ ข้อ ๖๑)

เหตุการณ์นี้บางคนก็ว่า ชีวิตไม่น่ามาตาย
เพราะเงินบาทแปดสิบตังค์เล้ย
บางคนก็ว่า ชีวติ ไม่น่ามาเป็นฆาตกรเพราะ
เงินบาทแปดสิบตังค์เล้ย
บางคนก็ว่า ไม่ใช่เรื่องเงินบาทแปดสิบตังค์
หรอก แต่เป็นเรื่องอัตตามานะศักดิ์ศรี ไม่มีใคร
ยอมใคร... อั๊วจะยอมได้ไง เด็กปั๊มผิดน่ะ บอกแล้ว
ว่า เติม ๖๐๐ ดันเติมมาเกินท�าไม เด็กปั๊มก็คงนึก
ว่า เกินหน่อยเดียวแค่นี้ก็จ่ายไม่ได้ กินลูกปืนซะ
กิเลสเกินพิกัด พาวิบัติวินาศสันตะโรเกินคาด
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นักฟ้อนพยายามเอา ราคะ โทสะ โมหะ เข้าไปยั่วยวน
ท�าให้คนยิ่งมัวเมาในราคะ โทสะ โมหะเพิ่มยิ่งขึ้น
ครั้นนักฟ้อนตายไปแล้วก็จักไปเกิดในปหาสนรก

เต้นสู่นรกปหาสะ
ในช่วงวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค�่า เดือน ๓ ของทุกปี
มีงานประเพณีนมัสการองค์พระธาตุพนมที่เก่าแก่
คู่บ้านคู่เมือง ผู้คนจากทั่วสารทิศใกล้ไกลหลั่งไหล
มากราบองค์พระธาตุด้วยความบูชายิ่ง
และจะขาดเสียมิได้ภายในวัดก็คือ การตั้งตู้
รับบริจาคและจ�าหน่ายธูปเทียนดอกไม้ตลอดวัน
ตลอดคืน
บริเวณนอกวัด จะมีร้านขายอาหาร ขาย
เสื้อผ้าและข้าวของเครื่องใช้แทบทุกชนิด เลยไป
หน่อยเป็นรถไต่ถัง ชิงช้าสวรรค์ ใกล้ ๆ กันเป็น
บริเวณที่ล้อมผ้าไว้พร้อมป้ายเชิญชวนให้ชมสัตว์
หรือคนแปลก ๆ เช่น เมียงู (เอาผู้หญิงขาวมานอน
อยู่ใกล้ ๆ กับงูหลาม) คนหัวขาด (ใช้เทคนิคเห็น
แค่หัวคนตั้งบนถาด) คนรู (ขุดรูแล้วมีีคนลงไปนอน
ขดอยู)่ กาขาว (เอากาต้มน�้าสีขาวมาตั้งไว้) ทั้งพวก
สัตว์สองหัวแปดขา ฯลฯ
เมื่อห้าสิบกว่าปีก่อนโน้น ชาวบ้านไม่ค่อยรู้
เท่าทันพวกท�ามาหากินแบบมีเลศเล่หก์ ต็ อ้ งตกเป็น
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เหยื่อเสียตังค์ไป ใครที่ถกู หลอกไปแล้วมารูท้ หี ลังก็
จะรูส้ กึ อับอายขายขี้หน้าและจ�าไว้เป็นบทเรียน แต่
คนโกงสมัยนี้หาเงินง่าย ๆ โปะยาสลบแล้วรูดทรัพย์
คนเคราะห์ร้ายเจอกันมานักต่อนัก
อีกมุมหนึง่ ลึกเข้าไปก็มกี ารกั้นผ้าและประกาศ
กับผู้เดินผ่านไปมาว่า “เชิญเข้ามาชมได้สี่อย่าง
บาทเดียว”
บุญมีหญิงชาวนาวัยกลางคน มีฐานะออกจะ
ยากจน มีที่นาเพียงสิบสองไร่ สวนอีกหนึ่งไร่ แต่
เธอกับสามีและลูกหญิงชายที่อยู่ในวัยเรียนอีก
สองคน ก็มีความเป็นอยู่ไม่ขัดสนนัก เพราะมีข้าว
เปลือกในยุง้ ฉาง มีปลาร้าหลายไห ทั้งสระน�้ากลาง
ทุ่งพอได้อาศัยจับปลากินกันไปได้ทั้งปี
การท�านาก็มีวิธีท�าอย่างฉลาด เช่น แปลงนา
๔ ไร่จะปักด�าข้าวพันธ์ุเบา (ข้าวดอ) อายุยืนต้นสั้น
จะเก็บเกี่ยวได้ก่อน อีก ๔ ไร่ปักด�าข้าวพันธ์ุกลาง
ข้าวจะออกรวงสุกเหลืองต่อจากข้าวพันธุเ์ บา และ
อีก ๔ ไร่ก็จะปลูกข้าวพันธ์ุหนัก ข้าวจะออกรวง

สุกต่อจากการเกี่ยวข้าวทั้ง ๒ สายพันธ์ุเรียบร้อย
แล้ว ข้าวสุกไม่พร้อมกันก็จะพอดีกับแรงงาน
ของครอบครัว สามารถเก็บเกี่ยวทันก่อนต้นข้าว
จะสุกงอมและล้มซึ่งจะเกี่ยวยาก
เพื่อนบ้าน ๔-๕ คนมาชวนบุญมีไปเที่ยวงาน
บุญเดือนสาม เพื่อจะได้ไปกราบพระธาตุพร้อม
เที่ยวชมงานและหาซื้อเครื่องใช้จา� เป็นกลับมาด้วย
ถ้าไปกันมากคนจะได้เฉลี่ยค่าเหมารถสองแถวใน
หมู่บ้าน ไม่ต้องจ่ายค่าเดินทางกันแพง ๆ
บุญมีและเพื่อน ๆ พากันเข้าไปกราบบูชาองค์
พระธาตุ แล้วเดินเที่ยวชมงานก่อน ตอนจะกลับ
ค่อยไปซือ้ ข้าวของจ�าเป็น ซือ้ เสร็จจะได้กลับกัน
เลย ไม่ต้องหิ้วของให้หนัก
บุญมีกับเพื่อนไปดูรถไต่ถังที่ชวนหวาดเสียว
จากนั้นผ่านมาทางล้อมผ้าชมสัตว์แปลก ๆ บุญมี
ไม่ได้เข้าไปชม เพียงแต่อา่ นป้ายเชิญชวน แล้วเดิน
ต่ อ ไปเรื ่อ ย ๆ มี ป ้ า ยเมี ย งู คนหั ว ขาด คนรู
ผีกระสือ ฯลฯ
บุญมีนึกถึงเรื่องที่พ่อเล่าให้ฟังว่า งานเดือน
สามนี ้แ หละ สมั ย พ่ อ ยั ง หน่ ุม อยู ่ ไ ปเที ่ย วงาน
ไปเจอเต็นท์หนึ่งมีป้าย “ล้วงห้าล้างสิบ” ก็ลังเล
แต่เห็นคนที่ออกมาท�าท่าตื่นเต้นดีอกดีใจเหมือน
ล้วงเจอของมีค่า (คงเป็นหน้าม้า) ก็เลยอยากรู้
บ้าง ยอมจ่ายค่าเข้าชม ๕ สตางค์ เข้าไปแล้วเห็น
อุปกรณ์การแสดงก็ไม่มีอะไรมาก แค่ตั้งไหสีขาว
ไว้ ก็มีคนบอกให้ล้วง พอล้วงลงไปในไห...ปรากฏ
ว่าก�าก้อนขี้ไก่เต็มมือ คนเฝ้าไหบอกให้ไปหลังร้าน
มีโอ่งใบใหญ่ใส่น�า้ พร้อม ใครจะล้างมือต้องจ่าย
สิ บ สตางค์ สรุ ป แล้ ว ใครเข้ า ไปก็ ต ้ อ งเสี ย ๑๕
สตางค์กันทั้งนั้น เพราะไม่อยากมือเหม็นเดินเที่ยว
งาน คนที่ถูกหลอกออกมาแล้วก็ไม่บอกว่าข้างใน
เป็นอะไร ให้คนอื่นเข้าไปเสียค่าโง่ด้วย ถูกหลอก
ด้วยกัน จะได้ไม่เสียหน้า (เรื่องอะไรจะโง่ถูกหลอก
คนเดียว)
บุญมีเดินผ่านมาถึงตรงเสียงตะโกนบอกว่า
เชิญชมสี่อย่างบาทเดียว บุญมีกับเพื่อนอยากรู้จึง
จ่ายเงินเข้าไปดู ข้างในมีแต่พวกผู้ชายล้วน ๆพอ

เสียงกลองในจังหวะร�าวงดังขึ้น หญิงสาวนุ่งน้อย
ห่มน้อย ๔ คนออกมาเต้น พอเสียงกลองจบเธอก็
ถอดชุดทั้งท่อนบนและท่อนล่างออกหมด แล้ววิง่
เข้าไปหลังม่าน รอออกมาเต้นรอบใหม่
บุ ญ มี เ ดิ น ออกมาพร้ อ มกั บ น� า้ ตาไหลพราก
สะอื้นไห้ พวกเพื่อน ๆ ต่างสงสัยว่าเธอร้องไห้
เพราะอะไร
บุญมีพูดขึ้นทั้งน�้าตาว่า สี่อย่างบาทที่แท้ก็คือ
ผู้หญิง ๔ คนมาเต้นแก้ผ้านั่นเอง
“ฉันสงสารพวกเขา อาชีพนี้มันต�า่ สุดของ
ความเป็นลูกผู้หญิง เป็นอาชีพจ�า้ บ๊ะ ผู้หญิงหมด
หนทางหาอาชีพอื่นที่ดีกว่านี้ ฉันสงสารชะตาชีวิต
ของพวกเธอที ่ต ้ อ งตกอยู ่ ใ นสภาพเหมื อ นคนไร้
ยางอายนี้ ต้องมาแก้ผ้าให้คนนับร้อยดู”
ตกมาถึงยุคปี ๒๕๖๐ นักร้องสาวสวยน�า
เอาอาชี พ ที ล่ ู ก ผู ้ ห ญิ ง หมดทางเลื อ กที เ่ คยจ� า
ต้องแสดงกันแต่ในวงแคบ ๆ มาเปิดการแสดง
อย่างยิ่งใหญ่อลังการทั้งแสง สี เสียง นุ่งน้อย
ห่มน้อยวิบวับพริบพราว พร้อมท่าเต้นเชิญชวน
ผสมพันธ์ุ กระเด้งหน้ากระเด้งหลังทั้งหงายทั้ง
คว�่า ชนิดไม่รู้ความหมายของค�าว่า “ไร้ยางอาย”
อีกต่อไป
พระพุทธองค์เคยตรัสเอาไว้ว่า ธรรมดาสัตว์
ทั้งหลายเป็นผู้มีราคะ ถูกล่ามด้วยโซ่แห่งราคะ
เป็นผู้มีโทสะ ถูกล่ามด้วยโซ่แห่งโทสะ เป็นผู้มี
โมหะ ถูกล่ามด้วยโมหะ อยู่ก่อนแล้ว นักฟ้อนยัง
พยายามเอาสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่ง ราคะ โทสะ โมหะ
เข้าไปยั่วยวนในท่ามกลางเวทีละครอีก ท�าให้คน
ทั้งหลายยิง่ มัวเมาในราคะ โทสะ โมหะเพิม่ ยิง่ ขึน้ ไป
อีก ครั้นเมื่อตายไปแล้วก็จักไปเกิดใน ปหาสนรก
ด้วยเพราะเขามีมจิ ฉาทิฏฐิ (ส�. สฬา. ๑๘/๓๗๗ ข้อ ๔๘๙)
น่ า เวทนาลู ก ผู ้ ห ญิ ง ที ่ห ลงไปท� าอาชี พ ที่ ต�่ า
สุด ๆ แต่กลับเชิดหน้าว่าเป็นอาชีพที่ดี เงินทอง
ไหลมาเทมา เป็ น ที ่รู ้ จั ก ทั ่ว ไปของคนหลาย
สิบล้านคน
เธอคนสวยจะต้องเกิดมาชดใช้กรรมอีกนาน
กี่ร้อยพันชาติ จึงจะสิ้นบาปเวร...
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
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[ ม้ามหย่อน

(ตอนที่ ๓๗)

๔. ปถวีธาตุพิการ (เดือน ๒ , ๓ และ ๔) เป็นด้วย

นอนผิดเวลา กลำงคืนไม่นอน มำนอนกลำงวัน
แทน หรือนอนดึก หรือนอนเช้ำเลย
๔.๑ ผมพิการ ให้คันศีรษะ มักเป็นรังแค ให้
เจ็บหนังศีรษะเนืองๆ ผมและหนังศีรษะ เป็นจุด
สะท้อนให้เห็นถึงล�ำไส้เล็ก ล�ำไส้ใหญ่ กระเพำะ
อำหำร คือ ระบบทางเดินอาหารทั้งหมด แต่
‘ล�าไส้เล็ก’ คือ จุดสะท้อนของ‘สมอง’ เมื่อมีมูก
หนาขึ้นเรื่อยๆ ก็จะท�าให้การดูดซึมอาหารไปเลี้ยง
เส้นผมน้อยลง ท�าให้เซลล์ตายมากกว่าเซลล์เกิดใหม่
‘ผม’ จึงร่วงได้ง่ายๆ ยิ่งคนที่ชอบกินของทอด
มันๆ บ่อยๆ หรือกินรสจัด หรือใช้ควำมคิดตลอด
ก็จะมีมูกเกิดขึ้นที่‘ระบบทางเดินอาหาร’
๔.๒ ขนพิการ มักให้เจ็บทั่วสรรพำงค์กำย ทุก
ขุมขน ให้ขนลุกพอง ทั้งตัว ก็หมายถึง อาการ
เดียวกับ‘เส้นผม’ ที่‘ระบบทางเดินอาหาร’ มีมูก
พอกหนาจ�านวนมาก
๔.๓ เล็บพิการ มักให้เจ็บต้นเล็บ ให้ตน้ เล็บเขียว
ต้นเล็บด�ำ ช�้ำโลหิต ให้เจ็บๆเสียวๆนิ้วมือ นิ้วเท้ำ
‘เล็บ’ เป็นจุดสะท้อน ให้เรารู้ว่า ที่ ‘ล�าไส้ใหญ่’
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เนื่องจากอาบน�้าแล้วนอนเลย
ท�าให้ม้ำมท�ำงำนหนัก เพราะต้องปรับอุณหภูมิ
ที่เกิดจากน�้าให้ได้ ๓๗ องศาตลอด หลังจากนอน
แต่ร่างกายสามารถขับน�้าออกจากรูขุมขนได้
ภายใน ๓ ชม. (จึงควรอาบน�้าก่อนนอน ๓ ชม.)

มีควำมสกปรก เริ่มมีเชื้อรำ เชื้อไวรัส ที่ไม่ดี
เกิดขึ้นเรื่อยๆ ถ้าไม่เปลี่ยนพฤติกรรม‘การขับถ่าย’
โดยพยายามให้ถ่ายก่อน ๗.๐๐ น. ปกติล�ำไส้ใหญ่
ยำว ๑.๕ เมตร ฉะนั้น ควรจะถ่ายให้ได้ยาวประมาณนี้
สุขภำพของเล็บจะดีด้วย
๔.๔ ฟันพิการ มักให้เจ็บไรฟัน บำงทีให้เป็นฝี
ร�ำมะนำด บำงทีให้เป็นโลหิตไหลออกทำงไรฟัน
ให้ฟันคลอน ฟันโยก ฟันถอนออก
- ถ้ า ปวดเหงื อ ก หรื อ ฟั น ด้ า นบน บอกถึ ง
‘กระเพาะอาหารและม้าม’ มีอาการอ่อนแอ
- แต่ถ้าเป็นที่เหงือก หรือฟัน ด้านล่าง บอกถึง
ความอ่อนแอของ‘ล�าไส้ให- ่’
๔.๕ หนังพิการ ให้รอ้ นผิวหนัง ทั่วสรรพำงค์กำย
บำงทีให้เป็นผื่นจุด เป็นผด ให้แสบร้อนอยูเ่ นืองๆ
บ่งบอกถึง ถุงน�้าดี- ปอด- ล�าไส้ มีความอ่อนแอ
๔.๖ เนื้อพิการ มักให้นอนสะดุ้ง ไม่หลับสนิท
มั ก ให้ ฟ กบวม บำงที ใ ห้ เ ป็ น วง ผุ ด ขึน้ เป็ น
หั ว ด� ำ หั ว แดง หั ว เขีย วทั ้ง ตั ว บางที เ ป็ น
ดุจลมพิษ สมมุติว่า เป็นประดงเลือด หัดต่างๆ
เป็นที่เนือ้ หรือกล้ำมเนือ้ เป็นหน้าทีข่ อง‘ม้าม’

เพราะ ‘ม้ำม’ปรับระบบหมุนเวียน‘น�้ำเหลือง’
ด้ ว ยกำรหำยใจเข้ ำ -ออกให้ ย ำวๆ จะท� า ให้
‘ระบบภูมิคุ้มกัน’แข็งแรงขึ้น
๔.๗ เอ็นพิการ มักให้เจ็บสะบัดร้อน สะท้ำน
หนำว ให้ปวดศีรษะ ท่านเรียกว่า ลม อัมพฤกษ์
ก�าเริบ
๔.๘ กระดูกพิการ ท�ำให้เมื่อยขบ ทุกข้อ ทุก
กระดูก
๔.๙ สมองกระดูกพิการ ท�ำให้ปวดศีรษะเนืองๆ
๔.๑๐ ม้ามพิการ มักให้ม้ามหย่อน เนื่องจาก
อาบน� ้า แล้ ว นอนเลย ท� า ให้ ม ้ ำ มท� ำ งำนหนั ก
เพราะต้องปรับอุณหภูมิที่เกิดจากน�้าให้ได้ ๓๗ องศา
ตลอด หลังจากนอน แต่ร่างกายสามารถขับน�้า
ออกจากรูขุมขนได้ภายใน ๓ ชม. (จึงควรอาบน�้า
ก่อนนอน ๓ ชม.)
การถูกยุงกัดบ่อยๆ ก็ท�าให้ม้ามโตได้เหมือนกัน
หรือมีแผลอักเสบ ก็ท�าให้ม้ามโตได้
๔.๑๑ หฤทัยพิการ ท�ำให้คลุ้มคลั่งดุจเป็นบ้ำ
ถ้ามิฉะนั้น ให้หิวโหย หำแรงมิได้ ให้ทุรนทุรำย
ยิ่งนัก ถ้ามีถุงน�้ำดีขน้ หรือถุงน�้ำดีปดิ ‘ล� าไส้เล็ก
ตอนต้ น ’หลัง่ ด่ ำ งน้ อ ยไป ก็ จ ะส่ ง ผลมี แ ก๊ ส
เต็มท้อง ท�าให้ล�าไส้บวม แน่นไปถึงหัวใจเลย
๔.๑๒ ตับพิการ ให้ตับโต ตับทรุด เป็นฝีในตับ
และตับพิกำรต่ำงๆ เนื่องจากพักผ่อนไม่พอ หรือ
ท�างานดึกๆเกิน ๒๔.๐๐ น. ในปัจจุบันจะเป็นไวรัสตับ บี
เพราะ ‘ตับ’เก็บเลือดเสีย ไว้ที่ ขั้วตับ กลางตับ
ปลายตับ
๔.๑๓ พังผืดพิการ ให้เจ็บ ให้อำเจียน จุกเสียด
กลับเข้ามาเป็นลม
๔.๑๔ ไตพิการ มักให้ปวดท้อง แดกขึ้นแดกลง
ปวดขบอยู่เนืองๆ
๔.๑๕ ปอดพิ ก าร มั ก ให้ ป วดศี ร ษะเป็ น พิ ษ
กระหำยน�้ำอยู่เนืองๆ
๔.๑๖ ไส้ใหญ่พิการ มักให้สะอึก ให้หำว ให้เรอ
๔.๑๗ ไส้น้อยพิการ มักให้พะอืดพะอม ท้อง
ขึ้นท้องพอง มักเป็นท้องมำร กระษัย บางทีให้
ลงท้อง ตกมูกเลือด เป็นไปต่างๆ

๔.๑๘ อาหารใหม่พิการ มักให้ลงท้อง ลงแดง
มักให้อำเจียน และมักให้เป็นป่วง ๗ จ�ำพวก
๔.๑๙ อาหารเก่าพิการ มักให้กินอำหำรไม่รู้รส
เป็นต้น ที่จะให้เกิดโรคต่างๆ เพราะอำหำรแปลก
ส�ำแดง
๔.๒๐ มันสมองพิการ ให้ปวดศีรษะ ให้ตำแดง
ให้คลั่ง เรียกสันนิบาต เกิดเนื่องจำก ‘ลมที่ท้อง’
â ลักษณะเตโชธาตุแตก

›เตโชธาตุ ชื่อ ปริณามัคคีแตก ให้ขัดในอก
ในใจ ให้บวมมือ บวมเท้ำ ให้ไอ เป็นมองคร่อ(ตัวงอ)
›เตโชธาตุ ชื่อ ปริทัยหัคคีแตก มักให้มือ
เท้ำเย็น ชีพจรไม่เดิน บำงทีให้ตัวเย็นดุจน�้ำ แต่
ภายในร้อน ให้รดน�้าอยู่มิได้ขาด บำงทีให้ตัวเย็น
และ ให้เสโทตกดุจเมล็ดข้ำวโพด
›เตโชธาตุ ชื่อ ชีรณัคคีแตก คือ ควำมชรำ
น�าพญามัจจุราช มาเล้าโลมสัตว์ทั้งปวง จะให้ชีวิต
ออกจากร่างกายนั้น ก็ให้คนไข้มีกายวิปริตต่างๆ
คือ ให้หน้ำผำกตึง ตำไม่รู้จักหน้ำคน แล้วกลับ
รู้จักอีก กายนั้นสัมผัสสิ่งใด ก็ไม่รู้สึกตัว แล้ว
กลับรู้สึกอีก
›เตโชธาตุ ชือ่ สันตัปปัคคีแตก เมื่อใด แก้ไม่ได้
ตำยแล
â

ลักษณะวาโยธาตุแตก

›ลมอุทธังคมาวาตาแตก มักให้ดน้ิ รน มือเท้ำ
ขวักไขว่ ให้พลิกตัวไปมำ ทุรนทุรำย ให้เรอบ่อยๆ
›ลมอโธมาวาตาแตก ให้ยกมือยกเท้ำไม่ได้
ให้เมื่อยขบทุกข้อทุกกระดูก ให้เจ็บปวดยิ่งนัก
›ลมกุจฉิสยาวาตาแตก มักให้ทอ้ งขึ้นท้องลัน่
ให้เจ็บในอก ให้สวิงสวำย ให้แดกขึ้นแดกลง
›ลมโกฏฐาสยาวาตาแตก ให้เหม็นคำวคอ
ให้อำเจียน ให้จุกเสียด ให้แดกในอก
›ลมอังคมังคานุสารีวาตาแตก ให้หตู งึ เจรจำ
ไม่ได้ยิน แล้วเป็นดุจหิ่งห้อยออกจำกตำ ให้
เมื่อยต้นขำทั้งสองข้ำง ดุจกระดูกจะแตก ให้
ปวดในกระดูกสันหลัง ให้สะบัดร้อนสะบัดหนำว
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ •

75

อำเจียนลมเปล่ำ กินอำหำรไม่ได้
›ลมอัสสาสะปัสสาสะวาตาแตก จะได้ขำดสูญ
หามิได้ ถ้าสิ้นลมหำยใจแล้วเมื่อใด ก็‘ตาย’เมื่อนั้น
â

ลักษณะธาตุน�้าแตก

›ดีแตก ท�าให้คนไข้คลั่งไคล้ใหลหลง ละเมอ

เพ้อพก นอนสะดุ้งหวำดหวั่น บางทีให้ลงดุจ
กินยำรุ ให้ลงเขียว ลงแดง ลงเหลืองออกมำ
ท�าให้หำสติมิได้
›เสมหะแตก ให้จับสะบัดร้อนสะบัดหนำว
เป็นเวลา บางทีให้ลงท้องเป็นเสมหะ เป็นโลหิต
เน่ำ ให้ปวดมวน
›หนองแตก ท�าให้ใหลออกมาเนืองๆ ให้กำย
ซูบผอม กินอำหำรไม่รู้รส มักเป็นฝีภำยใน ๗
ประกำร
›โลหิ ต พิ ก ารหรื อ แตก แพทย์ ส มมุ ติ ว ่ า
‘ไข้ก�ำเดำ’ เพรำะโลหิตก�ำเริบ
ถ้าแตกก็เป็นพิษต่างๆ ผุดขึ้นมาภายนอก
แพทย์สมมุติว่า เป็น ‘รำกสำด’ ข้าวไหม้ใหญ่ ข้าวไหม้
น้อย เปลวไฟฟ้า ประกายเพลิง ล�าลาบเพลิง ที่เรียกชื่อ
ต่างๆ เพรำะโลหิตกระจำยแตกซ่ำนออกผิวเนื้อ
ส่ ว นข้ า งในก็ ก ระท� า พิ ษ ต่ า งๆ บางที ใ ห้
อำเจียนเป็นโลหิต บางทีโลหิตแล่นเข้ำจับหัวใจ
ให้คลัง่ เพ้อหำสติมิได้ บ้างก็ว่า‘สันนิบาตโลหิต’
เป็นเพื่อโลหิตสมุฏฐาน บางทีให้ชกั เท้ำหงิกมือก�ำ
บางทีให้หนำว ให้รอ้ น บางทีให้ขดั ปัสสำวะ ให้น้ำ�
ปัสสำวะ เป็นสีด�ำ แดง ขำว เหลือง เป็นไปต่างๆ
‘ธาตุ’ ถ้าแตกตั้งแต่ ๒-๕ อย่ำง จะแก้ไม่ได้
โดยเร็วพลัน ใน ๒-๓ วัน
ถ้าเป็นตั้งแต่ ๑ หรือ ๒ ให้แก้ดูก่อน ที่โลหิต
แตกซ่ำนออกมำถึงผิวเนื้อนัน้ ท่านให้ประกอบยา
ที่แก้ไข้เหนือ แก้ที่โลหิตท�ำภำยใน ให้โลหิตมำก
ท่านให้ประกอบยา ที่แก้ลักปิด มาแก้เถิด
›เหงื่อ ถ้าแตก ให้เหงื่อตกหนัก ให้ตัวเย็น
ขำวซีด ให้สวิงสวำย หำก�ำลังมิได้
›น�า้ ตา ถ้าแตก หรือพิการ ให้ตำมัว ให้น้ำ� ตำ
ตกหนัก ตำแห้ง ตำนั้นเป็นดุจเยื่อผลล�ำไย
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›มันเหลว ถ้าแตก กระจายออกทั่วสรรพางค์

กาย ท�ำให้ตัวเหลือง ตำเหลือง เว้นแต่อุจจาระ
ปัสสาวะไม่เหลือง บางที ให้ลงท้อง ให้อำเจียน
ดุจเป็นป่วงลง เพราะโทษ ‘น�้าเหลือง’
›น�้าลาย ถ้าแตกหรือพิการ น�้ำลำยเหนียว
บางทีเป็นเม็ดยอดขึ้นในลิ้นในคอ
›น�า้ มูก เมื่อพิการหรือแตก ให้ปวดในสมอง
ให้น�้ำมูกตก ให้ตำมัว ให้ปวดศีรษะ
›มันข้น เมื่อพิการหรือแตก ดุจ‘โลหิตเสีย’
ก็เหมือนกัน ซึมซำบออกมำทำงผิวหนังดุจผด
ผุดออกมำเป็นดวง บางทีแตกเป็น‘น�้าเหลือง’
ให้ปวดแสบปวดร้อนยิ่งนัก
›ไขข้อ เมื่อพิการหรือแตกก็ดี ไขข้อนี้มีอยู่
ใน‘กระดูก’ จะท�าให้เมือ่ ยในข้อในกระดูก ทุกแห่ง
ดุจครำกจำกกัน ให้ขัดให้ตึงทุกข้อ
›มูตร เมื่อพิการหรือแตกนั้น ให้ปัสสำวะ
วิปลำส คือ แดง เหลือง และเป็นนิ่วก็ดี บางที
เป็นดุจน�้ำข้ำวเช็ด ให้ขัดเบำ ให้เจ็บหัวเหน่ำ
ให้หวั เหน่ำฟก เป็นนิ่ว เป็นมุตกิต เป็นสัณฑฆำต
กำฬขึ้นในมูตร ให้มูตรพิกำร แปรไปต่างๆ
ต่อฉบับหน้า

“บุญ” เป็น“โลกุตระ” แท้ๆ ถ่ายเดียว
“บุ- ” มี “อาการเดียว-เป็นพลังเดียว”
มี “หน้าเดียว-ท�าหน้าที่เดียว-งานเดียว”
งานของ “บุญ” คือ ทำาให้ “สูญ”
หน้าที่ของ “บุญ” ต้องทำา “ภาวะ” นั้นๆ
ให้ “สูญ” เป็น “ผล” แล้วก็จบสิ้น “บุญ”
จบเสร็จ... “บุ- ” ก็สลายหายไปเลย
“บุ- ” เป็น“วิบัติ” กิเลส-กุศล-อกุศล
หรือบาป เป็น “สมบัติ” ทั้งนั้น
•

พ่อครูสมณะโพธิรักษ์

ค�าให้การไม่ชัดเจน ต้องสอบให้ชัดว่าจะรับหรือปฏิเสธ
โดยเฉพาะกรณีที่โจทก์ฟ้องลักทรัพย์หรือรับของโจร
ต้องสอบให้ชัดว่ารับข้อหาใด

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการพิจารณาคดี
• ต่อจากฉบับที่ ๓๒๓

๑๔.การสั่งให้ทา� ค�าคูค่ วามมาใหม่ ไม่ใช่คนื ฉบับ
เดิม เพียงให้ท�ามาใหม่ให้ถูกต้อง ฉบับเดิมยังเก็บ
ไว้ในส�านวน
๑๕.หลังส่งส�าเนาค�าฟ้องทราบว่าจ�าเลยตาย
ไปก่อนโจทก์ย่ืนค�าฟ้องแล้ว ให้เพิกถอนค�าสั่งเดิมที่
สั่งรับฟ้องแล้วสั่งใหม่เป็นไม่รับฟ้อง คืนค่าขึ้นศาล
ทั้งหมดให้โจทก์
๑๖. จังหวัดที่มศี าลแขวงด้วย แต่นา� คดีไปฟ้อง
ยังศาลจังหวัดใช้ดลุ พินจิ ไม่รบั ได้แต่ศาลแขวงรับไว้
ไม่ได้ถา้ เผลอรับต้องเพิกถอนการรับ คืนค่าขึ้นศาล
ทั้งหมด แจ้งคู่ความ ถ้าใกล้วันนัดรอสั่งวันนัด แต่
ระวังเรื่องอายุความ
๑๗.คดีนอกเขตศาลแพ่งถ้าเห็นวันรับฟ้องและ
จะใช้ดุลพินิจรับไว้ บอกในค�าสั่งรับฟ้องเสียเลยว่า
คดีอยูน่ อกเขตอ�านาจศาลแพ่งแต่เห็นสมควรรับไว้
พิจารณา

๑๘.การโอนคดีจะโอนไปศาลทหารหรือศาล
ปกครองหรือศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ โอนได้เฉพาะ
ศาลยุติธรรมด้วยกัน ถ้าเผลอไปสั่งโอนต้องเพิก
ถอนค�าสั่ง ถ้ามีการโต้แย้งเรื่องเขตอ�านาจศาล
ระหว่ า งศาลยุ ติธ รรมกับ ศาลอืน่ ให้ จ�า หน่า ยคดี
ชั่วคราวแล้วจัดท�าความเห็นส่งไปที่ศาลนั้นโดย
เร็ว ถ้าเห็นตรงกันให้ยกคดีขึ้นพิจารณาต่อไปแต่
ให้แจ้งศาลดังกล่าวด้วย ถ้าสองศาลเห็นพ้องกัน
ว่ า คดี อ ยู ่ ใ นอ� า นาจศาลอื ่น ให้ แ จ้ ง ให้ ศ าลอื ่น นั ้น
ทราบแล้วจ�าหน่ายคดีให้โจทก์ไปฟ้องใหม่ท่ศี าลอื่น
นั้น ถ้าความเห็นแตกต่างกันให้ส่งเรื่องไปยังคณะ
กรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดฯภายใน ๓๐ วัน
ค�าวินิจฉัยของกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดฯ ถึงที่สุด
แม้คู่ความไม่โต้แย้งแต่ศาลเห็นเองก็ต้องด�าเนิน
การตามนี้
๑๙.การโอนคดีของศาลในศาลยุติธรรมด้วย
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ •
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กัน ไม่ตอ้ งถามศาลที่รบั โอนว่าจะรับหรือไม่ ถ้าศาล
ที่จะโอนไปมีหลายศาลให้ถามโจทก์ว่าจะให้โอนไป
ศาลใด
๒๐. กรณีขอให้ตั้งผู้แทนเฉพาะคดีต้องยื่น
พร้อมค�าฟ้องหรือค�าให้การและต้องส�าเนาให้อีก
ฝ่ายว่าจะคัดค้านหรือไม่
๒๑. กรณีผู้เยาว์ถูกฟ้อง แล้วผู้แทนโดยชอบ
ธรรมไม่ยอมเข้ามาและไม่ให้ความยินยอม จะต้อง
รอคดีไว้ก่อนเพื่อแจ้งญาติผู้เยาว์หรือพนักงาน
อัยการเพือ่ ถอนอ�านาจปกครอง เมื่อด�าเนินการ
เสร็จแล้วให้ตั้งผู้แทนเฉพาะคดี ไม่จ�าต้องให้ศาล
เยาวชนตั้ง (ฎีกาที่ ๗๑๙๕/๒๕๓๙)
๒๒.ผู้เยาว์ขออนุญาตด� าเนินคดีเองให้ดูว่า
ผู้เยาว์โตพอที่จะด�าเนินคดีเองได้หรือไม่ ถ้าไม่
อนุญาตต้องนัดพร้อมเพื่อหาผู้ด�าเนินคดีแทน
๒๓ ระวังคดีไม่มที นุ ทรัพย์แต่เมื่อจ�าเลยให้การ
จะกลายเป็นคดีมีทุนทรัพย์ ท�าให้เขตอ�านาจศาล
เปลี่ยน ถ้าใช้ดุลพินิจรับไว้ได้ให้เรียกค่าขึ้นศาล
เพิ่ม ถ้ามีฟ้องแย้งให้เรียกค่าขึ้นศาลในส่วนของ
ฟ้องแย้งด้วย
๒๔ คดีที่ฟ้องรวมกันมาได้ แต่มูลหนี้แยกกัน
ชัดเจนให้เรียกค่าขึ้นศาลแยกกัน ถ้าไม่ชัดเจนให้
เรียกค่าขึน้ ศาลรวมกัน ถ้าต่อมาภายหลังมูลหนี้
สามารถแยกจัดเจนให้เรียกเพิ่มหรือสั่งคืนตามส่วน
ในแต่ละมูลหนี้
๒๕.แม้ฟ้องรวมกันมาแต่ทุนทรัพย์แยก เวลา
อุทธรณ์ฎีกา ทุนทรัพย์บางคนต้องห้ามบางคนไม่
ต้องห้ามอุทธรณ์ฎีกาในข้อเท็จจริงต้องดูรายคน
๒๖.ฟ้องบังคับจ�านองค่าขึ้นศาลร้อยละ ๑ แต่
เมื่อจ�าเลยต่อสูใ้ นมูลหนี้เดิมต้องรียกค่าขึ้นศาลเพิ่ม
เป็นร้อยละ ๒.๕ ฟ้องบังคับจ�านองช�าระค่าขึ้นศาล
มาร้อยละ ๒.๕ จ�าเลยไม่สู้คดี ค่าขึ้นศาลต้องคืน
เก็บเพียงร้อยละ ๑
๒๗.การช�าระค่าขึ้นศาลไม่ครบ เมื่อตรวจพบ
ก่อนสั่งรับฟ้องควรรอไว้ส่งั เมื่อช�าระค่าขึ้นศาลครบ
ถ้าสั่งรับฟ้องไปแล้วควรให้เวลาโจทก์พอสมควรใน
การช�าระค่าขึ้นศาลส่วนที่ขาด
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๒๘.โจทก์ขอแก้ฟ้องลดทุนทรัพย์ ต้องสั่งคืน
ค่าขึ้นศาลส่วนที่เกิน การที่คู่ความรับข้อเท็จจริง
กันท�าให้ทุนทรัพย์ที่โต้เถียงกันลดลงแต่เมื่อโจทก์
ไม่แก้ฟ้องคืนค่าขึ้นศาลส่วนที่ลดลงไม่ได้
๒๙.การถอนฟ้ อ งหรื อ ยอมความ ก่ อ นสื บ
พยาน คืน ๓ ใน ๔ แต่มิให้เหลือน้อยกว่า ๒๐๐
บาท เมื่อสืบพยานไปบ้างแล้ว คืน ไม่เกินกึ่งหนึ่ง
แต่มิให้เหลือน้อยกว่า ๒๐๐ บาท การทิ้งฟ้องไม่
คืนค่าขึ้นศาล
๓๐.การส่ ง หมายเรี ย กและส� า เนาค� า ฟ้ อ ง
ให้ ท นายความ ผู ้ รั บ มอบอ� า นาจ หรื อ เสมี ย น
ทนายความที่ทนายความมอบหมาย ถือว่าส่งโดย
ชอบ โจทก์หรือจ�าเลยระบุที่อยู่ต่อศาลหลายแห่ง
ถือว่ามีภมู ลิ า� เนาหลายแห่งส่งแห่งใดได้กถ็ อื ว่าชอบ
แล้ว การขอแก้ท่อี ยูจ่ า� เลยโดยไม่แนบทะเบียนบ้าน
ไม่ควรสั่งปิดหมาย การประกาศหนังสือพิมพ์ควรใช้
วิธีสุดท้าย ถ้าจ�าเลยอยู่นอกเขตศาล ให้สั่งให้ศาล
ที่มีเขตอ�านาจให้จัดการให้ อย่าให้เจ้าหน้าที่ไปส่ง
หมายข้ามเขตเอง แม้จะใกล้เพียงใดก็ตาม
๓๑. บางครั้งผู้ที่รับหมายแล้วน�ามาคืนอ้างว่า
รับโดยไม่ตั้งใจบ้าง รับโดยไม่ชอบบ้าง รับโดยไม่รู้
ไม่เข้าใจบ้าง เมื่อตรวจสอบว่าส่งโดยชอบแล้ว ต้อง
ไม่รบั คืน สัง่ ในค�าร้องหรือค�าแถลงว่าส่งหมายโดย
ชอบแล้วไม่รับคืน แต่ถ้าตรวจสอบแล้วส่งไม่ชอบ
จริง ต้องรับคืนแล้วนัดให้โจทก์มาน�าส่งใหม่
๓๒.กรณีจ�าเลยตายระหว่างพิจารณาคดีต้อง
ไต่สวนให้ได้ความโดยต้องหยุดคดีหลักไว้ก่อน ถ้า
คูค่ วามตายจริงต้องตัง้ บุคคลภายนอกมารับมรดก
ความแทนทีก่ ่อน แม้แต่ตายในชั้นอุทธรณ์ฎีกาก็
ต้องไต่สวนให้ได้ความแล้วแจ้งศาลสูง อย่าเพิ่งอ่าน
หรือแก้ซองค�าพิพากษาศาลสูงอย่างเด็ดขาด ตาย
ระหว่างอยู่ในอ�านาจของศาลชั้นใด ศาลชั้นนั้นสั่ง
เข้ารับมรดกแทนที่
๓๓.การที่ทายาทฝ่ายที่มรณะไม่ยอมเข้ามา ถ้า
อีกฝ่ายขอให้เรียกเข้ามา และตามกฎหมายมีสิทธิ
เข้าเป็นคูค่ วามแทนที่กต็ อ้ งสั่งให้เข้าแทนที่ เมื่อสั่ง
แล้วจะมาไม่มาก็ด�าเนินกระบวนพิจารณาต่อไปได้

๓๔.การแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้จัดการมรดก
หรือถอดถอนผู้พิทักษ์ เมือ่ ผู้จัดการมรดกหรือผู้
พิทกั ษ์ถึงแก่กรรม ไม่ใช่กรณีท่จี ะรับมรดกความได้
เรื่องผู้แทนนิติบุคคลตายก็ไม่ใช่เรื่องการรับมรดก
แทนที่
๓๕. ระวัง เข้ า มาแล้ ว ต้ อ งไม่ ต ้ อ งห้ า มโดย
กฎหมาย เช่น พ่อฟ้องแม่ พ่อตายลูกเข้ามาแทนที่
ไม่ได้ (ฎีกาที่ ๑๕๕๑/๒๔๙๔)
๓๖.การทิง้ ฟ้องในชัน้ ศาลใดศาลนัน้ เป็นผู้สัง่
ทิ้งฟ้อง จะสั่งทิ้งอุทธรณ์ ทิ้งฎีกาแทนศาลสูงไม่ได้
๓๗. เมื่อคู่ความไม่ด�าเนินกระบวนพิจารณา
ตามเวลาทีศ่ าลก�าหนด ศาลจะสัง่ ทิง้ ฟ้องหรือให้
เวลาอีกก็ได้ ไม่ใช่บทบังคับ แต่ถ้าสั่งทิ้งฟ้องหรือ
สั่งจ�าหน่ายคดีแล้ว จะไปสั่งให้เวลาอีกไม่ได้
๓๘.ค�าสั่งทิ้งฟ้องไต่สวนแล้วมีเหตุที่คู่ความ
ฝ่ายนั้นไม่ด�าเนินกระบวนพิจารณาภายในเวลาที่
ก�าหนดไว้ สามารถเพิกถอนค�าสั่งทิ้งฟ้องได้
๓๙. การไม่มาศาลในวันชี้สองสถานสั่งทิ้งฟ้อง
ไม่ได้
๔๐.การฟ้ อ งแย้ ง ฟ้ อ งอุ ท ธรณ์ ฟ้ อ งฎี ก า
ค�าร้องขอให้ปล่อยทรัพย์ ค�าร้องสอดเป็นคู่ความ
ฝ่ายที่ ๓ และค�าร้องขอในคดีไม่มีข้อพิพาท มีการ
ทิ้งฟ้องได้เช่นเดียวกัน
๔๑.การถอนฟ้องจ�าเลยบางคนถามแต่จ�าเลย
คนที่ถูกถอนก็พอแล้ว
๔๒.การขอถอนอุทธรณ์ ฎีกา เมือ่ ศาลอุทธรณ์
อุทธรณ์ภาคหรือศาลฎีกาส่งซองค�าพิพากษามาให้
อ่าน ต้องสั่งงดการอ่านด้วย ถ้ามีการอ่านโดยมิได้
สั่งค�าร้องขอถอนอุทธรณ์หรือถอนฎีกา ถือว่าการ
อ่านค�าพิพากษาศาลสูงนั้นไม่ชอบ
๔๓.จ�าเลยขอโอนคดีหรือยื่นค�าร้องขอโอนคดี
มาพร้อมค�าให้การต้องนัดไต่สวนโดยส่งส�าเนาให้
โจทก์ ทั้งจ�าเลยที่ขาดนัดยื่นค�าให้การก็ขอโอนคดี
ได้ คดีมโนสาเร่ก็สามารถขอโอนได้ ระหว่างโอน
คดีหากยังไม่พ้นเวลายื่นค�าให้การ สามารถยื่นค�า
ให้การต่อศาลที่รับโอนหรือศาลที่โอนก็ได้
๔๔.การสัง่ โอนคดีเป็นอ�านาจของประธานศาล

อุทธรณ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาคต่างๆไม่มอี า� นาจ
ระวังส่งค�าร้องและส�านวนไปผิดที่
๔๕.จ�าเลยอาจฟ้องแย้งมาในค�าให้การหรือใน
ค�าร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมค�าให้การก็ได้ แต่ต้องฟ้อง
แย้งต่อโจทก์เท่านั้น จะฟ้องแย้งเรียกร้องต่อจ�าเลย
ด้วยกันไม่ได้ ต้องสั่งไม่รบั ฟ้องแย้งคืนค่าขึ้นศาลใน
ส่วนฟ้องแย้งทั้งหมด
๔๖.จ�าเลยน�าเงินมาวางให้โจทก์เต็มตามฟ้อง
ต้องสั่งรับไว้ และถ้าโจทก์มาขอรับโดยไม่ติดใจ
เรียกร้องใดๆอีกก็ให้ส่งั คืนและพิพากษาให้เต็มตาม
ฟ้องและค่าฤชาธรรมเนียมเป็นพับไป จะวางโดย
เช็คของธนาคารหรือที่ธนาคารรับรองก็ได้
๔๗.การสั่งให้คู่ความมาศาลโดยตนเองในวัน
ชี้สองสถานเป็นประโยชน์มากเพราะอาจไกล่เกลี่ย
เปรียบเทียบให้คคู่ วามตกลงกันได้ หรืออาจเรียกค่า
ขึ้นศาลที่ขาดได้ ทั้งสั่งให้คคู่ วามตรวจสอบเอกสาร
ซึ่งกันและกันเพื่อให้รับกันในบางประเด็นได้ หรือ
อาจสั่งให้ทา� แผนที่พพิ าท หรือส่งเอกสารบางฉบับ
ไปตรวจพิสูจน์
๔๘.การสอบถามข้อเท็จจริงเป็นการด�าเนิน
กระบวนพิจารณา เพื่อให้การก�าหนดประเด็นเป็น
ไปโดยรวบรัดขึน้ และเป็นการตัดประเด็นข้อพิพาท
ที่ฟมุ่ เฟือยหรือไม่จา� เป็นออกไป เมื่อศาลสอบถามคู่
ความฝ่ายใด ฝ่ายนัน้ มีหน้าทีต่ อบ หากไม่ยอมตอบ
หรือปฏิเสธข้อเท็จจริงใดโดยไม่มเี หตุผลพอสมควร
ถือว่ารับข้อเท็จจริงนั้น แต่ไม่ควรท�าโดยรวบรัด
เป็นการบีบบังคับ แต่การแถลงและตอบค�าถามดัง
กล่าวจะไม่ก่อให้เกิดประเด็นใหม่นอกจากค�าฟ้อง
ค�าให้การ ฟ้องแย้ง หรือค�าให้การแก้ฟ้องแย้ง
๔๙.การก�าหนดจ�านวนวันที่ใช้สืบพยานของ
แต่ละฝ่าย ต่างต้องการวันและเวลาสืบมากๆหลาย
นัด และเสนอพยานไว้เกินความจ�าเป็น ศาลต้อง
ตรวจสอบอย่างละเอียดในแต่ละปากเพราะมิฉะนั้น
จะใช้วันนัดเปลืองโดยใช่เหตุ ท�าให้คดีอื่นล้าช้าไป
ด้วย เพื่อตัดปัญหาควรจดรายงานว่าถ้าคูค่ วามทั้ง
สองฝ่ายไม่สามารถสืบพยานเสร็จตามวันเวลานัดที่
ก�าหนดให้ อนุญาตให้เพิ่มวันเวลานัดภายหลังได้
อ่านต่อฉบับหน้า

ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ •
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พรรค...นักการเมือง---เพื่อใคร?
พระภูมินทร์ปกป้อง
พระเดชคุณภูวไนย
เมตตาสถิตกลางใจ
ละเสพสุขเสกสร้าง
“ราช-การ” งานก่อเกื้อ
สมชื่อ “ข้า-ราช” บพิตร
สืบสานต่อประสิทธิ์
น�าแผ่พระวัตรไท้
“ธรรมา” จักหยั่งได้
มวลนักการเมืองไทย
อ�านาจมืด-เงินไหล
บางวัดสยบยอมคู้
“บริหาร” หาญกาจกล้า
“นิติบัญญัติ” น�า
“ตุลาการ” มั่นคงจ�า
ยืนหยัดกฎเกณฑ์แย้ง
ประดา “นักต่อสู้”
หมายมั่นจักประเทือง
ชาติไทยเฟื่องโรจน์เรือง
อ�านาจประชาสู้
กาลก�าหนดเลือกตั้ง
ชนชาติไทยหลากผอง
คืนวันมุ่งมาดปอง
ใครจักหาญทะเล้น
ชัยชนะจากเลือกตั้ง
จึงก่อเกิดอุปสรรค
รัฐบาลร่วมสมานสมัคร
ประโยชน์ผองชนทั้ง
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•

เราคิดอะไร

ไผทไทย
แผ่กว้าง
ปวงพสก
สุขพ้องทวยราษฎร์
ราช-กิจ
ช่วงใช้
ประสาท
โอบเอื้อประชา
เพียงใด
ย่อมรู้
พังเขื่อน
เข่าค้อมเฉพาะกาล
ทรงธรรม
เทิดแจ้ง
ต�ารับ
ยุติโต้ปัญหา.
การเมือง
กอบกู้
อิสระ
ต่อต้านเผด็จการ
ครรลอง
ตื่นเต้น
หมายมั่น
โผล่หน้าปราศรัย
หลากพรรค
จัดตั้ง
ประโยชน์
ชาติพร้อมฤๅไฉน?
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