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แต่ละปีมี
“กาล” กับ “กรรม”
เท่านั้น

(๑) มกราฯหกหนึ่งแล้ว
“กาล”ผ่าน..“เสีย”เวลา
“กรรม”เล่า..เก่า-ใหม่พา
“กรรม”กับ“กาล”ใช่ให้
(๒) “อยู่เหนือกรรม”ยิ่งแกล้ว
“อ�านาจ”ใหญ่ด้วย“สติ”สาได้“วิมุติ”พึ่งพา
มีค่าคุณหรือไร้
(๓) ผ่าน“กาล”ไปก้อไม่
“กรรม”ก็ไป่ค�านึงเคย
แม้กรรม“ชั่ว-ดี”เฉย
“โลกุตร”ยิ่งอั้นตู้
(๔) ก็“กรรม”นี่แหละชี้
ดีชั่ว“สมบัติ”ติด
แต่“บุญ”หากพิชิต
“บุญ”ก็“ไม่มี“แม้
(๕) “กรรม”ตนคือทรัพย์นี้
“กัมมัสสกตา”เข็น
“กัมมทายาท”อีกเป็น
“กัมมโยนิ”นั้นแก้
(๖) “กัมมพันธุ”นี้
มิใช่“รูปธาตุ”ตาม
ซึ่งเพี้ยนสัจจ์เป็นความ“กัมมปฏิสรณะ”สู้
(๗) ธรรมะถึงนิโรธได้
ไปกับ“กาล”ต้อง“ท�า”
บรรลุสุดสูงส�าปีใหม่แล้วอย่าให้

ปีหมา
ฤ“ได้”
“ดี-ชั่ว” ไฉนเอย
แต่ร้ายเลวเหลือ
“ปัญญา” ไหมเออ
มารถมั้ย
เป็น“แก่น” บ้างฤๅ
ประโยชน์แล้ว“กรรม-กาล”
สะดุดเลย
ส�านึกรู้
บ่พัฒ- นานา
ยากแท้มีธรรม
ชีวิต
จิตแท้
กิเลสเสร็จ “วิบัติ”เลย
เศษเสี้ยวธุลีธรรม
ห้าประเด็น เชียวพ่อ
ยากแท้
มรดก “คน”เฮย
ชีพให้แปรผัน
คือ“นาม- ธาตุ”แฮ
ที่รู้
พลาดผิด มาตลอด
รบแท้คือ“กรรม”
ด้วย“กรรม”
จึ่งได้
เร็จเพราะ “กรรม”แล
เสื่อมด้วย“กรรม”เลย.

“สไมย์ จ�ำปำแพง”
๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๐ มกราคม ๒๕๖๑

•
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แต่ละปีมี “กำล” กับ “กรรม” เท่ำนั้น

ทฤษฎีจกั รวาลอันยิ่งใหญ่ของไอสไตน์ คือ Space
and Time Continuum พ่อครูสมณะโพธิรักษ์
อธิบายว่าสิ่งที่บรรจุในอวกาศทั้งหมด ทั้งสิ่งที่มีชีวะ
และไม่มชี วี ะ คือ Space ต่างเคลือ่ นไป ด�าเนินไปตาม
วงโคจรของตนเองพร้อมกับ Time คือกาละ สอง
อย่างนี้ต่อเนื่องกันอยู่ (continue) ปฏิสัมพันธ์กัน
ตลอดกาลอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
เช่นเดียวกับชีวิตคนขึ้นอยู่กับกรรมทุกวินาที
กรรมกับกาละด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง แต่ทา� ให้ส้นิ
สุดได้ และเมื่อมาเป็นพลังงานระดับ “จิตนิยาม”
แล้ว สิ่งที่ส�าคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นคือ “กรรม”
เพราะสามารถบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดขึ้นกับ
ชีวิตของเราได้เช่นเดียวกับ God จึงเรียกว่า “กรรม
บันดาล” (ไอสไตน์เอาพลังงานแค่วัตถุ E = MC 2
ซึง่ เป็นเพียงแค่อุตุนิยามเท่านั้น แต่พลังงานระดับ
จิ ต นิ ย าม และกรรมนิ ย าม ให้ พ ลั ง งานที ่ยิ ่ง ใหญ่
ประดุจดังพระเจ้าทีเดียว)
ส่วน “กาละ” ที่เคลื่อนตัวมาพร้อม ๆ กับเทพเจ้า
แห่งความตายให้กับทุก ๆ ชีวิตนั้น พ่อครูอธิบาย
การตัดกาละหรืออยู่เหนือกาละได้ด้วย “การเปิดรับ
รู้สิ่งต่าง ๆ ด้วยทวารทั้ง ๖ (ตา-หู-จมูก-ลิ้น-กาย-ใจ)
สิ่งใด ๆ ก็ตามที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวเรา จะเป็น
หนึ่งนาที หรือเศษหนึ่งส่วนล้านวินาที นั่นก็คอื ...เวลา!
แต่เมื่อคุณได้สัมผัสสิ่งนั้น ๆ แล้วคุณไม่เกี่ยว
คุณไม่ข้อง แม้แต่คุณวางขาด ไม่เอาจิตไปรับรู้ แตะ
แล้วขาด คุณก็ไม่มีกาละ ไม่มีเวลา คุณได้ตัดตัวคุณ
ไปจากกาละจากเวลา แต่ถา้ คุณแตะแล้วรับรูแ้ ล้วตัด
เลยโดยไม่ดูดไม่ผลักไม่รักไม่ชัง นี่คือคุณปล่อยวางได้
ตัวอย่างดูได้จากองคุลมี าล เมื่อพระพุทธเจ้ามาโปรด
ด้วยประโยคว่า..“เราหยุดแล้วแต่เธอสิยังไม่หยุด!”
องคุลีมาลจึงได้ฉุกคิดขึ้นว่า ท่านได้หยุดการ
ฆ่าแกงคนอื่นแล้ว แต่เรายังฆ่าคนอื่นอยู่น่ะ เราเองสิ
2
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เราคิดอะไร

ยังไม่หยุด องคุลีมาลก็ชัดเจนว่า การไปเกี่ยวข้องอยู่
กับการฆ่านี้มันบาปมันชั่ว มันมีกาละ เมื่อองคุลีมาล
หยุดการฆ่า กาละก็หมด การที่จะไปกระท�าการฆ่าก็
หมดด้วย จบทันที จบทั้งกรรมและกาละ ! จึงได้เป็น
พระอรหันต์! เป็นผูส้ ้นิ บุญสิ้นบาป เพราะก�าจัดบาป
ได้หมดสิ้นแล้ว บุญก็หมดหน้าที่ หมดสิ้นตามไปด้วย
จึงเหลือแต่กศุ ลกรรมที่คงเป็นสมบัตขิ องตนหรือ
กรรมของตนที ่ไ ม่ มี ใ ครมาแก่ ง แย่ ง แบ่ ง เอาไปได้
(กัมมัสสกะ) แม้แต่พระอรหันต์ก็ยังต้องอาศัยกุศล
กรรมเป็นเครื่องด�าเนินชีวิต และตราบใดที่ยังไม่
ปรินิพพานก็ยังต้องอาศัยกรรมนี่แหละเป็นทายาท
ของกรรมของตน(กัมมทายาท) ทั้งกรรมยังจะต้อง
พาตนเกิดพาตนเป็น(กัมมโยนิ) ทั้งมีกรรมเป็น
เผ่าพันธุข์ องตน(กัมมพันธุ : เป็น “ดีเอ็นเอ” ของตน
ของใครของมัน) และได้กรรมนีแ่ หละเป็นที่พ่งึ ของตน
(กรรมปฏิสรณะ)
พ่อครูเน้นย�้าว่า จะเป็นผู้อยู่เหนือกรรมและ
กาละได้ จะต้องปฎิบัติกรรมอยู่ทุกกาละทุกเวลา
วินาที ตามกรอบศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๔๓
(คือ จุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล ซึ่งครอบคลุมศาสนา
พุทธทั้งหมด ภิกษุที่บวชแล้วต้องไม่ละเมิด) โดยมี
สั ม มาทิ ฏ ฐิ สั ม มาวายามะ และสั ม มาสติ คอย
ควบคุมกรรมทุกกรรมให้สมั มา ตั้งแต่สมั มาสังกัปปะ
(คิด)- สัมมาวาจา(พูด)-สัมมากัมมันตะ(ท�า) และ
สัมมาอาชีวะ (การเลี้ยงชีพด้วยสัมมา) จึงจะท�าให้
เกิด “ศีล-สมาธิ-ปัญญา” และวิชชา ๘
พระพุทธเจ้าทรงเตือนอย่างส�าคัญว่า : ขณะ
อย่าล่วงเลยท่านทั้งหลายไปเสีย เพราะบุคคลที่
ปล่อยเวลาให้ล่วงไป พากันยัดเยียดในนรก ย่อม
เศร้าโศกอยู่ หากเขาจะไม่สา� เร็จอริยมรรค อันเป็น
ธรรมตรงต่อสัทธรรมในโลกนี้ได้ เขาผู้มีประโยชน์
อันล่วงเสียแล้ว จักเดือดร้อนสิ้นกาลนาน .
• จริงจัง ตามพ่อ

หนังสือพิมพ์ “เราคิดอะไร” ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๐ เดือนมกราคม ๒๕๖๑
เอโกปิ หุตฺวา พหุธา โหติ พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหติ จากหนึ่งจึงเป็นเรา รวมเราเขาเข้าเป็นหนึ่ง

1 นัยปก : แต่ละปีมี “กาล”กับ “กรรม” เท่านั้น สไมย์ จ�ำปำแพง
จริงจัง ตำมพ่อ
4 จากผู้อ่าน
บรรณำธิกำร
6 ชีวิตจ�าลอง
จ�ำลอง ศรีเมือง
11 คุยนิดคิดหน่อย
บรรณำธิกำร
12 สีสันชีวิต (ในหลวงแห่งแผ่นดิน โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล) ทีม สมอ.
22 คิดคนละขั้ว
แรงรวม ชำวหินฟ้ำ
28 การ์ตูน
วิสูตร
30 ชาดกทันยุค
ณวมพุทธ
35 เปิดยุคบุญนิยม
เก่ำสมัย ใหม่เสมอ
40 ธรรมดาของโลกจะได้ไม่ต้องโศกสลด
สมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์
42 คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?
สมณะโพธิรักษ์
52 เรื่องสั้น (จาตุมหาราช ตอนที่ ๑๐)
เฉลิมศักดิ์ แหงมงำม
56 แค่คิดก็หนาว...ว์
นำยธิง วินเทอร์
58 ตามหยั่งฟ้าทะลุดิน
ดังนั้น วิมุตตินิยม
62 เชื่ออย่างพุทธ
ณวมพุทธ
64 เวทีความคิด
นำยหนุนดี
66 ความคิดทางการเมืองในพุทธศาสนา
สุนัย เศรษฐ์บุญสร้ำง
70 ลูกอโศกชะโงกดูโลกกว้าง
ฟ้ำสำง
พิมลวัฑฒิ์
72 ท�าไมต้องรู้ทัน(บทสรุป)
75 ชีวิตไร้สารพิษ
ล้อเกวียน
78 ฝุ่นฟ้าฝากฝัน
ฟอด เทพสุรินทร์
80 ปิดท้าย
พ.ต.ท. รุ่งโรจน์ เรืองฤทธิ์

สี สันชีวิต
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พระองค์ท่านทรงงานระหว่างประชวรมากมาย
ครั้งหนึ่งตอนผ่าตัดใหญ่ครั้งล่าสุด มีค�าสั่งลงมาตอนเช้า
ให้ดูแลเรื่องน�้าและระบบไอที พระองค์ท่านรับสั่งให้เอาคอมพิวเตอร์
มาติดตั้งข้างเตียง ขนาดก�าลังจะถูกผ่าตัดใหญ่ในเย็นนั้น ผมคิดว่า
ทุกคนคงเป็นห่วงเรื่องต้องเตรียมตัวเผชิญกับการผ่าตัด
แต่พระองค์ท่านกลับทรงคิดว่าต้องมีงานมาวางข้างเตียง...
รับสั่งว่าพายุก�าลังก่อตัวริมแปซิฟิก
ก�าลังเข้าฟิลิปปินส์ ทรงห่วงว่าจะเข้าถึงไทยไหม

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 ๓๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
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e-mail : roj1941@gmail.com

สุดหล่อมาแล้ว

ฟังข่าวหัวหน้าพรรคทีเ่ ขาว่าหล่อนักหนาน่ะ
คุณ หล่ อ เขาซัด อดี ต นั ก การเมื อ งที เ่ คยได้ ฉ ายา
แม่ น มอมทุ ก ข์ นั ่น คุ ณ หล่ อ อยากให้ ป ลดล็ อ ก
การเมือง แต่แม่นมอมทุกข์อยากให้ปฏิรูปประเทศ
ก่อนเลือกตั้ง ว่าก็ว่าเถอะ ฉันยังไม่ลืมเหตุการณ์
วุน่ วายของบ้านเมืองตอนสุดหล่อเป็นนายกฯ ได้แต่
ลุ้นว่าเมื่อไรจะจัดการพวกป่วนเมืองสักที ลีลา
อยู่นั่นแหละจนเกิดเหตุการณ์นองเลือด พลเอก
ร่มเกล้าเสียชีวติ วันนีส้ ุดหล่อเหยียบคันเร่งชน
ทั้งรัฐบาลทหาร และแม่นมอมทุกข์ที่เคยอุ้ม และ
ที่เกรงๆ ก็คือ ฉันว่าถ้าสุดหล่อเกิดได้เป็นรัฐบาล
อีก มันก็คงวุ่นวายเหมือนเดิมนั่นแหละ เหตุการณ์
ล้มการประชุมสุดยอดอาเซียนตอนนั้น เคราะห์
ดีที่ผู้น�าต่างชาติไม่มีใครเสียชีวิต ไม่งั้นบ้านเมือง
คงวุ่นวายเพิ่มไม่รู้กี่เท่า และดูเหมือนเป็นนายกฯ
ตอนนั้น ทางภาคอีสานภาคเหนือ สุดหล่อยังไม่
กล้าไปเลย อ่อนแอขนาดนี้ยังอยากจะกลับมาอีก
หรือนี่ พูดเก่งแต่ใจไม่ถึง คิดว่ากอดหลักการอยู่
ที่บ้านจะดีไหม แต่ขอระบายสักนิด คนรอบข้าง
ลุงตู่บางคนนี่แขวนพระอะไรถึงได้มีวาสนาอยู่ได้
ทนทานทนนานนัก
• หญิงไท รักบ้านเมือง

- เปรียบเทียบ “ผู้น�าระดับชาติ” กับ “ผู้น�า
ระดับครอบครัว” ให้เห็นชัดว่า “ผู้น�า” ต้องพร้อม
สรรพด้วยตนเองในการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยนานา
วิทยายุทธ์เพื่อตนเอง-ครอบครัวและคนในอุปการะ
“วิทยายุทธ์” เป็นวิทยาการที่ตอ้ งเรียนรูแ้ ละฝึกฝน
ด้ ว ยพลั ง ใจ-พลั ง กาย-เวลา-จิ ต วิญ ญาณ เป็ น
คุณสมบัตจิ า� เพาะตน เรื่องท�านองนี้ผมรูเ้ องเป็นเอง
จึงซาบซึง้ ดี ดังนัน้ อย่าพึงหวังให้นายกฯ สุดหล่อ
ของคุณแปรสภาพเป็นแบบนายกฯ ที่มาจากค่าย
ทหารเลยครับ
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ก�านันเป๊าะพ้นคุก

ได้ข่าวว่าก�านันเป๊าะ เจ้าพ่อชลบุรีทีต่ ้องโทษ
จ�าคุกอยู่ในเรือนจ�าได้รับการปล่อยตัวแต่ไม่รู้เท็จ
จริงแค่ไหน บก.เป็นคนชลบุรี คงจะรูัจักและ
รู้เรื่องนี้ จึงถามมา
• ชาวหนองไม้แดง ชลบุรี

- ก�านันเป๊าะหรือสมชาย คุณปลืม้ อยูห่ าด
บางแสน รู้จักกันดีตั้งแต่สมัยเป็นผู้ใหญ่บ้านและ
ผมเป็น ร.ต.ท.ท�าหน้าที่ หน.สายตรวจ-ปราบปราม
พิเศษ สภ.อ.เมืองชลบุุรี ยามผูใ้ หญ่เป๊าะเข้าเมืองชล
ก็จะแวะนั่งคุยที่หอ้ งท�างาน สภ.อ.เมืองชลบุรี และ
ยามผมไปอารักขาผูห้ ลักผูใ้ หญ่ ณ บ้านพักรับรองที่
เขาสามมุข บางแสน ผมก็แวะไปเยือนผูใ้ หญ่เป๊าะ
และ สภ.ต.แสนสุขด้วย ผมเป็นต�ารวจจากสาย
รัฐศาสตร์ มีรุ่นพี่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัด
จังหวัด นายอ�าเภอ ปลัดอ�าเภอ จึงประสานงานกับ
ก�านันผูใ้ หญ่บา้ นได้งา่ ย เมื่อได้ขา่ วก�านันเป๊าะออก
จากเรือนจ�าก็ยินดี แต่ก็น่าห่วงใยที่ป่วยเป็นมะเร็ง

แจ้งจับโจรฉกเงินพระ

พระชั ย ศรี อายุ ๘๑ ปี วัด เนิ น หลั ง เต่ า
อ.พนัสนิคม ชลบุรี แจ้ง สภ.พนัสนิคม ว่านายอี้ด
รูจ้ กั กับน้องสาวพระชัยศรี เดือดร้อนเรื่องเงิน เอา
พระเครือ่ ง ๔ องค์มาให้เช่า หลังจากต่อรอง ตกลง
ราคากันและจ่ายเงินแล้ว พระเข้าไปในห้อง วาง
ซองเงินไว้หน้าห้อง ยังเหลือเงินอีก ๒,๓๐๐ บาท
ซองหายไป คิดว่านายอี๊ดคงฉกไป จึงไปแจ้งความ
ให้ด�าเนินคดี
อ่านข่าวแล้วก็มึน เรื่องคนกับพระเครื่องราง
ของขลัง เรื่องพระคนกับพระเครื่องราง เรื่องเงิน
ตราหลวงตา ก็เลยส่งมาให้ช่วยแบ่งเบากันมึนกับ
ปัญหาพระปัญหาพุทธยุคนี้ จะแยกแยะกันอย่างไร
• คนพุทธ นอกวัด สุโขทัย

e-mail : roj1941@gmail.com

- ชาวพุทธยุคนีต้ อ้ งเสาะหาจักษุแพทย์ตรวจ
สายตาตัดแว่นตา “ต�าราพุทธ” ส่องพิสูจน์ “พระ
(สงฆ์) แท้-เทียม” และ ท�านุบา� รุงแต่วัดแท้สงฆ์แท้
เท่านั้น ส่วนเหล่าอลัชชีก็ร่วมกันก�าจัดให้พ้นแดน
พุทธ...ด้วยการไม่เอื้ออาทรทั้งปวง หากท�าได้เช่นนี้
“กาฝาก” ก็สิ้น

ต�ารวจ กทม.เอาจริง!

กทม. ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธ.ค.๖๐ เป็นต้นไปเริ่ม
บัง คั บ ใช้ ก ฎหมายกับ รถจั ก รยานยนต์ ที ่ไ ม่ ส วม
หมวกกันน็อก ทั้งคนขีแ่ ละคนซ้อนมอเตอร์ไซค์
ไม่สวมหมวกกันน็อกระวังโดนปรับนะจ๊ะ จับและ
ปรับได้ทันทีปรับสูงสุด ๑,๐๐๐ บาท และจะต้อง
ถูกยึดรถไว้จนกว่าจะไปหาหมวกกันน็อกมาสวม
เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ มาคอยดูกันว่ามาตรการ
ใหม่น้จี ะมีผปู้ ฏิบัตติ ามมากน้อยแค่ไหน หรือจะเป็น
ค�าขวัญโก้ๆ ขับขี่ตามกฎลดอุบัติเหตุ หลายคน
บอกว่าอยากฝากให้เอาจริงกับพวกฝ่าไฟแดงตาม
สี่แยกด้วย แถมพวกขับมอ’ไซค์ยอ้ นศรด้วย มีมาก
ขึ้นทุกวัน ไม่กลัวตายเลย อ้อ แล้วอย่าลืมกวดขัน
พี่วินหรือไม่วนิ ก็ตาม ที่เอารถมอ’ไซค์มาวิ่งขวักไขว่
บนทางเท้า บีบแตรไล่ด้วย เป็นเลนพิเศษหรือไง
ไม่ทราบ คนเดินหลบแทบไม่ทัน
• ชาวบ้าน บนทางเท้า

- ยามต� า รวจปฏิ บั ติ ก ารเข้ ม งวดกวดขั น
เอาจริง ประชาชนก็โวยวายว่าเดือดร้อน ไม่เอือ้
อาทรประชาชน ต�ารวจก็โดนทั้งขึ้นทั้งล่อง ดังนั้น
วิถีคมุ้ ครองตนคือ “ปฏิบตั หิ น้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริต และเมตตาธรรมตามสถานการณ์”

โรคซึมเศร้า

ข่าวนางแบบสาววัย ๑๙ ผูกคอตาย รู้สึก
สลดใจ ยังสาวยังแส้ หน้าตาก็ดี ข่าวบอกว่า

ผู้เสียชีวิตพักอยู่กับแฟนหนุ่ม จากการตรวจสอบ
เฟซบุ๊กเธอโพสต์ข้อความสุดท้ายว่า “I think I
wanna do something. But now I’m not
happiness. What should I do?” ฉันคิดว่า
ฉั น คงต้ อ งท� า อะไรสั ก อย่ า ง แต่ ต อนนี ้ฉั น ไม่ มี
ความสุขเลย ฉันควรท�าอย่างไร? รวมทั้งยังตอบ
คอมเมนท์กับเพื่อนๆ เชิงตัดพ้อในท�านองว่าที่
ผ่านมาไม่เคยมีใครเติมเต็มความสุขของตนได้ แม้
กระทั่งคนที่อยู่ใกล้ตัวและครอบครัว ท�าให้ต้องไป
พบกับหมอจิตเวช และไม่มีใครรู้หรอกว่าตนคิด
ฆ่าตัวตายมาแล้วหลายรอบ เพื่อนๆ ก็พยายาม
เข้ามาพิมพ์ข้อความปลอบใจและเตือนสติ แต่
สุดท้ายเธอก็ผูกคอเสียชีวิตจนได้ ไล่ๆ กันก็มีข่าว
นักร้องดังของเกาหลีฆ่าตัวตาย เป็นโรคซึมเศร้า
เช่นกัน โรคนี้คุกคามชีวิตหนุ่มสาวยุคใหม่นี้มาก
ขอเตือนว่าญาติพี่น้องใครเป็นต้องดูแลใกล้ชิด
โรคซึมเศร้าคือโรคทางจิตเวชประเภทหนึ่ง ท�าให้
ผู้ป่วยมีอาการป่วยทั้งร่างกายและจิตใจ ผู้ทีเ่ ป็น
โรคนี้จะมีอารมณ์ซึมเศร้าอย่างรุนแรง โดยไม่มี
สาเหตุ อารมณ์ซึมเศร้า อาจเริ่มต้นจากน้อยๆ ไป
หามาก ผู้ป่วยอาจมีอารมณ์ไม่แจ่มใส หดหู่ เศร้า
หมอง มีทุกข์ จนถึงเบื่อหน่าย ท้อแท้ เบื่อชีวิต คิด
ว่าตนเองไร้คา่ คิดอยากตายและอาจจะฆ่าตัวตาย
ได้ อาการเหล่านี้มผี ลต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน
การท�างาน ต้องปรึกษาจิตแพทย์ด่วนๆ
• จงจิต กทม.

- เป็นโรค“เห็นแก่ตัว” หมกมุ่นครุ่นคิดแต่
เรื่องตัวเอง ไม่เปิดใจเปิดตัวออกสู่โลกภายนอก
ในที่สุดก็เลยเป็นเหตุให้ร่างกายอ่อนแอด้วย โรค
นี้ศาสนธรรมนั่นแหละจะบ�าบัดรักษาได้ เยียวยา
จิตใจฟื้นคืนให้เห็นสัจจะของชีวิต โรคซึมเศร้าก็จะ
เหือดหายเมื่อซึมซับสัจจะแห่งธรรม ปีติสุขก็จัก
บรรณาธิการ
เปี่ยมพลัน
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๐ มกราคม ๒๕๖๑

•
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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”

๑๑. สมใจนึก
ค� า สั้ น ๆ ว่ า “หั ว เส” นั ้น หมายถึ ง หั ว เสนาธิ ก าร
วางแผนเก่ง “เส” มาจากตัวย่อ “เสธ” ซึ่งค�าเต็มก็คือ
“เสนาธิ ก าร” นายทหารทุ ก คน โดยเฉพาะอย่ า งยิ ่ง
ทหารบก ถ้าอยากก้าวหน้าก็ตอ้ งเข้าโรงเรียนเสนาธิการ
คนที่จบจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบกใหม่ๆ
มีสิทธิ์เลือกจะไปรับราชการที่ไหน ต�าแหน่งอะไร
ก็ได้ที่ยังว่างอยู่ โดยใครได้คะแนนดีก็มีสิทธิ์เลือกก่อน
ผมเลือกไปเวียดนามในต�าแหน่งผู้ช่วยฝ่ายวางแผน
ของหั ว หน้ า ยุ ท ธการกองพลอาสาสมั ค รไทยใน
เวียดนาม เข้ารับการฝึกที่กาญจนบุรี ๖ เดือนแล้ว
เดิ น ทางไปอยู ่ ที ่ค ่ า ยแบร์ แ ค็ ท จั ง หวัด เบี ย นหว่ า
รุ่นนั้นมี พลเอกวันชัย เรืองตระกูล พลเอกปัญญา
สิงห์ศักดา พลโทชัชชม กันหลง และพลโทเสริม
ไชยบุตร เป็นหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการ ล้วนแล้วแต่ เป็น
รุ่นพี่ที่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วทั้งนั้น
กลับจากเวียดนามได้ประมาณ ๑ ปี ผมได้รับ
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คัดเลือกจากกองบัญชาการทหารสูงสุดให้ไปศึกษา
ปริญญาโททางการบริหารที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งผม
ใฝ่ฝันมานานแล้ว เมื่อตอนจบใหม่ๆ โรงเรียนนายร้อย
ขอตั ว ไปเป็ น อาจารย์ ค ณิ ต ศาสตร์ เพื ่อ เตรี ย มตั ว
รับทุนไปท�าปริญญาโท แต่โชคไม่ดที นุ หมด เลยไม่ได้ไป
ผมไปนอกคราวนั้นพร้อมกับอาจารย์สมพันธ์
(พลโทสมพั น ธ์ เรื อ งไวทยะ) ซึ ่ง เคยสอนผมมา
สมัยที่ผมเป็นนักเรียนนายร้อย ไปกับครูบาอาจารย์ยิ่ง
อุ่นใจขึ้น นับเป็นรุ่นแรกที่ได้ไปเรียนปริญญาโทด้าน
บริหารที่บัณฑิตวิทยาลัยมอนเตอเรย์ แคลิฟอร์เนีย
มหาวิทยาลัยแห่งนั้นเป็นของทหาร ด�าเนินการโดย
คณาจารย์ ผู ้ ท รงคุ ณ วุฒิ ฝ ่ า ยพลเรื อ น มี ชื ่อ เสี ย ง
ทางด้านวิชา “การวิจัยเชิงปฏิบัติการ” และวิชา
การบริหาร นักเรียนส่วนใหญ่จะคัดมาจากผู้ที่จบ
โรงเรียนนายร้อย และโรงเรียนนายเรือของสหรัฐฯ
ซึ่งเป็นหัวกะทิเกือบทั้งสิ้น
อาจารย์สมพันธ์และผมต่างก็พาภรรยาไปด้วย
ไปช่วยท�ากับข้าว ช่วยท�างานบ้าน และช่วยเรียน
หนังสือ เรือ่ งค่าใช้จา่ ยไม่ตอ้ งพูดถึง เขาออกให้ อยูไ่ ด้
อย่างสบาย เวลาเจ็บป่วยก็รักษาพยาบาลให้ฟรีทั้ง
สามีภรรยา
มอนเตอเรย์เป็นเมืองเล็กๆ นอกจากเป็นเมือง
การศึกษาแล้ว ยังมีชื่อเสียงมากเรื่องการท่องเที่ยว
ชายหาดสวยงามยิ่ง ไปใหม่ๆ ผมเช่าบ้านอยูบ่ นเนินเขาริม

ทะเล มีความเป็นอยู่คล้ายๆ เศรษฐี ขี่รถมัสแตงเสียด้วย
อยู่ ต ่ อ มารู ้ สึ ก ว่ า ไปโรงเรี ย นไม่ ส ะดวก เพราะ
รถมัสแตงเสียอยู่เรื่อย ผมซือ้ มาราคา ๓๐๐ เหรียญ
เท่านั้นเอง จะซือ้ รถดีกว่านั้นก็ไม่มีเงิน จึงตัดสินใจ
ย้ายไปเช่าบ้านอยู่ข้างโรงเรียนดีกว่า อยู่ในหมู่นักเรียน
ไทยด้วยกัน รถเสียหรือมีปัญหาอะไรจะได้พึ่งพากัน
รถมัสแตงเอาไว้ให้คณ
ุ ศิรลิ กั ษณ์ขบั ไปซื้อกับข้าว
และใช้ส�าหรับไปเที่ยวด้วยกันในวันหยุด ส่วนผมซื้อ
รถใหม่อีกคันหนึ่ง รถจักรยานราคา ๒ เหรียญจาก
ร้านขายของเก่า เส้นทางจากบ้านไปโรงเรียนเป็น
ทางลาด ผมเพียงแต่น่งั บนอานจักรยานเฉยๆ ปล่อย
ให้รถไหลไปก็ถงึ โรงเรียน โดยไม่ตอ้ งออกแรงถีบเลย
ขากลับต้องออกแรงมากหน่อย
ต้องสารภาพว่า เคยร�่าเรียนมาตั้งแต่เด็กๆ จนเป็น
พันตรี ไม่เคยเรียนหนักเท่าคราวนัน้ เลย นายทหาร
ต่างชาติหลายคนถูกส่งตัวกลับเพราะเรียนไม่ไหว
นายทหารฝรั่งบางคนตกกลางคันเรียนไม่จบ

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

oo

กลับมาเมืองไทย กองบัญชาการทหารสูงสุด
เปิดหลักสูตรบริหารส�าหรับนายทหารชั้นผู้ใหญ่
ยศพันเอกและพลตรี ผมใส่เสื้อนอกสอนหลักสูตรนั้น
พร้อมๆ กับนายทหารคนอื่นๆ ที่จบจากมอนเตอเรย์
ใหม่ๆ วิทยากรส่วนใหญ่ได้จากอาจารย์ผทู้ รงคุณวุฒิ
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เช่น ดร.จิรายุ
อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นต้น
ผมสอนเรือ่ งการบริหาร เพียงค�าว่า “การบริหาร”
ก็ไม่รู้จะอธิบายอย่างไร จึงจะเข้าใจได้แจ่มแจ้ง
เพราะเรียนจากฝรัง่ ต�าราเล่มหนึ่งก็วา่ ไปอย่างหนึง่
นึกถึงค�ากลอนที่อาจารย์กนก นักเรียนนายร้อย
รุน่ เดียวกับท่านอดีตนายกฯ เปรม ซึ่งบ้านอยูใ่ กล้ๆ
กัน และท่องให้ผมฟังบ่อยๆ ท่านเป็นคนชอบสนุก
ยกเอาตอนขุนหมื่นอ�ามาตย์เอกของท้าวสามล
ก�าลังควบคุมการก่อสร้างกระท่อม
“ไอ้มีโค่นไผ่ ไอ้ใจขุดหลุม ไอ้ชั้นไอ้ชุ่ม คุมกัน
ไปเกี่ยวแฝก เสร็จแล้วเกลาเสา เอาโว้ยย้ายแยก
เสร็จงานกูจะแจก ของแปลกๆ ชอบกล”

เลยเอากลอนบทนี้ไปอธิบายความหมายของการ
บริหาร นายทหารผูใ้ หญ่ทเ่ี ข้ารับการอบรมชอบใจกันใหญ่
“การบริหาร คือการท�าให้คนตั้งแต่สองคน
ขึ้นไปท�างานร่วมกันได้ โดยบรรลุวัตถุประสงค์
จากบทกลอนนั้นจะเห็นได้ว่า ผู้บริหารคือขุนหมื่นที่
อ�านวยการให้คนชื่อมี ชื่อใจ ชื่อชั้น ชื่อชุม่ ท�างานร่วมกัน
สร้างกระท่อมส�าเร็จ ส่วนสี่คนนั้นไม่ใช่ผู้บริหาร”
ผมยังสอนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์อีกด้วย ใน
เรื่อง “การวิเคราะห์ความคุ้มทุน” ซึ่งวิชานี้จ�าเป็น
มากส�าหรับนักบริหาร ตัวผมเองก็ได้ประโยชน์
จากวิชานี้ในการตัดสินตกลงใจทุกครั้ง
การเรียนต่อปริญญาโทท�าให้ผมหูตากว้างขวาง
ขึ้น พูดคุยกับนักวิชาการรูเ้ รื่อง ต้องขอขอบพระคุณ
ท่านอาจารย์พีรยุทธ (พลตรีพีรยุทธ พิริยะโยธิน)
อาจารย์ ส มั ย ผมเป็ น นั ก เรี ย นเสนาธิ ก ารที่ ก รุ ณ า
สนับสนุนแนะน�าให้ผมได้ไปเรียนต่อสมใจนึก
oo
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
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เราคิดอะไร

๑๒. ๖ ตุลา
คนบางคนไม่ได้ดังใจ เอะอะก็จะเดินขบวน
หารูไ้ ม่วา่ การเดินขบวนนั้นยากล�าบากแค่ไหน ผมรู้
เพราะผมเคยเดินขบวนกับเขามาแล้ว
คนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับผม คงยืนยัน
ได้ว่า ไม่มีครั้งใดที่บ้านเมืองจะเกิดเหตุวุ่นวาย
เหมือนเมื่อปี ’๑๙ ตั้งแต่ต้นปีเป็นล�าดับมา ไม่รู้ว่า
เป็นเพราะอะไรมีการประท้วงเกิดขึ้นเกือบทุกวัน
วันละหลายราย ไม่ได้ประท้วงเงียบๆ เหมือนสมัย
นี้ ประท้วงทีไรดังทุกที ขว้างระเบิดกันตูมตามๆ
ไม่รไู้ ปร�่าเรียนกันมาจากไหน ผลิตระเบิดออกใช้
กันเป็นว่าเล่น บ้านเมืองระส�่าระสาย หนังสือพิมพ์
และวิ ท ยุ ร ายงานข่ า วระทึ ก ใจให้ ท ราบเป็ น ระ
ยะๆ ชาวบ้านอกสั่นขวัญหาย เป็นห่วงเป็นใยว่า
เมือ่ ใดสถานการณ์จะกลับสงบเหมือนเดิม ถ้าเป็น
เช่นนั้นต่อไปจะกระทบกระเทือนต่อชาติ ศาสนา พระ
มหากษัตริย์อย่างแน่นอน
ผมคนหนึ ่ง ที ่ร ้ อ นอกร้ อ นใจเหมื อ นคนทั ่ว ๆ
ไป นิง่ เฉยอยู่ไม่ได้ ตะลอนๆ ไปฟังการอภิปรายที่
โน่นบ้างที่นี่บ้าง ไปร่วมชุมนุมฟังเขาพูดเรื่องบ้าน
เรือ่ งเมือง ที่สถานีวทิ ยุก็ไป จนกระทัง่ ได้รู้จักกับ
นั ก พู ด หลายคนซึง่ ล้ ว นแล้ ว แต่ เ ป็ น คนเอาจริ ง
เอาจัง ต่างก็วิตกกังวลต่อเรื่องที่จะฆ่าจะแกงกัน
เหตุการณ์เลวร้ายลงทุกทีๆ ค�า่ วันที่ ๕ ตุลา มีคน
เอาหนังสือพิมพ์มาให้ผมดู เป็นภาพคนถูกแขวนคอ
แต่งหน้าเหมือนองค์รัชทายาท ผมเห็นเข้าก็ตกใจ
ท�าไมปล่อยให้บา้ นเมืองวุน่ วายถึงขนาดนั้น ใครรูจ้ กั
ใครก็บอกกันต่อๆ ไปว่า “แย่แล้วๆ” จ�าเป็นต้องไป
เรียกร้องรัฐบาลในวันรุง่ ขึ้นให้ยตุ คิ วามวุน่ วายเสียที

เช้ามืดวันที่ ๖ ตุลา ผมก็แต่งตัวเหมือนกับที่
เคยไปฟังอภิปรายครั้งก่อนๆ คือใส่หมวกใส่แว่นตา
เพราะตอนนั้นไม่รู้ใครเป็นใคร การตัดผมสั้นๆ ซึ่ง
บ่งบอกถึงการเป็นทหารนั้นจะมีอนั ตรายหรือเปล่า
การไปร่วมชุมนุมที่ลานพระบรมรูปทรงม้า ผมไป
เองไม่มีใครใช้ และก็ไม่ได้ชวนลูกน้องในที่ท�างาน
ให้ไปด้วยเลย นอกจากคุณศิริลักษณ์
ตอนสายๆ ก็เดินไปที่ท�าเนียบ จ�าได้ว่าวันนั้น
ฝนตกหนักมาก เปียกปอนกันไปหมด ไปเรียกร้อง
ให้รฐั บาลท�าบ้านเมืองให้สงบเรียบร้อยเหมือนเดิม
ไม่ได้ไปเรียกร้องให้รัฐบาลลาออก หรือให้รัฐบาล
ฆ่านักศึกษาแต่อย่างใด
ทั้งที่ลานพระบรมรูปทรงม้าและที่หน้าท�าเนียบ
มีการขึ้นไปพูดอภิปรายแสดงความคิดเห็น ซึ่งสับสน
ชุลมุน ไม่รู้ใครเป็นใครมาจากหลายที่หลายแห่ง
พูดดีบ้างไม่ดีบ้าง ตรงประเด็นบ้าง น�้าท่วมทุ่งบ้าง
บางทีกป็ ล่อยให้เวทีวา่ งๆ ไม่มใี ครพูด คนฟังไม่ได้ดงั ใจ
อดรนทนไม่ได้ก็ขึ้นไปหยิบไมโครโฟนยื่นให้คนนั้น
คนนี้พดู แล้วตัวเองก็รบี นั่งฟังต่อด้วยความพึงพอใจ
บางครั้งผมก็ท�าเช่นนั้นด้วย
เมือ่ รัฐมนตรีสองสามคนออกมาที่หน้าท�าเนียบ
พูดรับปากรับค�าว่าจะแก้ไขสถานการณ์ จะรักษา
ความสงบเรียบร้อยอย่างจริงจัง ลูกเสือชาวบ้าน
และประชาชนที่ไปชุมนุม ต่างก็แยกย้ายกันกลับ
บ้าน เมื่อประมาณบ่ายสี่โมงกว่าๆ ถ้าเป็นการ
ชุมนุมเพื่อไล่รฐั บาล ก็จะต้องอยูจ่ นรัฐบาลประกาศ
ลาออก จึงจะเลิก
ผมตากแดดตากฝนอยูท่ ้งั วัน ไหนจะเมื่อย ไหน
จะเสี่ยง ไม่รวู้ า่ จะมีระเบิดขวดหลงมาถูกเมื่อไร การ
เดินขบวนในเวลานั้นไม่ใช่ของง่ายๆ เลย แขนขาด
ขาขาด มีให้เห็นกันบ่อยๆ กลับไปถึงบ้านได้สักพัก
ก็มขี า่ ววิทยุตอนหนึ่งทุม่ ประกาศว่ามีการปฏิวตั ิ พร้อม
ทั้งมีข่าวน่าสลดว่า นักศึกษาที่อยู่ในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ถูกฆ่าตายหลายคน หนังสือพิมพ์วัน
รุ่งขึ้นลงข่าวเต็มหน้า
ต่อมาภายหลังผมทราบจากบันทึกจดหมายเหตุวา่
ตลอดเวลา ขณะที ่เ ราไปร่ ว มชุ ม นุ ม กั น ที ่ล าน
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
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พระบรมรูป และหน้าท�าเนียบนั้น อะไรเกิดขึ้นที่
ธรรมศาสตร์ เช่น ตอนใกล้หกโมงเช้า มีการยิงปืน
จากข้างนอกเข้าไปในธรรมศาสตร์ และจากข้าง
ในออกมาข้างนอก มีการขว้างระเบิดและใช้อาวุธ
สงคราม นั ก ศึก ษาหลายคนเสี ย ชี ว ติ และอีก
มากมายถูกควบคุมตัว
การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๓๑
มี ก ารหยิบ ยกเรื ่อ งนี ้ขึ ้น มาขยาย เอาขึ ้น มาพู ด
โจมตี ผมได้พูดปราศรัยที่สนามหลวง ชี้แจงแสดง
หลักฐานว่า ผมไม่ได้ท�าผิดคิดร้ายอย่างที่มีการ
กล่าวหากัน ผมไม่ได้มสี ว่ นเกี่ยวข้องหรือสนับสนุน
ให้มีการฆ่านักศึกษาแต่อย่างใด
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๑ วันที่ผมปราศรัยที่ท้อง
สนามหลวงนั้น คนฟังมืดฟ้ามัวดิน เหตุการณ์ผ่าน
ไปด้วยดี ก่อนหน้านั้นวันสองวัน ผูป้ กครองคนหนึง่
ของนักศึกษาที่เสียชีวิตเมื่อ ๖ ตุลา ๑๙ โทรศัพท์ไป
ถึงผมว่า เคารพ นับถือ ศรัทธาผมมาก เมื่อมีคน
พูดว่าผมมีส่วนพัวพันกับการฆ่านักศึกษา แกจะไป
ฟังผมพูดที่สนามหลวงให้ได้ และจะพกปืนไปด้วย
ถ้าเหตุผลของผมฟังไม่ขึ้น คือ ฟังดูแล้วเห็นว่าผม
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆ่านักศึกษาแน่ เขาก็จะฆ่า
ตัวตายที่สนามหลวง ต่อหน้าเวทีปราศรัย
หลายท่านที่ยังสนใจ อยากค้นหาความจริง
เพิ่มเติม นอกจากบันทึกจดหมายเหตุแล้ว ก็สามารถ
หาอ่ า นได้ จ ากหนั ง สื อ พิ ม พ์ ร ายวัน ที ่ห อสมุ ด
แห่งชาติ จะให้ดีต้องอ่านติดต่อกัน ๑๕ วันก่อน
และหลัง ๖ ตุลา ๑๙ ซึง่ ได้รายงานรายละเอียด
ไว้หมดว่าใครท�าอะไร ที่ไหน ใครเกี่ยวข้องบ้าง
โกหกกันไม่ได้
นอกจากนั้น ยังมีคนอีกจ�านวนไม่น้อยที่รู้เห็น
เหตุการณ์ ย่อมจะยืนยันได้อกี ว่า ใครกันแน่ทมี่ สี ว่ น
เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการฆ่านักศึกษา
หลายคนมีความเห็นว่าเหตุการณ์ผ่านมาถึง
สิบกว่าปีแล้ว เป็นเรื่องเศร้าสลดมาก ไม่ควรจะ
รื้อฟืน้ ขึ้นมาพูดกันอีก แต่เมื่อมีการกล่าวหาให้รา้ ย
ป้ายสี พรรคพลังธรรมที่ผมสังกัดอยูจ่ งึ ได้ ยื่นกระทู้
ถามรัฐบาล ขอให้รัฐบาลท�าความจริงให้ปรากฏ
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แต่รัฐบาลก็ไม่ด�าเนินการแต่อย่างใด
ใครมีส่วนร่วมในการก่อกรรมท�าเข็ญเมื่อ ๑๔
ตุลา ๑๖ และ ๖ ตุลา ๑๙ อาจารย์ธรรมศาสตร์ทราบดี
และตัดการคบหาสมาคมกับคนเหล่านั้นไปแล้ว
เพราะไม่สามารถจะลบความกินแหนงแคลงใจ และ
ไม่สามารถจะลืมเหตุการณ์ทีท่ ารุณโหดร้ายนัน้ ได้
ในพิธีรัชมังคลาภิเษกที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อาจารย์ ผู ้ ใ หญ่ ท ่ า นหนึ ่ง ของมหาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ซึ่งไปร่วมในพิธีด้วย ได้ยืนยันกับผมว่า
ท่านทราบดีว่าการที่น�าเอาเรื่อง ๖ ตุลา มาขยาย
ให้ร้ายป้ายสีนั้น เป็นเรื่องท�าลายกันทางการเมือง
ถ้าผมเป็นอย่างที่ฝา่ ยตรงข้ามกล่าวหา ธรรมศาสตร์
คงไม่ เ ชิ ญ ผมไปร่ ว มงานบ่ อ ยๆ และได้ เ ชิ ญ ผม
ตั้งแต่ก่อนเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้ว
พิธีทางศาสนาและปาฐกถา ร�าลึกถึงนิสิต
นักศึกษาที่ธรรมศาสตร์ในวันที่ ๖ ตุลา ปีตอ่ ๆ มาคน
น้อยลงทุกที บางคนเคยแต่งด�าไว้ทุกข์ก็เปลี่ยนไป
ไม่เป็นไร หมดทุกข์หมดโศกกันเสียทีก็ดี
แต่เหตุการณ์อย่างนั้นต้องไม่เกิดขึ้นอีก
oo

อ่านต่อฉบับหน้า

ไม่ว่ารัฐบาลยุคหน้า
จะเป็นพรรคการเมืองเก่าแปลงรูปแปลงร่าง
หรือ คสช.จ�าแลงกาย
ก็ขอได้โปรดเถิด ด้วยสถานะ “รัฐบาล”
คงมิหมางเมินหมิ่น “ศาสตร์พระราชา” เพราะมัวเมาโลกธรรม

การเมืองการปกครองช่วงรอยต่อระหว่าง
รัฐบาลเฉพาะกิจเฉพาะกาลกับรัฐบาลมืออาชีพ
จากหลากหลายนักการเมือง ต่างมีลลี าเคลือ่ นไหว
น่าสนใจ
เมื่อสิ้นสุดวาระรัฐบาล คสช.แล้ว การเมือง
การปกครองไทยก็เข้าสู่ยุค “ประชาธิปไตย” ตาม
รัฐธรรมนูญ แต่จะเป็นจริงได้แค่ไหนก็แล้วแต่
นักการเมืองและประชาชนว่าจะยืนหยัด ยืนยัน
เชิดชู “ธงธรรม”เคียงคู่ “ธงประชาธิปไตย” ได้
มั่นคงเพียงใด
หลั ง การเลื อ กตั ้ง เมื ่อ จั ด ตั ้ง รั ฐ บาลแล้ ว มี
รัฐสภาแล้ว ในการประชุมก็ย่อมมีสมาชิก ๒ ฝ่าย
ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน
พรรคการเมืองทุกพรรคต่างหมายมั่นจะเป็น
ฝ่ายจัดตั้งรัฐบาล แต่เมื่อพลาดโอกาสก็ย่อมหา
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โอกาสใหม่ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานการเมืองให้
ประจักษ์แก่ประชาชน โดยผ่านงานทางสภาฯ และ
มวลชน เพื่อหาทางเปลี่ยนแปลงผู้ครองอ�านาจ
บริหารบ้านเมือง
แต่เนื่องจากนักการเมืองคือ “มนุษย์” ที่ยังมิ
หลุดพ้นจากกิเลส ดังนั้น นอกจากสิทธิประโยชน์
หลากล้นอันพึงมีพึงได้โดยชอบแล้ว นักการเมือง
ส่วนหนึ่งก็ยังละโมบแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
จากต�าแหน่ง-อ�านาจ-หน้าที่-เกียรติยศซึ่งสังคม
ยกย่องเชิดชู แต่ตนเองกลับใช้ประชาชนเป็นเพียง
“สะพาน” ทอดข้ามล�าน�้าเท่านั้นเอง
ไม่ว่ารัฐบาลยุคหน้า จะเป็นพรรคการเมืองเก่า
แปลงรูปแปลงร่าง หรือ คสช.จ�าแลงกาย ก็ขอได้
โปรดเถิด ด้วยสถานะ “รัฐบาล” คงมิหมางเมินหมิ่น
“ศาสตร์พระราชา” เพราะมัวเมาโลกธรรม.

สีชีวติ
สัน

ทีม สมอ.

เนื้อหำต่อไปนี้เรียบเรียงจำกกำรแสดงปำฐกถำในงำน ศิระกรำนพระภูบำลนวมินทร์
เรื่อง “ในหลวงแห่งแผ่นดิน” ที่โรงพยำบำลศิริรำช
โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขำธิกำรมูลนิธิชัยพัฒนำและประธำนกรรมกำรมูลนิธิอุทกพัฒน์
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวำคม ๒๕๖๐
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พรปีใหม่
สวัสดีวันปีใหม่พา
ให้บรรดาเราท่านรื่นรมย์
ฤกษ์ยามดีเปรมปรีดิ์ชื่นชม
ต่างสุขสมนิยมยินดี
ข้าวิงวอนขอพรจากฟ้า
ให้บรรดาปวงท่านสุขศรี
โปรดประทานพรโดยปรานี
ให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัย
ให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์
ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัย
ให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่
ผองชาวไทยจงสวัสดี
ตลอดปีจงมีสุขใจ
ตลอดไปนับแต่บัดนี้
ให้สิ้นทุกข์สุขเกษมเปรมปรีดิ์
สวัสดีวันปีใหม่เทอญ

เพลงพระราชนิพนธ์อันดับที่ ๑๓ ทรงพระราชนิ พ นธ์ ขึ ้น ในเดื อ นธั น วาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ เมื ่อ
เสด็จนิวัติพระนครและประทับ ณ พระต�าหนัก
จิ ต รลดารโหฐาน พระราชวั ง ดุ สิ ต มี พ ระราชประสงค์ ที ่จ ะพระราชทานพรปี ใ หม่ แ ก่ บ รรดา
พสกนิ ก รไทยด้ ว ยเพลง และทรงพระกรุ ณ า
โปรดเกล้ า ฯให้ พ ระเจ้ า วรวงศ์ เ ธอพระองค์ เ จ้ า
จักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์ค�าร้องและพระราชทาน
แก่วงดนตรี ๒ วง คือ วงดนตรีนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น�าออกบรรเลง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิ ท ยาลั ย และวงดนตรี สุ น ทราภรณ์ น� า
ออกบรรเลง ณ ศาลาเฉลิ ม ไทย ในวั น ปี ใ หม่
วันอังคารที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๕

ผมได้ รั บ เชิ ญ ให้ ม าเล่ า เรื ่อ งปรากฏการณ์
เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นที่รัก
เคารพเชิดชูสูงสุดของพวกเรา ซึ่งผมมีโอกาสได้
เข้าไปรับใช้ถวายงานพระองค์ทา่ นเป็นเวลา ๓๕ ปี
วัน นี ้ ในเวลานี ้ คื อ ประมาณบ่ า ยโมงครึ ่ง
แต่ต่างกันคนละปี ตอนนั้นผมอยู่ที่ศาลาสหทัย
แต่ก่อนหน้านี้หนึ่งวัน ทางส�านักงานของมูลนิธิ
ชัยพัฒนาได้มีประชุมประจ�าปีเพือ่ ทบทวนงานที่
พระเจ้าอยู่หัวทรงมอบหมายให้ท�า เป็น workshop ประจ�าทีเ่ ราท�าเป็นระยะ ๆ ขณะนัน้ คิดถึง
พระองค์ท่านจับใจ จึงบอกคนท�างานทุกคนว่า
พรุ่งนี้ไปลงนามถวายพระพร เพราะมัวท�างานจน
ไม่มโี อกาสมาลงนาม ตอนแรก ๆ ก็มาลงนามถวาย
พระพรที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นระยะ ๆ แต่ตอน
หลังย้ายไปศาลาสหทัยในวังหลวง
พวกเราเดินทางไปถึงบ่ายสามโมงครึง่ ปรากฏ
ว่ า มหาดเล็ ก เดิ น สวนกลั บ มาด้ ว ยหน้ า ตาตื ่น
บอกว่ า ทางโรงพยาบาลมี ค� า สั ่ง มาให้ ยุ ติ ทุ ก สิ ่ง
ทุ ก อย่ า ง ทั ้ง กิ จ กรรมลงนามถวายพระพรของ
หลายหน่ ว ยงาน พอผมได้ ยิ น ทั ้ง ที ่เ ตรี ย มตั ว
เตรียมใจมาก่อนด้วยค�าสอนของพระองค์ท่าน
ทั ้ง ได้ บ วชเรี ย นมาแล้ ว และรู ้ ว ่ า วัน นี ้ก็ ต ้ อ งมา
ถึ ง แต่ ใ นวัน ที ่ ๑๓ ตุ ล า ๕๙ นั ้น มาถึ ง โดย
ไม่รู้เนื้อรู้ตัว ผมบอกมหาดเล็ก ขอเข้าไปที่พระบรมรูป ไปกราบลาแทนการกราบถวายพระพร
พระองค์ ท ่ า น ความรู ้ สึ ก ตอนนั ้น ทั ้ง จิ ต ใจและ
ทุกสิ่งเบื้องหน้า ท้องฟ้าก็เหมือนไว้ทุกข์ ดูเศร้า
ดูมืดครึ้มไปหมด
หลั ง จากนั ้น อี ก สี ่ห ้ า วั น ก็ ย อมรั บ ว่ า ต้ อ งนั ่ง
ท�าใจ ต้องสะกดอารมณ์ที่รู้สึกว่าเราเป็นลูกศิษย์
ทีไ่ ม่ดีของพระเจ้าอยู่หัว เพราะไม่ได้ท� าตามที่
ท่านสอนให้เป็นคนเข้มแข็ง ท่านเคยสอนเวลา
ที ่ผ มหมดก� า ลั ง ใจว่ า คนเราจะท� า งานใหญ่ บ น
แผ่นดินนี้ได้ ต้องท�าตัวเหมือนแท่งเหล็กก่อนที่
เขาจะเอามาตีเป็นดาบ เหล็กต้องถูกเผา ถูกทุบ
ครั้งแล้วครั้งเล่า ร้อนสุด ๆ เจ็บปวดทรมานสุด ๆ
แต่สุดท้ายก้อนเหล็กที่ไม่มีค่าก็กลายเป็นมีดดาบ
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
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}ท่านไปตากอากาศ ไปพักผ่อนหรือ
อย่างที่เราไปตากอากาศ ไปสนุกสนานรื่นเริง
แต่พระองค์ท่านนั้นเป็นแปดเดือน
ที่ทรงเหนื่อยยากที่สุด เพราะเสด็จไปในที่ที่ไม่มีใครไป
ถนนหนทางไม่ใช่สบายๆ
อย่างราชด�าเนินหรือมอเตอร์เวย์
กระนั้นยังทรงมีพระอารมณ์ขัน เช่น ที่เขาวง กาฬสินธุ์
ขณะรถพระที่นั่งแล่นไปบนทางที่มีแต่หินตะปุ่มตะป�่า
แทนที่พระองค์ท่านจะทรงทุกข์ร้อน กลับตรัสว่า
“เอ้อ ...ยังกะนั่งรถดิสโก้” เพราะทุกคนในรถ
กระดอนขึ้นลงเหมือนเต้นดิสโก้~
เลอค่าได้ พระองค์ท่านรับสั่งว่า ใครก็ตามไม่เคย
ถูกทุบ ไม่เคยถูกเผา ในชีวิตจะท�างานใหญ่ให้
แผ่นดินไม่ได้
ค�าสอนนี้ยังก้องอยู่ในหู แต่ความอ่อนแอของ
มนุษย์ก็มี พอตั้งสติได้สิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นคือ สี่ห้าวัน
ที่นั่งคนเดียว เผชิญกับเหตุการณ์ด้วยความรู้สึก
ต่าง ๆ ทีป่ ะทุขึน้ มานัน้ เหมือนดูภาพยนตร์ย้อน
กลับ ตั้งแต่ปี ๒๕๒๔ มาถึง ๒๕๕๙ ตลอด ๓๕ ปี
ที่ถวายงานมานั้น ท่านทรงสอนอะไร มีเหตุการณ์
อะไร มันหมุนมาเป็นภาพให้เห็น จนรูส้ กึ ว่าท่านอยู่
ตรงนั้น ความจริงพระองค์ท่านไม่ได้เสด็จไปไหน
พระสุรเสียงยังก้องอยู่ในความรู้สึก ภาพต่าง ๆ
หลายภาพเป็นฉากค่อนข้างพิเศษที่ฉายกลับมา
เหมือนดูหนัง
หลายคนตระหนกตกใจ ทุ ก แหล่ ง ข่ า วพอ
แจ้งข่าวร้ายขึ้นมา หลายคนเศร้าสลด ตั้งสติ
ไม่ได้ ผมโทร.เตือนทุกคน ให้สติว่า จริงๆ แล้ว
ศาสดาทุกองค์ท่านก็ไม่ได้อยู่กับเรา พระพุทธเจ้า
จากเราไป ๒,๕๖๐ ปีแล้ว พระเยซู ๒,๐๑๗ ปี
พระโมฮัม หมั ด และศาสดาอืน่ ๆ ก็ ไ ม่ อ ยู ่ กั บ เรา
สักองค์ พระเจ้าอยู่หัวก็เหมือนกัน
การปฏิ บ ตั ิ ง านที ่พ ระองค์ ท ่ า นทรงท� า เพื่ อ
เรา ท่านท�าอย่างไร ปีละ ๘ เดือน พระองค์ท่าน
อยูน่ อกกรุงเทพฯ ทางเหนืออยูท่ ่เี ชียงใหม่ ๒ เดือน
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สกลนคร ๒ เดือน ไกลกังวล ๒ เดือน นราธิวาส
๒ เดือน ผมอยากให้พวกเราตั้งค�าถามว่าท่าน
ไปตากอากาศ ไปพักผ่อนหรือ อย่างที่เราไปตาก
อากาศ ไปสนุ ก สนานรื น่ เริ ง แต่ พ ระองค์ ท ่ า น
นั้นเป็นแปดเดือนที่ทรงเหนื่อยยากที่สุด เพราะ
เสด็จไปในที่ที่ไม่มีใครไป ถนนหนทางไม่ใช่สบาย ๆ
อย่างราชด�าเนินหรือมอเตอร์เวย์ กระนั้นก็ยังทรง
มีพระอารมณ์ขัน เช่น ที่เขาวง กาฬสินธุ์ ขณะ
รถพระทีน่ ัง่ แล่นไปบนทางทีม่ ีแต่หินตะปุ่มตะป�่ า
แทนที ่พ ระองค์ ท ่ า นจะทรงทุ ก ข์ ร ้ อ น กลั บ ตรั ส
ว่า “เอ้อ ...ยังกะนั่งรถดิสโก้” เพราะทุกคนในรถ
กระดอนขึ้นลงเหมือนเต้นดิสโก้ พระวรกายถูก
ทรมานอย่างนี้ ไม่มีร่างกายมนุษย์คนไหนทนทาน
ได้หรอก มันซ�้าแล้วซ�า้ เล่า ๆ ทรงท�าเพื่ออะไร
หลายคนถาม
ตั ้ง แต่ ว ัน แรกที ่ท รงครองราชย์ ท่ า นตรั ส
ว่า “เราจะครองแผ่นดิน” ไม่ได้ตรัสว่าปกครอง
ครองแผ่นดินก็เหมือนเราครองบ้านเรือน ครอง
ครอบครัว เวลาคนไปบวชเป็นพระ เราเรียกว่า
ครองสมณเพศ คือไม่มีอ�านาจเลย มีแต่ท�าด้วย
จิตใจที่รักที่เมตตา เหนืออื่นใดคือทรงรับผิดชอบ
เป็นประมุขที่สงู ส่งของประเทศ ปฏิบตั ติ ลอดเวลา
๗๐ ปีนั้น เป็นความรับผิดชอบในฐานะพระเจ้าแผ่นดินผูท้ รงธรรม พระองค์ทา่ นทรงท�าเรื่องดินน�า้

}พระองค์ท่านทรงงานระหว่างประชวรมากมาย
ครั้งหนึ่งตอนผ่าตัดใหญ่ครั้งล่าสุด
มีค�าสั่งลงมาตอนเช้าให้ดูแลเรื่องน�้าและระบบไอที
พระองค์ท่านรับสั่งให้เอาคอมพิวเตอร์มาติดตั้งข้างเตียง
ขนาดก�าลังจะถูกผ่าตัดใหญ่ในเย็นนั้น ผมคิดว่าทุกคนคง
เป็นห่วงเรื่องต้องเตรียมตัวเผชิญกับการผ่าตัด
แต่พระองค์ท่านกลับทรงคิดว่าต้องมีงานมาวางข้างเตียง
เจ้าหน้าที่มาติดตั้งทันพอดีก่อนเที่ยง
ไม่ถึงชั่วโมงก่อนเสด็จมาประทับ รับสั่งว่า
พายุก�าลังก่อตัวริมแปซิฟิก
ก�าลังเข้าฟิลิปปินส์ ทรงห่วงว่าจะเข้าถึงไทยไหม~
ลมไฟ ดินน�้าลมไฟคือชีวิต ถ้าไม่มีดินน�้าลมไฟ เรา
จะมีน้า� ดื่มไหม จะมีอากาศหายใจไหม มีบา้ นอยูไ่ หม
ทรงรักษาไว้ให้ทั้งที่ความต้องการส่วนพระองค์
นั น้ น้ อ ยนิ ด ทั ง้ ความเป็ น อยู ่ ทั ง้ ข้ า วของ
ส่วนพระองค์ ผมตามเสด็จอยู่ ๓๕ ปีเห็นทรง
ฉลองพระองค์ซ�า้ แล้วซ�า้ เล่า ฉลองพระบาทท�า
ในประเทศไทย ราคาไม่กีร่ ้อยบาท แต่พวกเรา
ที ่ต ามเสด็ จ บางคนใช้ คู ่ ล ะหลายพั น แม้ แ ต่ ข ้ อ
พระหัตถ์ทรงใช้นาฬิกาอะไร ปี ๒๕๒๔ นั้น ผม
ตรวจสอบแล้ ว นาฬิ ก าที ่ท รงใช้ ผมไปถามที ่
ร้าน ราคา ๗๕๐ บาทเท่านัน้ ท่านต้องการใช้
ประโยชน์ เหมือนกับที่ทรงรับสั่งว่า ประโยชน์สูง
ประหยัดสุด อะไรที่ไม่มีประโยชน์ อย่าไปฟุ้งเฟ้อ
อย่าไปท�า
เมือ่ เรามีแบบอย่างที่สงู ส่งอยูเ่ บื้องหน้าให้เดิน
ตามทุกวัน เราก็ปฏิบตั ติ ามพระองค์ทา่ นไปโดยไม่รู้
ตัว คือไม่ใช้ของแพงเพราะเราไม่กล้าท�าอะไรเกิน
หน้าพระองค์ท่าน แต่น่าเสียดายว่าคนไทยเห็น
พระองค์ท่านแต่เพียงภาพ ไม่ได้มอง แค่เห็นเฉย ๆ
ถ้ามองสักนิดจะเข้าใจว่าพระองค์ทรงท�าอะไร และ
แม้เสด็จกลับมาอยู่กรุงเทพฯ ๔ เดือนก็ไม่ได้พัก
แต่ทรงงานอีกแบบหนึ่งที่ดูเหมือนไม่ทรมานพระ
วรกายมาก แต่ก็ตอ้ งทุม่ เทเกี่ยวกับงานพระราชพิธี
ต่าง ๆ อย่านึกว่าไม่ทรงงาน สี่เดือนที่อยู่กรุงเทพฯ

ทรงประทับอยูออกค่
่ที่ระเบี
ยงชั้นบน ขณะประชวรนั้น
าย
โครงการถนนลอยฟ้าก็เกิด แม้ยามประชวร ยังทรง
คิดช่วยประชาชน ทางลงปิน่ เกล้าก้นหอยก็เกิด
ขึ้น กี่หน่วยงานที่แก้ปัญหานี้ไม่ตก ปล่อยให้รถติด
อยูอ่ ย่างนั้น พระองค์ทา่ นทรงงานระหว่างประชวร
มากมาย ครั้งหนึ่งตอนผ่าตัดใหญ่ครั้งล่าสุด มี
ค�าสัง่ ลงมาตอนเช้าให้ดูแลเรือ่ งน�้าและระบบไอที
พระองค์ท่านรับสั่งให้เอาคอมพิวเตอร์มาติดตั้ง
ที ่ข ้ า งเตี ย งด้ ว ย ขนาดก� า ลั ง จะถู ก ผ่ า ตั ด ใหญ่
ในเย็นนั้น ผมคิดว่าทุกคนคงเป็นห่วงเรื่องต้อง
เตรียมตัวเผชิญกับการผ่าตัด แต่พระองค์ทา่ นกลับ
ทรงคิดว่าต้องมีงานมาวางข้างเตียง เจ้าหน้าที่มา
ติดตั้งทันพอดีก่อนเทีย่ ง ไม่ถึงชัว่ โมงก่อนเสด็จ
มาประทับ รับสั่งว่าพายุก�าลังก่อตัวริมแปซิฟิก
ก�าลังเข้าฟิลิปปินส์ ทรงห่วงว่าจะเข้าถึงไทยไหม
ไม่ เ คยทรงห่ ว งพระวรกายว่ า จะทุ ก ข์ ท รมาน
ล�าบาก ท่านพระราชทานพระวรกายให้เรา ๗๐
ปี สิ่งนี้น่าจะเป็นเครื่องเตือนใจพวกเรา เวลานี้
พระองค์ท่านจากไปแล้ว หน้าที่ดูแลบ้านเมือง
ดูแลดินน�้าลมไฟ คงเป็นของพวกเรา ถึงเวลาลูก ๆ
ทุกคนต้องท�าหน้าที่ จะนั่งดูเฉย ๆ แบบเดิมไม่ได้
แล้ว ทุกคนต้องออกมาประคองแผ่นดินนี้ร่วมกัน
ไม่ใช่มานั่งทะเลาะกัน ตีกัน
ประโยคแรกที่ตรัสสอนผมว่า ขอบใจนะที่มา
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
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ช่วยท�างาน แต่บอกก่อนนะว่า มาช่วยฉันท�างาน
ฉันไม่มีอะไรจะให้นอกจากความสุขที่จะมีร่วมกัน
ท�าประโยชน์ให้แก่ผู้อืน่ เป็นประโยคที่ผมไม่เคย
ฟังจากที่ไหน และไม่เคยมีความรู้สึกอย่างนั้นมา
ก่อนเลย เวลาเรานึกถึงความสุข เรามักนึกถึง
ตัวเองเป็นที่ตั้ง ท�าอะไร ๆ ให้ตัวเอง ซื้อของให้
ตัวเอง พาตัวเองไปเที่ยว เรารูส้ กึ ว่าอย่างนั้นแหละ
ความสุข แต่วันนี้มาฟังว่าความสุขจะเกิดขึ้นก็ต่อ
เมื่อเราท�างาน ท�าประโยชน์ให้ผู้อื่น นับแต่วันนั้น
ประโยคนีน้ �าทางชีวติ ผมมาตลอด ผมเริม่ ตามรอย
พระองค์ท่าน แม้จะท�าอย่างท่านไม่ได้ แต่อย่าง
น้อยผมได้นึกถึงคนอื่นก่อนตัวเอง จนกลายเป็น
นิสัยประจ�าขึ้นมา
หลั ง จากเสด็ จ จากไปแล้ ว ผมมาประมวล
ดูว่าท่านทรงสอนเราอย่างไร ปรากฏว่าขณะที่
ผมตามเสด็จอยู่ ๓๕ ปีท�าสิ่งที่พระองค์ท่านทรง
สอนซ�า้ แล้วซ�า้ เล่า แต่สมองยังไม่ได้สรุปรวมใน
สิ่งที่พระองค์ท่านให้เรา แต่พอมาทบทวนแล้ว
ท่านสอนอยู่สามประโยคจริง ๆ แต่เราไม่น�ามา
เรียบเรียงเอง ตอนตามเสด็จใหม่ ๆ ผมไม่กล้า
ตามใกล้ ๆ เพราะไม่มีใครติวผม ส�านักงานนี้เพิ่ง
เกิดครั้งแรก ไม่รู้จะวางตัวไว้ที่ไหน ผมก็ไปอยู่
ท้ายขบวนไกลลิบ วันหนึ่งพระองค์ท่านรับสั่งให้
มาอยู่ใกล้ ๆ รับสั่งว่ามองทุกอย่างที่ฉันท�า ท่านให้
มอง ไม่ใช่ให้ดูหรือเห็นเฉย ๆ แล้วถามตัวเองว่า
16
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ท�าท�าไม ท�าอย่างไร เพื่ออะไร เราต้องหาค�าตอบ
ตลอดเวลา ปัญญาจะเกิด จดทุกอย่างที่ฉันพูด
หลายท่านคงเห็นว่าหลัง ๆ มาผมเดินถือเทปตาม
เสด็จเพราะจดไม่ไหว รับสัง่ เยอะแยะไปหมด บางที
เราพลาด ลืมจด จึงเป็นคนเดียวที่ได้รบั อนุญาตถือ
เทปเดินตาม บันทึกเพื่อช่วยจ�า
พระองค์ท่านทรงแขวนกล้องไว้ที่พระศอเพื่อ
เก็บภาพเตือนความจ�า บางทีท่านจ�าไม่ได้เพราะ
ไปหลายแห่ง ต้องถ่ายรูปเก็บไว้ ไปที่ไหนก็ค้นรูป
เก่ามาเปรียบเทียบ ทุกอย่างเป็นเครื่องมือท�างาน
หมด ไม่ได้ถา่ ยรูปเล่น ๆ แบบเซลฟีส่ ง่ ไลน์กนั อย่าง
ทุกวันนี้ จดทุกอย่างที่ฉนั พูด ทีแรกนึกว่าแย่เพราะ
ยาก สรุปทุกอย่างที่ฉันคิด เรานึกในใจจะสรุปได้
อย่างไร พระองค์ท่านคิดอะไร ใครจะหยั่งรู้ แต่
ความจริง ภาคปฏิบัติ หลังจากได้เดินตามเสด็จ
สักพัก ระยะหลังท่านทรงคิดดัง ๆ ทรงคาดหวัง
อะไร ๆ ข้างหน้าให้เรารู้ตลอดเวลา
ท่ า นสอนปั จ จุ บั น เตื อ นอดี ต และน� า ทาง
สู ่ อ นาคต ทรงท� า ได้ ค รบเครื ่อ ง แต่ ร ะบบการ
ศึ ก ษาไม่ ส อนอย่ า งนั ้น มองทุ ก อย่ า ง...คื อ ดู
ปั จ จุ บั น ว่ า เป็ น ยั ง ไง จดทุ ก อย่ า งที ่ฉั น พู ด ...คื อ
ระวังจะลืมอดีต จดไว้เป็นเครื่องเตือนความจ�า
จะได้เป็นบทเรียนต่อไป และสรุปที่ฉันคิด คือ
ท่านทรงคิดไปข้างหน้า พระราชทานแหล่งน�้าตรง
นี้หรืออย่างอื่น ๆ ตรงนั้น แล้วอีกสามปีมีอะไรเกิด

}ไปดูที่แหลมผักเบี้ย ทรงหาวิธีอย่างแยบยล
ไม่ใช่นึกถึงโรงบ�าบัดน�้าเสีย
ราคาห้าหมื่นล้าน แปดพันล้าน
ติดตะรางกันเป็นแถวอย่างที่ปรากฏให้เห็น
แต่ทรงใช้วิธีการธรรมชาติ
สอนว่าไม่ต้องใช้ไฮเทคมากมาย
ทุกอย่างมีในธรรมชาติ ขอให้ใช้ปัญญา
หาทางแก้ไข หาทางพัฒนา~

ขึ้น และเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างไร
ว่าถึงอนาคต ซึ่งมันสมบูรณ์แบบจริง ๆ
ผมเรี ย นมาเยอะ ไปเกื อ บทุ ก ทวีป เรี ย น
ทั้งจากเอเชีย ยุโรป รับราชการทีน่ ั่นและไปอยู่
เวิรล์ ดแบงก์ก็ไม่มใี ครสอนอย่างนี้ มีแต่สอนปัจจุบนั
และอนาคตก็กอบโกยไว้ สอนกันอย่างนี้ แต่กับ
พระเจ้าอยู่หัวนั้น ผมถือว่าเป็นการเข้าโรงเรียนที่
ยาวนานที่สุดในชีวิต เรียนปริญญาตรี ๓-๔ ปีก็
จบ ปริญญาโทปีครึ่งจบ ปริญญาเอกอีก ๒ ปีจบ
นี่ผมเรียนมา ๓๕ ปี แล้วและไม่มีทีท่าว่าจะจบ มี
ของใหม่ ๆ ให้เรียนอยู่เรื่อย ๆ แต่เผอิญครูหยุด
สอนเสียก่อน เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ แต่
ท่านสอนมาพอแล้ว พอที่เราจะช่วยตัวเองได้แล้ว
และต้องพร้อมที่จะท�าต่อไป
ท่านครองแผ่นดิน อย่ามองว่าแผ่นดินเป็น
นามธรรม ส่วนประกอบของแผ่นดินคือดินน�า้ ลม
ไฟ ไม่มีน�า้ ไม่มีลม ไม่มีอากาศ ไม่มีป่าไม้ ไม่มี
สิ่งเหล่านี้ เราจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไร ท่านจึงทรง
สอนเราให้ใช้สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้อย่างยั่งยืน ค�าว่า
ยัง่ ยืน ความจริงคือท�าให้ชีวิตเราอยู่ได้อย่างสุข
สบาย แล้วต้องส่งมอบต่อให้ลูกหลานอยู่ต่อไป
ได้ด้วย ดังนั้น ค�าว่า sustainable development แปลง่าย ๆ ว่าความยั่งยืนและส่งต่อไป
เรื่อย ๆ น�้าเน่า ๆ ในแม่น�้าเจ้าพระยาจะยกให้
ลูกหลานได้หรือ ภูเขาที่ไม่มีต้นไม้สักต้น อากาศ

ที ่เ ต็ ม ไปด้ ว ยมลพิ ษ เราจะยกให้ ลู ก หลานหรื อ
ความเน่า ความเสียหายล้วนเกิดจากมนุษย์ มีแค่
บางครัง้ ทีเ่ กิดจากภัยธรรมชาติ ซึ่งมันก็จะฟื้นขึ้น
อย่างรวดเร็ว แต่มนุษย์นี่แหละท�าลายอย่างสิ้น
ซาก พระองค์ท่านทรงฟื้นฟูกลับมา ทรงสอนหมด
ทั้งเรื่องสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ขอเพียงพวก
เราทบทวนถึงสิ่งที่ทรงสอน
ก่ อ นอื ่น ดู ที ่น� ้า เพราะน� า้ มี ทุ ก มิ ติ ทั้ ง น�้ า ดื่ ม
น�้าใช้ น�า้ ขวดที่เราดื่มวันนี้ พรุ่งนี้ก็เป็นน�้าเสีย
หมดแล้ ว และมั น ไม่ ไ ด้ ห ายไปไหน มั น อยู ่ ค น
พื้นดินนี่แหละ เรามักนึกถึงแต่ด้านที่เราได้อย่าง
เดียว ลืมนึกถึงสิง่ ทีเ่ ราทิ้งไว้กบั แผ่นดิน เวลานี้เรา
ก็เริ่มจมปลักอยู่กับขยะและน�้าเน่าเสียแล้ว
นี่เป็นปัญหาใหญ่ไม่เฉพาะประเทศไทย มัน
เป็นทั่วโลก เรากินเราถ่ายไปแล้ว พระเจ้าอยู่หัว
ต้องทรงตามไปล้างไปเช็ด ไปดูที่แหลมผักเบี้ย
ทรงหาวิธีอ ย่ า งแยบยล ไม่ ใ ช่ นึ ก ถึ ง โรงบ� าบั ด
น�้าเสียราคาห้าหมื่นล้าน แปดพันล้าน ติดตะราง
กันเป็นแถวอย่างที่ปรากฏให้เห็น แต่ทรงใช้วิธกี าร
ธรรมชาติ สอนว่าไม่ต้องใช้ไฮเทคมากมาย ทุก
อย่างมีในธรรมชาติ ขอให้ใช้ปัญญา หาทางแก้ไข
หาทางพัฒนา เพราะฉะนั้นจึงทรงหาแหล่งน�า้
เพราะน�า้ คือชีวิต มีดินมีหินอย่างเดียวท�าอะไร
ไม่ได้ ต้องมีน�้า
ถ้าไม่บริหารจัดการให้ดี เดี๋ยวก็น�้าแล้ง เดี๋ยว
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๐ มกราคม ๒๕๖๑

•

17

}
เราเห็นก้อนเมฆ แต่ท่านมองเป็นน�้า
และจะเอาน�้าในก้อนเมฆ
มาให้คนบนดินใช้ได้อย่างไร
ก็มาเป็นโครงการฝนหลวง
~

ก็น�้าท่วม อย่างตอนนี้น�้าท่วม อีกสามอาทิตย์อาจ
จะแล้ง พระองค์ท่านก็ทรงบอกให้เก็บน�า้ เวลาน�้า
ท่วม น�้าเสียก็ทรงสอนให้ท�าวิธีบ�าบัดด้วยวิธีการ
ธรรมชาติ ไปดูท่แี หลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี เรา
เจอพืชตั้ง ๒๒ ตัวที่สามารถฟอกน�้าได้ แม้กระทั่ง
พุทธรักษายังใช้ฟอกน�า้ ได้ และพืชเหล่านี้ท�าให้
โรงบ�าบัดน�้าเสียกลายเป็นแหล่งสวยงาม เป็นที่
ท่องเที่ยว แทนที่จะเป็นที่ที่ผู้คนรังเกียจ
พระองค์ ท� า งานตั ้ง แต่ บ นฟ้ า เราเห็ น ก้ อ น
เมฆ แต่ท่านมองเป็นน�้า และจะเอาน�้าในก้อนเมฆ
มาให้คนบนดินใช้ได้อย่างไร ก็มาเป็นโครงการ
ฝนหลวง และวิ ธีที ่ท รงสอนก็ แ ยบยล วัน หนึ ่ง
ท่ า นตรั ส ว่ า ในภาวะอย่ า งนี ้เ ป็ น เวลาที ่น� า้
เหนื อ ไหลเข้ า มา แล้ ว มี แ ม่ น� ้า เจ้ า พระยาที ่จ ะ
ระบายน�้า แต่มนั เจิ่งนองไปทั่วแล้วทั้งสองฝัง่ มวล
น�้าเยอะแล้วยังโดนน�้าทะเลดันอีก มันก็ออกข้างๆ
ไป เราไปท�าแก้มลิงกัน ผมก็งงสิ ผมจบรัฐศาสตร์
การทูต ไม่เคยรู้ แก้มลิงมันเกี่ยวข้องอะไรกับการ
บริหารน�้า พยายามนึกถึงภาษาฝรั่งด้วย monkey
cheek ก็ไม่เห็นมีอะไรเกี่ยวกัน
ดูวิธีสอนของท่านสิ ทรงถามว่า “ว่าไง เข้าใจ
ไหม แก้มลิง” “ไม่ทราบพระเจ้าค่ะ” “ก็แก้มลิง
นั่นแหละ ไม่เคยสังเกตหรือ พรุ่งนี้ไปดูแก้มลิงซะ”
18
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เราคิดอะไร

ทรงเอาลิงมาสอน “แล้วเอากล้วยไปเยอะ ๆ ล่ะ
แล้ววันถัดไปมารายงาน” เห็นไหม ท่านไม่ทรง
สอนทันที ท่านให้เราเรียนรู้ ไม่ใช่สอนให้เต็มที่ พอ
รู้แล้วเลิก แต่ทรงให้ใช้ปัญญา
วันรุ่งขึ้นผมก็นั่งดูลิง ลิงจ้องหน้าผม ผมก็
จ้องมัน แล้วโยนกล้วยให้ลูกหนึง่ ก็ไม่เห็นมีอะไร
ดูแก้มมันก็ปกติ มันกินกล้วยหมดลูกแล้ว ให้อีกลูก
ให้อีก ๓-๔ ลูกก็เหมือนเดิม นั่งนาน ๆ ก็เบื่อ ลิง
ก็ ค งเบื ่อ หน้ า ผม เลยโยนครึ ่ง หวีที ่เ หลื อ อยู ่ ใ ห้
ก� า ลั ง จะหั น กลั บ เดชะบุ ญ ยั ง มี ส ติ อ ยู ่ เอ...
พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งอะไรไม่เคยไม่มีเหตุผล ต้อง
มีนัยบางอย่างแน่ ก็เหลียวกลับมา ภาพที่เห็นคือ
แก้มมันตุ่ย พอโยนให้มันทั้งหวี มันกินไม่ทัน มัน
ต้องเก็บไว้ เผื่อหิวอีกจะได้กินใหม่ มันเลยตุน
ไว้ในแก้มจนโป่งออกมา ผมบรรลุธรรมเลย วัน
รุ่งขึ้นไปเข้าเฝ้า พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่า “ว่าไง
ไปดูแล้ว เข้าใจหรือยัง” “เข้าใจแล้วพระเจ้าค่ะ
เวลาน�้าเหนือบ่ามาก็ไปสร้างแก้มสองข้างแม่น�้า
แล้วท�าประตูปิดเปิดด้วย เหมือนมีกล้ามเนื้อล็อก
เอาไว้ ไม่ ไ หลลงในท้ อ งหรื อ หลุ ด ออกจากปาก
ยามหิวค่อยทยอยเอาออกมาใช้ ยามหน้าแล้งน�้า
หายากก็เอาที่เราเก็บสองข้างล�าน�้านั้นมาใช้”
เวลานี ค้ นก็ ใ ช้ ไ ม่ ถู ก เห็ น สระน� ้า ก็ ว ่ า เป็ น

}ญี่ปุ่นท�าใช้งบประมาณเป็นพันล้าน
คือเจาะภูเขาทั้งลูก ให้เป็นตุ่มในภูเขา
เพื่อเวลาฝนตกลงมาก็ให้เก็บไว้ในนั้น
พระองค์ท่านตรัสว่า “เราคนจน
อย่าไปสร้างแบบขุดเขาทั้งลูก มันไม่คุ้ม”
มันง่ายเหมือนหญ้าปากคอก ญี่ปุ่นมาเห็นยังงง
พระองค์ท่านทรงให้สร้างประตูปิดปากถ�้าไว้
ตรงน�้าไหลออกจากซอกนั้นซอกนี้
ที่เชียงใหม่เชียงดาว น�้าไหลมาแทนที่จะไหลไปหมด
เราก็เอาเข้าภูเขา ที่แม่ฮ่องสอนท�าประตูปิด
ให้น�้าออกทางด้านนี้เท่านั้น
น�้าเต็มก็อาศัยพื้นที่ถ�้าเป็นที่เก็บ
พอหน้าแล้งก็ทยอยเปิดมาใช้~
แก้มลิงไปหมด มันไม่ใช่ แก้มลิงอาจเป็นล�าคลอง
ก็ได้ เป็นอะไรก็ได้ที่เมื่อน�้าทะลักก็กักเก็บน�้าได้
จะสร้างบ่อสร้างบึง ถ้าสร้างกันตลอดก็มปี ระโยชน์
ทั้งนั้น หน้าแล้งจะได้น�ามาใช้ประโยชน์
พระองค์ท่านทรงขบคิดมาตลอด ระยะหลัง
มี ก ารประท้ ว งเวลาจะสร้ า งอ่ า งเก็ บ น� า้ ที่ ไ หน
พวกที่ เ รี ย กตั ว เองว่ า นั ก อนุ รั ก ษ์ จ ะไม่ ย อมให้
ท�าอะไร บอกให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ
บางทีผมต้องเตือน มนุษย์ไม่ใช่กบที่พอถึงหน้า
แล้งจะไปจ�าศีลอยู่ใต้ตุ่ม ถึงหน้าฝนค่อยออกมา
คนเราต้องกินตลอด จึงต้องมีการบริหารจัดการ
เวลาสร้างเขื่อนที่ไหนเป็นเรื่องใหญ่ ทุกข์ทรมาน
มาก เดิ น ขบวนกัน ออกมาค้ า น จนรั บ สั ง่ ว่ า
“ไปดูซิ มีถ�้าหลายถ�้าที่มีน�้าไหลผ่านออกมาปากถ�้า
เราเอาถ�้าเป็นแท็งก์ดีกว่า”
ถ�้ า ไหนที ่ไ ม่ ใ ช่ แ หล่ ง ท่ อ งเที ่ย ว แล้ ว มี
ล�าธารเล็ก ๆ ไหลออกมา เอาถ�า้ นั่นแหละเป็นที่
เก็บน�้า สืบไปสืบมาปรากฏว่าญี่ปุ่นท�า แต่ใช้งบ
ประมาณเป็นพันล้าน คือเจาะภูเขาทั้งลูกให้เป็น
ตุ่มในภูเขา เพื่อเวลาฝนตกลงมาก็ให้เก็บไว้ในนั้น
ใช้เงินเป็นพัน ๆ ล้านกว่าจะส�าเร็จ พระองค์ท่าน
ตรัสว่า “เราคนจน อย่าไปสร้างแบบขุดเขาทั้งลูก
มันไม่คุ้ม” มันง่ายเหมือนหญ้าปากคอก ญี่ปุ่นมา

เห็นยังงง พระองค์ทา่ นทรงให้สร้างประตูปดิ ปากถ�้า
มีถ�้าตรงไหนก็สร้างประตูปิดปากถ�า้ ไว้ตรงน�า้ ไหล
ออกจากซอกนัน้ ซอกนี้ ทีเ่ ชียงใหม่เชียงดาว น�้า
ไหลมาแทนที่จะไหลไปหมด เราก็เอาเข้าภูเขา ที่
แม่ฮ่องสอนเราท�าประตูปิดไว้ ให้น�้าออกทางด้าน
นี้เท่านั้น น�้าเต็มก็อาศัยพื้นที่ถ�้าเป็นที่เก็บ พอหน้า
แล้งก็ทยอยเปิดมาใช้
บางวัน ทรงชวนพวกเรา วัน นี ้ไ ปเที ่ย วกั น
หน่อย เวลารับสั่งว่าไปเที่ยวทีไร พวกเราใจหาย
วาบทุกที ต้องเหนื่อยอีกแล้ว เพราะการเที่ยว
ของพระองค์ท่านต้องขึ้นเขาลงห้วย เดินทางด้วย
รถ ด้วยเฮลิคอปเตอร์ สิ้นสุดด้วยการเดิน ไม่มี
ที่ไหนไปจอดหน้าประตูโครงการ เดินวันหนึ่ง ๆ ๑๐
กิโล ๑๕ กิโล ที่ส�าคัญไม่มีก�าหนดเวลาด้วย ดึกดื่น
เที่ยงคืนก็อาจจะยังอยู่ในป่า
ที่บงึ มักกะสัน ทรงบอกว่า “วันนี้เราเอาอธรรม
สูอ้ ธรรมดีกว่า” ท่านเสด็จไปพบผูว้ า่ ฯซึ่งสมัยนั้นคือ
คุณจ�าลอง ศรีเมือง และมีผู้ว่ารถไฟอยู่ด้วย พอมา
ถึง ค�าแรกที่รับสั่งคือ “ที่นี่ใครใหญ่” ใครจะกล้า
บอกว่าใหญ่ แต่นัยของทุกค�าตรัสของพระองค์ที่
ดูว่ารับสั่งเล่น ๆ ที่นี่ใครใหญ่ เมื่อไม่มีใครใหญ่ ก็
สรุปง่าย ๆ ว่า ไม่มีใครรับผิดชอบ กทม.เจ้าของ
พื้นที่บอกว่าให้รถไฟใช้แล้ว รถไฟก็ว่าผมใช้ แต่
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
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}ตอนนี้กังหันน�้าตั้งอยู่ที่ไหน
อยู่กลางกรุงบรัสเซลล์
รัฐบาลเบลเยียมขอพระราชทาน
นวัตกรรมของพระองค์ท่าน
ไปตั้งกลางเมือง
เป็นปาร์กเหมือนสวนลุมพินีของเรา
ใครเดินผ่านก็มองเห็น
แล้วก็มีป้ายติดว่า
เป็นนวัตกรรมของพระเจ้าแผ่นดินไทย~

เจ้าของก็ยงั คือ กทม. ผมไม่รับผิดชอบ น�้ามัน
เครือ่ งก็เทลงในบึงเน่าเหม็นหมดทัง้ บึง เรามีผัก
ตบชวาอย่ า งเดี ย วที ่ส ามารถมี ชี ว ิต อยู ่ ไ ด้ ใ นบึ ง
เน่า ๆ ผักตบชวาก็เป็นวัชพืช เป็นอธรรม น�้าเน่าก็
อธรรม จับเอาอธรรมมาสูก้ นั โดยไม่ตอ้ งใช้เคมี แต่
แทนที่จะปล่อยให้ผักตบขยายเต็มจนเดินข้ามได้
ก็บ ริ ห ารจั ด การเสี ย โดยเอาไม้ ไ ผ่ ม าจั ด มั น เป็ น
บล็อก ๆ เพื่อให้ธรรมชาติท�างาน แสงอาทิตย์โดน
ผิวน�้าก็ฆ่าเชื้อบางตัวได้ ลมก็พัดผ่านน�าออกซิเจน
ไปให้คา่ DOD (ออกซิเจนที่เจือจางในน�้า) เพิ่ม ถ้าค่านี้
ลดน�้าก็เน่า วิธีแก้ก็คือท�าให้มันเพิ่ม มันมีอยู่แล้ว
ในอากาศ เราเพียงเติมให้มันแล้วให้ธรรมชาติ
ท�างาน เหมือนแสงสว่าง ถ้าอยูข่ า้ งนอกเราไม่ตอ้ ง
ใช้แสงไฟให้เปลืองน�้าเปลืองถ่านลิกไนต์ เพราะ
ดวงอาทิตย์ให้แสงอยู่แล้ว แต่ตอนเย็นไม่มีแสง
เราก็ต้องนอน ตอนเช้าพระอาทิตย์มาอีก เราก็ได้
พลังงานที่ไม่ต้องจ่ายเงิน
ตอนที่คลอง ๕ คลอง ๖ บอกจะสร้างเมือง
เฉลิมพระเกียรติ เป็นเมืองตัวอย่าง พระองค์
ท่านตรัสว่า อย่าสร้างเลย ขืนสร้างไปจะกลาย
เป็นเมืองท�าให้เสื่อมพระเกียรติ เพราะน�า้ เน่า
จากเมื อ งนี ้จ ะไหลสู ่ ก รุ ง เทพฯเพิ ่ม ขึ ้น รั ฐ บาล
ตอนนั้นจึงถวายที่สามพันสี่พันไร่ให้ ตอนนี้ไปดูสิ
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คลอง ๕ คลอง ๖ มีบึงใหญ่รองรับน�้าเหนือที่
ทะลักมา จะได้บรรเทาน�้าท่วม พอฤดูน�้าก็ปิดไว้
หน้ า แล้ ง ก็ ป ล่ อ ยมาไล่ น� า้ เสี ย ริ ม คลองต่ า ง ๆ
ล้ า งคลองไปด้ ว ย เมื ่อ แล้ ง ที ่แ ล้ ว ปทุ ม ธานี มี
น�้าประปาไม่พอ ก็มีน�า้ ที่นี่ช่วยพยุงไว้เวลาหน้า
แล้ง โครงการพระราชด�าริที่ชาวบ้านท�ามีน�้าใช้
หมด เห็นตัวอย่างนี้แล้ว ท�าไมรัฐไม่ลงมือท�า ขอ
ให้ บ ริ ห ารจริ ง ๆ จะมี น� ้า ใช้ เ หลื อ เฟื อ ทรงค้ น
คิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ไปทดลองออกแบบมาเป็น
แผนเป็นแปลน ผมมีหลักฐานทีท่ รงออกแบบมา
ทัง้ สองแบบ กังหันน�้ามีหลายแบบ แต่ทีเ่ ห็นชิน
ตาคื อ แบบที ่พ ระองค์ ท รงเอามาจากภู มิ ป ั ญ ญา
ชาวบ้าน ทางเหนือเขาท�าหินหลุบ แล้วดันน�้าขึ้นมา
แล้ ว ไปใช้ ใ นหมู ่ บ ้ า น เอามาเติ ม มอเตอร์ ใ ส่
เครื่องจักรเครื่องกล แล้วโปรยน�้าลงมา ระหว่าง
ละอองน�้าผ่านอากาศก็เอาออกซิเจนลงมาด้วย
ท�าให้น�้าเคลื่อนไหว ความเน่าก็ทุเลาลง ตอนนี้
กั ง หั น น�้ า ตั ้ง อยู ่ ที ่ไ หน อยู ่ ก ลางกรุ ง บรั ส เซลล์
รัฐบาลเบลเยียมขอพระราชทานนวัตกรรมของ
พระองค์ท่านไปตั้งกลางเมือง เป็นปาร์กเหมือน
สวนลุมพินีของเรา ใครเดินผ่านก็มองเห็น แล้วก็มี
ป้ายติดว่า เป็นนวัตกรรมของพระเจ้าแผ่นดินไทย
ใครไปที่พุทธคยา มีสระมุจลินทร์ รัฐบาล

}ตอนแรกเข้าไปไม่มีต้นไม้สักต้น
ตอนพวกผมเข้าไปส�ารวจก็ไม่รู้จะท�าอย่างไร
ได้แต่เอาก้อนหินใส่ถุงกลับมาถวาย
ทูลพระองค์ท่านว่า ทั้งหมดก็มีแต่หินพวกนี้
พระองค์ท่านตรัสว่า ใครบอกเธอว่าก้อนหิน
นี่มันดินที่แห้งจนเป็นดินดาน
มันแข็งเหมือนหิน เชื่อฉัน เอาไปแช่น�้าสิ
ผมก็แช่ เช้ามามันกลายเป็นดินหมด
วันนี้ที่นั่นกลายเป็นป่าหมดแล้ว~

อิน เดี ย ขอกัง หัน น� า้ ไปตั ้ง อยู ่ ใ นนั้ น และต้ อ ง
ขอช่ า งของเราไปช่ ว ยซ่ อ มเป็ น ระยะ ๆ เวลา
นี ้ใ ช้ ก ัน เต็ ม ไปหมด ต่ า งประเทศมาขอใช้ กั น
มาก พระเจ้าอยู่หัวทรงจดสิทธิบัตรไว้มากมาย
หลายเรื่อง ผมจ�าเรื่องกังหันน�้าได้เพราะไปจดเอง
พระองค์ท่านตรัสว่าไม่หวงหรอก ใครจะก๊อบปี้
แต่กลัวต่างชาติจะมาขโมยไป ทรงจดไว้เพื่อให้
นักค้นคิดไทยไปจดทะเบียนด้วย ให้รู้จักปกป้อง
สติ ป ั ญ ญาที ่ค ้ น คิด ถ้ า ไม่ จ ด เดี ๋ย วเขาเอาไป
จะโวยวายไม่ได้ เช่น ข้าวหอมมะลิ เราไม่จด
ไม่ ป กป้ อ งสมบั ติ ข องเรา ท่ า นจึ ง ทรงท� า เป็ น
ตัวอย่าง นอกจากทรงพัฒนาแล้ว ยังทรงแนะน�า
ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เรา
การบ� า บั ด น�้ า เสี ย ท่ า นให้ ขุ ด เป็ น บ่ อ รั บ
น�้ า เน่ า จากเพชรบุรี ที ่เ น่ า เหม็ น เหมื อ นน� ้า เน่ า
กรุงเทพฯ ปล่อยให้ตกตะกอนในบึงก่อน แล้ว
ให้ผ่านแปลงพืช ๒๒ ชนิดที่ค้นคว้าวิจัยมาแล้ว
เช่น กกฤๅษี พุทธรักษา ฯลฯ พืชจะท�างานของ
มันเอง พอสร้างระบบเสร็จก็รอดูได้ สวยด้วย
นกมากัน เยอะ กลายเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที ่ย วที ่
ประหลาดมาก มี น กตั ว หนึ ่ง จะโผล่ ใ ห้ ช าวโลก
เห็น ๗ ครั้ ง และใน ๗ ครั ้ง มาโผล่ ที ่บ ่ อ น� า้
เสียของเราถึง ๓ ครั้ง ในแต่ละปีที่นกมาจึงมี

นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมารอดู ตรงนี้มีป่าชาย
เลน มันจะกรองขั้นสุดท้าย เราเอาส่งห้องแล็บ
ตรวจว่าได้มาตรฐานแล้วก็ปล่อยน�้าออกมา ซึ่ง
มันยังมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ช่วยเลี้ยงกุ้งหอย
ปูปลาได้ จะเห็นว่ากุ้งหอยที่อยู่ในป่าโกงกางก็ได้
อาศัยด้วยเรียกว่าวินวิน (win win) ป่าโกงกาง
ก็จะงอกออกปีละเกือบ ๒๐ไร่ ผมเริ่มจาก ๘๐๐
ไร่ วัน นี ้ผ มมี ๑,๒๐๐ ไร่ เพราะด� า เนิ น การมา
๒๐ ปีแล้ว ใครต้องการความรู้ เดินทางเข้าไป
ได้ เ ลย โครงการพระราชด� า ริ มี แ ต่ ใ ห้ แ ละให้
ความรู้ก็ฟรี
อ่านต่อฉบับหน้า
แก้ไข
เราคิดอะไร ฉบับที่ ๓๒๙ คอลัมน์สสี นั ชีวิต หน้า
๑๙ ข้ อ ความ “ปู ่ เ ป็ น ตระกู ล ของเจ้ า เมื อ งน่ า น
เจ้าสุริยพงศ์ผลิตเดช ต้นตระกูลจิตวงศนันท์”
ข้ อ ความที ่ถู ก ต้ อ งคื อ “ปู ่ เ ป็ น ตระกู ล ของ
เจ้าเมืองน่าน พระยาอชิตวงศ์ (บุตรพญาสุมนเทวราช) ตระกูลจิตวงศนันท์ เป็นสายทายาท
เจ้าหลวงอชิตวงศ์” (ทีม สมอ.)
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
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“ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ที่ควรจะห่วง หันไปห่วงอ�านาจ ห่วงต�าแหน่ง ห่วงสิทธิ์ และห่วงรายได้กันมากเข้า ๆ
แล้วจะเอาจิตเอาใจที่ไหน มาห่วงความรู้ ความดี ความเจริญของเด็ก
ความห่วงในสิ่งเหล่านั้น ก็จะค่อย ๆ บั่นทอนท�าลายความเป็นครูไปจนหมดสิ้น
จะไม่มีอะไรเหลือไว้ พอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจ หรือผูกใจใครไว้ได้
ความเป็นครูก็จะไม่มีค่าเหลืออยู่ให้เป็นที่เคารพบูชาอีกต่อไป”
พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ครูอาวุโส ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ วันเสาร์ ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๑

แด่คุณครู..ด้วยวิญญาณสุดยอดครู
“ประเทศไทยอะไร ๆ ก็ดหี มด! เสียอย่างเดียวที่มคี นไทย?” ดูจะเป็นค�าตลกที่คนไทยข�าไม่ออก แต่เป็น
สิ่งที่บ่งบอกให้เห็นถึงความส�าคัญของทรัพยากรมนุษย์ แม้ประเทศชาติจะอุดมสมบูรณ์สักเพียงใด แต่ถ้า
ผู้คนในประเทศนั้นไม่มีทั้ง “คุณภาพและคุณธรรม” ก็ไปกันไม่รอด แต่ถ้าคนในประเทศนั้นๆ มีคุณภาพดี
กันแล้วอย่างเช่น สิงคโปร์ แม้จะเป็นเกาะที่ไม่มีทรัพยากรใด ๆ แม้แต่น�้าจืดก็ยังต้องซื้อจากประเทศอื่น
มาใช้ แต่สิงคโปร์ก็สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก
แต่เมื่อหันมามองประเทศไทย เราถูกจัดให้เป็นอันดับต้น ๆ ของโลกในทางแย่ เช่น เกิดอุบัติเหตุ
บนท้องถนนเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ดืม่ สุรามากเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก หรือทิง้ ขยะลงทะเลเป็นอันดับต้น ๆ
ของโลก แม้รฐั บาลจะหันมาทุม่ เทด้านการศึกษาเพราะเชือ่ กันว่า “การศึกษาสร้างคน ประชาชนสร้างชาติ”
แต่ดูเหมือนว่าจะปฏิรูปการศึกษาอย่างไร ๆ ก็ไม่มีอะไรคืบหน้า หรือว่าเป็นเพราะเกาไม่ถูกที่คัน ลองมาดู
สิว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายมองครูผู้มีบทบาททางการศึกษามากกว่าใคร ๆ ไว้อย่างไร?
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ปฏิรูปการศึกษา..ค�าตอบอยู่ที่ครู! ร.๙
“ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ที่ควรจะห่วง หันไปห่วงอำานาจ
ห่วงตำาแหน่ง ห่วงสิทธิ์ และห่วงรายได้กันมากเข้า ๆ แล้วจะ
เอาจิตเอาใจที่ไหนมาห่วงความรู้ ความดี ความเจริญของเด็ก
ความห่วงในสิ่งเหล่านั้น ก็จะค่อย ๆ บั่นทอนทำาลายความเป็นครู
ไปจนหมดสิ้น จะไม่มีอะไรเหลือไว้
พอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจ หรือผูกใจใครไว้ได้
ความเป็นครูก็จะไม่มีค่าเหลืออยู่ให้เป็นที่เคารพบูชาอีกต่อไป”
พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ครูอาวุโส ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ วันเสาร์ ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๑

ครูที่ท�าให้ไอน์สไตน์ไม่อยากไปโรงเรียน
ไอน์สไตน์ได้มโี อกาสอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์
ที่ดัง ๆ อยู่หลายเล่ม และเขาก็ยังได้อ่านหนังสือ
ปรัชญาของชาวเยอรมันซึ่งคนทั่วไปไม่เข้าใจได้งา่ ย
แต่ดเู หมือนจะเป็นเรื่องแจ่มกระจ่างส�าหรับเขา ซึ่ง
ในช่วงนัน้ เขามีอายุเพียงแค่ ๑๓ ปีเท่านั้น จากการ
ได้อ่านหนังสือทั้งปรัชญาทั้งวิทยาศาสตร์เหล่านี้
ไอน์สไตน์ได้ขอ้ สรุปว่า “เมื่อได้อา่ นหนังสือวิทยาศาสตร์ดงั ๆ หลายเล่ม ไม่ชา้ ผมก็เชื่อแน่วา่ เรื่องราวต่าง ๆ ในคัมภีร์ไบเบิลคงไม่มีทางเป็นจริง!”
ผลที่เกิดขึ้นคือการปลดแอกเป็นอิสระทางความคิด

และความคิดที่วา่ รัฐมีเจตนาล่อหลอกเด็กด้วยเรื่อง
โกหก มันเป็นความรู้สึกที่ปวดร้าวมาก
ด้วยเหตุนี้ไอน์สไตน์จึงเลี่ยงไม่ยอมเข้าร่วม
พิธกี รรมทางศาสนาอีกเลยตลอดชีวิต ฟิลปิ ป์ ฟรังค์
ซึ่งเป็นเพื่อนของเขาเล่าว่า “ไอน์สไตน์เกิดความ
รูส้ กึ รังเกียจการปฏิบตั ติ วั ตามแบบแผนของชาวยิว
และทุกศาสนา รวมทั้งการเข้าร่วมพิธกี รรมต่าง ๆ
ทางศาสนา ความรูส้ กึ นี้ไม่เคยจางหายไปจากเขาเลย”
ความรู ้ สึ ก ต่ อ ต้ า นการบี บ บั ง คั บ ให้ อ ยู ่ ใ นกรอบ
ท�าให้การเรียนที่โรงเรียนมัธยมมิวนิค ที่ประเทศ
เยอรมันยิ่งน่าเบื่อ นับวันก็ย่งิ ทะเลาะกับคนมากขึ้น
เขาบ่นว่าการเรียนแบบให้คิดและท�าตามเหมือน
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เครื่องจักร “ดูเหมือนเป็นวิธกี ารของพวกกองทัพ
เยอรมันที่สร้างวินัยด้วยการท�าตามค�าสัง่ ที่ไร้
ความหมายแบบซ�้าแล้วซ�้าเล่า” ภายหลังเขายัง
บอกว่าครูในโรงเรียนเหมือนพวกทหารในกองทัพ
“พวกครู ป ระถมฯเหมื อ นจ่ า ฝึ ก นั ก เรี ย น
ทหาร ส่วนครูมัธยมฯก็เหมือนพวกนายร้อย”
การไม่ยอมเชื่ออะไรง่ายๆ และไม่ยอมรับค�า
สอนเดิม ๆ กลายเป็นนิสัยประจ�าตัวของไอน์สไตน์
ตลอดชีวิต ดังที่เขาเปิดเผยในจดหมายที่เขียนถึง
เพื่อนสนิทที่นับถือกันเหมือนพ่อในปี ๑๙๐๑ ว่า
“การหลงเชื่อผู้มีอ�านาจอย่างไม่ลืมหูลืมตา
คือศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของความจริง!”
การที่ไอน์สไตน์ไม่ยอมอยูใ่ ต้อา� นาจบังคับของใคร
ท�าให้เขาไม่ได้เป็นที่รกั ของนายร้อยเยอรมันทีส่ อน
เขาที่โรงเรียนนัก ผลก็คือครูคนหนึ่งประกาศว่า
ถ้าเขายังมีนิสัยยโสอยู่อย่างนี้ ก็ไม่ต้องมาเข้าห้อง
เรียนอีก เมือ่ เขายืนยันว่าไม่ได้ทา� อะไรผิด ครูคนนั้น
ก็ตอบว่า “จริงอยู่ ถึงจะไม่ได้ท�าผิด แต่การที่
เธอนั่งกระหยิ่มยิ้มอยู่หลังห้อง ก็ท�าให้นักเรียน
ในชั้นเรียนเสื่อมความนับถือในตัวฉัน”
ในที่สุดไอน์สไตน์ก็ต้องย้ายโรงเรียนมาเรียน
ที่สวิตเซอร์แลนด์ โรงเรียนใหม่แห่งนี้เหมาะกับ
ไอน์สไตน์มาก ใช้ระบบการสอนตามแนวทางของ
นักปฏิรูปการศึกษาชาวสวิส เพสตา โลชซี ยูฮัน
ไฮน์ริช เมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ ซึ่งเชื่อใน
การส่งเสริมให้นักเรียนสร้างมโนภาพ นอกจากนี้
ยังเห็นความส�าคัญของการสร้างเสริมคุณค่าจาก
ภายใน และความเป็นตัวของตัวเองแก่นักเรียน
ทุกคน เพสตา โลชซี ให้หลักว่า นักเรียนควรได้
รับอนุญาตให้คิดหาข้อสรุปด้วยตัวเอง โดยการ
ใช้ขั้นตอนที่เริ่มจากการสังเกตอย่างใกล้ชิด และ
จากนั้นก็ใช้ญานหยั่งรูก้ ารคิดเชิงมโนทัศน์และการ
สร้างมโนภาพ หลักการทางคณิตศาสตร์และฟิสกิ ส์
สามารถเรียนรูแ้ ละเข้าใจได้ดว้ ยวิธเี หล่านี้ ไม่ควร
สอนให้ทอ่ งจ�า ท�าซ�า้ ๆ หรือป้อนความรูใ้ ห้นกั เรียน
ไอน์สไตน์ชอบโรงเรียนที่เมืองอาเลา น้องสาว
เล่าว่า “ที่โรงเรียนนี้ ครูจะดูแลนักเรียนเป็นรายคน
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เน้นการมีอสิ ระทางความคิดมากกว่าความรอบรู้
นักเรียนที่นี่ไม่ได้มองครูว่าเป็นผู้มีอ�านาจ แต่เป็น
คนที่มีบุคลิกภาพโดดเด่นที่อยู่เคียงข้างนักเรียน”
ซึ่งตรงกันข้ามกับระบบการศึกษาแบบเยอรมนีที่
เขาเกลียดมาก “ถ้าเทียบกับช่วงเวลา ๖ ปีที่เรียน
โรงเรียนมัธยมแบบเผด็จการในเยอรมนี โรงเรียน
นี้ท�าให้ผมเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเลยว่า การศึกษา
ที่เน้นการเรียนการสอนอย่างเสรี และความ
รั บ ผิ ด ชอบส่ ว นตั ว ดี ก ว่ า การศึ ก ษาที ่อ าศั ย
อ�านาจจากภายนอกมากมายแค่ไหน”
การที่ไอน์สไตน์รังเกียจโรงเรียนในเยอรมันนี
ที ่ส อนและปกครองนั ก เรี ย นด้ ว ยการใช้ อ� า นาจ
บังคับ และบรรยากาศแบบทหารท�าให้เขาไม่อยาก
เป็นพลเมืองเยอรมันในประเทศนั้น เพื่อนของ
เขายืนยันในเรื่องนี้ เขาต่อต้านลัทธิชาตินิยมทุก
รูปแบบ และปลูกฝังความเชื่อแก่ไอน์สไตน์ว่า ทุก
คนควรถือว่าตนเองเป็นพลเมืองโลก ด้วยเหตุนี้
ไอน์สไตน์จงึ ขอให้พอ่ ช่วยเขาเลือกสละสิทธิ์การ
เป็นพลเมืองเยอรมัน ซึ่งกระบวนการสละสิทธิ์
เสร็จเรียบร้อยในเดือนมกราคม ปี ๑๘๙๖ และใน
ปีนั้นเองไอน์สไตน์ก็เป็นคนไร้ศาสนาด้วย เพราะ
ในใบค�าร้องขอยกเลิกการเป็นพลเมืองเยอรมัน
พ่ อเขาเขีย นในใบค� า ร้ องซึง่ เข้ าใจว่ าไอน์ สไตน์
ขอให้เขียนว่าไม่ได้นับถือศาสนาใดๆ
เมื่อไอน์สไตน์เรียนจบที่โรงเรียนอาเลาที่เขา
ถูกใจ ผลการสอบไอน์สไตน์สามารถท�าคะแนนได้
สูงสุดเป็นอันดับ ๒ ของห้อง จากระดับ ๑-๖ โดย ๖
เป็นเกรดสูงสุด เขาได้เกรด ๕ หรือ ๖ ในทุกวิชา
ของสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมทั้งวิชา
ประวัติศาสตร์และภาษาอิตาเลียนด้วย วิชาที่ได้
เกรดต�่าสุดคือภาษาฝรั่งเศส เขาได้คะแนนเกรด
๓ ซึ่งผลการสอบที่ดีเยี่ยมนี้นับว่าตรงกันข้ามกับ
ผลการเรียนที่ใช้อ�านาจและการบังคับที่เยอรมัน
ซึ่งท�าให้เด็กอัจฉริยะอย่างเขากลายเป็นเด็กโง่
ทึ่ม และมีปัญหาขึ้นมา
(จากหนั ง สื อ ไอน์ ส ไตน์ ชี ว ประวั ติ และจั ก รวาล
ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ และคณะ แปล)

ต�าราเรียนที่ดีที่สุดก็คือตัวครูผู้สอน...คานธี
จริยาวัตรของผู้เป็นครูนั้น แม้จะอยู่ห่างไกล
ออกไปจากศิษย์กส็ ามารถส่งอิทธิพลไปถึงศิษย์ได้
เป็นต้นว่า หากข้าพเจ้าเป็นนักพูดเท็จเสียเอง
แล้ว ก็ไม่มปี ระโยชน์อนั ใดที่ขา้ พเจ้าจะไปสอนให้
เด็กพูดความสัตย์ ครูที่ขลาดย่อมไม่สามารถ
สร้างความกล้าหาญให้แก่ศิษย์ของตนได้ฉันใด
ผูท้ ่ไี ม่สามารถควบคุมตนเองได้ ก็จะไม่มวี นั สอน
เด็กให้เห็นคุณค่าของการควบคุมตนเองได้ฉนั นั้น
เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงรูส้ กึ ว่า ข้าพเจ้าจะต้อง
เป็นบทเรียนที่มองเห็นได้ส�าหรับเด็กชายและ
เด็กหญิงที่อยูก่ นิ กับข้าพเจ้าทุกเมื่อเชื่อวัน และ
ด้วยประการฉะนี้ เด็กเหล่านัน้ ก็ได้กลายเป็นครู
ของข้าพเจ้าไปด้วย ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ว่า จะต้อง
ท�าตัวให้ดีและมีชีวิตอย่างบริสุทธิ์สะอาดเพื่อเป็น
เยี่ยงอย่างแก่เด็กเหล่านั้น อาจพูดได้วา่ ระเบียบ
วินยั และความเข้มงวดกวดขันอีกทั้งการควบคุม
ตนเอง ซึ่งข้าพเจ้าใช้กับตัวเองในไร่ตอลสตอย
นั้น ส่วนใหญ่เป็นผลเนื่องมาจากเด็ก ๆ ที่อยู่

ในความดูแลของข้าพเจ้าทั้งสิ้น
...ข้ า พเจ้ า ตั ด สิ น ใจกิ น อยู ่ ห ลั บ นอนกั บ เด็ ก
เหล่านั้นตลอด ๒๔ ชั่วโมง ในฐานะบิดาของพวก
เขา ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า การสร้างอุปนิสัย
เป็นรากฐานที่สา� คัญยิ่งส�าหรับการศึกษา หากมี
การวางรากฐานไว้อย่างมั่นคงแน่นหนาแล้ว ข้าพเจ้า
เชื่อว่า เด็ก ๆ จะสามารถเรียนรู้สิ่งอื่น ๆ ได้ด้วย
ตนเอง หรือมิฉะนั้นเพื่อน ๆ ก็จะสามารถช่วยเหลือ
เขาได้
ข้าพเจ้ารูส้ กึ ว่า ไม่มคี วามจ�าเป็นที่จะต้องให้
เด็กเรียนหนังสือหลายเล่มจนเกินไป ข้าพเจ้ามี
ความรู้สึกเสมอมาว่า ต�าราเรียนที่ดีที่สุดส�าหรับ
นักเรียนก็คือตัวครูผู้สอน ส�าหรับตัวข้าพเจ้าเอง
แล้ว สิ่งใดที่ครูได้สอนข้าพเจ้าจากหนังสือ สิ่งนั้น
ข้าพเจ้าจ�าได้น้อยเหลือเกิน แต่สิ่งที่ครูสอนโดย
ไม่ต้องใช้หนังสือนั้น ข้าพเจ้ามักมักจะยังจ�าได้
แจ่ ม แจ้ ง ดี (จากหนั ง สื อ ข้ า พเจ้ า ทดลองความจริ ง
กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย แปล)
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ความส�าคัญของครูในมวลหมู่ “บวร”
การเรียนนั้นนอกจากจะมีนกั เรียนและครู เราก็
ยังมีองค์ประกอบแวดล้อมคือ ประชาชนในบ้าน
และวัด เพราะโรงเรียนเราเป็น “บวร” คือ บ้านวัด-โรงเรียน ผู้ที่อยู่ในชุมชนและนักบวชก็จะมี
การประพฤติให้ดูเป็นครูด้วย
อย่างเด็กที่หมาป่าคาบไปเลี้ยง เมื่อโตขึ้น
ก็คลานเหมือนหมาป่า เห่าเหมือนหมาป่าพูดไม่
เป็น ก็คือหมาป่าสอนโดยไม่ต้องเข้าห้องเรียน
แต่ ห มาป่ า มั น สอน คนแท้ ๆ มั น ยั ง สอนให้ เ ป็ น
หมาป่าได้ คลานสี่ขาเหมือนหมา รูภ้ าษาหมา แต่ไม่รู้
ภาษาคน
ดั ง นั ้น การเป็ น ครู คื อ การถ่ า ยทอดด้ ว ย
พฤติ ก รรม การดู การรู ้ การเห็ น เกิ ด การ
ซับ ซาบทางวิญ ญาณ ด้ ว ยผู้ ที ่อ ยู ่ แ วดล้ อ มใน
ชุ ม ชน ซึง่ โรงเรี ย นเรามี บ วรอยู ่ ทุ ก แห่ ง ก็ ข อ
ส� า ทั บ ชาวชุ ม ชนให้ ท ราบความส� า คั ญ ว่ า ท่ า น
ทั้งหลาย...ถ้าเด็กไม่ดี ท่านมีส่วนด้วย เหมือนเด็ก
ที่หมาป่าเอาไปเลี้ยง
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ความเสื่อมของการศึกษาทุกวันนี้ เป็นการ
ศึกษาแยกเด็กนักเรียนเอาไปเข้ากล่องตั้งแต่เช้า
จรดเย็น เรียนอยู่ในกล่องตั้งแต่เด็กจนโตถึงรับ
ปริญญา จึงไม่รจู้ กั สังคมที่ตนอยู่ เอาแต่ให้วชิ าการ
ทิ้งคุณธรรม ทิ้งธรรมะ เอาแต่เรียนรู้เรียนจ�า
แต่ท�างานไม่เป็น และไม่มีน�้าใจให้สังคม
อาตมาจึงมุ่งมั่นท�าโรงเรียน เพื่อแก้ไขการ
ศึกษาที่เอาแต่อยู่ในกล่อง ให้ออกมาเรียนรู้สังคม
“บวร” บ้าน-วัด-โรงเรียนที่มีความสัมพันธ์เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่ใช่แยกกัน ต่างคนต่างอยู่
แต่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกองกลางสงฆ์
เรียกว่าระบบ “สาธารณโภคี” ที่บา้ นของฆราวาส
ก็ดี วัดอันเป็นที่อยู่ของนักบวชก็ดี และโรงเรียน
อันเป็นสถานศึกษาของเด็กนักเรียน และผู้ใหญ่
สมาชิกหมู่บ้านก็ดี ต่างอยู่ร่วมกัน ผสมผสานกัน
เป็นบวรทีซ่ ึมซับแก่กันและกัน ถ่ายทอดถ่ายเท
ซึมลึกสัจธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า คือมี
osmosis กันอยู่ตลอดเวลา

การสอนคนเป็นเรื่องใหญ่ยิ่งจริง ๆ
โดยเฉพาะอาตมาเป็นครูจริง ๆ
เป็นครูที่จะตั้งใจสอนให้เขามีคุณธรรม
ไม่ใช่สอนความรู้ทางวิชาการแล้วก็จบ
บอกแล้วว่าของเรานี่เน้นสามประเด็น
“คุณธรรม-ท�างาน–วิชาการ”
หรือ“ศีลเด่น-เป็นงาน-ชาญวิชา”
นี่คือสาระส�าคัญที่ต้องปลูกฝังให้แก่เด็ก
••
สรุป ผู้ที่เป็นตัวอย่างที่ดีทางกาย วาจา และ
จิตใจ ผู้นั้นคือครูโดยธรรมชาติ เพราะฉะนั้นเรา
ต้ อ งท� า ตั ว ให้ เ ป็ น ตั ว อย่ า งที ่ดี ใ นโลกให้ ไ ด้ การ
ท�าตัวอย่างที่ดีเราก็ต้องเป็นให้จริง กายกรรมก็
เป็นจริง วจีกรรมก็เป็นจริง โดยเฉพาะจิตใจก็
เป็ น จริ ง และเราก็ มี ก� า ลั ง ของใจที ่ท� า ทางกาย
ทางวาจาได้ อ ย่ า งง่ า ยดาย เพราะใจเราเป็ น
จริง แข็งแรงแล้ว และเป็นธรรมดาธรรมชาติ
ที ่ค นดี ย ่ อ มท� า ดี ไ ด้ ง ่ า ย แต่ ท� า ชั ่ว ได้ ย ากตามที ่
พระพุ ท ธเจ้ า ได้ ต รั ส ไว้ เมื่ อ ท� า “ดี ” บ่ อ ย ๆ จะดี
อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความประเสริฐในมนุษย์ที่ควร
จะเป็นได้โดยง่าย แม้เราไม่สอนใครก็ตาม แต่เรา
ก็มีความเป็น “ครู” แล้วโดยสัจจะ
สอนค�านี้ไม่ได้วา่ จะใช้แต่ปากพูด ได้บอกแล้วว่า
ถึงเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปเป็นคนสอนใคร ถ้าเรายัง
อยูก่ บั สังคม เราก็คอื ครูทส่ี อนใคร ๆ อยูโ่ ดยจริงแท้
เป็นตัวอย่างให้แก่คนทั้งนั้น ยิ่งเราตั้งใจเป็นครูจริง ๆ
อีกด้วยก็ย่ิงดี ทุกวันนี้อาตมาบอกได้เลยว่า อาตมา
ตัง้ ใจเป็นครู เต็มใจเป็นครู และจะเอาชีวติ เลือดเนื้อนี้
เป็นครูไปจนตาย เพราะหนีไม่ออกแล้ว บอกแล้ว
ว่าใคร ๆ ทุกคนในโลกนี้เป็นครูทั้งนั้น
อาตมาต้องขอขอบคุณ “ครู” ทุกคน ใครก็ตาม
ท�ามากท�าน้อย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผู้รับผิดชอบ
แบกหามเอาภาระในหน้าที่นี้ ครูที่ได้เสียสละ ที่ได้
ตั้งอกตั้งใจสอนนั้นไม่เสียหลายหรอก ขอยืนยัน
ว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างแท้จริง เป็นคุณค่าอย่าง
แท้จริง ถ้าเราเข้าใจทฤษฎีก�าไรขาดทุนของอาริยชน

เราก็คงจะรู้จักลึกซึ้งแล้วว่า ทางโลกเขาท�างานแล้ว
เขาก็เอาค่าแลกเปลี่ยน ซึ่งค่ามันหมดไป ค่ามันลด
ไปตั้งแต่รับเอาค่าแลกเปลี่ยนมาแล้ว
แต่หน้าที่ “ครู”ของพวกเรา นั้น ไม่ได้มา
ท�างานเอาค่าจ้าง แต่มาท�างานด้วยใจบริสุทธิ์
มาอย่างสมัครใจ ไม่ได้ถูกบังคับ และไม่ได้ท�างาน
เพือ่ แลกอามิส นอกจากไม่เอาสิง่ แลกเปลีย่ น
แล้ว ยังถูกต�าหนิติเตียน บางทีเรายังไม่แข็งแรง
ทางจิตใจ เกิดการอึดอัดขัดเคืองขึ้นมา ซึ่งเป็น
ธรรมชาติของกิเลสทีเ่ ราไม่รู้เท่าทัน อันนั้นเป็น
โจทย์ท่เี ราจะต้องจัดการปฏิบตั ิ เพื่อเปลี่ยนแปลง
จิตใจให้ลดละกิเลสออกไปจนไม่ทุกข์ได้ นี่คือ
สุดยอดปรารถนาแล้ว
ทีอ่ าตมาจะต้องขอบคุณนี่ ถึงไม่ต้องพูดด้วย
ปากพวกคุณก็คงรู้ว่า อาตมาระลึกถึงคุณค่าของแต่
ละคน ๆ ที่ช่วย อาตมาซาบซึ้งประทับใจครูที่มาช่วย
กันเอาภาระแบกหามเด็ก ๆ ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยาก
ในการสอนคนนี ่ย ากมาก ๆ เรื ่อ งอื ่น ก็ ย ากไปตาม
แขนงของมัน แต่การสอนคนเป็นเรื่องใหญ่ยิ่ง
ในโลกจริง ๆ โดยเฉพาะอาตมาเป็นครูจริง ๆ เป็น
ครูที่จะตั้งใจสอนให้เขามีคุณธรรม ไม่ใช่สอนให้
ได้รับความรู้ทางวิชาการแล้วก็จบเท่านั้น อาตมา
บอกแล้ ว ว่ า ของเรานี ่เ น้ น ทั ้ง สามประเด็ น
“คุ ณ ธรรม-ท� า งาน–วิ ช าการ” หรื อ ใช้ ศั พ ท์
ภาษาของพวกเราว่า “ศีลเด่น-เป็นงาน-ชาญ
วิชา” นี่คือสาระส�าคัญที่ครูจะต้องปลูกฝังให้แก่
เด็กของเรา
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พรคือ สิ่งที่ ปรารถนา
ได้มา ด้วยศีล บริสุทธิ์
เทวดา ให้พร พ้นทุกข์
พบสุข เพราะศีล มั่นคง.

k

http://dhamma-stream.blogspot.com/

พรให้แก่ผู้มีศีล

(สุรุจิชาดก)

พระศาสดาประทับอยู่ ณ ปุพพาราม

ปราสาทของมิคารมารดา (คือนางวิสาขา) ซึ่งอยู่
ใกล้กรุงสาวัตถี นครหลวงของแคว้นโกศล
มีอยู่วันหนึ่ง นางวิสาขาได้ฟังธรรมในพระ
เชตวันมหาวิหารแล้ว ก็กราบทูลนิมนต์พระผู้มีภาคเจ้ากับภิกษุสงฆ์ ให้ไปฉันภัตตาหาร(อาหาร)
เช้าในวันรุ่งขึ้น แล้วนางก็กลับเรือน
แต่คืนนั้นเอง เมฆก้อนใหญ่ปกคลุมไปทั่ว
ท�าให้ฝนตกหนัก น�้าท่วมถึงเข่าบ้าง ถึงเอวบ้างก็มี
ฝนตกอยู่ตลอดคืนยังรุ่ง
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รุ่งเช้าแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับเหล่า
ภิกษุ
“ดูกอ่ นภิกษุท้งั หลาย ฝนตกที่เชตวันนี้อย่างใด
ก็ตกในทวีปทั้ง ๔ (คือ ๑. ชมพูทวีป ๒. อมรโคยาน
ทวีป ๓. อุตรกุรุทวีป ๔. บุพวิเทหทวีป) อย่างนั้น”
ขณะทีฝ่ นก�าลังตกอยู่ พระศาสดาพร้อมด้วย
หมู่สงฆ์ก็ไปถึงเรือนของนางวิสาขาแล้ว สร้าง
ความยินดีบันเทิงใจแก่นางวิสาขายิ่งนัก ได้อุทาน
ออกมาว่า
“อัศจรรย์นกั น่าพิศวงนัก ที่พระตถาคต(เป็น

พระนามหนึ่งของพระพุทธเจ้า)ทรงมีฤทธิ์มาก มี
อานุภาพมาก ทั้งที่มีน�้าท่วมอยู่ ฝนก็ตกอยู่ แม้แต่
พวกภิกษุที่มาด้วย ก็ไม่มีสักรูปหนึ่ง ที่เท้าหรือจีวร
เปียกน�้าฝนเลย”
แล้วจึงอังคาส(ถวายอาหารพระ)ภิกษุสงฆ์ ที่
มีพระพุทธองค์เป็นประธาน จนกระทั่งภิกษุสงฆ์
ภั ต กิจ (ฉั น อาหารเสร็ จ )แล้ ว นางวิส าขาจึ ง ได้
กราบทูลถาม
“ข้ า แต่ พ ระองค์ ผ ู้ เ จริ ญ ข้ า พระองค์ ข อ
ประทานพร(คือขอสิ่งปรารถนา) ๘ ประการจาก
พระตถาคต พระเจ้าข้า”
พระศาสดาทรงสดับอย่างนั้น จึงตรัสปฏิเสธ
“วิสาขา พระตถาคตทั้งหลายไม่ให้พร(สิ่งที่
ปรารถนา)แก่ใครๆแล้ว”
“ข้าพระองค์ขอประทานพรที่สมควรและ
ไม่มีโทษ พระเจ้าข้า”
“ถ้าอย่างนั้น จงบอกมาเถิด”
“ข้าพระองค์มีสิ่งที่ปรารถนา(พร)จะขอคือ
๑. ขอถวายผ้าอาบน�้าฝนแก่ภิกษุสงฆ์ตลอด
ชีวิต
๒. ขอถวายภัต(อาหาร)แก่ภิกษุผู้มาถึง
๓. ขอถวายภัตแก่ภิกษุผู้จะไป
๔. ขอถวายภัตแก่ภิกษุผู้เจ็บป่วย
๕. ขอถวายภัตแก่ภิกษุที่พยาบาลผู้ป่วย
๖. ขอถวายยาแก่ภิกษุผู้เจ็บป่วย
๗. ขอถวายข้าวยาคู(ข้าวต้มเหลวที่ดื่มซดได้)
เป็นประจ�าแก่สงฆ์
๘. ขอถวายผ้าอาบน�้าแก่ภิกษุณีสงฆ์
ของทรงประทานพรเหล่านีด้ ว้ ยเถิด พระเจ้าข้า”
“ดีแล้ว ดีแล้ว วิสาขา เราอนุญาตพรทั้ง ๘
ประการนี้แก่เธอ”
หลังจากนั้น พระศาสดาทรงน�าหมู่สงฆ์กลับ
ปุพพาราม
ณ ธรรมสภา เหล่าภิกษุพากันสนทนาถึงเรื่องนี้
“ท่านผูม้ อี ายุ(อิทธิบาท)ทั้งหลาย มหาอุบาสิกา
วิส าขาได้ พ ร(สิ่ ง ที ป่ รารถนา) ๘ ประการจาก
พระศาสดา นางช่างเป็นผู้มีคุณมากนัก”

พอดีพระผูม้ พี ระภาคเจ้าเสด็จมา พวกภิกษุได้
กราบทูลเรื่องที่สนทนากันให้ทรงทราบ พระองค์จงึ
ตรัสว่า
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มิใช่ในบัดนี้เท่านั้น ที่
วิสาขาได้รับพรจากเรา แม้ในกาลก่อนก็เคยได้
รับมาแล้ว”
ทรงน�าอดีตเรื่องราวนั้นมาตรัสเล่า
KKKKK

ในอดีตกาล พระราชาพระองค์หนึ่งทรง

พระนามว่า สุรุจิ ครองราชสมบัติอยู่ในกรุงมิถิลา
แคว้ น วิเ ทหะ ครั ้น ทรงได้พ ระโอรส ก็ ท รงตั ้ง
พระนามให้ว่า สุรุจิกุมาร
เมื่อพระกุมารทรงเติบโตเป็นหนุ่มแล้ว ได้
เดินทางเพื่อจะไปเรียนศิลปะต่างๆ ที่กรุงตักสิลา
นครหลวงของแคว้นคันธาระ กระทั่งใกล้จะถึงกรุง
ตักสิลา ได้หยุดแวะอยู่ที่ศาลาใกล้ประตูเมือง
เวลาเดี ย วกั น นั ้น พระโอรสของพระเจ้ า
พาราณสี ซึ่งมีพระนามว่า พรหมทัตกุมาร ก็แวะ
เข้าพักที่ศาลานั้นด้วย
พระกุมารทั้งสองได้พูดคุยสนทนากัน เกิด
ความสนิ ท สนมกั น ดี ยิ ่ง จึ ง ร่ ว มกั น ไปที ่ส� า นั ก
อาจารย์เดียวกัน ร�่าเรียนศิลปะด้วยกัน จวบจน
ส�าเร็จศิลปะทั้งปวงแล้ว ก็อ�าลาอาจารย์ เพื่อกลับ
คืนสู่บ้านเมืองตน
ก่อนที่จะต้องแยกย้ายกันไป เพื่อรักษาความ
เป็นมิตรต่อกันให้ยั่งยืน ได้ตกลงกันไว้ว่า
“ถ้าข้าพเจ้ามีโอรส ท่านมีธิดา หรือท่านมี
โอรส ข้าพเจ้ามีธิดา เราจะให้ทั้งสองอภิเษก
สมรสกัน”
กาลต่ อ มา...ทั ้ง สองต่ า งก็ ไ ด้ ขึ ้น ครองราชสมบัติ พระเจ้าสุรุจิมหาราช ทรงมีพระโอรส
ทรงตั ง้ พระนามเหมื อ นพระองค์ ว ่ า สุ รุ จิ กุ ม าร
ฝ่ายพระเจ้าพรหมทัตมีพระธิดา ได้ตั้งพระนามว่า
สุเมธา
ครั้นพระกุมารสุรุจิทรงเจริญวัยแล้ว ได้เรียน
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ศิลปะที่กรุงตักสิลาจนส�าเร็จ ก็กลับคืนสูก่ รุงมิถลิ า
พระเจ้ า สุ รุ จิ ม หาราชจึ ง ทรงส่ ง ข่ า วไปยั ง
พระสหายรัก
“พระเจ้าพรหมทัตผู้เป็นสหายเรา บัดนี้ถึง
เวลาแล้ว ตามที่ได้สญ
ั ญากันไว้ เราต้องการอภิเษก
(แต่งตั้ง)พระโอรสขึ้นครองราชย์ จึงปรารถนา
สถาปนา(แต่ ง ตั ัง้ )พระธิ ด าของท่ า น ให้ เ ป็ น
อัครมเหสีของโอรสเรา”
แล้วทรงส่งอ�ามาตย์ถอื สารไป พร้อมกับเครื่อง
บรรณาการจ�านวนมาก ครั้นพระเจ้าพรหมทัตทรง
ทราบข่าวนั้นแล้ว ได้ตรัสปรึกษากับพระมเหสีของ
พระองค์
“พระเทวี เราอยากรู้ว่า อะไรเป็นทุกข์อย่าง
ยิ่งของมาตุคาม(ผู้หญิง)”
“ข้าแต่พระทูลกระหม่อม ความหึงหวงต่อ
หญิงที่มาร่วมสามีตน เป็นทุกข์อย่างยิ่งของ
มาตุคาม”
ทรงสดั บ อย่ า งนั ้น ด้ ว ยพระทั ย เป็ น ห่ ว ง
พระธิดา จึงตรัสว่า
“ถ้าเป็นเช่นนั้น เราจะไม่ให้ธิดาของเราต้อง
ทุกข์อย่างนั้น เราจะมอบธิดาให้แก่ผทู้ ่จี ะอภิเษก
สมรสแต่เพียงนางเดียวเท่านั้น”
แล้วจึงรับสั่งอ�ามาตย์กรุงมิถิลา ให้ส่งข่าวไป
ที่พระเจ้าสุรุจิมหาราช
พอข่าวสารนี้ไปถึึงกรุงมิถิลา พระเจ้าสุรุจิมหาราชทอดพระเนตรแล้ว ทรงด�าริในพระทัย
“ราชสมบัติ ข องเรามี ม ากมายใหญ่ ห ลวง
กรุงมิถิลาก็มีอาณาเขตถึง ๗ โยชน์(คือ ๑๑๒
กิโลเมตร) สมบัติของเราก็มีกว้างไกลถึง ๓๐๐
โยชน์(คือ ๔,๘๐๐ ก.ม.) ฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดควร
จะมีสตรีได้ถึง ๑๖,๐๐๐ นางเลยทีเดียว
แม้ทรงด�าริอย่างนี้ก็มิได้ตรัสกับใคร แต่ข่าวนี้
พระกุมารสุรุจิทรงรู้เข้าแล้ว ก็ได้บอกกับพระราชบิดามารดาว่า
“หม่อมฉันจะครองคูอ่ ยูก่ บั นางเพียงผูเ้ ดียว
เท่านั้น ไม่ต้องการมีหญิงอื่นมารวมด้วย โปรด
เชิญพระธิดาสุเมธามาเถิด”
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เป็นอย่างนี้พระราชบิดามารดาก็ไม่ทรงขัด
พระทัยของพระโอรส ดังนั้นพระนางสุเมธาเทวีจึง
ได้มาเป็นพระมเหสีของพระกุมาร และพระกุมาร
ก็ ไ ด้ อ ภิ เ ษกขึ ้น เป็ น พระราชา ทรงพระนามว่ า
พระเจ้าสุรจุ ริ าช ทรงปกครองบ้านเมืองโดยธรรม
ตลอดมา
ทั้งสองกษัติย์ทรงอยู่ร่วมกันด้วยความรักยิ่ง
แต่หลายปีผ่านไป ก็ยังไม่ทรงมีพระโอรสหรือ
พระธิดาเลย
ชาวบ้ า นชาวเมื อ งทั ้ง หลายจึ ง พากั น มาที ่
พระลานหลวง กราบทูลร้องขอว่า
“ข้ า แต่ พ ระองค์ ผู ้ เ ป็ น ใหญ่ เนิ ่น นานแล้ ว
พระองค์ ยั ง ไม่ ท รงมี พ ระโอรสสื บ วงศ์ ส กุ ล เลย
เพราะทรงมีพระเทวีเพียงพระนางเดียวโปรด
ทรงรั บ สตรี อื ่น ๆด้ ว ยเถิ ด เผื ่อ บรรดาหญิ ง
เหล่านั้นจะมีพระโอรสแด่พระองค์ได้”
แต่พระราชากลับตรัสยืนยันวาจาสัตย์ของ
พระองค์แก่มหาชน
“เราได้กล่าวปฏิญาณ(ค�ามัน่ สัญญา)ไว้แล้วว่า
จะไม่ครองคู่หญิงอื่นเลย เราจึงไม่อาจตระบัดสัตย์
(ไม่รักษาค�ามั่นสัญญา)ได้”
ประชาชนทัง้ หลายได้ฟงั แล้ว ก็ส้นิ หวัง พากัน
แยกย้ายกลับไป แต่พระนางสุเมธาทรงสดับแล้ว
กลับคิดในพระทัยว่า
“พระราชาทรงด�ารงวาจาสัตย์ ไม่น�าสตรี
อื ่น มาเลย แต่ เ รานี ่แ หละจะหามาถวายแก่
พระองค์ด้วยตัวเอง”
แล้วพระนางก็ทรงแสวงหาสตรี ทั้งจากเชื้อสายกษัตริย์ ขุนนาง เศรษฐี แม้นางระบ�าผู้
ช� า นาญ รวมแล้ ว จ� า นวนมาก น� า มาถวายแด่
พระราชา ทรงกระท�าถึงปานนี้ก็ตาม พระราชาก็
ยังไม่ได้พระโอรสหรืิอพระธิดาเลย
กาลเวลาผ่านไปอีกยาวนาน มหาชนก็รวม
ตัวกันมากราบทูลพระราชาอีกครั้ง
“ข้าแต่สมมุตเิ ทพ(หมายถึงพระราชา) พระองค์
โปรดบั ง คั บ พระเทวีทั ้ง หลาย ให้ บ� า เพ็ ญ บารมี
ประพฤติปฏิบัติต่างๆ เพื่อปรารถนามีพระโอรส

ด้วยเถิด พระเจ้าข้า”
พระราชาทรงรับค�า แล้วให้พระเทวีทั้งหมด
ปฏิบัติตามนั้น แต่ส่วนใหญ่แล้วพากันกราบไหว้
ใช้ขา้ วของบูชาเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตา่ งๆ ซึง่
ท�าอย่างไรก็ไม่อาจมีพระโอรสได้เลย
มี แ ต่ พ ระนางสุเ มธาเทวี เ ท่ า นั ้น ที ่ท รง
สมาทานอุโบสถ(ถือประพฤติปฏิบตั ศิ ลี ๘) รักษา
ศีล ๘ ทุกวันพระคือ ข้างขึ้นหรือข้างแรม ๘ ค�่า กับ
๑๕ ค�่า (เป็นแรม ๑๔ ค�่าในเดือนขาด)ตลอดมา
ด้วยอานุภาพของการปฏิบัติศีลนี้เอง ท�าให้
ท้าวสักกเทวราช(หัวหน้าเทวดาผู้เป็นใหญ่ด้วย
ความประเสริฐ) ต้องเสด็จลงมาสู่โลกมนุษย์ แล้ว
แปลงเพศเป็นพราหมณ์ ไปปรากฏตัวอยู่ต่อหน้า
เหล่าเทวีทั้งหลาย โดยประกาศว่า
“อาตมภาพเป็นผูม้ ฤี ทธิ์มาก สามารถจะให้พระ
โอรสแก่หญิงคนใดก็ได้ ก็แล้วหญิงนางใดเล่าที่
สมควรได้พระโอรส”
พระเทวีเ หล่ า นั ้น ต่ า งก็ ย กมื อ ขึ ้น ประนม
วิงวอนร้องขอกันเซ็งแซ่
“พระคุณเจ้า โปรดให้แก่ดิฉันๆๆ”
เสียงดังเอะอะวุ่นวาย พราหมณ์จงึ บอกข้อแม้
ที่ตนก�าหนดเอาไว้
อาตมภาพจะให้พระโอรสแก่หญิงที่มีศีล
พวกเธอถือปฏิบัติศีลหรือไม่”
พระเทวีในที่นั้นเงียบเสียงทันที แล้วบอกว่า
“หากพระคุ ณ เจ้ า ปรารถนาจะให้ แ ก่ ส ตรี
ผู้ถือศีล ก็เชิญไปหาพระนางสุเมธาเถิด”
พราหมณ์จึงไปเข้าเฝ้าพระเทวีสุเมธา พอได้
พบกัน พระนางก็ตรัสถามทันที
“ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ ได้ยินว่า พระคุณเจ้าจะให้พร(สิ่งที่ปรารถนา)คือ โอรสผูป้ ระเสริฐแก่
สตรีผู้มีศีล เป็นความจริงหรือ”
ขอถวายพระพร เป็นความจริง ก็แล้วศีลของ
พระนางเป็ น อย่ า งไรเล่ า เชิ ญ ตรั ส แสดงแก่
อาตมภาพด้วยเถิด”
“๑. ดิฉนั ถูกเชิญมาเป็นพระมเหสีของพระเจ้า
สุรุจิราช เป็นคนแรกเพียงผู้เดียวเท่านั้น ตลอด

ระยะเวลาอันยาวนานปีท่อี ยูก่ นั มา ไม่เคยเลยที่จะ
ประพฤติลว่ งเกินพระองค์ แม้ทางกาย วาจา และ
ใจ ไม่ว่าทั้งในที่แจ้งหรือที่ลับก็ตาม
ข้าแต่ท่านพราหมณ์ ด้วยการกล่าวค�าสัตย์นี้
ขอบุตรพึงเกิดบุตรแก่ดฉิ นั เถิด แต่ถา้ ดิฉนั กล่าวค�า
เท็จ ขอให้ศีรษะของดิฉันจงแตกออกเป็น ๗ เสี่ยง
๒. ดิฉันเป็นที่รักของพระภัสดา(สามี) เป็นที่
พอใจของพระราชบิ ด ามารดาของพระภั ส ดา
พระองค์ท่านเหล่านั้นทรงแนะน�าดิฉัน ตลอดเวลา
ที่ทรงพระชนม์ชีพอยู่ ท�าให้ดิฉันมีปกติประพฤติ
ธรรมโดยส่ ว นเดี ย ว มี จิ ต ยิ น ดี ใ นความไม่
เบียดเบียน มีใจเมตตา มุ่งบ�ารุงท่านเหล่านั้นโดย
เคารพ ไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืน
ข้าแต่ท่านพราหมณ์ ด้วยการกล่าวค�าสัตย์นี้
ขอพึงเกิดบุตรแก่ดิฉันเถิด แต่ถ้าดิฉันกล่าวค�าเท็จ
ขอให้ศีรษะของดิฉันจงแตกออกเป็น ๗ เสี่ยง
๓. ดิฉันมิได้มีความริษยา(อาการที่ไม่อยากให้
คนอื่นได้ด)ี ไม่มคี วามโกรธในสตรีท้งั หลายผูม้ าร่วม
สามีเดียวกัน ในกาลไหนๆเลย ทุกคนเป็นที่รักของ
ดิฉัน เป็นที่ชื่นชมเสมอ ดิฉันให้ความเกื้อกูลช่วย
เหลื อ พระเทวี เ หล่ า นั ้น ทั ่ว กั น ทุ ก คน ในกาล
ทุกเมื่อ เหมือนกับเกื้อกูลช่วยเหลือตน ฉะนั้น
ข้าแต่ท่านพราหมณ์ ด้วยการกล่าวค�าสัตย์นี้
ขอพึงเกิดบุตรแก่ดิฉันเถิด แต่ถ้าดิฉันกล่าวค�าเท็จ
ขอให้ศีรษะของดิฉันจงแตกออก ๗ เสี่ยง
๔. ดิ ฉัน มีอิน ทรี ย์ (คื อร่ างกายและจิต ใจ)
เบิกบานอยู่เสมอ แม้กับข้าทาส บริวาร และผู้มา
อยู่อาศัย โดยจะดูแลเลี้ยงดูให้เหมาะสมกับฐานะ
และหน้าที่
ข้าแต่ท่านพราหมณ์ ด้วยการกล่าวค�าสัตย์นี้
ขอพึงเกิดบุตรแก่ดิฉันเถิด แต่ถ้าดิฉันกล่าวค�าเท็จ
ขอให้ศีรษะของดิฉันจงแตกออกเป็น ๗ เสี่ยง
๕. ดิฉันมีฝ่ามืออันชุ่มด้วยทาน(คือการให้)
เลี้ยงดูสมณะและพราหมณ์ทั้งหลาย กระทั่งแม้
พวกวณิพก(คนขอทาน) ให้อ่มิ หน�าส�าราญด้วยข้าว
และน�้าเป็นประจ�า
ข้าแต่ท่านพราหมณ์ ด้วยการกล่าวค�าสัตย์นี้
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
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ขอพึงเกิดบุตรแก่ดิฉันเถิด แต่ถ้าดิฉันกล่าวค�าเท็จ
ขอให้ศีรษะของดิฉันจงแตกออกเป็น ๗ เสี่ยง
๖. ดิฉนั เข้าจ�าศีล(อยูร่ กั ษาศีล) รักษาอุโบสถ
(ถือศีล ๘) ทุกวันพระ ๘ ค�่า และ ๑๕ ค�่า(หรือ ๑๔
ค�่าในเดือนขาด) โดยส�ารวม(ระมััดระวังกายวาจา
ใจ)ในศีลในกาลทุกเมื่อ
ข้าแต่ท่านพราหมณ์ ด้วยการกล่าวค�าสัตย์นี้
ขอพึงเกิดบุตรแก่ดิฉันเถิด แต่ถ้าดิฉันกล่าวค�าเท็จ
ขอให้ศีรษะของดิฉันจงแตกออกเป็น ๗ เสี่ยง”
พอจบข้อความตรงนี้ พราหมณ์กก็ ล่าวยกย่อง
สรรเสริญพระนางสุเมธาว่า
“พระราชบุตรีผู้เจริญ เพียบพร้อมด้วยยศ
คุณ ธรรมทั ้ง หลายที ่อ าตมภาพก� า หนดไว้ แ ล้ ว
คุณธรรมเหล่านั้นมีในพระนางครบทุกอย่าง ฉะนั้น
พระราชโอรสผู้สมบูรณ์ด้วยพระชาติ(เหล่ากอ)
เป็นอภิชาตบุตร(บุตรที่ประเสริฐกว่าพ่อแม่)
เป็นพระธรรมราชาแห่งชนชาววิเทหะ จงเกิด
ขึ้นแด่พระนาง”
พระนางทรงสดับอย่างนั้น พระทัยยินดียิ่งนัก
ตรัสถามว่า
“ท่านพราหมณ์ผู้มีดวงตาแจ่มใส ครองผ้า
หมองคล�้าด้วยฝุ่น แต่เป็นผู้มีฤทธิ์มาก ท่านเป็น
เทวดาหรือเป็นมนุษย์ ช่วยบอกความจริงให้ดิฉันรู้
ด้วยเถิด”
พราหมณ์ฟงั แล้ว ก็สา� แดงฤทธิใ์ ห้ปรากฏ กลับ
คืนสู่สภาพท้าวสักกเทวราช ตรัสตอบความจริงแก่
พระนางสุเมธา
“หมู่เทวดา(หมู่คนดีมีจิตใจสูง)ประชุมกันที่
สุธรรมสภา พากันกราบไหว้เคารพประธานสภา
เรานี้แหละคือท้าวสักกเทวราช ผู้เป็นประธาน
ใหญ่ของหมู่เทวดาเหล่านั้น
เพราะกาลใดที่บงั เกิดหญิงผูม้ ปี กติประพฤติศลี
สม�่าเสมอ มีปัญญาในธรรม มีความเคารพสามี
มีพ่อสามีและแม่สามีเป็นเทวดา(คือเป็นคนมีจิตใจ
สู ง ปฏิ บ ัติ ศ ีล เป็ น ปกติ ) มี ก ารกระท� า ที่ บ ริ สุ ท ธิ์
สะอาด
ในกาลนั้น เราจะมาเยี่ยมเยือนหญิงนั้น
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ดูกอ่ นพระนางผูเ้ จริญ การที่พระนางได้เกิดใน
ราชสกุล(วงศ์สกุลของกษัตริย์) พรั่งพร้อมไปด้วย
สิ่งที่น่าปรารถนาทุกอย่าง ก็เพราะสุจริตกรรม
(คือการประพฤติดีทั้งกายวาจาใจ)ในปางก่อน นี้
เป็นชัยชนะในโลกทั้งสองของพระนาง คือ ได้เกิด
ในเทวโลก(โลกของคนมีจติ ใจสูง) และได้เกียรติยศ
ดีงามในโลกมนุษย์นี้
ดังนั้น ขอให้พระนางทรงมีความสุขส�าราญ
ยั่งยืนนาน และรักษาศีลไว้ในตนตลอดกาลนานเถิด
การได้มาพบเห็นพระนาง เป็นที่ซาบซึ้งใจเรายิ่งนัก”
จบโอวาทนั้น ท้าวสักกเทวราชก็เสด็จกลับสู่
เทวโลก
กาลผ่านไปไม่นานเลย พระนางสุเมธาเทวี
ก็ได้ประสูตพ
ิ ระโอรส เหล่าพระประยูรญาติพากัน
ขนานพระนามให้ว่า มหาปนาท(หมายถึงเสียงโห่
ร้องบันลือลั่นด้วยความยินดี)
มหาชนทั้งปวงพากันดีใจใหญ่หลวง ต่างก็น�า
ทรัพย์มาคนละ ๑ กษาปณ์(ค่าปัจจุบนั เทียบ ๔ บาท)
กองรวมกั น ไว้ ที ่ท ้ อ งพระลานหลวง ถวายแด่
พระโอรสเป็นค่าน�้านม แม้พระราชาจะตรัสห้าม
อย่างไร มหาชนทั้งหลายก็ไม่ยอมรับทรัพย์นั้น
กลับคืน พากันกราบทูลว่า
“ทรัพย์เหล่านี้จะได้เป็นทุนรอน ในเวลาที่
พระลูกเจ้าของพวกข้าพระองค์ ทรงพระเจริญ
สืบต่อไป”
แล้วต่างก็พากันกลับไป เหลือไว้แต่เหรียญ
กษาปณ์ กองมหึมาอยู่ที่ท้องพระลานหลวงนั้น.
KKKKK

พระศาสดาทรงแสดงชาดกนี้แล้ว ทรงเฉลยว่า
“พระนางสุ เ มธาในครั ้ง นั ้น ได้ ม าเป็ น
มหาอุบาสิกาวิสาขาในบัดนี้ ท้าวสักกเทวราช
ได้มาเป็นเราตถคตเอง”
(พระไตรปิฎกเล่ม ๒๗ ข้อ ๑๙๔๒ อรรถกถา
แปลเล่ม ๖๐ หน้า ๔๒๑)

เก่าสมัย ใหม่เสมอ
• ต่อจากฉบับที่ ๓๒๙
Z

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

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

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

เฉพำะอย่ำงยิ่ง คนทั้งหลำยเกือบทั้งโลกทุกวันนี้
ก็ล้วนด�ำเนินชีวิตกันอยู่ ด้วยระบบ“ทุนนิยม”
อย่างสนิทสนมและตายใจว่า
ไม่เห็นจะมีระบบอะไรอื่นอีกเลย กันทั้งนั้น
ส่วนผู้ที่เห็นและเข้าใจถึงได้ว่า ระบบ“ทุนนิยม”ก�ำลัง
เข้ำมุมอับ ไปไม่รอด ช่วยมนุษยชำติในโลกให้เกิดสุขสันติ
อย่ำงอุดมสมบูรณ์ เป็นสังคมที่ดีตำมอุดมกำรณ์ ไม่ได้นั้น
ก็ยังมีน้อยอยู่ด้วย จึงเป็นเรื่องยากที่ยากสุดๆ จริงๆ
แต่ข้ำพเจ้ำก็ยังไม่เห็นทำงออกอื่นใดเลยที่จะดีกว่ำ
ต้องปรับตัวมำเป็นระบบ“บุญนิยม”นี้ให้ได้
แล้วสังคมมนุษยชำติในโลกไปรอดแน่ๆ
• สมณะโพธิรักษ์
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ฉบับที่แล้ว(๓๒๙) เราได้พูดถึง “บุญ”
ในการปฏิบัติ“ไตรสิกขา” พาดพิงไปถึง“ศีล”
แต่ละข้อที่มีสัมมาทิฏฐิจริง จึงจะท�า“อภิ
สังขาร”สัมมาปฏิบัติแท้ เกิด“ผล”แห่งการ
กระท�าหรือการปฏิบัติที่เรียกว่า“ปุญญาภิ
สังขาร”ได้สา� เร็จ“กิจ”อันส�าคัญวิเศษนี้
“ปุญญาภิสังขาร”แปลว่า การท�าจิต
ของตนขึน้ มาจั ดการก�าจัดกิเลสส�าเร็จจริง
นัน่ คือ ได้ฆา่ กิเลส จึงจะเป็น“บุญ”
การฆ่ากิเลสก็ต้องปฏิบัติ“ไตรสิกขา”
นั่นเอง ครบทั้ง“ศีล-สมาธิ-ปัญญา”
จิตจะเป็น“สมาธิ”ก็ต้องครบทั้ง“ศีลสมาธิ-ปัญญา-วิมุตติ-วิมตุ ติญาณทัสสนะ”
กล่าวคือ สมาทานศีล เช่น ศีลข้อ ๑
เราปฏิบัติ ก็คือ ทุกเวลาที่มีชีวิตอยู่เมือ่
สัมผัสสัตว์ใด ก็สังวรตน อย่าฆ่าสัตว์ ละการ
ฆ่าสัตว์ เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ วางทัณฑะ
(วางไม้,วางกระบอง,วางค้อน เป็นต้น) วางศาสตรา
(วางอาวุธ) มีความละอาย (ที่จะท�าร้าย หรือจะฆ่า )
มีความเอ็นดู (เมตตาสั ตว์ ) มีความกรุณา (ช่วย
ั ว์
สัตว์ท่ีตนเมตตาให้พ้นทุกข์ ) หวังประโยชน์แก่สต
ทั้งปวงอยู่ (มีความหวังหรือตั้งความปรารถนาที่จะเป็น
ประโยชน์ แ ก่ สัตว์ ท้งั ปวงตลอด)

เมื่อสัมผัสสัตว์ใดก็มีการปฏิบัติตาม
หลักธรรม“โพธิปักขิยธรรม ๓๗”ไปตลอด
เสมอ “ศีล”จึงจะเจริญเป็น“อธิศี ล-อธิจิตอธิปญ
ั ญา”ไปตามล�าดับ
โดยมีการพากเพียรสังวรตนในขณะที่
มีสัมผัสสัตว์ทั้งหลายเสมอ พิจารณา“กาย
36
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เราคิดอะไร

ในกาย-เวทนาในเวทนา-จิตในจิต-ธรรมใน
ธรรม”ของตน ฉะนี้คือ “สังวรปธาน” โดย
เฉพาะมี“ธรรมวิจยั สัมโพชฌงค์-สัมมาทิฏฐิองค์แห่งมรรค ๘-ก็จะเกิด“ปัญญา”ขึน้ ได้
ในขณะปฏิบัติไปตามล�าดับ-เจริญขึน้ เป็น
ปัญญินทรีย์-และสุดท้ายเจริญถึงที่สุดเป็น
ปัญญาพละ”
“ปั ญญา”จะเกิด ได้ นัน้ ต้ องปฏิบัต ิม ี
“ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์-สัมมาทิฏฐิ-มรรค
๘ ทุกองค์อยูพ่ ร้อม มี“สัมผัสเป็นปัจจัย”ให้
เกิด“เวทนา”เป็น“กรรมฐาน”ในการปฏิบัติ
แล้วมี“ปัญญา”ตามรู้“อาการ-ลิงคะนิมิต-อุเทศ”ทั้งหลายซึง่ รู้“รูป”และรู้“นาม”
ของ“กายในกาย-เวทนาในเวทนา-จิตใน
จิต-ธรรมในธรรม” ที่มัน“สังขาร”กันอยู่ และ
เราก็ท�า“อภิสังขาร”มีผลเป็น“ปุญญาภิสัง
ขาร”ให้ได้ จนกระทั่งส�าเร็จเสร็จสิน้ หมด
อาสวะ ก็เป็นอันหมด“สิ้นบุญสิ้นบาป(ปุญญ
ปาปปริกฺขีโณ)”
การมี“ความรู้”ไปตลอดใน “อาการลิง คะ-นิม ิต -อุ เ ทศ”ทั ้ง หลายหรือ รู้ “ รูป ”
รู“้ นาม” ของ“กายในกาย-เวทนาในเวทนา-จิต
ในจิต-ธรรมในธรรม” และ“สังขาร”ทั้งหลาย
ทั้ง“สังขาร ๓” ทั้งที่เราได้“อภิสงั ขาร ๓”มี“สัจจ
ญาณ-กิจจญาณ”เป็น“ปัญญา-ปัญญินทรีย”์
ตามล�าดับของ“อินทรีย์ ๕”
นัน้ แหละคือ มี“ปัญญา”อันยิ่งหรือ
มี“ญาณทัสสนวิเศษ” เมือ่ ถึงขั้น“วิมุตติญาณ
ทัสสนะ”สัมบูรณ์เป็น“ปัญญาพละ” ก็จบกิจ

ครบ“พละ ๕” เป็น“กตญาณ”
“ปัญญา”จึงไม่ ใช่“สัญญา”ที่เกิดจาก
การปฏิบตั แิ บบ“หลับตา” ไม่ทา� งานท�าการใด
ไม่ว่า“สัมมาอาชีพ-สัมมากัมมันตะ-สัมมา
วาจา-สัมมาสังกัปปะ”ตามหลัก“มรรคองค์๘”
“ปัญญา”นั้น มิ ใช่“สัญญา” อย่าสับสน
“ปัญญา”ต้องเกิดจาก“องค์ธรรม ๖”
คือ “ปัญญา-ปัญญินทรีย-์ ปัญญาพละ-ธัมม
วิจยั สัมโพชฌงค์-มัคคังคะ”
“ปัญญา”คือ ความรูย้ ่งิ ที่จะรู“้ ธรรมใน
ธรรม” ซึ่งจะจัดการ“ธรรมะ ๒ (เทฺว ธัมมา)”กัน
อย่างส�าคัญ (อภิสังขาร) โดยการก�าจัด“ธรรมะ
๒”ให้เป็น“ธรรมะ ๑”ให้ได้ หรือการก�าจัด
“กายในกาย”นั่นแหละคือ“ธรรมะ ๒”ให้เป็น
“ธรรมะ ๑” หรือ จั ด การก�า จั ด “เวทนาใน
เวทนา”นี่แหละคือ“ธรรมะ ๒”ให้เป็น“ธรรมะ
๑” หรือจัดการ“จิตในจิต”นี่แหละคือ “ธรรมะ
๒”ให้เป็น“ธรรมะ ๑” หรือให้เป็น“เอกัคคตา
ธรรม” ฉะนี้คอื “ปหานปธาน”
เมือ่ พากเพี ย รก�าจัดกิเลสให้ เกิดผล
ส�าเร็จ หรือฆ่ากิเลสได้ ก็เป็นการเกิดผล
เป็น“เอกัคคตาจิต” ฉะนี้คอื “ภาวนาปธาน”
แล้วจึงพากเพียร“รักษาผลที่ ได้จาก
การปฏิบัติ” เรียกว่า“อนุรัก ขณาปธาน”
“ปัญญา”จึงคือ“ความรูย้ ่งิ ”ที่รจู้ กั รูแ้ จ้ง
รู้จริงในความสามารถของตนที่ท�า“ปุญญา
ภิสังขาร”ได้ผล จนที่สุดเสร็จสิน้ จบกิจ
“บุญ”ฆ่ากิเลสได้เสร็จ จบ คนผู้นัน้ ก็
ไม่“ได้”อะไรเลย มีแต่“เสียไป”หรือ“หมดของ

ตนไป” โดยเฉพาะ“เสียไปหรือหมดไปจาก
จิตใจของตน” คนผู้นนั้ ก็ไม่ ได้อะไรเลย มี
แต่“เสียไป” คือ “เสียกิเลสออกไปจากจิตตน”
ผู้ทา� “บุญ”ส�าเร็จเป็น ผล มีแต่เสียไป
ไม่มี“การได้มา” ไม่ว่า“ได้”วัตถุที่เป็น
“รูปธรรม” หรือ“ได้”ความเป็น“นามธรรม”
มีแต่ “เสียกิเลสไป” ถ้ากิเลสหมดก็ยิ่ง
เรียกว่า “สูญ”เลย คือกิเลสหมดสิน้ ไปจาก
ตนแล้ว กิเลสผู้น้ี มีแต่“สูญ” คือ“ไม่มี“อีกแล้ว
ผู้ท�า“บุญ”ส�าเร็จเป็น“ผล”จึงไม่ ใช่“มี”
ขึ้นมา หรือ“ได้”อะไรขึ้นมา ในตนเลย
“การท�าบุญ”ไม่ มี“ได้” มีแต่“เสีย”
“บุญ”ท�าหน้าทีก่ �าจัดกิเลสเสร็จ คนผู้
นั้นก็“หมดบุญ (ปุญญปริกขฺ โี ณ)” หรือ“สิน้ บุญ
(ปุญญปริกฺขีโณ)”ไปจากตนเด็ดขาด
เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย“สุญญตา” คือ
เพราะก�าจัด“บาป”สิน้ เกลีย้ งไปจาก
ตนเองหมดสิ้นแล้ว คนผูน้ ้ีจึงมี“การกระท�า
(กรณ)”อะไรอีกก็ไม่เกิด“บาป”(สัพพปาปัสสะ อกร
ณัง)แล้ว
ใคร“ท�าจิตของตนให้ก�าจัดกิเลส”ได้
แท้ ผู้นัน้ ก็“ท�าบุญเป็นผล” หรือ“ท�าบุญ
เกิดผลส�าเร็จได้” นั่นคือ “ก�าจัดกิเลสหรือ
ฆ่ากิเลส”ได้ผล ถ้าฆ่ากิเลสไม่ได้ ผลของ
การ“ท�าบุญ” ก็ไม่มี
ผู ้ ม ี“ ปั ญ ญา”จะรู้ “ ความเป็ น -ความ
ไม่เป็น”-“ความมี-ความไม่มี”-“ความเกิดความไม่เกิด”-“ความดับ-ความไม่ดับ”
ดังนีแ้ ลคือ “ปัญญา”ของผู้รู้จักรู้แจ้ง
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
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รู้จริง ที่สามารถเห็น“ความเกิด-ความดับ”
ของ“กิเลส”ของตน อย่างเป็น“ปัญญาอัน
ยิ่ง”แท้จริง
“การเกิด”(ชาติ)ซึ่งเป็น“การมีภพมีชาติ
ขึน้ ในจิต”ก็ม“ี ปัญญา”รู้แท้ และ “การตายการสูญสิน้ ซาก”(สุญญตา)ที“่ ตายสิน้ ภพจบ
ชาติในจิต” ส�าเร็จก็ดับจริง ด้วยอาวุธท่่ี
พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ ชือ่ ว่า“บุญ” อัน
เป็น“จิตตาวุธ”หนึ่งเดียว ยอดที่สุดในโลก
“จิตตาวุธ”เป็น“อาวุธ”ฆ่ากิเลสเท่านั้น
ผู้ปฏิบัติจติ ของตน”จนเกิดพลังงานที่
เป็น“บุญ”ได้ส�าเร็จเรียกว่า“ปุญญาภิสังขาร”
นัน่ คือ ผู้ปฏิบัติคนนีส้ ามารถ“จัดการหรือ
ปรุงแต่งจิตของตนเองได้อย่างวิเศษยิ่ง” ถึง
ขั้นเป็น“บุญ”ทีเดียว
อย่างนี้ คือ “การท�าบุญ”ของผู้ปฏิบัติ
ธรรมของพุทธมี“ผล”เป็น“บุญ”หรือเรียก
เต็มๆว่า เป็น“ปุญญาภิสังขาร”
“พลังงาน”ที่เรียกว่า“บุญ”นีส้ ามารถ
ก�าจัดกิเลสหรือฆ่ากิเลส”ได้ ชื่อว่า “บุญ”
เป็น“พลังงานทางจิตที่พเิ ศษยิง่ ”มี ใน
ศาสนาพุทธเท่านั้น ลัทธิอื่นใดไม่มี
เป็น“มโนกรรม”แท้ๆทีผ่ ู้ปฏิบตั ธิ รรม
ของพุทธที่สามารถจัดการหรือปรุงแต่งจิ ต
ตนเองได้อย่างเก่งวิเศษจนถึงขัน้ เป็น“บุญ”
ก�าจัดกิเลสได้จริง ด้วยประการอย่างนี้
“บุญ ”ไม่ ม ีป ระสิท ธิภ าพอย่ า งใด
อื ่น เลย ไม่ ม ีห น้ า ที ่จั ด การกับ ใดอื ่น เลย
นอกจาก“กิเลส”
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“บุญ”ไม่ ฆ่าอะไรอื่น “บุญ”ไม่ท�าลาย
อะไรอื่น “บุญ”ฆ่ากิเลสอย่างเดียว “บุญ”
ต้องมี “ปัญญา”คมชัดแม่นตรงแจ้งจริงลึกสุด
ช่วยเสมอ จึง“รู้จักรู้แจ้งรอบถ้วน”ในความ
เป็นกิเลสเสมอ แล้วจึง“ฆ่า”กิเลสได้ถูกตัว
ตนที่เป็น“กิเลส”จริงๆ
“บุญ”ไม่เลอะเทอะไปเป็น“กุศล”เลย
ซึ่งค�าว่า“บุญ”นี้แหละที่“มิจฉาทิฏฐิ”
กันมาก เพราะหลงผิดกันเยอะ มันยากมาก
จริงๆ ที่จะเข้าใจค�าว่า “บุญ”นี้ ได้ จึงเป็น
“อจินไตย”แท้ๆ ซึ่ง 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”อย่างมหามหันต์เลย เนือ่ งจาก
“บุญ” กับ“กุศล”นี้มันต่างกัน สุดๆคนละขั้ว
เพราะ“กุศล”นัน้ เกิด“ผล”เป็น“สมบัติ”
ที่ ได้มา หมายความว่า ถ้าใครมีการกระท�า
คือกรรมขึ้นมา ถ้า“ผล”ส�าเร็จของกรรมนัน้
เรียกว่า“กุศล” ผ้นู ้นั จึงเกิดภาวะโดยภาษาว่า
“มี” ซึ่งเป็น“การสะสมมาให้ตน”คือ“มีกุศล”
หรือมี“อกุศล”ไง! คือมี“การสะสมมาให้ตน”
“ใจ”ของตนผู ้ ป ฏิบ ัต ิน นั ้ ก็ม ี“ สมบัต ิ”
เป็น“ความมี” ซึง่ ยิ่ง“ไม่มีทางสูญสิน้ ”ไปได้
“กุศ ลหรือ อกุศ ล”จะยิ ่ง สะสมไว้ ใ น
“สัญญา”หรือใน“อัตตา”ของคนผู้ยังไม่เป็น
อรหันต์ ถ้าเป็นอรหันต์แล้วก็ไม่มี“อกุศล”
ใดสะสมเพิม่ มาอีก มีก็แต่“กุศล”ที่เกิดได้

แต่“บุญ”นั้น ถ้าเกิด“ผล”จบแล้วก็เป็น
“วิบัติ”ที่ ฉิบหายไปเลย หลังจากท�าหน้าที่
เสร็จทันที หมายความว่ า ถ้ า ใครมีก าร
กระท�าคือ“กรรม”ในใจขึ้นมา เมื่อประกอบ
กรรมนั้น ถึง ขั้นเป็น“บุญ” คือฆ่าได้ ส�าเร็จ
“ผล”ส�า เร็จ ของพลัง งานที ่เรียกว่า
“บุญ” เมือ่ “ปัจจุบันของบุญ”ผู้นั้น เสร็จจบ
“บุญ”ก็เกิด ภาวะ“สูญสิ้นไป (ปริกฺขีโณ)” โดย
ภาษาก็ว่า “ไม่มี” ซึง่ เป็น“การไม่สะสมมา
ให้ตน” คือ “ไม่ มีอะไร”เหลือ มันว่างเปล่า
ทิศของ“กุศล”กับ“บุญ”มั น หั น ทิ ศ ไป
ตรงข้ามกันคนละทิศ คนละทาง หันหลัง
ให้กัน ๑๘๐ องศาเลยทีเดียว
“บุ ญ “ไม่มีการสะสมภาวะใดๆมาให้
ตน”เลย แต่ “กุศล”มีการสะสมทุกภาวะที่
ตนเกิดภาวะไม่ตกหล่น ไม่ระเหยไม่ระเหิด
“อกุศล”เป็น“สมบัติ”เหมือนกับ“กุศล”
“กุศลและอกุศล”นัน้ คือ“มี” และ“มี”
อยู่ใน“สัญญา”ของแต่ละคนไปกับ“อดีต”
ของทุกคน ใน“อดีต”เท่านั้นนะที่ ไม่หายไป
จนกว่าจะ“ปรินิพพานเป็นปริโยสาน” ไม่ว่า
“อรหันต์”หรือ“พระพุทธเจ้า”ก็ตาม
แต่“อกุศล”ของพระพุทธเจ้ากับพระ
อรหันต์”ที่มี ใน“อดีต”นัน้ ไม่“ก�าเริบ(อสังกุป
ปัง )”ขึ้นมาอีก แค่“มี”อยูเ่ ป็นอดีต”เท่านั้นเอง
เพราะส�าหรับ“อรหันต์”กับ“โพธิสัตว์
ขัน้ ๔”ขึ้นไป “อกุศล”หรือ“บาป”จะ“ไม่มี”แล้ว
กับ“ปัจจุบันและอนาคต”
เหลือเป็นซากจากที่“ท�าไปแล้วในอดีต”
เท่านั้น ที่เป็นเศษ จะเกิดก็ ไม่ได้แต่“มีอยู่”

กรรมที่เป็น“กุศล”หรือ“อกุศล”หมด
ภาวะ“สูญสิ้นไป (ปริกฺขีโณ)”จาก“กรรม”ไม่ได้
เพราะกุศลหรืออกุศล” จะ“หมดสิน้
สูญไป (ปริกฺ ขี โณ)”จากความยังมีชีวิตไม่ ได้
มันต้อง“มี”ส�าหรับความเป็น“ชีวิต”อยู่
ถ้าบรรลุเป็นอรหันต์ข้นึ ไป “อกุศลหรือ
บาป”ก็หมดสิ้นไป ไม่มี ไม่เกิด ไม่เป็น ใน
ปัจจุบนั ทุกปัจจุบัน และทุกอนาคต ตราบที่
อรหันต์มี ชวี ติ อยู่ ยังไม่ปรินิพพานเป็นที่สดุ
แต่“กุศล”ยังเกิดได้อยู่ เพราะมันเป็น
“สมบัติ”ไง
มีเฉพาะ“บุญ”กับ“บาปหรืออกุศล”แค่
นั้น ที่หมดสิ้นไปส�าหรับผู้เป็นอรหันต์ขึ้นไป
แม้ จ ะบรรลุเ ป็ น พระพุท ธเจ้ า หรือ
อรหันต์แล้ว อกุศลที่เป็น“วิบาก”ที่ตนได้ท�า
ไว้แล้วก็ยงั ตามมาเล่นงานได้อยู่ เป็น“ทุกข์ท่ี
เลี่ยงไม่ได้”(พระไตรปิฎก เล่ม ๓๐ ข้อ ๖๘)
จะพิเศษก็เฉพาะเจ้า“อกุศลหรือบาป”
แค่น้ันเอง ทีม่ ี“ความจบ”(สัพพปาปัสสะ อกรณัง)
ไม่ท�าแล้ว เมื่อเป็น“อรหันต์”บริบูรณ์เสร็จ
“กรรม”ของอรหันต์จงึ มีแต่“ กุ ศ ล”เท่า
นัน้ (กุสลัสสูปสัมปทา) เพราะอรหันต์ได้ช�าระ
จิตของตน(สจิตตปริโยทปนัง) ให้หมดกิเลสสิน้
อย่างสะอาดเกลีย้ งผ่องใสแล้ว จากสันดาน
(สันตานัง ปุนาติ วิโสเธติ ) “ปัญญา”ก็อยู่เหนือยิ่ง
(อุตตระ) “สติ”ก็มีอ�านาจใหญ่ (อธิปไตย)
จึงเป็นอันจบหน้าที่ข อง“บุญ” และ
จบความเป็น“บุญ”ลงในปัจจุบันนั้นๆ
[
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ขายในโรงเรียนไม่พอ
ขยายพื้นที่บุกตลาดสด
ไปเลย ไปตั้งโต๊ะ ตั้งเตา ติดไฟ ขายกันสด ๆ
จะพูดจะโฆษณาขายอย่างไร คิดกันเอง
ท�าบ่อย ๆ หัวใจพ่อค้า-แม่ขาย
จะค่อย ๆ ก่อตัวขึ้นในสายเลือด

สู้กับอาเซียนด้วยทักษะพ่อค้า-แม่ขาย
๑. ปรากฏการณ์ พออาเซียนรวมกัน นักธุรกิจ
ก็แลบลิ้นแผล็บ ๆ ได้เวลาออกหาเหยื่อนอกประเทศ!
ขีปนาวุธวิถีโค้งยิงกันอุตลุด ประเทศแกยิงมา
ประเทศฉันยิงไป ท�ามาหากินสนุกสนาน!
อย่างกับเหล่าฝูงปลาในท้องทะเล ข้างล่างมี
ปลาโตกว่าไล่จับ ข้างบนฝูงนกคอยโฉบเฉี่ยว
“ฝูงปลา” รอจับมีอยู่ในทุกประเทศ เมื่อก่อน
โดนแต่คนชาติเดียวกันเขมือบ ต่อไปนี้กา้ วสูร่ ะดับ
อินเตอร์ พวกเธอจะถูกคนต่างชาติมาขอแบ่ง
เขมือบขย�้า...จงภูมิใจ!
สู้เขา ๆ เอาอะไรสู้ ถ้ามีแค่มือเปล่า!
๒. ความหมายแห่งทักษะ มีทักษะหลายๆ
ตัวที่ต้องเรียนรูู้ฝึกฝน
ส่ ว นใหญ่ เ ขาจะเริ ่ม ที ่ก ารศึ ก ษา ฝึ ก ฝน
หล่อหลอมกันที่โรงเรียน
เพื่อให้แกร่งพอที่จะเอาตัวรอดบนโลกกว้างจะ
ให้เท่กว่านั้นก็ตอ้ งบอก “มีคณ
ุ ธรรม มีจติ วิญญาณ
เพื่อส่วนรวม”
เป้าหมายนั้นยิ่งใหญ่ แต่กส็ ดุ แต่แนวปฏิบตั ขิ อง
แต่ละประเทศว่าจะมุ่งมั่นจริงจังสักแค่ไหน ขอแค่
วาทกรรมสวยหรู หรือก้าวเข้าสู่ปฏิบัติการเข้มข้น
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“ทักษะ” ต้องท�าให้มาก ท�าให้เก่ง ท�าจน
ช�านาญ ท�าจนเชี่ยวชาญ
มิใช่แค่ “ท�าแล้ว ๆ ๆ ๆ ๆ” แค่นี้ยังไม่พอ “ท�า
แล้ว ๆ” ก็แค่โครงการหลอกเด็กไปวัน ๆ!
ในความ “เชี ่ย วชาญ” จะก่ อ เกิ ด ปฏิ ภ าณ
ไหวพริบ เทคนิค ตลอดจนนวัตกรรมในเรื่องนั้น ๆ
นี่แหละถึงจะเรียก “เกิดทักษะ”
๓. ท�าไมเขาถึงเก่งค้าขาย?
ก) เพราะเขายากจนข้นแค้น ไม่ได้ย�่ายี ไม่
ได้ดูถูก แต่ความสบายท�าให้อ่อนแอ สมองฝ่อ
ง่อยเปลี้ยเสียขา!
ความจนนี้แหละยาวิเศษ กระตุ้นต่อมเอา
ตัวรอด กระตุ้นความฉลาด-ความเข้มแข็งออก
มาคุ้มครองเจ้าของชีวิต
จีน-บาหลี-ญี่ปุ่น ฯลฯ เขาล�าบากกันทั้งนั้น
แต่ประเทศไทย...ในน�้ามีปลา...ในนามีข้าว...
แผ่นดินของเรา...ช่างแสนอุดมสมบูรณ์
โชคร้ายจัง เกิดมาในประเทศมีไร่ มีนา มีนา้� มีปา่
มีสวน มีของกินมากมาย!
ใครบอกเป็นข้อแก้ตวั นีแ่ หละข้อเท็จจริง มิได้โม้!
ข) เพราะมีพรสวรรค์ แบบนี้เขาเรียกเก่งเอง

แต่ลึก ๆ แล้วอาจมาจาก DNA ของบรรพบุรุษ ที่
เก่งค้าขาย เก่งท�ามาหากิน ลูกหลานที่เกิดใหม่
ก็เลยได้รับเชื้อตัวนี้!
๔. ฝึกทักษะค้าขายเริ่มที่โรงเรียน
ผ่านไปตามโรงเรียน มีป้ายโฆษณาชวนเชื่อ
เรามี ส อนภาษาอัง กฤษ ลู ก คุ ณ จะเก่ ง ภาษา
เราเตรียมพร้อมเข้าสู่ระดับอินเตอร์
ลับ-ลวง-พราง ใช่เหรอ หรือส�าคัญผิดในเรื่องนี้?
มีโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ชัยภูมิสร้างโครงการ
แม่ค้าแม่ขาย ฝึกเด็กให้มีความรู้ความช�านาญใน
การค้าขาย
มีกองทุนให้ยืม ไม่คิดดอกเบี้ย นักเรียนจะตั้ง
กลุม่ ของตัวเอง วางแผนจัดการทุกขั้นตอน จะขาย
จะท�าอะไรกัน เริ่มตั้งแต่ซื้อวัตถุดิบมาผลิตกันเลย
จะท�าไอติม ปาท่องโก๋ น�้าแข็งไส ขนมของกิน
สารพัด...
เด็กเรียนรู้การผลิต ต้องช่วยกันศึกษา
ความอร่อยก็ต้องทดลองหลายสูตรจนพอใจ
คนขายพอใจ ยังไม่พอ คนซื้อต้องโอเคถึงจะขายได้
สินค้าตัวไหนขายไม่ดี ขายจนเจ๊งก็เริ่มใหม่
จะท�าอะไรขายดี
บรรยากาศในโรงเรียนจึงเต็มไปด้วยนักรบ
นิรนาม ต่อสู้เพื่อให้กิจการรอด ไม่เจ๊ง!
เงินที่ยืมมาก็ทยอยส่งคืน
ขายในโรงเรียนไม่พอ ขยายพื้นที่บกุ ตลาดสด
ตลาดในชุมชน
ไปเลย ไปตั้งโต๊ะ ตั้งเตา ติดไฟ ขายกันสด ๆ
จะพูดจะโฆษณาขายอย่างไร คิดกันเอง
ท�าบ่อย ๆ หัวใจพ่อค้าแม่ขาย จะค่อย ๆ ก่อ
ตัวขึ้นในสายเลือด
เรียนจบจะไปท�าอะไร ไม่ต้องห่วง เขาฝัง
“ชิป” เอาไว้เรียบร้อย
มันจะเดินเครื่องตลอดเวลา ๒๔ ชม. ไม่มถี า่ นหมด
เมือ่ โรงเรียน “ให้พืน้ ที่ ให้เวลา ให้บริหาร
จัดการ” ท่านคอยดูนักรบนิรนามจะค่อย ๆ กลาย
เป็นนักรบไซเบอร์!

อย่างนี้แหละ สิงคโปร์กส็ งิ คโปร์เถอะ ค่อยสูส!ี
๕. เลิกเล่นขายของได้แล้ว ปัญหาระดับชาติ
มิใช่พูดวันสองวัน แต่ต้องท�าซ�้าท�าจริงท�าบ่อย ๆ
จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ มิใช่แค่ผลส�าเร็จธรรมดา
ส�าคัญที่ว่ามีปัญญาเห็นทางออกหรือไม่?
การแก้ปญ
ั หายางพารายังง่ายกว่าเสียอีก นายกฯ
สั่งตั้งแต่ปีมะโว้ให้ค้นคว้าวิจัย เอาวัตถุดิบไปใช้
กลับไม่มีเจ้าภาพรับผิดชอบ
องค์กรยางท�าได้แค่รวมทุนห้าเสือ หกเสือ
คอยดันราคามิให้ตก
น่าหัวร่อที่คิดพึ่งนายทุนแก้ปัญหาราคายาง!
“No mercy in merchant”!. you know?
๖. ขอฟุ ต ปาธคื น คนจน หั ว ข้ อ สุ ด ท้ า ย
หลายคนเดือดพล่าน
ฟุตปาธเป็นของคนเดิน เรื่องอะไรเอาไปให้คน
มาค้ามาขาย...
บ้านเมืองยิ่งไม่มีระเบียบวินัย..
ฯลฯ
ไม่เถียง ถูกของคุณ ถูกของเขา
ในยุคแห่งความยากจนที่แผ่คลุมทั่วประเทศ
“อาชีพค้าขาย” เป็นอาชีพทีไ่ ม่ต้องไปสมัครงาน
หรือเสียค่าหน้าร้าน หรือต้องมีการศึกษา
มันเป็นอาชีพที่ไม่ตอ้ งพึ่งใคร พึ่งตัวเราอย่างเดียว
สังคมทุนนิยม สังคมบริโภคนิยม มนุษย์จะยิ่ง
อ่อนแอ พึ่งเงินเดือน พึ่งเถ้าแก่ พึ่งนายทุน...
การให้ค้าขาย ถือเป็นการให้เขาพึ่งตน
ไม่ต้องให้ปลา แต่จงให้เบ็ดแก่เขา
ไม่ต้องให้ผัก แต่จงให้เมล็ดไปปลูก!
“ประชานิยม” มากมาย ลองแบ่งฟุธปาธให้
ประชาชนมีอาชีพอิสระ หัดท�ามาหากิน
แล้วจัดระเบียบให้เข้ม ให้ดุดัน มีกรอบ มี
กติกา ใครไม่ท�าต้องจัดการขั้นเด็ดขาด!
พวกหมวกสีด�า ความคิดต่อต้าน ลองถอด
หมวกสักครั้งจะดีไหม?
ระวังนะ จนมาก ๆ ยิ่งจนก็ยิ่งเห็นแก่ตัว มัน
เป็นสัจธรรมเชียวนะ ใต้เท้าโปรดพิจารณา
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
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• ต่อจากฉบับที่ ๓๒๙

ฉบับ ๓๒๙ เราได้พดู ถึง“กรรมวิบาก”
นั้น ว่าเป็น“อจินไตย” ซึง่ เป็น ๑ ใน ๔ ของ
“อจินไตย ๔” ตามความตรัสรู้ของพระพุทธ
เจ้า เอามาประกาศให้โลกรู้ ก็ขอขยายความ
ตามภูมิของตนเองบ้าง
ก็ ขอทวน“กรรม ๕ ลักษณะ”ที่เราได้
รู้มาจากพระพุทธเจ้า และได้นา� มาใช้เป็น
ทางปฏิบตั ใิ ห้แก่ตนเอง จนสามารถได้ดี พ้น
ทุกขอาริยสัจ เป็นโลกุตรบุคคล เป็นคนดีมี
ประโยชน์ แทนที่จะเป็นคนชั่วมีภยั มีโทษอยู่
ในสังคมในโลก แล้วก็เป็นคนจนที่สขุ ส�าราญ
เบิกบานใจอยูใ่ นสังคมโลกอยูน่ ้นี ้นั ก็เพราะ
เราปฏิบตั ติ ามค�าสอนของพระพุทธเจ้าแท้ๆ
จึงสามารถบรรลุความเป็น“อจินไตย”ทั้งหลาย
ของพระพุทธเจ้าได้ สูงขึ้นๆเป็นล�าดับๆ
โดยเรา“บรรลุถึงความรู้-ความจริง”ที่
เป็น“พุทธสัจจะ”นี้ อย่างแท้จริง ชนิดที่มี“รูป
ขันธ์-เวทนาขันธ์-สัญญาขันธ์-สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์”อันเป็น“ขันธ์ ๕”ของสัตวโลกที่
มีพลังงาน nucleus ขั้นจิตนิยามของแต่ละคน
เรามาฟืน้ “กรรม ๕”ของพระพุทธเจ้าดูซิ
“กรรมของเราเป็นของเราเท่านัน้ แต่
ผู้เดียวตลอดกาล ตลอดกัปป์” (กัมมัสสกะ) เรา
“ท�า”ทุกกรรมมันเป็นของเราแต่ผู้เดียว แบ่ง
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ใครไม่ได้ ใครแย่งไม่ได้ กระทั่งปรินิพพานเป็น
ปริโยสาน โน่นแหละส่วนของเราจึงจะสิ้น
สลายไม่เหลืออยู่ ในที่ ไหนๆอีก จบส�าเร็จสุ ด
“ตนเป็นทายาทของกรรมของตน แบ่ง
ส่วนกรรมของตนออกไปให้ใครไม่ได้เด็ดขาด
แม้นิดแม้น้อย (กัมมทายาท)”
“กรรมพาเราเกิดเราเป็นไป(กัมมโยนิ)”
“ตนมีกรรมเป็นเผ่าเป็นพันธุข์ องตนแต่
ผูเ้ ดียว(กัมมพันธุ)เพราะ‘การกระท�า’นั้นตนเป็น
คนท�าเท่านั้น คนอื่นถ้าเขาท�ามันก็เป็นของ
เขา ของใครก็ของมัน กรรมที่ตนท�าแล้วจะ
แบ่ง‘กรรม’ของตนให้ใครไม่ ได้ เราท�าคือเรา
ท�า-เขาท�าก็คือเขาท�า การกระท�า(กรรม)ของ
เราก็ต้องเป็น‘เราท�า’ ใครท�ามันก็เป็น‘ของ
คนนั้น’ คนที่ ไม่ได้‘ท�า’จะมีของตนได้ยังไง?
‘กรรม’ที่“ตน”ท�าจึงเป็นของ”ตน” เป็น
พันธุ์ ของ“ตน”แต่เดียวแค่นัน้ เพราะ“ตน”
เป็นผู้ทา� เอง แล้ว“ตน”จะแบ่งการกระท�านัน้
(กรรม)ให้คนที่เขาไม่ ไ ด้ ‘ท�า’..ยังไง?
ก็เขาไม่ได้“ท�า” แล้วจะแบ่ง“กรรม” แบ่ง
“การกระท�า”ของตน ที่เขามิได้“ท�า”นั้น กัน
ตรงไหน?
“กรรม”เป็นแค่‘กิรยิ า’เท่านั้น เมื่อเสร็จ
“กิรยิ า”นั้น มันก็จบ“กิรยิ า”ของคนนั้นไปแล้ว
คนอื่นมี“กิรยิ า”ด้วยที่ ไหน? ตรงไหน?
แม้“คนอื่น”คนใด เขาจะมี“กิริยา”ด้วย
หรือมีพร้อมกัน เหมือนกันเลย มันก็ต่างคน

ต่าง“มี”ของของตน ใช่ ไหม?
มันก็ต่างเป็น“ของตนๆ”ทั้งนั้น
“กรรม”มันจะเป็น“การกระท�า”ที่ใคร
“ท�า”ก็ล้วนเป็น“ของตน”ทั้งนั้น
และ“แบ่งกรรม”นัน้ ของตน ให้ใครไม่
ได้เด็ดขาดด้วย ชัดเจนมั้ย?
“กรรมวิบาก”หรือเรื่องของ“กรรม”และ
เมื่อเป็น“วิบาก (ผลของกรรม)”จึงเป็นเรื่องยาก
ที่คนจะ“รู้ความจริง”ว่า ข้ามชาติไปแล้ว มัน
จะยังเป็น“ของผูก้ ระท�า”อยูห่ รือเปล่า และมี
ผลตามตัวผูท้ า� นั้นข้ามชาติไปด้วยหรือเปล่า
นั่นเป็น“อจินไตย” ถ้าใครขืนคิดเอาเอง
ระวังเถิด“พึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความเป็นบ้า
เดือดร้อน” ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสแน่นอน
จะรู้จักรู้แจ้ง“ความจริง”นี้ได้ ก็ต้องเข้า
กระบวนการเรียนรู้แล้ว“กรรมจะสั่งสมข้าม
ชาติ”ไปให้เรา“รู้เองแจ้งเองในตนเอง”
จะมี“การระลึกรู้อดีตได้จริง”(ปุพเพนิวา
สานุสติญาณ) จะตามรู้ตามเห็น“ความเกิดของ
กรรม-ความดับของกรรม”ที่เราเคยเกิดเคย
ดับมาแต่ละชาติได้จริง (จุตูปปาตญาณ) เพราะ
มีทฤษฎีวเิ ศษ นั่นคือ“อาริยธรรมขั้นโลกุตระ”
ของพระพุทธเจ้า อันมี“วิชชา ๘”และ“จรณะ
๑๕” ซึ่งสามารถ“รู้จักรู้แจ้งรู้จริง”ความเป็น
“รูป”เป็น“นาม” คือ ความเป็น“รูป ๒๘ และ
ความเป็น“นาม ๕” และสามารถเรียนรู้ลึก
ละเอียด“นาม”ไปถึงขั้นรูจ้ กั รูแ้ จ้งรูจ้ ริง“นาม”

หรือ“จิต-เจตสิก”ทีแ่ ยกย่อยได้อีกเป็น“จิ ต
๘๙ หรือ๑๒๑”และ“เจตสิก ๕๙”เป็นต้น
ซึ่งแค่ส ถิติแห่งความรู้“รูป-นาม”เท่า
นี้ แค่น้ีก็สามารถรู้ยิ่งรู้จริงใน“ความจริง”ที่
เป็น“จิต-เจตสิก-รูป-นิพพาน”อย่างชัดเจน
แจ่มแจ้ง ว่าเป็น“สัจธรรม”แท้จริงอย่างไรได้
แล้วจริงๆ ขอให้“สัมมาทิฏฐิ”เถิด
ตาม“การศึกษา ๓”(ไตรสิกขา)อย่างเป็น
ล�าดับ เป็นระบบระเบียบที่น่าอัศจรรย์ยิ่ง
ผู้ปฏิบัติก็จะเจริญ“อธิศีล-อธิจิต-อธิ
ปั ญ ญา”ด้ว ย“โพธิปักขิยธรม ๓๗”อย่างมี
ระบบระเบียบที่น่าอัศจรรย์จริงๆ
อันเป็นระ บบตามทฤษฎีของพุทธ ที่
รู้จักรู้ แจ้งรู้จริง“สสาร-พลังงาน” รู้จักรู้แจ้ง
รูจ้ ริง“รูป-นาม” รูจ้ กั รูแ้ จ้งรูจ้ ริง“ธรรมะ ๒” รู้
จักรูแ้ จ้ งรูจ้ ริง“อุตนุ ิยาม-พีชนิยาม-จิตนิยาม
-กรรมนิยา ม-ธรรมนิยาม” จึงรูจ้ กั รูแ้ จ้งรูจ้ ริง
“กาย-เวทน า-จิต-ธรรม” และรูจ้ กั รูแ้ จ้งรูจ้ ริง
“โพธิ ปักชิยธรรม ๓๗” ที่ส�าคัญรู้จักรู้แจ้ง
รูจ้ ริง“โ ลกี ย ะ-โลกุ ต ระ” ด้ ว ยการปฏิ บั ติ
“ทาน-ศีล-ภาวนา”หรือ“ศีล-สมาธิ-ปัญญา”
ที่ “สัมมาทิฏฐิ”อย่างถ่องแท้
“ศีล”ก็เป็น“อธิศีล”ไปตาม“ศีล”ที่เป็น
“ธรรมนูญ” ของพระพุทธเจ้าสมณโคดมทรง
บัญญัติไว้แต่เดิมแท้ๆ ซึ่งได้แก่ “จุลศีล ๒๖มัชฌิมศีล ๑๐-มหาศีล ๗”(สามารถตรวจสอบได้
จากพระไตรปิฎก เล่ม ๙ ซึ่งมี ๑๓ สูตร ทุกสูตร)
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
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แต่ทุกวันนีค้ นทยไรือชาวพุทธไม่รู้จัก
แล้วว่า“ศี ลธรรมนูญ ๔๓ ข้อ”นี้มีอยู่ เพราะ
ได้ลืมสนิท ทิ้ง“ศีล”ไปแล้ว เหลือแต่“วินัย
๒๒๗”ที่หลงผิดว่าเป็น“ศีล”ของภิกษุ
ศาสนาพุทธก ลุ่มใหญ่ทุกวันนีจ้ ึงเป็น
หมู่ชาวพุท ธที่ไม่นับถือ“จุลศีล-มัชฌิมศีลมหาศีล”กัน แล้ว ละเมิด“จุลศีล-มัชฌิมศีลมหาศีล”กัน จริงๆ อันยืนยันความจริงตาม
ความเป็นจริงที่เห็นอยู่จริง มีอยู่จริงนี้ได้
ดังนั้น“ศี ล-สมาธิ-ปัญญา”อันเริม่ ต้น
ด้วย“ศีล”( จุลศีล-มัชฌิมศีล-มหาศีล)เป็นเบื้องต้น
แล้วจึงจะเ กิด“สมาธิ-ปัญญา-วิมุติ-วิมุตติ
ญาณทัสสนะ” ด้วย“ศีลธรรมนูญ ๔๓”นีไ้ ป
ตามล�าดับ ก็ต้องแตกต่างกันกับมรรคผล
ทีไ่ ด้จาก“วินัย ๒๒๗”ไปคนละอย่าง คนละ
มรรคผลแน่นอน เพราะมันคนละบัญญัติ
“ผลของศีล”ที่ได้ก็ดี “ผลของสมาธิ”ที่
ได้กด็ ี “ผลที่ ได้เป็นปัญญาหรือความรูค้ วาม
ฉลาด”มันก็ตอ้ งเป็นคนละอย่าง คนละมรรค
ผลแน่ๆ แม้ที่สุด“วิมุติ”ทีไ่ ด้ จึงเป็นคนละ
อย่าง คนละมรรคผลแน่ยิ่งกว่าแน่
“ศีล-สมาธิ-ปัญญา-วิมตุ ”ิ ของพุทธหมู่
ใหญ่จึงเป็น“ผล”ที่ได้ไปตาม“เหตุ”นั่นเอง
ซึ่งมรรคผลย่อมแตกต่างกันแท้ ด้วย
การยึดถือ ที่ใช้ปฏิบัติอันแตกต่างกันจริง
ด้วยประการฉะนี้เอง
ทีพ่ ดู นี้ ไม่มคี วามแตกแยกใดๆในความ
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เป็น“สังวาสเดียวกัน” คือต่างก็เป็นพุทธด้วย
กันไม่มี ใครแยกได้ เป็นแต่เพียงมันมี“ความ
แตกต่างกัน” (นานา) เท่านัน้ ไม่ใช่“แตกแยก
กัน”(เภท หรือสังฆเภท)
คงเป็น“พุทธ ร่วมกันอยู่”(สังวาสเดียวกัน)
เพียงแต่วา่ “ถือศีล”ที่แตกต่างกัน หมู่ ใหญ่
ถือ“วินยั ๒๒๗” ส่วนชาวอโศกถือ“จุลศีล ๒๖มัชฌิมศีล ๑๐-มหาศีล ๗”และถือ“วินยั ๒๒๗”
ด้วย จึงมี“ วินัย ๒๒๗”นัน่ เองที่ยึดถือเป็น
“โอวาทปาติโ มกข์”ร่วมกันอยู่ คือมี“รูปธรรม”
ร่วมกันอยู่ เพียงแต่“รูป-นาม”หรือ“กาย”ของ
“จุลศีล ๒๖- มัชฌิมศีล ๑๐-มหาศีล ๗”เท่านั้น
ที่ยดึ ถือ“แตกต่าง”(นานา)กัน แต่ “รูป-นาม”ของ
“ศีล ๒๒๗”ตา มบัญญัตขิ องพระศาสดาเดียว
กัน ยังมีเ ป็ น “กาย”พุทธเดียวกัน ไม่ ได้“แตก
แยก”(เภท ) จากความเป็น“พุทธ”ที่สัมผัสด้วย
ตามการก�าหนด รู้(สัญญา)ก็ดี ความ
เป็น“กายภายน อก”(ส่วนหนึ่งของกาย)ก็ดี ก็ยงั มี
“กาย”เป็น“สักขี”ได้ว่า เป็น“พุทธ”ด้วยกัน
จึงยังไม่ได้ “แยกแตก(เภท)”ไปคนละต่าง
ศาสนา(ไม่ใช่“เภท”เป็น“สังฆเภท”คือมิใช่“นิกาย(มิใช่กาย
เดีย วกั น )” อย่างเด็ดขาด
แค่“สัญญาภายใน”เท่านั้นที่“นานา (ต่าง
กัน )” ไม่ตรงกัน ไม่ ใช่อย่างเดียวกัน แต่“กาย
ภายนอก”นัน้ ค นทั้งหลายทั่วไปต่างเห็นได้
ง่ายๆ ชัดๆว่า “เป็นพุทธร่วมกันอยู่ ดี”
ส่วน“สัญญาภา ยใน”ของใครจะเห็นว่า

“ความเป็นอย่ างใดนั้น”นั่นเป็นเรือ่ งส่วนตัว
ที่รู้อยู่ภา ยในของแต่ละคน และมี“การกระ
ท�า”หรือ“พฤติ ”ที่ต่างกันอยู่บ้าง(กรรมต่างกัน )
ของแต่ละคน
และ“กรรม”ที่เป็น“กุศล-อกุศล”ของ
โลกีย์ ก็นับถือต�่า-สูงเหมือนกัน ก็ต้องรักษา
ให้สงู สุดให้ได้เช่นกัน เพียงแต่มนั มีหมุนรอบ
เชิงซ้อนที่ต่างกันบ้างเท่านั้นเอ
“กรรมภายใน”หรือ“การประพฤติภาย
ใน”เท่านั้น ของใครก็ของตน ล่วงรูก้ นั ได้ยาก
เช่น ความเป็น“ฌาน” หรือ“ฌานวิสยั ”
เป็นต้น จึงถือเป็ น“อจินไตย”
แม้แค่“ฌานโลกีย์ของผู้ได้ฌาน” คน
อื่นหรือคนภายนอกยังไม่อาจจะลวงรูค้ วาม
เป็น“ฌาน”ของผู้ได้ฌานได้จริงเลย
“ฌานของผู้ได้ฌานวิสัย”แม้แค่“ฌาน
โลกีย์” จึงเป็น“อจินไตย”ด้วยประการฉะนี้
ยิ่งเป็น“ฌานโลกุตระ”ที่“อุตตริมนุสส
ธรรม”ของพุทธก็ย่งิ ยากใหญ่ คนทั่วไปมิอาจ
ใช้ความฉลาดใดคิดเอาได้แน่ๆ และแน่นอน
ลอกเลียนเอาแบบโลกีย์ก็ไม่ได้เด็ดขาด
“ฌานวิสัย”แบบพุทธที่เป็น“อจินไตย”
จึงเป็น“ฌาน”ที่มันสุด“วิสัย”ของคนอื่นหรือ
ศาสนาอื่นจะใช้แค่“ความคิด”เพื่อรู้จักรู้แจ้ง
รู้จริง“ฌานโลกุตระ”ได้
ซึ่งผู้ไม่มีภูมิ“พ้นอจินไตย”ได้จริง ไม่
สามารถ“เดา”หรือ“คาดคะเน”เอาได้ (อตักกา

วจรา)เป็นอันขาด

จึงเกินกว่าลัทธิอื่นศาสนา
อื่นหรือผูม้ แี ค่“ฌานโลกีย”์ จะคาดเดา จะนึก
คะเนค�านวณเอาอย่างเป็นจริงได้
ขืน คิดไปก็“ ศีรษะแตกเป็น ๗ เสี่ยง”
ไม่สามารถจะ“พ้นอจินไตย ๑ ใน ๔”นี้ได้ ซึ่ง
หมายความว่า คิดไปก็ตายเปล่า สูญเปล่า
ไม่ มี ทางบรรลุได้หรอก นั่ น เอง
ต้องผู้ที่ปฏิบัติสัมมาทิฏฐิและสัมมา
ปฏิบัติกระทั่งเกิดความเป็น“ฌานโลกุตระ”
ชนิดที่เข้าไปถึงขั้น“โอปปาติกโยนิ” ในจิตของ
ผู้มี“ ฌานเอง” (ฌานิกะ)อย่างถูกตรงแน่แท้
เท่านั้น จึงจะ“พ้นอจินไตย”ที่เกิด“ฌานวิสัย
ของผู้ได้ฌาน (ฌานวิสยะ)แบบพุทธ”กันจริงๆ
“ผู้ได้ฌาน”ที่ เป็นแค่“ฌานโลกียวิสัย”
จึง คนละ“วิสัย”แน่ นอน ไม่ ใช่“ฌานโลกุตร
วิสัย”เด็ดขาด และพุทธที่ ไม่ ฝึก“ฌานโลกีย์”
ก็ไม่อาจจะมี“ฌานโลกียะ”ได้เหมือนกัน แต่
ก็สามารถฝึกเอาเองได้โดยไม่ต้องเรียนจาก
สัตบุรุษ เพราะเป็น“ฌานสาธารณะ”ทั่วไป
ดังนั้น “ฌานโลกียะ”ก็ย่อมเป็นโลกีย์
และ“อาศัย”ฌานที่เป็นโลกียะด้วยกันมาเช่น
กันตามทิฏฐิเป็นแบบโลกียะ แม้เรียนรูฝ้ กึ ฝน
อบรมก็คงยังเป็นทิฏฐิแบบโลกียะแน่นอน ผล
ที่ได้ฌาน ก็ตอ้ งเป็น“ฌานโลกียะ”สั่งสมเจริญ
ขึ้นจนเป็น“นิสัย” จนกระทั่งเป็น“วิสัย”จึง
ยิง่ แพร่หลายก็ยงิ่ เป็น“ฌานโลกียวิสัย”ง่าย
เข้าๆ ซึง่ ต่างจาก“ฌานโลกุตรวิสัย” ถ้า
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
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ขาดผู้มี“ฌานโลกุตรวิสัย”แท้จริงเสียแล้ว ก็
ไม่มีใครถ่ายทอด“สัมมาทิฏฐิ”ที่เป็น“ฌาน
โลกุตระ”ให้ การด้นเดาปฏิบัติเอาเอง โดย
ไม่ม“ี สัมมาทิฏฐิ”ถ่ายทอดบอกสอนจากปาก
ผู้มี “ฌานโลกุตระ”แท้ จึงเกิดไม่ได้เด็ดขาด
ผู้หลับตาสะกดจิตปฏิบตั จิ งึ มีแต่“ฌาน
โลกียวิสัย”เท่านัน้ เพราะเชื้อของ“โลกุตระ
ภูมิ” ไม่มี เขายังไม่ ได้“รับเชื้อ”ถ่ายเชื้อมาเลย
แม้แค่จากการได้ ยิ น ได้ ฟ ั ง “ทฤษฎี ที ่เ ป็ น
โลกุตรฌาน” จาก“สัตบุรษุ ”ซึ่งมี“สัมมาทิฏฐิ”
กล่าวให้ ฟัง เขาก็ยังไม่ ได้ฟังเลย แล้วเขา
ผู ้ นจี ้ ะได้ “เชื ้อ ของฌาน”ที่จะ“กลายโคตร
หรือครอบโคตร( โคตรภู ) ข้ามโคตรมาเป็น
โลกุตรโคตร”ได้แบบไหน? อย่างไรกัน ล่ะ?
ที่ น่าสงสารอย่างยิ่งจริงๆก็คือ คนผู้
นัน้ ได้ ยิน“ทฤษฎี”จากผู้มี“สัมมาทิฏฐิ”แท้ๆ
ได้ฟังผู้เป็น“สัตบุรุษ”จริงๆ แต่เขาไม่เชื่อ
เขาไม่ยอมรับเอา“สัมมาทิฏฐิ”นัน้ มาศึกษา
ฝึกฝนกันจริงๆจังๆดูเลย อย่าง“ยินดี”(มีฉนั ทะ)
เป็น“มูลกา(ต้นเค้า )” เข้าใจอย่างถ่องแท้(มีทฏิ ฐิ
อย่างโยนิโสเป็นสัมมาทิฏฐิ) เชื่อถืออย่างบริบรู ณ์
แท้จริง (ศรัทธาทีบ่ ริบรู ณ์ ) เขาก็ไม่มวี นั จะได้โลกุตระ
ที่เป็นจริงจากคนผูม้ “ี เชือ้ โลกุตระ”แน่
เขาไม่ม“ี ปรโตโฆสะ”แท้จริง เขาอาจจะ
ฟัง แต่เขาไม่เชื่อว่าผูพ้ ดู นั้นเป็นสัตบุรษุ จริง
จึงฟังไปอย่างนั้นแหละ เขาจึงยัง“โยนิ โ ส
มนสิการ”ไม่เป็น หรือยัง“ท�าใจในใจของตน”
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ไม่สมั มาทิฏฐิ(โยนิโสมนสิการไม่บริบรู ณ์) เขาก็ไม่มี
สัมมามรรค แล้วเขาจะได้“สัมมาผล”มาจาก
ไหน? จะเข้ากระแส“โลกุตรธรรม”ยังไง?
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
“กลายโคตรหรือครอบโคตร ( โคตฺ ร ภู ) ข้ า ม
โคตรมาเป็นโลกุตรโคตร” มี“โคตร”ใหม่ได้
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
องค์หนึง่ โดยตรง แล้วจึงน�ามาปฏิบัติหรือ
“กระท�า”(กรรม)นั่นเอง ต้องเป็น“สัมมาปฏิบตั ”ิ
ด้วยนะ จึงจะเกิดแรงเคลื่อนหรือพลังงาน
ไปตาม“กรรม”ที่ ได้กระท�า“สัง่ สม”ถึงขีดถึงขั้น
ของมันจริง จึงจะสามารถ“เปลี่ยนโคตร”จาก
“โลกียะ”มาเป็น“โลกุตระ”ได้
ค�าว่า “สัง่ สมหรือสะสม”นี้ จะไม่ ใช่
สะสมสมบัตวิ ตั ถุ หรือสะสม“เชื้อของมหาภูต
รูป-ของร่างหรือสรีระ”ใดๆ หรือแม้แต่สะสม
“อุตุนิยาม”เป็นอันขาด แม้แต่“พีชนิยาม”
“การสะสม”นี้ จงึ เป็นของ“จิตนิยาม” ซึ่ง
มันจะ“มี”ขึ้นมาให้สะสมได้ก็มาจาก“กรรม”
อันมีพลังงาน“ผลัก”และ“ดูด”หรือ“รัก”และ

มี“ชัง”หรือ“โลภ”และ“โกรธ-พยาบาท” จอง
เวรจองกรรมกันข้ามชาติ ไปกับ“อัตตา”
แต่พลังงาน“พีชนิยาม”ยังไม่เป็น“กรรม”
ยังไม่มี“ผลัก”และ“ดูด”หรือ“รัก”และ
มี“ชัง”หรือ“โลภ”และ“โกรธ-พยาบาท” ยังไม่
จองเวรจองกรรมกันข้ามชาติ ไปกับ“อัตตา”
แม้“พีชนิยาม”นั้นจะเป็นสภาวะที่เป็น
“ชีวิตินทรีย์” ก็สะสม“อุตุธาตุ”ไปตามฐานะ
แต่ยังไม่เข้าเขต“จิตนิยาม”ที่“กรรม”มี
การยึดครอง“ตัวตน(อัตตา)”ชนิดที่“ยึดมั่นถือ
มั่นในตัวตน(อุปาทิยติ)” และมี“ความโกรธ”ถึง
ขั้น“พยาบาท”แก้แค้น ท�าร้ายภาวะอื่นๆ ซึ่ง
เป็น“อัตตา”ที่เข้าขั้นมีี“กรรมครอง”
สว่น“พีชนิยาม”ยังไม่มี“กรรมครอง”
ต้องขั้น“จิตนิยาม”ขึ้นไป
และยิ่งเป็น“จิตนิยาม”ที่ผ่านขั้น“โคตร
ภูจิต”ที่เป็น“โลกุตรจิต”เต็มตัวจึงจะ“สะสม
หน่วยแห่งโลกุตรจิต”ได้
ดังนั้น บุคคลผู้ยังไม่มี“ภูมิโลกุตระ”จึง
ไม่มีความรู้ยิ่งที่เป็น“ปัญญา” (มีแต่เฉโก)ที่จะ
“สะสมหน่วยกิจ*ของโลกุตรจิต”ได้เป็นเด็ด
ขาด ผูไ้ ม่ม“ี ปัญญา”จึงไม่สามารถท�า“กรรม”
ที่เป็น“โลกุตรธรรม”ได้ ชัดเจนมั้ย?
เพราะฉะนัน้ ผู้จะสะสม“โลกุตรจิต”ได้
จึงต้องเป็นผู้ “ท�าใจในใจ”(มนสิกโรติ)ของตน
เป็น หรือแยบคายถ่องแท้ ( โยนิโส) ถึงขีดถึงขั้น
“โลกุตรสัจจะ” ซึ่งต้องเป็นผู้มี“สัจจญาณ”
หมายเหตุ * ในที่นี้ ใช้ หน่วยกิจ คือ กิจที่เป็นจริง

แท้จริงๆ จึงจะมี“กิจจญาณ”แท้ๆ
ผูจ้ ะชื่อว่า เป็น“ผูส้ ะสมหน่วยกิจ*ของ
โลกุตรธรรม”ด้วยกิจอย่างเป็นจริง จึงจะ
สะสม“พลังงานจิตนิยามนัน้ ๆ”ได้แท้ ซึ่งก็
ต้องสะสม“เชื้อพันธุ์”ได้ด้วย“กรรม”เท่านั้น
“ฌานที่เป็นโลกุตรวิสัย”จึงต้องปฏิบัติ
ด้วย“กายกรรม”ที่ครบพร้อมไปด้วย“ธรรม ๒”
คือ ต้องมีพร้อมทั้ง“รูปกับนาม”หรือ“กาย“กับ
ใจ” ซึ่งเป็น“ฌาน”ที่ต้องมี“กาย”เสมอ
ผู ้ ห ลั บ ตาสะกดจิ ต ปฏิ บั ติ ก็ ส ามารถ
ได้แค่“ฌานโลกียวิสัย” ที่ไม่มี“กาย” เพราะ
ไม่สัมผัส“วิโมกข์ ๘”ด้วย“กาย” เพราะเอา
แต่“หลับตา” ไม่ม“ี ภายนอก” จึงหมดสิทธิ์ไ ด้
“ฌานโลกุตรวิสัยอันเป็นอาริยะของพุทธ”
สรุปกันลงไปชัดๆได้แล้วมั้ย ว่า “ฌาน
โลกียวิสัย” จึงมิ ใช่วิสัยของผู้มี“ฌานโลกุตร
วิสยั ที่เป็นพุทธอาริยะ” ด้วยประการอย่างนี้
“อจินไตย”ในเรื่อง“ฌานวิสัยของผู้ได้
ฌาน” (ฌานวิสยะ)จึงมีนัยส�าคัญที่ต่างกันฉะนี้
“อจินไตย”รองลงมาจาก“พุทธวิสัย”
คือ“ฌานวิสัย”จึงเป็น“อจินไตย” ก็ฉะนี้ๆ
ดังนั้น “ฌานวิสัย”ของพุทธ ซึ่งเป็น
“วิสัยโลกุตรธรรม” เป็น“อุตตริมนุสสธรรม”
แท้ๆ จึ ง ไม่ ใช่ เรื่องจะเอาไปพูดสาธยายกัน
ได้ งา่ ยๆ ถ้าแม้นไม่เป็นผู้มี “ฌาน”ที่ สั ม มา
ปฏิเวธในตนจริง ผู้พูดนัน้ ก็จะพล่อย หรื อ
คะนองปากอย่างที่เห็นที่เป็นอยู่
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ระวังๆกันเถอะ!
นั่น..นรกนะ!!!! ขอบอก
“ฌานวิสัย”นี้จึงเป็น“อจินไตย”สูงสุด
ส�าหรับ“วิสัย”ทั้งหลายของสาวกภูมิ ยกเว้น
“พุทธวิสัย”เท่านัน้ ที่ต้องยกไว้เป็นที่สูงที่สุด
แห่งที่สุดใน“อจินไตย”ทั้ง ๔ ที่ประชาชนคน
เราทั้งหลายจะไม่พึงอาจเอื้อมไปแตะต้อง
“ฌานวิสัยของผู้ได้ฌาน (ฌานวิสยะ)”ขอ
พูดแค่น้กี อ่ น ยังมีนัยส�าคัญที่จะสาธยายอีก
พุทธสาวกนัน้ ไม่มีสิทธิ์ที่จะบังอาจไป
ละลาบละล้วง“อจินไตย”ขัน้ พุทธวิสยั เด็ดขาด
แม้“ฌานวิสัย”ก็เถอะ ผู้ยังไม่“สัมมา
ทิฏฐิ”ใน“ฌานวิสัย”ที่เป็นแบบพุทธจริงจึง
พูดกัน อธิบายกันอย่างอวดดี ก็ได้นรกแน่!
แต่ ถ้า“หลงผิด”จริงๆ คือผู้นนั้ แน่ ใจ
ซื่อตรงในใจแท้ๆว่า “อย่างนีเ้ ป็นฌานของ
พุทธ”จริงๆ แล้วก็สาธยาย“ความเป็นฌาน”
นั้นไปอย่างไม่มีสาเถยยจิตแอบแฝงใดเลย
ก็แล้วไป ไม่มสี าเถยยจิต ไม่ถอื ว่าเป็น
“อาบัต”ิ แต่กม็ “ี อกุศลวิบาก”ตามสัจจะของ
การแสดงออกนั้นๆว่า ท�าให้เกิดกระทบเป็น
ความเสื่อมเสียแก่ศาสนาจริง แก่สงั คมหรือ
บุคคลจริงมากน้อยเท่าใด ก็มี“อกุศลวิบาก”
อยูแ่ ท้เท่านั้นๆ เพียงแต่ ไม่เป็น“บาป”แค่น้นั
ซึ่ง“บาป”กับ“อกุศล”นัน้ ยังมีนัยส�าคัญ
ต่างกันอยู่ว่า ถ้า“บาป”จะตราฝังลงไปในจิต
ถึงขั้นสั่งสมใน“อนุสัย” เกิน กว่าเป็น “วิสัย”
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แต่ถา้ “อกุศล”ก็ยงั เป็นเพียงตราที่ส่งั สม
ใส่จิตเป็นแค่ขัน้ “นิสัย”หรือ“อาศัย”เท่านัน้
แม้สะสมขึ้นเป็น“วิสยั ”ก็ยงั ไม่เข้าขั้น“อนุสยั ”
ทีอ่ ธิบายสูฟ่ งั นี้เป็น“อจินไตย”ตามภูมิ
ของอาตมา ก็ตามขั้นฐานะ“โพธิสัตววิสัย”
ของอาตมาแท้ อย่าเลียนแบบ ถ้าไม่ ถึงจริง
เพราะกรรมเป็นอันท�า ท�าปุ๊บวิบากปั๊บ
“อจินไตย”รองลงมาจาก“ฌานวิสัย”ก็
คือ“วิบากแห่งกรรม”(กัมมวิปาโก)ก็เท่าที“่ ตน
เอง”ได้มีส่วนเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กนั มา
แล้วกับตนเอง อาจจะเป็นอดีตกี่กปั ป์ก่กี ลั ป์
ก็ตาม ถ้าผู้นนั้ เคยเกี่ยวข้องกันมาจริงและ
เก่งพอ มีภูมิถึงจริงก็สามารถระลึกนึกค้น
เอา“อดีต”ที่ตนเคยเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์
กันมานั้นๆได้จริง ถ้าไม่มภี าวะทีต่ นได้สมั ผัส
สัมพันธ์กันมาจริง อดีตนั้นก็ไม่จริง ก็โกหก
การระลึกอดีตชาติ จึงปลอมกันเยอะ
เพราะถ้าไม่เคยเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์
กันมาเลยสักชาติ ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะน�า“ความ
จริง”นั้นมาระลึกถึง ตามที่เป็นจริงมีจริงได้
ผู้จะระลึกชาติของตน หรือระลึกชาติ
ของใครก็ตามได้น้ัน ตนต้องมีความสัมผัส
สัมพันธ์ในเหตุการณ์นั้น ปรากฏการณ์น้นั ๆ
ในชาติใดชาติหนึ่ง หรือในหลายชาติจริงมา
แล้ว จึงจะระลึก“อดีตที่จริง”นั้นๆขึ้นมาได้
ไม่เช่นนัน้ จะเอาอะไรมาระลึก มัน
ต้องมีอยู่ ในคลัง“สัญญา”(ความจ�า )ของตนเอง

จริงก่อน จึงจะระลึกชาติเก่าขึ้นมาได้
ผู้จะระลึกชาติกอ่ นได้ ก็ตอ้ งระลึกจาก
“สัญญา”ที่ตนเองเคยมีมาแล้วในเก่าก่อน จึง
จะสามารถระลึกเอา“ความจริงที่ม”ี นั้นมาให้
ระลึก หาไม่กเ็ ป็น“การคิดเอาเองปัน้ เอาเอง”
ยิ่งระลึกเอา“ความรู้”อันเป็นคุณวิเศษ
ขั้น“โลกุตรธรรม”นั้ น ยิ่งเป็นเรื่องน�ามาพูด
อวดดี อวดโก้ อวดใหญ่ ไม่ ได้เป็นแน่แท้
จะพล่อยพูด จะพร�่าเพ้อกันอย่างไร ก็ไม่ ถกู
ไม่ตรงตามสัจ จะแห่งโลกุตระได้เด็ด ขาด
ตรวจสอบเอาตามหลักฐานทั้งหลาย
ที่มีกันอยู่เถิด ยุคนี้ก็ยังมีหลักฐานให้อ้างอิง
ยืนยันมากมาย ทั้งวัตถุ ต�านาน ต�ารา สถาน
ที่ บัญญัติ ภาษา คัมภีร์ ผู้คน เหตุผล ฯลฯ
เอาล่ะ ..ขออธิบาย“อจินไตย”ต่อ
“อจินไตย ๔”ก็ยก“พุทธวิสัย ”ไว้สูงสุด
ต่อมาขั้น“ฌานวิสัย”แล้วก็“วิบากแห่งกรรม”
แล้วจึงจะ“ความคิดเรื่องโลก (โลกจินตา) ซึ่งเป็น
ล�าดับๆลงมา ส�าหรับ ผู้รจู้ กั รูแ้ จ้งรูจ้ ริงจึงจริง
เช่น โสดาบันก็มี“ภูมิโพธิ”หรือ“ภูมิที่
ตนตรัสรู้โลกุตรธรรม”ในขั้นของตนแท้จริง
ซึ่งบางคนก็ไม่สามารถสาธยาย“ภูมขิ ้นั ที่ตนมี”
สูผ่ อู้ ่นื ฟังได้ แต่ ในตนมี“ภูมธิ รรม”นั้นๆแล้ว
จริง หรือขั้นอื่น ก็เช่นกัน ท่านที่บรรลุ“ภูมแิ ห่ง
ความตรัสรู”้ (โพธิสตั วภูมิ ) นั้นๆแล้วจึงยังมีแตก
ต่างกันไปอีกหลายอย่างหลายนัย
เพราะบางท่านไม่มีจริตนิสัยในการ

สาธยาย แต่ท่านมีความประพฤติที่เห็นได้
อ่านออกว่าท่านหลุดพ้น หากได้คบคุ้นกัน
เพียงพอ ถ้าผู้นั้นมีภูมิที่สามารถรู้ได้ ก็จะรู้
แต่บางท่านแม้คบคุน้ แล้วก็ยงั รูจ้ กั ท่าน
ไม่ ได้ ก็มีอยู่มากมาย ถ้าท่านไม่บอกตนเอง
ดังนั้น “การบอกความจริงของตนเอง”
ที่ ส� า คั ญ สู ง ยิ ่ง คื อ “อุ ต ตริ ม นุส สธรรม” จึ ง
จ�าเป็นต้องบอก ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้
ใน“โลหิจจสูตร”(พระไตรปิฎก เล่ม ๙ ข้อ ๓๕๑-๓๖๔)
จึงเป็นสูตรทีย่ นื ยันส�าคัญยิ่งในเรื่องนี้ ศึกษา
อ่านตรวจกันให้ละเอียดลออเถิด หรือแม้แค่
ใน“อภิณหปัจจเวกขณะ ๑๐”ข้อที่ ๑๐ ก็ยนื ยัน
อยู่โต้งๆว่า “ต้องบอก-ต้องยืนยัน“อุตตริ
มนุสสธรรม”ด้วยตนเอง เพราะใครจะยืนยัน
“ความจริง”ขั้นโลกุตรธรรมได้เท่าตนเองผู้
บรรลุเองจริงกันเล่า ทีส่ า� คัญยิ่งก็ตรวจตนเอง
“มีจติ อยากอวดมั้ย?” ถ้าไม่มเี ลย ก็ OK
“โลกุตรธรรม”มีทั้งการอนุโลม(ย้อนตาม
ลูกศร)-ปฏิโลม(ย้อนทวนลูกศร) ที่เป็น“สัจจะย้อน
สภาพหรือเป็นสภาพหมุนรอบเชิงซ้อน”(ปฏิ
นิสสัคคะ,คัมภีราวภาโส)ที่กลับไปกลับมา วนไป
วนมา ดูเหมือนกลับกลอกยอกย้อนไม่สจุ ริต
แต่แท้จริงผู้ที่สูงจริงที่จะต้อง“ปฏิโลม”
ตนเอง เพื่อ“อนุโลม”แก่ผยู้ งั อยู่ ในฐานทีย่ งั
ไม่สงู ถึงขั้นสูงนั้น มันก็จา� เป็นที่จะต้องร่วมมี
ร่วมเป็นไปกับผู้ยังไม่เดียงสา ผู้ยังอ่อนวัย
ยังอ่อนภูมิ เป็นธรรมดา ถ้าไม่เช่นนัน้ ก็ไม่
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กลมกลืน ไม่มฤี ทธิ์นา� พาผูด้ อ้ ยกว่านั้นไปได้
ลองไตร่ตรองดูสิ ถ้าผูท้ ่ยี งั ข้องใจ สงสัย
ลังเลอยู่ว่า “เอ๊..อรหันต์นี่มันเป็นยังไงน้า!”
จะอ่านเอาจากที่มองเห็นด้วยตาเนือ้
หรือแม้จะมีความรู้ทางปริยัติมามากมาย
แค่ ใดก็เถอะ หากมาเจอ“สภาพสัจจะย้อน
สภาพหรื อ สภาพหมุ น รอบเชิ ง ซ้ อ น (ปฏินิส
สัคคะ,คัมภีราวภาโส)อย่างว่านีเ้ ข้า ถ้าไม่ ให้ ผู้ที่
บรรลุจริง“บอกตนเอง”ยืนยันว่า“ตนเองบรรลุ
จริงเลย คุณก็ต้อง“เดา”ต่อไปอยู่นั่นแหละ
ผู้บรรลุจริงจะ“กล้าบอกตนเอง”อย่าง
สะอาดใจ ไม่“มังกุ” คือ ไม่กระดากกระเดื่อง
ใจเลย ไม่ตะขิดตะขวงใจเลย ไม่สะดุดใดๆ
ในใจตนเลย จิตใจใสสะอาดบริสุทธิ์สนิท
แต่ถ้าเป็น“คนที่ ไม่บรรลุจริง” จะท�า
เป็น“กล้า”โกหกได้เนียนขนาดไหน เขาก็จะ
รู้ตนเองอยู่ดีว่า ตนโกหก “บาป”ของจริงก็
ตกเป็นของเขา ด้วยโกหกนั้นๆหนักแน่นอน
เพราะทั้งโกหก ทั้งปกปิด ทั้งกลบเกลื่อน
ทั้งต้องพยายามตีเนียนให้สนิทที่สดุ มันเป็น
“ความชั่ว”ที่ทบั ทวีท้งั นั้นในความพยายามนั้น
“บาป”ก็ทบั ทวีย่งิ ๆขึน้ ตามสัจจะนั้นๆ
แต่น่ีคอื การอนุโลม-ปฏิโลมเพื่อผูอ้ ่นื นะ
ซึ่งไม่ใช่การเล่นลิ้นแก้ตวั โกหกซ�า้ ซ้อน
เลย มันเป็นความจริงความแท้ของผู้ซื่อตรง
ที่แท้ แล้วมันจะท�าให้หายข้องใจ สงสัย ลังเล
กันได้ดว้ ยความจริงคนจริงกันอย่างนี้เป็นที่สดุ
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เพราะบริสุทธิ์จริงเท่านั้น ที่เป็นความ
จริงแท้ แม้จะแพ้ หรือจะชนะ ก็ไม่มีอะไร
จริงเหนือ“ความบริสทุ ธิ์”ที่แท้จริงนั้นอีกแล้ว
นี่คือ ที่สุดแห่งที่สุดของ“ความจริง”
ลองใคร่ครวญไตร่ตรองดูซิ
เห็นมั้ย? ว่า ผู้บรรลุจริงเท่านั้นที่จะ
ต้อง“บอกความจริง”เพราะท่านคือ ผู้ซ่อื สัตย์
สุจริตจริง ก็ต้องพูดแต่จริง แล้วจะปล่อย
ให้คนไม่มีความจริงโกหกอยู่ฝ่ายเดียว หรือ
ปล่อยให้“คนผู้ไม่รู้-ไม่แน่ ใจสักที” เดาเอา
ตลอดกาล เป็นโลกแห่ง“การเดา”คาราคาซัง
กันอยู่ยังงั้นแล ไม่มีจุดจบกันที่ตรงไหนได้
แล้วมันจะมี“ความจริง”แท้ๆได้เมื่อไหร่?
เกิดขึ้นอย่างไร? คิดให้ทะลุ แล้วตอบมาดูซิ
“คนจริงที่มีความจริง”ก็จะจบที่“ความ
จริง” ซึ่ ง ได้เปิดเผยไปหมดสิ้นแล้ว ก็เป็น
อันครบครัน“ทั้งสมมุติสัจจะและทั้งปรมัตถ
สัจจะ” เป็น“สัจจะ ๒”ของโลก ที่ยนื ยันกันแล้ว
เห็นไหมว่า ความผิดพลาดมันเกิดมา
หนักหนาสาหัส จนยากแก่การจะน�ากลับไป
สู่“ความจริง”ได้ มันแสนเข็น สุดยากหนัก
หนาสาหัสกันจริงๆ ขนาดไหน?
เพราะศาสนาพุทธทุกวันนี้ มันได้เข้าใจ
ผิดไปมากแล้ว จนกลายเป็นเชื่อกันว่า “ผู้
บรรลุธรรมเป็นอาริยะแล้ว ห้ามบอกใคร”
ถึงขั้นผู้รู้ขู่กันว่า “ผู้บอกว่าตนบรรลุ ผู้นนั้
คือผู้ไม่บรรลุ” แล้วเพ่งโทษว่าท่านปาราชิก

ไปเลย ก็มีอยู่มากมายในวงการพุทธ
มันเพี้ยนกัน ผิดจากสัจจะกันปานนี้
เมื่อผู้บรรลุธรรมอันเป็นโลกุตระของ
พระพุทธเจ้าแล้วไม่บอกใคร หรือห้ามไม่ ให้
บอกใคร ขืนบอกเอาผิดกันเลย การกระท�า
แบบนี้เอง ที่ทา� ให้อาริยธรรม ที่เป็นโลกุตระ
ของพระพุทธเจ้า เลือนหายไป แล้วพุทธ
ธรรมก็เลอะเทอะเละเทะกันอย่างที่เป็นและ
เห็นอยู่ ในทุกวันนี้ ยืนยันความจริงที่ว่านี้
ความเป็นอาริยธรรม โดยเฉพาะผู้ใด
จะเป็นอาริยบุคคล ในทุกวันนี้จึงต้อง“เดา”
กันเอาเองทั้งนัน้ เพราะไม่ ให้ ผู้บรรลุบอก
ตนเองว่าบรรลุ นี่เอง “ขืนบอกปำรำชิกนะ!”
ก็จ�านนกัน แล้วเอาแต่อยู่ใน“โลกแห่ง
การเดา”นั้นแหละ ในสังคมพุทธศาสนาทุกวัน
นี้ จึงมีแต่“พระอริยะ”ที่ต่างคนต่าง“เดา”กัน
เละว่า ท่านผูน้ ้นั ผูน้ ้บี รรลุ หรือไม่กม็ ผี เู้ จริญ
แบบ“อารยะ”ที่ กแ็ ค่เก่งบัญญัติภาษาตรรกะ
หาผู้เป็น“พระอาริยะ”จริงแท้กันยาก
มาก จงท�าความเข้าใจค�าว่า“อารยะ-อริยะอาริยะ” สามค�านี้ ให้ตรงนิยามกันดีๆเถิด
มันน่าสงสารศาสนาพุทธกันยิ่งนัก
เพราะได้ครอบง�าทางความคิดที่ผิด
ไปแล้วกันไว้ จนยึดถือกันอย่างเป็นจริงแล้ว
และเพราะตนเองก็ ไ ม่ ส ามารถอ่าน
ความเป็น“พระอาริยเจ้า”จริงออก รู้ ไม่ ได้
มิหน�าซ�า้ กลับเติมเสริมหนักเสียอีกหา

ว่า พระอาริยเจ้าท่านนัน้ เป็นพวกท�าลาย
ศาสนาพุ ท ธ เป็ น ผู ้ มิ จ ฉาทิ ฏ ฐิ เป็ น พวก
นอกรีต ถึงขั้น“ปกาสนียกรรม”(การประกาศ
ให้เป็นที่รู้ทั่วกัน ถึงสภาวะของภิกษุรูปนั้นซึ่งไม่เป็นที่
ยอมรับของสงฆ์ อันพึงถือว่าการใดที่เธอท�า ก็เป็นเรื่อง
เฉพาะตัวของเธอ ไม่ผูกพันกับสงฆ์หรือต่อพระศาสนา

ต่อสังคมกันทีเดียว
แล้วก็กลับไปหลงรับนับถือเอาผู้หลง
ตนว่าบรรลุ ซึ่งที่จริงยัง“มิจฉาทิฏฐิ”อยู่..โน่น
เป็น ผู้ที่ควรเคารพนับถือบูชา ยกย่องกัน
เพราะเขาอ่าน“สัตบุรุษ” ผู้เป็นอาริย
บุคคลแท้จริง ไม่ออก เขาเข้าใจพระอาริยะ
จริงกันไม่ ได้แล้ว ไม่เชื่อถือกันแล้ว
แม้จะรับฟังธรรมท่าน ก็ไม่เอาเลย ผู้
เป็นดังนี้จึงไม่มี“ปรโตโฆสะ” จึง“อโยนิโส
มนสิการ(คือท�าใจในใจไม่เป็น )” ก็ดกั ดานกันต่อไป
ผู้ที่เป็นดังว่านี้ ในวงการศาสนาพุทธ
จึงปิดประตูตนเองอย่างสนิทแล้ว เพราะเขา
ไม่ฟงั ธรรมของผูเ้ ป็น“สัตบุรษุ ”แท้ๆเสียแล้ว
ก็ไม่มเี ชื้อพันธุแ์ ท้ใดของ“โลกุตรธรรม”
จากสัตบุรุษตัวจริงหยั่งลงในจิตของเขาเลย
การสืบเชื้อก็ไม่มี น่า เสียดาย-น่า เวทนาจริงๆ
เมื่อผู้ใดไม่ยอมรับฟังก็เป็นดังที่พระ
พุทธเจ้าตรัส คือไม่ มี“เชื้อโลกุตรธรรม” หรือ
“อาริยธรรม”ของศาสนาพุทธ ส�าหรับเขาผู้
นั้นเป็นอันหมดทางช่วยกันได้อีกต่อไป
ดังที่ท�าแก่พระเทวทัต)

v สมณะโพธิรักษ์

อ่านต่อฉบับหน้า

ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
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พวกเราต้องรักษาแผ่นดินไว้
เพื่อชาติ ศาสนา องค์พระมหากษัตริย์
ต้องช่วยกันปกป้อง
ขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจท�างาน
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

• เฉลิมศักดิ์ แหงมงาม

cdna.artstation.com

จาตุมหาราช

บทที่ ๑๐ “สงครามแห่งเทวะ”

• ต่อจากฉบับ ๓๒๙

ดึกสงัด...ในห้องนอนเรือนหลังใหญ่ชั้นสอง
มืดสนิท เครื่องท�าความเย็นคงครางกระหึ่ม
สามัญได้ยินเสียงสายลมสาดซัดนอกบ้านดังมา
แผ่วเบา ชีวิตการเป็นนายคนท�าให้เขาสบายเกินตัว
อยู่บ้านชนบท อากาศบริสุทธิ์ ทว่าทุกคืนเขาก็ยัง
เคยชินกับการใช้เครื่องปรับอากาศท�าความเย็น
ต�าแหน่งนายอ�าเภอเหมือนท�าให้เขามีบริวาร
ผู้คนห้อมล้อม เรียกใช้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่าง
ใจนึก....ทว่าบัดนี้ ไม่มอี กี ต่อไป ทุกอย่างก�าลังจบสิน้ ลง
เหลื อ ค้ า งเฉพาะการหวนหาความหลั ง
กระทั่งวันแรกแห่งการพ้นออกจากต�าแหน่งหน้าที่
ปลดเกษียณตามวิถีราชการ ทว่าภาพอดีตอัน
หอมหวานก็ยังลอยอวลในความทรงจ�า นัยน์ตา
เขาคล้ายจะแข็งค้าง ไม่มีทีท่าว่าจะหลับใหล
พลัน...เสียงโทรศัพท์วางไว้บนหัวนอนก็ดงั กังวาน
52
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เราคิดอะไร

เขาหยิ บ แว่ น สายตาขึ ้น สวม เอื ้อ มมื อ ไป
คว้ามือถือมาแนบหูอย่างเนิบ ๆ กดปุ่มหน้าจอให้
แสงสว่าง ตัวเลขนาฬิกาบนหน้าจอบอกเวลาว่า
ห้าทุ่มตรง สามัญเลิกคิ้วขึ้นนิดหนึ่ง ปรีติวาบขึ้น
ในหัวอก เมื่อเห็นชื่อเจ้านาย อธิบดีที่บันทึกไว้
ในเครื่องปรากฏหราตามมา
“ท่านอธิบดี...สบายดีนะครับ” เขากรอกเสียง
ผ่านลงไป ยังเรียกต�าแหน่งนายอย่างให้เกียรติ
“เออ...สบายดี...เกษียณแล้วใช่ไหม” เสียง
ทักพร้อมเอ่ยถาม นายอธิบดีคนที่สามสนิทกับ
สามัญค่อนข้างลึก เพราะเขาคือผู้ติดตามเมื่อนาย
เดินทางไปตรวจงาน เยี่ยมเยือนข้าราชการต่าง
จังหวัดเกือบทุกครั้ง เขานึกถึงชายเรือนกายสันทัด
ผิวคล�้า ชอบแต่งกายชุดซาฟารีม่อฮ่อม กางเกง
สีทบึ ๆ ผมตัดสัน้ นัยน์ตาส่อแววเมตตา “ขอโทษนะ

ที่โทรมารบกวนตอนดึก ๆ ” เสียงปลายสายดังมา
ระคนเสียงหัวเราะน้อย ๆ
“มีอะไรให้ผมรับใช้ครับนาย” นี่คือประโยคที่
สามัญมักใช้เป็นปกติกับนายทุกคน
“ไม่มอี ะไร..เพียงโทรมาเพราะคิดถึง อยากจะ
เตือน ทุกอย่างต้องปล่อยวาง ลาภยศของชั่วคราว
ในที่สดุ เราก็ตอ้ งอยูค่ นเดียว สามัญจ�าได้ไหม ค�าพูด
ที่ผมเคยพูดไว้ อย่าลืมพรุง่ นี้ใส่บาตรพระแต่เช้ามืด
ท�าใจให้สบาย ๆ เราสูงวัยแล้ว” พูดเพียงนั้นแล้ว
เสียงนายก็เงียบหายชั่วขณะ
ท�าไมเขาจะจ�าไม่ได้ นายมักจะเตือนตัวของ
นายเอง ขณะเดียวกันก็สอนผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอย่าง
ไม่ถือตัว เพื่อนฝูงรวมถึงลูกน้องนายจึงมากมาย
เกือบทุกจังหวัด
“เราท�าความดีเต็มที่แล้ว...วันเราไปตรวจเยี่ยม
ค่ายผู้อพยพ สามัญจ�าได้ไหม เราไปดูปราสาท
จุดก่อสงครามที่ชายแดน ชาวบ้านขาแขนพิการ
เพราะบาดแผลแห่งสงคราม ชีวิตมันไม่แน่ ท�าบุญ
ให้มาก ๆ ...อย่าไปยึดติด...” นายบอกย�้าถึงเรื่อง
บุญกรรมกับการปล่อยวาง
“จ�าได้นาย...ผมถ่ายภาพนายไว้เกือบทุกแห่ง”
น�า้ เสียงสามัญแจ่มใสยิ่งขึ้น ไม่คดิ ว่าจะมีคนมาชวน
คุยยามดึกดื่นในขณะดวงตาเขายังคงสว่างใส เขา
รับรู้ถึงความอบอุ่นแผ่ซ่านขึ้นทีละน้อยในหัวอก
อาการว้าเหว่เงียบเหงาเลือนหายออกไปบ้างแล้ว
“โชคดี . ..ขอให้ มี ค วามสุ ข กั บ การใช้ ชี ว ิต ใน
บั้นปลาย แค่น้กี อ่ นนะ นอนหลับฝันดี” นายอวยพร
เป็นประโยคสุดท้ายก่อนปิดเสียง
แล้วภาพครั้งเดินทางไปเยี่ยมค่ายผู้อพยพ
ชายแดนอีสานก็ผุดขึ้นในมโนนึก
รถกระบะขนาดสองตอนก�าลังวิง่ ผ่านไปตาม
ถนนดินลูกรังสลับลาดยางด้วยความเร็วสม�่าเสมอ
แมกไม้เป็นเงาตะคุม่ ท้องฟ้าสีตากผ้าอ้อมขมุกขมัว
จากบ้านเรือนค่อนข้างแน่นตามรายทาง กลาย
เป็นแมกไม้ป่ารกเรื้อสองฟากทาง สามัญเห็นรถ
ยีเอ็มซีทหารสีทึบ ๆ คันใหญ่ ๆ ค�ารามลั่นผ่านไป
เป็นระยะ น่าจะเป็นช่วงสับเปลี่ยนก�าลังพล แสง
ไฟหน้ารถสาดผ่านไปในความมืดเบื้องหน้าเป็น

ล�ากว้าง ทว่าเหมือนจะขับความทึบทะมึนให้เข้ม
มากยิ ง่ ขึ ้น ในที ่สุ ด ช่ ว งหนึ ่ง รถนั ่ง มาก็ ถู ก สั ่ง
ให้หยุด เพื่อการตรวจค้นจากหน่วยทหารหาญชุด
ลาดตระเวนที่จอดรถซุ่มข้างทางในความมืด
เสียงตะโกนถามไถ่จากกระบะหลังที่ชุดอาสา
รักษาดินแดนจ�านวนสี่นายนั่งอยู่ ทหารเครื่อง
แบบลายพรางสวมหมวกเหล็กรัดคางเข้าไปซักถาม
รถที่สามัญกับเพื่อนนั่งมาเป็นของหน่วยงานไหน
หรือกองก�าลังต่างชาติจะแปลกปลอมเข้ามาหา
ข่าว แต่พอรูว้ า่ เป็นคณะกองร้อย อ.ส.ชายแดนไทย
จึงปล่อยผ่าน
รถมาจอดลงอีกครัง้ หนึ่งในหมูบ่ า้ นแนวตะเข็บ
แห่งหนึง่ สามัญชักตึงในสมอง อะไรกัน ทัง้
หมู่บ้านปิดไฟมืดสนิท เห็นแสงไฟบนเสาคอนกรีต
ซึมกะทือเป็นบางจุดจวนหรี่ดบั บ้านแต่ละหลังดับ
ไฟมืด ผู้คนอพยพออกไปเกือบหมดสิ้น
พลัน...ชุดรักษาความสงบหมู่บ้านชายแดน
ค่อย ๆ โผล่ออกมาทีละคนสองคนจนครบสิบห้านาย
บางคนแต่งเครื่องแบบชุดพราง บางนายสวมเสื้อ
ยืดแขนยาวด�าสนิท สามัญกับเพื่อนก้าวลงจากรถ
แล้วออกเดินส�ารวจเข้าไปในซอยข้างทาง ด้วย
การน�าของหัวหน้าชุด ชรบ. มีทั้งป้อมยาม หลุม
หลบภัยข้างซอยยาว ทว่ายามนี้ ทั้งหมู่บ้านนับ
กว่าร้อยหลังคาเรือนไม่มีชาวบ้านอยู่อาศัย
แต่ นั ่น แหละ...มี บ ้ า นหลั ง หนึ ่ง ยั ง เปิ ด ไฟ
สว่างไสวท้าทาย มันคือบ้านขนาดสองชั้นพื้นติดดิน
โดดเด่นในความมืด เหมือนจุดขาวในสีด�า สามัญ
สอบถามชุดลาดตระเวน จึงได้ความว่า เจ้าของ
บ้านเป็นทหารเก่า ไม่กลัวตาย ยอมแล้วที่จะพลี
ชีวิตบนผืนแผ่นดินไทย
สามั ญ กั บ เพื ่อ นกลั บ มาขึ ้น รถอี ก ครั ้ง แล้ ว
กระบะสองตอนก็เริ่มขับเคลื่อนผ่านออกไปตาม
ถนนใหญ่เลาะชายแดนอีกครั้ง เขาเห็นชุด ชรบ.
เดินท่อม ๆ เป็นระยะหลายหมู่บ้านรายทาง
“ไปบันทึกภาพและเก็บข้อมูล ถ่ายทอดเป็น
ข้อเขียนให้คนทั่วประเทศได้รับรู้” นายสั่งเป็น
ค�าขาดเมื่อวันวาน หลังตรวจเยี่ยมศูนย์อพยพ เพือ่ น
ผูร้ บั ผิดชอบงานชายแดนกับสามัญจึงต้องเดินทาง
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ออกมาในคืนนี้ ส่วนนายเดินทางไปอีกอ�าเภอหนึ่ง
เขาชักไม่พอใจอยู่บ้าง ทว่าใครหรือจะกล้า
ขัดอธิบดี ∑“นาย...” สามัญเข้าไปเอ่ยกระซิบเกือบ
ชิดริมหูผู้เป็นนาย
“ข้องใจอะไร” เสียงนายห้วน ดังจะรับรู้ถึง
ค�าถามที่จะมีตามมา
“มันเสี่ยงนะครับ” เพื่อนเป็นผู้เอ่ยบอกแทน
อย่างรู้สึกหวั่นไหวขึ้นมาบ้าง
“ข้าราชการ ข้าของแผ่นดิน กลัวอะไร”
นายกระแทกเสียงกลับ ด้วยถ้อยค�าปลุกเร้า จริง
ของนาย บางครั ง้ คนไทยต้ อ งพลี ชี พ เพื อ่ ชาติ
ยิ่งข้าราชการระดับผูใ้ หญ่ เงินเดือนสูง ๆ ต้องเสียสละ
ให้มากกว่าใคร “ไม่ต้องห่วง ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครอบครัวพวกมึง กูดูแลได้” นายตบท้ายน�้าเสียงเหี้ยม ๆ
ระคนประชด ทว่าสามัญถึงกับเสียวสันหลังวาบ
จะไม่ให้เสียวได้อย่างไร วันแรกเมื่อเดินทางมา
ก่อนเข้าประชุมรับทราบสถานการณ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพานายไปดูบา้ นชาวบ้านที่ถกู อาวุธสงคราม
ท�าลายเป็นเบื้องต้น
บ้านไม้ข้างถนนกลางหมู่บ้านกลายเป็นซาก
ไฟไหม้ล้มระเนน เหลือเพียงเสา ฝาผนังคอนกรีต
บางส่ ว นกับ แผ่ น สั ง กะสี ไ หม้ ไ ฟสี ด� า ด่ า งวาง
กระจัดกระจายบนพื้นดิน เจ้าของบ้านก�าลังยืน
ร้องไห้คร�า่ ครวญ ขอความกรุณาผู้ว่าราชการ
จังหวัดได้ช่วยเหลือสร้างบ้านหลังใหม่ให้
จุดสอง อาคารขนาดสามชัน้ โรงเรียนมัธยม
หลังคากระเบื้องเปื่อยยุ่ยเป็นรูโหว่ด้วยแรงระเบิด
รวมถึงอาคารกิจกรรมขนาดชั้นเดียวด้านหลัง โดน
อาวุธสงครามถล่มชนิดเต็ม ๆ ตัวอาคารป่นปีไ้ ม่มชี ้นิ ดี
แล้วนายก็เดินทางไปยังที่วา่ การอ�าเภอชายแดน
เต็นท์ค่ายอพยพตั้งเรียงรายบนสนามกว้าง
หน้าที่ว่าการ ผู้คนเดินขวักไขว่ ชาวบ้านหนีตาย
นั่งนอนเต็มแน่น เมื่อประชุมเสร็จนายพาสามัญไป
เยี่ยมอีกหลาย ๆ แห่ง ไม่ว่าศาลเจ้า วัด โรงเรียน
มันถูกแปลงเป็นค่ายอพยพชั่วคราว ชาวบ้านตื่น
กลัวสงคราม หนีตายแบบเสื่อผืนหมอนใบมารวม
กันที่น่ี ส่วนใหญ่จะเป็นกลุม่ สตรี เด็ก ๆ และคนชรา
แวบหนึ ่ง ก่ อ นออกจากอ� า เภอ สามั ญ ยั ง ทั น
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แลเห็นรถฝรั่งราคาแพงหลายสิบล้านบาท น�าภิกษุ
หนุ่มเกจิชื่อดังผ่านเข้ามา นัยว่าหลวงพี่จะมาแจก
พระเครื่อง ปลุกใจทหารหาญและชาวบ้านให้เข้มแข็ง
อีกงานที่นายตั้งใจมา คือการบ�าเพ็ญกุศล
ผูพ้ ลีชพี เพื่อชาติ ไม่วา่ ทหารหรือพลเรือน ชาวบ้าน
ถูกระเบิดคอขาดกระเด็นกลางห้างนา คืนนั้น
สองทุม่ กลุม่ นักข่าวและสามัญรีบลุกออกจากศาลา
การเปรียญหลังพระสวดจบ มายืนมองขึ้นไปกลาง
ฟากฟ้าระยับดาว เขามองเห็นแสงไฟพุ่งทะยาน
ขึ้นเหนือแผ่นดินลิบ ๆ ดุจผีพุ่งไต้ดอกแล้วดอกเล่า
ตามด้วยเสียงสะเทือนเลื่อนลั่น อาวุธสงคราม
กระหน�่ามาไกล ๆ
จากนั้นนายก็กลับเข้าที่พัก นายอ�าเภอจอง
รีสอร์ตไว้ให้ ห้องพักคือบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ หลังเล็ก
กะทัดรัด ขนาดชั้นเดียวทาสีสดใสกระจัดกระจาย
ในหมู่แมกไม้ ส่วนห้องพักนายเป็นเรือนหมู่สามหลัง
หันหน้าเข้าชนกัน มีชานกว้างเชื่อมต่อ ล้อมด้วย
ระเบียงไม้ มีโต๊ะนั่งพักผ่อนในซุ้มศาลาข้างเรือนพัก
เจ้าของรีสอร์ตเข้ามาถามไถ่เมื่อเกือบสองทุม่
พร้ อ มเล่ า สถานการณ์ เ พิ่ ม เติ ม พนั ก งานดู แ ล
ห้องพักหนีกลับบ้านกันหมดแล้ว ต่างเป็นห่วง
ครอบครั ว ทางบ้ า น เจ้ า ของรี ส อร์ ต ก็ เ ช่ น กั น
อีกสักครู่ก็จะต้องขับรถกลับไปดูแลภรรยาและ
ลูกในตัวเมือง ค�่าคืนนี้ ขอฝากให้นายและคณะช่วย
ดูแลที่พักแทน
อ�าเภอชายแดนเหมือนเมืองร้าง ไร้รถวิ่งผ่าน
ผูค้ นไม่มสี ญ
ั จร ร้านค้าโรงเรือนปิดเงียบ สงคราม
ท�าให้ผคู้ นหลบหายเข้าในบ้านเรือน นัน่ คือค�าบอก
เล่าของเพื่อนหลังขับรถลาดตระเวนรอบอ�าเภอ
แล้วเข้ามารายงานให้นายทราบ
นายนั่งอยู่ในศาลารับลมเย็น ขวดไวน์ตั้งเด่น
พร้อมแก้วทรงสูง สามัญกับเพื่อนนั่งล้อมรอบโต๊ะ
เป็นเพื่อนเคียงข้าง
ระเบิดยังคงดังกระหึ่ม เหมือนพร้อมจะห�้าหั่น
แสงดวงไฟยังพุ่งพราวบนท้องฟ้า มันคือสงคราม
ชิงเขตแนวตะเข็บ เทวสถานเป็นเครื่องหมายการ
ลุกล�้า ต่างฝ่ายต่างอ้างความเป็นเจ้าของ
เมฆขาวครึ้ม ฝนตั้งเค้า เมื่อสามัญก้าวผ่านขึ้น

ไปบนบันไดศิลาแลงเมื่อเช้าผ่านมา......เทวสถาน
ก่อด้วยหินศิลาแลงสีน�้าตาลมีรูพรุน....เทือกภูสูง
ทะมึน อาคารขอมโบราณกระจัดกระจายบนลาด
เนินลดหลั่น ผาหินตั้งสูงเสียดฟ้า แกะสลักรูป
เคารพ พระพักตร์องค์เทวะสงบงามบนผนังหิน กว่า
จะผ่านขึ้นไปถึงต้องผ่านด่านตรวจ ทหารทุกหน่วย
ตรวจเข้ม ห้ามขาดไม่ให้นักท่องเที่ยวผ่านเข้ามา
การบาดหมางก�าลังปะทุ ทุกค�่าคืนสงครามคราง
กระหึม่ นั่นคือเหตุให้นายต้องเดินทางมาในฐานะ
ผู้บัญชาการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง กองก�าลังเผชิญ
หน้าทั้งสองฝ่าย ตั้งบังเกอร์ฐานที่มั่น เข้ารักษา
โบราณสถานและแนวตะเข็บ ป่ารกทึบเห็นลิบ ๆ
ใต้ผาสูงเทียมเมฆ กลุ่มควันกระจายอวลเหนือ
ผืนป่า น่าจะเป็นฐานที่ม่นั ฝ่ายตรงข้ามนอกประเทศ
ภาพทุกอย่างยังคมใสในโพรงสมอง
“เราเป็นคนไทย ต้องรักษาแผ่นดินไว้ให้
ลูกหลาน” เสียงนายเอ่ยดังมาขณะยกแก้วไวน์
ขึ้นจิบ คลายอาการล้าเหนื่อยหลังกร�างานมาทั้งวัน
“อีกนานไหมครับนาย...กว่าสงครามจะยุติ”
สามัญเอ่ยถาม สายลมยามดึกพัดผ่านเข้ามาบางเบา
“มันอยู่ที่การเจรจาระหว่างเขากับเรา” นาย
น่าจะหมายถึงนายทหารระดับสูงที่ก�าลังเจรจา
ต่ อ รองกัน และกัน อย่ า งเข้ ม ข้ น วัน ต่ อ วัน เมื ่อ
เงื่อนไขยังไม่ยุติ ยังไม่มีหลักการแน่นอน การข่มขู่
คุกคาม จึงคงมีตลอดแนวตะเข็บ
การประชุมช่วงเช้ากับฝ่ายทหาร ท�าให้รับรู้ว่า
ต่างฝ่ายต่างถือแผนที่คนละฉบับ แนวเขตคนละแนว
“เทวสถานต้องเป็นของเรา” นายทหารใหญ่
เอ่ยตอกย�้ากลางที่ประชุมให้ตระหนัก
มันคือแหล่งท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ประเทศ
และประชาชน ทุกฝ่ายต้องรักษา รวมถึงหมู่บ้าน
ชาวไทยชายแดนทุกหมู่บ้าน
“ต้องดูแลประชาชนให้ดี รักษาพื้นที่ส่วนหลัง
ลดการบาดเจ็บล้มตายให้ได้มากที่สดุ ...พักกันเถอะ
พรุ่งนี้จะได้ท�างานต่อ” นายสั่ง กระดกไวน์แก้ว
สุดท้าย แล้วผุดลุกจากศาลาริมระเบียง เดินกลับ
เข้าห้องพักเงียบ ๆ
ชุดรักษาความสงบหมูบ่ า้ นชายแดนสิบกว่านาย

ชายฉกรรจ์ล้วน ๆ ในชุดเครื่องแบบลายพรางสีใบไม้
พวกเขาเพิ่งรับจากมือนายวันวานผ่านมา ชาวบ้าน
ตั้งแถวเป็นระเบียบ ชิดเท้าตรงกลางสนามหญ้าหน้า
วัด ลูกซองห้านัด คอนถือกับมือสองข้างทะมัดทะแมง
นายยืนให้โอวาทเบื้องหน้าด้วยน�า้ เสียงเรียบ ๆ
“พวกเราต้องรักษาแผ่นดินไว้ เพื่อชาติ ศาสนา
องค์พระมหากษัตริย์ ต้องช่วยกันปกป้อง ขอบคุณ
ทุกคนที่ตั้งใจท�างานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน”
นายกวาดตามองผ่านแถว ชรบ. พลัน....นาย
ก็เบิกตากว้าง เลิกคิ้วสูงมองผ่านไปยังท้ายแถว
ชายหนึ่ง ร่างเตี้ยแคระ สูงเพียงสะเอว ในชุด
เครื่องแบบลายพราง ขาสองข้างขาดเลยหัวเข่า
ขึ้นมาเล็กน้อย เหมือนชายผู้นั้นจะใช้เหล็กดาม
ไว้ ชายผู้แข็งแกร่ง สวมรองเท้าหนังสีด�าหุ้มข้อ
ชิดเท้าตรงท�าความเคารพ
นายตรงเข้าไปจับมือ เขย่าแรง ๆ” เยี่ยม...ขา
เป็นอะไร น้องชาย” อธิบดีเอ่ยถามน�้าเสียงนุม่ แผ่ว
แฝงกรุณา
“กับระเบิด...ไปหาของป่า เหยียบโดยไม่รู้
ตัวครับผม” ชายร่างแคระเอ่ยอธิบายน�า้ เสียง
เรียบ ๆ อย่างไม่ต้องซักถามในประโยคต่อมา
นายอึ้งไปชั่วขณะ อ�าเภอชายแดน สามัญเห็น
ผูพ้ กิ าร แขนขาขาดทั้งชายหญิงจ�านวนพอสมควร
พวกเขานั ่ง อยู ่ บ นรถวีล แชร์ แ ถวหน้ า สุ ด กลาง
ค่ายอพยพ ก�าลังรอรับการช่วยเหลือ
สามั ญ ถึ ง กั บ หวาดผวาเมื ่อ หลั บ ฝั น ในบาง
ค�่าคืนผ่านมา เขาระทึกในทรวงอก ผุดลุกขึ้นนั่ง
ในความมืดดึกดื่น ใจเต้นระส�า่ เขามักจะเห็นภาพ
ที่ซ�้าซาก เหมือนหนังที่ฉายซ�้า ๆ
ภาพหัวกระสุนระเบิดพุ่งตัดคอชาวบ้านขาด
กระเด็นกลางห้างนา สลับกับบางภาพที่เลอะเลือนแทบจะมองไม่เห็น....ใช่นะ...น่าจะใช่ สามัญ
เห็นภาพใบหน้านายทหารใหญ่ ประธานที่ประชุม
บนอ�าเภอ ก�าลังกลับกลายเป็นพระพักตร์องค์
เทวะอย่างช้า ๆ...และใบหน้าอธิบดี.....เปล่งแสง
เรืองรองเป็นสีมรกตในความมืดมิด
แม้แต่ชาวบ้านในค่ายอพยพก็เริ่มจะเปล่งแสง
สีเขียวเรืองรองไปหมด...ท�าไม อ่านต่อฉบับหน้า
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ •
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แค่ ค ิด ก็ ห นาว...ว์
• นายธิง วินเทอร์

๑. อดข้าวระวังนะเจ้า..ชีวา
อาจวาย! พื้นที่สีเขียวหาย ๒ แสนไร่
(เดลินิวส์ ๒๗ ก.ย.๖๐)
๒. ประชุมวางแผนบนโต๊ะ
ต่อไป! ‘บิ๊กฉัตร’ สั่งปรับยุทธศาสตร์
นม ๑๐ ปี (มติชน ๒๕ ก.ย.๖๐)

๓. โครงการไม่ส�าคัญเท่าปฏิบัติการ!

เร่งคลอดเกณฑ์จังหวัดคุณธรรม
(เดลินิวส์ ๑๒ ก.ย.๖๐)

๔. สังคมอยากรู้อยากเห็นชีวิตของดารา!
‘โตโน่’ ขึ้นแท่นพระเอกร้อย
ล้าน ซื้อทอง ๑๕ บาทให้แม่เป็น
ของขวัญ.....‘ณิชา’ น�้าตาคลอ
เบ้า ยอมรับเลิก ‘ไอติม’

๖. ลงข่าวเพื่อให้รู้ว่ายังมีคนทุกข์สาหัสอีกมาก!
พบแม่ฆ่าลูกป่วยเป็นโรคประสาท
กินยาหวังตายตามไม่ส�าเร็จ
(ไทยโพสต์ ๑๓-๑๔ ก.ย.๖๐)
๗. การคุกคามของประเทศมหาอ�านาจ!
จีน-รัสเซีย ซ้อมรบ
ใกล้เกาหลีเหนือ
(มติชน ๑๙ ก.ย.๖๐)
๘. ความยุติธรรมคือความล่าช้า !
ศาลสั่งเหมืองตะกั่วชดใช้ชาวคลิตี้
ล่าง ๑๕๑ คน ๓๖ ล้าน...ปิดฉากคดี
ยืดเยื้อกว่า ๑๙ ปี (มติชน ๑๒ ก.ย.๖๐)

๙. ธุ ร กิ จ ใดโหนศั ก ดิ ์ศ รี ข องประเทศได้
ย่อมรวยอู้ฟู่!
‘ไอ้แหลม’ สละโสด...เว็บดัง
ยกขึ้นเบอร์ ๕ โลก หนักกว่า
‘ปาเกี ย ว’...ไฟต์ ห น้ า ฟั น ๘
หลัก (มติชน ๑๒ ก.ย.๖๐)

(เดลินิวส์ ๑๒ ก.ย.๖๐)

๑๐. อนาคตของรถที ่ใ ช้
น�้ า มั น ! จี น จ่ อ แบนรถใช้
น�้ามัน ส่งเสริมยานยนต์
ไฟฟ้า (ไทยโพสต์ ๑๒ ก.ย.๖๐)

๕. โครงการฝึกอบรม นับวันจะ
สุดยอดเลอเลิศ!
ขรก.ผลสัมฤทธิ์สูงรุ่น ๑๓
(มติชน ๑๓ ก.ย.๖๐)

๑๑. ยุคอุตสาหกรรมเน้นผลิต เน้นบริโภคให้มาก
ทีส่ ดุ มนุษย์เงินเดือนเริ่มอ่อนแอ!
ไทย-ญี่ปุ่นคึกจับมือธุรกิจ ๓ พันคู่
(มติชน ๑๓ ก.ย.๖๐)
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๑๒. ทุกวงการต่างเน้นโฆษณาชวนเชื่อ!
ใช้งบโฆษณากร่อยทุบสถิติต�า่ สุด
รอบ ๑๐ ปี (มติชน ๑๓ ก.ย.๖๐)

๑๙. คนไทยทุกคน ยากดีมีจนล้วนมีคุณค่า!
๓๕๑ คนไทยพลัดถิ่น
การต่อสู้เพื่อได้สัญชาติ
(เดลินิวส์ ๑๘ ก.ย.๖๐)

๑๓. วินัยคือปัจจัยสร้างชาติในทุก
กรณี! กรีฑายกเครื่องใหม่หลัง
ล้มเหลว เข้มวินยั -ยึดโทรศัพท์ - ตัด
โซเชียล (มติชน ๑๗ ก.ย.๖๐)

๒๐. โครงการรายวันของกระทรวง!
สพฐ. เดินหน้าปลุกส�านึกจัดการ
ขยะ (เดลินิวส์ ๑๘ ก.ย.๖๐)

๑๔. คนไทยเสียค่าซ่อมสุขภาพกีล่ ้านล้าน? เปิดพิกัด
สรรพสามิตใหม่ รีดภาษีบาป...
โกยเงินเข้ารัฐ ๑.๒ หมื่นล้าน
(มติชน ๑๘ ก.ย.๖๐)

๒๑.โลกนั บ วั น จะเสพติ ด ความสนุ ก ความ
บั น เทิ ง ! ‘อีเ อฟเอ็ม ’บุก มหาวิทยาลัย ชวนระเบิดพลังความ
มันส์ (ไทยโพสต์ ๒๑-๒๒ ก.ย.๖๐)

๑๕. ตอนทะเลาะกันไม่ต้องพูดถึง!

กลุ ่ ม ‘ปตท.’ ฉลองชั ย ทั พ
ซีเกมส์กว่า ๑๐ ล้าน
(เดลินิวส์ ๑๙ ก.ย.๖๐)

๑๖. รู้อยู่แก่ใจสร้างเพื่อดึง ‘เงิน’ เข้าวัด! พระแจง
ทุบเสือ ปลัดขิก ลดต้าน แนะชูศิลปะ
ล�า้ ค่าดึงคนเข้าวัด (มติชน ๑๙ ก.ย.๖๐)

๑๗. เกษตรพึ่งตนต่างหากมหัศจรรย์ของแท้!
เปิดเกษตรมหัศจรรย์
โชว์พืชกินได้-ไม้ขายดี
(มติชน ๘ ก.ย.๖๐)
๑๘. ราชการหาทางเพิ่มต�าแหน่ง ผิดกับเอกชน
หาทางเพิม่ งาน แต่ไม่เพิม่ คน! ปลัด
สธ.เสนอ กพ.ขอต�าแหน่งช�านาญการ
พิเศษ ‘ผอ.รพ.สต.’(มติชน ๘ ก.ย.๖๐)

๒๒. งานระดับประเทศ! ผลทดลองรถเมล์
ปชช.ให้เลิกปฏิรูป รายได้หดกว่าครึ่งคนงงหนัก (เดลินิวส์ ๑๙ ก.ย.๖๐)
๒๓. จะโทษใครดี ? ผงะข้ า ราชการเบี้ ย วหนี้
‘กยศ.’ ๖ หมืน่ คนไม่จา่ ยตามก�าหนด
(เดลินิวส์ ๒๑ ก.ย.๖๐)
๒๔. สุภาษิตรู้มากยากนาน ยังคงทันสมัย!
พระผู้ใหญ่ชี้ ตีแมวอาบัติไม่เท่าฆ่ายุง
(ไทยโพสต์ ๑๙-๒๐ ก.ย.๖๐)

๒๕. ให้คนมีเงินเขามีทางเลือก! กทม.เปิดคลินกิ
พรีเมี่ยม บริการรวดเร็วนอก
เวลาท�าการ ประเดิม ๓ โรงพยาบาล เริ่มปี ๖๑
(เดลินิวส์ ๒๐ ก.ย.๖๐)
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ •
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โครงการก้าวคนละก้าว น�าวิ่งโดย นายอาทิวราห์ คงมาลัย
เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์สะท้อนให้ประจักษ์น�้าใจคนไทย
พร้อมพรั่งพรูเสียสละเมื่อผู้น�าท�าน�าหน้าไปก่อน
โดยมุ่งหมายให้เกิดประโยชน์สุขสาธารณะแก่ประชาชน

กรรมของจริงยิ่งให้ยิ่งได้ น�้าใจล้นแบบคนจน
กรรมส�าคัญเหนืออื่นใด...
คงจะเป็ น บุ ญ กรรมของคนไทยที ไ่ ด้ เ กิ ด ใน
แผ่นดินพุทธ ชาวพุทธย่อมศรัทธาในกฎแห่งกรรม
ฝังลึก ๆ อยู่ในสายเลือดจิตวิญญาณมานานนัก
เมื่อมีปญ
ั ญาเชื่อชัดเจนในผลของกรรม ท�าดีเป็น
ดีในตัว ท�าชั่วย่อมชั่วกับคนท�าเอง ส่วนใครจะเห็น
หรือไม่ เมื่อไหร่ ก็แล้วแต่คนจะเจอความจริงช้าเร็ว..
พ่อครูสมณะโพธิรกั ษ์ชอบย�า้ ว่า กรรมเป็นอันท�า
ท�าอะไรไว้ ไม่มียางลบวิเศษใดลบออกได้ จะเบี้ยว
หนีสัจจะยังไงก็ไม่พ้นนะคนดี
ยิ่งกับบาปเวร ท�าเป็นเล่น ประมาทไม่ได้เชียว
พระพุทธเจ้าถึงกับเตือน ความชั่วแม้เล็กน้อย อย่า
ท�าซะเลยดีกว่า...!
ยิ่งยุคดิจิตอลนี้ เหมือนเหมาะเจาะชวนบรรลุ
ธรรมไวดีแท้ สัจจะดีชั่วเกิดปรากฏการณ์ประกาศ
ตัวเห็นประจักษ์
ทักษิณเคยทรงอิทธิพลคับแผ่นดินขนาดไหน
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ใครจะคาดคิด มาถึงความจริงวันนี้ ไม่มแี ผ่นดินอยู่
ยังบาปกรรมน�าพาหุ่นเชิด นายกรัฐมนตรี
หญิงคนแรกพราวเสน่ห์ ชาวบ้านเฮเทใจให้มอื ใหม่
หัดขับต้องพลอยรับวิบากกรรมน่าสงสารปานใด...
คงไม่จ�าเป็นต้องเล่าถึงก�านันคนดังฝั่งตะวันออก คนท�าสื่อหรือใครอีกหลายคนดังๆ ชะตากรรม
อวิชชาพาตัวเองรับเคราะห์ติดคุกเป็นแถว
ตัวอย่างคนใช้ชีวิตผิดพลาด เป็นธรรมดา
กว่าจะฉลาดเมื่อท�าโง่ ๆ ไปก่อนแล้ว ใคร ๆ ก็ต้อง
จ่ายค่าโง่เป็นบทเรียนมากน้อยไปตามเรื่องทั้งนัน้
ท่านเหล่านี้ต้องถือเป็นครู อุทาหรณ์สอนให้อย่า
ไปโง่ตามเด็ดขาด จึงอย่าไปซ�้าเติม แต่ควรเมตตา
น่าอภัย ชวนเห็นอกเห็นใจเพราะเราเองอาจเคย
พลาดพลั้งชาตินี้ชาติหลังได้เช่นกัน
คือท่านให้มองเขาเหมือนกระจกเงา อย่าเหมา
เอาเป็นกระสอบทราย มันกลายเป็นคนใจด�า บาป
หลายครับท่าน

คิดบวกให้ดี ไยมีเครียด?!
เมื่อเอ่ยถึงแนวคิดเชิงบวก ไม่ได้ให้ต้องมอง
โลกสวยด้านเดียวเท่านั้น ซึ่งมันไม่ควรตรงกับ
ความเป็นจริง ที่โลกย่อมมีทั้งสองด้าน คือ บาปบุญ คุณ-โทษ เป็นประโยชน์หรือพิษภัย
ธรรมะน�าทางให้ใช้ปัญญารู้เท่าทันทุกสิ่งตาม
ความเป็นจริง เมื่อรู้จริงตามจริงนั้น ๆ มันเป็นธุระ
ของเราที่จะปฏิบัติจัดให้อย่างไรดีด้วยเท่านัน้ เอง
ไม่ผิดนะ
ชี ว ิต จริ ง ประจ� า วัน เราต้ อ งเผชิ ญ หน้ า กั บ
เหตุการณ์ผคู้ นท�าผิด ๆ ถูก ๆ อารมณ์พลิกผันส�าคัญ
แล้วแต่ส�านึกดีมีภูมิปัญญา สารพัดจะหลากหลาย
ผีเข้าผีออก แล้วเราควรเต้นตามคลื่นตื่นตามลม
ยังงั้นหรือ?
เช่นง่าย ๆ คนในบ้านท�างานด้วย ท�าของใช้
พังสะเพร่าอย่างแรง ถ้าเราไปถือโทษโกรธคนท�า
พังใช้งานผิดพลาด
อันนี้เท่ากับเราไปเอาตัวผิดพลาดคนท�างานมา
ลงโทษตัวเอง แบบนี้ตวั เราฉลาดหรือโง่แท้ ๆ กันแน่
ข้าวของเสียไปเป็นธรรมดาของคนท�างานมาก
ผิดพลาดได้มาก คนท�างานน้อยก็ผดิ น้อย เสียของ
ไม่พอ มาท�าใจตัวเองให้เจ็บช�้าเข้าไปอีก มันก�าไร
อะไร...ท่านผู้เจริญ!
ฉะนั้น ท่านถึงสอนให้ระวังอารมณ์ก่อนงาน
แม้ไม่ใช่เรื่องงานต้องสัมพันธ์อื่นใด จ�าเป็นต้องคุม
อารมณ์ให้มีสติเต็ม เบิกบานเสมอด้วยใจเมตตา
เรียกว่า อย่าพร่าประโยชน์ตนเพราะเห็นแก่
ประโยชน์ท่านแม้มาก
ทุกวันนี้มีปัญหาเพราะไม่เอาจิตวิญญาณ
เป็นตัวตั้งให้ส�าคัญเหนืออื่นใด เช่น เอาเงินเป็น
ตัวตั้ง เอาผลประโยชน์โลกธรรมลาภยศของข้า
ต้องได้เปรียบเท่านี้เท่านั้น
อย่างเรื่อง จนเครียดกินเหล้า เพราะยากจน
ขัดสนปัญญา หรือจนไม่เป็น ไม่ประสีประสาแบบ
คนจนที่พ่อหลวง ร.๙ ทรงชีท้ างสว่าง พอเพียง
อย่างก้าวหน้า
อย่าว่าแต่จนมีปัญหาเลย รวยยิ่งมีปัญหาลึก
ร้าย เครียด กินไม่ลง นอนไม่หลับ ต้องโทษต้นเหตุ

รวยไม่เสร็จ พอเพียงไม่เป็น เก่งแต่โกยเข้า เอา
ออกไม่เป็นประสา ใช้เงินไม่เป็น ไม่มสี ขุ ในการจ่าย
ทรัพย์ให้เกิดปีติ
กลุม้ เพราะเงินส่วนล้นเกินท�าพิษเจ้าของ รวย
เสียของเปล่า ๆ ขาดหัวคิด ลืมตาย เลยไม่วายเครียด
คิดดูซิ ถือเงินไว้เฉย ๆ ไม่งอกเงยก็กลุ้ม จะ
ลงทุนตรงไหนก็กลัวหัวหด เวรกรรมคนมีตังค์!
เป็นอันว่า จะยากดีมีจน ล้วนเครียดเพราะ
ยากจนปัญญาอีคิว คืออ่อนหัดภูมิคุ้มกันอารมณ์
ตั้งแต่ตัวโมโหโทโส
มันไม่มเี หตุผลใด ๆ เลยที่จะต้องฆ่าบ่อนท�าลาย
ตัวเองด้วยขี้โมโห ใครหาเหตุผลคนอื่นผิด ตัวเองถูก
เพื่อตัวเองมีสิทธิ์โมโหเต็มประตู ไม่รู้จักต้นอภัย
คนมักจะโทษคนอื่นก่อนมองตัวเอง แล้วชอบ
จะไปเที่ยวเปลี่ยนแปลงรอแก้ไขคนอื่นให้ได้ ตัวเอง
ถึงจะมีสทิ ธิอ์ ยูเ่ ย็นเป็นสุข ช่างฉลาดน้อยน่าสมเพช
แท้ ๆ ไปตกเป็นขี้ขา้ ใครตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย ตัวเป็นไท
ใจเป็นทาส ก็อย่าประกาศตนเป็นคนไทยดีกว่านะ
ดั ง นั ้น ปั ญ หาอะไรจะถู ก ผิ ด ไม่ ใ ช่ เ รื ่อ ง
คอขาดบาดตาย จะต้องเอาแพ้เอาชนะลูกเดียว
เพราะแพ้ได้เป็นพระ ชนะเป็นมาร
ส�าหรับชีวิตความเป็นจริง ไม่มีอะไรดีร้อย
เปอร์เซ็นต์ เราต้องทนอยู่กับคนบกพร่องต่าง ๆ
นานา โดยถือโอกาสฝึกฝนเมตตา กล้าเสียสละ
ตัง้ แต่ชว่ ยเปลีย่ นแปลงตัวเองให้ดขี น้ึ ก่อนใคร ค่อย
เป็นตัวอย่างให้คนท�าตามเราบ้าง
นั่นคือสิ่งท้าทายสติปญ
ั ญา อาศัยมิตรดี สหาย
ดี ที่ต่างขาด ๆ เกิน ๆ มีจุดเด่นจุดด้อยมาเป็นตัว
ช่วยพัฒนาตน เยี่ยงต้นไม้ใช้ของปฏิกลู ท�าปุย๋ ด้วย
แนวคิดเชิงบวกเช่นนี้แหละ
ก้าวคนละก้าว เข้าท่าสามัคคีมีน�้าใจ
โครงการก้าวคนละก้าวเพื่อ ๑๑ โรงพยาบาล
ทั่วประเทศ น�าวิ่งโดย นายอาทิวราห์ คงมาลัย
เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์สะท้อนให้ประจักษ์น�า้ ใจ
คนไทยพร้อมพรั่งพรูเสียสละเมื่อผูน้ า� ท�าน�าหน้าไป
ก่อน โดยมุง่ หมายให้เกิดประโยชน์สขุ สาธารณะแก่
ประชาชนสด ๆ เต็ม ๆ เช่น โรงพยาบาลซึ่งคนเล็ก
ปีที่ ๒๔ บับที่ ๓๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
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คนน้อยต่างพึ่งพาใช้บริการอยู่เสมอ
เรื่องเจ็บป่วยได้ไข้ ใครก็เห็นทุกข์ได้ง่าย ผู้คน
ถึงศรัทธาอยากร่วมมือร่วมไม้ตามโอกาสเหมาะๆ
ดังที่ ตูน บอดี้สแลม ลงทุนพาตัวเองออกวิ่งรับเงิน
บริจาคจากใต้สุดถึงเหนือสุดเชียงราย
นับเป็นงานเสริมต่อยอดในกระแสคลืน่ ระเบิด
รักจากงานสนามหลวง ๑๓ ตุลา เสด็จสูส่ วรรคาลัย
พ่อหลวง เป็นต้นมา
เหมือนสอดคล้องเจริญรอยงานขยายผลดัง
ที่ในหลวง ร.๑๐ ทรงพระปรีชา เมตตาน�าพาจัดให้
เกิดขบวนการจิตอาสาประชาชนมีส่วนร่วมอย่าง
ขนานใหญ่ ชวนประทับใจ ช่างอัศจรรย์น่าซาบซึ้ง
ดีแท้ ๆ...พลังรู้รักสามัคคีมีน�้าใจวิเศษหลาย!!
กระทั่งถึงวันนี้ เราท่านต่างไม่มองข้ามตัวเอง
ช่วยกันก้าวออกมาคนละก้าว ท�าหน้าที่พลเมืองดี
น�าพางานการเมืองเรื่องท�าประโยชน์สุขแก่บ้าน
เมืองผู้คนในแผ่นดินไทยนี้
ช่วยกันปลุกให้ตื่นตัว ไม่ดูดายหายใจทิ้ง ขับ
เคลื่อนกายจ่ายก�าลัง ออกแรงท�างานฟรีไม่ต้องมี
เงินจูงจมูก จับงานเป็นสารพัด เก็บกวาดขยะใน
บ้านยันนอกรัว้ สาธารณะ ปลูกผักสวนครัวแบ่งปัน
เพื่อนบ้าน ท�าทั่วบ้านช่องให้มนั ล้นตลาดเลยเป็นไง..
นี่คือประชาธิปไตยกินได้ ให้ประโยชน์ใกล้ตัว
คือตั้งต้นพึ่งพาตัวเองแบบคนจนพอเพียงก้าวหน้า
ประชาชนทุ ก ซอกมุ ม ภาคส่ ว น ควรมี ส ่ ว นร่ ว ม
เช่น ท�างานส่วนรวมด้วยหัวใจ ใช่ต้องจ้าง
ดังนั้น ก้าวคนละก้าวเท่ากับชี้ชดั สัจจะว่า ทีละ
คนแต่ละก้าวไม่เสียแรงเหนื่อยเปล่า แม้ได้ขาดทุน
ลงแรงไป ย่อมเกิดผลยังก�าไรทวีคณ
ู เกิดทุนสะพัด
เฉียดพันล้านให้สังคมตามมา
ครัน้ สังคมอุดมพอเพียง ส่วนตัวย่อมอยู่เย็น
เบิกบานส�าราญใจตามไปด้วย
สื่อสาธารณโภคียุคดิจิตอล
เราอยู่ในโลกฟ้าบ่กั้น ยุคสื่อสารไร้พรมแดน
แม้ บ ริ ก ารสื ่อ ต่ า ง ๆ จะเป็ น เครื ่อ งมื อ ท� า ธุ ร กิ จ
อบายมุข ตามวิสัยของทุนนิยมฉกฉวยโอกาส ใช้
บริโภคนิยมเป็นเหยือ่ ล่อมนุษย์ชวนหลงติดกินสูบ
60
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เราคิดอะไร

ดื่มเสพสุขสมอารมณ์หมาย สุดท้ายเพื่อท�าก�าไร
เม็ดเงินสูงสุด
ถึงกระนั้น อย่างบริการสื่อทางไลน์ มีมุมแลก
เปลี่ยนแบ่งปันข้อมูลฟรี ๆ เช่น องค์ความรู้รักษา
สุขภาพ มีการแชร์การแพทย์ทางเลือก ทั้งไม่มี
ทางเลือก ให้ศึกษาลองผิดลองถูก ค้นคว้าหาทาง
เยียวยาพึ่งตนเอง ลางเนื้อชอบลางยาอนิจจัง
อันนี้เป็นตัวอย่างแบ่งปันประสบการณ์ภูมิรู้
ดูแลสุขภาพ เพื่อเห็นแก่เพื่อนมนุษยชาติ ผู้คน
สามารถมีสขุ ภาพแข็งแรงดี อายุยาวสูงขึ้นเรื่อย ๆ
นอกจากเรือ่ งสุขภาพ ภูมิรู้วทิ ยาการแทบ
ทุกด้าน กสิกรรมอินทรีย์ไร้สารพิษ วิทยาศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรมสังคม ภาษาศาสตร์ กระทัง่ กระยาสารท สามารถเสาะหาครู ผู ้ ช� า นั ญ การผ่ า นสื ่อ
เพื่อเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยไม่จ�าเป็นต้องไปเรียน
มหา’ลัยปิด ต้นทุนแพง เปลืองเวลาเกินเหตุ
ยิ่งบริการสังคมเผยแพร่ธรรมะศาสนาต่าง ๆ
ยิ่งเกิดประโยชน์มนุษยชาติมหาศาล น่าเสียดาย
สัตว์สังคมหลงจมอวิชชา เป็นทาสอบายมุขมืด
บอด เห็นกงจักรเป็นดอกบัว เห็นดอกบัวเป็น
กงจักร หนัก ๆ ผลักไสธรรมะเอาไว้ทีหลัง ขอพึ่ง
เงินเป็นสรณะก่อนเถอะ พวกนี้เยอะแยะเท่าขนโค
ขณะที่คนสนใจศรัทธาธรรมติดตามฟังมีแค่เขาโค
เป็นชนส่วนน้อยกระจิริดอนิจจา!
พอเอ่ยถึงศาสนาน่าเจาะลึกไขตื้นอย่างส�าคัญ
อย่างพุทธกระแสหลักส�านักมหาเถรสมาคม ซึ่ง
ล้มเหลวตั้งแต่ไม่รู้จักคัดเลือกคุณภาพคนมาขอ
บวชให้เข้ม ๆ หน่อย เลยไม่ตอ้ งฝันดอกว่าจะได้พระ
บวชจริงถึงไหน...
ยิ่งไม่มีปฏิรูป ยกเครื่องการศึกษาของสงฆ์
ปริยัติไปพวกหนึ่ง พระปฏิบัติไปอีกทาง แล้วใคร
จะไปจัดการให้ได้ ในเมื่อเป็นกิจของสงฆ์เองแท้ ๆ
สังคมคงไม่วาดหวังเกินกว่าอยากเห็นพระคุณเจ้าอยู่ในสมณสารูปที่พอกราบไหว้ได้ และน่า
สังเกตว่า พระสูญเสียฐานะทางสังคมไปเยอะเลย
ท�าไฉนสงฆ์จะกอบกู้ศรัทธาคืนมา ในขณะที่พระ
สุปฏิปันโนซึ่งมีอยู่ น่าจะเป็นตัวอย่างให้หมู่ใหญ่
ตื่นรู้ตามไปดูบ้าง

อย่างไรก็ตาม เราก็ได้เห็นสงฆ์หมู่ใหญ่เริ่มปัด
กวาดอบายมุข วัตถุของขลังพุทธพาณิชย์นอกรีต
นั บ เป็ น นิ มิ ต หมายน่ า ยิ น ดี ยิ ่ง สิ ่ง แปลกปลอม
เนื้องอกผิดพุทธสะสมเรื้อรัง ยังต้องรอให้เกิด
เรียนรู้ศีลธรรมนูญของพุทธแจ่มแจ้งทั่วถึง
ส�าหรับคณะสงฆ์สันติอโศกเอง เป็นสงฆ์หมู่
น้อยนิด เทียบไม่ติดกับสงฆ์มหาเถรสมาคม เรา
สามารถท�างานศาสนาไปตามภูมิเต็มก�าลัง โดย
อาศัย วิ ถ ีบ วรพุ ท ธ คื อ พุ ท ธบริ ษั ท มี บ ้ า น วัด
โรงเรียน ครบหมู่มวล
เนื่องจากพ่อครูน�าพาปฏิบัติในแก่นสารถึง
โลกุตรธรรม ย่อมลึกซึ้งเพราะทวนกระแสโลกีย์
ที่ปุถุชนนิยมหลงใหลใคร่อยากโลกธรรม อยาก
รวยลาภยศสรรเสริญ โลกียสุข ขณะที่อโศกพามา
กล้าจน เป็นจิตอาสาท�าางานฟรีทั้งปีทั้งชาติ
แน่นอนว่าคนใจถึงจะศรัทธาอโศก ย่อมเป็น
ชนกลุ่มน้อยจริง ๆ
แม้กระนั้น พ่อครูเชื่อมั่นว่า โลกุตรธรรมของ
พุทธถึงจะพาคนหมดกิเลส พ้นทุกข์จริงโดยล�าดับ
ในขณะทีส่ ังคมนับวันยิง่ เดือดร้อนหนักขึน้ เรือ่ ย ๆ
จ�าเป็นต้องหาทางรอดอย่างเราพิสจู น์มาหลายสิบ
ปี มีหมูม่ วลชุมชนให้แจ้งประจักษ์ เลยไม่ตอ้ งกังวล
คนหนุม่ สาวรุน่ ใหม่หรือปัญญาชน ไยไม่เห็นตามมา
แสวงหา...
อุดมการณ์ตั้งไว้แต่แรกเริม่ อโศกเพือ่ มวล
มนุษยชาติ ใหม่ๆดูน่างง จะเป็นไปยังไงหว่า จน
ก้าวหน้ากว้างไกลปานนั้น...?!
วันนี้มสี ่อื สาร ตั้งแต่หนังสือ ซีดี สื่อวิทยุถงึ ทีวี
ดาวเทียมแบบคนจนหนึง่ ช่องเป็นเครือ่ งมือ งาน
สือ่ สารลัทธิพทุ ธวิถบี ญ
ุ นิยม สามารถกระจายแพร่
ผ่านสื่อออนไลน์ไปไกลทั่วโลก ให้บังเกิดเป็นก�าไร
ชีวิตของมนุษยชาติ
สักวันหนึ่งดอกไม้บานสะพรั่ง
สักวันหนึ่งคนจริงจังจักหลากหลาย
สักวันหนึ่งคนดีทั้งหญิงชาย
จักเกิดขึ้นมากมายเต็มแผ่นดิน

แบ่งปัน

สรรสาระ

น�้าเหลืองติดขัด..อันตราย
ระบบน�้าเหลืองหมายรวมถึง ม้าม ต่อมทอนซิล ต่อมไธมัส
ต่อมน�า้ เหลืองต่าง ๆ น�้าเหลือง ท่อน�้าเหลือง นับเป็นระบบที่
ร่างกายสร้างขึ้นเพื่อท�าความสะอาด ช�าระล้างของร่างกาย อัน
จ�าเป็นต่อการรักษาสุขภาพ เยียวยาความเจ็บป่วย
เพราะระบบน�้าเหลืองมีหน้าที่ขนถ่ายของเสีย พิษที่สะสม
ในร่างกาย เศษของเซลล์ที่ตายเเล้ว ออกไปก�าจัดยังอวัยวะที่
รับผิดชอบเเละขับออกไปจากร่างกาย นอกจากนี้ยังมีหน้าที่
สร้างเม็ดเลือดขาว เเอนตี้บอดี้ ของระบบภูมิคุ้มกัน
ตับท�างานควบคูไ่ ปกับระบบน�้าเหลือง โดยตับมีหน้าทีส่ ร้าง
น�้าเหลืองเป็นส่วนมาก เเละตับก็อาศัยน�้าเหลืองนี่เองขนส่งสาร
อาหารที่ย่อยเเล้วจากตับเเละล�าไส้เล็กไปส่งต่อให้กับเซลล์เเละ
อวัยวะต่าง ๆ
ม้ามเป็นอวัยวะขนาดใหญ่ที่สุดของระบบน�้าเหลือง มีหน้า
ที่กรองเเละก�าจัดเซลล์เม็ดเลือดเเดงที่หมดอายุ เเละมีบทบาท
ส�าคัญของระบบภูมิคุ้มกัน ผู้ที่ผ่าตัดเอาม้าม ต่อมทอนซิล ต่อม
ไธมัสออกไป จะติดเชื้อได้ง่ายขาดภูมิต้านทาน
หากการไหลเวียนของน�า้ เหลืองติดขัด ต่อมน�า้ เหลือง
จะบวม อักเสบ บริเวณที่น�า้ เหลืองไหลเวียนเเละสังเกตได้ชัด
ได้เเก่ ล�าคอ หลังใบหู ท้ายทอย หน้าอก รักเเร้ใต้หัวไหล่ ท้อง
เเขน หน้าท้องกึ่งกลางระหว่างหน้าอกกับสะดือ บริเวณขาหนีบ
น�้ า เหลื อ งไม่ มี ป ั ๊ ม เหมื อ นระบบเลื อ ดที ่มี ห ัว ใจเป็ น ปั ๊ ม
ดังนั้นการกระตุ้นให้น�า้ เหลืองไหลเวียนดีขึ้นจึงต้องพึ่งพิงการ
ออกก�าลังกายเเละการหายใจให้ลึกๆเป็นหลัก เพื่อกระตุ้นการ
ไหลเวียนน�้าเหลืองด้วยการขยับกล้ามเนื้อ เเละกระบังลม
การเต้นกระโดดบนแทรมโพลีน (เครือ่ งเล่นกระโดด) ดู
จะช่วยกระตุ้นน�้าเหลืองได้ทั่วร่างกาย หากเต้นไม่ได้ก็อาจใช้วิธี
กัวซา (Gua Sha) การนวดด้วยน�้ามัน การนวดเเผนไทย
ใครที่มักมีอาการ ผิวซีด ซูบซีด หลง ๆ ลืม ๆ ติดเชื้อ
บ่อย ๆ เป็นหวัดเจ็บคอเสมอๆ มีเซลลูไลท์เพิ่มมากขึ้น ให้สงสัย
ระบบน�้าเหลืองติดขัด ไหลเวียนไม่ดีเพราะของเสียตกค้างสะสม
อย่าละเลยอาการน�้าเหลืองติดขัด นานวันเข้าพิษร้ายอาจ
ท�าให้ล้มหมอนนอนเสื่อด้วยมะเร็งในต่อมน�้าเหลือง
(เขียนโดย Dr. Kimberly Kaye Castaneda
เเปลเรียบเรียงโดย Wellness 2012)
ท่านใดไม่มเี วลาออกก�าลังกาย หรือขี้เกียจมากๆ เชิญแกว่งแขน
วันละ ๒๐-๓๐ นาที นี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้ว และได้ผลดี จะได้ขยับ
หัวไหล่ รักแร้ นั่นน่ะเป็นชุมทางต่อมน�้าเหลืองที่ส�าคัญนะจ๊ะ.
ปีที่ ๒๔ บับที่ ๓๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
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ณวมพุ ท ธ

สมัยหนึ่งพระภาคเจ้า ทรงแสดงธรรมบรร-

ยายแก่ภิกษุ ในเรื่องของกรรม(การกระท�า)ไว้ดังนี้
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ถ้าเราไม่รู้แล้ว ย่อม
ไม่กล่าวความสิ้นสุดแห่งกรรม(การกระท�า) ที่
สั ต ว์ ( หมายถึ ง คน)ตั ้ง ใจกระท� า สั่ ง สมขึ ้น ก็
วิ บ าก(คื อ ผลของการกระท� า )นั ้น เอง ท� า
ให้ ผ ้ ูท� า พึ ง ได้ รั บ ผลในปั จ จุ บั น (ทิ ฏ ฐธรรมเวทนียะ)ก็มี ได้รับผลในอัตภาพ(ชีวิตร่างกาย
ของภพชาติ ) ถั ด ไป(อุ ป ปั ช ชเวทนี ย ะ)ก็ มี
หรื อ ได้ รั บ ผลในอั ต ภาพต่ อ ๆไป(อปราปริ ย เวทนียกรรม)ก็มี

มีทุกข์เป็นก�าไร มีทุกข์เป็นวิบาก คือ
๑. บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผูพ้ ดู เท็จ แม้อยูใ่ น
สภา อยู่ในบริษทั อยูท่ า่ มกลางหมูญ
่ าติ อยูท่ า่ มกลาง
หมู่เสนา(ทหาร) อยู่ท่ามกลางราชส�านัก
เมื่อเป็นพยานเขาถูกซักถามว่า ท่านรู้สิ่งใดจง
พูดสิิ่งนั้น

http://evdhamma.org/images/stories/phat-phap/2017/

ก่อกรรมใดได้กรรมนั้น

ภิกษุทง้ั หลาย ก็วบิ ตั (ิ ความหายนะ)อันเป็นโทษ
แห่งการงานทางกาย ๓ อย่าง ที่มีความตั้งใจเป็น
อกุศล(ความชั่ว) ย่อมมีทุกข์เป็นก�าไร มีทุกข์เป็น
วิบาก(ผล) คือ
๑. บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ฆ่าสัตว์ หยาบ
ช้า มีมือชุ่มด้วยเลือด ปักใจอยู่กับการฆ่าและการ
ทุบตีสัตว์ ไม่มีความเอ็นดูในสัตว์ที่มีชีวิตทั้งปวง
๒. เป็นผูล้ กั ทรัพย์ ถือเอาสิง่ ของเครื่องปลืม้ ใจ
ของผู้อื่น ทั้งที่อยู่ในบ้านหรือในป่าก็ตาม ที่เจ้าของ
ไม่ได้ให้ ด้วยจิตเป็นขโมย
๓. เป็นผูป้ ระพฤติผดิ ในกาม ประพฤติลว่ งเกิน
สตรีทีม่ ารดารักษา บิดารักษา พีน่ ้องรักษา ญาติ
รักษา มีธรรมรักษา กฎหมายรักษา หรือมีสามีแล้ว
โดยที่สุดแม้สตรีที่มีหมั้นหมายไว้
ภิกษุทั้งหลาย ก็วิบัติอันเป็นโทษแห่งการงาน
ทางวาจา ๔ อย่าง ที่มีความตั้งใจเป็นอกุศล ย่อม
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บุคคลนั้นเมื่อไม่รู้ ก็กล่าวว่ารู้ หรือเมื่อรู้ ก็กล่าว
ว่าไม่รู้
เมื่อไม่เห็น ก็กล่าวว่าไม่เห็น หรือเมื่อเห็น ก็
กล่าวว่าไม่เห็น
เป็นผูก้ ล่าวเท็จทั้งที่รอู้ ยู่ เพราะเหตุแห่งตนบ้าง
เพราะเหตุแห่งผู้อืน่ บ้าง เพราะเหตุเห็นแก่อามิส
(สิ่งของล่อใจ)เล็กน้อยบ้าง
๒. เป็นผู้พูดจาส่อเสียด คือ ฟังความข้างนี้
แล้วไปบอกข้างโน้น เพื่อท�าลายคนหมูน่ ้ี หรือฟังความ
ข้างโน้นแล้วมาบอกข้างนี้ เพื่อท�าลายคนหมู่โน้น
ยุยงคนทั้งหลายที่สามัคคีกัน ให้แตกแยกกัน
หรือส่งเสริมคนทั้งหลายที่แตกแยกกัน ให้ชอบความ
แตกแยกกัน ยินดีความแตกแยกกัน เพลิดเพลิน
ความแตกแยกกัน กล่าวแต่ค�าที่ท�าให้แตกแยกกัน
๓. เป็นผูพ้ ดู ค�าหยาบ คือ กล่าววาจาที่หยาบคาย
กระด้าง เสียดสีผอู้ ่นื วาจาใกล้ตอ่ ความโกรธ ไม่เป็น

ไปเพื่อสมาธิ(จิตตั้งมั่น)
๔. เป็นผูพ้ ดู เพ้อเจ้อ คือ พูดไม่ถกู เวลา พูดไม่จริง
พู ด ไม่ อิ ง อรรถ(เนื ้อ หาสาระ) พู ด ไม่ อิ ง ธรรม(ข้ อ
ปฏิบัติดี) ไม่อิงวินัย(ข้อห้ามข้อบังคับลงโทษ) พูดจา
ไม่มีหลักฐาน ไม่มีที่อ้างอิง ไม่มีที่จบ ไม่มีประโยชน์
ในกาลอันไม่สมควร
ภิกษุทั้งหลาย ก็วิบัติอันเป็นโทษแห่งการงาน
ทางใจ ๓ อย่าง ที่มีความตั้งใจเป็นอกุศล ย่อมมี
ทุกข์เป็นก�าไร มีทุกข์เป็นวิบาก คือ
๑. บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้มีใจอยากได้
ของคนอื่น คิดว่าท�าอย่างไรหนอสิ่งของปลื้มใจของ
คนอื่นนั้น จะพึงเป็นของเรา
๒. เป็นผู้มีใจคิดปองร้าย คือ มีความคิดอันชั่ว
ร้ายว่า ขอให้สัตว์เหล่านี้จงถูกฆ่า จงถูกท�าลาย จง
ขาดสูญ จงพินาศ จงไม่มีไม่เป็นแล้ว
๓. เป็นผูม้ คี วามเห็นผิด(มิจฉาทิฏฐิ) คือ มีความ
เห็นวิปริต(ผิดความจริง)ว่า ทานที่ให้แล้วไม่มีผล
ยัญพิธีที่บูชาแล้วไม่มีผล
สังเวยที่บวงสรวงแล้วไม่มีผล
ผลวิบากของกรรมที่ท�าดีท�าชั่วแล้วไม่มี
โลกนี้(คือกิเลส)ไม่มี
โลกหน้า(คือหมดกิเลส)ไม่มี
มารดา(คือศีล)ไม่มี
บิดา(คือปัญญา)ไม่มี
สัตว์ผู้เป็นโอปปาติกะ(คือสภาวะวิญญาณผุด
เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในจิต)ไม่มี
สมณพราหมณ์ผู้ด�าเนินไปโดยถูกต้อง ปฏิบัติ
ถูกตรง กระท�าโลกนี้(คือกิเลส)และโลกหน้า(คือหมด
กิเลส)ให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งของตนเอง แล้ว
สอนผู้อื่นให้รู้ตาม ไม่มีในโลก
ภิกษุทั้งหลาย ชนเหล่านั้นเมื่อตายไป(จาก
กุศล) ย่อมเข้าถึงอบาย(ความฉิบหาย) ทุคติ(ไปชั่ว)
วินบิ าต(ตกต�า่ ทุกข์ทรมาน) นรก(เร่าร้อนใจ) เพราะ
เหตุของโทษวิบัติแห่งการงานทางกาย ๓ อย่าง
โทษวิบัติแห่งการงานทางวาจา ๔ อย่าง และโทษ
วิบัติแห่งการงานทางใจ ๓ อย่าง ที่มีความตั้งใจ
เป็นอกุศล(ความชั่ว) อย่างนี้แล
MMMMM

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็สมบัติ(ความเจริญ)อัน
เป็นคุณแห่งการงานทางกาย๓อย่าง ที่มีความ
ตั้งใจเป็นกุศล(ความดี) ย่อมมีสุขเป็นก�าไร มีสุข
เป็นวิบาก(ผล) คือ
๑. บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ละการฆ่าสัตว์
เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ วางทัณฑะ(ท่อนไม้) วาง
ศาสตรา(ของมีคม) มีความละอาย มีความเอ็นดู
(เมตตา) มี ค วามกรุ ณ า(ลงมื อ ช่ ว ยเหลื อ ) หวั ง
ประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวง
๒. ละการลักทรัพย์ เว้นขาดจากการลักทรัพย์
ไม่ถอื เอาสิ่งของเครื่องปลื้มใจของผูอ้ ่นื ทั้งที่อยูใ่ นบ้าน
หรือในป่าก็ตาม ที่เจ้าของไม่ได้ให้ ด้วยจิตเป็นขโมย
๓. ละการประพฤติผดิ ในกาม เว้นขาดจากการ
ประพฤติผดิ ในกาม ไม่ประพฤติลว่ งเกินสตรีท่มี ารดา
รักษา บิดารักษา พี่น้องรักษา ญาติรักษา มีธรรม
รักษา กฎหมายรักษา หรือมีสามีแล้ว โดยที่สุดแม้
สตรีที่มีผู้หมั้นหมายไว้
ภิกษุท้งั หลาย ก็สมบัตอิ นั เป็นคุณแห่งการงาน
ทางวาจา ๔ อย่าง ที่มีความตั้งใจเป็นกุศล ย่อมมี
สุขเป็นก�าไร มีสุขเป็นผล คือ
๑. บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ละการพูดเท็จ
เว้นขาดจากการพูดเท็จ แม้อยู่ในสภา อยู่ในบริษัท
อยู่ท่ามกลางหมู่ญาติ อยู่ท่ามกลางหมู่ทหาร อยู่
ท่ามกลางราชส�านัก
เมื่อเป็นพยาน เขาถูกซักถามว่า ท่านรู้สิ่งใด
จงพูดสิ่งนั้น
บุคคลนั้นเมื่อไม่รู้ ก็กล่าวว่าไม่รู้ หรือเมื่อรู้ ก็
กล่าวว่ารู้
เมื่อไม่เห็น ก็กล่าวว่าไม่เห็น หรือเมื่อเห็น ก็
กล่าวว่าเห็น
ไม่เป็นผูก้ ล่าวเท็จทั้งที่รอู้ ยู่ เพราะเหตุแห่งตน
บ้าง เพราะเหตุแห่งผู้อื่นบ้าง เพราะเหตุเห็นแก่
สิ่งของล่อใจเล็กน้อยบ้าง
๒. ละค�าส่อเสียด เว้นขาดจากค�าส่อเสียด ไม่ฟงั
ความข้างนี้แล้วไปบอกข้างโน้น เพื่อท�าลายคนหมู่นี้
หรื อ ฟั ง ความข้ า งโน้ น แล้ ว ไม่ ม าบอกข้ า งนี ้ เพื ่อ
ท�าลายคนหมู่โน้น
เป็ น ผู ้ ส มานคนที ่แ ตกแยกกั น ส่ ง เสริ ม คนที ่
สามัคคีกัน ชอบคนที่พร้อมเพรียงกัน ยินดีในคนที่
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
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พร้อมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนที่พร้อมเพรียงกัน
กล่าวแต่ค�าที่ท�าให้คนพร้อมเพรียงกัน
๓. ละค�าหยาบ เว้นขาดจากค�าหยาบ กล่าว
วาจาที่ไม่มโี ทษ ไพเราะหู น่ารัก น่าจับใจ เป็นค�าของ
ชาวเมือง คนส่วนมากชื่นชมพอใจ
๔. ละค�าเพ้อเจ้อ เว้นขาดจากค�าเพ้อเจ้อ พูด
ถูกเวลา พูดแต่ค�าที่เป็นจริง พูดอิงเนื้อหาสาระ พูด
อิงธรรม(ข้อปฏิบัติดี) พูดอิงวินัย(ข้อห้ามข้อบังคับ
ลงโทษ) พูดแต่ค�าที่มีหลักฐาน มีที่อ้างอิง มีที่จบ
มีประโยชน์ในกาลอันสมควร
ภิกษุท้งั หลาย ก็สมบัตอิ นั เป็นคุณแห่งการงาน
ทางใจ ๓ อย่างที่มีความตั้งใจเป็นกุศล ย่อมมีสุข
เป็นก�าไร มีสุขเป็นผล คือ
๑. บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผูม้ ใี จไม่อยากได้
ของคนอื่น คิดว่าสิ่งของปลื้มใจของคนอื่นนั้น เรา
ไม่พึงอยากได้ของเขา
๒. เป็นผู้ไม่มีจิตคิดปองร้าย ไม่มีความคิด
อันชั่วร้ายว่า ขอให้สัตว์เหล่านี้เป็นผู้ไม่มีเวร ไม่มี
ความมุ่งร้ายกัน ไม่มีทุกข์ มีสุขรักษาตนเถิด
๓. เป็นผู้มีความเห็นถูกต้อง(สัมมาทิฏฐิ) มี
ความเห็นไม่วิปริต(ผิดความจริง)ว่า ทานที่ให้แล้ว
มี ผ ล ยั ญ พิ ธีที ่บู ช าแล้ ว มี ผ ล สั ง เวยที ่บ วงสรวง
แล้วมีผล ผลวิบากของกรรมที่ท�าดีท�าชั่วแล้วมีอยู่
โลกนี้(คือกิเลส)มีอยู่ โลกหน้า(คือหมดกิเลส)มีอยู่
มารดา(คือศีล)มีอยู่ บิดา(คือปัญญา)มีอยู่ สัตว์ผู้เป็น
โอปปาติกะ(สภาวะวิญญาณผุดเกิดการเปลีย่ นแปลง
ภายในจิ ต )มี อ ยู ่ สมณพราหมณ์ ผู ้ ด� า เนิ น ไปโดย
ถูกต้อง ปฏิบตั ถิ กู ตรง กระท�าโลกนี้(คือกิเลส)และโลก
หน้า(คือหมดกิเลส) ให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งของ
ตนเอง แล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตาม มีอยู่ในโลก
ภิกษุทั้งหลาย ชนเหล่านั้นเมื่อตายไป(จาก
อกุศ ล) ย่ อ มเข้ า ถึ ง สุ ค ติ( ทางด� า เนิ น ไปดี ) โลก
สวรรค์ ( คื อ ความสุ ข ส� า รวญเบิ ก บานใจ) เพราะ
เหตุของคุณสมบัติแห่งการงานทางกาย ๓ อย่าง
คุณสมบัติแห่งการงานทางวาจา ๔ อย่าง และ
คุณสมบัติทางใจ ๓ อย่าง ที่มีความตั้งใจเป็นกุศล
(ความดี) อย่างนี้แล
(พระไตรปิฎกเล่ม ๒๔ “กรรมสูตรที่ ๑” ข้อ ๑๙๔)
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• นายหนุนดี

ได้ข่าวผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์
ชื่นโกสุม ด�ารงตนเป็นแบบอย่างแก่ขา้ ราชการ เป็น
กันเองกับประชาชน ไม่ถือชนชัน้ ว่าตนมีต�าแหน่ง
ทางราชการใหญ่โต เป็นถึงพ่อเมือง จนเป็นที่เคารพ
รักของประชาชนจังหวัดเลยที่ได้พบปะกับท่าน แถม
ยังใช้ชวี ติ ติดดิน สมถะ เรียบง่าย ขี่จกั รยานไปท�างาน
ซึ่งชาวเมืองเลยถึงกับอึ้ง!!! กับภาพผู้ว่าฯของเขา
ปั่นจักรยานติดไฟแดงขณะขี่ไปท�างาน ซึ่งวิถีชีวิต
ไม่ ไ ด้ แ ตกต่ า งจากชาวบ้ า นธรรมดา ๆ คนหนึ ่ง
หรือดูมักน้อย สันโดษกว่าชาวบ้านทั่วไป
ก่อนมาเป็นผูว้ า่ ฯเลย ก็เคยเป็นผูว้ า่ ฯ จ.ราชบุรี ได้
มีเสียงกล่าวขานชื่นชมจากชาวบ้าน เพราะแค่มาด�ารง
ต�าแหน่งเพียง ๑ สัปดาห์ ก็สวมชุดธรรมดามาเต้น
แอโรบิกกับชาวบ้าน จนคนไม่รู้ก็มองไม่ออกว่ามีผู้ว่าฯ
ราชบุรีมาเต้นแอโรบิกด้วย แถมในช่วงเย็น หลังเลิก
งานก็ยังหยิบไม้กวาดมาเดินกวาดขยะ เศษกิ่งไม้ใบไม้
ต่างๆ ที่รว่ งหล่นตามพื้นที่บริเวณรอบศาลากลางจังหวัด
ท�าเอาผู้ติดตามและข้าราชการอื่น ๆ ตกใจ และรีบ
ช่วยกันเก็บกวาดขยะร่วมไปกับผู้ว่าฯ ชัยวัฒน์ด้วย
ในการด� า รงต� า แหน่ ง เป็ น ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวัด
เลย ก็มีเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจ�า
ประเทศไทยพร้ อ มภริ ย า และคณะขอมาเยี ่ย มชม
จ.เลย ณ บ้านแสงภา อ.นาแห้ว ชุมชนที่ถือสัจจะไม่ฆ่า
สัตว์ในวันโกนและวันพระ และเมืองด่านซ้าย ก็เป็นที่
ชื่นชมของท่านเอกอัครราชทูตภูฏาน
แม้ว่าผู้ว่าฯชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม จะจบ ม.๖ จากการ
เรียน กศน. แต่ก็สามารถสอบเข้าเรียนที่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์ได้ และยังเรียนจบในระดับ
เกียรตินยิ ม แล้วไปสอบเป็นปลัดอ�าเภอ จนได้รบั แต่งตั้ง
เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่ออายุ ๕๐ ปี
แต่น่นั แหละ แม้พระปฏิมายังราคิน ไม่ส้นิ คนนินทา
หาว่าท่านผู้ว่าฯ จ.เลย ขี่จักรยานสร้างภาพ
ก็ถือว่าการท�าดีย่อมมีมารผจญ เช่นพระพุทธเจ้า

นานๆ จะมีข้าราชการระดับผู้ว่าฯ สร้างภาพที่ดีๆ
ท่ามกลางภาพข้าราชการจ�านวนมาก
ที่พยายามสร้างภาพอวดร�่าอวดรวย อวดความหรูหราฟู่ฟ่า

ผู้ว่าฯ สู้สู้
แต่กลับช่วยให้คนนับถือพระพุทธเจ้ามากขึ้น
ยังไงๆ ก็ขอให้ก�าลังใจ ผวจ.ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม สร้างภาพที่ดีๆเช่นนี้ต่อไปให้เป็นแบบอย่าง
แก่ข้าราชการและประชาชนที่มัวแต่สร้างภาพ
อวดร�่าอวดรวยได้เห็นเป็นแบบอย่าง เพราะ
นาน ๆ จะมีข้าราชการระดับผู้ว่าฯสร้างภาพที่ดี ๆ
เช่นนี้เกิดขึ้น ท่ามกลางภาพข้าราชการจ�านวน
มากทีพ่ ยายามสร้างภาพอวดร�่าอวดรวย อวด
ความหรูหราฟู่ฟ่าเกินประชาชน หรือชาวบ้าน
ธรรมดา ๆ ที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ

ไม่ต้องไปหัวซากับพวกที่มือไม่พาย แล้วยังเอา
เท้าราน�้าที่ยอ่ มมีอยูเ่ สมอ ๆ ไม่วา่ ยุคไหน ๆ แม้กระทั่งยุค
ที่พระพุทธเจ้าอุบัติในโลกก็ยังถูกกล่าวหาต่าง ๆ นานา
ว่าสร้างภาพ!
ดังนั้นจึงเป็นเรื่องน่าสงสารคนที่กล่าวหา
คนดีว่าเป็นคนสร้างภาพ เพราะเป็นการบ่อน
ท� า ลายความดี ใ นสั ง คมไม่ ม ากก็ น ้ อ ยทั ้ง ต่ อ
ตนเองและสังคม!
จริงหรือไม่ ก็ช่วยตรองกันดูเถอะ.........
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
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ในความรู้สึกของผู้คนจ�านวนไม่น้อยจะคิดว่า
พระอรหันต์ที่ไม่มีฤทธิ์ก็มีสถานะทางสังคม
ที่ไม่แตกต่างจากปุถุชนทั่วไปสักเท่าไรนัก
เนื่องจากไปผูกโยงเรื่องการมีอ�านาจพิเศษเหนือธรรมชาติต่างๆ
ให้เป็นเรื่องเดียวกันกับการเข้าถึงคุณธรรมทางศาสนา

เปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่
ประเทศไทย
จ�าเดิมตัง้ แต่ทีเ่ ดการ์ตส์เสนอเรือ่ งการพิสูจน์
ถึง ความด� า รงอยู ่ จ ริ ง อย่ า งเป็ น วัต ถุ ว สิ ั ย หรื อ
ภววิสัยของสิ่งต่าง ๆ โดยเริ่มจากการพิสูจน์ถึง
ความด�ารงอยู่จริงของ “ตัวฉัน” เป็นมูลบทก่อน
แล้วขยายไปสูก่ ารพิสจู น์ถงึ ความด�ารงอยูจ่ ริงของ
สิ่งอื่น ๆ (เหมือนการพิสูจน์ความจริงของทฤษฎี
เรขาคณิตแต่ละบท จากพื้นฐานของทฤษฎีบทที่ได้
รับการพิสูจน์ว่าถูกต้องมาก่อนหน้านั้น) จนกลาย
เป็นรากฐานของการแยกเรื่องกาย (Body) ที่เป็น
วัตถุธรรม กับเรื่องจิต (Mind) ที่เป็นนามธรรม
ออกจากกัน ในทีส่ ดุ ก็สง่ ผลน�าไปสูก่ ารแยกตัวของ
“วิทยาศาสตร์” ออกจาก “ปรัชญา” โดยความ
รู้ทางวิทยาศาสตร์จะเป็นเรื่องของสิ่งที่สามารถ
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พิสูจน์ได้ว่าด�ารงอยู่จริงอย่างเป็นวัตถุวิสัย และ
สามารถ “วัดค่า” ได้ในเชิงปริมาณ เมื่อสามารถ
สร้ า งหน่ ว ยวัด ได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ก็ ท� า ให้
สามารถศึกษาธรรมชาติของสิ่งที่เป็นวัตถุธรรม
ต่าง ๆ ได้อย่างเป็นวัตถุวิสัย คือสามารถสรุปได้
ว่าอะไรเป็น “เหตุ” ที่ท�าให้เกิด “ผล” ของความ
เปลี่ยนแปลงที่ตดิ ตามมา โดยถ้ากระท�าเหตุอนั วัด
ค่าได้เป็นหน่วยปริมาณเท่าไร จะก่อให้เกิดปริมาณ
ของผลตามมามากน้อยแค่ไหนกี่หน่วย ฯลฯ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จึงเกี่ยวข้องเฉพาะ
กับสิ่งที่สามารถพิสูจน์ยืนยันได้ (verifiable) ว่า
ด�ารงอยูจ่ ริงอย่างเป็นวัตถุวสิ ยั หรือภววิสยั ตลอด

จนสามารถสร้างนิยามที่วัดค่าในเชิงปริมาณได้
อันอาจเรียกความรู้ (ทางวิทยาศาสตร์) แบบนี้
ว่า “ภูมิปัญญาแบบปฏิฐาน” (positive wisdom) ส่วนเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้ด้วยหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องถกเถียงในทาง
ปรัชญาต่อไป โดยเฉพาะประเด็นปัญหาทาง
ด้านจริยปรัชญาที่เกี่ยวกับความหมายเชิงคุณค่า
ต่าง ๆ เช่น ดีหรือชั่ว ควรท�าหรือไม่ควรท�า เหมาะ
สมหรือไม่เหมาะสม มีคุณธรรมหรือไร้คุณธรรม
ฯลฯ ซึง่ อาจเรียกได้ว่าเป็น “ภูมิปัญญาแบบ
ปทั ฏ ฐาน” (normative wisdom) ในที ่สุ ด
พัฒนาการทางภูมิปัญญาของอารยธรรมมนุษย์
ดังที่กล่าวมาข้างต้น ก็ท�าให้ “ความรู้” ทาง
วิทยาศาสตร์ หรือภูมิปัญญาแบบปฏิฐาน กลาย
เป็นสิง่ ทีแ่ ปลกแยกจาก “คุณธรรม” ทางศาสนา
หรื อ ภู มิ ป ั ญ ญาแบบปทั ฏ ฐาน กระบวนทั ศ น์
ขององค์ ค วามรู ้ ท างเศรษฐศาสตร์ ก ระแสหลั ก
ที ่ถ ือ กัน ว่ า มี ลั ก ษณะใกล้ เ คี ย งมากกั บ ความรู ้
ทางวิทยาศาสตร์ จึงตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ
ภาวะความแปลกแยกระหว่ า ง “ความรู ้ ” กั บ
“คุณธรรม” ตามที่กล่าวมานี้ด้วย
เมื่อความรูท้ างวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าขึน้
จนสามารถสร้างเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่อ�านวยความ
สะดวกสบายให้กบั มนุษย์อย่างมากมาย ปาฏิหาริย์
ที่เกิดจาก “ความรู้” ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
สมัยใหม่ ซึ่งเหนือกว่าปาฏิหาริยอ์ ันเกิดจากความ
เชื่อในเรื่อง “คุณธรรม” ทางศาสนาแบบเดิม ก็
ท�าให้มนุษย์เริ่มเหินห่างจากเรื่องคุณธรรมทาง
ศาสนา และถูกครอบง�าด้วยอิทธิพลของอ�านาจ
แห่งวัตถุธรรมมากขึ้น
เพราะขณะที ่ม นุ ษ ย์ น� า เรื ่อ งคุ ณ ธรรมทาง
ศาสนาไปผูกติดอยู่กับเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ต่าง
ๆ โดยเชื่อว่าการเข้าถึงคุณธรรมทางศาสนาจะ
ช่วยให้บุคคลผู้นั้นมี “อ�านาจพิเศษ” เหนือมนุษย์
ปุถุชนทั่วไป เช่น ถ้าบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วจะ

ต้องเหาะได้ มีหูทิพย์ ตาทิพย์ สามารถติดต่อ
กับคนที่อยู่ห่างไกลได้ทางจิต ฯลฯ (โดยถึงแม้
พุทธศาสนาจะไม่ส่งเสริมความหลงใหลในเรื่อง
อ�านาจพิเศษเหล่านี้ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทรง
เบื่อหน่ายในอิทธิปาฏิหาริย์ แต่ทรงสรรเสริญอนุ
ศาสนีปาฏิหาริย์อันคือความสามารถในการสอน
ผู้คนให้ลดละกิเลสตัณหาอุปาทาน อีกทั้งพระ
อรหันต์ประเภทที่ไม่มีอิทธิฤทธิ์ อันเกิดจากการใช้
พลังงานทางจิตที่มีระดับสูงกว่าปุถุชนทั่วไป ท�าให้
เกิดปรากฏการณ์พเิ ศษบางอย่างเหล่านี้กม็ อี ยูม่ าก
แต่ในความรู้สึกของผู้คนจ�านวนไม่น้อยจะคิดว่า
พระอรหันต์ที่ไม่มีฤทธิ์ก็มีสถานะทางสังคมที่ไม่
แตกต่างจากปุถุชนทั่วไปสักเท่าไรนัก เนื่องจาก
ไปผูกโยงเรื่องการมีอ�านาจพิเศษเหนือธรรมชาติ
ต่างๆ ให้เป็นเรื่องเดียวกันกับการเข้าถึงคุณธรรม
ทางศาสนา)
อย่างไรก็ตามเมื่อไม่มปี ระจักษ์พยานพิสจู น์ถงึ
อ�านาจพิเศษเหล่านี้ (อันเชื่อว่าเกิดขึ้นจากการเข้า
ถึง “คุณธรรมทางศาสนา”) ได้อย่างชัดเจน และ
ถึงอ�านาจพิเศษเช่นนี้จะมีจริง ก็เกิดขึ้นเฉพาะกับ
บุคคลที่เชื่อกันว่าเข้าถึงคุณธรรมทางศาสนาที่เป็น
คนจ�านวนน้อยเท่านั้น โดยคนทั่วไปจะไม่สามารถ
เข้าถึงและไม่ได้รบั ประโยชน์สขุ จากอิทธิปาฏิหาริย์
เหล่านี้มากนัก แต่อิทธิปาฏิหาริย์ของความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่กลับมีความเหนือ
กว่าหลายชั้น เพราะนอกจากสามารถพิสูจน์
ยืนยันให้มนุษย์ทกุ คนเห็นประจักษ์ถงึ ความจริงแห่ง
อ�านาจพิเศษที่“เกิดขึ้น”แล้ว ยังสามารถช่วยให้
มนุษย์ทุกคนเข้าถึง ตลอดจนได้รับประโยชน์สุข
จากอิทธิปาฏิหาริย์ดังกล่าวด้วย อาทิ สามารถ
ช่วยให้มนุษย์ทกุ คนเหาะไปในอากาศได้ท่วั โลก ขอ
เพียง “มีเงิน” ซื้อตั๋วเครื่องบินหรือเช่าเครื่องบิน
เหมาล�าไปยังที่ตา่ ง ๆ ช่วยให้มนุษย์ทกุ คนสามารถ
ติดต่อกับผู้ที่อยู่กันคนละซีกโลกได้ทุกขณะเวลา
โดยเห็นทั้งภาพและได้ยินทั้งเสียงชัดเจนยิ่งกว่า
การเพ่งดูลูกแก้ววิเศษ ขอเพียง “มีเงิน” ซื้อ
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๐ มกราคม ๒๕๖๐
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สมาร์ทโฟน ๓ จีรุ่นใหม่ ช่วยให้มนุษย์ทุกคน
สามารถเห็นภาพสิ่งต่าง ๆ บนพื้นโลกได้ยิ่งกว่า
การมีตาทิพย์ ขอเพียง “มีเงิน” ซื้อภาพถ่ายจาก
ดาวเทียมโจรกรรม ตลอดจนช่วยให้มนุษย์ทุก
คนสามารถไปเที่ยวบนสวรรค์ที่มีทุกอย่างให้กิน
สูบ ดื่ม เสพ ทั้งรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส
อย่างมีความสุขเต็มที่ ขอเพียง “มีเงิน” ไปเที่ยว
สถานเริงรมย์ชั้นหนึ่ง พักโรงแรมห้าดาว และ
ได้ท่องเที่ยวในสถานที่ทุกแห่งทั่วโลกตามที่อยาก
ไป ฯลฯ “เงิน” จึงกลายเป็นเสมือน “พระเจ้า
องค์ ใ หม่ ” ที ่ส ามารถบั น ดาลให้ ผู ้ ค นเข้ า ถึ ง
อิทธิปาฏิหาริย์และความสุขสะดวกสบายต่าง ๆ
ได้อย่างเที่ยงแท้แน่นอนยิ่งกว่าพระเจ้าในศาสนา
แบบเดิมที่มนุษย์รู้จัก
เมื่อความเชื่อในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ที่แฝงอยู่
ในศาสนาแบบเดิมสั่นคลอน อันท�าให้ความเชื่อ
ทางศาสนาสั่นคลอน “คุณธรรม” ที่ผูกติดอยู่
กับความเชื่อทางศาสนาก็พลอยสั่นคลอนไปด้วย
เมื ่อ ผู้ ค นเหิน ห่ า งจาก “ธรรมะแห่ ง ความเป็ น
พลเมือง” ที่ผูกอยู่กับเรื่องคุณธรรมทางศาสนา
เครื่องมือที่สังคมเคยใช้อย่างได้ผลในการ “สะกด
สกัด หรือสลาย” ความต้องการส่วนที่เกินจาก
ความพอเพียงขั้นพื้นฐานของชีวิตมนุษย์ก็เสื่อม
ประสิทธิภาพลง เมื่อความต้องการของประชาชน
ถูก ปลุ ก เร้ า ให้ ข ยายตั ว มากเกิ น กว่ า ขอบเขตที ่
ทรัพยากรอันมีจ�ากัดของรัฐจะสามารถรองรับได้
การเบียดเบียนแย่งชิงทรัพยากรที่มีจ�านวนจ�ากัด
เหล่านั้นก็ทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลท�าให้สังคม
มนุษย์ต้องเผชิญกับวิกฤติปัญหาต่าง ๆ มากขึ้น ๆ
อันเนื่องมาจากปัญหาการใช้ทรัพยากรที่มีจ�ากัด
อย่าง “ไม่มีประสิทธิผล ไม่เกิดประโยชน์สุขที่
มากที่สุดส�าหรับผู้คนจ�านวนมากที่สุดในสังคม
โดยรวม ตลอดจนไม่กอ่ ให้เกิดความสุขที่ย่งั ยืน”
ซึง่ เป็ น ทิ ศ ทางที ่ต รงข้ า มกั บ หลั ก คุ ณ ธรรมทาง
ศาสนา ดังตัวอย่างในกูฏทันตสูตรที่พระพุทธเจ้า
ตรัสถึงหนทางที่น�าไปสู่การ “ใช้ทรัพย์น้อยกว่า
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มีการตระเตรียมน้อยกว่า แต่มีผลมากกว่า มี
อานิสงส์มากกว่า” เป็นต้น
ขณะเดียวกันอิทธิปาฏิหาริยข์ องเทคโนโลยีใน
การสร้างอาวุธสงครามสมัยใหม่ เช่น ขีปณาวุธ
ติดหัวรบนิวเคลียร์ท่มี อี านุภาพแห่งการท�าลายล้าง
ชีวิตมนุษย์ยิ่งกว่าศรของพระรามตามต�านานเทพ
ปกรณัม ฯลฯ ได้ท�าให้รูปแบบสงครามแย่งชิง
ทรัพยากรและความมั่งคั่งของมนุษย์เปลี่ยนแปลง
ไปจากในอดีตมาก เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้น
สุดลงพร้อมกับระเบิดปรมาณูสองลูกที่ถกู ทิ้งลง ณ
เมืองฮิโรชิม่าและนางาซากิ ความพินาศย่อยยับ
ของเมืองทั้งเมืองในชั่วพริบตา และชีวิตของผู้คน
จ�านวนนับแสนที่ล้มตายจากระเบิดปรมาณูแต่ละ
ลูก ท�าให้มนุษย์เริ่มตระหนักถึงความหายนะอัน
ยิ่งใหญ่ไพศาลของสงครามแย่งชิงทรัพยากรยุค
ใหม่ที่ก�าลังเกิดขึน้ อันส่งผลท�าให้มนุษย์หันมา
พัฒนาปรับเปลี่ยนวิธแี ย่งชิงทรัพยากรความมั่งคัง่
ด้วยการใช้ “สงครามทางเศรษฐกิจ” เป็นเครื่อง
มือแทน “สงครามทางทหาร” เพราะมีต้นทุน
ความเสี ่ย งน้ อ ยกว่ า ต่ อ ความหายนะที ่ค วบคุ ม
ขอบเขตไม่ได้ของแสนยานุภาพแห่งเทคโนโลยี
ในการท� า สงครามทางทหารสมั ย ใหม่ เช่ น
กัมมันตภาพรังสีจากอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งสามารถ
แผ่ ป กคลุ ม ชั ้น บรรยากาศที ่ไ ม่ มี พ รมแดนไปยั ง
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก อาวุธชีวภาพที่สามารถจะ
ท�าให้เชื้อโรคร้ายแรงแพร่ระบาดไปยังพื้นที่นอก
เป้าหมายสงคราม อาวุธเคมีที่สามารถสร้าง
มลภาวะตกค้ า งในระบบนิ เ วศของโลกได้ อ ย่ า ง
ยาวนาน ฯลฯ โดยประเทศที่ถึงแม้จะเป็นฝ่าย
ชนะในสงคราม ก็ตอ้ งประสบกับความหายนะจาก
วิกฤติปัญหาต่างๆ มากมายที่ติดตามมา ด้วยผล
แห่งแสนยานุภาพในการท�าลายล้างมวลมนุษยชาติ
ของอาวุธสงครามสมัยใหม่เหล่านี้ จนท�าให้ไม่คุ้ม
ค่าต้นทุนความเสี่ยงที่จะใช้ก�าลังทางทหารไปแย่ง
ชิงทรัพยากรและความมั่งคั่งของชาติอื่นโดยตรง
เหมือนเช่นในอดีตที่รฐั ใหญ่มกั จะใช้กา� ลังทหารเป็น

เครื่องมือรุกรานเพื่อแย่งชิงดินแดนและทรัพยากร
จากรัฐที่เล็กกว่า
หลั ง การสิ ้น สุ ด ของยุ ค สงครามเย็ น เมื ่อ
ก� า แพงเบอร์ ลิ น ถูก ท� า ลาย ประเทศสหภาพโซเวียตล่มสลาย และประเทศจีนหันมาใช้ระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมแทนระบบเศรษฐกิจแบบ
คอมมิวนิสต์ ชาติมหาอ�านาจฝ่ายเสรีนิยมโดย
การน�าของประเทศสหรัฐอเมริกา จึงผลักดันให้
มีการสร้าง “ระเบียบโลกใหม่” ขึ้น ในยุคโลกาภิวัตน์ท่เี งินสามารถไหลข้ามพรมแดนจากประเทศ
หนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งทั่วโลกชั่วพริบตาผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยที่ไม่มีก�าแพงกางกั้น
อีกต่อไป ท�าให้โลกก้าวเข้าสู่ยุค “สงครามทาง
เศรษฐกิจ” อย่างเต็มตัว
ภายใต้ บ ริ บ ทของเงื ่อ นไขที ่เ ปลี ่ย นไปจาก
อดีตอย่างมากมายเช่นนี้ จ�าเป็นที่ประเทศไทย
จะต้องสร้าง “สมดุลอย่างเป็นพลวัต” ของการ
พัฒนาและปรับตัว เพื่อให้สามารถด�ารงอยู่ได้
อย่างปรกติสุขท่างกลางความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นอย่างมี “ภูมิคุ้มกัน” ที่พอเพียง โดยจะ
ถอยหลังคืนกลับสูร่ ะบบสังคมการเมืองที่มรี ะเบียบ
แบบแผนดังเช่นในอดีตทีบ่ างคนโหยหา แต่ไม่
สอดคล้องกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก
ก็ย่อมเป็นไปได้ยาก หรือการจะน�าพาประเทศ
ชาติก้าวกระโดดเข้าร่วมท�าสงครามทางเศรษฐกิจ
เพื่อแย่งชิงทรัพยากรและความมั่งคั่งจากประเทศ
ชาติอื่น ๆ โดยทอดทิ้งรากฐานคุณค่าทางวัฒนธรรมใน “โครงสร้างส่วนลึกของสังคมไทย” ที่
เป็นไปในทิศทางเพื่อการ “ใช้ทรัพย์น้อยกว่า มี
การตระเตรียมน้อยกว่า แต่มีผลมากกว่า มี
อานิสงส์มากกว่า” นัน้ ก็เป็นการไม่สมควรเช่นกัน

ผลกระทบต่อปรัชญาการศึกษา
เมื ่อ ไปมุ ่ ง ที่ ชั ย ชนะของการแข่ ง ขั น แย่ ง ชิ ง

ความมัง่ คั่งเพือ่ การ “กินดีอยู่ดี” ในสงครามทาง
เศรษฐกิจเป็นเป้าหมายส�าคัญ ปรัชญาการศึกษา
ภายใต้ ก ระบวนทั ศ น์ ข องเศรษฐศาสตร์ ก ระแส
หลัก ก็จะอยู่ที่การผลิต “ทรัพยากรมนุษย์” ที่
มี ศั ก ยภาพส� า หรั บ การ “แข่ ง กั น ผลิ ต ให้ ม ากๆ
บริโภคให้มาก ๆ เพื่อการกินดีอยู่ดียิ่ง ๆ ขึ้น
ของชีวิต” อันแตกต่างจากปรัชญาการศึกษา
ภายใต้กระบวนทัศน์ของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมุ่ง
ที่การพัฒนาคนเพื่อ “ผลิตให้พอเพียง บริโภค
ให้พอดีพอเพียง และใช้เวลาที่เหลือส�าหรับ
การแสวงหาความเจริญงอกงามทางสติปัญญา
ทีจ่ ะช่วยให้มนุษย์เข้าถึงแก่นสารของการปลด
ปล่อยชีวิตให้เป็นอิสระจากภาวะความบีบคั้น
เป็นทุกข์โดยปัญหาต่างๆ ทั้งหลายทั้งปวง”
กระบวนทั ศ น์ ข องการศึ ก ษาภายใต้ ร ะบบ
ทุนนิยม อันเกิดจากทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์
กระแสหลักในโลกทุกวันนี้ จึงมองมนุษย์ในฐานะ
เป็น “ทรัพยากร” อย่างหนึ่งของกระบวนการผลิต
สินค้าและบริการต่าง ๆ เด็กแต่ละคนจะมีสถานะ
คล้ า ยกั บ ดิ น เหนี ย วแต่ ล ะก้ อ นที ่ถู ก จั บ ใส่ ล งใน
แม่พิมพ์การศึกษา ภายใต้ระบบ “อุตสาหกรรม
ทางการศึกษาของชาติ” แล้วใช้แรงบีบอัดกดดัน
ให้กอ้ นดินเหนียวได้รปู ทรงตามแม่พมิ พ์ท่อี อกแบบ
ไว้นั้น ผลผลิตทางการศึกษาชิ้นไหนได้รูปทรง
ตามมาตรฐานของแม่พิมพ์ที่ก�าหนด ก็ติดฉลาก
สินค้ารับรองคุณภาพด้วยใบประกาศนียบัตรหรือ
ใบปริ ญ ญาบั ต รเพื ่อ ส่ ง ไปขายในตลาดแรงงาน
ส่วนผลผลิตชิ้นไหนมีต�าหนิหรือไม่ได้รูปทรงตาม
มาตรฐานของแม่พิมพ์ ก็คัดทิ้งลงถังขยะเพื่อน�า
ไปรีไซเคิ้ลเป็นสินค้าเกรดต�่า ส�าหรับวางขาย
แบกะดินข้างถนนในราคาถูก เด็กทุกวันนี้จึง
ถูกบีบคั้นให้ต้องแข่งขันกันเรียนหนังสือเพื่อ
เป้ า หมายของผู ้ อื่ น และสั ง คม ยิ ่ง กว่ า เพื ่อ
เป้าหมายแห่งแก่นสารคุณค่าของชีวิตตัวเอง
อ่านต่อฉบับหน้า
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๐ มกราคม ๒๕๖๐
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ท่านสมณะสอนว่า “มิตรดี สหายดีนั้น
ไม่ใช่เพียงแค่เพื่อนวัยเดียวกันเท่านั้น
บางทีเพื่อนวัยเดียวกัน แต่พากันไปสู่ที่ต�่า
ไม่พากันเจริญ ก็ไม่เรียกว่ามิตร
หากแต่เป็นคนพาลต่างหาก

• ฟ้าสาง

ธรรมะกับเพื่อน

ถ้านับตั้งแต่เรียนจบจากสัมมาสิกขาปี ๕๑
มาจนถึงปีน้กี ็เป็นเวลา ๙ ปีกว่าแล้ว ที่ฉนั ได้ฝกึ ฝน
ปฏิบัตธิ รรมในชุมชนอโศก ในฐานะศิษย์เก่าสัมมาสิกขาและเป็นชาวชุมชนภูผาฟ้าน�้า
ตอนเรียนสัมมาสิกขา เราอยูร่ วมกันเป็นนักเรียน
กินนอนอยู่ประจ�า มีเพื่อนมากมายทั้งในพุทธสถาน
เดี ย วกั น และต่ า งพุ ท ธสถาน แต่ เ มื ่อ แต่ ล ะคนโต
ขึ้น พอเรียนจบชั้น ม.๖ ก็แยกย้ายไปตามเส้นทาง
ที่ตนเลือกทั้งทางโลกและทางธรรม เพื่อนก็ทยอย
ห่างหายกันไปเรื่อยๆ
ต่อมาเพื่อนที่เคยอยู่วัดด้วยกันก็หายไป เหลือ
ฉันเพียงคนเดียว ฉันเคยรูส้ กึ เหงา เคว้งคว้างเหมือน
ไม่มีเพื่อนที่จะคุยเล่นตามประสาวัยเดียวกันได้
ท่านสมณะสอนฉันว่า “มิตรดี สหายดีนั้น
ไม่ใช่เพียงแค่เพื่อนวัยเดียวกันเท่านั้น บางที
เพือ่ นวัยเดียวกัน แต่พาไปสูท่ ตี่ า�่ ไม่พากันเจริญ
ก็ไม่เรียกว่ามิตร หากแต่เป็นคนพาลต่างหาก
มิตรดี สหายดี คือใครก็ได้ วัยไหนก็ได้ ที่
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ชักจูง เราไปสูท่ ่เี จริญ พาเราไปท�าความดี พากัน
พัฒนาไปสู่สิ่งที่ดี นี่แหละคือมิตรแท้”
ค�าสอนนี้ท�าให้ฉันหันกลับมามองคนรอบข้าง
ที่เป็นมิตรดีมากมายเต็มไปหมด แล้วก็ได้เห็นว่า
จริงแล้วรอบตัวเรามีแต่ “เพื่อน” อยู่รายล้อม
ทั้งผู้ใหญ่ในชุมชนที่คอยบอกสอน รวมไปถึงท่าน
สมณะที่เป็นมิตรแท้ผปู้ ระเสริฐที่พาไปสูค่ วามเจริญ
คอยให้สัมมาทิฏฐิให้เราเกิดปัญญาในการต่อสู้กับ
กิเลส
เวลาแต่ ล ะปี ที ่ผ ่ า นพ้ น ไปพาเราเติ บ โตขึ ้น
เรืื่ อ ย ๆ จากวัย เด็ ก สู ่ วั ย รุ ่ น และวัย หนุ ่ ม สาว
หรือวัยท�างาน จากที่เคยรับผิดชอบงานจิปาถะ
ทั่วไป ตอนนี้ฉันมีฐานงานที่ต้องรับผิดชอบเป็น
หลักในฐานะ “แม่ฐาน” แล้ว คือ “ฐานท�าคุณ”
ที่บวรภูผาฟ้าน�้า ห้อง ๓
ฐานท�าคุณ เป็นฐานการศึกษาที่เน้นการเรียน
รู้ที่จะน�าวัตถุดิบหรือสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนมาต่อยอด
มาแปรรูป หรือเพิ่มมูลค่า โดยทุกกระบวนการ

ต้องไร้สารพิษจนสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชน
ด้วยการส่งไปจ�าหน่ายที่ร้านชมรมมังสวิรัติแห่ง
ประเทศไทย สาขาเชียงใหม่ (ชมร.ชม.) ได้
สิ น ค้ า ในฐานท� า คุ ณ มี ห ลากหลายแล้ ว แต่
วัตถุดิบที่เรามี ถ้าเมื่อไหร่ของไร้สารพิษไม่มี เรา
ก็เลิกผลิตหรือหาสินค้าจากเครือข่ายไร้สารพิษ
ตัวอื่นมาทดแทน เพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูก
แบบอินทรีย์ เช่น เมื่อมีถั่วเหลืองไร้สารพิษ
เราก็ ผ ลิ ต น�้ า เต้ า หู้ ห ลากรสชาติ แปรรู ป เป็ น
โยเกิร์ตพร้อมดื่มรสผลไม้ต่างๆ เมื่อถั่วเหลืองไร้
สารพิษหมดก็เลิกผลิต มาจับถั่วเขียวไร้สารพิษ
ต่อยอดท�าเป็นถั่วงอก ถั่วเขียวทอด และถั่วกวน
ที่ผลิตด้วยถั่วเขียวทั้งเปลือก โดยไม่ใช้ถ่วั เขียวซีก
หรือถั่วทองและยังมีสินค้าตัวอื่นๆ อีก อาทิเช่น วุ้น
สมุนไพรต่างๆ น�้าพริกกะปิป่นโรยข้าว ไก่กรอบเจ
หมูหวานเจ ข้าวเกรียบไร้สารพิษ (เจ) และยังมีอีก
หลายตัวที่ก�าลังจะพัฒนาสูตรเพื่อจ�าหน่ายต่อไป
ในบวรภูผาฟ้าน�้าห้อง ๓ ยังมีฐานงานต่าง ๆ
อีกหลายฐานงาน ที่มีอา ๆ และพี่ศิษย์เก่าเป็น
ผู้ ดู แ ลฐานงานผลิ ต สิ น ค้ า ชุ ม ชนที ่ไ ร้ ส ารพิ ษ
และดี ต ่ อ สุ ข ภาพเพื ่อ เผยแพร่ ต ่ อ ไป และยั ง
เป็นการช่วยกันหารายได้เพื่อน�ามาเป็นค่าใช้จ่าย
ภายในชุมชนสาธารณโภคีแห่งนี้ ที่กินใช้ร่วมกัน
ช่วยกันท�างานตามก�าลังความสามารถ และปฏิบัติ
ธรรมสู่ความจนอย่างสุขส�าราญเบิกบานใจ เพราะ
แต่ละคนไม่มรี ายได้ ไม่มเี งินทอง จึงไม่ตอ้ งมีทกุ ข์มาก
ศิษย์เก่าสัมมาสิกขาที่จบจากบวรต่างๆ ของ
ชาวอโศก ที่ได้มาอยู่ร่วมกันที่บวรภูผาฟ้าน�า้ แห่งนี้
จึงได้มารวมตัวกัน เพื่อที่จะได้มีพลังของคนวัยหนุ่ม
สาวที่จะช่วยกันสร้างสรร พัฒนาอย่างไม่ทิ้งกัน
โดยท่านอาจารย์ ๑ สมณะบินบน ถิรจิตโต ได้
เมตตาตัง้ ชือ่ กลุ่มให้ว่า “ธรรมกับเพือ่ น” ซึ่งชื่อ
จะสอดคล้องกับกลุ่มศิษย์เก่าฯที่มีบ้านอยู่ข้างวัด
ชื่อว่ากลุ่ม “เพื่อนธรรม” ซึง่ ท่าน อ.๑ ได้ให้
สั ม มา-ทิ ฏ ฐิแ ก่ ก ลุ ่ ม ศิ ษ ย์ เ ก่ า ว่ า “ชื่ อ “ธรรมกั บ
เพื่อน” มีหลายความหมาย ทั้งท�างานกับเพื่อน
ปฏิบัติธรรมกับเพื่อน แล้วยังต้องให้ธรรมะ คือ

ความเข้าใจเพื่อนด้วย ต้องอยูก่ บั เพื่อนอย่างไม่เพ่ง
โทษกัน ไม่เรียกร้อง แต่จะพยายามเข้าใจ ไม่มอง
แต่แง่ลบ และควรมองในแง่ดีด้วย จะได้ไม่ถือสา
กันมาก หรือไม่ถือสากันเลย ก็จะเป็น “ธรรมกับ
เพื่อน” อย่างแท้จริง”
ฉันประทับใจตั้งแต่การขวนขวายมารวมกลุม่
กันของศิษย์เก่าฯ ที่มีใจอยากจะมาช่วยแบ่งเบา
ภาระของผู ้ ใ หญ่ ใ นชุ ม ชน โดยรั บ ผิ ด ชอบงาน
ฐานน�้าสมุนไพร ฐานน�้ายาลูกไก่ และฐานท�าคุณ
แม้จะมีศษิ ย์เก่าฯอยูก่ นั ไม่ก่คี น เรียกได้วา่ รับผิดชอบ
กันหนึ่งคนต่อหนึ่งฐานงาน แต่ก็พยายามที่จะมา
รวมกันเพื่อจะได้เป็นมิตรดี สหายดีให้แก่กนั และกัน
แม้วา่ จะไปรวมตัวช่วยงานในฐานแต่ละฐานกันบ้าง
นิดๆ หน่อยๆ หรือจะไม่ได้รวมไปช่วยกันบ้าง ด้วย
ภาระหน้าที่ท่แี ตกต่างกัน แต่กพ็ ยายามจะเข้าใจกัน
ให้ธรรมะกับเพื่อน เหมือนที่ท่านสมณะได้สอนไว้
“มิตรดี สหายดี สังคมสิ่งแวดล้อมดี เป็น
ทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์” โศลกธรรมของ
หลวงปู่สมณะโพธิรักษ์ คงเป็นสัจธรรมที่เตือนให้
พวกเราต้องขวนขวายที่จะเข้าหามิตรดีมากขึ้น
รวมกลุ่มกันให้เหนียวแน่นยิ่งขึ้น เพราะบนเส้นทางธรรมสายนี้ยังมีพญามารที่คอยหลอกล่อให้
เราหลงทางอยู่เสมอ ๆ หากแต่เราไม่ได้เดินคน
เดียว แต่เดินไปด้วยกันกับเพื่อนที่ใฝ่ธรรมะ ปฏิบตั ิ
ธรรมกันเป็นทีม เกาะยึดศีล ๕ ให้ม่นั คง พญามารก็
คงไม่สามารถที่จะหลอกล่อใครให้เดินหลงทางออก
ไปได้ง่าย ๆ เหมือนการเดินคนเดียว
ยิ่ ง ท� า ให้ ชั ด เจนยิ ่ง ขึ ้น ว่ า ยิ ่ง เติ บ โตเรายิ ่ง
มีเพื่อนร่วมทางมากมายบนเส้นทางธรรมสายนี้
เพื่อนที่มิใช่เพียงมีไว้สนองกิเลส พากันไปสู่ความ
เสื่ อ มต�่ า หากแต่ เ ป็ น เพื ่อ นแท้ ที ่พ ากั น ฝึ ก ฝน
ฝึกฝืนกิเลส พากันมุ่งมั่นลดละ ปฏิบัติธรรมอย่าง
ไม่ย่อท้อ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนวัยไหนๆ อายุเท่าไหร่
แต่ถ้าหากเจอผู้ตั้งใจปฏิบัติธรรมแล้ว นี่แหละ
คื อ มิ ต รดี สหายดี ที ่จ ะเป็ น ทั ้ง หมดทั ้ง สิ ้น ของ
พรหมจรรย์โดยแท้
อ่านต่อฉบับหน้า
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ •
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การล่าอาณานิคมในปัจจุบัน
ก็ไม่แตกต่างจากในอดีต
แต่มีการเปลี่ยนบทบาทกันเล็กน้อย
เพื่อไม่ให้เหยื่อรู้สึกตัวว่าก�าลังถูกล่า
บริษัทยังเป็นการลงทุนของพ่อค้าเหมือนเดิม

บทความพิเศษ
• พิมลวัฑฒ์ ชูโต

ท�าไมต้องรู้ทัน?

บทสรุป

ส�าหรับชาวอาณานิคมใน “โลกใหม่” ซึ่งเคย
โอดครวญในเรื่องการรีดนาทาเร้นของอังกฤษ พวก
เขาเริ่มกวาดล้างชาวพื้นเมืองอย่างเข้มข้นหลังจาก
การประกาศอิสรภาพในปี ๑๗๗๖ (พ.ศ.๒๑๓๙)
และยึด ทวีป อเมริ ก าเหนื อ ได้ ห มดในปี ๑๘๙๐
(พ.ศ. ๒๔๓๓) อย่างไรก็ตาม การขัดแย้งที่รุมเร้า
ในเวลาต่อมาได้แก่การที่ผู้ตั้งถิ่นฐานทางภาคใต้
ต้องการด�ารงไว้ซงึ่ การเกษตรและระบบทาส แต่
คนในภาคเหนือต้องการพัฒนาอุตสาหกรรม หลัง
สงครามกลางเมืองซึง่ ฝ่ายเหนือประสบชัยชนะ
อเล็กซานเดอร์ แฮมิลตัน รัฐมนตรีคลังซึง่ แต่ง
ตั้งโดยอับราฮัม ลินคอล์น ก็เป็นหัวหอกในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมด้วยการปิดกั้นการแข่งขัน
จากภายนอกซึ่งก็ประสบความส�าเร็จในเวลาต่อมา
ปั จ จั ย ส� า คัญ ของความส� า เร็ จ ได้ แ ก่ ค วามอุด ม
สมบูรณ์ของประเทศซึ่งมีทั้งป่าไม้ขนาดใหญ่ ที่ดิน
มากมายส�าหรับการเกษตร ฝูงสัตว์หลายชนิดนับ
สิบ ๆ ล้านตัว แหล่งแร่ธาตุสา� คัญนานาชนิด แหล่ง
น�้าจืดจ�านวนมหาศาลทั้งบนดินและใต้ดิน แหล่ง
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• ต่อจากฉบับที่ ๓๒๙

น�า้ มันซึ่งจ�าเป็นส�าหรับอุตสาหกรรมที่เริ่มพบเมื่อปี
๑๘๕๙ (พ.ศ. ๒๔๐๒) ตลาดขนาดใหญ่ซึ่งขยายตัว
ตลอดเวลาจากการอพยพของชาวยุโรปและอื่น ๆ
แรงงานราคาถูกของผูอ้ พยพ ปลาทะเลมีชกุ ชุมทั้ง
สองฝั่งมหาสมุทร และที่ส�าคัญที่สุดคือการไม่ต้อง
แข่งขันกับยุโรปซึ่งพัฒนาอุตสาหกรรมมาก่อนและ
แข็งแกร่งกว่า ยิ่งกว่านั้นสหรัฐฯ ยังขยายการล่า
วัตถุดิบและตลาดไปสู่ต่างประเทศตลอดเวลาโดย
เริ่มจากดินแดนใกล้ ๆ เช่น เม็กซิโกคิวบา เกาะใน
ทะเลแคริบเบียน ลาตินอเมริกา แล้วขยายวงออก
ไปจนถึงญี่ปุน ฟิลิปปินส์ จีน ตะวันออกกลางและ
ทั่วโลกในปัจจุบัน
การล่าอาณานิคมในอดีตท�าโดยกษัตริย์เป็น
ผู้เขียนกฎเกณฑ์และบริษัทที่ร่วมลงทุนโดยพ่อค้า
เป็นผูอ้ อกล่าแล้วแบ่งก�าไรให้กษัตริย์ โดยมีกองทัพ
ของกษัตริย์คอยปกป้องคุ้มครอง บริษัทซึ่งได้รับ
สิทธิผูกขาดในแต่ละพื้นที่มีสิทธิยึดครองดินแดน
และปราบปรามชาวพื้นเมืองที่ตอ่ ต้านขัดขืน กฎเกณฑ์
ที่กษัตริย์เขียนไม่ได้เกิดจากการชี้น�าของ “ตลาด”

แต่มนั เป็นระบบปิด (closed system) ที่ไม่เสรี มัน
ถูกร่วมคิดโดยพ่อค้าและกษัตริย์เพื่อการปล้นชิง
(despoliation) และท�าลายกิจการของชาวพื้นเมือง
โดยการใช้อ�านาจเป็นธรรม (despotism) เป้าหมาย
คือวัตถุดิบและตลาด
การล่าอาณานิคมในปัจจุบันก็ไม่แตกต่างจาก
ในอดีตแต่มีการเปลี่ยนบทบาทกันเล็กน้อยเพื่อไม่
ให้เหยือ่ รู้สึกตัวว่าก�าลังถูกล่า บริษัทยังเป็นการ
ลงทุนของพ่อค้าเหมือนเดิม แต่ในปัจจุบันกษัตริย์
ไม่ได้เป็นผู้วางกฎระเบียบ ผู้ที่วางกฎระเบียบ
ส� า หรั บ ควบคุม การค้ า ได้ แ ก่ “องค์ ก รบั ง หน้ า ”
(Front Or© © g anization) ที ่ก ษั ต ริ ย ์ ห รื อ เรี ย ก
เสียใหม่ว่า “ประธานาธิบดี” เป็นผู้ตั้งขึ้น (ร่างโดย
ส�านักงานกฎหมายของบริษัท) ซึ่งได้แก่องค์กร
การค้าโลก (World Trade Or©©ganization-WTO)
ส่วนธนาคารโลกและไอเอ็มเอ็ฟท�าหน้าที่ให้กู้โดย
มีเงือ่ นไขให้ประเทศผู้กู้เปิดประเทศให้ยักษ์ข้าม
ชาติเข้าไปหาประโยชน์ ท�าลายกิจการในท้องถิ่น
และยึด ครองเศรษฐกิ จ และซื้อ ที ่ดิ น ได้ อ ย่ า งถู ก
กฎหมาย รวมทั้งสามารถน�าก�าไรออกไปได้โดย
ไม่มีข้อจ�ากัด ด้วยเหตุนี้ การค้าร้อยละ ๖๐-๗๐
ของโลกในปัจจุบันจึงเป็นการค้าระหว่างบริษัท
ด้ ว ยกัน และยัก ษ์ ข ้ า มชาติ ซ งึ ่ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ของ
ตะวันตกได้ครอบครองทรัพย์สินนอกประเทศของ
ตนไว้ร้อยละ ๒๐ แล้ว และก�าลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ตามระบบที่ศาสตราจารย์ประเวศ วะสี เรียกว่า
“กฎของป่า” (Law of Jungle) ตัวอย่างที่เห็นได้ชดั
ได้แก่เม็กซิโกซึง่ ยักษ์ค้าปลีกสัญชาติอเมริกันชื่อ
“วอลล์มาร์ต” กลายเป็นผู้จ้างงานภาคเอกชน
รายใหญ่ ที ่สุ ด ของประเทศไปแล้ ว หรื อ ใน
อาร์เจนตินา ยักษ์คา้ ปลีกต่างชาติกต็ ้งั อยูเ่ กือบทุก
หัวมุมถนน หรือแม้แต่ในประเทศไทย ภาคการเงิน
ค้าส่งค้าปลีก การผลิตและจ�าหน่ายรถยนต์ ยา ฯลฯ
ก็ต กอยู ่ ใ นมื อ ของบริ ษั ท ต่ า งชาติ เ ป็ น ส่ ว นใหญ่
อนึ่ง บริษทั ข้ามชาติท่มี ขี นาดใหญ่ท่สี ดุ ในโลก ๑๐๐
อันดับแรกต่างมีรายได้สูงกว่ารายได้ของประเทศ
ส่วนใหญ่ในโลก ฉะนั้น ดร.เดวิด ซี. คอร์เท็น จึงเรียก

ยุคปัจจุบันว่ายุค “บริษัทครองโลก”
สรุปได้ว่าชาวยุโรปซึ่งด�ารงชีวิตอยู่ในทวีป
เล็กๆ ที่มสี ภาพอากาศที่หนาวเย็นและแปรปรวน มี
ทรัพยากรจ�ากัด ถูกรุมเร้าด้วยโรคระบาดและความ
อดอยากเป็นระยะๆ ถูกกดขี่ด้วยระบบศักดินา
มีการแย่งชิงทรัพยากรและรบราฆ่าฟันกันด้วย
สาเหตุทางศาสนาและอื่นๆ ตลอดเวลาประมาณ
๑,๐๐๐ ปี จึงอยู่ในฐานะยากจนและอายุสั้นเป็น
ส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามความอัตคัดและล�าบากได้
หล่อหลอมให้พวกเขาอดทน กล้าเสี่ยง ขยันขันแข็ง
ประหยัดอดออม เห็นแก่ตัว หมั่นคิดค้นเพื่อเอา
ชนะศัตรู ธรรมชาติและโรคร้าย เหี้ยมโหด ตรงไป
ตรงมา มีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา ชอบผจญภัย ฯลฯ
ส�าหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใน “โลกใหม่” ซึ่งประกอบด้วย
นักเผชิญโชค คนยากจน ทาสผิวขาว คนจรจัด
โสเภณี ฯลฯ นั้น สิ่งที่พวกเขาปรารถนาเป็นพิเศษ
คือเสรีภาพ (liberty) อิสรภาพ (freedom) การ
ได้ครอบครองทรัพย์สิน (property possesion)
การขยายขอบเขตดินแดน (frontier) และการ
ไล่ล่าหาความสุข (pursuit of happiness)ซึ่ง
พวกเขาไม่เคยได้สัมผัส โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่
ฝังลึกอยู่ในจิตใจคือความรังเกียจการแทรกแซง
และควบคุมโดยรัฐบาล ความรู้สึกนี้ปรากฏอย่าง
ชัดเจนในกลุ่มผู้สนับสนุนลัทธิ “ทุนนิยมคาวบอย”
(Cowboy Capitalism) หรื อ อนุ รั ก ษ์ นิ ย มใหม่
(Neo-conservatism) หรือการค้าเสรี (Free
Trade) ซึ ่ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น นายทุ น ข้ า มชาติ แ ละ
สมาชิกพรรครีพับลิกัน และจ�านวนมากเป็นสาย
เหยี่ยวซึ่งนิยมการขยายอ�านาจด้วยก�าลังทหาร
ส�าหรับอนาคต การล่าผลประโยชน์ การแย่ง
ชิงทรัพยากรของโลกและการขัดแย้งน่าจะรุนแรง
มากขึ้น เพราะในขณะที่อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น
และทรัพยากรของโลกตั้งแต่พลังงาน พื้นที่เพาะ
ปลูก ป่าไม้ ฝูงปลา แหล่งน�้าและแร่ธาตุส�าคัญ
ร่อยหรอลงอย่างรวดเร็ว ประชากรของโลกจะ
เพิ่มศตวรรษใหม่ของอเมริกา (Projcct for the
New American Century-PNAC) จึงถูกเขียน
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ขึ้นโดยกลุ่มที่นิยม “ทุนนิยม “ทุนนิยมคาวบอย”
(Cowboy Capitalism) หรือ “ตลาดเสรี” (Free
Market) ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าสหรัฐฯจะอยู่บนสุด
ของ “ห่วงโซ่อาหาร” (Food Chain) โครงการนี้
มีวิลเลียม คริสตอล หัวหน้าคณะท�างานของอดีต
รองประธานาธิบดี แ ดน เควลและปั จ จุ บัน เป็ น
บรรณาธิการของหนังสือพิมพ์วีกลี แสตนดาร์ด
ของรูเพิร์ต เมอร์ด็อก เป็นประธาน ส่วนสมาชิก
คนส�าคัญฯ ได้แก่เจบ บุช (น้องชายยอร์ช บุช) สตี
ฟ ฟอร์บส์ (เจ้าของนิตยสารฟอร์บส์) ฟรานซิส ฟู
กูยามา (ศาสตราจารย์ทาง Political Economy
ของมหาวิทยาลัย จอห์น ฮอบกินส์) โดนัลด์ รัมสเฟลด์
(อดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม) พอล โวล์โฟ
วิตส์ (อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม)
ริ ช าร์ ด เพิ ล (อดี ต หั ว หน้ า คณะที ่ป รึ ก ษาของ
เพนตากอน) ฯลฯ คนเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็น “สาย
เหยี่ยว” สาระโดยสรุปของโครงการนี้คือ:
“เป้ า หมายสู ง สุ ด ของสหรั ฐ ฯ คื อ การรั ก ษา
ต�าแหน่งเจ้าโลกไว้ให้นานที่สดุ ที่จะท�าได้ เพื่อบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าวสหรัฐฯ ต้องกระจายก�าลังทหาร
ไปตั้งอยูอ่ ย่างถาวรในตะวันออกกลาง (เพื่อควบคุม
น�้ามัน) และในภูมิภาคอื่นๆ ที่ยังไม่มีกองก�าลัง
ของสหรัฐฯประจ�าอยู่ เช่น ยุโรปใต้ ลาตินอเมริกา
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนั้นยังต้อง
มุ่งควบคุมอวกาศและพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ที่จะ
สามารถท�าลายหลุมหลบภัยหรือป้อมปราการที่
ฝังลึกอยู่ใต้ดิน ซึง่ ศัตรูของสหรัฐฯ ก�าลังสร้างอยู่
ในปัจจุบัน ขณะเดียวกันก็ต้องสกัดกั้นการเติบโต
ของประเทศทีอ่ าจเป็นคูแ่ ข่งในอนาคต การด�าเนิน
การเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวต้องเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและจริงจัง”
เอกสารโครงการนี้ได้ถกู ส่งให้พรรคเดโมแครต
ในสมัย บิล คลินตัน เป็นประธานาธิบดี จึงไม่น่า
แปลกใจที่จะเห็น บารัก โอบามาเดินตามรอย
เท้าของ ยอร์ช บุช เกือบทุกประการ (จนคะแนน
นิยมตกลง) ตั้งแต่ยังผลักดัน “กฎของป่า” (Law
of Jungle) ทางเศรษฐกิจต่อไป พยายามขยาย
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การยึดครองและควบคุมตะวันออกกลาง (ลิเบีย
ซีเรีย เยเมน อิหร่าน) มุ่งกลับมาตั้งกองก�าลังใน
เอเชีย (คัมราน อู่ตะเภา) สนับสนุนเผด็จการใน
ลาตินอเมริกา (คณะทหารฮอนดูรัสซึ่งล้มรัฐบาล
ประชาธิปไตยของนายเซเลยา) รุกคืบเข้าสู่เอเชีย
กลาง (ยูเครน ฯลฯ) ไม่มีการลงโทษนายทุนโจร
ภาคการเงินบนถนนวอลล์ สตรีตซึ่งฉ้อฉลจนเกิด
วิกฤตทางการเงินเมื่อปี ๒๐๐๘ (พ.ศ.๒๕๕๑) เพราะ
บารัก โอบามา เองก็รับเงินบริจาคเพื่อใช้หาเสียง
จากนายทุนโจรกลุ่มนี้ แถมแต่งตั้งคนในกลุ่มนี้เข้า
ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญในรัฐบาลด้วย
ในขณะที่สหรัฐฯมี “โครงการเพื่อศตวรรษ
ใหม่ ข องอเมริ ก า” จี น ก็ มี แ ผนการที ่เ รี ย กว่ า
“The Hundred-Years Marathon” หรือ “การ
วิ่งมาราธอน ๑๐๐ ปี” ซึ่ง “สายเหยี่ยว” ภายใน
พรรคคอมมิวนิสต์เสนอให้เมาเซตุง เป้าหมายของ
แผนนี้คือการ “ช�าระแค้น” ของการถูกตะวันตก
ท�าให้อปั ยศอดสูในอดีตและแทนที่สหรัฐฯ ในฐานะ
ผู้น�าของโลกทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและ
การทหารเมื่อถึงปี ๒๐๔๙ (พ.ศ.๒๕๙๒) แผนนี้ใช้
หลักของซุนวู (อดีตแม่ทัพจีน) คือ “ชนะโดยไม่
ต้องรบ” (ชนะใจหรือใช้กลอุบายหรือหลอกลวง)
แผนดังกล่าวถูกใช้ต้งั แต่จนี และสหรัฐฯ เริ่มมีความ
สัมพันธ์กันในปี ๑๙๗๒ (พ.ศ. ๒๕๑๕) แผนการนี้
ถูกเปิดเผยให้ซไี อเอและกระทรวงกลาโหมอเมริกนั
ทราบเมื่อปลายทศวรรษ ๑๙๙๐ และในปี ๒๐๐๑
(พ.ศ.๒๕๔๔) มิคาเอล พิลส์เบอรีผ่ อู้ �านวยการศูนย์
ศึกษายุทธศาสตร์ ของจีนซึ่งเป็นผู้เปิดเผยความ
ลับนี้ก็ได้รับรางวัล “ผลงานยอดเยี่ยม” จากยอร์ช
เทเน็ต ผู้อ�านวยการซีไอเอ
ฉะนั้น การที่จะได้เห็นสันติภาพในอนาคตจึง
น่าจะเป็นไปได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากตัวแทน
ของพรรครีพบั ลิกนั ได้ครองต�าแหน่งประธานาธิบดี
ต่ อ จาก บารั ก โอบามา และประเทศเกิ ด ใหม่
ทางเศรษฐกิจก�าลังเข้าร่วมเวทีการแย่งชิงแหล่ง
พลังงานทรัพยากรและแร่ธาตุส�าคัญอย่างเข้มข้น
มากขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบัน
อ่านต่อฉบับหน้า

£ พฤติกรรม ชอบอาบน�้าดึก หรืออาบน�้า

(ตอนที่ ๔๓)

๒.๓ ลมพัดขึ้นบน

เป็ น ‘ลม’ ที่ มี ก� า เดาอยู ่ ม าก จึ ง พั ด ขึน้ บน
ตามธรรมชาติปรกติของก�าเดา
เกิดแต่ลมหายใจเข้า-ออก ลมแล่นทั่วกาย
และ ไฟสี่กอง เป็นเหตุต้น
F หากมีปริมาณมากเกินไป ‘ลมจะก�าเริบ’พัดขึ้นบน
เร็วและแรง เป็น‘ลมตีขึ้นบน’จนถึง‘ศีรษะ’ ก่อ
ให้เกิดอาการตามมามากมายและโดยมากจะเป็น
อาการอันตราย เช่น ลมปะกัง ลมอัมพฤกษ์
ลมอัมพาต ความดันเลือดตีขึ้นบน เป็นต้น

แล้วนอนเลย ยิ่งท�าให้ร่างกายขับเลือดเสีย
ไปทิ้งช้าลง มีเลือดเสียสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
จึงท�าให้มี‘น�้ามูกไหล’บ่อยๆในตอนเช้า
ถ้ามากขึ้น ก็จะมี ‘มูกข้นๆ’เกิดขึ้น
นานวันกลายเป็น ‘ศอเสมหะ’
จะเป็นภูมิแพ้ น�้ามูกไหลง่าย
จนถึงขั้นเป็น‘ไซนัส’ได้

F หากมีปริมาณน้อยเกินไป

‘ลมจะไปดันโลหิต’
ให้น้อยตาม ท�าให้‘โลหิต’ไม่สามารถหล่อเลี้ยง
‘สมอง’ได้เพียงพอ ส่งผลให้เกิดอาการ หน้ามืด
ตาลาย วิงเวียน คล้ายจะเป็นลม หรือเกิดภาวะ
เนื้อตัวเย็นลงก่อนหมดสติ เป็นต้น
๒.๔ ลมพัดลงล่าง
เป็น‘ลม’ ที่มีก�าเดาอยู่น้อย จึงพัดลงล่าง
ตามธรรมชาติปรกติของก�าเดา
เกิดแต่ลมหายใจเข้า-ออก ลมแล่นทั่วกาย
และ ไฟสี่กอง เป็นเหตุต้น
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มีหน้าที่ น�าพาเสมหะกองอาโป ๑๒ ให้ลง
ไปหล่อเลี้ยงอวัยวะส่วนล่างทั้งหมด
F หากการไหลพั ด ลงของลมพั ด ลงล่ า งหย่ อ น
เมื่อใด กระท�าให้เกิดอาการต่างๆ เช่น เหน็บชา
ตะคริว ปวดขัดตามข้อเข่าข้อกระดูก ขาอ่อนแรง
เป็นต้น
๒.๕ ลมพัดในล�าไส้น้อย-ใหญ่
เกิดแต่ กองลมทั้งสี่ ได้แก่ ลมหายใจเข้า
-ออก ลมแล่นทั่วกาย ลมพัดขึ้นบน-ลงล่าง และ
ไฟสี่กอง
ซึ่งกองไฟที่ส�าคัญที่สุด คือ ไฟย่อยเกิดเป็น
ก�าเดาย่อย เกิดตามด้วยลมพัดในไส้
มี ห น้ า ที่ ช่ ว ยคลุก เคล้ า และช่ ว ยน� า พา
อาหารใหม่(อุทริยัง)เคลื่อนไปตามระบบ และยัง
ช่วยเพิ่มก�าลังของไฟย่อย ท�าให้‘ก�าเดาย่อย’
มีกา� ลังใช้ในการเผาผลาญอาหารใหม่ได้มากขึ้น
นอกจากนี้‘ลมในล�าไส้ใหญ่’ยังช่วยน�าพาอาหาร
เก่า(กรีสัง) ให้เคลื่อนออกจากระบบด้วย
๒.๖ ลมพัดนอกล�าไส้น้อย-ใหญ่
เกิดแต่ ไฟสีก่ อง กองลมหายใจเข้า-ออก
ลมแล่นทั่วกาย และลมพัดลงล่าง
ลมพัดลงล่างเป็นกองลมส�าคัญที่สุด
มีหน้าที่ พัดพาน�้าโลหิตัง น�้าเหลือง น�้าระดู
น�้าปัสสาวะ น�้ากาม น�้าไขข้อ กระท�าให้ธาตุน�้า
และธาตุดินในช่องท้องท�างานเป็นปรกติได้
นอกจากนี ้ ‘ลมพั ด นอกล� า ไส้ น ้ อ ย-ใหญ่ ’
ยังเกิดจาก การท�างานของอวัยวะในช่องท้อง เช่น

‘ลมก�าเดา’ที่เกิดจากการท�างานของ ‘ตับ-ไต-ม้าม’

เป็นต้น แต่เกิดอยู่นอกล�าไส้น้อย-ใหญ่

๓. เสมหะ

หมายถึง มูกเมือกมัน ที่อยู่ในระบบทางเดิน
อาหาร และทางเดินหายใจ มี ศอเสมหะ อุระเสมหะ คูถเสมหะ
e สาเหตุที่ท�าให้เกิดเสมหะมากขึ้นเรื่อยๆ
เริ่มจาก ปิตตะ พัทธะ เช่น นอนดึก เครียด
อารมณ์ไม่ดีต่างๆ อาหารรสจัดต่างๆ
76

•

เราคิดอะไร

Û ท�าให้เกิด เม็ดเลือดแตกจ�านวนมาก ในระบบ

หมุนเวียนเลือด
Û ท�าให้ ร่างกายต้องขับเลือดเสียนี้ มาทิ้งที่
ระบบทางเดินอาหารเป็นจ�านวนมาก
เริ่มแรก จะเกิดอาการ ร้อนใน ปากแตก
ลิ้นเป็นฝ้า ลิ้นแตก
พอนานวันเข้า ร่างกายต้องสร้างมูกจ�านวน
มากขึน้ มาในระบบทางเดินอาหาร เพื่อไม่ให้
‘เลือดแตก’ที่เป็นกรด ท�าลายเส้นโลหิตฝอยในทาง
เดินอาหาร และไม่ให้ดดู ซึม เอาเลือดเสียกลับเข้าไป
ใน ‘ระบบหมุนเวียนเลือด’ อีก

มูก คือ เสมหะ ทีถ่ ูกสร้างมาต่อเนือ่ งเรือ่ ยๆ
ยิ่งมากขึ้นเท่าไหร่ อุจจาระที่ออกมาก็จะหลอด
เล็กลงเรื่อยๆ นี้คือ ‘คูถเสมหะ’
ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จะยิ่ง
ท�าให้เลือดเสียจาก‘เส้นเลือดด�าใหญ่’ ผ่านไปยัง
หัวใจ ห้องบนขวา ออกห้องล่างขวา ด้วยเลือดเสีย
จ�านวนมากนี้ ท�าให้แบคทีเรีย ไวรัสที่ปนมากับ
ลมหายใจ ‘ไวรัส’กลุ่มต่างๆ จะลงมากินเลือดเสีย
ที่‘ปอด’ ท�าให้‘ปอด’ต้องสร้าง‘มูก’จ�านวนมาก
เพื่อปกป้องไม่ให้ แบคทีเรีย ไวรัส นั้นถูกดูดซึม
เข้าไปในกระแสเลือด มิฉะนั้น จะติดเชือ้ ใน
‘กระแสเลือด’ได้
จ�านวน‘มูก’ที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ท�าให้มเี สมหะแห้ง
หรือสดเกิดขึ้น ร่างกายพยายามขับมูก เสมหะ
ออกไป บางครั้งก็ออกบ้าง ไม่ออกบ้าง จนกลาย
เป็น ‘อุระเสมหะ’
จ�านวน‘เลือดเสีย’ทีผ่ ่านไปในร่างกาย เมือ่
ผ่าน‘โพรงจมูก’ แบคทีเรีย ไวรัส จึงลงมากินเลือดเสีย
ที่บริเวณนี้อีก
บวกกับพฤติกรรม ชอบอาบน�้าดึก หรืออาบน�า้
แล้วนอนเลย ยิง่ ท�าให้รา่ งกายขับเลือดเสียไปทิ้ง
ช้าลง มีเลือดเสียสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงท�าให้
มี‘น�้ามูกไหล’บ่อยๆในตอนเช้า ถ้ามากขึ้น ก็จะมี
‘มูกข้นๆ’เกิดขึ้น นานวันกลายเป็น ‘ศอเสมหะ’ จะ
เป็นภูมแิ พ้ น�้ามูกไหลง่าย จนถึงขั้นเป็น‘ไซนัส’ได้

๒.๓ การรักษาโรค
การรักษาโดยใช้ยาสมุนไพร และวิธีอื่น
D การที จ
่ ะรู ้ จ ัก วิ ธีก ารส�า หรั บ รั ก ษาโรค

แบ่งได้เป็น ๔ ประการ คือ
` รู้จักเภสัชวัตถุ
` รู้จักสรรพคุณเภสัช
` รู้จักคณาเภสัช
` รู้จักวิธีปรุงยาตามแบบวิธีทางการ
แพทย์แผนไทย
]

มีดังนี้

การปรุงยาสมุนไพร และการจ่ายยา

© วิธเี ตรียมสมุนไพรสดและสมุนไพรแห้ง

^ สมุนไพรสด

- ต้องล้างน�้าสะอาดก่อนน�าไปใช้หรือก่อน
น�าไปท�าให้แห้ง

- หั่นให้ได้ช้นิ ที่มขี นาดพอประมาณ ไม่หยาบ
หรือละเอียดเกินไป เพราะสมุนไพรชิ้นใหญ่จะท�าให้
ตัวยาละลายออกมาน้อย แต่ถ้าเป็นผงละเอียด
จะรินเฉพาะน�้าให้ใสได้ยาก
- สมุนไพรทีเ่ ป็นเหง้าหรือหัวใต้ดินควรทุบ
หรือบุบ ท�าให้แตก ตัวยาที่เป็น‘น�้ามันหอมระเหย’
จะออกได้ดี
^ สมุ น ไพรแห้ ง น� า มาหั ่น เป็ น ชิ ้น บางๆ
ตากแดดจนแห้งหรืออบที่อุณหภูมิ ๔๕-๕๐ องศาเซลเซียส เก็บไว้ในภาชนะที่แห้งและปิดสนิท
© การจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วย มีสิ่งที่ต้องรู้
ดังนี้
^ การเตรียมยา เป็นรูปแบบใด คือ สมุนไพร
ที่ยังไม่ได้แปรสภาพ หรือ ยาสมุนไพรส�าเร็จ
^ รู ป แบบการจ่ า ยยา เป็ น แบบสมุ น ไพร
ปรุงส�าเร็จ หรือ ต�ารับพร้อมยากระสาย
^ การเขียนใบสั่งยา
ต่อฉบับหน้า

‘บุญ’ไม่มีสุข-ไม่มีทุกข์
‘บุ ญ ’ คื อ ตั ว การที ่ท� า ให้ ห มดสิ ้น สุ ข สิ ้น ทุ ก ข์
ชนิดที่สะอาดหมดจดด้วยซ�้า
‘บุญ’ ไม่ใช่ ‘เวทนา’ ‘บุญ’ เป็น‘เจตนาหารของ
มโน’ (มโนสัญเจตนาหาร) เท่านั้น
‘บุญ’ ไม่มี‘ภพ’ ไม่มี‘ชาติ’
‘บุญ’ ไม่ใช่‘วิญญาณาหาร’ และไม่ใช่ ‘กวฬิงการาหาร’ เป็นอันขาด
แต่‘บุญ’ ต้องมี‘ผัสสาหาร’ จึงจะเกิด‘ผล’
ถ้าไม่มี ‘ธรรมะ ๒’ ท�า ‘ผัสสะ’ กันจนกระทั่งเป็น
‘เวทนา’ ก็ไม่มี ‘เวทนาใดเกิด’ มาให้ ‘บุญ’ ท�างาน
ได้เลย ‘บุญ’ ก็ไม่มีในโลกนั้น
นั่นคือ ‘โลกอรหันต์’ใดๆ ย่อมเป็น ‘โลกที่ไม่มบี ญ
ุ ’
เพราะ‘บุญ’ต้องหมดสิ้นลงเกลี้ยงสนิทจึงจะเป็น
‘โลกอรหันต์’ได้
‘บุญ’ จึงไม่ใช่สิ่งที่จะ ‘ได้’จะ‘มี’กันเลย
« พ่อครูสมณะโพธิรักษ์
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ที่มีมากเกลื่อนเมืองก็คือความลุ่มหลงในอบายมุข
เครื่องดองของเมาและยาเสพติด
ใครเข้าไปติดกับดักสิ่งเหล่านี้สติปัญญาก็เสื่อมถอย

ฝึกจิตปัจจุบันส�าคัญที่สุด
สถานการณ์ภัยแล้งมาเยือนที่ราบกว้างใหญ่
นานหลายเดือน หญ้าแห้ง ๆ เหลือแต่กอกระจาย
อยู่ทั่วไป สัตว์นานาชนิดต้องเดินข้ามเนินทรายไป
ไกลนับสิบยีส่ ิบกิโลเมตร เพื่อไปกินน�า้ ในล�าธารที่
ตอนนี้เหลือสภาพเป็นเพีียงแอ่งเล็ก ๆ ทั้งที่กอ่ นนั้น
ชุ่มฉ�่าด้วยน�้าเต็มฝั่ง
ควายป่าที่ยังไม่โตเต็มวัยก�าลังก้มหน้าเล็ม
ต้นไม้ใบหญ้าที่ยืนต้นแห้งตาย ในขณะที่ควายฝูง
ใหญ่มุ่งหน้าไปยังแหล่งน�้าที่อยู่ห่างไกลออกไป มัน
พยายามวิง่ ไปรวมฝูงแต่ไม่ทันเสียแล้ว ฝูงสิงโต
๔-๕ ตัวทีซ่ ุ่มในพงหญ้าพุ่งกระโจนเข้าหาอย่าง
รวดเร็ว
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ตัวหนึ่งกระโดดงับคอควายป่าจนล้มลง อีก ๔
ตัวกระโดดรุมขย�้ากัดทั้งที่มันยังไม่ขาดใจ ดวงตา
มันเบิกโพลงดิ้นไปมาด้วยความเจ็บปวดจากคม
เขี้ยวที่กัดฉีกทึ้งดึงเนื้อหนังทีละชิ้น ๆ
ในทุ่งหญ้าอันแห้งแล้งนั้น สัตว์บางประเภท
อาจจะปลอดภัยจากสัตว์ร้ายอื่น ๆ แต่มันก็ต้อง
ต่อสูก้ บั พวกเดียวกันเพื่อแย่งอาณาเขต ทั้งยังต้อง
ต่อสู้แย่งคู่ผสมพันธุ์ สัตว์ตัวผู้จ�านวนไม่น้อยได้รับ
บาดเจ็บหรือกระทั่งต้องตายจากการต่อสูแ้ ย่งชิงนี้
สัตวโลกต้องทนสูอ้ ยูก่ บั ธรรมชาติท่แี ปรปรวน
ไปตามฤดูกาล บางครั้งกว่าจะได้อาหารยังชีวิต
สั ก มื ้อ ก็ ต ้ อ งทนหิ ว หลายวัน จนร่ า งกายผอมโซ

หรือทนไม่ไหวก็ตายไปเพราะขาดอาหาร ในสภาพ
สัตว์เดรัจฉานนั้นมันหมดโอกาสที่จะแก้กรรมหรือ
ปรับปรุงกรรมใด ๆ ให้ดีขึ้น ต้องมีชีวิตตามประสา
มันจนกว่าจะตาย
พระพุทธเจ้าตรัสว่า คนเมื่อตายไปแล้วน้อยนัก
ที่จะได้กลับมาเกิดเป็นคนอีก ท่านเปรียบเทียบ
โดยใช้ ป ลายเล็ บ ช้ อ นฝุ ่ น ดิ น ขึ ้น มา แล้ ว ถาม
พระภิกษุทั้งหลายว่า ฝุ่นที่ช้อนนี้กับผืนแผ่นดิน
อย่างไหนจะมีจ�านวนมากกว่ากัน ภิกษุตอบว่า
ผืนแผ่นดินมีจ�านวนมากกว่า ฝุน่ ที่ปลายเล็บมีนอ้ ย
นิดเดียว พระพุทธเจ้าตรัสเตือนว่า “สัตว์กลับ
มาเกิดในหมู่มนุษย์มีประมาณน้อย สัตว์ไปเกิด
ในก�า เนิ ด อื ่น จากมนุ ษ ย์ มี ม ากกว่ า มากที เ ดี ย ว
ฉั น นั ้น เหมื อ นกัน เพราะเหตุ ดั ง นี ้นั ้น เธอ
ทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้วา่ เราจักเป็นผูไ้ ม่ประมาท
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้
นั่นแหละ” (พระไตรปิฎกเล่ม ๑๖ นขสิขสูตร ข้อ ๖๖๓-๖๖๔)
เมื่อเกิดมาแล้วก็บ่ายหน้าไปสู่ความตายกัน
ทัง้ สิ้น แต่คนก็ไม่ตระหนักเรือ่ งนีส้ ักเท่าไร ไม่ได้
คิดเลยว่าความตายมาเยือนได้ทุกเมื่อ ใช้ชีวติ
ไปวัน ๆ อย่างประมาทและเปล่าดาย บางคนก็
ตั้งหน้าตั้งตากอบโกยแย่งชิงทรัพย์สินเงินทอง
ขยายที่ดนิ อาณาเขตอาณาจักรด้วยเล่หก์ ลสารพัด
เพื่อจะร�่ารวยให้เหนือผู้อื่นให้มากที่สุด
ไม่ ว ่ า จะเรื ่อ งความโลภไม่ ว ่ า จะเรื ่อ งกามก็
จั ด จ้ า นกัน มาก พ่ อ ครู ส มณะโพธิ รั ก ษ์ เ ทศน์ ถึ ง
อวิชชาของคนว่า กิเลสมันหนักมันแรง ยกตัวอย่างชัดๆ ว่า ขนาดฆ่าผัวมันเสียเอาเมียมันมา
ก็ท�าได้ จะต�่าช้าอย่างไรก็ท�าเพราะความมืดบอด
ที ่มี ม ากเกลื ่อ นเมื อ งก็ คื อ ความลุ ่ ม หลงใน
อบายมุข เครื่องดองของเมาและยาเสพติด ใคร
เข้าไปติดกับดักสิ่งเหล่านี้สติปัญญาก็เสื่อมถอย
ไม่ประกอบสัมมาอาชีพจึงต้องลักเล็กขโมยน้อย
ความชั่วเพิ่มทวีเป็นก่ออาชญากรรมร้ายรุนแรง
หนักเข้าก็ต้องเข้าไปอยู่ในคุกตะราง บางคนเวียน
เข้าเวียนออกคุกเป็นว่าเล่น หรือติดตลอดชีวิต
แม้กระทั่งถูกประหารชีวิต

ใครโชคดี มี กุ ศ ลสั ่ง สมมาดี ไ ด้ พ บสั ต บุ รุ ษ
ผู ้ ป ฏิ บั ติ ดี ป ฏิ บั ติ ช อบถู ก ตรงตามแนวทาง
พระพุทธเจ้าสอนไว้ ได้ลงมือปฏิบตั ติ ามเกิดปัญญา
ทางธรรมได้จริง ผู้นั้นจะไม่ประมาท เขาระลึกถึง
ความตายที่จะมาเยือนได้ทุกขณะ ไม่กลัวความ
ตายแต่จะใช้ชีวิตอย่างมีประโยชน์สร้างสรรค์และ
ลดละกิเลส ไม่เบียดเบียนใครทั้งกาย วาจา ใจ เขา
จะฝึกฝนขัดเกลาตนให้มากที่สุด เพื่อให้เป็นกรรม
ดีติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปสู่ความเป็นชีวิตใหม่ที่
เจริญยิ่งกว่าเดิม
ด้วยเหตุน้เี ขาจะไม่หวาดผวาต่อความตายที่จะ
มาเยือน เพราะมั่นใจตนเองว่า ได้สั่งสมกรรมอัน
เป็นกุศล ฝึกฝนพากเพียรช�าระกิเลสขัดเกลาตน
จะตายไปก็ไปสู่สุคติภพ เมื่อกลับมาเกิดใหม่ก็จะมี
จิตวิญญาณอันดีงาม ไม่เป็นจิตวิญญาณของสัตว์
เดรัจฉานที่มีอยู่ในคนเป็น ๆ ที่ปรากฏเบียดเบียน
กันให้เห็นอยู่ทั่วทั้งโลก

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 ๓๓๐ มกราคม ๒๕๖๑

•
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พิถีพุทธ---พิธีกรรม
“กาล”กับ“กรรม”น�าพาสู่ฟ้ากว้าง จักเสกสร้างสังคมสมคุณค่า
เกิดเป็น“คน”สมชื่อมี “ปัญญา”
มิรู้“บุญ”มิรู้“บาป”วิบัติสุด
ยึดถือเพียง “พิธีกรรมวาจากาย”
พุทธธรรมถูกตรงจึ่งเร้นลับ
มากมีแต่พิธีกรรมท่วงท�านอง
ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
ยึดอิสระเสรีภาพของปวงชน
ระบอบประชาธิปไตยแห่งชาติ
รวมพลังจัดพรรคตั้งรัฐบาล
“อธิปไตย”อ�านาจของปวงชน
หากเริงโลกทวนกระแสสมเด็จ“พ่อ”
หารู้ไม่มินานนักโลกเวียนกลับ
ด้วยสาเหตุรอบแรกผิดวินัย
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•

เราคิดอะไร

ใช่มัวเมาตัณหาจมอบาย
เป็นชาวพุทธเสื่อมศีลธรรมห่างหาย
“ใจ”เป็นนายมิหยั่ง “ธรรม”น�าครรลอง
ไร้“สงฆ์”แท้เทศน์สรรพแผ่ธรรมผอง
ยุคเสนอ-สนองสังคมพุทธ...ยุทธ์ “น�้ามนต์”

องค์ประกอบของรัฐทุกแห่งหน
เป็นเบื้องต้นชีวิตคิดก่อการ
ให้โอกาสนักการเมืองวางรากฐาน
และรับช่วงบริหารจาก คสช.
นักการเมืองขวายขวนพิทักษ์ต่อ
ผยองพอให้หยามพ้นไผทไทย
เริ่มหนึ่งนับรอบสองวนเวียนใหม่
ประเทศไทยจึ่งต้องไร้สภา
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