ศาสตร์พระราชา(๒)
“ท�ำ” ตามค�ำพ่อสอน

เรา “เสีย” นั่นแหละเรา “ได้”

(๑) “คนจน”ของพุทธนั้น
“ปรมสุข”เหนือกว่าสุข
ค�ำตรัสพระประมุข
โปรดสดับรับฟังย�้ำ
(๒) เป็นศิลป์เป็นศาสตร์ล�้ำ
ประโยชน์สูงประหยัดสุด
ไทยเป็นพุทธมีวุฒิ
ไทยเกิดพร้อมพุทธแท้
(๓) ธรรมดาย่อมเสื่อมบ้าง
เร่งวิมุ ติ เราร่วมมือ
ด้วยศาสตร์พระราชคือ
แล้วช่วยกันวิวัฒน์ค้น
(๔) ไทยพึ่งพาศาสตร์นี้
แต่ดึกด�ำบรรพ์ดุจ
โลกุ ตระนี่ หละ“จุ ดอย่าปล่อยผิดลามเรื้อ
(๕) ไทยมากหลายพบแล้ว
รักระเบิดลั่นคึกคัก
ไทยแสดงออกประจักษ์
อุตตริมนุสสธรรมแท้
(๖) พ่อมีจริยวัตรถ้วน
เพราะพ่อรักปวงประชา
ทรงกิจเพื่อใคร..หา?
ปฏิเสธสิ..มิ ฉั้ ย!
(๗) เฉลยศาสตร์พระราชย์นี้
อธิปัตย์ขั้นโลกุ ตร์
ซึ่งไทยต่างชัดวิมุ ติ
“ขานรับ”จึ่งท่วมท้น

ไม่ทุกข์
วิเศษซ�้ำ
นวราชย์ แห่งไทย  
อีกแม้เคยยิน
ของพุทธ
วิศิษฏ์แล้
ในเลือด ไทยเลย
แต่ต้นตลอดมา
อย่าถือ
หลุดพ้น
พรพิเศษ แท้แล
ทิฏฐิถ้วนสัมมา
ลึกสุด
เลือดเนื้อ
ยืน”พุทธ นิรันดร์แฮ
ชาติ สิ้นไทยมลาย
ชัดนัก
สักขิแล้
รักแก่น พุทธเฮย
พ่อได้ทรงพลี
ตรึงตรา
ใช่มั้ย?
เจ็ดสิบ ปีโห!  
ตอบได้พูดเลย
พุทธพิสุทธิ์
ลึกล้น
ภูวนาถ แท้แล
ระเบิดให้โลกเห็น.

“สไมย์ จ�ำปาแพง”
๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

•
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ศาสตร์พระราชา(๑)
“ท�ำ” ตามค�ำพ่อสอน

เรา “เสีย” นั่นแหละเรา “ได้”

(๑) กรรมใด“ท�ำ”แล้วมุ่ง
สละยิ่งให้จริงใจ
ประโยชน์แก่ ใครไผ
แต่กลับ“ได้”เองล้วน
(๒) “เป็นอัน ท�ำ”ทุก ผู้
“ตน”ย่อมสั่งสมผล
ใคร“ท�ำ”ก็ คือ คน
พ้น ชั่ว แต่ดีแท้
(๓) ปวงชน“ได้” ประโยชน์ นั้น
เราสละแม่น ตรงเคลียร์
ประโยชน์ประหยัดเจียตรวจ“สะอาดหมดจด”ให้       
(๔) ยิ่ง“ท�ำ”ใดยิ่ง ย�้ำ
“ท�ำ”ที่ ยิ่งเป็นธรรม
ไม่ ต้องห่วงว่า“ส�ำจะชนะฤๅจักแพ้
(๕) บรรจง“ท�ำ”มุ่งให้
“เพื่อประชา”สะอาดจิต
คู่แย้ง ว่าเราผิ ด
“วิบาก”ย่อมไม่แคล้ว
(๖) สัมผัสตัดกิเลสได้*
เรา“ขาดทุน”คือ“ก�ำไร”
เศรษฐศาสตร์แห่งปราชญ์ไทย
“ท�ำแบบคนจน”แล้
(๗) พลี ชีพเพื่อชาติ ให้
ยอดแห่งแชมป์นั้นเกิด
กับ คู่แข่งเก่งเลิศ
ต้องน็อครองแชมป์ ผู้

(*ขออภัย นัยปกฉบับที่ ๓๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ โคลงบทที่ ๖ บาทแรก
วรรคแรก ความเดิมว่า “เร็วบุญตัดกิเลสได้” ข้อความที่ถูกต้องคือ
“สัมผัสตัดกิเลสได้” ดังที่ตีพิมพ์ในฉบับที่ ๓๒๘ นี้)
2
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เราคิดอะไร

“เสีย”ไป
ทุกถ้วน
เผื่อแผ่ ทั่วเฮย
เช่นนี้แล“กรรม”
“ของตน”
วิบากแล้
นั้นแหละ “มี” เอง     
ผนึกไว้ ในตน
เรา“เสีย”
สัจจ์ไซร้
ระไนจิต เราแฮ
ถูก ถ้วน “ท�ำ”จริง
ตาม“กรรม”
ประเสริฐแท้
เร็จ”เมื่อ  ไรเลย
อย่าได้มัวพะวง
สุทธิสิทธิ์
จบแล้ว
ก็ปกติ ธรรมดา
แก่ ผู้ทำ� กรรม
สบายใจ
แม่น แท้
ภูวนาถ เทิดเทอญ  
เลิศล�้ำทฤษฎี
เต็มเถิด
จากสู้
ครบสูตร
ยอดร้ายคาสนาม.

“สไมย์ จ�ำปาแพง”
๓ กันยายน ๒๕๖๐

ศาสตร์พระราชา(๒) “ท�ำ” ตามค�ำพ่อสอน เรา “เสีย” นั่นแหละเรา “ได้”

ศาสนาพุทธนี้อาตมาภาคภูมิใจในคนไทยที่เข้าใจ
ยึดถืออย่างไม่ถอดถอนเปลี่ยนแปลง ประเทศไทยมี
พลเมืองนับถือศาสนาพุทธอยู่ ๙๕% ไม่ได้ลดจํานวนลงเลย
แม้นที่สุดถึงในวันนี้ คนไทยแสดงตัวเป็นปรากฏการณ์
ออกมา เป็นระเบิดรักของคนไทยรักในหลวงรัชกาลที่ ๙
ทีจ่ ดุ กลางสนามหลวง ทีไ่ ปสักการะเคารพพระบรมศพ
เป็นเวลากว่าปีแล้ว ยังฮือฮาคึกคัก
เพราะเป็นพลังงานความรักที่แรง จึงเรียกว่า
ระเบิดรัก โดยไอน์สไตน์เป็นผู้ที่บัญญัติเรียก bomb of
love ซึง่ เป็นปฏิสมั พันธ์ทยี่ งิ่ ใหญ่กว่าพลังงานทางสสาร
เป็นพลังงานทีเ่ กิดจากระเบิดรักจากคนจริง ทีไ่ ด้แสดง
ความรักบูชาเทิดทูนต่อในหลวง ที่เรียกว่ามันมาก
และแรงจนมันเหมือนระเบิดยังไม่จบเลยนะ มีปฏิกิริยา
อย่างระเบิดปรมาณู คุณเคยเห็นไหม พอตูมออกไป
ก็ จ ะเป็ น รู ป ลั ก ษณ์ ร ะเบิ ด ที่ ยั ง ไม่ ส ลายตั ว ง่ า ย ๆ
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ มีความเป็นพระพรหม มี
“เมตตา-กรุณา- มุทติ า- อุเบกขา” ทรงงานแล้วจะได้ผล
แค่ไหน ไม่กงั วล มีแต่ตงั้ หน้าตัง้ ตาทาํ ทรงพระจริยาวัตร
ไปตลอดพระชนม์ชีพเลย จนจบ คนไทยมีเลือดของ
โลกุตรธรรม คือธรรมะที่ไม่มีตัวตน ธรรมะไม่เห็นแก่
ตัว ธรรมะที่ทําเพื่อคนอื่น เป็นธรรมะที่ไม่เหลือตัวตน
ขั้นสูงสุด ในหลวงอย่างไรก็อย่างนั้น โลกุตรธรรม
๑๐๐% คนไทยขานรับเข้าใจ แสดงออกถึงจิตลึกๆ ของ
ตัวเองว่าแต่ก่อนก็รู้อยู่ในใจ แต่ยังไม่แสดงออก
ศาสตร์พระราชา (๒)
“ทาํ ” ตามคาํ พ่อสอน เรา “เสีย” นัน่ แหละเรา “ได้”
ตอนนี้ก็แสดงออกกันอย่างเกรียวกราว คนไทยเป็น
ผู้มีปัญญา เป็นผู้ที่รู้จักคุณธรรมที่เป็นโลกุตรธรรมนี้
พวกเราชาวอโศกภาคภูมิใจ ที่สามารถสนอง
พระราชดํารัสของในหลวง ร. ๙ ได้ เริ่มตั้งแต่แบบ
เศรษฐกิจพอเพียง แล้วมาเป็นแบบคนจน แล้ว
มาเป็ น ขาดทุ น ของเรา คื อ กํ า ไรของเรา แต่
นักเศรษฐศาสตร์ นักบริหาร นักการศาสนา ไม่เข้าใจถึง
พระปรีชาญาณของในหลวง และรับสนองพระราชดาํ รัส
นี้ไม่ได้ จึงไม่มีใครยอมจะมาจน ไม่มีใครเข้าใจว่า
อยู ่ กั น อย่ า ง “จนมหั ศ จรรย์ ” อย่ า งชาวอโศก
เราทําได้สําเร็จแล้วจริงๆ โดยที่แต่ละคนไม่ได้มุ่งมา

สะสมเงินทอง สําหรับคนที่ลงตัวแล้ว
ส่วนคนที่ยังไม่ลงตัว ก็จะมียักไว้บ้าง แต่ไม่ได้
มุ่งหมายไปแย่งชิงกับบิลเกตส์ กับวอร์เรน บัฟเฟตต์
แม้แต่ไปแข่งกับคนรวยในประเทศไทย ก็ไม่คิดจะไปทํา
เพราะเราเชื่อว่า ความมั่นคงกับความรํ่ารวยนั้นอยู่ที่
๑. ความรู้ความสามารถ  ๒. ความขยัน เมื่อมีความรู้
ความสามารถ และมีความขยัน ๒ อย่างนีแ้ ล้วเราก็ขยัน
ทาํ งาน อย่างมีความรูค้ วามสามารถ โดยสุจริต แล้วเรา
ก็สร้างสรรอยู่ตลอดเวลา ก็มีเหลือกินเหลือใช้
แล้วคนทีม่ ชี วี ติ อย่างคนจนดังกล่าวนี้ เขาเป็นสุขนะ
ไม่ได้สุขอย่างบําเรอกิเลสด้วย เป็นปรมังสุขัง เป็นสุดยอด
ของความสุข โดยเอาภาษาคําว่าสุขมาใช้ ทีจ่ ริงแล้วไม่มสี ขุ
ไม่มีทุกข์ คือ “อทุกขมสุข” มีจิตใจอย่างนั้นจริงๆ อาตมา
พูดได้ เพราะว่าอาตมามีจิตอย่างนี้จริงๆ ชาวอโศกเรา
ก็ทําได้เพราะได้ฝึกฝนละเลิกกันมาตามลําดับ
ศาสตร์พระราชา (๒)
“ทํา” ตามคําพ่อสอน เรา “เสีย” นั่นแหละเรา “ได้”
แล้วยังลดตัวลดตนเองลงมาหา “ความมักน้อย” จนเสียสละ
ให้ผู้อื่นได้จึงเรียกว่า ขาดทุนของเรา คือกําไรของเรา
การขาดทุนนี้ไม่ได้ขาดทุนอย่างโง่เง่าจนหมด
เนื้อหมดตัว เพราะว่าเมื่อคิดทุนทั้งหมดแล้ว+ค่าตัว
เราอีก ๑๐๐ โดยไม่ได้ให้ไปหมดทัง้ ๑๐๐ เราก็เหลือไว้
กินใช้ของเราเท่าที่พอ นอกนั้นก็ให้สังคมไป เช่น เรา
เอาไว้แค่ ๖๐ ที่จะทําให้เรามีพอเหลืออยู่บ้าง ส่วนอีก
๔๐ ก็ถือว่าขาดทุนหรือเสียสละให้สังคมไป
การให้ผู้อื่นได้นี่แหละเป็นเรื่องความดีสุดยอด
ที่สุดแล้วในมนุษย์
มนุษย์ใดที่ทําการให้ด้วยจิตสุดยอดตรงที่..
ให้ ไ ปแล้ ว ไม่ มี อ ะไรหวั ง หรื อ อยากได้ อ ะไร
ตอบแทนเลย นั่นคือสุดยอดมนุษย์ประเสริฐ เป็น
“เอกบุรุษ” จบ!
มนุ ษ ย์ ใ ดที่ ทํา อะไรก็ แ ล้ ว แต่ ไ ด้ แ ต่ ใ ห้ กั บ ไม่ มี
จิต ต้องการอะไรตอบแทนเลย นั่นคือสุดยอดมนุษย์
ถ้าทําได้ตลอดเวลาเรียกว่าอรหันต์ ทําได้ยงั ไม่ตลอดเวลา
ก็เป็นอนาคามี ทาํ ได้แย่กว่าอนาคามีกเ็ ป็นสกิทาคามี ทาํ
ได้บ้างก็เป็นโสดาบัน ทําไม่ได้เลยก็เป็นปุถุชนธรรมดา ๆ
(เรียบเรียงจากค�ำบรรยายของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์)

• จริงจัง ตามพ่อ

ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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หนังสือพิมพ์ “เราคิดอะไร” ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๒๘ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
เอโกปิ หุตฺวา พหุธา โหติ พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหติ จากหนึ่งจึงเป็นเรา รวมเราเขาเข้าเป็นหนึ่ง

1 นัยปก : ศาสตร์พระราชา “ท�ำ”ตามค�ำพ่อสอน		สไมย์ จ�ำปาแพง
เรา “เสีย” นั่นแหละเรา “ได้”(๒)		จริงจัง ตามพ่อ
5 คุยนิดคิดหน่อย
บรรณาธิการ
6 จากผู้อ่าน		บรรณาธิการ
8 ชีวิตจ�ำลอง		จ�ำลอง ศรีเมือง
12 สีสันชีวิต (โรงบุญเพื่อแสดงความอาลัยในหลวง ร.๙) 		ทีม สมอ.
19 เปิดยุคบุญนิยม		เก่าสมัย ใหม่เสมอ
24 คิดคนละขั้ว		แรงรวม ชาวหินฟ้า
32 ตามหยั่งฟ้าทะลุดิน		ดังนั้น วิมุตตินิยม
36 ชาดกทันยุค		ณวมพุทธ
40 ธรรมดาของโลกจะได้ไม่ต้องโศกสลด		สมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์
42 คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?		สมณะโพธิรักษ์
52 เรื่องสั้น (จาตุมหาราช ตอนที่ ๘)		เฉลิมศักดิ์ แหงมงาม
56 การ์ตูน		วิสูตร
58 เชื่ออย่างพุทธ		ณวมพุทธ
61 เวทีความคิด		นายหนุนดี
62 แค่คิดก็หนาว...ว์		นายธิง วินเทอร์
64 ลูกอโศกชะโงกดูโลกกว้าง		ฟ้าสาง
68 บทความพิเศษ(ประชาธิปไตยดีสุดต้อง“โลกุตระ”)		สมณะโพธิรักษ์
70 ความคิดทางการเมืองในพุทธศาสนา
สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง
72 ชีวิตไร้สารพิษ		ล้อเกวียน
74 กติกาเมือง		ประคอง เตกฉัตร
80 ปิดท้าย		พ.ต.ท. รุ่งโรจน์ เรืองฤทธิ์

สี

สันชีวิต
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ชาวกองทั พ ธรรมและกลุ ่ ม แพทย์ วิ ถี ธ รรมเริ่ ม แจกอาหาร
ตั้ ง แต่ ๒๔ ต.ค. ๕๙ ต่ อ เนื่ อ งมาจนถึ ง วั น ที่ ๕ ต.ค.๖๐
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หน้า “จากผู้อ่าน” ได้รับบทกวี จากคุณสมบัติ  
ตั้งก่อเกียรติ สมาคมกวีร่วมสมัย ส่งบทกวีร�ำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณแห่งในหลวงรัชกาลที่ ๙ ให้
พิจารณาแล้วเห็นว่าน่าจะเอามาเสวนาในหน้า
“คุยนิดคิดหน่อย” ดังนี้
“พฤษภกาสร
อีกกุญชรอันปลดปลง
โททนต์เสน่งคง
ส�ำคัญหมายในกายมี
นรชาติวางวาย
มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
สถิตทั่วแต่ชั่วดี
ประดับไว้ในโลกา”
คือค�ำสัตย์สัจจะอรรถรส
กลบทความนัยให้โลกหล้า
ประชาคมชมสิ้นปฏิญญา
พฤติกรรมชี้เจตนาสง่าเมือง
ทรงเป็นพระมหามไหสวรรค์
ชนชาวไทยจ�ำนรรจ์กันลือเลื่อง
เป็นตามโลกโชคพุ่งชาติรุ่งเรือง
ธ ปราดเปรื่อง “เศรษฐกิจคิดพอเพียง”
ทรงปกปักรักษาอาณาเขต
น�ำประเทศก้าวย่างต่างเอาเยี่ยง
อนุรักษ์ชาตินิยมคมร้อยเรียง
สื่อส�ำนียง “ไทยซึ้งค่าภาษาไทย”
ทรงปกครองแผ่นดินนี้มีธรรมะ
อมตะความจริงความยิ่งใหญ่
“ทศพิธราชธรรม” ก�ำกับใจ
ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียว
น้อมร�ำลึกถึงพระมหาการุณ
หนึ่งบุญคุณล้นเกล้าเหนือพระเกี้ยว
หลั่งน�้ำตาแสนอาลัยไหลลดเลี้ยว
ใจต่อใจต่างยึดเหนี่ยวเกี่ยวใจพระองค์
วันนี้ ธ เสด็จสู่สวรรคาลัย
หาที่สุดมิได้ดังประสงค์
ข้าพระบาทเทิดพระเกียรติเกียรติดำ� รง
ถวายสัตย์จักรีวงศ์ทรงพระเจริญฯ         
อ่านแล้ววิญญาณ “สุนทรภู่” ก็เข้าสิงจน

ใจอ่อน ต้องวาดลีลาประสาลูกทุ่งน้อมรับสมาชิก
มืออาชีพ หากข้องขัดเคืองระคายหูบ้างก็ปล่อยให้
ไหลไปตามน�ำ้ ท่วมใหญ่คราวนี้ก็แล้วกันนะ
วาระนี้ชี้ขาดชาตาชาติ
หากอ�ำนาจ “อธิปไตย” ไม่ผันผวน
กระบวนการการเมืองมิแปรปรวน
ไทยย่อมควรรุ่งเรืองตามยุคกาล
จะเลือกตั้งเร็ว- ช้าใช่ปัญหา
เพ่ง “อัตตา” ผู้เข้าบริหาร
มุ่งเพื่อชาติหรือเพื่อตนและบริวาร
มั่นร�ำลึกถึง “รัชกาลที่ ๙ เทอญ”

ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

•
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แม่พิมพ์-พบพระ

ด้วยจิตศรัทธาจากการฟังธรรมของพ่อครูแล้ว
น�ำไปปฏิบตั ิ แล้วเห็นผลจริงตามล�ำดับ ได้ให้เพือ่ น
ร่วมงานทีม่ ดี วงตาเห็นผลจากทีเ่ ราได้เป็นจริง ดิฉนั
ขอสมัครเป็นสมาชิกด้วยค่ะ จะโอนเงินจ�ำนวน
๒,๐๐๐ บาท นอกจากนั้นแล้วแต่จะจะจัดการน�ำ
ไปเพื่อสื่อสาระแก่สังคมต่อไป และจะขอโอนทุก
เดือนตามก�ำลังทรัพย์ที่มีค่ะ
• แม่พิมพ์ของชาติ สุรินทร์

- อัตราค่าสมาชิกปีละ ๒๕๐ บาท ๒ ปี
ก็ ๕๐๐ บาทยังเหลืออีกเยอะเลย ก็จะพิจารณา
จั ด การให้ ส มประโยชน์ ต ามเจตนาอั น เป็ น กุ ศ ล
ครับ สังคมไทย ถ้าแม่พิมพ์ของชาติฝักใฝ่ธรรม
ก็ ส ่ ง ผลน้ อ มน� ำ ไปสู ่ ก ารศึ ก ษาของเยาวชนซึ่ ง
เป็นอนาคตของชาติ ยินดีด้วยครับที่เราอยู่ใน
แวดวงเดียวกัน เพราะพ่อผมก็เป็นครูประชาบาล
รุ่นเก่าสมัยอาศัยศาลาวัดเป็นโรงเรียน แม่บ้าน
ผมก็เป็นครูระดับประถมศึกษาตลอดชีวิตราชการ

ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาฯ - มหาเถรสมาคม

สงฆ์ระดับสูงต้องหาคดีอาญา   ฆราวาสระดับ
สูงส�ำนักงานพุทธต้องหาคดีอาญาหลบหนีไปต่าง
ประเทศ มีเงิน ทรัพย์สินมากมาย  แสดงว่าฉ้อฉล
ทุจริตต่อเนื่องกันมานาน   ท�ำกันได้อย่างไร ใน
วงการสงฆ์ไม่ได้ดูแลเลยหรือ
			• ชาวพุทธ อยากเห็นพระ

- พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.พศ.
ที่ถูกย้ายออกไปชั่วคราวก็กลับสังกัดเดิมแล้วและ
ลุยงานต่อประสานกับ พล.ต.ต.กมล เหรียญราชา
ผู ้ บั ง คั บ การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบแห่งชาติ ซึ่งสืบสวนสอบสวน
เรื่องนี้ตลอดมาจนปรากฏเครือข่ายเชื่อมโยงทั้ง
ฝ่ายสงฆ์ดำ� รงสมณศักดิแ์ ละฆราวาสในวงราชการ
วงการศาสนาอีกมาก ซึง่ หากสนใจติดตามข่าวสาร
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ทางสื่อสารมวลชน พุทธศาสนิกชนอาจจะคาด
ไม่ ถึ ง ว่ า “ในดงขมิ้ น ” ไยจึ ง โสมมปานนี้ ห นอ
ช่วงทีเ่ ด้ง พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ออกจาก
ส�ำนัก พศ.นั้น ใครจะคิดอย่างไรก็ตามเถอะ แต่
ผมคิดตามประสาปัญญาอ่อนว่าเป็นลีลากระบวน
ยุทธให้ “คนชั่วหลวมตัวตายใจ ถล�ำลึก” และใน
ที่สุดขุนพลจอมพิฆาตก็หวนคืนถ�้ำร่ายทวนปราบ
ริปูศาสนจักรร่วมกับผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ต่อไปอีก
“พิธีปลุกเสกราชาฤกษ์” ฤกษ์แห่งความมั่งมี
ศรีสุข “พิธีปลุกเสกฤกษ์มหาเศรษฐีมั่งคั่ง” ฤกษ์
แห่งความร�่ำรวย นี่คือตัวอย่างกิจกรรมของวัด
ดังแห่งหนึ่งที่ใกล้เมืองหลวง ส�ำแดงตนว่าเป็นผู้
สืบทอดศาสนาพุทธ
“ปปง.ยึดทรัพย์ “นพรัตน์-พวก” ๗๑ ล้าน
พัวพันคดีเงินทอนวัด” ...คือพาดหัวข่าวจากมติชน
รายวัน ๑๐ ต.ค. ๖๐
นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานนท์ อดีต ผอ.ส�ำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ นีค่ อื พยานหลักฐานยืนยัน
ข้อเท็จจริงความโสมมในวงการบริหารศาสนจักร
ดังนัน้ หากจ�ำต้องมีการช�ำระล้างองค์กร บุคลากร
ทั้งสงฆ์ ฆราวาสในวงการศาสนา ชาวพุทธต้อง
วางใจ อย่ายึดมัน่ หลงศรัทธาตัวบุคคลโดยไม่คำ� นึง
ถึง “วัตรปฏิบัติ” แล้วก็หลงผิดว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายท�ำลายล้างศาสนา ข่มเหงครูบาอาจารย์ที่ตนศรัทธาเลื่อมใส

การปฏิรูปการสอบสวน

ถ้าอัยการต้องการจะร่วมตั้งแต่ชั้นสอบสวนก็
เชิญซี  ให้ไปร่วมตรวจสถานทีเ่ กิดเหตุดว้ ย  ชันสูตร
พลิ ก ศพด้ ว ยในสถานที่ เ กิ ด เหตุ ทุ ก หนแห่ ง ยาม
ค�่ำคืนดึกดื่นฝนตกแดดออก  มานั่งเข้าเวรด้วยกัน
ที่โรงพักเลยยิ่งดี               
• ต�ำรวจเก่า  ภูเวียง

- ทุกสังคมมีปญ
ั หาทัง้ นัน้ แหละครับ แต่ขอให้
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เราเฟ้นหาแง่มมุ ทีด่ เี ด่นซ่อนแฝงเร้นอยูใ่ ห้จงได้และเก็บ
เกี่ยวเอามาใช้ประโยชน์ หรือหากไร้ประโยชน์ก็อย่าให้
หวนกลับเป็นโทษแก่ตนและสังคมเป็นดีที่สุด หากคิด
และท�ำได้เช่นนี้สังคมก็จะสงบ ร่มเย็น เพราะปัญหา
ขัดแย้งขุน่ ข้องหมองใจกันแทบจะไม่มี แต่สงั คมทุกวันนี้
ไม่เป็นอย่างนี้ ต่างยึดถือ “ศักดิ์ศรี” ตัวตน องค์กร ยิ่ง
กว่าประชาชน ประเทศชาติ ในฐานะทีเ่ คยรับราชการ
ต�ำรวจมา ๒๐ ปี เป็นสารวัตรใหญ่ ๓ โรงพัก ผ่านงาน
สอบสวนมาด้วยมือตัวเองตัง้ แต่เริม่ แรกจนเป็นสารวัตร
สอบสวน-สารวัตรใหญ่ ขอยืนยันว่างานสอบสวนไม่ใช่
เรื่องง่ายเหมือนงานตรวจส�ำนวน เพราะต้องท�ำงาน
กับคนสารพัดชนชัน้ อารมณ์ อุปนิสยั สถานะ รูปแบบ
เหตุ ก ารณ์ สถานการณ์ น านา โดยมิ ใ ห้ เ กิ ด ปั ญ หา
แทรกซ้อนเลย ขอให้มุ่งมั่นว่าสิ่งใดเพื่อกระบวนการ
ยุติธรรมน�ำสู่ความสงบสุขของปวงชน สิ่งนั้นคือหน้าที่
มิอาจปล่อยวางดูดายได้ ใครจะท�ำหรือไม่ทำ� แต่ตำ� รวจ
“ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” ต้องท�ำแม้จะต้องเสี่ยงภัยถึงแก่
ชีวติ ! งานนีต้ ำ� รวจควรจะปลืม้ ทีไ่ ด้เพือ่ นร่วมงาน-ผูช้ ว่ ย
งานเพิ่ม แทนที่จะคิดเป็นอื่นให้มากเรื่อง

พระเครื่อง-ที่พึ่งทางใจ

ฟังข่าวผ่านๆ ไม่ได้ใส่ใจนัก   เจ้าอาวาสวัด
หนึง่ ชีแ้ จงว่าให้ตงั้ แผงขายพระเครือ่ งในบริเวณวัด
เพราะเห็นว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน
ที่มาวัดได้  ฟังตอนแรกก็ไม่คิดอะไร แต่มาคิดอีกที
ถ้าอย่างนี้เราจะมีวัดมีพระมีศีลมีธรรมไว้ท�ำไมล่ะ
หากศาสนาพุทธเป็นที่พึ่งของชาวพุทธไม่ได้  ต้อง
หวนกลับไปยึดถือพระเครื่องเป็นที่พึ่ง พระสงฆ์ก็
เป็นที่พึ่งของชาวพุทธไม่ได้เพราะท�ำให้ชาวพุทธ
เข้าถึงธรรมไม่ได้   หลงผิดไปยึดติดกับพระเครื่อง  
ดูมนั ช่างพิลกึ จริงนะครับวงการพุทธในบ้านเมืองเรา
• คนอยากบวช แต่ไม่บวช กทม.

- หลายวัดร้องทุกข์ว่าวัดมีรายจ่ายค่าน�้ำค่าไฟ
จ� ำ เป็ น ต้ อ งอนุ โ ลมให้ เ ป็ น ไปตามความเขื่ อ ถื อ ของ

ชาวบ้านที่ยึดถือกันมาแต่เก่าก่อนบ้าง อันที่จริงวัดที่
พระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมก็มีอยู่หลายวัด
แต่ไม่มีปัญหาเรื่องค่าน�้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จ�ำเป็น
ภายในวัด เพราะคนศรัทธาที่มีปัญญาก็จะบริจาคเข้า
กองบุญมูลนิธทิ ที่ ำ� นุบำ� รุงวัด พระสงฆ์ไม่ตอ้ งมายุง่ เกีย่ ว
กับเรือ่ งเงินทองให้มวั หมองผิดศีลผิดวินยั เป็นเรือ่ งของ
ฆราวาสบริหารจัดการกันเอง แต่วดั ทีอ่ า้ งเหตุจ�ำเป็นนัน้
โดดลงไปบริหารการเงินเอง จนถึงกับบ้างเกิดปัญหา
มลทินมัวหมองถึงขั้นผิดกฎหมาย ซึ่งท�ำให้เสื่อมเสีย
ทั้งทางโลกและทางธรรม

ตื้นตันหัวใจคนไทย

มีเพื่อนกลุ่มไลน์ส่งข่าวกันตลอด คนนั้นไป
เป็นจิตอาสาร้อยดอกไม้ทปี่ ากคลองตลาด คนนีไ้ ป
เป็นจิตอาสาท�ำดอกไม้จันทน์ที่หน่วยงานใกล้บ้าน
อีกคนชวนพนักงานบริษัทไปช่วยกันแจกฟรีน�้ำดื่ม
อาหาร ฯลฯ ฟังข่าวแล้วรู้สึกซาบซึ้ง ที่แทบไม่น่า
เชื่อเลยคือเพื่อนคนหนึ่งชีวิตที่ผ่านมาแทบจะไม่
เคยเจอความล�ำบาก เธอไปรอตรงจุดคัดกรองแห่ง
หนึ่งตั้งแต่เช้าวันที่ ๒๕ ตุลา เพื่อจะเข้าไปจับจอง
พื้นที่ชมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ พอผ่านจุดคัดกรอง
แล้วก็นั่งๆ นอนๆ ทั้งคืนข้างก�ำแพงวัง จนถึงเช้า
วันที่ ๒๖ ตุลา ร่วมกับประชาชนอีกนับหมื่นๆ
ขอซาบซึ้งเพื่อนและคนไทยทั่วสารทิศที่มาร่วม
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามข่าวว่าทั่วทั้งประเทศแล้ว รวม
กว่า ๑๙ ล้านคนที่ร่วมวางดอกไม้จันทน์
• ไทย  ชนบท

- ใช่ว่าพ้นผ่านวาระแล้ววางใจว่าเสร็จสิ้น
ภารกิจต่อชาติ นักการเมืองในรัฐบาลยุคหน้าพึง
ร�ำลึกถึงมวลประชาในวาระนี้ให้จงหนัก!

บรรณาธิการ
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“ชีวิตจ�ำลอง” เป็นหนังสือที่พิมพ์ซ�้ำถึงสามครั้ง
เป็นจ�ำนวน ๑๕๐,๐๐๐ เล่ม ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓
และหมดไปจากท้องตลาดอย่างรวดเร็ว
ปัจจุบันนี้หาอ่านยากมาก
กอง บ.ก.“เราคิดอะไร” จึงขอน�ำเสนอ “ชีวิตจ�ำลอง”
เพื่อเป็นการศึกษาประวัติชีวิตของบุคคลหนึ่งซึ่งน่าทึ่งมาก
สมณะโพธิรักษ์เคยกล่าวถึง พล.ต. จ�ำลอง ศรีเมือง ว่า
“อาตมาซาบซึ้งก็คือ สิ่งที่เป็นสัจธรรมในตัวคุณจ�ำลอง
เป็นความดีงามที่มีคุณค่าอันประเสริฐที่ต้องเคารพนับถือ”

๙. นายทหารใหม่

“พระที่บวชรุ่นเดียวกัน มีทั้งนายทหารบก
นายทหารเรือ และนายทหารอากาศ ผมสอบนักธรรม
นวกะได้ที่ ๑ ”
8
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เราคิดอะไร

ตอนเป็นนักเรียนนายร้อยปี ๑ ถึงปี ๔ ผมคิด
จะเป็นทหารราบมาตลอด พอมาอยู่ปี ๕ เป็น
หัวหน้านักเรียน เกิดเรื่องจนเกือบจะถูกไล่ออก ผู้
ที่เอาเรื่องเป็นนายทหารราบ เลยคิดไม่ใคร่ชอบ
ทหารราบไปด้วย
อีกอย่างหนึ่ง เป็นนายทหารเงินเดือน ๑,๐๕๐ บาท
เมื่อไรจะมีที่ มีบ้าน มีรถเก๋ง อาจเป็นเพียงนาย
ทหารที่อยู่ต่างจังหวัด เวลาเกษียณขนของออก
จากบ้านหลวง ขึน้ รถไฟไม่รจู้ ะไปไหน เพราะตลอด
เวลารับราชการ บ้านไม่มี
เลือกเป็นนายทหารเหล่าสือ่ สารดีกว่า  โอกาส
จะก้ า วหน้ า ก็ มี เ หมื อ นกั น เมื่ อ เรี ย นโรงเรี ย น
เสนาธิการแล้วก็ก้าวหน้าเหมือนๆ กับนายทหาร

เหล่ า อื่ น ที่ ส� ำ คั ญ ก็ คื อ ตอนนั้ น สหรั ฐ อเมริ ก า
สนั บ สนุ น กองทั พ ไทยเต็ ม ที่ มี ทุ น ไปนอกมาก
ส�ำหรับทหารราบมีแต่หลักสูตรสั้นๆ เพียงห้าหก
เดือนเท่านั้น สู้ทหารสื่อสารไม่ได้
ไปเรียนเมืองนอกนานๆ ได้เรียนมาก มีความ
รูม้ าก เทีย่ วมาก ซือ้ ของได้มาก และเก็บเงินได้มาก
ผมเลือกเป็นทหารสือ่ สารได้ไม่นาน ก็สอบคัดเลือก
ไปเรียนเมืองนอก ปีแรกก็ได้ที่ ๑ ซึ่งเป็นหลักสูตร
นานที่สุดถึง ๑ ปีกว่า สมดังความตั้งใจ   โดยไป
เรียนทีน่ วิ เจอร์ซกี อ่ น แล้วไปต่อทีม่ ลรัฐจอร์เจียซึง่
อยู่ทางใต้ของสหรัฐอเมริกา
ตลอดเวลาที่อยู่เมืองนอก เห็นอะไรก็ตื่นเต้น
ไปหมด เพราะเมื อ งเราสมั ย นั้ น ยั ง ไม่ มี ตึ ก สู ง ๆ
ศูนย์การค้า ตลาดสดแบบฝรั่ง ตื่นเต้นแม้กระทั่ง
บันไดเลื่อน การได้ทุนไปเรียนเมืองนอก แม้จะ
เทีย่ วหรือซือ้ ของบ้าง เราใช้จา่ ยอย่างประหยัดเงิน
ก็มีเหลือมากอยู่ดี ของในค่ายทหารราคาถูกเป็น
พิเศษ เจ็บป่วยก็รักษาฟรี
กลับจากนอกก็ยา้ ยไปอยูก่ องร้อยทหารสือ่ สาร
ที่สวนลุมพินี (ซึ่งตอนนี้รื้อหมดแล้ว สร้างเป็น
โรงเรียนเตรียมทหาร) มีพี่จิ๋ว พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
เป็นผู้บังคับกองร้อย ตอนเย็นไปหาล�ำไพ่ท�ำงาน
พิ เ ศษ ที่ ฝ ่ า ยเทคนิ ค สถานี โ ทรทั ศ น์ ก องทั พ บก
ช่อง ๕ ได้เงินเดือนพิเศษเพิ่มอีกเดือนละ ๓๐๐ บาท
ท�ำอยู่กับพี่ตุ่ม พลตรีจารุพันธ์ บูรณสงคราม
บางครั้งก็ติดตาม พ.อ.การุณ เก่งระดมยิง ไป
ติดตั้งเครื่องถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ ที่เขาวงพระจันทร์บ้าง ไปตั้งเสาอากาศที่ชายแดนภาคอีสานบ้าง
อยู่กองร้อยสื่อสารที่สวนลุมฯได้ไม่นาน พี่จิ๋ว
ก็เดินทางไปเรียนต่อที่โรงเรียนเสนาธิการสหรัฐ
พีช่ าญ พลโทชาญ หาญยุทธ ขึน้ มาเป็นผูบ้ งั คับกองร้อย
และผมเป็นรองผู้บังคับกองร้อย แทนกันเป็นทอดๆ
บ้านพักนายทหารมีจ�ำกัด พี่จิ๋วกลัวว่าผมจะไม่
ได้รับความเป็นธรรม จะไม่ได้อยู่บ้านหลวง จึงนัด
แนะกัน วันที่พี่จิ๋วย้ายออก ผมก็ย้ายเข้าไปแทนพอดี
ผมอยากรวย อยากมีบ้านของตัวเอง จึงต้อง
ท�ำงานเพิ่มมากขึ้น ผมหากินด้วยการสอนพิเศษค�ำ่ ๆ

จากใจถึงใจ
แม้จะมีการพูดถึงผม เขียนถึงผม ไว้ในหลายแห่ง
แต่ก็ไม่ใคร่มีใครทราบว่า ผมเป็นใคร มาจากไหน
ชีวิตผมอยู่มาเกินครึ่งศตวรรษแล้ว ความตายได้
ย่างใกล้เข้ามาทุกที ผมน่าจะได้บันทึกเรื่องราวบางแง่
บางมุมไว้บ้าง เพื่อให้หลาย ๆ ท่านได้ทราบ
“ชีวติ จ�ำลอง” จึงเกิดขึน้ และอยูใ่ นสายตาของท่าน
ณ บัดนี้
ชี วิ ต จ�ำลอง จ� ำ ลองชี วิ ต ของเด็ ก จน ๆ คนหนึ่ 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 นี้ ที่ เ ขี ย นโดย
นักเขียนจ�ำเป็นชื่อ “จ�ำลอง”
ขอบพระคุณครับ

   

   

       ๗ มกราคม ๒๕๓๓

มาตั้ ง แต่ จ บเป็ น นายทหารเดื อ นแรกๆ สอนที่
โรงเรียนกวดวิชาวัดพิชยั ญาติบา้ ง วัดเทพธิดาบ้าง
วันหยุดรับไปสอนหนังสือเด็กตามบ้านก็เอา
oo

ทางด้านศาสนานัน้ ตามธรรมเนียมไทยๆ ผูช้ าย
ชาวพุทธจะเป็นคนสุก เป็นคนโดยสมบูรณ์กต็ อ้ งบวช
เดิมผมคิดจะไปบวชวัดท่านอาจารย์พทุ ธทาส ทีไ่ ชยา
แต่ติดขัดหลายอย่าง ตาแนะให้บวชกับท่านเจ้าคุณ
วิเชียรมุนี ทีว่ ดั ใต้ ตลาดพลู ซึง่ เป็นวัดเก่าแก่ มีชอื่ เสียง
อยู่ไม่ไกลจากบ้านที่ซอยสายสัมพันธ์ ออกบิณฑบาต
ง่าย ญาติโยมแถวนั้นพร้อมเพรียง ทราบภายหลังว่า
สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงผนวชที่วัดใต้ ทางวัดได้
รักษาหลายสิ่งหลายอย่างของพระองค์ท่านไว้ให้คน
รุ่นหลังดูจนถึงทุกวันนี้
พระที่ บ วชรุ ่ น เดี ย วกั น มี ทั้ ง นายทหารบก
นายทหารเรือ และนายทหารอากาศ ผมสอบนักธรรม
นวกะได้ที่ ๑ ได้รางวัลจากหลวงพ่อ เจ้าคุณวิเชียรมุนี
เมื่อบวชตามประเพณีได้ครบเวลา ๓ เดือน ที่ลา
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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ราชการ ก็กลับไปรับราชการต่อ
หลวงพ่อท่านท�ำงานหนัก  นอกจากกิจของสงฆ์
แล้ว ท่านยังท�ำความสะอาดปัดกวาดวัดเป็นประจ�ำ 
วัดใต้มีสุนัขจรจัดมาก มีคนเอาไปปล่อยเสมอๆ เช้า
ขึน้ สุนขั ก็ปล่อยของเสียไว้เลอะเทอะเต็มวัดไปหมด
คนทีเ่ อาสุนขั ไปปล่อยวัดบาปกรรมจริงๆ  นอกจาก
ไม่ช่วยพระแล้ว ยังหางานให้พระอีก
ฝังจิตฝังใจผมเรื่อยมาตั้งแต่คราวนั้น ไม่ใช่
เฉพาะวัดใต้วัดเดียว วัดไหนๆ เหมือนกันหมด
ปี ๒๕๓๑ ผมจึงได้หารือกับข้าราชการ กทม.
ชั้นผู้ใหญ่  และประสานงานกับกรมปศุสัตว์ จัดชุด
ท�ำหมันเคลือ่ นที่ ออกบริการให้ชมุ ชน และวัดต่างๆ
โดยไม่คดิ เงิน ท�ำหมันสุนขั และแมว ฉีดยาคุมก�ำเนิด
ฉีดยาป้องกันพิษสุนขั บ้า เป็นการให้บริการฟรีเป็นครัง้
แรก มีจดุ นัดพบทีว่ ดั ปี ๒๕๓๒ ก็ดำ� เนินการอีก เป็น
ครัง้ ทีส่ อง ช่วยพระและชาวบ้านได้มาก สุนขั จรจัด
ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด
หลวงพ่อท่านพร�ำ่ สอน ไม่ให้เชือ่ เครือ่ งลางของ
ขลัง ไม่ให้ถือฤกษ์ถือยาม แต่ให้เชื่อค�ำสอนของ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรือ่ งกรรม ท�ำดีได้ดี
ท�ำชัว่ ได้ชวั่ สึกจากพระ ผมก็เอาพระเครือ่ งทีส่ ะสม
ไว้ออกแจกจ่ายหมด มีความมั่นใจอย่างแน่วแน่ ไม่
วอกแวกวอแว หลวงพ่อท่านสอนถูกต้อง ส่วนคนอืน่
จะเชือ่ ถืออย่างไรก็ชา่ งเขา ผมบวชทัง้ ทีตอ้ งมีดตี ดิ ตัว
ระหว่างทีบ่ วช ผมเฝ้าสังเกตหลวงพ่ออย่างใกล้ชดิ
เวลาท่านสรงน�้ำ  ท่านไม่ถูสบู่ ใครถวายสบู่ท่าน ท่านก็
ยกให้พระองค์อื่นต่อ แต่ท่านก็ไม่ได้บอกเหตุผล และไม่
ได้สอนให้ท�ำตาม คนอื่นที่ไม่คุ้นอาจหาว่าหลวงพ่อไม่
สะอาด แท้จริงแล้วท่านสะอาดทั้งกายและใจ สะอาด
กว่าอีกหลายคนที่ถูสบู่วันละ ๓ ครั้ง
oo

เราติดต่อดูใจกันมา ตัง้ แต่ผมเป็นนักเรียนนายร้อย
และคุณศิริลักษณ์เป็นนิสิตคณะเภสัชจุฬาฯ ได้
จังหวะแต่งงานเมื่อปี ๒๕๐๗ ด้วยพิธีที่เรียบง่ายๆ
ไม่ได้กวนผู้ใหญ่ในวงราชการมาเป็นประธานให้ยุ่งยาก
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ให้คุณพ่อคุณแม่ของคู่บ่าวสาวเป็นประธานดีที่สุด
จั ด งานที่ ส โมสรนายทหาร โรงเรี ย นนายร้ อ ย
นายทหารรุ่นพี่รุ่นน้อง ช่วยกันจัดงานคนละไม้
คนละมือ เป็นกันเองดีแท้
ตอนนัน้ คุณศิรลิ กั ษณ์ ชือ่ นงลักษณ์ เพือ่ นสนิท
คนหนึ่ง ตั้งใจเย็บหมอนให้เป็นของขวัญ โดยเอา
อักษรหน้าของชื่อผม กับชื่อเจ้าสาวมาปักรวมกัน เกิด
ปัญหาอ่านแล้วไม่สวย คุณศิรลิ กั ษณ์จงึ เปลีย่ นชือ่ ที่
น�ำหน้าด้วย น. มาเป็น ศ. จนถึงทุกวันนี้
แต่งงานได้ ๓ เดือน ผมก็ได้รับคัดเลือกให้ไป
ฝึกงานที่ฮาวาย ๖ เดือน เป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้
และเก็บเงินอีก กลับจากฮาวายก็ชวนกันไปปลูก
กระท่ อ มกลางทุ ่ ง นาที่ ล าดพร้ า ว เริ่ ม ตั้ ง แต่ ใ ช้
ตะเกียงและใช้นำ�้ บ่อ ต่อมาก็กเู้ งินธนาคารเพิม่ เติม
รวมทั้งขอยืมเงินคุณแม่คุณศิริลักษณ์อีกส่วนหนึ่ง
ปลูกบ้านสองชัน้ เป็นตึกค่อนข้างภูมฐิ าน ตัง้ แต่เป็น
ร้อยเอก
บ้านอยู่ไกลที่ท�ำงานต้องใช้รถ คุณศิริลักษณ์
ใจดี ขายแหวนหมั้นสมทบทุนซื้อรถแน็ชลอยลม
เก่าๆ จากฝรั่งที่ปรึกษาประจ�ำกองร้อย ซึ่งก�ำลัง
จะเดินทางกลับอเมริกา ผมจึงมีพร้อมทัง้ บ้าน ทีด่ นิ
และรถ ตั้งแต่ยังเป็นนายทหารหนุ่มๆ
รถแน็ช จ�ำได้วา่ ซือ้ ราคารวมทัง้ ภาษี ๑๖,๐๐๐ บาท
เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๓๒ ประมูลขายยกเงินให้
กาชาดหมด ได้เงินถึง ๑๗๐,๐๐๐ บาท คุณศิรลิ กั ษณ์
เจ้ า ของรถที่ แ ท้ จ ริ ง ตั ด ใจได้    ยกแหวนหมั้ น
เคลื่อนที่ให้กาชาด โดยไม่โหยหาอาลัยอาวรณ์
ในโลกนีไ้ ม่มอี ะไรเป็นของเราอย่างแท้จริง แม้
ร่างกายทีห่ วงแหน ประคบประหงมก็ยมื เขามา ถึง
เวลาต้องคืนไป ต้องพรากจากกัน ไม่มีอะไรที่
ไม่พราก อยู่ที่ว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้น
มีบ้านใหญ่ดูๆ ไปแล้วก็เป็นทุกข์ ต้องเสียเงิน
เสียเวลารักษาดูแล เมือ่ ลงมือปฏิบตั ธิ รรมจริงๆ  จังๆ
ก็พบว่า ก�ำลังเดินสวนกับพระพุทธองค์ เราไม่
ต้ อ งการจะลอกเลี ย นเพื่ อ ให้ ทั ด เที ย ม ถึ ง จะ
พยายามอย่างไรก็ทำ� ให้เทียมพระองค์ทา่ นไม่ได้ แต่

เราต้องการให้ทุกข์น้อยลง จึงต้องพยายามเดิน
ตามด้วยการกินน้อย ใช้นอ้ ยท�ำงานมาก ถ้ามีเหลือ
ก็จุนเจือสังคม
ตัดใจขายบ้านใหญ่ไปผ่อนบ้านเล็ก เลิกตกแต่ง
บ้าน เอาเวลาไปช่วยสังคม ความเห็นแก่ตัวที่เคย
มีมากก็ลดลง วันหยุดใช้เวลาบรรยายธรรมบ้าง
เผยแพร่อาหารมังสวิรัติบ้าง ท�ำได้เต็มที่เพราะ
ลูกเต้าไม่มี พันธะต่างๆ ก็ไม่มี
โชคดี ที่ ไ ด้ ฝ ึ ก เอาชนะใจตนเองไว้ ก ่ อ นอย่ า ง
สม�ำ่ เสมอ  จึงไม่เพลีย่ งพล�ำ 
้ เมือ่ ไปท�ำงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับเงินมากๆ ทั้งต�ำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
และต�ำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
หน้าบ้านและหลังบ้านปิดสนิท การเสนอผล
ประโยชน์ใดๆ ไม่มีทางเข้าถึงได้ ภูมิใจที่พูดได้
เต็มปาก และพูดอย่างใดท�ำได้อย่างนั้น

“ไม่วา่ เงินจะมากกีล่ า้ น โอกาสจะอ�ำนวยแค่ไหน
เราจะไม่ มี วั น โกง” เพราะเราคื อ ผู ้ ที่ ยึ ด มั่ น ใน
พระศาสนาที่แท้จริง ไม่มีศาสนาใดในโลกที่ชื่นชม
การคดโกง เราทนต่อการพิสูจน์เสมอ
อยู่ในเพศฆราวาสแต่ปฏิบัติธรรมเคร่งครัด
ค�ำว่า “ครึ่งคนครึ่งพระ” จึงเป็นฉายา และค�ำว่า
“มหา” จึงเรียกกันทั่วไป
เมื่อเป็นนักการเมือง เป็นวุฒิสมาชิก เป็น
เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี และผู ้ ว ่ า ราชการ
กรุ ง เทพมหานคร ผมยั ง ปฏิ บั ติ ธ รรมเคร่ ง ครั ด
คงเส้นคงวา ไม่ย่อหย่อนไปกว่าเดิม
นักการเมืองยิ่งต้องมีธรรมะ ถ้าไม่มี จะ
กลายเป็นนักกินเมือง
เมืองไทยไม่โตใหญ่อะไรนักหนา ตั้งหน้า
ตั้งตากินก็สิ้นชาติเท่านั้นเอง
oo

อ่านต่อฉบับหน้า

• จ�ำลอง - ศิริลักษณ์ ศรีเมือง
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

•

11

สีชีวติ
สัน

ทีม สมอ.

อีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ตรึงตราในหัวใจคนไทยไปชั่วกาลนาน
“เราเกิดในรัชกาลที่ ๙”
จากวันสวรรคตที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๕๒ น.
จวบถึงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๐๐ น. อันเป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ในห้วงเวลานั้น ชาวไทยนับล้านต่างทยอยเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพติดต่อกันเนืองแน่น
“….ถึงหน้าวังดั่งหนึ่งใจจะขาด คิดถึงบาทบพิตรอดิศร.....”(สุนทรภู่)
เกิดปรากฏการณ์ bomb of love ปาฏิหาริย์แห่งรักและห่วงใยซึ่งกันและกัน
ณ ท้องสนามหลวง มีอาหารมากมายจ่ายแจกเลี้ยงแขกของพระราชาซึ่งหลั่งไหลมาทั่วสารทิศ
จากหลายกลุ่มประชาชน ทั้งภาครัฐและเอกชนสับเปลี่ยนหมุนเวียนเพิ่มเติมกันเข้ามา
รวมทั้งบรรดาจิตอาสาที่สมัครมาท�ำหน้าที่ช่วยเหลือกันในทุกด้าน
ชาวอโศกก็ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโอกาสส�ำคัญนี้ ด้วยการจัดโรงบุญมังสวิรัติ
ถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ตั้งแต่วันแรกๆ จนถึงวันสุดท้าย
โดยชาวอโศกทุกพุทธสถานจากจังหวัดต่างๆ และกลุ่มแพทย์วิถีธรรม
สลับเวียนมาช่วยกันเต็มก�ำลังอย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
ด้วยจิตที่เปี่ยมด้วยพลังรัก ศรัทธา และเทิดทูนพ่อผู้ประเสริฐที่สุด

12

•

เราคิดอะไร

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ กองทัพธรรมแจกอาหารอย่างเป็นทางการวันแรก
รถจอดรอบริเวณลานจอดรถบริษัทฟ้าอภัย

ช่วงแรกยังขลุกขลัก
ช่วยกันขนของข้ามรั้ว

ร่วมด้วยช่วยกันคนละข้าง
หม้อเบอร์ขนาดไหนๆ ก็สู้ๆ ค่ะ

พร้อมบริการแขกพระราชาด้วยหัวใจ

(๒๓ ต.ค.๕๙) หลังจากเทศนาวิถีอาริยธรรม พ่อครูประกาศให้ชาวกองทัพธรรมออกไปช่วยร่วมกุศลกับ
ประชาชนชาวไทยทีร่ กั และเทิดทูนต่อในหลวงรัชกาลที่ ๙ ไปท�ำความดีดว้ ยการจัดโรงบุญมังสวิรตั บิ ริการประชาชน
“ของเราแม้จะช้าไปนิดหนึ่งให้พลต�ำรวจเอกอัศวินมาสะกิด ก็ขอบคุณ แล้วเราก็จะนัดแนะไปตั้งเต็นท์ เราก็
แจกอาหารเก่ง หนึ่งในตองอูเหมือนกัน จนพลต�ำรวจเอกอัศวินยังรู้กิตติศัพท์เลย ก็เลยบอกว่าท�ำไมเราไม่มา เรา
ก็ช้าไปหนึ่งก้าว เพราะฉะนั้นก็รีบเลย  บอกกันให้รู้ตัว
เหตุการณ์สาธารณโภคีเกิดทัว่ ประเทศไทย ไม่ใช่แค่ในกรุงเทพฯ แต่ในต่างจังหวัดก็มี แม้แต่ผวู้ า่ ราชการจังหวัด
ก็พยายามจัดกัน จะเป็นพฤติกรรมที่ยิ่งใหญ่ของโลก ที่ไหนก็เกิดการแจกอาหาร วันนี้ชาวอโศกจะไปแจกอาหาร ใคร
มีวัตถุดิบเตรียมไว้ ใครมีรถราเตรียมไว้ สถานที่กำ� ลังติดต่อกันอยู่ ได้เมื่อไหร่ พร้อมเมื่อไหร่ก็ไป หมุนเวียนกัน..
ช่วงบ่ายชาวสันติอโศกได้ประชุมกันเพื่อเตรียมการไปจัดโรงบุญ  พ่อครูให้โอวาทว่า
ให้ไปอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนรับใช้ อย่าไปท�ำเก่ง ท�ำอวดดี ให้ไปเป็นคนรับใช้ ไปแจกอาหารกับไป
เก็บขยะ ไปล้างส้วม”
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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กองทัพธรรมคู่กับมังสวิรัติ

ผัดผักบุ้งร้อนๆ จ้า
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คุณเล็ก ดาบบุญ (บน)
คุณต้อย ปลูกขวัญ (ล่าง)
ประสานงานเบิกบานใจ

รับรอง..สุดฝีมือ
คุ้นๆ อ้อ..ปฐมอโศกมาแล้ว

พร้อมเพรียง(สามัคคี)เป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน(เอกีภาวะ)
ศาลีอโศก สีมาอโศก ภูผาฟ้าน�ำ้ ทะเลธรรม
ดินหนองแดนเหนือ เมฆาอโศก เลไลย์อโศก
คุณลุงจ�ำลอง ประธานกองทัพธรรมมาให้ก�ำลังใจลูกหลาน

ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

•
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ศีรษะอโศกพร้อมบริการเต็มที่
เชิญครับ รับได้ครับ

à

เตรียมงาน
แข็งขัน

กลุ่มแพทย์วิถีธรรม
คุณหมอเขียว ใจเพชร
ร่วมบริการ

ผัด ผัด ผัด กี่กระทะครับผม!

ก่อนจะเป็นส้มต�ำรสแซบ ต้องล้างให้สะอาด

แม่ครัวตัวน้อยๆ
วันนี้หนูผัดข้าว ๓ กระทะ
ปวดขาเพราะยืนนาน
ก็นั่งพักค่ะ สนุกค่ะ

เด็ดๆ หั่นๆ
รวมพลังคนละไม้คนละมือ
ช่วยกันให้ทันผัด
ชุมชนอโศกหลายๆ แห่ง
เตรียมผักไร้สารพิษ
สนับสนุนโรงบุญ
เจ้าหน้าที่สำ� นักงานอนามัย
กองทัพธรรม
น�ำอาหารไปตรวจ
สนามหลวง
รายการ ๑-๒๐ ผ่านทุกอย่าง ไม่พบสารปนเปื้อน
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ชาวกองทัพธรรมร่วมเย็บกระทงใบตอง
เพื่อสิ่งแวดล้อม ที่บวรสันติอโศก

เบื้องหลังข้าว

กลุ่มประชาชนจิตอาสา
ได้น�ำอาหาร เครื่องดื่ม
แจกจ่ายให้แก่ประชาชน
โดยรอบสนามหลวงเป็น
จ�ำนวนมาก ท�ำให้เกิด
ขยะโฟมเกือบ ๓ แสน
ใบ ซึ่งมีปัญหาเรื่องการ
ก�ำจัดและย่อยสลายยาก
พล.ต.อ.อั ศ วิ น ขวั ญ เมือง ผู้ว่าฯ กทม.แถลง
ข่ า วถึ ง ปริ ม าณขยะ
เฉลี่ ย วั น ละ ๗๖ ตั น
จึงจ�ำเป็นเร่งด่วนที่จะ
ต้ อ งลดปริ ม าณขยะ
โดยเฉพาะโฟมเนือ่ งจาก
ท�ำลายและย่อยสลาย
ยาก อีกทัง้ ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

ญาติธรรมหลายท่านติดภารกิจไม่ได้ไปร่วม
บรรยากาศที่สนามหลวง แต่หมุนเวียนกัน
ช่วยหุงข้าวส่งโรงบุญกองทัพธรรม เป็นอีก
หนึ่งทีมงานปิดทองหลังพระ
ความตั้ ง ใจที่ จ ะท� ำ โรงบุ ญ ไร้ ส ารพิ ษ มี
แนวโน้ ม ดี ขึ้ น เนื่ อ งจากข้ า วที่ ไ ด้ รั บ การ
บริจาคมาเป็นข้าวไร้สารพิษเกินครึ่ง และ
นับวันก็ยิ่งมีการบริจาคมาอย่างต่อเนื่องจาก
ผู ้ ป ิ ด ทองหลั ง พระทั่ ว สารทิ ศ สู ่ ก ารท� ำ ดี
เพื่อพ่อ ณ ท้องสนามหลวง

ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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ชาวกองทั พ ธรรมและกลุ ่ ม แพทย์ วิ ถี ธ รรมเริ่ ม แจกอาหารตั้ ง แต่ ๒๔ ต.ค. ๕๙ ต่ อ เนื่ อ งมาจนถึ ง วั น ที่ ๕ ต.ค.๖๐
อั น เป็ น วั น สุ ด ท้ า ยที่ ใ ห้ เ ข้ า กราบพระบรมศพ (และร่ ว มแจกอาหารฟรี ห รื อ เรี ย กว่ า “อาหารพระราชทาน” ที่
ข้ า งศาลาว่ า การ กทม.ฝั ่ ง ถนนดิ น สอ ด้ ว ย โดยเริ่ ม แจกตั้ ง แต่ ห กโมงเช้ า ของวั น ที่ ๒๕ ต.ค. ต่ อ เนื่ อ งตลอดทั้ ง
คื น ไปจนกระทั่ ง ถึ ง ตี ห ้ า ของวั น ที่ ๒๗ ต.ค.๖๐) ชีิ วิ ต จิ ต อาสาออกเดิ น ทางจากสั น ติ อ โศกประมาณตี ส ามทุ ก วั น
เพื่อมาประกอบอาหารที่สนามหลวง แม้จะเหน็ดเหนื่อยแต่ทุกคนก็มุ่งมั่นตั้งใจเพื่อพ่อผู้มีแต่ให้และให้ของชาวไทยทั้งปวง.
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เก่าสมัย ใหม่เสมอ
• ต่อจากฉบับที่ ๓๒๗
Z

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

เฉพาะอย่างยิ่ง คนทั้งหลายเกือบทั้งโลกทุกวันนี้
ก็ล้วนด�ำเนินชีวิตกันอยู่ ด้วยระบบ“ทุนนิยม”
อย่างสนิทสนมและตายใจว่า
ไม่เห็นจะมีระบบอะไรอื่นอีกเลย กันทั้งนั้น
ส่วนผู้ที่เห็นและเข้าใจถึงได้ว่า ระบบ“ทุนนิยม”ก�ำลัง
เข้ามุมอับ ไปไม่รอด ช่วยมนุษยชาติในโลกให้เกิดสุขสันติ
อย่างอุดมสมบูรณ์ เป็นสังคมที่ดีตามอุดมการณ์ ไม่ได้นั้น
ก็ยังมีน้อยอยู่ด้วย จึงเป็นเรื่องยากที่ยากสุดๆ จริงๆ
แต่ข้าพเจ้าก็ยังไม่เห็นทางออกอื่นใดเลยที่จะดีกว่า
ต้องปรับตัวมาเป็นระบบ“บุญนิยม”นี้ให้ได้
แล้วสังคมมนุษยชาติในโลกไปรอดแน่ๆ
				
• สมณะโพธิรักษ์
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ฉบับที่แล้ว ๓๒๗ เราเขียนมาถึงว่า
พระพุ ท ธเจ้าทรงสอนให้ “ ปฏิ บั ติ ศี ล ”เป็น
หลั ก ยืนยันเบื้องต้น คือเป็นรากฐานชี้วัด
ภูมิธรรมของการศึกษาศาสนาพุทธขั้นต้น
ศาสนาพุทธไม่มี “การศึกษาแบบอื่น”
มี“ไตรสิกขา”คือ การศึกษา๓ นี้เท่านั้น
และทั้ง ๓ คือ “ศีล-สมาธิ-ปัญญา”
ก็ไม่แยกกัน เช่นว่า ต่างปฏิบัติ แต่ละข้อ
ต่างก็ แยกกันไปท�ำคนละส่วนด้วย
ทั้ ง ๓ ข้ อ นั้ น ร่ ว มกั น ท� ำ ท� ำ ร่ ว ม
กันเสมอ ไม่แยกกันเลย ปฏิสัมพัทธ์กัน
เป็นสภาพหมุนรอบเชิงซ้อน ส่งเสริมกัน
ขัดเกลากันไปมา อย่างเป็นระบบระเบียบ
มีล�ำดับ ไม่สับไปสับมา แต่อย่างใด ถึง
ขนาดพระพุทธเจ้าตรัสว่า ศึกษาไปตามล�ำดับ
กระท�ำไปตามล�ำดับ ปฏิบัติไปตามล�ำดับ
มิใช่บรรลุอรหัตตผลโดยตรง (ไม่ มี ต ้ น -กลางปลาย) เสมือนมหาสมุทรลาด ลุ่ม ลึกลงไป
เป็นล�ำดับ ไม่ โกรกชันเหมือนเหว (ปานพื้น
กระจก-อันนี้อาตมาว่า ) ดัง ฝั่งทะเล อย่างน่า
อัศจรรย์ ปานนัน้ ทีเดียว(พตปฎ. เล่ม ๒๓ ข้อ ๑๐๙)
ผู ้ จะมี“ ศีล” ก็ ต ้องมี “ศี ล”กันไปตาม
ล�ำดับตัง้ แต่ขอ้ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕
เป็นเบือ้ งต้น แล้วก็ขอ้ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ แล้ว
จึงจะข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และขึ้นข้อ ๑๑ .... ก็มี
การสลับซับซ้อนกันเป็นปฏิสัมพัทธ์อย่างมี
นัยส�ำคัญในการเพิม่ ภูมเิ ป็นรอบแล้ว รอบอีก
เป็นล�ำดับๆไปอย่างมีระบบ ไม่ ใช่ ตัด
ลัดเอา ไม่เอาข้อ ๑ ก็ได้ ไม่เอาข้อ ๒ ก็ได้
20
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อะไรอย่างนั้น แต่ต้องมีการปฏิบัติพิสูจน์
ความมีจริง เป็นจริงไปตามล�ำดับๆ
แม้ผู้มีบารมีแล้ว บรรลุความส�ำเร็จ
ผ่านมาได้แล้วก็ตาม เมื่อเกิดมาแต่ละชาติ
ก็จะต้องมีการสัมผัสพิสูจน์อีกทั้งนั้น ซึ่งผู้
ทีม่ บี ารมีบรรลุผา่ นมาแล้ว ก็จะท�ำได้งา่ ย ได้
เร็ว ไม่เสียเวลา ซึง่ จะแตกต่างจากคนผูท้ ยี่ งั
ไม่ช�ำนาญ ยังไม่ช�่ำชอง ก็เป็นเรื่องธรรมดา
ปกติสามัญของแต่ละคนจริง มีการพิสูจน์
ได้ตามสัจธรรม ที่ปรากฏนั้นๆ
จึงจะยืนยันการเป็นผู้“มีศีล”จริง
และผู้จะมี“สมาธิ” เจริญ ขึน้ ๆ กระทั่ง
สูงไต่ ระดับไปเรื่อยๆ จนมี“สมาธิ”สูงที่สุด
ก็วัดด้วย“ศีล” ใช้“ศีล”เป็นมาตรวัดทั้งนั้น
จึงจะรู้แจ้งจริงว่า มี“สมาธิ”สูงเท่าใดๆ
“สมาธิ”วัดด้วยศีลนะ! ฟังดีๆ
แม้ผจู้ ะนับว่ามี“ปัญญา”มากน้อยก็วัด
กัน ด้วย“ศีล” “สมาธิ”ก็วัดด้วยศีล ศึกษาดู
ดีๆ จะรู้กันได้ว่าผู้ใดเป็น“โสดาบัน”ก็ต้อง
วัดได้ด้วย“ศีลกับปัญญา” จึงจะรู้จักรู้แจ้ง
รู้จริงความเป็น “วิมุติ” ไปตามล�ำดับ
จะรู้ว่าตนเป็น“สกิทาคามี”ก็ดี เป็น
“อนาคามี”ก็ดี ที่สุด“อรหันต์”ก็ตาม ก็ต้อง
ใช้“ศีล”กับ“ปัญญา” เป็นเครื่องชี้วัด
จึงจะรูจ้ กั รูแ้ จ้งรูจ้ ริงความเป็น“สมาธิ”
หรือความเป็น“อธิจิต” อันเป็นพลังงานที่
อยู่ภายในของคนแต่ละคนได้ด้วยกัน
ซึ่ง“พลังงาน”ภายในจิตของคน มัน
ย่อมอยู่ภายในโน่น เป็นนามธรรมหรือเป็น

อรูป”ด้วย อยู่ภายในด้วย แล้วมันจะชี้ชัด
ยืนยันหรือพิสูจน์ให้“รู้”กันได้ง่ายๆหรือ?
เพราะเหตุนี้แหละ มันจึงมีการโกหก
กันได้ ส�ำหรับคนที่ยังไม่ซื่อสัตย์ ไม่กลัว
บาป ไม่เชื่อบาป คนผู้ที่ไม่สามารถล่วงรู้
หรือหยั่งรู้ความจริงนี้ได้ จึงถูกโกหกหลอก
กันไป ก็มี ก็เห็นกันอยู่ตลอดมา
จะยืนยันหรือพิสจู น์กนั ชัดๆโทนโท่ ได้
ก็ ต ้ อ งมี สั ม ผั ส ภายนอกอยู ่ ห ลั ด ๆ ณ บั ด
เดี๋ยวนี้เป็นปัจจุบันธรรม มี“กายสักขี”(มีทั้ง
ภายนอกที่ภายในก็รู้)ยืนยันแตะต้องปรากฏอยู่
นั่นคือ ตาม“ศีล”ข้อนั้นๆก�ำหนดไว้
นั่นเอง จึงจะยืนยันร่วมกันชัดแจ้งจริงจัง
ส่วนผู้ใดที่เอา“ศีล”ยืนยันไม่ได้ เล่น
ยืนยัน จะเอาแต่“ในจิตๆ” รู้กันแต่ ในจิต
เอาภายนอกมาร่วมยืนยันไม่ ได้ นัน่ ก็คอื ผู้
ไม่ บริบูรณ์ ครบหลัก“ไตรสิกขา”ของพุทธ
ผู้“ไม่สัมมาทิฏฐิ” ในภาวะความเป็น
“อธิศีล”จะไม่สามารถรู ้ จั ก รู ้ แจ้ ง รู ้ จ ริ ง ใน
ภาวะความเป็ น “อธิจิต ”หรือภาวะความ
เป็น“สมาธิ”แบบพุทธได้ แน่ ยิ่งกว่าแน่
ผู ้ นั้ น ย่ อ มไม่ มี ท างเกิ ด “อธิ ป ั ญ ญา”
ได้เลยเป็นอันขาด วิมุติก็ไม่ต้องพูดเลย
นอกจากเกิดแค่“สัญญา”หรือไม่กเ็ กิด
ได้แค่“ตรรกะ”เท่านั้น ที่ ผู้มิจฉาทิฏฐิจะได้
ด้วยหลักฐานที่ได้อ้างอิงมาทั้งที่ได้
สาธยายประกอบมาด้วย มากมายตามค�ำ
สอนของพระพุทธเจ้า การ“หลับตา”ปฏิบัติ
กันนั้น จึงไม่สามารถบรรลุธรรมแบบพุทธ

ได้เลยเด็ด ขาด เพราะ“ปัญ ญา”จะไม่เ กิ ด
จะเกิดได้ก็แค่“สัญญา”
แม้“สัญญา”จะ“ก�ำหนดรู้ภายนอก”
ได้บ้าง แต่“สัญญา”นั้นก็คือ พลังงานจิต
ที่ยงั ไม่ครบ“กระบวนการ”ของ“องค์ธรรม ๖”
อั น ได้ แ ก่ ปั ญ ญา-ปั ญ ญิ น ทรี ย ์ - ปั ญ ญา
พละ-ธั ม มวิ จั ย สั ม โพชฌงค์ - สั ม มาทิ ฏ ฐิ บริบูรณ์องค์มรรคทั้ง ๘ อยู่นั่นเอง
“สัญญา“จะบริบูรณ์เป็น“ปัญญา”ได้
ก็ตอ้ งผ่านกระบวนการของ“มิจฉาอาชีพ ๕มิจฉากัมมันตะ ๓-มิจฉาวาจา ๔ และมิจฉา
สังกัปปะ ๓” จนบรรลุ“สัมมาอาริยผล”ครบ
บริบรู ณ์ทงั้ “สัมมาอาชีพ๕-สัมมากัมมันตะ ๓สัมมาวาจา ๔ และสัมมาสังกัปปะ ๓”
ภายนอกนัน้ มันต้องมีสมั ผัสเป็นปัจจัย
ยืนยันให้ทั้งเราทั้งผู้อื่นร่วมรับรู้กันได้จริงๆ
อยูโ่ ทนโท่หลัดๆ ไม่ ใช่อมพะน�ำอยู่ ในใจเรา
ผู้เดียว โดยไม่มีใครรับรู้ได้ด้วยเลย
มันก็ไม่ครบบริบูรณ์ทั้ง“สมมุติสัจจะ”
ทั้ง“ปรมัตถสัจจะ”อยู่นั่นแหละ ใช่มั้ย?
ศีลข้อ ๑ เมือ่ เราเกีย่ วข้องกับสัตว์ ซึง่
ต้ อ งมี ก ารสั ม ผั ส กั บ เรื่ อ งของสั ต ว์ ส ่ ว นใด
ก็ตาม “จิต”ของเราเจริญยิง่ ขึ้น นัน่ คือ เรา
รู้จักรู้แจ้งรู้จริง “จิต”ของเราว่า แต่ก่อนจิต
ใจเรามันไม่มี “ความละอาย”(ลัชชี) มันไม่มี
“ความเอ็นดูสัตว์”(ทยาปันโน) มันไม่มี“ความ
กรุณา หวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่เลย”
จิตไม่มี“อาการ”ประเสริฐที่ว่านี้จริงๆ
ไม่มีภาวะของ“กาย”ของ“จิต”เกิด
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ไม่ มี“ความจริง”ที่ยืนยันในปัจจุบัน
หากผู ้ ใ ดไม่ มี “ อธิ ศี ล สิ ก ขา”กระทั่ ง
เกิดผลตาม“อธิศีล”นั้นเป็น“อธิจิตสิกขา”
มาตามล�ำดับ แล้วความเป็น“อธิปัญญา
สิกขา”จะได้จากอะไร? จึงจะรูจ้ กั รูแ้ จ้งรูจ้ ริง
ความเป็น“ศีล”เป็น“สมาธิ”นั้นๆว่าได้เจริญ
พัฒนาขึ้นมาได้จริงหรือไม่? เป็นไฉน?
“ผล”ทุกอย่างมาจาก“เหตุ”ก็จริง
แต่“ปัญญา”เกิดไม่ได้ด้วย“ตรรกะ”(อตัก
กาวจรา) เด็ ด ขาด ต้ อ งได้ จ ากการปฏิ บั ติ
“อธิศีลสิกขา”จนกระทั่งเกิด“อธิจิตสิกขา”
ไปตามขั้น ตอนที่ตนสมาทานนั้นๆ
เพราะความเป็น“ปัญญา”ในศาสนา
พุทธนัน้ จะไม่สามารถ“เกิด”เองได้ หรือ ไม่
สามารถอุบัติ ขึ้นมาได้โดยไม่มีพัฒนาการ
ของ“อธิศีลกับอธิจิต”เป็นเด็ดขาด
นั กปฏิบัติธรรมของพุทธทุกคนต้อง
มีศีลเป็นหลัก“สิกขา”(การศึกษาปฏิบัติ )ยืนยัน
ข้อ ต้นทีเดียว ไม่ละเว้นใครทั้งนั้น จะเป็น
นักบวช หรือจะเป็น ฆราวาส ก็ ต้อง“มีศีล”
เป็น“การศึกษา”ข้อต้น
แต่ละคนต้องปฏิบัติ“จับหลัก”กันที่
“ศีล”เป็นหลักต้นจริงๆ ต้องปฏิบัติเริ่มกัน
ด้วยการ“ถือ ศีล” ตั้งต้น แต่ “ ศี ล ๕”อันเป็น
พืน้ ฐานหรือเป็น“กุศลกรรมบถ ๑๐”ไปทุกคน
เพราะศาสนาพุทธมี“ไตรสิกขา”นีแ้ ล
เป็น“หลักแห่งการศึกษายิ่งใหญ่ สมบูรณ์
แบบที่สุด” ทุกคนจะเรียนรู้ปฏิบัติต้องครบ
“การศึกษา ๓” ( ไตรสิกขา)จึงจะสามารถบรรลุ
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ธรรมแบบพุทธได้
เช่น ผู้ศึกษากันแต่“ความรู้” ที่จะให้
เกิดความรอบรู้เฉลียวฉลาดเป็น“ปัญญา”
โดยไม่มี“ศีล”ปฏิบัติให้เกิด“สมาธิ-ปัญญา
-วิ มุ ติ - วิ มุ ต ติ ญ าณทั ส สนะ”ไปตามล� ำ ดั บ
นั้น เป็นไปไม่ได้ จะได้แค่“เฉโก-เฉกตา”
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนยิ่งในพระ
ไตรปิฎก เล่ม ๙ ข้อ ๑๙๓-๑๙๔ ว่า
“ปัญญาอันศีลช�ำระให้บริสุทธิ์ และ
ศี ล อั น ปั ญ ญาช� ำ ระให้ บ ริ สุ ท ธิ์ ศี ล ไม่ มี
ในบุ ค คลใด ปั ญ ญาก็ ไ ม่ มี ใ นบุ ค คลนั้ น
ปัญญามี ในบุคคลใด ศีลก็มี ในบุคคลนั้น
ปัญญาเป็นของบุคคลผู้มีศีล
ศีลเป็นของบุคคลผู้มีปัญญา
และนั ก ปราชญ์ ย ่ อ มกล่ า วศี ล กั บ
ปัญญาว่าเป็นยอดในโลก
เหมือนบุคคลล้างมือด้วยมือ หรือ
ล้างเท้าด้วยเท้า ฉะนั้น”
ชัดเจนนะ ว่า “ศีล กับ ปัญญา” ส�ำคัญ
อย่างไร? แค่ ไหน? ในศาสนาพุทธ
เริ่มจาก“ศีล”เบือ้ งต้น แล้ ว ปฏิ บั ติ จึ ง
จะบรรลุมรรคผล ซึ่งมี “ศีล”เป็นข้อยืนยัน
ตรวจสอบได้ว่า เป็นศาสนาพุทธ ซึ่งเป็น
ศาสนาที่มีล�ำดับไล่เรียงลาดลุ่มไปอย่างน่า
อัศจรรย์ ไม่มีศาสนาอื่นใดละเอียดลออ
ลึกซึ้งครบครันเป็น“ล�ำดับชนิดที่หมุนรอบ
เชิ ง ซ้ อ น” (คัมภีราวภาโส,ปฏินิสสัคคะ) ได้ อ ย่ า ง
“น่าอัศ จรรย์” (อัจ ฉริยา อัพ ภุตธัมมา)
ชาวพุทธผู้ ขาด“การศึกษา ๓”คือ“ไตร

สิกขา” อย่างเก่งก็เจริญ “ความฉลาดเฉโก
โลกียะ” เจริญแค่ลาภยศสรรเสริญสุขโลกีย์
ดังนั้นทุกการปฏิบัติตนของชาวพุทธ
ต้องมี“ไตรสิกขา”ครบทุกการประพฤติ จึง
จะเจริญเป็น“อาริยะ”ได้แท้จริง
ไม่ เช่ น นั้ น ก็จะเจริญได้แค่“ศิวิไลซ์”
หรือเจริญแค่“อารยธรรม”ที่ โลกพึงมีกัน
หรือไม่ก็แค่“อริยะ” ซึ่ง“อริยะ”นี้ชาว
พุทธก็มีความเข้าใจแปรปรวนไปเป็นแบบ
“ลึกลับ (magic มีนยั อ�ำพรางเหมือนเล่นกล)”กัน
อีกแบบหนึง่ เป็นแบบฤๅษีเดียรถีย์โลกียะ
อันไม่ครบ“ศีล-สมาธิ-ปัญญา”อยู่นั่นเอง
อาตมาจึงขอใช้ค�ำว่า “อาริยะ”แทน
ค�ำว่า “อริยะ”และ“อารยะ”ด้วยประการฉะนี้
ก็ กระนี้ เอง“อาริยะ”จึงจะเป็นผู้ครบ
ครันบริบูรณ์พร้อมทั้ง“ศีล-สมาธิ-ปัญญา”
หากไม่มี “ ศีล”เป็น“หลัก” เราปฏิบัติ
ธรรมไปก็ ไ ม่ ส ามารถจะมี “ ปั ญ ญา” รู ้ จั ก
รู้แจ้งรู้จริงได้เลยว่า เราจะมี“อธิจิต”หรือ
“สมาธิ ” เจริ ญ ในการปฏิ บั ติ ไ ปตามล� ำ ดั บ
ต้น-กลาง-ปลาย ได้อย่างไร?
ซึ่งการปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติตามหลัก
“มรรคองค์ ๘” และก่อนจะปฏิบั ติ“มรรค
๘”มี “สัมมาผล”ได้จริง ก็ต้องพบ“แสงอรุณ
๗”เสียก่อน (พระไตรปิฎก เล่ม ๑๙ ข้อ ๑๒๙-๑๓๖)
เมื่ อเราปฏิบั ติไปๆ“สัมมาทิฏฐิ” ก็จะ
เจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติตามหลัก“มรรค
อันมีองค์ ๘” ซึง่ มี“ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค์”
จึงจะมี “ปัญญา”รู้เห็นว่า เราสามารถเกิด“อธิ
จิ ต ”ได้ ในตน เราก็มี “อธิ ปัญญา”ยิ่งๆขึ้น

เพราะเกิ ด “ผล”จาก“ศี ล ”แต่ ละข้อ
ตามที่ตนสมาทานนั้นๆ แล้วได้ “อธิจิต”ได้
“สมาธิ”ได้“อธิปญ
ั ญา”ที่ม“ี กระบวนการ”เกิด
การสังเคราะห์- อภิ สั ง ขารกั น มี สั ม มาผล
เป็น“ปุญญาภิสังขาร”เข้า ขั้น “โลกุตระ”แท้
“ปุ ญ ญาภิ สั ง ขาร”คื อ การปฏิ บั ติ ที่
สัมมาทิฏฐิ แล้วสัมมาปฏิบัติจนกระทั่ง ผู้
ปฏิบัติสามารถจัดการกับจิตใจของตนเกิด
“ผล”ช�ำระกิเลสได้ จริงขึ้น มาตามล�ำดับๆ
เห็นปฏิกิริยาลูกโซ่ซึ่งมีปัจจยาการที่
พัฒนาก้าวหน้าอย่างเป็นล�ำดับที่ซับซ้อน
หมุนรอบเชิงซ้อน (คัมภีราวภาโส,ปฏินิสสัคคะ)
ได้ชัดเจนขึ้น ใช่มั้ย?
ซึ่งมันต่างกันอย่างยิ่งกับที่ศึกษากัน
อยู่ ในสมัยนี้ ที่ไม่มีล�ำดับของ“ไตรสิกขา”
หรือไม่กส็ อนกันว่า “หลับตาสะกดจิต
เข้าไปเถอะ ท�ำให้ สงบสนิทนิ่งให้ได้ แล้ว
“ปัญญา”จะผุดเกิ ดขึ้นมาเอง”ก็ตาม โดย
ไม่มี“เหตุ” ไม่มี“ปัจจัย”อะไร เป็น“ปัจจยา
การ”เลย อย่างนั้นแหละที่ ผิด ทั้งนั้น
มันน่าสงสารศาสนาพุทธทุกวันนีม้ ยั้ ?
“ศี ล”ก็ไม่รู้จักกันแล้วว่า คืออะไร?
มีเท่าไหร่? ตามล�ำ ดับอย่างไร?
แต่ก็ยังดีนะ ที่ยังพอรู้ว่า ถือ“ศีล ๕ศีล ๘-ศีล ๑๐” แต่ ไม่รู้ว่ามาจาก“ศีลอะไร”
เพราะเดี๋ยวนี้วงการพุทธ ไม่สอน“จุลศีลมัชฌิมศีล-มหาศีล”กันเลย ไม่ว่าในส�ำนัก
พุทธไหน วงการพุทธใด ลืมกันทั้งโลกมั้ง !
[

เก่าสมัย ใหม่เสมอ [
อ่านต่อฉบับหน้า
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“คนเจริญคือคนไม่เห็นแก่ตัว
เสียสละรับใช้ประชาชน นี่คือคนเจริญ!”
ภาษาเหมือนไม่สูงส่ง ไม่ยิ่งใหญ่
แต่คนที่เป็นจริงได้.. มันสุดยอด!

ประชาธิปไตยในชีวิตจริงของพระโพธิสัตว์ (๒)
ไอน์สไตน์ กับประชาธิปไตยสวนกระแส
เพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพให้แก่มวลมนุษยชาติ

ถ้าจะเข้าใจจุดยืนของไอน์สไตน์ในทางการเมืองเกี่ยวกับ ประชาธิปไตย น่าจะได้มาท�ำความเข้าใจ
จุดยืนทางศาสนาของเขาก่อน ไอน์สไตน์มักถูกเข้าใจว่าเป็นคนไม่มีศาสนา แต่เพื่อนสนิทของเขายืนยันว่า
ไอน์สไตน์พูดถึงพระเจ้ามากกว่าใคร ๆ แต่เป็นพระเจ้าที่ไม่มีตัวตนอย่างที่คนส่วนใหญ่หลงงมงายกัน
สรุปแล้วเขาเป็นคนมีศาสนาอย่างยิ่ง แต่ไม่ใช่ศาสนาที่คนส่วนใหญ่หลงเชื่อกัน ในทางการเมือง
ก็เช่นกัน เขาเป็นนักประชาธิปไตยอย่างยิ่ง แต่เขาก็พร้อมที่จะสวนกระแส ความไม่ถูกต้องหรือความไม่
เป็นธรรม ทีแ่ ฝงตัวอยูใ่ นระบอบประชาธิปไตยนัน้ ๆ จนดูเหมือนว่าเขาเป็นพวกสังคมนิยม หรือคอมมิวนิสต์
ซึ่งเขาก็เห็นดีเห็นงามกับสังคมนิยมด้วย แต่เขาก็พร้อมที่จะวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงต่อการบังคับกดขี่
ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเหล่าผู้นำ� คอมมิวนิสต์ที่ทำ� ตัวเป็นเผด็จการทั้งหลาย
ไอน์สไตน์จึงไม่ต่างกับนักสวนกระแสสังคมที่ทนไม่ได้กับความอยุติธรรม และการบังคับกดขี่ต่ออิสระ
เสรีภาพของมนุษย์ ถ้าเขาอยู่ที่ไหน เขาจะต้องออกหน้ามาต่อต้านเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพของมนุษย์ ซึ่ง
ไอน์สไตน์ถือว่า เป็นสิ่งส�ำคัญที่ก่อให้เกิดพัฒนาการของมนุษยชาติในทุก ๆ ด้าน
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ความเชื่อของไอน์สไตน์ที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้า   
ผู้น�ำที่มีชื่อเสียงของชาวยิวแห่งนิวยอร์กได้
ส่งโทรเลขถามไอน์สไตน์ตรง ๆ ว่า “คุณเชื่อใน
พระผูเ้ ป็นเจ้าหรือเปล่า เขียนค�ำตอบไม่เกิน ๕๐ ค�ำ
และส่งกลับมา ค่าโทรเลขส่งกลับจ่ายให้แล้ว”
ไอน์สไตน์ตอบโดยใช้จำ� นวนค�ำเพียงครึง่ เดียวของ
ทีก่ ำ� หนดมา ซึง่ กลายเป็นค�ำตอบทีโ่ ด่งดัง มีคนรูจ้ กั
มากที่สุด และเป็นค�ำตอบที่เขาใช้บ่อยครั้ง  
“ผมเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าของสปิโนซา (สปิโนซา
เชื่อว่าพระเจ้าคือกฎธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ที่
ก�ำหนดสรรพสิ่งให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ
อย่างเรียบร้อยแล้ว) พระผูเ้ ป็นเจ้าจึงปรากฏอยู่
ในกฎความกลมกลืนของทุกสิ่งที่ด�ำรงอยู่ แต่
ผมไม่เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับ
ชะตากรรมและการกระท�ำของมนุษยชาติ”
คนส่วนใหญ่พอใจกับค�ำตอบนี้ แม้จะไม่เห็น
ด้วยกับทั้งหมดนี้ก็ตาม เพราะพวกเขาเข้าใจสิ่งที่
ไอน์สไตน์พูดถึงแนวคิดเรื่องพระผู้เป็นเจ้าที่ไม่มีตัวตน
ซึง่ พระหัตถ์ของพระองค์สะท้อนอยูใ่ นการสรรสร้าง
อันยิ่งใหญ่ แต่ทรงไม่ก้าวก่ายในชีวิตประจ�ำวันของ
มนุษย์ดงั กล่าวนี้ เป็นส่วนหนึง่ ของธรรมเนียมทีเ่ ป็น
ที่ยอมรับกันทั่วไปทั้งในยุโรปและอเมริกา
ไอน์สไตน์ให้ข้อสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างศาสนาและวิทยาศาสตร์โดยอุปมาเป็น
ภาพ จนได้รับการกล่าวขานไปทั่วว่า

“วิทยาศาสตร์ที่ไร้ศาสนาเหมือนคนขาเป๋  
ส่วนศาสนาทีไ่ ร้วทิ ยาศาสตร์กเ็ หมือนคนตาบอด”
ไอน์สไตน์เคยเขียนจดหมายถึงพระสอนศาสนา
รูปหนึ่งในนิวยอร์กว่า “ภารกิจที่ส�ำคัญที่สุดของ
มนุษย์ก็คือ การต่อสู้เพื่อธ�ำรงไว้ซึ่งศีลธรรม ใน
การกระท�ำของเรา ความสมดุ ลภายใน และ
แม้แต่การด�ำรงอยูข่ องเราขึน้ อยูก่ บั สิง่ นี  ้ มีเพียง
ศีลธรรมในการกระท�ำของเราเท่านั้น ที่สามารถ
มอบความงดงามและความมีเกียรติให้แก่ชวี ติ ได้”
ไอน์สไตน์ได้อทุ ศิ ตัวอย่างจริงใจและอย่างกล้าหาญ
เพื่อกระท�ำในสิ่งที่เขารู้สึกว่าอยู่เหนือความต้องการที่
เห็นแก่ตัว ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของ
มนุษย์และรักษาไว้ซึ่งอิสรภาพส่วนบุคคล โดยรวม
แล้วไอน์สไตน์เป็นคนอ่อนโยน ใจดี สุภาพ และไม่
เสแสร้ง ตอนทีเ่ ขาและเอลซาก�ำลังจะออกเดินทางไป
ญี่ปุ่นในปี ๑๙๒๒ เขาสอนลูกสาวทั้งสองของเอลซา
เกี่ยวกับวิธีดำ� เนินชีวิตอย่างมีศีลธรรมว่า
“ท�ำเพือ่ ประโยชน์ของตัวเองแต่เพียงเล็กน้อย  
แต่ให้คนอื่นเยอะๆ”
ไอน์สไตน์เปรียบเหมือนชาวสวนที่หมั่นก�ำจัด
วัชพืชในแปลงดอกไม้ นักฟิสิกส์ชื่อ ลี สโมลิน ให้
ความเห็นว่า “ผมเชือ่ ว่าสิง่ ทีท่ �ำให้ไอน์สไตน์ประสบ
ความส�ำเร็จได้มากมายขนาดนี้ ส่วนใหญ่มาจาก
คุณสมบัติเชิงศีลธรรมที่เขามีอยู่   เขาเอาใจใส่
มากกว่าเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ”
ไอน์สไตน์ยงั พูดถึงความจ�ำเป็นของความสันโดษ
“ชีวิตราบเรียบแบบง่าย ๆ กระตุ้นให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์” ตลอดชีวิตของไอน์สไตน์ เขามักพูดถึง
แนวคิด “สังคมนิยมประชาธิปไตย” ที่มีรากฐาน
มาจากความคิดเสรีนยิ มและต่อต้านอ�ำนาจนิยม เขา
สนับสนุนความเสมอภาค ความยุติธรรมทางสังคม
และการก�ำราบระบบทุนนิยม เขาปกป้องผู้คนด้อย
โอกาสในสังคมอย่างดุดัน แต่เพราะนักปฏิวัติสังคม
มักเอนเอียงไปข้างความปรารถนาทีจ่ ะสถาปนาระบบ
ควบคุมจากส่วนกลางแบบที่พวกบอลเชวิคท�ำ  และ
ในความรูส้ กึ ของเขาระบอบการปกครองแบบทีใ่ ช้ใน
รัสเซียก็มีลักษณะเชิงอ�ำนาจนิยม
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ความรักในเสรีภาพของปัจเจกชนที่มีอยู่ใน
สัญชาตญาณของไอน์สไตน์จึงมักกระตุ้นให้เกิด
ปฏิกิริยาในเชิงเหยียดหยาม ไอน์สไตน์ได้แสดง
ทัศนคติ(ในฐานะที่เรียกตัวเขาเองว่า “ผู้ศรัทธา
ประชาธิปไตยมาช้านาน”) ให้คณะนักศึกษา เขาย�ำ้
อย่างชัดเจนอีกครัง้ ว่า ความคิดเห็นแบบสังคมนิยม
ของเขา ไม่ได้ท�ำให้เขาเห็นด้วยกับการควบคุม
บงการแบบโซเวียต “นักประชาธิปไตยที่แท้จริง
ทุกคนจะต้องเฝ้าระวังไม่ให้เพาะลัทธิทรราชทาง
ชนชั้นแบบเก่าของฝ่ายขวาถูกแทนที่ด้วยลัทธิ
ทรราชทางชนชั้นแบบใหม่ของพวกฝ่ายซ้าย”
การสวนกระแสกับฮิตเลอร์ จนถูกตัง้ ค่าหัวทีเ่ ยอรมัน  
ในปี ๑๙๓๓ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ได้กา้ วขึน้ สูอ่ ำ� นาจ
เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของเยอรมนี พวกเชิ้ตสี
น�้ำตาลหรือองค์กรสนับสนุนนาซีมีบทบาทเด่นใน
ช่วงทีฮ่ ติ เลอร์มอี ำ� นาจ พวกนีบ้ กุ ท�ำลายบ้านชาวยิว
ทุกอย่างจึงเริม่ ชัดเจนขึน้ ไอน์สไตน์เขียนจดหมาย
ถึงเพื่อนหญิงคนหนึ่งว่า “เพราะฮิตเลอร์ ผมคง
ไม่กล้ากลับไปเหยียบแผ่นดินเยอรมนีอีกแล้ว”
และหลั ง จากนั้ น อี ก ไม่ กี่ วั น ผู ้ สื่ อ ข่ า วหนั ง สื อ พิ ม พ์
นิวยอร์ก เวิรล์ ด เทเลแกรม ได้มาขอสัมภาษณ์ ไอน์สไตน์
ได้กล่าวประกาศจนกลายเป็นข่าวพาดหัวไปทั่ว
โลกว่า“ตราบใดที่ยังเลือกได้ ผมจะเลือกอยู่ใน
ประเทศทีม่ เี สรีภาพของประชาชน ความอดกลัน้
และความเสมอภาคของพลเมือง มีความส�ำคัญ
เป็นอันดับแรก ๆ เหนือกฎหมายใด ๆ เวลานี้
เยอรมนีไม่มีสิ่งเหล่านี้”
และหลังจากนั้นไม่นาน อพาร์ทเม้นท์ของ
ไอน์สไตน์ในเบอร์ลินก็ถูกพวกนาซีบุกเข้าตรวจค้น
ถึงสองครั้งในบ่ายวันเดียวกัน และถูกบุกตรวจ
ค้นอีกสามครั้งภายในเวลาสองวันต่อมา โดยพวก
นาซีอา้ งว่าเข้าไปค้นหาอาวุธคอมมิวนิสต์ทซี่ อ่ นไว้
(ซึ่งไม่มี) หลังจากนั้นก็กลับมาอีกครั้ง คราวนี้ยึด
เรือล�ำโปรดของเขาไป โดยอ้างว่ามันอาจจะเป็น
พาหนะส�ำหรับใช้ลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมาย
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ข่าวการบุกตรวจค้นบ้านพักร้อนของไอน์สไตน์
เป็นเครื่องชี้ชะตาความสัมพันธ์ระหว่างเขาและ
ประเทศบ้านเกิด จนตัดสินใจได้ว่าจะไม่กลับไป
เยอรมันอีกในปี ๑๙๓๓ ไอน์สไตน์ให้คนขับรถ
พาเขาและภรรยาไปส่งที่สถานกงสุลเยอรมันใน
บรัสเซลส์เพือ่ คืนพาสปอร์ต ทัง้ ทีเ่ คยท�ำมาแล้วครัง้
หนึง่ ตอนเป็นวัยรุน่ และประกาศว่าเขาขอสละสิทธิ์
การเป็นพลเมืองเยอรมัน  ซึ่งการท้าทายในครั้งนี้
สร้างความเดือดดาลให้กับพวกนาซีเป็นอย่างยิ่ง   
หนังสือพิมพ์รายงานว่าเขามีชื่อในกลุ่มผู้ที่จะถูก
ลอบสังหาร   และมีคา่ หัวถึงห้าพันดอลลาร์ พอได้ยนิ
ข่าวนี้ เขาเอามือจับศีรษะและพูดอย่างข�ำ ๆ ว่าไม่
ยักรู้ว่าหัวผมมีค่ามากมายขนาดนั้น
ในบรรดาผูท้ ถี่ กู บีบให้ตอ้ งหนีออกนอกประเทศ
มีนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบลถึง ๑๔ คน
และศาสตราจารย์ทางด้านฟิสิกส์ทฤษฎี ๒๖ คน
จากทั้งหมด ๖๐ คนที่มีอยู่ในประเทศ และช่าง
เหมาะเจาะทีผ่ ลู้ ภี้ ยั จากเผด็จการฟาสซิสต์ ซึง่ อพยพ
ออกจากเยอรมันนีหรือประเทศอื่น ๆ ที่ตกอยู่ใต้
อ�ำนาจเยอรมันนี คนเหล่านี้ล้วนมีส่วนช่วยให้ฝ่าย
สัมพันธมิตรพัฒนาระเบิดปรมาณูได้ก่อนพวกนาซี
สิ่งที่เกิดขึ้นในเยอรมันนีเมื่อปี ๑๙๓๓ ไม่ใช่
เพียงแค่ความโหดร้ายทารุณที่กระท�ำโดยความ
เกลียดชังของผู้น�ำหัวรุนแรง  และลุกลามด้วยฝูง
ชนทีโ่ ง่เขลาเท่านัน้ ไอน์สไตน์และนักวิทยาศาสตร์
คนส�ำคัญ ๆ ระดับโลกถูกขับออกจากป้อมปราสาท
แห่งการค้นหาความรูอ้ นั เปิดกว้างทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ ใน
โลกแห่งหนึง่ ซึง่ เป็นศูนย์กลางยิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ ของโลก
แห่งฟิสิกส์ทฤษฎี

การสวนกระแสกับประชาธิปไตย ในอเมริกา
เมื่อครอบครัวได้ตกลงใจจะอยู่ในสหรัฐอเมริกา
การยื่นขอเป็นพลเมืองอเมริกันก็ได้ด�ำเนินการกัน
โดยไอน์สไตน์ปฏิเสธการได้รับสิทธิพิเศษ แม้ว่า
ประธานาธิบดีรูสเวลต์เคยแนะให้เขายอมรับข้อ
เสนอของสมาชิกรัฐสภาบางคน ที่เสนอจะผ่าน

กฎหมายพิเศษเพือ่ รับรองการเป็นพลเมืองอเมริกนั
ให้แก่เขา แต่ไอน์สไตน์กลับตัดสินใจที่จะท�ำตามขั้น
ตอนปกติ ซึง่ หมายถึงต้องเดินทางออกนอกประเทศ
เพื่อที่เขาและครอบครัวจะได้เข้าประเทศในฐานะผู้
ประสงค์จะเป็นพลเมือง ไม่ใช่ในฐานะนักท่องเที่ยว
เมื่อไอน์สไตน์และครอบครัวได้สอบผ่านและ
สาบานตนเป็นพลเมืองอเมริกนั เมือ่ วันที่ ๑ ตุลาคม
เขาได้กล่าวชื่นชมประเทศสหรัฐอเมริกาต่อผู้สื่อ
ข่าวที่มาท�ำข่าวการแปลงสัญชาติของเขา ไอน์สไตน์
กล่าวว่า ประเทศนีพ้ สิ จู น์ให้เห็นว่าระบอบประชาธิปไตย
ไม่ได้เป็นเพียงการปกครองรูปแบบหนึง่ เท่านัน้ แต่
เป็นวิถีชีวิตที่ยึดโยงอยู่กับธรรมเนียมอันยิ่งใหญ่  
เป็นธรรมเนียมที่มีความเข้มแข็งทางศีลธรรม
เขารูส้ กึ ประทับใจทีส่ หรัฐอเมริกาเป็นดินแดน
ทีป่ ราศจากความแบ่งชนชัน้ ในสังคมทีต่ ายตัว และ
การประจบสอพลออย่างในยุโรป และทีเ่ ขาประทับ
ใจยิ่งกว่าคือลักษณะของอเมริกันชนที่ดี ที่ชอบ
โต้แย้ง มีความอดกลั้นต่อความคิดเสรี การพูด
โดยเสรีและความเชื่อที่ไม่ต้องคล้อยตามกระแส
สิ่งเหล่านี้คือหลักเกณฑ์ในการท�ำงานของเขา
หลักการพื้นฐานทางการเมืองข้อส�ำคัญที่สุด
ของไอน์สไตน์ก็คือ การปกป้องสิทธิส่วนบุคคล
ความเป็นปัจเจก และเสรีภาพ เป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อ
ความรุง่ เรืองและการสร้างสรรค์ศลิ ปะและวิทยาการ
ไอน์สไตน์รังเกียจการจ�ำกัดกั้นทั้งในทางส่วนตัวทางการเมือง-และทางอาชีพ นีค่ อื สาเหตุทไี่ อน์สไตน์
กล้ า พู ด ต่ อ ต้ า นเรื่ อ งการกี ด กั น ทางเชื้ อ ชาติ ที่
เกิดในสหรัฐฯ ในช่วงทศวรรษ ๑๙๔๐ ในเมือง
ปรินซ์ตัน โรงภาพยนตร์ยังแยกที่นั่งระหว่างคน
ผิวขาวและผิวด�ำ คนผิวด�ำไม่มสี ทิ ธิล์ องใส่รองเท้า
หรือเสื้อผ้าตามห้างสรรพสินค้า
คนยิวทีเ่ ติบโตในเยอรมนีอย่างไอน์สไตน์ ย่อม
รู้สึกอ่อนไหวอย่างแรงต่อการกีดกันอย่างนี้ เขา
เขียนในความเรียงเรื่องค�ำถามเรื่องนิโกร? ที่ลง
ในนิตยสารเล่มหนึ่งว่า “ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองเป็น
อเมริกนั มากเท่าไหร่ สภาพนัน้ ยิง่ ท�ำให้ผมปวดร้าวใจ
มากขึ้น ผมจะหลุดพ้นจากความรู้สึกว่าตัวเองมี

ส่วนร่วมรูเ้ ห็นกับเรือ่ งนีไ้ ด้ ก็ดว้ ยการพูดคัดค้าน
เรื่องนี้เท่านั้น”
สาเหตุทไี่ อน์สไตน์ตอ่ ต้านลัทธิแม็คคาร์ธี ส่วนหนึง่
เป็นเพราะหวั่นเกรงจะซ�้ำรอยแบบลัทธิฟาสซิสต์
เขาเห็นว่าภัยคุกคามจากภายใน ซึ่งเป็นอันตราย
ที่สุดในสหรัฐอเมริกา มิได้มาจากการแทรกซึม
ของพวกคอมมิ ว นิ ส ต์ แต่ ม าจากพวกที่ อ าศั ย
ความกลัวลัทธิคอมมิวนิสต์ มาเหยียบย�่ำเสรีภาพ
ของพลเมืองต่างหาก เขาบอกนอร์แมน โทมัส
ผู้น�ำสังคมนิยมว่า โอกาสที่สหรัฐอเมริกาจะมีภัย
พวกคอมมิวนิสต์ภายในประเทศ มีน้อยกว่าภัย
ที่เกิดจากการตามไล่ล่าคอมมิวนิสต์ที่มีแค่ไม่กี่คน
ในประเทศนี้อย่างชนิดเทียบกันไม่ได้
ลัทธิแมคคาร์ธี ได้ปลุกปั่นประชาชนอเมริกัน
ให้หวาดกลัวต่อภัยคอมมิวนิสต์ จนเกิดการตามล่า
หาแม่มด ใครที่ถูกสงสัย จะถูกเชิญไปให้ปากค�ำ
ที่สภา มีผลท�ำให้หลายคนต้องออกจากการงาน
บางคนถูกลงโทษถึงประหารชีวิต ไอน์สไตน์ออก
มารณรงค์ต่อต้านเรื่องนี้อย่างออกหน้าออกตา
เขาเสนอให้ทุกคนที่ถูกเชิญไปให้ปากค�ำ  ปฏิเสธไม่ให้
ความร่วมมือและไม่ต้องไปให้ปากค�ำ  โดยใช้วิธีการ
“อหิงสา” ของคานธี  และเสนอให้งดโทษการประหาร
ชีวติ เกีย่ วกับความผิดเรือ่ งคอมมิวนิสต์ทกี่ ำ� ลังจะเกิดขึน้
นับว่าเป็นการสวนกระแสอย่างรุนแรง กับ
ความหวาดกลัวต่อภัยคอมมิวนิสต์ของคนอเมริกนั
ในยุค “สงครามเย็น” หนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับ
พาดหัวข่าวโจมตีไอน์สไตน์  มีผคู้ นเขียนจดหมายมา
ด่าว่าเขามากมาย สุดท้ายลัทธินี้ได้ล่มสลายลงไป
ด้วยความเลวร้ายของตัวเอง (เหมือนครั้งหนึ่งที่
ประเทศไทยเคยมีกลุ่มอภิรักษ์จักรี กลุ่มนวพล จนมี
พระผู้ใหญ่ออกมาปลุกระดมว่า ฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาป)
บุ ค ลิ ก ภาพที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ของไอน์ ส ไตน์ อ าจ
จะเป็นความเต็มใจที่เดินสวนกระแส เขาเขียน
ยกย่องทัศนคตินี้เมื่อใกล้บั้นปลายชีวิต ในหนังสือ
ชื่อกาลิเลโอฉบับพิมพ์ใหม่ว่า “สาระส�ำคัญที่เรา
ต้องตระหนักในผลงานของกาลิเลโอคือการต่อสู้
อย่างไม่ย่นย่อต่อหลักการใดก็ตามที่ถือเอาการ
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ใช้อ�ำนาจควบคุมเป็นที่ตั้ง” ไอน์สไตน์ให้ความ
ส�ำคัญกับเสรีภาพเอาไว้วา่ “ถ้าปราศจากเสรีภาพ
เราคงไม่มเี ชกสเปียร์ ไม่มเี คอเต้ ไม่มนี วิ ตัน ไม่มี
ฟาราเดย์ ไม่มีปลาสเตอร์”
เสรีภาพคือรากฐานของความคิดสร้างสรรค์
และไอน์ ส ไตน์ ไ ด้ ใ ห้ ข ้ อ คิ ด และก� ำ ลั ง ใจแก่
นักสวนกระแสทั้งหลายเอาไว้ว่า
“มีคนเพียงน้อยนิดเท่านั้นที่กล้าแสดงความ
เห็นความที่ขัดแย้งกับสภาพรอบกายของตนโดย
ไม่กริ่งเกรงภยันตราย แต่ประเด็นที่ส�ำคัญกว่านี้ก็
คือ คนจ�ำนวนมากไม่สามารถแม้แต่จะบอกตนเอง
ได้ว่าตนมีความเห็นอย่างไรบ้าง ความโง่เขลาที่มี
อยู่ในคนจ�ำนวนมากนั้นยากแก่การเอาชนะ…...
บุคคลทีข่ า้ พเจ้ายกย่องคือ  บคุ คลทีด่ �ำเนินชีวติ
อย่างมีความหวัง ปราศจากความหวาดกลัว อีกทัง้
ไม่ยอมคบหากับความก้าวร้าวและความแค้นเคือง
ใด ๆ บุคคลดังกล่าวเช่นว่านี  
้ คือ
ผู้น�ำที่สามารถปลอบประโลมใจมนุษยชาติ
ให้หายจากความทุกข์ระทมได้...”

ประชาธิปไตยในชีวิตของ

   พ่อครูสมณะโพธิรักษ์   

เผชิญหน้ากับสมณะโพธิรักษ์   ว่าด้วยเรื่อง
ผ้าเหลืองร้อน???

(จากรายการเผชิญหน้า โดย ดนัย เอกมหาสวัสดิ์
เมื่อ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ ที่สันติอโศก)

ดนัย...หลายคนเขาตัง้ ปุจฉากันขึน้ มาว่า ถ้าเปรียบ
กั บ พระที่ ร้ อนผ้ า เหลื อ ง นอนวั ด ไม่ ไ ด้ ทุ ก ๆจั ง หวะ
ที ไ ด้ ที เ สี ย ทางการเมื อ ง ต้ อ งออกมานอนนอกวั ด
ต้ อ งออกมานอนข้ า งถนนทุ ก ครั้ ง ไม่ เ ข้ า ใจนี่ คื อ
ประเด็ น ที่ ท� ำ ให้ ต ้ อ งน� ำ คุ ณ ผู ้ ช มมาสั น ติ อ โศกมา
กราบนมัสการท่านสมณะโพธิรักษ์ เจ้าส�ำนักสันติอโศก
ดนั ย ....กราบนมั ส การครั บ ท่ า นครั บ ....
เขาบอกว่ า ท่ า นร้ อ น ร้ อ นอะไรไม่ ท ราบนะฮะ
ทุกจังหวะทีก่ ารเมืองเขายุง่ ท่านนอนวัดไม่ได้เลย
ต้องออกมานอนข้างถนนทุกที
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เราคิดอะไร

พ่อครู...อาตมาเป็นคนที่ทนไม่ได้ต่อใจกรุณา
พระพุ ท ธเจ้ า ทรงสอนว่ า เรามาเรี ย นรู ้ จั ก ทุ ก ข์
แล้ ว ก็ ม าแก้ ทุ ก ข์ ซ ะ ก็ เ ห็ น ว่ า การแก้ ทุ ก ข์ ไ ด้ นี่
มันวิเศษส�ำหรับมนุษย์   อาตมาก็ฝึกตนเองให้
เรียนรู้ทุกข์และแก้ทุกข์ให้กับตนเองได้ เมื่อรู้จัก
ทุกข์และแก้ทุกข์ตนเองได้แล้ว คนอื่นเขาก็เป็น
คนเหมือนอาตมา คนอื่น ๆ เขาทุกข์ อาตมาก็
เห็นใจเขา เมตตาเขาว่า เขาไม่มีทางออกเหมือน
อาตมา อาตมาก็จ�ำเป็นที่จะต้องมาบอกเขาเพื่อ
ที่จะให้เขาพ้นทุกข์ จึงได้ออกมาเมื่อเห็นคนทุกข์
คนที่ทุกข์มีจ�ำนวนมากในประเทศ อาตมาก็ยิ่ง
จ�ำเป็นที่จะต้องออกมา มันผิดหรือไง?
ดนัย...เมือ่ ออกมาอยูก่ บั มวลชน ทีนมี้ นั ก็มสี งิ่ ที่
น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งคือ บริบทของสังคมเปลี่ยน
ไปมาก บริบทประเทศ บริบทการเมือง บริบท
ประชาชนก็เปลี่ยนไปเยอะ สมัยก่อนวิธีชุมนุม
อาจจะกดดันและก่อให้เกิดจุดเปลี่ยนทางการเมื อ งได้ แต่ ว ่ า เดี๋ ย วนี้ ฟ ื น มั น เปี ย ก จุ ด ไม่ ติ ด
วิธีการชุมนุมผู้คน ปรากฏว่าไม่ส�ำเร็จอีกแล้ว
ท่านไม่ลองคิดใหม่ท�ำใหม่วธิ กี ารใหม่ ๆ ในการ
ที่จะสร้างจุดเปลี่ยนทางการเมืองบ้างหรือ?
พ่อครู...แหม อาตมาก็ไม่เชื่อว่าคุณจะไม่เข้าใจ
อาตมานะ อาตมาเชื่อว่าคุณจะต้องฟัง ๆ ดู ๆ แล ๆ
พฤติกรรมทีอ่ าตมาพากันท�ำนีบ่ า้ งเหมือนกัน แต่ทำ� ไม

ไม่เข้าใจอาตมาว่า อาตมาออกมาท�ำงานการเมืองนี่  
อาตมาท�ำงานการเมืองในวิถีใด? เป้าหมายใด? มี
concept ใด คุณน่าจะเข้าใจที่อาตมาบอกบ้าง
แม้ไม่กี่วันนี่อาตมาก็พูดที่เวทีที่สวนลุมฯ ว่า
อาตมามาท�ำงานการเมืองนี  
่ อาตมาไม่ได้พาพวก
เรามาชนะ ไม่ได้มาข่มใครให้แพ้ ไม่ได้ต้องการเอา
แพ้ชนะใคร แต่อาตมามาท�ำงานการเมืองเพื่อให้
มันเจริญ อาตมาก็พึ่งพูดหยก ๆ เลย อาตมาไม่ได้
มานัง่ เข่นฆ่า จะได้ไปชนะ จะต้องไปรุกรานใคร  ไม่!
อาตมาต้ อ งการมาพั ฒ นาการเมื อ ง พั ฒ นา
การเมืองหลักของอาตมาก็คือ พัฒนาประชาชน
เพราะไม่วา่ จะเป็นนักการเมืองก็คอื ประชาชน
ผู้ที่จะไปคัดเลือกนักการเมืองก็ประชาชน จึงต้อง
ออกมาท�ำงาน “พัฒนาประชาชน” นี่ไง!
ส่วนค�ำว่าคิดใหม่ท�ำใหม่ที่คุณถามอาตมานั่นน่ะ
ของอาตมานี่ ใหม่เลย เรียกว่า "เก่าสมัยใหม่
เสมอเลย" เป็นการใหม่ชนิดที่เรียกว่า ลอกของ
พระพุทธเจ้ามาเลย ขอยืนยันว่าประชาธิปไตยของ
อาตมานี่ลอกพระพุทธเจ้ามาเลย แล้วเอาทฤษฎีนี้
มาใช้ และไม่ได้เอามาใช้อย่างฝันเพ้อ อาตมาได้เอา
ทฤษฎีของพระพุทธเจ้ามาท�ำได้ ๓๐-๔๐ ปีมาแล้ว
อาตมาได้คนที่มาท�ำตามทฤษฎีของพระพุทธเจ้า
จนเกิดประชาธิปไตยแบบชาวอโศก ถ้าอยากรู้ว่า
รัฐศาสตร์ของชาวอโศกเป็นอย่างไร? เศรษฐศาสตร์
ของชาวอโศกเป็นอย่างไร?   สังคมศาสตร์ของ
ชาวอโศกเป็นอย่างไร? มีการพัฒนาประชาชนให้
เป็นอย่างไร? เชิญมาพิสูจน์ได้ เป็น “เอหิปัสสิโก”

การสร้างประชาธิปไตยในชีวิตของ
พ่อครูสมณะโพธิรักษ์
อาตมาเกิดมาในชาตินี้ มีหน้าที่ลดอวิชชา
ให้แก่คน รู้ตัวตั้งแต่ ๔๗ ปีที่แล้ว จนถึงบัดนี้ ได้
ตั้ ง อกตั้ ง ใจพากเพี ย รท� ำ งานในหน้ า ที่ ม าอย่ า ง
เหน็ดเหนื่อย และยังอยากตั้งใจจะอยู่ท�ำต่อไป  
คิดว่าจะพยายามลากสังขารนี้ต่อไปอีก เพราะ
ว่าดูแล้วงานยังไม่กระเตื้องเท่าไหร่ แต่ก็มีอัตรา

ก้าวหน้าอยู่บ้าง แม้ตอนนี้ชักจะช้าลงบ้างหรือ
เพิ่มขึ้นได้ไม่มาก อาตมาวัดไกล ๆ ห่าง ๆ  เพราะ
ไม่คอ่ ยจะมีคนมาแสดงตัวว่าเป็นพวกมาช่วย อาตมา
อาภัพมากที่จะมีคนออกมาแสดงตัวช่วยเหลือส่งเสริม

อาตมามัน่ ใจว่าท�ำงานอืน่ ก็ไม่สำ� คัญเท่างานนี้
คือ “งานท�ำให้คนเป็นอาริยะ” จึงท�ำงานมาอย่าง
ตั้งอกตั้งใจและท�ำจริง เป็นงานสร้างคน ให้คนมี
ภูมิปัญญาที่จะลดตัวตน โดยไม่เห็นแก่ตัว  ท�ำตน
ให้มีสมรรถนะ ในการกระท�ำ (สัมมากัมมันตะ) ใน
การประกอบอาชีพ (สัมมาอาชีวะ) ก็มีการพัฒนา
ของแต่ละคน ถ้าคนไม่เห็นแก่ตวั แล้วจะมีภมู ธิ รรม
รู้อะไรดีชั่วของตนไปตามธรรม
เมื่อเขาสามารถบรรลุธรรมตามฐานะของตน
เขาก็จะไม่ท�ำชั่ว เขาก็จะท�ำแต่ดี ยิ่งไม่มีตัวตน
เขาก็จะท�ำเพื่อผู้อื่นอย่างไม่เห็นแก่ตัวเอง และ
จะสามารถพิสูจน์ได้ว่า คนเรารับใช้ผู้อื่นโดยไม่
สะสม ไม่เอาอะไรมาให้แก่ตัวได้แล้ว สามารถอยู่
ได้อย่างสบาย ไม่อดตาย คนจะเลี้ยงดูส่งเสริม ไม่
อยากให้ตาย เจ็บป่วยขึ้นมาเขาจะช่วยกันรักษา
เอาไว้ เหมือนธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม
(ธัมโม หเว รักขติ ธรรมจาริง)
สรุ ป แล้ ว งานการเมื อ งก็ คื อ งานที่ ท� ำ ให้
คนเจริญ งานธ รรมะก็เป็นงานที่ท�ำให้คนเจริญ                                                                                                                                            
ก็ต้องช่วยกันท�ำให้เจริญไปทั้ง ๒ ส่วน ไม่ได้มุ่งเอา
เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง
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“คนเจริญคือคนไม่เห็นแก่ตวั เสียสละรับใช้
ประชาชน นี่คือคนเจริญ!” ภาษาเหมือนไม่สูงส่ง
ไม่ยิ่งใหญ่ แต่คนที่เป็นจริงได้.. มันสุดยอด!
คนทีไ่ ม่เห็นแก่ตวั เสียสละรับใช้ประชาชน แล้ว
ยังเป็นคนกินน้อยใช้น้อย ไม่สะสม แม้ตัวเองผลิต
สร้างสิ่งที่เป็นสิทธิของตัวเองแท้ ๆ ยังให้คนอื่นต่อ
ไปอีก แล้วตนเองก็เอาไว้น้อย หรือไม่เอาไว้เลย
อย่างอาตมาไม่เอาไว้เลย อาศัยกินใช้กบั ส่วนกลาง
พวกเราหลายคนก็ท�ำอย่างนี้ อยู่กับส่วนกลาง
ท�ำงานได้เท่าไหร่กเ็ อาเข้าส่วนกลาง ใครจะเปลืองจะ
ผลาญก็เป็นกรรมของเขา ส่วนคนไม่เปลือง ประณีต
ประหยัด ท�ำแต่กุศล สร้างกุศลไป ไม่เห็นจะมีทาง
ขาดทุนอะไร เมื่อชัดเจนในสัจจะจะไม่สงสัยเลย
ความเป็นส่วนกลางก็คือสาธารณะ ถ้าเอา
มาบริโภค มาใช้ร่วมกันก็เรียกว่า “สาธารณโภคี”
ในระบบของธรรมะพระพุทธเจ้านี้ เศรษฐศาสตร์
สาธารณโภคี นี้ ยิ่ ง ใหญ่ ก ว่ า คิ บ บุ ต ซ์ อิ ต โตเอ็ น
ยิง่ ใหญ่กว่าคอมมิวนิสต์ ยิง่ ใหญ่กว่าประชาธิปไตย
ยิ่ ง ใหญ่ ก ว่ า อั น อื่ น ๆ หมด เพราะมี ก องกลางที่
เหนือชั้นกว่าคอมมูน ท�ำงานยกให้กองกลาง ๑๐๐%
อย่างเต็มใจโดยไม่มีการบังคับ เป็นอิสระเสรีภาพ
ทีจ่ ะมาเข้าร่วมกองกลางกันเองด้วยความสมัครใจ
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หมู่บ้านชาวอโศกเป็นสาธารณโภคีที่มีประชาธิปไตยสูง เพราะยึดถือตัวตนอยูก่ นั ไม่มาก แม้จะยึดถือ
ตัวตนอยูบ่ า้ ง แต่กย็ ดึ ถือตัวตนน้อย ถ้าถือตัวตนมาก
ก็จะเป็นประชาธิปไตยน้อย ถ้ายึดถือตัวตนน้อยก็
จะเป็นประชาธิปไตยมาก และเป็นประชาธิปไตย
ที่ดี มีความสงบสุข แต่ถ้าสังคมใดยึดถือตัวตนมาก
มันก็เป็นประชาธิปไตยน้อย เป็นประชาธิปไตยที่ไม่ดี
แย่งชิงกันมาก ท�ำร้ายกันมาก เพราะเห็นแก่ตัวมาก
เป็นไปตามภูมิธรรมจริงของประชาชน
รูปแบบ“สาธารณโภคี” ขณะนี้ก�ำลังเกิดขึ้น
ที่ ส นามหลวง ทุ ก คนมารวมกั บ ส่ ว นกลางแล้ ว
แบ่งแจกกันไปอย่างยินดีปรีดา ไม่มกี ารซือ้ การขาย
ช่วยกันท�ำงานคนละไม้คนละมือ พฤติการณ์อย่าง
นี้เหตุการณ์อย่างนี้ มีใครไปสั่งเขาล่ะ? ประชาชน
เขาคิดเอง เขาเป็นเอง รูปธรรมแบ่งปันเกือ้ กูลกันที่
ออกมา รัฐบาลไปสัง่ เขาได้เหรอ ประชาชนจิตอาสา
เขาร่วมแรงร่วมใจกันเองหมด นีม้ นั เกิดไม่ได้งา่ ย ๆ
๑ ปีมาแล้วที่เกิดคุณธรรม ๖ ประการ คือ
มี บ ทบาทพฤติ ก ารณ์ ที่ ต ่ า งคนต่ า งคิ ด ที่ จ ะ
เอื้ อ เฟื ้ อ เผื่ อ แผ่ ซึ่ ง กั น และกั น (สาราณี ย ะ๑)
มีแต่ความรักความปรารถนาดีตอ่ กัน (ปิยกรณะ ๒)
มีความเคารพกันตามวัยวุฒิ –คุณวุฒิ – และชาติวฒ
ุ ิ

(ครุกรณะ ๓) มีการสงเคราะห์เกือ้ กูลช่วยเหลือกัน
บริการฟรีในทุก ๆ ด้าน (สังคหะ ๔) ไม่ทะเลาะวิวาท
กันจนแบ่งสีแบ่งพวก (อวิวาทะ ๕) และมีจติ ใจรวม
เป็นหนึ่งเดียวกัน (สามัคคียะ ๖)
การมีจิตใจสมบูรณ์ ด้วยพุทธพจน์ ๖ นี้เป็น
หลักฐานของพระพุทธเจ้าเลย สังคมใดสมบูรณ์ด้วย
พุทธพจน์  ๖ ทีเ่ ป็นจริงในใจของประชาชน มีมากเท่าใดก็
เป็นสุดยอดสังคมประชาธิปไตย ที่แท้จริงมากเท่านั้นๆ

ประชาธิปไตยจะเจริญได้
ต้องยกให้หมู่คณะเป็นใหญ่ (อบรมภายในหมู่คณะ)
ขอย�้ำว่าความสามัคคีนี้ยิ่งใหญ่กว่าความถูก
ความผิด  ทุกวันนี้เราเดือดร้อนเพราะเรายึดตาม
“สัญญา” ที่กำ� หนดผิดก�ำหนดถูกของเราว่าเที่ยง
ฉันไม่ผดิ ที  ่ “ไม่ยอ้ ม-ไม่ยอม!”เพราะคิดว่าเราไม่
ผิด มันก็มีอัตตาอยู่นั่นเอง ก็บอกแล้วว่าผิดถูกมัน
เป็นเรื่องสมมติสัจจะ การอยู่กับหมู่ก็ต้องเอาตาม
มวลหมู่ อย่างอาตมา ถ้าหมู่สงฆ์เอาอย่างนี้ทั้ง ๆ
ที่อาตมาเห็นอยู่รู้อยู่ว่า ที่อาตมาเห็นมันถูกกว่าดี
กว่าแน่! แต่เมื่อหมู่เขาไม่เอา หมู่จะเอาอย่างนี้!  
อาตมาก็ถอดของอาตมาทิ้งไป เอาตามหมู่นี้เป็น
สัจจะหนึ่งเดียวก็จบ อย่าว่าแต่หมู่สงฆ์เลย  ระดับ
สังคมโลก (มหาเถรฯ) เขาว่าเขาถูก แล้วว่าเราผิด
เราก็ต้องยอม  ก็ไม่เห็นจะเป็นปัญหาอะไร
คือเราต้องเคารพความฉลาดของคนอื่นบ้าง  
เพราะคนทัง้ หมูน่ ะ แม้ของคุณจะถูกก็ตอ้ งเอาอย่าง
พระพุทธเจ้าว่า “สัจจะมีหนึ่งเดียว” (ตามมติที่
เสียงส่วนใหญ่ตกลงกัน) ไม่เช่นนั้นก็ต้องเอาตาม

ความยึดของคุณที่คุณยึดไว้เป็นความเที่ยงของ
“สัญญา” (เป็นสัญญาย นิจจานิ) ก็ตอ้ งบอกอีกครัง้ ว่า
ความสามัคคีนั้นต้องมาก่อน  เจ้าอัตตา (ยึดตัวกูของกู) พาบรรลัยจักรนะ อยู่กับหมู่ให้สามัคคีดีกว่า!

ถ้าเจ้าส�ำนักสิ้นไปแล้ว
หมู่คณะจะสลายตามหรือไม่?
อยากจะขยายความไปถึงอาจารย์ ส. ศิวรักษ์  
และหลายคนที่ฝากความห่วงใยมา เช่นอาจารย์
เจิมศักดิ์ก็ฝากมา เขากลัวว่าอาตมาตายไปแล้ว
ศาสนาทีอ่ าตมาท�ำไว้จะเสือ่ มสลายไป  เหมือนท่าน
พุทธทาส  อาตมาตอบไปว่าไม่ใช่หรอก
ท�ำไมพระพุทธเจ้าองค์เดียวสร้างศาสนาได้
แล้วสืบทอดมาได้จนทุกวันนี  ้ ทัง้ ๆ ทีย่ คุ นัน้ ก็หาคน
ที่มีบารมีมาก ๆ ใกล้ ๆ เคียง ๆ  กับพระพุทธเจ้า  
มาบริหารแทนพระพุทธเจ้าไม่ได้เช่นกัน อาตมา
ก็ท�ำแบบนั้นนัยเดียวกัน ท่านพุทธทาสท่านไม่ได้
สร้างหมู่กลุ่ม ท่านประยุตท่านก็ได้แต่สอน ไม่ได้
สร้างหมู่กลุ่ม   แต่ก็ต้องขอบคุณท่านที่ได้สืบทอด
สิ่งที่ดี ๆ เนื้อหาพุทธธรรมมาให้เราใช้ต่อ
ส่วนอาตมา ได้สร้างหมูก่ ลุม่ เป็นสังคม “บวร”
บ้าน-วัด –โรงเรียน ที่มีความสัมพันธ์เป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน  ไม่ใช่แยกกัน ต่างคนต่างอยู่ เป็นระบบ
สาธารณโภคี ทีบ่ า้ นของฆราวาสก็ดี วัดอันเป็นทีอ่ ยู่
ของนักบวชก็ดี และโรงเรียนอันเป็นสถานศึกษา
ของเด็กนักเรียน และผู้ใหญ่สมาชิกหมู่บ้านก็ดี
ต่างอยู่ร่วมกัน ผสมผสานกันเป็นบวรที่ซึมซับ
แก่กันและกัน ถ่ายทอดถ่ายเทซึมลึกสัจธรรมอัน
ประเสริฐของพระพุทธเจ้า คือมี osmosis กันอยู่
ตลอดเวลา   จนอาตมามั่นใจว่า ได้วางรากฐาน
พุทธบริษัท ๔ ทั้งอุบาสก อุบาสิกา นักบวชหญิง
นักบวชชาย  เป็นอาริยชนทัง้ ๔ อย่าง ถ้าไม่มที งั้ ๔ นี้
เป็นอาริยะจริง นับเป็นพุทธบริษัท ๔ ไม่ได้
และความเป็นพุทธบริษัท ๔ นี้ ก็จะมีระบอบ
ระเบียบทฤษฎีของพระพุทธเจ้า  ใช้กบั ชีวติ ด�ำเนิน
กันต่อไป  แม้อาตมาจะตายไปแล้วก็ตาม
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• ดังนั้น วิมุตตินิยม

แบบคนจนนี่แหละ ช่วยให้พ้นทุกข์อดอยากยากเข็ญได้แท้
เพราะแต่ละคนกล้าให้ กล้าขาดทุน
ข้าวของปัจจัยสี่จะมีเยอะ ราคาถูก
ช่วยกันลดค่าครอง-ชีพให้ตำ�่ เศรษฐกิจจะดีมากเท่านั้น

พระราชาพาขาดทุน − เป็นก�ำไร + แบบคนจน ! ? !
หัดฉลาดโดยศาสตร์พระราชา

แต่ก่อนคนเรายังโง่ สมัยนี้ว่าฉลาดกว่า ทว่า
หลงตั ว ส� ำ คั ญ ผิ ด ขนาด ฉลาดโง่ ๆ ตั้ ง เยอะไป
ยังงั้นรึเปล่าเอ่ย เคยเอามาคิดดูดี ๆ บ้างยังท่าน
ผู้เจริญทั้งหลาย...
อย่างน้อย ๆ ทุกวันนี้ คนทุกข์กว่าเก่า แย่งกัน
ขี้โลภ แข่งกันผลาญ ขี้เกียจงาน ขยันกินเก่ง พุงโต
ขี้โรคตามค่านิยมคนมีตังค์!
พอจิตทรามตามเสียนิสยั คน อะไรทีไ่ หนจะดีขนึ้ ?
พูดตรง ๆ ผ่า ๆ ลัทธิบริโภคนิยม แบบคนมีเงิน
พาเพลินเดินเข้ารกเข้าพงลงเหว...
ที่นี่ประเทศไทย เราอยู่คนละซีกโลก ตรงข้าม
อเมริกา นัยว่าเราน่าจะเป็นผู้น�ำทางเลือกโลกใหม่
จากแหลมทองอินโดจีน ถิ่นฐานอาริยธรรมสุวรรณ32
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ภูมิแห่งเอเชียบูรพาอาคเนย์!?!

อีกฟากฟ้าหนึ่ง แบบคนจน...

โพธิสัตว์พ่อครูโพธิรักษ์ถือว่าแบบคนจน เป็น
อภิวจนะค�ำส�ำคัญ GREAT WORD ของในหลวง
มหาภูมิพลโพธิสัตว์
แน่นอนว่า น่าจะช่วยกันไขทีไ่ ม่ลกึ ลับกลับลึกซึง้
ยิง่ ใหญ่ คือแบบคนจนนัน้ เป็นไฉนอย่างไรบ้าง เป็นต้นเช่น
๑. พึ่ ง ตนเองเป็ น หลั ก น�ำหน้ า คนชอบมั ก
ง่าย อยากเอาแต่สบาย ๆ เลยขี้มักมองข้ามตัวเอง
ติดนิสัยใจเร็ว จานด่วนบะหมี่มาม่า ประมาณนั้น
ไร้สิ่งสินอับแล้ว ปัญญา โลกอนาคตจากนี้ไป
มันคือค�ำพังเพยอันเชยแหลกซะแล้วละป้า
เราพากันหลงตกเป็นเหยื่อทาสขี้ข้าม้าใช้ของ

เงินไปไกลเลยเถิดจนนานเกินไม่ไหวแล้วค่ะ หายโง่
ซะที ดีกว่ามัง....ตามอย่างพ่อหลวงชี้ทางสว่างให้....
แบบคนจน!
อัตตา หิ อัตตโน นาโถ โก หิ นาโถ ปะโร สิยา
ตนพึ ง เป็ น ที่ พึ่ ง แห่ ง ตน คนอื่ น ไหนจะให้ พึ่ ง ได้
(จริงจังยั่งยืนเท่า) ขอแปลเอาความตามภูมิผู้น้อย
ส�ำคัญว่างั้นนะ จริงอยู่ แม้เราจ�ำเป็นต้องพึ่งพิงหมู่
มิตรดีวิเศษ ถึงพระพุทธเจ้าเข้าถึงพระธรรมตาม
อย่างพระสงฆ์องค์สปุ ฏิปนั โน ไม่มสี รณะอืน่ ยิง่ กว่า....
แม้กระนั้น มันหนีไม่พ้นต้องหันมาพึ่งตนทน
พากเพียรเอาเอง กระทั่งบรรลุความจริงประจักษ์
แจ้งปรากฏการณ์จริงแห่งตนนั่นแหละ
เพราะพระพุทธองค์ทรงยืนยันว่า ตถาคตเป็น
เพียงผู้ชี้ทางเดินให้ การย่างก้าวไปให้ถึงฝั่งอีกฟาก
ฟ้าหนึ่ง เป็นเรื่องเราท่านต้องบากบั่นด้วยตัวกูเอง
ดังนัน้ คนจนเงินน้อยอย่าไปคอยซือ้ อะไร ๆ ไม่สู้
จ�ำเป็น เจียมตัวขยันใช้แรงงานตนเองให้เต็มที่ก่อน
มากกว่าเม็ดเงิน
๒. ท�ำมาหากินเป็นหลักใหญ่ แม่ไก่เลี้ยงลูกไก่
ให้รจู้ กั คุย้ เขีย่ หากินเองเป็นจนโตพอ ก็เชิญช่วยเหลือ
ตัวเองต่อไป
คนไม่ น ่ า โง่ จึ ง หากิ น เป็ น ได้ ไ ม่ แ พ้ สั ต ว์ แต่
โบราณทุกบ้านช่องร้อยละเก้าสิบต่างท�ำไร่สวนนา
ปลูกข้าวเป็นทั้งนั้น
เมืองไทยใหญ่อุดม ดินดีสมเป็นนาสวน เป็น
โรงงานพึ่งพาธรรมชาติ แสนวิเศษเหนือชั้นคือท�ำ
เศรษฐกิจพอเพียงปัจจัยสี่ ผลิตข้าวพืชผลได้เหลือ
ล้น เป็นครัวโลกน�ำหน้าใครได้ก่อนเลย
เสียดาย รัฐบาลฉลาดน้อยด้อยปัญญา เลย
พาหลงส่งเสริมลงทุนอุตส่าห์หากรรมนั่นโน่นนี่ตาม
ก้นฝรั่ง ทิ้งไร่นาหมู่บ้าน หันมาเป็นกรรมกร มนุษย์
เงินเดือนแออัดในเมืองใหญ่เกิดปัญหาสังคมซับซ้อน
ยิ่งพัฒนาเศรษฐกิจ งานคือเงิน เงินคืองาน
บันดาลสุข ทุกวันนี้ยิ่งมิจฉาทิฐิ เอาเงินเป็นตัวตั้ง
อะไร ๆ ยิ่งพัง
กระทัง่ อาหารยังมีสารพิษสูง เพราะคนปลูกข้าว
พืชผล ท�ำเพื่อเอาเม็ดเงินส�ำคัญ มากกว่าสุขภาพคน

กิน แทนทีจ่ ะไทยช่วยไทย กลายเป็นไทยเชือดไทยเสียฉิบ
สังคมวิปริตผิดศีลธรรมอย่างแรง เมือ่ แข่งกันท�ำ
มาหาเงิน ในขณะที่เงินทองเป็นของมายา ข้าวถั่วงา
เป็นของจริง
อันตรายอาการน่าเป็นห่วง เมือ่ คนท�ำมาหาเม็ด
เงินเป็นตัวตั้งส�ำคัญกว่าการท�ำมาหากินปัจจัยสี่
ดั ง นั้ น น่ า จะหั น มาหาค่ า นิ ย มงานอิ ส ระ
หลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน ท�ำมาหากินไร่นาอาหารผักหญ้า
เป็นหลักน�ำหน้ามากกว่าไปขายแรงงานบริการรับใช้
เป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนส�ำคัญอันดับรองลงไปตาม
จริงที่ควรเป็น
๓. จนให้เป็นโดยพอเพียง
คนเรามือดีตนี ดี พึง่ พาตนเอง หากินหาอยูใ่ ห้เป็น
ยังไงย่อมมีเหลือ เมื่อกินใช้ให้น้อยกว่าที่ท�ำมาหาได้
เราจะมีสิทธิ์อะไร กินใช้ในของที่เราไม่มีปัญญา
ท�ำมาหาได้ล่ะ....
มันจ�ำเป็นจ�ำนนอยูใ่ นตัวตามจริง หาได้นอ้ ย ต้อง
กินต้องใช้ให้น้อยไว้ก่อน ถึงจะชื่อว่าสันโดษตามมีตามได้
แล้วแม้จะหาของกินใช้ได้มากมายล้นเหลือ
ขนาดไหน ขืนกินมาก ใช้เปลืองผลาญเกิน มัน
เสี ย ของเปล่ า โดยใช่ เ หตุ ทั้ ง เสี ย นิ สั ย เห็ น แก่
ตั ว จั ด น่ า รั ง เกี ย จ ไม่ มี ก� ำ ไรชี วิ ต ตรงไหนเลย  
นอกจากสุขสมใจโดนหลอกต้มลม ๆ แล้ง ๆ สิ้นดี
ทุ ก วั น นี้ น ่ า สั ง เวชอนาถใจ ลั ท ธิ บ ริ โ ภคนิ ย มพายั่ ว ยุ กิ น ใช้ ผ ลาญพร่ า เพื่ อ กระทุ้ ง ยอด
ขายของธุรกิจ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจประชารัฐ
ฟื้นเศรษฐกิจตกต�่ำให้คึกคัก ซื้อง่ายขายคล่อง
เงินหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านประชานิยม
เมื่อไม่เห็นโทษภัยของการผลาญใช้ทรัพยากร
อั น มี จ� ำ กั ด โดยไม่ แ ยกแยะสาระความจ� ำ เป็ น เพื่ อ
บ�ำบัดกิเลสตัณหาอันมากล้นพ้นขีดจ�ำกัด....
แล้ ว เมื่ อ ไหร่ ถึ ง วั น ไหนจะเกิ ด ผลส� ำ เร็ จ ซั ก ที
ดีแต่ฝันเฟื่อง สนองอารมณ์สมอยากคนให้ได้
มากทีส่ ดุ เศรษฐศาสตร์ฉลาดวัดความสุขโง่ ๆ มีให้กนิ
เก่งใช้เก่งได้มากเท่าไหร่ ถือว่าคือผลส�ำเร็จก้าวหน้า
ตามยอดจีดีพี......?
อโห พุทโธ....สวรรค์ในนรกแท้ ๆ ไม่ว่า!?!
ปีที่ ๒๔ บับที่ ๓๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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อย่างไรก็ดี เดชะบุญ พ่อหลวงทรงสอนด้วย
ประหยัด รู้พอเพียงเป็นแบบอย่างอันดีมีค่ากว่า
ค�ำสอน ดังเช่นทรงประกาศตนเป็นคนจนด้วยคือ
เสวยข้าวกล้องแบบคนจน...เช่นผู้มีปัญญาเข้าใจ
ประโยชน์สูง-ประหยัดสุดเป็นต้น
เฉพาะอย่างยิ่ง ทรงน�ำพาแบบคนจน ผู้มีพอ
สมควรให้เพียงพอในบ้านจนมีเหลือเจือจานแบ่งปัน
เพื่อนบ้านใกล้ไกล ตามก�ำลังพอประมาณ มีเหตุผล
พอเหมาะด้วย
ดังนัน้ ถึงพ่อหลวงจะเหมือนคนจนยังไง พระองค์
ก็ต้องมีอะไร ๆ ใช้ทรงงานมากกว่าเราท่านหลาย ๆ
เท่าเป็นธรรมดา
๔. ไม่อยากก้าวหน้าอย่างมาก
แทบทั้งโลกล้วนต่างยื้อแย่งแข่งกันรวยด้วย
กอบโกยสะสมทัง้ นัน้ เลย เพิง่ มาเห็นพ่อหลวงโพธิสตั ว์
พระเจ้าแผ่นดินไทยนี่แหละ ทรงพระปรีชาญาณ
มุ่งพารัฐไทยทวนกระแสเศรษฐกิจทุนนิยมเสรี ไม่
ติดยึดทฤษฎีต�ำราฝรั่งมากเกินเหตุ
ดังพระราชด�ำรัสว่า เราไม่อยากเป็นประเทศ
ก้าวหน้าอย่างมาก ฯลฯ
เพราะความจริง กว่าจะก้าวหน้าไปตามอย่าง
ประเทศเจริญนั้น ๆ ได้ มันต้องเอาเปรียบ ให้ได้
เปรียบเยอะ ๆ เล็ก ๆ ไม่ ใหญ่ ๆ ท�ำ  ว่างั้นเถอะ
กระทั่งพัฒนาอาวุธสงครามท�ำลายล้างสูง ก็
ต้ อ งจู ง น� ำ ยั่ ว ยุ ใ ห้ แ ข่ ง กั น ซื้ อ ไปไว้ เ ป็ น คู ่ ศั ต รู ข ่ ม ขู ่
แตกสามัคคี จนก่อเหตุพังพินาศเพื่อคนขายได้ตังค์
มหาศาล
แม้กับธุรกิจน้อยใหญ่ แข่งกันท�ำก�ำไร ยิ่ิงถ้าได้
จากพาคนเสียนิสัย เมามันอบายมุข กินสูบดื่มเสพ
ฟ้งุ เฟ้อ เท่ากับเร่งฉุดเศรษฐกิจสังคมจมเหวนรก แล้ว
ตัวธุรกิจนัน้ ๆ อนาคตจะร่งุ เรืองยัง่ ยืนได้ถงึ ไหนเชียว...
หรื อ ธุ ร กิ จ เกิ ด เฟื ่ อ งฟู ด ้ ว ยค้ า ก� ำ ไรเกิ น ควร
โฆษณาเกินจริงลวงโลก หลบหนีภาษีขาดธรรมาภิ บ าล สมมุ ติ เ ทื อ กนั้ น มั น เสี ย หายน่ า ละอายใจ
มากกว่ามาก
อนึ่ง ถึงสามารถเก่งกาจก้าวหน้าไกล อย่าง
สุจริต ไม่มีผิดกฎหมายด้วย แม้กระนั้นก็ยังไม่ช่วย
34
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สร้างสรรประโยชน์วงกว้างได้เต็มทีี่อะไรนักเลย
เทียบไม่ติดกับแบบคนจน ถึงขนาดกล้าขาดทุน
เห็น ๆ เป็นก�ำไรสด ๆ ของคนใจถึงกล้าจนอีกต่างหาก
ดังนั้น เส้นทางแข่งกันร�่ำรวย ไม่มีวันสดสวย
ด้ ว ยเชิ ง เสี ย สละชวนศรั ท ธาตรงไหนไม่ ป รากฏ
ในขณะที่กลับประจักษ์ชัด เกิดรวยกระจุก จน
กระจาย ส่วนใหญ่ใครจะชอบ
โดยเฉพาะยิ่งมุ่งหาก�ำไรสูงสุด ใครเก่งมือยาว
สาวได้สาวเอา คนมือสั้นไม่ทันเขาก็จ๋อยถอยไป
หรื อ แม้ ก ว่ า จะดู ด ทรั พ ย์ จ ากใครมารวยล้ น
หนีไม่พ้นต้องพึ่งแรงงานผู้คนมากหลายพร้อมกับ
ต้นทุนต�่ำอีกต่างหาก เท่ากับกินแรงเป็นหนี้เพื่อนอยู่
เท่าใด...ส�ำนึกกันเพียงไหนบ้างไม่ทราบเลย
บรรดาธุรกิจยักษ์ต่างเติบโหญ่ด้วยแรงงานทุก
ระดับ   ต้องใช้คนท�ำงานมากหลายท�ำเงินให้ ตาม
วิสัยปกติระบบทุนใหญ่
เมื่ อ จ� ำ เป็ น ต้ อ งท� ำ ด้ ว ยแรงจู ง ใจโลภะตั ณ หา
มากล้ น ไม่ ว ายเกิ ด ปั ญ หาสุ่ ม เสี่ ย งซั บ ซ้ อ นจน
ถอยหลังอย่างน่ากลัวเข้าสักวันทีเ่ จอทางตันไปไม่เป็น
ต่อให้ได้ทองเท่าสองภูเขา ใช่คนจะหยุดพอใจ
ภาษิตจีนว่าไว้ เพราะไฟไม่อิ่มเชื้อ ทะเลไม่อิ่มน�้ำ 
แม่นำ�้ เสมอตัณหาไม่มี
ใครปัญญาดีจะหันมารู้จักใจพอ มักน้อยสันโดษ
น้อยก็พอ ค่อยหมดปัญหา
พ่ อ หลวงถึ ง บอกให้ ร วยนิ ด น้ อ ย ถอยมาหา
แบบคนจน ซึ่งมีพอสมควร วิเศษว่ากันเยอะเลย
นอกจากธุ ร กิ จ ขั บ เคลื่ อ นโดยใช้ ค นท� ำ เงิ น
พวกก้ า วหน้ า อย่ า งมากละโมบหนั ก มั ก ใช้ เ งิ น
ท�ำเงิน ยิง่ อันตรายแรงร้ายเกินบรรยายสรรพโทษ
ทุนใหญ่มหาภัย....?
เพราะขี้โลภหลงติดยึดตัวกูของกู ย่อมเป็นทุกข์
ในโลก
สันโดษใจพอเพียงคือทางรอดของมนุษยชาติ!
๕ รักในหลวง ช่วยห่วงปวงชน
ไม่เห็นโลงศพ ไม่หลั่งน�้ำตา นับแต่วันพ่อหลวง
เสด็จสู่สวรรคาลัย ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ปรากฏการณ์
ปาฏิหาริย์จากสนามหลวง บังเกิดแรงบันดาลใจ

จุ ด ประกายระเบิ ด รั ก เต็ ม อกล้ น หั ว ใจ ของเหล่ า
ราษฎรศรัทธารักภักดีทั่วแผ่นดิน
ผู ้ ค นแตกตื่ น แปรเปลี่ ย นอารมณ์ โ ศกาอาดู ร
สะท้อนพลังแผ่นดิน พร้อมประจักษ์แจ้งส�ำนึกกตัญญู
ต่างปฏิญาณตน ลูกขอท�ำตามพ่อสอน ขอท�ำความดี
เพื่อพ่อ เกิดจิตอาสาทั่วเมือง
ผู้มีน�้ำใจหลั่งไหลมาแจกจ่ายข้าวน�้ำ  แบ่งปัน
นัน่ นี่ มีอาสาเก็บขยะ กวาดสะอาด ต้อนรับผูม้ ากราบ
พระบรมศพไม่ขาดสาย
กระทั่งถึงวันงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ผ่านพ้น หลังจากนั้นน่าเชื่อเหลือเกินว่าพลังแผ่นดิน
ประชาไม่สิ้นศรัทธาปรากฏการณ์ระเบิดรักร�ำลึก
พ่อหลวงภูมพิ ลโพธิสตั ว์ ยังไม่ขาดหายไปตามงานอัน
ต้องจบสิ้นลง พลังรักเพื่อพ่อคงส่งผลบันดลกระแส
คลื่นสัมประสิทธิ์ปาฏิหาริย์สะพัดสืบไปเป็นแน่แท้
๖. ขาดทุนได้เป็นก�ำไรแท้ ๆ
สุดยอดปาฏิหาริย์ของแบบคนจน ใคร ๆ ก็ท�ำได้
ทันทีมากน้อยตามประมาณ เมื่อมีหัวใจเสียสละกล้า
ให้เพื่อนมนุษย์อย่างภาคภูมิใจ
ไม่เหมือนแบบคนมีตังค์ จู่ ๆ จะให้รวยเงินแสน
เงินล้าน คนจนมันจะท�ำได้ยังไง ไม่มีทาง
ในหลวงถึงพาจนโดยพึ่งตน ขยันขันแข็ง มีแรง
ท�ำจนพอกินพอใช้แล้วยังเหลือ เมื่อนั้นค่อยแบ่งปัน
เพื่อนพ้องน้องพี่ใกล้ไกล
ใครมีปัญญากล้าให้ไปเปล่า ๆ เท่ากับขาดทุน
เต็มร้อย ถ้าเป็นของปลูกเอง ก็มีแต่ค่าแรงตัวเอง
เป็นต้นทุน
อย่างขายครึง่ ให้ฟรีครึง่ หนึง่ ก็คอื ขาดทุนค่าแรง
ไปครึ่งตัว เหมือนคืนให้สังคมไปครึ่งหนึ่งนั่นเอง
ทีน่ มี้ าถึงประเด็นเจ้าปัญหา เมือ่ กล้าขาดทุนผูใ้ ห้
แน่นอน ย่อมเป็นก�ำไรผู้รับ
มองคั บ แคบแบบค้ า ขายหมู ไ ปไก่ ม า มั น น่ า
งงว่า แล้ว Our Loss จะเป็น Our Gain ตรงไหน....
ขาดทุนของเรานับเป็นก�ำไรของเราได้อย่างไรกัน...?
อั น นี้ คงต้ อ งเปิ ด โลกกว้ า งมากกว่ า เม็ ด
เงิ น บ้ า ง ถึ ง จะเข้ า ใจความจริ ง ในมุ ม มอง คิ ด
บวกให้ครบเครื่องสังคมชีวิตจิตวิญญาณ

ตัวอย่างหมู่บ้านราชธานีอโศก ชาวบ้ า นราชฯ
ทุกคนท�ำงานฟรี เท่ากับขาดทุนเต็มร้อย มันก็เป็น
ผลงานเกิดประโยชน์ ให้ก�ำไรชาวบ้านทุกคน แบ่งกิน
ใช้แบบของกลางสงฆ์ หรือ สาธารณโภคีบุญนิยม
นั่นคือเศรษฐกิจพอเพียงแบบคนจนมหัศจรรย์
คือ ขยัน กล้าจนสะสม กลับรวยสะพัด
เมือ่ นับเงินสะสม แค่สำ� รองหมุนเวียนต้องถือว่า
เป็นคนจน ครั้นดูยอดเงินสะพัดจากหมู่คนจน ต้อง
ถือว่าเหนือนชั้นพวกมีตังค์ซึ่งรวยสะสมแต่กลับจน
สะพัด ! ?
ถึงตรงนี้ กล้าฟันธงว่า แข่งกันรวยมันช่วยสังคม
ให้จมเหว ทุกข์เดือดร้อนทั่วหน้า พาหลงสรรค์ใน
มหานรกอันคาดไม่ถึง ทั้งไม่พึงปรารถนา....
ความจริงกลับตรงกันข้าม แบบคนจนนี่แหละ
ช่วยให้พ้นทุกข์อดอยากยากเข็ญได้แท้ ๆ   เพราะ
แต่ละคนกล้าให้   กล้าขาดทุน ข้าวของปัจจัยสี่
จะมีเยอะ ราคาถูกช่วย กันลดค่าครอง-ชีพให้ต�่ำ 
เศรษฐกิจจะดีมากเท่านั้น
อนึ่ง ขอเทียบขาดทุนเป็นก�ำไรเหมือนพ่อแม่
เลี้ยงลูก พ่อแม่ขาดทุนแน่นอน แต่ไปก�ำไรตรงเลี้ยง
ลูกโต กตัญญูกา้ วหน้ามากน�้ำใจเป็นคนดีในบ้าน มีจติ
อาสาช่วยเพื่อนมนุษย์ร่วมแผ่นดิน
ยิ่งได้ลูกประเสริฐเลิศกว่าพ่อแม่ ยิ่งน่าเป็น
ปลื้ม นี่คือก�ำไรในการลงทุนขาดทุนของพ่อแม่ผู้มี
แต่ให้ลูกๆ
ท�ำนองเดียวกับพ่อหลวงทรงรักประชาชน
สงสารคนจนยากไร้ มีลูกคือประชาชนทั้งแผ่นดิน
๗๐ ล้านชีวติ ทรงงานหนักกว่าพ่อแม่ในบ้านไหน ๆ
ก็ว่าได้
ตลอด ๗๐ ปี พระองค์ทรงลงทุน ขาดทุน
มหาศาล จนเกิ ด ผลงานประชาอยู ่ เ ย็ น เป็ น สุ ข
ตามเจตจ�ำนงที่ทรงครองราชย์ถือเป็นก�ำไรล้นฟ้า
ล้นแผ่นดิน
ศาสตร์ พ ระราชาพาให้ ฉ ลาดตามพ่ อ สอน
สานต่อพลังรักเพื่อพ่อ หันมาเป็นพ่อให้แม่ให้
แห่งแผ่นดิน ท�ำมาหากินให้พอเพียงแบบคนจน
เป็นสรณะ กล้าขาดทุนเป็นก�ำไรชีวิต
ปีที่ ๒๔ บับที่ ๓๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

•

35

ศรัทธา  มั่นคง      ท�ำทาน
แสนมาร   ขวางทาง  ไม่ได้
ต้องพ่าย   แพ้บุญ หนุนใจ
กล้าให้     ไม่กลัว กล้าจน.
k

ศรัทธากล้าจน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เป็นอุบาสกคนส�ำคัญใน

พระพุทธศาสนา มีศรัทธาแรงกล้าสร้างวัดพระเชตวัน
ถวายแด่พระพุทธเจ้า ณ เมืองสาวัตถีในแคว้นโกศล
คราวใดพระศาสดาประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิ ห าร อนาถบิ ณ ฑิ ก เศรษฐี จ ะไปท� ำ บุ ญ ที่ วั ด
วันละ ๓ ครั้งเลยทีเดียว การไปทุกครั้งก็ไม่เคย
มือว่างเปล่า จะต้องติดข้าวของน�ำไปท�ำทาน(ให้)
เสมอๆ ทุกวัน ไม่หยุดยั้งในการบริจาค(การให้
เต็มที่ไม่สะสมไว้)เลย แม้แต่ที่เรือนของตนเอง
ก็ยังมีนิตยภัต(อาหารที่ถวายแก่ภิกษุสามเณรเป็น
ประจ�ำ) แก่ภิกษุ ๕๐๐ รูปทุกๆ วัน ทั้งพระศาสดา
และภิกษุทั้งหลายต่างก็ไปที่เรือนของท่านเศรษฐี
ด้ ว ยเหตุ ที่ ท� ำ บุ ญ (การช� ำ ระกิ เ ลส)ท� ำ ทาน
(การให้)อย่างหาประมาณมิได้นี้ ท�ำให้ทรัพย์สมบัตริ อ่ ยหรอลง ไม่มเี วลาท�ำการค้าขาย ไม่ได้ทวงทรัพย์คนื จาก
ลูกหนี้ที่กู้ยืมไป นับได้ ๑๘ โกฏิ(๑๘๐ ล้าน) อีกทั้งสมบัติ
ประจ�ำตระกูลประมาณ ๑๘ โกฏิ ที่ใส่ตุ่มโลหะฝังไว้ริม
ฝัง่ แม่นำ 
�้ ปรากฏว่าฝัง่ แม่นำ�้ นัน้ เกิดพังทลาย เพราะถูก
น�ำ้ เซาะ ทรัพย์โดนกระแสน�ำ้ ซัดลงสู่ทะเลจนหมดสิ้น
เมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ ท�ำให้เทวดา(ผู้มี
จิตใจติดสุข)ที่สิงสถิตอยู่ ณ ซุ้มประตูที่ ๔ ของ
เรือนท่านเศรษฐี บังเกิดมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาว่า
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“ตราบใดทีส่ มณโคดมและเหล่าสาวก ยังคงเข้า
เรือนนีอ้ ยู่ ชือ่ ว่าความสุขของเราย่อมไม่มี เราจะต้อง
ท�ำให้เหล่าสมณะนี้เข้ามาในเรือนนี้ไม่ได้ จึงจะควร”
คิดแล้วก็ไปยังที่พักของหัวหน้าคนงาน ซึ่ง
ก�ำลังเข้านอน เทวดาได้เปล่งแสงสว่างไสวยืนอยู่
หัวหน้าคนงานจึงถามว่า
“ท่านเป็นใคร”
“เราเป็นเทวดาประจ�ำเรือนของท่านเศรษฐี
อยู่ที่ซุ้มประตูที่ ๔”
“ท่านมาเพราะเหตุใดกัน”
“ท่านไม่เห็นการกระท�ำของท่านเศรษฐีหรือ
ไม่มองดูกาลอนาคตของตนเลย ได้น�ำทรัพย์ทุ่มเท
เฉพาะสมณโคดมเท่านัน้ ให้เต็มบริบรู ณ์ ว่างเว้นจาก
การค้าขาย ไม่ริเริ่มการงาน ฉะนั้นท่านจงตักเตือน
ท่านเศรษฐีให้ทำ� การงานของตน และให้สมณโคดม
กับเหล่าสาวกอย่าได้เข้ามายังเรือนนี้เลย”
หัวหน้าคนงานได้ยินอย่างนั้น ก็ไม่เห็นด้วย
ตอบโต้ไปทันที
“ดูก่อนเทวดาพาล(เทวดาผู้มืดมัวโง่เขลา)
ท่านเศรษฐีเสียสละทรัพย์ ก็สละให้แก่พุทธศาสนา
อันเป็นเครือ่ งน�ำออกจากทุกข์ ดังนัน้ แม้ทา่ นเศรษฐี
จะจับเราที่มวยผม แล้วเอาไปขาย เราก็จะไม่ว่า

กล่าวอะไรเลย ฉะนั้นท่านจงไปเสียเถิด”
ได้ยินอย่างนั้น เทวดาจึงจากไป แต่วันต่อมา
เทวดาพาลได้เข้าไปหาบุตรชายคนโตของท่าน
เศรษฐี แล้วกล่าวเช่นเดียวกันกับเมือ่ วาน พอบุตร
เศรษฐีได้ฟังอย่างนั้น ก็ไม่พอใจอย่างยิ่ง ถึงกับ
คุกคามใส่เทวดาพาล แล้วขับไล่ไป
ฝ่ายท่านเศรษฐียังคงท�ำบุญให้ทานอยู่ไม่
ขาดสาย จนกระทัง่ ทรัพย์แทบหมดสิน้ ถึงความ
ยากจนยิ่ง เหลือทรัพย์อยู่เพียงเล็กน้อย แต่แม้
เป็นอย่างนี้ ก็ยังคงให้ทานแก่ภิกษุสงฆ์ เพียงแต่
เป็นของหยาบไม่อาจประณีตได้เหมือนก่อน
วันหนึ่ง พระศาสดาได้ตรัสถามเศรษฐีว่า
“ดูกอ่ นคฤหบดี ก็ทานในตระกูล ท่านยังให้อยูห่ รือ”
“ยังให้อยู่ พระเจ้าข้า เพียงแต่วา่ ทานนัน้ เศร้า
หมองไม่ประณีต เป็นข้าวปลายเกวียน(ปลายข้าว
ขนาดเล็ก) กับน�้ำผักดองเท่านั้น”
พระศาสดาทรงสดับแล้ว ได้ตรัสสอนสัมมาทิฏฐิ
แก่เศรษฐี
“คฤหบดี ท่านอย่าท�ำจิตให้อับเฉาว่า เราให้
ทานเศร้าหมอง เพราะที่แท้แล้ว เมื่อจิตประณีตอยู่
ท่านทีถ่ วายแก่พระพุทธเจ้าหรือสาวกทัง้ หลาย ย่อม
ไม่ชื่อว่าเศร้าหมองเลย เพราะเป็นทานที่มีผลมาก
ก็ในข้อนี้ ท่านควรทราบว่า หากสามารถท�ำ
จิตให้ประณีต ทานชื่อว่าเศร้าหมอง ย่อมไม่ม”ี
อนาถบิณฑิกเศรษฐีได้ฟงั โอวาทนัน้ แล้ว บังเกิดปีติ
ยินดีอย่างยิ่ง ศรัทธาแรงกล้าให้การให้ทานยิ่งมั่นคง
ฝ่ายเทวดาพาลยังเห็นท่านเศรษฐีท�ำทานอยู่
ไม่หยุดยั้ง ในที่สุดจึงตัดสินใจว่า
“บัดนี้ ท่านเศรษฐีกลายเป็นผู้ตกยากแล้ว คงจะ
เชื่อถือค�ำของเราเป็นแน่ ถึงเวลาแล้วที่เราจะไปพบ”
จึงปรากฏกายในเวลาเที่ยงคืน แผ่แสงสว่าง
ยืนอยู่เบื้องหน้าเศรษฐี แล้วกล่าวว่า
“ท่านเศรษฐี เราเป็นเทวดาสถิตอยูท่ ซี่ มุ้ ประตูที่ ๔
มาพบท่านก็เพื่อจะแนะน�ำประโยชน์แก่ท่าน”
“ประโยชน์อะไรหรือ”
“คือท่านไม่คดิ ถึงกาลภายหน้า ไม่เห็นแก่บตุ รธิดา
ใช้จ่ายทรัพย์เป็นอันมากในศาสนาของสมณโคดมจน
กระทั่งกลายเป็นคนยากไร้ เพราะเสียสละทรัพย์เกิน

ขอบเขต ทั้งไม่ท�ำงาน ไม่ค้าขาย แล้วยังถวายทาน
ปล่อยให้สมณะเหล่านั้นเข้ามายังเรือนนี้ทุกวัน
ฉะนั้ น นั บ ตั้ ง แต่ บั ด นี้ ท่ า นจงอย่ า ให้ ส มณะ
ทั้งหลายเข้ามายังเรือนนี้ และตัวท่านเองก็จงอย่าไป
ส�ำนักของสมณโคดม จงท�ำการค้าขาย และรวบรวม
ทรัพย์สมบัตคิ นื มา จากการท�ำคดีฟอ้ งร้องทวงหนีเ้ ถิด”
“นี่เป็นโอวาทที่ท่านให้เราหรือ”
“ถูกต้องแล้ว ท่านเศรษฐี”
“ถ้าเช่นนั้น ท่านจงรับรู้ไว้เถิดว่า แม้มีเทวดา
อย่างท่านตัง้ แสนองค์ มากล่าวอย่างนีก้ บั เรา ก็ทำ� ให้
เราหวั่ น ไหวไม่ ไ ด้ เ ลย เพราะศรั ท ธาของเราไม่
คลอนแคลน ตั้งมั่นดีแล้วดุจภูเขาสิเนรุ เราสละ
ทรัพย์ในพุทธศาสนาอันเป็นเครื่องน�ำออกจาก
ทุกข์ นี้เป็นการกระท�ำดีแล้ว ท่านจึงเป็นผู้กล่าวค�ำ
อันไม่สมควร เป็นผู้ไม่มีอาจาระ(ความประพฤติดี)
ทุศลี (ท�ำผิดศีล) เป็นกาลกิณ(ี จัญไรอัปมงคล) ท�ำลาย
พุทธศาสนา เราจึงไม่ต้องการอยู่ในเรือนเดียวกันกับ
ท่าน ท่านจงรีบออกจากเรือนของเรา ไปอยูท่ อี่ นื่ เถิด”
เทวดาโดนขั บ ไล่ อ ย่ า งนั้ น ก็ อั บ อายยิ่ ง นั ก
ไม่อาจอยู่ต่อไปได้ รีบกลับไปยังซุ้มประตูที่ ๔
“เราไม่อยากจากไปเลย ท�ำอย่างไรดี จึงจะ
ท�ำให้เศรษฐียอมยกโทษแก่เราได้”
คิ ด แล้ ว ก็ ไ ปยั ง ที่ อ ยู ่ ข องเทวดาผู ้ รั ก ษา
พระนคร กล่าวขอร้องว่า
“เพราะข้าพเจ้าไม่ได้ใคร่ครวญให้ดี ไปว่ากล่าว
อนาถบิ ณ ฑิ ก เศรษฐี   ท่ า นเศรษฐี จึ ง โกรธ ขั บ ไล่
ข้าพเจ้าออกจากที่อยู่ ขอท่านช่วยน�ำข้าพเจ้าไปพบ
ท่านเศรษฐี ให้ยกโทษและให้ทอี่ ยูแ่ ก่ขา้ พเจ้าด้วยเถิด”
“อ้าว ! ก็ท่านไปกล่าวอย่างไรเล่า”
“ข้าพเจ้ากล่าวว่า ตั้งแต่นี้ไปท่านเศรษฐีจง
อย่ากระท�ำอุปฏั ฐาก(อุปถัมภ์ดแู ล)พระพุทธเจ้าและ
ภิกษุสงฆ์ อย่าให้สมณโคดมเข้าไปในเรือน”
“อย่างนีแ้ หละ ท่านกล่าวค�ำอันไม่สมควรจริงๆ
เป็นการท�ำลายพุทธศาสนา เราจึงไม่อาจพาท่าน
ไปพบกับท่านเศรษฐีได้”
เมื่อเทวดาพาลไม่ได้รับการช่วยเหลือจากเทวดา
ผูร้ กั ษาพระนคร จึงม่งุ ไปหาท้าวมหาราชทัง้ ๔ (ผูร้ กั ษา
โลกไว้ในแต่ละทิศ ๔ ทิศ) แต่กถ็ กู ปฏิเสธเช่นเดียวกันอีก
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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คราวนีจ้ งึ ตรงไปขอความช่วยเหลือจากท้าวสักกเทวราช
(หัวหน้าเทวดาผู้เป็นใหญ่) เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟัง และ
อ้อนวอนขอให้ช่วยเหลือ ท้าวสักกะทรงสดับแล้วตรัส
“ท่านกระท�ำกรรมอันไม่สมควรเลย ท่านได้
กล่าวท�ำลายพุทธศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้า
ดังนัน้ แม้เราก็ไม่อาจไปกล่าวกับท่านเศรษฐีได้ แต่
เรามีวิธีท�ำให้ท่านเศรษฐียกโทษแก่ท่านได้”
“ดียิ่ง ! ขอพระองค์โปรดบอกเถิด”
“ท่านจงแปลงกายเป็นคนเก็บส่วยของท่าน
เศรษฐี ไปทวงหนี้ ๑๘ โกฏิจากพวกลูกหนี้ของท่าน
เศรษฐีคืนมาให้หมด แล้วใช้ฤทธิ์เดชของตนน�ำ
ทรัพย์อกี ๑๘ โกฏิ ทีน่ ำ�้ ซัดลงสูท่ ะเล เอากลับมาคืน
คลัง สุดท้ายยังมีทรัพย์อีก ๑๘ โกฏิ ที่ไม่มีเจ้าของ
หวงแหนแล้วอยูใ่ นทีโ่ น้น ท่านก็จงไปเอามา ท�ำคลัง
เปล่าของท่านเศรษฐีให้เต็มด้วยทรัพย์ ๕๔ โกฏิ
(๕๔๐ ล้าน) กระท�ำทัณฑกรรม(การลงโทษ)ดังนี้
เสร็จแล้ว จึงไปขอท่านเศรษฐียกโทษให้”
เทวดาพาลได้ฟงั วิธอี นั แยบคายนัน้ แล้ว ก็ดใี จยิง่ นัก
รับค�ำท้าวสักกเทวราช รีบไปกระท�ำตามนัน้ ทันที คลังอัน
ว่างเปล่าของท่านเศรษฐี จึงกลับเต็มไปด้วยทรัพย์อกี ครัง้
เมื่อส�ำเร็จแล้ว เทวดานั้นจึงเข้าไปหาท่าน
เศรษฐี เปล่งแสงสว่างไสวทั่วกาย แล้วกล่าวว่า
“ท่านเศรษฐี เราเป็นเทวดาที่เคยสถิตอยู่ซุ้ม
ประตูที่ ๔ ในเรือนของท่าน ครัง้ นัน้ เราเป็นผูห้ ลงผิด
ใหญ่หลวง ไม่รจู้ กั คุณของพระพุทธเจ้าทัง้ หลาย จึง
ได้กล่าวถ้อยค�ำผิดพลาดกับท่าน ขอท่านจงยกโทษ
แก่เราด้วยเถิด เราได้ส�ำนึกผิดแล้ว ได้ลงโทษตน
กระท�ำการแก้คืนแล้ว ด้วยการทวงหนี้ ๑๘ โกฏิ
คืนจากลูกหนี้ของท่าน ทั้งน�ำสมบัติประจ�ำตระกูล
๑๘ โกฏิของท่าน คืนจากท้องทะเล และทรัพย์อีก
๑๘ โกฏิทไี่ ม่มเี จ้าของ ก็เอามาใส่คลังของท่านให้เต็ม
แล้ว ดังนั้นท่านอย่าใส่ใจค�ำที่เราเคยกล่าวเพราะ
ความหลงผิด เพราะความโง่เขลาไม่รู้ จงยกโทษ
แก่เราด้วย ให้เราได้สถิตอยู่ที่ซุ้มประตูดังเดิมเถิด”
อนาถบิณฑิกเศรษฐีไดฟังค�ำสารภาพบาปแล้ว คิดว่า
“เทวดานี้ยอมรับความผิดของตน ได้กระท�ำ
การลงโทษตนแล้ว เราควรจะให้เทวดานี้ได้รับค�ำ
แนะน�ำจากพระศาสดา”
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จึงกล่าวกับเทวดานั้น
“ดูก่อนเทวดา ท่านจะให้เรายกโทษ เราก็จะ
ยกโทษให้ท่านต่อหน้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้น”
“ดีละ ถ้าอย่างนั้นท่านจงพาเราไปยังส�ำนัก
ของพระศาสดา”
ครั้นพาเทวดานั้นไปเข้าเฝ้าพระศาสดาแล้ว
ท่ า นเศรษฐี ไ ด้ ก ราบทู ล การกระท� ำ ทั้ ง หมดของ
เทวดา พระศาสดาทรงสดับแล้วตรัสว่า
“บุคคลผู้ลามกในโลกนี้ ย่อมเห็นบาปว่ายังดี
อยู่ ตราบเท่าทีบ่ าปยังไม่ให้ผล ก็เมือ่ ใดบาปให้ผล
เมื่อนั้นผู้ลามกย่อมเห็นบาปทั้งหลายว่า ชั่วแท้
ส่วนบุคคลผู้เจริญ ย่อมเห็นดีว่ายังบาปอยู่
ตราบเท่าทีก่ รรมดียงั ไม่ให้ผล ก็เมือ่ ใดกรรมดีให้ผล
เมื่อนั้นผู้เจริญย่อมเห็นกรรมดีทั้งหลายว่า ดีจริง”
พอจบค� ำ ตรั ส สอนนี้ เทวดานั้ น ก็ ไ ด้ ตั้ ง อยู ่ ใ น
โสดาปัตติผลทันที แล้วพลันหมอบกราบลงที่พระบาท
ทั้งสองของพระศาสดา เปล่งวาจาส�ำนึกบาปออกมา
“ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ข้าพระองค์ได้หลงผิด
ไปแล้ ว มื ด มนด้ ว ยอวิ ช ชา ไม่ รู ้ คุ ณ อั น ยิ่ ง ของ
พระองค์ จึงได้กล่าวค�ำอันลามก ขอให้พระองค์
ทรงยกโทษแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด”
พระศาสดาก็ทรงยกโทษให้ แล้วเทวดานัน้ ก็กล่าว
ขอให้ทา่ นเศรษฐียกโทษ ท่านเศรษฐีกย็ กโทษให้เช่นกัน
จากนั้นท่านเศรษฐีได้กราบทูลกับพระศาสดา
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เทวดานี้แม้จะห้าม
ข้าพระองค์วา่ จงอย่าอุปฏั ฐากพระผูม้ พี ระภาคเจ้า
จงอย่าท�ำบุญให้ทาน แต่ขา้ พระองค์กย็ งั ให้ทานอยู่
นั่นแหละ นี้จึงเป็นคุณของข้าพระองค์มิใช่หรือ”
“ดูกอ่ นคฤหบดี ท่านนัน้ เป็นอาริยสาวกโสดาบัน
แล้ว   มีศรัทธาไม่หวั่นไหว มีทัสสนะ(การเห็นด้วย
ปัญญา)อันหมดจด การที่ท่านถูกเทวดาศักดิ์น้อยนี้
ห้าม แต่ห้ามท่านไม่ได้ นี่ยังไม่น่าอัศจรรย์เท่า
บัณฑิตในกาลก่อน ถูกพญามารห้ามไม่ให้ท�ำทาน
แม้มีหลุมถ่านเพลิงขวางอยู่ ก็ไม่อาจห้ามบัณฑิต
ให้ทานได้ นี่แหละน่าอัศจรรย์อย่างยิ่ง”
อนาถบิณฑิกเศรษฐีได้ฟังแล้ว ก็ทูลขอให้
พระศาสดาตรัสเล่าเรื่องราวนั้น
VVVVV

ในอดีตกาล ณ กรุงพาราณสี ได้กำ� เนิดเด็ก

ทารกชายคนหนึ่งในตระกูลเศรษฐี ทารกน้อย
เติบโตท่ามกลางกองสมบัติ มากมายด้วยของกิน
ของใช้ ด�ำรงชีวิตอยู่อย่างสุขสบายราวกับเทวดา
เมื่ออายุได้ ๑๖ ปี ก็เล่าเรียนส�ำเร็จศิลปะ
ทั้งปวง แต่ไม่นานนัก บิดาก็ตายจากไป เขาจึงได้
เป็นเศรษฐีแห่งพาราณสี
พาราณสีเศรษฐีนี้เป็นผู้มีจิตใจดี มีเมตตากรุณา
ใหญ่หลวง ได้สร้างโรงทาน ๖ แห่งคือ ที่ประตูเมืองทั้ง
๔ ที่กลางพระนคร และที่หน้าประตูเรือนของตน แล้ว
ท�ำบุญบริจาคทานทุกวัน อีกทั้งประพฤติธรรม รักษา
ศีล อยู่อุโบสถกรรม(รักษาศีล ๘ ทุกวันพระ)สม�่ำเสมอ
อยูม่ าวันหนึง่ มีพระปัจเจกพุทธเจ้า(พระพุทธเจ้า
ที่ไม่ได้สร้างหมู่กลุ่มขึ้นเป็นศาสนา)องค์หนึ่ง ได้
เข้าสู่นิโรธสมาบัติ(สภาวะจิตสงบอันประณีตยิ่ง
หลุ ด พ้ น จากกิ เ ลสทั้ ง ปวง) ๗ วั น แล้ ว โดยไม่ ไ ด้
ฉันอาหารและน�ำ้ เลย วันนีจ้ งึ ออกจากนิโรธสมาบัติ
ตัง้ ใจว่าจะไปบิณฑบาตทีห่ น้าประเรือนของพาราณสีเศรษฐี ได้ห่มจีวรถือบาตรมุ่งไปที่เรือนนัน้
ท่านเศรษฐียนื อยูท่ หี่ น้าประตูเรือนของตน ได้
แลเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ไกล ก็ด้วยความ
เคารพศรัทธายิ่ง จึงสั่งคนรับใช้ของตนทันที
“ท่านจงไปรับบาตรของพระผู้เป็นเจ้านั้นมา”
ขณะนั้นเอง พลันปรากฏพญามารวสวัตตี
(มารคือกิเลสชัว่ ทีม่ อี ำ� นาจมาก) ได้เนรมิตหลุมถ่าน
เพลิงไม้ตะเคียนลึก ๘๐ ศอก ไฟลุกโชนโชติช่วง
ร้อนแรงราวกับอเวจีมหานรก ขวางทางเอาไว้
ทั้งหมด คนรับใช้นั้นไม่อาจข้ามไปได้ พอแลเห็น
พญามารเข้าเท่านั้น ด้วยความตกใจกลัวจึงวิ่งหนี
กลับมา แม้คนรับใช้อื่นๆ ก็ไม่อาจข้ามหลุมถ่าน
เพลิงได้ ต่างก็กลับมาแจ้งแก่ท่านเศรษฐีทุกคน
พาราณสีเศรษฐีจึงคิดว่า
“วั น นี้ มี ม ารมาขั ด ขวาง เจตนาท� ำ ลายการ
ท�ำทานของเรา โดยไม่รู้ว่า แม้มารมาเป็นแสน ก็
ไม่สามารถท�ำให้เราหวัน่ ไหวเลิกล้มการท�ำทานได้
เลย วันนี้แหละเราจะได้รู้กันว่า เราหรือมารใครจะมี
ก�ำลังมีอานุภาพมากกว่ากัน”
คิดดังนั้นแล้ว ตนเองจึงถือเอาถาดอาหารที่

ตระเตรียมไว้ใส่บาตร เดินไปจนกระทัง่ ถึงปากหลุม
ถ่ า นเพลิ ง ก็ แ ลเห็ น พญามารยื น อยู ่ ใ นอากาศ
เหนือหลุมถ่านเพลิง จึงถาม
“ท่านเป็นใคร”
“เราคือ พญามารวสวัตตีผเู้ ป็นใหญ่กว่ามารทัง้ ปวง”
“หลุมถ่านเพลิงนี้ท่านเนรมิตหรือ”
“เออ! เราเนรมิตเอง”
“ท่านท�ำอย่างนี้เพื่อต้องการอะไร”
“เพื่อท�ำลายการท�ำทานของท่าน และเพื่อ
ท�ำให้พระปัจเจกพุทธเจ้าถึงความพินาศ เพราะไม่
ได้ฉันอาหารและน�้ำมา ๗ วันแล้ว”
“ถ้าเป็นเช่นนั้น เราจะไม่ให้ท่านท�ำลายทาน
ของเรา และจะไม่ให้ท่านท�ำอันตรายแก่ชีวิตของ
พระปัจเจกพุทธเจ้า วันนีจ้ ะได้รกู้ นั ว่า เราหรือท่าน
ใครจะมีก�ำลังมีอานุภาพมากกว่ากัน”
กล่าวจบ พาราณสีเศรษฐีกย็ กถาดอาหารชูขนึ้
ตั้งจิตอธิษฐานอย่างแน่วแน่ แล้วกล่าว
“ข้าแต่พระปัจเจกพุทธเจ้าผู้เจริญ ข้าพเจ้า
ม่งุ มัน่ ปรารถนาจะถวายบิณฑบาตแก่ทา่ น แม้ตนเอง
จะต้องตกหลุมถ่านเพลิงดุจนรกนี้ มีเท้าชีข้ นึ้ เบือ้ งบน
มีศรี ษะพุง่ ลงเบือ้ งล่างก็ตาม ข้าพเจ้าก็จะไม่ท�ำกรรม
ชั่วเลย ขอนิมนต์ท่านรับบิณฑบาตด้วยเถิด”
สิ้นค�ำก็ก้าวเท้าไปข้างหน้าทันที ทันใดนั้นเอง
แทนที่ จ ะตกลงไปในหลุ ม ถ่ า นเพลิ ง พลั น ปรากฏ
ดอกบัวดอกใหญ่(ธรรมะสุดประเสริฐ)บานเต็มทีแ่ ล้ว
ผุดขึน้ มารองรับเท้าทัง้ สองของเศรษฐีไว้แล้วพาลอย
ไปสูพ่ ระปัจเจกพุทธเจ้าท่านเศรษฐีจงึ ได้ถวายอาหาร
ใส่บาตรสมประสงค์ แล้วพระปัจเจกพุทธเจ้าก็จากไป
ฝ่ายพญามารเห็นแล้วว่า ตนพ่ายแพ้ ห้ามการ
ท�ำทานของท่านเศรษฐีไม่ได้ จึงเศร้าโศกเสียใจยิง่ นัก
หนีกลับไปยังที่อยู่ของตนอย่างเร็วไว
VVVVV
พระศาสดาตรัสเรื่องนี้จบแล้ว ทรงเฉลยว่า
“พระปัจเจกพุทธเจ้าในกาลนั้น ได้ปรินิพพาน
ไปแล้ว ส่วนพาราณสีเศรษฐีคือ เราในบัดนี้”
(พระไตรปิฎกเล่ม  ๒๗  ข้อ ๔๐ อรรถกถาแปลเล่ม ๕๕ หน้า ๓๖๕)
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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กระทรวงศึกษาอย่าให้นักการเมืองแตะต้อง ๑๐ ปี
เราอาจเห็นคนฉลาดรุ่นใหม่ก่อเกิดทั่วแผ่นดิน

การเมืองกับยุทธศาสตร์การบิดเบือน
“การบิดเบือน” มิใช่มีแค่วันนี้
เมื่อก่อนก็มี พรรคต่อพรรคเขาถล่มกัน
เมื่อก่อนโน้นก็มิใช่ไม่มี สมัยทหารเป็นใหญ่
ก็มีมาแล้ว
นักประวัติศาสตร์ย่อมรู้ดี
สงครามแย่งมวลชน มีมาตลอด
“การบิดเบือน” พูดให้เป็นวิชาการ เขาถือ
เป็น “ยุทธศาสตร์”แต่จริงๆ แล้วเป็น “สันดาน”
ที่ติดตัวมา!
“ยุทธศาสตร์” คืิอเป้าหมาย “ยุทธวิธี” คือ
เส้นทางไปสู่เป้าหมาย
จะใช้วิธีไหนก็ขึ้นอยู่กับมโนธรรมประจ�ำใจ
เมื่อ “แมวสีอะไรก็ได้ขอให้จับหนู” คนมี
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คุณธรรมก็จะพยายามทุกทางเพือ่ ให้ส�ำเร็จ เพือ่
ให้ประชาชนได้โยชน์
แต่ ว ลี นี้ ส� ำ หรั บ คนไม่ มี คุ ณ ธรรม เขา
หมายถึงท�ำยังไงก็ได้ให้กู ให้พวกกูได้ประโยชน์
ไม่ว่าวิธีการจะสกปรกแค่ไหน
ต่อให้อัปรีย์จัญไรก็จะท�ำ!!
“การเมือง” จึงต้องยึดสือ่ ซือ้ สือ่ ซือ้ นักข่าว
ให้เงินเดือน ให้เงินก้อน ให้ของขวัญมีราคา
บ่อยๆ
“สือ่ ต่างประเทศ” เอาไว้หาพวก หาคะแนน
เอาไว้สร้างภาพ
สือ่ ในประเทศ” เอาไว้กดดัน เอาไว้ครอบง�ำ 
เอาไว้ปั่นหัวประชาชน

สมัยหนึง่ เขาจึงสร้าง “วิทยุชมุ ชน” เบ่งบาน
ราวกับดอกเห็ดหน้าฝน!
พอดีได้รฐั บาลโง่ รัฐบาลทีค่ ดิ แต่เรือ่ งตัวเอง
เหตุการณ์จึงบานปลาย
จากต้นไม้อเวจีต้นเล็กๆ เติบโตทะยานดั่ง
ขุนเขา!
ปรากฏการณ์ “น�ำ้ หยดลงหิน” จึงน่าจะเป็น
อุทาหรณ์ให้แก่คนรุ่นใหม่
อย่าดูถกู งูพษิ ว่าตัวน้อย อย่าดูถกู ว่าไฟกอง
เล็ก อย่าดูถูกวิทยุชุมชนที่ชาวบ้านเล่นกันเอง!
ประชาชนมีบทบาทหลายฐานะ เป็นฟืน
ให้เขาหุงข้าว หาประโยชน์ เป็นควายให้เขา
สนตะพาย
สุดแต่จะชี้น�ำ!
จ�ำได้ไหม สมัยหนึ่งจีนแดงเป็นประเทศที่
น่ากลัว ชั่วร้ายที่สุด!
จ� ำ ได้ ไ หม สมั ย หนึ่ ง น�้ ำ มั น มะพร้ า วเป็ น
น�้ำมันชั่วร้ายสุดๆ ก่อเกิดโรคสารพัด!
วันนี.้ ...เปลีย่ นไป ตัวร้ายกลายเป็นพระเอก!
ทางแก้ทางเดียวให้ประชาชนมีการศึกษา
ให้ เ ขาฉลาดหลั ก แหลม ให้ เ ขาคิ ด เป็ น ....
ที่สุดแม้กระทั่งคิดว่าการเลือกตั้งคือเส้นทาง
ประชาธิปไตย!
กระทรวงศึกษาอย่าให้นกั การเมืองแตะต้อง
๑๐ ปี เราอาจเห็ น คนฉลาดรุ่ น ใหม่ ก ่ อ เกิ ด
ทั่วแผ่นดิน
เพราะเหตุข่าวร้าย คนจะฝังใจ ข่าวดีคน
จะลืมง่ายเป็นธรรมดา
จิตวิทยามวลชนจึงก่อเกิด “ใส่ร้ายป้ายสี”
“พลิกขาวเป็นด�ำ”
ที่อเนจอนาถกว่านั้น ยุแยงตะแคงรั่วให้
เกลียดกัน ให้โกรธกัน
จนวันนี้ “แผ่นดินแตกแยกเป็นร่องลึก”
ตัวเองท� ำผิดกฎหมายกลับเชือนแชเป็น
เรือ่ งอืน่ รัฐบาลหาเรือ่ ง.....ศาลหาเรือ่ ง.....ศาล

กลั่นแกล้ง ....เขาก�ำลังโค่นล้มระบบ.....อ้างได้
สารพัด
คนยอดคน เรามีมาแล้ว
คนเดนคน เราก็ก�ำลังมาแรง
เมือ่ ตัวเองมีภยั ก็พร้อมจะให้สว่ นรวมมีภยั
ให้สังคมย่อยยับฉิบหาย
นิสัยชอบท�ำร้ายท�ำลาย ก็นับเป็นบุคคล
หายนะ
แต่ นิ สั ย ที่ พ ร้ อ มจะท� ำ ลายประเทศชาติ
ท�ำลายส่วนรวมให้ยอ่ ยยับ ถือเป็น “โมฆบุคคล!”
จริงๆ
ณ วันนี้ ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเท่านั้นที่
จะต่อสู้กับเหล่าทุรชนคนพวกนี้
สัตว์นรก ผีเปรต เดรัจฉานทีก่ ำ� ลังคืบคลาน
พร้อมท�ำลายทุกอย่าง
ท่านผู้น�ำเกรงใจไม่ได้อีกแล้วจริงๆ!

“คนจนนี่ประเสริฐ แต่ต้องเป็นคนจนอย่างขยัน
สร้างสรร เสียสละ ไม่ใช่จนอย่างขี้เกียจ งอมืองอเท้า
จนเป็นหมู่แล้วจะอยู่รอด” (สมณะโพธิรักษ์)
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• ต่อจากฉบับที่ ๓๒๗

ฉบับ ที่แล้ว ๓๒๗ เราได้พูดถึงความ
เป็น“อจินไตย”ซึ่งมี ๔ ประการไปแล้วบ้าง
โดยเฉพาะได้สาธยายถึงความเป็น“ฌานวิสยั
ของผู้ได้ฌานโลกุตระ” อันเป็นของพุทธ
ซึง่ ผูจ้ ะปฏิบตั “ิ ท�ำใจในใจ”(มนสิกโรติ)ของ
ตนจนบรรลุความเป็น“ฌาน”แบบพุทธอัน
เป็น“โลกุตระ”ได้จริงนัน้ ต้องได้ฟงั ค�ำอธิบาย
ของ“สัตบุรุษ”แท้จริงก่อน
ผู้ไม่ ใช่“สัตบุรุษ”จริง คือผู้ไม่มี“ฌาน
วิสยั ของผูไ้ ด้ฌานโลกุตระ” จะพูดจะอธิบาย
อย่างไร ก็เป็น“การเก็งหาความจริง”ทั้งสิ้น
ไม่ใช่การกล่าวจาก“ความเป็นฌานวิสัยของ
ผู้ได้ฌานโลกุตระ”จริงเลย
จึงเป็นแค่ “ตรรกะ”เท่านั้น
ผูท้ สี่ าธยายความเป็น“ฌานวิสยั ของผู้
ได้ฌานโลกุตระ”ถ้าไม่ ใช่“สัตบุรษุ ”คือยังไม่มี
ความเป็น“ฌานวิสัยของผู้ได้ฌานโลกุตระ”
จริง จึงเสีย่ งต่อ“บาป”มาก เพราะการพูดผิด
เพีย้ นไปจาก“ความเป็นฌานโลกุตระ”นัน้ มัน
“บาป” ท�ำให้“โลกุ ตรธรรม”ของพระสัมมา
สัมพุทธเจ้าผิดเพี้ยนไป มันก็เท่ากับท�ำลาย
จากสัจจะของพระพุทธเจ้า
ดังนั้น หากผู้ใดสาธยายธรรมแล้วอ้าง
ว่าทีต่ นพูดนีเ้ ป็นธรรมะของพระพุทธเจ้า แต่
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แท้จริงผิดเพี้ยนไปจากของพระพุทธเจ้า ผู้
นัน้ ก็ฉดุ ให้ศาสนาพุทธตกต�ำ่ ลงไปจากสัจจะ
ของพระพุทธเจ้า เพราะความถูกต้องถูก
ท�ำลายไปๆๆๆ เท่าที่ผู้นั้นพูดผิดเพี้ยนทุกครั้ง
ทุกครั้งที่ผู้นั้นประกาศค�ำพูดผิดเพี้ยน
นั้นออกไปสู่สาธารณชน ก็เป็นการท�ำลาย
ศาสนาพุทธแท้ๆ จึงเป็นบาปทุกครั้งไป
หากจะพูดต้องท่องจ�ำทุกค�ำความทีต่ รง
กับค�ำพูดอธิบายของพระพุทธเจ้าจริงๆ ก็
พอจะรอดตัวได้
เพราะฉะนัน้ ถ้าตนไม่ใช่สตั บุรษุ หรือผู้
ที่พูดสัจจะของพระพุทธเจ้าได้ถูกตรงจริง ก็
อย่าเสีย่ งเลย “กรรมเป็นอันท�ำ”นะ! ขอบอก
ท�ำผิดเพีย้ นแล้วจะบอกว่าไม่ ได้ทำ� นัน้
มันไม่พ้นบาปไปได้นะ!!!
ผู้เป็น“สัตบุรษุ ”คือผู้ม“ี สยัง อภิญญา”
คือผู้ม“ี ความรูย้ งิ่ ทีเ่ ป็นโลกุตรธรรม”นัน้ ๆจริง
นัน่ คือ เริม่ จากผูน้ นั้ สามารถมี“ ปัญญา
หรือญาณ” ญาณตัวแรกนี้กค็ อื “อัญญธาตุ”
หยั่งรู้ได้ถูกต้องแท้จริงว่า นี่คือ“สัจจะ”อัน
เป็น“โลกุตรธรรม”ของพระพุทธเจ้าแท้จริง
โดยมี“พลังงานจิตทีเ่ จริญเป็นอัญญธาตุ” ขึน้
ในจิตแน่แท้ มิ ใช่สุ่มเสี่ยงโมเมหรือคาดเดา
แต่เป็น สยังปส = จิตผู้นี้มีอัญญะเกิด
กว่าจะมีภูมิถึงขั้น“สยํ (สยัง)” มันต้อง
ผ่านภาวะนั้นๆ “อาสยั ง (อาศัย )”ภาวะนั้น
เป็นอยูป่ ระพฤติได้สะสมขึน้ จนเป็น“นิสสยัง

(นิสสฺ ย =ความประพฤติทนี่ อนเนือ่ งอยู่ในสันดาน)” แล้ว

จึงจะเพิม่ ภูมถิ งึ ขัน้ “วิสยั ” ต้องผ่าน“สยัง”ตาม
ทีย่ กมายืนยันคร่าวๆข้างบนนัน้ จริง สูงสุดก็
“สยัมภู” ซึ่งสูงที่สุดแห่งที่สุดขั้น“ผู้เป็นเอง,
เป็นเจ้าของเอง” ไม่มีใครเทียบได้ นั่นคือ
“พุทธวิสัย” ยกไว้สูงสุดเป็นที่สุด รู้ยิ่งเป็นยิ่ง
มียิ่งเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้น
ดังนั้น “ฌานวิสัย”จึงเป็น“ฌาน”ที่ผู้
นัน้ ต้อง“มีเองในตน-เป็นของตนแล้ว”เพราะ
สยังวร = เป็น ผู้เลือกเอง
สยังกร = ผู้ท�ำเอง
สยังชาต = เกิดจากตนเอง
สยังกต = ท�ำได้ด้วยตนเองแล้ว
สยังปภ = รุง่ เรืองจนเกิดรัศมี ในตนเอง
“ฌาน”จึงเป็น “วิสัย” ไม่ ใช่แค่ “นิสัย”
เท่านั้น ซึ่งหากเป็น“อนุสัย”ของผู้ “อวิชชา”
ก็คอื “ความไม่ร”ู้ ของผูน้ นั้ ก็นอนเนือ่ งฝังลึก
แน่นอยู่ก้นบึ้งของจิตตนเอง เป็น“สยัง”
เป็นแค่“ฌานโลกีย์”อยู่ตลอดไป
แต่ถ้าเป็นผู้มี “ วิชชา” ก็คือ “ความรู้”
ของผู้นั้นได้ท�ำให้ตนเอง“ตื่น” (ชาคร,โพธ)ขึ้น
จาก“ความหลับใหลอยู่ในโลกีย์,ความหลง
งมงายอยู่กับความเป็นโลก”ได้จริง แล้ว
เจริญขึ้นๆๆไปตามขั้น ตามล�ำดับ เป็นโสดา
บัน-สกิทาคามี-อนาคามี-อรหันต์ เป็นต้น
“ผู้มธี รรมเครือ่ งตืน่ (โพธ)”หรือผู้ม“ี ความ
ตืน่ (ชาครณ)” ก็คอื ผูท้ มี่ สี ติสมั ปชัญญะปัญญา

หรือผู้มี“อัญญา (ความรู้ที่เป็นโลกุตระ)” ตื่นจาก
ความเป็นคนผู้หลงงมงายอยู่กับ“โลกีย์”มา
ยาวนาน เพราะใน“สยหรือสยัง”ซึ่งหมาย
ถึ ง “อั น ใด (ย)ของตน (ส) ”ที่ เ ป็ น “ความหลง
งมงาย”อยู่กับ“โลกียธรรม”ทั้งหลาย ได้ถูก
“พลังงานอุณหธาตุ( ฌาน )”เผาท�ำลายลงแท้
จริง โดยอาศัย“ความรู้( วิ ช ชา)หรือปัญญา”
ของตนที่มีจริงนั้นๆ ที่เกิดจริงเป็นจริงแล้ว
จึงเป็น“ผู้ตื่นตัวรู้ทันความโง่งมมืดมัว
เมาของตน ที่หลงอยู่กับโลกียธรรม(ลาภยศ
สรรเสริญสุข )” แต่เพราะมี “อัญญาหรือปัญญา”
ฤทธิ์ของ“อัญญาหรือปัญญา”นี้มอี ำ� นาจเป็น
“ฌานโลกุตระ”คือ พลังงงานไฟวิเศษทีเ่ ป็นไฟ
กองใหญ่ เป็น“พลังงานอุณหธาตุ”ทีม่ ฤี ทธิม์ ี
ประสิทธิภาพสามารถปราบ“ไฟราคะ-ไฟ
โทสะ-ไฟโมหะ”ลงได้ สำ� เร็จเด็ดขาดแน่แท้
“ฌานโลกุตระ”จึงท�ำการ“เผา”ราคะโทสะ-โมหะ หรือ“ท�ำการสลาย”ให้กิเลสทั้ง
หลายนั้นจางคลาย พร่องไป หมดไป ดับสิ้น
ไปตามล�ำดับ ตาม“ปัญญา”ของแต่ละคนทีม่ ี
อ�ำนาจมีฤทธิแ์ รงของ“ความรูข้ นั้ ปัญญา”นัน้
จริงๆ ผู้มีจริงจึงท�ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อันประจักษ์ สิทธิ์ เป็นการท�ำให้ก้อนกิเลส
สลายตัว ตัวตนของกิเลสละลายไป กระทัง่
หมดสิ้นเกลี้ยงกองกิเลส-ก้อนกิเลสนั้นๆไป
ซึ่งไม่ ใช่“การกด-การข่ม-การอัดแน่น
เข้าไปๆ-การเพ่งนิง่ ให้หยุดแช่แข็ง” ให้มันยิ่ง
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เป็น“ก้อนแข็ง” ถ้าอย่างนัน้ มันยิง่ ท�ำให้กเิ ลส
แนบแน่น เนียนนิ่ง ผนึกกันเข้าไปต่างหาก
กิเลสมันจะถูกขัดเกลา ถูกเผาผลาญ
ถูกสลายตัวไป กันตรงไหน? อย่างไร?
ในเมื่อ“ฌานโลกีย์”นั้นมันไม่เป็น“ไฟ
กองใหญ่ที่มฤี ทธิ”์ สลายอะไรลงไปได้เลย มัน
มีแต่นิ่งเย็น แน่นแข็งตัว หยุดท�ำงาน
แต่“ฌานโลกุตระ”นัน้ มันยิง่ ท�ำให้“ก้อน
กิเลสหรือกองกิเลส”ถูกละลายตัว แตกตัว
สลายออกทีละส่วน ทีละชิ้น ซึ่งมันลดละ
จางคลาย จนหายไป จนกระทั่ ง หมดสิ้ น
เกลี้ยง“ตัวตนของกิเลส”ไปบริบูรณ์สนิท
มันคนละอย่าง คนละวิธที ำ� คนละเหตุ
คนละผล กันเลย ทัง้ เหตุ ทัง้ ผล จึงต่างกันแท้
เช่น ตัวอย่างจาก น.ส.พ.ไทยโพสต์
แทบลอยด์ ฉบับ วันที่ 17-23 ก.ย.2560 ข้อ
เขียนของ อ.บูรพา ผดุงไทย หน้า 8 คอลัมน์
“สมาธิชาวบ้าน” เรื่อง“จิตที่เป็นสมาธิ” มีว่า
“จิตทีเ่ ป็นสมาธินนั้ เราจะทราบได้อย่าง
ไร ก็ให้ ลองสังเกตดู ถ้าเราปฏิบัติสมาธิ แล้ว
[สมาธิ ของ อ.บูรพานี้ หลับตาท�ำนะ : โพธิรักษ์ ] ท�ำมัน
ไปนานๆให้จิตอยู่กับเครื่องรู้ เช่น อยู่กับลม
หายใจ ถ้าเราอยู่กับลมหายใจจนจิตกับลม
หายใจไม่พรากจากกัน และเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน จิตเป็นลม ลมเป็นจิต เหมือนคน
เพ่งไฟก็เพ่งไป จนจิตเป็นไฟ ไฟเป็นจิต เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน รวมกันเป็นหนึ่งเสร็จได้
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ช่ ว งขณะนั้ น ความคิ ด มั น จะน้ อ ยลง
จนจิตแยกเป็นอิสระจากความคิด ภาพนิมิต
กสิณก็บางลง ใส บางลง เบาลง ส�ำหรับ
คนที่ดูลมหายใจ ลมหายใจก็เบาลง จาง
ลง จนกระทั่งลมหายใจๆ ภาพนิมิตกสิณก็
เช่นเดียวกันมันชัดแล้วก็เบาลงๆ จนนิมิต
กสิณมันหายไป ร่างกายตัวตนก็เบาหายไป
ความคิดก็หายไป ตรงนีเ้ ป็นลักษณะของการ
ภาวนา แล้วไปพบจิตเดิมแท้ จงึ มีอาการแบบ
นี้ กายกับจิตมันเป็นอิสระต่อกัน
ในช่วงแรกก่อนจะถึงจุดนี้ ไม่ว่าเป็น
กรรมฐานหรือกสิณ การปฏิบัติเบื้องต้นสิ่ง
ที่เราใช้เป็นอุบายมันจะชัดขึ้น ภาพกสิณก็
ชัดขึ้น ลมหายใจก็ชัดขึ้นก่อน แต่หลังที่มัน
ชัดทีส่ ดุ แล้วกรรมฐานมันจะเริม่ เปลีย่ นแปลง
เช่น นิมติ กสิณเนีย่ ตอนแรกมันจะชัดขึน้ ชัด
ยิ่งกว่าลืมตาเห็นเสียอีก สามารถจะเรียก
นิมิตให้เข้ามาใกล้ ให้ถอยหลัง หรือขยายให้
ใหญ่ หรือย่อส่วนก็ได้ จะให้หมุนซ้ายหมุน
ขวาได้ ตอนนี้นิมิตภาพจะคมชัดมาก ชัด
กว่าตาเห็น [โพธิรักษ์ขออธิบายแทรกตรงนี้นิด : นี่ คือ
มายากลของ“มโนมยอัตตา” ทีผ่ ไู้ ม่มภี มู ริ คู้ วามเป็นอัตตา
ก็จะงมงายอยู่กับ“มายากล”แปลกพิลึกนี้ อยู่เช่นนี้เอง]
[อ่านต่อของ อ.บูรพา...] พอจากนัน
้ แล้ว พอ

มันได้ที่ของมันแล้วก็จะเริ่มบางลงๆ แล้ว
ภาพนิมิตนั้นมันก็จะหายไป ลมหายใจมันก็
บางลงๆ จนมันหายไปในที่ สุ ด

นี่เป็นลักษณะของการได้สมาธิจิต ...”
“ฌานโลกีย์” ก็หลง“มโนมยอัตตา”กัน
อยู่แบบนี้แล “มายากล”แบบนี้ อาตมาก็เล่น
มาแล้วทั้งนั้น ก็อย่างนี้แหละ ผู้ยังอวิชชาก็
หลงอยู่ เพราะอาจารย์ทางโลกีย์ทั้งหลาย
เขาก็จะเล่าต่อๆกันมาอย่างนี้ทั้งนั้นแหละ
“โลกียฌาน หรือโลกียสมาธิที่หลับตา
ปฏิบัติกันก็เป็นเช่นนี้กันทั้งนั้น เล่นกับ“มโน
มยอัตตา (ความปรากฏให้เห็นที่ส�ำเร็จด้วยจิต ตนเอง
นิมติ ขึน้ มาหลงว่ามีจริงเป็นของจริงเอง)” เห็นเป็นจริง
เป็นจัง งมจมอยู่กับภาวะพวกนี้แหละ
สมัยที่อาตมาเล่นไสยศาสตร์อยู่ คือ
ตอนที่ยังหลงงมอยู่ กับเดรัจฉานวิชา ตอน
เป็นฆราวาสที่เล่นมัวเมาอยู่ ๘ ปี ก็รู้ ก็เห็น
ก็เป็นเช่นนี้ ไม่เห็นจะแปลกอะไร เพราะมัน
เป็นเรือ่ งของสามัญโลกียธรรม มันก็ได้อย่าง
นี้ จะประหลาดอะไรกัน คนที่ ฝึกเอาอย่างนี้
จนสามารถ ก็ทำ� ได้ คนท�ำได้กเ็ ก่ง ก็เป็นเรือ่ ง
สามัญที่ใครก็รู้ก็เห็น ก็เป็นอย่างที่ อ.บูรพา
เขียนเล่ากันนี้แหละ อาตมาในช่วงที่ เ ล่ น
แบบนี้อยู่ก็เห็น ก็รู้กันอย่างนี้ มันก็โลกีย
สามัญ รู้ๆกันเกลื่อนดาษดื่น ที่ท�ำกันได้
แปลกอะไร ถ้ า ใครพากเพี ย รปฏิ บั ติ ก็ จ ะ
เกิด“แบบนี้”ได้ทั้งนั้น อาตมาขอรับรองว่า
เป็นได้จริง เพราะอาตมาก็ท�ำมากับตนเอง
มาแล้ว ท�ำได้อย่างที่ อ.บูรพาว่านี้ มาจริงๆ
แต่มันไม่ ใช่การเรียนรู้กิเลส จาก“กาย

ในกาย”หรือจาก“จิตในจิต” หรือจาก“เวทนา
ในเวทนา” ซึ่งเป็น“ธรรมในธรรม”ตามค�ำ
ตรัสสอนของพระพุทธเจ้า มันไปเล่นอยู่
กับ“ความเก่ง”พิลึกๆที่คนธรรมดาเขาไม่รู้
ไม่เห็นตามด้วย คนส่วนใหญ่เขาท�ำกันไม่
ได้ ก็เท่านั้นเอง อย่างอาตมาท�ำได้ ก็รู้ดีว่า
อะไรคืออะไร ชัดเจน แต่ อ.บูรพา ยังติดยัง
ยึดอย่างนั้นอยู่ ก็จมอยู่กับอย่างนั้นไม่เลิก
“ฌาน”ของ อ.บูรพา มันไม่ได้ไปท�ำงาน
หรือท�ำหน้าที“่ เผา”กิเลสกันเลย เพราะฌาน
ไม่ ได้เป็น“อุณหธาตุ”ที่มีธรรมฤทธิ์สามารถ
ก�ำจัดกิเลส แต่มันยังเป็นแค่“นักมายากล”ที่
ตนเล่นเองหลงว่าตนเก่งเอง สนุกเอง หลอก
ผู้อื่นที่อวิชชาให้หลงตามอยู่ จึงเรียกความ
สามารถชนิดนี้ว่า “มายากล”
เพราะมันยังเป็นแค่“มโนมยอัตตา”อยู่
ยังไม่“พ้นไปจากความเป็นอัตตา”ทีเ่ ป็น“มโน
มยอัตตา”ตามที่ อ.บูรพาติดยึดเห็นเป็นจริง
เป็นจัง ก็คือ ยังไม่ยอมปล่อยวาง“มโนมย
อัตตา”ชนิดที่ อ.บูรพา ยังเป็นยังมีอยู่นี่ ไง!
ถ้าแม้นอ.บูรพาหมดความยึดมโนมย
อัตตาดังว่านี้แล้ว อ.บูรพาก็เข้าใจตรงกัน
กับอาตมา ก็จะอธิบายอย่างเดียวกันกับ
อาตมา ซึง่ จะอธิบายได้ตรงกันตามทีอ่ าตมา
อธิบายนี้ เพราะอย่างอ.บูรพา ความเป็น
ฌาน-เป็นสมาธิแบบที่ อ.บูรพาอธิบายนั้น
อาตมาก็อธิบายได้ มโนมยอัตตาอย่างที่
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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อ.บูรพาน�ำมาเล่านัน้ อาตมาก็อธิบายได้ เล่า
ได้ ดังที่เคยอธิบายผ่านมาแล้วไม่รู้กี่ครั้ง
กี่คราแล้ว
“ฌาน”แบบนั้น-มโนมยอัตตาแบบนั้ น
มันไม่ ใช่“ไฟวิเศษ”ทีท่ ำ� หน้าทีก่ ำ� จัดไฟราคะไฟโทสะ-ไฟโมหะแต่อย่างใดเลย มันยังห่าง
ไกล“ฌานโลกุตระ”มาก และยังงมอยูก่ บั “มโน
มยอัตตา” ก็เห็นๆ ตามที่ อ.บูรพาเป็นและ
เห็นอยู่ ยังไม่ได้ปล่อยวางเลย ตามที่ อ.บูรพา
เป็นอยู่ และเห็นๆกันอยู่นี้แล
มันเป็นแค่“ฌาน” แค่ “มโนมยอัตตา”
แบบโลกีย์สามัญที่คนทั้งหลายดื่นดาษต่าง
ก็สามารถฝึกเอาท�ำเอาได้ แม้ไม่สัมมาทิฏฐิ
ก็ปฏิบัติ“หลับตา”ท�ำฌาน ท�ำมโนมยอัตตา
อย่างอ.บูรพาท�ำนี้ได้ เกิดได้เป็นได้จริงๆ
ซึ่งก็มีอย่างอ.บูรพาอยู่ดาษดื่นทั่วไป นั่นไง!
“ฌาน”ทีพ่ ากัน“หลับตา” แล้วเพ่งอะไร
อย่างใดอย่างหนึง่ เข้าไปๆๆๆ นัน่ มันเท่ากับ
ไม่มีวันเรียนรู้“ตัวตน”ของกิเลส แล้วสร้าง
“พลังงาน”ที่เรียกว่า “ฌาน”ตามแบบพุทธ
คือ“อุณหธาตุ”หรือ“ธาตุไฟ”ขึ้นมา แล้วใช้
“เผา”(ฌายติ )กิเลส ผู้ท�ำ“ฌาน”คือ ผู้สร้างไฟ
วิเศษ (ฌายก)ขึ้น มาเผากิเลส มิใช่ ผ้นู งิ่ หยุดเฉย
แต่เป็นผูท้ “ี่ สร้างไฟให้มฤี ทธิท์ สี่ ามารถ
ก�ำจัดสามารถท�ำลายไฟราคะ-ไฟโทสะ-ไฟ
โมหะ”ได้อย่างแท้จริงต่างหาก
“ฌาน”ของพุทธจริงๆนั้นมันหมายถึง
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“พลังงานอุณหธาตุ”เป็น“ไฟกองใหญ่”มีฤทธิ์
เหนือกว่าพลังงาน“ธาตุสสาร”และ“นามธาตุ
โลกีย”์ เพราะวิเศษ(อุตตริมนุสสธรรม)เกินโลกียม์ ี
ซึง่ เป็น“พลังงาน”ทีม่ ที งั้ ความเร็วในการ
หมุนตัวรอบสูง และมีทั้งความแรงที่มีฤทธิ์
สลายธาตุอนื่ ได้เยี่ยมยอด จึงสามารถ“เผา”
หรือ“ก�ำจัดไฟธาตุ”อืน่ ที่เป็น“จิตนิยาม”คือ
“ไฟราคะ-ไฟโทสะ-ไฟโมหะ” ให้ ละลาย
หายสูญไปอย่างสิน้ ซากเกลีย้ งสนิทเด็ดขาด
ถาวรยั่งยื นตลอดกาลนิรันดรได้ จ ริงๆ
แต่ผู้มจี ริตสายสมถะ ก็เอาภาษาค�ำว่า
“ฌาน”ไปใช้ ในเชิง“การเพ่ง-การกดข่ม”เท่านั้น
ในวิธีหลับตาเพ่งข่ม(meditation ซึ่ง มิ ใช่ supraconcentration)ด้วยพลังงาน“ข่มจิตสะกดจิต”
ให้ ยิ่งๆ กระทั่งแน่นแข็งนิ่งสนิท ไม่เคลื่อน
ไม่ ไหวติง ส�ำเร็จ ตนไม่รู้ตัวนานสุดแสนนาน
ถึงขัน้ ตน“จ�ำกาละ”ไม่ได้ จึงท�ำให้ไม่ร“ู้ ความเป็น
กาละ” หลงว่า นี่คอื “นิรนั ดร” เพราะมันนาน
เกินกว่าทีต่ นจะระลึกนึกถึง หรือระลึกนึกค้น
ขึ้นมาได้ จึงเป็นผู้ “ ท�ำกาละอยู่ตามกาละ
(กาลกิรยิ า)”ไม่เป็น และจะ“ท�ำกาละถึงขัน
้ ตาย
แล้วตายเลย(กาลกต)ไม่เป็นเด็ดขาด
ท�ำความเข้าใจให้ชดั เจนนะว่า ค�ำ ๒ ค�ำ
นีค้ อื “กาลกิรยิ า”อันหมายถึง การจัดการท�ำ
กรรมทุกอย่างให้มีกิริยาตามความเหมาะ
สมอันควรแก่กาละนัน้ ๆอย่างพอเหมาะพอ
ดี มันเป็นแค่กิริยาของกรรมที่ท�ำจบลงไป

แต่ละครั้งแต่ละคราวแค่นั้น ยังมีความต่าง
กันของการท�ำ“กิจ”อันเป็น“กรรมตามกาละ”
นัน้ ๆ ให้ “จบกิจ”ให้ครบหน่วยกิจแต่ละ“กิจ”
กับการท�ำกาละส�ำหรับ“ความตาย”ชนิด“ดับ
ไม่เกิดอีกแล้ว” เพราะ“กิจจบแล้ว”ไม่ต้องท�ำ
อีก หรือเพราะ“จบเป็นปรินิพพานเป็นขั้น
สุดท้าย”จริงๆ อันเป็นท้ายทีส่ ดุ แห่งทีส่ ดุ แท้
ซึง่ ความแตกต่างระหว่างค�ำว่า“กาลกิรยิ า”กับ
“กาลกต”อันหมายถึง การกระท� ำการตาย
อันควรตายลงไปให้แก่ตนแล้ว นี้ มันมีความ
หมายต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ อยู่นะ
ซึ่งจะต้องมี“สัจจญาณ-กิจจญาณ-กต
ญาณ” ท�ำความส�ำคัญมัน่ หมายให้ ดๆี เถิด
แตกต่างอย่างไร? ก็พินิจพิจารณาให้
ชัดเจนตาม“ภูมิ”ของแต่ละคนกันเทอญ
ซึ่งสัจจะของ“อัตตา (ตัวตน)”แท้ ๆนั้น ผู้
มั่นใจว่ามี“อัตตา”นิรันดรเป็นที่สุด ก็คือ ผู้
ยั ง ไม่มี “ปัญญา”แบบพุทธสัมมาทิฏฐิ ตามที่
สาธยายมา เป็น ผู้ ไม่พ้น“อวิชชาสวะ”หรือที่
สุดจริงๆคือ ไม่ พ้น“อวิชชานุสัย”สัมบูรณ์แท้
จึง “จ�ำนน”ต่อ“ภาวะทีม่ อี ตั ตานิรนั ดร”
อยู่นั่นเอง ตนจึงต้อง“มีพระเจ้า (God)”
เพราะเขาไม่มี“ทฤษฎีวิเศษ”(สัมมาทิฏฐิ)
ทีส่ ามารถก�ำจัด“อัตตา ๓”แท้ จนเกลี้ยงได้จริง
ชนิดทีเ่ ป็น ล�ำดับละเอียดลออกระทั่ง“อนั ตตา
(ไม่ มี ตัวตน)”เป็นที่สด
ุ แห่ งที่สดุ ได้ เป็นผลส�ำเร็จ
แท้ จึงจ�ำนนเป็น“เทวนิยม”ผู้มี“พระเจ้า”คือ

“บรมอัตตา (ปรมาตมัน )”อย่างทีม่ กี นั นัน้ แหละ
“เทวนิยม”ไม่รู้จกั อนัตตา ไม่มภี าวะที่
เป็น“อนัตตา”จึงจ�ำนนต่อ“อัตตา” ยังคงเป็น
ผู้มี “พระเจ้า(God)”คือ “บรมอัตตา (ปรมาตมัน )”
เพราะ“ยังไม่รู้ในความเป็นอัตตา”นั่นเอง
ความจ�ำนนเป็น ผู้“มีอตั ตานิ รนั ดร”อยู่
มี“พระเจ้า”กัน จึงด�ำรงอยูด่ ว้ ยเหตุเช่นนีเ้ อง
ก็ตามความเป็น จริงสภาวะ“อัตตา”
นั้นๆยังไม่ ได้ถูกก�ำจัดท�ำลาย ยังไม่“สลาย
สูญไป” หรือหายไปจากความเป็น“ตัวตน”
เด็ดขาด ตามค�ำสอนของ“พระศาสดา”
“พระศาสดา”ของพุทธ กับของศาสนา
“เทวนิยม” จึงแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
“พระศาสดา”คือ มนุษย์นี่แหละ
มนุษย์ที่ มีตัวตนจริงอยู่ ในโลกมนุษย์
ด้วยกันนี้ ซึ่ง“มนุษย์”ที่เป็น“พระบุตร”ก็คือ
มนุษย์ในโลก”(มนุษย์ทพี่ ระเจ้าเท่านัน้ จะเป็นผูท้ รงส่ง
ลงมาในโลกมนุษย์ คนธรรมดาสามัญเป็นพระบุตรไม่ได้
ไม่ มี สิ ท ธิ์ ) ”

กับ“มนุษย์”ที่ ไม่ ใช่“พระบุตร”แต่
เป็นคนธรรมดาสามัญทุกคนที่ต่างมีสิทธิ์
จะเป็น“พระศาสดา”ได้ ตามนัยส�ำคัญของ
ศาสนาพุทธ ก็แตกต่างกันส�ำคัญมากอยู่ตรงนี้
เพราะความเป็น“พระศาสดา”ก็คอื พระ
ผูท้ รงประกาศค�ำสอนของศาสนานัน้ ๆ ทุกองค์
ดังนัน้ “พระศาสดา”ทีเ่ ป็นพระผูป้ ระกาศ
ค�ำสอนแก่มวลมนุษยโลกของแต่ละศาสนา
“พระศาสดา”องค์ใดทรงสอนให้“รู้”ได้เท่าใด
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ผู้ได้รับค�ำสอนจะปฏิบัติบรรลุผลได้สูงสุดก็
เท่าที่พระศาสดานั้น ทรงสอนให้เท่านั้น
“พระศาสดา”ของเทวนิยม ก็ทรงสอน
เท่าที“่ พระศาสดา”รับค�ำสอนมาจากพระเจ้า
ซึ่งไม่ ใช่คำ� สอนแท้ๆของ“พระบุตร”เอง
แต่“พระศาสดา”ของพุทธคือพระสัมมา
สัมพุทธเจ้านัน้ ก็เป็นมนุษย์ผหู้ นึง่ ในโลกมนุษย์
นี้แท้ๆ เช่นเดียวกับ“พระบุตร”ก็คือมนุษย์ผู้
หนึง่ ในโลกนีแ้ ท้ๆ ทีท่ รงประกาศ“ค�ำสอนวิเศษ”
ของพระองค์แก่มนุษยโลก ให้มนุษย์ในโลก
ปฏิบตั บิ รรลุตามได้ ซึง่ ความเป็น“พระศาสดา”
นี้ แบบพุทธนัน้ มนุษย์ทกุ คนมีสิทธิ์สามารถ
พากเพียรสัง่ สมบารมีกระทัง่ บรรลุสงู สุดเป็น
“พระศาสดา” ขั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์
ใดองค์หนึง่ บ้างได้ อันนีแ้ หละทีต่ า่ งกันมาก
ของพุทธนัน้ มนุษย์ทั้งหลายล้วนมีสทิ ธิ
เสรีภาพจะบ�ำเพ็ญสัง่ สมบารมี ให้ถงึ ขัน้ บรรลุ
เป็น“พระศาสดา”องค์ใดองค์หนึง่ บ้าง ย่อมได้
ส�ำหรับผู้ที่สามารถจริง
มนุษย์ทกุ คนในโลกจึงมีสทิ ธิเ์ ท่าเทียม
กั น ที่ จะพากเพียรพยายามบ�ำเพ็ญบารมี ให้
บรรลุความเป็น“พระศาสดา”ของพุทธได้ จน
เป็น“พระพุทธเจ้า”องค์ใดองค์หนึ่งในโลก
ไม่มี “พระเจ้า”สงวนสิทธิ์ ทุกคนมีอสิ ระ
เสรีภาพที่จะบรรลุเป็น“พระศาสดา”ได้ ถ้า
หากมนุษย์ ผู้นั้นสามารถพากเพียรบ�ำ เพ็ญ
ตน สัง่ สมบารมี จนกระทั่งครบถ้วนถึงบรรลุ
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“อนุตตรสัพพัญญุตญาณสัมมาสัมพุทธเจ้า”
สัมบูรณ์ ได้จริง กระทัง่ ถ้วนรอบตาม“ทฤษฎี
อันวิเศษ”(สัมมาทิ ฏฐิ ที่ มี คุ ณ วิ เ ศษขั้ น อุ ต ตริ ม นุ ส ส
ธรรม) ของศาสนาพุทธ เป็น“สยัมภู”
“สยัมภู..ผูเ้ ป็นเอง”ไม่ตอ้ งมี ใครให้เป็น
ศาสนาใดไม่ม“ี ทฤษฎีวเิ ศษ”นี้ คือ“สัมมา
ทิฏฐิ”ทั้งหมดของพระพุทธเจ้า จะไม่สามารถ
ปฏิ บั ติ บ รรลุ เ ป็ น “พระศาสดา”ของศาสนา
พุทธได้ เด็ดขาด
ทฤษฎีของพุทธจึงเป็นสาธารณะ ไม่มี
ใครบังอาจสงวนลิขสิทธิ์เป็นอันขาด
ทุกคนมีสิทธิ์ปฏิบัติตามทฤษฎีวิเศษนี้
ส�ำคัญอยู่ท“ี่ ทฤษฎีวเิ ศษ”นีต้ อ้ ง“สัมมา
ทิฏฐิ” ไม่วา่ จะมีความรู้“อาริยสัจ ๔” มี“สัมมา
อาริยมรรค อันมีองค์ ๘” มี“โพชฌงค์ ๗” หรือ
มี“โพธิปักขิยธรรม ๓๗” มี“จรณะ ๑๕ วิชชา ๘”
มี“ ไตรสิกขา” ฯลฯ แม้แต่ละเอียดลึกซึ้งไป
ถึงความเป็น“รูป”กับ“นาม” ความเป็น“กาย”
กับ“ใจ” หรือ“สมมุติสัจจะ”กับ“ปรมัตถสัจจะ”
ก็ต้อง“สัมมาทิฏฐิ” ทัง้ นัน้
จึงจะสามารถมี “ ความรู้ ”และบรรลุถึง
“ความจริง” ได้ กระทัง่ “ธรรมนิยาม ๕”อันเป็น
ทุกสรรพสิง่ ในโลก และพ้น“อจินไตย ๔”อัน
เป็นทุกความลึกล�ำ้ ลึกลับสูงสุดในโลกได้แท้ๆ
ส่วน“พุทธวิสัยของพระพุทธเจ้า”นั้น
เป็น“อจินไตย”ทีย่ กไว้ ซึง่ เกินกว่าคนชัน้ ใดๆ
จะรูจ้ กั รูแ้ จ้งรูจ้ ริงได้บริบรู ณ์สัมบูรณ์ นอกจาก

ผู้ทสี่ ามารถบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เองได้เท่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เท่านัน้ จึง
จะรูจ้ กั รูแ้ จ้งรูจ้ ริง“พ้นอจินไตย”ขัน้ “พุทธวิสยั ”
สูงสุด สุดๆกว่าความสูงใดๆอีกแล้วนี้
และอย่ า ลื ม ว่ า ใครๆทุ ก คนมี สิ ท ธิ์ ที่
จะบ�ำเพ็ญบารมีเพื่อบรรลุสูงสุดเป็น“พระ
ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า”ได้ทั้งนั้นถ้าสามารถ
“พุทธวิสัย”นั้นแม้ แต่“โพธิสัตว์”ระดับ
สูง ขั้น ๙ ผู้มี“ญาณ ๖๗”อันเป็น“ญาณพระ
สาวก”ได้แล้ว แต่ยังไม่มี“อนุตตริยะ ๖” ครบ
ถ้วนบริบูรณ์“ญาณ ๗๓”ที่พระพุทธเจ้าทุก
พระองค์ทรงมีสัมบูรณ์ กัน พระโพธิสัตว์ก็
สามารถบ�ำเพ็ญเพื่อบรรลุ“อนุตตริยะ ๖”นี้
ได้ จึงจะมีภูมิสูงสุดเป็น“พระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า”องค์ใดองค์หนึ่งบ้าง
“อนุตตริยะ ๖”นั้น ได้แก่
๑.อินทริยปโรปริยัติญาณ(ความรู้ที่หยั่งรู้
ความยิง่ และหย่อนของสัตว์ทงั้ หลาย) ๒.อาสยานุสย
ญาณ (ความรู ้ ที่สามารถสร้างโลกุตรธรรมให้ ตกผลึก
แทนกิเลสอันนอนเนื่องของสัตว์ทั้งหลาย) ๓.ยมก
ปาฏิหริ ญาณ (ความรูท้ แี่ สดงปาฏิหาริย์ เช่นทีเ่ ขาแสดง
ได้ไม่ด้อยกว่าใคร) ๔.มหากรุณาสมาปัตติญาณ
(ความรู้ที่ทรงเข้าถึงความเป็นพระมหากรุณาอันหาที่สุด
มิได้ ) ๕.สัพพัญญุตญาณ (ความรูบ้ รรลุสงู สุดทีส่ ดุ ใน
ความเป็นพระพุทธเจ้า ) ๖.อนาวรณญาณ (ความรูท้ ี่

หยั่งรู้ไม่มีที่สุด อันไม่มอี ะไรสามารถมากัน้ บังไม่ ให้ รไู้ ด้ )

ก็เ ป็น “อจินไตย”ส�ำหรับพระโพธิสัตว์

นัน้ ๆอยู่ ซึ่งท่านก็จะต้องบ�ำเพ็ญบารมี ให้
ครบ“พุทธวิสัย ๖ ของพระพุทธเจ้า”นี้ เป็น
ทีส่ ุดต่อไป จนกระทั่งบริบูรณ์ด้วย“พุทธวิสยั
ในความเป็นพระพุทธเจ้า”สัมบูรณ์
นั่น คือ “อจินไตย”ขั้น“พุทธวิสัยของ
พระพุทธเจ้า”ทีเ่ ป็นทีส่ ุดแห่งสุดแล้ว ในพุทธ
ศาสนา เป็นสุด“วิสัย”เฉพาะ“พระสัมมาสัม
พุทธเจ้าเท่านั้นที่จะมี ได้ ผู้อื่นไม่มีสิทธิ์ จึง
ต้องยกไว้เป็นพิเศษ ตามสัจจะที่สุดเอื้อม
แท้จริงของ“พุทธวิสัย” ซึ่งสูงสุดแห่งที่สุด
แต่ก็ไม่สงวนสิทธิ์ เป็นสวากขาตธรรม
ที่“โอปนยิโก”จริงๆ คือ สูงสุดๆจริง แต่ทุก
คนมีสิทธิ์เอื้อม มาให้แก่ตนได้ หากบ�ำเพ็ญ
ด้วย“กรรม”ของตนจนบรรลุได้จริง ถึงจริง
“อจินไตย”ข้อที่ ๑ พุทธวิสยั ก็ตอ้ งเป็น
“ภูมิ”เฉพาะพระพุทธเจ้า ก็ขอพูดแค่นี้ก่อน
ทีนี้ “อจินไตย ๔”ทีเ่ หลือ อีก ๓ อย่าง
ตัง้ แต่ “อจินไตย”ขัน้ ที่ ๓ คือ “ฌานวิสัยของ
ผู้ได้ฌานโลกุตระ”ซึ่งเป็นแบบพุทธ จึงเป็น
ของพระพุทธสาวก ทีศ่ กึ ษาอย่างสัมมาทิฏฐิ
ก็สามารถอบรมตนปฏิบัติบรรลุได้
“ฌานวิสยั ของผูไ้ ด้ฌานโลกุตระ”แบบ
พุทธนี้แม้ผู้เป็นชาวพุทธแท้ๆ ที่เรียนรู้และ
ปฏิบตั กิ นั ก็ยัง “พ้นอจินไตย”นี้ ได้ ไม่งา่ ยเลย
เพราะ“ฌาน”ของพุทธนี้มีความเป็น
พิเศษยิ่งกว่าฌานสามัญ“โลกียฌาน”ทั่วไป
คือต้องปฏิบัติตาม“กระบวนการ” ๔ ประการ
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๑. “ฌาน”ของพุทธจะเกิดจะมี ได้ตอ้ ง
ปฏิบัติด้วย“โพธิปักขิยธรรม ๓๗”อันสัมมา
ทิฏฐิ ซึ่งไม่ ใช่ฌานที่“หลับตา”ข่มจิต สะกด
จิตเข้าไปอยู่ ในภวังค์ เหมือน“ฌานโลกียะ”
สามัญทัว่ ไปทีร่ กู้ นั ทีป่ ฏิบตั กิ นั เป็นสาธารณะ
ดาษดื่นอยู่เต็มโลก
๒. “ฌาน”ของพุทธเป็น“โลกุตรธรรม”
เป็น“อาริยธรรม”ที่ผ้มู “ี สัมมาทิฏฐิ”แล้ว ก�ำลัง
ปฏิบัติ ให้ จิต ตนออกจากความเป็น“ตัวตน”
ออกจากความเห็ น แก่ ตั ว -ออกจากกามออกจากโลก ที่เป็นโลกียภูมิ” (เนกขัมมะ) จน
กระทั่ ง จิ ต ของตนเกิด“สัมมาสมาธิ” บรรลุ
“วิมตุ ”ิ ทีเ่ ป็น“ความหลุดพ้น”ออกจาก“โลกีย
ภูม”ิ เข้าไปสู“่ โลกุตรภูม”ิ ได้สำ� เร็จเต็มบริบรู ณ์
สัมบูรณ์ ไม่หลงเหลือความเป็น“โลกียธรรม”
อยู่ ในจิตใจของตนอีก ส�ำเร็จเป็นอรหันต์
ผู“้ เข้าฌาน”หรือ“เข้า(อุปวสติ ) สูค่ วามเป็น
ฌาน”ของพุทธ จึงเป็น ผู้ “ ออกจาก(เนกขัมมะ)
กาม-ออกจากความเห็นแก่ตวั -ออกจากความ
เป็นตัวตน-ออกจากโลกที่เป็นโลกียภูมิ” ซึ่ง
เป็น“เนกขัมมะ”ที่มีสภาวะกันจริงๆได้แท้
นี่คือ “การเข้าฌานของพุทธ”คือเข้า
ถึง“สุญญธาตุ” ซึง่ เป็น“การออก”จากอกุศล
ธาตุ(ความมีสภาวะ) แล้ว“เข้าถึง โลกุตรธรรม”
และ“โลกุตรธรรม”สูงสุดนี้คือ“สูญ(ความไม่ทรง
สภาวะนั้น )” ซึ่งเป็น“คุณวิเศษทางธรรม”ชัดๆ
“ฌาน”ของพุทธ ผู้“เข้าฌาน”ได้ส�ำเร็จ
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จริงแล้ว จึงไม่มี“ออกจากฌาน” จะเป็นผู้
มีความเป็น“ฌาน”อันได้แก่ “จิตที่ออกจาก
กาม-ออกจากความเห็นแก่ตวั -ออกจากความ
เป็นตัวตน-ออกจากโลกที่ เ ป็ น โลกี ย ภู มิ ”
(เนกขัมมะ)ได้ส�ำเร็จอย่างเที่ยงแท้(นิจจัง)ยั่งยืน
(ธุวัง)ตลอดกาล(สัสสตัง) ไม่เปลี่ยนเป็นอื่น(อวิ
ี ะไรมาหักล้างได้(อสังหิรงั ) ไม่
ปริณามธัมมัง) ไม่มอ
กลับก�ำเริบ(อสังกุปปัง ) นั่นต่างหาก
ซึง่ ไม่ ใช่“เข้าไปอยู่ ในภพ”หรือเข้าไปใน
“องค์ของภพ (ภวังค์)”แล้วก็ตอ้ ง“ออกจากภพ”
เข้าภวังค์-ออกภวังค์ เข้าๆ-ออกๆอยู่ไม่จบ
“ฌาน”ของพุทธจะไม่ ใช่การปฏิบัติให้
จิตของตน“เข้าไปอยู่ ในภพ” หรือ“ยิ่งท�ำจิต
ตนยัดเยียดเข้าไปในองค์ของภพ (ภวังค์ )”ให้
หนักเข้า แน่นเข้า จมดิ่งเข้าไปงมงายอยู่
ใน“รูปภพ-อรูปภพ”ยิ่งขึ้นๆๆๆๆ
ซึ่งชาวพุทธทุกวันนี้ยิ่งพากันหลงผิด
หนักจัด คือหันกลับ“เข้าไปข่มจิตให้แน่นหนึบ”
อยู ่ ใน“รูปภพ” และใน“อรูปภพ”ยิ่งๆขึ้น
แถมซ�ำ้ มิหน�ำพากัน“หลับตา”ไม่ออกมา
จากภพ มามี“สติสมั ปชัญญะ”สัมผัสเรียนรู้
“กามภพ”หรือ“กามาวจร”กันแล้ว“ท�ำฌาน”
ให้ถ่องแท้ถี่ถ้วน คือ ปฏิบัติจิตตน“ออกจาก
กาม”ให้“หลุดพ้น”จาก“กิเลสกามคุณ ๕”อัน
เป็นเบื้องต้น ก่อน ก็ไม่ท�ำกันเสียอีก
มันน่าเวทนา น่าสงสาร ยิ่งๆจริงๆ
การท�ำ“ฌาน”ไม่ ใช่หมายถึง การ“หลับ

ตา”หลบหนี “กาม”หรือ“หลับตา”ไปจากภพ
ภายนอกคือ“กามภพ” แต่“ลืมตา”อยู่ตลอด
การปฏิบตั ธิ รรมของพุทธจึงเห็น“ภพ”ทุกภพ
แม้ถึงขั้น“ก�ำจัดกิเลสกามภพ”ได้แล้ว
จะปฏิบตั “ิ ก�ำจัดกิเลสรูปภพและอรูปภพ”ต่อ
ไปอีก ก็ไม่ต้อง“หลับตา”แต่อย่างใดอยู่นั่น
แหละ ยัง“ลืมตา”อยูอ่ ย่างเดิมก�ำจัด“กิเลสรูป
ภพและอรูปภพ”ในจิต ไม่มี“หลับตา”หรอก
เมื่อจิตใจเราหมด“กิเลสกาม”แล้ว จิต
เราก็จะมี“ญาณ”สามารถยิง่ ขึน้ รูจ้ กั รูแ้ จ้งรูจ้ ริง
“กิเลสในรูปภพ-อรูปภพ”ต่อไปได้ โดยไม่
ต้อง“หลับตา”ปฏิบัติเลย นี่คือ ศาสนาพุทธ
ซึง่ มีความเป็น“กาม”กับ“อัตตา”ให้เรียน
ทีนี้ขออธิบาย“พยัญชนะ” ๒ ค�ำนี้ให้
ชัดๆกันอีกที ที่จริงเคยสาธยายผ่านมาแล้ว
ในศาสนาพุทธนั้นมีค�ำว่า“กาม” กับ
ค�ำว่า“อัตตา” ๒ ค�ำนี่เอง เริ่มตั้งแต่“ธัมมจัก
กัปปวัตนสูตร” พระสูตรแรกของศาสนาพุทธ
ผู้ที่ยังไม่บรรลุธรรม ยังไม่มี“สภาวะ
ของโลกุตระ” ก็จะงงในพยัญชนะ เมื่อมีผู้
เอาค�ำว่า“อัตตา”มาเรียกขาน“ภพภายนอก”
คือ“กามภพ” ด้วยพยัญชนะค�ำว่า“โอฬาริก
อัตตา”เป็นต้น ซึ่งหมายถึง“อัตตาที่หยาบ
ใหญ่”อันก็คือ “อัตตาในภพกาม”นั่นเอง
ผู ้ มี ค วามรู ้ แค่พยัญชนะ แต่ยังไม่มี
ความเข้ า ใจชั ด แจ้ ง ดี ใ นความหมายของ
พยัญชนะที่ ใช้เรียก“สภาวะของธรรมะ”อีกที

เมื่อเอาค�ำว่า“อัตตา”มาเรียก“สภาวะ
ความเป็นกาม”ในภพภายนอกว่า“โอฬาริก
อัตตา” ก็จึง“งง” เพราะคนผู้นันยึดได้แต่แค่
ภาษาหรือพยัญชนะเท่านั้น ยังไม่มีสภาวะ
ของธรรมะ” หรือยังไม่แม่นในสภาวธรรม
พอเอาค�ำว่า“อัตตา”มาใช้เรียกความ
เป็น“กาม”ขั้น“หยาบใหญ่” ซึ่งภาษาที่หมาย
ถึง“ความหยาบใหญ่”ก็คือ “โอฬาริกะ”
“โอฬาริกอัตตา”จึงคือ “กาม”ในภพ
ภายนอกนัน่ เอง แต่ผู้ยังไม่รู้ก็จะ“งง”แน่ๆ
เพราะเรียนแต่ต้นมาก็มีค�ำว่า “กาม”
กับ“อัตตา”เท่านั้น จากสูตรยิ่งใหญ่เริ่มต้น
คือ “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร”
แล้วก็เรียนรู้เพื่อออกจากความเป็น
“กาม” กับความเป็น“อัตั ตา” พยายามเรียน
รู้ความเป็น“กามในโลก”แล้วปฏิบัติตออก
จาก“กาม” แล้วจึงจะออกจากความเป็ น
“อัตตา” แล้วไฉน ความเป็น“อัตตา”จึงไป
เป็น“กาม”กันเสียนี่ ! !!
ผู้มี“สภาวะธรรมของความเป็นกาม”
ก็ดี และ“สภาวะธรรมของความเป็นอัตตา”ก็
ดี หากรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“สภาวะของ
ธรรมะ ทัง้ ๒ ภาวะ”นีด้ จี ริงแล้ว จะไม่สบั สน
หรือ‘งง’กับแค่พยัญชนะ ที่ ใช้เรียกธรรมะ
๒ สภาวะนั้น ว่า “กาม”ก็ดี หรือ“อัตตา”ก็ดี
คือ สภาวะของธรรมะไหน? อย่างไร? ได้เลย
อ่านต่อฉบับหน้า
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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พรรคการเมืองไม่ยอม เขาไม่เอาคุณ
เขาต้องการคนของเขาไปลง สุดที่ผมจะทานได้...
พรรคการเมือง...เหนืออธิบดี..
พวกเขาน่าจะเป็นเทพหรือไม่ก็มารองค์ใหม่
ก�ำลังย่างเท้าแทรกเข้ามาในงานราชการกระนั้นหรือ

จาตุมหาราช

บทที่ ๘ “อธิบดี....ผู้เป็นใหญ่”
เมื่ อ ย้ อ นระลึ ก ถึ ง นาย...อธิ บ ดี ที่ ส ามั ญ เคย
รับใช้ใกล้ชดิ สมัยท่านอยูใ่ นต�ำแหน่ง ยังไม่เสียชีวติ
ไม่นานนักท่านก็กา้ วขึน้ ด�ำรงต�ำแหน่งปลัดกระทรวง  
และเกษียณราชการในอีกไม่กปี่ ตี อ่ มา จากนัน้ สามัญ
ก็เริ่มห่างหายจากนายทุก ๆ คน.... ข้าราชการไร้
ผู้ใหญ่โอบอุ้ม   เหมือนเรือน้อยกลางทะเลอ้างว้าง  
บางครั้งเจอพายุลมแรงถาโถมกระหน�่ำใส่อย่าง
ไม่ปรานี   ต�ำแหน่งเขาจึงถูกย้ายกระเด็นกระดอน
อย่ า งไม่ เ ป็ น ท่ า    บางที เ หมื อ นจะถู ก ลดชั้ น ลด
ต�ำแหน่งลงด้วยซ�ำ 
้ จากหัวหน้าฝ่ายใหญ่เบ้อเริม่ เทิม่
ในเมืองปานสวรรค์ ข้ามจังหวัดไปเป็นหัวหน้าฝ่าย
ในเมืองเล็กชนบทอย่างคนสิ้นไร้ไม้ตอก
แต่นั่นแหละ...สิ่งที่ได้กลับคืนมาก็คือ   ชีวิตดั่ง
นกน้อยในไพรกว้าง  อิสรเสรีจะหาไหน  ไม่ต้องมี
เจ้านายให้คอยประจบ ไม่ต้องไปวันเกิดวันแต่งของ
ใคร ๆ ยามอยากจะย้ายไปอยู่แห่งหนไหน ก็วิ่งขอ
ด้วยตนเอง อาศัยพี่ เพือ่ นหรือไม่กน็ อ้ ง ๆ ในกรมกอง
คอยดูแล ได้บ้างไม่ได้บ้างตามประสา แต่ส่วนใหญ่
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จะไม่ผิดหวัง ขอเพียงรู้จักนอบน้อมถ่อมตน ก้าว
เข้าหาผู้อื่นอย่างคารวะ
แล้วฟ้าก็ลงมาโปรด  เมื่ออ�ำนาจฝ่ายการเมือง
เริม่ เข้มแข็ง  ยุคบ้านเมืองเศรษฐกิจฟูเฟือ่ งอย่างก้าว
กระโดด รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงใช้อ�ำนาจอย่างเส้น
บรรทัด หวังขจัดระบบเส้นสายศักดินาเดิมให้สนิ้ ซาก  
สามัญจึงหลุดผ่านเข้าไปในโรงเรียนนายอ�ำเภออย่าง
ไม่ยากเย็น  เหมือนฟ้าลิขิตขีดเส้นให้เดินฉะนั้น
ภาพความหลังลอยวนในความทรงจ�ำมิสร่างซา  
นี่หรือ...อารมณ์อ้างว้างของผู้ก�ำลังจะสูญสิ้นลาภยศ
เวลาน่าจะผ่านตีหนึง่ ไปแล้ว....ลมแม่นำ�้ ยังพัดกรูเกรียว
ภาพอธิบดีนายคนแรกในชีวติ ค่อย ๆ เลือนหายจากส�ำนึก
อาการง่วงเหงาถ่วงหนักตรงเปลือกตา ทว่าความทรง
จ�ำยังขับเคลื่อนภาพอดีตต่อไปอย่างช้า ๆ ในโพรงสมอง
สามัญเอามือเกยหน้าผาก  ครุน่ คิดถึงการท�ำงาน
ในต� ำ แหน่ ง นายอ� ำ เภอ เขาอยู ่ อ� ำ เภอตะวั น ออก
น่าจะปีกว่า ๆ เกือบสองปี นานวันหลาย ๆ เดือนต่อมา
จึงเริ่มดิ้นรนที่จะคิดขอย้าย เขารู้สึกว่ามันชักจะไกล

เกินไป ระยะทางห้าร้อยกว่ากิโลเมตร กับการเดินทาง
บ่อยถี่ที่ต้องมาเยี่ยมเยียนครอบครัวเกือบทุกเดือน
ต้องวานลูกน้องมาเทียวรับเทียวส่งมิได้วา่ งเว้น  มนั คือ
ภาระมิใช่น้อย ซ�้ำภรรยาทางบ้านก็อยากให้เขา
ย้ายเข้ามาอยู่ใกล้ ๆ
ด้วยเหตุฉะนี้ ท�ำให้สามัญต้องมาท�ำความรู้จัก
อธิบดีคนที่สอง   ต�ำแหน่งงานผู้บริหาร   อาศัย
เพื่อนพ้องน้องพี่น่าจะล�ำบาก   เขาจึงตัดสินใจขอ
เข้าพบอธิบดี  คนที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อน
ชื่อท่านหมายถึงคนบุญหนักศักดิ์ใหญ่ ก้าวขึ้น
มาเป็ น อธิ บ ดี ไ ด้ ก็ เ พราะพรรคการเมื อ งหนุ น ส่ ง  
รัฐมนตรีที่สังกัดพรรคจัดตั้งรัฐบาล ต้องการให้ท่าน
มาคุมกรมกองที่แผ่รัศมีอ�ำนาจบารมีไปทั้งประเทศ
เพียงก้าวผ่านประตูกระจกสีครีมเข้ม   ละออง
ความเย็นจากเครื่องปรับอากาศก็ปะทะผ่านเข้ามา
สัมผัสผะผ่าว เย็นสะท้านเข้าไปในหัวอกที่โลดระทึก
อย่างรู้สึกตื่นเต้นไม่น้อย
จ�ำได้วา่   ก่อนก้าวเข้าในห้องท�ำงานอธิบดี  มีคน
มานัง่ เรียงแถวบนโซฟาเต็มแน่นหน้าห้อง  รอเข้าพบ
ไม่ว่าเพื่อนนายอ�ำเภอ รองอธิบดี   ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนัก ข้าราชการที่จะเข้าไปเสนอแฟ้มชี้แจงงาน  
แม้ ก ระทั่ ง ภาคเอกชน บริ ษั ท ห้ า งร้ า นที่ เ ข้ า มา
เกี่ยวข้องงานบางอย่างภายในกรม
บนเพดานมีกล้องขนาดเล็กติดหลายจุด  ส่องลงมา
เป็นมุมกว้าง  เพื่อจับภาพผ่านเข้าไปในห้องอธิบดี มันจะ
ไปปรากฏบนจอโทรทัศน์ขนาดเล็ก   แล้วอธิบดีจะเลือก
ตามความเร่งด่วน สั่งหน้าห้องจะให้ใครเข้าพบก่อนหลัง
“ผมชือ่ สามัญ...นายอ�ำเภอตะวันออก ขอรายงานตัว
ครับ” เขาเอ่ยรายงานตัวเสียงดัง ชัดเจน พร้อมชิดเท้าตรง
อธิบดีรา่ งเล็ก เรือนกายบาง ยิม้ เล็กน้อยผ่านแววตา
ใบหน้าตอบซูบ รูปไข่ นัยน์ตาเปล่งประกาย  
บ่งฉายความฉลาด ทันคนอยูใ่ นที เส้นผมสีดอกเลา
หวีเรียบ แม้ริ้วรอยเหี่ยวย่นบนหน้าผากกับหางตา
จะมีให้เห็น ก็เพราะวัยที่เกือบจะครบหกสิบปี  ท่าน
อยู่ในชุดสูทสีน�้ำเงินเข้ม ผูกไท
แปลกนะ  คนเป็นใหญ่  มีอ�ำนาจบารมี  ส่วน
ใหญ่เรือนกายจะเล็กบางแทบทุกคน คนตัวเล็ก
ทว่าอ�ำนาจคับฟ้าคับแผ่นดิน

“ผมรูจ้ กั คุณแล้ว...นายอ�ำเภอ  พีช่ ายกับหลานผม
เคยพูดถึงคุณอยู่  เขาเล่าถึงความประสงค์ที่คุณอยาก
จะขอย้ายใช่ไหม” ท่านถามอย่างตรงเป้าไม่อ้อมค้อม
“ผมอยากมาอยู่ใกล้ชิดครอบครัวครับ” สามัญ
ให้เหตุผล
รอยยิ้มเปล่งประกายมากยิ่งขึ้น”คุณจะย้ายลง
ที่ไหน” นั่นคือค�ำถามตามมาอย่างไม่อ้อมค้อมเช่นกัน
สามัญบอกชือ่ จังหวัดแถบภาคกลางใกล้กรุงเทพฯ
พร้อมๆ กับยื่นกล่องกระเช้าไม่ใหญ่นัก ในนั้นมีน�้ำผึ้ง
บรรจุมาสองขวด ขนมบางอย่าง สินค้าโอท็อปแห่ง
อ�ำเภอตะวันออก  ยื่นส่งให้อธิบดีอย่างคารวะ
“นั่น...อะไรของคุณ” อธิบดีมุ่นหัวคิ้วเข้าหากัน  
ชะงักมือ  ท่าทีออกอาการสงสัย
“น�้ำผึ้งครับ...น�ำ้ ผึ้งป่าแท้ๆ สองขวดกับขนมพื้น
บ้าน ของเล็กๆ น้อยๆ น�ำมาฝากท่าน เป็นน�้ำใจจาก
คนตะวันออกครับ”สามัญอธิบายช้าๆ น�ำ้ เสียงซื่อๆ
ท่านยื่นมือมารับไม่เคอะเขิน เปิดรอยยิ้มจางๆ
อย่างมีไมตรี ของฝากไม่มรี าคาค่างวดมากนัก  เป็น
ของอย่างชาวบ้าน   สามัญจะเลือกในสิ่งที่ผู้รับ
รับได้อย่างสนิทความรู้สึก
“ขอบใจ...ผมจะพยายามดูแลคุณ   ไม่น่าจะมี
ปัญหา  จังหวัดเล็กๆ ผมช่วยคุณได้” นั่นคือถ้อยค�ำ
ที่เหมือนจะเป็นค�ำมั่นสัญญา
สามัญโค้งคารวะอีกครั้ง  แล้วหันหลังกลับ เดิน
ออกจากห้องอธิบดีในอาการส�ำรวม
มันเป็นอีกวันหนึ่งที่สามัญฝันฟุ้งกระจาย....
หลังเข้าพบอธิบดี  เขาน่าจะได้ย้ายกลับเข้ามาใกล้
บ้าน ในเวลาอีกไม่ช้าไม่นาน
พลัน...ก็นึกไปถึงหลานชายอธิบดีที่มีชื่อว่าทรงพล
หนุม่ มาดเท่ เรือนกายสูงเปรียว อายุสามสิบกว่า
ปีต้นๆ ผิวคล�้ำ  ต่างจากอธิบดีที่ผ่องขาวด้วยกระไอ
ความเย็นในห้องท�ำงาน แม้จะมีริ้วรอยไฝฝ้า ตกกระ
บางจุด ทว่าก็น่าจะเป็นไปตามวัยใกล้เกษียณ
จ�ำได้วา่ ...ปลัดอาวุโสอ�ำเภอตะวันออก  พาหนุม่
ทรงพลเข้ามาพบยังห้องท�ำงานในเช้าวันหนึ่งเมื่อ
สี่เดือนก่อน
“นาย...ทรงพลเป็นหลานอธิบดี อธิบดีกรมเราเป็น
คนจังหวัดนี้ นายคงรูน้ ะครับ” ปลัดรองนายอ�ำเภอ  เอ่ย
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ •
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อธิบายช้า ๆ นัยน์ตาด�ำวาว เหลือบมองไปยังเด็กหนุม่
หน้ามน ผมปรกต้นคอตามสมัยนิยม ขณะหนุ่มมาดเท่
เผยรอยยิ้มผ่านมายังนายอ�ำเภอด้วยสายตาคารวะ
“ผมทราบ...แล้วคุณทรงพลมีสิ่งไรจะให้ทาง
อ� ำ เภอรั บ ใช้ ” สามั ญ หั น ไปมองเด็ ก หนุ ่ ม ในชุ ด
กางเกงยีนสีดำ 
� เสือ้ แขนยาวสีนำ�้ เงินเข้มปล่อยชาย
พับแขนเสื้อขึ้นมาเหนือข้อมืออย่างสบายๆ หลาน
อธิบดียังไม่ตอบ...กลับหันมองปลัดอาวุโส  เหมือน
อยากจะให้พูดแทน
“คุณทรงพลมาของานท�ำครับ...เขาได้รับข่าว
จากอธิบดีวา่ อ�ำเภอเราจะมีงานให้ทำ� ” น�ำ้ เสียงปลัด
อาวุโสเนิบช้ายิ่งขึ้น
“งานอะไร...ผมไม่ เ ห็ น จะรู ้ เ รื่ อ ง...ผมท� ำ งาน
ที่นี่ไม่ทันจะถึงสองเดือน บอกผมหน่อยได้ไหมท่าน
ปลัด งานอะไร” สามัญเน้นน�ำ้ เสียง เขาเพิง่ จะเริม่ ต้น
ท�ำงานในต�ำแหน่งนายอ�ำเภอ วัน ๆ เซ็นแฟ้มบนโต๊ะ
กับออกพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนบ้างเท่านั้น
“นายจ�ำได้ไหม...งบประมาณทีน่ ายบอกให้ขอไป
กรม  เรือ่ งปรับปรุงบ้านพักสีห่ ลังทีป่ ลูกติดเข้าไปด้าน
ใน ข้างบ้านนาย  จ�ำได้ไหม”
สามัญพยักหน้า   จริงนั่นแหละ...เขาสั่งให้ช่าง
องค์การบริหารส่วนต�ำบล มาท�ำรายละเอียดแบบ
แปลนปรับปรุงบ้านพักทั้งสี่หลังเมื่อเดือนก่อน  มัน
คือบ้านพักข้าราชการ ลักษณะบ้านแฝด เขาเคย
เดินเข้าไปส�ำรวจ สงสัย ท�ำไมไม่มีข้าราชการเข้าพัก
อาศัย ปล่อยให้นายอ�ำเภอพักอยู่เพียงคนเดียวอย่าง
โดดเดี่ยวในป่าช้า พอผ่านเข้าไปส�ำรวจภายในบ้าน  
เขาถึงกับผงะ  เพราะทัง้ สีห่ ลัง  โทรมร้าง  เหมือน ๆ กัน
หลังคารั่ว กระเบื้องเปิดพะเยิบพะยาบ ประตูหน้าต่าง
ปลวกเข้าไปแทะ ขอบหน้าต่างตะปูหลุดร่วงห้อยร่องแร่ง  ห้องน�้ำแคบ ๆ ทั้งบนและล่างยิ่งแล้วใหญ่ คราบ
ด�ำเกาะเขลอะเป็นด่างดวง เหมือนมีใครเอาดินเข้าไป
พอกเป็นทางยาว ถังซีเมนต์ขา้ งผนังในห้องน�้ำ แห้งผาก  
แมงมุมเข้าไปชักใยเกาะเต็ม รวมทั้งฝ้าเพดานบวมขาด
เป็นรูโหว่ บอกว่า บนหลังคาน�้ำได้รั่วทะลักมานานวัน  
ทว่าโครงสร้างผนังปูนบ้านพักยังมั่นคงแน่นหนา
เขาจึงสั่งให้ช่างองค์การบริหารส่วนต�ำบลมา
ออกแบบส�ำรวจ  รีบของบประมาณซ่อมแซมไปทีก่ รม
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น่าจะใช้เงินงบประมาณไม่ตำ�่ กว่าสี่ห้าแสนบาท
ส่งโครงการไปให้จังหวัดเมื่อสามสัปดาห์ผ่านมา  
เขายังไม่รดู้ ว้ ยซ�้ำไปว่าจะได้รบั การอนุมตั จิ ากกรมหรือไม่
“ผมเข้าใจว่า กรมยังไม่อนุมตั .ิ ...แล้วผมจะตอบได้
อย่างไรว่าจะมีงานให้ท�ำหรือไม่” เขาตอบเรียบ ๆ  ไม่
ค่อยจะหวัง...บ้านพักข้าราชการ มีอยู่เกลื่อนกล่นทั่ว
ประเทศ  มิใช่มีเพียงอ�ำเภอตะวันออกเพียงแห่งเดียว
ปลัดอาวุโสยิม้ กว้างจนเห็นไรฟันวาววาม “แต่นอ้ ง
เขารู้แล้ว” นัยน์ตาเหลือบมองไปทางหนุ่มทรงพล  
“รู้อะไร...หมายความว่าอย่างไร” นายอ�ำเภอเอ่ย
ถามในอาการค่อนข้างงวยงง
“งบประมาณตกมาถึงจังหวัดแล้วครับ  อำ� เภอตะวันออกได้รบั งบประมาณปรับปรุงบ้านพักเป็นเงินถึงห้าแสน
บาทครับนาย” นัน่ คือเสียงทรงพลทีน่ งั่ อยูข่ า้ งปลัดอาวุโส
พร้อมกันหนุม่ มาดเท่กค็ ลีแ่ ผ่นกระดาษ หนังสือราชการที่
ถูกถ่ายเอกสารมา เปิดให้สามัญได้เห็นอย่างเต็ม ๆ
สามัญถึงกับขนลุก ปรีตเิ อ่อล้นขึน้ มาในใจแวบหนึง่
อย่างน้อย ๆ เพียงสองสามเดือนแรกที่เขาเริ่มต้นเป็น
นายอ�ำเภอที่นี่ เขาก็ได้สร้างความเจริญให้แก่คนที่นี่
ได้แล้ว อย่างน้อย ๆ ก็บ้านพักแฝดสี่หลัง   สามารถ
ให้ครอบครัวข้าราชการเข้ามาพักได้ถึงแปดครอบครัว
“คุณรู้ได้อย่างไร” สามัญเอ่ยถามในอาการ
เหมือนละล�่ำละลัก
“ลุ ง อธิ บ ดี แ จ้ ง มาให้ ท ราบ...ให้ ผ มรี บ ไปถ่ า ย
เอกสารโครงการที่จังหวัด” ทรงพลแจง
“อธิบดีให้ความกรุณา ขอบคุณท่านมาก” เสียง
นายอ�ำเภอเอ่ยขอบคุณดังแผ่วเบา
หนุม่ มาดเท่พยักหน้า “ท่านอยากให้บา้ นเรามี
ความเจริญทัดเทียมจังหวัดอื่น”
นายอ�ำเภอนิง่ ....ก็ควรอยูห่ รอก  อธิบดีเป็นคน
จังหวัดนี้   ท่านก็อยากให้บ้านเมืองนี้มีความเจริญ  
จะไปโทษท่านได้อย่างไร  งานบริหารทุกระดับ  ไม่มี
หรอกจะใสสะอาดอย่างเต็มร้อย
“นาย...”
เสียงปลัดอาวุโสเอ่ยขึ้นดัง ๆ  ท�ำให้สามัญตื่น
จากภวังค์  เขาเลิกคิ้วสูง “มีอะไร  ปลัด”
“ทรงพลอยากจะของานนี้ท�ำ...ลุงท่านฝาก
ขอความกรุณามา”

สามัญถึงกับอึง้ ...อาการลูบหน้าปะจมูกก�ำลังจะ
เริ่มต้น  ไม่มีหรอก เรือไม่พึ่งน�้ำ  เสือไม่พึ่งป่า  หลาน
อธิบดี ทรงพล... มาหาเขาก็ด้วยจุดประสงค์น   
ี้
“ปลัดไปคุยกันเองเถอะ....ผมไม่ยุ่งเกี่ยว ท�ำมา
ให้ ถู ก ต้ อ งตามกระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง...งาน
ต้องครบถ้วนตามแบบแปลน และอ�ำเภอจะต้องได้
เนือ้ งานเป็นทีน่ า่ พอใจ” เขาสัง่ เป็นค�ำขาด ขณะเด็กหนุม่
นามว่าทรงพลรับปากอย่างแข็งขันรับประกันเนือ้ งานทีจ่ ะท�ำ
ในที่สุด  บ้านพักร้างหลังอ�ำเภอ  ก็เริ่มท�ำการ
จัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอน
ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบ  สามัญไม่มีเวลาที่
จะลงไปจุกจิกในรายละเอียด หรือคัดสรรผู้รับเหมา
ในพื้นที่  ต้องปล่อยไปตามกระบวนการที่ข้าราชการ
ผู้รับผิดชอบเสนอ   มันจบเพียงการสอบราคา   หา
ผู้รับเหมาเข้ามาด�ำเนินการในพื้นที่
ชนบทไกลปืนเที่ยง  เป็นเรื่องล�ำบากพอสมควร ที่
จะหาผูร้ บั เหมาอย่างไว้เนือ้ เชือ่ ใจได้   กับการท�ำงานเพือ่
แสวงหาก�ำไร  พวกเขาต้องไม่ขาดทุนและท�ำงานเป็น
กระบวนการเป็นไปตามระเบียบอย่างชัดเจนถูกต้อง
ในที่สุด ทรงพลก็คือผู้รับเหมาที่ได้รับการคัดเลือก อย่าง
ไม่มีที่จะต�ำหนิในจุดไหน ในที่สุดการซ่อมแซมบ้านพักก็
เริ่มต้น อย่างน้อยๆ  ข้าราชการในพื้นที่  จะได้เข้ามาพัก
อาศัย ไม่ใช่ปล่อยให้นายอ�ำเภอนอนเฝ้าป่าช้าเพียงผูเ้ ดียว
หลั ง คาบางส่ ว นถู ก รื้ อ ทิ้ ง แล้ ว แซมด้ ว ย
กระเบื้องไม่ต่างจากของเดิม ทว่าใหม่ สีสดใส  รับ
ประกันได้วา่   ใช้ได้ตอ่ ไปอีกหลายปี  บางหลัง  ซ่อม
ผนัง  รือ้ ส่วนทีป่ ลวกมอดเข้าชอนไช  รวมถึงอุดรูรวั่
ห้องน�้ำทั้งชั้นล่างและชั้นบน....ท่อส้วมแตกร้าว
ส่งกลิ่นเหม็น เขาสั่งเปลี่ยนใหม่หมด จากโถเก่า
ด�ำเขลอะ เปลี่ยนเป็นโถชักโครกทันสมัย
สี่เดือนเต็ม ๆ วิมานราชการก็กลับคืนมา  เขาให้
ช่างต�ำบลในพืน้ ทีเ่ ข้ามาดูแล  ท�ำทุกอย่างให้เป็นไปตาม
แบบแปลน  ข้าราชการคือคนของพระราชา  บ้านพัก  
คือวิมานหลังเล็ก ๆ ต้องพร้อมให้ทกุ คนได้เข้าอยูอ่ าศัย
เมือ่ งานเสร็จ ใกล้ครบก�ำหนด  ปลัดอาวุโส ก็ขอ
เข้าพบและรายงานสัน้ ๆ “นาย....บ้านพักทุกหลังเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว”
สามัญพยักหน้าพร้อมสัง่ ก�ำชับ “ให้ชา่ งเข้าตรวจ

ทุกอย่างครบถ้วนตามแบบแปลนหรือไม่ แล้วเร่งให้
ผู้รับเหมาท�ำเรื่องส่งงาน”
เย็นนัน้   ชา่ งผูค้ วบคุมก็เข้ามารายงาน “พืน้ ชัน้ บน
ไม่เรียบร้อย ยังไม่ขัดมัน ท่อส้วมปิดปูนไม่สนิท
กลิ่ น ถั ง ส้ ว มยั ง โชยขึ้ น มา รวมถึ ง หลั ง คาบ้ า นพั ก
บางแห่ ง มุ ง กระเบื้ อ งไม่ เ รี ย บร้ อ ย ฝนเทเมื่ อ คื น
พื้ น ห้ อ งเฉอะแฉะน�้ ำ ขั ง เจิ่ ง ต้ อ งให้ ผู ้ รั บ เหมามา
ท�ำการซ่อมให้เรียบร้อยครับ”
นึกชมที่นายช่างเอ่ยบอกอย่างตรงไปตรงมา   
ผู้รับเหมาเร่งงานเกินไปเพื่อจะได้เบิกเงินออกมา
เร็ว ๆ  แต่งานที่ท�ำต้อดี เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
มันคืองานที่ทำ� ให้สามัญได้รู้จักคุ้นเคย สนิทสนมกับ
ทรงพล  หลานชายอธิบดี
เขาหวังอยู่ลึก ๆ งานซ่อมบ้านพักผ่านมา  น่าจะ
ช่วยให้เขาได้รบั การพิจารณาโยกย้ายเร็วยิง่ ขึน้   อธิบดี
รับปากอย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะ ในวันที่เขาไปพบ
ทว่า...สามัญเดาผิดถนัด  
“นาย...ค�ำสั่งกรมออกแล้ว”   เช้าวันหนึ่ง ปลัด
อาวุ โ สกระหื ด กระหอบมาบอกเขาที่ บ ้ า นพั ก แต่
เช้ามืด “นายน่าจะอยู่อ�ำเภอตะวันออกต่ออีกปีครับ”
ปลัดวัยกลางคนโปรยรอยยิ้มอย่างปลอบใจ
“ท�ำไม....เกิดอะไรขึน้ ” เขาเอ่ยถาม  น�ำ้ เสียงสัน่ ระริก
“ค�ำสั่ง....ไม่มีชื่อนาย” เอ่ยบอกสั้นๆ พร้อมยื่น
เอกสารค�ำสั่งย้ายส่งให้   มันถ่ายมาจากเครื่องมือ
สื่อสารอินเทอร์เน็ตทางไกล
สามั ญ ชะงั ก อึ้ ง .....กรามบดเข้ า หากั น อย่ า ง
ลืมตัว  เกิดอะไรขึน้   ผิดพลาดในขัน้ ตอนไหน  ท�ำไม
ชื่อเขาถึงหายไป....อธิบดีลืมเขาแล้วใช่ไหม
“ผมต้องขอโทษ   นายอ�ำเภอ...พรรคการเมือง
ไม่ยอม...เขาไม่เอาคุณ  เขาต้องการคนของเขาไป
ลง...สุดที่ผมจะทานได้ เอาไว้คราวหน้านะ  ผมจะ
ช่วยคุณ” จ�ำได้ถึงเสียงอธิบดีเอ่ยบอก...เมื่อสามัญ
เข้าไปพบและขอทราบเหตุผล
พรรคการเมื อ ง...เหนื อ อธิ บ ดี    สามั ญ ไม่ รู ้
จักหรือสนิทมักคุ้นกับพรรคการเมืองใด ๆ ...เขา
เหล่านั้นไม่ใช่เจ้านายสามัญ
แต่พวกเขาน่าจะเป็นเทพหรือไม่กม็ ารองค์ใหม่...
ก�ำลังย่างเท้าแทรกเข้ามาในงานราชการกระนั้นหรือ.
อ่านต่อฉบับหน้า
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คนจนแบบโลกีย์
คนจนแบบปุถุชน
คนจนแบบโลกุตระ
คนจนแบบอาริยชน.
i		

ณวมพุ ท ธ

คนจนแบบอาริยชน

ปกติทั่วไปของคนธรรมดาสามัญในโลก

ส่วนใหญ่ยังเป็นปุถุชน(คนกิเลสหนา)อยู่ ก็มักจะ
ปรารถนาความร�ำ่ รวย อยากมีสมบัติพัสถานใหญ่
โตเยอะแยะ มุ่งหวังจะได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย
ให้สมใจกิเลส(โลภโกรธหลง)ของตน ดังนั้นชาว
โลกีย์(คนกิเลสหนา)เหล่านี้จึงกล้าท�ำบาป เที่ยว
แสวงหากอบโกยทรัพย์สนิ เงินทองอย่างเห็นแก่ตวั
ขี้โลภหอบหวงเอามาเป็นสมบัติของตนมากๆ แต่
ตระหนีถ่ เี่ หนียวไม่ยอมเสียสละแบ่งปันให้แก่คนอืน่
เพราะคิดว่าความสุขของตนจะมีได้ ก็ต้องมั่งคั่ง
ร�่ำรวยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น จึงใช้ชีวิตอยู่อย่าง
ประมาทมัวเมาในโลกนี้
ปุถุชนคนโลกีย์พวกนี้จึงไม่ยอมจน ไม่อยากจน
พยายามวิ่งหนีความยากจนให้ห่างไกลที่สุด พวกเขา
“กลัวยากจน” อย่างนีแ้ หละเรียกว่า“คนจนแบบโลกีย”์
ซึ่งก็คือ “จนแบบปุถุชนคนกิเลสหนา”นั่นเอง
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บุคคลไม่ให้ทานก็ด้วยเหตุ ๒ อย่าง
คือ ๑. ความตระหนี่ ๒. ความประมาท
บัณฑิตผู้รู้แจ้งต้องการบุญ(ช�ำระกิเลส)จึงให้ทาน
ส่วนคนตระหนี่กลัวยากจน
ย่อมไม่ให้อะไรๆแก่ใครเลย
ความกลัวจนนั่นแหละ เป็นภัยแก่ผู้ไม่ให้
ก็ความกลัวอดข้าว กลัวอดน�้ำ
ความกลัวเหล่านี้แหละจะเบียดเบียนคนพาล
ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า
ดังนั้นบัณฑิตจึงครอบง�ำความมัวหมอง(กิเลส)
ก�ำจัดความตระหนี่แล้ว พึงให้ทานเถิด
เพราะบุญ(การช�ำระกิเลส)เป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลาย
k

(พระไตรปิฎกเล่ม ๒๗ “พิลารโกสิยชาดก” ข้อ ๑๔๔๔)

เมื่ อ กลั ว ยากจน ความกลั ว นี้ แ หละท� ำ ให้ ก ล้ า
ท�ำบาป ทุจริตได้ทุกอย่าง เพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งความ

ร�่ำรวยโดยไม่รู้เลยว่าต้นเหตุที่ท�ำให้เกิดมาเป็นคนจน
นั้น และต้องทุกข์ยากล�ำบาก ก็เพราะพฤติกรรม
บาปทุจริตของตนนัน่ เอง แล้วหากยังไม่เลิกทุจริต ก็จะ
ต้องเกิดเป็นคนจนต่อไป ไม่มที สี่ นิ้ สุดได้เลย ไม่วา่ ชาตินี้
หรือชาติไหนก็ตาม
k คนพาล(คนชั่ว)ถ้าจะได้เถิดเป็นมนุษย์
ก็ย่อมเกิดในสกุลต�ำ่ เป็นสกุลคนจน
มีชีวิตเป็นไปอย่างยากล�ำบาก
จะได้ของกินและเครื่องนุ่งห่มฝืดเคือง
จะมีผิวพรรณทราม น่าเกลียดชัง
ร่างม่อต้อ มีโรคมาก
เป็นคนตาบอด คนง่อย คนเปลี้ย
ไม่ได้ข้าว น�้ำ ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม
ไม่ได้ที่นอน ที่อยู่ และโคมไฟ
คนพาลจะประพฤติทุจริตทางกายวาจาใจ
ครั้นเมื่อตายแล้ว จะเข้าถึงความฉิบหาย
เข้าถึงทางไปชั่ว ภพที่รับทุกข์ นรก
(พระไตรปิฎกเล่ม ๑๔” พาลบัณฑิตสูตร” ข้อ ๔๘๒)

นั่นคือ “คนจนแบบโลกีย์” ที่พอจะรู้ๆกันอยู่
แล้ว แต่ในทางธรรมะนั้น พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึง
คนจนอีกรูปแบบหนึ่ง ที่เป็นคนจนในพุทธศาสนา
เป็นคนจนในสายของพระอาริยเจ้าทั้งหลาย
j คนที่ไม่ศรัทธาใจกุศลธรรม(ธรรมที่ดีงาม)
ไม่มีความละอายบาปในกุศลธรรม
ไม่มีความเกรงกลัวบาปในกุศลธรรม
ไม่มีความเพียรในกุศลธรรม
ไม่มีปัญญาในกุศลธรรม
บุคคลนี้เรียกว่า เป็นคนจน
เป็นคนเข็ญใจยากไร้ในวินัยของพระอาริยเจ้า
(พระไตรปิฎกเล่ม ๒๒ “อิณสูตร” ข้อ ๓๑๖)

คนจนแบบปุถุชนนี้จะเห็นได้ว่า เน้นการไม่มีความ
เชื่อมั่นในธรรมะที่ดีงาม ไม่มีปัญญารู้ชัดแจ้งในธรรมะ
ที่ ดี ง าม หากใครเป็ น อย่ า งนี้ สิ่ ง ที่ ต ามมาก็ คื อ เขา
ย่อมประพฤติบาปทุจริตทั้งกายวาจาใจอย่างแน่นอน
เขาจะมักมากแบบโลกีย์ ไม่รจู้ กั ค�ำว่าพอเพียงในข้าวของ
เงินทอง ในลาภยศสรรเสริญทางโลกีย์ ดังนั้นแม้เขา

จะร�่ำรวยเป็นกระฎุมพี(คนรวยแต่โลภ) เขาก็ยังเป็น
“คนจน”ในพุ ท ธศาสนา เป็ น คนจนแบบโลกี ย ์
(จนแบบปุถุชนคนกิเลสหนา)อยู่นั่นเอง
เขายั ง ไม่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ธ รรมจริ ง เพราะถ้ า เขา
ปฏิบัติตามค�ำสอนของพระพุทธเจ้าจริงแล้ว ย่อม
ต้ อ งมี ท รั พ ย์ น ้ อ ยลง กิ น ง่ า ย อยู ่ ง ่ า ย รู ้ จั ก พอ
มักน้อย ไม่สะสม ที่สำ� คัญคือ มี“ความกล้าจน” ดัง
ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธ ท�ำตัวเป็นคนกล้า
จนที่น่ายกย่องสรรเสริญ ด้วยธรรมะ ๙ อย่างนี้คือ
k ๑. เป็นคนเลี้ยงง่าย(สุภระ)
		๒. บ�ำรุงง่าย (สุโปสะ)
		๓. มักน้อย กล้าจน (อัปปิจฉะ)
		๔. สันโดษ ใจพอ (สันตุฏฐิ)
๕. ขัดเกลา (สัลเลขะ)
๖. ก�ำจัดกิเลส มีศีลเคร่ง (ธูตะ)
๗. มีอาการน่าเลื่อมใส (ปาสาทิกะ)
๘. ไม่สะสม (อปจยะ)
๙. เป็นคนยอดขยัน (วิริยารัมภะ)
(พระไตรปิฎกเล่ม ๑ “ปฐมปาราชิกกัณฑ์”ข้อ ๒๐)

หากผู้ใดประพฤติตนตามค�ำสอนนี้ได้ ย่อมเรียกว่า
“คนจนแบบโลกุตระ” หรือ “จนแบบอาริยชนคนลด
กิเลส” เพราะจะมีชวี ติ ทีเ่ รียบง่าย มีศลี เพือ่ ลดละกิเลส ไม่
มักมากโลภโกรธหลง มีทรัพย์สนิ เงินทองน้อย กระทัง่ ไม่มี
เก็บสะสมไว้เลย แม้จะเป็นเพียงฆราวาสก็ตาม ยิ่งถ้าถึง
ขัน้ เป็น “นักบวช”แล้ว ยิง่ ต้องไม่มเี งินทองสะสมไว้ใช้จา่ ย
เพราะพระพุทธเจ้าได้ตรัสห้ามอย่างเด็ดขาดไว้แล้วว่า
j สมณะเชื้อสายศากยบุตร(ภิกษุในพุทธศาสนา)
		ไม่รับทองและเงิน ปราศจากทองและเงิน
ทองและเงินควรแก่ผู้ใด
แม้กามคุณ ๕ ก็ควรแก่ผู้นั้น
กามคุณ ๕  ควรแก่ผู้ใด
เธอพึงจ�ำผู้นั้นไว้โดยส่วนเดียวว่า
มีปกติไม่ใช่สมณะ (ภิกษุ)
ไม่ใช่เชื้อสายของเราตถาคต
		
เราไม่กล่าวโดยปริยายใดๆเลยว่า
		สมณะพึงยินดี พึงแสวงหาทองและเงิน.
		(พระไตรปิฎกเล่ม ๗ “สัตตสติขันธกะ”ข้อ ๖๓๗)
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ค�ำตรัสนี้ของพระพุทธเจ้า แสดงอย่างแจ่มแจ้งว่า
ยิ่งเป็นพระภิกษุแท้ยิ่งจน ยิ่งเป็นพระภิกษุเก๊ยิ่งรวย
นัน่ ก็คอื พระแท้จะไม่มที รัพย์สนิ เงินทองเลย แต่พระเก๊จะ
ร�ำ่ รวยทรัพย์สินเงินทอง เพราะพระแท้รู้ดีรู้ถูกต้องว่า
เงินทองไม่ใช่ทรัพย์อันมีค่าแก่ชีวิต แต่เป็นอสรพิษร้าย
ที่จะฉกกัดให้ถึงแก่ความตายได้ ส่วนพระเก๊นั้นโลภหลง
ผิดว่า เงินทองเป็นดัง่ พระเจ้า สามารถบันดาลความสุข
ทุกอย่างให้แก่ชีวิตได้
ทัง้ ทีจ่ ริงๆ แล้ว ความสุขของชีวติ ไม่อาจซือ้ ได้
ด้วยเงินทอง คนรวยแม้มีทรัพย์สินมหาศาล ก็ยัง
ต้องเป็นทุกข์ทรมาน แต่คนจนไร้ทรัพย์สิน กลับ
มีความสุขเหลือล้นโดยเฉพาะคนจนที่ได้ทรัพย์
แท้ อั น ประเสริ ฐ (อาริ ย ทรั พ ย์ ) ของมนุ ษ ย์ ที่
พระพุทธเจ้าทรงมอบให้ไว้ มีอยู่ ๗ อย่างด้วยกันคือ
๑.  ศรัทธา (ความเชื่อมั่นอย่างสัมมาทิฏฐิ)
๒.  ศีล (ข้อปฏิบัติเว้นจากความชั่ว)
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๓. หิริ (ความละอายต่อการกระท�ำผิด)
๔. โอตตัปปะ (ความเกรงกลัวต่อการกระท�ำผิด)
๕. สุตะ (ตั้งใจฟังเรียนรู้ศึกษา)
๖. จาคะ (เสียสละแบ่งปัน)
๗. ปัญญา (ความรู้แจ้งเห็นจริงช�ำแรกกิเลสได้)
ทรัพย์เหล่านี้มีแก่ผู้ใด
ไม่ว่าเป็นหญิงหรือชายก็ตาม
บัณฑิตเรียกผู้นั้นว่า คนไม่ยากจน
ชีวิตของผู้นั้นไม่เปล่าประโยชน์(ไม่เสียชาติเกิด)
(พระไตรปิฎกเล่ม ๒๓ “ธนสูตรที่ ๑” ข้อ ๕)
คนจนแบบโลกุตระนั้น จึงเป็นคนจนที่ไม่
ยากจน เป็นคนจนที่รวยอาริยทรัพย์ มีชีวิตเป็น
อยู่อย่างสุขสงบ มีประโยชน์แก่ตน แก่สังคม แก่
โลกนี้ ได้กระท�ำตนเองให้เป็นประโยชน์สุขแล้ว
ทั้งยังช่วยเหลือคนอื่นๆ ให้เป็นประโยชน์สุขด้วย.

• นายหนุนดี

แม้จะเป็นรัฐบาลที่มิได้มาจากการเลือกตั้ง
แต่ก็ฟังเสียงประชาชน จนกล้าที่จะท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง
เช่น การคืนต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการส�ำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ
ให้แก่ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
นี่แหละคือประชาธิปไตยที่แท้จริง

รัฐบาลตัวอย่าง
ขอชื่นชมรัฐบาลโดยการน�ำของ พล.อ.ประยุทธ์  
จันทร์โอชา ทีช่ ว่ ยท�ำให้สงั คมนีน้ า่ อยูแ่ ละมีความหวังที่
ดี แม้จะเป็นรัฐบาลทีม่ ไิ ด้มาจากการเลือกตัง้ ทีป่ ระเทศ
ใหญ่ๆ หรือมหาอ�ำนาจในแบบอเมริกาและยุโรป
บางประเทศหลงว่าเป็นแนวทางส�ำคัญในระบอบ
ประชาธิปไตย
แต่การที่รัฐบาลฟังเสียงประชาชน จนกล้าที่
จะท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง โดยการคืนต�ำแหน่ง ผอ.พศ.
(ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ) ให้แก่
พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ หลังจากถูกโยกย้าย
ไปเป็นผู้ตรวจราชการประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ซึง่ คณะรัฐมนตรีได้ยกเลิกมติ ครม. ทีโ่ ยกย้าย
จาก ผอ.พศ.ไปเป็ น ผู ้ ต รวจราชการฯ แล้ ว ให้

พ.ต.ท.พงศ์พร ย้ายกลับไปท�ำหน้าที่เดิม (ผอ.พศ.)
โดยมีผลวันที่ ๑ ต.ค.นี้
ก็ เ ป็ น เหตุ ก ารณ์ ที่ ห าได้ ย ากในรั ฐ บาลอื่ น ๆ
ที่ผ่านมา ที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยเพราะได้รับ
เลือกตั้งเข้ามา
ยังมีอีกหลายเหตุการณ์ที่แสดงถึงว่ารัฐบาล
ที่น�ำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รับฟังเสียง
ประชาชนทีส่ จุ ริต นีแ่ หละคือประชาธิปไตยทีแ่ ท้จริง
อีกทั้งยังเป็นไปตามศาสตร์ของพระราชา
ในรัชกาลที่ ๙ ทีต่ รัสถึงการปกครองทีท่ �ำให้บา้ น
เมืองสงบสุข ร่มเย็น ก็จะต้องส่งเสริมคนดี และ
ควบคุมคนชั่วมิให้มีอ�ำนาจ
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ •
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แค่ คิ ด ก็ ห นาว...ว์
• นายธิง วินเทอร์
๑. หลงกาม-กิ น -เกี ย รติ !
โฆษก ตร.แจง‘ขนตาเรื อ งแสง’
แพทย์ตาชี้อันตรายถึงขั้นบอด
(มติชน ๑๕ ส.ค.๖๐)
๒. สังคมเมือง ผู้อ่อนแอย่อมล้มหายตายจาก!
ส�ำรวจพฤติกรรมคนเมือง วันๆ
คนกรุงเข้าแต่เซเว่นฯ เมินร้าน
อาหารตามสัง่ ข้างถนน ไปฟิตเนส
โรงหนังพอๆ กับสวนฯ
(เดลินิวส์ ๑๖ ส.ค.๖๐)
๓. น.ส.พ.บางฉบับเขาเชียร์กนั ตรงๆ! อาวุธ

การเมืองของยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
พลัง ‘ความสงบ’
(มติชน ๑๙ ส.ค.๖๐)

๔. กินทราม อยูท่ ราม! คนไทย ๘๐% กินอาหาร
เกินความจ�ำเป็นของร่างกาย
(ไทยโพสต์ ๘-๙ ก.ย.๖๐)
๕. เหตุผลหนึ่งที่ปราบยาเสพติดไม่ส�ำเร็จ!
จับ จ.ส.ต.คาโรงพัก ลอบค้ายาเสพติด
(ไทยโพสต์ ๗-๘ ส.ค.๖๐)
๖. ปรากฏการณ์แห่งความไม่รอ้ นไม่หนาว ไม่รไู้ ม่ช!ี้
ดอนเมืองว่นุ ๕ พันคนขาแข็ง ติดด่าน
ตม. ๔ ชั่วโมง (มติชน ๖ ส.ค.๖๐)
๗. กีฬาทุนนิยม ใช้คนไล่ซอื้ คนเก่ง! เนย์มาส์เปิด
ตัวอย่างเป็นทางการกับปารีส ด้วย
ค่าตัวสถิติโลก ๒๒๒ ล้านยูโร...
(มติชน ๕ ส.ค.๖๐)
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๘. ตายในคุก จับใครไม่ได้ นี่แหละแดนมิคสัญญี !
ศาลชี้พิรุธ‘ที่ดินพังงา’ ไม่ใช่ผูกคอ
ดับ...ถูกท�ำให้ตายในห้องขัง
(มติชน ๕ ส.ค.๖๐)
๙. ฟังข่าวนี้แล้ว อิจฉา หมั่นไส้ หรือยินดี คือค�ำ
ตอบคุณเป็นคนไทยหรือเปล่า!
สือ่ อังกฤษยกย่อง กรุงเทพฯ
เมืองเที่ยวคุ้มค่าที่สุด
ในโลกประจ�ำปี ๖๐
(เดลินิวส์ ๑๓ ส.ค.๖๐)
๑๐. งานของพระ!
๒๐ นักแตะซีเกมส์รับพร
เจ้าคุณธงชัย
(มติชน ๑๒ ส.ค.๖๐)
๑๑. ควรลงโทษใคร? ป.ป.ท.เขต ๙ ข้องใจตรวจ
ดินด�ำอืด ๓ เดือนไม่คืบ
(มติชน ๑๐ ส.ค.๖๐)
๑๒. คิ ด ใหม่ ท�ำใหม่ ไ ปเรื่ อ ย! ศธ.โละประกั น
คุณภาพภายใน เน้นประเมินพัฒนา
สถานศึกษาท�ำเกณฑ์กลาง
(มติชน ๑๐ ส.ค.๖๐)
๑๓. โอ้คนเอ๋ย! ‘ฟลุค-แอปเปิล้ ’ เปิดเรือนหอ ๔๖
ล้าน บ้านในฝันที่หามานานถึง ๓ ปี
(เดลินิวส์ ๑๙ ส.ค.๖๐)
๑๔. งานหลักยังไม่ไหว ดันมาเพิ่มงานรองอีก
มากมาย! ต�ำรวจจับมือพัฒนาสังคม
ติ ว เข้ ม พนั ก งานสอบสวนคดี ค ้ า
มนุษย์(เดลินิวส์ ๑๙ ส.ค.๖๐)

๑๕. ที่แล้วมาผลงานนักการเมืองล้วนๆ!

นายกสุดทนปัญหาซ�ำ้ ซาก ดัน
แก้ ‘ท่วม-แล้ง’ วาระชาติ

(มติชน ๑๐ ส.ค.๖๐)

๑๖. โรงเรียนต้องบรรจุวิชา “การควบคุมความ
โกรธ”! ส.อ.เจอพยายามฆ่ า ไล่ ยิ ง
น.ศ. กระเจิง (ไทยโพสต์ ๑๐-๑๑ ส.ค.๖๐)
๑๗. ส�ำคัญที่ ‘อารักขนา’! เพาะกล้าไม้ ๑ ล้านต้น
ปลูกฟื้นป่าภาคเหนือ
(มติชน ๙ ส.ค.๖๐)
๑๘. ความลับของฟ้า ความแห้งแล้งจะท�ำให้ได้
ข้าวพันธุ์อร่อย! พัฒนาข้าวอินทรีย์
ยกระดับสู่ตลาดโลก
(เดลินิวส์ ๓ ส.ค.๖๐)
๑๙. โลกาภิวตั น์ คือการปลูกพืชหลากหลาย เพือ่
ก�ำจัดโรคพืช! เตือนชาวสวน
มะพร้าวรับมือศัตรูพืชระบาด
(ไทยโพสต์ ๓-๔ ส.ค.๖๐)
๒๐. บอกตรงๆ เป็นเจ้าคนนายคนต้องฉลาด มี
ไหวพริบ มิฉะนั้นอาจตกเป็นเครื่องมือ! ดิฉันไม่ทราบ
มีโกง! ยิ่งลักษณ์สะดุดปมระบาย
ข้าวจีทจู ี โยน ‘บุญทรง’ ไม่รายงาน
(ไทยโพสต์ ๒ ส.ค. ๖๐)

๒๑. ใครว่าความรักของผม(ดิฉัน)ไม่เกี่ยว
กับพ่อแม่ เขยโหดฟัน
แม่ยายดับ เจ็บระนาว
(ไทยโพสต์ ๒-๓ ส.ค.๖๐)

			๒๒. แค่อย่าให้นักการเมืองเข้ามาก้าวก่าย
ทุกอย่างจะดีเอง! ‘การบินไทย’
คว้า ๓ รางวัลออสการ์ ‘การบิน’
การันตีประทับใจ
(มติชน ๒ ส.ค.๖๐)
๒๓. สิ่งดีๆ ในยุคสังคมเห็นแก่ได้! สตช.มอบโล่
ต� ำ รวจน�้ ำ ดี กู ้ ห น้ า จั บ กุ ม แก๊ ง
ต้มตุ๋นคน โดยไม่ยอมรับสินน�้ำใจ
หนึ่งแสนบาท (ไทยโพสต์ ๙-๑๐ ส.ค. ๖๐)

๒๔. สงสัยไข่ไก่ไทยบ้างมั้ย? วิกฤติไข่ไก่ดัตช์
ปนเปื้อนสารพิษ ลามผู้ดี-ฝรั่งเศส
(ไทยโพสต์ ๙ ส.ค.๖๐)
๒๕. กิเลสยิ่งนาน ยิ่งควบคุมยาก!
หนุ่มใหญ่มอมยายตาบอดขืนใจ
(เดลินิวส์ ๙ ส.ค.๖๐)
๒๖. ต่อหน้ามะพลับ-ลับหลังตะโก! สหรัฐฯขาย
อาวุธสูงสุด ซาอุดิฯ ซื้ออาวุธสูงสุด
(มติชนสุดสัปดาห์ ฉ.๑๙๒๙ ๔-๑๐ ส.ค. ๖๐)
(หมายเหตุ อันดับ ๒-๕ ดังนี้ รัสเซีย -เยอรมนี-ฝรัง่ เศส-อังกฤษ)

๒๗. อีกบทบาทหนึ่งของรัฐบาล! ลดภาษีเที่ยว
๕๑ จังหวัด...จูงใจเที่ยวเมืองรอง
(เดลินิวส์ ๙ ส.ค.๖๐)
๒๘. ก่อการร้ายวิธีใหม่! ก่อการ
ร้ายโจมตีสเปนช็อกโลก ซิ่งขยี้ฝูงชน
ตายเกลื่อน (เดลินิวส์ ๑๙ ส.ค.๖๐)
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ •
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พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์แห่งกษัตริย์
ที่ไม่ต้องสู้รบกับใคร แต่สามารถท�ำให้ทุกคน
ยกย่องสรรเสริญได้ ทั่วโลกยอมแพ้ได้

• ฟ้าสา™ง

ระเบิดรักจาก...“พ่อ”
ตุ ล าคมเวี ย นมาบรรจบอี ก ครั้ ง เดื อ นนี้ ใ นปี ที่
แล้ ว เราสู ญ เสี ย บุ ค คลผู ้ เ ป็ น ที่ รั ก ยิ่ ง ของพสกนิ ก ร
นั่ น คื อในหลวงรั ช กาลที่ ๙ ซึ่งส� ำนักพระราชวังได้
ออกแถลงการณ์ว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มหิ ต ลาธิ เ บศรรามาธิ บ ดี จั ก รี น ฤบดิ น ทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิต ร
สวรรคต ที่โรงพยาบาลศิริราชในวันที่ ๑๓ ตุลาคม
๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๕๒ นาที
มาถึงวันนี้ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ครบรอบ ๑ ปี
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แห่ ง การเสด็ จ สู ่ ส วรรคาลั ย ของพ่ อ หลวง แต่
ดู เ หมื อ นว่ า วั น เวลาไม่ ไ ด้ ท� ำ ให้ ค วามรั ก ความ
ศรัทธาเทิดทูนต่อพระองค์ลดลงเลยแม้แต่น้อย
ในทางตรงข้ามสิ่งเหล่านี้กลับยิ่งทวีคูณเป็นร้อย
เท่าพันเท่า ดั่งที่เราจะได้เห็นจากปรากฏการณ์
แห่งความรักหรือ Bomb of love ที่ประชาชน
คนไทยต่ า งน้ อ มน� ำ คุ ณ ธรรม และค� ำ สอน
ของพ่อหลวงมาประพฤติปฏิบัติประหนึ่งน้อมน�ำ
พระองค์ท่านมาประทับอยู่ในหัวใจ

ฉันได้รับฟังข่าวสารการท�ำความดีของผู้คน
มากมาย จากจุดหนึง่ ขยายไปอีกจุดหนึง่ จนเป็นวง
กว้างเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านพลังที่แปรเปลี่ยน
คราบน�ำ้ ตา ความโศกเศร้าอาลัยมาเป็นการลุกขึน้
มาท�ำความดีเพื่อพ่อ เสียสละเหมือนพ่อ เป็นผู้ให้
เหมือนที่พ่อเคยท�ำ ซึ่งช่วยจุดประกาย ช่วยกันส่ง
ระเบิดแห่งรัก (Bomb of love) ออกไปให้ความรัก
มีพลังทวีคูณอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
ใครจะเคยคิดว่ามีรา้ นอาหารต่างๆ ลุกขึน้ มาแจก
อาหารฟรี! เริ่มตั้งแต่มีคนคิดที่จะให้ อยากแบ่งปัน
ในสิ่งที่ตนพอมีให้แก่ผู้อื่น จึงมาแจกลูกอมแจก
ขนมปั ง แจกน�้ ำ  ไปจนถึ ง แจกอาหาร แจก
ก๋วยเตี๋ยวฟรีทั้งร้าน ภาพดีๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่เรา
ได้พบเจออยู่ทุกวันที่ท้องสนามหลวง
จนระเบิดแห่งรัก (Bomb of love) ได้ขยายทั่ว
ประเทศไทย ร้านค้าต่างๆ ร้านขายข้าวแกง ร้านขาย
บะหมี่เกี๊ยว ฯลฯ ก็ขอร่วมเป็นผู้ให้ตามรอยพ่อด้วย
การแจกฟรีด้วยเช่นเดียวกัน แม้กระทั่งตลาดคนเดิน
แห่งหนึ่งในประเทศไทยก็ร่วมท� ำความดีถวายเป็น
พระราชกุศลด้วยการแจกฟรีทุกร้านอีกด้วย
และยังมีขา่ วการท�ำความดีของคนไทยอีกมากมาย
อาทิเช่น “คลินกิ แพทย์เสาวรส อ�ำเภอลานกระบือ จัด
โครงการ ‘ท�ำดีเพื่อพ่อ’ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชฯ
ตรวจรักษาโรคให้ประชาชนทั่วไปฟรี แถมยังแจก
ข้าวสารให้อีกคนละ ๑ กก.” (ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
๑๔ ต.ค. ๖๐)
“ชาวสิงห์บรุ แี ปรวิกฤติเป็นโอกาสท�ำดีเพือ่ พ่อ
พร้อมรับน�้ำท่วมแทนชาวกรุงเทพฯ เพราะรู้ดีว่า
ภายในเดือนตุลาคมนี้จะมีการจัดงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จึงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์น�้ำท่วมกรุงเทพฯ ถ้า
สิงห์บุรีจะช่วยชะลอน�้ำไว้ได้ อยากจะเป็นตัวแทน
ชาวสิงห์บุรีขอท�ำดี เพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙
สักครั้งในชีวิต ซึ่งไม่กลัวว่าน�้ำจะท่วมบ้านนาน
เพราะหากวิกฤตจริงๆ น่าจะไม่เกิน ๑ เดือน
สถานการณ์จะคลี่คลาย แต่หากมวลน�้ำสูงสุด
เดินทางไปถึงปริมณฑลและกรุงเทพฯ ชั้นใน จะ

สร้างความเสียหายต่องานพระราชพิธีได้” (ที่มา:
Thaipbs ๑๔ ต.ค. ๖๐)
ฉันได้เห็นภาพของผู้คนมากมายแปรเปลี่ยน
พลังงานที่เคยคิดแต่จะเอา จะกอบโกยมาใส่ตน
มาเป็นการให้ การเสียสละ การแบ่งปันให้แก่
ผูอ้ นื่ ท�ำให้รสู้ กึ ตืน้ ตันใจทุกครัง้ ทีไ่ ด้อา่ นเรือ่ งราวดีๆ
หรื อ ได้ รั บ รู ้ จ ากสื่ อ ต่ า งๆ ที่ ค นไทยต่ า งร่ ว มกั น
น้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ก้าวตามรอย
เท้าพ่อด้วยการท�ำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน
มีความรัก ความเมตตาต่อกันดั่งญาติมิตร เหมือน
ที่พ่อหลวงทรงกระท�ำเป็นแบบอย่างเสมอมา         
ทุกๆ ครั้งที่ได้เห็นภาพการทรงงานของพ่อหลวง
ที่ ท รงตรากตร� ำ พระวรกายเพื่ อ ไปบ� ำ บั ด ทุ ก ข์
บ�ำรุงสุขให้ปวงประชา ฉันสัมผัสได้ถึงความรัก
ที่บริสุทธิ์จริงๆ ของพ่อหลวงที่ไม่ได้ทรงต้องการ
สิ่งใดตอบแทนเลย พระองค์มีความสุขที่ได้ท�ำเพื่อ
ผู้อื่นเป็นผู้ให้โดยแท้
ความรักของพ่อหลวงมิได้มเี พียงต่อพสกนิกร
ชาวไทยเท่านั้น ชาวต่างชาติก็ยังได้รับความรัก
จากพระองค์เช่นเดียวกัน เป็นความรักที่ไม่แบ่ง
แยกเชื้อชาติ ศาสนา และวรรณะใดๆ เลย
มี ข ่ า วประเทศศรี ลั ง กา-มองโกเลี ย ได้ ม า
ขอพระราชทาน “ฝนหลวง” เพื่อแก้ภัยแล้งใน
ประเทศ ซึ่งโครงการพระราชด�ำริฝนหลวงหรือ
ฝนเทียม นับเป็นหนึ่งในโครงการส�ำคัญตามแนว
พระราชด�ำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงห่วงใย
ความทุกข์ยากของพสกนิกรในท้องถิน่ ทุรกันดารที่
ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน�ำ้ เพือ่ อุปโภคบริโภค
และท�ำการเกษตร อันเนื่องมาจากภาวะแห้งแล้ง
รวมทั้งยังมีนานาประเทศให้ความสนใจและอยาก
มาศึกษาโครงการในพระราชด� ำริอีกมากมาย...
(ที่มา : แนวหน้า ๒๔ ก.ย. ๖๐)
ฉันได้อ่านเรื่องราว รัฐบาลสวีเดนจะจัดพิธี
ถวายพระเกี ย รติ ขั้ น สู ง สุ ด แด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชฯ ในฐานะที่
พระองค์ท่านทรงเป็นอัศวินแห่งราชวงศ์สวีเดน
(Knight of the Swedish Royal Order of the
Seraphim) ซึง่ เป็นเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ชนั้ สูงสุด
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ซึ่งทางประเทศสวีเดนจะจัดพิธีถวายพระเกียรติขั้น
สูงสุด ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดย
กองทหารเกียรติยศจาก Royal Honor Guard ที่
พระบรมมหาราชวังกรุงสตอกโฮล์ม จะอัญเชิญตรา
ประจ�ำพระองค์ “Coat of Arms” ของพระบาท
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชฯ ที่ อ ยู ่ ที่
พระบรมมหาราชวังในกรุงสตอกโฮล์ม ไปยังโบสถ์
Riddarholmen ซึ่งเป็นสถานที่เก็บพระศพของ
ราชวงศ์สวีเดนมาตั้งแต่ปี ค.ศ.๑๖๓๒ (พ.ศ.๒๑๗๕)
ในเวลา ๑๑.๕๕ (ทีม่ า : โพสต์ทเู ดย์ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐)
จริงๆ แล้วยังมีเรือ่ งราวดีๆ อีกมากมายทีอ่ า่ น
แล้วทุกคนจะต้อง “รัก” พ่อหลวง
จะต้อง “ภูมิใจ” ที่ได้เกิดมาในรัชกาลที่ ๙
จะต้องมี “ความสุข” ที่ได้เติบโตมาบนผืน
แผ่นดินไทยที่มีพระมหากษัตริย์ที่ดีที่สุดในโลก
พระองค์ ท รงเป็ น กษั ต ริ ย ์ แ ห่ ง กษั ต ริ ย ์ ที่ ไ ม่
ต้องสู้รบกับใคร แต่สามารถท�ำให้ทุกคนยกย่อง
สรรเสริญได้ ทัว่ โลกยอมแพ้ได้ ด้วยคุณงามความดี
ด้วยความรักของพระองค์

แม้วนั นีพ้ อ่ หลวงจะเสด็จสูส่ วรรคาลัยแล้ว แต่
ความรักของพ่อยังคงอยู่และจะไม่มีที่สิ้นสุด เป็น
ระเบิดแห่งรัก (Bomb of love) ที่พ่อสร้างขึ้นบน
ผืนแผ่นดินไทย เพื่อให้ลูกหลานชาวไทยได้รับและ
ส่งต่อไปยังทุกหนทุกแห่งบนโลก เพือ่ โลกทีส่ งบสุข
โลกที่สันติภาพ โลกที่เป็นมิตร
เหมือนที่พ่อหลวงได้ตรัสไว้ว่า “...เราไม่เป็น
ประเทศร�่ำรวย เรามีพอสมควร พออยู่ได้ แต่
ไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมาก เราไม่อยาก
จะเป็ น ประเทศก้ า วหน้ า อย่ า งมาก เพราะถ้ า
เราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากก็จะมีแต่ถอย
กลับ ประเทศเหล่านัน้ ทีเ่ ป็นประเทศอุตสาหกรรม
ก้าวหน้า จะมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่าง
น่ า กลั ว แต่ ถ ้ า เรามี ก ารบริ ห ารแบบเรี ย กว่ า
แบบคนจน แบบที่ไม่ติดกับต�ำรามากเกินไป ท�ำ
อย่างมีสามัคคีนี่แหละ คือเมตตากัน จะอยู่ได้
ตลอดไป...” พระราชด�ำรัสเนื่ อ งในวโรกาสวั น
เฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔
ธันวาคม ๒๕๓๔

หจก.จ.บริการพยุหะ
ผลิตภัณฑ์นำ�้ มันเชือ้ เพลิง
และน�้ำมันเครื่อง
คุณภาพมาตรฐาน
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บทความพิเศษ
•  สมณะโพธิรักษ์

• ตอนจบ

ประชาธิปไตยที่ดีแท้สัมบูรณ์จริงนั้น
เป็นเรื่องของ“พหุชนาญาสิทธิราช”
หมายความว่า เป็น“อ�ำนาจของพระราชา
กับอ�ำนาจของปวงประชาชนทั้งหลาย” ซึ่งต่างก็ใช้ “ธรรมเป็นอ�ำนาจ”

ประชาธิปไตยดีสุดต้อง “โลกุตระ”
๖๘. ยุคกัปป์นี้มันเป็นยุคของ“พลังวัตถุ-อุตุ
นิยาม” ไม่ใช่ยุคของ“พลังเจโต-จิตนิยาม” ที่จะมี
มาก มียั่งยืน เป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นปกติ
สามัญ แต่ยุคนี้เป็นยุคที่คนสามารถจัดการท�ำวัตถุ
เป็นของภายนอกตัวคน สามารถมีความฉลาด
รวบรวมพลังงานของ“อุตุนิยาม”ขึ้นมาใช้งานได้
อย่างวิเศษเกินกว่า“พลังงานจิตนิยาม-พลังงาน
เจโต” เพราะคนยุคนีน้ ำ� พลังงานทาง“จิต”ไปใช้กบั
กิเลส“โลก”และกิเลส “อัตตา”มากกว่ามาก จนไม่
สามารถน�ำมาใช้ให้วิเศษอย่างยุคสมัยบางกัปป์ได้
แล้ว ยุคนี้คนจึงน�ำพลังงานไปใช้“ฉลาด”ในทาง
วัตถุหรือทาง“อุตุนิยาม”จนเก่งทางวัตถุทางอุตุ
นิยาม เหาะเหินเดินน�ำ้ ด�ำดิน ล่องหน หายตัว สร้าง
ความเร็ ว ยิ่ ง กว่ า แสงได้ เ ป็ น ชิ้ น เป็ น อั น จึ ง เกิ ด
อุปกรณ์ไอทีที่วิเศษขึ้นมาใช้กันเต็มบ้านเต็มเมือง
เต็มโลก แม้เด็กแม่คนแก่ก็ใช้ได้กันอยู่เต็มโลก
ดังที่เห็นและเป็นกันอยู่
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๖๙. “พลั ง งานวิ เ ศษ”ที่ พิ เ ศษชั่ ว ครั้ ง คราว
อย่างนั้น ทาง“จิตนิยาม”ยุคนี้มีได้-เป็นได้บ้าง แต่
ยังไม่ถือว่าเป็น“สมมุติสัจจะ”ที่น�ำมาใช้ได้ถาวร
ยัง่ ยืนในยุคนีส้ มัยนี้ เพราะท�ำได้เป็นเรือ่ งฉาบฉวย
พิเศษชั่วครั้งชั่วคราว แสดงได้ แต่ต้องรวบรวม
พลังกันอย่างหนัก และใช้ได้เฉพาะครั้งนั้นครานั้น
เท่านั้น เช่น อาจารย์ที่เล่นทาง“เจโต” บางท่าน
เช่นนักกังฟู นักก�ำลังภายในชาวจีน หรือนักกังฟู
อื่นๆ ที่เขาสามารถรวบรวมพลังพิเศษแสดงความ
สามารถพิเศษได้กันนั่นเอง และไม่ได้มากได้เก่ง
เหมือนบางกัปป์บางยุคหรอก “พลังพิเศษ”มันมีได้
จริงๆ ถ้าคนผูน้ นั้ สามารถรวบรวมพลังงานนัน้ ๆ มา
ใช้ได้ ไม่ใช่เรื่องที่ไม่มีเหตุ สะสมเหตุครบเพียงพอ
ก็ มี ผ ลจริ ง ได้ ทุ ก อย่ า งมาแต่ เ หตุ จ ริ ง ๆ   นี้ คื อ
“พลังงานโลก”ใช้กันเป็นภายนอก
๗๐. คนจึงหลงใหลความเป็น“โลก”ภายนอก
กันหนักกว่า“พลังภายใน”ในยุคนี้ เชือ่ ถือ “พลังงาน

โลก”มากกว่ า “พลั ง อั ต ตา” เพราะ“พลั ง งาน
อัตตา”น�ำมาใช้ไม่เด่น ไม่ยั่งยืน แต่“พลังงาน
โลก”น�ำมาใช้ได้เด่นและยั่งยืนกว่า คนยุคนี้จึงให้
ความส�ำคัญ “พลังงานโลก-พลังงานภายนอก”กัน
มาก ไม่เชือ่ ถือ“พลังงานอัตตา-พลังงานภายใน”กัน
แล้ว เพราะมันคนละยุคคนละสมัย มันไม่ใช่กาละ
ของมัน
๗๑. เฉพาะอย่างยิ่ง“พลังงานปัญญาที่รู้จัก
รู ้ แ จ้ ง รู ้ จ ริ ง ความเป็ น อั ต ตา” และจั ด การกั บ
“อั ต ตา”ได้ ส� ำ เร็ จ จริ ง จนอยู ่ เ หนื อ ความเป็ น
“อั ต ตา”ของตนจริ ง สามารถจั ด การกั บ ความ
เป็ น “อั ต ตา”ของตนให้ ท� ำ งานอย่ า งเหมาะควร
เหมาะสมกั บ กาละสมั ย ได้ จ ริ ง (อภิ สั ง ขารหรื อ
กัมมัญญุตา) และ“อัตตา”ก็มีทั้งที่“อัตตาเป็นเจโต
มีความฉลาดเป็นเฉกา” และมีทั้ง“อัตตาที่ฉลาด
เป็นปัญญา”
๗๒. ความเป็น“อัตตา”หมายความว่า พลังงาน
ของสั ต วโลก เริ่ ม ต้ น เป็ น จิ ต นิ ย าม ถื อ ว่ า เป็ น
“อัตตา”แล้ว ตัง้ แต่สตั ว์เซลล์เดียว สะสมตัวกูของ
กู มากขึ้นๆ หนักเข้าๆ คือแย่งมาเป็นของกูเอามา
เป็นอัตตา มี“อัตตา”หนาแน่นมากเข้ามากเข้า
อวิชชาก็แก่กล้ายิ่งๆ ขึ้น คนที่ไม่ได้รู้จักความเป็น
จริงอย่างที่ว่าคร่าวๆ นี้ คนคนนี้จะเป็นตามที่เขา
เป็ น เขามี เพราะเขามี พ ลั ง งานแบบนี้ แ หละใน
ตัวเอง มันก็เป็นอยู่จริง
๗๓. ดีไม่ดี(หมายความว่า ความไม่ดีที่ตนเอง
หลงผิดว่าดี)เขาก็ท�ำ“อัตตา”ของเขาออกมาอย่าง
น่าเกลียดก็ไม่รตู้ วั เอง นอกจากไม่รู้ แล้วนึกว่าตัวเอง
ท�ำเท่ท�ำเก่ง กูวิเศษอีก เป็นอย่างนั้นกันอยู่จริงๆ
๗๔. “ความโง่”(อวิชชา)ของคนมีซับซ้อนมาก
สรุ ป แล้ ว พลั ง งานความรู ้ พลั ง งานแห่ ง ธาตุ
เฉลี ย วฉลาด นั้ น ยั ง เป็ น ทั้ ง “เฉกา” และทั้ ง ที่
สามารถเป็น“ปัญญา” ดังที่ได้สาธยายมาให้ฟังกัน
แล้วพอสมควร และยังจะได้สาธยายกันต่อไปอีก
เท่าที่จะสาธยายได้ ตามภูมิที่อาตมาพอมี
๗๕. ดังนั้น ความเป็นประชาธิปไตย จึงต้อง
รู ้ จั ก รู ้ แ จ้ ง รู ้ จ ริ ง ความเป็ น “โลก”และความเป็ น

“อัตตา”และจัดการกับ“โลก-อัตตา”ได้อย่างผูร้ จู้ กั
รู ้ แ จ้ ง รู ้ จ ริ ง “โลก” ที่ เ น้ น ความเป็ น ภายนอก
และ“อั ต ตา”ที่ เ น้ น ความเป็ น ภายในได้ อ ย่ า งมี
“สัปปุริสธรรม ๗ และมหาปเทส ๔” อย่างไม่มี
“อคติ ” และสั ม มาทิ ฏ ฐิ ใ น“ความเป็ น กลาง”
อย่ า งแท้ จ ริ ง จึ ง จะไม่ เ ห็ น แก่ ตั ว แท้ จ ริ ง เท่ า ที่
ตน“ไม่ มี อั ต ตาแล้ ว จริ ง เท่ า นั้ น ๆ” และจั ด การ
กับ“โลก” ได้อย่างถูกสัดส่วนทั้งโลกที่เป็น“องค์
ประกอบของโลกภายนอก”ทั้ง“องค์ประกอบของ
โลกภายในของผูอ้ นื่ และของตน” จึงจะดีงามในการ
ประมาณ(มัตตตัญุตา) ชื่อว่าเป็นนักประชาธิปไตย
ที่ ดี แ ท้ “ท� ำ ได้ ” อย่ า งเหมาะอย่ า งควรเพราะ
มี“กัมมัญญุตา”
๗๖. ประชาธิปไตยจึงไม่ใช่เรื่องตื้น ๆ ง่าย ๆ
มักง่ายแค่ยึดเอา“การเลือกตั้งของประชาชน”
เป็ น เรื่ อ งใหญ่ เ รื่ อ งส� ำ คั ญ ประชาธิ ป ไตยนั้ น มี
องคาพยพมากหลายกว่านั้น ลึกซึ้งส�ำคัญอย่างยิ่ง
นัก ที่สังคมมนุษย์ต้องมี เพราะมันหมายถึง ความ
ไม่มี“โลกาธิปไตย”และ“อัตตาธิปไตย”มาใช้ในสังคม
จึ ง จะมี “ ธรรมาธิ ป ไตย”(อ� ำ นาจที่ เ ป็ น ธรรม)มา
ประพฤติปฏิบตั จิ งึ จะเกิด“ธรรมาภิบาล”(อภิบาลหรือ
บ� ำ รุ ง เลี้ ย งด้ ว ยธรรม) ซึ่ ง พระพุ ท ธเจ้ า ทรงเป็ น
นักประชาธิปไตยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วในมหาจักรวาล
เพราะพระองค์ เ ป็ น นั ก ประชาธิ ป ไตยที่ มี “ อิ ส ระ
เสรี ภ าพ-ภราดรภาพ-สั น ติ ภ าพ-สมรรถภาพบูรณภาพ”ที่พิเศษยิ่ง  
๗๗. ประชาธิ ป ไตยที่ ดี แ ท้ สั ม บู ร ณ์ จ ริ ง นั้ น
เป็นเรือ่ งของ“พหุชนาญาสิทธิราช” หมายความว่า
เป็ น “อ� ำ นาจของพระราชากั บ อ� ำ นาจของปวง
ประชาชนทั้งหลาย” ซึ่งต่างก็ใช้“ธรรมเป็นอ�ำนาจ”
นั่ น คื อ กษั ต ริ ย ์ ก็ ท รงมี “ ธรรมาธิ ป ไตย” และ
ปวงประชาชนทั้งหลายก็ต่างมี“ธรรมาธิปไตย”
สังคมประเทศจึงเกิดความเป็นอยูก่ นั อย่างสงบสุข
กั น ทั้ ง ชาติ เ พราะต่ า งก็ มี “ อ� ำ นาจ”คื อ พลั ง ทั้ ง
เบื้ อ งบนทั้ ง เบื้ อ งล่ า งสมานกั น อยู ่ ด ้ ว ย“ธรรม”
ผู ้ ส นใจก็ โ ปรดติ ด ตาม เรายั ง จะได้ ส าธยาย
เรื่องประชาธิปไตยกันอยู่อีกนานเท่านาน.
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ •
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• ต่อจากฉบับที่ ๓๒๗

การเรียนรู้หนทางที่จะใช้ทรัพยากรซึ่งมีจ�ำนวนจ�ำกัดอย่าง “มีประสิทธิผล”
เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตให้ได้อย่าง “มีประโยชน์ที่มากที่สุดส�ำหรับคนจ�ำนวนมาก
ที่สุด” จนชีวิต “มีความสุขอย่างยั่งยืน” จึงเป็นจุดมุ่งหมาย
แห่งปรัชญาการศึกษาภายใต้กระบวนทัศน์ของเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมนักเรียนโรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก

เปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่
ประเทศไทย
  
แต่กค็ ล้ายกับช่วงต่อของการเปลีย่ นกระบวนทั ศ น์ ค รั้ ง ส� ำ คั ญ ๆ ในประวั ติ อ ารยธรรมมนุ ษ ย์  
เหมือนคนที่เชื่อในกระบวนทัศน์ว่า “โลกแบน”
แล้วรู้สึกกลัวว่าการแล่นเรือไปข้างหน้าเรื่อยๆ ใน
มหาสมุทรที่กว้างใหญ่   จะน�ำไปสู่การตกจากพื้น
โลกซึ่งท�ำให้ผู้คนทั้งหมดบนเรือต้องตายพร้อมกัน
หมด   คนที่ยึดในกระบวนทัศน์ทางเศรษฐศาสตร์
แบบเก่ า ก็ อ าจรู ้ สึ ก คล้ า ยคลึ ง กั น ว่ า    วิ ธีคิ ด
ภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ของเศรษฐกิจพอเพียงนี้
เป็นเรือ่ งน่าสะพรึงกลัว  เพราะถ้าหากไปท�ำให้การ
บริโภคของผู้คนลดลง  สินค้าและบริการต่างๆ ก็
จะขายไม่ออก  กิจการหลายอย่างอาจต้องปิดตัว
ลง   ผู้คนจะตกงานและประสบกับความอดอยาก
ขาดแคลนเนือ่ งจากไม่มเี งินซือ้ หาสิง่ ต่างๆ ส�ำหรับ
บริโภค   สุดท้ายเมื่อเศรษฐกิจตกต�่ำและรัฐเก็บ
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ภาษีได้น้อยลง   รัฐบาลก็จะไม่มีเงินงบประมาณ
ไปใช้แก้ปัญหาต่างๆ ของประชาชน  อันจะส่งผล
ท�ำให้วิกฤติปัญหาของสังคมขยายตัวกว้างออก
ไปมากขึ้นๆ   ฯลฯ   (ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาใน
การสร้างความเข้าใจ  โทมัส คูน  จึงสังเกตเห็น
ว่าการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของมนุษย์แต่ละครั้ง
จะใช้เวลานานนับช่วงอายุคน   และคนที่เชื่อใน
กระบวนทัศน์เก่ามักจะไม่ค่อยยอมเปลี่ยนมาเชื่อ
กระบวนทัศน์ใหม่  ที่เป็นอยู่โดยมากมักจะเป็นคน
รุ่นใหม่ที่หันมาเชื่อกระบวนทัศน์ใหม่   และรอจน
คนรุ่นเก่าๆ ซึ่งไม่ยอมเปลี่ยนแปลงความเชื่อของ
ตนตายไปหมดแล้ว   ความคิดกระบวนทัศน์ใหม่
จึงจะได้รับความยอมรับจากผู้คนอย่างกว้างขวาง  
ให้กลายเป็นกระบวนทัศน์หลักขององค์ความรู้
ด้านนั้นๆ แทนที่องค์ความรู้ในกระบวนทัศน์เดิมที่

มนุษย์เคยเชื่อถือ)

การศึกษาสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
จุดหมายของทุกชีวิตอยู่ที่การแก้ปัญหาภาวะ
ความบีบคั้นเป็นทุกข์ต่างๆ   ตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมา
จวบจนเข้านอน  ตั้งแต่เด็กจวบจนแก่  ตั้งแต่เกิด
จวบจนตาย   จะเห็นได้ว่ากิจกรรมทุกอย่างของ
ชีวติ ล้วนแล้วแต่เป็นไปเพือ่ การแก้ปญ
ั หาความบีบ
คั้นเป็นทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งทั้งสิ้น  เช่น  แค่นั่ง
เฉยๆ สัก ๑-๒ นาที   เราก็เริ่มรู้สึกถูกบีบคั้นจาก
ความปวดเมื่อย   และความกังวลเรื่องต่างๆ ให้
ต้องขยับแขนขา  หรือเดินไปท�ำโน่นท�ำนี่เพื่อผ่อน
คลายความบีบคั้นที่เกิดขึ้นนั้นๆ   ในภาพรวมของ
ชีวิตที่กว้างขึ้น   ความหิวเป็นความบีบคั้นในชีวิต  
การท�ำงานเพื่อหาอาหารเลี้ยงชีพคือกิจกรรมการ
แก้ปญ
ั หาความบีบคัน้ เป็นทุกข์ทเี่ กิดขึน้   ความเจ็บ
ป่วยเป็นความทุกข์ในชีวติ   การหายารักษาอาการ
เจ็บป่วยคือการแก้ปัญหาความบีบคั้นเป็นทุกข์ที่
เกิดขึ้นกับชีวิต  การไม่มีที่อยู่อาศัยและเครื่องนุ่ง
ห่มอย่างพอเพียงเป็นความทุกข์  การแสวงหาทีอ่ ยู่
อาศัย  ตลอดจนเครื่องนุ่งห่มให้พอเพียงแก่ความ
ต้องการของชีวิต   คือการแก้ปัญหาความบีบคั้น
เป็นทุกข์ที่เกิดขึ้น  ฯลฯ
ด้วยเหตุนเี้ ป้าหมายของการศึกษาในทุกสังคม  
จึงควรจะอยู่ที่การพัฒนาสติปัญญาเพื่อท�ำให้ผู้คน
สามารถแก้ปญ
ั หาทัง้ หลายทัง้ ปวงทีเ่ ผชิญในชีวติ ได้
อย่างถูกต้องเที่ยงตรง  ในทิศทางที่ช่วยให้ปัญหา
ต่างๆ คลีค่ ลายลงได้อย่างมี “ประสิทธิผล” สูงสุด  
เกิด “ประโยชน์สขุ ” มากทีส่ ดุ   ตลอดจนท�ำให้ “มี
ความสุข” อย่างยืนนานที่สุด
ขณะเดียวกันการที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคม  อัน
จ�ำเป็นต้องอาศัยอยูร่ วมกันเป็นหมูค่ ณะ  เพือ่ พึง่ พา
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการหาอาหารและปัจจัยที่
จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิต   รวมถึงการป้องกันภัย
คุกคามต่างๆ   การสร้างประโยชน์สุขต่อสังคม

ส่วนรวม  จึงเป็นเงื่อนไขจ�ำเป็นประการหนึ่งที่จะ
ช่วยท�ำให้ประโยชน์สุขของปัจเจกบุคคลมีความ
มั่นคงยั่งยืนยิ่งขึ้น   ฉะนั้นการเรียนรู้หนทางที่จะ
ใช้ทรัพยากรซึ่งมีจ�ำนวนจ�ำกัดของโลกอย่าง “มี
ประสิทธิผล” เพื่อแก้ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงใน
ชีวิตให้ได้อย่าง “มีประโยชน์ที่มากที่สุดส�ำหรับ
คนจ�ำนวนมากที่สุด” จนชีวิต “มีความสุขอย่าง
ยั่งยืน” จึงเป็นจุดมุ่งหมายแห่งปรัชญาการศึกษา
ภายใต้กระบวนทัศน์ของเศรษฐกิจพอเพียง
จากหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามที่ได้กล่าวถึง
ในบทที่ ๒ ชี้ให้เห็นว่า   เศรษฐกิจพอเพียงตาม
นัยแห่งพระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวฯ  เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๓ นั้น  คือ
หลักคิด (mental model) ที่ให้ยึด “ผลที่ดี” เป็น
ตัวตั้งหรือเป็นเป้าหมายของกิจกรรมในทุกเรื่อง  
โดยองค์ประกอบของผลที่ดีมี ๓ ด้านได้แก่   เป็น
สิ่งที่ “มีประสิทธิผล” (อันคือใช้ทรัพยากรน้อย
แต่ ส ามารถช่ ว ยให้ บ รรลุ ถึ ง เป้ า หมายของผลที่
ต้องการได้สูงสุด)   “มีประโยชน์” (อันคือก่อให้
เกิดประโยชน์ต่อการแก้ปัญหานั้นๆ ได้มากที่สุด
ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นโดยรวม)   ตลอดจนท�ำให้
“มีความสุข” (อันคือก่อให้เกิดความสุขที่ยั่งยืนใน
ภาพรวมระยะยาว  โดยไม่ใช่แค่ให้ความสุขระยะ
สั้นแล้วสร้างปัญหาความบีบคั้นเป็นทุกข์ที่มากยิ่ง
กว่าติดตามมาในภายหลัง)   เมื่อได้ใช้สติปัญญา
พิจารณาด้วยความรอบรู้รอบคอบในการก�ำหนด
เป้าหมายของ “ผลที่ดี” อย่างถูกต้อง  และเรียน
รู้ว่าควรจะกระท�ำ “เหตุ” อะไรเพื่อน�ำไปสู่ผลที่ดี
ดังกล่าวแล้ว   ก็ให้ลงมือทดลองประพฤติปฏิบัติ
เพื่ อ พิ สู จ น์ ส มมติ ฐ านตามที่ ตั้ ง ไว้ นั้ น ๆ ให้ ถึ ง
จุ ด “พอดี พ อประมาณ” ที่ จ ะน� ำ ไปสู ่ ค วาม
เปลี่ยนแปลงต่างๆ  จนได้ข้อสรุปที่จะตกผลึกเป็น
“ภูมิคุ้มกัน” ของสติปัญญา  ซึ่งสามารถจะน�ำไป
ใช้เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาอื่นๆ ของชีวิตได้อย่าง
“มีประสิทธิผล มีประโยชน์ และท�ำให้มีความ
สุข” ที่สมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นต่อไป
อ่านต่อฉบับหน้า
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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(ตอนที่ ๔๑)

ล�ำไส้ใหญ่ยาว ๑.๕ เมตร  ทุกเช้าตื่นขึ้นมาควร
‘ดื่มน�้ำอุ่น’ ให้ได้ ๕ แก้ว เพื่อช่วยให้ขับถ่ายเอาอาหาร
เก่าออกมา ให้มากที่สุด หรือยาวถึง ๑.๕ เมตรได้ยิ่งดี
ฉะนั้น ถ้าเราเอาน�้ำอุ่นช่วยแล้ว  ยังต้องพยายามเป่าลม
หายใจให้ยาวๆ เพื่อให้‘ล�ำไส้ใหญ่’ขยับ บีบตัวให้อาหารเก่า

ออกมาให้หมด พิษต่างๆ ที่อยู่ในอาหารเก่าจะหมดไป
ถ้าเราถ่ายได้ ๑.๕ เมตร ทุกวันจะช่วยท�ำให้ สิว ฝ้า
กระ ด่างด�ำ หลุดล่อนออกไป อย่างแน่นอน

๒. อิรยิ าบถ ในแต่ละวันเราควรจะใช้อริ ยิ าบถ
ต่างๆ ทั้งยืน, เดิน, นั่ง, นอน สลับสับเปลี่ยน
กันให้เหมาะสม ถ้าหากอยู่ในท่าทางอย่างใด
อย่างหนึ่งมากเกินไปหรือไม่ใช้นานๆ ร่างกาย
และเส้นเอ็น ก็จะเปลีย่ นแปลงและเกิดความผิด

ปกติไป

วิธใี ห้เปลีย่ นอิรยิ าบถ ทีง่ า่ ยทีส่ ดุ คือ เราควร
ดืม่ น�ำ้ ชัว่ โมงละ ๑-๒ แก้ว เพือ่ ให้ปวดฉี่ จะได้ไป
ขับเอาเม็ดเลือดเสียทิ้งทุก ๒ ชั่วโมง
การยกสิ่ ง ของที่ ห นั ก อยู ่ บ ่ อ ยๆ ก็ จ ะ
ท�ำให้‘ล�ำไส้ทั้งเล็กและใหญ่’ ต้องเกร็งตัวตลอด
เวลาที่ยก ตอนเป็นหนุ่ม เป็นสาวก็ไม่เป็นไร แต่
พอแก่ตัว อายุมากขึ้น(จาก ๕๐ปีขึ้น) ก็ยังยกอีก
ยิง่ จะท�ำให้‘ล�ำไส้’ ทีบ่ วมหดตัวได้ยาก ทุกครัง้ ที่
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ยกของหนัก ควรหากระเป๋าน�ำ้ ร้อน หรือทับหม้อ
เกลือ เพื่อให้ล�ำไส้ที่บวมหดกลับเข้าที่ เหมือน
คนคลอดลูก อยู่ไฟ หรือทับหม้อเกลือ ช่วยให้

อาการปวดหลัง ปวดเอว ลดลงได้

๓. ความร้อนและความเย็น ใครที่เคยอยู่ใน

ที่ เ ย็ น ไปถู ก ความร้ อ นมาก หรื อ ใครเคยอยู ่ ใ น
ทีร่ อ้ นไปถูกความเย็นมาก เช่น เคยอยูใ่ นทีเ่ ปิดเผย

อากาศถ่ายเท แล้วต้องไปอยูใ่ นทีร่ อ้ นอบอ้าว หรือ
ใครเคยอยูใ่ นร่มแล้วต้องออกไปอยูก่ ลางแจ้ง แดด
ร้อนไม่มรี ม่ ก�ำบัง ร่างกายย่อมไม่สามารถปรับตัว
ได้ทัน ท�ำให้เจ็บป่วยได้ ธรรมชาติของร่างกาย

ควรดูแลไม่ให้รอ้ นเกิน หรือเย็นเกิน จึงจะสมดุล
ไม่เจ็บป่วย

ที่เราอยู่ทุกที่ ควรโปร่งโล่ง จะมีออกซิเจน
(พัดมาทางทิศตะวันตก) ที่ ๒๑% ท�ำให้ไม่อึดอัด
ไม่ป่วยง่าย
๔. การอดนอน อดข้าว อดน�้ำ การอดทั้ง
๓ ประเภทนี้ เมื่อถึงเวลามีเหตุจ�ำเป็นให้ต้องอด

ก็สามารถอดได้ แต่หากปล่อยให้ล่วงเลยเวลา

ไปมาก ธาตุจะแปรปรวน
‘การอดนอน’ หมายถึง ร่างกายต้องนอน

ที่ ๒๑.๐๐ น. และตื่นที่ ๐๓.๐๐ น. เพื่อให้ร่างกาย
ได้ซอ่ มแซมตัวเอง และร่างกายจะสร้างฮอร์โมนใน
ช่วงนีด้ ว้ ย ท�ำให้รา่ งกายเปล่งปลัง่ มีนำ�้ มีนวลเสมอ

ถ้าเรานอนหลับตั้งแต่ ๒๑.๐๐ น. แต่ตื่น
กลางดึกขึ้นมาฉี่บ่อยๆ   จะท�ำให้เราพักผ่อนได้
น้อย หรือบางคน ตื่นกลางดึกแล้วจะหลับต่อยาก
มาก   นี่คือ ปัญหาของ ‘น�้ำดีข้น’ เพราะหายใจ
สั้นๆ บ่อยๆ ถ้าเราปรับเปลี่ยน พยายามเป่าลม
หายใจยาวๆ จะช่วยท�ำให้‘ถุงน�้ำดี’เปิดกว้าง
สร้าง‘ฮอร์โมน’ได้เพิ่มขึ้น การตื่นฉี่กลางดึก

ก็จะลดลง จนหมดไป
‘การอดน�ำ้ ’ หมายถึง ปกติรา่ งกายเราต้อง

มีน�้ำเข้าไป ๒-๓ ลิตร/วัน
ถ้า‘ท�ำงานหนัก’ ก็ยงิ่ ต้องดืม่ น�ำ้ เพิม่ ขึน้ กว่า

เดิม เพื่อให้ร่างกายขับเอาขยะที่เกิดจากการ
ท�ำงานหนัก ทั้งใช้แรงกาย และใช้สมอง
ถ้ายิง่ ‘นอนดึก’มากเท่าไหร่ ท�ำให้รา่ งกายไม่
ได้ซ่อมตัวเอง แต่ต้องเบิกแร่ธาตุส�ำรองมาใช้
ตลอดเวลาที่นอนดึก เมื่อนอนดึกมากๆ ร่างกาย

จ�ำเป็นต้องดึงน�้ำจาก‘ระบบทางเดินอาหาร’มา
ปรับสมดุล จึงท�ำให้ ‘การขับถ่าย’ เป็นไปด้วย
ความล�ำบาก จนถึงขั้น ท้องผูก มีกษัยเถาดาน
จนเป็นกระดานหิน ท�ำให้ปวดหลัง ปวดเอวง่าย
เพราะการเป็นกระดาน หรือกระดานหิน หมายถึง
‘ล�ำไส้เล็กและใหญ่’บวม จากการเกร็งในการยก
ของหนัก หรือเกร็งเพราะมีแก๊สมากเกิดขึ้น กลาย
เป็น‘กรดไหลย้อน’ได้
๕. กลั้นอุจจาระ ปัสสาวะ ทั้งอุจจาระและ
ปั ส สาวะเป็ น ของเสี ย ที่ ร ่ า งกายต้ อ งการขั บ
ออกมาภายนอก ดังนั้น การกลั้นให้สิ่งเหล่านี้

ตกค้างอยู่ภายในร่างกายย่อมเป็นสาเหตุให้ธาตุ
แปรปรวนได้ ล�ำไส้ใหญ่ยาว ๑.๕ เมตร   ทุกเช้า

ตื่นขึ้นมาควร ‘ดื่มน�้ำอุ่น’ ให้ได้ ๕ แก้ว เพื่อช่วย
ให้ขับถ่ายเอาอาหารเก่าออกมา ให้มากที่สุด
หรือยาวถึง ๑.๕ เมตรได้ยิ่งดี ฉะนั้น ถ้าเรา
เอาน�้ ำ อุ ่ น ช่ ว ยแล้ ว    ยั ง ต้ อ งพยายามเป่ า ลม
หายใจให้ยาวๆ เพื่อให้‘ล�ำไส้ใหญ่’ขยับ บีบตัว

ให้อาหารเก่าออกมาให้หมด พิษต่างๆ ที่อยู่ใน
อาหารเก่า จะหมดไป ถ้าเราถ่ายได้ ๑.๕ เมตร ทุกวัน
จะช่วยท�ำให้ สิว ฝ้า กระ ด่างด�ำ หลุดล่อนออกไป
อย่างแน่นอน

ในสมัยโบราณ เขาจะกินผักน�้ำพริก หรือกิน
ข้าวกินปลาเท่านัน้   สัตว์อนื่ ๆ แทบจะกินน้อยมาก
นอกจากเวลามีงานประเพณีเท่านั้น

เราควรหาผักและน�ำ้ พริก ผลไม้ตา่ งๆ กินให้ได้
ก่อนมื้ออาหารทุกมื้อ จะท�ำให้มีเส้นใย ขับเคลื่อน
เอาอาหารเก่าออกได้อย่างมาก โรคภัยไข้เจ็บจึง
ลดน้อยลง

ปัจจุบนั มีแต่ความเร่งรีบ ชีวติ อยูบ่ นรถ อยูบ่ น
ท้องถนน จึงท�ำให้เราไม่กล้าดื่มน�้ำมากๆ เพราะ
รถติด เข้าห้องน�ำ้ ล�ำบาก นี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง
๖. ท�ำการเกินก�ำลัง การเกินก�ำลังในที่นี้หมาย
รวมถึงทั้งทางร่างกายและความคิด เช่น การยก,
แบก, หิ้ว, หาม, ฉุดและลากสิ่งของที่มีนำ�้ หนักมาก
เกินกว่าก�ำลังของตนเอง ตลอดจนถึงการใช้ความ
คิดหมกมุน่ ในเรือ่ งหนึง่ ๆ หรือหลายเรือ่ งมากเกิน
จนเกิดเป็น ‘ความเครียด’ โดยไม่รู้ตัว
ทุกวันนี้มีแต่เรื่องรีบๆ เร่งๆ ทุกเรื่อง ไม่รู้ว่า
จะรีบเพื่ออะไร ยิ่งท�ำงานรีบมากเท่าไหร่ ก็ท�ำให้
เราหายใจสั้นมากเท่านั้น และ
ต้องท�ำงานหนักๆ ทั้ง
- หนักกาย ท�ำให้ล�ำไส้บวม
- หนักใจ เพราะใช้ความคิดมากๆ กับงาน และ
- บวกกับนอนดึกเกิน ๒๑.๐๐ น.
คนใช้‘ความคิด’จะมี‘ล�ำไส้บวม’มากกว่า
คนใช้แรงงานเสียอีก ยังไม่รวมถึง ความเครียด
ความกังวล และอารมณ์ต่างๆ ถ้ามีอารมณ์ร่วม
ด้วย ‘ล�ำไส้’ ก็ยิ่งจะบวมมากขึ้นอีก

ต่อฉบับหน้า
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การออกหมายเรียกนั้น ถ้าลูกหนี้หรือบุคคลภายนอก
ไม่ยอมมาศาลอาจถูกออกหมายจับได้
และเมื่อมาศาลแล้วและเข้าให้ปากค�ำในชั้นไต่สวน
โดยการเบิกความเท็จ ลูกหนี้ตามค�ำพิพากษาหรือบุคคลดังกล่าว
ก็อาจจะโดนตั้งข้อหาเบิกความเท็จในทางอาญาได้

การไต่สวนเกี่ยวกับ

กิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา
เจ้าหนี้ตามค�ำพิพากษาเมื่อชนะคดีแล้ว ถ้าลูก
หนี้ตามค�ำพิพากษาไม่ยอมช�ำระหนี้ตามค�ำพิพากษา
เมื่ อ ลู ก หนี้ ต ามค� ำ พิ พ ากษาทราบค� ำ บั ง คั บ และ
พ้ น ระยะเวลาที่ ศ าลก� ำ หนดให้ ช� ำ ระหนี้ ต าม
ค�ำพิพากษาในค�ำบังคับแล้ว ถ้าเจ้าหนี้ประสงค์
จะได้รับช�ำระหนี้ตามค�ำพิพากษา เจ้าหนี้ต้องขอ
หมายบั ง คั บ คดี เ พื่ อ บั ง คั บ คดี โ ดยยึ ด หรื อ อายั ด
ทรัพย์สินของลูกหนี้ ถ้าทรัพย์สินดังกล่าวไม่ใช่
เงินสดก็ตอ้ งน�ำไปขายทอดตลาดน�ำเงินมาช�ำระหนี้
ให้เจ้าหนี้จนครบ ถ้ามีเหลือก็ต้องคืนให้ลูกหนี้ตาม
ค�ำพิพากษา
ความหนั ก ใจของเจ้ า หนี้ ต ามค� ำ พิ พ ากษา
ทั้งหลายก็คือว่า เจ้าหนี้ต้องสืบหาให้ได้ว่าลูกหนี้
ตามค�ำพิพากษามีทรัพย์สินใดบ้างพอที่จะยึดหรือ
อายัดมาช�ำระหนี้ได้ ทั้งระยะเวลาในการสืบหานั้น
มีระยะเวลาเพียง ๑๐ ปี เท่านั้น แม้จะพบทรัพย์
ของลู ก หนี้ แ ต่ ถ ้ า พ้ น ระยะเวลาบั ง คั บ คดี แ ล้ ว ก็
ไม่อาจยึดหรืออายัดได้อีก
ในกรณี ที่ เ จ้ า หนี้ ต ามค� ำ พิ พ ากษาขอให้ ด� ำ เนิ น
การอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการบังคับคดี ไม่ใช่
ศาลต้องด�ำเนินการให้ตามที่เจ้าหนี้ตามค�ำพิพากษา
ร้ อ งขอเสมอไป หากศาลมี เ หตุ ส งสั ย ว่ า ไม่ ส มควร
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บังคับคดีแก่ทรัพย์สินใด หรือมีเหตุผลสมควรอย่างอื่น
เพื่อคุ้มครองบุคคลภายนอกที่อาจได้รับความเสียหาย
จากการด� ำ เนิ น การดั ง กล่ า ว ก่ อ นที่ ศ าลจะมี ค� ำ สั่ ง
อนุญาตให้มีการบังคับคดีตามที่เจ้าหนี้ตามค�ำพิพากษา
ขอ ศาลมีอ�ำนาจสั่งให้ผู้ขอหรือเจ้าหนี้ตามค�ำพิพากษา
วางเงินหรือหาประกันต่อศาลตามจ�ำนวนและภายใน
ระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรเพื่อเป็นประกันการช�ำระ
ค่าสินไหมทดแทนส�ำหรับความเสียหายอันพึงเกิดขึ้น
เนื่องจากการด�ำเนินการบังคับคดีดังกล่าว ถ้าผู้ขอ
บังคับคดีไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งศาล ศาลอาจมีค�ำสั่งยก
ค�ำขอให้ด�ำเนินการบังคับคดีได้
ถ้าเกิดความเสียหายจากการบังคับคดีโดย
ความผิดหรือเลินเล่อของเจ้าหนีต้ ามค�ำพิพากษาที่
ขอบังคับคดี  ผูท้ ไี่ ด้รบั ความเสียหายอาจยืน่ ค�ำร้องขอ
ต่อศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ทีม่ กี ารด�ำเนินการ
บังคับคดีเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ผู้ขอบังคับคดีชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนส�ำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น
แก่ตนได้   และเมื่อศาลไต่สวนแล้วเห็นว่าค�ำร้อง
นั้นฟังได้ ศาลจะมีค�ำสั่งให้ผู้ขอบังคับคดีชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนตามจ�ำนวนที่ศาลเห็นสมควร ถ้า
บุคคลดังกล่าวไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ศาล ผูเ้ สียหายอาจ
ร้องขอต่อศาลให้บงั คับคดีแก่เจ้าหนีต้ ามค�ำพิพากษา

คนนั้นเสมือนหนึ่งว่าเป็นลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา
จะเห็นได้วา่ แม้ชนะคดีแล้วก็ไม่ใช่หลักประกัน
ว่าจะได้รับช�ำระหนี้เต็มตามค�ำพิพากษาเสมอไป
การสืบหาทรัพย์ของลูกหนี้ตามค�ำพิพากษานั้น
ไม่ใช่ท�ำได้ง่ายๆ ถ้ายึดผิดพลาดบุคคลภายนอก
ก็จะมาร้องขัดทรัพย์ว่าไม่ใช่ทรัพย์ของลูกหนี้ตาม
ค�ำพิพากษา ขอให้ปล่อยทรัพย์นั้นได้ แม้ลูกหนี้
จะเป็นเจ้าของแต่อาจจะไม่เป็นเจ้าของทั้งหมด
ถ้าเป็นเจ้าของรวม เช่น ของพี่น้องร่วมอยู่ด้วย
หรือเป็นสินสมรส หรือของหุน้ ส่วน ลูกหนีอ้ าจเป็น
เจ้าของเพียงครึง่ เดียว หรือบางส่วน เมือ่ ขายทอด
ตลาดแล้ ว ต้ อ งเอาเงิ น ที่ ข ายได้ แ บ่ ง ให้ เ จ้ า ของ
ที่เป็นเจ้าของรวมกับลูกหนี้ครึ่งหนึ่ง หรือตามส่วน
ก่อน แล้วน�ำส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งหรือบางส่วน
ที่เป็นของลูกหนี้ตามค�ำพิพากษามาช�ำระหนี้ ถ้ามี
เจ้าหนีต้ ามค�ำพิพากษาหลายราย แต่ทรัพย์สนิ ของ
ลูกหนีต้ ามค�ำพิพากษาทีห่ าพบหรือสืบทราบมามีไม่
พอที่จะช�ำระหนี้เจ้าหนี้ได้ทุกราย ก็ต้องเฉลี่ยกัน
ระหว่างเจ้าหนี้ตามค�ำพิพากษา ถ้าหนี้มากก็ได้รับ
ช�ำระหนี้มาก หนี้น้อยก็ได้รับช�ำระหนี้น้อย เป็นไป
ตามสัดส่วนของจ�ำนวนหนี้
ในการบังคับคดีนนั้ ถ้าเจ้าหนีต้ ามค�ำพิพากษา
มี เ หตุ ส มควรเชื่ อ ได้ ว ่ า ลู ก หนี้ ต ามค� ำ พิ พ ากษามี
ทรัพย์สินที่จะต้องถูกบังคับคดีมากกว่าที่ตนสืบ
ทราบมา หรือลูกหนี้ตามค�ำพิพากษามีทรัพย์สินที่
จะต้องถูกบังคับคดีแต่ไม่ทราบว่าทรัพย์สินนั้นตั้ง
อยู่หรือเก็บรักษาไว้ที่ใด หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่า
ทรัพย์สินใดเป็นของลูกหนี้ตามค�ำพิพากษาหรือไม่
เจ้าหนีต้ ามค�ำพิพากษาอาจยืน่ ค�ำขอฝ่ายเดียวโดย
ท�ำเป็นค�ำร้องเพื่อให้ศาลท�ำการไต่สวน
กรณี ที่ ศ าลเห็ น สมควรเพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ก าร
บั ง คั บ คดี ในคดี เ ล็ ก น้ อ ยหรื อ คดี ม โนสาเร่ ศาลมี
อ�ำนาจออกหมายเรียกลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา หรือ
เรียกบุคคลอื่นที่เชื่อว่าอยู่ในฐานะที่จะให้ถ้อยค�ำอัน
จะเป็นประโยชน์มาศาลด้วยตนเองเพื่อการไต่สวน
เช่นว่านัน้ ได้ และมีอำ� นาจสัง่ ให้บคุ คลนัน้ ๆ ส่งเอกสาร
หรือวัตถุพยานซึ่งอยู่ในความยึดถือหรืออ�ำนาจของ

ผูน้ นั้ เกีย่ วกับทรัพย์สนิ ของลูกหนีต้ ามค�ำพิพากษาทัง้ นี้
ตามก�ำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่เห็นสมควร
การออกหมายเรี ย กนั้ น ถ้ า ลู ก หนี้ ห รื อ บุ ค คล
ภายนอกไม่ยอมมาศาลอาจถูกออกหมายจับได้ และ
เมื่อมาศาลแล้วและเข้าให้ปากค�ำในชั้นไต่สวนโดยการ
เบิกความเท็จ ลูกหนีต้ ามค�ำพิพากษาหรือบุคคลดังกล่าว
ก็อาจจะโดนตั้งข้อหาเบิกความเท็จในทางอาญาได้
การยื่นค�ำขอให้ศาลท�ำการไต่สวนเกี่ยวกับ
กิจการและทรัพย์สนิ ของลูกหนีต้ ามค�ำพิพากษานัน้
ต้ อ งยื่ น ต่ อ ศาลที่ ไ ด้ พิ จ ารณาและวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าด
ตัดสินคดีนั้นในศาลชั้นต้น เพราะเป็นการวินิจฉัย
ชี้ขาดหรือท�ำค�ำสั่งในเรื่องใดๆ อันเกี่ยวด้วยการ
บังคับคดีตามค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งศาล
การบังคับคดีนั้นตามปกติต้องขอหมายบังคับ
คดีที่ศาลที่ได้พิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาดตัดสินคดี
นั้นในศาลชั้นต้น แต่บางครั้งทรัพย์สินหรือกิจการ
หรือสิทธิต่างๆ ที่ลูกหนี้มีสิทธิได้รับประโยชน์อยู่
นอกเขตศาลทีไ่ ด้พจิ ารณาและวินจิ ฉัยชีข้ าดตัดสิน
คดีนั้นชั้นต้น เช่น ลูกหนี้กู้เงินเจ้าหนี้ที่อ�ำเภอเมือง
สงขลา จังหวัดสงขลาแล้วไม่ยอมช� ำระหนี้ตาม
ก� ำ หนดเจ้ า หนี้ ก็ ต ้ อ งฟ้ อ งคดี ที่ ศ าลจั ง หวั ด สงขลา
หรื อ ศาลแขวงสงขลาแล้ ว แต่ ว ่ า ทุ น ทรั พ ย์ เ กิ น
๓๐๐,๐๐๐ บาทหรือไม่ ถ้าไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาทต้อง
ฟ้องทีศ่ าลแขวงสงขลาถ้าเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาทต้อง
ฟ้องต่อศาลจังหวัดสงขลา เมื่อชนะคดีแล้วเจ้าหนี้
ตามค�ำพิพากษาหรือโจทก์สืบทราบมาว่าจ�ำเลย
น�ำรถยนต์ไปแล่นรับส่งคนโดยสารอยู่ที่จังหวัด
สตู ล การขอหมายบั ง คั บ คดี ก็ ต ้ อ งขอที่ ศ าล
จังหวัดสงขลาหรือศาลแขวงสงขลาที่พิจารณา
พิพากษาคดีแล้วแต่กรณี แล้วศาลแขวงสงขลา
หรือศาลจังหวัดสงขลาจะขอให้ศาลจังหวัดสตูล
ด�ำเนินการบังคับคดีแทนให้ แต่ถา้ โจทก์หรือเจ้าหนี้
ตามค�ำพิพากษาหารถยนต์คนั ดังกล่าวไม่พบไม่รวู้ า่
ลูกหนี้ตามค�ำพิพากษาน�ำไปจอดซุกซ่อนไว้ที่ใด
ที่จั งหวัด สตู ล ไม่อ าจน� ำ เจ้า พนั กงานบัง คับ คดี
ที่ส�ำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์จังหวัดสตูล
ไปยึดได้ เจ้าหนี้ตามค�ำพิพากษาต้องยื่นค�ำร้อง
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ให้ไต่สวนลูกหนี้เกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ที่ศาลจังหวัดสงขลาหรือศาลแขวงสงขลา
ไม่ใช่ไปยื่นให้ไต่สวนลูกหนี้เกี่ยวกับกิจการและ
ทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ศาลจังหวัดสตูล
ก่อนถึงวันไต่สวนนั้น เจ้าหนี้ตามค�ำพิพากษา
ประสงค์จะให้ศาลไต่สวนใครบ้าง เจ้าหนี้ตามค�ำ
พิพากษาก็ต้องแสดงบัญชีพยาน มีชื่อที่อยู่แล้ว
ขอหมายเรียกให้บุคคลดังกล่าวมาศาลในวันไต่สวน
และถ้าต้องการจะอ้างพยานหลักฐานใดก็ขอหมาย
เรี ย กหรื อ ค� ำ สั่ ง เรี ย กให้ บุ ค คลที่ ค รอบครองวั ต ถุ
พยานหรือพยานเอกสารนั้นให้จัดส่งมาศาลก่อน
วันไต่สวน เช่น การขอหลักฐานการจดทะเบียนมา
จากขนส่งจังหวัดสงขลา หรือขนส่งจังหวัดสตูล เจ้า
หนี้ตามค�ำพิพากษาหรือทนายความของเจ้าหนี้ตาม
ค�ำพิพากษาก็ต้องมาตรวจสอบว่าวัตถุพยานหรือ
เอกสารทีข่ อไปนัน้ ผูท้ คี่ รอบครองได้จดั ส่งมาถูกต้อง
ครบถ้วนแล้วหรือไม่ และหมายเรียกให้บุคคลต่างๆ
มาเบิกความในวันไต่สวนส่งได้หรือไม่ เพราะหากถึง
วันนัดไต่สวนบุคคลดังกล่าวไม่มาศาลโดยไม่มีเหตุ
อันควร เจ้าหนี้ตามค�ำพิพากษาอาจขอให้ศาลออก
หมายจับและขอเลื่อนการไต่สวนออกไปได้
บางครั้ ง พยานที่ น� ำ มาไต่ ส วนอยู ่ น อกเขตศาล
ที่ได้พิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาดตัดสินคดีนั้นก็จ�ำเป็น
ที่จะต้องน�ำพยานเข้าไต่สวนโดยสืบพยานผ่านจอภาพ
การไต่สวนจ�ำเลยนั้นตราบใดที่เจ้าหนี้ตาม
ค�ำพิพากษายังไม่ได้รับช�ำระหนี้ตามค�ำพิพากษา
หรือได้รบั ช�ำระหนีต้ ามค�ำพิพากษาแล้วแต่ยงั ไม่ครบ
และยังไม่ครบ ๑๐ ปีนบั แต่มกี ารวินจิ ฉัยคดีนนั้ เจ้าหนี้
ตามค� ำ พิ พ ากษาก็ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะขอให้ ศ าลท� ำ การ
ไต่สวนเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตาม
ค�ำพิพากษาได้ แม้เคยไต่สวนมาแล้วและยึดทรัพย์
ได้หรือไม่ได้มาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ต่อมาเจ้าหนี้ไป
สืบทราบมาใหม่ หรือลูกหนี้ตามค�ำพิพากษาไป
มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินชิ้นใหม่ หรือไปมีกิจการ
ใหม่ หลังจากไต่สวนครั้งแรกแล้ว แต่เจ้าหนี้ตาม
ค�ำพิพากษาไม่ทราบแน่ชดั เจ้าหนีต้ ามค�ำพิพากษา
ก็มสี ทิ ธิทจี่ ะยืน่ ค�ำขอให้ศาลท�ำการไต่สวนเกีย่ วกับ
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กิจการและทรัพย์สนิ ของลูกหนีต้ ามค�ำพิพากษาใหม่
ได้ ไม่ใช่การด�ำเนินกระบวนพิจารณาซ�้ำแต่อย่างใด ยิ่ง
ถ้าได้ความว่าครั้งแรกที่ไต่สวนลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา
ปกปิด โดยเบิกความเท็จ ลูกหนี้ตามค�ำพิพากษาอาจ
ถูกด�ำเนินคดีอาญาฐานเบิกความเท็จได้
การขอให้ศาลท�ำการไต่สวนเกี่ยวกับกิจการ
และทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค�ำพิพากษานั้น ต้อง
ได้ความก่อนว่า เป็นการบังคับคดีในกรณีที่เป็น
หนี้เงิน หรือศาลพิพากษาให้จ�ำเลยหรือลูกหนี้ตาม
ค�ำพิพากษาส่งมอบทรัพย์ หรือชดใช้ค่าเสียหาย
เป็นตัวเงิน แต่ในกรณีที่ฟ้องขับไล่ และไม่มีการ
บังคับคดีในส่วนของค่าเสียหาย หรือกรณีที่การ
บังคับคดีในกรณีที่ลูกหนี้ตามค�ำพิพากษาต้องออก
ไปจากอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์ที่
ครอบครอง หรือการบังคับคดีในกรณีที่ลูกหนี้ตาม
ค�ำพิพากษาต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ไม้ยืนต้น ไม้
ล้มลุก หรือธัญชาติ หรือขนย้ายทรัพย์สิน  ออกไป
จากอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์ที่ครอบครอง หรือการบังคับคดีในกรณีทใี่ ห้กระท�ำการหรือ
งดเว้นกระท�ำการ รวมทั้งการบังคับคดีในกรณีได้มา
ซึ่งทรัพย์สินที่ต้องจดทะเบียน นั้นไม่อาจที่จะขอให้
ศาลท�ำการไต่สวนเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของ
ลูกหนีต้ ามค�ำพิพากษาได้ ต้องบังคับคดีโดยขอให้ศาล
จับกุมหรือกักขังลูกหนีต้ ามค�ำพิพากษา หรือมีหนังสือ
ถึงเจ้าเจ้าพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องให้แก้ไขชือ่ ทางทะเบียน
และในกรณี ที่ ลู ก หนี้ ต ามค� ำ พิ พ ากษาหรื อ
บุคคลภายนอกน�ำเงิน สมุดบัญชีธนาคาร หนังสือ
ประกันของธนาคาร หรือหลักประกันอย่างอื่น
ซึ่งอาจจ่ายเป็นเงินแทนได้ มาวางต่อศาล หรือ
ตามค�ำสั่งศาล เช่นค�ำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราว
ก่อนพิพากษา หรือทุเลาการบังคับคดีในระหว่าง
อุทธรณ์ ฎีกา หรือในกรณีอื่นใดแล้ว เจ้าหนี้ตาม
ค�ำพิพากษาในคดีนั้นชอบที่จะร้องขอต่อศาลให้สั่ง
จ่ายเงินหรือด�ำเนินการเรียกเงินมาจ่ายแก่ตนได้
อยู่แล้ว ถ้าพอเพียงก็ไม่จ�ำต้องขอให้ศาลท�ำการ
ไต่สวนเกีย่ วกับกิจการและทรัพย์สนิ ของลูกหนีต้ าม
ค�ำพิพากษาอีก แม้ขอมาศาลก็ต้องยกค�ำร้อง

ขอนอบน้อมกตัญญูเทิดพระคุณ
“พ่อครูสมณะโพธิรักษ์”
๔๗ ปีบนเส้นทางสัมมาอาริยมรรค
สนับสนุน “เราคิดอะไร” ก้าวสู่ปีที่ ๒๔

จงรู้จัก “ชีวิต” ให้ดีที่สุด
แล้วจงใช้ “ชีวิต”
ให้มีประโยชน์สูง-ประหยัดสุด
(สมณะโพธิรักษ์)

• ชไมพร ตันตราภรณ์ •
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ผู้รู้แจ้งจริง และท�ำ “ความว่าง”
ได้เก่งได้ละเอียดสุดจริง
จึงคือ ผู้ท�ำประโยชน์แก่โลกได้มากที่สุด
และเป็น “คุณประโยชน์” ชนิดที่มี “คุณภาพ”
หรือเป็น “งาน” ที่มีค่าสูงสุด
(สมณะโพธิรักษ์)

เราจะรู้จัก “ทุกข์” ที่น่าเบื่อ
แต่เราจะไม่เบื่อที่จะอยู่กับทุกข์
ด้วยการท�ำตนให้อยู่เหนือทุกข์นั้นๆ ให้ได้
ถ้าเห็นว่าการนั้นดีแล้ว ควรแล้ว หรือจ�ำเป็น
(สมณะโพธิรักษ์)
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พระ(เจ้า)ย�่ำแผ่นดิน
น้อม “ศาสตร์” ตรองพินิจ
พระองค์มิทอดทิ้ง
ตรากตร�ำย่างพระบาท
มุ่งสุขมวลประชา
ส�ำเหนียกส�ำนึกไหม
หน้าที่ต่อราษฎร
อีกทั้งนักการเมือง
ท�ำนุพ้นล�ำเค็ญ
พร้อมสรรพล�้ำเลอค่า
คงมั่นมิสร่างสูญ
เลือดเนื้อแม้ชีวิต
ร่วมสนองเป็นกองทุน
รวมใจเป็นหนึ่งเดียว
ผนึกพลังจิตวิญญาณ

ตราตรึงจิตเทิดทูนยิ่ง
เอื้อปวงชนทั่วอาณา
มั่นหยั่ง “ศาสตร์พระราชา”
เอมอุดมสถาวร
ราชการไทยสรรพองค์กร
แทนพระองค์มุ่งบ�ำเพ็ญ
พึงประเทืองประเทศเข็ญ
ปวงประชาสุขสมบูรณ์
เลิศล้นกว่าโศกาดูร
ภักดีด้วยทดแทนคุณ
น้อมอุทิศเทิดเกื้อหนุน
เอื้อชาติไทยบรรลุการ
มั่นกลมเกลียวประสานงาน
สักการะ...พระภูมินทร์.

ภาพจาก : https://i.pinimg.com/originals/b0/65/4b/b0654b51075d0c6822a3a7c89b9659d7.jpg
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