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ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๕ สิงหาคม  ๒๕๖๐   •   1

“สไมย์ จ�ำปำแพง”
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

	 (๑) การปกครองมนุษย์นั้น  แสนยาก   

เพราะมนุษย์หลายจิตหลาก  กิเลสล้น

แต่ละชาติต่างต้องพาก-  เพียรสุด ก�าลังเฮย

ทั้งพูดท�าคิดค้น        เพื่อได้ทางเจริญ

	 (๒)  ไม่เกินกว่ามนุษย์รู้  ศึกษา 

ทุกประเทศล้วนเสาะหา  ทิศก้าว  

ตามภูมแิห่งเฉกา  ที่ฉลาด สุดแล    

ใครไป่ปรารถนานา้ว      ชาติให้เลวเลย  

	 (๓) แต่เคยสะดุดบ้าง  มี ไหม

ว่า“ระบอบ”ดีสุดใด  นั่นแท้ 

มี“ทิฏฐิวิเศษ”ไหน  สร้างโลกุตร์

ตรา“กฎธรรมนูญ”แล้  เลิศพร้อมเพ็ญพูน

	 (๔) “ธรรมนูญ”พุทธพิสุทธิ์แท้  รู้เถิด

สามหมวด“ศีล”สุดประเสริฐ  ยิ่งล�้า

“จุลศีล”หมวดหนึ่งเกิด  อาริยะ- ชนเอย 

“มัชฌิมศีล”สองย�้า  ขยายซ�้าละเอียดเสริม 

 (๕) เติม“มหาศีล”เข้าครบ  หมวดสาม

ข้อก�าหนดห้ามปราม  วิเศษนี้

หากใครปฏิบัติตาม  ศาสน์สุด สะอาดแฮ 

ไร้“ดิรัจฉานวิช”ชี้  พุทธแผ้ววิสุทธิ์ธรรม 

	 (๖) ก�าหนดได้ระบอบนี้  ดีวิศิษฏ์  

หลักพุทธแสนสุจริต   ประสิทธิ์แท้

ปกครองมนุษย์ชนิด  “ธรรมาธิ- ปัตย์”เลย 

ชัด“อัตตา-โลก”แก้  ปรับได้โดย“ธรรม”

 (๗) สัมฤทธิ์ “อธิปัตย์”ล้วน   พิเศษผล

“ระบอบพุทธ”สัมมาชน  ส�าเร็จได้

มี“ศีล”ก�ากับคน  ตัดกิเลส

“สมาธิ-ปัญญา”ไซร้  ชี้มนุษย์เจริญจริง.

“ระบอบการปกครอง” ของมนุษย์
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2 •   เราคิดอะไร

•	จริงจัง	ตามพ่อ

	 ท�าไมพ่อครสูมณะโพธริกัษ์		จึงมีความเชื่อม่ันว่า	
“พระพุทธศาสนาเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบ
ที่สุด!	ในระบอบการปกครองของมนุษย์?
  ....ความเป็นประชาธิปไตยน้ัน เป็นมาแล้วต้ังแต่สมยั
พระพุทธเจ้า มีบาลีที่ยืนยันความเป็นประชาธิปไตยคือ 
พหุชนหิตายะ (เพื่อหมูม่วลมหาชนเป็นอันมาก) พหุชน- 
สุขายะ (เพื่อความสุขของหมู่มวลมหาชนเป็นอันมาก) 
โลกานกัุมปายะ (รบัใช้โลก อนเุคราะห์โลก) ๓ ประโยคนี้ 
ย่ิงใหญ่กว่าอับราฮมั	ลินคอล์น ที่บอกว่าประชาธิปไตย
คือ “เพื่อประชาชน	โดยประชาชน	ของประชาชน”
 แต่ของพระพุทธเจ้า “พหุชนหิตายะ” คือเพื่อ
ประโยชน์แก่ประชาชนหมู่มาก “พหุชนสุขายะ” คือเพื่อ
ความสุขของมวลประชาชน ๒ สิ่งนี้ยิ่งใหญ่ แล้วการ 
รับใช้โลก	 อนุเคราะห์โลก (โลกานุกัมปายะ) นี่คือ 
จิตวิญญาณของคน หากทั้งตัวผู้บริหารและประชาชน
เข้าใจ concept (ความหมายรวม) อันนี้ ตรงกันหมด 
ก็เกิดเป็น “ประชาธิปไตย”					                                                                                                                 
     แล้วการเมืองประชาธิปไตยของพระพุทธเจ้านั้น
เป็นการเมืองชนิดไหนกันล่ะ? อาตมากล้ายืนยันอีกว่า 
เป็นการเมืองที่ไม่ได้ท�าเพื ่อตัวเอง ไม่ได้ให้เกิดจิต
วิญญาณเพื่อมาเห็นแก่ตัวเอง แต่ท�าเพื่อผู้อื่น  ท�าเพื่อ
ปลดปล่อยความเห็นแก่ตวั  ท�าเพื่อความมสิีทธิเสรภีาพ
เทา่ เทยีม กันในควา มเป็น คน                                                   
 นี่คืองานการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยชัด ๆ  ! 
 คนที่เป็นทาสเมื ่อมาอยู่ในธรรมวินัยของพระ- 
พุทธเจ้าก็จะได้อิสรเสรีภาพ ปลดเปลื้องจากความเป็น
ทาส  แม้แต่คนวรรณะกษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร 
จัณฑาล  เมือ่มาอยู่ในธรรมนูญของท่านก็จะถูกปลด
ปล่อยจากชนชั้นวรรณะ  ทุกคนจะมีสิทธิเท่าเทียมกัน 
หนึ่งคนหนึ่งเสียงอยู่ในที่ประชุม นี่คือประชาธิปไตย
ช้ันยอดท่ีให้อิสรเสรภีาพแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชน

เป็นใหญ่ จึงเรียกว่า “อธิปไตย”
 “อธิปไตย”	 คือการให้อ�านาจเป็นใหญ่เป็นของ
ประชาชน	
 พระพุทธเจ้าได้สร ้างประชาธิปไตยอยู ่ในยุค
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ท่านมีรัฐอิสระของท่าน ซึง่
มันซ้อนอยู่ที่ว่าไม่มีสถานที่ แต่มีตัวบุคคล มีกฎหมาย 
มีธรรมนูญ  ท่านตั้งธรรมนูญของท่านมาเลยเป็น จุล-
ศลี(ข้อละเว้นจากความชั่วสูค่วามเป็นอารยิชน) มชัฌมิศลี 
(รายละเอียดของศีลที่ท�าให้หลุดพ้นบรสุิทธ์ิได้) และ มหาศีล 
คอืศลีของศาสนา  เมื่อไม่มมีหาศลี ชื่อว่าไม่มศีาสนาพทุธ 
(การท�าเดรจัฉานวิชา เช่น การรดน�้ามนต์ พ่นน�้ามนต์ถือว่า

เป็นสิง่ทีใ่ห้เว้นขาด  หรืออย่าไปจุดธูปเทียนบชูาไฟซึง่เป็น

เทวนิยมที่พระพุทธเจ้าห้ามไว้ตั้งแต่สร้างศาสนาแล้ว) 
 แล้วน�าธรรมนูญเหล่านี้(จุลศีล-มัชฌิมศีล-มหาศีล) 

มาท�ากันอย่างมีจารีตประเพณี มีวัฒนธรรม มีกฎ
ระเบียบ มีวินัย ๒๒๗ เป็นดั่งกฎหมายอาญา แล้ว
หลักเกณฑ์นี ้ศักดิ ์สิทธิ์ด้วย  ศีลและธรรมวินัยของ
พระพุทธเจ้านั้นศักดิ์สิทธิ์กว่ากฎหมาย  แล้วท่านก็ได้
ประชาชนมาเป็นสังคมประชาธิปไตย คนทีเ่ข้ารีต
พระพทุธเจ้าคอืชาวประชาธปิไตยทั้งนั้น โดยให้รบัสมคัร
เข้ามาเป็นพุทธมามกะ 
 ระบอบการปกครองชนิดนี ้เป็นการเมืองชนิด
เยี่ยมยอด  ถ้าประชาชนไทยซึ่งเป็นชาวพุทธ ๙๕% 
พยายามพากเพียรปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้า เมื่อ
ปฏบิตัแิล้วจะได้มรรคผล เป็นสงัคมที่มกีารเมอืงอารยิะ 
ใครบรรลุมากก็ช่วยคนได้มาก โดยไม่ได้ต้องการอะไร
แลกเปลี่ยนกลับคืนมา มีแต่เสียสละ มีแต่มุ่งมั่นให้คน
เรยีนรูป้ฏบิตัฝึิกฝนจนเข้าถงึเนื้อแท้ของประชาธิปไตย	
เพื่อ	“ประโยชน์และความสุขของมวลมนุษยชาติ” 
(พหชุนหติายะ พหชุนสขุายะ) อย่างเป็นจรงิมั่นคงยั่งยนื 

“ระบอบการปกครอง” ของมนุษย์

1



ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๐   •   3

หนังสือพิมพ์ “เราคิดอะไร” ปีที่  ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๕ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
เอโกปิ หุตฺวา พหุธา โหติ  พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหติ จากหนึ่งจึงเป็นเรา รวม

1 นัยปก : “ระบอบการปกครอง” ของมนุษย์  สไมย์ จ�ำปำแพง

              จริงจัง ตำมพ่อ

4 จากผู้อ่าน  บรรณำธิกำร

6 ชีวิตจ�าลอง  จ�ำลอง ศรีเมือง

10 คุยนิดคิดหน่อย  บรรณำธิกำร

11 เปิดยุคบุญนิยม  เก่ำสมัย ใหม่เสมอ

16 สีสันชีวิต (เรียนรู้จากพระเจ้าอยู่หัว 

 โดย แมนเฟรด คราเมส)  ทีม สมอ.

21 จากใจถึงใจ  กลั่นแก่น

22 คิดคนละขั้ว  แรงรวม ชำวหินฟ้ำ

27 เวทีความคิด  นำยหนุนดี

28 การ์ตูน  ม่อน ดินพงไพร

30 ชาดกทันยุค  ณวมพุทธ

40 ธรรมดาของโลกจะได้ไม่ต้องโศกสลด  สมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์

42 คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?  สมณะโพธิรักษ์

52 เรื่องสั้น (จาตุมหาราช ตอนที่ ๕)  เฉลิมศักดิ์ แหงมงำม

57 ตามหยั่งฟ้าทะลุดิน  ดังนั้น วิมุตตินิยม

60 แค่คิดก็หนาว...ว์  นำยธิง วินเทอร์

62 ชีวิตไร้สารพิษ  ล้อเกวียน

64 บทความพิเศษ(ท�าไมต้องรู้ทัน)  พิมลวัฑฒิ์ ชูโต

66 บทความพิเศษ(ประชาธิปไตยดีสุดต้อง“โลกุตระ”)  สมณะโพธิ

รักษ์

69 ความคิดทางการเมืองในพุทธศาสนา  สุนัย เศรษฐ์บุญสร้ำง

72 ฝุ่นฟ้าฝากฝัน  ฟอด เทพสุรินทร์

74 ลูกอโศกชะโงกดูโลกกว้าง  ฟ้ำสำง

77 กติกาเมือง  ประคอง เตกฉัตร

80 ปิดท้าย  พ.ต.ท. รุ่งโรจน์ เรืองฤทธิ์

อัตราค่าสมาชิก	 
๒ ปี  ๒๔ ฉบับ ๕๐๐ บาท 
๑  ปี ๑๒ ฉบับ  ๒๕๐ บาท
ส่งธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์
สั่งจ่าย นางสาวศีลสนิท น้อยอินต๊ะ 
ปท.คลองกุ่ม	๑๐๒๔๔	
ส�านักพิมพ์กลั่นแก่น
๖๔๔ ซ.นวมินทร์ ๔๔  ถ.นวมินทร์ 
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.๑๐๒๔๐ 
หรือโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนนวมินทร์ ๓๖
บัญชี			นางสาวศีลสนิท	น้อยอินต๊ะ	
เลขที่		๐๗๗-๒-๑๓๘๕๗-๓
ยืนยันการโอนที่ ๐๘-๑๒๕๓-๗๖๗๗ 
หรือ  farinkwan@gmail.com
line - id baiyanang2514

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา
พ.ต.ท.รุ่งโรจน์ เรืองฤทธิ์

e-mail : roj1941@gmail.com
: farinkwan@gmail.com

กองรับใช้บรรณภพ
สุนัย  เศรษฐ์บุญสร้าง
สมพงษ์  ฟังเจริญจิตต์
สงกรานต์  ภาคโชคดี  
แซมดิน  เลิศบุศย์
อ�านวย  อินทสร

น้อมค�า  ปิยะวงศ์รุ่งเรือง
รินธรรม  อโศกตระกูล

น้อมนบ  ปัฐยาวัต

กองรับใช้ศิลปกรรม
ต�านานไท  ธานี

แสงศิลป์  เดือนหงาย
วิสูตร  นวพันธุ

ดินหิน  รักพงษ์อโศก
พุทธพันชาติ  เทพไพฑูรย์

เพชรพันศิลป์ มุนีเวช

กองรับใช้ธุรการ
ศีลสนิท  น้อยอินต๊ะ
สู่เสรี  สีประเสริฐ

ดอกบัวน้อย  นาวาบุญนิยม

ผู้รับใช้ฝ่ายโฆษณา
ศีลสนิท  น้อยอินต๊ะ
โทร. ๐-๒๗๓๓-๖๒๔๕, 
๐๘-๑๒๕๓-๗๖๗๗ 

จัดจ�าหน่าย
กลั่นแก่น ๖๔๔ ซอยนวมินทร์ ๔๔

ถ.นวมินทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กทม. ๑๐๒๔๐ 
โทร. ๐-๒๗๓๓-๖๒๔๕   

พิมพ์ที่ 
บริษัท ฟ้าอภัย จ�ากัด  โทร.๐-๒๓๗๕-๘๕๑๑

ส ี

สันชีวิต
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“เรียนรู้จากพระเจ้าอยู่หัว” โปรเฟสเซอร์ แมนเฟรด คราเมส ฟันธงว่า คนไทยจ�านวน
มากภมูใิจในชาตขิองตนมากเสยีจนกระทั่งไม่ยอมรบัว่าคนต่างชาตกิม็สีิ่งที่มคีณุค่า โดย
จริงแล้วการรับสิ่งดี ๆ  จากผู้อืน่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องต�่าต้อย ถ้าสังเกตวิธีการ
ท�างานของพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงน�าความรู้ความช�านาญมาใช้ในโครงการต่าง ๆ  นั้น จะ
เห็นอย่างชัดเจนว่า พระองค์มีวิธีคิดแบบตะวันตก เช่น ทรงมีแผนที่ติดไปด้วยเสมอ 
เพื่อข้อมูลที่ครบถ้วน ขณะเดียวกัน ก็ไม่ทรงลืม “เอกลักษณ์ที่แท้จริงของพระองค์”
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ชาวพุทธ
 มีเพื ่อนบ้านข้างเคียงคนหนึ ่ง  ไม่ใช่ชาวบ้าน
ธรรมดา เป็นข้าราชการท้องถิน่  เป็นคนมีอัธยาศัย
ดี มีเมตตา เอื้ออารีต่อเพื่อนบ้านและรักสัตว์เลี้ยง  ที่
บ้านเลี้ยงหมาไว้หลายตัว วันหนึ่ง หมาตัวหนึ่งถูกรถ
ชนตาย เขาก็ท�าพิธีฝังศพไว้ในสวนหลังบ้าน เหมือนฝัง
ศพคน มีการจุดธูปจุดเทียนปักที่ปากหลุมด้วย เพียง
แต่ไม่ได้นิมนต์พระมาสวดเท่านั้นเอง  เห็นแล้วก็คิดว่า
ขนาดคนมีการศึกษาก็ยังเข้าใจศาสนาได้แค่นี้เอง  นับ
ประสาอะไรกับชาวบ้านด้อยการศึกษาที่หลงผิดงมงาย
กับไสยศาสตร์ และถูกสงฆ์นอกรตีนอกธรรมหลอกลวง
หาผลประโยชน์   เรื่องท�านองนี้จะโทษใครหรอืฝ่ายไหน
รับผิดชอบ
         •   คนไทย รุ่นเก่า  อยุธยา

 -  หากร้องทุกข์กล่าวโทษให้ด�าเนินคดี  ผู้ที่
จะต้องเป็นผู้ต้องหาตามค�าร้องทุกข์ ทางโลกก็คือ
ฝ่ายการศึกษา  ทางธรรมกค็อืคณะสงฆ์ ซ่ึงต้องเอา
ไปพิจารณาว่าจัดการศึกษาอย่างไรคนจึงไม่เข้าใจ
แก่นแท้ของพุทธศาสนา   และคณะสงฆ์ปกครอง 
บ่มเพาะสงฆ์อย่างไร  จึงหลงทางพุทธทัง้ๆทีอ่ยู่ใน
พุทธจักร ชักพาให้คนหลงผิดหลงงมงายนอกพุทธ
ได้อย่างไร้ส�านึก 
 
สิทธิ – เสรีภาพ
  ไทยเป็นเมืองประชาธิปไตย ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ
เท่าเทียมกัน การที่ประชาชนจะแสดงความรักและ
ห่วงใยใครก็ย่อมท�าได้โดยชอบธรรมมิใช่หรือครับ
     •  ไทยรักธรรม ขอนแก่น

 -  ใช่เลย  ท�าได้เลยถ้าไม่ละเมิดสิทธิ  ล่วง
ล�้าเสรีภาพของผู้อื่นด้วยประการทั้งปวงในขณะ
เดียวกันนั้นด้วย  และที่ส�าคัญยิ่ง  คือต้องเป็นการ 
“แสดง”  จากความ  “จริงใจ”  มิใช่  “จูงใจ”  ด้วย
เหตุเลศเล่ห์นานาประการ
การเมืองเพื่อชาติ

          ใกล้มีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 
พรรคการเมืองใหญ่น้อยต่างก็ต้องส่งสมาชิกลงสนาม
ชิงชัย แต่ละพรรคก็ต้องใช้สรรพวิทยายุทธ์เอาชนะคู่
ต่อสู้เข้าสู่สภาหินอ่อนให้ได้มากที่สุด เพื่อโอกาสเป็น
แกนน�าจัดตั้งรัฐบาลและบริหารแผ่นดินต่อไป  นั่น
หมายถึงการบริหารเงินงบประมาณประจ�าปีจ�านวน
มหาศาลด้วย อันจะเป็นโอกาสได้หยั่งฝังเสริมสร้าง
บารมีในเครือข่ายข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรรัฐ 
องค์กรเอกชนและแจกจ่ายเจอืจานเครอืข่ายต่างๆ ฯลฯ    
พรรคการเมอืงและนกัการเมอืงตั้งตารอคอยด้วยความ
หวังและความคิดต่างๆ กัน  แต่บางพรรคและบางคน
อาจจะไปไม่ถึงจุดนั้นก็ได้ครับ
  • นักการเมืองเก๋า สดใส น�้าเค็ม

 -  พรรคการเมืองใด    นักการเมืองใด  มุ่งมั่น
หมายเด็ดเดี ่ยวเพื ่อแผ่นดิน  ย่อมองอาจสามารถ 
ยืนหยัดแสดงตนให้ปวงชนเห็นชัดได้ในทุกสถานการณ ์ 
และชนผู้มีภูมิปัญญาก็จะประจักษ์แจ้งว่าสมควรเลือก
ใครเป็นตัวแทนพิทักษ์ประโยชน์แผ่นดิน    น่าเชื่อว่า
รฐัสภาไทยยคุหน้า น่าจะม ี“คณุค่า” เพราะสมาชกิสภา
ผู้แทนราษฎรที่ทรงคุณค่าสมต�าแหน่งหน้าที่ 

ชีวิตคุณหมอ
 เมื ่อไม ่นานมานี ้มี โอกาสไปโรงพยาบาลรัฐฯ
แห่งหนึ ่งแถวชานเมือง  พอดีมีเด็กซึ ่งเป็นไข้มา
ตั้งแต่หัวค�า่ ตกดึกก็ยังไม่สร่างไข้ก็เลยพาไปหาหมอ 
แม ่เด็กไปด ้วย กว ่าจะไปถึงโรงพยาบาลก็สี ่ทุ ่ม
กว่า  ไปถึงรู ้สึกประหลาดใจไม่น้อย เพราะคนรอ
หน้าห้องฉุกเฉินเยอะจริงๆ คนเดินไปมาขวักไขว  ่
อดคิดในใจไม่ได้ว่านี่มันกลางวันหรือกลางคืนกันแน่  
สงสัยตอนกลางวันคนจะมากกว่านี้อีก ๒-๓ เท่ากระมัง  
บางคนก็หัวแตกเลือดไหลมาเลย บางคนญาติพยุงมา 
ฯลฯ กว่าเด็กจะได้ตรวจ จนเสร็จสิ้นกระบวนการหมอ
อนุญาตให้กลับปาเข้าไปตี ๒ ระหว่างรอเห็นคนทยอย
มาหน้าห้องฉกุเฉนิไม่ขาดระยะ ควิยาวเชยีว รูส้กึเห็นใจ
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บรรณาธิการ

ทั้งคนป่วยและหมอเลย ยิง่เมื่อไม่นานมานี้ได้ฟังข่าว
หมอท่านหนึง่ท�างานหนักเกินจนเสียชีวติก็ยิง่เห็นใจ 
ไปเจอโพสต์ในเน็ต มีบางโพสต์ไม่ทราบว่าเป็นหมอมา
โพสต์เองหรือเปล่า บอกว่า หมอน่ะเวลาเข้าเวรไม่ได้
นอน ๔๘ ชั่วโมงนี่เป็นเรื่องปกต ิออกจากเวรป๊ับฟบุหลับ
คาโต๊ะเลย  บางทีคนไข้มาขอใบรบัรองแพทย์ หมอป่วย 
ไอมากกว่าคนไข้เสยีอีก นอกจากคนไข้จะล้นมอืแล้วคุณ
หมอบางท่านเคราะห์ร้ายเจอคนไข้ขี้โมโหเตะก้านคอ
ก็มีมาแล้ว  ไหนจะเรื่องอื่นๆ เช่น เครื่องมือแพทย์ไม่
พร้อมต้องส่งไปรักษาต่อที่อ่ืน ถ้าระหว่างนั้นเผอิญคนไข้
เกิดเสียชีวิตขึ้นมา  หมอก็ตกที่นั่งล�าบากถูกญาติต่อว่า 
ไม่ตั้งใจรักษาอีก เฮ้อ.. เกิดเป็นหมอชีวิตก็ล�าบากเจอ
เรื่องกดดันบีบคั้นไม่น้อยกว่าคนไข้หรอกนะ
     •  ไม้ ดินงาม

 - ชีว ิตแต ่ละชีว ิตต ่างมีป ัญหา  จึงมีภาษา 
อมตวลหีนึ่ง “ชวิีตมปัีญหา” แต่บางคนก็หนปัีญหาแบบ
ไร้ปัญญาด้วยการท�าลายชวิีต  ซ่ึงเป็นวิธีการผิด เพราะ
ชีวิตมิใช่เหตุแห่งปัญหา    แต่เจ้าของชีวิตต่างหากเล่า
เป็นเหตุแห่งปัญหา    ดังนั้น  ต้องหวนกลับไปพิจารณา
ต้นเหตุแห่งปัญหาที่ตนเองให้พบและแก้ที่เหตุนั้น

ซื้อขายต�าแหน่งพระ
 พระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว 
ให ้สัมภาษณ์ผ ่านรายการคม ชัด ลึก ทางช ่อง 
เนชั ่นทีว ี ๒๒ ว่ามีการซือ้ขายต�าแหน่งเจ ้าคณะ
ต�าบลถ ึงเจ ้าคณะภาค--เรื ่องนี ้เรื ่องใหญ ่ แล ้ว 
มหาเถรสมาคมมีการตรวจสอบอะไรไหม รัฐมนตรี
ที่ก�าก ับดูแลส�านักพุทธฯออกมาบอกแล้วว ่า ขอ
ดูหลักฐาน...เฮ ้อ ถ้าไม่มีหลักฐานก็แสดงว่าพระ 
พยอมพูดลอยๆใช่ไหม ไม่ยักหาใครที่เหมาะสมไปกราบ
นมัสการท่านเพื่อขอข้อมูล  ท่านส่งสัญญาณออกสื่อ
ขนาดนี้ นบัว่าสดุกล้าหาญแล้ว หรอืจะต้องให้พระพยอม
ออกชื่อวัดนั้นวัดนี้ ถ้าแบบนี้ท่านก็ต้องเจอต้านหนัก..
วัดท่านยุ่งตายล่ะซี ท่านรัฐมนตรีผู้ก�ากับดูแลส�านัก

พระพุทธ-ศาสนานั่นแหละควรสั่งการหาคนไปตามหา 
ข้อมูลเพิ่มเติม งงจริงๆ มัวรอช้าเพื่อ..
     •  แก้วใจ ชาวพุทธ กทม. 
 - ท่านก็เปิดฝาโลงให้แล้วไง!  ต่อไปก็เป็นเรื่อง
ของเจ้าของเมรุผู ้รับผิดชอบทั้งฝ่ายสงฆ์-ฆราวาสที่
เกี่ยวข้องตามกฎหมายจะตื่นตวัตรวจสอบ เร่งรดัจดัการ
ไปตามหน้าที่เพื่อธ�ารงองค์กรพุทธศาสนาให้บริสุทธิ์
สมควรแก่สมณศักดิ์-พัดยศ-เปรียญธรรม  การช�าระ
มลทินครานี้ดังฌาปนกิจซากหลงเหลืองสิ้นไป!

คนแดนไกลไม่ยอม
 ตอนนี้คอการเมืองคุยกันใหญ่  มองว่าน่าจะ
มีการชุมนุมใหญ่ของฝ่ายหน่ึง  ว่ากันว่าคนแดน
ไกลยอมไม่ได้ ต้องปกป้องน้องสาวสุดสวยที่ออก
มายืนยันพร้อมร�่าไห้กระซิกๆ หนูบริสุทธิ์ค่ะ อย่าง
เต็มที่ ถึงกับลงมือบัญชาการเอง ระดมเต็มก�าลัง 
ทั้งคน เงินทอง อาวุธ พร้อมป่วนเมือง สื่อก็โหม 
เล่นข่าวผสมโรงร่วมเข้าไป ขายข่าวเอาความมัน 
อย่างเดยีว บ้านเมืองคงยังชอกช�้าไม่พอซีนะ
            •  ไท พอเพียง 

 - ยอมหรือไม่ยอมก็ตามเถิด  แต่ถ้าศาล 
พิพากษาประการใดก็ต้องเป็นไปตามนั ้น  แม้ 
จะหนี ไปสุดหล ้าฟ ้าเขียวก็มิอาจพ ้นได ้   ใน 
ในวาระสุดท้ายต้องจบกระบวนท่าที่เรือนจ�าตาม 
กฎแห่งกรรม-แห่งธรรม! 



6 •   เราคิดอะไร

“ชีวิตจ�าลอง” เป็นหนังสือที่พิมพ์ซ�้าถึงสามครั้ง
เป็นจ�านวน ๑๕๐,๐๐๐ เล่ม ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓

และหมดไปจากท้องตลาดอย่างรวดเร็ว
ปัจจุบันนี้หาอ่านยากมาก

กอง บ.ก.“เราคิดอะไร” จึงขอน�าเสนอ “ชีวิตจ�าลอง”
เพื่อเป็นการศึกษาประวัติชีวิตของบุคคลหนึ่งซึ่งน่าทึ่งมาก 

สมณะโพธิรักษ์เคยกล่าวถึง พล.ต. จ�าลอง ศรีเมือง ว่า
“อาตมาซาบซึ้งก็คือ สิ่งที่เป็นสัจธรรมในตัวคุณจ�าลอง

เป็นความดีงามที่มีคุณค่าอันประเสริฐที่ต้องเคารพนับถือ”

๖.วัดส�าเหร่
 “ส�าเหร่” เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ก็ตอนที่มี
รถเมล์สาย “จฬุา-ส�าเหร่” ว่ิง เท่ากบัเป็นการ โฆษณา 
ชื่อเคลื่อนที่ตั้งแต่ “ส�าเหร่” ไปจนถึง “จุฬา” และ
จากจุฬากลับมาส�าเหร่ วันละหลายคัน คันละ
หลายเที่ยว
 แม้จะมีวัดอยู่หลายวัดในละแวกนั้น แต่ญาติ 
พี่น้องผมก็ผูกพันอยู่วัดเดียวคือวัดส�าเหร่ วัดอื่น 
นั้นไปบ้างแค่ไปเที่ยวงานวัด แต่เวลาท�าบุญท�าที่
วัดส�าเหร่ เวลาบวชเณร ผมบวชที่วัดส�าเหร่ เข้า
โรงเรียนก็โรงเรียนวัดส�าเหร่ ผมก็คือศิษย์เก่า 
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครนั่นเอง เมื่อ
ผมมาเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คงจะ
ท�าให้ศิษย์เก่าและหนูตัวน้อย ๆ  ที่ก�าลังเรียนอยู่ใน
โรงเรียนประถมของกรุงเทพมหานครภูมิใจ

 “ไปที่ไหนผมพูดได้เต็มปากว่า ผมเป็นศิษย์เก่า
โรงเรียน กทม. ผมอยากเห็นสถาบันเก่าของผมเจริ
ยิ่งๆ ขึ้นไป”
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 วดัออกจะอยูห่่างไกลจากบ้าน ต้องเดนิลดัเลาะ 
เข้าสวนไประยะทางเป็นกโิล กว่าจะไปทะลุวดัส�าเหร่ 
แต่เด็ก ๆ  อย่างเราก็เดินเสียจนชิน ไม่รู้สึกว่าไกล
อะไรเลย ตอนนั้นผู้คนไม่ใคร่มี ทางค่อนข้างจะ
เปลี่ยว เวลาผ่านต้นมะขามใหญ่เสียววูบ กลัว
ผีหลอก เพราะผู้ใหญ่เล่าให้ฟังว่า ผีชอบสิงสถิต 
อยู่ตามต้นไม้ใหญ่ ๆ  โดยเฉพาะต้นมะขามต้นนั้น
 เดก็ฝรัง่ไม่กลัวผี มแีต่เดก็ไทยเท่านัน้ทีก่ลวักนั 
เสียจริง เพราะหลอกกันมาตั้งแต่เล็ก ๆ  นี่อายุผม 
เกือบ ๖๐ แล้ว ยังไม่เคยเจอผีเลย
 เรื่องผี กลัวก็กลัว อยากฟังก็อยาก เวลาผู้ใหญ่
เล่าเรือ่งแม่นาคพระโขนง ผมนัง่อยู ่บนเรือนไม้
กระดาน ต้องคอยหลบคอยระวังช่องกระดาน กลัว
แม่นาคจะเอานิ้ว เอาเล็บยาว ๆ  หรือเอาไม้แหย่ ถ้า
เป็นบ้านสมัยใหม่เหมือนอย่างขณะนี ้ คงนัง่ฟังสบาย 
เพราะพื้นไม้เข้าลิ้นแนบสนทิ ไม่มช่ีองให้ผแีกล้งเราได้
 ระหว่างทางจากบ้านไปโรงเรียน ผลไม้มีให้
กนิอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะชมพู่ กินกันไม่รู้หมด 
ถ้าเก็บชมพู่หล่นไม่พอ ปีนต้นเขย่าเสียเดี๋ยวเดียว 
จะเอาเท่าไหร่ได้ทั้งนั้น ผมเบื่อชมพู่ตั้งแต่ตอนนั้น 
จนถึงตอนนี้ เพราะเมื่อเล็ก ๆ  กินมามาก
 หน้ามะม่วง ต้องพกหนังสติก๊ติดตวั เตรยีมเอา
ดินปั้นเป็นลูกกระสุนไว้มาก ๆ  ยิงตัดขั้วเลย ชมพู่
ใคร มะม่วงใคร ไม่ค�านงึ ถอืว่าเป็นเดก็เสยีอย่าง ท�า 
อะไรเขาก็ไม่ว่า ขอกันกนิเท่านั้น ไม่ละโมบถงึขนาด
ยิงผลไม้ไปขายหรอก
 โรงเรยีนเทศบาล ๒๗ วัดส�าเหร่ สอน ป.๑ ถงึ 
ป.๔ มีครูเพียง ๓ คน เป็นครูใหญ่ ๑ ครูพระ ๑ 
และครูผู้หญิงอีก ๑ ครูที่พวกเราติดกันมากคือ 
ครูพระ ท่านเป็นพระจริง ๆ  แต่ท�าหน้าที่ครูตลอด
เวลา ท่านดุ แต่สอนเก่งมาก
 อาคารเรียนใช้ศาลาวัด เรียนอยู่กับพื้นดิน 
วันไหนมีงานบวชหรืองานศพ เราต้องหยุดเพราะ
ไม่มีที่เรียน ดีใจเสียอีกที่ได้หยุดบ่อย ๆ
 ลานวัดมต้ีนจนัต้นใหญ่อยูต้่นหน่ึง พวกเรารบี
ไปโรงเรียนแต่เช้า เพื่อไปเก็บลูกจันที่หล่นลงมา 
เก็บมาดมหอม ๆ  พอช�้า ๆ  ก็ปอกกินอร่อยดี

 ใต้ต้นจันเป็นพื้นทรายเรียบ เหมาะส�าหรับ 
เล่นลูกหินและลูกข่าง ลูกหินที ่ท�าด้วยดินเผา 
ซื้อมาเล่นได้ไม่นานก็แตก เหนียวสู้ของเพื่อนไม่ได้ 
ต้องไปหาลกูหนิจรงิ ๆ  ที่สกดัจากหนิ แม้จะหายาก 
แต่ทนดีเหลือเกิน
 ลกูข่างไม่ต้องซื้อเพราะน้าสายหยดุ น้าเขยผม 
ท�าลูกข่างให้เล่นเสมอ ท�าจากไม้มะขามเทศ เวลา
เหวี่ยงลงไปมีเสียงกระหึ่ม
 ตอนอยู่ชั้นประถมต้น หนังสือเรียนมีอยู่เล่ม
สองเล่ม เวลานั้นสมุดไม่มี มีแต่กระดานชนวน 
เขียนแล้วลบ ลบแล้วเขียน แผ่นเดียวใช้ได้เป็น 
ปี ๆ  คอยระวังไม่ให้หล่นแตกเท่านั้นเป็นใช้ได้ ไม่
ต้องหอบหนังสือสมุดไปโรงเรียนกระเป๋าโต ๆ  
เหมือนเด็กทุกวันนี้
 เรียนก็เรียนกันเฉพาะเวลาเรียนเท่านั้น ใคร
ขยันก็ไปท่องหนังสือต่อที่บ้าน เด็กไม่ต้องเรียน
พเิศษ มเีวลาเป็นของตวัเองมาก ได้รื่นรมย์กบัชีวิต
เด็กจริง ๆ  ความเจริญเติบโตค่อยเป็นค่อยไปตาม
ธรรมชาติ

จากใจถึงใจ
 
 แม้จะมีการพูดถึงผม เขียนถึงผม ไว้ในหลายแห่ง 
แต่ก็ไม่ใคร่มีใครทราบว่า ผมเป็นใคร มาจากไหน
 ชีวิตผมอยู่มาเกินครึ่งศตวรรษแล้ว ความตายได้
ย่างใกล้เข้ามาทุกที ผมน่าจะได้บันทึกเรื่องราวบางแง่
บางมุมไว้บ้าง เพื่อให้หลาย ๆ  ท่านได้ทราบ
 “ชวีติจ�าลอง” จงึเกดิขึ้น และอยูใ่นสายตาของท่าน 
ณ บัดนี้ 
 ชีวิตจ�าลอง จ�าลองชีวิตของเด็กจน ๆ  คนหนึ ่ง 
ลกูแม่ค้าหาบเร่ ลกูพ่อค้าปลาสด เลก็ ๆ  เป็นเดก็รบัใช้ของ
ผู้มีใจเมตตาครอบครัวหนึ่ง โตขึ้น รับใช้คนทั้งกรุงเทพฯ
 ผมขอขอบพระคุณที่กรุณาสละเงินซื้อหา และสละ
เวลาอันมีค่าของท่านอ่านหนังสือเล่มนี ้ที ่เขียนโดย 
นักเขียนจ�าเป็นชื่อ “จ�าลอง” 

   ขอบพระคุณครับ

          
          ๗ มกราคม ๒๕๓๓
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 คลองส�าเหร่ เป็นคลองลดัจากคลองบางหลวง 
ไปออกแม่น�้าเจ้าพระยา น�า้ใสสะอาดน่าอาบน่าเล่น 
เหมือนคลองทั่ว ๆ  ไปในสมัยก่อน
 หน้าน�้าทีไรเราดีใจ น�้าในคลองล้นตลิ่ง เราทั้ง 
ว่ายทั้งพายเรอืเล่น พายออกไปโต้คลื่นที่ปากคลอง
ส�าเหร่ ตื่นเต้นไม่น้อย ตอนที่นั่งอยู่ในห้องเรียน 
ก็เหม่อมองดนู�้าในคลอง เร่งเวลาเมื่อไรจะเลกิเรยีน 
จะได้ไปเล่นน�้าให้สมใจ
 หน้าน�้าดอีีกอย่าง หวิขนมกข้ึ็นไปบนกฏุคิรพูระ 
เดี๋ยวเดียวก็ได้ทั้งกระยาสารท กล้วยไข่ และส้ม
เขียวหวาน ซึ่งมีคนถวายพระมากในฤดูกาลนั้น
 ก่อนถึงหน้าน�้า เวลาจะเข้าพรรษาก็สนุกอีก 
ดูขบวนแห่บวชนาคกันไม่เบื่อ มีทั้งแตรวง กระตั้ว
แทงเสือ สิงโต สาว ๆ  ที่ถือดอกไม้แต่งกายด้วยชุด
ทีส่วยท่ีสุด เดินกันเป็นกโิล ๆ  เหงือ่ไหลไคลย้อย ยิ่ง
เดินไกลถือว่ายิ่งได้บุญมาก
 หน้าบวชมีลิเกให้ดูบ่อย แม่มักจะไล่ให้นอน
ตั้งแต่บ่ายเพื่อเก็บแรงไว้ดูลิเกถึงดึก ๆ  คืนเดือน
มืดผู้ใหญ่ต่างเตรียมคบเพลิงไว้พร้อม ตัดทาง 
มะพร้าวแห้ง ๆ  มาตุนไว้ กะระยะทางให้เหมาะ ทั้ง
ขาไปและขากลับ ว่าจะต้องใช้คบเพลงิจดุส่องทาง
กีอ่ัน ชวนกันถือไปคนละอัน ๆ  เมื่อไฟจากคบอัน
หนึ่งใกล้จะมอด คบเพลิงอนัอืน่กม็าจดุต่อ ประหยดั
ดี ไม่ต้องใช้ตะเกียงน�า้มัน ไม่ต้องใช้ไฟฉาย 
เป็นการเสริมสร้างความสามคัคีกันอย่างดีอกีด้วย

r r
 แม่พาผมไปฝากครพูระเข้าโรงเรยีนวัดส�าเหร่
ได้ไม่นาน แม่ก็ไปสมัครท�างานบ้านที่บ้านคุณนาย 
แม้จะได้เพื่อนเพิ่มอีกคนคือเจ้าววั แต่เราก็เรียน 
คนละโรงเรยีน วัดกระจบักบัวัดส�าเหร่อยูค่นละทศิ 
เลยไม่ได้เดินไปโรงเรียนด้วยกัน ตื่นเช้าต่างคน
ต่างไป
 คณุหญงิละออ บุตรสาวคนโตของคณุนาย ได้
เล่าถึงเร่ืองผมแต่หนหลงัให้คณุศริลิกัษณ์ฟังที่บ้าน
ส�าเหร่ เมื่อเราไปเยี่ยมคุณนาย
  “ตอนที ่ผู้ว ่าฯ อยู ่กับคุณแม่และพวกเราที ่

บ้านหลังนี้ ผู้ว่าฯท�างานไปดูหนังสือไป  ถ้าวันไหนดู
หนงัสอืสอบไม่ทนักร้็องไห้ เพราะต้องสอบให้ได้ที่ ๑”
 อยูช่ั้นประถมปลายผมขยนัเรยีนมากขึน้ ยิ่งขยนั 
ยิง่เรียนสนุก แม่ไม่ต้องเคี ่ยวเข็ญผมในเรื ่อง 
ท�าการบ้านหรือดูหนังสือสอบเลย ผมช่วยแม่
ท�างานบ้านเสร็จก็หันมาจับหนังสือ คิดว่าถ้าผม
เรียนเก่ง ๆ  วันหน้าอาจช่วยแม่หาเงินได้ แม่คงไม่
ต้องล�าบากอย่างนั้นไปจนแก่
 ถงึจะขยนัเรยีนอย่างไร กท็ิ้งเรื่องเล่นไม่ได้ เหน็
เด็กรุ่นโตกว่าเขาเล่นก็นึกสนุก เฮโลเล่นตามเขา 
เรียกว่า เรียนไปเล่นไปตามประสาเด็ก
 ไปไหนมาไหนตอนค�่า ๆ  ได้ยินเสียงจิ้งหรีด
ร้องเพราะ ๆ  เป็นต้องรี่เข้าไป เอาก้อนอิฐวางเป็น
เครื่องหมายไว้ก่อน รีบตื่นขึ้นแต่เช้าตรู่ มือหนึ่ง
ถือชะแลง อีกมือถือถังน�้า ตักน�้าเต็มถังราดลงไป 
ตรงที่ท�าเครื่องหมายไว้ ถ้าจ้ิงหรดีไม่ยอมออก ราด
ซ�้าอีกถัง เดี๋ยวเดียวก็ตะลีตะลานวิง่ขึ้นมาให้จับ 
เป็นจิ้งหรีดทองด�าบ้าง ทองแดงบ้าง นอกจากจะ
เอาไว้กัดสนุก ๆ  แล้ว ตอนกลางคืนยังร้องให้ฟัง 
เพราะ ๆ  อีก
 ปลากัดมชีกุท่ีคูริมถนนตากสนิ น�้าจะเน่าขนาดไหน
ก็ไม่พรั่น ผมลงไปช้อนเอามาจนได้ ใส่ขวดโหลไว้ 
ปลากัดจะออกสีสวย คลี่ครีบกางออกตอนที่มันโกรธ 
ใช้เพียงกระจกเงาบานเล็ก ๆ  ก็พอ เอามาตั้งส่องที ่
ข้างขวดโหล ปลากัดจ�าหน้าตัวเองไม่ได้ นึกว่าใน
กระจกคอืหน้าคูต่่อสู ้เลยตรงรีเ่ข้าไปกดั โดยพุง่ปาก 
เข้าชนขวดโหล ใช้หางโบกเตะไปเตะมา ตอนกดักนั
จริง ๆ  ค่อนข้างจะทารุณ ปล่อยให้กัดจนครีบหลุด 
เห็นเลือดแดง ๆ  ถือเป็นของสนุกส�าหรับเรา
 ปลาเข็มที ่มีอยู ่ตามท้องร ่องและคูคลอง 
เรียกว่าปลาป่า กัดไม่เก่ง กัดเดี๋ยวเดียวว่ายน�า้ 
หนีแล้ว สู้ปลาหม้อไม่ได้ ตัวโตกว่า ที่หางมีจุดสีด�า 
และสีแดงสวย ปลาเข็มหม้อต้องซื้อ แต่ราคาไม่
แพง อดขนมเพียงวันเดียวก็ซื้อได้
 ป้าเหลี ่ยน ซึ่งช่วยคุณนายท�างานบ้านอีก
คนหนึ ่งนั ้นท ่านชอบไปว ัด ว ัดที ่ไปประจ�าคือ 
วัดกระจบั วัดที่เจ้าวัวเรยีนหนงัสอืนั่นเอง นอกจาก
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อ่านต่อฉบับหน้า

ป้าจะชวนผมไปให้ช่วยหยิบโน่นถือนี ่ และเดิน
ตามหลังแล้ว ยังชวนให้ผมอดขนมเอาเงินไปติด
กัณฑ์เทศน์อีกด้วย พอพระเอ่ยปากชมผมต่อหน้า
ญาติโยม ผมก็หน้าบาน กลับบ้านไปอดขนมต่อ 
เก็บเงินไว้ไปติดกัณฑ์เทศน์ให้พระชมอีก
 ขณะที่ผมก�าลังบ้ากัดปลา กัดจิ้งหรีดอยู่นั้น 
มีอยู่วันหนึ่ง พระท่านเทศน์เรื่องกรรม “ใครท�า
อะไรไว้ จะต้องเป็นอย่างนั้น” ผมก็คิดถึงสัตว์ที่ผม 
ทรมาน ไปจับมาบ้าง ไปซือ้มาบ้าง ขังเอาไว้กัด
กัน ถ้าชาติหน้าผมไปเกิดเป็นปลากัด ปลาเข็ม 
และจิ้งหรีดบ้าง ผมคงแย่แน่ ๆ  เลยตัดสินใจเอา
ไปปล่อยหมด
 ปลาเข็มที่ผมปล่อยลงไป เวลาอยู่ในคลอง 
สเีหลอืงอ๋อย ลงไปว่ายได้ไม่เท่าไร กถ็กูปลาใหญ่ ๆ  
ฮุบเอาไป ผมยิ่งกลัวบาปมากขึ้น ต่อมานึกเทียบ-
เคียงกับการกินเนื้อสัตว ์ ว ่าไม ่ถูกเหมือนกัน 
เป็นการส่งเสรมิให้มกีารฆ่าเพ่ิมข้ึน จงึคดิจะเลิกกนิ 
เนื้อสัตว์ แต่ก็คิดไม่ออก
 ผูท้ี่จบโรงเรียนวัดส�าเหร่รุน่ก่อน ๆ  ถ้าเรยีนต่อ 
มักจะไปเข้า โรงเรยีนมธัยมวัดนวลนรดศิ แต่ผมกลบั 
สมัครสอบคดัเลือกเข้าโรงเรียนบ้านสมเด็จ-
เจ้าพระยา ใคร ๆ  เข้าโรงเรียนวัด ผมเข้าโรงเรียน
บ้าน แปลกดี
 สมัยหนึ่ง ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเรามักจบจาก
โรงเรียนสวน (สวนกุหลาบ) แต่ผมนั้นวนเวียนอยู่
แต่โรงเรียน “วัด” กับโรงเรียน “บ้าน” ไม่มีโอกาส
ได้เข้าโรงเรียนสวนเหมือนใคร ๆ  ถึงหน้าแข่ง
ฟุตบอล โรงเรียนบ้านสู้กับโรงเรียนสวน สนุกอย่า
บอกใครเชียว

r r
 ตอนที่แม่ลาออกจากบ้านคุณนาย พาผม 
กลับไปอาศัยอยู่กับยายนั้น ผมสอบเข้าเรียนต่อ 
ชั้นมัธยมที่บ้านสมเด็จได้พอดี และสอบเข้าได้ที่ ๑ 
เข้าไปแล้วตั้งนานจึงรู ้ว่า สอบคัดเลือกได้ที ่ ๑ 
เพราะทางโรงเรียนมีระเบียบรับเด็กที่ท่านเจ้าคุณ 
สมเด็จว ัดอนงคารามฝากจ�านวนหนึ ่ง ซึง่จะ

ประกาศชื่อเป็นล�าดับต้น ๆ  ตั้งแต่ล�าดับที่ ๑ ไป 
ส่วนผู้ที่สอบคัดเลือกได้เอง จะมีรายชื่อต่อจากนั้น 
ทั้งนี้ เพราะในสมัยนั้น สมเด็จวัดอนงคารามท่าน
อุปถัมภ์โรงเรียนบ้านสมเด็จเป็นอย่างมาก
 ผมโชคดีสอบเข้าบ ้านสมเด็จได ้เพราะมี
ครูดี ท่านสอนเก่งมาก และเข้มงวดในเรื ่อง
ระเบียบวินัยมาตั้งแต่อยู่โรงเรียนวัด เมื่อมาเป็น
ผู ้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร ผมจึงให้ความ
สนใจโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด กทม. ๔๒๗ 
โรงเรยีน ซึ่งประกอบด้วยครปูระมาณ ๑๔,๐๐๐ คน 
และ เด็กนักเรียนประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ คน
 ไปที่ไหนผมพูดได้เต็มปากว่า ผมเป็นศิษย์เก่า
โรงเรียน กทม. ผมอยากจะเห็นสถาบันเก่าของผม 
เจริญยิ่ง ๆ  ขึ้นไป
 โรงเรียน กทม. เมื่อก่อนกับสมัยนี้มีเหมือน
กันอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง แม้เวลาจะล่วง
เลย ไปนานเท่าใดก็ตาม นั่นก็คือความยากจนของ
พ่อแม่เด็ก ส่วนใหญ่ถ้าไม่ยากจน มักจะไม่เอาลูก 
เข้าโรงเรียน กทม.
 ผมไม่อายที่เป็นเดก็โรงเรยีนเทศบาล โรงเรยีนวัด 
เมื ่อเป็นผู ้ว ่าฯ ได้ประมาณ ๓ ปี ผมไปเยี ่ยม
โรงเรียนที่ฝั ่งธนฯ พบเพื่อนเก่าของผมยังเป็น
แม่ค้าขายของหน้าโรงเรียน เราคุยกันถึงความ
หลงัสมยัเป็นนักเรยีนอย่างสนุกสนาน ก่อนจากกนั 
ผมบอกกับเพื่อนผมว่า
 “บอกความจริงกับคนอื่นเขาครับ ไม่ต้องกลัว
ว่าผมจะอาย  บอกเขาว่าคุณเป็นเพื่อนผม  เป็น
เพื่อนผู้ว่าฯ ใครจะท�าไม ประวัติเราแก้ไม่ได้ และ
ไม่จ�าเป็นต้องไปแก้ กเ็ราเคยเป็นเพื่อนกนัจรงิ ๆ  นี”่ 
  เพ่ือนผมดีใจและภูมิใจที่ผมนึกถึงเขา และยัง
เป็นจ�าลองคนเดมิ เกอืบ ๕๐ ปีก่อนโน้นเป็นอย่างไร 
เดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้น แกคุยไปยิ้มไป น�้าตาคลอ
 ผมอยากกลบัไปเป็นเดก็นกัเรยีน กทม. เหมอืน
เมื่อก่อน สุขกายสบายใจกว่าตอนเป็นผู้ว่าฯ กทม. 
อย่างเทียบกันไม่ได้

r r r

2
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กระบวนการยุติธรรม
 เมื่อก่อนนี้  ยามเกิดความขัดแย้ง หุนหันพลนัแล่น 
ขาดสติยั้งคิด หากเป็นหญิงก็ฟ้อนเล็บร�าไทยเข้าหากัน
พลัวนั  ส่วนชายชาตรนีัน้หรอืก็ด�ารงเอกลักษณ์ไทยด้วย
ลีลา “ขนมต้ม” ศิลปะมวยไทยครบกระบวนยุทธ์  กว่า
ข้อขัดแย้งขุ่นข้องหมองใจจะค่อยจางคลายเหือดหาย
ไปจากใจ วอดวายไปจากอารมณ์ แต่ละฟากฝ่ายก็บาด
เจ็บบอบช�้าไปด้วยกัน....อ่อนระโหยโรยแรงกอดคอซบ
หน้าเคียงกัน  ย้อนร�าลึก ทบทวนถึงความหลัง สาเหตุ
ความขุ่นข้องหมองใจขัดแย้งที่แท้จริงคืออะไร ใครคือ 
ต ้ น เ หตุ  และยอมรั บแล ้ ว แก ้ ไ ข  ณ  บ ัดนั ้น
 คดีความสองฟากฝ่ายที ่เข้าสู ่กระบวนการ
ยุติธรรมในขณะนี้ เป็นวิถีการต่อสู้กันระหว่าง “ธรรม” 
กับ “อธรรม” ....“โจทก์” กับ “จ�าเลย”  โดยมีศาลรับ
ฟังข้อเท็จจริงจากทั้งสองฝ่าย และวิเคราะห์  วินิจฉัย
ตามกระบวนการยุติธรรมตามระบบแบบแผน อัน
เป็น “กระบวนการ” ยุติธรรม สืบเนื่องตลอดมา

 อ�านาจอธิปไตย	 ประกอบด้วย	 นิติบัญญัต	ิ	
บริหาร	ตุลาการ	 	 ต่างท�าหน้าที่และคานอ�านาจกัน
และกนัให้เกดิภาวะ	“สมดลุ”   สงัคมกจ็กัสงบสขุด้วย
ประการทั้งปวง  หากองค์กรในระดับใดไร้จรรยาบรรณ 
ละเมดิกตกิาสงัคมโดยแอบแฝงใช้มวลชนเป็นพลงัแสดง
ความชอบธรรมนอกระบบ  น่าจะต้องทบทวนหวนคิด
ใหม่ว่า ขณะนี้เราก�าลงัร�า่ร้องหาประชาธปิไตย เร่งรดัให้
มีการเลือกตั้งมิใช่หรือ?  แต่ไยกลับมายึดถือวิถีนอกรีต
นอกรอยกระบวนการยุติธรรมเช่นนี้เล่า ?  
  ตัวการในขบวนการขับเคลื ่อนก็ เคยอยู ่
ในท�าเนียบรัฐบาล    ในรัฐสภา  ล้วนแล้วแต่ได้ชื่อ
ว่า  “ผู้ทรงเกียรติ”  ทั้งนั้น    หรือมีแต่  “หัวโขน  ไม่ม ี
หัวคน ”  

คดีความสองฟากฝ่ายที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
เป็นวิถีการต่อสู้กันระหว่าง

“ธรรม”กับ“อธรรม”....“โจทก์” กับ “จ�าเลย” 
โดยมีศาลรับฟังข้อเท็จจริงจากทั้งสองฝ่าย 

และวิเคราะห์ วินิจฉัยตามกระบวนการยุติธรรมตามระบบแบบแผน
อันเป็น “กระบวนการ” ยุติธรรม สืบเนื่องตลอดมา

2
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• ต่อจากฉบับที่ ๓๒๔

จนแต่มีเกียรติ (สุจริต)
ดีกว่าร�่ารวยแต่อัปยศ (ขี้โกง)

ระบบ“บุญนิยม”นี้ ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นในใจจริงๆ ว่า 
จะช่วยสังคมมนุษยชาติที่ถูกพิษและฤทธิ์ของระบบ
“ทุนนิยม” ก�าลังต้อนเข้ามุมอับอยู่ในปัจจุบันนี้ได้แน่ๆ หาก
ประชาชนได้ศึกษาช่วยวิจัยกันต่อ และอบรมฝึกฝนร่วมมือ
สร้างสรรให้เกิดให้เป็นผู้เจริญตามระบบ“บุญนิยม”
นี้กัน จนมีคุณภาพ(quality) และปริมาณ(quantity)
เพียงพอ ตอนนี้คนจะเห็นจะรู้ยังยากอยู่ ยิ่งจะเชื่อตาม
ยิ่งยากใหญ่ เพราะยังมีผู้พอรู้พอเป็น หรือ ด�ำเนินชีวิตใน
ระบบ“บุญนิยม”ได้แล้ว จ�ำนวนน้อยเหลือเกิน
 เฉพำะอย่ำงยิ่ง คนทั้งหลำยเกือบทั้งโลกทุกวันนี้
ก็ล้วนด�ำเนินชีวิตกันอยู่ ด้วยระบบ“ทุนนิยม”
อย่างสนิทสนมและตายใจว่า 
ไม่เห็นจะมีระบบอะไรอื่นอีกเลย กันทั้งนั้น 
ส่วนผู้ที่เห็นและเข้าใจถึงได้ว่า ระบบ“ทุนนิยม”ก�ำลัง
เข้ำมุมอับ ไปไม่รอด ช่วยมนุษยชำติในโลกให้เกิดสุขสันติ
อย่ำงอุดมสมบูรณ์ เป็นสังคมที่ดีตำมอุดมกำรณ์ ไม่ได้นั้น 
ก็ยังมีน้อยอยู่ด้วย จึงเป็นเรื่องยากที่ยากสุดๆ จริงๆ  
แต่ข้ำพเจ้ำก็ยังไม่เห็นทำงออกอื่นใดเลยที่จะดีกว่ำ 
ต้องปรับตัวมำเป็นระบบ“บุญนิยม”นี้ให้ได้
แล้วสังคมมนุษยชำติในโลกไปรอดแน่ๆ
     • สมณะโพธิรักษ์

๑. ศาสนาบุญนิยม

๒. ชุมชนบุญนิยม 

๓. การศึกษาบุญนิยม

๔. บริโภคบุญนิยม 

๕. พาณิชย์บุญนิยม

๖. กสิกรรมบุญนิยม

๗. อุตสาหกิจบุญนิยม

๘. การเมืองบุญนิยม 

๙. ศิลปวัฒนธรรมบุญนิยม

๑๐. สื่อสารบุญนิยม 

๑๑. สุขภาพบุญนิยม

๑๒. สถาบันขยะวิทยาด้วยหัวใจ

Z เก่าสมัย ใหม่เสมอ
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ฉบับนีเ้ราจะสาธยายเรือ่ง“ภพ”กันให้ 

ละเอียดยิ่งๆขึ้น เฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง“บุญ”  

คนผูไ้ม่รู้ใน“การท�าใจในใจ”(มนสิการ)ของ

ตน หรือ“ท�าใจในใจ”(มนสิกโรติ)ของตนไม่เป็น  

ผู้นัน้ก็คอื ปฏิบัติธรรมของพุทธไม่เป็นเลย 

มนสิกโรติ หรือ มนสิการ จะมีผล

เป็น“บญุ” หรือจะเป็น“กุศล” มันต้องชดัเจน

จริงๆ ว่า “บุญ” กับ “กุศล”มันตา่งกันอย่างไร? 

ถ้ารู้ไม่ชัดเจน ปฏิบัติผิด หมดสิทธิม์ี

มรรคผลแน่ยิ่งกว่าแน่ 

อาจท�า“กศุล”ได้  แต่ท�า“บุญ”ไม่เป็น

นั่นคือ เป็นแค่“กุศล” ยังไม่เป็น“บุญ” 

หรือไม่เป็นทั้ง“กุศล” และทั้งไม่เป็น 

“บุญ” คอืเป็นแต่“อกุศล”หรือ“บาป”เท่าน้ัน

ค�าว่า “กุศล” คอื ความดงีาม เป็นโลกีย์  

ส่ังสมใส่อตัภาพ เป็นสมบติัติด“อตัภาพ”ไป

ตลอดกาลนาน จนกว่าจะปรินิพพานเป็น

ปริโยสาน กายแตก-อตัภาพแยกไปหมดส้ิน

และค�าว่า“อกุศล” คอื ความไม่ดีไม่งาม 

ก็ยงัเป็นโลกีย ์ส่ังสมใส่“อตัภาพ” เป็นสมบัติ

ตดิ“อตัภาพ”ไปตลอดกาลนาน จนกว่าจะ

ปรินิพพานเป็นปริโยสาน กายแตก-อตัภาพ

แยกไปหมดสิ้น เช่นกัน

ส่วนค�าว่า “บุญ” คอื ความช�าระกิเลส

และค�าว่า“บาป” คอื ความเป็นกิเลส

ทั้งกุศลทั้งอกศุล ใครท�าลงไปทกุกรรม  

จะเกิดเป็น“วิบาก” (ผลของกรรม)ทันที สัง่สม

เป็น“สมบัติ”ตกผลึกไว้ในจิตใจ ทัง้กศุลทัง้

อกศุล จึงสะสมกันไปไม่มีที่สิ้นสุด เป็นของ

ตน-เป็นทายาท-เป็นเครื่องน�าเกิด-เป็นเผ่า

พันธุ ุ์-เป็นที่อาศัย (ปฏิสรณะ)ของอัตตภาพ

ตลอดไปในชีวิต เท่าที่ยังไม่ปรินิพพานเป็น

ปริโยสาน(ยงัไม่ตายเป็นคร้ังท้ายสุดไม่เหลืออะไรอกี )

ส่วน“บาป”นัน้เป็นเรือ่งของ“กิเลส” 

ใครท�าลงไปทกุกรรม จะเกิดเป็น“วิบาก”(ผล)

ทันที เป็น“สมบัติ”ที่สะสมไว้ ในจิตใจนาน

เท่านาน เช่นกัน จนกว่าจะถูก“บุญ”ช�าระ

พิเศษสุดกว่าอื่นๆก็คือ“บุญ”นี ่เอง

ที่ไม่เป็น“สมบัติ” เพราะ“บุญ”เป็นเครื่อง

ท�าให้“วิบัติ” มีหน้าที่ก�าจัดท�าลายท�าให้สูญ

ผู้ใด“ท�าบุญ”เป็นผล ผู้นั้น“กิเลสก็สูญ

เสียไป” ไม่ ใช่ผู ้นัน้จะ“ได้”อะไรมาใส่ตน 

หรือใส่จิตตน มีแต่“สิ่งเสียไปจากจิต” มีแต่

จะ“สูญไป”จากจิตใจต่างหาก 

เรา“เสยีตวัตนไป” ตวัตนเรากห็มดไปๆ

ถ้าจะพดูว่า ที่เรา“เสยี”น่ันแหละคอื เรา 

“ได้” เรา“เสยีบาปของเราหรอืเสยีอกศุลจติ 

ของเราออกไป” ..“เสยีกเิลสน่ันแลไปจากจติ-

เสียตัวตนออกไป” นั้นคือ “ท�าบุญมีผล”

ชัดเจนมั้ย? “เราเสีย คือเราได้”อะไร?

และหาก“กิเลสสูญไปสัมบูรณ์”แล้วไป

ลับเลย “ไม่มีวนเวียนกลับมาอีก” อย่างไรๆ 

“กิเลสนั้น-บาปนั้น-อกุศลนั้น”ก็ไม่กลับอีก

“สูญหายตายจาก”อย่างสนิทสัมบูรณ์

นั่นคือ “บุญ”มีอาญาสิทธิ์มาก ก�าจัด

กิเลสได้เด็ดขาด บาปตายสนิท บุญก็จบกิจ 

หมดสิ้น“บุญ”นั้นไปทันทีด้วย  

“บุญ”เป็นแค่“พลังงาน” ไม่ใช่“สสาร” 
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เล็กละเอียดกว่า“มหาภูต ๔” ละเอียด(นิปุณา)

ยิ่งกว่า“อากาส” ยิ่งกว่าพลังงานความร้อน

แสงสีเสียงแม่เหล็กไฟฟ้า แต่มีฤทธิ์ต่างๆ

เหมือนพลังงานทางฟิสิกส์ทุกอย่างมี 

และมีฤทธิ์ยิ่งกว่าด้วย จึงสามารถ

ก�าจดัท�าลาย“พลงังานโลกย์ี(กิเลส)ในจติคน” 

ที่เป็นนามธรรมทั้งหลาย คือ“จิตนิยาม”ซึ่ง 

ในประดาพลังงานฟิสิกส์นัน้ยังไม่อาจจะมี

ประสิทธิภาพ หรือแม้แต่“พีชนิยาม”ก็ยัง

มีไม่ได้ นั่นเอง ต้องคนผู้มี“ปัญญา”คือ มี 

“ความฉลาด”แบบ“โลกุตระ”เท่านัน้จึงจะมี

ประสทิธภิาพสร้างพลงังานที่ชื่อว่า“บญุ”ขึ้น

มาก�าจดักเิลสอนัเป็น“จตินิยาม”ได้ส�าเรจ็แท้

ซึง่เป็น“พลงังานวเิศษ”ของคนโลกุตระ

“บญุ”เป็น“ปรมตัถ์” เป็น“โลกตุรธรรม”

“บญุ”ใดที่ส�าเรจ็ผลงานน้ันๆแล้ว “บญุ” 

น้ันจะสลายไปเลย “บญุ”ใดที่ท�างานใดเสรจ็ 

“บญุ”นัน้จะไม่เหลือในจิตหรือในที่ ใดอีก

เพราะ“บุญ”เป็นแค่“พลังงาน”เท่านั้น 

“พลงังาน” เมื่อท�างานเสรจ็มนักส็ลาย

ไป ..ใช่มั้ย?  พลังงาน“บุญ”ก็เช่นเดียวกัน

“ผลบุญ”ที่ดียอดสูงสุดชัดๆ คือ “สูญ” 
ดังนั้น “บุญ”ท�างานก�าจัด“บาป”นั้นๆ

เสรจ็ บญุกส็ญู บาปกส็ญู สญูสิ้นไปหมด ทัง้ 

“บุญ”ทั้ง“บาป” บาลีว่า ปุญญปาปปริกฺขี โณ

ชาวพทุธทกุวนัน้ี“หลงผดิ”กนัไปมากไป

ไกลเหลอืเกนิ “หลงผดิ”ว่า “บญุ”เป็น“สมบตั”ิ 

ที่จะได้มาเป็นชิ้นเป็นอัน เป็นข้าวเป็นของ 

เป็นภพเป็นชาต ิเป็นวมิาน เป็นดนิแดน เป็น

วัตถุ เป็นอะไรที่จะได้ จะมีขึ้น หยิบได้ จับ
ได้ อาศัยกิน อาศัยใช้ ให้เกิด“เวทนา”ก็ได้

นั่น..“ผิด”ถนัดแล้ว 

“บุญ”ไม่ มีสุข-ไม่มีทุกข์  

“บุญ” คือตัวการที่ท�าให้หมดสิ ้นสุข 

สิ้นทุกข์ ชนิดที่สะอาดหมดจดด้วยซ�า้ 

“บญุ”ไม่ใช่“เวทนา” “บญุ”เป็น“เจตนา

หารของมโน”(มโนสัญเจตนาหาร) เท่านั้น

“บุญ”ไม่มี“ภพ” ไม่มี“ชาติ”

“บญุ”ไม่ใช่“วญิญาณาหาร” และไม่ใช่ 

“กวฬิงการาหาร”เป็นอันขาด 

แต่“บุญ”ต้องมี“ผัสสาหาร”จึงจะเกิด 

“ผล” ถ้าไม่มี“ธรรมะ ๒”ท�า“ผัสสะ”กันจน

กระทั่งเป็น“เวทนา” กไ็ม่มี“เวทนาใดเกดิ”มา

ให้“บญุ”ท�างานได้เลย “บญุ”กไ็ม่มีในโลกน้ัน    

นัน่คือ “โลกอรหันต์”ใดๆ ย่อมเป็น 

“โลกที่ไม่มีบุญ” เพราะ“บุญ”ต้องหมดสิ้น 

ลงเกลี้ยงสนิทจึงจะเป็น“โลกอรหันต์”ได้

“บญุ”จงึไม่ใช่สิ่งที่จะ“ได้”จะ“ม”ีกนัเลย

หรือยิ่งกว่านัน้ หลงผิดว่า“บุญ”เป็น 

“ของวิเศษ” ถ้าใครได้ จะเป็น“สวรรค์วิมาน” 

จะเป็น“ข้าวของ” จะเป็น“ถิ่นดินแดน” จะ

เป็น“สมบัติ”อันพาให้“สุข”สารพัดที่หลงติด

ที่ ใครได้แล้ว“บุญ”นัน้แหละจะท�าให้

หรือจะพาให้เกิด“สุขารมณ์”ใส่จิตตน

คนผูน้ี้จงึหลงละเมอเพ้ออยูแ่ต่“ภพสขุ 

-แดนสุข” โดยไม่มีความรู้ยิ่งใน“ภพ”ใน“สุข”  

แต่ ไม่มี“สัมมาทิฏฐิ”ว่า “สุข”ที่ว่านี้ 

คือ“อาการ”อย่างไร? “ภพ”เป็นอย่างไร? 

ก็เล่าเรียนกันสูงๆว่า “สุข”ประเสริฐน้ัน
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เป็น“อาการสงบ” แต่ไม่เรียนรู้ให้ถ่องแท้ว่า 

สงบอะไร? สงบอย่างไร? สงบแบบใด? สงบ

แค่ใด? สงบในที่ ไหน? สงบเท่าไหร่? สงบ

ท�าไม? สงบเป็นไฉน?  

โดยเฉพาะ ที่หลอกกันว่า ถ้าหาก

สะสม“บุญ”ให้มากได้แล้วจะเป็น“สุข”ยิ่งๆ

จึงเอาค�าว่า “บุญ”มาเป็น“สิง่หลอก” 

คน ให้“อยากได้บุญ” ถ้าได้“บุญ”แล้วจะได้ 

“สุข” ได้“สวรรค์(ภพ)” ได้ส่ิงที่ดทีั้งหลายหมด 

ไม่เรยีนตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอน

วา่ “ภาวะแท้ของสขุของทกุข์” คอื อะไร? อยู่

ที่ ไหน? จะสัมผสัแตะต้องอาการ“ทกุข์หรือ 

สุข”น้ี ณ ที่ ใด? จงึจะรู้ชดัแจ้ง“ความจริง”น้ี 

พระพุทธเจ้าทรงสอนตลอดเวลาว่า  

“สุขหรือทกุข์”นั้นเป็น“ความรู้สึก” ความรู้สึก

ภาษาบาลีก็ว่า“เวทนา” ก็ต้องเรียนรู้“ของ

จริง”ตรงน้ี ตรงความเป็น“เวทนา”น้ี ณ ที่ น้ี

“เวทนา”จึงเป็น“กรรมฐาน”หรือเป็น 

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

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

หรอืที่พดูกนัว่าผูจ้ะ“ปฏบิตัธิรรม”กต้็องม“ีที่

ตั้ง-ต�าแหน่ง”ของ“การปฏิบตั”ิ พระพทุธเจ้าก็

ตรัสไว้ชดัที่สดุในพระไตรปิฎก เล่ม ๙ ข้อ ๖๔  

เพราะผัสสะเป็นปัจจัย จึงจะมี“เวทนา”ให้ 

เรยีนรู ้ ถ้าเว้น“ผัสสะ”แล้วจะ“รูสึ้กได้”(มีเวทนา)

นั่นไม่เป็น“ฐานะ”(ที่ตั้งหรือต�าแหน่ง)ที่จะมีได้

“ฐาน”ที่ปฏิบัติจึงได้แก่ “เวทนา” ซึง่ 

จะต้องศึกษาให้ครบ“เวทนา ๑๐๘”ด้วย

การศกึษาปฏิบัติของพุทธธรรมจึงต้อง

มี“สัมผัส”แล้วจะมี“เวทนา”เป็นปัจจัยให้

เกิด“อายตนะ” ต่อจากนัน้ก็จะมี“นามรูป” 

มี“วญิญาณ” ม“ีสังขาร”ให้ศกึษา และอกีด้าน

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

มีชาติ,มีโศก,ปริเทวะ,ทุกข์,โทมนัส,อุปายาส

“บญุ”ผู้ที่ท�าบญุถกูต้องตามพทุธธรรม 

จะ“ท�าให้กิเลสลดละจางคลายสูญสิ้นไป” 

แล้วก็“จบ” ก็หมดหน้าที่“บุญ” บุญก็ไม่มีอีก 

แต่ถ้าแม้น“ท�าบญุยงัได้ผลไม่สงูสดุ-ไม่

หมดสิ้น..จบสดุ”กเ็ป็น“เสขบคุคล”(อารยิบคุคล

ที่ยังไม่เป็นอรหันต์) เป็นผู้มี“ส่วนบุญ”(ปุญญภาคิ

ยา) คือ “กิเลสส่วนที่ถูกช�าระ”นัน้ๆลดละ

จางคลายไปตามล�าดับๆ เรียกว่า “ได้ส่วน

บุญ”ส่วนที่“ถูกก�าจัดไปได้”นั่นเอง กล่าวคือ 

ได้“ส่วนที่เสียไป-ส่วนที่ถูกก�าจัดออกไป”

“บุญ”ที่แท้นัน้คือ ช�าระกิเลสได้ส่วน

ใด“ส่วนนั้น”คือ“ส่วนบุญ” ซึ่งเป็นกิเลสส่วน

ที่“เสียไป”  “บุญ”จึงไม่ใช่จะ“ได้อะไรมา”

“บุญ”ยังไม่สูงสุด ก็คือ “บุญ”ยังท�า

หน้าที่ช�าระ“กิเลส”ไม่หมด กิจไม่จบแล้วสิ้น

หาก“บุญ”ท�าหน้าที่ก�าจัดกิเลสนั้นๆ

หมดสิ้น กิเลสสิ้นไม่เกิดอีกแล้ว “บุญ”ก็สิ้น

ไป(ปริกฺขี โณ)  “บุญ”นั้นก็ ไม่มี ในที่ ไหนอีก 

“บุญ”ก็จบกิจ บุญก็หมด “บุญ”แตก

ต่างจาก“กศุล”ส�าคญัมากที่สุดก็ตรงน้ีแหละ

นี่คือ นัยส�าคัญยิ ่งยวด ที ่ชาวพุทธ 

ทุกวันนี้ได้เลือนหายไปจาก“สัจธรรม”ของ

พุทธศาสนากันแล้ว จึงสงสารจึงเวทนากัน

อยู่ อย่างไม่เสือ่มไม่คลายกันได้ง่ายๆ 
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ก็เพราะมิจฉาทิฏฐิ“ท�าบุญ”ไม่เป็น 

“บุญ”  แต่กลับ“ท�าบุญ”เป็น“บาป”เสียนี่ 

นั่นคือ หลงผิดไป“ท�าบุญ”กับคนผิด 

จึงพากันพูดผิดว่า “บุญ”คือ ต้อง“ได้สมบัติ”

ไม่ชัดเจนแจ่มแจ้งในทฏิฐว่ิา “บุญ”คอื 

“ต้องเสีย=วิบัติกิเลส”ออกไปจากจิตใจ หรือ

คือ “กิเลสต้องเสื่อมสิ้นสูญ”ไปจากจิตใจ 

ผู้เข้าใจผิดดังว่านี ้คอืผูย้งัมี“การท�าใจ 

ในใจไม่ถ่องแท้” (อโยนิโสมนสิการ) ยงัท�าผิดอยู่ 

เพราะผู้น้ันปฏิบัติธรรมของพุทธแล้ว

ประโยชน์ที่เกดิไม่เป็น“พุทธ” เหตุคอืปฏิบัติ 

ไม่ถูกต้องตรงตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า

คอืประพฤติ“กรรม”ไม่เป็น“บุญ” ตาม 
“สัมมาทิฏฐิ”ของพระพุทธเจ้า

“บุญ”จงึต้องเข้าใจให้ถ่องแท้ และต้อง 

“ท�าใจในใจ”ให้ตรงตามสัมมาทิฏฐิอีกด้วย

ศาสนาพุทธน้ัน ต้องมีความรู้จักรู้แจ้ง

รู้จริงในความเป็น“ชาติ” และความเป็น “ภพ”

“ชาติ”และ“ภพ”ในที่นี้คือ “การเกิด 

ของจติใจ” ไม่ใช่“การเกิดของสัตว์ทีป่ระกอบ

ไปด้วยดินน�า้ไฟลม”(ชลาพุชะ) หรือ“การเกิด

ของสัตว์ที่เกิดเป็นไข่ก่อนแล้วค่อยเกิดเป็น

ตัวอกีท”ี(อณัฑชะ) หรือ“การเกิดของสัตว์เลก็

แบบจุลินทรีย์”(สังเสทชะ) แต่นีค่ือ “การเกิด 

ของสัตว์โอปปาติกะคอืสัตว์ทางวญิญาณ”

“ชาติ“หรือ“การเกิด”ที่ว่าน้ีจงึหมายถึง 

“การเกิดของมโนหรอืจิตวญิญาณ”โดยตรง

ไม่ใช่สัตว์ที่ม“ีร่างกาย”เกิดจากท้องแม่

แต่เป็น“การเกิดของนามธรรม”คอืจิต

เพราะ“ความไม่รู้จกัชาติ-ภพ”ทางจติก็

ไม่มีความรู้ใน“กรรม” โดยเฉพาะ“มโนกรรม” 

พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้คนเรียนรู้

ความเป็นมโน หรอืจิต หรอืวิญญาณให้ได้ 

การจะรู้จกัรู้แจ้งรู้จริงในความเป็น“จิต” 

เป็น“มโน” เป็น“วญิญาณ” จงึเป็นจดุแท้ของ 

การศึกษาพุทธศาสนา เพือ่บรรลนุพิพาน

“จติ,มโน,วญิญาณ”ศกึษาได้ที่ ไหนล่ะ?

พระพุทธเจ้าตรัสว่า เรียนรู้ได้ที่“กาย“ 

เพราะ“กาย”น้ันแหละมีความเป็น“จติ-มโน-

วญิญาณ”อยู่ประชมุพรอ้มท่ีจะให้เรียน และ

ให้ปฏบัิตจิดัการกันตรง“จติ,มโน,วญิญาณ”น้ี

เองเป็นส�าคัญ เป็น“แดนเกิด”(สัมภวะ) ให้มี 

“การท�ากันที่ ใจที่ จิต”นี้ เรียกว่า“มนสิการ” 

ซึง่มีทัง้“กายและจิตใจ”รวมอยู่ทัง้ ๒

จงึต้องเรียนแล้วท�าให้“ถ่องแท้”ภาษา

บาลีว่า โยนิโส “การท�าใจในใจให้ถ่องแท้”  

จึงเรียกเต็มๆว่า “โยนิโสมนสิการ”

และ“กาย”ก็หมายถึง “ธรรมะ ๒” ซึง่ 

“ต้องมีภายนอก”ด้วยเสมอ  ขาดไม่ได้ 

ไม่ใช่ไปจดัการอยู่ที่“ภายนอก”หรือแค่

ท่ี“ร่าง”อนัเป็นดิน-น�้า-ไฟ-ลม กนัเทา่น้ัน

ชาวพุทธทุกวันนี ้ เพราะฟังค�าสอน 

หรืออ่านค�าตรัสของพระพุทธเจ้าไม่แตก

และเรียนรู้ไม่ถ่องแท้ ก็เลยพากันมุง่ปฏิบัติ 

“สุดโต่ง”ลัดไปเอาแต่ “จิต-มโน-วิญญาณ”

โดยทิง้ภายนอกไปเลย นัน่คอื หลับตา-

ปิดหู-ปิดทวารภายนอก ๕ ทวารท้ังหมด 

         [ เก่าสมัย ใหม่เสมอ [
อ่านต่อฉบับหน้า
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ทีม	สมอ.สีสันชีวติ
“เรียนรู้จากพระเจ้าอยู่หัว”

มุมมองของชาวต่างชาติต่อในหลวง ร.๙
โปรเฟสเซอร์ แมนเฟรด คราเมส
เขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อเฉลิมฉลอง
วาระแห่งการครองราชย์ครบ ๖๐ ปี

เป็นฉบับเฉลิมฉลองพระราชสมภพ ๘๐ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

•	ตอนจบ

ขอบคุณภาพจากปฏิทินธนชาต
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บทส่งท้ายเกี่ยวกับพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย

 การรอคอยสิ่งมหัศจรรย์หรือบุคคลใดบุคคล
หนึ่งให้เข้ามาในชีวิต  เพ่ือช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ   
ประการแรก ย ่อมเป ็นความฝ ันที ่หวานชื ่น
มากกว่าการน�าค�าสอนของพระศาสดาสัมมา- 
สัมพุทธเจ้าเข้ามาใช้ในชีวิตประจ�าวัน แต่นั่นไม่ใช่
วิถีทางที่ถูกต้อง ประการที่สองกค็อื จะท�าให้เราเป็น
ผู้มีแต่ความรอคอย รอให้ “วีรบุรุษ” มาช่วยเหลือ 
คนไทยทั ่วๆ ไปโดยธรรมชาติแล้วค่อนข้างจะ
เคารพนบนอบและยอมตาม และมีแนวโน้มใน
การปฏิบัติตามค�าสั่งของทางราชการโดยไม่มีการ
โต้แย้ง แทนที่จะเรียกร้อง (เหมือนที่ชาวตะวันตก 
กระท�ากนั) ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี ้ ผมจึงคิดว่า
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษา 
ควรจะเพิ ่มการให ้ค�าแนะน�าทางการเรียนรู ้ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงให้เน้นหลกัของพระพทุธศาสนา
และค�าสอนของพระเจ้าอยู่หัวที่เป็นแก่นแท้

 ท่านทราบหรือไม่ว่า ในประเทศไทยมีหนังสือ
เกีย่วกับพระพุทธศาสนาอยู่สองชนิด ชนิดแรก
เป็นหนังสือทีพ่ิมพ์ขึน้เพือ่ยกยอสรรเสริญบรรดา 
พระสงฆ์ที่มีชื่อเสียง หรือที่เรียกว่าเกจิอาจารย์ 
มี “บทสวดคาถาอาคมและพระเครื่องต่าง ๆ  ที่
เชื่อกนัว่าน�าโชคมาให้ โดยอ้างอิงบทสวดมนต์และ
บทประพันธ์ต่าง ๆ  ในทางศาสนา ผมไม่ทราบว่า 
ผู้คนจะเรียนรู้อะไรได้บ้าง  และหนังสือดังกล่าวก็
เขียนขึ้นเป็นภาษาไทย ไม่มีแปลเป็นภาษาอังกฤษ
เพื่อให้ชาวต่างประเทศได้ร่วมรับรู้ด้วย
 อีกประเภทหนึ่งคือ หนังสือที่จัดเป็นประเภท 
“ที่ท�าให้ผู้คนหูตาสว่างขึ้น” ซึ่งมีเนื้อหาสาระสอน
ว่าควรท�าอย่างไรที่จะท�าให้ชีวิตดีขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรม และน�าปัญญาแห่งพระพุทธศาสนามา
ประยกุต์ใช้ในชวิีต รวมถงึแก้ปัญหาในชวิีตประจ�าวัน 
หนังสือประเภทหลังนี้มกีารพิมพเ์ป็นภาษาองักฤษ
และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ  ซึ่งมีจ�าหน่ายที่ร้าน
หนังสือตามท่าอากาศยานต่าง ๆ  และร้านขาย

หนังสอืในประเทศอื่น ๆ  โดยมเีป้าหมายที่เป็นผู้อ่าน
ชาวต่างประเทศ 
 ดังที่ผมได้พูดแล้วว่า คนไทยโดยถัวเฉลี่ยไม่
ได้รบัการฝึกอบรมตามวิถทีางในการน�าเอาปัญญา 
ทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติ ให ้สอดคล ้อง 
กับสถานการณ์ของตนเอง สิ ่งที ่ผมพูดนี ้มิได ้
หมายความว่าท่านขาดความรู ้หลงัจากที่ท่านอ่าน
หนังสือเล่มนี้จบ ผมคิดว่าท่านคงได้เรียนรู้อะไร 
เพิ่มเติมอีกอย่างมากมาย ท่านคิดว่าจริงหรือไม่ 
โดยข้อเท็จจริงเมื ่อท่านเลือกอ่านหนังสือเล่มนี้
แสดงให้เห็นว่า ท่านมีความสนใจเรียนรู้สิง่ที่ท่าน
ต้องการ วธิกีารเรยีนรูอ้ย่างเป็นรปูธรรม ซึ่งส่วน
ใหญ่ควรจะเป็นหน้าทีข่องเจ้าหน้าที่รฐั กระทรวงทบวง
กรมและมหาวิทยาลยัต่าง ๆ  ในการด�าเนนิงานเพือ่ให้
บงัเกดิผลเป็นรปูธรรมก่อนที่ทกุอย่างจะสายเกนิไป

 ผมเติบโตและอาศัยอยู่ในประเทศตะวันตก 
เป็นระยะเวลา ๑๙ ปี ตลอดเวลาได้พบเห็นสิ่งที่
ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นที่นั่น ผู้คนในประเทศตะวันตก
ได้สูญเสียความสงบทางจิตไปนานแล้ว	 ความ 
เสียหายที่เกิดขึ้นในสังคมไม่สามารถที่จะแก้ไข
ได้	 ซึ่งนับว่าเป็นความหายนะอย่างใหญ่หลวง	
ผูค้นนบัวนัจะทะเลาะเบาะแว้งกนัอยูไ่ม่ว่างเว้น	
และมีจิตใจคับแคบ	 ไม่เอือ้อาทรซึง่กันและกัน	
สิ่งที่พวกเขากระท�าก็เพียงเพื่อปกป้องตนเอง	
(ให้พ้นจากความทุกข์ใจที่เกิดจากอารมณ์)	ท่าน
คดิว่าเป็นความบงัเอญิหรอืไม่ที่โรคหวัใจซึ่งเป็น
ปัญหาทางการแพทย์	 และเป็นสาเหตุของการ
เสยีชวีติ	เป็นโรคอนัดับแรกที่เกดิข้ึนในประเทศ
ตะวันตก	 ท่านทราบหรือไม่ว ่าผู ้คนในโลก 
ตะวันตกร้อยละ	๘๐	 ไม่มีความสุขในชีวิต	หวัง
ว่า	 “คู่รักที่สมบูรณ์แบบ”	 คงจะเปลี่ยนวิถีการ
ด�าเนินชีวิตไปสู่ชีวิตที่ดีกว่า	 แต่โดยข้อเท็จจริง
แล้ว	คูร่กัไม่ว่าฝ่ายชายหรอืฝ่ายหญงิคอยแต่จะ
หลอกลวงซึ่งกันและกันเป็นประจ�า	และเปลี่ยน
ความสัมพันธ์กันบ่อย ๆ 	 อย่างที่ท่านคาดไม่ถึง	
การ “กอบโกยให้ได้มากที่สุดเท่าที ่จะท�าได้”	
กลายเป็นคติพจน์ของพวกเขา	 ความเมตตา
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ปรานีและการให้จากใจจริงหายากมากในทุก
วันนี้	 ทนายความว่าความในคดีหย่าร้างมีงาน
ท�ามากขึน้อย่างไม่เคยมีมาก่อน	 และจ�านวนผู้
หย่าร้างที่ต้องไปพบ	“จิตแพทย์”	คดิเป็นร้อยละ
เท่ากับจ�านวนคนไทยท่ีมโีทรศพัท์มอืถอื	อากาศ
ที่เต็มไปด้วยมลภาวะ	 อาหารที่เป็นสาเหตุให้
เกิดภูมิแพ้และโรคที่พบใหม่ ๆ 	 ซึง่ไม่สามารถ
รักษาให้หายได้		โรคนอนไม่หลับ	ความเครียด 
ความโกรธ	 ผมร่วง	 โรคประสาทและโรคอื่น ๆ 	
อีกมากมาย ล้วนแต่เป็นผลลัพธ์ราคาแพงซึ่งโลก
ตะวันตกต้องจ่ายอันเนื่องมาจากการใช้ชีวิตแบบ
สมยัใหม่และไฮเทค ผูค้นในซกีโลกตะวันตกจงึต้อง
ใช้เงินตั้งแต่ร้อยละ ๔๐ ถึง ๕๐ ของเงินเดือนเพื่อ
การประกันสุขภาพซึ่งท�าให้พวกเขาต้องท�างาน
พิเศษเพื่อให้มีรายได้พอเพียงในการใช้จ่ายเพื่อ
การด�ารงชีพ  สิ่งนี้เป็นวัฏจักรที่น่ากลัวมาก โดย
ข้อเท็จจริงแล้วทั้งชีวิตของพวกเขาพัวพันในเรื่อง 
เงิน ๆ  ทอง ๆ  ทั้งนั้น

แล้วท่านต้องการให้ชีวิตของท่าน 
เป็นอย่างคนพวกนั้นกระนั้นหรือ

 ถ้าท่านตอบว่า “ไม่ต้องการ” ท่านก็จ�าเป็น

จะต้องระมัดระวังในการเลือกผลิตภัณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติของโลกตะวันตกมาใช้ และสิ่งที่
จะต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นไปอีกก็
คือ ท่านจะต้องค�านึงว่าจะต้องเสียอะไรไปหรือ
ไม่ในการน�าเอาแนวทางของตะวันตกมาใช	้		
เพราะถ้าหากว่าภูมิปัญญาแห่งโลกตะวันออก
และวถิกีารด�าเนนิชวีติของผูค้นในซกีโลกตะวนั
ออกรวมถึงค�าสอนขององค์พระศาสดาสัมมา- 
สัมพุทธเจ้าที ่กาลเวลาเป็นเครื ่องพิสูจน์ว่า
สุดประเสริฐนัน้ต้องอันตรธานไปจากการที ่
ท่านน�าแนวทางของโลกตะวันตกมาใช้	ท่านจะ 
สญูเสยีขุมสมบติัอนัล�า้ค่าที่สดุที่ท่านเคยมีนั้นไป	
ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง

	 เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรเลย	ค�าสอนของ
พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเหตุเป็นผล	และ
เป็นกฎแห่งสากลจักรวาล		ยกตัวอย่างเช่น
 - จงด�าเนินและรักษาชีวิตของท่านให้อยู่ใน
สภาวะที่สมดุล
 - จงอย่าท�าอะไรเกินตัว
 - จงท�าเฉพาะสิ่งที่จ�าเป็นเท่านั้น
 - จงเป็นตัวของตัวเองและซื่อสัตย์ต่อตนเอง 
ท่านจะได้รับความรักเมื่อท่านให้ความรัก

“...ร่างกายของเรานั้น ธรรมชาติสร้างมาส�าหรับให้ออกแรงใช้งาน มิใช่
ให้อยู ่เฉย ๆ  ถ้าใช้แรงให้พอเหมาะพอดีโดยสม�า่เสมอ ร่างกายก็เจริญ 
แขง็แรง คล่องแคล่ว ดงัน้ัน ผูท่ี้ปรกตทิ�าการงานโดยไม่ได้ใช้ก�าลงั หรอืใช้ก�าลงั 
แต่น้อย จึงจ�าเป็นต้องหาเวลาออกก�าลังกาย ให้พอเพียงกับความต้องการ 
ตามธรรมชาติเสมอ ทุกวัน...”
 

พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สัมมนาเรื่องการออกก�าลังเพื่อสุขภาพ

วันที่	๑๗	ธันวาคม	๒๕๒๓
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 - จงให้การนับถือและปกป้องธรรมชาติ
 - จงอย่ายึดติดกับสิ่งใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่ง
ที่เป็นกิเลสมัวหมองต่อชีวิต แต่จงปฏิบัติดีปฏิบัติ
ชอบ
 - จงมีความพอใจและประกอบสัมมาอาชีวะ
ด้วยความเต็มใจ

 ไม่มีชีวิตใดหรอกที่ปลอดจากปัญหา แต่เมื่อ
เรารู้สาเหตุและขจัดต้นตอแห่งปัญหานั้นได้ เรา
จะสามารถแก้ได้ทุกปัญหา แนวค�าสอนของพระ- 
พุทธองค์ทั้งหมดนี้สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ได้ใน
ชีวิตประจ�าวัน ตลอดจนการด�าเนินธุรกิจและงาน
ทางการเมือง 

 ความรักและศรัทธาของผมทั ้งหมดที ่มีต่อ
ค�าสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัม-
พุทธเจ้านั ้น จะอย่างไรก็ตาม ผมต้องขอพูด
ว่าในประเทศไทยนั ้นมักจะขาดสิง่ที ่เรียกว่า	
“สามัญส�านึก” ในโลกตะวันตก เราต้องท�างาน
ให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพหรือการคิดที่เป็น
ตรรกะ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีความรู้ ความ
เข้าใจในสถานการณ์ที่แท้จริง) คนไทยยังคงต้อง
เรียนรู้จากโลกตะวันตกในเรื่องนี้ มีบุคคลอื่น ๆ  
จ�านวนมากที่เห็นพ้องต้องกันกับผม

 โดยธรรมชาตแิล้ว คนไทยเป็นผู้ที่มีความภูมิใจ 
ในชาติของตนเองและมีเป็นจ�านวนมากที่ภูมิใจ
มากจนไม่ยอมรับว่าคนต่างชาติมีสิง่ที ่มีคุณค่า 
ดังกล่าว  โดยแท้จริงแล้ว เราไม่ควรที่จะมีความ
รู้สึกว่า การรับเอาสิ่งดี ๆ  จากผู้อื่นหมายความว่า
ผู้นั้นต�่าต้อย (หรือตรงกับภาษาเยอรมันว่าความ
รู้สึกต�่าต้อย) หรือเป็นปมด้อยแต่อย่างใด สิ่งที่
ท�าให้คนไทยขาดประสิทธิภาพในการท�างาน
คือ	การที่คนไทยมักไม่ได้ให้คุณค่าและประเมิน
คุณภาพและคุณประโยชน์ของงานเพื่อทดแทน
สิ่งที่ตนเองขาดไป
 ถ้าหากคนไทยจะท�าใจให้กว้างกว่านี้ (ซึ่งโดย

ข้อเท็จริงแล้วมีคนเป็นจ�านวนมากที่ยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น) ผมยังแปลกใจว่าคุณประโยชน์ 
ที ่จะได ้รับเพิ ่มเติมจากการยอมรับ จะท�าให ้ 
“คุณภาพของจิตใจ” ของเขาเพิ่มขึ้นหรือไม่ หรือ 
ว ่าความนึกคิดที ่ผ ่านการว ิเคราะห์ตามหลัก
ตรรกวิทยา หรือที ่เป็นสากลที่ดีกว่า จะท�าให้
เขาต้องเสียประโยชน์อย่างอื่นไปหรือไม่ ผมถาม 
ตัวเองด้วยค�าถามนี้บ่อย ๆ  และผมก็พบค�าตอบ
ได้ในพระราชประวัติของพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล- 
อดุลยเดชฯ

 เมื ่อพิจารณาจากวิธีการที ่พระเจ ้าอยู ่ หัว
ทรงน�าความรู้ความช�านาญของพระองค์มาทรง
ปฏิบัติใช้ในโครงการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับป่าไม้และ
เกษตรกรรม และวิธีการที่พระองค์ทรงปรับปรุง
การจัดการเกี ่ยวกับเรื ่องการจัดการน� ้าได้เป็น
อย่างดี ฯลฯ จนแม้กระทั่งนักวิทยาศาสตร์ก็ยัง
ไม่สามารถคิดค้นได้ดั่งเช่นพระองค์นั้น ท�าให้ผม
สามารถเห็นได้โดยชัดแจ้งว่าพระองค์ทรงมีความ
คิดที ่มาจากอิทธิพลของโลกตะวันตกในเรื ่อง
นี้ และอีกสิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงถือปฏิบัติตลอด 
พระชนม์ชีพของพระองค์ เราจะเห็นได้ชัดเจน
ว่า เมื่อพระองค์เสด็จไปทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ 
พระองค์จะทรงมีแผนที่ขนาดใหญ่ประกอบด้วย
รายละเอียดพร้อมมูลไปด้วยเสมอมิได้ขาด ซึ่ง
พระองค์ทรงใช้แผนที่ดังกล่าวในการทรงบันทึก

faiththaistory.com
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และค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศและ
สภาพทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ที่พระองค์เสด็จไป 
ด้วยวิธีการที่พระองค์ทรงเรียนรู้และได้รับข้อมูล
ของสถานการณ์ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องแม่นย�า
เพื่อให้ทรงได้เห็นภาพของสถานการณ์หรือพื้นที่
ได้อย่างครบถ้วน แล้วทรงน�าความคิดนี้ไปใช้เพื่อ
ทรงวินิจฉัยโครงการต่าง ๆ  นั้น ผมคิดว่าเป็นวิธี
การเรียนรู้แบบตะวันตก และผมไม่แปลกใจเลย 
ในเรือ่งนีเ้นือ่งจากพระเจ้าอยู่หัวทรงได้รับการ
ศึกษาจากประเทศในโลกตะวันตกเป็นเวลานาน ผม
มีความรู้สึกว่าการที่พระองค์ทรงได้รับการศึกษา
จากประเทศตะวันตกนั้น เป็นส่วนช่วยที่ส�าคัญ
อย่างยิง่ที่ท�าให้พระองค์ทรงประสบผลส�าเร็จใน
โครงการและพระราชภารกิจต่าง ๆ  ของพระองค์
 ถึงแม้ว่าพระองค์จะทรงน�าเอาวิทยาการจาก
ชาติตะวันตกมาทรงใช้ในพระราชภารกิจ แต่ก็
มิได้ทรงลืม “เอกลักษณ์ที่แท้จริงของพระองค์” 
ดังนั้น จึงเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่า การน�าเอาความคิด
ที่เป็นเหตุเป็นผลและเป็นประโยชน์จากทั่วโลกมา
ประยุกต์ใช้ซ่ึงถอืปฏบิตักินัในโลกตะวันตกจงึไม่น่า
เสียหายอะไร (ในเชิงการแลกเปลี่ยน) โดยเฉพาะ
สิง่ที่เป็นความดีงามและไม่น่าจะมีผลกระทบเชิง
ลบต่อคุณภาพจิตใจของผู้คนในซีกโลกตะวันออก 
ซึ่งได้สืบสานกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ แต่ทั้งนี้เราจะ

ต้องยึดมั่นในรากเหง้าของตน 
 การเป็นผู้ยึดมั่นตามวิถีทางในโลกตะวันออก
และภูมิปัญญาทางพระพุทธศาสนา และในขณะ
เดยีวกนัเป็นผูม้จีติใจกว้างขวางพอที่จะเรยีนรูจ้าก
โลกตะวันตกน้ัน ผมคดิว่า ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่เสยีหาย
อะไรเลย ข้อส�าคัญอยู่ที่เจตนา ซึ่งจะต้องกระท�า
ด้วยจิตที่บริสุทธิ์ ไม่ใช่เพียงด้วยใจ ผมคิดว่าจิต
ควรจะมีอิทธิพลและควบคุมใจของเราได้เพราะ
ถ้าจติตกเป็นทาสของใจ (ความนกึคดิ) แล้ว เราจะ 
สูญเสียความสงบในจิตใของเรา และท�าให้เรา
ถอยห่างออกไปจากตัวตนที่แท้จริงของเราและ
จากความรัก

 ผมจงึขอวิงวอนคนไทยทั้งมวล (ตลอดทั้งชาว
ต่างชาติด้วย) จงอย่าคิดแบ่งแยกเป็น “เรา” เป็น 
“เขา”  แต่จงหันหน้าเข้าหากนัและพยายามเรยีน-
รู้ซึ่งกันและกัน เพราะที่สุดในชีวิตของเราคือ เรา
เกิดมาบนดาวนพเคราะห์ดวงเดียวกัน เพื่อที่จะ
เรยีนรู ้ค้นหาตวัเราให้พบ ปลดเปลื้องตนเองให้พ้น
จากความทุกข์และสิ่งยึดติดทั้งมวล ถ้าเราท�าสิ่งนี้
ไม่ส�าเรจ็ขอให้เราหวนกลบัมาท�าใหม่อกี ดงันั้นการ
เรยีนรูแ้ละมคีวามเข้าใจอย่างแท้จรงิจงึเป็นกญุแจ
ส�าคัญในการด�าเนินชีวิตของเราทั้งมวล
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 เนื่องในวาระ ๔๗	 พรรษา	 เส้นทางสัมมาอาริยมรรค	 	พ่อครูสมณะโพธิรักษ์  ผู้น�าชาวอโศก   ใน

วันที่ ๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ และ “เราคิดอะไร” ย่างสู่ปีที่ ๒๔  ในฉบับที่ ๓๒๘ ประจ�าเดือนพฤศจิกายน 

๒๕๖๐ นี ้  เพือ่ขอบคุณมวลสมาชิกและผู ้มีอุปการคุณทีส่นับสนุนตลอดมา  ส�านักพิมพ์จึงได้จัดพิมพ์

หนังสือ “รวมคนจะมีธรรมะได้อย่างไร เล่ม ๑”  เป็นบรรณาการในรูปเล่มพ็อกเก็ตบุ๊คขนาด ๑๖ หน้ายกพิเศษ

 “รวมคนจะมีธรรมะได้อย่างไร เล่ม ๑” เป็นคอลัมน์ประจ�าในหนังสือพิมพ์ “เราคิดอะไร” เขียนโดยสมณะ 

โพธริกัษ์ หลายท่านได้ประโยชน์จากการตดิตามอ่าน เพราะอ่านเข้าใจง่าย ช่วยให้มองเห็นความซับซ้อนของกเิลส

ได้ชัดเจนลึกซึ้งขึ้น และสามารถน�าไปปฏิบัติฝึกฝนขัดเกลาตนเองให้เจริญในกุศลธรรมขึ้นได้

 ในวาระนี้ท่านมีโอกาสร่วมสื่อสาระแก่สังคมด้วยการร่วมแสดงความยินดีหรือสนับสนุนลงโฆษณา องค์กร 

หน่วยงานของท่าน ตามรายละเอียดดังนี้    

    อัตราโฆษณา	“เราคิดอะไร”     อัตราโฆษณา	ฉบับพิเศษ
    ขนาดหนังสือ ๑๙๐ x ๒๗๐ มม.          “รวมคนจะมีธรรมได้อย่างไร(เล่ม ๑)” ขนาด ๑๕๐ x ๒๑๐ มม.

 ๔	สี      ๔	สี 
 ปกหลังนอก   ๒๕,๐๐๐ .- ปกหลังนอก  ๑๕,๐๐๐ .-  
ปกหน้าใน    ๒๐,๐๐๐ .- ปกหน้าใน  ๑๐,๐๐๐ .-
 ปกหลังใน   ๑๘,๐๐๐ .- ปกหลังใน  ๘,๐๐๐ .-
 หน้ารองปกหน้า-หลัง  ๒๕,๐๐๐ .- หน้าสาม   ๑๒,๐๐๐ .-
 หน้ากลางคู่   ๒๘,๐๐๐ .- เนื้อใน ๑ หน้า  ๕,๐๐๐ .-
 ๑/๒  หน้า   ๑๐,๐๐๐ .- ๑/๒  หน้า  ๓,๐๐๐ .-
 ๑/๔  หน้า   ๖,๐๐๐.-  ๑/๔  หน้า  ๑,๕๐๐.- 

 ขาว-ด�า      ขาว-ด�า      
 ขาวด�า ๑ หน้า  ๘,๐๐๐.-   ขาวด�า ๑ หน้า  ๓,๐๐๐.-  
 ขาวด�า ๑/๒ หน้า  ๕,๐๐๐.-   ขาวด�า ๑/๒ หน้า  ๑,๕๐๐.-   
 ขาวด�า ๑/๔ หน้า  ๓,๐๐๐.-   ขาวด�า ๑/๔ หน้า  ๑,๐๐๐.- 

 ลงโฆษณาต่อเนื่อง ๔ ครั้ง แถมฟรี ๑ ครั้ง
 ลงโฆษณาต่อเนื่องตลอดปี ลด ๑๐ % และลงโฆษณาฟรี ๒ ครั้ง
 สั่งจองโฆษณาติดต่อ :
 นางสาวศีลสนิท	น้อยอินต๊ะ	 โทร.	๐๘-๑๒๕๓-๗๖๗๗

 • ส�านักพิมพ์“กลั่นแก่น”  ๖๔๔ ซ.นวมินทร์ ๔๔  ถ.นวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม  กทม.  ๑๐๒๔๐
 โทร./แฟกซ์  ๐-๒๗๓๓-๖๒๔๕

จากใจถึงใจ
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ชีวิตบวรของพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย(๒)
 เบือ้งหลังความส�าเร็จของบุคคลส�าคัญ ๆ  นั้น 
ส่วนมากมาจากบดิามารดาทีป่ลูกฝังให้การอบรม
สั่งสอนสิ่งที่ดีงามให้แก่ทายาทของตน  จึงมีการ
ยกย่องกันว่าบดิามารดาเป็นดังพระประจ�าบ้าน
ของลูก ๆ  หรือเป็นทั้งครูคนแรกของลูก ๆ  ทุกคน 
ดังนั้นบิดามารดาจึงเป็นองค์ประกอบส�าคัญของ 
“บ้าน-วัด-โรงเรียน” โดยธรรมชาติในเบื้องต้นที่
จะหล่อหลอมกุลบุตรกุลธิดาให้เป็นคนดี มีความ
เข้มแข็งเมื่อเติบโตไปในภายภาคหน้า ซึง่คานธีม ี
ความเห็นในเรื่องนี้ว่า.....  

    “ข้าพเจ้าไม่เชื่อในระบบการศึกษาที่มีอยู่
ในปัจจุบัน และข้าพเจ้าตั้งใจที่จะค้นหาระบบ
การศึกษาที่แท้จริงด้วยประสบการณ์และการ
ทดลอง ข้าพเจ้ารู้เพียงแค่นี้ว่า การศึกษาที่แท้
จรงิสามารถจะให้เกดิข้ึนได้โดยบดิามารดา และ
ควรมกีารช่วยเหลอืจากภายนอกเพยีงเลก็น้อย
เท่านั้น  ไม่มีโรงเรียนใดจะดีเท่ากับบ้านที่สงบสุข 
ไม่มีครูอาจารย์คนใดจะดีเท่ากับพ่อแม่ทีมี่
คุณธรรมและจริงใจ.....” (จากหนังสือ  วจนะของ 
มหาตมะคานธี)

 •  “ส่วนรอยประทับใจที่เด่นที่สุดที่มารดาของข้าพเจ้าทิ้งไว้
ในความทรงจ�าของข้าพเจ้าก็คือ ความเป็นผู้ทรงศีลของท่าน 

แม่เป็นผู้เคร่งครัดทางศาสนามาก” - คานธี
  “..ตอน ม. ๑ นี่แหละ แม่คิดยังไงก็ไม่รู้ ส่งอาตมาไปอยู่กับครอบครัวอื่น

ให้เรียนรู้ชีวิตอย่างส�าคัญมากในชีวิตของอาตมา 
ซึ่งครอบครัวนี้สุดยอด ประโยชน์สูง-ประหยัดสุด

เคี่ยวกร�าท�างานอย่างสุดหนักสุดหนาสาหัสจริง ๆ ” - พ่อครูสมณะโพธิรักษ์
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ชีวิตบวรของคานธี
 คานธีได้เล่าถึงบิดามารดาของเขาไว้ว่า 
 “บิดาของข้าพเจ้าเป็นคนรักพี่รักน้อง มีความ
ซื่อสัตย์ กล้าหาญ  และมีนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แต่
เป็นคนมอีารมณ์ฉนุเฉียวง่าย ท่านเป็นคนที่ซ่ือตรง 
มีชื่อเสียงดีในฐานะเป็นผู้มีความเที่ยงธรรม ทั้ง
ภายในครอบครัวและแม้กับคนภายนอก ท่านไม่
เคยมีความมักใหญ่ใฝ่สูงที่จะสะสมทรัพย์สมบัติ 
และด้วยเหตุนี้เองท่านจึงเหลือมรดกไว้ให้เราน้อย
นิดเดียว
 ส่วนรอยประทับใจที่เด่นที ่สุดที ่มารดาของ
ข้าพเจ้าทิง้ไว้ในความทรงจ�าของข้าพเจ้าก็คือ 
ความเป็นผู้ทรงศีลของท่าน แม่เป็นผูเ้คร่งครดัทาง
ศาสนามาก ท่านจะไม่ยอมรับประทานอาหารเลย 
ถ้าหากไม่ได้ไหว้พระเสียก่อน การไปวัดคือโบสถ์
ของพระวิษณุเทพเจ้า เป็นกิจวัตรประจ�าวันที่ท่าน
ต้องกระท�า และเท่าที่ข้าพเจ้าจ�าได้ ปรากฏว่า
ท่านไม่เคยขาดจากการบ�าเพ็ญจตุรมาส (คือการ
สมาทานศีลอดอาหาร) เพื่อเป็นการขัดเกลากิเลส 
อันเป็นกรณียกิจของศาสนิกชนฮินดูผู้เคร่งครัด 
คล้ายกับการเข้าพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ในพุทธ-

ศาสนา ซึ่งในเรื่องของการบ�าเพ็ญศีลและวัตร
แล้ว	 ท่านเป็นผู้เคร่งครัดที่สุด	 ไม่เคยแสดง
ความมักง่ายหละหลวมเลย	 แม้กระทั่งเวลา 
เจ็บไข้ได้ป่วย
 โดยนิสัยส่วนตัวของข้าพเจ้านัน้เป็นคนขลาด 
ข้าพเจ้ามคีวามหวาดกลวัขโมย กลวัผี กลวังูอยูเ่สมอ 
ในเวลากลางคืน ข้าพเจ้าไม่กล้าออกจากบ้านเลย 
ความมดืเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าสะพรงึกลวั ข้าพเจ้าแทบ
จะนอนไม่หลับในทีม่ืด เพราะหวาดระแวงว่าจะมี
ผีมาหลอกจากทิศหนึ่ง ขโมยอีกทิศหนึ่ง และงูอีก 
ทศิหนึ่ง เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจงึไม่สามารถจะนอน
ในห้องที่ไม่มีแสงไฟได้ 
 มเีพื่อนของข้าพเจ้ารูค้วามอ่อนแอเหล่านีข้อง
ข้าพเจ้า เขาบอกกับข้าพเจ้าว่า เขาสามารถจับงู
เป็น ๆ  ไว้ในมือได้ สามารถต่อสู้กับขโมย และไม่
เคยกลัวผีเลย เขาแถมด้วยว่าสาเหตุที่ท�าให้เขา
เก่งกล้าเช่นนี้ ก็เพราะเขารับประทานเนื้อสัตว์
นั่นเอง พฤติการณ์ทั้งหลายทั้งมวลนี้ยังผลท�าให้
ข้าพเจ้าเป็นฝ่ายแพ้ ข้าพเจ้าเริ่มมคีวามรูส้กึว่าการ
รับประทานเนือ้สัตว์เป็นของดี การรับประทาน 
เน้ือสตัว์จะท�าให้ข้าพเจ้าแข็งแรงและกล้าหาญ ถ้า 
หากพวกเราทั้งประเทศเริ่มรบัประทานเน้ือสตัว์กนั 
เราจะสามารถเอาชนะชาวองักฤษได้อย่างแน่นอน 
 เกี่ยวกับความผิดพลาดของข้าพเจ้าในระยะ
เวลาที่รับประทานเนื้อสัตว์และก่อนหน้านี้ ญาติ
ของข้าพเจ้าผู้หนึง่และตัวข้าพเจ้าเองเกิดมีนิสัย
ชอบสูบบุหรี่ขึ้นมา เราทั้งสองอยากสูบบุหรี่ด้วย
สาเหตุเพียงแต่นึกฝันเท่านั้นเองว่า เป็นความสุข
ชนิดหนึ่งที่จะได้พ่นควันบุหรี่ออกจากปาก ลุงของ
ข้าพเจ้าเป็นคนตดิบหุรี่ เมื่อไหร่เห็นท่านสบู เราจึง
คิดว่าควรจะท�าตามอย่างท่านบ้าง ตอนแรกเราก็
ไปเอาก้นบุหรี่มาสูบ หนัก ๆ  เข้าเมื่อหาไม่ได้ก็เลย
ต้องไปแอบลกัทรพัย์ไปซื้อบหุรี่ จนสดุท้ายถงึขั้นไป 
เอาทองค�าของบิดาไปซื้อบุหรี่มาสูบกัน
 ข้าพเจ้าตกลงใจที ่จะสารภาพผิดต่อบิดา
ของข้าพเจ้าทีไ่ด้กระท�าผิดต่อท่าน แต่ข้าพเจ้าไม่
กล้าเอ่ยปากพูด ในที่สุดข้าพเจ้าจึงตัดสินใจเขียน
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หนังสือสารภาพผิดยื่นให้บิดาของข้าพเจ้าโดยขอ
ให้ท่านให้อภัย ข้าพเจ้าเขียนด้วยกระดาษเล็ก ๆ  
แผ่นหนึ่งแล้วยื่นให้แก่ท่านด้วยตนเอง ข้อความที่
ข้าพเจ้าเขียนนั้น ไม่เพียงแต่จะเป็นการสารภาพ
ผิดเท่านั้น ทว่าข้าพเจ้าได้ขอร้องให้ท่านลงโทษ
ข้าพเจ้าอย่างสาสมอีกด้วย ข้าพเจ้าจบข้อเขียน
ด้วยการวงิวอนมิให้ท่านลงโทษตัวท่านเองเนือ่ง 
ด้วยความผิดของข้าพเจ้า
 อนึ่ง ข้าพเจ้าได้ให้ค�าสัญญาไว้ในจดหมาย
นั้นด้วยว่าจะไม่ลักทรัพย์อีกในกาลข้างหน้า
 พอท่านอ่านบันทึกของข้าพเจ้าจบ น�า้ตาก็
ไหลรินลงอาบแก้มทั้งสองของท่าน แล้วหยดลง
เปียกกระดาษ ในขณะนั้นท่านต้องนอนอยูบ่นเตยีง
ไม้ธรรมดา ซึง่อยู่ในช่วงที่ป่วยไปไหนไม่ได้ ท่าน
หลบัตาครุ่นคิดอยู่ครูห่น่ึง แล้วกฉี็กกระดาษแผ่นนั้น 
ตอนที่อ่านบันทึกนั้นท่านลุกขึ้นนั่งอ่าน เสร็จแล้ว
ท่านก็เอนตัวลงนอน ข้าพเจ้ากร้็องไห้ด้วย ข้าพเจ้า
ยังทราบได้ดีว่าท่านก�าลังได้รับความปวดร้าวใจ
อย่างหนัก
 หยาดน�า้ตาแห่งความรักเหล่านั้น ได้ช่วย
ช�าระจติใจของข้าพเจ้าให้ใสสะอาด กบัทัง้ได้ช�าระ
ล้างบาปของข้าพเจ้าให้หมดสิ้นไป ผู้ที่ประสบกับ
ความรักเช่นนี้ด้วยตนเองเท่านั้น จึงจะสามารถ
หย่ังทราบถึงอานภุาพของความรกัเช่นนี้ได้ ในส่วน
ตัวของข้าพเจ้าแล้ว พฤติการณ์ที่ได้พรรณนามานี้ 
เป็นบทเรยีนอันเหน็ได้ในหลักธรรมของอหิงสา (จดุ
ก�าเนิดของอหิงสาที่คานธีได้รับจากบิดา) มันคือ
อหิงสาที่บริสุทธิ์แท้ เมื่อใดที่อหิงสานี้เข้าครอบง�า
ทกุส่ิงทุกอย่างไว้ได้ทัง้หมด  เมือ่นั้นมนัจะสามารถ
แปรเปลี่ยนทกุสิ่งทกุประการที่มันเข้าไปแตะต้องได้
 เพราะอานุภาพของอหิงสานั้นหาขอบเขต
มิได้…...
 เม่ือคานธีเรียนจบในชั้นเตรยีมอดุมศกึษาแล้ว 
ได้มพีราหมณ์ซ่ึงเป็นที่เคารพนบัถอืของตระกลู มา
ให้ค�าแนะน�าวา่ เขาควรจะไดไ้ปเรียนต่อที่ประเทศ
อังกฤษ จะท�าให้มีความเจริญก้าวหน้าในการงาน 
ดีกว่าเรียนในมหาวิทยาลัยในประเทศ ซึ่งข้อเสนอ

นี้เป็นที่หนักใจของญาติๆ โดยเฉพาะมารดาอย่าง
มาก คานธีเล่าว่ามารดาของข้าพเจ้ายังไม่ตกลง
ปลงใจที่จะให้ข้าพเจ้าไป ท่านเริ่มถามถึงเรื่องราว
ต่าง ๆ  อย่างละเอยีดถี่ถ้วน มคีนเคยบอกท่านว่าคน
หนุ่ม ๆ  ที่ไปอังกฤษนั้นเสียคนหมดทุกคน
 พวกเขาจะต้องรบัประทานเนื้อสตัว์ จะต้องดื่ม
เหล้า ถ้าไม่ดืม่กอ็ยูไ่ม่ได้ และอะไรมต่ิออะไรท�านอง
นี้ ท่านยังถามข้าพเจ้าว่า แล้วเรื่องเหล่านี้เล่า เจ้า
จะว่าอย่างไง ข้าพเจ้าตอบว่า คณุแม่โปรดไว้ใจผม
เถิดครับ ผมไม่ปดคุณแม่หรอก ผมขอสาบานว่า
ผมจะไม่แตะต้องสิ่งเหล่านี้เป็นอันขาด หากจะมี
อนัตรายเกดิขึ้นได้แล้ว พราหมณ์โจศจีจีะอนญุาตให้
ผมไปหรือ และสุดท้ายเพื่อให้แม่ได้สบายใจ คานธี 
ได้ปฏิญาณตนถือศีล ๓ ประการต่อพระในศาสนา
เชน โดยสาบานตนว่าจะไม่แตะตอ้งสุรา นารี และ
เน้ือสตัว์ ซึ่งท�าให้แม่ของคานธเีบาใจได้ว่า ลกูคงจะ
รักษาสัจจะนี้ได้ จึงอนุญาตและอวยพรให้คานธี 
เดินทางไปศึกษาต่อได้
 และด้วยสัจจะทั้ง ๓ ข้อนี้ นับเป็นอุปการคุณ 
อันใหญ่หลวงที่ท�าให้คานธีประสบความส�าเร็จใน 
การศกึษาเล่าเรยีน ทั้ง ๆ  ทีม่เีครื่องยัว่ยวนมากมาย
จากผู้ที่ปรารถนาดี  มีคนมาชักชวนให้กินเนื้อสัตว์
ตลอดการเดินทาง จนกระทัง่แม้ถึงอังกฤษแล้ว
กต็าม แต่คานธกีนึ็กถงึค�าปฏญิาณที่ให้ไว้ต่อมารดา 
จนเขาได้สามารถปรับปรุงพัฒนาการกินให้ง่าย ๆ 
ทั้งประหยดัเวลาและค่าใช้จ่าย ซึ่งคานธไีด้เล่าไว้ว่า 
 “ข้าพเจ้ายงัได้มโีอกาสอ่านหนงัสอืว่าด้วยการ
อยู่กินอย่างง่าย ๆ   ไม่พิถีพิถัน  ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้า
จึงเลิกเช่าห้องคู ่สองห้อง  หาเช่าแต่เพียงห้อง
เดียว จัดซื้อเตาฟู่มา ๑ เครื่อง แล้วก็เริ่มหุงอาหาร 
รับประทานเองในห้อง  ด้วยวิธีนี้ข้าพเจ้าเสียเวลา
ไม่ถึง ๒๐ นาที เพราะว่าต้องต้มข้าวโอ๊ต และต้ม
น�้าร้อนชงโกโก้เท่านั้น  ส่วนมื้อกลางวันข้าพเจ้า
ซื้อรับประทานเองข้างนอก  ส�าหรับอาหารค�า่ก็
จดัหาขนมปังและโกโก้ไว้ ด้วยวิธนีี้ข้าพเจ้ากเ็สยีค่า
อาหารเพียงวันละ ๑ ชิลลิง ๓ เพนนีเท่านั้น ระยะ
น้ีเป็นระยะที่ข้าพเจ้าสามารถศกึษาได้อย่างจรงิจัง
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อีกด้วย  การอยู่กินอย่างง่าย ๆ   ช่วยให้ข้าพเจ้ามี
เวลามากมาย และข้าพเจ้ากย็งัสอบได้รบัผลส�าเรจ็
สมความปรารถนา
 ท่านผู้อ่านโปรดอย่าได้คิดว่าการอยู่กินโดย 
วิธีนี้จะท�าให้ชีวิตของข้าพเจ้าจืดชืด  หมดรสชาติ
แต่ประการใด  ตรงข้าม  การเปลี่ยนแปลงที่ได้
พรรณนามานี้  ได้สร้างความประสานประสมให้
เกิดขึ้นระหว่างชีวิตภายในกับชีวิตภายนอกของ
ข้าพเจ้า  ตลอดทั้งยังเป็นการเหมาะสมกับฐานะ
ของทางบ้านของข้าพเจ้าอีกด้วย  แน่นอน  ชีวิต 
ของข้าพเจ้าได้เข้าใกล้สัจธรรมมากกว่าแต่ก่อน 
จิตใจก็เอิบอาบซาบซ่านด้วยความปีติอย่างไม่มี
ขอบเขต”
 ผลจากการทีค่านธหีนัมาบรโิภคอาหารมังสวิรติั
อย่างเคร่งครัด โดยยึดถือเอาค�าปฏิญาณของ
มารดาเป็นหลกั ก็ท�าให้เขามสีมาธิในการเรยีนได้ดี 
หรือแม้แต่จะไปผิดศีลเกี่ยวกับสตรี ซึ่งเด็กหนุ่ม
ทีม่าจากอินเดียส่วนใหญ่ก็จะพากันละเมิดศีลที่
นอกใจภรรยาของตัวเอง แต่เพราะคานธียึดตาม
ปฏญิาณที่ให้ไว้กับมารดา จงึสามารถรกัษาสจัจะทัง้ 
๓ ข้อนี้ไว้ได้อย่างหวุดหวิด ท�าให้เขาสามารถส�าเรจ็
การศึกษาเนติบัณฑิตอังกฤษภายในเวลา ๓ ปี 
แล้วยังสามารถจัดกิจกรรมที่ส�าคัญ ๆ  จนไปจัด
ตั้งสมาคมมังสวิรัติขึ้นที่อังกฤษ โดยตัวเขาเป็น
เลขาธิการ คานธีเล่าว่าประสบการณ์ที่เขาได้เป็น
กรรมการสมาคมนักมังสวิรัติก็ดี เป็นเลขาธิการ
สมาคมก็ดี  “สิ่งเหล่านี้ได้ฝึกฝนให้ข้าพเจ้ามีความ
รู้ความช�านาญเกีย่วกับการจัดตั้งและด�าเนินงาน
ประเภทนี้” จะเห็นได้ว่าตอนที่เขาคบกับเพื่อน 
ไม่ดีที่พยายามชักชวนให้เขากินเนื้อสัตว์ เขามีแต่
ละเมิดศีลท�าบาปไปหลายเรื่อง แต่การที่เขาไปอยู่
ที่ประเทศอังกฤษ แล้วเขาพยายามยดึถอืสมาทาน
มังสวิรัติอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามค�าปฏิญาณ 
ที่ให้ไว้กับแม่  ก็ท�าให้เขาปฏิบัติตัวเป็นคนดีและ
ได้สมาคมกับคนดี ๆ   ได้ท�ากิจกรรมที ่ดี เป็น
ประสบการณ์ชีวิตที่ดี ให้กับการท�างานของเขาใน
ภายภาคหน้า

ชีวิตบวรของพ่อครู	สมณะโพธิรักษ์
 ในชีวิตครอบครัว ตั้งแต่เด็กก็รู้แต่ว่าเราเองก็
เป็นคนสามญั พื้นบ้าน ชาวบ้าน อยูใ่นระดบัสามญั  
พ่อแม่พาท�ามาหากินเหมือนชาวบ้านทัง้หลาย 
แม่พาค้าขายสารพัดเท่าที่จะหาสินค้ามาขายได้ ก็
ท�าไปกับแม่ พ่อพาทอดแหหาปลา ออกป่าเก็บเห็ด
หาหน่อไม้ หาของป่าจากดงจากป่ามากินมาใช ้
ตดิจกัจั่นในป่า คุย้ขี้ควายเกบ็กดุจี่มากนิ บางทอีตุริ
เอาไปขาย กท็�า เรากท็�ามากบัพ่อแม่เพื่อนฝงูสามญั 
ไม่เด่นไม่โด่ง ไม่ใหญ่ไม่โตอะไร   
 อาตมาเกดิ ตกฟากที่จงัหวดัศรสีะเกษ แม่ไปให้
ก�าเนดิอาตมาทีศ่รสีะเกษ แต่ทีจ่รงิอาตมามเีทอืก-
เถาเหล่ากอต้นเชื้อเผ่าพันธุ์อยู่ที ่พิบูลมังสาหาร 
คณุทวดเป็นอปุราช  เมอืงพมิลู (ช่ือเก่าของอ�าเภอ
พิบูลมังสาหาร) นามว่า ท้าวโพธิสาร หรือท้าว 
โพธิสาราช (เสือ สุวรรณกูฏ บุตรของท้าวกุทอง)
 พออาย ุ๗ ขวบ พ.ศ. ๒๔๘๓   เกดิสงครามโลก
ครั้งที่ ๒  เครื่องบินมาทิ้งระเบิดตูม ๆ  ไม่หยุด เมื่อ
สงครามยังไม่เลิก คุณยายก็บอกแม่ว่า เรากลับ
บ้านเราเถอะลูก กลับไปอยู่กับพี่น้อง ตายกับพี่
น้องของเราที่พิมูลเถอะ อยู่นี่มันไม่มีพี่ไม่มีน้อง 
ญาติโกโหติกา 
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แม่จงึพาพวกเราหอบหิว้กนักลบัมาอบุลฯ แต่พอลง
รถไฟที่วารนิฯ รถไฟไปไม่ถงึตวัจงัหวัดอบุลฯ พอมา
ถึงวารนิฯ ยังไม่ได้ต่อไปถงึพิมูล แม่กข็อคณุยายว่า 
ขอท�ามาค้าขายอยู่ที่วารินฯ นี้เถอะ 
 อยูว่ารนิฯอาตมาเรียน ป. ๔ ท่ีโรงเรียนเทศบาล
วารินฯ  จบ ป. ๔ แล้วตอน ม. ๑ นี่แหละ แม่คิด
ยังไงก็ไม่รู้ ส่งอาตมาไปอยู่กับครอบครัวอื่น ให้
เรียนรู ้ชีวิตอย่างส�าคัญมากในชีวิตของอาตมา 
ซึง่ครอบครัวนี้สุดยอด ประโยชน์สูง-ประหยัดสุด 
เคีย่วกร�าท�างานอย่างสุดหนักสุดหนาสาหัสจริง ๆ  
อาตมาตอนนั้นอายุเพียง ๘-๙ ขวบ
 บ้านนั้นไม่มีคนใช้อื่นในบ้าน นอกจากอาตมา 
อาตมาจึงคือคนรับใช้คนเดียว ตัวเล็ก ๆ  อายุ ๘-๙ 
ขวบ ช่วยท�างานทกุอย่างในบ้าน ทั้งท�าสวน ภายใน
บ้านมสีวนสารพดั ทั้งสวนครวัและสวนไม้ผล สวน
ครวัต้องตกัน�้าจากบ่อขึ้นมารดทกุวัน ทั้งท�าอาหาร
ไปขายในโรงเรยีน ท�าขนมขายที่ร้าน หน้าบ้านเปิด
เป็นร้านแผงลอยขายทกุวัน ไม่มวัีนหยดุ ขายตลาด
ด้วยบางวัน 
 ตื่นแต่เช้าขึ้นมาก่อไฟนึ่งข้าว แล้วจัดของที่
ได้ท�าไว้แล้วตั้งแต่เย็นถึงมืดค�่าวันวาน เพื่อไปขาย
ที่โรงเรียน ประจ�าทุกวัน อาทิตย์ละ ๖ วัน เว้นวัน
อาทิตย์ที่หยุดเท่านั้นส�าหรับโรงเรียน แม่ใหญ่เป็น
ผู้จัดการขาย ลูก ๆ  ของท่านท�าราชการ ไม่มีใคร
มาช่วย อาตมาก็เรียนที่โรงเรียนนี้ จึงเป็นผู้ช่วย
ตัวหลัก แต่กลางวันถ้าจะกินข้าวกลางวัน อาตมา
ก็ต้องซือ้กิน แม้อาหารของร้านที่อาตมาอยู่ด้วย
และอาหารอาตมาก็ช่วยท�าแท้ ๆ  นี่แหละ ถ้าจะ
กินในโรงเรียนนั้นต้องซื้อ ไม่ยอมให้กินฟรี ก็คิดดู
ว่า อาตมาจะอึดอัด กดดันขนาดไหน ขออภัยนะ 
นี่ไม่ใช่น�ามาประจาน แต่เล่าความจริงที่เป็นวิบาก
ใดก็ไม่รู้ของอาตมาที่ต้องผจญ ซึ่งเป็นประโยชน์
แก่ตนมากที่สุดเลย และพ่อใหญ่ที่เป็นตัวจักรของ
บ้าน ท�ากระบวยกระจ่าเก่งด้วย ท�าขายเป็นราย
ได้ให้แก่บ้านอีก มะพร้าวทกุลูกที่น�ามาใช้ท�ากบัข้าว 
ท�าขนม เลื่อยหัวไว้ส�าหรับท�ากระบวยทุกลูก ลูกที่
ไม่ได้รูปพอจะท�ากระบวยได้ก็ถูกเลือกไว้ท�ากระจ่า 

เวลาขูดเนื้อในก็ย้าก-ยาก
 วันหยุดก็ออกป่า ลงแม่น�้า แม่น�้าชี-หาปลา 
ทอดแห ไหลมอง และตัดไม้มาท�าคันกระบวย
กระจ่า อาตมาก็ต้องแบกไม้ฟืนสดเหล่านัน้มา 
กว่าจะถึงบ้าน พักแล้วพักอีกหลายชั่วโมงกว่า
จะแบกไม้สดที่มัดรวมกันเป็นมัดใหญ่ ซึ่งด้านหัว
ด้านท้ายของฟ่อนไม้ก็มีพวงปลาที่จับได้ในวันนั้น 
ห้อยหัวห้อยท้ายมาด้วย กว่าจะถึงบ้าน เด็กอายุ 
แค่ ๘-๙ ขวบนี่แหละ ต้องแบกมดัฟ่อนไม้สด มพีวง
ปลายห้อยหัวห้อยท้ายมาตลอดระยะทางเป็นกิโล 
ๆ หลายกิโล กว่า ๓-๔ กิโล หรืออาจจะกว่านั้น 
๕-๖ กโิลเมตร ไม่ต�่ากว่า ๓ กโิลแน่  จ�าไม่ได้แล้ว   
 อาตมาก็คือผู้ช่วยท�างานบ้านทุกอย่าง เท่า
ที ่สามารถและท�าได้ ซึ ่งมันเกินเด็ก ๘-๙ ขวบ
สามัญทั่วไปอย่างยิ่งนะ แต่ละวัน ๆ  เว้นเวลาไป
เรียนหนังสือ ซึ ่งโรงเรียนก็อยู ่ตรงกันข้ามกับ
บ้าน เดินข้ามถนนไปเท่านั้น โรงเรียนเทพอ�านวย
ในจังหวัดอุบลฯ สมัยนั้น  นอกจากไปโรงเรียน 
กลับมาแล้วแต่เช้าจรดเย็นถึงเข้านอนก็มีแต่
ท�างาน ๆ  ๆ  ๆ  ไม่มีเวลาอยู่ว่างเปล่าได้เลย ท่าน 
เคีย่วเข็ญหนักจัดจริง ๆ  เรือ่งพักผ่อนหย่อนใจ 
หรือเล่นนั้นไม่ต้องพูดเลย ไม่มีในชีวิตบทนี้เลย 
 เด็กสามัญ อายุแค ่  ๘-๙ ขวบ คิดดูซิว ่ า 
จะทรมาทรกรรมแค ่ ไหน แต ่ เมื่ อภายหลั ง 
อาตมาก็ได้นึกถึงคุณงามความดีของท่านที่ท�าให้
อาตมาแกร่ง เป็นงาน มีทั้งปฏิภาณไหวพริบ
ปัญญา สมรรถนะ และขยนั อดทน เป็นนกัสูท้ีรู่ค่้า 
ของการท�างาน และค่าของความเป็นคน จึงเป็น
คนเอาการเอางานมาตั้งแต่บัดนั้น 
 นี่ก็ขอให้ข้อคิดกับเด็กทั้งหลาย หรือผู้ใหญ่
ก็ตามว่า อย่ากลัวการงาน อย่าหลงการเล่น การ
บนัเทงินั้นมนัไม่มปีระโยชน์ จรงิ ๆ  มบ้ีางนดิ ๆ  หน่อยๆ
ก็พอแล้ว (เพราะไม่หิวโหยในความบันเทิง  ไม่
กังวลในความร�่ารวย  ไม่ปรารถนาความเป็น
ใหญ่เป็นโต ไม่มีปัญหากับความเครียด ชีวิต 
จึงไม่ขาดแคลนความเบิกบาน – พ่อครู สมณะ
โพธิรักษ์ )
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คนดีจะกล้าเสียสละมากขึ้น
ของจ�าเลยที่  ๗  -  ๙  จึงไม่ครบองค์ประกอบความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๖ 
  อนึ่ง ข้อมลูที่กลุม่พนัธมติรฯ ปราศรยัระหว่าง 
การชุมนุม  ปัจจุบันพบว่ามีมูลความจริงในหลาย
เรื่อง  บางเรื ่องมีการด�าเนินคดีอาญาต่อกลุ่มบุคคล
ที่กระท�าผิด  และศาลได้พิพากษาลงโทษแล้ว  ข้อมูล
บางเรื ่องต้องถือว่าเป็นประโยชน์และให้ความรู ้แก่
ประชาชน  ท�าให้ประชาชนตื่นรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของ
ตนเองมากขึ ้น  สิ่งส�าคัญที ่สุดคือท�าให้ประชาชนมี
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ ่มมาก
ขึ้น  และมีเหตุอันควรเชื ่อได้ว่า  เครือข่ายระบอบ
ทักษิณมีกลุ่มที่ล่วงละเมิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
อยูจ่รงิ การกระท�าของพวกจ�าเลยถอืว่าเป็นประโยชน์
แก่ส่วนรวมและประโยชน์ชาติในระดับหนึ่ง”
 จากการตัดสินของศาลในการชุมนุมของ 
กลุ่ม พธม.ในครั้งนี้ ท�าให้ประชาชนผู้รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ มีก�าลังใจในการท�าความดี การเสียสละเพื่อ
ประเทศชาติบ้านเมืองและสถาบันอย่างแน่นอน
 เปรียบดังกลุ ่มคนดีบุกเข้าไปในบ้านของ 
เพือ่นบ้าน เพือ่ช่วยไล่โจรทีขึ่น้ไปขโมยของในบ้าน 
แม้ดูเผินๆ อาจเป็นการบุกรุกไปในพืน้ที่ของเพื่อน
บ้าน แต่ถ้าเจ้าของบ้านรู้เจตนาของกลุ่มคนดีนี้ กลับ
จะรู้สึกยกย่องสรรเสริญที่มีจิตใจเสียสละ ช่วยไล่โจร
ที่เข้าไปขโมยของในบ้านโดยเสี่ยงอันตราย เสี่ยงต่อ 
การถูกเข้าใจผิด ถ้าเจ้าของบ้านไม่รู้ว่าโจรขึ้นบ้าน
 การตดัสนิของศาลอาญาในครั้งนี้ จงึเป็นก�าลงั
ใจให้กลุม่คนดทีีก่ล้าเสยีสละชวิีตเพื่อปกป้องชาต ิศาสน์ 
กษัตริย์ อย่างส�าคัญ

 เมื่อวนัที ่๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ศาลอาญาได้
พิพากษาคดีการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธปิไตย (พธม.) ในยุทธการ “ดาวกระจาย” 
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อหยุดการกระท�าความผิดของ
รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช
 โ ด ย มี  พ ล . ต .  จ� า ล อ ง 
ศ รี เ มื อ ง  น า ย ส น ธิ  ลิ ้ม ท อ ง กุ ล 
นายพิภพ ธงไชย นายสมเก ียรติ พงษ ์ไพบ ูลย ์ 
นายสมศ ักดิ ์ โกศ ัยสุข นายสุริยะใส กตะศ ิลา 
นายไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ นายอมร อมรรัตนานนท์(นาย
รัชต์ยุตม์ ศิรโยธินภักดี) และนายเทิดภูมิ ใจดี เป็น
จ�าเลยที่ ๑ – ๙ ในข้อหา “กบฏ” และร่วมกันมั่วสุม 
ตั้งแต่ ๑๐ คน ขึ้นไปให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง
 ผลปรากฏว ่ าศาลได ้พิพากษายกฟ ้อง
จ�าเลยที่ ๑-๖ เนื่องจากศาลเคยพิพากษาในคดีบุกรุก
ท�าเนียบรัฐบาลไปแล้ว เพราะเป็นการฟ้องร ้อง 
ซ�้าซ้อน ส่วนจ�าเลยที่ ๗ – ๙ ศาลเห็นควรให้รอลง 
อาญามีก�าหนด ๒ ปี
 ในการตัดสินคดีนี ้ มีเหตุผลของศาลบางส่วน
ที่น่าสนใจมาก คือ ศาลได้ให้ความเห็นต่อคดีนี้ว่า
 “.....  การชุมนุมของกลุ่ม พธม.  ยังท�าให้ผู้
เข้าร่วมชุมนุมและประชาชนทราบว่า  รัฐบาลของนาย
สมคัร สนุทรเวช อยู่ภายใต้การครอบง�าและส่ังการของ 
พ.ต.ท.ทักษิณ ชนิวัตร และทราบถงึการกระท�าของกลุ่ม
บุคคลในเครือข่ายระบอบทักษิณ  รวมทั้งทราบถึงการ
บรหิารราชการแผ่น-ดนิของรฐับาลที่ไม่มคุีณธรรมและ
ธรรมาภิบาลในการบริหารราชการบ้านเมือง  มีวาระ
ซ่อนเร้นและเป็นการกระท�าทีขั่ดผลประโยชน์หลาย
เรื่อง  การชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรฯ  และการกระท�า

•	นายหนุนดี
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j  ศีลบริสุทธิ์ต้องถึงใจ
ใช่แค่กายกับวาจา
บริสุทธิ์สามงามรักษา
จักชักพาชาติพ้นภัย.

ศีลบริสุทธิ์ต้องถึงใจ
			(กุรุธรรมชาดก)

 พระศาสดาประทับอยู่ ณ พระเชตวัน-
มหาวิหาร เขตกรุงสาวัตถี นครหลวงของแคว้น
โกศล ทรงกล่าวถึงภิกษุรูปหนึ่งซึ่งฆ่าหงส์ตาย
 ได้มี ๒	 สหายชาวเมืองสาวัตถี มาบวชเป็น
ภกิษอุยู่ในธรรมวินยัของพทุธศาสนา ทั้งคูม่กัเที่ยว
ไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอ
 วันหนึ่ง ภิกษุทั้งสองไปยังแม่น�้าอจิรวดี   พอ
สรงน�้า(อาบน�้า)เสร็จแล้ว ก็นั่งผึง่แดดอยู่ที่เนิน
ทราย สนทนาคุยกันถึงเรื่องเก่าก่อนที่ผ่านๆมา
 ขณะนั้น มีหงส์	๒	ตัวบินมาไม่ไกลนัก ภิกษุ
รูปหนึ่งพลันรีบหยิบก้อนกรวดขนาดเขื่อง(โตพอ
สมควร)ขึ้นมา แล้วกล่าวว่า
 “คอยดูนะ ผมจะเขวี้ยงให้ถูกลูกตาของหงส์”

“เป็นไปไม่ได้หรอก ท่านขว้างไม่ถูกแน่”
 “ถ้าอย่างนั้น ลูกตาของหงส์ข้างนี้จงยกไว้	
ผมจะเขวี้ยงลูกตาข้างโน้นให้ท่านดู”
 พูดแล้วก็หยิบก้อนกรวดขึ้นมาเพิ ่ม แล้ว 
เขวี้ยงไปที่หลังของหงส์ หงส์ถูกก้อนกรวดกระทบ
หลัง ก็เหลียวมองดู ทันใดนั้น ภิกษุนั้นก็เขวีย้ง
ก้อนกรวดที่ลูกตาด้านนั้นทันที ก้อนกรวดพุ่งทะลุ
ตาด้านนี้ไปยังตาอีกด้านหนึ่ง หงส์ร้องขึ้นด้วย
ความเจ็บปวด ร่วงหล่นลงสู่พื้นทราย แน่นิ่งตาย
คาที่ ณ ตรงนั้น
 พวกภิกษุรูปอื ่นที ่อยู ่ ในบริ เวณนั ้น เห็น
เหตุการณ์แล้ว พากันต�าหนิติเตียนว่า
 “ท่านได้บวชอยู่ในพระพุทธศาสนา	 ท�าไม
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ยังกระท�าปาณาติบาตอย่างนี้	 ช่างกระท�าบาป
อันไม่สมควรเลย”
 แล้วน�าตัวภิกษุรูปนั้นไปเข้าเฝ้าพระศาสดา 
พระองค์จึงตรัสถาม
 “ดูก่อนภิกษุ เธอกระท�าปาณาติบาตฆ่าหงส์
ตายจริงหรือไม่”
 “จริง พระเจ้าข้า”
 “ก็เธอได้บวชอยู่ในศาสนา ที่เป็นเครื่องน�า
ออกจากทกุข์ได้เห็นปานนี ้ไฉนยงัได้กระท�าบาปผดิ
ศีลอย่างนี้เล่า แม้โบราณบัณฑิตทั้งหลายเพียง
แค่บกพร่องศีลเล็กน้อย	ก็ยังเศร้าหมอง	ส�านึก
รังเกียจการถือศีลไม่บริสุทธิ์ของตน
 แต่นี่เธอบวชเป็นภิกษุในศาสนานี้แล้ว ไม่มี
ส�านึกถึงศีลของตน ไม่รังเกียจกรรมอันเป็นบาป 
ทั้งที ่เป็นภิกษุควรส�ารวมกาย-วาจา-ใจ	 มิใช่
หรือ”
 แล้วพระศาสดาทรงน�าเรื่องราวในอดีตมาตรสั
เล่า

g g g g g

 ในอดีตกาล	พระราชาพระองค์หนึ่งครอง
ราชสมบตัิอยู่ในนครอินทปัตถ์ แคว้นกุรุ มีพระ
โอรสพระนามว่า ธนัญชัย ซึง่ได้ศึกษาเรียนรู้
ศิลปะท้ังปวงจากกรงุตกัสลิา นครหลวงของแคว้น 
คันธาระ พระราชบิดาจึงทรงแต่งตั้งให้ด�ารง
ต�าแหน่งเป็นอุปราช
 ครั้นกาลต่อมา พระราชาเสด็จสวรรคตแล้ว 
พระโอรสจึงทรงขึ้นด�ารงต�าแหน่งแทน  เป็นพระ
เจ้าธนญัชยั ทรงเป็นพระราชาผู้ประกอบด้วยกศุล
กรรมบถ 10(การกระท�าความดี 10 ประการ)
 1. เว้นขาดการฆ่าสัตว์
 2. เว้นขาดการลักทรัพย์
 3. เว้นขาดการประพฤติผิดในกาม
 4. เว้นขาดการพูดเท็จ
 5. เว้นขาดการส่อเสียด
 6. เว้นขาดพูดค�าหยาบ
 7. เว้นขาดค�าเพ้อเจ้อ

 ๘. ไม่โลภอยากได้ของผู้อื่น
 9. ไม่มีจิตคิดร้ายผู้อื่น
 10. มีความเห็นที่ถูกตรง
 และทรงเป็นพระราชาผู้ประพฤติในกุรุธรรม
(ถอืศลี 5)  ทรงเพยีรรกัษาศลี 5 ให้บรสิทุธิ์บรบิรูณ์
แม้แต่พระมารดาของพระองค์ ก็ทรงรักษาศีล 5 
ด้วย ยังมีอีกทั้งพระอัครมเหสี พระอุปราชผู้เป็น
พระอนุชา  พราหมณ์ผู้เป็นปุโรหิต อ�ามาตย์ผู้
รังวัดทีดิ่น นายสารถี เศรษฐี อ�ามาตย์ผู้ตวง
ข้าว นายประตเูมอืง นางวณัณทาส(ีหญงิคณกิา)	
เหล่านี้ล้วนด�ารงอยู่ในกลุ่มกุรุธรรม(ถือศีล 5  ซึ่ง
เป็นข้อปฏิบัติให้งดเว้นการกระท�าบาปชั่ว ทั้งทาง
กาย-วาจา-ใจ)ทั้งสิ้น
 เมื่อพระเจ้าธนัญชัยทรงขึ้นครองราชย์แล้ว 
ทรงให้สร้างโรงทาน 6 แห่ง	ที่ประตูทั้ง 4 ทิศ 
กับที่กลางพระนคร และที่ประตูพระราชวัง ทรง
สละพระราชทรัพย์จ�านวน 600,000 ทุกๆวัน 
ทรงบรจิาค (สละออกอย่างเตม็ที่ไม่สะสม) ท�าทาน
ด้วยพระอัธยาศัย(นิสัยใจคอ)ยินดียิ่ง เพราะเหตุนี้
เสียงยกย่องสรรเสริญจึงเล่าลือไปทั่วชมพูทวีป

 ในเวลาน้ัน  ทีแ่คว้นกาลงิคะก�าลงัเกดิเภทภัย
รนุแรง จากสาเหตุที่ฝนไม่ตก พชืพนัธุธ์ญัญาหาร
เสียหาย ขาดแคลนอาหาร ผู้คนเจ็บป่วยล้มตาย 
เกิดภัย 3 ประการ  คือ
 ทุพภิกขภัย(ภัยจากข้าวยากหมากแพง)
 ฉาตกภัย(ภัยจากการอดอยากหิวโหย)
 โรคภัย(ภัยจากการเจ็บป่วยเป็นไข้)
 ดังนั้นชาวแคว้นกาลิงคะจึงร่วมกันเดินทาง
ไปยังนครทันตปุระ เพื่อกราบทูลร้องเรียนต่อ
พระเจ้ากาลิงคราช พอถึงที่ประตูพระราชวัง ก็
พากันส่งเสียงอื้ออึง
 “ข้าแต่พระราชาผู้เป็นใหญ่ ขอพระองค์ทรง
ช่วยให้ฝนตกลงมาด้วยเถิด พระเจ้าข้า”
 พระราชาทรงสดับเช ่นนั ้น จึงตรัสถาม 
เรื่องราวสาเหตุกับพวกอ�ามาตย์ เหล่าอ�ามาตย์ 
พากันกราบทูลให้ทรงทราบ
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 “ภัยเกิดขึ้นทั่วแคว้นกาลิงคะ เพราะแล้งฝน
ยาวนาน ข้าวกล้าพินาศสิ้น เกิดความอดอยาก 
ไม่มีอาหารกิน โรคภยักลุม้รมุ หมดทางท�ามาหากิน 
ต้องจูงลูกเด็กเล็กแดงเที่ยวเร่ร่อนไป พระเจ้าข้า”
 “ถ้าเป็นเช่นนั ้น สมัยก่อนๆเมื ่อฝนไม่ตก 
พระราชาทั้งหลายทรงกระท�าอย่างไรเล่า”
	 “พระราชาแต่เก่าก่อนทั้งหลาย	 จะทรง
บริจาคทาน	 ทรงอธิษฐานอุโบสถ(ถือปฏิบัติ
ศีล 8)  ทรงบรรทม(นอน)บนพระแท่นบรรทม	
ท�าด้วยไม้	 ตลอด 7 วัน	 แล้วฝนก็จะตกลงมา	
พระเจ้าข้า”
 พระราชาทรงสดับแล้ว ก็ทรงรับค�า ได้ทรง
กระท�าตามนั้น
 แต่พ้น 7 วันแล้ว ฝนก็มิได้ตก พระราชาจึง
ทรงปรกึษาเหล่าอ�ามาตย์อกี พวกอ�ามาตย์ช่วยกนั
คิดแล้วกราบทูล
 “ข้าแต่มหาราช  หากได้ช้างมงคลหัตถี
(ชื่อตระกูลหนึ่งของช้างมงคลคู่บ้านคู่เมือง)ชื ่อ 
อัญชนะ  ของพระเจ้าธนัญชัยมาสู่แคว้นกาลิงคะ
นี้  ฝนก็จะตกเป็นแน่แท้”
 “เป็นไปได้ยากนะ พระราชาพระองค์นี ้มี
ไพร่พลพาหนะเข้มแข็ง ยากยิ่งที่จะปราบได้”
 “ขอเดชะ มิต้องท�าการรบพุ่งใดๆเลย เพราะ
พระราชาพระองค์นี ้ทรงเป็นผู ้ยินดีในการ
บริจาค(คือการสละออกเต็มที่ไม่สะสมไว้)	 ไม่
มักน้อยในการท�าทาน(ให้) แม้ขอพระเศียร
(ศีรษะ)ของพระองค์กท็รงตดัให้ได้ แม้ขอพระเนตร
(ดวงตา)ก็ทรงควักให้ได้ แม้ขอราชสมบัติก็ทรง
มอบให้ได้ นี่เพียงขอช้างมงคลหัตถีเท่านั้นย่อม
พระราชทานแน่ พระเจ้าข้า”
 “แล้วใครเล่าที่จะไปทูลขอช้างมงคลนั้น”
 “ขอเดชะ สมควรเป็นพวกพราหมณ์ พระเจ้าข้า”
 พระเจ้ากาลิงคราชจึงรับสั่งเรียกพราหมณ์ 8 
ท่าน ให้รบีเร่งเดินทางไปสูน่ครอินทปัตถ์ของแคว้นกรุุ
 
 ณ นครอินทปัตถ์ โดยปกตแิล้วทุกวันพระ(คอื 
8  ค�่าหรือ 14  ค�่า หรือ 15 ค�่า) ของทุกๆปักษ์

(คือ 2 สัปดาห์  หรือ 15 วัน) พระเจ้าธนัญชัย
จะประทับบนช้างมงคลหัตถี เสด็จไปยังโรงทาน		
เพื่อประทานอาหารแก่ชาวบ้านชาวเมือง	 ด้วย
พระหัตถ์(มือ)ของพระองค์เอง
 เช้านี ้ เสด็จไปยังโรงทานที่ประตูด้านทิศ
ตะวัน-ออก พวกพราหมณ์ทั้ง 8 เพิ่งได้โอกาสใน
วันนี้เอง จงึพากนัไปยนือยูเ่บือ้งหน้าช้างมงคลหตัถ ี
พระราชาทรงมองเห็นเช่นนั้น ตรัสถามว่า
 “พราหมณ์ผู้เจริญ พวกท่านทั้งหลายต้องการ
อะไรหรือ”
 “ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่ในมหาชน  ข้า-
พระองค์ทั ้งหลายรับทราบกิตติศัพท์อันดีงาม 
ด้วยศรัทธาและศีลของพระองค์แล้ว จึงพากันมา
ขอรบัพระราชทานช้างมงคลหตัถ ีเพือ่น�าไปแคว้น
กาลิงคะ
 เพราะผืนดินแห้งแล้ง   ฝนไม่ตกเลย เกิดข้าว
ยากหมากแพง อดอยากขาดแคลนอาหารมาก  ขอ
พระองค์โปรดพระราชทานพญาช้างตัวประเสริฐ
ชื่อ อัญชนะ ด้วยเถิด เพื่อท�าฝนให้ตกในแคว้น 
กาลิงคะได้”
 ทรงสดบัอย่างนั้น พระเจ้าธนญัชยัทรงด�ารใิน
พระทัยว่า 
 “การปฏิเสธห้ามผู้ขอ(ยาจก)ทั้งหลายที่มา
ถึงแล้ว	 เป็นการไม่สมควรแก่เราเลย	 กุศล
สมาทาน(การถือปฏิบัติท�าความดี)ของเรา	อย่า
ได้เสียหายถูกท�าลายไป	 ฉะนั้นเราจะให้ช้าง
มงคลหัตถีนี้	แก่พวกพราหมณ์กาลิงคะ”
 เมื่อทรงตัดสินพระทัยแล้ว ก็เสด็จลงมาจาก
หลังช้าง  ทรงจับงวงของพญาช้างตัวประเสริฐ 
วางลงบนฝ่ามือของพราหมณ์  แล้วจึงหลั่งน�้า
ทักษิโณทก(คือการหลั ่งน�า้แสดงการมอบให้ใน
สิ่งของที่ใหญ่โต) ที่ฝ่ามอืของพราหมณ์นั้น เป็นการ
มอบช้างมงคลหัตถีแก่พราหมณ์แล้ว
 จากนั้น ได้ตรัสกับพราหมณ์เหล่านั้นว่า
 “ดูก่อนพราหมณ์ทั ้งหลาย เราได้มอบช้าง
มงคลอันมีค ่าควรแก่พระราชา เป็นพาหนะ
ใช้สอยคู่ควรแก่พระราชา เป็นช้างที ่มียศศักดิ ์
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ฐานะ ประดับปกคลุมด้วยข่ายทองค�า พร้อมด้วย
นายหัตถาจารย์(ควาญช้าง) เราขอมอบแก่ท่าน 
ทั้งหลาย พวกท่านจงน�าไปตามความปรารถนาเถดิ”
 พราหมณ์เหล่านั้นจึงน�าช้างไปยังนครทันต- 
ปุระ แคว้นกาลิงคะ
 แต่เหล่าอ�ามาตย์แคว้นกุรุอดใจไว้ไม่ได้ ที่จะ
กราบทูลถามพระเจ้าธนัญชัย
 “เหตุ ใดหนอ พระองค ์จึงพระราชทาน 
พญาช้างตัวประเสริฐ ซึ่งมีลักษณะดี สมบูรณ์ด้วย
มงคล(ความสุขความเจริญ) เก่งกาจสูงสุดในการ
รบท�าสงคราม ให้แก่พราหมณ์กาลิงคะไป แล้ว
พระองค์จะเสวยราชสมบัติได้มั่นคงอย่างไร”
 พระราชาตรัสตอบพวกอ�ามาตย์อย่างหนัก
แน่นมั่นคงทันที
 “ไม่เพียงแต่พญาช้างมงคลเท่านั้น แม้ราช-
สมบัติทั้งหมดเราก็ให้ได้  แม้สรีระนี้ของเราก็ให้ได้ 
เพราะสัพพญัญุตญาณ(คอืความเป็นผูรู้แ้จ้งเหน็
จรงิทกุส่ิงในโลก)เป็นที่รกัของเรา ดงันั้นเราจงึให้
พญาช้างมงคลไป”

บรสิทุธิ ์ด้วยเหตนุี้ในแว่นแคว้นของพระองค์ ฝนจงึ
ตกทกุ 10 วันบ้าง ทกุ 15 วันบ้าง เพราะอานภุาพ
แห่งคณุความดขีองพระราชา	มใิช่อานภุาพของ
สัตว์มงคลใดเลย”
 “ถ้าเป็นอย่างนั้น พวกท่านจงน�าช้างมงคลหตัถี
ไปถวายคืนพระเจ้าธนัญชัย แล้วขอให้พระองค์
โปรดประทานกุรุธรรม	 พวกท่านจงบันทึกกุรุ-
ธรรมนั้นน�ามาเถดิ	เราจะรกัษากรุธุรรมด้วยตนเอง”
 พระเจ้ากาลิงคราชทรงส่งตัวพวกอ�ามาตย์ไป
อีกครั้ง ด้วยพระราชด�ารัสนี้

 เมื่อเหล่าอ�ามาตย์กาลงิคะ เดนิทางมาถงึนคร
อินทปัตถ์ ในแคว้นกุรุ ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าธนัญชัย
แล้ว กราบทูลพระองค์
 “ข้าแต่สมมุติเทพ แม้ได้พญาช้างมงคลไป
อยู่ในแคว้นกาลิงคะแล้ว แต่ฝนก็ไม่ตกเลย จึง
ขอน�ากลับมาถวายคืนพระองค์ เพราะได้ทราบ
มาว่า ปกติของพระองค์ทรงรักษากุรุธรรม(ศีล 
5)	บริสุทธิ์	ฝนจึงตกในแว่นแคว้นของพระองค์ 
ดังนั้นพระเจ้ากาลิงคราชจึงทรงประสงค์จะรักษา
กุรุธรรม รับสั่งพวกข้าพระองค์ให้บันทึกลงแผ่น
สพุรรณบฏั(แผ่นทองค�า)น�ากลบัไป จงึขอพระองค์
ประทานกุรุธรรมนั้น แก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
เถิด พระเจ้าข้า”
 พระราชาทรงสดับแล้ว รีบตรัสตอบ
 “ดูก่อนเหล่าอ�ามาตย์แห่งกาลิงครัฐ เรายินดี
รับช้างมงคลหัตถีกลับคืน แต่เรื่องที่เราถือปฏิบัติ
ศีล 5(รักษากุรุธรรม)นัน้ แม้เรายังปฏิบัติอยู่ก็
จริง แต่บัดนี้เราบังเกิดความสงสัยรังเกียจในการ
ประพฤติศีลของตนว่า ไม่บริสุทธิ์ ท�าให้จิตของเรา
ไม่เกิดความยินดี ฉะนั้นเราผู้ยังไม่บริสุทธิ์ในศีล		
จึงไม่อาจให้ศีลนั้นแก่ท่านทั้งหลายได้”
 “ก็เพราะสาเหตุใดกัน ศีลของพระองค์จึงไม่
บริสุทธิ์ พระเจ้าข้า”
 พระเจ้าธนัญชัยก็ทรงเล่าเหตุการณ์นั้น
 “ในคราวที ่มีมหรสพการละเล่นเดือน 12 
ของทุกๆ 3 ปี พวกพระราชาทั้งหลายจะมาร่วม

 ณ นครทันตปุระ แม้ได้ช้างมงคลหัตถีแล้ว 
แต่ฝนก็ยังคงไม่ตก ท�าให้พระเจ้ากาลิงคราชทรง
เร่าร้อนพระทัย จึงตรัสคาดคั้นเหล่าอ�ามาตย์
 “ช้างมงคลก็ได้มาแล้ว เหตุใดกันเล่า ฝนจึง 
ไม่ตก”
 พวกอ�ามาตย์แสดงความคิดเห็นใหม่ว่า
 “ขอเดชะ น่าจะเป็นเพราะพระราชาแคว้น
กุรุนั้น	 ทรงมีปกติรักษาในกุรุธรรม(ถือศีล 5 ) 

sirinyas-thailand.de/tag/thai-cul-
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สนกุสนานกัน พากันแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นเทวดา	
แล้วไปยืนอยู่ในส�านักของยักษ์ชื่อ จิตตราช 
แข่งขันกันยิงธนูไปในทิศทั้ง 4  แม้เราก็ร่วมการ
ละเล่นนั้นด้วย ได้ยิงลูกศรไปที่เป้าหมาย ถูกเป้า
ทั้ง 3 ทิศ  แต่ทิศที่ 4  ลูกศรยิงเรียดไปตามผิวน�้า
ของบึงใหญ่แล้ว ลูกศรหายไปไม่ปรากฏ ท�าให้เรา
นึกสงสัยรังเกียจว่า เราคงยิงลูกศรถูกปลาในน�้า
เป็นแน่	เราท�าให้ชีวิตสัตว์ต้องตกล่วงไปกระมัง
หนอ	 เพราะฉะนั้นศีลของเราคงไม่บริสุทธิ์แล้ว
หนอ	เรารู้สึกเศร้าหมอง ไม่ยินดีในศีลที่ไม่บริสุทธิ์
ของตน ดังนี้”
 “ข้าแต่มหาราชเจ้า พระองค์มิได้ทรงมีเจตนา
ทีจ่ะฆ่าสตัว์ เมือ่ไม่มเีจตนาฆ่าสัตว์ ย่อมชือ่ว่าไม่ผดิ
ศีลปาณาติบาต ขอพระองค์ทรงให้ศีล 5 นั้นที่ทรง
รักษาอยู่ แก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเถิด”
 พระเจ้าธนญัชยัทรงทนการรบเร้าเช่นนั้นไม่ได้ 
จึงตรัสว่า
 “ถ้าอย่างนั ้น พวกท่านจงจารึกลงในแผ่น
สพุรรณบัฏไว้ กุรธุรรม(คอืศลี 5 ซ่ึงเป็นข้อปฏบิตัิ
ให้งดเว้นจากการกระท�าบาปชั่ว	 ทางทางกาย-
วาจา-ใจ)	ประกอบด้วย 5 ประการ ดังนี้
 1. เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์(ปาณาติปาตา 
เวรมณี)
 2. เว้นขาดจากการลกัขโมยทรพัย์สนิสิ่งของ
ที่เขาไม่ได้ให้(อทินนาทานา เวรมณี)
 3. เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม(กาเม- 
สุมิจฉาจารา เวรมณี)
 4. เว ้นขาดจากการพูดโกหก(มุสาวาทา 
เวรมณี)
 5. เว้นขาดจากการเสพของมนึเมาให้โทษ อนั
เป็นทีตั่ง้แห่งความประมาท(สุราเมระยะ มัชชะ 
ปมาทัฏฐานา เวรมณี)”
 ครั้นพระราชาทรงให้จารกึกรุธุรรมแล้ว กต็รสั
ก�าชับว่า
 “ดูก่อนท่านอ�ามาตย์ทั้งหลาย เราไม่ยินดีใน
ศีลที่ไม่บริสุทธิ์ของตน แต่พระมารดาของเรานั้น 
รักษาศีลไว้ได้เป็นอย่างดี พวกท่านจงไปขอรับศีล 

จากพระมารดาของเราเถิด”
 
 เหล่าอ�ามาตย์นั้นจงึพากนัไปเข้าเฝ้าพระชนนี
(แม่ของพระมหากษัตริย์)
 “ข้าแต่พระเทวี ได้ยินมาว่า  พระองค์ทรง
รกัษาศลี 5 ได้บรสิทุธิ์ จงึขอพระองค์โปรดประทาน
ศีลนั้น แก่พวกข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยเถิด”
 พระชนนีทรงได้ยินอย่างนั้น ก็ตรัสห้ามเร็ว
พลัน
 “ดูก่อนท่านทั้งหลาย เราเพียรรักษาศีลให้
บริสุทธิ์ก็จริงอยู่ แต่บัดนี้ เรานึกสงสัยรังเกียจใน
การประพฤติศีลนั้นว่า ไม่บริสุทธิ์ ด้วยเหตุนี้เราจึง
ไม่อาจให้ศีลแก่พวกท่านได้”
 “ก็แล้วศีลนั ้นไม ่บริสุทธิ ์เพราะเหตุใดกัน 
พระเจ้าข้า”
 “เรามีโอรสอยู่ 2 องค์ คือ พระราชาผู้เป็น
พระเชษฐา(พี่) และพระอุปราชผู้เป็นพระอนุชา
(น้อง)
 มีอยู่คราวหนึ่ง ที่พระมหากษัตริย์องค์หนึ่งได้
ทรงส่งแก่นจันทน์หอมมูลค่าหนึ่งพัน กับดอกไม้
ทองค�าราคาหนึ่งแสน  มาถวายพระราชาของเรา 
นี้ แต่พระราชาทรงคิดจะบูชาคุณของพระมารดา 
จึงทรงส่งของทั้งหมดนั้นถวายแด่เรา
 แต่เพราะเราได้ด�าริในใจไว้ว่า จะไม่เสพติด
ของหอม	จะไม่ประดับทัดดอกไม้  ดังนั้นเราจึง
คิดว่า จะให้แก่นจันทร์หอมกับดอกไม้ทองค�าแก่
สะใภ้ทั้งสอง
 สะใภ้คนโตของเรามีฐานะใหญ่โต ด�ารง
ต�าแหน่งอคัรมเหสขีองพระราชา เราจะให้ดอกไม้
ทองค�า ส่วนสะใภ้คนเล็กเป็นคนยากจน เราจะให้
แก่นจันทน์หอมแก่พระมเหสีของพระอุปราช
 ครั้นเราได้ประทานของทั้งหมดแก่สะใภ้ทั ้ง
สองไปแล้ว ได้บังเกิดความรู้สึกเศร้าหมอง สงสัย
รังเกียจว่า เรารักษาศีลไม่บริสุทธิ์แล้วหนอ
 เพราะการที่สะใภ้ของเราจะมฐีานะยากจน
หรือมั่งมี	 เราก็ไม่ควรตัดสินกันที่ฐานะเช่นนั้น	
แต่ควรที่จะพิจารณาตรงพฤติกรรม	 ใครมีการ 
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กระท�าความดีงามสูงสุดมากกว่ากัน	 นั่นจึงจะ
ถูกต้อง
 แต่นี ่เราไม่ได้ตัดสินด้วยความดีเป็นที ่สุด 
ฉะนั้นศีลของเราจะด่างพร้อยไหมหนอ”
 อ�ามาตย์ท้ังหลายฟังแล้ว กก็ราบทลูตามความ
เห็นของตน
 “ขอพระองค์โปรดอย่าได้ทรงสงสัยรังเกียจ 
ด้วยเหตุมีประมาณเล็กน้อยเท่านี้เลย ขึ้นชื่อว่า 
หากเป็นของของตนแล้ว ผู้นั้นจะให้แก่ใครก็ได้ 
ตามใจชอบของตน ศีลย่อมไม่ด่างพร้อยด้วยเหตุ
เท่านี้ ดังนั้นขอพระองค์โปรดประทานศีลแก่พวก
ข้าพระพุทธเจ้าเถิด”
 พระชนนีจึงทรงให้จารึกศีล 5 ลงบนแผ่น
สุพรรณบัฏ แล้วตรัสแนะน�า
 “ท่านทั ้งหลาย เรายังสงสัยว่าศีลของเรา
ไม่บริสุทธิ ์ แต่พระสุณิสา(ลูกสะใภ้)ซึ่งเป็นพระ
อัครมเหสีนั้น น่าจะรักษาศีลได้เป็นอย่างดี พวก
ท่านจงไปรับศีลจากพระอัครมเหสีเถิด”
 
 อ�ามาตย์ทั้งหลายจึงไปเข้าเฝ้าพระอัครมเหสี 
แม้พระอัครมเหสีก็เช่นเดียวกัน ทรงกล่าวว่า
 “เรายังไม่ยินดีพอใจในการรักษาศีลของตน 
เรายังประพฤติศีล 5 ไม่ได้บริสุทธิ์ เพราะมีอยู่
วนัหนึง่ ได้ทรงเหน็พระอุปราชประทับอยู่บนหลัง
ช้าง ติดตามอยู่เบื้องหลังของพระราชาที่ก�าลังท�า 
ประทกัษณิ(เวียนรอบทางขวา)เลียบพระนคร ขณะ
นั้นเอง เราพลันบังเกิดจิตกามราคะ(ความก�าหนัด
ยินดีใคร่อยาก)กลุ้มรุมว่า
 ถ้าพระราชาสวรรคตไปแล้ว พระอุปราชก็
จะได้ครองราชย์ต่อ  เมื่อนั้นหากเราได้เชยชิดกับ
พระองค์ก็คงจะดียิ่งนัก
 แต่พอเราได้สติแล้ว ก็นึกละอายแก่ใจ เรา
ก�าลังรักษาศีลอยู่ ทั้งที่มีพระสวามีแล้วแท้ๆ	 ไย
ยังแลดูชายอื่นด้วยกิเลสกามราคะเล่า ศีลของ
เราคงขาดทะลุเป็นแน่”
 พวกอ�ามาตย์ฟังแล้ว ก็กราบทูลตามความรู้
ของตนแด่พระอัครมเหสี

 “ข้าแต่พระแม่เจ้า ปกติของการประพฤติผิด
ในกามนั้น ศีลจะขาดทะลุก็ด้วยกายกรรม(การ 
กระท�าทางร่างกาย)เท่านั้น หากเป็นเพีียงแค่ความ
นึกคิดมโนกรรม(การกระท�าทางใจ)พลาดพลั้งไป 
ศลีกจ็ะด่างพร้อยไปบ้างเท่านั้นเอง จงึขอพระองค์
โปรดประทานศีลแก่พวกข้าพระพุทธเจ้าเถิด”
 พระอคัรมเหสจึีงทรงบอกศลี 5 ให้จารกึลงใน
แผ่นสุพรรณบัฏ แต่ด้วยความไม่สบายพระทัย จึง
รับสั่งกับพวกอ�ามาตย์เหล่านั้น
 “แม้เมื่อเป็นอย่างนี้ ศลีของเรากย็งัไม่บรสิทุธิ์
บริบูรณ์ ฉะนั้นพวกท่านจงไปหาพระอุปราชเถิด
เพราะพระองค์ทรงรักษาศีลได้ดีกว่าเราแน่”

 อ�ามาตย์ชาวกาลิงคะทั้งหมด ก็ได้ไปเข้าเฝ้า
พระอุปราช ทูลขอศีลกับพระองค์ แต่พระอุปราช
ทรงตอบว่า
 “แม้ปกติเราจะรักษาศีล 5 อยู่ แต่เมื่อเร็วๆนี้
เองเรารู้สึกเศร้าหมองในการรักษาศีลของตน ศีล
ของเราคงไม่บริสุทธิ์แล้วหนอ
 สาเหตุเกิดจาก...คราใดที่เรานั่งรถพาหนะไป
ค้างคืน ที่พระราชวังของเสด็จพี่ผู้เป็นพระราชา 
ครานั้น เราได้ตกลงไว้กับสารถีและพวกบริวาร 
ผู้ติดตามว่า จงวางเชือกกับปฏัก(ไม้ที่ฝังเหล็ก
แหลมตรงปลายใช้บังคับสัตว์พาหนะ) ไว้ที่แอกรถ
(เป็นไม้ที่พาดคอสัตว์เพื่อลากจูงรถ) ด้วยการท�า
สัญญาณเช่นนี้เอง ทั้งสารถีกับเหล่าบริวารจะรู้ว่า 
เราอยูค้่างคนืที่พระราชวัง ทั้งหมดกจ็ะน�าเอารถไป
เกบ็ แล้วพากนัพกัผ่อน ต่อเมื่อถงึเช้าวนัใหม่ กค่็อย
กลับมาคอยยืนรับเราพร้อมด้วยรถนั้น
 แต่วนัหนึ่ง เราไม่ได้คดิที่จะค้างคนืที่พระราชวงั 
จึงไม่ได้ให้ท�าสัญญาณนั้นไว้ ครั ้นเราเข้าไปใน
พระราชวังแล้ว ฝนตกหนัก เสด็จพี่จึงรับสั่งให้เรา
ค้างคืนที่นั่น
 รุง่เช้าของอกีวนั เราออกมาเพื่อจะกลบั จงึได้
เห็นสารถีกับบริวารทั้งหลายนั้น	 ตัวเปียกปอน
ยืนตากฝนตลอดทั้งคืนยังรุ่ง เราได้เห็นอย่างนั้น
แล้ว รู้สึกละอายใจรังเกียจว่า เราเป็นผู้รักษาศีล
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อยู่	แต่ท�าให้คนทั้งหลายต้องได้รับความล�าบาก 
ศีลของเราคงไม่บริสุทธิ์แล้วหนอ”
 อ�ามาตย์เหล่าน้ันได้ฟังเรื่องราวแล้ว ทลูความ
เห็นของตนบ้าง
 “ก็ในเมื่อพระองค์มิได้มีความคดิว่า คนเหล่านี้
จงล�าบากเถิด การกระท�าใดที่กระท�าโดยไม่เจตนา 
ย่อมไม่จัดว่าศีลขาด  พระองค์อย่าทรงรังเกียจว่า
ศีลไม่บริสุทธ์ิ ด้วยเหตปุระมาณเลก็น้อยเท่านี้เลย”
 แล ้ วอ �ามาตย ์ทั ้งหลายก็ขอรับศีลจาก
พระอุปราช พระองค์ก็ทรงให้จารึกลงบนแผ่น
สุพรรณบัฏ แล้วตรัสตามความรู้สึกของพระองค์
 “เรายังคงไม่ปลื้มใจกบัการรกัษาศลีไม่บรสิทุธิ์
ของตน ยังมผู้ีรกัษาศลีได้ดีกว่าเราอยูอ่กี พวกท่าน
จงไปขอรบัศีลจากปโุรหิต(พราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์
หรือที่ปรึกษาของพระราชา)เถิด”
 
 ไม่ยอมให้เสียเวลาเลย อ�ามาตย์ชาวกาลิงคะ
เหล่านั้นรีบไปเข้าพบพราหมณ์ปุโรหิตทันที แล้ว
ขอรับศีล  แต่พราหมณ์ปุโรหิตทัดทานไว้ว่า
 “เราเองก็ยังไม่พอใจกบัการถอืศลีของตน ศีล
ของเรายังไม่บรสุิทธ์ิ เพราะมอียูว่นัหน่ึง เราได้เหน็
รถที่แสนวิจิตรสวยงามยิ่งนัก กษัตริย์องค์หนึ่งส่ง
มาถวายพระราชา เราเห็นแล้วจิตเกิดความโลภ
ขึ้นมาว่า
 เราแก่แล้ว	 ถ้าพระราชาพระราชทานรถนี้
แก่เรา	เราคงได้ใช้สอยไปที่ไหนๆ	จะเป็นความ
สุขสบายอย่างที่สุด

 ในขณะนั้นเอง พระราชาได้ตรัสกับเราว่า
 รถของเราคันนี้ช่างงามเหลือเกิน แต่เราจะ
มอบให้แก่อาจารย์ของเราไว้ใช้สอย
 ยิ่งได้ยินพระราชาตรัสอย่างนั้น เรายิ่งรู้สึก
ละอายแก่ใจเป็นอย่างมาก ในความโลภจัดของตน 
จึงไม่อาจจะรับพระราชทานรถคันนั้นเอาไว้ แม ้
พระราชาจะตรัสพระราชทานบ่อยครั ้งก็ตาม 
เพราะเราคิดว่า เราเป็นผู้รักษาศีลอยู่แท้ๆ ยังกระท�า
ความโลภในสิ่งของของผู้อื ่น ศีลของเราคงแตก
ท�าลายไปแล้ว”        
 พวกอ�ามาตย์ฟังเรื ่องราวแล้ว ก็กล่าวกับ
พราหมณ์ปุโรหิตนั้น
 “ศีลย่อมไม่แตกท�าลายไป ด้วยเหตุเพียง
จิตเกิดความโลภอยากได้ นั่นเป็นมโนกรรม(การ 
กระท�าทางใจ)เท่านั้น ศีลของท่านเพียงด่างพร้อย
ไปบ้าง  ศีลของท่านไม่ขาดทะลุเลย พวกเราจึง
ขอรับศีลจากท่าน โปรดให้ศีลแก่เราเถิด”
 พราหมณ์ปุโรหิตจึงให้บันทึกศีลทั้ง 5  ลงบน
แผ่นสุพรรณบัฏ แล้วบอกว่า
 “เรายงัคงไม่ยนิดกีบัการรกัษาศลีได้ไม่บรสิทุธิ ์ 
ฉะนั้นยังมีผู้รักษาศีลได้ดีกว่าเรา ท่านทั้งหลายจง
ไปหาอ�ามาตย์ผู้เป็นเจ้าหน้าที่รังวัดเถิด”
 
 เหล่าอ�ามาตย์กาลิงครัฐจึงพากันไปขอรับ
ศีลกับอ�ามาตย์กุรุรัฐ	 ผู้เป็นเจ้าหน้าที่รังวัด(คือ
ส�ารวจที่ดินวัดแล้วปักแบ่งเขตที่ดิน) แม้อ�ามาตย์
รังวัดนั้นก็บอกว่า
 “ศีลของเราก็ยังไม่บริสุทธิห์นอ เพราะเราได้
ไปวดัทีด่ินในชนบทแห่งหนึง่ เราให้เจ้าของนาจับ
ปลายเชือกวดัข้างหนึง่  แล้วเราลากปลายเชือก
อีกข้างหนึ่งที่มีไม้ผูกไว้ เพื่อปักเขตลงดิน ปรากฏ
ว่าจรดลงตรงรูปูพอดี
 เราจงึคดิว่า ถ้าเราปักไม้ลงที่รปู ูปตู้องตายแน่ 
แต่ถ้าปักไม้เลยไปข้างหน้า เนื้อที่ดนิของหลวงกจ็ะ
น้อยลง หากปักไม้ร่นเข้ามา เนื้อที่ดินของเจ้าของ
นาก็จะลดลง
 ในที่สุดเราคิดว่า เราจะลองแหย่ไม้ลงในรูปู bonhams.com
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หากมีปูอยู่ก็คงจะปรากฏให้เห็น ครั้นเราค่อยๆ
แหย่ลงไป	ลึกลงไป	จนได้ยินปูส่งเสียงดังกริ๊กๆ	
เราคาดว่าไม้คงปักลงบนหลังปู	 ปูก็จะตาย ศีล
ของเราคงขาดทะลุแล้ว เราจึงรังเกียจศีลทีไ่ม่
บริสุทธิ์ของตน ไม่อาจจะให้ศีลแก่พวกท่านได้”
 “ก็ท่านไม่มีจิตคิดท�าร้ายปู แม้ปูตาย การ 
กระท�าที่ไม่มีเจตนา ย่อมไม่ท�าให้ศีลขาดทะลุ ท่าน
อย่ารังเกยีจว่าศลีไม่บริสุทธิ ์ ด้วยเหตุอย่างนีเ้ลย 
พวกเราจึงขอรับศีลจากท่าน”
 อ�ามาตย์รังวัดจึงให้จดจารึกศีลลงในแผ่น
สุพรรณบัฏ แล้วแจ้งบอกว่า
 “ท่านทั้งหลายจงไปรับศีลจากนายสารถีเถิด 
นายสารถีรักษาศีลได้บริสุทธิ์เป็นอย่างดี”
 
 อ�ามาตย์เหล่านั้นได้ไปหานายสารถี เพ่ือขอ
ศีลจากเขา แต่นายสารถีนั้นเล่าว่า
 “เราเป็นสารถีราชรถของพระราชา มีอยู่วัน
หนึ่ง หลังจากท่ีออกจากพระราชอุทยาน หมาย 
กลบัคืนสู่พระนคร  เมฆฝนตั้งเค้าด�าทะมนึ เรากลวั
ว่าพระราชาจะทรงเปียกฝนล�าบาก  จึงลงปฏกั(ไม้
ที่ฝังเหล็กแหลมตรงปลายใช้บงัคบัสัตว์พาหนะ)
แก่ม้าสินธพ(ม้าพนัธ์ุด)ีท้ังหลาย		พวกม้าท้ังหมด
ถูกตีด้วยปฏักอย่างแรง	 	 ได้รับความเจ็บปวด
และสะดุง้ตกใจ จงึว่ิงควบไปด้วยความเรว็จดั กลัว
ภัยที่จะโดนดีด้วยปฏักอีก
 ครั้งนั้นเรามาได้คิดว่า ที่จริงแม้พระราชาจะ
ทรงเปียกฝนไปบ้าง เราก็ไม่มีโทษใดๆเลย แต่นี่
เราใช้ปฏักเฆี่ยนม้าสินธพที่ฝึกหัดมาดีแล้ว  ให้ได้
รับความเจ็บปวดทรมาน  ศีลของเราคงไม่บริสุทธิ์
แล้วเป็นแน่แท้”
 “ท่านไม่มจีติคดิท�าร้ายม้าสินธพเหล่านัน้ ไมม่ี
เจตนา ก็การกระท�าใด้ที่ไม่จงใจท�าร้าย ศีลย่อมไม่
ขาดทะลุ แต่ศีลอาจด่างพร้อยไปบ้างเท่านั้นเอง 
ฉะนั้นพวกเราจึงมารับศีลจากท่าน”
 นายสารถีก็ได้จารึกศีลลงบนแผ่นสุพรรณบัฏ  
แล้วบอกพวกอ�ามาตย์เหล่านั้นให้รู้ว่า
 “พวกท่านสมควรที่จะไปขอรับศีลจากท่าน

เศรษฐี  ซึ่งเราคิดว่า ท่านเศรษฐีน่าจะรักษาศีล
ได้บริสุทธิ์ดีกว่าเรา”
 
 ณ คฤหาสน์ของเศรษฐีแคว้นกุรุ  พวก
อ�ามาตย์แคว้นกาลิงคะก�าลังขอรับศีลจากเศรษฐ๊
นั้น แต่เศรษฐีได้ทัดทานว่า
 “เราเองยังไม่พึงพอใจกับการรักษาศีลของ
ตน  จึงไม่อาจจะให้ศีลแก่พวกท่านได้ เพราะเหตุ
ว่า เราได้ไปดูนาข้าวสาลีที่เราเป็นเจ้าของ เห็น
ข้าวสาลอีอกรวงงามด ีครัน้จะกลบั จึงสัง่ให้คนมดั 
รวงข้าวสาลเีป็นพุม่ข้าวเปลอืกสกัหน่ึงฟ่อน  เพื่อจะ 
น�ากลับไปด้วย
 แต่แล้วเราก็มีสติระลึกได้ว่า  นาผืนนี้ยังไม่ได้
ให้ค่าภาคหลวง(คือส่วนที่ต้องเสียให้แก่รัฐ)  หาก
จะกระท�าให้ถกูตรง	เราต้องให้ค่าภาคหลวงจาก
นาผืนนี้ก่อน		แล้วจึงจะเอาฟอ่นข้าวสาลีนั้นไป  
ก็เราเป็นผู้รักษาศีลอยู่ บัดนี้ศีลของเราคงด่าง
พร้อยไม่บริสุทธิ์แล้ว”
 “ท่านเศรษฐี ท่านไม่ได้มีจิตคิดจะลักขโมย 
ดังนัน้ท่านอย่าได้เศร้าหมองกับการรักษาศีลของ
ตน  ด้วยเหตุเพียงมโนกรรมเท่านั้นเอง  เพราะ
ท่านก็ยังไม่ได้เอาสิ่งของของคนอื่นไปเลย  ศีล
ของท่านยังไม่แตกท�าลาย  เราจึงขอรับศีลจาก
ท่านด้วยเถิด”
 เป็นอย่างนั้น เศรษฐีจึงให้อ�ามาตย์เหล่านั้น
จารึกศีลลงบนแผ่นสุพรรณบัฏ  ก่อนจะจากกกัน
ยังแนะอีกว่า
 “พวกท่านจงไปหาอ�ามาตย์ผู้ตวงข้าวหลวง
เถิด อ�ามาตย์ผู้นั้นเป็นผู้รักษาศีลได้เป็นอย่างดี”
 
 แม้พวกอ�ามาตย์กาลงิครฐัไปพบกบัอ�ามาตย์ผู้
ตวงข้าวหลวงแล้ว  อ�ามาตย์นั้นก็เช่นกันกล่าวว่า
 “การรักษาศีลของเรายังไม่บริสุทธิ์ดี  พวก
ท่านอย่าได้ขอรับศีลจากเราเลย  เพราะมีอยู่วัน
หนึ่ง ในการเก็บค่าภาคหลวง(คือส่วนที่ต้องเสีย
ให้แก่รัฐ)  เราให้คนอื่นๆช่วยนับข้าวเปลือกที่เป็น
ส่วนของหลวง  แต่เรานบัข้าวเปลอืกจากกองข้าวที่
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เป็นส่วนของคหบดีทั้งหลาย  ซ่ึงยงัไม่ได้นับคะแนน
(คือข้าวส่วนที่ต้องเสียให้แก่หลวง)  ขณะน้ัน...มฝีน
ตกลงมา  เราจึงเพิ่มคะแนนข้าวเปลือก  แล้ว
ประกาศว่า ข้าวเปลือกที่นับแล้วมีประมาณเท่านี้  
จึงโกยข้าวเปลือกที่เป็นคะแนน  ใส่ลงในกองข้าว
เปลือกของหลวงที่นับไว้แล้ว
 ในเวลานั้นเอง  เราได้เกิดความคิดขึ้นมา
ว่า เมื่อกีน้ี ้เราใส่ข้าวเปลือกคะแนนในกองข้าว 
ของหลวงที่นบัแล้ว		ของหลวงกจ็ะได้เพิ่มข้ึน		แต่
ของคหบดีทั้งหลายก็จะขาดไป  ด้วยเหตุนี้ ศีล
ของเราคงจะขาดทะลุแล้วหนอ”
 พวกอ�ามาตย์แคว้นกาลิงคะฟังเรื ่องแล้ว  
แสดงความเห็นของตนว่า
 “ในเมื่อท่านอ�ามาตย์มิได้มีจิตคิดจะลักขโมย
ใดๆเลย  ศีลของท่านย่อมรักษาอยู่ได้  ไม่ขาดทะลุ
แต่ประการใด  ท่านอย่าเศร้าหมองด้วยเหตุเพียง
เท่านี้  พวกเราขอรับศีลจากท่านด้วยเถิด”
 เป็นเช่นนี้ อ�ามาตย์ผู้ตวงข้าวจึงบอกศีลให้
จารึกลงบนแผ่นสุพรรณบัฏ แล้วพูดเสริม
 “เรายังคงไม่ยนิดพีอใจในการรกัษาศลีของตน 
เห็นว่าเรายังรักษาศีลได้ไม่บริสุทธิ์ดี พวกท่านควร
ไปขอศีลจากนายประตูเมืองด้านทิศเหนือเถิด”

 อ�ามาตย์เหล่าน้ันได้ไปพบนายประตเูมอืงแล้ว  
ขอศีลจากเขา  แต่เขาแสดงอาการไม่สู้จะเต็มใจ  
เล่าให้ฟังว่า
 “วันหนึ่ง เม่ือถงึเวลาจะปิดประตเูมอืง  เราได้
ร้องประกาศเสียงดังๆ 3 ครั้ง ขณะนั้นเอง มีชาย
หญิงผู้ยากไร้ 2 คน ซึ่งเข้าป่าหาฟืน เร่งรีบกลับ
มาทันเวลาอย่างหวุดหวิด  ได้เห็นอย่างนั้นเราจึง
เตือนทั้งคู่ว่า พวกเจ้าไม่รู้เวลาปิดประตูพระนคร
หรอืไร  จงึมาช้านกั คงมวัแต่เที่ยวไปในป่าจนเพลนิ  
ทั้งสามีและภรรยา
 พอเรากล่าวติเตียนจบ  ชายยากไร้ตอบว่า 
หญิงนี้ไม่ใช่ภรรยาของฉันดอก	 	 แต่นางเป็น 
น้องสาวของฉันเอง
 เราได้ยินอย่างน้ัน  กร็ูว่้าเรากล่าวผิดไปแล้ว	

จึงรูส้กึไม่สบายใจมาก วิตกว่าศลีของเราคงขาดแน่  
ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่อาจให้ศีลแก่พวกท่านได้”
 “ท่านส�าคัญผิดไป ไม่มีเจตนากล่าวเท็จ  ศีล
ของท่านไม่ขาดด้วยเหตุเช่นนี้ เพราะท่านไม่ได้
กล่าวเท็จทั้งๆที่รู้ความจริงอยู่ ฉะนั้นท่านพึงให้ศีล
แก่พวกเราเถิด”
 นายประตูเมืองจึงให้จารึกศีล 5 ลงในแผ่น
สุพรรณบัฏ แต่ก็ยังไม่สบายใจอยู่ ก็เลยบอกไปว่า
 “พวกท่านน่าจะขอรับศีลจากนางวัณณทาสี
หญิงคณิกา  ซึ่งรักษาศีลได้ดีกว่าเราเสียอีก”
 แล้วได้บอกต�าแหน่งที่อยูใ่ห้แก่อ�ามาตย์แคว้น
กาลิงคะ
 
 อ�ามาตย์เหล่านั้นกไ็ด้ไปพบกบันางวณัณทาสี
หญิงคณิกา  แล้วกล่าวขอรับศีลจากนาง แต่นาง
ก็ปฏิเสธ  โดยเล่าสาเหตุให้ฟัง
 “ท้าวสักกะจอมเทพ(คือคนที ่ยิ ่งใหญ่ด้วย
ความประเสริฐ)  ได้ทรงด�าริว่า จะทดสอบการ
รกัษาศลีของเรา  จงึแปลงกายเป็นชายหนุม่มาหา
เรา	แล้วจ่ายทรัพย์จองตัวเราไว้ 1,000  ห้าม
ไปยุ่งกับชายอื่น หลังจากนั้นท้าวสักกะจอมเทพก็
กลับไปยังเทวโลก  
 วันเวลาผ่านไปถึง 3 ปี ชายหนุ่มคนนั้นไม่ได้
กลับมาหาเราอีกเลย  เราเองรักษาสัญญาอย่าง
ดี  ไม่ได้รับทรัพย์หรือสิ่งของใดๆจากมือชายอื่น  
เพราะเกรงว่าศีลของตนจะขาด  แต่ด้วยเหตุนี้
ท�าให้เราต้องยากจนลงทุกๆวัน  กระทั่ง 3 ปีแล้ว
เราไม่อาจด�ารงชีวิตสบืต่อไปอย่างน้ีได้  คดิแล้วจึง
ไปร้องเรียนต่อศาล
 อ�ามาตย์ผู้วินิจฉัยคดีฟังเรื่องราวของเราแล้ว 
ตัดสินว่า
 เมื่อชายผู้นั้นไม่ได้กลับมานานถึง 3 ปีแล้ว 
ไม่รู้ว่าเขาตายไปแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่ก็ตาม แต่
ท่านต้องเลี้ยงชีวิตตัวเองสืบไป  ฉะนั้นนับตั้งแต่
วันนี้ท่านจงรับทรัพย์เป็นค่าใช้จ่ายจากชายอื่นได้
 เราฟังค�าตัดสินแล้ว  เดินออกมาจากศาล ก็
มีชายแปลกหน้าคนหนึ่งน�าห่อทรัพย์ 1,000 ยื่น
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มาให้เราทันที	 	 ขณะนั้นเราก�าลังยื่นมือออกไป	
หมายที่จะรับทรัพย์นั้นไว้		พลันเหลือบเห็นชาย
หนุ่มที่จากไปนานได้ยืนอยู่ที่นั้นด้วย	 	 จึงหดมือ
กลับคืนอย่างรวดเร็ว	ไม่รับทรัพย์นั้น พร้อมกับ
ส่งเสียงด้วยความดีใจว่า
 ผู้ให้ทรัพย์ 1,000 แก่เรา เมื่อ 3 ปีก่อนนั้น 
กลับมาแล้ว...กลับมาแล้ว...
 ชายหนุม่ผูจ้ากไปนานจงึแสดงอานภุาพ ปรากฏ
เป็นแสงสว่างเจิดจ้าคืนสู่ร่างเดิม แล้วท้าวสักกะ 
จอมเทพก็ได้ประทานโอวาทแก่มหาชนในที่นั้นว่า
 ในที่สุด 3 ปีมาแล้ว  เราได้ให้ทรัพย์ 1,000 
เพื ่อทดสอบศ ีลของนางวัณณทาสีนี ้	 นาง 
สามารถรักษาศีลได้เป็นอย่างดี  ดังนั้นผู้ใดจะ
รักษาศีล จงเป็นผู้รักษาศีลเยี่ยงนี้เถิด
 จากนั้นทรงประทานแก้วแหวนเงินทองไว้ที่
เรือนของเรา แล้วท้าวสักกะจอมเทพก่อนเสด็จ
กลับไป ได้ทรงเตือนเราว่า
 เธอจงเป็นผู้ไม่ประมาท  ตั้งแต่บัดนี้เถิด
 เหตกุารณ์นี ้แม้จอมเทพจะยกย่องเรา แต่เรา
ยังไม่ได้เปล้ืองค่าจ้างที่รบัไว้	แล้วยื่นมอืไปหมาย
รับค่าจ้างจากชายอื่น  ท�าให้เรายงัไม่ยนิดปีล้ืมใจ
กับการรักษาศีลของตน  เหตุนี้เราจึงไม่อาจให้ศีล
แก่ท่านทั้งหลาย”
 “ศีลของท่านจะไม่บริสุทธิ์  เพราะการยื่นมือ
ออกไปก็หาไม่ ท่านยังไม่ได้รับทรัพย์นั้นมาด้วยมือ
ตน  ศีลของท่านจึงยังบริสุทธิ์อยู่ ขอท่านจงให้ศีล
แก่พวกเราเถิด”
 นางวัณณทาสีหญิงคณิกาจึงให้ศีล  จารึกลง
บนแผ่นสุพรรณบัฏแก่เหล่าอ�ามาตย์นั้น

 อ�ามาตย์แคว้นกาลิงคะได้น�าแผ่นสุพรรณบฏั	
ที่ได้จารกึศีล 5 (กุรธุรรม)ของผูร้กัษาศลี 11 คน	
ไปยังนครทันตปุระ  ถวายแด่พระเจ้ากาลิงคราช		
และกราบทูลเรื่องราวทั้งหมดให้ทรงทราบ
	 พระราชาเมื่อทรงประพฤติกุรุธรรม(ศีล 5)
นั้นแล้ว	 	 ให้ถึงซึ่งความบริสุทธิ์บริบูรณ์	 ฝนก็
ตกไปทั่วแว่นแคว้น		ภัย 3 ประการก็สงบระงับ		

(พระไตรปิฎก เล่ม ๒๗ ข้อ ๔๒๗ พระไตรปิฎก เล่ม ๓๓ ข้อ ๓ 

อรรถกถาแปลเล่ม ๕๘ หน้า ๑๘๘ อรรถกถาแปลเล่ม ๗๔ หน้า ๖๙)

อาหารก็อุดมสมบูรณ์  ประชาชนต่างก็มีความสุข
เกษมส�าราญทั่วหน้า

g g g g g

ภาพ ส.ธรรม

 พระศาสดาตรสัธรรมเทศนาน้ีจบ ทรงเฉลยว่า
 “นางวัณณทาสีหญิงคณิกาในครั้งนั้น  ได้
มาเป็นอุบลวรรณาในบัดนี้  นายประตูเมืองได้
มาเป็นพระปุณณะ  อ�ามาตย์ผู้ตวงข้าวได้มาเป็น 
พระโมคคลัลานะ  เศรษฐีได้มาเป็นพระสารบีตุร 
นายสารถีได้มาเป็นพระอนุรุทธะ  อ�ามาตย์ผู้
รังวัดที่ดินได้มาเป็นพระกัจจายนะ  พราหมณ์
ปุโรหิตได้มาเป็นพระกัสสปะ  พระอุปราชได้มา
เป็นพระนนัทะ  พระอคัรมเหสีได้มาเป็นพระนาง
พมิพา  พระชนนีได้มาเป็นพระนางสริมิหามายา  
พระเจ้าธนัญชัยได้มาเป็นเราตถาคตเอง”
 แล้วทรงประกาศอาริยสัจ(ความจริงอัน
ประเสริฐสุดของชีวิต)  ในเวลาที่จบอาริยสัจนั้น  
ภกิษบุางพวกได้เป็นพระโสดาบนั  บางพวกได้เป็น
พระสกทาคามี บางพวกได้เป็นพระอนาคามี และ
บางพวกได้เป็นพระอรหันต์. 
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การบริหารประเทศ
ระบบพรรคเดียวกับระบบหลายพรรค

เ
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 กล่าวกันว่า อาวุธร้ายของอเมริกา
ทีส่่งออกไปก่อวินาศกรรมทั่วโลก คือ 
“การปกครองระบอบประชาธิปไตย!”
 ประเทศไหนไม่มีเลือกตั้ง ต้องซ้อม
ให้ปางตาย แต่ประเทศไหนที่มีเลือกตั้ง 
ก็ปางตายกันได้ เป็นที่อัศจรรย์!
 เพราะพอมีพรรค พอมีพวก พอมี
การแข่งขัน แต่ละพรรคก็กัดกันยิ่งกว่า 
“การแย่งชามน�้าข้าว!”
 หากเป็นผลไม้ ถ้าแก่จัดย่อมหอม
หวานอร่อยเหาะ แต่หากยังไม่ได้ที ่ 
ยิ ่งเร่งโหมก็จะยิ ่งเป็นประชาธิปไตย 
เปลือก ๆ !
 ตัวอย่างมีให้เห็น ก็มีกันทั่วโลกอยู่
แล้ว ชิมิ...ชิมิ!
 เมื ่อประชาชนยังขาดวุฒิภาวะ 
ยังขาดปัญญา  ยังหลงใหลในลัทธิ
บริโภคนิยม 
 ยังนิยมปลาใหญ่ต้องกินปลาเล็ก
 ประชาธิปไตยจึงเป็นแค่ “หนัง
ราชสีห์คลุมร่างสุนัขจิ้งจอก!”
 เราจะหลอกกันไปอีกนานแค่ไหน 
กับหนังราชสีห์?
 เร่ืองเกดิขึ้นแล้ว มใิช่นทิาน แต่เป็น
ข้อเท็จจริง
 “พรรคเดียว” ที่ได้เป็นรฐับาล กลบั
กลายพันธุ์เป็นมหาโจรปล้นชาติ!
 “หลายพรรค” รวมหัวกันบริหาร
ประเทศ กลับปัดแข้งปัดขากันอย่างน่า
สะอิดสะเอียน!
 เรามคี�าขวญัสวยหร ูปกครองพรรค
เดียวนั่นคือเอกภาพ
 ปกครองหลายพรรคนั่นคอืทมีเวร์ิก
 ใช่แล้ว มีแต่ค�าขวัญ แต่ความจริง
มีแต่นรก!
 งานการเมืองระบบพรรค
 ถ้าปกครองพรรคเดียว โอกาสการ

พัฒนา โอกาสการแก้ปัญหาจะเป็นไป
อย่างรวดเร็ว
 ขณะเดียวกัน โอกาสหายนะก็เป็น
ไปได้สูงยิ่ง “สิ้นชาติ” ย่อมวิ่งมาอย่าง
ติดจรวด
 แต่ถ้าถ้าปกครองหลายพรรค ต่าง
ช่วยคิดช่วยท�าก็ยิ่งสนุกสนาน แต่ใน
มุมกลับก็จะคอยขัดขากัน ประเทศชาติ
เจริญยาก มีแต่จะทรุดโทรมลงเรื่อย ๆ
 ตายช้าแต่ตายแน่ ๆ
 แล้วจะเลือกแบบไหนดี ตายเร็ว
หรือตายช้า?
 “ค�าตอบอยู่ที่คน” หมายความว่า 
“คุณภาพคน” คือตัวชี้วัดความส�าเร็จ
 คนยังเห็นแก่ตัว ยังหลงในรูปรส
กลิ่นเสียง ยังชอบมีชีวิตฟุ้งเฟ้อ ยังขาด
จิตส�านึกเพื่อส่วนรวม ย่อมไม่ใช่ “คน
คุณภาพ!”
 จะปลูกพืชก็ต้องเตรียมดิน
 จะกินก็ต้องเตรียมอาหาร
 จ ะ พั ฒน า ก า ร ก็ ต ้ อ ง เ ต รี ย ม
ประชาชน
 จะพัฒนาคนก็ต้องเริ่มที่ใจ
 จะพัฒนาใคร กต้็องเริ่มที่ตวัเอง.....
 แปลว่า จรงิ ๆ  แล้ว คณุภาพนกัการ
เมืองใช่ใครที่ไหน ก็พวกเราทั้งนั้น
 ท�าตัวเองให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม 
ประชาชนก็พ ลันจะมี คุณภาพ มี
คุณธรรม เมื ่อคัดประชาชนไปเป็น
นักการเมือง แสงทองผ่องอ�าไพจะไป
ไหนเสีย!
 รูห้รอืยงั	การเมอืงที่ดจีะแก้ที่ไหน?
 หากคิดไม่ออกให้แขวนกระเทียม 
แขวนใบหนาดไว้หน้าบ้านไปพลางก่อน
 ผ่อนหนักเป็นเบา 
 ใครเห็นด้วยโปรดยกมือ 

••
เมื่อประชาชน	

ยังขาด

วุฒิภาวะ	

ยังขาดปัญญา

ยังหลงใหล

ในลัทธิ

บริโภคนิยม	

ยังนิยม

ปลาใหญ่

ต้อง

กินปลาเล็ก

ประชาธิปไตย

จึงเป็นแค่	

“ราชสีห์

คลุมร่าง

สุนัขจิ้งจอก!”

••
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ฉบับที่แล้ว ๓๒๔ เราก�าลังแจกแจง

จุดแบ่งของโลก“โลกียะ”ทีม่ีนยัะส�าคัญยิ่ง

กับของโลก“โลกุตระ” ซึ่งมันมี“สภาวะของ

จิตใจ”ที่เห็นจริงเข้าใจในความมีคุณสมบัติ

อย่าง“มนุษย์โลกุตระ” ซึ่งมีความยินดีกับ

สภาพที่“มักน้อย(อัปปิจฉะ)-ใจรู้จักพอ(สนัตฏุฐิ, 

สันโดษ) -สงบ(ปวิเวก)-ไม่เอาอีกแล้วสวรรค์,ม ี

ความรู้ที่จะไม่ก่อความเป็นภพ(อสังสัคคะ)-ไม่ 

สะสม(อปจยะ )”-ขยนัอตุสาหะเสมอ(วิริยารมัภะ)

จะเห็นได้ว่า มีจิตปฏิเสธหรือไม่เอา 

หลายประเด็น แต่มีประเดน็แปลกแยกอยู่ที่ 

“ความขยนั”อนัมี“ปัญญา”(ฉลาดที่ไม่ ใช่ โลกียะ  

เพราะฉลาดแบบโลกุตระ) และอย่างมี“ความรู้

ความสามารถทีเ่ป็นผูข้วนขวายเสยีสละช่วย

ผู้อื่น-ช่วยหมู่” โดยเฉพาะมี“สัปปุริสสธรรม 

๗”และ“มหาปเทส ๔”ที่สามารถใช้กับสังคม 

ซึ่งรู้ทันเหตุการณ์ในทุกปัจจุบัน อย่างทัน

สมยัเสมอ ไม่มล้ีาสมยั แต่ล�้าน�าสมยัยิ่งกว่า

จงึมพีฤตกิรรมขวนขวายช่วยสงัคมอยู่ 

อย่างม“ีความพอเหมาะ”(กมัมญัญตา)กบัสังคม 

ทุกยุค ด้วยการใช้“สัปปุริสธรรม ๗ กับ 

มหาปเทส ๔”อยู่อย่างสมดุลที่พอเหมาะดี

เพราะเป็นคน“ตระกลูโลกตุระ”จรงิแท้  

ทีม่“ีจิต”เปลี่ยน DNA มาเป็นความฉลาด

ด้วย“อญัญะ” จงึเป็น“โลกใหม่มีโลกตุรธาต”ุ

• ต่อจากฉบับที่ ๓๒๔

พระพุทธเจ้าทรงน�าค�าว่า “อัญญะ”นี ้

มาใช้กับ“โกณฑัญญะ”เป็นคนแรก เพราะ

ทันทีที่โกณฑัญญะได้ฟังธรรมของพระองค์ 

แล้วกเ็กดิความรูส้กึ“อืน่”(อัญญะ)อกีชนดิหนึ่ง  

ซึ่งเป็น“การเกิดขึ้นในจิตที่เป็นอัญญธาตุ” 

(นิพพัตติ )ใน“จิตนิยาม”( โอปปาติกโยนิ )ของตน 

กล่าวคือ ในจิตของโกณฑัญญะเกิด 

“ความรูส้กึที่เฉลยีวฉลาดอื่น”แตกต่างไปจาก 

“ความรู้สึกแบบกระแสโลกย์ี”ที่มเีพยีงกระแส 

ยนิด-ียินร้ายอยู่กับ“ลาภ,ยศ,สรรเสริญ,สุข” 

เท่านัน้ เพราะปุถุชนจะยังไม่มี“จิตจริง”ที่ม ี

“พลงังาน”ถึงขั้น“ปัญญา”(เข้าขั้นที ่๔ ของอินทรีย ์

๕) คือ จิตเริ่มต้นมี“อัญญะ”เป็น“จิตจริง”ตัว

แรกนัน่เอง แล้วก็มี“อินทรีย์”สูงไปตาม 

ล�าดับๆ เรียกว่า“ปัญญินทรีย์” เมื่อเต็มที่

ความเป็น“ปัญญา”ก็เรียกว่า“ปัญญาผล”

“อัญญะ”นีเ้ป็น“ความรู้สึก”ที่กลับขั้ว 

หรือ“ทวนกระแส”(ปฏิโสตัง)กับ“ความรู้ สึก 

เดิม”ทีเ่ป็นโลกียธรรม”ตามปกติธรรมดา 

ธรรมชาติของปุถุชน      

ซึ่งเป็น“ความรู้สึกที่เข้าใจที่เห็นจริง”  

คอืใน“จิตใจ”จะม“ีความรู้แบบอืน่-อันใหม่”  

แปลกไปจากความรูส้กึเก่าๆตามทีป่ถุชุนเคย

เกดิมาก่อน ชนิดที่ โลกีย์ไม่เคยมแีบบน้ีกนั

กล่าวคอื กลายมาเป็นผู้“ไม่รู ้สึกยินด-ี 

ยินร้าย,ไม่รู้สึกชอบหรือชังความเป็น“ลาภ, 

ยศ,สรรเสรญิ,โลกียสุข” เป็นคนมีจิตกลางๆ
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ไม่เกดิอาการสุข-อาการทุกข์”กับ“ลาภ,ยศ, 

สรรเสริญ,โลกียสุข”ได้จริง ภูมิจิตเปลี ่ยน 

เป็น“ผู้อยู่กับโลกธรรม ๘”นัน้อยู่แต่จิตเฉย

ได้อย่างมีจิตไม ่เกิดอาการสุข-ทุกข์ไปกับ 

“การได้-การเสยี”ลาภ,ยศ,สรรเสรญิ,สขุ จรงิๆ

พระพทุธเจ้าทรงเปล่งพระวาจาอทุาน

ว่า “อัญญาสิ วต โภ โกณฑัญโญ”

ซึ่งก็คือ พระพุทธทรงหยั่งรู ้ในจิตใจ

ของโกณฑัญญะว่า “จิตใจของโกณฑัญญะ 

ได้เกิด“จิตชนิดอื่น(อัญญะ)”จากจิตชนิดเป็น 

“โลกยีจติ”เก่าๆเดมิๆของปถุชุนไปแล้ว บัด 

นี“้ความเฉลียวฉลาด”เป็นอย่างอื่น ที่แตก

ต่างจาก“เฉโก”ไปเลย คนละโลก  

“อัญญา” จึงหมายถึง “ความเฉลียว

ฉลาด”ชนิด“อื ่น”ที ่แปลกแตกต่างไปจาก 

“เฉกะหรือเฉโก” คนละทิศ คนละโลก

ผูท้ี่ม“ีอญัญา” กจ็ะพฒันาตนไปกบัภมูิ

ที่เป็น“ความฉลาด”น้ี น่ันคอื จะมี“สญัญา”ไป

กับกรรม(การกระท�า)ทั้งหลายที่ปฏิบัติพัฒนา

ก็จะเจริญขึ้นเป็น“ปัญญา”ตาม“องค ์๖”ตาม

ทฤษฎีอันเอกของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์

“อัญญา”ของศาสนาพุทธจึงหมายถึง 

“ความเฉลียวฉลาดอย่างอื่น (อัญญะ)”ที่แตก

ต่างไปจาก“ความเฉลียวฉลาดแบบโลกีย์”

“โลกย์ี”คอื ความฉลาดที่เรยีกว่า “เฉกะ

หรอืเฉโก”แม้ยิ่งยอดปานใด กไ็ม่ใช่“ปัญญา”

“ปัญญา”จงึเป็น“ความฉลาด”ชนิด“อ่ืน” 

(อญัญะ)ที่มีความแตกต่างจาก“ความฉลาด” 

แบบโลกย์ีไปคนละโลก เป็น“ความฉลาด”ที่ 

เรียกตามพระพุทธเจ้าว่า แบบ“โลกุตระ” 

อย่างมีนัยส�าคัญ ด้วยประการฉะนี้ 

ซึ่งมี“ลกัษณะพเิศษ”แยกเป็น“อื่น” จึง

เป็น“อัญญะ”ไปจาก“ความฉลาดเก่า” คือ

เป็นความฉลาด“แบบใหม่”จรงิๆ-ความฉลาด 

ที่“ละลดหมดสิน้ความเหน็แก่ตวั”แท้ๆ แน่ๆ  

“ความฉลาดแบบใหม่”ชื่อว่า“อัญญะ” 

นี ้จึงมีคุณธรรมที่พิเศษเจริญจากคนสามัญ 

ขึน้ไปอีก เพราะหลุดพ้นความเป็น“ทาส

โลกย์ี” เป็น“อตุตระ”(เหนอืความฉลาดเก่า)จรงิๆ 

ที ่ถือว่า“เจริญ”นัน้ก็เพราะมีคุณค่า 

เป็นคนท�าประโยชน์ให้แก่ผูอ้ื่น แก่สงัคม แก่

โลกจักรวาล ชนิดพ้นไปจาก“ความเห็นแก่

ตวั”จรงิๆ แน่ๆ ซึ่งแตกต่างจาก“ความฉลาด

เก่า”แท้ๆที่เรากเ็คยเป็นมานักหนา จงึชดัยิ่ง

“อญัญะ”จะพัฒนาเป็น“ปัญญา” โดย

ม“ีสญัญา”ท�าหน้าที่ก�าหนดหมายหรอืส�าคญั 

มั่นหมายในภาวะ“รปู-นาม”ต่างๆแล้วก่อตวั 

เติมอาการ“เฉลียวฉลาด”ที่เป็น“โลกุตระ” 

เจรญิพฒันาเพิ่มขึ้นไปๆ ตามล�าดบัๆๆๆๆ 

“อญัญะ”ซึ่งเป็น“ความฉลาดใหม่หรอื

ความรู้แบบโลกุตระ”ที่แตกต่างจาก“เฉกะ-

เฉโก-เฉกา”คนละตระกลู จงึแยกเป็น“อื่น”ไป

อีก“ต่างหาก” ก็เจริญใหม่ จากแบบโลกียะ

“เนือ้แท้”ของโลกตุระจงึมแีปลกต่างไป

ซึ่งเริ่มจากอักษรตัวแรกคือ “ก” ที่เป็น 

“กัญญะหรือกัญญา”อันหมายถึง พลังงาน
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เพศหญงิ สาวน้อย หรอืเดก็หญงิก่อน ฉลาด 

กฉ็ลาดอย่างเพศหญงิ ยงัเป็น“เวทนา”ที่เป็น 

เพศหญิง เพศหญงิยงัเป็น“ตวัให้ก�าเนิด”อยู ่ 

ก็จะต้องปรับสร้างให้เป็นเวทนา“เพศชาย” 

แต่หนึ่งเดียวเท่านั้น อย่างถาวรยั่งยืนอีก 

จนส�าเร็จ (ทฺวเยนะ เวทนายะ เอกสโมสรณา ภวันติ )     

ดงันัน้ ค�าว่า“กัญญะ”นีเ้ป็น“โลกีย์”อยู่

ก็ได้ ถ้ายงั“อวชิชา”อยู ่ แต่ถ้าสามารถเริ่ม

ปฏิบัติให้ “พ้นอวชิชา”ได้ เป็น“อัญญะ” แม้

ตัวแรกก็แน่นอน จิตนัน้เริ่มเป็น“โลกุตระ” 

ตั้งแต่เริ่มกึ่งโคตรปุถุชนเข้าขั้น“อาริยมรรค”

“อัญญะ”ทีเ่ป็น“ความฉลาดโลกุตระ” 

แรก ตามที่พระพทุธเจ้าโคตมะสามารถท�าให้ 

เกดิขึน้ในคนปุถุชน จิตเกิดส�าเร็จได้ ม ีDNA  

เจรญิเปลี่ยน“โคตรภจูติ”(จติเจรญิครอบโคตร,จติ 

ที่ก�าลังพ้นเขตโลกียะ) ด้วย“โคตรภูญาณ”(ญาณ 

ครอบโคตร)สู่“ตระกูลอาริยชน”คนชนิดใหม่ ใน

ยุค“พุทธกัปป์”ของพระสมณโคดม ที่ผ่าน

มาแล้วประมาณกว่า ๒,๕๐๐ กว่าปี ปีนี้ก็

พุทธศักราช ๒๕๖๐ แล้ว   

ต้นตระกูลคอื “อญัญาโกณฑญัญะ” ผู้

มี“การเกิดทางจิตวิญญาณ”( โอปปาติกโยนิ ) 

ซึ่งจิตวิญญาณเกิดจากปถุชุนคนจรงิ เป็น 

คนแรกของโลกในยคุพระพทุธเจ้าสมณโคดม

พระพุทธเจ้าสมณโคดมคือ มนุษย์ที่ 

มีตัวตนจริงในประวัตศิาสตร์ มิใช่สิง่ลึกลบั 

ที่หาคนจริงไม่ได้  ไม่ใช่เทพนิยายที่มีแค่ใน

ปกรณัม ที่เล่ากันในคัมภีร์ ในต�าราเท่านั้น

พระสมณโคดมพระองค์น้ี มีภาวะเป็น

คนจริง ( humank ind,human be ing )ทีอ่บุัติขึ้น 

มามร่ีางมกีายในโลกมนุษย์ยุคน้ีแท้จริง ผู้ 

สามารถให้ก�าเนิดทางจิตวิญญาณ ( โอปปาตกิ 

โยนิ )ในโลกนีแ้ท้ๆ ทรงเป็น“พระบิดาผู ้ยิง่

ใหญ่”(อัตถิ ปิตา A Great Father) ที่ทรงท�าให้ 

“จิตวิญญาณ”ของพระสาวกทั้งหลาย“เกิด 

ทางจติวญิญาณ” ( โอปปาติกโยนิ )ได้จรงิแท้   

และความเป็น“สัตว์ทางจิตวิญญาณ” 

(สัตตา โอปปาติกา)ก็มี“การเกดิ(นิพพัตติ )ได้จรงิ” 

จรงิๆ ตามที่ท่านตรสัไว้ชดัในพระไตรปิฎก  

เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๗ ว่า “บิดามี”(อัตถิ ปิตา)  

“มารดามี”(อัตถิ มาตา) “สัตว์โอปปาติกะมี” 

(อัตถิ สัตตา โอปปาติกา) 

และในพระไตรปิฎก เล่ม ๑๒ ข้อ ๑๑๘ 

“การเกิด”ของ“นาม ๕”ที่มีภาษาบัญญัติว่า 

“นพิพัตติ” ซึ่งเป็น“๑ ในการเกิด ๕”(ชาติ , 

สัญชาติ , โอกกันติ ,นิพพัตติ ,อภินิพพัตติ ) ก็คือ 

“การเกิดทางจิตวิญญาณ” ที ่เป็น“โลกุตร 

จิต”แท้ๆ ก็ต้องศึกษากันดีๆ 

เพราะมนัไม ่ใช่การเกดิแค่เป็น“ผ-ีเทพ

เทวนิยม”นัน้แน่ๆ แต่เป็น“การเกิด”ที ่มี 

ภาวะของ“โอปปาติกโยนิ”(การเกิดของจิต)จริง

ซึ่งค�าว่า “แม่มี”(อัตถิ มาตา)ก็ดี และ 

ค�าว่า “พ่อม”ี(อัตถ ิ ปิตา)ก็ด ี “สัตว์โอปปาตกิะ 

ม”ี(อัตถ ิ สัตตา โอปปาติกา) ก็ตาม ก็“คนเป็นๆ” 
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นี้แหละ ที่มีร่างมีกายอยู่ ในโลกใบนีเ้ป็นผู ้

ท�า“การเกิดทางจิตวิญญาณ”( โอปปาติกโยนิ ) 

เพราะ“การเกิดทางจิตวิญญาณ”ของ 

คนชาวพุทธใน“พทุธกปัป์”น้ี (ศาสนาพุทธของ 

พระสมณโคดมซึ่งจะยืนยาวไปประมาณ ๕,๐๐๐ ป )ีที่ 

สามารถอบรมบ่มสอนจนแพร่พันธุ ์ ( B re ed ) 

มี“การก�าเนิดทางจิตวิญญาณ”ได้อย่างเป็น

จริงที่พระพุทธเจ้าสมณโคดมทรงใช้ศัพท์

ว่า “โอปปาติกโยนิ ”ได้ส�าเร็จ ในโลก“พุทธ 

กปัป์”นีข้องพระองค์ กเ็ป็นจรงิมจีรงิปรากฏ

อยู่ โต้งๆในโลกนานถึง ๒,๖๐๐ ปีมาแล้ว 

ไม่ว่าจะเป็นฆราวาส เป็นนักบวชชาย 

นักบวชหญิง ก็ตาม หากผู้มีความสามารถ

ท�าให้“การเกิดทางโอปปาติกะ”นี้ได้จริงแท้

ต่างก็ล้วนเป็น“ผู้แพร่พันธุ์”(Breeder) ตามที่

ว่านี้ด้วยกันหมดทั้งนัั้น 

ผู้ม“ีอญัญะ”จะเริ่มม“ีความรูอ้ารยิะ”ที่ 

เป็น“โลกตุรธรรม”จรงิๆ น่ันคอื รูจ้กัรูแ้จ้งรู้ จรงิ 

ใน“ธรรมะ ๒”(เทวฺ ธมัมา)ที่เป็น“อตัตา”(nucleus  

ของจิตนิยาม)หรอื“รูปกับนาม” ซึ่งก็คือ “กาย”

“รปูกบันาม”เป็น“ธรรมะ ๒“คอื ความ

เป็นกาย”(รูป=ภาวะที่ถูกรู ้ )กับ“ความเป็นกาย” 

(นาม=ภาวะที่เป็นผู้รู้ )นั่นเอง ซึ่ง“กาย ๑”นัน้คอื 

“รูป”เป็นสภาวะที่ถูกรู ้ ” ( ob j ec t )  และอีก 

“กาย ๑”ก็คือ“นาม”เป็นสภาวะของ“ตัวผู้รู้” 

(subject ) โดยเฉพาะความเป็น“กาย”จะต้อง 

มี“นาม”ประกอบอยู่ด้วยเสมอ  ขาดไม่ได้ 

เมื ่อใดส่วนที่เป็น“กาย”ขาดความมี 

“ธาตุรู้ ” ไป เหลอืเพยีง“ธาตวุตัถ”ุหรอื“ธาตทุี่ 

ไม่มี“ธาตุรู ้” เมื่อนั้นส่วนนั้นก็ไม่ชื่อว่า“กาย” 

เพราะส่วนน้ันไม่มคีวามเป็นจิตร่วมอยู่ 

ด้วย เช่น ผู้ใดเข้าใจว่า “กาย”คือ “ธาตุของ 

มหาภูต”เท่านั้น ที่เป็นแค่ดิน แค่น�้า แค่ลม 

แค่ไฟ หรอืแค่องค์ประกอบของดนิ-น�้า-ลม- 

ไฟ เท่าน้ัน แถมอากาศ(ความว่าง)อกี ซึ่งไม่มี

ความเป็น“นามธรรมหรอืธาตรุู”้ร่วมอยู่ด้วย

ผู้นั้นปฏิบัติธรรมของพุทธล้มเหลวแน่ 

ยิ่งกว่าแน่ ไม่สามารถจะ“รูธ้รรมะ”บรบิรูณ์ ถกู

พทุธธรรมครบถว้น หรอืถงึขั้นสงูส�าเรจ็ได้เลย

หากใครมี“ความรู”้แค่เชื่อว่า “กาย”น้ัน

ต้องไม่มี “จิต” ความเป็น“กาย”มีแต่“วัตถุ”  

ผู้นั้น“มิจฉาทิฏฐิ-มิจฉาปฏิบัติ”ทันที 

ทุกวันนี้ภาษาค�าว่า“กาย” มันกลาย

มาเป็นภาษาไทยไปแล้วอย่างสนิทสนม และ

ค�าว่า“กาย”ก็ได้เข้าใจผิดไปแล้วคือหมายถึง 

“รา่ง”ภายนอกของคนเท่านั้นดว้ย

ก็เกิดจาก“ความเข้าใจผิดเพีย้นทาง 

พุทธศาสนา”นัน่เอง เป็นเหตุ จึงพลอยให้ 

ภาษาไทยกเ็ลยผดิเพี้ยนไปด้วย “เตม็ความรู ้ 

เต็มความเข้าใจ”แล้ว ในคนไทยทุกวันนี้ 

ว่า “กาย”น้ันคอื ร่างภายนอกของคน

ทีเ่ป็นองค์รวมของธาตดุนิ-น�้า-ลม-ไฟ ที่เป็น 

“อุตุนิยาม” ร้อยเปอร์เซ็นต์  ไม่มี“ธาตุรู้ ” 

หรอืความเป็น“จติ”ประสมอยูใ่นองค์ประกอบ 
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ด้วย เด็ดขาด  ปานนัน้ทเีดียว 

เชื่อว่า “กาย”ที่เป็น“ธรรมะ ๒”แท้ๆไม่มี 

“จติหรอืนามธรรม”ร่วมอยู ่ท�างานด้วย ความเป็น 

“กาย”เช่นน้ีแล ที่ ไม่มี“ธาตุรู”้อนัมคีณุสมบตัิ 

ถึงขั้นเป็น“อารมณ์หรือความรู้สึก” (เวทนา)

เมื่อ“กาย”ไม่มี“อารมณ์”หรอืไม่มี“ความ

รู้สึก” (ไม่มีเวทนา) เช่น ไม่มี“ความรู้สึกทุกข์ 

หรอืรูส้กึสขุ” ไม่ม“ีความรูส้กึโกรธหรอืโลภ”  

ภาวะเช่นว่านีจ้ึงไม่ใช่“กาย”ของความเป็น 

“จตินยิาม”แล้ว จะเป็นได้กแ็ค่“รปูร่าง”หรอื 

“สังขาร”ของ“พีชนิยาม”หรือไม่ก็เป็น“อุตุ 

นิยาม”ไปเลยเท่านัน้เอง

เพราะศึกษาปฏิบัติวิจัย“แยกกาย-

แยกจิต”ตาม“มูลกรรมฐาน ๕”อันเป็นการ

ศึกษาเบื้องต้นของภิกษุไม่สัมมาทิฏฐิ

ซึ่ง“พีชนิยาม”และ“อุตุนิยาม”นั้น ไม่ 

มีความเป็น“กาย” มันก็มีรูปร่าง มีรูปทรง 

ของมันได้ แต่ไม่เรียกว่า“กาย”เพราะใน 

“รูปร่าง”ของมัน ไม่มี“จิต-มโน-วิญญาณ”

ดงัน้ัน ผูศ้กึษา“ธรรมะ ๒”ที่เป็น“กาย”  

คอื ใน“ร่าง”ต้องม“ีจติหรือมโนหรือวิญญาณ” 

ร่วมอยู่ด้วย จงึจะสามารถก�าหนดรูภ้าวะใด 

ได้ว่า เป็น“โลกตุรธรรม”หรอื“โลกยีธรรม” 

มันต้องมี“ความเป็น“กาย”ให้ศึกษาถึงจะรู้ 

และสามารถท�า“ธรรมะ ๒”อันแยกได ้

ว่า “อาการ”อย่างไรในจติเรานั้นแหละที่เป็น 

โลกยีะ และ“อาการ”อย่างไรที่เป็นโลกุตระ 

แล้วเรากป็ฏบิตั“ิก�าจดั”หรอื“ดบัอาการ”ที่เป็น 

โลกยีะน้ันให้ได้ ตามหลกั“วธิีปฏิบัต”ิ(ปฏิปทา)

นัน่คือ ต้องมี“รูปกับนาม”เป็น“กาย” 

หรอืม“ีธรรมะ ๒” และ“ธรรมะ ๒”กต้็องม“ีจติ

หรอืมโนหรอืวญิญาณ”ร่วมด้วยเสมอ

ผู้ม“ีธาตรุู”้ที่เป็นเพยีงแค่“ความรู”้หรอื

แบบโลกียะเท่านั้น ยังไม่เป็นโลกุตระเลย

เพราะมันยัง“รู้ยอดรู้เยีย่ม”หรือมันยัง

เป็น“อจัฉรยิะ”หรอืเป็น“ปราชญ์”อยูก่แ็ค่ที่ม ี

“ความฉลาด”แบบ“เฉกะ,เฉโก” ฉลาดแบบ

โลกีย์อยู่เท่านั้น ยังไม่เกิด“ธาตุรู้”แบบอื่น 

หรือแบบใหม่ที่เป็น“ปัญญา” อันจะเริ่มมี 

“ธาตุรู้”แบบ“อื่น”แบบใหม่ที่“รู้พิเศษยิ่งแท้”   
ผู้มีธาตุรู้แบบ“อัญญะ”จะเป็น“ธาตุรู้” 

ที ่มีพลังพิเศษถึงขั ้นมีอ�านาจ(อธิปไตย=สติ) 

“ควบคุม”หรอื“จัดการ”เจ้า“ธรรมะ ๒”นี้ได ้

ด้วย“ความฉลาดที่เป็นอุตตระเหนือกว่า 

ความฉลาดแบบเฉโก”(เพราะเป็นอัญญะที่พัฒนา 

ขึ้นเป็นปัญญา) มันวเิศษจรงิ จงึชื่อว่า เป็น“นาย” 

ของ“ธรรมะ ๒”(ผู้ท�าหน้าทีช่ว่ย  มิใช่ผู้ขม่เหงเอาเปรียบ

ดอกนะ) จงึเป็น“หวัหน้าหรอืประธาน”ผูเ้มตตา    

“ธรรมะ ๒”เรยีกในฟิสกิส์ว่า nucleus  

ซึ่งได้แก่  nuclear fusion (รูป ) กบั nuclear 

fission(อรูป) สองหน่วยน้ีจบัตวักนัอยู ่ และ 

เรียกกันว่า  nucleus นัน่เป็น“อุตุนิยาม” 

ส�าหรับ“จิตนิยาม”ก็เป็น“ธรรมะ ๒”ที่

ร่วมกนัท�างาน คอื “พลงักม็อี�านาจ”(อธปิไตย) 
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“ฉลาดกก็ว่ากเ็หนือ”(อุตตระ)จึงเป็นพลังงาน

ที่ทั้งรู้ยิ่งทั้งฉลาดจริงกว่าโลกียะแท้ๆ

ซึ่ง“อาริยบุคคล”ของพุทธมี“อญัญะ” 

คอื มีทั้งพลงังาน“สต”ิที่เป็นอ�านาจรูจ้กัรูแ้จ้ง 

รู้จริงพร้อมองค์ประกอบต่างๆทั้งหมดทั้ง

ภายนอกทัง้ภายในสัมผัสสัมพันธ์อยู่ครบ 

ในปัจจุบันน้ัน และมีทั้งพลงังาน“ปัญญา”ที ่

เป็นความรู้ยิ่งเหนือกว่าโลกีย์ (อุตตระ) เพราะ 

“ปัญญา”รู้ทั้ง ๒ แบบ คอื รู้ทั้งแบบโลกีย์และ 

รู้ทั้งแบบโลกตุระ จงึครบ“ความรูใ้นธรรมะ ๒” 

(กายกับจิต โดยเฉพาะโลกียธรรม-โลกุตรธรรม) 

ที่นับว่า“เหนือกว่า” กเ็พราะรูร้อบถ้วน 

ในองค์ประกอบว่า มัน“แตกต่าง”กันจริงๆ 

และแตกต่างชนิดที่“มีภาวะนัน้ๆ”ปรากฏ

สัมผัสได้ ไม่ลึกลับ ยืนยันต่อใครๆได้ทั่วไป

น่ันกคื็อ รูท้ั้งธรรมะที่เป็นสมมุติสัจจะ  

ทัง้ธรรมะที่เป็นปรมตัถสจัจะ ครบ“ธรรมะ ๒”  

ปกติคนปุถุชนทั่วไปก็รู้เฉพาะธรรมที่

เป็น“โลกียะ”อยู่เพียงอย่างเดียวมาแต่ไหน 

แต่ไร ตลอดกาลนาน ซึ่งไม่สามารถที่จะมี 

“ความรู้”แบบ“อื่น” อัน“รู ้”เป็น“อัญญะ”แตก 

ต่างออกไปจาก“โลกียธรรม”ที่เหนือไปกว่าน้ัน 

ถ้าหากไม่ได้ยนิ-ไดฟ้งั หรอืได้ซับทราบ 

“ถ่ายทอดความรู้ที่เป็นโลกุตรธรรม”จากผู้ที่

มี“ภูมิธรรมโลกุตระ”อย่าง“สัมมาทิฏฐิ”แล้ว

จรงิๆ  มาก่อน กไ็ม่มีสิทธิ์จะมีโลกุตรธรรมน้ีได้ 

เพราะ“ความรู”้ชนิดน้ีแบบน้ีน้ันมนัเป็น 

“ความรู้พิเศษเฉพาะ”ที่พระสัมมาสัมพุทธ

เจ้าทกุพระองค์ในศาสนาพทุธเท่าน้ันที่เป็นผู้

สามารถมีได้  ในศาสนาอื่นใด ศาสดาอื่นใด 

ไม่สามารถมีอย่างนี้ ได้เลย 

ทกุศาสนายงัวนอยู่ในกรอบของ“โลกยี

ธรรม”เท่าน้ันเพราะยงัไม่สามารถม“ีความรู”้ 

ที่เป็น“กระบวนทัศน์”(paradigm)ใหม่ ที่เป็น 

“กระบวนการ”(process)ใหม่ ซึ่งมนัแตกต่าง 

ไปจากแบบเก่าอย่างสิ้นเชงิ ชนิดสวนทางกนั  

๑๘๐  องศา ทีเดียว 

กล่าวคือ ไม่เสพ-ไม่ติด-ไม่ยึด แม้แต่

ไม่ยนิดีกบั“ลาภ,ยศ,สรรเสรญิ,สุข”จริงๆใน 

“จิตใจ”ของเราแท้ๆ 

แต่จะมีผู้อุดหนุนจุนเจือ“ลาภ,ยศ,สรร 

เสรญิ,สุข”มาให้เรา ยิ่งกว่าแต่ก่อนที่ตนเคย 

“อยากได้”เสียอีก โดยเราไม่ต้องอยากได้

เลย ไม่ต้องเรี่ยไร ไม่ต้องใช้วธิทีี่เป็นกลเมด็ 

อันฉลาดเล่ห์น้อยเล่ห์มากใด แม้แต่จะใช้ 

ชั้นเชิงและเล็มเลียบเคียงใดๆก็ไม่มี

แล้วเราก็จะเลอืก“รบัเอา”แต่พอด ีพอ

เพยีง ที่เหมาะสมกาละนั้นๆ ในองค์ประกอบ

ที่จ�าเป็นเท่าน้ันไว้ เพือ่ใช้ท�างานให้แก่ส่วนรวม 

แก่ส่วนกลางอย่างเหมาะสมเหมาะควร

เท่าที่จะเป็นประโยชน์สงู-ประหยดัสดุ  

โดยใช้“ครน.(คูณร่วมน้อย)”และ“หรม.(หารร่วม 

มาก)” ตาม“สมัมาสมาธ”ิและ“สมัมาปัญญา” 

ของแต่ละคนที่มี“สัมประสิทธิ์”ของตนแต่ 
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ละคน ที่จะจัดสรรเป็น“กัมมัญญตา”  

“สัมประสิทธิ์”(coefficient )คอื ความจรงิ 

ของแต่ละคนที่มี“แกนสมาธิ”(จิตที่ตั ้งมั ่นอย่าง 

มี“ความคงที่แล้ว”เป็นหลัก) กับ“ประสิทธิภาพ” 

ของแต่ละคน และส�าคญัยิ่งคอืมี“ปัญญา”(จิต 

ที่เ่ป็น“ความรู ้ โลกุตระ”อยู่อย่างพัฒนา) ซึ่งเป็น“ตัว 

แปร”ที่เพิ่มพูนอัตราการก้าวหน้าระดับคูณ 

“ประสิทธิภาพ”ของ“โลกุตรบุคคล”จึง 

มีได้ วิเศษกว่าสามัญ ด้วยประการอย่างนี้ 

ฉะน้ีแล คอื ภาวะที่เปลี่ยนคนไปเป็น 

คนละคนกันเลยกับคน“โลกียะ”เดิม 

จงึเป็น“อญัญะ” คอืเป็น“อื่น”(อญัญะ)ไป

จากที่เป็น“คนโลกียะ”แต่เดิม ซึง่มีกระแส

แห่ง“จิต”ชนิด“ทวนกระแส”โลกยีะ “จติ”เข้า

กระแสใหม่ เป็นกระแส“โลกตุระ” ศพัท์บาลี 

กว่็า“โสตาปันนะ” (ผู้เข้าถึงกระแสโลกุตรธรรม)

ซึ่งมีทั้งปรมิาณ(quant i ty ) มีทั้งคุณภาพ

(qua l l i t y ) ผู้ มี “อญัญะ”จะมีทัง้ ๒ สภาพน้ีใช้ 

ท�างานครบครนั จึงพัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นๆ

แม้แต่“สญัญา”ทีก่�าหนดหมาย สัมผัส

รู้ของจรงิได้อยู่ โทนโท่หลัดๆ ปัจจุบันนี้ กไ็ม่

ลบัไม่ลึก(อรหะ) ไม่หลง ไม่ลวง แต่อย่างใด

และทัง้“ปัญญา”ที่ฉลาดจรงิของอารยิะ

แท้นั้นเอง สร้าง“โลกุตรภูมิ”ไปตามล�าดับ

โดย“การก�าจัดอัตตาของตน”ไปตาม

ขั้นตามตอน อย่างน่าอัศจรรย์อีกด้วย      

“จิต”เรา จึง“ว่าง”จาก“อตัตา”อย่างเป็น 

“ปัจจัตลักษณะ” ให้เรารู้จักรู้แจ้งรู้จริงใน 

ตนแท้ๆ ฉะนีแ้ล..ความเป็น“อนัตตา”อัน

ปรากฏขึ้นจริงในจิต ว่า“ตัวตนมันไม่มีจริง” 

แต่มันก็ยัง“มี”ความเป็น“ตัวตนที่อาศัย” ไง!    

จาก“โอฬาริกอัตตา”ลดลงๆๆๆ แล้ว

ยังมี“มโนมยอัตตา” และที่สุดก็“อรูปอัตตา”

ในจติใจของเรากจ็ะ“ว่าง”จาก“อตัตา”ไป

เป็นล�าดบัๆๆ ชนิดที่เป็นจรงิ ไม่งง ไม่สบัสน  

และไม่ ใช่เพียงหลงเพ้อกันอยู่แต่กับ 

“ตรรกะ”ทีเ่ป็นจินตนาการแค่ปั้น“ภพ” ปัน้ 

“ชาต”ิว่า “ว่าง”อย่างน้ันอย่างน้ี อนัยงังมอยู ่

กบั“อรปูคอื‘ความว่าง’ที่ตนหลงป้ันสร้างจาก 

อปุาทาน”(ซึง่ยังเป็นภาวะลมๆแล้งๆที ่ตนเองหลง 

อยู ่คนเดียว)โดยใช“้สัญญา” (ยงัไม่ใช่“ปัญญา”ที่ 

สัมมาทิฏฐิแท้จริงซึ่งมีทั้งภาวะภายนอก และมีทั้งภาวะ

ภายใน ครบธรรมะ ๒) ก�าหนดรู้ขึ้นเองเท่านั้น 

มนักย็งัเป็น“ภพ”อยู ่ในจติของตน ที่มี

ภาวะ“อรปู”หลอกตนอยู ่ให้ตนหลงว่า“ว่าง”

มันยังไม่ใช่ตัวผู้รู้“ว่างจากกิเลส”อย่าง

สมัผสัภาวะที่เป็น“จติจรงิของตนที่ท�าส�าเรจ็” 

นัน่กแ็ค่ตนป้ัน“อรูปภพ”ด้วย“มโนมย 

อตัตา”ของตนเอง แล้วกไ็ด้“ภพที่ป้ันเอง”ขึ้น

มาหลงยึดกนัว่า“ว่าง”อย่างน้ี “ว่าง”อย่างน้ัน 

ตามตรรกะ คือ แค่ตามภาพของเหตุของผล 

เท่าน้ัน ที่มแีต่“อรปู”เป็นคุง้เป็นแคว สารพดั

เพราะท่านผู้นีย้ังแยก“ชาติ ๕”ไม่ออก  

โดยเฉพาะท�า“ชาต”ิขั้นโลกตุระคอื “นพิพตัติ 
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-อภนิิพพตัต”ิยงัไม่เป็น ยงัไม่ม“ีภมูโิลกตุระ”

จึงเป็นแค่“ความว่าง”ทีเ่พ้อพกอยู่ใน

จนิตนาการ เวิ้งๆ ว้างๆ ซ่ึงก็คอื “ภพ”ทีต่นเอง

สร้าง“ภพว่าง”น้ีทีเ่ป็น“อรปูอตัตา”ของตนอยู่

นัน่เอง ด้วยการกระท�าของตนจนส�าเร็จ

เรียกว่า“มโนมยอัตตา”(อัตตาที ่ส�าเร็จด้วยจิต

ตนเองท�าขึ้นเอง) ซึ่งจะเกดิเป็น“โอฬารกิอััตตา” 

ก็ได้  เป็น“รูปอัตตา-อรูปอัตตา”ก็ได้

เพราะตนยังไม่รู้“อัตตา ๓”ที่ถ่องแท้ 

อันหมายถึง “ธาตุรู้”ที่เป็น“เวทนา”(ความรู้สึก)

ของตน ซึ่งมี“อกุศลจิต”หรือ“กิเลส”เป็น“ตัว

เหตุ”ให้เกิดเวทนา แล้วตนก็ก�าจัด“อกุศล

จิต”ตัวนี้ ให้ได้ ไปตามล�าดับ ตั้งแต่เรียนรู้ 

“กิเลสตัวหยาบ”ที่รู้ง่าย แล้วก�าจัดจนส�าเร็จ

จริง ก�าจัดให้มันตายได้แท้ แล้วจึงจะไป

ก�าจัดตัวที่ละเอียดยิ่งขึ้นได้เป็นขั้นเป็นตอน

เขายงัไม่มคีวามเป็น“ล�าดบั”แท้จรงิ ที่ 

ถูกขั้นถูกตอน อย่างเรียบราบวเิศษแท้ มนั 

วกไปวกมา ลดัไปลดัมา ยงัสบัสน มนัจงึยงั 

ไม่เป็นล�าดบัทีเ่รียบร้อยราบรืน่จรงิอย่างน่า

อัศจรรย์จริง ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดๆ

พระพทุธเจ้าตรสั ความมหศัจรรย์ของ

มหาสมทุรกบัธรรมะของพระองค์ ว่า มีความ

น่าอศัจรรย์ยิ่งจรงิๆ ในข้อต้นเลย ว่า ธรรมะ

กบัมหาสมทุรย่อมมคีวามลาด ลุม่ ลกึลงไป

ตามล�าดบั ย่อมศกึษาไปตามล�าดบั กระท�าไป

ตามล�าดบั ปฏบิตัไิปตามล�าดบั ไม่ใช่จะบรรลุ

อรหนัต์ได้แบบลดัตดัตอน หรอืแบบไม่เรยีง

ล�าดบั เช่น “ลดัตดัตอนเอาเลยแบบสะกดจติ 

ให้จิตดับเอาเลย” ก็ย่อมท�าได้ด้วยความ

อุตสาหะพากเพียรจนเกิด“ผล” แต่มันก็ยัง

ไม่ใช่“การดับกเิลส” ตั้งแต่หยาบขั้นต้น-เหลอื

กเิลสกลางกด็บัขั้นกลางต่อไป จนที่สดุเหลอื

กิเลสขั้นละเอียดท้ายปลาย ก็ท�าให้ดับเป็น

สดุท้ายปลายจบ

การหลบัตาสะกดจติ มนัตดัลดัขั้นตอน 

กนัดงัว่าน้ีจรงิๆ มนัไม่เป็นไปตามล�าดบัตาม 

ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “น่าอัศจรรย์”กนัเลย

ดังนัน้ ลัทธิสะกดจิตทัง้หลาย ไม่ว่า

ลัทธิหลับตาสะกดจิตก็ดี หรือลัทธิลืมตา

สะกดจติกต็าม ล้วนเป็นวธิทีี่ยงัมจิฉาทฏิฐอิยู่

ทั้งสิ้น ลทัธวิธิอีย่างน้ีจะไม่สามารถรูจ้กัรูแ้จ้ง 

รูจ้รงิความเป็น“จิต-เจตสกิ-รปู-นิพพาน”ชนิด 

ที่เป็น“ปรมตัถธรรมหรอือภธิรรม” ที่สามารถ 

แจกแจงอ้างอิงชี้ชัดความเป็น“รูป ๒๘ ชนิด 

หรอือปุาทายรปู ๒๔ ชนดิ” แจกแจงอ้างองิชี้ 

ชัดความเป็น“จติ ๘๙ ชนิดหรอืพสิดาร ๑๒๑  

ชนิด” และแจกแจง“เจตสกิ ๕๒ ชนิด”เป็นต้น 

(ที่จรงิสามารถแจกได้มากกว่านี้อีก ) น้ันได้เลย

ปฏบิตัด้ิวยวธิสีะกดจติ หรอื meditation 

ไม่ว่าหลบัตาสะกดจติหรอืลมืตาสะกดจตินั้น 

จะตดัลดัขั้นตอนทั้งสิ้น ไม่สามารถจะได้ราย

ละเอียดทุกขั้นตอนที่ชัดเจนบริบูรณ์     

ทีนี ้ ฝ่ายที่ ใช้“ตรรกะ” ศึกษาแบบขบ 
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คิดจินตนาการค้นหาความจรงิกนัไปอย่างไม่

สมัมาทฏิฐ ิกอ็กีแหละ ก็จะฟุง้กระจาย ขยาย 

“ความรู”้ชนิดที่เป็นเหต-ุเป็นผล”ไปสารพดัได้

อย่างไม่มทีีส่ิน้สดุกนัทเีดยีว กจ็ะบานปลาย

ออกไปอย่างหาที่สดุมไิด้ ต่างกท็�าไปเลอะๆ

เทอะๆ ท�าแบบด�าน�า้ มัวๆ มืดๆ งมๆ คล�าๆ

ท�าไปสะเปะสะปะ (พระไตรปิฎก เลม่ ๒๓ ขอ้ ๑๐๙ ) 

ที่มันไม่สอดคล้องตรงตามพระวจนะ 

เพราะมนัยงัมิ ใช่“ปรมตัถสจัจะ”ที่เป็น“ภาวะ

ว่างจากกิเลส” ซึ่งผู้ปฏิบัติบรรลุแต่ละภาวะ

แต่ละขั้น เป็นล�าดับๆไป คือว่างจากภาวะ

กิเลสหยาบก่อน ได้แล้วจึงจะปฏิบัติให้ว่าง

จากกิเลสขั้นต่อไป จนเป็นขั้นกลาง กระทั่ง

ละเอียดขั้นปลายสุด แต่ประการใดเลย

จึงจะเป็น“การหมดสิ้นกามกิเลส”ใน 

“กามภพ” แล้วเหลือกิเลสใน“รูปจิต-อรูป

จิต”แล้วก็ปฏิบัติก�าจัดกิเลสขั้น“รูปจิต”ให้

หมดสิ้นไปเป็นขั ้นต่อมาก่อน ที่สุดจึงจะ

ก�าจดั“อรปูจติ”ขั้นท้ายปลายแท้ให้เกลี้ยงจบ

เมื่อยงั“มจิฉาทฏิฐ”ิจรงิ กไ็ม่เป็นล�าดบั

จริง ไม่สามารถดับภพจบเป็นขั้นๆมาได้แท้

มนักเ็ป็นแค่“ภพ”ที่ผู้หลงผิดน้ันป้ันขึ้น 

ท�า“ความเกดิ”(ชาติ)ขึ้นใส่จิตตนเองต่างหาก

เพราะผูป้ฏบิตัคินน้ัน ไม่สามารถรูจ้กั 

รูแ้จ้งรูจ้รงิใน“อาการ-ลงิคะ-นิมติ-อเุทศ”ของ 

“กาย”คอื“รู”้ในภาวะที่เป็น“รปู”(สิ่งที่ถูกรู้=object) 

และในภาวะที่เป็น“นาม”ทีเ่ป็น“ผู้รู ้”(subject)

ของตน ชนิดที่“แยกกาย-แยกจิต”ได้อย่าง

สัมมาทิฏฐิตรงตามแบบของพระพุทธเจ้า 

ซึง่เป็นการศกึษาจาก“ธรรมะ ๒”เสมอ

“กาย”จะเป็น“ภาวะ ๒ หรอื“ธรรมะ ๒” 

เสมอ ที่ผูป้ฏบิตัต้ิองใช้“กาย”เป็นฐานปฏบิตั ิ

แล้วก็ปฏิบัติให้เกิด“ธรรมะ ๑”(เอกัคคตธรรม)  

ให้ได้ ด้วยการ“วจิยัธรรม”อย่างส�าคญั(ธมัมวจิยั 

สัมโพชฌงค์) จงึจะสามารถเลอืกเฟ้น“อาการ”ที่

เป็น“ตัณหา”เหตุแห่งทุกข์ได้ถูกภาวะที่ตรง

แท้ในตน เรยีกว่า ต้อง“พ้นความรูค้วามเหน็ 

ที่ว่าตัวตนของตน”(คือ พ้น“สักกายทิฏฐิ” พ้นแค่

ความรู้) เป็นผู้ปฏิบัติจนมี“ญาณหยั่งรู ้ด้วย

การ“สัมผัส“อาการของ“เวทนา ๒” 

“ฐาน”ที่ต้อง“กระท�า”หรอืต้อง“ปฏบิตั”ิ 

นั้น ตามพระวจนะของพระศาสดาเจ้าแห่ง 

พุทธ ในพระไตรปิฎก เล่ม ๑๐ ข้อ ๖๐ หรอื 

เล่ม ๙ ข้อ ๕๙-๙๐ ก็ทรงย�า้หนักแน่นว่า  

ได้แก่ “เวทนา”นี่เอง คอื “ฐาน”หรอื“กรรมฐาน”    

เมื่อหลงผดิ“กรรมฐาน” หรอืยดึ“ฐาน”ที่

ปฏบิัตอิย่างมจิฉาทฏิฐ ิ ไปหลงยดึเอา“ฐาน” 

ที่ปฏบิตัแิบบ“สมถภาวนา”กันเสียแล้ว การ

จะบรรลุ“ผล”ที่เป็น“ความว่างจากกิเลส”จึง

กลายเป็นไปได้เอา“ภพแห่งความว่าง”แทน  

กล่าวคอื “ผูน้ั้นปั้น‘ภาพแห่งความว่าง’ 

เอาเองด้วย“อวิชชาของตน”แท้ๆ แล้วคน

ผู้นีก้็“หลงผิด”ว่า ตนเอง“บรรลุความว่าง” 

หลงว่าตนเองปฏิบัติได้“มรรคผล” ก็วนอยู่

ใน“สงสาร”ไม่มีจบ จึงได้แต่“สงสาร” ก็ฉะนี้

“ความว่าง”คือ สุญญตา ซึ่งเป็นความ
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ตรสัรูพ้ระพทุธเจ้านี ้จงึไม่ใช่“ตรรกะ”ที่เป็นแค่

การขบคิดกันไป หรือตามจินตนาการอย่าง

นั้นอย่างนี้ ที่คาดที่ปั้นความเวิ้งๆว้างๆ ว่า 

“ว่าง” ซ่ึงเป็นตรรกะ เป็นลมๆแล้งๆ เป็นการ

ขบคดิ เป็นการป้ันตวัป้ันตน ป้ัน“ภพว่าง”ขึ้น

ในจิต ด้วยการค�านึงคะเนไปต่างๆเท่านั้น 

แต่“ความว่าง”น้ีคอื “ความว่างจากกเิลส” 

ตัวนั้นๆ ซึ่งเป็น“ตัวเหตุ” ชนิดที่มี“ตัวตน” 

(สักกาย..ที่เป็นโอฬาริกอตัตา-มโนมยอตัตา-อรปูอตัตา)  

เป็น“ตวัเหต”ุ เป็น“ตวัปัจจยั” ซึ่งผู้ปฏบิัตจิะ 

รู้จกัรู้แจ้งรู้จรงิอย่างมี“ของจริง”เป็น“ภาวะที่

ถูกรู้”(object) ด้วย“การสัมผัส”กันอยูห่ลัดๆ

ทุกปัจจุบันภาวะที่เป็น“อัตตา”ทั้ง ๓ ทีเดียว  

ซึ่งจะต่างกนัมากในความเป็นจรงิของผู้

ปฏิบัติมิจฉาทิฏฐิที่ ไม่มี“สภาวธรรม”สัมผัส 

ได้จรงิ โดยผูใ้ช้ตรรกะคาดคะเนไปต่างๆจะ 

เวิ้งๆว้างๆ ผกผันไป ตามแต่ละคนจะปัน้เอา

พระพุทธเจ้าตรัสเรื่อง“สุญญตา”นี้ ไว ้

ในพระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ ข้อ ๓๓๓-๓๔๒ หา 

อ่านได้จาก“จูฬสญุญตสตูร”กบั“มหาสญุญต 

สูตร” เล่มเดียวกัน ข้อ ๓๔๓-๓๕๖ ต่อไป

ถ้าเข้าใจได้แค่ที่อธบิายมาน้ี  ก็สามารถ 

จะศกึษาปฏบิตัธิรรมจากทกุ“กรรม”ที่เราท�า  

มมีรรคผล ไม่ว่าในขณะท�างาน“อาชพีอยู่”ก็ด ี

ก็ปฏิบัติให้เกิด“สัมมาอาชีวะ” ได้ 

ในขณะมี“การกระท�าทั้งหลายทั้งหมด” 

ก็ด ีก็ปฏิบัติให้เกิด“สัมมากัมมันตะ” ได้

ในขณะมี“การพดูจาอยู่”ก็ด ีกป็ฏบิัติให้

เกิด“สัมมาวาจา” ได้ 

ในขณะม“ีความนึกคดิ”กป็ฏบิัติให้เกดิ 

“สัมมาสังกัปปะ” ได้ 

ตามที่ผู้นัน้มี“สมัมาทิฏฐิ”

ก็จะเข้าใจได้ และปฏิบัติก�าจัด“มิจฉา

อาชวีะ ๕”ได้ ก�าจดั“มจิฉากมัมนัตะ ๓”ได้

ก�าจดั“มจิฉาวาจา ๔”ได้

ก�าจดั“มจิฉาสงักปัปะ ๓”ได้

ภาวะของกเิลส“มจิฉา”ทั้งหลายถกูก�าจดั

ไปได้ กเ็ป็น“ผลธรรม”ที่แท้ ที่สดุสิ้นไปได้ตาม

ล�าดบัที่ ได้ปฏบิตัเิป็น“สมัมาอารยิผล” 

โดยมี“โคตรภูญาณ”ก�าจัดกิเลสจนสิ้น

ด้วย“มคัคญาณ”และส�าเรจ็ม“ีผลญาณ”

รูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิด้วย“ปัจจเวกขณญาณ” 

บรบิรูณ์ และสมับรูณ์เป็นทีส่ดุ กจ็รงิสดุๆ 

การสงัเคราะห์กนัเพื่อเกดิ“ปัญญา”ตาม

กระบวนทัศน์ (paradigm)อันมี“มรรค ๘ กับ

โพชฌงค์ ๗”นั้น วิจัยได้ตามพรรณนามานี้

ผู้มี“สัมมาทิฏฐิ”เป็นประธาน เมื่อเกิด

การปฏิบัติโดยมี“สัมผัส ๖” เช่น ตากระทบ

รูป เกิด“เวทนา ๒”เป็น“ทุกขเวทนา”ก็ตาม 

เป็น“สุขเวทนา”ก็ตาม 

เมื อ่ เรามี “สติสัมปชัญญะ” แล ้ว

พยายาม“วิจัยธรรม”(ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค์) ก็

คอื วจิยั“เวทนาในเวทนา”น่ันเอง หรอืวิจยั 

ทัง้“กาย-เวทนา-จิต-ธรรม”ให้ลึกให้ละเอยีด 
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•	เฉลิมศักดิ์	แหงมงาม

จาตุมหาราช
บทที่	๕	“ท่อนซุงยักษ์...พรหมกับมาร...บนหอระฆัง”

•	ต่อจากฉบับ	๓๒๔

 สามัญมาถงึที่ท�าการสาธารณสุขอ�าเภอเมือ่
เวลาเกือบบ่ายโมงตรง 
 เจ้าหน้าที่อนามัยในพื้นที่รวมถึงหัวหน้าส่วน
ราชการระดบัอ�าเภอที่ว่างเว้นภารกจิมารออยูก่่อน
แล้ว  ไม่เว้นแม้ก�านันผู้ใหญ่บ้านบางคน  ในชุด
เครื่องแบบสกีากีเตม็ยศ ขดีอินธนสูดี�าสลบัทองบน
บ่าเลื่อมเงา  พวกเขายืนเข้าแถวรอรับนายอ�าเภอ

อย่างเป็นระเบยีบ  สาธารณสขุอ�าเภอร่างสงูโปร่ง 
หวีผมเรยีบแปล้ในชดุซาฟารสีฟ้ีาแขนสั้น  กางเกง
ขายาวด�าสนิทขึ้นเงาวาว  รีบเดินมายังถนนแคบ ๆ  
หน้าส�านักงาน  เมือ่รถนายอ�าเภอแล่นผ่านเข้า
มาจอดช้า ๆ   ชายหนุ่มโค้งค�านับครั้งหนึ่งก่อนจะ
เข้าไปเปิดประตูรถด้านข้างสามัญนั่งอยู่
 “ขอบใจ ที่รอ” สามัญเอ่ยเสียงแผ่ว เผย

คืนนั้น...สามัญยังคงฝัน  ฝันอย่างน่ากลัว
และนอนไม่หลับตลอดรุ่ง

มารหรือพรหมกันแน่
ที่มาเข้าฝัน...นายอ�าเภอ
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มองชายชราชุดขาวด้วยรอยยิ้ม
 “น่าจะเริม่พิธีกันได้แล้ว  ทุกอย่างน่าจะ
พร้อม” สาธารณสขุอ�าเภอเอ่ยบอก หลงัจากกวาด
สายตามองรอบ ๆ  ดเูพื่อนข้าราชการและชาวบ้าน
ทุกคนที่มาร่วมงาน  
 เทียนแวมดวงเต้นไหว  ธูปอีกสามดอกในมือ
ชายชรา ส่งควันคลุ้ง
 และแล้วเสียงสวดคาถาก็ดังงึมง�าจากริม
ฝีปากชายชรา  มนต์พิธีพื ้นบ้านที่แกน่าจะจ�า
สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ  เสียงนั้นดังกระหึ่ม
สะกดทุกสรรพเสียงให้เงียบสงบ
 มันคือการเรียกขวัญ  เพื่อให้ก�าลังใจกับทุก
คนที่นั่งรายล้อมรอบพิธี  ทุกคนพนมมือขึ้นเกือบ
จะพร้อมเพรียงกันเมื่อชายชราส่งเสียงกังวานขึ้น
เรื่อย ๆ   เหมือนจะให้มนต์คาถาที่กระหึ่มดังปาน
มวลหมู่แมลงผึ้งมาตอมหึ่ง ๆ  อยู่ริมหู สะกดทุก
สรรพเสียงให้เงียบสงบในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์  
 จากภาษาบาลีสันสกฤตในบทเริ่มต้น  ต่อจาก
น้ันกก็ลบักลายเป็นภาษาอสีานพื้นบ้าน  น่าจะเป็น
ร่ายหรือไม่ก็บทกลอน เอ่ยถ้อยอย่างคล้องจอง  
ภาพนั้นชักจะเลอะ ๆ  เลือน ๆ  ในความทรงจ�า  มัน
ผ่านเวลามาอย่างน้อยกห็กเจ็ดปีเป็นอย่างต�า่  นาน
จนเขาจ�าได้เพียงบางภาพบางขั้นตอนเท่านั้น...  
ทว่าถึงอย่างไร  ก็คือพิธีอ�านวยอวยพร  ให้สามัญ
อยู่อย่างเป็นสุขอบอุ่นในพื้นที่ อย่าให้อันตราย 
ใด ๆ  มาแผ้วพาน  วูบหนึ่งเขานึกถึงเมื่อครั้งยัง
เป็นเด็ก   ตกจากรถบรรทุกกระสอบนุ่น ยางล้อ
รถยนต์เกอืบบดขยี้ศรีษะ เฉยีดไปเพยีงเส้นยาแดง
ผ่าแปด ยายเรอืงคนเรยีกขวญั เชญิเจ้าป่าเจ้าเขา  
เทวดาฟ้าดินมาช่วยปกปักรักษา  มันคล้ายกัน   
แต่ยามนั้นมีแม่ ยายเรืองและสามัญเพียงเท่านั้น 
แต่ที่นี่  เพื่อนข้าราชการ ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน มา
นั่งออเบียดแน่นในห้องโถงจนล้นออกไปด้านนอก 
...ไม่แตกต่าง ๆ   แม้จะคนละพื้นที่ คนละภูมิภาค
และกาลเวลาทีผ่่านมาอย่างเนิน่นาน แต่มันก็ยัง
จมนิ่งในความทรงจ�า
 สามัญหลับตาลงเบา ๆ   เขาชอบท�าใจให้ว่าง 

ยิม้อย่างเคยชิน  อ�าเภอตะวันออกให้เกียรติเขา
เหมือนจะมากเกินไป  เขาเดินตามสาธารณสุข
อ�าเภอไปตดิ ๆ  เข้าสูตึ่กที่ท�าการขนาดสองช้ัน  เดนิ
เลี้ยวเข้าห้องโถงกว้างด้านขวา  พิธีกรรมบายศรี
สูข่วัญเตรยีมรออยู่ก่อนแล้ว เพื่อนข้าราชการและ
ชาวบ้าน นัง่รายล้อมอยูร่อบพานบายศรขีนาดใหญ่ 
ตั้งเด่นเป็นสง่ากลางเสื่อพลาสติกสีสดที่ปูลาดบน
พื้นห้องกระเบื้องเคลือบสีน�้าเงินเข้ม 
 บายศรีท�าด้วยใบตองกล้วย พับเป็นกลีบ
ดอกบัวหงายโค้งรับเหมือนบ่าตัวละครทรงเครื่อง  
ติดไว้เป็นเชิงชั ้นสลับเหลื ่อมอย่างเหมาะเจาะ 
รอบกรวยปลายแหลมกลางพาน ยอดสุดติดเทียน
น�า้มนต์ขี้ผ้ึงสองด้าม   สาธารณสขุอ�าเภอเชือ้เชญิ
ให้สามญันั่งลงหน้าพานน่ัน ฝ่ังตรงข้าม นายอ�าเภอ
เหน็ชายชรานุ่งห่มขาว พาดสไบสีขาวขุ่นเฉวยีง
บ่า  แกก�าลงัคล้องด้ายสายสิญจน์ส�าหรบัมัดข้อมอื 
เส้นเลก็ ๆ  วางห้อยบนกลีบบัวทกุ ๆ  ช้ัน เพ่ือสะดวก
ในการหยิบจับ
 “เราตั้งใจบายศรสู่ีขวัญนายอ�าเภอครบั...นาย
จะได้อยู่กับพวกเรานาน ๆ ” ชายชราเอ่ยดังมา 
ระคนรอยยิ้ม
 “นายคนอืน่อยู่ไม่นานหรือ” สามัญเอ่ยถาม  
ขณะชายชรา เอือ้มมือไปจุดเทียนขี้ผึง้บนยอด
แหลมกลางพานบายศรี มันอยู่เหนือศีรษะขึ้นไป
เล็กน้อย
 “อ�าเภอตะวันออกเป็นอ�าเภอตั้งใหม่  เป็น 
กิง่อ�าเภอมาก่อนหลายปี  เป็นท้องที่เลก็ ๆ  มเีพยีงไม่
กีต่�าบล มนัคอืพื้นที่ส�าหรบัให้นายอ�าเภอไต่เต้างาน
ราชการขึ้นไปมากกว่า  ไม่มใีครคดิจะอยูท่ี่นีน่าน ๆ
หรอก” เสยีงแกเนบิเนือยเหมือนไร้หวังแกมประชด 
 สามัญยิม้เย็น กระตุกหัวคิ้วเล็กน้อย  เขา
อยากจะบอกกับชายชรา  ที่นี่เงียบสงบ  เขานอน
ฟังเสียงลมพัดมาสองคืนแล้ว  มันมีแต่ความเงียบ
และนกร้องเพรยีกไพรข้างบ้านพกั อ�าเภอบ้านป่าที่
ยังคงหลงเหลือ  ถ้าเขาไม่ติดเรื่องครอบครัว  การ
เลื่อนชั้นเลื่อนต�าแหน่ง  เขาน่าจะฝังตนเองอยู่ที่นี่
นานแสนนานก็เป็นได้  ....ก็ได้แต่คิด  สามัญจ้อง
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โปร่งโล่ง สงบตนเองในสมาธ ิ แม้ท่ามกลางผูค้น...
เขาท�าเพื่อให้ใจนั้นผ่องใส พร้อมจะรบัพรที่ผ่านเข้า
มาในโสตประสาท
 เสียงร่ายคาถาของชายชราชุดขาว  ฟังนาน ๆ  
เหมือนเสียงลมพัด บางหนก็ดั่งหมู่แมลงผึ้งบิน 
หึ่ง ๆ   พรูผ่านเข้ามาทางช่องหน้าต่าง  สามัญ
เหมือนได้รับละอองไอเย็นสาดกระทบอยู ่เป็น
ละลอก...วูบหนึ่ง  ภาพแม่และยายเรอืงผ่านเข้ามา
ในส�านึก  และอีกวูบ  เห็นร่างตนเองกระเด็นร่วง
จากรถบรรทุกคันใหญ่ไม่เป็นท่า  พลัน...ก่อนสติ
คล้ายหลับผล็อย  เขาเห็นล้อยางสีด�าเท่ากระด้ง
ฟัดข้าว ผ่านศีรษะเพียงชั่วแวบ....
 “นาย ย่ืนมอืมาซ ิผมจะผกูข้อมอืให้” เสยีงเอ่ย
เตอืนดังแว่ว ๆ   ปลกุสามญัให้เผยเปลอืกตาขึ้นช้า ๆ
 “นายท่าจะง่วง...”ชายชราบ่นพึมพ�า ขณะ
ดึงด้ายสายสิญจน์สีขาวจากกลีบบัว มาลูบข้อมือ 
พลิกหงายของสามัญ  ก่อนจะพันรอบข้อมืออย่าง
หลวม ๆ  แต่ประณีต
 “ผมเผลออยู่ในสมาธิ” เขาเอ่ยบอก
 ชายชราพยักหน้ารับรู้  แล้วแกก็เอ่ยอวยพร
เป็นการตบท้าย หลังผูกข้อมือให้สามัญเสร็จ
เรียบร้อย “ขอให้นายอยู่เป็นขวัญและก�าลังใจคน
อ�าเภอตะวันออกนาน ๆ ”
 นั่นเป็นสัญญาณเตือนว่า  การร่ายมนต์พิธี
ภาษาอีสานได้จบสิ้นลง  แล้วใครอีกหลาย ๆ  คน 
ผู้สูงวัยก็เวียนเข้ามาผูกข้อมือให้ศีลให้พรอย่างทั่ว
ถ้วนหน้า  ไม่ใช่มีสามญัเพยีงคนเดยีวที่มาใหม่  แต่
ยังมเีพื่อนข้าราชการอกีสองสามคนเพิ่งย้ายเข้ามา
เช่นกัน  ทุกคนได้รับการผูกข้อมือต้อนรับ มันคือ
ประเพณี  คือขวัญก�าลังใจที่ท�ากันมานับเนิ่นนาน
 “นาย...เกิดเรื่องใหญ่”  ปลัดอาวุโสร่างสันทัด  
ไม่รู้เข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่  คลานเข่าเข้ามากระซิบ
ด้านหลัง
 สามัญกระตุกหัวคิ้ว  ขณะมือยังน้อมรับการ
ผูกข้อมอืจากผู้สงูอายทุี่ทยอยกนัเข้ามา...มองผ่าน
แวบหนึ่ง ก็รับรู้ว่าน่าจะคนสุดท้ายแล้ว
 “เรื่องอะไร...รีบด่วนมากใช่ไหม” เขาหันมา

ถาม
 “ผู้ใหญ่บ้านจับไม้เถื่อน  คนลกัตดัก�าลงัเอาไม้
ขึ้นรถ...อยากให้นายไปเป็นสกัขพียาน” ปลดัอาวุโส
กระซิบแทบจะแนบใบหู  เน้นน�้าเสียง
 “ไม้หลายแผ่นอย่างน้ันซ”ิ สามญัไม่วายหันมา
ถามอย่างจะให้แน่ใจ
 “ซุงยักษ์ต้องใช้รถบรรทุกชักลากครับ” ปลัด
อาวุโสตอกย�้า
 เท่านั ้นเอง นายอ�าเภอคนใหม่ก็รวบรัดพิธี 
รีบยกมือขึ ้นไหว้ลาผู ้ร่วมพิธีอย่างร้อน ๆ  ก้าว 
ยาว ๆ  ออกมาที่หน้าอาคารท�าการ
 “นาย...กินข้าวมื้อเที่ยงก่อน  พวกเราเตรียม
ไว้ให้นายแล้ว” สาธารณสุขอ�าเภอก้าวยาว ๆ  ตาม
ออกมาตดิ ๆ   ผายมอืให้เห็นโต๊ะจีนในเตน็ท์ผ้าใบใต้
ร่มไม้ข้างส�านักงาน  ไม่น่าจะต�่ากว่าสิบโต๊ะพร้อม
เครื่องดนตรีคาราโอเกะ  
 “เอาไว้โอกาสหลงั...ป่าไม้เป็นเรื่องระดบัชาต”ิ 
เขาบอกสั้น ๆ  ก่อนก้าวขึน้รถ สัง่ อ.ส.ขับตามรถ
ปลัดอาวุโสไปติด ๆ
  ลึกเข้าไปในดงไม้ริมถนนลาดยาง  ทางลูกรัง
สีน�้าตาล ผ่านรถเข้าไปด้านซ้ายมือ ไม่ถึงสองร้อย
เมตร  มันคือแยกทางเกวียน  รถลากหน้าตัด
เหมอืนรถเทลเลอร์จอดนิ่ง   ซงุยกัษ์ขนาดห้าหกคน
โอบ  นอนยาวเหยียดบนคานรับเหนือล้อยางท้าย
รถ  มันถูกมัดด้วยโซ่อย่างแน่นหนา   ลึกเข้าไป
ในดงไม้  รถยกเกีย่วซุงไฮโดรลิกจอดนิง่เคียงกัน  
ท่อนซุงอีกสามท่อนทอดร่างกลางทางล้อ
 อาสารักษาดินแดน ก�านันผู ้ใหญ่บ้านและ
ต�ารวจในพื้นที่กระจายก�าลังล้อมอารักขา  รถ
ปิกอัพตราโล่สีแดงเพลิงจอดอยู่ด้านหน้า  นาย
ต�ารวจระดับพันต�ารวจเอกก้าวเข้ามาชิดเท้าตรง
ท�าความเคารพเมื่อสามัญก้าวลงจากรถ
 “ไม้เถื่อนใช่ไหม  ผู้ก�ากับ” เขาเอ่ยถาม
 “ผมยังไม่แน่ใจครับ” นายต�ารวจเอ่ยตอบ
 “ท�าไม...พิสูจน์ไม่ได้หรือ”
 “ผมยังไม่แน่ใจว่า  บริเวณนี้ป่าสงวนหรือที่
ชาวบ้าน”
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 สามัญก้าวยาวๆ ไปที่รถลาก  แหงนคอตั้งบ่า  
มองท่อนซุงขนาดมหึมาตรงแน่ว   มันนอนสงบนิ่ง
บนรถลาก  เพียงท่อนเดียว บนรถบรรทุกสิบสี่ล้อ  
ง่ามใหญ่ปลายยอดอยูท้่ายรถ ทว่าถกูเลื่อยออกแต่
พองาม  สามัญไม่เคยเห็นไม้ใหญ่ขนาดนี้  คนลัก
ตัดที่นี่แล้วจะลากไปที่ไหน
 “รถลากไม้ของใครท่านผู้ก�ากับ”สามัญเอ่ย
ถามหัวหน้าสถานีต�ารวจตะวันออกที่ก้าวตามมา 
ติด ๆ
 “เจ้าของโรงเลื่อยจังหวัดติดอ�าเภอเราครับ” 
นายต�ารวจบอกชื่อโรงเลื่อยที่สามัญไม่รู้จัก
  “ผิดไหม”
 “ตามขั้นตอนผิดครับ”
 “ผิดตรงไหน”
 “เขาไม่มีใบอนุญาตให้ตัดไม้มาแสดง”
 “อย่างนั้นก็จับซิ  มัวชักช้าอยู่ท�าไม”
 “ผมรอท่านนายอ�าเภอสั่งครับ”
 “เอาไปไว้ที ่โรงพัก....จนกว่าจะมีหลักฐาน
มาแสดง” สามัญเอ่ยสั่งสั้น ๆ  เขาไม่เข้าใจท�าไม 
ผู้ก�ากับต้องรอให้เขาสั่ง  โดยอ�านาจหน้าที่  ต�ารวจ
สามารถจับกุมได้อยู่แล้ว
 ไม่คิดว่าจะเป็นละครเรื่องยาว....สั่งการจบ  
สามัญกน็ัง่รถกลับอ�าเภอ   วนัดังกล่าวเขายอม
อดข้าวมื้อเที่ยง ก�านันผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่รบีเข้ามา
ชี้แจง  มันคือเขตรอยต่อระหว่างป่าสงวนกับที่ไร่
ชาวบ้าน  ไม้ต้นนั้นคือไม้ขนาดยักษ์  ยังไม่แน่ใจ
ว่าต้นอะไร  อยู่ในเขตป่าสงวนหรือไม่  ต้องเอา
แผนที่ป่าไม้มากางดูให้แน่ชัด
 มนัคือการส่ังการเรือ่งแรกในอ�าเภอตะวันออก  
เขาไม่อยากท�า  ไม่อยากไปเหยียบนิ้วหัวแม่ตีน
ของใคร  แต่มันจ�าเป็นในเมื่อเขามาสวมหัวโขนใน
ต�าแหน่งนายอ�าเภอ
 รุ่งขึ้น...สามัญวิ่งออกก�าลังกายแต่เช้ามืด  วิ่ง
เหยาะ ๆ  ผ่านไปข้างรั้วสถานีต�ารวจติดที่ว่าการ
อ�าเภอ เขาใจชื ้นอย่างเชื ่อมั ่น กฎหมายก็คือ
กฎหมาย  รถลากไม้หน้ายักษ์  รถยกเกี่ยวซุง
ยังจอดนิ่งไม่ไหวติง  เก้าโมงเช้าเขาขึ้นท�างาน 

หน้าห้อง อ.ส. รีบเปิดประตูเข้ามารายงานด้วยน�้า
เสียงร้อนรน
 “นาย....หน้าห้องรัฐมนตรีโทรมา”
 เขามุ่นหัวคิ้ว  มองเจ้าหน้าที่หน้าห้องอย่าง
สงสยั  หน้าห้องทีไ่หน  เขาไม่เคยรูจ้กันกัการเมอืง
คนใดเป็นการส่วนตัว
 “รัฐมนตรีกระทรวง...”  หน้าห้องบอกเสียง
เร็วปรื๋อ  สีหน้าออกอาการงุนงงไม่แพ้เขา
 สามัญเอื้อมมือหยิบโทรศัพท์บนโต๊ะ  กรอก
เสยีงผ่านลงไป “ผมนายอ�าเภอตะวันออก...มสีิ่งไร
ให้ผมรับใช้  ท่านเลขารัฐมนตรี” เขาเอ่ยบอกผ่าน
หูโทรศัพท์น�้าเสียงหนัก ๆ  อย่างไม่อยากจะเชื่อถือ 
นักการเมืองระดับชาติ มันน่าเบื่อหน่าย คนกลุ่มนี้
ก้าวก่ายราชการประจ�าแทบไม่เว้น
 “ผมเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวง....ครับ” 
เสียงตอบกลับดังแผ่วมาตามสาย สุภาพแต่ทรง
อ�านาจ เหมอืนดงัมาจากที่ไกล ๆ  เบอร์ที่โชว์ให้เหน็
หน้าแท่นเครื่อง บอกให้รู้ว่าโทรมาจากกรุงเทพฯ   
“ผมอยากขอร้องท่านนายอ�าเภอ ขอเถอะจับพระ
จับเจ้า  เว้น ๆ  ไว้บ้าง  ไม้ซุงนี้เป็นไม้รองเจ้าคณะ
จังหวัด  พระคุณเจ้าจะเอาไปสร้างหอระฆัง  นาย
อ�าเภออย่าไปเอาเรื่องเอาราวเลย  นึกว่า ฯพณฯ
รัฐมนตรีขอนะ....ไม้นั่น ต้นยางนาของชาวบ้าน  
มันเติบโตในที่ดินมี น.ส.๓  นายอ�าเภอตรวจดูก็ได้  
ชาวบ้านอยากบริจาคสร้างวัด  นึกว่าท�าบุญร่วม
กันนะครับนายอ�าเภอ” กระแสน�า้เสียงบ่งการ
ขอร้องอยู่ในที
 ศีรษะนายอ�าเภอหมุนคว้างเหมือนจะลอยขึ้น
ไปเหนือพื้นโต๊ะ เขากระตุกหัวคิ้วจนยู่
 “ท่านเลขาฯ หมายถึงไม้ที่ไหน” สามัญยังงง
เป็นไก่ตาแตก จับความคิดไม่ทัน
 “ก็ไม้ที่นายอ�าเภอจับไว้ที่สถานีต�ารวจตะวัน-
ออก”
 “ท่านเลขาฯ รู้ได้อย่างไร”
 “ส.ส.ในพื้นที่ รายงานเข้าไป...นะ  นายอ�าเภอ  
ผมขอร้อง” เสยีงทางไกลโอดอย่างขอความเหน็ใจ
 “อ�าเภอก�าลงัด�าเนนิการสอบสวน”สามญัอ้าง
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เหตุผล
 “ขอกันกินยังมากกว่านี ้...สักวันหนึ ่งผมคง
มีโอกาสได้ช่วยเหลือนายอ�าเภอบ้าง...  แค่นี้นะ 
ขอบคุณครับ”ผู้อ้างตนเป็นเลขานุการรัฐมนตรีรีบ
วางสาย ขณะนายอ�าเภอตะวันออกยังนั่งนิ่งถือ
โทรศัพท์ค้างเติ่ง 
 สามัญยังงง ๆ  เรื่องเกิดเมื่อวานก่อน ผ่านมา
เพยีงสามวัน  เรื่องราวดงัไปถงึกรงุเทพฯ เชยีวหรอื
 “นาย...” หน้าห้องในชุด อ.ส.ดันร่างเข้า
มาหน้าประตูกระจกอีกครั้งหนึ่ง “พระภิกษุ...
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด....ขอเข้าพบครับ”
 “เรื่องอะไร” สามัญเริ่มตรวจสอบเช็คบุคคล
ขอเข้าพบ  งานนายอ�าเภอเต็มด้วยเรื่องราวและ
ปัญหาตลอดทั้งวัน  การตรวจสอบคนเข้าพบ 
เป็นการผ่อนคลายงานที่จะเข้ามาอย่างมีระบบ
 “เรื่องไม้ครับ...ไม้ที่นายจับเมื่อวันก่อน”
 เหมอืนละครที่ถกูวางพล็อตไว้ล่วงหน้า  สามญั
ยิ้ม พยักหน้า “นิมนต์ท่านเข้ามาซิ” 
 ภกิษหุนุม่ร่างท้วม  วัยไม่น่าจะเกนิสี่สบิปี  ห่ม
สบงจีวรเรียบร้อยก้าวเข้ามา
 “นิมนต์ครับท่าน” สามัญลุกขึ้นเชื้อเชิญอย่าง
ให้การเคารพ  “พระคณุเจ้ามเีรื่องราวสิ่งใดที่จะให้
ทางอ�าเภอรับใช้”
 ไม่ผิดหรอก  กว่าครึ่งชั่วโมงที่ภิกษเุลขานุการ
รองเจ้าคณะจังหวัดมานั่งเล่าถึงบุญกุศลที่ก�าลัง
จะก่อเกิด  ขอให้นายอ�าเภอในฐานะเจ้าเมืองร่วม
บุญการกุศล  ด้วยการไม่เอาเรื่องเอาราวกับการ
จับไม้และรถในครั้งนี้  ท่านรองเจ้าคณะจังหวัด
เห็นว่าหอระฆังหลังเก่าช�ารุดทรุดโทรม  อยากจะ
สร้างขึ้นใหม่ด้วยไม้เกือบทั้งหลัง ลูกหลานเหลน
ในอนาคตจะได้เห็นศิลปกรรมครั้งปู่ย่าตายาย  จะ
ไม่มีอีกแล้วที่จะมีหอระฆังสร้างด้วยไม้  แกะสลัก
รูปลายไทยอย่างวิจิตร  หากสร้างเสร็จหรือก�าลัง 
ก่อสร้าง  อยากจะเรียนเชิญนายอ�าเภอได้ไปร่วม
อนุโมทนาบุญ
 “ผมขอตรวจสอบหลกัฐานให้เรยีบร้อยก่อน...
ถ้าช่วยเหลือได้  ผมจะรีบช่วยเหลือทันที” สามัญ

บอกสั้น ๆ   เขายังไม่เห็นหลักฐาน  ต�ารวจยังไม่
รายงานเข้ามา  เขาจะท�างานอย่างผลีผลามไม่ได้ 
ถ้าพลาดก็เป็นนายอ�าเภอต่อไปไม่ได้
 จริงดังคาดไว้ มันเป็นต้นไม้โบราณตามหัวไร่ 
ปลายนา  ยางนาเก่าแก่ให้ร่มเงาติดชายป่า 
เป็นไม้ไม่หวงห้าม เขาสั่งให้ปลัดอ�าเภอท�าการ
ตรวจสอบอีกครั้ง  ยืนยันตรงกัน เป็นไม้ประเภท
ไม่หวงห้าม  ไม่ต้องขออนุญาต ตัดได้ทันที  ทว่า
สามัญก็อดสงสัยไม่ได้  ท�าไมปล่อยให้มันสูงใหญ่
เป็นเจ้าป่าเจ้าเขาถึงปานนั้น  เจ็ดวันต่อมาเขาจึง
ยอมปล่อยรถลากและรถยกทั้งสองคัน
 เดือนต่อมา สามัญไปพักผ่อนช่วงวันหยุด
สุดสัปดาห์  ชวนลูกน้องไปนั่งกินอาหารมื้อเที่ยง
เงียบ ๆ  ข้ามจังหวัด ที่นั่นมีสวนสาธารณะ บึงใหญ่
ใจกลางเมือง แล้วสามัญก็ถือโอกาสผ่านเข้าไปใน
วัดรองเจ้าคณะจังหวัด  ท่อนซุงยักษ์ยังนอนสงบ
นิ่งบริเวณลานหญ้าที่ก่อสร้าง  มันถูกถากเปลือก
เห็นเนื้อไม้แดงโร่  เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด
พาเขาเข้าไปนมสัการรองเจ้าคณะจงัหวัดที่ยิ้มแย้ม
แจ่มใสต้อนรับเขาอย่างอบอุ่น หลังจากนั้น ภิกษุ
ร่างท้วมก็พานายอ�าเภอเข้ากุฏิ  แล้วเทเครื่องราง
ของขลังลงบนพรมสีแดงภายในห้อง
 “เลือกเอาเลยท่าน....อาตมาอยากตอบแทน
น�้าใจนายอ�าเภอ” ภิกษุเลขานุการรองเจ้าคณะ
จังหวัดเอ่ยบอกปนรอยยิ้ม
 สามัญถึงกับอึ้ง....เขาเห็นพระเลี่ยมทององค์
เล็ก ๆ  กระจายเต็ม  เขี้ยวหมูตันขนาดใหญ่กว่า
หัวนิ้วมือสีงาช้าง  พระคุณเจ้าบรรยายสรรพคุณ
เสยีเลศิเลอ ทั้งความเก่าและขลงั  สามญัได้แต่ยิ้ม  
พยายามปฏิเสธ...ทว่าภิกษุเลขาฯไม่ยอม  บีบเค้น
ให้นายอ�าเภอรับจนได้
 ในที่สุด  เขาต้องเลือกพระองค์เล็ก ๆ  ใส่ลงใน
กระเป๋าเสื้อ
  คืนนั้น...สามัญยังคงฝัน    ฝันอย่างน่ากลัว  
และนอนไม่หลับตลอดรุ่ง....มารหรือพรหมกันแน่
ที่มาเข้าฝัน...นายอ�าเภอ

อ่านต่อฉบับหน้า
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เพิ่งตื่นรู้	สองขาประชาธิปไตย
 ก่อนหน้านี้ไม่นานปีนัก ข้าพเจ้ายังเอยีงข้าง
พลอยนิยมชมระบอบเลือกตั้งประธานาธิบดีว่า 
เป็นประชาธิปไตยเสมอภาคดี ตามสมัยใหม่
 ต่อเมือ่พ่อครูมาไขประชาธปิไตยโลกตุระ ค่อย
ถึงบางอ้อว่า เรามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
กลบัดเีลิศย่ิงกว่าเยอะเลย อย่างทีส่�าคญักนัอยูแ่ล้ว
ว่า พระเจ้าแผ่นดินเป็นศูนย์รวมดวงจิตวิญญาณ
มวลชนทั้งชาติ
 ทุกพระองค์ทรงเสียสละสั่งสมบารมี เพื่อเป็น
เสาหลักยังประโยชน์สขุแก่ปวงประชา สบืทอดกนั
มาจากรุ่นสู่รุ่น จนเป็นวัฒนธรรมเชิดชูบูชาของ
แผ่นดิน
 ยิ่งชาวพุทธเชื่อกฎแห่งกรรม คนกว่าจะก้าว
ขึ้นเป็นประมุขประเทศ ต้องบ�าเพ็ญกุศลบารมีมา
ก่อน  นอกจากเหตุวิบากเก่า เอาปัจจุบันชาติ ต้อง
คัดกรองเดินตามครรลองกฎมณเฑียรบาล ล้วน
เป็นกรอบมีที่มาที่ไป
 ส�าคัญอกีอย่าง ธรรมชาติของสัตว์สังคมต้องมี
หวัหมูผู่น้�าโดยล�าดบัน้อยใหญ่ ตั้งแต่พ่อบ้าน ผูใ้หญ่-
บ้าน ไปจนถึงเจ้าเมือง ภูมิปัญญาของหมู่เหล่า 

เป็นตัวจัดสรรพาอยู่ร่วมกันอย่างสัตว์เมือง มี
ศาสนาวัฒนธรรมน�าจิตวิญญาณ
 นั่นคอื ประชาธปิไตยมฐีานรากลกึแบบองักฤษ 
มีสิทธิ์ไปได้สวยยั่งยืนด้วย พ่อครูยกเทียบให้เห็น
เหนือชั้นกว่าอเมริกา
 ส่วนไทยเราเองก็มีประชาธิปไตยแบบไทยไท 
มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขพาสุขสงบเย็นมาแต่
ไหนแต่ไร  เฉพาะอย่างยิ่งองค์พ่อหลวง ร.๙ คราว
ฉลองครองราชย์ ๖๐ ปี ควีนอลิซาเบธแห่งอังกฤษ 
แม่แบบประชาธิปไตยยังทรงยกย่องเลอเลิศฐานะ 
พระราชาแห่งกษัตริย์ KING OF THE KINGS

เลือกตั้งเปิดศึกแย่งอ�านาจ
 สตูรส�าเรจ็ประชาธปิไตย ใครพาหลงผิดส�าคญั
จะต้องเลือกตั้งท่าเดียวจริงเหรอ ดูอย่างอเมริกา 
ยกัษ์ใหญ่ค่ายประชาธปิไตยทนุนยิม  กว่าจะเลอืก-
ตั้งเสร็จ แสนยุ่งยากมากเรื่องเปลืองแรงสูญเงิน
เปล่ามโหฬารไปกับการหาเสียง  เพียงแค่หาคน 
ดี ๆ  ไม่กี่คนขึ้นมาน�าประเทศ
 แม้จะผ่านพิธีคัดกรองซับซ้อนเชิงชั้นกว่าจะ
ได้ประธานาธิบดี เห็นแล้วเหนื่อยแทน เลือกกี่ที

•	ดังนั้น	วิมุตตินิยม

ต	า	ม	ห	ยั่	 ง	ฟ้	 า	ท	ะ	

ราชประชาธรรมาธิปไตย	น�าไทยโลด

“ถ้าเรามีประชาธิปไตย

แต่ปราศจากธรรมาธิปไตย

ความสงบสุขในสังคมก็จะไม่มีความยั่งยืน

และที่ส�าคัญคือ

จุดเริ่มต้นของการปรองดองก็คือ

การท�าให้สังคมมีธรรมาธิปไตย”

• พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
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ก็ได้แค่สองพรรคแย่งสมบัติผลัดกันชม  คะแนน
เสียงแพ้ชนะมักจะสูสี ไม่ทิ้งห่างเท่าไหร่  ไม่ยัก
จะขาดลอยจนสะท้อนมติมหาชนส่วนใหญ่ท่วมท้น 
จริง ๆ  ผู้เขียนถึงไม่ทันรู้ลึก ก็นึกเข้าใจตามภูมิที่มี 
เลยไม่รู้สึกศรัทธาด้วยนัก
 อุตส่าห์เลือกกันยากเย็น สุดท้ายได้มิสเตอร์
ประธานาธิบดีทรัมป์ ยิ่งชวนปลง กล้าฟันธงว่า
พวกมากลากไปสาหัส น่าเป็นห่วง
 กระบวนการหาเสียง เช่นเลือกตั้งอเมริกาน่า
จะบิดเบือนประชาธิปไตยลวงโลก ไม่มีทางสร้าง-
สรร มิน่าเล่า พ่อครูถึงกับก�าหนดประชาธิปไตย
แท้จริงไม่ต้องมีหาเสียงเลย
 การหาเสียงเป็นเพียงการตลาดโฆษณาชวนเชื่อ
แบบทุนนิยม  เมื่อไหร่เมืองไทยจะฉลาดตามพ่อครูชี้- 
แนะปัญหาส�าคัญอนันี้บ้าง จะแก้ปัญหาซื้อเสียงได้มากโข
 อนึ่ง การเลือกตั้งประธานาธิบดีเพีียงให้ได้
ฉันทามติเสียงข้างมาก ถือปริมาณมวลมหาชน
เป็นส�าคัญ มันยังเป็นประชาธิปไตยขาเดียว ต่าง
จากประชาธิปไตยสองขาอันมีสถาบันกษัตริย์เป็น
เสาหลักยืนโรงด้านจิตวิญญาณ
 เป็นอันว่า ล�าพังประชาธิปไตยขาเดียวชวน
หวาดเสียวเสี่ยงตุปัดตุเป๋ลงทะเล
 ฉะนั้น ตราบใดการเมืองยังเป็นเรื่องยื้อแย่ง
อ�านาจผลประโยชน์ ดังที่นักเลือกตั้งอาชีพน�้าเน่า
ท�ากันมากว่า ๘๐ ปี แล้วไม่มีบทเรียนให้พวกเขา
เว้นวรรคไปบ้าง ไม่มีปฏิรูปให้นักการเมืองเลือด
ใหม่เข้ามาแทน ไม่รู้จักปฏิรูปการเมืองสร้างสรร 
จิตอาสาแก้ปัญหาแบบคนจน...ไม่รู ้จักฉลาดส่ง
เสรมิคนด ีๆ  ให้มอี�านาจ กวาดสารเลวไปไกล ๆ  บ้าง
 มันหนี ไม ่พ ้นประชาธิปไตยจิตว ิญญาณ
บกพร่องตกร่องเหวนรกสิ้นดีนะคร้าบ....
 
สาธารณโภคี	วิถีปรองดอง
 เมือ่เอ่ยถงึประชาธิปไตย ใช้เสียงข้างมาก
ตัดสิน มันเป็นเพียงเครื่องมือยุติปัญหาขณะที่ไม่มี
ทางเลือกอื่นดีกว่านั้น ภาษาพระเรียก เยภุยยสิกา
 แม้จะถือเป็นวิธีชี้ขาดส�าคัญ คือมันเท่ากับมี
แพ้ชนะได้เสีย จัดว่ารุนแรงตามจ�าเป็นและจ�านน

ควรแก่กรณีที่มีเหตุสมควรเช่นนั้น
 ส�าหรับข้อขัดแย้งธรรมดาอันพอเหมาะ  พอ
อะลุม้อล่วยช่วยเหลอืบรรเทากนัไปให้ได้ดมีเีมตตา
มากน�้าใจ ด้วยเปิดกว้างหาทางลงตัวลงเอยโดย
ราบรื่นชื่นใจ วินวินทุกฝ่ายง่ายงามยิ่งวิเศษ
 สังคมไทยยังไงเสียยังมีปัญหาน้อยกว่าทั่วไป 
ด้วยเคราะห์ดีต่างรู้จักรักสามัคคีธรรม ต่างเอื้อ
อาทรหมู่พ้องน้องพี่ก็พอมีอยู่บ้างแม้ไม่มาก ตามที่
พ่อหลวง ร .๙ ทรงช้ีทางสว่างเศรษฐกิจพอเพียง 
เลี้ยงตนแบบคนจนพึ่งตนจนเหลือเผื่อหมู่ใกล้ไกล 
ให้เราขาดทนุไปได้เถอะ ถอืเป็นก�าไรของเรา OUR 

LOSS IS OUR GAINS 

 มนัประหลาดขนาดไหน คนจนช่วยเหลอืคนจน
ได้ เมื่อช่วยกันท�าผลผลิตแบ่งปันสาธารณโภคี 
ด้วยใจศรัทธา มีปัญญากล้าให้
 นี ่คือประชาธิปไตยที ่กินได้ของมนุษย์สัตว์
สังคมใจสูง ใช่หรือไม่...!
 ชุมชนบุญนิยมท�าได้แล้ว	 ก�าลังท�าอยู่	 ทั้ง
ก�าลังพาท�า	เพื่อประโยชน์สุขมหาชนเป็นตัวตั้ง
 ฟังดูไม่น่าเชือ่ สาธารณโภคี วถิีแก้ปัญหา
เศรษฐกจิแบบคนจน เป็นค�าตอบเพื่อทางรอดของ
มนุษยชาติทุกหมู่ชน
 น่าเสยีดาย ฝ่ายปรองดองมวัหาทางแก้ปัญหา
เกาถูกที่คันรึเปล่าไม่แน่ใจ คือไม่อยากไปให้ค่า
กับนักการเมืองน�้าเน่า อย่าฝันให้เหล่าอันธพาล
การเมืองหันมาจรรโลงสังคม
 ๘๐ ปี พอกันทีกับนักเลือกตั้ง เลิกฝากประเทศ
ไว้ในก�ามือพวกนี้เสียทีเถอะ รู้เช่นเห็นชาติ ไผเป็นไผ 
อย่าให้ต้องล้มเหลวจติวญิญาณซ�า้ซากไม่เขด็ไม่ได้ดอก
 กับคนดีๆ เราต้องมีน�้าใจสมัครสมานกันเต็ม
ที่ ส่วนคนน่าเกลียดชิงชังของสังคม เราจ�าต้อง
เมตตา อย่าให้เขาเข้ามามีอ�านาจเด็ดขาด สกัด
กั้นกันปลอดภัยไว้ก่อน เท่าทันคนประมาณนี้ รู้รัก
สามัคคีค่อยมีผลดังใจหมายไม่น้อยเชียว
 สูตรส�าเร็จสาราณียธรรม น�าคนระลึกรักใคร่
กันด้วยน�้าใจเมตตา เอื้อสาธารณโภคีมีิกินใช้แบ่ง-
ปัน สมคัรสมานกนัด้วยศลี ทัง้ทฐิิสามญัญตา จงึพา
สังคมเกิดสาราณียะ ปิยกรณะ ครุกรณะ สังคหะ 
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เผด็จการถูกที่มีนัยส�าคัญ
 ๘๐ กว่าปีประชาธิปไตยภาครัฐล้มเหลวสิ้นดี 
ด้วยฝีมือนักการเมืองไม่กี่พันคน ขณะที่การเมือง
ภาคประชาชนก้าวไกล ด้วยต่อสู้โดยสันติอหิงสา 
กล้าขับไล่รัฐบาลไม่รู้กี่หน
 จนถึงรัฐบาลก่อนหน้าด้านทนเกิน ต้องโดน
โค่นล้มด้วยก�าลังภายใน คสช. ง่ายดายเหมือน
ปาฏหิารย์ิ ประหนึ่งไม่ทนักระดกินิ้วมอืเดยีว ปฏวิตัิ
เรียบร้อยไม่มีเลือดตกสักหยดเลย ที่ไหนท�าได้ล่ะ
 แต่นั้นมา บ้านเมืองค่อยฟื้นคืนสงบสุข ตาม
สัญญา คสช.จนถึงทุกวันนี้
 นีค่ือคุณูปการใหญ่หลวงต่อแผ่นดิน เอ่ยถึง
เมื่อไหร่เป็นต้องขอชมไม่ขาดปาก ไม่เชื่อลองไป
ถามพ่อครูปะไร
 หากใครยังแสลงหูต่อค�าชม คสช. น่าจะต้อง
ท�าใจกว้าง ๆ  เพราะอัตตาธิปไตยเป็นของจ�าเป็น 
เกิดหลงใช้แต่ประชาธิปไตยตามใจแป๊ะตะพึด 
ยังไงไหว เจ๊กลากไปไทยลากมารึ
 อตัตาธปิไตย คอื ต้องรูจั้กใช้อ�านาจพึง่ตนเอง 
ท�าตัวเองให้เป็นใหญ่ขึ้นมาเหนือกิเลสตัณหานั่น
โน่นนี่ทีละสิ่งสองสิ่ง ยิ่งเจอผัสสะ ถูกใจราคะ ไม่
ชอบใจเกิดโทสะ เวทนาขึ้นมาเป็นโจทย์ เพื่อท�า 
เคหสิตเวทนาให้เป็นเนกขัมมะหนึ่งเดียว เป็นต้น
 หรือตัวอย่างเผด็จการจีนคอมมิวนิสต์เท่ากับ
เป็นคณาธิปไตย คงต้องยอมรับผลงานเศรษฐกิจ
รดุหน้าก้าวไกลก�าลงัแซงหน้าอเมรกิา ซึ่งนบัวันแต่
จะตกต�่า ท�านองเดยีวกบัเกาหลเีหนือ ไม่น่าเช่ือว่า
ผู้น�าจะท�าเพื่อประชาชนซักเท่าใด
 เพราะฉะนั้น ปัญหามันไม่อยู่ที่ระบบประชา- 
ธิปไตยหรือเผด็จการดี แล้วแต่จะลงตัวรวมหัว 
ท�าเพื่อประชาชนจรงิกี่มากน้อยมากกว่า เข้าต�ารา 
แมวสีไหนก็ช่าง ขอให้จับหนูได้แล้วกัน
 สรปุ อธปิไตย ๓ จ�าเป็นต้องใช้ทั้งประชาธปิไตย
และอัตตาธิปไตย  โดยไม่ขาดธรรมาธิปไตย  เป็น
หลักประธาน นัยส�าคัญอยู่ที่ใช้ให้เป็นเข้าเป้า ต้อง
แหลมคมลกึซึ้งด้วยสปัปรุสิธรรม ๗ และมหาปเทส 
๔ เช่นนี้เป็นต้น
   

อวิวาทะ  สามัคคียะ เอกีภาวะ นี่คือเอกลักษณ ์
พุทธพจน์ ๗ สร้างสังคมมนุษย์น�้าหนึ่งใจเดียวยั่งยืน
 
จิตวิญญาณบกพร่อง	ขาดภูมิคุ้มกันศีลธรรม
 น่าทึ่งจริง ๆ  เมื ่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์-
โอชา ช่างฉลาดเปิดประเด็นชี้เหตุ ๘๐ กว่าปี
ประชาธิปไตยล้มเหลว เพราะบกพร่องทางจิต
วิญญาณ หรือขาดภูมิคุ้มกันทางศีลธรรม
 นับว่าผู้น�ามีภูมิปัญญาสัมมาทิฐมิาถูกทาง 
อย่างน่าชื่นชมจริง ๆ  คงต้องหวังต่อว่าจะเป็นจุด
ประกายให้เกิดปฏิรูปขนานใหญ่ ตั้งแต่คณะสงฆ์
ศาสนา ทั้งการศึกษาสืบไป
 พล.อ. ประยุทธ์ว่า “ถ้าเรามีประชาธิปไตย	
แต่ปราศจากธรรมาธิปไตย	 ความสงบสุขใน
สังคมก็จะไม่มีความยั่งยืน	 และที่ส�าคัญคือจุด
เริ่มต้นของการปรองดองก็คือ	 การท�าให้สังคม
มีธรรมาธิปไตย”
 ดเีหลอืเกนิที่ท่านนึกถงึธรรมาธิปไตย ซ่ึงสังคม
ไม่ค่อยพูดถึงกันนัก เราท่านคงจ�ากันได้แม่น พระ
ปฐมบรมราชโองการ ร.๙ เราจักครองแผ่นดิน 
โดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
 นั่นคอืรากฐานหลักส�าคญั เพื่อเดนิหน้าภารกจิ
ประชารัฐ โดยทุกคนควรส�าเหนียกไม่ประมาท 
ฉลาดรู้ประมาณประเมินตน เหตุผล กาละ บุคคล 
ประชุมชน เป็นต้น
 หรอือย่างค�าว่า ประชาธปิไตย น่าจะเข้าใจผิด
ง่ายว่าให้ประชาชนมีอ�านาจเป็นใหญ่เลยเถิด มัน
ไม่ใช่ทุกคนท�าอะไรได้ตามใจโง่ ๆ  แต่คนต้องเป็น
ไทจากกิเลส ใจต้องเป็นใหญ่เหนือโลกธรรม
 แม้กระทั่ง อัตตาธิปไตย คือท�าตัวเองให้มี
อ�านาจ ไม่ตกเป็นทาสตณัหา เพื่อรบัใช้เพือ่นมนษุย์
 ฉะนั ้น ทั ้งประชาธิปไตยหรืออัตตาธิปไตย 
ต่างเอามาใช้ประโยชน์สร้างสรรจรรโลงได้หมด 
เมื่อมีธรรมาธิปไตยก�ากับน�าหน้าเสมอ
 เฉพาะอย่างยิ ่ง ป ัญหาทั ้งมวลล้วนเกิด
จากขาดศีลธรรมเป็นตัวภูมิคุ้มกันสุดประเสริฐ
แสนวิเศษ เราหลงทิ้งขว้าง มองข้ามเบญจศีล 
เบญจธรรม ไม่เสียสนิทได้อย่างไร
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•	นายธิง	วินเทอร์

แค ่ ค ิดก็ หนาว . . . ว ์

	 ๑.	๑	ลูกระเบิด	ราคาข้าว	๑	ล้านกิโล!
โสมแดงยิงมิสไซล์ชนิดจากพื้น
สู่เรือรบครั้งที่ ๕ ในรอบ ๑ เดือน
(ไทยโพสต์ ๙ มิ.ย.๖๐)

	 ๓.	ท�าเป็นพิธีหรือท�าจริง?
ติวเข้มครูพระ ๑.๒ พันรูป
สอนเศรษฐกิจพอเพียง
(เดลินิวส์ ๓๐ พ.ค.๖๐)

	 ๒.	วินัยข้าราชการส่ออนาคตของประเทศ!
มท. ๑ ยอมรับรัฐติดหนี้ ๖ พันล้าน 
‘ค่าไฟฟ้า-ประปา’ นานกว่า ๑๐ ปี 
(มติชน ๑๐ มิ.ย.๖๐)

 ๔.	อยากให้หมอห้ามย้ายสัก	๒๐	ปี!
เพิ่มเกณฑ์ครู ‘กทม.’ อยู่ ๘ ปี
ขอย้ายได้ (มติชน ๙ มิ.ย.๖๐)

	 ๕.	ชาวพุทธว่าอย่างไร?
ยูทาห์ประกาศสื่อลามกเป็นวิกฤติ
สาธารณสขุ (ไทยโพสต์ ๒๑ เม.ย.๖๐)

 ๗.	ถ้าเป็นหน้าโฆษณาควร
เชื่อกี่เปอร์เซ็นต์	?	การเดินทาง
ของ ‘เถ้าลอย’ จากโรงไฟฟ้า 
(แม่เมาะ) สู ่โครงการก่อสร้าง
ระดับชาติ.... (เดลินิวส์ ๙ มิ.ย.๖๐)

	 ๘.	โลกพิสดาร-โลกเพี้ยน-โลกวิปริต!
อนิโดฯ ทลายปาร์ตี้เกย์ จับผูต้้องสงสยั 
๑๔๑ ราย (ไทยโพสต์ ๒๓ พ.ค.๖๐)

	 ๙.	ข่าวจากโลกมนุษย์สาขา	“บันเทิง”!
ก) ‘มด’พาหวานใจเจอพ่อแม่แล้ว 
ค่อยเป็นค่อยไป ไม่รีบเปิดตัว ...
ข) ‘ไนกี้’ ไม่ซีเรียส ‘อ้น’ พาดพิง 
กรณีฉีกสัญญาเอ็กแซ็กท์...
ค)  ‘คริส’ ยัน ‘เซนต์’ ไม่หึงจิ้น ‘ปั้นจั่น’...
ง) ‘ฟีฟ่า’ปลื้ม เหยื่อพยาบาท กระแสตอบรบัดจีากแฟน
ละคร....   (เดลินิวส ์๙ มิ.ย.๖๐)

 ๑๐.	โลกเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทุก ๆ 	๕๐	ปี!
‘ฮุนได’ผลิตรถเมล์ไฟฟ้า
ชาร์จ ๑ ครั้ง วิ่งได้ ๒๙๐ กม.
(มติชน ๙ มิ.ย.๖๐)

	 ๑๑.	สังคมทุนนิยม	 คนอ่อนแอ
จะยิ ่ง อ ่ อ นแอและมากขึ ้น ๆ ? 
เชียงใหม่ผุดศูนย์ฟื้นฟูคนไร้บ้าน 
(ไทยโพสต์ ๖-๗ มิ.ย.๖๐)

 ๑๒.	สังคมแห่งความโกรธที่รุนแรงขึ้น!
เปรี้ยวรับฆ่าแอ๋มแค้นแจ้งจับผัว
(ไทยโพสต์ ๓๑ พ.ค.-๑ มิ.ย.๖๐)

 ๑๓.บอกไปเลยศาสนาเทวนิยม	 แต่ไม่ใช่
หลักพุทธธรรม!	 ททท. โปรโมต 
ไ หว้ ๘ เทพ กระตุ้นท่องเที ่ยวเชิง
ศาสนา (เดลินิวส์ ๓๑ พ.ค. ๖๐)

 ๖.	เมื่อ	‘สื่อ’	อ้างเสรีภาพก็ต้องเป็นอย่างนี้	!
ผลวิจยัชี้ ป.๔ เร่ิมมองเพศตรงข้าม
(มติชน ๒๙ พ.ค.๖๐)
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	 ๑๔.	งานหลักคือ	 ลอกท่อคูคลองทุกปี	 ปัญหา
จะไม่เกิด! เอาอยู่ ‘อัศวิน’ สั่งเพิ่ม
เคร่ืองสบูน�า้ (ไทยโพสต์ ๒๘ พ.ค.๖๐)

	 ๑๖.	ท�าให้ได้ผล	ขอให้รายงานทุก	๑๐	วัน!  
สพฐ. เดินหน้าแก้โรงเรียน
ไอซียู ๕ พันแห่ง
(ไทยโพสต์ ๓๑ พ.ค. -๑ ม.ิย.๖๐)

	 ๑๗.	ประจักษ์แจ้ง	เรียนมหา’	ลัยตกงานสูง! 
เจาะพัฒนาอาชีพประถมตอน
ปลาย หวังจูงใจเรียนอาชีวะ
(ไทยโพสต์ ๓๑ พ.ค.๖๐)

 ๑๘.	ประจักษ์แจ้ง	ปัญหานี้ร้ายแรงกว่าที่คิด! 
 ก) ขยะอันตรายทิ้งกันมั่ว มีวันละ ๓๐ ตัน
แต่จัดเก็บได้แค่ ๒ ตัน ...
 ข) แก้ปัญหาทิ ้งขยะทางน� ้า 
ท�าได้แค่ ‘รณรงค์’ (เดลินิวส์ ๒ 
มิ.ย.๖๐)

   ๒๐.	ราคาคุยหรือความ 
ม ่ งุมั ่น	 หรือแฟชั น่ประจ�าวัน? 
กรมพัฒนาที ่ดิน เตรียมขับเคลื ่อน
นวัตกรรมด้านดนิและปุย๋ ก้าวสูเ่กษตร 
๔.๐ (ไทยโพสต์ ๒-๓ มิ.ย. ๖๐)

	 ๑๕.	ละครโลกมนุษย์	 ยุคแห่งลทัธิบริโภค-
นิยม!
 ก) ‘รถหรู’ คุณค่าที่คนดัง
คู่ควร...
 ข) ประมูลกระเป๋า ‘แอร์-
เมส’ ๑๓ ล้าน (เดลินิวส์ ๑ มิ.ย.๖๐)

   ๒๑.	วงจรปกต	ิปลกูมากขายถกู	ปลกูน้อยขาย
แพง!	ผูป้ลกูแตงโมวอนช่วยเหลอื 
ผลผลิตล้นตลาด ราคาตกต�่า 
(ไทยโพสต์ ๓๐-๓๑ พ.ค. ๖๐)

	 		๒๒.	ชีวิตนักการเมืองไทย!
ค้นขบวนรถพบปืน ๖ กระบอก
จับ ‘ชาดา’ อดีต ส.ส.
(มติชน ๒๘ พ.ค. ๖๐)

	 		๒๓.	มนต์สะกดปีศาจร้าย!
บิก๊ตู่ท�าโพลส�ารวจตัง้ ๔ ค�าถามเดด็ 
อ้างใช้เป็นแนวบริหาร
(ไทยโพสต์ ๒๗ พ.ค. ๖๐)

	 		๒๕.	เรื่องการเอาจริง!
อดีต ปธน.เกาหลีใต้ขึน้ศาลคดี
ทุจริตใส่ชุดนักโทษ-กุญแจมือ
(เดลินิวส์ ๒๔ พ.ค. ๖๐)

	 ๑๙.	ณ	บัดนี้	 พึงรู้ไว้	 โลกมนุษย์ใบนี้มนุษย์มี	๓	
เพศแล้วจ้ะ!	 สังคมต้องคิดใหม่ 
ปลกูฝังเรื่องเพศที่ ๓ ในวยัเรยีน 
(ไทยโพสต์ ๓-๔ มิ.ย.๖๐)

	 		๒๔.	ทุกวงการต้องการความซื่อสัตย์!	
งัดกฎเหล็กคุมเข้มผู้ค้า
กอบกู้ตลาดทุเรียนไทย
(ไทยโพสต์ ๒๖-๒๗ พ.ค. ๖๐)

	 		๒๖. 	คุณว่ารัฐบาลก่อนๆ	สอบตกมั้ย?
ปฏิรูปการศึกษา คสช. ‘สอบตก’ 
ครุศาสตร ์จุฬาฯให ้คะแนน ๓ 
เต็ม ๑๐ (ไทยโพสต์ ๒๓-๒๔ พ.ค. ๖๐) 
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(ตอนที่ ๓๘)

ธาตุดินพิการ
 ๑. ผมพิการ เจ็บในสมอง ผมร่วง
 ๒.ขนพิการ เจ็บทุกขุมขน ทั่วสรรพางค์กาย
 ๓. เล็บพิการ ให้ต้นเล็บช�้า เขียวด�า บางที
ให้ฟกบวม เป็นหัวเดือนหัวดาว บางทีให้ขบเล็บช�้า 
เป็นหนอง เจ็บปวด ยิ่งนัก
 ๔. ฟันพกิาร หกัถอนแล้วกด็ ีย่อมเป็นประเพณี
สืบกันมา ถ้าเจ็บในไรฟัน ในรากฟัน ในเหงือก 
ก็ให้แก้ในทาง‘ร�ามะนาด’
 ๕.หนังพิการ ให้หนังสากชา ถ้ามด หรือ
แมลงวนัไต่หรอืจบั กไ็ม่รูสึ้กกาย ให้แสบร้อนยิ่งนกั 
เรียกว่า ‘กัมมิโทษ’ คือ โทษที่เกิดแก่กรรม
 ๖. เนื้อพกิาร เน้ือ	๕๐๐	ชิน้	ถ้าพิการ	ให้เสียว
ไปทั้งตวั มกัให้ฟกที่นั้น บวมที่นี่ ให้เป็นพษิ บางทใีห้ 
ร้อนดจุไฟ บางทใีห้ฟกข้ึนดุจประกายดาษ ประกายเพลงิ
 ๗.เอน็พกิาร	เส้นประธาน	๑๐	เส้น	มบีรวิาร 
๒,๗๐๐	เส้น	 ก็หวาดไหวไปสิ้นทั้งนั้น ที่กล้าก็กล้า 

ทีแ่ข็งก็แข็ง ที่ตั ง้ดานก็ตั ง้ดาน ที่ขอดก็ขอดเข้า
เป็นก้อนเป็นเถาไป เป็นเหตุแต่จะให้โทษหนัก คือ
เส ้นอันชื ่อว ่ า ‘ส มุนา ’  กับ เส ้น ‘อัมพฤกษ ์ ’  นั้ น 
ท�าเหตุแต่จะให้ระส� ่าระสาย ให้ร ้อน ให้เย็น 
ให้เมื่อย ให้เสยีวไปทกุเส้นเอน็ทั่วทั้งตวั ตั้งแต่ที่สดุ
บาทา ตลอดขึ้นไปถึงศีรษะ ท�าให้เจ็บเป็นเวลา 
แต่ ‘เส้นอัมพฤกษ์’	 สิ่งเดียวนั้น ให้โทษถึง ๑๑ 
ประการ ถ้าพร้อมทั้ง ๒,๗๐๐ เส้น แล้วก็ตาย 
ถ้าเป็น ๒-๓ เส้น ยังแก้ได้
 ๘. กระดกูพกิาร กระดกูทั้งหลายประมาณไว้	
๓๐๐	ท่อน	ถ้าพิการ โรคนี้จะแก้เป็นอันยากยิ่งนัก 
 ๙. เยื ่อในกระดูกพิการ (คัมภีร์ไม่บอก
อาการ บอกแต่ยาแก้ เหมือนแก้กระดูก)
 ๑๐. ม้ามพิการแตก ให้ม้ามหย่อน
 ๑๑. หฤทยัพกิาร ถ้าพกิารหรอืแตกกด็	ีกระท�า 
ให้เป็นคนเสียจริต ถ้ายังอ่อนอยู่ ให้คุ้มดีคุ้มร้าย 
มกัข้ึงโกรธ บางทใีห้ระส�า่ระสาย ให้หิวหาก�าลงัมไิด้

❦ เดือน ๕,๖ และ ๗ ทั้ง ๓ เดือนนี้
ว่าด้วย เตโชธาตุ ชื่อ สันตัปปัคคีพิการ

อาการ	ให้เย็นในอก วิงเวียน รับประทานอาหาร 
ไม่ได้ บริโภคอาหารอิ่ม มักให้จุกเสียดขัดในอก 

อาหารมักพลันแหลก มิได้อยู่ท้องให้อยากบ่อยๆ 
จึงเป็นเหตุให้เกิดลม ๖ จ�าพวก
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 ๑๒. ตับพิการ ถ้าพิการแตกก็ดี เป็นเพราะ
โทษ ๔ ประการ คือ
			๑๒.๑	กาฬผุดขึ้นในตับ จึงท�าให้ตับหย่อน
					๑๒.๒		เป็นฝีในตบั	ย่อมให้ลงเป็นโลหิตสดๆ ออกมา
			 ๑๒.๓	กาฬมูตรผุดขึน้ในตับ	 กระท�าให้ลงเป็น
เสมหะโลหิตเน่า ปวดมวนอยู่เสมอ ให้ตาแดง 
เป็นสายของโลหติ คนทัง้ปวงย่อมสมมุติเรียกว่า 
กระสือ ปีศาจเข้าปลอมกิน เพราะคนไข้เพ้อ 
หาสติมิได้ เจรจาด้วยผี หมอจะแก้ยากนัก
				๑๒.๔	เป็นด้วยปถวีธาตแุตกเอง ให้ระส�า่ระสาย 
ให้หอบไอ อยู ่เป็นนิจ จะบริโภคอาหารก็ไม่ได้ 
หายใจก็ไม่ถึงท้องน้อย
 ๑๓. พังผืดพิการแตก ให้อกแห้ง กระหายน�้า 
คือ ริดสีดวงแห้งนั่นเอง
 ๑๔. พงุพิการแตก ให้ขดัอก ให้ลงท้อง ท้องขึน้ 
ท้องพอง ให้แน่นในอก-ในท้อง บริโภคอาหารไม่ได้
 ๑๕. ปอดพิการแตก อาการดุจไข้พิษ คือ 
กาฬขึ้นในปอด ให้ร้อนอก กระหายน�้า แล้วหอบ 
จนโครงลด ให้กนิน�้าจนปอดลอยจึงยากทีจ่ะหาย 
บางทีจนอาเจียนเป็นน�้าออกมา จึงจะหายอยาก
 ๑๖. ไส้ให ่พิการแตก คือ กินอาหารผิด
ส�าแดง ให้ปวดท้อง ให้ขดัอก บางทใีห้ลง ให้อาเจยีน 
คือ ‘ลมกัมมัชวาต’ พัดให้เสมหะเป็นดานกลับเข้าไป 
ในท้องในทรวงอก แล้วให้ตัดอาหาร ย่อมว่าไส้ตีบ
 ๑๗.ไส้น้อยพิการแตก ให้วงิเวยีนหน้าตา 
จะลุกขึ้นยืนให้หาว ให้เรอ ให้จุกเสียด เจ็บเอว 
ให้เสมหะขึ้นคอ ให้ร้อนคอ ร้อนท้องน้อย เป็นลม 
คลื่นเหียน ให้ตกโลหิต ให้ตกหนอง
 ๑๘. อาหารใหม่พกิารแตก ถ้าบรโิภคอาหาร
เข้าไปอิ่มแล้วเมื่อใด ก็ท�าให้ร้อนท้องนัก บางทีให้
สะอึก แล้วให้จกุเสียดตามชายโครง ให้ผะอืดผะอม 
คนสมมุติว่า‘ไฟธาตุหย่อน’ แต่ไม่ใช่อาการอย่างนี้ 
เป็นเพราะบริโภคอาหารทีไ่ม่เคยบริโภค เช่น
อาหารดิบ หรือ‘ลมกุจฉิสยาวาต’ พัดไม่ตลอด 
ให้เป็นไปต่างๆ บางทีให้ลง บางทีให้เป็นพรรดึก 
แดกขึ้นแดกลง กินอาหารไม่ได้
 ๑๙. อาหารเก่าพกิารแตก คอื ‘ซางขโมย’ กนิ

ล�าไส้  เมื่อพ้นก�าหนดซางแล้ว คอื รดิสดีวง คถุทวาร 
 ๒๐. สมองศรีษะพกิารแตก ให้เจบ็ในศรีษะ
ดังจะแตก ให้ตามืด ให้หูตึง ปากและจมูกบิดเบี้ยว
ลิ้นกระด้าง  เดิมเป็นเพราะ‘สันนิบาตลมปะกัง’ 
ถ้ายาใดๆ ก็แก้ไม่หาย
 
 กล่าวถึง สาเหตุการเสียชีวิตที่เกิดขึน้กับ
แต่ละบุคคล และอาการที่เกิดขึ้น	เมื่อธาตุที่	๔	
พิการ	ได้แก่
 ธาตุทั้ง ๔ ขาดเหลือ
	 ธาตุทั้ง	๔	พิการตามฤดู	และยารักษา
 ธาตุทั้ง	๔	พิการ	และยารักษา
   มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

§ สาเหตุการเสียชีวิตของบุคคล
	 ๑.	บุคคลตายด้วยปัจจุบันกรรมและปัจจุบันโรค 
คือ โอปักกะมิกาพาธ ถูกทุบถองโบยตีบอบช�า้ 
หรอืต้องราชอาญาของพระมหากษตัรย์ิ ให้ประหารชวิีต 
การตายโดยปัจจุบันนี ้ มิได้ตายเป็นปกติโดยล�าดับ 
ขันธ์ป่วย และธาตุทั้ง ๔ มิได้ล่วงไปโดยล�าดับ อย่างนี้
เรียกว่า ตายโดยปัจจุบันกรรม
 ส่วนปัจจุบันโรค คือ เกิดโรคตายโดยปัจจุบัน
ทันด่วน เช่น อหิวาตกโรค หรือโรคอันเป็นพิษ  
ซึง่ก�าเรบิขึ้นโดยเรว็ แล้วตายไป ธาตทุั้ง ๔ มไิด้ขาด
ไปตามล�าดบั อย่างนีเ้รยีกว่า ตายด้วยปัจจบุนัโรค
 ๒.	บคุคลตายด้วยโบราณกรรม	และโบราณโรค 
บุคคลตายโดยโบราณกรรม คือ ตายโดยก�าหนด
สิ้นอาย ุเป็นปรโิยสาน คอื อายยุ่างเข้าสูค่วามชรา 
ธาตุทั้ง ๔ ขาดไปตามล�าดับ เปรียบเหมือนผลไม้ 
เมื่อแก่สุกงอมเต็มที่แล้ว ก็หล่นลงเอง คนเราเมื่อ
อายุมากแล้ว ธาตุทั้ง ๔ ก็ทรุดโทรม ไปตามล�าดับ 
ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ก็ตาย อย่างนี้เรียกว่า ตายโดย
โบราณกรรม
 ส่วนการตายด้วยโบราณโรคนั้น คือ เป็น
โรคคร�่าคร่า เรื้อรังมานาน หลายเดือนหลายปี 
เวลาจะตาย ธาตทุั้ง ๔ ขาดไปตามล�าดบั แล้วตายไป 
อย่างนี้เรียกว่า ตายด้วยโบราณโรค

ต่อฉบับหน้า
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•	พิมลวัฑฒ์	ชูโต
บทความพิเศษ

ท�าไมต้องรู้ทัน?
ตอน สื่อมวลชน : บทบาทและความรับผิดชอบ

(Mass Media : Role and Responsibility)

• ต่อจากฉบับที่ ๓๒๔

 ผู้เขียนนั่งมอง นอนมอง รวมทั้งเดินมองการ
แสดงบทบาทและความรับผิดชอบของสื่อมวลชน
ไทยในปัจจุบัน แล้วรู้สึกพะอืดพะอม จนอดรนทน
ไม่ได้ ต้องขอบังอาจจับปากกาขึ้นแสดงกระบวน
ท่าสักครั้ง
 นอกจากจะจบปรญิญาตรทีางรฐัศาสตร์ สาขา
การปกครองแล้ว ผู้เขียนยังเผอิญจบปริญญาโท
ทางด้านสื่อสารมวลชนจากสหรัฐฯ ด้วย อย่างไร

กต็าม แทนที่จะน�าเอาความรูท้ี่เหลอืตดิก้นกระเป๋า
มาโม้เองเสียหมด ก็จะขอน�าค�ากล่าวของบุคคล
ส�าคญัและผูเ้ชี่ยวชาญในวิชาชพีนีม้าเสนอโดยสรปุ
เพื่อความเข้าใจดังนี้
 โทมัส	 เจฟเฟอร์สัน	 (พ.ศ. ๒๓๔๔-๒๓๕๒) 
ประธานาธิบดีคนที่ ๓ ของสหรัฐฯ เขาเห็นความ
ส�าคัญของสื่อมวลชนมากถึงกับกล่าวว่า :
 “ถ้าข้าพเจ้าจะต้องตดัสนิใจเลอืกระหว่างการ

http://consciouslifenews.com

เมื่อสื่อมวลชนไม่มีเสรีภาพก็ไม่มีประชาธิปไตย
นายทุนที่ครอบครองกิจการสื่อมวลชน เช่น

เจเนอรัล อิเล็กทริก (เอ็นบีซี) ไวอะคอม (ซีบีเอส) และดิสนีย์ (เอบีซี) 
เข้าใจและสนใจในบทบาทที่พวกเขามีต่อสาธารณะหรือ?

ผู้ที่อยู่ในต�าแหน่งสูงสุดของบริษัทเหล่านี้และมีหน้าที่ตัดสินใจ
ต่างไม่สนใจในงานสื่อมวลชน
พวกเขาสนใจแต่การท�าก�าไร
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มรีฐับาลโดยไม่มสีือ่มวลชนหรอืการมีส่ือมวลชนแต่
ไม่มีรัฐบาล ข้าพเจ้าจะเลือกการมีอย่างหลัง”
 ล	ูดอบส์	บรรณาธกิารบรหิารและผู้จดัรายการ
ของสถานโีทรทัศน์ซีเอน็เอน็ชาวอเมรกินั กล่าวถงึ
บทบาทและความรับผิดชอบของสื่อมวลชนว่า :
 “สื่อมวลชนทุกแขนงมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่ต้องค้นหาและรายงานความจริงอย่างถูกต้อง
และตรงไปตรงมา ผู้สร้างประเทศนี้มุ่งมั่นทีีจ่ะให้
ประชาชนได้รับการตอบสนองโดยสื่อมวลชนที ่
ไขว่คว้าและรายงานความจริง (true story) รวม
ทั้งเป็นช่องทางให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นของ
พวกเขาได้ หน้าที่อีกสองประการคือการรายงาน
อย่างรอบด้านสมดลุ (balance) และรายงานอย่าง
เป็นธรรม (fair) ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทราบความ
จริงอย่างรอบด้านสมบูรณ์และสามารถตัดสินใจ
ใช้อ�านาจอธิปไตยได้อย่างถูกต้อง
 ในฐานะที ่สื ่อมวลชนเป็นสถาบันที ่ส�าคัญ
ยิง่สถาบันหนึ่งของประเทศ พวกเขาจึงมีหน้าที่
ประเทืองปัญญาและศีลธรรมอันดีของประชาชน
ด้วย การใช้เสรีภาพของสื่อมวลชนต้องใช้ด้วย
ความรบัผดิชอบในฐานะสมาชกิทีด่ขีองสงัคม ไม่ใช่
แสวงหาผลประโยชน์โดยไม่น�าพาต่อความเสีย
หายของส่วนรวม” (Lou Dobbs, “War on the 
Middle Class”, Penguin Group, New York, 
USA. 2006)
 เฮเลน	 โทมัส หัวหน้าส�านักข่าวประจ�า
ท�าเนียบขาวตลอดระยะการด�ารงต�าแหน่งของ
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เก้าสมัย กล่าวว่า:
 “นักหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนมีบทบาทที่
ต้องติดตามหาความจริงโดยปราศจากความกลัว
และความล�าเอียง นักสื ่อมวลชนคือผู้น�าเสนอ
ข้อมลูและข่าวสารให้ประชาชน พวกเขาคอื “สนุขั
เฝ้าบ้าน” ของระบอบประชาธิปไตย ระบอบนี้ไม่
สามารถด�ารงอยู่ได้หากประชาชนไม่ได้รบัข่าวสาร
ที่เป็นความจริงเพราะเขาจะไม่สามารถตัดสินใจ
อย่างถูกต้องได้  มันเป็นหน้าทีข่องนักข่าวและ
บรรณาธิการที่จะต้องตั้งค�าถาม “ยาก ๆ ” ต่อผู้อยู่

ในอ�านาจ รวมทั้งต้องท�าตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือ มี
ศักดิ์ศรีและความซื่อสัตย์ ทัง้นี้เพือ่ให้แน่ใจว่าผู้ที่
อยูใ่นอ�านาจจะรบัผดิชอบต่อประชาชน สื่อมวลชน
จะได้รับความศรัทธาและความเชื่อถือก็ต่อเมื ่อ
พวกเขาซื่อสัตย์ต่อจรรยาบรรณของอาชีพเท่านั้น 
จรยิธรรมของสื่อมวลชนไม่เคยเปลี่ยนแปลง	แต่
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือ	ผู้ท�าหน้าที่สื่อมวลชนเอง
 ในปัจจุบัน นายทุนมีอิทธิพลมากขึ้น พวกเขา
ซื้อกจิการสื่อมวลชนและพยายามเข้าควบคมุ“ห้อง
ข่าว” การควบรวมของกิจการสื่อมวลชน การเข้า
ซื้อกจิการสื่อมวลชนโดยนายทนุนอกวงการ ธรุกจิ
บนัเทงิที่สอดแทรกเข้ามาแสดงบทบาทสื่อมวลชน
และรายการข่าวตลอด ๒๔ ชั่วโมงที่ท�าเพื่อการค้า
ได้ท�าลายธรุกจิที่เป็นสื่อมวลชน ชาวอเมรกินัคดิว่า
สื่อมวลชนท�าหน้าที่ได้ย�่าแย่กว่าเดิม มีความเป็น
มืออาชีพน้อยลง ขาดความระมัดระวัง มีอคติมาก
ข้ึน ไม่ซื่อสตัย์ต่อความผิดพลาดของตนเอง รวมทั้ง
เป็นภยัต่อประชาธปิไตยมากขึ้นกว่าเมื่อ ๓๐ ปีก่อน 
แถมมกีารบดิเบอืนข่าวโดยรฐับาลและความไม่กล้า
หาญของสื่อมวลชนทีี่จะให้ความจรงิ พวกเขายอม
ก้มหัวให้รัฐบาล โดยละเลยหน้าที่ของสื่อมวลชนที่
มีเสรีภาพ 
 เมื ่อสื ่อมวลชนไม่มีเสรีภาพก็ไม่มีประชา- 
ธิปไตย นายทุนที่ครอบครองกิจการสือ่มวลชน 
เช่น เจเนอรัล อีเล็กทริก (เอ็นบีซี) ไวอะคอม (ซีบี-
เอส) และดสินย์ี (เอบซี)ี เข้าใจและสนใจในบทบาท
ที่พวกเขามต่ีอสาธารณะหรอื??  ผูท้ีอ่ยูใ่นต�าแหน่ง
สงูสดุของบรษิทัเหล่านี้และมหีน้าทีต่ดัสนิใจต่างไม่
สนใจในงานสื่อมวลชน พวกเขาสนใจแต่การท�า
ก�าไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมศูนย์ของกิจการ
สื่อมวลชน ท�าให้บคุลกิและบทบาทของสื่อมวลชน
เปลี่ยนแปลงไป  ชาวอเมริกันต่างได้ข่าวซุบซิบ
นินทา ข่าวฉาวโฉ่ทางเพศ ข่าวของความรุนแรง
มากขึ้นและความจรงิน้อยลง ในกาลครั้งหนึ่ง การ
รายงานข่าวที่ยอดเยี่ยมเกดิจากการสนบัสนนุของ
เจ้านาย แต่ในปัจจุบัน มันเป็นเรื่องของเงินเพียง
อย่างเดียว อ่านต่อฉบับ
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บทความพิเศษ
•		สมณะโพธิรักษ์

 ๑. ประชาธิปไตยที่ “ไม่มีกษัตริย์ทรงเป็น 
ประมขุ”  กจ็ะต้องม ี“การเลอืกตั้ง” จากประชาชน
เป็นธรรมดา เพราะเป็นประชาธิปไตยขาเดียว
ไม่ใช่ประชาธิปไตย ๒ ขา
 ๒. ประชาธิปไตยขาเดียวจะเห็นส�าคัญกัน
แต่ภาค“ประชาชนหรอืวตัถ”ุ  เพราะไม่มคีวามรู ้
ของ“กายกบัจติ”หรอื“กายกบัวญิญาณ” ซ่ึงเป็น 
“ธรรมะ ๒”  
 ๓. เพราะไม่มีการศึกษาจริงจังเกี ่ยวกับ 
“จิตวิญญาณ”อย่างเพียงพอ จึงไม่มี“ความรู้จริง” 

(วชิชา ๘) นั่นคอื ไม่มคีวามรูส้มับรูณ์ในความเป็น 
“จิตหรือมโนหรือวิญญาณ” 
 ๔. ความเป็นประชาธปิไตยขาเดยีวจงึเป็นแค่ 
“ประชาธปิไตยทางวตัถ”ุ แม้จะหลงผดิเหมาว่า 
“เป็นประชาธิปไตยของประชาชน”ก็เป็นแค่ 
“ประชาธปิไตยครึ่งใบ”  เพราะมแีต่ความส�าคญั

มั่นหมาย (สัญญา) กันได้แค่“รูปธรรม”อันเป็นแค่
ภายนอก ยังไม่สามารถหยั่งลึกลงไปถึง“ความ

เป็นจริงของจิต-เจตสิก-รูป-นิพพาน”(ปรมัตถสัจจะ)

 ๕. เพราะ“การหยั่งลึกลงไปเรียนรู้กันและ
กัน-จัดการกับความสัมพันธ์กัน-จนท�าความ
สืบต่อกันไป”อย่างดีอย่างส�าคัญลึกซึง้ของ

ความเป็น“กาย” ซ่ึงได้แก่“รปูกบันาม”[ธรรมะ ๒] 

หรือ“กายกับจิต” หรือทั้ง“จิตกับวัตถุ” หรือทั้ง 
“ภายนอกกายกับภายในจิต” ก็ไม ่เกิดขึ ้น
บริบูรณ์และสัมบูรณ์
 ๖. “รูป”คือ“ภาวะที่ถูกรู ้”(object) ส่วน 
“นาม”คือ“ภาวะของตัวผู ้ รู ้ ” ( sub ject )
ซึง่“ความรู้จริงครบครัน”ต้องมีทั้ง“ภายนอก
กับภายใน”เสมอ จึงจะชื่อว่าเป็น“ผู้รู้”
 ๗. นั่นคอืต้องมทีั้ง“ภาวะที่ถกูรูภ้ายนอกกบั
ภายใน”(object) และต้องมีทั้ง“ภาวะตัวผู้รู้เอง
ซ่ึงมอียู่ภายในของคนทกุคน”(subject)ที่สามารถ
หย่ังเข้าไปรูท้ั้งภายนอกและภายในทั้งหมด ครบ
ได้ทั ้งภายนอกและภายในอย่างเป็นจริงถ้ามี
ความพยายามศึกษาและปฏิบัติจนมีมรรคผล

ประชาธิปไตยดีสุดต้อง “โลกุตระ”

 ประชาธิปไตยที่ “ไม่มีกษัตริย์ทรงเป็นประมุข”
ก็จะต้องมี “การเลือกตั้ง” จากประชาชนเป็นธรรมดา

เพราะเป็นประชาธิปไตยขาเดียว ไม่ใช่ประชาธิปไตย ๒ ขา
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 ๘. ภาวะที่ยงัไม่ใช่คน เช่น ยงัเป็นแค่พชืหรอื
สัตว์หรืออุตุ จะไม่มีความรู้ดังกล่าวนี้ได้ แม้แต่
มีภาวะเป็นคนแล้วแต่ยังไม่สามารถ“รู้”ได้ทั้ง
ภายนอกและภายใน หรือยัง“ไม่รู้ทั้งกายและ
จิต”ก็มีมากมายถมเถไป
 ๙. คนจึงควรเรียนรู้“กายกับจิต”ให้ถูกต้อง 
ถ่องแท้และเป็นจรงิ  แล้วจะเป็นนกัประชาธปิไตย
ได้จริง จึงจะได้เป็นคนมีประโยชน์ต่อสังคมโลก
ไม่เช่นนั ้นคนผู้นั้นก็จะเป็นภัยเป็นโทษอยู่ใน
สังคมแน่นอนที่สุด ไม่มากก็น้อย
 ๑๐. คนในโลกทกุวนันี้แม้แต่ชาวพทุธรูค้วาม
เป็น“กาย”ไม่ถูกต้องบริบูรณ์ นั่นคือ ไม่รู ้ว่า 
“กาย”คือ“ภาวะ ๒”หรือหมายถึง“ธรรมะ ๒” 
เสมอซึง่ต้องมี“นาม”ร่วมอยู่อย่างขาดไม่ได้ 
และแม้แต่เป็น“นามธรรม”อยู่แท้ๆก็ต้องท�า
หน้าที่หรือท�างานอยู่กับ“รูป”เสมอ หากอยู่แต่
เดียวดายไม่ท�าหน้าที่หรือไม่ท�างานร่วมกัน มัน
ก็ไม่มีกิริยาอะไร หรือไม่มีพลังเคลื่อนไหวอะไร
เลย มันก็จะมีแต่เสื่อมไปเป็นที่สุด
 ๑๑. เมื่อเกิดมาเป็นคนหรือมนุษย์ผู้มีจิตสูง
แล้ว จึงมีส�านึกและส�าเหนียกแท้ว่า ต้องเจริญ
อยู่เสมอตราบที่ยังไม่ปรินิพพานเป็นปริโยสาน
ไม่ควรอยู่อย่างเสื่อม
 ๑๒. ความเป็น“คนหรือมนุษย์”ต ้องมี 
“จตินยิามหรอืธาตรุูแ้ละธาตรุูส้กึ”  จงึมสีขุมทีกุข์ 
มีเดือดร้อน มีรุนแรงเป็นภัยเป็นโทษ และ
มนุษย์สามารถมีความสุภาพ มีความเป็นคุณ
เป็นประโยชน์ แล้วท�าตนให้สุภาพให้เป็นคุณ
เป็นประโยชน์ หมดสขุหมดทกุข์ทั้ง“จติกบัวตัถ”ุ 
มีความสบาย ไม่เป็นอบายอีกเลยได้จริงๆ
 ๑๓. เพราะสามารถแยกความเจริญกับ
ความเสื่อมได้ถูกต้อง แยกสุขแยกทุกข์และ
ที ่สุดไม่มีทั ้งสุขทั ้งทุกข์ที ่เป็นโลกียธรรมกับ
โลกตุรธรรมได้ โดยเฉพาะแยกแล้วท�าตนให้เป็น
โลกุตรธรรมแต่ถ่ายเดียว ไม่เป็นโลกียธรรมอีก
เลย ได้อย่างสัมบูรณ์
 ๑๔. หากภาวะใดม“ีหนึ่งเดยีวหรอืภาวะเดยีว” 
ไม่ใช่ความเป็น“กาย” เช่น มีแต่“วัตถุ”ไม่ม ี

“จิตวิญญาณ”เป็นประชาธิปไตยไม่ได้ แม้แต ่
เอียงไปข้างวัตถุมากกว่าจิตวิญญาณก็เป็น 
“ประชาธิปไตย”ไม่ได้ หรือมีแต่“จิตวิญญาณ” 
“ไม่มวีตัถ”ุจะไม่สามารถม“ีประชาธปิไตยเตม็ใบ” 
ได้เป็นเด็ดขาด
 ๑๕. หรือแม้จะเป็นคนมี“ภาวะของตัวเอง

เป็นผู้รู ้”(subject)อยู่แท้ๆแต่ถ้ามี“ความรู้”แค่
ภายนอกแค่“วัตถุ”ก็ชื่อว่า“กาย”ไม่ได้เพราะ
ไม่มี“ธรรมะ ๒”ในคนผู้นั้น สังคมนั้นจึง“ไม่มี
ประชาธิปไตยเต็มใบ”ได้เลย
 ๑๖. เพราะไม่ได้เรียนกันอย่างส�าคัญจึงมี 
“ความรู้”สัมบูรณ์ไม่ได้ก็มีแต่“ภายนอกอย่าง
เดยีว”ไม่ชื่อว่า“กาย”  แม้“มแีต่ภายใน”กไ็ม่ชื่อว่า 
“กาย” ต้องมี“ธรรมะ ๒” ได้แก่“รูปกับนาม” 
เสมอจึงจะชื่อว่า“กาย”
 ๑๗. โดยเฉพาะไม่เรียนรู ้เป็นล�าดับจริง
จนครบกาย-วาจา-ใจหรือไม่เรียนรู้ความเป็น 
“อัตตา”ให้ครบโอฬาริกอัตตา-มโนมยอัตตา- 
อรูปอัตตา แล้วก�าจัดความเป็น“อัตตา”ได้
หมดสิ้น ก็จะไม่ชัดเจนอย่างยิ่งว่า“มโนหรือจิต
วญิญาณเป็นประธานสิง่ทั้งปวง”  มหิน�าซ�า้กลบั
จะเหน็ว่า“วตัถเุป็นประธานสิ่งทัง้ปวง”เอาด้วย
 ๑๘. หรอืแม้จะหลงว่าตนคว้าเอา“ประชาชน
เป็นประธานส่ิงทั้งปวง”กไ็ด้กจ็ะเป็นแค่คว้าเอา
เปลือกนอกของความเป็นคนมาเป็นความ
ส�าคัญ ไม่สามารถเข้าถึงภายในหรือหยั่งถึง

จิตใจของประชาชนก็ไม่มีความสุขที่วิเศษ(ปรมัง 

สุขัง) มีแค่“ความสุขเท็จหรือหลอกลวง”(สุขัลลิกะ)

เท่านั้น จึงไม่มีทาง“พ้นทุกข์”ที่ยั่งยืนนิรันดร
 ๑๙. ซ่ึง“ใจหรอืจติ”นี่แหละคอืตวัสขุตวัทกุข์ 
ตัวแท้ แม้จะไม่มีความมัง่คัง่หรือ“จน”มันก็ 
“สุข”อย่างวิเศษและยั่งยืนนิรันดรได้ เพราะ 
“สุข-ทุกข์-ไม่สุขไม่ทุกข์”มันไม่ส�าคัญที่“วัตถุ” 
หรือเงินทองเลย มันอยู่ที“่ปัญญา”อันเจริญ
สัมบูรณ์
 ๒๐. ประชาธิปไตยขาเดียวจะมุ่งเอาโครง- 
สร้างทาง“วัตถุ”เป็นส�าคัญหรือมีแต่มุ่งเอาแต่
ภาค“กาย” อนัรูก้นัภายนอกได้ง่ายเป็นหลักและ
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อ่านต่อฉบับหน้า

เชือ่ว่า“กายภายนอก” ส�าคญักว่า“จติวญิญาณ” 
จึงมุ่งม่ันท�ากนัและเก่งฉลาดกนัอยูแ่ต่ทาง“วตัถุ
หรอืกายภายนอก”  ไม่เก่งฉลาดเข้าไปทาง“กาย
ภายใน”คือ“จิตวิญญาณ”ที่มีความสัมพันธ์กัน
อยูท่ั้งภายนอกและภายในชนดิท่ีมคีวามสัมพนัธ์
ส�าคญัลกึซ้ึงเพราะสามญัคนทั่วไปจะเข้าใจค�าว่า 
“กาย”นั้นหมายเอาแต่“ภายนอก” หรอืเข้าใจว่า 
“กาย”เป็นส่วนของ“วตัถ”ุเท่านั้นด้วย จงึเท่ากับ 
“ตัดขาดความสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณ”ทิ้งไป
 ๒๑. “ประชาธปิไตยขาเดยีว” หมายความว่า
ประชาธิปไตยที่มีแต่“ระบบประชาชน”เท่านั้น
ไม่มี“ระบบกษัตริย์”ในประเทศนั้นๆ หรือนัย
ส�าคัญลึกซึ ้งไปกว่านั ้นก็คือมีแต่ความส�าคัญ 
ทาง“สมมุติสัจจะ”เท่านั้น ไม่มีความส�าคัญทาง 
“ปรมตัถสจัจะ”เพยีงพอ จงึเป็น“ประชาธปิไตย” 
ที่มีแต่โลกธรรมหรือโลกียธรรมเป็นแก่นแกน
ของชีวิต
 ๒๒. ส่วนประชาธิปไตยที่มกีษัตรย์ิทรงเป็น
ประมุข จะมีความเป็นจริงของภาวะจริงแห่ง 
“กษัตริย์”ที ่ทรงมีทั ้ง“เลือดแห่งกษัตริย์”คือ 
มทีั้ง“สมมุติสจัจะ” และทรงมทีั้ง “วญิญาณแห่ง 
กษัตริย์” คือมีทั้ง“ปรมัตถสัจจะ” โดยเฉพาะ
อย่างยิ ่งเจริญส่วน“จิต วิญญาณ”ถึงขั ้นมี
ความเป็น“โลกุตรธรรม”ทีเดียว เป็นต้นว่า มี 
“ทศพิธราชธรรม” เป็นต้น ประชาธิปไตยที่มี
กษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือประชาธิปไตย ๒ 

ขา ผูบ้รหิารกด็ ีประชาชนกด็ ีจงึเกดิ“สาราณยี-

ธรรม ๖ ได้จริง(เมตตากายกรรม,เมตตาวจีกรรม, 

เมตตามโนกรรม,สาธารณโภคี,ศีลสามัญญตา,ทิฏฐิ

สามัญญตา) เพราะจิตมีการพัฒนาคุณธรรม
ทางจิตวิญญาณ เกิดคุณสมบัติตาม“พุทธ- 

พจน์ทั้ง ๗”(สาราณีย,ปิยกรณะ,ครุกรณะ,สังคหะ,อวิวาทะ, 

สามัคคียะ,เอกีภาวะ)  
 ๒๓. ซึง่ในความเป็นมนุษย์ที่ครบสมบูรณ์ 
นั้น ต้องม“ีธรรมะ ๒”คอื ม“ีมหาภตูรปูที่มเีลือด 
หรือกาย” กับ“จิตหรือวิญญาณ” เจริญได ้
สัดส่วนกัน ไม่ขาดไม่พร่องสิ่งหนึ่งสิ่งใด เมื่อ 

“มหาภตู ๔ ที่มเีลอืดและวญิญาณ”เจรญิเพยีงพอ 
ทั้งคูก่ม็กี�าลงัสร้างสรรสงัคมนั้น ๆ  ได้  เจรญิพฒันา
ทั้งจิตทั้งวัตถุอย่างสมดุลดีจริง ไม่ขาดพร่อง
 ๒๔. เพราะ“จิตวิญญาณเป็นประธานสิ่ง 
ทั้งปวง”แท้จริง เมื ่อผู ้นั ้น“สติ”มี“อธิปไตย” 

(มีพลังเพียงพอ)จริง “ปัญญา”เป็น“อุตตระ” 
(อยู่เหนือภาวะนั้น)แท้ ก็จะมี“พลัง ๔ และพลัง ๕” 

จัดการ(อภิสังขาร) กายสังขาร(ปรุงแต่งความเป็น

วัตถุกับจิต)-วจีสังขาร(ปรุงแต่งภาษาค�าพูดอยู่ในจิต)- 

มโนสงัขาร(ปรงุแต่งเฉพาะจติใจ)ได้อย่างมผีลส�าเรจ็ 
“พ้นภัย ๕”อย่างเป็นจริงตามที่ตนประสงค์นั้นๆ
ทีเดียว
 ๒๕. โดยเฉพาะส�าคัญยิ ่งในความเป็น 
“มนุษย์”นั ้น “จิตเป็นนาย-กายเป็นบ่าว” 
จริงๆ “จิตเป็นประธานกาย”แท้จริง “จิต” 
หรือ“วิญญาณ”จึงต้องให้เจริญสัมบูรณ์เป็น
ส�าคัญยิ่งกว่าเสมอ แล้ว“จิต”จะจัดการกับ 
“กายสังขาร-วจีสังขาร-มโนสังขาร”ได้ดียิ่งจริง
 ๒๖. หากสังคมประเทศใดมีกษัตริย์จึงจะ 
ชื่อว่า ประเทศนั้นมีมนุษย์ที ่ครบ“กาย”ครบ 
“จิตวิญญาณ” เป็น“ธรรมะ๒” จึงจะเป็น
ประเทศที่มีประชาธิปไตย๒ขาได้จริง
 ๒๗. ส่วนสังคมประเทศใดที่“ไม่มีกษัตริย์” 
จะเรยีกว่า ประเทศนั้นสมประกอบในความเป็น
มนุษย์และเป็นสังคมคนยังไม่ได้แน่ๆ เพราะ
ยังไม่มี“รูปกับนาม” หรือยังไม่มี“อุตุนิยาม

(มหาภูต๔=ดิน,น� ้า,ลม,ไฟ)กับชีวะขั ้นจิตนิยาม

(นาม๔=เวทนา,สัญญา, สังขาร,วิญญาณ)”ที่ครบถ้วน
บรบิรูณ์ในความเป็นมนษุย์ซ่ึงต้องม“ีกายกบัจติ” 
หรือมี“ธรรมะ๒”จึงจะครบความเป็นมนุษย์ได้ 
ไม่เช่นนั้นกยั็งไม่ใช่มนษุย์ที่เตม็สภาพตามความ
เป็นจริง
 ๒๘. หากกษัตริย ์ในประเทศนั ้นทรงมี 
“จิตวิญญาณ”ที่เป็นประชาธปิไตยอย่างแท้จรงิ
และประชาชนกม็คีวามเป็นประชาธปิไตยดแีขง็
แรงยิ่ง ประเทศนั้นจะไม่ต้องมี“การเลือกตั้ง” 
โดยประชาชนหรอก
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เปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่
ประเทศไทย

• ต่อจากฉบับที่ ๓๒๔

 เบนแธม (Jeremy Bentham :๑๗๔๓-๑๘๓๒)  
นักคิดคนส�าคัญของส�านักประโยชน์นิยม(Utili-
tarianism) มองธรรมชาติมนุษย์ว่า  ถูกก�าหนด
โดยอทิธพิลของสิง่สองสิง่ คือความรู้สึกเจ็บปวด 
(pain) กับความรู้สึกพงึพอใจ (pleasure)  การหลกี
เลีย่งความเจบ็ปวดและการแสวงหาความพงึพอใจ
ในเรื่องหนึ่ง ๆ   จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขสุทธิซึง่
เป็นพื้นฐานท�าให้มนุษย์เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ   

 ขณะที่ “ความดี” คือการกระท�าที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขที่มากที่สุด ส�าหรับผู้คนจ�านวนมาก
ที่สุด (the greatest happiness of the greatest 
number)  แต่เนื่องจากการแสวงหาประโยชน์
สุขส่วนตัวอาจขัดแย้งกับประโยชน์สุขของสังคม 
ส่วนรวมได้ จงึเป็นภาระหน้าที่ของรฐัที่จะต้องออก

กฎหมายมาลงโทษคนที่ท�าให้ประโยชน์สุขของ
สังคมส่วนรวมลดลง เมื่อผู้คนต้องการหลีกเลี่ยง
ความเจ็บปวดจากการถูกลงโทษโดยกฎหมาย ก็
จะมีพฤติกรรมในทิศทางทีท่�าให้ประโยชน์สุขของ
ปัจเจกบุคคล สอดคล้องกลมกลืนกับประโยชน์สุข
ของสังคมส่วนรวม
 หลักคิดทางจริยปรัชญาของส�านักประโยชน์
นิยมเรื ่องการแสวงหาประโยชน์สุขสุทธิหรือ
อรรถประโยชน์ (utility) ซึ ่งเป ็นตัวก�าหนด
พฤติกรรมต่าง ๆ  ของมนุษย์นั้น ได้กลายเป็นพื้น-
ฐานส�าคัญส่วนหนึง่ของทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์
ในเวลาต่อมา ด้วยการอธิบายว่า พฤติกรรมการ
บริโภคสินค้าแต่ละหน่วยของมนุษย์ จะถูกก�าหนด
โดยประโยชน์สุขหรืออรรถประโยชน์ที่ได้รับจาก
การบริโภคสินค้านั้น ๆ   หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ 

การแสวงหาประโยชน์สุขส่วนตัว
อาจขัดแย้งกับประโยชน์สุขของสังคมส่วนรวม

จึงเป็นภาระหน้าที่ของรัฐที่จะต้องออกกฎหมาย
มาลงโทษคนที่ท�าให้ประโยชน์สุขของสังคมส่วนรวมลดลง

ภาพ masii
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จากอรรถประโยชน์หน่วยสดุท้าย (marginal util-
ity) ของการบริโภคสินค้าดังกล่าวนั่นเอง ซึ่งเมื่อ
บริโภคสินค้าตัวใดตัวหนึ่งไปเรื่อย ๆ  (ดังเช่นการ
กินก๋วยเตี๋ยวชามที่ 2, 3, 4)  อรรถประโยชน์ที่
ได้รบัจากการบรโิภคสินค้าดังกล่าวจะลดน้อยลง ๆ   
แล้วคนผู้นั้นก็จะหันไปใช้เงนิที่มจี�ากดั เพื่อซื้อสนิค้า
ตัวอ่ืนที่ให้ประโยชน์สขุมากกว่าในการบรโิภคแทน 
(อันเป็นพฤติกรรมในมิติด้านอุปสงค์)  

 มาแชล (Alfred Marshall : 1824-1924)  
ได้เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมิติด้านพฤติกรรม
การผลิตสินค้าหรอืด้าน “อปุทาน” (supply side) 
ของทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ส�านักคลาสสิก  กับ
มิติด้านพฤติกรรมการบริโภคสินค้า หรือด้าน 
“อุปสงค์” (demand side) ของส�านักประโยชน์
นิยมเข้าด้วยกัน  แล้วชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมการ
ผลิตและการบริโภคของมนุษย์ ซึง่สะท้อนผ่าน 
“มูลค่าแลกเปลี่ยน” (value in exchange) ของ
สินค้าหรือบริการต่าง ๆ  ในระบบเศรษฐกิจ  จะ
ถูกก�าหนดโดยปัจจัยของมิติด ้านอุปทานและ
อุปสงค์ของสินค้าควบคู่พร้อมกันไป เหมือนขา
ของกรรไกรทั้งสองข้างทีต่้องใช้ร่วมกันในการตัด
กระดาษ  ท�าให้เกิดเป็นกรอบความคิดของทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ส�านักนีโอคลาสสิกในการวิเคราะห์
กลไกราคาตลาด ผลที่สุดการอธิบายพฤติกรรม
ทางเศรษฐกิจของมนุษย์จากมิติด้านอุปทานและ
อุปสงค์ควบคู่กันนี้ก็ได้กลายเป็นรากฐานส�าคัญ  
ที ่เป ็นเสมือนเสาหลักสองต้นซึง่ค� ้ายันทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ส�านักนีโอคลาสสิคมาจนถึงปัจจุบัน

 ถ ้าอธ ิบายพื ้นฐานทางจริยปรัชญาของ
กระบวนทัศน์แห่งเศรษฐกิจพอเพียงจากกรอบ
ความคิดทางพุทธปรัชญา  ก็จะช่วยให้เข้าใจ
ธรรมชาติที ่อยู่เบื ้องหลังการก�าหนดพฤติกรรม
การผลติและการบรโิภคของมนษุย์ได้ลกึซึ้งข้ึน กฎ 
ปฏิจจสมุปบาทของหลักพุทธรรม (ดังที่กล่าวถึง
บางส่วนในบทท่ี 6)  ได้แยกแยะให้เหน็กระบวนการ

ปรุงแต่งแห่งความรู้สึกนึกคิดในการ “รับรู้ความ
จริง”	ของสรรพสิ่งไว้ 11 ขั้นตอน (25)  โดยช่วง
แรกเป็นข้ันตอนที่เกดิข้ึนภายในจิตไร้ส�านึกส่วนลกึ 
(unconscious) หรอื “ภวงัคจติ”ที่ไม่สามารถรบัรู้
ในระดบัของจิตส�านึก (conscious)  ทั่วไป (เหมอืน
โปรแกรมที่ถูกใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์ที่มองไม่เห็น 
ตวัตน  แต่จะเป็นตวัก�าหนดระบบปฏบิตัขิองเครื่อง
คอมพิวเตอร์นั้น ๆ  ให้เป็นไปตาม “โครงสร้าง” 
ของโปรแกรมดังกล่าว)  ได้แก่
 1.	“อวิชชา” (ความไม่รู้ความจริงตามที่เป็น
จรงิ) เป็นปัจจยัให้เกดิ “สงัขาร” (อนัคอืโครงสร้าง
การปรุงแต่งของจิตที่ถูกก�าหนดโดยอิทธิพลของ
อวิชชาความไม่รู้)
 
 2. สังขารเป็นปัจจัยให้เกิด “วิญญาณ”  (อัน
คือโครงสร้างความรับรู้ของจิตที่ถูกก�าหนดโดย
โครงสร้างการปรุงแต่งของจิตซึ่งถูกครอบง�าด้วย
อวิชชาความไม่รู้นั้นๆ )
 

 3. วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิด “นาม-รูป” (อัน
คือโครงสร้างของภาวะความแปลกแยกระหว่าง 
“จิตที่รับรู้” หรือ “นาม” กับ “สิ่งที่ถูกรู้”	หรือ 
“รูป”		ซึ่งเกิดจากอิทธิพลแห่งโครงสร้างความรับ
รู้ที่ผิดพลาดของจิต)

 4 . นาม-รูปเป็นปัจจัยให้เกิด “สฬายตนะ” 
(อนัคอืช่องทางการรบัรูโ้ลกภายนอกของจติ  ผ่าน
ทางทวารตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ที่ถูกก�าหนด
โดยโครงสร้างของภาวะความแปลกแยกระหว่าง
นามกับรูป  หรือจิตที่รู้กับสิ่งที่ถูกรู้)

 ทั้งนี้ช่วงต่อไปของกฎปฏิจจสมุปบาทจะเป็น
ขั้นตอนที่เกิดขึ้นในระดับของจิตส�านึกหรือ “วิถี
จิต” อันสามารถสังเกตรับรู้ได้ด้วยสติและปัญญา
ของมนุษย์ทั่วไปคือ

25. ดู พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต),  อ้างแล้ว,  หน้า 81-82
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 5. สฬายตนะเป็นปัจจัยให้เกิด	“ผัสสะ”	 (อัน
คือปรากฏการณ์ของการกระทบระหว่างตากับรูป 
หูกับเสียง จมูกกับกลิ่น ลิ้นกับรส กายกับสัมผัส 
และใจกับอารมณ์)

 6. ผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิด “เวทนา”	(อันคือ
ความรู้สึกที่สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ  
ได้แก่  สขุเวทนาหรอืรูสึ้กพอใจเป็นสุข  ทกุขเวทนา
หรือรู้สึกเจ็บปวดเป็นทุกข์  และอทุกขมสุขเวทนา
หรือรู ้สึกเฉย ๆ )  ขั้นตอนนี้คือปรากฏการณ์ที ่
เบนแธมสงัเกตเห็นว่า  พฤตกิรรมต่าง ๆ  ของมนษุย์
จะถูกก�าหนดโดยอิทธิพลของความรู้สึกเจ็บปวด  
กับความรู้สึกพึงพอใจ  แต่อันที่จริงแล้วความรู้สึก
วางเฉย (อุเบกขา) ต่อความเจ็บปวดและความพึง
พอใจ  ก็มีอิทธิพลก�าหนดพฤติกรรมต่าง ๆ  ของ
มนุษย์อย่างไพศาลเช่นกัน  จุดนี้คือรากฐานทาง
จริยปรัชญาทีท่�าให้กระบวนทัศน์ของเศรษฐกิจ 
พอเพียง  แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญจากกระบวน-
ทัศน์ของเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก

 7. เวทนาเป็นปัจจัยให้เกิด “ตัณหา” (อันคือ
ความอยากได้  อยากมี  อยากเป็นประการต่าง ๆ  
ทั้งในระดับหยาบหรือกามตัณหา  ระดับกลางหรือ
ภวตณัหา  และระดับละเอียดหรอืวิภวตณัหา  โดย
มีพื้นฐานมาจากความพอใจในความรู้สึกที่เป็นสุข  
และความไม่พอใจในความรูส้กึที่เป็นทกุข์ทั้งหลาย)
 8. ตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิด “อุปาทาน” (อัน
คือความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่าง ๆ   ว่าเป็นสัจจะ
ความจรงิที่ด�ารงอยู่อย่างจรงิแท้เป็นวัตถวิุสยัหรอื 
ภววิสยัในตวัเอง)  ซึง่อุปาทานจะเกดิข้ึนในลักษณะ
คล้ายคลึงกับท่ีเดการ์ตส์ (Rene Decartes) เชื่อว่า 
“เพราะฉันคิด		ดังนั้นตัวฉันจึงมีอยู่” (เนื่องจาก
ถ้าตัวฉันไม่มีอยู่  แล้วใครกันล่ะที่ก�าลังคิดถึงตัว
ฉันอยู่ในขณะนี)้  กล่าวคือ “เพราะฉันอยากได้		
อยากมี		อยากเป็น		ตัวตนของฉัน	(รวมถึงตัว
ตนของส่ิงต่าง ๆ 	ที่ฉนัอยากได้เหล่าน้ัน)	จึงมอียู”่  
แต่อันที่จรงิ “ฉนั1”	ทีก่�าลังคดิอยูใ่นขณะน้ี  ซ่ึงกค็อื 

จิตที่รับรู้ (นาม) ที่เกิดขึ้นและดับไปอยู่ทุกขณะนั้น  
เป็นคนละสิ่งกับ “ฉัน

2
” ซึ่งเป็นสิ่งที่ “ถูกรู้” (รูป) 

และเราคิดว่าด�ารงอยู่จริงอย่างเป็นภววิสัยหรือ
วัตถุวิสัย  การสรุปว่า “ฉัน2” มีอยู่จริงจากการที่ 
“ฉัน1” มีอยู่  จึงเป็นการสรุปผิด  เพราะเป็นข้อ
สรปุที่เกนิขอบเขตของข้ออ้าง  แต่ถงึจะเข้าใจเรื่อง
นี้ได้โดยตรรกะ  เราก็ยังคงมีความรู้สึกนึกคิดว่า  
มีตัวตนของเราที่ด�ารงอยู่จริงอย่างเป็นวัตถุวิสัย
อยู่ดี  เนือ่งจากโครงสร้างของจิตไร้ส�านึกอันถูก
ครอบง�าด้วยอวิชชา  ที่เป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร  
วิญญาณ  นามรูป  สฬายตนะ  ตามที่กล่าวมาแต่
ต้น  ก�าหนดให้เราเกดิความรูส้กึนึกคดิเช่นน้ัน (การ
เห็นความจริงว่า “ฉัน1” หรือ “นาม” กับ “ฉัน2”	
หรอื “รปู” เป็นคนละสิ่งกนั  จงึเป็นปัญญาขั้นแรก
ของญาณ 16 ขั้นแห่งการเข้าถึงหลัก “อนัตตา” 
ในพุทธศาสนาที่เรียกว่า “นามรูปปริเฉทญาณ”)

 9. อุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิด “ภพ” (อันคือ
โลกของความรูส้กึนึกคดิภายใน  ที่สะท้อนภาพของ
โลกภายนอก  ซึ่งประกอบข้ึนจากสิ่งที่เรายดึถอืว่า
ด�ารงอยูจ่รงิอย่างเป็นวัตถวิุสยัหรอืภววิสยัต่าง ๆ  )

 10 . ภพเป็นปัจจัยให้เกิด “ชาติ” (อันคือ
การเกิดขึ้นของพฤติกรรมทั้งทางกาย  วาจา  ใจ  
ตลอดจนบทบาทเรื่องราวในทางที่สัมพันธ์กับภพ
ของความรู้สึกนึกคิดซึ่งมีต่อโลกที่ถูกรับรู้นั้น ๆ  )

 11 . ชาติเป็นปัจจัยให้เกิด “ชรา	 	 มรณะ		
โสกะ		ปริเทวะ		ทุกข์		โทมนัส		อุปายาส” (อัน
คือเมื่อสิ ่งที ่เรายึดถือว่าด�ารงอยู่จริงทั ้งหลายมี
ความเสื่อมและความเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของ
ธรรมชาติ  ถ้าหากเราต้องพลัดพรากจากสิง่อัน
เป็นที่รักที่พอใจตามที่ยึดถือก็จะเป็นทุกข์  หรือถ้า
เราต้องประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจ
ตามที่ยึดถือก็จะเป็นทุกข์ ฯลฯ

อ่านต่อฉบับหน้า
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 ชาวบ้านมักพบพวกสัตว์ที ่มีพิษร้ายและน่า
กลัว เช่น งูสามเหลี่ยม งูเห่า ตะขาบ ฯลฯ บ่อย ๆ  
สัตว ์เหล่านี ้จะแอบซุกซ่อนตัวบริเวณกองไม  ้
ป่าละเมาะ หรือกองขยะใกล้บ้าน วัน ๆ  ก็ต้องออก
หาอาหาร  อิ่มท้องแล้วก็หาที่นอนกบดานในโพรง
มดืทบึทมึ และคอยระวังสัตว์ตวัอื่น ๆ  ที่อาจจะลอบ
มาท�าร้ายทุกขณะ
 สัตว์มพีษิเหล่านัน้กต้็องการอาหาร น�้า อากาศ 
และมคีวามเป็นอยูท่่ามกลางความสว่างของกลาง
วัน พร้อมกับความมืดในตอนกลางคืน ใช้วันเวลา
ตามประสาของมันอันไม่ต่างจากชีวิตคนเช่นกัน
 แต่เมื่อใดที่ใครไปพบเห็นสัตว์มีพิษเหล่านั้น
มักจะลงมือฆ่าให้ตายทันที เพราะคนตัดสินลงโทษ

ประหารพวกสัตว์เหล่านั้นไว้ในใจเรียบร้อยแล้ว  
พวกมึงมีพิษร้าย พวกกูคนไม่ชอบ เดี๋ยวกูเจ็บหรือ
ตายเพราะมึง
 เจอเมื่อใดก็ลงมือฆ่าเมือ่นั้น ด้วยคิดว่าเป็น
ความชอบธรรม หรือคิดว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องคอย
ปกป้องคนให้พ้นไปจากสัตว์อันตรายที ่หลงมา
เพ่นพ่าน ฆ่าเสร็จก็ค่อยสบายใจหน่อย เพราะไม่มี
กฎหมายห้ามไว้
 เวลาประมาณ ๔ โมงเย็นของวันที่ ๑๐ ก.ค.๖๐ 
มีกล่มุคนร้ายชายกรรจ์ ๖-๗ คนแต่งกายด้วย
ชุดลายพรางคล้ายทหารพร้อมอาวุธครบมือขับ
รถยนต์มา ๒ คัน ยิงทิ้งคนภายในบ้านของผู้ใหญ่
บ้าน วรยุทธ สังหลัง รวม ๘ ศพ

คนมีพิษ

ความโกรธจัด ๆ  ในชาติก่อน ๆ  นั้นก็จะเป็นเชื้อต้นทุน
แล้วมาผสมกับกิเลสที่ก�าลังโกรธอยู่ในชาตินี้
ส่งผลให้เพิ่มความโกรธก่อตัวขึ้นอย่างมาก

และไวรุนแรงเกินกว่าผู้คนทั่วไป
จนฆ่าคนอื่น ๆ  และฆ่าแม้กระทั่งตนเองได้



ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐   •   73

 ชาวบ้านท่ีทราบข่าวพากนัมามงุดจู�านวนมาก 
เจ้าหน้าที่กันผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องห้ามเข้าเด็ดขาด 
ตรวจสอบภายในบ้านพบผู้เสียชีวิต ๕ ศพนอนจม
กองเลือดบนเตียงและบนพื้นในห้องนอน ๓ ห้อง 
 นอกจากนี ้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก ๖ คน 
ทั้งหมดถูกจ่อยิงที่ศีรษะเช่นกัน ถูกช่วยเหลือน�า
ส่งต่อโรงพยาบาลกระบี่แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมา
อกี ๓ ศพ เหตจุากแก๊งนกัฆา่ทมิฬก่อคดฆีาตกรรม
สะเทอืนขวัญบุกจ่อยงิเรยีงหวัฆ่ายกครวัผู้ใหญ่บ้าน
พร้อมลูกเมียและครอบครัวน้องเมียลูก ๆ  หลาน ๆ
รวม ๘ ศพ
 หลายสิบปีทีผ่่านมาสถิติการฆ่ายกครัวรวด
เดียว ๘ ศพ (ที่จริงฆาตกรตั้งใจฆ่าให้ตายทั้งหมด 
๑๑ ศพแต่เผอิญมีรอด) แทบจะไม่เคยปรากฏ 
เพราะชาวบ้านเมืองในยุคก่อน ๆ  นั ้น มีกรอบ
ประเพณีอันดีงามเป็นก�าแพงกั้นคอยยับยั้งความ
ชั ่วร ้ายไม่ให้ก �าเริบออกนอกขอบเขตมากนัก 
ชาวบ้านยงัพอมีน�้าใจเอาตาดูหูฟัง คอยบอกสอน 
เหล่าเยาวชน ให้ฝึกอดทนอดกล้ันในกรอบประเพณี
ได้บ้าง  ตกมาถึงสมัยนี้ ก�าแพงประเพณีอันดีงาม
ถูกพลังอิทธิพลของบริโภคนิยมทลายสิ ้น การ
กิน สูบ ดื่ม เสพแบบเสรีไม่มีบันยะบันยังเข้ามา
ครอบง�าใจให้ไหลไปตามความเช่ียวกรากของกเิลส 
ต่างหันหลังให้กับกรอบประเพณีและศีลธรรมที่
ล�้าค่าจนหมดสิ้น
 ยิ่งศีลธรรมและกรอบประเพณีอันดีงาม ได้
หดหายออกไปจากสังคมมากเท่าใด ๆ  ความไม่
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนในสังคมก็
ยิ่งขยายตัวออกไปมากขึ้นเกินจะหยุดยั้งได้
 คนผู้มีศีลธรรมเท่านั้นจึงจะรู้และเชื่ออย่าง
สนทิใจว่า ทุกชวิีตต่างกจ็ะมจีติวิญญาณท�างานผสม
ร่วมอยู่กับอาการ ๓๒ ในร่างกาย ครั้นเมื่ออาการ 
๓๒ ของร่างกายได้หยดุท�างานลง หรอืเรยีกกนัว่า
ได้ตายสิ้นลมไปแล้วนั้นจติวิญญาณจะยงัคงไม่ตาย
ดับไปด้วย แต่จิตวิญญาณจะไปตามกระแสของ
กรรม ดังทีพ่่อครูสมณะโพธิรักษ ์ ได้แสดงธรรม
ไว้ว่า ทุกคนจะมีกรรมเก่าหรือกิเลสเก่า ๆ  ตาม

ข้ามภพข้ามชาติมาด้วย คนที่ได้สร้างสะสมเอา
ความโกรธไว้มากในชาติปางก่อน ความโกรธ 
จดั ๆ  ในชาตก่ิอน ๆ  นั้นกจ็ะเป็นเชื้อต้นทนุแล้วมา
ผสมกับกิเลสที่ก�าลังโกรธอยู่ในชาตินี้ ส่งผลให้
เพ่ิมความโกรธก่อตัวข้ึนอย่างมากและไวรนุแรง 
เกินกว่าผู้คนทั่วไป จนสามารถฆ่าคนอื่น ๆ  และ
ฆ่าแม้กระทั่งตนเองได้อย่างโหดร้ายเป็นที่สุด
 ผู้ไร้ศีลธรรมจึงเป็นคนที่เห็นแก่ตัวจัด  ไร้การ
เอื้อเฟื้อแบ่งปันให้แก่เพื่อนมนุษย์    ใฝ่หาแต่ลาภ
ยศ ใครจะท�าความดีมีอุดมการณ์อันดีงามอย่างไร
ก็ไม่เกี่ยวกับตน  แต่ถ้าผู้ใดมาท�าให้ลาภและยศ 
ของตนลดน้อยลงเสื่อมลง  ก็จะต้องก�าจัดท�าลาย 
ผู้นั้นเหมือนก�าจัดสัตว์มีพิษให้สิ้นไปโดยเร็วพลัน 
ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด ๆ   ก็ตาม  ถ้าจะว่าไปแล้ว  ผู้ไร้ 
ศีลธรรมนั ้นมีพิษร้ายยิ่งกว่าสัตว์มีพิษทุกชนิด 
เสียอีก 

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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 ช่วงนี้ชีวิตลูกอโศกของฉันดูจะมึน ๆ  เบลอ ๆ  
สักหน่อย แม้งานเขียนชิ้นนี้ ฉันก็ต้องรวบรวมสมาธิ
พักใหญ่ เพราะสมองไม่ท�างานเอาเสียเลย ได้แต่นั่งนิ่ง 
ๆ เพราะมันเป็นการได้พักผ่อนอย่างหนึ่งของฉัน ด้วยมี
ภาระหน้าท่ีการงานที่จะต้องฝึกฝน เรยีนรู ้ทดลองมากพอ
สมควร ในบทบาทของแม่ค้า แม่ครวั เกษตรกร นกับัญช ี
นักข่าว แต่ท้ายที่สุดแล้วทุกอย่างรวมเป็นหนึ่งอาชีพ 
คือ อาชีพนักปฏิบัติธรรม ซึง่เป็นอาชีพหลักของชาว
อโศกนั่นเอง 
 จริง ๆ  แล้ว ฉันชอบท�างานแทบทุกอย่าง 
ยิง่งานทีไ่ม่เคยท�ายิง่ท้าทายให้อยากลองเรียน
รู้ อยากลองฝึกฝน เพราะชอบเรียนรู ้สิ่งแปลก ๆ  
ใหม่ ๆ   ท�าให้ได้ฝึกปรับตัว ได้เปลี่ยนอิริยาบถ ได้
ผ ่อนคลายบ ้างจากการสลับสับเปลี ่ยนท�างานที ่

หลากหลาย 
 แต ่ฉันก็จะมีติดสบายสักหน ่อยตรงที ่ไม ่
ค ่อยอยากท�างานใช้สมอง งานทีใ่ช ้ความคิดมาก 
เพราะเป็นงานที่เมื่อยหัว ฉันชอบงานใช้แรง ใช้พลัง
มากกว่า ตรงที ่ถ้าเหนื ่อยก็พัก นอนเต็มอิม่สดชื ่น
ก็กลับมาลุยต่อ แต่งานใช้ความคิดมันเหมือนจะ
ไม่ค่อยสดชื่น ต้องปรุง ต้องสังเคราะห์ วิเคราะห์ 
ต ้องเป ็นว ิชาการความรู ้  ที ่อาจจะหนัก ๆ  หัวไป 
สักหน่อย เป็นงานทีพั่กแล้วก็ยังไม่หายเหนือ่ย นอน
หลบัแล้วกไ็ม่สดชื่น เพราะบางครั้งกน็อนไปคดิไปปรงุไป 
 แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องพยายามฝึกฝนทั้งสอง
ส่วน และท�าใจให้พร้อมช่วยงานทุกด้านที่ขาดแคลน 
เพราะแรงงานเรามีน้อย แต่บ้านของเราหลังใหญ่ และ
มีการงานมากมายเหลือเกิน

ลดกิเลส	เพื่อก้าวตามพ่อ

•	ฟ้าสาง

เป็นลูกอโศกในครอบครัวสาธารณโภคีจึงโชคดี
ได้เรียนรู้วิชาทักษะชีวิต ผนวกไปกับการฝึกฝนปฏิบัติธรรม

เป็นการฝึกสมาธิลืมตาที่หลวงปู่สอนให้เป็นผู้รู้เท่าทันจิต
เป็นผู้ตื่นจากกิเลส และเป็นผู้เบิกบานในธรรม 
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 เป็นลูกอโศกในครอบครัวสาธารณโภคีจึง 
โชคดทีี่ได้เรยีนรูวิ้ชาทกัษะชีวิตมากมายและหลากหลาย 
ผนวกไปกับการฝึกฝนการปฏิบัติธรรมในทุกขณะจิต 
หรือการท�าสมาธิลืมตาที่หลวงปู่สอนให้ลูกหลานเป็นผู้
รู้เท่าทันจิต เป็นผู้ตื่นจากกิเลส และเป็นผู้เบิกบานใน
ธรรม 
 ช่วงงานอโศกร�าลกึที่ผ่านมา เชื่อว่าหลาย ๆ  
คน รวมทั ้งตัวฉันเองคงจะได ้ย ินได ้ฟ ังหลวงป ู ่
สมณะโพธ ิรักษ ์ เปรยออกมาหลายครั ้งว ่ าท ่ าน
เหนื ่อย หนักมาก พวกเราก ็เหมือนน� า้เต็มแก ้ว 
ที่ไม่สามารถรับอะไรเพิ่มเติมได้อีก เพราะไหลออกหมด 
ท่านจึงสมควรตายได้แล้ว เพราะอยู่ไป พวกเรากไ็ม่
สามารถรับวิชาความรู้อะไรกันมากไปกว่านี้แล้ว มัน
ล้นแล้ว ฯลฯ 
 หลายคนฟังแล้วคงใจหาย ฉันก ็เช ่นก ัน
ค� าพู ดของหลวงป ู่ เ หมื อน ลูกศรที ่ป ั กกลาง ใจ
(กเิลส) ที ่ผ ่านมาเราเป็นน� ้าเต็มแก้วรึเปล ่านะ? 
เราขวนขวายในการฟ ังธรรมมากน ้อยแค ่ไหน? 
เราจริงจังก ับการปฏิบ ัติธรรมมากพอรึย ัง? เรา
เชื ่อฟังกิเลสมากกว่าเชื ่อฟังหลวงปู่ ครูบาอาจารย์ 
รึเปล่านะ? จู่ ๆ  ค�าถามเหล่านี้ก็พรั่งพรูออกมาอย่างไม่
ขาดสายในหัวเต็มไปหมด
 ท�าให ้ได ้ย ้อนกลับมาส�ารวจตัวเองอย่าง
จริงจังอีกครั ้ง และเกิดพลังที ่อยากจะพัฒนาให้ดี
ขึ ้น อยากเป็นลูกหลานที่ท�าให้หลวงปู่สบายทั้งกาย
และใจ ซึง่คงไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการต้องลดละ
ก ิเลสตัวเองลงเพื่อเป ็นปฏิบัติบ ูชา ซ ึง่ เป ็นการ
กตัญญู เพื่อเป็นการตอบแทนสูงสุดตามค�าสอนของ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
 โดยเฉพาะชาวศิษย์เก่าสัมมาสิกขาที่ถือว่า
เป็นลูกหลานที่ได้รับการศึกษา ได้รับ DNA พุทธแท้
โดยตรงจากหลวงปู่สมณะโพธิรักษ์และชาวอโศก จาก
การได้รับการอบรมสั ่งสอนในสภาพแวดล้อมแบบ
บวร ที่ฝึกให้พวกเราเป็นคนมีศีลเด่น เป็นงาน ชาญ
วิชา ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการศึกษามา ๖ ป ี
 ในวาระนี ้ลูกหลานศิษย์เก่าสัมมาสิกขาจึง 
ตื ่นตัวมากขึ ้นที ่จะมารวมตัวกัน มาฟังธรรม มา

ช่วยงานวัด  ขวนขวายเอาใจใส่ในการงานน้อย
ใหญ่ เพื่อให้หลวงปู่ได้รู้ว่า พวกเรายังคงเป็นน�า้ครึ่ง
แก้วอยู ่ ยังต้องได้รับการเติมเต็มสัมมาทิฏฐิจาก 
ผู้รูอ้ยูอ่กีมากมาย และพวกเรากพ็ร้อมที่จะพัฒนาตนเอง
ให้ดียิ่งขึ้น
 ในช่วงนี้จึงมีการรวมตัวของศิษย์เก่าสัมมา-
สิกขามากมายหลายโรงเรียนของชาวอโศก ทีจ่ะกลับ
มาคืนสู่เหย้า คืนถิ่น เพื่อมาช่วยงานตามความสามารถ
และภาระหน้าที่ของแต่ละคนเท่าที่จะพอเสียสละกันมา
ได้ เช่นเดยีวกบัศษิย์เก่าโรงเรยีนสมัมาสกิขาภผูาฟ้าน�้า 
หรือ สส.ภ. ที่มีการนัดรวมตัวศิษย์เก่าเพื่อมาช่วยงาน
ท�านาบนดอยแพงค่า ภูผาฟ้าน�้า น�าพลังคนหนุ่มสาว
มาสร้างสรรสิ่งที่เป็นประโยชน์ และช่วยแบ่งเบาภาระ
ของชุมชน
 กิจกรรมเริ ่มตั ้งแต่ช่วงเช้าของวันที ่ ๒๗ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ ศิษย์เก่าจากโรงเรียนสัมมา-สิกขา 
ภูผาฟ้าน�้า (สส.ภ.) จ.เชียงใหม่  นัดหมายรวมตัวโดย
พร้อมเพรยีงกนัที่ชมรมมงัสวริตัแิห่งประเทศไทย สาขา 
จ.เชียงใหม่ หรือ ชมร.เชียงใหม่  
 บางส่วนก็เดินทางไกลมาจากกรุงเทพฯ ๑ คัน
รถตู้ โดยมีท่านสมณะลานศิลป์ วชิโร ซึ่งเคยเป็นสมณะ
ฝ่ายการศกึษาของ สส.ภ. เดนิทางมาด้วย บางส่วนกเ็ดนิ
ทางมาจากต่างจังหวัด บางส่วนก็อยู่ที่เชียงใหม่อยู่แล้ว 
จึงเดินทางมาสมทบกันจ�านวนเกือบ ๓๐ ชีวิต
 เมื่อมาถงึที่ ชมร.เชยีงใหม่แล้ว พวกเรากไ็ด้พกั
รับประทานอาหารร่วมกัน โดยมีบรรยากาศเก่า ๆ เมื่อ
ครั้งเป็นเด็กนักเรียนสัมมาสิกขา คือ การนั่งหลังตรง 
ล้อมวงกินข้าว  พิจารณาอาหารพร้อมกัน 
 หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้ว ทีม
ศิษย์เก่า สส.ภ.ก็เตรียมออกเดินทางขึ้นดอย เป็นระยะ
ทางกว่า ๘๐ กม. ด้วยรถ ๖ ล้อ “จ้าวดอย” ใช้เวลา 
ในการเดินทางประมาณ ๒ ชั่วโมง เพื่อขึ้นมาช่วยกัน
ท�านาให้กับชุมชนภูผาฟ้าน�า้ บ้านหลังเก่าที่แสนอบอุ่น
ที่เคยอยู่ร่วมกันมา ที่ดอยแพงค่า 
 โดยเมื่อมาถึง ทีมศิษย์เก่าทั้งชาย-หญิงก็มา 
กราบผ ู้ ใหญ ่ชาวชุมชนเพื ่อขอช ่วยงาน โดยมี 
แม่ทองธรรม เจนชัย ผู้ประสานงานชุมชนภูผาฟ้าน�า้ 
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เป็นแม่ฐาน แบ่งงานให้ศิษย์เก ่า เมื่อได้รับงาน
แล้วศิษย์เก่าต่างร่วมใจกันลงงานทันที โดยฝ่าย
ชายแบ่งไปไถนา เตรียมแปลง ฝ่ายหญิงช่วยเพาะ 
ต้นกล้าเพื่อเตรียมกล้าข้าว 
 ในช่วงเย็นเป็นกจิกรรมพบปะพดูคยุถามไถ่วิถี
ชวิีตของแต่ละคนที่ไปเผชิญโลกภายนอกว่าเป็นอย่างไร
บ้าง และมีการพูดคุยเล่าเรื่องถึงอดีตเมื่อครั้งเคยเป็น
เด็กสัมมาสิกขาภูผาฟ้าน�้า ว่าแต่ละคนมีวีรกรรม หรือ
ความประทับใจอะไรให้จดจ�าบ้าง บรรยากาศเป็นไป
อย่างธรรมชาติ อย่างครอบครัว อย่างพี่น้อง ที่มีเสียง
หัวเราะ มีความอบอุ่น และใบหน้าที่เปื้อนด้วยรอยยิ้ม
ของทุกคน
 เช้าวันต่อมาศิษย์เก่า สส.ภ.นัดหมายกันตื่น
นอนในเวลา ๐๔.๐๐ น. เพื่อร่วมกันท�าวัตรเช้าในเวลา 
๐๔.๓๐ น. ณ เฮือนญะกิ๋น โดยมีท่านสมณะ ๕ รูป 
น�าโดยท่านอาจารย์ ๒ สมณะผืนฟ้า อนุตตโร และ 
ฟังธรรมะจากท่านสมณะแต่ละรปู จนถงึเวลา ๐๖.๐๐ น.
 ต่อด้วยกิจกรรมใส่บาตร และลงฐานงานภาค
เช้า โดยทีมศิษย์เก่าฝ่ายชายไปไถนาต่อ ส่วนฝ่ายหญิง
ถางหญ้าแปลงดอกไม้จีน และท�าอาหาร 
 ภาคบ่ายเป็นกิจกรรมพบสมณะ และคุรุ เพื่อ
ให้โอวาทก่อนจาก ซึ่งคุรุกว่า ๑๐ ท่านที่มาร่วมงานครั้ง
นี้ได้ให้แง่คิดและฝากให้ลูกหลานมั่นคงในวิถสัีมมาสิกขา
แม้อยู่ในโลกภายนอก 
 จบท้ายด้วยกิจกรรมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วม
กันก่อนที่จะเดินทางลงจากดอย และแยกย้ายกลับ
ภูมิล�าเนา
 ในส่วนตัวฉันเองในฐานะรุ ่นพี ่ สส.ภ.รุ ่น
บุกเบิก คือ รุ ่นที ่ ๒ ของภูผาฯ ก็รู ้สึกดีใจที ่ได ้
เห ็นน ้อง ๆ  กลับมาบ ้าน กลับมาช ่วยงานชุมชน 
ซึง่กิจกรรมแต่ละกิจกรรม ฉันซึง่เป็นผู้ประสานงานก็
ไม่ได้เตรยีมการอะไรมาก เพราะดตูามก�าลังของน้อง ๆ  
เป็นหลักมากกว่า อย่างเช่นการตื่นเช้ามาท�าวัตร ก็เป็น
ข้อเสนอจากน้อง ๆ  เองว่าอยากมาท�าวัตร อยากมาฟัง
ธรรม อยากใส่บาตรท่านสมณะ 
 ฉันก็มีหน้าที่ประสานงาน นิมนต์ท่านสมณะ
ให้ เพราะตอนแรกกก็ลัวจะมกีจิกรรมหลายอย่างเกนิไป 

น้อง ๆ  ซ่ึงเดนิทางมาไกล และลยุงานกนัมาทั้งวัน อาจจะ
ไม่ไหวหรืออยากพักผ่อน  แต่ผิดคาด น้อง ๆ  ตั้งใจมาก 
ให้ใจกับชุมชนเต็มร้อย อยากท�ากิจกรรม อยากมาช่วย
งานจริง ๆ  แม้จะมีเวลาน้อย แต่ก็ขอท�าเต็มที่
 พอได้มาอยู ่ร ่วมกันในบรรยากาศบนดอย
แพงค่า  บรรยากาศเก่า ๆ  ก็กลับมาให้ระลึกถึงอีก
ครั ้ง ได้เห็นน้อง ๆ  ล้อมวงกันเล่าเรื ่องราวความ
หลัง บางคนก็นึกถึงว่า ตรงนีเ้ราเคยมาต�าข้าว มา 
ฝึกฝัดข้าว กระทายข้าวกันนะ ตรงนี้เราเคยมาปลูกต้น
ฝรั่งนะ ตอนนี้โตจนกินผลได้แล้ว ฯลฯ เป็นบรรยากาศ
ที่สนุกสนานแบบเรียบง่าย มีแต่เสียงหัวเราะ  โดยไม่
ต้องมีอะไรมากมาย ไม่มีอบายมุข น้อง ๆ  ก็กินง่ายอยู่
ง่าย หลายคนบอกว่าตอนเป็นนักเรียนผมล�าบากกว่านี้
อีก ผมก็อยู่ได้ เรียกว่าน้อง ๆ   เลี้ยงง่าย บ�ารุงง่าย ไม่
เป็นภาระของชุมชน
 ฉันรู้สึกประทับใจการกลับมารวมตัวเพื่อช่วย
งานชุมชนกันอีกครั้งในยามที่แต่ละคนต่างเติบโต แยก
ย้ายกันไปคนละเส้นทาง แต่พวกเราก็ยังไม่เคยลืมถิ่น
ก�าเนิดจิตวิญญาณ ชิพที่หลวงปู่และชาวอโศกฝังเอาไว้
ในจิตวิญญาณของแต่ละคนยังคงยึดเหนี่ยวจิตใจ ยึด
เหนี่ยวคุณธรรมและความดีของพวกเราไว้ให้ก้าวเดิน
ในสังคมอย่างมีสติ และมีหิริ-โอตตัปปะ
	 และฉันคิดว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่พวกเรา
ลูกหลานพระโพธิสัตว์จะพร้อมใจกันมารวมพลัง 
คนหนุ่มสาว	 มาช่วยงานชุมชน	 ช่วยงานศาสนา	
และน้อมน�าค�าสอน	 น้อมปฏิบัติบูชา	 “พ่อ”	 ด้วย
การมาฝึกฝนตนเอง	 มาขวนขวายฟังธรรม	 มา
เสยีสละ	 ฝึกลดกิเลสแม้เล็กแม้น้อย	 ในฐานะ
ล ูกหลานชาวอโศก	 เพื ่อช ่ วยกั นอาราธนา 
หลวงปูใ่ห้มอีายยุนืยาว	เพื่อเป็นขวญัและก�าลังใจให้
ลูกหลานตลอดไป
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 ๕๐. เวลาสืบพยานควบคมุให้สบืในประเดน็ที่ชี้ 
สองสถานไว้ ยิ่งคดีที่ประเด็นมากหรือยุ่งยากควร 
บอกประเด็นแก่คู่ความก่อนเริ ่มพิจารณาในแต ่
ละนัด มิฉะนั้นจะเกิดข้อโต้เถียงกันในระหว่าง
พิจารณาว่าน�าสืบนอกประเด็นหรือไม่
 ๕๑. คู่ความที่ไม่มาศาลในวันชี้สองสถาน ไม่มี
สทิธิคัดค้านประเดน็ที่ชี้สองสถานไว้ แต่คูค่วามที่มา
ศาลมีสิทธิคัดค้าน และควรบันทึกไว้ในรายงานว่า 
คู่ความฝ่ายนั้นคัดค้านว่าอย่างไร ถ้าค�าคัดค้านมี
เหตุผลก็ควรแก้ไขให้แล้วแจ้งคูค่วามอกีฝ่ายทราบ
 ๕๑. ถ้าคูค่วามมคีดค้ีางพจิารณาที่ศาลหลายคดี
และมีประเด็นคดีที่เกี่ยวเนื่องกันควรน�ามารวมกัน 
แม้คู่ความจะย่ืนค�าขอหรอืไม่กต็าม โดยเอาคดเีลข
มากไปรวมกับคดีเลขน้อย แต่ถ้าคดีที่ศาลชั้นต้น
ศาลอื่นต้องสอบถามศาลเจ้าของคดีก่อน
 ๕๑. การวินจิฉยัปัญหาข้อกฎหมายที่คู่ความฝ่ายใด 

ฝ่ายหนึ่งขอให้วินิจฉัย ถ้าสั่งแล้วคดีไม่จบไปทั้ง
ส�านวนหรอืประเดน็ใดประเดน็หน่ึง ไม่ควรวินิจฉยั 
ควรรอไว้วินิจฉัยพร้อมค�าพิพากษาดีกว่า 
 ๕๒. การขอให้วินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายท�า
ด้วยวาจากไ็ด้ ถ้าสัง่เป็นคณุแก่ผูข้อต้องให้ส�าเนาแก่ 
อีกฝ่ายก่อนเพื่อคัดค้าน
 ๕๓. การที่ศาลชั้นต้นสั่งงดสบืพยานอ้างว่าคดี
พอวินิจฉัยได้แล้ว แล้วพิพากษาโดยข้อกฎหมาย
ออกไป ไม่ใช่ค�าสั่งระหว่างพิจารณา
 ๕๔. ถ้าไปยกค�าขอให้วินจิฉยัชี้ขาดข้อกฎหมาย 
เป็นค�าสั่งระหว่างพิจารณา
 ๕๕. ถ้ายื่นค�าขอขอให้วนิจิฉยัชี้ขาดข้อกฎหมาย
แต่ศาลยังไม่สั่งหรือรอไว้สั่ง ยื่นใหม่ได้ไม่เป็นการ
ด�าเนินกระบวนพิจารณาซ�้า
 ๕๖. การยื่นขอให้เพิกถอนกระบวนพิจารณาที่
ผิดระเบียบแม้ในชั้นบังคับคดีก็ท�าได้

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการพิจารณาคดี
• ต่อจากฉบับที่ ๓๒๔

การขอเลื่อนคดีอ้างว่าป่วยที่ไม่มีใบรับรองแพทย์
ต้องระบุว่าป่วยเป็นอะไร อยู่ที่ไหน 

อาการหนักเบาอย่างไรถึงมาศาลไม่ได้ 
จะกล่าวอ้างลอยๆไม่ได้
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 ๕๗. ศาลเห็นสมควรเพกิถอนกระบวนพจิารณา 
เองได้ตลอดไป โดยไม่มีข้อจ�ากัดเรื่องระยะเวลา  
แม้คู่ความยืน่เกินก�าหนดก็ไม่ตัดอ�านาจศาลที่จะ
เพิกถอน (ฎีกา ๖๙๑๖/๒๕๓๘)
 ๕๘. คู่ความไม่มีสิทธิร้องขอเพิกถอนกระบวน
พิจารณาที่ผิดระเบียบถ้าด�าเนินการอันใดขึ้นใหม่
หลังจากทราบเรื ่องผิดระเบียบแล้ว แต่ไม่ตัด
อ�านาจศาล หรือให้สัตยาบันต่อการที่ผิดระเบียบ
 ๕๙. การสั่งเพกิถอนการผิดระเบียบท�าได้ ๔ วิธ ี
๑. เพกิถอนทัง้หมด ๒. เพิกถอนบางส่วน ๓. ส่ังแก้ไข 
๔. มคี�าสั่งอย่างหน่ึงอย่างใดตามทีศ่าลเห็นสมควร
 ๖๐. เหตุสุดวิสัยตามมาตรา ๑๐ ต้องมีคดีมา 
สู่ศาลแล้ว ถ้าคดียังไม่มาสูศ่าลต้องใช้มาตรา ๑๙๓/๑๙ 
เหตุสุดวิสัยไม่อาจฟ้องคดีได้ในอายุความ ซึ ่ง
บัญญัติให้ขยายไปอีก ๓๐ วัน
 ๖๑. คู่ความขอเลื่อนคดีโดยอ้างว่าตนมีเหตุ
จ�าเป็น ซ่ึงในกรณีเช่นว่าน้ีหากศาลอนุญาตให้เล่ือน
คดีไปแล้ว คู่ความฝ่ายนั้นจะขอเลื่อนคดีอีกไม่ได้ 
เว้นแต่มีเหตุจ�าเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสยีได้และได้
แสดงให้เป็นที่พอใจของศาลว่า ถ้าไม่ให้เลื่อนคดอีีก
จะเสยีความยุตธิรรม ในกรณีเช่นน้ีศาลให้เล่ือนคดี
ได้อีกแม้เกิน ๑ ครั้ง ตามมาตรา ๔๐ 
 ๖๒. ค่าป่วยการ เป็นค่าตอบแทนซึ่งจ่ายให้
แก่พยานและศาลจะสั่งจ่ายได้ต่อเมื่อเป็นพยานซึ่ง
มาศาลตามหมายเรียกของศาลเท่านั้น	ค่าใช้จ่าย	
ได้แก่ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ซึง่จ่ายให้แก่ตัวความ 
หรือทนายความ หรือพยาน และศาลสั่งให้ฝ่ายที่
ขอเลื่อนคดีจ่ายได้เสมอ และแม้ยังไม่เบิกความก็
สั่งให้จ่ายได้ ถ้าสั่งแล้วคู่ความฝ่ายนั้นไม่จ่ายศาล
จะยกค�าขอเลื่อนคดีก็ได้
 ๖๓. การพจิารณาว่าประวิงคดหีรอืไม่ ไม่ค�านงึ
แต่เพียงว่าการสืบพยานในคดีนั้นสืบกี่ปาก ปาก
เดียวหรือหลายปาก ไม่ค�านึงแต่ว่าทุนทรัพย์น้อย 
หรือมากเพียงใดเท่านั้น แต่พิจารณาว่าคู่ความ
เอาใจใส่ที่จะสบืพยานเพยีงใด (ฎกีาที่ ๔๔๘/๒๕๔๐)
 ๖๔. การขอเลื่อนคดอ้ีางว่าป่วยที่ไม่มใีบรบัรอง
แพทย์ต้องระบุว่าป่วยเป็นอะไร อยู่ที่ไหน อาการ

หนกัเบาอย่างไรถงึมาศาลไม่ได้ จะกล่าวอ้างลอยๆ
ไม่ได้ (ฎีกาที่ ๑๓๖๕/๒๕๓๐)
 ๖๕. ถ้าคู่ความฝ่ายใดไม่มาศาลในวันที่ศาล 
เริ่มต้นการสบืพยานและศาลไม่อนญุาตให้เลื่อนคด ี
ให้ดูบทบัญญัติเรื่องขาดนัดพิจารณา ถ้าคู่ความ
ฝ่ายใดไม่มาศาลในวันนัดอื ่นต่อมาและศาลไม่
อนุญาตให้เลื่อนคดี ถือว่าคู่ความฝ่ายนั้นสละสิทธิ
ในการด�าเนินกระบวนพิจารณาของตนในนัดนั้น
 ๖๖. กรณีให้เลือ่นควรจดรายงานก�าชับไว้ว่า 
“ในนัดหน้าให้.... เตรียมพยานมาให้พร้อมสืบ ศาล
จะไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีอีก และถ้า....มีพยานมา
เท่าใดถือว่า .... ติดใจสืบพยานเพียงเท่านั้น” 
 ๖๗.กรณีไม่ต้องส่งส�าเนาเอกสาร ๑. เอกสาร
ที่อ้างอิงเป็นชุดซึ ่งคู ่ความอีกฝ่ายหนึ่งสามารถ
ตรวจสอบถึงความมีอยู่และแท้จริงได้ ๒. เอกสาร
อยู ่ ในความครอบครองของอีกฝ ่ายหรือของ
บุคคลภายนอก ๓. การคัดส�าเนาเอกสารท�าให้
กระบวนการพิจารณาล้าช้า หรือมีเหตุท�าให้ไม่
สามารถคัดได้ภายในก�าหนดเวลา 
 ๖๘. คูค่วามฝ่ายใดส่งเอกสารจ�านวนมาก ไม่ล�าดบั
เลขหน้า หรือล�าดับเป็นชุดมาให้ชัดเจน ควรสั่งให้
คู่ความฝ่ายนั้นด�าเนินการให้เรียบร้อยก่อนสั่งรับ
 ๖๙. เอกสารที่คู่ความอ้าง อาจส่งต่อศาลใน
ห้องพิจารณา หรือบุคคลอื่นส่งตรงมายังศาลตาม
ค�าขอของคู่ความ หรืออ้างเอกสารที่มีอยู่แล้วใน
ส�านวนความที่ก�าลงัพจิารณาอยูห่รอืส�านวนความ
ที่ยืมแล้วน�ามาผูกพ่วง ควรใช้ดุลพินิจในการสั่ง
เก็บเอกสารดังกล่าวให้เหมาะสม ควรจดรายงาน
คัดแยกให้ละเอียดพอสมควร เพื่อความสะดวกแก่
การอ้างอิงครั้งต่อไป การท�าค�าพิพากษาของศาล
ชั้นต้นเองและศาลสูง และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ธุรการ
จะได้ด�าเนินการได้ถูกต้อง
 ๖๙. การขอเรียกเอกสารจากบุคคลภายนอก
มิใช่ขอให้เรียกอะไรมา ศาลต้องเรียกให้ทัง้หมด 
ต้องดูว่าเกี่ยวข้องกับประเด็นแห่งคดี และมีความ
จ�าเป็นมากน้อยเพียงใด ต้องใช้ในการเรียงค�า
พพิากษาหรอืไม่ และเป็นเอกสารข้อมลูส่วนตวัของ
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บุคคลอืน่ที่เผยแพร่แล้วจะกระทบต่อวิถีชีวิตของ
บุคคลอืน่ หรือเป็นความลับทางการค้า การวิจัย
หรือความมั่นคงของประเทศหรือไม่ มิฉะนั้นต้อง
นัดพร้อมเพื่อสอบถามหรือนัดไต่สวนให้ได้ความ
ชัดก่อนจึงออกค�าสั่งเรียกให้
 ๗๐. การเรียกบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับคดี 
หรือบุคคลภายนอกที่คู่ความอ้าง ต้องตรวจสอบ
ให้ชัดว่าจะน�ามาสืบในประเด็นใด เกี่ยวข้องกับ
ประเดน็ข้ออ้างข้อเถียงในส่วนใด ถ้าสอบให้คูค่วาม
รับกันได้ต้องด�าเนินการ โดยเฉพาะถ้ามีเอกสารที่
พยานจัดท�าขึ้นไว้แล้ว แม้มาเบิกความก็เบิกความ
เป็นไปตามเอกสาร เว้นแต่จ�าเป็นจรงิๆที่ต้องน�ามา
สืบให้อธิบายส่วนใดๆของเอกสารที่ไม่ชัดเจน
 ๗๑. การออกหมายเรียกบุคคลส�าคัญหรือ
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ต้องสอบให้ชัดเจนว่าจะน�า 
สืบเรื่องใดประเด็นใด เป็นข้อส�าคัญในคดีหรือไม่ 
หากอีกฝ่ายแถลงรบัข้อเทจ็จรงิ หรอืเหน็ว่าไม่ใช่ข้อ
ส�าคัญแห่งคดีก็ให้สั่งงดสืบ มาตรา ๘๖ วรรคสอง 
แต่ถ้าประเด็นที่จะสืบเป็นประเด็นส�าคัญ ศาลอาจ 
ออกเป็นหนงัสอืราชการขอให้มาเบกิความเป็นพยาน 
แทนการออกหมายเรียก (ฎีกาที่ ๑๘๑๓/๒๕๑๑)
 ๗๒. การส่งประเดน็ควรงดส่งแต่ให้ใช้การสบื
พยานทางจอภาพแทน
 ๗๓. การสาบานตนตามลทัธิศาสนาหรอืจารตี
ประเพณีแห่งชนชาตต่ิางๆของตนหรอืการกล่าวค�า
ปฏญิาณว่าจะให้การตามสตัย์ต้องตรวจดขู้อความ
ให้เหมาะสม มิฉะนั้นจะเกิดปัญหาได้
 ๗๔. การใช้ล่ามต้องเป็นล่ามที่เป็นคนกลาง
ไม่ใช่ตามที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหามาเองและต้องบนัทกึ
ใช้ชัดเจนว่าใครเป็นล่ามแปลจากภาษาใดเป็น
ภาษาใด ถ้าแปลหลายทอดก็ต้องจดทุกทอดและ
ล่ามต้องสาบานตนด้วยทุกคนทุกทอด
 ๗๕. การออกหมายจับพยานที่พยายามหลีก
เลีย่งไม่มาเบิกความควรหลกีเลี่ยง แต่ถ้าหลกีเลี่ยง
ไม่ได้พยายามให้ประกันตัวโดยตีราคาหลักประกัน
ไม่สูงนัก ถ้าไม่อาจให้ประกันหรือไม่ขอประกัน
อาจเลื่อนวนันัดเข้ามาให้เร็วที่สุดเพือ่จะได้ไม่ต้อง

ควบคุมตัวพยานไว้นานเกินไป คดีที่ออกหมายจับ
ไว้ เมื่อจบัไม่ได้และงดสบืพยานปากนั้นเมื่อคดเีสรจ็
การพิจารณาต้องเพิกถอนหมายจับด้วย
 ๗๖. เอกสารส�าคัญไม่ควรเก็บไว้ให้ส่งพร้อม
ส�าเนาตรวจดู เมื่อดูแล้วแล้วถูกต้องตรงกันกับ
ต้นฉบับแล้วให้สัง่คืนต้นฉบับไป เก็บไว้จะเป็น
ภาระและอาจสญูหายได้ เว้นแต่เอกสารที่กฎหมาย
บงัคบัและเป็นประเดน็ที่พพิาทกนัโดยตรงในคดนีั้น
 ๗๗. เอกสารมหาชน เช่น ส�าเนาทะเบียน
บ้าน ทะเบียนสมรส โฉนดที่ดิน ฯลฯ ใช้ส�าเนาที่
เจ้าหน้าที่รับรองก็ได้
 ๗๘. การส่งเอกสารไปตรวจพิสูจน์นอกจาก
หาตัวอย่างที่ลงไว้ในที่อื ่นๆในเวลาใกล้เคียงกับ
เอกสารที่จะตรวจพิสูจน์และให้ลงชื่อใหม่ต่อหน้า
ศาลแล้ว ต้องเรียกเก็บค่าตรวจจากผู้ขอส่งไป
ตรวจไว้ก่อน ถ้ายังไม่ทราบให้สอบถามไปก่อน ถ้า
ไม่จ่ายกไ็ม่ต้องส่งไปตรวจ เพราะถ้าตรวจก่อนแล้ว
ผลไม่เป็นประโยชน์กบัผูส่้ง ผูส่้งกจ็ะไม่ยอมจ่ายค่า
ตรวจพิสูจน์
 ๗๙. การท�าแผนทีพ่ิพาทอาจเป็นช่องทางใน
การประวิงคดีได้ ให้ตรวจสอบก่อนว่าจ�าเป็นจริงๆ
หรือไม่ที ่ต้องท�าแผนที่พิพาท และต้องเรียกค่า
ใช้จ่ายก่อนเช่นกัน ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องจ่ายหรือ
จ่ายคนละครึ่งต้องจดให้ชัด และต้องจดรายงาน
ให้ละเอียดว่าแผนที่ให้ปรากฏอะไรบ้าง ทั้งต้อง
ก�าหนดว่าถ้าอีกฝ่ายไม่ไปจะเสียสิทธิในการน�าชี้
และไม่มสีทิธขิอให้ท�าแผนที่พพิาทใหม่อกีในฝ่ายตน 
 ๘๐. ถ้ามีการท้ากันให้จดรายงานให้ละเอียด 
และให้ทั้งสองฝ่ายลงชื่อไว้ ถ้าทนายความท้าโดยที่
ไม่มีคู ่ความต้องตรวจใบแต่งว่ามีอ�านาจหรือไม่ 
ค�าท้านั้นท�าให้คดีจบไปทั้งเรื่องหรือบางประเด็น
หรือไม่ เงื่อนไขแห่งข้อตกลงต้องเป็นเรื่องเกี่ยว
กับการด�าเนินกระบวนพิจารณา อาศัยเหตุการณ์
ในอนาคตที่เป็นการพนันขันต่อไม่ได้ ถ้าข้อเท็จ
จริงแห่งค�าท้าฟังได้ไม่สมฝ่ายใดเลย ต้องด�าเนิน
กระบวนพิจารณาต่อไป  การถอนค�าท้ากระท�า 
ไม่ได้เว้นแต่อีกฝ่ายยินยอม

อ่านต่อฉบับ
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ผู้น�าด้วยสายเลือด....ผู้น�าด้วยสายงาน
 ไทยแดนพุทธพิสุทธิ์คุณประเสริฐ     พึงทูนเทิดน้อมธรรมน�าชีวิต
ชนพุทธแท้ธรรมหยั่งมั่นคงจิต        ยากวิปริตแปรผันเป็นอื่นไป
 นักการเมืองยามครองบริหารชาติ    ยึดบทบาทอ�านาจอันยิ่งใหญ่
ตามครรลองประชาธิปไตย        มุ่งพิทักษ์ประชาไทยสุขร่มเย็น
	 พึงตระหนักหลักธรรมก�ากับเสมอ	 	 	 มิพลั้งเผลอล่วงรุกก่อทุกข์เข็ญ
ลุอ�านาจเกินหน้าที่ก่อล�าเค็ญ	 	 	 		 	 	 ทวยประชาสุดหลีกเร้นไปหนใด
 หากขืนขัดต้องหาว่าขัดขวาง      จ�าปล่อยวางให้วิปริตผิดวิสัย
ข่มอารมณ์จ�ารับปวดร้าวใจ        ด้วย “ปัญญา” กระจ่างใน “พุทธธรรม”
 อันชาวพุทธหากพุทธแท้เพียงศีลห้า   “ศีล” พูนค่ายิ่งมหาเปรียญ “ที่ตกต�่า”
ดีแต่สวดพร�่ามนต์พิธีกรรม        ดัง “กาฝาก”...กาด�ากลางฝูงยูง
 หากไม่เด็ดก็ไม่ขาดทุกปัญหา      ต้องหาญกล้าจัดการมุ่งมั่นสูง
ดุเด็ดเดี่ยวยืนหยัดแม้ดายเดียว       น�าขับเคี่ยวถึงที่สุดหน้าที่ “คน”.             
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§◊Õ§”«à“ç∫ÿ§§≈éªπÕ¬Ÿà„π‡π◊ÈÕ‡æ≈ßπ’È°Á¡’®√‘ß.. ·µà§”«à“ç∫ÿ§§≈é∑’Ë¡’„π‡æ≈ß§”π’È
π—Èπ‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õßç√Ÿª∏√√¡é§ŸàÕ¬Ÿà°—∫çπ“¡∏√√¡é ́ ÷Ëß· ¥ß∂÷ß§«“¡‡ªìπç¿“«–®√‘ß
∑’Ë¡’§π®√‘ßé„πç∏√√¡– Úé¬◊π¬—π«à“¬ÿ§π’È¡’®√‘ßÊ‚¥¬Õ∏‘∫“¬§«“¡‡ªìπç°“¬é
¢Õßçª√¡—µ∂∏√√¡é·∑â ´÷Ëß∫ÿ§§≈ºŸâæâπ§«“¡‡ªìπç∑“ é®√‘ß À√◊Õæâπ§«“¡‡ªìπ
ç‚≈°’¬åé·πà·≈â«∑’Ë¬◊π¬—π«à“ µπ‡ªìπºŸâ¡’çÕ‘ √–‡ √’é‡Àπ’¬«·≈–¡—Ëπ§ß·πàππ“π
®√‘ßπ—Èπ ¡—π¡’‰¥â „πç¬ÿ§π’Èéµ“¡∏√√¡∑’Ë∂Ÿ°µâÕß¢Õßæ√–æÿ∑∏‡®â“Õ¬Ÿà®√‘ß

‰¡à ‰¥âÀ¡“¬∂÷ß«à“ ¡’‰¥â„πç§πé∑’Ë¬—ßÕ¬Ÿà·µàç¬ÿ§∑“ é∑’Ë‡ªìπ°—π‡¡◊ËÕÀ≈“¬√âÕ¬
À≈“¬æ—πªï‚πâπ‡∑à“π—Èπ ∑«à“À¡“¬∂÷ßçÕ‘ √‡ √’¿“æé∑’Ë‡ªìπçÕ“°“√„®é
¢Õß§π·∑âÊπ—Èπ¡’‰¥â·¡â „π§π¬ÿ§ªí®®ÿ∫—ππ’È∑’‡¥’¬«  ¬◊π¬—π(confirm) π—Ëπµà“ßÀ“°

çÕ‘ √‡ √’¿“æé„π‡æ≈ßπ’È®÷ß‰¡à‰¥âÀ¡“¬∂÷ß§«“¡‡ªìπç ¡¡ÿµ‘∏√√¡é‚¥¥Ê
‡æ’¬ßÕ¬à“ß‡¥’¬« ·µà¡’§«“¡‡ªìπçª√¡—µ∂∏√√¡é¢Õß®√‘ß√à«¡¬◊πÀ¬—¥Õ¬Ÿà ‡√“¢Õ
¬◊π¬—π®√‘ßÊ

‡æ≈ßπ’È§◊Õç»‘≈ª–‚≈°ÿµ√–é∑’Ë¡’¡πÿ…¬å¬ÿ§π’ÈÕ¬Ÿà°—πÕ¬à“ß‡ªìπ —ß§¡À¡Ÿà™π∑’Ë
‡ªìπçª√–™“∏‘ª‰µ¬ºŸâ —¡∫Ÿ√≥åé¥â«¬çÕ‘ √‡ √’¿“æ-¿√“¥√¿“æ- —πµ‘¿“æ-
 ¡√√∂¿“æ-∫Ÿ√≥¿“æé ‰¡à¢÷ÈπµàÕÕ”π“®ç‚≈°é¬ÿ§π’È∑’Ë‡µÁ¡‰ª¥â«¬çÕ∫“¬≈“¿-
π√°¬»-Õ‡«®’ √√‡ √‘≠-Õ Ÿ√°“¬ ÿ¢-‡ª√µ®‘µ«à“ß®‘µ‡ªìπ°≈“ßé∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„πª√–‡∑»
„À≠à, ª√–‡∑»‡≈Á° ·≈–ª√–‡∑»°≈“ßÊ ¡—«‡¡“°—πÕ¬ŸàÕ¬à“ßÀπâ“¡◊¥∫â“ß ¬—ß®¡
¥‘Ëß¥◊Ë¡Õ¬ŸàÕ¬à“ß‰¡à‡ß¬ÀŸ‡ß¬À—«∫â“ß ¬—ßÀ≈ßß¡ß“¬º≈ÿ∫Ê‚º≈àÊÕ¬Ÿà∫â“ß À√◊ÕæÕ√Ÿâ
‰¥â·µà¬—ß°√–¡‘¥°√–‡¡’È¬π·Õ∫Ê·ΩßÊ·°âµ—«‰ªª–≈àÕ¡ª–·≈à¡ªí¥ÊªÑÕßÊµπ‡Õß
Õ¬Ÿà∫â“ß  À√◊Õ∑’Ë∑”‡ªìπÀ≈∫Êπ‘Ëß‡ß’¬∫´àÕπ∫—ß©“°∫“ßÊÕ¬Ÿà∫â“ß.


