




ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๒๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   •   1

	 “สไมย	์จ�ำปำแพง”
       ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

	 		(๑)	“คนจน”ของพุทธนั้น	 	 ไม่ทุกข์	 	

“ปรมสุข”เหนือกว่าสุข	 	 	 วิเศษซ�้า

ค�าตรัสพระประมุข	 	 	 นวราชย์	แห่งไทย		

โปรดสดับรับฟังย�้า	 	 	 อีกแม้เคยยิน	 	

	 	(๒)	เป็นศิลป์เป็นศาสตร์ล�า้	 	 ของพุทธ

ประโยชน์สูงประหยัดสุด	 	 	 วิศิษฏ์แล้	 	

ไทยเป็นพุทธมีวุฒิ	 	 	 ในเลือด	ไทยเลย

ไทยเกิดพร้อมพุทธแท้	 	 	 แต่ต้นตลอดมา	

	 	(๓)	ธรรมดาย่อมเสื่อมบ้าง	 	 อย่าถือ

เร่งวิมุติเราร่วมมือ	 	 	 หลุดพ้น	

ด้วยศาสตร์พระราชคือ	 	 	 พรพิเศษ	แท้แล

แล้วช่วยกันวิวัฒน์ค้น	 	 	 ทิฏฐิถ้วนสัมมา

	 		(๔)	ไทยพึ่งพาศาสตร์นี้	 	 ลึกสุด

แต่ดึกด�าบรรพ์ดุจ		 	 	 เลือดเนื้อ

โลกุตระนี่หละ“จุด-	 	 	 ยืน”พุทธ	นิรันดร์แฮ

อย่าปล่อยผิดลามเรื้อ	 	 	 ชาติสิ้นไทยมลาย

	 		(๕)	ไทยมากหลายพบแล้ว	 	 ชัดนัก

รักระเบิดลั่นคึกคัก	 	 	 สักขิแล้

ไทยแสดงออกประจักษ์	 	 	 รักแก่น	พุทธเฮย

อุตตริมนุสสธรรมแท้	 	 	 พ่อได้ทรงพลี

	 		(๖)	พ่อมีจริยวัตรถ้วน	 	 ตรึงตรา

เพราะพ่อรักปวงประชา	 	 	 ใช่มั้ย?

ทรงกิจเพื่อใคร..หา?	 	 	 เจ็ดสิบ	ปีโห!		

ปฏิเสธสิ..มิฉั้ย!	 	 	 	 ตอบได้พูดเลย

	 		(๗)	เฉลยศาสตร์พระราชย์นี้		 พุทธพิสุทธิ	์	 	

อธิปัตย์ขั้นโลกุตร์	 	 	 ลึกล้น

ซึ่งไทยต่างชัดวิมุติ	 	 	 ภูวนาถ	แท้แล

“ขานรับ”จึ่งท่วมท้น	 	 	 ระเบิดให้โลกเห็น.

ศำสตร์พระรำชำ(๒)
“ท�ำ” ตำมค�ำพ่อสอน

เรำ	“เสีย”	นั่นแหละเรำ	“ได้”
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2 •   เราคิดอะไร

	 “สไมย	์จ�ำปำแพง”
       ๓ กันยายน ๒๕๖๐

	 	(๑)	กรรมใด“ท�า”แล้วมุ่ง	 	 	 	 “เสีย”ไป	

สละยิ่งให้จริงใจ	 			 	 ทุกถ้วน

ประโยชนแ์ก่ใครไผ	 	 	 	 เผื่อแผ่	ทั่วเฮย	

แต่กลับ“ได้”เองล้วน	 	 	 	 เช่นนี้แล“กรรม”

	 	(๒)	“เป็นอันท�า”ทุกผู้	 	 	 	 “ของตน”	

“ตน”ย่อมสั่งสมผล	 	 	 	 วิบากแล้	 		

ใคร“ท�า”ก็คือคน		 	 	 	 นั้นแหละ	“มี”เอง						

พ้นชั่ว	แต่ดีแท้	 			 	 ผนึกไว้ ในตน

	 	(๓)	ปวงชน“ได้”ประโยชน์นั้น	 เรา“เสีย”

เราสละแม่นตรงเคลียร์	 	 	 	 สัจจ์ไซร้	

ประโยชน์ประหยัดเจีย-	 	 	 	 ระไนจิต	เราแฮ

ตรวจ“สะอาดหมดจด”ให	้								 	 ถูกถ้วน	“ท�า”จริง

	 	(๔)	ยิ่ง“ท�า”ใดยิ่งย�้า	 	 	 	 ตาม“กรรม”

“ท�า”ที่ยิ่งเป็นธรรม	 	 	 	 ประเสริฐแท้

ไม่ต้องห่วงว่า“ส�า-	 	 	 	 เร็จ”เมื่อ		ไรเลย	

จะชนะฤๅจักแพ้	 	 	 	 อย่าได้มัวพะวง

	 	(๕)	บรรจง“ท�า”มุ่งให้	 	 	 	 สุทธิสิทธิ์

“เพื่อประชา”สะอาดจิต	 	 	 	 จบแล้ว
คู่แย้งว่าเราผิด		 	 	 ก็ปกต	ิธรรมดา		
“วิบาก”ย่อมไม่แคล้ว	 	 	 แก่ผู้ท�ากรรม

	 	(๖)	สัมผัสตัดกิเลสได้*		 	 	 	 สบายใจ	

เรา“ขาดทุน”คือ“ก�าไร”	 	 	 	 แม่นแท้

เศรษฐศาสตร์แห่งปราชญ์ไทย		 	 	 ภูวนาถ		เทิดเทอญ		

“ท�าแบบคนจน”แล้	 	 	 	 เลิศล�้าทฤษฎี

	 	(๗)	พลีชีพเพื่อชาติให้		 	 	 	 เต็มเถิด			 	

ยอดแห่งแชมป์นั้นเกิด	 	 	 	 จากสู้

กับคู่แข่งเก่งเลิศ		 	 	 	 ครบสูตร

ต้องน็อครองแชมป์ผู้	 	 	 	 ยอดร้ายคาสนาม.

ศำสตร์พระรำชำ(๑)
“ท�ำ” ตำมค�ำพ่อสอน

เรำ	“เสีย”	นั่นแหละเรำ	“ได้”

(*ขออภัย นัยปกฉบับท่ี ๓๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ โคลงบทที่ ๖ บาทแรก 
วรรคแรก ความเดิมว่า “เร็วบุญตัดกิเลสได้” ข้อความที่ถูกต้องคือ 
“สัมผัสตัดกิเลสได้” ดังที่ตีพิมพ์ในฉบับที่ ๓๒๘ นี้)
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ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๒๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   •   3
•	จริงจัง	ตามพ่อ

 ศาสนาพุทธนี้อาตมาภาคภูมิใจในคนไทยที่เข้าใจ
ยึดถืออย่างไม่ถอดถอนเปล่ียนแปลง	 ประเทศไทยมี
พลเมอืงนบัถอืศาสนาพุทธอยู	่๙๕%	ไม่ได้ลดจ�านวนลงเลย	
แม้นที่สุดถึงในวันนี้	 คนไทยแสดงตัวเป็นปรากฏการณ์
ออกมา	 เป็นระเบิดรักของคนไทยรักในหลวงรัชกาลที	่๙	
ทีจ่ดุกลางสนามหลวง	ทีไ่ปสักการะเคารพพระบรมศพ	
เป็นเวลากว่าปีแล้ว	ยังฮือฮาคึกคัก
	 เพราะเป็นพลังงานความรักที่แรง	 จึงเรียกว่า	
ระเบิดรัก	โดยไอน์สไตน์เป็นผู้ที่บัญญัติเรียก	bomb	of	
love	ซ่ึงเป็นปฏสิมัพนัธ์ทีย่ิง่ใหญ่กว่าพลงังานทางสสาร	
เป็นพลงังานทีเ่กดิจากระเบิดรกัจากคนจรงิ	ทีไ่ด้แสดง
ความรักบูชาเทิดทูนต่อในหลวง	 ที่เรียกว่ามันมาก	
และแรงจนมันเหมือนระเบิดยังไม่จบเลยนะ	มีปฏิกิริยา	
อย่างระเบิดปรมาณ	ูคุณเคยเห็นไหม	พอตูมออกไป	
ก็จะเป็นรูปลักษณ์ระเบิดที่ยังไม่สลายตัวง่าย	ๆ 	
	 ในหลวงรัชกาลที่	 ๙	 มีความเป็นพระพรหม	 มี	
“เมตตา-กรุณา-	มทุติา-	อเุบกขา”	ทรงงานแล้วจะได้ผล
แค่ไหน	ไม่กงัวล	มีแต่ตัง้หน้าต้ังตาท�า	ทรงพระจรยิาวัตร	
ไปตลอดพระชนม์ชีพเลย	 จนจบ	 คนไทยมีเลือดของ
โลกุตรธรรม	 คือธรรมะที่ไม่มีตัวตน	 ธรรมะไม่เห็นแก่
ตัว	 ธรรมะที่ท�าเพื่อคนอื่น	 เป็นธรรมะที่ไม่เหลือตัวตน
ขั้นสูงสุด	 ในหลวงอย่างไรก็อย่างนั้น	 โลกุตรธรรม	
๑๐๐%	คนไทยขานรับเข้าใจ	แสดงออกถึงจิตลึกๆ	ของ	
ตัวเองว่าแต่ก่อนก็รู้อยู่ในใจ	แต่ยังไม่แสดงออก
	 ศาสตร์พระราชา	(๒)
	 “ท�า”	ตามค�าพ่อสอน	เรา	“เสีย”	นัน่แหละเรา	“ได้”	
ตอนนี้ก็แสดงออกกันอย่างเกรียวกราว	 คนไทยเป็น	
ผู้มีปัญญา	เป็นผู้ที่รู้จักคุณธรรมที่เป็นโลกุตรธรรมนี้
	 พวกเราชาวอโศกภาคภูมิใจ	 ที่สามารถสนอง
พระราชด�ารัสของในหลวง	ร.	๙	 ได้	 เริ่มตั้งแต่แบบ
เศรษฐกิจพอเพียง	 แล้วมาเป็นแบบคนจน	 แล้ว
มาเป็น	 ขาดทุนของเรา	 คือกําไรของเรา	 แต่	
นกัเศรษฐศาสตร์	นักบรหิาร	นกัการศาสนา	ไม่เข้าใจถึง	
พระปรชีาญาณของในหลวง	และรบัสนองพระราชด�ารสั	
น้ีไม่ได้	 จึงไม่มีใครยอมจะมาจน	 ไม่มีใครเข้าใจว่า	
อยู ่กันอย่าง	 “จนมหัศจรรย์”	 อย่างชาวอโศก	
เราท�าได้ส�าเร็จแล้วจริงๆ	 โดยที่แต่ละคนไม่ได้มุ่งมา

สะสมเงินทอง	ส�าหรับคนที่ลงตัวแล้ว
	 ส่วนคนที่ยังไม่ลงตัว	 ก็จะมียักไว้บ้าง	 แต่ไม่ได	้
มุ่งหมายไปแย่งชิงกับบิลเกตส์	กับวอร์เรน	บัฟเฟตต์	
แม้แต่ไปแข่งกับคนรวยในประเทศไทย	ก็ไม่คิดจะไปท�า	
เพราะเราเชื่อว่า	 ความมั่นคงกับความร�่ารวยนั้นอยู่ที่		
๑.	ความรู้ความสามารถ		๒.	ความขยัน	เมื่อมีความรู้
ความสามารถ	และมคีวามขยนั	๒	อย่างนีแ้ล้วเรากข็ยนั
ท�างาน	อย่างมคีวามรูค้วามสามารถ	โดยสจุรติ	แล้วเรา
ก็สร้างสรรอยู่ตลอดเวลา	ก็มีเหลือกินเหลือใช้
	 แล้วคนทีม่ชีวีติอย่างคนจนดงักล่าวนี	้เขาเป็นสขุนะ	
ไม่ได้สุขอย่างบ�าเรอกิเลสด้วย	เป็นปรมังสุขัง	เป็นสุดยอด
ของความสขุ	โดยเอาภาษาค�าว่าสขุมาใช้	ทีจ่รงิแล้วไม่มสีขุ
ไม่มีทุกข์	คือ	“อทุกขมสุข”	มีจิตใจอย่างนั้นจริงๆ	อาตมา
พูดได้	เพราะว่าอาตมามีจิตอย่างนี้จริงๆ	ชาวอโศกเรา
ก็ท�าได้เพราะได้ฝึกฝนละเลิกกันมาตามล�าดับ
	 ศาสตร์พระราชา	(๒)
	 “ท�า”	ตามค�าพ่อสอน	 เรา	“เสีย”	นั่นแหละเรา	“ได้”	
แล้วยงัลดตวัลดตนเองลงมาหา	“ความมกัน้อย”	จนเสยีสละ
ให้ผู้อื่นได้จึงเรียกว่า	ขาดทุนของเรา	คือก�าไรของเรา
	 การขาดทุนนี้ไม่ได้ขาดทุนอย่างโง่เง่าจนหมด
เนื้อหมดตัว	 เพราะว่าเมื่อคิดทุนทั้งหมดแล้ว+ค่าตัว
เราอกี	๑๐๐	โดยไม่ได้ให้ไปหมดท้ัง	๑๐๐	เราก็เหลอืไว้
กินใช้ของเราเท่าที่พอ	นอกนั้นก็ให้สังคมไป	เช่น	เรา
เอาไว้แค่	๖๐	ที่จะท�าให้เรามีพอเหลืออยู่บ้าง	ส่วนอีก	
๔๐	ก็ถือว่าขาดทุนหรือเสียสละให้สังคมไป
	 การให้ผู้อื่นได้นี่แหละเป็นเรื่องความดีสุดยอด
ที่สุดแล้วในมนุษย์
	 มนุษย์ใดที่ท�าการให้ด้วยจิตสุดยอดตรงที่..
	 ให้ไปแล้วไม่มีอะไรหวังหรืออยากได้อะไร 
ตอบแทนเลย	 นั่นคือสุดยอดมนุษย์ประเสริฐ	 เป็น	
“เอกบุรุษ”	จบ!	 	
	 มนุษย์ใดที่ท�าอะไรก็แล้วแต่ได้แต่ให้	 กับไม่มี
จิต	 ต้องการอะไรตอบแทนเลย	 นั่นคือสุดยอดมนุษย์	
ถ้าท�าได้ตลอดเวลาเรยีกว่าอรหนัต์	ท�าได้ยงัไม่ตลอดเวลา	
กเ็ป็นอนาคาม	ีท�าได้แย่กว่าอนาคามกีเ็ป็นสกทิาคาม	ีท�า
ได้บ้างก็เป็นโสดาบัน	ท�าไม่ได้เลยก็เป็นปุถุชนธรรมดา	ๆ   
(เรียบเรียงจากค�าบรรยายของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์)

ศำสตร์พระรำชำ(๒)	“ท�ำ” ตำมค�ำพ่อสอน เรำ	“เสีย”	นั่นแหละเรำ	“ได้”



4 •   เราคิดอะไร

หนังสือพิมพ์ “เราคิดอะไร” ปีที่  ๒๔ ฉบับที่ ๓๒๘ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

เอโกปิ หุตฺวา พหุธา โหติ  พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหติ จากหนึ่งจึงเป็นเรา รวมเราเขาเข้าเป็นหนึ่ง

1 นัยปก : ศาสตร์พระราชา “ท�า”ตามค�าพ่อสอน  สไมย์ จ�ำปำแพง

          เรา “เสีย” นั่นแหละเรา “ได้”(๒)  จริงจัง ตำมพ่อ

5 คุยนิดคิดหน่อย  บรรณำธิกำร

6 จากผู้อ่าน  บรรณำธิกำร

8 ชีวิตจ�าลอง  จ�ำลอง ศรีเมือง

12 สีสันชีวิต (โรงบุญเพื่อแสดงความอาลัยในหลวง ร.๙)   ทีม สมอ.

19 เปิดยุคบุญนิยม  เก่ำสมัย ใหม่เสมอ

24 คิดคนละขั้ว  แรงรวม ชำวหินฟำ้

32 ตามหยั่งฟ้าทะลุดิน  ดังนั้น วิมุตตินิยม

36 ชาดกทันยุค  ณวมพุทธ

40 ธรรมดาของโลกจะได้ไม่ต้องโศกสลด  สมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์

42 คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?  สมณะโพธิรักษ์

52 เรื่องสั้น (จาตุมหาราช ตอนที่ ๘)  เฉลิมศักดิ์ แหงมงำม

56 การ์ตูน  วิสูตร

58 เชื่ออย่างพุทธ  ณวมพุทธ

61 เวทีความคิด  นำยหนุนดี

62 แค่คิดก็หนาว...ว ์  นำยธิง วินเทอร์

64 ลูกอโศกชะโงกดูโลกกว้าง  ฟ้ำสำง

68 บทความพิเศษ(ประชาธิปไตยดีสุดต้อง“โลกุตระ”)  สมณะโพธิรักษ์

70 ความคิดทางการเมืองในพุทธศาสนา  สุนัย เศรษฐ์บุญสรำ้ง

72 ชีวิตไร้สารพิษ  ล้อเกวียน

74 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	
สํานักพิมพ์กลั่นแก่น
๖๔๔	ซ.นวมินทร	์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	ซอยนวมินทร	์๔๔

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

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

ส ี

สันชีวิต
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ชาวกองทัพธรรมและกลุ ่มแพทย์วิถีธรรมเริ่มแจกอาหาร
ตั้งแต่ ๒๔ ต.ค. ๕๙ ต่อเนื่องมาจนถึงวันที่ ๕ ต.ค.๖๐ 
อันเป็นวันสุดท้ายที่ให้เข้ากราบพระบรมศพ (และร่วมแจก
อาหารฟรีหรือเรียกว่า“อาหารพระราชทาน” ที่ข้างศาลาว่าการ 
กทม.ฝั่งถนนดินสอ ด้วย โดยแจกตั้งแต่หกโมงเช้าของวันที่ ๒๕ 
ต.ค. ต่อเน่ืองตลอดท้ังคืนไปจนถึงตีห้าของวันที่ ๒๗ ต.ค.๖๐) 
ชีิวิตจิตอาสาออกเดินทางจากสันติอโศกประมาณตีสามทุกวัน 
เพือ่มาประกอบอาหารทีส่นามหลวง  แม้จะเหนด็เหนือ่ยแต่ทกุคน
ก็มุ่งมั่นตั้งใจเพื่อพ่อผู้มีแต่ให้และให้ของชาวไทยทั้งปวง.
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	 หน้า	“จากผู้อ่าน”	ได้รับบทกวี	จากคุณสมบัติ		
ตั้งก่อเกียรติ	 สมาคมกวีร่วมสมัย	 ส่งบทกวีร�าลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณแห่งในหลวงรัชกาลที่	๙	ให	้
พิจารณาแล้วเห็นว่าน่าจะเอามาเสวนาในหน้า		
“คุยนิดคิดหน่อย”	ดังนี้	
	 “พฤษภกาสร		 อีกกุญชรอันปลดปลง
โททนต์เสน่งคง	 	 ส�าคัญหมายในกายมี
นรชาติวางวาย	 	 มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
สถิตทั่่วแต่ชั่วดี	 	 ประดับไว้ในโลกา”
	 คือค�าสัตย์สัจจะอรรถรส
กลบทความนัยให้โลกหล้า
ประชาคมชมสิ้นปฏิญญา
พฤติกรรมชี้เจตนาสง่าเมือง
	 ทรงเป็นพระมหามไหสวรรค์
ชนชาวไทยจ�านรรจ์กันลือเลื่อง
เป็นตามโลกโชคพุ่งชาติรุ่งเรือง
ธ	ปราดเปรื่อง	“เศรษฐกิจคิดพอเพียง”
	 ทรงปกปักรักษาอาณาเขต
น�าประเทศก้าวย่างต่างเอาเยี่ยง
อนุรักษ์ชาตินิยมคมร้อยเรียง
สื่อส�านียง	“ไทยซึ้งค่าภาษาไทย”
	 ทรงปกครองแผ่นดินนี้มีธรรมะ
อมตะความจริงความยิ่งใหญ่
“ทศพิธราชธรรม”	ก�ากับใจ
ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียว
	 น้อมร�าลึกถึงพระมหาการุณ
หนึ่งบุญคุณล้นเกล้าเหนือพระเกี้ยว
หลั่งน�้าตาแสนอาลัยไหลลดเลี้ยว
ใจต่อใจต่างยึดเหนี่ยวเกี่ยวใจพระองค์
	 วันนี	้ธ	เสด็จสู่สวรรคาลัย
หาที่สุดมิได้ดังประสงค์
ข้าพระบาทเทิดพระเกียรติเกียรติด�ารง
ถวายสัตย์จักรีวงศ์ทรงพระเจริญฯ									
	 อ่านแล้ววิญญาณ	 “สุนทรภู่”	 ก็เข้าสิงจน

ใจอ่อน	 ต้องวาดลีลาประสาลูกทุ่งน้อมรับสมาชิก
มืออาชีพ	หากข้องขัดเคืองระคายหูบ้างก็ปล่อยให้
ไหลไปตามน�้าท่วมใหญ่คราวนี้ก็แล้วกันนะ
	 วาระนี้ชี้ขาดชาตาชาติ
หากอ�านาจ	“อธิปไตย”	ไม่ผันผวน	
กระบวนการการเมืองมิแปรปรวน
ไทยย่อมควรรุ่งเรืองตามยุคกาล
	 จะเลือกตั้งเร็ว-	ช้าใช่ปัญหา
เพ่ง	“อัตตา”	ผู้เข้าบริหาร
มุ่งเพื่อชาติหรือเพื่อตนและบริวาร
มั่นร�าลึกถึง	“รัชกาลที่	๙	เทอญ”
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แม่พิมพ์-พบพระ 
	 ด้วยจติศรทัธาจากการฟังธรรมของพ่อครแูล้ว
น�าไปปฏบิตั	ิแล้วเห็นผลจรงิตามล�าดบั	ได้ให้เพ่ือน
ร่วมงานทีม่ดีวงตาเหน็ผลจากทีเ่ราได้เป็นจรงิ	ดิฉนั
ขอสมัครเป็นสมาชิกด้วยค่ะ	 จะโอนเงินจ�านวน	
๒,๐๐๐	 บาท	 นอกจากนั้นแล้วแต่จะจะจัดการน�า
ไปเพื่อส่ือสาระแก่สังคมต่อไป	 และจะขอโอนทุก
เดือนตามก�าลังทรัพย์ที่มีค่ะ
	 			 	 	 •	แม่พิมพ์ของชาติ	สุรินทร์

	 - อัตราค่าสมาชิกปีละ ๒๕๐ บาท ๒ ปี
ก็ ๕๐๐ บาทยังเหลืออีกเยอะเลย  ก็จะพิจารณา
จัดการให้สมประโยชน์ตามเจตนาอันเป็นกุศล
ครับ สังคมไทย ถ้าแม่พิมพ์ของชาติฝักใฝ่ธรรม
ก็ส่งผลน้อมน�าไปสู ่การศึกษาของเยาวชนซึ่ง
เป็นอนาคตของชาติ  ยินดีด้วยครับที่เราอยู่ใน
แวดวงเดียวกัน  เพราะพ่อผมก็เป็นครูประชาบาล 
รุ่นเก่าสมัยอาศัยศาลาวัดเป็นโรงเรียน  แม่บ้าน
ผมก็เป็นครูระดับประถมศึกษาตลอดชีวิตราชการ  

ส�ำนักงำนพระพุทธศำสนำฯ - มหำเถรสมำคม
 สงฆ์ระดบัสงูต้องหาคดอีาญา			ฆราวาสระดบั
สูงส�านักงานพุทธต้องหาคดีอาญาหลบหนีไปต่าง
ประเทศ	มีเงิน	ทรัพย์สินมากมาย		แสดงว่าฉ้อฉล
ทุจริตต่อเนื่องกันมานาน	 	 ท�ากันได้อย่างไร	 ใน
วงการสงฆ์ไม่ได้ดูแลเลยหรือ
   • ชาวพุทธ	อยากเห็นพระ

 - พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.พศ.
ที่ถูกย้ายออกไปชั่วคราวก็กลับสังกัดเดิมแล้วและ 
ลุยงานต่อประสานกับ พล.ต.ต.กมล เหรียญราชา 
ผู ้บังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบแห่งชาติ ซึ่งสืบสวนสอบสวน
เร่ืองนี้ตลอดมาจนปรากฏเครือข่ายเช่ือมโยงทั้ง 
ฝ่ายสงฆ์ด�ารงสมณศกัดิแ์ละฆราวาสในวงราชการ 
วงการศาสนาอกีมาก ซึง่หากสนใจตดิตามข่าวสาร 

ทางสื่อสารมวลชน พุทธศาสนิกชนอาจจะคาด
ไม่ถึงว่า “ในดงขมิ้น” ไยจึงโสมมปานน้ีหนอ 
ช่วงทีเ่ด้ง พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์  ออกจาก 
ส�านัก พศ.น้ัน ใครจะคิดอย่างไรก็ตามเถอะ  แต่
ผมคิดตามประสาปัญญาอ่อนว่าเป็นลีลากระบวน
ยุทธให้ “คนชั่วหลวมตัวตายใจ ถล�าลึก”  และใน
ที่สุดขุนพลจอมพิฆาตก็หวนคืนถ�้าร่ายทวนปราบ
ริปูศาสนจักรร่วมกับผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ต่อไปอีก
 “พิธีปลุกเสกราชาฤกษ์”  ฤกษ์แห่งความมั่งมี
ศรีสุข “พิธีปลุกเสกฤกษ์มหาเศรษฐีมั่งคั่ง” ฤกษ์
แห่งความร�่ารวย นี่คือตัวอย่างกิจกรรมของวัด
ดังแห่งหนึ่งที่ใกล้เมืองหลวง ส�าแดงตนว่าเป็นผู้
สืบทอดศาสนาพุทธ 
 “ปปง.ยึดทรัพย์ “นพรัตน์-พวก” ๗๑ ล้าน
พัวพันคดีเงินทอนวัด” ...คือพาดหัวข่าวจากมติชน
รายวัน ๑๐ ต.ค. ๖๐
 นายนพรตัน์ เบญจวฒันานนท์ อดตี ผอ.ส�านกังาน
พระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ น่ีคอืพยานหลกัฐานยนืยนั 
ข้อเท็จจริงความโสมมในวงการบริหารศาสนจักร
 ดงันัน้ หากจ�าต้องมกีารช�าระล้างองค์กร บคุลากร 
ทั้งสงฆ์ ฆราวาสในวงการศาสนา ชาวพุทธต้อง
วางใจ อย่ายดึมัน่หลงศรทัธาตวับคุคลโดยไม่ค�านงึ
ถึง “วัตรปฏิบัติ” แล้วก็หลงผิดว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายท�าลายล้างศาสนา ข่มเหงครูบา-
อาจารย์ที่ตนศรัทธาเลื่อมใส

กำรปฏิรูปกำรสอบสวน
	 ถ้าอัยการต้องการจะร่วมตั้งแต่ชั้นสอบสวนก็
เชญิซ	ี	ให้ไปร่วมตรวจสถานทีเ่กดิเหตดุ้วย		ชนัสตูร	
พลิกศพด้วยในสถานที่เกิดเหตุทุกหนแห่งยาม
ค�่าคืนดึกดื่นฝนตกแดดออก		มานั่งเข้าเวรด้วยกัน
ที่โรงพักเลยยิ่งด	ี														
	 			 	 	 •	ต�ารวจเก่า		ภูเวียง

	 - 	ทกุสงัคมมปัีญหาทัง้นัน้แหละครบั   แต่ขอให้
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บรรณำธิกำร

เราเฟ้นหาแง่มุมท่ีดีเด่นซ่อนแฝงเร้นอยู่ให้จงได้และเกบ็
เกี่ยวเอามาใช้ประโยชน์  หรือหากไร้ประโยชน์ก็อย่าให้
หวนกลับเป็นโทษแก่ตนและสังคมเป็นดีที่สุด  หากคิด
และท�าได้เช่นนี้สังคมก็จะสงบ ร่มเย็น เพราะปัญหา 
ขดัแย้งขุน่ข้องหมองใจกนัแทบจะไม่ม ี แต่สังคมทกุวนันี้
ไม่เป็นอย่างนี้ ต่างยึดถือ “ศักดิ์ศรี” ตัวตน องค์กร ยิ่ง
กว่าประชาชน ประเทศชาต ิ   ในฐานะทีเ่คยรบัราชการ
ต�ารวจมา ๒๐ ปี เป็นสารวัตรใหญ่ ๓  โรงพัก ผ่านงาน
สอบสวนมาด้วยมือตัวเองตัง้แต่เริม่แรกจนเป็นสารวตัร
สอบสวน-สารวัตรใหญ่  ขอยืนยันว่างานสอบสวนไม่ใช่
เรื่องง่ายเหมือนงานตรวจส�านวน   เพราะต้องท�างาน
กับคนสารพัดชนชัน้ อารมณ์  อุปนิสยั สถานะ  รปูแบบ 
เหตุการณ์ สถานการณ์นานา โดยมิให้เกิดปัญหา
แทรกซ้อนเลย  ขอให้มุ่งมั่นว่าสิ่งใดเพื่อกระบวนการ
ยุติธรรมน�าสู่ความสงบสุขของปวงชน สิ่งนั้นคือหน้าที่ 
มอิาจปล่อยวางดูดายได้  ใครจะท�าหรอืไม่ท�า แต่ต�ารวจ 
“ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” ต้องท�าแม้จะต้องเสี่ยงภัยถึงแก่
ชวีติ!  งานนีต้�ารวจควรจะปล้ืมทีไ่ด้เพือ่นร่วมงาน-ผูช่้วย
งานเพิ่ม แทนที่จะคิดเป็นอื่นให้มากเรื่อง

พระเครื่อง-ที่พึ่งทำงใจ
 ฟังข่าวผ่านๆ	 ไม่ได้ใส่ใจนัก	 	 เจ้าอาวาสวัด
หนึง่ชีแ้จงว่าให้ต้ังแผงขายพระเครือ่งในบรเิวณวดั	
เพราะเห็นว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน
ที่มาวัดได	้	ฟังตอนแรกก็ไม่คิดอะไร	แต่มาคิดอีกที	
ถ้าอย่างนี้เราจะมีวัดมีพระมีศีลมีธรรมไว้ท�าไมล่ะ	
หากศาสนาพุทธเป็นที่พึ่งของชาวพุทธไม่ได้		ต้อง
หวนกลับไปยึดถือพระเครื่องเป็นที่พ่ึง	 พระสงฆ์ก็
เป็นที่พึ่งของชาวพุทธไม่ได้เพราะท�าให้ชาวพุทธ
เข้าถึงธรรมไม่ได	้	หลงผิดไปยึดติดกับพระเครื่อง		
ดมูนัช่างพลิกึจรงินะครบัวงการพทุธในบ้านเมอืงเรา
	 	 •	คนอยากบวช	แต่ไม่บวช	กทม.

 - หลายวัดร้องทุกข์ว่าวัดมีรายจ่ายค่าน�้าค่าไฟ 
จ�าเป็นต้องอนุโลมให้เป็นไปตามความเข่ือถือของ 

ชาวบ้านที่ยึดถือกันมาแต่เก่าก่อนบ้าง อันที่จริงวัดที่
พระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมก็มีอยู่หลายวัด  
แต่ไม่มีปัญหาเรื่องค่าน�้าค่าไฟค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จ�าเป็น
ภายในวัด เพราะคนศรัทธาที่มีปัญญาก็จะบริจาคเข้า
กองบญุมลูนธิิทีท่�านบุ�ารงุวดั  พระสงฆ์ไม่ต้องมายุง่เกีย่ว 
กบัเรือ่งเงนิทองให้มวัหมองผดิศลีผดิวนิยั  เป็นเรือ่งของ
ฆราวาสบรหิารจดัการกนัเอง แต่วดัทีอ้่างเหตจุ�าเป็นนัน้
โดดลงไปบริหารการเงินเอง จนถึงกับบ้างเกิดปัญหา
มลทินมัวหมองถึงขั้นผิดกฎหมาย ซึ่งท�าให้เสื่อมเสีย 
ทั้งทางโลกและทางธรรม

ตื้นตันหัวใจคนไทย 
	 มีเพื่อนกลุ่มไลน์ส่งข่าวกันตลอด	 คนนั้นไป
เป็นจติอาสาร้อยดอกไม้ทีป่ากคลองตลาด	คนนีไ้ป
เป็นจิตอาสาท�าดอกไม้จันทน์ที่หน่วยงานใกล้บ้าน
อีกคนชวนพนักงานบริษัทไปช่วยกันแจกฟรีน�้าดื่ม	
อาหาร	ฯลฯ	ฟังข่าวแล้วรู้สึกซาบซึ้ง	ที่แทบไม่น่า
เชื่อเลยคือเพื่อนคนหนึ่งชีวิตที่ผ่านมาแทบจะไม่
เคยเจอความล�าบาก	เธอไปรอตรงจดุคดักรองแห่ง
หนึ่งตั้งแต่เช้าวันที	่๒๕	ตุลา	เพื่อจะเข้าไปจับจอง
พื้นที่ชมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ	 พระราช-
พธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ	พอผ่านจุดคดักรอง	
แล้วก็นั่งๆ	นอนๆ	ทั้งคืนข้างก�าแพงวัง	 จนถึงเช้า	
วันที่	 ๒๖	 ตุลา	 ร่วมกับประชาชนอีกนับหมื่นๆ	
ขอซาบซึ้งเพื่อนและคนไทยทั่วสารทิศที่มาร่วม
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	 พระบาท	
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรม-
นาถบพิตร	 ตามข่าวว่าท่ัวทั้งประเทศแล้ว	 รวม	
กว่า	๑๙	ล้านคนที่ร่วมวางดอกไม้จันทน์
	 			 	 	 •	ไทย		ชนบท

	 - ใช่ว่าพ้นผ่านวาระแล้ววางใจว่าเสร็จสิ้น
ภารกิจต่อชาติ นักการเมืองในรัฐบาลยุคหน้าพึง
ร�าลึกถึงมวลประชาในวาระนี้ให้จงหนัก!
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“ชีวิตจ�าลอง” เป็นหนังสือที่พิมพ์ซ�้าถึงสามครั้ง
เป็นจ�านวน ๑๕๐,๐๐๐ เล่ม ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓

และหมดไปจากท้องตลาดอย่างรวดเร็ว
ปัจจุบันนี้หาอ่านยากมาก

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

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

เป็นความดีงามที่มีคุณค่าอันประเสริฐที่ต้องเคารพนับถือ”

๙.	นายทหารใหม่

	 ตอนเป็นนักเรียนนายร้อยป	ี๑	ถึงปี	๔	ผมคิด
จะเป็นทหารราบมาตลอด	 พอมาอยู่ปี	 ๕	 เป็น
หัวหน้านักเรียน	เกิดเรื่องจนเกือบจะถูกไล่ออก	ผู้
ที่เอาเรื่องเป็นนายทหารราบ	 เลยคิดไม่ใคร่ชอบ	
ทหารราบไปด้วย
	 อีกอย่างหนึ่ง	เป็นนายทหารเงินเดือน	๑,๐๕๐	บาท	
เมื่อไรจะมีที่	 มีบ้าน	 มีรถเก๋ง	 อาจเป็นเพียงนาย
ทหารที่อยู่ต่างจังหวัด	 เวลาเกษียณขนของออก
จากบ้านหลวง	ขึน้รถไฟไม่รูจ้ะไปไหน	เพราะตลอด
เวลารับราชการ	บ้านไม่มี
	 เลอืกเป็นนายทหารเหล่าสือ่สารดกีว่า		โอกาส
จะก้าวหน้าก็มีเหมือนกัน	 เมื่อเรียนโรงเรียน	
เสนาธิการแล้วก็ก้าวหน้าเหมือนๆ	 กับนายทหาร

	 “พระที่บวชรุ่นเดียวกัน มีทั้งนายทหารบก 
นายทหารเรอื และนายทหารอากาศ ผมสอบนกัธรรม
นวกะได้ที่ ๑ ”
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เหล่าอื่น	 ที่ส�าคัญก็คือ	 ตอนน้ันสหรัฐอเมริกา	
สนับสนุนกองทัพไทยเต็มที่	 มีทุนไปนอกมาก	
ส�าหรับทหารราบมีแต่หลักสูตรสั้นๆ	 เพียงห้าหก
เดือนเท่านั้น	สู้ทหารสื่อสารไม่ได้
	 ไปเรียนเมืองนอกนานๆ	ได้เรียนมาก	มีความ
รูม้าก	เท่ียวมาก	ซ้ือของได้มาก	และเกบ็เงนิได้มาก	
ผมเลือกเป็นทหารส่ือสารได้ไม่นาน	กส็อบคดัเลอืก	
ไปเรียนเมืองนอก	ปีแรกก็ได้ที่	๑	ซึ่งเป็นหลักสูตร	
นานที่สุดถึง	 ๑	 ปีกว่า	 สมดังความตั้งใจ	 	 โดยไป
เรยีนทีน่วิเจอร์ซก่ีอน	แล้วไปต่อทีม่ลรฐัจอร์เจยีซึง่
อยู่ทางใต้ของสหรัฐอเมริกา
	 ตลอดเวลาที่อยู่เมืองนอก	 เห็นอะไรก็ตื่นเต้น
ไปหมด	 เพราะเมืองเราสมัยนั้นยังไม่มีตึกสูงๆ	
ศูนย์การค้า	 ตลาดสดแบบฝรั่ง	 ตื่นเต้นแม้กระทั่ง	
บันไดเลื่อน	 การได้ทุนไปเรียนเมืองนอก	 แม้จะ
เทีย่วหรอืซ้ือของบ้าง	เราใช้จ่ายอย่างประหยดัเงนิ
ก็มีเหลือมากอยู่ดี	 ของในค่ายทหารราคาถูกเป็น
พิเศษ	เจ็บป่วยก็รักษาฟรี
	 กลบัจากนอกกย้็ายไปอยูก่องร้อยทหารสือ่สาร	
ที่สวนลุมพินี	 (ซึ่งตอนน้ีรื้อหมดแล้ว สร้างเป็น
โรงเรียนเตรียมทหาร)	มีพี่จิ๋ว	พลเอกชวลิต	ยงใจยุทธ	
เป็นผู้บังคับกองร้อย	 ตอนเย็นไปหาล�าไพ่ท�างาน
พิเศษ	 ที่ฝ่ายเทคนิคสถานีโทรทัศน์กองทัพบก	
ช่อง	๕	ได้เงินเดือนพิเศษเพิ่มอีกเดือนละ	๓๐๐	บาท	
ท�าอยู่กับพี่ตุ่ม	พลตรีจารุพันธ	์บูรณสงคราม
	 บางครั้งก็ติดตาม	 พ.อ.การุณ	 เก่งระดมยิง	 ไป	
ติดตั้งเครื่องถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์	 ที่เขาวงพระ-	
จันทร์บ้าง	ไปตั้งเสาอากาศที่ชายแดนภาคอีสานบ้าง
	 อยู่กองร้อยส่ือสารที่สวนลุมฯได้ไม่นาน	 พี่จิ๋ว
ก็เดินทางไปเรียนต่อที่โรงเรียนเสนาธิการสหรัฐ	
พีช่าญ	พลโทชาญ	หาญยทุธ	ขึน้มาเป็นผูบั้งคับกองร้อย	
และผมเป็นรองผู้บังคับกองร้อย	แทนกันเป็นทอดๆ
	 บ้านพักนายทหารมีจ�ากัด	 พ่ีจิ๋วกลัวว่าผมจะไม่
ได้รับความเป็นธรรม	 จะไม่ได้อยู่บ้านหลวง	จึงนัด	
แนะกัน	วันที่พี่จิ๋วย้ายออก	ผมก็ย้ายเข้าไปแทนพอดี
	 ผมอยากรวย	อยากมีบ้านของตัวเอง	จึงต้อง
ท�างานเพิ่มมากขึ้น	ผมหากินด้วยการสอนพิเศษค�่าๆ	

มาตั้งแต่จบเป็นนายทหารเดือนแรกๆ	 สอนท่ี
โรงเรยีนกวดวชิาวดัพชัิยญาตบ้ิาง	วดัเทพธดิาบ้าง	
วันหยุดรับไปสอนหนังสือเด็กตามบ้านก็เอา

o o

	 ทางด้านศาสนานัน้	ตามธรรมเนียมไทยๆ	ผูช้าย
ชาวพทุธจะเป็นคนสกุ	เป็นคนโดยสมบรูณ์ก็ต้องบวช	
เดมิผมคดิจะไปบวชวดัท่านอาจารย์พทุธทาส	ท่ีไชยา	
แต่ติดขัดหลายอย่าง	 ตาแนะให้บวชกับท่านเจ้าคุณ	
วเิชยีรมนุ	ีทีว่ดัใต้	ตลาดพลู	ซ่ึงเป็นวดัเก่าแก่	มช่ืีอเสยีง	
อยู่ไม่ไกลจากบ้านที่ซอยสายสัมพันธ์	ออกบิณฑบาต
ง่าย	ญาติโยมแถวนั้นพร้อมเพรียง	ทราบภายหลังว่า	
สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงผนวชที่วัดใต้	 ทางวัดได้
รักษาหลายสิ่งหลายอย่างของพระองค์ท่านไว้ให้คน
รุ่นหลังดูจนถึงทุกวันนี้
	 พระที่บวชรุ ่นเดียวกัน	 มีทั้งนายทหารบก	
นายทหารเรือ	และนายทหารอากาศ	ผมสอบนักธรรม	
นวกะได้ที	่๑	ได้รางวัลจากหลวงพ่อ	เจ้าคณุวเิชียรมนุี	
เมื่อบวชตามประเพณีได้ครบเวลา	๓	 เดือน	ที่ลา

จากใจถึงใจ
	
	 แม้จะมีการพูดถึงผม	 เขียนถึงผม	 ไว้ในหลายแห่ง	
แต่ก็ไม่ใคร่มีใครทราบว่า	ผมเป็นใคร	มาจากไหน
	 ชีวิตผมอยู่มาเกินครึ่งศตวรรษแล้ว	 ความตายได้
ย่างใกล้เข้ามาทุกท	ี ผมน่าจะได้บันทึกเรื่องราวบางแง่
บางมุมไว้บ้าง	เพื่อให้หลาย	ๆ 	ท่านได้ทราบ
	 “ชวีติจําลอง”	จงึเกดิขึน้	และอยูใ่นสายตาของท่าน	
ณ	บัดนี้	
	 ชีวิตจําลอง	 จ�าลองชีวิตของเด็กจน	ๆ 	คนหนึ่ง	
ลกูแม่ค้าหาบเร่	ลกูพ่อค้าปลาสด	เล็ก	ๆ 	เป็นเด็กรบัใช้ของ
ผู้มีใจเมตตาครอบครัวหนึ่ง	โตขึ้น	รับใช้คนทั้งกรุงเทพฯ
	 ผมขอขอบพระคุณที่กรุณาสละเงินซื้อหา	และสละ
เวลาอันมีค่าของท่านอ่านหนังสือเล่มนี้ที่เขียนโดย	
นักเขียนจ�าเป็นชื่อ	“จ�าลอง”	

	 	 	 ขอบพระคุณครับ

					 				 	
	 	 	 							๗ มกราคม ๒๕๓๓
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ราชการ	ก็กลับไปรับราชการต่อ
	 หลวงพ่อท่านท�างานหนกั		นอกจากกิจของสงฆ์
แล้ว	ท่านยงัท�าความสะอาดปัดกวาดวดัเป็นประจ�า	
วัดใต้มีสุนัขจรจัดมาก	มีคนเอาไปปล่อยเสมอๆ	เช้า
ขึน้สนุขักป็ล่อยของเสยีไว้เลอะเทอะเตม็วดัไปหมด	
คนทีเ่อาสุนขัไปปล่อยวดับาปกรรมจรงิๆ		นอกจาก	
ไม่ช่วยพระแล้ว	ยังหางานให้พระอีก
	 ฝังจิตฝังใจผมเรื่อยมาตั้งแต่คราวนั้น	 ไม่ใช่
เฉพาะวัดใต้วัดเดียว	วัดไหนๆ	เหมือนกันหมด

	 ป	ี๒๕๓๑	ผมจึงได้หารือกับข้าราชการ	กทม.	
ชั้นผู้ใหญ่		และประสานงานกับกรมปศุสัตว์	จัดชุด
ท�าหมนัเคลือ่นที	่ออกบรกิารให้ชุมชน	และวดัต่างๆ	
โดยไม่คดิเงนิ	ท�าหมนัสนุขัและแมว	ฉดียาคมุก�าเนิด	
ฉดียาป้องกนัพิษสนุขับ้า	เป็นการให้บรกิารฟรีเป็นครัง้
แรก	มจีดุนดัพบทีว่ดั	ปี	๒๕๓๒	กด็�าเนนิการอกี	เป็น
ครัง้ทีส่อง	ช่วยพระและชาวบ้านได้มาก	สนัุขจรจดั	
ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด
	 หลวงพ่อท่านพร�า่สอน	ไม่ให้เชือ่เครือ่งลางของ
ขลัง	 ไม่ให้ถือฤกษ์ถือยาม	 แต่ให้เชื่อค�าสอนของ
สมเด็จพระสัมมาสมัพทุธเจ้าในเรือ่งกรรม	ท�าดไีด้ดี	
ท�าชัว่ได้ชัว่	สกึจากพระ	ผมกเ็อาพระเครือ่งทีส่ะสม
ไว้ออกแจกจ่ายหมด	 มีความมั่นใจอย่างแน่วแน	่ ไม่
วอกแวกวอแว	หลวงพ่อท่านสอนถูกต้อง	ส่วนคนอืน่
จะเชือ่ถืออย่างไรกช่็างเขา	ผมบวชทัง้ทีต้องมดีตีดิตวั
	 ระหว่างท่ีบวช	ผมเฝ้าสังเกตหลวงพ่ออย่างใกล้ชดิ	
เวลาท่านสรงน�้า	ท่านไม่ถูสบู	่ใครถวายสบู่ท่าน	ท่านก็
ยกให้พระองค์อื่นต่อ	แต่ท่านก็ไม่ได้บอกเหตุผล	และไม่
ได้สอนให้ท�าตาม	 คนอื่นที่ไม่คุ้นอาจหาว่าหลวงพ่อไม่
สะอาด	 แท้จริงแล้วท่านสะอาดทั้งกายและใจ	 สะอาด
กว่าอีกหลายคนที่ถูสบู่วันละ	๓	ครั้ง

o o

	 เราติดต่อดูใจกนัมา	ต้ังแต่ผมเป็นนกัเรยีนนายร้อย	
และคุณศิริลักษณ์เป็นนิสิตคณะเภสัชจุฬาฯ	 ได้
จังหวะแต่งงานเมื่อปี	๒๕๐๗	ด้วยพิธีที่เรียบง่ายๆ	
ไม่ได้กวนผู้ใหญ่ในวงราชการมาเป็นประธานให้ยุ่งยาก	

ให้คุณพ่อคุณแม่ของคู่บ่าวสาวเป็นประธานดีที่สุด	
จัดงานที่สโมสรนายทหาร	 โรงเรียนนายร้อย	
นายทหารรุ่นพี่รุ ่นน้อง	 ช่วยกันจัดงานคนละไม้
คนละมือ	เป็นกันเองดีแท้
	 ตอนนัน้คณุศริลิกัษณ์	ชือ่นงลกัษณ์	เพือ่นสนทิ
คนหนึ่ง	 ตั้งใจเย็บหมอนให้เป็นของขวัญ	 โดยเอา
อักษรหน้าของชื่อผม	กับชื่อเจ้าสาวมาปักรวมกนั	เกิด
ปัญหาอ่านแล้วไม่สวย	คณุศริลิกัษณ์จงึเปลีย่นชือ่ที่
น�าหน้าด้วย	น.	มาเป็น	ศ.	จนถึงทุกวันนี้
	 แต่งงานได	้๓	เดือน	ผมก็ได้รับคัดเลือกให้ไป
ฝึกงานที่ฮาวาย	๖	เดือน	 เป็นโอกาสท่ีจะได้เรียนรู	้
และเก็บเงินอีก	 กลับจากฮาวายก็ชวนกันไปปลูก
กระท่อมกลางทุ ่งนาที่ลาดพร้าว	 เริ่มตั้งแต่ใช้
ตะเกยีงและใช้น�า้บ่อ	ต่อมากก็ูเ้งนิธนาคารเพิม่เตมิ
รวมทั้งขอยืมเงินคุณแม่คุณศิริลักษณ์อีกส่วนหนึ่ง	
ปลกูบ้านสองชัน้เป็นตกึค่อนข้างภมูฐิาน	ตัง้แต่เป็น
ร้อยเอก
	 บ้านอยู่ไกลที่ท�างานต้องใช้รถ	 คุณศิริลักษณ์
ใจดี	 ขายแหวนหมั้นสมทบทุนซื้อรถแน็ชลอยลม	
เก่าๆ	 จากฝรั่งที่ปรึกษาประจ�ากองร้อย	 ซึ่งก�าลัง
จะเดนิทางกลบัอเมรกิา	ผมจงึมพีร้อมทัง้บ้าน	ทีด่นิ	
และรถ	ตั้งแต่ยังเป็นนายทหารหนุ่มๆ
	 รถแนช็	จ�าได้ว่าซือ้ราคารวมทัง้ภาษ	ี๑๖,๐๐๐	บาท	
เมื่อเดือนเมษายน	 ๒๕๓๒	 ประมูลขายยกเงินให้
กาชาดหมด	ได้เงินถงึ	๑๗๐,๐๐๐	บาท	คณุศริลิกัษณ์	
เจ้าของรถที่แท้จริงตัดใจได้	 	 ยกแหวนหมั้น
เคลื่อนที่ให้กาชาด	โดยไม่โหยหาอาลัยอาวรณ์
	 ในโลกนีไ้ม่มอีะไรเป็นของเราอย่างแท้จรงิ	แม้
ร่างกายทีห่วงแหน	ประคบประหงมกย็มืเขามา	ถงึ
เวลาต้องคืนไป	 ต้องพรากจากกัน	 ไม่มีอะไรที	่
ไม่พราก	อยู่ที่ว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้น

	 มีบ้านใหญ่ดูๆ	ไปแล้วก็เป็นทุกข์	ต้องเสียเงิน
เสยีเวลารกัษาดแูล	เม่ือลงมอืปฏิบัตธิรรมจรงิๆ		จงัๆ	
ก็พบว่า	 ก�าลังเดินสวนกับพระพุทธองค์	 เราไม่
ต ้องการจะลอกเลียนเพื่อให ้ทัดเทียม	 ถึงจะ
พยายามอย่างไรกท็�าให้เทยีมพระองค์ท่านไม่ได้	แต่

2
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เราต้องการให้ทุกข์น้อยลง	 จึงต้องพยายามเดิน
ตามด้วยการกนิน้อย	ใช้น้อยท�างานมาก	ถ้ามเีหลอื
ก็จุนเจือสังคม
	 ตดัใจขายบ้านใหญ่ไปผ่อนบ้านเล็ก	เลิกตกแต่ง
บ้าน	 เอาเวลาไปช่วยสังคม	ความเห็นแก่ตัวที่เคย
มีมากก็ลดลง	 วันหยุดใช้เวลาบรรยายธรรมบ้าง	
เผยแพร่อาหารมังสวิรัติบ้าง	 ท�าได้เต็มที่เพราะ	
ลูกเต้าไม่มี	พันธะต่างๆ	ก็ไม่มี

	 โชคดีที่ได้ฝึกเอาชนะใจตนเองไว้ก่อนอย่าง
สม�า่เสมอ		จึงไม่เพลีย่งพล�า้	เมือ่ไปท�างานทีเ่กีย่วข้อง	
กับเงินมากๆ	 ทั้งต�าแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	
และต�าแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
	 หน้าบ้านและหลังบ้านปิดสนิท	 การเสนอผล
ประโยชน์ใดๆ	 ไม่มีทางเข้าถึงได้	 ภูมิใจที่พูดได	้
เต็มปาก	และพูดอย่างใดท�าได้อย่างนั้น

	 “ไม่ว่าเงนิจะมากกีล้่าน	โอกาสจะอาํนวยแค่ไหน 
เราจะไม่มีวันโกง”	 เพราะเราคือผู ้ที่ยึดมั่นใน	
พระศาสนาที่แท้จริง	 ไม่มีศาสนาใดในโลกที่ชื่นชม
การคดโกง	เราทนต่อการพิสูจน์เสมอ
	 อยู่ในเพศฆราวาสแต่ปฏิบัติธรรมเคร่งครัด	
ค�าว่า	“ครึ่งคนครึ่งพระ”	จึงเป็นฉายา	และค�าว่า	
“มหา”	จึงเรียกกันทั่วไป
	 เมื่อเป็นนักการเมือง	 เป็นวุฒิสมาชิก	 เป็น
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี	 และผู ้ว ่าราชการ	
กรุงเทพมหานคร	 ผมยังปฏิบัติธรรมเคร่งครัด	
คงเส้นคงวา	ไม่ย่อหย่อนไปกว่าเดิม
	 นักการเมืองยิ่งต้องมีธรรมะ	 ถ้าไม่มี	 จะ
กลายเป็นนักกินเมือง
	 เมืองไทยไม่โตใหญ่อะไรนักหนา ต้ังหน้า 
ตั้งตากินก็สิ้นชาติเท่านั้นเอง

o o

อ่านต่อฉบับหน้า

•	จําลอง	-	ศิริลักษณ์	ศรีเมือง
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ทีม	สมอ.สีสันชีวติ
อีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ตรึงตราในหัวใจคนไทยไปชั่วกาลนาน

“เราเกิดในรัชกาลที่ ๙”
จากวันสวรรคตที ่๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๕๒ น.

จวบถึงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๐๐ น. อันเป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ในห้วงเวลานั้น ชาวไทยนับล้านต่างทยอยเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพติดต่อกันเนืองแน่น

“….ถึงหน้าวังดั่งหนึ่งใจจะขาด คิดถึงบาทบพิตรอดิศร.....”(สุนทรภู่)
  เกิดปรากฏการณ์ bomb of love ปาฏิหาริย์แห่งรักและห่วงใยซึ่งกันและกัน

ณ ท้องสนามหลวง มีอาหารมากมายจ่ายแจกเลี้ยงแขกของพระราชาซึ่งหลั่งไหลมาทั่วสารทิศ
จากหลายกลุ่มประชาชน ทั้งภาครัฐและเอกชนสับเปลี่ยนหมุนเวียนเพิ่มเติมกันเข้ามา

รวมทั้งบรรดาจิตอาสาที่สมัครมาท�าหน้าที่ช่วยเหลือกันในทุกด้าน
ชาวอโศกก็ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโอกาสส�าคัญนี้ ด้วยการจัดโรงบุญมังสวิรัติ

ถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที ่๙ ตั้งแต่วันแรกๆ จนถึงวันสุดท้าย
โดยชาวอโศกทุกพุทธสถานจากจังหวัดต่างๆ และกลุ่มแพทย์วิถีธรรม

สลับเวียนมาช่วยกันเต็มก�าลังอย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
ด้วยจิตที่เปี่ยมด้วยพลังรัก ศรัทธา และเทิดทูนพ่อผู้ประเสริฐที่สุด



ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๒๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   •   13

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ กองทัพธรรมแจกอาหารอย่างเป็นทางการวันแรก 

รถจอดรอบริเวณลานจอดรถบริษัทฟ้าอภัย

	 (๒๓	 ต.ค.๕๙)	 หลังจากเทศนาวิถีอาริยธรรม	 พ่อครูประกาศให้ชาวกองทัพธรรมออกไปช่วยร่วมกุศลกับ
ประชาชนชาวไทยทีร่กัและเทดิทนูต่อในหลวงรชักาลที	่๙	ไปท�าความดด้ีวยการจดัโรงบญุมงัสวริตับิรกิารประชาชน
	 “ของเราแม้จะช้าไปนิดหนึ่งให้พลต�ารวจเอกอัศวินมาสะกิด	ก็ขอบคุณ	แล้วเราก็จะนัดแนะไปตั้งเต็นท์	เราก็
แจกอาหารเก่ง	หนึ่งในตองอูเหมือนกัน	จนพลต�ารวจเอกอัศวินยังรู้กิตติศัพท์เลย	ก็เลยบอกว่าท�าไมเราไม่มา	เรา
ก็ช้าไปหนึ่งก้าว	เพราะฉะนั้นก็รีบเลย		บอกกันให้รู้ตัว
	 เหตกุารณ์สาธารณโภคเีกดิทัว่ประเทศไทย	ไม่ใช่แค่ในกรงุเทพฯ	แต่ในต่างจังหวดักม็	ีแม้แต่ผูว่้าราชการจงัหวดั
ก็พยายามจัดกัน	จะเป็นพฤติกรรมที่ยิ่งใหญ่ของโลก	ที่ไหนก็เกิดการแจกอาหาร	วันนี้ชาวอโศกจะไปแจกอาหาร	ใคร
มีวัตถุดิบเตรียมไว	้ใครมีรถราเตรียมไว้	สถานที่ก�าลังติดต่อกันอยู่	ได้เมื่อไหร่	พร้อมเมื่อไหร่ก็ไป	หมุนเวียนกัน..	
	 ช่วงบ่ายชาวสันติอโศกได้ประชุมกันเพื่อเตรียมการไปจัดโรงบุญ		พ่อครูให้โอวาทว่า
	 ให้ไปอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนรับใช้	อย่าไปท�าเก่ง	ท�าอวดดี	ให้ไปเป็นคนรับใช้	ไปแจกอาหารกับไป
เก็บขยะ	ไปล้างส้วม”

ช่วงแรกยังขลุกขลัก 

ช่วยกันขนของข้ามรั้ว
ร่วมด้วยช่วยกันคนละข้าง

หม้อเบอร์ขนาดไหนๆ ก็สู้ๆ ค่ะ

พร้อมบริการแขกพระราชาด้วยหัวใจ
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รับรอง..สุดฝีมือคุณเล็ก ดาบบุญ (บน)

คุณต้อย ปลูกขวัญ (ล่าง)

ประสานงานเบิกบานใจ

ผัดผักบุ้งร้อนๆ จ้า

กองทัพธรรมคู่กับมังสวิรัติ

คุ้นๆ อ้อ..ปฐมอโศกมาแล้ว
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พร้อมเพรียง(สามัคคี)เป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน(เอกีภาวะ)

ศาลีอโศก สีมาอโศก ภูผาฟ้าน�า้ ทะเลธรรม 

ดินหนองแดนเหนือ เมฆาอโศก เลไลย์อโศก

คุณลุงจ�าลอง ประธานกองทัพธรรมมาให้ก�าลังใจลูกหลาน
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ศีรษะอโศกพร้อมบริการเต็มที่à

กลุ่มแพทย์วิถีธรรม 
คุณหมอเขียว ใจเพชร
ร่วมบริการ ผัด ผัด ผัด กี่กระทะครับผม!

เชิญครับ รับได้ครับ

แม่ครัวตัวน้อยๆ
วันนี้หนูผัดข้าว ๓ กระทะ

ปวดขาเพราะยืนนาน
ก็นั่งพักค่ะ สนุกค่ะ

ก่อนจะเป็นส้มต�ารสแซบ ต้องล้างให้สะอาด

เตรียมงาน

แข็งขัน

เด็ดๆ หั่นๆ 

รวมพลังคนละไม้คนละมือ

ช่วยกันให้ทันผัด 

ชุมชนอโศกหลายๆ แห่ง

เตรียมผักไร้สารพิษ

สนับสนุนโรงบุญ

กองทัพธรรม

สนามหลวง

เจ้าหน้าที่ส�านักงานอนามัย
น�าอาหารไปตรวจ

รายการ ๑-๒๐ ผ่านทุกอย่าง ไม่พบสารปนเปื้อน
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ชาวกองทัพธรรมร่วมเย็บกระทงใบตอง
เพื่อสิ่งแวดล้อม ที่บวรสันติอโศก

เบื้องหลังข้าว

ญาติธรรมหลายท่านติดภารกิจไม่ได้ไปร่วม

บรรยากาศที่สนามหลวง แต่หมุนเวียนกัน

ช่วยหุงข้าวส่งโรงบุญกองทัพธรรม เป็นอีก

หนึ่งทีมงานปิดทองหลังพระ

ความตั้งใจท่ีจะท�าโรงบุญไร ้สารพิษ มี 

แนวโน้มดีขึ้น เนื่องจากข้าวที่ได ้รับการ 

บริจาคมาเป็นข้าวไร้สารพิษเกินคร่ึง และ 

นับวันก็ยิ่งมีการบริจาคมาอย่างต่อเนื่องจาก 

ผู ้ป ิดทองหลังพระทั่วสารทิศ สู ่การท�าด ี

เพื่อพ่อ ณ ท้องสนามหลวง

กลุ่มประชาชนจิตอาสา	
ได้น�าอาหาร	 เครื่องดื่ม	
แจกจ่ายให้แก่ประชาชน
โดยรอบสนามหลวงเป็น
จ�านวนมาก	 ท�าให้เกิด
ขยะโฟมเกือบ	 ๓	 แสน
ใบ	ซึ่งมีปัญหาเรื่องการ
ก�าจดัและย่อยสลายยาก
พล.ต.อ.อัศวิน	 ขวัญ-
เมือง	ผู้ว่าฯ	กทม.แถลง
ข ่ าวถึ งปริ มาณขยะ
เฉล่ียวันละ	 ๗๖	 ตัน	
จึงจ�าเป็นเร่งด่วนที่จะ
ต ้องลดปริมาณขยะ	
โดยเฉพาะโฟมเนือ่งจาก
ท�าลายและย่อยสลาย
ยาก	อีกทัง้ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
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ชาวกองทัพธรรมและกลุ ่มแพทย์วิถีธรรมเริ่มแจกอาหารตั้งแต่ ๒๔ ต.ค. ๕๙ ต่อเนื่องมาจนถึงวันที่ ๕ ต.ค.๖๐ 
อันเป ็นวันสุดท ้ายท่ีให ้เข ้ากราบพระบรมศพ (และร ่วมแจกอาหารฟรีหรือเรียกว ่า“อาหารพระราชทาน” ที่
ข ้างศาลาว่าการ กทม.ฝั ่งถนนดินสอ ด้วย โดยเริ่มแจกตั้งแต่หกโมงเช้าของวันท่ี ๒๕ ต.ค. ต่อเนื่องตลอดท้ัง
คืนไปจนกระทั่งถึงตีห ้าของวันท่ี ๒๗ ต.ค.๖๐) ชิีวิตจิตอาสาออกเดินทางจากสันติอโศกประมาณตีสามทุกวัน 
เพื่อมาประกอบอาหารที่สนามหลวง  แม้จะเหน็ดเหนื่อยแต่ทุกคนก็มุ่งมั่นตั้งใจเพื่อพ่อผู้มีแต่ให้และให้ของชาวไทยทั้งปวง.
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• ต่อจากฉบับที่	๓๒๗

จนแต่มีเกียรติ (สุจริต)
ดีกว่าร�า่รวยแต่อัปยศ (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
 เฉพำะอยำ่งยิ่ง 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



20 •   เราคิดอะไร

ฉบับที่แล้ว ๓๒๗ เราเขียนมาถึงว่า  

พระพุทธเจ้าทรงสอนให้“ปฏิบัติศีล”เป็น 

หลักยืนยันเบื้องต้น คือเป็นรากฐานชี้วัด

ภูมิธรรมของการศึกษาศาสนาพุทธขั้นต้น 

ศาสนาพุทธไม่มี“การศึกษาแบบอื่น” 

มี“ไตรสิกขา”คอื การศึกษา ๓ นี้เท่านั้น

และท้ัง ๓ คือ “ศีล-สมาธิ-ปัญญา” 

กไ็ม่แยกกัน เช่นว่า ต่างปฏิบัติ แต่ละข้อ 

ต่างก็ แยกกันไปท�าคนละส่วนด้วย

ทั้ ง  ๓  ข ้อนั้นร ่วมกันท�า ท�าร ่วม

กันเสมอ ไม่แยกกันเลย ปฏิสัมพัทธ์กัน 

เป็นสภาพหมุนรอบเชิงซ้อน ส่งเสริมกัน 

ขัดเกลากันไปมา อย่างเป็นระบบระเบียบ 

มีล�าดับ ไม่สับไปสับมา แต่อย่างใด ถึง

ขนาดพระพทุธเจ้าตรสัว่า ศกึษาไปตามล�าดับ  

กระท�าไปตามล�าดับ ปฏิบัติไปตามล�าดับ  

มิใช่บรรลุอรหัตตผลโดยตรง(ไม่มีต้น-กลาง- 

ปลาย) เสมือนมหาสมุทรลาด ลุ่ม ลึกลงไป

เป็นล�าดับ ไม่โกรกชันเหมือนเหว (ปานพื้น

กระจก-อันนี้อาตมาว่า ) ดังฝั่งทะเล อย่างน่า

อศัจรรย์ ปานนัน้ทเีดยีว(พตปฎ. เล่ม ๒๓ ข้อ ๑๐๙)    

ผู ้จะมี“ศีล” ก็ต้องมี“ศีล”กันไปตาม

ล�าดบัตัง้แต่ข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕  

เป็นเบือ้งต้น แล้วก็ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ แล้ว 

จึงจะข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และขึ้นข้อ ๑๑ .... ก็มี 

การสลบัซับซ้อนกันเป็นปฏิสัมพัทธ์อย่างมี

นยัส�าคญัในการเพิม่ภมูเิป็นรอบแล้ว รอบอีก  

เป็นล�าดบัๆไปอย่างมรีะบบ ไม่ใช่ตัด 

ลัดเอา ไม่เอาข้อ ๑ กไ็ด้ ไม่เอาข้อ ๒ กไ็ด้  

อะไรอย่างนั้น แต่ต้องมีการปฏิบัติพิสูจน ์

ความมีจริง เป็นจริงไปตามล�าดับๆ 

แม้ผู้มีบารมีแล้ว บรรลุความส�าเร็จ 

ผ่านมาได้แล้วก็ตาม เมื่อเกิดมาแต่ละชาติ  

กจ็ะต้องมกีารสัมผัสพิสูจน์อีกทั้งนั้น ซ่ึงผู ้

ทีม่บีารมบีรรลผุ่านมาแล้ว กจ็ะท�าได้ง่าย ได้

เรว็ ไม่เสยีเวลา ซึง่จะแตกต่างจากคนผูท้ีย่งั

ไม่ช�านาญ ยังไม่ช�่าชอง ก็เป็นเรื่องธรรมดา

ปกติสามัญของแต่ละคนจริง มีการพิสูจน์ 

ได้ตามสัจธรรม ที่ปรากฏนั้นๆ

จึงจะยืนยันการเป็นผู้“มีศีล”จริง 

และผู้จะมี“สมาธ”ิเจริญขึน้ๆ กระทั่ง 

สงูไต่ระดบัไปเรื่อยๆ จนมี“สมาธิ”สูงที่สุด  

ก็วัดด้วย“ศีล” ใช้“ศีล”เป็นมาตรวัดทั้งนั้น  

จึงจะรู้แจ้งจริงว่า มี“สมาธิ”สูงเท่าใดๆ

“สมาธิ”วัดด้วยศีลนะ! ฟังดีๆ

แม้ผูจ้ะนบัว่าม“ีปัญญา”มากน้อยก็วััด

กันด้วย“ศีล”  “สมาธิ”ก็วัดด้วยศีล ศึกษาดู

ดีๆ จะรู้กันได้ว่าผู้ใดเป็น“โสดาบัน”ก็ต้อง

วัดได้ด้วย“ศีลกับปัญญา” จึงจะรู้จักรู้แจ้ง 

รู้จริงความเป็น“วิมุติ” ไปตามล�าดับ

จะรู้ว่าตนเป็น“สกิทาคามี”ก็ดี เป็น 

“อนาคามี”ก็ดี ท่ีสุด“อรหันต์”ก็ตาม ก็ต้อง

ใช้“ศีล”กับ“ปัญญา” เป็นเครื่องชี้วัด

จงึจะรูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิความเป็น“สมาธ”ิ 

หรือความเป็น“อธิจิต” อันเป็นพลังงานที่

อยู่ภายในของคนแต่ละคนได้ด้วยกัน

ซึ่ง“พลังงาน”ภายในจิตของคน มัน 

ย่อมอยู่ภายในโน่น เป็นนามธรรมหรือเป็น
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อรูป”ด้วย อยู่ภายในด้วย แล้วมันจะชี้ชัด

ยืนยันหรือพิสูจน์ให้“รู ้”กันได้ง่ายๆหรือ?

เพราะเหตุนี้แหละ มันจึงมีการโกหก

กันได้ ส�าหรับคนที่ยังไม่ซื่อสัตย์ ไม่กลัว

บาป ไม่เชื่อบาป คนผู้ที่ไม่สามารถล่วงรู้

หรือหยั่งรู้ความจริงนี้ได้ จึงถูกโกหกหลอก

กันไป ก็มี ก็เห็นกันอยู่ตลอดมา

จะยนืยนัหรอืพสิจูน์กนัชดัๆโทนโท่ได้ 

ก็ต้องมีสัมผัสภายนอกอยู ่หลัดๆ ณ บัด 

เดี๋ยวนี้เป็นปัจจุบันธรรม มี“กายสักขี”(มีทั้ง 

ภายนอกที่ภายในก็รู้)ยืนยันแตะต้องปรากฏอยู่ 

นั่นคือ ตาม“ศีล”ข้อนั้นๆก�าหนดไว้

นั่นเอง จึงจะยืนยันร่วมกันชัดแจ้งจริงจัง

ส่วนผู้ใดท่ีเอา“ศีล”ยืนยันไม่ได้ เล่น 

ยืนยัน จะเอาแต่“ในจิตๆ” รู้กันแต่ในจิต  

เอาภายนอกมาร่วมยนืยนัไม่ได้ นัน่กค็อื ผู้ 

ไม่บริบูรณ์ครบหลัก“ไตรสิกขา”ของพุทธ 

ผู้“ไม่สัมมาทิฏฐิ”ในภาวะความเป็น 

“อธิศีล”จะไม่สามารถรู ้จักรู ้แจ้งรู ้จริงใน 

ภาวะความเป็น“อธิจิต”หรือภาวะความ 

เป็น“สมาธิ”แบบพุทธได้ แน่ยิ่งกว่าแน่ 

ผู ้นั้นย่อมไม่มีทางเกิด“อธิปัญญา” 

ได้เลยเป็นอันขาด  วิมุติก็ไม่ต้องพูดเลย 

นอกจากเกดิแค่“สญัญา”หรอืไม่กเ็กดิ

ได้แค่“ตรรกะ”เท่านั้น ที่ผู ้มิจฉาทิฏฐิจะได้

ด้วยหลักฐานที่ได้อ้างอิงมาทั้งที่ได้
สาธยายประกอบมาด้วย มากมายตามค�า

สอนของพระพุทธเจ้า การ“หลับตา”ปฏิบัติ

กันนั้น จึงไม่สามารถบรรลุธรรมแบบพุทธ 

ได้เลยเด็ดขาด เพราะ“ปัญญา”จะไม่เกิด  

จะเกิดได้ก็แค่“สัญญา”

แม้“สัญญา”จะ“ก�าหนดรู้ภายนอก” 

ได้บ้าง แต่“สัญญา”นั้นก็คือ พลังงานจิต

ที่ยงัไม่ครบ“กระบวนการ”ของ“องค์ธรรม ๖”  

อันได้แก่ ปัญญา-ปัญญินทรีย์-ปัญญา 

พละ-ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค์-สัมมาทิฏฐิ- 

บริบูรณ์องค์มรรคทั้ง ๘ อยู่นั่นเอง

“สัญญา“จะบริบูรณ์เป็น“ปัญญา”ได้

กต้็องผ่านกระบวนการของ“มจิฉาอาชพี ๕-

มิจฉากัมมันตะ ๓-มิจฉาวาจา ๔ และมิจฉา

สังกัปปะ ๓” จนบรรลุ“สัมมาอาริยผล”ครบ

บรบิรูณ์ทัง้“สมัมาอาชพี ๕-สมัมากมัมนัตะ ๓-

สัมมาวาจา ๔ และสัมมาสงักปัปะ ๓”  

ภายนอกนัน้มนัต้องมสีมัผสัเป็นปัจจยั

ยนืยนัให้ทั้งเราทั้งผู้อ่ืนร่วมรับรู้กันได้จริงๆ 

อยูโ่ทนโท่หลัดๆ ไม่ใช่อมพะน�าอยู่ในใจเรา

ผู้เดียว โดยไม่มีใครรับรู้ได้ด้วยเลย

มันก็ไม่ครบบริบูรณ์ทั้ง“สมมุติสัจจะ” 

ทั้ง“ปรมัตถสัจจะ”อยู่นั่นแหละ ใช่มั้ย?

ศีลข้อ ๑ เมือ่เราเกีย่วข้องกบัสัตว์ ซ่ึง

ต้องมีการสัมผัสกับเร่ืองของสัตว์ส่วนใด

ก็ตาม “จิต”ของเราเจรญิยิง่ขึ้น นัน่คอื เรา

รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“จิต”ของเราว่า แต่ก่อนจิต 

ใจเรามันไม่มี“ความละอาย”(ลัชชี) มันไม่มี 

“ความเอ็นดูสัตว์”(ทยาปันโน) มันไม่มี“ความ

กรณุา หวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่เลย”

จิตไม่มี“อาการ”ประเสริฐที่ว่านี้จริงๆ       

ไม่มีภาวะของ“กาย”ของ“จิต”เกิด
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ไม่มี“ความจริง”ที่ยืนยันในปัจจุบัน

หากผู ้ใดไม่มี“อธิศีลสิกขา”กระทั่ง 

เกิดผลตาม“อธิศีล”นั้นเป็น“อธิจิตสิกขา” 

มาตามล�าดับ  แล้วความเป็น“อธิปัญญา

สิกขา”จะได้จากอะไร? จงึจะรูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิ 

ความเป็น“ศีล”เป็น“สมาธิ”นั้นๆว่าได้เจริญ 

พัฒนาขึ้นมาได้จริงหรือไม่? เป็นไฉน?

“ผล”ทุกอย่างมาจาก“เหตุ”ก็จริง

แต่“ปัญญา”เกิดไม่ได้ด้วย“ตรรกะ”(อตัก

กาวจรา) เด็ดขาด ต้องได้จากการปฏิบัติ 

“อธิศีลสิกขา”จนกระทั่งเกิด“อธิจิตสิกขา” 

ไปตามขั้นตอนที่ตนสมาทานนั้นๆ 

เพราะความเป็น“ปัญญา”ในศาสนา 

พทุธนัน้จะไม่สามารถ“เกดิ”เองได้ หรอืไม่ 

สามารถอุบัติขึ้นมาได้โดยไม่มีพัฒนาการ

ของ“อธิศีลกับอธิจิต”เป็นเด็ดขาด

นักปฏิบัติธรรมของพุทธทุกคนต้อง 

มีศีลเป็นหลัก“สิกขา”(การศึกษาปฏิบัติ )ยืนยัน 

ข้อต้นทีเดียว ไม่ละเว้นใครทั้งนั้น จะเป็น

นักบวช หรือจะเป็นฆราวาส ก็ต้อง“มีศีล” 

เป็น“การศึกษา”ข้อต้น 

แต่ละคนต้องปฏิบัติ“จับหลัก”กันที่ 

“ศีล”เป็นหลกัต้นจริงๆ ต้องปฏิบัติเริ่มกัน 

ด้วยการ“ถือศีล” ตั้งต้นแต่“ศีล ๕”อันเป็น 

พืน้ฐานหรอืเป็น“กศุลกรรมบถ ๑๐”ไปทกุคน

เพราะศาสนาพุทธมี“ไตรสิกขา”นีแ้ล 

เป็น“หลักแห่งการศึกษายิ่งใหญ่สมบูรณ์

แบบที่สุด” ทุกคนจะเรียนรู้ปฏิบัติต้องครบ 

“การศึกษา ๓”( ไตรสิกขา)จึงจะสามารถบรรลุ

ธรรมแบบพุทธได้ 

เช่น ผู้ศึกษากันแต่“ความรู้”ที่จะให้

เกิดความรอบรู้เฉลียวฉลาดเป็น“ปัญญา” 

โดยไม่มี“ศีล”ปฏิบัติให้เกิด“สมาธิ-ปัญญา 

-วิมุติ-วิมุตติญาณทัสสนะ”ไปตามล�าดับ

นั้น  เป็นไปไม่ได้  จะได้แค่“เฉโก-เฉกตา”

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนยิ่งในพระ

ไตรปิฎก เล่ม ๙ ข้อ ๑๙๓-๑๙๔ ว่า

“ปัญญาอันศีลช�าระให้บริสุทธิ์ และ

ศีลอันปัญญาช�าระให้บริสุทธิ์  ศีลไม่มี

ในบุคคลใด ปัญญาก็ไม่มี ในบุคคลนั้น 

ปัญญามีในบุคคลใด ศีลก็มี ในบุคคลนั้น 

ปัญญาเป็นของบุคคลผู้มีศีล

ศีลเป็นของบุคคลผู้มีปัญญา

และนักปราชญ์ย ่อมกล ่าวศีลกับ

ปัญญาว่าเป็นยอดในโลก

เหมือนบุคคลล้างมือด้วยมือ หรือ

ล้างเท้าด้วยเท้า ฉะนั้น”

ชัดเจนนะ ว่า “ศีล กับ ปัญญา” ส�าคัญ

อย่างไร? แค่ไหน? ในศาสนาพุทธ   

เริ่มจาก“ศลี”เบือ้งต้น แล้วปฏิบัติจึง 

จะบรรลุมรรคผล ซึ่งมี“ศีล”เป็นข้อยืนยัน

ตรวจสอบได้ว่า เป็นศาสนาพุทธ ซ่ึงเป็น

ศาสนาที่มีล�าดับไล่เรียงลาดลุ่มไปอย่างน่า

อัศจรรย์ ไม่มีศาสนาอ่ืนใดละเอียดลออ

ลึกซ้ึงครบครันเป็น“ล�าดับชนิดที่หมุนรอบ

เชิงซ้อน”(คัมภีราวภาโส,ปฏินิสสัคคะ)ได้อย่าง 

“น่าอัศจรรย์” (อัจฉริยา อัพภุตธัมมา)

ชาวพทุธผู้ขาด“การศึกษา ๓”คือ“ไตร 
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สิกขา” อย่างเก่งก็เจริญ“ความฉลาดเฉโก 

โลกียะ” เจริญแค่ลาภยศสรรเสริญสุขโลกีย์ 

ดังนั้นทุกการปฏิบัติตนของชาวพุทธ 

ต้องมี“ไตรสิกขา”ครบทุกการประพฤติ จึง

จะเจริญเป็น“อาริยะ”ได้แท้จริง

ไม่เช่นนั้นก็จะเจริญได้แค่“ศิวิไลซ์” 

หรือเจริญแค่“อารยธรรม”ที่ โลกพึงมีกัน

หรือไม่ก็แค่“อริยะ” ซึ่ง“อริยะ”นี้ชาว 

พุทธก็มีความเข้าใจแปรปรวนไปเป็นแบบ 

“ลกึลับ (magic มนียัอ�าพรางเหมอืนเล่นกล)”กัน 

อกีแบบหนึง่ เป็นแบบฤๅษีเดียรถีย์โลกียะ  

อันไม่ครบ“ศีล-สมาธิ-ปัญญา”อยู่นั่นเอง 

อาตมาจึงขอใช้ค�าว่า “อาริยะ”แทน 

ค�าว่า “อรยิะ”และ“อารยะ”ด้วยประการฉะนี้

ก็กระนี้ เอง“อาริยะ”จึงจะเป็นผู้ครบ

ครันบริบูรณ์พร้อมทั้ง“ศีล-สมาธิ-ปัญญา” 

หากไม่มี“ศีล”เป็น“หลัก” เราปฏิบัติ

ธรรมไปก็ ไม ่สามารถจะมี“ปัญญา” รู ้จัก

รู้แจ้งรู้จริงได้เลยว่า เราจะมี“อธิจิต”หรือ 

“สมาธิ”เจริญในการปฏิบัติไปตามล�าดับ 

ต้น-กลาง-ปลาย ได้อย่างไร? 

ซึ่งการปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติตามหลัก 

“มรรคองค์ ๘” และก่อนจะปฏิบัติ“มรรค 

๘”มี“สัมมาผล”ได้จริง ก็ต้องพบ“แสงอรุณ 

๗”เสียก่อน (พระไตรปิฎก เล่ม ๑๙ ข้อ ๑๒๙-๑๓๖) 

เมื่อเราปฏิบัติไปๆ“สัมมาทิฏฐิ”ก็จะ 

เจรญิก้าวหน้าในการปฏบิัติตามหลกั“มรรค 

อันมีองค์ ๘” ซึง่มี“ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค์” 

จึงจะมี“ปัญญา”รู้เหน็ว่า เราสามารถเกิด“อธิ 

จิต”ได้ ในตน เราก็มี“อธิปัญญา”ยิ่งๆขึ้น  

เพราะเกิด“ผล”จาก“ศีล”แต่ละข้อ 

ตามที่ตนสมาทานนั้นๆ แล้วได้ “อธิจิต”ได้ 

“สมาธ”ิได้“อธิปัญญา”ที่ม“ีกระบวนการ”เกดิ 

การสังเคราะห์-อภิสังขารกันมีสัมมาผล 

เป็น“ปุญญาภิสังขาร”เข้าขั้น“โลกุตระ”แท้  

“ปุญญาภิสังขาร”คือ การปฏิบัติท่ี 

สัมมาทิฏฐิ แล้วสัมมาปฏิบัติจนกระทั่งผู ้

ปฏิบัติสามารถจัดการกับจิตใจของตนเกิด 

“ผล”ช�าระกิเลสได้จริงขึ้นมาตามล�าดับๆ 

เห็นปฏิกิริยาลูกโซ่ซึ่งมีปัจจยาการที่

พัฒนาก้าวหน้าอย่างเป็นล�าดับที่ซับซ้อน

หมุนรอบเชิงซ้อน (คัมภีราวภาโส,ปฏินิสสัคคะ)

ได้ชัดเจนขึ้น ใช่มั้ย?

ซึ่งมันต่างกันอย่างยิ่งกับที่ศึกษากัน

อยู่ในสมัยนี้ ที่ไม่มีล�าดับของ“ไตรสิกขา”  

หรอืไม่กส็อนกนัว่า “หลบัตาสะกดจติ

เข้าไปเถอะ ท�าให้สงบสนิทนิ่งให้ได้ แล้ว 

“ปัญญา”จะผุดเกิดขึ้นมาเอง”ก็ตาม โดย

ไม่มี“เหตุ” ไม่มี“ปัจจัย”อะไร เป็น“ปัจจยา

การ”เลย  อย่างนั้นแหละที่ผิดทั้งนั้น 

มันน่าสงสารศาสนาพทุธทกุวนันีม้ัย้?

“ศีล”ก็ไม่รู ้จักกันแล้วว่า คืออะไร?  

มีเท่าไหร่?  ตามล�าดับอย่างไร? 

แต่ก็ยังดีนะ ที่ยังพอรู้ว่า ถือ“ศีล ๕-

ศีล ๘-ศีล ๑๐” แต่ไม่รู้ว่ามาจาก“ศีลอะไร” 

เพราะเดี๋ยวนี้วงการพุทธ ไม่สอน“จุลศีล-

มัชฌิมศีล-มหาศีล”กันเลย ไม่ว่าในส�านัก

พุทธไหน วงการพุทธใด ลืมกันทั้งโลกมั้ง! 

อ่านต่อฉบับหน้า

  [	เก่าสมัย	ใหม่เสมอ	[
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ประชาธิปไตยในชีวิตจริงของพระโพธิสัตว	์(๒)
	 ไอน์สไตน	์กับประชาธิปไตยสวนกระแส	
	 เพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพให้แก่มวลมนุษยชาติ

	 ถ้าจะเข้าใจจุดยืนของไอน์สไตน์ในทางการเมืองเกี่ยวกับ ประชาธิปไตย น่าจะได้มาท�าความเข้าใจ 
จุดยืนทางศาสนาของเขาก่อน ไอน์สไตน์มักถูกเข้าใจว่าเป็นคนไม่มีศาสนา แต่เพื่อนสนิทของเขายืนยันว่า 
ไอน์สไตน์พูดถึงพระเจ้ามากกว่าใคร ๆ  แต่เป็นพระเจ้าที่ไม่มีตัวตนอย่างที่คนส่วนใหญ่หลงงมงายกัน
 สรุปแล้วเขาเป็นคนมีศาสนาอย่างยิ่ง แต่ไม่ใช่ศาสนาที่คนส่วนใหญ่หลงเชื่อกัน ในทางการเมือง 
ก็เช่นกัน เขาเป็นนักประชาธิปไตยอย่างยิ่ง  แต่เขาก็พร้อมที่จะสวนกระแส ความไม่ถูกต้องหรือความไม่ 
เป็นธรรม ทีแ่ฝงตวัอยูใ่นระบอบประชาธิปไตยนัน้ ๆ  จนดเูหมอืนว่าเขาเป็นพวกสงัคมนยิม หรอืคอมมวินสิต์ 
ซึ่งเขาก็เห็นดีเห็นงามกับสังคมนิยมด้วย แต่เขาก็พร้อมที่จะวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงต่อการบังคับกดขี่
ที่เกิดขึ้น  โดยเฉพาะเหล่าผู้น�าคอมมิวนิสต์ที่ท�าตัวเป็นเผด็จการทั้งหลาย 
 ไอน์สไตน์จึงไม่ต่างกับนักสวนกระแสสังคมที่ทนไม่ได้กับความอยุติธรรม และการบังคับกดขี่ต่ออิสระ
เสรีภาพของมนุษย์ ถ้าเขาอยู่ที่ไหน เขาจะต้องออกหน้ามาต่อต้านเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพของมนุษย์ ซึ่ง
ไอน์สไตน์ถือว่า เป็นสิ่งส�าคัญที่ก่อให้เกิดพัฒนาการของมนุษยชาติในทุก ๆ  ด้าน 

“คนเจริญคือคนไม่เห็นแก่ตัว
เสียสละรับใช้ประชาชน นี่คือคนเจริญ!” 

ภาษาเหมือนไม่สูงส่ง ไม่ยิ่งใหญ่ 
แต่คนที่เป็นจริงได้.. มันสุดยอด!
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	 ความเชื่อของไอน์สไตน์ที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้า			

	 ผู้น�าที่มีชื่อเสียงของชาวยิวแห่งนิวยอร์กได้
ส่งโทรเลขถามไอน์สไตน์ตรง	ๆ 	 ว่า	 “คุณเชื่อใน
พระผูเ้ป็นเจ้าหรือเปล่า	เขยีนค�าตอบไม่เกนิ	๕๐	ค�า	
และส่งกลับมา	 ค่าโทรเลขส่งกลับจ่ายให้แล้ว”	
ไอน์สไตน์ตอบโดยใช้จ�านวนค�าเพยีงครึง่เดยีวของ
ทีก่�าหนดมา	ซึง่กลายเป็นค�าตอบทีโ่ด่งดัง	มคีนรูจ้กั
มากที่สุด	และเป็นค�าตอบที่เขาใช้บ่อยครั้ง		
	 “ผมเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าของสปิโนซา	(สปิโนซา
เชื่อว่าพระเจ้าคือกฎธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ที่
กําหนดสรรพสิ่งให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยต่าง	ๆ  
อย่างเรยีบร้อยแล้ว)	พระผู้เป็นเจ้าจงึปรากฏอยู่
ในกฎความกลมกลืนของทุกสิ่งท่ีดํารงอยู่	 แต่
ผมไม่เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับ 
ชะตากรรมและการกระทําของมนุษยชาติ”
	 คนส่วนใหญ่พอใจกับค�าตอบนี้	 แม้จะไม่เห็น
ด้วยกับทั้งหมดนี้ก็ตาม	 เพราะพวกเขาเข้าใจสิ่งที่
ไอน์สไตน์พูดถึงแนวคิดเรื่องพระผู้เป็นเจ้าที่ไม่มีตัวตน	
ซึง่พระหตัถ์ของพระองค์สะท้อนอยูใ่นการสรรสร้าง
อันยิ่งใหญ	่แต่ทรงไม่ก้าวก่ายในชีวิตประจ�าวันของ
มนษุย์ดงักล่าวนี	้เป็นส่วนหนึง่ของธรรมเนยีมท่ีเป็น
ที่ยอมรับกันทั่วไปทั้งในยุโรปและอเมริกา
	 ไอน์สไตน์ให้ข้อสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างศาสนาและวิทยาศาสตร์โดยอุปมาเป็น
ภาพ	จนได้รับการกล่าวขานไปทั่วว่า	

	 “วิทยาศาสตร์ที่ไร้ศาสนาเหมือนคนขาเป	๋	
ส่วนศาสนาทีไ่ร้วทิยาศาสตร์ก็เหมอืนคนตาบอด”
	 ไอน์สไตน์เคยเขยีนจดหมายถงึพระสอนศาสนา
รูปหนึ่งในนิวยอร์กว่า	 “ภารกิจที่สําคัญที่สุดของ
มนุษย์ก็คือ	 การต่อสู้เพื่อธํารงไว้ซ่ึงศีลธรรม	 ใน
การกระทําของเรา	 ความสมดุลภายใน	 และ
แม้แต่การดํารงอยูข่องเราขึน้อยูก่บัสิง่นี	้	มเีพยีง
ศีลธรรมในการกระทําของเราเท่านั้น	ที่สามารถ
มอบความงดงามและความมเีกยีรตใิห้แก่ชีวติได้”
	 ไอน์สไตน์ได้อทุศิตวัอย่างจรงิใจและอย่างกล้าหาญ	
เพื่อกระท�าในสิ่งที่เขารู้สึกว่าอยู่เหนือความต้องการที่
เห็นแก่ตัว	 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของ
มนุษย์และรักษาไว้ซึ่งอิสรภาพส่วนบุคคล	 โดยรวม
แล้วไอน์สไตน์เป็นคนอ่อนโยน	 ใจดี	 สุภาพ	 และไม่	
เสแสร้ง	ตอนทีเ่ขาและเอลซาก�าลงัจะออกเดนิทางไป
ญี่ปุ่นในปี	 ๑๙๒๒	 เขาสอนลูกสาวทั้งสองของเอลซา	
เกี่ยวกับวิธีด�าเนินชีวิตอย่างมีศีลธรรมว่า
	 “ทําเพือ่ประโยชน์ของตวัเองแต่เพยีงเลก็น้อย		
แต่ให้คนอื่นเยอะๆ”
	 ไอน์สไตน์เปรียบเหมือนชาวสวนที่หมั่นก�าจัด
วัชพืชในแปลงดอกไม้	 นักฟิสิกส์ชื่อ	 ลี	 สโมลิน	 ให้
ความเหน็ว่า	“ผมเชือ่ว่าสิง่ทีท่าํให้ไอน์สไตน์ประสบ
ความสําเร็จได้มากมายขนาดนี้	 ส่วนใหญ่มาจาก
คุณสมบัติเชิงศีลธรรมที่เขามีอยู่	 	 เขาเอาใจใส่
มากกว่าเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ”
	 ไอน์สไตน์ยงัพดูถงึความจ�าเป็นของความสนัโดษ	
“ชีวิตราบเรียบแบบง่าย	ๆ 	กระตุ้นให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์”	ตลอดชีวิตของไอน์สไตน์	เขามักพูดถึง
แนวคิด	 “สังคมนิยมประชาธิปไตย”	 ที่มีรากฐาน
มาจากความคดิเสรนียิมและต่อต้านอ�านาจนยิม	เขา
สนับสนุนความเสมอภาค	 ความยุติธรรมทางสังคม	
และการก�าราบระบบทุนนิยม	 เขาปกป้องผู้คนด้อย
โอกาสในสังคมอย่างดุดัน	 แต่เพราะนักปฏิวัติสังคม
มกัเอนเอยีงไปข้างความปรารถนาทีจ่ะสถาปนาระบบ
ควบคุมจากส่วนกลางแบบที่พวกบอลเชวิคท�า	 และ
ในความรูส้กึของเขาระบอบการปกครองแบบทีใ่ช้ใน
รัสเซียก็มีลักษณะเชิงอ�านาจนิยม
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	 ความรักในเสรีภาพของปัจเจกชนที่มีอยู่ใน
สัญชาตญาณของไอน์สไตน์จึงมักกระตุ้นให้เกิด
ปฏิกิริยาในเชิงเหยียดหยาม	 ไอน์สไตน์ได้แสดง
ทัศนคติ(ในฐานะท่ีเรียกตัวเขาเองว่า	 “ผู้ศรัทธา
ประชาธปิไตยมาช้านาน”)	ให้คณะนกัศกึษา	เขาย�า้
อย่างชัดเจนอีกครัง้ว่า	ความคิดเหน็แบบสงัคมนิยม
ของเขา	 ไม่ได้ท�าให้เขาเห็นด้วยกับการควบคุม
บงการแบบโซเวียต	 “นักประชาธิปไตยที่แท้จริง
ทุกคนจะต้องเฝ้าระวังไม่ให้เพาะลัทธิทรราชทาง
ชนชั้นแบบเก่าของฝ่ายขวาถูกแทนที่ด้วยลัทธิ
ทรราชทางชนชั้นแบบใหม่ของพวกฝ่ายซ้าย”

การสวนกระแสกบัฮติเลอร์	จนถกูตัง้ค่าหวัทีเ่ยอรมนั		

	 ในปี	๑๙๓๓	อดอล์ฟ	ฮติเลอร์	ได้ก้าวขึน้สูอ่�านาจ
เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของเยอรมนี	พวกเชิ้ตสี
น�้าตาลหรือองค์กรสนับสนุนนาซีมีบทบาทเด่นใน
ช่วงท่ีฮติเลอร์มอี�านาจ	พวกนีบ้กุท�าลายบ้านชาวยวิ	
ทกุอย่างจงึเร่ิมชดัเจนขึน้	ไอน์สไตน์เขยีนจดหมาย
ถึงเพื่อนหญิงคนหน่ึงว่า	“เพราะฮิตเลอร์	 ผมคง
ไม่กล้ากลับไปเหยียบแผ่นดินเยอรมนีอีกแล้ว”	
และหลังจากนั้นอีกไม่กี่ วัน	 ผู ้ ส่ือข่าวหนังสือพิมพ์
นวิยอร์ก	เวร์ิลด	เทเลแกรม	ได้มาขอสัมภาษณ์	ไอน์สไตน์	
ได้กล่าวประกาศจนกลายเป็นข่าวพาดหัวไปทั่ว
โลกว่า“ตราบใดท่ียังเลือกได้	 ผมจะเลือกอยู่ใน
ประเทศทีม่เีสรภีาพของประชาชน	ความอดกลัน้ 
และความเสมอภาคของพลเมอืง	มคีวามสาํคญั
เป็นอันดับแรก	ๆ 	เหนือกฎหมายใด	ๆ 	 เวลานี้
เยอรมนีไม่มีสิ่งเหล่านี้”
	 และหลังจากนั้นไม่นาน	 อพาร์ทเม้นท์ของ
ไอน์สไตน์ในเบอร์ลินก็ถูกพวกนาซีบุกเข้าตรวจค้น
ถึงสองคร้ังในบ่ายวันเดียวกัน	 และถูกบุกตรวจ
ค้นอีกสามครั้งภายในเวลาสองวันต่อมา	 โดยพวก
นาซอ้ีางว่าเข้าไปค้นหาอาวธุคอมมวินสิต์ทีซ่่อนไว้	
(ซึ่งไม่มี)	 หลังจากน้ันก็กลับมาอีกครั้ง	 คราวน้ียึด
เรือล�าโปรดของเขาไป	 โดยอ้างว่ามันอาจจะเป็น
พาหนะส�าหรับใช้ลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมาย

	 ข่าวการบุกตรวจค้นบ้านพักร้อนของไอน์สไตน	์
เป็นเครื่องช้ีชะตาความสัมพันธ์ระหว่างเขาและ
ประเทศบ้านเกิด	 จนตัดสินใจได้ว่าจะไม่กลับไป
เยอรมันอีกในปี	 ๑๙๓๓	 ไอน์สไตน์ให้คนขับรถ
พาเขาและภรรยาไปส่งที่สถานกงสุลเยอรมันใน
บรสัเซลส์เพือ่คนืพาสปอร์ต	ทัง้ทีเ่คยท�ามาแล้วครัง้
หน่ึงตอนเป็นวยัรุน่	และประกาศว่าเขาขอสละสิทธิ์
การเป็นพลเมืองเยอรมัน		ซึ่งการท้าทายในครั้งนี้	
สร้างความเดือดดาลให้กับพวกนาซีเป็นอย่างยิ่ง			
หนังสือพิมพ์รายงานว่าเขามีชื่อในกลุ่มผู้ที่จะถูก
ลอบสงัหาร			และมค่ีาหวัถงึห้าพนัดอลลาร์	พอได้ยนิ	
ข่าวนี	้เขาเอามือจับศีรษะและพูดอย่างข�า	ๆ 	ว่าไม่
ยักรู้ว่าหัวผมมีค่ามากมายขนาดนั้น
	 ในบรรดาผูท้ีถ่กูบบีให้ต้องหนอีอกนอกประเทศ	
มีนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบลถึง	 ๑๔	 คน	
และศาสตราจารย์ทางด้านฟิสิกส์ทฤษฎี	 ๒๖	 คน	
จากทั้งหมด	 ๖๐	 คนที่มีอยู ่ในประเทศ	 และช่าง
เหมาะเจาะทีผู่ล้ีภ้ยัจากเผดจ็การฟาสซสิต์	ซึง่อพยพ
ออกจากเยอรมันนีหรือประเทศอื่น	ๆ 	 ท่ีตกอยู่ใต้
อ�านาจเยอรมันนี	 คนเหล่าน้ีล้วนมีส่วนช่วยให้ฝ่าย
สัมพันธมิตรพัฒนาระเบิดปรมาณูได้ก่อนพวกนาซี	
	 สิ่งที่เกิดขึ้นในเยอรมันนีเมื่อปี	 ๑๙๓๓	 ไม่ใช่
เพียงแค่ความโหดร้ายทารุณที่กระท�าโดยความ
เกลียดชังของผู้น�าหัวรุนแรง		และลุกลามด้วยฝูง
ชนทีโ่ง่เขลาเท่านัน้	ไอน์สไตน์และนกัวทิยาศาสตร์
คนส�าคญั	ๆ 	ระดบัโลกถกูขบัออกจากป้อมปราสาท
แห่งการค้นหาความรูอ้นัเปิดกว้างทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุใน
โลกแห่งหน่ึง	ซึง่เป็นศนูย์กลางยิง่ใหญ่ทีส่ดุของโลก
แห่งฟิสิกส์ทฤษฎี	

การสวนกระแสกับประชาธิปไตย	ในอเมริกา
	
	 เมื่อครอบครัวได้ตกลงใจจะอยู่ในสหรัฐอเมริกา	
การยื่นขอเป็นพลเมืองอเมริกันก็ได้ด�าเนินการกัน	
โดยไอน์สไตน์ปฏิเสธการได้รับสิทธิพิเศษ	 แม้ว่า
ประธานาธิบดีรูสเวลต์เคยแนะให้เขายอมรับข้อ
เสนอของสมาชิกรัฐสภาบางคน	 ที่เสนอจะผ่าน
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กฎหมายพเิศษเพือ่รบัรองการเป็นพลเมอืงอเมรกินั
ให้แก่เขา	แต่ไอน์สไตน์กลับตัดสินใจที่จะท�าตามขั้น
ตอนปกต	ิซ่ึงหมายถงึต้องเดนิทางออกนอกประเทศ	
เพื่อที่เขาและครอบครัวจะได้เข้าประเทศในฐานะผู้
ประสงค์จะเป็นพลเมือง	ไม่ใช่ในฐานะนักท่องเที่ยว	
	 เมื่อไอน์สไตน์และครอบครัวได้สอบผ่านและ	
สาบานตนเป็นพลเมืองอเมรกินัเมือ่วนัที	่๑	ตุลาคม	
เขาได้กล่าวชื่นชมประเทศสหรัฐอเมริกาต่อผู้สื่อ
ข่าวที่มาท�าข่าวการแปลงสัญชาติของเขา	ไอน์สไตน์	
กล่าวว่า	ประเทศนีพิ้สจูน์ให้เหน็ว่าระบอบประชาธปิไตย	
ไม่ได้เป็นเพยีงการปกครองรปูแบบหนึง่เท่านัน้	แต่
เป็นวิถีชีวิตที่ยึดโยงอยู่กับธรรมเนียมอันยิ่งใหญ	่	
เป็นธรรมเนียมที่มีความเข้มแข็งทางศีลธรรม
	 เขารูสึ้กประทับใจทีส่หรฐัอเมรกิาเป็นดนิแดน
ทีป่ราศจากความแบ่งชนช้ันในสังคมทีต่ายตวั	และ
การประจบสอพลออย่างในยโุรป	และทีเ่ขาประทบั
ใจย่ิงกว่าคือลักษณะของอเมริกันชนที่ดี	 ที่ชอบ	
โต้แย้ง	 มีความอดกลั้นต่อความคิดเสรี	 การพูด
โดยเสรีและความเชื่อที่ไม่ต้องคล้อยตามกระแส	
สิ่งเหล่านี้คือหลักเกณฑ์ในการท�างานของเขา
	 หลักการพื้นฐานทางการเมืองข้อส�าคัญที่สุด
ของไอน์สไตน์ก็คือ	 การปกป้องสิทธิส่วนบุคคล
ความเป็นปัจเจก	 และเสรีภาพ	 เป็นสิ่งจ�าเป็นต่อ
ความรุง่เรอืงและการสร้างสรรค์ศลิปะและวทิยาการ	
ไอน์สไตน์รังเกียจการจ�ากัดกั้นทั้งในทางส่วนตัว-
ทางการเมอืง-และทางอาชพี	นีคื่อสาเหตุทีไ่อน์สไตน์	
กล้าพูดต่อต้านเรื่องการกีดกันทางเชื้อชาติที่
เกิดในสหรัฐฯ	 ในช่วงทศวรรษ	 ๑๙๔๐	 ในเมือง	
ปรินซ์ตัน	 โรงภาพยนตร์ยังแยกที่นั่งระหว่างคน
ผวิขาวและผวิด�า	คนผวิด�าไม่มสีทิธิล์องใส่รองเท้า
หรือเสื้อผ้าตามห้างสรรพสินค้า
	 คนยวิทีเ่ตบิโตในเยอรมนีอย่างไอน์สไตน์	ย่อม
รู้สึกอ่อนไหวอย่างแรงต่อการกีดกันอย่างนี้	 เขา
เขียนในความเรียงเรื่องค�าถามเรื่องนิโกร?	 ที่ลง	
ในนิตยสารเล่มหนึ่งว่า	 “ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองเป็น
อเมรกัินมากเท่าไหร่	สภาพน้ันยิง่ทาํให้ผมปวดร้าวใจ
มากขึ้น	ผมจะหลุดพ้นจากความรู้สึกว่าตัวเองมี

ส่วนร่วมรูเ้หน็กบัเรือ่งนีไ้ด้	กด้็วยการพดูคดัค้าน
เรื่องนี้เท่านั้น”
	 สาเหตทุีไ่อน์สไตน์ต่อต้านลทัธแิมค็คาร์ธ	ีส่วนหนึง่
เป็นเพราะหวั่นเกรงจะซ�้ารอยแบบลัทธิฟาสซิสต์	
เขาเห็นว่าภัยคุกคามจากภายใน	 ซึ่งเป็นอันตราย
ที่สุดในสหรัฐอเมริกา	 มิได้มาจากการแทรกซึม
ของพวกคอมมิวนิสต์	 แต่มาจากพวกท่ีอาศัย
ความกลัวลัทธิคอมมิวนิสต์	 มาเหยียบย�่าเสรีภาพ
ของพลเมืองต่างหาก	 เขาบอกนอร์แมน	 โทมัส 
ผู้น�าสังคมนิยมว่า	 โอกาสที่สหรัฐอเมริกาจะมีภัย
พวกคอมมิวนิสต์ภายในประเทศ	 มีน้อยกว่าภัย	
ที่เกิดจากการตามไล่ล่าคอมมิวนิสต์ที่มีแค่ไม่กี่คน	
ในประเทศนี้อย่างชนิดเทียบกันไม่ได้	
	 ลัทธิแมคคาร์ธ	ี ได้ปลุกปั่นประชาชนอเมริกัน
ให้หวาดกลวัต่อภัยคอมมวินิสต์	จนเกดิการตามล่า
หาแม่มด	 ใครที่ถูกสงสัย	 จะถูกเชิญไปให้ปากค�า
ที่สภา	 มีผลท�าให้หลายคนต้องออกจากการงาน	
บางคนถูกลงโทษถึงประหารชีวิต	 ไอน์สไตน์ออก
มารณรงค์ต่อต้านเรื่องนี้อย่างออกหน้าออกตา	
เขาเสนอให้ทุกคนที่ถูกเชิญไปให้ปากค�า	 ปฏิเสธไม่ให้
ความร่วมมือและไม่ต้องไปให้ปากค�า	 โดยใช้วิธีการ		
“อหิงสา”	ของคานธ	ี	และเสนอให้งดโทษการประหาร
ชวีติเกีย่วกบัความผดิเรือ่งคอมมวินสิต์ทีก่�าลงัจะเกดิขึน้
	 นับว่าเป็นการสวนกระแสอย่างรุนแรง	 กับ
ความหวาดกลวัต่อภยัคอมมวินสิต์ของคนอเมรกินั
ในยุค	“สงครามเย็น”	หนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับ
พาดหวัข่าวโจมตไีอน์สไตน์		มผีูค้นเขยีนจดหมายมา	
ด่าว่าเขามากมาย	 สุดท้ายลัทธินี้ได้ล่มสลายลงไป	
ด้วยความเลวร้ายของตัวเอง	 (เหมือนครั้งหนึ่งที่
ประเทศไทยเคยมีกลุ่มอภิรักษ์จักรี	กลุ่มนวพล	จนม	ี
พระผู้ใหญ่ออกมาปลุกระดมว่า	ฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาป)
	 บุคลิกภาพที่ส�าคัญที่สุดของไอน์สไตน์อาจ
จะเป็นความเต็มใจที่เดินสวนกระแส	 เขาเขียน
ยกย่องทัศนคตินี้เมื่อใกล้บั้นปลายชีวิต	 ในหนังสือ
ช่ือกาลิเลโอฉบับพิมพ์ใหม่ว่า	“สาระสําคัญที่เรา
ต้องตระหนกัในผลงานของกาลเิลโอคอืการต่อสู้ 
อย่างไม่ย่นย่อต่อหลักการใดก็ตามที่ถือเอาการ
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ใช้อํานาจควบคุมเป็นที่ตั้ง”	 ไอน์สไตน์ให้ความ
ส�าคญักบัเสรภีาพเอาไว้ว่า	“ถ้าปราศจากเสรีภาพ
เราคงไม่มเีชกสเปียร์	ไม่มเีคอเต้	ไม่มนีวิตนั	ไม่มี 
ฟาราเดย์	ไม่มีปลาสเตอร์”	
	 เสรีภาพคือรากฐานของความคิดสร้างสรรค์
	 และไอน์สไตน์ได้ให้ข้อคิดและก�าลังใจแก	่
นักสวนกระแสทั้งหลายเอาไว้ว่า
	 “มีคนเพียงน้อยนิดเท่านั้นที่กล้าแสดงความ
เห็นความท่ีขัดแย้งกับสภาพรอบกายของตนโดย
ไม่กริ่งเกรงภยันตราย แต่ประเด็นที่ส�าคัญกว่านี้ก็
คอื  คนจ�านวนมากไม่สามารถแม้แต่จะบอกตนเอง
ได้ว่าตนมีความเห็นอย่างไรบ้าง ความโง่เขลาที่มี
อยู่ในคนจ�านวนมากนั้นยากแก่การเอาชนะ…...
	 บคุคลทีข้่าพเจ้ายกย่องคอื		บคุคลทีด่าํเนนิชวีติ 
อย่างมคีวามหวงั	ปราศจากความหวาดกลัว	อกีทัง้
ไม่ยอมคบหากบัความก้าวร้าวและความแค้นเคอืง
ใด	ๆ 	บุคคลดังกล่าวเช่นว่านี	้	คือ
	 ผู้นําที่สามารถปลอบประโลมใจมนุษยชาติ
ให้หายจากความทุกข์ระทมได้...”

ประชาธิปไตยในชีวิตของ
			พ่อครูสมณะโพธิรักษ	์		

	 เผชิญหน้ากับสมณะโพธิรักษ์	 	 ว่าด้วยเร่ือง 
ผ้าเหลืองร้อน???
	 (จากรายการเผชญิหน้า	โดย	ดนยั	เอกมหาสวัสด์ิ	

เมื่อ	๑๑	กันยายน	๒๕๕๖	ที่สันติอโศก)

	 ดนยั...หลายคนเขาตัง้ปุจฉากนัข้ึนมาว่า ถ้าเปรยีบ 
กับพระที่ร้อนผ้าเหลือง นอนวัดไม่ได้ ทุกๆจังหวะ 
ทีได้ทีเสียทางการเมือง ต้องออกมานอนนอกวัด 
ต้องออกมานอนข้างถนนทุกครั้ง ไม ่เข ้าใจนี่คือ 
ประเด็นท่ีท�าให ้ต ้องน�าคุณผู ้ชมมาสันติอโศกมา 
กราบนมัสการท่านสมณะโพธิรักษ์ เจ้าส�านักสันติอโศก	
	 ดนัย....กราบนมัสการครับ	 ท่านครับ....
เขาบอกว่าท่านร้อน	 ร้อนอะไรไม่ทราบนะฮะ 
ทกุจงัหวะทีก่ารเมอืงเขายุง่	ท่านนอนวดัไม่ได้เลย 
ต้องออกมานอนข้างถนนทุกท	ี

	 พ่อครู...อาตมาเป็นคนที่ทนไม่ได้ต่อใจกรุณา	
พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเรามาเรียนรู ้จักทุกข์	
แล้วก็มาแก้ทุกข์ซะ	 ก็เห็นว่าการแก้ทุกข์ได้นี่
มันวิเศษส�าหรับมนุษย์	 	 อาตมาก็ฝึกตนเองให้
เรียนรู้ทุกข์และแก้ทุกข์ให้กับตนเองได้	 เมื่อรู้จัก
ทุกข์และแก้ทุกข์ตนเองได้แล้ว	 คนอื่นเขาก็เป็น
คนเหมือนอาตมา	 คนอื่น	ๆ 	เขาทุกข์	 อาตมาก็
เห็นใจเขา	 เมตตาเขาว่า	 เขาไม่มีทางออกเหมือน
อาตมา	 อาตมาก็จ�าเป็นที่จะต้องมาบอกเขาเพื่อ
ที่จะให้เขาพ้นทุกข์	 จึงได้ออกมาเมื่อเห็นคนทุกข์	
คนที่ทุกข์มีจ�านวนมากในประเทศ	 อาตมาก็ยิ่ง
จ�าเป็นที่จะต้องออกมา	มันผิดหรือไง?	
	 ดนยั...เมือ่ออกมาอยูกั่บมวลชน	ทนีีม้นัก็มสีิง่ที่	
น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งคือ	บริบทของสังคมเปลี่ยน
ไปมาก	 บริบทประเทศ	 บริบทการเมือง	 บริบท
ประชาชนก็เปลี่ยนไปเยอะ	 สมัยก่อนวิธีชุมนุม
อาจจะกดดันและก่อให้เกิดจุดเปลี่ยนทางการ-
เมืองได้	 แต่ว่าเด๋ียวนี้ฟืนมันเปียก	 จุดไม่ติด 
วิธีการชุมนุมผู้คน	ปรากฏว่าไม่สําเร็จอีกแล้ว
 ท่านไม่ลองคดิใหม่ทําใหม่วธิกีารใหม่ ๆ 	ในการ
ที่จะสร้างจุดเปลี่ยนทางการเมืองบ้างหรือ?
	 พ่อครู...แหม	 อาตมาก็ไม่เชื่อว่าคุณจะไม่เข้าใจ
อาตมานะ	อาตมาเชื่อว่าคุณจะต้องฟัง	ๆ 	 ดู	ๆ 	 แล	ๆ 	
พฤตกิรรมทีอ่าตมาพากนัท�านีบ้่างเหมอืนกนั	แต่ท�าไม
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ไม่เข้าใจอาตมาว่า	อาตมาออกมาท�างานการเมืองนี	่	
อาตมาท�างานการเมืองในวิถีใด?	 เป้าหมายใด?	 มี	
concept	ใด	คุณน่าจะเข้าใจที่อาตมาบอกบ้าง
	 แม้ไม่กี่วันนี่อาตมาก็พูดที่เวทีที่สวนลุมฯ	ว่า	
อาตมามาท�างานการเมืองนี่		อาตมาไม่ได้พาพวก
เรามาชนะ	ไม่ได้มาข่มใครให้แพ้	ไม่ได้ต้องการเอา
แพ้ชนะใคร	 แต่อาตมามาท�างานการเมืองเพ่ือให้
มันเจริญ	อาตมาก็พึ่งพูดหยก	ๆ 	เลย	อาตมาไม่ได้
มาน่ังเข่นฆ่า	จะได้ไปชนะ	จะต้องไปรกุรานใคร		ไม่!	
อาตมาต ้องการมาพัฒนาการเมือง	 พัฒนา	
การเมืองหลักของอาตมาก็คือ	พัฒนาประชาชน
	 เพราะไม่ว่าจะเป็นนักการเมอืงกค็อืประชาชน	
ผู้ที่จะไปคัดเลือกนักการเมืองก็ประชาชน	 จึงต้อง
ออกมาท�างาน	“พัฒนาประชาชน”	นี่ไง!	
	 ส่วนค�าว่าคิดใหม่ท�าใหม่ที่คุณถามอาตมานั่นน่ะ	
ของอาตมานี่	 ใหม่เลย	 เรียกว่า	 "เก่าสมัยใหม่
เสมอเลย"	 เป็นการใหม่ชนิดที่เรียกว่า	 ลอกของ
พระพทุธเจ้ามาเลย	ขอยนืยนัว่าประชาธปิไตยของ
อาตมานี่ลอกพระพุทธเจ้ามาเลย	แล้วเอาทฤษฎีนี้
มาใช้	และไม่ได้เอามาใช้อย่างฝันเพ้อ	อาตมาได้เอา
ทฤษฎีของพระพุทธเจ้ามาท�าได้	๓๐-๔๐	ปีมาแล้ว	
อาตมาได้คนที่มาท�าตามทฤษฎีของพระพุทธเจ้า
จนเกิดประชาธิปไตยแบบชาวอโศก	 ถ้าอยากรู้ว่า	
รฐัศาสตร์ของชาวอโศกเป็นอย่างไร?	เศรษฐศาสตร์
ของชาวอโศกเป็นอย่างไร?	 	 สังคมศาสตร์ของ	
ชาวอโศกเป็นอย่างไร?	 มีการพัฒนาประชาชนให้
เป็นอย่างไร?	เชิญมาพิสูจน์ได้	เป็น	“เอหิปัสสิโก”

การสร้างประชาธิปไตยในชีวิตของ
พ่อครูสมณะโพธิรักษ	์

	 อาตมาเกิดมาในชาตินี้	 มีหน้าที่ลดอวิชชา
ให้แก่คน	รู้ตัวตั้งแต	่๔๗	ปีที่แล้ว	จนถึงบัดนี	้ ได้
ต้ังอกตั้งใจพากเพียรท�างานในหน้าที่มาอย่าง
เหน็ดเหนื่อย	 และยังอยากตั้งใจจะอยู่ท�าต่อไป		
คิดว่าจะพยายามลากสังขารน้ีต่อไปอีก	 เพราะ
ว่าดูแล้วงานยังไม่กระเตื้องเท่าไหร่	 แต่ก็มีอัตรา

ก้าวหน้าอยู่บ้าง	 แม้ตอนนี้ชักจะช้าลงบ้างหรือ	
เพิ่มขึ้นได้ไม่มาก	อาตมาวัดไกล	ๆ	ห่าง	ๆ		เพราะ	
ไม่ค่อยจะมีคนมาแสดงตัวว่าเป็นพวกมาช่วย	อาตมา	
อาภัพมากที่จะมีคนออกมาแสดงตัวช่วยเหลือส่งเสริม	

	 อาตมามัน่ใจว่าท�างานอืน่กไ็ม่ส�าคญัเท่างานนี	้
คอื	“งานทาํให้คนเป็นอารยิะ”	จงึท�างานมาอย่าง
ตั้งอกตั้งใจและท�าจริง	 เป็นงานสร้างคน	 ให้คนมี
ภูมิปัญญาที่จะลดตัวตน	โดยไม่เห็นแก่ตัว		ท�าตน
ให้มีสมรรถนะ	ในการกระท�า	(สัมมากัมมันตะ)	ใน
การประกอบอาชีพ	(สัมมาอาชีวะ)	 ก็มีการพัฒนา
ของแต่ละคน	ถ้าคนไม่เหน็แก่ตวัแล้วจะมภีมูธิรรม
รู้อะไรดีชั่วของตนไปตามธรรม
	 เมื่อเขาสามารถบรรลุธรรมตามฐานะของตน	
เขาก็จะไม่ท�าช่ัว	 เขาก็จะท�าแต่ดี	 ยิ่งไม่มีตัวตน	
เขาก็จะท�าเพื่อผู้อื่นอย่างไม่เห็นแก่ตัวเอง	 และ
จะสามารถพิสูจน์ได้ว่า	 คนเรารับใช้ผู้อื่นโดยไม่
สะสม	 ไม่เอาอะไรมาให้แก่ตัวได้แล้ว	 สามารถอยู่
ได้อย่างสบาย	ไม่อดตาย	คนจะเลี้ยงดูส่งเสริม	ไม่
อยากให้ตาย	 เจ็บป่วยข้ึนมาเขาจะช่วยกันรักษา
เอาไว้	 เหมือนธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม	
(ธัมโม หเว รักขติ ธรรมจาริง)
 สรุปแล้ว	 งานการเมืองก็คืองานที่ท�าให้
คนเจริญ	 งานธรรมะก็เป็นงานที่ท�าให้คนเจริญ																																																																																																																																												
ก็ต้องช่วยกันท�าให้เจริญไปทั้ง	๒	ส่วน	ไม่ได้มุ่งเอา
เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง
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	 “คนเจริญคือคนไม่เหน็แก่ตวั	เสยีสละรบัใช้
ประชาชน	นี่คือคนเจริญ!”	ภาษาเหมือนไม่สูงส่ง
ไม่ยิ่งใหญ่	แต่คนที่เป็นจริงได้..	มันสุดยอด!
	 คนทีไ่ม่เหน็แก่ตัว	เสยีสละรบัใช้ประชาชน	แล้ว
ยังเป็นคนกินน้อยใช้น้อย	ไม่สะสม	แม้ตัวเองผลิต	
สร้างส่ิงท่ีเป็นสิทธิของตัวเองแท้	ๆ 	ยังให้คนอื่นต่อ
ไปอีก	 แล้วตนเองก็เอาไว้น้อย	 หรือไม่เอาไว้เลย	
อย่างอาตมาไม่เอาไว้เลย	อาศยักนิใช้กบัส่วนกลาง	
พวกเราหลายคนก็ท�าอย่างนี้	 อยู่กับส่วนกลาง	
ท�างานได้เท่าไหร่กเ็อาเข้าส่วนกลาง	ใครจะเปลืองจะ
ผลาญก็เป็นกรรมของเขา	ส่วนคนไม่เปลือง	ประณีต
ประหยัด	 ท�าแต่กุศล	 สร้างกุศลไป	 ไม่เห็นจะมีทาง
ขาดทุนอะไร	เมื่อชัดเจนในสัจจะจะไม่สงสัยเลย
	 ความเป็นส่วนกลางก็คือสาธารณะ	 ถ้าเอา
มาบริโภค	มาใช้ร่วมกันก็เรียกว่า	“สาธารณโภคี”	
ในระบบของธรรมะพระพุทธเจ้านี้	 เศรษฐศาสตร์
สาธารณโภคีนี้ยิ่งใหญ่กว่าคิบบุตซ์	 อิตโตเอ็น	
ยิง่ใหญ่กว่าคอมมวินสิต์	ยิง่ใหญ่กว่าประชาธปิไตย	
ย่ิงใหญ่กว่าอันอื่น	ๆ 	หมด	 เพราะมีกองกลางที	่
เหนือชั้นกว่าคอมมูน	ท�างานยกให้กองกลาง	๑๐๐%	
อย่างเต็มใจโดยไม่มีการบังคับ	 เป็นอิสระเสรีภาพ
ทีจ่ะมาเข้าร่วมกองกลางกนัเองด้วยความสมคัรใจ

	 หมู่บ้านชาวอโศกเป็นสาธารณโภคีที่มีประชา-	
ธปิไตยสงู	เพราะยดึถอืตวัตนอยูก่นัไม่มาก	แม้จะยดึถอื	
ตวัตนอยูบ้่าง	แต่กย็ดึถือตวัตนน้อย	ถ้าถือตวัตนมาก	
ก็จะเป็นประชาธิปไตยน้อย	 ถ้ายึดถือตัวตนน้อยก็
จะเป็นประชาธิปไตยมาก	 และเป็นประชาธิปไตย	
ที่ดี	 มีความสงบสุข	 แต่ถ้าสังคมใดยึดถือตัวตนมาก	
มันก็เป็นประชาธิปไตยน้อย	เป็นประชาธิปไตยที่ไม่ดี	
แย่งชิงกันมาก	ท�าร้ายกันมาก	เพราะเห็นแก่ตัวมาก	
เป็นไปตามภูมิธรรมจริงของประชาชน
	 รูปแบบ“สาธารณโภคี”	 ขณะนี้ก�าลังเกิดข้ึน	
ที่สนามหลวง	 ทุกคนมารวมกับส่วนกลางแล้ว	
แบ่งแจกกนัไปอย่างยนิดปีรดีา	ไม่มกีารซือ้	การขาย	
ช่วยกันท�างานคนละไม้คนละมือ	พฤติการณ์อย่าง
นี้เหตุการณ์อย่างนี	้มีใครไปสั่งเขาล่ะ?	ประชาชน
เขาคดิเอง	เขาเป็นเอง	รปูธรรมแบ่งปันเกือ้กลูกนัที่
ออกมา	รฐับาลไปสัง่เขาได้เหรอ	ประชาชนจิตอาสา
เขาร่วมแรงร่วมใจกนัเองหมด	นีม้นัเกดิไม่ได้ง่าย	ๆ 	
๑	ปีมาแล้วที่เกิดคุณธรรม	๖	ประการ	คือ
 มีบทบาทพฤติการณ์ที่ต ่างคนต่างคิดที่จะ
เอื้อเฟ ื ้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน (สาราณียะ๑)                                                                                      
มแีต่ความรกัความปรารถนาดต่ีอกนั  (ปิยกรณะ ๒)                                                                                                                   
มคีวามเคารพกนัตามวยัวฒุ ิ–คณุวฒุ ิ– และชาตวิฒุ ิ
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(ครกุรณะ ๓) มีการสงเคราะห์เกือ้กลูช่วยเหลอืกนั 
บรกิารฟรีในทกุ ๆ  ด้าน (สงัคหะ ๔) ไม่ทะเลาะววิาท
กนัจนแบ่งสีแบ่งพวก (อววิาทะ ๕) และมจีติใจรวม
เป็นหนึ่งเดียวกัน (สามัคคียะ ๖)
	 การมีจิตใจสมบูรณ์	 ด้วยพุทธพจน์	 ๖	 นี้เป็น
หลักฐานของพระพุทธเจ้าเลย	 สังคมใดสมบูรณ์ด้วย	
พทุธพจน์		๖	ทีเ่ป็นจรงิในใจของประชาชน	มมีากเท่าใดก็	
เป็นสุดยอดสังคมประชาธิปไตย	ที่แท้จริงมากเท่านั้นๆ	

ความยึดของคุณที่คุณยึดไว้เป็นความเที่ยงของ	
“สญัญา”	(เป็นสญัญาย	นจิจาน)ิ	กต้็องบอกอกีครัง้ว่า
ความสามัคคีนั้นต้องมาก่อน		เจ้าอัตตา	(ยึดตัวกู-	
ของกู)	พาบรรลัยจักรนะ	อยู่กับหมู่ให้สามัคคีดีกว่า!

ถ้าเจ้าสํานักสิ้นไปแล้ว
หมู่คณะจะสลายตามหรือไม่?

	 อยากจะขยายความไปถงึอาจารย์	ส.	ศวิรกัษ์		
และหลายคนที่ฝากความห่วงใยมา	 เช่นอาจารย์
เจิมศักด์ิก็ฝากมา	 เขากลัวว่าอาตมาตายไปแล้ว	
ศาสนาทีอ่าตมาท�าไว้จะเสือ่มสลายไป		เหมอืนท่าน
พุทธทาส		อาตมาตอบไปว่าไม่ใช่หรอก
	 ท�าไมพระพุทธเจ้าองค์เดียวสร้างศาสนาได้
แล้วสบืทอดมาได้จนทกุวนันี	้	ทัง้	ๆ 	ทีย่คุนัน้กห็าคน
ที่มีบารมีมาก	ๆ	ใกล้	ๆ	เคียง	ๆ		กับพระพุทธเจ้า		
มาบริหารแทนพระพุทธเจ้าไม่ได้เช่นกัน	 อาตมา
ก็ท�าแบบนั้นนัยเดียวกัน	 ท่านพุทธทาสท่านไม่ได้
สร้างหมู่กลุ่ม	 ท่านประยุตท่านก็ได้แต่สอน	 ไม่ได้
สร้างหมู่กลุ่ม	 	 แต่ก็ต้องขอบคุณท่านที่ได้สืบทอด
สิ่งที่ดี	ๆ	เนื้อหาพุทธธรรมมาให้เราใช้ต่อ
	 ส่วนอาตมา	ได้สร้างหมูก่ลุม่เป็นสงัคม	“บวร”	
บ้าน-วัด	–โรงเรียน	ที่มีความสัมพันธ์เป็นอันหนึ่ง
อนัเดยีวกนั		ไม่ใช่แยกกนั	ต่างคนต่างอยู	่เป็นระบบ
สาธารณโภค	ีทีบ้่านของฆราวาสกด็	ีวดัอนัเป็นทีอ่ยู่
ของนักบวชก็ดี	 และโรงเรียนอันเป็นสถานศึกษา
ของเด็กนักเรียน	 และผู้ใหญ่สมาชิกหมู่บ้านก็ดี	
ต่างอยู่ร่วมกัน	 ผสมผสานกันเป็นบวรที่ซึมซับ
แก่กันและกัน	 ถ่ายทอดถ่ายเทซึมลึกสัจธรรมอัน
ประเสริฐของพระพุทธเจ้า	คือมี	osmosis	กันอยู่
ตลอดเวลา			จนอาตมามั่นใจว่า	ได้วางรากฐาน
พุทธบริษัท	๔	ทั้งอุบาสก	อุบาสิกา	นักบวชหญิง	
นกับวชชาย		เป็นอารยิชนทัง้	๔	อย่าง	ถ้าไม่มทีัง้	๔	นี้
เป็นอาริยะจริง	นับเป็นพุทธบริษัท	๔	ไม่ได้
	 และความเป็นพุทธบริษัท	๔	นี้	ก็จะมีระบอบ
ระเบยีบทฤษฎขีองพระพทุธเจ้า		ใช้กบัชวีติดาํเนนิ
กันต่อไป		แม้อาตมาจะตายไปแล้วก็ตาม

ประชาธิปไตยจะเจริญได้
ต้องยกให้หมู่คณะเป็นใหญ่	(อบรมภายในหมู่คณะ)

	 ขอย�้าว่าความสามัคคีนี้ยิ่งใหญ่กว่าความถูก
ความผิด		ทุกวันนี้เราเดือดร้อนเพราะเรายึดตาม	
“สัญญา”	ที่ก�าหนดผิดก�าหนดถูกของเราว่าเที่ยง	
ฉนัไม่ผดิ	ที	่	“ไม่ย้อม-ไม่ยอม!”เพราะคดิว่าเราไม่
ผิด	มันก็มีอัตตาอยู่นั่นเอง	ก็บอกแล้วว่าผิดถูกมัน
เป็นเรื่องสมมติสัจจะ	 การอยู่กับหมู่ก็ต้องเอาตาม
มวลหมู่	อย่างอาตมา	ถ้าหมู่สงฆ์เอาอย่างนี้ทั้ง	ๆ	
ที่อาตมาเห็นอยู่รู้อยู่ว่า	 ที่อาตมาเห็นมันถูกกว่าดี
กว่าแน่!	 แต่เมื่อหมู่เขาไม่เอา	 หมู่จะเอาอย่างนี้!		
อาตมาก็ถอดของอาตมาทิ้งไป	 เอาตามหมู่น้ีเป็น
สัจจะหนึ่งเดียวก็จบ	อย่าว่าแต่หมู่สงฆ์เลย		ระดับ
สังคมโลก	(มหาเถรฯ)	เขาว่าเขาถูก	แล้วว่าเราผิด
เราก็ต้องยอม		ก็ไม่เห็นจะเป็นปัญหาอะไร
	 คือเราต้องเคารพความฉลาดของคนอื่นบ้าง		
เพราะคนท้ังหมูน่ะ	แม้ของคณุจะถกูกต้็องเอาอย่าง
พระพุทธเจ้าว่า	 “สัจจะมีหนึ่งเดียว”	 (ตามมติที่
เสียงส่วนใหญ่ตกลงกัน)	 ไม่เช่นนั้นก็ต้องเอาตาม
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หัดฉลาดโดยศาสตร์พระราชา	
	 แต่ก่อนคนเรายังโง่	 สมัยนี้ว่าฉลาดกว่า	 ทว่า
หลงตัวส�าคัญผิดขนาด	 ฉลาดโง่ 	ๆ 	 ตั้งเยอะไป	
ยังงั้นรึเปล่าเอ่ย	 เคยเอามาคิดดูดี	ๆ 	 บ้างยังท่าน	
ผู้เจริญทั้งหลาย...
	 อย่างน้อย	ๆ 	 ทุกวันนี้	 คนทุกข์กว่าเก่า	 แย่งกัน
ขี้โลภ	แข่งกันผลาญ	ขี้เกียจงาน	ขยันกินเก่ง	พุงโต	
ขี้โรคตามค่านิยมคนมีตังค์!
	 พอจิตทรามตามเสยีนสิยัคน	อะไรทีไ่หนจะดขีึน้?
	 พูดตรง	ๆ 	ผ่า	ๆ 	ลัทธิบริโภคนิยม	แบบคนมีเงิน
พาเพลินเดินเข้ารกเข้าพงลงเหว...
	 ที่นี่ประเทศไทย	 เราอยู่คนละซีกโลก	 ตรงข้าม	
อเมริกา	 นัยว่าเราน่าจะเป็นผู้น�าทางเลือกโลกใหม่	
จากแหลมทองอินโดจีน	 ถิ่นฐานอาริยธรรมสุวรรณ-	

ภูมิแห่งเอเชียบูรพาอาคเนย์!?!	 	

อีกฟากฟ้าหนึ่ง	แบบคนจน...
	 โพธิสัตว์พ่อครูโพธิรักษ์ถือว่าแบบคนจน	 เป็น	
อภิวจนะค�าส�าคัญ	 GREAT	WORD	 ของในหลวง
มหาภูมิพลโพธิสัตว์
	 แน่นอนว่า	น่าจะช่วยกันไขทีไ่ม่ลกึลบักลบัลกึซ้ึง
ยิง่ใหญ่	คอืแบบคนจนนัน้เป็นไฉนอย่างไรบ้าง	เป็นต้นเช่น
	 ๑.	พึ่งตนเองเป็นหลักนําหน้าคนชอบมัก
ง่าย	 อยากเอาแต่สบาย	ๆ 	 เลยข้ีมักมองข้ามตัวเอง	
ติดนิสัยใจเร็ว	จานด่วนบะหมี่มาม่า	ประมาณนั้น
	 ไร้สิ่งสินอับแล้ว ปัญญา	 โลกอนาคตจากนี้ไป	
มันคือค�าพังเพยอันเชยแหลกซะแล้วละป้า
	 เราพากันหลงตกเป็นเหยื่อทาสขี้ข้าม้าใช้ของ

•	ดังนั้น	วิมุตตินิยม

ต	า	ม	ห	ยั่	ง	ฟ้	า	ท	ะ	ลุ	ดิ	น

พระราชาพาขาดทุน	−	เป็นกําไร	+	แบบคนจน	!	?	!

แบบคนจนนี่แหละ ช่วยให้พ้นทุกข์อดอยากยากเข็ญได้แท้ 
เพราะแต่ละคนกล้าให้  กล้าขาดทุน
ข้าวของปัจจัยสี่จะมีเยอะ ราคาถูก

ช่วยกันลดค่าครอง-ชีพให้ต�า่ เศรษฐกิจจะดีมากเท่านั้น
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เงินไปไกลเลยเถิดจนนานเกินไม่ไหวแล้วค่ะ	 หายโง่
ซะที	 ดีกว่ามัง....ตามอย่างพ่อหลวงชี้ทางสว่างให้....
แบบคนจน!
	 อัตตา	ห	ิอัตตโน	นาโถ	โก	หิ	นาโถ	ปะโร	สิยา	
ตนพึงเป ็นท่ีพึ่งแห ่งตน	 คนอื่นไหนจะให ้พึ่งได ้	
(จริงจังย่ังยืนเท่า)	 ขอแปลเอาความตามภูมิผู้น้อย	
ส�าคัญว่างั้นนะ	 จริงอยู่	 แม้เราจ�าเป็นต้องพึ่งพิงหมู่
มิตรดีวิเศษ	 ถึงพระพุทธเจ้าเข้าถึงพระธรรมตาม
อย่างพระสงฆ์องค์สปุฏปัินโน	ไม่มสีรณะอืน่ยิง่กว่า....
	 แม้กระนั้น	 มันหนีไม่พ้นต้องหันมาพึ่งตนทน
พากเพียรเอาเอง	 กระท่ังบรรลุความจริงประจักษ์
แจ้งปรากฏการณ์จริงแห่งตนนั่นแหละ
	 เพราะพระพุทธองค์ทรงยืนยันว่า	 ตถาคตเป็น
เพียงผู้ชี้ทางเดินให้	 การย่างก้าวไปให้ถึงฝั่งอีกฟาก
ฟ้าหนึ่ง	เป็นเรื่องเราท่านต้องบากบั่นด้วยตัวกูเอง
	 ดงันัน้	คนจนเงนิน้อยอย่าไปคอยซือ้อะไร	ๆ 	ไม่สู้
จ�าเป็น	 เจียมตัวขยันใช้แรงงานตนเองให้เต็มที่ก่อน
มากกว่าเม็ดเงิน
	 ๒.	ทํามาหากินเป็นหลักใหญ	่ แม่ไก่เลี้ยงลูกไก	่
ให้รูจ้กัคุย้เขีย่หากนิเองเป็นจนโตพอ	กเ็ชญิช่วยเหลอื
ตัวเองต่อไป
	 คนไม่น ่าโง ่จึงหากินเป็นได้ไม ่แพ้สัตว์	 แต่
โบราณทุกบ้านช่องร้อยละเก้าสิบต่างท�าไร่สวนนา	
ปลูกข้าวเป็นทั้งนั้น
	 เมืองไทยใหญ่อุดม	 ดินดีสมเป็นนาสวน	 เป็น
โรงงานพ่ึงพาธรรมชาติ	 แสนวิเศษเหนือชั้นคือท�า
เศรษฐกิจพอเพียงปัจจัยสี่	 ผลิตข้าวพืชผลได้เหลือ
ล้น	เป็นครัวโลกน�าหน้าใครได้ก่อนเลย
	 เสียดาย	 รัฐบาลฉลาดน้อยด้อยปัญญา	 เลย
พาหลงส่งเสริมลงทุนอุตส่าห์หากรรมนั่นโน่นนี่ตาม
ก้นฝรั่ง	 ทิ้งไร่นาหมู่บ้าน	หันมาเป็นกรรมกร	มนุษย	์
เงินเดือนแออัดในเมืองใหญ่เกิดปัญหาสังคมซับซ้อน	
	 ยิ่งพัฒนาเศรษฐกิจ	 งานคือเงิน	 เงินคืองาน
บันดาลสุข	 ทุกวันนี้ยิ่งมิจฉาทิฐิ	 เอาเงินเป็นตัวตั้ง	
อะไร	ๆ 	ยิ่งพัง
	 กระทัง่อาหารยงัมสีารพษิสงู	เพราะคนปลกูข้าว
พืชผล	ท�าเพื่อเอาเม็ดเงินส�าคัญ	มากกว่าสุขภาพคน

กิน	แทนทีจ่ะไทยช่วยไทย	กลายเป็นไทยเชือดไทยเสยีฉบิ
	 สงัคมวปิรติผดิศลีธรรมอย่างแรง	เมือ่แข่งกนัท�า
มาหาเงิน	ในขณะที่เงินทองเป็นของมายา	ข้าวถั่วงา
เป็นของจริง
	 อนัตรายอาการน่าเป็นห่วง	เม่ือคนท�ามาหาเมด็
เงินเป็นตัวตั้งส�าคัญกว่าการท�ามาหากินปัจจัยสี่
	 ดั งนั้น	 น ่าจะหันมาหาค ่านิยมงานอิสระ	
หลังสู้ฟ้า	หน้าสู้ดิน	ท�ามาหากินไร่นาอาหารผักหญ้า
เป็นหลักน�าหน้ามากกว่าไปขายแรงงานบริการรบัใช้	
เป็นมนษุย์เงนิเดอืนเหมอืนส�าคญัอนัดบัรองลงไปตาม
จริงที่ควรเป็น
	 ๓.	จนให้เป็นโดยพอเพียง
	 คนเรามอืดตีนีด	ีพึง่พาตนเอง	หากนิหาอยูใ่ห้เป็น
ยังไงย่อมมีเหลือ	เมื่อกินใช้ให้น้อยกว่าที่ท�ามาหาได้
	 เราจะมีสิทธิ์อะไร	กินใช้ในของที่เราไม่มีปัญญา
ท�ามาหาได้ล่ะ....
	 มนัจ�าเป็นจ�านนอยูใ่นตวัตามจรงิ	หาได้น้อย	ต้อง
กินต้องใช้ให้น้อยไว้ก่อน	ถึงจะชื่อว่าสันโดษตามมีตามได้
	 แล้วแม้จะหาของกินใช้ได้มากมายล้นเหลือ
ขนาดไหน	 ขืนกินมาก	 ใช้เปลืองผลาญเกิน	 มัน
เสียของเปล่าโดยใช่เหตุ	 ทั้งเสียนิสัย	 เห็นแก่
ตัวจัด	 น่ารังเกียจ	 ไม่มีก�าไรชีวิตตรงไหนเลย		
นอกจากสุขสมใจโดนหลอกต้มลม	ๆ 	 แล้ง	ๆ 	 สิ้นด	ี
	 ทุกวันนี้น ่าสังเวชอนาถใจ	 ลัทธิบริโภค-
นิยมพายั่วยุกินใช้ผลาญพร่า	 เพื่อกระทุ้งยอด
ขายของธุรกิจ	 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจประชารัฐ	
ฟื้นเศรษฐกิจตกต�่าให้คึกคัก	 ซื้อง่ายขายคล่อง	
เงินหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านประชานิยม
	 เมื่อไม่เห็นโทษภัยของการผลาญใช้ทรัพยากร
อันมีจ�ากัดโดยไม่แยกแยะสาระความจ�าเป็นเพื่อ	
บ�าบัดกิเลสตัณหาอันมากล้นพ้นขีดจ�ากัด....
	 แล้วเมื่อไหร่ถึงวันไหนจะเกิดผลส�าเร็จซักที	
	 ดีแต่ฝันเฟื่อง	 สนองอารมณ์สมอยากคนให้ได้
มากทีส่ดุ	เศรษฐศาสตร์ฉลาดวัดความสขุโง่	ๆ 	มใีห้กนิ
เก่งใช้เก่งได้มากเท่าไหร	่ถือว่าคือผลส�าเร็จก้าวหน้า
ตามยอดจีดีพี......?
	 อโห	พุทโธ....สวรรค์ในนรกแท้	ๆ 	ไม่ว่า!?!
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34 •   เราคิดอะไร

	 อย่างไรก็ดี	 เดชะบุญ	 พ่อหลวงทรงสอนด้วย	
ประหยัด	 รู ้พอเพียงเป็นแบบอย่างอันดีมีค่ากว่า	
ค�าสอน	 ดังเช่นทรงประกาศตนเป็นคนจนด้วยคือ
เสวยข้าวกล้องแบบคนจน...เช่นผู้มีปัญญาเข้าใจ
ประโยชน์สูง-ประหยัดสุดเป็นต้น
	 เฉพาะอย่างยิ่ง	 ทรงน�าพาแบบคนจน	 ผู้มีพอ
สมควรให้เพียงพอในบ้านจนมีเหลือเจือจานแบ่งปัน
เพื่อนบ้านใกล้ไกล	 ตามก�าลังพอประมาณ	 มีเหตุผล
พอเหมาะด้วย
	 ดังนัน้	ถึงพ่อหลวงจะเหมอืนคนจนยงัไง	พระองค์
ก็ต้องมีอะไร	ๆ 	 ใช้ทรงงานมากกว่าเราท่านหลาย	ๆ 	
เท่าเป็นธรรมดา
	 ๔.	ไม่อยากก้าวหน้าอย่างมาก
	 แทบทั้งโลกล้วนต่างยื้อแย่งแข่งกันรวยด้วย
กอบโกยสะสมทัง้นัน้เลย	เพิง่มาเหน็พ่อหลวงโพธสิตัว์
พระเจ้าแผ่นดินไทยนี่แหละ	 ทรงพระปรีชาญาณ	
มุ่งพารัฐไทยทวนกระแสเศรษฐกิจทุนนิยมเสรี	 ไม่	
ติดยึดทฤษฎีต�าราฝรั่งมากเกินเหตุ
	 ดังพระราชด�ารัสว่า	 เราไม่อยากเป็นประเทศ
ก้าวหน้าอย่างมาก	ฯลฯ
	 เพราะความจริง	 กว่าจะก้าวหน้าไปตามอย่าง
ประเทศเจริญนั้น	ๆ 	ได้	 มันต้องเอาเปรียบ	 ให้ได้
เปรียบเยอะ	ๆ 	 เล็ก	ๆ 	 ไม่	 ใหญ่	ๆ 	 ท�า	 ว่าง้ันเถอะ	
	 กระทั่งพัฒนาอาวุธสงครามท�าลายล้างสูง	 ก็
ต้องจูงน�ายั่วยุให้แข่งกันซื้อไปไว้เป็นคู่ศัตรูข่มขู ่
แตกสามัคคี	 จนก่อเหตุพังพินาศเพื่อคนขายได้ตังค์
มหาศาล
	 แม้กับธุรกิจน้อยใหญ่	แข่งกันท�าก�าไร	ยิ่ิงถ้าได้
จากพาคนเสียนิสัย	 เมามันอบายมุข	 กินสูบดื่มเสพ	
ฟุ้งเฟ้อ	เท่ากบัเร่งฉดุเศรษฐกจิสงัคมจมเหวนรก	แล้ว	
ตวัธรุกิจนัน้ๆ	อนาคตจะรุ่งเรอืงยัง่ยนืได้ถงึไหนเชยีว...
	 หรือธุรกิจเกิดเฟื ่องฟูด ้วยค้าก�าไรเกินควร	
โฆษณาเกินจริงลวงโลก	 หลบหนีภาษีขาดธรรมา-	
ภิบาล	 สมมุติเทือกนั้น	 มันเสียหายน่าละอายใจ	
มากกว่ามาก
	 อนึ่ง	 ถึงสามารถเก่งกาจก้าวหน้าไกล	 อย่าง
สุจริต	 ไม่มีผิดกฎหมายด้วย	 แม้กระนั้นก็ยังไม่ช่วย

สร้างสรรประโยชน์วงกว้างได้เต็มทีี่อะไรนักเลย
	 เทียบไม่ติดกับแบบคนจน	ถึงขนาดกล้าขาดทุน
เห็น	ๆ 	เป็นก�าไรสด	ๆ 	ของคนใจถงึกล้าจนอกีต่างหาก
	 ดังนั้น	 เส้นทางแข่งกันร�่ารวย	 ไม่มีวันสดสวย	
ด้วยเชิงเสียสละชวนศรัทธาตรงไหนไม่ปรากฏ	
	 ในขณะที่กลับประจักษ์ชัด	 เกิดรวยกระจุก	 จน
กระจาย	ส่วนใหญ่ใครจะชอบ	
	 โดยเฉพาะยิ่งมุ่งหาก�าไรสูงสุด	 ใครเก่งมือยาว
สาวได้สาวเอา	คนมือสั้นไม่ทันเขาก็จ๋อยถอยไป
	 หรือแม้กว่าจะดูดทรัพย์จากใครมารวยล้น	
หนีไม่พ้นต้องพึ่งแรงงานผู้คนมากหลายพร้อมกับ
ต้นทุนต�่าอีกต่างหาก	เท่ากับกินแรงเป็นหนี้เพื่อนอยู่
เท่าใด...ส�านึกกันเพียงไหนบ้างไม่ทราบเลย
	 บรรดาธุรกิจยักษ์ต่างเติบโหญ่ด้วยแรงงานทุก
ระดับ	 	 ต้องใช้คนท�างานมากหลายท�าเงินให้	 ตาม
วิสัยปกติระบบทุนใหญ่
	 เมื่อจ�าเป็นต้องท�าด้วยแรงจูงใจโลภะตัณหา	
มากล้น	 ไม ่วายเกิดปัญหาสุ่มเสี่ยงซับซ้อนจน	
ถอยหลงัอย่างน่ากลวัเข้าสกัวนัทีเ่จอทางตนัไปไม่เป็น
	 ต่อให้ได้ทองเท่าสองภูเขา	 ใช่คนจะหยุดพอใจ	
ภาษิตจีนว่าไว้	 เพราะไฟไม่อ่ิมเช้ือ	 ทะเลไม่อิ่มน�้า	
แม่น�า้เสมอตัณหาไม่มี
	 ใครปัญญาดีจะหันมารู้จักใจพอ	มักน้อยสันโดษ	
น้อยก็พอ	ค่อยหมดปัญหา
	 พ่อหลวงถึงบอกให้รวยนิดน้อย	 ถอยมาหา
แบบคนจน	 ซึ่งมีพอสมควร	 วิเศษว่ากันเยอะเลย	
	 นอกจากธุรกิจขับเคลื่อนโดยใช้คนท�าเงิน	
พวกก้าวหน้าอย่างมากละโมบหนักมักใช้เงิน	
ท�าเงนิ	ยิง่อนัตรายแรงร้ายเกนิบรรยายสรรพโทษ	
ทุนใหญ่มหาภัย....?
	 เพราะขี้โลภหลงติดยึดตัวกูของกู	ย่อมเป็นทุกข์
ในโลก
	 สันโดษใจพอเพียงคือทางรอดของมนุษยชาติ!
	 ๕	รักในหลวง	ช่วยห่วงปวงชน
	 ไม่เห็นโลงศพ	 ไม่หลั่งน�้าตา	 นับแต่วันพ่อหลวง
เสด็จสู่สวรรคาลัย	๑๓	ตุลาคม	๒๕๕๙	ปรากฏการณ์
ปาฏิหาริย์จากสนามหลวง	 บังเกิดแรงบันดาลใจ	
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	 ตัวอย่างหมู่บ้านราชธานีอโศก	 ชาวบ ้านราชฯ	
ทุกคนท�างานฟรี	  เท่ากับขาดทุนเต็มร้อย	 มันก็เป็น
ผลงานเกิดประโยชน์	ให้ก�าไรชาวบ้านทุกคน	แบ่งกิน
ใช้แบบของกลางสงฆ์	หรือ	สาธารณโภคีบุญนิยม
	 นั่นคือเศรษฐกิจพอเพียงแบบคนจนมหัศจรรย์	
คือ	ขยัน	กล้าจนสะสม	กลับรวยสะพัด
	 เมือ่นบัเงนิสะสม	แค่ส�ารองหมนุเวยีนต้องถือว่า
เป็นคนจน	 ครั้นดูยอดเงินสะพัดจากหมู่คนจน	 ต้อง
ถือว่าเหนือนชั้นพวกมีตังค์ซึ่งรวยสะสมแต่กลับจน
สะพัด	!	?
	 ถึงตรงนี	้กล้าฟันธงว่า	แข่งกันรวยมันช่วยสงัคม
ให้จมเหว	 ทุกข์เดือดร้อนทั่วหน้า	 พาหลงสรรค์ใน	
มหานรกอันคาดไม่ถึง	ทั้งไม่พึงปรารถนา....
	 ความจริงกลับตรงกันข้าม	 แบบคนจนนี่แหละ	
ช่วยให้พ้นทุกข์อดอยากยากเข็ญได้แท้	ๆ 	 	 เพราะ
แต่ละคนกล้าให้	 	 กล้าขาดทุน	 ข้าวของปัจจัยสี่
จะมีเยอะ	 ราคาถูกช่วย	 กันลดค่าครอง-ชีพให้ต�่า	
เศรษฐกิจจะดีมากเท่านั้น
	 อนึ่ง	 ขอเทียบขาดทุนเป็นก�าไรเหมือนพ่อแม่
เลี้ยงลูก	พ่อแม่ขาดทุนแน่นอน	แต่ไปก�าไรตรงเลี้ยง
ลกูโต	กตญัญกู้าวหน้ามากน�้าใจเป็นคนดใีนบ้าน	มจีติ
อาสาช่วยเพื่อนมนุษย์ร่วมแผ่นดิน
	 ยิ่งได้ลูกประเสริฐเลิศกว่าพ่อแม่	 ยิ่งน่าเป็น
ปลื้ม	นี่คือก�าไรในการลงทุนขาดทุนของพ่อแม่ผู้มี
แต่ให้ลูกๆ
	 ท�านองเดียวกับพ่อหลวงทรงรักประชาชน	
สงสารคนจนยากไร้	 มีลูกคือประชาชนทั้งแผ่นดิน	
๗๐	ล้านชวีติ	ทรงงานหนกักว่าพ่อแม่ในบ้านไหน	ๆ 	
ก็ว่าได้
	 ตลอด	 ๗๐	 ปี	 พระองค์ทรงลงทุน	 ขาดทุน
มหาศาล	 จนเกิดผลงานประชาอยู ่ เย็นเป็นสุข	
ตามเจตจ�านงที่ทรงครองราชย์ถือเป็นก�าไรล้นฟ้า	
ล้นแผ่นดิน
	 ศาสตร์พระราชาพาให้ฉลาดตามพ่อสอน 
สานต่อพลังรักเพื่อพ่อ หันมาเป็นพ่อให้แม่ให้ 
แห่งแผ่นดิน ท�ามาหากินให้พอเพียงแบบคนจน
เป็นสรณะ กล้าขาดทุนเป็นก�าไรชีวิต

จุดประกายระเบิดรักเต็มอกล้นหัวใจ	 ของเหล่า	
ราษฎรศรัทธารักภักดีทั่วแผ่นดิน
	 ผู ้คนแตกตื่นแปรเปลี่ยนอารมณ์โศกาอาดูร
สะท้อนพลงัแผ่นดนิ	พร้อมประจกัษ์แจ้งส�านกึกตญัญ	ู
ต่างปฏิญาณตน	ลูกขอท�าตามพ่อสอน	ขอท�าความดี
เพื่อพ่อ	เกิดจิตอาสาทั่วเมือง
	 ผู้มีน�้าใจหลั่งไหลมาแจกจ่ายข้าวน�้า	 แบ่งปัน	
นัน่นี	่มอีาสาเกบ็ขยะ	กวาดสะอาด	ต้อนรบัผูม้ากราบ
พระบรมศพไม่ขาดสาย
	 กระท่ังถึงวันงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ	
ผ่านพ้น	หลังจากนั้นน่าเชื่อเหลือเกินว่าพลังแผ่นดิน	
ประชาไม่สิ้นศรัทธาปรากฏการณ์ระเบิดรักร�าลึก	
พ่อหลวงภมูพิลโพธสิตัว์	ยงัไม่ขาดหายไปตามงานอนั
ต้องจบสิ้นลง	 พลังรักเพื่อพ่อคงส่งผลบันดลกระแส
คลื่นสัมประสิทธิ์ปาฏิหาริย์สะพัดสืบไปเป็นแน่แท้
	 ๖.	ขาดทุนได้เป็นกําไรแท้	ๆ
	 สุดยอดปาฏิหาริย์ของแบบคนจน	ใคร ๆ 	ก็ท�าได้
ทันทีมากน้อยตามประมาณ	เมื่อมีหัวใจเสียสละกล้า
ให้เพื่อนมนุษย์อย่างภาคภูมิใจ
	 ไม่เหมือนแบบคนมีตังค์	จู ่ๆ 	จะให้รวยเงินแสน
เงินล้าน	คนจนมันจะท�าได้ยังไง	ไม่มีทาง
	 ในหลวงถึงพาจนโดยพึ่งตน	ขยันขันแข็ง	มีแรง
ท�าจนพอกินพอใช้แล้วยังเหลือ	 เมื่อนั้นค่อยแบ่งปัน
เพื่อนพ้องน้องพี่ใกล้ไกล
	 ใครมีปัญญากล้าให้ไปเปล่า ๆ 	 เท่ากับขาดทุน	
เต็มร้อย	 ถ้าเป็นของปลูกเอง	 ก็มีแต่ค่าแรงตัวเอง
เป็นต้นทุน
	 อย่างขายครึง่	ให้ฟรีครึง่หนึง่	ก็คอืขาดทนุค่าแรง
ไปครึ่งตัว	เหมือนคืนให้สังคมไปครึ่งหนึ่งนั่นเอง
	 ทีน่ีม้าถงึประเดน็เจ้าปัญหา	เมือ่กล้าขาดทนุผูใ้ห้	
แน่นอน	ย่อมเป็นก�าไรผู้รับ
	 มองคับแคบแบบค้าขายหมูไปไก่มา	 มันน่า	
งงว่า	แล้ว	Our	Loss	จะเป็น	Our	Gain	ตรงไหน....
ขาดทุนของเรานับเป็นก�าไรของเราได้อย่างไรกัน...?
	 อันนี้ 	 คงต ้องเป ิดโลกกว ้างมากกว ่าเม็ด
เงินบ ้าง	 ถึงจะเข ้าใจความจริงในมุมมอง	 คิด
บวกให้ครบเครื่องสังคมชีวิตจิตวิญญาณ	 	
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	 อนาถบิณฑิกเศรษฐี	เป็นอุบาสกคนส�าคัญใน
พระพุทธศาสนา	 มีศรัทธาแรงกล้าสร้างวัดพระเชตวัน
ถวายแด่พระพุทธเจ้า	ณ	เมืองสาวัตถีในแคว้นโกศล
	 คราวใดพระศาสดาประทับอยู่ที่พระเชตวัน-	
มหาวิหาร	 อนาถบิณฑิกเศรษฐีจะไปท�าบุญที่วัด	
วันละ	 ๓	 ครั้งเลยทีเดียว	 การไปทุกครั้งก็ไม่เคย	
มือว่างเปล่า	 จะต้องติดข้าวของน�าไปท�าทาน(ให้)	
เสมอๆ	ทุกวัน	 ไม่หยุดยั้งในการบริจาค(การให้ 
เต็มที่ไม่สะสมไว้)เลย	 แม้แต่ที่เรือนของตนเอง	
ก็ยังมีนิตยภัต(อาหารที่ถวายแก่ภิกษุสามเณรเป็น
ประจ�า)	แก่ภิกษุ	๕๐๐	รูปทุกๆ	วัน	ทั้งพระศาสดา
และภิกษุทั้งหลายต่างก็ไปที่เรือนของท่านเศรษฐี
	 ด ้วยเหตุที่ ท� าบุญ(การช� าระกิ เลส)ท� าทาน	
(การให้)อย่างหาประมาณมไิด้นี	้ท�าให้ทรัพย์สมบตัร่ิอย-
หรอลง	ไม่มีเวลาท�าการค้าขาย	ไม่ได้ทวงทรพัย์คนืจาก
ลูกหนี้ที่กู้ยืมไป	นับได้	๑๘	โกฏิ(๑๘๐	ล้าน)	อีกทั้งสมบัติ
ประจ�าตระกูลประมาณ	๑๘	โกฏิ	ที่ใส่ตุ่มโลหะฝังไว้ริม
ฝ่ังแม่น�า้	ปรากฏว่าฝ่ังแม่น�า้นัน้เกดิพงัทลาย	เพราะถูก
น�า้เซาะ	ทรัพย์โดนกระแสน�า้ซัดลงสู่ทะเลจนหมดสิ้น
	 เมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้	 ท�าให้เทวดา(ผู้มี
จิตใจติดสุข)ที่สิงสถิตอยู่	 ณ	 ซุ้มประตูท่ี	๔	ของ
เรือนท่านเศรษฐ	ีบังเกิดมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาว่า

	 “ตราบใดทีส่มณโคดมและเหล่าสาวก	ยังคงเข้า
เรอืนน้ีอยู	่ชือ่ว่าความสขุของเราย่อมไม่ม	ีเราจะต้อง
ท�าให้เหล่าสมณะนี้เข้ามาในเรือนนี้ไม่ได้	จึงจะควร”
	 คิดแล้วก็ไปยังที่พักของหัวหน้าคนงาน	 ซึ่ง
ก�าลังเข้านอน	 เทวดาได้เปล่งแสงสว่างไสวยืนอยู่	
หัวหน้าคนงานจึงถามว่า
	 “ท่านเป็นใคร”
	 “เราเป็นเทวดาประจ�าเรือนของท่านเศรษฐี	
อยู่ที่ซุ้มประตูที่	๔”
	 “ท่านมาเพราะเหตุใดกัน”
	 “ท่านไม่เห็นการกระท�าของท่านเศรษฐีหรือ	
ไม่มองดูกาลอนาคตของตนเลย	 ได้น�าทรัพย์ทุ่มเท
เฉพาะสมณโคดมเท่านัน้ให้เตม็บรบิรูณ์	ว่างเว้นจาก
การค้าขาย	ไม่ริเริ่มการงาน	ฉะนั้นท่านจงตักเตือน
ท่านเศรษฐีให้ท�าการงานของตน	และใหส้มณโคดม
กับเหล่าสาวกอย่าได้เข้ามายังเรือนนี้เลย”
	 หัวหน้าคนงานได้ยินอย่างนั้น	 ก็ไม่เห็นด้วย	
ตอบโต้ไปทันที
	 “ดูก่อนเทวดาพาล(เทวดาผู้มืดมัวโง่เขลา)	
ท่านเศรษฐีเสียสละทรัพย์	ก็สละให้แก่พุทธศาสนา
อนัเป็นเครือ่งน�าออกจากทกุข์	ดงันัน้แม้ท่านเศรษฐี
จะจับเราที่มวยผม	 แล้วเอาไปขาย	 เราก็จะไม่ว่า

k ศรัทธา		มั่นคง						ทําทาน
แสนมาร			ขวางทาง		ไม่ได้
ต้องพ่าย			แพ้บุญ	 หนุนใจ
กล้าให้					ไม่กลัว	 กล้าจน.

ศรัทธากล้าจน
(ขทิรังคารชาดก)

laforgiaworks.blogspot.com
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กล่าวอะไรเลย	ฉะนั้นท่านจงไปเสียเถิด”
	 ได้ยินอย่างนั้น	เทวดาจึงจากไป	แต่วันต่อมา	
เทวดาพาลได้เข้าไปหาบุตรชายคนโตของท่าน
เศรษฐี	แล้วกล่าวเช่นเดยีวกนักบัเมือ่วาน	พอบตุร
เศรษฐีได้ฟังอย่างนั้น	 ก็ไม่พอใจอย่างยิ่ง	 ถึงกับ
คุกคามใส่เทวดาพาล	แล้วขับไล่ไป
	 ฝ่ายท่านเศรษฐียังคงทําบุญให้ทานอยู่ไม่
ขาดสาย	จนกระทัง่ทรพัย์แทบหมดสิน้	ถงึความ
ยากจนยิ่ง	เหลือทรัพย์อยู่เพียงเล็กน้อย	แต่แม้
เป็นอย่างนี้	 ก็ยังคงให้ทานแก่ภิกษุสงฆ์	 เพียงแต่
เป็นของหยาบไม่อาจประณีตได้เหมือนก่อน
	 วันหนึ่ง	พระศาสดาได้ตรัสถามเศรษฐีว่า
	 “ดกู่อนคฤหบด	ีก็ทานในตระกลู	ท่านยังให้อยู่หรอื”
	 “ยงัให้อยู	่พระเจ้าข้า	เพียงแต่ว่าทานนัน้เศร้า
หมองไม่ประณีต	 เป็นข้าวปลายเกวียน(ปลายข้าว
ขนาดเล็ก)	กับน�้าผักดองเท่านั้น”
	 พระศาสดาทรงสดบัแล้ว	ได้ตรสัสอนสมัมาทฏิฐิ
แก่เศรษฐี
	 “คฤหบดี	 ท่านอย่าท�าจิตให้อับเฉาว่า	 เราให้
ทานเศร้าหมอง	เพราะที่แท้แล้ว	เมื่อจิตประณีตอยู่	
ท่านทีถ่วายแก่พระพทุธเจ้าหรอืสาวกทัง้หลาย	ย่อม
ไม่ชื่อว่าเศร้าหมองเลย	เพราะเป็นทานที่มีผลมาก
	 ก็ในข้อนี	้ท่านควรทราบว่า	หากสามารถทํา
จิตให้ประณีต	ทานชื่อว่าเศร้าหมอง	ย่อมไม่ม”ี
	 อนาถบณิฑกิเศรษฐไีด้ฟังโอวาทนัน้แล้ว	บังเกดิปีติ
ยินดีอย่างยิ่ง	ศรัทธาแรงกล้าให้การให้ทานยิ่งมั่นคง
	 ฝ่ายเทวดาพาลยังเห็นท่านเศรษฐีท�าทานอยู่
ไม่หยุดยั้ง	ในที่สุดจึงตัดสินใจว่า
	 “บัดนี้	 ท่านเศรษฐีกลายเป็นผู้ตกยากแล้ว	 คงจะ
เชื่อถือค�าของเราเป็นแน่	ถึงเวลาแล้วที่เราจะไปพบ”
	 จึงปรากฏกายในเวลาเที่ยงคืน	 แผ่แสงสว่าง
ยืนอยู่เบื้องหน้าเศรษฐี	แล้วกล่าวว่า
	 “ท่านเศรษฐ	ีเราเป็นเทวดาสถติอยูท่ีซุ้่มประตทูี	่๔	
มาพบท่านก็เพื่อจะแนะน�าประโยชน์แก่ท่าน”
	 “ประโยชน์อะไรหรือ”
	 “คอืท่านไม่คดิถงึกาลภายหน้า	ไม่เหน็แก่บตุรธิดา	
ใช้จ่ายทรัพย์เป็นอันมากในศาสนาของสมณโคดมจน
กระทั่งกลายเป็นคนยากไร	้เพราะเสียสละทรัพย์เกิน

ขอบเขต	 ทั้งไม่ท�างาน	 ไม่ค้าขาย	 แล้วยังถวายทาน
ปล่อยให้สมณะเหล่านั้นเข้ามายังเรือนนี้ทุกวัน
	 ฉะนั้นนับตั้งแต่บัดนี้	 ท ่านจงอย่าให ้สมณะ	
ทั้งหลายเข้ามายังเรือนนี้	 และตัวท่านเองก็จงอย่าไป
ส�านักของสมณโคดม	จงท�าการค้าขาย	และรวบรวม
ทรพัย์สมบตัคืินมา	จากการท�าคดฟ้ีองร้องทวงหน้ีเถดิ”
	 “นี่เป็นโอวาทที่ท่านให้เราหรือ”
	 “ถูกต้องแล้ว	ท่านเศรษฐี”
	 “ถ้าเช่นนั้น	 ท่านจงรับรู้ไว้เถิดว่า	 แม้มีเทวดา
อย่างท่านตัง้แสนองค์	มากล่าวอย่างนีกั้บเรา	กท็�าให้
เราหวั่นไหวไม่ได้เลย	 เพราะศรัทธาของเราไม่
คลอนแคลน	 ตั้งมั่นดีแล้วดุจภูเขาสิเนรุ	 เราสละ
ทรัพย์ในพุทธศาสนาอันเป็นเครื่องนําออกจาก
ทุกข์	นี้เป็นการกระทําดีแล้ว	ท่านจึงเป็นผู้กล่าวค�า
อันไม่สมควร	 เป็นผู้ไม่มีอาจาระ(ความประพฤติดี)	
ทศุลี(ท�าผดิศลี)	เป็นกาลกิณ(ีจญัไรอปัมงคล)	ท�าลาย
พุทธศาสนา	เราจึงไม่ต้องการอยู่ในเรือนเดียวกันกับ
ท่าน	ท่านจงรบีออกจากเรอืนของเรา	ไปอยูท่ีอ่ืน่เถดิ”
	 เทวดาโดนขับไล่อย่างนั้น	 ก็อับอายยิ่งนัก	
ไม่อาจอยู่ต่อไปได้	รีบกลับไปยังซุ้มประตูที่	๔	
	 “เราไม่อยากจากไปเลย	 ท�าอย่างไรดี	 จึงจะ
ท�าให้เศรษฐียอมยกโทษแก่เราได้”
	 คิดแล ้วก็ ไปยังที่อยู ่ของเทวดาผู ้รักษา
พระนคร	กล่าวขอร้องว่า
	 “เพราะข้าพเจ้าไม่ได้ใคร่ครวญให้ด	ี ไปว่ากล่าว
อนาถบิณฑิกเศรษฐี		ท่านเศรษฐีจึงโกรธ	 ขับไล่
ข้าพเจ้าออกจากที่อยู่	 ขอท่านช่วยน�าข้าพเจ้าไปพบ
ท่านเศรษฐ	ีให้ยกโทษและให้ท่ีอยู่แก่ข้าพเจ้าด้วยเถดิ”
	 “อ้าว	!	ก็ท่านไปกล่าวอย่างไรเล่า”
	 “ข้าพเจ้ากล่าวว่า	 ตั้งแต่นี้ไปท่านเศรษฐีจง
อย่ากระท�าอปัุฏฐาก(อปุถมัภ์ดแูล)พระพทุธเจ้าและ
ภิกษุสงฆ์	อย่าให้สมณโคดมเข้าไปในเรือน”
	 “อย่างนีแ้หละ	ท่านกล่าวค�าอนัไม่สมควรจรงิๆ	
เป็นการท�าลายพุทธศาสนา	 เราจึงไม่อาจพาท่าน
ไปพบกับท่านเศรษฐีได้”
	 เมื่อเทวดาพาลไม่ได้รับการช่วยเหลือจากเทวดา	
ผูร้กัษาพระนคร	จงึมุ่งไปหาท้าวมหาราชทัง้	๔	(ผูร้กัษา
โลกไว้ในแต่ละทศิ	๔	ทศิ)	แต่กถ็กูปฏเิสธเช่นเดยีวกนัอกี
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	 คราวนีจ้งึตรงไปขอความช่วยเหลอืจากท้าวสกักเทวราช
(หัวหน้าเทวดาผู้เป็นใหญ่)	 เล่าเร่ืองราวทั้งหมดให้ฟัง	และ
อ้อนวอนขอให้ช่วยเหลือ	ท้าวสักกะทรงสดับแล้วตรัส
	 “ท่านกระท�ากรรมอันไม่สมควรเลย	 ท่านได้
กล่าวท�าลายพุทธศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้า	
ดังนัน้แม้เรากไ็ม่อาจไปกล่าวกบัท่านเศรษฐไีด้	แต่
เรามีวิธีทําให้ท่านเศรษฐียกโทษแก่ท่านได”้
	 “ดียิ่ง	!	ขอพระองค์โปรดบอกเถิด”
	 “ท่านจงแปลงกายเป็นคนเก็บส่วยของท่าน
เศรษฐี	ไปทวงหนี้	๑๘	โกฏิจากพวกลูกหนี้ของท่าน
เศรษฐีคืนมาให้หมด	 แล้วใช้ฤทธิ์เดชของตนน�า
ทรพัย์อกี	๑๘	โกฏ	ิทีน่�า้ซดัลงสูท่ะเล	เอากลบัมาคนื
คลัง	สุดท้ายยังมีทรัพย์อีก	๑๘	โกฏิ	ที่ไม่มีเจ้าของ
หวงแหนแล้วอยูใ่นทีโ่น้น	ท่านกจ็งไปเอามา	ท�าคลงั
เปล่าของท่านเศรษฐีให้เต็มด้วยทรัพย์	 ๕๔	 โกฏิ
(๕๔๐	ล้าน)	 กระท�าทัณฑกรรม(การลงโทษ)ดังนี้
เสร็จแล้ว	จึงไปขอท่านเศรษฐียกโทษให้”
	 เทวดาพาลได้ฟังวธิอีนัแยบคายนัน้แล้ว	กด็ใีจยิง่นกั	
รบัค�าท้าวสกักเทวราช	รบีไปกระท�าตามนัน้ทนัท	ีคลงัอนั
ว่างเปล่าของท่านเศรษฐ	ีจงึกลบัเตม็ไปด้วยทรพัย์อกีครัง้
	 เมื่อส�าเร็จแล้ว	 เทวดานั้นจึงเข้าไปหาท่าน
เศรษฐี	เปล่งแสงสว่างไสวทั่วกาย	แล้วกล่าวว่า
	 “ท่านเศรษฐี	 เราเป็นเทวดาที่เคยสถิตอยู่ซุ้ม
ประตทูี	่๔	ในเรือนของท่าน	ครัง้นัน้เราเป็นผูห้ลงผิด
ใหญ่หลวง	ไม่รูจ้กัคณุของพระพทุธเจ้าทัง้หลาย	จงึ
ได้กล่าวถ้อยค�าผดิพลาดกบัท่าน	ขอท่านจงยกโทษ
แก่เราด้วยเถดิ	เราได้สาํนกึผดิแล้ว	ได้ลงโทษตน
กระท�าการแก้คืนแล้ว	 ด้วยการทวงหนี้	 ๑๘	โกฏิ	
คืนจากลูกหนี้ของท่าน	 ทั้งน�าสมบัติประจ�าตระกูล	
๑๘	 โกฏิของท่าน	 คืนจากท้องทะเล	 และทรัพย์อีก	
๑๘	โกฏทิีไ่ม่มเีจ้าของ	ก็เอามาใส่คลงัของท่านให้เตม็
แล้ว	 ดังนั้นท่านอย่าใส่ใจค�าที่เราเคยกล่าวเพราะ
ความหลงผิด	 เพราะความโง่เขลาไม่รู้	 จงยกโทษ	
แก่เราด้วย	ให้เราได้สถิตอยู่ที่ซุ้มประตูดังเดิมเถิด”
	 อนาถบณิฑกิเศรษฐไีดฟังค�าสารภาพบาปแล้ว	คิดว่า
	 “เทวดานี้ยอมรับความผิดของตน	 ได้กระท�า
การลงโทษตนแล้ว	 เราควรจะให้เทวดาน้ีได้รับค�า
แนะน�าจากพระศาสดา”

	 จึงกล่าวกับเทวดานั้น
	 “ดูก่อนเทวดา	 ท่านจะให้เรายกโทษ	 เราก็จะ
ยกโทษให้ท่านต่อหน้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้น”
	 “ดีละ	 ถ้าอย่างนั้นท่านจงพาเราไปยังส�านัก
ของพระศาสดา”
	 ครั้นพาเทวดานั้นไปเข้าเฝ้าพระศาสดาแล้ว	
ท่านเศรษฐีได้กราบทูลการกระท�าทั้งหมดของ
เทวดา	พระศาสดาทรงสดับแล้วตรัสว่า
	 “บุคคลผู้ลามกในโลกนี	้ย่อมเห็นบาปว่ายังดี
อยู	่ตราบเท่าทีบ่าปยงัไม่ให้ผล	กเ็มือ่ใดบาปให้ผล	
เมื่อนั้นผู้ลามกย่อมเห็นบาปทั้งหลายว่า	ชั่วแท้
	 ส่วนบุคคลผู้เจริญ	 ย่อมเห็นดีว่ายังบาปอยู่	
ตราบเท่าทีก่รรมดยีงัไม่ให้ผล	กเ็มือ่ใดกรรมดใีห้ผล	
เมื่อนั้นผู้เจริญย่อมเห็นกรรมดีทั้งหลายว่า	ดีจริง”
	 พอจบค�าตรัสสอนนี้	 เทวดานั้นก็ได ้ตั้งอยู ่ ใน	
โสดาปัตติผลทันที	แล้วพลันหมอบกราบลงที่พระบาท
ทั้งสองของพระศาสดา	เปล่งวาจาส�านึกบาปออกมา
	 “ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ	ข้าพระองค์ได้หลงผดิ
ไปแล้ว	 มืดมนด้วยอวิชชา	 ไม่รู ้คุณอันยิ่งของ
พระองค์	 จึงได้กล่าวค�าอันลามก	 ขอให้พระองค	์
ทรงยกโทษแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด”
	 พระศาสดากท็รงยกโทษให้	แล้วเทวดานัน้กก็ล่าว
ขอให้ท่านเศรษฐยีกโทษ	ท่านเศรษฐกีย็กโทษให้เช่นกนั	
จากนั้นท่านเศรษฐีได้กราบทูลกับพระศาสดา
	 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	 เทวดานี้แม้จะห้าม	
ข้าพระองค์ว่า	จงอย่าอปัุฏฐากพระผูม้พีระภาคเจ้า	
จงอย่าท�าบญุให้ทาน	แต่ข้าพระองค์กย็งัให้ทานอยู่
นั่นแหละ	นี้จึงเป็นคุณของข้าพระองค์มิใช่หรือ”
	 “ดกู่อนคฤหบด	ีท่านน้ันเป็นอารยิสาวกโสดาบนั
แล้ว	 	 มีศรัทธาไม่หวั่นไหว	 มีทัสสนะ(การเห็นด้วย
ปัญญา)อันหมดจด	 การท่ีท่านถูกเทวดาศักดิ์น้อยนี้
ห้าม	 แต่ห้ามท่านไม่ได้	 นี่ยังไม่น่าอัศจรรย์เท่า
บัณฑิตในกาลก่อน	ถูกพญามารห้ามไม่ให้ทําทาน	
แม้มีหลุมถ่านเพลิงขวางอยู่	 ก็ไม่อาจห้ามบัณฑิต
ให้ทานได	้นี่แหละน่าอัศจรรย์อย่างยิ่ง”
	 อนาถบิณฑิกเศรษฐีได้ฟังแล้ว	ก็ทูลขอให	้
พระศาสดาตรัสเล่าเรื่องราวนั้น	 	

V V V V V
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 ในอดีตกาล	ณ	กรุงพาราณสี	ได้ก�าเนิดเด็ก
ทารกชายคนหนึ่งในตระกูลเศรษฐี	 ทารกน้อย
เติบโตท่ามกลางกองสมบัติ	 มากมายด้วยของกิน
ของใช้	ด�ารงชีวิตอยู่อย่างสุขสบายราวกับเทวดา
	 เม่ืออายุได้	 ๑๖	 ปี	 ก็เล่าเรียนส�าเร็จศิลปะ	
ทั้งปวง	แต่ไม่นานนัก	บิดาก็ตายจากไป	เขาจึงได้
เป็นเศรษฐีแห่งพาราณสี
	 พาราณสีเศรษฐีน้ีเป็นผู้มีจิตใจดี	 มีเมตตากรุณา
ใหญ่หลวง	ได้สร้างโรงทาน	๖	แห่งคือ	ที่ประตูเมืองทั้ง	
๔	ที่กลางพระนคร	และที่หน้าประตูเรือนของตน	แล้ว
ท�าบุญบริจาคทานทุกวัน	 อีกทั้งประพฤติธรรม	 รักษา
ศีล	อยู่อุโบสถกรรม(รักษาศีล	๘	ทุกวันพระ)สม�า่เสมอ
	 อยูม่าวันหนึง่	มีพระปัจเจกพทุธเจ้า(พระพทุธเจ้า 
ที่ไม่ได้สร้างหมู่กลุ่มขึ้นเป็นศาสนา)องค์หนึ่ง	 ได้
เข้าสู ่นิโรธสมาบัติ(สภาวะจิตสงบอันประณีตยิ่ง	
หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง)	 ๗	วันแล้ว	โดยไม่ได	้
ฉนัอาหารและน�า้เลย	วนันีจ้งึออกจากนโิรธสมาบตัิ	
ต้ังใจว่าจะไปบณิฑบาตทีห่น้าประเรอืนของพาราณ-
สีเศรษฐี	ได้ห่มจีวรถือบาตรมุ่งไปที่เรือนนัน้
	 ท่านเศรษฐยีนือยูท่ีห่น้าประตเูรอืนของตน	ได้
แลเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ไกล	 ก็ด้วยความ
เคารพศรัทธายิ่ง	จึงสั่งคนรับใช้ของตนทันที
	 “ท่านจงไปรับบาตรของพระผู้เป็นเจ้านั้นมา”
	 ขณะนั้นเอง	 พลันปรากฏพญามารวสวัตตี
(มารคอืกเิลสชัว่ทีม่อี�านาจมาก)	ได้เนรมิตหลุมถ่าน
เพลิงไม้ตะเคียนลึก	 ๘๐	 ศอก	 ไฟลุกโชนโชติช่วง
ร้อนแรงราวกับอเวจีมหานรก	 ขวางทางเอาไว้
ทั้งหมด	 คนรับใช้นั้นไม่อาจข้ามไปได้	 พอแลเห็น
พญามารเข้าเท่านั้น	 ด้วยความตกใจกลัวจึงวิ่งหนี
กลับมา	 แม้คนรับใช้อื่นๆ	 ก็ไม่อาจข้ามหลุมถ่าน
เพลิงได้	ต่างก็กลับมาแจ้งแก่ท่านเศรษฐีทุกคน
	 พาราณสีเศรษฐีจึงคิดว่า
	 “วันนี้มีมารมาขัดขวาง	 เจตนาท�าลายการ	
ท�าทานของเรา	 โดยไม่รู้ว่า	แม้มารมาเป็นแสน	 ก ็
ไม่สามารถทาํให้เราหวัน่ไหวเลกิล้มการทาํทานได้
เลย	วันนี้แหละเราจะได้รู้กันว่า	เราหรือมารใครจะมี
ก�าลังมีอานุภาพมากกว่ากัน”	
	 คิดดังนั้นแล้ว	 ตนเองจึงถือเอาถาดอาหารที่

ตระเตรยีมไว้ใส่บาตร	เดนิไปจนกระทัง่ถงึปากหลมุ
ถ่านเพลิง	 ก็แลเห็นพญามารยืนอยู ่ในอากาศ	
เหนือหลุมถ่านเพลิง	จึงถาม
	 “ท่านเป็นใคร”
	 “เราคอื	พญามารวสวัตตผีูเ้ป็นใหญ่กว่ามารทัง้ปวง”
	 “หลุมถ่านเพลิงนี้ท่านเนรมิตหรือ”
	 “เออ!	เราเนรมิตเอง”
	 “ท่านท�าอย่างนี้เพื่อต้องการอะไร”
	 “เพื่อท�าลายการท�าทานของท่าน	 และเพื่อ
ท�าให้พระปัจเจกพุทธเจ้าถึงความพินาศ	 เพราะไม่
ได้ฉันอาหารและน�้ามา	๗	วันแล้ว”	
	 “ถ้าเป็นเช่นนั้น	 เราจะไม่ให้ท่านท�าลายทาน
ของเรา	 และจะไม่ให้ท่านท�าอันตรายแก่ชีวิตของ
พระปัจเจกพทุธเจ้า	วนันีจ้ะได้รูก้นัว่า	เราหรอืท่าน
ใครจะมีก�าลังมีอานุภาพมากกว่ากัน”
	 กล่าวจบ	พาราณสเีศรษฐีกย็กถาดอาหารชูข้ึน	
ตั้งจิตอธิษฐานอย่างแน่วแน	่แล้วกล่าว
	 “ข้าแต่พระปัจเจกพุทธเจ้าผู้เจริญ	 ข้าพเจ้า 
มุ่งมัน่ปรารถนาจะถวายบิณฑบาตแก่ท่าน	แม้ตนเอง
จะต้องตกหลมุถ่านเพลงิดจุนรกนี	้มเีท้าชีข้ึน้เบือ้งบน 
มศีรีษะพุง่ลงเบือ้งล่างกต็าม	ข้าพเจ้ากจ็ะไม่ทาํกรรม
ชั่วเลย	ขอนิมนต์ท่านรับบิณฑบาตด้วยเถิด”	
	 สิ้นค�าก็ก้าวเท้าไปข้างหน้าทันที	 ทันใดนั้นเอง
แทนที่จะตกลงไปในหลุมถ่านเพลิง	 พลันปรากฏ
ดอกบวัดอกใหญ่(ธรรมะสดุประเสรฐิ)บานเตม็ทีแ่ล้ว
ผดุขึน้มารองรบัเท้าทัง้สองของเศรษฐไีว้แล้วพาลอย
ไปสูพ่ระปัจเจกพทุธเจ้าท่านเศรษฐีจงึได้ถวายอาหาร
ใส่บาตรสมประสงค์	แล้วพระปัจเจกพทุธเจ้าก็จากไป
	 ฝ่ายพญามารเห็นแล้วว่า	ตนพ่ายแพ้	ห้ามการ
ท�าทานของท่านเศรษฐไีม่ได้	จงึเศร้าโศกเสยีใจยิง่นกั	
หนีกลับไปยังที่อยู่ของตนอย่างเร็วไว

V V V V V
	 พระศาสดาตรัสเรื่องนี้จบแล้ว	ทรงเฉลยว่า
 “พระปัจเจกพุทธเจ้าในกาลนั้น ได้ปรินิพพาน 
ไปแล้ว ส่วนพาราณสีเศรษฐีคือ เราในบัดนี้” 	

(พระไตรปิฎกเล่ม		๒๗		ข้อ	๔๐	อรรถกถาแปลเล่ม	๕๕	หน้า	๓๖๕)
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การเมืองกับยุทธศาสตร์การบิดเบือน
	 “การบิดเบือน”	มิใช่มีแค่วันนี้
	 เมื่อก่อนก็มี	พรรคต่อพรรคเขาถล่มกัน
	 เมื่อก่อนโน้นก็มิใช่ไม่มี	สมัยทหารเป็นใหญ่
ก็มีมาแล้ว
	 นักประวัติศาสตร์ย่อมรู้ดี
	 สงครามแย่งมวลชน	มีมาตลอด
	 “การบิดเบือน”	พูดให้เป็นวิชาการ	เขาถือ
เป็น	“ยทุธศาสตร์”แต่จรงิๆ	แล้วเป็น	“สนัดาน”	
ที่ติดตัวมา!
	 “ยุทธศาสตร์”	คืิอเป้าหมาย	“ยุทธวิธี”	คือ
เส้นทางไปสู่เป้าหมาย
	 จะใช้วิธีไหนก็ขึ้นอยู่กับมโนธรรมประจ�าใจ
	 เม่ือ	 “แมวสีอะไรก็ได้ขอให้จับหนู”	 คนมี

คณุธรรมกจ็ะพยายามทกุทางเพือ่ให้ส�าเรจ็	เพือ่
ให้ประชาชนได้โยชน์
	 แต่วลีนี้	 ส�าหรับคนไม่มีคุณธรรม	 เขา	
หมายถึงท�ายังไงก็ได้ให้ก	ูให้พวกกูได้ประโยชน์	
ไม่ว่าวิธีการจะสกปรกแค่ไหน
	 ต่อให้อัปรีย์จัญไรก็จะท�า!!
	 “การเมอืง”	จงึต้องยดึสือ่	ซือ้สือ่	ซือ้นกัข่าว	
ให้เงินเดือน	 ให้เงินก้อน	 ให้ของขวัญมีราคา
บ่อยๆ	
	 “สือ่ต่างประเทศ”	เอาไว้หาพวก	หาคะแนน	
เอาไว้สร้างภาพ
	 ส่ือในประเทศ”	เอาไว้กดดนั	เอาไว้ครอบง�า	
เอาไว้ปั่นหัวประชาชน

กระทรวงศึกษาอย่าให้นักการเมืองแตะต้อง ๑๐ ปี
เราอาจเห็นคนฉลาดรุ่นใหม่ก่อเกิดทั่วแผ่นดิน
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	 สมัยหนึง่เขาจงึสร้าง	“วทิยชุมุชน”	เบ่งบาน	
ราวกับดอกเห็ดหน้าฝน!
	 พอดีได้รัฐบาลโง่	รฐับาลทีค่ดิแต่เรือ่งตวัเอง	
เหตุการณ์จึงบานปลาย
	 จากต้นไม้อเวจีต้นเล็กๆ	 เติบโตทะยานดั่ง
ขุนเขา!
	 ปรากฏการณ์	“น�า้หยดลงหนิ”	จงึน่าจะเป็น
อุทาหรณ์ให้แก่คนรุ่นใหม่
	 อย่าดถูกูงพูษิว่าตวัน้อย	อย่าดถูกูว่าไฟกอง
เล็ก	อย่าดูถูกวิทยุชุมชนที่ชาวบ้านเล่นกันเอง!
	 ประชาชนมีบทบาทหลายฐานะ	 เป็นฟืน	
ให้เขาหุงข้าว	 หาประโยชน์	 เป็นควายให้เขา
สนตะพาย
	 สุดแต่จะชี้น�า!
	 จ�าได้ไหม	 สมัยหนึ่งจีนแดงเป็นประเทศที่
น่ากลัว	ชั่วร้ายที่สุด!
	 จ�าได้ไหม	 สมัยหนึ่งน�้ามันมะพร้าวเป็น
น�้ามันชั่วร้ายสุดๆ	ก่อเกิดโรคสารพัด!
	 วนันี.้...เปลีย่นไป	ตวัร้ายกลายเป็นพระเอก!
	 ทางแก้ทางเดียวให้ประชาชนมีการศึกษา	
ให้เขาฉลาดหลักแหลม	 ให้เขาคิดเป็น....
ที่สุดแม้กระทั่งคิดว่าการเลือกตั้งคือเส้นทาง
ประชาธิปไตย!
	 กระทรวงศกึษาอย่าให้นักการเมืองแตะต้อง	
๑๐	 ปี	 เราอาจเห็นคนฉลาดรุ่นใหม่ก่อเกิด	
ทั่วแผ่นดิน
	 เพราะเหตุข่าวร้าย	 คนจะฝังใจ	 ข่าวดีคน
จะลืมง่ายเป็นธรรมดา
	 จิตวิทยามวลชนจึงก่อเกิด	“ใส่ร้ายป้ายสี”	
“พลิกขาวเป็นด�า”
	 ที่อเนจอนาถกว่านั้น	 ยุแยงตะแคงรั่วให้
เกลียดกัน	ให้โกรธกัน
	 จนวันนี้	“แผ่นดินแตกแยกเป็นร่องลึก”
	 ตัวเองท�าผิดกฎหมายกลับเชือนแชเป็น
เรือ่งอืน่	รฐับาลหาเรือ่ง.....ศาลหาเรือ่ง.....ศาล

กลั่นแกล้ง	 ....เขาก�าลังโค่นล้มระบบ.....อ้างได้
สารพัด
	 คนยอดคน	เรามีมาแล้ว
	 คนเดนคน	เราก็ก�าลังมาแรง
	 เมือ่ตวัเองมภียั	กพ็ร้อมจะให้ส่วนรวมมภียั
ให้สังคมย่อยยับฉิบหาย
	 นิสัยชอบท�าร้ายท�าลาย	 ก็นับเป็นบุคคล
หายนะ
	 แต่นิสัยที่พร ้อมจะท�าลายประเทศชาต	ิ
ท�าลายส่วนรวมให้ย่อยยบั	ถอืเป็น	“โมฆบคุคล!”	
จริงๆ
	 ณ	วันนี้	ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเท่านั้นที่
จะต่อสู้กับเหล่าทุรชนคนพวกนี้
	 สตัว์นรก	ผเีปรต	เดรจัฉานทีก่�าลงัคืบคลาน
พร้อมท�าลายทุกอย่าง
	 ท่านผู้น�าเกรงใจไม่ได้อีกแล้วจริงๆ!

“คนจนนี่ประเสริฐ	แต่ต้องเป็นคนจนอย่างขยัน
สร้างสรร	เสียสละ	ไม่ใช่จนอย่างขี้เกียจ	งอมืองอเท้า

จนเป็นหมู่แล้วจะอยู่รอด” (สมณะโพธิรักษ์)
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ฉบับที่แล้ว ๓๒๗ เราได้พูดถึงความ 

เป็น“อจินไตย”ซ่ึงมี ๔ ประการไปแล้วบ้าง 

โดยเฉพาะได้สาธยายถงึความเป็น“ฌานวสิยั 

ของผู้ได้ฌานโลกุตระ” อันเป็นของพุทธ

ซึง่ผูจ้ะปฏบิตั“ิท�าใจในใจ”(มนสกิโรต)ิของ

ตนจนบรรลุความเป็น“ฌาน”แบบพุทธอัน

เป็น“โลกตุระ”ได้จรงินัน้ ต้องได้ฟังค�าอธบิาย

ของ“สัตบุรุษ”แท้จริงก่อน

ผู้ไม่ใช่“สัตบุรุษ”จริง คือผู้ไม่มี“ฌาน

วสิยัของผูไ้ด้ฌานโลกตุระ” จะพดูจะอธบิาย

อย่างไร ก็เป็น“การเก็งหาความจริง”ทั้งสิ้น 

ไม่ใช่การกล่าวจาก“ความเป็นฌานวิสัยของ

ผู้ได้ฌานโลกุตระ”จริงเลย

จึงเป็นแค่“ตรรกะ”เท่านั้น 

ผูท้ีส่าธยายความเป็น“ฌานวสิยัของผู้

ได้ฌานโลกตุระ”ถ้าไม่ใช่“สตับรุษุ”คอืยงัไม่มี

ความเป็น“ฌานวิสัยของผู้ได้ฌานโลกุตระ” 

จริง จงึเสีย่งต่อ“บาป”มาก เพราะการพดูผดิ 

เพีย้นไปจาก“ความเป็นฌานโลกตุระ”นัน้มนั 

“บาป” ท�าให้“โลกุตรธรรม”ของพระสัมมา 

สัมพทุธเจ้าผิดเพี้ยนไป มันก็เท่ากับท�าลาย

จากสัจจะของพระพุทธเจ้า

ดังนั้น หากผู้ใดสาธยายธรรมแล้วอ้าง

ว่าทีต่นพดูนีเ้ป็นธรรมะของพระพทุธเจ้า แต่

• ต่อจากฉบับที่ ๓๒๗

แท้จริงผิดเพ้ียนไปจากของพระพุทธเจ้า ผู้

นัน้กฉ็ดุให้ศาสนาพทุธตกต�า่ลงไปจากสจัจะ 

ของพระพุทธเจ้า เพราะความถูกต้องถูก 

ท�าลายไปๆๆๆ เท่าที่ผู้นั้นพูดผิดเพี้ยนทุกครั้ง 

ทุกครั้งที่ผู้นั้นประกาศค�าพูดผิดเพี้ยน 

นั้นออกไปสู่สาธารณชน ก็เป็นการท�าลาย

ศาสนาพุทธแท้ๆ จึงเป็นบาปทุกครั้งไป     

หากจะพดูต้องท่องจ�าทกุค�าความทีต่รง

กับค�าพูดอธิบายของพระพุทธเจ้าจริงๆ ก็

พอจะรอดตัวได้ 

เพราะฉะนัน้ ถ้าตนไม่ใช่สตับรุษุหรอืผู้

ที่พูดสัจจะของพระพุทธเจ้าได้ถูกตรงจริง ก็

อย่าเสีย่งเลย “กรรมเป็นอนัท�า”นะ! ขอบอก      

ท�าผดิเพีย้นแล้วจะบอกว่าไม่ได้ท�านัน้ 

มันไม่พ้นบาปไปได้นะ!!!

ผู้เป็น“สัตบุรษุ”คอืผู้ม“ีสยงั อภญิญา” 

คอืผู้ม“ีความรูย้ิง่ทีเ่ป็นโลกตุรธรรม”นัน้ๆจรงิ

นัน่คอื เริม่จากผูน้ัน้สามารถม“ีปญัญา

หรอืญาณ” ญาณตวัแรกนี้กค็อื “อญัญธาตุ” 

หยั่งรู้ได้ถูกต้องแท้จริงว่า นี่คือ“สัจจะ”อัน

เป็น“โลกุตรธรรม”ของพระพุทธเจ้าแท้จริง 

โดยม“ีพลงังานจติทีเ่จรญิเป็นอญัญธาต”ุ ขึน้

ในจิตแน่แท้ มิใช่สุ่มเสี่ยงโมเมหรือคาดเดา 

แต่เป็น สยังปส = จิตผู้นี้มีอัญญะเกิด 

กว่าจะมีภูมิถึงขั้น“สย� (สยัง)” มันต้อง 

ผ่านภาวะนั้นๆ “อาสยัง(อาศัย)”ภาวะนั้น 

เป็นอยูป่ระพฤตไิด้สะสมขึน้จนเป็น“นสิสยงั
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(นสิสฺย =ความประพฤตท่ีินอนเนือ่งอยู่ในสนัดาน)” แล้ว

จงึจะเพิม่ภมูถิงึขัน้“วสิยั” ต้องผ่าน“สยงั”ตาม

ทีย่กมายนืยนัคร่าวๆข้างบนนัน้จรงิ สงูสดุก็ 

“สยัมภู” ซ่ึงสูงที่สุดแห่งที่สุดข้ัน“ผู้เป็นเอง, 

เป็นเจ้าของเอง” ไม่มีใครเทียบได้ นั่นคือ 

“พุทธวิสัย” ยกไว้สูงสุดเป็นที่สุด รู้ยิ่งเป็นยิ่ง

มียิ่งเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้น

ดังนั้น “ฌานวิสัย”จึงเป็น“ฌาน”ที่ผู ้

นัน้ต้อง“มเีองในตน-เป็นของตนแล้ว”เพราะ

สยังวร = เป็นผู้เลือกเอง

สยังกร = ผู้ท�าเอง 

สยังชาต = เกิดจากตนเอง

สยังกต = ท�าได้ด้วยตนเองแล้ว

สยงัปภ = รุง่เรอืงจนเกดิรศัมีในตนเอง

“ฌาน”จึงเป็น“วิสัย” ไม่ ใช่แค่“นิสัย” 

เท่านั้น ซ่ึงหากเป็น“อนุสัย”ของผู้“อวิชชา” 

กค็อื “ความไม่รู”้ของผูน้ัน้ กน็อนเนือ่งฝังลกึ

แน่นอยู่ก้นบึ้งของจิตตนเอง เป็น“สยัง”

เป็นแค่“ฌานโลกีย์”อยู่ตลอดไป

แต่ถ้าเป็นผู้มี “ วิชชา” ก็คือ “ความรู้” 

ของผู้นั้นได้ท�าให้ตนเอง“ตื่น”(ชาคร,โพธ)ขึ้น

จาก“ความหลับใหลอยู่ในโลกีย์,ความหลง

งมงายอยู่กับความเป็นโลก”ได้จริง แล้ว 

เจรญิขึ้นๆๆไปตามขั้น ตามล�าดบั เป็นโสดา 

บนั-สกทิาคาม-ีอนาคามี-อรหนัต์ เป็นต้น

“ผู้มธีรรมเครือ่งตืน่(โพธ)”หรอืผู้มี“ความ

ตืน่ (ชาครณ)” กคื็อ ผูท้ีม่สีตสิมัปชญัญะปัญญา 

หรือผู้มี“อัญญา(ความรู้ที่เป็นโลกุตระ)” ตื่นจาก

ความเป็นคนผู้หลงงมงายอยู่กับ“โลกีย์”มา

ยาวนาน เพราะใน“สยหรือสยัง”ซึ่งหมาย

ถึง“อันใด(ย)ของตน(ส)”ที่เป็น“ความหลง

งมงาย”อยู่กับ“โลกียธรรม”ทั้งหลาย ได้ถูก 

“พลังงานอุณหธาตุ(ฌาน )”เผาท�าลายลงแท้ 

จริง โดยอาศัย“ความรู้( วิชชา)หรือปัญญา” 

ของตนที่มีจริงนั้นๆ ที่เกิดจริงเป็นจริงแล้ว

จึงเป็น“ผู้ตื่นตัวรู้ทันความโง่งมมืดมัว 

เมาของตน ที่หลงอยู่กับโลกียธรรม(ลาภยศ

สรรเสรญิสุข)” แต่เพราะมี“อญัญาหรอืปัญญา”  

ฤทธิ์ของ“อญัญาหรอืปญัญา”นี้มอี�านาจเป็น 

“ฌานโลกตุระ”คอื พลงังงานไฟวเิศษทีเ่ป็นไฟ

กองใหญ่ เป็น“พลงังานอณุหธาต”ุทีม่ฤีทธิม์ี

ประสิทธิภาพสามารถปราบ“ไฟราคะ-ไฟ

โทสะ-ไฟโมหะ”ลงได้ส�าเร็จเด็ดขาดแน่แท้

“ฌานโลกุตระ”จึงท�าการ“เผา”ราคะ-

โทสะ-โมหะ หรือ“ท�าการสลาย”ให้กิเลสทั้ง

หลายนั้นจางคลาย พร่องไป หมดไป ดับสิ้น

ไปตามล�าดบั ตาม“ปัญญา”ของแต่ละคนทีม่ี 

อ�านาจมีฤทธิแ์รงของ“ความรูข้ัน้ปัญญา”นัน้

จริงๆ ผู้มีจริงจึงท�าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อันประจักษ์สิทธิ์ เป็นการท�าให้ก้อนกิเลส

สลายตวั ตวัตนของกเิลสละลายไป กระทัง่

หมดสิ้นเกลี้ยงกองกิเลส-ก้อนกิเลสนั้นๆไป  
ซึ่งไม่ใช่“การกด-การข่ม-การอัดแน่น

เข้าไปๆ-การเพ่งนิง่ให้หยดุแช่แขง็” ให้มันยิ่ง
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เป็น“ก้อนแขง็” ถ้าอย่างนัน้มนัยิง่ท�าให้กเิลส

แนบแน่น เนียนนิ่ง ผนึกกันเข้าไปต่างหาก

กิเลสมันจะถูกขัดเกลา ถูกเผาผลาญ 

ถูกสลายตัวไป กันตรงไหน? อย่างไร? 
ในเมื่อ“ฌานโลกีย์”นั้นมันไม่เป็น“ไฟ

กองใหญ่ที่มีฤทธิ”์สลายอะไรลงไปได้เลย มัน

มีแต่นิ่งเย็น แน่นแข็งตัว หยุดท�างาน

แต่“ฌานโลกตุระ”นัน้มนัยิง่ท�าให้“ก้อน

กิเลสหรือกองกิเลส”ถูกละลายตัว แตกตัว 

สลายออกทีละส่วน ทีละชิ้น ซึ่งมันลดละ

จางคลาย จนหายไป จนกระทั่งหมดสิ้น

เกลี้ยง“ตัวตนของกิเลส”ไปบริบูรณ์สนิท

มนัคนละอย่าง คนละวธิที�า คนละเหตุ

คนละผล กันเลย ทัง้เหต ุทัง้ผล จงึต่างกนัแท้ 
เช่น ตัวอย่างจาก น.ส.พ.ไทยโพสต์ 

แทบลอยด์ ฉบบั วนัที ่17-23 ก.ย.2560 ข้อ 

เขยีนของ อ.บูรพา ผดงุไทย หน้า 8 คอลัมน์ 

“สมาธิชาวบ้าน” เรื่อง“จิตที่เป็นสมาธิ” มีว่า

“จติทีเ่ป็นสมาธน้ัินเราจะทราบได้อย่าง 

ไร ก็ให้ลองสงัเกตด ูถ้าเราปฏบิัติสมาธิแล้ว 

[สมาธิของ อ.บูรพานี้หลับตาท�านะ : โพธิรักษ์ ]ท�ามัน 

ไปนานๆให้จิตอยู่กับเครื่องรู้ เช่น อยู่กับลม

หายใจ ถ้าเราอยู่กับลมหายใจจนจิตกับลม

หายใจไม่พรากจากกัน และเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกัน จิตเป็นลม ลมเป็นจิต เหมือนคน

เพ่งไฟก็เพ่งไป จนจิตเป็นไฟ ไฟเป็นจิต เป็น

อันหนึ่งอันเดียวกัน รวมกันเป็นหนึ่งเสร็จได้ 

ช่วงขณะนั้น ความคิดมันจะน้อยลง

จนจิตแยกเป็นอิสระจากความคิด ภาพนิมิต

กสิณก็บางลง ใส บางลง เบาลง ส�าหรับ

คนท่ีดูลมหายใจ ลมหายใจก็เบาลง จาง

ลง จนกระท่ังลมหายใจๆ ภาพนิมิตกสิณก็

เช่นเดียวกันมันชัดแล้วก็เบาลงๆ จนนิมิต

กสิณมันหายไป ร่างกายตัวตนก็เบาหายไป 

ความคดิกห็ายไป ตรงนีเ้ป็นลกัษณะของการ

ภาวนา แล้วไปพบจติเดิมแท้จงึมอีาการแบบ

นี้ กายกับจิตมันเป็นอิสระต่อกัน

ในช่วงแรกก่อนจะถึงจุดนี้ ไม่ว่าเป็น

กรรมฐานหรือกสิณ การปฏิบัติเบื้องต้นสิ่ง

ที่เราใช้เป็นอุบายมันจะชัดขึ้น ภาพกสิณก็

ชัดขึ้น ลมหายใจก็ชัดขึ้นก่อน แต่หลังท่ีมัน

ชดัทีส่ดุแล้วกรรมฐานมนัจะเริม่เปลีย่นแปลง 

เช่น นมิติกสณิเนีย่ ตอนแรกมนัจะชดัขึน้ ชดั

ยิ่งกว่าลืมตาเห็นเสียอีก สามารถจะเรียก

นิมิตให้เข้ามาใกล้ ให้ถอยหลัง หรือขยายให้

ใหญ่ หรือย่อส่วนก็ได้ จะให้หมุนซ้ายหมุน

ขวาได้ ตอนนี้นิมิตภาพจะคมชัดมาก ชัด

กว่าตาเห็น [โพธิรักษ์ขออธิบายแทรกตรงนี้นิด : นี่คือ 

มายากลของ“มโนมยอตัตา” ทีผู้่ไม่มภูีมริูค้วามเป็นอตัตา

ก็จะงมงายอยู่กับ“มายากล”แปลกพิลึกนี้ อยู่เช่นนี้เอง]

[อ่านต่อของอ.บรูพา...] พอจากนัน้แล้ว พอ

มันได้ที่ของมันแล้วก็จะเริ่มบางลงๆ แล้ว

ภาพนิมิตนั้นมันก็จะหายไป ลมหายใจมันก็

บางลงๆ จนมันหายไปในที่สุด 
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นี่เป็นลักษณะของการได้สมาธิจิต ...”   

“ฌานโลกีย์”ก็หลง“มโนมยอัตตา”กัน

อยู่แบบนี้แล “มายากล”แบบนี้ อาตมาก็เล่น

มาแล้วทั้งนั้น ก็อย่างนี้แหละ ผู้ยังอวิชชาก็

หลงอยู่ เพราะอาจารย์ทางโลกีย์ทั้งหลาย

เขาก็จะเล่าต่อๆกันมาอย่างนี้ทั้งนั้นแหละ

“โลกียฌาน หรือโลกียสมาธิที่หลับตา

ปฏิบัติกันก็เป็นเช่นนี้กันทั้งนั้น เล่นกับ“มโน 

มยอัตตา(ความปรากฏให้เห็นที่ส�าเร็จด้วยจิตตนเอง

นมิติขึน้มาหลงว่ามจีรงิเป็นของจรงิเอง )” เหน็เป็นจริง

เป็นจัง  งมจมอยู่กับภาวะพวกนี้แหละ 

สมัยที่อาตมาเล่นไสยศาสตร์อยู่ คือ 

ตอนที่ยังหลงงมอยู่กับเดรัจฉานวิชา ตอน

เป็นฆราวาสที่เล่นมัวเมาอยู่ ๘ ปี ก็รู้ ก็เห็น 

ก็เป็นเช่นนี้ ไม่เห็นจะแปลกอะไร เพราะมนั

เป็นเร่ืองของสามญัโลกยีธรรม มนักไ็ด้อย่าง

นี้ จะประหลาดอะไรกัน คนที่ฝึกเอาอย่างนี้

จนสามารถ ก็ท�าได้ คนท�าได้กเ็ก่ง กเ็ป็นเรือ่ง

สามัญที่ใครก็รู้ก็เห็น ก็เป็นอย่างที ่ อ.บรูพา 

เขียนเล่ากันนี้แหละ อาตมาในช่วงที่่ เล ่น 

แบบนี้อยู่ก็เห็น ก็รู ้กันอย่างนี้ มันก็โลกีย

สามัญ รู ้ๆกันเกลื่อนดาษดื่น ที่ท�ากันได้ 

แปลกอะไร ถ้าใครพากเพียรปฏิบัติก็จะ

เกิด“แบบนี้”ได้ทั้งน้ัน อาตมาขอรับรองว่า 

เป็นได้จริง เพราะอาตมาก็ท�ามากับตนเอง

มาแล้ว ท�าได้อย่างที่ อ.บูรพาว่านี้ มาจริงๆ

แต่มันไม่ใช่การเรียนรู้กิเลส จาก“กาย

ในกาย”หรอืจาก“จติในจติ” หรอืจาก“เวทนา

ในเวทนา” ซึ่งเป็น“ธรรมในธรรม”ตามค�า

ตรัสสอนของพระพุทธเจ้า มันไปเล่นอยู ่

กับ“ความเก่ง”พิลึกๆท่ีคนธรรมดาเขาไม่รู ้

ไม่เห็นตามด้วย คนส่วนใหญ่เขาท�ากันไม่

ได้ ก็เท่านั้นเอง อย่างอาตมาท�าได้ ก็รู้ดีว่า 

อะไรคืออะไร ชัดเจน แต่ อ.บูรพา ยังติดยัง

ยึดอย่างนั้นอยู่ ก็จมอยู่กับอย่างนั้นไม่เลิก

“ฌาน”ของ อ.บรูพา มนัไม่ได้ไปท�างาน 

หรือท�าหนา้ที“่เผา”กิเลสกันเลย เพราะฌาน

ไม่ได้เป็น“อุณหธาตุ”ที่มีธรรมฤทธิ์สามารถ 

ก�าจัดกิเลส แต่มันยังเป็นแค่“นักมายากล”ที่

ตนเล่นเองหลงว่าตนเก่งเอง สนกุเอง หลอก

ผู้อื่นที่อวิชชาให้หลงตามอยู่ จึงเรียกความ

สามารถชนิดนี้ว่า “มายากล”

เพราะมนัยงัเป็นแค่“มโนมยอัตตา”อยู่ 

ยงัไม่“พ้นไปจากความเป็นอัตตา”ท่ีเป็น“มโน

มยอัตตา”ตามที่ อ.บูรพาติดยึดเห็นเป็นจริง

เป็นจัง ก็คือ ยังไม่ยอมปล่อยวาง“มโนมย 

อัตตา”ชนิดที่อ.บูรพา ยังเป็นยังมีอยู่นี่ไง !

ถ้าแม้นอ.บูรพาหมดความยึดมโนมย 

อัตตาดังว่านี้แล้ว อ.บูรพาก็เข้าใจตรงกัน

กับอาตมา ก็จะอธิบายอย่างเดียวกันกับ

อาตมา ซึง่จะอธบิายได้ตรงกนัตามทีอ่าตมา

อธิบายนี้ เพราะอย่างอ.บูรพา ความเป็น

ฌาน-เป็นสมาธิแบบที่ อ.บูรพาอธิบายนั้น 

อาตมาก็อธิบายได้ มโนมยอัตตาอย่างที่
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อ.บรูพาน�ามาเล่านัน้ อาตมากอ็ธบิายได้ เล่า 

ได้ ดังที่เคยอธิบายผ่านมาแล้วไม่รู ้กี่ครั้ง 

กี่คราแล้ว 

“ฌาน”แบบนั้น-มโนมยอัตตาแบบนั้น 

มนัไม่ใช่“ไฟวเิศษ”ทีท่�าหน้าทีก่�าจัดไฟราคะ-

ไฟโทสะ-ไฟโมหะแต่อย่างใดเลย มนัยงัห่าง

ไกล“ฌานโลกตุระ”มาก และยงังมอยูก่บั“มโน

มยอัตตา” ก็เห็นๆ ตามที่ อ.บูรพาเป็นและ

เหน็อยู ่ยงัไม่ได้ปล่อยวางเลย ตามที ่อ.บูรพา

เป็นอยู่ และเห็นๆกันอยู่นี้แล   

มันเป็นแค่“ฌาน” แค่“มโนมยอัตตา” 

แบบโลกีย์สามัญที่คนทั้งหลายดื่นดาษต่าง 

ก็สามารถฝึกเอาท�าเอาได้ แม้ไม่สัมมาทิฏฐิ

ก็ปฏิบัติ“หลับตา”ท�าฌาน ท�ามโนมยอัตตา

อย่างอ.บูรพาท�านี้ได้ เกิดได้เป็นได้จริงๆ 

ซึ่งก็มีอย่างอ.บูรพาอยู่ดาษดื่นทั่วไป นั่นไง!

“ฌาน”ทีพ่ากนั“หลบัตา” แล้วเพ่งอะไร  

อย่างใดอย่างหนึง่เข้าไปๆๆๆ น่ันมนัเท่ากับ  

ไม่มีวันเรียนรู้“ตัวตน”ของกิเลส แล้วสร้าง  

“พลังงาน”ที่เรียกว่า “ฌาน”ตามแบบพุทธ  

คือ“อุณหธาตุ”หรือ“ธาตุไฟ”ขึ้นมา แล้วใช ้ 

“เผา”(ฌายติ)กิเลส ผู้ท�า“ฌาน”คือ ผู้สร้างไฟ 

วเิศษ(ฌายก)ข้ึนมาเผากเิลส มิใช่ผู้นิง่หยดุเฉย

แต่เป็นผูท้ี“่สร้างไฟให้มฤีทธิท์ีส่ามารถ

ก�าจัดสามารถท�าลายไฟราคะ-ไฟโทสะ-ไฟ

โมหะ”ได้อย่างแท้จริงต่างหาก  
“ฌาน”ของพุทธจริงๆนั้นมันหมายถึง 

“พลงังานอณุหธาต”ุเป็น“ไฟกองใหญ่”มฤีทธิ์ 

เหนอืกว่าพลังงาน“ธาตสุสาร”และ“นามธาตุ 

โลกย์ี”เพราะวเิศษ(อตุตรมินสุสธรรม)เกนิโลกย์ีมี 

ซึง่เป็น“พลงังาน”ทีม่ทีัง้ความเรว็ในการ 

หมนุตวัรอบสงู และมีทั้งความแรงที่มีฤทธิ์

สลายธาตอุืน่ได้เยี่ยมยอด จงึสามารถ“เผา” 

หรอื“ก�าจดัไฟธาตุ”อืน่ ที่เป็น“จิตนิยาม”คือ 

“ไฟราคะ-ไฟโทสะ-ไฟโมหะ” ให้ละลาย 

หายสญูไปอย่างสิน้ซากเกลีย้งสนิทเดด็ขาด

ถาวรยั่งยืนตลอดกาลนิรันดรได้จริงๆ

แต่ผู้มจีรติสายสมถะ กเ็อาภาษาค�าว่า 

“ฌาน”ไปใช้ในเชงิ“การเพ่ง-การกดข่ม”เท่านั้น

ในวิธีหลับตาเพ่งข่ม(meditation ซึ่งมิ ใช่ supra- 

concentration)ด้วยพลังงาน“ข่มจิตสะกดจิต” 

ให้ยิ่ง  ๆ กระทั่งแน่นแข็งนิ่งสนิท ไม่เคลื่อน  

ไม่ไหวตงิส�าเร็จ ตนไม่รู้ตัวนานสดุแสนนาน  

ถึงข้ันตน“จ�ากาละ”ไม่ได้ จงึท�าให้ไม่รู“้ความเป็น

กาละ” หลงว่า นี่คอื “นรินัดร” เพราะมนันาน

เกนิกว่าทีต่นจะระลึกนึกถึง หรือระลึกนึกค้น

ขึ้นมาได้ จึงเป็นผู้“ท�ากาละอยู่ตามกาละ

(กาลกริยิา)”ไม่เป็น และจะ“ท�ากาละถงึขัน้ตาย

แล้วตายเลย(กาลกต)ไม่เป็นเด็ดขาด

ท�าความเข้าใจให้ชดัเจนนะว่า ค�า ๒ ค�า

นีค้อื“กาลกริยิา”อนัหมายถงึ การจดัการท�า 

กรรมทุกอย่างให้มีกิริยาตามความเหมาะ 

สมอนัควรแก่กาละนัน้ๆอย่างพอเหมาะพอ 

ดี มันเป็นแค่กิริยาของกรรมที่ท�าจบลงไป 
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แต่ละครั้งแต่ละคราวแค่นั้น ยังมีความต่าง 

กนัของการท�า“กจิ”อนัเป็น“กรรมตามกาละ” 

นัน้ๆ ให้“จบกจิ”ให้ครบหน่วยกจิแต่ละ“กจิ” 

กบัการท�ากาละส�าหรับ“ความตาย”ชนิด“ดับ 

ไม่เกดิอกีแล้ว” เพราะ“กิจจบแล้ว”ไม่ต้องท�า 

อีก หรือเพราะ“จบเป็นปรินิพพานเป็นข้ัน 

สดุท้าย”จรงิๆ อนัเป็นท้ายทีส่ดุแห่งทีส่ดุแท้

ซึง่ความแตกต่างระหว่างค�าว่า“กาลกริิยา”กบั 

“กาลกต”อนัหมายถงึ การกระท�าการตาย 

อนัควรตายลงไปให้แก่ตนแล้ว นี ้ มนัมคีวาม 

หมายต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ อยู่นะ

ซ่ึงจะต้องมี“สัจจญาณ-กิจจญาณ-กต

ญาณ” ท�าความส�าคญัม่ันหมายให้ดีๆ เถิด 

แตกต่างอย่างไร? ก็พินิจพิจารณาให้

ชัดเจนตาม“ภูมิ”ของแต่ละคนกันเทอญ

ซ่ึงสัจจะของ“อัตตา(ตัวตน)”แท้ๆนั้น ผู้

มั่นใจว่ามี“อัตตา”นิรันดรเป็นที่สุด ก็คือ ผู ้

ยังไม่มี “ปัญญา”แบบพทุธสมัมาทฏิฐ ิ ตามที่ 

สาธยายมา เป็นผู้ ไม่พ้น“อวิชชาสวะ”หรือที่ 

สุดจรงิๆคอื ไม่พ้น“อวิชชานุสัย”สัมบูรณ์แท้

จงึ“จ�านน”ต่อ“ภาวะทีม่อีตัตานิรนัดร” 

อยู่นั่นเอง  ตนจึงต้อง“มีพระเจ้า(God)” 

เพราะเขาไม่มี“ทฤษฎีวิเศษ”(สัมมาทิฏฐิ) 

ทีส่ามารถก�าจัด“อัตตา ๓”แท้ จนเกลี้ยงได้จรงิ 

ชนดิทีเ่ป็นล�าดับละเอยีดลออกระทั่ง“อนัตตา 

( ไม่มีตัวตน)”เป็นที่สุดแห่งที่สุดได้เป็นผลส�าเรจ็ 

แท้ จึงจ�านนเป็น“ เทวนยิม”ผู้มี“พระเจ้า”คือ 

“บรมอตัตา(ปรมาตมัน )”อย่างทีม่กีนันัน้แหละ

“เทวนยิม”ไม่รู้จกัอนัตตา ไม่มภีาวะที ่

เป็น“อนตัตา”จงึจ�านนต่อ“อตัตา” ยงัคงเป็น 

ผู้มี“พระเจ้า(God)”คอื“บรมอัตตา (ปรมาตมัน )” 

เพราะ“ยังไม่รู้ในความเป็นอัตตา”นั่นเอง

ความจ�านนเป็นผู้“มอีตัตานิรนัดร”อยู่

ม“ีพระเจ้า”กนั จงึด�ารงอยูด้่วยเหตเุช่นนีเ้อง 

ก็ตามความเป็นจริงสภาวะ“อัตตา” 

นั้นๆยังไม่ได้ถูกก�าจัดท�าลาย ยังไม่“สลาย

สูญไป” หรือหายไปจากความเป็น“ตัวตน” 

เด็ดขาด ตามค�าสอนของ“พระศาสดา”

“พระศาสดา”ของพทุธ กบัของศาสนา 

“เทวนิยม” จึงแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

“พระศาสดา”คือ มนุษย์นี่แหละ

มนุษย์ที่มีตัวตนจริงอยู่ ในโลกมนุษย ์

ด้วยกันนี้ ซึ่ง“มนุษย์”ที่เป็น“พระบุตร”ก็คือ 

มนษุย์ในโลก”(มนษุย์ทีพ่ระเจ้าเท่านัน้จะเป็นผูท้รงส่ง

ลงมาในโลกมนษุย์ คนธรรมดาสามญัเป็นพระบตุรไม่ได้  

ไม ่ มี สิทธิ์ )” กับ“มนุษย์”ที่ ไม่ใช่“พระบุตร”แต่

เป็นคนธรรมดาสามัญทุกคนที่ต่างมีสิทธิ์

จะเป็น“พระศาสดา”ได้ ตามนัยส�าคัญของ 

ศาสนาพทุธ กแ็ตกต่างกนัส�าคญัมากอยู่ตรงนี้ 

เพราะความเป็น“พระศาสดา”ก็คอื พระ

ผู้ทรงประกาศค�าสอนของศาสนาน้ันๆ ทุกองค์

ดงันัน้ “พระศาสดา”ทีเ่ป็นพระผูป้ระกาศ

ค�าสอนแก่มวลมนษุยโลกของแต่ละศาสนา  

“พระศาสดา”องค์ใดทรงสอนให้“รู้”ได้เท่าใด 
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ผู้ได้รับค�าสอนจะปฏิบัติบรรลุผลได้สูงสุดก็

เท่าที่พระศาสดานั้น ทรงสอนให้เท่านั้น

“พระศาสดา”ของเทวนิยม ก็ทรงสอน

เท่าที“่พระศาสดา”รบัค�าสอนมาจากพระเจ้า  

ซึ่งไม่ใช่ค�าสอนแท้ๆของ“พระบุตร”เอง

แต่“พระศาสดา”ของพุทธคือพระสัมมา 

สมัพทุธเจ้านัน้ กเ็ป็นมนษุย์ผูห้นึง่ในโลกมนษุย์ 

นี้แท้ๆ  เช่นเดยีวกบั“พระบุตร”ก็คือมนุษย์ผู้ 

หนึง่ในโลกนีแ้ท้ๆ  ท่ีทรงประกาศ“ค�าสอนวเิศษ” 

ของพระองค์แก่มนษุยโลก ให้มนษุย์ในโลก 

ปฏบิตับิรรลตุามได้ ซึง่ความเป็น“พระศาสดา” 

นี ้ แบบพทุธนัน้มนุษย์ทกุคนมีสิทธ์ิสามารถ 

พากเพยีรสัง่สมบารมกีระทัง่บรรลสุงูสดุเป็น 

“พระศาสดา” ขั้นพระสมัมาสมัพทุธเจ้าองค์

ใดองค์หนึง่บ้างได้  อนันีแ้หละทีต่่างกนัมาก

ของพทุธน้ันมนษุย์ทั้งหลายล้วนมีสิทธิ

เสรภีาพจะบ�าเพญ็สัง่สมบารมีให้ถงึขัน้บรรลุ

เป็น“พระศาสดา”องค์ใดองค์หนึง่บ้าง ย่อมได้ 

ส�าหรับผู้ที่สามารถจริง 

มนษุย์ทกุคนในโลกจงึมสีทิธิเ์ท่าเทยีม 

กันที่จะพากเพยีรพยายามบ�าเพญ็บารมีให้ 

บรรลคุวามเป็น“พระศาสดา”ของพทุธได้ จน

เป็น“พระพุทธเจ้า”องค์ใดองค์หนึ่งในโลก 

ไม่มี“พระเจ้า”สงวนสทิธิ ์ทกุคนมอีสิระ 

เสรีภาพที่จะบรรลุเป็น“พระศาสดา”ได้ ถ้า 

หากมนุษย์ผู้นั้นสามารถพากเพียรบ�าเพ็ญ 

ตน สัง่สมบารมีจนกระทั่งครบถ้วนถึงบรรล ุ

“อนุตตรสัพพัญญุตญาณสัมมาสัมพุทธเจ้า” 

สมับรูณ์ได้จรงิ กระทัง่ถ้วนรอบตาม“ทฤษฎี 

อนัวิเศษ”(สัมมาทิฏฐิ ที่ มีคุณวิเศษขั้นอุตตริมนุสส

ธรรม)ของศาสนาพุทธ เป็น“สยัมภู”

“สยมัภ.ู.ผูเ้ป็นเอง”ไม่ต้องมีใครให้เป็น

ศาสนาใดไม่ม“ีทฤษฎีวเิศษ”น้ี คอื“สัมมา

ทิฏฐิ”ทั้งหมดของพระพุทธเจ้า จะไม่สามารถ

ปฏิบัติบรรลุเป็น“พระศาสดา”ของศาสนา

พุทธได้เด็ดขาด 

ทฤษฎีของพุทธจึงเป็นสาธารณะ ไม่มี

ใครบังอาจสงวนลิขสิทธิ์เป็นอันขาด

ทุกคนมีสิทธิ์ปฏิบัติตามทฤษฎีวิเศษนี้ 

ส�าคัญอยู่ที“่ทฤษฎวีเิศษ”นีต้้อง“สมัมา 

ทฏิฐิ” ไม่ว่าจะมคีวามรู้“อารยิสจั ๔” มี“สมัมา 

อารยิมรรค อนัมอีงค์ ๘” ม“ีโพชฌงค์ ๗” หรอื

มี“โพธิปักขิยธรรม ๓๗” มี“จรณะ ๑๕ วิชชา ๘” 

มี“ไตรสกิขา” ฯลฯ แม้แต่ละเอียดลึกซึ้งไป

ถงึความเป็น“รปู”กบั“นาม” ความเป็น“กาย” 

กับ“ใจ” หรือ“สมมุติสัจจะ”กับ“ปรมัตถสัจจะ” 

ก็ต้อง“สัมมาทฏิฐ”ิทัง้นัน้ 

จึงจะสามารถมี“ความรู้”และบรรลุถึง 

“ความจรงิ” ได้กระทัง่“ธรรมนิยาม ๕”อนัเป็น

ทกุสรรพสิง่ในโลก และพ้น“อจินไตย ๔”อัน 

เป็นทกุความลกึล�า้ลกึลบัสงูสดุในโลกได้แท้ๆ  

ส่วน“พุทธวิสัยของพระพุทธเจ้า”นั้น

เป็น“อจนิไตย”ทีย่กไว้ ซึง่เกนิกว่าคนชัน้ใดๆ 

จะรูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิได้บรบิรูณ์สัมบรูณ์ นอกจาก 
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ผู้ทีส่ามารถบรรลเุป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

เองได้เท่าพระพทุธเจ้าทกุพระองค์เท่านัน้ จงึ 

จะรูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิ“พ้นอจนิไตย”ขัน้“พทุธวสิยั” 

สูงสุด สุดๆกว่าความสูงใดๆอีกแล้วนี้

และอย่าลืมว่าใครๆทุกคนมีสิทธิ์ที่

จะบ�าเพ็ญบารมีเพื่อบรรลุสูงสุดเป็น“พระ

ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า”ได้ทั้งนั้นถ้าสามารถ  

“พุทธวิสัย”นั้นแม้แต่“โพธิสัตว์”ระดับ

สูงขั้น ๙ ผู้มี“ญาณ ๖๗”อันเป็น“ญาณพระ

สาวก”ได้แล้ว แต่ยังไม่มี“อนุตตริยะ ๖” ครบ

ถ้วนบริบูรณ์“ญาณ ๗๓”ที่พระพุทธเจ้าทุก

พระองค์ทรงมีสัมบูรณ์กัน พระโพธิสัตว์ก็

สามารถบ�าเพ็ญเพื่อบรรลุ“อนุตตริยะ ๖”นี้

ได้ จงึจะมภีูมิสูงสุดเป็น“พระสัมมาสัมพุทธ

เจ้า”องค์ใดองค์หนึ่งบ้าง   

“อนุตตริยะ  ๖”นั้น ได้แก่ 

๑.อินทริยปโรปริยัติญาณ(ความรู้ที่หยั่งรู้

ความยิง่และหย่อนของสตัว์ทัง้หลาย) ๒.อาสยานุสย

ญาณ(ความรู้ที่สามารถสร้างโลกุตรธรรมให้ตกผลึก

แทนกิเลสอันนอนเน่ืองของสัตว์ท้ังหลาย) ๓.ยมก

ปาฏิหริญาณ(ความรูท่ี้แสดงปาฏหิารย์ิเช่นท่ีเขาแสดง

ได้ไม่ด้อยกว่าใคร) ๔.มหากรุณาสมาปัตติญาณ

(ความรู้ที่ทรงเข้าถึงความเป็นพระมหากรุณาอันหาที่สุด

มไิด้) ๕.สพัพญัญุตญาณ(ความรูบ้รรลสุงูสุดท่ีสดุใน

ความเป็นพระพทุธเจ้า) ๖.อนาวรณญาณ(ความรูท้ี่

หยั่งรู ้ไม่มีที่สุด อันไม่มีอะไรสามารถมากัน้บงัไม่ให้รูไ้ด้)  

กเ็ปน็“อจนิไตย”ส�าหรบัพระโพธิสัตว์ 

นัน้ๆอยู ่ ซึ่งท่านก็จะต้องบ�าเพ็ญบารมี ให้ 

ครบ“พุทธวิสัย ๖ ของพระพุทธเจ้า”นี้ เป็น 

ทีสุ่ดต่อไป จนกระทั่งบริบูรณ์ด้วย“พทุธวสิยั

ในความเป็นพระพุทธเจ้า”สัมบูรณ์

นั่น คือ “อจินไตย”ขั้น“พุทธวิสัยของ

พระพทุธเจ้า”ทีเ่ป็นทีสุ่ดแห่งสุดแล้ว ในพทุธ

ศาสนา เป็นสุด“วิสัย”เฉพาะ“พระสัมมาสัม 

พุทธเจ้าเท่านั้นที่จะมีได้ ผู้อื่นไม่มีสิทธิ์ จึง

ต้องยกไว้เป็นพิเศษ ตามสัจจะที่สุดเอื้อม

แท้จริงของ“พุทธวิสัย” ซึ่งสูงสุดแห่งที่สุด

แต่ก็ไม่สงวนสิทธิ์ เป็นสวากขาตธรรม 

ที่“โอปนยิโก”จริงๆ คือ สูงสุดๆจริง แต่ทุก

คนมีสิทธิ์เอื้อม มาให้แก่ตนได้ หากบ�าเพ็ญ

ด้วย“กรรม”ของตนจนบรรลุได้จริง ถึงจริง

“อจนิไตย”ข้อที ่๑ พทุธวสิยั กต้็องเป็น 

“ภูมิ”เฉพาะพระพุทธเจ้า ก็ขอพูดแค่นี้ก่อน  

ทนีี ้ “อจนิไตย ๔”ทีเ่หลอื อกี ๓ อย่าง  

ตัง้แต่“อจนิไตย”ขัน้ที่ ๓ คอื “ฌานวิสัยของ 

ผู้ได้ฌานโลกุตระ”ซึ่งเป็นแบบพุทธ จึงเป็น

ของพระพทุธสาวก ทีศ่กึษาอย่างสมัมาทฏิฐิ 

ก็สามารถอบรมตนปฏิบัติบรรลุได้   

“ฌานวสิยัของผูไ้ด้ฌานโลกตุระ”แบบ 

พุทธนี้แม้ผู ้เป็นชาวพุทธแท้ๆที่เรียนรู้และ 

ปฏบิตักินั กย็ัง“พ้นอจนิไตย”นี้ ได้ ไม่ง่ายเลย 

เพราะ“ฌาน”ของพุทธนี้มีความเป็น

พิเศษยิ่งกว่าฌานสามัญ“โลกียฌาน”ทั่วไป  

คอืต้องปฏิบัติตาม“กระบวนการ” ๔ ประการ
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๑. “ฌาน”ของพทุธจะเกดิจะมีได้ต้อง

ปฏิบัติด้วย“โพธิปักขิยธรรม ๓๗”อันสัมมา

ทิฏฐิ ซึ่งไม่ใช่ฌานที่“หลับตา”ข่มจิต สะกด

จิตเข้าไปอยู่ ในภวังค์ เหมือน“ฌานโลกียะ” 

สามญัทัว่ไปทีรู่ก้นัทีป่ฏบิตักินัเป็นสาธารณะ

ดาษดื่นอยู่เต็มโลก

๒. “ฌาน”ของพทุธเป็น“โลกตุรธรรม” 

เป็น“อารยิธรรม”ที่ผู้ม“ีสมัมาทฏิฐ”ิแล้ว ก�าลงั 

ปฏิบัติให้จิตตนออกจากความเป็น“ตัวตน”  

ออกจากความเห็นแก่ตัว-ออกจากกาม-

ออกจากโลก ที่เป็นโลกียภูมิ”(เนกขัมมะ) จน

กระทั่งจิตของตนเกดิ“สมัมาสมาธ”ิ บรรล ุ

“วมิตุ”ิทีเ่ป็น“ความหลุดพ้น”ออกจาก“โลกยี

ภมู”ิเข้าไปสู“่โลกตุรภมู”ิได้ส�าเรจ็เตม็บรบิรูณ์

สัมบูรณ์ ไม่หลงเหลอืความเป็น“โลกยีธรรม” 

อยู่ ในจิตใจของตนอีก ส�าเร็จเป็นอรหันต์

ผู“้เข้าฌาน”หรอื“เข้า(อปุวสติ )สู่ความเป็น 

ฌาน”ของพทุธ จงึเป็นผู้“ออกจาก(เนกขัมมะ) 

กาม-ออกจากความเหน็แก่ตวั-ออกจากความ

เป็นตัวตน-ออกจากโลกที่เป็นโลกียภูมิ”  ซึ่ง

เป็น“เนกขัมมะ”ที่มีสภาวะกันจริงๆได้แท้

นี่คือ “การเข้าฌานของพุทธ”คือเข้า 

ถงึ“สญุญธาต”ุ ซึง่เป็น“การออก”จากอกศุล 

ธาตุ(ความมีสภาวะ) แล้ว“เข้าถึงโลกุตรธรรม” 

และ“โลกตุรธรรม”สูงสุดนี้คือ“สูญ(ความไม่ทรง

สภาวะนั้น )” ซึ่งเป็น“คณุวเิศษทางธรรม”ชัดๆ

“ฌาน”ของพุทธ ผู้“เข้าฌาน”ได้ส�าเร็จ

จริงแล้ว จึงไม่มี“ออกจากฌาน” จะเป็นผู้

มีความเป็น“ฌาน”อนัได้แก่ “จิตที่ออกจาก 

กาม-ออกจากความเหน็แก่ตวั-ออกจากความ

เป็นตัวตน-ออกจากโลกที่เป ็นโลกียภูมิ” 

(เนกขัมมะ)ได้ส�าเร็จอย่างเที่ยงแท้(นิจจัง)ยั่งยืน

(ธุวัง)ตลอดกาล(สัสสตัง) ไม่เปลี่ยนเป็นอื่น(อวิ

ปริณามธมัมัง) ไม่มอีะไรมาหกัล้างได้(อสังหิรัง) ไม่

กลับก�าเริบ(อสังกุปปัง) นั่นต่างหาก

ซึง่ไม่ใช่“เข้าไปอยู่ในภพ”หรอืเข้าไปใน 

“องค์ของภพ(ภวังค์)”แล้วก็ต้อง“ออกจากภพ” 

เข้าภวงัค์-ออกภวงัค์ เข้าๆ-ออกๆอยู่ไม่จบ 

“ฌาน”ของพุทธจะไม่ใช่การปฏิบัติให้

จิตของตน“เข้าไปอยู่ในภพ” หรือ“ยิ่งท�าจิต

ตนยัดเยียดเข้าไปในองค์ของภพ(ภวังค์ )”ให้

หนักเข้า แน่นเข้า จมด่ิงเข้าไปงมงายอยู่

ใน“รูปภพ-อรูปภพ”ยิ่งขึ้นๆๆๆๆ

ซึ่งชาวพุทธทุกวันนี้ย่ิงพากันหลงผิด 

หนกัจัด คอืหันกลบั“เข้าไปข่มจิตให้แน่นหนึบ” 

อยู ่ ใน“รูปภพ” และใน“อรูปภพ”ยิ่งๆขึ้น

แถมซ�า้มหิน�าพากนั“หลบัตา”ไม่ออกมา 

จากภพ มาม“ีสตสิมัปชญัญะ”สมัผสัเรยีนรู้ 

“กามภพ”หรือ“กามาวจร”กันแล้ว“ท�าฌาน” 

ให้ถ่องแท้ถี่ถ้วน คือปฏิบัติจิตตน“ออกจาก

กาม”ให้“หลุดพ้น”จาก“กิเลสกามคุณ ๕”อัน

เป็นเบื้องต้น ก่อน ก็ไม่ท�ากันเสียอีก 

มันน่าเวทนา น่าสงสาร ยิ่งๆจริงๆ   

การท�า“ฌาน”ไม่ใช่หมายถงึ การ“หลบั 
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อ่านต่อฉบับหน้า

ตา”หลบหนี“กาม”หรือ“หลับตา”ไปจากภพ

ภายนอกคือ“กามภพ” แต่“ลืมตา”อยู่ตลอด

การปฏบิตัธิรรมของพทุธจงึเหน็“ภพ”ทกุภพ    

แม้ถึงขั้น“ก�าจัดกิเลสกามภพ”ได้แล้ว 

จะปฏบิตั“ิก�าจดักเิลสรปูภพและอรปูภพ”ต่อ

ไปอีก ก็ไม่ต้อง“หลับตา”แต่อย่างใดอยู่นั่น

แหละ ยงั“ลมืตา”อยูอ่ย่างเดมิก�าจดั“กเิลสรปู

ภพและอรูปภพ”ในจิต ไม่มี“หลับตา”หรอก

เมื่อจิตใจเราหมด“กิเลสกาม”แล้ว จิต

เรากจ็ะม“ีญาณ”สามารถยิง่ขึน้รูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิ 

“กิเลสในรูปภพ-อรูปภพ”ต่อไปได้ โดยไม่

ต้อง“หลับตา”ปฏิบัติเลย นี่คือ ศาสนาพุทธ

ซึง่มคีวามเป็น“กาม”กับ“อัตตา”ให้เรยีน

ทีนี้ขออธิบาย“พยัญชนะ” ๒ ค�านี้ให้

ชัดๆกันอีกที ที่จริงเคยสาธยายผ่านมาแล้ว

ในศาสนาพุทธนั้นมีค�าว่า“กาม” กับ 

ค�าว่า“อัตตา” ๒ ค�านี่เอง เริ่มตั้งแต่“ธัมมจัก

กปัปวตันสตูร” พระสตูรแรกของศาสนาพทุธ   

ผู้ที่ยังไม่บรรลุธรรม ยังไม่มี“สภาวะ

ของโลกุตระ” ก็จะงงในพยัญชนะ เม่ือมีผู้

เอาค�าว่า“อตัตา”มาเรยีกขาน“ภพภายนอก” 

คือ“กามภพ” ด้วยพยัญชนะค�าว่า“โอฬาริก

อัตตา”เป็นต้น ซ่ึงหมายถึง“อัตตาที่หยาบ

ใหญ่”อันก็คือ “อัตตาในภพกาม”นั่นเอง 

ผู ้มีความรู ้แค่พยัญชนะ แต่ยังไม่มี 

ความเข้าใจชัดแจ้งดีในความหมายของ

พยัญชนะที่ ใช้เรยีก“สภาวะของธรรมะ”อกีที

เมื่อเอาค�าว่า“อัตตา”มาเรียก“สภาวะ

ความเป็นกาม”ในภพภายนอกว่า“โอฬาริก

อัตตา” ก็จึง“งง” เพราะคนผู้นันยึดได้แต่แค่

ภาษาหรือพยัญชนะเท่านั้น ยังไม่มีสภาวะ

ของธรรมะ” หรือยังไม่แม่นในสภาวธรรม  

พอเอาค�าว่า“อัตตา”มาใช้เรียกความ 

เป็น“กาม”ขั้น“หยาบใหญ่” ซึ่งภาษาที่หมาย

ถึง“ความหยาบใหญ่”ก็คือ “โอฬาริกะ” 

“โอฬาริกอัตตา”จึงคือ “กาม”ในภพ

ภายนอกนัน่เอง  แต่ผู้ยังไม่รู ้ก็จะ“งง”แน่ๆ

เพราะเรียนแต่ต้นมาก็มีค�าว่า “กาม” 

กับ“อัตตา”เท่านั้น จากสูตรยิ่งใหญ่เริ่มต้น

คือ “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร”   

แล้วก็เรียนรู้เพ่ือออกจากความเป็น 

“กาม” กบัความเป็น“อัตัตา” พยายามเรยีน 

รู้ความเป็น“กามในโลก”แล้วปฏิบัติตออก 

จาก“กาม” แล้วจึงจะออกจากความเป็น 

“อัตตา” แล้วไฉน ความเป็น“อัตตา”จึงไป

เป็น“กาม”กันเสียนี่ !! !

ผู้มี“สภาวะธรรมของความเป็นกาม” 

ก็ด ี และ“สภาวะธรรมของความเป็นอตัตา”ก็

ด ีหากรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“สภาวะของ

ธรรมะ ทัง้ ๒ ภาวะ”นีด้จีรงิแล้ว จะไม่สบัสน 

หรือ‘งง’กับแค่พยัญชนะ ที่ ใช้เรียกธรรมะ  

๒ สภาวะนั้น ว่า “กาม”ก็ดี หรือ“อัตตา”ก็ดี 

คอื สภาวะของธรรมะไหน? อย่างไร? ได้เลย
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•	เฉลิมศักดิ์	แหงมงาม

จาตุมหาราช
บทที่	๘ “อธิบดี....ผู้เป็นใหญ่” •	ต่อจากฉบับ	๓๒๗

	 เม่ือย้อนระลึกถึงนาย...อธิบดีที่สามัญเคย	
รับใช้ใกล้ชดิ	สมยัท่านอยูใ่นต�าแหน่ง	ยงัไม่เสียชวีติ	
ไม่นานนกัท่านกก้็าวขึน้ด�ารงต�าแหน่งปลัดกระทรวง		
และเกษยีณราชการในอกีไม่กีปี่ต่อมา	จากนัน้สามญั	
ก็เริ่มห่างหายจากนายทุก	ๆ 	คน....	 ข้าราชการไร้
ผู้ใหญ่โอบอุ้ม		 เหมือนเรือน้อยกลางทะเลอ้างว้าง		
บางครั้งเจอพายุลมแรงถาโถมกระหน�่าใส่อย่าง	
ไม่ปรานี	 	 ต�าแหน่งเขาจึงถูกย้ายกระเด็นกระดอน	
อย่างไม่เป็นท่า	 	 บางทีเหมือนจะถูกลดชั้นลด
ต�าแหน่งลงด้วยซ�า้	จากหวัหน้าฝ่ายใหญ่เบ้อเร่ิมเทิม่	
ในเมืองปานสวรรค์	ข้ามจังหวัดไปเป็นหัวหน้าฝ่าย	
ในเมืองเล็กชนบทอย่างคนสิ้นไร้ไม้ตอก	
	 แต่นั่นแหละ...สิ่งที่ได้กลับคืนมาก็คือ	 	 ชีวิตดั่ง	
นกน้อยในไพรกว้าง	 	อิสรเสรีจะหาไหน	 	 ไม่ต้องมี
เจ้านายให้คอยประจบ	ไม่ต้องไปวันเกิดวันแต่งของ	
ใคร	ๆ 	 ยามอยากจะย้ายไปอยู่แห่งหนไหน	 ก็วิ่งขอ
ด้วยตนเอง	อาศัยพี	่เพือ่นหรอืไม่กน้็อง	ๆ 	ในกรมกอง
คอยดูแล	ได้บ้างไม่ได้บ้างตามประสา	แต่ส่วนใหญ่	

จะไม่ผิดหวัง	 ขอเพียงรู้จักนอบน้อมถ่อมตน	 ก้าว	
เข้าหาผู้อื่นอย่างคารวะ
	 แล้วฟ้าก็ลงมาโปรด		เมื่ออ�านาจฝ่ายการเมือง
เริม่เข้มแขง็		ยคุบ้านเมอืงเศรษฐกจิฟเูฟ่ืองอย่างก้าว
กระโดด	 รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงใช้อ�านาจอย่างเส้น
บรรทัด	หวงัขจดัระบบเส้นสายศกัดนิาเดมิให้สิน้ซาก		
สามญัจงึหลดุผ่านเข้าไปในโรงเรยีนนายอ�าเภออย่าง
ไม่ยากเย็น		เหมือนฟ้าลิขิตขีดเส้นให้เดินฉะนั้น
	 ภาพความหลังลอยวนในความทรงจ�ามิสร่างซา		
นี่หรือ...อารมณ์อ้างว้างของผู้ก�าลังจะสูญสิ้นลาภยศ
	 เวลาน่าจะผ่านตหีนึง่ไปแล้ว....ลมแม่น�า้ยงัพดักรเูกรยีว	
ภาพอธิบดนีายคนแรกในชีวติค่อย	ๆ 	เลอืนหายจากส�านกึ	
อาการง่วงเหงาถ่วงหนักตรงเปลือกตา	 ทว่าความทรง
จ�ายังขับเคลื่อนภาพอดีตต่อไปอย่างช้า	ๆ 	ในโพรงสมอง
	 สามญัเอามอืเกยหน้าผาก		ครุน่คดิถึงการท�างาน
ในต�าแหน่งนายอ�าเภอ	 เขาอยู ่อ�าเภอตะวันออก	
น่าจะปีกว่า	ๆ 	เกอืบสองปี	นานวันหลาย	ๆ 	เดอืนต่อมา	
จึงเริ่มดิ้นรนที่จะคิดขอย้าย	เขารู้สึกว่ามันชักจะไกล

พรรคการเมืองไม่ยอม เขาไม่เอาคุณ
เขาต้องการคนของเขาไปลง สุดที่ผมจะทานได้...

พรรคการเมือง...เหนืออธิบด.ี.
พวกเขาน่าจะเป็นเทพหรือไม่ก็มารองค์ใหม่
ก�าลังย่างเท้าแทรกเข้ามาในงานราชการกระนั้นหรือ
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เกนิไป	ระยะทางห้าร้อยกว่ากโิลเมตร	กบัการเดนิทาง
บ่อยถี่ท่ีต้องมาเย่ียมเยียนครอบครัวเกือบทุกเดือน	
ต้องวานลกูน้องมาเทียวรบัเทยีวส่งมไิด้ว่างเว้น		มนัคอื	
ภาระมิใช่น้อย	 ซ�้าภรรยาทางบ้านก็อยากให้เขา	
ย้ายเข้ามาอยู่ใกล	้ๆ
	 ด้วยเหตุฉะนี้	 ท�าให้สามัญต้องมาท�าความรู้จัก
อธิบดีคนที่สอง	 	 ต�าแหน่งงานผู้บริหาร	 	 อาศัย	
เพื่อนพ้องน้องพี่น่าจะล�าบาก	 	 เขาจึงตัดสินใจขอ	
เข้าพบอธิบด	ี	คนที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อน
	 ชื่อท่านหมายถึงคนบุญหนักศักดิ์ใหญ่	 ก้าวขึ้น	
มาเป็นอธิบดีได้ก็เพราะพรรคการเมืองหนุนส่ง		
รัฐมนตรีที่สังกัดพรรคจัดตั้งรัฐบาล	 ต้องการให้ท่าน
มาคุมกรมกองที่แผ่รัศมีอ�านาจบารมีไปทั้งประเทศ
	 เพียงก้าวผ่านประตูกระจกสีครีมเข้ม	 	 ละออง
ความเย็นจากเครื่องปรับอากาศก็ปะทะผ่านเข้ามา
สัมผัสผะผ่าว	 เย็นสะท้านเข้าไปในหัวอกที่โลดระทึก
อย่างรู้สึกตื่นเต้นไม่น้อย
	 จ�าได้ว่า		ก่อนก้าวเข้าในห้องท�างานอธบิด	ี	มคีน	
มานัง่เรยีงแถวบนโซฟาเตม็แน่นหน้าห้อง		รอเข้าพบ	
ไม่ว่าเพื่อนนายอ�าเภอ	 รองอธิบดี	 	 ผู้อ�านวยการ
ส�านัก	 ข้าราชการท่ีจะเข้าไปเสนอแฟ้มชี้แจงงาน		
แม้กระท่ังภาคเอกชน	 บริษัทห้างร้านที่เข้ามา
เกี่ยวข้องงานบางอย่างภายในกรม
	 บนเพดานมีกล้องขนาดเล็กติดหลายจุด		ส่องลงมา
เป็นมุมกว้าง		เพื่อจับภาพผ่านเข้าไปในห้องอธิบด	ีมันจะ
ไปปรากฏบนจอโทรทัศน์ขนาดเล็ก	 	 แล้วอธิบดีจะเลือก
ตามความเร่งด่วน	สั่งหน้าห้องจะให้ใครเข้าพบก่อนหลัง
	 “ผมชือ่สามญั...นายอ�าเภอตะวนัออก	ขอรายงานตวั
ครบั”	เขาเอ่ยรายงานตวัเสยีงดัง	ชดัเจน	พร้อมชดิเท้าตรง
	 อธบิดร่ีางเลก็	เรอืนกายบาง	ยิม้เลก็น้อยผ่านแววตา
	 ใบหน้าตอบซูบ	 รูปไข่	 นัยน์ตาเปล่งประกาย		
บ่งฉายความฉลาด	ทนัคนอยูใ่นท	ีเส้นผมสดีอกเลา
หวีเรียบ	 แม้ริ้วรอยเหี่ยวย่นบนหน้าผากกับหางตา
จะมีให้เห็น	ก็เพราะวัยที่เกือบจะครบหกสิบป	ี	ท่าน
อยู่ในชุดสูทสีน�า้เงินเข้ม	ผูกไท
	 แปลกนะ		คนเป็นใหญ	่	มีอ�านาจบารมี		ส่วน
ใหญ่เรือนกายจะเล็กบางแทบทุกคน	 คนตัวเล็ก	
ทว่าอ�านาจคับฟ้าคับแผ่นดิน

	 “ผมรู้จกัคุณแล้ว...นายอ�าเภอ		พ่ีชายกบัหลานผม
เคยพูดถึงคุณอยู	่	เขาเล่าถึงความประสงค์ที่คุณอยาก
จะขอย้ายใช่ไหม”	ท่านถามอย่างตรงเป้าไม่อ้อมค้อม
	 “ผมอยากมาอยู่ใกล้ชิดครอบครัวครับ”	สามัญ
ให้เหตุผล
	 รอยย้ิมเปล่งประกายมากย่ิงขึ้น”คุณจะย้ายลง
ที่ไหน”	นั่นคือค�าถามตามมาอย่างไม่อ้อมค้อมเช่นกัน	
	 สามญับอกชือ่จงัหวดัแถบภาคกลางใกล้กรงุเทพฯ	
พร้อมๆ	กับยื่นกล่องกระเช้าไม่ใหญ่นัก	ในนั้นมีน�า้ผึ้ง
บรรจุมาสองขวด	 ขนมบางอย่าง	 สินค้าโอท็อปแห่ง
อ�าเภอตะวันออก		ยื่นส่งให้อธิบดีอย่างคารวะ
	 “นั่น...อะไรของคุณ”	อธิบดีมุ่นหัวคิ้วเข้าหากัน		
ชะงักมือ		ท่าทีออกอาการสงสัย
	 “น�้าผึ้งครับ...น�า้ผึ้งป่าแท้ๆ	สองขวดกับขนมพื้น
บ้าน	ของเล็กๆ	น้อยๆ	น�ามาฝากท่าน	เป็นน�้าใจจาก
คนตะวันออกครับ”สามัญอธิบายช้าๆ	น�้าเสียงซื่อๆ
	 ท่านยื่นมือมารับไม่เคอะเขิน	เปิดรอยยิ้มจางๆ	
อย่างมไีมตร	ีของฝากไม่มรีาคาค่างวดมากนัก		เป็น
ของอย่างชาวบ้าน	 	 สามัญจะเลือกในสิ่งที่ผู ้รับ	
รับได้อย่างสนิทความรู้สึก
	 “ขอบใจ...ผมจะพยายามดูแลคุณ	 	 ไม่น่าจะมี
ปัญหา		จังหวัดเล็กๆ	ผมช่วยคุณได้”	นั่นคือถ้อยค�า
ที่เหมือนจะเป็นค�ามั่นสัญญา
	 สามัญโค้งคารวะอีกครั้ง		แล้วหันหลังกลับ	เดิน
ออกจากห้องอธิบดีในอาการส�ารวม
	 มันเป็นอีกวันหนึ่งที่สามัญฝันฟุ้งกระจาย....
หลังเข้าพบอธิบด	ี	เขาน่าจะได้ย้ายกลับเข้ามาใกล้
บ้าน	ในเวลาอีกไม่ช้าไม่นาน
	 พลัน...ก็นึกไปถึงหลานชายอธิบดีที่มีชื่อว่าทรงพล
	 หนุม่มาดเท่	เรอืนกายสงูเปรยีว	อายุสามสบิกว่า
ปีต้นๆ	 ผิวคล�้า	 ต่างจากอธิบดีที่ผ่องขาวด้วยกระไอ
ความเย็นในห้องท�างาน	แม้จะมีริ้วรอยไฝฝ้า	ตกกระ
บางจุด	ทว่าก็น่าจะเป็นไปตามวัยใกล้เกษียณ
	 จ�าได้ว่า...ปลดัอาวโุสอ�าเภอตะวนัออก		พาหนุม่	
ทรงพลเข้ามาพบยังห้องท�างานในเช้าวันหนึ่งเมื่อ
สี่เดือนก่อน
	 “นาย...ทรงพลเป็นหลานอธบิด	ีอธิบดกีรมเราเป็น
คนจงัหวดันี	้นายคงรูน้ะครบั”	ปลดัรองนายอ�าเภอ		เอ่ย
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อธบิายช้า	ๆ 	นยัน์ตาด�าวาว	เหลอืบมองไปยงัเดก็หนุม่
หน้ามน	ผมปรกต้นคอตามสมัยนิยม	ขณะหนุ่มมาดเท่
เผยรอยยิ้มผ่านมายังนายอ�าเภอด้วยสายตาคารวะ
	 “ผมทราบ...แล้วคุณทรงพลมีส่ิงไรจะให้ทาง
อ�าเภอรับใช้”	 สามัญหันไปมองเด็กหนุ ่มในชุด
กางเกงยีนสีด�า	เสือ้แขนยาวสนี�า้เงนิเข้มปล่อยชาย	
พับแขนเสื้อขึ้นมาเหนือข้อมืออย่างสบายๆ	 หลาน
อธิบดียังไม่ตอบ...กลับหันมองปลัดอาวุโส		เหมือน	
อยากจะให้พูดแทน
	 “คุณทรงพลมาของานท�าครับ...เขาได้รับข่าว
จากอธบิดว่ีาอ�าเภอเราจะมงีานให้ท�า”	น�า้เสยีงปลดั
อาวุโสเนิบช้ายิ่งขึ้น
	 “งานอะไร...ผมไม่เห็นจะรู ้เรื่อง...ผมท�างาน	
ที่นี่ไม่ทันจะถึงสองเดือน	 บอกผมหน่อยได้ไหมท่าน
ปลดั	งานอะไร”	สามญัเน้นน�า้เสยีง	เขาเพิง่จะเริม่ต้น	
ท�างานในต�าแหน่งนายอ�าเภอ	วัน	ๆ 	เซ็นแฟ้มบนโต๊ะ	
กับออกพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนบ้างเท่านั้น
	 “นายจ�าได้ไหม...งบประมาณทีน่ายบอกให้ขอไป
กรม		เรือ่งปรบัปรุงบ้านพกัส่ีหลังทีป่ลูกตดิเข้าไปด้าน
ใน	ข้างบ้านนาย		จ�าได้ไหม”
	 สามัญพยักหน้า	 	 จริงนั่นแหละ...เขาสั่งให้ช่าง
องค์การบริหารส่วนต�าบล	 มาท�ารายละเอียดแบบ
แปลนปรับปรุงบ้านพักทั้งสี่หลังเมื่อเดือนก่อน	 	มัน
คือบ้านพักข้าราชการ	 ลักษณะบ้านแฝด	 เขาเคย
เดินเข้าไปส�ารวจ	 สงสัย	 ท�าไมไม่มีข้าราชการเข้าพัก
อาศัย	 ปล่อยให้นายอ�าเภอพักอยู่เพียงคนเดียวอย่าง	
โดดเด่ียวในป่าช้า	 พอผ่านเข้าไปส�ารวจภายในบ้าน		
เขาถงึกบัผงะ		เพราะท้ังสีห่ลงั		โทรมร้าง		เหมอืน	ๆ 	กนั	
หลังคารั่ว	กระเบื้องเปิดพะเยิบพะยาบ	ประตูหน้าต่าง
ปลวกเข้าไปแทะ	ขอบหน้าต่างตะปูหลุดร่วงห้อยร่อง-
แร่ง		ห้องน�้าแคบ	ๆ 	ทั้งบนและล่างยิ่งแล้วใหญ	่คราบ
ด�าเกาะเขลอะเป็นด่างดวง	 เหมือนมีใครเอาดินเข้าไป
พอกเป็นทางยาว	ถงัซเีมนต์ข้างผนงัในห้องน�้า	แห้งผาก		
แมงมุมเข้าไปชักใยเกาะเต็ม	รวมทั้งฝ้าเพดานบวมขาด
เป็นรูโหว่	 บอกว่า	 บนหลังคาน�้าได้รั่วทะลักมานานวัน		
ทว่าโครงสร้างผนังปูนบ้านพักยังมั่นคงแน่นหนา
	 เขาจึงสั่งให้ช่างองค์การบริหารส่วนต�าบลมา
ออกแบบส�ารวจ		รบีของบประมาณซ่อมแซมไปทีก่รม	

น่าจะใช้เงินงบประมาณไม่ต�า่กว่าสี่ห้าแสนบาท
	 ส่งโครงการไปให้จังหวัดเมื่อสามสัปดาห์ผ่านมา		
เขายงัไม่รูด้้วยซ�้าไปว่าจะได้รบัการอนมุตัจิากกรมหรอืไม่
	 “ผมเข้าใจว่า	กรมยังไม่อนมุตั.ิ...แล้วผมจะตอบได้
อย่างไรว่าจะมีงานให้ท�าหรือไม่”	เขาตอบเรียบ	ๆ 		ไม่
ค่อยจะหวัง...บ้านพักข้าราชการ	 มีอยู่เกลื่อนกล่นทั่ว
ประเทศ		มิใช่มีเพียงอ�าเภอตะวันออกเพียงแห่งเดียว
	 ปลดัอาวโุสย้ิมกว้างจนเหน็ไรฟันวาววาม	“แต่น้อง	
เขารู้แล้ว”	นัยน์ตาเหลือบมองไปทางหนุ่มทรงพล		
	 “รู้อะไร...หมายความว่าอย่างไร”	นายอ�าเภอเอ่ย
ถามในอาการค่อนข้างงวยงง
	 “งบประมาณตกมาถงึจงัหวดัแล้วครบั		อ�าเภอตะวนั-	
ออกได้รบังบประมาณปรบัปรงุบ้านพักเป็นเงนิถึงห้าแสน
บาทครบันาย”	นัน่คอืเสยีงทรงพลทีน่ัง่อยูข้่างปลดัอาวโุส	
พร้อมกนัหนุม่มาดเท่กค็ลีแ่ผ่นกระดาษ	หนงัสอืราชการที่
ถูกถ่ายเอกสารมา	เปิดให้สามัญได้เห็นอย่างเต็ม	ๆ
	 สามญัถงึกบัขนลกุ	ปรตีเิอ่อล้นขึน้มาในใจแวบหนึง่	
อย่างน้อย	ๆ 	 เพียงสองสามเดือนแรกที่เขาเริ่มต้นเป็น
นายอ�าเภอที่นี่	 เขาก็ได้สร้างความเจริญให้แก่คนที่นี่
ได้แล้ว	 อย่างน้อย	ๆ 	 ก็บ้านพักแฝดสี่หลัง	 	 สามารถ
ให้ครอบครัวข้าราชการเข้ามาพักได้ถึงแปดครอบครัว
	 “คุณรู ้ได้อย่างไร”	 สามัญเอ่ยถามในอาการ
เหมือนละล�่าละลัก
	 “ลุงอธิบดีแจ้งมาให้ทราบ...ให้ผมรีบไปถ่าย
เอกสารโครงการที่จังหวัด”	ทรงพลแจง
	 “อธิบดีให้ความกรุณา	ขอบคุณท่านมาก”	เสียง
นายอ�าเภอเอ่ยขอบคุณดังแผ่วเบา
	 หนุม่มาดเท่พยกัหน้า	“ท่านอยากให้บ้านเรามี
ความเจริญทัดเทียมจังหวัดอื่น”
	 นายอ�าเภอนิง่....กค็วรอยูห่รอก		อธบิดเีป็นคน
จังหวัดนี	้	ท่านก็อยากให้บ้านเมืองนี้มีความเจริญ		
จะไปโทษท่านได้อย่างไร		งานบรหิารทกุระดบั		ไม่มี
หรอกจะใสสะอาดอย่างเต็มร้อย
	 “นาย...”
	 เสียงปลัดอาวุโสเอ่ยขึ้นดัง	ๆ 		ท�าให้สามัญตื่น
จากภวังค	์	เขาเลิกคิ้วสูง	“มีอะไร		ปลัด”
	 “ทรงพลอยากจะของานนี้ท�า...ลุงท่านฝาก	
ขอความกรุณามา”
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	 สามัญถึงกับอึง้...อาการลูบหน้าปะจมูกก�าลังจะ
เริ่มต้น		ไม่มีหรอก	เรือไม่พึ่งน�้า		เสือไม่พึ่งป่า		หลาน
อธิบดี	ทรงพล...	มาหาเขาก็ด้วยจุดประสงค์นี	้		
	 “ปลัดไปคุยกันเองเถอะ....ผมไม่ยุ่งเกี่ยว	 ท�ามา	
ให ้ ถูกต ้องตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ ้าง. . .งาน	
ต้องครบถ้วนตามแบบแปลน	 และอ�าเภอจะต้องได	้
เน้ืองานเป็นทีน่่าพอใจ”	เขาสัง่เป็นค�าขาด	ขณะเดก็หนุม่
นามว่าทรงพลรบัปากอย่างแข็งขันรบัประกนัเน้ืองานทีจ่ะท�า
	 ในที่สุด		บ้านพักร้างหลังอ�าเภอ		ก็เริ่มท�าการ
จัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอน
	 ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบ		สามัญไม่มีเวลาที่
จะลงไปจุกจิกในรายละเอียด	 หรือคัดสรรผู้รับเหมา
ในพื้นที่		ต้องปล่อยไปตามกระบวนการที่ข้าราชการ
ผู้รับผิดชอบเสนอ	 	มันจบเพียงการสอบราคา	 	หา
ผู้รับเหมาเข้ามาด�าเนินการในพื้นที่
	 ชนบทไกลปืนเที่ยง		เป็นเรื่องล�าบากพอสมควร	ที่
จะหาผูร้บัเหมาอย่างไว้เนือ้เชือ่ใจได้			กบัการท�างานเพือ่
แสวงหาก�าไร		พวกเขาต้องไม่ขาดทุนและท�างานเป็น
	 กระบวนการเป็นไปตามระเบยีบอย่างชดัเจนถกูต้อง	
ในที่สุด	ทรงพลก็คือผู้รับเหมาที่ได้รับการคัดเลือก	อย่าง
ไม่มีที่จะต�าหนิในจุดไหน	 ในท่ีสุดการซ่อมแซมบ้านพักก็
เริ่มต้น	อย่างน้อยๆ		ข้าราชการในพื้นที่		จะได้เข้ามาพัก
อาศัย	ไม่ใช่ปล่อยให้นายอ�าเภอนอนเฝ้าป่าช้าเพยีงผูเ้ดยีว
	 หลังคาบางส่วนถูกรื้อทิ้ง	 แล้วแซมด้วย
กระเบื้องไม่ต่างจากของเดิม	ทว่าใหม่	สีสดใส		รับ
ประกนัได้ว่า		ใช้ได้ต่อไปอกีหลายปี		บางหลงั		ซ่อม
ผนงั		รือ้ส่วนทีป่ลวกมอดเข้าชอนไช		รวมถงึอดุรรูัว่	
ห้องน�้าทั้งชั้นล่างและชั้นบน....ท่อส้วมแตกร้าว
ส่งกล่ินเหม็น	 เขาส่ังเปลี่ยนใหม่หมด	 จากโถเก่า	
ด�าเขลอะ	เปลี่ยนเป็นโถชักโครกทันสมัย
	 สี่เดือนเต็ม	ๆ 	วิมานราชการก็กลับคืนมา		เขาให้	
ช่างต�าบลในพืน้ทีเ่ข้ามาดแูล		ท�าทกุอย่างให้เป็นไปตาม
แบบแปลน		ข้าราชการคือคนของพระราชา		บ้านพัก		
คอืวมิานหลงัเลก็	ๆ 	ต้องพร้อมให้ทกุคนได้เข้าอยูอ่าศยั
	 เมือ่งานเสรจ็	ใกล้ครบก�าหนด		ปลัดอาวโุส	กข็อ	
เข้าพบและรายงานสัน้ๆ	“นาย....บ้านพกัทกุหลังเสรจ็
เรียบร้อยแล้ว”	
	 สามญัพยกัหน้าพร้อมสัง่ก�าชบั	“ให้ช่างเข้าตรวจ	

ทุกอย่างครบถ้วนตามแบบแปลนหรือไม่	 แล้วเร่งให้
ผู้รับเหมาท�าเรื่องส่งงาน”
	 เยน็นัน้		ช่างผูค้วบคมุกเ็ข้ามารายงาน	“พืน้ชัน้บน	
ไม่เรียบร้อย	 ยังไม่ขัดมัน	 ท่อส้วมปิดปูนไม่สนิท	
กลิ่นถังส้วมยังโชยขึ้นมา	 รวมถึงหลังคาบ้านพัก
บางแห่งมุงกระเบื้องไม่เรียบร้อย	 ฝนเทเมื่อคืน	
พื้นห้องเฉอะแฉะน�้าขังเจิ่ง	 ต้องให้ผู ้รับเหมามา	
ท�าการซ่อมให้เรียบร้อยครับ”
	 นึกชมที่นายช่างเอ่ยบอกอย่างตรงไปตรงมา			
ผู้รับเหมาเร่งงานเกินไปเพื่อจะได้เบิกเงินออกมา	
เร็ว	ๆ 		แต่งานที่ท�าต้อดี	เรียบร้อย	มีประสิทธิภาพ	
มันคืองานที่ท�าให้สามัญได้รู้จักคุ้นเคย	สนิทสนมกับ
ทรงพล		หลานชายอธิบดี
	 เขาหวังอยู่ลึก	ๆ 	งานซ่อมบ้านพักผ่านมา		น่าจะ	
ช่วยให้เขาได้รบัการพิจารณาโยกย้ายเรว็ย่ิงขึน้		อธบิดี
รับปากอย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะ	ในวันที่เขาไปพบ	
	 ทว่า...สามัญเดาผิดถนัด		
	 “นาย...ค�าสั่งกรมออกแล้ว”	 	 เช้าวันหนึ่ง	 ปลัด
อาวุโสกระหืดกระหอบมาบอกเขาที่บ ้านพักแต	่
เช้ามืด	“นายน่าจะอยู่อ�าเภอตะวันออกต่ออีกปีครับ”	
ปลัดวัยกลางคนโปรยรอยยิ้มอย่างปลอบใจ
	 “ท�าไม....เกดิอะไรขึน้”	เขาเอ่ยถาม		น�า้เสยีงสัน่ระรกิ
	 “ค�าสั่ง....ไม่มีช่ือนาย”	 เอ่ยบอกสั้นๆ	พร้อมยื่น
เอกสารค�าสั่งย้ายส่งให้	 	 มันถ่ายมาจากเครื่องมือ
สื่อสารอินเทอร์เน็ตทางไกล
	 สามัญชะงักอึ้ง.....กรามบดเข้าหากันอย่าง
ลมืตวั		เกดิอะไรขึน้		ผิดพลาดในขัน้ตอนไหน		ท�าไม
ชื่อเขาถึงหายไป....อธิบดีลืมเขาแล้วใช่ไหม
	 “ผมต้องขอโทษ			นายอ�าเภอ...พรรคการเมอืง
ไม่ยอม...เขาไม่เอาคุณ		เขาต้องการคนของเขาไป
ลง...สุดที่ผมจะทานได้	 เอาไว้คราวหน้านะ		ผมจะ
ช่วยคุณ”	จ�าได้ถึงเสียงอธิบดีเอ่ยบอก...เมื่อสามัญ
เข้าไปพบและขอทราบเหตุผล
	 พรรคการเมือง...เหนืออธิบดี	 	 สามัญไม่รู ้
จักหรือสนิทมักคุ้นกับพรรคการเมืองใด	 ๆ	 ...เขา	
เหล่านั้นไม่ใช่เจ้านายสามัญ
	 แต่พวกเขาน่าจะเป็นเทพหรอืไม่กม็ารองค์ใหม่...
ก�าลังย่างเท้าแทรกเข้ามาในงานราชการกระนั้นหรือ.

อ่านต่อฉบับหน้า
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i  คนจนแบบโลกีย์
คนจนแบบปุถุชน
คนจนแบบโลกุตระ
คนจนแบบอาริยชน.

ณวมพุทธ

คนจนแบบอาริยชน
 ปกติท่ัวไปของคนธรรมดาสามัญในโลก 
ส่วนใหญ่ยังเป็นปุถุชน(คนกิเลสหนา)อยู่ ก็มักจะ
ปรารถนาความร�่ารวย อยากมีสมบัติพัสถานใหญ่
โตเยอะแยะ มุ่งหวังจะได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย 
ให้สมใจกิเลส(โลภโกรธหลง)ของตน ดังนั้นชาว
โลกีย์(คนกิเลสหนา)เหล่าน้ีจึงกล้าท�าบาป เที่ยว
แสวงหากอบโกยทรพัย์สนิเงนิทองอย่างเหน็แก่ตวั 
ขี้โลภหอบหวงเอามาเป็นสมบัติของตนมากๆ แต่
ตระหนีถ่ีเ่หนยีวไม่ยอมเสยีสละแบ่งปันให้แก่คนอืน่ 
เพราะคิดว่าความสุขของตนจะมีได้  ก็ต้องมั่งค่ัง
ร�่ารวยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น จึงใช้ชีวิตอยู่อย่าง
ประมาทมัวเมาในโลกนี้
 ปุถุชนคนโลกีย์พวกนี้จึงไม่ยอมจน  ไม่อยากจน 
พยายามวิ่งหนีความยากจนให้ห่างไกลที่สุด พวกเขา 
“กลวัยากจน” อย่างนีแ้หละเรยีกว่า“คนจนแบบโลกย์ี” 
ซึ่งก็คือ “จนแบบปุถุชนคนกิเลสหนา”นั่นเอง

 k  บุคคลไม่ให้ทานก็ด้วยเหตุ ๒ อย่าง
	 คือ	๑. ความตระหนี่ ๒. ความประมาท
	 บัณฑิตผู้รู้แจ้งต้องการบุญ(ช�าระกิเลส)จึงให้ทาน	
 ส่วนคนตระหนี่กลัวยากจน
	 ย่อมไม่ให้อะไรๆแก่ใครเลย
	 ความกลัวจนนั่นแหละ	เป็นภัยแก่ผู้ไม่ให้
	 ก็ความกลัวอดข้าว	กลัวอดน�้า
	 ความกลัวเหล่านี้แหละจะเบียดเบียนคนพาล
	 ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า
	 ดังนั้นบัณฑิตจึงครอบง�าความมัวหมอง(กิเลส)
	 ก�าจัดความตระหนี่แล้ว	พึงให้ทานเถิด
 เพราะบุญ(การช�าระกิเลส)เป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลาย
 (พระไตรปิฎกเล่ม ๒๗ “พิลารโกสิยชาดก” ข้อ ๑๔๔๔)

 
 เมื่อกลัวยากจน ความกลัวนี้แหละท�าให้กล้า
ท�าบาป ทุจริตได้ทุกอย่าง เพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งความ
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ร�่ารวยโดยไม่รู้เลยว่าต้นเหตุที่ท�าให้เกิดมาเป็นคนจน
นั้น และต้องทุกข์ยากล�าบาก ก็เพราะพฤติกรรม
บาปทุจรติของตนนัน่เอง แล้วหากยังไม่เลิกทจุรติ กจ็ะ
ต้องเกดิเป็นคนจนต่อไป ไม่มทีีส่ิน้สดุได้เลย ไม่ว่าชาตนิี ้
หรือชาติไหนก็ตาม
 k  คนพาล(คนชั่ว)ถ้าจะได้เถิดเป็นมนุษย์
 ก็ย่อมเกิดในสกุลต�่า เป็นสกุลคนจน
	 มีชีวิตเป็นไปอย่างยากล�าบาก
	 จะได้ของกินและเครื่องนุ่งห่มฝืดเคือง
	 จะมีผิวพรรณทราม	น่าเกลียดชัง
	 ร่างม่อต้อ	มีโรคมาก
	 เป็นคนตาบอด	คนง่อย	คนเปลี้ย
	 ไม่ได้ข้าว	น�้า	ผ้า	ยาน	ดอกไม้	ของหอม
	 ไม่ได้ที่นอน	ที่อยู่	และโคมไฟ
	 คนพาลจะประพฤติทุจริตทางกายวาจาใจ
	 ครั้นเมื่อตายแล้ว	จะเข้าถึงความฉิบหาย
	 เข้าถึงทางไปชั่ว	ภพที่รับทุกข์	นรก
 (พระไตรปิฎกเล่ม ๑๔” พาลบัณฑิตสูตร” ข้อ ๔๘๒)

 นั่นคือ “คนจนแบบโลกีย์” ที่พอจะรู้ๆกันอยู่
แล้ว แต่ในทางธรรมะนั้น พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึง
คนจนอีกรูปแบบหนึ่ง ที่เป็นคนจนในพุทธศาสนา 
เป็นคนจนในสายของพระอาริยเจ้าทั้งหลาย
 j คนที่ไม่ศรัทธาใจกุศลธรรม(ธรรมที่ดีงาม)
	 ไม่มีความละอายบาปในกุศลธรรม
	 ไม่มีความเกรงกลัวบาปในกุศลธรรม
	 ไม่มีความเพียรในกุศลธรรม
	 ไม่มีปัญญาในกุศลธรรม
	 บุคคลนี้เรียกว่า	เป็นคนจน
 เป็นคนเข็ญใจยากไร้ในวินัยของพระอาริยเจ้า
 (พระไตรปิฎกเล่ม ๒๒ “อิณสูตร” ข้อ ๓๑๖)

 

 คนจนแบบปุถุชนนี้จะเห็นได้ว่า เน้นการไม่มีความ
เชื่อมั่นในธรรมะที่ดีงาม ไม่มีปัญญารู้ชัดแจ้งในธรรมะ 
ที่ดีงาม หากใครเป็นอย่างนี้ สิ่งที่ตามมาก็คือ เขา
ย่อมประพฤติบาปทุจริตทั้งกายวาจาใจอย่างแน่นอน 
เขาจะมกัมากแบบโลกย์ี ไม่รูจ้กัค�าว่าพอเพยีงในข้าวของ 
เงินทอง  ในลาภยศสรรเสริญทางโลกีย์ ดังนั้นแม้เขา

จะร�่ารวยเป็นกระฎุมพี(คนรวยแต่โลภ) เขาก็ยังเป็น 
“คนจน”ในพุทธศาสนา  เป ็นคนจนแบบโลกีย ์
(จนแบบปุถุชนคนกิเลสหนา)อยู่นั่นเอง
 เขายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมจริง เพราะถ้าเขา
ปฏิบัติตามค�าสอนของพระพุทธเจ้าจริงแล้ว ย่อม
ต้องมีทรัพย์น้อยลง กินง่าย อยู ่ง ่าย รู ้จักพอ 
มักน้อย ไม่สะสม ที่ส�าคัญคือ ม“ีความกล้าจน” ดัง
ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสอนให้ชาวพทุธ ท�าตวัเป็นคนกล้า
จนที่น่ายกย่องสรรเสริญ ด้วยธรรมะ ๙ อย่างนี้คือ
 k  ๑.	เป็นคนเลี้ยงง่าย(สุภระ)
  ๒. บ�ารุงง่าย	(สุโปสะ)
  ๓. มักน้อย กล้าจน (อัปปิจฉะ)
  ๔. สันโดษ ใจพอ (สันตุฏฐิ)
	 	 ๕.	ขัดเกลา	(สัลเลขะ)
	 	 ๖.	ก�าจัดกิเลส	มีศีลเคร่ง	(ธูตะ)
	 	 ๗.	มีอาการน่าเลื่อมใส	(ปาสาทิกะ)
	 	 ๘.	ไม่สะสม	(อปจยะ)
	 	 ๙.	เป็นคนยอดขยัน	(วิริยารัมภะ)
 (พระไตรปิฎกเล่ม ๑ “ปฐมปาราชิกกัณฑ์”ข้อ ๒๐)

 

 หากผู้ใดประพฤติตนตามค�าสอนนี้ได้ ย่อมเรียกว่า 
“คนจนแบบโลกุตระ” หรือ “จนแบบอาริยชนคนลด
กเิลส” เพราะจะมชีวีติทีเ่รยีบง่าย มศีลีเพือ่ลดละกเิลส ไม่
มกัมากโลภโกรธหลง มทีรพัย์สนิเงินทองน้อย กระทัง่ไม่มี
เก็บสะสมไว้เลย แม้จะเป็นเพียงฆราวาสก็ตาม ยิ่งถ้าถึง
ขัน้เป็น “นักบวช”แล้ว ยิง่ต้องไม่มเีงินทองสะสมไว้ใช้จ่าย 
เพราะพระพุทธเจ้าได้ตรัสห้ามอย่างเด็ดขาดไว้แล้วว่า
 j สมณะเชื้อสายศากยบุตร(ภิกษุในพุทธศาสนา)
  ไม่รับทองและเงิน ปราศจากทองและเงิน
	 	ทองและเงินควรแก่ผู้ใด
	 	แม้กามคุณ	๕	ก็ควรแก่ผู้นั้น
	 	กามคุณ	๕		ควรแก่ผู้ใด
	 	เธอพึงจ�าผู้นั้นไว้โดยส่วนเดียวว่า
	 	มีปกติไม่ใช่สมณะ	(ภิกษุ)
	 	ไม่ใช่เชื้อสายของเราตถาคต
  เราไม่กล่าวโดยปริยายใดๆเลยว่า
  สมณะพึงยินดี พึงแสวงหาทองและเงิน.
  (พระไตรปิฎกเล่ม ๗ “สัตตสติขันธกะ”ข้อ ๖๓๗)
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 ค�าตรัสนี้ของพระพุทธเจ้า แสดงอย่างแจ่มแจ้งว่า  
ยิ่งเป็นพระภิกษุแท้ยิ่งจน ยิ่งเป็นพระภิกษุเก๊ยิ่งรวย 
นัน่ก็คอื พระแท้จะไม่มทีรพัย์สนิเงนิทองเลย แต่พระเก๊จะ 
ร�า่รวยทรัพย์สินเงินทอง  เพราะพระแท้รู้ดีรู้ถูกต้องว่า 
เงินทองไม่ใช่ทรัพย์อันมีค่าแก่ชีวิต แต่เป็นอสรพิษร้าย 
ที่จะฉกกัดให้ถึงแก่ความตายได้ ส่วนพระเก๊นั้นโลภหลง
ผดิว่า เงนิทองเป็นดัง่พระเจ้า สามารถบนัดาลความสขุ
ทุกอย่างให้แก่ชีวิตได้
 ท้ังท่ีจรงิๆ แล้ว ความสขุของชวีติไม่อาจซือ้ได้
ด้วยเงินทอง คนรวยแม้มีทรัพย์สินมหาศาล ก็ยัง 
ต้องเป็นทุกข์ทรมาน แต่คนจนไร้ทรัพย์สิน กลับ
มีความสุขเหลือล้นโดยเฉพาะคนจนที่ได้ทรัพย์
แท้อันประเสริฐ(อาริยทรัพย์)ของมนุษย์ ที่
พระพทุธเจ้าทรงมอบให้ไว้ มอียู ่๗ อย่างด้วยกนัคอื
 ๑.  ศรัทธา (ความเชื่อมั่นอย่างสัมมาทิฏฐิ)
 ๒.  ศีล (ข้อปฏิบัติเว้นจากความชั่ว)

 ๓. หิริ (ความละอายต่อการกระท�าผิด)
 ๔. โอตตัปปะ (ความเกรงกลัวต่อการกระท�าผิด)
 ๕. สุตะ (ตั้งใจฟังเรียนรู้ศึกษา)
 ๖. จาคะ (เสียสละแบ่งปัน)
 ๗. ปัญญา (ความรู้แจ้งเห็นจริงช�าแรกกิเลสได้)
 ทรัพย์เหล่านี้มีแก่ผู้ใด
 ไม่ว่าเป็นหญิงหรือชายก็ตาม
 บัณฑิตเรียกผู้นั้นว่า คนไม่ยากจน
 ชีวิตของผู้นั้นไม่เปล่าประโยชน์(ไม่เสียชาติเกิด)
 (พระไตรปิฎกเล่ม ๒๓ “ธนสูตรที่ ๑” ข้อ ๕)

 คนจนแบบโลกุตระนั้น จึงเป็นคนจนที่ไม่
ยากจน เป็นคนจนที่รวยอาริยทรัพย์ มีชีวิตเป็น
อยู่อย่างสุขสงบ มีประโยชน์แก่ตน แก่สังคม แก่
โลกนี้ ได้กระท�าตนเองให้เป็นประโยชน์สุขแล้ว 
ทั้งยังช่วยเหลือคนอื่นๆ ให้เป็นประโยชน์สุขด้วย.
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รัฐบาลตัวอย่าง

•	นายหนุนดี

	 ขอชื่นชมรัฐบาลโดยการน�าของ	พล.อ.ประยุทธ์		
จนัทร์โอชา	ท่ีช่วยท�าให้สังคมนีน่้าอยูแ่ละมคีวามหวงัที่
ด	ีแม้จะเป็นรฐับาลทีม่ไิด้มาจากการเลอืกตัง้	ทีป่ระเทศ	
ใหญ่ๆ	 หรือมหาอ�านาจในแบบอเมริกาและยุโรป
บางประเทศหลงว่าเป็นแนวทางส�าคัญในระบอบ
ประชาธิปไตย
	 แต่การที่รัฐบาลฟังเสียงประชาชน	 จนกล้าที่
จะท�าในสิ่งที่ถูกต้อง	โดยการคืนต�าแหน่ง	ผอ.พศ.	
(ผู้อ�านวยการส�านักพุทธศาสนาแห่งชาติ)	 ให้แก	่
พ.ต.ท.พงศ์พร	พราหมณ์เสน่ห์	หลังจากถกูโยกย้าย
ไปเป็นผู้ตรวจราชการประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี
	 ซ่ึงคณะรัฐมนตรไีด้ยกเลกิมต	ิครม.	ทีโ่ยกย้าย	
จาก	 ผอ.พศ.ไปเป็นผู ้ตรวจราชการฯ	 แล้วให	้

พ.ต.ท.พงศ์พร	ย้ายกลับไปท�าหน้าที่เดิม	(ผอ.พศ.)	
โดยมีผลวันที่	๑	ต.ค.นี้
	 ก็เป็นเหตุการณ์ที่หาได้ยากในรัฐบาลอื่นๆ	
ที่ผ่านมา	 ที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยเพราะได้รับ
เลือกตั้งเข้ามา
	 ยังมีอีกหลายเหตุการณ์ที่แสดงถึงว่ารัฐบาล
ที่น�าโดย	 พล.อ.ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 รับฟังเสียง
ประชาชนทีส่จุรติ	นีแ่หละคอืประชาธปิไตยทีแ่ท้จรงิ
	 อีกทั้งยังเป็นไปตามศาสตร์ของพระราชา
ในรชักาลที	่๙	ทีต่รสัถงึการปกครองทีท่าํให้บ้าน
เมืองสงบสขุ	ร่มเยน็	กจ็ะต้องส่งเสรมิคนดี	และ
ควบคุมคนชั่วมิให้มีอํานาจ

แม้จะเป็นรัฐบาลที่มิได้มาจากการเลือกตั้ง
แต่ก็ฟังเสียงประชาชน จนกล้าที่จะท�าในสิ่งที่ถูกต้อง

เช่น การคืนต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักพุทธศาสนาแห่งชาติ
ให้แก่ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

นี่แหละคือประชาธิปไตยที่แท้จริง



62 •   เราคิดอะไร

•	นายธิง	วินเทอร์

แค ่ คิ ดก็ หนาว . . . ว ์

	 ๑.	 หลงกาม-กิน-เกียรติ!	
โฆษก	ตร.แจง‘ขนตาเรืองแสง’	
แพทย์ตาชี้อันตรายถึงขั้นบอด
(มติชน	๑๕	ส.ค.๖๐)

	 ๓.	น.ส.พ.บางฉบับเขาเชียร์กนัตรงๆ!	อาวธุ
การเมืองของยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	
พลัง	‘ความสงบ’	
(มติชน	๑๙	ส.ค.๖๐)

	 ๒.	สังคมเมือง	ผู้อ่อนแอย่อมล้มหายตายจาก!
ส�ารวจพฤติกรรมคนเมือง	 วันๆ	
คนกรุงเข้าแต่เซเว่นฯ	 เมินร้าน
อาหารตามสัง่ข้างถนน	ไปฟิตเนส
โรงหนังพอๆ	กับสวนฯ
(เดลินิวส์	๑๖	ส.ค.๖๐)

	 ๔.	กนิทราม	อยู่ทราม!	คนไทย	๘๐%	กนิอาหาร
เกินความจ�าเป็นของร่างกาย
(ไทยโพสต์	๘-๙	ก.ย.๖๐)

 ๕.	เหตุผลหนึ่งที่ปราบยาเสพติดไม่สําเร็จ!	
จบั	จ.ส.ต.คาโรงพกั	ลอบค้ายาเสพตดิ
(ไทยโพสต์	๗-๘	ส.ค.๖๐)

	 ๘.	ตายในคุก	จับใครไม่ได	้นี่แหละแดนมิคสัญญี	!
ศาลชี้พิรุธ‘ที่ดินพังงา’	 ไม่ใช่ผูกคอ
ดับ...ถูกท�าให้ตายในห้องขัง	
(มติชน	๕	ส.ค.๖๐)

	 ๙.	ฟังข่าวนี้แล้ว	อิจฉา	หมั่นไส้	หรือยินดี	คือคํา
ตอบคุณเป็นคนไทยหรือเปล่า!
สือ่องักฤษยกย่อง	กรงุเทพฯ	
เมืองเที่ยวคุ้มค่าที่สุด
ในโลกประจ�าป	ี๖๐
(เดลินิวส์	๑๓	ส.ค.๖๐)

	 ๑๐.	งานของพระ!
๒๐	นักแตะซีเกมส์รับพร
เจ้าคุณธงชัย
(มติชน	๑๒	ส.ค.๖๐)

 ๑๑.	ควรลงโทษใคร?	ป.ป.ท.เขต	๙	ข้องใจตรวจ
ดินด�าอืด	๓	เดือนไม่คืบ
(มติชน	๑๐	ส.ค.๖๐)

	 ๑๒.	คิดใหม่ทําใหม่ไปเรื่อย!	 ศธ.โละประกัน
คุณภาพภายใน	 เน้นประเมินพัฒนา
สถานศึกษาท�าเกณฑ์กลาง
(มติชน	๑๐	ส.ค.๖๐)

	 ๑๓.	โอ้คนเอ๋ย!	‘ฟลคุ-แอปเป้ิล’	เปิดเรอืนหอ	๔๖	
ล้าน	บ้านในฝันที่หามานานถึง	๓	ปี
(เดลินิวส์	๑๙	ส.ค.๖๐)

 ๑๔.	งานหลักยังไม่ไหว	 ดันมาเพิ่มงานรองอีก
มากมาย!	ต�ารวจจบัมอืพฒันาสงัคม	
ติวเข้มพนักงานสอบสวนคดีค้า
มนุษย์(เดลินิวส์	๑๙	ส.ค.๖๐)

	 ๖.	ปรากฏการณ์แห่งความไม่ร้อนไม่หนาว	ไม่รู้ไม่ชี!้
ดอนเมืองวุ่น	๕	พนัคนขาแข็ง	ตดิด่าน
ตม.	๔	ชั่วโมง	(มติชน	๖	ส.ค.๖๐)

	 ๗.	กฬีาทนุนยิม	ใช้คนไล่ซือ้คนเก่ง!	เนย์มาส์เปิด
ตวัอย่างเป็นทางการกบัปารสี	ด้วย
ค่าตัวสถิติโลก	๒๒๒	ล้านยูโร...
(มติชน	๕	ส.ค.๖๐)
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 ๑๕.	ที่แล้วมาผลงานนักการเมืองล้วนๆ!
นายกสุดทนปัญหาซ�า้ซาก	ดนั
แก้	‘ท่วม-แล้ง’	วาระชาต	ิ
(มติชน	๑๐	ส.ค.๖๐)

	 ๑๗.	สาํคญัที	่‘อารกัขนา’!	เพาะกล้าไม้	๑	ล้านต้น	
ปลูกฟื้นป่าภาคเหนือ
(มติชน	๙	ส.ค.๖๐)

 ๑๘.	ความลับของฟ้า	ความแห้งแล้งจะทําให้ได้
ข้าวพันธุ์อร่อย!	 พัฒนาข้าวอินทรีย์	
ยกระดับสู่ตลาดโลก
(เดลินิวส์	๓	ส.ค.๖๐)

	 ๑๙.	โลกาภวิตัน์	คอืการปลกูพืชหลากหลาย	เพือ่
กําจัดโรคพืช!	 เตือนชาวสวน
มะพร้าวรับมือศัตรูพืชระบาด
(ไทยโพสต	์๓-๔	ส.ค.๖๐)	

   ๒๒.	แค่อย่าให้นักการเมืองเข้ามาก้าวก่าย 
ทุกอย่างจะดีเอง!	‘การบินไทย’
คว้า	๓	รางวัลออสการ์	‘การบิน’
การันตีประทับใจ	
(มติชน	๒	ส.ค.๖๐)

	 ๑๖.	โรงเรียนต้องบรรจุวิชา	“การควบคุมความ
โกรธ”!	ส.อ.เจอพยายามฆ่า	ไล่ยิง	
น.ศ.	กระเจิง	(ไทยโพสต์	๑๐-๑๑	ส.ค.๖๐)

	  ๒๓.	สิ่งดีๆ	ในยุคสังคมเห็นแก่ได้!	สตช.มอบโล่
ต�ารวจน�้าดีกู ้หน้า	 จับกุมแก๊ง	
ต้มตุ๋นคน	โดยไม่ยอมรับสินน�้าใจ	
หนึ่งแสนบาท	(ไทยโพสต์	๙-๑๐	ส.ค.	๖๐)

	 		๒๔.	สงสัยไข่ไก่ไทยบ้างมั้ย?	 วิกฤติไข่ไก่ดัตช์	
ปนเปื้อนสารพิษ	 ลามผู้ดี-ฝรั่งเศส	
(ไทยโพสต์	๙	ส.ค.๖๐)

 ๒๕.	กิเลสยิ่งนาน	ยิ่งควบคุมยาก!
หนุ่มใหญ่มอมยายตาบอดขืนใจ
(เดลินิวส์	๙	ส.ค.๖๐)

	 	๒๐.	บอกตรงๆ	เป็นเจ้าคนนายคนต้องฉลาด	มี
ไหวพริบ	มิฉะนั้นอาจตกเป็นเครื่องมือ!	ดิฉันไม่ทราบ
มีโกง!	 ย่ิงลักษณ์สะดุดปมระบาย
ข้าวจทีจีู	โยน	‘บญุทรง’	ไม่รายงาน	
(ไทยโพสต	์๒	ส.ค.	๖๐)

	 ๒๑.	ใครว่าความรักของผม(ดิฉัน)ไม่เกี่ยว 
กับพ่อแม่	เขยโหดฟัน
แม่ยายดับ	เจ็บระนาว
(ไทยโพสต์	๒-๓	ส.ค.๖๐)

	 ๒๖.	ต่อหน้ามะพลับ-ลับหลังตะโก!	 สหรัฐฯขาย
อาวุธสูงสุด	ซาอุดิฯ	ซื้ออาวุธสูงสุด
(มติชนสุดสัปดาห์	 ฉ.๑๙๒๙	 ๔-๑๐	 ส.ค.	๖๐)

(หมายเหต	ุอันดบั	๒-๕	ดงันี	้รัสเซยี	-เยอรมนี-ฝรัง่เศส-องักฤษ)

 ๒๗.	อีกบทบาทหนึ่งของรัฐบาล!	ลดภาษีเที่ยว	
๕๑	จังหวัด...จูงใจเที่ยวเมืองรอง	
(เดลินิวส์	๙	ส.ค.๖๐)

 ๒๘.	ก่อการร้ายวิธีใหม่!	ก่อการ
ร้ายโจมตีสเปนช็อกโลก	ซิ่งขยี้ฝูงชน	
ตายเกลื่อน	(เดลินิวส์	๑๙	ส.ค.๖๐)
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ระเบิดรักจาก...“พ่อ”

•	ฟ้าสา™ง

	 ตุลาคมเวียนมาบรรจบอีกครั้ง	 เดือนนี้ในปีที่
แล้วเราสูญเสียบุคคลผู ้เป ็นที่รักย่ิงของพสกนิกร
นั่นคือในหลวงรัชกาลที่	 ๙	 ซึ่งส�านักพระราชวังได้
ออกแถลงการณ์ว่า	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-	
มหาภูมิพลอดุลยเดช	 มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี-	
จักรีนฤบดินทร	 สยามินทราธิราช	 บรมนาถบพิตร	
สวรรคต	 ที่โรงพยาบาลศิริราชในวันที่	 ๑๓	 ตุลาคม	
๒๕๕๙	เวลา	๑๕.๕๒	นาที
	 มาถึงวันนี	้๑๓	ตุลาคม	๒๕๖๐	ครบรอบ	๑	ปี	

แห่งการเสด็จสู ่สวรรคาลัยของพ่อหลวง	 แต่
ดูเหมือนว่าวันเวลาไม่ได้ท�าให้ความรัก	 ความ
ศรัทธาเทิดทูนต่อพระองค์ลดลงเลยแม้แต่น้อย	
ในทางตรงข้ามสิ่งเหล่านี้กลับยิ่งทวีคูณเป็นร้อย
เท่าพันเท่า	 ดั่งที่เราจะได้เห็นจากปรากฏการณ์
แห่งความรักหรือ	 Bomb	 of	 love	 ที่ประชาชน
คนไทยต ่างน ้อมน�าคุณธรรม	 และค�าสอน	
ของพ่อหลวงมาประพฤติปฏิบัติประหนึ่งน้อมน�า
พระองค์ท่านมาประทับอยู่ในหัวใจ	

พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์แห่งกษัตริย์
 ที่ไม่ต้องสู้รบกับใคร แต่สามารถท�าให้ทุกคน

ยกย่องสรรเสริญได้ ทั่วโลกยอมแพ้ได้ 
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	 ฉันได้รับฟังข่าวสารการท�าความดีของผู้คน
มากมาย	จากจดุหนึง่ขยายไปอกีจดุหน่ึง	จนเป็นวง
กว้างเป็นหม่ืนเป็นแสนเป็นล้านพลังที่แปรเปลี่ยน
คราบน�า้ตา	ความโศกเศร้าอาลัยมาเป็นการลุกขึน้
มาท�าความดีเพื่อพ่อ	เสียสละเหมือนพ่อ	เป็นผู้ให้
เหมือนที่พ่อเคยท�า	ซึ่งช่วยจุดประกาย	ช่วยกันส่ง
ระเบดิแห่งรกั	(Bomb	of	love)	ออกไปให้ความรกั
มีพลังทวีคูณอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
	 ใครจะเคยคดิว่ามร้ีานอาหารต่างๆ	ลกุข้ึนมาแจก
อาหารฟรี!	 เริ่มต้ังแต่มีคนคิดที่จะให้	 อยากแบ่งปัน	
ในสิ่งท่ีตนพอมีให้แก่ผู้อื่น	 จึงมาแจกลูกอมแจก
ขนมปัง	 แจกน�้า	 ไปจนถึงแจกอาหาร	 แจก
ก๋วยเต๋ียวฟรีท้ังร้าน	 ภาพดีๆ	 เหล่านี้เป็นสิ่งที่เรา
ได้พบเจออยู่ทุกวันที่ท้องสนามหลวง
	 จนระเบิดแห่งรัก	(Bomb	of	love)	ได้ขยายทั่ว
ประเทศไทย	ร้านค้าต่างๆ	ร้านขายข้าวแกง	ร้านขาย
บะหมี่เกี๊ยว	 ฯลฯ	 ก็ขอร่วมเป็นผู้ให้ตามรอยพ่อด้วย
การแจกฟรีด้วยเช่นเดียวกัน	แม้กระทั่งตลาดคนเดิน
แห่งหนึ่งในประเทศไทยก็ร่วมท�าความดีถวายเป็น	
พระราชกุศลด้วยการแจกฟรีทุกร้านอีกด้วย
	 และยงัมข่ีาวการท�าความดีของคนไทยอกีมากมาย	
อาทเิช่น	“คลนิกิแพทย์เสาวรส	อ�าเภอลานกระบือ	จดั
โครงการ	 ‘ท�าดีเพ่ือพ่อ’	 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล	
แด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชฯ	
ตรวจรักษาโรคให้ประชาชนทั่วไปฟรี	 แถมยังแจก
ข้าวสารให้อีกคนละ	๑	กก.”	(ที่มา	:	ผู้จัดการออนไลน	์
๑๔	ต.ค.	๖๐)
	 “ชาวสงิห์บรุแีปรวกิฤตเิป็นโอกาสท�าดเีพือ่พ่อ	
พร้อมรับน�้าท่วมแทนชาวกรุงเทพฯ	 เพราะรู้ดีว่า
ภายในเดือนตุลาคมนี้จะมีการจัดงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ	 ในหลวงรัชกาลที่	 ๙		
จึงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์น�้าท่วมกรุงเทพฯ	 ถ้า
สิงห์บุรีจะช่วยชะลอน�้าไว้ได้	อยากจะเป็นตัวแทน
ชาวสิงห์บุรีขอท�าดี	เพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่	๙	
สักครั้งในชีวิต	 ซึ่งไม่กลัวว่าน�้าจะท่วมบ้านนาน	
เพราะหากวิกฤตจริงๆ	 น่าจะไม่เกิน	 ๑	 เดือน
สถานการณ์จะคล่ีคลาย	 แต่หากมวลน�้าสูงสุด
เดินทางไปถึงปริมณฑลและกรุงเทพฯ	 ชั้นใน	 จะ

สร้างความเสียหายต่องานพระราชพิธีได้”	 (ท่ีมา:	
Thaipbs	๑๔	ต.ค.	๖๐)
	 ฉันได้เห็นภาพของผู้คนมากมายแปรเปลี่ยน
พลังงานที่เคยคิดแต่จะเอา	 จะกอบโกยมาใส่ตน	
มาเป็นการให้	 การเสียสละ	 การแบ่งปันให้แก่	
ผูอ้ืน่	ท�าให้รูส้กึตืน้ตนัใจทกุครัง้ทีไ่ด้อ่านเรือ่งราวดีๆ 	
หรือได้รับรู ้จากสื่อต่างๆ	ที่คนไทยต่างร่วมกัน	
น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ	 ก้าวตามรอย
เท้าพ่อด้วยการท�าความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน	
มีความรัก	ความเมตตาต่อกันดั่งญาติมิตร	เหมือน
ที่พ่อหลวงทรงกระท�าเป็นแบบอย่างเสมอมา									
	 ทุกๆ	ครั้งที่ได้เห็นภาพการทรงงานของพ่อหลวง
ที่ทรงตรากตร�าพระวรกายเพื่อไปบ�าบัดทุกข	์
บ�ารุงสุขให้ปวงประชา	 ฉันสัมผัสได้ถึงความรัก
ที่บริสุทธิ์จริงๆ	 ของพ่อหลวงที่ไม่ได้ทรงต้องการ	
สิ่งใดตอบแทนเลย	พระองค์มีความสุขที่ได้ท�าเพื่อ
ผู้อื่นเป็นผู้ให้โดยแท	้
	 ความรกัของพ่อหลวงมไิด้มเีพยีงต่อพสกนกิร
ชาวไทยเท่านั้น	 ชาวต่างชาติก็ยังได้รับความรัก
จากพระองค์เช่นเดียวกัน	 เป็นความรักที่ไม่แบ่ง
แยกเชื้อชาต	ิศาสนา	และวรรณะใดๆ	เลย	
	 มีข ่าวประเทศศรีลังกา-มองโกเลียได้มา
ขอพระราชทาน	“ฝนหลวง”	 เพื่อแก้ภัยแล้งใน
ประเทศ	 ซึ่งโครงการพระราชด�าริฝนหลวงหรือ
ฝนเทียม	 นับเป็นหนึ่งในโครงการส�าคัญตามแนว
พระราชด�าริของในหลวงรัชกาลที่	๙	ที่ทรงห่วงใย
ความทกุข์ยากของพสกนกิรในท้องถิน่ทรุกนัดารที่
ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน�า้เพือ่อปุโภคบรโิภค	
และท�าการเกษตร	 อันเนื่องมาจากภาวะแห้งแล้ง	
รวมทั้งยังมีนานาประเทศให้ความสนใจและอยาก
มาศึกษาโครงการในพระราชด�าริอีกมากมาย...	
(ที่มา	:	แนวหน้า	๒๔	ก.ย.	๖๐)
	 ฉันได้อ่านเรื่องราว	 รัฐบาลสวีเดนจะจัดพิธี
ถวายพระเกียรติขั้นสูงสุดแด่พระบาทสมเด็จ-	
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	 ในฐานะท่ี
พระองค์ท่านทรงเป็นอัศวินแห่งราชวงศ์สวีเดน	
(Knight	of	the	Swedish	Royal	Order	of	the	
Seraphim)	ซ่ึงเป็นเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ชัน้สงูสดุ
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ซึ่งทางประเทศสวีเดนจะจัดพิธีถวายพระเกียรติขั้น
สูงสุด	 ในวันพฤหัสบดีที	่ ๒๖	 ตุลาคม	๒๕๖๐	 โดย
กองทหารเกียรติยศจาก	Royal	Honor	Guard	ที่
พระบรมมหาราชวังกรุงสตอกโฮล์ม	จะอัญเชญิตรา
ประจ�าพระองค์	 “Coat	 of	 Arms”	 ของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ	ท่ีอยู ่ที่
พระบรมมหาราชวังในกรุงสตอกโฮล์ม	 ไปยังโบสถ	์
Riddarholmen	 ซึ่งเป็นสถานที่เก็บพระศพของ
ราชวงศ์สวีเดนมาตั้งแต่ป	ีค.ศ.๑๖๓๒	(พ.ศ.๒๑๗๕)	
ในเวลา	๑๑.๕๕	(ทีม่า	:	โพสต์ทเูดย์	๘	ตลุาคม	๒๕๖๐)
	 จรงิๆ	แล้วยงัมีเรือ่งราวดีๆ	อกีมากมายทีอ่่าน
แล้วทุกคนจะต้อง	“รัก”	พ่อหลวง	
	 จะต้อง	“ภูมิใจ”	ที่ได้เกิดมาในรัชกาลที่	๙	
	 จะต้องมี	“ความสุข”	 ที่ได้เติบโตมาบนผืน	
แผ่นดินไทยที่มีพระมหากษัตริย์ที่ดีที่สุดในโลก	
	 พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์แห่งกษัตริย์ที่ไม่
ต้องสู้รบกับใคร	 แต่สามารถท�าให้ทุกคนยกย่อง
สรรเสรญิได้	ทัว่โลกยอมแพ้ได้	ด้วยคณุงามความดี	
ด้วยความรักของพระองค์

	 แม้วนัน้ีพ่อหลวงจะเสดจ็สูส่วรรคาลยัแล้ว	แต่
ความรักของพ่อยังคงอยู่และจะไม่มีที่สิ้นสุด	 เป็น
ระเบิดแห่งรัก	(Bomb	of	love)	ที่พ่อสร้างขึ้นบน
ผืนแผ่นดินไทย	เพื่อให้ลูกหลานชาวไทยได้รับและ
ส่งต่อไปยงัทกุหนทกุแห่งบนโลก	เพือ่โลกทีส่งบสขุ	
โลกที่สันติภาพ	โลกที่เป็นมิตร	
	 เหมือนที่พ่อหลวงได้ตรัสไว้ว่า	 “...เราไม่เป็น
ประเทศร�่ารวย เรามีพอสมควร พออยู่ได้ แต่
ไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมาก เราไม่อยาก
จะเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมาก เพราะถ้า
เราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากก็จะมีแต่ถอย
กลับ ประเทศเหล่านัน้ทีเ่ป็นประเทศอตุสาหกรรม
ก้าวหน้า จะมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่าง
น่ากลัว แต่ถ้าเรามีการบริหารแบบเรียกว่า
แบบคนจน แบบที่ไม่ติดกับต�ารามากเกินไป ท�า
อย่างมีสามัคคีนี่แหละ คือเมตตากัน จะอยู่ได้
ตลอดไป...”	 พระราชด�ารัสเนื่องในวโรกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา	ณ	ศาลาดุสิดาลัย	วันที่	๔	
ธันวาคม	๒๕๓๔

หจก.จ.บริการพยุหะ
ผลติภณัฑ์น�า้มนัเชือ้เพลงิ

และน�้ามันเครื่อง
คุณภาพมาตรฐาน 
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บทความพิเศษ
•		สมณะโพธิรักษ์

	
	 ๖๘.	ยุคกัปป์น้ีมันเป็นยุคของ“พลังวัตถุ-อุตุ
นิยาม”	 ไม่ใช่ยุคของ“พลังเจโต-จิตนิยาม”	 ที่จะมี
มาก	 มียั่งยืน	 เป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นปกติ
สามัญ	แต่ยุคนี้เป็นยุคที่คนสามารถจัดการท�าวัตถุ
เป็นของภายนอกตัวคน	 สามารถมีความฉลาด
รวบรวมพลังงานของ“อุตุนิยาม”ขึ้นมาใช้งานได้
อย่างวิเศษเกินกว่า“พลังงานจิตนิยาม-พลังงาน	
เจโต”	เพราะคนยคุนีน้�าพลงังานทาง“จติ”ไปใช้กับ
กิเลส“โลก”และกิเลส	“อัตตา”มากกว่ามาก	จนไม่
สามารถน�ามาใช้ให้วิเศษอย่างยุคสมัยบางกัปป์ได้
แล้ว	 ยุคนี้คนจึงน�าพลังงานไปใช้“ฉลาด”ในทาง
วัตถุหรือทาง“อุตุนิยาม”จนเก่งทางวัตถุทางอุตุ
นยิาม	เหาะเหนิเดนิน�า้ด�าดนิ	ล่องหน	หายตวั	สร้าง
ความเร็วยิ่งกว่าแสงได้เป็นช้ินเป็นอัน	 จึงเกิด
อุปกรณ์ไอทีที่วิเศษขึ้นมาใช้กันเต็มบ้านเต็มเมือง
เต็มโลก	 แม้เด็กแม่คนแก่ก็ใช้ได้กันอยู่เต็มโลก	
ดังที่เห็นและเป็นกันอยู	่

	 ๖๙.	“พลังงานวิเศษ”ที่พิเศษชั่วครั้งคราว	
อย่างนั้น	ทาง“จิตนิยาม”ยุคนี้มีได้-เป็นได้บ้าง	แต่
ยังไม่ถือว่าเป็น“สมมุติสัจจะ”ที่น�ามาใช้ได้ถาวร
ยัง่ยนืในยคุนีส้มยันี้	เพราะท�าได้เป็นเรือ่งฉาบฉวย
พิเศษชั่วครั้งชั่วคราว	 แสดงได้	 แต่ต้องรวบรวม
พลังกันอย่างหนัก	และใช้ได้เฉพาะครั้งนั้นครานั้น
เท่านั้น	 เช่น	อาจารย์ที่เล่นทาง“เจโต”	 บางท่าน	
เช่นนักกังฟู	 นักก�าลังภายในชาวจีน	 หรือนักกังฟู
อื่นๆ	ที่เขาสามารถรวบรวมพลังพิเศษแสดงความ
สามารถพิเศษได้กันนั่นเอง	 และไม่ได้มากได้เก่ง	
เหมือนบางกัปป์บางยุคหรอก	“พลังพิเศษ”มันมีได้
จรงิๆ	ถ้าคนผูน้ัน้สามารถรวบรวมพลงังานนัน้ๆ	มา
ใช้ได้	ไม่ใช่เรื่องที่ไม่มีเหตุ	สะสมเหตุครบเพียงพอ	
ก็มีผลจริงได้	 ทุกอย่างมาแต่เหตุจริงๆ	 	 นี้คือ	
“พลังงานโลก”ใช้กันเป็นภายนอก
	 ๗๐.	คนจึงหลงใหลความเป็น“โลก”ภายนอก
กนัหนกักว่า“พลงัภายใน”ในยคุนี	้เชือ่ถอื	“พลงังาน

ประชาธิปไตยดีสุดต้อง “โลกุตระ”

•	ตอนจบ

ประชาธิปไตยที่ดีแท้สัมบูรณ์จริงนั้น
เป็นเรื่องของ“พหุชนาญาสิทธิราช”

หมายความว่า เป็น“อ�านาจของพระราชา
กับอ�านาจของปวงประชาชนทั้งหลาย” ซึ่งต่างก็ใช้ “ธรรมเป็นอ�านาจ” 
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โลก”มากกว่า“พลังอัตตา”	 เพราะ“พลังงาน
อัตตา”น�ามาใช้ไม่เด่น	 ไม่ยั่งยืน	 แต่“พลังงาน
โลก”น�ามาใช้ได้เด่นและยั่งยืนกว่า	 คนยุคนี้จึงให้
ความส�าคัญ	“พลังงานโลก-พลังงานภายนอก”กัน
มาก	ไม่เชือ่ถอื“พลังงานอตัตา-พลงังานภายใน”กนั
แล้ว	เพราะมันคนละยุคคนละสมัย	มันไม่ใช่กาละ
ของมัน
	 ๗๑.	เฉพาะอย่างยิ่ง“พลังงานปัญญาที่รู ้จัก	
รู ้แจ ้งรู ้จริงความเป็นอัตตา”	และจัดการกับ	
“อัตตา”ได้ส�าเร็จจริง	 จนอยู ่เหนือความเป็น	
“อัตตา”ของตนจริง	 สามารถจัดการกับความ
เป็น“อัตตา”ของตนให้ท�างานอย่างเหมาะควร
เหมาะสมกับกาละสมัยได้จริง(อภิสังขารหรือ
กัมมัญญุตา)	 และ“อัตตา”ก็มีทั้งที่“อัตตาเป็นเจโต	
มีความฉลาดเป็นเฉกา”	 และมีทั้ง“อัตตาที่ฉลาด
เป็นปัญญา”
	 ๗๒.	ความเป็น“อัตตา”หมายความว่า	 พลังงาน
ของสัตวโลก	 เริ่มต้นเป็นจิตนิยาม	 ถือว่าเป็น	
“อตัตา”แล้ว	ต้ังแต่สตัว์เซลล์เดยีว	สะสมตวักขูอง
กู	มากขึ้นๆ	หนักเข้าๆ	คือแย่งมาเป็นของกูเอามา
เป็นอัตตา	 มี“อัตตา”หนาแน่นมากเข้ามากเข้า	
อวิชชาก็แก่กล้ายิ่งๆ	ขึ้น	 คนที่ไม่ได้รู้จักความเป็น
จริงอย่างที่ว่าคร่าวๆ	นี้	 คนคนน้ีจะเป็นตามที่เขา
เป็นเขามี	 เพราะเขามีพลังงานแบบนี้แหละใน	
ตัวเอง	มันก็เป็นอยู่จริง	
	 ๗๓.	ดีไม่ดี(หมายความว่า	 ความไม่ดีที่ตนเอง
หลงผิดว่าดี)เขาก็ท�า“อัตตา”ของเขาออกมาอย่าง	
น่าเกลยีดกไ็ม่รูต้วัเอง	นอกจากไม่รู้	แล้วนกึว่าตัวเอง
ท�าเท่ท�าเก่ง	กูวิเศษอีก	เป็นอย่างนั้นกันอยู่จริงๆ
	 ๗๔.	“ความโง่”(อวิชชา)ของคนมีซับซ้อนมาก	
สรุปแล้ว	 พลังงานความรู ้	 พลังงานแห่งธาตุ	
เฉลียวฉลาด	 นั้นยังเป็นทั้ง“เฉกา”	 และทั้งที่
สามารถเป็น“ปัญญา”	ดังที่ได้สาธยายมาให้ฟังกัน
แล้วพอสมควร	 และยังจะได้สาธยายกันต่อไปอีก
เท่าที่จะสาธยายได้	ตามภูมิที่อาตมาพอมี
	 ๗๕.	ดังนั้น	 ความเป็นประชาธิปไตย	 จึงต้อง	
รู ้จักรู ้แจ้งรู ้จริงความเป็น“โลก”และความเป็น	

“อตัตา”และจดัการกบั“โลก-อตัตา”ได้อย่างผูรู้จ้กั
รู ้แจ ้งรู ้จริง“โลก”	 ที่ เน ้นความเป็นภายนอก	
และ“อัตตา”ที่เน้นความเป็นภายในได้อย่างม	ี
“สัปปุริสธรรม	๗	 และมหาปเทส	๔”	 อย่างไม่ม	ี
“อคติ”	 และสัมมาทิฏฐิใน“ความเป็นกลาง”	
อย่างแท้จริง	 จึงจะไม่เห็นแก่ตัวแท้จริงเท่าที่
ตน“ไม่มีอัตตาแล้วจริงเท่านั้นๆ”	 และจัดการ
กับ“โลก”	 ได้อย่างถูกสัดส่วนทั้งโลกที่เป็น“องค์
ประกอบของโลกภายนอก”ทั้ง“องค์ประกอบของ
โลกภายในของผูอ้ืน่และของตน”	จึงจะดงีามในการ
ประมาณ(มัตตตัญุตา)	ชื่อว่าเป็นนักประชาธิปไตย
ที่ดีแท้	 “ท�าได้”อย่างเหมาะอย่างควรเพราะ
มี“กัมมัญญุตา”
	 ๗๖.	ประชาธิปไตยจึงไม่ใช่เรื่องตื้น	ๆ 	ง่าย	ๆ 	
มักง่ายแค่ยึดเอา“การเลือกตั้งของประชาชน”	
เป็นเรื่องใหญ่เรื่องส�าคัญ	 ประชาธิปไตยนั้นมี
องคาพยพมากหลายกว่านั้น	ลึกซึ้งส�าคัญอย่างยิ่ง
นัก	ที่สังคมมนุษย์ต้องมี	เพราะมันหมายถึง	ความ
ไม่มี“โลกาธิปไตย”และ“อัตตาธิปไตย”มาใช้ในสังคม	
จึงจะมี“ธรรมาธิปไตย”(อ�านาจที่เป ็นธรรม)มา
ประพฤติปฏิบัติจงึจะเกิด“ธรรมาภิบาล”(อภบิาลหรอื
บ�ารุงเลี้ยงด้วยธรรม)	 ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงเป็น	
นักประชาธิปไตยท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดแล้วในมหาจักรวาล	
เพราะพระองค์เป็นนักประชาธิปไตยที่มี“อิสระ
เสรีภาพ-ภราดรภาพ-สันติภาพ-สมรรถภาพ-
บูรณภาพ”ที่พิเศษยิ่ง		
	 ๗๗.	ประชาธิปไตยที่ดีแท้สัมบูรณ์จริงน้ัน	
เป็นเรือ่งของ“พหชุนาญาสทิธริาช”	หมายความว่า	
เป็น“อ�านาจของพระราชากับอ�านาจของปวง
ประชาชนทั้งหลาย”	ซึ่งต่างก็ใช้“ธรรมเป็นอ�านาจ”	
น่ันคือ	 กษัตริย์ก็ทรงมี“ธรรมาธิปไตย”	 และ	
ปวงประชาชนทั้งหลายก็ต่างมี“ธรรมาธิปไตย”	
สงัคมประเทศจงึเกดิความเป็นอยูก่นัอย่างสงบสขุ
กันทั้งชาติเพราะต่างก็มี“อ�านาจ”คือพลังทั้ง	
เบื้องบนทั้งเบื้องล่างสมานกันอยู ่ด้วย“ธรรม”	
ผู ้สนใจก็โปรดติดตาม	 เรายังจะได ้สาธยาย	
เรื่องประชาธิปไตยกันอยู่อีกนานเท่านาน.
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เปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่
ประเทศไทย

• ต่อจากฉบับที่ ๓๒๗

	 		
	 แต่กค็ล้ายกบัช่วงต่อของการเปลีย่นกระบวน-
ทัศน์ครั้งส�าคัญๆ	 ในประวัติอารยธรรมมนุษย์		
เหมือนคนท่ีเชื่อในกระบวนทัศน์ว่า	 “โลกแบน”	
แล้วรู้สึกกลัวว่าการแล่นเรือไปข้างหน้าเรื่อยๆ	ใน
มหาสมุทรที่กว้างใหญ่	 	 จะน�าไปสู่การตกจากพื้น
โลกซึ่งท�าให้ผู้คนทั้งหมดบนเรือต้องตายพร้อมกัน
หมด	 	 คนที่ยึดในกระบวนทัศน์ทางเศรษฐศาสตร์
แบบเก่าก็อาจรู ้สึกคล้ายคลึงกันว ่า	 	 วิธีคิด	
ภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ของเศรษฐกิจพอเพียงนี้
เป็นเร่ืองน่าสะพรงึกลวั		เพราะถ้าหากไปท�าให้การ
บริโภคของผู้คนลดลง		สินค้าและบริการต่างๆ	ก็
จะขายไม่ออก		กิจการหลายอย่างอาจต้องปิดตัว
ลง	 	ผู้คนจะตกงานและประสบกับความอดอยาก
ขาดแคลนเนือ่งจากไม่มเีงนิซือ้หาสิง่ต่างๆ	ส�าหรบั
บริโภค	 	 สุดท้ายเมื่อเศรษฐกิจตกต�่าและรัฐเก็บ

ภาษีได้น้อยลง	 	 รัฐบาลก็จะไม่มีเงินงบประมาณ
ไปใช้แก้ปัญหาต่างๆ	ของประชาชน		อันจะส่งผล
ท�าให้วิกฤติปัญหาของสังคมขยายตัวกว้างออก
ไปมากขึ้นๆ	 	ฯลฯ	 	 (ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาใน
การสร้างความเข้าใจ		โทมัส	คูน		จึงสังเกตเห็น
ว่าการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของมนุษย์แต่ละครั้ง
จะใช้เวลานานนับช่วงอายุคน	 	 และคนที่เชื่อใน
กระบวนทัศน์เก่ามักจะไม่ค่อยยอมเปลี่ยนมาเชื่อ
กระบวนทัศน์ใหม่		ที่เป็นอยู่โดยมากมักจะเป็นคน
รุ่นใหม่ที่หันมาเชื่อกระบวนทัศน์ใหม่	 	 และรอจน
คนรุ่นเก่าๆ	 ซึ่งไม่ยอมเปลี่ยนแปลงความเช่ือของ
ตนตายไปหมดแล้ว	 	 ความคิดกระบวนทัศน์ใหม่
จึงจะได้รับความยอมรับจากผู้คนอย่างกว้างขวาง		
ให้กลายเป็นกระบวนทัศน์หลักขององค์ความรู้
ด้านนั้นๆ	 แทนที่องค์ความรู้ในกระบวนทัศน์เดิมที่

การเรียนรู้หนทางที่จะใช้ทรัพยากรซึ่งมีจ�านวนจ�ากัดอย่าง “มีประสิทธิผล”

เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตให้ได้อย่าง “มีประโยชน์ที่มากที่สุดส�าหรับคนจ�านวนมาก

ที่สุด”  จนชีวิต “มีความสุขอย่างยั่งยืน” จึงเป็นจุดมุ่งหมาย

แห่งปรัชญาการศึกษาภายใต้กระบวนทัศน์ของเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมนักเรียนโรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก
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มนุษย์เคยเชื่อถือ)

การศึกษาสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

 จุดหมายของทุกชีวิตอยู่ที่การแก้ปัญหาภาวะ
ความบีบคั้นเป็นทุกข์ต่างๆ	 	 ตั้งแต่ตื่นเช้าข้ึนมา
จวบจนเข้านอน		ตั้งแต่เด็กจวบจนแก่		ตั้งแต่เกิด
จวบจนตาย	 	 จะเห็นได้ว่ากิจกรรมทุกอย่างของ
ชวีติล้วนแล้วแต่เป็นไปเพ่ือการแก้ปัญหาความบีบ
คั้นเป็นทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งทั้งสิ้น		เช่น		แค่นั่ง
เฉยๆ	สัก	๑-๒	นาที		เราก็เริ่มรู้สึกถูกบีบคั้นจาก
ความปวดเมื่อย	 	 และความกังวลเรื่องต่างๆ	 ให้
ต้องขยับแขนขา		หรือเดินไปท�าโน่นท�านี่เพื่อผ่อน
คลายความบีบคั้นที่เกิดขึ้นนั้นๆ	 	 ในภาพรวมของ
ชีวิตที่กว้างขึ้น	 	 ความหิวเป็นความบีบคั้นในชีวิต		
การท�างานเพื่อหาอาหารเลี้ยงชีพคือกิจกรรมการ
แก้ปัญหาความบีบคัน้เป็นทกุข์ทีเ่กดิขึน้		ความเจบ็
ป่วยเป็นความทกุข์ในชวีติ		การหายารักษาอาการ
เจ็บป่วยคือการแก้ปัญหาความบีบคั้นเป็นทุกข์ที่
เกิดขึ้นกับชีวิต	 	การไม่มีที่อยู่อาศัยและเครื่องนุ่ง
ห่มอย่างพอเพยีงเป็นความทกุข์		การแสวงหาทีอ่ยู่
อาศัย		ตลอดจนเครื่องนุ่งห่มให้พอเพียงแก่ความ
ต้องการของชีวิต	 	 คือการแก้ปัญหาความบีบคั้น
เป็นทุกข์ที่เกิดขึ้น		ฯลฯ

	 ด้วยเหตุนีเ้ป้าหมายของการศกึษาในทกุสงัคม		
จึงควรจะอยู่ท่ีการพัฒนาสติปัญญาเพื่อท�าให้ผู้คน
สามารถแก้ปัญหาทัง้หลายทัง้ปวงทีเ่ผชิญในชวีติได้
อย่างถูกต้องเที่ยงตรง		ในทิศทางที่ช่วยให้ปัญหา
ต่างๆ	คล่ีคลายลงได้อย่างม	ี“ประสทิธผิล”	สงูสดุ		
เกดิ	“ประโยชน์สขุ” มากทีส่ดุ		ตลอดจนท�าให้	“มี
ความสุข”	อย่างยืนนานที่สุด

	 ขณะเดียวกันการที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคม		อัน
จ�าเป็นต้องอาศยัอยูร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ		เพือ่พึง่พา
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการหาอาหารและปัจจัยที่
จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต	 	 รวมถึงการป้องกันภัย
คุกคามต่างๆ	 	 การสร้างประโยชน์สุขต่อสังคม

ส่วนรวม		จึงเป็นเงื่อนไขจ�าเป็นประการหนึ่งที่จะ
ช่วยท�าให้ประโยชน์สุขของปัจเจกบุคคลมีความ
มั่นคงยั่งยืนยิ่งข้ึน	 	 ฉะนั้นการเรียนรู้หนทางที่จะ
ใช้ทรัพยากรซึ่งมีจ�านวนจ�ากัดของโลกอย่าง “มี
ประสิทธิผล” เพื่อแก้ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงใน
ชีวิตให้ได้อย่าง	 “มีประโยชน์ที่มากที่สุดส�าหรับ
คนจ�านวนมากที่สุด”  จนชีวิต	“มีความสุขอย่าง
ยั่งยืน”	จึงเป็นจุดมุ่งหมายแห่งปรัชญาการศึกษา
ภายใต้กระบวนทัศน์ของเศรษฐกิจพอเพียง

	 จากหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามที่ได้กล่าวถึง
ในบทที่	 ๒	 ชี้ให้เห็นว่า	 	 เศรษฐกิจพอเพียงตาม
นัยแห่งพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวฯ	 	 เมื่อวันที่	 ๔	ธันวาคม	๒๕๔๓	นั้น	 	คือ
หลักคิด	(mental	model)	ที่ให้ยึด	“ผลที่ดี”	เป็น
ตัวตั้งหรือเป็นเป้าหมายของกิจกรรมในทุกเรื่อง		
โดยองค์ประกอบของผลที่ดีมี	๓	ด้านได้แก่		เป็น
สิ่งที่	“มีประสิทธิผล”	 (อันคือใช้ทรัพยากรน้อย
แต่สามารถช่วยให้บรรลุถึงเป้าหมายของผลที่
ต้องการได้สูงสุด)	 	 “มีประโยชน์”	 (อันคือก่อให้
เกิดประโยชน์ต่อการแก้ปัญหานั้นๆ	 ได้มากที่สุด
ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นโดยรวม)	 	 ตลอดจนท�าให	้
“มีความสุข”	(อันคือก่อให้เกิดความสุขที่ยั่งยืนใน
ภาพรวมระยะยาว		 โดยไม่ใช่แค่ให้ความสุขระยะ
สั้นแล้วสร้างปัญหาความบีบคั้นเป็นทุกข์ที่มากยิ่ง
กว่าติดตามมาในภายหลัง)	 	 เมื่อได้ใช้สติปัญญา
พิจารณาด้วยความรอบรู้รอบคอบในการก�าหนด
เป้าหมายของ	“ผลที่ดี”	อย่างถูกต้อง		และเรียน
รู้ว่าควรจะกระท�า	“เหตุ”	 อะไรเพื่อน�าไปสู่ผลที่ดี	
ดังกล่าวแล้ว	 	 ก็ให้ลงมือทดลองประพฤติปฏิบัติ	
เพื่อพิสูจน ์สมมติฐานตามที่ตั้งไว ้นั้นๆ	 ให ้ถึง
จุด	 “พอดีพอประมาณ”	 ที่จะน�าไปสู ่ความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ		จนได้ข้อสรุปที่จะตกผลึกเป็น	
“ภูมิคุ้มกัน”	ของสติปัญญา		ซึ่งสามารถจะน�าไป
ใช้เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาอื่นๆ	 ของชีวิตได้อย่าง	
“มีประสิทธิผล  มีประโยชน์  และท�าให้มีความ
สุข” ที่สมบูรณ์ยิ่งๆ	ขึ้นต่อไป

อ่านต่อฉบับหน้า
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(ตอนที่ ๔๑)

	 ๒. อริยิาบถ	ในแต่ละวันเราควรจะใช้อริยิาบถ
ต่างๆ	ทั้งยืน, เดิน, นั่ง, นอน สลับสับเปลี่ยน
กันให้เหมาะสม ถ้าหากอยู่ในท่าทางอย่างใด	
อย่างหนึ่งมากเกินไปหรือไม่ใช้นานๆ ร่างกาย
และเส้นเอน็ กจ็ะเปล่ียนแปลงและเกดิความผดิ 
ปกติไป
	 วธิใีห้เปลีย่นอริยิาบถ	ทีง่่ายท่ีสดุ	คอื	เราควร 
ดืม่น�า้ชัว่โมงละ ๑-๒ แก้ว เพือ่ให้ปวดฉี ่จะได้ไป
ขับเอาเม็ดเลือดเสียทิ้งทุก ๒ ชั่วโมง 
	 การยกสิ่ งของที่ หนักอยู ่บ ่อยๆ	 ก็จะ
ท�าให‘้ล�าไส้ทั้งเล็กและใหญ่’ ต้องเกร็งตัวตลอด
เวลาที่ยก	 ตอนเป็นหนุ่ม	 เป็นสาวก็ไม่เป็นไร	 แต่
พอแก่ตัว	 อายุมากขึ้น(จาก ๕๐ปีข้ึน)	 ก็ยังยกอีก	
ย่ิงจะท�าให้‘ล�าไส้’ ทีบ่วมหดตวัได้ยาก	  ทกุครัง้ที่ 

ยกของหนกั ควรหากระเป๋าน�า้ร้อน หรอืทบัหม้อ
เกลือ เพื่อให้ล�าไส้ที่บวมหดกลับเข้าที่	 เหมือน
คนคลอดลูก	 อยู่ไฟ	 หรือทับหม้อเกลือ	 ช่วยให ้

อาการปวดหลัง ปวดเอว ลดลงได้

	 ๓.	ความร้อนและความเย็น	 ใครที่เคยอยู่ใน 

ที่เย็นไปถูกความร้อนมาก หรือใครเคยอยู่ใน 

ทีร้่อนไปถกูความเยน็มาก เช่น	เคยอยูใ่นทีเ่ปิดเผย 
อากาศถ่ายเท แล้วต้องไปอยูใ่นทีร้่อนอบอ้าว หรอื
ใครเคยอยูใ่นร่มแล้วต้องออกไปอยูก่ลางแจ้ง แดด
ร้อนไม่มร่ีมก�าบงั ร่างกายย่อมไม่สามารถปรบัตวั
ได้ทัน ท�าให้เจ็บป่วยได	้ธรรมชาติของร่างกาย
ควรดแูลไม่ให้ร้อนเกนิ หรอืเย็นเกนิ จึงจะสมดลุ
ไม่เจ็บป่วย

 ลําไส้ใหญ่ยาว	๑.๕	เมตร		ทุกเช้าตื่นขึ้นมาควร	
‘ดื่มนํ้าอุ่น’	ให้ได้	๕	แก้ว	เพื่อช่วยให้ขับถ่ายเอาอาหาร
เก่าออกมา ให้มากที่สุด หรือยาวถึง ๑.๕ เมตรได้ยิ่งด	ี
ฉะนั้น	ถ้าเราเอาน�้าอุ่นช่วยแล้ว		ยังต้องพยายามเป่าลม

หายใจให้ยาวๆ	เพื่อให้‘ล�าไส้ใหญ่’ขยับ บีบตัวให้อาหารเก่า

ออกมาให้หมด พิษต่างๆ ที่อยู่ในอาหารเก่าจะหมดไป

ถ้าเราถ่ายได้ ๑.๕ เมตร ทุกวันจะช่วยท�าให้ สิว ฝ้า 

กระ ด่างด�า หลุดล่อนออกไป	อย่างแน่นอน
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 ท่ีเราอยู่ทุกที่	 ควรโปร่งโล่ง จะมีออกซิเจน 
(พัดมาทางทิศตะวันตก) ที่ ๒๑%	 ท�าให้ไม่อึดอัด 

ไม่ป่วยง่าย

	 ๔.	การอดนอน	 อดข้าว	 อดน�้า	 การอดทั้ง 

๓ ประเภทนี้	 เมื่อถึงเวลามีเหตุจ�าเป็นให้ต้องอด	
ก็สามารถอดได้	 แต่หากปล่อยให้ล่วงเลยเวลา 
ไปมาก ธาตุจะแปรปรวน
	 ‘การอดนอน’	 หมายถึง	 ร่างกายต้องนอน 
ที่ ๒๑.๐๐ น. และตื่นที่ ๐๓.๐๐ น.	เพื่อให้ร่างกาย

ได้ซ่อมแซมตวัเอง และร่างกายจะสร้างฮอร์โมนใน

ช่วงนีด้้วย ท�าให้ร่างกายเปล่งปลัง่ มนี�า้มนีวลเสมอ 

	 ถ้าเรานอนหลับตั้งแต่ ๒๑.๐๐ น. แต่ตื่น
กลางดึกขึ้นมาฉี่บ่อยๆ	 	 จะท�าให้เราพักผ่อนได้
น้อย	หรือบางคน	ตื่นกลางดึกแล้วจะหลับต่อยาก
มาก		 นี่คือ	 ปัญหาของ ‘น�้าดีข้น’ เพราะหายใจ
สั้นๆ บ่อยๆ	 ถ้าเราปรับเปลี่ยน	พยายามเป่าลม
หายใจยาวๆ	 จะช่วยท�าให้‘ถุงน�้าดี’เปิดกว้าง	
สร้าง‘ฮอร์โมน’ได้เพ่ิมข้ึน การตื่นฉ่ีกลางดึก 
ก็จะลดลง จนหมดไป
	 ‘การอดนํา้’ หมายถงึ ปกตร่ิางกายเราต้อง
มีน�้าเข้าไป ๒-๓ ลิตร/วัน
	 ถ้า‘ท�างานหนกั’	กย็ิง่ต้องดืม่น�า้เพิม่ขึน้กว่า
เดิม เพ่ือให้ร่างกายขับเอาขยะที่เกิดจากการ
ท�างานหนัก ทั้งใช้แรงกาย และใช้สมอง
	 ถ้ายิง่‘นอนดกึ’มากเท่าไหร่	ท�าให้ร่างกายไม่
ได้ซ่อมตัวเอง แต่ต้องเบิกแร่ธาตุส�ารองมาใช้
ตลอดเวลาที่นอนดึก	เมื่อนอนดึกมากๆ	ร่างกาย	
จ�าเป็นต้องดึงนํ้าจาก‘ระบบทางเดินอาหาร’มา
ปรับสมดุล	 จึงท�าให้	‘การขับถ่าย’ เป็นไปด้วย
ความล�าบาก จนถึงข้ัน ท้องผูก มีกษัยเถาดาน  
จนเป็นกระดานหิน  ท�าใหป้วดหลัง ปวดเอวง่าย 
เพราะการเป็นกระดาน	หรือกระดานหิน	หมายถึง	
‘ล�าไส้เล็กและใหญ่’บวม	 จากการเกร็งในการยก

ของหนัก หรือเกร็งเพราะมีแก๊สมากเกิดขึ้น กลาย
เป็น‘กรดไหลย้อน’ได้
 ๕.	กลั้นอุจจาระ	 ปัสสาวะ	 ท้ังอุจจาระและ
ปัสสาวะเป็นของเสียที่ร ่างกายต้องการขับ
ออกมาภายนอก ดังนั้น	 การกลั้นให้สิ่งเหล่าน้ี

ตกค้างอยู่ภายในร่างกายย่อมเป็นสาเหตุให้ธาตุ

แปรปรวนได้  ลําไส้ใหญ่ยาว	๑.๕	เมตร		 ทุกเช้า 
ตื่นขึ้นมาควร	‘ดื่มนํ้าอุ่น’	ให้ได้	๕	แก้ว	เพื่อช่วย
ให้ขับถ่ายเอาอาหารเก่าออกมา ให้มากที่สุด 
หรือยาวถึง ๑.๕ เมตรได้ยิ่งดี	 ฉะน้ัน	 ถ้าเรา
เอาน�้าอุ ่นช่วยแล้ว	 	 ยังต้องพยายามเป่าลม
หายใจให้ยาวๆ	 เพื่อให้‘ล�าไส้ใหญ่’ขยับ บีบตัว 

ให้อาหารเก่าออกมาให้หมด พิษต่างๆ ที่อยู ่ใน

อาหารเก่า จะหมดไป ถ้าเราถ่ายได้ ๑.๕ เมตร ทกุวนั 

จะช่วยท�าให้ สิว ฝ้า กระ ด่างด�า หลุดล่อนออกไป	
อย่างแน่นอน

	 ในสมัยโบราณ	เขาจะกินผักนํ้าพริก	หรือกิน
ข้าวกนิปลาเท่าน้ัน		สตัว์อืน่ๆ	แทบจะกนิน้อยมาก	
นอกจากเวลามีงานประเพณีเท่านั้น
 เราควรหาผกัและน�า้พรกิ ผลไม้ต่างๆ กนิให้ได้

ก่อนมื้ออาหารทุกมื้อ จะท�าให้มีเส้นใย ขับเคลื่อน

เอาอาหารเก่าออกได้อย่างมาก โรคภัยไข้เจ็บจึง

ลดน้อยลง

	 ปัจจุบันมแีต่ความเร่งรบี	ชีวติอยูบ่นรถ อยูบ่น
ท้องถนน	จึงท�าให้เราไม่กล้าดื่มน�า้มากๆ	เพราะ 
รถติด เข้าห้องน�า้ล�าบาก	นี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง
	 ๖.	ท�าการเกินก�าลัง	การเกินก�าลังในที่นี้หมาย
รวมถึงทั้งทางร่างกายและความคิด	เช่น	การยก, 
แบก, หิ้ว, หาม, ฉุดและลากสิ่งของที่มีน�้าหนักมาก

เกินกว่าก�าลังของตนเอง ตลอดจนถึงการใช้ความ
คดิหมกมุ่นในเรือ่งหนึง่ๆ หรอืหลายเรือ่งมากเกนิ 
จนเกิดเป็น	‘ความเครียด’	โดยไม่รู้ตัว
	 ทุกวันนี้มีแตเ่รื่องรีบๆ	เร่งๆ	ทุกเรื่อง	ไม่รู้ว่า
จะรีบเพื่ออะไร	ยิ่งท�างานรีบมากเท่าไหร่ ก็ท�าให้
เราหายใจสั้นมากเท่านั้น	และ
	 ต้องทํางานหนักๆ	ทั้ง
	 -	หนักกาย	ท�าให้ล�าไส้บวม
	 -	หนกัใจ	เพราะใช้ความคดิมากๆ กบังาน	และ	
	 - บวกกับนอนดึกเกิน ๒๑.๐๐ น.
	 คนใช้‘ความคิด’จะมี‘ล�าไส้บวม’มากกว่า
คนใช้แรงงานเสยีอกี ยงัไม่รวมถงึ	ความเครยีด 
ความกังวล และอารมณ์ต่างๆ ถ้ามีอารมณ์ร่วม
ด้วย ‘ล�าไส้’ ก็ยิ่งจะบวมมากขึ้นอีก

ต่อฉบับหน้า
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การไต่สวนเกี่ยวกับ
กิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา

	 เจ้าหนี้ตามค�าพิพากษาเมื่อชนะคดีแล้ว	 ถ้าลูก
หนี้ตามค�าพิพากษาไม่ยอมช�าระหนี้ตามค�าพิพากษา	
เมื่อลูกหนี้ตามค�าพิพากษาทราบค�าบังคับและ
พ้นระยะเวลาท่ีศาลก�าหนดให ้ช�าระหน้ีตาม	
ค�าพิพากษาในค�าบังคับแล้ว	 ถ้าเจ้าหน้ีประสงค	์
จะได้รับช�าระหนี้ตามค�าพิพากษา	 เจ้าหนี้ต้องขอ
หมายบังคับคดีเพื่อบังคับคดีโดยยึดหรืออายัด
ทรัพย์สินของลูกหนี้	 ถ้าทรัพย์สินดังกล่าวไม่ใช่
เงนิสดกต้็องน�าไปขายทอดตลาดน�าเงนิมาช�าระหนี้	
ให้เจ้าหนี้จนครบ	ถ้ามีเหลือก็ต้องคืนให้ลูกหนี้ตาม
ค�าพิพากษา	
	 ความหนักใจของเจ้าหนี้ตามค�าพิพากษา	
ทั้งหลายก็คือว่า	 เจ้าหนี้ต้องสืบหาให้ได้ว่าลูกหนี้
ตามค�าพิพากษามีทรัพย์สินใดบ้างพอที่จะยึดหรือ
อายัดมาช�าระหนี้ได้	ทั้งระยะเวลาในการสืบหานั้น
มีระยะเวลาเพียง	๑๐	ปี	 เท่านั้น	 แม้จะพบทรัพย์
ของลูกหนี้แต่ถ้าพ้นระยะเวลาบังคับคดีแล้วก	็
ไม่อาจยึดหรืออายัดได้อีก	
	 ในกรณีที่เจ ้าหนี้ตามค�าพิพากษาขอให้ด�าเนิน
การอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการบังคับคดี	 ไม่ใช่	
ศาลต้องด�าเนินการให้ตามที่เจ้าหนี้ตามค�าพิพากษา
ร้องขอเสมอไป	 หากศาลมีเหตุสงสัยว่าไม่สมควร

บังคับคดีแก่ทรัพย์สินใด	 หรือมีเหตุผลสมควรอย่างอื่น	
เพ่ือคุ้มครองบุคคลภายนอกที่อาจได้รับความเสียหาย
จากการด�าเนินการดังกล่าว	 ก่อนที่ศาลจะมีค�าสั่ง
อนุญาตให้มีการบังคับคดีตามที่เจ้าหนี้ตามค�าพิพากษา
ขอ	ศาลมีอ�านาจสั่งให้ผู้ขอหรือเจ้าหนี้ตามค�าพิพากษา
วางเงินหรือหาประกันต่อศาลตามจ�านวนและภายใน
ระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรเพ่ือเป็นประกันการช�าระ
ค่าสินไหมทดแทนส�าหรับความเสียหายอันพึงเกิดขึ้น
เนื่องจากการด�าเนินการบังคับคดีดังกล่าว	 ถ้าผู้ขอ	
บังคับคดีไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งศาล	 ศาลอาจมีค�าสั่งยก
ค�าขอให้ด�าเนินการบังคับคดีได้	
	 ถ้าเกิดความเสียหายจากการบังคับคดีโดย
ความผดิหรอืเลนิเล่อของเจ้าหนีต้ามค�าพพิากษาที่
ขอบงัคบัคด	ี	ผูท้ีไ่ด้รบัความเสยีหายอาจยืน่ค�าร้องขอ
ต่อศาลภายใน	๓๐	วนั	นบัแต่วนัทีม่กีารด�าเนนิการ
บังคับคดีเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ผู้ขอบังคับคดีชดใช	้
ค่าสินไหมทดแทนส�าหรับความเสียหายที่เกิดข้ึน
แก่ตนได้	 	 และเมื่อศาลไต่สวนแล้วเห็นว่าค�าร้อง
นั้นฟังได้	 ศาลจะมีค�าสั่งให้ผู้ขอบังคับคดีชดใช้ค่า	
สินไหมทดแทนตามจ�านวนที่ศาลเห็นสมควร	 ถ้า
บคุคลดงักล่าวไม่ปฏบิตัติามค�าสัง่ศาล	ผูเ้สยีหายอาจ
ร้องขอต่อศาลให้บงัคบัคดแีก่เจ้าหน้ีตามค�าพพิากษา

การออกหมายเรียกนั้น ถ้าลูกหนี้หรือบุคคลภายนอก
ไม่ยอมมาศาลอาจถูกออกหมายจับได้ 

และเมื่อมาศาลแล้วและเข้าให้ปากค�าในชั้นไต่สวน
โดยการเบิกความเท็จ ลูกหนี้ตามค�าพิพากษาหรือบุคคลดังกล่าว

ก็อาจจะโดนตั้งข้อหาเบิกความเท็จในทางอาญาได้
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คนนั้นเสมือนหนึ่งว่าเป็นลูกหนี้ตามค�าพิพากษา	
	 จะเหน็ได้ว่าแม้ชนะคดแีล้วกไ็ม่ใช่หลกัประกนั
ว่าจะได้รับช�าระหนี้เต็มตามค�าพิพากษาเสมอไป	
การสืบหาทรัพย์ของลูกหนี้ตามค�าพิพากษานั้น
ไม่ใช่ท�าได้ง่ายๆ	 ถ้ายึดผิดพลาดบุคคลภายนอก	
ก็จะมาร้องขัดทรัพย์ว่าไม่ใช่ทรัพย์ของลูกหน้ีตาม
ค�าพิพากษา	 ขอให้ปล่อยทรัพย์นั้นได้	 แม้ลูกหนี้	
จะเป็นเจ้าของแต่อาจจะไม่เป็นเจ้าของทั้งหมด	
ถ้าเป็นเจ้าของรวม	 เช่น	 ของพ่ีน้องร่วมอยู่ด้วย	
หรอืเป็นสินสมรส	หรอืของหุน้ส่วน	ลกูหนีอ้าจเป็น
เจ้าของเพยีงครึง่เดยีว	หรอืบางส่วน	เมือ่ขายทอด	
ตลาดแล้วต้องเอาเงินที่ขายได้แบ่งให้เจ้าของ	
ที่เป็นเจ้าของรวมกับลูกหนี้ครึ่งหนึ่ง	หรือตามส่วน
ก่อน	 แล้วน�าส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งหรือบางส่วน	
ที่เป็นของลูกหนี้ตามค�าพิพากษามาช�าระหนี้	 ถ้ามี
เจ้าหนีต้ามค�าพพิากษาหลายราย	แต่ทรพัย์สนิของ
ลกูหนีต้ามค�าพพิากษาทีห่าพบหรอืสืบทราบมามีไม่
พอที่จะช�าระหนี้เจ้าหนี้ได้ทุกราย	 ก็ต้องเฉลี่ยกัน
ระหว่างเจ้าหนี้ตามค�าพิพากษา	ถ้าหนี้มากก็ได้รับ
ช�าระหนี้มาก	หนี้น้อยก็ได้รับช�าระหนี้น้อย	เป็นไป
ตามสัดส่วนของจ�านวนหนี	้
	 ในการบงัคบัคดนีัน้	ถ้าเจ้าหน้ีตามค�าพิพากษา
มีเหตุสมควรเชื่อได้ว่าลูกหนี้ตามค�าพิพากษามี
ทรัพย์สินที่จะต้องถูกบังคับคดีมากกว่าที่ตนสืบ
ทราบมา	 หรือลูกหนี้ตามค�าพิพากษามีทรัพย์สินที่
จะต้องถูกบังคับคดีแต่ไม่ทราบว่าทรัพย์สินน้ันตั้ง
อยู่หรือเก็บรักษาไว้ที่ใด	 หรือมีเหตุอันควรเช่ือว่า
ทรัพย์สินใดเป็นของลูกหนี้ตามค�าพิพากษาหรือไม	่
เจ้าหนีต้ามค�าพพิากษาอาจยืน่ค�าขอฝ่ายเดยีวโดย
ท�าเป็นค�าร้องเพื่อให้ศาลท�าการไต่สวน
	 กรณีที่ศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชน์แก่การ
บังคับคดี	 ในคดีเล็กน้อยหรือคดีมโนสาเร่	 ศาลมี
อ�านาจออกหมายเรียกลูกหนี้ตามค�าพิพากษา	 หรือ
เรียกบุคคลอื่นที่เชื่อว่าอยู่ในฐานะที่จะให้ถ้อยค�าอัน
จะเป็นประโยชน์มาศาลด้วยตนเองเพื่อการไต่สวน	
เช่นว่านัน้ได้	และมอี�านาจสัง่ให้บคุคลนัน้ๆ	ส่งเอกสาร	
หรือวัตถุพยานซึ่งอยู่ในความยึดถือหรืออ�านาจของ	

ผูน้ั้น	เกีย่วกบัทรพัย์สนิของลกูหน้ีตามค�าพิพากษาทัง้น้ี	
ตามก�าหนดและเงื่อนไขใดๆ	ที่เห็นสมควร
	 การออกหมายเรียกนั้น	 ถ้าลูกหนี้หรือบุคคล
ภายนอกไม่ยอมมาศาลอาจถูกออกหมายจับได้	 และ
เมื่อมาศาลแล้วและเข้าให้ปากค�าในชั้นไต่สวนโดยการ	
เบกิความเทจ็	ลกูหนีต้ามค�าพพิากษาหรอืบคุคลดงักล่าว
ก็อาจจะโดนตั้งข้อหาเบิกความเท็จในทางอาญาได	้
	 การยื่นค�าขอให้ศาลท�าการไต่สวนเกี่ยวกับ
กจิการและทรพัย์สนิของลกูหนีต้ามค�าพพิากษานัน้	
ต้องยื่นต่อศาลที่ได้พิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาด
ตัดสินคดีนั้นในศาลชั้นต้น	 เพราะเป็นการวินิจฉัย
ชี้ขาดหรือท�าค�าสั่งในเรื่องใดๆ	 อันเกี่ยวด้วยการ
บังคับคดีตามค�าพิพากษาหรือค�าสั่งศาล
	 การบังคับคดีนั้นตามปกติต้องขอหมายบังคับ	
คดีที่ศาลที่ได้พิจารณาและวินิจฉัยช้ีขาดตัดสินคดี	
นั้นในศาลชั้นต้น	แต่บางครั้งทรัพย์สินหรือกิจการ	
หรือสิทธิต่างๆ	 ที่ลูกหนี้มีสิทธิได้รับประโยชน์อยู่
นอกเขตศาลทีไ่ด้พจิารณาและวนิิจฉยัช้ีขาดตดัสนิ	
คดีนั้นชั้นต้น	เช่น	ลูกหนี้กู้เงินเจ้าหนี้ที่อ�าเภอเมือง
สงขลา	 จังหวัดสงขลาแล้วไม่ยอมช�าระหนี้ตาม
ก�าหนดเจ้าหนี้ก็ต้องฟ้องคดีที่ศาลจังหวัดสงขลา	
หรือศาลแขวงสงขลาแล้วแต่ว่าทุนทรัพย์เกิน	
๓๐๐,๐๐๐	บาทหรอืไม่	ถ้าไม่เกิน	๓๐๐,๐๐๐	บาทต้อง
ฟ้องทีศ่าลแขวงสงขลาถ้าเกนิ	๓๐๐,๐๐๐	บาทต้อง	
ฟ้องต่อศาลจังหวัดสงขลา	เมื่อชนะคดีแล้วเจ้าหนี้	
ตามค�าพิพากษาหรือโจทก์สืบทราบมาว่าจ�าเลย	
น�ารถยนต์ไปแล่นรับส่งคนโดยสารอยู่ที่จังหวัด
สตูล	 การขอหมายบังคับคดีก็ต ้องขอที่ศาล	
จังหวัดสงขลาหรือศาลแขวงสงขลาที่พิจารณา	
พิพากษาคดีแล้วแต่กรณี	 แล้วศาลแขวงสงขลา	
หรือศาลจังหวัดสงขลาจะขอให้ศาลจังหวัดสตูล	
ด�าเนนิการบงัคบัคดแีทนให้	แต่ถ้าโจทก์หรอืเจ้าหน้ี	
ตามค�าพพิากษาหารถยนต์คนัดงักล่าวไม่พบไม่รูว่้า	
ลูกหนี้ตามค�าพิพากษาน�าไปจอดซุกซ่อนไว้ที่ใด
ที่จังหวัดสตูล	 ไม่อาจน�าเจ้าพนักงานบังคับคดี	
ที่ส�านักงานบังคับคดีและวางทรัพย์จังหวัดสตูล
ไปยึดได้	 เจ้าหนี้ตามค�าพิพากษาต้องยื่นค�าร้อง
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ให้ไต่สวนลูกหนี้เก่ียวกับกิจการและทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ที่ศาลจังหวัดสงขลาหรือศาลแขวงสงขลา	
ไม่ใช่ไปยื่นให้ไต่สวนลูกหนี้เกี่ยวกับกิจการและ
ทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ศาลจังหวัดสตูล
	 ก่อนถึงวันไต่สวนนั้น	 เจ้าหนี้ตามค�าพิพากษา
ประสงค์จะให้ศาลไต่สวนใครบ้าง	 เจ้าหนี้ตามค�า
พิพากษาก็ต้องแสดงบัญชีพยาน	 มีชื่อที่อยู่แล้ว	
ขอหมายเรียกให้บุคคลดังกล่าวมาศาลในวันไต่สวน	
และถ้าต้องการจะอ้างพยานหลักฐานใดก็ขอหมาย
เรียกหรือค�าสั่งเรียกให้บุคคลที่ครอบครองวัตถุ
พยานหรือพยานเอกสารนั้นให้จัดส่งมาศาลก่อน
วันไต่สวน	 เช่น	การขอหลักฐานการจดทะเบียนมา
จากขนส่งจังหวดัสงขลา	หรอืขนส่งจงัหวดัสตลู	เจ้า
หนี้ตามค�าพิพากษาหรือทนายความของเจ้าหนี้ตาม
ค�าพิพากษาก็ต้องมาตรวจสอบว่าวัตถุพยานหรือ
เอกสารทีข่อไปนัน้	ผูท้ีค่รอบครองได้จดัส่งมาถกูต้อง
ครบถ้วนแล้วหรือไม่	และหมายเรียกให้บุคคลต่างๆ
มาเบิกความในวันไต่สวนส่งได้หรอืไม่	เพราะหากถงึ
วันนัดไต่สวนบุคคลดังกล่าวไม่มาศาลโดยไม่มีเหต	ุ
อันควร	 เจ้าหนี้ตามค�าพิพากษาอาจขอให้ศาลออก
หมายจับและขอเลื่อนการไต่สวนออกไปได	้
	 บางครั้งพยานที่น�ามาไต่สวนอยู่นอกเขตศาล	
ที่ได้พิจารณาและวินิจฉัยช้ีขาดตัดสินคดีนั้นก็จ�าเป็น	
ที่จะต้องน�าพยานเข้าไต่สวนโดยสืบพยานผ่านจอภาพ
	 การไต่สวนจ�าเลยน้ันตราบใดที่เจ้าหน้ีตาม	
ค�าพิพากษายังไม่ได้รับช�าระหนี้ตามค�าพิพากษา	
หรอืได้รบัช�าระหนีต้ามค�าพพิากษาแล้วแต่ยงัไม่ครบ	
และยงัไม่ครบ	๑๐	ปีนบัแต่มกีารวนิจิฉยัคดนีัน้	เจ้าหน้ี	
ตามค�าพิพากษาก็มีสิทธิที่จะขอให้ศาลท�าการ
ไต่สวนเก่ียวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตาม
ค�าพิพากษาได้	 แม้เคยไต่สวนมาแล้วและยึดทรัพย์
ได้หรือไม่ได้มาแล้วครั้งหน่ึง	 แต่ต่อมาเจ้าหน้ีไป
สืบทราบมาใหม่	 หรือลูกหน้ีตามค�าพิพากษาไป	
มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินชิ้นใหม่	 หรือไปมีกิจการ
ใหม่	 หลังจากไต่สวนครั้งแรกแล้ว	 แต่เจ้าหนี้ตาม
ค�าพพิากษาไม่ทราบแน่ชัด	เจ้าหน้ีตามค�าพิพากษา
กม็สีทิธทิีจ่ะยืน่ค�าขอให้ศาลท�าการไต่สวนเกีย่วกบั

กจิการและทรพัย์สนิของลกูหนีต้ามค�าพพิากษาใหม่
ได้	ไม่ใช่การด�าเนินกระบวนพิจารณาซ�้าแต่อย่างใด	ยิ่ง
ถ้าได้ความว่าครั้งแรกที่ไต่สวนลูกหนี้ตามค�าพิพากษา
ปกปิด	 โดยเบิกความเท็จ	 ลูกหนี้ตามค�าพิพากษาอาจ
ถูกด�าเนินคดีอาญาฐานเบิกความเท็จได	้
	 การขอให้ศาลท�าการไต่สวนเกี่ยวกับกิจการ
และทรัพย์สินของลูกหน้ีตามค�าพิพากษาน้ัน	 ต้อง
ได้ความก่อนว่า	 เป็นการบังคับคดีในกรณีที่เป็น
หนี้เงิน	หรือศาลพิพากษาให้จ�าเลยหรือลูกหนี้ตาม
ค�าพิพากษาส่งมอบทรัพย์	 หรือชดใช้ค่าเสียหาย
เป็นตัวเงิน	 แต่ในกรณีที่ฟ้องขับไล่	 และไม่มีการ
บังคับคดีในส่วนของค่าเสียหาย	 หรือกรณีที่การ
บังคับคดีในกรณีที่ลูกหนี้ตามค�าพิพากษาต้องออก
ไปจากอสังหาริมทรัพย์	 ที่อยู่อาศัย	 หรือทรัพย์ที่
ครอบครอง	หรือการบังคับคดีในกรณีที่ลูกหนี้ตาม
ค�าพิพากษาต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง	ไม้ยืนต้น	ไม้
ล้มลุก	หรือธัญชาติ	หรือขนย้ายทรัพย์สิน		ออกไป
จากอสังหาริมทรัพย	์ที่อยู่อาศัย	หรือทรัพย์ที่ครอบ-
ครอง	หรอืการบงัคบัคดใีนกรณทีีใ่ห้กระท�าการหรอื
งดเว้นกระท�าการ	 รวมทั้งการบังคับคดีในกรณีได้มา
ซึ่งทรัพย์สินที่ต้องจดทะเบียน	 นั้นไม่อาจที่จะขอให้
ศาลท�าการไต่สวนเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของ
ลกูหนีต้ามค�าพพิากษาได้	ต้องบงัคบัคดโีดยขอให้ศาล
จบักมุหรอืกกัขงัลกูหนีต้ามค�าพพิากษา	หรอืมหีนงัสอื
ถงึเจ้าเจ้าพนกังานท่ีเกีย่วข้องให้แก้ไขช่ือทางทะเบยีน
	 และในกรณีที่ลูกหนี้ตามค�าพิพากษาหรือ
บุคคลภายนอกน�าเงิน	สมุดบัญชีธนาคาร	หนังสือ
ประกันของธนาคาร	 หรือหลักประกันอย่างอื่น
ซึ่งอาจจ่ายเป็นเงินแทนได้	 มาวางต่อศาล	 หรือ
ตามค�าสั่งศาล	 เช่นค�าสั่งเกี่ยวกับวิธีการช่ัวคราว
ก่อนพิพากษา	 หรือทุเลาการบังคับคดีในระหว่าง
อุทธรณ์	 ฎีกา	 หรือในกรณีอื่นใดแล้ว	 เจ้าหนี้ตาม
ค�าพิพากษาในคดีน้ันชอบที่จะร้องขอต่อศาลให้สั่ง
จ่ายเงินหรือด�าเนินการเรียกเงินมาจ่ายแก่ตนได้
อยู่แล้ว	 ถ้าพอเพียงก็ไม่จ�าต้องขอให้ศาลท�าการ
ไต่สวนเกีย่วกบักจิการและทรพัย์สนิของลกูหน้ีตาม	
ค�าพิพากษาอีก	แม้ขอมาศาลก็ต้องยกค�าร้อง		
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ขอนอบน้อมกตัญญูเทิดพระคุณ

“พ่อครูสมณะโพธิรักษ์”

๔๗	ปีบนเส้นทางสัมมาอาริยมรรค

สนับสนุน	“เราคิดอะไร”	ก้าวสู่ปีที่	๒๔

จงรู้จัก “ชีวิต” ให้ดีที่สุด
แล้วจงใช้ “ชีวิต”

ให้มีประโยชน์สูง-ประหยัดสุด
(สมณะโพธิรักษ์)

•	ชไมพร	ตันตราภรณ	์•
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เราจะรู้จัก	“ทุกข์”	ที่น่าเบื่อ

แต่เราจะไม่เบื่อที่จะอยู่กับทุกข์
ด้วยการทําตนให้อยู่เหนือทุกข์นั้นๆ	ให้ได้

ถ้าเห็นว่าการนั้นดีแล้ว	ควรแล้ว	หรือจําเป็น
(สมณะโพธิรักษ์)

ผู้รู้แจ้งจริง	และทํา	“ความว่าง”
ได้เก่งได้ละเอียดสุดจริง

จึงคือ	ผู้ทําประโยชน์แก่โลกได้มากที่สุด

และเป็น	“คุณประโยชน์”	ชนิดที่ม	ี“คุณภาพ”
หรือเป็น	“งาน”	ที่มีค่าสูงสุด

(สมณะโพธิรักษ์)



ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   •   79



80 •   เราคิดอะไร

พระ(เจ้า)ยํ่าแผ่นดิน
	 น้อม	“ศาสตร์”	ตรองพินิจ	 ตราตรึงจิตเทิดทูนยิ่ง

พระองค์มิทอดทิ้ง	 	 เอื้อปวงชนทั่วอาณา

	 ตรากตร�าย่างพระบาท		 มั่นหยั่ง	“ศาสตร์พระราชา”

มุ่งสุขมวลประชา	 	 เอมอุดมสถาวร

	 ส�าเหนียกส�านึกไหม	 	 ราชการไทยสรรพองค์กร

หน้าที่ต่อราษฎร	 	 แทนพระองค์มุ่งบ�าเพ็ญ

	 อีกทั้งนักการเมือง	 	 พึงประเทืองประเทศเข็ญ

ท�านุพ้นล�าเค็ญ	 	 ปวงประชาสุขสมบูรณ์

	 พร้อมสรรพล�้าเลอค่า	 	 เลิศล้นกว่าโศกาดูร

คงมั่นมิสร่างสูญ		 	 ภักดีด้วยทดแทนคุณ

	 เลือดเนื้อแม้ชีวิต	 	 น้อมอุทิศเทิดเกื้อหนุน

ร่วมสนองเป็นกองทุน	 	 เอื้อชาติไทยบรรลุการ

	 รวมใจเป็นหนึ่งเดียว	 	 มั่นกลมเกลียวประสานงาน

ผนึกพลังจิตวิญญาณ	 	 สักการะ...พระภูมินทร์.

ภาพจาก	:	https://i.pinimg.com/originals/b0/65/4b/b0654b51075d0c6822a3a7c89b9659d7.jpg
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