
√“§“ Úı ∫“∑

Ô »Ÿπ¬å∏√√¡°“¬®÷Ëßæ√âÕ¡ ¡‘®©“

‡µÁ¡‡≈àÀå§√∫Õ«‘™™“ ¬“°°Ÿâ

·°àπçÕ ÿ√°“¬“é  ÿ¥·°√àß

ç∏√√¡‡°äé°Á ÿ¥√Ÿâ  ÿ¥·≈â«‡≈«‡Õã¬.



√«¡∫∑‡æ≈ß∑«π°√–· 

 ◊ËÕ¿“…“»‘≈ªá™’È∂÷ß‚≈°ÿµ√–

ª√–°Õ∫¥â«¬..

‡æ≈ß™’«‘µ

‡æ≈ß®Õ¡‚®√∫—≥±‘µ

‡æ≈ßÕ“√‘¬–

‡æ≈ß‰∑

‡æ≈ß§«“¡´È”´“°

‚¥¬  ¡≥–‚æ∏‘√—°…å ·Ààß —πµ‘Õ‚»°

Àπ—ß ◊Õ¢π“¥ 148.5 ¡¡. Ó 210 ¡¡.
Àπ“ 176 Àπâ“ √“§“ 55 ∫“∑



ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๐ มีนาคม  ๒๕๖๐   •   1

“สไมย์ จ�ำปำแพง”
๒๕ กุาภาพันธ์ ๒๕๖๐

	 	(๑)	อสุรกายชื่อนี้	 ขี้กลัว	 		
ลี้หลีกสุดหางหัว	 มิดเม้น
เพราะชั่วบวกเมามัว	 	แก่นนรก	สวรรค์เลย
หมก“ภพ”อเวจีเร้น	 	หลอกด้วยทุรกรรม
	 	(๒)	ท�าชั่วอย่างไป่ยั้ง	 ดักดาน
โชว์แต่ตื้นฉาบฉาน	 เล่ห์ล้วน	
ท�าดีปะหน้าปาน	 งิ้วพอก	หน้าเฮย	
ครบสูตรเลวเต็มถ้วน	 ต�่าช้าบริบูรณ์		
	 	(๓)	พูนภพครบนรกฟ้า	 บวกสวรรค์
ด้วยทิฏฐิเพ้อฝัน	 บิ่นบ้า
ปรุงกิเลสผกผัน	 สารพัด	หลอกแฮ		
	ใช้เล่ห์ลิ้นเก่งกล้า	 มุดสู้ในกระดอง	 	
	 	(๔)	มอมผองชนที่ล้วน	 หลงสนิท		
ด้วยวิธีสะกดจิต	 สั่งได้
คน“จมภพ”มืดมิด	 จูงจมูก	ได้แล
เชื่อแต่นายสั่งใช้	 เชื่องแท้“ในฝัน”
	 	(๕)	เมาสวรรค์ที่เสกสร้าง	 มาหลอก
เก่งกว่ากลกลับกลอก	 	กาจกล้า	
เอาพุทธ“สุดเก๊”บอก	 	ว่า“สัจจ์”	
ใช้แก่นอสุรกายท้า	 	โธ่ธั้งธรรมกาย	
	 	(๖)	“ธรรมเก๊”อายสักน้อย	 ไม่เคย
มีแต่ดื้อหน้าเฉย	 สุดด้าน	 			
	โง่งาม	เง่างอกเงย	 งมงั่ง	งอมแง	
โกงกี่การณ์จัดจ้าน	 	แก่กล้าเกินแกง
	 	(๗)	ตะแบงเลวเล่ห์ลิ้น	 เร็วรัว
กลั้วชั่วทั่วตัวหัว	 มั่วสั้ว
เลวได้ไม่เคยกลัว	 เลวหนัก	เลวนา
ขึ้นยอดเลวสุดขั้ว	 สู่แป้นไชยบูลย์
	 	(๘)	ศูนย์ธรรมกายจึ่งพร้อม	 มิจฉา
เต็มเล่ห์ครบอวิชชา	 ยากกู้
แก่น“อสุรกายา”	 สุดแกร่ง
“ธรรมเก๊”ก็สุดรู้	 สุดแล้วเลวเอ๋ย.

อสุรกายแก่นในธรรมกายเก๊
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2 •   เราคิดอะไร

อสุรกายแก่นในธรรมกายเก๊		

•	จริงจัง	ตามพ่อ

	 มันน่าคดิไหมว่า	 ระหว่างพระกับฆราวาส	
ท�าไมจึงมีจิตใจกล้าหาญต่างกัน	ประดุจฟ้ากับเหว	
ทั้งแกนน�าพันธมิตร	และ	กปปส.	ต่างพากันเจอ
ข้อหาหนัก	ๆ 	 เป็นกบฏและผู้ก่อการร้าย	มีโทษถึง	
ขั ้นประหารชีว ิต	 แต่คนเหล่านี ้ก็พร ้อมเข้าสู ่
กระบวนการยุติธรรม	 เพราะเชื่อมั่นในความจริง
ในสิ่งที่ตนเสียสละให้แก่บ้านเมือง	 โดยไม่ยึกยัก	
หรอืโวยวายแต่ประการใด	ผิดกบัพระที่แสดงตวัว่า
เป็นผู้บริสุทธิ์	 ยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างให้ส่วนรวม	
แต่เมื่อถูกฟ้องร้องขึ้นมา	 กลับไม่กล้าพิสูจน์ความจริง	
เข้ามอบตัวตามกระบวนการยุติธรรม
	 ต้องถือว่าสังคมไทยโชคดี	 	ที่มีผู ้กล้าเสียสละ
ตัวเอง	 เข้าต่อสู้กับความอยุติธรรมในสังคม	 ที่มีทั้ง
อ�านาจเงินและอ�านาจรัฐอยู่ในมือ	 และพวกบ้า
อ�านาจเหล่านี	้ 	ก็จะตั้งข้อหาผู้ที ่ออกมาต่อต้าน
ตัวเองว่า	 เป็นพวกที ่มาท�าลายประชาธิปไตย
และชาติบ้านเมือง	(หลงตัวเองว่าเป็นเป็นเจ้าของ
ประชาธิปไตย ทั้ง ๆ  ที่ตัวเองก�าลังท�าลายอยู่อย่าง
หนัก)	 ซึง่ไม่ต่างจากพวกบ้าอ�านาจ	 อยากเป็นใหญ่ใน
ทางศาสนา	 เมือ่ถกูต่อต้านขึน้มา	 	กจ็ะหลงส�าคญัตน
ว่าเป็นเจ้าของศาสนา	ๆ 	ก�าลังถูกท�าลาย	ม.	๔๔	ก�าลัง	
ย�่ายีศาสนา
	 เหตุที่หลงส�าคัญตนเองว่าเป็นเจ้าของศาสนา	
เพราะตวัเองเป็น	“ธรรมกาย”	(เป็นชื่อของพระพทุธเจ้า)	
ทั้งที่ความจริงเป็น	 “ธรรมะกลาย”	(ออกนอกค�าสอน	
ของพระพุทธเจ้า)	 แถมแอบอ้างว่าเป็น	“พระผู้ปราบ 
มาร”	(ทั ้งที่ความจริงตัวเองเป็นมารใหญ่ผู้มาท�าลาย
ศาสนา)	และหลงตัวว่าเกิดมาเพื่อชนะอย่างเดียว	 ใน
การต่อสู้นั้นค�าว่าเสมอไม่มี	 เพราะมีชื่อว่าเป็นผู้ชนะ
ทางธรรม	(ธัมมชโย)	แต่ความจริงคือผู้พ่ายแพ้อย่าง
ราบคาบในทางธรรม	(ปาราชกิ)		จนสมเด็จพระสังฆราช
องค์ก่อน	ทรงวินิจฉัยให้ปาราชิกไปแล้ว
	 เมื่อปาราชิกไปแล้วโดยสัจจะ	 จึงเท่ากับ
ตนเองไม่ใช่ภิกษุไม่ใช่สมณะ	 แต่ยังหลอกลวงคน

อื่นว่าตนเป็นภิกษุเป็นสมณะ	 สมีเหล่านี้จึงไม่มี
ความจริงใด	ๆ 	ที่จะกล้าเข้าไปพิสูจน์ความจริง	 จึง
ต้องคอยหลบซ่อนตัวเป็น	“อสุรกาย”	อย่างชนิด
ที่ไม่ให้ใครเห็นตวัได้ง่าย	ๆ 	จึงยากที่จะจับตวัได้กว่า
ผีบุญในยุคในไหน	ๆ 	แถมยังใช้เวลามายาวนานถึง	
๔๗	ปี	 ในการสะกดจิต	 และครอบง�าเหล่าสาวก
และบรวิารให้ลุม่หลงกบั	“บญุ”	(ที่ใช้เงินทุม่ซื้อได้)		
และมัวเมากับสวรรค์วิมานที่ปั้นภพชาติขึ้นมาให	้
ติดยึดกัน	
	 ศึกครั้งนี้จึงใหญ่หลวงนัก	 เพราะมีทั ้งเรื ่อง
ศาสนาเทียมและการเมืองเทียมเข้ามาพัวพัน
สนบัสนนุซึ่งกนัและกนั	ขนาดกบฏที่ออกมาเผาบ้าน
เผาเมือง		ยังต้องใช้เวลายาวนานถึง	๒	เดือน	จึง
ล้อมปราบลงได้	ธรรมาธรรมะสงครามในครัง้นี	้จงึ
ไม่ควรไปเร่งรดัเจ้าหน้าที่บ้านเมอืง	แต่ควรช่วยกนั	
“ยาวให้เป็น	เยน็เรื่อยไป	ไขความจรงิออกมาให้
มาก	ๆ 	หมด	ๆ		และต้องท�ากันโดยการใช้ความ
บริสุทธิ์และยุติธรรมเท่านั้น	 ที่จะชนะทุกสิ่งทุก
อย่างทั้งโลกในที่สุด”	
	 พ่อครูสมณะโพธิรักษ์	มองเหตุการณ์ในครั้ง
นี้ว่า	 “ขณะนี้เมืองไทยเราก�าลังมีธรรมาธรรมะ
สงคราม ก�าลังเป็นสงคราม ครั้งส�าคัญที่สุด ที่
ก�าลงัปราบมหามาร เพราะเป็นมารตวัใหญ่มาก 
ซึง่ก็ต้องขอยกย่องชมเชย ผู้มีหน้าทีป่ราบ ซึง่
ท�าอย่างเหน็ดเหนื่อย อาตมาเห็นใจเลย และ
เป็นผู้ที่พยายามท�า กันอย่างสุภาพมาก  ทั้งที่
หยาบใหญ่ร้ายแรง แต่ท�าได้สุภาพมาก  ยุคนี้
เป็นเรื่องสุดยอดที่จะต้องศึกษากันจริง ๆ  ความ
จริงที่มันผิด ก็เอามาเปิดเผยแล้วล้มล้าง เชื้อ
ร้ายที่ท�าลายศาสนาพทุธให้หมดไป    เหตปัุจจยั
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยขณะนี้ จะเป็นตัวอย่าง
ไม่ว่าจะทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้านรัฐศาสตร์ 
ทางด้านสังคมศาสตร์ เป็นตัวอย่างแม้แต่ทาง
ด้านธรรมศาสตร์”
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F คิดคนละขั้ว

F คนจะมีธรรมะได้อย่างไร
สมณะโพธิรักษ์

แรงรวม  ชาวหินฟ้า

อวสานของธัมมชโย  น่าจะให้บทเรียนอย่างส�าคัญแก่สังคม 
โดยเฉพาะชีวิตที่ “แพ้ไม่ได้ จะผิดยังไง ๆ  ก็ไม่ยอม”  

ยึดมั่นถือมั่นกับทิฐิของตนอย่างหนักอย่างแรง
จนไม่ฟังเสียงใคร ๆ

ถ้า“บุญ”ท�าหน้าที่ก�าจัดบาปกระทั่ง“หมดสิ้น”ถาวรแล้ว
“จบกิจ”ลงเมื่อใด “บุญ”นั้นก็เป็นอัน“ไม่มี”ในตนหรือ“สูญไปหมด”  

เพราะก�าจัด“บาป”ก็ดี หรือ“กิเลส”ก็ดี 
หรือจะเรียกว่า“อกุศลจิต”ก็ตาม หมดสิ้นไปจากจิตตนแล้ว บริบูรณ์

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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	 สมาชิกหนังสือ	“เราคิดอะไร” 
หลายท่านทราบว่า		คนเขียนบทความใน
หน้า	“คนบ้านบอกกล่าว”	และ	“บ้าน-
ป่านาดอย”	 เป็นคนคนเดียวกัน	 	 คือ	
“จ�าลอง”
	 ผมรู ้ตัวเองว่ายิง่อายุมากขึน้	 ยิ่ง
ท�าอะไรไม่ใคร่จะได้เรื่อง	 ขณะนี้ผมอาย	ุ	
๘๑	 	 ปีครึ่งแล้ว	 ตอนอายุย่างขึ้นเลข	 ๘	
เท่านั้น	 เริ่มเห็นชัดว่าเขียนหนังสือไม่น่า
อ่านเหมือนเมื่อก่อนเลย
	 จึงกราบนมัสการ	 พ่อท่าน	สมณะ	
โพธิรักษ์	 	 ขออนุญาตหยุดเขียนลงใน	
“เราคิดอะไร”	 พ่อท่านบอกให้ผมเขียน	
ต่อไป	ถ้าเห็นว่าจะไม่ไหวจรงิ	ๆ 	กต้็องบอก
ให้ผู้อ่านทราบว่าหายไปไหน
	 ผมขอขอบคุณสมาชิก	 “เราคิด-
อะไร”	ที่เคยอ่านบทความของผม
	 ล�่าลากันเพียงแค่นี้	สวัสดีครับ

[ฉบับที่แล้ว (๓๑๙) เกิดข้อผิดพลาดบางประการ
จึงลงข้อเขียนซ�้าอีกครั้งในฉบับ ๓๒๐ นี้ -กอง บ.ก.]
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หนังสือพิมพ์ “เราคิดอะไร” ปีที่  ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๐ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐

เอโกปิ หุตฺวา พหุธา โหติ  พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหติ จากหนึ่งจึงเป็นเรา รวมเราเขาเข้าเป็นหนึ่ง

1 นัยปก :  อสุรกายแก่นในธรรมกายเก๊  สไมย์ จ�ำปำแพง

              จริงจัง ตำมพ่อ

3 คนบ้านนอกบอกกล่าว  จ�ำลอง ศรีเมือง

5 คุยนิดคิดหน่อย  บรรณำธิกำร 

6 จากผู้อ่าน  บรรณำธิกำร

8 ชีวิตจ�าลอง  จ�ำลอง ศรีเมือง

12 เปิดยุคบุญนิยม  เก่ำสมัย ใหม่เสมอ

17 เวทีความคิด  นำยหนุนดี

18 สีสันชีวิต (เรียนรู้จากพระเจ้าอยู่หัว 

 โดย แมนเฟรด คราเมส)  ทีม สมอ.

26 คิดคนละขั้ว  แรงรวม ชำวหินฟ้ำ

31 เชื่ออย่างพุทธ  ณวมพุทธ

32 ตามหยั่งฟ้าทะลุดิน  ดังนั้น วิมุตตินิยม

36 การ์ตูน  วิสูตร

38 ลูกอโศกชะโงกดูโลกกว้าง  ฟ้ำสำง

40 ธรรมดาของโลกจะได้ไม่ต้องโศกสลด  สมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์

42 คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?  สมณะโพธิรักษ์

52 บทความพิเศษ(ท�าไมต้องรู้ทัน)  พิมลวัฑฒิ์ ชูโต

56 แค่คิดก็หนาว...ว์  นำยธิง วินเทอร์

58 ชาดกทันยุค  ณวมพุทธ

63 ชีวิตไร้สารพิษ  ล้อเกวียน

66 เรื่องสั้น (กายา)  เฉลิมศักดิ์ แหงมงำม

70 ความคิดทางการเมืองในพุทธศาสนา  สุนัย เศรษฐ์บุญสร้ำง

74 ฝุ่นฟ้าฝากฝัน  ฟอด เทพสุรินทร์

76 กติกาเมือง  ประคอง เตกฉัตร

80 ปิดท้าย  พ.ต.ท. รุ่งโรจน์ เรืองฤทธิ์

อัตราค่าสมาชิก		
๒	ปี		๒๔	ฉบับ	๕๐๐	บาท	
๑		ปี	๑๒	ฉบับ		๒๕๐	บาท
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“เรียนรู้จากพระเจ้าอยู่หัว”
มุมมองของชาวต่างชาติต่อในหลวง ร.๙
โปรเฟสเซอร์ แมนเฟรด คราเมสเขียนหนังสือเล่มนี้
เพื่อเฉลิมฉลองวาระแห่งการครองราชย์ครบ ๖๐ ปี 
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	 ยามนี้กระแสสังคมส่วนหนึ่งพร่ ำาเพรียกหา 
คำาขานตอบรับปัญหาคับข้องขุ่นคาใจ	...“มีตำารวจ
ไว้ทำาไม?”	ดังรังเกียจตำารวจนักหนา		หากกีดกัน
ตำารวจออกพ้นสังคมไทยได้หรือทำาให้สูญสิ ้นไป
ได้	 ก็น่าจะยินดี	 ด้วยเห็นว่าสังคมไม่จำาเป็นต้อง
พึ่งพาอาศยับรกิารใดจากตำารวจกอ็ยูร่ม่เยน็เปน็สขุ
ได้	 แทนทีจ่ะต้องเผชิญหน้ากับโจรในเครื่องแบบ		
ผู้รา้ยในคราบผู้ด	ี	ผู้ใชอ้ำานาจเป็นธรรมกดข่ีข่มเหง
ทวยประชาซึ่งอยู่ในภาวะจำายอม  
	 กระแสนี้ก่อเกิดจากพฤฒิกรรมเลวทรามของ
ตำารวจนอกรีตนอกรอยส่วนหนึ่งที่แฝงเร้นหยั่งลึก
อยู่ในสถาบนัตำารวจมาเนิ่นนาน	หวัหนา้หนว่ยงาน
ในสังกัดในพื้นทีจ่ะต้องรับผิดชอบพฤติกรรมของ
กำาลังพลในสังกัดและครอบครัว	 	 ให้อยู่ในระบบ
ระเบยีบท่ีชอบธรรมดว้ยประการท้ังปวง		ใหส้ำานกึ
และสำาเหนียกตนเป็นนิจว่าเราคือ	“ข้า-ราชการ”	
ผู้ปฏิบตัภิารกจิแทนองคพ์ระมหากษัตรยิ	์	เหตุท่ีล้ม
เหลว	เพราะ...แมไ้ทยจกัได้ช่ือวา่เป็นแดนพุทธ	แต่
แท้จริงแล้วคนไทยน้อยคนนักที่	“¶Ö§¸ÃÃÁ”		ส่วน
มากก็แค่	“¶Ö§¾Ô¸Õ¡ÃÃÁ”	ตามประเพณีสืบเนื่องกัน
มาแต่โบราณกาล		
	 แมแ้ต	่“สงฆ”์...หนึ่งใน	“ÃÑµ¹µÃÑÂ”	ผู้สบืทอด-

หยั่งลึกและแพร่สะพัดธรรมคำาสอน	 บ้างก็บวช
ตามประเพณีประกอบพิธีกรรม	 จึงยังมิพ้นนำาพา 
ชาวบ้านเวียนว่ายมัวเมาอยู ่ในäÊÂ¡ÃÃÁโดย 
หลงผิดว่านั่นคือ...¾Ø·¸ÇÔ¶Õ  
	 ต่อไปอาจจะมีกระแสสังคมถามว่า...“มีวัดไว้
ทำาไม	 มีพระไว้ทำาไม”	 เพราะเดี๋ยวนี้บางวัด	 ก็ไม่
ต่างจากบ้าน		เจ้าอาวาสครองวัดไม่ต่างกับครอง
ชีวิตเป็นเจ้าบ้านครองเรือน-เสพกาม	 ตกต่ำาทำา
ผิดแม้ไม่มีใครรู้-เห็น	 แต่¼ÙŒ¶Ö§¸ÃÃÁà¾ÃÒÐà»š¹ 
ªÒÇ¾Ø·¸á·Œ ÁÕËÔÃÔâÍµµÑ»»Ð¡ç¨ÐÅÐÍÒÂªÑ èÇ 
à¡Ã§¡ÅÑÇºÒ» Â‹ÍÁÁÔÍÒ¨¡ÃÐ·íÒä´Œ
	 ตำาแหน่งแต่งตั้งปวงยศศักดิ์	 	 เครื่องราช 
อสิรยิศ		สมณศกัดิ์พดัยศ	ยอ่มเปน็ไปตามกาลตาม
ธรรม		ทัง้สิ้นนัน้เพื่อแผน่ดินเพื่อประโยชนส์ุขของ
ปวงชน	หาใช่....เพื่อตน		อยา่หลงตนลมืตวั	มวัเมา		
ให้เขากู่ก้องร้องถามว่า
 “ÁÕµíÒÃÇ¨äÇŒ·íÒäÁ”
 “ÁÕ¾ÃÐäÇŒ·íÒäÁ”                           
	 และในที่สดุ		สกัวนัหนึ่งคงถงึวาระ	.....มทีหาร		
มีข้าราชการไว้ทำาไม
	 ถงึวนัน้ัน	คนถามจะยงัอยู่รอคำาตอบหรอืเปลา่
หนอ		อย่าด่วนรุดหน้าชิงธงไปนิพพานก่อนนะ.

“ÁÕµíÒÃÇ¨äÇŒ·íÒäÁ”
 “ÁÕ¾ÃÐäÇŒ·íÒäÁ”                           
	 สักวันหนึ่งคงถึงวาระ	.....

ÁÕ·ËÒÃ ÁÕ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃäÇŒ·íÒäÁ
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ชีวิตต้องสู้ 
	 ข่าวน่าคิดจากผู้จัดการออนไลน์เกี่ยวกับหมู..
นายเกรียงศกัดิ	์ ปลัดฝ่ายความมั ่นคง	 อ�าเภอ
แม่ระมาด	 จ.ตาก	 ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า	 พบ
แม่หมูตัวใหญ่สีขาวก�าลังวิง่หนีเตลิดสุดชีวิต
ออกจากโรงเชอืดกลางอ�าเภอแม่ระมาดไปตาม
ถนนสายหลักมุ่งหน้าไปยังโรงพยาบาลแม่ระมาด	
จึงน�าก�าลัง	อ.ส.แม่ระมาด	ไปตรวจสอบ
	 เมื่อไปถงึจดุเกดิเหตพุบทัง้หมอ	พยาบาล	และ
ชาวบ้านพากันมุงดูแม่หมูสีขาว	 น�้าหนักตัวกว่า	
๒๐๐	 กิโลกรัม	 นอนอยู่ใกล้ฐานศาลพระภูมิเจ้าที	่
ปากทางเข้า-ออกโรงพยาบาลแม่ระมาด	 แม่หมูมี
อาการอ่อนล้าและอยู่ในอาการตกใจ	
	 ต่อมามีกลุ่มชายฉกรรจ์หลายคนว่ิงหน้าตาตื่น
มาที่โรงพยาบาล	พร้อมแสดงตวัเป็นเจ้าของ		และ
พยายามจะใช้เชือกมัดขาเพื่อจับตัว		แต่แม่หมูก็สู้
สดุชวิีต	และส่งเสยีงร้องโหยหวน	เจ้าหน้าที่ภายใน
โรงพยาบาล	ชาวบ้านต่างรู้สึกสงสาร	ร้องขอกลุ่ม
ชายฉกรรจ์ให้หยุดจับแม่หมูกลับเข้าโรงเชือด
	 จากนั้นชาวบ้านทั้งหมดต่างช่วยกันระดมทุน	
โดยใช้เวลาเพียง	 ๑	 ชั่วโมงได้เงินบริจาคจ�านวน	
๖,๕๕๖	 บาท	 แต่ยังไม่พอที่จะไถ่ชีวิต	 	 เนื่องจาก
เจ้าของหมูเรียกค่าไถ่ชีวิต	 ๘,๔๐๐	 บาท	 กลุ่ม
เจ้าของหมจูงึพยายามที่จะย้ายแม่หมูออกจากพ้ืนที่
แต่แม่หมไูม่ยอมให้จบั	พร้อมกบัว่ิงหนเีตลดิอกีรอบ
	 กระท่ังพระครอูรรถวิธานโกศล	เจ้าคณะต�าบล
แม่ระมาด	 รู้ข่าว	 จึงรีบเดินทางมาที่โรงพยาบาล
และแผ่เมตตาจิตให้แม่หมูตัวนี ้ให้อยู ่ในอาการ
สงบ	และบอกกับแม่หมูว่า	“พระจะน�าไปเล้ียงดูแล
ภายในวัดดอนแก้ว”	 เมื่อสิ้นเสียงแผ่เมตตาธรรม	
แม่หมูตัวนี้ก็เดินเข้าไปในกรงขังโดยดี	 ยินยอมให้
ลูกศิษย์วัดหลายสิบคนช่วยกันยกกรงน�าตัวขึ ้น
รถยนต์กระบะขับไปที่วัดดอนแก้ว

	 อ่านข่าวนี้แล้วก็คิดว่า	 ชีวิตไม่ว่าคนหรือสัตว์
ต่างก็กลัวตายทั้งนั้น	 พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า	 ไม่
พึงฆ่าเอง	หรือสั่งให้คนอื่นฆ่า	 เพราะสัตว์ทุกชนิด
รักชีวิตตน		
	 	 	 	 •	พร		ไทเดิม

	 -  “โรงเชือด”กลางอ�าเภอแม่ระมาด ก็
ต้องได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย และ
เจ้า “สุกร”ที่ถึงวาระตามกาลตัวนั้นก็ต้องได้รับ
ใบอนุญาตให้ถึงวาระ “เชือด” แล้ว แต่อาจหาญ
เผ่นหนีรอดตายออกจากโรงเชือดมาซุกหัวนอน
อยู่ใต้ศาลพระภูมิเจ้าที ่ คงเป็นเพราะห่างวดั ไม่
เห็นพระ ไร้ที่พึ่งพิงอื่นใด อะไรอยู่ใกล้พอเป็นที่
พึ่งพิงพักใจได้ จะเป็นพุทธ พราหมณ์ เจ้า ผี ฯลฯ 
กต็ามประเพณีท้องถิ่น และในที่สดุเจ้าสกุรตวัน้ีกไ็ม่
ถึงฆาต มีโอกาสได้พบ “พระ” ซึ่งเป็นสาวกผู้ทรง
ศีลทรงธรรมแท้จริง จึงแผ่เมตตารินหลั่งชุบชีวิต
เจ้าสุกรหลุดพ้นจากปากขุมนรกร้อนได้ทัน 				

จะให้ไปแสดงละคร..
	 จากบทความส่วนหนึ่ง	โดยคณุเปลว	สเีงนิ	---
สถานการณ์ตอนนี้	แก๊งสมีโยหลังชนฝา	“สู้ก็ตาย	
ไม่สู้ก็ตาย”	ในทางตายสถานเดียวนั้น	สู้ดีกว่า	ยัง
มี	 .๐๐๐๐๐๐๐๑	เปอร์เซ็นต์	 เป็นโอกาสให้รอด!	 สู้
ด้วยอาวุธ	 ผมไม่รู้	 และไม่ขอพูดถึง	 แต่ที่แน่ๆ	 สู้
ด้วยเล่ห์กลมายาของโล้นใต้หน้ากาก	“ผ้าอนามยั”	
ต�ารวจที่ไปปฏิบัติการในพื้นเล่าพร้อมยกแขนให	้
นักข่าวดูรอยจิก-หยิก-ข่วน	บอก...นี่เป็นฝีมือ	“รส
พระท�า”	 ตลอดรายการประจันหน้า	 จะมี	 “โล้น	
กาโม่”	 หน้ากากผ้าอนามัย	 ถือโทรโข่งออก
บัญชาการ	 พอหน่วยโล้นมารยาสาไถย	 ทุ่มตัว
กระแทกใส่ต�ารวจ	 ก็จะตะโกนใส่โทรโข่ง	 “อย่า
ท�าร้ายพระ...อย่าท�าร้ายพระ”	 แต่ที ่จริง	 พระ	
ตะหากที่เป็นฝ่ายท�าร้ายต�ารวจเหยงๆ!	 ต�ารวจ	
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นายนั้นยงับอกโล้นเจ้าเล่ห์นั้นว่า	“สกึเมื่อไหร่บอกนะ”	
เจ้าโล้นนั่นถาม	 “ท�าไม...?”	 ต�ารวจว่า	 “ไม่ท�าไม
หรอก	จะให้ไปแสดงละคร”!	
	 ความรู้สึกส่วนตัวนะ	 มองว่า	 ต�ารวจตอบ	
เข้าท่า...
	 	 	 	 •	สว่าง	ใจดี

	 - จะให้ไปแสดงละครก็ต้องตกลงกันให้ชัด
ว่าจะให้แสดงบทอะไร จะได้ก�าหนดราคาได้ถูก 
กับบทบาท เช่น บทน่ังสมาธิสู่วิมาน บทยืนแถว 
แนวก�าแพงธรรม  บทพลังฝ่ามือขวานฟ้าจอม
จักรวาล ฯลฯ  แต่ละบทต้องใช้คน เงินและ
เวลาไม่ใช่น้อยทีเดียว แม้จะหลั ่งไหลมาด้วย
มุ่งมั่นศรัทธาธรรม  ส่วนจักศรัทธาด้วยเนื่อง
ด้วยเหตุใดนั้นก็แล้วแต่สติ-ปัญญาของผู้นั้นเอง  
เพราะ”ธรรม” ในพุทธศาสนานั้นมีปรากฏเป็น
ลายลักษณ์อักษรยืนยันความถูกต้องชัดเจนอยู่
ทั่วไป ก็อยู่ที่ผู้ใดจกันั่งสมาธหิลบัตาขึ้นสวรรค์ หรอื 
ปฏิบัติธรรมลืมตาด้วยกรรมสามตามอริยมรรค ๘

ใช่แค่พิธีกรรม
	 เดี๋ยวนี้	ไปที่ไหนกพ็บคนแต่งชดุด�า	พบข่าวคน
แห่แหนไปกราบพระบรมศพ	บางคนเวียนไปกราบ
หลายรอบ		ซึ่งก็เป็นสิทธิโดยชอบธรรมและส�านึก
ส่วนตัวของแต่ละคน		แต่ก็น่าคิดว่าหลังจากนี้ต่อ
ไป	 	 	 คนเหล่านี้จะท�าอะไรให้แก่แผ่นดินบ้างหรือ
ไม่	นี่คือข้อคิด	คือค�าถามที่อยากฝากถึงบรรดาผู้ที่
เข้าไปกราบพระบรมศพฯ		โดยเฉพาะทีเ่วียนเทยีน
หลายรอบ
																			 	 •	คนกรุงเก่า		ยุคร่ายทวน

	 - ต่างกับทหาร-ต�ารวจ- อ.ส. ฯลฯ ที่พลี
ชีพปกป้องแผ่นดิน ไม่มีโอกาสเช่นนั้น  แต่ก็ได้
ท�าหน้าที่โดยสมบูรณ์แล้วด้วยชีวิต  จึงใคร่ขอให้
คนรุ่นหลังพึงส�าเหนียกถึงคุณค่า”ชีวิตเลือดเนื้อ 

วีรกรรม”ของวีรชนเหล่านั้นก่อนที่จะก่อกรรมท�า
เข็ญผลาญชาติบ้านเกิดเมืองนอนของตน ด้วย
พฤตกิรรมแฝงเร้นนานาตามประสา “พาลชน” แม้
จะแฝงตนในคราบผู้ดีมีทรัพย์สินมหาศาล แต่จิตก็
มิพ้นมืดมนเพราะงมงาย “น�้ามนต์”.

เบื่อส�านักแถวปทุม
	 มีญาติกัน	ติดตามข่าวพวกส�านักดังแถวปทุม
แล้วออกอาการสดุเบื่อ	เบื่อมากๆ	คงมหีลายคนทีม่ี
อารมณ์เดยีวกนันี้		บางคนไปตั้งกระทูใ้นเว็บดงัเว็บ
หน่ึง	ว่า...	มใีครร�าคาญ	เบื่อข่าวธรรมกายไหมครบั	
เมื่อไรจะจบไปจากหน้าเพจ...ปรากฏว่ากระทู้นี้ถูก
ลบเรียบร้อย		แต่ก็มีกระทู้อื่น	เช่น	เบื่อข่าวเกี่ยว
กบั“วัดธรรมกาย”กนัมัย้?!		--เยิน่เย้อกนัไปเรือ่ยๆ	
แล้วผู้ที่รับผิดชอบเรื่องนี้ก็ออกมาพูดเพื่อยื้อแก้
เกีย้วเวลาให้หมดไปเรือ่ยๆ...	 อย่างอาทิตย์ก่อน	
พล.ต.อ	ศรีวราห์	นั่งคู่กับ	พ.ต.อ	ไพสิฐ(dsi)	มานั่ง
หน้าหล่อแถลงการณ์	บลา...บลา..บลา	เหมอืนเดมิ
ว่าจะต้องเข้ากดดันให้ออกมามอบตัว(ครั้งที่	 ๕๐)	
เสร็จก็แยกย้ายกลับไป	สองอาทิตย์ต่อมาก็ไม่เห็น
มีอะไร?เกิดขึ้น!...วันนี้มาอีก	ผบ.ตร	ออกมา	แบะ..
แบะ	อีก!	บอกจะต้องด�าเนินการให้เร็วที่สุด(ครั้งที่	
๖๐)	แต่เราจะไม่เข้าไปจับกุม	 เพราะกลัวจะปะทะ
มวลชน	 เสร็จยิ้มที่มุมปากเล็กน้อยก่อนเดินจาก
ไป	เออ!เรื่องราวใหญ่โตแต่ผู้รับผิดชอบท�าได้แค่นี้
ประเทศชาติก็วังเวง!!!	
	 ขอถาม	บ.ก.ด้วยว่าเบื่อไหม
	 	 	 	 •	ทน	ทั้งชาติ

	 - วางใจกระจ่างแจ้ง ใจตน
ต�ารวจทหารทุกคน  หยัดสู้
ยุทธการเล่ห์ลวงกล  ธรรมจักร
ศาสนิกหลงกอบกู้  พทุธเพี้ยนธรรมแปร!
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จากใจถึงใจ
	
	 แม้จะมกีารพูดถงึผม	เขยีนถงึผม	ไว้ในหลาย
แห่ง	แต่ก็ไม่ใคร่มีใครทราบว่า	ผมเป็นใคร	มา
จากไหน
	 ชีวิตผมอยู่มาเกินครึ่งศตวรรษแล้ว	 ความ
ตายได้ย่างใกล้เข้ามาทุกที	 ผมน่าจะได้บันทึก
เรื่องราวบางแง่บางมุมไว้บ้าง	 เพื่อให้หลาย	ๆ 	
ท่านได้ทราบ
	 “ชีวิตจ�าลอง”	จึงเกิดขึ้น	และอยู่ในสายตา
ของท่าน	ณ	บัดนี้	
	 ชีวิตจ�าลอง	 จ�าลองชีวิตของเด็กจน	ๆ 	คน
หนึ่ง	 ลูกแม่ค้าหาบเร่	 ลูกพ่อค้าปลาสด	 เล็ก	ๆ 	
เป็นเด็กรับใช้ของผู้มีใจเมตตาครอบครัวหนึ่ง	
โตขึ้นรับใช้คนทั้งกรุงเทพฯ
	 ผมขอขอบพระคุณที่กรุณาสละเงินซื้อหา	
และสละเวลาอันมีค่าของท่านอ่านหนังสือเล่ม
นี้	ที่เขียนโดยนักเขียนจ�าเป็นชื่อ	“จ�าลอง”	
	 	 	 ขอบพระคุณครับ
					 				 	
	 	 	 							๗ มกราคม ๒๕๓๓

ชีวิตนี้เป็นของผม
	
	 ผมขอยนืยนัว่า จะซือ่สตัย์และเสยีสละตลอด
ชีวิตซึ่งได้ปฏิบัติตนเช่นนี้มานานแล้ว มิใช่เพิ่ง
จะมาท�าตอนเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นี้เท่านั้น
 แม้จะมีอะไรมาข่มขู่ กดดัน บีบคั้น ก็ไม่มี
วันที่ผมจะยอมสยบ โอนอ่อนผ่อนตามให้กับ 
ความไม่ถูกต้อง ถ้ายอมก็เท่ากับผมทรยศต่อ 
ตัวเองและสังคมประเทศชาติ
 ชีวิตนี้เป็นของผม ผมจะเป็นคนซื ่อสัตย์  
เสียสละตลอดไป โดยไม่หวั่นไหวว่าอะไรจะเกิด
ขึ้นกับผม เป็นไรเป็นกัน 
 เพราะผมคือผม จ�าลอง ศรีเมือง
			

	 	 	 ๕ สิงหาคม ๒๕๓๒

“ชีวิตจ�าลอง” เป็นหนังสือที่พิมพ์ซ�้าถึงสามครั้ง
เป็นจ�านวน ๑๕๐,๐๐๐ เล่ม ในปี พ.ศ.๒๕๓๓
และหมดไปจากท้องตลาดอย่างรวดเร็ว
ปัจจุบันนี้ หาอ่านยากมาก
กอง บ.ก.“เราคิดอะไร” จึงขอน�าเสนอ “ชีวิตจ�าลอง”
เพื่อเป็นการศึกษาประวัติชีวิตของบุคคลหนึ่งซึ่งน่าทึ่งมาก 
สมณะโพธิรักษ์เคยกล่าวถึง พล.ต. จ�าลอง ศรีเมือง ว่า
“อาตมาซาบซึ้งก็คือ สิ่งที่เป็นสัจธรรมในตัวคุณจ�าลอง
เป็นความดีงามที่มีคุณค่าอันประเสริฐ ที่ต้องเคารพนับถือ”
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	 ๑.	โรงเรียนกินนอน
	 “คุณนายครับ	 เมื่อวานนี้วันครู	 ผมโทรศัพท์
ไหว้ครู	 แต่ยังไหว้ไม่หมดจึงไหว้ต่อวันนี้	 ผมเพิ่ง
โทรศัพท์ไปกราบอาจารย์สุวรรณ	 และอาจารย์	
ศรีสมร	 	 คุณนายเป็นผู้มีพระคุณส่ังสอนผมมา
ตั้งแต่ผมยังเล็ก	เสมือนเป็นครูที่ยิ่งกว่าครู	ผมขอ	
กราบระลกึถงึบุญคณุของคณุนายทางโทรศพัท์ครับ”

	 “ขอให้จ�าเริญ จ�าเริญนะพ่อคุณ ยายดีใจที่
ได้ยินเสียงจ�าลอง”	ท่านพูดด้วยส�าเนียงสั่นเครือ
	 อาจารย์ทั้งสองเป็นบุตรชายและบุตรสะใภ้
ของคุณนายละมุน	 ทังสุบุตร	 เมื่อถึงวันครู	 ผมใช้
วิธีไหว้ครูทางโทรศัพท์	คารวะครูบาอาจารย์เก่า	ๆ 	
หลายท่าน	รวมทัง้ผูท้ีเ่ปรยีบเสมือนคร	ูซึง่ได้อบรม
บ่มสอนผมมาตั้งแต่กาลก่อน
	 ท่านเรียกตัวเองว่า	 “ยาย”	 เพราะขณะนี้
อายุท่านมากแล้ว	ผมเรียกท่านว่า	“คุณนาย”	จน
ติดปาก		เพราะท่านเคยเป็นนายของแม่	และนาย
ของผม	แม่เรยีกท่านว่าคณุนาย		ผมกเ็รียกตามไปด้วย
	 ชวีติผมนกึ	ๆ 	กแ็ปลก	ตอนเลก็	ๆ 	เป็นเดก็รบัใช้
ในบ้านคุณนาย	ต่อมาเป็นผู้ว่าฯรับใช้คนกรุงเทพฯ	
ชีวิตนี้มีแต่การรับใช้ซึ่งผมก็พอใจ
	 “จ�าลอง เวลากวาดบ้านให้นั่งกวาด แล้วจับ
ไม้กวาดนอน ๆ  อย่างนี้นะ จะกวาดได้เกลี้ยงและ
กวาดเร็ว”	 คุณนายเคยสอนผมกวาดบ้านด้วย
ไม้กวาดทางมะพร้าว	 และท�าท่าท�าทางให้ดู	 วาง
ไม้กวาดตามแนวนอน	จะกวาดได้หมดจดและเรว็กว่า
	 “ไม่ละครับ กวาดอย่างนั้นต้องนั่ง คุณนายให้
ผมนั่งกวาดเสียบุคลิกหมด ยืนกวาดดีกว่า”	บาง-
ครั้งผมก็เป็นเด็กดื้อ	เถียงท่านหน้าตาเฉย	แม้ผมจะ
แก่นแค่ไหน	 คุณนายและทุกคนในบ้านไม่เคยตีผม
เลย	อย่างดกีแ็ค่บอกแม่	แล้วแม่มาดผุมต่ออกีทหีนึง่
	 คุณนายและทุกคนในครอบครัวท่าน	 อบรม
บ่มสอนผมมาทั้งนั้น	 ผมโชคดีเป็นเหมือนนักเรียน
กินนอนที่มีครูคอยจับตาดูอยู่ตลอดเวลา	 ไม่ว่าจะ
ยืน	เดิน	นั่ง	นอน	นิสัยด	ีๆ 	เป็นอันมากติดตัวผม
มาตั้งแต่ครั้งอยู่บ้านคุณนาย
	 แม้ผมจะเป็นเด็กรบัใช้จน	ๆ 	มเีดก็ข้างถนนเป็น

เพื่อน	 แต่ผมไม่เคยพูดค�าหยาบ	 	 ไม่เคยพูดค�าสบถ
ค�า	ถึงผมจะพูดเสียงดัง	พูดจาโผงผาง	บางครั้งไม่
เกรงอกเกรงใจใคร	แต่รับรองได้ว่า	ผมไม่จ้วงจาบ	
หยาบช้า	ค�าทีม่คีวามหมายสองแง่สองง่าม	ชวนให้
เข้าใจไปในทางสกปรก	ผมก็ละเว้นอย่างเด็ดขาด	
	 พูดค�าด่าค�านั้น	 ผมฟังมาเสียจนชิน	 ชินจน
เกลยีด	ท�าไมต้องพดูค�าหยาบ	ท�าไมต้องด่าสาดเสยี
เทเสีย	พูดกันดี	ๆ 	ไม่ได้หรือ	ดีทั้งคนพูด	ดีทั้งคนฟัง	
บางคนเกิดในตระกูลใหญ่โต	เรียนสูง	ๆ 	แต่หยาบ
เป็นนิสัย	เพราะ	“ไม่อบรมในหมู่ของผู้ดี”
	 การท�าตัวให้ปรากฏเป็นข่าวบ่อย	ๆ 	 ด้วยการ
ด่าให้แสบที่สุด	ให้ร้ายป้ายสี	ปั้นน�า้เป็นตัว	ให้คน
เขาฟังกันมัน	ๆ 	 กลายเป็นอาชีพท่ีข้ึนหน้าข้ึนตา
ของนักการเมืองบางคน	 เมื่อตอนที่เราช่วยกันตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นมา	 จึงเห็นมีความจ�าเป็นต้อง
ระบุเป็นส่วนหนึ่งของปณิธานในการด�าเนินงาน
ทางการเมอืงว่า	“เราจะไม่โป้ปดมดเทจ็	จ้วงจวบ
หยาบช้า	ให้ร้ายป้ายสีเป็นอันขาด”
	 แม่สอนผมเสมอ	ๆ 	ว่า	“ฝึกอย่างไรได้อย่าง
นั้น”	ที่จริงคุณนาย	คุณหลวง	และลูก	ๆ 	ของท่าน	
กไ็ม่ได้จ�า้จ้ีจ�าไชสอนผมนัก	แต่ท่านท�าเป็นตวัอย่าง	
ผมเห็นดีเห็นงามก็ท�าตาม
	 บ่ายวันหนึ่งผมเดินตามแม่ไปไกล	 ไม่รู้ว่าแม่
จะพาผมไปไหน	 ไปที่ที่ผมไม่เคยไป	 เดินผ่านสวน
กล้วยสวนมะม่วง	 อากาศค่อนข้างจะร้อนอบอ้าว	
ไปหยุดที่หน้าบ้านหลังใหญ่	 เสาประตูเป็นรูปห่วง	
๓	ห่วง	ขาว	เขียว	เหลือง	มีสมอเรืออยู่ตรงกลาง
	 คุณป้าคนหนึ่งอายุพอ	ๆ 	กับแม่	 ท่าทางใจดี	
ชวนให้แม่และผมขึ้นไปนั่งบนบ้าน	 เสียงแม่เรียก	
“คุณนาย คุณนาย”
	 คุณนายเดินไปเปิดตู้เย็น	 หยิบผลไม้ซึ่งผ่าซีก
ไว้เรียบร้อยยื่นส่งให้แม่และผมพร้อมกับกล่าวว่า	
“หวานดี ปลูกที่สวนนี้แหละ ยิ่งแช่ตู้เย็นยิ่งอร่อย”
	 รสหวานแต่มขีมปนนดิ	ๆ 	เพราะไม่เคย	เยน็เจีย๊บ
เกอืบเท่ากบัไอตมิ	แม่บอกให้รูว่้าเขาเรยีก	มะละกอ	
ผมกินเป็นตั้งแต่วันนั้นและจ�าได้จนถึงวันนี้
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	 “คุณยายคะ ผู้ว่าฯจ�าลองสมัยเล็ก ๆ  ซนมั้ย
และดือ้มัย้คะ”	ผูส้ือ่ข่าวหนงัสอืพมิพ์บางกอกโพสต์
ไปสัมภาษณ์แม่	 เพื่อจะน�าเรื่องราวของผมไปลง
พิมพ์	เมื่อใกล้จะถึงวันเกิดของผม
	 “ซนจ้ะ แต่ไม่ใคร่ดือ้ ซนมาตัง้แต่เขาเพิง่คลาน
ได้ จบักนัไม่หวาดไม่ไหว”	แม่ตอบด้วยภาษาง่าย	ๆ 	
ยิ้มเมื่อระลึกถึงเหตุการณ์ตอนผมเป็นเด็ก
	 ผมซนจริง	ๆ 	 อยู ่ไม่ติดตั้งแต่เช้าจรดเย็น	
ท�างานบ้านด้วยการปัดกวาด	 วิ่งออกไปปากซอย
ซื้อโน่นซื้อนี่	 ตามค�าสั่งของคุณ	ๆ 	 ในบ้านซึ่งชอบ
ใช้ผม	เพราะผมเป็นเด็กที่ปราดเปรียวว่องไว	ไม่มี
ใครใช้	ผมกห็าอะไร	ๆ 	ในบ้านเล่นไปเรือ่ยจนตลอด
วัน	ไม่มีเวลาอยู่นิ่ง
	 สมัยก่อนไม่มีน�้าประปาใช้	 ที่บ้านคุณนาย	
ต้องขดุบ่อใหญ่	ๆ 	เจาะเป็นทางน�า้ไหลมาจากคู	ซึง่	
แยกจากคลองส�าเหร่มาอีกทีหนึ่ง	 น�้าในบ่อบ้าน
คุณนายขึ้นลงตามกระแสน�้าในคลองส�าเหร่
	 ที่ท่าริมบ่อมีซุ ้มบานบุรีที่ร ่มรื่น	 ออกดอก
เหลืองอร่ามทุกวัน	 ผมชอบไปนั่งหย่อนอารมณ์ที่
ม้ายาวใต้ซุม้นัน้	แม่ห้ามนกัห้ามหนาว่าอย่าลงไปใน
บ่อ	เพราะบันไดลื่น	ตะไคร่น�้าจับ	และบ่อลึกมาก	
เดี๋ยวจะจมน�้า	สาย	ๆ 	ของวันหนึ่ง	พอทุกคนเผลอ	
ผมแอบลงไปจนได้	 น�้าก�าลังข้ึนเสียด้วย	 น่าเล่น	
ไม่น่ากลัว
	 ใช้ความระมัดระวงัทกุฝีก้าวไม่ให้พลาด	หย่อน
ตวัลงไปในน�า้	เคยเห็นผู้ใหญ่เขาว่ายน�า้อย่างไร	ผม
ก็ตะกุยตะกายไปตามอย่างบ้าง	โดยไม่มีใครหัดให้
	 ผมว่ายน�้าเป็นวันนั้นเอง	ดีใจมาก	ว่ายไปรอบ
บ่อ	 ว่ายอยู่นานเพราะกลัวจะลืม	 กลัวจะกลับมา
ว่ายไม่เป็นอกี	พยายามจดจ�าว่าว่ายท่าไหน	พอขึน้
จากบ่อก็เท่ียวได้คุยกับใครต่อใครเสียรอบบ้านว่า	

“ผมว่ายน�้าเป็นแล้ว ๆ ”	ทุกคนไม่ต้องห่วงว่าผมจะ
ตกน�้าอีกต่อไปแล้ว
	 สักวันหนึ่งผมจะไปว่ายที่คลองส�าเหร่ให้จงได้	
ว่ายขณะที่น�้าพัดแรง	ๆ 	คงสนุกกว่าว่ายในบ่อเป็น
ไหน	ๆ

q q

	
	 คณุนายเป็นคนใจบุญสุนทาน	ไปท�าบุญที่วัด
เสมอ	 ทั้งวัดใกล้บ้านและไกลบ้าน	 ไกลถึงวัดสิงห์	
วัดไทรก็ไป
	 สมัยนั้นรถไฟสายคลองสาน-มหาชัยยังไม่
เลิก	ผมเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะว่าง่ายใช้คล่อง	เวลา
คุณนายไปวัดไกล	ๆ 	 มักเอาผมไปด้วยเสมอ	 นั่ง
รถไฟจากวงเวียนใหญ่	 แล้วไปต่อรถสามล้ออีก	
ทีหนึ่ง	น่าสนุก
	 คณุนายมเีดก็รบัใช้รุน่ราวคราวเดยีวกบัผมอกี
คนหนึ่งชื่อ	“เจ้าวัว”	ชื่อจริงว่า	“วัฒนา”	เราจาก
กันมาหลายสิบปี	ไม่ได้พบกันอีกเลย	เดี๋ยวนี้เป็นตาย
ร้ายดีอย่างไรก็ไม่ทราบ	 ผมออกจากบ้านคุณนาย
ไปก่อน	“เจ้าวัว”	 หลายปี	 ตอนผมเข้าโรงเรียน	
นายร้อยได้ข่าวว่า	“เจ้าวัว”	ไปเรียนธรรมศาสตร์
	 จนถึงขณะน้ีผมยังแปลกใจไม่หาย	 ท�าไม	
ใคร	ๆ 	 รวมทั้งตัวผมด้วยเรียกเขาว่า	“เจ้าวัว”	
แทนที่จะเรียก	“วัว”	เฉย	ๆ 	หรือ	“หนูวัว”	ก็เปล่า	
วัวเป็นลูกป้าสงัดซึ่งเป็นแม่ครัวบ้านคุณนาย	 วัว
ตัวด�า	ผมตัวขาว	เราซนด้วยกันทั้งคู่	คุณนาย	“ป้า
หงัด”	และแม่เลยเรียกผมกับวัวว่า	ลิงขาวลิงด�า
	 ตอนเย็น	ๆ 	ทั้งวัวและผมมักจะถือจานข้าวยืน
รอข้างกระทะขณะทีป้่าหงดัก�าลงัผดักบัข้าวอยู	่ผดั
เสร็จยังไม่ล้างกระทะ	 ป้าจะเอาข้าวใส่ลงไปเรียก

“คุณยายคะ ผู้ว่าฯจ�าลองสมัยเล็ก ๆ  ซนมั้ยและดื้อมั้ยคะ”
ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ไปสัมภาษณ์แม่

เพื่อจะน�าเรื่องราวของผมไปลงพิมพ์	เมื่อใกล้จะถึงวันเกิดของผม
“ซนจ้ะ แต่ไม่ใคร่ดื้อ ซนมาตั้งแต่เขาเพิ่งคลานได้ จับกันไม่หวาดไม่ไหว”

แม่ตอบด้วยภาษาง่าย ๆ
••

2
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ว่า	 ผัดก้นกระทะ	 แล้วตักใส่จานให้เรา	 กินข้าว
ผัดก้นกระทะตอนร้อนๆ	 อร่อยจริง	ๆ 	บางครั้งผม
กบัเจ้าววัหิวก่อน	 เราก็จะปรุงอาหารแปลก	ๆ 	กิน
กันเอง	ไม่ต้องต้ม	ไม่ต้องผัด	ท�าง่าย	ๆ 	เอาน�้ามนัหมู
มาคลกุข้าว	ใส่น�้าปลา	หั่นพรกิ	หั่นหอม	บบีมะนาว
กินเท่าไรไม่รูจ้กัอ่ิม	ทกุวัน	ผมและ	“เจ้าวัว”	มคีวาม
สุขกับการกินการเล่นในบ้านคุณนาย	 โรงเรียน	
กินนอนที่แสนดีของเรา
	 เป็นเรื่องแปลก	 ผมกับเจ้าวัวไม่เคยเถียงกัน	
ไม่เคยทะเลาะ	 ไม่เคยตีกัน	 เราว่าอะไรว่าตามกัน	
เม่ือตกลงว่าจะเลือกเล่นอะไร	เราเล่นเหมอืน	ๆ 	กนั	
เข้ากันได้เป็นปี่เป็นขลุ่ย	 วัวท่าทางอ่อนแอ	 ตุ้งติ้ง
กระเดยีดไปทางผู้หญงินิด	ๆ 	เราต่างเป็นลูกก�าพร้า
พ่อ	และเป็นเด็กรับใช้เหมือน	ๆ 	กัน
	 บ้านคุณนาย	อะไร	ๆ 	ก็ดีหมด	เสียอย่างเดียว
ไม่ชอบเลี้ยงสัตว์	ไม่รู้เป็นเพราะอะไร	ไม่เลี้ยงปลา	
ไม่เลี้ยงนก	ไม่เลี้ยงไก่	เราหรืออยากจะเลี้ยงใจจะ
ขาด	แล้วจะท�าอย่างไรดี
	 นบัวันเจ้าวัวกบัผมกอ็อกไปเล่นไกลห่างออกไป
ทกุท	ีจนสดุสวนหลงับ้าน	มไีก่บ้านอื่นลอดรั้วเข้ามา
หากินในสวนคุณนายเสมอ	 ไก่สีสวยน่ารัก	 เราหา
เข่งไม้ไผ่คนละใบ	 ไปดักจับลูกไก่ที่เดินตามแม่มา
คุ้ยเขี่ยที่ชายสวน	เลือกเอาตัวที่โตที่สุด	สวยที่สุด
คนละตัว	ไว้เลี้ยงแข่งกัน	ว่าของใครจะโตเร็วกว่า
กัน	จะเอากลับเข้าไปเลี้ยงในบ้านก็ไม่ได้	โดนแม่ตี
แน่	ๆ 	 เพราะขโมยเขามาเลี้ยง	 เลยต้องเลี้ยงที่ริม
รั้วตรงนั้น	 เราคิดว่าไม่ได้ขโมย	ขอยืมเลี้ยงเล่น	ๆ 	
เท่านั้น	เบื่อแล้วก็ปล่อยกลับไป
	 แรก	ๆ 	กห็าปลวกให้กนิ	ไก่ชอบมาก	พอปลวก
หมดกเ็ข้าครวัเลือกข้าวเปลอืกจากตุม่ข้าวสาร	กว่า
จะได้สักก�ามือแทบแย่	อย่ากระนั้นเลย	เลี้ยงด้วย
ข้าวสกุดกีว่า	เราสองคนกนิข้าวเสรจ็กแ็อบเอาข้าว
ไปให้ไก่
	 จะเป็นเพราะลูกไก่ได้อาหารไม่พอ	 วันหนึ่ง	ๆ 	
ต้องถูกทรมานเดินวนเวียนในเข่งแคบ	ๆ 	 หรือ
ตรอมใจคิดถึงแม่	 คิดถึงพี่	ๆ 	 น้อง	ๆ 	 ก็ไม่รู้	 อยู่ได้
ไม่นาน	 ลูกไก่ของเจ้าวัวกับของผมก็นัดกันตาย

พร้อมกัน
	 เราเหงาอยูไ่ด้ไม่นาน	กช็วนกนัขอเงินแม่ไปซือ้
ลูกเป็ดมาเลี้ยง	แหนในท้องร่องมีเหลือเฟือ	เลี้ยง
ยังไม่ทันโตก็เบื่ออีก	 หันมาเลี้ยงลูกห่านดีกว่า	 ตัว
อ้วนน่ารกักว่า	ทีส่�าคญัคอื	ชอบดตูอนมนัด�าน�า้	ด�า
อึดมาก	ด�าได้นาน	ๆ 	 ส่วนอาหารหาล�าบากหน่อย	
ต้องไปขอเศษผักกาดหอมที่เหลือ	ๆ 	จากในครัวมา
หั่นให้มันกิน	 เลี้ยงอยู่หลายเดือนก็เบื่อตามภาษา
เด็กอีก

q q

	 ระหว่างถนนตากสนิกบับ้านคณุนาย	มมีะม่วง
ใหญ่ต้นหนึ่ง	สงูทมนึทนึ	ออกลกูดกทกุปี	พนัธุอ์ะไร
ไม่รู	้ลกูมะม่วงรปูร่างแปลก	เราตั้งชื่อเองว่ามะม่วง
สะดือจุ่น	 ใต้ต้นมะม่วงอันร่มรื่นนั้นมีคูน�้ายาว	ๆ 	
ทอดผ่านไปออกคลองส�าเหร่
	 แม้เจ้าวัวกับผมจะเป็นเด็กคนใช้	 ไม่มีเงิน	
ไม่มทีอง	เรากส็ามารถจัดงานเลี้ยงอย่างสนุก	ๆ 	ได้
บ่อย	ๆ 	ที่ใต้ต้นมะม่วงนั้นเอง
	 การกนิประเภทช้ีตวัไหนกนิตวัน้ัน	เดก็สมยัผม
ท�ากันมาแล้วก่อนที่จะมาฮือฮาในตอนหลัง	 ที่เขา
เอากุ้ง	 ปู	 ปลา	 มาขังใส่ตู้กระจกให้คนกินชี้เลือก
เอา	มันไม่เป็นธรรมชาติ	สู้วิธีของเราไม่ได้
	 ผมกับ	“เจ้าวัว”	 นัดเพื่อนมาสองสามคนตั้ง
วงใต้ต้นมะม่วงซึ่งรับประกันได้ว่า	 วันทั้งวันร่มรื่น
ตลอด	 ไม่มีวนัโดนแดดเลย	 เครือ่งมือก็ไม่มีอะไร
มาก	เตาอั้งโล่	กระทะ	ตะหลิว	น�้ามันหมู	น�้าตาล
ปี๊บ	 น�้าปลา	 อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือสวิง	 ถ้า
ขาดละก็งานเลี้ยงเป็นต้องเลิกราเอาทีเดียว	
	 เราแบ่งเพือ่นเป็นสองฝ่าย	 ฝ่ายหนึง่ช้อนกุ้ง	
แช่อยู่ในคูน�้า	 อีกฝ่ายหนึ่งผัดกุ้งหวานอยู่บนบก	 แล้ว	
ทั้งสองฝ่ายก็ขึ้นมาร่วมวงกินกันอย่างสนุกสนาน	
พอกุ้งหมดก็ผลัดกันลงไปช้อนอีก
	 เดก็	ๆ 	สมยัหลงัฟังแล้วอจิฉา	เพราะสมยัก่อน	
บ้านเมืองเราอุดมสมบูรณ์มาก	เหมือนที่ผู้ใหญ่พูด
เอาไว้นั้นไม่มีผิด	“ในน�้ามีปลา	ในนามีข้าว”
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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 à¡‹ÒÊÁÑÂ ãËÁ‹àÊÁÍ
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ฉบับนี้เราจะสาธยายเรื่อง“ภพ”กันให้ 

ละเอียดยิ่งๆขึ้น  

คนผู้ไม่รู ้ใน“การท�าใจในใจ”(มนสิการ)

ของตน หรือ“ท�าใจในใจ”(มนสิกโรติ)ของตน 

ไม่เป็น อาจท�า“กศุล”เป็น แต่ท�า“บญุ”ไม่เป็น

นั่นคือ เป็นแค่“กุศล” ยังไม่เป็น“บุญ” 

หรือไม่เป็นทั้ง“กุศล” และทั้งไม่เป็น 

“บญุ” คอืเป็นแต่“อกุศล”หรอื“บาป”เท่านั้น

ค�าว่า “กศุล” คอื ความดงีาม เป็นโลกย์ี  

สัง่สมใส่อตัภาพ เป็นสมบตัติดิ“อตัภาพ”ไป

ตลอดกาลนาน

และค�าว่า“อกศุล” คอื ความไม่ดีไม่งาม 

ก็ยังเป็นโลกีย์ สัง่สมใส่“อตัภาพ” เป็นสมบัติ

ตดิ“อตัภาพ”ไปตลอดกาลนาน เช่นกัน 

ปถุชุนจงึสัง่สมทัง้“กศุลและอกศุล”เป็น 

“สมบัติ”ตดิ“อตัภาพ”ไปตลอดกาลนาน เป็น 

“โลกียธรรม”ของแต่ละคนเป็น“นิรันดร์”  

ส่วน“บญุ”ไม่เป็น“นรัินดร์”ท่ีไปกับ“อตั 

ภาพ” และไม่เป็น“สมบัต”ิ จงึ“สะสม”ไม่ได้

เพราะค�าว่า “บุญ” คือ ความช�าระกเิลส 

เป็นนามธรรม เป็นโลกุตระ เมื่อ“บุญ”ท�า

หน้าท่ี“ได้ช�าระกเิลสนัน้แล้ว” “บญุ”กจ็ะไม่อยู่ 

“บญุ”นั้นใช้จบแล้วก็หมดไป ไม่มีอีกต่อไป

ค�าว่า “บญุ”นี้มาจากบาลทีีว่่า “ปญุญ” 

อนั“สมัมาทิฏฐิ”ของศาสนาพทุธนัน้มี“หน้าที”่ 

ช�าระกิเลสหรอือกศุล(บาป)ออกไปจากจิตที่ 

ส่ังสมอยู่ในสนัดาน ให้สะอาดหมดจด (สนัตานงั 

ปนุาต ิวโิสเธติ ) เท่านัน้ เป็น“โลกุตรศาสตร์”แท้

เมือ่“บญุ”ได้ท�าหน้าที“่ช�าระกเิลสนั้นๆ 

เสรจ็ จบกิจ-จบหน้าที่แล้ว “บญุ”ก็“สูญสิ้น 

ไป”ทันที “บุญ”นั้นพลันหายวบัไป ไม่เหลอื

อยูอ่กี ไม่มีอะไรตกค้างเป็นเศษเลย แม้ธุลี

หมอง(อโศก) หรอืธลีุเรงิ(วิรช) จึงเกษมยอดสุด

“บญุ”ท�างานเสรจ็หน้าทีล่ง กจ็ะหมด

หน้าทีแ่ละไม่ม ีไม่อยู ่ไม่เกดิในที่ไหนอกีต่อไป

“บุญ”ไม่มคีวามเป็น“สมบัต”ิ สะสมไม่ได้ 

“บุญ”เป็น“วบัิต”ิถ่ายเดียว เป็น“ภาวะท่ี

ม”ีไม่ได้ เป็น“สมบัต”ิไม่ได้เด็ดขาด

ไม่เช่นนัน้ “บุญ”จะกลายเป็นเครือ่งมอื 

ในการหลอกลวงกนั หรอืท�าความเข้าใจผดิ 

ให้แก่คน แล้วคนกห็ลงน�าเอาค�าว่า“บุญ”ไป

ใช้แทนค�าว่า “ทาน”บ้าง กศุล”บ้าง กจ็ะหลง 

“สะสม”เป็น“สมบัติ”กัน แล้วเอา“ส่วนบุญ” 

ไปแบ่งกันบ้าง ซ่ึงมันเป็นเคร่ืองมือให้ผู้มี

ความเฉลียวฉลาดน�าไปหลอกคนได้ หรอื

ไม่..กเ็อาไปค้าไปขายกัน ดงัที่นายทุนหัวใส

ผู้แฝงธรรมอย่าง“ธัมมชโย” หรือเดยีรถย์ีทัง้

หลาย“ค้าบุญขายบุญ”อยู่ ในสังคมเต็มโลก    

และค�าว่า“บาป” คือ ความเป็นกเิลส-

ความเป็นอกุศล ถ้าใช้พูดคู่กับ“บุญ”กเ็ป็น

โลกตุระ แต่ถ้า“บาป”ใช้พดูว่าเป็น“อกศุล”ที่ 

คู่กบั“กศุล”หรือเป็น“กเิลส” ก็เป็นโลกย์ี

ค�าว่า“บาป”เป็นโลกย์ี กไ็ด้ เป็นโลกตุระ

ก็ได้ แต่“อกุศล”เป็นโลกุตระไม่ได้เลย 

หากค�าว่า“บาป”ใช้พูดกับ“บุญ”ก็เป็น 
โลกตุระ แม้“อกศุล”และ“กเิลส”พดูกบั“บุญ” 

ก็เป็นโลกย์ี  มีแต่“บุญ”เท่านัน้ท่ีเป็นโลกตุระ 

“คณุสมบตัพิเิศษ”ของ“บญุ”ดงักล่าวนี้ 
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ส�าคญัมาก ทีจ่ะต้องเข้าใจให้ถกูต้อง อย่าให้

ผิดเพี้ยนเป็นอันขาด นี่คือ“โลกุตรศาสตร์”

ศาสนาอืน่ๆไม่ม“ีศาสตร์”นี ้ ยงัค้นพบ 

“โลกุตรศาสตร์”นี้ไม่ได้ 

เพราะเป็น“ความตรัสรู้”พิเศษเฉพาะ

เท่านัน้ของพระสมัมาสมัพทุธเจ้าทกุพระองค์  

จึงเป็น“โลกุตรศาสตร์”ที่มี ในศาสนาพุทธ 

เพียงศาสนาเดียวในโลก ยังไม่มีในศาสนา 

อืน่ (ปร) ถ้าผูใ้ดเรียนรู้ไม่“สมัมาทฏิฐ”ิจริง ก ็

จะเข้าใจ“ความหมาย”ผดิไป(มจิฉาทฏิฐิ)แน่นอน 

ค�าว่า “บุญ”จึงเป็นค�าที่พิเศษสุด

และค�าว่า“บาป” คอื ความเป็นกเิลส-

ความเป็นอกุศล ถ้าใช้พูดคู่กับ“บุญ”กเ็ป็น

โลกตุระ แต่ถ้า“บาป”ใช้พดูว่าเป็น“อกศุล”ที่ 

คู่กบั“กศุล”หรอืเป็น“กเิลส” ก็เป็นโลกย์ี 

หากค�าว่า“บาป”ใช้พูดกับ“บุญ”ก็เป็น

โลกุตระ แต่“อกุศล”และ“กิเลส”พูดคู่กับ 

“บุญ” ก็ยังถือว่าเป็นโลกียะ

“บุญ”เป็น“โลกุตระ”แท้ๆ ถ่ายเดียว 

“บุญ”มี“อาการเดียว-เป็นพลังเดียว” 

มี“หน้าเดยีว-ท�าหน้าที่เดยีว-งานเดียว”

งานของ“บุญ”คือท�าให้“สูญ”

หน้าท่ีของ“บุญ”คือ ต้องท�า“ภาวะ” 

นัน้ๆ  ให้“สญู”เป็น“ผล” แล้วกจ็บสิ้น“บญุ” 

จบเสร็จ...“บญุ”ก็สลายหายไปเลย

“บุญ”เป็น“วิบัติ” กิเลส-กุศล-อกศุล 

หรอืบาป เป็น“สมบัต”ิทัง้นัน้ 

ท้ังกุศลทั้งอกุศลหรือแม้แต่บาป แม ้

แต่กเิลส ใครท�าลงไปทกุกรรม จะเกิดเป็น 

“วบิาก”(ผลของกรรม)ทนัท ี สัง่สมเป็น“สมบัติ” 

ตกผลึกไว้ในจติใจ(อตัภาพ) ทัง้กศุลทัง้อกศุล จงึ

สะสมกันไปไม่มีที่สิ้นสุด มี“บาป”สิ้นสุดได้ 

มกัเป็นคูก่บั“บญุ”  เมือ่“บญุ”ช�าระ“บาป”หมด

ส้ินเกล้ียงสัมบูรณ์ “บาป”ก็ส้ินชนิดที่ยั่งยืน

ถาวรด้วย ตลอดกาล ไม่มอีะไรหกัล้างได้อกี

แต่ “กุศล”กลับมีได้นิรันดร จนกว่า

จะถึง“ปรินิพพานเป็นปริโยสาน” “กุศล”ก็

เป็นอัน“ยกเลิก”เท่านั้นเอง เพราะหมดสิ้น 

“อัตภาพ”ให้“จิตอาศัยแล้ว

“บญุ”กส็�าเรจ็ด้วย“กรรม” แต่เมือ่“จบ 

กจิของบุญ”แล้ว ผู“้ส้ินบุญ”นัน้จะท�า“กรรม” 

ใดๆ อีก กไ็ม่มผีลเป็น“วบิากของบาป”แล้วจงึ

เป็น“สกุต”มแีต่ดเีท่านัน้ ( ไม่ดสีดุจบแล้ว ไม่มกีาร

เกิดอีกแล้ว จึงใช้อักษรวรรค“ตะ” )ไม่มีอะไรเหลือ

วนและเวียนที่จะเป็น“ทุกฺกฏ”(ยังไม่ดีสุด-ยังมี

เศษมีส่วนไม่ดีอยู่ไม่หัวก็หางของธุลีละออง จึงใช้อักษร

วรรค“ฏะ” )อีกเลยแล้ว

“สุกต”ส่วนใดท่ีดีสุดแล้ว ดีเสร็จแล้ว ดี

จบแล้วจะใช้อักษร“ตะ”จากวรรค“ตะฯ”

ส่วน“ทุกกฺฏ”ยงัใช้อักษรวรรค“ฏะฯ”อยู่

เพราะ“ไม่ดี”(ทุ)นั้นมันยังต้อง“มีงาน

ก�าจัดเหลืออยูอี่ก” แม้จะน้อยๆนดิๆเท่าใดๆ 

ก็ตาม มันยังไม่“จบกิจ”สัมบูรณ์นั่นเอง

นี้คือ รากอักษรทีเดียว ที่ท่านใช้กัน

อย่างมีนัยส�าคัญยิ่ง

“อักษร”หรือ“ไวยากรณ์”สร้างขึ้นจาก 

“สภาวธรรม”ท้้ังนัน้ 

“สภาวะ”จึงเป็นเนือ้แท้แห่ง“ความจริง” 
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กว่าอักษร-กว่าไวยากรณ์ ด้วยประการฉะนี้  

ส่วน“บาป”นั้นเป็นเร่ืองของ“กิเลส” 

ใครท�าลงไปทกุกรรม จะเกิดเป็น“วิบาก”(ผล)

ทนัท ีเป็น“สมบตั”ิทีส่ะสมไว้ในจติ-ในอตัตา

“บุญ”เท่านัน้ที่ท�าแล้วไม่ม“ีผลสะสม” 

เลย  ใครๆจึงสะสม“บุญ”ไม่ได้ ด้วยวิธีใดๆ 

พิเศษสุดกว่าอื่นๆก็คือ“บุญ”นี่เอง

ท่ีไม่ ใช่“สมบัติ”  เพราะ“บุญ”มีหน้าที่เป็น

เครือ่งช�าระกเิลสเท่านั้น ท�าให้“วบัิต”ิแล้วจบ

ผู้ใด“ท�าบุญ”เป็นผล ผู้นั้น“กิเลสก็สูญ

เสียไปหมด” “บุญ”ไม่ใช่“การได้อะไร”มาใส่

ตน หรือใส่จิตตน มีแต่“สิ่งเสียไปจากจิต” มี

แต่จะ“สูญไป”จากจิตใจต่างหาก 

“บญุ”เป็น“ปรมตัถ์” เป็น“โลกตุรธรรม”

“บุญ”ท่ีส�าเร็จผลแล้ว “บุญ”ก็จะสูญ  

หายไปเลย ไม่มี“บญุ”เหลอืในจติตนอกี “บญุ”  

จบหน้าทีแ่ล้ว  ก“็หมดบญุ”ไปเลย ยอดด้วน

“ผลบุญ”สูงสุดคือ “สูญ” บุญบาปสูญ

สิ้นไปหมด บาลีว่า “ปุญญปาปปริกฺขี โณ”

ชาวพทุธทกุวนันี“้หลงผดิ”กนัไปมากไป

ไกลเหลือเกิน หลงผิดว่า “บุญ”เป็น“สมบัติ” 

ท่ีจะได้มาเป็นช้ินเป็นอัน เป็นข้าวเป็นของ 

เป็นภพเป็นชาติ เป็นวิมาน เป็นดินแดน 

เป็นอะไรที่จะได้จับได้มี ได้อาศัยใช้กิน

หรือยิ่งกว่านั้น หลงผิดว่า“บุญ”เป็น 

“ของวเิศษ” ถ้าใครได้ จะเป็น“สวรรค์วมิาน” 

จะเป็น“ข้าวของ” จะเป็น“ถิ่นดินแดน” 

ที่ ใครได้“ผลบุญ”แล้ว“บุญ”นั้นแหละ

จะท�าให้“รวย” หรือจะพาให้เป็น“สุข”

แต่ ไม่มี“สัมมาทิฏฐิ”ว่า “สุข”ที่ว่านี้ 

คือ“อาการ”อย่างไร?

กเ็ล่าเรียนกนันะว่า “สุข”ทีเ่ป็น“อาการ

สงบ” แต่ไม่เรียนรู้ให้ถ่องแท้ว่า สงบอะไร? 

สงบอย่างไร? สงบแบบใด? สงบแค่ใด? สงบ

ในที่ ไหน? สงบเท่าไหร่? สงบท�าไม?

อ้างค�าตรัสกันจังเลยว่า “สุขยิ่งไป

กว่าความสงบ ไม่มี” แต่ยังไม่สัมมาทิฏฐิว่า 

“สงบ”นั้่น สงบอย่างไร? สงบลึกซึ้งแบบใด?

สงบในที่ ไหน? สงบในภพ หรือสงบแบบนิ่ง

ไปหมดทุกสิ่งส่วนทุกกรรม ไม่มีกิริยาใดๆ 

โดยเฉพาะ ที่หลอกกันว่า ถ้าหาก

สะสม“บุญ”ให้มากได้แล้วจะเป็น“สุข”ยิ่งๆ

จึงเอาค�าว่า “บุญ”มาเป็น“สิ่งหลอก” 

คนให้“อยากได้บุญ” ถ้าได้“บุญ”แล้วจะได้ 

“สุข”  ได้“สวรรค์” ได้สิ่งที่ดีทั้งหลายหมด 

ไม่เรียนตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอน

ว่า “ภาวะแท้ของสขุของทกุข์” คอือะไร? อยู่ 

ที่ไหน? จะสัมผัสแตะต้องอาการ“ทุกข์หรอื 

สุขนี้ ได้เมือ่ไหร่? จึงจะรู้ชดัแจ้ง“ความจริง”นี้ 

พระพุทธเจ้าทรงสอนตลอดเวลาว่า  

“สขุหรอืทกุข์”นัน้เป็น“ความรูส้กึ” ความรูส้กึ

ภาษาบาลีก็ว่า“เวทนา” ก็ต้องเรียนรู้“ของ

จริง”ตรงนี ้ตรงความเป็น“เวทนา”(ความรูส้กึ)นี้ 

“เวทนา”จึงเป็น“กรรมฐาน”หรือเป็น 

“ที่ตั้ง”(ฐาน)เป็น“ต�าแหน่ง”ของ“งาน”ของ 

“การกระท�า”(กรรม) ผูจ้ะเรยีนรูจ้าก“การกระท�า” 

หรือทีพ่ดูกนัว่าผูจ้ะ“ปฏบิตัธิรรม”กต้็องม“ีที่

ตัง้-ต�าแหน่ง”ของ“การปฏบิตั”ิ พระพทุธเจ้าก็



16 •   เราคิดอะไร

ตรสัไว้ชดัที่สดุในพระไตรปิฎก เล่ม ๙ ข้อ ๖๔  

เพราะผัสสะเป็นปัจจัย จึงจะมี“เวทนา”ให้ 

เรียนรู ้ ถ้าเว้น“ผสัสะ”แล้วจะ“รูส้กึได้”(มีเวทนา) 

น่ันไม่เป็น“ฐานะ”(ที่ตัง้หรอืต�าแหน่ง)ที่จะมีได้

อ่านพระไตรปิฎก“ไม่แตก”กนั หรอืตาม

ภมูผิู ้แปล จึงแปลความกนัว่าอย่างนัน้ แค่น้ัน 

ซึ่งแท้จรงิพระวจนะของพระพทุธเจ้าทรง

ยนืยันไว้ชดัเจนยิ่งว่า “เวทนา”เป็น“กรรมฐาน” 

ดังนัน้ ในปฏิจจสมุปบาทก็ดี ในโพธิ

ปักขยิธรรมกด็ ี ยิ่งใน“เวทนา ๑๐๘”ยิง่ชดัแจ้ง

ยิ่งว่า “ฐานปฏบิตัคิอืเวทนา”(กมัมฏัฐาน) โดย

เฉพาะ“มโนปวิจาร ๑๘”และ“มโนปวิจาร 

๓๖”นีย่ิ้งชัดว่า “อาการแท้ของเวทนา”ตรง

นีแ้หละที่“แยกเวทนา”ได้ชัดแจ้งชัดเจนว่า 

“อาการอย่างไร”ที่เป็น“โลกียะ”..? อย่างไรที่

เป็น“โลกตุระ”..? 

ตรง“มโนปวิจาร ๑๘”ที่แยก“เคหสิต

เวทนา”กบั“เนกขมัมสติเวทนา”น้ีเอง ที่บ่งชี้ให้ 

รูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิว่า “เวทนา”จะมี“อาการ”ยนืยนั 

“เคหสติเวทนา”นั้นเป็น“โลกย์ี” ส่วน“อาการ” 

ของ“เนกขัมมสิตเวทนา”ผู้ปฏิบัติได้จริงก็จะ

ยนืยันของตนเองได้อย่างเป็น“ปัจจตัตลกัษณ์”   

“ฐาน”ที่ปฏบิัติจงึได้แก่ “เวทนา”ชดัเจน

อย่างยิ่ง ซึง่จะต้องศึกษาให้ครบ“เวทนา 

๑๐๘”จงึจะจบสดุสัมบูรณ์  ด้วยประการฉะนี้

การศกึษาปฏิบัติของพุทธธรรมจึงต้อง

มี“สัมผัส”แล้วจะมี“เวทน า”เป็นปัจจัยให้

เกิด“อายตนะ” ต่อจากนั้น ก็จะมี“นามรูป” 

ม“ีวญิญาณ” มี“สังขาร”ให้ศกึษา และอกีด้าน

ก็มี“เวทนา” มี“ตัณหา” มี“อุปาทาน” มี“ภพ” 

มี“ชาติ” ที่จะต้องศึกษา

“บญุ”ผู้ที่ท�าบญุถกูต้องตามพทุธธรรม 

ก็จะ“ท�าให้กิเลสลดละจางคล ายสูญสิ้นไป” 

แล้วก็“จบ” ก็หมดหน้าที่“บุญ” บุญก็ไม่มีอีก 

แต่ถ้าแม้น“ท�าบุญยังได้ผลไ ม่สูงสุด-

ไม่หมดสิ้น..จบสุด”ก็เป็น“เ สขบุคคล”(อาริย

บคุคลที่ยงัไม่เป็นอรหนัต์) เป็นผูม้“ีส่วนบญุ”(ปุญญ 

ภาคียะ) คอื “กเิลสส่วนที่ถกูช�าระ”นัน้ๆลดละ

จางคลายไปตามล�าดับๆ เรียกว่ า “ได้ส่วน

บุญ”ส่วนที่“ถูกก�าจัดไปได้”นั่นเอง กล่าวคือ 

ได้“ส่วนที่เสียไป-ส่วนที่ถูกก�าจัดออกไป”

ที่แท้น้ันคอื “บญุ”ช�าระกเิลสได้ส่วนใด 

“ส่วนนัน้”คือ“ส่วนบุญ”(ปุญญภา คิ ยา) ซึ่งเป็น

กิเลสส่วนที่“เสียไป”  ไม่ใช่จะ“ได้อะไรมา”

“บุญ”ยังไม่สูงสุด ก็คือ “บุญ” ยั งท�า

หน้าที่ช�าระ“กเิลส”อยู ่กเิลสยงัไม่หมด ไม่จบ

หาก“บุญ”ท�าหน้าที่ก�าจัดกิเลส“นั้นๆ

หมดสิน้ จบสิน้ไม่เกิดอีกแล้ว “บุ ญ ” ก็สิน้

ไป(ปริกฺขี โณ) “บุญ”ของตนก็ไม่มี ในที่ไหนอีก 

“บุญ”แตกต่างจาก“กุศล”ส�าคัญมาก

ที่สุดก็ตรงนีแ้หละ

นี่คือ นัยส�าคัญยิ่งยวดที่ชาวพุทธทุก

วันนี้ได้เลอะเเลือน “สัมมาทิฏฐิ”หายไป

จาก“สัจธรรม”ของพุทธศาสนากันแล้ว 

ก็เพราะ“ท�าบุญ”ไม่เป็น“บุญ”  แต่

กลับ“ท�าบุญ”เป็น“บาป”เสียนี่ !!! 

นั่นคือ หลงผิดไป“ท�าบุญ”มิจฉาทิฏฐิ 
   [	เก่าสมัย	ใหม่เสมอ	[

อ่านต่อฉบับหน้า
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•	นายหนุนดี

	 ประเทศไทยมคีนดเียอะ	หลายคนเริ่มประจกัษ์		
เพราะหากมีคนชั่วเยอะ	 ประเทศไทยก็คงไม่รอด
จากยุคจกัรวรรดนิยิมในอดตี		จนมาถงึยคุทนุนิยม
ครองโลกในปัจจุบันได้หรอก
	 อย่างน้อยครั ้งนี ้ก็ขอน�าคนดีศรีประเทศสัก	 ๒	
คน	ที่คุณเปลว	สีเงิน	แห่งไทยโพสต์ได้เขียนถึงใน		
น.ส.พ.ไทยโพสต์ฉบับ	ส.	๔		ก.พ.	๖๐
	 ๑.	พล.ต.ท.สมหมาย	 	กองวิสัยสุข	 	 ซึ่งได้
ฉายาว่าเป็น	“ขุนพันธ์	๒”	ในวงการต�ารวจยุคนี้
	 ปัจจุบันท่านเป็นผู ้บัญชาการปราบปรามยา
เสพติด	(ผบช.ปส.)	 ทีจ่ับนายไซซะนะ	 แก้วพิมพา	
เจ้าพ่อยาเสพติดชาวลาว	 ทีส่นามบนิสุวรรณภูมินั ้น	
และตอนเป็นผู้การอยู่	 จ.เชียงใหม่	 ชาวเมืองให้
สมญานามว่า	“ผู้การจังโก้”	เพราะบรรดาตัวแสบ	
“ผูกขาด”	ยาเสพติดในภาคเหนือ		ใครก็ไม่กล้าจับ		
จับแล้วกป็ล่อย	ไม่ใช่กลวั	หากแต่บารมคีุม้หัวมนัด	ี
แถมเงินก็ดี
	 แต่เจอ	“ผู้การจังโก้”	ทั้งจับ		ทั้งยึด		ทั้งอายัดเรียบ!
	 ๒.	นายกุลิศ		สมบัติศิริ		อธิบดีกรมศุลกากร		
ในยุคนายกุลิศ	“ตรงไปตรงมา”	 เป็นที่ประจักษ์		
ท่านเป็นข้าราชการสตัย์ซื่อต่อการท�าหน้าที	่ที่ควร
เชิดชู-ยกย่อง	ในยุคปราบโกง-ปราบคอร์รัปชัน
	 ดังกรณีรถเมล์	 NGV	 ๔๘๙	 คัน	 	 ในขณะที	่

ขสมก.	(องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ)	 มีท่าที
ที่คุณเปลว	สีเงิน	บอกว่า	กระเหี้ยนกระหือรือจะ	
รับมอบท่าเดียว		แถมทางกระทรวงที่เกี่ยวข้อง		ก็	
ท�าเหมือนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่!
	 แต่กรมศุลฯ	 โดยคุณกุลิศ	 ก็ไม่ย่อท้อ	 กัดไม่
ยอมปล่อย		เพราะตรวจพบชัดเจนว่า		บริษัทน�า
เข้า	 “ส�าแดงถิ่นก�าเนิดของรถเป็นเท็จ!”	 ทั้ง	ๆ 	ที่
ประกอบส�าเร็จรูปในจีน	 แต่กลับบอกประกอบใน
มาเลย์		เพื่อจะได้ไม่ต้องเสยีภาษอีากรตามจ�านวน
ที่กฎหมายก�าหนด	คือ	๔๐%	
	 เพื่อผลประโยชน์ของชาติ	 	 นายกุลิส	 	 ท่าน	
จ�าต้องยืนหยัด
	 ความจรงิกไ็ม่ใช่แค่กรมศลุกากรไม่ยอม		กระทั่ง	
ส�านกังานอยัการสงูสดุกไ็ม่ยอม	ได้ส่งหนงัสอืเตอืน
แล้วเตือนอีกให้	 ขสมก.	 ชะลอการรับมอบรถที่มี
ปัญหานี้ไว้ก่อน	เพราะขืนไปรับมอบก็เท่ากับ	“รับ
มอบของผิดกฎหมาย”
	 ทั้งหมดนี้	 	 เรื่องรถเมล์	NGV	ของนักธุรกิจ
จีนที่เข้ามาหากินในเมืองไทยอย่างผิดกฎหมาย		
ต้องจอดตายเพราะ	“กรมศุลกากร”	ในยุค	“กุลิศ		
สมบัติศิริ”	เป็นอธิบดี
	 ก็ต ้องขอเชิดชู-ยกย่องในยามแผ่นดิน	
“กังฉินขึ้นหม้อ-ตงฉินฝ่อแห้ง”!

กรุงศรีอยุธยายังไม่สิ้นคนดี

3
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ทีม	สมอ.สีสันชีวติ
“เรียนรู้จากพระเจ้าอยู่หัว”

มุมมองของชาวต่างชาติต่อในหลวง ร.๙
โปรเฟสเซอร์ แมนเฟรด คราเมส
เขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อเฉลิมฉลอง
วาระแห่งการครองราชย์ครบ ๖๐ ปี

เป็นฉบับเฉลิมฉลองพระราชสมภพ ๘๐ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

(ขอบคุณภำพจำกเฟซบุ๊ก ส�ำนักหอจดหมำยเหตุแห่งชำติ)

•	ต่อจากฉบับที่	๓๑๙

3
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ถ้าท่านไม่สามารถเป็นราชา ก็ขอให้เป็น
หมอเถิด
	 ผมเคยได้ยินเป็นประจ�าทีช่าวต่างชาติหรือ
เพื ่อนหญิงที ่เป็นคนไทยพูดว่า“เงินเดือนน้อย
ที่ท�ามาหาได้จากชาติตะวันตก	สามารถท�าให้คน	
คนนัน้ใช ้ชีว ิตในประเทศไทยได้อย่างกับพระ
ราชา”	เป็นนัยของการอธิบายว่า	 นั่นคือความ
สะดวกสบาย	การใช้ชีวิตทีส่นุกสนานหรือการ
อาศัยอยู่ในแดนวิมานฉิมพลี

	 โดยข้อเทจ็จรงิแล้ว	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
จะทรงใช้ชวิีตเช่นนั้นกย่็อมทรงท�าได้	หากจะทรงมี
พระประสงค์เช่นนั้น	เพราะพระองค์ทรงราชสิทธิ์
ที ่สามารถท�าเช่นนั้นได้	แต่พระองค์มิเคยทรงมี	
พระราชประสงค์เช่นนั้น	หากแต่ทรงอุทิศเวลา
ทั ้งหมดตลอดพระชนม์ชีพของพระองค ์เพื ่อ	
เป้าหมายอันสูงสุด

	 ในประเทศศรีลังกาซึง่ผมเคยพ�านักอาศัยอยู่

เป็นเวลา	๖	ปี	มสีภุาษติบทหนึ่งกล่าวว่า	“ถ้าท่าน
ไม่สามารถเป็นพระราชาได้ก็จงเป็นหมอ”	 	 ชาว
ตะวันตกส่วนใหญ่ไม่เข้าใจความหมายของสภุาษติ
บทนี ้	พวกเขาจะพูดแบบติดตลกว่า”ผมเข้าใจ
แล้ว	หากคุณไม่สามารถซื้อรถโรลส์รอยได้อย่าง
น้อยที่สดุกข็อให้เป็นรถเบนซ์	และถ้าคณุไม่สามารถ
มีพระราชวังเป็นที่พ�านักได้ก็ขอให้มีคฤหาสน์หลัง
ใหญ่	 รอบล้อมด้วยนางพยาบาลแสนสวย	(จงดู
กษัตริย์หรือพระราชาธิบดีของประเทศตะวันตก
บางพระองค์ว่าทรงมีความเป็นอยู่เช่นไร	ผมจึงไม่
อาจต�าหนิชาวตะวันตกที่เข้าใจผิดในเรื่องนี้)

	 คนเอเชียเข้าใจสุภาษิตบทนี ้ได้ดีกว่าชาว	
ตะวันตก	ซึ่งหมายความว่า	หากท่านไม่สามารถ
รักษาดูแลประเทศชาติทั ้งหมดได้อย่างเต็มที ่
เหมือนอย่างพระราชา	แต่ท่านก็อาจสามารถ
ดูแลรักษาคนไข้จ�านวนมากได้ในฐานะที ่เป ็น
แพทย์	สุภาษิตที่เรียบง่ายบทนี้ยังมีความหมายที่
แสดงให้เห็นถึงข้อแตกต่างเกี่ยวกับกษัตริย์ของ
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ประเทศในโลกตะวันตกและโลกตะวันออกอีก
ด้วย	เป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดที่ผมได้สังเกตเห็นสิ่ง
ที่เป็นความจริงอันเกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมไทยในปัจจุบันซึง่ได้เปลี ่ยนแปลงไป
มาก	แพทย์ไทยส่วนใหญ่มักจะแนะให้คนไข้ของ
ตนเข้ารับการบ�าบัดรักษาในราคาที่สูงลิ่วซึ่งจะ
สามารถท�าให้แพทย์เหล่านั้นท�ารายได้มากกว่า
มาตรการบ�าบดัรักษาทีเ่ป็นทางเลือก	เช่น	ปรับ
สภาพร่างกายให้ดีขึ้นด้วยกลไกการบ�าบัดรักษา
ด้วยระบบภูมิคุ ้มกันของตนเอง	 เพราะถ้าหาก	
ผู้ป่วยจะได้รับค�าแนะน�าให้ใช้วธิีการบ�าบัดรักษา
โดยวธินีี ้	แพทย์อาจจะไม่มีงานท�าก็ได้	 ซึ่งยังมี
แพทย์ที่มไิด้มหีวัใจเป็นนกัธุรกจิ	น่าเศร้าใจที่ธุรกจิ
ทางการแพทย์ทั้งทางซีกโลกตะวันออกและซีกโลก
ตะวันตกต้องถูกท�าให้ด้อยค่าลง	 แม้แต่รัฐก็ยังพูด
ถึงเรื่อง	“อุตสาหกรรมสุขภาพ”

	 เมื่อ	200	ปีทีผ่่านมา	การรักษาซึง่อาจจะ
พึ่งพาหรือไม่ต้องพึ่งพายาบ�าบัดรักษาก็ได้	ถือว่า
เป็นเคล็ดลับของแนวทางในการบ�าบัดรักษาชีวิต
ของประเทศแถบเอเชีย	ผู้รักษาซึง่อาจจะเป็น
แพทย์หรือไม่เป็นแพทย์ก็ตาม	จะรักษาพยาบาล

โดยไม่คิดมูลค่าแม้แต่	“สตางค์”	แดงเดียวจากผู้
ป่วย	แต่จะท�าเพื่อเป็นการบริจาคเท่านั้น	แพทย์
จะอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู ้ป่วยที่ประสบปัญหา
ทางด้านสุขภาพจิต	ด้านร่างกาย	หรือที่เกี่ยวกับ
ความรู้สึกและอารมณ์	จนเป็นที่แน่ใจว่าเหตุแห่ง
ปัญหานั้นได้ถูกขจัดให้สิ้นไป	 แทนที่จะเป็นเพียง
การรักษาอาการดังที่วงการแพทย์ในโลกตะวันตก
ถอืปฏบิตักินั	ซึ่งวิถที�านองเดยีวกนัน้ีกไ็ด้เกดิข้ึนใน
ประเทศไทยแล้ว	ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา

	 ในบทต่อไปจะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้
เห็นว่า	 ความคิดและการปฏิบัติแบบโลกตะวันตก
แทรกซึมเข้าไปในโลกตะวันออกได้อย่างไรในที่สุด

	 ผมขอย�้าเตอืนท่านอกีครั้งว่า	จงอย่าได้ต�าหนิ
อิทธิพลของโลกตะวันตกแต่จงดูและเจริญรอย
ตามเบื้องพระยคุลบาทของสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั	
และในท�านองเดียวกันศึกษาให้เข้าใจในคุณค่า
ของมรดกทางความคิดและความเชื่อซ่ึงท่านมี
อย่างอดุมสมบรูณ์รวมไปถงึแนวทางการท�างาน	
พระเจ้าอยูห่วัทรงตรากตร�าพระวรกายและทรง
งานหนักมิใช่เพียงเพื่อทรงได้รับการยกย่องว่า
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ทรงเป็นกษัตริย์ที่ประเสริฐ	 แต่พระองค์ทรง
กระท�าเพื่อเป็นตัวอย่าง	 เป็นผู้น�าทางและเป็น
ครูของเรา	 ผมไม่สามารถเน้นถึงสิ่งต่างๆได้
อย่างทั่วถึง	 ที่เราสามารถหรือควรที่จะเรียนรู้
ได้จากพระองค์ท่านซึ่งมีมากมายมหาศาล

วาจาแห่งความซื่อสัตย์

	 ขอให้เรายอมรบัที่ว่าทกุวนัน้ีช่างยากเหลือเกนิ
ที่จะหาคนซือ่สัตย์สุจริตในโลกกลมบ้า	ๆ 	ใบนี้ได้	ที่
ผมกล่าวเช่นนี้มิได้หมายความว่าทุกคนพูดโกหก
พกลม	ผู้คนมักจะพยายามอ้างสิ่งต่าง	ๆ 	เพื่อเป็น
ข้อแก้ตัวเสมอ	และไม่มีความซื่อตรงอีกต่อไป	ใน
ปัจจุบัน	ผู้คนมักจะพยายามหาหนทางที่เป็นทาง
ลัดในชีวิตหรือการท�าสิ่งต่าง	ๆ 	โดยวิธีการง่าย	ๆ

	 ไม่ช้าก็เร็วตาข่ายแห่งความไร้สาระและการ
ทุจริตที่เห็นแก่ตัว	ซึง่เขาได้หลอกลวงตัวเองจะ
เป็นกับดักตัวเขาเอง	เช่น	สภุาพสตรกีเุรื่องขึ้นเพื่อ
ให้ได้มาซ่ึงความรกัหรอืชายคนรกัที่ให้การอปุถมัภ์
เงินทอง	ชายคนรักก็ให้สัญญาที่โกหกพกลมเพื่อที่
จะท�าให้แม่นกน้อยแสนสวยของตนไม่บินหนีจาก

รังไปไหน	กล่าวได้ว่าทั้งสองฝ่ายต่างก็เล่นเกมที่
สกปรก	คือฝ่ายหญิงกล่าวเท็จ	ฝ่ายชายก็หลอก-
ลวง	นักการเมืองกล่าวเท็จอย่างหน้าด้านเพื่อให้
ได้คะแนนเสียง	 ลูกไม่กล้าหรือละอายใจที่จะพูด
ความจรงิกบัพ่อแม่	และในท�านองเดยีวกนั	พ่อแม่
กไ็ม่ต้องการที่จะบอกความจรงิกบัลกู	การโฆษณา
ขายสินค้าทางโทรทัศน์นั้นหาสาระอันใดไม่ได้เลย
นอกจากค�ามั่นสัญญาลม	ๆ 	แล้ง	ๆ 	หรือท่านเชื่อ
อย่างสนิทว่า	หากท่านใช้แชมพูสระผมเอ็กซ์วาย
แซดครัง้เดยีวจะท�าให้ท่านมองดคูล้ายกบันางงาม
โลกในวันรุ่งขึ้น	วงการอุตสาหกรรมทั้งหมดก�าลัง
ให้ความฝันและความหวังแทนที่จะเป็นข้อเท็จจริง	
ท่านลองเดาซิว่าเป็นเพราะสาเหตุใด

	 ทุกคนก�าลังเสแสร้งหลอกลวงแม้เล็กน้อย
เพียงเพื่อให้ตัวเองได้รับผลประโยชน์	แล้วถ้าถาม
ว่าผลประโยชน์ดังกล่าวจะน�าพาเขาไปที่ไหน	ค�า
ตอบง่าย	ๆ 	ก็คือไม่มีสถานที่ใด	ความไม่ซื่อสัตย์ไม่
ว่าจะในรูปแบบใดเป็นพลังงานทางลบซึ่งผลที่สุด
จะวกกลับลงมาสู่ผู้ที ่ไม่ซื่อสัตย์	 ซึ่งล้วนแล้วแต่
เป็นผลในทางท�าลาย	ซึ่งบางครั้งผลร้ายที่เกดิจาก
การกระท�าดงักล่าวนั้นไม่เพยีงแต่จะเกดิขึน้เฉพาะ
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กับคนเพียงคนเดียวเท่านั้น	แต่จะเกิดกับคนทั้ง
ประเทศก็ได้	ซึง่ประวัติศาสตร์ได้แสดงให้เราเห็น
หลายครั้งว่า	ประเทศบางประเทศเกดิความวุน่วาย
เพราะผู้น�าที่คดโกง

	 ผมต้องขอสารภาพว่า	ความซื่อสัตย์ร้อย
เปอร์เซ็นต์และแม้แต่การไม่ใช้ข ้อแก้ตัวเล็ก
น้อย	(โดยค�าพูดหรือความคิด)	ยังเป็นสิ ่งที่ผม
ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นผลส�าเร็จได้อย่างครบ
ถ้วนซึง่ผมก็รู้สึกไม่สบายใจ	ที่จริงแล้วเมื่อเราพูด
เท็จหรือหลอกลวง	จังหวะการเต้นของหัวใจจะ
เปลี่ยนแปลงซึง่เครื่องจับเท็จสามารถวัดได้	สิ่งนี้
เป็นเพยีงตวัอย่างธรรมดาที่แสดงให้เหน็ถงึผลของ
ความไม่ซื่อสัตย์

	 เมื่อเราซือ่ตรงและซือ่สัตย์	จังหวะการเต้น
ของหัวใจก็จะเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน	 	 แต่เป็น
ไปในทางพลังบวก	การสั่นสะเทือนที่ดีดังกล่าวนั้น
มิได้เพียงท�าให้เรามีความรู้สึกที่ดี	ๆ 	เท่านั้น		แต่ยัง
ท�าให้เราเกิดอ�านาจทางจิตใจอีกด้วย	ลองปฏิบัติ
ดูแล้วท่านจะเห็นผลด้วยตัวท่านเอง	โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อมีความยากล�าบากที่จะพูดความจริง

หรือยอมรับผิด	 หรือเมื่อเรากลัวจะเสียหน้าหรือ
เสียผลประโยชน์	ก่อนอื่นต้องเอาชนะแรงกดดัน
และพูดอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ต้องหวาดกลัว
ใด	ๆ 	ทั้งสิ้น	การปฏิบัติดังกล่าวจะช่วยให้ท่านเกิด
มีพลังดึงคุณลักษณะของท่านให้กลับคืนมา	 และ
เพิ่มพลังทางกายภาพตามธรรมชาติของท่าน	 ใน
สถานการณ์ที่ยากล�าบากและล่อแหลมที่ความจรงิ
อาจจะก่อให้เกดิอนัตรายต่อตวัท่านหรอืผูอ้ื่นได้	วิธี
ที่ง่ายที่สุดคือท่านจงหลีกเลี่ยงที่จะตอบค�าถาม

	 ย้อนร�าลึกถึงประวัติศาสตร์	๒,๐๐๐	ปีที่แล้ว	
สมัยพระเยซูคริสต์	เมื ่อบรรดาพระซึ ่งเป็นทั้ง
ผู้พิพากษาในเวลาเดียวกัน	 ถามพระเยซูคริสต์
ว่า	“ท่านเป็นราชาแห่งสวรรค์จริงหรือไม่”	 “ท่าน
เป็นพระบตุรของพระผูเ้ป็นเจ้าจรงิหรอืไม่”	แน่นอน
ที่สุด	พระเยซูคริสต์ทรงตระหนักดีว่า	 ความจริง
ที่พระองค์จะตรัสย่อมหมายถึงว่าพระองค์จะเสีย
พระชนม์ชพี	แต่พระองค์กท็รงเอาชนะความหวาด
กลัวนั้นได้และตอบว่า	ใช่

	 เพยีงชั่วระยะเวลาอนัสั้นหลงัจากนั้นพระองค์
ก็ถูกตรึงบนไม้กางเขน	ซึ่งเป็นวิธีการที่โหดร้าย
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ทารุณ	 เมื่อถึงจุดนี้ไม่ว่าใครก็ตามจะต้องเพิกถอน
ค�าพูดที่ได้ตอบไปแล้ว	 หรืออย่างน้อยก็ต้องร�า่ไห้
เสียใจ	แต่พระเยซคูริสต์มิได้ทรงเป็นเช่นนัน้	การ
เปลี่ยนใจ	ความกลัวหรือการเบี่ยงเบนจากทาง
แห่งความจรงิและพระภารกจิของพระองค์จะท�าให้
พระองค์ถูกแยกออกจากพระผู้เป็นเจ้า	ดังนั้นสิ่ง
ทีพ่ระองค์ทรงกระท�าจึงเป็นเป้าหมายแห่งความ
ส�าเร็จของพระองค์	ซึ่งหมายถึงการได้ทรงเสด็จ
กลบัเข้าไปรวมเป็นหนึง่เดยีวกบัพระผูเ้ป็นเจ้า	การ
เป็นอิสระจากสิ่งยึดติดโดยสิ้นเชิงเพื่อความผาสุก
แห่งมวลมนุษยชาติ	 ในทางพระพุทธศาสนาอาจ
จะพูดได้ว่า	“เป็นการรู้แจ้งในระดับสูงสุด”

	 พระเจ้าอยู่หัวได้ตรัสบ่อยครั้งว่า	เราต้องยึด
แนวทางปฏิบัติในชีวิตของเรา	ถ้าเราหันเหออก
ไปจากจุดมุ่งหมายที่แท้จริง	 เราจ�าเป็นต้องปรับ
แนวทางนั้นโดยเร็วที่สุด	 ค�าถามที่เราจะต้องถาม
ตัวเองว่า	เรารูจ้กัจดุหมายปลายทาง	และแนวทาง
ที่จะด�าเนินชีวิตแล้วหรือยัง	และล�าดับต่อไปเรา
ทราบหรือยังว่า	จะสามารถค้นหาสิ่งเหล่านั้นให้
พบได้อย่างไร	ค�าตอบในเรื่องนี้มีอยู่ในค�าสั่งสอน
ของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว

	 เป็นสิ ่งส�าคัญอย่างยิ ่งที่เราจะต้องอบรม	
สั ่งสอนลูกหลานของเราให้มีความซื่อสัตย์และ
ซือ่ตรงแม้ว่าเขาจะท�าบางสิง่บางอย่างผดิ	เราต้อง
ไม่ลงโทษเมื่อเขาพูดความจริง

	 จากบนัทกึล�าดบัเหตกุารณ์ปรากฏว่าพระบาท-
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิเคยตรัสบริภาษหรือทรง
ต�าหนิข ้าราชบริพารของพระองค ์เลย	เช ่น	
ข้าราชบริพารในราชส�านัก	เจ้าหน้าทีร่ักษาความ
ปลอดภัย	ฯลฯ	ที่กระท�าไม่ถูกต้องหรือประพฤติ
ไม่เหมาะไม่ควร	ในบางกรณีที ่ปรึกษาอาวุโส
ในพระองค์ไม่เห็นด้วยกับการเสด็จเยี ่ยมเยียน
อย่างเป็นทางการที่พระเจ้าอยู่หัวทรงอนุมัติ	เพื่อ
ประโยชน ์ของชาวบ ้านที ่	“ไม ่ส�าคัญ”	หรือ
โครงการพระราชด�าริซึ่งเป็นโครงการเล็ก	ๆ 	บาง
ครั้งที่ปรึกษาในพระองค์โกรธชาวบ้าน	ที่กราบทูล
พระเจ้าอยู่หัวให้เสด็จไปเยี่ยมเยียนพวกเขาโดย
ไม่จ�าเป็น	(ในสายตาของที่ปรกึษาในพระองค์)	แต่
พระองค์ก็ทรงยินยอมตามค�ากราบบังคมทูลของ
ชาวบ้านเป็นประจ�าเสมอๆ
	 แทนที่พระเจ้าอยู่หัวจะทรงต�าหนิท่าทีของ
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ที่ปรึกษาในพระองค์	 หรือท�าให้บรรดาที่ปรึกษา
ในพระองค์เหล่านั้นเชื่อฟังพระองค์อย่างหลับหู-
หลับตา	แต่พระองค์จะทรงเรียกบรรดาที่ปรึกษา
เหล่านั้นมาพบเพื่อตรัสเป็นการส่วนพระองค์และ
ทรงอธิบายถึงความจ�าเป็นและความส�าคัญที่
ลึกซึง้ของโครงการ	และพระราชภารกิจของ
พระองค์	พระองค์ไม่เคยทรงต�าหนิ	 ถ้าเขาเหล่านัน้
เข้าใจผิดหรือขาดความเชื่อถือเหมือนกับคนตาบอด

	 ท่านเคยดุด่าลูก	ๆ 	หรือเปล่า	และท่านเคย
ใช้อารมณ์แสดงความโกรธลูก	ๆ 	หรือเปล่า	ท่าน
มีความรักและความอดทนที่จะอธิบายเรื่องต่าง	ๆ
ให้ลูก	ๆ 	ได้รับทราบหรือเปล่า	ท่านเชื่อใจลูก	ๆ
หรือท่านพยายามที่จะควบคุมลูก	ๆ 	หรือไม่	ทาง
ที่ถูกที่ควรท่านต้องให้เวลาแก่ลูก	พูดคุยกับลูก
ด้วยความรักเพื่อเป็นการบ�ารุงขวัญลูก	โดยท่าน
ต้องไม่หวังสิ ่งตอบแทนใด	ๆ 	กับลูก	วิธีการเช่น
นี้	พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติต่อพสกนิกรของ
พระองค์	และขอให้ท่านดูว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นเป็น
อย่างไร
	
	 หากพระเจ้าอยูห่วัจะทรงพระราชทานสิ่งหนึ่ง

สิ่งใดให้กับผู้เข้าเฝ้าเพื่อให้ความช่วยเหลือไม่ว่า
จะเป็นวัสดุเพื่อซ่อมแซมหลังคาโบสถ์วิหารของ
หมู่บ้านในชนบท	หรือพระราชทรัพย์เพื่อเป็นค่า	
ใช้จ่ายในการปลูกกาแฟในถิ่นทุรกันดาร	พระองค์
จะทรงพระราชทานให้อย่างเต็มที ่	 บ ่อยครั ้ง
ที ่พระองค์ทรงมีรับสั ่งให้ข ้าราชส�านักในกอง
งานที ่เกี ่ยวข้องท�าการตรวจสอบซ� ้าอีกเพื ่อให้
ทรงแน่พระทัยว่าสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาว่าจะ
พระราชทานให้แก่ผู้เข้าเฝ้าทีม่าขอความช่วยเหลอื
น้ันถงึมอืพวกเขาจรงิ	ๆ 	หรอืไม่	เน่ืองจากวัสดแุละ
เงินพระราชทานนั้นบางครั้งก็	“สูญหาย”	ก่อนถึง
มือผู้รับ

	 บรุษุผูร้กัษาค�าพดู	ถงึแม้ว่าจะยากล�าบากย่อม
ถือได้ว่าเป็นบุรุษผู้ซือ่สัตย์	 ค�าสาบานเป็นค�ามั่น
สัญญาประเภทหนึ่งด้วยเหมือนกัน	 และค�ามั่น
สัญญาที่พระเจ้าอยู่หัวทรงให้ไว้แก่พสกนิกรทั้ง
ประเทศของพระองค์ระหว่างพระราชพิธีเสด็จขึ้น
ครองราชสมบัตเิมื่อ	๖๑	ปีที่แล้ว	(พระราชปณธิาน
ที่จะดูแลอาณาประชาราษฎร์ของพระองค์ไม่ว่า
พระองค์จะต้องทรงท�าสิง่ใด)	พระองค์ก็ได้ทรง
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รักษาค�ามั่นนั้นไม่เพียง	๑๐๐%	แต่	๒๐๐%

	 นักบวชในประเทศอินเดียท่านหนึ่งซึง่ยังคง
มีชีวิตอยู่กล่าวว่า	“ถ้าความคิด	 ค�าพูด	 การ 
กระท�าของบุรุษใดเป็นหนึ่ง	 บุรุษผู้นั้นไม่จ�าเป็น
ต้องมกูีรู	(ผู้น�าทางจิตวญิญาณ)	อกีต่อไป”	หรอื
จะพดูอีกนยัหนึ่งว่า	ถ้าเจตนา	หวัใจและค�าพดูผสม
กลมกลืนเข้าเป็นหนึ่งเดียวโดยสมบูรณ์	 (โดยไม่มี
ความแตกต่าง)	เรากจ็ะเป็นนายของชวีติโดยแท้จรงิ

	 การหันเหออกไปจากสิ่งที่กล่าวข้างต้นย่อม
เป็นการไม่ซือ่สัตย์ต่อตัวเราเอง	เราสามารถมอง
เหน็ข้อแตกต่างของสิ่งเหล่านี้ได้สองทางคอื	ความ
ซื่อสัตย์จะสามารถน�าเราให้เข้าใกล้เป้าหมายใน
ชีวิตซึง่รวมถึงความสุขที ่เป็นนิรันดร์กาล	และ
หลุดพ้นจากความทุกข์	เมื่อเรามีชีวิตที่สงบเงียบ
จะท�าให้การปฎิบัตภิารกจิของเราเป็นไปด้วยความ
ซื่อสัตย์และซื่อตรงโดยอัตโนมัติ

	 รางวัลแห่งความซ่ือสตัย์คอืพลังทางกายภาพ
ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมายและวิถีชีวิตที่ชัดแจ้ง	 ท่าน
จะสามารถมองเห็นอนาคตและเจตนาที่แท้จริง
ของบุคคลอืน่	(ถึงแม้จะซ่อนเร้นก็ตาม)	 และใน
ขณะเดียวกันก็จะท�าให้ความหวาดกลัวและความ
กังวลในชีวิตลดลง	 และท�าให้ทุกคนที่อยู่รอบข้าง
ท่านให้ความเคารพนับถือในตัวท่าน

	 การท�าสมาธิเป็นประจ�า	 ดังที่พระเจ้าอยู่หัว
ทรงถือปฏิบัติ	 จะเป็นการส่งเสริมกระบวนการนี้
ยิ่งขึ้นไป	ผมจึงเรียกกระบวนการนี้ว่า	“พระพุทธ-
ศาสนาก�าลังแสดงบทบาท”	(Buddhism	 in	
Action)	 ในชีวิตประจ�าวันซึง่มีประโยชน์เป็น	
ร้อย	ๆ 	เท่า	(และยงัตรงกบัแนวค�าสอนของสมเดจ็
พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า)	มากกว่าการใช้
พระพทุธรปูในทางที่ผดิซึ่งส่วนใหญ่ท�าไปเพยีงเพื่อ
หวังลาภสักการะและเพื่อเพิ่มกุศลผลบุญให้แก่ตน
	 การท�าสมาธิพิสูจน์บางสิ ่งบางอย่างว่า

ส�าคัญที่สุดซึ่งสามารถพูดได้ว่าเป็นการปฏิบัติ
ตามค�าสอนของพระพุทธเจ้าในทุกด้าน	 และ
เรากย็งัสามารถใช้ชวีติตามปกต	ิหรอือกีนยัหนึง่
อาจจะพดูได้ว่าการท�าสมาธเิป็นการสร้างความ
กลมกลนืให้เกดิข้ึนระหว่างชวีติทางโลกและการ
พัฒนาทางด้านจิตวิญญาณ

	 หรอืท่านคดิว่าพระเจ้าอยูหั่วไม่ทรงประสบผล
ส�าเร็จในพระราชภารกิจของพระองค์	 หรือคิดว่า
พระองค์ท่านมิได้ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจหรือ
ทรงด�าเนินชีวิตตามแนวทางและหลักการของ
พระพทุธศาสนา	หรอืคดิว่าพระองค์	(รวมทั้งสมเดจ็
พระบรมราชินีนาถ	พระราชโอรสและพระราชธดิา
ทุกพระองค์)	ไม่ทรงมีความสุข

	 แล้วข้อพสิจูน์เพิ่มเตมิอะไรบ้าง	ที่เราต้องการ
เพื่อเป็นเครื่องยืนยันสติปัญญาและความสุขของ
เรา	 รวมถึงจิตที่ประสบผลส�าเร็จและมีความสุข
และการเป็นพุทธมามกะที่ดีในเวลาเดียวกัน	 (ใน
การปฏิบัติ)	 พระเจ้าอยู ่หัวทรงมีทุกอย่างโดย
ปราศจากข้อกังขา	 และไม่จ�าเป็นต้องมีข้อพิสูจน์
ใด	ๆ 	ทั้งสิ้นใช่หรือไม่	 แต่ละสิ่งนี้ต้องบ�ารุงหล่อ-
เลีย้งซึง่กันและกันจึงจะครบองค์แห่งความสุข
ทั ้งมวล	 บุคคลตัวอย่างดังกล่าวข้างต้นที ่ยังมี
ชีวิตอยู่ซึ่งเราควรถือเป็นตัวอย่างเหลือเพียงไม่กี่
ท่าน	 ขอให้เรามาเรียนรู้จากบุรุษพระองค์หนึง่ซึ่ง
พระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์อยู่ในทุกเรือน
ชานหรือปฏิทินเป็นจ�านวนมาก	 รวมทั้งในธนบัตร
และเหรียญกษาปณ์ทีเ่ราใช้ในชีวิตประจ�าวันก็มี
พระบรมฉายาลักษณ์ของผู้ทรงเป็นตัวอย่างที่ดี
ทีสุ่ดอยู่ต่อหน้าเราทัง้หลายแต่ละวนั	 ทั้ง	ๆ 	ที่มี
มหาบุรุษผู้ซึ่งทรงแสดงให้เราเห็นถึงความดีงาม
มากกว่า	 ๖๐	 ปีแล้ว	 ทรงปรากฏอยู่ต่อหน้าเรา
ตลอดเวลา	 ท�าไมพวกเราจึงหลับตากันอยู่	 ขอ
ให้เราเพียงลืมตาแล้วเรียนรู้ในสิ่งที่พระองค์ทรง	
สั่งสอนเท่านั้นเป็นพอ

4



26 •   เราคิดอะไร

	 “ฆ่าได้-หยามไม่ได้”	ดูจะเป็นคติของจอมยุทธ์
ทัง้หลาย	 ทีย่ดึถือกันในยุทธภพนี้	 แต่ส�าหรับ
จอม	“ยึด”	แล้ว	เรื่องของหวัไอ้เรอืงดจูะส�าคญักว่า
นั้น	 จะยึดมั่นถือมั่นขนาดพร้อมที่จะเอาหัวชนฝา	
เพราะหลงว่าความคิดและการตัดสินใจของตน
นั้นดีที่สุดแล้ว	 จึงท�าความเสียหายให้เกิดขึน้แก่	
บ้านนี้เมืองนี้อย่างมากมาย	 อย่างกรณีโครงการ	

รบัจ�าน�าข้าว	เพราะเมื่อผูน้�าคดิอะไรขึ้นมากจ็ะเอา
ให้ได้อย่างที่ตนเองคดิ	แม้จะมผู้ีคนค้านแย้งอยูร่อบ
ทิศ	 ก็ยังคงปักมั่นเดินหน้าต่อไปอย่างไม่ฟังเสียง
ทักท้วงใด	ๆ 	เลย
	 แล้วพระโพธิสัตว์ทั้งหลายมีวิธีปล่อยวางทิฐิ
หรอืทฤษฎหีรอืความคดิเหน็ของตนเองได้อย่างไร	? 
(สมณะเดินดินได้เจาะลึกถามปัญหานี้กับพ่อครูสมณะโพธิรักษ ์

สัจจะ	(ผิด	-	ถูก)	นั้น	ดูกันที่ไหน
ในสังคมประชาธิปไตย?

บิ๊กตู่	!	ทุบโต๊ะลุยสร้างโรงไฟฟ้ากระบี	่โดย	(ไทยรัฐออนไลน์	๑๗	กุมภาพันธ์	๒๕๖๐)	
สั่งชะลอ‘ไฟฟ้าถ่านหิน’	รบ.ยอมถอยให้ศึกษาใหม่	กระทบอีไอเอ	ม็อบสลายตัว	
             (ไทยรัฐออนไลน์	๑๙	กุมภาพันธ์	๒๕๖๐)

4
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เอาไว้ดังนี้)

	 สมณะเดินดิน...รู้สึกว่าหลาย	ๆ 	คนไม่ชอบ
ญาติธรรมที่ไปเล่นการเมืองกัน
	 พ่อครู...พวกเรามักแข็ง	 มันต้องยืดหยุ่นเป็น	
ยคุน้ีต้องอ่อนน้อมถ่อมตน	ถ้ายงัแขง็กระด้าง	ๆ 	อยู่	
มนักย็งัยดึมัน่ถอืมัน่		สังคมทกุวนัน้ี	ผ่านการยดึม่ัน
ถือมั่นกันไปแล้วตอนนี	้ เป็นโลกไร้พรมแดน	ทุก	ๆ 	
ประเทศพยายามหนัเข้ามาร่วมไม้ร่วมมอืกนั		หลกี
เลี่ยงการเผชิญหน้ากัน
	 คนที่ยังยึดแรงแข็งโป๊ก	 ก็ยังยึดสัญญาว่า	
“ตูถูก	ๆ ”	เป็น	“สัญญายนิจจานิ	(ฝังใจจ�า-ปัก
หัวด่ิง)”	จัดอยู่	 โดยที่เขายังไม่รู้จักว่าความจริงมี	
“หนึ่ง”	เดียวเป็นองค์รวม	มีสองไม่ได้	ที่แตกแยก
ออกไปไม่ใช่สัจจะ	แต่คนทีย่งัยดึ	“สญัญายนจิจาน”ิ 
จดัอยู่	กจ็ะหลงว่า	“ตวัก-ูของก!ู”	นีแ่หละถกูต้อง
กว่าใคร	ๆ 	(เหมือนพวกนักวิชาการในเมืองไทย	
กจ็ะยดึว่าประชาธปิไตยจะต้องเป็นอย่างต�าราฝรัง่
ทีเ่ขาไปเรยีนมาจงึจะถกูต้อง		แต่ผลของประชามติ
สะท้อนว่า	คนไทยส่วนใหญ่ต้องการประชาธิปไตย
แบบวิถีไทย)
	 พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อย่างส�าคัญว่า
	 ๑. ความจริงไม่มีเลย  (ผิด-ถูก ล้วนเป็นเรื่อง
สมมุติ) 
	 ๒. ความจริงมีหนึ่งเดียว	 (ตามมติที่เสียง 
ส่วนใหญ่ได้ตกลงกัน) 
	 ๓. สญัญาย นจิจานิ	(คนทีย่ดึม่ันถอืม่ันกจ็ะยดึ
ว่าของฉันเท่านั้นที่เที่ยง ที่ถูก ที่จริง! ตามสัญญา
ของตนที่ได้ส�าคัญมั่นหมายไว้ หรือตามที่เคยฝังใจ
จ�า-ปักหัวดิ่งไว้)
	 ก็ต้องส�าคัญ	๓	เส้านี้	!																																																																																																							
	 สัญญาย	นิจจาน	ินี่เอาเข้าจริงก็คือ	“จริง”		
ของใครของมนั	ตามแต่ทีไ่ด้ฝังใจจ�าเอาไว้นัน่แหละ	
ตามแต่ใครจะไปยดึไว้ตามภมูขิองตวัเอง		โดยมนัยดึ
ตวัมันเองเป็นหลกั	ถ้าเผือ่ว่าไม่รูจ้กัยดืหยุน่	โดยไม่	
รูจั้กว่า	เฮ้ย!..สิง่ทีถ่กูต้องเป็นหน่ึงเดียวจรงิ	ๆ 	นัน้คอื
องค์รวม	เป็นองค์รวมที่ประนีประนอมอย่างลงตัว	
ต้องเป็นมวลรวม	 ไม่ใช่ว่าเฉพาะแค่ตัวกูของก	ู	

เดี่ยว	ๆ ๆๆ	ออกไปเลย	ไม่ใช่	
					กลางจริง	ๆ 	คือองค์รวม	เพราะงั้นถ้าใครที่เข้า
องค์รวมไม่ได้คอื	พวกตกขอบ	พวกน้ีกต้็องทะเลาะ
กัน	 	 พวกนี้กลายเป็นพวกเศษเสี้ยว	 นี่คือความ
จริงไม่มี	ก็เลยต้องทะเลาะกัน	เมื่อไม่ใช่ความจริง	
มันรวมกันไม่ได้หรอก	และไอ้ที่รวมกับเขาไม่ได้นั่น
คือความผิด
	 สมณะเดินดิน...ในหลวงตรัสไว้ว่าระบอบ
ประชาธิปไตยคือ	“พอสมควร”
	 พ่อครู...ใช่	 พอเพียง	 พอสมควร	 กลางที่สุด	
และรวมที่สุดเลย	แข็งแรงที่สุด	หมู่ใหญ่ที่สุด	โดย
เฉพาะตอนนีป้ระเทศไทยมอีงค์รวมของมวลทีเ่ป็น
เรื่องของจิตวิญญาณ	รับรู้กันไปทั่วโลก	๒๐๐	กว่า
ประเทศเลย	 เมืองไทยกลายเป็นจุดรวมศูนย์เลย
ตอนนี้	 ทั้งเชิงปัญญา	 เชิงทัศนคติ	 และเชิงความ
รอบรู้	รวมหมดแล้วตอนนี้
	 สมณะเดินดิน...สิ่งที่ในหลวงตรัสไว้	 ผม
อ่านแล้วก็ไม่เข้าใจ	 ท�าไมประชาธิปไตยอยู ่ที่	
“พอสมควร”	แต่พอฟังพ่อครพูดูแล้ว	ท�าให้เข้าใจได้
ว่าจะไปยึดเอาแต่ตัวเราไม่ได้	เราจะต้องพิจารณา
ถึงองค์รวมของผู้คนในสังคมด้วย
	 ดังพระราชด�ารัสที่พระราชทานแก่นักศึกษา	
เมือ่ปี	พ.ศ.	๒๕๑๒	เกีย่วกบัเรือ่ง	“ประชาธปิไตย”		
มีใจความว่า	 “...ค�าว่าพอสมควรน้ันเป็นหัวใจ
ของประชาธิปไตย	 เพราะว่าการเลือกตั้งก็ตาม	
หรือการถกเถียงอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็ตาม	 ต้อง
ได้ผลพอสมควรทัง้น้ัน	เพราะทกุคนมผีลประโยชน์	
มคีวามต้องการแตกต่างกนั	และกม็เีสรภีาพ	ความ
แตกต่างนั้นอาจท�าให้เบียดเบียนกันได้	 ก็ต้องมีผล
พอสมควร	จึงจะมีความเรียบร้อย	มีความเงียบสงบ
	 แต่ถ้าแต่ละคนเห็นแก่ตัว	 มีแต่จะเอาผลเต็ม
ที่ส�าหรับตัว	 เชื่อว่าอีกคนหนึ่งเขาก็เดือดร้อน	
ประชาธิปไตยหรือความเป็นอยู ่ของสังคมของ
ชาติอยู ่ที่แต่ละคนมีความสุขพอสมควร	 จะได	้
ไม่เบียดเบียนกันอย่างเปิดเผย...”
	 พ่อคร.ู..สดุท้ายแล้วอยูท่ี่	๓	เส้านี	้(๑. ความจรงิ
ไม่มีเลย ๒. ความจริงมีหนึ่งเดียว ๓. สัญญายนิจจานิ)		
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ถ้าใครสงัเคราะห์	๓	เส้าน้ีออกกจ็บ	ทกุ	ๆ 	บรรยากาศ	
ทุก	ๆ 	องค์รวมเลย	 เอา	๓	เส้านี้ไปสังเคราะห	์๑.	หาก
มันไม่เข้ากันได้	ทะเลาะกันอยู่	แตกแยกกันอยู่	นั้น
คือไม่ใช่สัจจะ	สัจจะคือองค์รวม	แล้วสัจจะก็ไม่ใช่
คนหนึ่งคนเดียว	กูคนเดียวก็ไม่ใช่
	 สมณะเดินดิน...	กรณีนี้เทียบกับเรื่องที่มีการ
ท�าโฆษณาให้ทศกัณฐ์ไปแคะขนมครก	 ถ้าสัจจะก็
คือว่า	 ถ้าคนดูส่วนใหญ่แล้วเขาโอเค	 ก็เป็นสัจจะ
ได้ไหมครับ?
	 พ่อคร.ู..	เอาตามคนดสู่วนรวม	เอาความกลาง
รวมมากที่สุด
	 สมณะเดินดิน...แต่ว่าพวกอาจารย์ที่เขาสอน
แบบแผนของโขนมา	 เขารับไม่ได้ที่ทศกัณฐ์จะไป
แคะขนมครก
	 พ่อครู...	หัวเราะ	มันยึดอยู่	นั่นคือศักดินานะ
	 สมณะเดนิดนิ...ครบั	เขาถอืว่าโขนเป็นของสงู
	 พ่อครู...	การคิดว่าเป็นของสูง	ยังศักดินาอยู่

ความฉลาดไม่สู้ได้เห็นความคิดเห็นเป็น	
	 						 	 	 	“อนิจจัง”
	 																																					-	คานธี
	
	 ข้าพเจ้าให้คะแนนตนเองว่าเป็นคนปัญญาทบึ
ข้าพเจ้าต้องใช้เวลาเข้าใจสิ่งต่าง	ๆ 	เนิ่นช้ามากแต่
ข้าพเจ้าก็ไม่เสียใจ	สติปัญญาของคนเรานั้นย่อมมี
ขอบเขต		แต่การสร้างคุณธรรมประจ�าใจหาได้
มีขอบเขตไม่
	 อาจจะพดูได้ว่าในชวิีตของข้าพเจ้าพทุธปัิญญามี
บทบาทในอนัดบัรองลงมา	ข้าพเจ้าเป็นคนปัญญาน้อย	
พระผู้เป็นเจ้าคงจะทรงเห็นว่าคนที่มีศรัทธาหรือ
ความเชื่อเป็นพื้นฐานประจ�าใจเช่นข้าพเจ้านั้นไม่
จ�าเป็นต้องมีพุทธิปัญญามาก	 ข้าพเจ้ามีศรัทธาใน
ผู้หลักผู้ใหญ่และในผู้รู้มาก	 แต่ข้าพเจ้ามีศรัทธา
ในสัตยะหรือในความจริงมากที่สุด	 เพราะฉะนั้น	
วิถีทางที่ข้าพเจ้าจ�าต้องสัญจรนั้น	 แม้จะยากแต่ก็
ดูง่ายส�าหรับข้าพเจ้า
	 ข้าพเจ้ามิใช่เป็นนักสร้างวิมานในอากาศ	ข้าพเจ้า

มิใช่เป็นนักบุญ	 ข้าพเจ้าเป็นปุถุชนคนธรรมดา	ๆ 	
ข้าพเจ้ามีความอ่อนแอหลายอย่างหลายประการ
เช่นปุถุชนทั้งหลาย	 ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ในโลกด้วย
นัยน์ตาที่ลืมอยู่เสมอ	 ข้าพเจ้าเคยผ่านความทุกข์
ยากอย่างแสนสาหัสเท่าทีจ่ะเกิดขึ้นในชีวิตมนุษย	์
ข้าพเจ้ามีประสบการณ์อย่างโชกโชน

	 ข้าพเจ้าไม่เคยอ้างว่าความคดิเหน็ของข้าพเจ้า
นั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้	ข้าพเจ้าเป็นคนบชูาความสจั	
ข้าพเจ้าขอแสดงความคิดและความรู้สึกของตน
ต่อปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า	 โดยไม่ค�านึงว่า
ข้าพเจ้าจะได้เคยพดูอะไรเกี่ยวกบัปัญหานั้นมาก่อน	
หรือไม่…	เมือ่ข้าพเจ้ามีปัญญาแก่กล้าและมอง
เห็นอะไรแจ่มแจ้งข้ึนจากประสบการณ์ซึ่งได้รบัอยู	่
ทุกวัน	 ทรรศนะของข้าพเจ้าก็คงจะเจริญเติบโต
และเปลีย่นแปลงไปตามเหตุการณ์ดังเป ็นที ่
ประจักษ์อยู่แล้ว	ผู้ที่นัยน์ตาแหลมคมเท่านั้นถึงจะ
เห็นวิวัฒนาการซึ่งเกิดขึ้นตามล�าดับในตัวข้าพเจ้า	
ซึ่งคนทั่วไปมักจะมองไม่ค่อยเห็น
	 ข้าพเจ้าไม่พยายามทีจ่ะท�าตนให้ดปูระหนึ่งว่า
เป็นคนที่ยึดมั่นในความคิดเห็นของตัวตลอดกาล			
ในการเสาะหาสจัจะน้ัน	ข้าพเจ้าเคยละทิ้งความคดิ
เก่า	ๆ 	และเรยีนรูค้วามคดิใหม่	ๆ 	อยูเ่สมอ	แม้จะเข้า
สูวั่ยชรากต็าม	ข้าพเจ้าไม่เคยรูส้กึว่าตนเองได้หยดุ
การเจรญิเตบิโตภายในเสยีแล้ว	อกีทั้งไม่เคยรูส้กึว่า	
การเจริญเติบโตจะหยุดลงพร้อมกับการเสื ่อม
สลายของสังขาร	 ข้าพเจ้ามุ่งประพฤติปฏิบัติตน
ตามค�าเรียกร้องสัจจะผู้เป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า
อยู่ทุกขณะ
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สี่เท้ายังรู้พลาด	ปราชญ์ระดับอัจฉริยะ		
	 						 	 				(ไอน์สไตน์)	ยังผดิได้

	 ผมคิดและคิดอยู่หลายเดือนและหลายปี
										ข้อสรุปของผมผิดทั้ง	๙๙	ครั้ง
											แต่ครั้งที่	๑๐๐	ผมถูก
(I	 THINKS	 AND	 THINK FOR MONTHS AND 

YEARS.

NINETY-NINE TIMES, THE CONCLUSION IS 

FALSE.

THE HUNDREDTH TIME I AM RIGHT)

การปกครองของเมอืงไทยเรากไ็ม่ใช่ว่าจะต้อง
หยุดนิ่งคงเดิม	ต้องเปลี่ยนแปลงเหมือนกัน		
          		ในหลวง		ร.	๙	 	

	 “…..มานึกดูว่า	 ในเมืองไทยนี้	 การปกครอง
บ้านเมืองกท็�ามาคล้ายเป็นต�ารามาตัง้แต่ต้น	 ไม่
ได้ใช้ต�าราต่างประเทศมากเท่าไรเลย	 ที่เมืองไทย
เราอยู่มาได้จนทุกวันนี้	 ก็เพราะใช้ต�าราของเรา
เอง	เรามีวิธีปกครองหลายวิธี….หลายประเทศใน
โลกมีนิสัยใจคอของตัว	 มีความเป็นประเทศของ
ตัวมาช้านานแล้ว….การปกครองของเมืองไทย
เราก็ไม่ใช่ว่าจะต้องหยุดนิ่งคงเดิมอยู่เสมอ	ต้อง
เปล่ียนแปลงเหมอืนกนั	แต่ต้องเปลี่ยนแปลงด้วย
เหตผุล	…….”	(พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะ
กรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอล “ส.ส.มหากุศล”  ณ 
พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน ๒๖ กันยายน ๒๕๑๒)

ความสามัคคีนี้ยิ่งใหญ่กว่า	ความถูก-ความผิด
	 						 						พ่อครูสมณะโพธิรักษ์

	 ขอย�้าว่าความสามัคคีนีย้ิง่ใหญ่กว่าความถูก
ความผิด		ทุกวันนี้เราเดือดร้อนเพราะเรายึดตาม
สัญญาของเราว่าเที่ยง	 ฉันไม่ผิด	 ไม่ผิด	 ที่	“ไม่
ย้อม-ไม่ยอม!”เพราะคิดว่าเราไม่ผิด	 มันก็มีอัตตา
อยู่นั่นเอง	 ก็บอกแล้วว่าผิดถูกมันเป็นเรื่องสมมติ
สัจจะ		การอยู่กับหมู่ก็ต้องเอาตามมวลหมู่
	 	 	 	 อย่างอาตมาถ้าหมู่สมณะเอาอย่างนี้ทั้ง	ๆ 	ที่
อาตมาเห็นอยู่	 รู ้อยู ่ว่าที ่อาตมาเห็นมันถูกกว่า	
ดีกว่าแน่		แต่เมื่อหมู่เขาไม่เอา	หมู่จะเอาอย่างนี้!		
อาตมากถ็อดความเหน็ของอาตมาทิ้งไป		กเ็อาตาม
หมูน่ี้เป็นสจัจะหนึ่งเดยีวกจ็บ		อย่าว่าแต่หมูส่มณะ
ของเราเลย			แม้แต่ทางสงัคมโลก	(มหาเถรฯ)	เขา
ว่าเขาถูก	แล้วว่าเราผิด	เราก็ต้องยอม	ก็ไม่เห็นจะ
เป็นปัญหาอะไร
				เพราะอมตบุคคลนั้นจะยึดก็ได้	ไม่ยึดก็ได้	แต่
ไม่ใช่เป็นคนไม่จรงิใจ		แต่เป็นคนไม่มตีวัตน	ถ้าเหน็
ว่าอะไรควรที่สดุ	หรอืประมาณว่าได้สดัส่วนดทีี่สดุ	
แต่ไม่มีตัวเอง	 ไม่มีตัวตนเข้าไปร่วมในเหตุปัจจัย
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ด้วยเลย	 เอาเหตุปัจจัยอืน่เท่าที่มีเป็นตัวตั้งหรือ
ตัวตัดสิน	ผู้ที่ไม่มีตัวตนแล้วก็ใช้เหตุปัจจัยไป	ตาม
กรอบของมหาประเทศ	๔	 (พิจารณาเทียบเคียง
ความควรไม่ควรท�า	 ตามหลักการที่ได้มีไว้)	 และ
สัปปุริสธรรม	๗	(มีประมาณการทีจ่ะยืดหยุ่นหรือ	
ยืนหยัดตามเหตุปัจจัยในขณะนั้น	ๆ 	 เช่น	 เรื ่อง	
กาละ	เทศะ,	ตัวบุคคล,	ประชุมชน,	หรือตนเองมี
น�้ายาแค่ไหน?	ฯลฯ)	
		 เราต้องเคารพความฉลาดของหมู่	 	 เพราะ
คนทั ้งหมู ่นะ	 	แม้ของคุณจะถูกก็ต้องเอาตาม	
พระพุทธเจ้าว่า	“สัจจะมีหนึ่งเดียว”	 ไม่เช่นนั้นก็
ต้องเป็นสญัญาย	นจิจาน	ิเอาตามความยดึของคณุ
ที่คุณยึดไว้เป็นสญัญา			กต้็องบอกอีกครั้งว่าความ
สามคัคนีัน้ต้องมาก่อน		เจ้าอตัตา	(ยดึตวัก-ูของก)ู
พาบรรลัยจักรทั้งโลกเลยนะ	

				อยู่กับหมู่ให้สามัคคีดีที่สุด	(การรวมตัวกันเป็น
มิตร	คือ	ความคิดที่ดีที่สุด!)
	 บทสรุป	 อวสานของธัมมชโย	 	น่าจะให	้
บทเรียนอย่างส�าคัญแก่สังคม	 	โดยเฉพาะชีวิตที	่
“แพ้ไม่ได้	 จะผิดยังไง	ๆ 	ก็ไม่ยอม”	 ยึดมั่นถือมั่น	
กับทิฐิของตนอย่างหนักอย่างแรง	 	จนไม่ฟังเสียง
ใคร	ๆ 	 		ฉันจะเดินธุดงค์ธรรมชัยโชว์กลางกรุง
เสียอย่าง	 ใครจะท�าไม?	 		จะมีสื่อมวลชนและ
ประชาชนต�าหนิด่าว่าอย่างไรก็ท�าเป็นไม่รู ้ไม่ชี	้
ถือเป็นเสียงนกเสยีงกา	ว่าได้ว่าไป	พร้อมกบัยนืยัน
ตูไม่ผิด-แพ้ไม่ได้		สุดท้ายก็พากันตายยกรัง		ต้อง
ถือว่าหัวหน้าแบบนี้อยู่ที่ไหน	ลูกน้องตายหมด

แบ่งปันสรรสาระ

(๑)	อย่าเชื่อโฆษณา	นักการตลาด	 ใช้เทคนิค	ศิลปะการ

ยั่วยวนให้คกึที่จะซื้อ	เราในฐานะผูบ้รโิภค	กต้็องเลกิเสพสื่อ	

เลิกเชื่อโฆษณา	สอนลูกหลานให้เห็นกลลวงรู้ให้ทัน

(๒)	ดู	TV	ให้น้อยลง	หันไปลงมือท�าอะไรด้วยตนเองมาก

ขึ้น	ห่างไกลจอทีวี	 จอ	 Internet	 ไม่เช่นนั้นสุขภาพจะเสีย

(๓)	 เดินห้างให้น้อยลง	 เดินในห้าง	 ท่านก็ผสมลมหายใจ

ของใครต่อใครก็ไม่รู้	สูดเชื้อ	ดมกลิ่น	สารเคมี	ที่ฉีดลงบน

สินค้าต่าง	ๆ 	ดมทุกวัน	บ่อย	ๆ 	มาก	ๆ 	สุขภาพก็แย่

(๔)	 อย่าไปอยู่ในฝูงชนมากนักเลย	 โดยเฉพาะคอนเสิร์ต

ต่าง	ๆ 	 หูจะแตก	 เพราะล�าโพงเปิดเสียงดังลั่น	 ทั้งในห้าง

สรรพสินค้า	ตลาดนัด	ลานเต้นแอร์โรบิก

(๕)	ซื้อให้น้อย	ๆ 		หดัท�าเองบ้าง	ปลกูผกัเอง	แล้วจะรูว่้า	ผกั

ธรรมชาติกับผักอันตรายด้วยสารเคมี	มันต่างกัน

(๖)	หยุดกินอาหารโหล	ๆ 	 (Junk	 food)	 โดนพ่อค้าแม่ค้า

หลอกเอาสารเคมี	 ใส่ลงไปในอาหาร	 กินเข้าไปทุกวัน	

สุดท้าย	“กินแบบด่วน	ก็ตายแบบด่วน”

(๗)	 เอาแต่ท�างานแบบเดิม	ๆ 	 แล้วคาดหวังผลงานดี	ๆ 	

ขยันแบบโง่	ท�าเหมือนเดิม	 ไม่ปรับปรุง	 ไม่พัฒนา	 ไม่กล้า

ลอง	อ้างงานยุ่ง	สุดท้ายองค์กรไปไม่รอด	

(๘)	เอาแต่ขบัรถ	ลองหดัเดนิดบู้าง	ยั่วให้คนซื้อรถ	ปล่อย

ดอกเบี้ยให้ซื้อรถ	สุดท้ายรถเต็มเมือง	ถล่มน�้ามัน	ต่างชาติ

ฟันก�าไร	คนไทยเป็นง่อย	เดินไม่เป็น

(๙)	 ของเก่ายังใช้ไม่คุ้ม	 ซื้อใหม่อีกแล้ว	 ลองอดทนใช้

ของเก่า	ๆ 	บ้าง

(๑๐)	หยดุวุน่วายเรือ่งชาวบ้าน	หดัมาพจิารณาตนเองบ้าง

อย่าเอาแต่จับกลุ่มนินทา	เพ่งโทษ

(๑๑)	หัดท�าอะไรช้า	ๆ 	บ้าง	 เร่งมาแล้วทั้งชีวิต	จะเร่งไป

ตายถงึไหน	หดัช้าอย่างมสีต	ิหดัเดนิจงกรม	ท�างานศลิปะบ้าง

(๑๒)	หดัมรีะบบส�ารอง	ควรคดิตั้งแต่อาย	ุ๒๐	ปีแล้วว่าจะ

เกษียณยังไง	อย่ามั่นใจว่ากฎแห่งกรรมไม่มีจริง	หัดส�ารอง

ความเชื่อโดยเฉพาะเรื่องชาติหน้า	 เรื่องนรกสวรรค์มีจริง

จะท�าไง	 เชื่อวิทยาศาสตร์มาตลอด	 รู้ได้ไงว่าวิทยาศาสตร์

ถูกต้องในเมื่อมนุษย์โกง	ๆ 	เป็นคนท�าวิจัย	 กระบวนวิธีทาง

วิทยาศาสตร์น่าจะถูกต้อง	๑๐๐%	แต่นักวิทยาศาสตร์บางคน

อาจจะรบัเงนินกัธรุกจิชัว่ร้ายมาบดิเบอืนกไ็ด้.(สรปุย่อจากเวบ็พนัทปิ)

ค�าแนะน�า

๑๒	ประการ	ส�าหรับชีวิต

ในโลกปัจจุบัน

โดย	อ.วรภัทร์	ภู่เจริญ
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ณวมพุทธ

P  ปฏิบัติศีลถูกตรงสมบูรณ์
	 	จึงจะได้สมาธิที่ถูกตรง
	 ถ้าปฏิบัติผิดท�าศีลวิบัติ
	 ย่อมไม่ได้สมาธิที่ถูกตรง.

	 ครั้งหนึ่ง	 พระสารีบุตรได้อบรมภิกษ	ุ
ทั้งหลายว่า
	 “ดูก่อนอาวุโส(คือภิกษุที ่อ่อนพรรษากว่า)	
ทั้งหลาย	 สัมมาสมาธิ(จิตตั้งมั่นที่ถูกตรง)ของ
ภิกษุผู้ทุศีล(คือผู้ท�าชั่วผิดศีลของตนบ่อยๆ)	 	 มี
ศีลวบิตั(ิคือศีลฉบิหายแล้ว)		ย่อมเป็นเหตใุห้ความ
ประพฤติดีที่เคยมีถูกก�าจัดไป
	 เมื่อสมัมาสมาธิไม่ม	ี	ยถาภตูญาณทสัสนะ(คอื
ความรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริง)ของภิกษุ
ผู้มีสัมมาสมาธิวิบัติ(คือสัมมาสมาธิฉิบหายแล้ว)		
ย่อมเป็นเหตใุห้ความประพฤตดิทีี่เคยมถีกูก�าจดัไป
	 เมื่อยถาภูตญาณทัสสนะไม่มี	 นิพพิทาวิราคะ
(คือความเบื่อหน่ายจางคลายกิเลสสิ้นความยินดี)
ของภิกษุผู้มียถาภูตญาณทัสสนะวิบัติ(คือความรู้
แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงฉิบหายแล้ว)		ย่อม
เป็นเหตุให้ความประพฤติดีที่เคยมีถูกก�าจัดไป
	 เมื่อนพิพทิาวิราคะไม่ม	ี	วิมตุญิาณทัสสนะ(คอื
รูแ้จ้งเห็นจริงในความหลุดพ้นกเิลสทั้งปวง)ของ
ภิกษุผู้มีนิพพิทาวิราคะวิบัติ(คือความเบื่อหน่าย
จางคลายกิเลสสิ้นความยินดีนั้นฉิบหายเสียแล้ว)	
ย่อมเป็นเหตใุห้ความประพฤตดิทีี่เคยมถีกูก�าจดัไป
	 เปรยีบเสมือนต้นไม้ที่มกีิ่งและใบวบิตั(ิฉบิหายแล้ว)
	 สะเก็ดของต้นไม้	ก็ย่อมไม่บริบูรณ์
	 เปลือก	ก็ย่อมไม่บริบูรณ์
	 กระพี้(ส่วนของเนื้อไม้ที่หุ้มแก่น)	 ก็ย่อมไม่

บริบูรณ์
	 แก่นของต้นไม้	ก็ย่อมไม่บริบูรณ์	ฉะนั้น		
	
	 ดูก่อนอาวุโสทั้งหลาย	 ส่วนสัมมาสมาธิ(จิต
ตั้งมั่นที่ถูกตรง)ของภิกษุผู้มีศีล	สมบูรณ์ด้วยศีล	
ย่อมถึงพร้อมเป็นความประพฤติดีที่เคยชินแล้ว
	 เมื่อสมัมาสมาธมิอียู	่	ยถาภูตญาณทสัสนะ(คอื
ความรูแ้จ้งเหน็จรงิตามความเป็นจรงิ)ของภกิษผุูม้ี
สัมมาสมาธิสมบูรณ์นั้น	 ย่อมถึงพร้อมเป็นความ
ประพฤติดีที่เคยชินแล้ว
	 เมื่อยถาภูตญาณทัสสนะมีอยู่	นิพพิทาวิราคะ
(คือความเบื่อหน่ายจางคลายกิเลสสิ้นความยินดี)
ของภิกษุผู ้มียถาภูตญาณทัสสนะสมบูรณ์นั้น		
ย่อมถึงพร้อมเป็นความประพฤติดีที่เคยชินแล้ว
	 เมื่อนิพพทิาวิราคะมอียู	่วมุิติญาณทสัสนะ(คอื
รูแ้จ้งเหน็จรงิในความหลดุพ้นกเิลสทั้งปวง)ของ
ภกิษผุูม้นีพิพทิาวริาคะสมบรูณ์นั้น		ย่อมถงึพร้อม
เป็นความประพฤติดีที่เคยชินแล้ว
	 เปรียบเสมือนต้นไม้ที่มีกิ่งและใบสมบูรณ์
	 สะเก็ดของต้นไม้นั้น	ก็ย่อมถึงความบริบูรณ์
	 เปลือก	ก็ย่อมถึงความบริบูรณ์
	 กระพี้	ก็ย่อมถึงความบริบูรณ์
	 แก่นของต้นไม้นัน้	 ก็ย่อมถึงความบริบูรณ์	
ฉะนั้น
	 (พระไตรปิฎกเล่ม		๒๒	“สีลสูตร”		ข้อ	๑๖๘)

สัมมาสมาธิ
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•	ดังนั้น	วิมุตตินิยม

ต	า	ม	ห	ยั	่ง	ฟ้	า	ท	ะ	ลุ	ดิ	น

ลัทธิพุทธ
จุดแตกต่างอย่างคณะสงฆ์อโศก

	 มาถึงวันนี้น่าชื่นชมเหลือล้นกับผลก้าวหน้า
แสนส�าคัญ	 เมื่อ	 ๑๗	 กุมภา	 ๖๐	 นายกรัฐมนตรี	
พล.อ.ประยุทธ์	ประกาศลั่น	เราต้องปฏิรูปศาสนา	
หนักลับมาใช้ค�าสอนพระพุทธเจ้าเป็นแนวทาง
ด�าเนินชีวิต	
	 พระก็จัดระเบียบตัวเองให้เรียบร้อย	 เพื่อเป็น
ที่เคารพศรัทธา	ขจัดคนในวงการพระที่ไม่ดีออกไป
	 พ.ร.บ.สงฆ์ก็ได้แก้ไขทูลเกล้าฯขึ้นไป	 จนมี
สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่	๒๐	ในปัจจุบัน
	 นับว่าถูกต้องยอดเยี่ยมเลยกับการเดินหน้า
ประเทศ	ด้วยศาสนาพุทธเป็นหลักน�า
	 อย่างวงการพระ	เม่ือไหร่ถงึจะเข้าใจคดัคนเข้า
มาบวช	เลอืกเอาพวกพร้อมตั้งใจตัดกเิลสจรงิๆ	จงึ
จะน�าพาสงฆ์ให้เจริญ	เป็นที่บูชาน่ากราบไหว้แท้ๆ
	 ไม่ใช่บวชมั่วกันส่งเดช	 ชวนคนมาโกนหัวห่ม
เหลืองนุ่งขาวคราวละกีห่มื่นกี่พัน	 ไม่กีว่ันก็ลาโรง
ยี่เกมาเป็นคนกเิลสหนาเหมอืนเก่า		อย่างธรรมกาย
ชอบเอามาสร้างภาพ	มพีวกขึ้นมากลวงโลก	นั่นมนั
เดียรถีย์นอกเขตพุทธสุดไกลปานฟ้าห่างเหว...
	 มีอย่างรึ	 เจ้าส�านักต้นธาตุต้นธรรม	 ผ่ารวย
ล้นฟ้าจากการพาชาวบ้านหน้าโง่ให้ทุ่มเงินท�าบุญ

กระทั่งหมดตัว	 เพื่อซื้อสวรรค์วิมานหวังเมาบุญ
ก้อนใหญ่ทวีคูณหมื่นแสนเท่าในชาติหน้า	 	 ไม่ผิด
หมาทิ้งก้อนเนื้อที่คาบในปาก	 หมายงับเนื้อก้อน
เบ้อเริ่มในเงาน�้าตามนิทานอีสป
	 น่าสงสารชาวบ้าน	ตกเป็นเหยื่อลทัธธิรรมกาย	
โดนล้วงตับกินไส้อย่างเต็มใจ	ยิ่งพวกเขาหลงเป็น
เจ้าบุญทุ่มเทกระเป๋าเท่าไหร่	เจ้าส�านักรับเละ	ยิ่ง
จะต้องบาปหนักอีกร้อย	ๆ 	เท่ารึเปล่า...เมือ่ตัวเอง
โกยได้โกยเอา	สอนอย่างท�าอย่างซะฉิบ...
					เหมอืนไม่เหน็เจ้าส�านกัพระโคตมพทุธเจ้าอยูใ่น
สายตาซะเลย		เพราะตถาคตเจ้าทรงสอนอย่างไร	
ทรงท�าก่อนแล้วอย่างนั้น	ยถาวาที	ตถาการี
	 ศาสนาพทุธมแีต่สอนให้มามกัน้อย	ใจพอ	ด้วย
กล้าจน	 	 ละสมบัติน้อยใหญ่เพื่อมาเป็นอนาคาริก	
คนสาธารณะของแผ่นดินพุทธ	โดยท�างานฟรีตาม
รอยคนจนผู้ยิ่งใหญ่
	 หากต้นธาตธุรรมกายถกูต้องดคีร้าบ	ต้นธรรม
ส�านักพุทธเจ้าเราก็ผิดหมดสิ!!

ไตรสิกขาสามส�านักดัง
	 หลายปีมาแล้ว	เคยมีบางผู้รู้เปรียบเทียบการ

ปฏิบัติตาม
สมณะโพธิรักษ์พาท�า
ไม่มีทางลัด
มีแตท่างตรง
และเส้นตรงนั่นแหละ
เป็นเส้นสั้นที่สุด
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ปฏิบัติธรรม	 อย่างสันติอโศก	 ถือศีลเคร่ง	 ทาง
ธรรมกายโดดเด่นพานั่งสมาธิ	ส่วนด้านสวนโมกข์	
ท่านพุทธทาสสอนลึกเชิงปัญญา
	 นั่นคือข้อเปรียบเทียบวัตรปฏิบัติสามส�านัก
ใหญ่	 	 ต่างมีผิด	ๆ 	ถูก	ๆ 	แค่ไหนก็แล้วแต่วิสัยทัศน์
ตามภูมิผู้รู้นั้น	ๆ 	มาถึงวันนี้	ณ	ลมหายเฮือกนี้	เรา
ท่านจะเข้าใจความจริงยิ่งขึ้นอย่างไรดี...
	 การถือศีลเคร่งของชาวอโศกแตกต่างจาก
กระแสหลักท่ัวไป	ซึง่มกัจะแยกส่วน	เช่น	สอนว่า	ศลี
รักษากายวาจา		ส่วนใจมีปัญหาต้องหันไปท�าสมาธ	ิ	
นั่งหลับตาเพ่งนิมิต	สะกดจิตให้สงบนิ่ง	เป็นต้น
	 ส�าหรับปัญญา	จะเจรญิขึน้ตามหลงัท�าสมถะ		หรอื
สมาธิส�าเร็จฌานก่อนค่อยยกจิตขึ้นวิปัสสนา	ว่างั้น
					เมื่อเข้าใจปฏิบัติตื้นเขินตาม	ๆ 	กันมา	 	 ชาว
พุทธเลยยังไม่ทันเห็นผล	เข้าใจมรรคเท่าที่ควร
	 การถือศีลต้องให้เกิดสมาธิพร้อมแจ้งปัญญา	
คอื	เป็นอธศีิล	พาเกดิอธจิติ	ด้วยอธปัิญญา	เหมอืน
ก่อไฟให้เกิดร้อนเผาไหม้	ทัง้ได้แสงสว่างเสรจ็สรรพ
	 ศีลที่ถือด้วยปัญญา	 ย่อมช�าระจิตให้บริสุทธิ	์
ยกระดับจิตสูงขึ้น	ตั้งมั่นแข็งแรง	มีภูมิคุ้มกันดีขึ้น	
เป็นอธิจิตหรือสมาธิ
	 มงัสวริตัจิงึเป็นอธศิลีของปาณาตปิาต	เวรมณี	
เกดิอธจิติ	คอื	เมตตา	สามารถเพ่งเผาโทสะด้วยไฟ
ฌาน	ท�าได้ยั่งยืนตามภูมิปัญญาแก่กล้าเฉียบคมที่
สั่งสมอินทรีย์พละ
	 ศีลกับปัญญาจึงเป็นของคู ่กัน	 ศีลอันใด	
ปัญญาก็อันนั้น		ปัญญาใด	ศีลก็อันนั้น	มีปัญญา
แล้วไม่กล้าท�าให้ได้ตามท่ีรู้	 สักแต่ว่ารู้อยู่โง่	ๆ 	
เปล่า	ๆ 	เท่านัน้แหละตวัเอง	นะคะคณุขา...นะครับนาย...
	 พุทธภาษิตถึงว่า ผู้มีปัญญาพึงรักษาศีล
 ศีลเป็นตัวช่วยช�าระจิตบริสุทธิ์ สีลัง วิโสธเย
 ศลีเป็นระบบควบคมุตวัเองอนัวเิศษสดุไร้เทยีมทาน
					ทันทีที่ชาวอโศกรู้จักหันมาถือศีลกินเจ	 เว้น
มังสะ	 ก็ก้าวหน้าทันตาเห็นข้ึนมา	 ส�านึกเมตตา
จิตน�าสร้างพลังจิต	 คิดลดละอบายมุข	 กามคุณ	
โลกธรรม	ทิฐิอัตตา	เว้นว่างตามล�าดับ
					ศีลข้ออทินนาทาน	เวรมณี	ก็มีอธิศีล	คือ	ทาน	
กล้าให้มากกว่ากล้าเอาเปรยีบ	ถ้ายงัไม่ยอมขาดทนุ

เพือ่กล้าเสยีสละต่อแผ่นดนิสงัคมประเทศ		มนักไ็ม่
เกดิประโยชน์แก่เพือ่นมนษุย์เลย		แล้วจะเอาก�าไร
ชวีติจากไหนได้	ลองคดิดจูรงิ	ๆ 	ให้ด	ีๆ 	เถอะเพือ่น...	
Our	loss	is	our	gain...วาทะพ่อหลวง	ร.๙
				
สมาธิพุทธจุดลืมตาตื่นรู้ผัสสะ
	 แต่ก่อนคนเรายังโง่	 อยากได้สมาธิก็ต้องนั่ง
หลับตาสะกดจิต	 เพ่งกสิณตามลมหายใจเข้าออก	
บ้างเพ่งนิมิตหลับตาสะกดจิตอยู่กับโอภาส	 แสง
สว่างที่ปรากฏติดตาติดใจ	 หรืออย่างที่ท่องพุทโธ	
บ้างสอนยกไม้ยกมือคอยตามรู้	 แล้วแต่จะเลือก
เป้าเพ่งเอา	 เพื่อรวมจิตจดจ่อนิ่งๆเป็นหนึ่งเดียว	
เป็นจุดรวมศูนย์จิต	meditation
	 พอสงบพักจิตหยุดคิดนั่นโน่นนี่ได้ชั่วคราวก็
สบายดีประเดี๋ยวประด๋าว	 อาศัยบรรยากาศเงียบ
สงัด	 พักงาน	 ว่างเว้นเรื่องรบกวน	 มันแค่หินทับ
หญ้าช่วงหนึ่งแค่นั้นเอง
	 สมาธหิลบัตาสะกดจิตตวัเองเป็นภูมริูพ้ืน้ๆ	ไม่
ได้เกิดจากศีลเป็นที่ตั้ง	ไม่มีศีลเป็นที่เป็นไป	เลยไม่
เกิดผลใหญ่	ไม่ให้อานิสงส์สูงอะไร	นอกจากอาศัย
พัก	ทบทวนเรื่องราวอดีต	เป็นต้น
	 คนละเรือ่งกบัสมาธลิมืตาทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัรู้
เป็นหัวใจสัมมาอาริยมรรค
	 หากพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ไม่มาเปิดเผยสัมมา
สมาธิตามมหาจัตตารีสกสูตร		ก็คงยังไม่รู้เรื่องกัน
เลยแม้วันนี้เป็นแน่แท้
	 สมาธิพุทธเกิดจากมรรคทั้ง	 ๗	 สังเคราะห์
กระบวนการ	ตัง้แต่สมัมาทฐิเิป็นหวัเรอืใหญ่	ควบคู่
ด้วยสมัมาสต	ิสมัมาวายามะ	รวมเป็นองค์สามสหาย
น�าปฏิบัติในองค์สี่	มีการคิด	พูด	ท�ากัมมันตะ	ทั้ง
สัมมาอาชีวะ
	 องค์สามน�าองค์สีใ่นชวีติประจ�าวนั	กนิอยูห่ลบั
นอน	 ทุกกรรมกิริยาให้เป็นสัมมาปฏิบัติ	 บริสุทธิ์
จากบาปเวร	 บ�าเพ็ญแต่กุศล	 สิริรวมผลองค์เจ็ด	
อาริยมรรคทั้งหมดเหล่านี้แหละ		คือ	สัมมาสมาธิ
	 กระบวนสัมมาสมาธิจึงเป็นเรื่องราวของการ
บ�าเพ็ญจิตด้วยเชิง	concentration		อันลึกซึ้งยิ่ง
ใหญ่ครอบคลมุสมัมาอารยิมรรคองค์แปดเบด็เสรจ็
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34 •   เราคิดอะไร

					ปฏิบัติธรรมของพุทธไม่ใช่เรื่องท�าได้หลายทาง
เลือก	 ไม่เหมือนไปเชียงใหม่	 จะไปรถไฟ	 เรือบิน	
รถยนต์	จกัรยาน	หรอืเดนิเท้า	ไปถงึได้หมด	เปล่าทัง้เพ
	 สมาธิสะกดจิต	 เพ่งดวงแก้วดวงธรรมกายใส
แจ๋ว	ล้วนนอกแถวของพุทธทั้งนั้น
					มันต้องสกัดกิเลสเด็ดขาดจากจิต	หมดพิษภัย
ตัณหา	ราคะ	โทสะ	โมหะ	ได้ขนาดไหน	ค่อยเป็น
สมาธิได้ประมาณนั้น
					สรปุแล้วสมาธพิวกหลบัตาสะกดจติ	ล้วนปิดกัน้
ธรรมชาติเลยเถิด	 ไม่ให้รับรู้เต็ม	ๆ 	 เลยอยู่ในกะลา
ครอบ	 หนีโลก	 ไม่ประหลาดที่สาวกธรรมกายน่า
สงสาร	โดนหลอกต้มตุ๋นเปื่อยเละถึงไหนได้ง่ายดาย

จิตว่างไม่มีทางลัด
					งานปฏิรูปศาสนาพุทธ	 พ่อครูสมณะโพธิรักษ์
น�าพาชาวอโศกให้มาปฏิรปูการถอืศลีให้เป็นอธศิลี	
เกิดอธิจิต	ให้เป็นสมาธิต่อเนื่องยั่งยืน		ไม่ใช่ถือกัน
แค่วันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วจบ	 หมดพันธสัญญาต่อกัน	
วันหน้ามาเจอะเจอ	ค่อยรับศีลต่อศีลกันใหม่	ถือ	ๆ
วาง	ๆ 	ไม่ยอมตั้งมั่นให้ถึงใจซักที
	 ท�านองเดียวกับพระ	 ทุกวันน้ีถือกันแค่วินัย	
๒๒๗	 	 เลยยังไม่ทรงศีลได้ถึงไหน	 ขาดศีลหลัก
ส�าคญัอนัเป็นธรรมนญูของพทุธ	คอื	จลุศลี	มชัฌมิ-
ศีล	และมหาศีล
	 ประเด็นสมาธิก็อีกน่ันแหละ	 สัมมาสมาธิอัน
พระพุทธเจ้าตรัสรู้ประกอบด้วยมรรคองค์	๗		จึง
คนละอย่างกับสมาธิฤๅษี	 หรือสมถะดาษด่ืน	 ซึ่ง
หลงหลับตากดข่มจิตสงบนิ่งชั่วคราว
	 ชาวอโศกเข้าใจปฏิบัติสมาธิลืมตา	 อาศัยผัสสะ
กระทบ	ได้รบกับกิเลสสด	ๆ 	ถูกฝาถูกตัว	สามารถ
ลดละในชีวิตปกติโดยไม่ต้องหนีโลกไปไหน
					ฝ่ายสวนโมกข์ซึ่งเฟื่องเรืองปัญญาช่วยเบิก
ทางโลกตุระ	ปัดกวาดไสยศาสตร์งมงาย	เดรจัฉาน
วิชา	 พิธีกรรมศาสนาเนื้องอกเละเทะ	 น�าเสนอ	
ปรมัตถธรรมให้ชวนสนใจในหมู่ปัญญาชน
					ท่านพทุธทาสเปิดมติเิจาะลกึหลกัธรรมปรมตัถ์
ให้เกิดการวิจัยวิจารณ์	 มีศัพท์ใหม่	ๆ 	 เช่น	 ตัวกู	
ของกู	จิตว่าง	นิพพานทันตาเห็นเป็นปัจจุบันธรรม

					อย่างไรก็ตาม	 ค�าสอนสวนโมกข์มักหมาย
ท�าความเข้าใจ	 ใช้ตรรกะเหตุผลแม้จะเข้าใจได้
ลึกซึ้งไม่น้อย	 เสร็จแล้วท�าส�าเร็จได้ดังคิดหมายรู้
ประมาณไหนบ้าง	 ก็มีผลพออาศัยปลอบประโลม	
ปล่อยจิตวางใจ	 ไม่ยึดมั่นถือเหนียวช่วงหนึ่ง	 	 ไม่
ถึงกับจะแก้ต้นเหตุหมดปัญหาถาวร
					ลัทธิจิตว่างพาให้เกิดช่องว่างตีกิน	 ไม่กลัว
บาปกรรม	 ดิ่งเอียงไปข้างขาดสูญ	 บุญบาปไม่มี
ตัวตน	กลายเป็นจิตว่างอันธพาล	คนเลว	ๆ 	ชอบใจ	
กล้าท�าบาปลื่นไหล
	 ปถุชุนจติวุน่	ไม่ค่อยว่างเว้นราคะโทสะอยูแ่ล้ว	
จะจิตว่างได้จรงิจังยัง่ยนื	มนัต้องเจรญิมรรคทัง้เจ็ด	
ให้เกดิสมัมาสมาธเิป็นองค์ที	่๘	เป็นองค์รวมปฏบิตัิ
ตัดตัณหาให้หมดปัญหาค่อยเป็นไป
	 สวนโมกข์ไม่ชัดในการน�าพาปฏิบัติ	 ทั้งขาด
สนามแม่เหล็กระบบหมู่มวลมิตรดี	 สหายดี	 อัน	
เป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของศาสนาพุทธ
					เมื่อไม ่พรั่ งพร ้อมสังฆบริษัททั้ งอุบาสก
อุบาสิกา	 กระบวนการกลุ่มไม่แน่นหนาแข็งแรง
รองรับมากพอ	 ส�านักสวนโมกข์หลังสิ้นท่าน	
พุทธทาส	 จึงขาดพลังหมู่มวลสืบสานอุดมการณ์	
จ�าต้องอ่อนด้อยถดถอยไปตามเหตุปัจจัยโดยธรรม
	 ข้อสังเกตส�าคัญ	อุปมาท่านพุทธทาสสามารถ
ชี้ดวงจันทร์ใสกระจ่างในเงาน�้าชัดแจ๋ว	 แต่คนได้
เพียงชมเงา	ไม่อาจเข้าถึงดวงจันทร์นั้นได้เลย
	 หรือเปรียบให้ตื้นขึ้นมาอีกหน่อย	 ท่านสอน
ธรรมสดุเลศิ	เหมอืนชีย้อดเขาสงูลบิ	แต่ไม่ทนัสอน
มรรคปฏบิตัติัง้แต่ตนีเขา		ต้องฝ่าดงป่ารกพงหนาม
นานาสัตว์ร้ายเลื้อยคลานอย่างไรไฉนดี..

มหัศจรรย์บรรลุธรรมตามล�าดับเหตุปัจจัย
					ปฏบิตัติามพ่อครโูพธิรกัษ์พาท�า	ไม่มทีางลัด	มแีต่
ทางตรง	และเส้นตรงนัน่แหละเป็นเส้นสัน้ทีส่ดุแล้ว
					วิถีพุทธไม่เหมือนฤๅษี	 หนีเข้าป่าปลีกเดี่ยว	
ส ่วนอโศกพาอยู ่ เป ็นหมู ่กลุ ่มชุมชน	 บ�าเพ็ญ
ประโยชน์ตน	ประโยชน์ท่านไปด้วยกัน	หมายตาม
อรหันต์ด้วย	พร้อมช่วยงานโพธิสัตว์เสร็จสรรพ
	 สมณะ	ญาติธรรม	ใช้ชีวิตร่วมสังคมโลกียชน	
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โดยทวนกระแสโลกีย์	ทั้งสร้างสงัคมโลกตุระไปด้วย
	 ใคร	ๆ 	ก็รูด้ว่ีา	ปฏบิตัติดักเิลสมนัยากแสนยาก	
มองโลกในแง่ลบมันจะหมดแรงซะก่อน	 แท้จริง
หากใจเร็วด่วนได้	อยากบรรลุฉับพลันมันฝันเฟื่อง
แน่นอน	เราอ่อนบารม	ีจะไปเลยีนแบบผูแ้ก่กล้าไม่ได้
	 กิเลสตัณหาต่อให้ยากหนัก	 มันแบ่งตัดทีละ
อย่างทีละน้อย	ถอยเป็นทีละนิดก็ยังได้	อโศกสอน
ติดอะไรเลิกอันนั้น	ค่อย	ๆ 	ลดน้อยถอยลงจากการ
หลงติดเลือดเนื้อสัตว์	เหล้ายา	ฯลฯ
					ปหาราทสูตร	 เปรียบธรรมวินัยพุทธเหมือน
มหาสมุทรชายฝ่ังราบเรยีบเอยีงลาดต�า่ไปตามล�าดบั
โลกุตรธรรมจึงสามารถศึกษาปฏิบัติโดยล�าดับ	
กระทั่งเก็บเกี่ยวผลไปตามล�าดับ	ผ่านระดับหยาบ	
กลาง	ละเอียด	ในแต่ละเหตุปัจจัย	กินสูบดื่มเสพย์
ร้อยแปด	ทยอยจัดคิวเชือด
	 ล�าดับโลกอันควรทวนกระแสโลกีย ์ขึ ้นไป	
ตั้งแต่โลกอบายมุข	 กามคุณ	 โลกธรรม	 เรียงไป
จนถึงโลกอัตตามานะทิฐิ	เป็นต้น
					ตัวอย่างลัทธิธรรมกาย	 ถึงจะพาถือศีล	 เว้น
ขาดอบายมุขหยาบ	ๆ 	ก็ยังยากที่จะเข้าใจถือศีลให้
เป็นอธศิลี	เพื่อยกระดบัจติให้เป็นอธจิติ	หรอืสมาธิ	
เขาไม่มีภูมิสัมมาทิฐิเช่นว่านี้เลย
	 เรียกว่าถือศีลเพียงพื้นฐานให้ดูดี	 มีระเบียบ
สะอาดกายวาจาไปด้วยกันได้	ภาพสวยผิวเผิน
	 พอถึงสมาธ ิต ้องมานั ่งเพ ่งหลับตา	 มโน
วาดภาพดวงแก้วใสแจ๋วแถวสองนิ้วเหนือสะดือ	
พิลึกกึกกือคือธรรมกายนอกพุทธ
	 สมาธธิรรมกาย	แทนที่จะพาลดละกเิลสตณัหา
ตัดภพชาติโลกธรรม	ตรงกันข้าม	ผ่าพาอยากรวย
ด้วยการลงทุนซื้อสวรรค์วิมานบ้าบุญ	การลงทุนมี
ความเสี่ยง	คือ	เลี่ยงนรกไม่พ้นแน่	ๆ 	เมื่องานเลี้ยง
ในฝันต้องเลิกรา	ได้เวลาตกสวรรค์ลม	ๆ 	แล้ง	ๆ
					มาดแม้นไม่รีบจัดหนักปฏิรูปศาสนารีบล้าง
บาง	 	 พระอลัชชีเบ้งๆที่แอบแฝงในอาณาจักร
ธรรมกาย	 ไล่เรียงไปถึงพวกสมเด็จสะเหล่อใน	
มหาเถรสมาคม	ฐานใหญ่ของคณะสงฆ์ไทย
					มิฉะนั้น	 ชาวพุทธจะหมดสิ้นศรัทธารามเสีย
ก่อนจะทันปฏิรูปตัวเอง	 เพื่อเชื่อฟังพระพุทธเจ้า

เอาค�าสอนมาท�าตาม	 ตามที	่ พล.อ.	ประยุทธ	์
ประกาศดัง	ๆ 	ฟังกันให้ชัด	ๆ
					มาถึงวันนี	้ ลัทธิธรรมกายไม่น่าสงสัย	 เป็น
มิจฉาสมาธินอกรีตพุทธแท้	ๆ
					ส�าหรับสวนโมกข์	 ท่านสอนดีให้อยู่ในศีลใน
ธรรม	 สะอาด	 สว่าง	 สงบ	 ชวนผู้ใฝ่ธรรมสนใจ
ศกึษาสจัธรรมลกึซึ้ง	ตรงกนัข้ามกบัลทัธธิรรมกาย
พารวยล้นบ้าบุญน่าสังเวช
					ถึงกระนั้น	 ธรรมะดี	ๆ 	มีละเอียดล�้าลึก	 ต้อง
เข้าใจใช้ให้ถูกกาลเทศะ	ภูมิฐานะแต่ละคน
	 อย่างจู่	ๆ 	จะยดึหลกัปล่อยวางตวักขูองกทูนัที	
มนัคงยุง่แน่	ๆ 	เช่น	เดนิแก้ผ้ากลางถนนคนไม่จบัว่า
บ้าได้อย่างไร
	 หรอืบางคนคยุโม้	ผมดดูบหุรี่ด้วยจติว่าง	มนัฟัง
ไม่ข้ึนเลย	จิตว่างจรงิจะไปดดูหาสวรรค์ทีไ่หนท�าไม
					ดังนั้น	 คนจะเข้าถึงปรมัตถ์จิตว่าง	 ต้องรู้ทัน
สมมติสัจจะด้วย	 จะละตัวกู	 ของกู	 ปล่อยออกได้
แค่ไหนยัง	หรือจะลดละอัตตา	รู้จักตัดทอนสักกาย
ทิฐิลงกี่มากน้อยแล้วยัง
					หรือข้าวของทองเงิน	 ยังหวงแหนกอบโกย
ไม่รู้จักพอ	 ของนอกกายแท้	ๆ 	 ยังยึดเป็นของก	ู
ห่างหายจากตวักนิูดหน่อยกไ็ม่ได้	เดอืดดาลเป็นฟืน
ไฟ	แล้วจะไปลดอัตตาตรงไหนได้เมื่อไหร่?
					สรุปแล้ว	 ปฏิบัติธรรมต้องเข้าใจทั้งรูปธรรม
และนามธรรม	 กายกับใจ	 จะหลงท่องคาถาเดียว	
จะชูธงคาถาเดียว	 ท�าจิตว่างไม่ยึดมั่นถือมั่น	 แล้ว
ฝันจะหลดุพ้นฉบัพลนั	ไม่หลงตดิอบายมขุ	กามคณุ	
โลกธรรมใด	ๆ 	ทั้งสิ้น	มันเป็นไปไม่ได้ดอก	ขอบอก
					สูห้นัมาท�าตามพระอรหนัต์ทลีะอย่างสองอย่าง	
เป็นอรหันต์ในหมูย่าง	 ไก่ย่าง	 ลูกชิ้น	 เหล้ายา	
ปลาปิ้ง	 หลงเสพติดนั่นโน่นนี	่ ลดละเว้นขาดเป็น
ไท	 เท่ากับเป็นอรหันต์แต่ละเรื่อง	 จิตว่างบางเบา	
ไม่เมามันอะไรบ้าง	 	 เท่ากับเดินหน้าตามรอย
อรหันต์	ส�าเร็จไปตามส่วนที่วิมุติหลุดพ้นนั้น	ๆ
					เหตุปัจจัยต่าง	ๆ 	อันหลงติด	 กินอยู ่กับปาก	
อยากอยู่กับท้อง	ต้องโทษตัณหาพาไป	ลดน้อยถอย
ลงเมือ่ไหร่จะถงึนพิพาน	ฐานจิตอรหนัต์ย่อย	ๆ 	ทยอย
เอื้อมถึงทีละอย่างย่างก้าว	นิพพานะ	ปัจจโย	โหตุ
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•	ฟ้าสาง

	 ต้นเดอืนกมุภาพนัธ์ที่ผ่านมา	ฉนัได้ไปช่วยงาน
ค่าย	“ท�าดีเพื่อพ่อ”	 เพื่อเตรียมงานพุทธาภิเษก	
สุดยอดปาฏิหาริย์	 ครั้งที่	๔๑	 ของนักเรียนสัมมา-	
สิกขาชั้น	ม.๑	จาก	๘	แห่ง	จ�านวน	๘๒	คน	
	 ฉันได้รับมอบหมายหน้าที ่จัดท�าบูรณาการ	
การศึกษาทั้ง	๘	สาระวิชาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ในค่ายและในสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน	
	 นับเป็นเวลา	 ๒	 ปีแล้วที่ชาวภูผาฟ้าน�้าได้	
จัดค่ายให้แก่นักเรียนสัมมาสิกขาของชาวอโศก		
ส่วนฉันเพิ่งช่วยงานได้	๑	ปี	เพราะติดภารกิจการ
เรยีนปริญญาโทในปีแรก	 แต่เมื่อลงตวัแล้วก็จัดสรร
เวลามาช่วยงานต่อเนื่อง		จึงได้รับประสบการณ์
ด้านการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตามหลัก
ปรัชญาของสัมมาสิกขา	 “ศีลเด่น	 เป็นงาน 
ชาญวิชา”	จากการรับหน้าที่ฝ่ายวิชาการนี่เอง	
	 การบูรณาการ	 ๘	 สาระวิชานั้น	 ฉันเริ่มที่
หลักสูตรชั้น	ม.๑		แล้วน�าตัวชี้วัดของกระทรวงมา

ประยุกต์ดัดแปลงให้เข้ากับวิถีชีวิต	 วิถีการศึกษา
แบบชาวอโศก	 เพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งภายใน	 คือ	
“บ้าน	 วัด	 โรงเรียน”	 และภายนอกคือ	 ให้เป็น
ไปตามสมมุติโลก	ตรงตามระเบียบ	ข้อบังคับของ
กระทรวงศึกษาธิการที่ก�าหนดให้	
	 โดยที่เรายึดแก่นของค่าย	 “ท�าดีเพื่อพ่อ”	
คือการน้อมน�าพระราชประวัติ	 พระราชกรณียกิจ
ของในหลวง	 รัชกาลที่	 ๙	 ผู้ทรงเป็นพระบรมครู	
และทรงมพีระอจัฉรยิภาพในทกุ	ๆ 	ด้าน	มาถ่ายทอด
ลงสูวิ่ชาต่าง	ๆ 	ให้น้อง	ๆ 	นกัเรยีนได้ศกึษา	ได้เข้าใจ	
แนวทางการทรงงาน	 และได้ซึมซับพระมหา-	
กรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพ่อหลวงไทย	
	 ตลอดจนมีการสอดแทรกบูรณาการในการ	
เตรยีมงานพทุธาภเิษกฯ	ให้น้อง	ๆ 	รูจ้กัความหมาย
ของงานพทุธาภเิษกฯ	เข้าใจถงึปาฏหิารย์ิของพทุธ
ว่าเป็นอย่างไร	 และวัตรปฏิบัติในงานพุทธาฯ	เพื่อ
ให้เข้าถึงความเป็นพุทธแท้	

สวรรค์เทียม	คือ	มุ่งไปรวย
สวรรค์แท้	คือ	มุ่งมาจน

การเป็น “คุรุ”ฝึกหัด
ท�าให้เข้าใจลึกซึ้งขึ้น
ถึงความเหนื่อยหนัก

ของคุรุ
ที่ต้องดูแลเด็ก ๆ
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	 เรามีเวลาในการจัดท�าชัว่โมงบูรณาการ
ทั้งหมด	๗-๘	ชั่วโมง	ที่จะน�าเข้าสู่การเรียนรู้แบบ
บูรณาการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงของเขา	โดย
มกีารรวบรวมจดัท�าเป็นรปูเล่มบูรณาการ	มกีารน�า
เสนอหน้าชั้นเรียน	 เพื่อฝึกทักษะการสื่อสาร	การ
สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้รับจนสามารถถ่ายทอด
สู่ผู้อื่นต่อไปได้
	 นอกจากนั้นในค่าย	“ท�าดีเพื่อพ่อ”	นั้นยังมีอีก
หลากหลายกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือ	 ร่วมใจ
จากคุรุสัมมาสิกขาของชาวอโศกทุกแห่ง	 รวมไป
ถึงพี่ศิษย์เก่าจากหลายโรงเรียนที่รับภาระในการ
ดูแลน้อง	ๆ 	 เป็นคุรุและพี่เลี้ยงประจ�ากลุ่ม	 น�าลง
ฐานงาน	 คอยอยู่ดูแลใกล้ชิด	 เป็นมิตรดี	 สหายดี
ไม่ให้เด็ก	ๆ 	ท�าผิดศีล	และผิดกฎระเบียบ
	 การที่ฉนัได้มาฝึกฝนท�าหน้าที่เป็น	“ครุ”ุ	ฝึกหดั
ท�าให้เข้าใจลึกซึง้ขึ้นถึงความเหนื่อยหนักของคุรุที่
ต้องรับภาระในการดูแล	ระแวดระวังภัยจากกิเลส
ให้เด็ก	ๆ 	ซึ่งแน่นอนว่าการต้องฝืนใจหรือฝืนกิเลส
น่ันเป็นสิ่งที่ท�าได้ยากกว่าการท�าตามใจ	(กเิลส)	ครุุ
จงึต้องพบปะกับกิเลสน้อยใหญ่ของเด็ก	ๆ 	อยูเ่สมอ	
	 ฉันว่างานสร้างคนเป็นงานที่ได้ทั้งประโยชน์ตน	
ประโยชน์ท่าน	ประโยชน์ตนคือ	ได้ลดกิเลสตัวเอง	
เพื่อจะเอื้อมเอือ้เกื้อกว้างให้กับกิเลสผู้อื่นได้สลาย
ลง	อย่างไม่เร่าร้อน	แต่ด้วยความสุภาพ	สงบ	(จากกิเลส)	
และประโยชน์ท่านคอืการฝึกให้เวลา	 ให้ความ
เข้าใจ	 ให้อภัย	 ไม่ถือสา	 เป็นการได้ให้ความสงบ
ร่มเย็นแก่ผู้อื่น	และแก่สังคมต่อ	ๆ 	ไป
	 แต่ก็เป็นงานหินเช่นกัน	 เพราะการลดกิเลส	
ท�าได้ยากกว่าการเพิ่มกิเลส	 เหมือนกับที่หลวง
ปู่สมณะโพธิรักษ์ทีส่อนให้มุ ่งมาจน	 ฝึกลดละ
เสียสละ	 แบ่งปัน	 เป็นคนจนมหัศจรรย์	 ฝึกไม่
ใช ้เง ิน	 ซึง่สวนกระแสกับทางโลกีย ์ที ่สอนให้
คนมุ ่งไปรวย	 ให้หาเงินเยอะ	ๆ 	 หาความสุข	
บ�าเรอกิเลสเยอะ	ๆ 	ซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายกว่า	เพราะถูก
กิเลสคน	 กิเลสได้อาหาร	 ท�าให้กิเลสพองโตจนหลง
ว่านี่แหละคือความสุข	 แต่แท้จริงแล้วมันเป็นสุขที	่
ฉาบหน้าไปด้วยทุกข์ระทมมหาศาลในภายหลัง
	 ยิง่มีเหตุการณ์ของวัดดังแถวคลองสามก็ยิ่ง

สะท้อนให้สังคมเห็นภาพของสวรรค์ลวงเด่นชัด
ยิ่งขึ้น	 เหมือนกับการสะกดจิตคนให้หลงความสุข	
หลงความรวย	 หลงสวรรค์	 ซึ่งเป็นภาพลวงตา	
ทั้งสิ้น	แต่ทว่ามนุษย์ผู้มคีวามตดิสขุ	ตดิความสบาย	
หลงบุญ	 หลงความร�า่รวยเงินทอง	 หลงความ	
ยิ่งใหญ่เลิศหรูอยู่เป็นทุนเดิมก็ต่างพร้อมเดินหน้า
ให้หลอกอย่างเต็มใจ	 ดุจการหลอกล่อเด็กด้วย
ขนมหวาน	เป็นการสะกดจติเดก็ด้วยบรโิภคนยิมให้	
หลงติด	 ซึ่งสวนทางกับค�าสอนของพระพุทธเจ้าที่
สอนให้สาวกของท่านละ	 หน่าย	 คลาย	 ตั้งตนอยู่
บนความล�าบาก	กุศลธรรมจึงจะเจริญยิ่ง
	 ฉันรู ้สึกภาคภูมิใจที่ได้เดินบนเส้นทางแห่ง
ความจนตามที่หลวงปู่สมณะโพธิรักษ์พาเดิน	 พา
ปฏิบัต	ิ ซึ่งหนทางไม่ได้สวยงาม	 เหมือนกับที่มีคน
บอกว่า	 ทางสู่สัมมา	 หรือทางสู่นิพพานไม่ได้โรย
ด้วยกลีบกุหลาบ	 เพราะกลีบกุหลาบนั่นแหละคือ
กิเลสทีแ่ฝงไว้	 ความสบายนัน่แหละคือสวรรค์
ลวงตา	 เพราะแท้จริงแล้ว	 “ความสุข”	 นั่นไม่มี
จรงิเลย	มแีต่	“ความทกุข์”	มากหรอืน้อยเท่านั้น
ที่เป็นความจริง	 คนจึงอยากเดินบนกลีบกุหลาบ
หรือกลีบดอกไม้ที่สวยงามเป็นส่วนใหญ่!
	 การมาฝึกความอดทน	ฝึกฝืนใจไม่ท�าตามกเิลส	
ฝึกไม่เรยีกร้อง	ฝึกไม่ใช้เงิน	ฝึกกนิน้อยใช้น้อย	เพือ่
มีเหลือไว้แบ่งปันผู้อื่น	 ไว้จุนเจือสังคม	ฝึกเป็นผู้มี
วรรณะ	 ๙	 เลี้ยงง่ายบ�ารุงง่าย	 แต่ไม่มักง่าย	 คือ	
ขั้นตอนแห่งการปฏิบัติธรรมตามแนวทางค�าสอน
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ซึ่งสิ่งที่เราควรท�าก่อน
สิ่งอื่นใด	คือการมาลด	มาละ	มาฝึก	มาฝืน	มิใช่
การมาเพิ่ม	มาเอา	มาสบาย	มาตามใจตน	ซึ่งเป็น
มิจฉาทิฏฐทิีล่้วนแล้วแต่พาเราไปสู่วถิีแห่งความ
ฉิบหายในท้ายที่สุด
	 สิ่งที่ท�าได้ยาก คือการมาลดกิเลส แม้ฉันจะ
ท�าได้บ้างไม่ได้บ้างตามภูมขิองตวัเอง แต่ด้วยความ
อบอุ ่นของครอบครัวสาธารณโภคีที ่เป็นมิตรดี 
สหายดี และมีพร้อมด้วยสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดี 
ท�าให้ฉันมั ่นใจว่าชีวิตนี้จะไม่มีวันตกต�า่หากยัง
พากเพยีรพยายามปฏบิตัติามค�าสอนของครบูาอาจารย์
ที่สัมมาทิฏฐิ และมุ่งสู่ความจนตลอดไป.



40 •   เราคิดอะไร

นักสู้ผู้กล้า...ประยุทธ์	จันทร์โอชา
	 วันเวลาเหมือนสายน�้า...ไม่มีไหลกลับ
	 บางคนเริ่มเสื่อมศรัทธา..ในผู้น�า
	 แต่หลาย	ๆ 	คนกลับเล่ือมใส...นับถอื	ๆ ..มากยิ่ง
ขึ้น!
	 นี่แหละผู้น�าแห่งบู๊ลิ้ม..กล้าน�า..กล้าคิด..กล้า
ตัดสินใจ!
	 นี่แหละผู้น�าแห่งบู๊ลิ้ม..ที่เอาภาระ..ไม่ตัดช่อง
น้อย	เอาตัวรอดเป็นยอดเดี่ยว
	 อ่านไปได้	๒-๓	บรรทัด	บางคนเลือดพุ่งออก

จากอก...หมั่นไส้..ไม่เอาไหน!
	 โลกเราก็เป็นเช่นนี้	 สองคนยลตามช่อง	 	 คน
หนึ่งเหน็โคลนตม	อกีคนเหน็ดวงดาวอยูพ่ราวพราย!
	 เกิดมาชาตินี้	 ใครๆเขาชมกันทั่วบ้านทั่วเมือง	
แต่เราไฉนไม่ยนิด.ี.ไม่ช่ืนชม	แถมยงัดหูมิ่นดแูคลน!
	 ท�ากรรมอะไรหนอ	ชาตินี้ถึงไม่ชอบคนคนนี้?
	 หากให้ความเป็นธรรม	 ต้องมองทั้ง	 ๒	 ส่วน	
ท่านมาแล้วได้ท�าอะไรดี	ๆ 	บ้าง?
	 ท�าอะไรแย่	ๆ 	บ้าง?

ข้าพเจ้าอยากจะเดิมพันสักครั้ง
แด่นักสู้ผู้กล้าท่านนี้ 
ข้าพเจ้าเชื่อในความจริงใจ-
ตั้งใจ-เสียสละ
หากเป็นจริงขอให้ข้าพเจ้าเกิดใหม่
สัก ๗ ชาติ 
ขอให้พบแต่ความสุข-ความเจริญ 
แต่หากไม่จริง
ขอให้ข้าพเจ้าพบแต่ความยากล�าบาก
ชีวิตไม่มีความสุขตลอดชาติ
ตลอดไปสัก ๗ ชาติ !
ท่านใดจะเดิมพันกับข้าพเจ้าบ้าง?
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	 หยิบตาชั่งมาตวงวัด	 มาให้น�้าหนัก	 ค่อย
ตัดสิน!
	 ต่อไปเตรียมอ้วกครั้งที่	๒	 เพราะข้าพเจ้าจะ
สรรเสริญนักสู้ผู้กล้าท่านนี้...
	 มงคลสูตรเริ่มบทที่	๑	อย่าคบคนพาล	บทที่	๒		
ให้คบบัณฑิต	เป็นสัจธรรมล�้าเลิศ
	 ชีวิตดี	ชีวิตพังพาบก็เพราะเรื่องนี้	ๆ
	 แต่	 “บคุคลผู้ควรบูชา”	 ควร	 “เคารพกราบ
ไหว้”	ในชีวิตของเรามีสักกี่คน?
	 ในแฟ้มประวัติชีวิตส่วนตัวบุคคลผู้ควรบูชา	
ข้าพเจ้าบรรจุชายผู้นี้ลงในแฟ้มล่าสุด	!
	 ต่อไปโปรดเตรียมอ้วกครั้งที่	๓	!
	 ถ้าชายผู้นี้ไม่ออกมาหาญกล้าเอาภาระ	 “ผม
ขอยึดอ�านาจ”	 สงครามกลางเมืองอาจจะระเบิด
ขึ้นในไม่ช้า
	 คนในบ้านเมืองแตกแยก	 นักการเมืองยุแหย่
ให้คนไทยเกลียดชังกัน
	 ประเทศซีเรียเป็นตัวอย่างให้เห็น	ๆ
	 เตรียมอ้วกครั้งที่	๔	!
	 ก็ทั้ง	ๆ 	ที่รู้	ทั่วโลกเขายึดมั่นถือมั่น	“การเลือก
ตั้ง”
	 หากปฏวัิต	ิทั่วโลกเขาย่อมประณามหยามหยนั
	 การปกครอง	 การบริหาร	 จะต้องเต็มไปด้วย
อุปสรรคสารพัด
	 แต่ชายผู้นี้ยอมตัดใจ	กัดฟันลุยสิบทิศ
	 เตรียมอ้วกครั้งที่	๕	!
	 การมาบริหารประเทศ	มิใช่แสวงหาความสุข	
แต่คือภาระอันยิ่งใหญ่
	 คือการแบกน�้าหนักมหาศาล
	 ชีวิตคนนับล้าน	เราเป็นผู้รับผิดชอบ
	 ความสุขส่วนตัวต้องตัดทิ้ง
	 ความสุขของครอบครัวต้องขึ้นหิ้ง
	 เป็นคุณจะกล้ามั้ย?
	 เป็นคุณจะยอมมั้ย?
	 เตรียมอ้วกครั้งที่	๖	!
	 ใจไม่ถึง	ใจไม่เด็ด	ย่อมไม่กล้าปฏิวัติ..
	 ท่ามกลางสิ่งปฏิกูลเน่าเหม็น	ควันพิษรอบตัว

ก็ไม่น�าพา	!
	 มองไปที ่ประชาชน	 จะหวังอะไรจากเขา	
เหมือนเรากระโดดไปช่วยเด็กจมน�้า
	 ประโยคแรกที่แม่เขาเอ่ย	“รองเท้าอกีข้างของ
ลูกฉันอยู่ที่ไหน?	”
	 ประชาชนบางคนก็เหมือนกระต่ายนอนใต้ต้น
มะพร้าว	พอหล่นลงมา	กระต่ายก็ตกใจตื่น	เที่ยว
โพนทะนา	ฟ้าถล่ม...
	 ประชาชนบางคนก็ได้แต่ท�าตัวเป็นกรรมการ
ประกวดนางงาม	วิจารณ์ได้สารพดัสารเพ	เขาเกดิ
มาเพื่อวิจารณ์อย่างเดียว
	 ประชาชนบางคนเลี้ยงแกะอยูด่	ีๆ 	กช็อบว่ิงไป
ที่หมู่บ้าน	ตะโกนลั่นทุ่ง	“หมาป่ามาแล้ว	ๆ ”
	 	 	 	 ประชาชนนิสัยอย่างนี้	 แต่ชายผู้นีก้็ยังมีใจ	
“เอาภาระ”
	 เตรียมอ้วกครั้งที่	๗	!
	 บ้านเมืองเต็มไปด้วยมลพิษ	ความเห็นแก่ตัว
ของนักการเมือง	แปลงกายเป็นคนเลี้ยงหมู
	 ดูเหมือนเอาใจใส่	ดูเหมือนรักเอ็นดู
	 แต่จบลงที่ขายให้โรงฆ่าสัตว์	!
	 นักการเมืองบางคนโลภะบังจริต	 กินสินบาท
คาดสินบน	ทุกโครงการขอค่าน�้าร้อนน�้าชา
	 แก้กฎหมายเอื้อประโยชน์พวกพ้อง
	 ใช้กฎหมายกลั่นแกล้งฝ่ายตรงข้าม
	 เหี้ยมโหดขนาดนี้	แต่ชายผู้นี้ก็กล้าท้ารบ	!
	 ข้าพเจ้าอยากจะเดมิพนัสกัครัง้	แด่นักสูผู้้กล้า
ท่านนี้
	 ข้าพเจ้าเชือ่ในความจริงใจ-ตัง้ใจ-เสียสละ	
หากเป็นจริง	ขอให้ข้าพเจ้าเกิดใหม่สัก	๗	ชาติ	ขอ
ให้พบแต่ความสุข-ความเจริญตลอดชีวิต
	 แต่หากไม่จริง	ขอให้ข้าพเจ้าพบแต่ความยาก
ล�าบากตลอดชีวิต	ท�างานพบอุปสรรค	ครอบครัว
บริวารบุตรหลานมีปัญหา
	 ชีวิตไม่มีความสุขตลอดชาติ	 ตลอดไปสัก	 ๗	
ชาติ	!
				ท่านใดจะเดิมพันกับข้าพเจ้าบ้าง?
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ฉบับที่แล้ว ๓๑๙ เราได้วิจัยลึกเจาะ 

ละเอียดลงไปหาเนือ้จริงรากแท้ของค�าว่า 

“ปัญญา” มนัหมายถงึ“ความรู”้หรอืยิ่งเรยีกว่า  

“ความฉลาด”ก็ยิ่งชัดยิ่งตรงถูกต้องนัน้ มัน 

เป็นไฉน? มันเกิดจากองค์ประกอบอะไร 

บ้าง? แตกต่างจาก“เฉกะหรอืเฉโก”ที่หมาย

ถึง “ความฉลาดเฉลียว”ของปถุุชนทั้งหลาย 

ทั้งปวงอย่างไรกันแท้ๆ?

ในศาสนาพุทธถ้า“ธาตุรู”้พัฒนาเจรญิ 

ขึ้นๆเข้าขั้น“ฉลาด” ที่เป็น“ความฉลาด”เรียก 

ได้ว่า“ปัญญา”นัน้ ต้องเกิดอย่างมี“สัมผัส” 

ของ“รูปกับนาม” ต้องมี“กาย” ซึ่งน่ันกค็อื 

“ธรรมะ ๒”ที่มีปฏิกิริยาต่อกันอยู่

จะเป็น“ธาตุตัวเดียว”หรือเป็น“ธรรมะ 

เดียว”ที่ชอบใช้ค�าเรียก“เบีย้วบาลี”กันไปว่า 

“ผุดเกิด” หรือมีอะไรโผล่ขึ้นเอง โดยไม่มี 

“เหต”ุ ไม่มทีี่ ไปที่มา ไม่มอีทิปัปัจจยตา  ไม่ม ี

สัมผัสภายนอกเชือ่มต่อเข้ามาภายใน น้ัน

ไม่ ใช่“สัมมาทิฏฐิ”แบบพุทธ

หรอืแม้มีผัสสะภายนอกกเ็ถอะ แต่การ 

ปฏบิตัิไม่มี“ธรรมวิจยัในธรรมะ ๒” (เทฺว ธมัมา)  

แล้วจัดการฆ่าเฉพาะ“กิเลส”ใน“ธรรมะ ๒” 

ด้วย“ปหาน ๕”ให้เหลือแค่“ธรรมะ ๑”ไม่ ได้  

ก็ไม่ ใช่“ปัญญา”ที่รู้จักรู ้แจ้งรู้จรงิ“ความจรงิ  

ตามความเป็นจรงิ”(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๐ ข้อ ๖๐  

• ต่อจากฉบับที่ ๓๑๙

: ทฺวเยนะ เวทนายะ เอกสโมสรณา ภวันติ ) 

ซึ่งมีความละเอียดเป็นล�าดับอย่างน่า

มหัศจรรย์ยิ่งของทฤษฎีแบบพุทธ

พทุธแท้ผู้ปฏิบัติจะสามารถก�าจัดกเิลส 

ใน“ธรรมะ ๒”ให้ดบัส�าเรจ็ลงได้ เหลอื“ธรรมะ 

๑”บรบิรูณ์ ด้วย“ปหาน ๕”อย่างเป็นล�าดับ 

ลาด ลุ่ม เรียบ ไม่มีขรุขระ เหมือนฝั่งทะเล 

(พระไตรปิฎก เล่ม ๒๓ ข้อ ๑๐๙ ปหาราทสูตร ) 

ซึ่งมีที่ตั้งแห่งการปฏบิตั ิ คอื “เวทนา” 

นัน่เอง โดยมีสัมผัสเป็นปัจจัยของ“รูปกับ 

นาม” เวทนาจึงจะ“มี”(ปฏิจจสมุปบาท)

เพราะถ้าไม่มี“สัมผัสเป็นปัจจยั”กไ็ม่มี 

“ที่ตั้ง”(ฐาน)ให้ปฏิบัติได้เลย เพราะ“เวทนา” 

ไม่มี แม้จะมี“ธาตุรู้”ของเราเป็นประธาน

ปกติคนเราทุกคนก็มี“เวทนากับธาตุรู ้

ที่เป็นประธาน” อันหมายถงึ “กาย”น่ีเอง อยู่

ตลอดการปฏิบัติ (พระไตรปิฎก เล่ม ๙ ข้อ ๕๑-๙๐)  

โดยมี“สัญญา”ก�าหนดรู้ ชนิดที่รู ้จัก

รู้แจ้งรู้จริง สัมผัสทุกสภาวะทั้งนอกและใน 

ตลอดสายตามล�าดับหยาบ-กลาง-ละเอยีด    

ต้องมี “ธรรมะ ๒” สัมพันธ์สัมผัสกัน 

อยู ่ เช่น ต้องเกดิจาก“ตากระทบรูป”นั่นเอง  

หูกระทบเสียง”นัน่เอง จมูกกระทบกลิ่น” 

นัน่เอง ล้ินกระทบรส”นัน่เอง ทั ้งกายที ่

กระทบสัมผัสภายนอก แล้วก็“รู้อาการ”นัน้ 

ด้วย“ธาตุรู ้”ได้นัน่เอง และกายทีก่ระทบ 

สัมผัสภายใน แล้วก็“รู้อาการ”นั้นด้วย“ธาตุ 
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รู้”ได้นั่นเอง  จงึจะ“ฉลาด”เข้าขัน้“ปัญญา”ได้

ไม่ว่าจะอยู่ในขณะท�างานอาชพี(อาชีวะ) 

อยู่ ในขณะมีการกระท�าทุกอย่าง(กัมมันตะ)

อยู่ ในขณะพูด(วาจา) ทั้งอยู่ ในขณะนึกคิด

(สังกัปปะ)กต้็องมี “การสมัผสั”กนัของทวาร ๖”  

นัน่คอื วัตถุภายนอก กบั“อายตนะ”ภายนอก  

แล้วเกดินามธรรมภายใน ต้องกระทบกัน  

มี“อายตนะ”ภายในท�างานร่วมกันอยู่เสมอ 

(อายตนะ ๖) ด้วยกระบวนการของ“มรรค อนัม ี

องค์ ๘” และพร้อมด้วย“โพชฌงค ์ ๗” 

โดยเฉพาะต้องมี“ธมัมวจิยัสัมโพชฌงค์”  

และ“สัมมาทิฏฐิ” ตามที่พระพุทธเจ้าทรง

ระบไุว้ใน“องค์ ๖”ของ“กระบวนการ”ทีจ่ะเกดิ 

“ปัญญา”ในพระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๘ 
“ความเฉลียวฉลาด”หรือ“ความรู้”ที่ 

ถึงขัน้นบัว่าเป็น“ปัญญา”จงึจะเกดิได้ ธรรมะ 

ของพระพุทธเจ้าจึงจะถูกต้องครบถ้วน จึง 

จะมีมรรคผลสัมบูรณ์

ซึ่งต้องมี“ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค์”เป็น 

กิจหรือหน้าที่ส�าคัญท�างานอย่างมีผล โดย

มี“สัมมาทิฏฐิ”เป็นประธานของกรรมจึงจะ

มีผล ครบ“องค ์๖”  “ปัญญา”ถึงจะเกิดได้

และ“ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์”นั้นจะมี

การแยกแยะวิเคราะห์ถึงขั้นเจาะลึก(ana-

lyse)เข้าไปในธรรมสัจจะกันทีเดียว ให้รู ้จัก

รู้แจ้งรู้จริงกระทั่งถึงวิมุตินิพพาน ปานนั้น 

จะไม่ ใช ่ท�ากันแค่ผิวๆตื้นๆอยู ่แค ่ 

การส�ารวจสอบสวนหรือแค่ไต่สวนสืบสวน

เร่ืองราว( investigation )เท่านั้น เป็นแน่แท้

จึงจะเกิด“ความรู้”หรือ“ความฉลาด” 

เข้าขั้นรู้แจ้งใน“ธรรมนิยาม ๕”กันได้ แทง

ทะลุรู ้จักรู ้แจ้งรู ้จริง“อุตุนิยาม-พีชนิยาม- 

จิตนิยาม-กรรมนิยาม-ธรรมนิยาม”บริบูรณ์ 

ต้องถึงข้ันปานฉะนี้จึงจะสามารถรู้จัก 

รู้แจ้งรู ้จริงหย่ังถึงความละเอียดลึกล�้าของ 

ธาตุจิต(จิตนิยาม) ว่าแตกต่างจากธาตุพืช(พีช 

นิยาม) แตกต่างจากธาตุที่ยังไม่เป็นชีวะ ตั้ง 

แต่ดนิ,น�า้,ไฟ,ลม ไปกระทั่งอากาศ,ฤดูกาล, 

ดนิฟ้าอากาศ,สภาพแวดล้อม,อณุหภมู,ิภาวะ 

ร้อนเย็น,ไออุ่น แม้กระทั่งถึงขั้นความเป็น 

“ระดู”(เลือดที่เป็นระดู คือธาตุที่ ไม ่มีเชื้อชีวะแล ้ว  

เป็น“อุตุนิยาม”แล้ว)ว่า เป็นธาตุอุตุ (อุตุนิยาม ) 

อย่างไร ? และเป็น“ธาตุ”ที่เกิดจาก“กรรม” 

(กรรมนยิาม) ทีส่ดุ“ธาต”ุคอื ภาวะทีท่รงไว้ทรง 

อยู่ ซึ่งยังเป็นปรากฏการณ์ให้รู ้จักรู ้แจ้ง 

รูจ้รงิ ต้องสัมผัสจึงจะเห็น,ต้องสัมผัสจึง

จะได ้ยิน,ต ้องสัมผัสจึงจะได ้กลิ่น,ต ้อง

สัมผัสจึงจะได้รส,ต้องสัมผัสจึงจะได้รู ้สึก

ภายนอก,ต้องสัมผัสจึงจะได้รู ้สึกภายใน

ฉะนี้เองจึงจะต้องมี“ธรรมะ ๒”หรือ 

“กาย” คอื “รปูกบันาม”กระทบกนั สัมผัสกนั 

จงึจะสงัเคราะห์กนัขึน้เป็น“ปัญญา”ขึ้นมาได้

จึงจะเกิด“กระบวนการ”(process)ของ

การปฏบิตัธิรรมพทุธถกูต้องบรบิรูณ์ มมีรรค

มีผลอย่าง“สัมมาทิฏฐิ-สัมมาปฏิบัติ-สัมมา

ปฏิเวธ”สัมบูรณ์ขึ้นได้
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“ความรู้”โดยเฉพาะที่เรียกว่า“ความ

ฉลาด”จึงต้องเกิดจากการกระทบสัมผัสที่มี

องค์ประกอบหรอืองค์รวมของ“รูปกับนาม” 

ที่เรียกว่า “กาย” แล้วเกิด“ปฏิกิริยา”กันขึ้น

มีสภาวธรรมเป็น“รูป” เป็น“เวทนา” เป็น 

“สัญญา” เป็น“สังขาร” เป็น“วิญญาณ” 

ผู้สามารถอ่าน“อาการ”ของ“รูป”ว่า 

ฉะนี้ๆคือ“รูป” อ่าน“อาการ”ของ“เวทนา” 

ว่าฉะนี้ๆคือ“เวทนา” อ่าน“อาการ”ของ 

“สญัญา”ว่าฉะนี้ๆ คอื“สญัญา” อ่าน“อาการ” 

ของ“สงัขาร”ว่าฉะนี้ๆคือ“สังขาร” และอ่าน 

“อาการ”ของ“วิญญาณ” ว่าฉะนี้ๆ  คือ 

“วิญญาณ” และ“จิต-เจตสิก”อื่นๆทั้งหลาย

จงึจะรูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิความเป็น“สงัขาร” 

แล้ว“จัดการปรงุแต่งสังขารให้สัมมา” 

(อภิสังขาร) ผู้สามารถ“จดัการปรงุแต่ง”เป็นผล 

“สัมมาปฏิบัติ”ได้ นั่นก็คือ จัดการจนเกิด  

“ปุญญาภิสงัขาร” หมายความว่า มีผลของ 

“บุญเป็นส่วนๆ”หรือมี“ส่วนบุญ”(ปุญญภาคิ

ยา)ในขณะท�ากรรมใดๆ “บุญ”ยังไม่“จบกิจ 

“บุญ”จึงยังไม่สูญสิ้นไป” 

แต่ถ้า“บญุ”ท�าหน้าทีก่�าจัดบาปกระทัง่ 

“หมดสิน้”ถาวรแล้ว“จบกจิ”ลงเมือ่ใด “บญุ” 

นั้นก็เป็นอัน“ไม่มี”ในตนหรือ“สูญไปหมด”  

เพราะก�าจดั“บาป”กด็ ี หรอื“กเิลส”ก็ด ี หรอื 

จะเรียกว่า“อกุศลจิต”ก็ตาม หมดสิ้นไปจาก

จิตตนแล้ว บริบูรณ์

นี่คือ “ปุญญปาปปริกฺขีโณ”

“บญุ”กเ็ป็นอนั“ไม่ม”ีในตนหรอื“สญูไป

หมด” เพราะก�าจัด“บาป”หมดสิ้นไปจากจิต

ตนแล้ว ก็เป็นอัน“จบกิจ”การปฏิบัติธรรม

“หมดส้ินบุญหมดสิ้นบาป”ภาษาบาลี 

คือ “ปุญญปาปปริกฺขีโณ”

การท�ากรรมนั้นก็สามารถเลิก“มิจฉา

อาชีวะ ๕-มิจฉากัมมันตะ ๓-มิจฉาวาจา ๔-

มจิฉาสงักปัปะ ๓”และสามารถ“ปรุงแต่งจิต

นัน้ให้กเิลสหรอืบาปลดละได้”ด้วย“ปัญญา”

การเกิด“ปัญญา”จะได้จริงหากปฏบิตัิ

ตาม“กระบวนการ”( process)ที่พระพุทธเจ้า 

ทรงสอนไว้บริบูรณ์ทุกอย่าง

“กระบวนการ”นั้นมี“องค์ ๖”ได้แก่ 

“ปัญญา-ปัญญนิทรย์ี-ปัญญาผล-ธรรมวจิยั

สัมโพชฌงค์-สัมมาทิฏฐิ-สัมมาอาริยมรรค 

อันมีองค์ ๘”

นักปฏิบัติธรรมผู้สามารถปฏิบัติธรรม 

ไป “ธาตุรู้”ของตนก็“รู้จักรู้แจ้งรู้จริง”ในราย

ละเอยีดทีเ่ป็นไปตาม“กระบวนการ”(process)

ที่ตนปฏิบัติได้ผลช�าระกิเลสจริง ดังว่านี้ ผู้

นั้นก็มี“ธาตุรู ้“เจริญขึ้นๆ “ความรู้-ความ

ฉลาด”อย่างนี้แหละ ที่ชื่อว่า “ปัญญา”

ฉะนี้คือ กระบวนการ“องค์ ๖”เกิดผล

ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎก 

เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๘

ดังนั้น ค�าว่า“ฉลาด”จึงต้องหมายถึง 
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“ความรู้”ที่ม“ีกระบวนทศัน์”(paradigm)“สัมมา 

ทิฏฐิ”ก่อน แล้วจึงปฏบิัตติาม“กระบวนการ” 

(process)ที่ประกอบด้วย“องค์ธรรม ๖”อัน

ได้แก่ “ปัญญา-ปัญญินทรีย์-ปัญญาผล-

ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค์-สัมมาทิฏฐิ-สัมมา

อาริยมรรคองค์ ๘”

คนไทยกเ็ลยพากนัหลงผดิว่า“ความรู”้ 

หรอื“ความฉลาด”ของปุถุชนทัง้หลายประดา

มทีัง้หมด เหมาว่าเป็น“ความฉลาด”ทั้งส้ิน

ก็จะเหน็ว่ามนัแตกต่างจาก“ความรู”้กด็ี 

“ความฉลาด”กด็ ี ของปุถุชนทัง้หลายประดา 

มท่ีีเรยีกในภาษาบาลีว่า“เฉกะหรอืเฉโก”อย่าง

มีนัยส�าคัญมากในการศึกษาศาสนาพุทธ

การจัดการ“บาป”หรือกิเลสนั้นต้องมี 

พลังงานทีเ่ป็น“บุญ” ซ่ึงเป็นอ�านาจพเิศษ 

อย่างย่ิงชนิดหนึ่ง เกิดด้วย“การปรงุแต่งกนั 

ขึ้น” เรียกว่า “อภิสงัขาร” เรียกเต็มค�าก็คอื  

“ปญุญาภิสังขาร” จงึจะเป็นพลังงานเข้าไป 

ท�าลาย “บาป”หรอื“กิเลส”ได้ 

“บุญ”ไม่ ใช่ “ทาน”

“บญุ”เป็นพลงังานทีม่หีน้าทีม่า“ก�าจดั 

“กเิลสหรอืบาปหรอือกศุล”เท่านัน้ เสรจ็แล้ว

ก็หายไปทันที ไม่เหลืออะไรอยู่เป็น“สมบัติ”

อาตมาก็คงจะพูดซ�้าแล้วซ�้าอีกวนอยู่

อย่างนี้อีกนานเท่านาน อย่าเบื่อเลยนะ

ถ้านักศึกษาหรือผู้ปฏิบัติธรรมคนใด 

ในศาสนาพุทธยังเข้าใจความเป็น“บุญ”หรอื 

“ปัญญา”มิจฉาทิฏฐิอยู่ ก็ไม่มีวันจะรู ้จัก 

รูแ้จ้งรูจ้รงิ“ความเป็นวิมุต”ิหรือ“นิพพาน” 

เป็นแน่นอน

ขอย�้าซ�้าซากอีกว่า 

“ปัญญา”นั้นจะเกิดได้ ต้องประกอบ

ไปด้วย“องค์ ๖” ได้แก่ ปัญญา-ปัญญนิทรย์ี 

-ปัญญาพละ-ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค์-สัมมา

ทิฏฐิ-องค์แห่งมรรค ๘” ซึ่งเป็นหลักการที่

ก�าหนดไว้ชดัเจน แน่นอน เป็น“ศาสตร์”ของ

พุทธศาสนาโดยเฉพาะ ไม่มี ใน“ศาสตร์”อื่น 

หรือไม่มี ในศาสนาใดๆเลย นอกจากพุทธ 

การท�า“ทาน”ที่ ไม่เกิด“บุญ”ก็เพราะ

คนผู้นั้น“ท�าใจในใจ”(มนสิกโรติ)ของตนเอง

ไม่เป็น มี“การท�าใจในใจของตน”(มนสิการ)

เป็นอย่างอื่น ที่ไม่“ก�าจัดกิเลสหรือก�าจัด

บาป”ของตนเลย ดีไม่ดีเพิ่มบาป-เพิ่มกิเลส 

จงึไม่เป็น“บญุ”เลย ไม่ได้“บญุ”นัน่เอง

หรือชัดๆก็คือ ท�า“บุญ”ไม่เป็นผลอัน

ใด เพราะท�า“บญุ”แล้วไม่มี“การลดกเิลส-ลด

บาป” จะท�าทาน จะให้ก�าลังแรงงาน จะให้

ความรู ้ให้ความคดิ ให้ความเหน็อะไรกต็าม

ถ้าไม่เป็นการก�าจัดกิเลสหรือก�าจัด

บาป ก็ล้วนไม่เป็น“บุญ” หรือไม่ได้บุญเลย 

ที่ว่าการท�า“บุญ”ก็ไม่ใช่การท�า“ทาน” 

เพราะ“บญุ”(คอืการช�าระกเิลส)เมือ่ผูใ้ดท�า“บญุ” 

ส�าเร็จผล นั่นคือ “กิเลสหรือบาป”ถูกก�าจัด

ออกไปจากจิต หาก“กิเลสหรือบาปนั้น”ถูก
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ก�าจัด แต่ยังไม่หมด ก็หมายความว่า “กิเลส

หรือบาป”มีส่วนที่ถูกก�าจัดออกไปบางส่วน 

จงึเรยีกว่า“ส่วนบญุหรอืส่วนแห่งบญุ” ภาษา

บาลีก็ว่า ปุญญภาคิยา หรือปุญญภาค

คือลดกิเลสได้บางส่วน ก�าจัดบาปได้

บางส่วน ยังไม่หมดไปทุกส่วนจนสิ้นเกลี้ยง

“ส่วนบุญหรือส่วนแห่งบุญ”(ปุญญภาค 

หรือปุญญภาคิยา) จึงคือ “กิเลสหรือบาปลดไป

หมดไปบางส่วน” ไม่ใช่ได้สมบัติอะไรขึ้นมา 

อย่าหลอกลวง-หลอกต้มกันอยู่เลย 

อย่าเอาค�าว่า “บญุ” หรอื“ท�าบุญ”แล้ว

จะได้ลาภยศสรรเสริญสุข หรือได้“กาม“ 

ได้“อัตตา” หรือได้ภพ-ได้ชาติ หรือได้วิมาน

สวรรค์ ใดๆ พระพุทธเจ้าไม่พาท�าอย่างนั้น

“บุญ”ไม่ ใช่“การได้” “บุญ”มีแต่“การ

เสีย”ออกไปๆๆๆ ต่างหาก 

“บุญ”ไม่ท�า“สมบัติ”เด็ดขาด

“บุญ”มีแต่ท�า“วิบัติ” หมดแล้วเลิกท�า  

ท�าความเข้าใจดีๆนะ ไม่ ใช่“ได้”อะไร!!

“บุญ”คือ“การลด-การท�าให้หมดไป” 

“บุญ”ไม่ ใช่“การมีขึ้น-การได้อะไรมา”    

“บาปหรือกิเลส”คือตัวการที่ท�าชั่วท�า

ทุกข์ จึงต้องก�าจัด“ตัวนี้”ไปให้สิ้นจากจิตใจ

เมื่อ“บาปหรือกิเลส”หมดจากจิตใจ 

พลังหรืออ�านาจท่ีเรียกว่า“บุญ”ก็เสร็จกิจ 

“พลังงาน”ที่คือ“บุญ”ก็หมดไปหายไปทันที

ไม่มี“สมบัติ”ที่ได้มา หรือมีอะไรเป็น 

“ตัวเป็นตน”ขึ้นมา มีแต่“บาปหรือกิเลส” 

สูญสิ้นไป”จากจิตของผู้ปฏิบัติ

ส่วน“จิต”ก็ไม่มี“บาปหรือกิเลส”อีก 

“จิต”ก็ว่างจากบาปจากกิเลสนิรันดร์

“จิต”ก็มีแต่สะอาด-ว่าง-ปราศจาก

กิเลสเกิดกันอีกต่อไป นี่คือ“อรหันต์”แท้ๆ

นี่คือ จิตว่าง-จิตสะอาด-จิตใส-จิต

สว่าง-จิตปภัสสร-จิตบริสุทธิ์ 

“จิต”ไม่เอา“สมบัติ”อะไรอีกต่างหาก  

จิตไม่ได้อะไรมาเป็น“สมบัติ” มีแต่กิเลส 

หรอืบาป,อกุศล“วิบัติ”ออกไปจากจิตใจ

การปฏิบัติที่หลับตาท�าจิตใจให้นิ่งลง 

ให้หยุดปรุงแต่ง ให้หยุดคิดหยุดนึก ให้จิต

อยูเ่ฉยๆ ไม่ให้จติมกีริยิาของจติตามสามญั   

หรอืท�าให้“ไม่มกีรรม” หรอืท�าให้“กริยิา

มันหยุด” มันไม่มีการเรียนรู้สิ่งที่ก�าจัดออก 

แล้วก�าจัดท�าลายส่วนน้ันสิ่งนั้นออกไปให้

หมดสิ้นเกลี้ยง โดยไม่มีจิตจะ“วิจัยธรรม” ก็

ไม่รู้จักกิเลสเลย เอาแต่สะกดจิตเข้าไปๆๆ    

“ธรรมวิจัย”ไม่มี จิตไม่ได้วิจัย มีแต่

มุ่งสงบ มุ่งหยุดๆๆๆ ไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ตัว

กิเลส” ซึ่งเป็น“สักกายะ” เป็น“กิเลสตัวแรก” 

เป็น“สังโยชน์”ตัวที ่๑ แท้ๆ ก็ยังไม่รู้จัก แล้ว

จะได้ก�าจัดกิเลสกันเมื่อไหร่? 

การ“ก�าจดักเิลส” จงึต้องมอีาการของ 

“กรรม” ของ“กิริยา”ให้เห็น ว่า แตกต่างไป

จาก“จติ”ตวัประธาน ต้องม“ีกริยิาของรปูกบั
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นาม” เป็น“ธรรมะ ๒”

คือ “ธรรมะ ๑”เป็นประธานคอื“ปัญญา” 

ส่วนอีก“ธรรมะ ๑”เป็น“ตัวกิเลส” เราจึงจะ 

เหน็“ตวักเิลส”มาให้ก�าจัด เพราะมนัของตน 

เองทั้ง ๒ ภาวะทั้งประธานทั้งกิเลส(ธรรมะ ๒) 

จึงจะรู้แจ้งจริงว่า นี้คือภาวะ“กิเลส”

แล้วก็เริ่มก�าจัดจากข้ันหยาบหรือข้ัน

ต้นไปตามล�าดับ จนหมดขั้นหยาบลดลง

เหลือขั้นกลาง และขั้นปลาย กก็�าจดัต่อไป 

เป็นล�าดบัอย่าง มหััศจรรย์จริงๆ 

และจะ“การก�าจัด”(ปหาน)ได้กต้็องด้วย 

“กรรม”ที“่สัมมาทฏิฐ”ิไปตามล�าดบัอย่างแสน 

มหัศจรรย์อีกแหละ ซ่ึงสามารถท�าได้ด้วย

การเลิกจากหยาบ“มิจฉาอาชีวะ ๕-มิจฉา 

กัมมันตะ ๓-มิจฉาวาจา ๔”ภายนอกก่อน 

ตามล�าดับไปพลาง พร้อมกบั“ก�าจดั“มิจฉา

สังกัปปะ ๓”พลาง ก็เริ่มก่อ“อาริยภูมิ”และ

ก�าจัดสิ่งที่ต้องก�าจัดมาด้วย กระทั่งสุดท้าย 

เหลือเฉพาะ“มิจฉาสังกัปปะ”เองขั้น“อรูป 

ภายในที่ต้องก�าหนดหมายรู ้ให้จริงอย่าง 

เหน็ๆ”(อัชฌังตังอรูปสัญญี ปัสสติ)ตาม“วโิมกข์ ๘  

ข้อ ๒”สุดท้ายขั้นปลาย“มนายตนะกับธรรมา 

ยตนะ”ที่ เป็น“มโน”อรูปในภายใน ก็ต้อง 

“ปรบัแต่งจิต”(อภิสังขาร)นั้นให้กิเลสหรือบาป

ลดละได้ ด้วย“กรรม” คอื “การกระท�า”ทัง้นัน้

ซึ่งแตกต่างจากการปฏิบัติที่เพียงแต ่

ท�าให้“อาการหรือกิริยาของทุกอย่างหยุด 

ลงไปๆๆๆ” ท�าให้ทุกอย่างอยู่นิ่งๆ ท�าให้ 

“กรรม”ทุกอย่าง “กิริยา”ทุกอย่าง “อาการ” 

ของทุกอย่าง นิ่งลง หยุดลง อยู่เฉยๆให้ได้

เท่านัน้ จนกระทัง่องคาพยพต่างๆไม่มกีิรยิา 

ไม่มีอาการ ไม่มีกรรมใดๆได้ ถ้าอย่างนั้น

มนัจะ“ก�าจดัตวัตนของกเิลสออก หรอืก�าจัด

กิเลสตายลง” อย่างไร? ตรงไหน?

มนัต้องม“ีธรรมวจิยั”ตาม“องค์ธรรม ๖” 

จงึจะเกดิ“ปัญญา” ซึง่ผูน้ัน้จะต้องม“ีอญัญะ” 

คือ“พลังงานจิตที่ข้ามโคตรปุถุชน”(โคตรภูจิต)

จงึจะสามารถสะสม“โคตรภญูาณ”ไปตามขัน้

ตอนของพุทธศาสตร์

ศาสตร์หรอืศาสนาใดไม่เริม่ม“ีธาตรุู”้เข้า

ขัน้“อญัญะ” ไม่ใช่“สมัมาอารยิมรรค ทีม่อีงค์ 

๘” ศาสตร์หรอืศาสนานั้นไม่มีทฤษฎี(ทฏิฐิ)  

ทีจ่ะเกดิ“โลกตุระ”ได้เลย เพราะไม่สามารถม ี

“ความรู ้”ข้าม DNA จาก“เฉกะ”(ความฉลาดที่ 

วนอยู่ใน“โลกียภูมิ”เท่านั้น ) มาเป็น“ปัญญา”ได้

เพราะ“ศาสตร์หรือศาสนา”ใดๆ ก็ไม่ม ี

“สมัมาอายิมรรค อนัมอีงค์ ๘” ศาสตร์หรอื

ศาสนาที่ไม่มทีฤษฎี(ทฏิฐ)ิ“มรรคอนัมอีงค์ ๘” 

จึงไม่สามารถมี“ความรู้”ที่เรียกว่า“ปัญญา” 

ได้(มีแต่ความฉลาดทีเ่รียกในภาษาบาลีว่า“เฉโก”เท่านัน้ ) 

เพราะ“ศาสตร์หรอืศาสนา”ที่ ไม่มี“มรรคอนัม ี

องค์ ๘”เป็นทฤษฎสี�าคัญอันเอก ก็ไม่อาจจะ

มี“ปัญญา”ทีก่่อเกดิจากการปฏบิตัซิึง่ประกอบ

ด้วยปฏิสัมพัทธ์ของ“องค ์๖”ได้
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ส่วนผู้สมัมาทฏิฐนิั้นจะสามารถปฏบิตัิ 

ธรรมไป “ธาตุรู้”ของตนก็“รู้จักรู้แจ้งรูจ้รงิ” 

ในรายละเอียดที่เป็นไปตาม“กระบวนการ” 

( process)ที่ตนปฏิบัติได้ผลช�าระกิเลสจริง  

ดงัว่านี ้ผู้นัน้ก็มี“ธาตุรู้“เจรญิขึน้ๆ “ความรู-้

ความฉลาด”อย่างนี้แหละ ที่ชือ่ว่า “ปัญญา”

ย�า้อกีว่า“ปัญญา”จะเกดิได้ ต้องประกอบ

ไปด้วย“องค์ ๖” ได้แก่ ปัญญา-ปัญญนิทรย์ี-

ปัญญาพละ-ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค์-สัมมา

ทิฏฐิ-องค์แห่งมรรค ๘” ซ่ึงเป็นหลักการที่

ก�าหนดไว้ชดัเจน แน่นอน เป็น“ศาสตร์”ของ

พุทธศาสนาโดยเฉพาะ ไม่มี ใน“ศาสตร์”อื่น 

หรือไม่มี ในศาสนาใดๆเลย นอกจากพุทธ 

และทีส่�าคัญมากยิง่ๆกค็อื ภาษาค�าว่า  

“ปัญญา”นี ้ เป็น“ธาตุรูห้รอืความรู ้”ทีเ่กดิขึ้น 

พเิศษในศาสนาพุทธเท่านั้น พระพทุธเจ้าทุก 

พระองค์เป็นเจ้าของโลกุตรธรรม(ธรรมสามี )นี้ 

เป็นต้นตระกูลพทุธเองทีมี่การตรสัรูเ้อง

โดยชอบ(สัมมาสมัพทุโธ) หนึ่งเดยีวต้นเผ่าพนัธุ์

เป็นของตนเอง ท�าเอง เกดิเอง เป็นเอง พึง่ตน 

เอง ด้วย“กรรม” คอื ตนเองท�าด้วยตนเอง 

เป็นของตนเอง-เป็นทายาทรบัมรดกของตน 

เอง-ตนพาเกิดตนพาเป็นเอง-จึงเป็นพันธุ์

เป็นตระกลูของตนเองไม่แปรเป็นอืน่ไปจาก 

ตระกูลนี้ อีกแล้วเด็ดขาดนิรันดร มีแต่จะ  

“สญู” ด้วยการท�าปรินพิพานเป็นปรโิยสาน

ซ่ึงก็ด้วยการตัดสินใจของตนเองเป็น

ที่สุดท้ายอีกแหละ แล้วก็“ดับสูญ”นิรันดร์ 

“จิตนิยาม”โลกุตระนี้ จงึไม่ ใช่“ธาตุรู้ ” 

สามญัทัว่ไป ทีห่มายถงึ“ความฉลาดเฉลยีว” 

ของจิตนิยามผู ้สามารถ“รู้”อะไรต่ออะไรไป 

ทั้งหมดในโลกย์ีทัง้หลายได้สารพัดมากมาย

นัน่มนัยงัคอื ผูเ้ฉลยีวฉลาดที่รู้ยิง่ดยีอด 

ของ“โลกยีะ”อยู่เท่านัน้

ซึง่ยงัไม่ ใช่ DNA ของ“ความฉลาด”ที่ผู้ 

มีธาตุรูเ้ปลีย่นตระกลูปถุชุน ไปเป็น“อัญญะ” 

เข้าเขตโลกุตระแห่งอาริยชนได้ส�าเร็จ พ้น

จาก“เฉกะ”แห่งตระกูลปุถุชนกันจริงๆ

แต่ตอนหลังมาถูกคนทั้งหลายทั่วไป

ยดึเอาค�าว่า “ปัญญา”มาใช้แทน“เฉกะ-เฉโก” 

กันจนกระทั่งคนลืมค�าว่า “เฉกะ-เฉโก”ที่ 

เป็น“ความฉลาดของโลกียะ”เองแท้ๆ ไป 

เสียนี่  เลยส�าเร็จเสร็จสมใจโลกียะ

คนผู ้ทั้งหลงผิดทั้งเจตนาเอาค�าว่า 

“ปัญญา”ไปใช้กบั“ความฉลาดเฉลียว”ทั่วไป

ของโลกีย์ แทน“เฉกะ” ต่างได้หลงยึดกันมา

นานจนกระทัง่ตามหาจดุเริม่ต้นแห่งร่องรอย

ของความเพ้ียนไม่ได้ เพราะมันได้ด�าเนิน

การกันมานาน ค่อยๆกลบ-ค่อยๆกลืน 

แล้วเลอืนๆๆๆๆ นานแสนนานจนยากที่จะ

สืบค้นหา“จุดต้น”ได้

โลกุตระแยก“ความรู้หรือความเฉลียว

ฉลาด”ออกเป็น ๒ นยัส�าคญัชดัเจน แม่นคม 
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ลึกล�า้ ละเอียด แน่แท้    
แต่โลกยีะแยก“ความเฉลียวฉลาด”ออก

เป็น“โลกียะกับโลกตุระ”ไม่ได้ เฉพาะโลกตุระ 

เท่านั้นที่แยก“ความเฉลยีวฉลาด”ออกเป็น 

“สองชนิด”ซึ่งมีนัยส�าคัญชดัเจนยิง่ แยกสอง 

อย่างนัน้คอื “ฉลาด”อย่างหนึ่งเป็น“โลกยีะ” 

(เฉกะ) และแยก“ฉลาด”อกีอย่างหนึ่งนั้นเป็น 

“โลกุตระ”(ปัญญา) เห็นจริงมีจริงยืนยันได้

ที่ก�าลังอธิบายนี้ ไม่ได้ก่อความแตก 

แยกดอกนะ เป็นวิชาการแท้ๆ และไม่ใช่

การยก ว่า “โลกุตระสูง” แล้วกดข่ม“โลกียะ” 

ว่าต�่าเป็นอันขาด

แต่เป็น“ความจริง”แท้ๆ ที่“โลกุตระ” 

ก็“จริงใจ”กับภาวะที่ตนเห็นจริงใน“ความ

เป็นโลกุตระ” เช่น เห็นจริงว่า คนที่ไม่แย่ง

ไม่ยดึเอาความรวยนัน้ มปีระโยชน์ต่อสงัคม

กว่าคนที่ยึดที่แย่งเอาความรวย หรือการ

ขาดทุนของเราคือก�าไรของเรา เป็นต้น

มันคือ“ความรู้ที่จริงใจ” เป็นปัญญา 

ทัง้ๆที่โดยทัว่ไปปกตสิามญัของมนษุย์

ในโลกทั้งหลายทั้งปวงหรือส่วนใหญ่แล้ว  

จะเห็นหรือเข้าใจว่า “ความจนหรือคนจน” 

นั้นเจริญกว่า“ความรวยหรือคนรวย”ไม่ได้ 

แม้แต่จะเข้าใจว่า“ขาดทุนของเราคือ

ก�าไรของเรา” คนโลกียะก็เข้าใจไม่ได้  ซึ่ง

มันก็เป็นธรรมดาสามัญของคนโลกียะ

แต่คนโลกตุระนัน้เข้าใจได้ดแีท้ ทัง้เหน็

อย่างรูจ้กัรูแ้จ้ง รูด้้วย“ความจรงิที่ใจตน”จรงิๆ 

ซึง่มันมี“ใจที่จริง”ที่เป็น“ใจแท้ๆ”อัน

มี“อาการจริง”ในใจเรา และมันมี“ตัวรู้คือ 

ปัญญา”รูจ้ักรู ้แจ ้งรู ้จริงชัดเจนอีกด้วยใน 

“ความจรงิ”นัน้ว่า มาเป็น“คนจน”นัน้ควรเป็น 

ยิง่กว่าไปเป็น“คนรวย” หรือเรามาเป็น“คน

ขาดทนุ”นั้นควรกว่าไปเป็น“คนเอาก�าไร”

เพราะ“โลกุตระ”จะมีความรู้ที่ชัดเจน 

ในใจไปถงึ“จิต-เจตสิก-รูป-นิพพาน”

โดยเฉพาะความเป็น“ปัญญา”กบั“เฉกะ” 

และ“โลกตุระ”จะสามารแยกความเป็น 

“พลงังาน”ทัง้ทีเ่ป็น“อตุนุยิาม-พชีนยิาม-จติ

นิยาม-กรรมนิยาม-ธรรมนิยาม”ได้ อย่าง

เป็น“ปรมัตถสัจจะ”(สัจจะขั้นสูงสุด)กันจรงิๆ

ซึ่งสามารถท�า“จิตนิยาม”ของตนให้มี 

“คุณธรรมที่วิเศษ”(อุตตริมนุสสธรรม) นั่นคือ 

ท�า“จิต”ของตนส่วนหนึ่งให้เป็น“พีชนิยาม” 

ที่เป็นพลังงานไม่มีโทษภัยแก่ ใครเลย โดย

การก�าจัด“เวทนาเก๊”ดบัสนทิไปได้แล้วอย่าง

ถาวรยั่งยืนตลอดกาล จริงแท้แน่แท้ 

“จิตที่เป็นพีชนิยาม”ก็เป็นส่วนหนึ่ง  

กับอีกส่วนหนึ่งก็ยังเป็น“จตินยิาม”อยู ่ แถม

เป็นประโยชน์เตม็ใจสร้างสรรช่วยเหลอืผูอ้ืน่

ด้วยความเต็มใจจริงใจ

“จิต”นี้จึงพัฒนาเป็น“สัมประสิทธิ์”(co-

efficient )ที่วเิศษ เป็น“ธรรมะ ๒”แบบโลกตุระ

โดยส่วนที่เป็นอย่าง“พชีนิยาม”นั้นคือ 
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พลงังานทีส่ร้างตนเองให้มคีวามเป็นตนเอง

อยู่เท่านั้น ซ่ึงเป็น“ตนเอง”ที่ไม่เบียดเบียน

ใคร ไม่เป็นภัยเป็นโทษแก่ใครเลย ดั่ง“พีช 

นิยาม” ก็สร้างได้อย่างแข็งแรงเป็น“ส่วน

เต็มที่คงที่”  แล้วท�าหน้าที่ ไปกับความเป็น 

“ปัญญาอนัยิง่”ของตน นีค่อื“ตวัคงที”่(static)

และยังมี“จิตนิยาม”ส่วนที่เหลือที่เป็น 

“ตัวแปร” พลงังานทีเ่ป็นแรงเคลือ่น (dynamic)  

ท�างานร่วมอยู่ กับ“ตัวคงที่ ”เป็น“ธรรมะ ๒” 

(สัมประสิทธิ์  = coefficient )  ซึ่งยังเป็นพลังงาน

สามารถสร้างสรรได้อีก ช่วยผู้อ่ืนยิง่ข้ึน  ๆ  ก็ 

ล้วนคือ“จิต”ส่วนเกินจากที่เราได้ท�าจิตเราให้ 

มคุีณภาพ“พีชนิยาม”เสรจ็แล้ว และสามารถ 

รู้จักรู้แจ้งรู้จรงิความจรงิทั้ง“สมมุติสจัจะ” ทัง้ 

“ปรมตัถสจัจะ”ว่า “เป็น“คนจน”นัน้ควรเป็น

ยิง่กว่าไปเป็น“คนรวย” หรอืเรามาเป็น“คน

ขาดทนุ”นั้นควรกว่าไปเป็น“คนเอาก�าไร”

จงึมส่ีวนเหลอืส่วนเกนิสละให้ผูอ้ืน่แท้

การเสียสละเพื่อผู้อื่นนั้นจึงควรเป็น 

กว่า ประเสริฐกว่าโลภมาให้ตน เม่ือตนก็

เพยีงพอ พึง่ตนเองได้ เหลอืจากทีต่นกนิตน

ใช้แล้ว ส่วนเกนิกค็วรเสยีสละแก่ผูอ้ืน่ ไม่ควร 

กกัตนุไว้ด้วยความโลภ มนัเหน็แก่ตวัเปล่าๆ 

แน่ๆ ในแง่เศรษฐกจิกท็ัง้ไม่เพือ่ผูอ้ืน่แท้เลย 

ทั้งไม่งอกเงยไปเผื่อแผ่แก่ส่วนรวมจริงชัดๆ 

เพราะใน“สมมุติสัจจะ”เราก็ไม่ไปแข่ง

แย่งคนอื่น เลือกเอาการมีน้อยกว่าเขา-เอา

น้อยกว่าเขาดีกว่าอยู่แล้ว ก็ไม่ไปแย่งชิง ก็

ไม่เป็นศัตรูอย่างใดกับใครเลย เราคือผู้สงบ

แล้ว ด้วยประการอย่างนี้ มันดีจริง ใช่มั้ย?

ด้าน“ปรมัตถสัจจะ”คือ จิตใจของเรา 

ก็เป็นเช่นนี้ ไม่เสแสร้ง ไม่ต้องฝืนใดเลย ไม่

ต้องกดข่ม เรายนิดเีป็นเช่นนีเ้องอย่างเตม็ใจ

มน้ีอย ยนิดเีป็นคนจน แม้ตนจะจนถงึขัน้“สญู”  

ก็สุขใจอยู่กับหมู่สังคมอบอุ่นที่เก้ือกูลกัน 

เพราะคนในหมู่กลุ่มก็มีจิตใจเหมือนเรา แม้

บางคนจะยังมีกิเลสมากกว่าเรา เขาก็เป็น

ผู้พากเพียรอยู่จริง ที่ ฝึกขัดเกลาตัวเองอยู่

“ปัญญา”ของเราเป็นเช่นนี้จริงๆ

ซึ่งรู ้จักรู ้แจ้งรู ้จริง“ความจริง”ชนิดนี้

อย่างซือ่สตัย์ จาก“สงัคมจรงิ”ที่มจีรงิเป็นจรงิ 

อยู่ในโลกปัจจบุนันี ้ และยนืยนัความเป็นจรงิ  

อันมั่นคงถาวรย่ังยืนตลอดต้ังแต่เราเริ่มมี  

เริ่มเป็นจากอดีตมาจนลมหายใจเฮือกนี้  

แถมมอีตัราการก้าวหน้าไปกบักาละมาตลอด

อกีด้วย มนัยนืยนัพสิจูน์“ความจริง”ชนิดนี้ 

อยู่โต้งๆ ในโลกแม้กาละที่ ใกล้กลียุคปานนี้

เพราะชาวโลกุตระมคีวามสามารถแยก 

“ความฉลาดเฉลียว”ออกเป็น ๒ แบบได้แท้   

ส่วนโลกยีะม“ีความเฉลยีวฉลาด”แบบ 

เดียวชนิดเดียวเท่านั้น นั่นคือ “ฉลาดมาก 

ที่สุด-สูงสดุๆในความเป็นอัจฉริยะ”แล้วไล ่

ล�าดับลงไปหา“ฉลาดน้อยลงๆๆๆ” กระทั่ง 

ถงึ“น้อยที่สุดแห่งที่สุด” แล้วเรยีกภาวะน้อย
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อ่านต่อฉบับหน้า

สุดๆนี้ว่า“โง่ เง่าดักดานที่สุด”  ..ก็มีเท่านี้

นัน่ก็คือ ความเป็น“โลกียภูมิ”สามัญ

ปุถุชนจะมีความฉลาดแบบ“เฉโก”อยู่อย่าง

นี้ เท่านี้ ยังไม่มี“ปัญญา”ที่เป็น“โลกุตรภูมิ”  

แต่คนทั้งหลายในโลกได้“หลงผิด”ไป

กบั“ความเฉลยีวฉลาด”อย่างไม่รูป้ระสีประสา 

(คือไม่รู้จริงในทั้งภาษาทั้งเนื้อแท้ของสจัจะนั่นเอง) หลง

ผิดว่า “ปัญญา”แปลว่า “ความฉลาด”สามัญ

ทั่วไป จึงน�าภาษาค�าว่า“ปัญญา” ซึ่งเป็น 

“ความเฉลียวฉลาด”ชนิดพิเศษที่เป็น“ความ 

เฉลยีวฉลาดของคนโลกอื่น”(อญัญะ แปลว่า อื่น) 

เป็นโลกใหม่ คือ“โลกุตระ” เพราะเป็นโลกที่

แตกต่างจาก“โลกเก่า”ที่ชื่อว่า “โลกีย์”แล้ว

ซึ่งเป็น“ความฉลาด”ทีต่่างกนัคนละขั้ว

กลบักนักบั“ความฉลาดแบบคนโลก“โลกยีะ” 

ที่ได้ชื ่อว่า “โลกอื่น” เพราะ“ธาตุรู ้” 

หรือ“จิต”ของคนผู้นัน้เกิด“ความรู้ใหม่”ที ่

ฉลาดชนิด“อืน่”   ต่างจาก“ความฉลาดโลกีย์”

ปถุชุนธรรมดาน้ันทกุคนม“ีความรูห้รอื

ความฉลาด”เรียกว่า“เฉกะหรือเฉโก”ทั้งนัน้  

แม้จะฉลาดมากมายถึงขั้นนับว่า“ปราชญ์” 

นับว่าเป็น“อจัฉรยิะ”ปานใดๆกค็อื ผู้มี“ธาตุ 

รู ้ ” ที่เป็น“ความรู้”ที่ฉลาดเฉลียวของ“โลกีย 

ภมูิ”อยู่นั่นเอง ไม่มี“ความรูค้วามฉลาด”ออก 

นอกไปจากกรอบของความเป็น“โลกีย์”

ต้องได้ยนิค�าสอน“โลกตุระ”ว่า เป็นค�า

สอนที่“ทวนกระแสโลกีย์”(ปฏิโสตัง) 

นัน่คือ “โลกีย์”ยังมีแต่ความรู้-ความ 

ฉลาด”ที่สอนให้“สร้างความด-ีละชั่ว”เท่าน้ัน 

อันคือ “ท�ากุศล-ละอกุศล” ยังไม่มี“ความรู ้

อื่น”(อัญญะ) ที่พเิศษแบบใหม่เป็น“โลกตุรภมู”ิ 

ซึ่งเป็นภูมิจิตที่เกิด“ธาตุรู้”ตระกูลใหม่ 

หันทิศตรงกันข้ามกับ“โลกีย์” ๑๘๐ องศา

อย่างจรงิใจ แล้วตัง้หน้ามุง่ลดละหรอื“ปหาน” 

กเิลสได้เป็น“พลังงานวิเศษ”(อุตตริมนุสสธรรม) 

ที่ประเสรฐิฤทธิ์ประจกัษ์สทิธิ์สดุยอดอนัตมิะ

จงึม“ีอื่น”คอื“อญัญะ” มคีวามฉลาดที่ 

ต่างไปจาก“ความฉลาดโลกีย์” ซึ่งเป็นคน 

“โลกใหม่”อนัเป็น“โลกอื่น”เพราะแตกต่างจาก

โลก“โลกยีะเก่า” เป็นการเกดิของ “ปรโลก”ที่

แปลว่า“โลกอื่น” เป็นโลกที่พระพุทธเจ้าค้น

พบ ชื่อโลกน่้ีคอื “โลกตุระ” คอืมนุษย์ตา่งดาว 

ซึ่งต่างจาก“ปรโลก”ของชาวเทวนิยม 

อย่างมีนยัส�าคัญ เพราะมัน“ต่างดาว”แบบ

ใหม่ แบบ“โลกุตระ” ที่นิยามด้วย“ปัญญา”

เปน็“ความฉลาด”แบบ“อื่น”(อัญญะ)ที่

เฉลียวฉลาดตรงกันข้ามกับ“โลกีย์เก่า” 

พระพุทธเจ้าทรงน�าค�าว่า“อัญญ”นี้

มาใช้กับ“โกณฑัญญะ”เป็นคนแรก ซึ่งเป็นผู้

เกิด“ความรู้สึกอื่น”อีกชนิดหนึง่ คือ“ความ

รู้สึกที่เฉลียวฉลาด”แตกต่างไปจาก“ความ

รูส้กึแบบโลกย์ี”ที่มเีพยีงยนิด-ียนิร้ายอยูก่บั 

“ลาภ,ยศ,สรรเสริญ,โลกียสุข”เท่านั้น

“อัญญะ”จึงเป็น“ความรู้สึก”ที่กลับขั้ว
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•	พิมลวัฑฒ์	ชูโต
บทความพิเศษ

ท�าไมต้องรู้ทัน?
ตอน ประชาธิปไตย

(Democracy)

•	ต่อจากฉบับที่	๓๑๙

	 ประเทศไทยเริ่มพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
ตั้งแต่	พ.ศ.2475	จนถงึปัจจบุนักผ่็านมาประมาณ	
80	ปีแล้ว		แต่ดเูหมอืนว่ายิ่งพฒันากย็ิ่งสบัสนและ
ส่งผลให้ประเทศต้องล้มลกุคลกุคลาน	ประเทศไทย
ถูกฝรั ่งเรียกว่าเป็นประเทศที ่	 “ทันสมัยแต่ไม	่
พัฒนา	”(modern	but	not	developed)		แถม
ยังจัดให้มีความเสี ่ยงสูงที ่จะเป็น	 “ประเทศที	่
ล้มเหลว”	(failed	state)	 เหมือนหลายประเทศใน
อัฟรกิาอีกด้วย		นัน่หมายความว่าในขณะที่ประเทศ
เพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์		มาเลเซียและเกาหลีต่าง
พัฒนา	 “รุดหน้า”	 ประเทศไทยกลับยิ่งพัฒนาก็
ยิ่ง	“รุดหลัง”	จนอินโดนีเซียและเวียดนามก็ก�าลัง

จะแซงหน้าไทยในเร็ว	ๆ 	นี้	 	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เวียดนามนั้น	ดร.ไสว	บุญมา	อดีตเศรษฐกรอาวุโส	
ผู้ช�านาญด้านการพัฒนาของธนาคารโลกถึงกับ
กล่าวว่า	“เวียดนามต่อให้ไทย	130	ปี	และจะใช้
เวลาเพียง	25	ปีเพื่อแซงไทย”
	 สาเหตสุ�าคญัของความล้มเหลวในการพฒันา
ระบอบประชาธปิไตยของประเทศพไทยนั้นมหีลาย
ประการเช่น	การขาด	“พลังทางศีลธรรม”	ในทุก
ระดับของสังคม(โกงบ้างไม่เป็นไร	 ถ้าตนเองได้
ประโยชน์ด้วย)	ความแตกต่างด้านรายได้ในสังคม
ที่ขยายตัวขึ้นตลอดเวลา	 (สร้างความไม่เท่าเทียม
กันทางสังคมและการเมือง)	 	 ความไม่รู้ไม่เข้าใจ

ไนอัล เฟอร์กูสัน ศาสตราจารย์ทางประวัติศาสตร์สากลของ 
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด กล่าวว่า  :

 “ผู้คนสอดแผ่นเล็ก ๆ  ลงในหีบเลือกตั้ง 
ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งก็เข้าไปในรัฐสภา

แต่สิ่งนี้เพียงอย่างเดียวไม่ได้ให้ประชาธิปไตยโดยอัตโนมัติ”
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“ข้าพเจ้าเป็นผู้นิยมลัทธิมาร์กซ	์เพราะลัทธินี้มีเป้าหมายทางจริยธรรม	(สร้างความเท่าเทียม)

ในขณะที่ระบบทุนนิยมสร้างแต่ก�าไร”
					 	 	 	 	 	 	 	 องค์ดาไล	ลามะ
					 	 	 	 	 	 	 			ผู้น�าทางศาสนาของธิเบต
					 	 	 	 	 	 	 								พฤษภาคม	2010

ในหลักการและกระบวนการของประชาธิปไตย	
(คนไทยโดยเฉลี่ยอ่านหนังสือวันละแปดบรรทัด)		
ตลอดจนไม่ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของตนในระบอบนี้	 อย่างไรก็ตาม	 ในโอกาสนี้
จะขอครอบคลุมเฉพาะสาระส�าคัญของระบอบ
ประชาธิปไตยโดยการน�าเอาค�ากล่าวของผู้ทรง
คุณวุฒิและนักวิชาการชั้นน�ามาเสนอเพื่อความ
เข้าใจโดยสรุปดังนี้:
	 ประชาธิปไตย	 :	ค�าว่า	democracy	มาจาก
ภาษากรีกว่า	 demokratia	 ซึ่งสามารถแยกเป็น	
demos	 แปลว่าประชาชน	 และ	 kratia	 แปลว่า
อ�านาจ		เม่ือน�าเอาค�าทัง้สองค�ามารวมกนักแ็ปลได้
ว่า	“อ�านาจของประชาชน”	(people’s	power)	ใน
อดีต	ประชาชนใช้	“ประชาธิปไตยทางตรง”(direct	
democracy)	 	 โดยเข้าประชุมแสดงความคิดเห็น
และหล่อหลอมนโยบายด้วยตนเอง	 	 ต่อมาเมื่อ
จ�านวนคนมีมากกต้็องหนัไปใช้อ�านาจอธปิไตยผ่าน
ตัวแทน(representative	democracy)
	
	 ดร.เจมส์	 เอ.โรบินสัน	 	 ศาสตราจารย์ทาง
รัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด	กล่าวว่า:
	 “ประชาธิปไตยเกิดจากการเผชิญหน้าทาง
ยุทธศาสตร์ของ	“คนรวยกลุ่มน้อย”	กับ	“คนกลุ่ม
ใหญ่”	 ซึ่งเป็นคนชั้นกลางและคนจน	 คนรวยไม่
ต้องการประชาธิปไตย	เพราะกลัวจะถูกคุกคามให้
กระจายความมั่งคั่ง	หรือกลัวการถูกล้มล้าง”
	 ทั้งสองฝ่ายต้องตกลงกันเพื่อมิให้เกิดความ
รุนแรงว่าจะใช้การเลือกตั้งตัวแทนของประชาชน

โดยใช้เสยีงส่วนใหญ่		แต่การบรหิารจะต้องท�าเพือ่
ประโยชน์ส่วนรวมและต้องมีการถ่วงดุลโดยการ
แบ่งอ�านาจออกเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ	 	 ฝ่ายบริหาร
และฝ่ายตุลาการซ่ึงแยกกันท�าหน้าที่โดยอิสระ	
(ทั้งอาจมีการตั้งองค์อื่นๆขึ้นเพื่อท�าหน้าที่ถ่วงดุล
และตรวจสอบทั้งในภาครัฐและเอกชนด้วย)
	 ในบางประเทศคนรวยขี้ โกงหรือนายทุน
สามานย์ใช้เงินจากคอร์รัปชั่นไปซื้อคนยากคนจน
ให้ต่อสูกั้บคนชัน้กลางเพือ่การเข้ายึดรฐัอ�านาจของตน

	 จอห์น	 ล็อก	 นักปรัชญาทางการเมืองผู ้ม	ี
ชื่อเสียงชาวอังกฤษ	กล่าวว่า	:
	 “รัฐบาลที่ไม่ท�าประโยชน์ให้ประชาชนคือ
รัฐบาลที่เป็นขบถ...ประชาชนทุกคนมีสิทธิได้รับ
การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน”
	 รัฐบาลเป็นของประชาชน	 โดย(ตัวแทน)	
ประชาชนและเพื่อประชาชน	 	 รัฐบาลที่ท�า
ประโยชน์เพื่อตนเองและพรรคพวก	 	 รวมทั้งเอา
สมบัติของประชาชน	(เฉพาะที่มีก�าไร)	 ไปขายให้
พรรคพวกและสกัดกั้นขัดขวางการแสดงความคิด
เห็นต่างของประชาชนโดยสงบย่อมเป็นรัฐบาลที่
เป็นขบถ....รัฐบาลเป็นตัวแทนของประชาชนทุก
คนจึงต้องปฏิบัติต่อประชาชนโดยเท่าเทียมกัน	
ปราศจากซึ่งอคติใด	ๆ 	 (ไม่ช่วยพวกที่เลือกตนเอง
ก่อนหรือมากกว่า)
	
	 จอห์น	ดิวอี	้นักปรัชญาชาวอเมริกัน	กล่าวว่า	:
	 “ประชาธิปไตยไม่ใช่เป้าหมายแต่เป็นเครื่อง-

อ้างอิง	:	William	Blum,	“America’s	Deadliest	Export	:	Democracy”,	2013
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มือที่จะน�าไปสู่ฐานะและสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ที่
สมบูรณ์”
				การซือ้เสยีง	การเสนอผลประโยชน์	(จอมปลอม)	
และการโกหกบิดเบือนเพ่ือครอบง�าให้ได้การ
สนับสนุนรวมทั้งการฉ้อราษฎร์บังหลวง	 เป็นการ
ท�าลายฐานะและสิทธิพ้ืนฐานของประชาชนผู้เป็น
เจ้าของอ�านาจอธิปไตย
	
	 โรเบิร์ต	 เอ.ดาห์ล	 	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ
ด้านรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเยล	ฯ	 สหรัฐฯ	
กล่าวถงึสาระส�าคญัของระบอบประชาธปิไตยแบบ
ตัวแทนว่า
	 1.	“การตัดสนิใจของผู้บรหิารในเรือ่งส�าคญัๆ	
(เช่น	เรื่องเขตแดนและการค้าเสรี	ซึ่งเกี่ยวพันกับ
อธปิไตยของชาต	ิฯลฯ)	ต้องได้รบัการเหน็ชอบของ
รัฐสภา
	 2.	 ประชาชนมีอิสระในการเข้าร่วมในการ
เลอืกต้ังอย่างอสิระและเป็นธรรม	(ในฐานะผูส้มคัร
และผู้ลงคะแนนโดยไม่ถูกซื้อและถูกครอบง�า)
	 3.	ประชาชนมสีทิธแิสดงความคดิเห็นทางการ
เมืองอย่างสงบโดยไม่ถูกคุกคามโดยอันตรายหรือ
การลงโทษ	(ไม่โดนต�ารวจฆ่า		โดนลอบยิงด้วยปืน
เอม็	79		โดนรุมยงิกลางเมอืงหลวง	โดยสรรพากร
ตรวจภาษี	ฯลฯ)
	 4.	 ประชาชนมีสิทธิเข้าถึงข่าวสารจากแหล่ง
ต่าง	ๆ 	 โดยปราศจากการควบคุมและผูกขาดโดย
รัฐบาลหรือองค์กรอื่นใด	(สื่อมวลชนในปัจจุบัน
จ�านวนมากเป็นของนายทุน	 จึงมักลงข่าวหรือไม่
ลงข่าวเพื่อประโยชน์ของนายทุนและผู้มีอ�านาจ)
	 5.	ประชาชนมสีทิธก่ิอตัง้และเข้าร่วมกจิกรรม
ทางการเมือง”
	 สิ่งที่โรเบิร์ต	 เอ.	 ดาห์ล	เน้นมากคือช่องว่าง
ของรายได้ท่ีขยายตัวจะน�าไปสู่ความไม่เท่าเทียม
กันทางสังคมและการเมือง	 	 เพราะนักการเมือง
มักฟังนายทุน	 (หนึ่งดอลล่าร์หน่ึงเสียง)	 มากกว่า
ประชาชน	 (หนึ่งคนหนึ่งเสียง)	 และเหตุการณ์จะ
เลวร้ายย่ิงขึน้หากนายทนุเข้าควบคมุอ�านาจรฐัเสยี

เองโดยผ่านการซื้อเสียงและใช้นโยบายประชา-
นิยม	ประชาชนจะ	“ติดกับ”	และสูญเสียเสรีภาพ
ในการใช้อ�านาจอธิปไตยอย่างมีอิสระ
				
					ศาสตราจารย์	เดวดิ	บแีทม		ของมหาวทิยา-
ลัยลีดส์ในอังกฤษ	กล่าวว่า	:
					“ประชาธิปไตย	 ต้องการสังคมที่มีความ	
เท่าเทียมและอยู่ภายใต้กฎหมาย	 (rule	 of	 law)	
ซึ่งทุกคนสามารถใช้พลังทางการเมืองเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของตน	 	 หากปราศจากสาระส�าคัญ	
ทั้งสองข้างต้น	ประชาธิปไตยก็ไร้แก่นสาร”
					ในสังคมที่มีช่องว่างทางรายได้สูง	หรือมีพลัง
ทางศีลธรรมต�่า		ประชาชนมักถูกซื้อด้วยเงินและ
โดยโครงการปราะชานิยมหลายรูปแบบ	 	 เพื่อ	
การเข้าสู่อ�านาจของนักการเมือง	 	 และในสังคม
ดังกล่าวการข่มขู ่	 	 คุกคาม	 	 ท�าร้ายและการ	
กระท�าที่ละเมิดกฎหมายมักถูกใช้เพื่อสกัดกั้น
ความเห็นต่างทางการเมือง	 	 ประชาธิปไตยย่อม
ไม่ปรากฏขึ้นในสังคม	“ทรราช”	 เพราะประชาชน
จ�านวนมากไม่สามารถใช้พลังทางการเมืองเพื่อ
รักษาประโยชน์ของตนได้
					ศาสตราจารย์	 เดวิด	บีแทม		กล่าวถึงการ
คอร์รัปช่ันด้วยว่า	 	 “การคอร์รัปช่ันบ่อนท�าลาย
ปราะชาธิปไตย	 และการคอร์รัปช่ันมักเกิดใน
ประเทศก�าลังพัฒนาซึ่งประชาชนขาดจิตส�านึก
สาธารณะและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่า
ประโยชน์ส่วนรวม”
	 ศาสตราจารย์เดวิด	บีแทม	ยังกล่าวต่อไปว่า		:
	 “สาระส�าคัญอีกอย่างของประชาธิปไตย	 คือ	
การแบ่งแยกอ�านาจอย่างอิสระ	3	ฝ่าย	ได้แก่ฝ่าย
บริหาร	(รัฐบาล)	ฝ่ายนิติบัญญัต	ิ(รัฐสภาฯ)	และ
ฝ่ายตุลาการ	(ศาลสถิตยุติธรรม)	ทั้งนี้เพื่อถ่วงดุล
ไม่ให้มีการรวบอ�านาจ	(Checks	&	Balances)
				ฝ่ายบรหิารมหีน้าทีต่ดัสนิใจและด�าเนนิการตาม
นโยบายและกฎหมายที่วางไว้
				ฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่ออกกฎหมายและตรวจ
สอบการท�างานของรัฐบาลไม่ใช่อยู่ภายใต้อ�านาจ
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เงินของหัวหน้าพรรคและรัฐบาลจนกลายเป็น	
“เผด็จการทางรัฐสภา”	(tyranny	of	the	majority)
					ฝ่ายตุลาการมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่าง
เป็นอิสระและยุติธรรม
	 	 	 	 นอกจากการแยกอ�านาจเพื่อถ่วงดุลข้างต้น		
ยังอาจมีการตั ้งองค์กรกลางต่าง	ๆ 	 เพื ่อตรวจ
สอบและถ่วงดุลด้วย	 	 นอกจากน้ันประชาชนยัง
อาจตั้ง	 “องค์กรเอกชน”(non-governmental	
organization-NGO)	ขึ้นเพื่อตรวจสอบ	เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารและการรณรงค์เช่น	 Center	 for	
Responsive	Politics	และ	Constitution	Watch	
ของสหรัฐฯ	และ	UK	Democratic	Audit	ของ
สหราชอาณาจักร
				
				อัล	กอร์		รองประธานาธิบดีคนที่	45	ของ
สหรัฐฯ	(พ.ศ.2536-2544)	กล่าวว่า		:
	 “รัฐธรรมนญูสหรฐัฯ	สถาปนาระบบตรวจสอบ
และถ่วงดลุ	(checks	and	balances)	โดยแยกเป็น
อ�านาจบรหิาร	นติบัิญญตัแิละตลุาการ		ทกุอ�านาจ
ถูกออกแบบให้เท่าเทียมกัน
	 ทั้งอังกฤษและสหรัฐฯ	ต่างแบ่งแยกอ�านาจ
เพื่อการถ่วงดุล	 แต่ในประเทศที	่“ทันสมัยแต่ไม่
พัฒนา”	 อ�านาจนิติบัญญัติหรือสภาผู้แทนราษฎร
ซ่ึงมีหน้าที่ออกกฎหมายและตรวจสอบการท�างาน
ของฝ่ายบรหิาร	และยกมอืสนบัสนนุฝ่ายบรหิารใน
ทุกประเด็นจนกลายเป็น	“เผด็จการทางรัฐสภา”	
หรือ	 tyranny	 of	 the	 majority	 ซึง่เลวร้ายก
ว่าเผด็จการทหารเสียอีก	 ในประเทศโปรตุเกส
และตุรกี	 กองทัพเคยขับไล่รัฐบาลที ่ใช้อ�านาจ	
“เผด็จการทางรัฐสภา”	 แล้วคืนอ�านาจอธิปไตย
ให้ประชาชน
				
	 ไนอัล	 เฟอร ์กูส ัน	 ศาสตราจารย ์ทาง
ประวัติศาสตร์สากลของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด	
กล่าวว่า		:
	 “ผู้คนสอดแผ่นเลก็	ๆ 	ลงในหบีเลอืกตั้ง		ผู้ทีไ่ด้
รับเลือกตั้งก็เข้าไปในรัฐสภา	 	แต่สิ่งนี้เพียงอย่าง

เดียวไม่ได้ให้ประชาธิปไตยโดยอัตโนมัติ”
				ฮิตเล่อร์ของเยอรมนี	มาร์กอสของฟิลิปปินส์	
ซูฮาร์โตของอินโดนีเซียและเผด็จการอีกมากใน
อัฟริกาต่างก็กรองอ�านาจผ่านการเลือกตั้ง		ระบบ
ประชาธปิไตยเป็นกระบวนการไม่ได้มอีงค์ประกอบ
เพียงการเลือกตั้งเท่านั้น
				
	 ศาสตราจารย์โนม	 ชอมสกี	้ ของสถาบัน	
เอ็มไอที	สหรัฐฯ	กล่าวว่า		:
	 “กับดักอันหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยคือ
การยึดโยงกับการเลือกตั้ง”
	 นักการเมือง	 “เลว”	 มักท้าให้มีการเลือกตั้ง
เพราะจะได้ใช้เงินซื้อเสียง		แถมพยายามบิดเบือน
ให้ประชาชนเชื่อว่าการเลือกตั้งคือสาระส�าคัญ
ประการเดียวของระบอบประชาธิปไตย	 	และผู้ที่
ผ่านการเลือกตั้งสามารถท�าทุกอย่างได้ตามที่เห็น
ควรในบางประเทศ	 	 ประชาชน	 ต�ารวจ	 ทหาร	
อัยการ	 	 บางส่วนของศาลและองค์กรกลางต่าง
ถูกซื้อ	 	 การซื้อท�าได้ง่ายในประเทศที่มีมาตรฐาน
ทางศีลธรรมต�่าและประชาชนมีทัศนคติว่า	 	“โกง
บ้างไม่เป็นไร	 ขอให้ตนได้ประโยชน์ด้วย”	 	 และ
ข้าราชการพูดว่า	 	 “ผมมีหน้าที่ปฏิบัติตามค�าสั่ง
ของรัฐบาลเพราะรัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง”(ไม่
ว่ารัฐบาลจะเป็นโจรหรือพระ??)
				
	 ดร.วิลเลี่ยม	 เอสเตอรี่	 	 ศาสตราจารย์ทาง
เศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนิวยอร์ค	 อดีตนัก
เศรษฐศาสตร์อาวุโสของธนาคารโลกกล่าวว่า	:
	 “ประชาธิปไตยเป็นระบอบที่ซับซ้อนเกินกว่า
การจัดการเพียงการเลือกตั้ง	 ปัญหาส�าคัญอย่าง
หนึ่งของระบอบนี้คือเผด็จการเสียงส่วนใหญ่หรือ
เผด็จการทางรัฐสภา	(tyranny	of	the	majority)	
ซึ่งสกดักั้นการแสดงความคดิเหน็และการอภปิราย
อย่างเสรีของเสียงส่วนน้อย	 	 สาระส�าคัญอย่าง
หนึ่งของประชาธิปไตยคือการปกป้องเสรีภาพใน
การ	 “เห็นต่าง”	 	 โดยไม่ถูกข่มขู่และท�าร้ายจาก
ฝ่ายที่ครองอ�านาจบริหาร” อ่านต่อฉบับหน้า
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•	นายธิง	วินเทอร์

แค ่ ค ิดก็ หนาว . . . ว ์

๑.	ทุกคนในสังคมเป็นผู้บริสุทธิ์?
มาตกรโหดฆ่าชิงทรัพย์บัณฑิตหนุ่ม
ท�าแผน	สาปแช่ง	ประชาทัณฑ์
										(เดลินิวส์	๗	ม.ค.๖๐)

๒.	แผ่นดนิไทยโกงทกุตารางนิว้!	
แจ้งจับสอบนายสิบพบทุจริตลาม
ไปทั่ว	(ไทยโพสต์	๙-๑๐	ม.ค.๖๐)

๓.	ข่าวร้ายไฮเทค!	 อินเทอร์เน็ตอาจ
ท�าให้เรา	“โง่”	ลง!	(มตชิน	๒๗	ส.ค.๕๙)

๔.	กินจืดดทีี่สดุ!	โรคความดันโลหติสูงเกดิ
จากหลายสาเหตุ	 เช่น	กินอาหารจ�าพวก
แป้ง-ไขมัน-น�้าตาล	 มากเกินไปจนสะสม
ท�าให้น�้าหนักตัวเพิ่ม	(เดลินิวส์	๘	ม.ค.๖๐)

๕.	วิถีนักสู้ผู้กล้า!	‘บิ๊ก’ตู่	ใช้	ม.๔๔	ปิด
เหมืองทอง	(ไทยโพสต์	๑๔	ธ.ค.๖๐)

๖.	ท�างานเชิงรุกต้อง	 ‘เวนคืน’!	
คนกรุง	เฮ!	ได้พื้นที่สีเขียวเพิ่ม	ปี	
๖๐	 เปิดใช้สวนสาธารณะใหม่	 ๓	
แห่ง	(ไทยโพสต์	๒๗-๒๘	ธ.ค.๖๐)

๗.	คนไทยเสื่อมทราม	!	 เผยผลส�ารวจคุณธรรมสังคม
ไทย	 ย ังหลงใหลว ัตถ ุนิยม	
บริโภคนิยม	ไม่มีความพอเพียง	
(ไทยโพสต์	๓๐	ธ.ค.๖๐)

๘.	พษิภยัรถคนัแรก!	อสงัหาแห่
เปิดโครงการ	 อานิสงส์รัฐลุย
กระตุ้น	ศก.	 หมดรถคันแรกเงิน
เหลือ	(เดลินิวส์	๑๓	ม.ค.๖๐)

๙.	เดก็ไม่ควรท�า!	โครงการเด็ก	
don’t	drive	:	ก่อน	๑๕	ปี	ไทย
แชมป์ที่	๑	 ของโลกตายด้วยรถ
เครื่อง	(ไทยโพสต์	๑๐-๑๑	ม.ค.๖๐)

๑๐.	ปัญหาของทุกรัฐบาล!	 โจทย์
ยากแก้ปัญหาปากท้อง	ครม.บิ๊กตู่	๔	
(เดลินิวส์	๘	ธ.ค.๕๙)

๑๑.	เด็กไทยแย่อีกแล้ว!	ผลวิจัย	สกว.
เด็กไทยความสามารถคิดวิเคราะห์ต�า่	
(ไทยโพสต์	๑๔-๑๕	ธ.ค.๕๙)

๑๒.	ความบ้าคลัง่ย่อมสร้าง
ปรากฏการณ์ได้ทุกอย่าง!	 จีน
ระเบดิสถติโิลกล่า	‘โด้’	หมื่นล้าน	
(มติชน	๓๑	ธ.ค.๕๙)

๑๓.	สิง่ที่รัฐบาลย่ิงลักษณ์ท�าไว้!	 ขน
สต็อกข้าวเน่า	๔	ล้านตันผลิต	‘เอทา-
นอล’	หารอืให้ฟร	ี(เดลนิวิส์	๘	ธ.ค.๕๙)

๑๔.	ความก้าวหน้าทางธรุกจิ	เราอาจสิ้นชาต	ิ!	ญี่ปุน่-
จีน	แห่เทกฯกิจการไทย	เผย	
กลุ ่มอสังหาฯ-ทีว ีดิจิทัลม	ี
แนวโน้มถูกเทกโอเวอร์มาก
สุด	(ไทยโพสต์	๑๙	ธ.ค.๕๙)
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๑๕.	การรู ้จักใช้พลังภายในช่วย
สังคม!	‘ตนู’	เข้าเส้นชยั	บรจิาคทะลุ	
๗๐	ล้าน	(เดลินิวส์	๑๑	ธ.ค.๕๙)

๑๖.	 เมื่อต�ารวจรับเงินเดือนฟรีๆ	
จากนักธรุกิจ	!	จี	้‘ศานติย์’	ทิง้เก้าอ้ี
กุนซือไทยเบฟ	(มติชน	๑๒	ธ.ค.๕๙)

๑๗.	 เรื่องชั่ว	 ๆ	กว่านี้	 ซีไอเอก็เคย 
ท�า!	 ทรัมป์จวกรายงานซีไอเอเรื ่อง
รัสเซีย	(เดลินิวส์	๑๒	ธ.ค.๕๙)

๑๘.	ภาษาไทยแย่	วชิาอื่นๆ	ก็จะพลอย
แย่ตาม!	 ผลคะแนนพิซา	๒๐๑๕	การ
อ่านไทยดิ่งลง.	(ไทยโพสต์	๗-๘	ธ.ค.๕๙)

๑๙.	นี่ก็รัฐบาลยิ่งลักษณ์ท�า	!	๒๔	รายเสนอซื้อมันเส้น
เสื่อมเข้าสู่อุตสาหกรรม	 ราคาสุด
ถูก	 ขายขาดทุนเป็นประวัติการณ	์
(ไทยโพสต์	๑๔	ก.ย.๕๙)

๒๐.	 พวกชอบซ้อมเมียโปรด
ระวังตัว!	 ประหารหมอนิ่มจ้าง
ฆ่าผัว	(เดลินิวส์	๒๐	ธ.ค.๕๙)

๒๑.	คนคิดค้าขายเขาย่อมตั้งคน
ค้าขายไปอยู่	กท.ต่างประเทศ!	
ทรัมป์ตั้งบิ๊กเอ็กซอนเป็น	รมว.ต่าง-
ประเทศ	(เดลินิวส์	๑๕	ธ.ค.๕๙)

๒๒.	 วิชาควบคุมอารมณ์ควรเปิดหลักสูตรได้แล้ว	 !		
ก)	หึงโหดทินเนอร์ราดจุดไฟเผา
เมีย	(ไทยโพสต์	๗-๘	ธ.ค.๕๙)
ข)	เขม่นตั้งร้านล�้า	 ฆ่าปลัด	
พ่อค้าผดัไทยเลอืดร้อนคว้า
มีดจ้วงแทง	 รอมอบตัว	
(ไทยโพสต์	๑๓-๑๔	ธ.ค.๕๙)

๒๓.	วิสัยทัศน์ข้าราชการยังไม่
ไปไหน!	 ชาวสตูลฮือค้านบึ้มหิน	
‘เขาบังใบ’	(มติชน	๑๘	ธ.ค.๕๙)

๒๔.	อีกแนวทางหนึ ่งแก้
ปัญหาภัยแล้ง	 ๗๐,๐๐๐	
ฝายสบืสานพระราชปณธิาน	
(เดลินิวส์	๑๘	ธ.ค.๕๙)

๒๕.	เศรษฐกจิทนุนยิม	ลกูจ้างได้
เศษเงิน	!	ช็อปช่วยชาต	ิจ่ายท่อง-
เที่ยว	 เอื้อกลุ่มทุน	 ประชาชนได้
ประโยชน์น้อย	(มตชิน	๑๙	ธ.ค.๕๙)

๒๖.	ใครท�าช้างอดอยาก?	ผวา
โขลงช้างป่า	 ยังไม่กลับขึ้นเขา	
ชาวสวนหยุดกรีดยางพารา	
(ไทยโพสต์	๑๙-๒๐	ธ.ค.๕๙)

๒๗.	 งานนี้ต้องหมั่นลงพื้นที ่!	
พศ.ใส่หมู่บ้านศีล	๕	ในแผน	๒๐	ปี	
(เดลินิวส์	๒๐	ธ.ค.๕๙)

๒๘.	เรื่องด	ีๆ 	อย่านาน	ๆ 	ท�า	
ต้องท�านาน	ๆ 	 !	 ระดมทุน	
๘	 ล้าน	ปลูกป่าชายเลน	
(ไทยโพสต์	๒๐	-๒๑	ธ.ค.๕๙)
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ยอดงานของชีวิต
(กุมภการชาดก)

Z			งานกาย		 เหนื่อยหนัก	 	พักหาย
			งานใจ		 	 วุ่นวาย	 	ไม่จบ
			ต้องข่ม		 กิเลส		 	เลิกคบ
			พานพบ		 พ้นทุกข์	 	สุขใจ.

	 นครสาวัตถีในแคว้นโกศล	มีสหาย	๕๐๐	
คนได้ออกบวชอยู่ในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า
	 ตกดกึคนืหน่ึง	ภกิษเุหล่านั้นถกูกเิลสกลุม้รมุ	
บงัเกดิจติฟุง้ซ่าน	ครุน่คดิไปในเรื่องกามทั้งหลาย
	 ขณะนั้นเอง	 พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ใน	
พระวิหารเชตวัน	 ทรงก�าหนดรู ้จิตของสาวก	
เหล่านั้นแล้ว	จึงทรงด�าริในพระทัยว่า
	 “กามกิเลสเมื่อฟุ้งอยู่ในภายในของภิกษุเหล่านี้	
จะท�าลายเหตุแห่งความเป็นพระอรหันต์ไปเสีย	
เราตถาคตเห็นที่จะต้องจัดการข่มกิเลส	 ให้ภิกษ ุ

เหล่าน้ีสามารถเข้าถงึอรหัตตผลได้	ในบดันี้แหละ”
	 แล้วเสดจ็ออกจากที่พกั	รบัสั่งกบัพระอานนท์
	 “ดูก่อนอานนท์	 เธอจงให้ภิกษุทั้งหลายในที่นี	้
มาประชุมกนัทั้งหมดเถดิ	เรามอีะไรจะกล่าวให้ฟัง”
	 เมื่อภิกษุทั้งหลายพรั่งพร้อมแล้ว	 ทรงเสด็จ
ประทับ(นั่ง)บนที่ปูลาดไว้	ตรัสสั่งสอนว่า
	 “ดกู่อนภิกษทุั้งหลาย	พวกเธอไม่ควรตกอยูใ่น
อ�านาจของกิเลสที่เป็นไปในภายใน	 ด้วยว่ากิเลส
เมื่อเจรญิขึ้น	ย่อมท�าให้ถงึความพนิาศมาก	เหมอืน
เป็นข้าศึกของภิกษุ	 ฉะนั ้นกิเลสแม้มีประมาณ	
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เลก็น้อย	กค็วรข่มไว้	ให้เป็นดงับณัฑติในกาลก่อน	
เหน็อารมณ์กเิลสแม้เลก็น้อย	กข่็มกเิลสท่ีเป็นไป
ในภายในไว้ได้	 ท�าให้ปัจเจกโพธิญาณ	 (ปัญญา
ตรัสรู้เฉพาะตน)เกิดขึ้น”	
	 แล้วทรงน�าเอาเรื่องราวแต่กาลก่อนนั้นมา
ตรัสเล่า

g g g g g

			
	 ในอดีตกาล	 มีพระราชาทรงพระนาม
ว่า	 กรัณฑกะ	 เสวยราชสมบัติอยู่ในทันตปุรนคร	
แคว้นกลิงคะ
	 วันหนึ่ง	 เมือเสด็จไปพระราชอุทยาน	 พร้อม
ด้วยข้าราชบริพารมากมาย	 ทอดพระเนตรเห็น
มะม่วงต้นหนึ่ง	 ที่เติบโตสูงใหญ่อยู ่ใกล้ประตู	
พระราชอุทยาน	มีผลโตน่าเสวย	ออกผลดกงาม
เต็มต้น
	 ขณะประทับอยูบ่นหลงัช้างนัน้เอง	ทรงเหยยีด
พระหัตถ์ไปเก็บมะม่วงไว้สามสี่ผล	 แล้วเสด็จเข้า
สู่พระราชอุทยาน	 ครั้นได้เสวยมะม่วงแล้ว	 ก็
พระราชทานที่เหลือเล็กน้อยแก่คนอื่น	 ให้ลิ้มรส
ความหอมหวานของมะม่วงน้ันบ้าง	 จากน้ันก็ทรง
พักผ่อนอยู่ในพระราชอุทยานตลอดวัน
	 ช่วงนั้นเอง	 เหล่าข้าราชบริพารทั้งหลาย	ทั้ง
พวกอ�ามาตย์	 พราหมณ์และคหบดี	 ก็อยากล้ิม
รสมะม่วงจากต้นนั้นบ้าง	 จึงพากันไปเก็บผล
มะม่วง	 บ้างก็หาไม้สอย	 บ้างก็เขย่าต้นมะม่วงให้
ผลหล่น	 บ้างก็ปีนข้ึนไปบนต้นหักกิ่งก้านให้ทลาย
ลงมา	แม้แต่ผลดิบๆ	ก็แทบไม่เหลือ
	 ตกเย็น	 พระราชาเสด็จกลับ	 พอได้ทอด
พระเนตรเห็นสภาพต้นมะม่วงนั้นแล้ว	 ก็บังเกิด
ความสลดสังเวชยิ่งนัก	ทรงพิจารณะเห็นความไม่
เที่ยงแท้ว่า
	 “มะม่วงต้นนี้เมื่อเช้านี้เอง	 ยังเต็มไปด้วยผล
ดกเป็นพวง	 ยืนต้นอยู่อย่างสง่างาม	 สร้างความ
อิ่มตาพอใจแก่ผู้พบเห็นทั้งหลาย	 แต่บัดนี้เพียง
แค่ตกเย็นเท่าน้ัน	กลบัถกูผูค้นเกบ็ผลไปหมดสิน้ 
กิ่งก้านหักห้อยรุ่งริ่ง	 ยืนต้นอยู่อย่างหมดความ

สง่างามเสียแล้ว”
			จึงทรงมองดูรอบๆ	บริเวณนั้น	ทอดพระเนตร
เห็นมะม่วงต้นอื่นๆ	ที่ไม่มีผล	แต่ยืนต้นอยู่ได้ดี	จึง
เกิดปัญญารู้แจ้งขึ้นมา
	 “มะม่วงต้นอื่นนั้นยังยืนต้นสง่างาม	 เพราะ
การไม่มีผล	 ส่วนมะม่วงต้นนี้ต้องถึงความย่อยยับ	
เพราะการออกผลดก		การอยูค่รองเรือนกเ็ปรยีบ
เสมอืนต้นมะม่วงทีอ่อกผลดก	ส่วนการออกบวช
ก็เป็นเช่นต้นมะม่วงที่ไม่มีผล	 ดุจดังผู้มีทรัพย ์
นั่นแหละมีภัย	 ส่วนผู ้ไม่มีทรัพย์ย่อมไม่มีภัย	
ฉะนั้น	 แม้เราก็ควรท�าตนเป็นเสมือนต้นมะม่วงที่
ไม่มีผลเช่นกัน”
	 ทรงก�าหนดไตรลักษณ์ถึงความไม่เที่ยง	ความ
เป็นทุกข์	ความไม่ใช่ตัวตน	กระท�าวิปัสสนา(ความ
เห็นแจ้ง)เกิดปัจเจกโพธิญาณขึ้น	 จนรู้แจ้งตาม
ความจริงว่า
	 “บดันีเ้ราท�าลายกระท่อม	คอืท้องของมารดา
ได้แล้ว	 การปฏิสนธิ(การเกิด)ในภพทั้ง	 ๓	 เรา
ตัดขาดแล้ว	ส้วมอันเป็นแหล่งอุจจาระ	คือสงสาร
(การเวียนตายเวียนเกิด)	 เราล้างสิ้นแล้ว	 ทะเล
น�้าตาเราวิดแห้งแล้ว	 ก�าแพงกระดูกเราพังหมด
แล้ว	เราไม่มีการเกิดกิเลสขึ้นอีก”
	 เหล่าอ�ามาตย์เห็นพระเจ้ากรัณฑกะ	 ทรง
ประทับนิ่งอยู่นานเช่นนั้น	จึงกราบทูลถาม
	 “ข้าแต่มหาราช	 พระองค์จะเสด็จกลับแล้วรึ
ยัง	พระเจ้าข้า”
	 “บัดนี้เราไม่ใช่พระราชาแล้ว	 แต่เราเป็น
พระปัจเจกพุทธเจ้า(พระพุทธเจ้าที่ไม่ได้สร้าง	
หมู่กลุ่มขึ้นเป็นศาสนา)”
	 อ�ามาตย์ทั้งหลายพากันงุนงงไปหมด	จนต้อง
ทูลย�้าเตือนสติพระราชา
	 “ข้าแต่มหาราช	 ธรรมดาของพระปัจเจก-	
พุทธเจ้าทั้งหลาย	 จะไม่เป็นเช่นพระองค์เลย	
พระเจ้าข้า”	
	 “เป็นเช่นไร	พวกท่านจงบอกมา”
	 “ต้องโกนผมโกนหนวด	 นุ ่งห่มด้วยผ้า
กาสาวพัสตร์(ผ้าย้อมน�้าฝาด)	 เปรียบดังดวง-
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จันทร์ที่พ้นจากปากพระราหู(อสูรตนหนึ่ง)แล้ว	 ไป
พ�านักอยู่ทีเ่งือ้มเขานันทมูลในป่าหิมพานต์	 นี้คือ	
พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเช่นนี้”
	 พระราชาทรงสดับแล้ว	 โดยมิได้รอช้า	 ทรง
สละราชสมบัติทั้งปวง	ละทิ้งเพศคฤหัสถ์เข้าสู่เพศ
สมณะ(ผู้สงบจากกิเลส)	 แล้วเสด็จไปสู่เงื้อมเขา
นันทมูลนั้น
			
	 กาลนั้นยงัมพีระราชาทรงพระนามว่า	นคัคชิ
ครองราชย์อยู่นครตักสิลา	แคว้นคันธาระ
	 วันหนึ่ง	 ขณะที่ประทับอยู่บนปราสาท	 แล้ว
ทอดพระเนตรสู่เบื้องล่าง	 ได้เห็นสตรีนางหนึ่งนั่ง
บดของหอมอยู่	นางสวมก�าไลมือที่ท�าด้วยหินหยก
เกลี้ยงกลมไว้ข้างละอัน
	 แต่เมื่อท�าๆไป	นางกเ็อาก�าไลจากข้อมอืขวามา
สวมใส่ไว้ที่ข้อมอืซ้าย	แล้วกท็�างานบดของหอมต่อ
อีก	คราวนี้ก�าไลหินหยกมาอยู่รวมกัน	ก็กระทบกัน
เกิดเสยีงดงัขึ้นตลอดเวลา	ท�าให้พระเจ้านคัคชทิรง
เกิดปัญญาสว่างไสวขึ้น
	 “ตอนแรกก�าไลข้อมืออยู่ข้างละอัน	 ย่อมไม่
กระทบกัน	 แต่พอน�ามารวมกันเข้า	 ก็มีเสียงดัง
ด้วยการกระทบกันเกิดขึ้นฉันใด	แม้สัตว์โลกทั้ง
หลายกฉ็นันั้นเหมอืนกนั	แต่ละคนหากอยูล่�าพงัก ็
ไม่กระทบกระทั่งกับใครๆ	 แต่พออยู่ร่วมกัน
ตั้งแต่	๒	คนขึ้นไป	ย่อมมีการทะเลาะเบาะแว้ง
เกิดขึ้น	แม้เราก็ต้องตัดสินคดีให้ราษฎร	ที่ทะเลาะ
บาดหมางกนัอยูเ่สมอๆ	เราเองกค็วรเป็นเช่นก�าไล
แขนอันเดยีว	ทีไ่ม่ต้องมาตดัสนิการทะเลาะกนัของ
คนอื่น	ตัดสินแต่ตัวเองเท่านั้นก่อน”
	 เมื่อทรงพิจารณาจนเป็นอารมณ์รู้แจ้งอย่าง

น้ันแล้ว	ทรงก�าหนดไตรลกัษณ์(ลกัษณะทกุสรรพ-
สิ่งในโลก	๑.	อนิจจัง=ไม่เที่ยง	๒.	ทุกขัง=เป็นทุกข์	
๓.	 อนัตตา=ไม่ใช่ตัวตน)	 เจริญวิปัสสนากระท�า
ปัจเจกโพธิญาณเกิดขึ้น	 ได้เป็นพระปัจเจกพุทธ-
เจ้าองค์หนึ่งแล้ว	 จากนั้นก็ทรงละทิ้งเพศคฤหัสถ์	
เข้าสู่เพศสมณะ	เสด็จไปสู่เงื้อมเขานันทมูล
			
	 ส่วนทีม่ิถิลานครในแคว้นวเิทหะ	 มีพระเจ้า 
นิมิราชปกครองอยู่
	 เช ้าว ันหนึ ่ง	 ขณะที ่พระราชาเสวยพระ
กระยาหารเสร็จแล้ว	 มีพวกอ�ามาตย์แวดล้อม
อยู ่	 ได้ประทับยืนทอดพระเนตรทางสีหบัญชร	
(หน้าต่าง)ที่เปิดไว้
	 ทรงแลเห็นเหยี่ยวตัวหนึ่ง	 คาบเอาเนื้อชิ้น
ใหญ่บินขึ้นสู่ท้องฟ้า	 นกอื่นๆ	 แม้กระทั่งแร้งต่าง	
พากนัตดิตาม	บนิล้อมหน้าล้อมหลงั	ใช้จะงอยปาก
จิก	ใช้ปีกต	ีใช้เท้าขยุม้แย่งช้ินเน้ือ	จนแม้แต่เหยี่ยว
ก็ทนต่อการกลุ้มรุมแย่งชิงไม่ไหว	 จ�าต้องปล่อย	
ชิ้นเนื้อนั้นไปกลางอากาศ
	 นกตัวอื่นก็คาบเอาเนื้อชิ้นนั้นไป	 นกทั้งหลาย
จึงพากันละทิง้เหยีย่ว	 แล้วไล่ติดตามนกตัวนั ้น	
พอไล่ทันก็รุมจิกตี	 จนนกตัวนั้นต้องคายชิ้นเนื้อ
จากปาก	แล้วนกตัวอื่นก็คาบเอาไป	นกทั้งหลายก็	
พากนัไปรมุตแีย่งช้ินเน้ือจากนกตวัน้ันอกี	วนเวยีน
เป็นอยูเ่ช่นนี	้ด้วยเหตแุห่งความสขุของปากท้อง	
ท�าให้พระราชาทรงด�าริในพระทัยว่า
	 “นกตัวใดคาบเนื ้อชิ ้นใหญ่ได ้	 นกตัวนั ้น	
นัน่แหละมีความทุกข์	 แต่นกตัวใดสละทิ้งเนื้อชิ้น
ใหญ่ได้	นกตัวนั้นนั่นแหละมีความสุข	แม้กามคุณ
ทั้ง	 ๕	อันน่าปรารถนาด้วยรูป	 เสียง	กลิ่น	 รส	

นกตัวใดคาบเนื้อชิ้นใหญ่ได้	นกตัวนั้นนั่นแหละมีความทุกข์

แต่นกตัวใดสละทิ้งเนื้อชิ้นใหญ่ได้	นกตัวนั้นนั่นแหละมีความสุข

แม้กามคุณทั้ง	๕	อันน่าปรารถนา

ด้วยรูป	เสียง	กลิ่น	รส	และสัมผัส	ก็เช่นเดียวกัน

หากผู้ใดยึดถือไว้	ผู้นั้นนั่นมีความทุกข์	

แต่ผู้ใดไม่ยึดถือไว้	นั่นแหละมีความสุข
••
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และสัมผัส	 ก็เช่นเดียวกัน	 หากผู้ใดยึดถือไว ้
ผู ้นั้นนั่นมีความทุกข ์	 แต ่ผู ้ ใดไม ่ยึดถือไว  ้
นั่นแหละมีความสุข	
	 เพราะกามคุณ	 ๕	 เป็นที่ปรารถนาของคน
จ�านวนมาก	 ก็แล้วเรามีหญิงคอยบ�ารุงบ�าเรอถึง
หมื่นหกพันนาง	 เราก็ควรละกามคุณทั้ง	 ๕	 นี้เสีย	
แล้วจึงจะเป็นสุข	 เสมือนดังเหยี่ยวละทิ้งเนื้อชิ้น
ใหญ่ไป	ฉะนั้น”
	 พระเจ้านิมิราชทรงมนสิการ	 (กระท�าใจใน
ใจ)โดยแยบคาย(รู้ถึงที่เกิดของกิเลส)	 พิจารณา
ก�าหนดไตรลักษณ์	 เจริญวิปัสสนาเกิดปัจเจก
โพธญิาณขึน้	ได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึง่
แล้วทรงละทิ้งเพศคฤหัสถ์	เข้าสู่เพศสมณะ	เสด็จ
ไปยังเงื้อมเขานันทมูล
			
	 แม้ในกปิลนครแห่งแคว้นปัญจาละ	 ก็มี
พระเจ้าทุมมุขะ	เป็นพระราชาปกครองบ้านเมือง
	 วันหนึ่ง	 ขณะทรงทอดพระเนตรพระลาน
หลวง	 พร้อมด้วยหมู่เสนาอ�ามาตย์ท้ังหลาย	 ทรง
แลเหน็พวกคนเลีย้งววัเปิดประตคูอกววั	ให้พวกววั	
ทั้งหลายออกจากคอก	 มีทั้งวัวตัวผู ้และตัวเมีย
ปะปนกันไป
	 แต่ในวันเหล่านั้น	 โคถึก(วัวตัวผู้)ใหญ่โตตัว
หนึ่ง	มีเขาแหลมคม	คราวใดที่เห็นวัวตัวผู้อื่นเดิน
เข้าใกล้วัวตวัเมีย	กจ็ะหงึหวงด้วยอ�านาจกเิลสกาม	
เทีย่วไล่ขวิดวัวตัวผูอ้ืน่อย่างรนุแรงเมามนั	ววัตัวผู้
บางตัวถูกขวิดเข้าที่ท้อง	จนไส้ใหญ่น้อยไหลทะลัก
ถึงแก่ความตาย
	 พระราชาทรงเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นแล้ว	ทรง
ได้สติรู้สึกส�านึกว่า
	 “สัตว์โลกทั้งหลายนับตั้งแตสัตว์ดิรัจฉาน
ไป	 ย่อมถึงทุกข์เพราะอ�านาจกิเลสกาม	 แม้วัว
ตัวผู้ที่ต้องตายก็เพราะกามเป็นเหตุ	 สัตว์เหล่า
อื่นๆ	 ก็หว่ันไหวเพราะกามนั่นเอง	 ฉะนั้นเราจึง
ควรประหารกามเสียให้สิ้น	 เพราะเป็นเหตุให้สัตว์
ทั้งหลายหวั่นไหว	แล้วเบียดเบียนกัน”
	 พระองค์ทรงก�าหนดไตรลกัษณ์	เจรญิวิปัสสนา	

ณ	ตรงนัน้เอง	กบ็งัเกดิปัจเจกโพธญิาณขึน้แล้ว	ได้
เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่ง	 ดังนั้นจึงทรง
ละทิง้เพศคฤหสัถ์	เข้าสูเ่พศสมณะ	แล้วเสดจ็ไปยงั
เงื้อมเขานันทมูล
			
	 อยู ่มาวันหนึ่ง	 พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้ง	 ๔	
องค์	 หลังจากทรงช�าระพระวรกายแล้ว	 ทรง	
นุ่งห่มเรียบร้อย	 ถือบาตรเสด็จออกจากเง้ือมเขา
นันทมูล	 ไปยังที่ไม่ไกลจากหมู่บ้านนัก	 ใกล้ๆกับ
ประตูนครพาราณสี	 เที่ยวบิณฑบาตจนถึงประตู
หน้าบ้านของช่างปั ้นหม้อคนหน่ึง	 ซึ่งมีนาง 
ภัคควิเป็นภรรยา	และมีบุตรชาย	๑	คน	บุตรสาว	
๑	คน	เขาเลี้ยงดูบุตรภรรยาด้วยการปั้นหม้อ
	 เมื่อช่างหม้อเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้ง	๔	
ก�าลังบิณฑบาตอยู่	 ก็ดีใจยิ่งนัก	 รีบนิมนต์ท่าน
เข้าไปในบ้าน	ให้นั่งบนอาสนะ(ที่นั่ง)ที่ปูไว้	แล้วหา
ของเคี้ยวของฉันอันประณีตมาถวาย	เมื่อมีโอกาส	
ช่างปั้นหม้อก็ถามข้อที่ตนสงสัย
	 “ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ	 มองดูผิวพรรณ
หน้าตาของท่านทั้ง	 ๔	 แล้วผ่องใสยิ่งนัก	 การ
ออกบวชของพวกท่านดูสง่างามเปี่ยมความสุข
เหลือเกิน	 พวกท่านมีอารมณ์ความคิดอย่างไร
หนอ	จึงออกบวชได้เยี่ยงนี้”
	 พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้ง	 ๔	 จึงได้ตรัสเล่า
สาเหตุและการท�าใจในใจให้แยบคาย	 จนกระทั่ง
ได้ออกบวช	ให้แก่ช่างปั้นหม้อและภรรยาของเขา
ฟัง	อันเป็นความน่าซาบซึ้งประทับใจมาก	จนช่าง
ปั้นหม้ออดใจไม่อยู่	ต้องเอ่ยปากยกย่องสรรเสริญ
	 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	 ธรรมอันท่านทั้ง	
๔	 ทรงแสดงแล้วนั้น	 เป็นผู้ไม่มีเยื่อใยในเพศ
ฆราวาสดีแท้”
	 หลงัจากนัน้	พระปัจเจกพทุธเจ้าทัง้หมดกเ็สดจ็
ไป	ส่วนช่างป้ันหม้อเมือ่รบัประทานอาหารเช้าแล้ว	
ก็ได้สนทนากับภรรยาของตนว่า
	 “พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้ง	 ๔	 องค์นี้	 ทรงสละ	
ราชสมบัติออกผนวชอย่างไม่มีกังวล	 ไม่มีความ
ห่วงใย	 ให้กาลเวลาผ่านไปด้วยความสุข	 อันเกิด
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จากการบรรพชา	ส่วนพวกเราต้องเลี้ยงชีวิตอยู่
ด้วยค่าจ้าง	ไม่เป็นสขุด้วยความกงัวลต่างๆ	แล้ว
จะมีประโยชน์อะไรด้วยการครองเรือนเล่า	
	 ดูก่อนนางผู้มีโชค	แม้เราก็จะละกามทั้งหลาย
ทิ้ง	แล้วด�ารงอยู่ตามส่วนของตน	เที่ยวไปคนเดยีว	
เธอจงช่วยสงเคราะห์เลี้ยงดูลูกต่อไปให้ด้วยเถิด”
	 ภรรยาครั้นได้ฟังถ้อยค�าช่างหม้อแล้ว	 ก็รีบ
ออกปากทันที	
	 “ตั ้งแต่เวลาที ่ฉันได้ฟังธรรมกถาของพระ
ปัจเจกพุทธเจ้าแล้ว	 แม้ฉันเองก็ไม่อยากอยู่บ้าน
เลย	 อีกอย่างก็มีแต่เวลานี้เท่านั้น	 เวลาอื่นนอกนี้
จะไม่มีเลย	เพราะคงไม่มีผู้จะมาพร�่าสอนฉันอีก
	 ข้าแต่ท่านผู้มีความดี	แม้ฉันเองก็จะขอพ้น
จากมือชาย	เที่ยวไปคนเดียว	เหมือนกับนกดิ้น
หลุดพ้นจากมือนายพราน	ฉะนั้น”
	 ช่างปั้นหม้อได้ฟังค�าของภรรยาแล้ว	 ก็ได้แต่
นิ่งเงียบอยู่	 ส่วนนางภัคควินั้นเมื่อต้องการจะไป
บวชก่อน	จึงกล่าวกับสามี
	 “ฉันจะไปที่ท่าน�้าละ	ขอให้พี่จงดูแลลูกไว้”
	 แล้วนางจึงถือหม้อน� ้าออกจากบ้าน	 ท�าที
เดินไปทีท่่าน�า้	 แต่แล้วก็หนีไปยังส�านักของดาบส
(นักบวชผู้บ�าเพ็ญตบะเผากิเลส)	 ที่อยู ่ใกล้นคร	
พาราณสีนั้นเอง	 แล้วขอบวชประพฤติธรรมอยู่ใน
ที่นั้น
	 ฝ่ายช่างปั้นหม้อรอแล้วรอเล่า	ไม่เห็นภรรยา
ตักน�้ามาสักที	ก็รู้ได้ว่านางไม่กลับมาแล้ว	จึงเลี้ยง
ดูลูกน้อยต่อไปด้วยตนเอง
	 วันเวลาผ่านไป	 ลูกน้อยทั ้งสองก็เติบโตรู	้
เดยีงสา	สามารถรูอ้ะไรเหมาะอะไรไม่ควร	แยกแยะ
อะไรดีอะไรชั่วของตนได้แล้ว
	 ช่างป้ันหม้อจงึทดสอบลกูๆ	ของตน	ว่าจะรูจ้กั
ด�ารงชีวติอยู่ได้ไหม	 โดยช่างปั้นหม้อจะหุงข้าวให้
ดบิไปบ้าง	ให้แฉะไปบ้าง	ให้ไหม้บ้าง	ปรงุอาหารให้
จืดๆบ้าง	ปรุงให้เค็มจัดบ้าง	เด็กทั้งสองก็สามารถ
รู้ได้	แล้วกล่าวกับพ่อว่า
	 “วันนี้ข้าวดบิไป	วันนี้ข้าวแฉะไป	วันนี้ข้าวไหม้	
วันนี้กับข้าวจืด	วันนี้เค็มไป”	

	 เมื่อเป็นเช่นนี้ช่างปั้นหม้อจึงคิดว่า
	 “บัดนี ้ลูกทั ้งสองรู ้จักอาหารการกินแล้ว	
สามารถเลี้ยงชีวิตของตนเองได้	 เราก็ควรไป
บวชละ”
	 ช่างปั้นหม้อจึงมอบเด็กทั้งสองให้ญาติดูแล	
ต่อไป	แม้พวกญาตจิะทดัทานไม่อยากให้บวชกต็าม	
แต่ช่างหม้อก็ไม่เปลี่ยนใจ	 ละทิ้งสมบัติบ้านเรือน
ทุกสิ่ง	ออกจากพระนครไปบวชเป็นฤๅษี	(นักบวช
ผูบ้�าเพญ็พรตแสวงธรรม)	ไม่ห่างไกลจากพระนคร
นั้นเอง
	 อยู่มาวันหนึ่ง	บังเอิญนางภัคควิดาบสสินี	ได้
พบเห็นพระฤๅษีก�าลังเที่ยวภิกขาจาร	 (บิณฑบาต)	
อยู่ในนครพาราณสี	 จึงยกมือไหว้แล้วถามด้วย
ความกังวล
	 “ข้าแต่พระคุณเจ้า	 เห็นทีท่านท�าให้ลูกเต้า
พินาศไปแล้วกระมัง”
	 “ฉันไม่ได้ท�าให้เด็กๆ	 พินาศ	 พวกเขารู้ความ
เจริญและความเสือ่มด้วยตนเองแล้ว	 ฉันจึง
ออกบวช	เธออย่าคิดถึงพวกเขาอีกเลย	จงยินดี
ในการบวชของตนเถิด	 แม้ฉันก็จะยินดีในการ
บวชของตนเช่นกัน”
	 พระฤๅษีได้เตือนสตินางดาบสินีอย่างนี้แล้ว	
ก็เที่ยวภิกขาจารต่อไป	 นับตั้งแต่นั้นมาทั้งสองไม่
ได้พบเห็นกันอีกเลย	 พระฤๅษีก็มุ่งบ�าเพ็ญฌาน	
(สภาวะสงบจากกเิลสอนประณตียิ่ง)	และอภญิญา	
(ความรู้ยิ่งในคุณวิเศษ)	 เกิดขึ้นแล้ว	 ได้เป็นผู้เข้า
ถึงพรหมโลก(โลกของผู้บริสุทธิ์ปราศจากกิเลส)
ในที่สุด
			
	 พระศาสดาทรงแสดงธรรมนี้แล้ว	ตรัสว่า
	 “นางดาบสนินีั้นกค็อื พระนางพมิพาในบดันี้ 
ส่วนพระฤๅษีก็คือ เราตถาคต”
	 แล้วทรงประกาศสจัธรรม	ในทีส่ดุของสจัธรรม
น้ันเอง	ภิกษทุั้ง	๕๐๐	รปูได้ข่มท�าลายกเิลสจนหมด
สิ้น	ด�ารงอยู่แล้วในอรหัตตผล.
	 	 	 (พระไตรปิฎกเล่ม	๒๗	ข้อ	๑๐๕๗	

	 	 	 อรรถกถาแปลเล่ม	๕๙	หน้า	๓๔๔)
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(ตอนที่ ๓๔)

 	นอกจากการสร ้างและการข ่มแล้ว ยังมี

ปรากฏการณ์อีก ๒ ลักษณะ	คือ การข่มเกิน และ การ
ข่มกลับ 

 ✴ ¡ÒÃ¢‹Áà¡Ô¹
	 หมายถึง	 การฉวยโอกาสที่ตนแข็งแกร่งขึน้ ËÃ×Í 
อกีฝ่ายอ่อนแอลง ข่มอกีฝ่ายมากเกินกว่าเคยข่มในภาวะปกติ

 เช่น	เรานอนดกึมาก	ส่งผลให้	ตบัและถงุน�า้ดี	
(ธาตุไม้)	ท�างานหนัก	‘ตับและถุงน�้าดี’จะอ่อนแอ 
ส่งน�้าดอีอกมาได้น้อย ส่งผลให้	กระเพาะอาหาร
และม้าม	 อ่อนแอตาม เพราะÃ‹Ò§¡ÒÂµŒÍ§¢Ñº 

àÁḉ àÅ×Í´àÊÕÂมาทิ้งที¡่ÃÐà¾ÒÐÍÒËÒÃ	เป็นจ�านวน
มาก และÁŒÒÁกเ็พิ่มหน้าที่ในการขบัเมด็เลอืดเสยี
เพิ่มขึ้น	 จึงท�าให้ท้องอืดได้	 เพราะร่างกายต้อง
ÊÃŒÒ§ÁÙ¡มาปกป้อง‘เม็ดเลือดเสีย’ทีม่ีความเป็น 
กรดในระบบทางเดินอาหาร	 หมายความว่า	
ตับและถุงน�้าดี	ต้องท�างานมากเกินไป	ส่งผลให้
ม้ามและกระเพาะ	มีปัญหาตามมา
 ✴ ¡ÒÃ¢‹Á¡ÅÑº
	 หมายถึง	 ปรากฏการณ์ที่ธาตุหนึ่งเคยเป็นฝ่ายถูกข่ม 
แต่กลบัมคีวามแกร่งมากขึน้มาก จนสามารถข่มกลบัธาตุเดิมได้

 K 	หน้าที่ของ‘ตับ’ มีดังนี้ คือ

 สะสมเลอืด	และปรบัปรมิาณเลอืดให้คงที่	เมื่อร่างกาย
เคล่ือนไหว ‘เลอืด’จาก‘ตบั’ จะไหลไปยงั‘เส้นลมปราณ’ต่างๆ 
เพ่ือสนองความต้องการของร่างกาย เมื่อร่างกายหยดุพกั 
‘เลือด’จะไหลกลับมาสะสมใน‘ตับ’
	 แผ่ซ่านลมปราณ	 ให้ทั่วถงึตลอดภายในร่างกายช่วยควบคมุ 
การไหลเวยีนของลมปราณ-เลอืด	และของเหลวในร่างกาย 
ให้เป็นไปอย่างÊÁ´ØÅ	 ตลอดจนควบคุมในด้าน¨Ôµã¨และ
อารมณ์
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 เช่นปกติ	 ธาตุทอง	ข่มธาตุไม้	 และธาตุไม้	
ข่มธาตุดิน	 หากมีภาวะใดที่ธาตุไม้แกร่งขึ้นมาก	
จะมีการข่มเกินต่อธาตุดิน และสามารถที่จะข่ม
กลับธาตุทองได	้
 การข่มเกนิและข่มกลับ มกีฎเกณฑ์แน่นอน		
-	ธาตุที่สามารถข่มเกิน ธาตุอื่นได้	ต้องแกร่งกว่า 
- ธาตุที่ถูกข่มกลับ	ต้องเป็นธาตุที่พร่อง
	 เช่น	การนอนดกึมากๆ	ส่งผลให้	ตบัและถงุน�า้ดี	
ท�างานหนกัและอ่อนแอลง	แต่ปรากฏว่า	เราดืม่น�า้
ปั่นผักที่มีคลอโรฟิลล์เข้มข้นและใส่น�้าน้อยไป 
ท�าให้การขบัเซลล์ตายได้ช้า เมือ่มีคลอโรฟิลล์เกนิ	
ก็จะท�าให้เม็ดเลือดแตกเพิ่มข้ึนกว่าเดิมอีก	กลายเป็น
ท�าลายเม็ดเลือดแดง ถ้าด่ืมไปนานๆย่ิงจะท�าให้
เม็ดเลือดแดงแตกมากขึ้น	 เกิดอาการหนาวใน 
คือ	การสร้างเม็ดเลือดไม่พอ
	 แสดงว่า	 ธาตุน�้า(ไต กระเพาะปัสสาวะ 
ระบบหมุนเวียนเลือด)	ข่มกลับไปที่ธาตุดิน(ม้าม 
กระเพาะอาหาร)	ท้องอืดง่าย  และข่มกลับไปที	่
ธาตุไม้(ตับและถุงน�า้ดี)
	

♠ ทฤษฎีอวัยวะตัน-อวัยวะกลวง ♠
	 ตามทฤษฎีแพทย์จีน แบ่งอวัยวะออกเป็น ๒ พวก คือ

	 ๑. อวัยวะตนั ท้ัง ๕ ได้แก่	 ตับ หัวใจ ม้าม ปอด ไต 
อวัยวะภายในทั้งห้า	มีหน้าที	่สร้างและเก็บสาร
จ�าเป็น(ฮอร์โมนและเอน็ไซม์)  แต่ไม่ท�าหน้าทีก่�าจดั		
สะสม	สารจ�าเป็นของชีวิต	และควบคุมการไหลเวียน
ของพลงัลมปราณและเลอืด		นอกจากนี	้ยงันบัรวม	
ถุงหุ้มหัวใจ ด้วย	เป็นอวัยวะตันอีกชนิดหนึ่ง
 ๒. อวัยวะกลวง ทัง้ ๖ 	ได้แก่		ถงุน�า้ด ี ล�าไส้เล็ก 
กระเพาะอาหาร  ล�าไส้ใหญ่ กระเพาะปัสสาวะ		
อวัยวะกลวงทั้งห้า	 ท�าหน้าที่	เกี่ยวกับการย่อย 
ดูดซึมและขับถ่าย ส่วนซานเจียว(พลังงามรวม) 
ก็เป็นอวัยวะกลวง อีกชนิดหนึ่งด้วย
 ๓. อวัยวะกลวงพิเศษ ทั้ง ๖	 ได้แก่	 สมอง 
ไขสนัหลงั กระดกู เส้นเลอืด ถงุน�า้ด ีมดลกู เนือ่งจาก
ภายในมีลักษณะกลวงเหมือนอวัยวะกลวงและ	

ท�าหน้าที	่เกบ็สะสมสารจ�าเป็น(ฮอร์โมน และเอน็ไซม์) 
และลมปราณ เหมือนอวัยวะตัน จึงเรียกว่า	
เป็น อวัยวะกลวงพิเศษ ทั้งหก
 อวัยวะตันและกลวง จะแบ่งเป็นหยิน-หยาง  
และจะมคีวามสมัพนัธ์เป็นคู่ๆ 	โดยมเีส้นลมปราณ
เชื่อมโยงอยู่ระหว่างกัน	กล่าวคือ	
	 ตับ คู่กับ	ถุงน�้าดี
	 หัวใจ คู่กับ	ล�าไส้เล็ก
 ม้าม คู่กับ	กระเพาะอาหาร
 ปอด คู่กับ	ล�าไส้ใหญ่
 ไต คู่กับ	กระเพาะปัสสาวะ
 เยื่อหุ้มหัวใจ คู่กับ	ซานเจียว(พลัังงานรวม)
 
   ตับ 

หน้าที่ของ‘ตับ’ มีดังนี้ คือ

	 ๑.	สะสมเลอืด	และปรบัปรมิาณเลอืดให้คงที ่
เมื่อร ่างกายเคลื่อนไหว ‘เลือด’จาก‘ตับ’ 
จะไหลไปยัง‘เส้นลมปราณ’ต่างๆ เพื่อสนอง
ความต้องการของร่างกาย เมือ่ร่างกายหยดุพกั 
‘เลือด’จะไหลกลับมาสะสมใน‘ตับ’
	 ๒.	แผ่ซ่านลมปราณให้ทัว่ถงึตลอดภายในร่างกาย
ช่วยควบคุมการไหลเวียนของลมปราณ-เลือด	
และของเหลวในร่างกายให้เป็นไปอย่างสมดุล	
ตลอดจนควบคุมในด้านจิตใจและอารมณ์
	 ๓.	‘ตับ’	ก�าหนด‘เส้นเอ็น’	และ‘เล็บ’	เพราะ	
	 					ต้องอาศัย‘เลือด’มาหล่อเลี้ยง	
	 ๔.	‘ตา’	เป็นประตูของ‘ตับ’ เพราะต้องอาศัย
	 			‘เลือด’มาหล่อเลี้ยง	
	 ๕.	‘ตับ’สัมพันธ์กับ‘ถุงน�า้ดี’

~ ถ้า‘ตับ’ผิดปกติ ~
 จะมีอาการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์	เช่น
	 -	ความโกรธและอารมณ์ผนัผวนได้	ปวดเสยีว	
แน่นสีข้าง	ตาแห้ง	มองไม่ชัด	มองไม่เห็นตอนกลางคืน	
ตาจะบวมแดง	สู้แสงไม่ได้	น�้าตาไหล
	 -	ลมตับ	มีอาการหน้ามืด		วิงเวียน		ตาลาย		
ลิน้สัน่		ร่างกายแขนขาชา		กล้ามเน้ือกระตกุ		เป็น
ตะครวิ	จุกแน่นใต้ลิน้ป่ี	เพราะ‘พลงัตบั’ถูกขดัขวาง
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   ËÑÇã¨
	 มฐีานะเป็นตวัน�าของอวยัวะภายในทั้งหมด 
และท�างานร่วมกับ ‘ถุงหุ้มหัวใจ’ 

หน้าที่ของ‘หัวใจ’ มีดังนี้ คือ

	 ๑.	ก� าหนดชพีจร	ควบคมุการไหลเวยีนของ 
‘เลือด’  สูบฉดี‘เลือด’ ไปยงัส่วนต่างๆท่ัวร่างกาย
	 ๒ . 	ค ว บ คุ ม ค ว า ม รู ้ สึ ก นึ ก คิ ด แ ล ะ จิ ต ใ จ 
‘หัวใจ’ มี‘เส้นเลือด’ต่อเป็นเส้นขนานกับ‘อวัยวะ’ต่างๆ 
แล้วแตกแขนงกระจายไป‘ทัว่ร่างกาย’	ที่‘ใบหน้า’ 
มเีส้นเลือดมากมาย	ดงันั้น‘สีของใบหน้า’สามารถ
บอกถงึการท�างานของ‘หวัใจ’		ว่า‘หวัใจ’มแีรงสูบ
ฉีดเลือด และมีปริมาณเลือดเพียงพอหรือเปล่า
	 ๓.	‘ลิน้’เป็นอวัยวะที่เชื ่อมโยงกับ‘หัวใจ’ 
อย่างใกล้ชิด	 เนื่องจาก‘เลือดและลมปราณ’	
ไหลเวียนผ่าน‘หัวใจ’	 ส่งไปหล่อเลี ้ยงที ่‘ลิ ้น’	
โดยเฉพาะที่‘ปลายลิ้น’
	 ๔.	สัมพันธ์กับ‘ล�าไส้เล็ก’

~ ถ้า	‘ËÑÇã¨’ ¼Ô´»¡µÔ ~
	 จะÁÕÍÒ¡ÒÃ  สีหน้าซีดเผือด	ล้ินซีด	ชพีจรเบา	
ไม่สม�่าเสมอ	 ใจสั่น	 หายใจขัด	 เหงื่อออก	 พบใน
เลือดที่เป็นกรด	 ท�าให้หัวใจต้องสูบฉีดแรงขึ้น	
และ‘พลังหวัใจ’จะลดลง	 ท�าให้เลือดทีไ่ปเลีย้ง	
‘สมอง’ ไม่พอ	ด้านสติสัมปชัญญะก็จะลดลงด้วย
-	ถ้าเลือดหัวใจไม่พอ	จะนอนไม่หลบั	ฝัน	ตกใจ	ขีล้มื	
-	ถ้าพลังมากเกิน	จะกระวนกระวาย	นอนหลับไม่สนิท

	  	 ÁŒÒÁ 
	 เป็นส่วนส�าคัญของ‘พลังหยาง’ในร่างกาย  

หน้าที่ของ‘ม้าม’ มีดังนี้ คือ

	 ๑.	ควบคุมการย่อยและดูดซึมสารอาหาร 
‘อาหาร’	เมื ่อถูกย่อยที ่‘กระเพาะอาหาร’แล้ว	
‘ม้าม’จะล�าเลียงสารจ�าเป็นไปสู่‘ปอด’	เพื่อส่งไป
ทั่วร่างกาย และ‘สารจ�าเป็น’ ที่ได้	จะเป็นพื้นฐาน
ในการสร้างเลือด
	 ๒.	ปรับดุลการใช้และขับถ่าย	ของเหลวใน
ร่างกาย	ถ้า‘ม้ามชื้น’(พร่อง) จะเกดิการคั่งน�้าหรอื
ท้องร่วงได้		เนื่องจาก	ม้าม ชอบแห้ง กลัวชื้น 

	 ๓.	ควบคุมการไหลเวียนเลือด	ให้ไหลเวียน
อยูภ่ายใน‘เส้นเลอืด’		ถ้า‘ม้ามพร่อง’ จะมเีลอืดออกง่าย	
มีจ�้าเลือดใต้ผิวหนัง	ประจ�าเดือนมาก
	 ๔.	‘ลมปราณม้าม’	 แผ่กระจายขึ ้นบน	
ล�าเลียงสารจ�าเป็นของเหลวไปยัง‘ปอด’	 เพื่อ
ไป‘หล่อเลี้ยง’ส่วนต่างๆของร่างกาย ‘ยดึเหนี่ยว’ 
อวัยวะให้อยู่ในต�าแหน่งปกติ
	 ๕.	‘ม้าม’ดูดซึมและส่งสารอาหารมาหล่อเลี้ยง 
‘กล้ามเนื ้อและแขนขา’	 ให้เจริญแข็งแรง 
รวมถึง‘ริมฝีปาก’	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกล้ามเนื้อ
เช่นเดียวกัน
	 ๖.	‘ปาก’เป็นประตูของ‘ม้าม’	 การรับประทาน
อาหาร		การรับรู้รสชาติของอาหาร
	 ๗.	สัมพันธ์กับ‘กระเพาะอาหาร’

~ ถ้า‘ÁŒÒÁ’ ¼Ô´»¡µÔ	~ 
	 จะà¡Ố ÍÒ¡ÒÃ	อาหารไม่ย่อย	เบื่ออาหาร		ท้อง
อดื	ปวดท้อง	ท้องเดนิ	ขาดอาหาร	ผอม		อ่อนเพลยี	
ริมฝีปากซีด	 บวมหรือท้องมาน	 ลิ้นเป็นฝ้าหนา		
ดซ่ีาน		ปัสสาวะเป็นเลอืด		ตกเลอืด	หรอืประจ�าเดอืน	
มามากเกินไป	 มดลูกหย่อน	 ทวารหนักโผล่	
 à¡Ô´ÍÒ¡ÒÃËÂÒ§¾Ã‹Í§	 คือ	จะมีอาการ
อ่อนเพลีย	ไม่มีแรง	ชอบร้อน	กลัวเย็น	หน้าและ
ริมฝีปากซีด	ชีพจรอ่อน

	 “กายนอกกาย”	หมายความว่า	ธรรมะ	๒	หรือ	
“องค์ประชุมของรูปกับนาม”	 ที่ขณะนั้นสัมผัสกับ	
“วัตถุภายนอกอันเป็นเหตุนอก”	อยู่เสมอ	แล้วมัน
ก็เกิด	“กิเลส”
	 กเิลสกค็อื	“จติ”	ไม่ใช่วัตถแุน่ๆ	ตวันีแ้หละ	“กาย
ของจติ”	คอื	“กเิลสที่เกดิอยูใ่นจิตหลักๆ	ขณะนั้น”	
อ่านหรือเรียนรู้ให้รู้จักรู้จริง	“อาการจิต”	ตัวนี้ให้ได้	
ตัวนี้เองที่ต้องก�าจัด
	 “กิเลส”	 ตัวนี้จะมีอ�านาจบงการให ้เราท�า	
“กรรม”	 หรือประกอบกิริยาทาง	 “กายกรรมหรือ
วจีกรรม”	สุข-ทุกข์กับวัตถุภายนอกอยู่
					ผู้นี้คือ	ผู้ยังไม่หลุดพ้นจาก	“ภพกาม”

ต่อฉบับหน้า
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•	เฉลิมศักดิ์	แหงมงาม

กายา
บทที่	๑๓	“พระอุโบสถที่ว่างเปล่า”

•	ต่อจากฉบับ	๓๑๙

	 เช้ามืดในฤดูหนาว
	 สามญัตื่นขึน้มาเมื่อแสงสว่างได้สาดส่องยอด
ไม้ใบหญ้าแล้ว	 	 มันเป็นเช้าที่เขาตื่นขึ้นมาด้วย
ความสดชื่น		เมื่อคืนเขานอนหลับเต็มอิ่ม		หลังใช้
ความคิดจนเหน็ดเหนื่อย
	 ร่างกายถึงอย่างไรก็ต้องการพักผ่อน	 	 หลัง
ผ่านการตรากตร�ามาอย่างหนัก		ไม่ว่าจะเป็นการ
ออกก�าลังทางความคิดหรือก�าลังแห่งร่างกาย
ก็ตาม		สามัญยอมรับว่า		การออกก�าลังทางความ
คิดนั้น		น่าจะหนกัหน่วงท�าร้ายร่างกายได้มากกว่า		
แม้ว่า	 เหมือนจะไม่ต้องใช้แรงก�าลังแบกรับแต่
ประการใดก็ตาม	 	 แต่มันกลับส่งผลต่ออวัยวะทุก
ส่วนในร่างกาย	เกือบทั้งองคาพยพ		บางครั้งเขา
รูส้กึปวดหัว		ปวดขมบัเพียงข้างเดยีว	บางทกีป็วด
ท้องปวดไส้	 เหมือนมีบางสิ่งไปบิดเป็นเกลียวอยู่
ภายใน	ปวดที่หวัเข่า	ปวดปลายน้ิว	ชาตามร่างกาย
เป็นบางจุด	 ปวดนัยน์ตา	 ปวดหลัง	 ปวดบั้นเอว		

การที่ความคิดไม่ปกติ		คิดอย่างว้าวุ่น		คิดอย่าง
ไม่จบและบังคับควบคุมมันไม่ได้	ส่งผลต่อร่างกาย
แทบทั้งสิ้น
	 สถาบันการอบรมเช้าวันนี	้ 	 มีหมอกหนา		
หมอกที่เกิดจากอากาศยามเช้าค่อนข้างจะหนาว
จัด		ประกอบกับอยู่บนที่สูง		โอบล้อมด้วยทิวเขา
เกือบรอบด้าน		เหมือนจะแช่นิ่งความหนาวเย็นให้
อวลอบบริเวณแห่งนี้อย่างยาวนาน	 จนกว่าแดด
ยามสายจะสาดทะลุม่านหมอกลงมา
	 บริเวณหน้าที่พักคือสนามหญ้ากว้าง			มีถนน
โอบล้อมโดยรอบ	กว้างประมาณสี่เมตร	 	 เดินลัด
ตัดด้านหน้าสถาบันไปจนถึงด้านหลัง		ยาวเป็นรูป
วงรี	 	 สามัญมักชอบใช้เส้นทางลาดยางเส้นนี้	 วิ่ง
ออกก�าลังกายตอนเย็น	ๆ 	 แต่ผู้เข้าอบรมชอบตั้งวง
ตะกร้อ	 เล่นเปตองหรือไม่ก็เตะฟุตบอล	 เล่นกัน
เป็นทีม	 ออกก�าลังกายกันเบา	ๆ 	 พอให้เหงื่อซึม	ๆ 	
ร่างกายจะได้โปร่งเบา	 	 นอนหลับสบายในช่วง

มือที่พนมหว่างอกยังคงนิ่งชะงักค้าง
คิ้วขมวดเข้าหากันเล็กน้อย....
โบสถ์หลังนี้สื่อกันตรง ๆ  ถึงหลักธรรม
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ศีล สมาธิ ปัญญา
คือหลักที่จะเข้าถึงธรรม
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ค�่าคืน
	 แม้จะรูสึ้กว่าร่างกายอ่อนเพลยีอยูบ้่าง		เพราะ
ผลจากการใช้ความคิดอย่างหน่วงหนักเมื่อช่วง
หัวค�่า	 	 	 แต่สามัญก็รับรู้ถึงอากาศที่สดชื่นได้ไหล
ผ่านมากับหมอกบางที่เหมือนจะซึมผ่านเข้าไปใน
ทุกอณูแห่งอากาศ	พื้นดิน		ต้นไม้	ใบหญ้า	รวมถึง
ผู้คน	ที่มาเดินออกก�าลังกาย		สัมผัสอากาศเวลา
เช้า	ๆ 	 ธรรมชาติมักจะให้ความสดชื่นแก่มนุษย์
อย่างเท่าเทียมกัน		ถ้ามนุษย์ไม่ไปท�าลายมัน
	 เขาก้าวลงบันไดมายังชั้นล่าง		เดินตัดถนนไป
ยังพื้นสนามหญ้า		ก้าวไปอย่างช้า	ๆ 		สังเกตอวล
ไอหมอกที่ลอยเรี่ย	ๆ 	ปลายยอดหญ้าเหมือนมีสาย
ควันลอยกรุ่นเหนือพื้นดินตลอดเวลา
	 ปลายนิ้วเท้าเริ่มฉ�า่เย็น	 	รองเท้ายางใช้หัวนิ้ว
เท้าคบีกันหมอกชืน้ไม่ได้	แดดแรกยงัไม่สาดส่องแตะ
ยอดไม้		ความหนาวเหน็บจึงแผ่กระจายอยู่ทั่วไป
	 ไม่มอีะไรอยูค่งที่		อกีสกัพัก		ไม่น่าจะเกนิหนึง่
ชัว่โมง		แดดแรกจะเร่ิมสาดส่องแตะยอดหญ้า	แล้ว
มันก็จะละลายหมอกหนาวให้คลี่คลาย		อากาศจะ
อุ่นขึ้น		ผู้คนจะเริ่มเคลื่อนไหว		ออกไปสู่เส้นทาง
แห่งการท�ามาหากิน		เพื่อเลี้ยงปากท้องและด�ารง
ชีวิตไปวัน	ๆ
	 เขาเห็นจีวรภิกษุสงฆ์	 	 เดินบิณฑบาตเป็นทิว
แถวผ่านหน้าสถาบันฝึกอบรม		นั่นคือกิจของสงฆ	์	
ต้องออกโปรดสัตว	์	ท�าให้มนุษย์มีความหวัง	รู้จัก
การแบ่งปัน	 การให้ท่ามกลางการมีชีวิตอยู่ในวัน
หนึ่ง	ๆ 	 	 ไม่ต้องดิ้นรนปากกัดตีนถีบให้มากนัก	 ใช้
ชีวิตให้ปกติ	 	 เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่อวล
กระจายด้วยความกรุณา
	 สามัญเริ่มก้าวออกจากรั้วสถาบันการฝึก
อบรม		ไปยังตลาดเช้าใจกลางเมือง		มันตั้งอยู่อีก
ฟากฝั่งถนน	 	 เขารอจนกว่าถนนจะว่าง	 จึงวิ่งตัด
ข้ามไปยังอาคารตลาดที่ตั้งอยู่อีกฟากฝั่ง
	 มันคืออาคารโปร่ง	ๆ 	หลังคามุงกระเบื้อง		ตั้ง
แผงลอยขายผกั	ผลไม้	รวมถงึ	อาหารสด	ประเภท
เขยีงหมู	ไก่	กบัข้าวพ้ืนเมอืงวางไว้เป็นถาด	ๆ 	เรยีง
เต็มแผง		กลิน่เตะจมูกหอมฉุย		ถดัออกมาด้านนอก

ตดิถนนใหญ่จะเป็นร้านกาแฟส�าหรบัให้คนชอบน่ัง
พักอิริยาบถ		 ได้มาเปิดวงสนทนายามเช้า	ๆ 	 	นั่ง
มองชีวิตผู้คน	 	 สนทนาถึงเรื่องการบ้านการเมือง		
ที่เหมือนจะช่วยปลุกฟื้นสมองที่ผ่านการหลับใหล
ตลอดทั้งคืน		ให้ตื่นขึ้นมารับรู้เหตุการณ์บ้านเมือง
	 เสียงสนทนาถามไถ่	 ทักทายซื้อกับข้าว	 ด้วย
ภาษาพื้นเมืองดังอยู่อึงมี่	 	 นั่นคือบรรยากาศยาม
เช้าที่มีชีวิตชีวาของผู้คนที่นี่	 	 สามัญได้เห็นชีวิต		
ได้เห็นผู้คน	 ยืนสนทนาถามไถ่กันอย่างเป็นกันเอง		
มันคือการเคลื่อนไหว	 	 อยากเห็นวิถีชาวบ้าน		
ผู้คนแท้	ๆ	ในชนบทก็ต้องมาที่นี่		มันคือชีวิตที่ไม่
ตบแต่ง	ดิ้นรนไปวัน	ๆ 		ของผู้คนที่เกือบจะหาเช้า
กินค�่า	 และผู้ที่อยู่กับการงาน	 อันเป็นธรรมชาต	ิ
แท้	ๆ 	ของการเกิดมาเป็นชีวิต	ๆ 	หนึ่ง
	 บรเิวณตลาดแห่งนี	้สามญัเคยมาได้รับบาดเจบ็	
....บาดแผลที่เขาจะต้องจดจ�าไปอีกนานแสนนาน
	 จ�าได้ว ่า	 	 วันดังกล่าวเป็นเวลาเกือบจะ	
เยน็ย�า่		เขาอยากจะเปลีย่นรสชาตอิาหาร		จงึข้าม
ถนนมาซื้อหาอาหารประเภทข้าวเหนียว	 	 อาหาร
พื้นเมือง	 	บางทีการกินอาหารที่ศูนย์จัดเลี้ยงเป็น
ประจ�า		ท�าให้จ�าเจน่าเบื่อหน่าย		พักกินอาหารใน
ค่ายอบรมเสียบ้าง	 	 หาข้าวปลาอาหารนอกที่พัก
กนิในบางมือ้วนัหยดุเสาร์อาทติย์		น่าจะท�าให้ชวีติ
ไม่ซ�้าซาก
	 วันนั้นไม่รู้ไปเดินพลาดท่าไหน				หัวแม่เท้าไป
เตะสะดดุบนัไดพืน้คอนกรตี	ทางเข้าตลาดทีย่กพืน้
ปนูข้ึนมาเพยีงเลก็น้อยเกอืบมองไม่เห็น		เขาถงึกบั
นัง่บบีนวดหวัแม่เท้าทีอ่าการเจบ็ปวดแล่นขึน้มาใน
ความรู้สึกแทบจะขาดใจ		เป่า		ทายาหม่องร้อน	ๆ 	
กแ็ล้ว		แต่ความเจ็บปวดก็ไม่ทเุลา		ยิง่เวลาผ่านไป		
รอยบวมช�้ายิ่งทวีความรุนแรงห้อเลือดมากยิ่งขึ้น		
	 สามัญนึกต�าหนิสติตนเองยามนั้น	 	 พานนึก
ไปถึงโรคเครียดที่ติดมากับการปฏิบัติ	 	 เขาเริ่มรู้		
การปฏิบัติธรรมในวิธีที่ไม่ถูกต้อง	 	 เดินตามครูบา
อาจารย์ที่รู้ไม่จริง	 เข้าถึงหลักธรรมที่หาเหตุผล	
มารองรับไม่ได้	ส่งผลร้ายต่อร่างกาย	สร้างความ
เชื่อกลับเป็นผลพิษร้ายต่อผู ้ปฏิบัติตามอย่าง
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แน่นอน
	 ดูได้จากร่างกาย			สิ่งเห็นชัด	ๆ 	คือความเจ็บ
ป่วยเริ่มปรากฏ			ประสาทตาผิดปกต	ิขับรถไม่ได้
เป็นเวลาเกอืบหน่ึงสปัดาห์	เกดิอาการเคร่งเครยีด
นอนไม่หลับหลายคืนติดต่อกัน		สิ่งตามมาคือขาด
ความเชื่อมั่นกับการใช้ชีวิต	 	 ความกลัวแล่นเข้า
จับความรู้สึก	 กลัวอย่างขาดเหตุผล	 แสวงหาสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์เพื่อหล่อเลี้ยงความเชื่อมั่นที่ขาดหาย	
	 อาการที่ดูจะเกิดมากที่สุดก็คือ	 	 การขาดสติ		
ครุ่นคิด	 พะว้าพะวังกับการใช้ชีวิต	 นานนับแรม
เดือน		ครั้งหนึ่งเขาเผลอลืมปิดประตูรถยนต	์ทิ้ง
ไว้เป็นวันในอาคารจอดรถ	 	 โชคดีที่ไม่มีใครสนใจ		
ของภายในรถจึงไม่สูญหาย	 	 นับแต่น้ันสามัญจึง
เริ่มฝึกสติมากยิ่งขึ้น
	 แต่อาการที่หัวแม่เท้าเตะบันไดคอนกรีตใน
ตลาดสดวันนั้นซิ		มันเจ็บตรึงในข้อเท้าเป็นแรมปี
	 จ�าได้ว่า		วนันัน้เมือ่เขากลบัเข้าทีพ่กั		ต้องวาน
คนดูแลอาคารฝึกอบรม		ขับรถไปส่งโรงพยาบาล
ประจ�าอ�าเภอ		เพือ่ตรวจให้แน่ใจว่า		กระดกูหวัแม่
เท้าแตกหกัหรือไม่	แต่คณุหมอ	พยาบาลกย็นืยนัว่า		
ไม่มีส่วนไหนช�ารุด		แต่เขาคงต้องเจ็บไปอีกหลาย
วัน		อาจจะนานเป็นแรมเดือนเพราะแรงกระแทก	
ส่งผลสะเทือนต่อกระดูกหัวแม่เท้า
	 สามญัเดนิเข้าตลาด		ผ่านเข้าไปในความจอแจ		
แล้วก็ตัดออกมาข้างถนนอีกครั้งหนึ่ง
	 เขามองเห็นภิกษุสงฆ์เดินบิณฑบาตเป็นสาย	ๆ 		
ผ่านร้านค้าสองฟากถนน	 	 ผู้คนออกมาใส่บาตร
เป็นทิวแถว		บ้างวางถ้วยอาหาร	หวานคาว	รวม
ถึงผลไม้		บนโต๊ะไม้			มันคือกิจที่ท�าในชีวิตประจ�า
วัน		เน้นการให้เพื่อบ่มเพาะความเมตตา
	 เขาเดินตามภิกษุไปอย่างช้า	ๆ 		หัดฝึกสติเพื่อ
ให้อยู่กับอากัปกิริยาปัจจุบัน
	 ช่วงหลัง	ๆ 	 	 สามัญมักวนเวียนอยู่กับความ
ครุ่นคิด			บางหนคิดมากจนกลับกลายเป็นอาการ
เหม่อลอย	 	 	 มันอันตรายถ้าขืนกระท�าส่ิงใดด้วย
ความพลั้งเผลอตามความเคยชิน
	 ภิกษุก้าวเดินในจังหวะไม่เร็วนัก	 	 แต่ละรูป

เรือนกายตั้งตรง		อุ้มบาตรกิริยาสงบส�ารวม		พอ
ถึงหน้าบ้านหรือร้านค้าที่ชาวบ้านยืนคอยใส่บาตร		
ก็จะหันร่างไปยังผู้ใจบุญอย่างพร้อมเพรียง	 	 ชาว
บ้านจะลงนั่งยอง	ๆ 	 ยกขันบาตรข้ึนจรดหน้าผาก	
หลับตาภาวนาอยู่เป็นครู่		ก่อนจะลุกขึ้นคดข้าวใน
ขัน	ใส่บาตรที่ภิกษุเปิดฝาสีเงินรอรับอยู่	หนึ่งทัพพี
หมายถึงภิกษุหนึ่งรูป		แต่ถ้าเตรียมข้าวมามาก	ก็
อาจจะรูปละสองทัพพี		ใส่บาตรเสร็จ	ต้องให้ข้าว
เหลือติดก้นขันสักเล็กน้อย	เผื่อกลับเข้าบ้านจะได้
เอาข้าวที่เหลือหว่านโปรยให้ฝูงไก่นกกาได้จิกกิน
	 ลูกศิษย์ที่หาบส�ารับปิ่นโตตามหลัง	 	 จะตาม
เก็บ	 เทถ้วยแกงใส่ปิ่นโต	 ผัดเผ็ดใส่ส�ารับ	 ผลไม้
ก็เช่นกัน	 	 ไม่ช้านักก็สิ้นสุดระยะทางในชุมชน		
เดินเข้าสู่ประตูทางเข้าวัด	 ช่อฟ้าใบระกา	 ศาลา
การเปรียญอยู่ถัดลึกเข้าไปในซอยเห็นลิบ	ๆ
	 ประตูทางเข้า	 	 ปัจจุบันสร้างอย่างวิจิตร		
สามัญรู้สึกเช่นนั้น		เมื่อผ่านเข้ามาในซอย
	 วัดสร้างเป็นซุ้มประตูใหญ่	 	 ลวดลายพิสดาร
ปานเมืองสวรรค์ที่ผู้คนเล่าขาน	 	 น่าจะจ�าลองมา
จากหลังคาหรือไม่ก็ซุ้มประตูทางเข้าโบสถ์อย่าง
แน่นอน		เพียงแต่ขยายให้คร่อมถนน		พอรถลอด
เข้าไปได	้		ตรงกรอบประตู		จะลงลาย	แกะสลัก	
ตบแต่งกระจกสี	 	 ให้เหมือนผ่านเข้าไปในเมืองฟ้า
เมืองแก้วปานนั้น
	 สามัญเดินผ่านเข้าไปบริเวณวัด	 	 ถือโอกาส
ออกก�าลังกายไปในตัว
	 วัดวันนี้ผิดกับวัดเมื่อวาน	 	 วัดเมื่อวานหลัง
สถานฝึกอบรมเป็นวัดป่า	 	 รูปทรง	 กุฏิ	 อาคาร
ทีพ่กัสงฆ์	เหมอืนทีพ่กันักท่องเทีย่ว	อยูก่ลางป่าถูก
อนุรักษ์ไว้อย่างดี		แต่วัดในเช้าวันนี้		คือวัดกลาง
ชุมชน
	 ด้านหน้า		เป็นสนามส่วนหนึ่ง		มีก�าแพงปูนสี
ขาว		ล้อมไว้โดยรอบ		มนัโอบกฏุ	ิศาลาการเปรยีญ		
พระอโุบสถ	รวมถงึแมกไม้ประดบั	ไม้ยนืต้นร่มครึม้
ที่ภิกษุน่าจะช่วยกันปลูกมาหลายปี	 วันน้ีจึงเกิด	
ร่มเงา	ความร่มเย็นปกแผ่พอสมควร
	 ภิกษเุดนิหายเข้าไปในกฏุด้ิานหลงัพระอโุบสถ		
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ขณะสามัญเดินผ่านเข้ามา	 เขารู้สึกถึงเหงื่อที่ชุ่ม
แผ่นหลัง		ถือโอกาสนั่งพัก	บนแคร่นั่งใต้โคนไม้ใบ
ดกหนาข้างพระอุโบสถ		และแล้วเขาก็เริ่มจะรับรู้
ถึงความเงียบที่ปกแผ่ผ่านเข้ามา
	 วัดก็คือวัด	 	 ไม่มีความแตกต่าง	อย่างน้อย	ๆ 		
ก็คือแหล่งสงบ	 	 สามารถเข้ามาพักผ่อนใจได้พอ
สมควร		แม้บางวัด	จะมีกิจกรรมการท�าบุญจนน่า
เบ่ือหน่าย		แต่ท่ีนี่ไม่ม	ี	มนัคอืวัดชนบท		มแีต่ความ
เงียบและสายลมเท่านั้นเป็นเพื่อนในเวลาขณะนี้
	 ปกติถ้าเข้ามาวัด	 	 สามัญมักจะถือโอกาส
สนทนาธรรมกับภิกษุบางรูป	 	 หรือไม่ก็เข้าไปไหว้
พระพทุธรปูในพระอุโบสถหรอืบนศาลาการเปรยีญ	
ถือโอกาสฝึกสมาธินั่งหลับตาภาวนาเป็นบางครั้ง
	 แวบหนึ่ง		ที่เห็นพระอุโบสถตั้งเผชิญอยู่เบื้อง
หน้า	 	 สังเกตจากช่อฟ้าใบระกาแลทะลุเข้าไปใน
ประตกูรอบทองงามวจิติร		เขาเหน็ลวดลายแกะสลกั	
สีที่ลงรักปิดทอง	 บ่งว่าผ่านกาลเวลามานานพอ
สมควร		น่าจะเป็นวัดเก่า	มีประวัติเก่าแก่ยาวนาน
	 เร็วเท่าความคิด	 	สามัญก้าวผ่านไปยังประตู
พระอโุบสถท่ีเปิดแง้มเหมอืนรอต้อนรบัอยูก่่อนแล้ว
	 โบสถ์เก่าเยี่ยงนี้	 	 ศิลปกรรม	 ภาพวาดผนัง
โบสถ์ภายใน	 	 คงมีความงดงามไม่น้อย	 	 และ
พระพุทธรูป	 	 น่าจะเป็นศิลปะที่มีคุณค่าผ่านกาล
เวลามาเนิ่นนาน
	 ทว่า....พอสามัญก้าวผ่านประตูโบสถ์เข้าไป		
เขาก็ต้องขมวดคิ้ว		นึกสะดุ้งในใจ
	 เขาคาดผิดถนดั....ไม่มีส่ิงที่คาดเดาแม้เพียงนิด			
ภายในพระอุโบสถ		ความกว้างไม่น่าจะต�่ากว่าสิบ
เมตร		ยาวสิบแปดเมตร		ไม่มีแม้พระพุทธรูปที่จะ
ประดิษฐานเหมือนพระอุโบสถทั่วไป			เขาเห็นแต่
ผนังโล้น	ๆ 		สีขาวนวลกระจ่างตาเท่านั้น
	 หรือวัดนี้จะขาดปัจจัย		ไม่มีใครท�าบุญ		ขาด
แม้กระทั่งพระพุทธรูปประดิษฐานภายในพระ
อุโบสถ.....ไม่น่าจะเป็นไปได้		วัดกลางชมุชน		ดจูาก
อาณาบริเวณ		กฏุศิาลา		สามญัไม่อยากจะเชื่อเลย
ว่าขาดพุทธศาสนิกชนให้ความเลื่อมใสศรัทธา
	 “เข้ามาซิโยม	 มัวยืนลังเลอยู่ท�าไม”เสียงเอ่ย

ทัก		ท�าเอาเขาถึงกับสะดุ้ง
	 สามญัเกือบจะมองไม่เหน็		เขามวัแต่มองรอบ	ๆ 	
ภายในพระอุโบสถ		ไม่ทันได้เห็นภิกษุรูปหนึ่ง		นั่ง
ขัดสมาธิอยู่กลางพื้นกระเบื้องใสเย็นภายใน	 	 ห่ม
จวีรเหลอืงอร่าม		แววตาแฝงความเมตตาเจอืรอย
ยิ้ม		วัยท่านน่าจะผ่านเลขหกสิบไปแล้ว
	 “สงสัยอะไรหรือโยม	 เห็นกวาดตามองอยู่ตั้ง
นานสองนาน”
	 เขาก้าวไปนั่งพับเพียบตรงหน้าภิกษุรูปนั ้น		
กราบท่านสามครั้งแทนพระพุทธรูปที่ขาดหาย
	 “ผมสงสัย	ท�าไมพระอุโบสถไม่มีพระพุทธรูป”	
เอ่ยถามอย่างที่ใจอยากจะถาม
	 “มันเป็นอย่างนี ้มานานแล้วโยม”	 เสียง	
หลวงพ่อทุ้มกังวานเนิบๆ	รอยยิ้มละไมเมตตา
	 “ท�าไมครับ”	เขาถามย�้า
	 “ เคยมีคนคิดจะหาพระพุทธรูป เข ้ ามา
ประดิษฐาน	 แต่ก็ถูกหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสทุก
รูปห้ามเตือนไว้”
	 “ท�าไมหรอืครบั”	สามญัย�้าค�าว่าท�าไมเป็นครั้ง
ที่สาม
	 “เป็นความตั้งใจของท่านเจ้าอาวาสรูปแรก
เมื่อร้อยกว่าปีผ่านมา			ท่านบอกเตือนผ่าน	ๆ 	กัน
มา	 	 ท่านต้องการให้โบสถ์สื่อถึงหลักธรรมพุทธ-
ศาสนา.....ความว่างท�าให้เกิดสมาธิ	 สมาธิท�าให้
เกิดปัญญา	 	 มองเห็นกองกิเลสที่สุมรุมอยู่ภายใน
จติของเรา	ท�าให้คนพ้นทกุข์ได้อย่างแน่นอน...โยม”
	 สามัญถึงกับอึ้ง.....มือที่พนมหว่างอกยังคงนิ่ง
ชะงักค้าง	 	 คิ้วขมวดเข้าหากันเล็กน้อย....โบสถ์	
หลังนี้	 	 สื ่อกันตรง	ๆ 	ถึงหลักธรรมองค์สมเด็จ	
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า		ศีล	สมาธิ	ปัญญา		คือหลัก
ที่จะเข้าถึงธรรม		
	 “วัดก็ใช้ส�าหรับภิกษุสามเณรลงโบสถ์ท�าวัตร
เช้าและเยน็	ใช้ประโยชน์ได้เตม็ที่		วันพระชาวบ้าน
มานอนวัด	ก็มานอนในโบสถ์หลังนี้แหละโยม”
	 สามัญเหมือนถูกตีแสกหน้าอย่างจัง		เริ่มรับรู้
ถึงแนวทางที่จะก้าวเดินต่อไป		เขามั่นใจว่า		จะไม่
เดินผิดเส้นทางอีกต่อไป.	(จบภาคกายา)



70 •   เราคิดอะไร

เปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่
ประเทศไทย

• ต่อจากฉบับที่ ๓๑๙

	 หน่วยพื้นฐานของ	 “แผนที่”	 ซึง่เป็นแบบจ�าลอง
ความจรงิทางภมูศิาสตร์ของโลกประกอบข้ึนจาก	“เส้น”	
ต่างๆ	บนภาพแผนที	่อันถูก	“ก�าหนดความหมาย”	ด้วย
คุณลักษณะของแผนที่แต่ละแบบ	(Form)	เช่น	เส้นซึ่ง
ปรากฏบนแผนที่ทางหลวงแผ่นดินหมายถึงถนน	 แต่
เส้นรูปลักษณะคล้ายคลึงกันที ่ปรากฏอยู ่บนแผนที ่
แบ่งเขตปกครองของประเทศ	 หมายถึงเส้นแบ่งเขต
อ�าเภอ/จังหวัด	เป็นต้น	ความหมายของ	“เส้น”	(ซึ่งมี
รูปลักษณะเหมือนกัน)	บนแผนที่แต่ละแบบจึงไม่ได้เป็น
ความจรงิที่ต่อเนื่องหรอืเหมอืนกันเสมอไป	แต่มลัีกษณะ
เป็น	 “กลุ่มก้อนความจริง”	 แต่ละกลุ่มก้อนที่แยก
เป็นอิสระจากกัน	 	 ตามประเภทของแผนที่แต่ละแบบ		
คล้ายกับสิ่งที่ทฤษฎีควอนตัมเรียกปริมาณทางฟิสิกส์
บางอย่างว่าถูก	“quantized”	อันท�าให้	“ความจริง” 
เกี่ยวกับปริมาณทางฟิสิกส์นั้นๆ	ไม่ได้มีค่าแบบต่อเนื่อง		

เช่น	 อิเล็กตรอนที่ถูก	 quantized	 ให้บางครั้งแสดง
ค่าปริมาณทางฟิสิกส์เป็น	 “คลืน่”	 บางครั้งก็แสดง
ค่าปริมาณทางฟิสิกส์เป็น	 “อนุภาค”	 ทั้งๆ	ที่คลื่นและ
อนุภาคมีคุณลักษณะทางฟิสิกส์แตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�าคัญ	เป็นต้น
	 ในท�านองเดียวกัน	 หน่วยพื้นฐานของความรู	้
จะประกอบขึ้นจาก	 “มโนทัศน์”	 (concept)	 อันเป็น
ความคิดรวบยอดแต่ละหน่วยที่สะท้อนผ่าน	 “ภาษา”	
ซึ่งมนุษย์บัญญัติขึ้น	(ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูด	ภาษาเขียน	
ภาษาภาพ		หรือภาษาสัญลักษณ์ต่างๆ)	แล้วเชื่อมโยง
ปรุงแต่งกันจนกลายเป็นแบบจ�าลองความจริงของ	
“โลกภายใน”	 ที่อยู่ในความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์	 ซึ่ง
สะท้อนภาพความจรงิของสรรพสิ่งใน	“โลกภายนอก”	ที่
มนษุย์รบัรูแ้ละมปีฏสิมัพนัธ์ด้วย	เหมอืนชิ้นส่วนแต่ละชิ้น	
ของชุดเกมตัวต่อที่ให้เด็กเล่น		โดยสามารถจะน�ามาต่อ

พระพุทธองค์ทรงอธิบายยืนยันถึง “ปรมัตถสัจจะ”
ในสิ่งที่พุทธศาสนาเรียกว่า “กฎอิทัปปัจจยตา” กล่าวคือ

 “เมื่อสิ่งนี้มี  สิ่งนี้จึงมี , เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น  สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น ,
เมื่อสิ่งนี้ไม่มี  สิ่งนี้ก็ไม่มี , 

เพราะสิ่งนี้ดับไป สิ่งนี้ก็ดับ (ด้วย)
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กนัเป็นแบบจ�าลองรปูบ้านบ้าง	รถยนต์บ้าง	ตกึบ้าง	ฯลฯ		
	 การเปลี่ยนต�าแหน่งแห่งที่ของช้ินส่วนส�าคัญ
ในแบบจ�าลองชุดตัวต่อจะท�าให้แบบจ�าลองดังกล่าว
เปลีย่นแปลงความหมายอย่างมนียัส�าคัญได้ฉันใด		(เช่น		
อาจจะเปลี่ยนความหมายจากแบบจ�าลองของรถยนต์		
กลายเป็นยานอวกาศ	เป็นต้น)	การเปลีย่นแปลงต�าแหน่ง
แห่งที่ของ	 “มโนทัศน์ส�าคัญ”	 ในแบบจ�าลองความ	
จริงหรอืทฤษฎคีวามรูเ้รือ่งหนึง่ๆ		กจ็ะท�าให้	“ความจรงิ” 
เก่ียวกับโลกท่ีมนุษย์รับรู้เกิดการเปล่ียนแปลงความ
หมายตามไปด้วยฉันนั้น
	 ตัวอย่างเช่น	 	 มโนทัศน์ที่สะท้อนผ่านภาษาค�าว่า	
“โลก”	และ	“ดวงอาทิตย์”		อันเป็นมโนทัศน์ส�าคัญใน
แบบจ�าลองความจริงของระบบสุริยจักรวาลที่มนุษย	์
รับรู้	 	 ถ้าเปลี่ยนต�าแหน่งแห่งท่ีของของระบบความ
หมายจาก	 “ดวงอาทิตย์หมุนรอบโลก”	 (ตามความ
เชื่อของมนุษย์มาแต่โบราณ)		เป็น	“โลกหมุนรอบดวง
อาทติย์”	ตามความรู้ในวทิยาศาสตร์สมยัใหม่		หรอืเป็น	
“ท้ังโลกและดวงอาทติย์ต่างหมนุรอบซึง่กนัและกนั”	
ตามทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์	 (ซึ่งขึ้นอยู่กับว่า
จะเขียนสมการสัมพัทธภาพระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์		
โดยใช้	“โลก”	เป็นตวัต้ัง		หรอืใช้	“ดวงอาทติย์”	เป็นตวั
ตั้งในสมการ		อันท�าให้มองว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์
ก็ได้		หรือมองว่าดวงอาทิตย์หมุนรอบโลกก็ได้		ซึ่งล้วน
แล้วแต่เป็น	“ความจริง”	ทั้งคู่)		สุดท้ายก็จะท�าให้โลก
ทัศน์ของธรรมชาตทิีม่นษุย์รบัรูเ้ปล่ียนแปลงความหมาย
ไปด้วยอย่างมีนัยส�าคัญ		เป็นต้น

การเปลี่ยนกระบวนทัศน์

	 คูน	(Thomas	S.	Khun	:	๑๙๒๒	–	๑๙๙๖)	นกัปรชัญา	
วทิยาศาสตร์ทีม่ชีือ่เสยีง	เรยีกการเปล่ียน	“ความหมาย
ของภาษา”	 ในต�าแหน่งท่ีเป็นมโนทัศน์ส�าคัญภายใต้
แบบจ�าลองความจริงชุดหนึ่งๆ	 หรือทฤษฎีส�าคัญทาง
วิทยาศาสตร์ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง	 จนเกิดเป็นทฤษฎี
ใหม่ซึง่มอีทิธพิลเปลีย่นแปลงโลกทศัน์ของมนษุย์ทีม่ต่ีอ
ธรรมชาติว่า	“การเปลี่ยนกระบวนทัศน์”	(Paradigm	
Shift)	

	 คูนได ้ศึกษากระบวนการค ้นพบทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์ครั้งส�าคัญๆ	 ในประวัติศาสตร์อารยธรรม
มนษุย์		และเสนอแนวความคดิว่า		ทฤษฎทีางวทิยาศาสตร์
ที่มีผู ้ยอมรับกันอย่างกว้างขวางแต่ละทฤษฎีนั้นมี
ลักษณะเป็น	 “กระบวนทัศน์”	 (Paradigm)	 แต่ละ
กระบวนทัศน์ซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนความเชื่อในมโนทัศน์
ส�าคญับางอย่าง	(ทีส่ะท้อนผ่านภาษาทีเ่ป็นกญุแจส�าคญั
บางค�า)	และก่อรูปเป็นทฤษฎีหรือแบบจ�าลองความ
จริงในการอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติเรื่องหนึ่งๆ	
	 โดยเมือ่เชือ่ในทฤษฎีใดแล้ว		มนษุย์กจ็ะพยายามหา	
“เหตผุล”	มาสนบัสนุนเพือ่ยนืยนัทฤษฎนีัน้ๆ	จนเกดิการ
พฒันาเป็นองค์ความรูท้ีส่มบรูณ์ขึน้		และท�าให้เกดิความ
เชือ่มัน่ในทฤษฎนีัน้ยิง่ๆ	ขึน้	ฉะนัน้	“เพราะมคีวามเชือ่
มนุษย์จึงมีเหตุผล”	โดยไม่ใช่	“เพราะมีเหตุผลมนุษย์
จึงมีความเชื่อ”	 แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่ามนุษย์
จะเชื่ออะไรอย่างไม่มี	 “สาเหตุ”	 เพียงแต่	 “เหตุผล”	
(reason)	กบั	“สาเหต”ุ	(cause)	มลีกัษณะทีแ่ตกต่างกนั	
ซึ่งเรามักจะใช้ในความหมายที่ปะปนกัน
	 อย่างไรก็ตามเมื่อความรู้ในทฤษฎีหนึ่งๆ	 พัฒนา
มาจนถึงจุดที่มีปรากฏการณ์บางอย ่างซ่ึงทฤษฎี
นั้นๆ	 อธิบายไม่ได้	 	 หรือแก้ปัญหาของมนุษย์ไม่ได้	
(anormalies)	สะสมตวัเพ่ิมมากขึน้ๆ	และมผีูเ้สนอทฤษฎี
ทีเ่ป็น	“แบบจ�าลองความจริง”	ชดุใหม่		เพือ่มาอธบิาย
ปรากฏการณ์ทีท่ฤษฎีเก่าอธบิายไม่ได้		โดยเมือ่มคีนเห็น
ด้วยจ�านวนมากพอสมควร		ในที่สุดก็จะมีการ	“เปลี่ยน
กระบวนทศัน์”	เกดิข้ึน		ทัง้นีค้วามก้าวหน้าครัง้ส�าคญัๆ	
ของอารยธรรมมนุษย์	 	 มักจะเกิดจากการ	 “เปลี่ยน
กระบวนทัศน์”	เพื่อการเข้าใจโลกภายใต้กรอบการรับ
รู้ในโลกทัศน์ใหม่	 	 ยิ่งกว่าเกิดจากพัฒนาการขององค์
ความรู้ภายในกระบวนทัศน์เดิมที่ผู้คนส่วนใหญ่ยึดถือ
อยู่นั้น
	 ต�าแหน่งแห่งทีข่อง	“มโนทศัน์”	(concepts)	ส�าคัญๆ	
ที่เป็นแกนกลางของ	 “ระบบความหมาย”	 ภายใต	้
ทฤษฎีแต่ละทฤษฎีหรือความรู้ในแต่ละกระบวนทัศน์	
จึงเปรียบได้กับต�าแหน่งของกรดอะมิโนในสายดีเอ็นเอ		
ซึ่งเป็น	 “รหัสทางพันธุกรรม”	 ที่ก�าหนดคุณลักษณะ
ของสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ต่างๆ
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	 เช ่น	 ทฤษฎีที่ เชื่อว ่าโลกเป็นศูนย ์กลางของ
ระบบสุริยจักรวาล	 กับทฤษฎีที่เชื่อว่าดวงอาทิตย์เป็น
ศูนย์กลางของระบบสุริยจักรวาล	 	 เกิดจากการเรียง
ตัวของค�าที่เป็นกุญแจส�าคัญแตกต่างกัน	จนกลายเป็น	
กระบวนทัศน์คนละกระบวนทัศน์	ที่ท�าให้	“ความจริง”	
เกีย่วกับโลกทัศน์ของจกัรวาลทีม่นษุย์รบัรูภ้ายใต้ทฤษฎี
ใหม่	 	 แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญจากโลกทัศน์ที่มนุษย์
รับรู้ภายใต้ทฤษฎีเก่า	 	 อันส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม
ต่างๆ	ของมนุษย์ที่สัมพันธ์กับโลกทัศน์ในเรื่องดังกล่าว	
(อาท	ิ	การบูชาสุริยเทพซึ่งมนุษย์เชื่อว่าเป็นศูนย์กลาง
ของจักรวาลที่สัมพันธ์กับอ�านาจทางการเมืองของ	
ผู้ปกครองรัฐ		ภายใต้ลัทธิเทวสิทธิ์ที่เชื่อในอ�านาจของ
สุริยเทพนั้นๆ		เป็นต้น)		
	 การเรียงตัวของกรดอะมิโนที่แตกต่างกัน	 จะน�า
ไปสู่ความหลากหลายทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต	 โดย
ภายใต้เงื่อนไขของสภาพแวดล้อมในธรรมชาติ	 ณ		
เวลาและสถานท่ีหนึ่งๆ	 ถ้าหากสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
ใดสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพของธรรมชาตินั้นๆ	 ได้
ดีที่สุด	(survival	of	the	fittest)	ก็จะได้รับการคัดเลือก
จากธรรมชาต	ิ(natural	selection)	เพือ่ให้เป็นเผ่าพนัธุ์
ของสิ่งมีชีวิตที่จะด�ารงอยู่รอดต่อไปฉันใด
	 สายพันธุ์แห่ง	 “กระบวนทัศน์ของความรู้”	 ก็มี
ลักษณะคล้ายคลึงกันฉันนั้น	 โดยถ้าหากกระบวนทัศน์
ของความรู้ตามทฤษฎีใดสามารถตอบปัญหาและแก้
ปัญหาของมนุษย์ในยุคสมัยหนึ่งๆ	 ได้ดีที่สุด	 ก็จะได้รับ
การยอมรบัให้เป็น	“ทฤษฎหีลกั”	หรอืเป็นกระบวนทศัน์
หลักของความรู้ที่มนุษย์ในยุคสมัยนั้นๆ	ให้ความเชื่อถือ
อย่างกว้างขวาง		ว่าเป็นความรูท้ีถ่กูต้องใกล้เคียงความ
จริงในธรรมชาติมากที่สุด
	 แต่ภายใต้เงื่อนไขของสภาพสังคมส่ิงแวดล้อมที่
เปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลา		เมือ่กระบวนทศัน์เก่าของ
ความรู้ในทฤษฎีเดิมเริ่มตอบปัญหาและแก้ปัญหาของ
มนุษย์ไม่ได้	 ขณะที่มีผู้เสนอสายพันธุ์ใหม่หรือกระบวน
ทัศน์ใหม่ของความรู้	 	 ที่มีแนวโน้มว่าจะสามารถตอบ
ปัญหาและแก้ปัญหาของมนษุย์ได้ดกีว่าเดมิ	โดย	๑๒๓๔	
เริ่มมีคนเชื่อถือมากขึ้นๆ		ตลอดจนมีการศึกษาค้นคว้า
เพื่อหา	“เหตุผล”	มาสนับสนุนทฤษฎีใหม่ดังกล่าว	จน
สามารถตอบปัญหาและแก้ปัญหาของมนุษย์ได้ดีกว่า

กระบวนทัศน์ของความรู้ตามทฤษฎีเก่า	 	 ในที่สุดสาย
พนัธุแ์ห่งกระบวนทศัน์ของความรูต้ามทฤษฎใีหม่นัน้ๆ	ก็
จะได้รบัการ	“คดัเลือกจากธรรมชาต”ิ	เพือ่ให้เป็นสาย
พันธุ์ของความรู้ที่จะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง		
แทนที่สายพันธุ์ของความรู้ในกระบวนทัศน์เดิม	 	 แล้ว
เมื่อนั้นก็จะมีการ	“เปลี่ยนกระบวนทัศน์”	ของความรู้
เกดิขึน้ในสายธารแห่งววิฒันาการของอารยธรรมมนษุย์
	 ด้วยเหตนุี	้	ในขณะทีค่วามหลากหลายทางชวีภาพ
เป็นเงือ่นไขส�าคญัทีจ่ะช่วยขบัเคลือ่นให้เผ่าพนัธุข์องสิง่
มชีวีติเกดิกระบวนการววิฒันาการจนสามารถปรบัตวัให้
ด�ารงอยูร่อดต่อไปบนดาวเคราะห์สนี�า้เงินดวงนีไ้ด้ฉนัใด		
เสรภีาพทางวิชาการและความแตกต่างหลากหลายทาง
ความคิด	 ก็เป็นเง่ือนไขส�าคัญที่จะน�าไปสู่การพัฒนา
อารยธรรมมนษุย์		เพือ่ให้เกดิการสร้างสรรค์องค์ความรู้
ใหม่ๆ	ทีจ่ะน�าพามนษุยชาตไิปสูค่วามเจรญิงอกงามทาง
สติปัญญายิ่งๆ	ขึ้น		เฉกเช่นเดียวกันฉันนั้น
	 องค์ความรู ้หรือแบบจ�าลองความจริงที่มนุษย์
พัฒนาขึ้นจากมโนทัศน์ที่สะท้อนผ่าน	 “ภาษา”	 	 จึง
เกิดขึ้นได้หลากหลายทฤษฎี	 	 เหมือนสายพันธุ์ต่างๆ	
ของสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลา		โดยแต่ละ	
สายพันธุข์องความรูอ้าจมลีกัษณะบางอย่างทีค่ล้ายคลงึ
กันบ้าง	 	 แตกต่างกันบ้าง	 	 เหมือนคุณลักษณะของ
สายพันธุ์สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด	(species)		แต่ละตระกูล	
(family)		หรือแต่ละอาณาจักร	(kingdom)	
	 ตัวอย่างเช่น		วติเกนสไตน์	(Ludwig	Wittgenstein)	
เรียกแบบจ�าลองความจริงที่สะท ้อนผ ่านภาษาว ่า	
“เกมภาษา”	 (language	 game)	 แต่ฟูโก้	 (Michel	
Foucault)	 เรียกแนวคิดที่คล้ายคลึงกันนี้ว่า	“วาทกรรม” 
(discourses)	 	 และมีผู้เรียกแบบจ�าลองความจริงที่มี
คนเชือ่ถอือย่างกว้างขวางในช่วงเวลาหนึง่ๆ	ว่า	“วาท-
กรรมหลัก”	 (hegemony	 discourse)	 	 ขณะที่คูน
(Thomas	S.	Khun)	เรยีกทฤษฎหีลกัทีม่คีนเชือ่ถอือย่าง
กว้างขวางว่า	“กระบวนทัศน์”	(paradigm)		เป็นต้น			
	 ท้ังนี้ถ้าอธิบายแนวความคิดดังกล่าวจากหลัก	
พุทธธรรมที่เป็นรากฐานทางวัฒนธรรมของสังคม
ไทย	 	 อาจช่วยให้ชาวพุทธส่วนหน่ึงเข้าใจความคิด
เชิงปรัชญาเหล่านี้ได้กระจ่างยิ่งขึ้น	 	 เพราะแนวคิดใน
ลักษณะหลังยุคสมัยใหม่	(post	modern)		ที่ไม่ได้มอง 
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อ่านต่อฉบับหน้า

“ความจริง”	 อย่างเป็นวัตถุวิสัยหรือภววิสัยตายตัว	
(อันสอดคล้องกับโลกทัศน์ของทฤษฎีทางฟิสิกส์ใหม่
ที่ตั ้งอยู่บนรากฐานของสองทฤษฎีหลัก	 ได้แก่ทฤษฎ	ี
สมัพทัธภาพของไอน์สไตน์กับทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตัม)	
นั้น	เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงมานานกว่า	๒,๖๐๐	
ปีก่อนหน้านี้แล้ว
	 โดยพุทธศาสนาเรียกความรู้หรือ	 “แบบจ�าลอง”	
ที่สะท้อนภาพความจริงของสรรพสิ่งในธรรมชาติว่า	
“สมมติสัจจะ”	เพราะเป็นสิ่งที่มนุษย์ปรุงแต่งสร้างขึ้น
ในโลกของความรู้สึกนึกคิด	 	ซึ่งถ้าผู้คนจ�านวนมากยึด	
“สัจจะโดยสมมติ”	ดังกล่าวตรงกัน		สมมตินั้นๆ	ก็จะ
กลายเป็น	 “ความจริง”	ที่มีอิทธิพลก�าหนดพฤติกรรม
ต่างๆ	ของมนุษย์		 ในทางที่สอดคล้องกับความเชื่ออัน
ถูกยึดถือว่าเป็นสัจจะความจริงดังกล่าว
	 “สมมติสัจจะ”	จึงเป็นความจริงอย่างหนึ่งที่ด�ารง
อยู่ในระบบสังคมการเมืองของมนุษย์	 	 เพียงแต่เป็น
ความจริงท่ีขึน้กับการก�าหนดของผู้คนส่วนใหญ่ในสังคม		
และเป็นสัมพัทธภาพที่เกิดจากการปรุงแต่งระหว่าง	
“สิ่งที่ถูกรู้”	(รปู)	ในโลกภายนอก		กับ	“จติที่รบัรู”้	(นาม)	
ในโลกภายใน	 	 อันไม่ใช่เป็นสัจจะความจริงที่เที่ยงแท	้
ซึ่งพุทธศาสนาเรียกว่า	“ปรมัตถสัจจะ”
	 ตัวอย่างเช่น	 	 ถ้าถามว่า	 “ความจริง”	 ของโต๊ะ
ที่อยู่ในห้อง	 	ก�าลังตั้งอยู่นิ่งๆ	หรือเคลื่อนที่	 	 ส�าหรับ
ผู้คนที่อยู่บนผิวโลก		และก�าลังเคล่ือนที่ไปด้วยความเรว็
เท่ากับการหมุนรอบตัวเองของโลกพร้อมกับโต๊ะที่อยู	่
ในห้อง		ก็จะเห็น	“สมมติสัจจะ”	ที่ตรงกันว่าโต๊ะตั้งอยู่
นิ่งๆ	แต่ถ้าหากเราออกไปอยู่ในยานอวกาศนอกโลกแล้ว
มองกลับมาทีโ่ต๊ะตัวนี้	 เราก็จะเหน็โต๊ะก�าลังเคลื่อนที่
ไปด้วยความเร็วสูงมาก	 อันเท่ากับความเร็วในการ
หมุนรอบตัวเองของโลกที่สัมพัทธ์กับความเร็วของยาน
อวกาศซึ่งเรานั่งอยู่นั้น	เป็นต้น
	 ด้วยเหตุนี ้เมื ่อมีผู ้ถามพระพุทธเจ้าเพื่อให้ทรง
ตอบยืนยันถึงความด�ารงอยู่จริงของสิ่งต่างๆ	เช่น	โลก
เที่ยงหรือไม่เทีย่ง	 ตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญ	 ฯลฯ		
พระพุทธองค์จะไม่ทรงตอบยืนยันความจริงในด้าน
ใดด้านหนึง่อย่างเที่ยงแท้ตายตัว	 	 แต่จะทรงอธบิาย
ยืนยันถึง	“ปรมัตถสัจจะ”	ในสิ่งที่พุทธศาสนาเรียกว่า 
“กฎอิทัปปัจจยตา”	กล่าวคือ

	 “เมื่อสิ่งนี้มี		สิ่งนี้จึงมี	,	เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น		สิ่งนี้
จึงเกิดขึ้น	,	เมื่อสิ่งนี้ไม่มี		สิ่งนี้ก็ไม่มี	,	เพราะสิ่งนี้ดับไป	
สิ่งนี้ก็ดับ	(ด้วย)”	(๒๑)*

	 กฎอิทัปปัจจยตาจึงเป็นค�าอธิบาย	 “ความจริง”	
ของสรรพสิ่งในธรรมชาติได้ดีที่สุด		เพราะเมื่อมองจาก
กรอบอ้างองิความจรงิในการปรงุแต่งของ	“นาม	–	รปู”	
ชุดหนึ่ง	 	 ความจริงก็จะเป็นอย่างหนึ่ง	 	 แต่เมื่อกรอบ
อ้างองิความจริงของ	 “นาม	 –	 รูป”	 เปลีย่นแปลงไป	
ความจริงนั้นๆ	ก็จะเปลี่ยนตามไปด้วย		เช่น		ถ้ามอง
จากกรอบอ้างอิงความจริงของเครื่องมือที่ใช้สังเกต
อิเล็กตรอนแบบหนึ่ง	(เมื่อสิ่งนี้มี)		ก็จะเห็นอิเล็กตรอน
แสดงคณุสมบตัเิป็น	“คลื่น”	(สิง่นีจ้งึมี)		แต่ถ้ามองจาก
กรอบอ้างองิความจรงิของเครื่องมอืการสงัเกตอกีแบบ
หนึ่ง	(เมื่อสิ่งนี้เกดิขึ้น)		กจ็ะสงัเกตเห็นอิเลก็ตรอนแสดง
คุณสมบัติเป็น	“อนุภาค”	(สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น)		เป็นต้น

กฎปฏิจจสมุปบาท
	 ชื ่อ เ รี ย ก อ ีก ชื ่อ ข อ ง กฎอิ ทั ป ป ั จ จ ยต าคื อ 
“กฎปฎิจจสมปุบาท”	จะเป็นการวิเคราะห์กระบวนการ
ปรุงแต่งของจิตสังขาร	 จนก่อรูปเป็นแบบจ�าลองที่
สะท้อนภาพความจริงของสรรพสิ่งในโลกตามที่มนุษย์
รู้สึกนึกคิด	 การที่มนุษย์เกิด	 “อุปาทาน”	 ยึดถือเอา
มโนทัศน์ที่สะท้อนผ่าน	 “ภาษา”	 (วจีสังขาร)	 มาเป็น
อัตตาตวัตนที่ด�ารงอยูจ่รงิอย่างเป็นวตัถวุสิยัของสิง่นั้นๆ	
ก็คือสิ่งที่พุทธศาสนาเรียกว่า	“อัตตวาทุปาทาน”	(อัตตา	
+	 วาทะ	 +	 อุปาทาน)	 	 ซึ ่งเป็นอุปาทานระดับที ่	 ๔	
(นอกเหนือจากกามุปาทาน	ทิฏฐุปาทาน		สีลัพพตุปาทาน)		
โดยกฎปฏิจจสมุปบาทชี้ให้เห็นว่า	 “อุปาทานเป็นปัจจัย
ให้เกิดภพ”	 (อันได้แก่	 โลกแห่งความหมายคุณค่าทีม่ี
อิทธิพลก�าหนดพฤติกรรมต่างๆ	 ของชีวิตแต่ละชีวิต)และ		
“ภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติ”	(อันคือการเกิดขึ้นของบทบาท
เรื่องราวทั้งหลายในโลกแห่งความหมายคุณค่าตามความ
รู้สึกนึกคิดที่ถูกก�าหนดโดยภพนั้นๆ)

	*๒๑	ดู	พระธรรมปิฎก	(ป.อ.ปยุตฺโต),	พุทธธรรมฉบับปรับปรุง

และขยายความ	(กรุงเทพฯ	:	มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย,	

๒๕๓๘)	หน้า	๘๑		และ	๗๑๑
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ค�าโกหกนั้นเลวร้ายยิ่งนัก
	 สมัยพุทธกาลเมื ่อ	 ๒,๖๐๐	 กว่าปีก่อนนั ้น		
องคุลมีาลในวัยหนุ่มได้เข้ามาร�า่เรยีนวิชาในส�านกั
ของอาจารย์ผู้มีชื่อเสียง	 มีความสามารถรอบรู้
เป็นที่ยอมรับของชาวชนทั่วไป	 	 ยุคนั้นลูกศิษย์
ที่มาร�่าเรียนมีทุกชนชั ้น	 ทัง้ลูกคนยากจนและ
คนรวย	 จริตนิสัยก็แตกต่างกัน	 บางกลุ่มตั้งใจ	
เล่าเรียนอย่างเต็มที่	 บางกลุ ่มแอบเลี ่ยงหลบ	
หาเรื่องพักเป็นหลัก	เอาเรื่องเรียนเป็นรอง	กลุ่มนี้
ส่วนมากเป็นพวกลูก	ๆ 	ของคนมีฐานะดี
	 องคุลิมาลเป็นลูกศิษย์ที่ตั้งใจเล่าเรียนจดจ�า
รอบรู ้ได้ดี	 	 โดดเด่นเกินหน้าเพื่อน	ๆ 	 ยิ ่งนาน
ปีนิสัยที่อ่อนน้อมถ่อมตน	 สุภาพ	 ขยัน	 อดทน	
เสียสละก็เพิ่มทวี	 แถมคอยบอกสอนวิชาที่ตนจ�า
ได้ให้แก่เพื่อน	ๆ 	ที่ไม่เข้าใจ			ประหนึ่งเป็นมือขวา	

ของอาจารย์ได้	 องคุลิมาลร�่าเรียนวิชาต่าง	ๆ 	ได้	
ล�้าหน้า	 เป็นที่รักเป็นเพื่อนแท้ในสายตาของเพื่อน
ที่ตั้งใจศึกษา	 	 ยกเว้นกลุ่มที่ชอบหาเรื่อง	 พวกเขา	
เกิดริษยาองคุลิมาลขึ ้นมา	 ยิ ่งนานวันเข้าความ	
ริษยาก็ยิ่งพอกพูนจนกลายไปเป็นความเกลียดชัง	
เข ้ากระดูกสุดท ้ายก็ตีหน ้าเศร ้าเล ่าเรื ่องเท็จ	
ฟ้องอาจารย์ว่า	 องคุลิมาลคิดการณ์ใหญ่ก�าเริบ	
เสิบสานจะยกตนขึ้นเป็นเจ้าส�านักแทนอาจารย์
	 ค�าโกหกในเรื่องเดิม	ๆ 	 	 พูดบ่อยครั้งเข้า	 แม้
เป็นอาจารย์ก็เกิดหวั่นไหวได้	 ชักวติกเรือ่งลาภ
ยศจะเสื่อมไป	 วิธีการก�าจัดองคุลีมาลจึงบังเกิด
ขึ้น	 	 อาจารย์ใหญ่ออกอุบายว่า	 วิชาที่ได้ร�่าเรียน
มานั้นก็จบไปหมดแล้วแต่ยังคงเหลือวิชาสุดท้าย
อยู่หนึ่งวิชา		คือ	วิษณุมนต์	มนต์บทนี้ถ้าใครเรียน

ค�าโกหกนั้นมีตลอดกาลนาน

ยิ่งปัจจุบันนี้ค�าโกหก

ก็พลิกแพลงซ่อนเล่ห์ยิ่งขึ้น

ภาพผู้จัดการออนไลน์
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ได้แล้วสามารถปราบได้ทั่วไตรภพคือ	ปราบมนุษย์	
เทวดา	พรหมได้ทั้งหมด	ไม่มีใครสู้ได้		เป็นวิชาสุด
ยอดของสุดยอด	 แต่วิชานี้จะต้องไปฆ่าคนให้ครบ
หนึ่งพันคนก่อน	 (อาจารย์คาดการณ์ว่าเมื่อองคุลี
มาลไปฆ่าคน	ไม่ช้าก็ต้องถูกจับเรื่องก็จบ)	เพื่อมา
ประกอบเป็นพลังของจิตที่แกร่งกล้า		อาจารย์ถึง
จะเติมวิชาสุดท้ายให้เต็มสูตรได้
	 ในที่สุด	 อบุายหรือเลศเล่ห ์ค�าโกหกของ
อาจารย์	 ก็เปลี่ยนชีวิตองคุลีมาลไปอย่างสิ้นเชิง
กลายเป็นคนโหดร้าย	 ฟังเพียงแค่ชื่อก็ขนลุกชัน
ด้วยความกลัว
	 ค�าโกหกนัน้มีตลอดกาลนาน	 ยิ่งปัจจุบันนี้ค�า
โกหกก็พลิกแพลงซ่อนเล่ห์ยิ่งขึ้น	 เช่น	 อุบายของ
เจ้าส�านักหนึ่งโกหกลูกศิษย์ว่า	 	 อายุคนเรานั้น
มันน้อยนิดอยู่ได้แค่แปดสิบหรือร้อยปีก็ตาย	 	 จง
รีบมาท�าบุญเพื ่อจะได้ไปเสพสุขในเมืองสวรรค์
หลังตายไปแล้ว	 หรือไปเกิดในชาติหน้าที่ดีกว่า	
ดังนั้นชาตินี้จงพากันมาท�าบุญใหญ่ให้หมดตัวกัน	
ยิ่งดี	 	 อาจารย์ใหญ่พรรณนาสวรรค์สวยงาม
อลังการชวนฝัน	 	 พูดซ�้าแล้วซ�า้อีกลูกศิษย์ก็เชื่อ
เหมือนถูกมนต์สะกด	 จนเกิดอุปาทานหมู่	 เชื่อ
ในเส้นทางสวรรค์ที่อาจารย์โกหก	 ท�านองเดียว
กับอาจารย์ขององคุลีมาลที่กล่าวถึงวิชาที่ดีเลิศ	
จนองคุลีมาลหลงเชื่ออย่างปักใจมั่นคว้าดาบฆ่า
คนได้	 เพื่อก้าวสู่วิชาล�้าเลิศวิเศษตามค�าบอกของ
อาจารย์
	 ความเชื่อขององคุลีมาลที่มีต่ออาจารย์นั้นก็
เพียงได้ส�าเร็จวิชาอันเป็นความภาคภูมิใจในชาติ
ภพภูมินี้เท่านั้น	
	 แต่อาจารย์ใหญ่บางส�านักสามารถโกหก
ให้ลูกศิษย์หลงเชื่อในความส�าเร็จของชีวิตชนิด
ข้ามภพข้ามชาติ	 	 อุ่นใจตายไปก็มีสวรรค์อยู ่			
อยากอยู่สวรรค์ต้องเอาเงินไปซื้อมา	 มีโปรโมชั่น	
จัดซือ้บุญซือ้สวรรค์ด้วย	 และท�าได้ง่าย	ๆ 	ด้วย
ปลายนิ้ว	เช่น	เพยีงสมัครบัตร	....ฟรค่ีาธรรมเนียม	
รูดปรื๊ดซือ้บุญรวดเร็วทันใจ	 และกู้ได้หากไม่มีเงิน
ซื้อบุญ

	 ลูกศิษย์ก็งมงายอธิษฐานตามอาจารย์บอก
เพื่อไปเจอกนัที่ดสุติบรุ	ี	ต่างคนต่างซื้อบญุสะสมไว้	
ตั้งหน้าตั้งตาหาเงินมาท�าบุญ	 แถมบอกอีกว่า	 ท�า
มากได้มาก	หมายถึงบริจาคมากก็ได้บุญมาก	และ
บุญที่ได้มากนี้จะเป็นแรงดึงดูดทรัพย์มาเพิ่มให้อีก	
จะรวยขึ้นอีก	เป็นเงินต่อเงินนั่นเอง	แต่ใช้ส�านวน
ว่า	บญุต่อบญุ	เป็นการตลาดเหนอืชั้นมากที่เอาบญุ
มาน�าหน้าแต่เป้าหมายจริง	คือ	เงิน	
	 ตรงกันข้ามกับค�าตรัสของพระพุทธเจ้าที่ได้
ตรัสไว้ว่า	 มีทางนี้ทางเดียวที่จะพาไปสู่ความสงบ
สุขอันแท้จริงของมวลมนุษย์หรือได้เข้าสู่ดวงจิตที่
เป็นนิพพาน	คือ	เส้นทางมรรคองค์แปดเท่านั้น
	 ดังนั ้นค�าพูดโกหกจึงเป ็นเรื ่องร ้ายกาจ 
น่ากลวัอย่างยิ่ง ลิ้นไม่มกีระดกู พดูพ่นไร้ความจรงิ
ก่อพิษภัยแพร่กระจาย เป็นเหตุให้เกิดความเจ็บ
ความตายหรอืเป็นเหตนุ�าคกุตะรางมาให้แก่ตนเอง
และผู้คนที่เกี่ยวข้อง

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 
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การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ในการพิจารณาคดี

คือปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้น
และจะต้องรีบแก้ไขให้ทันท่วงที

	 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการพิจารณา
คดีคือปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้น	 และจะต้องรีบ
แก้ไขให้ทันท่วงที	 เป็นเหตุการณ์ที่เราไม่ได้คาด
คิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นในการพิจารณาพิพากษา
คดี	 โดยรวมถึงเหตุการณ์ที่ไม่ปกติธรรมดาจากที่
ปฏิบัติกันมาในแต่ละวันหรือแต่ละคดีทั่วๆ	ไปด้วย	
ไม่ว่าในส่วนของคดแีพ่งหรอืคดอีาญา	บางครั้งไม่มี
ในต�ารา	แต่ต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบ	ทักษะ	ตลอด
จนความสมัพนัธ์อันดใีนระหว่างศาลกบัคูค่วามฝ่าย
นั้นๆ	บางปัญหาไม่ใช่ปัญหาเฉพาะหน้าโดยตรง	แต่
ถ้าส่ังผิดพลาดไปกจ็ะก่อให้เกดิความเสยีหาย	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

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการพิจารณาคดี

หมายเหตุ : ผู้เขียนได้ปรับปรุงเนื้อหาเพื่อความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  จึงลงซ�้าอีกครั้งหนึ่ง-กองบรรณาธิการ
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ในการควบคุมการพิจารณาคดี	 ตัวอย่างปัญหา
ที่ยกมาให้ดูนี้เป็นปัญหาพื้นฐานที่จะขึ้นมาสู่การ
พิจารณาแบบทันด่วนในห้องพิจารณาโดยที่เราไม่
อาจคาดคิดมาก่อน	 และต้องวินิจฉัยให้เสร็จส้ิน
ลลุ่วงไปเพือ่จะได้ด�าเนนิกระบวนพิจารณาต่อไปได้

	 คดีอาญา
	 ๑.	ในวนัผดัฟ้องหรอืฝากขงั	บางครัง้เจ้าหน้าที่
ศาลลมืเบกิผูต้้องหา	บางครัง้ผูต้้องหาม	ีอาการเจบ็
ป่วยในเรอืนจ�า	ไม่สามารถเบกิมาได้เพราะส่งตัวไป
รักษาพยาบาล	 หรือกรณีนายประกันไม่สามารถ
ส่งตัวผู้ต้องหาเพราะผู้ต้องหาเจ็บป่วย	 หรือถูก
จับกุมในคดีอื่น	หรือมีเหตุอื่นใด	ที่ไม่สามารถเดิน
ทางมาศาลในวนัผัดฟ้องหรอืฝากขัง	กรณดัีงกล่าว
นี	้ต้องบนัทกึไว้ให้ชดัเจนว่าผู้ต้องหาไม่มาศาลจงึไม่
สามารถสอบถามผูต้้องหาได้	เพราะการจะอนุญาต
ให้ฝากขงัหรอืไม่นัน้ต้องสอบถามถามผู้ต้องหาก่อน	
ส่วนจะให้ฝากขังหรือไม่นั้นต้องพิจารณาแยกต่าง
หากจากกนัว่ามเีหตจุ�าเป็นทีจ่ะควบคมุตวัผู้ต้องหา
ต่อไปเพื่อท�าการสอบสวนหรือไม่	 ถ้าไม่จ�าเป็นก็
ต้องยกค�าร้อง	แต่ถ้าจ�าเป็นต้องระบุให้ชดัเจนว่าใน
ชัน้น้ีอนญุาตให้ขงัได้ตามขอไว้ก่อนหรอือนุญาตให้
ขังได้แต่ไม่เต็มตามขอ	และต้องก�าหนดเงื่อนไขว่า
หากสอบถามผู้ต้องหาแล้วได้ข้อเท็จจริงเป็นอย่าง
อื่น	ศาลจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงค�าสั่งต่อไป	แล้ว
ให้นัดหรอืเบกิผูต้้องหามาสอบสวนในวนัใดวนัหนึง่
ที่สามารถน�าตัวผู้ต้องหามาได้
	 ๒.	เม่ือมีการสอบถามผู้ต้องหาในช้ันผัดฟ้อง
หรอืฝากขงั	ผูต้้องหาอาจจะยืน่ค�าคดัค้าน	ไม่ว่าด้วย
วาจาหรือลายลักษณ์อักษรว่าไม่จ�าเป็นต้องฝาก
ขังต่อไป	 ซึ่งปกติในทางปฏิบัติน้ันผู้ต้องหามักจะ	
คัดค้าน	ผู้พิพากษาบางท่านเมื่อถูกคัดค้าน	ไม่เป็น
ไปตามที่ปฏิบัติตามปกติก็ท�าให้เกิดความลังเล
ในการออกค�าส่ัง	 และบางครั้งก็จะปรากฏภาพที่	
ไม่สง่างามขึน้ในห้องฝากขงั	ถ้ากรณดัีงกล่าว	เกดิขึน้	
ต้องสอบทุกฝ่าย	 ไม่ว่าทั้งฝ่ายผู้ร้องและฝ่ายผู้
คัดค้านแล้วจึงมีค�าสั่ง	บางครั้งอาจจะต้องขอหรือ

เรียกส�านวนการสอบสวนจากพนักงานสอบสอบ
หรอืพนักงานอยัการผู้ยืน่ค�าร้องขอฝากขังหรอืผัด
ฟ้องมาเพื่อประกอบการพิจารณาก็ย่อมท�าได้	 ถ้า
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไม่สามารถ
น�ามาได้อาจจะให้น�ามาช่วงบ่ายหรือในวันรุ่งขึ้น	
ถ้าเป็นกรณีสั่งให้น�ามาวันรุ่งขึ้นก็อนุญาตให้ฝาก
ขงัหรอืผดัฟ้องไปก่อน	และให้เบกิหรอืนดัผูต้้องหา
มาใหม่ในวนัรุง่ข้ึน	และสัง่อย่างมเีง่ือนไขไว้ด้วยว่า	
หากตรวจสอบส�านวนการสอบสวนแล้วได้ข้อเท็จ
จริงเป็นอย่างอื่นศาลจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงค�า
สั่งต่อไปเช่นเดียวกับในข้อที่	๑
	 ๓.	การโอนการฝากขงั	บางครัง้ตวัผูต้้องหาอยู่
ต่างจงัหวดั	ได้ฝากขงัทีศ่าลต่างจงัหวดัไปก่อนแล้ว	
แล้วมกีารโอนมาฝากขังทีศ่าลทีจ่ะพจิารณาคด	ีจึง
ไม่สามารถสอบผู้ต้องหาในวันดังกล่าวได้	 จึงเห็น
ควรให้รอไว้สอบวนัหลงัหรอืให้ฝากขงัไปก่อน	แล้ว
ให้ศาลต่างจังหวดัเบกิตวัผู้ต้องหามาสอบถามแทน	
แล้วแจ้งมายังศาลที่จะพิจารณาคดีทางโทรสาร	
เมื่ออนุญาตให้ฝากขังก็ต้องออกหมายขัง	 แต่ต้อง
โทรสารหมายขังดังกล่าวนั้นไปยังศาลต่างจังหวัด	
เพือ่ด�าเนินการขงัผูต้้องหาไว้ทีเ่รอืนจ�าต่างจงัหวดั	
ซึง่เป็นเรอืนจ�าเดมิก่อนทีจ่ะเคลือ่นย้ายมายงัศาลที่
จะพิจารณาคดีและออกหมายขังในการฝากขังใน
การฝากขังครั้งต่อไปในเรือนจ�าใหม่ในเขตอ�านาจ
ศาลที่พิจารณาคดี
	 ๔.	 กรณีท่ีออกไปผัดฟ้องหรือฝากขัง	 ถ้าผู้
ต้องหาแถลงว่าป่วยขอไปรักษาตวันอกเรอืนจ�ากด็ี	
หรอืเจ้าหน้าทีข่องเรอืนจ�าแถลงต่อศาลขอน�าตวัผู้
ต้องหาไปรักษาภายนอกเรือนจ�าก็ดี	 มีพระราช
บัญญัติราชทัณฑ์	พ.ศ.	๒๔๗๙	ก�าหนดหลักเกณฑ์
ไว้	โดยปกตถ้ิาผูต้้องหาป่วยขอไปรกัษาตวัข้างนอก	
ถ้าไต่สวนได้ความว่าในเรือนจ�านั้นมีแพทย์	 หรือ
เจ้าหน้าที่ของเรือนจ�าแถลงว่าสามารถที่จะรักษา
พยาบาลภายในเรือนจ�าได้	 ศาลจะไม่อนุญาตให้ผู้
ป่วยไปรกัษาตวัข้างนอก	แต่ถ้าเรอืนจ�าเป็นผู้แถลง
หรอืได้จากค�าแถลงของทางเรือนจ�าว่าโรคดงักล่าว
นัน้ไม่มแีพทย์ในเรอืนจ�าทีจ่ะรกัษาได้	และทางเรอืน
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จ�ามีความสามารถที่จะไปควบคุมดูแลผู้ต้องหา
ภายนอกเรือนจ�าได้	ส่วนใหญ่แล้วศาลจะอนุญาต
	 ๕.	กรณีออกไปฝากขังหรือผัดฟ้องแต่ได้รับ
แจ้งว่าผู้ต้องหาหลบหนี	 อาจจะหลบหนีระหว่าง
ขังตามหมายของศาล	 หรือหลบหนีระหว่างได้รับ
การปล่อยชั่วคราวตามค�าสั่งศาล	 กรณีดังกล่าวน้ี
ต้องฝากขังไปก่อนตามนัยฎีกาที่	๑๗๓๕/๒๕๑๔	
	 ๖.	กรณมีีการน�าตวัผู้ต้องหามาฝากขงัหรอืผดั
ฟ้อง	โดยระบุอายุผิดพลาด	เช่น	ขณะจับกุมเข้าใจ
ว่าอยูใ่นอ�านาจของศาลเยาวชนและครอบครวั	ต่อ
มาทราบภายหลังว่าอายุเกินต้องขึ้นสู่ศาลจังหวัด
หรือศาลแขวง	 ให้ถือเวลาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่
สถานพินิจว่าถูกควบคุมด้วย	 ถ้ามีการออกหมาย
จ�าคุกในภายหลังให้คิดหักให้ด้วย
	 ๗.	ผู้ต้องหาถูกฟ้องที่ศาลแขวง	 ต่อมามีการ
แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม	 ซึ่งมีโทษหนักขึ้นและคดี
หลังที่แจ้งเพิ่มเติมน้ันอยู่ในเขตอ�านาจของศาล
จังหวัดหรือศาลอาญา	 ศาลอาญากรุงเทพใต้หรือ
ศาลอาญาธนบุร	ีเมือ่ฝากขงัตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญามาตรา	๘๗	แล้ว	วันฝาก
ขงัยงัเหลอือยูเ่ท่าใดให้ฝากขงัเท่าวนัฝากขงัทีเ่หลอื
เท่านั้น	โดยให้น�าวันผัดฟ้องที่ศาลแขวงเดิมนั้นนับ
รวมเข้าไปด้วย
	 ๘.	ในวันฝากขงัหรอืผัดฟ้อง	ถ้าผู้ร้องขอให้ฝาก
ขังหรือผัดฟ้องมาขอให้ปล่อยตัวอาจจะโดยเหตุที่
มีค�าสั่งไม่ฟ้องหรือเหตุใดก็ตาม	 ต้องน�าค�าร้องนั้น
ไปสอบผู้ร้อง	 ให้ผู้ร้องลงช่ือต่อหน้าผู้พิพากษาว่า
มีการร้องขอให้ปล่อยจริง	 การลงชื่อไว้ล่วงหน้า
หรือลงชื่อไว้ก่อนไม่ได้กระท�าต่อหน้าศาลนั้นนับ
ว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่ง	 เพราะว่าถ้าศาลเชื่อว่ามี
การลงลายมือชื่อขอให้ปล่อยจริงแล้วปล่อยตัวไป
ภายหลังปรากฏว่าผู้ขอปล่อยไม่ได้ขอปล่อยมีการ
ปลอมลายมือชื่อผู้ขอปล่อยก็จะมีปัญหาตามมา
	 ๙.	การฟ้องต้องมตีวัจ�าเลย	ถ้าจ�าเลยหนีขณะ
อยู่ในอ�านาจศาล	เช่น	อยู่ในระหว่างการได้รับการ
ปล่อยชั่วคราวของศาล	 ต้องรับฟ้องแล้ว	 ให้ออก
หมายเรียกหรือหมายจับมาสอบค�าให้การ	 ต่อมา

ถ้าเกิดมีการจับตัวมาได้หรือมีการเดินทางมาศาล
ต้องเพิกถอนหมายจับ
	 ๑๐.	การฟ้องที่มิชอบ	 หรือฟ้องที่อ่านไม่ออก
กรณีที่คืนให้ไปท�ามาใหม่นั้น	 ไม่สามารถที่จะออก
หมายขัง	 หรือกรณีฟ้องที่ลืมลงชื่อผู้ฟ้องหรือผู้
เรียงหรือผู้เขียนก็ตาม	 กรณีท่ีคืนให้ท�ามาใหม่น้ัน	
ในขณะนั้นยังไม่สามารถออกหมายขังจ�าเลยได	้
เพราะยังไม่ใช่จ�าเลยแม้เป็นผู้ต้องหาก็ขังไม่ได้	
เพราะไม่มีเหตุที่จะขัง
	 ๑๑.	ระยะเวลาเดินทางก่อนที่จะน�าตัวมาผัด
ฟ้องหรือฝากขังต้องหักออกด้วยเมื่อออกหมายจ�า
คุกถ้าไม่ถูกต้อง	ตรวจพบเมื่อใดให้ด�าเนินการเพิก
ถอนหมายเดิมออกหมายใหม่หักวันต้องขังและ
ระยะเวลาเดินทางออกให้ถูกต้องได้
	 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�าหน่ายคดชีัว่คราวเพือ่รอให้คดหีลกั
สิ้นสุดก่อน	 เช่น	 ในกรณีฟ้องเท็จ	 เบิกความเท็จ	
หรือศาลเห็นว่าเป็นการฟ้องแก้เกี้ยวกันไปมา	 ให้
ระวังเร่ืองอายุความ	 เพราะตราบใดที่ยังไม่สั่ง
ประทับฟ้อง	อายุความก็จะไม่สะดุดหยุดลงคงเดิน
ต่อไป	 ปัจจุบันนี้การพิจารณาคดีในศาลสูงไม่ว่า
ศาลอุทธรณ์	 ศาลอุทธรณ์ภาคหรือศาลฎีกา	 เมื่อ
นับเวลารวมกันแล้วใช้ระยะเวลานานมากกว่าคดี
หลกัจะถงึทีส่ดุ	อาจท�าให้คดีฟ้องเทจ็	เบิกความเทจ็
ขาดอายุความได้	 ควรไต่สวนและมีค�าสั่งหรือค�า
พิพากษาไปก่อน	ถ้าสั่งมีมูลแล้ว	ค่อยสั่งจ�าหน่าย
คดีชั่วคราวรอคดีหลัก
	 ๑๕.	ถ้าไม่ได้ตัวจ�าเลยหรือผู้ต้องหามาพร้อม
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ฟ้อง	ต้องไม่สั่งประทับฟ้อง	ต้องสั่งว่ารอไว้สั่งเมื่อ
ได้ตัวจ�าเลยแล้ว
	 ๑๖.	ถ้ามีการปล่อยชั่วคราวแล้วจ�าเลยหนี	
ศาลจะสั่งประทับฟ้อง	และต้องหมายจับปรับนาย
ประกันและมีค�าสั่งจ�าหน่ายคดีชั่วคราวออกจาก
สารบบความไปก่อน
	 ๑๗.	คดีที่นิติบุคคลเป็นโจทก์	 เมื่อสั่งประทับ
ฟ้องต้องมผู้ีแทนนติบิคุคลด้วย	มฉิะนั้นถอืว่าไม่มตีวั	
	 ๑๘.	กรณีที่ราษฎรฟ้องกันเอง	 และส่งหมาย
ส�าเนาค�าฟ้องไม่ได้จนใกล้วันไต่สวนมูลฟ้องแล้ว	
ควรสั่งเลื่อนวันนัดไต่สวนมูลฟ้องออกไปก่อนแล้ว
ส่งหมายเรียกและส�าเนาค�าฟ้องใหม่	 เพราะถ้าส่ง
ใหม่โดยไม่เลือ่นวนันัดไต่สวนมูลฟ้องเดิมออกไป
การส่งหมายก็ไม่สามารถกระท�าได้ทนัแม้ปิดหมาย
ก็ไม่สามารถปิดได้
	 ๑๙.	เขตอ�านาจศาลช�านัญพิเศษมีศาลใดบ้าง
ให้ระมัดระวัง	 บางครั้งมีการประทับฟ้องคดีที่อยู่
ในอ�านาจของศาลช�านัญพิเศษ	แต่กรณีถ้าคู่ความ
ไม่โต้แย้งและศาลชั้นต้นได้พิจารณาโดยผิดหลงจน
คดีเสร็จสิ้นและไม่ได้หยิบยกเรือ่งเขตอ�านาจศาล
ขึ้นมายกฟ้อง	ก็ถือว่าคูค่วามไม่ตดิใจในเขตอ�านาจ
ศาลจะยกขึ้นในชั้นศาลสูงกระท�าไม่ได้
	 ๒๐.	คดีที ่ราษฎรฟ้องกันเอง	 ซึง่มีทั ้งทหาร
และพลเรือนเป็นจ�าเลย	เช่น	กรณีฟ้องทหารหมิ่น
ประมาท	และได้ฟ้องหนังสือพิมพ์หรอืบรรณาธิการ
มาด้วย	ถ้าชั้นไต่สวนมูลฟ้องมีมูลเฉพาะทหาร	คดี
จะไม่อยู่ในอ�านาจของศาลยุติธรรม	 ต้องวินิจฉัย
เฉพาะราษฎรคือหนังสือพิมพ์และบรรณาธิการ
เท่านั้นว่าคดีไม่มีมูล	 ส่วนจ�าเลยที่เป็นทหารนั้นไม่
ควรวนิจิฉัยแต่ควรวินจิฉยัเพยีงว่าเมื่อจ�าเลยที่เป็น
ราษฎรไม่มีมูลแล้วเหลือเฉพาะทหารไม่อยู่ในเขต
อ�านาจของศาลยุติธรรม	 เห็นควรจ�าหน่ายคดีให้
ไปฟ้องจ�าเลยที่เหลอืซึ่งเป็นทหารในศาลที่มอี�านาจ
พิจารณาคดี	คือ	ศาลทหาร
	 ๒๑.	โจทก์น�าพยานมาสืบในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง
จ�านวนมากและไม่มีทีท่าว่าหมด	 ถ้าศาลเห็นว่า
พยานในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง	คดีโจทก์มีมูลทุกข้อหา

ตามที่ฟ้องแล้วควรจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ต้อง
ท�างานมากให้งดการสืบพยานชั้นไต่สวนมูลฟ้อง
และงดการไต่สวนมูลฟ้องแล้วสั่งคดีมีมูลและนัด
ให้จ�าเลยยื่นค�าให้การและก�าหนดวันนัดสืบพยาน
โจทก์และจ�าเลยต่อไป
	 ๒๒.	วันไต่สวนมูลฟ้องถ้าโจทก์ไม่มาศาลนั้น	
ควรประกาศผ่านเครื ่องขยายเสียงและให้เจ้า
หน้าที่ท�ารายงานขึ้นสู่ศาล	 อย่ารีบยกฟ้องให้รอ
จนถงึเวลาพอสมควร	เพราะมฉิะนั้นโจทก์อาจจะมา
ยื่นขอให้ไต่สวนมูลฟ้องใหม่เพราะอ้างเหตุขัดข้อง
ในการเดินทาง	หรือมีเหตุอันควรในภายหลังได้จะ
ท�าให้คดีล่าช้าโดยใช่เหตุ	ทั้งถ้าฝ่ายจ�าเลยกลับไป
แล้วต้องส่งหมายแจ้งกันใหม่อีก
	 ๒๓.	การขออนุญาตให้สืบหาที่อยู่จ�าเลยให้
ระมัดระวัง	จะไปกระชั้นหรือคร่อมกับวันนัดเดิมที่
มอียู	่ถ้าจ�าเป็นกต้็องเลื่อนไปก่อนโดยให้ระยะเวลา
โจทก์สบืหาทีอ่ยูจ่�าเลยก่อน	เมือ่ได้ทีอ่ยูแ่น่ชดัแลว้
จึงค่อยก�าหนดวันนัดไต่สวนมูลฟ้องในภายหลัง
	 ๒๔.	ถ้าไต่สวนมูลฟ้องจบ	ควรรอฟังค�าสั่งวัน
นั้น	เพราะถ้าเลื่อนการฟังไปวันหลังต้องแจ้งและ
ส่งหมายนัดกนัใหม่	ท�าให้ยุง่ยากและเสยีค่าใช้จ่าย
เพิ่มโดยใช่เหตุ
	 ๒๕.	การไต่สวนมูลฟ้องนั้นเป็นเรื่องระหว่าง
ศาลกบัโจทก์	ไม่จ�าเป็นต้องยื่นบญัชรีะบพุยานล่วง
หน้า	๓	วัน	บางท่านไปเคร่งครดัตดัพยานโจทก์อ้าง
ว่ายื่นบัญชีระบุพยานไม่ถูกต้อง
	 ๒๖.	ถ้าวันฟังค�าสั่งจ�าเลยมาฟังและสั่งคดมีมีลู	
ต้องออกหมายขงัหรอือนญุาตให้ประกนัหรอืปล่อย
ชั่วคราว	 จ�าเลยส่วนใหญ่จะไม่มาฟังค�าพิพากษา
หรือค�าสั่ง	แต่คดีที่มีโทษเล็กน้อย	ควรจะพิจารณา
ให้ประกันโดยไม่มีหลักประกันไป
	 ๒๗.	ระมดัระวังเรื่องการสอบเรื่องทนายความ	
โดยเฉพาะกรณีที่จ�าเลยอายุไม่เกินสิบแปดปีใน
วนัฟ้องหรือคดีที่มีโทษจ�าคุก	 เพราะอาจท�าให้คดี
พิจารณาโดยไม่ชอบได้

อ่านต่อฉบับหน้า
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สงฆ์...พุทธสาวก
	 “สงฆ์”	แจงกระจ่างแจ้ง	 “พุทธธรรม”

ช�าระมวลไสยกรรม	 ลึกล�้า

สัมมาทิฐิน�า	 โดดเด่น

โฉดชั่วเขลาพึงย�้า	 หยุดยั้งทบทวน

	 หวนร�าลึกครุ่นย้อน	 พินิจ

กรรมเก่าบาป-บุญติด	 ต่อยั้ง

ตราบวิบากสัมฤทธิ์	 จึงจบ

วัฏจักรกรรมมวลทั้ง	 โลกล้วนเฉกเดียว

	 กลมเกลียวดุจเกี่ยวก้อย	 ผูกพัน

ปฏิบัติธรรมอรหันต์	 เทิดไว้

จิตหมายมุ่งรังสรรค์		 สุดยอด

บรรลุเจนจบได้			 สว่างแจ้งลืมตา

	 ปัญญาอริยะถ้วน	 ไตรลักษณ์

เกิดก่อตามประจักษ์	 จิตแจ้ง	

เห็นจริงต่างตามหลัก	 เกิดแก่	ตายแฮ

บรรลุธรรมสุดจักแย้ง	 ต่างโต้เห็นแปร

	 เหลียวแลไปทั่วทั้ง	 แดนไทย

โปรดเถิดขอรวมใจ	 กอบกู้

“พุทธ”ปริสุทธิ์หลักชัย	 ยึดมั่น

“สงฆ์”	แผ่ธรรมรอบรู้		 เที่ยงแท้	“อริยสัจ”.
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