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ศำสตร์พระรำชำ(๓)
“ท�ำ” ตำมค�ำพ่อสอน

เรำ “เสีย” นั่นแหละเรำ “ได้”

(๑) นฤมิตนฤนาทนี้
พระจริยวัตรระบือ
ห้าธันว์ทั่วไทยคือ
พอสิบสามตุลฯต้อง
(๒) ถามใครมิพักต้อง
ไทยแทบจะขาดใจ
พ่อพรากสุดขานไข
เพราะจิตไทยลึกรู้
(๓) ทรงกร�าแจกทรัพย์แท้
ด้วยกิจพระอุตสาหะ
เจ็ดสิบพรรษอาริยะ
สุดยากอย่างไรก้อ
(๔) ทุกค�าทุ กกิจ น้อม
ประเสริฐสุดกว่า ทรัพย์
ถ้วนพรอกพบครบสดับ
ใครฉลาดรูไ้ ขว่คว้า
(๕) ทุกกรรมโลกุตร์ล้วน
เช่น“ขาดทุน”เต็มจิ ต
เป็น“ก�าไร”ทุกชนิด
ซึง่ ชัดสัจจะแท้
(๖) ไทยมี ธาตุแห่งเชื้อ
จึ่งชัดโลกุตร์จา�
กรรมพันธุ์ชาติพันธุ์สัมสืบ ธาตุ พุทธเวี่ยไว้
(๗) ยามนี้ยุคนี้พุทธ
พุทธแพร่“คนจน”มหิทธิ์
“คนจน”ยอดเศรษฐกิจ
“รูป”กษัตริย์ชัดยิ่งกล้า

สนั่นลือ โลกฤๅ
กึกก้อง
วันพ่อ ปสูติแฮ
แทบสิ้นใจสยาม
ถามไทย
ทุกผู้
ค�าโศก
ราชย์เก้าธ�ารง
โลกุตระ ธรรมเฮย
ไป่ท้อ
ทรงตลอด มาแล
มุ่งสร้างสัจธรรม
เกล้ารับ ทูนเทอญ
“วิเศษ”ฟ้า
ปฏิบัติ “วิศษิ ฏ์”เลย
ย่อมได้“วิสุทธิ์”ธรรม
ทรงกิจ พระเอย
นั่นแล้
คือ“สละ” แลนา
พ่อได้ทรงพลี
พุทธธรรม
อดีตได้
พันธ์ส่ง ทอดมา
คู่ไท้ไทยสยาม
สุทธิสิทธิ์
แด่หล้า
นาม-รูป วิมุติเฮย
พิสูจน์พร้อม“นาม”สนอง

“สไมย์ จ�ำปำแพง”
๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

•

1

ศำสตร์พระรำชำ(๓) “ท�ำ” ตำมค�ำพ่อสอน เรำ “เสีย” นั่นแหละเรำ “ได้”
ถ้ามองดูความโชคดีของประเทศไทยแล้ว เราน่าจะ
โชคดีไม่แพ้ประเทศใดๆ ในโลก เพราะในยุค “ภัทรกัป” นี้
เรามีพระบาทสมเด็จพระ “ภัทรมหาราช” ผู้ทรงคุณ
อันประเสริฐ ได้สร้างประโยชน์มากมายให้แก่บา้ นเมือง
จนเกียรติคุณของพระองค์ขจรกระจายไปทั่วโลก ท�าให้
ได้รับรางวัลระดับโลกจากสหประชาชาติในด้านต่าง ๆ
ไม่ต�่ากว่า ๑๐ ด้านใหญ่ ๆ ด้วยกัน
นอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ก็ยังตั้งพระทัยที่
จะสืบสานปณิธานของพระราชบิดา ดังความที่นายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ เ ล่ า ถึ ง พระราชปรารภ สรุ ป ใจความได้ ว ่ า
“ศาสตร์ พ ระราชา” ของในหลวงรั ช กาลที ่ ๙ ที ่ท รง
พระราชทานไว้มีมากมาย และมีคุณค่าคุณูปการส�าหรับ
การพัฒนาประเทศชาติ และสร้างความสุขให้แก่ประชาชน
จึงมีพระราชประสงค์ให้ศึกษาและน้อมน�าพระราชด�าริ
ต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมและพอเพียง
ทันต่อสถานการณ์” (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวใน
รายการ “ศาสตร์พระราชาฯ ศุกร์ที่ ๒๔ พ.ย. ๖๐)
และโชคดีต่อมา เรามีนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน
ที ่ตั ้ง หน้ า ตั ้ง ตาแก้ ป ั ญ หาบ้ า นเมื อ งที ่ห มั ก หมมมา
ยาวนานอย่ า งสุ ด ฤทธิ ์สุ ด แรง ยอมเปลื อ งเนื้ อ
เปลืองตัวลุยไปทุกเรื่อง เพื่อแก้ไขบ้านเมืองให้ดีขึ้น
แต่น่าเสียดายที่ศาสตร์พระราชาเพี้ยนไปในภาคปฏิบัติ
กลายเป็นศาสตร์ของเงินตราเข้ามาแทน จึงก่อให้เกิด
เสียงคัดค้านขึ้นมาอย่างเซ็งแซ่ เพราะไม่มีใครเชื่อ
ว่าการอัดเม็ดเงินเข้าไปช่วยคนจนจะท�าให้หายจนกันได้
ตัวอย่างโครงการรับจ�าน�าข้าวตันละ ๒๐,๐๐๐ บาท
กลับท�าให้ชาวนาฆ่าตัวตายมากกว่าครั้งใด ๆ แล้วยังส่ง
ผลท�าให้ชาวนาพากันผลิตข้าวอย่างไร้คุณภาพมาจนถึง
ทุกวันนี้ เพราะต่างมุ่งผลิตเพื่อขายเอาเงินเป็นหลัก
การเอาเงินไปสนองความต้องการย่อมมีแต่จะ
บานปลาย ชาวนาที่มีคุณภาพบางคนสามารถส่งเสีย
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เราคิดอะไร

ให้ลูกเป็นข้าราชการได้หมด แต่ไม่ได้ช่วยให้ตัวเองลด
หนี้สินลงได้แต่อย่างใด เพราะลูก ๆ ข้าราชการกลับมี
หนี้สนิ มากกว่าตัวเองเสียอีก ซึ่งไม่ตา่ งจากชีวิตของชาว
สวนยางทีเ่ คยขายยางได้ราคาดี จนออกรถป้ายแดง
มาขับขี่กันเป็นว่าเล่น ท�าให้ป่าไม้ในเมืองไทยถูกโค่น
ท�าลายเพื่อปลูกต้นยางทั่วประเทศ สุดท้ายก็ต้อง
พากันเดือดร้อนทั่วไปหมด เมื่อยางไม่ได้ราคาสูงอย่าง
เก่าเพราะเหตุเศรษฐกิจไม่พอเพียงกันนั่นเอง
ตรงกันข้ามกับปรากฏการณ์ไว้ทุกข์ในหลวง ร.๙
ตลอด ๑ ปีที่ผ่านมา ประชาชนต่างออกมาแสดงความ
กตัญญูต่อพ่อของแผ่นดินด้วยส�านึก “ขาดทุนของเรา
คือก�าไรของเรา” ทุกคนยอมเสีย ยอมขาดทุน ยอม
เหน็ดเหนื่อย ยอมล�าบาก ยอมเสียเวลาและทรัพย์สิน
เอามาแบ่งปันแจกจ่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผู้คน
นั บ หมื ่น นั บ แสนในแต่ ล ะวัน ที ่ม าเคารพพระบรมศพ
กลายเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน ไม่มีการซื้อการขาย
มีแต่การให้ การเสียสละ
“ในหลวงท่านตรัสไว้ว่า เราเสียนัน่ แหละคือเราได้
ค�าว่าเสียตัวนี้คือการเสียสละ ไม่ใช่พูดด้วยภาษาตื้นๆ
แต่เป็นผู้ที่ให้ ซึ่งการให้แก่ผู้อื่นนี่แหละ เป็นเรื่องความ
ดีสุดยอดที่สุดแล้วในมนุษย์ มนุษย์ใดที่ท�าการให้ด้วย
จิตสุดยอดโดยให้แล้วไม่หวังหรืออยากได้อะไรตอบแทน
นั่นคือ ‘เอกบุรษุ หรือสุดยอดมนุษย์ผปู้ ระเสริฐ’ ซึ่งเรา
ดูได้จากในหลวงเป็นตัวอย่าง ท่านเป็นผู้ที่ที่จบโลกุตระ
แล้ว จึงไม่มี “ตัวตน-ของตน” ก็เหลือแต่การงาน เหลือ
แต่กรรมกิรยิ า ไม่มตี วั เหตุท่ตี อ้ งไปจัดการแล้ว เหตุท่จี ะ
ท�าให้เป็นกรรมกิริยาที่ไม่ดีมันดับหมดแล้ว จึงไม่มีสิ่งที่
จะต้ อ งไปท� า อะไรเพื ่อ ตน จึ ง มี แ ต่ ท� า เพื่ อ ผู ้ อื ่น ๆ ๆ ๆ
ตลอด คนก็เลยเห็นแต่ความดีงาม ท�ามาตลอด ๗๐ ปี
อย่างยั่งยืน มั่นคง ไม่ดา่ งพร้อยอะไรเลย หากไม่มโี ลกุตระ
แล้วเป็นไปไม่ได้!” - พ่อครูสมณะโพธิรักษ์
• จริงจัง ตามพ่อ

หนังสือพิมพ์ “เราคิดอะไร” ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๒๙ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐
เอโกปิ หุตฺวา พหุธา โหติ พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหติ จากหนึ่งจึงเป็นเรา รวมเราเขาเข้าเป็นหนึ่ง

1 นัยปก : ศาสตร์พระราชา(๓) “ท�า”ตามค�าพ่อสอน
สไมย์ จ�ำปำแพง
เรา “เสีย” นั่นแหละเรา “ได้”
จริงจัง ตำมพ่อ
4 จากผู้อ่าน
บรรณำธิกำร
6 ชีวิตจ�าลอง
จ�ำลอง ศรีเมือง
12 คุยนิดคิดหน่อย
บรรณำธิกำร
13 เปิดยุคบุญนิยม
เก่ำสมัย ใหม่เสมอ
ทีม สมอ.
18 สีสันชีวิต (สมณะแสนดิน ภูมิพุทโธ)
25 เวทีความคิด
นำยหนุนดี
26 คิดคนละขั้ว
แรงรวม ชำวหินฟ้ำ
33 ชาดกทันยุค
ณวมพุทธ
36 ตามหยั่งฟ้าทะลุดิน
ดังนั้น วิมุตตินิยม
40 ธรรมดาของโลกจะได้ไม่ต้องโศกสลด
สมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์
42 คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?
สมณะโพธิรักษ์
52 เรื่องสั้น (จาตุมหาราช ตอนที่ ๙)
เฉลิมศักดิ์ แหงมงำม
56 การ์ตูน
วิสูตร
58 เชื่ออย่างพุทธ
ณวมพุทธ
60 แค่คิดก็หนาว...ว์
นำยธิง วินเทอร์
62 ความคิดทางการเมืองในพุทธศาสนา
สุนัย เศรษฐ์บุญสร้ำง
66 ลูกอโศกชะโงกดูโลกกว้าง
ฟ้ำสำง
69 ชีวิตไร้สารพิษ
ล้อเกวียน
พิมลวัฑฒิ์
72 ท�าไมต้องรู้ทัน(บทสรุป)
74 ฝุ่นฟ้าฝากฝัน
ฟอด เทพสุรินทร์
76 กติกาเมือง
ประคอง เตกฉัตร
80 ปิดท้าย
พ.ต.ท. รุ่งโรจน์ เรืองฤทธิ์
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ดคนละขั้ว

อาตมาภาคภูมิใจว่าสามารถสื่อธรรมะ ได้พอสมควร
ทั้งที่ในยุคนี้แล้ว พระพุทธเจ้าพยากรณ์ว่า
คนจะไม่ฟังหรอก “โลกุตรธรรม”
จะฟังแต่ค�าเพราะ ๆ เนื้อหาธรรมะเชิงโลกีย์ที่แต่งใหม่
ถ้าอาตมาไม่เกิดมาในยุคนี้ ไม่ได้เกิดมาขยายธรรมะอันนี้
เพื่อเปิดเผยโลกุตรธรรม มันจะไม่มีตัวตั้งขึ้นมาใหม่
ก็จะไปตามกระแสศาสนาจารีตแบบเถรสมาคม
ไม่มีอะไรเข้ามาต้านทานให้เกิดการเปลี่ยนแปลง..
จึงไม่มีอะไรเป็นแก่นสาร.. ศาสนาก็จะสูญเลย

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา
พ.ต.ท.รุ่งโรจน์ เรืองฤทธิ์
e-mail : roj1941@gmail.com
: farinkwan@gmail.com
กองรับใช้บรรณภพ
สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง
สมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์
สงกรานต์ ภาคโชคดี
แซมดิน เลิศบุศย์
อ�านวย อินทสร
น้อมค�า ปิยะวงศ์รุ่งเรือง
รินธรรม อโศกตระกูล
น้อมนบ ปัฐยาวัต
กองรับใช้ศิลปกรรม
ต�านานไท ธานี
แสงศิลป์ เดือนหงาย
วิสูตร นวพันธุ
ดินหิน รักพงษ์อโศก
พุทธพันชาติ เทพไพฑูรย์
เพชรพันศิลป์ มุนีเวช
กองรับใช้ธุรการ
ศีลสนิท น้อยอินต๊ะ
สู่เสรี สีประเสริฐ
ซื่อสนิท นาวาบุญนิยม
ผู้รับใช้ฝ่ายโฆษณา
ศีลสนิท น้อยอินต๊ะ
โทร. ๐-๒๗๓๓-๖๒๔๕,
๐๘-๑๒๕๓-๗๖๗๗
จัดจ�าหน่าย
กลั่นแก่น ๖๔๔ ซอยนวมินทร์ ๔๔
ถ.นวมินทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กทม. ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๗๓๓-๖๒๔๕
พิมพ์ที่
บริษัท ฟ้าอภัย จ�ากัด โทร.๐-๒๓๗๕-๘๕๑๑
อัตราค่าสมาชิก
๒ ปี ๒๔ ฉบับ ๕๐๐ บาท
๑ ปี ๑๒ ฉบับ ๒๕๐ บาท
ส่งธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์
สั่งจ่าย นางสาวศีลสนิท น้อยอินต๊ะ
ปท.คลองกุ่ม ๑๐๒๔๔
ส�านักพิมพ์กลั่นแก่น
๖๔๔ ซ.นวมินทร์ ๔๔ ถ.นวมินทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.๑๐๒๔๐
หรือโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนนวมินทร์ ๓๖
บัญชี นางสาวศีลสนิท น้อยอินต๊ะ
เลขที่ ๐๗๗-๒-๑๓๘๕๗-๓
ยืนยันการโอนที่ ๐๘-๑๒๕๓-๗๖๗๗
หรือ farinkwan@gmail.com
line - id baiyanang2514
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
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e-mail : roj1941@gmail.com

“ดอกไม้ใจ” แทน “ดอกไม้จันทน์”

บทกวี ๓ ส�านวนนี้เขียนเสร็จแล้วไม่ทันเวลาที่
จะรวบรวมเป็นเล่มเพื่อแจกในงานสลายสรีรธาตุ
หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ จึงส่งมาให้พิจารณา
เหมาะสมในคอลัมน์ “จากผู้อ่าน” หรือไม่
• สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ ๕ พ.ย.๖๐

“ดอกไม้ใจ” แทน “ดอกไม้จันทน์” วันสลายสรีรธาตุ
หลวงพ่อปัญญานันทมุนีภิกขุ
“พุทธทาส” ปราชญ์แผ่นดินสิ้นสงสัย
ยกย่องให้ “ท่านปัญญานันทภิกขุ”
เป็น “แม่ทัพโลกธรรมะ” เพ่งทะลุ
ท�าสงครามมารพายุทุจริตชน
เส้นชีวิตเส้นทางอย่างนักรบ
“ไตรรัตน์” ครบยึด “พระพุทธ” พิสุทธิ์ผล
อีก “พระธรรม” ค�าสอนพรเลิศล้น
น�า “พระสงฆ์” แผ่กุศลยลยินกัน
บวชตั้งจิตอธิษฐานญาณสัจจะ
เสียสละชีวิตคิดหมายมั่น
รับใช้ “พุทธศาสนา” สารพัน
หลักส�าคัญยิ่งยงธงศรัทธา
อยู่เรียบง่ายใจเพชรความเด็ดเดี่ยว
เทศน์ตรงตรงมิลดเลี้ยวเคี่ยวเหล็กกล้า
“เด็ดดอกไม้สะเทือนซึ้งถึงดินฟ้า”
เด่นสง่าประดุจ “ปมุตโต”
นามเดิม “ปั่น เสน่ห์เจริญ” ด�าเนินชีพ
ดั่งประทีปบารมีนี้อักโข
“พระพรหมมังคลาจารย์” ญาณสังโฆ
สาธุชนสุขภิญโญร่วมโคจร
“กตัญญกตเวทีสองศรีพระศาสนา”แห่งสัจจะอนุสรณ์
“พุทธทาส” “ท่านปัญญา” คู่อมร
คุณูปการสถาวร “บ-ว-ร” ไทย
ป.ล. บ-บ้าน ว-วัด ร-โรงเรียน
j

4

•

เราคิดอะไร

สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ

“โลกอยู่ได้ด้วยการให้”
“ท่านปัญญานันทะ” ประกาศว่า
“พลีชีพเพื่อศาสนา” มหากุศล
“คุณธรรมค�้าความรู้” สู่สากล
เทศน์อบรม “บัวหลุดพ้นจากโคลนตม”
เป็น “แม่ทัพโลกธรรม” น�าหมู่สงฆ์
ร่วมปักธง “พุทธศาสน์” จัดเหมาะสม
“ประเทศไทยจุดศูนย์กลาง” ต่างชื่นชม
แผ่เงาร่ม “กาสาวพัสตร์” แห่งศรัทธา
“ท�าดีไว้ไม่มีที่สิ้นสุด
มวลมนุษย์คิดล�้าลึกหมั่นศึกษา
โลกอยู่ได้ด้วยสละละนานา
ถึงเวลาจักสนองของมันเอง”
ใช้ “ปัจจัยกัณฑ์เทศน์” สมเหตุผล
สร้างถนนสร้างโบสถ์โจทย์ตรงเผง
สร้างโรงเรียน-สุขศาลาพาครื้นเครง
สร้างที่สาธารณะเก่งเล็งการณ์ไกล
สอนกราบพระ “พระในบ้าน-ท่านพ่อแม่”
คือพระแท้จริงจริงผู้ยิ่งใหญ่
“ปูชนียบุคคล” ควรสนใจ
อย่าปล่อยให้เหงาหงอยคอยลูกนาน
สอนยิ่งให้...ยิ่งได้มีความสุข
คือปล่อยวางปล่อยทุกข์สุขมหาศาล
เกิด ตั้งอยู่ ดับไป ในห้วงกาล
ธรรมชาติธรรมทานนิพพานแล้ว...
j

ณัช (คงชัยทรัพย์) ศรีบุรีรักษ์ กทม.

“ค�าท่านปัญญานันทภิกขุ เตือนสติ”
“พุทธรูป” บดบังพระ “พุทธเจ้า”
โดยยึดเอาวัตถุบรรลุจิต
“รูปธรรม” เหนือ “นามธรรม” ว่าสัมฤทธิ์
พึงพินิจจักใกล้เคียง “เลี่ยงบาลี”
พุทธองค์ทรงสอนค�าสอนนั้น
ด�ารงมั่นศิลป์ศาสตร์ “อริยสัจสี่”

e-mail : roj1941@gmail.com

บริสุทธิ์ดุจแก้วฉายแววดี
ปัญญามีคิดเองแล้วเพ่งใจ
เห็นแต่ยกสวรรค์สรรมาล่อ
อ้างเหล่ากอนรกพาหมกไหม้
ท�าพิธีรีตองอวดป้องภัย
เสริมดวงให้ร�่ารวยถูกหวยเบอร์
“มิเชื่อก็อย่าลบหลู่”ขู่สารพัด
พูดสันทัดมอมคนโง่จนเซ่อ
จริตตกบกพร่องสมองเบลอ
อาการเพ้อคุณไสยอยู่ไปมา
บัวติดโคลนโดนหอยปูกรูกัดแทะ
ยากชี้แนะให้รู้แจ้งแสงเจิดจ้า
ต้องปล่อยตามกรรมเวรเซ่นเวลา
ขันอาสาอย่างไรไม่ได้การ
ธรรมชาติของความว่างยังสัจจะ
วิมุติสู่อนันตะธรรมสถาน
สถิตเสถียรเสวยทิพย์ภพนิพพาน
ร่วมโลกพระศรีอาริย์สราญรมย์.
j

วันทนีย์ บุญศรีสมบัติ ลพบุรี

- ขอนอบน้อมคารวะศิษย์ร่วมวัตร
ยึดปฏิบัติตามธรรมอริยสงฆ์
จึ่งเป็น “ไท” เพราะถึง “พุทธ” แท้ตรง
“องค์กรสงฆ์”.... พึงวิวัฒน์ “รัตนตรัย”.

ศิษย์ตถาคต

ข่าวสดๆ ร้อนๆ ใน น.ส.พ. รองเจ้าอาวาสวัด
หนึ่งใน อ.เมืองน่านในข้อหากระท�าช�าเราหญิง และ
ก่อนหน้านั้นก็มขี า่ วพระสงฆ์ซ้อื บริการเยาวชนชาย
๒ รายซึ่งต�ารวจได้สอบปากค�าไว้แล้ว ให้การยืนยัน
ขายบริการให้แก่พระ ๓ รูป น�าไปสูก่ ารด�าเนินคดีกบั
พระทั้ง ๒ รูปนั้น เหตุการณ์ท�านองนี้น่าอดสูยิ่งนัก
มหาเถรสมาคม กรมการศาสนาบริหารกัน
อย่างไร จึงยังมีพระแบบนี้ตกค้างในวงการสงฆ์ไทย
• คนไทย รุน่ ใหม่ สนามหลวง

- วงการศาสนายุคเก่าต่างก็ยึดถือบูชาพระ
เครื่องรางของขลังศักดิ์สทิ ธิ์กนั ทั้งนั้น... แขวนพระ
รอดปลอดภัยที่สุด แต่ยุคนี้ คดี “เงินทอน” ได้เผย
ยุทธศาสตร์กวาดล้างหลากปฏิกลู ที่ปดิ ด้วยทองค�า
เปลวแปลงโฉมสมีออกให้สังคมได้เห็นก�าพืดแล้ว
การครองผ้า “กาสาวพัสตร์” แต่มิได้ครองศีล
ครองวัตรปฏิบัติธรรมเยี่ยงสงฆ์...ก็คือ “จอมโจร
ศาสนา” นั่นเอง ฟ้าแจ้งจางปางแล้ว

ขวัญเรือนอ�าลา

แม่บ้านนักอ่านรุ่นเก่าน่าจะรู้จัก “ขวัญเรือน”
เป็นอย่างดี ตอนนี้ประกาศอ�าลาแผงแล้ว โดย
จะจัดท�าฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นเล่ม
สุดท้ายครบ ๔๙ ปี หนังสือกระดาษทยอยปิด
ตั ว เล่ ม แล้ ว เล่ ม เล่ า ก่ อ นหน้ า นั ้น ก็ มี บ างกอก
สกุลไทย ฯลฯ หรือแม้แต่หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
หนังสือวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส�าหรับเด็ก
(Go Genius) เด็ ก รุ ่ น ใหม่ ยุ ค นี ้ค งไม่ นิ ย มอ่ า น
หนังสือกระดาษแล้วกระมัง หรือเนือ้ หาไม่โดนใจ
ไม่รวดเร็วทันใจ เด็กรุ่นใหม่โตมากับเฟซบุ๊ก ไอจี
กูเกิล มีอินเทอร์เน็ตที่คลิกปั๊บทราบข่าวปุ๊บ อยาก
รู้ข่าวดาราก็โน่น...ไอจี คนรุ่นก่อนๆ ที่นิยมอ่านก็
สายตาฝ้าฟางแล้ว ตามอ่านไม่ไหว เมื่อคนไม่นิยม
อ่านก็ส่งผลกระทบถึงการขายโฆษณาและยอด
จ�าหน่าย สุดท้ายสื่อสิ่งพิมพ์ก็ไปไม่รอด หนังสือ
กระดาษก�าลังทยอยปิดตัว.. โลกยุคดิจิตอลเป็น
อย่างนี้ เราคิดอะไรจะไปไหวไหม
• รุ่นเก่า ชอบอ่าน

- น่าเสียดายหนังสือยุคเก่าก่อน กว่าจะ
ก่อตัวรวมก�าลังฟันฝ่ามาได้กไ็ ม่งา่ ยนัก ทััง้ นักเขียน
ผู้ร่วมงานถึงวาระต้องอ�าลากัน “เราคิดอะไร” ก็
เช่นกันครับ ชะตากรรมก็อยู่ในก� ามือของมวล
สมาชิกที่ชูชุบอุปถัมภ์อยู่ คณะท�างานก็เป็นเพียง
“ผู้รับใช้”
บรรณาธิการ
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

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

จากใจถึงใจ

๑๐. ไม่ถึงคราว
ตอนอยู่ชั้นมัธยม ผมพบหมอดูซินแสคนหนึ่ง เป็น
เจ้าของสวนกล้วยหอมใกล้ๆ วัดส�าเหร่ ผมไม่ได้บอกให้
แกดูผมสักหน่อย อยูด่ ๆี แกก็เอ่ยปากท�านายทายทักว่า
ผมอายุสั้น ไม่เกิน ๒๕ ปีก็ตาย
ผมไม่รจู้ ะเถียงแกอย่างไร ไม่เคยเรียนรูว้ ิชาหมอดู
ไม่ว่าจะเป็นการผูกดวง ดูลายมือ หรือดูโหงวเฮ้ง เคย
เห็นมีใครๆ ไปดูหมอกับตาผมบ่อยๆ แม่นบ้าง เกือบแม่น
บ้าง ตาเรียนดูหมอมานานตั้งแต่สมัยอยูว่ ัด ต�ารับต�ารา
มีครบ ผมก็ไม่ได้ให้ตาตรวจดูโชคชะตาเสียด้วย ค�า
ท�านายของซินแสอาจถูกต้องก็ได้
เมื่อซินแสซึง่ คนแถวนั้นเขายอมรับกันว่าดูหมอ
แม่น บอกว่าผมอายุสั้น สั้นเป็นสั้น ผมจะไปแก้ไขได้
อย่างไร ผมเรียนไปอยู่ไปอย่างปกติธรรมดาๆ ไม่วิตก
ทุกข์รอ้ น เพียงเตือนตัวเองว่าใกล้อายุ ๒๕ แล้วนะ ใกล้
ตายแล้วนะ
6
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แม้จะมีการพูดถึงผม เขียนถึงผม ไว้ในหลายแห่ง
แต่ก็ไม่ใคร่มีใครทราบว่า ผมเป็นใคร มาจากไหน
ชีวิตผมอยู่มาเกินครึ่งศตวรรษแล้ว ความตายได้
ย่างใกล้เข้ามาทุกที ผมน่าจะได้บันทึกเรื่องราวบางแง่
บางมุมไว้บ้าง เพื่อให้หลาย ๆ ท่านได้ทราบ
“ชีวติ จ�าลอง” จึงเกิดขึ้น และอยูใ่ นสายตาของท่าน
ณ บัดนี้
ชี วิ ต จ� า ลอง จ� า ลองชี วิ ต ของเด็ ก จน ๆ คนหนึ ่ง
ลูกแม่คา้ หาบเร่ ลูกพ่อค้าปลาสด เล็ก ๆ เป็นเด็กรับใช้ของ
ผู้มีใจเมตตาครอบครัวหนึ่ง โตขึ้น รับใช้คนทั้งกรุงเทพฯ
ผมขอขอบพระคุณที่กรุณาสละเงินซื้อหา และสละ
เวลาอั น มี ค ่ า ของท่ า นอ่ า นหนั ง สื อ เล่ ม นี ้ที ่เ ขี ย นโดย
นักเขียนจ�าเป็นชื่อ “จ�าลอง”
ขอบพระคุณครับ
๗ มกราคม ๒๕๓๓

พออายุเลย ๒๕ ก็โล่งอก รอดไปที ไม่ตายแล้ว แต่
ก็ต้องตายอยู่ดี ไม่รู้จะตายเมื่อไรเท่านั้นเอง
เมื่ออายุ ๓๑ ขณะมียศร้อยเอก เป็นผู้บังคับ
กองร้อยสื่อสาร กองร้อยที่พี่จิ๋วเคยเป็นผู้บังคับ
กองร้อยมาก่อน ผมได้รับค�าสั่งให้เตรียมตัวไป
ปฏิบัติราชการในประเทศลาวชนิดที่ไม่เคยได้ยิน

ข่าววี่แววมาก่อนว่าผมจะต้องไป
กลับจากลาวมาแล้วจึงได้ทราบความจริงว่า ค�า
สั่งขอตัวนายทหารไปปฏิบตั ริ าชการพิเศษฉบับนั้น ขอ
ผิดตัว ผู้ใหญ่ต้องการนายทหารรุ่นพี่ที่ชื่อเดียวกับผม
คือ พลตรีจ�าลอง พรรคเจริญ แต่กลับกลายเป็น
จ�าลอง ศรีเมือง ชื่อจ�าลองจึงเป็นเหตุ
การไปปฏิ บั ติ ง านที ่ล าวนั ้น แรกที เ ดี ย วก็ ไ ป
ปกครองต�ารวจพลร่มที่เรียกว่า “พารู” ที่กองบังคับการ
หน่วยผสม ๓๓๓ อุดร ท�าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับชุด
ปฏิบัติการต่างๆ ในประเทศลาว จากนั้นก็ย้ายเข้าไป
ท�างานในประเทศลาว แล้วแต่ผู้บังคับบัญชาจะสั่งให้
ไปไหนไปทั้งนั้น ไปอยู่สุวรรณเขต ปากเซ เมืองสุย

เวียตนาม ลาวคอมมิวนิสต์และเวียดกงจึงจ้องจะ
เข้ายึดให้ได้
ข้าศึกเตรียมสะสมอาวุธหนักและก�าลังทหาร
รอวันเข้าถล่มผาทีโดยน�าปืนใหญ่และเครื่องยิงจรวด
ไปเตรียมตั้งยิงไว้รอบผาทีแล้ว ทุกจุดบนผาทีอยู่ใน
รัศมีท�าการยิงของข้าศึกทั้งนั้น
ทหารไทยได้รับการฝึกไปจากประเทศไทยเป็น
อย่างดี เพื่อเข้าท�าการรบโดยเฉพาะ ไม่ใช่ส�าหรับหา
ข่าวเหมือนชุดปฏิบัติการอื่นๆ มีหน้าที่ป้องกันพื้นที่
บนผาทีร่วมกับกองก�าลังทหารลาวฝ่ายขวาคือแม้ว
ของนายพลวังปาว โดยมีชา่ งเทคนิคชาวอเมริกนั เป็น
ผู้ควบคุมเรดาร์ สหรัฐฯให้การสนับสนุนทุกอย่างต่อ
ทุกคนที่อยู่บนผาที

“ภูผาที” เป็นชัยภูมิส�าคัญ
เป็นที่ตั้งของสถานีเรดาร์อันทันสมัย

https://i.pinimg.com/originals/80/b7/ec/80b7ec770708407c1b1c531c69a5a900.jpg

วันหนึ่ง “นายเทพ” คือ พลโทวิทรู ยะสวัสดิ์ ก็เรียก
ผมเข้าไปพบ
“โยธิน อัว๊ จะให้ลื้อไปเป็นหัวหน้าทีมแซต-๑๖ ที่
ผาทีลื้อจะเป็นเหล่าสื่อสารหรือเหล่าไหนไม่ส�าคัญ อั๊วดู
ที่ลักษณะผู้น�า ลื้อเป็นได้ เตรียมตัวเดินทาง”
ภูเขาชื่อ “ภูผาที” เป็นชัยภูมิส�าคัญ เป็นที่ตั้ง
ของสถานี เ รดาร์ อ ัน ทั น สมั ย ที ่จ ะส่ ง สั ญ ญาณน� า
เครื่องบินรบทุกชนิดของสหรัฐฯในประเทศไทย เข้า
โจมตีที่มั่นต่างๆ ของคอมมิวนิสต์ทั้งในลาว และ

หัวหน้าชุดปฏิบัติการผาทีเปลี่ยนมาหลายคน
“ขวาน” หรือ พลตรีวรวิทย์ พิบูลศิลป์ เดินทาง
กลับเมืองไทยเพื่อเข้าโรงเรียนชั้นนายพัน ส่วน
พ.อ.ปรีดี บุญสวัสดิ์ ซึ่งผมจ�าชื่อรหัสไม่ได้ก็ก�าลัง
จะครบวาระ แปลกที่นายทหารทั้งสองคนเป็น
เพื่อนรุ่นเดียวกับผมและสนิทกันเสียด้วย
ก่อนจะไปรับหน้าที่ผมฟังการบรรยายสรุป
สถานการณ์ที่หน่วยผสม ๓๓๓ ซึ่งลงท้ายด้วยค�า
ยืนยันให้ผมอุ่นใจว่า แม้ข้าศึกจะเอาอาวุธไปตั้ง
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
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ล้อมไว้หมดแล้ว แต่ข้าศึกก็ไม่สามารถจะขึ้นไป
บนภูผาทีได้ เพราะเป็นภูเขาสูงชันมาก เราและ
ลาวฝ่ายขวาอยู่ในชัยภูมิที่ได้เปรียบ ข้าศึกจะต้อง
สูญเสียอย่างหนัก
รุง่ เช้าผมออกเดินทางทันที ไปคนเดียว ขึ้นเครื่องบิน
ไปลงที่โรงเรียนเสนาธิการลาว “โล่งแจ้ง” นอนค้าง กับ
อาจารย์วินัย (พลตรีวินัย ศรีนวล) อาจารย์โรงเรียน
เสนาธิ ก ารทหารบก ๑ คื น แล้ ว เดิ น ทางต่ อ ด้ ว ย
เฮลิคอปเตอร์จากโล่งแจ้ง ก�าหนดจะไปลงบนผาที
เฮลิคอปเตอร์บนิ วนอยูเ่ หนือผาทีหลายรอบ ลงไม่
ได้เพราะหมอกลงจัดมาก อากาศปิด จึงต้องเอาผมไป
ส่งทีเ่ ชิงดอย ให้เดินปีนเขาขึ้นไปเอง ปรีดีส่งทหารไป
คอยน�าทาง เดินปีนเขาขึ้นไปได้สักพัก ผมก็มั่นใจว่า
ข้าศึกขึ้นไม่ยากเท่าใดนัก เพราะผมนอนคุยกับอาจารย์
วินัยจนดึก นอนเพียงไม่กี่ชั่วโมงผมยังปีนเขาไหว
ขึน้ ไปครึง่ ทางถึงบ้านร้อยเอกเกียตู้ นายทหาร
แม้วฝ่ายเรา ซึ่งมีต�าแหน่งเป็นผู้บังคับกองโจรลาด
ตระเวนเชิงเขา ธรรมเนียมลาวก็เหมือนธรรมเนียม
ไทยคือนับถือครู โชคดีผมเคยไปสอนวิชาสือ่ สารที่
โรงเรียน เสนาธิการทหารลาว ร้อยเอกเกียตูเ้ ข้าเรียน
ด้วย จ�าผมได้ดี จึงยอมรับนับถือ
เกียตู้มีภรรยา ๘ คน เอาผ้ากระสอบมากัน้ เป็น
ห้องๆ ๘ ห้อง เรียงกันเป็นตับ เกียตู้ให้ทหารยกข้าวมา
เลี้ยง แม้จะอยู่ในป่าในดงยังมีช้อนส้อมใช้ แปลกดี
คุยกับเกียตูไ้ ด้สกั พัก ผมก็ปนี เขาต่อจนถึงทีร่ าบ
ข้างบน อากาศเย็นมาก หมอกลงเป็นประจ�า บางครั้ง
ยืนห่างกัน ๕ เมตร มองหน้ากันไม่เห็น
แรกๆ ผมแปลกใจ ท�าไมเข้าส้วมจึงต้องพกปืน
ด้วย สถานการณ์รนุ แรงอะไรขนาดนั้นเชียวหรือ อยูๆ่
ไปจึงทราบความจริงว่านอกจากหมอกจะลงจัดเป็น
ประจ�าแล้ว การรักษาความปลอดภัยข้างบนนั้น
แทบจะไม่มี ผมพยายามเอาลวดหนามมากั้นเป็น
สัดส่วนก็ท�าไม่ได้ เพราะกั้นแล้วชาวบ้านดอดขึ้น
ไปกรีดฝิ่น ฝิ่นบนผาทีออกดอกงามสะพรั่ง
ผู้ใหญ่บ้านพาลูกบ้านไปร้องเรียนกับผมว่า สามี
ของเธอเป็นทหารฝ่ายเรา ตายในสนามรบ แล้วเรา
ยังใจร้าย ตัดทางท�ามาหากินของภรรยาเขาอีกหรือ
8
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หัวหน้าชุดปฏิบัติการคนก่อนๆ คงพยายามเช่นผม
มาแล้ว และท�าไม่ได้เหมือนกัน จึงอยู่อย่างเสี่ยงๆ
ดวงดีกอ็ ยู่ ดวงไม่ดกี ไ็ ป เข้าส้วมต้องพกปืน เพราะ
ไม่แน่ อาจจะไปจ๊ะเอ๋กับข้าศึกในส้วมเมื่อไรก็ได้
คืนวันหนึ่งพระจันทร์เต็มดวง ผมออกไปเดิน
ด้านหลังบังเกอร์ ตรงนั้นเป็นลานกว้างๆ มีหินโผล่
ขึ้นมาเหนือดิน วางเรียงกันตามธรรมชาติเป็นแถวๆ
ดูๆ แล้วคล้ายไม้กางเขนที่ปักในสุสาน ถ้าโชคร้าย
ผมคงอยู่ที่สุสานตรงนั้นเอง
ข้าศึกคุกคามหนักขึน้ ระดมยิงทีม่ ัน่ ของลาว
ฝ่ายขวาซึ่งตั้งเป็นจุดๆ บนเนินเขาต่างๆ ห่างจากผาที
ออกไปไม่กี่กิโลเมตร เช่น ที่ภูม้า ภูห้วยเฮ่า เป็นต้น
ข่าวการเพิ่มเติมก�าลังของข้าศึกเข้ามาถึงเราไม่ขาดสาย
จากข่าวที่ยืนยันหลายกระแส ข้าศึกจะเข้า
ท�าลายที่มั่นผาทีให้ได้ โดยจะยกก�าลังขนาดกรม
เข้าโจมตี และได้เตรียมขุดหลุมฝังตัวเองไว้แล้ว
ตายเป็นตาย
เมื่อสถานการณ์คับขันขึ้น แม้วหรือลาวฝ่าย
ขวามีการเปลี่ยนตัวแม่ทพั นายกองบนผาทีท้งั หมด
ยกเว้นเชิงผา ร้อยเอกเกียตู้อยู่ในต�าแหน่งเดิม
ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาใหญ่ ที ่สุ ด ที ่เ ปลี ่ย นมาใหม่ คื อ
พันตรีซัวย่า ลูกน้องนายพลวังปาว ชื่อคล้ายแบตเตอรี่
ทหารไทยรับผิดชอบที่ที่ข้าศึกขึ้นง่าย ส่วน
ทหารลาวรับผิดชอบทีท่ ข่ี า้ ศึกขึน้ ยาก ผมตรวจตรา
การเสริมที่ม่นั ของทหารไทยให้แข็งแรง ตั้งแต่เช้า
จรดเย็น ชุดปฏิบตั กิ ารย่อยๆ ของเราอยูห่ า่ งไกลกัน
บางครั้งต้องเดินฝ่าดงที่มตี น้ ไม้ข้นึ ครึม้ และเปลี่ยว
ผมไปไหนก็มีสุนัขพันธุ์แม้วตัวหนึ่งเดินตามเป็น
เพื่อนไปด้วย ต่างกับพันตรีซัวย่า จะไปไหนมาไหน
มีทหารน�าหน้า ๒ คน ตามหลังอีก ๒
ผมตระเวนเยี่ยมเยียน ให้ก�าลังใจชุดปฏิบัติ
การทุกชุด เน้นว่าเวลาปะทะกับข้าศึกขอให้สู้จน
ขาดใจ คนเราถ้าถึงคราวก็ตาย จะตายทั้งทีขอให้
เป็นผีมีศักดิ์ศรี อย่าหนี ท�าตัวเป็นผีขี้ขลาด
ผมซ้อมเตรียมรับศึกเต็มที่ ซ้อมเหมือนรบ
จริงๆ นับตั้งแต่เริ่มปะทะ ใครจะต้องท�าอะไร ที่ไหน
เช่น ผูท้ ที่ า� หน้าที่เป็นคนยิงเครือ่ งยิงลูกระเบิด หรือ

เป็ น คนยิ ง ปื น ครกอย่ า งที ่ช าวบ้ า นเราเรี ย กกั น
ออกจากบังเกอร์รีบวิ่งไปที่หลุมปืน งัดเอาเครื่อง
ยิงลูกระเบิดทีซ่ ่อนไว้ใต้ดินขึน้ มาตั้งยิง จับเวลาไว้
อย่ า งถี ่ถ ้ ว นว่ า ตั ้ง แต่ อ อกค� า สั ่ง ยิ ง จนถึ ง กระสุ น
นัดแรกออกจากล�ากล้องปืนจะใช้เวลาเท่าไร
นายทหารติ ด ต่ อ ชาวอเมริ กั น ที ่ป ระจ� า กอง
ก�าลังทหารไทยพอใจในการซ้อมมาก มัน่ ใจในความ
สามารถของทหารไทย และถ้าฝ่ายไทยมีความจ�าเป็น
ภายในเวลา ๕ นาทีเครื่องบินรบของอเมริกันก็
พร้อมที่จะมาช่วยทิ้งระเบิดท�าลายข้าศึก
การซ้อมใหญ่ผา่ นไปได้ไม่นานผมก็เกิดลางสังหรณ์
ซึ่งในชีวิตไม่เคยเป็นอย่างนั้นเลย ผมสังหรณ์ว่า
อีก ๒ วันจะต้องปะทะข้าศึกอย่างหนัก จึงออกค�าสั่ง
ให้ทุกคนออมก�าลังเอาไว้ ใครไม่ติดการเข้าเวรให้
พักผ่อนให้เต็มที่ ตุนแรงไว้สู้ข้าศึก
ค�่าลงผมปิดวิทยุหมด นอน ไม่รับฟังข่าวใดๆ
ทัง้ สิน้ มั่นใจอย่างไรบอกไม่ถกู ว่าจะเป็นอย่างที่ผม
สังหรณ์แน่ๆ
ในช่วงนั้นเกิดเรือ่ งแปลก ผูท้ ่จี ะเป็นก�าลังส�าคัญ
ในการต่ อ สู ้ ข ้ า ศึ ก มี อั น เป็ น ต้ อ งไปโน่ น ไปนี ่ห มด
ประจวบเหมาะกันพอดี ราวกับนัดกันไว้
ครูปืนใหญ่ซึ่งเดินทางมาจากเมืองสุย ไปสอน
วิธกี ารยิงปืนใหญ่ให้ทหารลาวบนผาที เกิดครบ
ก�าหนดต้องกลับเมืองสุยทั้งชุด ผมนึกในใจว่าทั้ง
นายทหารและนายสิบรวม ๕ คน ยิงปืนใหญ่เก่ง
อยู่กับเราอีกสักสัปดาห์ก็จะดี แต่ผมก็ไม่อยากขัด
“พี่โยธินครับ ผมไปก่อนนะ คราวหลังมาช่วยใหม่
ทหารลาวที่อยู่กับพี่ยิงปืนใหญ่เป็นแล้ว” นายทหาร
รุ่นน้อง ยศร้อยโทพูดพร้อมกับท�าความเคารพขณะ
ที่ผมเดินไปส่งที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์
“พี่ ผมขออนุญาตกลับกรุงเทพฯ ผมเลื่อนหมั้นมา
ทีหนึ่งแล้ว เลื่อนอีกทีคงไม่ดี” เจ้า “แจ้” นายทหารรุ่น
น้องผมพูด “แจ้” เป็นรองหัวหน้าชุด เป็นก�าลังส�าคัญ
อีกคนหนึ่ง เราสนิทกันมาตั้งแต่เป็นนักเรียนนายร้อย
แจ้ต้องกลับไปท�าพิธีหมั้น ไม่เป็นไร
“หัวหน้าครับ เมื่อวานไฟไหม้ตรงโน้น” นายสิบ

ต�ารวจพลร่มรูปร่างก�าย�าเจ้าของนามรหัสว่า “ลิโป้” พูด
พร้อมกับชี้มือ
“ผมเคยเจอมาแล้วครับที่นาคัง เกิดไฟไหม้อย่างนี้
ได้ไม่กี่วันก็ปะทะกับข้าศึกอย่างแหลกลาญเลย”
“ยายผมป่วย ผมขอลากลับกรุงเทพฯ”
ลิโป้ยายป่วย จะกลับก็ไม่เป็นไรอีก อะไรๆ ผม
ก็นึกว่า ‘ไม่เป็นไร’ ทั้งนั้น สบายใจดี
ตกลงทหารไทยทัง้ ชุดซึ่งมีขนาด “กองร้อยเพิ่ม
เติมก�าลัง” ที่ผมเป็นหัวหน้าชุดอยู่นั้น เหลือนาย
ทหารเพียงสองคน ผมกับพี่หมอซึ่งมียศพันตรี เพิ่ง
เดินทางมาเป็นแพทย์ประจ�าชุดปฏิบัติการของเรา
แม้คนจะเหลือน้อย ก�าลังส�าคัญๆ ไม่อยู่บ้าง
ก็ไม่เป็นไรเพราะซ้อมไว้ดีแล้ว ขวัญของทหารก็ดี
ผมมีความมั่นใจ
เหตุการณ์เริ่มเป็นไปตามลางสังหรณ์ บ่าย
วันนั้น ราวสองโมง ข้าศึกเคลื่อนย้ายก�าลังเข้า
ประชิดเชิงผาที มีการวางสายโทรศัพท์เข้ามาเพื่อ
ปรับการยิงปืนใหญ่ ผมรีบส่งวิทยุให้เกียตู้จัด
กองโจรออกไปลาดตระเวน
“หัวหน้าโยธิน ข้าศึกยกมาหลาย ข้อยบ่ไป” เกียตู้
พูดภาษาลาวปนไทยซึ่งผมเข้าใจดี เราเหลือแต่
ก�าลังบนผาที ไม่มีกองลาดตระเวนที่จะต่อแขนขา
ออกไปปะทะปะทัง และสืบทราบข่าวคราวข้าศึก
oo

ประมาณต้นเดือนเมษายน ๒๕๑๑ ผมจ�าได้ดี
หกโมงเย็นวันนั้น กระสุนปืนใหญ่ของข้าศึกนัดแรก
ตกห่างจากบังเกอร์ทีผ่ มอยู่ประมาณร้อยกว่าเมตร
เท่านั้นเอง ข้าศึกระดมยิงไม่ย้งั นับไม่ถว้ นว่ากี่รอ้ ยนัด
ผมติดต่อกับชุดปฏิบตั กิ ารณ์ท้งั ๔ ชุดตลอดเวลา ซึง่
แต่ละชุด นอกจากจะมีทหารไทยแล้ว ยังมีทหารลาว
ประจ�าอยู่ด้วย ตั้งอยู่บนผาทีทั้ง ๔ ทิศ
“ขวัญดีครับ ทหารลาวอยู่กับเราครบ ผมชง
เครื่องดื่มเลี้ยงกันเต็มที่” หัวหน้าชุดปฏิบัติการ
ชุดหนึ่งตอบเมื่อผมถามถึงขวัญและก�าลังใจ หลัง
จากข้าศึกยิงถล่มตอนเย็นแล้ว ก็ยังยิงปืนใหญ่
เข้ามาเป็นระยะๆ พร้อมกับส่งเครื่องบินมาทิ้ง
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
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ระเบิดที่มั่นของฝ่ายเราบนผาทีอย่างหนัก เสียง
พันตรีซัวย่าพูดรายงานมาทางวิทยุชัดถ้อยชัดค�า
“หัวหน้า หัวหน้า พวกเฮามารวมกันที่ตรงนี้แล้ว”
ซัวย่าถอนก�าลังทหารลาวทั้งหมดที่ป้องกัน
ด่านต่างๆ ไปรวมอยู่จุดเดียวกัน เพื่อเตรียมลง
จากผาที เสร็จกันข้าศึกต้องขึ้นไปได้แน่ๆ
ตีหนึ่งครึ่ง เดือนตก ข้าศึกระดมยิงอย่างหนัก
เพือ่ เข้าตีตามต�ารา เครื่องบินที่เราขอการสนับสนุน
ใช้เวลาตั้ง ๔๕ นาที กว่าจะมา ไม่ใช่ห้านาทีอย่าง
ที่ตกลงกันไว้ เครื่องบินมาบินวนทิ้งพลุส่องสว่าง
เพื่อให้มองเห็นที่ต้งั ปืนใหญ่ขา้ ศึก แล้วทิ้งระเบิด พอ
เครื่องบินคล้อยกลับไป ปืนใหญ่ข้าศึกก็ระดมยิง
เหมือนอย่างเดิม แสดงว่าไม่ได้ถูกท�าลายเลย
เพื่อผลทางการเมือง รบที่ไหนในลาวเป็นอย่างนี้
ทั้งนั้น ถ้าใช้ทหารราบลาว ต้องใช้ทหารปืนใหญ่ไทย
ถ้าใช้ทหารราบไทยก็ใช้ทหารปืนใหญ่ลาว ผาทีเข้า
กรณีที่สอง เราเสียดาย ถ้าปืนใหญ่เป็นของเราคง
ยิงโต้กันถึงพริกถึงขิงแน่
“ถืก ถืกครับ” ทหารปืนใหญ่ลาวตอบอย่างนี้ทกุ ที
เวลาที่เราชี้ที่หมายให้ยิง แล้วถามว่ายิงถูกที่หมาย
หรือเปล่า เขาบอกว่าถูก แต่จริงๆ แล้วไม่ถูกสักที
เมื ่อ ข้ า ศึ ก ระดมยิ ง จนได้ ที ่แ ล้ ว หน่ ว ย
คอมมานโดแต่งชุดด�าก็ขึ้นมาบนผาทีเต็มพรืดไป
หมด ขึ้นมาตรงด่านที่ทหารลาวรับผิดชอบ ผมสั่ง
ให้เครื่องยิงลูกระเบิดประจ�าชุดปฏิบัติการทั้ง ๔
ระดมยิงเป็นฉากๆ ตามที่ซ้อมไว้ ซึ่งเป็นการเสี่ยง
มาก เพราะข้าศึกอยู่ไม่ไกลจากผมเท่าไร ถ้ายิง
พลาดลงหัว ผมแน่ รวมทั ้ง ทุ ก คนที ่อ ยู ่ ใ นกอง
บังคับการด้วย
พวกเรายิงได้แม่นย�ามาก ข้าศึกค่อยๆ ถอย
ห่างไปๆ ผมไม่ใช่คนที่ไม่กลัวอะไรเลย เพียงแต่
พอระงับไว้ได้บ้าง นึกอย่างเดียวว่าถึงคราวก็ตาย
สัง่ ยิงไปก็พูดโทรศัพท์ขอบใจชุดปฏิบัติการ ให้
ก�าลังใจเป็นระยะๆ ท�าเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น
รุ่งเช้าข้าศึกไม่เหลือบนผาทีสักคน เห็นรอย
เลือดเป็นทาง ข้าศึกไม่ยอมทิ้งคนเจ็บคนตายไว้
รบที่ไหนก็ท�าอย่างนี้
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แม้พวกเราจะอิดโรยมาตลอดคืน แต่ไม่มีใคร
ตาย ไม่มีใครบาดเจ็บสักคน ถ้าส่งอาวุธ กระสุน
เสบียงอาหารไปเพิ่มเติมให้อีกก็สู้กันได้อีก
ผูใ้ หญ่ฝา่ ยไทยและอเมริกนั ตกลงใจให้ถอนก�าลัง
กลับอุดร เสียช่างเทคนิคชั้นดีไปประมาณ ๒๐ คน
เพราะข้าศึกปีนเขาขึ้นมาตรงด่านที่ลาวรับผิดชอบ
ใกล้ๆ กับที่ตั้งเรดาร์ โดยเอาระเบิดมือเข้าไปขว้าง
ตามจุดต่างๆ
ช่างเทคนิคบางคนที่รอดมาได้เล่าให้ฟงั ว่า ได้
มีการซักซ้อมมาก่อนเหมือนกันว่า เมื่อเกิดเรื่อง
จะออกจากห้องเรดาร์ เอาเชือกเส้นใหญ่ผูกกับ
ต้นไม้ แล้วโหนตัวลงไปหลบในชะง่อนผาทีเตรียม
ไว้แล้ว คืนนั้นก็ทา� อย่างซ้อม แต่ลงไปแล้วลืมปลด
เชือกออก ข้าศึกจึงไต่เชือกลงไปเอาระเบิดหย่อน
แม้วเสียก�าลังไปประมาณเกือบ ๒๐๐ เพราะ
อยู่ไม่เป็นที่ ไม่อยู่ในบังเกอร์ เฮละโลไปที่นั่นที
ที่นี่ที ทหารแม้วส่วนมากเป็นเด็กอายุสิบสี่สิบห้า
ขวัญมั่นคงสู้ผู้ใหญ่ไม่ได้
ข้าศึกแม้จะถอยลงจากผาทีไปแล้ว แต่กย็ งั ซ่อน
ตัวอยูร่ อบๆ ผา การถอนก�าลังต้องท�าอย่างรอบคอบ
อเมริกันส่งเครื่องบินสกายเรดเดอร์มาบินวนรอบ
เชิ ง ผา ยิ ง กดหั ว ข้ า ศึ ก ไว้ ก ่ อ น แล้ ว จอลลี ่ก รี น
เฮลิคอปเตอร์กู้ภัยขนาดใหญ่จึงร่อนลงรับบนผา
ผมต้องขึ้นไปกับนักบินเพื่อชี้ที่ตั้งของหน่วย
ทหารไทยให้เฮลิคอปเตอร์ลงรับ มีอยู่ครั้งหนึ่ง
ขณะที่บินวนอยู่ในระดับสูง น�้ามันก�าลังจะหมด
เครื่องบินบรรทุกน�้ามันบินเฉียดเข้ามาเติมน�า้ มัน
กลางอากาศ ผมเคยแต่ได้ยิน ไม่เคยเห็น
การถอนก�าลังเป็นไปอย่างทุลักทุเล ใช้เวลา
เป็นวันๆ กว่าจะเสร็จ
ผูใ้ หญ่ฝา่ ยไทย อเมริกนั และแม้ว ต่างงงงันไป
ตามๆ กัน ว่าข้าศึกจ�านวนมากมายขึ้นไปบนผาที
ได้อย่างไร เพราะบริเวณที่ข้าศึกเข้าตีนั้นเป็นที่ที่ขึ้น
ยาก เป็นเขาสูงชัน ทุกฝ่ายเคยคาดกันว่าข้าศึกจะขึ้น
บริเวณทีข่ น้ึ ง่ายซึง่ เป็นพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของทหารไทย
ผมเองเวลาซ้อมก็สมมติสถานการณ์เช่นนั้น
ร้อยเอกเกียตู้มีก�าลังพลไม่น้อยลาดตระเวน

“โยธิน ถ้าการรบครั้งนี้เปิดเผยได้
ผมขอเหรียญกล้าหาญชั้น ๑
ให้คุณแล้ว”
••
อยู่ข้างล่างโดยรอบของผาที ได้รับการสนับสนุน
จากอเมริกันอย่างเต็มที่ ทั้งอาวุธ กระสุนตลอดจน
ข้าวปลาอาหาร ร้อยเอกเกียตูเ้ คยสร้างวีรกรรมไว้
สมัยที่คอมมิวนิสต์ครอบครองภูผาที ตั้งแต่ยังไม่มี
เรดาร์ ได้พาสมัครพรรคพวกปีนเขาขึ้นไปตีข้าศึก
ยึดภูผาทีกลับคืนมาได้ แล้วเหตุไฉนจึงปล่อยให้
ข้าศึกปีนขึ้นไปง่ายๆ
สองวันต่อมา นายพลวังปาวชวนร้อยเอกเกียตู้
ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปตรวจพื้นที่การรบ เมื่อกลับ
ลงมา เกียตู้ตายเสียแล้ว นายพลวังปาวแจ้งว่า
ระหว่างบินอยู่กลางอากาศ เฮลิคอปเตอร์ล�านั้น
ถูกข้าศึกยิงจากพื้นดิน ข้าศึกยิงแม่นเหลือเกิน
ถูกเกียตู้ตายคนเดียว คนอื่นปลอดภัย เกียตู้รอด
จากที่ต�่าขึ้นไปตายบนที่สูง
ทางฝ่ายทหารไทย ผมยังจ�าภาพวันนั้นได้ดแี ม้
เวลาจะผ่านมาหลายปีแล้วก็ตาม “หัวหน้าทน”
พลโทธนดิษฐ์ สุทธิเทศ รองหัวหน้าหน่วยผสม ๓๓๓
ไปรับผมที่สนามบินอุดร
“โยธิน ถ้าการรบครั้งนี้เปิดเผยได้ ผมขอเหรียญ
กล้าหาญชั้น ๑ ให้คุณแล้ว”
เราได้ทา� หน้าที่สา� เร็จแล้วอย่างสมบูรณ์ สูก้ บั
ข้าศึก ขับไล่ขา้ ศึกออกจากพื้นที่ โดยที่เราไม่มใี คร
สูญเสียเลย ผู้ใหญ่ในกรุงเทพฯ ประมาณการว่า
เราสลายทั้งชุด ไม่เหลือเลยสักคน
ไม่ถึงคราวก็ไม่ถึงคราว
กลับจากลาวหลายปี ลูกน้องเก่าๆ แยกย้ายกัน
ประจ�าอยู่หน่วยทหารในกรุงเทพฯบ้าง ต่างจังหวัด
บ้าง พบกันที่ไหนก็อดคุยถึงความหลังไม่ได้
คิดถึง คิดถึง
..............................

กอ.รมน.สวนรื่นฤดี เขตดุสิต ถนนราชสีมา กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๗ ก.ย. ๓๒
กราบเรียนท่าน พล.ต.จ�าลอง ศรีเมือง ที่เคารพอย่างสูง
อนุสนธิ ๒๑ ปีท่ผี า่ นมา หรือเมื่อปี ๒๕๑๑ ท่าน
คือ ร.อ.จ�าลอง ศรีเมือง หรือชื่อในสนาม “โยธิน”
ท่านปฏิบัติราชการพิเศษประเทศลาว เป็นหัวหน้า
ทีมในชุดแซต-๑๖ หรือ “ภูผาที”
ส�าหรับกระผมก็คือ จ.ส.อ.ฉลอง นาคพงษ์
เป็นหน้าชุดที่ ๒ เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา ร่วมทุกข์
ร่วมสุข ท่านให้ความเมตตา ปกป้องคุ้มครองให้
พวกกระผมได้พน้ อันตราย กลับมาประเทศไทยโดย
ปลอดภัย ซึ่งสมัยนั้นเป็นทีมที่ล�าบากที่สุด ซึ่งถูก
เครื่องบินฝ่ายตรงข้ามโจมตี ถูกถล่มด้วยปืนใหญ่
และจรวดอย่างหนัก เป็นการต่อสู้อย่างทรหด ไม่
สามารถบรรยายในทางร่ า งกายและจิ ต ใจได้
กระผมคิดว่าท่านคงนึกถึงความทรงจ�าในอดีตได้นะครับ
ปัจจุบันนี้ท่านเป็นนายพลแล้ว และเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นับว่าเป็นเกียรติอย่างสูง
ก่ อ นการเลื อ กตั ้ง ผู ้ ว ่ า กระผมก็ ติ ด ตามและ
สนั บ สนุ น ท่ า นมาโดยตลอด เพราะกระผมมี
ภูมลิ า� เนาอยูท่ ่ลี าดพร้าว เขตบางกะปิ และปัจจุบนั
นี ้ก ระผมเป็ น พ.ท. รั บ ราชการอยู ่ ที ่ สลก.ทบ.
ต�าแหน่ง ฝสธ.ประจ�าผู้บังคับบัญชาช่วยราชการ
สกพ.กอ.รมน. สวนรื่นฤดี เขตดุสิต กรุงเทพฯ
การที่กระผมได้จดหมายถึงท่านนี้ มิใช่กระผม
จะรบกวนอะไรท่าน เพียงแต่คิดถึงท่านและนึกถึง
ในอดีตที่ผ่านมา ให้ความอุปการะและเป็นผู้น�าใน
สนามรบอย่างยอดเยี่ยม และขณะนี้ท่านก�าลังจะ
มี ชื ่อ เสี ย งดี เ ด่ น ระดั บ ชาติ และอี ก ไม่ ช ้ า จะมี
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันใหม่
กระผมและญาติ มิ ต รสหายยิ น ดี ส นั บ สนุ น ท่ า น
อย่างเต็มที่ ถ้ามีอะไรจะเรียกผมใช้ กรุณาเรียกผม
ได้ทุกเวลา
ด้วยความเคารพและนับถืออย่างสูง
พ.ท.ฉลอง นาคพงษ์
oo
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นักการเมืองจ�านวนมากในเอเชีย ที่หลังจากครองอ�านาจและได้ผลประโยชน์แล้ว
มักจะไม่ได้ช่วยเหลืออะไรแก่ประชาชนเลย นักการเมืองเหล่านั้น ท�าให้ในหลวงทุกข์ใจ
พวกเขาแสร้งว่าเขาซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ แต่นั่นเป็นการสร้างภาพไม่ใช่ความจริง
(แมนเฟรด คราเมส)

อ่าน “คนต่างชาติ” มอง “ในหลวงรัชกาลที่ ๙”
ในผูจ้ ดั การสุดสัปดาห์ ฉบับที่ ๔๑๙ ๔-๑๐ พ.ย.๖๐ แล้ว
รู้สึกดีขึ้นว่าตนเองมิได้หลงผิดคิดพลาดตกยุค....เหตุ
เพราะมิได้ไปร่วมแสดง “กายกรรม” ในพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙” ของ
ปวงชนชาวไทย เพราะคิดว่าการส�าแดงความจงรัก
ภักดีต่อในหลวงนั้น ใช่ว่าจ�าต้องไปเบียดเสียดกราบ
พระบรมศพ วางดอกไม้จันทน์ก็ย่อมได้
การมิได้กระท�าเช่นนั้น ใช่วา่ ขาดความจงรักภักดี
ด้วยสถานภาพอดีตนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ อดีต
ข้าราชการต�ารวจ ๒๐ ปี ลาออกในต�าแหน่ง สวญ.
อายุ ๔๗ ปี ก่อนมีสิทธิได้รับบ�านาญ อดีต ส.ส.
ชลบุรี ๒ ปี พรรคก้าวหน้า ยุคนายอุทัย พิมพ์ใจชน
อดีตที่ปรึกษางานเทศกิจ กทม. ๒ ปี ยุค พล.ต.จ�าลอง
ศรี เ มื อ ง ร่ ว มเป็ น คณะท� า งานของทนายทองใบ
ทองเปาด์ ทนายสิทธิมนุษยชนในคดีสันติอโศกและ
เห็นชัดว่าผู้ปฏิบัติตรงตามธรรมของพระบรมศาสดา
ไยเป็นมารศาสนาได้ จึงท�างานด้านศาสนาตลอดมา
ก่อนหน้านั้นเคยไปที่สวนโมกข์ วัดชลประทาน
วัดสวนแก้ว แม้แต่วัดธรรมกายก็เคยไป เพราะรู้จัก
เจ้าอาวาสเป็นส่วนตัว เคยอยู่บ้านเดียวกัน ๓ เดือน
ในยุคที่เริ่มเข้ามาเรียนในเมืองหลวง ฯลฯ
การรับราชการ อยู่ในแวดวงราชการ การเมือง
ตลอดมา เป็นโอกาสดีที่ได้สนองคุณแผ่นดิน เพราะ
พ่อเป็นครูประชาบาล พร�่าสอนเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต ความเป็นธรรมในสังคม ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และการเอือ้ เฟื้อเกือ้ กูล
ผู้ ย ากไร้ ด ้ อ ยโอกาส ซึง่ ยึด มั ่น ป็ น วิถ ีชี วิ ต ตลอดมา
ยิน ดี ก ับ ชี ว ิต ของตนที ่ไ ม่ มี อ ะไร ในขณะที เ่ พื อ่ น
ร่วมรุ่นสายงานพลเรือน รุ่งเรืองถึงปลัดกระทรวง
มหาดไทย ลดหลั น่ ลงมาก็เ ป็ น ผู้ ว ่ า ราชการจั ง หวัด
อธิบดีกรม สายงานต�ารวจก็เป็นนายพลต�ารวจ ฯลฯ
ด้วยเหตุนี้ จึงถือว่าตนได้กราบพระบรมศพและ
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วางดอกไม้จันทน์จากจิตวิญญาณแล้วตลอดมาขอเปิด
โอกาสชาวบ้านสะดวกตามควรเถิด
ในบทความศาสตราจารย์แมนเฟรด คราเมส
ชาวเยอรมัน “อย่าแค่แขวนพระบรมฉายาลักษณ์
ของพระองค์ไว้ที่บ้าน”
“ทรงเป็นครูของเรา แต่ได้โปรดตระหนักไว้เสมอ
ว่าอย่าศึกษาเล่าเรียนเพือ่ เอาใจครู แต่จงศึกษาเล่า
เรียนเพื่อประโยชน์และความดีงามให้แก่ตวั ท่านเอง”
“ผมรู้สึกสงสารพระองค์อย่างสุดซึ้ง เพราะ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นเพียงบุคคล
เดี ย วที ่พ ยายามพั ฒ นาชาติ ในขณะที ่ค นอื ่น ๆ
ในชาติเฝ้าแต่รอให้สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้น”
“จะพบเห็นว่านักการเมืองจ�านวนมากในเอเชีย ที่
หลังจากครองอ�านาจและได้ผลประโยชน์แล้ว มักจะ
ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรแก่ประชาชนเลย นักการเมือง
เหล่านั้น ท�าให้ในหลวงทุกข์ใจ พวกเขาแสร้งว่าเขา
ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคณ
ุ แต่น่นั เป็นการสร้างภาพ
ไม่ใช่ความจริง”
“พวกเขาเพียงแต่ต้องการใช้ภาพความจงรัก
ภักดีนี้เพื่อโน้มน้าวให้ประชาชนเทคะแนนให้ในการ
เลือกตัง้ และขึ้นสู่อ�านาจในเวลาต่อมาเท่านัน้ .......แต่
พวกเขาก็ท�าให้คนไทยทั้งชาติผิดหวัง....”
“พระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น ทรงเป็น
สัญลักษณ์ของความชาญฉลาดแบบตะวันตก และ
ภูมิพลังปัญญาแบบตะวันออกในบุคคลเดียวกัน
ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสมบูรณ์พร้อมอย่างมาก”
อีกไม่นานเกินรอ เราก็จะมีรฐั บาลที่มาจากการ
“เลือกตั้ง” และวันนั้นประชาชนก็จะได้อิ่มเอมกับ
“ประชาธิปไตย” จากนักการเมืองไทยหลากหลาย
เผ่าพันธุ์อุดมการณ์
“พระบรมศพและดอกไม้ จั น ทน์ ” ...จั ก ปลุ ก
จิตส�านึกนักการเมืองไทยบางเหล่าบางตนได้หรือไม่
เพียงใดหนอ.

เก่าสมัย ใหม่เสมอ
• ต่อจากฉบับที่ ๓๒๘
Z

จนแต่มีเกียรติ (สุจริต)
ดีกว่าร�่ารวยแต่อัปยศ (ขี้โกง)
๑. ศาสนาบุญนิยม
๒. ชุมชนบุญนิยม
๓. การศึกษาบุญนิยม
๔. บริโภคบุญนิยม
๕. พาณิชย์บุญนิยม
๖. กสิกรรมบุญนิยม

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

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

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

ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
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ฉบับที่แล้ว(๓๒๘)เราก�าลังพูดถึง “ผล
ของศี ล”ที ่มีสัมมาทิฏ ฐิจริง จึง จะท�า “อภิ
สังขาร”สัมมาปฏิบัติแท้ “การเกิด”(ชาติ)ซึ่ง
เป็น“การมีภพมีชาติขึน้ ในจิต”ก็รู้แท้ และ
“การตาย-การสูญสิน้ ซาก”(สุญญตา)ที“่ ตาย
สิน้ ภพจบชาติในจิต” ส�าเร็จก็ดับจริง ด้วย
อาวุธท่พี่ ระพุทธเจ้าทรงค้นพบ ชือ่ ว่า“บุญ”
อันเป็น“จิตตาวุธ”หนึ่งเดียว ยอดที่สุดในโลก
ซึง่ ค�าว่า“บุญ”ค�านี้แหละที“่ มิจฉาทิฏฐิ”
กันมาก เพราะหลงผิดกันเยอะ มันยากมาก
จริงๆ ที่จะเข้าใจค�าว่า “บุญ”นี้ ได้ จึงเป็น
“อจินไตย”แท้ๆ จึง มีการเข้าใจผิ ด กั น ว่า
“บุญ”นี้ ถ้าท�าแล้ว จะมี“ผล”เป็น“สมบัติ”ใน
ชาติ นี้ ห รื อ ในชาติหน้า เหมือนกับ“กุศล”
ประเด็นนีแ้ หละ “บุญเหมือนกุศล”
นีแ้ หละ ที่มัน“ผิด”แท้ๆ “ผิด”จริงๆ
“ผิด”อย่างมหามหันต์ เพราะ“บุญ”
กับ“กุศล”นั้นมันต่างกัน มากที่สุด
เพราะ“กุศล”นัน้ เกิด“ผล”เป็น“สมบัติ”
ที่ ได้มา หมายความว่า ถ้าใครมีการกระท�า
คือกรรมขึ้นมา “ผล”ส�าเร็จของกรรมที่เรียก
ว่า“กุศล” ผู้น้นั ก็จะเกิดภาวะโดยภาษาว่า
“มี” ซึ่งเป็น“การสะสมมาให้ตน”คือ“มีกุศล”
หรือแม้“อกุศล”ก็เป็น“การสะสมมาให้ตน”
“ใจ”ของตนผู้ปฏิบัตินนั้ ก็จะมี“สมบัติ”
เป็น“ความมี” ซึ่งยิ่งจะ“ไม่มีทางสูญสิน้ ”ได้
แต่“บุญ”นัน้ เกิด“ผล”เป็น“วิบัต”ิ ที่ฉบิ
หายไป หมายความว่า ถ้าใครมีการกระท�า
คือกรรมขึ้นมา “ผล”ส�าเร็จของกรรมที่เรียก
14
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ว่า“บุญ” ผู้นนั้ ก็จะเกิดภาวะโดยภาษาว่า
“ไม่มี” ซึง่ เป็น“การไม่สะสมมาให้ตน”คือ
“ไม่มีอะไร” มันว่างเปล่า “ไม่เป็นการสะสม
ใดๆมาให้ตน” มันคนละทิศคนละทางกันเลย
กรรมที ่เ ป็ น “กุศ ล”หรือ “อกุศ ล”เกิด
ภาวะที่“ไม่” หมดสิ้นสูญไป(ปริกฺขีโณ) ไม่มีจบ
ส่วนกรรมที่เป็น“บุญ”หรือ“บาป”เกิด
ภาวะที่“ไม่มี”กันจริงๆได้ “ไม่มี”ตลอดกาล
“หมดสิ้นสูญ(ปริกฺขี โณ)” มีการจบสนิท
ต่างกันส�าคัญยิ่งตรงที“ี่ บุญ”มีฤทธิท์ �า
หน้าที่“โดยส่วนเดียว(เอกังสะ,เอกโส,เอกังเสนะ)”
เท่านั้น คือ “บุญ”มีหน้าที่“ก�าจัดกิเลสจาก
สันดานให้หมดจด(สันตานนัง ปุนาติ วิโสเธติ)”
แต่ถ่ายเดียว เสร็จหน้าที่ก็“จบกิจ”เด็ดขาด
“หมดสิน้ บุญสิน้ บาป(ปุญญปาปปริกฺขีโณ)”แค่
นั้นเท่านั้น กิจเดียว หน้าที่เดียว แล้วหมด
หายไปจากจิตเลย ไม่มี ในจิตอีกเลยจริงๆ
“บุญ”ถ้า“หมดสิน้ ไป”แล้วก็เป็น“สูญ”
ไม่มี“บุญ”อะไรอีกที่จะ“อยู่”ในจิต ในกรรม
ซึ่งหมดกระทั่ง“สิ้นอนุสัยแล้ว”เด็ดขาด
ก็จะ“ไม่มี”อย่างเที่ยงแท้(นิจจัง),ยั่งยืน,ตลอด
กาล,ไม่เปลีย่ นเป็นอื่นอีก,ไม่มีอะไรหักล้าง
ได้,ไม่กลับก�าเริบ(อสังกุปปัง) ดังทีพ่ ดู ย�า้ ซ�า้ ซาก
“บุญ”ไม่ ใช่“กุศล” นี่ก็พูดซ�้ามาไม่รเู้ ท่า
ไหร่แล้ว เป็น“อจินไตย”แท้ มันรู้ไม่ได้จริงๆ
ซึ่ง“กุศล”นัน้ มันเป็น“โลกียธรรม” ที่“ผล
ของวิบาก”มันข้ามชาติถงึ ขั้นเป็น“ตัวตน”
แต่ “ บุญ”ไม่ ใช่เลย “บุญ”เป็น“โลกุตร
ธรรม”ที่เป็น“ปรมัตถธรรม”ขัน้ “จิตนิยาม”

ของคนที่มีความฉลาดขัน้ “ปัญญา”จึงจะ
สามารถหยั่งรู้“ความจริง”โลกุตระนี้ได้
ผูร้ แู้ ค่เฉโกจึงสับสน“บุญ”คือ“ความดี”
แต่ที่แท้ “บุญ”เป็น“อาวุธเฉพาะที่ใช้
ประหารกิเลส”เท่านั้น และเท่านั้น
แต่แน่นอน“การฆ่ากิเลส” ใครๆก็ตอ้ ง
ยอมรับว่า“ดี”แน่ “ดีที่สุด” ซึง่ “ดี”นีม้ ันแค่
ภาษา เป็นเพียงค�าพูด เป็นแค่“บัญญัติ”ที่บง่
บอกภาวะ“กรรม-กิรยิ า-อาการ”ของภาวะเชิง
บวก แม้ที่สุด“ภาวะของพลังงาน”เชิงบวก
ทว่า“บุญ”ก็ยังไม่ ใช่“กุศล”อยู่นัน่ เอง
“บุญ”ไม่ ใช่แม้แต่จะเป็น“ธรรมะ”
เพราะ“บุญ”นั้นไม่“ทรงอยู”่ ไม่“ตั้งอยู”่
“บุญ”ไม่ทรงอยู่ ไม่ตั้งอยู่ ณ ที่ ใดเลย
“บุญ ”เป็ น แค่ พ ลัง งานที ่ท� า การใน
ปัจจุบันนั้นๆเท่านั้น ท�าเสร็จกิจแล้ว“บุญ”ก็
ไม่ต้งั อยู่ ณ แดนใดเลย ไม่ทรงอยู่ ณ ที่ไหนๆ
ทั้งสิน้ มีหน้าที่ท�างานใน“ปัจจุบัน”เท่านัน้
และ“จบตนเองลงในทุกๆปัจจุบัน”
“บุญไม่เกิดนอกปัจจุบนั ”เลย ตรงนี้
ส�าคัญมากๆๆๆๆๆ “นอกปัจจุบัน”ไม่มีบุญ
“บุญเกิดได้ในปัจจุบัน”เท่านั้น ไม่มี“บุญ
เกิดนอกปัจจุบัน”เลย “บุญ”ไม่มี ใน“อดีต”
“บุญ”มีขนึ้ ได้ในขณะที่คนผู้สามารถ
ท�า“พลังงานจิตนิยามของตนที่เป็นบุญใน
ปัจจุบันของกาล”แค่น้ี เท่านั้น ทุกปัจจุบันที่
“ท�า” มีประสิทธิภาพช�าระกิเลสได้ คือ“บุญ”
เพราะบาง“ปัจจุบันของกาละ”คนผูท้ า�
“บุญ”ให้เกิดพลังงานนั้นไม่เป็น“บุญ”ย่อมมี

เนื่องจาก“คุณภาพ”ไม่ถึงขั้น“บุญ”
“คุณภาพ”ไม่ถึงขั้น“ช�าระกิเลส”นั่นเอง
และ“บุญ”ก็ไม่ ใช่“ธรรมะ”เลย
ฟังใหม่อีกที..ฟังดีๆ “บุญไม่ ใช่ธรรม”
“บุญ”เป็นแค่“พลังงาน”ที่ท�าหน้าที่ ใน
“ปัจจุบัน”เท่านั้น ถ้าหมด“ปัจจุบัน”ปุ๊บ ทุก
ปัจจุบัน “บุญ”ก็หายไปปั๊บ“ทุกปัจจุบัน”
“บุญ”จึงมิ ใช่ “ธรรม”ที่จะมีอยูถ่ ึง“อดีต”
ยิ่ง“อนาคต” “บุญ”ยิ่ง“เกิดไม่ ได้”แน่ๆ
ผู้“ท�าบุญเป็น”แล้ว จะท�า“พลังงาน
บุญ”ขึน้ มาในจิตตนอีกที ก็เป็น“พลังงาน
บุญ”ภาวะใหม่ ที่ท�าใหม่ มีประสิทธิภาพ
เหมือน“บุญ”ที่เคยท�าได้ขึ้นมาท�างานให้แก่
เจ้าของพลังงานใหม่อกี ที คือ“ช�าระกิเลสได้”
“บุญ”เป็นแค่“ภาวะ”หรือแค่“อาการ
ปรากฏ”ในจิตของคนในแต่ละ“ปัจจุบัน”ที่
สามารถ“อภิสังขารขึน้ ได้(ปรุงสร้างขึน้ มาท�างาน
วิเศษยิง่ ให้แก่ตนของตน แต่ทา� ให้คนอืน่ ไม่ได้)”เท่านั้น
ท�าเสร็จงานแต่ละ“ปัจจุบัน”ก็หายไปทุก
ครั้ง เจ้าตัวต้องสร้างใหม่ใน“ปัจจุบัน”ใหม่
ดังนั้ัน ผู้มี“ความสามารถ”ไม่พอ หาก
ท�า“บุญในปัจจุบันใหม่”อีกก็อาจจะสร้างไม่ได้
ทุกครั้ง จึงต้องฝึกฝนอีกๆ จนกว่าจะเชี่ยว
ชาญช�านาญแท้ “เก่ง”จริง กระทั่งสามารถ
เป็นอัตโนมัติ หรือยิง่ กว่าอัตโนมัตโิ น่นแหละ
จึงจะเป็น“ตถตา” นั่นคือ เพียงแต่มี“เจตนา
[เจตสิกที่มงุ่ ไปข้างหน้าแต่ยงั ไม่ถึงขั้นหวัง(สาเปกโข)]”ปุ๊บ!
ก็มี“อภิสังขาร”ขึ้น“เป็นเช่นนั้นได้เอง”ปั๊บ!
ต้องอย่างนี้ จึงจะชื่อว่า“ตถตา”
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“ตถตา”จึงไม่ ใช่ภาษาที่เข้าใจกันตื้นๆ
เพี้ยนๆผิดๆ แต่มี“สภาวะ”ที่สูงส่งมากฉะนี้
“ตถตา”ปานนี้ทเี ดียว อย่าพูดพล่อยๆ
ขอย�้า..“ตถตา”นั้นมีต่างกันถึง ๓ ชนิด
๑.ตถตาที่เข้าใจว่าเป็นแค่“ยถากรรม”
๒.ตถตาที่เป็นสัมมาทิฏฐิแต่แค่“มรรค”
๓.ตถตาที่สัมมาทิฏฐิซึ่งเป็น“ผล”แล้ว
ทีส่ า� คัญยิ่ง“บุญ”เป็นพลังงาน ท�างาน
หมดหน้าที่ ใน“ทุกปัจจุบัน”แล้วก็หายไป
“บุญ”ไม่ต้งั อยู่ ไม่ทรงไว้ ณ ที่ ใดๆเลย
“บุญ”จึงไม่ ใช่แม้แต่“ธรรม(หรือธรรมะ)”
“บุญ”เป็น“ภาวะที่ปรากฏในปัจจุบัน”
เท่านัน้ “บุญ”จึงเป็น“อจินไตย”ที่สุดที่ผู้มี
“ปัญญาอันยิ่ง”จริงๆจึงจะเข้าใจภาวะนี้ได้
“บุญ”มีขึ้นในปัจจุบัน เกิดแล้ว ก็ตาย
ลงไปพร้อมปัจจุบันทุกปัจจุบัน เป็นครั้งๆ
“บุญ”จึงแตกต่างจาก“กุศล”อย่างมีนัย
ส�าคัญยิ่งยวด ด้วยประการอย่างนี้
“บุญ”จะกล่าวว่าเป็น“ความดี” ก็ต้อง
กล่าวกันกับทุกๆคนในโลกได้แน่ๆ ว่า“ดี”
ผูม้ ีความฉลาดที่ไม่ใช่“ปัญญา”(ฉลาดแค่
เฉโก)จึงสับสนว่าเป็น“บุญ”เป็น“ความดีย่งิ ๆ”
ซึ่งก็จริงอย่างยิ่งอีก แต่มันมีนยั ส�าคัญ
เพราะ“บุญ”เป็นสิ่งทีส่ ามารถ“ฆ่ากิเลส”
อันเป็นสิง่ เลวที่สุดแล้วในจิตใจของมนุษย์
ได้แท้ๆจริงๆ ตามทฤษฎีของพระพุทธเจ้า
ดังนั้นความจริงแท้แล้ว “บุญ”นั้นไม่ ใช่
“อาการดี”เลยสักจี๊ด “บุญ”เป็น“พลังงานที่
ก�าจัดกิเลส(กิเลสเท่านั้น)” บุญมี“อาการท�าลาย”
16
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มี“หน้าที”่ ท�าร้ายกิเลส ประหารกิเลสเท่านั้น
“บุญ”เป็น“โลกุตรธรรม”แท้ๆ ที่มีความ
หมาย“พิเศษสุด” เป็น“เอกังสะ-เป็นเอกัง
เสนะ(แต่ถ่ายเดียว)” เพราะเป็น“พลังงาน”เช่น
เดียวกันกับ“พลังงาน”ที่เป็น“อุตุนิยาม”ทั้ง
หลาย “บุญ”แม้เป็น“พีชนิยาม”ก็ไม่ใช่
“บุญ”เป็น“อุตุนิยาม”เท่านัน้ แท้ๆเป็น
“พลังงาน”ที่มีหน้าที่“ก�าจัดกิเลส”เพียงอย่าง
เดียวด้วย ไม่กา� จัดอื่นใดเลย หรือไม่มีภัย
ต่อภาวะอื่นใดเลย นอกจาก“ธาตุกิเลส”
“บุญ”ซื่อสัตย์ท่สี ุด ไม่ทา� หน้าที่ผดิ เลย
นอกจากคนเข้าใจค�าว่า“บุญ”ผิดเอง
“บุญ”เป็น“พลังงานทางจิตวิญญาณ”
ที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงค้นพบ และ
“ท�าพลังงานทางจิต”นี้ ได้ จึงเป็นศาสนา
เดียวเท่านั้นในโลก ในมหาจักรวาล จริงๆ
ที ่เ ป็ น “วิ ท ยาศาสตร์ ” แท้ ๆ เพราะ
ถ้ า ใครศึ ก ษาตามอย่ า ง“สัม มาทิ ฏ ฐิ ” และ
ปฏิบัติเป็น“สัมมาปฏิบัติ”ก็จะส�าเร็จเป็นผล
ที่“สัมมาปฏิเวธ”ได้เหมือนกันทุกคน หาก
สามารถปฏิบัติบรรลุถึงขัน้ “อาริยสัจ ๔” ที่
เป็น“ทฤษฎีพเิ ศษ”ของศาสนาพุทธศาสนา
เดียว อันสามารถ“ก�าจัดกิเลส”อันเป็นเหตุ
แห่ง“ทุกขสัจ”ได้แท้ ได้จริง ได้อย่างเป็น
“สวากขาตธรรม”จริงๆ
“บุญ”เป็นค�าเฉพาะของศาสนาพุ ท ธ
คืออุตุนิยาม ที ่พ ระพุท ธเจ้ า ทรง“บัญญัต”ิ
ขึ้นมาใช้เรียก“พลังงานวิเศษของจิตนิยาม”
“บุญ”เป็นภาษาไทย ที่มาจากบาลีค�า

ว่า“ปุญญ” จากพยัญชนะ“ป” สระ“อุ” สะกด
ด้วยพลังงาน“อัญญะหรืออัญญา”
“ป” คือ ภาวะที่เกิดขึ้นบ่งบอกทิศทาง
ของ“ความเคลือ่ นไหว”ไปข้างหน้า ภาวะที่
หมายถึง ภาวะที่ดา� เนินไป“ทั่ว”ถึงหมด
ส่วนสระ“อุ” คือ เส้าที่ ๓ ของ“สระคี่”
ได้แก่ “อะ,อิ,อุ” เป็น“พลังงานถึงขั้นครบรอบ”ที่
เกิดพลังงาน“วงวน”หมุนเป็น“ชีวะ”ความเป็น
“ตน(อัตตา= ISH )” ซึง่ เริ่มก็เป็น“พีชนิยาม” หาก
เจริญขึ้นๆได้ จึงจะพัฒนาขึ้นเป็น“จิตนิยาม”
สระ“คี่”มีนยั ะต่างจากสระ“คู่ (อา,อี,อู)”คือ
เด็ดเดี่ยว มีพลังเป็นของตนเอง
ดังนั้น เมื่อเกิดอาการของ“สระ(“ส”กั บ
“ร”)”ขึ้น ๓ ตัว คือ “อะ-อา-อิ” ก็เป็น“รอบหนึ่ง”
ของ ๓ สระ” เรียกว่า“อิสระ(เอา“อิ”มาใช้เรียก)”
ก็เป็นตัวของตัวเองได้“วงหนึ่ง” หรือ “ตัว
ตนหนึ่ง”(เกิดเป็น..๑.เธอ ๒.เขา ๓.ประธานผู้ควบคุม
‘เธอ-เขา’ ( ประธาน = I, เธอ = S, เขา = H)ขึ้นมา)” ซึง่ ไม่เป็น ๒
เป็นเอกในตัวเองอยู่ ได้ภาวะ(วงวน)นั้นขึ้นมา
แต่ ที่ส�าคัญสุดๆ“บุญ”ท�าหน้าที่แล้ว
เสร็จ ก็ หายวับไปจากปัจจุบันนั้นๆทันที
“บุญ”ไม่ ใช่“ตัวตน” “บุญ”ไม่มีสถานที่
“บุญ”ไม่มีอะไรจะข้ามกาละเวลาไป
จาก“ปัจจุบัน”เลย
“จบ”ปัจจุบันใด “บุญ”ก็จบด้วย ณ ที่น้นั
“ตัวตน”ของ“บุญ”ก็ไม่มี สถานที่ตั้งของ
“บุญ”ก็ไม่มี พ้นจากปัจจุบนั ไปแล้ว“บุญ”ก็ไม่มี
แล้วจะเอาอะไรข้ามชาติไปเป็นผลกันอีกเล่า
“บุญ”จึงไม่มี“ชาติ” ไม่มี“ภพ”
“บุญ”ท�างานอยู่ใน“ปัจจุบัน”เท่านัน้

แล้วก็หายไปพร้อมกับ“ปัจจุบัน”
“บุญจึงไม่มี“ภพ” ไม่มี“ชาติ”ตั้งขึ้นใน
ที่ไหน นอกจากมี“อาการ”ในปัจจุบันแค่นั้น
จะว่าเกิดว่าเป็นว่ามี ก็เกิด-ก็เป็น-ก็มี
ในขณะมี“พลังงาน”ปัจจุบันนั้นเท่านั้น
จึงมิ ใช่“การเกิด”ที่เป็น“ชาติ”ข้ามชาติ
“บุญ”จึงเป็น“ชาติ”หรือ“การเกิด”เพียง
ชั่วขณะปัจจุบันกาลเท่านั้น ก็จบตัวเองลง
“ชาติ”และ“ภพ”ของ“บุญ”จึงไม่เกิด“ข้าม
ชาติ-ข้ามภพ”ของปัจจุบันไปเลยสัก“บุญ”
บุญแค่อาสัย มิ ใช่อนุสัย หากมี“ชาติ
ใหม่ ” เจ้าของ“ชาติ”ก็สร้าง“บุญ”ใหม่ขนึ้ มา
ให้ได้เท่านั้น
“ชาติ”เกิด..“ภพ”จึงเกิดทุกคน ส�าหรับ
ผู้ยงั ไม่ มีภูมิสูงถึง ขั้นท�า“วิภวตัณหา”ส�าเร็จ
“วิภวตัณหา”นี้ คอื “อยากได้” แต่เป็น
ตัณ หาที ่อ ยากได้ “ จิต ว่างจากภพ”หรือ“จิต
ว่างจากการเกิดกิเลส” ซึ่งผูไ้ ม่ฉลาดพอ ไม่ฉลาด
โลกุตระ ไม่อยากได้หรอก ผูฉ้ ลาดพอ(มีปญั ญา)
เท่านั้นทีอ่ ยากได้“ วิภวตัณหา (ตัณหาไม่มีภพ)”
แต่วา่ “อยากได้”แล้ว ท�าจิตใจของตน
ให้เป็น“จิตว่าง”ที่“ไม่มีกิเลส” หรือท�าให้
“จิตจางคลายไปจากกิเลส”ไปตามล�าดับ
ไม่เป็น ไม่ถูกต้อง นัน่ ก็เพราะคนผู้นีย้ ัง
ไม่“สัมมาทิฏฐิ” จึงปฏิบัติไม่สัมมาปฏิบัติ”
จิตก็ยงั มี“ภพ” มี“ชาติ”ทีข่ า้ มชาติอยู่ แน่ นอน
ซึ่งผู้ปฏิบัติก็พยายามปฏิบัติตามทิฏฐิ
ของตนที่ยงั ไม่สัมมาทิฏฐิแท้น้นั แหละ จึงได้
แค่“เคหสิตอุเบกขาเวทนา”คือ ว่างแบบพักยก
[

เก่าสมัย ใหม่เสมอ [

อ่านต่อฉบับหน้า
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สีชีวติ
สัน

ทีม สมอ.

ชีวิตคือนิยายหลากรสที่แต่ละคนสร้างขึ้นจากกิเลส
ของตน กิเลสมากเรื่องราวก็มาก ล้วนก่อทุกข์ให้แก่ชีวิตนั้น
อดีตนายแพทย์ผู้สร้างนิยายให้ตนเองมีเรื่องราวน้อย
และรสชาติไม่จัดจ้าน
แต่น่.ี ... อาจเป็นตัวอย่างชีวติ ที่หลายคนเสาะแสวงหา
เพื่อสัมผัสถึงความสุข สงบ อบอุ่น และสันติ
หรือ.... เพื่อเรียนรู้สู่เส้นทางธรรมเฉกเดียวกับท่าน....

สมณะแสนดิน
ภูมิพุทโธ
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}ปู่เป็นตระกูลของเจ้าเมืองน่าน
เจ้าสุริยพงศ์ผลิตเดช ต้นตระกูลจิตวงศนันท์
และนามสกุลอื่นๆ ในสายเดียวกัน เช่น
มหายศนันท์ ของเจ้าสุริยพงศ์ผลิตเดช
เจ้าเมืองน่านคนสุดท้าย มีลูกหลานมาก
เรียกว่าญาติเยอะจนจ�าไม่ได้~
DDDDD

ประวัติ

เกิดวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๑ ที่จังหวัดน่าน
ชื่อเดิม สุทธิพงษ์ จิตวงศนันท์ เป็นลูกคนโต มี
น้องสาวคนหนึ่ง อายุห่างกันปีเดียว พ่อแม่เป็นครู
สอนระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านนอก ใน
วัยเด็ก มีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่น พ่อเป็นครูที่ดูแล
เอาใจใส่นักเรียน เป็นที่รักของชาวบ้าน เวลาพ่อ
ไปโรงเรียนก็จะพาอาตมาซ้อนจักรยานยนต์ไป
ด้วย น้องสาวก็จะอยู่กับแม่ อาตมาได้เห็นภาพพ่อ
ทุ่มเทดูแลเด็กอย่างไร เวลาพ่อลงโทษเด็กเอาไม้ตี
ที่นอ่ ง เสร็จแล้วก็เอายาหม่องทารอยถูกตี อาตมา
รู้สึกประทับใจ อยู่กับพ่อได้ไม่นาน พ่อก็เสียชีวิต
อย่างปัจจุบันทันด่วน หมอบอกว่าเป็นเพราะหัวใจ
ล้มเหลว อาตมาคิดว่าคงเป็นเส้นเลือดกล้ามเนื้อ
หัวใจอุดตัน ตอนนั้นอาตมาอายุได้ ๙ ขวบ
อาตมาได้มาอยู่กับลุงซึ่งอยู่ใกล้ๆ กันเป็นบ้าน
สี่หลังที่ปลูกติดๆ กัน มีบ้านลุงคนโต บ้านป้า บ้าน
ลุงคนรอง แล้วก็บ้านพ่อของอาตมา พ่อเป็นน้อง
สุดท้องในจ�านวนลูก ๔ คนของครอบครัว ปู่เป็น
ตระกูลของเจ้าเมืองน่าน เจ้าสุริยพงศ์ผลิตเดช
ต้นตระกูลจิตวงศนันท์ และนามสกุลอืน่ ๆในสาย
เดียวกัน เช่น มหายศนันท์ ของเจ้าสุริยพงศ์ผลิตเดช เจ้าเมืองน่านคนสุดท้าย มีลูกหลาน
มาก เรียกว่าญาติเยอะจนจ�าไม่ได้ อาตมาผูกพัน
กับครอบครัวลุง พอพ่อเสีย แม่ขอแยกไปอยู่กับ
ครอบครัวของยาย แม่ถามอาตมาว่าจะไปด้วยไหม

นักเรียนมัธยม รร.ศรีสวัสดิวิทยาคาร จ.น่าน

อาตมาขออยูก่ บั ลุง แม่จงึ เอาน้องไปด้วย อาตมาก็
โตมาในครอบครัวของลุงซึ่งมีลกู พี่ลกู น้องหลายคน

การเลี้ยงดูในวัยเด็ก

โยมแม่ไม่เคยตีอาตมา มีแต่โยมพ่อเคยตีสาม
ทีด้วยไม้มะยมหนเดียว ป้าและลุงไม่เคยตี การ
เล่นก็มีขีดจ�ากัด ไม่ได้เล่นมากเพราะรู้ว่าเราต้อง
ช่วยงานบ้าน เช่น ล้างจาน กวาดบ้าน ถูบ้านบ้าง
และตื่นแต่เช้าช่วงตีห้าถึงหกโมงเช้า เพื่อต้มข้าว
กับกระดูกหมูเลี้ยงหมาที่บ้าน ตอนสายๆ ก็มาตัก
ให้พวกมันกินเป็นประจ�า มีหมาพันธุ์ใหญ่สี่-ห้าตัว
ที่จริงไม่มีใครสั่งให้ท�า แต่เห็นว่าไม่มีใครท�า เรา
ก็ท�า ส่วนที่ป้าใช้ให้ท�าก็มักให้ไปซื้อของ เช่น ซื้อ
ต้นหอม ขิง ข่า ตะไคร้ท่เี ขาขายเป็นก�าๆ อีกหน้าที่
หนึ่งคือตามลุงไปจ่ายตลาดเป็นประจ�าตอนเช้า
ชีวิตอาตมาราบเรียบมาก ไม่เคยทะเลาะวิวาท
หรือชกต่อยกับใคร แต่เคยรับวิบาก ตอนนั้นเป็น
หมอแล้ว อาตมาจะข้ามด่านไปชายแดนพม่า ถูก
ถามอะไรสักอย่างแล้วอาตมาท�าท่าเหมือนไม่ได้ยนิ
เขานึกว่าอาตมากวน ก็จับคอเสื้อดึงอาตมาเข้าไป
พอดีเพื่อนๆ ช่วยแยกออกไป อาตมาก็ได้แต่งงๆ ที่
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
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}นักศึกษาปีหนึ่งไปเรียนฝั่งสวนดอก
ชีวิตอิสระมาก เรียนแบบเด็กๆ รู้สึกไม่ยาก
มีแต่เพื่อนๆ แล้วก็ออกค่ายพัฒนาชนบท
อาตมาให้เวลากับการเรียนน้อยมาก
เอาแค่พอผ่าน ปีหนึ่งเขาให้เรียนจิตวิทยา
ผ่ากบ ผ่าฉลาม ผ่าโครงกระดูกกระต่าย
ท่องศัพท์โครงกระดูกให้ครบทุกชิ้น~
DDDDD

ชีวิตนักศึกษาแพทย์

นักศึกษาปีสอง ฝั่งสวนดอก

จู่ๆ ก็ถูกกระชากคอเสื้อ วิบากก็มีประมาณนี้แหละ
ตอนเป็นเด็กอาตมาก็ฆ่าสัตว์บ้าง เช่น เคยยิง
นกตายหนึ่งตัวโดยเจตนา เคยตกปลาได้มากพอ
สมควร ตอนยิงนกไม่นกึ ว่าจะโดนเพราะอาตมายิง
ไม่แม่นอยู่แล้ว แต่ครั้งนั้น ก้อนกรวดที่ยิงไปเสย
ปากนกตกลงมาตาย ซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่สุดที่อาตมา
ท�าปาณาติบาต กิง้ ก่าก็เคยยิง มันเจ็บแต่ไม่ตาย
ท�าให้ตอนอาตมาเป็นหมอ เล่นบาสเกตบอลโดน
เพือ่ นกระแทกหลังล้มลง แขนหักงอเลย อาตมา
พลั น นึ ก ถึง กิง้ ก่ า ตั ว นั้ น เพราะโดนในต� า แหน่ ง
เดียวกัน

เลือกเรียนแพทย์

อาตมาได้โควต้าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลือกแพทย์อันดับหนึ่ง ซึง่ อาจเป็นเพราะพี่สาว
คนโตของพ่อก็เป็นพยาบาล อาตมาได้รับการดูแล
เอาใจใส่จากป้าเวลาอาตมาป่วย ป้าคอยเช็ดตัวให้
เอายาให้กิน และตอนเด็กเวลาไปโรงเรียนต้องเดิน
ผ่านโรงพยาบาลที่ป้าท�างานอยู่เป็นประจ�า ท�าให้
อาตมาคุ้นเคยกับคนในนั้น นี่ก็อาจเป็นพื้นฐานให้
อาตมาเลือกเรียนหมอด้วย
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นักศึกษาปีหนึ่งไปเรียนฝัง่ สวนดอก ชีวิตอิสระ
มาก เราเรียนแบบเด็กๆ รู้สึกไม่ยาก มีแต่เพื่อนๆ
แล้วก็ออกค่ายพัฒนาชนบท อาตมาให้เวลากับการ
เรียนน้อยมาก เอาแค่พอผ่าน ปีหนึ่งเขาให้เรียน
จิตวิทยา เรียนผ่ากบ ผ่าฉลาม ผ่าโครงกระดูก
กระต่าย และท่องศัพท์โครงกระดูกให้ครบทุกชิ้น
เท่านั้นเอง สัตว์พวกนี้ตายแล้ว เราก็ไม่รู้สึกอะไร
เหมือนเราผ่าซากศพ สนุกดี ได้เรียนรู้สรีระของ
สิ่งนั้นสิ่งนี้
ตอนเรียนปีหนึ่งสิ่งที่อาตมาได้จริงๆคือออก
ค่ายพัฒนาชนบท ท�าให้อาตมารู้จักชีวิตอีกแบบ
หนึ่ง เขาล�าบากกว่าเราตั้งเยอะ ปิดเทอมแทบ
จะไม่ได้กลับบ้าน ตะลอนไปตามหาหมู่บ้านที่ไม่มี
ไฟฟ้า น�้าประปา ไปเขียนโครงการของบฯ จาก
มหาวิทยาลัยเพื่อไปท�าประปา ไฟฟ้าให้ชาวบ้าน
และเอาหมอไปตรวจสุขภาพให้ ปีหนึ่งก็ท�าแค่นั้น
เรื่องการเรียนช่วงแรกๆก็ตั้งใจ แต่ตอนหลังสนใจ
กิจกรรมมากกว่า แต่การเรียนก็ไม่เสีย

พื้นฐานศาสนา

บ้านอาตมาอยู่ตรงข้ามวัด อาตมาไปวิง่ เล่น
ในวัดเป็นประจ�าตั้งแต่เล็ก ไม่ได้ฟังพระเทศน์ ไป
เล่นอย่างเดียว ข้าววัดก็ไม่ได้กิน อาตมาเห็น
ว่าเด็กวัดมีเยอะ แม้มีอาหารดีๆ มากมายทั้งจาก
การที่ญาติโยมใส่ปิ่นโตไปถวายพระและที่ออกมา
จากครัวของวัด อาตมาก็ไม่อยากไปแย่งเขา พระ

}อาจเพราะท�างานใกล้ชิดกับเพื่อน
ที่เรียนหมอด้วยกัน เป็นแฟนกันจนถึงปีห้า
ช่วงฝึกงานก็ห่างกันไป ก็กลัวเขาไปมีคนใหม่
แต่ตอนปีห้าอาตมาก็เลิกเมื่อรู้ว่าเขามีคนใหม่
เวลามีทุกข์ไม่ปรึกษาใคร ชอบอยู่กับตัวเอง
แล้วใช้หลักศาสนามาช่วย~

ปีสุดท้าย ใกล้จบ

DDDDD

วัดนี้ไม่ต้องออกบิณฑบาต ครบรอบวันตายของ
พ่อ เราก็จะเอาอาหารใส่ปิ่นโต เขียนชือ่ ผู้ตายที่
ต้องการอุทิศส่วนกุศลให้ พระท่านก็จะสวดมนต์
แล้ ว กรวดน� ้า ให้ เ หมื อ นที ่ว ัด อืน่ ๆ ในช่ ว งที่ พ ระ
สวดมนต์ อาตมาจะนิ่งสงบได้เป็นชั่วโมงๆอย่างไม่
เบื่อ มันเป็นสมถะ อาตมาชอบท�าและชอบความ
สงบอย่างนั้นด้วย อาตมาอาจเคยเป็นฤๅษีเก่า
ตอนเด็กก็คิดว่าบั้นปลายชีวิตอยากไปอยู่คน
เดียวในถ�า้ เวลามีทุกข์รู้สึกสงบดีถ้าได้สวดมนต์
อาตมาเลิกตกปลาตั้งแต่ยังเด็กเพราะไปฟังเรื่อง
วิบากกรรม แล้วเกิดกลัวว่าถ้าเราท�ากรรมอะไร
เราต้องได้รับผลนัน้ อาตมาฟังเรือ่ งวิบากกรรม
แล้วนอนไม่หลับ ฝันว่าจะโดนอย่างนั้น และยัง
กลัวจะโดนอย่างไส้เดือนและตั๊กแตนที่เราน�าไป
เป็นเหยื่อตกปลาด้วย

ได้คิดลึกซึ้งอะไรมากมาย เพียงแต่ตอนเป็นแฟน
กัน มันเหมือนจริงจังมากจึงยึดมาก พอเลิกกันไป
ก็จบ รู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่ง อาตมายังไป
งานแต่งของเขา แง่คิดในเรือ่ งความรักเกิดตอน
รู้ว่าเขามีคนอื่น เราก็ทบทวนความรู้สึก ยิ่งอยู่
ห่างกัน ความรู้สึกนั้นก็จางไปเรื่อยๆ แต่ถ้าถามว่า
หมดกิเลสไหม ก็ไม่หมดหรอก แต่ตอนนั้นเราใช้
วิธีออกจากทุกข์แบบสมถะ กดข่มเป็นหลัก ให้มัน
ผ่อนคลายไปตามกาลเวลา

ทุกข์เรื่องความรัก

พุทธกระแสหลัก

ทุกข์เพราะยึด ตอนปีหนึ่งยังไม่มีแฟน ขึ้นปี
สองไปออกค่ายด้วยกัน อาจเพราะท�างานใกล้ชิด
กับเพื่อนที่เรียนหมอด้วยกัน เป็นแฟนกันจนถึง
ปีห้า ช่วงฝึกงานก็ห่างกันไป อยู่ไกลกันก็กลัว
เขาไปมีคนใหม่ แต่ตอนปีห้าอาตมาก็เลิกเมื่อรู้ว่า
เขามีคนใหม่ เวลามีทุกข์ก็ไม่ปรึกษาใคร อาตมา
ค่อนข้างชอบอยู่กับตัวเอง แล้วใช้หลักศาสนามา
ช่วย อาตมาอ่านหนังสือของ ติช นัท ฮันห์ ท่าน
พุทธทาส และพิจารณาทุกข์ตามหลักอริยสัจ ตาม
ประสาอาตมา แก้ปัญหาด้วยตัวเองเป็นส่วนใหญ่
จริงๆ แล้วเรื่องความรักในตอนนั้น อาตมาก็ไม่

ออกค่าย

อาตมาไม่เคยนึกว่าศีลส�าคัญอย่างไร พุทธ
กระแสหลักมีแต่สะกดจิต ไม่ว่าจะเป็นการสวด
มนต์ การท�าพิธีที่เรารับรู้มาเป็นการสะกดจิตทั้ง
นัน้ เราจึงซึมซับสิ่งเหล่านั้นมา และคิดว่าถ้าอยาก
หลุดพ้นจากความทุกข์ก็ต้องไปสะกดจิตอย่างนั้น
ไปนั ่ง หลั บ ตาสมาธิ อ ยู ่ ใ นถ� ้า อาตมาเคยคิ ด ว่ า
สุ ด ท้ า ยแล้ ว คนเราก็ ต ้ อ งไปท� า อย่ า งนั ้น แหละ
และเป้าหมายของพุทธกระแสหลักคงเป็นอย่าง
นั้น ตอนนั้นอาตมาไม่รู้จักชาวอโศก ไม่รู้จักกิเลส
ไม่เคยรู้ว่าการปฏิบัติศีลให้ถึงจิตเป็นอย่างไร ท�า
อย่างไร มีขั้นตอนอย่างไร
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
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ท�างานฟรีที่บวรปฐมอโศก

}ท�างานฟรีที่ปฐมอโศกหลายปี ช่วยสอนเด็ก
ได้อยู่ใกล้สมณะนานๆ เข้าจึงอยากเป็นสมณะ
รู้สึกว่าถ้าอยู่คลุกคลีใกล้ชิดกับฆราวาส
เราเองยังอ่อนแอหลายเรื่อง
แต่พออยู่ใกล้สมณะจิตใจดีขึ้น เข้มแข็งขึ้น~
DDDDD

เส้นทางจากนายแพทย์
สู่ความเป็นนักบวช
ท�างานฟรีที่บวรปฐมอโศก

พบชาวอโศก

สมัยเป็นนักศึกษา อาตมารู้จักอาจารย์ท่าน
หนึ่ง ท่านมาสอนสัปดาห์ละครั้ง มาพูดถึงเรื่อง
มังสวิรตั ชิ ว่ งที่เรียนอยูป่ สี ามถึงปีหา้ อาจารย์บอก
ว่ากินมังสวิรตั แิ ล้วดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ พอปิดเทอม
ปีนั้นอาตมากินมังสวิรัติ ซือ้ กระทะไฟฟ้ามาใช้ที่
หอพัก ท�าอาหารมังสวิรัติกินเอง เพราะอาจารย์
พูดบ่อยๆ ว่ามังสวิรัติเป็นอาหารของมนุษย์ ท�าอยู่
เทอมหนึง่ หลังจากนั้นก็เรื้อไปเพราะไม่ได้เรียนกับ
อาจารย์อีก ก็กลับมากินเนื้อสัตว์เหมือนคนทั่วไป
ตอนเรียนจบ มีเพื่อนหมอเป็นลูกญาติธรรม
เขาเห็นอาตมาสนใจศาสนา ก�าลังแสวงหาหมูบ่ า้ น
ที่พึ่งตัวเองได้ สนใจเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึง
ชวนไปที่พุทธสถานภูผาฟ้าน�า้ จังหวัดเชียงใหม่
พบสมณะรู ป หนึ ่ง ถามว่ า วัน นี ้ร ะลึ ก ถึ ง ศี ล กี ่
เปอร์เซ็นต์ วันนี้มีความยินดีกี่เปอร์เซ็นต์ เราก็
เอ้อ...ศีลต้องระลึกถึงด้วยเหรอ ปกติเราคิดว่าเรามี
ศีล เราพยายามละสิ่งไม่ดใี นตัวเรา อันนี้ไม่ดอี ย่าท�า
แต่ดเู หมือนท�าได้ไม่นาน เราก็วนกลับไปท�าไม่ดอี กี
และเราก็เชือ่ ว่าเราเป็นชาวพุทธ แต่พอถูกถามว่ามี
ศีลทัง้ วันไหม จิตใจเราเริม่ เปลีย่ นจากทีว่ นั ๆ ไม่เคย
นึกเรื่องศีล พอเริม่ นึกถึงศีล ก็มสี ติอยูก่ บั ตัวมากขึ้น
สมณะท่านสอนให้ถือศีล ๕ ทั้งวันและท�าใจให้ยินดี
อาตมาก็ท�าตามจนรู้สึกว่าถ้าผิดศีลใจจะไม่ยินดี นี่
เป็นจุดเริ่มต้นที่ได้ความสงบจากการถือศีล จากนั้น
ก็เริ่มเป็นนักมังสวิรัติ ตัดผมเกรียน
22

•

เราคิดอะไร

อาตมาท�างานโรงพยาบาลก็อึดอัดเรื่องจ่าย
ยาแค่นี้ แต่ต้องเขียนอีกอย่าง คนได้ประกันสังคม
ต้องจ่ายยาประเภท local made ที่คุณภาพไม่ดี
เท่า มีการขูดรีดจากคนไข้ประกันสังคมโดยส่ง
ท�าซีทสี แกนที่เราจะได้เปอร์เซ็นต์ดว้ ย คนไข้กต็ อ้ ง
จ่ายหนักขึ้น มันสองมาตรฐานชัดๆ อยูไ่ ปก็รสู้ กึ แย่
และโรงพยาบาลนี้เคยมีประวัติ คนไข้ปวดท้องมา
แล้วไม่รับรักษา ส่งเขากลับบ้านทัง้ ๆ ทีเ่ ขามาถึง
สามครั้ง ครัง้ ทีส่ ี่ คนไข้ไปโรงพยาบาลอื่นแล้วไส้ต่งิ
แตก โอ อย่างนี้อยูไ่ ม่ไหวแน่จงึ ลาออก อาตมาเคย
พบอาจารย์หมอดีๆ มีอุดมการณ์หลายท่านที่ออก
หน่วยช่วยเหลือคนชนบท อาตมาก็เคยออกชนบท
และคิดว่า เราจะไปหาความร�า่ รวยในเมืองท�าไม
ตอนขึ้นปีห้า อาตมาเป็นอุปนายกจัดงานวันมหิดล
ให้ มช. อาตมาศึกษาพระราชประวัตขิ องพระราชบิดา “....ท่านต้องท�าประโยชน์เพื่อประชาชน
ก่อนประโยชน์ส่วนตัว....” อาตมารู้สึกซาบซึ้ง
ประทับใจค�าสอนของท่านที่ว่า “จงถือประโยชน์
ตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของประชาชนเป็นที่
หนึง่ แล้วลาภยศสรรเสริญจะเป็นของท่านเอง”
และ “ฉันไม่อยากให้เธอเป็นหมออย่างเดียว เธอ
ต้องเป็นมนุษย์ดว้ ย” อาตมาซึมซับอุดมการณ์น้นั
จนตั้งใจจะเป็นหมอ UN จะไปท�างานที่เอธิโอเปีย
แต่ไม่ได้เป็นเพราะมาเจอชาวอโศกเสียก่อน
ต่ อ มาอาตมามาอยู ่ ท� า งานฟรี ที ่ป ฐมอโศก
หลายปี ได้เป็นครูสอนเด็ก พอได้อยู่ใกล้สมณะ
นานๆ เข้าจึงอยากเป็นสมณะ ทั้งๆ ที่ไม่มีใครชวน
รู้สึกว่าถ้าอยู่คลุกคลีใกล้ชิดกับฆราวาส เราเอง

}เมื่อเปรียบเทียบชัดเจนแล้วว่าชีวิตที่คลุกคลี
กับฆราวาสกับชีวิตที่คลุกคลีกับนักบวช
แตกต่างกันมาก ก็เลือกเส้นทาง
สู่ความเป็นนักบวชที่จะพาเราสู่ความเจริญ~
DDDDD

ยังอ่อนแอหลายเรื่อง แต่พออยู่ใกล้สมณะจิตใจ
เราดีขึ้น เข้มแข็งขึ้น ระบบสมณะมีวิธีขัดเกลาที่ดี
กว่าระบบฆราวาส ถ้าเราอยูก่ บั ฆราวาสไป ท�างาน
ไปก็ได้แค่นี้ คงไม่ก้าวหน้า เราอยากบรรลุธรรม
อยากหมดกิเลสจริงๆ จึงตัดสินใจบวช
การเป็นนักบวชชาวอโศก ไม่ใช่เรื่องท�ากัน
ง่ายๆ ต้องผ่านขั้นตอนตั้งแต่เป็นอารามิก เป็น
ปะ(ปฏิบัติ) เป็นนาค เป็นเณรไปตามล�าดับ เพื่อ
ฝึกพิสูจน์ตัวเองในระยะเวลาหนึ่ง อาตมาจึงต้อง
เพิ่มภาระงานหนักขึ้น นอกจากเป็นครูดูแลเด็ก
ตอนนั้นอาตมาเป็นฆราวาสชายคนเดียว ต้องแบ่ง
เวลามาท�าหน้าที่ปะ นาค ต้องถูศาลา ซึง่ ท�าให้ตอ้ ง
เพิ่มอินทรียพ์ ละ แม้จะเหนื่อยมาก นั่งฟังธรรมหลับ
เป็นประจ�า แต่เมื่อเปรียบเทียบชัดเจนแล้วว่าชีวิต
ที่คลุกคลีกับฆราวาสกับชีวิตที่คลุกคลีกับนักบวช
แตกต่างกันมาก เราก็เลือกเส้นทางสู่ความเป็น
นักบวชที่จะพาเราสู่ความเจริญ ตอนอาตมาบวช
โยมแม่ก็มาร่วมงานด้วย

หนึ่งในคณะปัจฉาสมณะของพ่อท่าน

อาตมาบวชได้สองสามปี หมูส่ งฆ์คดิ ว่าพ่อท่าน
อายุมากแล้ว น่าจะมีคนดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิด
และเห็นว่าอาตมาเป็นหมอมาก่อนจึงให้อาตมามา
ดูแลพ่อท่าน ซึ่งเป็นหน้าที่สา� คัญมากๆ เราจะท�าได้
หรือ อาตมาคิดมากเหมือนกัน ถ้าพ่อท่านเป็นอะไร
ไป ญาติโยมจะว่าหรือเปล่า ก็ปลอบตัวเองว่าอย่า
คิดมาก ท�าหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด ที่จริงพ่อท่าน
แข็งแรง เราไม่ต้องดูแลทุกวันหรือตลอดเวลา
พ่อท่านปฏิบัติ ๘ อ.ดีกว่าพวกเราด้วยซ�้า ท่าน
ออกก�าลังกายทุกวัน อารมณ์ก็ดีกว่าเรา พ่อท่าน
ไม่เครียด ดีกว่าเราทุกอย่าง นอนหลับก็ตรงเวลา
เราสิต้องท�าตามพ่อท่าน ต้องท�าตัวให้ดี การได้

วันบวช
โยมแม่ร่วมพิธีบวช
(นั่งหน้า ขวา)

มาอยู่ใกล้พ่อท่านก็เป็นโอกาสได้ซึมซับความดี ได้
น้อมน�าค�าสอนมาปฏิบัติให้ถึงจิต ก็คิดต่อว่าแล้ว
เราจะแบ่งเบางานอะไรได้บ้าง
ตอนอาตมาเป็นเณรเคยท�าเรื่องสื่อ ท�าข่าว
ของภูผาฟ้าน�้าเกือบทุกเรื่อง อยู่กับพ่อท่านก็ท�า
สื่อได้ อาตมาได้คอมพิวเตอร์เล็กๆ มาเครื่องหนึ่ง
ก็ลองพิมพ์ตามที่พ่อท่านเทศน์ พิมพ์ได้หลายหน้า
อยู่ในแต่ละครั้ง แล้วก็ส่งไปตามช่องทางสื่อต่างๆ
เช่นไลน์ธรรมะพ่อครูทางอินเทอร์เน็ต เพื่อให้พวก
เราหลายๆ คนที่ไม่มีโอกาสได้ฟังเทศน์สดๆ จาก
พ่อท่านได้อา่ นค�าเทศน์แทนซึ่งจะช่วยให้ไม่ตกหล่น
ในการรับรู้ธรรมะและข่าวสารข้อมูลต่างๆ

เรียนรู้จากการใกล้ชิดพระโพธิสัตว์
ผู้น�าชาวอโศก

อาตมาไม่ได้บังอาจเรียนรู้ภาคพระโพธิสัตว์
แต่ เ รี ย นรู ้ ว ่ า ท่ า นไม่ แ สดงอารมณ์ โ กรธหรื อ
ความไม่ชอบใจอะไรเลยแม้แต่นอ้ ย แต่มนั มีซอ้ นว่า
บางครั้งท่านต้องท�าอาการซึ่งเราสัมผัสได้ว่าท่าน
แสดงออกไปนั้นไม่มีอารมณ์ ปกติคนมีอารมณ์จะ
ค้าง แต่พ่อท่านเสร็จจากเรื่องนั้นก็มาพูดกับเรา
ตามปกติ อารมณ์ท่แี สดงท่าทีหนักๆ นั้นก็ใช้เฉพาะ
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
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คนนั ้น ในเวลานั ้น ซึ ่ง เหมื อ นด่ า ว่ า รุ น แรง นี่ คื อ
ปฏินิสสัคคะของภาคโพธิสัตว์
อาตมาเข้าใจว่า พ่อท่านควบคุมอกุศลทั้งหมด
ได้ ท่านไม่มีกาม ไม่มีพยาบาท หรือวิหิงสาเจือปน
มีแต่ธรรมะเท่านั้นเพื่อช่วยเหลือคน เพราะในโลก
ยุคนี้ไม่มีใครที่จะรู้เรื่องโลกุตระอย่างลึกละเอียด
แล้วก็แจกแจงได้ขนาดนี้ มีแต่พ่อท่านเท่านั้น ถ้า
พ่อท่านไม่ท�าขนาดนี้ก็ไม่มีใครท�า ศาสนาพุทธจะ
มีอายุยืนยาวถึงห้าพันปีได้ต่อไปนั้น คนจะได้ใช้
องค์ความรู้ทีพ่ ่อท่านท�าไว้ เพื่อน�าไปสานต่ออีก
เพราะความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน และ
บันทึกไว้ในพระไตรปิฎก ๔๕ เล่มนี้ เราอ่านไม่รู้
เรื่อง เราไม่มีภูมิที่จะตีความแตก ตัวอย่างเรื่อง
บุญ เรื่องกุศลและเรื่องกรรม เรื่องโลกุตระ เรื่อง
เจโตปริยญาณ ใครจะตีความได้ ถ้าพ่อท่านไม่
ตี ค วามไว้ และไม่ มี พ วกเราชาวอโศกท� า เป็ น
ตัวอย่าง ศาสนาพุทธที่แท้จะด�าเนินไปได้อย่างไร
พ่อท่านเคยพูดว่าท่านต้องรับผิดชอบเพราะ
ท่านเป็นสมณพราหมณา สัมมัคคตา ที่ต้องท�าให้
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ศาสนาด�ารงต่อไปอีกห้าพันปี ถ้าท�าไว้ไม่มากพอ
มันก็จะไปไม่ถึง พ่อท่านเคยพูดกับหมู่สมณะว่า
คุณเชื่อหรือว่า เท่าที่ผมท�าไว้จะไปถึงห้าพันปี ไม่มี
ใครมั่นใจเลย พ่อท่านถึงเน้นเรื่องของญาณ ๓ องค์
ประกอบของการหยั่งรู้ ๓ ลักษณะ คือ สัจญาณ
กิจญาณ กตญาณ ที่พวกเราต้องตัดรอบให้ได้จริงๆ
เราต้องได้ธรรมที่พวกเราต้องตัดรอบตัวเองว่าจะ
สูงขึ้นอย่างไร นี่คือสิ่งที่อาตมาได้เรียนรู้จากการ
อยู่ใกล้พระโพธิสัตว์ และอีกมากมายที่เรียนรู้จาก
พ่อท่านในฐานะผู้น�าชาวอโศก ทั้งเรื่องการบริหาร
งาน และการให้โอกาสคน พ่อท่านให้โอกาสแก่
คนทุกระดับ เมตตาทุกคน
การได้คบสัตบุรุษที่บริบูรณ์ คือได้อยู่ใกล้ชิด
สังเกต เชือ่ มั่น เพราะท่านท�าอย่างที่ท่านสอน
และยังมีฉนั ทะจะอธิบายธรรมะตลอดเวลา เหมือน
ฉันทะของพ่อท่านเต็มบริบูรณ์อยู่ตลอดเวลา ท่าน
พร้อมจะใช้พลังงานทุกหยาดหยดไปกับการช่วย
คน ยิ่งใช้ยิ่งมีเพิ่ม และท่านไม่กลัวหมด ยิ่งใช้ยิ่ง
มีพลังวิมุติ

• นายหนุนดี

ก็ขอแสดงความเห็นด้วยกับคุณเปลว สีเงิน ทีม่ ี
ความเห็นว่า การวิ่งของคุณตูน บอดี้สแลม ระยะ
ทางจากใต้สุดสู่เหนือสุดรวม ๒,๑๙๑ กิโลเมตร
คณะท�างานของพีต่ ูนในโครงการวิง่ “ก้าวคนละ
ก้าว” ไม่ควรจ�ากัดวันสิ้นสุดของโครงการให้อยู่
ภายในเวลา ๕๕ วันเท่านั้น

ก้าวคนละก้าวตามรอยพ่อ ร.๙
ให้เกิน ๕๕ วันได้ไหม

เพราะปรากฏการณ์ที่คุณตูน บอดี้สแลม เป็น
การวิ่งทีส่ ร้างความสุขแห่งการ “เสียสละ” แห่งการ
“ให้” สู่สังคมไทย และยังเป็นตัวอย่างแก่ชาวโลก
ในการท�าความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน เป็นการ
“ก้าวตามรอยพ่อ ร.๙” ที่ยังสถิตอยู่ในหัวใจของ
ลูกหลานไทยทุกมุมโลก
ดังนั้น กระแสแห่งการ “ให้” การ “เสียสละ”
ด้วยน�า้ ใสใจจริง ด้วยหัวใจที่บริสทุ ธิ์ ที่กระตุน้ คนไทย
ให้มีความสุขอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ หลังพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ได้ผ่านพ้นไปท่ามกลางความโศกเศร้าเสียดายของ
พสกนิกรชาวไทยผู้จงรักภักดีเป็นจ�านวนมาก
จึงมิควรหยุดอยู่แค่ ๕๕ วัน เพื่อทะนุถนอม
สุขภาพของผู้วิ่ง คือคุณตูน บอดี้สแลม และคณะกับ
ช่ ว ยรั ก ษาภาวะสุ ข ในประเทศไทยให้ อ ยู ่ ยื น ยาว
ต่อไปอย่างมีคณ
ุ ภาพ ไม่ทพุ พลภาพใดๆ มิให้สญ
ู สลาย
ไปโดยไว ดังค�าเปรียบเปรยของคุณเปลว สีเงินว่า
อย่าให้เป็นแบบ “ฝนไล่ช้าง” คือตกซู่ แล้วหายวับไป
ก็จ ะน่ า เสี ย ดายมากกั บ สิ ่ง ดี ๆ ที่ ก� า ลั ง วิง่ มากั บ
“ตูน บอดี้สแลม” ในขณะนี้ ที่ช่วยเยียวยาจิตใจ
พสกนิกรชาวไทยให้แปรเศร้าเป็นพลังแห่งการ “ให้”
ที่สร้างสรร “สุขคุณภาพ” แก่คนในชาติอยู่ในขณะนี้

ข้อส�าคัญถ้าคุณตูน บอดี้สแลม สามารถช่วย
ให้ผู้ที่ตื่นตัวกับภาวะ “ตูนฟีเวอร์” นี้ เข้าถึงสาระ
หรื อ เนื ้อ หาของการ “ให้ ” การเสี ย สละได้ ม ากขึ ้น
โดยเฉพาะเยาวชนไทยที ่ไ ด้ ตื ่น ตั ว กั บ ข่ า วการวิ ่ง
“ก้าวคนละก้าว” ครั้งนี้ ที่สื่อทุกสื่อก็ว่าได้เสนอข่าว
การวิ่งของคุณตูน บอดี้สแลม เพื่อการกุศลนี้อย่าง
ต่อเนื่อง ก็จะเป็นการสร้างจิตส�านึกที่ดี เห็นคุณค่า
ของการ “ให้” การเสียสละ การช่วยเหลือผู้อื่นดั่งเช่น
ในหลวง ร.๙ ของเราชาวไทยที่ได้กระท�าเป็นแบบอย่าง
ตลอดการครองราชย์ ๗๐ ปี ที่ท�าเพือ่ ผู้อืน่ ตลอด
พระชนม์ชีพ ให้รู้จักการพึ่งตนเอง การอยู่อย่าง
พอเพียง พออยู่พอกิน ไม่ต้องร�่ารวยก็ได้ ก็จะเป็น
“ก้าวคนละก้าวตามรอยพ่อ ร.๙” ที่มใิ ช่เพียงกระแส
แค่การคลั่งดาราเกาหลีที่มีคนมาต้อนรับกันอย่าง
ชุลมุน ตั้งแต่ลงจากสนามบินจนถึงที่พัก ที่มิได้
ส่งเสริม “ความพอเพียง” ให้เกิดขึ้นในสังคมเลย
ตูน บอดี้สแลม วิ่งจากพื้นที่ภาคใต้ซ่งึ เป็นเรดโซน
คือพืน้ ทีท่ ี่อันตรายที่สุดให้กลายเป็น Peace Zone
ชั่วขณะ สูพ่ ้นื ที่เหนือสุดของประเทศไทยใน จ.เชียงราย
เพื่อรับเงินบริจาคจากประชาชนทั่วไปที่สมัครใจ เพื่อ
น�าเงินที่ได้ให้แก่ ๑๑ โรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศนั้น
ตูนและคณะบอดี้สแลมต้องสูญเสียเงินรายได้ไปราว
๓๐ ล้านบาท (ข้อมูลจาก น.ส.พ.คมชัดลึก)
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พระโพธิสัตว์แต่ละท่านให้ความส�าคัญ
เกี่ยวกับการศึกษาอย่างยิ่งยวด
เพราะเป็นการสร้างคนพัฒนาคน
ให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง
ทั้งตนเองและประเทศชาติ

ความเป็นครูในชีวิต
ของพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย
หากได้ศกึ ษาชีวิตของพระโพธิสตั ว์แต่ละท่านแล้ว ก็จะได้พบว่า ความเป็นครูอยูใ่ นสายเลือดของทุกๆ ท่าน
อย่างเป็นธรรมชาติธรรมดากันอยู่แล้ว และในชีวิตของแต่ละท่านต่างก็จะให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการศึกษา
อย่างยิ่งยวด เพราะเป็นการสร้างคนพัฒนาคน ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองทั้งตนเองและประเทศชาติขึ้นมาได้
ในอันดับแรกนี้ เราลองมาติดตามดูเสี้ยวหนึ่งในชีวิตความเป็นครูของพระโพธิสตั ว์ท้งั หลายว่า ท่านมีธรรมชาติ
ของความเป็นครูอย่างไรกันบ้าง?
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ในหลวง ร. ๙ ทรงเป็นครูที่ดีที่สุดของลูก

“สมเด็จพระเทพฯ” ทรงทูลถาม “พ่อภูมิพล”
ว่าข้าวสาร ๑ กระสอบมีกี่เม็ด ?!!!
เรื ่อ งเล่ า ของสมเด็ จ พระเทพฯ เกี ่ย วกั บ
“ข้าวสาร” จากบทความตอนหนึ่งใน “บทเรียน
จากการนับข้าวสาร” ที่เขียนไว้ในหนังสือความสุข
ของสมเด็จพระเทพฯ (โกวิท วงศ์สุรวัฒน์) โดยใน
ครั้งนั้น สมเด็จพระเทพฯ ทรงมีพระชนมายุได้เพียง
๘ พรรษาเท่านั้น และได้ทูลถาม “พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ” ว่าข้าวสาร
๑ กระสอบมีกี่เม็ด
พระองค์ทรงอธิบายให้พระธิดาฟังว่า ข้าวสาร
๑ กระสอบมีน�้าหนัก ๑๐๐ กิโลกรัม กิโลกรัมหนึ่ง
มีเครื่องชั่งวัดได้ ๑๐ ขีด ดังนั้นก็เอาภาชนะไป
ตวงข้าวสารมาชั่งได้ ๑ ขีด แล้วก็นับข้าวสารที่

ตวงมานั้นมีกี่เม็ด แล้วก็เอา ๑๐ คูณ เสร็จแล้ว
เอา ๑๐๐ คูณผลลัพธ์อีกที ก็จะได้จ�านวนเม็ดข้าว
ใน ๑ กระสอบ
เมื่อได้ฟังดังนั้น สมเด็จพระเทพฯ ทรงทูลว่า
“ไม่อยากรู้แล้ว”
พระองค์จงึ สอนต่อไปว่า “ไม่ได้หรอก หากถาม
ก็แสดงว่าอยากรู้ ดังนั้นจงไปหาข้าวสารมาตวง
และนับเสีย เมื่อได้ผลเป็นอย่างไรให้มาบอกด้วยว่า
ข้าวสารหนึ่งกระสอบมีก่เี ม็ด เพราะว่าเราก็อยากรู้
เหมือนกัน” (นางสนองพระโอษฐ์ได้แต่อมยิ้มเล็กๆ)
นั บ เป็ น บทเรี ย นส� า คั ญ ที ่พ ระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พระราชทาน
ให้แก่สมเด็จพระเทพฯ ที่อ่านกี่ครั้งก็เรียกรอยยิ้มได้
เสมอ (จาก : http://hoteltimeline.com)
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คานธียอดครูนักปฏิวัติการศึกษา.

ข้าพเจ้าถือว่าการศึกษาเพื่อส่งเสริมสติปญ
ั ญา
ที่แท้จริง จะเป็นไปได้กต็ อ่ เมื่อให้เด็กรูจ้ กั ฝึกหัดและ
ฝึกฝนส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น มือ เท้า ตา หู
จมูก อย่างเหมาะสมเท่านั้น หรือจะพูดในอีกแง่
หนึ่งก็คือ การรู้จักใช้มือให้เป็น จะเป็นวิถีทางที่ดี
ที่สุด ที่เร็วที่สุดในการพัฒนาสติปัญญาของเด็ก
แต่ถ้าการพัฒนาร่างกายและสติปัญญาไม่เป็นไป
พร้อมกับการพัฒนาทางด้านจิตใจ การพัฒนาจาก
สองอย่างแรกย่อมจะขาดความสมดุล อันจะก่อให้
เกิดผลเสียมากกว่าผลดี
ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นอย่างมากว่า การให้เด็ก
หัดอ่านและเขียน ก ไก่ ข ไข่ ตั้งแต่ชั้นประถมต้น
จะท�าให้เด็กโง่ลงแทนที่จะฉลาดขึ้น ส�าหรับตัว
ข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าจะให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้
ก่อน คือ เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การ
คิดเลขในใจ และการทอผ้า โดยการบอกเล่าให้
เด็กฟัง การเรียนรู้สิ่งเหล่านี้จะท�าให้เด็กพัฒนา
สติปัญญาขึ้นมาได้ อาจจะมีค�าถามว่าสติปัญญา
จะงอกงามได้อย่างไรจากการทอผ้า ค�าตอบก็คือ
สติปญ
ั ญาจะพัฒนาได้อย่างมหาศาล ถ้าเราไม่สอน
ให้เด็กแค่ท�าเป็นอย่างเดียว แต่เราบอกเหตุผลแก่
เด็กในการท�าแต่ละขั้นตอน และบอกถึงกลไกใน
การท�างานของล้อปั่นฝ้าย
เมื่อเราให้เด็กได้รู้ถึงประวัติความเป็นมาของ
ผ้าฝ้าย รู้ถึงอิทธิพลของฝ้ายที่มีต่ออาริยธรรม
28

•

เราคิดอะไร

ของมนุษย์ พาเขาไปดูไร่ฝ้าย ตอนนี้เขารู้จักนับ
จ�านวนรอบของล้อที่หมุน ให้เขารูถ้ งึ การตรวจสอบ
ความสม�่ า เสมอ และความเหนี ย วของด้ า ยที ่
เขาปั่นออกมา ความสนใจของเด็กจะได้รับการ
กระตุ้นอยู่ตลอดเวลา ในขณะเดียวกันเด็กก็ได้ฝึก
มือ สมอง และจิตใจไปในตัว ข้าพเจ้าคิดว่าใช้เวลา
ประมาณ ๖ เดือน ส�าหรับการฝึกฝนในเบื้องต้นนี้
หลังจากนั้นเด็กน่าจะพร้อม หัดอ่าน ก ไก่ ข ไข่
และถ้าเขาอ่านได้เร็วมาก เขาก็จะพร้อมเรียนรู้
วิธีการวาดภาพง่ายๆ เมื่อสามารถวาดรูปทรงทาง
เรขาคณิต วาดรูปนา ทีนี้เด็กนักเรียนก็พร้อมที่
จะวาด (ไม่ใช่ลากตัว ก ไก่)
ข้ า พเจ้ า จ� า ได้ ใ นสมั ย ที ่ข ้ า พเจ้ า ยั ง เป็ น เด็ ก
ข้าพเจ้ารู้สึกว่ายากเย็นแสนเข็ญกว่าจะเขียนตัว
ั ญาของข้าพเจ้า
ก ไก่ สักตัว ไม่มใี ครสนใจว่าสติปญ
จะถูกท�าลายมากแค่ไหนในการท�าเช่นนั้น ข้าพเจ้า
เห็นว่าการเรียนหนังสือเป็นศิลปะที่ละเอียดอ่อน
แขนงหนึ่ง แต่เราท�าลายโดยฝืนให้เด็กเขียน ก ไก่
ข ไข่ และให้การเขียนเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียน
รู้ ดังนั้นเราได้ทา� ลายศิลปะการเขียนหนังสือพร้อม
ทั้งกดปัญญาเด็กโดยที่เราพยายามจะสอน ก ไก่
ข ไข่ แก่เด็กก่อนเวลาที่ควรสอน
ข้าพเจ้าเห็นความส�าคัญและความจ�าเป็น
ที่จะให้การฝึกฝนงานฝีมือในหมู่บ้าน เป็นหัวใจ
ของการศึกษา หรือเป็นหลักส�าคัญในการศึกษา

ข้าพเจ้าไม่เคยลังเลสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย การ
เรียนในห้องเรียนอย่างที่เป็นอยู่ในประเทศอินเดีย
ข้าพเจ้าไม่ถือว่าเป็นการศึกษา เพราะไม่สามารถ
ดึงเอาส่วนที่ดีของมนุษย์ออกมาใช้ได้ แต่กลับ
ท�าลายจิตใจผู้เรียน จิตใจที่ถูกปล่อยปละละเลย
และเติบโตแบบตามบุญตามกรรม แต่ถา้ เราฝึกฝน
จิ ต ใจของเด็ ก โดยให้ หั ด ท� า งานฝี มื อ ตั ้ง แต่ ต ้ น
งานจะช่วยให้เด็กเติบโตทางด้านจิตใจด้วย ท�าให้
เขาเป็นคนทีม่ ีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัย
ในขณะเดียวกันก็ยังได้บ�ารุงรักษาพลังทางด้าน
สติปัญญา และคุณธรรมไปในตัว
เด็กนักเรียนในโรงเรียนของข้าพเจ้าจะอ่าน
หนังสือได้เร็วกว่าเขียนมากนัก และเมือ่ ถึงเวลา
ที่เขาเขียน เขาจะไม่เขียนเหมือนไก่เขี่ย แต่เขา
จะเขียนหนังสือได้อย่างถูกต้อง เหมือนกับที่เขา
วาดภาพสิ่งของที่เขาเห็น ดังนั้นการศึกษาใน
ที่น้จี ึงหมายถึงการดึงเอาส่วนที่ดที ่สี ุดของมนุษย์
ออกมา ไม่ว่าจะเป็นร่างกาย สมอง หรือจิตใจ
การอ่านหนังสือไม่ใช่จุดหมายปลายทางของการ
ศึกษา และไม่ใช่จุดเริ่มต้น มันเป็นทางหนึ่งเท่านั้น
ในหลายๆ ทางที่จะให้มนุษย์ได้เรียนรู้
ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเริ่มต้นให้เด็กหัดงานฝีมือ
อย่างใดอย่างหนึง่ ก่อน หากทุกๆ โรงเรียนสามารถ
เลี้ยงตนเองได้ ภายในเงื่อนไขที่ว่ารัฐแต่ละรัฐเป็น
ผู้รับผิดชอบต่อผลผลิตที่ได้จากโรงเรียนเหล่านี้
การศึกษาของเราจะต้องเป็นการปฏิวตั ิ มือ
ต้องมาก่อนสมอง ถ้าข้าพเจ้าเป็นกวี ทางเดียวที่
ข้าพเจ้าจะเขียนบทกวีได้ก็คือ ใช้นิ้วมือทั้ง ๕ ของ
ข้าพเจ้า ท�าไมเราจึงรู้สึกว่าสมองส�าคัญที่สุด แต่
มือที่ใช้แรงนั้นไม่มคี วามหมายเลย คนที่ไม่ได้ฝกึ หัด
ให้รจู้ กั ใช้มอื ท�างาน คนที่ผา่ นระบบการศึกษาแบบ
ซ�า้ ซากเหล่านี้ขาดดนตรีในชีวิต เพราะสมรรถภาพ
ทั้งหมดในตัวเขาไม่ถูกฝึกฝน หนังสือแต่เพียง
อย่างเดียว ไม่สามารถกระตุ้นให้เด็กสนใจและ
มีสมาธิที่จะติดตามได้ สมองจะเหนื่อยล้าต่อตัว
อักษรแต่เพียงอย่างเดียว
ตามธรรมดาที่เป็นกันอยูใ่ นโรงเรียน หลักสูตร

การสอนจะเป็ น เรื ่อ งเกี ่ย วกั บ การอ่ า นหนั ง สื อ
ทั้งหมด ส่วนการฝีมือเข้าไปเป็นเพียงกิจกรรม
อันที่จริงวิชาฝีมือถูกตัดออกไปจากหลักสูตรเสีย
ด้วยซ�้า นี่เป็นความผิดพลาดขั้นอุกฤษฏ์ทีเดียว
ครูจะต้องเรียนรูง้ านอาชีพฝีมอื และสามารถเชือ่ มโยง
ความรู้ทั้งมวลที่เขามีอยู่กับงานนั้น เขาควรให้เด็ก
ได้รับความรู้ต่างๆ โดยอาศัยงานอาชีพฝีมือเป็น
สื่อกลาง แล้วแต่ว่าเด็กจะเลือกอาชีพใด ก็ให้
เชื่อมโยงกับอาชีพนั้น
อย่างเช่นการปัน่ ฝ้าย ถ้าข้าพเจ้าไม่รเู้ รื่องเลข
ข้าพเจ้าก็ไม่สามารถบอกได้ว่า ตนเองปั่นฝ้ายได้
กี่หลา ถ้าคิดเป็นจ�านวนรอบของแกนหมุนแล้ว
จะได้กี่รอบ การค�านวณจ�านวนด้ายที่ปั่นออกมา
ข้าพเจ้าก็ตอ้ งเรียนรูเ้ รื่องตัวเลข จึงจะท�าอย่างนั้น
ได้ และดังนั้นข้าพเจ้าจึงต้องเรียนรู้เรื่องบวก ลบ
คูณ หาร และถ้าตัวเลขมันซับซ้อนมาก ข้าพเจ้าก็
ต้องใช้สัญลักษณ์แทนตัวที่ไม่รู้ ซึ่งก็คือข้าพเจ้าก็
ต้องรู้เรื่องพีชคณิต
ทีนี้มาพูดถึงวิชาเรขาคณิต ถ้าเราจะแสดงให้
เด็กรู้ถึงวงกลมได้ดีเท่ากับจานปั่นฝ้าย ข้าพเจ้า
สามารถสอนเกี่ยวกับเรื่องของวงทั้งหมดได้ด้วย
วิธนี ี้ อย่างที่ไม่ตอ้ งเอ่ยชื่อยูคลิดเลยด้วยก็ได้ ก็อกี
แหละ คุณอาจถามข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าสามารถสอน
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ได้อย่างไรจากการ
ปัน่ ฝ้าย นานมาแล้วข้าพเจ้าได้อา่ นหนังสือเล่มหนึ่ง
ชื่อฝ้าย เป็นเรื่องราวของมนุษยชาติ ข้าพเจ้าอ่าน
แล้วชอบมาก เรือ่ งราวในนั้นมีชีวิตชีวามาก เริ่ม
กล่าวถึงตัง้ แต่สมัยโบราณ ฝ้ายเริม่ ปลูกทีไ่ หนและ
อย่างไร ขั้นตอนของการพัฒนาการค้าขายฝ้าย
ระหว่างประเทศต่างๆ และมีเรื่องราวอย่างอื่น
อีก เมื่อข้าพเจ้าเล่าเรื่องประเทศต่างๆ ให้เด็กฟัง
ข้ า พเจ้ า ก็ ต ้ อ งบอกบางสิ ่ง บางอย่ า งเกี ่ย วกั บ
ประวัติศาสตร์ของประเทศเหล่านั้นเป็นธรรมดา
จะเห็นได้วา่ ไม่มขี อบเขตจ�ากัดในความรูข้ อง
การศึกษาในแผนใหม่นี้ เด็กจะเรียนรู้ได้รวดเร็ว
มาก โดยไม่จ�าเป็นจะเอาอะไรไปยัดเยียดลงใน
สมองและจิตใจของเขาให้เกินความจ�าเป็น
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ความเป็นครูแบบ “เพื่อนคู่คิด-มิตรน�าทาง”
ของ ไอน์สไตน์

ไอน์สไตน์ไม่ใช่อาจารย์ที่บรรยายเก่ง แต่
สามารถใช้ความเป็นกันเองให้เป็นประโยชน์ ฮันส์
ทันเนอร์ นักศึกษาที่ฟังการบรรยายส่วนใหญ่ของ
เขาทีม่ หาวิทยาลัยซูริคเล่าให้ฟังว่า “พวกเราพา
กันงงเมื่อเห็นอาจารย์แต่งตัวซอมซ่อมานั่งสอน
สวมกางเกงขาสั้นเต่อ” แทนที่จะมีโน้ตการสอนที่
เตรียมไว้ ไอน์สไตน์กลับใช้แถบกระดาษขนาดเท่า
โปสการ์ดมีลายมือจดมาอย่างลวกๆ นักศึกษาจึง
ได้เห็นอาจารย์ค่อยๆ คิด ขณะที่บรรยายไปด้วย
ทันเนอร์เล่าว่า “พวกเราได้ความรู้บางอย่างเกี่ยว
กับเทคนิคการท�างานของอาจารย์ด้วย เราชอบ
แบบนีม้ ากกว่าเล็กเชอร์หรูหราสมบูรณ์แบบอื่นๆ”
ระหว่างบรรยายไอน์สไตน์จะหยุดเป็นช่วงๆ
เพื่อถามนักศึกษาว่าตามทันหรือไม่ เขายังอนุญาต
ให้นกั ศึกษาขัดจังหวะการสอนได้ บางครั้งไอน์สไตน์
จะพักการบรรยาย และอนุญาตให้นักศึกษามา
ล้อมวงพูดคุยอย่างเป็นกันเอง ทันเนอร์เล่าว่า
“เขาจะคว้าแขนนักศึกษามาคุย ปรึกษาเรื่องต่างๆ
อย่างกระตือรือร้นและเป็นธรรมชาติ” ในการ
บรรยายครั้งหนึ่ง ไอน์สไตน์พบว่าตัวเองติดขัดใน
บางขั้นตอนที่จ�าเป็นส�าหรับการค�านวณโจทย์ เขา
บอกว่า “คงต้องมีการแปลงค่าทางคณิตศาสตร์
อะไรบางอย่างที่ตอนนี้ผมยังคิดไม่ออก มีใครใน
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ห้องนี้รู้บางไหม?” ไม่น่าแปลกใจที่ไม่มีใครในชั้น
เรียนตอบได้ ไอน์สไตน์จึงพูดต่อไปว่า “ถ้าอย่าง
นั้นปล่อย ๑ ใน ๔ ของหน้านั้นไว้ก่อน เราจะได้ไม่
เสียเวลา” อีก ๑๐ นาทีต่อมาไอน์สไตน์ก็โพล่งขึ้น
มาขณะอธิบายประเด็นอื่นว่า “ผมนึกออกแล้ว”
ทันเนอร์เล่าว่า “ระหว่างทีก่ �าลังสอนเรือ่ งราวที่
ซับซ้อน อาจารย์ยังมีเวลาคิดเรื่องการแปลงค่า
ทางคณิตศาสตร์ที่ยังติดค้างอยู่นั้นด้วย”
ไฮน์ริช ซังเกอร์ เพื่อนเก่าแก่ที่เป็นนักวิจัย
ด้านการแพทย์ในซูริค ได้บรรยายความสามารถ
ในการสอนของไอน์ ส ไตน์ อ ย่ า งละเอี ย ดลึ ก ซึ ้ง
และน่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งว่า “เขาไม่ใช่ครูที่
เก่งส�าหรับสุภาพบุรุษที่ขเี้ กียจทางปัญญา ที่
ต้ อ งการเพี ย งแค่ เ ขีย นอะไรๆ ให้ เ ต็ ม สมุ ด
แล้ ว ท่ อ งจ� า มาสอบ เขาไม่ ใ ช่ นั ก พู ด ที ่พู ด จา
อย่างลื่นไหล แต่ส�าหรับใครก็ตามที่ปรารถนา
จะเรียนรู้วิธีพัฒนาความคิดด้านฟิสิกส์อย่าง
แท้จริงจากเบื้องลึกภายใน และวิธีตรวจสอบ
สรรพสิ่งทั้งปวง พิจารณาหาสิ่งบกพร่องและ
ปัญหาต่างๆ จะพบว่าไอน์สไตน์เป็นครูชั้นยอด
เพราะทัง้ หมดนี้จะอยู่ในการบรรยายของเขา
ซึ่งจะผลักดันให้ผู้ฟังได้คิดตาม”
สิ่งส�าคัญในการศึกษา คงพิจารณาได้จาก
ค�าตอบของไอน์สไตน์ ที่ส� านักงานศึกษาธิการ
แห่ ง รั ฐ นิ ว ยอร์ ก เคยถามไอน์ ส ไตน์ ใ นช่ ว ง
บั้นปลายชีวิตว่า โรงเรียนควรเน้นการเรียนการ
สอนเรื่องอะไร เขาตอบว่า “ในการสอนวิชา
ประวั ติ ศ าสตร์ ควรเปิ ด โอกาสให้ นั ก เรี ย น
ได้ อ ภิ ป รายอย่ า งเต็ ม ที ่ สอนให้ รู ้ จั ก บุ ค คล
ส�าคัญที่สร้างคุณประโยชน์แก่มนุษยชาติ ด้วย
อิสรภาพทางความคิด และความเป็นตัวของ
ตัวเอง”... ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์นั้น เขาเน้นว่า
“ความเห็นเชิงแย้งของนักเรียนควรได้รับการ
พิจารณาเยี่ยงมิตร การสั่งสมความรู้ ไม่ควร
เป็นอุปสรรคยับยั้งเสรีภาพของนักเรียน” นี่คือ
กุญแจส�าคัญทีน่ า� ไปสูค่ วามฉลาดปราดเปรือ่ งแบบ
ไอน์สไตน์

ชีวิตครูผู้ทวนกระแส...ของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์

(อาตมาเป็นดาราตุ๊กตาท้อง!)
อาตมาเคยเล่าเคยเขียนไว้ว่า อาตมาไม่ชอบ
อาชีพครู ไม่คดิ ไม่อยากเป็นครู บอกไม่ถกู เหมือนกัน
ตั ้ง แต่ เ ด็ ก แล้ ว ไม่ รู ้ สึ ก ว่ า ครู จ ะเป็ น งานที ่น ่ า ท� า
ตรงไหน แต่ว่าสุดท้าย ทุกวันนี้ก็ต้องจ�านนว่าชีวิต
เราต้องมาเป็นครู ไปเรียนหนังสือก็ไม่ได้เรียนสายครู
แต่ไปเรียนศิลปะ (Pure Art) โดยตรง แต่แล้วพอจบ
ออกมา มีคนขอร้องให้ไปเป็นครู ก็เลยต้องไปเป็น
เป็นครูต้งั แต่อยูท่ ที่ า� งานโทรทัศน์ เป็นครูสอน
คนร้ อ งเพลง สอนนั ก ร้ อ งต่ า งๆ จนกระทั ่ง มี
คณะคัดเลือกนักร้อง เสร็จแล้วเป็นดาราโทรทัศน์
คนรุน่ อายุ ๕๐ ปีข้นึ ไปก็คงจะรูจ้ กั เพราะว่าอาตมา
เลิกออกจากโทรทัศน์มาบวชตอนปี ๒๕๑๓ ใครเกิด
ก่อนนี้ก็ไม่น่าจะรู้จักอาตมาตอนปี ๒๕๑๐ ก็ค่อยๆ
ลดงานทางโทรทัศน์แล้ว
ออกจากงานทางโลกเดือน ส.ค.๒๕๑๓ ในขณะ
ที่ท�างานอยู่โทรทัศน์ มีรายการออกอากาศเกือบ
ทุกวัน บางวันออก ๒ ถึง ๓ รายการ รายการสารคดี
รายการเด็ ก รายการวิช าการ รายการสั ง คม
และทางราชการ อาตมาดูแลทัง้ นัน้ ก็เลยเป็น
คนเหมือนดารานะ เพราะโทรทัศน์มีเป็นช่องแรก
ของประเทศ มันเพิ่งใหม่ๆ คนก็เห่อ เสนออะไร
เขาก็ดูทั้งนั้น
ช่วงที่อาตมาสอนร้องเพลง ต่อมา รร.ต่างๆ
เช่น เบญจมราชาลัย สตรีวิทย์ฯ ก็ไปสอน เมื่อมีงาน

กาชาด งานศิลปะต่างๆ ก็มีการประกวดร้องเพลง
ชิงถ้วยรางวัล อาตมาก็แต่งเพลง ให้เด็กไปร้อง
กวาดถ้วยรางวัลมากมาย เขาก็ย่งิ รูจ้ กั ก็ให้ไปสอน
ร้องเพลงด้วย สอนภาษาไทยด้วย
เขาให้เป็นครูพเิ ศษ ยุคนั้น สอนโรงเรียนระดับ
ประถม มัธยม ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๐ กว่าๆ เขาให้
อาตมาชั่วโมงละ ๓๐ บาท ซึ่งครูธรรมดาจะได้
ชั่วโมงละ ๑๕ บาท อาตมาต้องเลี้ยงน้อง ๖ คน
ด้วย เพราะเงินเดือนชั้นตรีตอนนั้นสตาร์ต ๑,๐๐๐
บาท ชั้นโท ๒,๕๐๐ บาท แต่อาตมาต้องจ่ายค่าเช่า
บ้านเดือนละ ๗๕๐ บาทแล้ว ตอนนั้นยังเรียนไม่จบ
ก็ต้องหารายได้พิเศษเพื่อเลี้ยงดูกันไป
ก็เลยกลายเป็นครู หลาย รร.ให้ไปสอน ก็เลย
ต้องวิ่งสอนหลายที่ เป็นครูรัก รักพงษ์ นอกจาก
จะได้เงินจากสอนพิเศษอย่างนัน้ แล้ว ก็หารายได้
พิเศษอืน่ ๆ จากงานศิลปะ ตอนนัน้ นายกฯ เงินเดือน
๘,๕๐๐ บาท แต่อาตมาท�ารายได้สูงขึ้นเรื่อยๆ จน
เงินเดือนอาตมาได้ถึง ๒ หมื่นบาทแล้ว อาตมาก็ไม่
ได้ชินชากับอาชีพครู ก็รู้จักวิธีสอน วิธีพูดที่จะท�าให้
ผู้มาเรียนสนใจและได้ประโยชน์
พอออกบวช ออกมาท�างานศาสนา จึงมา
รู้ตัวว่าตนเป็นครูจริงๆ จังๆ ไม่มีงานอื่น ยิ่งมีงาน
บรรยายมาตลอดก็เลยกลายเป็นครูแท้ๆ ถึงได้
มารูว้ า่ งานครูเป็นงานที่ย่งิ ใหญ่ พระพุทธเจ้าผูเ้ ป็น
“บรมครู”สอนไว้ว่า ผู้เป็นครูต้องมีคุณสมบัติที่
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ส�าคัญคือ “ ต้องสร้างคุณอันสมควรก่อน แล้วค่อย
พร�่าสอนผู้อื่นจึงไม่มัวหมอง”
ต้องปฏิบัติตนจนได้ความจริง จากสิ่งที่ตนสอน
แล้ว ทุกวันนีศ้ าสนาเสื่อมเพราะผูส้ อนไม่บรรลุธรรม
การบรรลุธรรมคือกิเลสลดได้ตามล�าดับ ต้องลด
กิเลสได้มากพอ ก็จะเป็นผู้สอนได้
เมื่อบรรลุได้แล้ว เป็นไปได้จริงแล้ว ก็ยังต้อง
มีการอนุโลม (สูงสุดคืนสู่สามัญ) มาเกี่ยวข้องกับ
สิ่งที่ตนละได้แล้ว ก็เลยคล้ายกับว่าตนยังเกีย่ วข้อง
ยังไม่บรรลุ แต่ที่จริงเป็นสัจจะย้อนสภาพ เมื่อ
ตนบรรลุได้จริง ก็ย่อมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งที่
ตนหลุดพ้นมาได้ เช่น เราต้องเล่นตุก๊ ตากับลูกๆ เด็กๆ
หรือต้องเล่นหม้อข้าวหม้อแกง ทั้งๆ ที่เราก็เลิกเล่น
ไปนานแล้ว แต่ก็ต้องกลับมาเล่นกับเด็กๆ เขาก็
หาว่าเรายังไปเล่นกับเด็กอยู่ท�าไม?
ผู้ที่ยอมอนุโลมได้ แม้จะเลิกสิ่งนั้นได้แล้ว
แต่ต้องมาอนุโลม เช่น อาตมาไม่ไปเป็นหรอก
นักการเมือง ไม่ไปรับหน้าที่ต�าแหน่งทางการเมือง
แต่อาตมาต้องออกมาชุมนุมท�างานช่วยบ้านเมือง
เต็มที่ อาตมาก็อนุโลมออกมาท�างานด้วย เขาก็
มองว่าเราไปท�าเพื่ออยากมีอ�านาจ หรืออยากดัง
เป็นอย่างที่เขาคิดเขาอยากกัน
อาตมาท�าอย่างรูจ้ กั การอนุโลม (“สัจจานุโลมิกญาณ”) ไม่ได้มีรสชาติ เหมือนไม่สนุกไปกับการเล่น
หม้อข้าวหม้อแกงกับลูกหรอก จิตไม่มีรสชาติอะไร
แต่เรารู้จักสมมุติ ตัวอย่างจริงๆ เลย อย่างดารา
เวลาเขาจะแสดงก็ท�าให้เหมือนที่สุด จริงที่สุดเลย
แต่ ค นเขาไม่ เ ข้ า ใจอาตมาว่ า อาตมานี ่แ หละ...
เป็นดารา “ตุก๊ ตาท้อง!” ใหญ่กว่าดาราตุก๊ ตาทอง แสดง
อย่างจริงใจเลย แต่คนที่เข้าใจได้ยากก็ย่อมไม่เข้าใจ
เหตุที่อาตมาอธิบายธรรมะ มันมีเชิงยั่วเย้า ล้อ
เล่น จี้แรง อันนี้เป็นองค์ประกอบศิลปะเพื่อไม่ให้
เคร่งเครียด ว่าอาตมาเป็นคนหยิ่ง เป็นคนซีเรียส
แต่อาตมาเป็นคนจริง ยิง่ เวลาแสดงธรรมจะจริงจัง
แต่เวลาสามัญ สังเกตไหมว่าบุคลิกของอาตมาไม่ได้
เหมือนตอนแสดงธรรม เพราะฉะนั้นจึงต้องเสริม
ความเบาลงไป ในการแสดงธรรมบ้าง ไม่ให้แข็ง
32

•

เราคิดอะไร

และซีเรียสเกินไป เพราะอาตมาเป็นคนชี้ชัด พูด
ตรง-แรง-แข็ง –พูดจริง! จนไม่คอ่ ยจะไว้หน้าเท่าไหร่
ยอมรับว่าอาตมาไม่เก่งแม้ว่าจะผสมผสานแล้ว
เพราะต้องการความจริงที่เต็ม ก็เลยจะท�าให้เป็นจริงบ้าง
ไม่จริงบ้างไม่ได้ เมื่อแสดงออกไปจึงยังแข็ง แม้จะ
พอกน�้าตาลให้มีสุนทรียะบ้าง ก็ยังแข็งอยู่นั่นเอง
ยุคนีเ้ ป็นยุคฮาร์ดร็อค อาตมาก็เป็นศิลปิน
ฮาร์ดร็อค ใครไม่รู้หรอกว่า อาตมาเป็นศิลปิน
ฮาร์ ด ร็ อ ค ถ้ า อาตมาเป็ น นั ก ดนตรี ฮ าร์ ด ร็ อ ค
อาตมาก็ จ ะดั ง เพราะคนหลงใหล แต่ สั จ จะ
ระดับ “โลกุตรธรรม” นี้คนไม่รู้เรื่อง แล้วก็ไม่เอา
มันต้องเมื่อยในการสื่อสิ่งที่คนไม่รู้ได้ง่ายๆ อาตมา
ถึงต้องฮาร์ดร็อกอย่างเหนื่อย ท�าแรง ท�าหนักเต็มที่
ต้องการให้ชัดเจนหรือจัดหนัก จัดชัด จัดเต็ม จะได้
เข้าใจได้ มันไม่ง่าย มันยากมาก ก็พยายามปรุงแต่ง
ผสมส่วนให้รับรู้ได้ ก็ยังยากอยู่ ไม่ใช่แก้ตัว อย่างไร
ก็ตาม อาตมาเห็นว่า อาตมาท�าได้พอสมควร
ความเป็นครูในระดับโลกุตระจึงยากมาก ต้องถึง
ก่อนเป็นจริงให้ได้ก่อนแล้วจึงอนุโลม การอนุโลมลง
มาต้องเผื่อพอด้วย ยกตัวอย่างเหมือนช่วยคนตกบ่อ
เราต้ อ งรู ้ ป ระมาณเลยว่ า เอื ้อ มไปได้ ลึ ก เท่ า ไหร่
น�้าหนักข้างล่างจึงไม่ดึงเราร่วงลงไป เราต้องเผื่อพอ
ถ้าเสี่ยงมาก ไม่ม่นั ใจถึง ๗๐ หรือ ๘๐% ขึ้นไป เราไม่เสี่ยง
เราจะอนุโลมเมื่อมีความมั่นใจเกิน ๗๐% ขึ้นไป
อาตมาภาคภูมิใจว่า อาตมาสามารถสื่อ
ธรรมะ ได้พอสมควร ทั้งที่ในยุคนี้แล้ว พระพุทธเจ้า
พยากรณ์ว่า คนจะไม่ฟังหรอก “โลกุตรธรรม”
จะฟังแต่ค�าเพราะ ๆ เป็นเนื้อหาธรรมะเชิงโลกีย์ที่
เขาไปแต่งใหม่ มันก็จริงตามพระพุทธเจ้าตรัสไว้
ถ้ า อาตมาไม่ เ กิ ด มาในยุ ค นี ้ ไม่ ไ ด้ เ กิ ด มาขยาย
ธรรมะอันนี้ เพื่อมาเปิดเผยโลกุตรธรรม มันจะ
ไม่มีตัวตั้งขึ้นมาใหม่ มันก็จะไปตามกระแสศาสนา
จารีตแบบเถรสมาคมอย่างไม่มีตัวเปรียบเทียบ
ไม่มอี ะไรขัดแย้ง จนไม่มอี ะไรเข้ามาต้านทานให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง จึงไม่มอี ะไรเป็นแก่นสารสาระได้
ศึกษาไว้เป็นหลักฐาน ศาสนาก็จะสูญเลย
ทุกวันนี้โลกุตระก็เกือบจะสูญหมดแล้ว...

มีแต่ขนมสด
ยอมอดกล้าให้
ศรัทธาจริงใจ
ยิ่งใหญ่ผลบุญ
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ยอมอดกล้าให้
(กุมมาสบิณฑชาดก)

https://kaliedoscopeofmylife.wordpress.com
/2016/01/19/buddhist-personality-analysis-queen-mallika/

พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ที่พระเชตวัน

มหาวิหาร เมืองสาวัตถีนครหลวงของแคว้นโกศล
ทรงเล่าถึงความเป็นมาของพระนางมัลลิกาเทวี
อัครมเหสีของพระเจ้าปเสนทิโกศล
แต่ เ ดิ ม พระนางเป็ น ธิ ด าของหั ว หน้ า นาย
มาลาการ(ช่างท�าดอกไม้)ในนครสาวัตถี เป็นผู้ที่
มีรูปโฉมงดงาม มีปัญญามาก
เมื่ออายุได้ ๑๖ ปี มีเช้าวันหนึ่ง ไปเที่ยวเล่น
ในสวนดอกไม้พร้อมกับพวกเพื่อนๆ นางได้เตรียม
อาหารเป็นขนมกุมมาส(ขนมสด)ติดตัวไป ๓ ก้อน
วางไว้ในกระเช้าดอกไม้ บังเอิญได้พบพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมภิกษุสงฆ์ ก�าลังเสด็จเข้าพระนคร

เพื่อบิณฑบาต
นางมีจิตศรัทธายิ่ง จึงน้อมเข้าหาถวายขนม
กุมมาสทั้งหมดแด่พระศาสดา พระองค์ทรงรับไว้
ด้วยบาตร แล้วทรงแย้มยิ้มให้ปรากฏ พระอานนท์
ได้เห็นพระอาการนั้น
ครั้นมีโอกาส พระอานนท์ได้ทลู กับพระศาสดา
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอเป็นเหตุให้
พระองค์ทรงแย้มยิ้ม เมื่อตะกี้นี้”
“ดูกอ่ นอานนท์ เด็กสาวที่ใส่บาตรด้วยขนม
กุมมาสแก่เรานี้ จะได้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้า
ปเสนทิโกศล ภายในวันนี้ทีเดียว”
วันนั้นเอง พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงรบกับ
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พระเจ้าอชาตศัตรู แต่ทรงพ่ายแพ้ในการรบ เสด็จ
ล่าถอยผ่านที่สวนดอกไม้แห่งนั้น ทรงสดับเสียง
เพลงที่นางมัลลิกาขับร้องอยู่ ท�าให้พระทัยแจ่มใส
ขึ้นคลายทุกข์ได้ จึงทรงควบม้าต้นเข้าไปในสวน
ทอดพระเนตรนางมัลลิกาแล้ว ก็มีพระทัยปฏิพัทธ์
รักใคร่ ทรงสนทนากับนางแล้วก็ยิ่งพอพระทัย
ที่นางยังไม่มสี ามี จึงทรงท�าการสู่ขอกับตระกูลของ
นาง แล้วอภิเษกในวันนั้นทีเดียว
พระนางมั ล ลิ ก าเทวีไ ด้ รั บ แต่ ง ตั ้ง เป็ นพระ
อั ค รมเหสี เป็ น ที ่โ ปรดปรานพอพระทั ย ของ
พระราชาเป็นอย่างยิ่ง พระนางเป็นผูป้ ระกอบด้วย
ธรรมอันดีงาม มีศรัทธาใกล้ชิดแม้กับพระศาสดา
ต่อมาเรื่องราวการถวายขนมกุมมาส ๓ ก้อน
แด่พระศาสดา แล้วได้เป็นพระอัครมเหสี ระบือ
ลือลั่นไปทั่วพระนคร แม้ในหมู่สงฆ์ก็พากันสนทนา
ในเรื่องนี้ ครั้นพระศาสดาทรงทราบเรื่อง จึงตรัส
กับหมู่สงฆ์ว่า
“ดูกอ่ นภิกษุท้งั หลาย ไม่นา่ อัศจรรย์เลย การที่
พระนางมัลลิกาเทวีถวายขนมกุมมาสแก่เรา ผู้เป็น
พระสัพพัญญูพุทธเจ้า(ผู้รู้แจ้งเห็นจริงสิ่งทั้งปวง
ในโลก) แล้วได้เป็นอัครมเหสีน้นั เพราะพระพุทธเจ้า
ผู้ก่อตั้งศาสนาย่อมมีพระคุณมาก แต่บัณฑิตใน
กาลก่อน ได้ถวายขนมกุมมาสจืดไม่ผสมเกลือ
ไม่มนี ้า� มัน ไม่ผสมน�า้ อ้อย แด่พระปัจเจกพุทธเจ้า
(พระพุทธเจ้าที่ไม่ได้สร้างหมูก่ ลุ่มขึ้นเป็นศาสนา)
แล้วได้ครองราชสมบัติ นี่สิ!จึงน่าอัศจรรย์แท้”
แล้วทรงเล่าเรื่องราวนั้น
vvvvv

ในอดีตกาล มีชายคนหนึ่งเกิดในตระกูล

ของคนยากจน เขาเลีย้ งชีว ิตอยู ่ได้ ด้ วยการ
รับจ้างท�างานให้แก่เศรษฐีคนหนึ่ง
วันหนึ่ง เขาได้ซอื้ ขนมกุมมาส ๔ ก้อนจาก
ตลาด เพื่อเป็นอาหารเช้า แต่ขณะจะไปท�างาน ได้
เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้า ๔ องค์เสด็จบิณฑบาต
อยู่ ด้วยศรัทธามากจึงตัดใจยอมอดอาหาร คิดว่า
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“เราควรถวายขนมกุมมาสทั้งหมดนี้ แด่พระ
ปัจเจกพุทธเจ้าทั้ง ๔”
เขาจึงนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้า แล้วใส่บาตร
ด้วยขนมกุมมาส บาตรละ ๑ ก้อน พร้อมกับ
นมัสการว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ด้วยผลแห่งบุญ
(การช�าระกิเลส) โปรดอย่าให้ต้องเกิดเป็นคน
ยากจนอีกเลย ขอให้การถวายทานนี้ จงเป็น
ปัจจัย(เหตุ)แห่งการบรรลุพระสัพพัญญุตญาณ
(ความรู้แจ้งเห็นจริงทุกสิ่งในโลก)เถิด”
ตั ้ง แต่ นั ้น มา เขาอาศั ย ปี ติ ใ นทานนั ้น เป็ น
อารมณ์ กระท�าบุญด้วยการให้ทานตลอดชีวิตจนถึง
แก่กรรม ตายแล้วก็ได้ไปก�าเนิดในพระอุทรของ
พระอัครมเหสีของพระเจ้าพาราณสี ประสูตแิ ล้ว
มีพระนามว่า พรหมทัต
ครั้นเติบโตเจริญวัย ได้เสด็จไปนครตักสิลา
ร�่าเรียนศิลปะทุกอย่าง จบการศึกษาก็กลับคืนสู่
กรุงพาราณสี
ต่ อ มาเมื ่อ สิ ้น รั ช กาลแล้ ว ก็ ท รงขึ ้น ครอง
ราชสมบัติเป็นพระเจ้าพรหมทัต มีพระราชธิดา
เลอโฉมของพระเจ้าโกศล เป็นอัครมเหสีของ
พระองค์
ในวันฉัตรมงคล ซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษก
มีการเฉลิมฉลองกันทั่วพระนคร พระองค์ได้เสด็จ
เลียบพระนคร แล้วเสด็จขึ้นราชบังลังก์ ทอด
พระเนตรพสกนิกรทั้งหลาย พลันทรงระลึกชาติได้
ถึงกุศลกรรมทีบ่ �าเพ็ญไว้ในปางก่อน ทรงเต็มเปีย่ ม
ได้ด้วยปีติ มีพระหฤทัยชุ่มเย็น ตรัสเป็นเพลง
ขับร้องออกมา
“ได้ยนิ ว่า การแสดงความเคารพในพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์อโนมทัสสี มีคุณไม่น้อยเลย เชิญดู
ผลแห่งก้อนขนมกุมมาสแห้ง ไร้รสเค็ม ส่งผลให้
เราได้ ส มบั ติ ม ากมาย ช้ า ง ม้ า วั ว ทรั พ ย์
ข้ า วเปลื อ กเป็ น อั น มาก ตลอดทั ้ง แผ่ น ดิ น มี
อ�ามาตย์ คหบดี พราหมณ์ และนารีท้งั หลายที่สวย
ประหนึ่งนางฟ้า ล้วนเป็นสมบัติของเรา ที่อาศัย
การถวายขนมกุมมาส ๔ ก้อนแด่พระปัจเจกพุทธ-

เจ้าทั้งหลายนั่นเอง”
เพราะทรงร้องบทเพลงนี้ ใครๆคิดว่าพระราชา
ทรงโปรด จึงพากันน�าไปขับร้องฟ้อนร�าทั่วพระนคร
ท� า ให้ พ ระมเหสี มี พ ระราชประสงค์ อ ยากทราบ
ใจความของเนื้อเพลงนั้น
อยู่มาวันหนึ่ง ขณะสนทนากัน พระนางได้
โอกาสดีจึงตรัสถามพระเจ้าพรหมทัต
“ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ ผู้มีอัธยาศัยเป็น
กุศล ผู้บ�ารุงรัฐให้เจริญ พระองค์ทรงขับร้องเพลง
นั้นอยู่เสมอ ด้วยพระทัยประกอบด้วยปีติอันแรง
กล้า ได้โปรดตรัสบอกใจความแห่งบทเพลงนั้นแก่
หม่อมฉันด้วยเถิด”
พระราชาทรงสดั บ แล้ ว จึ ง ตรั ส ให้ ค วาม
แจ่มแจ้งแก่พระนาง
“ชาติก่อนเราเคยเกิดเป็นคนยากไร้ในนคร
นี้แหละ เป็นลูกจ้างเขา อาศัยการงานเลี้ยงชีวิต
แต่เราเป็นผู้มีศีลสังวร(ส�ารวมในศีล)
มีอยูว่ ันหนึง่ เราได้พบสมณะ ๔ รูป ซึ่งประกอบ
ด้วยอาจาระ(ความประพฤติดี)และทรงศีล เป็นผู้
เยือ กเย็น แล้ ว ไม่ มี อ าสวะ(กิ เ ลสที ่ห มั ก หมมใน
สันดาน)ทั้งปวง เราบังเกิดจิตเลื่อมใส ได้ถวายขนม
กุมมาสแก่สมณะเหล่านั้น ผลแห่งกุศลกรรมนี้ จึง
ท�าให้เราได้เสวยราชสมบัติ อันมีแผ่นดินแผ่ไพศาล
ด้วยสมบัติทุกชนิด”
พระนางทรงรับทราบอย่างนั้น ก็มีพระทัย
เลื่อมใสยิ่งขึ้น จึงตรัสว่า
“ข้าแต่พระองค์ผมู้ พี ระทัยเป็นกุศล ถ้าเป็นเช่นนั้น
พระองค์ทรงพระราชทานเสียก่อน แล้วจึงค่อย
เสวยเถิด ทรงอย่าประมาทในบุญทั้งหลาย ทรงยัง
ธรรมจักร(หมุนกงล้อแห่งธรรม)ให้เป็นไป อย่าทรง
ตั้งอยูใ่ นอธรรมเลย ทรงด�ารงอยูใ่ นทศพิธราชธรรม
เถิด” (ทศพิธราชธรรมเป็นคุณธรรม ๑๐ ประการของ
ผู้ ป กครองบ้ า นเมื อ งคื อ ๑. การให้ ๒. ถื อ ศี ล
๓. ไม่สะสม ๔. ซื่อตรง ๕. อ่อนโยน ๖. เพียรเผาผลาญ
กิเ ลส ๗. ไม่ โ กรธ ๘. ไม่ เ บี ย ดเบี ย น ๙. อดทน
๑๐. ไม่คลาดเคลื่อนจากธรรม)
ทรงสดับแล้วก็เห็นด้วยกับพระนาง จึงตรัสรับค�า

“แน่นอน เราจะประพฤติตามที่พระอาริยเจ้าได้ประพฤติมาแล้ว พระอรหันต์ท้งั หลายเป็น
ที่พอใจของเราแท้ เราปรารถนาจะได้เห็นท่าน”
ครั้นตรัสอย่างนี้แล้ว ทรงย้อนถามพระนางบ้าง
“ดูก่อนเทวี เธอช่างงดงามอยู่ในท่ามกลาง
หมูน่ ารีท้งั หลาย งามราวกับนางฟ้าบนสวรรค์ เธอ
ได้กระท�าความดีงามอะไรไว้ จึงมีผวิ พรรณผุดผ่อง
ยิ่งนัก”
พระนางก็ทรงเป็นผู้ระลึกชาติก่อนได้ จึงทูล
เรื่องในอดีตว่า
“หม่อมฉันเคยเป็นทาสี(ทาสผู้หญิง) ท�างาน
รับใช้อยูใ่ นตระกูลของกุฎมุ พี(คนร�า่ รวย) แต่เป็น
ผู ้ ส� า รวมระวัง อยู ่ ใ นธรรม มี ศี ล มี ค วามเห็ น ที ่
ถูกต้องตรงธรรม
มีอยู่วันหนึ่ง หม่อมฉันมีจิตยินดีใหญ่หลวง ได้
ถวายอาหารของตนแด่พระปัจเจกพระพุทธเจ้า
ซึ่งก�าลังเที่ยวบิณฑบาตอยู่ ด้วยผลแห่งกรรมดี
นั้นเอง ท�าให้หม่อมฉันได้เป็นเช่นนี้”
พระราชาและพระมเหสีทั้ง ๒ พระองค์ ต่าง
ทรงเห็นผลแห่งการกระท�าบุญ(ช�าระกิเลส)ในการ
ให้ทานแล้ว
นับแต่นั้นมา ก็ยิ่งทรงสร้างศาลาโรงทาน ๖
แห่งคือ ที่ประตูเมืองทั้ง ๔ ที่กลางพระนครอีก ๑ แห่ง
และที ่ป ระตู พ ระราชวัง อี ก ๑ แห่ ง แล้ ว กระท� า
มหาทานแจกจ่ายไปทั่ว ทั้งทรงรักษาศีลตราบ
อวสานแห่งพระชนม์ชีพ ทรงมีสวรรค์(สภาวะสุข
ของผู้มีจิตใจสูง) เป็นที่ไปในเบื้องหน้า
vvvvv

ครั้นจบชาดกนี้ พระศาสดาตรัสว่า
“พระราชเทวีผเู้ ลอโฉมในครั้งนั้น ได้มาเป็น
พระนางพิมพาในบัดนี้ ส่วนพระเจ้าพรหมทัต
ได้มาเป็นเราตถาคตในบัดนี้”
(พระไตรปิฎกเล่ม ๒๗ ข้อ ๑๑๐๗ อรรถกถาแปลเล่ม ๕๙ หน้า ๔๑๗)

ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
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เศรษฐกิจพอเพียงเอาไปทิ้งไว้ที่ไหน
ท�าไปท�ามาทุนนิยมสามานย์ย่อมน�าพา
ให้เอาเงินก�าไรเป็นตัวตั้งก่อนอื่นเสมอ
อะไรจะฉิบหายวายป่วงใช่ธุระ....

• ดังนั้น วิมุตตินิยม

ปาฏิหาริย์พระราชา พาท�าแบบคนจน... ! ? !
ใครจะไปเชื่อง่าย ๆ ว่า แบบคนจนจะดิบดี
วิเ ศษตรงไหน ในเมื ่อ แทบทุ ก คนกลั ว จนทั ้ง นั ้น
คนไม่กลัว จนยกมือขึ้น อยากเห็นจัง....
เอาเถอะ ยังไม่เชื่อไว้ก่อนไม่เป็นไร อย่าเพิ่ง
ลบหล่ กู ลั ว ดู ถู ก คนพู ด เร็ ว ไป รู ้ ไ หมว่ า คนพู ด ไม่
ธรรมดา เป็นพระราชา ร.๙ ในหลวงแห่งประเทศไทย!
ยิง่ ได้ฟังต่ออีกว่า ขาดทุนของเรา เป็นก�าไร
ของเรา ยิง่ น่างงเป็นไก่ตาแตก มึนตึ้บตาม ๆ กัน
มันเป็นไปได้ยังไงหว่า ยิ่งเสียไป ยิ่งได้ก�าไร ใคร
เขาสอนแบบนี้...
คนฟังแล้ว คงไม่มปี ญ
ั ญากล้าเถียง แม้วิจารณ์
หาญกล้าตรง ๆ ยากจะมีโอกาสเหมาะ ๆ
ถึงวันนี้ ก�าลังตามหาศาสตร์พระราชากัน
ยกใหญ่ ยิ่งควรคุยลุยเจาะนัยลึก ๆ ให้เห็นจริงจน
ซาบซึ้ง ชวนศรัทธา กล้าลงมือท�าตามพ่อสอน...
แข่งกันกล้ารวยพาซวยร้อยแปด
พูดผ่า ๆ ซื่อ ๆ ฟันธงอย่างนี้แหละ ผู้คนมักจะ
เห็นทุกข์กลัวยากจนเป็นธรรมดา เลยมุ่งหน้าอยาก
รวยด้วยคนตาม ๆ กันโดยไม่ทันเห็นทุกข์ของคน
กล้ารวยซึ่งมันเห็นยากกว่า
36
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เราคิดอะไร

ปัญหามันถึงเกิดขึ้นตรงแข่งกันกล้ารวยนี่เอง
ทุกวันนี้ที่ก�าลังเดือดร้อนหนักเพราะลัทธิเอาอย่าง
ตามก้นคนร�า่ รวย ด้วยตัณหาอวิชชาพาหลงกินสูบ
ดื่มเสพตามแบบคนมีตังค์อู๋ ๆ
วันเงินออกจึงมักจะปล่อยเปรต ขอฉลองเป็น
อาเสี่ยอาซ้อซักมื้อหนึ่ง มีเงินแล้วอยูบ่ า้ นไม่เป็นสุข
ต้องเข้าห้างจนกระเป๋าเบา หน้าแห้งไปอีก ๒๙ วัน
ช่างมันปะไร...
เป็นซะยังงี้แหละ จนแล้วไม่เจียมกะลาศีรษะ
เอาหัวชนฝา กล้าผลาญพร่าซื้อหาความสุขเมามันส์
จนโดนต้มสุกกับสุขตอแหลลม ๆ แล้ง ๆ ไร้สาระสิ้นดี
จน เครียด กินเหล้า เท่าไหร่ก็ไม่พอ เพราะ
อุตส่าห์ท�ามาห่ากินหมด ยิ่งจนไม่เป็น เสร็จเลย
เป็นทาสอบายมุขเมามันหวยพนันแฟชั่นฟุ้งเฟ้อ
ตกเป็นเหยื่อ รวยนายทุน
ยิ่งหลงตั้งหน้าตั้งหน้าท�ามาหาแต่เงิน แล้วใช้
เงินซื้อทุกอย่างที่ขวางหน้า ก็ยุ่งตายหะ...แทนที่
จะเป็นมนุษย์เงินเดือนอย่างเดียว หันมาพึ่งตน
ปลู ก ผั ก สวนครั ว เตรี ย มตั ว คื น สู ่ ไ ร่ น าฟ้ า กว้ า ง
มันจะเป็นทางเลือกดีสวยงามกว่าอย่างไร น่าจะ
คิดอ่านให้หนักไม่น้อยมัง

ดังนั้น ลัทธิบริโภคนิยมพาสังคมจมนรก ให้ตก
เป็นทาสปล่อยไม่ไปเพราะเสพติดสารพัดที่ธุรกิจ
ยัดเยียดให้หลงใหลใคร่อยากไม่เสร็จ
ทุกวันนี้มตี าหามีแววปัญญาแค่ไหน เหมือนฉลาด
กลับขาดเฉลียว ไม่เหลียวดูภมู ปิ ญ
ั ญาบรรพชน ซึง่ สัง่
สอนพาประหยัดกินน้อย นุ่งเจียมห่มเจียมให้มัธยัสถ์
กระเหม็ดกระแหม่อดออมเป็นนิสัยแต่ยังน้อย
ค� า ว่ า ประหยัด เหมื อ นโดนลบทิ ้ง จากต� า รา
เศรษฐกิจแล้วมัง ยังเหลือแต่ธุรกิจอยากประหยัด
ต้นทุนท�าสินค้าตัวเอง เพื่อเม็ดเงินก�าไรเหลือล้น
ปลายเปิดเท่านั้น ส่วนมันจะไปเพิ่มต้นทุนสังคมสิ่ง
แวดล้อมโดนท�าลายเสียหายเท่าใด เป็นภาระของ
รัฐต้องไปจัดการเอง ธุรกิจฉันไม่ขอเกี่ยวครับผม...
สมั ย นี้ ท� า ไร่ ท� า นาต้ อ งใช้ ย าฆ่ า หญ้ า สาร
เคมีอย่างแรงพาราควอต ถึงจะมีปัญญาท�าอ้อย
มัน ข้าวโพด ปาล์ม ยาง ไม่งั้นต้นทุนจะยิ่งแพง!
ชัดเจนไหมล่ะ เกษตรกรประหยัดต้นทุน แล้ว
สารพิษท�าลายชีวิตแวดล้อมสาหัสขนาดไหน ช่าง
ไร้ส�านึก ประเทศจีนคนท�าส่งออก ยังห้ามขายใช้
ในประเทศเขาเลย
มันน่าสังเวช สาธารณสุขสั่งให้ยกเลิก ห้าม
ใช้พาราควอต และสารเคมีอันตรายอื่น ๆ แต่กรม
วิชาการเกษตรกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กลับ
หัวหมอ อ้างไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มา
ยืนยันมันเป็นอันตรายต่อคน เลยต่ออายุให้ใช้ต่อ
ตั้งหกปี...!?!
คสช. จะคืนความสุขให้ประชาชน แต่ให้ทน
เสี่ยงเสียสุขภาพกับสารเคมี ฆ่าชีวิตผ่อนส่ง อย่าง
ใจด�าอ�ามหิต ดินน�้าฟ้าอากาศมีสารพิษสะสมมาก
ขึ้นทุกวัน สุขภาพคนมันจะดีขึ้นได้ยังไง
เศรษฐกิจพอเพียงเอาไปทิ้งไว้ที่ไหนล่ะ ท�าไป
ท�ามาทุนนิยมสามานย์ยอ่ มน�าพาให้เอาเงินก�าไร
เป็นตัวตั้งก่อนอื่นเสมอ อะไรจะฉิบหายวายป่วง
ใช่ธุระของกู
เป็นอันว่ากว่าคนจะร�า่ รวยได้ เขาต้องได้เปรียบ
ด้วยฝีมอื เอาเปรียบ โดยกลัวคนรูท้ นั เลิศเล่ห์ เดี๋ยว
มีคแู่ ข่งแย่งเอาเปรียบ โอกาสกอบโกยจะลดถอยลง
น่าสมเพชคนมีตังค์ มักแขวนชีวิตไว้กับโลก-

ธรรมเต็ม ๆ มีโรคสารพัดกลัว อารมณ์หวาดกลัว
แน่นอน มันคือทุกข์สด ๆ แค่รวยน้อยลงหน่อยก็
เครียด เก็บเงินไว้เฉย ๆ ไม่งอกเงยก็กลุม้ เลยอยูไ่ ม่
เป็นสุข ทัง้ ๆ ที่เป็นส่วนเกินเหลือกินใช้ ใจยังหิวโหย
กระหายเงินตลอด หนักหนายิ่งกว่าคนจน ๆ ด้วยซ�้า
แปลว่ากล้ารวยไม่เสร็จ มันแสนจะน่าเกลียด
น่าอายน่ากลัว ทั้งน่าขาดหัวคิดขนาด เพราะรวย
สะสมบานปลายเป็นปากกรายมันยุ่งตายชัก ยิ่ง
รวยยิง่ หนักแผ่นดินแย่เลย รวยไปก็เสียของ แทนที่
จะใช้ประโยชน์กลับเกิดโทษมหันต์อนั นี้ใช่จะต้องให้
ใครสอนจ�้าจีจ้ า�้ ไช สูส้ อนตัวเองซะก่อนดีกว่าเยอะเลย...
รวยให้เป็น จนให้เป็น
ไม่ว่าใครไม่มีปัญญาตรัสรู้เองได้ดอก ดังนั้น
เราจ�าเป็นต้องเรียนรับฟังค�าสั่งสอนตามผู้ตรัสรู้
เช่นแค่ท�ามาหากิน กลายเป็นท�ามาห่ากิน
หมดไปกับอบายมุขอีลุ่ยฉุยแฉกตั้งเท่าไหร่ ตักน�้า
ใส่ตุ่มรูรั่ว เมื่อไหร่จะเต็มซักที?
มันน่าเศร้า ทุกรัฐบาลช่างเบาปัญญาซะจริงๆ ไม่
ยักคิดปิดโรงหวยรัฐตัวท�าลายเศรษฐกิจมหาศาล มัน
ดูดเงินคนจนทั้งนั้นแหละ วันหวยออกตลาดเหงาเลย
ทั้งเม็ดเงิน ข้าวของ ทรัพยากร แรงงานที่
สูญเปล่าไปกับการซื้อขายหวย เศรษฐกิจจะดีขึ้น
ทันตาเห็นเมื่อปัจจัยการผลิตโรงหวยกลับคืนมา
วัด วาน่ า จะเป็ น เขตปลอดอบายมุ ข ส� า คั ญ
แผงขายหวยไม่น่าจะมีเลยในเขตวัด กระทั่งถนน
ราชด�าเนินไม่น่ามีโรงหวยน้อยใหญ่ให้ขายขี้หน้า
ประเทศไทย
ดังนั้น น่าจะช่วยดับฝันพวกขอทานชั้นสูง หวัง
คอยลาภลอยลม ๆ แล้ง ๆ เมื่อเชื่อดวงหวังฝากชีวิต
ไว้กับดวงหวย ใครดวงยากจนแม้ซื้อหวยเท่าไหร่
ก็เจ๊ง ถ้าดวงดีท�าธุรกิจงานอะไรก็ได้ตังค์คล่อง
เข้าประเด็น รวยไม่เป็น เช่นเก่งกอบโกย
ตั้งหน้าสะสม ไม่กล้าจ่ายไม่กล้าให้ทางไหน ๆ มัน
รวยสะสมลูกเดียว เรียกว่ารวยแต่ตัวเลขเงินฝาก
กักตุนโคตร ๆ มันจะเข้าท่าอะไร ใครจะนับถือบูชา....
ถ้าฉลาดรวยให้เป็นซักหน่อย ไม่ใช่ดยู อดสะสม
เงินฝากมากล้น นั่นมันประจานขี้เท่อตัวเองเท่านั้น
ปีที่ ๒๔ บับที่ ๓๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
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รวยขึ้นทุกวัน กิเลสหนาขึ้นทุกวัน ขี้โลภขี้โกรธ
แรงร้ า ยจั ด จ้ า นทวีคู ณ นรกทั น ตาเห็ น เป็ น
ประจ�าวัน มันก�าไรชีวติ อะไรให้น่าภาคภูมิส�าราญ
เบิกบานใจ เหลว....
เมือ่ ฉลาดรวยสะพัดโดยสะสมไว้พอส�ารอง
น้อย ๆ หน่อยก็เหลือแหล่แล้ว ส่วนเกินล้นจากพอ
เพียง สะพัดไปเลย ให้มันงอกเงยเกิดประโยชน์
กว้างเกื้อประชาชนมากมวลชวนปีติปราโมทย์ ให้
มันได้ก�าไรชีวิตใจถึง ๆ แบบนี้สิคน
ยิง่ ขาดทุนสะพัดออกได้เท่าไหร่ ยิ่งเป็นก�าไร
ของเราเท่านั้น ตามพ่อหลวงมหาภูมิพลโพธิสัตว์
สอนไว้
ครั้นเมื่อรวยสะพัด มันจะไม่มีวันรวยล้นมาก
เกินไปเป็นแน่แท้ เหมาะ ๆ กลายเป็นคนจนที่มี
พอสมควรยอดเยี่ยมกว่าแน่นอน ต้องนับถือคือ
นายแน่มาก!
สรุปอีกครั้ง รวยอะไรหรือจนอะไรตามวิสัย
ทุนนิยมกอบโกยสะสมได้เยอะ นับว่ารวยดีเด่น
แบบบุญนิยมจะให้ค่าเมื่อรวยด้วยขยันขันแข็ง
ประณีต ประหยัด ไม่เอาเปรียบ กลับกล้าเสียเปรียบ
อย่างเต็มใจเสียสละ จึงหนีสะสม นิยมสร้างสรร
คนจนเงินสะสมเพราะสะพัดออกตลอด น่า
เสียดายที่ไม่อยู่ในสายตา รับรองว่ารวยยิ่งกว่า
เศรษฐีที่นิยมชมชอบกัน ไม่เป็นไร เราปิดทองหลัง
พระไปเถอะ
แบบคนจนตามศาสตร์พระราชา จึงพาจนอย่าง
พึ่งตนเองได้ดี ไม่ขอเป็นหนี้ จะจนเงินจนทองใช่ของ
ส�าคัญวิเศษอะไรนักหนา
ส�าคัญจริงๆ คือ ไม่จนปัจจัยสี่ข้าวผ้ายาบ้าน
เพราะไม่จนใจเมื่อยังมีก�าลังศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ
ปั ญ ญา โดยเฉพาะไม่ จ นหมู ่ มิ ต รดี ส หายดี สั ง คม
สิ่งแวดล้อมดี อันเป็นทั้งหมดของศาสนาพุทธนี้
แบบคนจนนีจ้ ึงเหลือเชื่อ เมื่อเข้มแข็งท�าเหลือ
กินเกินใช้กก็ ล้าแบ่งปันเพื่อนพ้องน้องพี่ เท่ากับสร้าง
มิตร มีชีวิตประเสริฐ ก่อเกิดสังคมพระศรีอาริย์น้อย ๆ
ในชุมชน คือหลักประกันสังคมมีระบบสาธารณโภคี
แม้จนส่วนตัว แต่ส่วนรวมอุดมสมบูรณ์ ไม่ต้องห่วง
กลัวอดอยากปากแห้งเหมือนเสี่ยเมืองสุพรรณ
38

•

เราคิดอะไร

กระตุ้นเศรษฐกิจ ฉลาดคิด เบาปัญญา?!

พอเกิ ด สถานการณ์ ต ลาดตกต� ่า เงี ย บเหงา
นั ก เศรษฐกิ จ ติ ด ต� า ราชอบผลั ก ดั น ให้ รั ฐ ช่ ว ย
กระตุ้นเศรษฐกิจ ดังที่ท�าเป็นระยะ เช่น ช็อปช่วย
ชาติ ลดภาษีให้คนมีตงั ค์ จูงใจไปซือ้ ของ จะได้ลดภาษี
ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท
ประเด็นชวนคิด คือตลาดซื้อขายอะไรมันซบเซา
ไป ตลาดไหนควรคึกคักตลอด น่าจะต้องแยกแยะลง
ลึกบ้าง
อย่างไปโรงพยาบาล หลายแห่งคึกคักยิ่งกว่า
ตลาดสด แบบนี้ไม่ควรเป็นเศรษฐกิจที่ดีเลย หรือ
ตลาดเช้า คนจับจ่ายซื้อผักปลา ท�ากับข้าวต้มแกง
นับว่าจ�าเป็น
ยุ ค นี้ ต ลาดสดเหงาหงอยไปเยอะ เพราะคน
มักง่ายเป็นแม่บ้านอาหารถุง ซึ่งเขาท�าขายเพื่อเงิน
มากกว่าสุขภาพ
ไม่ยอมพึ่งตนเอง แถมเลี้ยงยาก เลยนิยมซื้อ
เปลืองเงินมากกว่า แล้วมาบ่นว่า เงินไม่พอใช้
นอกจากนี้ จ�าต้องดูตลาดจ�าเป็นบริการพวกไหน
ทุกวันนี้ร้านสะดวกซื้อ ๒๔ ชม. มันเฟ้อ พนักงานเข้า
กะเสียสุขภาพ ส่งเสริมคนมักง่ายกล้าจ่ายแพง ยิ่ง
ตลาดกลางคืนคึกคัก มันน่าห่วงชีวิตคนกรุง
อย่างไรก็ดี มันน่าคิดจริง ๆ จ�าเป็นอะไรนักหนา
ต้องหาเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจท�าไม?
ส�าหรับตลาดสินค้าจ�าเป็น เช่น ปัจจัยสี่ ข้าวของ
ผักหญ้าต้องกินต้องใช้ เมื่อเป็นของดี ไร้สารพิษ แถม
ถูกดีอีกต่างหาก มันน่าชวนซื้อหาอยู่แล้ว
ถ้าจะกระตุ้นตลาดคนจนของจ�าเป็น น่าจะสร้าง
ตลาดให้กระจายในท�าเลซือ้ ขายสะดวกใคร ๆ มาขาย
ได้ฟรีหรือมีค่าเช่าน้อยเดียว
ส่ ว นสิ น ค้ า เสื ้อ ผ้ า ของแฟชั ่น ยิ ่ง ค่ อ นข้ า ง
ฟ่มุ เฟือยฉาบฉวย ตลาดอาหารคนมีตังค์บริการ
อบายมุขจะตกต�่า ไม่ฟูเฟื่อง เป็นเรื่องดีมากกว่าเสีย
อย่าลืมว่าปัจจัยการผลิต ทรัพยากร แรงงาน
ทุน ล้วนมีจ�ากัด เมื่อดีมานด์ตลาดฟุ้งเฟ้อมันหดหาย
ยิ่งวิเศษ แรงงานจะได้ไหลไปสูไ่ ร่นา จากเมืองกรุงมุ่ง
คืนหมู่บ้าน ท�าอยู่ท�ากินอบอุ่นดีขึ้น
ดังนั้น แผนกระตุ้นเศรษฐกิจหลวม ๆ แค่ให้เกิด

ซือ้ ขายคึกคักนั่นโน่นนี่หวังผลให้เกิดเศรษฐกิจสะพัด
หมุนเวียน มีการผลิตขยายตัว จ้างแรงงาน ช่วยคน
ตกงานฝันหวานดังกล่าว มันเข้าทางท�าเงินก�าไรให้
พ่อค้าท่าเดียว
ไม่ทนั เหลียวดูผลพวงของบริโภคนิยม ซึง่ สนอง
ตัณหาคนมีตังค์ พวกมีก�าลังซื้อกินใช้ของแพงๆ
คนจนคนเล็กคนน้อยต้องพลอยอดอยากปากแห้ง
ต้องกินข้าวแพงเพราะข้าวเขาเอาไปท�าเหล้าเบียร์
ค่ า แรงเกี ่ย วข้ า วต้ อ งแพงขึ ้น เพราะโรงงานดึ ง
แรงงานไปหมด เช่นนี้เป็นต้น
หรือพืชผักผลไม้ดีๆ ไม่มีขายถูกๆ ในหมู่บ้าน
เพราะส่งขายในเมืองได้ตังค์มากกว่า
รวมความว่า การกระตุ้นการบริโภค มันสวนทาง
กับเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแรงขนาดไหน....จ�าเป็น
ส�าคัญอะไรนักถึงต้องยุให้คนขี้โลภ ตะกละกินใช้
ตะพึดตะพือ....

ราคาตกต�่าท�าให้ถูกดีทุกอย่างไปเลย

เกษตรกรมักจะโวยเสมอ เมื่อเจอราคาพืชผล
ตกต�่าเพราะไปท�าหนี้ไว้ อะไรก็จ้างหมด โทษฐาน
ไม่ใส่ใจพึ่งตน ไม่ท�าแบบคนจนจึงล�าบากเวรกรรม
ไม่เข็ดซักที
ท�าไร่นาจะบุ่มบ่ามอย่างพ่อค้าท�าโรงงานไม่ถูก
เลย เพราะราคามันมหาอนิจจัง การแขวนชีวิตไว้
กับราคาตลาดเป็นเรือ่ งประมาท ไม่รจู้ กั ฉลาด พลาด
ล้มเหลวซ�้าซากอยู่ตาปีตาชาติ
ฉะนั้น นอกจากอย่าเอาไข่ใส่กระจาดใบเดียว
ควรเลือกปลูกหลากหลาย อย่าไปหวังรวยด้วยราคา
ที่ส�าคัญอย่าลงทุนท�าต้นทุนสูง พึ่งธรรมชาติของฟรี
มีต้นทุนน้อยให้เต็มที่ ท�าแบบคนจนต้นทุนต�่า เหลือ
กินใช้แบ่งปันค่อยขาย ราคาไหนไม่มีวันเดือดร้อน
เคยได้ยินพ่อครูว่า เมืองไทยเศรษฐกิจดี ปลูก
อะไรออกมาก็ล้นตลาด
เมื่อผลิตผลล้นหลามงอกงาม ปริมาณเป็นผล
ส�าเร็จน่าชื่นชมเหลือล้น แต่พอแปรผลผลิตสูต่ ลาดเป็น
เม็ดเงิน เจอราคาตก กลายเป็นนรกทันทีขึ้นมาแทน!
ความจริง ผลส�าเร็จล้มเหลวมันอยู่ตรงไหน
กันแน่....

ทางหายโง่จึงน่าจะเลิกเอาเม็ดเงินเป็นตัวตั้ง
ใช้ทุนน้อยสุดไว้ ขายได้เป็นผลพลอย
กล้าจนเพื่อประชาชน
คนจนมหัศจรรย์ คือจนสะสมเพราะรวยสะพัด
มันก็ต้องจนแน่ ๆ อยู่วันยังค�่า
พอหันมาจนแบบนี้ ถึงมีปญ
ั ญาช่วยประชาชนให้
มีอยู่พอกินตามเราบ้างได้เต็มที่
ฟังข่าวประกาศลั่นนายสมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์ รอง
นายกรัฐมนตรีขายฝันตั้งเป้าคนจนจะหายจนให้ได้ใน
ปีหน้า คงหมายกระจายเม็ดเงินลงในชุมชนให้มากขึ้น
ดูชา่ งฝันหวานชวนหลงลมปากตามกูรเู ศรษฐกิจ
เช่นท่าน ก็เป็นความจริงใจเจตนาตามประสา
ส่วนตัวผู้น้อยเชื่อมั่นมันไม่ง่าย กลายเป็น
ต�าน�้าพริกละลายแม่น�้า เหมือนอย่างประชานิยม
ถมเงินหมู่บ้านละล้านอะไรอื่นอีกที่ตามทุ่มกันไป
มันไม่ใช่เลย ตรงข้าม กลับพาคนเสียนิสัยมากกว่า
ถ้าหันมาเข้าใจศาสตร์พระราชา ซึ่งพาแก้ปญ
ั หา
แบบคนจน แทนทีจ่ ะส่งเสริมทางร�่ารวยให้คนขีโ้ ลภ
หนัก มากตัณหา สู้หันมาพอเพียงคือขยันช่วยตัวเอง
ให้พออยู่พอกินก่อน แล้วอย่าไปกล้ารวยล้นเกินตัว
พอดีพอเหมาะ
ขืนเอาแต่รวยกระจุกตัวกูของกูลูกเดียว เพื่อน
ต้องจนกระจายทั่วหน้า เพราะเราหันมากล้าพอ
เพียงจนอย่างลงตัว ไม่สะสมไว้เอามาก มันก็ง่ายที่
จะถ่ายเทส่วนเหลือกินใช้ให้ใคร ๆ ไป
นั ก การเมื อ งชอบคุ ย โม้ นั ก จะท� า เพื่ อ
ประชาชนนั่นโน่นนี่ ตัวเองกลับรวยเอา ๆ มัน
น่าห่วงว่าไปดูดเลือดจากประชาชนต่างหาก
แทนที่จะเสียสละ กลับเอาเปรียบหลายเท่า
ย่อมได้บาปไปตามจริง
โดยเฉพาะใคร ๆ ที่กล้ารวยล้นด้วยฝีมอื เก่งกาจ
กวาดก�าไรจากกระเป๋าประชาชนไป มันกลับตรงกัน
ข้ามพ่อหลวงโพธิสัตว์ ผู้รักประชาชนเป็นชีวิตจิตใจ
แทบทุ ก ลมหายใจ คนกล้ า จนเท่ า นั ้น แหละถึ ง จะ
มีสิทธิ์เจริญรอยท�าตามพ่อสอนได้แท้ ๆ
มหาชนคนของแผ่นดิน คือเป้าหมายท้าทาย
ระเบิดรักจากน�้าใจคนจนมหัศจรรย์....
ปีที่ ๒๔ บับที่ ๓๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
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เศรษฐกิจพอเพียงขอเสนอทางออก
ไม่เข่นฆ่า ไม่ตีรันฟันแทง ด้วยทฤษฎี “ขาดทุนคือก�าไร”
แค่ยอมขาดทุนในก�าไร ทุกคนก็อยู่รอด!
“อย่าละโมบ” “อย่าท�าตัวเป็นผู้ผลิต”
เปิดพื้นที่ให้กว้างขวาง ใครอยากค้าอยากขาย
ส่งมาๆ เอาก�าไรแต่พอควร
อย่าท�าตัวเป็นผู้กินรวบ กินหัวกินหาง
สังคมจะอยู่ได้อย่างไร!

https://thumbs.dreamstime.com/z/helpinghand-small-business-4542358.jpg

แนวทางการใช้เศรษฐกิจพอเพียง
กับห้างบิ๊กๆ ที่มีหลายร้อยสาขา!

ศาสตร์พระราชาแพร่กระจายไปทั่วโลก ต่าง
ยอมรับนับถือ
เมืองไทย คนไทย หลายคนที่ไม่รู้ก็เริ่มรู้...เริ่ม
ยอมรับนับถือ!
โอหนอ...เราอยู่มานานไม่เคยรู้ ตอนนี้รู้แล้วๆ
....โง่มาตั้งนาน!
ยิง่ เกษตรกรต่ า งซาบซึ ้ง ตรึ ง จิ ต ก้ ม กราบ
ศิโรราบ ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติๆ...ขนาดนั้น!
มองสังคมเมือง สังคมขับเคลื่อนด้วยธุรกิจ
มีเงินทุน มีเงินสด มีหนี้สิน มีเช็ค มีแคชเชียร์
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มีแอร์ มีเครื่องเก็บเงิน มีพนักงานเป็นร้อยเป็นพัน!
บริษทั เหล่านี้เดินตามศาสตร์พระราชาหรือไม่?
เรามีกล้องส่องทางไกล ส่องไปยังบริษทั ใหญ่ๆ
ที่มีสาขาเป็นร้อยเป็นพันว่าเป็น “ตัวจริง-เสียง
จริง” หรือไม่?
บนเส้ น ทางศาสตร์ พ ระราชามี เ ศรษฐกิ จ
พอเพียงเป็นตัวขับเคลื่อน
แต่นักธุรกิจ กลับมีคติประจ�าอาชีพ “แมวสี
อะไรก็ได้ขอให้จับหนู?”
เขามีผล “ก�าไร” เป็นที่ตั้ง เขาจึงพร้อมท�า

ทุกอย่างเพื่อก�าไร
เพื่อก�าไรให้มากที่สุดอีกต่างหาก!
ท�าลายคู่ต่อสู้...ท�าลายธุรกิจตัวที่เล็กกว่า!
ธุรกิจที่คา� นึงแต่ผลก�าไร ย่อมร้ายยิ่งกว่า
การทุจริตคอรัปชั่นหลายเท่าตัว!
“คอรัปชั่น” คุณอาจจะเห็นแต่ “ก�าไร” คุณไม่มี
วันเห็น “ความชั่วร้าย”!
กาเหว่าเอย กาเหว่าเลศเล่ห์ แอบไข่ทิ้งให้
นกอื่นฟูมฟัก
พอลูกนกโตได้ที่ มันก็ดันลูกแท้ๆ ของนกที่
เลี้ยงมันตกรังตาย!
“ธุรกิจนกกาเหว่า” ไม่มีใครสอน แต่ทฤษฎี
ซาตานที ่เ น้ น “ก� า ไรให้ ม ากที ่สุ ด ” กระต้ ุน จิ ต
วิญญาณตลอดเวลา!
ผลร้ายเกิดอย่างไร?...ร้านค้าปลีกย่อยยับ...
อุตสหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลางล้มหายตายจาก!!!!!
การบ่อนท�าลายระยะที่ ๑ เปิดหน้าร้าน ยินดี
รับสินค้าอุปโภคบริโภคมาจ�าหน่าย
เมื่อร้านค้ากาเหว่าเหล่านี้มีทุกอย่าง คนซื้อก็
เฮละโลอุดหนุน
สะดวกรวดเร็ว ครบ...ท�าไมจะไม่ไป
ร้านค้าที่อยู่ข้างบ้าน อยู่ในชุมชนก็จะค่อยๆ
ปิดตัวเอง
ตายทีละศพ ตายทีละร้านค้า....
การบ่อนท�าลายระยะที่ ๒ เมื่อเห็นสินค้า
ตัวไหนขายดีก็ขอผลิตเอง ใช้ยี่ห้อของตัวเอง แต่
คุณภาพใกล้เคียงยี่ห้อเก่า
ขายให้ถูกกว่ายี่ห้อเก่า
เอายี่ห้อเก่าไว้หลังร้าน ให้เดินหายากๆ
ถ้ายี่ห้อเก่ายังขายดีก็งดขายมันเลย
เจอลูกระเบิด ๓ ลูกจะเหลืออะไร!
บริษัทยักษ์เหล่านี้จะพยายามทาสีคุณธรรม
ตลอดเวลา
- บ�าเพ็ญประโยชน์ให้สังคม
- อ้างภาษีที่เสียช่วยชุมชนเข้มแข็ง

- เปิดพื้นที่สินค้าชุมชนมาวางขาย
จาก “นกกาเหว่า” ก็เขยิบมาเป็น “ปีศาจใน
คราบนักบุญ!”
สินค้าที่ผลิตจากอุตสาหกรรมครัวเรือน....
อุตสาหกรรมขนาดย่อม...ขนาดเล็ก....ก็คอ่ ยๆ แห้ง
ตาย.....สาละวันเตี้ยลงๆ!
จากเดิม “พึ่งพา” กันก็เขยิบมาเป็น “กาฝาก”
เกาะกิน
สุดท้าย “ต้นแม่” ก็ตายทั้งเป็น!
ยืนตายซากเพราะขาดน�้าหล่อเลี้ยง
โธ่เอ๋ย สินค้าขายไม่ดีจะยืนได้สักกี่วัน?
รัฐบาลปล่อยกูเ้ ท่าไหร่กเ็ หมือนถมทะเล! มีแต่
หนี้สูญๆๆ
ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น.....
สิ น ค้ า ที ่บ ริ ษั ท ยั ก ษ์ ใ หญ่ ว ัน นี ้ไ ม่ ก ล้ า แตะ
เห็นจะมีแต่ธุรกิจโลงศพกับอุปกรณ์ก่อสร้าง?
แต่อนาคตมันบ่แน่หรอกนาย!
เศรษฐกิจพอเพียงขอเสนอทางออก ไม่เข่นฆ่า
ไม่ตีรันฟันแทง
ด้วยทฤษฎี “ขาดทุนคือก�าไร”
แค่ยอมขาดทุนในก�าไร ทุกคนก็อยู่รอด!
“อย่าละโมบ”
“อย่าท�าตัวเป็นผู้ผลิต”
เปิดพื้นที่ให้กว้างขวาง เป็นสนามประลองสินค้า
ใครอยากค้าอยากขาย ส่งมาๆ เอาก�าไรแต่
พอควร
อย่าท�าตัวเป็นผู้กินรวบ กินหัวกินหาง สังคม
จะอยู่ได้อย่างไร!
ธุรกิจขนาดเล็กๆ เขาต้องการตลาด เขา
ต้องการหน้าร้าน
เรามีร้อยมีพันสาขา อ�านวยความสะดวก
ให้เขา
แค่นี้สังคมก็สุขส�าราญ
ทุกคนรอดปลอดภัย
ไม่ใช่แกรอดคนเดียว แต่คนอื่นตายหมด!!!!
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
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• ต่อจากฉบับที่ ๓๒๘

ฉบับ ๓๒๘ เราก�าลังพูดถึงสภาวะของ
“กาม”กับ “อัตตา” เป็นธรรมะ ๒ ที่ตอ้ งศึกษา
และปฏิบัติให้บรรลุหลุดพ้นจากความ
เป็น“กาม”กับความเป็น“อัตตา”กันให้ได้เถิด
แล้วจะไม่“งง” จะไม่สบั สนทั้งใน“ความเป็น
สภาวะของธรรมะ” ทั้งในความเป็น“พยัญ
ชนะ”ที่บัญญัติสมมุติกันขึ้นมาก�าหนดเรียก
สภาวธรรมนั้นๆ ในสังคมที่รบั รูบ้ ญ
ั ญัตภิ าษา
นั้นๆกัน ก็จะสามารถเข้าใจกันแจ้งชัดได้
เช่น ค�าว่า “ฌานวิสยั ”เราก็ได้พดู กันมา
สรุป “ฌานวิสัยของผู้ได้ฌาน” จึงมี
ทั้งผู้ได้แค่“ฌานโลกียะ”เท่านัน้ กับผู้ได้ทั้ง
“ฌานโลกียะ” ได้ทั้ง“ฌานโลกุตระ” ๒ แบบ
ผู้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“ฌาน”ทั้ง
๒ แบบ ได้จริง ก็จะแจกแจงความเป็น“ฌาน”
ทั้ง ๒ แบบให้ผู้อื่นฟังได้ ก็เป็นเรื่องแท้จริง
แต่ ผู ้ มี แ ค่ “ ฌานแบบโลกี ย ะ” ย่ อ ม
อธิบายแจกแจง“ฌานโลกุตระ”ไม่ ได้แน่นอน
ฉะนี้คอื ผู้“พ้นอจินไตย”ข้อที่ ๒ ก็จะ
สามารถแจกแจงความเป็น“ฌานวิสยั ของผู้
ได้ฌาน” สู่ผู้อื่นฟังได้ ก็พิจารณาเอาตาม
ภูมิของแต่ละคนเถิดว่า จะเป็นจริงตามที่
สาธยายนั้นหรือไม่
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ผู้ ไม่“พ้นอจินไตย”ข้อใด ย่อมสาธยาย
“อจิน ไตย”ข้อนัน้ ไม่ ได้ หรือจะพยายาม
อธิบาย“อจินไตย”นัน้ ๆ ก็จะได้แต่ด้นเดา
ดันทุรัง พูดไป จะลงกันได้กับค�าสอนตาม
หลักธรรมต่างๆของพระพุทธเจ้าหรือไม่ ก็
ตรวจตรากันดูเถิด
“อจิน ไตย” ข้อที่ ๓ นั้น “ฌาน”ของ
พุทธเป็น“ฌาน”ที่มี ในภาวะของคนผู้มีชีวิต
สามัญ“ลืมตา” ท�าอาชีพของตนอยู่ตามปกติ
เพียงแต่ พยายามให้เป็น“สัมมาอาชีพ ๕”
จึงจะส�าเร็จความเป็น“ฌาน”ของพุทธ แบบ
พุทธ ในศาสนาพุทธ
“ฌาน”ของพุ ท ธเป็ น “ฌาน”ที ่มี ใน
ภาวะของคนผู้มีชีวิตสามัญ“ลืมตา”ท�างาน
ท�าการใดก็ท�าของตนอยู่ตามปกติ เพียงแต่
พยายามให้เป็น“สัมมากัมมันตะ ๓” จึงจะ
ส�าเร็จความเป็น“ฌาน” ของพุทธ แบบพุทธ
ในศาสนาพุทธ
“ฌาน”ของพุทธเป็น“ฌาน”ที่มี ในภาวะ
ของคนที่ มีชีวิต สามัญ“ลืมตา”พูดจาสามั ญ
อยู่ตามปกติ เพียงแต่พยายามให้เป็น“สัมมา
วาจา ๔” จึงจะส�าเร็จความเป็น“ฌาน”ของ
พุทธ แบบพุทธ ในศาสนาพุทธ
และท� า การคิ ด อ่ า นอยู ่ เ ป็ น “สั ม มา
สังกัปปะ”อยู่ ในชีวิตปกติ ไม่ต้องหยุดการ
งาน ไม่ต้องเสียเวลาไปต่างหาก จากชีวิต

ปกติสามัญแต่อย่างใด ไม่ต้องแยกตัวไป
ปฏิ บั ติ ต ่ า งหาก จากชี วิ ต ปกติ ด� า เนิน อยู ่
เพียงแต่พยายามให้เป็น“สัมมาสังกัปปะ ๓”
จึงจะส�าเร็จความเป็น“ฌาน”ของพุทธ แบบ
พุทธ ในศาสนาพุทธ
“ฌาน” ของพุทธ แบบพุทธ ในศาสนา
พุทธ จึงไม่ ใช่ความเป็น“ฌาน”ที่ได้ที่เป็นอยู่
แต่ในภาวะขณะ“หลับตา”อยู่ ในภวังค์เท่านั้น
๔. “ฌาน”ของพุทธต้องมีความรู้หรือ
ความเฉลียวฉลาดที่แตกต่างจากความรูแ้ บบ
“อื่น”(อัญญะ)ซึ่งแตกต่างจากความเฉลียวฉลาด
ที่ เป็น“เฉโก”ตามปกติของปุถชุ นสามัญไปได้
ซึง่ พัฒนาขึ้นไปมีความรู้ใหม่แบบ“อัญญา”
คือเป็น“ปัญญา”(พ้นเฉโก) มันไม่ ใช่แค่ความรู้
ความฉลาดที่วนเวียนในกรอบของความรู้ที่
หลงงมอยู่แต่เฉพาะ“โลกียภูมิ”เพียงเท่านั้น
ดังนัน้ คนอื่นหรือชาวศาสนาอืน่ ก็ย่งิ หมด
สิทธิ์ที่จะ“พ้นอจินไตย”ในความเป็น“ฌาน
โลกุตระ”นี้ ต่อให้“คิดเอา”หรือใช้ตรรกะเอา
ก็ไม่บังอาจจะเข้าถึงความจริงนี้ ได้ เด็ดขาด
คนอื่นหรือศาสนาอื่นก็มีแต่“ฌาน”ที่
เป็นแบบอื่นคือ “ฌานโลกียะ” ซึง่ ไม่ ใช่ “ฌาน”
แบบพุทธแน่นอน เป็น“ฌาน”สามัญที่มที ่วั ไป
ส่วน“โลกุตรฌาน”เป็น “วิสยั ”ของ“ผูไ้ ด้
ฌานโลกตระ”นัน้ ๆ ซึ่งเป็น“ปัจจัตตัง เวทิ
ตัพโพ วิญญูหิ”ที่“ตนเองเท่านัน้ จะสามารถ
รู้จักรู้แจ้งรู้จริงได้ด้วยตน” ผู้อื่นรู้แทนไม่ได้

และแม้ตนเอง“รูจ้ กั รูแ้ จ้งรูจ้ ริงแล้ว” จะ
น�ามาสาธยายให้ผู้อื่นรู้แจ้งตาม ก็ยังยาก
แสนยาก ดังที่อาตมาก�าลังพยายามอยูน่ ่ี ไง!
อาตมาอธิบายสาธยายมานานขนาด
นี้ คุณแน่ ใจว่าเข้าใจ“โลกุตรฌาน”ได้ตามที่
อาตมาเพียรชี้แจงอธิบายนี้ ชัดเจนละเอียด
ถี่ถ้วนดีแล้ว จริงๆหรือ?
“ฌานโลกุตระ”นั้นเป็น“ฌาน”ของคน
ปกตินแี่ หละ ที่“ลืมตา”มีชีวิตท�างานท�าการ
สามัญอยู่ ไม่ ใช่“ฌาน”ของคนที่“หลับตา”อยู่
กับที่ ไม่ไปไหนมาไหน ท�าอะไรก็ไม่ ได้นะ!!!
“ฌานโลกียะ”นั้นใครๆได้ยนิ ได้ฟงั คน
พูด อธิบายก็พอรู้ ไม่ยาก หรือได้ เห็นได้ทา�
ตามก็ทา� ตามกันได้ งา่ ยๆ ก็มี“หลับตาท�ากัน
อยูเ่ ต็มโลก ไอ้ท่ี ให้เพ่งเข้าไปในจิต-สะกดเข้าไป
ในจิต ให้จติ ไม่นึกไม่คดิ ให้จติ อยูน่ ่ิงๆ เช่นนัน้
ให้ได้นานๆ” ก็ปฏิบัติกันอยู่แบบนี้ทั้งนั้น
ไม่ เห็นจะ“ลึกซึ้ง (คัมภีรา) ไม่เห็นจะเห็น
ตามได้ ยาก (ทุทฺทสา) หรือตรัสรูต้ ามได้ยาก(ทุรนุ
โพธา) สงบ(สงบอย่างพิเศษ) ประณีต(ปณีตา) คาด
คะเนเดาเอาไม่ได้(อตักกาวจรา) ละเอียด(นิปณุ า) รู้
ได้ เฉพาะบัณ ฑิต (ปั ณฑิ ตเวทนียา) กันตรงไหน
เลย มันก็คอื ฌานตามที่เชื่อกันว่า “ฌาน”นั้น
จะมีกนั ได้ใน“ขณะหลับตาปฏิบตั ิ ให้เพ่งเข้าไป
ในจิต-สะกดเข้าไปในจิต ให้จิตไม่นึกไม่คิด
ให้จติ อยูน่ ่ิงๆ อยูเ่ ช่นนั้นให้ได้นานๆ” ก็แค่ น้ี
ใครฟังก็ไม่เห็นจะเข้าใจยากอะไร และ
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ฝึกหัดท�าตามที่บอก ก็ไม่ ใช่ เรื่อง“ลึกซึ้ง(คัม ภี
้ ามได้ยาก(ทุร
รา) เห็นตามได้ยาก(ทุททฺ สา) ตรัสรูต
นุโพธา) สงบชนิดพิเศษ (สั น ตา) ที่ยิ่งสงบยิง่
มีความปราดเปรียวคล่องแคล่ว(ปาคุญญตา)
ก็ “ สงบ”แบบมิตเิ ดียวโลกี ย ะ “มิ ติ ”
สามัญ ที่ ไม่เห็นว่าจะเป็น“มิตทิ ่ลี กึ ซึ้ง”(คัมภีรา)
“เห็นตามได้ยาก(ทุททฺ สา) “ตรัสรูต้ ามได้ยาก(ทุรนุ
โพธา)ตามค�าตรัสกันตรงไหน? อย่างไร?
มันก็เป็นความหมายทั่วๆไป ทีอ่ ธิบาย
กัน นิยามกัน ซึ่งเป็นความหมายของ“ฌาน
โลกียะ”สามัญ พูดกัน บอกกัน ก็สามารถ
จินตนาการตามได้ และปฏิบัติกันได้ทั่วไป
ด้วย ไม่เห็นจะมี“มิติ”ถึงขั้นที่จะเรียกได้ว่า
“ลึกซึง้ (คัมภีรา) เห็นตามได้ยาก(ทุททฺ สา) ตรัสรู้
ตามได้ยาก (ทุ รนุโพธา) “สงบ”ที่จะเป็น“ความ
สงบถึงขัน้ โลกุตระ”อะไรเลย ไม่เห็นจะถึงกับ
เป็น“อจินตง-อจินไตย”กันตรงไหน
ลองฟังกันให้ ดๆ
ี พิจารณากันให้ ชัดๆ
ซึ ่ง “ฌานโลกี ย ะ”หรื อ ที ่พู ด กั น ทั ่ว ไป
ว่า“ท�าฌาน-ปฏิบตั ิฌาน”กันในสังคมคนทั่วไป
นั้น พูดกันง่ายๆ ว่า “เพ่งเข้าไปที่อะไรก็ได้ ให้
จิตมันนิง่ ให้จติ มันหยุดคิดหยุดม่ีอาการ ให้จติ
มันอยูเ่ ฉยๆ ไม่มอี ารมณ์“นิวรณ์ ๕ ให้ได้ขณะ
ที่เพ่งที่สะกดจิตๆไว้น้นั ๆ” แบบนี้แหละเรียก
ว่า“ฌานวิสยั ของผูไ้ ด้ฌาน” ซึ่งเป็นแบบโลกีย์
เป็นแบบสามัญทั่วไป ที่เรียนกัน ฝึกปฏิบตั กิ นั
ค�าว่า “ฌาน”เป็ นภาษาที่ ใช้ เรียกภาวะ
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ความเป็น ลักษณะของ“การกระท�าใจในใจ
(มนสิ ก าร) ”ให้ เ กิ ด ขึ ้น ผลส� า เร็ จ ของ“ฌาน”
เรียกว่า “เอกัคคตา” ซึ่ง“เอกัคคตา”นีแ้ ปล
กันว่า “ความมีอารมณ์ เป็น หนึ่ง”
และ“ความมีอารมณ์เป็นหนึ่ง”นีเ้ อง
ที่เป็ น ความหมายของค�าว่า“เอกัคคตา” จะ
ต้องมี “ความเป็นหนึ่ง”อย่าง“อัคคะ”ให้จริง
ค�าว่า “เอกัคคตา” คือ เอก+อัคค+ตา
“เอก”หมายถึง เป็นหนึ่ง หรืออันเดียว
ส่วน“อัคคะ”หมายถึง เลิศ,สูงสุด,ยอดเยี่ยม
แต่ “ฌานโลกียะ”นั้นเป็น“อัคคะ” หรือ
เลิศ,สูงสุด,ยอดเยี่ยม กันอย่างไร? ตรงไหน?
เพราะถ้าใครๆได้ฟงั อธิบายก็เห็นตาม
(ทิฏฐิ )ได้ แม้จะท�าก็ทา� ได้ผลนิ่งสงบได้ มันก็
ง่ายๆ ไม่ เห็น จะ“ลึก ซึ้ง (คัม ภี รา)” มัน“เห็น
ตามได้ยาก (ทุททฺ สา)กันที่ ไหน,มันมีความตืน่ รู้
(ชาคริยา,โพธ)”หรือ“หลับ”กันแน่? มันตรงตาม
ค�าตรัส(พระไตรปิฎก เล่ม ๙ ข้อ ๒๖, ๓๐,๓๔,๓๘
ฯลฯ) ว่า ธรรมของพระองค์น้ัน “ลึกซึง้ (คัมภีรา)
เห็นตามได้ยาก(ทุททฺ สา) ตรัสรูต้ ามได้ยาก (ทุรนุ
โพธา) สงบ(สงบแบบพิเศษ) ประณีต(ปณีตา) คาด
คะเนเดาไม่ได้ (อตักกาวจรา) ละเอียด (นิปุณา) รู้
ได้ เฉพาะบัณ ฑิต (ปั ณฑิ ตเวทนียา) จริงๆเหรอ?
ฉะนัน้ ความรู้และการกระท�า“ฌาน
โลกียะ”นี้ ทีม่ นั มี“อารมณ์เป็นอันเดียว แบบ
มิติเดียวนี้ จึงเป็นเรื่องตื้นๆพื้นๆ รู้ได้ง่ายๆ
ท�ากันได้ไม่ยากอะไร จึงรู้กันได้ มีกันได้

ดาษดื่นแพร่หลายอยู่ทั่วไปครองโลกสากล
แล้วมันจะ“อจินไตย”กัน ตรงไหน ?
ถ้าเทียบระหว่าง“ฌานโลกีย”์ กับ“ฌาน
โลกุตระ”ก็จะมีภาวะความเป็นจริงหลายๆ
นัย-หลายๆมิต-ิ หลายๆความสลับซับซ้อนหลายๆเชิงความลึก-หลายๆความมากเชิง
ชัน้ -หลายๆความยากง่าย-หลายๆความเป็น
ระบบระเบียบ จะเห็นได้ชดั ว่า“ฌานโลกีย”์
ไม่ ใช่เรื่อง“อจินไตย”กัน ตรงไหนเลย
“ฌานโลกียะ”สามัญก็สากลรู้กันและ
ท�ากันอยู่ตลอดกาลนานนัน้ จึงอย่าหลงผิด
ว่าฌานโลกีย์มันเป็น“อจินไตย” เพียงแต่
จะมี“ฌานโลกีย์”ได้ก็ต้องปฏิบัติให้เป็นให้
ถึง ใช้ความพยายามหน่อย หรือใช้ความ
สามารถพอสมควรเท่านั้น ก็เป็นได้ ท�าได้ ไม่
ลึกซึง้ ซับซ้อนหมุนรอบเชิงซ้อน (ปฏิ นิ สสัคคะ
=ความสลับ ซับซ้อนยอกย้อนของการเรียนรู้ภาวะจริง
ด้วยการ“สัมผัสรสสุขรสทุกข์ ” แล้วปฏิบัติโลกียะให้เป็น

ที่จะต้องใช้ทั้ง“ปัญญา” ทั้งใช้การ
ส�ารอกกิเลสออกให้เกิดผลจริง ให้จติ สะอาด
อย่างหมดความเป็น“กาย”ทั้งหลาย(สังขาร
ของความเป็นธรรม ๒ ที่เป็นโลกีย ์ ) และ“ดับ”ความ
เป็น“กายคต (สิ่ง ที่ด�าเนินไปในกาย)-กายกลิ(สิ่งที่
เป็นโทษในกายคือกิเลส)-กายฑาห(ความเร่าร้อนแห่ง
กายคือตัณหา-กายตปน(การยังกายให้เร่าร้อน)-กาย
ทุกข (ความเป็นทุกข์ของรูปและนาม)-กายทุจริตกายทุฏฺฐุลฺล(ความประพฤติชั่วหยาบทางกาย)-กาย
โลกุตระ)

ปโกป(ความก�าเริบไปทางผิดของกาย)-กายวิปฺผนฺ
ทน(ความดิ้นรนทางกาย) เป็นต้น และยังมีอีก
มากมายในความเป็น“กาย”ที่ยังไปในทาง
บาป ทางอกุศล ที่จะต้องก�าจัด“ธรรมะ ๒”ให้
เหลือหนึ่ง หรือเป็นหนึ่ง คือเป็น “เอกัคคตา”
หรือท�าได้แล้ว ท�าบรรลุผลธรรมแล้ว รูป
นามที่เหลือก็รวมตัวกันเป็น“กุศลจิต”เรียก
ว่า กายปัสสัทธิ(ความสงบจากกิเลส ดับกิเลสออก
ไปจากจิตได้ จิตใจก็สงบ ก็เหลือรูปกับนาม(ธรรมะ ๒)ที่สงบ
จากกิเลสนั่นเอง “กายปัสสัทธิ”นี้ จึงไม่ใช่หมายเอา“ร่าง
ภายนอกจิตโน่นที่หยุดนิ่งหรือสงบ แต่มันคือจิตแท้ๆที่
สงบจากกิเลสกันอย่างถูกตัวถูกตนของกิเลสจริง ต่างหาก)

“กายสงบหรือความสงบกาย”ที่เป็น
โลกุตระนี้คอื กิเลสมันออกไปจากใจ ใจจึงยิ่ง
สะอาดคล่องแคล่วปราดเปรียวว่องไว (กาย
ปาคุญญตา) ใจผู้นจี้ ึงบงการ“กายวาจาและใจ
เอง”ให้ทา� งานเก่งอย่างคล่องแคล่วปราดเปรียว
มีสมรรถนะท�างานได้ดเี ยี่ยมเหมาะสมเหมาะ
ควรแก่งานนั้นๆโดยจะใช้“สัปปุรสิ ธรรม ๗ และ
มหาปเทส๔”ชนิดที่รจู้ กั รูแ้ จ้งรูจ้ ริงทั้งภายนอก
และภายในอย่างดีจริงๆ (กายกัม มัญญตา)
“กายสงบ”จึงมิ ใช่แค่ “ร่างภายนอก”สงบ
นิ่งๆ แต่คอื “จิตสงบจากกิเลส”จึงท�างานได้ดี
“ฌานโลกุตระ”มีหลากหลาย“มิต”ิ หมุน
รอบเชิงซ้อนกันอย่างเป็นระบบระเบียบ ถ้า
หากคนผู้ใดไม่มี “ปัญญา”จริง จะไม่สามารถ
รู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความสลับซับซ้อนนีอ้ ย่าง
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
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มี ต้น-กลาง-ปลายเป็นระบบไปตามล�าดับ
ชนิ ดที่นา่ อัศจรรย์อย่างยิ่ง ได้เลยเป็นแน่แท้
จึงน่าอัศจรรย์ยิ่งจริงๆ ส�าหรับผู้ไม่ มี
“ปัญญา” ไม่มี“ความรูแ้ ละความเป็นจริง”นี้ ใน
ตนเองจริง ก็จะรูส้ กึ เข้าใจยาก จะงงๆในความ
สลับซับซ้อนนัน้ เพราะมันจะมีความยอกย้อน
สลับซับซ้อน บางทีเหมือนเขาวงกตออกไม่ ได้
ซึ่งแท้จริง โลกุตระนั้นจะสลับซับซ้อน
จริงๆ จะวนอย่างมี“รอบ”ของต้น-กลาง-ปลาย
ซับซ้อนย้อนกันไปมาอย่างเป็นระบบระเบียบ
แต่มนั ละเอียดลึกซึ้ง มันเป็นเรื่อง“ทวนกระแส
โลกีย์”(ปฏิโสตัง) และซับซ้อนที่มี“การหักกลับ
หรือหวนกลับ(ปฏินวิ ตั ตติ)” โดยเฉพาะมี“การสลัด
คืนหรือการสละทิ้ง(ปฏินสิ สัคคะ)”ชนิดที่โลกียะ
ไม่มี จึงคิดไม่ออก “ความรูแ้ ละความจริง”นี้
ก็ขาดหายไปในโลกโลกีย์ “โลกียะรู้จักรู้แจ้ง
สัจจะนี้ ไม่ ได้” จึงเรียกว่า “อจินไตย”จริงๆ
แต่ “ฌานโลกุตระ”นัน้ ผู้ปฏิบัติทัง้ รู้ทัง้
ท�าได้ จริง และมีระบบต้น-กลาง-ปลายที่เป็น
ล�าดับอย่างน่าอัศจรรย์ ตามที่พระพุทธเจ้า
ตรัสไว้ใน“ปหาราทสูตร” ( พระไตรปิฎก เล่ม ๒๓
ข้อ ๑๐๙) แม้ จะสลับซับซ้อนยอกย้อนกี่“มิต”ิ ก็
จะแยกมิตเิ หล่านั้นออก เห็นในความมีเหตุ
มีปจั จัยที่เป็น“ปัจจยาการ”กัน เช่น รูจ้ กั รูแ้ จ้ง
รู้จริงใน“ปฏิจจสมุปบาท” เป็นต้น หรือรู้จัก
รู้แจ้งในกระบวนการที่สลับซับซ้อนมีสัจจะ
ย้อนสภาพ มีปฏิสัมพัทธ์กันอย่างสอดซ้อน
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กันไปมาของ“โพธิปักขิยธรรม ๓๗” เป็นต้น
“ฌานโลกีย์”มันเรื่อง“มิติเดียว”ตื้นๆ
เหมือนเส้นตรงเส้นเดียว ตรงดิ่งทื่อๆ ไม่เห็น
จะสลับซับซ้อน ประสานสอดสุขุมอะไรเลย
“ฌานโลกีย”์ จะไม่มคี วามเป็น“ปฏิ” อยู่
ในการปฏิบตั ิ คือ จะไม่มปี ฏิสมั พัทธ์ จะไม่มี
การศึกษาสภาวะทวนไปทวนมา จะไม่สลับ
ซับซ้อน จะไม่รัจู กั รูแ้ จ้งรูจ้ ริงสภาพหมุนรอบ
เชิงซ้อน เช่น “ปฏิปสั สัทธิ” ก็จะเข้าใจ“ความ
สงบ”ทีม่ สี ภาวะเป็น“ปฏิ”ไม่ ได้ ได้แค่มติ เิ ดียว
กล่าวคือ “ปัสสัทธิ” นั้นแปลว่า ความ
สงบ เมื่อผูป้ ฏิบตั จิ นกระทัง่ “กายสงบทีเ่ ป็น
ธรรมขั้นโลกุตรผล”ได้จริง “กายนัน้ ยิ่งจะมี
ความคล่องแคล่วว่องไวปราดเปรียว”(กายปา
คุญญตา,กายกัมมัญญตา) นั่นคือ ยิง่ “สงบ” จิตยิ่ง
คล่องแคล่วเร็วไว มันมีภาวะธรรมะ ๒ ซ้อน
กันอยูอ่ ย่างนี้ กระนี้ เ องชื่อว่า “กายปัสสัทธิ”
หมายเอา“อาการของเจตสิก ๓”แท้ๆสงบ มิ ใช่
หมายเอา “การเคลื่อนไหว”ของร่างภายนอก
นั่นหมายถึง กายคือเจตสิก กายคือ จิ ต
ที่“ เจตสิก”ตัวหนึ่ง“สงบไป”หรือ“ดับไป” เจตสิก
ที่เหลือ ที่มีอยู่ ก็ยิ่ง“คล่องแคล่วว่องไว”
ดังนัน้ เมื่อท�าให้“กายสงบ”ได้ ก็คือ
“หมวดของจิต”อันเป็น“องค์ประชุมเจตสิก”
นั่นเองที่ย่งิ “คล่องแคล่วว่องไวปราดเปรียว”
ความเป็น“ปฏิ”(ทวนไปมา)เช่นนี้ ใน“ฌาน
โลกียะ”ไม่มี มีแต่ “ ดิ่งไปทิศเดียว”จนจบสุด

เช่น การท�า“ฌาน”ของแบบโลกียะ ก็
คือ สะกดจิตให้มัน“หยุดๆ-นิง่ ๆ-ดับไปๆไม่รบั รูอ้ ะไรเลย” เมื่อท�าได้ ก็จะได้แต่“จิตที่
ถูกสะกด-ถูกหยุด-ถูกท�าให้น่งิ -ท�าให้ดบั ไป-ท�า
ให้ไม่รับรู้อะไรเลย” กลายเป็นคน“ท�าธาตุรู้
ของตนให้ไม่มีสมรรถนะ” หรือจิตยิ่งไม่มี
ปัญญา เจตสิกยิ่งเฉื่อย ยิ่งไม่คล่องแคล่ว
โดยพากันหลงผิดว่า การท�าให้จติ หยุด
นิง่ ได้นแี่ หละ เมื่อจิตหรือเจตสิกหยุดนิง่ ลง
ไปได้แล้ว จะมี“ปัญญา”ผุดโผล่เกิดขึ้นมาเอง
นี้คอื หลงผิดว่า “การท�าให้จิตหยุดนิง่ ,
เจตสิกไม่รับรู้อะไรได้แล้ว”นีแ่ ลเป็นการท�า
“สมาธิ”ล่ะ เมื่อจิตเป็น“สมาธิ”แล้วจะเกิ ด
“ปัญญา”โผล่ ขึ้นมาได้เอง ชนิดที่ ไม่มี “เหตุ
แห่งการเกิดปัญญา”ใด ไม่ มีที่มาที่ ไปเลย
การท�าให้“จิตหยุดคิดปรุงแต่ง”แบบนี้
แหละ มันไม่ ใช่การท�า“อภิสังขาร” มันจึงไม่
เป็น“ปุญญาภิสังขาร” ซึ่งเป็น“การปรุงแต่ง
จิต”ด้วยทฤษฎีวิเศษขั้นโลกุตระ อันมี“โพธิ
ปักขิยธรรม ๓๗”บริบรู ณ์ จึงไม่เกิด“การช�าระ
กิเลส” ท่ี่มีผลของ“บุญ” ส�าเร็จเป็นจริง
เห็นได้ไหมว่า ที่อาตมาสาธยายมานี้
พูดถึงความเป็น“ฌานโลกุตระ” ที่สามารถ
“ช�าระกิเลส”ได้น้ี มันออกจะได้ฟงั ค�าอธิบาย
ที่เข้าใจไม่ ใช่เรื่องพื้นๆตื้นๆ ไม่ ใช่เรื่องระนาบ
ชั้นเดียวเท่านั้น ซึ่งหาฟังกันไม่ ได้ง่ายๆ
มัน ต่างจากที่ฟงั “ฌานโลกียะ”กันเยอะ

เรือ่ งของ“ฌานโลกียะ”นัน้ ถ้าได้ฟังค�า
อธิบาย ก็เข้าใจได้งา่ ยๆ แม้ จะเอาไปปฏิบตั ิ
ก็งา่ ย ไม่ ยากเย็นเกินไปแต่อย่างใด สะกดจิต
มุ่งมั่นดิ่งเข้าไปๆๆๆๆ เท่านั้น ก็ได้ผลแล้ว
แล้ว“ฌาน”นี้จะเป็น“อจินไตย”อะไรกัน
แม้ ค นที่ ยั ง มี กิ เ ลสหนาอยู ่ ใ นใจเต็ ม
กระบุงอยู่แท้ๆ กามก็ยังหนา โทสะก็ยัง
แรง มาเรียนรู้ปฏิบัติให้เกิด“ฌานโลกีย์”ก็
ท�าได้ ม่ี“ฌานโลกีย”์ นีไ้ ด้ ไม่เห็นจะประหล่ง
ประหลาดอะไร วิเศษอะไรกันตรงไหน?
เห็นกันอยูด่ ่นื ดาษทั่วไป ที่คนท�า“ฌาน
โลกีย”์ ได้ แต่ตวั ผูน้ ้นั ยังไม่บริสทุ ธิ์แม้แค่ศลี ๕
ผูย้ งั ไม่ประสาอะไรกับความเป็น“ศีล”เลย ไป
ปฏิบัติหลับตาสะกดจิตตามวิธีโลกีย์ ท�าได้
กันเกลื่อนกล่นไป แม้แต่เด็กๆ ก็ท�าได้
ในช่วงที่อาตมายังไม่ฟื้นตื่นจากถูก
อ�านาจโลกครอบง�าเป็น“ลิงลมอมข้าวพอง”
อยูน่ ้ัน อาตมาก็ทา� มาหนักหนา เสียเวลาไป
กับโลกเขาตั้ง ๘ ปี อาตมาก็ไม่เห็นมันยาก
มันเย็นอะไร ก็ท�าอย่างเขาได้ทั้งนั้น เป็นแต่
เพียงว่า เห็นว่า แค่ที่ ได้ท�ามา ลองดูมานั้น
มันก็ชัดเจนในความเป็นไปได้เพียงพอแล้ว
มันก็แค่นั้น จึงเลิกเด็ดขาดจาก“ฌานโลกีย์”
เพราะจักรู้แจ้งรู้จริง“ฌานโลกุตระ”ได้
และชัดเจนยิ่งว่า มันแตกต่างกันอย่างยิ่ง
จึงหันทิศทางมาสาธยายเผยแพร่“ฌาน
โลกุตระ”ตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งวินาทีนี้
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
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ซึง่ เห็นความ“ยาก”สุดแสน“ยาก”เหลือ
เกิน ที่จะท�าความเข้าใจในเรื่องของ“ฌาน
โลกุตระ”และ“โลกุตรธรรม”กับชาวพุทธแท้ๆ
ทุกวันนี้ ๔๐ กว่าปีแล้วก็มคี นท�าได้อยูเ่ ท่านี้
ซึ่ ง “ฌานวิสัยของผู้ได้ฌานโลกุตระ”
แบบพุทธนี้ เป็น“อจินไตย”จริงๆ
ขบคิดเอาไม่ได้ รูไ้ ม่ได้ดว้ ยตรรกศาสตร์
ต้องเรียนรู้ให้สัมมาทิฏฐิก่อน แล้ว
ปฏิบัติจนเกิดผล จิตบรรลุความจริงโลกุตระ
นั้น เป็นปัจจัตตัง จึงจะสามารถ“รู้จักรู้แจ้งรู้
จริง”สภาวะนั้นอย่างสัมผัส“โลกุตรธรรม”อยู่
หลัดๆ โต้งๆ จริงส�าหรับผู้นั้นท�าจนเกิดผล
“อจินไตย”พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า อัน
บุคคลไม่ควรคิด เมื่อบุคคลคิด พึงเป็นผู้มี
ส่วนแห่งความเป็นบ้า เดือดร้อน (พระไตรปิฎก
เล่ม ๒๑ ข้อ ๗๗)

บ้า คือ ฟัน่ เฝือทางความคิด เดือดร้อน
คือ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตนแก่ผู้อื่น
ดังนั้น จึงต้องรับฟัง“ความรูเ้ รื่องฌาน”
โดยเฉพาะ“ฌานวิสยั ของผูไ้ ด้ฌานโลกุตระ”
แบบพุทธจากสัตบุรษุ เท่านั้น จึงจะได้“ความ
รู้” อันเป็น “อจินไตย”ในความเป็น “ฌานวิ สั ย
ของผู้ได้ฌานโลกุตระ”แบบพุทธแล้วจริง
หาไม่แล้ว “ความรู”้ ในความเป็น“ฌาน
โลกุตระ”ก็จะไม่มีทางเกิดในคนผู้นั้นเลย
“ฌานวิสยั ของคนผูไ้ ด้ฌาน”แบบพุทธ
นัน้ เป็น “อจินไตย” หากใครขืนคิดเอาเอง
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ระวังเถิด“พึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความเป็นบ้า
เดือดร้อน” ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสแน่นอน
อาตมาพยายามอธิบายสาธยาย“ฌาน
โลกุตระ”มาตั้ง ๔๗-๔๘ ปีเข้านี่แล้ว จึงเห็น
จริงๆว่า“ยาก”สุดแสนยาก
แต่ถึงอย่างไร อาตมาก็ต้องพูดต้อง
สาธยาย“ความจริง-ความรู”้ เรื่องนี้ ไปจนตาย
ตายจากชาตินี้แล้ว ก็จะเกิดมาสาธยายอีก
ผู้จะปฏิบัติเกิด“ฌานโลกุตระ”ได้นนั้
ถ้าขืนดันทุรังยัง“หลับตา”ปฏิบัติกันอยู่ ก็ได้
แต่“ฌานโลกียะ”ตามทีอ่ าฬารดาบส-อุทก
ดาบส เก่งสุดก็ได้แค่“อรูปฌานที่ ๗-ที่ ๘
หรือตามความเป็น“ฌาน”ที่มกี นั ท�ากันอย่าง
สามัญในโลก มาแต่ ไหนๆนัน้ อยู่นนั่ แหละ
ไม่มีทางจะเป็น“ฌานโลกุตระ”ที่เป็น ของ
ศาสนาพุทธได้เป็นอันขาด
เพราะ“ฌานวิสัย”ที่เป็นของพุทธนัน้
เป็น“อจินไตย” เป็น“โลกุตระ”จริงๆ
ซึ่ง“ฌาน”นี้มนั “พ้นจากความเป็นโลก”
และ“พ้นจากความเป็นอัตตา”กันแท้จริง
ผู้จะ“หลุดพ้น”โลกและอัตตา”ได้จริง
ก็ต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“โลก” และ
ความเป็น“อัตตา”จริงๆแท้ๆ
ในความเป็นมนุษย์สามารถมี“ความ
รู ้ ค วามเห็ น ” (ทิฏฐิหรือทฤษฎี)ได้ ทั ้ง สิ ้น มี ๖๒
ความรู้ความเห็น เท่านี้ ที่พระพุทธเจ้าทรง
ตรัสรู้แล้ว และทรงยืนยันไว้ด้วยว่า ความรู้

ความเห็นของมนุษย์มี ๖๒ เท่านี้ นอกไปจาก
ความรู้ความเห็น ๖๒ นี้ ไปแล้ว ไม่มี
ผู้ใดหลงยึดความรู้ความเห็นแต่เพียง
หนึง่ ใด หรือยึดหลายๆความรู้ความเห็นก็
คือผู้ยังมี“อุปาทาน”อยู่
ผู ้ สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น
“โลกและอัตตา”ครบทั้ง ๖๒ จริง แล้วไม่
หลงยึดมั่นถือมั่นความเป็น“โลก”และความ
เป็น“อัตตา”ใดเลย
มี ชี วิ ต อยู ่ กั บ ความเป็ น “โลกและ
อัตตา”นัน้ ๆไปกับโลกกับอัตตาของมนุษย์
ที่เขายึดกัน อันมี“เหตุ”มี“ปัจจัย”ประกอบ
แล้วก็อนุโลม-ปฏิโลมอยู่ตามความ
เหมาะควร หวังประโยชน์กับสัตว์ทั้งปวง
อยู่ มีความกรุณา มีความเอ็นดู มีความ
ละอาย วางศาสตรา วางทัณฑะ เว้นขาด
การฆ่าสัตว์อยู่
เว้นขาดจากการลักทรัพย์ รับแต่ของที่
เขาให้ ต้องการแต่ของที่เขาให้ ไม่ประพฤติ
ตนเป็นขโมย เป็นผู้สะอาดอยู่
ละกรรมเป็ น ข้ า ศึ ก แก่ พ รหมจรรย์
ประพฤติพรหมจรรย์ ประพฤติห่างไกล เว้น
ขาดจากเมถุนอันเป็นกิจของชาวบ้าน(ไม่ใช่
ของผู้ประพฤติพรหมจรรย์)

เว้นขาด มิจฉาวาจา ๔ -จนหมดทั้งจุล
ศีล-มัชฌิมศีล-มหาศีล กระทั่งบริบูรณ์
ผูย้ งั ไม่ ได้ศกึ ษาพุทธศาสนาก็จงศึกษา

ดูเถิด และผูย้ งั ไม่รู้จกั รูแ้ จ้งรู้จริงในความเป็น
“ทิฏฐิทั้ง ๖๒”นี้ ก็จงศึกษากันให้ถ่องแท้( ผู้
สนใจเรื่อง“โลกและอัตตา”ศึกษาจาก“พรหมชาลสูตร”กัน

แล้วปฏิบัติให้บรรลุธรรมดูเทอญ
หากสัมมาทิฏฐิแและสัมมาปฏิบตั ิ ก็จะ
บรรลุสัมมาปฏิเวธ เข้าถึง“อธิศีล-อธิจิต-อธิ
ปัญญา-อธิมุติ-วิมุตติญาณทัสสนะ”
บรรลุ“ฌานโลกุตระ”จากเริ่ม“อาสัย”
แล้วก็สะสมเป็น“นิสยั ”กระทั่งเป็น“วิสยั ” เป็น
ผูม้ “ี ฌานวิสยั ”แบบ“โลกุตระ” แจ้งจริงในตน
เป็นคุณสมบัติของตน
จึงเป็น“ฌาน”ทีม่ นั สุด“วิสยั ”ของคนอื่น
หรือศาสนาอื่น ซึ่งผูไ้ ม่มภี มู “ิ พ้นอจินไตย”ได้
จริงไม่สามารถ“เดา”หรือ“คาดคะเน”เอาได้
(อตักกาวจรา)เป็นเด็ดขาด จึงเกินกว่าลัทธิอื่น
ศาสนาอื่นหรือผูม้ แี ค่“ฌานโลกีย”์ จะคาดเดา
จะนึกคะเนค�านวณเอาอย่างเป็นจริงได้
ขืนคิดไปก็“ศีรษะแตกเป็น ๗ เสี่ยง” ไม่
สามารถจะ“พ้นอจินไตย ๔”นี้ ได้หรอก ซึ่ง
หมายความว่า คิดไปก็ตายเปล่า สูญเปล่า
ไม่ มี ทางบรรลุรู้จักรู้แจ้งรู้จริงได้แน่ๆแท้ๆ
ต้องผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิและสัมมาปฏิบัติ
กระทั่งเกิดความเป็น “ฌานโลกุตระ”ชนิดที่
เข้าไปถึงขั้น“โอปปาติกโยนิ”ในจิต ของผู้มี
“ฌานเอง”(ฌานิกะ)อย่างถูกตรงแน่แท้เท่านั้น
จึงจะ“พ้นอจินไตย”ที่เกิด“ฌานวิสัยของผู้ได้
ฌาน (ฌานวิสยะ)แบบพุทธ”กันจริงๆ
ดีๆ )
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“ผู้ได้ฌาน”ที่ เป็นแค่“ฌานโลกียวิสัย”
จึง คนละ“วิสัย”แน่ นอน ไม่ ใช่“ฌานโลกุตร
วิสัย”เด็ดขาด โดยเฉพาะผู้รู้ฌานทั้ง ๒ แบบ
เพราะผู้มี“ฌานโลกียะ”ก็ย่อม“อาสัย”
ฌานที่เป็นโลกียะมาเสมอ เนือ่ งจากทิฏฐิ
เป็นแบบโลกียะ แม้เรียนรู้ฝึกฝนอบรมก็
ยังเป็น“ทิฏฐิแบบโลกียะ”แน่นอน ผลที่ ได้
ฌาน ก็ต้องเป็น“ฌานโลกียะ”สั่งสมเจริญ
ขึ้นจนเป็น“นิสัย” จนกระทั่งเป็น“วิสัย”จึง
ยิ่งเป็น“ฌานโลกียวิสยั ” จะเป็น“ฌานโลกุตร
วิสัย” ได้อย่างไร ใช่มั้ย ? เห็นชัดมั้ย?
ผู้หลับตาสะกดจิตปฏิบตั จิ งึ มีแต่“ฌาน
โลกียวิสัย”เท่านัน้ เพราะเชื้อของ“โลกุตระ
ภูมิ ” ไม่มี ยังไม่ ได้“รับเชื้อ”ถ่ายเชื้อมาเลย
แม้แค่จากการได้ ยิ น ได้ ฟ ั ง “ทฤษฎี ที ่เ ป็ น
โลกุตรฌาน” จาก“สัตบุรุษ”หรือผู้มี“สัมมา
ทิฏฐิ”กล่าวให้ ฟงั เขาก็ยงั ไม่ ได้ฟงั เลย แล้ว
เขาผู้นี้จะได้“เชื้อของฌาน”ที่จะ“กลายโคตร
หรือครอบโคตร( โคตฺ ร ภู ) ข้ า มโคตรมาเป็ น
โลกุตรโคตร”ได้แบบไหน อย่างไรกัน ล่ะ?
ที่ น่าสงสารอย่างยิ่งจริงๆก็คือ คนผู้
นัน้ ได้ ยิน“ทฤษฎี”จากผู้มี“สัมมาทิฏฐิ”แท้ๆ
ได้ฟังผู้เป็น“สัตบุรุษ”จริงๆ แต่เขาไม่เชื่อ
เขาไม่ยอมรับเอา“สัมมาทิฏฐิ”นัน้ มาศึกษา
ฝึกฝนกันจริงๆจังๆดูเลย ด้วยซ�้า
เขาไม่มี“ปรโตโฆสะ”แท้จริง เขาอาจ
จะฟัง แต่เขาไม่เชื่อว่าผู้พูดนัน้ เป็นสัตบุรุษ
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จริง จึงฟังไปอย่างนั้นเอง เขาก็ยัง “โยนิ
โสมนสิการ”ไม่เป็น หรือยัง“ท�าใจในใจของ
ตน”ไม่สัมมา“ทิฏฐิ”อยู่นนั่ แหละ เขาก็ไม่มี
สัมมา“มรรค” ไม่ มสี มั มา“ผล”ที่จะบรรลุแน่ๆ
เห็นไหมว่า ผู้จะ“กลายโคตรหรือครอบ
โคตร( โคตฺรภู ) ข้ามโคตรมาเป็นโลกุ ตรโคตร”
นัน้ มันไม่ ใช่เรื่องสามัญของปุถุชนทีจ่ ะเป็น
กันได้ง่ายๆ มัน ต้องได้รบั “สัมมาทิฏฐิ”จาก
ผู้มี“ สั ม มาทิ ฏ ฐิ ” มาจริ ง ก่อนจึงจะสามารถ
“ครอบโคตรหรือกลายโคตร ( โคตฺ ร ภู ) ข้ า ม
โคตรมาเป็นโลกุตรโคตร”ได้ผลส�าเร็จ
ความเป็น“จิตนิยาม”มีการ“ข้ามโคตร”
จาก“โลกียโคตร”มาเป็น“โลกุตรโคตร”ได้
ด้วยการเริ่มได้รับ“ทิฏฐิ”ที่เป็น“สัมมาทิฏฐิ”
จากสั ต บุ รุ ษ หรื อ จากพระพุ ท ธเจ้าองค์ ใ ด
องค์หนึ่งโดยตรง แล้วจึงน�ามาปฏิบัติหรือ
“กระท�า”(กรรม)นั่นเอง ต้องเป็น“สัมมาปฏิบตั ”ิ
ด้วยนะ จึงจะเกิดแรงเคลื่อนหรือพลังงาน
ไปตาม“กรรม”ที่ ได้กระท�าสั่งสมถึงขีดถึงขั้ น
ของมัน จริง จึง จะสามารถ“เปลี่ยนโคตร”
จากโคตรเดิม“โลกียะ”มาเป็น“โลกุตระ”ได้
นัน่ คือ ผู้นนั้ ต้องมี“สัจจญาณ”ที่เป็น
ทั้งภายนอกคือ“สมมุติสัจจะ”และทั้งภายใน
คือ“ปรมัตถสัจจะ”อย่างถูกต้องสัมมาทิฏฐิ
เป็น“ธรรมะ ๒” และต้อง“สัมมาปฏิบัติ”แท้
ด้วย จึงจะเกิด“กิจจญาณ”ได้ไปตามล�าดับ
จนกว่าจะ“จบกิจ”ก็จะมี“กตญาณ”ตัดสินจบ

การสะสมดังสาธยายนี้ จึงจะเป็น“การ
สะสมวิสยั โลกุตรธรรม”ที่ ได้กระท�า“พลังงาน
จิตนิยามนั้นๆ”เจริญพัฒนา“เชื้อพันธุ์”ด้วย
“กรรม”มาตามล�าดับ
มิ ใช่ “การสะสมวิสัยโลกียธรรม”เลย
มัน คนละขั้วคนละทิศกันแท้ๆ
สรุปกันลงไปชัดๆได้แล้วมั้ย ว่า “ฌาน
โลกียวิสัย”นั้น มิ ใช่วิสัยของผู้มี“ฌานโลกุตร
วิสัย”เลย ด้วยประการอย่างนี้
“อจินไตย”ในเรื่อง“ฌานวิสัยของผู้ได้
ฌาน” (ฌานวิสัย ) จึงมีนัยส�าคัญที่ต่างกันฉะนี้
“ฌานวิสัย”อันเป็นโลกุตระ จึงเป็น
“อจินไตย”รองลงมาจาก“พุทธวิสยั ” ฉะนีๆ
้
ดังนั้น “ฌานวิสัย”ของพุทธ ซึ่งเป็น
“วิสัยโลกุตรธรรม” เป็น“อุตตริมนุสสธรรม”
แท้ๆ จึ ง ไม่ ใช่ เรื่องจะเอาไปพูดสาธยายกัน
ได้ ง่ายๆ ใครอยากพูดก็พดู ถ้าแม้น“ตน”ไม่มี
“ฌาน”ทีส่ มั มาปฏิเวธในตนจริง ผู้พูดนั้นก็จะ
พล่อยหรือคะนองปากอย่างที่เห็นที่เป็นอยู่
ระวังๆกันเถอะ! นัน่ ..นรกนะ! ขอบอก
“ฌานวิสัย”นี้จึงเป็น“อจินไตย”สูงสุด
ส�าหรับ“วิสัย”ทั้งหลายของสาวกภูมิ ยกไว้ก็
“พุทธวิสยั ”เท่านั้นที่ตอ้ งถือกันเป็นที่สงู ที่สดุ
แห่งที่สุดใน“อจินไตย”ทั้ง ๔ ที่ประชาชนคน
เราทั้งหลายจะไม่พงึ อาจเอื้อมละลาบละล้วง
“ฌานวิสัยของผู้ได้ฌาน (ฌานวิสยะ)”ขอ
พูดแค่น้กี อ่ น ยังมีนัยส�าคัญที่จะสาธยายอีก

พุทธสาวกนัน้ ไม่มีสิทธิ์ที่จะบังอาจไป
อวดดีกบั “อจินไตย”ขั้น“พุทธวิสยั ”เด็ดขาด
แม้“ฌานวิสัย”ก็เถอะ ผู้ยังไม่“สัมมา
ทิฏฐิ”ใน“ฌานวิสัย”ที่เป็นแบบพุทธจริงแล้ว
พูดกัน อธิบายผิดอย่างอวดดี ก็ได้นรกแน่ !
แต่ ถ้า“หลงผิด”จริงๆ คือผู้นนั้ แน่ ใจ
ซื่อตรงในใจแท้ๆว่า “อย่างนีเ้ ป็นฌานของ
พุทธ”จริงๆ แล้วก็สาธยาย“ความเป็นฌาน”
นั้นไปอย่างไม่มีสาเถยยจิตแอบแฝงใดเลย
ก็แล้วไป “ไม่มีสาเถยยจิต” ไม่ถือว่าเป็น
“อาบัต”ิ แต่กม็ “ี อกุศลวิบาก”ตามสัจจะของการ
แสดงออกนั้นๆว่า ท�าให้เกิดกระทบเป็นความ
เสื่อมเสียแก่ศาสนาจริง แก่สงั คมหรือบุคคล
จริงมากน้อยเท่าใด ก็มี“อกุศลวิบาก”อยู่แท้
เท่านั้นๆ เพียงแต่น้อยกว่าผู้“มีสาเถยยจิต”
เพราะ“สาเถยยจิต”นั้นมันคืออกุศลจิต
แท้ ใครท�ากรรมด้วย“สาเถยยจิต” ได้บาปแน่ๆ
อาตมาก็มีภูมิรู้เรื่อง“กรรมวิบาก”ได้
แค่ตามภูมิ ของอาตมา ก็ตามขั้นฐานะ“โพธิ
สัตววิ สยั ”ของอาตมาเท่าที่มจี ริงนี้ จึงสาธยาย
เท่าที่เห็นว่าควรตามภูมิมาตลอดที่ท�างาน
ด้านศาสนามา ก็อย่าเลียนแบบเป็นอันขาด
ค�าพังเพยไทยบอกว่า “เห็นช้างขี้ อย่า
ไปขี้ตามช้าง” ก้นเราใหญ่เท่าไร? ระวังเถอะ!
เรายังมิใช่ชา้ งจริงก้นจะแตกตายได้นะ!
v สมณะโพธิรักษ์
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• เฉลิมศักดิ์ แหงมงาม

สามัญหยุดชะงักเมื่อได้ยินเสียงขลุ่ยแว่วดังจากห้องพักพิเศษ
ขลุ่ยคลอเสียงพิณที่เพื่อนนายบรรจงดีดคลอตาม
เหมือนเพลงจากสรวงสวรรค์ก็ไม่ปาน

collection.cooperhewitt.org/objects/18404431/

จาตุมหาราช

บทที่ ๙ “คีตแห่งสวรรค์”
• ต่อจากฉบับ ๓๒๘

แล้วนาย...คนใหม่ก็ผ่านเข้ามาอีกท่านหนึ่ง
“เข้ามาซิ...สามัญ เข้ามาคุยกันในห้องนีแ้ หละ...
ขอโทษด้วย ไม่ได้ท�าความสะอาด”
เสียงเอ่ยชวนในวันนัน้ สามัญยังจ�าได้ เขาก้าว
เข้าไปในห้องเล็กกะทัดรัด ผนังบุกระจกสีครีมใสทัง้
สีด่ ้าน มันคือห้องชัน้ ล่างในบ้านหลังใหญ่ติดถนน
กว้างไม่เกินสี่เมตร ยาวแปดเมตรสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตั้ง
โต๊ะไม้ไว้กลางห้องเกือบเต็มพื้นที่ ด้านรับแดดติดม่าน
สีขาวเพิ่มความสว่าง ขวาสุดใกล้ประตูทางเข้า นาย
ตั้งเคาน์เตอร์บาร์เหล้าเพื่อการสังสรรค์โดยเฉพาะ
ห้องนี้คือห้องรับแขก ศิลปิน กวี นักวาด นักดนตรี
มีชื่อ เคยเข้ามานัง่ ออกบ่อย มันคือสถานพบปะ
สังสรรค์เพื่อน ๆ นายที่ผา่ นเข้ามาอย่างไม่เป็นทางการ
อีกทั้งบางครั้งก็เป็นห้องสั่งการเมื่อนายกลับเข้ามา
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ในบ้านหลังเลิกงาน หรือวันหยุดสุดสัปดาห์
วันนั้น....มันเงียบเหงาผิดกว่าเคย ห้องกระจก
สีครีมร้างไร้ผู้คน หยากไย่แมลงมุมชักใยตามซอก
มุมเหลี่ยมกระจกบนเพดาน ภาพเหมือนขนาดใหญ่
กว้างยาวเกือบสองเมตร ติดผนังด้านข้างมีผ้า
สีคล�้า ๆ มาคลุมบังไว้ นายเคยชมนักชมหนาว่า
ภาพเหมือนจริงที่สุดไร้รอยต�าหนิ แววตาคมกริบ
มองหยดน�้าค้างเกาะค้างบนใบบัว เหมือนจะหลุด
กระเด็นออกมานอกกรอบภาพ
“เขาวาดเก่ ง สามั ญ ...คนวาดเป็ น ศิ ล ปิ น
นักวาด ท�างานศิลป์ต้องให้ได้อย่างนี”้ นายบอก
น�้าเสียงชื่นชม ขณะสามัญมองภาพนั้นอย่างพินิจ
เขากับนายความรู้สึกไม่แตกต่าง สามัญชอบ
เขียนหนังสือ เรื่องเล่า บทกวีเป็นที่ส�าเริงส�าราญ

แต่นายรักเสียงดนตรีเป็นชีวิต สามัญเคยศึกษา
มหาวิทยาลัยรุ่นใกล้เคียงกับนาย ในยุคหลังสิบ
สี่ตุลา สองพันห้าร้อยสิบหก กลิ่นอายการต่อสู้
เพื่อเสรีภาพและประชาธิปไตย ค่ายชนบทของ
มวลมิตรนักศึกษา หล่อหลอมนาย ให้เป็นคนรัก
การท�างานเพื่อมวลชน
ชีวติ คนช่างผกผันตามบุญวาสนาที่ส่งั สม นาย
ก้าวหน้าในวิถชี วี ิตราชการ สูงถึงต�าแหน่งอธิบดีปลัด
กระทรวง แต่สามัญคือนายอ�าเภอเล็ก ๆ เปรียบเป็น
เทวดา ก็น่าจะเพียงชั้นเทพตามจอมปลวกเท่านั้น
วันที่สามัญดิน้ รนโยกย้ายกลับเข้ามาใกล้บ้าน
ชีวิตนายกลับพุ่งโลดสูงโด่งทะยานเสียดฟ้า
นัน่ น่าจะเพราะลึก ๆ นายคือนักเลง คนจริง
นักการเมือง ที่เข้าใจจังหวะชีวิต กล้าได้กล้าเสีย
สิ่งส�าคัญคือนายผ่านความตายมาแล้วหลายครั้ง
หลังสิบสี่ตุลา เมื่อหนีเข้าป่าหาความหมายชีวิต
รวมถึง เส้ น ทางเดิ น การรั บ ราชการที่ ไ ด้ พ บปะ
นักการเมืองผู้ก้าวขึ้นปกครองประเทศ เหมือน
เทพองค์ใหม่ ที่ต้องการสร้างบริวารแห่งอาณาจักร
นายคือตัวเลือกที่นักการเมืองพึงใจ นายเข้าใจ
ระบบราชการอย่ า งถ่ อ งแท้ ท� า อย่ า งไร...งาน
ราชการจะมาอยูใ่ นอุง้ มือนักการเมืองอย่างแท้จริง
“สามัญ...เพื่อนรัก มาอยู่ด้วยกันไหม มาช่วย
งานผมที่กรม” เช้าวันหนึ่ง สามัญเพิ่งกลับจาก
วัด หลังไปบูชาบั้งไฟแสนในวัดอันศักดิ์สทิ ธิ์อา� เภอ
ข้างเคียง ตามค�าแนะน�าของปลัดอาวุโสคนสนิท
เสียงอธิบดีก็ดังมาในโทรศัพท์
“แล้วแต่ทา่ นจะกรุณาครับ” เขาเอ่ยตอบกลับไป
อย่างเจียมเนื้อเจียมตัว
สามัญไม่ใช่คนมีความสามารถ ไม่ใช่เด็กนักการเมืองของใคร ไม่มีรุ่นพี่รุ่นน้องคอยประคับประคอง
แต่เขาคือลูกชาวนาที่พลัดหลงเดินเข้ามาในระบบ
ราชการ กว่าจะจับทิศทางถูกก็เกือบสายเกินการณ์
“มาช่วยกันท�าให้กรมเป็นทีร่ จู้ กั คุณสนิทกับสื่อ
น่าจะเป็นตัวประสานได้ดี” นายมองเขาอย่างทะลุ
เข้าใจวิถีที่สามัญควรจะก้าวเดินต่อไป
จริงนั่นแหละ...อธิบดีน�าเขามาท�างานด้าน
สื่อสารมวลชน แม้ไม่เคยท�า ไม่ใช่งานปกครอง

ตลอดการท�างานผ่านมา เขาถนัดแต่การลงคลุก
กับชาวบ้าน ทว่าเมือ่ มาอยู่ใจกลางมหานคร ไม่
ยากนักที่จะน�าเพื่อน ๆ นักคิดนักเขียน มาร่วมผนึก
สานต่อความคิด สร้างฝันนายให้เป็นจริง
ดังนัน้ เวลาหนึง่ ปีเต็ม ๆ ภายในกรม ท่ามกลาง
กระแสการเมืองที่ผนั ผวน เกมวกวนแห่งผลประโยชน์
และอ�านาจ โต๊ะยาวในห้องกระจกบ้านนาย จึงเป็น
ที่บัญชาการ แหล่งพักผ่อน คลายความเครียดที่
โหมผ่านเข้ามาตามจังหวะงานที่นบั วันจะเครียดเข้ม
ในแวดวงเทวดาในคราบมนุษย์ ไม่มีหรอกที่
จะไม่พูดกันถึงผลประโยชน์และอ�านาจ
สามัญแม้อยูใ่ นต�าแหน่งเล็ก ๆ ระดับผูอ้ า� นวยการกอง มองเฉพาะงานบางสิ่งบางภาระที่นาย
ต้องการให้เห็น เพื่อนข้าราชการที่เข้าหานาย หนี
ไม่พ้นเรื่องต�าแหน่งหน้าที่ ลาภ ยศ การเลื่อนขั้น
เลื่อนต�าแหน่ง สิ่งต้องการคือการเติบโตในสายงาน
ทว่ า งานนายมี ม ากกว่ า นั ้น นายคื อ ตั ว เชื ่อ ม
ระหว่างนโยบายทางการเมือง กับการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
คนในกรมกองเดียวกัน ยังห�า้ หั่นฟาดฟันอย่าง
ไม่เกรงหน้าอินทร์หน้าพรหม
นับประสาอะไรกับคราบไคลต�าแหน่งหน้าที่
ลาภสักการะ ชั้นยศที่เรืองรองเต็มบ่าสองข้าง
บารมี อ� า นาจสว่ า งไสวไปทั ่ว เขตแคว้ น ที ่เ ขา
เหล่านั้นก�าลังก้าวเดินเข้าไปถึง เหล่าเทพบริวาร
ชัน้ ต�า่ ลงมาจะยืนเรียงรายเฝ้าแหน ให้ความเคารพ
น้อมไหว้ปานเทวดาจากสรวงสวรรค์
“เชิญนัง่ สามัญ ขอโทษด้วย...ห้องรก ผมไม่ได้
ใช้ น านแล้ ว ย้ า ยไปอยู ่ ที ่อื ่น ให้ ลู ก ช่ ว ยดู แ ล”
นายเอ่ยพึมพ�าย�า้ บอกอีกครั้ง ขณะเยื้องย่างเข้าไป
นั่งในอาการของคนค่อนข้างจะเงียบเหงา
โต๊ะไม้สักไม้แผ่นเดียว...หรือไม่ก็ไม้มะค่าโมง
ขนาดยักษ์ที่ข้าราชการระดับสูงนิยมชมชอบ ต่อ
เป็นโต๊ะไม้กว้างเกือบสองเมตร ยาวสี่เมตร เคลือบ
เงาวับ เก้าอี้ไม้ต้งั รายล้อม ส�าหรับข้าราชการ เพื่อน
มวลมิตรทีม่ าเยีย่ มเยือนได้นัง่ สังสรรค์สรวลเส
เฮฮา ทว่าบางกาลเวลามันคือสถานเล่นดนตรี
ชิ้นเล็ก ๆ ขลุ่ย หีบเพลงปาก หรือไม่ก็พิณอีสาน
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กีตาร์แบบฝรั่งที่เพื่อน ๆ ถือเข้ามาเล่น
สามัญเคยมานั่งโต๊ะไม้ตวั นี้หลายครั้ง ทุกครา
ที่มาบ้านนาย ถ้าเป็นการสังสรรค์ระหว่างเพื่อน
พ้องน้องพี่ บรรยากาศจะชื่นมื่นเคล้าเสียงหัวเราะ
หยอกเย้า ไวน์มชี ่อื สีเข้ม ๆ รสนุม่ อร่อยลิ้น หรือไม่
เหล้ารสเลิศราคาแพง จะถูกรินใส่แก้วใสทรงสูง ทุก
คนจะจิบช้า ๆ ให้รสซ่านบนปลายลิ้นในบรรยากาศ
สบาย ๆ ขณะเสียงเครือ่ งปรับอากาศข้างผนังคราง
เบา ๆ มันคือวิมานแสนสุข เพราะได้ฟงั เพลงจาก
นักดนตรีมืออาชีพ ร่วมประสานเสียงขลุ่ยหรือไม่
ก็พิณกรีดเสียงอย่างรื่นอารมณ์
ทว่าในวันนี้ โต๊ะไม้ร้างไร้ผู้คน เม็ดฝุ่นละเอียดยิบ
ยามแดดสาดกระทบจะเห็นเกาะพื้นไม้ขึ้นเงาอยู่เป็นผืน
บ้านเป็นตึกอาคารขนาดสองชั้น หลังคาปั้นหยาสองหลั ง เบี ย ดชิ ด ปลู ก เต็ ม เนื อ้ ที ส่ องร้ อ ย
ตารางวา ทั้งหน้าหลังในรั้วก�าแพงสูง ด้านข้าง
ฝั ่ ง ขวาติ ด ถนนเป็ น ลานใต้ ถุ น ตึ ก รั ้ว เหล็ ก เลื ่อ น
ปิดเปิดให้รถเข้าไปจอด รถเก๋งสีด�าขึ้นเงาราคาแพง
หลายล้านบาทจอดสงบ มอเตอร์ไซค์ช็อปเปอร์
สองล้อขนาดยักษ์สเี ข้มจอดเคียงกัน จะเปลี่ยนแปลก
ก็เฉพาะปิกอัพห้องโดยสารสองตอนทรงสูง นาย
เดินทางไกลบ่อย รถประหยัดน�้ามันคือความจ�าเป็น
“เจ้าของธุรกิจค้าข้าวให้มาใช้... ช็อปเปอร์
ใช้ขับไปพักผ่อนแบบสบาย ๆ กับเพื่อนฝูง ส่วน
นิวเซเว่นกูเพิ่งซื้อใช้ยามเดินทางไกล” นายอธิบาย
ขณะพาสามัญผ่านเข้าในบ้าน
สามัญก้าวไปยังม้านั่งหินอ่อนก้นครัวในสุด
เหมือนโต๊ะร้าง เลยออกไปเล็กน้อย ห้องน�้าแคบ ๆ
สองห้องริมรัว้ เห็นรองเท้ายางคู่หนึ่งสีเขียวซีด
เผือดแห้งเปราะ วางเกะกะหน้าห้องน�้า มันคงไม่มี
คนใช้มานานแรมปี
ชีวิตคนคนหนึ่ง เมื่อห่างจากอ�านาจและลาภยศ
เหมือนคนหมดบุญ ไร้ฝงู คณานกมาพักพิงเกาะใต้รม่ เงา
สามัญเดินเข้าห้องน�้าเสร็จ จึงกลับเข้ามาใน
ห้องกระจกบ้านนายอีกครั้งหนึ่ง
นายนั่งเงียบ ๆ กับกองหนังสือที่เขาน�ามาฝาก
หัวไหล่คู้ค้อม ศีรษะก้มลงต�่ากับพื้นโต๊ะ บ่งอาการ
ชราที่เข้ามาเยือนมากยิ่งขึ้น แม้นายจะประกาศผ่าน
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เราคิดอะไร

สื่อออนไลน์ นายยังคงแข็งแรง กลับมาเป็นหนุ่ม
ผู้ทรงพลังอีกครั้งหนึ่งหลังเกษียณจากงานราชการ
คนเราจะฝืนกฎธรรมชาติไปได้อย่างไร สามัญ
เชื่อว่าภาวะจิตนายคงไม่ต่างไปจากเขาสักเท่าไร
นายเป็นคนง่าย ๆ ไม่อนิ งั ขังขอบ ชอบสงบตนเอง
ในความเงียบ มากกว่าการใช้อ�านาจบาตรใหญ่
กับผู้คนในสังคม นายชอบเสียงดนตรี ทว่าสามัญ
ชอบเขียนหนังสือและกลิ่นหมึก วาดธรรมชาติ
สวยงามด้วยอักษรและความอ่อนโยนในจิตใจ
เขาลงนั่งบนเก้าอี้ขณะนายหันมายิ้ม “มึงเขียน
อะไรวะ”นายลูบคล�าหนังสือเล่มหนึ่งที่สามัญเพิ่ง
จะพิมพ์เสร็จสด ๆ ร้อน ๆ แล้วนายก็พลิกไปมา
เพ่งพินิจหน้าปกรูปขาวด�า ยุคสมัยสามัญเพิ่งเริ่ม
รับราชการเมื่อสี่สิบปีล่วงแล้ว มันยังคมชัด ฝ่าย
ออกแบบบรรจงขับเน้นสีบนหน้าปกให้โดดเด่นยิ่งขึ้น
“เขียนชีวิตตนเองสมัยรับราชการครับนาย”
เขาเอ่ยบอกน�้าเสียงเรื่อย ๆ
“เขียนดี ๆ ให้มันสร้างสรรค์ มึงน่าจะเขียน
บรรยายสมัยอยูก่ บั กูวา่ ผจญอะไรมาบ้าง” นายบ่น
งึมง�าโหยหาความหลัง
แวบนั้นสามัญนึกไปถึงนายเมื่อเรืองอ�านาจ
เขาเองด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการกองอยู่ในกรม
คนครองต�าแหน่งสูง ๆ ใช่จะมีความสุขเหมือน
ชั้นยศ นายก้าวขึ้นมาเพราะพรรคการเมืองดันเข้าให้
เป็นใหญ่ ทว่าขณะเดียวกัน นายก็ตอ้ งรับฟังนโยบาย
ค�าบัญชา สิ่งต้องท�าให้กับพรรคการเมืองที่มักคุ้น
บนโต๊ะตัวนี้เขาเคยนั่งอยู่กับนายสองต่อสอง
ในวันนายเผชิญกับงานอย่างเคร่งเครียด สามัญ
ยังจ�าค�าพูดนายได้
“มึงเขียนไป สามัญ....เขียนถึงเหตุผลท�าไม
กูตอ้ งอยูต่ า� แหน่งนี้ตอ่ ไม่ขอขึ้นสูงไปกว่านี้” นาย
ระเบิดค�าพูด น�้าเสียงเรียบ ๆ ทว่ากลับกระแทก
เข้าไปในความรู้สึกสามัญอย่างแรง
ใบหน้านายด�า ยิง่ คล�า้ เครียดเมื่อปัญหารุมเร้า
เข้ามาให้นายต้องเครียดและต่อสู้
สามัญยามนั้นมองนายเหมือนยักษ์ตนหนึ่ง
หรือไม่ก็คนอยู่ในวังวนอ�านาจน่าสะพรึง สามัญ
มองหน้านายคราใด ยามนายเครียดจัด ๆ ใบหน้า

จะยิ่งคล�้า นัยน์ตาแห้งผาก ไร้แววสดใส หากมี
เขี้ยวงอกงอโค้งขึ้นในริมฝีปากสองข้าง นายก็คง
ไม่ต่างจากยักษ์ในเรื่องรามเกียรติ์ที่แย่งชิงเมือง
แย่งต�าแหน่งโอชะในวังวนสีกากี
ต�าแหน่งอย่างนาย ใคร ๆ ก็อยากจะขึ้น เพราะ
มีอ�านาจครอบทั้งแผ่นดิน
ยุคปัจจุบันไม่ต้องรบทัพจับศึก ไม่ต้องฆ่าฟัน
เพื่อแย่งชิงเมือง
จับสายการเมืองให้ถูก เข้ากับผู้มีอ�านาจให้ได้
เลือกเจ้านายที่มีสายป่านอ�านาจชั้นยศยาวไกลและ
มีทีท่าจะขึ้นเป็นใหญ่เป็นโตได้แน่นอน เพียงปลาย
ปากกาผูม้ อี �านาจกระดิกนิ้วออกค�าสั่งเท่านั้น ลาภยศ
ทั้งหลายจะพรั่งพรูเข้ามา ผลประโยชน์เนืองนอง
แล้วผู้มีวาสนาจะได้ไปนั่งครองบัลลังก์บนแผ่นดินที่
อัดแน่นไปด้วยลาภ ผู้คนเฝ้าแหนล้อมหน้าล้อมหลัง
ภาพนายในวันนั้น วันนั่งอยู่บนโต๊ะยาวตัวนี้
นายก�าลังจะถูกชิงอ�านาจให้หลุดร่วงจากต�าแหน่ง
ด้วยข้อหาฉกรรจ์ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวินัย
นิตกิ รรมอ�าพรางบางสิ่งไปขัดกับอ�านาจผูย้ ่งิ ใหญ่
จึงมีการบีบเค้นให้นายลงจากอ�านาจ ไม่อย่างนั้น
วิบากจะถูกบังคับอย่างรุมเร้าจากคนที่มองไม่เห็น
“...สามัญ พรุ่งนี้กูจะเปิดแถลงข่าว ไม่ขอขึ้น
แล้ว ยิง่ สูงก็ยงิ่ หนาว” นายบอกสามัญน�้าเสียง
เครือสั่นท่ามกลางลูกน้องที่คอยให้ก�าลังใจ
ไม่ทันเปิดโต๊ะแถลงข่าววันรุ่งขึ้น....
เย็นนั้นลูกน้องในกรมโทรศัพท์มาบอกสามัญ
เสียงสั่นเครือ “นาย...อธิบดีเข้าโรงพยาบาล”
เขาถึงกับกระตุกหัวคิ้ว งงกับสถานการณ์
ที่ ก� า ลั ง ก่ อ เกิด เขาเตรี ย มเอกสารส� า หรั บ แจก
สื่อมวลชนพร้อมหมดแล้ว เปิดเผยข้อเท็จเพื่อ
สร้างภาพพจน์อันถูกต้องให้นายอย่างเต็มที่
“นายเป็นไร” สามัญถามกลับไป
“ท้องร่วง....อธิบดีน่าจะกินอาหารผิดส�าแดง
เมื่อคืนนี้” ผู้โทรมาบอกเหตุผล
โรคเครียดถามหานายมาหลายวัน เพียงแต่ยัง
ไม่แสดงอาการ พลันที่กินอาหารผิดส�าแดงเท่านั้น
อาการท้องเสียอย่างรุนแรง จึงก่อเกิดอย่างทันทีทนั ใด
สามัญนัดหมายเพื่อนข้าราชการผูใ้ กล้ชดิ นาย

เขาอยากไปเยี่ยมนายสักครั้งหนึ่งที่โรงพยาบาล
มีชื่อกลางมหานคร
เพราะครานั้นสามัญเกิดอาการลังเล ไม่แน่ใจ
เขาเพิ่งเข้ามาท�างานใกล้ชิดนายเป็นครั้งแรก ไม่
เคยรู ้ จั ก มั ก จี ่กั น มาก่ อ น สิ่ ง ท� า ได้ ใ นยามนี ้คื อ
ติดตามไปกับลูกน้องนายผู้ใกล้ชิด
เสี ย งขลุ ่ ย แว่ ว ผ่ า นมาตามแนวระเบี ย งตึ ก
ขนาดหลายสิบชั้น ห้องนายนอนพักฟื้นอยู่ชั้นที่สี่
สามัญเดินตามเพื่อนข้าราชการไปเงียบ ๆ ผ่าน
แนวระเบียงยาวนับร้อย ๆ เมตรจากลิฟท์ขน้ึ ลง นาย
น่าจะนอนพักกลางอาคาร ถ้านับจากหมายเลขห้อง
หน้าประตู ทว่า....ไม่ต้องมองหา เพราะห้องพิเศษ
ที่นายนอน เพื่อนข้าราชการมุงเต็มแน่นด้านหน้า
ประตูเปิดแง้ม กระทั่งได้ยินเสียงขลุ่ยแผ่วมา
นายไม่ถึงกับเจ็บหนัก พยาบาลจึงยอมให้
เพื่อนข้าราชการเข้าแถวเข้ามาเยี่ยม
สงสารนะ นายคือข้าราชการระดับสูง ใครๆ
ก็อยากเข้ามาด�ารงต�าแหน่ง เพราะมีอ�านาจ
สั่งการได้ทั้งประเทศ กับข้าราชการในสายงาน
แต่ถึงที่สุดกลับต้องมาเป็นทัพหน้าให้นักการเมือง
ที่ก�าลังห�้าหั่นต่อสู้กัน ปัญหาทุกอย่าง....จึงลงมา
ที่นาย โดยนายต้องรับกรรมอย่างเต็ม ๆ
สามัญหยุดชะงักเมื่อได้ยินเสียงขลุ่ยแว่วดัง
จากห้องพักพิเศษ ขลุ่ยคลอเสียงพิณที่เพื่อนนาย
บรรจงดีดคลอตาม เหมือนเพลงจากสรวงสวรรค์
ก็ไม่ปาน เพื่อนนายก�าลังพรมนิ้วเปิดรูขลุ่ยอย่าง
ช�านาญ เป่าจนแก้มโป่ง เส้นผมสยายสะบัดพลิ้ว
นายเงยศีรษะ นอนฟังอยู่บนเตียง ขณะร่างถูก
บังคับให้เอนกึ่งนั่งอย่างเคลิบเคลิ้ม
สวรรค์ช้นั ที่เท่าไหร่นะ... จาตุมหาราช ยามา
หรือสุขาวดี สามัญนึกถามตนเอง
คีตดนตรีแห่งสวรรค์กา� ลังขับบรรเลงจนนาย
เกือบใกล้จะหลับใหล
ใคร ๆ ก็มาเยี่ยมนายเต็มแน่นหน้าห้อง
สามัญ...ถอยออกมายืนหลบอยู่ด้านหลัง บนม้า
หินอ่อนหน้าระเบียง ชีวิตนายมีทั้งสุขและทุกข์ปน
คละเคล้า แม้นายจะสูงส่งยิ่งใหญ่ปานใดก็ตาม.
อ่านต่อฉบับหน้า
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ •
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ธรรม ๕ อย่างนี้
พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้
นักการเมืองประพฤติได้
ศิวไิ ลซ์อย่างเดียว ไม่มเี สื่อม.

`

ณวมพุ ท ธ

“
”

การเมืองศิวิไลซ์

พระผูม้ พี ระภาคเจ้า ประทับอยูท่ ่กี ฏู าคาร

ศาลา(ศาลาที่มหี ลังคาเป็นยอดแหลม) ป่ามหาวันใกล้
เมืองเวสาลี นครหลวงของแคว้นวัชชี
เวลาเช้า พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปใน
เมืองเวสาลีเพื่อบิณบาต ครั้นเสด็จกลับมาทรงฉัน
ภัตตาหารแล้ว ก็เสด็จประทับพักผ่อน ณ โคนไม้
ต้นหนึ่ง
ในเวลานั้น ปรากฏพวกเจ้าลิจฉวีกมุ ารหลายคน
ถือธนูท่ขี ้นึ สายแล้ว พร้อมฝูงสนัขแวดล้อม เดินเที่ยว
มาในป่ามหาวัน พอได้พบเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้า
ประทับอยูท่ ่โี คนไม้ ก็รบี วางธนูลงทันที ปล่อยสุนขั
ให้ไปที่อ่นื ก่อน แล้วเข้าเฝ้าพระผูม้ พี ระภาคเจ้าถึงที่
ประทับ ถวายอภิวาท(กราบ) พากันนั่งนิ่งอัญชลี
(ประนมมือแสดงความเคารพ)อยู่ใกล้ๆ
ขณะนั้นเอง มีเจ้าลิจฉวีนามว่า มหานามะ
เดินเที่ยวมาในป่ามหาวัน ได้เห็นพวกกุมารลิจฉวี
นั่งนิ่งประนมมืออยู่ใกล้ๆพระผู้มีพระภาคเจ้า จึง
ตรงรี่เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า พร้อมกับเปล่ง
อุทานออกมา
58

•

เราคิดอะไร

“เจ้าวัชชีจะเจริญ(ศิวไิ ลซ์) เจ้าวัชชีจะเจริญ
(ศิวิไลซ์)”
พระผูม้ พี ระภาคเจ้าทรงได้ยนิ อย่างนั้นจึงตรัส
ถามขึ้น
“ดูกอ่ นมหานามะ ก็เพราะเหตุใด ท่านจึงกล่าว
อย่างนั้นเล่า”
“ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ปกติพวกกุมารลิจฉวี
เหล่านี้เป็นผูด้ รุ า้ ย หยาบคาย กระด้าง ของขวัญ
ต่างๆทีส่ ง่ ไปในตระกูล เช่น อ้อย พุทรา ขนม ขนมต้ม
หรือขนมแดกงา(ขนมท�าด้วยข้าวเหนียวนึ่ง แล้ว
เอามาต�าคลุกกับงา) พวกกุมารลิจฉวีเหล่านี้ก็จะ
แย่งชิงเอาไปกิน บางทีก็เตะถูกหลังสตรีในตระกูล
บ้าง ถีบถูกหลังเด็กหญิงในตระกูลบ้าง แต่บัดนี้...
เหล่ากุมารลิจฉวีกลับพากันมานั่งนิ่ง ประนมมืออยู่
ใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้า”
ทรงสดับเหตุน้นั แล้ว จึงตรัสแสดงธรรมโปรด
“มหานามะ ธรรม ๕ ประการนี้ มีอยู่แก่
กุลบุตรคนใด แม้เป็นกษัตริย์ผู้ได้รับมูรธาภิเษก
(พระราชพิธีสถาปนาเป็นกษัตริย์)แล้วก็ตาม เป็น

ผู้ปกครองรัฐซึง่ ได้รับมรดกจากบิดาก็ตาม เป็น
อัครเสนาบดีก็ตาม เป็นอัครเสนาบดีก็ตาม เป็น
ผู้ปกครองหมู่บ้านก็ตาม เป็นหัวหน้าหมู่คณะ
ก็ตาม เป็นใหญ่ในตระกูลก็ตาม กุลบุตรนั้นพึงหวัง
ได้รับความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลย
ธรรม ๕ ประการนั้น คือ
๑. กุลบุตรในโลกนี้ ย่อมสักการะ เคารพ
นับถือ บูชาบิดามารดา ด้วยโภคทรัพย์ที่หามา
ได้อย่างขยันหมั่นเพียร เก็บสะสมขึ้นด้วยน�า้ พัก
น�้าแรงของตน ได้มาอย่างอาบเหงื่อต่างน�า้ โดย
ถูกกฎหมาย ได้มาโดยธรรม
บิดามารดาผูไ้ ด้รบั สักการะ เคารพ นับถือ บูชา
แล้ว ย่อมเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกุลบุตรนั้น ด้วยน�้าใจ
อันงามว่า ขอจงมีชีวิตยืนนาน มีอายุยืนยาว
กุลบุตรนี้ที่บิดามารดาช่วยเหลือแล้ว พึงหวัง
ได้รับความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลย
๒. กุลบุตรย่อมสักการะ เคารพ นับถือบูชา
ภรรยา บุตร ทาส กรรมกร และคนรับใช้ ด้วย
โภคทรัพย์ท่หี ามาได้อย่างขยันหมั่นเพียร เก็บสะสม
ขึ้นด้วยน�้าพักน�้าแรงของตน ได้มาอย่างอาบเหงื่อ
ต่างน�้าโดยถูกกฎหมาย ได้มาโดยธรรม
ภรรยา บุตร ทาส กรรมกร และคนรับใช้ผู้ได้
รับสักการะ เคารพ นับถือ บูชาแล้ว ย่อมเอื้อเฟื้อ
ช่วยเหลือกุลบุตรนั้น ด้วยน�้าใจอันงามว่า ขอจงมี
ชีวิตยืนนาน มีอายุยืนยาว
กลบุตรนี้ท่ภี รรยา บุตร ทาส กรรมกร และคน
รับใช้ชว่ ยเหลือแล้ว พึงหวังได้รบั ความเจริญอย่าง
เดียว ไม่มีความเสื่อมเลย
๓. กุลบุตรย่อมสักการะ เคารพ นับถือ บูชา
เพื่อนชาวนา และเพื่อนร่วมงาน ด้วยโภคทรัพย์
ที่หามาได้อย่างขยันหมั่นเพียร เก็บสะสมขึ้นด้วย
น�้าพักน�้าแรงของตน ได้มาอย่างอาบเหงื่อต่างน�้า
โดยถูกกฎหมาย ได้มาโดยธรรม
เพื่อนชาวนา และเพื่อนร่วมงานผูไ้ ด้รบั สักการะ
เคารพ นับถือ บูชาแล้ว ย่อมเอื้อเฟื้อช่วยเหลือ
กุลบุตรนั้น ด้วยน�า้ ใจอันงามว่า ขอจงมีชวี ิตยืนนาน
มีอายุยืนยาว

กุลบุตรนี้ที่เพื่อนชาวนา และเพื่อนร่วมงาน
ช่วยเหลือแล้ว พึงหวังได้รบั ความเจริญอย่างเดียว
ไม่มีความเสื่อมเลย
๔. กุลบุตรย่อมสักการะ เคารพ นับถือ บูชา
เทวดา(คนที่มีจิตใจสูง)ผู้รับพลีกรรม(การบูชา)
ด้วยโภคทรัพย์ที่หามาได้อย่างขยันหมั่นเพียร เก็บ
สะสมขึ้นด้วยน�้าพักน�า้ แรงของตน ได้มาอย่างอาบ
เหงื่อต่างน�้าโดยถูกกฎหมาย ได้มาโดยธรรม
เทวดาผูไ้ ด้รบั สักการะ เคารพ นับถือ บูชาแล้ว
ย่อมเอื้อเฟือ้ ช่วยเหลือกุลบุตรนัน้ ด้วยน�้าใจอันงามว่า
ขอจงมีชีวิตยืนนาน มีอายุยืนยาว
กุลบุตรนี้ทเี่ ทวดาช่วยเหลือแล้ว พึงหวังได้รบั
ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลย
๕. กุลบุตรย่อมสักการะ เคารพ นับถือ
บูชาสมณพราหมณ์(นักบวช) ด้วยโภคทรัพย์ที่
หามาได้อย่างขยันหมั่นเพียร เก็บสะสมขึ้นด้วย
น�า้ พักน�า้ แรงของตน ได้อย่างอาบเหงื่อต่างน�า้ โดย
ถูกกฎหมาย ได้มาโดยธรรม
สมณพราหมณ์ผู้ได้รับสักการะ เคารพ นับถือ
บูชาแล้ว ย่อมเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกุลบุตรนั้น ด้วย
น�้าใจอันงามว่า ขอจงมีชีวิตยืนนาน มีอายุยืนยาว
กุลบุตรนีท้ ส่ี มณพราหมณ์ชว่ ยเหลือแล้ว พึงหวัง
ได้รับความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลย”
ครั้นตรัสแสดงธรรมทั้ง ๕ ประการแล้ว ทรงสรุปว่า
“กุ ล บุ ต รผู ้ โ อบอ้ อ มอารี มี ศี ล ย่ อ มช่ ว ย
ท�าการงานของบิดามารดา บ�าเพ็ญประโยชน์แก่
ภรรยา แก่บตุ ร แก่คนในครอบครัว และแก่ผอู้ าศัย
เลี้ยงชีพทั้งหลาย
กุ ล บุ ต รผู ้ เ ป็ น บั ณ ฑิ ต (คนดี มี คุ ณ ธรรม)
เมือ่ อยู่ครองเรือนโดยธรรม ย่อมท�าความยินดีให้
เกิ ด ขึ้ น แก่ ญ าติ ที ม่ ี ชี วิ ต อยู ่ แ ละที ล่ ่ ว งลั บ ไปแล้ ว
แก่สมณพราหมณ์ และแก่เทวดา
กุลบุตรนั้นบ�าเพ็ญกัลยาณธรรม(ธรรมอัน
ดีงาม)แล้ว ย่อมเป็นผูค้ วรบูชา ควรสรรเสริญ บัณฑิต
ทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาในโลกนี้ เขาละโลกนี้ไป
แล้วย่อมบันเทิงใจในสวรรค์(สภาวะสุข).”
(พระไตรปิฎกเล่ม ๒๒ “กุมารลิจฉวีสูตร” ข้อ ๕๘)
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
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แค่ ค ิด ก็ ห นาว...ว์
• นายธิง วินเทอร์
๑. ครอบครัวนักการเมืองที่ดีต้องมี
ชีวิตเรียบง่าย เพื่อเป็นเพื่อนร่วมทุกข์
ของประชาชนผู้ยากจน! ส่อฟันภริยาผู้น�า
ยิวฉ้อฉล สั่งอาหารหรูผลาญภาษี ๓.๓
ล้าน (ไทยโพสต์ ๙ ก.ย.๖๐)
๒. เหตุใดรัฐบาลจึงไม่เก็บ
ภาษีเหล้า-บุหรี่ให้แพงเข้าไว้?
ลุ ้ น ครม. ขึ ้น ภาษี เ หล้ า -บุ ห รี ่
สรรพสามิตชงเก็บเพิ่ม ๒ ขา
(เดลินิวส์ ๑๑ ก.ย.๖๐)
๓. เมื่อโลกทนมนุษย์ไม่ไหวแล้ว! ก) ‘ฮาร์วยี ’์ ถล่ม

อ่วมสหรัฐฯสูญล้านล้านบาท (เดลินิวส์ ๓๑ ส.ค.๖๐)
ข) ปภ.เตือน ๕๐ จว. รับมือพายุ
‘ปาข่า’ ฝนหนักเกิน ๙๐ มม.
เร่งอพยพ ปชช. (มติชน ๒๙ ส.ค.๖๐)
๔. ทฤษฎีทุนนิยม! ‘คันทรี่กรุ๊ป’
เทหมื่นล้านไล่ลา่ ซื้อกิจการรายเล็ก

๗. สอนให้ เ ลิ ก ๑ ปี ก็ สู ้
โฆษณาชวนเชื่อ ๑ วันไม่ได้! หนุ่ม
กระบี่เฮงถูกหวย ๙๐ ล้าน กลาย
เป็นเศรษฐีชั่วพริบตา (เดลินิวส์ ๒ ก.ย.๖๐)
๘. ทุจริตในองค์กร ผลเสียย่อมตกแก่ประเทศชาติ !
สั่งปิด ๔ ร.ร. เดินเรือแฉ ขายใบ
ประกาศ (มติชน ๘ ก.ย.๖๐)
๙. เมื่อข้าราชการผู้ใหญ่คิดเองไม่เป็น!
สั่ง ๕๐ เขตท�าแผนเก็บขยะชิ้นใหญ่
(ไทยโพสต์ ๒๒-๒๓ ส.ค.๖๐)
๑๐. แตะที่ไหนก็เจอ! โกงโอที ‘ท่าเรือ’ ฝังราก
นับ ๑๐ ปี (เดลินิวส์ ๒๓ ส.ค.๖๐)
๑๑. เสื้อแดงมีกองก�าลังติดอาวุธจริง! จ�าคุก
ตลอดชีวิตแก๊ง M79 ยิงถล่ม ‘กปปส.’
ตาย ๓ ปี ๕๗ (มติชน ๑๐ ส.ค.๖๐)
๑๒. ความก้าวหน้าทางการศึกษา ใช่เหรอ?
ร.ร.สาธิต มธ. เลิกใส่ชุด นร. ตามข้อ
ตกลงร่วมระหว่าง ร.ร. กับผูป้ กครอง
(เดลินิวส์ ๒๔ ส.ค.๖๐)

(เดลินิวส์ ๑๗ ส.ค.๖๐)

๕. เชื่อเถอะ โวยทั้งขึ้นทั้งล่อง!
จ๊ากบาทแข็งสูญ ๕ หมื่นล้าน ต่อเดือน
ส.อ.ท.วอนแบงก์ชาติแก้ด่วน
(มติชน ๑๖ ส.ค.๖๐)
๖. เมื่อแม่ปูสอนลูกปู! ทักษิณ ชินวัตร ส่งข้อความ
เตือนสติ.... “ไม่มีความเลวร้ายใดที่จะ
ยิ่งไปกว่าความเลวร้ายที่ได้กระท�าโดย
อาศั ย อ� า นาจตามกฎหมายหรื อ ใน
นามของกระบวนการยุติธรรม” (ไทยโพสต์ ๑ ก.ย.๖๐)
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๑๓. ปรากฏการณ์ทุนนิยม! สิริวัฒนภักดีทุ่ม
พันล้านช็อปแกรมมี่ ถือหุ้น ๕๐%
รุกคืบธุรกิจสื่อดิจิทัล
(มติชน ๒๕ ส.ค.๖๐)
๑๔. ความจริงจังของต่างชาติในการปราบคอรัปชั่น!
เกาหลีใต้ฟนั ทายาทซัมซุง นอนซังเต
๕ ปี คดีติดสินบน

(ไทยโพสต์ ๒๖ ส.ค.๖๐)

๑๕. ผลพวงรัฐบาลตระกูลชินวัตร!

ปูหนี-ศาลสั่งจับ ‘แม้ว’ พาบินดูไบ....
คุก ‘บุญทรง’ ๔๒ ปี-ภูมิ ๓๖ - เปีย๋ ง
๔๘ ปี คดีจีทูจี ชดใช้ ๑.๗ หมื่นล้าน

(มติชน ๒๖ ส.ค.๖๐)

๑๖. สังคมพึ่งเกิดแก่เจ็บตาย
รัฐต้องท�าให้ส�าเร็จ!
เริ่มแจกบัตรคนจน ๒๑ ก.ย.
(เดลินิวส์ ๒๖ ส.ค.๖๐)

๒๒. ผูน้ า� กี่ประเทศที่สนใจปากท้องประชาชน?
ผู้น�าเกาหลีเหนือเดินทางไป
เยี่ยมชมระเบิดไฮโดรเจนลูกใหม่...
(ภาพเป็นข่าว...ไทยโพสต์ ๔ ก.ย.๖๐)
๒๓. ศีล ๕ ปุถุชนต้องมีติดตัว!
ผู้ว่าฯพังงาสั่งสอบ ๔๐ หื่นขืนใจ
ด.ญ. ๑๔ (มติชน ๕ ก.ย.๖๐)
๒๔. เปลี่ยนรูปแบบองค์กรไปเรื่อยๆ...เหนื่อยก็พกั !
กก.ปฏิรูปไฟเขียว ‘ร.ร.นิติบุคคล’

(มติชน ๖ ก.ย.๖๐)

๑๗. เศรษฐกิจโชติช่วง คนไทย ๔.๐ กลางคืนไม่หลับ
นอน! บุก ‘บีลีฟ’ ผับดัง พบ
นักเที่ยวราตรี ๓๔๗ คน
(เดลินิวส์ ๒๘ ส.ค.๖๐)

๒๕. ต้องปลอดการเมืองสิบปี!
ปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนต้อง
เป็นอิสระ (เดลินิวส์ ๖ ก.ย.๖๐)

๑๘. เมื่อไหร่จะนิมนต์ศาสนจักรเข้ามาร่วมแก้
ปัญหา? ศก. รากหญ้าไม่เขยื้อน เร่ง
อัดสารพัดแก้ยากจน
(เดลินิวส์ ๒๘ ส.ค.๖๐)

๒๖. อยากได้คัดคนเก่งเป็นครู!
วิธีเลื่อนเงินเดือนครูแบบใหม่
(เดลินิวส์ ๗ ก.ย.๖๐)

๑๙. กีฬาๆ เป็นยาวิเศษ?
‘ซีเกมส์ ๒๐๑๗’ มาเลย์
สานต�านาน ‘ซีโกง’

๒๗. ธรรมะเป็นไปเพื่อโลภ-โกรธ-หลง! จิตขลัง
ดังไกล อาจารย์แดง...เกจิผู้มีแต่ให้
กราบไหว้ขอพรร�่ารวยเงินทอง
(เดลินิวส์ ๙ ก.ย.๖๐)

๒๐. เมื่อพุทธไปยุง่ กับชาวคริสต์!
วัดท�าผ้ายันต์ลิเวอร์พูล
(เดลินิวส์ ๑ ก.ย.๖๐)

๒๘. ธุรกิจย่อมแสวงหาสิ่ง
แปลกๆ ใหม่ๆ เพื่อมอมเมา! อดีต
แชมป์มวยไทยหญิง ท้าชิงศึกมวย
กรงUFC ๒๑๕ อาทิตย์นี้เดือด ป้อง
เข็มขัด ๒ รุ่น (ไทยโพสต์ ๙-๑๐ ก.ย.๖๐)

๒๑. วิ ถี แ ห่ ง ข้ า ราชการ!
สระแก้วโวยผักชี ‘ตัดน�้า-ไฟ’
ผู้ว่าฯ แจงวุ่นแค่โชว์ให้บิ๊กตู่ดู
(มติชน ๒ ก.ย.๖๐)

๒๙. เมื่อไหร่จะเผื่อแผ่มายังระดับเจ้าอาวาส!
ภารกิจติดอาวุธทางปัญญา ‘วิถี
นักเรียนสามเณร’ ศึกษาวิชาโลก...
เสริมวิชาพุทธ (เดลินิวส์ ๑๐ ก.ย.๖๐)

(มติชน ๒๘ ส.ค.๖๐)

ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ •
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ปรัชญาการศึกษาภายใต้กระบวนทัศน์ของเศรษฐกิจพอเพียง
จะแตกต่างจากกระบวนทัศน์ของเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก
ตรงที่อาศัยการศึกษาเป็นเครื่องมือพัฒนาให้ผู้คนมี “สติปัญญา”
ที่จะแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่าง “มีประสิทธิผล มีประโยชน์
และท�าให้มีความสุขอย่างยั่งยืน”

• ต่อจากฉบับที่ ๓๒๘

เปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่
ประเทศไทย

หลักเศรษฐกิจพอเพียงตามที่กล่าวมานี้จงึ เป็น
“กระบวนการเรียนรู้” (learning process) ชุด
หนึ่งที่ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่
Û

Þ

คิดให้เที่ยงตรงในเหตุในผล
(เข้าใจ / ตั้งสมมติฐาน / ปริยัติ)

ทดลองปฏิบัติให้ถึงจุดพอดีพอประมาณ
(เข้าถึง / พิสูจน์สมมติฐาน / ปฏิบัติ)
Þ

ตกผลึกเป็นภูมิคุ้มกันของชีวิต
(พัฒนา / สรุปสมมติฐาน / ปฏิเวธ)
ในแต่ละขั้นของกระบวนการเรียนรู้ ผู้เรียน
จะได้รับการยกระดับสติปัญญาให้เพิ่มมากขึ้นเป็น
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ล�าดับๆ โดยปัญญาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการ
เรียนรู้ขั้นแรก จะช่วยให้มนุษย์ “เข้าใจความ
จริง” ของสิ่งต่าง ๆ อย่างถูกต้องเที่ยงตรงในเหตุ
ในผล ว่าอะไรเป็น “เหตุ” และอะไรเป็น “ผล”
ของเหตุนั้น ๆ (ปัญญาในขั้นนี้พุทธศาสนาเรียกว่า
“สัจญาณ”)

อย่างไรก็ตามการสักแต่มีความรู้ความเข้าใจ
เฉย ๆ ยังไม่สามารถน�าไปสูค่ วามเปลี่ยนแปลงหรือ
แก้ปัญหาอะไรของมนุษย์ได้ กระบวนการเรียนรู้
ขั้นต่อไปจึงต้องลงมือทดลองประพฤติปฏิบัติตาม
สมมติฐานแห่งความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้นนั้น
ต่อไป จากเล็กไปหาใหญ่ จากน้อยไปหามาก อย่าง
มีความ “พอดีพอประมาณ” กับองค์ประกอบของ
เหตุปัจจัยต่าง ๆ ในแต่ละช่วงเวลา หรือที่เรียก

ว่ามี “ความสมดุลอย่างเป็นพลวัต” (dynamic
equilibium) เหมือนคนที่ร่างกายอ่อนแอและ
แพทย์แนะน�าให้ต้องออกก�าลังกาย ส�าหรับคน
ที่ไม่เคยออกก�าลังมาก่อนเลย วันแรกถ้าให้ไปวิ่ง
สักครึ่งชั่วโมง ก็จะเกินความพอดีพอประมาณที่
ร่างกายสามารถรองรับได้ อาจถึงกับเป็นลมหมด
สติหรือหัวใจวายตายได้ ฉะนั้นแค่ว่งิ สัก 2-3 นาที
ต่อครั้งก็พอตามความเหมาะสมกับสภาพร่างกาย
ตอนนั้น แต่ให้ท�าอย่างสม�่าเสมอ พอร่างกาย
ปรับตัวได้แล้วก็ค่อยเพิ่มระดับของการออกก�าลัง
กายให้มากขึ้นๆ จนถึงระดับมาตรฐานสากล คือ
วิ่งออกก�าลังครั้งละประมาณ 30 นาที สัปดาห์ละ
3 ครั้ง ซึ่งจะท�าให้เกิดการออกก�าลังแบบแอโรบิก
โดยร่างกายจะเผาผลาญพลังงานส่วนเกินและช่วย
ให้มีสุขภาพแข็งแรงขึ้น เป็นต้น ปัญญาที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการเรียนรู้ขั้นที่สองนี้จึงช่วยให้มนุษย์
“เข้าถึงความจริง” ของสิ่งต่าง ๆ จากการลงมือ
ประพฤติปฏิบัติจนสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นจริงในชีวิต (ปัญญาอันเกิดขึ้นจากการลงมือ
ประพฤติปฏิบัตอิ ย่างพอดีพอประมาณตามทางสาย
กลาง หรือมีความสมดุลอย่างเป็นพลวัตนี้ พุทธ
ศาสนาเรียกว่า “กิจญาณ”)
การที่ผคู้ นซึ่งยึดถือกระบวนทัศน์ของเศรษฐศาสตร์
แบบเก่า แล้วกลัวว่ากระบวนทัศน์ของเศรษฐกิจ
พอเพี ย งจะท� า ให้ ร ะบบเศรษฐกิ จ ของประเทศ
ถดถอยล่มจม ผู้คนอดอยากตกงาน รัฐบาล
เก็บ ภาษี ไ ด้ น ้ อ ยลงและไม่ มี เ งิ น งบประมาณมา
พัฒนาประเทศ เพราะผู้คนขายสินค้าหรือบริการ
อะไรไม่ได้เนื่องจากประชาชนต่างมีความ “พอเพียง” ในการบริโภค ฯลฯ ก็เพราะไม่เข้าใจความ
สมดุลอย่างเป็นพลวัตตามขั้นตอนของการปฏิบัติ
ดังตัวอย่างเรือ่ งการออกก�าลังกายที่กล่าวมา แล้ว
คิดคาดเดาจากแบบจ�าลองของกรอบความคิดเดิม
ที่เป็นอยู่ โดยมองจุดใดจุดหนึ่งของปรากฏการณ์
แบบหยุดนิ่ง (static) อันท�าให้ไม่เห็นภาพความ
เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต (dynamic) ของทั้ง
ระบบ

[ในกู ฏ ทั น ตสู ต ร (พระไตรปิ ฎ กเล่ ม ที ่ 9 :
145-183) ตามทีไ่ ด้กล่าวมาในบทที่ 3 ซึ่ง
เป็นตัวอย่างของหลักการแห่งเศรษฐกิจพอเพียง
พระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนกูฏทันตพราหมณ์โดยเล่า
เรื่องที่พราหมณ์ปุโรหิตชี้แนะวิธีบูชามหายัญเพื่อ
ประโยชน์สขุ แก่พระเจ้ามหาวิชติ ราชและบ้านเมือง
ด้วยการสร้างเศรษฐกิจที่ดี ไม่ให้ผู้คนอดอยาก
โจรผู ้ ร ้ า ยและการเบี ย ดเบี ย นกั น ในสั ง คมจะได้
หมดสิ้นไป ด้วยวิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นล�าดับขั้น
จากหยาบไปหาละเอียด จากง่ายไปหายาก เพื่อ
สร้างสมดุลของระบบสังคมอย่างเป็นพลวัต โดย
ขั้นแรกแนะให้ใช้วิธีเพิ่มข้าวปลูกและข้าวกินแก่
พลเมืองที่ขะมักเขม้นในกสิกรรมและโครักขกรรม
เพิ ่ม ทุ น ให้ แ ก่ พ ลเมื อ งที ่ข ะมั ก เขม้ น ในพาณิ ช ยกรรม เพิ่มเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือนให้แก่ขา้ ราชการ
ที่ขยันขันแข็ง ทั้งนี้เพื่อให้คนที่มคี วามขยันท�างาน
ดังกล่าวเป็นหัวหอกในการสร้างงานสร้างรายได้
ของสังคม เมื่อเศรษฐกิจเติบโตและมี “กองพระราชทรัพย์” เพิ่มมากขึ้นแล้ว จึงค่อยบูชามหายัญด้วยการแจกทานช่วยเหลือคนที่ขาดแคลน
ซึ่งสมควรช่วยเหลือ เมื่อกูฏทันตพราหมณ์ทูล
ถามถึงยัญอย่างอื่นซึ่ง “ใช้ทรัพย์นอ้ ยกว่า มีการ
ตระเตรียมน้อยกว่า แต่มีผลมากกว่า มีอานิสงส์
มากกว่า” พระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนถึงแนวปฏิบัติ
ด้วยการ “ลดความต้องการส่วนที่เกินจากความ
พอเพียงพื้นฐานของชีวิต” อันเป็นวิถีทางซึ่งใช้
ทรัพยากรของโลกน้อยกว่า แต่มีอานิสงส์ต่อการ
ช่วยลดปัญหาความบีบคั้นเป็นทุกข์ในชีวิตที่มากก
ว่า หรือสร้างประโยชน์และความสุขได้มากกว่า
อย่างเป็นล�าดับขั้นตอนเข้าหาการถอนกิเลสตัณหา
อุปาทานที่ลึกขึ้น ๆ จนหมดอาสวะอนุสัยในที่สุด]
ส�าหรับกระบวนการเรียนรู้ในขั้นตอนที่สาม
อั น เป็ น การสรุ ป ประเมิ น ผลให้ ต กผลึ ก เป็ น สติ
ปัญญาของชีวิตนั้น ขั้นตอนนี้จะเป็นหัวเลี้ยว
หัวต่อส�าคัญที่น�าไปสู่การสะสมมวลก�าลัง (momentum) เพื่อสร้างแรงเหวีย่ งของพลังทางสติ
ปัญญา ให้สามารถยกระดับสู่กระบวนการผลิต
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
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ปรัชญาการศึกษาภายใต้กระบวนทัศน์ของ
เศรษฐกิจพอเพียงจะแตกต่างจากกระบวนทัศน์
ของเศรษฐศาสตร์ ก ระแสหลั ก ตรงที ่อ าศั ย การ
ศึกษาเป็นเครื่องมือพัฒนาให้ผู้คนมี “สติปัญญา”
ที่จะแก้ปญ
ั หาต่าง ๆ ในชีวติ ได้อย่าง “มีประสิทธิผล
มีประโยชน์ และท�าให้มีความสุขอย่างยั่งยืน”
64

•

เราคิดอะไร

ดังเช่นตัวอย่างของโทรศัพท์มือถือที่กล่าว
มาข้างต้น กระบวนทัศน์ของเศรษฐกิจพอเพียง
สนั บ สนุ น การศึ ก ษาในทางที ่ช ่ ว ยยกระดั บ การ
พัฒนาเทคโนโลยีโทรศัพท์มอื ถือจนมีประสิทธิภาพ
การใช้งานดีขึ้นและราคาถูกลงเช่นกัน (S ) ขณะ
ที่ปลูกฝังให้ผู้คนรู้จักควบคุมความต้องการส่วน
เกินจากความพอดีพอเพียงในการใช้โทรศัพท์มือถือ
ควบคู่พร้อมกันด้วย (D ) โดยไม่ส่งเสริมให้แต่ละ
คนมีโทรศัพท์มือถือไว้ใช้งานคนละ 2-3 เครื่อง
(ด้วยการซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ที่มีโปรโมชั่น
ต่าง ๆ ไว้โทรออกหนึ่งเครื่อง และเก็บเครื่องเก่า
ทีย่ ังใช้งานได้ดีซึง่ ทิง้ ไปก็รู้สึกเสียดายส� าหรับไว้
คอยรับสายอีก 1-2 เครือ่ ง) แน่นอนว่าเมื่อผูผ้ ลิต
สามารถขายโทรศัพท์มือถือได้มากขึ้น ราคาต่อ
เครื่องก็จะลดลง สมมติเฉลี่ยตกเครื่องละ 5,000
บาท ส�าหรับคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่องก็
จะเสียค่าใช้จ่ายเท่ากับ 10,000 บาท แต่ถ้ารู้จัก
ควบคุมความต้องการไม่ให้ถูกชักจูงด้วยกลยุทธ์
ทางการตลาดต่าง ๆ ให้ซื้อโทรศัพท์มือถืออย่าง
เกินความจ�าเป็น การมีโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง
ก็ย่อมพอดีพอเพียงต่อการใช้งานแล้ว ซึ่งถ้า
หากบริษัทผลิตโทรศัพท์มือถือขายสินค้าได้น้อย
Þ

กล่าวโดยสรุป ขณะที่ปรัชญาการศึกษาภายใต้
กระบวนทัศน์ของเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก อยู่ที่
อาศัยการศึกษาเป็นเครื่องมือสร้างคนเพื่อไปสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อ
เศรษฐกิจเติบโตขยายตัวรัฐบาลก็จะเก็บภาษีได้
มากขึ้น ท�าให้ประเทศชาติมี “ความมั่งคั่ง” และมี
งบประมาณที่จะไปท�าโครงการต่าง ๆ เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ขณะเดียวกันเมื่อ
ประชาชนสามารถสร้างผลผลิตมากขึ้นและมีราย
ได้เพิ่มขึ้น ผูค้ นก็จะสามารถเข้าถึง “เป้าหมายของ
ชีวติ ที่ด”ี อันคือการ “กินดีอยูด่ ”ี ยิง่ ๆ ขึน้ ดังเช่น
เมื่อสักยีส่ ิบกว่าปีก่อนโทรศัพท์มือถือเครือ่ งเล็ก ๆ
ที่พกใส่กระเป๋าได้อย่างสะดวกนั้นมีราคาเครื่องละ
ประมาณ 100,000 บาท แต่การศึกษาช่วยให้
มนุษย์ทกุ วันนี้มคี วามรูใ้ นการสร้างเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ที่มตี น้ ทุนต�่ากว่าเดิมและมีประสิทธิภาพการใช้งาน
ดีกว่าเก่า จนราคาโทรศัพท์มือถือทุกวันนี้ลดลง
เหลือเครือ่ งละ 1,000 บาทก็ใช้งานได้อย่างสะดวก
แล้ว ท�าให้ประชาชนทั่วไปสามารถซื้อโทรศัพท์มอื
ถือมาใช้ประโยชน์ในการติดต่อกับคนอื่น รวมถึง
การติดต่อสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัวได้อย่าง
ใกล้ชิดตลอดเวลา ส่งผลท�าให้คุณภาพชีวิตของ
ผู้คนดีขึ้นกว่าเมื่อก่อน เป็นต้น

โดยไม่ได้ปฏิเสธการพัฒนาความรู้ทีจ่ ะช่วยเพิม่
ผลิตภาพของสินค้าและบริการทั้งหลาย (เพิ่มค่า
S ในสมการ P=D/S) แต่ก็มองถึงมิติของการ
ลดปัญหาความบีบคั้นเป็นทุกข์ (หรือการสร้าง
ประโยชน์สุข) จากการลดความต้องการส่วนเกิน
ความพอดีพอเพียงของชีวิต (ลดค่า D ในสมการ
P=D/S) ควบคูพ่ ร้อมกันไปด้วย จนเกิดการพัฒนา
ทีม่ คี วามสมดุลอย่างเป็นพลวัต ในทิศทางทีน่ า� ไปสู่
การ “ใช้ทรัพย์น้อยกว่า มีการตระเตรียมน้อย
กว่า แต่มผี ลมากกว่า มีอานิสงส์มากกว่า” ต่อ
การช่วยให้มนุษย์สามารถใช้ทรัพยากรที่มีจ�านวน
จ�ากัดของโลก เพื่อสร้างประโยชน์สุขที่มากที่สุด
ส�าหรับผู้คนจ�านวนมากที่สุดได้อย่างมีความยั่งยืน
ยิ่งๆ ขึ้น

Þ

ซ�้าของภูมิปัญญารอบใหม่ต่อไป (ซึ่งพุทธศาสนา
เรียกปัญญาในขั้นที่สามนี้ว่า “กตญาณ”) การ
ก�าหนดตัวชี้วัดและกรอบของการประพฤติปฏิบัติ
เพื่อให้สามารถสรุปประเมินผลได้อย่างชัดเจน จึง
เป็นเงือ่ นไขส�าคัญของกระบวนการเรียนรู้ภายใต้
ปรัชญาการศึกษาแห่งเศรษฐกิจพอเพียง

ลง ราคาต่อเครื่องก็จะแพงขึ้น สมมติเฉลี่ยตก
เครื่องละ 7,000 บาท หากเปรียบเทียบแล้วถึง
แม้กรณีการใช้โทรศัพท์มือถือคนละ 2 เครื่องจะ
ท�าให้ราคาต่อเครื่องถูกลงกว่าเดิมอันดูเหมือนเป็น
เรื่องที่ดีส�าหรับผู้บริโภคและน่าซื้อหามาใช้ แต่
รวมค่าใช้จา่ ยแล้วจะสูงกว่ากรณีการใช้โทรศัพท์มอื
ถืออย่างพอดีพอเพียง 1 เครื่อง ซึ่งช่วยให้บุคคล
ผู้นั้นประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าเดิม อันหมายถึงการ
เข้าถึงประโยชน์สขุ ที่เพิ่มมากกว่าเดิมประการหนึ่ง
ขณะที่การผลิตโทรศัพท์มือถือลดน้อยลง ก็จะ
ช่วยประหยัดทรัพยากร พลังงาน รวมถึงต้นทุน
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ลดน้อยลงในการก�าจัดขยะ
จากโทรศัพท์มือถือเสื่อมสภาพด้วย ซึง่ จะท�าให้
สังคมส่วนรวมได้รบั ประโยชน์สขุ จากทรัพยากรที่มี
เหลือให้อนุชนรุน่ ต่อไปได้ใช้ประโยชน์อย่างยืนยาว
ขึ้นอีกประการหนึ่ง เป็นต้น

พุทธศาสนา หรือขัดต่อบทบัญญัติข้อห้ามของ
ศาสนาอิสลามก็ตาม แต่ปรัชญาการศึกษาภาย
ใต้ ก ระบวนทั ศ น์ ข องเศรษฐศาสตร์ ก ระแสหลั ก
จะถือว่าเป็นคนละเรื่องกัน การศึกษาวิจัยเพื่อ
พัฒนา “ความรู้” และถ่ายทอดองค์ความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์ ในการช่วยให้ผู้คนจ�านวนมาก
ที่สุด ได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากการได้ดื่ม
สุรานั้นเป็นเรื่องหนึ่ง ส่วนการที่ศาสนาต่าง ๆ จะ
ไปสอนให้ผู้คนมี “คุณธรรม” ด้วยการงดดื่มสุรา
ตามบทบัญญัตทิ างศาสนานั้น ๆ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เพราะต่างมีหน้าที่ของตัวเอง
ทางใครทางมัน ความรู้กับคุณธรรมจึงกลายเป็น
เรื อ่ งแปลกแยกจากกั น ด้ ว ยวิธีคิ ด ดั ง ที ่ไ ด้ ก ล่ า ว
มานี้
อ่านต่อฉบับหน้า

ภาวะแปลกแยกของความรู้กับคุณธรรม
ประเด็นที่เป็นแก่นสาระส�าคัญของปรัชญา
การศึกษาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงอีกเรื่องก็คอื การ
บูรณาการ “ความรู้” กับ “คุณธรรม” ที่มีความ
แปลกแยกจากกัน (alienation) ภายใต้กระบวน
ทัศน์ของเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก ให้อยู่ภายใต้
โครงกรอบของหลักคิดอันหนึ่งอันเดียวกัน
ดังเช่นตัวอย่างการผลิตสุราที่กล่าวมา ตราบ
เท่าที่ผู้คนมีความพึงพอใจกับการดื่มสุรา โดยไม่
ดื่มแล้วขับ หรือดื่มแล้วเมาและไปท�าให้ประโยชน์
สุขของคนอื่นลดลงด้วยพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกิดจาก
การขาดสติ ความรูท้ างเศรษฐศาสตร์กจ็ ะชี้ให้เห็น
ช่องทางในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีจ�ากัด
ของโลก เพื่อการผลิตและการจ�าหน่ายสุราให้
ได้ผลก�าไรมากที่สุดส�าหรับผู้ผลิต ขณะที่ช่วยให้
ผู้บริโภคจ�านวนมากที่สุด ได้รับความพึงพอใจ
สูงสุดจากการได้ดื่มสุราสมใจอยากด้วย โดย
ถึงแม้ว่าการดื่มสุราจะเป็นเรื่องผิดศีลข้อ 5 ใน

ขอนอบน้อมกตัญญูเทิดพระคุณ
๔๗ ปีบนเส้นทางสัมมาอาริยมรรค
“เราคิดอะไร” ก้าวสู่ปีที่ ๒๔ ยินดีด้วย
ความเป็นสัตว์ไม่ได้อยู่ที่แท่งก้อนดิ้นดุ๊กดิ๊ก
สัตว์ที่หมายคือ วิญญาณที่ยังเป็นสัตว์
มีอารมณ์ต�่า สัตว์แบบโลกนั่นหยาบ
ในทางธรรมหมายเอา
จิต เจตสิก รูป นิพพาน
ถ้าจับเรียนรู้สัตว์นี้ไม่ได้
ก็ฆ่าสัตว์ไม่ได้
ถ้าไม่รู้สัตว์ จะฆ่าสัตว์ได้อย่างไร
• พ่อครูสมณะโพธิรักษ์
บรรยายทางเอก

หจก.จ.บริการพยุหะ
ผลิตภัณฑ์น�้ามันเชื้อเพลิง
และน�้ามันเครื่องคุณภาพมาตรฐาน
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
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• ฟ้าสาง

การปฏิบัติธรรมตามเส้นทางสัมมาอาริยมรรค
สอนให้เราไม่กลัวความทุกข์
ไม่กลัวความยากล�าบาก
แต่สอนให้อยู่กับทุกข์ อยู่กับความยากล�าบากให้ได้
โดยไม่ยากไม่ล�าบาก ไม่ต้องฝืนไม่ต้องทน

จนอย่างสุขส�าราญเบิกบานใจ
ด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างท�าให้ฉันต้องหวน
คืนสู่เส้นทางของนักศึกษา (ทางโลก) อีกครั้ง หลัง
จากทีเ่ รียนจบปริญญาโทเมือ่ ปีที่แล้ว หากแต่ว่า
ในทางธรรมฉันก็ยังคงเป็นนักศึกษาที่ต้องหมั่น
ฝึ ก ฝนเพิ ม่ ฐานอี ก มากมาย ซึง่ ไม่ ไ ด้ เ รี ย นจบ
ง่ า ย ๆ เหมื อ นการศึ ก ษาทางโลก แต่ ใ นอี ก นั ย
หนึ่งการศึกษาทางโลกเรียนจบแต่ไม่จบ ยังต้อง
พลิกต�ารากลับไปกลับมา สุดท้ายก็ต้องกลับไป
สู่หน้าแรกเหมือนที่ในหลวง ร.๙ ได้ตรัสสอนไว้
แต่การศึกษาทางธรรมนั้นเรียนจบแล้วจบเลย
ได้แล้วได้จริง ไม่หวนกลับคืน เป็นสุญญตา
ในเมื่อตัวเรายังคงต้องอาศัย ยังคงต้องฝึกฝน
เรียนรู้ เชื่อมสัมพันธ์กับโลกภายนอก การศึกษา
ทัง้ ทางโลกและทางธรรมจึงต้องด�าเนินไปด้วย
กันอย่างสอดร้อย ฉันเริ่มต้นเรียนปริญญาตรีอีก
ครั้ง เป็นปริญญาตรีใบที่ ๒ ในสาขานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ฉันกลับมาเรียนอีกครั้ง เพราะต้องการเรียน
รู้วิชากฎหมาย เพื่อที่จะสามารถน�าความรู้ไปท�า
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ประโยชน์ในทางที่ดีเพราะผู้ที่รู้กฎหมายแต่ไม่รู้จัก
คุณธรรมจะสามารถท�าร้ายผู้อืน่ และสังคมได้อย่าง
น่ากลัว
เป็นการเรียนอีกครั้งแบบเริ่มต้นใหม่จริงๆ
เพราะเรี ย นมหาวิท ยาลั ย ใหม่ ระบบใหม่ ทุ ก
อย่ า งใหม่ ไ ปหมด เริ ่ม ตั ้ง แต่ ก ารสมั ค รเรี ย น
การลงทะเบี ย น การนั บ หน่ ว ยกิ ต การเรี ย น
การสอบ ทุกอย่างต้องเรียนรู้ใหม่ทั้งหมด
จนท� า ให้ ป ี แ รกไม่ ค ่ อ ยราบรื ่น นั ก ฉั น ลง
ทะเบี ย นไม่ เ ป็ น เลย ทั ้ง ไม่ เ ข้ า ใจระบบการเรี ย น
การสอน หารายวิช าที ่ต ้ อ งเรี ย นไม่ เ ป็ น ซึ่ ง
จริ ง ๆ แล้ ว การเรี ย นรู ้ ใ หม่ ก็ ไ ม่ ไ ด้ ย ากมากนั ก
ส�าหรับยุคเทคโนโลยี แต่การต่อสู้กับกิเลสตัวเอง
นี่สิที่ยากยิ่งกว่า ฉันเริ่มจับกิเลสขี้เกียจได้ตัวใหญ่
กิเลสมันเก่งเหลือเกิน มันมีข้ออ้างทุกอย่างที่จะไม่
พยายามท�าสิ่งที่ดี บวกกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ในงานต่าง ๆ ที่ต้องท�าควบคู่ไปด้วย ท�าให้การเรียน
เทอมแรกไม่ราบรื่นนัก ฉันทัง้ ขาดเรียน ทัง้ ขาดสอบ
ทุกวิชา ซึ่งท�าให้รู้สึกท้ออยู่เหมือนกันที่ตัวเองไม่

พยายามให้มากพอ
หน้าที่ของนักศึกษาทางธรรมจึงมาก่อนการเป็น
นักศึกษาทางโลก คือต้องเรียนวิชาจับกิเลส วิชาลด
กิเลส และวิชาฆ่ากิเลสจนพ้นกิเลสให้ได้ในท้าย
ที่สุดก่อน ฉันจึงจะมีความเพียรพยายามที่จะฝืน
กิเลสมาท�าในสิ่งที่ดีได้
เมื่อมาศึกษาวิชาทางธรรม ก็ท�าให้กลับมาสู่
เส้นทางแห่งความเพียรเอาชนะจิตใจอีกครั้ง ท�าให้
ในการเรียน-การสอบภาคเรียนที่ ๒ นั้น ฉันเริ่ม
กลับมาศึกษา เรียนรู้อย่างจริงจังใหม่ จนค่อยๆ
เข้าใจระบบ เริ่มจัดสรรวิชาการเรียน-การสอบได้
แต่ก็ตอ้ งเลือกที่จะละการงานบางอย่าง เพื่อลงไป
สอบที่มหาวิทยาลัย ซึ่งลงสมัครไว้ที่มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) แต่ตวั ฉันท�างาน
เป็นเด็กวัดอยู่ที่บวรภูผาฟ้าน�้า จ.เชียงใหม่
ที ่นี ่ส อบกัน แทบทั ้ง เดื อ น สอบวั น เว้ น วัน
บ้าง สอบสองวันเว้นหนึง่ วันบ้าง จึงท�าให้ต้อง
ลงมาเตรี ย มตั ว สอบอยู ่ ที ่ก รุ ง เทพฯ ทั ้ง เดื อ น
โดยหอบงานบางส่ ว นมาท� า ด้ ว ย แต่ ง าน
บางอย่ า งก็ไ ม่ ส ามารถน� า มาท� า ด้ ว ยได้ ก็ ต ้ อ ง
เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดตามสถานการณ์
ก่ อ นถึ ง วั น สอบ ฉั น ค้ น ข้ อ มู ล เตรี ย มพร้ อ ม
ล่วงหน้าบ้างแล้ว ทั้งตัวย่อต่าง ๆ ของตึกสอบที่มี
มากมาย และพื้นที่มหาวิทยาลัยที่กว้างใหญ่เหลือ
เกิน ซึ่งต้องใช้เวลาท�าความคุ้นชิน ทั้งวิธีการสอบ
ทีฉ่ ันเองก็ห่างหายจากการใช้ดินสอ ๒B ระบาย
ค�าตอบ (ฝนข้อสอบ) มานานพอสมควร ก็ต้องไป
จัดหาอุปกรณ์การสอบให้พร้อม ไหนจะเรื่องชุด
ใส่ไปเรียนซึ่งต้องคิดหลายตลบเพราะตอนเรียน
ปริญญาตรีที่ มสธ. และปริญญาโทที่นิด้าไม่เคย
ใส่ชุดนักศึกษาไปเรียนหรือสอบสักครั้ง ใส่แต่ชุด
ไทย นุ่งผ้าถุงตลอด แต่ด้วยความไม่แน่ใจในกฎ
ระเบียบที่แตกต่างกัน จากการถามไถ่รุ่นพี่ ๆ ที่
มีประสบการณ์แตกต่างกัน บวกกับบรรยากาศ
ของการไว้ อ าลั ย ในหลวง ร.๙ ฉั น เลยทดลอง
ปรับจากชุดแบบชาวอโศก ชุดผ้าถุงไทยสีน�้าเงิน
มาลองใส่ ชุ ด นั ก ศึ ก ษาที ่มี อ ยู ่ แ ล้ ว เนื ่อ งจากใส่

ตอนรั บ ปริ ญ ญาโทที ่นิ ด ้ า เพราะเป็ น ชุ ด ที ่ถู ก
กฎระเบี ย บของมหาวิ ท ยาลั ย แน่ น อน และยั ง
เป็นชุดสีขาว – ด�าที่เหมาะสมกับบรรยากาศการ
ไว้อาลัยอีกด้วย
เมื ่อ ถึ ง วัน สอบจริ ง ฉั น ตื ่น นอนแต่ เ ช้ า เพื ่อ
ที จ่ ะออกเดิ น ทางให้ ถึ ง มหาวิท ยาลั ย ก่ อ นสอบ
สัก ๒ ชั่วโมง เพื่อเตรียมความพร้อม ครั้งแรกที่ลอง
ใส่ชดุ นักศึกษารูส้ กึ แปลก ๆ อาย ๆ บอกไม่ถกู อาจจะ
เป็นด้วยความไม่คุ้นชิน และคงเกินวัยที่จะมาใส่ชุด
นี้ จริง ๆ แล้วการทดลองเปลี่ยนชุดดูบ้างก็ท�าให้เห็น
กิเลสมากทีเดียว เพราะได้เห็นโลกธรรม ความยึดดี
อายที่จะต้องถูกคนวัดมอง เห็นโลกธรรมที่กลัวคน
ว่า คนจะต�าหนิ จนคิดจะเปลี่ยนใจกลับไปใส่ชุดไทย
นุ่งผ้านุ่งแบบเดิมดีกว่า แต่พอลองคิดเอาประโยชน์
ในอีกมุมมองหนึ่ง ชุดนักศึกษาก็เป็นชุดที่เรียบร้อย
ดี เสื้อสีขาวตัวใหญ่กับกระโปรงยาวสีด�าก็เป็นสี
สุภาพ ชุดสุภาพตามสากล เหมาะสมกับสถานการณ์
บ้านเมือง แต่เราเกิดกิเลสเพราะโลกธรรม น่าจะลอง
ฝึกลดโลกธรรม ลดความยึดดีดบู า้ ง จะได้ตรวจสอบ
ภูมธิ รรม ว่ามีความหลงสวยหลงงาม หลงยศ หลงผิด
หลงค่านิยมตามสังคมอะไรอีกบ้าง สุดท้ายก็ตดั สินใจ
ใส่ชุดนักศึกษาเพื่อไปสอบดูสักครั้ง
ฉั น เดิ น ทางด้ ว ยรถเมล์ เ ล็ ก สาย ๗๑ ซึ ่ง ไม่
เคยขึ้นมาก่อน เพราะได้ยินค�าเล่าขานเรื่องการ
ขับรถเร็วของรถสายนี้พอสมควร ด้วยความยังไม่
ช�านาญในการเดินทางจึงเลือกสายนี้เพราะไปที่หมาย
ชัวร์ทีส่ ุดตามข้อมูลทีม่ ี แต่ก็สมดังค�าร�่าลือเพราะ
ขับเร็วมากจนนัง่ แทบไม่ตดิ เก้าอี้ ได้แต่ภาวนาขอให้
ไปถึงมหาวิทยาลัยอย่างปลอดภัย และท�าให้เข้าใจ
วิถีชีวิตคนเมืองกรุงที่ต้องดิ้นรนต่อสู้หาเงิน ต้อง
แข่งกับเวลา แข่งกับรถติด แลกมากับความเสี่ยง
มากมายทีต่ ้องเผชิญจนไม่รู้ว่าสิง่ ทีไ่ ด้มากับสิง่ ที่
ต้องแลกไปจะคุ้มค่ากันรึเปล่า?
ถึ ง มหาวิท ยาลั ย ฉั น เดิ น หาตึ ก สอบ ซึ่ ง
กังวลใจมาก เพราะแผนที่ที่ได้ศึกษามาก็ไม่เท่ากับ
พื้นที่จริง ๆ สองวันแรกสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วย
ดี เพราะตึกสอบอยู่หน้าประตูทางเข้า เมื่อก้าวเข้า
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ •
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สู่รั้วมหาวิทยาลัยก็เจอตึกสอบเลย ดูจะเป็นการ
เริ่มต้นด้วยดี
แต่พอมาถึงวันที่สาม ฉันหาตึกสอบไม่เจอ
ได้แต่เดินวนไปวนมา ถามนักศึกษาที่เดินไปมา
ทุกคนก็ดูเหมือนจะใกล้เคียงกับฉัน คือก้มหน้า
ก้มตาดูแผนที่แล้วเดินไปอย่างงง ๆ และที่หนัก
กว่าคือฝนใกล้จะตก ครึ้มฟ้าครึม้ ฝนมาแต่ไกล
สรุปแล้วต้องเดินหาตึกสอบร่วมชัว่ โมงกับการ
เดินอีกประมาณ ๒ กิโลเมตร เพราะเป็นตึกที่อยู่
ท้ า ยมหาวิท ยาลั ย ในขณะที ่ฉั น อยู ่ ด ้ า นหน้ า
รามค�าแหงฯ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีบริเวณกว้าง
มาก ด้านหน้ากับด้านหลังมหาวิทยาลัยห่างไกลกัน
หลายกิโลเมตร ต้องกึ่งเดินกึง่ วิ่งไปอย่างไวจนทัน
เวลาเข้าสอบในที่สุด
กว่ า จะหาตึ ก ที ่ใ ช้ ส อบเจอ ก็ ต ้ อ งออกก� า ลั ง
กายกั น จนชุ ่ ม เหงื ่อ เลยที เ ดี ย ว ต่ อ ด้ ว ยขากลั บ
หลั ง จากฝนตกหนั ก ผ่ า นไปแล้ ว น�้ า ก็ ท ่ ว มขั ง ใน
มหาวิท ยาลั ย อย่ า งหนั ก จนท่ ว มบนฟุ ต ปาธบาง
พื้นที่ และบางแห่งก็สูงครึ่งล้อรถยนต์ทีเดียว ท�าให้
บางที่ก็สามารถเดินผ่านไปได้ บางทีก็เดินไม่ได้เลย
จนท�าให้ฉันเดินหลงทาง เพราะงงงวยกับเส้นทาง
เดินวนไปวนมากลับมาจุดเดิมหลายครั้งจนท้อใจกับ
ความเขลาของตัวเอง ที่ไม่ฉลาดจริงๆกับการจดจ�า
แผนที่ และเนือ้ ตัวก็ชืน้ เหงือ่ ไคล ขาก็เลอะน�้าคร�า
เต็มไปหมด
แต่ก็นั่นแหละ ไม่ว่าจะมีอุปสรรคหนักหนา
อะไร เราก็ผ่านมันมาได้ เหลือเพียงแต่มุมมองที่
จะคิดเอาประโยชน์หรือจะเสียประโยชน์ไปเปล่า
ดาย แม้จะต�าหนิตัวเองที่ไม่ฉลาด แต่ก็รู้สึกยินดี
ที่ได้เห็นความไม่ฉลาดในตัวเอง จะได้ไม่หลงตัว
ไม่ทะนงตัวว่าดีกว่าใคร เพราะเราก็มีข้อบกพร่อง
เคยท�าผิดพลาดมามากมาย
วีร กรรมในการสอบยั ง คงมี เ รื ่อ งเปิ ่ น ๆอี ก
มากมาย วันต่อๆ มาฉันก็เกือบจะไม่ทันเข้าห้อง
สอบทั้งๆ ทีม่ าถึงมหาวิทยาลัยก่อน ๒ ชัว่ โมง เพราะ
ดาวน์โหลดแผนที่เก่ามาใช้จนหาตึกสอบไม่ค่อยเจอ
มารู้ตอนไปถามเพื่อนนักศึกษาคนหนึ่งที่พอรู้พื้นที่
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ได้ให้แผนที่ใหม่ และแนะน�าว่าให้ขึ้นวินมอเตอร์ไซค์
รับจ้างหน้ามหาวิทยาลัยไปดีกว่า เพราะตึกสอบอยู่
ไกลมาก และใกล้เวลาสอบแล้ว
ฉันต้องเสียเงินเพิ่มอีก ๒๐ บาทในการนั่งวิน
มอเตอร์ไซค์ไปที่ตึกสอบ เมื่อไปถึงฉันก็เคว้งคว้าง
ไม่รู้ว่าห้องสอบอยู่ที่ชั้นไหน ตัดสินใจเป็นไงเป็นกัน
เดินเข้าลิฟต์ไปพร้อมนักศึกษาคนอื่น ๆ อย่างกังวล
คิดซะว่าเขาลงกันชั้นไหนเราก็ลงชั้นนั้นนั่นแหละ ถ้า
ไม่ใช่ ค่อยไปหาใหม่ แต่เคราะห์ดีที่เปิดลิฟต์มาชั้น
แรกก็ตรงกับห้องสอบเลย ค่อยโล่งใจขึ้นมาบ้าง
ฉันเรียนรู้อะไรใหม่ๆจากชีวิตนักศึกษามากมาย
ได้เห็นชีวิต เห็นโลกที่ไม่เคยเห็นในอีกมุมหนึ่ง ทั้งได้
ประสบการณ์ในการอ่านหนังสือในห้องน�้า เพราะ
รามค�าแหงฯ มีนักศึกษามากจนแทบไม่มีที่ให้นั่งหรือ
ยืนรอเข้าห้องสอบ ฉันเห็นคนอื่นๆ เข้าไปยืนอ่าน
หนังสือในห้องน�้า จึงตามไปอ่านบ้าง
รวมไปถึงพื้นรองเท้าที่สึกจนหลุดออกมาเป็น
แผ่นในตอนใกล้จะเข้าห้องสอบ อาจจะเป็นเพราะ
รองเท้าเก่ามากแล้ว หรือจากที่ใช้งานมันอย่างหนัก
ด้วยการเดินหลายกิโลเมตรในแทบทุกๆ วันที่ไปสอบ
ฉันไม่รจู้ ะแก้ไขมันด้วยวิธไี หน ทั้งคิดจะออกไปซื้อกาว
ตราช้างที่รา้ นค้าก็คงจะไม่ทนั เวลาเข้าสอบ ยืนคิดไป
ด้วยอ่านหนังสือไปด้วย จนคิดออกใช้หนังยางมารัด
ไว้ และโชคดีที่หาหนังยางได้ทันเวลาพอดี พอแก้ขัด
ไปได้บ้าง
ในความเคราะห์ร้ายก็ยังมีเคราะห์ดีอยู่อีก
มากมาย มันท�าให้ยิ่งตอกย�า้ ในความชัดเจนของ
การปฏิบัติธรรมตามเส้นทางสัมมาอาริยมรรคที่
มีหลวงปู่สมณะโพธิรักษ์ สมณะ สิกขมาตุ และ
ชาวอโศกน� า พาและสอนให้ เ ราไม่ ก ลั ว ความ
ทุกข์ ไม่กลัวความยากล�าบาก แต่ท่านสอนให้
อยู ่ กั บ ทุ ก ข์ อยู ่ กั บ ความยากล� า บากให้ ไ ด้ โ ดย
ไม่ยากไม่ล�าบาก โดยไม่ต้องฝืนไม่ต้องทน หรือ
เหนือสุขเหนือทุกข์ให้ได้ ดั่งโศลกธรรมงานมหา
ปวารณา ’๖๐ ที่หลวงปู่ได้ให้ไว้ว่า “จนอย่างสุข
ส�าราญเบิกบานใจ”
อ่านต่อฉบับหน้า

คนที่โกรธมาก จะเหนื่อยง่ายๆ หอบก็ง่าย
หูอื้อ ตาพร่า ตาแสบ ตาลาย
นี่เป็นอาการของ‘ลมในล�าไส้’ เพราะ‘ตับ’
มี ‘เม็ดเลือดเสีย’ จ�านวนมาก เกิดขึ้นจากโทสะ
¨

(ตอนที่ ๔๒)

๗. ความเศร้าโศกเสียใจ ความเศร้าหมอง,
หดหู่,ท้อแท้ มีแต่ความทุกข์ นอกจากจะเป็นเหตุ
ให้เบื่ออาหารแล้ว ยังส่งผลให้ ‘น�า้ เลี้ยงบ�ารุงหัวใจ’
ที่เคยผ่องใสก็ขนุ่ มัวและเหือดแห้งจนท�าให้เกิดโรคได้
‘อารมณ์’ต่างๆที่เกิดขึ้น ท�าให้เราหายใจสั้นๆบ่อยๆ
ก็จะป่วยง่ายๆ ที่เห็นได้ชัด คือ ท้องอืดขึ้นเรื่อยๆ
หายใจไม่โล่งโปร่ง ท�าให้‘ถุงน�้าดี’ และ‘น�้าดีในตับ’
ข้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

๘. โทสะ บุคคลที่มโี ทสะในจิตใจอยูเ่ สมอย่อม
ไม่ค่อยมี‘สติ’รับรู้เรื่องต่างๆ รวมถึง‘ร่างกาย’
ของตนเอง ท�าให้มักกระท�าการที่ฝ่าฝืนร่างกาย
และไม่ ดู แ ลตั ว เอง ตลอดจนท� า ร้ า ยตั ว เอง
ซึ่งผลสุดท้ายย่อมท�าให้เกิดโรคได้ ยิ่งเป็น‘ความ
โกรธ’ ยิง่ ท�าให้‘ถุงน�้าดี’ ปิดเลย สังเกตคนที่

โกรธมาก จะเหนื่อยง่ายๆ หอบก็ง่าย หูอื้อ
ตาพร่ า ตาแสบ ตาลาย นี ่เ ป็ น อาการของ
‘ลมในล� า ไส้ ’ เพราะ‘ตั บ ’ มี ‘เม็ ด เลื อ ดเสี ย ’
จ�านวนมาก เกิดขึ้นจากโทสะ
สาเหตุต่างๆ ๘ ประการ ดังกล่าวนี้ แพทย์
แผนไทยถือว่าเป็นพฤติกรรมก่อโรค ที่ท�าให้ธาตุ
ในร่างกายไม่สมดุลและเป็นเหตุให้เจ็บป่วยได้
ในปัจจุบันนี้ ยังมีพฤติกรรมก่อโรคเพิ่มขึ้นอีก คือ
๑. อาบน�้าไม่ถึง ๓ ชั่วโมงแล้วนอนเลย ท�าให้
เกิดความเจ็บป่วยต่างๆได้ เพราะ‘ม้าม’ท�างานหนัก
‘ม้าม’จึงอ่อนแอ ก่อให้เกิดโรค เช่น เมื่อยเนื้อ

เมื่อยตัวง่าย ยอกหลังง่าย เป็นตะคริวง่าย

๒. ชอบให้พดั ลมจ่อหรือเป่าตรงๆ ตัว ไม่ยอม
ให้พัดลมสายไปมา จึงท�าให้‘ตับ’ท�างานหนัก
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ •
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‘ตั บ ’จะอ่ อ นแอ เส้นจะตึงง่าย แสบตาง่าย

ปวดหัวง่าย และปวดหลังด้วย
๓. ดื่มน�้าแข็งบ่อยๆ ไอศกรีมต่างๆ ท�าให้
เส้นเลือดหดตัว หลอดเลือดหดตัวบ่อยๆ เกิด
‘ความดันโลหิตสูง’ เมื่อร่างกายได้รับความเย็น
เข้ า ไปเรื ่อ ยๆ ยิ ่ง จะท� า ให้ ‘ไต’ท� า งานหนั ก
‘ไต’อ่อนแอ ‘เส้นเลือด’ ก็จะตีบ ตัน แตก ได้งา่ ย

ข้อห้ามสิบเอ็ดประการ
ข้อห้าม ๑๑ ประการ คือ

เมื่อ เป็นไข้ ห้ามอาบน�้าในเวลาไม่สบายมาก
อย่ า ทาของหอมเนื ่อ งจากของหอมบางอย่ า ง
อาจเป็ น พิ ษ ได้ ห้ า มเสพเมถุ น อย่ า ขั ด ผิ ว
จนร่ า งกายระบมช� ้า อย่ า นอนกลางวั น อย่ า
กอกโลหิต (เป็ น วิธีก ารรั ก ษาโรคโดยใช้ ป ลิ ง
ดู ด เลื อ ดออก) อย่ า โกนผมหรื อ หนวดเครา
อย่าโกรธมีอารมณ์ อย่านอนตากแดดตากลม
อย่ากินอาหารที่คาวและมีมัน
_

จากนั้นพิจารณาว่า.....

คนไข้เริ่มเจ็บป่วยมาถึงเพียงนี้แล้ว แปรปรวน
มาโดยล�าดับเพียงนี้ เป็นสมุฏฐานอะไร และพิกดั
อะไร รวมความแน่นอนแล้วว่าอะไรพิการ เรียกว่า
โรคอะไร ดังนี้แล้วจึงค้นหาต้นเหตุ เมื่อได้ความ
แล้ว พึงเอาอาการนั้น ๆ มาเป็นหลักวิเคราะห์

ว่า คนเจ็บนั้นเจ็บด้วยเหตุอันใด มีอะไรขาดหรือ

เกิน หรือกระทบกระเทือนอะไร จึงเป็นเหตุให้

เจ็บไข้ขึ้นได้

คนไข้ป่วยด้วย ๓ สาเหตุ

๑. ปิตตะ แปลว่า ‘น�้าดี’ จะมีทั้ง.....
ดีในฝัก คือ ท่อน�้าดีในตับ และถุงน�า้ ดี เมื่อ

มีปัญหา จะท�าให้เกิดลมในล�าไส้เล็ก-ล�าไส้ใหญ่
-ในระบบทางเดินอาหาร จากน้อยไปหามาก
` อารมณ์ เครียด โทสะพยาบาท
ú ท�าให้ ‘ถุงน�้าดี’ ปิด หายใจสั้น นอนหลับไม่ดี
สะดุ้งตื่นง่าย
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เราคิดอะไร

ส่งผลให้ มี‘เม็ดเลือดแตก’เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนหลับ
ยาก หรือท�าให้นอนแล้วตื่นมาฉี่กลางดึกบ่อยๆ
ดีนอกฝัก คือ ‘ม้าม’ ที่สามารถผลิต‘น�้าดี’
มาใส่ใน‘ถุงน�า้ ดี’ได้ ถ้า‘ม้าม’มีปญ
ั หา จะส่งผลให้
มี ล มนอกล� า ไส้ มี ล มในกล้ า มเนื ้อ ท� า ให้ เ ป็ น
ตะคริวได้งา่ ย ท�าให้มอี าการนิ้วล็อค ตึงมือ ฝ่ามือ
เมื่อยๆ ไม่มีแรงง่ายๆ
ú

๒. วาตะสมุฏฐาน

๑. ความหมายและก�าเนิดแห่งธาตุลมใน
ทางการแพทย์แผนไทย
๑.๑ วาตะ หมาย “ระบบแห่งลม”
๑.๒ วาโย หมาย “ลักษณะแห่งลม”
๑.๓ ลม หมาย “ทิศทางการไหลเวียน”
๒. มูลเหตุแห่งอาการทางลม ๖ กอง
๓. ลักษณะแห่งอาการในแต่ละกองลม
๔. การวินิจฉัยสมุฏฐานเหตุทางวาตะ และ
การวินจิ ฉัยเหตุทางวาตะตามหลักเส้นประธานสิบ
๕. การวางยารักษาในแต่ละกองลม (ยาใน
บัญชียาหลักแห่งชาติ)
๖. หั ต ถการทางการแพทย์ แ ผนไทยเพื ่อ
รักษาอาการทางลม
๖.๑ การเผายา
๖.๒ การพอกยา
๖.๓ การย่างยา
๖.๔ การอบตัว
๖.๕ การประคบร้อน – เย็น
๖.๖ การนวดรักษา
๖.๗ การโกยรักษา
๑. ความหมายและก�าเนิดแห่งธาตุลม
ในทางการแพทย์แผนไทย
๑.๑ วาตะ มิได้หมายเพียงแค่‘ลม’ แต่หมายถึง
‘ระบบแห่ ง ลม’ที ่โ คจรหมุ น เวี ย นภายใน
ร่างกาย มีลักษณะไหลไปไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่
ท�าหน้าที่ พัดพาน�้า(ระบบเสมหะ) ให้เคลื่อน
ตามไป
‘ลม’นั ้น ก� า เนิ ด เกิ ด ได้ เ พราะมี ‘ ไฟ’ และมี

‘ก�าเดาแห่งไฟ’เกิดขึ้นก่อน ‘ลม’จึงเกิดขึ้นตามมา
นั ้น เป็ น ไปตามกฎเกณฑ์ แ ห่ ง ธรรมชาติ ป รกติ
ดังนั้น ปิตตะ(ระบบแห่งความร้อน) จึงเป็น
ปฐมเหตุให้เกิด วาตะ(ระบบแห่งลม) ตามมาเสมอ
๑.๒ วาโย คือ ‘ลักษณะแห่งลม’ที่หยาบและ
ประณีตต่างกัน
เกิดแต่ลักษณะแห่ง‘ก�าเดา’ที่มี‘ไฟ’ต่างกัน
และมีลักษณะต่างกันตามลักษณะแห่ง‘อวัยวะ’
ที่‘ไฟ’นั้นอยู่ เช่น...
ล�าไส้ใหญ่-น้อยหรือกระเพาะอาหารที่กลวง
เป็นช่องใหญ่
ไฟอุ ่ น กายและไฟย่ อ ย จึ ง มี ลั ก ษณะเป็ น
‘ก�าเดา’ที่แผ่ออกตามลักษณะแห่งอวัยวะนั้น ลมที่
เกิดตามก�าเดาก็เช่นกัน จะมีลักษณะแผ่ออกตาม
เรียก ‘ลมกองหยาบ’
เส้นเลือดฝอย เส้นประสาทสมอง มีลักษณะ
เป็นเส้นฝอยเล็กๆ ที่ละเอียดมาก ‘ไฟอุ่นกาย’
ที่ ด� า รงอยู ่ จ ะมี ‘ ก� า เดา’ที ่สู ง ด้ ว ยพื ้น ที แ่ คบเล็ ก
‘ลม’ที ่เ กิด ตาม‘ก�า เดา’ จึง แรงและละเอี ย ด
ตามลักษณะ‘ก�าเดาลม’ที่เกิดนั้น เรียก‘ลมกองละเอียด’
ดังนั้น ‘ลมละเอียด’จึงมิจ�าเป็นต้องมาจาก
‘ลมหยาบ’เสมอไป จะเกิดต่างกันตามลักษณะ
แห่งอวัยวะนั้นๆ
๑.๓ ลม ‘ทิ ศ ทางการไหลเวี ย น’เป็ น สิ ่ง ที ่
รับรู้ได้ด้วยการสัมผัส มีร้อนมีเย็น เหตุเพราะ
ใน‘ลม’นั้น มี‘ก�าเดา’แทรกอยู่ และลมนั้นเกิดแต่
ก�าเดาเสมอ ลักษณะแห่งลมจะพัดไหลหมุนเวียน
อยู่ตลอดเวลา หาหยุดนิ่งไม่

มีทั้งสิ้น ๖ กอง ดังนี้

หากลมก�าเดานั้นร้อน จักพัดขึ้นบน เรียก
‘ลมพัดขึ้นเบื้องบน’ (๑)
หากลมก�าเดานั้นร้อนไม่มาก จักพัดลงล่าง
เรียก ‘ลมพัดลงล่าง’ (๒)
หากลมนั ้น เกิด ตามแต่ ไ ฟย่ อ ยอาหาร จั ก
เรียก ‘ลมวิ่งในล�าไส้’ (๓)
หากลมนั้นเกิดแต่ไฟย่อยหรือไฟอุน่ กายและ
กระจายออกในช่องท้อง จักเรียกว่า ‘ลมวิ่งนอก

ล�าไส้’ (๔)
หากลมนัน้ เกิดแต่ไฟอุ่นกายหรือไฟระส�่า
ระส่ายหรือไฟแก่ชรา จักเรียกว่า‘ลมแล่นทั่ว
หมายถึง ‘เลือดแดง และเลือดด�า’
กาย’ (๕)
หากลมนั ้น มาจากการหายใจเข้ า -ออก
จักเรียกลมนั้นว่า ‘ลมหายใจเข้าออก’ (๖)
๒. มูลเหตุแห่งอาการทางลม ๖ กอง
๒.๑ ลมหายใจเข้ า และออก ‘เกิด’แต่ ระบบ
อุระเสมหะหรือระบบทางเดินหายใจ ท�างาน
น�าพา‘อากาศ’เมื่อ‘หายใจเข้า’ และน�าพา‘ลม’
เมื่อ‘หายใจออก’
« หากมีอาการทางศอเสมหะหรืออุระเสมหะ
จักท�าให้เกิดศอเสลดและอุระเสลด ส่งผลโดยตรงต่อ
‘ลมหายใจเข้า-ออก’ ท�าให้ก�าเริบ หย่อน หรือพิการไป
© หากอากาศภายนอก‘ร้อน’ก�าเดาจักมาก
© หากอากาศภายนอก‘เย็น’ก�าเดาจักน้อย
จักมีผลต่อ‘ลมหายใจเข้า’เป็นลมร้อนและลมเย็น
© หากลมร้อน จักขึ้นบน อาจก�าเริบได้
© หากลมเย็น จักลงล่าง อาจก�าเริบได้ เช่นกัน
เมื่อหายใจน�าอากาศเข้า กลายเป็น‘ลมหายใจ
เข้า’ เข้าสู่ศอเสมหะ อุระเสมหะ คูถเสมหะ
เมื่ อ หายใจออก เป็ น ‘ลม’จากคู ถ เสมหะ
ผ่านอุระเสมหะ ขึ้นศอเสมหะ ออกนาสิก
เหตุต้น จาก ศอ,อุระ,คูถ
เหตุตาม คือ ลมหายใจเข้า-ออก
นอกจากนั้น‘ลมหายใจเข้า-ออก’ยังเป็นเชื้อ
ให้‘ก�าเดา’ที่คงอยู่แรงขึ้น
‘ลมร้อน’ เพิ่ม ก�าเดาอุ่นกาย
‘ลมเย็น’ ลด ก�าเดาอุ่นกาย
๒.๒ ลมแล่นทัว่ กาย เกิดแต่‘ลมหายใจเข้า-ออก’
และ‘ไฟสี่กอง’เป็นเหตุต้นให้เกิด
- หากเหตุต้นปรกติ ลมจะแล่นในกายเป็นปรกติสุข
- หากเหตุตน้ หย่อน ลมแล่นทั่วกายจะหย่อนตาม และ
- หากเหตุต้นก�าเริบ ลมแล่นทั่วกายจะก�าเริบตาม
ทุกสิ่งล้วนสัมพันธ์กัน
ต่อฉบับหน้า
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ •
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บทความพิเศษ
• พิมลวัฑฒ์ ชูโต

“ยุโรปจะไม่มีทางพัฒนาอุตสาหกรรมได้ดังที่ท�าไปแล้ว
หากไม่ค้าทาสและล่าอาณานิคม”
(ดร.มาร์ติน จ๊าคส์)

ท�าไมต้องรู้ทัน?

บทสรุป

หลังจากจักรวรรดิโรมันถอนตัวจากอังกฤษ
และยุโรปตะวันตกเมื่อกลางศตวรรษที่ ๕ อังกฤษ
และยุโ รปโดยรวมก็ ถ ดถอยและตกอยู ่ ใ น “ยุ ค
มืด”(DARK AGE-ค.ศ.๕๐๐-๑๔๐๐) อากาศที่หนาว
ถึงหนาวมาก การเกษตรที่ล้าหลัง ทรัพยากรที่
จ�ากัด การต่อสู้แย่งชิงระหว่างเผ่าพันธ์ุเดียวกัน
และระหว่ า งเผ่ า พั น ธุ ์ ตลอดจนภั ย พิ บั ติ ท าง
ธรรมชาติและโรคระบาดรุนแรงซึง่ เกิดขึน้ เป็น
ระยะๆ ท�าให้ยุโรปตะวันตกโดยรวมเป็นทวีปที่
ยากจนที ่สุ ด เมื ่อ เที ย บกั บ อัฟ ริ ก า อเมริ ก าและ
เอเชียโดยเฉพาะจีน คนเกือบทั้งหมดอยู่ในภาค
การเกษตร การค้ า ขายมี น ้ อ ย ค่ า ใช้ จ ่ า ยเพื อ่
อาหารมีสัดส่วนร้อยละ ๘๐ ของรายได้ และ
ร้อยละ ๕๐ ของค่าใช้จ่ายส่วนี้จะถูกใช้เพื่อซื้อ
ขนมปั ง ซึง่ ผลิ ต เพี ย งเดื อ นละ ๑-๒ ครั้ ง เมื่ อ
การเกษตรให้ผลดี พวกเขาจึงจะมีโอกาสใช้รอ้ ยละ
๑๐ ของรายได้ส�าหรับเสื้อผ้าและเสื้อผ้าของผู้เสีย
ชีวิตจะตกทอดถึงทายาทโดยธรรมเท่านั้น ชีวิตใน
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เมืองยิง่ เลวร้ายกว่าในชนบท คนจ�านวนมากต้อง
อาศัยอยู่ในสลัม คนรวยและนักบวชอาจมีชีวิตที่ดี
กว่าคนทั่วไปแต่ก็ไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือย
ข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือพวกเขาสามารถ
จ้าง “คนใช้”(servant) ได้ เมืองของยุโรปส่วนใหญ่
ก่อนศตวรรษที่ ๑๙ (พ.ศ.๒๔๔๓) คนประมาณ ๑
ใน ๗ ของประชากรด�ารงชีพด้วยการเป็นคนใช้
ยุคน�า้ แข็งน้อย(Little Ice Age) มาเยือนยุโรป
ระหว่างปี ๑๔๓๐-๑๘๕๐ ในปี ๑๔๕๗ (พ.ศ.๒๐๐๐)
ซึง่ อยู่ในระยะต้นยุคเรอเนซองหรือ “ยุคตืน่ รู้ทาง
วิทยาการ” เมืองฟลอเรนซ์ซึ่งเป็นเมืองที่รุ่งเรือง
ที่สุดก็มีประชากรร้อยละ ๘๐ เป็นคนจน เมือง
โคโลญ ซึ่งมีประชากร ๕๐,๐๐๐ คน ก็มี “ขอทาน”
ถึง ๒๐,๐๐๐ คน และในอังกฤษ คนร้อยละ ๒๕ ถูก
จัดให้เป็นคนจนและไม่มีงานท�า คนส่วนใหญ่อ่าน
และเขียนไม่ได้ และเด็กส่วนใหญ่ไม่ได้รบั การศึกษา
เด็กอายุ ๗ ขวบก็เริ่มถูกฝึกให้ท�างาน เมื่อต้น
ศตวรรษที่ ๑๗ (พ.ศ.๒๒๓๓) แรงงานร้อยละ ๘๐

ในโรงงานทอผ้าขนสัตว์เป็นสตรี พวกเธอถูกใช้งาน
ในเหมืองถ่านหินและโรงงานท�าอิฐด้วย ค่าแรงที่ได้
รับก็เพียงพอส�าหรับการรอดชีวิตเท่านั้น ระหว่าง
กลางศตวรรษที่ ๑๖ ถึงกลางศตวรรษที่ ๑๗ จึงมี
การจลาจลและการไม่ยอมจ่ายภาษีถึงกว่า ๖๐๐
ครั้ง ในทศวรรษ ๑๖๕๐ (พ.ศ. ๒๑๗๓) คนยากจน
ในเมืองฟลอเรนซ์ ๑๐ คนต้องรวมกันอยู่ในห้อง
เดียวและคน ๑๐ ครอบครัวต้องอาศัยในบ้านหลัง
เดียวซึ่งไม่มนี ้า� และระบบจัดการของเสีย แม้ในต้น
ศตวรรษที่ ๑๙ คนเยอรมนี นอร์เวย์ และฝรั่งเศสก็
ยังได้รบั แคลอรีต่า� กว่าชาวลาตินและอเมริกาเหนือ
ในยุคเดียวกัน
หลังพบทวีปอเมริกาในปี ๑๔๙๒ (พ.ศ.๒๐๓๕)
สภาวะของยุโรปเริ่มดีขึ้น แต่หมา แมวและศพก็
ยังถูกกินอยู่ วิกฤติครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นระหว่างปี
๑๗๑๖-๑๘๔๕ (พ.ศ.๒๓๕๙-๒๓๘๘) ซึ่งฝนตกเพิ่ม
ขึน้ ร้อยละ ๕๐ ในอังกฤษฝนตกแม้ในฤดูรอ้ น ท�าให้
การเพาะปลูกไม่ได้ผลและเกิดจลาจลทั้งในอังกฤษ
ฝรั่งเศสและเบลเยียม พอถึงปี ๑๘๔๕(พ.ศ.๒๓๘๘)
ความอดอยากก็เกิดอีกจากการระบาดของ “โรค
รา” ที่เกิดขึ้นกับมันฝรั่งทีน่ �าไปปลูกจากอเมริกา
และนั่นเป็นเหตุให้ชาวไอร์แลนด์และชาวยุโรปอื่นๆ
จ�านวนมากอพยพไป “โลกใหม่”
การได้ ที ่ดิ น ในโลกใหม่ แ ละเกาะในทะเล
แคริบเบียน รวมทั้งได้แรงงานทาสและวัตถุดิบ
ราคาถูกตัง้ แต่ศตวรรษที่ ๑๖ ท�าให้การปฏิวตั ิ
อุตสาหกรรมของยุโรปโดยเฉพาะอังกฤษเกิดขึ้น
ได้ และการล่าอาณานิคมที่ขยายตัวไปครอบคลุม
ทวีปเอเชียและอัฟริกาตั้งแต่ศตวรรษที่ ๑๗ ก็
ท�าให้อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของยุโรปขยาย
ตัวอย่างรวดเร็ว เฉพาะในปี ๑๘๓๐ (พ.ศ.๒๓๗๓)
ปริมาณของฝ้าย น�า้ ตาลและไม้ทอี่ งั กฤษน�าเข้านั้น
ตัองใช้พื้นที่ปลูกถึงประมาณ ๗๕ ล้านไร่ ซึ่งเป็น
พื้นที่ที่ใหญ่กว่าพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดของอังกฤษ
ดร.มาร์ติน จ๊าคส์ ศาสตราจารย์รับเชิญอาวุโส
ของ London School of Economics และอีก
หลายมหาวิทยาลัยกล่าวไว้ในหนังสือ “When
China Rules The World, ๒๐๑๒” ของเขา

ว่า “ยุโรปจะไม่มีทางพัฒนาอุตสาหกรรมได้ดัง
ที่ท�าไปแล้วหากไม่ค้าทาสและล่าอาณานิคม”
แม้กระนั้นเศรษฐกิจของยุโรปซึ่งเริ่มจุดประกาย
ด้วยอุตสาหกรรมสิ่งทอเมื่อประมาณปี ๑๗๘๐
(พ.ศ.๒๓๒๓) ก็ไม่ได้แซงหน้าจีนจนปลายศตวรรษ
ที่ ๑๙ สิ่งเดียวที่ยุโรปล�า้ หน้าจีนตั้งแต่ศตวรรษที่
๑๖ ก็คือ“อาวุธ” และ “การใช้ความรุนแรงอย่าง
เป็นระบบ” ดังค�ากล่าวของศาสตราจารย์แซมวล
ฮันทิงตัน ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด การล�้าหน้า
ดังกล่าวเป็นผลของการที่ชาวยุโรปต้องเอาชีวิต
รอดด้วยการแข่งขัน แย่งชิง ต่อสู้ และเข่นฆ่ากัน
ตลอดเวลาพันๆปี จึงพัฒนาอาวุธล�้าหน้าจีนไปมาก
ทั้งๆ ที่ยุโรปเรียนรู้การท�าดินปืนจากจีน เกี่ยวกับ
ความส�าเร็จของยุโรปนั้น นักประวัตศิ าสตร์จา� นวน
มากสรุปไว้ว่า:
“ชาวยุ โ รปท่ อ งสมุ ท รเพื ่อ หาทองค� า
แรงงาน ทาสและที ่ดิ น พวกเขาบรรลุ จุ ด
ประสงค์ทั้งสามข้อเมื่อย่างเท้าขึ้นบนแผ่นดิน
อเมริกา ถ้าไม่พบโลกใหม่ ยุโรปตะวันตกก็ยัง
เล็กกระจ้อยร่อย ล้าหลังและต้องพึ่งพาภาค
ตะวันออก(จีน) ในเรื่องการรับทอดเทคโนโลยี
วัฒนธรรมและความมั่นคงต่อไป”
อนึ่ง สิ่งที่เรียกว่า “การค้าเสรี” ที่อังกฤษน�า
มาใช้เมื่อกลางศตวรรษที่ ๑๙ นั้นก็ไม่มีความเสรี
อยู่ในตัว เพราะบริษัทที่ตั้งขึ้นเป็นการลงทุนโดย
พ่อค้าแล้วได้รับพระราชทานสิทธิในการครอบ
ครองดิน-แดน ผูกขาดการค้าและปราบปรามชาว
พื้นเมืองจากกษัตริย์ซึ่งได้รับส่วนแบ่งตามสัดส่วน
ของก� า ไร กฎเกณฑ์ ต ่ า งๆ ก็ ไ ม่ ไ ด้ เ ขี ย นขึ ้น โดย
การชี้น�าของ “ตลาด” มันเป็นระบบปิด(closed
system) ที่ไม่เสรี มันถูกสร้างขึ้นเพื่อการปล้น
ชิง(despoliation) และท�าลายกิจการในท้องถิ่น
โดยการใช้อ�านาจเป็นธรรม(despotism) อย่างไร
ก็ตาม การค้าเสรีของอังกฤษมีอายุไม่ยืนยาว พอ
สหรัฐฯพัฒนาอุตสาหกรรมจนแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ
และกลายเป็นคู่แข่งของตน อังกฤษก็หันไปสู่การ
ปกป้องอุตสากรรมภายในหรือ Protectionism
อ่านต่อฉบับหน้า
อีกครั้ง
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
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ผมเคยสูบบุหรี่ กินเหล้า เจ้าชู้ เล่นการพนัน ต้องขายที่ดินได้เงินเป็นล้านไปใช้หนี้
เมียบอกว่าทรัพย์สินมรดกที่เสียไปไม่เสียดายเลย เพราะดีใจมากๆที่ผมสัญญาว่า
จะหยุดอบายมุขทุกอย่าง จะปฏิบัติตัวอยู่ในศีล ๕ เอาเวลาที่สูญเสียกลับคืนมา

http://www.gazetadejoinville.com.br/portal/wp-content/
uploads/2015/05/ALCOOLISMO-660x330.jpg

อบายมุขพาทุกข์ที่สุด

ช่วงเดือนสิงหาคม ทางเรือนจ�ากลางของ
จั ง หวัด ต่ า ง ๆ จะมี ง านวัน เยี ่ย มญาติ ใ กล้ ชิ ด
เพื่อเปิดโอกาสให้ญาติเข้าเยี่ยมผูต้ อ้ งขังโดยไม่มสี ่งิ
กีดขวาง พูดคุยและนั่งกินข้าวร่วมกับผู้ต้องขังได้
หลายคนตอนอยู่นอกห้องขังเคยเป็นนักฆ่า
เก่งในการใช้มีดใช้ปืน แต่จะเก่งกาจขนาดไหน
ก็ตาม ถ้าตกเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ามีรั้วก�าแพงสูง
๕-๖ เมตรแถมขดลวดหนามวางยาวตลอดบน
ก�าแพงอย่างแน่นหนา อีกทั้งสายไฟที่ติดตั้งเหนือ
ลวดหนามอีก ชั น้ หนึ ง่ ก็ ย ากที ใ่ ครจะหลบหนี
พ้นออกมาจากก�าแพงคุกนั้นได้
ตารางชี ว ิต ประจ� า วัน ต้ อ งเป็ น ไปตามกฎ
ระเบียบ ไม่วา่ จะเวลาตื่นนอน อาบน�้า กินข้าว ออก
ก�าลังกาย ท�างานในส่วนที่รับผิดชอบ และต้อง
เข้าไปพักประจ�าอยู่แต่ในกรง (เรือนนอน) ตั้งแต่
เวลาสี่โมงเย็นไปถึงหกโมงเช้าวันใหม่ ในที่นี้ทุก
คนเท่าเทียมกัน ดังที่พระรักเกียรติ รักขิตธัมโม
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเคย
เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจ�ากว่า ๕ ปี เล่าว่า “(สมัย
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นั้น)คนเข้าคุกวันละกว่า ๔๐ คน เสาร์-อาทิตย์ก็ไม่
เว้น แต่คนปล่อยตัวมันน้อย วันละ ๑ คน บางวัน
ก็ไม่ปล่อย ขณะที่เรือนนอนขนาดเท่าเดิม อย่างที่
อุดรธานี ซึ่งหลวงพ่อเคยไปติดอยู่ ตอนเข้ามีคน
อยู่ ๑,๕๐๐-๑,๖๐๐ คน แต่เดี๋ยวนี้มากถึง ๓,๐๐๐
คน วันๆ หนึ่งนักโทษต้องอยู่ในเรือนนอนตั้งแต่ ๔
โมงเย็นถึง ๖ โมงเช้า คิดเป็น ๑๔ ชั่วโมง มันก็เลย
แออัดเป็นธรรมดา เวลานอนก็ต้องนอนเบียดกัน
ต้องนอนตะแคง นอนสลับฟันปลาบ้าง เอาขาก่าย
กัน บางทีลุกไป กลับมา...ที่ก็หาย ต้องนั่งหลับก็มี
แถมแต่ละคนมีกลิ่น ต้องใช้พัดลมช่วย หากวันนั้น
ไฟดับ กลิ่นก็เหม็นจนแทบจะหายใจไม่ออก..”
เพื่อนบ้านไหว้วานให้ประเสริฐขับรถไปส่ง
เพื่อจะไปเยี่ยมลูกชายที่เรือนจ�ากลาง ซึ่งติดคุก
มาประมาณปีกว่าด้วยคดีเสพยาบ้าและมีไว้ใน
ครอบครองหลายเม็ด
พ่อแม่และญาติๆ เข้าไปเยี่ยมข้างก็คงใช้เวลา
ไม่น้อยกว่าสองชั่วโมง ประเสริฐจึงเดินตรงไปที่
ศาลาพักริมรั้วใกล้ปากทางออกจากเรือนจ�า เพื่อ

พักรอเพื่อนบ้านที่เพิ่งเข้าไปเยี่ยมลูกชาย
ชายผิวด�าแดงใส่รองเท้าแตะ กางเกงขาสั้น
สีด�าใส่เสื้อสีขาวสดที่ดูยังใหม่ เข้ามานั่งในศาลา
เขาสูบบุหรี่พ่นควันปุ๋ยๆ ใบหน้ามีรอยยิ้ม
“รอญาติหรือครับ” เขาหันมาทัก
“ครับ แล้วคุณคงมาเยี่ยมญาติเหมือนกัน”
เขารีบตอบสวนมา “ผมพึ่งจะพ้นโทษออกมา
เดี๋ยวนี้เอง”
ประเสริฐยิม้ เพื่อผูกมิตร “ผมก็มาเยี่ยมญาติ
คดีเสพยาและมียาไว้ในครอบครองแล้วคุณก็คดี
ยาเหมือนกันหรือเปล่าครับ”
“ครับ ผมมียาสี่สิบเม็ด” เขาตอบ
ประเสริฐกล้าถามเพราะดูลักษณะของเขา
ต้องการเพื่อนคุย ถามถึงอายุเขาบอกว่าห้าสิบปี
มีอาชีพท�าสวนยางพารา และที่เสพยาก็เพราะว่า
อยากเพิ่มความขยันในเวลาท�างาน เขาบอกว่าอยู่
ในเรือนจ�านั้นมันเหมือนอยู่ในอีกโลกหนึ่งเว้นขาด
ยาบ้าเป็นปีๆ ก็ทนได้
“ถ้าออกไปแล้วคิดจะเสพยาอีกไหม” ประเสริฐ
ลองถามดู
เขาตอบว่า “ออกไปคบเพื่อนอีกก็ไม่แน่ใจ”
ประเสริ ฐ แนะน� า ให้ เ ขาหั น มาปลู ก ท� า สวน
กล้วยจะดีกว่า เพราะจะได้พกั เต็มที่ในช่วงกลางคืน
ประเสริฐก็มสี วนกล้วยมีลกู โตขายได้ราคา ท่าทีเขา
ดูตั้งใจฟัง
ประเสริ ฐ นึ ก ถึง พ่ อ ครู ส มณะโพธิ รั ก ษ์ เ คย
แสดงธรรมเกี่ยวกับอาการ ๓๒ ซึ่งเขายังคงจ�าได้
ดี และลองประเมินหนุ่มใหญ่เจ้าของสวนยางก็เห็น
ว่าคิดว่าน่าพอคุยกันรูเ้ รื่องบ้าง ใจรูส้ กึ ปรารถนาดี
จึงตัดสินใจเอ่ยขึ้น
“ผมขออนุญาตพูดคุยเรือ่ งชีวติ นิดหน่อยได้
ไหมครับ”
แววตาท่าทีของเขาดูเปิดรับ ประเสริฐจึงพูด
ต่อไป
“ที่จริงชีวิตแต่ละคนมีคุณค่ามาก ทุกคนมี
ส่วนประกอบสรีระร่างกายอย่างที่เราเรียกรวมๆ
ว่ า อาการ ๓๒ ก็ร วมไว้ ห มดทั ้ง กระดู ก เลื อ ด

เนื้อ หรือแม้แต่อาหารใหม่ที่กินเข้าไป เสลดใน
ล�าคอ หรือลมหายใจแต่ละเฮือกก็จะนับรวมเข้า
เป็นอาการ ๓๒ ในกายของเรา แต่ละวันอาการ
๓๒ จะท�างานสอดคล้องประสานกันเป็นปกติ แต่
คนเราก็น�าเอาสิ่งอื่นๆ เช่น ฝิ่น เหล้า บุหรี่ กาแฟ
ยาโด๊ป ยาบ้า ยาอี เสพเข้าไปเพิ่มให้เป็นอาการ
๓๓ เพิ่มบ่อยๆ อาการ ๓๒ จะเสพรับจนเคยชิน
จากนั้นก็รอคอย เช่น คนที่เสพติดกาแฟจัดๆ เมื่อ
ถึงเวลาไม่ได้กนิ กาแฟจะปวดท้ายทอยโดยอัตโนมัติ
เมื่อกินกาแฟเข้าไปสักพักอาการปวดก็หายไป หรือ
หลายคนไม่ได้กินกาแฟจะหงุดหงิดงุ่นง่านแทบจะ
ท�างานไม่ได้ เพราะอาการ ๓๒ มันอ่อนแอลง
ต้องรอเสริมให้เป็นอาการ ๓๓ เสียก่อนถึงจะ
ท�างานได้”
“ตอนนี้รา่ งกายของคุณนับว่าได้ปรับมาท�างาน
อยูใ่ นระบบอาการ ๓๒ ลงตัวดีแล้ว คุณไม่ได้เสพยา
มาเป็นปีๆแล้ว หากคุณกลับไปเสพยาอีกเพียงครั้ง
เดียว อาการ ๓๓ ก็จะเข้ามาเป็นนายทันทีท�าให้
อาการ ๓๒ อ่อนแอลงอย่างที่เคยเป็น ชีวิตจิตใจ
จะวนเวียนตกไปเป็นทาสยาเสพติดไปตลอดชีวติ
ซึ่งน่าเสียดาย ควรที่จะปรับเปลี่ยนดูแลทั้งสรีระ
ร่างกายและจิตใจมาเป็นคนใหม่ตั้งแต่ตอนนี้เลย
ดีกว่า หรือคิดว่าจะรอไปจนถึงอายุ ๗๐-๘๐ ค่อย
เปลี่ยนแปลงตัวเอง”
หนุ่มใหญ่เจ้าของสวนยางยิ้ม ท่าทีดูรับได้กับ
สิ่งที่ประเสริฐพูด
“แต่ก่อนผมก็เคยสูบบุหรี่ กินเหล้า เจ้าชู้ เล่น
การพนัน ต้องขายที่ดนิ ไปแปลงหนึง่ ได้เงินเป็นล้าน
เพื่อเอาไปใช้หนี้ เมียบอกว่าทรัพย์สินมรดกที่เสีย
ไปไม่เสียดายเลย เพราะดีใจมากๆที่ผมสัญญาว่า
จะหยุดอบายมุขทุกอย่าง จะปฏิบัติตัวอยู่ในศีล ๕
เอาเวลาที่สูญเสียกลับคืนมา คิดว่าถ้าคุณกลับไป
ตั้งใจปฏิบัติตัวเป็นคนใหม่ ภรรยาคงดีใจยิ่งกว่า
ถูกหวยได้เงินเป็นล้านๆ”
หนุ่มใหญ่ไม่ได้ตอบว่ากระไร ท่าทีดูครุ่นคิด
ประเสริฐก็ได้แต่หวังว่า เขาน่าจะได้ปรับเปลี่ยน
ชีวิตห่างไกลอบายมุขเพื่อความสุขที่ยั่งยืน
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
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กรณีที่มีผู้ขัดขวางหรือมีเหตุอันสมควรเชื่อว่าจะมีผู้ขัดขวาง
เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ�านาจ
แจ้งให้เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจช่วยเหลือได้
ในการนี้ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจมีอ�านาจจับกุม
และควบคุมตัวผู้ขัดขวางได้เท่าที่จ�าเป็น

อ�านาจทั่วไปของเจ้าพนักงานบังคับคดี
เมื่อศาลได้ออกหมายบังคับตั้งเจ้าพนักงาน
บังคับคดีแล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ�านาจใน
ฐานะเป็นเจ้าพนักงานศาลในการด�าเนินการบังคับ
คดีให้เป็นไปตามทีศ่ าลได้ก�าหนดไว้ ทั้งนี้จะเรียก
เจ้าหนี้ตามค�าพิพากษาช่วยเหลือก็ได้
เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ�านาจในฐานะเป็น
ผู้แทนของเจ้าหนี้ตามค�าพิพากษาในอันที่จะรับ
ช�าระหนี้หรือทรัพย์สนิ ที่ลกู หนี้ตามค�าพิพากษาหรือ
บุคคลภายนอกน�ามาวาง มีบางกรณีที่ลูกหนี้ตาม
ค�าพิพากษาเห็นว่าถ้าปล่อยให้มีการยึดหรืออายัด
ทรัพย์สินหรือเงินของลูกหนี้ตามค�าพิพากษา จะ
ท�าให้ความน่าเชื่อถือของลูกหนี้ตามค�าพิพากษา
จากบุคคลภายนอกหรือลูกค้าของลูกหนี้ตามค�า
พิพากษาเสียไป และอาจกระทบต่อธุรกิจของลูกหนี้
ก่อให้เกิดความไม่เชือ่ มั่น ลูกหนี้จงึ รีบหาเงินมาวาง
76
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เราคิดอะไร

เพื่อช�าระหนี้ตามค�าพิพากษา เพื่อไม่ให้เกิดการยึด
หรืออายัดทรัพย์ของลูกหนี้
เงิ น ที ่ลู ก หนี ้ต ามค� า พิ พ ากษาหรื อ บุ ค คล
ภายนอกน�ามาวางโดยมิได้เป็นผลมาจากการยึด
หรืออายัด ต้องน�ามาช�าระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามค�า
พิพากษาของผู้ขอบังคับคดี เว้นแต่มีการยื่นค�าขอ
เฉลี่ยทรัพย์ของเจ้าหนี้ตามค�าพิพากษารายอื่นไว้
ก่อนแล้ว ต้องน�าไปเฉลี่ยให้เจ้าหนี้ตามค�าพิพากษา
ทุกคนตามสัดส่วน หนี้มากได้ส่วนแบ่งมาก หนี้
น้อยได้ส่วนแบ่งน้อย แต่เงินดังกล่าวที่ลูกหนี้ตาม
ค�าพิพากษาหรือบุคคลภายนอกน�ามาวางนั้นได้รบั
ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี
ค่าธรรมเนียมในการบังคับคดีน้นั ถ้ามีการขาย
ทอดตลาดหรือจ�าหน่ายโดยวิธอี ่นื ซึง่ ทรัพย์สนิ ทีย่ ดึ
หรืออายัด ต้องช�าระค่าธรรมเนียมร้อยละ ๓ ของ

จ�านวนเงินที่ขายหรือจ�าหน่ายได้ ทั้งนี้ต้องเสียค่า
ประกาศและค่าใช้สอยต่างหาก
ถ้าจ่ายเงินที่ยดึ หรืออายัดแก่เจ้าหนี้ ต้องช�าระค่า
ธรรมเนียมร้อยละ ๒ ของจ�านวนเงินที่ยึดและอายัด
ถ้ายึดทรัพย์สนิ ซึ่งไม่ใช่ตวั เงินแล้วไม่มกี ารขาย
หรือจ�าหน่าย ต้องช�าระค่าธรรมเนียมร้อยละ ๒
ส่วนการก�าหนดราคาทรัพย์ที่ยึดหรืออายัดเพื่อ
เสียค่าธรรมเนียมนั้น ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเป็น
ผูก้ �าหนด ถ้าไม่ตกลงกัน ให้คคู่ วามที่เกี่ยวข้องเสนอ
เรื่องต่อศาล
เมื่อมีการยึดหรืออายัดเงินหรืออายัดทรัพย์สนิ
แล้ ว ไม่ มี ก ารขายหรื อ จ� า หน่ า ย ต้ อ งช� า ระค่ า
ธรรมเนียมร้อยละ ๑ ของจ�านวนเงินที่ยึดหรือ
อายัด หรือราคาทรัพย์สินที่อายัด ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีเป็นผู้ก�าหนด ถ้าไม่ตกลงกัน ให้คู่ความที่
เกี่ยวข้องเสนอเรื่องต่อศาล
ถ้าขายทรัพย์สินโดยวิธีประมูลระหว่างคู่ความ
ช�าระค่าธรรมเนียมร้อยละ ๒ ของราคาประมูลสูงสุด
เจ้าพนักงานบังคับคดีมหี น้าที่รกั ษาเงินทรัพย์สนิ
และเอกสารที่ได้มาตามอ�านาจหน้าที่ของตน รวม
ทั้งให้มีอ�านาจขัดขวางมิให้บุคคลใดสอดเข้ามา
เกีย่ วข้ องโดยมิ ชอบด้ วยกฎหมาย กั บเงิ นหรือ
ทรั พ ย์ สิ น หรื อ เอกสารเช่ น ว่ า นั ้น ตลอดจนมี
อ�านาจติดตามและเอาคืนซึ่งเงินหรือทรัพย์สนิ หรือ
เอกสารดังกล่าวจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิที่จะยึดถือ
เอาไว้ เมื่อมีความจ�าเป็น เจ้าพนักงานบังคับคดี
มีอ�านาจแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจ
ช่วยเหลือ ในกรณีเช่นนี้ พนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ต�ารวจมีอ�านาจจับกุมและควบคุมตัวผู้สอดเข้าไป
เกีย่ วข้องหรือผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือเงิน ทรัพย์สิน
หรือเอกสารดังกล่าว ได้เท่าที่จ�าเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี
ทรัพย์บางชนิดต้องมีการบ�ารุงรักษาด้วย เช่น
รถยนต์ ต ้ อ งติ ด เครื ่อ งยนต์ อ ย่ า งสม� ่า เสมอเพื ่อ
รักษาการท�างานของเครื่องยนต์ ถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงก็
ต้องให้อาหารให้น้า� ตามสมควร แล้วรีบจัดการขาย
ทอดตลาดให้เร็วที่สุด การดูแลรักษาทรัพย์แต่ละ

ชนิดต้องดูแลรักษาตามสภาพและลักษณะการ
ใช้งาน ของเน่าเสียหรือบูดง่ายก็ตอ้ งรีบด�าเนินการ
ตามระเบียบหรือมอบหมายให้ลูกหนี้เองดูแลรักษา
ไว้ หรือรีบจ�าหน่ายเปลี่ยนเป็นเงินมารักษาไว้แทน
การปฏิบตั หิ น้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดีน้นั
ต้องบังคับคดีในวันท�าการงานปกติในเวลาระหว่าง
พระอาทิตย์ขึน้ และพระอาทิตย์ตกเท่านัน้ เว้นแต่
การท�างานติดพันยังไม่แล้วเสร็จประกอบกับมีความ
จ�าเป็นและสมควรจะกระท�าต่อไปหลังพระอาทิตย์
ตกก็ได้ ในกรณีมีความจ�าเป็นและสมควร ศาลจะ
อนุญาตให้ด�าเนินการบังคับคดีนอกวันท�าการงาน
ปกติหรือในเวลาหลังพระอาทิตย์ตกก็ได้
ในการด� า เนิ น การบั ง คั บ คดี แ ก่ ลู ก หนี ้ต าม
ค�าพิพากษา ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแสดงหมาย
บังคับคดีให้ลูกหนี้ตามค�าพิพากษา ผู้ครอบครอง
และดูแลทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดีทราบ เพราะ
บางครั้งแม้ทรัพย์น้นั จะเป็นของลูกหนี้แต่อาจจะอยู่
ในความครอบครองของบุคคลอื่น เช่น ลูกหนี้ตาม
ค�าพิพากษาน�าไปให้บคุ คลภายนอกเช่า หรือจ้างให้
บุคคลภายนอกดูแลรักษาไว้ หรือน�าไปซ่อมแซม
และอยู่ที่ร้านที่รับซ่อมแซม เป็นต้น ถ้าบุคคล
ดังกล่าวไม่อยู่หรือไม่อาจแสดงหมายบังคับคดีได้
ด้วยเหตุใดๆ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปิดส�าเนา
หมายบังคับคดีไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
บังคับคดีน้นั ในกรณีเช่นว่านี้ให้ถอื ว่าเป็นการแสดง
หมายบังคับคดีให้บุคคลดังกล่าวทราบแล้ว
ในกรณีมเี หตุสมควรเชื่อว่ามีทรัพย์สนิ ของลูกหนี้ตามค�าพิพากษา หรือมีบญ
ั ชี เอกสาร จดหมาย
หรือวัตถุอื่นใดเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือกิจการของ
ลูกหนี้ตามค�า พิพากษาอยู่ในสถานทีท่ ีบ่ ุคคลอืน่
ครอบครองเจ้าหนีต้ ามค�าพิพากษาอาจยืน่ ค�าขอ
ฝ่ายเดียวโดยท�าเป็นค�าร้องต่อศาล เพื่อขอให้ศาล
ออกหมายค้นสถานที่น้นั เมื่อศาลรับค�าร้องดังกล่าว
แล้วศาลจะนัดไต่สวนโดยไม่ชกั ช้า ถ้าศาลพอใจจาก
พยานหลักฐานที่เจ้าหนี้ตามค�าพิพากษาน�ามาสืบ
หรื อ ที ่ศ าลได้ เ รี ย กมาเอง ว่ า มี เ หตุ อั น ควรเชื ่อ
ตามที่ร้องขอ ศาลมีอ�านาจที่จะออกหมายค้นให้
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เพื่อให้เจ้าพนักงานบังคับคดีไปตรวจสอบและยึด
ทรัพย์สินหรือสิ่งของต่างๆ ดังกล่าวในขอบเขต
และเงื่อนไขตามที่ศาลเห็นว่าจ�าเป็น แต่ถา้ ศาลยก
ค�าขอ อุทธรณ์ค�าสั่งดังกล่าวไม่ได้ ถือว่าเป็นที่สุด
ในกรณีทม่ี ผี เู้ ข้ามาขัดขวางการบังคับคดี เจ้า
พนักงานบังคับคดีมอี า� นาจด�าเนินการไปตามความ
จ�าเป็นและสมควรแห่งพฤติการณ์เพื่อด�าเนินการ
บังคับคดีให้เป็นไปจนได้ เช่น ไปยึดรถยนต์แต่มี
คนเอาสิ่งกีดขวางมาปิดกั้นถนนไม่ให้ขบั รถยนต์คนั
ดังกล่าวไป เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ�านาจเอาสิ่ง
กีดขวางออกได้ หรือไปยึดทรัพย์สินในบ้านมีผู้มา
ปิดกั้นประตูไม่ให้นา� ทรัพย์สนิ ออกมา เจ้าพนักงาน
บังคับคดีมีอา� นาจที่จะท�าลายประตูหรือสิ่งปิดกั้น
เท่าที่จ�าเป็นเพื่อน�าทรัพย์สินออกมาให้ได้ ในกรณี
ทีม่ ีผู้ขัดขวางหรือมีเหตุอันสมควรเชื่อว่าจะมีผู้
ขัดขวาง เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ�านาจแจ้งให้
เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจช่วยเหลือได้
ในการนี ้ใ ห้ พ นั ก งานฝ่ า ยปกครองหรื อ ต� า รวจมี
อ�านาจจับกุมและควบคุมตัวผูข้ ดั ขวางได้เท่าทีจ่ า� เป็น
แก่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี
กรณีที่มีการละเมิดเกี่ยวกับการบังคับคดีต่อ
ลูกหนี้ตามค�าพิพากษา หรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ความเสียหายที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการยึด
อายัด เช่นไปยึดทรัพย์ของคนอื่นที่ไม่ใช่ของลูกหนี้
ตามค�าพิพากษาทั้งที่ไม่มีหลักฐานว่าเป็นของลูก
หนี้ตามค�าพิพากษาจนบุคคลภายนอกได้รับความ
เสียหาย หรือขายทรัพย์สนิ โดยมิชอบ หรือเกินกว่า
ทีจ่ า� เป็นแก่การบังคับคดี เช่น มีหนี้ตามค�าพิพากษา
ไม่มาก ทรัพย์ชิ้นเล็กๆ ของลูกหนี้ตามค�าพิพากษา
มีแต่ไม่น�ายึด กลับไปน�ายึดที่ดินแปลงใหญ่ที่ราคา
สูงเกินจ�านวนหนีต้ ามค�าพิพากษามากหลายเท่าตัว
เพื่อกลั่นแกล้งลูกหนี้ตามค�าพิพากษา หรือการ
บัง คับ คดี โ ดยไม่ ช อบในกรณีอ ืน่ เช่ น ยึ ด ที่ ดิ น
ลูกหนี้ตามค�าพิพากษาไว้จ�านวนมากหลายแปลง
ทั้งที่เขาน�าเงินไปวางเพื่อช�าระหนี้และแจ้งให้ทราบ
แล้ว หรือตกลงประนีประนอมกันแล้วว่าลูกหนี้จะ
ผ่อนช�าระหนีใ้ ห้แต่ยังไปน�ายึดที่ดินหรือบ้านของ
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ลูกหนี้ตามค�าพิพากษาอีก เพื่อให้ลูกหนี้อับอาย
เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ตอ้ งรับผิดชอบ แต่เจ้าหนี้
ตามค�าพิพากษาต้องรับผิดชอบ เว้แต่เจ้าพนักงาน
บังคับคดีได้กระท�าการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย
กรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ยึดทรัพย์สิน
หรือไม่อายัดสิทธิเรียกร้องอันจะต้องยึดหรืออายัด
หรือไม่ขายทรัพย์สนิ หรือไม่ดา� เนินการบังคับคดีใน
กรณีอื่น หรือไม่กระท�าการดังกล่าวข้างต้นภายใน
ระยะเวลาอันสมควรโดยจงใจหรือปราศจากความ
ระมัดระวัง หรือโดยสมรู้เป็นใจกับลูกหนี้ตามค�า
พิพากษา เป็นเหตุให้เจ้าหนี้ตามค�าพิพากษาได้รับ
ความเสียหาย ให้ถือว่าเป็นเรื่องความละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ฟ้องคดีดังกล่าว
ต่อศาลยุติธรรม เช่น แกล้งหน่วงให้ช้าเพื่อให้
ลูกหนี้ได้ไปเก็บผลไม้หรือตัดฟันต้นไม้ในที่ดินออก
ขายให้หมดก่อน จึงเข้าไปยึดในภายหลัง หรือเพื่อ
ให้ลูกหนี้ตามค�าพิพากษาไปรื้อบ้านขายก่อนคง
เหลือแต่ที่ดินที่ราคาต�่าไม่พอแก่การช�าระหนี้ หรือ
ไม่ยอมอายัดหุ้นในสหกรณ์ตามที่ได้รับแจ้ง ปล่อย
ให้ลูกหนี้ตามค�าพิพากษาไปลาออกจากการเป็น
สมาชิกสหกรณ์และรับเงินค่าหุ้นหนีหายไป ทั้งที่
เจ้าหนี้ตามค�าพิพากษาแจ้งให้ทรายภายในเวลา
สมควรแล้ว
การยึด ใช้ในกรณีทีล่ ูกหนีต้ ามค�าพิพากษามี
กรรมสิทธิ์ในเงินหรือทรัพย์สนิ แล้ว ไม่วา่ อยูใ่ นความ
ครอบครองของลูกหนี้ตามค�าพิพากษาหรือไม่หรือ
ไม่ และไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะมีรูปร่างหรือไม่ก็ตาม
การอายัด ใช้ในกรณีที่ลูกนี้ยังไม่มีกรรมสิทธิ์
ในเงินหรือทรัพย์สินนั้น แต่ลูกหนี้ตามค�าพิพากษา
มีสิทธิเรียกร้องจากบุคคลภายนอก ส่งมอบหรือ
โอนทรัพย์สนิ ให้ลกู หนีต้ ามค�าพิพากษาในกรณีครบ
เงื่อนไขหรือเงื่อนเวลา เช่น เงินเดือน เงินปันผล
ดอกเบี้ย เป็นต้น
การขอให้ศาลบังคับให้บุคคลภายนอกช�าระ
หนี้ตามสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามค�าพิพากษา
เสมือนบุคคลภายนอกเป็นลูกหนี้ตามค�าพิพากษา
ก็สามารถท�าได้โดยเจ้าหนี้เป็นผู้ร้องขอต่อศาล

พระ(เจ้า)ย�่าแผ่นดิน
น้อม “ศาสตร์” ตรองพินิจ
พระองค์มิทอดทิ้ง
ตรากตร�าย่างพระบาท
มุ่งสุขมวลประชา
ส�าเหนียกส�านึกไหม
หน้าที่ต่อราษฎร
อีกทั้งนักการเมือง
ท�านุพ้นล�าเค็ญ
พร้อมสรรพล�้าเลอค่า
คงมั่นมิสร่างสูญ
เลือดเนื้อแม้ชีวิต
ร่วมสนองเป็นกองทุน
รวมใจเป็นหนึ่งเดียว
ผนึกพลังจิตวิญญาณ

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

ภาพจาก : http://www.creativemove.com/wp-content/
uploads/2016/06/13427957_1130399597017520_193260557912391596_n.jpg

ขออภัย “เราคิดอะไร” ฉบับที่ ๓๒๘ คอลัมน์ปิดท้าย ลง

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ตผิดพลาด ขอน้อมรับความผิดพลาด
ทุกประการนั้น และจะระมัดระวังให้ยิ่งขึ้น
พร้อมนี้ได้แก้ไขให้ถูกต้องแล้วในฉบับที่ ๓๒๙ นี้
กองบรรณาธิ
การ “เราคิดอะไร”
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หนทางพิสูจน์ม้า(คสช.)กาลเวลาพิสูจน์นักการเมือง
จ�าเนียรกาลล่วงพ้น
พสกทั่วแดนปฐพี
ธ สถิตมั่นในฤดี
ผลแผ่ “ศาสตร์ฯ” เกริกหล้า
ปวงประชาซ่านซึ้ง
ยามย่างเหยียบไผทไกล
พระองค์แผ่พระทัย
ดุจดั่งฝนโปรยแม้น
กลการกิจเยี่ยงนี้
สูงยิ่งกลับกระท�า
ส�าแดงเด่นชัดน�า
ประพฤติตนรับใช้
สรรค์เสกประจักษ์แจ้ง
จึงย่อมส�าแดงชัด
หากคงมั่นชาติกษัตริย์
สมานหนึ่งเสมือนเดียวนี้
“ประเทืองชาติ”ต่างอ้าง
“จริงไม่จริง”ผลงาน
ปวงชนใช่สะพาน
“คนชั่ว”เดินหลีกลี้
รังสีสดแจ่มจ้า
ฝืนฝ่าถึงคืนวัน
ภารกิจส่วนสัมพันธ์
คสช.ส่วนเกินยามไร้
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ขวบปี
พร�่าฟ้า
กอปรก่อ
แกร่งต้านโลกลวง
สุดใจ
ทั่วแคว้น
เยือนถิ่น
ฉ�่าชื้นปวงชน
พฤติกรรม
ต�่าได้
เป็นเยี่ยง
เช่นชั้นสามัญ
ยืนหยัด
แจ่มชี้
ศาสน์ร่วม
ย่อมยั้งกวนเมือง
อุดมการณ์
ย่อมชี้
ทอดผ่าน
ห่างพ้นอเวจี
ทอฝัน
มั่นไว้
สองฝ่าย
ค่าคุ้มครองเมือง.
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