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ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐   •   1

“สไมย์ จ�ำปำแพง”
๓ มกราคม ๒๕๖๐

  (๑) ชาติศาสน์กษัตริย์ไซร้   ในไทย     
ปัจจุบันนั้นไฉน   “ฉาก”แท้  
มี“สัจจะ”อะไร   ทรงอยู่ 
คุณโทษชนะแพ้   วิเคราะห์บ้างบารนี
  (๒) หนึ่งมี“กษัตริย์”เลิศล�้า   ธรรมคุณ       
ประเสริฐเกิดเกินกรุณ   เกียรติก้อง
พระจริยวัตรชัดกว่าสุน-   ทรีสุด พรรณนา   
ไทยทั่วเทศแซ่ซ้อง   เทิดไท้บารมี
  (๓) นี่คือ“กษัตริย์”หนึ่งแล้ว   เลอคุณ  
“ชาติ”เล่าก็ตุนทุน   ทบถ้วน  
เป็นอธิปไตย“บุญ”   แบบพุทธ       
เพราะสัมมาทิฏฐิล้วน   สัมผัสต้องมี“กาย”
  (๔) บรรยาย“กาย”ค่อยกระเตื้อง   “ศาสน์”ธรรม 
 ว่า“รูปและนาม”สัม-   ประสิทธิ์พร้อม
 ปฏิบัติชัด“กาย”ด�า-   รวจ“จิต” นั้นแล 
 จึงจักไป่อ้อมค้อม   จับเป้าพุทธธรรม์
  (๕) ส�าคัญสมาธิต้อง   เรียน“กาย”
 แต่พุทธยุคนี้หลาย   เลอะล้วน
 เห็นผิดว่า“กาย”หมาย   แค่ร่าง  
 วิโมกข์แปดจึงไม่ถ้วน   ดั่งถ้อยศาสดา
  (๖) “สัมมาสมาธิ”แท้    ธรรมะสอง
 “กาย”ย่อมมี“ใจ”ครอง   “สัมผัส”พร้อม
 นอก,ในจึ่งจะสนอง   สังขารครบ สามแฮ
 พุทธถูกเดียรถีย์ย้อม   จึ่งย้อนกลับมิจฉา 
  (๗) ศึกษาพุทธมากเพี้ยน   ผิดมา     
 กว่าปัจจุบันจักพา   พุทธกระเตื้อง
 ไทยมีกษัตริย์สาน   สืบอย่าง ส�าคัญเลย
 เจ็ดสิบปีพระเปลื้อง   ปลดฟื้นคืนธรรม.

ชาติ-ศาสน์-กษัตริย์ปัจจุบัน
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2 •   เราคิดอะไร

ชาติ-ศาสน์-กษัตริย์ ปัจจุบัน
	 ไม่น่าเชื่อว่า	 ขนาดคนไทยยืนเคารพธงชาติวันละ	
๒	เวลา	แต่จะมีสักกี่คนที่จะซาบซึ้งใจว่า “ชาติ-ศาสน์-
กษัตริย์”	ของเรานั้นส�าคัญอย่างไร?	จนมีฝรั่งต่างชาติ
ที่หลงรักเมืองไทย	นายมาร์ติน วีลเลอร์ ชาวอังกฤษ 
อธิบายจุดอ่อนจุดแข็งของคนไทยให้ฟังว่า	 ไทยมีจุด
อ่อนที่สรปุได้คือ… “ เห่อฝรั่ง! (คนไทยสนใจเมอืงนอก 
หลงคิดว่าเมืองนอกดีกว่าประเทศไทย โดยไม่เข้าใจว่า 
ประเทศที่พัฒนาระบบทุนนิยมนานแล้ว เช่น อังกฤษ 
สหรัฐฯ มีปัญหาเยอะมาก)
 แต่จดุแขง็ของไทยคือ “ชาติ-ศาสน์-กษัตรย์ิ” เป็น
ชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก ๆ  และโชคดีมาก ๆ  ที่มี
ในหลวง ร.๙ เป็นผู้น�า แต่ปัญหาก็คือ คนไทยนับถือ
ในหลวง แต่ไม่ยอมปฏิบัติตามค�าสอนของในหลวง 
คนไทยอยากจะรวยให้เร็วทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท�าได้ ซึง่ขัดกับ
ปรัชญาการใช้ชีวิตแบบพอเพียง แล้วผมคิดว่า ศาสนา
พุทธมีความส�าคัญมาก ๆ  ส�าหรับคนไทย แต่ไม่ใช่แค่
นับถือไหว้พระแค่นั้นไม่พอ แต่อยู่ที่ต้องปฏิบัติมักน้อย 
- สันโดษ - และพอเพียงด้วย”
					ความเห็นของคุณมาร์ตินนี้ได้พูดเอาไว้เมื่อ	๑๐	กว่า
ปีที่แล้ว		แต่สอดคล้องกับของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์	ที่
มองเมืองไทยในปี	๒๕๖๐	นี้เอาไว้ว่า
 “ในเมืองไทยและคนไทยขณะนี ้ การบริหาร
ประเทศเป็นพฤติกรรมของประชาธปิไตยดกีว่าในทกุยคุ
ทกุสมยั  เรามปีระชาธิปไตยได้แค่รปูแบบเป็นมา ๘๕ ปี
แล้ว โดยเนือ้หาแล้วรฐับาลชดุนี้เป็นประชาธปิไตยดี
ทีส่ดุ ไม่ใช่ดูกันแค่รปูแบบ หรอืกฎเกณฑ์ แต่โดยเนื้อแท้
แล้ว นี่คือประชาธิปไตยดีที่สุด ให้อิสระต่อทุกคน แม้
จะมีมาตรา ๔๔ แต่ไม่ได้เอาไปใช้กดขี่ลงโทษประชาชน 
แต่เอาไว้รับใช้  ท�าเพื่อประชาชน เป็นรัฐบาลที่ตั้งหน้า
ตั้งตาขยันท�างานเพื่อประชาชนมาตลอด
 และด้วยพลานุภาพแห่งความรักที่ในหลวงได้ทรง
เสียสละมาตลอด ๗๐ ปีให้แก่ปวงชนชาวไทย  ทุกคน
ได้เห็นอย่างชดัเจนในส่ิงที่ท่านทรงสอนและท�าเป็นแบบ • จริงจัง ตามพ่อ

อย่างให้เหน็ นัน่กค็อื การให้  การเสียสละ ให้เกือ้กลูกนั 
ณ กาละนี ้ จึงเกิดพลังพฤตินัยของมนุษยชาติที่พากัน 
แสดงธรรมะ แสดงอะไร? แสดงการเสียสละ ทุกคน
ประสงค์จะเสียสละ จะให้ ๆ ๆ ๆ โดยไม่คิดมุ่งหวัง
สิ่งใดตอบแทน  ซึง่มันน่าชื่นชม น่าอบอุ่น เป็นสิ่งที่
ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดได้ มีได้ ถ้าเกิดอย่างนี้ไปทั่วจน
เป็นพฤติกรรมของสังคม เป็นอย่างนี ้ทั ่วไปเลย 
ประเทศไทยจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งใหญ่จริง ๆ  
 อาตมาได้ประกาศไปในสาธารณชนหลายทีว่า 
ทุกวันนี้ศาสนาพระพุทธเจ้าได้ปรากฏชัดขึน้แล้ว 
 เมอืงไทยเป็นดนิแดนชมพทูวปี แล้วมาถงึวนันี้ เมอืง
ไทยมส่ิีงปรากฏจรงิ  เป็นปรากฏการณ์แท้เกดิข้ึนแล้ว
ว่ามเีนื้อหา “โลกตุรธรรม” มอีารยธรรมของพทุธเกดิ 
ณ ที่นี ้ จะมีลักษณะคุณธรรมของโลกุตระท�าเป็น 
กลุ่ม เป็นพลังงานให้เกิดบทบาททางสังคมสูงขึน้
เจริญขึ้นไปอีก จะเจริญสืบสานไปอีก จะเจริญสูงสุด
ในอีก ๔๕๐ ปี จึงค่อยลดพลังงานลง”
	 แต่น่าเสียดายที่คนไทยน�าตัวยาที่เป็น	 “จุดแข็ง” 
ของเราเอามาใช้ได้น้อยมาก		เช่น	ขณะนี้เราอยากให้คน
ไทยปรองดอง	เพื่อให้บ้านเมอืงสงบเรยีบร้อย	มปีกตสิขุ 
แต่เราดูจะลืมพระราชด�ารัสที่กล่าวไว้ว่า	“.. การท�าให้
บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การท�าให้
ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คน
ดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มี
อ�านาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้...”
	 จริง  ๆ 	 นัน้คนไทยส่วนใหญ่ปรองดองกันอยู ่
แล้ว	 	แต่ถ้าปล่อยให้ผู้น�าระดับพระปาราชิก หรือ 
นักการเมืองปาราชิก	 (พวกทรยศต่อชาติ-ประชาชน	
เพื่ออามิส)	 ขึ้นมาเป็นใหญ่ได้เมื่อไหร่	 ความแตกแยก
ระส�่าระสายก็จะกลับคืนมา	กลายเป็นห่าลงเมืองทันที	
 เราจึงต้องไม่ควรปล่อยให้คนชั่วมีที่ยืนในสังคม
อีกต่อไปในแผ่นดินไทย
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F ธรรมดาของโลก
จะได้ไม่ต้องโศกสลด

F คนจะมีธรรมะได้อย่างไร
สมณะโพธิรักษ์

สมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์

วิถีมนุษย์สะพาน ย่อมเกิดมาเพื่อมวลชนเพื่อสังคม
 ปุถุชน เมื่อมาเกิดก็เป็น “วัฏสงสาร” 
 มนุษย์สะพาน เมื่อมาเกิดเขาเรียก “จุติ”
 บางคนเกิดมา “ชดใช้กรรม!”
 แต่บางคนเกิดมาเพื่อ “สร้างบารมี!”

 “สาธารณโภคี”ที่ว่านี้ จึงเป็นหมู่ชนชื่อว่า“ประชาธิปไตย”
หรือแม้“คอมมูน” ก็เป็นประชาธิปไตย

หรือคอมมูนที่ดียอดสุด
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	 สมาชิกหนังสือ	 “เราคิดอะไร” 
หลายท่านทราบว่า  คนเขียนบทความใน
หน้า “คนบ้านบอกกล่าว” และ “บ้าน-
ป่านาดอย” เป็นคนคนเดียวกัน  คือ 
“จ�าลอง”
 ผมรูต้วัเองว่ายิง่อายมุากข้ึน ยิง่ท�า
อะไรไม่ใคร่จะได้เรื่อง ขณะนี้ผมอายุ  
๘๑  ปีครึ่งแล้ว ตอนอายุย่างขึ้นเลข ๘ 
เท่านั้น เริม่เห็นชดัว่าเขียนหนังสอืไม่น่า
อ่านเหมือนเมื่อก่อนเลย
 จึงกราบนมัสการ พ่อท่าน สมณะ
โพธิรักษ์  ขออนุญาตหยุดเขียนลงใน 
“เราคิดอะไร” พ่อท่านบอกให้ผมเขียน
ต่อไป ถ้าเห็นว่าจะไม่ไหวจริง ๆ  ก็ต้อง
บอกให้ผู้อ่านทราบว่าหายไปไหน
 ผมขอขอบคุณสมาชิก “เราคิด-
อะไร” ที่เคยอ่านบทความของผม
 ล�่าลากันเพียงแค่นี้ สวัสดีครับ
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หนังสือพิมพ์ “เราคิดอะไร” ปีที่  ๒๓ ฉบับที่ ๓๑๙ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เอโกปิ หุตฺวา พหุธา โหติ  พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหติ จากหนึ่งจึงเป็นเรา รวมเราเขาเข้าเป็นหนึ่ง

1 นัยปก :  “ชาติ-ศาสน์-กษัตริย์ ปัจจุบัน”  สไมย์ จ�ำปำแพง

              จริงจัง ตำมพ่อ

3 คนบ้านนอกบอกกล่าว  จ�ำลอง ศรีเมือง

5 คุยนิดคิดหน่อย  บรรณำธิกำร 

6 จากผู้อ่าน  บรรณำธิกำร

8 เปิดยุคบุญนิยม  เก่ำสมัย ใหม่เสมอ

13 เวทีความคิด  นำยหนุนดี

14 สีสันชีวิต (เรียนรู้จากพระเจ้าอยู่หัว 

 โดย แมนเฟรด คราเมส)  ทีม สมอ.

23 ชาดกทันยุค  ณวมพุทธ

26 คิดคนละขั้ว  แรงรวม ชำวหินฟ้ำ

32 การ์ตูน  วิสูตร

34 ตามหยั่งฟ้าทะลุดิน  ดังนั้น วิมุตตินิยม

37 บทความพิเศษ(ท�าไมต้องรู้ทัน)  พิมลวัฑฒิ์ ชูโต

40 ธรรมดาของโลกจะได้ไม่ต้องโศกสลด  สมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์

42 คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?  สมณะโพธิรักษ์

52 เชื่ออย่างพุทธ  ณวมพุทธ

54 บทความพิเศษ  ทศพนธ์ นรทัศน์

58 ลูกอโศกชะโงกดูโลกกว้าง  ฟ้ำสำง

60 เรื่องสั้น (กายา)  เฉลิมศักดิ์ แหงมงำม

64 แค่คิดก็หนาว...ว์  นำยธิง วินเทอร์

66 ความคิดทางการเมืองในพุทธศาสนา  สุนัย เศรษฐ์บุญสร้ำง

70 ฝุ่นฟ้าฝากฝัน  ฟอด เทพสุรินทร์

72 ชีวิตไร้สารพิษ  ล้อเกวียน

75 กติกาเมือง  ประคอง เตกฉัตร

80 ปิดท้าย  พ.ต.ท. รุ่งโรจน์ เรืองฤทธิ์

อัตราค่าสมาชิก  
๒	ปี		๒๔	ฉบับ	๕๐๐	บาท	
๑		ปี	๑๒	ฉบับ		๒๕๐	บาท
ส่งธนาณัติ	หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์
สั่งจ่าย	นางสาวศีลสนิท	น้อยอินต๊ะ	
ปท.คลองกุ่ม ๑๐๒๔๔ 
ส�านักพิมพ์กลั่นแก่น
๖๔๔	ซ.นวมินทร์	๔๔		ถ.นวมินทร์	
แขวงคลองกุ่ม	เขตบึงกุ่ม	กทม.๑๐๒๔๐	
หรือโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนนวมินทร์ ๓๖
บัญชี   นางสาวศีลสนิท น้อยอินต๊ะ 
เลขที่  ๐๗๗-๒-๑๓๘๕๗-๓
ยืนยันการโอนที่	๐-๒๗๓๓-๖๒๔๕	
หรือ		farinkwan@gmail.com
line	-	id	baiyanang2514

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา
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“เรียนรู้จากพระเจ้าอยู่หัว”
มุมมองของชาวต่างชาติต่อในหลวง ร.๙
โปรเฟสเซอร์ แมนเฟรด คราเมสเขียนหนังสือเล่มนี้
เพื่อเฉลิมฉลองวาระแห่งการครองราชย์ครบ ๖๐ ปี 
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 ปั หาเดือดร้อนเฉพาะหน้าของแผ่นดินไทย
ที่รัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อม
ด้วยความเอื้ออาทรของนานาองค์กรต้องเร่งรัด
คลี่คลายบรรเทาทุกข์ยากยิ่งของทวยประชาทุก
วิถีทาง
	 เหตุเภทภัยครานี	้ ต่างเห็นพ้องต้องกันว่า	
อทุกภยั...น้ำาปา่ไหลหลากจากภผูาปา่สงูชันแรงสดุ	
หลั่งล้นเกินพื้นที่ราบลุ่ม	แหล่งน้ำา	ห้วย	หนอง	บึง	
คลอง	 แม่น้ำา	 จักรองรับ	 ระบายออกได้ทันตาม
ธรรมชาติปกติวิสัย
	 ท ้ายสุด	 สรุปเหตุอุทกภัยผิดปกติวิสัย
ธรรมชาติ	ก็มิพ้นปัดสวะให้พ้นตัวเอง...	กล่าวโทษ	
“ธรรมชาติ”	นั่นแหละเป็นตัวการสำาคัญ!	ที่วิปริต
ปรวนแปร	จึงเกิดเหตุผันแปรเลวร้ายถึงปานนี้		
	 หาไดย้อ้นรอยลกึลงไปถงึเหตซุบัซอ้นซอ่นเรน้
ลบัลมคมนยัยิ่งกวา่นั้นไม	่	เพราะมนษุยร์ู้ดวีา่	หาก
คดิลกึล้ำาไปกวา่นั้น	กจ็ะพบเคา้มูลรากเหง้าแท้จรงิ
ของปญัหา	ซ่ึงสืบทอดหยั่งลกึแผก่วา้งมาแสนนาน
เกินจักจัดการตามระบบการเมืองและระเบียบ
ราชการ
	 การบุกรุกทำาลายล้างผลาญธรรมชาติป่าเขา
ลำาเนาไพร	 ต้นน้ำาลำาธาร	 โขดเขินเนินหิน	 เกาะ

แก่ง	 พืชพันธุไ์ม้นานาต่อเนื่องนานมาหลายสิบปี	
โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์		ด้วยความเห็นแก่ได้เห็นแก่
ตัว	เห็นแก่ลาภสักการะ	ยศถาบรรดาศักดิ์ซึ่งหน้า	
มิคำานึงถึงผลร้ายต่อแผ่นดินในวันหน้า
	 วันนี ้. ...ธรรมชาติได้ให้บทเรียนแก่มนุษย์
ด้วย “ธรรมชาติทัณฑ์” 	เป็นผลสืบเนื่องจากคน 
รุ่นก่อนก่อไว้เป็น	“มรดก”	 ตกทอดให้คนรุ่นหลัง
จำาต้องรองรับ		และเป็นบทเรียนที่ต้องจดจำาและ
พัฒนาตนเอง	พัฒนาสังคม		ป่าเขาลำาเนาไพรให้
ฟื้นคืนให้จงได้
	 ผู้ทรงอำานาจในวนันี้			จำาตอ้งถามตนเอง...จกั
เชิดหน้าหยัดยืนต่อสู้อย่างองอาจสืบทอดวีรกรรม
ของบรรพชน	 หรือยอมลู่ตามลมเอาตัวรอดเยี่ยง
นกัการเมอืงโสมมและขา้ราชการอปัยศรกแผน่ดนิ
บางคน
	 อำานาจทีไ่ร้แรงเสียดทาน	 ยับยั้ง	 หาก 
พลาดพลั้งย่อมสุดโต่งเกินประมาณ	ยากฟื้นคืน
 คืนข้างแรมย่อมผันเวียนแปรเป็นคืนข้างขึ้น
รับแสงจันทร์สาดส่องปฐพีฉันใด  ผู้โฉดเขลาเบา
ปัญญา  ย่อมอาจรู้แจ้งกระจ่างโลกได้หากมุ่งมั่น
แสวงหา.

ภัยธรรมชาติ......ผลา ธรรมชาติ

หากคิดลึกล้ำาไปกว่านั้น ก็จะพบเค้ามูลรากเหง้าแท้จริงของปัญหา 
ซึ่งสืบทอดหยั่งลึกแผ่กว้างมาแสนนาน

เกินจักจัดการตามระบบการเมืองและระเบียบราชการ
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มาเป็นชุด!	
	 อ่าน	 “เราคิดอะไร”	 จ�าไม่ได้ว่าเล่มไหน	 แต ่
ไวไวนี้แหละ	ก็เลยอยากจะช่วย	ส่งมา	๕,๐๐๐	บาท
ร่วมทุนท�าหนังสือที่ดีมีคุณค่าต่อโลกและสังคมอีก
เล่มหนึ่ง	 	 ส่วนอีก	 ๑,๐๐๐	 บาท	 ส�าหรับต่ออายุ	
สมาชิก	๒	ปี		และ	๕๐๐	บาท	ที่เหลือนั้น	ต่ออายุ
สมาชิกหนังสือให้ผู้ต้องขัง	๒	ปี
							 	 		•	ข่าเซียม		แซ่เลียว		หนองคาย							

 - ได้รับเงินและจัดการตาม “ใบสั่งบุญ” 
เรียบร้อยแล้วขอรับ  ส�าหรับผู้ต้องขังนั้น  เรา
ถือเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของเราที่ “ยามย่างก้าวรุด
ไปข้างหน้า  อย่าเมินมองเบื้องหลัง”  จึงได้จัดส่ง 
“เราคิดอะไร” ให้เรือนจ�าทุกแห่งครับ
 ขอขอบคุณที่เอ้ืออาทรน�้าใจไมตรต่ีอ “เราคดิ- 
อะไร” และสังคม

ป.ธ.๙	–ป.เอก
	 อ่านข่าวผ่านๆ	ตาในมติชนรายวันเดือน	พ.ย.
๕๙	 มหาเถรสมาคมกับบทบาทการการจัดท�าร่าง
กฎกระทรวงฯให้ป.ธ.๘-๙	 เทียบเท่า	 ป.เอก	 	 แต่
การประชมุ	ครม.ยงัไม่ได้ข้อยตุ	ิ	ผมไม่ได้สนใจราย
ละเอียด		แค่พอเจอประเดน็ข่าวกข้็องใจว่าบวชจน
เป็นมหาเปรยีญระดบัสงูแล้ว		ยงัจะดิ้นรนแสวงหา
ปริญญาทางโลกไปท�าไมอีก		ไม่เข้าใจจริงๆ
																				•	ชาวพุทธ		ไม่เคยบวช		ไม่ฟังสวด

 -เปรียญธรรม ก็ดังปริญญาบัตรทางธรรม     
คุณค่าต่างกับปริญญาบัตรจากสถาบันศึกษาทาง
โลก เพราะใช้แสดง ประเมิน รับรอง เพื่อสมัคร
งาน รับราชการในทางโลกไม่ได้   แต่หากว่า 
ผู้ใดใจเด็ดสละโลก-เมินโลกย์ได้เด็ดขาดแล้วก ็
ไม่มีปัญหาต้องดิ้นรนไขว่คว้าแสวงหาอะไรนอก
เหนือจาก “เปรียญธรรม” ที ่เพียบพร้อมด้วย 

“ธรรม” แท้จรงิ ใช่แค่ “เปรยีญกลวงธรรมลวงโลก”  
สวดปาติโมกข์คล่องปาก แต่มิกระดากละอายใจ
ตน ยามเมินละเมิดสิ้นเพราะศีลด่างพร้อยด้วย
มลทินนานา        

ปีใหม่-ชีวิตเก่า
	 ขึน้ปีใหม่แล้ว		คนไทยน่าจะได้เริ่มต้นชวิีตด้วย	
“มงคล”	ความดงีามตามหลกัศาสนา		แต่พอไปพบ
ข่าวในหน้า	๓	ไทยโพสต์	๖	ม.ค.		ก็อดไม่ได้ที่จะ
ระบายต่อมา				รูปต�ารวจในเครื่องแบบ	ชาวบ้าน
ชายหญิงนัง่รอคิว	 ขณะทีพ่ระหนุ่มก�าลังสักแขน
หนุ่มคนหนึ่งต่อหน้าหลวงพ่อ	 บรรยายใต้ภาพ	
“พทุธศาสนกิชน	ข้าราชการ	ต�ารวจ	พึ่งวัตถมุงคล	
แห่ฝังตะกรุดทองค�าหลวงพ่ออ๊อด	 วัดสายไหม	
หนุนดวงปีระกา”	 เห็นว่าที ่นี ่ไม่ได้ยึดถือเรื ่อง 
แบบนี	้จงึหารอืว่าเราจะแก้ปัญหาแบบนี้ได้อย่างไร
																							•	ครูนอกราชการ				เพชรบุรี

 - ถ้าหมายมุ่งถึงองค์กรทีร่ับผิดชอบก็น่าจะ
ไม่พ้น	ฝ่ายศาสนา	กับฝ่ายการศึกษา	เป็นตัวการ
หลัก	 	 และฝ่ายอื่นๆ	 เป็นองค์กรเสริมสนับสนุน		
ก็ลองหันมาดูฝ่ายศาสนาว่าองค์กรหลักที่จะขับ
เคลื่อน	 คือองค์กรใด	 ด�าเนินตามอริยมรรค	 ๘		
หรือไม่	 	 จักร่ายทวนน�าทัพออกศึกครานี้ต่อไปได้
ไหม	 	 	 ส่วนฝ่ายการศึกษานั้น	 หากยังอยู่ในยุค
รัฐบาลทหารครองอ�านาจบริหารสั่งการ	 และมี
บารมีแฝงก�ากับ	ก็มีความเป็นไปได้สูง				แต่ก็ต้อง
ยอมรบัว่าการจะช�าระล้างความเขลางมงายให้สิ้น
จากคนที่ทะนงตนว่ามีความรู้สูงในทางโลก	 ครอง
สมณศักดิ์พัดยศ	 มีเปรียญธรรมสูงรอบรู้ปริยัติ
ธรรมนั้น	มใิช่หมสูามชั้น	ไข่พะโล้ในอวย	นะจะบอก
ให้.



ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๑๙    กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐   •  7

e-mail	:	roj1941@gmail.com

บรรณาธิการ

อยู่กับต�ารับต�าราวชิาการการงานอาชีพไปวันๆ 
 ชุมชนอโศกเหมอืนผ่าเหล่าผ่ากอย้อนยคุ  เป็น
คนป่าเข้าเมือง ผันเมืองให้เป็นสวนเป็นป่า เต็มไป
ด้วยพืชผักผลไม้ร่มรื่นเขียวขจีอุดมสมบูรณ์กลาง
ป่าคอนกรีต ปรับอากาศโดยไม่ต้องใช้เครื่องปรับ
อากาศ!
 หล่อด้วยมือลบด้วยเท้าเขลาหรือขลาด
ลองทบทวนบทบาทอีกสักหน
ได้ชื่อ “คน” คนให้ทั่วทั้ง “ตัวตน”
จักเป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย!

รองอธิบดีขโมยภาพ!!
	 มีข่าวว่า	 กรณีที่รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทาง 
ปัญญาที่ก่อเหตขุโมยภาพเขยีนมลูค่า	๑๕,๐๐๐	เยน
จากโรงแรมนั้น	 อาจต้องโทษจ�าคุกที่ญี่ปุ่นสูงสุด 
๑๐	ปี	เนื่องจากคดลีกัทรพัย์เป็นคดอีาญา	ยอมความ
ไม่ได้	 ขณะนี้รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
ผู้นี้จะยังไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้...	
ได้ข้อคิดเลยว่า		ชีวิตที่ไม่มีศีล	๕	น่ะ		เป็นชีวิตที่
เสี่ยงกบัทกุเรื่องจรงิๆ	เสี่ยงคกุตะราง	เสี่ยงต่อการ
เสียชื่อเสีียง		ฯลฯ
	 	 	 	 •	ค�าแก้ว	วันรุ่ง
 -  ชื่อว่า “ข้าราชการ” แต่ไยจิตวิปสาส
คิดวิปริตผิดวิถีราชการในต�าแหน่งสูงศักดิ์ถึงรอง
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา แต่ด้อยปัญญาถึง
กบัก่อเหตฉุาวระบอืทั่วโลก เสยีทเีป็นไทยชาวพทุธ
นี่คงเอาแต่นั่งสมาธิ หลับตา สวดมนต์ ภาวนามุ่ง
บรรลุธรรมขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าละซีนะ แต่หลงลืม  
ช�าระล้าง โคลนเปรอะติดเท้าที่ลับตา

ผักกระสังกินได้
	 เราคิดอะไรฉบับที่	๓๑๘		คอลมัน์แบ่งปันสรร-
สาระ	พดูถึงสรรพคุณผักกระสัง	ผักดีที่ถกูมองข้าม		
โดยส่วนตัวทราบมานานแล้วว่าเป็นผักกินได้	 มี
ประโยชน์มากมาย		ข้อส�าคญัมันข้ึนง่ายไม่ต้องดูแล
ยากเลย	หลายคนไม่รู้ว่ากินได้		บางคนแม้กระทั่ง
ชื่อก็ไม่เคยได้ยิน		นึกถึงที่	ดร.รัชนี	คงคาฉุยฉาย	
บอกว่า	 ---ผักพื้นบ้านมีสารอาหารสูงกว่าผักตาม
ท้องตลาดมาก	บางชนิดมากถึงสิบเท่า	โดยเฉพาะ 
‘สารพฤกษเคม	ีหรอื	ไฟโตนวิเทรยีนท์’		สารชนดินี้
มีบทบาทอย่างมากในการยบัยั้งโรคไม่ตดิต่อเรื้อรงั	
อย่างเช่น	โรคมะเร็ง	หัวใจ	ความดัน	เป็นต้น	และ
ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อม	
และกระบวนการเผาผลาญภายในร่างกายที ่
สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา	 	 จะมีในผักพื้นบ้าน
ค่อนข้างเยอะ	 โดยเฉพาะผักที่มีรสขม	 ผักทั่วไป
หาไม่ค่อยพบ	 มีในผักพื้นบ้านภาคใต้	 เช่น	 มันปู	
ยอดมะม่วงหิมพานต์	ผักเลียงน�้า	หรือ	ผักเหลียง	
ผักหนาม	ฯลฯ				
	 ฟังแล้วกไ็ด้แต่คดิว่า	 อีกนานไหมที่คนไทยจะ
หันมากินผักพื้นบ้าน	 นอกจากหาง่าย	 ราคาถูก	
ปลอดภัย	ไร้สารพิษแล้ว		ยังเป็นการฟื้นฟูการกิน
แบบไทยๆ	ด้วย
	 	 	 	 			•	หญ้า	ยืนหยัด
 - ยามที่สังคมก�าลังตื่นตูมกับค่านิยมใหม่ใน
ด้านต่างๆ  ทั้งที่เป็นสาระและไร้สาระ  แม้ว่าสติ
ปัญญาของเหล่าบัณฑิตจักแสดงภูมิปัญญาหลาก-
หลาย แต่กน็้อยนักจักได้มีโอกาสสัมผัสธรรมชาติ 
พนัธ์ุพชื ผลไม้นานาพรรณเขยีวขจอีดุมสมบรูณ์ตาม
ธรรมชาติในท้องถิ่นที่ไร้มลพิษ  เพราะชีวิตประจ�า
วันต้องอยู่ในสภาพไร้ทางเลือก  เป็นไปตามกฎ
เกณฑ์ของ “การตลาด” และตนเองกต้็องคร�่าเคร่ง
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• ต่อจากฉบับที่	๓๑๘

จนแต่มีเกียรติ (สุจริต)
ดีกว่าร�่ารวยแต่อัปยศ (ขี้โกง)

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

๑. ศาสนาบุญนิยม

๒. ชุมชนบุญนิยม 

๓. การศึกษาบุญนิยม

๔. บริโภคบุญนิยม 

๕. พาณิชย์บุญนิยม

๖. กสิกรรมบุญนิยม

๗. อุตสาหกิจบุญนิยม

๘. การเมืองบุญนิยม 

๙. ศิลปวัฒนธรรมบุญนิยม

๑๐. สื่อสารบุญนิยม 

๑๑. สุขภาพบุญนิยม

๑๒. สถาบันขยะวิทยาด้วยหัวใจ

Z เก่าสมัย ใหม่เสมอ
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เราได้พดูถงึ“พลงังานทางธรรมชาติ ”  

ตั้งแต่“อุตุนิยาม”ซึ่งมันเป็นแค่“พลังงาน” 

และ“สสาร”ที่เกิดตามยถากรรมของเหตุ

กับปัจจัยท�าให้มันเกิดมันเป็นมหาภูต ๔ 

คือ“ธาตุดิน-ธาตุน�้า-ธาตุลม-ธาตุไฟ”ขึน้มา 

แต่“อุตุนิยาม”มันจัดสรรท�าตัวเองให้

เกิด“ตัวมันเอง”ยังไม่เป็น เพราะมันยังไม่มี

จุดศูนย์กลางของ“สนามแม่เหล็ก”ในตัวมัน

เอง มีแต่“ดิน,น�้า,ไฟ,ลม”มารวมตัวกันเป็น

ตัวมันขึ้นมา ด้วยพลังงานภายนอกเป็น

ปัจจัยก่อให้เกิดภาวะของ“อุตุนิยาม”นั้น

มันถูกพลังงานอื่นผลักดันให้“ธาตุ” 

ต่างๆมาจับตัวกันเป็น“ดิน”บ้าง เป็น“น�้า” 

บ้าง เป็น“ลม”บ้าง เป็น“ไฟ”บ้างเท่านั้น

เกิดเป็น“๓ เส้า = ISH”ที่มีแค่“ขันธ 

ธาตุ”แห่ง“อุตุนิยาม” ยังไม่มี“ธาตุรู้”ในตัว

มันเอง “พลังงาน”ในตัวมันก็เป็น“พลังงาน

ฟิสิกส์”ล้วนๆ ยังไม่มี “พลังงานชีวะ”

“ธรรมชาติ”หรือ“ฟิสิกส์”ท่ีเป็นแค่ขั้น 

“อุตุ”ก็คือ ธรรมชาติขั้น“อุตุ” ย่อมต่างกัน

กับธรรมชาติข้ัน“พีช”เป็น“ชีวะ”อย่างมีนัย

ส�าคัญอีกมาก ค่อยๆศึกษาไป 

แน่นอนยิ่งเป็นธรรมชาติขั้น“จิต” ก็

ยิ่งมีความแตกต่างกันกับ“ธรรมชาติ ๒ ขั้น” 

(อุตุ,พีชะ)นั้นมากยิ่งๆ ขึ้นไปจนจาระไนให้

หมดไม่ได้หรอก ก็ขอพูดเท่าที่พอจะพูดสู่

กันฟัง ได้ในโอกาสนี้ 

พลงังานขั้น“อตุ”ุมนัก็ท�าหน้าที่ไปตาม

ความเป็น“อุตุนิยาม” ซึ่งมันจะมีความเด่น

กว่าพลังงาน“พืชหรือจิต”ไปอีกแบบหนึ่ง 

ที“่พชืและจติ” เป็นไปไม่ได้ เช่น พระอาทติย์

นั้นเป็น“อุตุนิยาม”ตัวพ่อเลยทีเดียว ซ่ึงมี

พลังงานของ“อุต”ุโดดเด่นมากและมหาศาล 

เกนิกว่าที“่พชีและจติ”จะมจีะเป็นได้เหมอืน 

และ“อุต”ุมนักม็ี“สัญญา”(หน่วยความจ�า 

ในความเป็นตัวเอง ) เป็นพลังงาน“แม่เหลก็”ดูด 

เอาเหตุปัจจัยทีจ่ะต้องรกัษาตวัเอง(อารักขะ)  

คือ แค่ท�าให้ตวัเองคงอยู่ได้แค่นัน้” ท�าเป็น 

“องคาพยพของตัวเอง” ไว้ ให้ ได้ เท่าที่แรง 

“แม่เหล็ก”ในตวัมันจะมีี“สัญชาต”ของมัน  

ตามความเป็น“ตวัมัน =  ISH” ดูดเอาธาตมุา 

ท�าเป็นตวัเองให้เป็น“ตวัเอง”(self)ได้กพ็อแล้ว  

มนัยงัไม่ถงึขั้นส่งพลังออก“ป้องกันตัวเอง” 

(อารักขาธิกรณัง )  จึงยังไม่เป็นภัยต่อผู้อื่น

และมันก็ยังไม่“หลง”ยึดความเป็นตัว 

เอง จนถึงขั้น“ตัวข้าใครอย่าแตะ” แล้วจะ

ต้องต่อสู้เพื่อป้องกันตัวให้แก่ตัวเอง ซึ่งมัน

ยังไม่มี“ความรู้”ถึงขั้นจะต้องใช้พลังงานใน 

ตัวมันขืนแข็งในตนแล้วส่งแรงออกไปให้

กระแทกผูอ้ืน่จะได้แต้ม มนัยงัไม่รูถ้งึขนาด

ว่า “ท�าร้ายภาวะอืน่”เสยีให้หมดพลงั แล้วตน 

“จะปลอดภยั” มันจึงยังไม่เป็นภัยต่อผู้อื่น

ในความเป็นพลงังานของมนั มนัยงัไม่มี 

“ความรู”้ถงึขัน้“รักตวัเอง”และ“ชงัผู ้อืน่” ซึง่

พลังงานที่“รักตัวเองและชังผู้อื่น”ขั้นนี้มัน

เป็น“พลงังานระดับ“ดูดและผลัก”ที่แรงร้าย

ถึงขั้นเรียกได้ว่า“เวทนา”กันแล้ว  

2
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เม่ือสภาวธรรมยังไม่มีพลังงาน“ธาตุ

รู”้ถงึขัน้“เวทนา” สภาพธรรมนัน้จงึยงัไม่นับ

ว่าเป็น“วญิญาณ” เพราะมนัยงัไม่ยดึตวัเอง

มากจนเรียกได้ว่า“เห็นแก่ตัว”(self ish) 

มนัเป็นแค่พลงังาน“อตุ”ุหรอื“พชื”ทีท่�า

หน้าที่ ไปตามความเป็น“อุตุ” ซึ่ง“อุตุ”มัน

ก็มีความเด่นกว่าพลังงาน“พืช”ไปอีกแบบ

หนึ่ง และ“พืช”ก็เด่นกว่าพลังงาน“จิต”ไป

อีกแบบหนึ่ง ที่แต่ละ“นิยาม”เป็นไปไม่ ได้

เหมือน“นิยาม”อื่น เช่น มันไม่รู้ว่ามันต้อง

เด่นเหนือกว่าใคร มันไม่แข่งไม่แย่งใคร มนั

ไม่มีสุขมีทุกข์ มันไม่เด่นทางเวทนา-ทาง

วิญญาณเลย และมันก็รู้ว่ามันต้องท�า ตัว

เองให้เป็น“ตัวเอง”(๓ เส้าคือ ISH )เท่าท่ีจะ 

ท�าได้ ไม่เบียดเบียนใคร ไม่แย่งใคร

นี่คือจุดเด่นของ“พีชนิยาม” 

แม้“อุตุนิยาม”ก็นับว่ามีจุดเด่นนี้อยู่

พระพุทธเจ้าจึงให้ท�า“จิตนิยาม”ของ

ตนๆมี“คุณลักษณะเด่น”ฉะนี้ ให้ตนอาศัย 

แล้วเอาพลังงานท่ีเหลือจากนี้ไปท�างานรับ

ใช้ผู ้อื่นได้อีก ตามแต่ใครจะมีบารมีมาก

เท่าใด

แล้วพลังงานขั้น“จิต”มันก็ท�าหน้าที่

ไปตามความเป็น“จิต”ของแต่ละอาริยชน 

ซ่ึงมันจะมีความเด่นกว่าพลังงาน“พีชและ

อุตุ”ไปอีกแบบหนึ่ง ที่“พีชและอุตุ”เป็น

ไปไม่ได้ เช่น มันมีเวทนา มันมีวิญญาณ 

อีกมากมายหลากหลายไปตามฐานะ

แห่ง“สัตว์แต่ละฐานะ” นับไม่ไหว และ

ม“ีปัญญา”จดัการกบัพลงังานของตนให้เป็น

ประโยชน์ต่อตน ต่อผู้อื่นอย่างเหมาะควร

พลังงานที่ท�าหน้าที่ซื่อสัตย์ที่สุด คือ 

“อุตุ” แม้แต่พลังงาน“พืช”ก็ซื่อสัตย์ต่อตน 

เองต่อผู้ อ่ืนตามที่มันสุดวิสัย(พีชมีความเป็น

วิสัยแล้ว คือความเป็นพลังงานสุดที่จะยึดไว้ได้แล้วของ

ตนเอง) “พืช”จึงซื่อสัตย์กว่า พลังงาน“จิต” 

“จิตนิยาม”ขั้นต�่าก็ซื่อสัตย์ยิ่งกว่า“จิต

นิยาม”ขั้นสูงกว่าที่ยังอวิชชา จิตนิยามขั้น

ต�่ากว่าก็จะมีจุดเด่นกว่า“จิตนิยาม”ขั้นสูง
บางอย่าง หรือเก่งกว่า“จิตนยิาม”ขัน้สูงบาง

อย่าง ก็ยังมีความแตกต่างไปอีกมาก ยัง

แยกละเอียดไปอีกไม่ไหว

ขอวิจัยนัยะที่ลึกละเอียดยิ่งกว่านี้ แค่

นี้่ก่อนแล้วกัน    

สรปุ จติ“อวชิชา”หรอื“โมหะ”ทัง้สิน้ที่

เป็น“ตัวเหตุหรือตัวการ”ให้เรา“ท�านรก”เอง

“นรก”คือ “จิตที่มีกิเลส” เป็นพลงังาน 

“จิตนิยาม”ที่เจ้าตัวสร้างเองท�าเองก็เป็น 

“กรรม”ที่พาเราเป็น พาเราไปเอง (กัมมโยนิ ) 

ด้วย“อวชิชา” ซึง่พลงังานนีจ้ะสัง่สมจากน้อย  

จนกระทัง่มาก ด้วยความหลงผดิว่า “มนัเป็น 

เรา(อัตตา)-เป็นของเรา(อัตตนียา)” แล้วมนัก็

ตกผลึกลงไปเป็น“อาสวะ-อนสัุย”

“อนุสัย”คือ กิเลสที่ตกผลึกผนึกกัน 

ควบแน่นอยู่ ในก้นบึ้งของจิตคน 

ต้องเรียนรู้จาก“หยาบ” นั้นก็คือจาก

ความเป็น“กาย”(องค์ประชุมของรูปกับนาม)ขั้น 

“กายนอกกาย” 

2
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“กายนอกกาย”หมายความว่า ธรรมะ 

๒ หรือ“องค์ประชุมของรูปกับนาม”ที่ขณะ

นั้นสัมผัสกับ“วัตถุภายนอกอันเป็นเหตุ

นอก”อยู่เสมอ แล้วมันก็เกิด“กิเลส” 

กิเลสก็คือ“จิต” ไม่ ใช่วัตถุแน่ๆ ตัวนี้ี

แหละ“กายของจิต” คอื“กิเลสทีเ่กดิอยู่ ในจิต 

หลดัๆ ขณะนัน้” อ่านหรอืเรยีนรูใ้ห้รูจ้กัรูจ้รงิ 

“อาการจิต”ตัวนี้ ให้ ได้ ตัวนี้เองที่ต้องก�าจัด

“กิเลส”ตัวน้ีจะมีอ�านาจบงการให้เรา 

ท�า“กรรม”หรอืประกอบกิริยาทาง“กายกรรม

หรือวจีกรรม”สุข-ทุกข์กับวัตถุภายนอกอยู่ 

ผู้นี้คือ ผู้ยังไม่หลุดพ้นจาก“ภพกาม” 

เป็น“จิต” ท่ีเรยีกว่า มนัยงั“โง่”(อวชิชา) 

อยูกั่บ“วตัถภุายนอก”(กามาวจร = โอฬารกิอตัตา ) 

กต้็อง“ก�าจดักเิลสกามาวจร”นีห้้ดับสิน้

ไป เป็นข้ันต้น 

จงึจะต่อไปท�ากบัขัน้“กลาง” ซึ่ง“วัตถุ

ภายนอก”นั้นเราก็อยู่กับมัน สัมผัสสัมพันธ์

กับมันได้ ช่วยเหลือหรือจัดการกับมันได้

ด้วย เพราะ“โลกตุรจติ”ของเราเหนอืมนัจรงิ

ค�าว่า“เหนือ”(อุตตระ)นี้ จึงประกอบ

ไปด้วย“ปัญญาที่มีเมตตา-กรุณา-มุทิตา-

อุเบกขา” ช่วยผู้อื่นอยู่อย่างบริสุทธิ์ใจจริง 

ไม่หวังอะไรตอบแทนมาให้ตนเลย

ฉะนี้คือ “พรหมของศาสนาพุทธ”

ส่วน“พรหม”ของศาสนา“เทวนยิม”นัน้ 

ยังไม่รู้จัก“ตัวเอง” ยังวิจัยจิตตนเองไม่เป็น 

หรือ“จัดการกับจิตตนเองด้วยปัญญาที่ไม่

เห็นแก่ตน ไม่มีตัวตน”ไม่ได้

เป ็นเพียง“จิตที่มีความบริสุทธิ์ ”ที่

ไม่ท�าร้ายใคร ท�าประโยชน์แก่ ใคร แต่ยัง

ไม่มี“ปัญญาที่เป็นโลกวิทู-โลกุตรจิต-โลกา

นกุมัปายะ” จึงช่วยผูอ่ื้นส่ิงอ่ืนไม่ได้สัมบูรณ์ 

“พรหม”หรือ“พระเจ้า”ของพุทธจึง

พร้อมไปด้วย“โลกวิทู-โลกุตรจิต-โลกานุกัม

ปายะ” ซึ่งต่างจาก“พรหมหรือพระเจ้า”ที่

ยงัไม่ม“ีโลกวทิ-ูโลกตุรจติ-โลกานกุมัปายะ” 

อย่างมีนัยส�าคัญมาก

ยังชื่อว่า“พรหมแบบเทวนิยม”นั่นคือ 

“พรหม”ที่ยังไม่มี“ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์” 

เป็น“คุณวิเศษ”อันส�าคัญ

จึงชื่อว่า “พรหม”ที่ยังมี“อวิชชา”หรือ

ยังไม่มี“วิชชา”ของพุทธศาสตร์

แม้“พรหม”ขั้นสูงจะไม่ติดยึดใน“ลาภ

วัตถุ”แล้ว แต่“พรหม”ที่ยังติดยึดใน“ความ

ใหญ่ความยิ่งของตน”ก็ยังมี เป็นต้น ยัง

ต้องการสรรเสริญ ต้องการสุขบ�าเรอจิตตน

“พรหม”ที่ยัง“อวิชชา”นี้แหละที่จะยิ่ง 

“อวชิชา”สงูซ้อนไปอกีชัน้ ในขั้นละเอียดขึ้น 

กล่าวคอื มนษุย์ปกตไิม่มี ใคร“อยากได้”  

ความเป็นพรหม”มาก่อนเลย จะ“อยากได้”ความ

เป็น“เทวดา ๖ ชัน้”เท่านัน้ เพราะยงั“อวชิชา” 

ในความเป็น“พรหม” ยงั“หลงเสพอารมณ์ 

สขุบ�าเรอกามคณุ ๕”อยู่

จนกว่าจะม“ีความรู ้ที่เข ้าใจ”ว่า“ภพ

พรหม” คอื ภพทีส่งูกว่า“ภพกาม”อย่างไรใน

ประดา“ความเป็นภพ” 

ผู้มี“วิชชา”ขั้นนี้จึงจะ“อยากได้”ความ
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เป็นพรหม” แล้วจะฝึกฝนตนเป็น“พรหม” 

กระน้ันก็ยงัมี“พรหมแบบเทวนยิมกับพรหม

แบบอเทวนิยม”อยู่อีก ที่ต้องศึกษา 

เช่น “พรหม”นั้นคือ “จิตว่างจากภพ 

จากชาติที่เป็นภพทั้งหลาย” ตั้งแต่ภพนรก 

โดยเฉพาะ“ภพเทวดา ๖ ชั้น” หรือ“จิตที่ไม่

เวียนวนกลับสู่ภพต�า่ใดอีกแล้ว”(จิตขั้นนี้คือ 

เริ่มตั้งแต่“อนาคามีภูมิ” ขึ้นไป )   

“เทวดา ๖ ชัน้”นั้นยังเวียนกลับภพต�่า 

อยู่ทัง้สิน้ (อาคามี ) เพราะยงัเป็น“เทวดาทีเ่ป็น 

สมมุตเิทพ”หรอื“เทวดาโลกียะ”

พระพุทธเจ้าตรัสแบ่ง“เทวดา”ไว้ ๓ ขัน้ 

ม ี๑.ขั้นสมมุตเิทพ = เทวดาโลกยีะ 

๒.ขัน้อบุัตเิทพ = เทวดาที่ภูมิเข้าขัน้

โลกุตระ นั่นคือ ก�าจัดกิเลสโลกียะเป็นแล้ว  

๓.ขัน้วิสุทธิเทพ =  เทวดาคือ จิต

บริสุทธิ์จากภพเทวดา คือ พรหม

“พรหมเทวนยิม”ก็หยุดเสพกามได้

สะอาดจากกิเลสกามได้ แต่ไม่รู้จักรู้แจ้งรู้

จริงในความเป็น“ภพกาม”อย่างครบถ้วน

ด้วย“ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์”ตามแบบพุทธ   

ต้อง“เทวดาโลกุตระ”จงึจะไม่เวยีนกลับ

มาสู่ต�่าอีก (อนาคามี ) เนือ่งจากมคีวามเป็น 

“อุบัติเทพ” มี“โพชฌงค์ ๗” ส�าคัญคือ มี 

“ธรรมวจิยัสัมโพชฌงค์”แยกแยะภพภูมิต่างๆ 

ของจิตได้ละเอียดครบครัน เพราะเป็นผู้ม ี

“สัมมาทฏิฐ”ิทีเ่กดิสู่“อาริยภูมิ”แห่ง“โลกุตระ”

ที่จะสูงสู่ความเป็น“วสุิทธิเทพ”( เทพแห่ง 

ความบริสุทธิส์ ูงสุด นัน่ก็คือ พรหมหรือพระเจ้าที ่

สัมมาทฏิฐินั่นเอง) ซ่ึงมี“ความแน่นอน”(นิยตะ)  

กระทั่งเข้าข้ัน“เที่ยงแท้”( นิจจงั) และสามารถ 

สร้างพลังงานจิตที่แน่นอน,เที่ยงแท้นี้ ให ้

สัมบูรณ์ถึง ขั้น“ธุวัง(ยั่งยืน ) -สัสสตัง(เป็นไป 

เช่นนั้นตลอดกาล) -อวิปริณามธัมมัง(ไม่เปลีย่น 

แปรเป็นอื่น) -อสังหิรัง(ไม่มีอะไรมาหักล้างได้) - 

อสังกุปปัง ( ไม่กลับก�าเริบ )” 

ขอย�้าอย่างส�าคัญนะว่า “ภพ”ทั้งหลาย 

ที่คนสามัญปุถุชน อยากได้นั้น คือ “ภพ

เทวดา ๖”ชั้นน้ีแล ไม่มี“ภพอ่ืน”เลยนอกไป

จากน้ี ที่ปุถุชนคนสามัญ“อยากได้”(ตัณหา) โดย

เฉพาะ“ภพนรก” 

เพราะ“ภพนรก”น้ันคนปุถุชนท้ังหลาย 

ไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงได้ง่ายๆเลย และ

ไม่มี ใคร“อยากได้ภพนรก” 

จงึไม่มีปุถุชนคนใดจะท�า“กรรม”ของตน

เพ่ือจะให้ตนไปสู่“นรก”แน่นอน

แต่เพราะคนปุถุชน”ไม่รู้จกัรู้แจ้งรู้จริงใน

ความเป็น“กรรม”ท่ี“ตนเองท�าเองแท้ๆ”

รู้กนักแ็ค่ผิวๆเผินๆเท่านัน้ ไม่รูจ้กัรู้

แจ้งรู้จริงครบครัน“กายกรรม-วจีกรรม” โดย

เฉพาะ“มโนกรรม”  ยิ่งคนท่ี“ไม่เชื่อกรรม-ไม่

เชื่อวบิาก”ก็ยิ่ง ปิดประตู“นพิพาน”ไปเลย

เพราะ“ความไม่รู้จกัภพ-ชาติ” นั่นคือ 

ไม่มีความรู้ในความเป็น“ภพ” และ“ท�ากรรม”ที่

เป็น“อกุศล”ด้วยอวชิชาจริง จึงต้องเกิด“ภพ

นรก”ข้ึนจริงในจติตน

            [ เก่าสมัย	ใหม่เสมอ [

อ่านต่อฉบับหน้า
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• นายหนุนดี
• นายหนุนดี

	 ณ	ช่วงเวลานี้	สนามหลวงเป็นสนามบุญ	เป็น
สนามแห่งการ	“ให้”	อันบริสุทธิ์	
	 ในหลวง	ร.๙	ทรงเป็นแบบอย่างของการ	“ให้”	
ที่บริสุทธิใ์จ	 จนประชาชนชาวไทยหรือพสกนิกร
ของพระองค์ต่างน้อมน�าสู่ดวงจิตดวงวิญญาณ 
มาตลอด	๗๐	ปีที่พระองค์ทรงครองราชย์

๒๕๔๕	 ก่อนวันขึ้นปีใหม่	 (พ.ศ.๒๕๔๖)	 ซึ่งเป็นพร
ปีใหม่	แด่ปวงชนชาวไทยให้รู้ค่าของการ	“ให้”	ที่
บริสุทธิ์	
	 แม้ในปีใหม่	พ.ศ.๒๕๖๐	พรปีใหม่ดังกล่าวก็ยัง
เป็นพรอันล�้าค่าแก่ปวงชนชาวไทยให้อยู่ได้อย่าง
ร่มเยน็เป็นสขุกว่าประเทศอืน่หลายประเทศในโลก	
ด้วยคุณธรรมแห่งการ	“ให้”	ของชาวไทย	ดังนี้
 “คณุธรรมข้อหนึ่งที่ยงัมีอยูอ่ย่างบรบิรูณ์ใน
จิตใจของคนไทยก็คือการ “ให้”
 การ “ให้” นี ้ ไม่ว่าจะให้สิง่ใด แก่ผู ้ใด 
โดยสถานใดก็ตาม
 ล้วนเป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่ง
 เพราะเป็นเครื่องประสานไมตรอีย่างส�าคญั
ระหว่างบุคคลกับบุคคล
 และท�าให้สังคมมีความ “มั่นคง” เป็น 
ปึกแผ่น ด้วยสามัคคีธรรม
 นอกจากนั้น การให้ยงัเป็นบ่อเกดิแห่งความ
สุขอีกด้วย
 กล่าวคอื ผูใ้ห้กม็คีวามสขุ มคีวามอิม่เอมใจ
 ผู้รับก็มีความสุข มีก�าลังใจ
 สังคมส่วนรวม ตลอดถึงประเทศชาติก็มี 
ความสุข มีความร่มเย็น”
 บรรยากาศของการ	“ให้”	ที่สนามหลวงกเ็ป็นอกีหนึ่ง
ตัวอย่างที่ยืนยันความจริงจากพระราชด�ารัสครั้งนี้

คุณธรรมแห่งการ “ให้” 
	 ผลแห ่งการ	 “ให ้”	 ที ่เกิดจากความรัก 
อนัยิ่งใหญ่ของพระองค์ก�าลังปรากฏผลอย่าง 
ยิง่ใหญ่	 เป็นบอมบ์ออฟเลิฟ	 (Bombs	 of	 Love)	
เป็นพลังแห่งความรกัที่ก่อเกดิการ	“ให้”	อันบรสิทุธิ์
ของพระองค์อันทรงพลังทีบ่ังเกิดผลต่อจิตใจคน
ไทยโดยทั่วไป	ทั้งในและต่างประเทศ
	 แม้แต่ชาวต่างประเทศก็ยังได้รับผลแห่งการ	
“ให้”	หรือ	“ความรัก”	อันบริสุทธิ์ของพระองค์จน
เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก
	 ประเทศไทยรอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ ้น
ของต่างชาติในยุค	 “จักรวรรดินิยม”	 เพราะการ 
เสียสละของบรรพบุรุษไทยทั้งเลือดเนื้อและชีวิต
	 ยิง่ในยุคนี ้ที ่เป ็นยุค	 “ทุนนิยม”	 ที ่หลาย
ประเทศยากจะรอดพ้นจากการถูกครอบง�า
	 แต่ก็มีประเทศไทยที่มีพระมหากษัตริย ์ที ่
ทรงมีพระปรีชาญาณ	 และวิสัยทัศน์อันกว้างไกล	
สามารถน�าพาประเทศรอดพ้นจากกรงเล็บของ
ต่างชาติที่เป็นเจ้าลัทธิ	“ทุนนิยม”	มาได้	ด้วยการ	
“ให้”	 อันบริสุทธิ์ของพระองค์	 จนส่งผลสู่ปวงชน
ชาวไทยโดยมากให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข	มีความ
สามัคคี	 ประเทศชาติจึงยังด�ารงอยู่อย่างมั่นคง	
รักษาเอกราชไว้ได้มาจนถึงปัจจุบัน	 ดังพระราช- 
ด�ารัสของในหลวง	 ร.๙	 ที่ทรงพระราชทานพรแก่
ประชาชนชาวไทย	เมื่อวันอังคารที่	๓๑	ธันวาคม	
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ทีม สมอ.สีสันชีวติ
“เรียนรู้จากพระเจ้าอยู่หัว”

มุมมองของชาวต่างชาติต่อในหลวง ร.๙
โปรเฟสเซอร์ แมนเฟรด คราเมส
เขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อเฉลิมฉลอง
วาระแห่งการครองราชย์ครบ ๖๐ ปี

เป็นฉบับเฉลิมฉลองพระราชสมภพ ๘๐ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

(ขอบคุณภำพจำกเฟซบุ๊ก photoontour.com)
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เรียนรู้จากพระเจ้าอยู่หัว (ตอนที่ ๒)
        โดย โปรเฟสเซอร์ แมนเฟรด คราเมส
	 คนไทยส่วนใหญ่มักคิดว่า	 ชาวต่างชาติไม่มีความเข้าใจและชื่นชมพระมหากษัตริย์ไทยมากนัก	 แต่
ท่านจะต้องแปลกใจมากท่ีมชีาวต่างชาตบิางคนเข้าใจแนวทางทีส่มเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดชฯ
ทรงด�าเนนิชวีติ	และเข้าใจข้อมูลข่าวสารทีท่รงส่ือสารให้พสกนกิรของพระองค์ได้รบัทราบ	ดกีว่าคนไทย
โดยถัวเฉลี่ยเสียอีก
	 ผู้เขียนไม่ได้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวาระแห่งการครองราชย์ครบ	 ๖๐	 ปีเท่านั้น	 แต่
เขียนขึน้เพือ่ส่งผ่านข่าวสารทีส่�าคญัถงึคนไทยของพระองค์	เพือ่เกดิประโยชน์สขุและผลดทีัง้แก่ตนเอง
และมวลมนุษยชาติ
	 										(ขอขอบคุณหนังสือ	“เรียนรู้จากพระเจ้าอยู่หัว”	โดย	โปรเฟสเซอร์	แมนเฟรด	คราเมส)

ต้องไม่ประเมินค่างานของตนต�่า
	 ผมมีเพื่อนคนหนึ่งในประเทศเยอรมันซึ่งจะ
มีอายุครบ	 ๘๐	 ปีในปีหน้า	 ชื่อคุณเคทเลอร์	 ซึ่ง
ท�างานเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพ	 ถ้าท่านพบกับ
คุณเคทเลอร์	 ท่านจะไม่เช่ือว่าอายุเขาจะมากถึง
ปานนั้น	คุณเคทเลอร์ดูเหมือนว่าจะอายุซัก	๖๕	ปี	
และมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนกับคนหนุ่ม	
คุณเคทเลอร์จะสนุกสนานในการท�างานประจ�า
วัน	 ตื่นนอนเวลาหกโมงครึ่ง	 จากน้ันหน่ึงชั่วโมง
ต่อมากเ็ร่ิมท�างานในสวน	และปฏบิตัอิย่างนีต้ลอด
ทั้งป	ี ไม่ว่าฝนจะตกหรือแดดจะออก	และแน่นอน 
ทีส่ดุคุณเคทเลอร์ยงัขบัรถด้วยตวัเองอกีด้วย	หาก
มีผู้ใดต้องการค�าแนะน�า	 หรือการวินิจฉัยโรคจาก 
คุณเคทเลอร์	 เขาจะไม่ปฏิเสธเลยแม้แต่ครั้ง
เดียว คุณเคทเลอร์กล่าวว่า  “การช่วยเหลือ 
ผู้อื่นเป็นความเร่งด่วนที่ผมต้องท�า” “เมื่อใดที่
เราสามารถช่วยเหลอืผูอ้ืน่ได้ เรากค็วรให้ความ
ช่วยเหลือ” นี่คือคติพจน์ของคุณเคทเลอร์
	 น่าพิศวงจริงๆ	 ในสิ่งที่คุณเคทเลอร์กระท�า
ซึ่งโดยหลักการทั่วไปแล้ว	 ช่างคล้ายคลึงกับพระ- 
ราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
บางทีทัศนคติที่เป็นทางบวก	 และการด�าเนินชีวิต
ที่เป็นไปตามหลักแห่งสุขภาพอนามัยของคุณ 

เคทเลอร์จะท�าให้เขาดูหนุ่ม	 ไม่ร่วงโรยไปตามวัย	
เขาบอกผมเร็วๆนี้ว่า	“ผมไม่ต้องการพึ่งพาผู้อื่นให้
เป็นภาระ”	 ค�าพูดของคุณเคทเลอร์เป็นการเตือน
ให้ผมย้อนร�าลึกถึงพระวจนะแห่งองค์พระศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสว่า	 “ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน”	
อตฺตา	หิ	อตฺตโน	นาโถ
     
	 อย่างไรก็ตาม	 เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการ
พึง่พาผูอ้ืน่ได้ไปเสยีทกุอย่าง	ทนัททีีเ่ราลมืตาดโูลก
เราจ�าเป็นต้องพึง่พาผูอ้ืน่แล้ว	เช่น	พ่อแม่ต้องเลีย้ง
ดเูราให้เจรญิเตบิโต	และในกรณทีีเ่ราเจบ็ป่วย	เรา
กจ็�าเป็นต้องได้รบัการเยยีวยารกัษาทางการแพทย์	
เป็นต้น	 แต่นอกเหนือจากการพึ่งพาดังกล่าวแล้ว
เราไม่ควรที่จะพึ่งพาผู้อื่นอยู่ร�่าไป

	 ดูเหมือนว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชฯจะทรงปฏิบัติตามหลักการน้ี	
พระองค์ทรงขับรถยนต์ซึ่งเป็นพระราชพาหนะ
ด้วยพระองค์เอง	 ทั้ง	ๆ 	ที่พระองค์ไม่จ�าเป็นต้อง
ทรงกระท�าเช่นนั้น	แน่นอนที่สุด	พระองค์มิได้ทรง
ประสงค์ที่จะให้ผู้อื่นเกิดความประทับใจในพระ-
ราชจริยาวัตรของพระองค์	 แต่สิ่งนี้เป็นวิถีทางใน
ชวีติของพระองค์ทีท่รงเลอืก	จากบันทกึเหตกุารณ์



16 •   เราคิดอะไร

เกี่ยวกับพระราชภารกิจของพระองค์	 ท�าให้เราได้
รับทราบว่า	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล- 
อดุลยเดชฯทรงเคยซ่อมปืนกลด้วยพระองค์เอง	
เนื่องจากปืนกลดงักล่าวใช้การไม่ได้และไม่มีอะไหล่	
ท่านลองจินตนาการนึกถึงภาพพระราชจริยาวัตร
ของพระองค์	 ขณะทรงประทับนั่งในห้องทรงงาน	
ในพระราชวังเพื่อทรงซ่อมปืนกลดูซิว่า	 ท่านจะมี
ความรู้สึกอย่างไร	ที่พระองค์จะทรงท�าเช่นนั้นได้

	 ผมไม่ได้น�าเหตุการณ์ข้างต้นขึ ้นมาพูดโดย 
ถือเป็นเรื่องตลกขบขัน	แต่ภาพของพระองค์ขณะ
ทรงงานซึง่เป็นภาพที่น่าพิศวงนั้น	 แสดงให้เรา
เห็นอย่างชัดเจนถึงสภาวะที่สุดขั้ว	 ตามพระราช-
ด�ารัสของพระองค์ที่ตรัสว่า	 “ไม่มีงานใดยกเว้นไว้
ส�าหรับพระองค์”	 พระองค์ทรงถือว่างานใดก็ตาม
ที่พระองค์ทรงกระท�าเพื่อช่วยเหลือประเทศชาติ
เป็นพระราชภารกิจของพระองค์	 พระราชด�ารัส
ของพระองค์เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ	
๖๐	 ปีซึ่งตรัสว่า “ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นบุคคลพิเศษ
แต่ข้าพเจ้าท�างานและปฏบิตัหิน้าที่เหมอืนอย่าง
เช่นคนไทยทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับใช้ชาติ” 

ค�าถามถึงท่านผู้อ่านคือ	 ลองจินตนาการสมมุติว่า
ท่านเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย	ท่านจะ
มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเช่นพระองค์ท่านหรือไม่?

 นักบวชท่านหนึ่ง ในประเทศอินเดียซึ่งยัง
คงมีชีวิตอยู่ ครั้งหนึ่งท่านกล่าวว่า ชีวิตที่ถึงจุด
สูงสุดคือ ช่วงที่ไม่มีการแบ่งแยกระหว่างความ
คิด ค�าพูดและการกระท�า ถ้าทั้งสามสิ่งนี้รวม
เป็นหนึ่งเดียวกัน บุคคลผู้นั้นไม่จ�าเป็นต้องมี 
กูรู (ครูทางด้านจิตวิญญาณ) อีกต่อไป เพราะ
ว่าคุณเป็นคนซื่อตรงต่อตนเอง คุณก็จะด�าเนิน
ชีวิตอย่างเต็มบริบูรณ์ และถึงแม้ว่าผมจะเข้าใจ
ในค�ากล่าวของกูรูท่านนัน้อย่างถ่องแท้ก็ตาม	 แต่
ผมก็ต้องยอมรับว่า	 ยังไม่สามารถปฏิบัติสิ่งนี้ให้
เกิดผลส�าเร็จได้	 ยิง่ผมชืน่ชมบุคคลผู้ประสบผล
ส�าเร็จในสิ่งนี้มากเท่าใด	 ผมก็ยิ ่งมีความเคารพ
อย่างลึกซึ้งต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
ส�าหรับผม	ดูเหมือนว่าพระองค์จะทรงด�าเนินชีวิต
ดงัทีพ่ระองค์ตรสัและคดิอย่างน้ัน	“ในเมือ่ข้าพเจ้า
ได้รับความรู้พิเศษและสามารถทีจ่ะซ่อมปืนกล	 ที่
ผู้อื่นไม่สามารถท�าได้	 ข้าพเจ้าจะไม่ท�าได้อย่างไร	



ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐   •   17

การซ่อมปืนกลซึง่เป็นสิ่งเล็กน้อยก็มีความส�าคัญ
ต่อประเทศชาติด้วยเช่นกัน”	 นั่นอาจจะเป็นสิ่งที่
พระองค์ทรงค�านึง

	 ก่อนจบเร่ืองปืนกลนี	้โดยเหตทุี่พระองค์จ�าเป็น
ต้องทรงถอดและประกอบชิ ้นส่วนของปืนกล 
ดงักล่าวครั้งแล้วครั้งเล่า	และทรงพิจารณาว่าอะไร
เป็นสาเหตุที่ท�าให้ปืนกลดังกล่าวขัดข้อง	 ใช้การ
ไม่ได้	 จึงท�าให้พระองค์ทรงได้รับความรู้ทางด้าน 
เทคนคิใหม่ๆ	ซ่ึงในเวลาต่อมาเป็นส่วนส�าคญัที่ช่วย
ในการปรับปรุงปืนกลเอ็ม	๑๖	ยิ่งกว่านั้น	พระองค์
ยังได้ทรงพัฒนาความคิดในการน�าปืนดังกล่าวไป
ติดบนเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์เพื่อที่จะใช้ป้องกัน
ตัวได้ทันที	เมื่อถูกโจมตีอย่างกะทันหัน	เหมือนดัง
เหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่สมาชิกในราชนิกุลพระองค์
หนึ่งทรงประสบ	 ซึง่เหตุการณ์ครั้งนั้น	 จะเห็นได้
ว่าประสบการณ์ของพระองค์ในการซ่อมปืนแบบ
ง่ายๆ	 แต่กลับเป็นผลท�าให้เกิดมีการปรับปรุง
ทางด้านเทคนิคที่ส�าคัญของอาวุธปืน	 	 แล้วอะไร
ล่ะทีเ่ป็นบทเรียนซึ่งเราได้รับจากพระองค์	 เรา 
เห็นได้ชัดเจนก็คือ	 จงอย่าตัดสินหรือประมาณ 

การงานอย่างใดอย่างหนึ่งว่าต�่าไป	 งานชิ้นใหม่
แต่ละอย่างหมายถึงโอกาสใหม่	 ถ้าท�าด้วยความ
เต็มใจและใส่ใจ
	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งอยู่ใน 
ทศพิศราชธรรม	 มิได้ทรงมีความล�าเอียงพระทัย
แม้แต่น้อย	ส�าหรับพระองค์แล้ว	ทรงถือว่ามนุษย์
ทกุคนมคีวามเสมอภาคทดัเทยีมกนั	ทั้งในเรื่องของ
การงานและหน้าที่	ทรงถือว่างานทุกอย่างมีความ
ส�าคญัด้วยกนัทั้งนั้น	และอกีประการหนึ่ง	การแบ่ง
ชั้นหรือการให้คุณค่างานนั้น	 เป็นรูปแบบของการ
ยึดติดซึ่งท�าให้เกิดการเหนี่ยวรั้งความเจริญ	 ไม่มี
การพฒันาไปสูง่านที่ดกีว่า	ตามพระราชด�ารสัของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

	 เราจะพบว่า	“ปัญญาที่น�าไปสูก่ารปฏบิตั”ิ	เกดิ
ขึ้นน้อยมาก	และอาจจะพบเพียงในไม่กี่คนเท่านั้น	
มหาตมะ	คานธีถือได้ว่าเป็นท่านหนึ่งซึ่งประกอบ
ด้วยสติปัญญาที่อยู่ในระดับดังกล่าว	 แม้ว่าท่าน
จะเป็นผู้น�าของประเทศอินเดีย	 ท่านก็ยังทอผ้า
เพื ่อตัดเย็บสวมใส่ด้วยมือของท่านเอง	 ตลอด
ทั้งช่วยในการก่อสร้างบ้านอีกด้วย	 และก็ยังมี 

3
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เจ้าชายพระองค์หนึ่ง	 ทรงมีพระราชฐานอยู่ที่เมือง
กบลิพสัด์ุทางตอนเหนอืของประเทศอนิเดยี	พระองค์
ทรงพอพระทัยที่จะทรงด�าเนินชีวิตของพระองค์
เฉกเช่นสมณะในป่า	 ฉลองพระองค์เพียงผ้าผืน 
พอปกปิดพระวรกายแทนที่จะเป็นฉลองพระองค์
ของเจ้าชายที่ประดับด้วยอาภรณ์ดิ้นทองนานา
ชนิด	 และเสด็จออกภิกขาจารเพื่อรับอาหารเพื่อ
ประทังพระชนม์ชีพ	แทนที่จะเสวยพระกระยาหาร
ในจานทองค�า	 	 พระองค์ทรงท�าทุกสิ่งทุกอย่าง 
เพื่อช่วยเหลือมวลมนุษยชาติให้พ้นทุกข์	 และทรง
ค้นหาเหตุแห่งทุกข์	 	 เจ้าชายพระองค์นั้นคือ	 เจ้า
ชายสิทธัตถะศากยมนุ	ีซ่ึงภายหลงัต่อมาทกุคนรูจ้กั
พระองค์ในนามของพระพุทธเจ้านั่นเอง

	 ท่านผู้อ่านที่รกั	ในเมื่อบคุคลทีย่ิ่งใหญ่ดงักล่าว
ขั้นต้น	ต่างก็สละเวลาเพ่ือทรงกระท�าหรอืท�าในสิ่ง
ทีจ่�าเป็นเพื่อช่วยเหลอืผูอ้ื่น	แล้วพวกเราจะมวัรรีอ
เพ่ือส่ิงใดเล่า	เราจะไม่มคีวามละอายบ้างหรอืที่เรา
มีส่วนร่วมเพยีงน้อยนดิในการกระท�าเพื่อช่วยเหลอื
ผู้อื่นเมื่อเปรียบเทียบกับท่านเหล่านั้น

	 ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมร�าลึกถึงพระมหา- 

กรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชฯที ่ทรงเป็นตัวอย่างที ่ยิ ่งใหญ่	
และขออภัยส�าหรับผู ้ที ่ไม่มีพลังในการเดินตาม 
แนวเบื้องพระยุคลบาท	 หรือศึกษาสิ่งที่พระองค์ 
ทรงสั่งสอนเพื่อให้เป็นวิทยาทาน

สุขภาพและคุณค่าของครอบครัว
	 น่าอศัจรรย์ที่ก่อนเป็นธรรมเนียมราชประเพณี
ของพระบุรพมหากษัตราธิราชเจ้าของไทยที ่
ทรงเสด็จร่วมออกก�าลังพระวรกายกับพระบรม-
ราชินีและพระราชโอรส	 พระราชธิดาเป็นประจ�า	
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
พร้อมด้วยพระบรมราชินีนาถ	 และพระราชโอรส	
พระราชธิดา	 ทรงออกก�าลังพระวรกายร่วม
กัน	 เกี่ยวกับเรื่องการออกก�าลังพระวรกายของ
พระเจ้าอยู่หัวนี้	พลต�ารวจเอก	วศิษฐ์	 เดชกุญชร	
กล่าวไว้ในพระราชประวัต	ิ(ตามรอยพระยคุลบาท)	
ของพระองค์ทีถู่กต้องแม่นย�าว่าตามความเป็น
จริงแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วย
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ	 พระราชโอรส	 พระ- 
ราชธิดาทุกพระองค์	 ทรงออกก�าลังพระวรกาย
ด้วยการวิง่	(jogging)	วนัละครัง้	ขณะทรงประทับ	
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ณ	 พระราชวังไกลกังวล	 หัวหิน	 หรือพระต�าหนัก 
ภูพิงคราชนิเวศน ์	 จังหว ัดเชียงใหม ่	 ฉะนั ้น
พระเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ 
แขง็แรง	ซ่ึงแม้แต่เจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยัที่
ถวายการอารกัขา	(ซ่ึงเป็นคนหนุ่ม)	ที่ร่วมออกก�าลัง
กายกย็งัไม่สามารถว่ิงตามทนัพระองค์	สมเดจ็ฯ	และ 
ทูลกระหม่อมฯ	ในพระองค์ได้

	 ข้อเท็จจริงที่ปรากฏให้เห็นได้ชัดก็คือ	 ทั้งๆ
ที่มีกองงานทางการแพทย์	 พร้อมด้วยเวชภัณฑ์
ซึง่พร้อมให้การถวายดูแลพระพลานามัยของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้อย่างดีที่สุด	 ซึ่ง
หากพระองค์จะทรงใช้เหตุผลนี้เพื่อให้ผู้อื่นถวาย
การดูแลแก่พระองค์	 พระองค์ก็ย่อมทรงกระท�า
ได้	 แต่พระองค์มิได้ทรงท�าเช่นนั้น	 (การพึ่งพา 
ผู้อืน่)	 พระองค์กลับทรงดูแลพระพลานามัยและ
พระสุขภาพของพระองค์เอง	ซึ่งสิ่งที่พระองค์ทรง
กระท�านั้นได้รบัการสรรเสรญิอย่างหาที่เปรยีบมิได้
และช่างเป็นแรงบันดาลใจแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า
ในการด�าเนินชีวิตตามแนวเบื้องพระยุคลบาทเป็น

อย่างยิ่ง

	 นอกจากการทรงเอาใจใส่ดูแลพระพลานามัย
และพระสุขภาพของพระองค์เป็นอย่างดีด้วยการ
ออกก�าลังพระวรกายเป็นประจ�าแล้ว	ในช่วงเวลา
นั้นยังเป็นโอกาสของพระองค์ที่จะได้ทรงมีเวลา
ประทับใกล้ชิดกับพระราชโอรสและพระราชธิดา
อีกด้วย	 ถ้าท่านผู้ใดได้อ่านเรื่องพระราชจริยา- 
วัตรของพระเจ้าอยู่หัว	 จะพบว่าพระองค์ได้ทรง
น�าครอบครัวของพระองค์เสด็จประพาสทาง
ชลมารค	 หรือเสด็จพักผ่อนพระวรกาย	 ในช่วง 
ฤดูร้อนเป็นการส่วนพระองค์หลายต่อหลายครั้ง
โดยไม่เกี่ยวกับทางราชการ

	 ผมสนันษิฐานว่า	ตลอดเวลาที่พระองค์ยงัทรง
พระเยาว์และทรงศึกษาเล่าเรียนในต่างประเทศ
ที่ภาวะแวดล้อมถือว่า	 คุณค่าและกิจกรรมของ
ครอบครวันั้นส�าคญัเหนอืสิ่งอื่นใด		คงต้องเป็นแรง
บันดาลพระทัยให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงกระท�าสิ ่งดังกล่าวนั้น	 และผมยังมั ่นใจว่า
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ความรักที่แน่นแฟ้นซึ่งพระเจ้าอยูห่วัทรงได้รบัจาก 
พระราชชนนีของพระองค์	 เป็นสิ่งที ่หล่อเลี้ยง 
น�้าพระทัยของพระองค์ตลอดพระชนม์ชีพ	 และ 
ทรงท�าให้พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่สุดประเสริฐ

	 ดงันั้นไม่ว่าท่านจะประสบปัญหาชวิีตของท่าน
อย่างไรก็ตาม	 หรือว่าท่านจะต้องดิ้นรนมากมาย
เพียงใดก็ตาม	 จงพึงระลึกไว้เสมอว่า	 ท่านจะต้อง
ให้ความรักแก่ครอบครัวของท่านอย่างเพียงพอ	
จงรับฟังความต้องการของลูก	ๆ 	จงอธิบายให้ลูกๆ
ฟังว่า	ท�าไมท่านจึงไม่สามารถท�าสิ่งนั้นให้แก่ลูกได้	
หากท่านไม่สามารถท�าได้ตามความต้องการของ
ลกู	ลูกจะเข้าใจและไม่โกรธเกลยีดท่าน	ในเมื่อท่าน
พูดความจริง	จงพยายามเป็น	“รานีหรือราชาแห่ง
จิตใจในครอบครัวของท่าน	 ท่านจะถึงพร้อมด้วย
ความสุขในที่สุด”

	 ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม	กิจกรรมร่วมกันย่อม
เป็นสิ่งที่ดีงามเสมอ	 ในการท�าให้ครอบครัวมีชีวิต
ชีวา	 และปุถุชนคนไทยทั่วไปควรจะรับและถือ
ปฏิบัติสิ่งนี้ให้เกิดเป็นนิสัยในชีวิตประจ�าวันให้มาก

ที่สุดเท่าที่จะท�าได้ด้วยเช่นกัน	 ไม่ว่าจะเป็นการ
ท่องเที ่ยวพักผ่อนในวันหยุด	 การเดินทางท่อง
เที่ยวระยะสั้นในวันหยุดสุดสัปดาห์	 ท�ากิจกรรม
ต่าง	ๆ 	ร่วมกันหรือการรับประทานอาหารเย็น
มื้อพิเศษร่วมกันที่บ้านหรือนอกบ้าน	 อย่างน้อย
ที่สุดอาทิตย์ละครั้งเพื่อจะได้มีเวลาแห่งความสุข
สนุกสนาน	 และสร้างสมประสบการณ์ที่ดีร่วมกัน	
ซึ่งในช่วงเวลาดงักล่าวนี้จะสามารถหล่อเลี้ยงน�้าใจ
ไมตรี	 และกระชับความสัมพันธ์ของครอบครัวให้
แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น	 อีกทั้งจะเป็นการส่งเสริมความ
เข้าใจอันดีให้มีต่อกัน	สิ่งนี้ส�าคัญมากยิ่งกว่าสังคม
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว		 	
	 แล้วท่านล่ะ	 ได้พาลูกๆ	 หรือพ่อแม่ของท่าน	
ไปดูหนังดีๆ	 หรือรับประทานอาหารเย็นมื้ออร่อย 
ครั้งสุดท้ายเมื่อไร?

คุณค่าของครอบครัวอีกนัยหนึ่ง
	 จากการสังเกต	 ผมพบว่าโลกตะวันตกสูญ-
เสียศีลธรรมและรากฐานของสังคมมานานแล้ว	
บางทีการสูญเสียดังกล่าวอาจจะเริ่มต้นระหว่าง
ยุคอุตสาหกรรมในประเทศอังกฤษ	 ซึ่งอยู่ในช่วง
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ศตวรรษที่	 ๑๗	 เมื่อเจ้าของโรงงานและเจ้าของ
เหมืองแร่ผู้มั ่งคัง่ไม่กี่รายแสวงหาผลประโยชน์
จากชนชัน้กรรมาชีพ	 เพือ่ให้ได้ผลก�าไรมากขึน้	
การผลิตสินค้าราคาถูกจ�านวนมากออกทุ่มตลาด
ท�าให้ผู้ผลิตสินค้าหัตถกรรมและอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กต้องเลิกกิจการและกลายเป็นผู ้ว ่าง
งาน	 การใช้ความชาญฉลาดและความรู้ทางด้าน
เทคนิคเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากผู้อื่น	 แทนที่
จะเป็นการเกือ้กูลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม	 เป็น
สาเหตทุี่แท้จรงิอนัหนึ่งที่น�าความทกุข์มาสูท่ั้งยโุรป
และสหรัฐอเมริกาเพราะนั่นเป็นการสร้างความ 
ไม่สมดุลและความกลัวขึ้น

	 การที่จะมชีวิีตให้อยูร่อดได้จะต้องมเีงนิ	ดงันั้น
ทั้งในประเทศอังกฤษและเยอรมนีผู้ซึ่งเป็นพ่อแม่
จะต้องท�างาน	เมื่อลูก	ๆ 	กลับมาจากโรงเรียนและ
พ่อแม่ยังคงอยู่ที่ท�างาน	ลกู	ๆ 	จงึไม่มใีครทีจ่ะกล่าว
ค�าว่า	“สวสัดี”	ด้วย	 หรือไม่มีใคร	 เตรียมอาหาร
กลางวันไว้ให้พวกเขา	 ลูกๆส่วนใหญ่จึงท�าอาหาร
รับประทานกันเอง	 ซึง่ก็หนีไม่พ้นพิซซ่าแช่แข็งที่
น�าเข้าไปอุ่นในเตาอบไมโครเวฟ	 และทานกันตาม

ล�าพัง	 แล้วก็ดูโทรทัศน์หรือเล่นเกมคอมพิวเตอร์	
ซึ ่งก็เป็นสิ ่งเดียวที ่พูดกับลูก	ๆ 	 ปรากฏการณ  ์
ดังกล่าวเป็นเรื่องที่เศร้ามาก

	 ขอให้ดูเด็กนักเรียนตามเมืองใหญ่	 ในทวีป
ยุโรปหลังโรงเรียนเลิก	 ท่านจะต้องตกใจเมื่อเห็น
บรรดาเด็ก	ๆ 	เหล่านั้นไม่มีความสุขเลย	 จะเห็น
ว่าพวกเด็ก	ๆ 	จะทะเลาะวิวาทโดยใช้ความรุนแรง 
และมีปัญหายาเสพติดตามมาในโรงเรียนต่าง	ๆ

	 ประเทศไทยยังไม่ประสบปัญหาขั้นรุนแรงถึง
ขนาดนั้น	 แต่ในปัจจุบันท่านจะสังเกตได้ว่า	 แนว-
โน้มของการเกิดปัญหาดังกล่าวก่อตัวขึน้เกือบจะ
เป็นเหมอืนกนัแล้ว	บรรดาวัยรุน่ไทยประเภทที่ขาด
ความรกั	หรอืไม่ได้รบัความรกัที่เพยีงพอจากที่บ้าน	
มักจะถูกชักจูงให้เข้าเป็นสมาชิกของแก๊งวัยรุ่น 
ต่าง	ๆ 	ได้โดยง่าย	หรอืตดิยาเสพตดิให้โทษ	เมื่อหนั
หลังกลับมาดูรายการโทรทัศน์ของไทยจะเห็นว่า 
ทุก	ๆ 	 ๕	 นาทีมีการเล่นหัวกันผ่านทางจอโทรทัศน์
ด้วย	 การตบหน้ากันและกัน	 หรือตะเบ็งเสียงใส่
กันและกันไม่ว่างเว้น	 เราต้องไม่กล่าวหรือพูดถึง
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สิ่งที่เป็นผลในทางลบต่อคนหนุ่มสาว	 เพราะจะ
เป็นอันตรายต่อจิตใจของพวกเขา	 และท�าให้พวก
เขาปฏเิสธเข้ามารบัสิง่ที่พวกเขาต้องการ	อันได้แก่	
ความรักและความเอาใจใส่

	 ฉะนั้น	เราจึงไม่ควรต�าหนิยาเสพติดหรือผู้ค้า
ยาเสพติด	 (เพราะผู้ค้ายาเสพติดเพียงแต่เป็นผู้
จดัหาสิ่งที่ผู้คนต้องการ)	เราควรมองไปที่รากเหง้า
ที่แท้จริงของปัญหา	 เด็กๆที่เติบโตในครอบครัวที่
อบอุ่น	ได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากพ่อแม่	จะไม่อยู่
ในกลุม่เสี่ยงต่อการตดิยาเสพตดิ	(รวมถงึส่ิงมนึเมา
อื่น	ๆ )	ผมไม่สามารถพูดได้ว่าการห้ามโฆษณาขาย
สุราจะสามารถช่วยลดละสิ่งมึนเมาได้หรือไม่	 แต่
ที่แน่นอนที่สุดคือ	 การห้ามดังกล่าวไม่ใช่เป็นการ 
ขจัดต้นเหตุที่แท้จริงของรากเหง้าแห่งปัญหาเลย

	 ท่านทราบหรือไม่ว่า	 หลายประเทศในทวีป
เอเชียที่มีความห่วงใยประชากรในประเทศของ
ตน	 และเข้มงวดต่อรายการโทรทัศน์และอิทธิ-
พลอืน่ๆ	 ที่จะมีผลต่อคนหนุ่มสาว	 มักมีปัญหาใน
เรื่องยาเสพติด	 สิ่งมึนเมาและอาชญากรรมน้อย
มาก	 จิตวิญญาณของคนหนุ ่มสาวสามารถถูก
ชักจูงได้โดยง่ายดายเช่นเดียวกัน	 การประกวด
ร้องเพลงและความงามล้วนเป็นผลร้ายมากกว่า
ผลดี	 การประกวดประชันกันดังกล่าว	 เป็นแรง
ผลักดันให้หนุ่มสาวหันเหจากการศึกษาและการ
แสวงหาความรู้ไปสู่สิ่งเหล่านั้น	 เมื่อสิ่งเหล่านั้น
ได้ถูกฝังเข้าไปในความนึกคิดของพวกเขา	 ว่าการ
ที ่จะได้ชื ่อว ่าเป็นสตรีโดยสมบูรณ์แบบนั ้นจะ
ต้องเซ็กซี	่ แน่นอนที่สุดการประกวดความงาม
นั้น	 ผู้ที ่สนับสนุนการประกวดก็ต้องเป็นบริษัท
อตุสาหกรรมผลิตเครือ่งส�าอาง	 หรือส่งเสริม
ความงามและศัลยกรรมตกแต่งซึง่เป็นผู้ได้รับผล
ประโยชน์จากการโฆษณาด้วย	 (สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิด
ขึ้นในโลกตะวันตกที่ซึมซ่านเข้ามาในประเทศไทย
จนแทบจะไม่มีการสังเกตเห็น)

	 เด็กผู้หญิงที่มีความฉลาดน้อยและรู้เท่าไม่ถึง
การณ์จะได้รับการเสี้ยมสอนว่า	 การเป็นผู้หญิง
เซ็กซี่หมายถึงการมีชื่อเสียง	 และการมีทุกสิ่งทุก
อย่างในชีวิต	 โดยประเมินค่าเงินทองและชื่อเสียง
มากกว่าความรักที่แท้จริง	 และคุณค่าอย่างอื่นที่
เป็นธรรมชาติ	ดังนั้นบุรุษซึ่งมีความต้องการในตัว
เธอ	(บุรุษเหล่านี้ต่างก็เป็นเหยื่อของอุตสาหกรรม
ดังกล่าวด้วยเช่นกัน)	 ต่างก็ทราบว่าเงินเท่านั้นที่
เป็นปัจจัยซึ่งจะสามารถท�าให้ได้มาซึ่งตวัเธอ	(และ
ท�าให้เธออยู่กับเขาได้)	 และวิธีการหาให้ได้มาซึ่ง
เงินทองนั้นก็มิใช่ว่าจะถูกต้องตามกฎหมายเสมอ
ไป	 เพราะถ้าหากหาโดยวิธีสุจริตไม่ได้	 ก็ต้องเป็น
วิธีที่ไม่สุจริต
	 ถ้าหากว่าคนรุ่นหนุ่มสาวจะได้รับการอบรม
ให้ตระหนักถึงการตกเป็นเป้าในการเป็นเครื่อง-
มือของการแสวงหาผลประโยชน์โดยสื ่อและ
อุตสาหกรรม	และก�าลังจะติดกับดักของเครื่องมือ
ดังกล่าว	อย่างน้อยที่สุด	พวกเขาก็จะได้รับทราบ
ถงึกลไกประเภทนี้	และไม่ถกูทอดทิ้งโดยปราศจาก
ความช่วยเหลือใดๆ

 ในขณะเดียวกัน คนหนุ่มสาวเหล่านั้นจะ
ต้องได้รับการอบรมสัง่สอนให้ตระหนักว่าชีวิต
ของพวกเขาจะมหีลกัประกนัซึ่งเป็นสมัพนัธภาพ
และความสุขที่ยืนนาน เมื่อพวกเขาได้ตระหนัก
ถึงพิษภัยทางด้านอุตสาหกรรมเหล่านี ้แล้ว
อุตสาหกรรมดังกล่าวก็จะไม่สามารถฉุดให้พวก
เขาเข้าไปสู่วงจรนัน้ได้ นักค้ายาเสพติดและ
ผู้จ�าหน่ายสิ่งมึนเมาก็ไม่สามารถแสวงหาผล
ประโยชน์จากพวกเขาได้อีกต่อไป

	 การสร้างจิตส�านึกให้เห็นถึงพิษภัยของสังคม
สมัยใหม่จะเป็นวิธีเดียวเท่านั ้นในการป้องกัน 
ไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้	และการด�าเนินงานเกี่ยว
กับเรื่องนี้ก็ควรจะเป็นภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องซึง่จะต้องท�าตัง้แต่วนันีก้่อนทีจ่ะสาย
เกินไป



ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๑๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   •   23

ดีกว่ากันที่“ศีล”
(ราโชวาทชาดก)

k  สองกษัตริย์ผู้ทรงธรรม

คุณมากล�้าไร้โทษใด

ดีกว่ากันที่ตรงไหน

ศีลดีได้เหนือกว่ากัน.

 คราวที่พระศาสดาประทับ	 ณ	 เชตวัน
มหาวหิาร		กรงุสาวัตถ	ี	นครหลวงของแคว้นโกศล
	 มีอยู่ว ันหนึ ่ง	 	 พระเจ้าปเสนทิโกศลทรง
วินิจฉัยคดีเรื่องหนึ่ง		ปรากฏว่าทรงมีอคติ(ความ
ล�าเอียง)เกิดขึ้น  จึงทรงวินิจฉัยไว้ไม่ดี	 	 ท�าให้
พระองค์ทรงรู้สึกไม่สบายพระทัยยิ่งนัก
	 ดังนั้นพอเสร็จจากเสวยพระกระยาหารเช้า
แล้ว	 	 ทรงรีบล้างพระหัตถ์โดยเร็ว	 	 และทั้งๆที่
พระหัตถ์ยังเปียกอยู่		กเ็สดจ็ขึ้นราชรถที่จดัเตรยีม
ไว้ทันที		เร่งเสด็จไปเข้าเฝ้าพระศาสดา
	 ครั้นเสด็จไปถึง		ได้เข้าเฝ้าแล้ว		พระศาสดา
ทรงปฏิสันถาร(ทักทายปราศรัย)ก่อน
	 “ขอต้อนรบัมหาบพิตร		พระองค์เสดจ็มาด้วย
กิจอันใด		ตั้งแต่ยังเช้าปานนี้”
	 “ข้าแต่พระองค์ผู ้เจริญ	 	 เพราะเช้าวันนี้ 
ข้าพระองค์ได้วินิจฉัยคดีหนึ่ง	 	 แต่เกิดอคติจึง
วินิจฉยัไม่ด	ี	ฉะนั้นรีบมาเข้าเฝ้าพระองค์กด้็วยเหตุ

นี้แหละ	พระเจ้าข้า”
	 พระศาสดาทรงสดับเช่นนั้น	ได้ตรัสว่า
	 “ขอถวายพระพรมหาบพิตร	 	 ชื ่อว่าการ
วินิจฉัยคดีโดยถูกต้องท�านองคลองธรรมนั้น 
เป็นความดี  เป็นทางสวรรค์(ทางปฏิบัติที่ท�าให้
ใจสูงส่งยิ่งขึน้)แท้	 	 ก็การที่มหาบพิตรได้รับฟัง
โอวาทจากเราตถาคตผู้เป็นสัพพัญญู(ผู้รู้แจ้งเห็น
จริงทุกสิ่งในโลก)	 	 แล้วทรงวินิจฉัยคดีได้โดยถูก
ท�านองคลองธรรมนั้น		ไม่อัศจรรย์เลย
	 แต่การที่พระราชาทั้งหลายในกาลก่อน		ทรง
สดบัโอวาทของเหล่าบณัฑิต		ทั้งๆที่ไม่ใช่สพัพญัญ	ู	
แล้วทรงวินิจฉัยคดีได้โดยถูกท�านองคลองธรรม	
ละเว้นจากอคติ ๔(คือความล�าเอียงเพราะรัก-
เพราะชัง-เพราะหลง-เพราะกลัว)	 	 บ�าเพ็ญ 
ทศพิธราชธรรม(คือคุณธรรม	 ๑๐	 ประการของ 
ผู้ปกครองบ้านเมือง	 ๑.ทาน	 ๒.ศีล	 	 ๓.การเสีย-
สละเต็มที่	 	 ๔.ซื่อตรง	 	๕.อ่อนโยน	 	 ๖.เพียรเผา

พระเจ้าพรหมทัตแห่งพาราณสี
 ทรงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธ
 ทรงชนะคนไม่ดีด้วยความดี
 ทรงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้
 ทรงชนะคนพูดเหลาะแหละด้วยค�าสัตย์
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	 ตั้งแต่นั้นมา		พระราชาก็ทรงส�ารวจดูว่า
	 “จะมีใครๆพูดถึงความผิดของเราบ้างหนอ”
	 ครั้นไม่ทรงเห็นใครๆกล่าวถึงความผิดใดๆ 
บ้างเลย	 	 แม้ในระหว่างข้าราชบริพารภายใน  
กลบัทรงสดบัแต่ค�าสรรเสรญิคณุของพระองค์ถ่าย
เดียว		จึงทรงด�าริในพระทัย
	 “ชะรอยชนเหล่านี้เพราะกลัวเรา	 	 จึงไม่กล้า
กล่าวถงึโทษภัยความผิดของเรา		กล่าวแต่คณุของ
เราอย่างเดียว”
	 ดังนั้นเอง	 	 จึงทรงสอบถามข้าราชบริพาร
ภายนอก	 	 แม้ในหมู่ข้าราชบริพารเหล่านั้นก็มี
แต่สรรเสริญอีก	 จึงทรงสอบถามชาวเมืองภายใน
พระนคร		แม้ในที่นั้นๆก็มิได้ทรงเห็นใครๆกล่าวถึง
ความผดิใดเลย		ทรงสดบัแต่ค�าสรรเสรญิพระองค์
เท่านั้น		จึงทรงด�าริกว้างไกลยิ่งกว่าเดิม
	 “เราจะต้องไปตรวจสอบชาวชนบทดู”
	 แล้วทรงมอบราชสมบัติให้เหล่าอ�ามาตย์ดูแล	
เสด็จขึ้นยานพาหนะไปกับสารถีเท่านั้น	 	 ทรง
ปลอมพระองค์ไม่ให้ใครรู้จัก	 	 เสด็จออกจาก
พระนครแล้ว		ก็ทรงพยายามสอบถามชาวชนบท
ต่างๆ		จนเสด็จถึงภูมิประเทศชายแดน		ก็ยังมิได้
ทรงเห็นใครๆกล่าวถึงโทษของพระองค์  ทรง
สดับแต่ค�าสรรเสริญคุณเท่านั้น
	 เมื่อเป็นอย่างนี้	 จึงทรงบ่ายพระพักตร์สู ่
พระนคร	 	 โดยเสด็จกลับตามทางหลวงจากเขต
ชายแดนนั้น
	 ในช่วงเวลาเดยีวกนัน้ันเอง		แม้พระเจ้าโกศล
ผู้ทรงพระนามว่า	 พัลลิกะ	 	 ก็ทรงครอบครอง 
ราชสมบตัิโดยธรรม		ได้ทรงตรวจสอบหาโทษของ
พระองค์เอง		ในบรรดาข้าราชบริพารเช่นกัน		แต่
มไิด้ทรงเหน็ใครๆกล่าวถงึโทษเลย  ทรงสดบัแต่
ค�าสรรเสริญคุณของพระองค์เท่านั้น	 	 จึงทรง
ตรวจสอบไปถึงชาวชนบท
	 จนกระทัง่...ได้เสดจ็ถงึภมูปิระเทศเดยีวกนั	ณ	
ที่ตรงนี้			กษัตริย์ทั้งสองจึงได้ประจันหน้ากัน		บน
ทางเกวียนอันราบลุ่มแห่งหนึ่ง		ซึ่งไม่มีทางที่ยาน
พาหนะจะหลีกกันได้		สารถีของพระเจ้าพัลลิกะ

กิเลส	 	 ๗.ไม่โกรธ	 	 ๘.ไม่เบียดเบียน	 	 ๙.อดทน		
๑๐.ไม่ประพฤติผิดธรรม)ไม่ให้เสื่อมเสีย		ได้เสวย 
ราชสมบัติโดยธรรม  บ�าเพ็ญสู่ทางสวรรค์  นี่
แหละน่าอัศจรรย์ยิ่ง”
	 พระเจ้าปเสนทโิกศลทรงสดบัแล้ว		กก็ราบทูล
อาราธนา(นิมนต์)ให้ทรงเล่า	 	 พระศาสดาจึงตรัส
แสดงเรื่องราวนั้น

] ] ] ] ]

 ในอดีตกาล		พระเจ้าพรหมทัตเสวยราช-
สมบัติอยู่ในกรุงพาราณสี  พระอัครมเหสีได้ทรง
พระครรภ์(ตั้งท้อง)		แล้วประสูติ(คลอด)พระโอรส
โดยสวัสดิภาพ	 	 ในวันขนานพระนาม(ตั้งชื่อ)นั้น		
พระชนกชนน(ีพ่อแม่)ได้ทรงตัง้พระนามเหมอืนกบั
พระชนก(พ่อ)ว่าพรหมทัต
	 ครั้นพรหมทัตกุมารได้เจริญวัย	 	 มีพระชนม์	
๑๖	พรรษา		ก็เสด็จไปร�่าเรียนที่เมืองตักสิลา		ทรง
ส�าเรจ็ศลิปศาสตร์ทกุแขนง		หลังจากพระราชบิดา
สวรรคตไปแล้ว	 	 ก็ทรงได้ด�ารงอยู่ในราชสมบัต	ิ		
จัดการปกครองบ้านเมืองตามท�านองคลองธรรม		
ทรงวินิจฉัยคดีต่างๆอย่างไม่มีอคติใดๆเลย
 เมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติโดย
ธรรมอย่างนี้  แม้พวกอ�ามาตย์ก็กระท�าตาม  
วินิจฉัยคดีโดยธรรมเหมือนกัน
	 ครั้นคดีทั้งหลายได้รับการวินิจฉัยโดยธรรม		
จึงไม่มีคดีคดโกงเกิดขึ้น	 	 แล้วก็เพราะไม่มีคดี
คดโกงนี่เอง	 	 การร้องทุกข์	ณ	พระลานหลวงจึง
หมดไป		ดังนัน้แม้พวกอ�ามาตย์จะมานัง่บนบลัลงัก์
ศาลอยูต่ลอดวัน		กไ็ม่เหน็ใครๆมาเพือ่ให้วนิจิฉยัคด	ี	
จนต่างกพ็ากนัลุกกลบัไป		ปล่อยให้สถานทีว่นิจิฉยั
คดีนั้น	 	 ถูกทอดทิ้งไว้อย่างเงียบเหงา	 	 พระเจ้า
พรหมทัตจึงทรงด�าริว่า
	 “เมื่อเราครองราชสมบัติโดยธรรม		ไม่มีผู้คน
มาให้วินิจฉัยคดี		ไม่มีผู้มาร้องทุกข์	 บัดนี้เราควร
ทีจ่ะตรวจสอบโทษ(ความผดิ)ของตนเองได้แล้ว  
หากเรารู้ว่าน่ีเป็นโทษของเรา  ก็จะละโทษนั้น
เสีย  ประพฤติในสิ่งท่ีเป็นคุณ(ความดีความ 
ถูกต้อง)เท่านั้น”
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จงึตะโกนบอกสารถีของพระเจ้าพรหมทตัด้วยเสยีง
อันดัง
	 “จงหลีกยานของท่านออกไป”
 สารถีของพระเจ้าพรหมทัตก็กล่าวตอบบ้าง
	 “พ่อมหาจ�าเรญิ		ขอให้ท่านหลีกยานของท่าน
ก่อนเถิด	 	 บนยานนี้มีพระเจ้าพรหมทัตมหาราชผู้
ครอบครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีประทับอยู่”
	 สารถีของพระเจ้าพัลลิกะได้ฟังอย่างนั้น		รีบ
เอ่ยอ้างเช่นกัน
	 “พ่อมหาจ�าเริญ	 	 บนยานนี้พระเจ้าพัลลิก-
มหาราช		ผู้ครอบครองราชสมบัติในแคว้นโกศลก็
ประทบัอยู	่	ขอท่านได้โปรดหลีกยานของท่าน	แล้ว
ให้โอกาสแก่ยานพระราชาของเราเถิด”
	 ฟังดังนัน้สารถีของพระเจ้าพรหมทัตคิดในใจ
ว่า
	 “แม้ผู้ที่นั่งอยูใ่นยานน้ันกเ็ป็นพระราชาเหมือน
กัน		เราควรจะท�าอย่างไรดีหนอ”
	 ทันใด...ก็นึกขึ้นได้
	 “เราน่าจะถามถึงวัย	 	 หากพระราชาใดม ี
พระชันษามากกว่า	 	 ก็ให้ยานของพระราชาหนุ่ม
หลีกไป	 	 แล้วให้พระราชทานโอกาสแด่พระราชา
วัยแก่กว่า”
	 คร้ันตกลงใจแล้ว		จงึได้ถามถงึวัยของพระเจ้า
พลัลกิะกับสารถ	ี	แล้วก�าหนดกนัไว้		แต่ผลปรากฏ
ว่า	 	พระราชาทั้งสองมีวัยเท่ากันอีก	 	จึงถามถึง
ปริมาณราชสมบัติ  ก�าลังพล  ยศ  ชาติ  โคตร
ตระกูล และประเทศ
	 ผลการตรวจสอบกค็อื	ทั้งสองฝ่ายเป็นผูค้รอง
รัชสีมาประมาณฝ่ายละสามร้อยโยชน์		มีก�าลังพล		
ยศ	ชาต	ิ	โคตรกระกูล	และประเทศทดัเทยีมกนัอกี
	 สุดท้าย	 สารถีของพระเจ้าพรหมทัตฉุกคิดถึง
สิ่งส�าคัญได้
 “เราจะให้โอกาสแก่ผู้มีศีล(ข้อปฏิบัติไม่ท�า
ชั่วทางกาย-วาจา-ใจ)สูงกว่า  จึงจะเป็นการ 
ถูกต้องที่สุด”
	 จึงถามออกไปว่า
	 “พ่อมหาจ�าเริญ		ศีลและมารยาท(กิริยาวาจา

ที่เรียบร้อย)แห่งพระราชาของท่านเป็นอย่างไร”
	 เมื่อนั้นสารถีของพระเจ้าพัลลิกะจึงประกาศ
คุณแห่งพระราชาของตนทันที
 “พระเจ้าพัลลิกะทรงแข็งต่อผู้ที่แข็ง  
 ทรงอ่อนต่อผู้ที่อ่อน
 ทรงชนะคนดีด้วยความดี
 ทรงชนะคนไม่ดีด้วยความไม่ดี
 พระราชาของเรามีคุณเป็นอย่างนี	้ 	 ดูก่อน
สารถ	ี	ท่านจงหลกีทางถวายพระราชาของเราเถดิ”
	 ล�าดับนั ้นสารถีของพระเจ้าพรหมทัต	 	 ก็
ประกาศคุณแห่งพระราชาของตน
	 “ท่านจงฟัง...พระเจ้าพรหมทตัแห่งพาราณสี
 ทรงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธ
 ทรงชนะคนไม่ดีด้วยความดี
 ทรงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้
 ทรงชนะคนพูดเหลาะแหละด้วยค�าสัตย์
	 พระราชาของเรานีเ้ป็นเช่นนั้น	 ดูก่อนสารถ	ี	
ท่านจงหลีกทางถวายพระราชาของเราเถิด”
	 เมื่อสารถีของพระเจ้าพรหมทัตกล่าวจบลง		
พระเจ้าพลัลกิะกเ็สดจ็ลงจากยานทนัท	ี	ส่วนสารถี
ก็ปลดม้าถอยยาน		ถวายทางแด่พระเจ้าพรหมทัต
	 พระเจ้าพรหมทัตจึงได้ถวายโอวาทแด่พระ-
เจ้าพัลลิกะ	 ถึงการที ่พระราชาควรปกครอง 
โดยธรรมอย่างไร	 	 แล้วจึงเสด็จกลับไปยังกรุง
พาราณสี
	 กษัตริย์ทั้งสองทรงกระท�าบุญ(ความดีที่ช�าระ
กิเลส)		เพิ่มพูนทางสวรรค์(ทางปฏิบัติที่ท�าให้ใจสูง
ส่งยิ่งขึ้น)		ตราบจนกระทั่งสิ้นพระชนม์

] ] ] ] ]

	 พระศาสดาทรงน�าชาดกนี้มาแสดง		แล้วตรัส
ว่า
 “นายสารถีของพระเจ้าพัลลิกะในครั้งนั้น  
ได้มาเป็นพระโมคคัลลานะในบัดนี้  พระเจ้า 
พลัลกิะได้มาเป็นพระอานนท์  สารถขีองพระเจ้า
พรหมทัตได้มาเป็นพระสารีบุตร  ส่วนพระเจ้า
พรหมทัตก็คือ เราตถาคตนั่นเอง”

(พระไตรปิฎกเล่ม	๒๗	ข้อ	๑๕๑	อรรถกถาแปลเล่ม		๕๗		หน้า	๑)
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	 เนื่องในโอกาสวันวาเลนไทน์ได้เวียนมาครบรอบ
อีกครั้ง		จึงขอน�าเสนอความรัก	๑๐	มิติ		ที่มีผู้ใช้
นามปากกาว่า	“มะอกึ”	ไดน้�าเอาความรกัในมติติา่ง	ๆ  
ไปทดลองใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 และยังได้ชักชวน
บอกวิธใีหผู้้คนในโลกไซเบอรไ์ดล้องท�าตามอกีดว้ย
	 พลานภุาพแหง่ความรกันั้น	ส�าคญัและยิ่งใหญ่
อย่างไร?	เรามีค�าตอบให้ท่าน	ณ	บัดนี้….
 การน�าความรัก ๑๐ มิติไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

 โดย...	มะอึก	(Permalink	:	http://oknation.nationtv.

tv/blog/panakom)

	 ความรกัที่น�าเสนอให้ทา่นไดอ้า่นเพื่อประเทอืง
ปัญญาต่อจากนี ้ไป	 ชาวอโศกทุกคนจะรู ้จักดี															
ท่านโพธิรักษกล่าวแจกแจงไว้นานแล้ว
	 ผมใช้ความรัก	๑๐	มิตินี้	ขจัดความทุกข์ที่เกิด
ขึ้นจากความรักมาเป็นเวลา	 ๓๐	 กว่าปีแล้วครับ 
เกิด	ๆ	ดับ	ๆ	มีอยู่เรื่อย	ๆ	ทุกช่วงเวลาของการหายใจ

ความรักอันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ
}

ความรักมิติที่ ๑๐ คือความรักของพระโพธิสัตว์และของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ความรักในมิตินี้ จะไม่เรียกว่าความรักก็ได้  เราจะเรียกว่า 

ความรู้ หรือโพธิญาณ หรือสัพพัญญู เป็นมิติที่สูงสุดยอด เรียกว่า “พุทธนิยม” หรือ “ธรรมนิยม”

~
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 ความรักมติทิี ่๑ เปน็ความรกัแบบเพศสมัพนัธ	์	
หรือความรักระหว่างเพศ	 จะเป็นเพศตรงข้ามกัน
หรือเพศเดียวกันก็ได้	 โดยมีจุดมุ่งหมายในทาง
กามารมณ	์ เป็นความรักที่เห็นแก่ตัวที่สุด	 มีความ
ทุกข์ที่สุด	 โหดร้ายที่สุด	 เรียกความรักชนิดน้ีว่า 
รักแบบ	“กามนิยม” 	หรือ		“เมถุนนิยม”
 ความรักมิติที่ ๒	 เป็นความรักระหว่างสาย
โลหิต		ระหว่าง		พ่อ...แม่....ลูก	พ่อแม่รักลูกอย่าง
พรหม		มีพรหมวิหาร	๔	เป็นหลักธรรม			รักที่ไม่
ต้องการผลตอบแทน	เรียกความรักชนิดนี้ว่า		รัก
แบบ	“พันธนิยม”
 ความรักมิติที่ ๓ เป็นความรักที่เผ่ือแผ่ออก
จากวงของพอ่..แม่..ลกู..ไปสูว่งศาคณาญาต	ิความ
รักชนิดนี้มีประโยชน์		มีค่า		มีความเห็นแก่ตัวน้อย
ลง	เรียกความรักชนิดนี้ว่า	รักแบบ	“ญาตินิยม”
 ความรกัมติทิี ่๔	เป็นความรกัทีข่ยายวงกวา้ง
ยิง่ขึน้ไปสูบ่คุคลทีไ่มใ่ชญ่าติ	รกัเพ่ือนบ้านใกล้เรอืน-
เคียง	 	 รักและเกื้อกูลกันในสังคมที่อยู่รอบ	ๆ	ตัว 
เรียกความรักชนิดนี้ว่า	รักแบบ	“สังคมนิยม”
 ความรักมิติท่ี ๕	 ความรักเริ่มขยายพื้นที่ออก
ไปสู่ชาติบ้านเมือง	รักชาต	ิ	รักเชื้อชาติ		รักเผ่าพันธุ์	 
เรารักทั้งหมด	เช่นรักอย่าง	มหาตมะ	คานธี	เรียก
ความรักชนิดนี้ว่า		รักแบบ	“ชาตินิยม”
 ความรกัมติทิี ่๖ เปน็ความรกัทีล่กึซึง้กวา้งไกล 
แผ่ขยายมากขึ้น	 มีคุณค่ามหาศาล	 แต่ท�าได้ยาก		
คือการที่ได้รักมวลชนที่เป็นมนุษย์ด้วยกัน	 รักที่
ไม่จ�ากัดเชื้อชาต	ิ ศาสนา	 วัฒนธรรม	 	 ผิวพรรณ
หากใครตกทุกข์ได้ยาก	 เรารักหมด	 ช่วยเหลือ
หมด	 เช่น	 มูลนิธิฉือจี้	 เรียกความรักชนิดนี้ว่า 
รักแบบ	“สากลนิยม”
 ความรักมติทิี ่๗  คอืความรกัอยา่ง	“พระเจา้”
พระเจา้รกัทกุสิง่ทกุอยา่ง	ไมม่กีารแบ่งแยกวา่เป็น
มิตรหรือศัตรู	 เรียกความรักชนิดนี้ว่า	 	 รักแบบ		
“เทวนิยม”
 ความรักมิติที่ ๘	 ในมิตินี	้ ความรักเริ่มมีการ
แปรเปล่ียนไปและละเอียดยิ่งขึ้น	 	 จากความรัก
ที่มีอัตตาเป็นความรักที่ไม่มีตัวตน	 หรืออนัตตา	

ความรกัทีพ่ยายามจะเลกิความรกั	เพราะรูชั้ดแจ้ง
แล้วว่า	 ความรักคือความทุกข์	 	 จึงพยายามที่จะ
ปลดเปลื้องออกไป	ผู้ที่ก�าลังเดินเข้าสู่ความรักมิติ
ที่	๘	นี้		คือผู้ที่เข้าใจเนื้อแท้ของความทุกข	์	และ
ต้องการขจัดทุกข์	 เช่น	 พระอริยบุคคลข้ันต้นแต่
ไม่ใช่พระอรหันต์	เรียกความรักชนิดนี้ว่า		รักแบบ	
“สัจจนิยม”
 ความรักมิติที่ ๙	คือความรักของพระอรหันต์ 
พระอรหันต์หมดความรักโดยสิ้นเชิง	ไม่มีความรัก
เหลอือยูเ่ลย		เปน็ความรกัชนดิทีป่ระเสรฐิสดุ	เรยีก
ความรักชนิดนี้ว่า		รักแบบ	“วิมุตินิยม”
 ความรักมิติที่ ๑๐	 คือความรักของพระโพธิสัตว์
และของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ความรักใน 
มิตินี้จะไม่เรียกว่าความรักก็ได้	 	 เราจะเรียกว่า 
ความรู้หรือโพธิญาณ	 หรือสัพพัญญู	 เป็นมิติท่ี 
สูงสุดยอด	 เรียกว่า	 “พุทธนิยม” หรือ	 “ธรรม-
นิยม”
	 ความรัก	 ๑๐	 มิติ	 	 ไม่ได้อธิบายว่าความรัก
คืออะไร?	เพียงแต่แยกกลุ่มของความรักออกจาก
กันให้ชัดเจนยิ่งข้ึน	 ท่านลองเขียนวงกลมซ้อน	 ๆ 
กันในมโนภาพของท่าน	 ให้ความรักมิติที่	 ๑	 เป็น
วงกลมในสุด	 และเขียนวงกลมซ้อนวงกลม 
ไปเรื่อย	ๆ	จนครบ	๑๐	วง		ลองก�าหนดว่า		ความ
รกัของเราอยูใ่นวงกลมใด	จากวงกลมในสดุคอ่ย	ๆ 	
ขยายออกมาเรื่อย	ๆ	แค่นั้นก็พอแล้วครับส�าหรับ
คุณค่าที่ท่านได้จะรับจากการอ่านเรื่องนี้	
	 โปรดหยบิความรกั		๑๐	มตินิี	้	มาพจิารณาบอ่ย	
ๆ	เมื่อท่านมีโอกาส	เมื่อท่านขยายวงของความรัก
กว้างออกไปเรื่อย	ๆ 	 ท่านจะพบกับความสุขอย่าง
แปลกประหลาด	การอยูใ่นโอเคเนชัน่บลอ็กเราจะม ี
ความรักอย่างไร?	 เราก�าหนดความรักที่เรามี 
ต่อเพื่อนทุก	ๆ 	คนในบล็อก	 (ที่เราไม่รู้จักตัวตน)	 
ไว้ในมิติที่เท่าไหร่	 ?	 เราเป็นผู้ก�าหนดเอง	 	 น่ัง
ก�าหนดอยู่คนเดียว	 	 ไม่มีใครเข้ามาเกี่ยวข้อง 
ลองก�าหนดความรักของเราให้แผ่ขยายถึงมิติที่	๖		
เป็นอย่างน้อยนะครับ	 	 ขอให้ทุกท่านมีความสุข
มาก	ๆ	นะครับ
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ความรักอันยิ่งใหญ่
ของพระโพธิสัตว์นั้นเป็นฉันใด?

 พ่อครูว่า...ความรักนี้ไม่ใช่แค่ความรักแค่ 
มิติที่	 ๑	 คนคู่	 ไม่ใช่แค่ความรักมิติส�าหรับลูกหรือ
ในครอบครัว	 หรือเพียงญาติเท่านั้น	 แล้วรักแค่
ประเทศไทยหรอืเปล่า	กไ็ม่ใช่	แต่กว้างกว่าน้ัน	เป็น
ความรักระดับสากล	เป็นความรักทั่วจักรวาล	เป็น
แบบเทวนิยม	 เป็นแบบพระเจ้าทั่วหมด	 ไม่ละเว้น
แม้แต่ศัตรู	โดยมีหลักเกณฑ์	มีวิธีปฏิบัติให้เกิด	ให้
เป็นจริง	 เรียกว่าทฤษฎีของพระพุทธเจ้า	 ในมิตินี้
ความรกัเริม่มกีารแปรเปล่ียนไปและละเอยีดยิ่งขึ้น 
จากความรักที่มีอัตตา	 เป็นความรักที่ไม่มีตัวตน		
หรืออนัตตา	 คือเรียนรู้ความหลุดพ้น	 ตั้งแต่มิติ 
ที่ต�่า	ๆ 	แค่มิติที่	๑	คนคู่	แค่มิติที่	๒	พ่อแม่	ก็ไม่ใช่ 
ให้หลุดพ้นมิติที่	๓	๔	๕	๖	จนเกินมิติที่	๗
	 เม่ือเป็นพระโพธสิตัว์แลว้	จะลดตวัตน	เหน็แก่
ผู้อื่นไปตามล�าดับ	 ตั้งแต่พระโสดาบัน	 สกิทาคามี 
อนาคาม	ี	อรหันต	์	จนลดตัวตนได้หมด	พระอรหันต์
ถือว่าหมดตวัตน	มแีตท่�าเพือ่ผูอ้ืน่	จะท�าเพื่อผู้อื่นได้
มากหรือนอ้ย	ก็แลว้แตว่่ามโีลกวทูิ มโีลกานกุมัปา 

ได้มากขนาดไหน	 ส่วนโลกุตระนั้น	 เป็นอรหันต์
หมดตัวตนของตนแล้ว	 ส่วนผู ้อื ่นก็เรียนรู้ว ่ามี
ลักษณะอย่างไร	 มีพลังงานอย่างไร	 หลายอย่าง
เราไม่เคยเป็น	 เราก็ต้องศึกษา	 ดีไม่ดีต้องไปเกิด
เป็นอย่างนี้บ้างส�าหรับพระโพธิสัตว์	

	 เพราะมันเข้าใจไม่ได้	ก็ต้องไปเกิดเป็นอย่างนี้
จรงิ	ๆ 	ถงึจะชัดเจน	พระโพธสิตัว์จึงมทีี่จะตอ้งไปเกดิ
เป็นอันนั้นอันนี้	แม้แต่จะต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉาน
บางประเภทก็ต้องไปเกิด	 ในเวลาชาติหนึง่	 ๆ 
ของความเป็นสัตว์	 ช้างมีอายุกี่ปี	 กวางมีอายุกี่ปี
ก็จะต้องไปเกิด	โดยจะต้องไปเกิดเป็นคนชนิดนี้	มี
พฤติกรรมชนิดนี้	ก็ต้องไปเป็นดู	เดาเองไม่ได้	เมื่อ
ไม่ชัดเจน	ไม่แน่ใจ	จึงต้องไปเป็น	
	 โพธิสัตว์จะต้องศึกษา	เรื่องเวลาแห่งการเกิด
การตายนี้	จะเกดิจะตายอกีกี่รอ้ยกี่หมื่นกี่พนักี่แสน
กี่ล้านชาติ	 ก็โยนเวลาทิ้งไปเลย	 เรียกว่าไม่ยึดติด 
ในเวลา	 กาละไม่นับ	 เอาเรื่องสาระเนื้อแท้อย่างเดียว 
ไม่กังวลเรื ่องเวลา	 ม่ ุงเอาความจริงเนื ้อแท้ 
จนปฏิบัติได้	 กระทั ่งรู ้แจ้งเห็นจริง	 ก็ท�าเพื่อ
มนษุยชาต	ิจนกว่าพระโพธสิตัว์พระองคน์ั้นจะตรสัรู้
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 สูงสุดแล้วในบรรดา
ชีวิตของสัตว์โลก	 สูงสุดกว่านี้ไม่มี	 สูงกว่าค�าว่า 
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ	 หรือสัมมาสัมพุทธเจ้า 
สูงกว่านี้ไม่มี
 แล้วพระโพธิสัตว์ทั้งหลายต่างมองเห็นคุณค่า
และความส�าคัญของความรักนั้นเอาไว้อย่างไร? 
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ความรักอันยิ่งใหญ่ของในหลวง ร.๙
ที่มีต่อปวงชนชาวไทย

  
 ในหลวง ร.๙ ทรงรู้จักประเทศไทยได้เป็น
อย่างดีจาก.. “ความรัก”ที่มีต่อประชาชน ตาม 
พระราชนิพนธ์เรื ่อง “เมื ่อข้าพเจ้าจากสยามสู ่
สวิตเซอร์แลนด์”  ดังพระราชบันทึกไว้ว่า  “เมื่อ
ข้าพเจ้าเป็นนักเรียนอยู่ในยุโรป  ข้าพเจ้าไม่เคย
ตระหนักว่าประเทศของข้าพเจ้าคืออะไร และ
เกี่ยวข้องกบัข้าพเจ้าแคไ่หน  ไมท่ราบตราบกระทัง่
ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ที ่จะรักประชาชนของข้าพเจ้า   
เมื่อได้ติดต่อกับเขาเหล่านั้น ซึ่งท�าให้ข้าพเจ้า
ส�านึกในความรักอันมีค่ายิ่ง ข้าพเจ้าไม่เป็นโรค
คิดถึงบ้านที่จริงจังอะไรนัก แต่ข้าพเจ้าได้เรียน
รู้โดยการท�างานที่นี ่ว่า ที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้ 
คือการได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้า 
นั่นคือคนไทยทั้งปวง” ความตั้งพระราชหฤทัย
ในการดูแลอาณาประชาราษฎร์มีมาตั ้งแต่ทรง 
ขึ้นครองสิริราชสมบัติ	ดังพระราชบันทึก	เมื่อครั้ง
เสดจ็ฯไปทรงศกึษาตอ่ทีป่ระเทศสวติเซอรแ์ลนด	์ใน 
วันที่	 ๑๙	 ธันวาคม	 ๒๔๘๙	 	 “..ถ้าประชาชนไม่
ละทิ้งข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะละทิ้งประชาชน
อย่างไรได้..” และในการมีพระราชด�าริ	 ไม่มีเลย

ความรัก ความเมตตาเป็นพลัง
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก …..	คานธี 

 ความรักและความเมตตาปรานี  จะ

ช่วยให้ชีวิตของท่านมีความอบอุน่	 เพราะความรัก

หรือความเมตตาปรานีมีคุณสมบัติพิ เศษในอัน 

ที่จะดึงดูดความรักและความปรานีกลับคืนมาสู่ผู้ให้	
 เราสามารถพิชิตโลกได้ ด้วยสัจธรรมและ
ความรกั ความเมตตา ความรกั ความเมตตาเปน็
พลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก แต่ในขณะเดียวกัน
ความรัก ความเมตตาก็เป็นพลังที ่มีความ
สงบเสงี่ยมเจียมตัวเป็นที่สุดด้วย

	 ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู	่ หากโลก
นี้ปราศจากความรักใคร่และความเมตตาเหมือน
ครอบครัวเดียวกัน	 เอาความรัก	 ความเมตตามา
ใช้แทนความโลภแล้ว	ทุกสิ่งทุกอย่างจะราบรื่น
	 ไม่มีสิ ่งใดที ่เป็นไปไม่ได้ส�าหรับความรักอัน
บรสิทุธ์ิ	ความรกัอันบรสุิทธิ์ยอ่มสามารถขจดัความ
เหน็ดเหนื่อยเม่ือยล้าทุกประการได้	 ความรักยอม
ให้ทุกอย่าง	ความรักไม่เคยโกรธเคือง	ความรักไม่
เรียกร้องสิ่งใด	ความรักมีแต่ให้
	 ความรกัความเมตตาเปน็เครื่องเลี้ยงดคู้ำาจนุโลก
ชวิีตจะเปน็ชวิีตอยู่ไดก้ต็อ่เม่ือมคีวามรกั	ความเมตตา
ชีวิตที่ขาดความรัก	ความเมตตาก็คือความตาย
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สักเรื่องที่จะแสดงว่าทรงรับเอาประโยชน์ส่วน
พระองค์	แม้พสกนกิรจะเตม็ใจถวาย		สมยัจอมพล
ถนอมเป็นนายกฯ	 คราวหนึ ่งประจวบโอกาส 
ครองราชย์ครอบ	๒๕	ปี	 (พ.ศ.๒๕๑๔)	รัฐบาลจะ
สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์และถาวรวตัถุใหญ่โต	
“ที่สุดในประเทศ” ถวายรับสั่งว่า	 “สิ้นเปลือง
และไมเ่ปน็ประโยชนแ์กป่ระชาชน สรา้งถนนกัน
รถติดดีกว่า” นี่คือที่มาของ “ถนนรัชดาภิเษก”  
(ดร.วิษณุ	เครืองาม)
 “ขอรอไว้ก่อนนะ ฉันทนได้ วันนี้ขอไปดูราษฎร
และช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องน�้าท่วมก่อน”
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย-
เดชฯ	 รับสั่งตอบทันตแพทย์ที่กราบบังคมทูลว่า	
อาจต้องใช้เวลา	๑-๒	ชั่วโมง	ในการถวายการรกัษา 
เนื ่องจากพระทนต์	(ฟ ัน)	หัก	 แต่ในเวลานั ้น	
กรุงเทพมหานคร	ประสบภัยน�้าท่วม	ปี	พ.ศ.๒๕๒๘ 
ทรงนึกถึงแต่ประชาชน แม้กระทั่งวันที่พระองค์ 
ทรงก�าลังจะเข้าห้องผ่าตัดกระดูกสันหลัง ใน
อกี ๕ ชั่วโมง (๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙) ยังทรง
รับสั ่ง ให้ข้าราชบริพารไปติดตั ้งคอมพิวเตอร์
เดินสาย ออนไลน์ไว ้ เพราะก�าลังมีพายุเข้า
ประเทศ พระองค์จะได้มอนิเตอร์ เผือ่น�้าท่วมจะ
ได้ช่วยเหลือทัน  “ที่เราต้องเดินเร็ว ต้องไปเร็ว 
เพราะว ่ าความทุกข ์ยากของประชาชน 
ไม่เคยรอใคร”  
 พระบาทสมเด็จพระเจ ้ าอยู ่ หั ว ภูมิพล-
อดุ ลย เดชฯ	 รับ สั ่งต ่ อผ ู้ รั บ ใช ้ เ บื ้อ งพระ-
ย ุคลบาท	 ที ่ก ราบบั งคมทู ลถามว ่ า 	 เหตุ
ใ ด พ ร ะ อ ง ค ์ จึ ง ต ้ อ ง ท ร ง พ ร ะ ด� า เ นิ น เ ร็ ว 
“พระเจ้าอยู่หัวยังต้องเหนื่อย ต้องล�าบากทุก
วันนี ้เพราะว่าประชาชนยังยากจนอยู ่ เมื ่อ
ประชาชนยากจนแล้ว อิสรภาพ เสรีภาพ เขา 
จึงไม่มี และเมื่อเขาไม่มีอิสรภาพ เขาก็เป็น
ประชาธิปไตยไม่ได้” (พระราชด�ารัสถึงเหตุผลที่
พระองค์ทรงงานหนัก)

ความรักเป็นพลังที่ทรงอานุภาพที่สุด 
.......ที่ไอน์สไตน์ค้นพบ

	 มีพลังทีม่ีอานุภาพมหาศาลอย่างหนึง่ซึง่จวบ
จนขณะนี้วิทยาศาสตร์ยังไม่มีค�าอธิบายอย่างเป็น
ทางการ	เป็นพลังที่รวมและควบคุมพลังอื่น	ๆ	ทั้ง
ปวงเอาไว้	กระทั่งอยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์ใด	ๆ	
ที่ปฏิบัติการอยู่ในเอกภพ	 และเรายังไม่ได้ท�าการ
ระบุเสียด้วย
 พลังจักรวาลนี้คือความรัก!
	 เมื ่อนักว ิทยาศาสตร ์มองหาทฤษฎ ีรวมของ
จักรวาล	 เขาลืมพลังที่มองไม่เห็นซึง่มีอานุภาพสูงสุด
นี้ไปเสีย	 ความรักคือแสงซึ่งให้ความสว่างแก่ผู้
ให้และผู้รับ ความรักคือแรงโน้มถ่วง เพราะ
มันดึงดูดคนบางคนเข้าหาคนอื ่น ความรัก 
คืออ�านาจ เพราะมันทวีคูณสิ ่งทีดี่ที ่สุดทีเ่รา
มี และช่วยให้มนุษยชาติไม่ดับสูญไปในความ
เห็นแก่ตัวอย่างมืดบอดของตนเอง เมื่อความ
รักคลี่คลายเผยตัวออกมา เราจึงมีชีวิตอยู่และ
ตายได้เพื่อความรัก ความรักคือพระเจ้าและ
พระเจ้าคือความรัก “ความรักเป็นพลังที่ทรง
อานุภาพที่สุดที่มีอยู่ เพราะมันไม่มีขีดจ�ากัด...
เป็นอุปกรณ์ที ่มีแสนยานุภาพพอที่จะท�าลาย
ความเกลียดชัง ความเห็นแก่ตัว และความ
โลภ ซึ่งย�า่ยีโลกได้อย่างราบคาบ แต่ทุกคนก็
มีเครื่องก�าเนิดความรักเล็ก ๆ อันทรงพลังอยู่
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ในตัว ซึง่รอคอยการปลดปล่อยพลังงานออกมา
 เมื ่อเราเรียนรู ้ที ่จะให้และรับพลังงาน
จักรวาลนี้ เราก็จะพิสูจน์ได้ว่าความรักพิชิต
ทุกสิง่ทุกอย่าง สามารถก้าวข้ามทุกอย่างไม่ว่า 
สิ่งใด ทั้งนี้เพราะความรักคือแก่นแท้แห่งชีวิต”
	 	(จากจดหมายของไอน์สไตน์ที่มีถึงลูกสาว)	 

ระเบิดแห่งความรัก
เรื่องจริงที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ
.......พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ 

 
	 Bomb	of	love.	เปน็การแสดงออกถงึลกัษณะ
ระเบิดแห่งความรักของมนุษย์เกิดขึ้นมาจริงๆเลย	
ไอนส์ไตนไ์ดพ้ยากรณไ์ว้	เขยีนบอกลกูสาวไว้	ตั้งแต่
ตอนตัวเองยังไม่ตาย	 ท�าให้เชื่อว่าไอน์สไตน์เป็น
พระโพธิสัตว์	มีความรู้เรื่องความรักอันยิ่งใหญ่	ให้
มนุษยชาติเข้าใจ	รู้จักว่าควรรักอะไร?
	 ระเบิดแห่งความรักนี่เป็นการแสดงออกของ
ประชาชนคนไทย	 ที่แสดงออกต่อพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่	๙	ของเราอย่างระเบิดเถิดเทิงเลย	เป็น
ระเบิดแหง่ความรกัตามที่ไอน์สไตน์ได้เขียนไว้	เป็น
เรื่องเกดิไมไ่ดง่้าย	ๆ 	เป็นเรื่องมหัศจรรยใ์นโลก	ไมรู่้
ว่าก่ียคุกี่สมัย	ก่ีกัปก่ีกัลปจ์ะเกดิได	้แสดงออกมาให้
เห็นจริงจัง	 เป็นเรื่องจิตวิญญาณของเขาเองไม่มี
ใครบังคับ	 ไม่มีใครไปสร้างเรื่อง	 เป็นสิ่งที่จริงเกิด

ขึ้นจรงิ	ยิ่งใหญม่าก	จากมนษุยท์ี่มภีมูปิญัญาที่อา่น
ออกได้
	 อาตมาเห็นถึงความยิ่งใหญ่ในครั้งนี้			เพราะ
ไม่ได้เกิดชั่ววูบชั่ววาบเดี๋ยวเดียว	 แต่เกิดติดต่อ
เชื่อมโยงมานานเป็นหลายเดือนเลย	 ตั้งแต่	 ๑๓	
ตุลาคม	๒๕๕๙	มาจนถึง	มกราคม	๒๕๖๐	อาตมา
ก็ยิ่งชัดเจนในความจริงที่โพธิสัตว์อย่างไอน์สไตน์	
รูจั้กคณุลกัษณะของความรกั	ทีเ่ขารูว่้าควรรกัอะไร	
แล้วแสดงออก	เป็นความรู้ที่ไอน์สไตน์เข้าใจ	แล้ว
ก็บอกวา่ความรักชนิดนีย้ากทีจ่ะเข้าใจ	 ยากกวา่
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ	 	 E=mc2	 ซึ่งก็ยากจะอธิบาย
อยู่แล้ว
	 พออาตมาไดเ้จอจดหมายของไอนส์ไตน	์		แลว้
ได้เห็นเหตุการณ์ระเบิดรักนี้เกิดขึ้นตามมา		เมื่อมี
เหตุการณ์เกิดจริงขึ้นอีก	ก็ถือว่าครบสมบูรณ์แบบ
ประเทศไทย	เป็นความจริงทั้งกายกรรม	วจีกรรม	
มโนกรรม	เป็นการแสดงออกของประชาชน		ที่ตอบ
รับว่าในหลวงท่านทรงพระจริยวัตร	ทรงงานหนัก
มาตลอด	๗๐	พรรษา	ประชาชนคนไทยรับทราบ
และเชดิชบูชูามาตลอด	เมือ่มาถงึวันที่	๑๓	ตลุาคม		
เมื่อเกิดเหตุการณ์สวรรคต	 	 ก็เกิดระเบิดตูมขึ้น
มาเลย	 เต็มที่เลย	 เป็นปรากฏการณ์จริงขึ้นมา 
ซึ่งอาตมาว่า	คนจะซาบซึ้งและคนจะรู้ลึกซึ้งได้นั้น	
ถ้ามีความเข้าใจมีความรู้ในระดับโลกุตระ	 หรือ 
อารยิธรรมของพทุธจรงิ	ๆ 		จะรู้สกึมหศัจรรยจ์รงิ	ๆ  
แม้แต่ผู้ไม่มีภูมิโลกุตระก็จะเข้าใจ	อย่างประชาชน
ศาสนาอื่นก็เข้าใจได้	 ในต่างประเทศก็ซาบซึ้ง	 จน
ได้มีการน�าความเสียสละของในหลวงไปสดุดีกัน
ที่สหประชาชาติ	 	 ซึ ่งเกิดจากในหลวงท่านเอา
ธรรมะน�าในการบริหารปกครองประเทศมาตลอด
อย่างสุดยอด
 เราต้องมาศึกษาต้องเรียนรู้ธรรมะเหล่านั้น  
แล้วช่วยกันท�าให้เกิดขึ้นจริงให้ได้  และตอนนี้
ประชาชนคนไทยทัง้ประเทศตา่งพากนัขานรบัแลว้  
ไม่วา่เด็กหรือผูใ้หญ่ก็วา่จะท�าตามค�าพ่อสอน...จะ
ท�าดเีพื่อพอ่,,, ตา่งพากนัตอบรบัเพื่อสบืทอดความ
จริงนี้ต่อไปอย่างชัดเจน
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ไปได้สวยด้วยกษัตริย์
	 ย่อมเป็นที่รู้กันดีไม่น้อยว่า	 	 มนุษย์เป็นสัตว์
สังคม	 เช่นเดียวกับสัตว์ช้ันสูงอยู่กันเป็นหมู่ฝูง	
อย่างโขลงช้าง		ฝูงลิงม้าวัวควายไปถึงนก	เป็นต้น	
ต่างมีหัวหน้าจ่าน�าหมู่โดยธรรมชาติ
	 สังคมคนแต่โบราณจึงอยู ่กันเป็นหมู ่เหล่า 
เผ่าชน	 	 มีหัวหน้าเผ่าเจ้าหมู่คณะตระกูลน�ากลุ่ม
ชนน้อยใหญ่ต่างๆ
	 ระบบเจ ้าหัวหน ้าหมู ่ ผู ้น�าถึงเกิดขึ ้นโดย
ประชาชนพร้อมใจกันยกตั้งขึ ้น	 หรือยอมรับให้
เป็นประมุขของพวกตน
	 ฐานะกษัตริย์เจ้าแผ่นดินไทยย่อมมีมาแต่
โบราณเร่ิมต้ังประเทศ	ไล่จากยคุสโุขทยั	บ้านเมอืง
สงบสขุ	พ่อขนุรามค�าแหงปกครองเหมอืนพ่อดแูลลกู
	 สบืทอดต่อเนื่อ’มาถงึยคุน้ี	มีในหลวง	ร.๙	ทรง
ปรีชาสามารถท�าหน้าที่ราชการจนยังผลสัมฤทธิ์
วิเศษสุด	 ตามพระปณิธานว่าเราจักครองแผ่นดิน
โดยธรรม เพือ่ประโยชน์สขุแห่งมหาชนชาวสยาม

• ดังนั้น วิมุตตินิยม

ต า ม ห ยั ่ง ฟ้ า ท ะ ลุ ดิ น

	 ประโยชน์สุขส�าคัญทันตาเห็น	เช่น	โครงการ
หลวง	 โดยพระราชด�าริกว่าสี่พันโครงการ	 	 ทรง
น�าพาก่อร่างสร้างงานจากกลุ่มคนเล็ก	ๆ 	ก่อน		ท�า
แบบคนจน	 สร้างคนท�างานจนมีผลเจริญค่อยคืบ
หน้าไปเรื่อยๆ
	 โครงการพระราชด�าริมากมายเกิดผลส�าเร็จ		
จนเป็นตัวอย่างน�าร่องให้เจริญรอยตามขยายผล
ได้ดีเลย
	 น่าเสียดายที่รัฐบาลเองมักจะมองข้าม		และ
น�าพาไปอีกแบบ	 	 อย่างเศรษฐกิจพอเพียง	 ยาก
เหลือเกินที่นักเศรษฐกิจทุนนิยมจะสนใจ	 ดีไม่ด	ี
ย่อมขัดแย้งไม่เห็นด้วยเลยก็ใช่
	 แต่ทว่าพ่อหลวงทรงยินดีปิดทองหลังพระ 
ไม่รอรัฐบาล	สู้เดินหน้าเต็มที่	พิสูจน์ความจริงไป
	 เดชะบญุ	ลทัธพิอเพยีงกลบัเป็นที่นยิมชมชอบ
ของอดตีเลขาธกิารยเูอน็	นายโคฟ่ี	อานนั		เพื่อเป็น
แนวทางเลือกใหม่ของนานาชาติแก้ปัญหาความ
ยากจนต่อไป

ชาติศาสน์กษัตริย์อย่างไทยไท

โครงการพระราชด�าริ 
มากมายเกิดผลส�าเร็จ
จนเป็นตัวอย่างน�าร่อง
ให้เจริญรอยตามขยายผล
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แบบคนจน พอเพียง เลี้ยงพี่น้อง
	 ในหลวงทรงพระนามภูมิพล	คือ	พลังแผ่นดิน	
ทรงห่วงประชาชนก่อนอื่น	เกรงไม่มีกิน	ไม่พออยู่	
ทรงช่วยคนจนมีปัญหา	 ให้มีปัญญาพึ่งตนเองได้
ก่อน		กระทั่งท�ากินใช้จนเหลือ	พอเผื่อเพื่อนพ้อง
น้องพี่กว้างเกื้อเพื่อชุมชนพอเหมาะ
	 ปัจจัยสี่จ�าเป็นย่อมได้จากกสิกรรมเป็นหลัก
ส�าคัญ		พระองค์ทรงเสนอเกษตรทฤษฎีใหม่ห้าไร่		
แบ่งขดุบ่อ	ท�าไร่สวน	สร้างบ้าน	พอพ่ึงตวัเองเลีย้ง
ครอบครัวรอด
	 ในหลวงทรงทุ่มเทแก้ปัญหาน�้าแล้งน�้าท่วม		
ด้วยภูมิปัญญาลึกซึ้งกว้างไกล	 แม้น�้าฟ้าบนก้อน
เมฆยังสอยมาแก้ขัด
	 หลักแก้มลิง	ใช้แก้ปัญหาน�้าท่วม	กักเก็บน�้าไว้
หน้าแล้งได้ดีเยี่ยม
	 ในขณะที่สังคมหลงใหลตามกระแสบริโภค
นิยม	 	 แข่งกันกินสูบดื่มเสพ	 แย่งกันท�าลาย
ธรรมชาตเิพือ่ท�าเงนิ		ต่างขดูรดีฟันก�าไรเอาเปรยีบ
ด้วยใจด�าอ�ามหิตกับคนไทยด้วยกันเอง
	 ในหลวงทรงแก้ล�า		โดยชี้ทางสว่างให้กลับมา
ตั้งต้นด้วยใจพอ	อยู่อย่างจน	ๆ 	ประหยัด	กินใชใ้ห้
น้อยกว่าทีท่�ามาหาได้		มนักห็ายจนและมีพอสมควร
	 แล้วแทนท่ีจะแข่งกนัรวย		ตรงข้าม	ทรงน�าพา
ให้กล้าแบ่งปัน		ให้กันไปให้กันมา		ขนาดสามารถ
ขาดทุน	 ให้ใครไปเท่าไหร่	 	 เท่ากับได้ก�าไรเท่านั้น 
แล้วนั่น
	 ปุถุชนธรรมดาจะมีปัญญาคิดออกมาได้ไง		
ไม่มี	 	 นอกจากอาริยชนโพธิสัตว์  ถึงจะมีภูมิ 
กล้าให้ด้วยน�้าใสใจจริงเมตตาบริสุทธิ์
	 นี่คือจุดตั้งต ้นก่อเกิดระเบิดรัก	 	 ใครยัง 
ไม่เคยรู้จัก	เชิญตามไปดูปรากฏการณ์สนามหลวง		
บรรยากาศผู้คนตื่นตัว	 จิตอาสาท�าดีเพื่อพ่อกัน
อย่างคกึคกัขนานใหญ่		อนัไม่เคยเหน็ทีไ่หนมาก่อน

ในหลวงดวงใจของแผ่นดิน
	 ความจริงอันปฏิเสธไม่ได	้	คือ	เมืองไทยอยู่ดี
มีสุขทุกวันนี้เพราะในหลวง	ร.๙		แม้วันนี้พระองค์

จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วก็ตาม	 	 แต่เราท่านต่าง
ยงัอยูเ่ยน็เป็นสขุได้ต่อไป		กด้็วยพระบารมพ่ีอของ
แผ่นดินแผ่ไพศาลนั่นเอง
	 ต้นเรื่องเกิดจากในหลวงทรงรักประชาชน
เป็นทีห่นึง่  ประชาชนทกุหย่อมหญ้าต่างซาบซ้ึง
พระมหากรุณาธิคุณล้นฟ้าล้นแผ่นดิน
	 คนไทยกว่าหกสิบล้านคนต่างศรัทธา	 มี
ปัญญารับรู ้หัวใจรักเมตตาเอื้ออาทรราษฎรทั่ว
แผ่นดินของพระองค์ท่านมาตลอดเจ็ดสิบปี	 ไม่ม ี
ข้อคลางแคลงสงสัย
	 จาก	๑๓	ตลุา	๕๙		ผูค้นพากนัตืน่ตวั	เกดิส�านกึ
อยากกตญัญรููจ้กัตอบแทนคณุแผ่นดนิตามรอยพ่อ
บ้าง		เลยขวนขวายขอท�าดเีพือ่พ่อด้วยคน		เท่ากบั
เป็นโอกาสเอื้ออ�านวยโดยเสด็จพระราชกุศล
	 น�้าใจรักเมตตาประชาชนของในหลวง	 กลาย
เป็นคลื่นกระทบ	 กระจายตัวเข้าสู่หัวใจเราท่าน 
ทั่วถึง
	 กระแสเมตตา	 นอกจากน�าพาแก้ป ัญหา
เศรษฐกิจได้	 	 ยังแก้ปัญหาสังคม	 	 ทั้งการเมือง		
เรื่องเสียสละกล้าให้	 เป็นน�้าใจที่ใคร	ๆ 	ก็ยินดี 
รับสนอง	 	 ยิ่งตั้งต้นมากคนก่อกระแส	 	 ผู้คนเห็น
ตัวอย่างย่อมพลอยเอาอย่างดี	ๆ 	ตามได้โดยง่าย 
ยิ่งขึ้น
	 ในบ้าน	 เมื่อลูก	ๆ 	เชื่อฟังพ่อเป็นหลัก	 	 การ 
ขัดแย้งยุติได้ที่พ่อ	 	 	 บ้านเมืองมีเรื่องขัดแย้งก็ไม่
ถึงขัดแตกแยกแผ่นดินสิ้นชาติ
	 รากฐานราชประชาสมาสัยต่าง	ๆ 	ดังในหลวง
ทรงน�าพาก่อร่างสร้างไว้	 	 ย่อมผนึกพลังแผ่นดิน
ให้รู้รักสามัคคี	 	 เป็นน�า้หนึ่งใจเดียวกัน	อันส�าคัญ
ยั่งยืนยิ่งใหญ่

ลัทธิพุทธถึงจุดผ่าตัดใหญ่
	 เคยได้ยนิคนช่างตัง้ข้อสงัเกตส�าคัญว่า		เมอืง
ไทยมีดีวิเศษอยู่สองอย่าง	 	 คือ	 มีในหลวงกับ 
พุทธศาสนา
	 ส�าหรับในหลวง	ร.๙			พ่อครูสมณะโพธิรักษ์
รบัรองว่าท่านเป็นโพธสิตัว์		เรือ่งโพธสิตัว์เป็นของ
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ใหม่ในแผ่นดินเถรวาท		ซึ่งคุ้นเคยแค่อรหันต์	วาด
ฝันกันผิด	ๆ
	 ชาวพุทธมักเข้าใจมักน้อยสันโดษแบบพระ
ป่า	พากินน้อยใช้น้อย	เลยท�าน้อยด้วย	ไม่ช่วยแก้
ปัญหาสังคม	 	 หลงจมกดข่มจิตนิ่ง	ๆ 	 	 หนีสังคม 
เอาตัวรอดสบายคนเดียว
 ต่างจากในหลวง	 ท่านพาพอเพียงหากินใช ้
พึ่งตวัเอง		แล้วให้ขยนัเผื่อพอเพยีงเลี้ยงเพื่อนบ้าน
ชมุชนอีกต่างหาก	เท่ากบัพาท�าประโยชน์ท่าน		เอื้อ
อาทรสังคมไปด้วย	 ไม่โกยเงินเข้ากระเป๋าเท่ากับ
ขาดทุนเต็ม	ๆ 	 	 แต่เอาประโยชน์สุขตรงแบ่งปัน 
กล้าให้ใคร	ๆ 	ไป		เป็นก�าไรบุญตรงนี้
	 ฐานะในหลวงทรงดูแลทุกข์สุข		ท่านทรงช่วย
กอบกู้ลัทธิพุทธ	 	 ให้ผู้คนพ้นทุกข์เรื่องเศรษฐกิจมี
กินใช้พอเพียง	 	 ขยันแต่ไม่สะสม	 เลยไม่แข่งรวย		
เมื่อช่วยคนด้วยการสะพัดออก	ย่อมจนอยู่เสมอ
	 เป็นคนจนไม่สะสม		กล้ารวยสะพัดแบบน้ี		คอื
เดินตามรอยเท้าพระโพธิสัตว์
	 ชาวพทุธเพิ่งได้เห็นตวัอย่างโพธิสตัว์มหายาน
ขนานแท้จากในหลวงเรานี่แหละ
	 จดุบอดอวิชชาอนัหลงทางข้างฤๅษไีปไกล	คอื	
สมาธิ		มกัเข้าใจกันว่าปฏิบัตธิรรมต้องมาน่ังสมาธิ
หลับตาสะกดจิต	 ให้กดข่มจิตสงบนิ่ง	ๆ 	 ได้มาก 
แข็งแรง	ถือว่าสูงเยี่ยม
	 ในขณะที ่พ่อครูเปิดเผยมิติใหม่ของสมาธิ
พุทธ		เป็นสมาธิลืมตา	รับรู้ปรากฏการณ์	ถือเป็น 
ผสัสะ	 	 เกิดเวทนาอารมณ์ผสมกิเลสนัน่โน่นนี ่
เพื่อวิปัสสนา	 ใช้ปัญญาแก้ปัญหาจากตัณหาให้ 
ลดน้อยขาดสิน้ไปตามล�าดับหยาบกลางละเอียด		
ทีละเหตุปัจจัยแต่ละเรื่อง

ชนชาติไทยใช่เหมือนใคร
	 จริงอย่างที่คนไทยโชคดีมีในหลวงกับศรัทธา
พุทธ	 	 เราชอบใส่บาตร	 ท�าทานเก่ง	 	 ผลคือเรา
มีน�้าใจกล้าให้	 	 ยิ่งแผ่นดินทองนี้แสนดีหนักหนา 
พาแบ่งปันข้าวกล้วยเผือกมันได้ง่ายดาย
	 แม้คนไทยจะใจดีมีเมตตาสูง	 	 ข้อเสียอันน่า

รังเกียจคือขี้เกียจกับขี้โกง
	 อันนี้ต้องโทษศาสนาพาถือศีลสมาธิปัญญา 
ผิด	ๆ 	 	 โดยเฉพาะการถือศีลด้วยปัญญาควบคู	่	
ขัดเกลาจิต	 จนยกระดับจิตให้สูงบริสุทธิ์ขึ้น	 	 นั่น
ถึงจะนับว่าเป็นสมาธิพุทธ
	 น่าเห็นใจ	 พระไม่รู้ก็สอนว่า	 	 ศีลรักษากาย
วาจา	 	 อยากได้สมาธิใจสงบต้องไปท�าใจอีกต่าง
หาก		ต่อเมื่อท�าใจสงบแล้ว		ค่อยเกิดปัญญาตาม
มาเอง
	 จริง	ๆ 	ศีล	สมาธิ	ปัญญา	 	แยกท�าทีละส่วน	
ยังไม่ตรงทาง		เพราะทั้งหมดเป็นไตรสิกขา		เป็น
องค์รวมสมังคีธรรมอยู่ในมรรคองค์แปด
	 การปฏิบัติมรรคก็เช่นเดียวกัน		ต้องมีสัมมา-
ทิฐิเป็นหัวเรือใหญ่		ควบคู่ด้วยสัมมาสติกับสัมมา-
วายามะ		รวมเป็นองค์สาม		เพื่อด�าเนินชีวิตประจ�า
วันในการคิด	พูด		ท�างาน	ใช้ชีวิต
	 กิจกรรมทั้งสี่	 น�าท�าโดยองค์สาม	 	 รวมเป็น
มรรคเจด็องค์		สงเคราะห์กนัถงึจะนบัว่าเป็นสมาธิ
พุทธ	องค์ที่แปด
	 สมาธพิทุธลมืตา		จงึไม่ใช่แยกหลบัตา	ตั้งหน้า
ท�าสมาธิเดี่ยว	ๆ 		ผิดทางหมด
	 ประเด็นอันต้องศึกษากันใหม่อีก	คือ	โลกุตระ
กับโลกียะ
	 โลกุตระของพุทธไม่ใช่หนีโลก	 แต่เหนือโลก	
ไม่หลงติดอบายมุข	กามคุณ		โลกธรรม	ลาภ	ยศ	
สรรเสริญ	 โลกียสุข	 	 ไม่เป็นทาสอัตตา	 	 ไม่หลง 
มานะทิฐิ	เป็นต้น
	 สรปุ		วิถพีทุธแม้จะเอาตวัรอดบรสิทุธิ์หลดุพ้น
ได้		ก็ต้องน�าพาผู้คนรอดพ้นทุกข์ไปด้วย		เฉพาะ
อย่างยิ่ง	เป็นศาสนาเพื่อสังคม	ตามนิยามว่า
 มิตรดี  สหายดี  สังคมสิ่งแวดล้อมดี  เป็น
ทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์
 มาตรแม้นคนไทยได้ศึกษาปฏิบัติลัทธิพุทธ
ตรงสัมมาทิฐิ  ไม่เละเทะสับสน งมงายงมโง่ 
ประเทศนี้ย่อมก้าวไกลเกินคาดอย่างมหัศจรรย์
ยิ่ง
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• พิมลวัฑฒ์ ชูโต
บทความพิเศษ

ท�าไมต้องรู้ทัน?
ตอน ทุนนิยมคาวบอยและความไม่เท่าเทียม

(Cowboy	Capitalism	and	Inequality)

•	ต่อจากฉบับที่	๓๑๘

	 หลังสงครามโลกครัง้ที่	 ๒	 สหรัฐฯได้เปลีย่น
โรงงานที่ผลติอาวุธยุทโธปกรณ์ให้เป็นโรงงานเพ่ือ
ผลิตสินค้าส�าหรับการส่งออก		และนั่นท�าให้สินค้า
อุตสาหกรรมของสหรัฐฯ	ครองตลาดโลกถึงร้อย
ละ	 ๔๐	 	 คนชั้นกลางขยายตัวและสังคมมีความ 
เหลื่อมล�้าน้อย	 	 ในระยะนั้นสหรัฐฯ	ยังเป็นเจ้าหนี้
รายใหญ่ที่สุดในโลกด้วย		แต่หลังจากการผลักดัน
ลัทธิอนุรักษ์นิยมใหม่(Neo-conservatism)		หรือ
การค้าเสรีตั้งแต่ปี	 ๑๙๘๐	 (พ.ศ.๒๕๒๓)	 	สหรัฐฯ
กลายเป็นประเทศที่มคีวามเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกจิ
และสงัคมสงูทีส่ดุในหมู่ประเทศอตุสาหกรรม		แถม
ด้วยการเป็นประเทศที่มีหนี้สินสูงที่สุดในโลก

	 กลุ ่ มคนที ่เ ติ บ โต เร็ วที ่สุ ดคื อนั กศึ กษา
มหาวิทยาลัยที่ทิ้งการเรียน	 	 ในปลายทศวรรษ	
๑๙๖๐	(พ.ศ.๒๕๐๓)		นกัศกึษา	๑	ใน	๕	ทิ้งการเรยีน	
แต่ในปัจจุบัน	นักศึกษา	๑	ใน	๓		ต้องทิ้งการเรียน		
ส่วนใหญ่มาจากครอบครวัช้ันกลางและช้ันล่างของ
สังคมซึ่งถูกกระทบมากที่สุดจากค่าเล่าเรียนที่สูง
ขึ้นมากและวิกฤตทางเศรษฐกิจ		และจ�านวนมาก
ที่เรียนต่อจนจบก็จบพร้อมกับหนี้ก้อนโตจากเงินกู้
เพื่อการศึกษา		ในปัจจุบัน	องค์การสหประชาชาติ
แถลงว่า	“วิกฤตแิฮมเบอร์เกอร์	ที่สหรฐัฯ	ก่อข้ึนใน	
พ.ศ.๒๕๕๑	 ส่งผลให้ชาวโลก	 ๑๕๐	 ล้านคนกลาย
เป็นคนจน”	 	 และความเหลื่อมล�้าไม่ได้เกิดเฉพาะ

ไทยควรลงทุนเพื่อลดการพึ่งพาพลังงานจากฟอสซิล
เพิ่มแหล่งน�้าและลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร

เพื่อสร้างความมั่นคงในเรื่องอาหาร  
ต้องส่งเสริม “รากแก้ว”  หรือ “กระดูกสันหลัง”  ของประเทศ

ให้ยืนหยัดอยู่ได้ในยุคของความขาดแคลน
ที่ก�าลังคืบคลานเข้ามา....
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ในสหรัฐฯ	แต่ยัง	“ภิวัตน์”	หรือแพร่กระจายไปทั่ว
โลก	 	 ความแตกต่างของรายได้ในแต่ละประเทศ
ขยายตัวสูงขึ้น	 	 โดยเฉพาะในประเทศที่น�าลัทธ ิ
ผูช้นะได้หมด(winner-take-all)	ไปใช้อย่างมดืบอด
(เช่นประเทศไทย)	 	 และความเหล่ือมล�้าระหว่าง
ประเทศร�า่รวยและประเทศยากจนก็ขยายตัวด้วย		
ค�าโอ้อวดท่ีว่าลัทธิ	 “ปลาใหญ่กินปลาเล็ก”	 	 จะ
ท�าให้ความมั่งคั่งหยาดหยด(trickle-down)		จาก
คนรวยลงสูส่งัคมส่วนใหญ่กลายเป็นความมัง่คัง่ถกู
กอบโกยไปสู่กลุ่มคนกลุ่มเล็กๆ(trickle-up)	 ตาม
กฎของป่า
	 ริชาร์ด	วิลกินสัน	รักระบาดวิทยาชาวอังกฤษ
กล่าวว่า	 “ความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจมีผล 
กระทบในทางกัดกร่อนต่อทั้งสังคม	 รวมทั้งกลุ่ม
คนรวยด้วย”	 	 หลังจากได้ศึกษาผลกระทบของ
ความไม่เท่าเทียมต่อสุขภาพสาธารณะเป็นเวลา
นาน	เขาพบว่า:
	 ๑.	ในสังคมที่ไม่เท่าเทียม		จ�านวนการมีลูกใน
หมู่วัยรุ่นสูงกว่าในสังคมที่เท่าเทียม	๘	เท่าจ�านวน
ของการฆาตกรรมสูงกว่า	๑	เท่า	จ�านวนผู้มปัีญหา
ทางจิตสูงกว่า	 ๓	 	 เท่า	 มันเป็นความแตกต่างใน
ฐานะที่ก่อให้เกิดปัญหาข้างต้น		
	 ๒.	ความไม่เท่าเทียมสร้างผลกระทบทาง
จิตวิทยา	 มันสร้างความวิตกกังวลในเรื่องความ
เหนือกว่าและความต�่าต้อยกว่า	 	 ในสังคมที ่
เท่าเทียม	 สองในสามของประชาชนจะไว้ใจซึ่งกัน
และกัน	 	 ในขณะที่คนเพียง	 ๑๕-๒๕	 เปอร์เซ็นต์
เท่านั้นที่ไว้วางใจผู้อื่นในสังคมที่ไม่เท่าเทียม
	 ๓.	สวีเดนมีความแตกต่างด้านรายได้แต่
รัฐบาลกระจายความเท่าเทียมผ่านระบบภาษีและ
สวัสดิการ	 ในขณะที่ญี่ปุ ่นมีความแต่กต่างด้าน 
รายได้น้อยจึงไม่มีปัญหาต้องกระจายรายได้	 	 ทั้ง
สองประเทศจึงท�าได้ดีทางด้านสังคมและสุขภาพ
ของประชาชนในแบบของตนเอง
	 อย่างไรก็ตาม	 	 ประเทศต่าง	ๆ 	 ไม่ควรมุ่ง
แก้ปัญหาด้วยระบบภาษีและสวัสดิการ	 	 แต่ควร
จัดโครงสร้างของสังคมให้เกิดความเท่าเทียม

ด้วย	 เช่น	 สร้างประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ		
การให้พนักงานมีตัวแทนในคณะกรรมการของ
บรษิทั		การให้พนกังานถอืหุน้ในบรษิทัจะท�าให้เกดิ	
“ชุมชน”		มากกว่า	“ชนชั้น”		การศึกษามากมาย
ชี้ให้เห็นว่าการถือหุ ้นโดยพนักงานจะช่วยเพิ่ม
ผลผลิตด้วย
	 ในแง่ของการเมือง	 	 สังคมที่เหลื่อมล�้าไม่
สามารถท�างานอย่างมปีระสทิธภิาพและเศรษฐกจิ
จะไม่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว	 	 ความมั่งคั่งที่
หลั่งไหลไปสู่คนกลุ่มเล็ก	ๆ 	 (เช่น	 การขายกิจการ
พลังงานให้คนรวย)	 ย่อมน�ามาซึ่งอ�านาจและ
อิทธิพลที่จะบิดเบือนกฎระเบียนและหล่อหลอม
นโยบายเพื่อเพิ่มพูนความมั่งคั่งให้ตนเองต่อไปอีก		
โรเบิร์ต	 เอ.	 ดาห์ล	ศาสตราจารย์เกียรติคุณด้าน
รฐัศาสตร์ของมหาวทิยาลยัเยล	เรยีกปรากฏการณ์
เช่นนี้ว่า	 “ความไม่เท่าเทียมกันทางการเมือง”	
(political	inequality)
	 ในแง่ของเศรษฐกจิ		คนรวยมกัชอบหลกีเลีย่ง
ภาษ	ีแต่ภาษช่ีวยให้มกีารลงทนุเพือ่การเตบิโตทาง
เศรษฐกิจ		ภาษีจะถูกน�าไปสร้างโรงเรียนเพื่อเพิ่ม
มูลค่าของ	“ทุนมนุษย์”	ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ
ในระยะยาว	 	 ในขณะเดียวกันก็จะช่วยลดปัญหา
ความขัดแย้ง	 ปัญหาอาชญากรรมและปัญหาทาง
สังคมอื่น	ๆ 		ในขณะเดียวกัน	คนรวยมักมีการออม		
๑๕-๒๐%		ของรายได้	ในขณะที่คนส่วนใหญ่มีเงิน
ออมน้อยหรือไม่มีเลย	 	 การที่คนรวยกอบโกยไป
มากท�าให้คนส่วนใหญ่ของสังคมมีความสามารถ
จับจ่ายใช้สอยน้อยลงซึ่งไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจ		
และในกรณีที่เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ	 	 ความ 
เห็นแก่ตัวของนายทุนโจรดังกล่าวจะท�าให้การฟื้น
ตัวของเศรษฐกิจเป็นไปอย่างเชื่องช้า	 	 ย่ิงกว่า
นั้นการมีเงินหรือความมั่งคั่งหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจจะช่วยให้เกิดการจ้างงานด้วยความ 
เท่าเทียมช่วยให้เกิดความไว้วางใจและการผนึก
รวมในสังคมซึ่งเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการสร้าง
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของ
ชาติ	 	 ในขณะที่ความเหลื่อมล�้าจะสร้างความ 



ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  •   39

แตกร้าวและไม่ไว้วางใจซึง่กันและกันซึง่ย่อมส่ง 
ผลเสียต่อประเทศทั้งในระยะสั้นและยาว
	 วิกฤติทางการเงินในปี	พ.ศ.๒๕๕๑		ท�าให้เกิด
ฉันทามติในระดับโลกว่าความไม่เท่าเทียมทาง
เศรษฐกิจน�าไปสู่ความไม่มั่นคงทางการเมืองและ
ความไม่มัน่คงทางการเมืองก็ส่งผลให้เกิดความไม่
เท่าเทียมทางเศรษฐกิจ		ในปี	พ.ศ.๒๕๕๔		องค์กร
การเงินระหว่างประเทศ(ไอเอม็เอฟ)	สรปุว่า	“การ
เติบโตที่ยั ่งยืนย่อมเชี่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับ
การกระจายรายได้อย่างเท่าเทียม  ในระยะ
ยาว การลดความเหล่ือมล�้าและการเตบิโตอย่าง
ยั่งยืนอาจเป็นสองหน้าในเหรียญเดียวกัน”
	 อย่างไรกต็าม	นายทนุโจรหรอืนายทนุสามานย์		
มองทุกอย่างแตกต่างออกไป	 พวกเขาไม่สนใจผล
ระยะยาวหรือผลกระทบต่อเพื ่อนร่วมชาติหรือ
ชาวโลก	 	 เขาสนใจแต่ผลก�าไรสูงสุดในระยะสัน้		
ด้วยเหตุนี้	กฎระเบียบที่ควบคุมความโลภและการ
แทรกแซงจากรฐับาลรวมทั้งประขาธิปไตยทางตรง
(Direct	 Democracy)	 	 หรือการก�ากับดูแลโดย
ประชาชนจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น
	 ในระบอบประชาธิปไตย	 	 ประชาชนมีหน้าที่
ติดตามข้อมูลข่าวสารในเรื่องการปฏิบัติภารกิจ
ของรฐับาลและแสดงประชามตหิรอืประชาธปิไตย
ทางตรงเมื่อเห็นว่า	“ลูกจ้างชั่วคราว”		ของตนไม่
ได้สนองประโยชน์ของประชาชนตามเป้าหมายของ
กระบวนประชาธิปไตย		การพดูว่า	“เบื่อการเมอืง”		
ยิง่เป็นการเปิดโอกาสให้นักการเมืองถือโอกาส 
ฉ้อราษฎร์บังหลวงหรือแม้แต่ขายชาติสะดวก 
ยิ่งขึ้น
	 การที ่ประเทศไทยว ิง่ตามลัทธิ“ทุนนิยม
คาวบอย”	 	 หรือ	 “การค้าเสรี”	 มาเกือบ	 ๓๐	 ปี		
ท�าให้ประเทศไทยติดอันดับ	 ๑๖๒	 	 จาก	 ๑๗๔		
ประเทศในเรื่องความเท่าเทียมในสังคมและราย-
ได้ร้อยละ	๗๐	ของประเทศต้องพึ่งพาการส่งออก		
ในปี	๒๕๕๗		สามัญส�านึกบอกว่าระบบเศรษฐกิจ
แบบนี้เป็นระบบที่ไม่สมดุลและไม่ยั ่งยืน	 	 ต้อง
สร้างเสริมเศรษฐกิจภายในประเทศ	ลดการพึ่งพา

ตลาดโลกและต้องกระจายรายได้และปฏิรูปที่ดิน
เพื่อความเท่าเทียมในสังคม	 ควรลงทุนเพื่อลด
การพึ่งพาพลังงานจากฟอสซิล	 เพิ่มแหล่งน�้าและ
ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรเพื่อสร้างความ
มั่นคงในเรื่องอาหาร	 	 ในภาวะที่อุณหภูมิสูงขึ้น 
เรือ่ย	ๆ 		ผลผลติการเกษตรจะเสยีหาย		ต้องส่งเสรมิ 
“รากแก้ว”		หรือ	“กระดูกสันหลัง”		ของประเทศ
ให้ยืนหยัดอยู่ได้ในยุคของความขาดแคลนที่ก�าลัง 
คืบคลานเข้ามาในระยะ	๓๐-๔๐	ปีข้างหน้า			
	 ระบบทุนนิยมเสรีและบริโภคนิยมซึ่งมุ ่งผล
ในระยะสั้นและประชาธิปไตยซึ่งมีกระบวนการ 
ยืดยาวจะไม่สามารถช่วยให้ประเทศเผชิญหน้ากับ
วิกฤติในอนาคตได้	 	 ความแตกต่างในสังคมจะส่ง
ผลอันเลวร้ายเมื่อเวลานั้นมาถึง	 	ต้องมองให้ไกล
ต้องไปให้ถึง
    
	 อ้างอิง
	 ๑.Al	 Gore,	 “The	Future”	 Random	
House,	New	York,		2013	อัลกอร์เป็นอดีตรอง
ประธานาธบิดสีหรฐัฯ		จากพรรคเดโมแครต	(พ.ศ.
2536-2544)	 เขาได้รับรางวลัโนเบลจากการเผย
แพร่ผลกระทบอันเลวร้ายของ	“โลกร้อน”
	 ๒.Joseph	 E.	 Stiglitz	 	 “The	 Price	 of	
Inequality”,	 	 W.W.	 Norton	&	 Company	
New	 York,	 2013,	 ดร.	 โจเซฟ	 สติกลิตส์	เป็น
ศาสตราจารยท์างเศรษฐศาสตรข์องมหาวทิยาลัย
โคลัมเบีย		เขาได้รับรางวัลโนเบลในปี	พ.ศ.2544
	 ๓.	 New	 York	 Times	 correspondents,		
“Class	Matters”,	Henry	Holt	and	Company,	
LLC,	New	York	USA,2005
	 ๔.	 Sarah	 van	 Gelder	 “This	Changes	
Everything	:	Occupy	Wall	Street	and	The	
99%	Movement”	Berrett-Koehler,	Publishers,	
Inc.,		San	Francisco,	USA,	2011	ซาร่าห์	แวน	
เกลเดอร์	 เป็นบรรณาธิการหนังสือที่เขียนโดยนัก
วิชาการชั้นน�าหลายคน
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เส้นทางของชีวิตมนุษย์สะพาน
	 ถ ือเป ็นวาทกรรมยอดเยี ่ยม	 นับตั ้งแต่ม ี
ผู้บริหารบ้านเมืองตลอดมาหลายสิบปี
	 “ผมจะเป็นสะพาน!	......”
	 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มักลุแก่อ�านาจ	เห็นแก่ผล
ประโยชน์
	 คิดแต่จะหาเสียง	เก็บคะแนน
	 ความหลงตวัหลงตน	เหน็ได้ชดัเมื่อได้ต�าแหน่ง
ก็จัดงานฉลองกันเอิกเกริกเกรียงไกร!
	 ศาสนจักรก็พลอยเออออ	 ฉลองยศต�าแหน่ง
ตราตั้ง	ไปกันโลด!
	 ลกัษณะของสะพาน	คอื	อุทศิตวัเพื่อประโยชน์
ของคนข้าม
	 มิเห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อย
	 มิเห็นแก่ความยากล�าบากใด	ๆ
	 นิทานชาดกเก่าแก่ก็มีเรื่องสะพาน	 เมื่อเหล่า

วานรจะถูกจับ	เพื่อคุ้มครองชีวิตบริวารให้อยู่รอด
ปลอดภัย		พญาวานรพาดตัวเชื่อม	๒	ฝั่ง	เท้าอยู่
ด้านหนึ่ง	มอือยูอ่กีด้านหนึ่ง	เหยยีดตวัตรงให้ฝงูลงิ
เดินไต่ข้าม	แต่ลิงตัวสุดท้ายนิสัยชั่วร้าย	กระโดด
กระแทกกลางหลัง	ก่อนจะไต่ปีนข้ามฝั่ง	
	 พญาวานรบาดเจ็บสาหัส	สุดท้ายก็เสียชีวิต
	 ลิงตัวนั้นคือพระเทวทัตในอนาคต	 และพญา
วานรคือพระพุทธเจ้าในอนาคตเช่นเดียวกัน
	 จะเป็น	 “สะพาน”	 	 	 จึงมิใช่หมู	ๆ 	 	 ต้อง 
มุ่งมั่น	กล้าหาญ	มีอีคิวเต็มเปี่ยม
	 เป็น	 “สะพาน”	 จึงต้องฝึกลดละ	 “อิตถี
ภาวะ”	 ไม่น้อยเนื้อต�่าใจ	 ไม่คิดเล็กคิดน้อย	 ไม่ 
คาดหวังผู้อื่น	ไม่อารมณ์เสียง่าย
	 จากสะพานไม้ค ่อย	ๆ 	พัฒนาเป็นสะพาน
เหล็ก........สะพานเพชร!

วิถีมนุษย์สะพาน ย่อมเกิดมาเพื่อมวลชนเพื่อสังคม
 ปุถุชน เมื่อมาเกิดก็เป็น “วัฏสงสาร” 
 มนุษย์สะพาน เมื่อมาเกิดเขาเรียก “จุติ”
 บางคนเกิดมา “ชดใช้กรรม!”
 แต่บางคนเกิดมาเพื่อ “สร้างบารมี!”
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	 ผู้มุ่งหวัง	 ใฝ่ฝันอุดมการณ์	 อยากเป็นมนุษย์
สะพานต้อง	“ตั้งใจ”	และ	“เอาจริง”
	 ฝึกฝน-มานะบากมั่น	 -	มุ่งมั่น	 -สู้ไม่ถอย	 ไม่
ตัดพ้อ–	ไม่ขอความสงสาร!
 การก้าวข้ามมนุษย์สะพาน ต้องผ่านกี่ด่าน?
 ด่านที่ ๑	เห็นคุณค่าของการเสียสละ
	 เพราะมนุษย์เราแบ่งค่ายกันจริง	ๆ 	 ก็มีแค่	 ๒ 
เผ่า	 เผ่าแรกมีความสุขในการกอบโกย	 เผ่าที่สอง
มีความสุขในการเสียสละ
	 ผู้ค้นพบความสุขจากการเสียสละได้	จึงเริ่มมี
สัมมาทิฏฐิ		นับว่าเดินทางไปแล้ว	๕๐	%!
 ด่านที่ ๒	ลดบริการตน	เพิ่มบริการผู้อื่น
	 คนอ้วนจะไปช่วยคนจมน�้าได้อย่างไร	 ในเมื่อ 
ตัวเองยังพะรุงพะรังอยู ่เลย	 จึงจ�าเป็นต้องลด 
ภาระประจ�าตัว	 ลดกิจกรรมบ�าเรอตัวเอง	 	 เพื่อ
เวลาที่เหลือจะได้อุทิศให้คนอื่นได้มากขึ้น
 ด่านที่ ๓	เร่งอัตราทวีคูณลดสุขส่วนตน
	 เพื่อเพิ่มคณุภาพของมนุษย์สะพาน	“อบายมุข”	
และ	“กามคุณ”	จ�าเป็นต้องเรียนรู้	จ�าเป็นต้องฝึก
ลดละให้เข้มข้น
	 “กามสุขัลลิกานุโยค”	สุขจากกาม	จากรูปรส	
กลิ่นเสียง	ต้องเข้าใจ	ต้องรู้จัก
	 ความสุขต้องลด	 สวรรค์ต้องทิ้ง	 	 หอเจี๊ยะ 
ต้องเลิก!
 ด่านที่ ๔	สะสมคุณธรรมประดามี
	 ต้นไม้แห่งความดีต้องตั้งใจปลูก	มิใช่ปล่อยไป
ตามยถากรรม
	 “คณุธรรม-ความด”ี	ต้องเกดิจากเจตนาจงึจะ
เติบโต	โตแบบฟลุก	ๆ 	ไม่มีหรอก	ถ้ามีก็ต้องยกให้
คนมีบารมีเก่า!
	 ก)	เสียสละ
	 ข)	กล้าหาญ
	 ค)	อดทน
	 สามคุณธรรมก็เอาอยู ่	 สะพานก็จะมั ่นคง 
แข็งแรงสุด	ๆ 	
 ด่านที่ ๕	 บทส�าเหนียก	 จะได้ไม่เสียใจ	 ไม่
ท้อแท้

	 ก)	นับวนัมนุษย ์เราจะเห็นแก่ตัวมากขึน้ 
ช่วยเหลือเขา	เขาอาจไม่รู้จักบุญคุณ		ต้องพร้อม
เจอะเจอ
	 ข)	ตวับ่อนท�าลาย	อดุมการณ์ของสะพานกย็งั
มีอยู่	แต่ด้วยปัญญาบารมี	เราต้องเปลี่ยนศัสตรา	
เป็นมาลา
					ท�าวิบากให้เป็นบารมี
	 สุดท้าย	จะไม่มีใครในโลกนี้บั่นทอนเราได้
	 ค)	ก็เพราะตระหนักในคุณค่าของชีวิตจึง	
ปฏิญาณตน	ทอดตัวเป็นสะพานให้ผู้คนเดินข้าม
	 จะถูกจะผิด	 จะดีจะชั่ว	 	 เขาล้วนต่างเป็นพี ่
เป็นน้องของเรา
	 ทุกคนมีกรรมเป็นของตน
	 ทุกคนมีวาสนาบารมีแตกต่างกันไป
	 สตัว์ร่วมทกุข์	เกดิแก่เจ็บตายทั้งหลายทั้งหมด
ทั้งสิ้น		จงเป็นสุข	ๆ 	อย่าเบียดเบียนกัน	อย่าทุกข์
กายทุกข์ใจเลย......
					ง)	มนษุย์สะพาน	แท้จรงิท่านกค็อื	“พระพรหม”	
ผู้ช่วยโลก	เกื้อกูลโลก
	 ท่านคือเทพแห่งปวงชน	ข้าน้อยขอคารวะ!
	 จ)	มนุษย์สะพานย่อมไม่ยุแหย่	 เร่งเร้าให้
เกลียดชังกัน
	 แต่ที่สุดแห่งที่สุด	“ความถูกต้อง”	กับ	“ความ
ถูกใจ”	ต้องแยกแยะให้ชัด
					โมหะชนย่อมโกรธเกลียดอาฆาตแค้น	ยามที่
เราเดินตาม	“ความถูกต้อง”	ก็เป็นเรื่องจริง!
	 ฉ)	 วงจรชีวิต	 หรือวัฏฏะแห่งการเกิดแล้ว 
เกิดอีก
	 ผู้ร้ายก็จะวนเวียนเป็นผู้ร้าย
	 ผู้ดีก็จะวนเวียนเป็นผู้ดี
	 วิถีมนุษย์สะพานย่อมเกิดมาเพื่อมวลชน	เพื่อ
สังคม
	 ปุถุชน	เมื่อมาเกิด	ก็เป็น	“วัฏสงสาร”	
	 มนุษย์สะพาน	เมื่อมาเกิดเขาเรียก	“จุติ”
	 บางคนเกิดมา	“ชดใช้กรรม!”
	 แต่บางคนเกิดมาเพื่อ	“สร้างบารมี!”
	 สาธุๆๆ
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ฉบบั ๓๑๘ ก�าลังพดูถึงการปฏิบตัสิะกด

จติ(hypnotize) เช่น “การหลับตาท�าสมาธิ”น้ัน 

มนัเป็นการสะกดจติให้จดจ่ออยูท่ีล่มหายใจ 

เป็นกสิณ แท้ๆ ชัดๆ มันไม่ ได้ มี “การ

วิจัยกายในกาย-เวทนาในเวทนา-จิตในจิต 

-ธรรมในธรรม” กระทั่งรูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิจิต ๘๙ 

เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ เป็นต้น (ธรรมวิจัยสัม

โพชฌงค์ ซึง่มี systems analysis ชัดเจน)อย่างเป็น 

“กระบวนการ”( process ) แต่อย่างใดเลย

มนัไม่รูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิว่า “อกศุลจติ”ตวั

ไหนสงบระงับไป หรือ“อกุศลเจตสิก”ตัวใด

สงบระงับไป อย่างรู้ๆเห็นๆ“จิต-เจตสิก” 

ตวัน้ันๆชัดๆ โต้งๆ อย่างจับม่ันคั้นตาย   

แม้“กระบวนทัศน์”(paradigm)ก็ยังไม่มี

มแีต่รวบจติเข้าไป รวมจติเข้าไป ท�าจติใจ

ให้ๆหยุด ให้สงบ ด้วย“การสะกดจติ”(hypnosis)

เข้าไปๆๆๆ  ท�าจิตให้นิ่ง หยุดคิด หยุดฟุ้ง 

หยุดท�างาน ไม่ให้จิตคิดปรุงวิจัยวิจารใน

เรื่องใดๆ มแีต่พยายาม“ท�าใจในใจ”(มนสกิโรติ)

ให้หยุดอยู่นิง่ๆ“เป็นหนึง่”(เอกธรรม)แบบกด

ข่มเอาดื้อๆ ไม่ม“ีธรรมวจิยัสมัโพชฌงค์”เลย

ด้วยวิธีการข่มจิต การบังคับจิต ให้

หยดุคดิ หยดุปรงุ หยดุวจิยั หยดุวจิาร ให้ 

ท�าจตินิ่งๆ เฉยๆ จิตเข้าไปอยู่ใน“ภวังค์” 

ถา้ท�าไดแ้ล้วก็ถอืว่า ท�าจติสงบไดแ้ลว้ 

• ต่อจากฉบับที่ ๓๑๘

ก็เป็น“ความสงบ”ชนิดหนึ่ง เช่นกัน 

แต่ได้แค่“จิตสงบ”ที่เป็นความสงบอยู่

ภายในจติเท่าน้ันในช่วงที่ท�า“สมาธหิลบัตา”  

เท่านั้น  ลืมตาออกมาจากภวังค์ก็ไม่ใช่แล้ว 

ซึ่งการปฏิบัติภายใต้“ทิฏฐิ”เช่นนีม้ันก็ 

เป็น“การปฏิบัติตามความรู้ความเห็น(ทิฏฐิ)

ที่เข้าใจ”แบบสามัญ“สมาธิโลกีย์”ปกติทั่วไป

เป็น“สมาธ”ิพื้นๆ สมาธสิาธารณะดื่นๆ

สากล เพราะต่างพอรู้  เรียนรู้ได้ไม่ยาก พูด

อธิบายกนักเ็ข้าใจง่าย ไม่ลกึซึง้ ไม่พเิศษอะไร 

“จติสงบ”ที่ผู ้ท�าได้ มนักแ็ค่ได้“ฌาน ๔  

ระดับ”ที่มี“ จิตอุเบกขา”ในความเป็น“เคห

สติอเุบกขาเวทนา”เท่าน้ัน ยงัมิใช่“โลกตุระ”

ซึ่งไม่ใช่“ฌาน ๔”ระดบัที่ม“ี จติอเุบกขา” 

ในความเป็น “ เนกขัมมสิตอุเบกขา” อัน

เป็น“โลกุตรธรรม”(Supra mundane )

หรอืสมาธิที่ท�าจติ“ดบัมดืด�า”( กิณหะ)ได้ 

แล้วก็จะหลงถือว่า “จิตที่ดับด�ามืด”นีแ่หละ

เป็น“จติที่งดงามน่าได้น่าม”ี(สุภกณิหะ)เป็น“จติ

ทีท่�าได้กด็ีงามแล้ว”(สุภกณิหะ) เป็น“จตินิโรธ” 

แต่ยังเป็นแบบสามัญ“โลกียะ”(mundane)

“ธรรม”เช่นนีก้็เป็น“เอก”ชนิดหนึ่ง ที ่

ชื่อว่า“เอกธรรม”เท่าน้ัน ซึง่เป็นวิธีสะกดจิต

(hypnosis) ท�าจิตให้เป็น“สมาธิ”แบบสามัญ

ทั่วไป ที่ไม่ต้องเรียนรู้“วิธีการ”ต่างๆ ที่เรียก

ว่า “มรรค ๘” หรือ“โพชฌงค ์๗”แต่อย่างใด 

ขอให้เข้ามีนั่ง“หลับตา”เป็นเท่านัน้ ก็
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มาฝึกนั่งท�า“สมาธิ”ส�าเร็จเป็นที่สุดได้แน่ๆ   

ซึง่มนัยงัไม่ใช่“ธรรม”ทีเ่ป็น“เอก” หรอื

ท�าให้“จิตเป็นหนึ่ง”ชนิดเรียกได้ว่า ท�าจิต

ให้มีผลเป็น“เอกัคคตาจิต” ตามแบบพุทธ

ศาสนาที่“สัมมาทิฏฐิ” แน่นอน 

เพราะเป็นวิธีพาซื่อ มิติเดียว ระนาบ

เดียว ง่ายๆ ตื้นๆ คือท�าให้“จิตหยุด-จิต

นิ่ง”กันดื้อๆ แค่นั้น 

เป็น“การสะกดจิต”เข้าไปๆๆๆ  ๆเรยีก

ในภาษาอังกฤษว่า meditation 

ซึง่มนัยงัไม่ใช่ Supra concentration  

ที่ เป ็นแบบของพระพทุธเจ้าโดยเฉพาะ ที่ 

พระองค์ตรสัรู ้เรยีกว่า “สมัมาสมาธิ”ทีล่มืตา

ท�าได ้ในชีวิตด�าเนินอยู ่ตามปกติของคน

สามัญ ซึ่งมีอิริยาบถยืนเดินนั่งนอน หรือ

ท�านั่นท�านี่ไปแบบคนธรรมดาๆ

ท�า“สมาธิ”หลับตาแบบ meditation นัน้ 

กแ็ค่เป็นวิธีรู ้กันอยู่ทั่วไปเป็นสามัญ  มัน

ไม่ได้ยากเย็น มันไม่ได้เรียนรู้ชั้น-รู้เชิงของ

ความ“ฉลาดเฉโก” ซับซ้อน ซ่อนเชิง อะไร

เลย ทั้งๆที่“ฌานหลับตา”ที่แสน“ฉลาด

เฉโก”นั้น มันวิบัติวิตถารหายนะแท้ๆ 

มนัไม่ได้วจิติรวศิษิฏ์ประเสรฐิศรสีงูส่ง

เป็นคุณวิเศษ(อุตตริมนุสสธรรม)ประกอบการ

ศึกษาอบรมฝึกฝนในตนแต่อย่างใดเลย

เพราะมนัไม่ได้น�า“ความรู”้หลากหลาย

ต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงอธิบายแจกแจงไว้

ให้แก่โลก อย่างพิเศษพิสดาร ไม่รู้ว่ากี่สูตร

ต่อกี่สูตรอันมีนัยะลึกล�้ามากมายใดๆมาใช้ 

เช่น ไม่สามารถเรียนรู้“เวทนา ๑๐๘” 

แล้ว“ท�าเวทนา ๒ ให้เป็นเวทนา ๑” ตามวิธี

การของพระพุทธเจ้าเป็นผลส�าเร็จ (ทฺวเยนะ  

เวทนายะ เอกสโมสรณา ภวันติ ) ก็ท�าไม่ได้.

จึงไม่เกิด“อธิศีลสิกขา-อธิจิตสิกขา- 

อธิปัญญาสิกขา” และไม่บรรลุ“วิมุติ”ที่เป็น

สัมมาทิฏฐิ-สัมมาปฏิบัติ-สัมมาปฏิเวธไป

ตามล�าดับๆ ทีี่สามารถเห็นในชีวิตของคน

ผู้ปฏิบัติธรรมอย่างสัมมาทิฏฐิรู้อยู่-เห็นอยู่

เป็นปัจจุบันนั่นเทียว(ชานโต ปัสสโต วิหรติ )ได้

ส่วนผู้ที่ปฏิบัติแบบพุทธที่สัมมาทิฏฐิ  

ก็จะเจริญ“ไตรสิกขา”บรรลุธรรมเป็นมรรค- 

ผลไปตามล�าดับพระพุทธวจนะว่าไว้จริงๆ 

เช่น เดมิผู้ปฏบิัตทิ�าอาชพี“มจิฉาชพี” 

อยู ่ ก็จะบรรลธุรรมเป็นมรรค-เป็นผล ชนดิ 

ที่รู้อยู่-เห็นอยู่เป็นปัจจุบันนั่นทีเดียว ก็จะ 

ละเลิก“มิจฉาอาชีวะ ๕” ได้เป็นล�าดับๆสู่ 

“สัมมาอาชีวะ ๕”อย่างเห็นๆเลยจริงๆ

(๑) “อาชีพ”ล�าดับต�่าสุด ที่ตรัสไว้ว่า 

“กุหนา”คือ “อาชีพทุจริต” ขี้โกงไม่สุจริต ไม่

ซ่ือสัตย์  ซึ่งเป็นทุจริตขั้นชั่วบาปที่สุด มีวิธี 

การโกง หรือเป็นกระบวนการโกงครบ“ทุก

กรรม”กนัอยู่ ทัง้ทางกาย-วาจา-ใจ จงึเป็น“งาน

อาชีพ”ขี้โกง ทุจริตหนักอยู่เต็มรูปเต็มนาม

ผู้ปฏิบัติ บรรลุมรรคผล ก็จะละเลิก

งาน“มิจฉาชีพ”นั้นได้จริงๆ เห็นได้ต้ังแต่

ทางพฤติกรรมภายนอกกายกรรม และวจี
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กรรม ถ้าเจริญยิ่งๆในใจภายในกิเลสก็ลด

ได้จริง จนถึงขั้นสูงสุด ผู้นั้นแหละคือผู้มี

สัมมาทิฏฐิ  เมื่อมีสัมมาปฏิบัติ และบรรลุ

สัมมาปฏิเวธแท้ๆ 

“กุหนา”นี่เป็น“มิจฉาอาชีวะ” ข้อที ่๑ 

ผู้ปฏิบัติธ รรมท่ีถือศีลจริง อยู่ใน“หลัก 

ปฏิบัติไม่ผิด”(อปัณณกปฏิปทา) นั่นคือ ปฏิบัติ 

“ส�ารวมอินทรีย์ ๖-โภชเนมัตตัญญุตา-ชาคร ิ

ยานุโยคะ”จะเ จริญ“อธิศีล-อธิจิต-อธิปัญญา” 

และบรรลุ“วิมุติ”จากการปฏิบัติธรรม โดย

เกิด“ศรัทธา- หิริ-โอตตัปปะ-พหูสูต-วิริยะ- 

สติ-ปัญญา”(สัทธรรม ๗)จิตใจเจริญขึ้นจริง 

การปฏิบัติ“ศีล”แล้ว“จิตใจ”ก็เจริญขึ้น  

ประกอบด้วย“ปัญญา”เจริญ “จิต”ละหน่าย 

ลดกิเลส คลายโลกียะ ฉะนี้คือ ความเจริญ 

“ฌาน ๑-ฌาน ๒ -ฌาน ๓-ฌาน ๔” และม ี

“วิชชา ๘”ที่ รู ้จักรู ้แจ้งรู ้จริง“สมมุติธรรม- 

ปรมัตถธรรม”ต ามแบบพุทธที่“สัมมาทิฏฐิ” 

ครบ“จรณะ ๑๕ วิชชา ๘”

ซึ่งจะไม่ใช่ “ฌาน ๑-ฌาน ๒-ฌาน ๓- 

ฌาน ๔”ทีเ่กดิจากการนัง่หลบัตาปฏบิตัแิบบ

โลกียะ เกิดสมาธิ meditation เท่านั้น

จติของผูป้ฏบิตัธิรรมทีเ่กดิความเจรญิ 

เช่นนี้แล เมื่อจิตเกิด“หิริ-โอตตัปปะ”จริง ผู้นี้ 

ก็เป็น“เทวดา ”(ผู้มีจิตใจเจริญ) เห็นจิตใจของ 

ตนเอง“เป็นเทวดา”ได้จริงๆในบัดปัจจุบันนี้ 

ทีเดียว ซึ่ง ไม่ใช่จะไปเป็น“เทวดา”ต่อเมื่อ 

ชีวิตร่างกาย“ตายไป”แล้วโน่น

แต่เป็น“เทวดา”แท้จรงิ เทวดาที“่จติใจ

ของผู้ปฏิบัติ”บรรลุผล เจริญอย่างสัมมา

ทฏิฐ ิเพราะเป็นจติใจในปัจจบุนันีก้นัทเีดยีว

ที่“มีหิริ(ค วามละอายต่อชั่วต่อบาป)-มีโอตตปัปะ 

(ความเกรงกลัวต่อชั่วต่อบาป )”กันจริงๆ 

คนผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้ก็จะเปลี่ยนแปลง

จาก“อาชีพชั่วต�า่”พัฒนาขึ้นไปท�า“อาชีพ”ที่

ดีกว่าเดิมแน่นอน ผู้บรรลุธรรมจริงก็จะเลิก 

“มิจฉาชีพ”ที่โกง (กุหนา)ได้จริง เป็นอันดับ

แรก จึงชื่อว่า“บรรลุธรรม” ด้วย“ปัญญา”รู้

จรงิรู้แจ้งจรงิว่า งานนี้ชั่วต�า่ เป็นอกศุลกรรม” 

“จิตใจ”ก็มีค วามละอายต่อการงานชั่ว(หิริ) 

เกรงกลัวต่ออาชีพต�า่( โอตตัปปะ)นั้นแท้ๆ

ไม่ ใช่แค่“รู้”แบบตรรกะ หรือ“รู้”แบบ 

เฉโก แต่“รู้ ”แบบ“ปัญญา”หยั่งรู้สัมผัสเนื้อ

แท้ของ“ความจ ริง ๒ ภาวะ”ทั้ง“สมมุติและ

ปรมัตถ์”ไม่ขดัแย้งกันเป็น“สจัจะหนึง่เดยีว”

จงึเลกิหรอืหยดุ“งานชัว่ทีท่�าอยูน่ัน้”ได้

จรงิ ไม่ปฏิบัติ“มจิฉาชพีหรอืงานเลีย้งชพีต�า่ 

ทีเ่คยท�ามาก่อนนัน้ๆ”ต่อไปอกีแล้ว ฉะนี้คอื 

การบรรลุธรรมขั้น“พ้นมิจฉาอาชีวะ”

การเกิดปัญญาบรรลุธรรม จึงมิใช่แค่ 

รู้แล้วก็“กดข่มใจตนไว้ไม่ท�างานนั้น”จนได้ 

หรือการบรรลุธ รรมที่เป็น“ปัญญา”ก็

มิใช่แค่รู้แจ้งชัด นั้นคืิอ มีจิตใจ“ว่าง”ชนิดที่

เพ้อๆมี“ความว่าง”ฝันๆไปกบัจินตนาการ
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ที่เป็นปรัชญาตรรกะต่างๆ อันปรากฏอยู่แต่ 

“ความนึก-ความคิด”เท่านั้น 

แต่เป็นการบรรลธุรรม ทัง้“ปัญญา” ทัง้ 

“เจโต” กเิลสนัน้ลดละไปจรงิๆ ไม่ท�า“กหุนา” 

(การโกง)ใน“อา ชีพ”ข้อ ๑ อีกแล้ว ก็ตรงตาม 

ค�าตรัสของพระพุทธเจ้าเป๊ะเลย

อ้างอิงยืนยันหลัดๆได้ในชาติปัจจุบัน

(๒) “ลปนา”คอื อาชพีทีท่จุรติ ขีห้ลอ ก  

ไม่สุจริต ไม่ซือ่สัตย์  ซึ่งขั้นนี้ ก็ยังถือว่า

ทุจริตหยาบอยู่  เช่นกัน มีวิธีการหลอกลวง 

หรือเป็นกระบวนการหลอกลวงกันทาง“วจี

กรรม”อยู ่หยาบหนักหนาสาหสัแท้ๆ ท�าทกุข์

ร้ายกาจให้มวลชนได้สดุๆ ซึง่ยงัทจุรติอยูท่ัง้

รปูทัง้นาม เต็มสภาพของการหลอกลวงทาง

วาจา ที่พูดสภุาพหวานจ๋อยอย่างยิง่ด้วยซ�า้

นี่เป็น“มิจฉาอาชวีะ” ข้อที ่๒

ในสงัคมไทยปัจจบุนันี ้มีคดดีงักล่าวนี้

ให้เห็น อย่างที่เป็นอยู่  ป่านนี้ยังจัดการกัน

ไม่ได้ส�าเร็จเรียบร้อย  เห็นของจริงกันมั้ย?

(๓) “เนมิตตกตา” คือ อาชีพที่งดเว้น 

ทุจริตขี้โกง(กุหนา) ขี้หลอก(ลปนา)ได้แล้ว ด้วย 

การข่มภายนอกไว้  ซึ่งไม่มีทางกายกรรม 

และวจีกรรม โดยก ารถือศีล ๕ และก�าลัง 

ปฏิบัติตน ให้สุ จริตในขอบ เขตข้ันต้น ตาม 

แบบ“สัมมาอาชีพ” ของพระพุท ธเจ้า คือ  

ปฏิบัติ“ไตรสิกข า” เพื่อท�ากิเลสใน“จิต” 

ลดละ และที่สุด“ดับสนิท”ไปให้ได้จริงๆ

ได้แก่ การปฏิบั ติ“อธิศีล-อธิจิต-อธิ 

ปัญญา” โดยมี“สั มมาสติ-สัมมาวายามะ” 

ห้อมล้อม“สัมมาทิฏฐิ”ที่เป็นประธานอยู่ 

แล ้วช่วยแก้ไข“ก ายต�่าหยาบ”ที่เป็น

ภายนอก ได้แก่ “ กายสังขาร-วจีสังขาร” 

ให้เกดิ“สมัมา”ใ นงานอาชพีเจริญขึ้นๆ พ้น 

จาก“อาชีพที่เป็น “มิจฉาชีพ ๕”พัฒนาสู ่ 

“สัมมาอาชีวะ ๕” โดยพ้นขั้นอบายมุขแล้ว

นัน่กค็อื ชวีติ ไม่กหุนา(การโกง)แล้ว และ 

ขัน้ลปนา(การหลอก)ก็ท�าต่อจนไม่แล้ว ตอนนี้

ก�าลงัปฏบิตัเิพือ่ให้เกดิผลตามเจตนาอยู่โดย

ไม่ต้องหวังผล ท�าให้“สัมมาปฏิบัติ”เท่านั้น

เรียกว่า ก�าลังอยู่ในขั้น “เนมิตตกตา” 

( ก�าลังเสี่ยงโชคขึ้นสู่ขั้นสูงจากที่ ได้แล้วต่อไปอีก )

นักปฏิบัติที่อยู่ ใน อาการเช่นนี้แลคือ  

ผู้มี“ผลส�าเร็จขั้นต�่า ก�าลังปฏิบัติให้เจริญ 

ศีล ๕”อยู่อย่างเอาจริงเอาจังเป็น“ศีล ๕” 

ที่“อธิ”ๆๆๆ ขึ้นไปเรื่อยๆตามความเพียร 

หรือผู้ที่บรรลุผล“ศีล ๕”บริบูรณ์แล้ว

ก�าลังเล่ือนขึ้นสู่“ศีล ๖-๗-๘”ไปเรื่อยๆ ก็

ถือว่าปฏิบัติ“เนมิตตกตา”ในระดับต่อๆไป

ในนัยะเดียวกัน เป็น“โสดาบัน”แล้ว และ

ก�าลังปฏิบัติเพ่ือภูมิสูงขึ้นคือ สกทาคามี

ดังนั้น “มิจฉาชีพ ๕ ขั้น” ซึ่งมี“กุหนา 

-ลปนา-เนมิตตกตา-นิปเปสิกตา-ลาเภน 

ลาภัง นิชิคิงสนตา” ถ้าพ้น“สองขั้น”คือ

พ้น“กุหนา-ลปนา”ได้ ก�าลังปฏิบัติอยู่ขั้น 
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“เนมิตตกตา” คนผู้นี้ก็คือ ผู ้ที่มี“ผลพ้น

อบายภูมิ”มาได้แล้ว เป็น“โสดาบัน”เต็มตัว 

“เนมิตตกตา”นี้ เป็นช่วงปฏิบัติ“ช่วง

กลาง” จึงยาวและมีหลายขั้นมากกว่า“ช่วง

ใดๆ” ซึ่งล้วนนับว่าเป็น“เนมิตตกตา”ทั้งนั้น 

ความเจริญของ“เนมิตตกตา”ก็พัฒนา

ขึ้นไปจนกระท่ังบริบูรณ์แต่ละข้ันๆ เม่ือได้

ผลบริบูรณ์แล้ว ก็เป็นอันจบสิ้นผลนั้น 

แล้วอย่าไปเอาตัวเองไป“มอบตนใน

ทางผิด”หรือไป“รับใช้-ช่วยคนผิด”อีกล่ะ

ถ้าขืน ตนท�าบริสุทธิ์ได้แล้ว แต่ยังไป

รับใช้“คนผิด” รับใช้นายทุนอยู่อีก อย่างนั้น

ชื่อว่า ยังไม่พ้นอาชีพขั้น ๔ “นิปเปสิกตา” 

ต้องไม่มอบตนรับใช้คนผิดอีก จึงจะ

เป็นผู้“พ้นมิจฉาชีพ”ขั้น ๔ “นิปเปสิกตา” 

เหลอืขัน้สงูสุดคอื “ลาเภน ลาภงั นชิิ

คิงสนตา” ซึ่งเป็นขั้นผู้ท�างานไม่รับใช้คนผิด

แล้ว(พ้นนิปเปสิกตาแล้ว) ก็ท�างานไม่รับรายได้

อีกด้วย ท�างานฟรี ท�าได้เท่าไหร่ก็เข้าสู่กอง

กลางทั้งหมด คือ เสียภาษีร้อยเปอร์เซ็นต์

แล้วก็อยู่ร่วมกินใช้ไปกับกองกลางตามที่ม ี

ที่ ได้ ไม่เกีย่ง ไม่วุน่วาย ไม่มากเรือ่ง สบายๆ 

ได้รับสวัสดิการเท่าใด เราก็ยอมรับตามนั้น 

ซึ่งจะเป็นไปตามบารมีของแต่ละคน มันจะ

ได้เต็มที่หรือเต็มที ก็บารมีของแต่ละคนแน่

ผู้ท�างานฟรี คือ เสียภาษี ๑๐๐ % อยู่

กับหมู่ เป็นอยู่ยังชีพไปกับกองกลางเยี่ยงนี้

แลเรยีกว่า เศรษฐกจิบญุนยิม“สาธารณโภค”ี 

“สาธารณโภคี”ที่ว่านี้ จึงเป็นหมู่ชน 

ชื่อว่า“ประชาธิปไตย”หรือแม้“คอมมูน” ก็

เป็นประชาธิปไตยหรือคอมมูนที่ดียอดสุด

อสิระเสรพ้ีนระบอบ“เผดจ็การ”แท้จรงิ

ผู้พ้น“มิจฉาชีพ”ขั้นสูงสุด“พ้นลาเภน  

ลาภงั นชิคิงิสนตา”ได้แท้ จงึเป็นผู้มี“สมัมา

อาชีพ”ขั้นเย่ียมยอด สูงสุดแล้วในประดา 

“อาชีพ”ของประดา“คน”ในโลก

เป็นระบอบการปกครองที่ดีสุดสูงสุด

สาธยาย“สัมมาอาชีพ”ไว้แค่นี้ก่อน

ทีนี้“สมัมากมัมนัตะ ๓”  โดยปรับเน้น 

พฤตกิรรมที่เป็น“มจิฉา”ภายนอกให้ได้อย่าง

ส�าคัญ ตาม“ศีล ๕” อันนับตั้งแต่เบื้องต้นไป 

ตามล�าดับ “สัมมากัมมันตะ ๓” ได้แก่ 

ผู้บริสุทธิ์ใน ๓ เรื่องนี้ “ไม่ฆ่าสัตว์- 

ไม่เอาของผู้อื่นที่ไม่ใช่ของเรา-มีคู่คนเดียว

หรือเรื่องของกามคุณ ๕” ก็ไม่จัดจ้านแล้ว

เช่น เบือ้งต้นจรงิๆ กเ็พยีงตวัเราไม่ฆ่า

สัตว์ ใดเลย แต่อาจจะกินเนื้อสัตว์อยู่ โดย

เราเองกไ็ม่ซือ้ไม่ขายเนือ้สตัว์( ถ้าค้าขายอยูก่ไ็ม่

พ้นมังสวณิชชาข้อ ๑ ใน ๕) ไม่ค้าขายสัตว์เป็น(ถ้า

ค้าขายอยู่ก็ไม่พ้นสัตตวณิชชาข้อ ๑ ใน ๕) ผู้นี้ก็อาจ

จะมีภูมิ“โสดาปัตติมรรค” แต่ยังไม่ปฏิบัติจึง

ยังไม่เกิด“ผล”แน่นอน

ส�าหรับ“ศีลข้อ ๒-๓”ก็ดังที่ได้อธิบาย

ผ่านมาแล้วว่า โสดาบันกพ้็น“กหุนา-ลปนา” 
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แล้ว เป็นผู้ปฏิบัติขั้น“เนมิตตกตา”ให้สูงขึ้น

ทนีี้ “สมัมาวาจา ๔”นัน้ คอื โสดาบนัขัน้

ต้นกเ็พยีงเป็นผูท้ีบ่รสิทุธิ“์ไม่โกหก” กถ็อืว่าดี

ก่อนอืน่แล้ว พดูหยาบ-พดูส่อเสยีด-พดูเพ้อ

เจ้อ ก็ไล่เรียงปฏิบัติให้เจริญเรื่อยๆไปให้ได้

“โกหก”แท้ๆตรงๆนั้นไม่แน่นอน แต่

อาจจะมีการใช้วาทะเพื่อประโยชน์อันควร

แก่กาละบ้าง โดยเฉพาะเพื่อผู้อื่น-เพื่อส่วน

รวมเป็นต้น เพื่อตนนั้นไม่แล้วเด็ดขาด

ที่ส�าคัญยิ่ง ก็คอืช่วยท�า“กาย”ทีเ่ป็น 

ภายใน อันได้แก่ “จิตสังขาร” จะได้ส้ินเหต ุ

จนพ้น“มจิฉา”ในงานอาชพี เป็น“สมัมาชพี ๕” 

พ้น“มิจฉากมัมันตะ ๓”เป็น“สัมมากัมมนัตะ 

 ๓” -พ้น“มจิฉาวาจา ๔”เป็น“สัมมาวาจา ๔” 

โดยเฉพาะพ้น“สัมมาสังกัปปะ ๗”นี้แล

ทีเ่ป็น“ต้นต่อ”เป็นประธาน โดยก�าจดักิเลส 

ที่เป็น“เหตุ”ให้เกิด“มิจฉา”ทั้งปวง จนหมด

สิ้นกิเลสาสวะส�าเร็จเป็น“สัมมา”ให้ได้ครบ

ถ้วน ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติ“ศีล ๕”มาตามล�าดับ 

คอื เลกิโกง เลกิทจุรติทาง“กายกรรม” 

ภายนอกได้เดด็ขาด เลกิพดูปด เลกิกระบวน 

การหลอกลวงกันทาง“วจีกรรม”ได้แล้ว

ขัน้สงูขึน้ต่อมานี ้จงึยงัถอืว่า ได้เริม่ต้น 

จาก“งานอาชีพ”ที่บริสุทธิ์ทางกายภายนอก

แล้ว แต่ยังเสี่ยงในทจุริตทางวจกีรรม ทาง

มโนกรรมอยู่ มีวิธีการปฏิบัติให้เลิกโกงทาง

วจีกรรม ให้เลิกกระบวนการหลอกลวงกัน

ทาง“มโนกรรม”ให้ได้

จนกว่าจะบรรลุผลทางวจกีรรม ทาง

มโนกรรมได้อีกส�าเร็จ ขั้นสูงเกือบสุดของ 

“วจีกรรม”ทั้งหมด 

ท่ีสดุหมดสิน้เหตใุน“จติสงัขาร”ทีม่นัมี

ฤทธิอ์อกไปสู“่วจกีรรม”กไ็ม่มแีล้ว หมดเกลีย้ง 

เหลอืเฉพาะ“จติสงัขารทีเ่ป็นมโนกรรม” 

เท่านั้น ก็ก�าจัดตัวสุดท้ายนี้ ให้หมดสิ้น

เกลี้ยงให้ได้ เป็นอนับรบิรูณ์ “เนมติตกตา”ทัง้

หลาย เหลือแต่เพียง ตนอย่าไป“มอบตนใน

ทางผิดกับผู้ใด-คณะใด” คือพ้น“นิปเปสิก 

ตา”เท่านั้น 

ถ้าท�าได้กเ็ป็น“พ้นมจิฉาอาชวีะ” ข้อที ่๔

เหลอื“มจิฉาชพีขั้นที ่๕ ทีต้่อง“พ้นให้ได้” 

กค็อื “ลาเภนะ ลาภงั นชิิคงิสนตา” ท�างานฟรี 

ท�างานไม่เอาผลใดๆตอบแทนเลย เท่านัน้  

เมือ่“พ้นมจิฉาชพี”สดุท้ายนีไ้ด้ กเ็ป็น

อนั“พ้นมจิฉาชพี”ได้หมดสิน้“มจิฉาชพี ๕”

ส่วนท�า“กรรม ๓”ให้หลุดพ้น“มิจฉา 

กัมมนัตะ ๓”ได้ และหลุดพ้น“มจิฉาวาจา ๔” ให้ 

เป็น“สัมมาวาจา ๔”ให้ได้ เฉพาะอย่างยิ่งท�า 

“มโนกรรม”ให้เป็น“สัมมาสังกัปปะ ๗”ให้ได้

ก็ต้องท�าต่อไปให้ส�าเร็จบริบูรณ์ไป

ตามล�าดบั ทีม่คีวามสลบัซบัซ้อนไปมาอย่าง

อจินไตยจริงๆ เดาเอา คาดคะเนเอาไม่ได้ 

เพราะ‘วิบาก”ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน 

บางคนอย่างนั้่นก่อน บางคนอย่างนี้ก่อน 
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จึงยึดมั่นถือมั่น“ตายตัว”ยากมาก 

สรุปความส�าคัญตามล�าดับคือ ต้อง 

ท�าภายนอกหยาบก่อน แล้วไล่เรียงมาตาม 

“กายกรรม-วจีกรรม” ซึ่งก็ล้วนเข้าไปหา 

“มโนปุพพัง”คือ “จิต”แท้ๆนั่นเองที่เป็นตัว

ประธานทั้งนั้น ที่ลืมไม่ได้คือต้องมี“ผัสสะ” 

ภายนอก-ภายในตลอดขณะเรยีนรู ้แล้วปรบั

ทัง้ภายนอกและภายใน ไปตามความส�าคญั

จึงจะเข้าหาการปฏิบัติที่สัมพันธ์ไป

ถึงจิตเสมอ ทั้ง“ก�าหนดรู ้(สัญญา)-แล้วท�า

(ปฏิบัติ )”ตลอดเวลา อ่าน“จิตวิตักกะ”ให้ทัน

“ผล”ก็จะได้ ครบถ้วนทั้ง“เจโต” และ 

“ปัญญา”ต่างช่วยหนุนกันไปตลอด 

การปฏิบัติจึงเริ่มด้วยรู ้ทัน“จิตด�าริ” 

(จิตวิตักกะ) หมายถงึ อาการจติที่รเิริม่มธีาตรุู้ 

ขึน้มา หรอืเริม่พยายามเรยีนรู้ “อาการ”วจิยั 

ให้เห็นของ“จิตที่ด�าริในกาม” บงการเราอยู ่

ก็แยกแยะ“วิจัยอาการ”ที่ เป็นอกุศลจิตใน 

จิตนี้ จึงรู้ “อาการ”ที่เป็น“กาม”นั้นได้

อะไรที่ไม่มี“ธาตุรู้”ให้รู้ ก็เรียนรู้ไม่ได้

ฉะนัน้ อย่าหลงผดิ“ดบัธาตรุู”้แล้วเรยีน

ส่วน“จิตมีพฤติ”(จิตวิจาร)นั้น หมายถึง 

ภาวะของการเคลือ่น การไหว การเป็น การ

ด�าเนินไป ที่จิตมันเป็น  จิตมันมีกิริยาอยู่ 

ซึ่งเป็น“พฤติ”ของจิต เป็น“อาการ” 

ให้เราเห็นได้ รู้ภาวะจรงินี้ ได้

แล้วก็ท�า“จิต”นี้ ให้เป็น“เอกัคคตาจิต” 

หรอื“จติเป็นหนึง่ทีเ่ลศิยอดขัน้อคัคะ”นี้ ให้ได้

ซึง่“จติเป็นหนึง่แบบอคัคะ”คอื“เอกคัค

ตาจิต”นั้น แตกต่างจาก“จิตที่เป็นหนึ่งแบบ 

หนึง่ธรรมดา”ทีเ่รยีกว่า“เอกธรรม”ส�าคญัยิง่

“จิตหนึ่ง”(เอกธรรม)ตามแบบสะกดจิต 

จงึไม่ได้“ยิง่,ใหญ่,เลศิ,ยอด” ตามความหมาย

ของค�าว่า“อคัค”เลย เพราะนัน่แค่“หนึง่นิง่ๆ” 

“ความที่จิตเป็นหนึ่ง”อย่างนั้นเรียก

ว่า“เอกคัคตาจติ”ไม่ได้ ตามนยัส�าคญัทีต่่างกนั

ดงัสาธยายมานี ้เรยีกได้แค่“เอกจิต-เอกธรรม”

มนัเป็นการท�า“ธรรม”ให้เป็น“หนึง่”จรงิ 

เป็น“หนึง่”แค่เรยีกว่า “เอกธรรม”ได้เท่านัน้ 

แต่เป็น“หนึง่”ไม่ซบัซ้อนลกึซึง้มากเชงิ

หลากชัน้อย่างเป็นระบบระเบยีบทีน่่าอศัจรรย์

จงึเป็นหนึง่ทีห่าใช่“เอกคัคตาธรรม”ไม่

นั่นมัน“หนึ่ง”โดดเดี่ยว “หนึ่ง”ไม่เกี่ยว

กับใคร “หนึ่ง”นิ่งๆ “หนึ่ง”ไม่มีการงานอัน

เป็นประโยชน์คุณค่าแก่คน แก่โลกอะไร 

เพราะความเป็นหนึ่งที่มี“อัคคะ”นั้น 

มีความเลิศ มีความยอดเยี่ยม สูงส่งใน

ประสิทธิภาพอันเป็นประโยชน์ คุณค่าแก่

มวลมหาชน(พหุชนหิตายะ) สร้าง“ความสุข

สงบอบอุ่นอันวิเศษแก่สังคม”(พหุชนสุขายะ) 

เป็น“การรับใช้โลก”อยู่ (โลกานุกัมปา) แท้จริง

ซึ่งแตกต่างจากความเป็นหนึ่งที่ไม่มี 

“อคัคะ”อย่างมนียัส�าคญั ทีป่รากฏชดัเจนยิง่ 

ผู้หลงตนว่า ได้“ท�าใจในใจ”(มนสิกโรติ) 
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ให้เป็น“หนึง่”ได้แล้ว กเ็ป็นได้ แต่เป็น“หนึง่” 

ทีย่งั“มิจฉาทิฏฐ”ิจากศาสนาพทุธอยู ่ดงันี้

แจ่มแจ้งไหมว่า “เอกธรรม”มีนัยส�าคัญ

แตกต่าง“เอกัคคตาธรรม” อย่างไร?

การปฏิบัติ“หลับตาสะกดจิต”จึงหมด 

สิทธิ์ทีจ่ะสามารถสัมผัสความเป็น“อาการ” 

ต่างๆทั้งหลากทั้งหลายของ“จิต ๘๙ หรือ 

๑๒๑ -เจตสิก ๕๒ -รูป ๒๘” โดยเฉพาะ 

“เวทนา ๑๐๘”มันก็ไม่มีเหตุปัจจัยที่จะได้ 

“นิพพาน” ด้วยประการฉะนี้

ผูศ้กึษาวจิยัแยกแยะธรรมทัง้หลายจน

กระทั่งสามารถเข้าใจได้ใน“อภิธรรม”ต่างๆ 

จึงจะสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงนัยส�าคัญของ

ความแตกต่างของรายละเอียดปานฉะนี ้

(นิปุณา) ผูท้ี่“ตทีิง้อภธิรรม”อย่างดถูกูดแูคลน  

จึงอีกนานมากที่จะบรรลุนิพพาน เขาจะไม่

สามารถบรรลุนิพพานตราบเท่าที่เขายังไม่

ศรัทธาหรือไม่ยินดีมีฉันทะ“อภิธรรม” 

เพราะเขาจะไม่สามารถเหน็จรงิแม้แค่

ในสภาวะของ“จิต ๘๙-เจตสิก ๕๒-รูป ๒๘” 

เป็นต้น ได้ชัดเจนถ่องแท้ ครบครันเลย

ยิ่ง“เวทนา ๑๐๘”นั้น เป็นอันปิดประตู 

ผู้ไม่ยอมศึกษา“อภิธรรม” หรือตีทิ้ง 

“อภิธรรม” จึงหมดสิทธิ์ที่จะบรรลุนิพพาน

ปฏิบัติแบบ“การสะกดจิต”( hypnosis  

หรือ meditation )จึงไม่มี“เวทนา”ในปัจจุบัน

เป็น“กรรมฐาน”ให้วิจัยแยกแยะ“จิตนิยาม-

พชีนยิาม-อตุนุยิาม”ได้เดด็ขาด แม้แต่“กรรม

นิยาม-ธรรมนิยาม”ก็ยากที่จะสามารถรู้จัก 

รู้แจ้งรู้จริงอย่างละเอียดลึกซึ้ง

พลงังานระดบั“อตุนุยิาม”นัน้ตวัมนัเอง

ยงัไม่มปีระสิทธิภาพที่เป็นภาวะ“ความรู้สึก 

หรอือารมณ์”(เวทนา) ตาม“สังขาร”ของธรรม 

ที่มี“ชาติ”แค่ชื่อว่า “อุตุนิยาม”ได้หรอก 

“อุตุนิยาม”มีพลังงานเป็นธรรมชาติ

ตาม“สังขาร”ของมัน อันมีเหตุปัจจัยของ 

“ธาตุ”อื่นที่ท�าให้มันเกิดองค์ประกอบกัน

ขึ้น ก็คือ สรรพสิ่งที่แวดล้อมต่างๆท�าให้

มันเกิดเป็น“ธาตุดิน-ธาตุน�้า-ธาตุลม-ธาตุ

ไฟ” มีลักษณะเป็น“มหาภูต ๔”ขึ้น

ตัวมันเอง ยังไม่มีพลังงานที่เป็นตัว

มันเองที่เป็น“อัตโนมัติ”ของมันรวมตัวกัน

อย่างน้อย“สามเส้า”มีพลังดูดเข้ามาเป็น

ตัวเองได้ “อุตุ”ยังเกาะกุมเป็นตัวตนจาก

แรงภายนอก แม้จะหมุนหรือสังเคราะห์

กันอย่างแรงมาก ถ้ายังไม่เกิด“แกนกลาง

ที่เกาะตัวกันเป็นประธานขึ้นช่ือว่า“ISH” 

หรือ“ธาตุ ๓ เส้า”เกิดวงวน มี“แก่นแกนตัว 

เองเฉพาะตัว” ขึ้น  มันก็ยังรวมตัวกันอยู่ 

ชั่วระยะเวลาหนึ่ง ก็แค่“อุตุนิยาม”เท่านั้น  

“อุตุนิยาม”ยังไม่มี“เชื้อชีวะ”ในตัวเอง

จนกว่า“ภาวะ ๓ เส้า คอื ISH”นี ้มนัรวม 

ตัวเกาะกุมกันเข้าเป็นตัวมันเอง และมีเชือ้ 

ชวีะขัน้“อัตโนมัติ”ในความเป็น“ตัวตน”(self) 
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แล้วโน่นแหละ  จึงจะพัฒนาขึ้นเป็น“พีช 

นยิาม” และจะค่อยพัฒนาเจริญเป็น“จิต

นิยาม”ต่อไปในอนาคต

พลังงานขั้น“พีชนิยาม”จะรู้จัก“ยึด” 

ธาตอุืน่มาเป็น“ตน”เท่าที่ตน“รูธ้าต”ุทีต่นมี 

ใน“สัญชาตญาณ”ของตนไว้เป็นตนเท่าน้ัน 

( ISH หรือ ประธาน-สงัขาร-สญัญา) มันยงัไม่ก�าหนด

ยดึเอา“อาการ”เป็นสุขเป็นทุกข์ หรือชอบ- 

ไม่ชอบให้ตวัเอง พืชจงึไม่มี“ภาระ”นี้ ในตน

“พีชนิยาม”มี“ภาระ”แค่ท�า“ความเป็น

ตน”ให้บริบรูณ์ตามองคาพยพของตนเท่านัน้ 

หาก“สัมผัส”ธาตุใด ที่มัน“ก�าหนดรู้”(สัญญา) 

ว่าไม่ ใช่“ธาตุ”ที่จะน�ามาเป็น“ตน” มันก็จะ 

ไม่เอามาเป็น“ตน”  

จะมีพลังงาน“แม่เหล็กและไฟฟ้า” 

พอเหมาะกับความเป็น“พืช”แต่ละชนิด

จึงมี“คดั”มาเป็นตนแต่ถ่ายเดยีว ส่วน 

ความเป็น“พลงัผลกั”ก็จะยงัไม่ม ี จะมเีพยีง 

“เลอืกเอามาเป็นตน”เท่านั้น ยงัไม่แย่งผูอ้ืน่  

ยงัไม่ไปท�าร้ายท�าลายอ่ืนใดที่ไม่ใช่“ธาต”ุทีต่น

ต้องใช้เป็นองคาพยพของตน

นอกจาก“พลังของตัวตน”ตามสภาพ

แห่ง“พีชนิยาม”ของตนมันมีมากกว่าภาวะ 

“อุตุนิยามหรือพีชนิยาม”ที่มันมี“พลังผลัก” 

น้อยกว่าจริง พลังผลักของ“พีชนิยาม”ก็จะ 

ผลักดันเอาสภาพของ“อุตุนิยามหรือพีช

นยิาม”ที่ ไม่มีเวทนา ซ่ึงมันไม่ต่อสู้เพื่อตัว 

เองอยู่แล้ว มันก็ไม่พาตัวเองหลบเลี่ยง อุตุ

นิยามหรือพีชนิยามที่ไม่มีพลังใดๆป้องกัน

ตนได้ยิ่งกว่า จึงจะจ�านนให้พลังผลักที่แรง

กว่านัน้ดนัจนกลายเป็นสภาพทีด่เูหมอืนถกู

รุกรานเอาได้ แต่แท้จริงมันไม่มี“ธาตุรู้”ที่ม ี

“เจตนาร้ายหรอืเจตนาดี” ใดๆในตวัเองเลย  

“พชีนยิาม”จงึไม่เป็นภยัแก่ใครเหมอืน

สัตว์ ที่มีพลังงานแรงถึงขั้นเกเร รุกราน จน

เข้าขั้นท�าร้าย ท�าลายธาตุอื่นหรือชีวิตอื่น

พระพุทธเจ้าสามารถทรงค้นพบ“ธาต ุ

ขันธ์ขั้นละเอียดของพลังงาน”ทั้งอุตุนิยาม- 

พีชนิยาม-จิตนิยาม”และทั้ง“กรรมนิยาม- 

ธรรมนิยาม”อย่างรู ้จักรู ้แจ้งรู ้จริง จึงทรง 

ก�าหนดทฤษฎพีทุธศาสตร์ไว้ให้มนษุย์ปฏบิตัิ

พิสจูน์“ความจรงิ”(ปาตสุจัจะ) ผู้ศกึษาจงึได้อาศยั

เป็นประโยชน์แก่ตนแก่ท่านมาถึงทุกวันนี้   

ผู้ศึกษาจนสัมมาทิฏฐิและปฏิบัติตาม

ค�าสอนของพระพุทธเจ้าอย่างสัมมาปฏิบัติ 

ก็จะเกิดผลเป็น“ปัญญา”และ“วิมุติ”

และสามารถจะรูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิ“พลงังาน

ความฉลาด”ที่เรียกว่า“ปัญญา” ว่าแตก

ต่าง(ลิงคะ)จาก“พลังงานที่ฉลาด”แบบ“เฉกะ

หรือเฉกา”ว่า เป็นโลกุตระหรือเป็นโลกียะ

อย่าง“สัมมาทิฏฐิ”แท้จริง

ปถุชุนคนใด“ฉลาด”จะฉลาดมาก ฉลาด

ย่ิงยอดแค่ ไหนก็ตาม “ความฉลาด”นั้นๆ

ของ“ปุถุชน”( ผู้หนาผู ้มากไปด้วยกิเลส)ล้วนเป็น 
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ความฉลาดที่เรียกด้วยภาษาบาลีว่า “เฉกะ 

หรือเฉกา”ทั้งสิ้น  

ความฉลาด“ปถุชุน”ไม่ใช่“ปัญญา”เลย 

ในความเป็น“สัตวโลก” ตัง้แต่แรกทีธ่าต“ุจติ

นิยาม”ได้ร่างเป็นคน  แรกๆยงัไม่ได้ศกึษา 

เรยีนรู้“ธรรมะ”ของพทุธอยา่ง“สัมมาทิฏฐ”ิ

จะไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในธรรมะ 

“ปฏจิจสมปุบาท”ของพทุธเป็นอันขาด ผู้น้ีจงึ

มี“อวิชชา”เป็นสามญั อวชิชากพ็าเกดิ“สงัขาร” 

จึงไม่มี“ความรู้”ที่สามารถปฏิบัติ“อภิ 

สงัขาร ๓”ให้แก่ตนเอง อย่างมปีระสทิธภิาพ 

“ช�าระกเิลส”ได้จรงิ มาก่อนเลย

ผู้นี้ก็ยัง“อวิชชา” ท�า“บญุ”ไม่เป็น“บญุ”

จนกว่าจะศกึษาพทุธศาสนาให้“สมัมา

ทฏิฐ”ิ แล้ว“สมัมาปฏบิตั”ิกระทั่งพ้น“สงัโยชน์ ๓” 

จนถงึขั้น“พ้นศลีลพัพตปรามาส”ได้จรงิ จงึจะ

มี“มรรค”มี“ผล”เกิด“ปัญญา”ขึ้นมาได้แท้

เห็นไหมว่า “ปัญญา”นั้นแตกต่างจาก 

“เฉกา-เฉโก”ที่เป็นสัจจะแท้ กันขนาดไหน? 

“ปัญญา”คืออะไร? เกิดได้อย่างไร?  

อย่าเพิ่งรบีร้อน ใจเยน็ๆอ่านตามไปเรื่อยๆ 

อาจจะวกๆ วนๆ อธบิายยอกย้อนไปๆมาๆ 

เพราะมนัมแีง่เชิงที่ละเอียดมาก(นิปณุา)กจ็�าเป็น

อย่าลมืว่า “ปัญญา”เป็น“โลกตุระ”นะ!!!

“ปัญญา”ไม่ใช่“โลกียะ”เลย แต่คน

ขี้โกง (เฉโก)ต่างหาก มาละลาบละล้วงเอาค�า

ว่า “ปัญญา”(ความรู้ที่รู ้กิเลสและลดกิเลสได้)ไปใช้ 

แทนค�าว่า “เฉกา”(ความฉลาดโกงที่ลดกเิลสไม่เป็น ) 

อย่างหน้าไม่อาย ไปหลอกคนอื่น  หลอกคน

ทีอ่วชิชา หลอกสังคมคนโลกีย์เขาไปทั่ว

ศกึษาดีๆ  แล้วจะรูว่้า แท้ๆน้ัน“ตวัเอง” 

เต็มไปด้วย“ปัญญา” หรือเต็มไปด้วย“เฉโก” 

กันแน่ สภาวะแห่งสัจจะมันจะบอกแจ้งแก่

เจ้าของสภาวะที่ม“ีอาการจรงิ”น้ันๆได้ถกูแท้

แน่นอน ส�าหรบัผู้อา่น“อาการของจติ”ออก

“ปญัญา”เกดิอย่างไร? ประกอบไปด้วย 

อะไรบ้าง?

การเกิดของ“ปัญญา”นั้นเกิดจากการ 

ปฏิบตัโิดยม“ีสตสิมัปชัญญะ”รูต้วัทัว่พร้อมมี

การกระทบของทวารภายนอกและจิตภายใน  

ก็จะเกิด“ความรับรู้ที่รู้สึก”(เวทนา)ขึ้นมา แล้ว 

“จิต”ตวัที่ท�าหน้าที่“วจัิย”(ธมัมวิจยั)จะแยกแยะ 

เอาเฉพาะ“อกศุลเจตสิก”ในขณะ“สัมผสั”ทาง 

ตากับรูป หรือทางหูกับเสียง-ทางจมูกกับ

กลิน่-ทางลิน้กบัรส ทางกายกบัโผฏฐพัพะ(สมัผสั

ภายนอก) และทางมโนกับธรรม(สัมผัสภายใน) 

ในขณะท�างาน“อาชีพอยู่”(มิจฉาอาชีวะ 

มี ๕ : กุหนา, ลปนา, เนมิตตกตา, นิปเปสิกตา, ลาเภนะ  

ลาภัง นชิคิิงชนตา)น้ันแหละ เราจะต้องจบั“ตวัตน 

ของกเิลส”ที่มนัก�าลงัเกดิอยู ่เป็นตวัจรงิหลดัๆ  

ตวัน้ีคอื “ตวัตน”(อตัตา)แท้ๆของโจรจรงิ!  

ด้วยปัญญาอนัยิ่ง มใีนปัจจบุนัน้ันโต้งๆ แล้ว

ก�าจดั“โจร”น้ีให้สิ้น“ชวีตินิทรย์ี” เป็น“อนัตตา” 

(ไม่มีตัวตนเหลือเลยอย่างยั่งยืน) ให้ได้ 
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ณวมพุทธ

บารมีกษัตริย์

P  บารมีกษัตริย์
   ยศทรัพย์ยิ่งใหญ่
   ขุนพลฉลาดหลาย
   มากมายไพร่พล.

 พระ ผู ้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับภิกษ ุ
ทั้งหลายว่า
	 “พระราชาผู้เป็นกษัตริย์	 	 ได้มูรธาภิเษก
(รดน�้าท�าพิธีราชาภิเษก)แล้ว		ทรงประกอบด้วย
องค์ ๕ ประการ		ถึงจะประทับอยู่	ณ	ทิศใดๆ		ก็
จะเหมือนกับประทับอยู่	ณ	รัฐของพระองค์เอง
	 องค์	๕	ประการนั้นคือ
 ๑. ทรงเป็นอภุโตสชุาต(เกดิในสกลุสงูจากทั้ง
สองฝ่าย)	ทั้งฝ่ายพระบิดา		ทั้งฝ่ายพระมารดา		มี
พระครรภ์ถือปฏิสนธิหมดจดบริสุทธิ์ดี	 	ตลอด	๗	
ชั่วบรรพบุรุษ		เป็นผู้ที่ใครๆจะคัดค้านต�าหนิ	โดย
อ้างถึงพระชาติ(วงศ์สกุล)ไม่ได้เลย
    ๒. ทรงเป็นผู้มั่งคั่ง	มีพระราชทรัพย์มาก		มี
พระราชโภคะ(ของกินของใช้)มาก	 	 มีพระฉาง 
(ที่เก็บของขนาดใหญ่	 เช่น	 ข้าว)	 และมีพระคลัง 
(ที่เก็บทรัพย์สมบัติของหลวง)บริบูรณ์
    ๓. ทรงเป็นผู้มีก�าลัง	 	 ประกอบด้วยจตุรง- 

คินีเสนา(ก�าลังพล	 ๔	 เหล่า	 คือ	 พลช้าง	 พลม้า 
พลรถ	พลเดินเท้า)	ผู้ซึ่งเชื่อฟังท�าตามรับสั่ง
    ๔. ทรงมีปริณายก(ขุนพล)เป็นบัณฑิตผู้ฉลาด		
มีปัญญา	 	 มีความสามารถหยั่งเห็นเหตุการณ์ทั้ง
อดีต		อนาคตและปัจจุบัน
 ๕. ทรงมีพระยศแก่กล้า	 	 เพราะอาศัยองค์
ประกอบทั้ง	 ๔	 ประการนี้ของพระองค์	 	 ย่อมท�า
พระยศให้แก่กล้า
	 พระองค์ทรงประกอบด้วยองค์	 ๕	 	 ประการ
นี้		ถึงจะประทับอยู่		ณ		ทิศใดๆ		ก็จะเหมือนกับ
ประทับอยู่		ณ		รัฐของพระองค์เอง		เพราะข้อนั้น
ย่อมมีส�าหรับพระราชาผู้ครองรัฐได้แล้วอย่างนั้น
	 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	 	 ภิกษุผู้ประกอบด้วย
ธรรม ๕  ประการ		ก็ฉันนั้นเหมือนกัน	จะอยู่	ณ	
ทิศใดๆ		ก็เป็นผู้มีจิตหลุดพ้นกิเลสได้แล้ว
	 ธรรม		๕		ประการนั้นคือ
 ๑. เป็นผู้มีศีล	 	 ส�ารวมในปาติโมกขสังวร
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(ระมัดระวังในวินยัข้อห้ามของภกิษ)ุ		ถงึพร้อมด้วย
อาจาระ(ความประพฤติดี)	 	 และโคจร(อารมณ์ดี)		
มีปกติเห็นภัยในโทษแม้มีประมาณน้อย		สมาทาน
(ถือปฏิบัติ)ศึกษาอยู่ในสิกขาบท(ข้อศีลข้อวินัย) 
ทั้งหลาย
	 เหมือนก ับพระราชาผ ู้ เป ็นกษัตริย ์ 	 ได ้
มูรธาภิเษกแล้ว		ทรงสมบูรณ์ด้วยพระชาติ	ฉะนั้น
 ๒. เป็นพหูสูต(ผูม้คีวามรูม้าก)		ทรงไว้ซ่ึงสุตะ
(ความรู้ที่ได้ศึกษามา)		สั่งสมสุตะ		 เป็นผู้ได้สดับ
มาก		ทรงจ�าไว้คล่องปากขึ้นใจ		แทงตลอดดีแล้ว
ด้วยทิฏฐิ(ความเห็น)
	 เหมือนกับพระราชาผ ู้ เป ็นกษัตริย ์ 	 ได ้
มรูธาภเิษกแล้ว		ทรงมั่งคั่ง	มพีระราชทรพัย์มาก		มี
พระราชโภคะมาก	มีพระฉางและพระคลังบริบูรณ์		
ฉะนั้น
 ๓. เป็นผู้ปรารภความเพียร	 	 เพื่อละอกุศล
ธรรม(ความชั่ว)	 	 เพื่อท�ากุศลธรรม(ความดี)ให้ถึง
พร้อม		เป็นผู้มีก�าลัง		มีความบากบั่นมั่นคง		ไม่
ทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย
	 เหมือนกับพระราชาผ ู้ เป ็นกษัตริย ์ 	 ได ้
มูรธาภิเษกแล้ว		ทรงสมบูรณ์ด้วยก�าลัง		ฉะนั้น
 ๔. เป็นผู้มีปัญญา		คือ		ประกอบด้วยปัญญา
หยั่งเห็นความเกิด(กิเลส)		และความดับ(กิเลส)อัน
เป็นอารยิะ		ช�าแรกกิเลสให้ถงึความส้ินทกุข์ได้โดย
ถูกต้อง
					เหมือนกับพระราชาผ ู้ เป ็นกษัตริย ์ 	 ได ้
มรูธาภเิษกแล้ว	ทรงสมบรูณ์ด้วยปรณิายก		ฉะนั้น
     ๕. มีวิมุตติ(หลุดพ้นกิเลส)		เพราะอาศัยองค์
ประกอบทั้ง	๔	ประการนี้ของเธอ		ย่อมบ่มวิมุตติ
ให้แก่กล้า
	 เหมือนก ับพระราชาผู ้ เป ็นกษัตริย ์ 	 ได ้
มูรธาภิเษกแล้ว	ทรงสมบูรณ์ด้วยพระยศ		ฉะนั้น
	 เธอประกอบด้วยธรรม	๕	ประการน้ี		ถงึจะอยู่		
ณ		ทิศใดๆ		ก็เป็นผู้มีจิตหลุดพ้นกิเลสอยู่		เพราะ
ข้อนั้นย่อมมสี�าหรบัภกิษผุูม้จีติหลดุพ้นกเิลสได้แล้ว
อย่างนั้น
     (พระไตรปิฎกเล่ม		๒๒	“ยัสสทสิสสูตร”		ข้อ	๑๓๔)

แบ่งปันสรรสาระ

ดื่มน�้าเย็นเป็นโทษ!

	 เวลาได้ดื ่มน�้าเย็นเราจะรู้สึกว่าชื่นใจเป็นที่สุด 
แต่รู้หรือไม่ว่า	การดื่มน�้าเย็นเป็นโทษอยู่ไม่ใช่น้อย	
	 -	ดื่มน�้าเย็นจัดท�าให้การท�างานของสมองลดลง
	 -	ดืม่น�า้เยน็ขณะมปีระจ�าเดอืนท�าให้ปวดท้องยิ่งขึ้น 
	 -	ดืม่น�า้เยน็หลงัเล่นกฬีาท�าให้ร่างกายหมดก�าลงั	
เพราะเส้นลมปราณกระเพาะอาหารถกูน�้าเยน็สะกด
	 -	ดืม่น�า้เยน็หลงักนิข้าวท�าให้ไขมนัที่เพิ่งกนิเข้าไป
จับตัวเป็นไข	ส่งผลให้การย่อยอาหารช้าลง
	 วารสารนวิไซเอนิทสิต์	(New	Scientist	Journal)	
ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยของทีมนักวิจัยแห่งมหาวิทยา
ลัยบริสตอลในอังกฤษ	 พบว่า	 คนที่ดื่มน�้าเย็นจัดใน
ยามที่ไม่ได้เกิดความรู้สึกกระหายน�้านั้น	จะท�าให้ขีด
ความสามารถในการท�างานของสมองลดลงไปทันที	
โดยน�้าเย็นจัดเพียงแค่แก้วเดียวก็มากพอที่จะท�าให้
สมรรถภาพทางจิตใจของบางคนลดลงไปถึง	๑๕%	
	 ดร.ปีเตอร์	โรเจอร์	นกัจติวทิยาแห่งมหาวิทยาลยั
บรสิตอลและทมีงาน	ได้ทดสอบผลกระทบของน�า้ต่อ
กลุ่มอาสาสมัครจ�านวน	๖๐	คน	ก่อนการทดสอบนั้น	
กลุ่มอาสาสมัครส่วนหนึ่งไม่ดื่มน�้าอะไรเลย	 และอีก
ส่วนหนึ่งดื่มน�้าก๊อกแช่เย็นจัดที่อณุหภูมิ	 ๑๐	 องศา
เซลเซียส	ในปริมาณ	๑	แก้ว	หรือ	๓๐๐	มิลลิลิตร	
ปรากฏว่าคนที่กระหายน�้าก่อนการทดสอบและดื่มน�้า
เข้าไป	สามารถท�าแบบทดสอบได้ดกีว่าคนที่ไม่ได้ดื่ม
อะไรประมาณ	 ๑๐%	 ส่วนกลุ่มที่ไม่รู้สึกกระหายน�้า
แต่ดื่มน�้าเย็นจัด	 ปรากฏว่าขีดความสามารถในการ
ท�าแบบทดลองลดลงไปถึง	๑๕	%
	 นักวิจัยสรุปว่า	 การดื่มน�้าเย็นจัดจะกระทบต่อ
ขีดความสามารถในการขับรถ	 หรือท�างานที่ต้องใช้
สมอง	 หรือความคิดมาก	ๆ 	 โดยอณุหภูมิของน�้าดื่ม
อาจจะเป็นสาเหตหุนึ่งที่ท�าให้เกดิผลกระทบต่อสมอง
	 							(จาก	ผู้จัดการออนไลน์	๒๘	พ.ค.๕๖)
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แบบอย่างข้าราชการที่ดี
บทเรียนจากหนังสือ “Bon Voyage บนเส้นทางข้าแผ่นดิน”

ของ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

บทความพิเศษ
•	ทศพนธ์	นรทัศน์
hs4hnl@gmail.com

ในชีวิตผมไม่เคยมีความคิดที่จะท�างานอย่างอื่นเลย
นอกจากรับราชการ

ค�าว่า ‘ข้าราชการ’ แปลว่า ‘ผู้ท�ากิจการของพระราชา’
ในที่นี้หมายถึงการเป็นผู้รับผิดชอบ ‘งานของแผ่นดิน’

อันเป็นงานของส่วนรวม
เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับทุกข์สุขของประชาชน

และเกี่ยวข้องกับความเจริญขึ้น
หรือเสื่อมลงของบ้านเมืองโดยตรง
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 กระผมได้มีโอกาสอ่านหนงัสือ	“Bon	Voyage	บน
เส้นทางข้าแผ่นดิน”	ของน ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ ์
(๒๕๕๘)	ซึง่ส�านกัพมิพ์มตชิน	เป็นผู้จดัพิมพ์จ�าหน่าย	
(www.matichonbook.com)	โดยหนงัสอืดงักล่าว	
น�าต้นฉบบัมาจากหนงัสอื	“Bon	Voyage!...บันทกึ
เรื่องราวความทรงจ�าดีๆ	ถึงพ่อ”	เป็นบันทึกเรื่อง
ราวความทรงจ�าที่	ดร.กิตติพงษ์	กิตยารักษ์	เขียน
ถึงผู้เป็นพ่อ	 (สุจินต์	 กิตยารักษ์)	 และแจกในงาน
พระราชทานเพลิงศพ	 นายสุจินต์	 กิตยารักษ์	 ผู้
เป็นพ่อ	เมื่อวันที่	๑๗	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๕๘	และ
ทางกองบรรณาธิการมติชนสุดสัปดาห์ได้พิมพ์ลง
เป็นตอนๆ	จนจบเล่ม	ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี 
จากนักอ่าน
	 ด้วยเนื ้อหาที่	 ดร.กิตติพงษ์เขียนขึ้นมานั้น	
เป็นบันทึกความทรงจ�าที่ลูกเขียนถึงพ่อ	 ผู้เป็น
ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย	 ในต�าแหน่งผู้ว่า
ราชการจังหวัดมหาสารคาม	 จังหวดัฉะเชิงเทรา	
และเกษียณอายุราชการในต�าแหน่งผู ้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทย
	 ส�านักพิมพ ์มติชนจึงได ้ขออนุญาตไปยัง	

สุจินต์	กิตยารักษ์,	
ที่มา:	http://123.242.176.9/ccs/images/vip/7bbg015.jpg

ดร.กติตพิงษ์	น�ามาพมิพ์	รวมทั้งขออนญุาตเปลี่ยน
ชื่อหนังสือจาก	 “Bon Voyage!...บันทึกเรื่องราว
ความทรงจ�าดีๆ ถึงพ่อ”	 เป็น	 “Bon Voyage 
บนเส้นทางข้าแผ่นดิน” 	 ซึ ่งเนื ้อหาในหนังสือ 
ดังกล่าวนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพ 
ความรัก	 ความอบอุ่น	 และความเข้มแข็งของ
สถาบันครอบครัวแล้ว	ยังมีแนวคิด	ค�าสอน	แบบ
อย่างของการเป็นข้าราชการที่ดีและสุจริต	 ซึ่ง
สังคมไทยยังต้องการอยู่เสมอ	 อันจะเป็นก�าลัง
ส�าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ	 และเป็นที่ไว้
วางใจของประชาชน	สมดงักบัค�าว่า	“ข้าราชการ”	
อันหมายถึง	 “ข้ารับใช้ในกิจการของพระราชา	
(ที ่พระองค์ทรงมอบหมาย)”	 นั ่นคือต้องรับใช้
ประชาชน
	 ผู้เรียบเรียงขอขอบพระคุณ	 ดร.กิตติพงษ์ที ่
ได้อนุญาต	(ตามอีเมลลงวันที่	๕	มกราคม	๒๕๖๐)	
ให้น�าเน้ือหาในหนังสอื	“Bon	Voyage	บนเส้นทาง
ข้าแผ่นดนิ”	มาเผยแพร่	สูส่าธารณะ	โดยเน้ือหาใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกบัแนวคดิ	ค�าสอน	และแบบอย่าง
ข้าราชการที่ดี	มีดังนี้			
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 ดร.กิตติพงษ์	ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ	“ตามรอย
พ่อ” (หน้า ๑๖๑-๑๖๗) ความว่า	“...พ่อท�าให้ผม
รักและภูมิใจในความเป็นข้าราชการ พ่อเป็น 
ต้นแบบของผม ผมภูมิใจที่ได้เดินตามรอยพ่อ...”
	 “ในชวิีตผมไม่เคยมคีวามคดิที่จะท�างานอย่าง
อื่นเลย	 นอกจากรับราชการ	 ค�าว่า	 ‘ข้าราชการ’	
แปลว่า	 ‘ผู้ท�ากจิการของพระราชา’	 ในทีนี่ห้มาย
ถึงการเป็นผู้รับผิดชอบ	 ‘งานของแผ่นดิน’	 อัน
เป็นงานของส่วนรวมเป็นงานทีเ่กีย่วข้องกับทุกข์
สขุของประชาชน	และเกี่ยวข้องกบัความเจรญิข้ึน
หรือเสื่อมลงของบ้านเมืองโดยตรง	 การมีโอกาส
เป็น	 ‘ข้าแผ่นดิน’	 ท�างานของแผ่นดิน	 เพื่อสนอง
คุณแผ่นดิน	 เป็นความใฝ่ฝันและความภาคภูมิใจ
ที่สุดของชีวิตผม
	 ...สมัยผมเป็นเด็กเวลาไปเรียนที ่โรงเรียน
เซนต์หลุยส์	 ซึง่อยู ่ห ่างจากบ้านประมาณ	 ๓	
กิโลเมตร	พ่อไม่เคยให้รถราชการไปส่งหรือไป
รับผมเลย	 ตอนเด็กมากๆ	 พ่อจ้างรถสามล้อถีบ
ให้ไปส่งไปรับโดยมีแม่นั่งไปด้วย	 พอโตขึ้นหน่อย
พ่อจะจ้างรถสามล้อเครื่องให้คอยไปส่งไปรับแทน	
ความจริงในต่างจังหวัดการเอารถผ่านไปส่งผม
คงท�าได้ไม่ยาก	เพราะรถไม่ติด	คงใช้เวลาไม่นาน	
แต่เรื่องนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่พ่อจะแยกเรื่อง
ราชการกับส่วนตัวเสมอ
	 	 	 	 	ช่วงพ่อเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

และใกล้เกษียณ	ตอนนั้นเรามีที่ดินซึ่งเป็นบ้านพ่อ
ปัจจุบันตรงถนนหน้าเมืองที่ได้เตรียมไว้ส�าหรับ
สร้างบ้านหลังเกษียณของพ่อ	 แต่พ่อยังไม่ยอม
สร้างบ้านจนเมื่อเกษียณอายุราชการแล้วถึงได้
เริ่มลงมือก่อสร้าง	 จ�าได้ว่าพ่อบอกว่าไม่อยากให้
มีข้อครหาเพราะการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหาก
มาท�าโครงการก่อสร้างส่วนตัวในจังหวัดในขณะที่
ตัวเองมีอ�านาจอยู่น่าจะดูไม่เหมาะ
	 ความจริงประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องพื้นฐาน
ที ่เป็นหัวใจส�าคัญของการรับราชการ และ
การด�ารงต�าแหน่งที ่มีอ�านาจหน้าที ่เกี ่ยวกับ
ประโยชน์สาธารณะ หากบ้านเมืองของเราผู้มี
อ�านาจสามารถแบ่งแยกเรื่องประโยชน์ส่วนตัว
กบัประโยน์ส่วนรวม และปฏบิตัหิน้าที่ด้วยความ
ระมดัระวงัถงึความขัดแย้งของประโยชน์ทั้งสอง
ส่วนนี้โดยค�านงึถงึประโยชน์ส่วนรวมเป็นส�าคญั
แล้ว ประเทศของเราคงพัฒนาไปไกลกว่านี ้
อีกมาก
	 พ่อผมเริ ่มรับราชการตั ้งแต่เป็นเสมียนที ่
กระทรวงศึกษาธิการตอนอายุ	๑๘	ปี	...	พ่อเล่าให้
ฟังเสมอๆ	ว่าการที่พ่อเริ่มงานมาตั้งแต่เป็นเสมยีน
ท�าให้พ่อรูท้กุขั้นตอนของการท�างาน	และท�าหน้าที่
ได้ทกุอย่างโดยไม่เกี่ยงงาน	ตั้งแต่งานโรเนียว	เรยีง
กระดาษ	พิมพ์ดีด	จดชวเลข	ร่างหนังสือ
	 ด้วยความที่พ่อเป็นคนที่เช่ือในเรื่อง	‘พรแสวง’	

ดร.กิตติพงษ์	กิตยารักษ์,	
ที่มา:	https://www.matichonweekly.com/column/article_17064
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มากกว่า	 ‘พรสวรรค์’	 เชือ่ว่าความส�าเร็จมาจาก
ความพยายามและการไขว่คว้ามามากกว่าโชค
ช่วย	ท�าให้ท่านสามารถฝึกท�างานทกุอย่างได้อย่าง
ดีและท�าด้วยความเต็มใจ	 จนได้รับความไว้วางใจ
จากผู้บงัคับบญัชา	 ท�าให้ได้ท�างานที่ต้องอาศัย 
ความรู้และความรับผิดชอบสูงขึ้นเรื่อยๆ
 ...พ่อจะพูดเรื่องแนวทางและทัศนคติของ
การรับราชการอยู่บ่อยๆ
	 ผมจ�าได้ว่าในวงสนทนาตอนทานข้าวด้วยกัน
พ่อมกัจะพดูเสมอๆ	ว่าคนที่จะประสบความส�าเรจ็ใน
ชวิีตราชการนัน้ต้องเป็นคนที่	‘ผู้ใหญ่ดงึ ลกูน้องดนั 
คนเสมอกันยกย่อง’ 
     พ่อบอกว่าผูใ้หญ่จะดงึกต่็อเมื่อเราท�างานท่ีดี
มคุีณภาพ ให้เอาใจผูใ้หญ่ด้วยผลงานและความ
รับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย 
ไม่ใช่ด้วยการประจบและช่วยเหลือในเรือ่ง 
ส่วนตวั ลูกน้องจะดนัต่อเมื่อเราเป็นผู้ท่ีมเีมตตา 
ให้ความเป็นกันเอง ให้โอกาส ให้การสนับสนุน
ที่เหมาะสม ส่งเสริมให้มีความก้าวหน้า ไม่ใช่
เอาแต่เบียดบังผลงานลูกน้องเป็นของตัวเอง 
ส่วนคนเสมอกนัจะยกย่องต่อเมือ่เราเป็นคนที่
มีความจริงใจ เป็นกันเอง สม�่าเสมอ ช่วยเหลือ
ในสิง่ทีท่�าได้ ให้เกยีรตเิพือ่นทกุๆ คนเสมอไม่ว่า
เราจะอยู่ในฐานะใด
 การจะก้าวหน้าในราชการนั้น เราไม่สามารถ
จะรอแต่การสนับสนนุจากผูใ้หญ่อย่างเดยีว เรา
ต้องพัฒนาตัวเองให้พร้อมในทุกด้านด้วย	 พ่อ
ชอบพูดว่า	 ‘ให้ท�าตัวให้เบาเหมือนดั ่งปุยนุ ่น 
เพียงแค่แตะนิดเดียวก็ลอยลมแล้ว’
 ส�าหรับตัวอย่างที่แย่ของการรับราชการ
ที่พ่อกล่าวถึงคือพวกที่พูดเป็นแต่ ‘ดีครับนาย 
ใช่ครับผม เหมาะสมครับท่าน’	 ในทัศนะพ่อ 
ผู้บงัคบับญัชาคนไหนที่ได้ลูกน้องแบบนัน้ถือว่า 
โชคร้ายอย่างยิ่ง
	 ค�าเปรียบเปรยเกี ่ยวกับการรับราชการอีก
เรื่องหนึ่งที่พ่อพูดอยู่บ่อยๆ	 และผมชอบมากคือ
เรื่องรวงข้าว	 พ่อบอกว่าเมื่อรับราชการมีบทบาท

ต�าแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้น	 เราต้องท�าตัวเป็นเหมือน
ดั่งรวงข้าว	 ยิ่งมีรวงมากยิ่งค้อมต�่าลง	 เหมือนดัง
สุภาษิตค�าคมของไทยเราที่พูดสืบต่อกันมาว่า
‘รวงข้าวที่ลีบและเบามักชูตัวสูงแกว่งไปมา

เพราะภายในกลวงไม่มีอะไร
รวงข้าวที่หนักสุกปลั่งจะค้อมตัวต�่านิ่งงดงาม

เพราะภายในหนักด้วยคุณค่าและเนื้อหา
คนเรายิ่งก้าวข้ึนสงูถ้าท�าตัวให้ยิ่งอ่อนน้อมลงต�่า

ก็ประดุจรวงข้าวที่ยิ่งหนักยิ่งอร่ามงดงาม’
	 แม้พ่อจะไม่ได้พร�า่สอนผมทุกวันให้ท�าตัวเป็น
ข้าราชการที่ดี	 แต่ผมโชคดีที่ได้เห็นตัวอย่างจาก
การกระท�าและการด�าเนินชีวิตของพ่อ	 พ่อท�าให้
ผมรักและภูมิใจในความเป็นข้าราชการ	 พ่อเป็น 
ต้นแบบของผม	ผมภูมิใจที่ได้เดินตามรอยพ่อ...”
	 ในหัวข้อ	 “คิวอธิบดี”	 (หน้า	 ๑๘๑,	 ๑๘๓)	
ดร.กิตติพงษ์ได้บันทึกไว้ว่า	 “...พ่อจึงได้กล่าว
ถ้อยค�าที่ผมน�ามาใช้เป็นหลักส�าคัญของชีวิตการ
ท�างานตลอดมา

‘คนเป็นผู้ท�าให้ต�าแหน่งมีเกียรติ
ต�าแหน่งไม่ได้ท�าให้คนมีเกียรติ’

	 ...ยศถาบรรดาศักดิ์และต�าแหน่งต่างๆ	 ล้วน
เป็นเพียงหัวโขน	 ไม่สามารถท�าให้เรามีเกียรต ิ
ขึน้มาได้	 ตัวเราเองเท่านั้นที่จะท�าให้ต�าแหน่งใดๆ	
มีเกียรติ...”
 จากแนวคิด ค�าสอน แบบอย่างของการ
เป็นข้าราชการที่ดีและสุจริตของคุณพ่อสุจินต์ 
กิตยารักษ์ ที่ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้เป็น
ลูกได้เจริญรอยตาม และบันทึกถ่ายทอดสู ่
สาธารณชนผ่านหนงัสอื “Bon Voyage บนเส้น
ทางข้าแผ่นดิน” นี้ สมควรที่ผู้เป็นข้าราชการ 
พนกังานของรฐั ตลอดจนผูท้ี่ท�างานในทกุหน้าที ่
ทกุต�าแหน่ง พงึน�าไปเป็นข้อคดิ ประพฤตปิฏบิตัิ
ตาม เพื่อให้การท�างานราชการยังประโยชน์
สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง 
ดังแบบอย่างที่ คุณพ่อสุจินต์ กิตยารักษ์ และ 
ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้เป็นลูกได้ประพฤติ
ปฏิบัติมาแล้ว.
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• ฟ้าสาง

	 แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมา		 ประเทศไทยและคน
ไทยจะต้องประสบกับความเศร้าโศกเสียใจ	 น�้าตา
นองแผ่นดินในการเสด็จสู่สวรรคาลัยของในหลวง	
รัชกาลที่	๙	 ผู้เป็นพลังแห่งแผ่นดินและศูนย์รวม
จิตใจไทยทั้งชาติ
	 แต่สิ่งหนึ่งที่เกิดข้ึนจนเรยีกได้ว่า	เป็นปรากฏการณ์	
“พลังแห่งความรัก”	หรือ	“Bomb of Love”	ของ
ประชาชนที่มีต่อในหลวง	 ร.๙	 คือ	 อยากท�าความ
ดีเพื่อตามรอยเท้าพระองค์ท่าน	 ผู้ทรงเป็นต้นแบบ	
“พลังแห่งความรัก”	 ที่มีต่อประชาชน	 ทรงปฏิบัติ
พระราชกรณยีกจิน้อยใหญ่เพื่อบ�าบดัทกุข์	บ�ารงุสขุ	
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมตลอดมา
	 ความเป็นสาธารณโภคีได้ส่องแสงประกาย
เรืองรองปรากฏไปทั ่วท้องสนามหลวงและทั่ว
ประเทศไทย	 ที่ไม่เพียงแต่เกิดสาธารณโภคีทาง
รูปธรรม	 	 เช่น	 การแบ่งปันกันกิน	 แบ่งปัน 
ก ันใช ้ 	 บริ โภคร ่วมกันอย ่างเป ็นสาธารณะ
เท่านั้น	 แต่ยังเป็นสาธารณโภคีทางจิตวิญญาณ
ที่เป็นนามธรรม	 ที่มีจิตใจเป็นสาธารณะ	 อยาก 
เสียสละ	 อยากแบ่งปัน	 อยากให้แก่ผู้อื่นโดยไม่
หวังสิ่งใดตอบแทน	ทุกคนอยากท�าตามแบบอย่าง

ของในหลวง	ร.๙	ที่ทรงท�าประโยชน์เพื่อผู้อื่นโดย
ไม่ทรงหวังสิ่งใดตอบแทน	 เป็นความรักที่บริสุทธิ์
ที ่ประชาชนชาวไทยได้รับเสมอมาตลอดการ 
ครองราชย์	๗๐	ปีของพระองค์
	 พสกนิกรชาวไทย	ซึ่งชาวอโศกกเ็ป็นกลุม่เลก็ๆ
ส่วนหนึ่งต่างมารวมใจกนัเสยีสละ	มาเป็นผูใ้ห้	แจก
จ่ายเอือ้เฟื้อต่อผู้อืน่	 มีน้อยให้น้อย	 มีมากให้มาก	
ตามก�าลังของแต่ละคน	 เป็นการสะพัดพลังแห่ง
ความรกัด้วยการเป็น	“ผูใ้ห้”	จนก่อเกดิ	“ผูใ้ห้”	มากมาย
จากสิบเป็นร้อย	จากร้อยเป็นพัน	เป็นหมื่น	เป็นแสน	
เป็นล้าน	ขยายวงกว้างออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
	 และถอืเป็นอกีหนึ่งโอกาสอนัดขีองฉนัที่ได้ช่วย
งานที่เตน็ท์โรงครวักองทพัธรรม	ที่ท้องสนามหลวง
ในช่วงเวรท�าอาหารของชาวภผูาฟ้าน�้า	จ.เชยีงใหม่	
ตั้งแต่วันที่	๑๔-๒๕	ธนัวาคม	๒๕๕๙		เป็นเวลา	๑๐	วัน 
ของการมารับผิดชอบเต็นท์โรงครัวกองทัพธรรม
ของทีมงานภูผาฟ้าน�้าในรอบแรก	
	 เราออกเดินทางจากสันติอโศกตั้งแต่	 ๐๓.๓๐	 น. 
ทุกวัน	 เพื่อไปให้ทันเตรียมอาหารบริการพี่น้อง
ประชาชน	 แขกของพระราชาในเวลา	 ๐๕.๓๐	 น.	
อาหารต้องพร้อมเสิร์ฟในเต็นท์ใหญ่ที่ได้รับมอบ-

ท�าดีเพื่อ “พ่อ”

ออกเดินทางจากสันติอโศก
ตั้งแต่ ๐๓.๓๐ น. ทุกวัน
เพื่อไปให้ทันเตรียมอาหาร
บริการพี่น้องประชาชน
แขกของพระราชา
ในเวลา ๐๕.๓๐ น. 
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หมายให้ดูแล	 คือเต็นท์	 ก,ข	 ร่วมกับทีมงานร่วม
กตัญญูมลูนธิิ	และเตน็ท์ด้านนอกของกองทพัธรรม
	 ฉันได้รับมอบหมายหน้าที่ในการเป็น	 สทร. 
(ย่อมาจาก	 ส�าเร็จทุกเรื่อง)	 ในการช่วยงานอะไร
ก็ได ้ในจุดที ่ขาดแรงงาน	 สามารถสับเปลี ่ยน
หมุนเวียนช่วยงานอะไรก็ได้ตามสั่ง	
	 ในวันแรก	 ฉันได้รับมอบหมายจากคณะอาให้
ช่วยดแูลน้อง	ๆ 	ฝ่ายชายที่เป็น	สทร.และฝึกหงุข้าว
ในหม้อเบอร์	๕๐	หุงแบบไม่เช็ดน�้า	ซึ่งถือเป็นการ
ได้เรียนรู้ครั้งแรกของฉัน	โดยมีอาปีกฟ้าคอยช่วย
สอนแนะน�าวธีิการหุงข้าว		รวมทั้งให้โอกาสได้ลอง
ผิดลองถูก	เพราะการหุงข้าวในรอบแรก	ๆ 		ก็มีทั้ง
ไหม้บ้าง	แฉะบ้าง	เพราะข้าวมีหลายสายพันธุ์จาก
ที่ได้รับบริจาคมาจากหลายที่	 หลายจังหวัด	 มีทั้ง
ข้าวใหม่และข้าวเก่า	จงึต้องฝึกค�านวณปรมิาณน�้า	
การควบคุมไฟ	 การฝึกสังเกตควันเพื่อหาสูตรการ
หุงข้าวที่พอดีด้วยตัวเอง	
	 จนข้าวเริ่มสวยขึ้นเรื่อย	ๆ 	ในหม้อต่อ	ๆ 	มา	ใน
วันแรกฉันได้หุงข้าวไปทั้งหมด	๒๑	หม้อเบอร์	๕๐	
เพื่อให้เพยีงพอบริการพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เดนิ
ทางมาที่สนามหลวงเพ่ือกราบสักการะพระบรมศพ
ในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท	 พระบรมมหาราช-
วัง	เป็นการมาฝึกฝนการท�างานที่ควบคู่ไปกับการ 
บรูณาการวชิาการไปด้วยทีท่�าให้ฉันได้ความร้ ู
ใหม่	ๆ 	 และมีประสบการณ์เพิม่ขึน้	 ทัง้สนุกทัง้
เหนื่อย	แต่ก็มีปีติที่ได้มาฝึกเสียสละ	มาท�าความดี
เล็ก	ๆ 	เพื่อ	“พ่อ”
	 วันต่อ	ๆ 	มา	 ฉันก็ได้รับมอบหมายหน้าที่ไป
ช่วยเป็นลูกมือของแม่ครัว	 คอยบริการ	 หยิบจับ	
หาของ	ช่วยปรุง	จับตะหลิวอยู่หน้าเตา	เพื่อท�าให้
งานลื่นไหลไปได้อย่างราบรื่น	 เพราะต้องแข่งกับ
เวลาที่เราจะต้องน�าไปเสร์ิฟในเตน็ท์ใหญ่ที่กองทพั
ธรรมเป็นผู้รับผิดชอบ	และปริมาณประชาชนที่จะ
มาในแต่ละช่วงเวลาให้ทันและเพียงพอต่อความ
ต้องการ			
	 รวมทั ้งฉันก็ได้รับหน้าที ่ในการเป็นสื ่อสาร 
บญุนิยมทีวทีีต่้องคอยเก็บบรรยากาศ	 สัมภาษณ์ 

ทั ้งผู ้มาร่วมแจกอาหาร	 และประชาชนที ่เดิน
ทางมากราบสักการะพระบรมศพ	 	 ท�าสกู๊ปข่าว
รายงานความเคลื่อนไหว	 และเผยแพร่เรื่องราว
ของการท�าความดเีพือ่	“พ่อ”	ให้ขยายวงกว้างต่อๆ 
ไปในสถานีโทรทัศน์บุญนิยมทีวี	
	 เมือ่ก่อนฉนัเคยคดิแต่จะท�าในสิง่ทีต่วัเองชอบ	
ตวัเองถนดั	อะไรที่ไม่ชอบกไ็ม่อยากท�า	ไม่ถนดักไ็ม่
อยากฝึกฝน	แต่เพราะธรรมะเปลี่ยนชีวิต	เปลี่ยน
ความคดิ	เปลี่ยนจติวิญญาณให้เป็นคนพร้อมฝึกฝน	
ให้เราฝึกเป็นคนง่าย	ๆ 	ให้ท�าอะไรกไ็ด้	ไม่ต้องถกูใจ	
ไม่ต้องถนัด		ทว่าเป็นประโยชน์	และเมื่อขาดแคลน
แรงงาน	ณ	จุดใด	เราก็พร้อมเป็นตัวเสริมให้งาน
นั้นบรรลผุลส�าเรจ็	ท�างานอะไรกไ็ด้ที่เป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม	ตามก�าลังความสามารถ
	 ตอนนี้ฉันสามารถวางตะหลิว	 แล้วมาจับไมค์
และเมื่อวางไมค์ก็มาจับตะหลิวได้เช่นกัน	 ซึ่งเอา
จริง	ๆ 	แล้วฉันไม่ถนัดจับไมค์เลย	 ชอบจับตะหลิว
มากกว่า	 ชอบท�างานใช้แรงเพราะสนุกและเบาหัว
ดี	 แต่โดยงานที่ต้องได้ท�าอยู่บ่อย ๆ  มักเป็นงานใช้
สมองมากกว่า	 ซึ่งไม่ค่อยตรงภพและเมื่อยหัวมาก	
แต่กพ็ร้อมฝึกฝนที่จะท�างานอะไรที่ขาดแคลนคนท�า
 ตลอดระยะเวลาทั้ง	๑๐		วัน	ที่เราสามารถผ่าน
มาได้โดยยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วย	 เพลียก็พัก	 เหนื่อยก็สู้	
ร้อนก็ทนไหว	 เพราะได้ชาร์จพลังใจในทุก	ๆ 	วันที่ได้
มองเห็นความรัก	 ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 ความเป็น
ผู้ให้	ผู้เสียสละของผู้คนมากมายที่ต่างมาด้วยความ
รัก	“พ่อ”	อยากมาเสียสละเหมือนที่พ่อสอน	อยาก
มาเป็นผู้ให้เหมือนที่พ่อท�า	ความภูมิใจ	ดีใจ	ซาบซึ้ง
ใจ	 ความรู้สึกดี	ๆ 	ที่ซึมซับมีมากมายจนไม่รู ้จะหา 
ค�าอะไรมาอธิบายแทนได้			
 ทั้งหมดนี้คือปรากฏการณ์แห่ง “ความรัก” จาก
พระราชาที่เคยมอบสู่ประชาชน และวันนี้ประชาชน
ได้มามอบความรักนั้นแก่พระองค์ด้วยการให้แก่กัน
และกันต่อไป  เป็นการแสดงความกตัญญูต่อ “พ่อ” 
คอื มาท�าความดเีพื่อ “พ่อ” เสยีสละตามรอยเท้าพ่อ 
เพื่อให้ความรกัอนับรสิทุธิ์หรอืการ “ให้” ที่ไม่หวงัผล
ตอบแทนใด ๆ  นั้นขจรขจายไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด.
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• เฉลิมศักดิ์ แหงมงาม

กายา
บทที่ ๑๒ “ค�่าคืนวิญญาณหลอน....
ภวังค์แห่งมายา”

• ต่อจากฉบับ ๓๑๘

	 สามญัเหนื่อยล้าในโพรงสมอง	เมื่อดกึมากแล้ว
	 เขาดบัไฟบนหวัเตยีง	พยายามข่มเปลอืกตาให้
หลับใหล	บอกตนเองว่า	คนืไหน	วนัไหน	ๆ 	ทีใ่ช้ความ
คิดมาก	ๆ 	วันนั้น	กว่าจะข่มเปลือกตาหลับลงได้ 
เขาต้องใช้เวลานานพอสมควร	
	 เหมือนอย่างคืนวันนี้	เขารู้สึกตัวเองว่า	ชักจะ
ใช้ความคิดมากเกินควร	ระยะหลัง	ๆ 	สามัญรู้แล้วว่า	
การนอนหลับอย่างสนิท	หลับลึก	ๆ 	เป็นเหมือนยา
ช่วยบ�ารุงสุขภาพร่างกายอย่างเอกอุ	แต่นั่นแหละ		
แม้นอนหลับ	แต่ถ้าหลับไม่สนิท	 	 ฝันสะเปะสะปะ
ไร้สาระ	ก็ท�าลายสุขภาพได้เหมือนกัน	 	 ตืน่ขึน้มา
จะอ่อนระโหยและเครียดล้า	การนอนหลับอย่าง
สนิท	 ต้องหลับให้เต็มอิม่	จึงจะนับว่า	เป็นสิ่งที่เขา
ต้องปฏิบัติให้ได้ในชีวิตประจ�าวัน	เขาบอกตนเอง
เช่นนั้น	ก่อนจะหลับใหลเมื่อเวลาผ่านสี่ทุ่มไปแล้ว

	 แล้วความฝันบางอย่างกเ็ข้ามาเยอืนสามญัอกี
ครั้งหนึ่ง
	 เขาฝันว่าเดินเข้าไปในเส้นทางสายหนึ่ง	ทาง
ที่เขาเองก็จ�าไม่ได้ว่า	มันคือที่ไหนกันแน่	แต่ส�านึก
บอกว่า	 	 น่าจะเป็นทางสายหลักที่บ้านเกิดสมัย
อดตี	ถนนดนิลกูรงั	น�า้ขงัเป็นหลมุบ่อ	สองข้างทาง
เต็มด้วยป่ารกเรื้อ	สวนโบราณ		สามัญเดินเข้าไป
อย่างช้า	ๆ 		เหมอืนตกเข้าไปในวังวนแห่งอดตีอย่าง
มิอาจลืมเลือน
	 ในที่สุด	ก็ถึงบ้านแม่แก่	บ้านทรงไทยหลังใหญ่
กว่าใครในหมู่บ้าน	มีนอกชานกว้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
เอากระดานแผ่นยาว	ๆ 	หนา	ๆ 	มาเรียงชิดติดกัน
แล่นกลางไปถึงยุ้งข้าวหลังเล็ก	ๆ 	 เชื่อมระหว่าง
เรือนเก็บไม้ด้านใต้ติดคอกควายกับเรือนหลังใหญ่
ทิศตะวันออก	ทุกอย่างยังเหมือนเดิม	 ไม่มีสิ่งใด

สามัญยืนตะลึง
มองรอบกาย
ไม่มีภาพสิ่งใดทั้งสิ้น  
นอกจากความรู้สึก
ของสามัญเท่านั้น
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เปลี่ยนแปลง	สามัญเคยวิ่งเล่นไล่จับสายฝนเมื่อ
เป็นเด็ก	รอบนอกชานมีไม้ปีกและเสาตีล้อมคอก
โดยรอบ
	 แปลก...ในความฝันสามัญบอกตนเองว่า		
เรือนหลังนี้ได้ถูกรื้อไปแล้ว	 รื้อไปก่อนยายหรือ 
แม่แก่จะเสียชีวิตลงเสียอีก	 	 เขาจ�าได้ว่า	 ป้าลูก 
คนโตของยาย		เป็นแม่ค้าเศรษฐีใหญ่	ได้จ้างช่างมา
รื้อบ้านทรงไทยและนอกชานด้านหน้า	ป้ารื้อลงทั้งหมด	
แล้วสร้างบ้านไม้สกัหลงัใหม่	บ้านไม้ใต้ถนุสูงได้ถกูสร้าง
ขึ้นทดแทน	 	 แต่ท�าไมเขาจึงเห็นภาพบ้านเรือนไทย 
หลังเดิมขึ้นได้ในความฝัน	สามัญไม่เข้าใจ	
	 ไม่ทันจะได้คิด	 	 พลันสายตาสามัญก็แลเห็น
แม่แก่ก�าลังนั่งอยู่กลางลานหญ้าแห้วหมูดงต้น 
สาบเสือที่ตีนบันไดเหนือบ้าน
	 แม่แก่นั่งยองยอง	 	 ในมือแกจับด้ามเสียม 
ท้องแขนย้วยยานตกกระ	 ก�าลังนั่งดายหญ้าหน้า
เรือนอย่างช้า	ๆ 	 	 เรือนผมสีดอกเลาขาวโพลนตัด
สั้นทรงดอกกระทุ่ม	 เส้ือคอกระเช้าสีหมอกหม่น	
โจงกระเบนสีเมล็ดพริกที่แม่แก่ชอบนุ่ง	 	 ถกรั้ง
ขึ้นมารัดเหนือหัวเข่า	 หน้าบ้านแม่แก่เป็นดินร่วน
ซุย		ผักขมหนาม	ดงต้นสาบเสือสูงเพียงศอก	มัน
คือใบไม้ใช้สมานบาดแผลให้เลือดหยุด	 รวมทั้งป่า
หญ้าแห้วหมขูึน้รกเร้ือ	มนัเตบิโตแพร่กระจายอย่าง
รวดเร็วในหน้าน�้า	 เพียงพายุฝนเทลงมาสักครั้ง
สองครั้งเท่านั้น	 ทว่ากลับคืองานของคนชราที่อยู่
บ้านอย่างเงยีบเหงา		ป่าหญ้าข้ึนเป็นผืนหน้าบันได		
ท�าให้แม่แก่ไม่เหงาและร่างกายแข็งแรงสมวัย
	 	“แม่แก่...”	 สามัญจ�าได้ว่า	 ตะโกนเรียกยาย
ด้วยเสียงอันดัง	 นานแล้วนะ...นานทีเดียวที่เขา
ไม่ได้เห็นแม่แก่	 ตั้งแต่เขาเดินทางมาท�างานต่าง
จังหวัด
	 “กลบัมาเยีย่มบ้านหรอืไง	ไอ้มนั”	แม่แก่เอ่ยทกั 
เงยหน้าขึ้นมองสามัญแวบหนึ่ง
	 	“มาเยี่ยมแม่แก่ด้วย...ท�าไมต้องดายหญ้า			
ผมไม่เคยเห็นแม่แก่หยุดดายหญ้าแม้แต่วันเดียว”	
เขาเอ่ยถามข้ึนตามความรูส้กึ	กลบับ้านทกุครัง้	เขา
มักจะเหน็แม่แก่ดายหญ้าสม�า่เสมอ		เหมอืนคอืงาน

ประจ�า	จนเกิดเป็นความคุ้นชิน
	 “กูแก่แล้ว	 ถ้ากูไม่มีงานท�า	 กูขอตายดีกว่า”	
แม่แก่เอ่ยบอกน�า้เสียงห้วน	ๆ	คล้ายประชด
	 “ก็แม่แก่ตายแล้วไม่ใช่หรือ”	 สามัญพลั้งปาก	
ขนลุกซู่ตลอดล�าแขน	 ใช่นั่นแหละ	 แม่แก่หรือ 
ผู้เป็นยายเสียชีวิตมาหลายปี	 จู่	 ๆ	 ก็มาปรากฏ
ภาพในความฝัน	 สามัญกลับมาพบแกโดยไม่รู้ตัว
ในเรือนไทยหลังเก่า		เรือนโบราณที่จ�าได้ติดตา
	 “เออ...กูตายแล้ว”	 เสียงแม่แก่ยิ่งประชด		
เหมือนดังมาจากที่ไกลแสนไกล
	 แล้วภาพแกก็หายวับ	 สามัญสะดุ้งตื่นจาก 
หลับใหล	รอบกายมีแต่ความเงียบ	มืดสนิท	หรีด
หริ่งแมลงกลางคืนแว่วมาจาง	ๆ
	 เขายงัคงนอนอยูบ่นเตยีงเหลก็ขนาดกะทดัรดั	
บนทีน่อนหนานุ่ม		ผ้าห่มผืนหนาห่มคลมุกายมดิชิด		
นีค่อืปัจจบุนั		ความจรงิทีป่รากฏในคนืค่อนดกึ	เขา
ยังคงเป็นวิทยากรในค่ายฝึกนักบริหาร		
	 มันเป็นเพียงความฝัน		มิใช่ความจริง		สามัญ
บอกตนเอง	บีบแขนใต้ผ้าห่มก็ยังรู้สึก	เขาย�า้บอก
ตนเองในความคิด	 กับความฝันที่มักจะมีภาพอดีต
เข้ามาเกี่ยวข้อง		ฝันขึ้นมาในจินตนาการ		ท�าไม
ถึงต้องมีภาพยายที่สิ้นชีวิตไปแล้วผุดมาในความ
รู้สึกรางเลือน
	 และแล้วสามัญก็หลับใหลลงอีกครั้งหนึ่ง	 ใน
เวลาไม่นานนัก	หลับอย่างไม่รู้ตัว		แปลก...เหมือน
ภาพความฝันจะหวนย้อนคืนมาอีกแล้ว
	 เขากลับมาเดินบนเส้นทางสายเดิม	 ถนน
โบราณ	ถนนดินลูกรังหน้าฝน	น�า้ขังเจิ่งในหลุมบ่อ
เกือบตลอดเส้นทาง	บางหนเหมือนทางล้อเกวียน	
สองฟากทางเต็มด้วยป่ารกเรื้อ	มันเริ่มจะมีเงามืด
เข้าปกคลุม	 สามัญเดินไปอย่างช้า	 ๆ	 ท่ามกลาง
อากาศสลวัรางเลอืนและมดืครึม้	เหมอืนเขาจะเดนิ
มาถึงบ้านแม่แก่อีกแล้ว	แต่เขาไม่ได้เข้าไป		กลับ
เห็นบ้านอีกหลังหนึ่งฝั่งถนนตรงข้าม	
	 สามัญถึงกับชะงัก	 จ้องเข้าไปในบ้านหลังนั้น
นัยน์ตาไม่กะพริบ	 เขาอุทานในใจ	 “บ้านลุงท้วม”	
ใช่น่ันแหละบ้านพี่ชายแม่	 ปัจจุบันถูกรื้อทิ้ง	 ขาย
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ไปแล้ว	ทว่าบ้านลงุท้วมทีส่ามญัมองเห็น	เก่าโทรม
แทบไม่เป็นบ้าน	 พื้นกระดานปูห่าง	 ๆ	 เหมือนมี
แสงสว่างลอดผ่านเข้าไปตามช่อง	สาดให้เห็นร่าง 
ลุงท้วมนอนคุดคู้เจ่าจุก
	 “ลุงท้วม”	จ�าได้ว่าตะโกนเรียกออกไปอย่างตกใจ
	 ลุงท้วมเหยียดกายพลิกตัวลุกขึ้นนั่ง	 เรือน
ร่างผ่ายผอมลงถนัด		แต่เค้าแห่งสีหน้า	ยังบ่งถึง
ความกล้าแกร่ง		แววตากร้าวแบบชายชาตินักเลง	
ร่างกายแกเคยสูงใหญ่แบบนักเลงโบราณ
	 “ท�าไมไม่มาเยีย่มกบู้างวะ	หรอืเหน็ว่ากมูนัจน”		
เสยีงแกเอ่ยทกั	น�า้เสยีงประชดระคนน้อยเนือ้ต�า่ใจ
	 	“ผมมาพักผ่อนเพียงวันสองวัน	 ผมต้องรีบ
กลับไปท�างานนะลุง”	สามัญเอ่ยตอบเสียงเรียบ	ๆ 		
	 “กรูู้ว่ามึงท�างานอยูไ่กล	ไอ้ห่า...มาเยีย่มกแูค่น้ี
มึงยงัท�าไม่ได้		เดีย๋วพ่อยงิทิง้ซะน่ี”		เสียงแกเห้ียม
เกรยีม		ลงุเร่ิมออกอาการโมโหฉนุเฉยีว		เอีย้วร่าง
หันไปด้านหลัง	 เหมือนจะเอื้อมมือคว้าปืนลูกซอง
ยาวที่แกถืออยู่ประจ�า
	 “ลุงตายแล้วไม่ใช่หรือ”	 สามัญตะโกนถาม	
ส�านกึบอกว่าลงุท้วมตายไปแล้ว	เสียชวีติเม่ือหลาย
ปีผ่านมา		งานศพแกสามัญยังต้องลาพักงาน	แล้ว
เดินทางมาร่วมพิธีเผา	ในฐานะแกคือญาติผู้ใหญ่ที่
เหลืออยู่		จู่	ๆ		ลุงก็มาปรากฏร่างให้สามัญได้เห็น
ในฝัน	นี่มันอะไรกัน
	 “กูยังไม่ตายโว้ย...กูยังไม่ตาย”	 แกตะโกน 
น�้าเสียงขึงขัง		นัยน์ตาขึงเคียดดุดันตามนิสัย
	 แล้วภาพความฝันกเ็ลอืนหาย		กลบักลายเป็น
ภาพสามัญเดินอยูค่นเดยีวรมิฝ่ังน�้า		น่าจะบนถนน
ริมแม่น�า้ใหญ่		ถ้าความทรงจ�าไม่หลอกตนเอง
	 แม่น�า้	ไหลทะลกัเพ่ิมความดรุ้ายยิง่กว่าสามญั
เคยเห็น	 คลองน�้ากระโจน	 พุ่งออกมาจากปาก
ล�าคลองอย่างกราดเกรีย้ว	เกลยีวสายน�า้กระแทก
ฝั่งคร้ังแล้วครั้งเล่า	 จนดินริมตลิ่งสูงถูกกัดเซาะ
เข้าไปในเนื้อถนนมากขึ้นทุกขณะ	 รถไม่น่าจะว่ิง
ผ่านได้แล้ว
	 สามญั	เดนิลัดเลาะขอบถนนอย่างระมดัระวงั		
เขาจะต้องผ่านมันให้ได้...ผ่านมนัไป...หุบเหวรมิฝ่ัง		

กัดเซาะขอบถนนจนเว้าลึก			มือหนึ่งเกาะจับแมก
ไม้ข้างทางแน่น		ค่อย	ๆ	เลาะ	ก้าวผ่านมันอย่าง
ช้า	ๆ	เนิบ	ๆ	จิกหัวแม่ตีนกับดินลูกรัง	ไม่อย่างนั้น		
เขาจะยืนนิ่งอยู่ริมฝั่งไปอีกนานแสนนาน
	 เขาเป่าลมพรวดจากริมฝีปาก	 ถอนหายใจ
อย่างโล่งในหัวอก....เขาผ่านริมฝั่งน�้ามาได้แล้ว
อย่างทุลักทุเล
	 แปลกประหลาดแท้		เขานึกว่า		จะผ่านไม่ได้		
เขากลวัความสงู		กลวัสายน�า้	กลวัหุบเหวลกึ	ทว่าใจ
ยังฮึกหาญ	ไม่หวั่นไหวอุปสรรคขวางกั้นเบื้องหน้า 
ในที่สุด	 เขาก็ผ่านมันไปได้....ผ่านไปได้จริง	 ๆ	 แม้
จะยากทุลักทุเล
	 ในเวลาต่อมา	 สามัญพบตนเองเดินเข้าไป
ศาลารมิทางหลงัหน่ึง		ศาลาเก่าโทรม	ๆ 		กระเบ้ือง
เก่าคร�า่		หลดุร่วงลงมากองกบัพืน้ดนิสองสามแผ่น	
....มันน่าจะเป็นศาลาริมทางบนป่าแดง	 ถ้าความ
ทรงจ�าไม่หลอกตนเอง	 สามัญเดินเข้าไปใต้ศาลา		
นัยน์ตากวาดมองไปรอบ	ๆ 	ทว่าเขากต้็องขมวดคิว้ 
แทบไม่เชื่อสายตาตนเอง
	 	ในศาลา	บนแคร่ไม้ยกสูงจากพืน้ดนิเพยีงศอก		
ภิกษรุปูหน่ึงน่ังอยูบ่นแคร่น้ัน	กายตัง้ตรง	ขัดสมาธิ
เพชรสงบนิ่ง		เป็นไปได้อย่างไร		กลางป่า		มีภิกษุ
รูปหนึ่งนั่งอยู่เพียงรูปเดียว
	 เหมือนหลวงพ่อภิกษุ	 ก�าลังคอยเขาอยู่	 วัย
ท่านไม่น่าจะเกินห้าสิบปี	 ผิวพรรณผ่องใสหน้าตา
สงบเยน็		สามญัค่อนข้างคุน้		หน้าตาท่าทางคล้าย
ภิกษุบางรูปที่เขาเคยกราบไหว้				
	 “บุญต้องหมั่นท�า	 ทุ ่มให้เต็มก�าลัง	 โยม” 
หลวงพ่อเอ่ยขึน้ด้วยน�า้เสยีงเบาแผ่ว	แจ่มใส	ขณะ 
สามัญคลานเข่าเข้าไปนั่งอยู่ด้านหน้า	 ห่างผู้เป็น
ภิกษุไม่น่าจะเกินเมตร
	 “ผมท�าแล้ว	 ท�าอยู่ทุกวัน”	 เขาตอบออกไป
อย่างรู้สึกหงุดหงิด	หลวงพ่อมักจะย�้า	แนะน�ายาม
หลับตาภาวนาเกือบทุกสัปดาห์	 ท�าบุญด้วยเงิน
เหมือนจะให้หมดเนื้อหมดตัว	 ทุกวันนี้	 เขายึดใน
พระรตันตรยั	พระพทุธ	พระธรรม	พระสงฆ์อยู่แล้ว	
ท�าไมจะต้องย�้าเตือนกันด้วย	ท่านให้นึกถึงปู่ย่าตา
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ยาย	 มิตรสหายที่สูญสิ้นชีวิตไป	 	 เป็นการส่งบุญ
ไปให้	ยามจรดใจกับจิต	เขาจะต้องนึกถึงภาพญาติ 
ทีละคน	ๆ	ที่จบสิ้นชีวิตนับแต่อดีตถึงปัจจุบัน	เขา
จ�าภาพทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้อย่างแม่นย�า		
การช่วยเหลอืผู้อ่ืน	แผ่ส่วนกศุลไปให้ญาติมติร	เป็น
เรื่องท่ีเขากระท�าเป็นปกต	ิและหวังว่าญาตมิติรจะ
ได้รับส่วนบุญนั้น
	 “ด.ี..แต่มนัยังไม่เตม็ก�าลงั..ยงัไม่เตม็ก�าลงับญุ	
ต้องทุ่มลงไปอย่างสุดจิตสุดใจ”	 ผู้เป็นสมมุติสงฆ์
บอกย�้า	ด้วยใบหน้าย้ิมละไม	เรอืงรองสดใสยิง่กว่า
พระจันทร์คืนวันเพ็ญ
	 “ผมไม่เข้าใจ		หลวงพ่อหมายความว่าอย่างไร”	
จ�าได้ว่า	 สามัญตอบโต้อย่างรู้สึกกรุ่นในอารมณ์ที่
เริ่มจะหงุดหงิดว้าวุ่น
	 “ต้องสุดชีวิต		ต้องทุ่มอย่างเต็มก�าลัง	บุญถึง
จะได้ผล”	ผู้เป็นภิกษุเน้นและย�้า
	 “ผมก็ท�าตามก�าลังความสามารถของผมแล้ว”	
เขานึกเถียงในใจที่ยังคงว้าวุ่น
	 “ยัง	ๆ 	 ไม่เต็มก�าลังของคุณ....ไม่อย่างนั ้น		
ญาติโยมที่เสียชีวิตไปคงไม่มาหาคุณหรอก”	 ภิกษุ
เอ่ยเตือนเหมือนรู้
	 “ผมชักจะงง	หลวงพ่อ”
	 “คุณนึกดูซิ	คุณพบใครมาบ้าง	เมื่อนอนหลับฝัน”
	 	เขาสะดุ้ง	 คิดไม่ถึงว่าหลวงพ่อจะรู้ถึงขนาด
นัน้	ภาพแม่แก่กบัลงุเทิ้ม	ยงัชดัเจนในความทรงจ�า		
แม้เป็นเพียงภาพฝัน
	 “ผมไม่รู้....ว่าหลวงพ่อหมายถึง...”
	 “เขามาขอให้คุณท�าบุญไปให้...นี่ก็อีกคน”
	 หลวงพ่อชี้ไปข้างศาลา	 สามัญถึงกับขนลุก
เกรียวแทบไม่เชื่อสายตาที่มองเห็น
	 พีถ่มลกูชายป้าแดง	เสียชวิีตเม่ือสิบกว่าปีก่อน		
ถูกยิงทิ้งกลางทุ่งเวิง้	 ข้อหาท�าตัวส�ามะเลเทเมา		
ติดยาเสพตดิ		รเิป็นโจรลักววัน้อยชาวบ้าน		ถกูยงิ
ทิ้งข้างคนู�้าปลายนา	จบัมือใครดมไม่ได้		ท่ามกลาง
เสียงสมเพทเวทนาดังอึงคะนึงไปทั้งหมู่บ้าน	 เป็น
ภาพที่สามัญยังจ�าได้ติดตา
	 เป็นไปได้อย่างไร	 ภาพพี่ถมลูกพี่ลูกน้องบ้าน

ใกล้ชิด	 มาปรากฏให้เห็นเหมือนภาพทีวีจอยักษ์			
พี ่ถมยืนจับด้ามจอบกลางท้องทุ ่ง	 ใต้ต้นตะโก
ตายซากไร้ใบ	 ริมท้องนา	 ระแหงดินก�าลังปริแตก	
ไร้น�้า	 ตะวันบ่ายคล้อยสาดเปรี้ยง	 เผาท้องทุ่งให้
แล้งร้อน		ปานไฟประลัยกัลป์
	 ร่างพี่ถมสงูโย่งผิดกบัคนวัยเดยีวกนั	อายเุกอืบ
ยี่สบิห้าปียามน้ัน	พอมเีน้ือหนังให้เห็นบ้าง		แต่ภาพ
ที่เห็นต�าตาบัดนี้	 ผอมซูบ	 เหมือนต้นไม้ตายแห้ง	
ด�าเป็นตอตะโก	หากโดนแดดเผา	ลมปลายทุ่งพัด
กระหน�่าเพียงไม่กี่ครั้ง	น่าจะล้มครืนลง
	 	“ไอ้มัน....ช่วยพี่ด้วย”	 สามัญเหมือนได้ยินพี่
ถมคราง	ด้วยอาการอ่อนระโหย
	 	“พี่ถมมาอยูน่ี่ได้อย่างไร”	อดไม่ได้จะเอ่ยถาม
ด้วยความแปลกใจ	
	 “ร้อนตับจะแตกอยู่แล้ว	 ช่วยกูด้วยโว้ย... 
ไอ้มัน”	เสียงนั้นดังก้องไปทั้งท้องทุ่ง
	 วูบแรกขนลุกซู ่ทั ้งล�าแขน	 พี่ถมเหมือนยืน
อยู่คนเดียวกับนรกกลางท้องทุ่ง	 ร่างผอมปาน 
จะปลิวลม	โดนแดดเผาไม่นาน	ร่างแกจะล้มครืน
	 ใครจะช่วยแกได้	 แกเท่านั้นต้องช่วยตนเอง		
ไม่ใช่ให้คนอื่นช่วย		
	 สามัญรีบหันกลับมามองหลวงพ่อใต้ศาลา
กลางป่าแดง	หรือหลวงพ่อจะช่วยพี่ถมได้
	 ภาพศาลาและหลวงพ่อหายวับอย่างไร้ร่องรอย
	 สามัญยืนตะลึง		มองรอบกาย	ไม่มีภาพสิ่งใด
ทั้งสิ้น		นอกจากความรู้สึกของสามัญเท่านั้น	
	 เขาสะดุ้ง		ตื่นจากหลับฝัน		หัวใจเต้นระทึกไม่
เป็นส�่า		มองพรายนาฬิกาบนหัวเตียง		ตีห้าเข้าไป
แล้ว	 รอบกายมีแต่ความมืด	 	 มองผ่านหน้าต่าง
กระจกออกไป		แลเหน็แสงไฟฟ้าลบิ	ๆ 	ตกึรามบ้าน
ช่อง		รอบสถาบันการฝึกอบรม
	 มีแต่ความว่าง		ไม่มีตัวตนสิ่งใด	มันเพียงแค่
ความฝัน	
	 “เห็นน่ะใช่....แต่สิ่งที่เห็นนั้นไม่ใช่”	 สามัญเหมือน
ได้ยินเสียงหนึง่แว่วในหู....น่าจะเป็นเพื่อนรุ่นพีห่รือไม่ก็
ค�าสอนบางค�าสอนของภิกษุที่อ่านพบ...เคยย�้าเตือนให้
เขาได้เห็นบางอย่างที่ควรค�านึง.	 อ่านต่อฉบับหน้า
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 ๑. เมื่อศาสนากลายมาเป็น
วัฒนธรรม ขอให้ลืมได้เลย เรื่อง
มรรคผล! ‘ตักบาตรเที ่ยงคืน’	
เมืองแพร่	 ตามรอยเสด็จ	 สถานี
เด่นชัย	(ไทยโพสต์	๗-๘	ธ.ค.๕๙)

 ๒. ใช้ต่างประเทศตีหวัคน
ไทย ใครเอ่ย?	 พิทักษ์สถาบัน
กษัตริย์	ตร.ค้น	BBC	ไทยให้ร้าย
เบื้องสงู	(ไทยโพสต์		๗	ธ.ค.๕๙)

 ๓. ปลูกให้หลากหลาย ขายทีละหลายๆ อย่าง 
ค อืทางรอดของเกษตรกร ! 
ทต.	งิมหนุนเกษตรกรปลูกเผือก
หอม	ราคาดี	รบัซ้ือแพงกว่าข้าวโพด	
๑๐	เท่า	(มติชน	๘	พ.ย.๕๙)

 ๔. ระบบอุตสาหกรรม 
ท�าให้คนมีงานท�า แต่ก็
ท�าให้อ่อนแอ พึ่งตนไม่ได้ ! 
(ไทยโพสต์	๑๔	–	๑๕	พ.ย.๕๙)

 ๕ .  โภชเนมัตตัญญ ุตา 
ควบคุมอุปโภคและบริโภคต้อง
ศึกษา!	หนีเ้สยีบัตรเครดิตพุง่ปรีด๊	
รอบ	๑๑	ปี	(มติชน	๑๑	พ.ย.๕๙)

 ๖. เรื่องของจติส�านกึ เรื่องของมโนธรรมล้วน ๆ ! 
พบยาปฏิชี วนะตกค ้ า ง 
อาหารฟาสต์ฟู้ด...	 ผู้เลี้ยง
สตัว์ใช้เกินจ�าเป็น	เร่งเติบโต	
(ไทยโพสต์	๑๗-๑๘	พ.ย.๕๙)

 ๗. หนึ่งในแนวทางต่อสูค้อรปัชั่น! 
อินเดียยกเลิกแบงก์พัน	สกัดเงินมืด	
(ไทยโพสต์		๑๐	พ.ย.๕๙)

 ๘. แต่ของไทยหนักกว่า
หลายเท่า! เผยปศสุตัว์สมยัใหม่ใน
เวียตนาม	 เสี่ยงโรคมากกว่าแบบ
ดั้งเดิม	(เดลินิวส์	๗	ธ.ค.๕๙)

 ๙. นี ่คือต้นแบบ ปชป.
ของโลก!	ต้าน	‘ทรมัป์’	ลกุลาม!
หลายเมืองในสหรัฐฯป่วน
(ไทยโพสต์	๑๑	พ.ย.๕๙)

 ๑๐. พ่อค้ายิ่งรวย ชาวนายิ่งจน นี้คือข้อมูล
มหัศจรรย์!	 หาตลาดส่งออกข้าว
หอมมะลิ	หวังครองอันดับ	๑	ของ
โลก	(เดลินิวส์	๑๒	พ.ย.๕๙)

 ๑๑. อย่าดีใจกับตัวเลข! 
ปลื้มคนจนลดลง	 ๒.๒	 ล้านคน	
(เดลินิวส์	๓	ธ.ค.๕๙)

 ๑๒. ถ้าดูแต่เอกสาร ประเมินยังไงก็ไร้ผล!
เกณฑ ์ ใหม ่ ผอ . รร .สุ ด เข ้ ม
ประเมินทุก	๖	เดือน	(ไทยโพสต์	
๓๐	พ.ย.	-	๑	ธ.ค.๕๙)

 ๑๓. รางวัลแห่งการไม่ควบคุมอารมณ์
แกรมมี่ฟัน	‘นอ็ต		กราบรถ’	
ไทยพีบีเอสสั่งปลด	 ริบคืน
รางวัลคนดี
(เดลินิวส์	๘	พ.ย.๕๙)
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 ๑๔. ผวจ. ต้องรูจ้กัแบ่งเบา
ความทุกข์ของลูกบ้าน!	 ผู้ว่าฯ
นนทบ ุรี 	 ปูพรมขายข ้าวช ่วย
ชาวนา	จดัให้ห้าง-สถานที่ราชการ	
(เดลินิวส์	๒๒	พ.ย.๕๙)

 ๑๕. เชื่อหรือยัง ปีศาจชอบแอบ
อยู่ในขวดเหล้า!	ส�ารวจพบปมเพศชาย
ทุกชนชั้นท�าร้ายครอบครัว
(ไทยโพสต์	๕-๖	ธ.ค.๕๙)

 ๑๖. หนาวประเทศไทย! 
เผยเด็กไทยมีพฤติกรรมบกพร่อง	
(เดลินิวส์	๒๐	พ.ย.๕๙)

๑๗. ความปลอดภัยคือเสน่ห์ของ
การท่องเที่ยว	 กอบกาญจน์ระดม
เว้นวีซ่า	เร่งดงึนกัท่องเที่ยวเข้าไทย	
(เดลินิวส์	๒๔	พ.ย.๕๙)

 ๑๘. กีฬาครองใจเด็ก ธรรมะครองใจคนแก่! 
เยาวชนท่ัวไทยแห่คัดเข้ากิเลน
จูเนียร์	๒	วันกว่า	๕	พันคน
(ไทยโพสต์	๒๑	–	๒๒	พ.ย.๕๙)

 ๑๙. อกีกว่าหลายล้านตัน 
ที่ยังไม่ได้ขาย!		‘เจ๊ปู’	เร่ขาย
ข้าวของ	 ‘ชาวอีสาน’	 (ไทย
โพสต์	๑๒	พ.ย.๕๙)

 ๒๑. ชวีติในปากง ูในหบุเหว! 
พบสารเคมีเกษตรกรกระทบจาก
แม่ถึงลูก	 เกษตรกรหญิงตั้งท้อง
เสี่ยงสุด	 เด็กพัฒนาการช้าหยุด
สร้างเซลล์สมองใหม่	(ไทยโพสต์	๙-๑๐	พ.ย.๕๙)

 ๒๒. เมื่อเห็นว่าส�าคัญ ต้อง
ฝึกฝนให้มาก!	 ‘ฝึกให้เด็กจัดการ
อารมณ์โกรธ’	ต้นตอก่อปัญหาสงัคม	
(ไทยโพสต์	๙-๑๐	พ.ย.๕๙)

 ๒๓. ถูกหรือผิด ช่วยตอบที?	 สมมติว่า	 มีคน
ฉ้อโกงประชาชนเป็นหมื่นๆ	
แต่ข ้าราชการชั ้นสูงของ
กระทรวงยุติธรรมกลับไป
ช่วยเหลือ	 ช่วยประกันตัว
ให้....(เปลว	สีเงิน	๑๕	ก.ค.๕๙)

 ๒๔. สิ่งที่องักฤษทิ้งไว้ให้จีน
ปวดหวั!	จนีห้าม	ส.ส.ขบถ	ฮ่องกง	
ท�าหน้าที่	(ไทยโพสต์	๘	พ.ย.๕๙)

 ๒๕. นี่แหละแนวทางพึ่งตน
จึงพ้นทุกข์!	 ดึงกลุ่มจังหวัดขับ-
เคลื่อน	ศก.	ปั้นท้องถิ่นโตทดแทน
ส่งออก	(เดลินิวส์	๒๔	พ.ย.๕๙)

 ๒๖. ทุนใหญ่ย่อมกลืนทุน
เล็ก! เจ้าสวัเจรญิทุม่	๘๕๐	ล้าน	ซือ้	
‘อมรินทร์’	(มติชน	๒๖	พ.ย.๕๙)

 ๒๗. ทนัสมยัหรอืหลงสมยั? 
กูเกิลเผยคนไทยซื้อแอปฯสูงสุด	
เทียบเอเชียแปซิฟิก	 แซงญี่ปุ่น-
สิงคโปร์	(มติชน	๓	ธ.ค.๕๙)

 ๒๐. เป็นนวตักรรมได้ไหมเนี่ย?	ชาวนาศรสีะเกษ	
เปลีย่นวิถีท�านาจากต่างคนต่างท�า	
สู ่การรวมตัวเป็นนาแปลงใหญ	่
(มติชน	๙	พ.ย.๕๙)
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เปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่
ประเทศไทย

• ต่อจากฉบับที่ ๓๑๘

 ทั้งนี้ช่องว่างระหว่างเมืองกับชนบท	 ท�าให้เมื ่อ
มีการเลือกตั้ง	 	 ประชาชนส่วนใหญ่ที ่อยู ่ในชนบทก็
จะเลือกนักการเมืองแบบ	“ลูกทุ่ง”	ติดดินที่ตนพึ่งพา
อาศัยได้		เพ่ือให้ท�าหน้าที่เป็นคนกลางหรอื	“นายหน้า” 
คอยต่อรองดึงงบประมาณและความช่วยเหลือต่าง	ๆ 	
จากทางราชการที่ชาวบ้านทั่วไปเข้าไม่ถึง	 ให้กับพื้นที ่
ของตน	 	 ซึง่การท�างานแบบลงลึกถึงชาวบ้านเช่นนี้
จ�าเป็นต้องมีค่าใช้จ่าย	 	 แต่ถึงแม้นักการเมืองบางคน
จะคิด	 “ค่านายหน้า”	 (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบวกก�าไร)	
ประชาชนเหล่านี้ก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไร	 	 เพราะเป็น
ค่านายหน้าที่นักการเมืองเรียกเก็บจากรัฐ	 ผ่านทาง
ค่าคอมมิชชั่นหรือคอรัปชั่นในรูปลักษณะต่าง	ๆ 	 	 โดย
ไม่ใช่การเรียกเกบ็จากชาวบ้านในทางจะท�าให้ชาว

บ้านเดือดร้อน	 	 ฉะนั้นเลือกตั้งทีไรชาวบ้านก็จะเลือก 
นกัการเมอืงแบบลกูทุง่เช่นนี้ให้เข้ามาเป็นผู้แทนราษฎร
ทุกทีไป		เพราะช่วยให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์จากการ
ที่เคยถูกทางราชการทอดทิ้ง
	 ส่วนคนเมืองโดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรุงเทพฯ	 ที่มี
ทัง้ความรู้และฐานะทางเศรษฐกิจ	(ซึง่เกิดจากความได้
เปรียบที่ไปดูดเอาความมั่งคั่งจากชนบทเพื่อมาเลี้ยง 
คนเมืองตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบไม่สมดุลดัง 
ที่กล่าวมา)	อันไม่จ�าเป็นต้องอาศยั	“นายหน้า” คอยเชื่อม 
กับทางราชการแบบคนชนบท		ก็อยากได้นักการเมือง
แบบ	 “ลูกกรุง”	 ทีม่ีความรู ้ความสามารถสูงถึงจะ 
ไม่ค่อยติดดินก็ตาม	 เพื ่อเข้ามาใช้อ�านาจรัฐในการ
บรหิารบ้านเมอืงให้มคีวามเจรญิก้าวหน้าทดัเทยีมนานา

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นค�าแปลกใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในต�าราเศรษฐศาสตร์ 
หรือเป็นองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงใด  แต่จะสามารถช่วยตอบปัญหา

และแก้ไขปัญหาของระบบสังคมการเมืองไทยได้อย่างไรนั้น
จ�าเป็นต้องเข้าใจรากฐานทางด้านญาณวิทยา (Epistemology)

ของ “ความรู้” และ “การเปลี่ยนกระบวนทัศน์”
ขององค์ความรู้ที่มนุษย์ยึดถือว่าเป็นความจริงก่อน
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อารยประเทศทั้งหลาย

	 ขณะท่ีสดัส่วนคะแนนเสียงของประชาชนในชนบท
มีมากกว่าประชาชนในเขตเมือง		ฉะนั้นเมื่อมีการเลือก
ต้ังทีไร	 	 ก็จะได้นักการเมืองที่เปรียบเสมือนวงนักร้อง
ลูกทุ่ง	 	 เพ่ือมาบริหารบ้านเมืองทุกที	 	 แล้วก็เข้ามา
ตั้งวงดนตรีเล่นเพลงลูกทุ่งส่งเสียงเอะอะดังหนวกหู
อยู่ใจกลางกรุงเทพฯ	 	 ทั้ง	ๆ 	ที่คนกรุงเทพฯ	 ส่วนใหญ่
อยากฟังเพลงสากลหรือเพลงคลาสสิก	 	 แต่เนื่องจาก
สัดส่วนคะแนนเสียงมีน้อยกว่าจึงตั้งวงดนตรีสากลไม่
ส�าเร็จ		เมื่อฟังวงลูกทุ่งเล่นไป	ๆ 	ก็เกิดความร�าคาญโห่
ไล่ขว้างปาสิง่ของ		จนวงลูกทุง่เล่นต่อไม่ได้กต้็องเลิกรา
ไป		แต่เมือ่ให้มีการเลอืกตัง้เพือ่คัดเลือกวงดนตรวีงใหม่		
เลอืกทไีรกไ็ด้วงดนตรลูีกทุง่ทีไ่ม่ถกูใจคนกรงุเทพฯ	กลับ
มาอกีทกุท	ี	ผลท่ีสดุก็กลายเป็นโครงสร้างความขัดแย้ง
ของระบบสงัคมการเมืองไทยทีเ่กดิจากช่องว่างระหว่าง
เมืองกับชนบท	 	 โดยคนต่างจังหวัดเป็นฝ่ายตั้งรัฐบาล		
ขณะที่คนกรุงเทพฯ	 เป็นฝ่ายล้มรัฐบาล	 	 วนเวียนอยู่
เช่นนีต้ลอดระยะเวลาหลายสิบปีในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยของไทยที่ผ่านมา

	 จากเหตุมูลฐานดังที่กล่าวมาข้างต้น		จะเห็นได้ว่า
ปัญหาความเดือดร้อนแตกแยกในชาติและประชาชน
ของสังคมไทยทุกวันนี้	 	 เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างและ
วัฒนธรรมทางการเมืองที่มีความสลับซับซ้อนอันมิใช่
เป็นเพยีงปัญหาของตวับุคคลทีจ่ะสามารถแก้ไขได้ง่าย	ๆ 	
ด้วยการท�ารัฐประหาร		แล้วหา	“คนดีมีความรู้ความ
สามารถ”	มาเป็นผู้บริหารบ้านเมืองแทนคนเก่า		ดังที่
ฝ่าย	“เสื้อเหลือง”	ซึ่งสนับสนุนการท�ารัฐประหารเมื่อ
วันที่	๑๙	กันยายน	๒๕๔๙		อาจจะเข้าใจเช่นนั้น

	 ความขัดแย้งแตกแยกในระบบสังคมการเมือง
ไทยรอบหลังสุดท่ียืดเย้ือมาจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่เห็น
ทางออกนั้น		น่าจะเกิดจากการใช้	“อ�านาจ”	ของทั้ง
ฝ่ายอดีตนายกฯ	ทักษิณ	และฝ่ายที่อยู่เบื้องหลังการท�า
รัฐประหาร	๑๙	กันยายน	๒๕๔๙	ซึ่งต่างฝ่ายต่างมีการ 
กระท�าบางอย่างที่เบี่ยงเบนจาก	“หลักความยุติธรรม

ในฐานะความเป็นธรรม”	 (ดังที่รอลส์ตั้งข้อสังเกตว่า	
เป็นหลักการส�าคัญที่อยู่เบ้ืองหลังการยึดโยงให้ผู้คนใน
สงัคมประชาธิปไตยซึง่อาจมคีวามคดิเห็นแตกต่างกนั		มี
สถานะทางสังคมเศรษฐกิจที่ไม่เสมอกัน	ฯลฯ		สามารถ
อยู่ร่วมกันอย่างปรกติสุข)	 	 โดยการประพฤติปฏิบัติที่
เบี่ยงเบนจากหลักดังกล่าวนี	้	ก็คือการท�าให้ค่า	(a´'-	a)2			

ในสมการเพิ่มสูงขึ้นนั่นเอง

	 ในขณะที่การใช้	 “อ�านาจ” ของอดีตนายกฯ	
ทักษิณ	 	 เข้าแทรกแซงองค์กรอิสระบางแห่งจนอาจ
เรียกได้ว่าเป็นการกระท�า	 “วิปริตจากหลักนิติธรรม
ตามรัฐธรรมนูญในวิถีประชาธิปไตย”	ซึ่งท�าให้พรรค
ไทยรกัไทยสามารถจดัตัง้รฐับาลพรรคการเมอืงเดยีวได้
เป็นครัง้แรกในประวตัศิาสตร์การเมอืงไทย		และเกดิการ 
“รวมศูนย์อ�านาจ” นั้น	 	 ได้ไปกระตุ้น	 “ความกลัว” 
ของผู้คนจ�านวนมากว่า	 	 อดีตนายกฯ	 ทักษิณอาจจะ
ใช้อ�านาจ	 ซึ่งขาดการถ่วงดุลอย่างเหมาะสมตามกลไก 
ที่ออกแบบไว ้ของรัฐธรรมนูญ	 ในทางละเมิดต ่อ 
“สิทธิเสรีภาพ”	 ของประชาชนฝ่ายท่ีไม่เห็นด้วยกับ
นโยบายบางอย่างของอดีตนายกฯ	ทักษิณ		โดยที่ไม่มี
โครงสร้างส่วนใดของระบบสังคมการเมืองจะสามารถ
ทัดทานอ�านาจเบ็ดเสร็จดังกล่าว	 	รวมถึงอาจจะมีการ
ใช้อ�านาจปฏิบัติต่อประชาชนอย่างไม่	 “เสมอภาค 
เท่าเทียม”  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันระหว่าง
กลุ่มธุรกิจอื่นๆ	 	 กับกลุ่มธุรกิจที่มีสายสัมพันธ์กับอดีต
นายกฯ	 ทักษิณ	 	 รวมถึงการแข่งขันทางการเมืองที่
พรรคการเมอืงอืน่ทกุพรรค		ไม่มศีกัยภาพพอทีจ่ะต่อกร
กับพรรคไทยรักไทยของอดีตนายกฯ	 ทักษิณได้เลย 
จนค่า	(á'-	a)2	เพ่ิมถงึจดุมวลวกิฤต	ิ	ซ่ึงท�าให้ผูค้นจ�านวน
มากออกมาเคลือ่นไหวต่อต้าน		เพ่ือหาหนทาง	“หยดุย้ัง” 
การแผ่ขยายอ�านาจของอดีตนายกฯ	 ทักษิณเสียแต่
เนิ่นๆ	 	 ก่อนที่จะไม่สามารถท�าอะไรกับอดีตนายกฯ	
ทักษณิได้		[ซึง่ถ้าหากกลไกตรวจสอบถ่วงดลุขององค์กร
อสิระสามารถท�างานได้อย่างน่าเชือ่ถอื		เมือ่มกีรณร้ีอง
เรียนเรื่องการทุจริต		หรือการขายหุ้นกลุ่มชินของอดีต
นายกฯ	 ทักษิณโดยไม่เสียภาษี	 	 องค์กรอิสระเหล่านี้ก็
จะท�าหน้าที่เป็น	 “กันชน” ช่วยตรวจสอบและสกัดไม่
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ให้ความต้องการ	 (demand)	 ที่เกิดจากความกลัวของ
ผูค้น		ไหลบ่าเข้ามาจนระบบการเมืองรองรบั	(support)	
ไม่ได้		และช่วยป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งพฒันาไปสู่การ
ท�ารัฐประหารวันที่	๑๙	กันยายน	๒๕๔๙	เป็นต้น]

	 อย่างไรก็ตามเมื่อมีการท�ารัฐประหารรัฐบาลของ
อดีตนายกฯ	 ทักษิณส�าเร็จ	 	 การใช้ “อ�านาจ”	 ของ
กลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังการท�ารัฐประหารเข้าแทรกแซง
องค์กรอิสระต่าง’ๆ	 	 ได้ท�าให้เกิดการใช้กระบวนการ
ยุติธรรมแบบ “สองมาตรฐาน” ขึ้น		เช่น		ยุบพรรค
ไทยรักไทยแต่ไม่ยุบพรรคประชาธิปัตย	์	บิดเบือนหลัก
นิติธรรมให้มีการบังคับใช้กฎหมายย้อนหลังในทาง
ที่เป็นโทษต่อคณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย	
๑๑๑	คน		หรือแต่งตั้งคนที่เคยขึ้นเวทีของฝ่ายพันธมิตร
ประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยให้เป็นกรรมการสอบสวน
การทุจริตคอรัปชั่นของฝ่ายอดีตนายกฯ	 ทักษิณ	 (ซึ่ง
ถ้าหากมีการต้ังคนที่เคยข้ึนเวทีปราศรัยของกลุ่มคน
เส้ือแดง	 	 เพ่ือเป็นกรรมการสอบสวนความผิดของ
กลุ่มคนเสื้อเหลืองในคดีบุกยึดท�าเนียบรัฐบาลและ
สนามบินสุวรรณภูมิบ้าง	 	 ฝ่ายพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตยก็คงจะยอมรับความชอบธรรมของ
คณะกรรมการดังกล่าวไม่ได้เช่นกัน)	 	 ตลอดจนเขียน
รัฐธรรมนูญปี	 ๒๕๕๐	 	 มาตรา	 ๓๐๙	 	 ข้ึนมารองรับ
กระบวนการยุติธรรมสองมาตรฐานนั้น	 	 อันอาจเรียก
ได้ว่าเป็นการท�าให้ “หลักนิติธรรมของบ้านเมืองเกิด
ความวิปริต” (ซึ่งโดยหลักการแล้วสามารถจะสร้าง
ความเสียหายในระยะยาวให้กับประเทศชาติ	 	 มาก
ยิ่งกว่า	 “การกระท�าวิปริตจากหลักนิติธรรมของ
บ้านเมือง”	 เสียอีก)	 จนไปกระตุ้น	 “ความกลัว” 
ของฝ่ายสนับสนุนอดีตนายกฯ	ทักษิณว่า		อาจจะมีการ
ใช้	“อ�านาจ” ที่แฝงอยู่เบื้องหลังกระบวนการยุติธรรม
สองมาตรฐาน	 	 ปฏิบัติต่อผู้คนฝ่ายที่อยู่ข้างสนับสนุน
อดีตนายกฯ	ทักษิณ	อย่าง	“ไม่เป็นธรรม”	และ	“ไม่
เสมอภาคเท่าเทียม”		อันไปท�าให้ค่า	(a'́-	a)2 		เพิ่ม
ถึงจุดมวลวิกฤติในอีกทิศทางหนึ่ง		จนเกิดกระบวนการ
เคล่ือนไหวต่อต้านเพื่อ	 “หยุดยั้ง” การใช้อ�านาจเช่น
นั้น	 	 ก่อนที่ฝ่ายของตนจะถูกท�าลายแบบขุดรากถอน

โคน	 	 สุดท้ายเมื่อไม่สามารถใช้วิธีเจรจาต่อรองในทาง
สันติ	 	 การต่อสู้ก็เปลี่ยนไปใช้วิธีการที่รุนแรงเพิ่มมาก
ขึ้นเป็นล�าดับ	ๆ 	จนกลายเป็นเหตุการณ์นองเลือดเดือน
พฤษภาคม	๒๕๕๓	และยืดเยื้อต่อเนืองมาถึงทุกวันนี้
	 ถ้าสมมติฐานที่กล่าวมาข้างต้นถูกต้อง	 	 ก็จะเห็น
ได้ว่าสาเหตุของวิกฤตการณ์ในบ้านเมืองรอบนี้	 	 เกิด
ขึ้นเนื่องจากมีการใช้อ�านาจ	 	 เบี่ยงเบนจาก	 “หลัก
ความยุติธรรมในฐานะความเป็นธรรม” (justice	as	
fairness)	ด้วยแบบกระสวน	(pattern)	ที่คล้ายคลึงกัน
ของผู้คนสองฝ่าย	 (ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายของอดีตนายกฯ	
ทักษิณ		หรือฝ่ายที่อยู่เบื้องหลังการท�ารัฐประหารเพื่อ
โค่นล้มรัฐบาลของอดีตนายกฯ	 ทักษิณ)	 	 จนท�าให้ค่า		
(a'́-	a)2			ในสมการเพิ่มสูงขึ้น		ค่า	P	จึงเพิ่มสูงจนถึง
จุดมวลวิกฤติของปัญหา

	 ภายใต้กรอบการวิเคราะห์ปัญหาระบบสังคม
การเมืองไทยด้วยแบบจ�าลองตามกระบวนทัศน์ของ
เศรษฐกิจพอเพียงดังที่กล่าวมาข้างต้น	 	 จะสามารถ
ก�าหนดยทุธศาสตร์การแก้ปัญหาบ้านเมอืงได้	๒	แนวทาง
ใหญ	่ๆ 	(อันจะกล่าวถึงรายละเอียดในบทต่อ	ๆ 	ไป)		คือ 

 ๑. ปฏริปูกระบวนการเรยีนรูท้างสังคม		เพือ่ปลกู
ฝัง	“ธรรมะแห่งความเป็นพลเมือง”	ในทางที่จะช่วย
ควบคมุความต้องการส่วนเกนิจากความพอเพยีงขัน้พืน้
ฐานของผู้คน	ไม่ให้ขยายตัวมากเกินไป	(D	)		ควบคู่
กับการเสริมสร้างให้ผู้คนมีสติปัญญาที่จะคิดได้อย่าง
เที่ยงตรงในเหตุในผล	 	 และสร้างสรรค์ผลผลิตต่างๆ	
ในทิศทางที	่“มีประสิทธิผล  มีประโยชน์  และท�าให้
มีความสุขอย่างยั่งยืน”	ยิ่งๆ	ขึ้น	(S		)

 ๒. ปฏิรูปโครงสร้างของระบบสังคมการเมือง
ไทย	 	 เพ่ือท�าให้การใช้กฎหมายตามหลักนิติธรรมของ
บ้านเมอืง		เข้าใกล้	“ความยตุธิรรมในฐานะความเป็น
ธรรม”	มากขึ้น		อันจะท�าให้ค่า		(a´'-	a)2 		ในสมการ
ลดลง		ตลอดจนส่งผลท�าให้การบรหิารบ้านเมอืงเป็นไป
อย่างมปีระสทิธผิลยิง่ขึน้		ปัญหาการทจุรติคอรปัชัน่ลด
ลง		และประชาชนสามารถตรวจสอบควบคมุพฤตกิรรม



ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐   •   69

อ่านต่อฉบับหน้า

ของนกัการเมืองผ่านทางสถาบันพรรคการเมอืงได้ดข้ึีน	
(ค่า	E	ในสมการเพิ่มสูงขึ้น)

บทที่ ๖
การเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

	 การจะเข้าใจว่า	“เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นค�า
แปลกใหม่ท่ีไม่ได้อยูใ่นต�าราเศรษฐศาสตร์เล่มไหน		หรอื
เป็นองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงใดที่ได้รับความยอมรับ
ในวงวิชาการอย่างกว้างขวางเป็นสากล		แต่จะสามารถ
ช่วยตอบปัญหา	 	 และแก้ไขปัญหาของระบบสังคม
การเมืองไทยได้อย่างไรนั้น	 	 เรื่องนี้จ�าเป็นต้องเข้าใจ
รากฐานทางด้านญาณวิทยา	 (Epistemology)	 	 ของ	
“ความรู้”	และ	“การเปลี่ยนกระบวนทัศน์”	ขององค์
ความรู้ที่มนุษย์ยึดถือว่าเป็นความจริงก่อน

กระบวนทัศน์ของความรู้

 “ความจริง”	 (reality)	ของสรรพสิ่งในธรรมชาติ
ที่การที่มนุษย์สามารถเข้าใจและเข้าถึงความจริงของ
สรรพสิ่งทั้งหลายได้		ก็โดยผ่าน “แบบจ�าลอง” ที่มนษุย์
ปรุงแต่งสร้างขึ้นในโลกของความคิด	 (ที่พุทธศาสนา
เรยีกว่า “สังขารธรรม”)		ซึง่	“แบบจ�าลองความจรงิ” 
เหล่านี้ก็คือองค์ความรูต่้าง	ๆ 	ที่มนษุย์รูจ้กัคุ้นเคยนั่นเอง

	 ตัวอย่างเช่น	 	 ความจริงเกีย่วกับพรมแดนทาง
ภูมิศาสตร์ของประเทศไทยซึง่กินอาณาบริเวณกว้าง
ใหญ่ไพศาล	 	 โดยเมื่อเทียบกับตัวเล็ก	ๆ 	 ของเราที่ยืน
อยู่บนผืนแผ่นดินนี้แล้ว		เราไม่มทีางสัมผสัถงึความจรงิ
ดังกล่าวได้เลย		นอกจากอาศัย	“แผนที่” 	ซึ่งเป็นแบบ
จ�าลองความจรงิทางภมูศิาสตร์ของโลกที่มนษุย์สร้างข้ึน		
เพื่อเป็นเครื่องมือ “สะท้อนภาพความจริง”	 เกี่ยวกับ
พรมแดนทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย		เป็นต้น

	 ขณะที่	“แผนที่” สามารถจ�าลองภาพความจรงิทาง
ภูมิศาสตร์ของโลกได้ในหลายแง่หลายมุมและหลาก-
หลายลกัษณะ		เช่น		แผนที่แสดงการเช่ือมต่อทางหลวง

แผ่นดิน		แผนที่แสดงการแบ่งเขตปกครองเป็นอ�าเภอ	
จังหวัด		แผนที่แสดงเส้นทางของแม่น�้าคูคลอง		ตลอด
จนแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ		และภาพถ่ายดาวเทียม	
(ซึง่ก็คือแบบจ�าลองอีกแบบของภาพที่ประกอบด้วยจุด
และรอยเส้นบนกระดาษ		โดยจุดที่ปรากฏบนภาพถ่าย
ดังกล่าว	 	 บางครั้งอาจเกิดจากฝุ่นที่ติดบนเลนซ์กล้อง
ถ่ายภาพกไ็ด้		อันไม่ใช่ความจรงิทางภมูศิาสตร์อะไรบน
พื้นโลก)		ฯลฯ		“ความรู้”	ซึ่งเป็นแบบจ�าลองความจริง
ของธรรมชาติในเรื่องหนึ่ง	ๆ 	 ก็สามารถมีได้หลายแบบ		
หลายกรอบความคิด	 	 หรือหลายทฤษฎเีช่นเดียวกัน		
โดยเราจะสามารถเชื่อได้ว่า	 “แบบจ�าลองความจริง” 
หรอืความรูท้ฤษฎีไหนถกูต้องใกล้เคยีง	“ความจรงิ”	ใน
ธรรมชาติที่สุด	 	ก็โดยอาศัยวิธีตรวจสอบความสมเหตุ 
สมผลหรือ	“ตรรกะของค�าอธิบาย”	(explain)	 และ 
“ความแม่นย�าของการคาดคะเน”	(predict)			ปรากฏ- 
การณ์ต่าง	ๆ 	 ภายใต้กรอบความรู ้แห่งทฤษฎีนั ้น	ๆ  
 
	 ถ้าหากความรู ้ทฤษฎีไหนสามารถ	 “อธิบาย” 
ปรากฏการณ์นั้น	ๆ 	ได้อย่าง	“สมเหตสุมผล” สอดคล้อง
กับประสบการณ์เดิมที่เรามีอยู่	 (Coherence	Theory)		
ตลอดจนสามารถ	“คาดคะเน”	สิง่ที่จะเกดิข้ึนได้อย่างถกู
ต้องแม่นย�า	(Correspondence	Theory)		เรากส็รปุได้ว่า
ความรูต้ามทฤษฎีดงักล่าวเป็นความรูท้ี	่“ถกูต้อง” หรอื
เป็น	 “ความเชื่อที่ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นความจริง” 
(justified	 true	 believe)	 	 เหมือนแผนทีซ่ึง่ถ้าเราดู
แล้วเห็นว่ามีสัดส่วนแสดงต�าแหน่งความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบทางภูมิศาสตร์ต่าง	ๆ 	 ได้อย่างสมเหต ุ
สมผล		สอดคล้องกับประสบการณ์เดิมที่เรามีอยู่		เรา
ก็เชื่อมั่นในระดับหนึ่งได้ว่า	 	 แผนที่ดังกล่าวเป็นแบบ
จ�าลองความจริงทางภูมิศาสตร์ที	่“ถูกต้อง”	 และถ้า
เราเดินทางไปตามการชี้น�าของแผนที่นั้น	ๆ 	 	 ซึง่บอก
ต�าแหน่งว่าหากไปตามถนนเส้นไหน	 	 จะผ่านแม่น�้า
ล�าคลองอะไร	 	 มีภูเขาขวางกั้นหรือไม่	 ฯลฯ	 	 แล้วสิ่ง 
ต่าง	ๆ 	 ที่พบเห็นก็เป็นไปตามที่ระบุในแผนที่ดังกล่าว		
เรากจ็ะยิ่งเชื่อมั่นได้ว่าแผนที่ฉบบันั้นเป็น	“แบบจ�าลอง
ความจริง”	ทางภูมิศาสตร์ของประเทศที่ “ถูกต้อง”
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ความบริสุทธิ์เท่านั้นที่อยู่เหนือสิ่งใด ๆ
	 บ้านริมทุง่ทรงสงูมรีะเบยีงกว้างยาวตลอดตวั
บ้านทั้งสองห้อง	มีราวไม้ไผ่	๒	ล�าตียึดกั้นไว้แทน
ลูกกรง
	 ชายชราป่วยเป็นอัมพาตครึ่งซีกนอนตะแคง
บนเสื่อพับ	 ๓	 ท่อน	 มีหมอนใบใหญ่ค�้าหนุนหลัง				
ผู้เฒ่ามองออกไปท้องทุ่งนาด้วยสายตาหม่นเศร้า	
เพราะตกอยู่ในสภาพเช่นนี้มาสองปีกว่าแล้ว		นึก
ย้อนกลับไปในอดีต	 ภรรยาหนีจากไปเมื่อสิบกว่า
ปีก่อน	 ทิ้งลูกชายให้เลี้ยง	 แกก็สู้ทนเลี้ยงลูกจน 
เติบใหญ่	 ชีวิตสุข	ๆ 	ทุกข์	ๆ ไปตามประสา	 ล�าบาก
อย่างไรก็ยังพอทนได้	
	 แต่พอมาล้มป่วยลงในสภาพที่ช่วยตนเองไม่ได้		
ต้องนอนแบ็บกับเสือ่ตลอดทัง้วันทัง้คนื	ช่างทรมาน
เหลือเกิน
	 มองออกไปที่ท้องทุ่ง	 ช่วงบ่ายอากาศร้อน		
เห็นฝูงควายนอนแช่ปลักในหนองน�้า	 	 	 มันเป็น
สัตว์ขี้ร้อนเพราะมีต่อมเหงื่อตามผิวหนังน้อย	 ถ้า
ไม่แช่น�้ามันจะหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดี	 ระหว่างทีแ่ช่
น�า้เกลอืกกลิ้งกบัปลกัโคลนมนักข็บัถ่ายไปด้วยจนน�้า 
ข้นคลักเป็นโคลนตม		พอขึ้นจากปลักคราบโคลน

ตมสดี�ากห็ุม้ทั้งตวั		แต่มนักย็งัสนกุคกึคะนองเพราะ
ขีโ้คลนช่วยป้องกันความร้อนจากแสงแดดอีกทัง้
ช่วยป้องกันแมลงที่มารบกวน
	 นอกจากภาพฝูงควายที่เห็นชินตาแล้ว	 ก็ยัง 
มี ภ าพแมงมุ มที ่ชั ก ใ ยดั ก เ หยื ่อ บน เพดาน 
เท่านั้น	 	 ส่วนหมาและไก่ใต้ถุนบ้านก็เพียงได้ยิน
เสียงมันเป็นระยะๆ
	 บ่ายมากแล้ว	 ชายชราขับถ่ายอุจจาระลง
บนผ้าอ้อมที่นุ่งอยู่	 	 รอลูกชายกลับจากรับจ้าง
มาเปลี่ยนให้	 	 ซึ่งกว่าจะกลับก็ใกล้ค�่า	 ผ้าอ้อมก็
หมกัหมมด้วยอจุจาระปัสสาวะ		ไม่ช้าแมลงวันกบิ็น
มาตามกลิ่น		บางตัวเกาะหน้าเกาะตามตัว	ก็ได้แต่
ใช้มือที่ยังพอมีแรงจับพัดไม้ไผ่โบกไล่ไปมา		ระยะ
เวลาที่รอลูกชายกลับมานั้นช่างนานแสนนานใน
ความรู้สึกของชายชรา
	 สัตว์เกิดมาก็อยู่ไปตามสัญชาตญาณ	 ชีวิต
มีเพียงกิน	 ผสมพันธุ์	 เป็นเรื่องส�าคัญ	 	 ไม่ค�านึง
เรื่องความสะอาดสกปรก	อย่างเช่นควายที่นอนแช่ 
ปลกัตมเหมน็	ๆ 	มนักไ็ม่รูส้กึรงัเกยีจอะไร	แถมพอใจ
กับการแช่ปลักตมด้วยซ�้าไป	 ถ้าไม่ได้แช่จะเครียด

 โบราณาจารย์ท่านว่าไว้ดี
ท่านเปรียบวิบากบาปเหมือนหมาไล่เนื้อ

มันวิ่งกวดเหยื่อ กัดไม่ปล่อย
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ขอนอบน้อมกตัญญูเทิดพระคุณ

๔๖ ปีบนเส้นทางสัมมาอาริยมรรค

ขอแสดงความยินดี “เราคิดอะไร”
ก้าวสู่ปีที่ ๒๓

วิมาน-มาน คือ จิต จิตที่ไม่รู้เรื่อง โง่ยิ่ง

อบายมุขนี่เป็นวิมาน 

สวรรค์อย่างนี้หยาบต�่า

ต้องเลิก ละ คลาย ปลดปล่อย 

นี่คือความหลอกลวง ไปติดก็โง่อยู่ทั้งสิ้น

• พ่อครูสมณะโพธิรักษ์บรรยายทางเอก

หจก.จ.บริการพยุหะ

ผลิตภัณฑ์น�้ามันเชื้อเพลิง

และน�้ามันเครื่องคุณภาพมาตรฐาน 

จนถึงขั้นมีอาการดุร้ายเสียอีก
	 แต่สัตวโลกทีช่ือ่ว่าคนนีส่ิ	 	 เกิดมาตามแรง
กรรมแล้ว	ก็มีความรูส้กึนกึคดิ	มปัีญญาฉลาดล�้า	มี
ความสามารถด้านต่าง	ๆ 		มสีิ่งมากระทบสมัผัสทาง
ตาให้รับรู้ความสวยหรือไม่สวย	 เสียงที่มากระทบ
ทางหูก็แยกแยะว่าชอบหรือไม่ชอบ	 มีกลิน่มา 
กระทบจมูกให้อ่านรู้ความพึงพอใจหรือรังเกียจ		
มีรสอาหารให้เสพเป็นของชอบหรือไม่ชอบ	 	 มี
สิ่งสัมผัสแล้วเกิดพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ	 	 เอา
ทวารทั้งห้ามายึดไว้	รวมทั้งทวารใจที่บงการอย่าง
รวดเร็วว่าชอบหรือชังในสิ่งที่มากระทบนั้น	ๆ
	 คนจึงเป ็นทั ้งผ ู้ที ่ทั ้งสร ้างกุศลกรรมและ 
อกุศลกรรมให้แก่ตนได้เสมอ	 บางคนสร้างอกุศล 
มากเกิน	 ก็เป็นวิบากบาปกับคนนั้นโดยตรงและ 
ส่งผลออกมาอาจจะช้าหรือเร็ว
 พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์เคยเทศน์เตือนให้
ตระหนักว่า---ลัทธิทุนนิยมเอาเปรียบคนอื่นทั้งสิ้น 
ก่อบาปทั้งสิ้น ยังแย่งชิงอยู่ทั้งสิ้น สิ่งเหล่านี้เป็น
ความลึกซึง้ ไปไตร่ตรองตรวจสอบเอาเอง  เพราะ
ฉะนั้น ถ้าเผื่อว่าเราไม่ศึกษาสัจธรรมจะไม่รู้เลยว่า 
เราก่อบาปอยู่ เพราะฉะนั้นอย่าไปสะสมบาปอีก 
บาปที่ยังมีอยู่ ยังเป็นอดีตที่เรามีวิบากบาป ยัง
เป็นหมาไล่เนื้อ ตามอยู่ตอนนี้ ยังวิ่งกวดไล่ ๆ  อยู่นี่ 
วิบากบาปนี่จะไล่ เป็นหมาไล่เนื้อ มนัยงัไม่ถงึ บางที
วันนี้ยงัไม่ถงึ หมาไล่เน้ือไล่มาถงึพรุง่น้ี ระวังหมาไล่
เนื้อ มันวิ่งตามอยู่ทุกคน เพราะฉะนั้น วิบากบาป 
มันวิ่งไล่มา ถึงวันนี้ออกผล ถึงพรุ่งนี้ออกผล ถึง
มะรนืนี้ มนักอ็อกผล น่ีมันวิ่งยงัไม่ทนัคณุเท่าน้ันเอง 
โบราณาจารย์ท่านว่าไว้ดี ท่านเปรียบวิบากบาป
เหมือนหมาไล่เนื้อ มันวิ่งกวดเหยื่อ กัดไม่ปล่อย
 วิบากดีนั้นน่ะอาศัย แล้วก็ไม่ค่อยจะเหมือน
หมาไล่เนือ้ มันไม่เหมือนกัน เพราะฉะนัน้ คน
ที่ โกรธ อาฆาต กับคนที่ดีนี่นะ คนดีนี่อยากจะ
ท�าความดี แล้วมันไม่แรงเหมอืนคนโกรธ อาฆาตที่
จะท�าร้ายหรอก คนโกรธอาฆาตท�าร้ายนี่แรง แล้ว
มันต้องเอา ต้องมุ่งท�าทันที....
	 เรื่องบาปเปรียบเสมือนสิ่งสกปรก	 ไม่มีใคร

อยากนอนจมอุจจาระปัสสาวะเพราะมันสกปรก	
แต่ควายนอนแช่จมอุจจาระปัสสาวะได้	 (ตาม
ธรรมชาติของสัตว์)	 แต่คนไม่ใช่ควาย	 ใครก็ไม่
อยากจมแช่ความสกปรกเช่นนั้น	 	 ความสกปรก
ดังกล่าวเห็นง่ายรู ้ได้ง่ายไม่มีใครอยากเปรอะ-
เปื้อน	 แต่ความสกปรกบางอย่างแม้รู้ก็ยังอยาก
จมแช่อยู่เช่นนั้น	 เช่น	 เงินสกปรก	 หลายคนก็ยัง
อยากไขว่คว้ามาครอบครอง	 พยายามแสวงหา
แม้จะรู้ว่าเป็นเหตุไปสู่คุกตะรางก็ตาม	 หรือเงิน
ที่ได้มาจากการค้ามนุษย์	 ได้มาจากหยาดน�า้ตา 
เลือดเนื้อและชีวิตของผู้อื่น	 เงินที่ได้มาจากความ
ร้อนเลวร้ายนั้น	ๆ 	ก็ยิ่งจะเป็นเงินที่แสนจะสกปรก			
	 ดงันั้นคนที่จะอยูเ่หนอืเงนิสกปรกได้	ต้องตั้งใจ
พากเพียรปฏิบัติให้เกิดความบริสุทธิ์ทางกายและ
ใจอยู่เสมอ	ๆ 		โดยมั่นใจไม่สงสัยใด	ๆ	เลยว่าความ
บริสุทธิ์เท่านั้น	ที่จะชนะทุกสิ่งทั้งโลกตามแนวทาง
ของพระโพธิสัตว์ในที่สุด
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         อวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง
	 ช่องคลอด	เป็นทางผ่านให้สเปิร์มเดินทาง
เข้าไปเจอไข่	 เป็นทางออกของประจ�าเดือนและ
สารคัดหลั่งต่างๆ	 ซึง่อาจช่วยหรือขวางทางการ
ปฏิสนธิของสเปิร์มกับไข่
	 ปากมดลูก	 เป็นส่วนแคบของมดลูก	 อยู่ด้าน
ล่างติดกับส่วนบนช่องคลอด
 มดลูก หรือโพรงมดลูก	มีรูปร่างคล้ายลูกแพร์
หัวกลับลง	เย่ือบุผนังมดลกู	เรยีกว่า  เอน็โดมเีทรยีม 
(endometrium) ไข่ที่ได้รับการผสมแล้วจะฝังตัว
ทีน่ี	่ซ่ึงเป็นท่ีเจริญเตบิโตของทารกตลอดช่วงเวลา

ตั้งครรภ์
 รังไข่	 อวัยวะที่มีขนาดเท่าเมล็ดถั่วอัลมอนต ์
อยู่ทั ้งสองข้างของมดลูก	 ท�าหน้าที่ ผลิตและ
ปล่อยไข่สกุออกมา	เซลล์ไข่จะพฒันาในฟอลลเิคลิ 
ซึ่งเป็นถงุน�้าเลก็ๆ	อยูใ่นรงัไข่	แต่ละเดอืนจะมไีข่สกุ	
ตกลงมาแล้วเดินทางต่อไปยังท่อน�าไข่	นอกจากนี้ 
รังไข่ยังท�าหน้าที่ ผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจน และ     
โปรเจสเตอโรน ซึ่งเป็นฮอร์โมนส�าคัญส�าหรับ
การสืบพันธุ์
 ท่อน�ำไข่	เป็นท่อสองท่อที่ยาวประมาณ	๑๐ซม.	

 K หยิน-หยาง จะควบคุมและเป็นส่วนประกอบ ของสรรพสิ่งใน
จกัรวาล	สรรพสิ่งยังประกอบด้วยธาตท้ัุงห้า	คือ	ไม้ ไฟ ดนิ ทอง 
และน�้า  มนุษย์เราเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาล	จึงมีลักษณะ
ของธาตุทั ้งห้า อยู่ในร่างกายอย่างมีกฎเกณฑ์แน่นอน 
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เชื่อมต่อกับมดลูก	 ในช่วงไข่ตก	 ไข่ที่สุกแล้วจะ
ออกจากรังไข่ไปยังท่อน�าไข่	และเป็นบริเวณที่การ
ปฏิสนธิเกิดขึ้น

	 ความผิดปกติของการตกไข่
	 วงจรการตกไข่เป็นเรื่องที่ซับซ้อน	 แค่มี
การเปล่ียนแปลงนิดหน่อย	 มีอะไรเกิดขึ้นเพียง 
เล็กน้อย	 ก็อาจรบกวนหรือขวางกั้นกระบวนการ 
ตกไข่ได้	 ปัญหาส่วนใหญ่มักเกิดจากระดับ
ฮอร์โมนในร่างกายไม่สมดุล	 เพราะร่างกาย
ผลิตฮอร์โมนบางตัวได้ไม่เพียงพอ	หรือไม่ก็ปล่อย
ฮอร์โมนออกมาไม่ตรงเวลา	 ตลอดจนความ
อ้วนหรือผอมเกินไป ก็พลอยส่งผลให้การตกไข่ 
ผิดปกติได้เช่นกัน

	 ความผิดปกติของท่อน�าไข่
	 หากท่อน�าไข่ไม่สมบูรณ์	 ไข่กับสเปิร์มก็จะไม่
สามารถผสมกนัได้	ความผดิปกติเหล่านีมี้สาเหตุมาจาก
 - การอักเสบในบริเวณท่อน�าไข่
 - เคยมีประวัติการตั้งครรภ์นอกมดลูก  
    หรือ ในท่อน�าไข่
 - แผลเป็นจากการผ่าตัด
 - ความเปลี่ยนแปลงทางอวัยวะภายใน
	 			ที่เกิดจากเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 
 เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
	 เกิดขึ้นเม่ือเซลล์ในโพรงมดลูกเติบโตนอก
มดลูก	เช่น	ในท่อน�าไข่ รังไข่ กระเพาะปัสสาวะ 
หรอืล�าไส้ ส่งผลท�าให้อวยัวะเหล่าน้ีท�างานผิดปกติ	
แต่ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด

การเปลี่ยนแปลงภายในโพรงมดลูก
หรือปากมดลูก

 สเปิร์มอาจเดนิทางไปไม่ถงึไข่	เพราะมแีผล
เป็นที่เกิดจากการผ่าตัดปิดกั้น	หรือมีการอักเสบ
ต่างๆ	 เกิดขึ้น	 ขวางทางสเปิร์มให้ไปไม่ถึงปาก
มดลูก เนื้องอกในมดลูกหรือไฟบรอยด์ อาจเป็น

สาเหตุของปัญหาการมีลูกยาก	หรือแท้งได้

	 ความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์
	 มีไม่กี่รายที่พบว่า	ปัญหาการตั้งท้องยาก	เกิด
จากความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์	 ซึ่งส่งผลต่อ
รปูร่างและขนาดของมดลกู ท่อน�าไข่ ช่องคลอด 
หรืออาจเป็นได้จากหลายสาเหตุรวมกัน 

	 ภาวะถุงรังไข่หลายใบ(PCOS)
 ถงุน�า้หลายใบหรอืซสีต์เกดิในรงัไข่	ส่วนใหญ่
ความผิดปกตินี้มีสาเหตุจากระดับฮอร์โมนเพศ
ชายที่สูงเกินไป รวมถึงการตกไข่ผิดปกติ

 ความผิดปกติทางระบบภูมิคุ้มกัน
	 ไม่บ่อยนักที่พบว่า	 ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง
ท�าให้ไข่หรือสเปิร์มกลายเป็น	สิ่งแปลกปลอม	ใน
ร่างกายไป	เลยส่งทีมเข้าจัดการโจมตี	ผู้บุกรุก
	 สิง่แวดล้อมรอบตวัเรา	ทัง้ภายในและภายนอก
ร่างกายเต็มไปด้วยจุลินทรีย์ขนาดเล็กที่มองด้วย
ตาเปล่าไม่เห็น	 ส่วนใหญ่จุลินทรีย์ที่อยู่รอบตัวเรา 
เหล่านี้	 ไม่ใช่เชื้อก่อโรคแต่ประการใด	 แต่ก็
มจีลุนิทรย์ีอกีมากมายทีก่่อให้เกดิโรคตดิเชือ้					เรยีกว่า 
เชื้อโรค
	 เพื่อป ้องกันร ่างกายจากเชื้อโรคเหล่านี้	
มนุษย์เรามีระบบภูมิคุ้มกันที่ท�าหน้าที่อย่างทรง
ประสิทธิภาพในการก�าจัดเชื้อโรคออกไป	 หาก
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง	 แม้จะพัฒนายาต้านจุลชีพที่ 
ดีเลิศเพียงใด	 ก็ไม่อาจสามารถรักษาชีวิตคนเรา
จากโรคติดเชื้อไว้ได้	 เพราะการที่จะหายจากโรค
ติดเชื้อได้นั้น ภูมิคุ้มกันในร่างกายเป็นผู้ช่วยตัว
ส�าคัญที่สุด

         
Z  ทฤษฎีปัญจธาตุ Z

 หยิน-หยาง จะควบคุมและเป็นส่วนประกอบ ของ

สรรพส่ิงในจักรวาล	 สรรพสิ่งยังประกอบด้วย	 ธาตุ 
ทั้งห้า	คือ	ไม้ ไฟ ดิน ทอง และน�้า  มนุษย์เรา
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เป็นส่วนหนึ ่งของจักรวาล	 จึงมีลักษณะของ 
ธาตท้ัุงห้า  อยู่ในร่างกายอย่างมีกฎเกณฑ์แน่นอน 
 ธาตไุม้	มีลักษณะพเิศษ	คอื	เกดิใหม่ได้  เจรญิ
เติบโตได้ และอ่อนนุม่ เป็นระบบภมูคิุม้กนั	ได้แก่		
ตับ ถุงน�้าดี
 ธาตไุฟ			มลัีกษณะพเิศษ		คอื	ร้อน เป็น	ระบบ
ต่อมไร้ท่อ	ได้แก่	หัวใจ ล�าไส้เล็ก
 ธาตุดิน		 มีลักษณะพิเศษ	 คือ	 ให้ก�าเนิดแก่
สรรพสิง่  เป็น	ระบบทางดูดซึม	 ได้แก่	ม้าม 
กระเพาะอาหาร
	 ธาตุโลหะ	 มีลักษณะพิเศษ	 คือ	 สะอาด  
บริสุทธิ์ แข็ง และมีความสามารถในการดูดซับ 
เป็น ระบบทางเดนิหายใจ		ได้แก่	ปอด ล�าไส้ใหญ่
 ธาตุน�้า	 	 มีลักษณะพิเศษ	 คือ	 ท�าให้เกิด
ความชืน้ ไหลลงสู่ท่ีต�่า	เป็นระบบหมุนเวยีนเลือด 
ได้แก่	ไต กระเพาะปัสสาวะ
	 นอกจาก‘ธาตุทั ้งห้า’จะมีอยู ่ในอวัยวะของ
ร่างกายแล้ว	 ยังมีอยู่ในทวารต่างๆ  เนื้อเยื่อ  
เสียง  อารมณ์  สี  กลิ่น  รส  และ สิ่งแวดล้อม 
ได้แก่	ฤดูกาล อากาศ และทิศทาง	เป็นต้น		

 ธาตุทั ง้ห ้ า	จะมีความสัมพันธ ์ต ่อกันใน 
๒ ลักษณะ คือ	กำรสร้ำง และกำรข่ม 
  ✴ กำรสร้ำง
	 หมายถึง		การหนุนเนื่องให้มีการเกิดและการพัฒนา  
ธาตุที่เป็นตัวสร้าง ถือเป็น	ธาตุแม่
ส่วนธาตุที่ถูกสร้าง ถือว่าเป็น	ธาตุลูก
	 ตัวอย่างเช่น  น�้ าสร้างไม้  น�้าจึงเป็นแม่ของ
ไม้  และไม้เป็นลูกของน�้า		แตไ่ม้สร้างไฟ  ไม้ จึง
เป็นแม่ของไฟ และไฟเป็นลูกของไม้ 	ดังนี้
 ไม้ สร้าง ไฟ (ตับ	เป็นที่เก็บสะสมเลือด
	 											 			ส่งไปเลี้ยงที่	หัวใจ ล�าไส้เล็ก)
 ไฟ  สร้าง  ดิน (หัวใจ	ช่วยสูบฉีดเลือด
	 											 			ไปเลี้ยงที่	ม้าม กระเพาะ)
 ดิน สร้าง  ทอง (ม้าม	ท�าหน้าที่สร้างเลือด 
                และ	ลมปราณ ไปหล่อเลี้ยง
                ปอด ล�าไส้ใหญ่)  ต่อฉบับหน้า

 ทอง สร้าง น�้า (ปอด มีลมปราณจากปอด 
            กระจายลงไปช่วยการท�างานของ
                  ไต กระเพาะปัสสาวะ)
 น�้า สร้าง ไม้  (ไต มีสารจ�าเป็นที่สะสมอยู่ 
            ใน‘ไต’ สามารถเปลี่ยนเป็นเลอืด
	 											 				และไปสะสมอยู่ที่ ตับ)
  ✴ กำรข่ม
	 หมายถงึ	การคมุ หรอื กดกนัไว้ 	ซึ่งมลีกัษณะดงันี้
 ไม้  ข่ม  ดิน (ลมปราณตับ	มักแผ่ซ่าน  
	 											 	สามารถกระจาย ลมปราณม้าม
             ที่ติดขัดได้)
 ดิน ข่ม  น�้า (ม้าม ดูดซึมอาหารและน�้า  
            ป้องกันน�้าของ‘ไต’	ไม่ให้สะสม 
            มากเกินไป)
 น�้า ข่ม ไฟ (น�้าจาก‘ไต’ ขึ้นไปควบคุม  
             ‘หัวใจ’	ไม่ให้ร้อนแรงเกินไป)
 ไฟ ข่ม ทอง (ไฟหยางของ‘หัวใจ’สามารถ  
             ควบคุมไม่ให้ ลมปราณจาก 
              ‘ปอด’	กระจายลงมากเกินไป)
 ทอง ข่ม ไม้ (ลมปราณจาก‘ปอด’
               กระจายลง	ป้องกันหยางของ
                ‘ตับ’ ไม่ให้เพิ่มมากเกินไป)
 การสร้าง และการข่ม จะด�าเนินควบคู ่สัมพันธ์กัน 

ในลักษณะ‘สมดลุ’	เพื่อท�าให้สิ่งทั้งหลายเกดิข้ึน  เจรญิ
เติบโต ทรงตัวอยู่ได้  และตายไป  หาก	‘สมดุล’ 
ถูกท�าลาย  ความผิดปกติจะเกิดขึ้น  

 ทฤษฎปัีญจธาตนุี	้น�ามาประยกุต์อธบิายในการ
จ�าแนกโรค  และใช้เป็นแนวทางการรักษา	เช่น	
 โรคตับ(ธาตุไม้)	อาจถ่ายทอดไปยัง‘หัวใจ’ได้ 
(ธาตไุฟ)		เพราะธาตไุม้ สร้าง ธาตไุฟ หรอืแม่ป่วย 
แล้วลูกป่วยตาม		โดยอาจจะย้อนกลับไปหาธาตุ
น�้าได้	 คือ	ป่วยเป็นโรคไต ได้อีก	 	 เพราะธาตุน�้า
สร้าง ธาตุไม้  
	 ดังนั้น	 การรักษาต้องติดตามไปถึง	อวัยวะที่
เป็นแม่ และ อวัยวะที่เป็นลูก ของอวัยวะที่เป็น
โรคด้วยเสมอ
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การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ในการพิจารณาคดีอาญา

	 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการพิจารณา
คดีคือปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้น	 และจะต้องรีบ
แก้ไขให้ทันท่วงที	 เป็นเหตุการณ์ที่เราไม่ได้คาด
คิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นในการพิจารณาพิพากษา
คดี	 โดยรวมถึงเหตุการณ์ที่ไม่ปกติธรรมดาจากที่
ปฏิบัติกันมาในแต่ละวันหรือแต่ละคดีทั่วๆไปด้วย	
ไม่ว่าในส่วนของคดแีพ่งหรอืคดอีาญา	บางครั้งไม่มี
ในต�ารา	แต่ต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบ	ทักษะ	ตลอด
จนความสมัพนัธ์อันดใีนระหว่างศาลกบัคูค่วามฝ่าย
น้ันๆ	บางปัญหาไม่ใช่ปัญหาเฉพาะหน้าโดยตรง	แต่
ถ้าสั่งผิดพลาดไปก็จะก่อให้เกดิความเสยีหาย	และ
ปัญหาก็จะตามมามากมาย	 และเสียเวลาในการ
แก้ปัญหา		การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ลุล่วงไปได้
โดยไม่ก่อปัญหาอื่นตามมา	และไม่เกิดการกระทบ
กระทั่งกับคู่ความ	นอกจากจะอาศัยความรู้	ความ
เข้าใจในด้านวิชาการแล้ว	 การวางท่าที	 สีหน้า 

น�้าเสียง	 แววตา	 การตั้งใจสดับรับฟัง	 ส�านวน	
ตลอดจนภาษากายอื่นๆ	ที่บ่งบอกว่าศาลพยายาม
ท�าตัวเป็นคนกลาง	 พยายามแก้ปัญหาให้ทุกฝ่าย
โดยมุ่งผดุงความยุติธรรมที่ประกอบด้วยความ
เมตตา	ที่ยนือยูบ่นหลกัของกฎหมาย	ย่อมเป็นการ
สนับสนุนให้ได้รับการยอมรับ	 และเป็นประโยชน์
ในการควบคุมการพิจารณาคดี	 ตัวอย่างปัญหา
ที่ยกมาให้ดูนี้เป็นปัญหาพื้นฐานที่จะขึ้นมาสู่การ
พิจารณาแบบทันด่วนในห้องพิจารณาโดยที่เราไม่
อาจคาดคิดมาก่อน	 และต้องวินิจฉัยให้เสร็จสิ้น
ลลุ่วงไปเพื่อจะได้ด�าเนนิกระบวนพจิารณาต่อไปได้

 คดีอาญา
	 ๑.	ในวันผัดฟ้องหรอืฝากขัง	บางครั้งเจ้าหน้าที่
ศาลลมืเบกิผูต้้องหา	บางครั้งผูต้้องหามอีาการเจบ็
ป่วยในเรอืนจ�า	ไม่สามารถเบกิมาได้เพราะส่งตวัไป

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ในการพิจารณาคดี

คือปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้น
และจะต้องรีบแก้ไขให้ทันท่วงที
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สั่งต่อไปเช่นเดียวกับในข้อที่	๑
	 ๓.	 การโอนการฝากขัง	 บางครั้งตัวผู้ต้องหา
อยู่ต่างจังหวัด	 ได้ฝากขังที่ศาลต่างจังหวัดไปก่อน
แล้ว	 แล้วมีการโอนมาฝากขังที่ศาลที่จะพิจารณา
คดี	 	 จึงไม่สามารถสอบผู้ต้องหาในวันดังกล่าว
ได้	 จึงเห็นควรให้รอไว้สอบวันหลังหรือให้ฝากขัง
ไปก่อน	 แล้วให้ศาลต่างจังหวัดเบิกตัวผู้ต้องหามา 
สอบถามแทน	 แล้วแจ้งมายังศาลที่จะพิจารณา
คดีทางโทรสาร	 เมื่ออนุญาตให้ฝากขังก็ต้องออก
หมายขัง	 แต่ต้องโทรสารหมายขังดังกล่าวนั้นไป
ยังศาลต่างจังหวัด	เพื่อด�าเนินการขังผู้ต้องหาไว้ที่ 
เรือนจ�าต่างจังหวัด	 ซึ่งเป็นเรือนจ�าเดิมก่อนที่จะ
เคลื่อนย้ายมายังศาลที่จะพิจารณาคดีและออก
หมายขังในการฝากขังในการฝากขังครั้งต่อไปใน
เรือนจ�าใหม่ในเขตอ�านาจศาลที่พิจารณาคดี
	 ๔.	 กรณีที่ออกไปผัดฟ้องหรือฝากขัง	 ถ้าผู้
ต้องหาแถลงว่าป่วยขอไปรักษาตัวนอกเรือนจ�าก็
ดี	 หรือเจ้าหน้าที่ของเรือนจ�าแถลงต่อศาลขอน�า
ตวัผูต้้องหาไปรกัษาภายนอกเรอืนจ�ากด็	ีมพีระราช
บญัญตัริาชทณัฑ์	พ.ศ.๒๔๗๙	ก�าหนดหลกัเกณฑ์ไว้	
โดยปกติถ้าผู้ต้องหาป่วยขอไปรักษาตัวข้างนอก	
ถ้าไต่สวนได้ความว่าในเรือนจ�านั้นมีแพทย์	 หรือ
เจ้าหน้าที่ของเรือนจ�าแถลงว่าสามารถที่จะรักษา
พยาบาลภายในเรือนจ�าได้	 ศาลจะไม่อนุญาตให้
ผู้ป่วยไปรักษาตัวข้างนอก	 แต่ถ้าเรือนจ�าเป็นผู้
แถลงหรือได้จากค�าแถลงของทางเรือนจ�าว่าโรค
ดงักล่าวนัน้ไม่มแีพทย์ในเรอืนจ�าทีจ่ะรกัษาได้	และ 
ทางเรือนจ�ามีความสามารถที่จะไปควบคุมดูแลผู้
ต้องหาภายนอกเรือนจ�าได้	 ส่วนใหญ่แล้วศาลจะ
อนุญาต
	 ๕.	 กรณีออกไปฝากขังหรือผัดฟ้องแต่ได้รับ
แจ้งว่าผู้ต้องหาหลบหนี	 อาจจะหลบหนีระหว่าง
ขังตามหมายของศาล	 หรือหลบหนีระหว่างได้รับ
การปล่อยช่ัวคราวตามค�าสั่งศาล	 กรณีดังกล่าวน้ี
ต้องฝากขังไปก่อนตามนัยฎีกาที่	๑๗๓๕/๒๕๑๔	
	 ๖.	กรณมีกีารน�าตวัผูต้้องหามาฝากขงัหรอืผดั
ฟ้อง	โดยระบุอายุผิดพลาด	เช่น	ขณะจับกุมเข้าใจ

รักษาพยาบาล	 หรือกรณีนายประกันไม่สามารถ
ส่งตัวผู้ต้องหาเพราะผู้ต้องหาเจ็บป่วย	 หรือถูก
จับกุมในคดีอื่น	 หรือมีเหตุอื่นใด	 ที่ไม่สามารถ
เดินทางมาศาลในวันผัดฟ้องหรือฝากขัง	 กรณ ี
ดังกล่าวนี้	 ต้องบันทึกไว้ให้ชัดเจนว่าผู้ต้องหาไม่
มาศาลจึงไม่สามารถสอบถามผู้ต้องหาได้	 เพราะ
การจะอนุญาตให้ฝากขังหรือไม่นั้นต้องสอบถาม
ถามผู้ต้องหาก่อน	ส่วนจะให้ฝากขังหรือไม่นั้นต้อง
พิจารณาแยกต่างหากจากกันว่ามีเหตุจ�าเป็นที่จะ
ควบคุมตัวผู้ต้องหาต่อไปเพื่อท�าการสอบสวนหรือ
ไม	่ถ้าไม่จ�าเป็นก็ต้องยกค�าร้อง	แต่ถ้าจ�าเป็นต้อง
ระบุให้ชัดเจนว่าในชั้นนี้อนุญาตให้ขังได้ตามขอไว้
ก่อนหรอือนญุาตให้ขงัได้แต่ไม่เตม็ตามขอ	และต้อง
ก�าหนดเง่ือนไขว่าหากสอบถามผูต้้องหาแล้วได้ข้อ
เทจ็จรงิเป็นอย่างอืน่	ศาลจะพจิารณาเปล่ียนแปลง
ค�าสั่งต่อไป	 แล้วให้นัดหรือเบิกผู้ต้องหามาสอบ
สวนในวันใดวันหนึ่งที่สามารถน�าตัวผู้ต้องหามาได้
	 ๒.	 เมื่อมีการสอบถามผู้ต้องหาในชั้นผัดฟ้อง
หรือฝากขัง	 ผู้ต้องหาอาจจะยื่นค�าคัดค้าน	 ไม่ว่า
ด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรว่าไม่จ�าเป็นต้อง
ฝากขังต่อไป	ซึ่งปกติในทางปฏิบัตินั้นผู้ต้องหามัก
จะคัดค้าน	 ผู้พิพากษาบางท่านเมื่อถูกคัดค้าน	 ไม่
เป็นไปตามทีป่ฏบิตัติามปกตกิท็�าให้เกดิความลงัเล
ในการออกค�าส่ัง	 และบางครั้งก็จะปรากฏภาพที่
ไม่สง่างามขึ้นในห้องฝากขัง	 ถ้ากรณีดังกล่าวเกิด
ขึ้นต้องสอบทุกฝ่าย	 ไม่ว่าทั้งฝ่ายผู้ร้องและฝ่าย 
ผูค้ดัค้านแล้วจงึมคี�าสัง่	บางครัง้อาจจะต้องขอหรอื
เรียกส�านวนการสอบสวนจากพนักงานสอบสอบ
หรอืพนกังานอยัการผูย้ืน่ค�าร้องขอฝากขงัหรอืผัด
ฟ้องมาเพื่อประกอบการพิจารณาก็ย่อมท�าได้	 ถ้า
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไม่สามารถ
น�ามาได้อาจจะให้น�ามาช่วงบ่ายหรือในวันรุ่งขึ้น	
ถ้าเป็นกรณีสั่งให้น�ามาวันรุ่งขึ้นก็อนุญาตให้ฝาก
ขงัหรอืผดัฟ้องไปก่อน	และให้เบกิหรอืนัดผู้ต้องหา
มาใหม่ในวันรุ่งขึน้	และสัง่อย่างมเีงือ่นไขไว้ด้วยว่า	
หากตรวจสอบส�านวนการสอบสวนแล้วได้ข้อเท็จ
จริงเป็นอย่างอื่นศาลจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงค�า
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ว่าอยู่ในอ�านาจของศาลเยาวชนและครอบครัว 
ต่อมาทราบภายหลังว่าอายุเกินต้องขึ้นสู ่ศาล
จังหวัดหรือศาลแขวง	 ให้ถือเวลาที่ถูกควบคุมตัว
อยู่ที่สถานพินิจว่าถูกควบคุมด้วย	 	 ถ้ามีการออก
หมายจ�าคุกในภายหลังให้คิดหักให้ด้วย
	 ๗.	 ผู้ต้องหาถูกฟ้องที่ศาลแขวง	ต่อมามีการ
แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม	 ซ่ึงมีโทษหนักขึ้นและคดี
หลังที่แจ้งเพิ่มเติมนั้นอยู่ในเขตอ�านาจของศาล
จังหวัดหรือศาลอาญา	 ศาลอาญากรุงเทพใต้หรือ
ศาลอาญาธนบุร	ีเม่ือฝากขงัตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญามาตรา	๘๗	แล้ว	วันฝาก
ขงัยงัเหลอือยูเ่ท่าใดให้ฝากขงัเท่าวนัฝากขงัทีเ่หลอื
เท่านั้น	โดยให้น�าวันผัดฟ้องที่ศาลแขวงเดิมนั้นนับ
รวมเข้าไปด้วย
	 ๘.	 ในวันฝากขังหรือผัดฟ้อง	 ถ้าผู้ร้องขอให้
ฝากขังหรือผัดฟ้องมาขอให้ปล่อยตัวอาจจะโดย
เหตุที่มีค�าส่ังไม่ฟ้องหรือเหตุใดก็ตาม	 ต้องน�า
ค�าร้องนั้นไปสอบผู้ร้อง	 ให้ผู้ร้องลงชื่อต่อหน้าผู้
พิพากษาว่ามีการร้องขอให้ปล่อยจริง	 การลงชื่อ
ไว้ล่วงหน้าหรือลงชื่อไว้ก่อนไม่ได้กระท�าต่อหน้า
ศาลนั้นนับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่ง	 เพราะว่าถ้า
ศาลเชื่อว่ามีการลงลายมือชื่อขอให้ปล่อยจริง
แล้วปล่อยตัวไปภายหลังปรากฏว่าผู้ขอปล่อยไม่
ได้ขอปล่อยมีการปลอมลายมือชื่อผู้ขอปล่อยก็จะ
มีปัญหาตามมา
	 ๙.	การฟ้องต้องมตีวัจ�าเลย	ถ้าจ�าเลยหนีขณะ
อยู่ในอ�านาจศาล	เช่น	อยู่ในระหว่างการได้รับการ
ปล่อยช่ัวคราวของศาล	 ต้องรับฟ้องแล้ว	 ให้ออก
หมายเรียกหรือหมายจับมาสอบค�าให้การ	 ต่อมา
ถ้าเกิดมีการจับตัวมาได้หรือมีการเดินทางมาศาล
ต้องเพิกถอนหมายจับ
	 ๑๐.	 การฟ้องที่มิชอบ	 หรือฟ้องที่อ่านไม่ออก
กรณีที่คืนให้ไปท�ามาใหม่น้ัน	 ไม่สามารถท่ีจะออก
หมายขัง	 หรือกรณีฟ้องที่ลืมลงชื่อผู้ฟ้องหรือผู้
เรียงหรือผู ้เขียนก็ตาม	 กรณีที่คืนให้ท�ามาใหม่
นั้น	 ในขณะนั้นยังไม่สามารถออกหมายขังจ�าเลย
ได้	เพราะยังไม่ใช่จ�าเลยแม้เป็นผู้ต้องหาก็ขังไม่ได้	

เพราะไม่มีเหตุที่จะขัง
	 ๑๑.	 ระยะเวลาเดินทางก่อนที่จะน�าตัวมา 
ผดัฟ้องหรอืฝากขงัต้องหกัออกด้วยเมือ่ออกหมาย 
จ�าคุกถ้าไม่ถูกต้อง	 ตรวจพบเมื่อใดให้ด�าเนินการ
เพิกถอนหมายเดิมออกหมายใหม่หักวันต้องขัง 
และระยะเวลาเดินทางออกให้ถูกต้องได้
	 ๑๒.	กรณีบวกโทษจ�าคุก	ถ้าคดีก่อนมีสิทธิหัก
วันต้องขังด้วย	 เมื่อมาบวกโทษกับคดีหลังต้องหัก
วนัต้องขงัในคดแีรกก่อน	ในการพจิารณาพพิากษา
นั้นควรต้องตรวจดูส�านวนเดิมว่าหักวันต้องขังได้
หรือไม่ด้วย	 มิใช่น�าคดีดังกล่าวมาบวกโดยไม่ได้
พิจารณาถึงการหักวันต้องขัง
	 ๑๓.	ถ้าฟ้องครั้งแรกไม่ถูกต้อง	และไม่ได้ออก
หมายขังไว้เมื่อน�าฟ้องไปแก้แล้วน�ามายื่นฟ้องใหม่
นั้นต้องมีตัวจ�าเลยมาพร้อมฟ้องใหม่ด้วย	 ถ้าไม่มี
ตัวก็ไม่สามารถรับฟ้องได้เช่นเดียวกัน
	 ๑๔.	 การจ�าหน่ายคดีชั่วคราวเพื่อรอให้คดี
หลักสิ้นสุดก่อน	 เช่น	 ในกรณีฟ้องเท็จ	 เบิกความ
เท็จ	 หรือศาลเห็นว่าเป็นการฟ้องแก้เกี้ยวกันไป
มา	 ให้ระวังเรื่องอายุความ	 เพราะตราบใดที่ยัง
ไม่สั่งประทับฟ้อง	 อายุความก็จะไม่สะดุดหยุดลง
คงเดินต่อไป	 ปัจจุบันนี้การพิจารณาคดีในศาลสูง 
ไม่ว ่าศาลอุทธรณ์	 ศาลอุทธรณ์ภาคหรือศาล
ฎีกา	 เมื่อนับเวลารวมกันแล้วใช้ระยะเวลานาน
มากกว่าคดีหลักจะถึงที่สุด	 อาจท�าให้คดีฟ้องเท็จ 
เบิกความเท็จขาดอายุความได้	 ควรไต่สวนและ
มีค�าสั่งหรือค�าพิพากษาไปก่อน	 ถ้าสั่งมีมูลแล้ว 
ค่อยสั่งจ�าหน่ายคดีชั่วคราวรอคดีหลัก
	 ๑๕.	 ถ้าไม่ได้ตัวจ�าเลยหรือผู้ต้องหามาพร้อม
ฟ้อง	ต้องไม่สั่งประทับฟ้อง	ต้องสั่งว่ารอไว้สั่งเมื่อ
ได้ตัวจ�าเลยแล้ว
	 ๑๖.	 ถ้ามีการปล่อยชั่วคราวแล้วจ�าเลยหนี	
ศาลจะสั่งประทับฟ้อง	และต้องหมายจับปรับนาย
ประกันและมีค�าสั่งจ�าหน่ายคดีชั่วคราวออกจาก
สารบบความไปก่อน
	 ๑๗.	 คดีที่นิติบุคคลเป็นโจทก์	 เมื่อสั่งประทับ
ฟ้องต้องมผู้ีแทนนิตบิคุคลด้วย	มฉิะน้ันถือว่าไม่มตีวั
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	 ๑๘.	 กรณีที่ราษฎรฟ้องกันเอง	 และส่งหมาย
ส�าเนาค�าฟ้องไม่ได้จนใกล้วันไต่สวนมูลฟ้องแล้ว	
ควรส่ังเลื่อนวันนัดไต่สวนมูลฟ้องออกไปก่อนแล้ว
ส่งหมายเรียกและส�าเนาค�าฟ้องใหม่	 เพราะถ้าส่ง
ใหม่โดยไม่เล่ือนวันนัดไต่สวนมูลฟ้องเดิมออกไป
การส่งหมายกไ็ม่สามารถกระท�าได้ทนัแม้ปิดหมาย
ก็ไม่สามารถปิดได้
	 ๑๙.	เขตอ�านาจศาลช�านัญพิเศษมีศาลใดบ้าง
ให้ระมัดระวัง	 บางครั้งมีการประทับฟ้องคดีที่อยู่
ในอ�านาจของศาลช�านัญพิเศษ	แต่กรณีถ้าคู่ความ
ไม่โต้แย้งและศาลชัน้ต้นได้พิจารณาโดยผิดหลงจน
คดีเสร็จส้ินและไม่ได้หยิบยกเรื่องเขตอ�านาจศาล
ขึน้มายกฟ้อง	กถ็อืว่าคูค่วามไม่ตดิใจในเขตอ�านาจ
ศาลจะยกขึ้นในชั้นศาลสูงกระท�าไม่ได้
	 ๒๐.	 คดีที่ราษฎรฟ้องกันเอง	 ซึ่งมีทั้งทหาร
และพลเรือนเป็นจ�าเลย	เช่น	กรณีฟ้องทหารหมิ่น
ประมาท	และได้ฟ้องหนงัสือพิมพ์หรอืบรรณาธิการ
มาด้วย	 ถ้าชั้นไต่สวนมูลฟ้องมีมูลเฉพาะทหาร 
คดีจะไม่อยู ่ในอ�านาจของศาลยุติธรรม	 ต้อง 
วินิ จ ฉัยเฉพาะราษฎรคือหนั งสือ พิมพ ์และ
บรรณาธิการเท่านั้นว่าคดีไม่มีมูล	 ส่วนจ�าเลยที่
เป็นทหารนั้นไม่ควรวินิจฉัยแต่ควรวินิจฉัยเพียง
ว่าเมือ่จ�าเลยทีเ่ป็นราษฎรไม่มมีลูแล้วเหลอืเฉพาะ
ทหารไม่อยูใ่นเขตอ�านาจของศาลยติุธรรม	เหน็ควร
จ�าหน่ายคดใีห้ไปฟ้องจ�าเลยทีเ่หลือซ่ึงเป็นทหารใน
ศาลที่มีอ�านาจพิจารณาคดี	คือ	ศาลทหาร
	 ๒๑.	โจทก์น�าพยานมาสบืในชัน้ไต่สวนมลูฟ้อง
จ�านวนมากและไม่มีทีท่าว่าหมด	 ถ้าศาลเห็นว่า
พยานในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง	คดีโจทก์มีมูลทุกข้อหา
ตามที่ฟ้องแล้วควรจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ต้อง
ท�างานมากให้งดการสืบพยานช้ันไต่สวนมูลฟ้อง
และงดการไต่สวนมูลฟ้องแล้วสั่งคดีมีมูลและนัด
ให้จ�าเลยยื่นค�าให้การและก�าหนดวันนัดสืบพยาน
โจทก์และจ�าเลยต่อไป
	 ๒๒.	 วันไต่สวนมูลฟ้องถ้าโจทก์ไม่มาศาล
นั้น	 ควรประกาศผ่านเคร่ืองขยายเสียงและให้ 
เจ้าหน้าทีท่�ารายงานข้ึนสูศ่าล	อย่ารบียกฟ้องให้รอ

จนถงึเวลาพอสมควร	เพราะมฉิะนัน้โจทก์อาจจะมา
ยื่นขอให้ไต่สวนมูลฟ้องใหม่เพราะอ้างเหตุขัดข้อง
ในการเดินทาง	หรือมีเหตุอันควรในภายหลังได้จะ
ท�าให้คดีล่าช้าโดยใช่เหตุ	ทั้งถ้าฝ่ายจ�าเลยกลับไป
แล้วต้องส่งหมายแจ้งกันใหม่อีก
	 ๒๓.	 การขออนุญาตให้สืบหาที่อยู่จ�าเลยให้
ระมัดระวัง	จะไปกระชั้นหรือคร่อมกับวันนัดเดิมที่
มอียู	่ถ้าจ�าเป็นกต้็องเลือ่นไปก่อนโดยให้ระยะเวลา
โจทก์สบืหาทีอ่ยูจ่�าเลยก่อน	เมือ่ได้ทีอ่ยูแ่น่ชดัแล้ว
จึงค่อยก�าหนดวันนัดไต่สวนมูลฟ้องในภายหลัง
	 ๒๔.	ถ้าไต่สวนมูลฟ้องจบ	ควรรอฟังค�าสั่งวัน
นั้น	 เพราะถ้าเลื่อนการฟังไปวันหลังต้องแจ้งและ
ส่งหมายนัดกนัใหม่	ท�าให้ยุง่ยากและเสยีค่าใช้จ่าย
เพิ่มโดยใช่เหตุ
	 ๒๕.	 การไต่สวนมูลฟ้องนั้นเป็นเรื่องระหว่าง
ศาลกบัโจทก์	ไม่จ�าเป็นต้องยืน่บญัชรีะบพุยานล่วง
หน้า	๓	วนั	บางท่านไปเคร่งครดัตดัพยานโจทก์อ้าง
ว่ายื่นบัญชีระบุพยานไม่ถูกต้อง
	 ๒๖.	ถ้าวนัฟังค�าสัง่จ�าเลยมาฟังและสัง่คดมีมีลู	
ต้องออกหมายขังหรอือนญุาตให้ประกนัหรอืปล่อย
ชั่วคราว	 จ�าเลยส่วนใหญ่จะไม่มาฟังค�าพิพากษา
หรือค�าสั่ง	แต่คดีที่มีโทษเล็กน้อย	ควรจะพิจารณา
ให้ประกันโดยไม่มีหลักประกันไป
	 ๒๗.	ระมดัระวงัเรือ่งการสอบเรือ่งทนายความ	
โดยเฉพาะกรณีที่จ�าเลยอายุไม่เกินสิบแปดปีใน
วันฟ้องหรือคดีที่มีโทษจ�าคุก	 เพราะอาจท�าให้คดี
พิจารณาโดยไม่ชอบได้
	 ๒๘.	 กรณีมาตรวจพบภายหลังว่ายังไม่เคย
สอบค�าให้การ	 ส่วนใหญ่จะตรวจพบในขณะเขียน
ค�าพิพากษาวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า	คือ	ก่อนอ่าน
ค�าพิพากษานั้นให้สอบค�าให้การจ�าเลยก่อน	 และ
ส่วนใหญ่จ�าเลยกจ็ะให้การปฏเิสธเพราะได้สบืต่อสู้
มาตลอด	 ฉะน้ัน	 การเขียนค�าพิพากษาล่วงหน้า
ก่อนสอบค�าให้การก็สามารถเขียนล่วงหน้าได้ว่า
จ�าเลยให้การปฏิเสธ
	 ๒๙.	 ค�าให้การไม่ชัดเจน	 ต้องสอบให้ชัดว่า
จะรับหรือปฏิเสธ	 โดยเฉพาะกรณีที่โจทก์ฟ้องลัก
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ทรพัย์หรอืรบัของโจร	ต้องสอบให้ชัดว่ารบัข้อหาใด	
การยืน่ค�าให้การและมคี�าแถลงมาด้วยแต่ค�าแถลง
นั้นเป็นไปในท�านองปฏิเสธต้องสอบให้จ�าเลย
สละประเด็นดังกล่าวเสียและยืนยันว่าให้การรับ
สารภาพเต็มตามฟ้องทุกประการ
						๓๐.	ขอเพิ่มโทษ	ขอบวกโทษ	การขอให้นับโทษ
ต่อ	แต่มาตรวจพบภายหลงัในวันเขยีนค�าพพิากษา
หรือมาพบในวันนัดใดนัดหนึ่งก็ให้สอบทันทีว่าเป็น
บุคคลคนเดียวกับคดีที่โจทก์ขอให้เพิ่มโทษหรือขอ
ให้บวกโทษหรือนับโทษต่อหรือไม่	 ถ้าพบขณะไม่มี
ตัวจ�าเลยให้เขียนใส่กระดาษแปะไว้ให้ชัดเจนที ่
หน้าปกส�านวนว่าให้สอบในเรื่องดังกล่าวนั้นด้วย
ก่อนอ่านค�าพิพากษาหรือกรณีมีการแก้ฟ้อง	 ยัง
ไม่สอบว่าจะคัดค้านหรือไม่	 หรือยังไม่อนุญาตก็
ให้ด�าเนินการเช่นเดียวกัน	 ส่วนค�าพิพากษานั้นก็
เขยีนล่วงหน้าไปได้ว่า	จ�าเลยรบัว่าเป็นบุคคลเดยีว
กับจ�าเลยในคดีท่ีโจทก์ขอให้เพิ่มโทษ	บวกโทษหรอื
นับโทษต่อจริง	หรือการย่อฟ้องก็ย่อล่วงหน้าไปว่า
โจทก์ฟ้องและแก้ไขค�าฟ้องว่า
	 ๓๑.	 การแยกฟ้องจ�าเลยที่ให้การรับสารภาพ
หรือจ�าเลยที่ให้การปฏิเสธสามารถแยกฟ้องทั้ง	
๒	 แบบ	 อาจแยกคนที่ปฏิเสธหรือแยกคนที่รับ
สารภาพก็ได้	 และควรก�าหนดให้ฟ้องใหม่ภายในกี่
วันด้วย	 และก�าหนดไว้ว่าถ้าไม่ฟ้องให้จ�าหน่ายคดี
เด็ดขาดมิฉะนั้นจะขังจนลืมเพราะโจทก์ไม่ได้ยื่น
ค�าฟ้องเข้ามาใหม่จ�าเลยก็ไม่ได้เบิกมาที่ศาล	 ศาล
ก็จะลืมจ�าเลยคนดังกล่าว	ควรจดรายงานให้เสนอ
ส�านวนเพื่อตรวจสอบว่ามกีารฟ้องตามวันเวลานดั
หรือไม่ไว้ในรายงานด้วย
	 ๓๒.	 ให้ระมัดระวังเรื่องการนับโทษต่อ	 การ
บวกโทษ	 และการเพิ่มโทษ	 ถ้าเป็นได้ควรตรวจดู
ส�านวนหรือส�าเนาค�าพิพากษาในเรื่องดังกล่าวให้
ชัดเจนเพราะบางครั้งอาจมีพระราชบัญญัติล้าง
มลทิน	 หรือโจทก์ขอมาผิดส�านวน	 เช่น	 พิมพ์เลข
คดีสลับกันจ�าเลยไม่ทราบหรือจ�าหมายเลขคดีไม่
ได้ก็รับตามฟ้อง	ศาลก็พิพากษาไปตามเลขที่โจทก์
ขอแต่เรือนจ�านับโทษต่อไม่ได้	 เพราะเลขดังกล่าว

กลับเป็นจ�าเลยคนอื่น
	 ๓๓.	 ศาลอุทธรณ์มีค�าพิพากษายกฟ้องในคดี
ที่ศาลสั่งให้นับโทษต่อ	 ถ้าเรือนจ�าสอบถามมาก็
ให้แจ้งไปด้วยว่าเมื่อคดีที่ขอให้นับโทษต่อนั้นศาล
อทุธรณ์มคี�าพพิากษาให้ยกฟ้องแล้วกใ็ห้เริ่มนบัโทษ
คดีใหม่ไปก่อนรอศาลฎีกาจะมีค�าพิพากษาลงมา 
ถ้าศาลฎีกามีค�าพิพากษากลับในคดีแรกก็สามารถ
นับโทษต่อได้	 แต่ถ้าศาลฎีกามีค�าพิพากษายืนใน
คดีดังกล่าวนั้นก็ไม่อาจนับโทษต่อ
	 ๓๔.	 กรณีที่อนุญาตให้แก้ไขค�าฟ้องนั้น	 ต้อง
สอบค�าให้การใหม่ทกุกรณว่ีาจะรบัหรอืปฏเิสธตาม
ที่ขอแก้ฟ้องใหม่	ในการสั่งค�าสั่งขอแก้ฟ้องน้ันต้อง
สั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตเท่านั้นไม่ใช่สั่งรวม	 ถ้า
ตรวจพบในส�านวนให้ด�าเนินการเสร็จสิ้นก่อนอ่าน
ค�าพิพากษา
	 ๓๕.	การขอแก้ฟ้องเรื่องเพิ่มโทษหลงัจากสอบ
จ�าเลยและอนุญาตให้แก้ฟ้องไปแล้วนั้น	 ถ้ามีการ
ขอแก้ฟ้องอกีครั้งหนึ่งเพราะเลขคดผีดิพลาดกต้็อง
สอบจ�าเลยใหม่อกีครั้งหน่ึงจะใช้ค�าให้การที่สอบไว้
ครั้งแรกไม่ได้
	 ๓๖.	 การขอแก้ไขค�าให้การนั้นเป็นดุลยพินิจ
ของศาลมิใช่บทบังคับที่ศาลต้องอนุญาตทุกกรณี	
บางครั้งมกีารขอผัดผ่อนเพื่อเจรจาหรอืมกีารผ่อน
ช�าระแต่หลังจากผัดผ่อนมาเป็นเวลานานแล้วไม่
สามารถด�าเนินการผ่อนช�าระหนี้ในทางแพ่งต่อไป
ได้กข็อเปลี่ยนเป็นปฏเิสธ	กรณดีงักล่าวศาลไม่ควร
อนญุาตเพราะได้เคยให้การรบัสารภาพและให้ผ่อน
ช�าระหนี้มาเป็นเวลานานแล้ว
	 ๓๗.	 การถอนฟ้องเป็นหนังสือหรือวาจาก็
ท�าได้	 เมื่อสอบโจทก์แล้วก่อนอนุญาตนั้นให้ตรวจ
ดูให้ชัดเจนว่าลายมือโจทก์จริงหรือไม่	 โดยเฉพาะ
ในวันอ่านอทุธรณ์หรอืฎกีาถ้ามผีูร้บัมอบอ�านาจมา
ขอถอนฟ้องหรือมาขอยอมความ	 ต้องตรวจสอบ
ลายมอืชื่อให้ชดัเจน	มฉิะนั้นอาจจะมผีูแ้อบอ้างมา
ยื่นค�าร้องขอถอนฟ้องหรือยอมความต่อศาลได้

อ่านต่อฉบับหน้า
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 เหตุสยามยืนยงอิสระ

หยัดธรรมะคงมั่นมิหวั่นไหว

ถึงสังคมจักผันแปรไปฉันใด

“อธิปไตย”	พุทธพิสุทธิ์...หยุดเอื้อตาม

		 ยึดกรรมสามกายวาจาใจสะอาด

พร้อมพลีชีพเพื่อชาติชนสยาม

มุ่งมาสละใช่มาแสวง...แม้รูป-นาม

ก่อสงคราม	“การเมือง”	ชิงการน�า

	 ชาติ-ศาสน์-กษัตริย์การเมืองข้ออิงอ้าง

พรางมวลชนแผ่กว้างแลลึกล�้า

ทั้งแกร่งกล้ายืนหยัดแนวหน้าน�า

ประจักษ์ค�ารักชาติด้วยชีวิต

	 นักการเมือง-นักรบแผกวิถี

หากมุ่งดีสรรค์สร้างชาติร่วมรังสฤษฏ์

หมายยึดมั่นเที่ยงตรงสุดชีวิต

สมานจริตรวมพลังพิทักษ์ไทย

 จัก “ปรองดอง” ต้อง “ปองดี”  เป็นที่ตั้ง

เคยพลาดพลั้งหลงผิดแต่หนไหน

ช�าระใจสะอาดแท้แต่นี้ไป

เริ่มต้นใหม่...รัชกาลใหม่...รัฐบาลใหม่.

คะนึงหานักการเมืองของแผ่นดิน
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