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ค�าทักทาย

 เกือบจะสิบปีมาแล้ว 
ที่ผมเลือกใช้ชีวิตอิสระ อย่างที่พระ
เรียกว่า "อนาคาริก" ซึ่งแปลว่า 
"ผู้ไม่มีบ้านเรือน" (ถึงมีก็ไม่ยอมอยู่บ้าน) โดยท�าใจ 
เอาไว้ว่า "พอทชีีวติคู่ แบบทีม่เีจ้าของครอบครองกัน" 
  แต่นี้ต่อไป "จะไม่ครอบครองใคร และจะไม่ให้ 
ใครครอบครอง, จะไม่เป็นเจ้าของใคร และจะไม่ให้ใคร 
เป็นเจ้าของอกี" ขอเลือกใช้ชีวิตอย่าง "ฟรีสไตล์" 
จะไปไหนมาไหนไม่ต้องคอยกังวลว่า "ยงัมคีนห่วงหา
ต้ังตารอคอยว่าเมือ่ไรจะกลบัอยู ่อย่างน่าสงสาร"
 เมือ่ตัดสนิใจได้แล้ว กจิกรรมแรกทีผ่มเลอืกท�า 
คือ "เดินทางไปทั่วไทย" (อันที่จริงตั้งใจจะไปต่อ 
ให้รอบโลก แต่อย่างหลังยังไม่มีปัจจัยที่เกื้อหนุน)

 พอจะเดินทาง ผมหวนกลับไปคิดถึงปณิธาน 
เมื่อเยาว์วัย (ที่เขียนเอาไว้สมัยยังเป็นพระ) ว่า



 "คนเราเกิดมาไม่ช้าไม่นานก็ตาย
 เกิดมาเพื่อตัวเองคนเดียว 
 หรือเพื่อคนที่ตนรักไม่กี่คน ก็มีค่าน้อย
 เกิดมาเพื่อกลุ่มชน เชื้อชาติ หรือศาสนา (*) 
 ก็มีค่ามากขึ้นมาอีกหน่อย แต่ก็ยังน้อยอยู่ดี
 คนมีปัญญาเกิดมาทั้งที 
 ควรส่งเสริมความดี 
 สร้างสรรค์ความงาม 
 และสื่อสารความจริง
 อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ให้กว้างใหญ่
 โดยไม่จ�ากัดกลุ่มชน เชื้อชาติ หรือศาสนา
 ด้วยจิตอันเป็นอิสระจากกิเลสตัณหา
 จึงหมดความหวังได้ คงเหลือไว้แต่ความหวังดี
 ซึ่งย่อมจะไม่มีความเห็นแก่ตัวอีกต่อไป
 เมื่อท�าได้แบบนี้ ก็จึงจะชื่อว่า
 เป็นคนมีค่ามาก และพูดได้อย่างเต็มปากว่า
 'กูเกิดมาไม่เสียชาติเกิดแล้วโว้ย'.."*

 (*) แม้แต่เพื่อศาสนา ถ้าไม่เผื่อแผ่แก่สรรพสัตว์ หลงจ�ากัดอยู่
แค่ศาสนิกที่นับถือตนเองเท่านั้น ก็นับว่ายังมีค่าน้อย และย่อมไม่ตรง 
กับพระประสงค์ของพระศาสดา โดยเฉพาะในพระพุทธศาสนา
 * บันทึกริมแม่ปิง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก�าแพงเพชร พ.ศ.๒๕๒๙
ได้แรงบันดาลใจจากพระธรรมเทศนาเรื่อง "เกิดมาท�าไม ?" ของ 
ท่านอาจารย์พุทธทาส สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
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 เพือ่ให้เป็นไปตามปณิธาน หรอืเพือ่ไม่ให้การเดินทาง 
สูญเปล่า ผมเลือกทีจ่ะเข้าไปกราบนมัสการพระสงฆ์  
เจ้าอาวาสวดั (ผูน้�าทางจติใจในท้องถิน่), เข้าไปคารวะ 
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล (ผู้น�าทางการเมือง 
ในท้องถิน่) และเข้าไปพูดคยุกบัผู้อ�านวยการโรงเรียน  
(ผูน้�าทางสตปัิญญาของท้องถิน่) นัน้ๆ เฉลีย่แต่ละวนั 
กนั็บสิบ ปีหน่ึงๆ กห็ลายพัน หลายปีเข้ากเ็กนิหม่ืน 
เป็นประสบการณ์ทีห่าไม่ได้จากต�าราเล่มใดๆ ในโลก 
ในแต่ละวนัผมจะได้พบ ทัง้คนใจดี ทัง้คนใจร้าย ทัง้คน
ต้อนรับ ทั้งคนขับไล่ แบบหยาบคายร้ายกาจ ก็ถึงกับ
ข่มขู่ดูหมิ่น ราวกับผมเป็นศัตรูคู่แค้น, แบบมีเมตตา 
การุญ ก็ถึงกับเทคแคร์ดูแลตลอด ด้วยไมตรีอันดียิ่ง  
ราวกับผมเป็นญาติสนิทมิตรสหายของเขาเอง
 แรกๆ จิตของผม ก็มีแฟบมีฟู ไปตามเรื่อง  
แต่หลังๆ อยู่ๆ ความรู้สึกแฟบๆ ฟูๆ มันก็หายไปเอง 
คงเป็นเพราะความชินชา หรือเพราะได้คาดเดาเอาไว้ 
ก่อนแล้วว่า "ถ้าไม่พบดกีต้็องเจอร้าย" เลยท�าให้ไม่ว่า 
จะพบดีหรือจะประสบร้าย ก็ไม่เก็บมาคิดหรือยึดติด
อกีต่อไป กลายเป็น "จติว่าง" ไปโดยปรยิาย เปิดทาง
ให้ได้เสพรสหฤหรรษ์จากการท่องเที่ยวไป "ไม่จ�าเจ" 
เจอสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ "ไม่ซ�้าซาก" ทุกๆ วัน
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 ยงัมสีิง่ทีไ่ด้มาอย่างน่าอัศจรรย์จากการเดินทาง 
อีกอย่างหนึ่ง คือ "ความเป็นโปรแกรมเมอร์ย่อมๆ  
โดยการค้นคว้าด้วยตัวเอง" พร้อมกับได้ถวายความรู ้
พระเณร ชี้แนะแนวทางให้ครูอาจารย์ และสอนฟรีให้ 
ผู้ที่สนใจ Ceate Website และท�า SEO ด้วยตนเอง  
มาแล้วทั่วประเทศ ตามเหตุปัจจัยที่ไปเดินทาง
 ความจริงผมเจียมตัวเสมอว่า "ตนก็เป็นแค่
ยูสเซอร์ผู้หน่ึง" เขียนโปรแกรมได้ก็ที่ง่ายๆ เท่านั้น 
ยังไม่พอเรียกโปรแกรมเมอร์ได้ดอก แต่ก็เรียกกันเอง  
ผมก็เลยผสมโรงพูดติดตลกไปว่า "เพราะพระใจร้าย 
ผมเลยกลายมาเป็นโปรแกรมเมอร์" 
 เรือ่งมอียูว่่า ต้ังแต่เริม่เดินทางมา ผมได้บรรทกุ 
หนงัสอืทีเ่ขยีนเอง และพมิพ์เอง เต็มท้ายรถ มาเร่ขาย  
เพื่อเป็นรายได้ในการเดินทาง ตกค�่าจ�าเป็นจะต้องหา 
ที่พักแรม หากเช่ารีสอร์ท ก็จะเพิ่มค่าใช้จ่ายและไม่ได้
อรรถรสที่รอนแรม จึงเลือกวิธีแบบโบราณ คือเข้าไป 
อาศยัพระ ขอนอนตามศาลาวัด แต่มาสมัยนี้มีไม่น้อย 
ที่พระเองท่านก็ไม่สบายใจจะอนุญาตให้คนแปลกหน้า 
อาศัยนอนค้างอ้างแรมภายในวัดอีกแล้ว เนื่องมาจาก 
มิจฉาชีพชุกชุม ชนิดที่แม้แต่วัดก็ไม่ยกเว้นเลย
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 หลายคืนผมจงึต้องจอดรถนอนค้างตามรมิถนน
หนทาง เหลยีวมองกลบัไปทีท้่ายรถของตน แล้วคิดว่า  
"ถ้าเราขายของที่ไม่ต้องขน ท้ายรถก็จะว่าง ใช้เป็น 
ห้องนอนได้ ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องที่พักแรมอีก"
 แล้วอะไรล่ะที่ไม่ต้องขน ? ก็สินค้าออนไลน ์
หรือเว็บไซต์ไซเบอร์ไง ? เกิดเป็นแรงบันดาลใจให้ผม 
รีบฝึกท�าเว็บไซต์ให้ได้เองเสียที ซ่ึงก่อนหน้านี้ก็เคย 
คิดค้นคว้า และ "อดีตภรรยา" ก็เคยพาท�ามาบ้าง  
แต่ผมก็ยังไม่เอาไหน คราวนี้ถึงไฟท์บังคับ ไม่มีทาง 
เลือกอื่น และสุดท้ายก็ท�าได้ ทั้งง่ายกว่าที่คิด
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ยอดหญิง
ผู้ร่วมสร้างสื่อตะวัน

นานกว่า ๔ ปี มหัศจรรย์สตรี
ผู้ร่วมเดินทางทั่วไทย

นานกว่า ๓ ปี

นายตะวัน
ฝึกหัดเขียนเว็บไซต์ด้วยตนเอง



 ยงัมอีีกเรือ่งหนึง่ ซ่ึงเกดิจากการทีม่ผีูม้าด้อมๆ 
มองๆ รอบๆ รถ เวลาผมจอดนอนตามถนนหนทาง  
เลยท�าให้เกิดความคิดขึ้นมาว่า "ถ้าเราติดสติกเกอร์..  
เดนิทางพลกิแผ่นดนิ.. ก้าว (๙) ทางสร้างโลกใหม่.. 
หรือ.. ส่ือตะวันสร้างสรรค์สังคมโลก.. อย่างนี้เสีย  
คนทีคิ่ดมาปล้น มาลกั ก็จะคิดหนัก เช่นว่า ขืนลักไป 
ก็จะลอกสติกเกอร์ออกไม่ทัน หลบหนีต�ารวจก็คงยาก  
พอเห็นว่า ได้ไม่คุ้มเสี่ยง เขาก็คงเลิกล้ม ไม่คิดจะลัก 
ไม่คิดจะปล้น.. อีกต่อไป" ซึ่งก็ได้ผลจริงๆ
 จากนั้นเป็นต้นมา ก็แทบจะไม่มีใครมาด้อมๆ 
มองๆ อีก มีแต่คนสงสัยซักถามว่า	"ขายอะไร	ไม่เห็น 
เข้าใจเลย	 ?	 สื่อตะวันท�าเกี่ยวกับอะไรบ้าง	 ?	 หรือ 
เดินทางพลิกแผ่นดินหมายถึงอะไรกันแน่	 ?" ดังนี้ 
ขึ้นมาแทน ให้จะต้องคอยตอบค�าถามเรื่อยมา
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 ซึ่งจะว่าไป หนังสือเล่มนี้ก็ได้แรงบันดาลใจมา 
จากค�าซักถามของผู้คนจากทั่วทั้งประเทศแบบนี้นี่เอง 
เพราะเป็น "โจทย์คาใจ" ให้ผมต้องคอยคิดทุกวันว่า 
"จะให้ตอบสั้นๆ	 ได้อย่างไร	 ?" ทั้งอันที่จริง "ผู้ถาม 
ก็มักจะไม่ใส่ใจในค�าตอบอะไรนัก	แค่ถามส่งๆ	กันไป"  
แต่ยังไงๆ ผมก็ยังมีภาระที่จะต้องคอยตอบอยู่ดี 

 สุดท้ายก็จึงมาคิดว่า "ถ้ามีหนังสือสักเล่มหนึ่ง	
ซ่ึงสะท้อนแนวความคิด	และช่วยตอบค�าถามท�านองนี้	
ส�าหรับเอาไว้แจกจ่ายหรือจ�าหน่ายขายตรงให้ผู้ท่ีสนใจ 
น�าไปอ่านเอาเอง	ก็จะเป็นการดี" บัดนี้ หนังสือเล่มนี้ 
ก็ส�าเร็จออกมาเป็นเล่มแล้ว หวังว่าจะเป็นประโยชน์ 
แก่ท่านผู้อ่าน และเผือ่แผ่ไพศาลไปถงึสังคมโลกบ้าง
ไม่มากกน้็อย เพราะช่ือว่า "สภุาษติ" (ค�าดี งาม จรงิ) 
ถึงอย่างไรก็ย่อมมีค่าส�าหรับผู้มีสติปัญญาอยู่แล้ว
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 ในฐานะคนเดนิทางและคนเขยีนหนงัสือนี้  
ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจ และขอขอบคณุย่ิงขึน้ไป
ส�าหรับท่านทีร่่วมสนบัสนนุปณิธานโดยประการต่างๆ  
การสนับสนุนของท่านน้ันๆ จะไม่เป็นการสูญเปล่าไป 
อย่างน้อยกไ็ด้ช่ือว่าร่วมกนัท�าหน้าทีพ่่อแม่ปูย่่าตายาย 
ทีด่ ี กอบกูฟ้ื้นฟูโลกน้ีเอาไว้ ให้ลกูหลานเหลนโหลน 
ยังมีโลกอนัร่มเย็นอยู่อาศัยกนัไปอกีแสนล้านปี

ด้วยความรักแท้และปรารถนาดีอย่างจริงใจ

วันวางวัย อายุ ๕๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๘

เพราะจงใจให้หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาไม่หนานัก แต่จักต้องบรรจุเรื่อง 
ที่ส�าคัญที่สุดของมนุษยชาติในยุคนี้เอาไว้ทั้งหมด (ซึ่งก็เป็นไปไม่ได้)  
จึงท�าให้หนังสือนี้มีลักษณะเหมือนกับจับเอาเร่ืองนั้นเร่ืองนี้มาพูดไว้ 
อย่างละนิดละหน่อย แต่ถ้าดูดีๆ ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้าย 
ผู้อ่านก็อาจจะพบได้เองว่า เน้ือหาท้ังเล่มเก่ียวเน่ืองเป็นเร่ืองเดียวกัน 
คือ “เรื่องจริงของสรรพสิ่งในจักรวาล” นั่นเอง ส่วนที่มีเรื่องเล่า 
ปนบ้าง  ก็เพราะการเดินทางของผู้เขียนเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้ 
และ “แค่เล่าให้รู้ ไม่ได้ขู่ให้รับ” ที่เหลือขึ้นอยู่กับผู้อ่านจะเลือกเอง



ที่มาของชื่อ
 “ส่ือตะวัน” เป็นช่ือสมมติช่ือหนึ่งของผม  
เช่นเดียวกับชื่อ “เตือนตรอง” (เตือน=กัลยาณมิตร, 
ตรอง=โยนโิสมนสกิาร), “สองตา แสงตะวนั” (สองตา 
=ค้นหา,ศึกษา,เรียนรู้, แสงตะวัน=ศาสดา,ศาสนา, 
สถาบัน,ครู,อาจารย์,และพ่อแม่) ที่ใช้เป็นนามปากกา 
เขียนหนังสือมาแล้วหลายเล่ม
 ผมใช้ชื่อ “สื่อตะวัน” ครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ.
๒๕๔๕ เพื่อจดทะเบียนการค้า ต้ังบริษัทส�านักพิมพ์ 
(บริษัท สื่อตะวัน จ�ากัด, ปัจจุบันยกให้เพื่อนแล้ว 
เพิ่มชื่อเป็น บริษัท ส�านักพิมพ์ สื่อตะวัน จ�ากัด)*  
พร้อมกันนั้นก็ได้มีนามปากกาเพิ่มขึ้นมาอีกช่ือหนึ่งว่า 
“นายตะวัน” โดยมีปณิธานมุ่งมั่น “ส่งเสริมความดี, 
สรา้งสรรคค์วามงาม, และส่ือสารความจริง” มาต้ังแต่ 
เริ่มต้นจนปัจจุบันและจะยืนหยัดยืนยงตลอดไป..

 

* นายตะวันยังเป็น "ประธานทีป่รึกษา" วางมือจากการค้า แต่ยังช่วย 
ด้วยปัญญา ตามธรรมดา "ผูก่้อตัง้มา" จะพงึท�า ทัง้ได้รบั "ปันผล" 
บ้างนิดหน่อย มาเกื้อกูลปณิธาน ดังนั้นลูกค้าทั้งเก่าทั้งใหม่ที่ไว้วางใจ 
ให้ "สื่อตะวัน" รับใช้ท่าน ย่อมได้ชื่อว่า "เป็นผู้มีส่วน" ร่วมด้วย 
ช่วยสนับสนุน "ปณิธานของนายตะวัน" พร้อมกันไป  ในอีกทางหนึ่ง



ส่วนค�าฮิต
ติดปากผู้คน 
เช่นว่า 
“คิดท�าหนังสือ คิดถึงสื่อตะวัน” 
เป็นเพียงค�าโฆษณา ที่ใช้มาแต่แรก
ก่อตั้งบริษัทประกอบการค้า โดย “สัมมาอาชีพ”
 หากยอ้นกลบัไปไกลกว่านัน้ “ตะวนั” เคยเปน็ 
ชื่อเรียกหรือชื่อเล่นของผมในระยะสั้นๆ (พ.ศ.๒๕๒๓ 
ถึง ๒๕๒๕) โดยนางฟ้าตัวน้อยๆ นางหนึ่ง ซึ่งมีชื่อตัว 
วา่ “เดอืนฉาย” ต้ังให ้พอถกูเรยีก “ตะวนั” (พีเ่ณรตะวัน)  
อยูน่านเปน็ป ีภายใต้อารมณ์ทีจ่มลกึ จงึท�าใหจ้นกระทัง่
ทุกวันนี้ ค�าเรียกที่ท�าให้ผมรีบหันไปหาทันที จึงเป็นค�า
ว่า “ตะวัน” มากกว่าชื่อตัว (นวย,อ�านวย) ที่พ่อแม่ 
ต้ังใหม้าเสยีอีก และบดันีพ้อมามนีามปากกาเพิม่ขึน้วา่ 
“นายตะวัน” ก็เลยท�าให้ผู้คนที่มารู้จักกันในภายหลัง  
แมก้ระทัง่ “อดตีภรรยา” กจ็ะเรยีกช่ือผมวา่ “ตะวนั” 
เป็น “คุณตะวัน, พี่ตะวัน, อาตะวัน, ลุงตะวัน, หรือ 
อาจารย์ตะวัน” เสียส่วนมาก ก็จึงจากสั้นๆ กลายมา 
เป็นยาวๆ จากเรียกกันเล่นๆ กลายมาเป็นจริงเป็นจัง  
อยูใ่นปจัจบัุนน้ี และกค็งจะเปน็ช่ือ “สามัญ” ทีรู่จ้กักนั 
สืบเนื่องไปถึงในอนาคต..อีกนานแสนนาน..
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ไม่ว่าเราจะค้นหรือจะคบกันมานานแค่ไหน
ไม่ว่าเราจะพบหรือจะพรากจากกันไปนานเพียงใด
สิ่งส�าคัญที่สุดเราได้ฝากอะไรเอาไว้ให้กันจดจ�า
อย่างแคบๆ ก็ระหว่างเราเองกับใครสักคน
และอย่างกว้างๆ ก็ระหว่างตัวเรากับสังคมโลก
ที่แม้เมื่อชีวิตร่างกายจะต้องล่วงลับดับสูญไป
แต่ยังคงเหลือคุณค่าอันควรจดจ�าไว้ชั่วฟ้าดินสลาย..ฯ

				 	 	คารมคมคาย	ของ	"นายตะวัน"

โลกาภิวัตน์ (Globalization) อันที่จริงมันคือ อธรรมกับธรรมะ 
ก�าลังมาตัดเชือกเอาแพ้ชนะกันบนเสิร์ชเอ็นจิน (เช่น google)  
และโลกแบบนี้ ฝ่ายไหนชนะก็จะชนะรวดทั้งโลก ฝ่ายไหนแพ้ 
ก็จะแพ้อย่างราบคาบ อนาคตของโลกเล่า ? จะล่มหรือจะรอด 
ก็ขึ้นอยู่กับว่า "อธรรมหรือธรรมะ ฝ่ายไหนชนะ เป็นส�าคัญ !"

 
  	 คารมคมคาย	ของ	"นายตะวัน"
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ชีวติ ไม่มอีะไรเข้าใจยาก แค่สิง่ง่ายๆ ตรงไปตรงมา

เช่น มเีกดิ แก่ เจ็บ ตาย เป็นธรรมดา
ถ้าเข้าใจ ยอมรบั ปรบัตัวได้ กไ็ม่ทรุนทรุาย

ยงัมลีมหายใจกร็บีท�าคุณงามความดี
เมือ่จะหมดลมหายใจกแ็ค่หลบัลงให้สบาย

จติใจ กไ็ม่มอีะไรซับซ้อน 
แค่บางดวงกห็ลง บางดวงกร็ู ้สลบักันไป

ดวงทีห่ลงกห็ลบัใหลไขว่คว้า รนหาแต่ทกุข์ร้อน
ดวงทีรู่ก้ต่ื็นตัวเบกิบาน ใฝ่หาสขุสงบเย็น

สังคมมนษุย์ กไ็ม่มอีะไรแปลกประหลาด
เป็นไปตามกฎแห่งกรรมและกฎแห่งธรรมชาติ
อย่างเทีย่งตรงเปิดเผยและชัดเจนเป็นทีส่ดุ

เช่น ถ้าผูค้นเอาแต่เหน็แก่ตัวกเ็ดือดร้อนวุ่นวาย
ถ้าผูค้นรูจ้กัเผือ่แผ่แบ่งปันกเ็กดิสนัติสขุสนัติภาพ

ธรรมชาติและจกัรวาล กย็ิง่ไม่มอีะไรพศิดารลีล้บั
เพราะมนัไม่แยแสแปรเปลีย่นไปตามความคาดหวังใคร
กฎแห่งธรรมชาติเป็นเช่นไรมนักเ็ป็นเช่นนัน้ไปท่าเดียว

เช่น กฎแห่งเวลา กฎแห่งแสง กฎแห่งแรงต่างๆ
ซ่ึงมเีหตุมผีล มต้ีนมปีลาย ในรปูแบบของมนัเอง

หากแค่เราเอาจติรบัรู ้เอาปัญญาหาเหตุผลต้นปลาย
อย่างตรงไปตรงมา โดยไม่เฉไฉบ่ายเบีย่ง
กย่็อมจะเข้าใจมนัได้อย่างกระจ่างถ่องแท้ 

จากนัน้กจ็ะเริม่ผกูมติรใกล้ชิดกบัมนั จนมคีวามสามารถ
เอาชนะทกุข์และสร้างสขุได้ง่ายๆ แค่อาศัยธรรมชาติน่ันเอง

                คารมคมคาย	ของ	นายตะวนั



๙ เรื่องควรรู้

 เรื่องควรรู้ มีอยู่นับร้อยพันหมื่นแสนล้านเรื่อง 
สุดแต่ใครจะสนใจหรือไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรก่อน 
ในที่นี้น�ามากล่าวไว้ ๙ เรื่อง เฉพาะที่พิจารณาเห็นว่า 
เป็นความรูส้ามญัอันจะผกูพนัส่งผลถงึทกุคนบนโลกนี ้
ไม่ทางใดกท็างหนึง่ ซ่ึงถ้าไม่รู ้ชีวติของผูค้นกจ็ะมดืมน 
สบัสนนกั และถ้ารูเ้อาไว้ ชีวติของผูค้นจนถงึสงัคมโลก 
กจ็ะสว่างไสว ไม่อับจนปัญญา จะเรยีกว่า "เป็นความรู้ 
พื้นฐานที่ทุกคนควรรู้" ก็ย่อมได้ ดังนั้นทั้ง ๙ เรื่องนี้ 
จึงเป็นเรื่องที่ "สื่อตะวันมุ่งจะสื่อสารมากที่สุด" 

รู้อะไร ? ก็ไม่สู้ "รู้ตน รู้ตัว" 
ลืมอะไร ? ก็ไม่น่ากลัวเท่า "ลืมตัว ลืมตน"



๑. ชีวิตจิตใจและธรรมะ

 ชีวติ มเีกดิ แก่ เจ็บ ตาย มไีด้มเีสยี มขีึน้มลีง 
มรีวยมจีน มพีบมพีราก เป็นเรื่องธรรมดา
 จิตใจ มีสุขมีทุกข์ มีสนุกมีซึมเศร้า มีสมหวัง 
มีผิดหวัง มีเข้มแข็งมีอ่อนแอ มีฮึกเหิมมีหดหู่ มีฮึดสู้ 
มีท้อถอย มีกล้าหาญมีหวาดกลัว เป็นเรื่องธรรมดา
 ธรรมดาของชีวติ ธรรมดาของจติใจ ดังกล่าวมา 
ประกอบเข้ากับสติปัญญา รู้เข้าใจ (วิชชา) และการมี 
ท่าทีต่อสิ่งเหล่านี้ อย่างถูกต้อง เหมาะสม (จรณะ) 
เรียกว่า "ธรรมะ"  
 เป็นเรื่องแรกที่สุดที่มนุษย์ควรรู้ เพราะส่งผล 
ต่อคุณภาพชีวิตจิตใจอย่างตรงไปตรงมา หรือกล่าวได้ 
ทีเดียวว่า คุณภาพชีวิตจิตใจของคนเรา จะดีหรือร้าย 
ก็ขึ้นอยู่กับความรู้เข้าใจในเรื่องนี้มากที่สุด เช่นว่า 
 เพราะมารู้ซึ้งถึงความจริงอันเป็นธรรมดานี้ 
 กับตนเอง เมื่อพบสุข สนุก สมหวัง ก็จะไม่
ประมาทมัวเมา เมื่อผจญทุกข์ โศก โรค ภัย ก็จะไม่ 
มืดมนจนปัญญา (มีปรมัตถธรรมประจ�าจิต)
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 ต่อผู้อื่น ก็จะรู้จักพลอยยินดีกับผู้ที่ประสบสุข 
เหน็อกเหน็ใจต่อผูต้้องประสบทกุข์ และยอมให้อภัยได้ 
แก่ผู้ล่วงละเมิดตน ดังนี้เป็นต้น (มีคุณธรรมประจ�าใจ	
มีศีลธรรมประจ�าชีวิต)
 ด้วยรูชั้ดเจนว่าเป็นเรือ่งธรรมดา ท่ีไม่ช้าไม่นาน 
ก็จะผ่านพ้นไป เพราะไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืน ทั้งในตน 
ทั้งในคนอ่ืน ตลอดถึงทั้งในสรรพสิ่งทั่วสากลจักรวาล 
ก็ล้วนแต่เป็นเช่นนี้ (ไม่มีสิ่งใดให้ควรไปยึดติด)
 และขั้นสุดท้าย หรือชั้นสูงสุดในชีวิต 
เพราะมีความรู้ชัดเจนเห็นจริงในสรรพสิ่งดังกล่าวนี้
จะท�าให้มนุษย์ถึงวิมุติสุข พ้นจากทุกข์ทั้งปวง 
คือได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ 
ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาเรียกสิ่งนี้
ว่า "พระนิพพาน" นั่นเอง
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ชีวิตจติใจเป็นแค่อะไรทีช่ั่วคราว ธรรมะเป็นสิง่อมตะนรินัดร
ชวีติจติใจทีเ่หินห่างทางธรรม จงึเปน็มจิฉาทิฐิทีน่�าทกุข์มาให้ 
ชีวติจติใจทีใ่กล้ชิดทางธรรม จงึเป็นสมัมาทฐิทิีน่�าสขุเข้ามาสู่ 
ชีวติจิตใจทีรู่ต้ืน่เบกิบาน จะถงึพระนพิพานในไม่ช้าไม่นานนัก



๒. อาชีพการงานและเศรษฐกิจ
 ชีวิตคนเราต้องการความงอกงามมัน่คงด�ารงอยู่  
เมือ่เกดิมาแล้ว เจ้าของชีวติ คือตัวเราเองแต่ละคนน้ัน 
จ�าเป็นจะต้องหาเลีย้งตัวและครอบครวัให้รอดเสยีก่อน 
เร่ืองอาชีพการงานและเศรษฐกจิ จงึเป็นความรู้ทีจ่�าเป็น 
แก่ชีวติชนดิแรกและจะขาดไม่ได้เลย ทีค่นแต่ละคน 
จะต้องสนใจใฝ่รู้และหม่ันเพียรฝึกหัดพัฒนาตนเอง
ให้มีความรูค้วามสามารถพอท�าการงานประกอบอาชีพ  
หาเลี้ยงตัวและครอบครัวอย่างใดอย่างหนึ่งได้
 ซ่ึงจ�าเป็นต้องมคุีณธรรมทางศาสนามาเป็นหลกั 
ยดึเหนีย่วด้วย เช่น อยากจะเป็นเศรษฐกีต้็องมธีรรมะ 
ดังค�าพระแบบย่อว่า "อุ อา กะ สะ" (คาถาเศรษฐี) 
แปลไทยว่า "ขยันท�างาน, รู้จักรักษา, คบหาคนดี, 
และใช้ชีวีเท่าที่พอประมาณ" เป็นต้น
 ตัวอย่างเช่น "มะกะโท"* ทีข่ยนัหมัน่เพยีรท�างาน 
อดออมเกบ็เลก็ผสมน้อย ค่อยๆ สะสมทรพัย์สนิทบเท่า 
ทวีคูีณจนร�า่รวยมัง่ค่ังเป็นมหาเศรษฐ ีและได้ครองนคร 
จนกลายเป็นต�านานเล่าขานกันสืบมา..
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 มีพระพุทธพจน์บทหนึ่ง ตรัสไว้ว่า "อัตตา หิ 
อัตตโน นาโถ" แปลไทยได้ว่า "ตนนัน่แหละเป็นทีพ่ึ่ง 
ของตน" แม้จะไม่ได้หมายถึง ไม่ให้พึ่งใครเลย ซึ่งเป็น 
ไปไม่ได้ เพราะอย่างน้อยทกุคนเกดิมากย่็อมต้องพึง่พา
พ่อแม่ (ผูเ้ลีย้งดู) ด้วยกนัทัง้นัน้ แต่สารส�าคัญทกุชีวติ 
ที่เกิดมาแล้ว จ�าเป็นจะต้องพึ่งพาตัวเอง เลี้ยงดูตัวเอง 
ให้ได้เสยีก่อน แล้วต่อจากนัน้ยงัจะต้องเลีย้งครอบครวั 
รวมถึงพ่อแม่ที่ท่านเลี้ยงเรามายามท่านแก่ชราด้วย
 ดังนัน้ ความรูเ้รือ่งอาชีพการงานและเศรษฐกจิ 
จึงเป็นเรื่องที่จ�าเป็นที่สุดแก่ทุกชีวิตตามธรรมชาติ.

* จากพงศาวดาร "ราชาธิราช" ตอน "ก�าเนิดมะกะโท"
 มะกะโท บุตรชายพ่อค้าชาวมอญ เมืองเมาะตะมะ 
 ก�าพร้าบิดา ตั้งแต่อายุ ๑๕ ปี จึงเดินทางมาค้าขาย
 ด้วยตนเองถึงกรุงสุโขทัย ได้อาศัยอยู่กับคนเลี้ยงช้าง
 ของพระร่วงเจ้า วันหนึ่งได้รับ "เบี้ย" พระราชทาน
 จากพระร่วงเจ้า แม้จะมีค่าเพียงน้อยนิด แต่อาศัย
 สติปัญญาและความพากเพียร ใช้เบี้ยนั้นก่อร่างสร้างตัว
 ทีละเล็กทีละน้อยจนกลายเป็นมหาเศรษฐี แล้วกลับไป
 เมืองเมาะตะมะ ภายหลังได้เป็นเจ้าครองนครพระนามว่า 
 "พระเจ้าฟ้ารั่ว"  กลายเป็นต�านานเล่าขานสืบมา
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๓. ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ชีวิตต้องการความอยูร่อดปลอดภัย และต้องการ 
มีสุขภาพที่ดี ทั้งทางกายและทางใจ ตั้งแต่เกิดจนตาย  
หรอืตลอดอายขุยัทีไ่ด้เกดิมา ซ่ึงความอยู่รอดปลอดภยั 
และความมีสุขภาพดนีัน้ ย่อมสัมพันธ์แนบแน่นอยู่กบั
ธรรมชาตส่ิิงแวดล้อม (ระบบนิเวศ) ทีบ่ริสุทธ์ิสะอาด 
ปราศจากมลพิษเป็นส�าคัญทีสุ่ด ย่ิงกว่าส่ิงใดๆ
 มีค�าส�าคญักล่าวกนัว่า ธรรมชาติถงึขาดมนุษย์ 
กอ็ยู่ได้ และอยู่มาก่อนเป็นล้านๆ ปี แต่มนุษย์เกดิมา
องิอาศยัธรรมชาต ิหากธรรมชาติวบิติัไป กจ็ะบรรลัย 
ไม่เหลอืหลอ มนษุย์จงึขาดธรรมชาติไม่ได้เลย
 ความรูค้วามเข้าใจในธรรมชาติและความสามารถ 
ในการอนรุกัษ์ฟ้ืนฟสูิง่แวดล้อม  จึงส�าคัญจ�าเป็นเร่งด่วน 
ทีส่ดุของมนษุยชาตเิสมอไป โดยระดับบุคคลควรต้อง 
ฝึกฝนตนเองให้มวิีนยั เช่น ก่อขยะให้น้อย ท้ิงขยะให้
เป็นทีเ่ป็นทาง แปรรูปขยะให้กลับมาเกิดประโยชน์ได้  
หมั่นปลูกต้นไม้ พืช ผัก ดอก ผล ให้เป็นนิสัย ดังนี้
เป็นต้น ระดับชุมชน ประเทศชาติ ไปจนถึงสังคมโลก 
ก็ควรจะให้การศึกษาสร้างค่านิยมให้อ่อนน้อมถ่อมตน 
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ต่อธรรมชาติ รู้จักการฟื้นฟูดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม 
มีมาตรการมาคอยก�ากับในทุกๆ กิจกรรม ไม่ให้ใครไป 
บ่อนท�าลายธรรมชาติก่อความพินาศให้แก่สิ่งแวดล้อม 
ลดเลิกใช้พลังงานสกปรก รีบเร่งหาพลังงานสะอาดมา
ใช้แทน หยดุยัง้กจิกรรมทกุอย่างทีท่�าให้เกดิมลพษิ เช่น 
การบุกรุกป่า การระเบิดภูเขา การทิ้งของเสียลงแม่น�้า 
ล�าคลอง การก่อให้เกดิควนัพษิทีท่�าลายบรรยากาศโลก 
อันส่งผลให้เกิดสภาวะโลกร้อน เป็นต้น เพราะมัน 
หมายถึงความอยู่รอดปลอดภัยของสรรพชีวิตท่ีผูกติด 
อยู่บนดาวโลกดวงนี้ จะหลีกลี้หนีหลบหรืออพยพไป 
อยู่ดาวดวงอ่ืนก็ยังเป็นไปไม่ได้ ถึงอนาคตอาจจะเป็น 
ไปได้ แต่ก็คงไปได้ไม่กี่คนแน่ๆ เราที่เหลือกันทั้งหมด 
ย่อมจะต้องฝากชะตากรรมไว้กับดาวโลกดวงนี้

 ดังน้ัน การพทิกัษ์รกัษาดาวโลกดวงนีเ้อาไว้ให้ได้ 
กจ็งึเป็นทางรอดทางเดียว ทีเ่ราจะหวงัได้กนัจรงิๆ*

* สตีเฟน ฮอว์คิง (Stephen William Hawking) 
 กล่าวว่า "ทางรอดของมนุษยชาติคืออวกาศ" ก็อาจจะใช่ ! 
 แต่ในเฉพาะหน้านี้ เรามาฟื้นฟูธรรมชาติบนดาวโลกของเราเอง
 อย่างเร่งด่วนกันก่อน จะดีกว่าฝันเฟื่องเรื่องอวกาศนั่นไหม ?
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๔. วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี

 ชีวติต้องการรู้ความจริง และต้องการส่ิงอ�านวย
ความสะดวก วทิยาศาสตร์ช่วยเปิดเผยความจริงสิง่ท่ี 
เคยเร้นลบัให้ปรากฏชัดเจน และเทคโนโลยีช่วยสร้าง 
ส่ิงอ�านวยความสะดวกให้กบัชีวติของเรา
 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้พลิก
ประวติัศาสตร์โลก สร้างอารยธรรมหน้าใหม่ทีม่หศัจรรย์
ขึ้นบนดาวดวงนี้ แต่กว่าจะสถาปนา (วิชาการ) ขึ้นมา
ได้นั้น ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลย บางยุคสมัยต้องแลกมา 
ด้วยชีวติหรอืความตายของนกัวทิยาศาสตร์เอง ทัง้จาก 
การเสี่ยงภัยที่มีอยู่ในงานวิจัยหรือการค้นคว้าทดลอง 
ทั้งเพราะถูกต่อต้านจากลัทธิเก่าๆ โดยเฉพาะจากลัทธิ 
ทางศาสนา ซึ่งมีอ�านาจมากที่สุดอยู่ในยุคนั้นๆ
 ส�าหรับสังคมไทยนี้โชคดีที่มีพระพุทธศาสนา
เป็นรากเหง้า และมีแก่นแท้ทีเ่ข้ากนัได้กบัวทิยาศาสตร์
อย่างน่าทึง่ทีสุ่ด ดังที่ว่ากันว่า "อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์" 
ก็เคยกล่าวเช่นนี้ (ทั้งที่เขาเลิกนับถือศาสนา)
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 ความรูท้างวิทยาศาสตร์เปิดเผยความจรงิให้เรา
ได้รูตั้วว่า ขณะทีเ่รายืนอยู่นิง่ๆ จรงิๆ แล้วเราก�าลงัถกู
ดาวโลกเหวีย่งให้หมุนเคว้งไปในอวกาศพร้อมกบัมัน 
ด้วยความเร็วที่ยิ่งกว่ารถแข่งฟอร์มูลาวันเป็นพันเท่า 
เพราะโลกหมนุรอบตัวเองราว ๑,๖๗๔ กโิลเมตรต่อช่ัวโมง 
และโคจรไปรอบดวงอาทิตย์ราว ๑๐๗,๓๔๕ กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง แต่ทีเ่ราไม่กระเด็นหลุดออกไป กเ็พราะถกู
แรงดงึดดูอนัมหาศาลของโลกดงึเราเอาไว้ และทีเ่รา 
ไม่รู้สึกตัวกเ็พราะดาวโลกและวงโคจรของมันใหญ่โต 
และไกลกว้างเกนิกว่าสายตาของเราจะแลเห็น
 อีกด้านหนึ่งมันยังท�าให้เราได้รู้ว่า "ทีจ่รงิแล้ว 
เราไม่เคยอยู่โดดเด่ียวเลย" เพราะในร่างกายของเราน้ี 
มีจลุชีพอาศยัอยู่ในทกุๆ อวยัวะนบัล้านล้านตวั เราเอง 
กเ็ป็นแค่ผงธุลหีนึง่ๆ แห่งดวงดาว และดวงดาวกเ็ป็น 
เพียงจลุเทหะหนึง่ๆ ในล้านๆๆๆ ดวงแห่งห้วงจกัรวาล  
อนัแสนจะกว้างใหญ่ไพศาลจนไม่มีทีสิ่น้สุด 
 ส่งผลให้เราเข้าใจธรรมะในทางพระพทุธศาสนา 
เรือ่ง "อนัตตา อทิปัปัจจยตา ปฏจิจสมุปบาท" ลดัง่าย 
ยิ่งขึ้น โดยอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ แทนหยั่งรู้ 
ด้วยญาณที่คนโบราณอาศัยใช้เป็นทางไปถึงธรรม



 ส่วนความรูท้างเทคโนโลยไีด้ช่วยสร้างสิง่อ�านวย 
ความสะดวกมากมายให้แก่สงัคมโลกและตัวเรา ท�าให้ 
"ปาฏหิารย์ิในโลกยุคโบราณ" กลายเป็นเร่ืองจริงขึน้มา 
ในโลกยุคนี ้เช่น เหาะเหินเดินอากาศ, ด�าดิน, หูทิพย์, 
ตาทิพย์, (อากาศยาน, ยานอวกาศ, รถไฟใต้ดิน, วิทยุ
โทรทัศน์, โทรศัทพ์, มือถือ, แท็บเล็ต, คอมพิวเตอร์, 
อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์, ไซเบอร์ ฯลฯ)
 วทิยาศาสตร์เทคโนโลยจึีงเป็นด่ัง "แก้ววเิศษ" 
(สารพดันกึ) ท่ีมนษุย์เราค้นพบ แม้มนัจะม ี"มนต์มาร" 
แฝงเร้นมาด้วย ซึ่งหากรู้ไม่เท่าตามไม่ทันหรือใช้มันไป 
ในทางผิดๆ ก็อาจส่งผลเสียหายร้ายแรงให้แก่ชีวิตเรา 
และสังคมโลกก็ได้ (มีคุณอนันต์ มีโทษมหันต์)

 ดังน้ัน ความรูท้างวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จึงเป็นเรือ่งส�าคญัทีค่วรรูใ้นระดบัต้นๆ ของมนุษย์เรา 
ทุกคนบนโลกนี้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตสืบไป..
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วทิยาศาสตร์มนักแ็ค่อะไรทีต่รงไปตรงมา ส่วนผลลพัธ์ทีเ่ป็น 
คุณอนนัต์หรอืเป็นโทษมหนัต์ อันนัน้เป็นเรือ่งของสติปัญญา 
หรือกิเลสตัณหา ที่มนุษย์เองน�ามาใช้ในทางถูกหรือทางผิด
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๕. ศลิปะวฒันธรรมและประวตัศิาสตร์

 ชีวิตต้องการความงดงาม อบอุ่น และหฤหรรษ์
ความรู้ทางศลิปะช่วยท�าให้ชีวติผูค้นและสงัคมมนุษย์ 
บริสุทธ์ิงดงาม ด้วยวรรณกรรม นาฏกรรม จติรกรรม 
และปฏมิากรรมเป็นต้น อนัแสนอลังการ ล่อเลีย้งจติ
วญิญาณให้อิม่เอมเปรมปรีด์, ความมีวฒันธรรมท�าให้
สังคมมนุษย์เป็นปึกแผ่น ยังความอบอุน่ละมุนละไม
และหฤหรรษ์ให้บังเกิดขึ้นแก่ผู้คนบนโลก, ความรู ้
ประวัติศาสตร์ที่สืบทอดกันมาท�าให้ศิลปะวัฒนธรรม 
ของมนษุย์จะยังถกูส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นเร่ือยไป
 ถึงแม้ศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อาจ
ไม่คงที ่เปลีย่นแปลงไปตามยคุสมยัและตามเหตุปัจจัย 
เสมอๆ ถ้าเปรยีบความรูท้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
เสมอืนกิง่ก้านใบดอกผลของต้นไม้ ความรูเ้ข้าใจศิลปะ
วฒันธรรมและประวัติศาสตร์นีก้ค็งจะเปรยีบได้กบัราก 
และล�าต้นเลยทีเดียว เพราะเป็นสิ่งที่จะมาคอยค�้าจุน 
กิ่งก้านใบดอกและผลนั้นให้ด�ารงคงอยู่ไปได้จริง



 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่างแสนตระการตา 
น่าตืน่เต้นฉนัใด ศลิปะวฒันธรรมและประวตัศิาสตร์น้ี 
กสุ็ดจะล�า้ค่าและแสนจะคลาสสิคฉนันัน้
 จงึเป็นเรือ่งจ�าเป็นและส�าคัญทีส่ดุอีกเรือ่งหนึง่ 
ทีเ่ราทกุคนควรจะอนรุกัษ์เอาไว้ให้ได้ ด้วยความรูเ้ข้าใจ 
ที่ลึกซึ้งและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของมันด้วย

 แบบ "เก่ากอ็นรัุกษ์ไว้ ใหม่กรั็บมา แล้วจดัวาง 
ไว้ด้วยกนัได้อย่างลงตวั" 
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ถ้ารากยงัเป็นสิง่ส�าคัญทีส่ดุของต้นไม้อยูต่ราบใด วฒันธรรม 
ประเพณีทีต่กทอดสบืต่อกันมาในอารยธรรม (ประวัติศาสตร์) 
กย่็อมจะต้องเป็นสิง่ส�าคัญทีส่ดุของสงัคมมนษุย์อยูต่ราบนัน้



๖. ดนตรีกีฬาและท่องเที่ยว
 ชีวิตต้องการสิง่วดัใจ ท้าท้าย หรอืคลายอารมณ์
อันจะท�าให้รูส้กึสมใจ ภาคภูม ิคุ้มค่า ทีเ่กดิมาชาติหนึง่
จึงมนุษย์แต่ละคนบนโลกนี้ควรจะต้องฝึกเล่นดนตรี 
หรือกฬีาเอาไว้ให้เป็นสักอย่างใดอย่างหนึง่ ทัง้ควรหา
เวลาออกไปเดนิทางท่องเทีย่วหรือแม้แต่ผจญภยัเอาไว้ 
เสียบ้าง อย่างน้อยปีละครัง้สองครัง้กย็งัดี 
 ผลที่ได้ในทันทีคือสุขภาพกายใจท่ีจะแข็งแรง
ร่าเริงขึ้น และผลพลอยได้ที่จะตามมาคือโอกาสให้ได้
ศึกษาเรียนรู ้ หรือมีประสบการณ์ที่กว้างขวางยิ่งขึ้นไป 
แบบที่พูดกันว่า "หาก�าไรให้ชีวิต" หรือ "เกิดมาทั้งที 
ใช้ชีวิตให้มันคุ้ม" (อะไรท�านองนี้) นั่นแหละ
 แต่ก็มีสิ่งท่ีควรจะระมัดระวัง (ต้ังอยู่ในความ 
ไม่ประมาท) ด้วย เช่น อะไรที่โลดโผนหรือเสี่ยงภัย 
มากเกินไป ก็ควรจะหลีกเลี่ยง หรือค่อยๆ ฝึกฝนไป  
อย่าหักโหมบุ่มบ่ามอย่างบ้าบิ่น เพราะอาจจะมีผลเสีย 
แก่สุขภาพกายใจ ทั้งอาจเกิดอันตรายถึงแก่ความตาย 
หรือกลายเป็นคนพิกลพิการไปเสียก็เป็นได้
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๗. สุขภาพพลานามัยและเวชกรรม
 ชีวติต้องการความมสีขุภาพพลานามยัทีส่มบรูณ์
ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ ความรูท้างการแพทย์ เวชกรรม 
เภสัชกรรม ก็จึงจ�าเป็นและส�าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งมนุษย์ 
แต่ละคนบนโลกควรจะเฝ้าสงัเกตตัวเองให้รูว่้า อาหาร 
น�้า อากาศ และบริหาร (ออกก�าลัง) กาย แบบใดๆ 
ท�าให้เราสบาย, อาหาร น�้า อากาศ และบริหารกาย 
แบบใดๆ ท�าให้เราเจ็บป่วย ไม่สบาย แล้วรู้จักบริหาร 
ชีวิต (ร่างกายและจิตใจ) ให้ "รู้สึกสบายๆ" ไปตลอด 
และสงัเกตเรยีนรูว่้าอะไร แบบไหน เวลาใด ท�าให้ชีวติ
ของเราดีขึ้น จิตใจสดชื่นขึ้น ยิ่งๆ ขึ้นไป

 หากเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา ก็ควรจะหมั่นศึกษา
หาความรู้เอาไว้ว่า ยาและวิธีรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วย 
อย่างนี้ๆ มีอะไรบ้าง ถ้าพึ่งพาตัวเองได้ เช่น มีความรู้
เรื่องสมุนไพร (ยาตามธรรมชาติ) ก็อาจไม่จ�าเป็นเลย 
ทีจ่ะต้องไปพบแพทย์ เป็นการแบ่งเบาภาระให้กบัสงัคม 
ช่วยลดปริมาณงานของแพทย์ที่มากเกินไปอยู่แล้ว
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 จากการเฝ้าสังเกตและดแูลตวัเองมาตลอดชีวติ 
ได้พบว่า อาการป่วยไข้มากกว่าคร่ึง ไม่ต้องพ่ึงยา รักษา 
ได้ด้วยลมหายใจ น�า้ อาหาร และโยคะ (การดดักาย  
แบบฤาษดีดัตน) อย่างถกูต้องเท่านัน้เอง

 ส่วนรฐัทกุระดับ (ท้องถิน่ ประเทศ จนถงึโลก) 
ก็ควรมีระบบสาธารณสุขที่ดี มีหลักประกันสุขภาพ 
ทีย่ัง่ยนื ส�าหรบัประชากรทกุคนบนโลกด้วย เช่น รกัษา
สิ่งแวดล้อม (ระบบนิเวศ) ให้บริสุทธิ์สะอาด เกื้อกูล
แก่สุขภาวะ มีสถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์
และเวชภัณฑ์ที่เพียงพอ อย่างมีคุณธรรม มีคุณภาพ  
พร้อมมีระบบบริหารจัดการที่ดี และอย่างทั่วถึง
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การมีอายุยืนยาวและสุขภาพดี นอกจาก ฟ้าดินประทานมา  
ตามธรรมดาหรือตามกฎแห่งธรรมชาติแล้ว กฎแห่งกรรม 
หรือผลแห่งการกระท�าของเจ้าของชีวิตเอง ทั้งในอดีตชาติ 
และการด�าเนินชีวิตในปัจจุบันชาตินี้ ก็ยังจัดว่ามีส่วนส�าคัญ 
ที่สุดเสมอ ทั้งเป็นส่วนที่ช่วยแก้ไขอะไรที่ฟ้าดินประทานมา 
แต่พร่องอยูใ่ห้เต็ม และต่อเนือ่งไปถงึแม้ในอนาคตชาติกไ็ด้



๘. ค่านิยมและอุดมคติ
 ชีวติต้องการแสวงหาเอาส่ิงทีด่ทีีสุ่ดให้กบัตัวเอง 
เสมอไป เราฉนัใด ผูอ้ืน่และสัตว์อืน่กฉ็นันัน้ด้วย
 ค่านยิมอันเหมาะสมของสงัคมโลกจึงอยู่ท่ี แสวง 
หาเอาสิง่ทีดี่ทีส่ดุให้กบัตนเอง โดยไม่ไปรดิรอนสิง่ทีดี่ทีส่ดุ 
ของเพือ่นมนษุย์และสรรพสตัว์ ย่ิงถ้าท�าให้ส่ิงทีด่ทีีสุ่ด 
ของตนกเ็ป็นส่ิงทีด่ทีีสุ่ดของเพ่ือนมนษุย์และสัพพสัตว์ 
พร้อมกนัไปด้วย กจ็ะช่ือว่า "เป็นส่ิงทีด่ทีีส่ดุแท้"
 แต่เพราะผูค้นบนโลกต่างกม็คีวามคิดเหน็และม ี
ความต้องการที่แตกต่างกันไป ถ้าต่างคนต่างเอาแต่ใจ 
ตัวเอง (อัตตาธปิไตย) ก็ย่อมจะขดัแย้งกนั หรอืต่างคน 
ต่างหเูบาเขลาโง่งมงาย (โลกาธปิไตย) ก็มวิายวิวาทกนั 
ต่อเม่ือผูค้นถอืความถกูต้องดงีามจริง (ธรรมาธิปไตย) 
เป็นส่ิงยึดเหนีย่ว สังคมโลกกจ็งึจะร่มเย็นเป็นสุข
 ความถกูต้องดงีามจริง (ธรรมาธิปไตย) จงึควร 
เป็นค่านิยมอดุมคตหิลักอนัแรกของโลก ต่อจากนั้น 
คุณธรรมอ่ืนๆ อาท ิความเสียสละ ความเมตตากรุณา 
ความเห็นอกเห็นใจกนั การแบ่งปัน การกนิใช้แต่พอดี  
การมีสัมมาทฐิ ิเช่นว่า สบายเป็นบาป ล�าบากเป็นบญุ 
กค็วรถกูปลกูฝังให้เป็นค่านิยมอุดมคติประจ�าโลกด้วย
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 อนึ่ง ตั้งแต่โบราณกาลนานมาสังคมมนุษย์เคย 
ได้อาศัยศาสนาช่วยกล่อมเกลาจิตใจผู้คนให้มีค่านิยม 
และอุดมคติอันถกูต้องดีงามจรงิสบืมา แต่กน่็าเสยีดาย
ทีส่งัคมมนษุย์ยคุดิจิตัลนีบ้ทบาทของศาสนาลดลงมาก 
มผีูค้นแสดงตนว่า "ไม่นับถอืศาสนาใดเลย" เพิม่ขึน้ๆ* 
ขณะทีศ่าสนาขยายตัวกแ็ต่ด้านวัตถแุละพธิกีรรม ท�าให้
ผูค้นส่วนใหญ่ในโลกไม่แยแสศาสนาในส่วนสารธรรม 
อนัจะน�ามาใช้ในการด�าเนินชีวติกนัอย่างแท้จริง
 จึงเป็นเรือ่งทีน่่าจับตาว่า สงัคมมนษุย์ทีห่่างไกล 
หรอือาจแล้งไร้ศาสนาจะยงัคงด�ารงรกัษาค่านยิมอุดมคติ 
อันถูกต้องดีงามจริงเอาไว้ในโลกนี้ได้หรือไม่ ?
 หรอืสงัคมมนษุย์อาจจะมนีวัตกรรมรปูแบบใหม่ 
ขึ้นมาแทนศาสนาที่เสื่อมลง ก็เป็นได้กระมัง ?

 พูดกันมาว่า "จะพัฒนาชาต ิ ต้องเร่ิมพัฒนา 
ทีค่น จะพัฒนาคน ต้องเร่ิมพัฒนาทีจ่ติใจ" ซึ่งในที่นี้ 
ขอพูดเสริมเติมเต็มว่า "จะพัฒนาจติใจ กต้็องเร่ิมจาก 
การปลูกฝังค่านยิมและอดุมคตใิห้ถกูต้องดงีามก่อน" 
เพราะถ้าเริ่มต้นแบบนี้ได้ ที่เหลือก็จะง่ายขึ้นมาก
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* ศาสนิกที่เอาแต่พะวงหลงว่า ศาสนานั่นศาสนานี่ก�าลังโจมตีหรือรุกราน
 ศาสนาของเราอยู ่นบัว่าเป็นผูรู้ผ้ดิหรอืคิดแคบ เพราะความจรงิสิง่ควรรู้
 คือนับจากวันนี้ไปไม่มีศาสนาไหนในโลกจะอยู่ได้ง่ายๆ อีกแล้วต่างหาก.

คารมคมคาย ของ นายตะวัน



๙. สิทธิและหน้าที่ของมนุษย์
 ชีวติ..ส่วนตัวกต้็องการสิทธิเสรีภาพ, ในสังคม 
กต้็องการมีตัวตน มีบทบาท มีคณุค่า และเป็นทีย่อมรับ 
ในฐานะเป็นมนุษย์ผูมี้ศกัดิศ์รอียู่ร่วมในโลกใบนี้
 ตลอดอารยธรรมของมนษุย์ส่ิงทีย่ากทีสุ่ดกค็อื 
การหาจดุสมดลุหรือความพอดรีะหว่างสิทธิและหน้าที่
ของมนษุย์น่ีเอง เพราะหากใช้สทิธเิสรภีาพของตนเอง 
มากเกนิไป กจ็ะไปล่วงละเมดิสทิธเิสรภีาพของคนอ่ืน  
และอาจจะท�าให้หน้าที่ ซึ่งมีอยู่มากมายหลายบทบาท 
เช่น หน้าที่ของลูก, ศิษย์, ญาติ, มิตร, และพลเมือง 
เป็นต้นเสยีหายได้ แต่ในทางกลบักนั หากคอยแต่แคร์ 
คนอ่ืนเกนิเหตุหรอืมุง่รกัษาหน้าท่ียิง่ชีวติ กอ็าจจะรงัแก 
สทิธิเ์สรภีาพของตนเองอีก จึงไม่ใช่เรือ่งง่ายทีจ่ะหาจุด 
สมดุลพอดีได้จรงิๆ เลยจ�าเป็นอย่างยิง่ทีเ่ราจะต้องใส่ใจ 
ให้รอบด้าน แบบสิทธิก็มี หน้าที่ก็มา คือตัวเองก็ดี 
และสังคมก็ได้ ไม่เสียหายหรือบกพร่องไปในทางใด
ทางหนึ่ง จึงจะได้ชื่อว่า "เป็นผู้มีสติปัญญา" แท้
 ยิง่ในระดับชุมชน ประเทศชาติ และสงัคมโลก  
ยิง่ควรมเีครือ่งมอืหรอืระบบทีดี่ ให้เรือ่งสทิธแิละหน้าท่ี 
พลเมืองนี้ ราบรื่นเรียบร้อย เพราะทุกคนต้องการอยู่
ในสงัคมทีดี่ต้ังแต่เกดิจนถงึตาย เริม่จากต้องการพ่อแม่
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39
ผูด้แูลเลีย้งดใูห้อยู่รอดปลอดภยั ต้องการญาติพ่ีน้อง
ทีรั่กใคร่อบอุน่คอยจนุเจอืช่วยเหลือกนั ต้องการมิตร
สหายร่วมสงัสรรค์แลกเปล่ียนประสบการณ์ ไปจนถงึ 
ต้องการชุมชนประเทศชาตแิละสังคมโลกทีด่งีามม่ันคง 
ปกป้องคุม้ครองและให้บริการด้านต่างๆ ตามทีต่นเอง 
คาดหวงั และอย่างหลงันีจ่ะเป็นจรงิขึน้มาได้ กต่็อเมือ่ 
มีการเมืองการปกครองที่ถูกต้องดีจริงกันเสียก่อน
 ความรู้เร่ืองการเมืองการปกครอง กจ็งึเป็นอกี 
เร่ืองหนึง่ทีส่�าคญัทีสุ่ด เพราะถ้าการเมืองด ี สังคมกดี็ 
ประชาชนกเ็ป็นสุข แต่ถ้าการเมืองร้าย กจ็ะกลบักลาย 
เป็นตรงกนัข้าม ในฐานะพลเมืองคนหนึง่ จงึควรใช้สิทธ์ิ
สร้างการเมืองการปกครองทีถ่กูต้องดงีามให้จงได้
  เช่น วธิเีลอืกต้ังผูน้�า ให้คนเก่งคนดีได้มอี�านาจ 
บรหิารประเทศชาติแทนเรา ซ่ึงยคุนีม้ปัีญหากนัมากนัน้ 
ยคุดึกด�าบรรพ์ ผูน้�าไม่ได้เสนอตัวเอง แต่ผูค้นร่วมกนั 
ยกย่องให้เป็นใหญ่ เรียกว่า "มหาชนสมมต"* ต่อมา 
สังคมโลกขยายตัวขึ้น ได้เกิดสงครามระหว่างกลุ่มชน 
จนนกัรบสบจงัหวะฉวยโอกาสยดึอ�านาจความเป็นใหญ่
เอามาไว้กับตนเอง เกิดเป็น "เผด็จการ" ขึ้นมา

* จากพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๑  (พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๓)
 ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค อัคคัญญสูตร  ตอนก�าเนิดกษัตริย์
 ว่าด้วยพระราชา (ผู้น�า) เกิดขึ้นมาครั้งแรกในโลกอย่างไร ?" 



 และเป็นธรรมดาที่สุดท้ายแล้วผู้คนก็จะไม่เอา 
จึงมแีนวคิดการเมอืงใหม่ขึน้มา เรยีกว่า "ประชาธิปไตย" 
อย่างที่นิยมทั่วไปในบัดนี้ แต่วิธีเลือกตั้ง ยังพูดได้ว่า  
"มีช่องโหว่อยู่มาก" เช่น มนัยงัเป็นวธิทีีเ่ริม่ต้นจาก 
กระทูว่้า "ใครอยากเป็นผู้น�าบ้าง" อันขัดกบัหลกัการ 
มหาชนสมมตทีเ่ริม่จากกระทูว่้า "ใครเห็นใครสมควร 
เป็นผูน้�าของเราบ้าง" ซ่ึงผูม้ปัีญญากจ็ะเหน็ได้เองว่า 
วธิแีรกเปิดทางให้ "คนเห็นแก่ตัว" เข้ามาได้แบบเต็มๆ   
ส่วนวิธีหลังมุ่งเล็งหาให้ได้ "ผู้ที่เสียสละ" แท้
 เพราะเริม่ต้นผดิโลกทัง้โลกจงึราวกบั "หนเีสือ 
ปะจระเข้" คือหนจีากเผดจ็การ ทีโ่หดร้ายแบบซ่ึงหน้า 
มาเจอเข้ากับทุนสามานย์ ที่โหดร้ายแบบแยบยล
 หนทางเดยีวที่โลกทั้งโลกจะหลุดพ้นออกไปได้ 
คือถงึเวลาจะต้องหาวิธเีลอืกต้ังผูน้�าหรอืผูแ้ทนกนัใหม่ 
เพือ่ให้ได้คนเก่งคนดคีนทีเ่สียสละแท้เข้ามาเป็นผูน้�า 
โดยให้ราษฎรได้ใช้สทิธิขัน้สมบรูณ์ของตนจะเลอืกใคร 
กไ็ด้* ทีมี่คุณสมบตัติามบทบญัญัติคณุสมบติัแห่งชาติ
ซ่ึงเป็นธรรมดาว่า "เราจะต้องปฏริปูทเีดยีวหลายด้าน" 
โดยเฉพาะการศึกษาต้องปฏิรูปก่อนใครทั้งหมด
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 สรปุว่า เร่ืองสิทธิและหน้าทีข่องมนษุย์ เริม่จาก 
เล็กที่สุด คือการรับผิดชอบตัวเองและครอบครัวให้ดี 
ให้งามเสียก่อนแล้ว จึงขยายความรับผิดชอบขึ้นไป
เรื่อยๆ ถึงชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลกในที่สุด 
ตามสมควรแก่สถานภาพของตนๆ เป็นผูต้ามกต็ามทีดี่  
มีศีลธรรม และไม่ละเมิดกฎหมาย เป็นต้น, เป็นผู้น�า 
กน็�าทีดี่ มสีติปัญญา มคุีณธรรมประจ�าใจ ซ่ือสตัย์สจุรติ 
และเสยีสละได้แม้กระทัง่ชีวิต นบัว่าเป็นเร่ืองทีส่�าคญั 
ทีสุ่ดของมนษุยชาติทีค่วรรู้อกีเร่ืองหน่ึงเสมอไป.

 อังกฤษอเมรกิากเ็ป็นได้แค่ผูน้�าอุดมการณ์ประชาธปิไตยเท่านัน้ 
เพราะประเทศของเขาเองกย็งัไปไม่ถงึประชาธปิไตยทีแ่ท้จรงิเช่นกนั 
คงติดอยู่แค่ประชาธิปไตยภายใต้อ�านาจทุน หรือเรียกตรงๆ ก็คือ 
"ธนาธิปไตย" นัน่แหละ เริม่ต้ังแต่วิธเีลอืกต้ังผูน้�ากไ็ปไม่ถงึอยูแ่ล้ว 
เพราะมช่ีองโหว่ให้ทนุเข้ามาบงการได้ง่ายๆ สดุท้ายไม่ว่าใครจะมาเป็น
ผูน้�า กต้็องรบัใช้นายทนุ ผลกัราษฎรส่วนใหญ่ให้ตกเป็นทาส ท�าให้ 
เกดิความขดัแย้งกนัแรงลกึ ทัง้ผู้น�าก็ยังท�างานยาก เพราะนอกจาก 
ต้องผจญกบัปัญหาของชาติและของโลก กจ็ะต้องมาพะวงกบัคู่แข่ง
ทางการเมอืงท่ีจ้องโจมตีตลอดเวลา ผูแ้ทนส่วนใหญ่กไ็ม่เสยีสละแท้ 
และจ�าเป็นต้องถอนทนุคืน (คอรปัช่ัน) ไม่ทางใดกท็างหนึง่ จงึกลาย 
เป็นว่า เขายงัมปัีญหามาต้ังแต่เริม่แรก คือต้ังแต่วธีิได้มาซ่ึงผูน้�าหรอื 
ผูแ้ทนทีม่าใช้อ�านาจกนัเลยทเีดียว มนัน่าเศร้ากท่ี็เราหลบัหหูลบัตา 
ไปเอาอย่างเขามา โดยไม่ได้ใช้สติปัญญาพจิารณาให้รอบคอบ.

คารมคมคาย ของ นายตะวัน
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เรื่องควรรู้คู่ทุกเรื่อง

 ยังมีเรื่องที่ควรรู้อีก ๒ เรื่อง แม้ไม่เข้าพวกกับ
เรือ่งใดๆ แต่กเ็กีย่วข้องกบัทุกๆ เรือ่งในชีวติและสงัคม 
ทั้งยังกล่าวได้อีกว่า ชีวิตและสังคมจะดีขึ้นหรือเลวลง 
ก็มักจะมีผลมาจาก ๒ เรื่องนี้มากที่สุด
 คือ เรื่องการรู้จักสังเกต 
 และเรื่องการรู้จักตัดสินใจ (เลือก) 
 ตัวอย่าง การรู้จักสังเกต (ตั้งค�าถาม) ของเด็ก 
คนหนึง่ทีส่งสยัว่า "เจ้าของเฟสบุค๊เขาให้หนใูช้ของเขา 
ฟรีๆ 	แล้วเขาได้อะไรจากหน	ู?" ซ่ึงกน่็าแปลกว่า แม้แต่
ผู้อ�านวยการโรงเรียนแทบทั้งประเทศก็ตอบผิดท้ังนั้น 
ส่วนใหญ่มักจะตอบว่า "ได้ค่าโฆษณาไง	?" ซึ่งไม่ตรง 
ค�าถามของเด็กทีว่่า "เขาได้อะไรจากหน	ู?" ค่าโฆษณา 
เขาได้จากผู้อื่น ไม่ใช่ได้จากเด็ก ค�าตอบนี้จึงผิด 
 หากสังเกตให้ดีๆ ยิ่งถ้ารู้เรื่อง SEO (search 
engine optimization) บ้าง ก็จะตอบได้แบบตรงไป 
ตรงมาว่า "เขาก็ได้ตัวของหนูเอง	(และได้ทุกคนที่ใช้) 
เป็นพนกังานของเขาไง..	หนไูด้ใช้ของเขาฟรีๆ 	(ไม่จรงิ)	
เขากไ็ด้ตัวหนูเป็นพนกังานท�างานให้เขาฟรีๆ 	(อันนีจ้รงิ)
เช่นกัน	ทั้งเป็นพนักงานที่ดีที่สุดในโลกด้วย	เพราะไม่
เคยก่อมอ็บนัดหยดุงานขอขึน้ค่าแรงเลย	เป็นพนกังาน
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อะไร	?	ก็พนักงานคีย์ข้อมูล	เพิ่มคีย์เวิร์ด	ให้เขาไง	!"
นี่เป็นข้อเท็จจริง ที่ไม่ใช่แค่ข้อคิดเห็น ถ้ารู้จักสังเกต 
ก็จะรู้ได้ชัดเจน เพราะไม่มีอะไรที่สลับซับซ้อนเลย
 ทีนี้ก็เรื่องการรู้จักคัดเลือก หรือรู้จักตัดสินใจ 
จะเอาอะไรดี อย่างในกรณีนี้ เมื่อเด็กคนนั้นได้มารู ้
ความจรงิดังทีก่ล่าวแล้ว เธอกจ็ะต้องตัดสนิใจเลอืกเอา
เองว่า "จะยังเล่น facebook ต่อไปอกีไหม ? ถ้าเล่น 
เล่นเพราะอะไร ? หรือถ้าไม่เล่น ไม่เล่นเพราะอะไร ? 
และมีทางเลือกอืน่ทีด่กีว่านีไ้หม ? เช่น สร้างเวบ็ไซต์ 
มาใช้เอง กจ็ะมีอสิระ มีสาระย่ิงกว่า" ดังนี้เป็นต้น
 
 นีเ่ป็นเพยีงหนงัตัวอย่าง เรือ่งอ่ืนๆ จะกีส่บิร้อย
พันหมื่นแสนล้านเรื่องก็เช่นกัน คือก็ต้องมีการสังเกต 
และการรู้จักคัดเลือกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอไป 
 ทัง้ชีวติและสงัคมจะได้ดีหรอืได้ร้าย กม็กัจะขึน้
อยูก่บัว่าเราตัดสนิใจเลอืกอะไรนีเ่อง ดังค�าพระสอนว่า 
"คบพาล	พาลพาไปหาผิด,	คบบัณฑิต	บัณฑิตพาไป 
หาผล"	นี่ก็เพราะเลือกคบ, หรือค�าพ่อแม่ตักเตือนว่า  
"เอาผัวผิด	คิดจนผัวตาย"	นี่ก็เพราะเลือกเอา 
 กระทั่งที่เราๆ ชอบบ่นกันว่า "เลือกรัฐบาลผิด
คิดจนรัฐบาลพัง"	นี่ก็เพราะเลือกอีกนั่นแหละ 
 ดังนั้น การรู้จักสังเกตและตัดสินใจเลือกให้ดีๆ 
จึงไม่ใช่เรื่องเล็กๆ ในชีวิตของคนเราเลย.



เรื่องแรกสุดที่สังคมมนุษย์ควรรู้สังเกตแล้วเลือกให้ดี

 สงัคมโลกวันนีว้กิฤตการณ์ได้เปลีย่นโหมดจากเผด็จการกบัเสรี 
มาเป็นทุนกับทาสไปแล้ว ปัญหาใหญ่จึงเปลี่ยนไปจากเรื่องการใช ้
อ�านาจรฐั (ทีเ่สรมีากขึน้ทัง้โลก) มาเป็นเรือ่งความเหลือ่มล�า้สดุขดี
ระหว่างทนุกบัทาส ท่ีฝ่ายทุนซ่ึงมอียู่ไม่ก่ีคนบนโลกนี ้ แต่กลบัม ี
ทรพัย์สนิเกือบทัง้หมดบนโลกไว้ครอบครอง ใช้เสพสขุส�าราญกนั 
อย่างฟุ้งเฟ้อ ในขณะที่ฝ่ายทาสซ่ึงได้แก่ผูค้นบนโลกเกอืบทัง้สิน้ 
กลบัเหลอืเศษทรพัย์สนิทีจ่ะมาแบ่งปันกนัน้อยมาก จนท�าให้โลกน้ี
ท่ีศิวไิลซ์ราวสวรรค์ กลบัยงัมคีนอดตายอยู่อย่างไม่น่าเช่ือ 
 ด้วยเหตุนี ้"โลกเสรจีงึถกูท้าทาย" ด้วยโจทย์ใหม่ทีใ่หญ่กว่าว่า 
"ประชาธปิไตยแบบนีม้นัดีแล้วจรงิหรอื ?" ทีถ้่าตอบไม่ได้หรอืตอบ 
ได้ไม่ดี บางทวีกิฤติการณ์ครัง้ใหญ่ยิง่กว่าครัง้ใดๆ ในประวัติศาสตร์ 
อาจก�าลงัจะเกดิขึน้ เป็นสงครามชนช้ันระหว่างคนรวยแค่หยบิมอื 
แต่มยีทุโธปกรณ์ทีล้่างโลกยังได้ กับคนจนแทบล้นโลกทีล่กุฮือขึน้ 
ต่อสูด้้วยมอืเปล่า ซ่ึงท�านายได้ว่าจะไม่มใีครชนะเลย มแีต่จะท�า 
ให้โลกทั้งใบป่นปี้ไป จนไม่เหลือใครรอดตายแม้คนเดียว
 หนทางแก้ไข หากเรายงัต้องการจะเป็นประชาธปิไตยต่อไปอีก 
ก็จะต้องรีบแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้านี้ให้ได้ สิ่งแรกสุดที่จะต้อง 
ทบทวน คือหาวิธกีารเลอืกต้ังผูน้�ากันใหม่* จากวิธทีีเ่ราปล่อยให้ 
ในที่สุดอ�านาจก็ไปตกอยู่ในมือของฝ่ายทุนเพียงข้างเดียว ให้ม ี
สมดุลท่ีท้ังทุนท้ังทาสต่างมอี�านาจเท่าเทยีมกนั ซ่ึงในทีน่ีไ้ด้เสนอ 
วธิกีารเลอืกต้ังแบบท่ีราษฎรได้ใช้สทิธขิัน้สมบรูณ์จะเลอืกใครกไ็ด้ 
โดยไม่จ�าเป็นจะต้องมผีูส้มคัรและพรรคการเมอืงทีส่ิน้เปลอืงมาก 
แต่จะมบีทบญัญัติคุณสมบติัแห่งชาติมาแทน เป็นหลกัประกนัว่า 
เราจะได้ "คนเก่งคนดคีนทีเ่สียสละแท้" เป็นผูน้�าของเรา.

หากได้ผูน้�าด ีโลกใบนีก้จ็ะไม่ถกูลากลงหุบเหวหายนะ นีค่อืทางรอด
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ถึงเวลาหาวิธีเลือกตั้งกันใหม่
* แต่ก่อนมาเราตั้งกระทู้ว่า "ใครอยากเป็นผู้น�ายกมือขึ้น ?"  
 เป็นช่องโหว่ให้คนเห็นแก่ตัวจับมือกับทุนสามานย์เข้ามาได้
 สร้างเครือข่ายทรราชย์ โกงชาติ แย่งชิง และแตกสามัคคีกัน
 สดุท้ายคนเก่งคนดีคนทีเ่สียสละแท้กไ็ม่อยากเปลอืงตัวด้วย 
 สังคมก็เลยเละเทะกันไปใหญ่ สรุปว่า "วิธีเก่าไม่เข้าท่า" 
 และเป็นสาเหตแุห่งความล้มเหลวและเลวร้ายไปต่างๆ นานา
 จึงถึงเวลาหา "วิธีใหม่" ให้ดีกว่าเดิม เริ่มจากตั้งกระทู้ให้ถูก 
 ว่า "ใครเห็นใครสมควรเป็นผูน้�าของเราบ้าง ?" อันจะเป็น 
 ช่องว่างเปิดทางให้คนเก่งคนดีคนที่เสียสละแท้เข้ามาได้เอง 
 โดยไม่ต้องเสนอตัว คล้ายวิธีเล่าปี่แสวงปราชญ์ที่สุดท้ายได้ 
 ขงเบ้ง ลองคิดดูว่า "ถ้าให้มาสมัครเอง ขงเบ้งจะมาไหม ?" 
 ใครๆ ก็ตอบได้ คงไม่มาอย่างแน่นอน เอาเข้าจริงๆ วิธีเก่า 
 หากย้อนไปเก่ากว่านัน้ เขากไ็ม่ท�ากนั เพิง่มาหลงตามก้นฝรัง่ 
 กเ็มือ่ไม่นานมานีเ้อง "สมน�า้หน้าทีลื่มภมิูปัญญาบรรพบรุุษ"
 ข้อเสียของวธีิเก่าหรอืแบบมีผู้สมัครมมีากมายพดูไปกไ็ม่จบ 
 ข้อดีของวิธีใหม่หรือแบบไม่ต้องมผีู้สมัครก็มีมากมายพูดไป 
 ก็ไม่รู้จกัหมดเช่นกัน ในมมุมองของนักบริหาร มันจะเป็นวิธี 
 "แบบย่ิงปืนนดัเดยีวได้นกหลายตัว" เพราะจะประหยดัมาก 
 แต่กลบัได้ผลดีหลายต่อ ส่วนมุมมองของนกัการศึกษา มนัจะ 
 เป็นวิธีสร้างสรรค์ปัญญาได้อย่างมหาศาล เพราะในวิธีการน้ี 
 มี "งานวิจัยอย่างกว้างขวางที่สุด" อยู่แล้วในตัว ถึงแม้ใน 
 ตอนแรกเรากค็งจะโหวงเหวงท่ีมนัยังเวิง้ว้าง แต่พอกลางๆ เรา 
 จะลุน้ระทกึทีเ่หน็ร�าไรใครจะมาเป็นผูน้�าบ้าง ย่ิงในตอนสดุท้าย 
 เราก็จะรู้ต่ืนเบิกบาน เพราะวิธีการนี้ได้ค้นหาน�ามาเปิดเผย 
 ให้เห็นคนเก่งคนดทีีมี่อยู่เต็มแผ่นดนิ ไม่เฉพาะรอคิวเป็นผูน้�า 
 แต่จะท�าให้เราไม่ขาดแคลนคนท�างานในต�าแหน่งส�าคัญๆ ด้วย 
 เมือ่วิธใีหม่ดีกว่าขนาดน้ี จะมวัใช้วธิเีก่ากนัอยูอี่กท�าไม ?.
 



ประชาธิปไตยแบบไทย ทางเลือกใหม่ให้ทั้งโลก
เปรียบเทียบวิธีเลือกตั้งแบบเก่า (อันล้าสมัย) กับแบบใหม่ (ไทยแลนด์โมเดล)

แบบเก่า : มีผู้สมัคร แบบใหม่ : ไม่ต้องมีผู้สมัคร

 ๑. ราษฎรถูกจ�ากัดสิทธิ์ให้เลือกได้
  เฉพาะผู้มีหมายเลข (แม้ไร้คุณสมบัติ)
 ๒. มีช่องโหว่ให้คนเห็นแก่ตัว
  และทุนสามานย์ (ใช้เงิน) เข้ามาได้
  เพราะตั้งโจทย์ผิด (ตั้งแต่แรก) ว่า
  “ใครอยากเป็นผู้น�ายกมือขึ้น ?”
 ๓. ท�าให้มีคนเสียเงินและเสียหน้า
  แล้วแตกสามัคคีกัน (ชาติวุ่นวาย)
 ๔. เป็นสาเหตุแห่งการทุจริตคอรัปชั่น
  เพราะลงทุนแล้ว ย่อมจ�าเป็นให้ต้อง
  ถอนทุนคืน ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
 ๕. ผู้น�าท�างานล�าบาก เพราะนอกจาก
  ผจญปัญหาของชาติและของโลกแล้ว
  ยังจะต้องรับมือกับคู่แข่งทางการเมือง
  ที่คอยโจมตีใส่ร้ายป้ายสีตลอดเวลา
 ๖. สิ้นเปลืองมาก เพราะเลือกตั้ง
  แต่ละครั้ง สิ้นเปลืองหลายพันล้าน
  เสียเวลางานของกรรมการอย่างไร้ผล
  เช่น คนเป็นครูแทนที่จะสอนนักเรียน
  กลับต้องเสียเวลามาท�ากิจอันไร้ค่า
 ๗. จะต้องท�าแบบรีบเร่ง เช่น ให้เสร็จ
  ภายใน ๑ วัน อันย่อมจะสะเพร่า
 ๘. เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงน้อยกว่า ฯ

 ๑. ราษฎรได้ใช้สิทธิขั้นสมบูรณ์
  จะเลือกใครก็ได้ (ที่มีคุณสมบัติ)
 ๒. เป็นช่องว่างให้คนเก่งคนดี
  คนที่เสียสละแท้ (แม้ไม่มีเงิน)
  ก็เข้ามาได้ เพราะตั้งโจทย์ไว้ถูกว่า
  “ใครเห็นใครสมควรเป็นผู้น�าบ้าง ?”
 ๓. ท�าให้ไม่มีใครเสียเงินและเสียหน้า
  ก็เลยสามัคคีกัน (ชาติสงบสุข)
 ๔. ตัดสาเหตุแห่งการทุจริตคอรัปชั่น
  เพราะไม่ต้องสมัคร ก็ไม่ต้องลงทุน
  เลยไม่จ�าเป็นจะต้องถอนทุนคืน
 ๕. ผู้น�าท�างานสะดวก เพราะจะมีเวลา
  มุ่งแก้ปัญหาของชาติและของโลก
  เพียงด้านเดียว ไม่ต้องพะวงหน้า
  พะวงหลังกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง
 ๖. ประหยัดงบประมาณ เพราะไม่ต้อง
  ตั้งกรรมการใหม่ ยกให้เป็นภาระ
  องค์การปกครองทุกระดับรับไปท�า
  เป็นงานประจ�าตามหน้าที่อีกงานหนึ่ง
  ในเวลาราชการนั่นเอง (ท�าได้ไม่ยาก)
 ๗. ไม่ต้องท�าแบบรีบร้อน เช่น ให้เสร็จ
  ภายใน ๑ เดือน หรือ ๑ ปี ก็ยังได้
 ๘. เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงมากกว่า ฯ

ถ้าเห็นตรงกัน วิธีการไม่ใช่ปัญหา คนมีปัญญาย่อมท�าได้ เช่น ยายมา ไม่รู้หนังสือ เดินไป อบต. บอกว่า
“มาเลือกต้ังนายกรัฐมนตรี” (ท้ังประเทศ ให้เวลา ๑ ปี) เจ้าหน้าท่ีถามว่า “จะเลือกใครยาย ?” แกระบุว่า 
“นายสละ เก่งดี” เจ้าหน้าท่ีเสิร์ชหาประชากรออนไลน์ได้ผลข้ึนหน้าจอแล้วถามแกว่า “คนน้ีใช่ไหมยาย ?” 
แกตอบว่า “ใช่” เจ้าหน้าท่ีย้�าว่า “แน่นะยาย” แกยืนยันว่า “คนน้ีแหละ” เจ้าหน้าท่ีส่ังพิมพ์ “บัตรเลือกต้ัง” 
ซ่ึงระบุ ID ผู้เลือก และ ID ผู้ถูกเลือกอย่างชัดเจน (เจ้าหน้าท่ีโกงไม่ได้) ให้แกลงลายน้ิวมือ เป็นอันเลือกต้ัง 
ส่วนช่องโหว่ช่องว่างต่างๆ ท่ีจะต้องป้องกัน ศาสตราจารย์ดอกเตอร์ท่ีมีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองก็ต้องช่วยกันคิด

ผู้เสนอ : นายตะวัน (อ.อ�านวย นาคกนิษฐ ป.ธ.๙) มือถือ/ไลน์ : 081-494-6856



๙ ภูควรผ่าน

 ภูเขาที่กั้นขวางหน้า ขอบฟ้าที่ไกลแสนไกล
 มักท�าให้ผู้มีจิตใจไม่เข้มแข็งหรือขาดปณิธาน 
อันแน่วแน่ ยอมแพ้เสียก่อนจะป่ายปีน หรือถอดใจไป
ตั้งแต่ยังไม่ออกเดินทาง
 แต่ส�าหรับผู้มีจิตใจเข้มแข็ง มีปณิธานแรงกล้า 
ย่อมจะมองเห็นว่า วิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดย่อมอยู่
บนยอดเขา ทรพัย์สินทัง้หลาย (ปัญญาและเงนิตรา) 
มักหาได้จากแดนไกล ดังนี้แล้ว ย่อมจะมีก�าลังใจให้
ป่ายปีนภูเขา และดั้นด้นเดินทางไกล
 นายตะวัน (สื่อตะวัน) ตระหนักในความจริง 
ข้อนี้ จึงเพียรปีนป่ายข้ามภูผา และเชิญชวนมวลมิตร 
ปีนป่ายข้ามไปด้วย โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ
 พร้อมกบัได้ประพนัธ์เป็น "บทกลอนสอนใจ" 
เอาไว้เตือนตนเองและให้ก�าลังใจมวลมิตร ดังนี้



๑. ภูอารมณ์

 สบอารมณ์สมหวัง นั่งฝันหวาน
 วันคืนผ่านผิดหวัง นั่งร้องไห้
 ประสบสุขส�าราญ เบิกบานใจ
 ผันแปรไปเป็นทุกข์ ใจสุกเกรียม
 
 ขึ้นชื่อว่าอารมณ์ประโลมโลก
 มันเยกโยก มายา มาหลากเหลี่ยม
 หลอกลวงเรา หลงใหล หาใดเทียม
 จิตควรเจียม ใจจาง ไปจากจร

 เหมือนปีนข้ามภูผามายลยอด
 แลตลอดทะเลหมอกหลอกสิงขร
 สรรพสิ่งล้วนแต่ไม่แน่นอน
 รีบถ่ายถอนอารมณ์..ชมโลกงาม.
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๒. ภูงมงาย

 อันความรักศรัทธา ถ้างมงาย
 ก็จะกลายเป็นโง่ ไม่โงหัว 
 แรกเสียทรัพย์ แล้วสับสนจนเสียตัว
 เห็นกงจักรเป็นดอกบัว เพราะมัวเมา

 อันความรักศรัทธา ถ้าถูกแท้
 ย่อมรักแค่พองาม ตามทันเท่า
 มีศรัทธาแต่พอดี ที่ตัวเรา
 ไม่ให้เขาจูงจมูก ผิดถูกรู้

 ชื่อว่าความงมงาย คล้ายภูผา
 ใช้ปัญญาปีนป่าย พอได้อยู่
 เอาอารมณ์ป่ายปีน ตีนของกู
 คงตกภูวายปราณ ประจานตัว
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 สรรพสิ่งล้วนแต่จะแปรเปลี่ยน
 จงรักเรียน เร่งรู้ ดูให้ทั่ว
 จนถ้วนถี่ รอบคอบ ชอบและชัวร์
 ตั้งแต่หัว จดตีน สิ้นงมงาย.

๓. ภูหน่ายหนี

 ถึงเราเลวแสนเลว คนที่รัก
 เขาก็จักรักเรา เอาใจใส่
 ถึงเราดีแสนดี สักปานใด
 คนที่ไม่รักเรา เขาไม่แล

 โลกธรรม ธรรมดา ประสาโลก
 ถูกโฉลกใครมัน นั้นไม่แน่
 รักก็รัก ชังก็ชัง มัวนั่งแคร์
 ให้เกิดแผลในใจ ท�าไมกัน ?
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 ชอบแล้วชัง รักแล้วหน่าย คล้ายภูเขา
 ควรที่เรา ข้ามไปเห็น เป็นสีสัน
 รักแล้วหน่าย ชอบแล้วชัง ช่างหัวมัน
 คืนและวัน ผันเลยผ่าน กาลเวลา..!

๔. ภูหนี้สิน

 เงินทองของนอกกาย ไม่ตายหา
 ย่อมมีมาใหม่ได้ ไม่สิ้นหวัง
 ถึงจะมีหนี้สินพะรุงพะรัง
 หากไม่นั่งงอมือ หรือจะแพ้ ?

 เพราะอับจน จ�าเป็น เช่นนั้นดอก
 จึงจนตรอก กู้เขามา ยาบาดแผล
 เพราะใจดี ช่วยค�้า จึงจ�าแจ
 ตกยามแก้ปัญหา เข้าตาจน



 แต่หนี้สินก็แค่ภู ดูตระหง่าน
 เพียรปีนผ่าน นานไป คงได้ผล
 พบหนทางปลดหนี้ ที่แยบยล
 ทุกข์ก็ทน จนก็จ�า ท�าจริงไป

 เงินทองของนอกกาย ไม่ตายจาก
 ถึงล�าบากล�าบน ทนให้ได้
 ยิ่งล�าบาก ยิ่งได้บุญ หนุนน�าใจ
 พาเข้าใกล้พระนิพพาน เพราะผ่านพบ.

๕. ภูนินทา

 ใครจะคิดอย่างไร ตามใจคิด
 เขามีสิทธิ์คิดไป ตามใจเขา
 เรามีสิทธิ์อยู่ไป ตามใจเรา
 อย่าไปเอาแก่นสาร ชาวบ้านคิด
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 ใครจะพูดอะไร ตามใจพูด
 บทพิสูจน์ความจริง สิ่งถูกผิด
 ดีหรือชั่ว ตัวเราเฝ้าพินิจ
 อย่าหงุดหงิดร�าคาญ ชาวบ้านพูด

 คนนินทา หาเรื่อง ให้เคืองขุ่น
 คงเพราะเรามีบุญ อย่าบึ้งบูด
 คนมันจึงอิจฉา หาความครูด
 แค่พิสูจน์ความจริง อย่าทิ้งธรรม

 มองนินทา ว่าแค่ภู ดูเล็กๆ
 แม้แต่เด็ก ก็ข้ามได้ ไม่ถล�า
 หรือแค่ลมปากคน ล้นประจ�า
 จะเก็บค�าเขามา "หาอะไร ?".
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๖. ภูบ้าบอ

 ทั้งโลกนี้มีแต่คนบ้าบอ
 เดี๋ยวหัวร่อ เดี๋ยวร้องไห้ ใจสับสน
 เอาแต่ครุ่นคิดไป ให้วกวน
 สัปดน ด่าทอ ง้องอนกัน

 ทั้งสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
 มีแต่เรื่องวิปลาศ ปราศสร้างสรรค์
 กระทั่งนักวิชาการ งานส�าคัญ
 แต่ละวัน มัวแต่เมา เอาแต่โม้

 หากเราเห็นเป็นความ ไปตามเขา
 คงร้อนเร่า เผาลน จนโมโห
 ให้เสียงานเสียการ อันใหญ่โต
 อย่าไปโง่ งี่เง่า ตามเขาเลย
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 มองเห็นเป็น แค่ว่า "ภูบ้าบอ"
 หัวสมองคนมันฝ่อ ข้อเฉลย
 เราก็แค่ "ชั่งหัวมัน" อันคุ้นเคย
 ข้ามเสบย เลยสบาย หายกังวล.

๗. ภูท้อแท้

 สิ่งที่หวังยังไกล ใจเหนื่อยล้า
 จึงกลับมานั่งเจ่า ไม่เอาไหน
 ยิ่งคิดยิ่งมืดมน หนทางไป
 ท�าให้ใจ "ท้อแท้" แพ้ทางทน

 ถึงสิ่งหวังยังไกล ถ้าใจจริง
 สงบนิ่ง แน่วแน่ แลถนน
 ทางจะไกล ใจจะแกร่ง แข่งค�าคน
 ก็คงพ้นอุปสรรค ที่หนักใจ



 ความท้อแท้ก็แค่ "ภูเขาขวาง"
 กั้นระหว่างทางนั้น อย่าหวั่นไหว
 ความส�าเร็จ สมหวัง แม้ยังไกล
 ก็จะใกล้เข้ามา "ถ้าเราเดิน".

๘. ภูแพ้รัก

 เมื่ออกหัก รักล่ม ระทมทุกข์
 เห็นความสุขสลายไปต่อหน้า
 หากรู้ผิด เห็นผิด อวิชชา
 บดบังตา อาจถึงตาย ท�าลายตน

 เมื่ออกหัก รักล่ม ควรข่มจิต
 หยุดความคิดเสียใจ ซึ่งไร้ผล
 แล้วเพ่งมองความจริง นิ่งกมล
 จิตจะค้นพบทางที่กลางใจ
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 อันที่แท้ แพ้รัก เป็นภูเล็ก
 เหมือนตอนเด็ก ตุ๊กตาตกแตกใส่
 ร้องงอแง แต่สักพัก จักเปลี่ยนไป
 แล้วอยากได้ของใหม่ ไม่จีรัง

 จงเห็นภูแพ้รัก เป็นหลักเริ่ม
 ลืมรักเดิม เริ่มรักใหม่ ให้สมหวัง
 เฝ้ามองเห็น ความจริง "อนิจจัง"
 จะนอนนั่ง ยืนเดิน จ�าเริญใจ.

๙. ภูหนักอก

 ยามหนักอก ยกเท่าไรก็ไม่ออก
 เหมือนผีหลอก ไล่ยังไงก็ไม่หนี
 ยิ่งย�้ายก ย�้าไล่ ยิ่งได้ที
 เพิ่มภูตผี อุปสรรค เพิ่มหนักใจ



 เรื่องหนักอก ที่แท้ แค่ลืมวาง
 เรื่องผีสาง ที่แท้ แค่หวั่นไหว
 หากรู้เท่า รู้ทัน มันเรื่อยไป
 วางลงได้ ไล่หยอกผี ก็หนีเรา

 มองเห็นภูหนักอก ตลกเล่น
 ผีเลยเผ่น ลับหาย คลายโง่เขลา
 พอข้ามพ้นอุปาทาน "เบิกบานเบา"
 จิตรู้เท่า ใจรู้ทัน พลันปล่อยวาง.

 ภูเขาทีก่ัน้ขวางหน้า ขอบฟ้าท่ีไกลแสนไกล คงไม่ 
เหลือวิสัย ถ้าจิตใจของเรามั่นคง ไม่หลงทาง มองสิ่ง 
ต่างๆ อย่างเท่าทัน และมีท่าทีต่อมันอย่างถูกต้อง  
 อย่างต�่าๆ "อดทนมันให้ได้"	
 อย่างสูงๆ "วางมันเสียอย่าแยแส"
 และสิ่งส�าคัญที่สุด คือท�าหน้าที่ของเราต่อไป 
ปล่อยความหนักอก วางความหนักใจ ลงไว้ข้างหลัง 
ก้าวเดินต่อไป อย่าได้หยุดยั้ง เหมือนพระมหาชนก 
แม้มองไม่เห็นฝั่ง ก็ยังว่ายน�้าต่อไป ไม่ย่อท้อ ! 
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๙ งานควรท�า

 มผีูค้นถามนายตะวนั (สือ่ตะวัน) อยูบ่่อยๆ ว่า 
"ออกมาเดนิทางอย่างนี ้ไม่มีงานจะท�า หรือไม่ท�าการ 
ท�างานอะไรหรือ ?" ซึ่งก็ได้รับค�าตอบบ้าง ไม่ได้รับ 
ค�าตอบบ้าง ตามแต่อารมณ์ของผู้ถูกถามในขณะนั้นๆ 
ว่าจะอยากตอบหรือไม่อยากตอบเพียงใด ?
 ทีจ่รงิกม็คี�าตอบชัดเจนอยูแ่ล้วว่า "การเดนิทาง 
นัน่แหละเป็นงานของนายตะวนั" แม้ว่าผลตอบแทน 
ของมันจะไม่ใช่ตัวเงินเป็นกอบเป็นก�า แต่ถ้าเราไม่เอา 
เงินเป็นตัวต้ัง เรากจ็ะเหน็ได้ว่า "ผลตอบแทนของมัน
คุ้มค่ายิ่งกว่าการงานใดๆ ในโลกนี้เลยทีเดียว" 

 ทีจ่รงิการงานคอืส่ิงจ�าเป็นทีส่ดุของมนุษย์เรา
หรือจะกล่าวว่าจ�าเป็นทีสุ่ดของสรรพส่ิงเลยกย่็อมได้
เพราะสรรพส่ิงล้วนมีการงานนัน่แหละเป็นคณุสมบตัิ 
ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ให้หมายรู้ได้ว่านั่นคือสิ่งนั้นๆ



  ต้ังต้นมาแต่สิง่ทีเ่ลก็ทีส่ดุ แม้อนภุาคทีเ่ลก็กว่า
อะตอม ตามทฤษฎีควอนตัม (Quantum) ก็ยังมีงาน
ของมัน อันเป็นคุณสมบัติ ที่ท�าให้เราจ�าแนกแยกแยะ
และรูจ้กัมนัได้อยูด้่วยเสมอ หรอืแม้ไกลออกไปในห้วง 
อวกาศอันกว้างใหญ่ไพศาล ทัว่ทัง้จักรวาล (universe) 
ดวงดาวต่างๆ ทัง้ดาวฤกษ์ (star) ดาวเคราะห์ (planetes) 
ดาวเคราะห์น้อย (asteroid) ดาวหาง (comet) และ
เทหวตัถตุ่างๆ ทัง้ปวง ตลอดจนถงึกลุม่ก๊าซหมอกควนั 
หรอืแม้แต่สสารมดืและพลงังานมดืทีเ่รายงัมองไม่เหน็ 
มนัต่างกเ็ป็นสิง่ทีม่งีานท�า ไม่ว่างเว้นจากการท�างานเลย 
เช่น การหมุน การดึงดูด การโคจรไปตามแรงโน้มถ่วง 
รวมทั้งแรงอื่นๆ ที่เชื่อมโยงส่งผลถึงกันอยู่ อย่างไม่รู้ 
จักหยุดหย่อน มาแต่บรรพกาลไปชั่วนิจนิรันดร
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 นักวิทยาศาสตร์ท�านายว่า ถ้าดาวโลก (Earth) 
หยุดหมุน (หยุดท�างาน) สิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่ที่อาศัยอยู ่
บนมนัจะต้องล้มตายสญูพนัธุก์นัทัง้หมด เพราะสภาพ 
ภูมิอากาศจะวิปริตแปรปรวนไปสิ้นเชิง เช่น กลางวัน
กบักลางคืนจะขยายยดืยาวออกไปคราวละถงึ ๖ เดือน 
ตอนกลางวันก็จะร้อนเป็นไฟ ตอนกลางคืนก็จะหนาว 
เหนบ็เกนิเยอืกแขง็ ท้องทะเลกจ็ะย้ายถิน่ ผนืแผ่นดิน
กจ็ะแห้งผาก ลมฟ้าอากาศทีเ่คยมใีห้หายใจกจ็ะระเหย
หายไปเป็นส่วนมาก จนยากที่สิ่งมีชีวิตใดๆ จะปรับตัว 
ให้อยูร่อดต่อไปได้ พดูง่ายๆ "ส่ิงมีชีวติทัง้ส้ินบนโลกนี ้
รวมถงึมนษุย์ด้วย ทียั่งอยู่สุขสบาย อยู่รอดปลอดภยั 
กเ็พราะได้อาศยัความขยันของดาวโลกทียั่งคงท�างาน 
ของมันอยู่ อย่างไม่รู้จกัเหน็ดจกัเหน่ือย" นัน่เอง

ประโยชน์เฉพาะหน้าคือการเพิ่มค่าและก�าไรชีวิตให้ตนเอง
ประโยชน์อนัย่ังยืนคอืมรดกตกทอดถงึลูกหลานเหลนโหลน



 ทีนี้มองแคบเข้ามาหาสิ่งมีชีวิต เราก็จะพบว่า 
ทกุชีวิตบนดาวโลก ล้วนต่างกก็�าลงัท�างานของตนๆ อยู่ 
เช่นกัน อาทิ หมู่นกกโ็บยบนิไปหาอาหารหรือท�ารวงรัง 
เอาไว้อยู่อาศยั ฝงูปลากแ็หวกว่ายเวยีนวนหรือโยกย้าย
ไปหาแหล่งอาหารหรอืเพ่ือการเจริญพันธ์ุ ต้นไม้ใบหญ้า
กผ็ลัดใบผลดิอกออกผล ดังนี้เป็นต้น ยิ่งในหมู่มนุษย์  
หรือฝูงคนผู้เป็นสัตว์ประเสริฐ ซ่ึงมีสติปัญญาล�้าเลิศ 
ยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหลาย พอพูดถึงการงานก็จึงมีมากมาย 
เกินกว่าจะสาธยายได้หมดสิ้น ในที่นี้ขอย่อไว้ให้เหลือ
เพียง ๙ งาน เท่าที่เห็นว่า เป็นงานสามัญอันประจ�า 
ชีวิตของทุกผู้ทุกคน หรือที่มาเกี่ยวข้องกับทุกผู้ทุกคน  
บนโลกนีอ้ยูแ่ล้ว ไม่ว่าผูน้ัน้จะมเีช้ือชาติ ศาสนา ภาษา  
หรือวัฒนธรรมใดๆ ก็ตาม ดังต่อไปนี้  
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 งานใหญ่ที่สุดที่สังคมมนุษย์ยุคนี้ต้องรีบท�า คือ ๑.กอบกู้ฟื้นฟู 
ธรรมชาติในทนัทโีดยไม่มข้ีออ้าง ๒.ท�าให้ไอทีมธีรรมะ (ธรรมะชนะ 
อธรรมบนเสร์ิชเอ็นจิน) ให้ทนัเวลา ๓.สร้างการเมอืงการปกครอง  
ที่ถูกต้องดีงามจริงขึ้นมาใหม่ในโลกให้ส�าเร็จโดยเร็วให้จงได้
 มฉิะนัน้ ในไม่ช้าไม่นาน โลกทัง้ใบกจ็ะอยูอ่าศัยต่อไปไม่ได้อีก 
อารยธรรมทีบ่รรพบรุษุสัง่สมมานับพนันบัหมืน่ปีกจ็ะป่นป้ีไปจนสิน้ 
ผู้คนทั้งแผ่นดินจะเดือดร้อนวุ่นวาย สิ้นสันติสุข ไร้สันติภาพ.

คารมคมคาย ของ นายตะวนั



๑. งานการศึกษา

 คนเราเกิดมา "การศึกษา" ถือว่าเป็นเรื่อง 
ส�าคัญและจ�าเป็นที่สุด นับต้ังแต่วันลืมตาขึ้นมาดูโลก 
เพราะทุกกิจกรรมของทุกชีวิต ตั้งแต่เกิดจนตาย ก็คือ
การศึกษา (แสวงหาเรยีนรูฝึ้กฝนพฒันาตนเอง) ท้ังนัน้ 
เช่น พอคลอดออกมา สัญชาตญาณแห่งการแสวงหา
เรยีนรูก้ส็อนให้ร้องอุแว้ คือการหาทางเอาตัวรอดให้ได้  
ถดัจากนัน้มา ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ กจ็ะคอยด ูฟัง 
สังเกตและท�าตามพ่อแม่ (ผู้เลีย้งด)ู กค็อืการเรียนรู้ 
เพ่ือทีจ่ะเอาตวัรอดนัน่เอง กิจกรรมอื่นๆ ต่อจากนี้ไป 
จะกีร้่อยพนัหมืน่แสนล้านกจิกรรมกล้็วนแต่มกีารศึกษา 
เข้ามาเกีย่วข้องอยู่ด้วยไม่มากก็น้อยเสมอ ทีสุ่ดกระทัง่
ก�าลงัจะตาย ถ้าผู้น้ันยังไม่จบการศึกษา (เสขบคุคล) 
จติของเขากจ็ะดิน้รนกระวนกระวาย "หลงตาย" ไป
ด้วยใจว้าวุ่น  ส่วนผูจ้บการศึกษาแล้ว (อเสขบคุคล) 
แม้ก�าลังเผชิญหน้าอยู่กบัความตาย จติของท่านกจ็ะ
ไม่ทรุนทรุาย "รู้ตาย" ไป ด้วยใจสงบ เปรยีบเสมือน
คนทีห่าบของหนักมาถงึเวลากป็ลงลง แค่นัน้เอง

63



 ยคุโบราณ ก่อนจะมโีรงเรยีน (มหาวทิยาลยั)* 
บรรพบรุุษของเราท่านกมี็การศกึษาด ีตามยุคตามสมัย 
หาใช่ไร้การศกึษาอย่างทีลู่กหลานโง่ๆ เข้าใจไม่ ? ทีแ่ท้
พวกท่านเอาโลกทัง้ใบเท่าทีท่่านสัมผัสได้เป็นโรงเรยีน 
เอาชีวติและกจิกรรมทัง้หมดเป็นหลกัสตูร ท�าให้การ
ศกึษาของพวกท่านตรงจดุ สอดรับกบัชีวติและสงัคม
มากทีสุ่ด ต่างจากเราทกุวนัน้ีทีแ่ม้จบปรญิญากพ่ึ็งพา 
ตวัเองไม่ได้ จบดอกเตอร์กยั็งไม่เจอทางออก บ่งบอก 
ถึงความไม่เอาไหนในรูปแบบการศึกษาที่เป็นอยู่ 
 บดันีท้ัง้โลกมแีต่การศึกษาอย่างทีท่่านอาจารย์ 
พุทธทาส (สวนโมกข์ อ.ไชยา จ.สรุาษฎร์ธานี) เรียกว่า 
"การศกึษาหมาหางด้วน" และบ่นว่า "น่าสงสารเดก็ๆ  
ทีถ่กูบงัคบัให้เรียนกนัแต่อะไรกไ็ม่รู้ทีมี่ประโยชน์น้อย 
ไม่คุม้ค่ากบัเวลาและเงนิทองทีจ่ะต้องมาสูญเสียไป" 
นอกจากนีย้งัมผีูรู้ ้ (นักวิชาการ) อีกมากมายได้ออกมา 
ให้ความรูต้ามข้อเท็จจรงิว่า ทีก่ารศึกษาหลงทศิหลงทาง 
ไปอย่างนี ้กเ็พราะถกู "ทนุนยิมครอบง�า" แบบเดียวกนั 
กบัระบบอ่ืนๆ เช่น การเมอืง น่ันแหละ เลยท�าให้แม้แต่ 
การศกึษากจ็ะต้องหันมารับใช้นายทนุ ด้วยการผลติคน 
ให้เป็นทรัพยากรมนษุย์เพ่ือเป็นทาสของนายทนุ
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 สุดท้ายโรงเรียน (มหาวิทยาลัย) ก็ไม่ต่างอะไร 
กบั "โรงงานผลิตทาส" รชักาลท่ี ๕ ทรงเลกิทาสไปแล้ว 
แต่สถาบันการศึกษาสมัยใหม่และยิ่งใหญ่คับโลกก�าลัง 
เร่งผลิตให้มนุษยชาติได้ "เป็นทาสอย่างถาวร"
 ผมมองเรื่องนี้ออกมากว่า ๓๐ ปีแล้ว สะท้อน 
จากค�าสารภาพทีม่กัพดูกบัลกูศิษย์ว่า "ครูอาจจะกลาย 
เป็นผูร้้ายไปเสียเอง เพราะกมี็ส่วนลากพวกเธอออกมา 
จากการศกึษาทีแ่ท้จริง แล้วจะต้องมาฝืนใจตัวเองสอน 
พวกเธอไปตามหลกัสตูรห่วยๆ ทีโ่ลกนยิมแบบน้ีเสีย" 
ว่าไปแล้ว "ส่ิงทีท่�าให้ผมลาออกจากครูใหญ่" หรอืแม้แต่  
"ส่ิงทีท่�าให้ผมลาสกึออกจากพระ" ทีแ่ท้กม็าจากมมุมอง 
เช่นนีร้วมอยูด้่วย ตลอดถงึเมือ่สกึออกมาแล้ว ผมเลอืก 
ท�าอาชีพ "ค้าขายความรู้" (บรษิทัสือ่ตะวัน) กระท่ังมา 
เดินทางทัว่ไทยในทีส่ดุ  กเ็พราะถกูแรงผลกั  (อุดมการณ์)    
ทีเ่นือ่งด้วยปณิธานเกีย่วกับการศึกษาเช่นนีน้ีเ่อง
 อย่างไรกดี็ แม้สถาบนัการศึกษาทัง้โลกในทุกวนันี้ 
จะไม่เอาไหน กไ็ม่มเีหตุผลอะไรให้เราจะต้องเลกิศึกษา 
ตรงกนัข้ามกลบัจ�าเป็น "จะต้องศกึษาให้มากขึน้ไปอกี" 
และต้องศึกษาด้วยตนเอง เพือ่ให้มาทดแทนหรอืเติมเต็ม 
ในส่วนส�าคัญอันยงับกพร่องอยูห่รอืขาดหายไปนัน้
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 เป็นอันว่า ภาระด้านการศึกษาของผูค้นบนโลก 
ในยุคที่ถูก "มจิฉาทิฐิครอบง�า" จ�าเป็นจะต้องแบกรับ 
กบัการศึกษาทีห่นกัขึน้ จากส่วนทีอ่าจไม่จ�าเป็นแก่ชีวิต 
แต่สังคมหรือค่านิยมก�าหนดไว้ส่วนหนึ่ง และจากส่วน 
ที่จ�าเป็นแก่ชีวิต แต่สังคมหรือค่านิยมกลับละเลยเสีย
(ไม่เอามาสอนกนั) อีกส่วนหนึง่ เพือ่ให้ชีวติได้อยูร่อด 
ปลอดภัยและได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรได้ อันเรา 
ผู้เป็นเจ้าของชีวิตจะต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเอง
 ในพระพทุธศาสนาพดูถงึการศึกษาทีส่มบรูณ์ไว้ 
ว่าจะต้องพร้อมด้วย ๓ เรื่อง ที่เรียกว่า "ไตรสิกขา" 
คือ "ศีล สมาธิ ปัญญา" จะต้องมาพร้อมกัน
 ศลี ได้แก่ "การส�ารวมกายวาจาให้เรียบร้อย" 
โดยครอบคลมุถงึกจิกรรมทัง้หมดทัง้สิน้ ทีท่�าให้ตนเอง
อยู่อย่างมีสันติสุขและสังคมกพ็ลอยมีสันตภิาพ 
 สมาธิ ได้แก่ "ความต้ังใจม่ัน" โดยครอบคลมุ 
ถงึจิตทีมี่ความขยันหม่ันเพียร ความมีสต ิความอดทน 
อดกล้ัน ความไม่หวัน่ไหวในโลกธรรมทัง้ปวง
  ปัญญา ได้แก่ "ความรอบรู้ในกองสงัขาร" โดย 
ครอบคลมุถงึความรู้วชิาการต่างๆ นานา และรู้สูงสุด 
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จนไม่เห็นแก่ตัวอีก
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 จะเห็นได้ว่า ผู้มีการศึกษาที่แท้จริง แขนงไหน  
กต็าม หากไม่ใช่แบบ "หมาหางด้วน" (ไม่สมประกอบ) 
เสียแล้ว ก็จะต้องพร้อมด้วย "ไตรสิกขา" เสมอไป 
จึงจะได้ชื่อว่า "ผู้มีการศึกษาอย่างสมบูรณ์" 
 ทนีีใ้นเมือ่บดันีก้ารศึกษาอย่างสมบรูณ์ดังกล่าว 
ไม่มีอยู่ในสถาบันการศึกษาทั่วไป มันจึงเป็น "ภาระ"  
ที่เจ้าของชีวิตแต่ละคนก็จะต้องด้ินรนแสวงหาเอาเอง 
ในขณะที่การศึกษาอย่างบ้าบอ แบบที่โลกเขายกย่อง 
ก็จะต้องเรียนให้จบด้วย เพื่อให้สังคมโง่ๆ ยอมรับเรา 
ในฐานะ "ผู้มีการศึกษา" แล้วคบหาให้เกียรติ 
 นี่คือ "งานแรก" ที่ผู้หวังความเจริญก้าวหน้า 
และคุณค่าของชีวิตจะต้องท�าให้ดีที่สุดก่อนงานอื่น.
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ระวัง ! แค่รู้ยังไม่เรียกว่า "ผู้มีการศึกษา" เพราะว่า บางที 
หรือบางคน ยิ่งรู้มากก็ยิ่งหลงมาก เพราะบวกเอาความหลง 
ความรู้ของตวัเองเข้าไปด้วย ต่อเม่ือรู้แล้วท�างานเล้ียงตวัรอด
รู้จักวิธีแก้ปัญหา รับผิดชอบครอบครัว สังคมประเทศชาติ
และโลกทั้งโลก มีคุณธรรมประจ�าใจ มีศีลธรรมประจ�าชีวิต 
และมีปรมัตถธรรมประจ�าจิต ชนิดที่ท�าให้สุขง่าย ทุกข์ยาก 
เห็นว่า "สบายเป็นบาป ล�าบากเป็นบุญ" จนไม่เห็นแก่ตัว
ได้จริงๆ นั่นแหละ จึงจะพอเรียกว่า "ผู้มีการศึกษา" แท้.

คารมคมคาย ของ นายตะวัน
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ก่อนจะมีโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
* การศึกษาไทยในอดีต ก็มีครบทั้ง "วิชาชีพ" และ "วิชาการ"  
 ด้าน "วิชาชีพ" มีพ่อแม่และญาตมิิตรเป็นผู้ให้การศกึษาเอง 
 เช่น ผู้ชายก็ให้ฝึกท�าไร่ไถนาและสารพัดช่าง ผู้หญิงก็ให้ฝึก 
 การบ้านการเรือนและสารพัดหัตถกรรม จนพึ่งพาตัวเองได้ 
 ส่วน "วชิาการ" สมยัก่อนต้องหาเรยีนเอาตามวดัหรอืส�านกั 
 อาจารย์เป็นการเฉพาะ จึงท�าให้ไม่เหมาะจะส่งลูกผู้หญิงไป
 ส่วนใหญ่มีแต่ลูกผู้ชายที่ได้โอกาสร�่าเรียนวิชาการต่างๆ เช่น 
 โดยการ "บวชเรียน" และการศึกษาวิชาการในสมัยโบราณ 
 ก็มีครบทุกระดับ แม้ยังไม่มีโรงเรียนและมหาวิทยาลัยแบบนี้
 แต่ก็มีวัดเป็นทัง้โรงเรยีนเป็นท้ังมหาวทิยาลยัพร้อมกนัอยูแ่ล้ว 
 เช่น ตอนเป็นเด็ก วดักจ็ะจัดให้เรยีน "ช้ันมูล" (หรอืประถม) 
 เพื่อให้ "อ่านออก เขียนได้ บวก ลบ คูณ หารเป็น" เป็นต้น 
 จากนั้นก็เรียน "นักธรรม" (หรือมัธยม) มี ๓ ชั้น คือ ตรี 
 โท เอก และช้ันสงู "เปรียญธรรม" ตามบาลใีนพระไตรปิฎก 
 (หรืออุดมศึกษานั่นเอง) ก็มี ๓ ชั้น คือ ตรี โท เอก ด้วย 
 พึงสังเกตให้ดี ค�าว่า เปรียญ หรือ "เปรียญตรี, เปรียญโท,
 เปรียญเอก" นั้น ก็ตรงกับค�าว่า "ปริญญาตรี, ปริญญาโท, 
 ปริญญาเอก" ในปัจจบุนัน่ันเอง จงึกล่าวได้ว่า "สมัยโบราณ 
 กมี็การศกึษาระดบัปริญญาตรีโทเอกอยู่แล้ว" ท้ังทีโ่รงเรยีน 
 และมหาวทิยาลยัแบบนีย้งัไม่เกิด แต่กมี็วดัช่วยจดัการศกึษา 
 ส่วนค�าว่า "บัณฑิต" ที่ปัจจุบันใช้เรียก "คนจบปรญิญา" นั้น 
 ในสมัยโบราณก็มี ดังที่เราเรียกผู้เคยบวชพระว่า "ทิด" มา 
 จนทกุวนันี ้ทีแ่ท้ค�าเต็มกคื็อ "บณัฑติ" น่ันเอง แต่น่าเสยีดาย 
 ที่ "ลูกหลานไทยสมัยนี้ลืมก�าพืดตัวเองไปเสียหมด"
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๒. งานหาเลี้ยงตัว

 คนเราเกดิมา ถ้าเพยีงหาเลีย้งตัวเองกย็งัไม่รอด 
ก็นับว่า ช่างไร้ความสามารถสิน้ดี เป็นลกูใครกจ็ะกลาย 
เป็นภาระของพ่อแม่ไปตลอดชีวิต เป็นผัวเมียของใคร 
กจ็ะคล้าย "ขือ่คาคอ" ทีจ่�าจองหน่วงเหนีย่วหญิงชาย 
ผูไ้ด้ไปเป็นเมยีเป็นผวัอย่างน่ารนัทด ถงึเป็นพ่อแม่ใคร 
กจ็ะไม่เหลือคุณสมบตัอิะไรให้พอเป็นพ่อแม่ทีแ่ท้จริง 
ได้เลย เพราะเม่ือตนเองกยั็งเล้ียงตวัไม่รอดแล้ว จะเอา 
ปัญญาทีไ่หนไปเล้ียงลกูได้เล่า ? สุดท้ายเขากจ็ะใช้ลูก 
น่ันแหละเป็นเคร่ืองมือมาหาเลีย้งตัวเอง เช่น อุม้ลูกไป 
ขอทาน เรียกความสงสารจากผูพ้บเห็น ทีอ่ดเวทนาเดก็
ไม่ได้ แล้วจ�าใจให้ทานมา อย่างนีเ้ป็นต้น !
 คนเลีย้งตัวเองไม่ได้ เป็นคนไร้ศักด์ิศร ีเป็นคน 
ไม่มีเกียรติ ไม่มีใครในสังคมยอมรับได้ ถึงกับควรนับ 
เขาว่า "เกิดมาเสียชาติเกิด" กันเลยทีเดียว
 จึงแม้แต่คนพิกลพิการ ซึ่งสังคมควรจะกรุณา  
ปรานีเลี้ยงดูเขาตามควร  เพราะเขาถูกธรรมชาติรังแก
หรอืถกูอุบติัเหตุโรคภัยท�าให้เขาไร้ความสามารถไปแล้ว



ไม่ใช่เขาจงใจจะเป็นภาระของใครเลย แต่กยั็งมอียูม่าก 
ทีเ่ขาไม่ยอมงอมอืงอเท้า สูด้ิ้นรนท�างานเลีย้งตัวเองไป 
เท่าทีส่งัขารจะอ�านวย ด้วยศักด์ิศรแีห่งความเป็นมนษุย์ 
ทีก่ระตุ้นเตือนเขาว่า "ถ้าไม่ช่วยเหลือตัวเองเลยกไ็ร้ค่า  
ไร้ศกัดิศ์ร"ี จงึมีคนพิกลพิการอยู่ไม่น้อยทีสู้่ทนบากบัน่
หม่ันเพียร จนเลีย้งตนหรอืแม้แต่เล้ียงคนอืน่ได้ ดกีว่า 
คนปรกตกิมี็ ซ่ึงสังคมกมั็กจะน�าเอามาเป็นแบบอย่าง 
หรือเป็นแรงบรรดาลใจให้กบัผู้คนทัง้โลกเสมอๆ 
 ดังนัน้การท�างานเลีย้งตัวเองนี ้ จึงเป็นท้ังศักด์ิศรี 
และเป็นทั้งหน้าที่ของมนุษย์ ที่มีความส�าคัญในอันดับ 
แรกสุดเสมอไป ในเม่ือเกดิมาแล้ว กต้็องเลีย้งตัวเอง 
ให้ได้ และควรท�าให้ได้เสยีตัง้แต่ก่อนจะถงึวยัหนุม่สาว 
คอืแค่เป็นวยัรุ่นทีร่่างกายแขง็แรงพอ กค็วรจะท�างาน
เล้ียงตัวเองให้ได้สักอย่างใดอย่างหนึง่ เช่น เป็นลูก
ชาวนาก็ควรท�านาตามอย่างพ่อแม่ได้ เป็นลูกพ่อค้า
แม่ค้าก็ควรจะท�ามาค้าขายตามอย่างพ่อแม่เป็น
 แต่น่าเสียดาย ที่สังคมนุษย์ยุคนี้กลับมีผู้คนที่ 
เลี้ยงตนเองไม่รอดมากขึ้นทุกที ทั้งที่มีอวัยวะสมบูรณ์
และเทคโนโลยีที่ล�้าหน้ามาให้ใช้เป็นอุปกรณ์อยู่ก็ตาม 
หากจะหาคนผิด พ่อแม่นั้นแน่นอนที่สุด ให้ก�าเนิดลูก 
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แล้วไม่รู้จักสอนลูก สู้ไก่นกปลาก็ไม่ได้* คนถัดมาคือ 
ครบูาอาจารย์สถานศึกษา ซ่ึงแน่นอนมรีฐับาลเป็นหวัหน้า 
ทีม่วัแต่เมาดาต้าบ้าเปเปอร์โอเวอร์ไฟล์ เลยสอนศิษย์
หรอืสอนราษฎรกนัได้อย่างห่วยแตก หรอือย่างแหกตา 
เช่น ใบปริญญาก็มีค่าเป็นแค่เศษกระดาษ เพราะผู้ได้ 
ไร้ความสามารถ แม้แต่แค่จะเลี้ยงตัวเองให้รอด
 คงจะไม่เสยีฟอร์มเท่าใดดอก หากสงัคมมนษุย์ 
จะหันกลบัมาทบทวนตวัเองบ้าง เอาอย่างสตัว์เดรจัฉาน 
อันกเ็ป็นเรือ่งของการเรยีนรูจ้ากธรรมชาติน่ันเอง จะได้ 
หายโง่ โตแล้วเลีย้งตัวรอด และมีคณุค่าต่อสังคม
 สรปุว่า งานหาเลีย้งตัวเอง เป็นงานจ�าเป็นทีส่ดุ 
ของมนุษย์และสังคมมนุษย์ยิ่งกว่างานใดๆ ในโลก. 
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* คิดดูดีๆ เถิด มันน่าขายหน้าสัตว์เดรัจฉานไหม ?
 เช่น ไก่, นก, ปลา, ที่มันสอนลูกให้พึ่งพาตัวเองได้
 ด้วยกันทั้งสิ้น, ไก่ก็สอนลูกให้รู้จักใช้ตีนคุ้ยเขี่ยหากิน
 ได้เองทั้งหมด, นกก็สอนลูกให้รู้จักใช้ปีกบินไปหากิน
 ได้หมดทุกตัว, ปลาก็สอนลูกให้รู้จักว่ายน�้าไปหาอาหาร
 หรือหาแหล่งขยายพันธุ์ได้ด้วยกันทั้งหมด, โดยที่มัน
 ไม่ต้องมีมหาวิทยาลัย ให้สิ้นเปลืองเงินอย่างมหาศาล
 ทัง้เสยีเวลาชีวติไปอย่างยาวนาน แบบในสงัคมมนุษย์เลย.. 



๓. งานรับผิดชอบครอบครัว

 ส�าหรบันกับวชทีเ่ลอืกชีวติสมณะ หรือคนโสด
ที่เลือกใช้ชีวิตอิสระ ข้อนี้ย่อมไม่จ�าเป็น หรือจ�าเป็น 
แต่น้อย เช่น ยังควรต้องดูแลพ่อแม่ทีท่่านเล้ียงตนมา 
ไม่ให้ท่านตกระก�าล�าบากในยามแก่ชรา เป็นต้น 
 แต่ส�าหรบัคนส่วนใหญ่ทีย่งัต้องการม ี"ชีวติคู่" 
ไม่สามารถจะอยู่คนเดียวได้ ข้อนี้ก็ย่อมมีความจ�าเป็น 
และส�าคัญที่สุดอีกข้อหนึ่งด้วย เพราะเม่ือมีครอบครวั 
เป็นผวัหรือเป็นเมียของใครแล้ว กต้็องเป็นภาระหน้าท่ี 
ทีจ่ะเล้ียงด ู หรือรับผิดชอบชีวติคู ่ ให้เสมือนหนึง่ว่า 
เป็นชีวติของตนเอง รวมไปถงึพ่อแม่และวงศาคณาญาต ิ
ของผวัหรือของเมีย กต้็องเท่ากบัเป็นพ่อแม่และวงศา 
คณาญาติของตนด้วย ทนีีพ้อมีลูกขึน้มา อนันัน้ชัดเจน
อยู่แล้ว ต้องรับผิดชอบไปเต็มๆ ด้วยการให้ความรัก 
และการเอาใจใส่เลีย้งดแูละอบรมเขาจนสุดชีวติจติใจ 
เพ่ือให้เขาเติบโตขึน้มาเลีย้งตนเองได้ เป็นผูใ้หญ่ทีด่ี 
เป็นคนทีสั่งคมยอมรับ ดังนี้เป็นต้น
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 คนทีม่คีรอบครวั จะค�านงึถงึแต่ตัวเองคนเดียว 
ต่อไปไม่ได้อีก จ�าเป็นที่จะต้องคอยค�านึงถึงลูกถึงเมีย 
หรือถึงลูกถึงผัวก่อนตัวเองเสมอไป จึงจะได้ชื่อว่า 
 "เป็นคนดีที่รู้จักรับผิดชอบครอบครัว" 
 หากท�าไม่ได้ ก็ไม่สมควรจะไปมีครอบครัวเลย 
ควรจะเลือกไปบวชหรือเลือกใช้ชีวิตโสดจะดีกว่า

* "ครอบครัว" นบัว่าเป็น "มรดกอนัล�า้ค่าทีค่วรอนุรักษ์ไว้
 ในอารยธรรมของมนุษยชาติอกีอย่างหนึง่" ซ่ึงถ้าจะต้อง
 มาล่มสลายหายไปก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง
 ดังนั้น สามีภรรยาคู่ใด รวมถึงสมาชิกในครอบครัวใด
 ยังให้ความส�าคัญกับงานรับผิดชอบครอบครัวเช่นนี้อยู่
 นอกจากจะท�าให้ชีวิตครอบครัวของตัวเองเรียบร้อยดี
 มีความสงบสุข และเจริญรุ่งเรืองแล้ว ก็ยังจะได้ชื่อว่า 
 "เป็นผูรั้กษามรดกอนัล�า้ค่าของมนษุยชาตเิอาไว้ด้วย"
 เพราะมส่ีวนช่วยชลอ "การล่มสลายลงของครอบครัว"
 ทีก่�าลังถกูกระท�าจากค่านยิมกระแสใหม่อนัเช่ียวกราก
 (สถานรบัเลีย้งเด็กและดูแลคนชราท่ีควรจะอยูใ่นบรเิวณ
 เดียวกนั นบัวนัจะทวีคีวามส�าคัญและเพิม่จ�านวนขึน้มา
 เต็มโลกในเรว็ๆ นี ้ซ่ึงเป็นสญัญาณบ่งช้ีให้เหน็เด่นชัดว่า
 สถาบนัครอบครวัก�าลงัจะล่มสลายลงไป ไม่เหมอืนเดิม)
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๔. งานช่วยเหลือสังคม
 นอกจากครอบครัว (หรืออยู่ตัวคนเดียว) แล้ว 
ก็ยังมีสังคมที่ครอบอยู่อีกเป็นชั้นๆ จากหมู่บ้าน ต�าบล 
อ�าเภอ จังหวัด ประเทศชาติ จนถึงสังคมโลกอีกด้วย 
ที่ถ้าเราไม่เอาแต่ตัวเอง หรือเห็นแต่แก่พวกพ้องญาติ 
พีน้่องของตนเอง (คือเหน็แก่ตัวนัน่แหละ) เรากจ็ะต้อง 
รู้สึกได้ว่าสังคมในทุกระดับนั้นก็มีความส�าคัญต่อชีวิต 
ของเราอย่างมากมายทเีดียว เพราะหากพิจารณาให้ดีๆ  
ปัจจยั ๔ หรอืทีม่ากกว่านัน้ ซ่ึงเราได้อาศยัใช้ด�ารงชีวติ
หรือด�าเนินกจิการใดๆ อยู่ เกนิกว่าครึง่หรือแทบทัง้สิน้
เราไม่ใช่ผูผ้ลติมันขึน้มาเอง แต่ได้อาศยัสังคมช่วยผลิต 
มันขึ้นมาให้เราได้กินได้ใช้ เช่น ข้าวเราก็ไม่ได้ปลูก 
กินเอง หรือแม้เราเป็นชาวนาปลูกข้าว เป็นชาวสวน 
ปลูกผักผลไม้ เป็นชาวไร่ปลูกพืชธัญญาหาร แต่เรา 
ก็ไม่ได้ทอผ้าขึ้นมา ไม่ได้เป็นช่างสร้างบ้าน ไม่ได้เป็น 
ช่างสร้างถนนหนทาง ไม่ได้ผลิตไฟฟ้าหรือน�้าประปา 
ไม่ได้มีโรงงานผลิตมือถือหรือรถยนต์ ฯลฯ ขึ้นมาเอง  
เป็นต้น ทกุอย่างนัน้เราต้องอาศยัสังคมทีช่่วยกนัผลติ 
หรือจัดให้มีบริการเอาไว้ให้เราสะดวกสบายขึ้น
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 คนดี คนมีปัญญาแท้ ย่อมจะเห็นว่า "สังคม 
ต้องมาก่อน" (ย่อมจะไม่เห็นแก่ตัวนั่นเอง) เพราะถ้า
สังคมอยู่ได้และอยู่ด ีตัวของเราและครอบครัวของเรา 
กจ็งึพลอยอยู่ได้และอยู่ดตีามไปด้วย ในทางตรงข้าม  
ถ้าสังคมอยู่ไม่ได้หรืออยู่ไม่ดี ตัวของเราและครอบครัว 
ของเรากจ็ะอยู่ดมีีสุขไม่ได้เลย เพราะเราจะต้องตกอยู่
ท่ามกลางสงัคมทีเ่ต็มไปด้วยความช่ัวร้ายและภยนัตราย 
ต่างๆ นานา ดังนั้น คนดี คนที่มีสติปัญญาแท้ ก็จึง
เห็นแก่ตัวไม่ลง มีแต่จะเห็นแก่สังคมหรือส่วนรวม 
ขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ เพราะมองเห็นความเป็นจริง 
แห่งชีวิตและสังคมได้ทะลุปรุโปร่งดังกล่าวมา  

 สรุปว่า งานช่วยเหลือสังคมก็เป็นงานที่จ�าเป็น
และส�าคัญที่สุดของมนุษย์ทุกคนด้วย เพราะความสุข 
หรอืความทกุข์ ความโชคดีหรอืโชคร้าย ความปลอดภัย 
หรือภยันตรายของทุกคนนั้น ล้วนขึ้นอยู่กับสังคมนั้นๆ  
ว่าเป็นสังคมที่ดีหรือสังคมที่ร้ายเป็นส�าคัญที่สุด 

หากสังคมยังเส็งเคร็ง มัวอวดเก่งท�าไมกัน
ยิ่งใหญ่ได้กี่วัน ก็มอดม้วยไม่เหลือหลอ
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๕. งานตามอุดมคติ
 อุดมคติ หมายถึง จิตที่คิดอย่างสูงสุด น�าไป 
สู่ชีวิตที่มีอุดมการณ์ อันได้แก่ มีงานหรือการกระท�า 
เพื่อบรรลุสิ่งที่สูงสุดหรือได้สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต
 ในทีน่ี ้ขอให้ค�าจ�ากดัความแก่ "สิง่สงูสดุ" หรอื 
"สิ่งที่ดีที่สุด" นั้นไว้อย่างน้อย ๒ ประการ คือ
 ๑. ไม่ใช่เพ่ือตวัเอง แต่เพ่ือสงัคมมนษุย์ หรือ 
เพื่อสรรพสัตว์เป็นที่สุด
 ๒. ท�าได้ยาก หรือหาบุคคลท�าเช่นนั้นได้ยาก
 หากความคิดหรือกิจกรรมใดจะของใครก็ตาม 
มีองค์ประกอบอย่างน้อยครบ ๒ ประการนี้ ก็นับได้ว่า
เป็น "อุดมคติ" หรือ "อุดมการณ์" ได้ทั้งสิ้น โดยที่ 
แต่ละคนอาจจะคิดหรือท�าแตกต่างกันไปได้ไม่รู้จบ
 ดังเคยกล่าวแล้วว่า "ทกุคนเกดิมาย่อมแสวงหา 
เอาสิง่ทีด่ทีีส่ดุให้กับตนเองเสมอไป" ตื้นๆ แค่จะซื้อ
ของใช้กย็งัเลอืกแล้วเลอืกอีก จะมแีฟนสกัคนกคั็ดแล้ว
คัดอีก เป็นต้น ยิ่งเรื่องที่เข้าขั้น "อุดมคติ" ด้วยแล้ว 
ก็เป็นธรรมดาที่จะต้องไตร่ตรอง มองรอบด้าน ครบทุก 
แง่มุมในชีวิตของตนอย่างชัดเจนถ่องแท้เสียก่อน
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 ซึ่งบางคนอาจค�านึงถึงแต่ตัวเองเป็นใหญ่ เช่น 
มุง่ความส�าเรจ็ของตนเอง หรอืมุง่สร้างฐานะครอบครวั 
ให้มั่งคั่งร�่ารวย เพื่อให้ลูกเมียมีความสุข ดังนี้เป็นต้น 
(อัตตาธิปไตย) ถ้าระดับนี้ยังไม่ถือว่าเป็นอุดมคติ
 ในขณะที่บางคนหันมาค�านึงถึงสังคมเป็นใหญ่  
เช่น มุง่ความส�าเรจ็ของสงัคม หวงัให้โลกใบนีดี้กว่าเดิม 
พ้นจากความเหลือ่มล�า้หรอืจากสภาวะสงคราม เป็นต้น 
(โลกาธิปไตย) ระดับนี้ขึ้นไปถือได้ว่าเป็นอุดมคติ
 ยิ่งผู้ที่ค�านึงถึงธรรมเป็นใหญ่ เช่น มุ่งความดี 
งามจริงสิ่งถูกต้องเป็นสาระ เพื่อให้ผู้คนได้รับสันติสุข
และสังคมโลกบังเกิดสันติภาพ ด้วยจิตใจที่ใสสะอาด 
(ธรรมาธิปไตย) ซึ่งถือได้ว่าเป็นอุดมคติขั้นสูงสุด

 สรุปว่า งานตามอดุมคต ิไม่ว่าจะระดบัใด หรอื 
รูปแบบไหน กจ็ดัเป็นงานส�าคญัทีสุ่ดในสงัคมมนุษย์อกี 
งานหนึง่ ซ่ึงควรจะส่งเสริมให้มีมากๆ เสมอไป.

หากไร้อุดมการณ์ ในสันดานน่าอายนัก
หากใจไร้ความรัก ก็น่ากลัวต้องหนีไกล
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๖. งานหน้าที่พลเมือง

 พลเมอืงไม่ว่าจะในระดับชุมชน จนถงึระดับโลก 
ก็แบ่งได้เป็น ๒ พวก
 คือพวกผูบ้ริหาร หรอืรฐับาล รวมถงึข้าราชการ
ที่ท�างานตามค�าสั่งรัฐบาลนั้น พวกหนึ่ง 
 กบัพวกราษฎร หรอืประชาชน ผูป้ระกอบอาชีพ 
ของตนๆ แล้วเสียภาษีให้รัฐ อีกพวกหนึ่ง
 ซึ่งทั้งสองพวกนี้ย่อมมีหน้าที่ต่อกันและกัน 
 โดยพวกแรกจะต้องเกรงใจและให้บริการที่ดี 
แก่พวกหลงั เพราะตนได้อาศยัเงนิภาษขีองพวกเขามา 
เลีย้งตวัและครอบครัวอยู่ กบัทัง้ได้มีเกยีรตใินสังคม 
ว่าเป็นผู้น�าเป็นผูแ้ทนเป็นผูมี้ยศมีต�าแหน่งเป็นต้นด้วย
ทีส่�าคัญจะต้องเป็นคนใจซ่ือมอืสะอาด เว้นแต่เงินเดือน 
หรือเงินประจ�าต�าแหน่งของตนแล้ว จะต้องไม่ยักยอก
คดโกงเอาเงินภาษทีีท่กุคนเสยีสละมาเพือ่ให้น�าไปพฒันา 
บ้านเมืองมาเป็นของตัวเองและพวกพ้อง ที่เรียกกันว่า 
"คอรัปช่ัน ฉ้อราษฎร์บงัหลวง" อันเป็นเรือ่งเลวทราม 
ต�่าช้า น่ารังเกียจ ซึ่งสมควรจะต้องขจัดไปเสีย
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 โดยหน้าที่การงาน นักการเมืองและข้าราชการ 
คือตัวแทนของพระเจ้าแผ่นดิน  ตามคติทางพทุธศาสนา 
ถอืว่าเป็น "พระโพธิสัตว์" ผูเ้สยีสละได้แม้ชีวติตนเอง 
เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม ดังนั้น คุณสมบัติหลัก 
ของนักการเมืองและข้าราชการ คือ "ความเสียสละ" 
และ "ความซื่อสัตย์สุจริต" ผิดจากนี้ก็ไม่ควร
 ส่วนพวกหลัง หรือราษฎร กมี็หน้าทีท่ีจ่ะต้อง 
เสยีภาษ ี และให้ความร่วมมือในกจิของส่วนรวมด้วยดี 
โดยการปฏบิตัติามกฎหมาย การรกัษาหน้าทีพ่ลเมือง 
มีความสามัคค ีมีระเบยีบวนิยั และไม่เห็นแก่ตัว
 ทีส่�าคญัทัง้สองพวกนัน้มีหน้าทีร่่วมกนัก�าหนด 
วธีิเลอืกตัง้ให้ได้ผูน้�าทีด่มีาบริหารประเทศและสังคมโลก
ให้อดุมสมบรูณ์ร่มเย็นเป็นสุขไปช่ัวลูกช่ัวหลานด้วย
 
 เป็นอันว่า งานตามหน้าทีพ่ลเมืองนี ้กเ็ป็นงาน 
ที่ส�าคัญที่สุดของมนุษย์ทุกคนอีกเรื่องหนึ่งด้วย

ผู้น�า ส�าคัญที่สุดคือเสียสละและกล้าหาญ
ผู้ตาม ส�าคัญที่สุดคือเคารพกฎและร่วมมือ
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๗. งานรับใช้ธรรมะ

 ส�าหรับชาวพุทธที่แท้จริง ย่อมจะเคยได้ยิน
หรือเคยสวดค�าท�าวัตรสวดมนต์ด้วยตนเองว่า
 
 "ธัมมัสสาหัสมิ ทาโส วะ, 
 ธัมโม เม สามิกิสสะโร" 
ซึ่งแปลว่า 
 "ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรม,
 พระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้า" 

ดังนี้เป็นต้นมาด้วยกันทั้งนั้น และก็คงจะเข้าใจชัดเจน
ในความหมายอันตรงไปตรงมานีดี้อยูแ่ล้ว ซ่ึงเท่ากบัเรา
ทุกคนล้วนแต่ได้ประกาศตนเองเอาไว้ดังๆ อย่างนี้ว่า
 
 ข้าพเจ้าขอเป็นทาสรับใช้พระธรรม 
 ขอยอมปฏิบัติตามพระธรรมโดยไม่มีเงื่อนไข

 คือประกาศมอบกายถวายชีวิตให้กับพระธรรม 
(พระพทุธเจ้าและพระสงฆ์ด้วย) ยอมตัวเป็นทาสรบัใช้ 
ยอมให้พระธรรมเป็นนายเหนือตนไปจนตลอดชีวิต 
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 ทีนี้ส�าหรับในศาสนาอื่นๆ ก็คงจะมีค�าประกาศ
ท�านองนี้อยู่บ้างเหมือนกัน อันอาจจะแตกต่างกันเพียง
ถ้อยค�าเท่านัน้ เช่นว่า "ข้าพเจ้าขอรับใช้พระเจ้า" ดงันี้
เป็นต้น ซึ่งโดยแก่นสารหรือหลักใหญ่ใจความก็ตรงกัน
คือการยอมตนรับใช้ธรรมะ ความถูกต้องดีงาม นั่นเอง 
ซ่ึงหากผู้ใดท�าได้เช่นนี้ ชีวิตของผู้นั้นก็ย่อมมีคุณค่า 
ส่วนตัวของเขาก็จะปลอดภัย ห่างไกลจากความชั่วร้าย 
และส่วนรวมก็จะได้รับประโยชน์ อย่างน้อยๆ ก็ได้
สมาชิกที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่ง ซ่ึงจะมีส่วน
ช่วยให้สังคมโลกมีสันติภาพที่ยั่งยืน ดังที่ท่านอาจารย ์
พุทธทาสเคยกล่าวเอาไว้ว่า "ถ้าศาสนิกในทุกศาสนา 
เช่ือฟังพระศาสดาและปฏิบัติตามหลักการในศาสนา 
ของตนๆ แล้ว สังคมโลกก็จะมีสันติภาพ"
 ดังนั้น งานรับใช้ธรรมะก็จึงเป็นงานท่ีจ�าเป็น 
และส�าคัญที่สุดของมนุษย์อีกงานหนึ่งด้วยเสมอไป

เมื่อเป็นทาสแล้ว ขอให้เป็นทาสธรรมเถิด
กุศลจะเกิด ล�้าเลิศผลานิสงส์
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๘. งานศิลปะวัฒนธรรม

 บางคนเกดิมาพร้อมกบัพรสวรรค์ มอัีจฉรยิภาพ
ด้านการสร้างสรรค์ความงดงาม เช่น เป็นกวี นักเขียน 
นักดนตรี นักร้องนักแสดง จิตรกร สถาปนิก ช่างปั้น 
ช่างหล่อ ช่างแกะสลัก และอื่นๆ เป็นผู้มีฝีมือสามารถ 
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ถ่ายทอดวฒันธรรม น�าให้เกดิ
อารยธรรม จารีตประเพณี จากรุ่นสู่รุ่นไม่ให้เสื่อมสูญ
สลายไป บุคคลเหล่านี้ ในพระคัมภีร์ยกย่องว่าเป็น 
"รตันบรุษุ" (รตันสตร)ี แปลว่า "บรุษุแก้ว" (สตรแีก้ว)
คือมีค่า มีความงาม สมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญ
และเป็นที่เจริญใจ ใครได้พบได้เห็นก็เป็นโชค
 ผลงานทีพ่วกเขารงัสรรค์ไว้กเ็ป็น "มรดกโลก" 
ที่ควรอนุรักษ์ไว้ให้ตกทอดไปถึงลูกหลานเหลนโหลน 
เพราะงานศลิปะวฒันธรรมนี ้คอืการสร้างสรรค์ส่ิงดีๆ  
ที่งดงาม อันควรค่าแก่ความเป็นอมตะตลอดไป 

เกิดมาทั้งทีท�าดีสักอย่างกันไหม ?
ไม่รู้จะท�าอะไร ศิลปะนั่นไซร้ ให้คุณค่ามหาศาล
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 ใครที่มีพรสวรรค์ มีอัจฉริยภาพ หรือมีความ
พากเพียรฝึกปรือจนฝีมือเข้าขั้น ก็ควรจะสร้างสรรค ์
งานเช่นนีใ้ห้มากๆ และในทางสงัคม โดยเฉพาะรฐับาล 
ทุกรัฐบาลก็ควรให้การสนับสนุนเขา และช่วยอนุรักษ์
หรือพิทักษ์ผลงานของเขาเอาไว้ให้ยั่งยืนนิรันดร
 ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าหากศลิปิน รัฐบาล และสังคม 
ร่วมมือกันใช้ผลงานศิลปะเพ่ือส่งเสริมธรรมะมากๆ 
กจ็ะเป็นผลดแีก่สังคมในวงกว้าง เพราะศลิปินผูมี้ศลิปะ 
ย่อมจะช่วยส่ือธรรมะทีเ่ข้าใจได้ยากให้เข้าใจได้ง่ายขึน้ 
หรือช่วยท�าส่ิงทีผู่ค้นไม่สนใจให้ผูค้นหันมาสนใจมากขึน้ 
เพราะนี่คือคุณลักษณ์หรือคุณค่าที่โดดเด่นของศิลปิน 
ตัวอย่างทีเ่หน็ๆ เช่น ถ้าศลิปินนกัร้องดาราหันมาสนใจ
เร่ืองใดๆ ผู้คนกจ็ะหันมาสนใจเร่ืองนัน้ๆ ตามไปด้วย 
ดังนั้นศิลปินก็จึงเป็นผู้น�าในแง่นี้ไปโดยปริยาย  

วัฒนธรรมประเพณี เป็นศักดิ์ศรีเป็นต�านาน
ตกทอดสู่ลูกหลาน และเหลนโหลนไม่หล่นหาย

ท�าดีสักอย่างหนึ่ง ก่อนจะถึงซึ่งวันตาย
จะได้ไม่เสียดาย คืนและวัน "ฉันเกิดมา ?"
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๙. งานกอบกู้ฟื้นฟูธรรมชาติ
 ศาสนาเทวนิยม (เช่น คริสต์ศาสนา) กล่าวว่า 
"พระเจ้าเป็นผูส้ร้างโลก" คือเช่ือว่า มผีูม้อี�านาจสร้าง 
และควบคุมธรรมชาติให้เป็นไปตามอ�านาจนั้นอยู่
 ส่วนศาสนาอเทวนยิม (เช่น พทุธศาสนา) กล่าว 
ว่า "สรรพสิง่เป็นอทิปัปัจจยตา" (เป็นไปตามเหตุปัจจยั)
คือเช่ือว่า ธรรมชาติธรรมดาเป็นเช่นนัน้เอง ไม่มอี�านาจ 
อ่ืนใดทีย่ิง่ใหญ่กว่าธรรมชาติเลย แต่ธรรมชาตินัน่แหละ 
ที่มีเหตุปัจจัย ให้เกิด ให้ดับ ให้สับ ให้เปลี่ยน ให้แปร 
ให้ปรวน ให้ผสมปนเปกัน ไปตามกฎของมันเอง 
 ว่าไปแล้ว แนวคิดอย่างหลัง (อเทวนิยม) นี้ 
เป็นรากเหง้าหรือเป็นที่มาของแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ 
อันแพร่หลายเป็นที่ยอมรับนับถือกันอยู่ในโลกปัจจุบัน 
ต่างกันก็แต่ว่า ครัง้ยังเป็นศาสนา แนวคดิเช่นน้ียังมี 
ความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือเคารพย�าเกรงต่อธรรมชาติ 
อยู่มาก แต่พอมาเป็นวทิยาศาสตร์ กเ็กดิความก้าวร้าว 
ลืมตวัมัวเมาจนมุ่งจะเอาชนะธรรมชาตใิห้จงได้ สดุท้าย
ก็เหมือนคนถ่มน�้าลายรดฟ้าแล้วตกใส่หน้าตัวเอง



 ภายในไม่กีร้่อยปีทีวิ่ทยาศาสตร์เข้ามามบีทบาท
เหนอืสงัคมโลก ได้ลากสงัคมมนษุย์ไปสู"่เส้นทางบาป" 
ด้วยการย�า่ยธีรรมชาติ อย่างคนอกตัญญูทีล่บหลูดู่หมิน่
บุพพการีของตน เกิดอัปมงคล เสนียดจัญไร ภัยพิบัติ 
พินาศ หายนะ ย้อนกลับมาท�าลายมนุษย์เอง
 ในมมุมองของ "นกัคิด" ความเจริญก้าวหน้า 
ความสะดวกสบาย หรือแม้ความวิเศษวิโส ราวกับว่า 
มนษุย์ต่างมอิีทธฤิทธิป์าฏิหารย์ิ เหาะเหนิเดินอากาศได้  
(อากาศยานหรอืยานอวกาศ) ด�าดินด�าน�า้ได้ (รถด�าดิน, 
เรอืด�าน�า้) มหีทูพิย์ตาทพิย์ (วทิย,ุ โทรทศัน์, โทรศัพท์, 
มอืถอื, แทบ็เลต็, คอมพวิเตอร์, อินเตอร์เนต็, เวบ็ไซต์, 
ไซเบอร์) เป็นต้นเหล่านี้ มันก็เป็นแค่ "มายา" ตบตา 
คนเขลาเท่านั้นเอง เพราะทีแ่ท้มันเป็น "ของช่ัวคราว" 
ได้มาเพียงช่ัวครู่ อยู่ไปได้กไ็ม่นาน ย่อมถงึกาลอวสาน 
ไปตามเหตุปัจจยั แต่ทีน่่าหวาดเสียว มันอาจจะกระชาก 
ลากฉดุเอาสงัคมมนษุย์ให้ย่อยยับไปกบัมันด้วย
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หลายงานยังท้าทาย ท�าทะเลทรายให้เป็นป่า
ท�ามหาสมุทรให้เป็นไร่นา ท�าภูผาให้เป็นมหานคร
(แต่ถ้าท�าจนหมดก็พลาดผิด เพราะโลกจะวิปริตไปอีกทาง)



 ถึงเวลามานานแล้ว ที่มนุษย์ควรจะรู้ส�านึกบาป 
เลิกเห็นแก่ตัว หันมาเห็นแก่ลูกหลานเหลนโหลนที่ตน 
เป็นคนท�าให้เขาเกดิ ความประเสรฐิของพ่อแม่คือหวัใจ 
ที่รักลูกจริงๆ เมื่อรักจริง ก็จะต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่เขา 
แล้วอะไรเล่า ? จะดีเท่าการให้โลกใบนีท้ีย่งัน่าอยูอ่าศัย
เพื่อเขาจะได้ไม่ล�าบากอยู่ดีมีสุขไปชั่วนิจนิรันดร

 เป็นอันว่า งานกอบกูฟ้ื้นฟูธรรมชาติ (เยียวยา 
ระบบนเิวศ อนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อม) น้ี มีความส�าคญั  
จ�าเป็นและเร่งด่วนทีสุ่ดของมนษุยชาต ิ อกีเรือ่งหนึง่ 
เพราะหมายถงึ "อนาคต" ของลกูหลานเหลนโหลน
ตลอดจนสรรพชีวติทีร่่วมกนัอยู่อาศัยบนโลกใบนี้

 ส่วนงานอ่ืนๆ อีกหมืน่แสนล้านทีก่อ็าจจะส�าคัญ 
จ�าเป็นเร่งด่วนส�าหรับบางคนบางสังคมก็ได้ แต่ในที่นี้
ไม่ได้น�ามากล่าวไว้ ก็เพราะหน้ากระดาษที่จ�ากัด
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ท�าดีไว้ก่อนตาย เครื่องหมายอนุสรณ์
คืนโลกอันถาวร ให้ลูกหลานเบิกบานใจ 



๙ ค�าควรพูด

 ค�าพูด คือภาษาที่สื่อออกมาจากจิตใจ ถ้าใจดี 
ความคิดก็ดี แล้วค�าพูดก็จะดีตามไปด้วย ถ้าใจร้าย 
ความคิดก็ร้าย แล้วค�าพูดจะก็หยาบคายไม่น่าฟัง
 ในทางพระพุทธศาสนา ท่านสอนเอาไว้ว่า
 "ค�าควรพูด" หรือ "ค�าสุภาษิต" นั้น ได้แก่ 
"ค�าจริง ค�าอ่อนหวาน ค�าสมานสามัคคี และค�ามี
ประโยชน์" พร้อมมีค�าสอนที่เกี่ยวกับ "ค�าขอโทษ  
ค�าขอบคณุ" ตลอดถงึ "ศปิละแห่งการพูด กาละเทศะ 
ทีค่วรพูด" เอาไว้ด้วย ทั้งได้รวมเอา "การพูดตรงตาม
ธรรมะ" เข้าไปอีกข้อหนึ่ง จึงเป็น ๙ ค�าที่ควรพูด  

 ถงึนายตะวนั (สื่อตะวนั) จะไมใ่ช่ผูม้ีศลิปวาจา 
ค่อนไปทางขวานผ่าซาก ชอบพูดตรงไปตรงมา แต่ก็ได้ 
ประพนัธ์ "ค�ากลอนสอนใจ" เกีย่วกบัวาจา เอาไว้เตือน 
ตัวเอง และเผื่อแผ่แก่เพื่อนร่วมโลก ดังต่อไปนี้
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๑. พูดค�าจริง
 พูดค�าจริง สิ่งแท้ ที่แลเห็น
 สิ่งที่เป็นสัจธรรม น�าสมัย
 ทนต่อการพิสูจน์ เสมอไป
 สัมผัสได้ รูปธรรม นามธรรม

๒. พูดค�าอ่อนหวาน
 พูดค�าเย็น อ่อนโยน คนนิยม
 ค�าที่หวาน ขานขม ก็คมข�า
 ค�าไพเราะ จับใจ น่าจดจ�า
 พูดแล้วท�า ได้จริง ยิ่งหวานแท้

๓. พูดค�าสมานสามัคคี
 พูดเพียงค�า ท�าให้ ไม่ร้าวฉาน
 คอยสมานสามัคคี ดีเผื่อแผ่
 ท�าให้คนรักกัน ไม่ผันแปร
 น�าชนแชร์ รักชาติศาสน์กษัตริย์
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๔. พูดค�าดีมีประโยชน์
 พูดค�าดี มีสาระประโยชน์ยิ่ง
 ไม่ทอดทิ้งพยัญชนะสาระอรรถ
 เลิกพูดค�าเหลวไหลไม่แจ่มชัด
 พูดแล้วมัดใจคน ได้ผลจริง

๕. พูดค�าขอโทษ
 ฝึกพูดค�าขอโทษ อย่าโกรธกัน
 ไว้ให้ทันท่วงที เมื่อมีสิ่ง
 ไปรบกวนใจเขา เราประวิง
 อย่าอยู่นิ่ง เฉยเมย ปล่อยเลยไป

๖. พูดค�าขอบคุณ
 ฝึกพูดค�าขอบคุณ ให้คุ้นปาก
 พูดให้มาก พูดให้เห็น เป็นนิสัย
 ค�าอื่นๆ พูดแต่น้อย ค่อยได้ใจ
 ค�าขอบคุณ พูดมากไว้ จึงได้ดี
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๗. พูดอย่างมีศิลปะ
 เพราะคนเรา เขาคิด กันผิดแผก
 ก่อนพูดแจก แจงไป ให้ถูกที่
 สังเกตคนฟังก่อน ป้อนวจี
 พูดอย่างมีศิลปะ ชนะใจ

๘. พูดตรงตามธรรมะ
 เพราะโลกนี้ มีธรรมประจ�าโลก
 มีสุขโศก เสื่อมทราม ตามสมัย
 แต่ค�าคน ผลพลอย น้อยเมื่อไร
 การพูดให้ ตรงธรรม จึงส�าคัญ

๙. พูดถูกกาละเทศะ
 และสุดท้าย คือสถาน กาลเวลา
 จะพูดจา สิ่งใด ให้หวนหัน
 ดูกาละ เทศะ สารพัน
 แล้วพูดกัน แต่พอดี ตามที่ควร.



 ค�าพูดอื่นๆ ที่เกิน ๙ อย่างนี้ไป ถ้าเป็นค�าจริง 
ค�าไพเราะอ่อนหวาน ค�าสมานสมัคคี ค�าดีมีประโยชน์ 
และถูกกาละเทศะ ก็นับได้ว่า "เป็นค�าควรพูด" ด้วย 
เช่นกัน..
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พูดชื่อผม

 เพราะความทีผ่มมีหลายช่ือ (ทัง้ช่ือจรงิ ช่ือเล่น 
และชื่อนามปากกา) ท�าให้มีคนชอบถามผมว่า "ตกลง 
ให้อาตมา ผม ดิฉัน เรีอกชื่อคุณว่าอะไร ?"
 ค�าตอบตรงๆ ซื่อๆ "เรื่องชื่อมันก็แค่ค�าสมมต ิ
ท่าน คุณ เธอ จะเรยีกผมยังไง ? ขอแค่เข้าใจกนัได้ว่า 
นัน่ก�าลงัหมายถงึผม ก็ได้ทั้งนั้น" (ผมไม่ถือ)
 แต่ทนีี ้"ด้วยวฒันธรรมไทย" มคีวามละเอียด 
ลึกซึ้งเรื่องภาษา ซึ่งส่อไปถึงจิตใจของผู้พูด (ผู้เรียก) 
นัน่เองด้วย กจึ็งเป็นธรรมดาของ "ผูมี้สตปัิญญา" หรอื 
"ผู้มีมารยาท" ควรจะต้องเลือกค�าที่เหมาะสม
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ว่ากันว่า "ก่อนพูดเราเป็นนายค�าพูด แต่หลังจากพูด ค�าพูดเป็นนายเรา" ช่างจริงแท้แน่เทียว 
เพราะก่อนพูด เรามีสิทธ์ิคดิก่อนพูด แต่หลงัจากพูด เรามีหน้าทีท่�าตามค�าพูด เพ่ือจะได้พิสจูน์ 
ความเป็นคนจรงิของเรา คนพูดอย่างท�าอย่างเป็นคนเสียสัตย์ คอืเสียความเป็นคนจริงน่ันเอง

 ตัวอย่างเช่น ศษิยานศุษิย์ของผม (เพือ่นพฒัน์ 
และไตรสกิขา) ถ้าอยูใ่นกลุม่ของเขาเอง (สือ่สารรูก้นั) 
พอจะเอ่ยถงึผม เขาจะเรยีกว่า "อาจารย์โบราณ" บ้าง 
เพราะตอนเป็นพระผมมีสมณฉายาว่า "โปราณภาณี" 
หรอื "อาจารย์ผู้น้อง" บ้าง เพราะมพีระพีช่ายของผม 
เป็น	 "อาจารย์ผู้พี่"	 (หลวงพ่อพระมหาน้อม	 นมการี 
{อ่านว่า	นะมะการ	ีแปลว่า	ผูม้ปีกติท�าความนอบน้อม} 
เจ้าคณะอ�าเภอบึงสามัคคี	 จังหวัดก�าแพงเพชร) ทีนี้ 
ถ้าใครเสร่อเรียกออกชื่อผม (นวย,อ�านวย) ก็คงจะถูก 
เพื่อนๆ (ที่มีวัฒนธรรม) มองว่า "ไอ้นี่มันหยาบคาย" 
หรือ "มันไม่เคารพนับถอือาจารย์จริง" ก็เป็นได้
 ส่วนคนทัว่ไปทีม่ารูจั้กกนัทหีลงั (ลาสกิขาแล้ว) 
ค�าเรียกผมที่เหมาะสมที่สุดคือ "คุณตะวัน" หรือว่า 
"อาจารย์ตะวัน" ตามถนัด เพราะบัดนี้ คนที่เรียกผม
โดยชื่อเดิม ก็มีแค่ผู้ใหญ่ญาติสนิทมิตรสหายเก่าก่อน 
ที่ขุดหัวเขกกบาลผมก็ยังได้ ผู้นอกนี้ถ้าเรียกตามนั้น 
กจ็ะราว "ตีตนเสมอ" หรอื "ยกตนข่ม" ผมกเ็ป็นได้ 
ซึ่งโดยส่วนตัวผมก็ไม่ว่าอะไร (ดังที่พูดแล้ว) แต่โดย
มารยาท "อาจเป็นค�าหยาบคายไร้สกุล" ไปเสีย



พูดแทนพระ
 เพราะผมเคยบวชนาน แตกฉานพระไตรปิฎก 
(ไม่ได้พดูเอาเอง ผูค้นเขาพดูให้ ตามภาพพจน์ท่ีปรากฏ 
แก่สังคม หรือเพราะผมเป็นเปรียญธรรม ๙ ประโยค)   
จึงหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องคอยตอบค�าถามของผู้คน 
เกีย่วกับพระเณร วดัวา พระพุทธศาสนา อนัเนื่องด้วย 
ศรัทธาความเชื่อต่างๆ เช่นว่า "ที่เถียงกัน อันไหนถูก 
อันไหนผิด ? หรืออันไหนท�าได้ อันไหนท�าไม่ได้ ?" 
ดังนี้เป็นต้น ตลอดจน "ความพอดีอยู่ที่ไหน ?"
 ค�าถามต่อไปนี ้(คัดมา ๒ เรือ่ง) นบัว่า "หนาห"ู  
 อยู่ตอนนี้ ที่แม้แต่ท่านเองก็อาจจะยังข้องใจ..

แม้พระกรรมฐานทีไ่ม่ควรมีทวตู้ีเย็นเคร่ืองซักผ้า เพราะเป็นข้าศกึต่อการฝึกตน แต่มือถอืสือ่ไอที 
ถ้าท่านรู้จักใช้ เช่น ใช้ศึกษาค้นคว้าและเผยแผ่ธรรมะ ก็จะไม่เป็นข้าศึกใดๆ ในฐานะเปรียญ 
ผูรู้้ธรรม ผมจะขอพูดว่า "ถวายมือถอืให้พระบางทอีาจได้บญุมากกว่าถวายพระไตรปิฎกกไ็ด้"
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ถวายเงินพระเณรเป็นบาปหรือได้บุญ ?

 ขอตอบให้ชัดเจนไว้ก่อนว่า "ได้บุญ" แน่นอน 
ไม่ใช่เป็นบาปอย่างทีผู่ส้ะเพร่าเอามาโจมตี ซ่ึงแม้หวงัดี 
กก็ลายเป็นประสงค์ร้ายไปเสยี เพราะว่าขาดความรูจ้รงิ 
ซ่ึงอย่างน้อยควรจะมทีัง้ "พุทธศาสตร์, ประวตัศิาสตร์, 
และสังคมศาสตร์" จึงจะไม่สบสน (เข้าใจผิด) 
 พุทธศาสตร์ คือ เราจะต้องรู้ว่า ฝ่ายสิทธิโยม 
พระพุทธเจ้าไม่ได้ห้าม มีแต่ทรงอนุโมทนา เช่น กรณี 
นางวิสาขาถวายเคร่ืองประดับมหาลดาให้พระอานนท์ 
เป็นต้น แต่ฝ่ายพระเณรทรงห้ามไว้ไม่ให้ยินดีแตะต้อง 
ถ้าจติไม่ยินดกีแ็ตะต้องได้ เช่น พระอานนท์ ในเร่ืองน้ัน
โดยทรงเปรียบว่า "เป็นดุจงูพิษ" ด้วยเหตุนี้ จึงทรง 
อนุญาตให้มี "ไวยาวัจจกร" รับเอาเงินทองของมีค่า 
ไปเก็บไว้แทนพระเณร แล้วแปรรูปมาเป็น "ปัจจัยสี่" 
เช่น นางวิสาขาน�ามา "สร้างวัด" ถวาย เป็นต้น
 ประวัติศาสตร์ คือ เราจะต้องรู้ว่า ต่อมาฝ่าย 
โยมเอง ซึ่งก็คือปู่ย่าตายายของพวกเรานี่แหละ ไม่มี 
เวลาจะมาดูแล ก็เลย "หยวน" ให้พระเณรจับต้อง
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ใช้สอยได้ด้วยตนเอง แบบเดียวกบัชาวถิน่เหนอืหยวน
ให้พระเณรฉันตอนเย็นได้ โดยก็โยมนั่นแหละน�าไป
ถวายเอง (ด้วยจิตยินดีปรีดา) แม้ว่าจะไม่ถูกต้องนัก 
แต่มันก็คือความจริงทางประวัติศาสตร์ ที่เราจะต้องรู้
และเข้าใจให้ชัดเจนเอาไว้ด้วย จะได้ไม่สะเพร่า
 สังคมศาสตร์ คือ เราก็ต้องเห็นอยู่ว่า มาวันนี้
มีพระเณรและญาติโยมจ�านวนหนึ่ง (ซึ่งต้องยอมรับว่า 
จ�านวนน้อย เพราะส่วนใหญ่ไม่ใส่ใจอยูแ่ล้ว) อยากเห็น 
ความถูกต้อง ก็เลยออกมา "เคลื่อนไหวในรูปต่างๆ" 
ซ่ึงทุกฝ่ายจะต้องท�าความเข้าใจให้แจ่มชัด แล้วหันมา 
ปรึกษากนัด้วยความรู้จริงว่า "เราจะเอาอย่างไรกนัดี" 
ด้วยความสามัคคี ไม่ใช่ต่างฝ่ายต่างก็โจมตีกันไปมา 
อันจะเกิดความเสียหายเป็นผลร้ายเสียมากกว่า
  เป็นอันว่า ถ้าต้องการแก้ปัญหา (ซึ่งก็จ�าเป็น) 
อย่างน้อยจะต้องรูใ้ห้ครบทัง้พทุธศาสตร์ ประวัติศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ให้ชัดเจนรอบด้าน จึงจะเป็นการดี
ทีท่�าให้การแก้ไขปัญหาประกอบด้วยปัญญาอย่างแท้จรงิ 
ไม่ใช่เข้ารกเข้าพงไป เพราะไม่รู้ชัด พระพุทธเจ้าก็ตรัส 
เตือนไว้ว่า "อย่าประมาท" (อย่ามัวเมาเขลาโง่).
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พระเณรใช้มือถือสื่อไอทีดูไม่น่านับถือ ?

 "ถ้าพระพุทธเจ้ายังอยู่ คงท�าอย่างนี้ไม่ได้"
 อ้าว.. คุณก�าลังคิดแทนพูดแทนพระพุทธเจ้า 
อยู่นะ ท�าไมไม่เผื่อใจว่า ถ้าเสด็จมาอุบัติตรัสรู้ในยุคนี้  
กอ็าจจะทรงใช้มอืถอืสือ่ไอทนีีด้้วยพระองค์เองบ้างกไ็ด้ 
เช่น แทนที่จะโปรดพระเจ้าพิมพิสารก่อน ก็จะเสด็จไป 
โปรดบิล เกตส์ หรือสตีฟ จอบส์ แทนก็เป็นได้"
 มือถอืสือ่ไอททีีแ่ท้มันกแ็ค่เคร่ืองมือ ทีเ่ราจะน�า 
มาใช้ในทางใดกไ็ด้ ใช้ดีกด็ ีใช้ร้ายกร้็าย แทนทีค่ณุจะ 
ไปขดัขวางคนร้ายไม่ให้น�ามันไปใช้ในทางร้ายให้ได้ก่อน 
กลบัมาวุน่กงัวลกบัคนดีทีอ่าจน�ามันมาใช้ในทางด ีเช่น 
ใช้เผยแผ่ธรรมะ ดังน้ีเป็นต้นไปเสีย ผมว่า มันยังไงๆ 
อยู่นะ สมองของคุณมีอะไรที่ยังสับสนอยู่นะนี่ !
 ส�าหรบัผมนอกจากจะไม่ขดัขวางท่านแล้ว กย็งั 
จะสนับสนุนหรือคอยอุปถัมภ์ท่านให้ได้ใช้ในทางท่ีถูก  
เช่น ใช้เผยแผ่ธรรมะ ดังกล่าวแล้ว ให้มากๆ ขึ้นด้วย 
เพราะจะเกิดประโยชน์แก่ลูกหลานของเราเอง ส่วนที่ 
อาจจะมบีางรปูน�าไปใช้ในทางผดิ ข้อน้ันกต้็องไปป้องกนั 
แก้ไขเป็นเรื่องๆ เป็นรูปๆ ไป "ธรรมดาอยู่แล้ว".



ธรรมะห่างธรรมาสน์

ปฏิบัติธรรมทางลัด

"นายขอนไม้*พานางฟ้าปฏิบัติธรรมบ้างส	ิ?"
นางฟ้าบ่นคนอาสาพาท่องเทีย่วไปทัว่ไทย
"จะเอาทางอ้อมหรอืทางลดั	?" คนอาสาถาม
"ทางลดัส	ินางฟ้าเป็นคนรุน่ใหม่	ไม่ชอบอะไร
ทีเ่ยิน่เย้อ	และกข็ีเ้กยีจจ�าด้วย	!" ..หวัเราะร่าเรงิ..
"ง้ันกน็ีเ่ลย" นายขอนไม้เอ่ย "ไม่เห็นแก่ตัว.!"
เป็นทั้งปริยัติ	ปฏิบัติ	ปฏิเวธ	พร้อมเสร็จ,	ปริยัติ	คือ 
รูว่้า	ถ้าไม่เหน็แก่ตัวแล้วดี	ถ้าเหน็แก่ตัวแล้วไม่ดี, ปฏบิตัิ 
คือ	ฝึกหดัจติใจให้ความเหน็แก่ตัวลดลงไปเรือ่ยๆ,	ปฏเิวธ 
คือ	จิตใจท่ีว่างจากความเหน็แก่ตัวจรงิๆ	ซ่ึงกคื็อพ้นกเิลส 
ดับทกุข์ได้	บรรล	ุ"พระนิพพาน"	น่ันเอง	เพราะถ้าจติใจ 
ไม่เหน็แก่ตัวอย่างสิน้เชิง	กเิลสชนดิไหนๆ	กเ็กดิอีกไม่ได้ 
ทกุข์โศกโรคภัยใดๆ	ทีเ่คยม	ีกจ็ะดับไปด่ังไฟสิน้เช้ือ.	

* นายขอนไม้ เป็นอีกช่ือหน่ึงของ "นายตะวนั" เรยีกกนัเฉพาะ 
 โดย "นางฟ้า" มหศัจรรย์สตรท่ีีร่วมเดินทางท่ัวไทยนาน ๓ ปี
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สมมติและปรมัตถ์ปฏิบัติอย่างไรดี ?

 สมมติและปรมัตถ์ ปฏิบัติเสียให้ถูก จึงจะได้ 
ชื่อว่า “ผู้มีปัญญาแท้” และ “ไม่เสียชาติเกิด”

 สมมติ คือ สิ่งที่มนุษย์บัญญัติขึ้น เริ่มตั้งแต่ 
ว่า “คน สัตว์ ฉัน เธอ เขา สูง ต่�า ด�า ขาว สุข ทุกข์ 
ดี ชั่ว จน รวย สวย ขี้เหร่ สวรรค์ นรก” และอื่นๆ  
อย่างไม่รู้จบสิ้น ถึงมันจะเป็นความจริง ก็จริงแค่สมมติ 
หนา้ท่ีของผูม้ปีญัญากคื็อเทา่ทนัมนัเสยี ด้วยการปฏิบติั 
ต่อมนัอยา่งถกูต้องเหมาะสม โดยทีไ่มห่ลงเขา้ไปยดึติด 
จนเข้าใจผิดหรืองมงายไปตามสมมติ (มายา) นั้นๆ

 ปรมัตถ์ คือ สภาวะเดิมแท้ และกฎของมัน 
อันเปน็เช่นนัน้เอง (รปู นาม : จกัรวาล สสาร พลงังาน 
และแรงต่างๆ ของมัน) อันเป็น “อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา” 
(เกิดแล้วก็ดับเป็นธรรมดา) ซ่ึงไม่มีใครจะไปขัดขวาง 
หรือไขว่คว้าเอามากุมไว้ได้จริงเลย  หน้าท่ีของผู้มีปัญญา 
คือควรรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนั้นๆ แล้วยอมรับปรับตัวไป 
ตามมันให้ได้ในทุกๆ กรณี “อย่างผู้ที่ถึงธรรมแท้”.
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ธรรมชาติ ธรรมดา ธรรมะในก�ามือ

 ๑. ความจริงของสิ่งทั้งปวง
 สรรพสิ่ง เกิดแล้วดับเป็นธรรมดา เร็วหรือช้า 
ตามเหตุปจัจยั, สรรพสตัว ์เกดิแกเ่จ็บตายเปน็ธรรมดา 
เรว็หรอืช้า ตามกฎแหง่กรรม, สรรพสัตวล้์วนองิอาศยั 
อยู่ในสรรพส่ิง นอกจากกฎแห่งกรรมของสรรพสัตว์เอง 
กฎแห่งสรรพสิ่งก็จึงมีอ�านาจเหนือสรรพสัตว์ด้วย

 ๒. ชีวิตที่แท้ก็แค่รูปกับนาม
 เพราะมีรูปกับนาม (รูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ) จึงได้มีอินทรีย์ (ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ)  
เพราะมีอินทรีย์ ก็จึงมีชีวิต, เพราะมีชีวิต จึงได้รู้จักคิด 
หลงยดึติดมวัเมา เปน็อัตตาตัวตน แลว้กอ่กรรมท�าเวร 
เปน็ทกุขท์รมานกนัไปตามเรือ่ง แต่กเ็พราะมชีีวตินัน่เอง 
จึงได้รู้จักรู้แจ้งรู้เท่าทันความคิด เลิกยึดติด เลิกมัวเมา 
หมดอัตตาตัวตน (เข้าถึงอนัตตา) สิ้นกรรม สร่างเวร 
เห็นแจ้งพระนิพพาน ดับทุกข์ ได้สุข สบสงบ จบศึกษา 
คุ้มกับการที่ได้เกิดมา เพราะได้ปัญญาอย่างสูงสุด



100

 ๓. ดับทุกข์ได้ภายใน ๑ นาที
 “ความทุกข์ท่ีแท้ก็แค่ไม่ได้อย่างใจอยาก อย่าไป 
ใส่ใจอะไรกับมันมาก สักพักก็จะจางสร่างไปเอง”
 สรรพส่ิงสรรพสัตว์ ล้วนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
เกิดแล้วดับเป็นธรรมดา ความทุกข์ก็เช่นกัน มันเกิดแล้ว 
ก็ต้องดับ ถ้าแค่เราไม่เอามาใส่ใจ (หลงกอดกุมมันไว้) 
ไม่ช้าไม่นานมันก็จะดับไปเองตามธรรมดาอยู่แล้ว

 ๔. จิตจับนอก=สุมุทัย จิตจับใน=นิโรธ  
 จิตท่ีคิดออกนอก หลงฟูหลงแฟบตามโลกธรรม 
เป็นสมุทัยท�าให้เกิดความทุกข์, จิตเห็นจิต คิดเข้าข้างใน
ไม่หลงฟูไม่หลงแฟบตามโลกธรรม เป็นนิโรธทางดับทุกข์ 
นี่คือ “อริยสัจ ๔ แบบย่อ” ท่ีใครๆ ก็ใช้ได้ทันที

 ๕. สุขแท้แค่พอใจ สุขไกลเพราะไล่ตาม
 คนส่วนใหญ่วิ่งไล่ตามความสุขที่ตนน่ันแหละ 
ขว้างไปไว้ข้างหน้าเอง พอคว้ามาได้ ไม่ทันไรก็ขว้างไป 
ข้างหน้าอีก ทั้งชีวิตของเขา (ไม่ว่าจนหรือรวย) ก็เลย 
ต้องวิง่ไลต่ามความสขุทีตั่วเองขวา้งมนัไปอยูต่ลอดเวลา 
ทัง้ทีค่วามสขุแทก้แ็ค่พอใจในสิง่ทีไ่ด้ทีม่ทีีเ่ปน็เท่านัน้เอง 
ผู้มีสติปัญญาก็จึงไม่ต้องวิ่งไล่ตามความสุขอีกเลย



 ๗. ทุกเร่ืองราวในชีวิตมันก็แค่บทเรียน
 โชคชะตา เคราะห์กรรม และโลกธรรมทั้งปวง 
ที่แท้มันก็แค่บทเรียนที่ได้ผ่านเข้ามาให้เราศึกษาเรียนรู้ 
ยิง่ยากเพยีงใด กย็ิง่ทา้ทายสติปญัญาของเรา หากสอบ 
ผา่นไปได้ วฒุกิารศึกษาอันเหนอืกวา่ใบปรญิญาของเรา 
กจ็ะยิง่สงูขึน้ๆ หากโชคดีบารมพีอ เรากอ็าจจะเรยีนจบ
ได้เป็นพระอรหันต์ (อเสขบุคคล) ในชาตินี้ก็ได้

 ๘. นรก สวรรค์ นิพพาน ท่ีแท้อยู่แค่จิต
 โบราณว่า “สวรรค์ในอก นรกในใจ” ไม่ใช่อยู่ 
บนฟากฟ้าหรือใต้พิภพ ดังพุทธพจน์ว่า “จิตผ่องใสได้ไป 
สวรรค์, จิตมัวหมองก็ต้องไปนรก” และถ้าสามารถยก 
ระดับจิตให้สูงข้ึนไปอยู่เหนือท้ังนรกท้ังสวรรค์แบบน้ันได้ 
ก็จะบรรลุถึง “พระนิพพาน” ซ่ึงก็ท่ีจิตอีกน่ันเอง

 ๙. สุดท้ายก็ “ไม่เห็นแก่ตัว” อีกต่อไป
 ทกุชีวติเริม่จาก “อวชิชา” (โง่เขลาเบาปญัญา) 
ก็จึงเห็นแก่ตัว ต่อมาอาศัยปัจจัยทั้งภายนอกทั้งภายใน 
(ปรโตโฆสและโยนโิสมนสกิาร) จงึม ี“วชิชา” ได้ดวงตา 
ปญัญาญาณ แลว้เอาชนะความเหน็แกตั่วได้ จนสดุทา้ย 
ก็จะ “ไม่เห็นแก่ตัว” อีกต่อไป “เป็นธรรมดา” 
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ธรรมะใน ๑๐๐ ปี ส่ิงเหล่านี้จะมาแน่ๆ

 ไตรสิกขา เรียงศีลไว้หน้า สมาธิและปัญญา 
ตามมาทีหลัง เพราะเป็นเรื่องแห่งการฝึกฝนที่จะต้อง 
ต้ังต้นจากง่ายไปยาก จากรูปธรรมแล้วจึงถึงนามธรรม  
แต่พอมาอัฏฐังคิกมรรค ท่านเรียงปัญญาไว้ก่อน ศีล
และสมาธิมาตามหลัง (ปัญญา=สัมมาทิฏฐิ,สัมมา
สังกัปปะ, ศีล=สัมมาวาจา,สัมมากัมมันตะ,สัมมา
อาชีวะ, สมาธิ=สัมมาวายามะ,สัมมาสติ,สัมมาสมาธิ) 
เพราะเป็นทางชีวิตที่จะตอ้งจับทิศให้ถูกก่อน จงึจะเดนิ 
หรือด�าเนินชีวิตได้ ไม่หลงทางเข้ารกเข้าพงไป 
 สิ่งเหล่านี้ ที่จะมาแน่ๆ ภายในไม่เกิน ๑๐๐ ปี 
เป็นวิถีแห่งปัญญา ที่ทั้งผู้น�าและผู้ตามต้ังแต่นี้ต่อไป  
ไมว่า่จะทางการเมอืง ศาสนา หรอืวา่วัฒนธรรม จ�าเปน็ 
จะต้องรู้หรือรับรู้ไว้ให้ดีๆ เพื่อจะได้เตรียมตัวเตรียมใจ 
เผชิญกับมันอย่างรู้เท่าทันด้วยท่าทีที่ถูกต้องเหมาะสม 
ทั้งในระดับบุคคล (แต่ละคน) และในระดับสังคมโลก  
(มนุษยชาติ) เพราะไม่มีใครหลีกเลี่ยงไปได้พ้น

 ๑. คีย์เวิร์ด บนเสิร์ชเอ็นจิน (เช่น google) 
จะทรงพลังท้ังในทางสร้างสรรค์และท�าลายย่ิงกว่าส่ิงใดๆ 
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ในอดีต ซ่ึงจะเป็นตัวแปรแห่งอนาคตโลก ท่ีถ้าอธรรม
ครอบง�าคีย์เวิร์ดได้ โลกท้ังใบก็จะบรรลัยในไม่ช้า แต่ถา้ 
ธรรมะชนะอธรรมบนเสิร์ชเอ็นจินได้ส�าเร็จ จนผู้คน
ค้นหาค�าใดๆ ก็ได้เจอสิ่งดีๆ ผ่านคีย์เวิร์ดขึ้นมาก่อน 
เสมอไป โลกทั้งใบก็จะพบสันติสุขมีสันติภาพได้อย่าง
ง่ายดาย จงึจากนีต่้อไปสงครามไซเบอรส์มรภูมคีิยเ์วริด์
จะเป็นเรื่องใหญ่หลวงที่สุดของมนุษยชาติ
 ๒. เช้ือชาติ ศาสนา และอารยธรรม จะหลอม
รวมกันเป็นหนึ่งเดียว ในแบบผสมปนเป เส้นแบ่ง
อาณาเขตประเทศชาต ิศาสนา และอารยธรรม จะเป็น
เพยีงเรือ่งเลา่ในประวัติศาสตร ์โดยนบัวันต้ังแต่นีต่้อไป 
ทุกเช้ือชาติ ทุกศาสนา และทุกอารยธรรม จะถูกครอบง�า 
โดยไซเบอร์อินเตอร์เน็ต ถลุงแหลกป่นเป็นกากเดียวกัน 
ยากที่จะคงเอกลักษณ์ของตัวเองเอาไว้ได้
 ๓. สิทธิมนุษยชนจะเป็นสรณะใหม่ ปัจเจกชน 
จะเป็นใหญ่ ชุมชนจะแข็งข้อ แต่ก็จะต้องเช่ือมโยง 
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นรัฐ เป็นโลก มีรัฐบาลร่วม
กันเป็นช้ันๆ เช่ือมโยงกันทั้งโลก แต่รัฐบาลช้ันบนๆ  
ทีส่งูกว่าชุมชนขึน้ไปจะไรอ้�านาจ คงเหลอืเพยีงบทบาท 
ผู้ประสานประโยชน์ระหว่างชุมชนเท่านั้น (อ�านาจใหม่
ของผู้น�าโลก) ซึ่งก็จะยังมีบทบาทที่ส�าคัญที่สุดอยู่



 ๔. ประชาธิปไตยจะเป็นระบอบเดียวที่คงอยู่ 
แต่กอ็าจจะใช้ช่ือสงัคมนยิมไปตามเดิมกไ็ด้ สว่นวธิกีาร 
เลอืกผูแ้ทนหรอืเลอืกผูน้�าจะเปลีย่นไป จากแบบท่ีต้อง 
มผีูส้มคัรรบัเลอืกต้ังอันลา้สมยั ไปสูวิ่ธกีารเลอืกต้ังโดย 
“สิทธิขั้นสมบูรณ์ของราษฎร” คือ จะเลือกใครก็ได้ 
โดยไมถ่กูจ�ากดัสทิธิใ์หเ้ลอืกได้เฉพาะแค่ผูท้ีม่หีมายเลข  
ในที่สุดก็จะไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งอีกต่อไป เพราะจะ 
ถอืกนัวา่เปน็เรืือ่งนา่อับอาย ไรเ้กยีรติ, ผูไ้ด้รบัเลอืกต้ัง
โดยไม่ต้องสมัครเท่านั้นจึงจะถือว่ามีเกียรติยศแท้
 การเลือกต้ังแบบมีผู้สมัครแล้วมีหมายเลขนั้น 
ง่ายต่อรัฐผู้จัดเลือกต้ัง แต่ได้พ่วงเอาการลิดรอนสิทธิ 
ขั้นสมบูรณ์ของราษฎรเข้าไว้ด้วย ทั้งยังเป็นช่องโหว่ให้
ทุนสามานย์เข้ามาง่าย แต่จากนี้ไปสื่อออนไลน์ไซเบอร์ 
จะเปดิตาประชาชน อีกไมน่านผู้คนท้ังโลกก็จะเรียกร้อง 
เอาวิธีการเลือกต้ังท่ีเอ้ือต่อสิทธิขั้นสมบูรณ์ของราษฎร
โดยรัฐก็ต้องมีหน้าที่จัดให้ได้ตามแบบที่ราษฎรต้องการ 
อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม โดยมีข้อก�าหนดบทบัญญัติอื่นๆ 
ประกอบด้วย เพื่อเป็นหลักประกันว่า เราจะได้คนเก่ง 
คนดี คนที่เสียสละแท้ มาเป็นผู้ใช้อ�านาจรัฐ
 ๕. พันธุวิศวกรรมท้ังในพืชสัตว์และคนจะเป็น 
ส่ิงหลีกเล่ียงไม่พ้น ขณะท่ีหุ่นยนต์คนเหล็กก็จะขออยู่ 
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ร่วมโลก เพราะดาราศาสตร์ก็จะต้องการมนุษย์ผู้มียีน 
(gene) ทีแ่ขง็แกรง่เหนอืคนธรรมดา  เพือ่สง่ไปบกุเบกิ
ต่างดาว และสังคมศาสตร์บนโลกใบนี้ที่นิเวศยับเยิน 
มนุษยชาติก็อาจจ�าเป็นต้องอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
สร้างทายาทรุ่นใหม่ ให้มียีน (gene) ที่แข็งแกร่งพอ 
ต่อต้านโรค และบุกเบิกทะเลทรายจนถึงใต้ทะเลลึก 
เพิ่มที่อยู่อาศัยที่ท�ามาหากินด�ารงเผ่าพันธุ์กันสืบไป

 ทั้ง ๕ เรื่องนี้ จะเป็นเรื่องใหญ่ๆ ที่ไม่มีใคร
หลีกเลี่ยงไปได้พ้น ภายในไม่เกิน ๑๐๐ ปีนี้ มันต้อง 
มาแน่ๆ  เหลอืแค่ใครจะขดัใจหรอืเขา้ใจ ยอมรบัปรบัตัว 
เข้ากับมันได้แค่ไหน ? ก็เท่านั้นเอง.
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ความรู้จริง ธรรมะแท้ นั้นไร้รูปแบบ หรือมีได้เกิดได้ในทุกๆ รูปแบบ  
คอืมีได้เกดิได้ในทกุๆ สถานกาลเวลา ไม่อย่างนัน้ มันจะช่วยแก้ปัญหา 
ให้กับมนุษย์ที่มีรูปแบบต่างๆ กันไป และกระจัดกระจายอยู่ทุกหน 
ทุกแห่งทุกที่ทุกเวลาได้อย่างไร ความรู้หรือธรรมะที่ถูกตีกรอบเอาไว้ 
รูปแบบใดรปูแบบหนึง่ ทีใ่ดทีห่นึง่ หรอืเวลาใดเวลาหนึง่นัน้ มันจงึไม่ใช่ 
ความรู้จริงธรรมะแท้แต่อย่างใด ทีแ่ท้มันกแ็ค่อปุาทานการยึดม่ันถอืม่ัน  
ด้วยจิตที่ยังหลงผิดคิดมะโนโมเมไปเองเท่านั้นแหละ แต่ก็ถือว่า 
"ยังดี" อยู่ เพราะอย่างน้อยๆ มันก็เป็นความรู้ หรือเป็นธรรมะ  
ชั้นอนุบาลไปก่อนไง !
   คารมคมคาย ของ นายตะวัน



ลูกหลานเหลนโหลนหลัง
ย่อมยังจะเศร้าโศก
ธรรมะวิปโยค
ธรรมชาติวินาศยับ

ห่วงลูกหลานเหลนโหลน
ร่วมโหนธรรมะกลับ
โน้มธรรมชาตินับ
ให้ยั่งยืนหมื่นล้านปี.......ฯ

เพื่อ
ลูกหลานเหลนโหลน

ธรรมวิธียุติสงคราม
 ถ้าเราเอาแต่ไล่ล่าฆ่าคนหัวรุนแรง ก็มีแต่จะขยายความขัดแย้ง 
ให้ลุกลามบานปลาย จนกลายเป็นสงครามน้อยใหญ่ ในที่สุดโลก 
ทั้งใบก็จะลุกเป็นไฟ บรรลัยป่นปี้ไปด้วยกัน จนไม่มีใครเหลือรอด
 ต่อเมื่อเราเลิกไล่ล่าฆ่ากัน แล้วหันกลับมาแก้ไขความอยุติธรรม 
และลดความเหลื่อมล�้าที่ท�าให้เกิดคนหัวรุนแรงให้ได้จริงๆ เสียก่อน 
สงครามก็จะไม่เกิด ท่ีเกิดแล้วก็จะยุติลงได้ สังคมโลกก็จะสุขสงบ 
พบสันติภาพ ทั้งนี้ต้องเริ่มจากการมีเมตตาและปัญญาอย่างยิ่งยวด



ท�าดีไว้ก่อนตาย 

ในสิ่งที่ยังไม่ค่อยมีใครท�า
ทั้งที่ส�าคัญจ�าเป็นและเร่งด่วนที่สุดของมนุษยชาติ

-------------------

 สิ่งดีที่ควรท�ามีอยู่ร้อยพันหมื่นแสนล้านเรื่อง 
ล้วนควรค่าแก่การ "อนุโมทนาขอบคุณ" ในบุญกุศล
นั้นๆ ด้วยทั้งสิ้น แต่ในที่นี้บวกเอาค�าว่า สิ่งที่ยัง 
ไม่ค่อยมีใครท�า ทั้งท่ีส�าคัญจ�าเป็นและเร่งด่วนท่ีสุด 
ของมนุษยชาติเอาไว้ด้วย ซ่ึงเมื่อรวมเข้าด้วยกันแล้ว 
ได้แก่ ๒ เรื่อง ซึ่งนายตะวัน (สื่อตะวัน) เลือกมาท�า 
เป็นบุญเป็นกุศลขณะที่ตนยังท�าได้ หรือจะพูดว่าเลือก 
มาท�าความดีเอาไว้ก่อนตายนั่นเอง มีดังนี้คือ

 (๑) การเพ่ิมหรือคนืผืนป่าให้กลับสู่ธรรมชาติ 
ให้มากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท�าได้ (ฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมโลก)
 (๒) การสร้างวดัไซเบอร์ หรอืเวบ็ไซต์ธรรมะ 
ให้ขึ้นมาชนะเว็บไซต์อธรรม (ท�า SEO ธรรมะ) 
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(๑) การเพิ่มหรือคืนผืนป่าให้กลับสู่ธรรมชาติ
 
 ตอนที่ผมยังเด็ก สิ่งที่ละลานตามากที่สุด คือ
ไร่ข้าวโพดอนัยาวเหยียดของพ่อ ตัง้แต่พ้ืนราบลาดขึน้ 
ไปบนเนินเขา ดรูาวจะสุดสายตา จากกระท่อมริมทาง 
อนัเป็นทีพั่กอาศยัเดินขึน้ไปบนเนินเขา กว่าจะถงึขอบ
กเ็หนือ่ยล้า ครอบครัวของเรามาบุกร้างถางพงที่ตรงนี้ 
ซ่ึงรายล้อมด้วยป่าเขาอันอุดมสมบรูณ์ อยูใ่นเขตอ�าเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ห่างจากบ้านเกิดอ�าเภอ 
สงูเนนิ ราว ๗๐ กโิลเมตร แล้วครอบครองเป็นเจ้าของ 
อยู่มาเนิ่นนานกว่า ๑๐ ปี มีหลักฐานที่ชาวบ้านเรียกว่า  
"ใบภาษีดอกหญ้า" ซึ่งทางราชการออกให้

 สมัยที่ผมเป็นเณรน้อย พ่อแม่และพี่ชายก็ยัง 
เทยีวไปท�าไร่อยู ่จนผมเป็นเณรโตใกล้จะบวชพระจงึได้
หยุดไป พ่อให้เหตุผลเพียงสั้นๆ ว่า "ทางราชการมา 
ขับไล่ อ้างเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ" โดยที่ชาวบ้าน 
อย่างเราๆ "ว่าง่าย" แต่สดุท้ายนายทนุกเ็ข้าไปยดึแทน 
ทนีีก้ ็"ว่ายาก" หรอื "ไม่มใีครกล้าว่า" เกดิเป็นปัญหา 
สามัญอันเกี่ยวกับ "ที่ดิน" แบบเดียวกันทั้งโลก



 หลายปีมานีผ้มเดินทางทัว่ไทย ได้ไปพบไปเหน็ 
ความเป็นจริงเช่นนี้มาทั่วทั้งแผ่นดิน ยิ่งตอกย�้าซ�้าเติม 
ให้หวัใจเจบ็ปวดรวดร้าวกบัความอยติุธรรมสดุกล�า้กลนื 
เพราะสิง่ทีเ่หน็ คือทีด่นิท�าเลดีๆ  ทีมี่ววิทวิทศัน์สวยงาม 
ล้วนแต่ถกูนายทนุ คนมีเงนิ, นักการเมือง ข้าราชการ
คนมีอ�านาจ, เข้าไปครอบครองเป็นเจ้าของไว้หมดแล้ว 
ราวกบัพวกเขาเป็นเจ้าของประเทศอยู่ฝ่ายเดยีว
 ด้วยความกล�้ากลืนดังกล่าวนี้ ผมแปรเปลี่ยน 
มันให้กลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดี เพาะลงบนดิน 
คือโลกนีท้ีแ่ห้งแล้งกนัดาร แต่ได้อาศัยกลัยาณมติร เช่น  
ท่านอาจารย์พุทธทาสเป็นปุย๋น�า้ ท�าให้ผมงอกงามขึน้มา 
เป็นนกัอนรุกัษ์ธรรมชาติ ตามแบบ "สวนโมกข์" อ.ไชยา 
จ.สุราษฎร์ธานี นั้น ที่แม้แต่ "โบสถ์" อันเป็นประธาน 
ของวดั (อยูบ่นยอดเขา) ท่านก็เอาลานดินทรายเป็นพืน้ 
เอาโขดหนิเป็นเสา เอาแมกไม้เป็นผนงั และเอาท้องฟ้า 
เป็นหลังคา ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ท่านอาจารย์พุทธทาส 
กเ็ป็นนกัอนรัุกษ์ธรรมชาติ คนต้นแบบของโลก
 พอเริ่มโตขึ้นอีกหน่อย ฮีโร่หรือไอดอลของผม 
คือ "พี่สืบ นาคะเสถียร" เคยฝันไว้ตามวัยคะนองว่า 
ถ้าสกึออกไป ผมจะไปรบัใช้พีส่บื แบบไม่ต้องรบัค่าแรง 
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เลยกย็งัได้ (เป็นความคลัง่ไคล้ส่วนตัว) ต่อมาบวชพระ 
แล้วราว พ.ศ.๒๕๓๓ หนังสือพิมพ์ประโคมข่าวใหญ่ว่า 
"สืบ นาคะเสถียร นักอนุรักษ์ผู้ยิ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง 
ฆ่าตัวตายประท้วงรัฐ" ท�าให้ผมสะเทือนใจจนร้องไห้
ทัง้คืน "ท�าไมพ่ีสืบต้องท�าอย่างน้ี" เป็นเพยีงเรือ่งเดียว 
ในชีวิตของพีส่บืทีผ่มไม่เหน็ด้วยเอาเสยีเลย แต่อย่างไร
ก็ดี พ่ีสืบ นาคะเสถยีร กเ็ป็นแรงบนัดาลใจคนส�าคญั
ทีสุ่ด ทีท่�าให้ผมรักธรรมชาติ ชนิดทีเ่อาชีวติเข้าแลกได้ 
จนสุดท้ายกเ็กอืบจะตายไปคล้ายกบัพ่ีสืบน่ันเอง
 สมัยผมยังเป็นพระ (และเป็นครูใหญ่โรงเรียน 
ไตรสิกขาวทิยา) แต่อดใจไม่ยุง่เกีย่วไม่ได้ กรณีนายทุน 
บุกรกุป่า "หนองกงุ-หนองแก้ว" ในเขตอ�าเภอสูงเนิน 
บ้านเกิดของผมเอง มีเนื้อที่ราว ๔,๐๐๐ ไร่ และผม 
ผกูพนัมาแต่เยาว์วยั เพราะพ่อแม่เคยจูงแขนผมเข้าไป 
หาของป่าอยูเ่ป็นประจ�า ท�าให้วรีกรรมเสีย่งตายของผม
เกดิขึน้อย่างหลีกเลีย่งไม่ได้ (ถวายฎีกาขอพระราชทาน
ความเป็นธรรม แม้แต่เป็นพระกย็งัถกูขูฆ่่า คาราคาซังมา 
หลายสบิปี จนถงึทกุวนันีก้ย็งัแก้ไขไม่เรยีบร้อย) 
 ยิง่ไปกว่านัน้ ก่อนหน้านีต้อนทีผ่มส�าเร็จเปรียญ 
ธรรม ๙ ประโยค เลอืกทีจ่ะหลบงานฉลองแบบโลกๆ  
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หลีกเร้นไปฉลองแบบธรรมะแท้ๆ ตามล�าพังในป่าเขา 
ล�าเนาไพร คือ การเดินธุดงค์เข้าป่าไป ไม่ออกมาถนน 
ลาดยางเลย รวมเวลาราว ๑ ปี แบบเบาๆ จากลพบรีุ
ถงึก�าแพงเพชร และแบบพลีชีพจากก�าแพงเพชรถงึ
กาญจนบรีุ ผ่านป่าแม่วงก์ ห้วยขาแข้ง ทุง่ใหญ่นเรศวร 
เอาชีวติผกูตดิธรรมชาต ิ เดนิเหยียบดนิหินกรวดทราย 
ด้วยเท้าเปล่า ฉนัอาหารม้ือเดยีว และดืม่น�า้ตามล�าห้วย 
ท�าให้ผมรู้แจ้งชีวติจติใจของตนเองได้อย่างทะลปุรุโปร่ง 
เท่าทีน่มุษย์ในยุคดจิตัิลคนหนึง่จะพึงรู้พึงถงึได้
 อนึง่ โครงการ "ตามพระราชด�าริ" อกีมากมาย 
กเ็ป็นอกีแรงบนัดาลใจหน่ึง ทีก่ระตุ้นจติ "นักอนรัุกษ์ 
ธรรมชาต"ิ ของผม ให้งอกงามและหย่ังรากลึก
 ยิ่งได้เพียรศึกษาค้นคว้าจนมีความรู้ครอบคลุม
ในหลายศาสตร์ ท�าให้ผมมองเหน็ความเช่ือมโยงส่งผล 
ถึงกันของปัญหาสารพัดบนโลกได้ เช่น เห็นว่าเพราะ
มนษุย์หยุดความโลภในใจตวัเองไม่ได้ก่อน จึงได้ไป 
บ่อนท�าลายสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ ทั้งบุกรุกป่า 
รกุล�า้ล�าน�า้	ระเบดิภูเขา	ขดุเจาะบาดาล	กระท่ังรมุสมุไฟ 
เผาโลก	เพือ่การผลติต่างๆ	นานา	มาสนองกเิลสตัณหา
อันไม่มีที่สิ้นสุด (อุตสาหกรรม) ท�าให้ป่าอันเป็นปอด 
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ภูเขาอันเป็นกระดูก บาดาลอันเป็นน�า้เป็นเนือ้ ของโลก
ถกูท�าลายป่นป้ี ส่งผลให้ระบบนเิวศ (สิง่แวดล้อมโลก) 
แปรปรวนวิปริต วกสะท้อนย้อนกลบัมาเป็นอนัตราย
ร้ายกาจแก่สรรพชีวติทีอ่าศยัอยู่บนมัน อย่างไม่มีใคร
หลีกล้ีหนพ้ีนไปได้สักคนเดียว แม้แต่สตัว์อ่ืนๆ ผูไ้ม่รู้ 
อิโหน่อิเหน่กม็าพลอยซวยไปกับมนุษย์หน้าโง่ด้วย*
 ดังนั้น โดย "สติปัญญา" แม้แต่ในทางศาสนา 
จะมีบุญกุศลใดยิ่งใหญ่กว่าการพิทักษ์รักษาโลกไว้	เช่น 
การคืนผืนป่าให้กับธรรมชาตินี้อีกเล่า	? ถ้าการให้ชีวติ 
เป็นสุดยอดของกศุล การคนืผนืป่ากเ็ท่ากบัว่าได้ให้ชีวติ
แก่สรรพสัตว์บนโลกน้ี แบบทนัททีนัใด เพราะมีป่าทีไ่หน 
กจ็ะมีสัตว์ทีน่ัน่ เหตทุีป่่าเป็นแหล่งอาหารและทีอ่ยู่อาศยั
ของมันนัน่เอง ผูค้นืผนืป่า กจ็งึช่ือว่า เป็นผูใ้ห้ทัง้ชีวติ 
ทัง้อาหาร และทัง้ทีอ่ยู่อาศยัแก่เพ่ือนร่วมโลกแท้
 การทีน่ายตะวนั (สือ่ตะวนั) ต้ังปณิธานแน่วแน่ 
ในรูปโครงการจัดตั้ง "มูลนิธิสื่อตะวัน" อันมีกิจกรรม 
เพื่อสร้าง "สวนสื่อตะวัน" จัดซื้อที่ดินคืนให้ผืนป่า 
จึงไม่ใช่เรื่องเลื่อนลอยอย่างไร้หลัก	 หากแต่เป็นเรื่อง 
ที่มีหลักอย่างลุ่มลึก จึงมั่นใจได้ว่า โครงการนี้ในที่สุด 
แล้วจะส�าเร็จและมั่นคงยั่งยืนไปชั่วฟ้าดินสลาย
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 สรุปว่า การคนืผนืป่าให้กบัธรรมชาตินี ้ กเ็ป็น 
มหาภารกจิทีส่�าคญัจ�าเป็นเร่งด่วนทีสุ่ดของมนษุยชาติ 
ในศตวรรษนีอ้กีเร่ืองหนึง่ ซึ่งถ้ารัฐบาลไหนหรือคนดีใด 
ได้ท�ากันอยู่แล้ว ผมก็อยากได้ยินข่าว จะขอกล่าวค�า 
สดุดีดังๆ ว่า "ช่างเกิดมาไม่เสียชาติเกิดกันโดยแท้" 
และถ้ารัฐบาลใดหรือใครก็ตามจะร่วมด้วยช่วยผมบ้าง 
ให้ "อุดมการณ์" หรือ "ปณิธาน" นี้เป็นจริงเร็วขึ้น 
ผมกข็อขอบคุณด้วยจิตอันซาบซ้ึงตรงึตราตราบนรินัดร์ 
และจะสลักลง "ศิลาจารึก" ไว้ชั่วฟ้าดินสลาย. 
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ทางรอดที่ส�าคัญอันแรกของโลก
 ทางรอดที่ส�าคัญอันแรกของโลก อาจต้องเริ่มต้นท่ีรู้จักส�านึกบาป 
แม้แต่ใน "ผู้น�าศาสนา" เช่นว่า ถ้าคิดจะสร้างศาสนสถานอันมโหฬาร 
สักอย่างหนึ่ง ก็พึงส�านึกบาปก่อนว่า การก่อสร้างนั้นอาจจะไปมีส่วน 
ทุบท�าลายภูเขาเพื่อเอาซีเมนต์ ตัดไม้ท�าลายป่าเพื่อจะได้ไม้แปรรูปมา 
แค่สนองศรัทธาของตนเองหรือไม่ ? ดังนี้เป็นต้นแล้ว จึงปรับเปลี่ยน 
โครงการ ให้ได้ทั้งสนองศรัทธาทั้งอนุรักษ์ธรรมชาติไปพร้อมกัน
 ยิง่กว่านัน้ "ผู้น�าศาสนา" อาจเป็นผูน้�าตืน่รู้เร่ืองอนรัุกษ์ธรรมชาติ 
เช่นว่า หันมาน�าพาศาสนิก ให้ช่วยกันกอบกู้ฟื้นฟูโลก ปลูกป่าถาวร 
ด้วยการเชิญชวนว่า ท�าแบบนี้ได้บุญกว่าสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์เสียอีก 
ก็จะท�าให้คุณค่าของศาสนา และบทบาทของผู้น�าศาสนา กลับคืนมา 
ไม่ใช่แค่เป็นผู้น�าศรัทธา แต่ทว่าเป็นผู้น�าแห่งสติปัญญาด้วย

คารมคมคาย ของ นายตะวัน
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หาทางสายกลางให้เจอ
*  ผมเป็นลูกแม่ค้า จึงเป็นไปไม่ได้ ที่ผมจะไปต่อต้านการค้า 
 หรืออตุสาหกรรมอย่างเอาเป็นเอาตายชนดิตัดญาติขาดมติร 
 ท้ังทีแ่ท้ตลอดการเดินทางอย่างยาวนานของผมน้ีกย็งัได้อาศัย 
 "ป๊ัม ป.ต.ท., เซเว่นอเีลฟเว่น, ห้างโลตัส-บิก๊ซี" เป็นที่พัก 
 ริมทาง ด้วยเหตุผลทางด้านความสะดวกสบายเหมือนผู้คน 
 ท้ังหลายในสงัคมน้ีน่ันแหละ อีกท้ังข้อดีท่ีการค้าอุตสาหกรรม 
 ท�าให้กบัสงัคมโลก ผมก็มองเหน็อยู่ และยอมรบัว่าการค้าขาย 
 แบบโบราณยังไม่ดีเท่านี้ จึงคงไม่มีใครหรือถ้ามีก็คงมีไม่กี่คน 
 บนโลกนี้ที่อยากจะย้อนยุคกลับไปอยู่อย่างในอดีต นอกเสีย 
 จากเป็นแบบท่องเที่ยวแค่บางครั้งบางคราวเท่านั้น ถ้าการค้า 
 อุตสาหกรรมแบบทุนนิยมนี้ แก้ไขข้อบกพร่อง ๒ ข้อใหญ่ๆ 
 ในโลก คือ "การบ่อนท�าลายส่ิงแวดล้อม กบัการกดขีแ่รงงาน" 
 (ท�าให้เกดิสงัคมแบบทุนกบัทาส ท่ีสร้างความเหลือ่มล�า้สดุขดี 
 ขึน้มาในสงัคมมนษุย์ ซ่ึงเป็นจุดอันตราย ใกล้ท่ีโลกจะระเบดิ) 
 นี้ได้ ก็คงไม่ใช่สิ่งเลวร้ายที่น่ารังเกียจอะไร เพราะข้อดกี็มีอยู่ 
 ดังได้กล่าวมาแล้ว ส่วนผูค้นในสงัคมโลก ซ่ึงเป็น "ผูบ้ริโภค" 
 กจ็ะต้องใช้ "สตปัิญญา" พจิารณาเอาเองว่า "ตนเองจะอยู่ 
 ในฐานะอะไรในสงัคมแบบน้ี" หากเอาแต่เสพติดการบรโิภค 
 กย่็อมตกเป็นเหย่ือ ต่อเมือ่รูจ้กัเลอืกบรโิภคอย่างมสีติปัญญา 
 เล็งไปที่ "คุณค่าแท้" ของสิ่งที่บริโภค ถ้าแบบนี้ก็เป็นผู้ล่า 
 (หาเลือกเอาได้ตามใจตัว) จากนั้นสิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือจะต้อง 
 พัฒนาตัวเองให้เป็น "ผู้ผลิต" แม้อย่างใดอย่างหนึ่งให้จงได้ 
 ไม่ใช่คอยแต่จะบริโภคไปท่าเดียว ซึ่งจะท�าให้เป็นคนที่ไร้ค่า
 เป็นอันว่า "หาทางสายกลางให้เจอ" ก็คงพอไปกันได้.



115

(๒) การสร้างวัดไซเบอร์ หรือเว็บไซต์ธรรมะ

 ผมมักจะถูกผู้ที่ผมไปชวนท�าเว็บไซต์ถามว่า 
"ในเมื่อฉันไม่ได้ท�าการค้า ? ไม่มีเรื่องจ�าเป็นอะไรให ้
ต้องโฆษณา แล้วฉันจะต้องท�าเว็บไซต์ไปท�าไม ?"

 ผมได้แต่ตอบว่า "ก็ท�าเว็บไซต์ธรรมะ	แบบว่า 
ถ้าไม่เพื่อตัวเอง	ก็เพื่อสร้างสรรค์สังคมโลก..ไง	!" 
 ซึ่งผู้ถามส่วนใหญ่ พอได้ฟังค�าตอบนี้ ก็เฉยชา 
เบือนหน้าหนี สุดท้ายก็ไม่คิดจะท�าอยู่ดี
 และหลายปีมาแล้ว ผมถูกเด็กวัยรุ่น "ขี้เซ็ง" 
ย้อนถาม ตอนผมแจกซองผ้าป่าให้กับวัดแห่งหนึ่งว่า 
"ร่วมสร้างโบสถ์ได้บญุมาก หนูได้ยินมาจนชินชาแล้ว  
มีอะไรไหม..ทีไ่ด้บญุมากกว่าสร้างโบสถ์ หนจูะท�า ?" 
ตอนนั้นผมตอบไปแค่จะเอาใจวัยรุ่นว่า "เล่นเฟสบุ๊ค 
ไงลกู" และไม่ลมืเสรมิว่า "แต่ต้องแชร์ธรรมะด้วยนะ"
ซ่ึงท�าให้ดวงตาของเขาวามวาวขึน้มาทนัท ีแต่พอเอามา 
คุยกับผู้ใหญ่ผ่านอะไรมาเยอะ แค่เรื่องง่ายๆ แบบนี ้
ก็กลับเป็นเรื่องยากมากความคิดไปเสีย บางคนถึงกับ 
กล่าวหาผมว่า "บิดเบือนค�าสอนของพระพุทธเจ้า"



 ทัง้ทีม่หีลกัการง่ายๆ ตรงไปตรงมา ตามค�าสอน 
ของพระพุทธเจ้านั่นเอง ที่ทรงตรัสเอาไว้ว่า
 "สัพพะทานงั ธัมมะทานงั ชินาต,ิ การให้ธรรมะ 
เป็นทาน ชนะการให้ทัง้ปวง" 
 ซึ่งใครๆ ก็เข้าใจ เพราะตรงไปตรงมาเหลือเกิน
ความหมายคือ การให้ทานหรอืท�าบญุใดๆ เช่น ใส่บาตร 
สร้างวดั อันเป็นวัตถทุานทัง้ปวง กส็ูก้ารให้ธรรมะไม่ได้ 
เช่น นิมนต์พระมาเทศน์ พิมพ์หนังสือเผยแผ่ธรรมะ 
สร้างเว็บไซต์ธรรมะออนไลน์ ย่อมได้บุญยิ่งกว่า
 บรรพบุรุษของเราแต่โบราณ สมัยเริ่มมีการจาร 
จารึกพระธรรมคัมภีร์ลงในใบลาน สืบเนื่องมาจนถึงยุค 
พิมพ์หนังสือ ท่านก็อาศัยหลักการเดียวกันนี้เชิญชวน 
ว่า "สร้างอักขระธรรมะ ๑ อักษร ได้บุญเท่ากับสร้าง 
พระพุทธรูป ๑ องค์" ท�าให้ใน "หมู่ปัญญาชน" เมื่อ 
จะท�ากุศลใดๆ เนื่องในวันเกิดจนถึงวันตาย ก็จะนิยม 
จัดพิมพ์หนังสือธรรมะเป็นส�าคัญกว่ากุศลทานอื่น
 ปู่ย่าตายายของเราท่านเข้าใจในหลักการข้อนี้ดี 
ไม่มีใครสงสัยในประเด็นเช่นนี้แล้ว มีแต่เห็นตรงกันว่า 
กศุลทานอ่ืน เช่น ใส่บาตร สร้างโบสถ์ ขดุสระ ท�าถนน 
จะได้กศุลเต็มทีก่เ็มือ่มธีรรมทานเป็นแก่นสารอยูด้่วย
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 ตกมาถึงยุคนี้สมัยนี้ ผมเห็นว่า สื่อออนไลน์ 
หรือเว็บไซต์ไซเบอร์ ก็มาจาก "อักขระ" เช่นเดียวกัน 
เพียงแค่มันเปลี่ยนที่อยู่และเพิ่มส่วนประกอบเข้าไป 
เท่านั้น แต่โดยแก่นแท้มันก็คือสิ่งเดียวกันนั่นเอง
 เวบ็ไซต์ธรรมะกบัหนังสอืธรรมะคอืส่ิงเดยีวกนั 
ผมไม่ได้พูดเอาเอง แต่พูดตามอย่างบรรพบุรุษของเรา 
ดังนัน้การทีผ่มพดูว่า "การสร้างเวบ็ไซต์ธรรมะ (ขอย�า้ 
ธรรมะ) ได้บญุมากว่าสร้างวดั (โดยเฉพาะวดัทีมี่เพียง 
เรือ่งวตัถอุย่างเดียว)" นั้น ผมพูดไปในความหมายนี้ 
ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เอง และที่บรรพบุรุษของเราก็ได้ 
กล่าวเชิญชวนเอาไว้มาร้อยปีพันปีแล้ว ไม่ได้มีเจตนา 
จะไปลดทอนบญุกศุลจากการสร้างวัดลงเลย ซ่ึงกย็งัคง
ส�าคัญและได้บุญอยู่เช่นเดิม "ผมเองก็ยังท�าเสมอๆ" 
และด้วยจิตที่เลื่อมใสศรัทธา ไม่เคยคลอนแคลน
 ที่จริงถ้าเราเลิกมองอะไรกันแค่เปลือกเสียบ้าง 
แล้วมองเข้าไปให้ถึงแก่นสารกันจริงๆ เรื่องง่ายๆ ก็จะ 
ไม่กลายเป็นเรื่องยาก และเรื่องยากๆ ก็จะไม่เกินวิสัย 
แล้วจะเข้าใจกนัได้ง่ายขึน้ อย่างเวบ็ไซต์ธรรมะนี ้ทีจ่รงิ 
ก็ "วัด" ดีๆ นี่เอง คือเป็น "วัดไซเบอร์" ไง เป็นวัด 
ออนไลน์ ที่ทุกคนทั้งโลกเข้าถึงวัดได้ตลอดเวลา
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 เพราะเหตุนี้ผมจึงเรียกตัวเองอีกอย่างหนึ่งว่า 
"ช่างสร้างวัด" แบบเดยีวช่างสร้างโบสถ์สร้างกุฏศิาลา 
ให้กับวัดบนโลกใบแท้นั่นแหละ เพียงแต่ผมเป็นช่าง 
สร้างวัดบนโลกใบเทียม ซึ่งมีความส�าคัญไม่แพ้กันเลย 
อันท่านผู้มีสติปัญญาน่าจะเข้าใจได้ไม่ยากนัก
 หากเราถอืเอาทีแ่ก่นสารว่า "วดัคอืสถานทีอ่ยู่ 
ของธรรมะ" โดยมีพระเป็นผู้อยู่ดูแล ดูแลอะไรล่ะ ? 
ก็ดูแลธรรมะนั่นไง ด้วยการประพฤติปฏิบัติ ท่านจึงได้ 
รับสิทธิ์ให้อยู่ดูแลวัด ถ้าผู้คนเห็นว่า พระรูปใดรูปหนึ่ง 
ไม่ได้ประพฤติปฏบัติธรรมจริง เข้ามาอาศัยผ้าเหลือง 
เลี้ยงชีพไปวันๆ ผู้คนก็จะรังเกียจ และอาจขับไล่ให้สึก 
ออกไปเสีย ใช่ไหม ? นี่ก็แสดงว่า วัดบนโลกใบแท้นี้
ก็มีธรรมะเป็นสาระส�าคัญที่สุด หากไร้ธรรมะเสียแล้ว 
ก็อาจจะถือได้ด้วยซ�้าไปว่า ที่นั่นไม่ใช่วัด แม้มีโบสถ ์
มีศาลา แต่หาธรรมะไม่ได้ ผู้มาอยู่อาศัยก็ไม่ปฏิบัติ
ธรรมะ ไม่ลดละกิเลส มีกิจกรรมอะไร ก็มาจากจิต 
ที่คิดจะเอา (โลภะ) ไม่ได้มาจากจิตที่คิดจะให้ (จาคะ)  
เช่นนี้แล้วยังจะเรียกว่าวัดได้หรือ ? ที่แท้ก็จะเป็นได้ 
แค่ "บรษิทัขายบญุ" คอยต้มตุ๋นคนดี "ผูมี้แต่ศรทัธา 
แต่ปัญญาไม่มี" ก็เท่านั้นเอง ใช่ไหมล่ะ ? 



 ในทางกลับกัน แม้สถานที่นั้นรูปแบบภายนอก 
ไม่ใช่วดั อาจเป็นบรษิทัท่ีท�ามาค้าขายอย่างใดอย่างหนึง่ 
ด้วยซ�้าไปก็ได้ แต่กลับมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่า ธรรมะ 
ต้องมาก่อน เช่น บรษิทัแห่งหนึง่ผลิตส่ือเผยแผ่ธรรมะ 
สินค้าทกุช้ินของบริษทั มีธรรมะเป็นเป้าหมาย มุ่งหวงั 
ให้ลกูค้าได้รับประโยชน์จากธรรมะเป็นหลัก ส่วนเรื่อง 
ผลก�าไรที่ได้จากการค้า ก็หวังเพียงเอามาเลี้ยงลูกน้อง 
เป็นค่าครองชีพของเขาและครอบครัว ไม่ได้ท�าการค้า 
ด้วยความโลภ แต่ท�าด้วยจติทีค่ดิจะให้ในแบบชาวบ้าน 
เป็นผู้ปฏิบัติธรรมเท่าท่ีฆราวาสผู้ที่ต้องหาเลี้ยงตัวเอง 
จะพึงท�าได้ แบบนี้แล้ว บริษัทแห่งนี้โดยแก่นสารก็คือ 
วัดอีกแห่งหนึ่งนั่นเอง ใช่ไหม ? เพียงแต่ไม่ได้มีโบสถ์ 
มีศาลาให้รู้ว่าเป็นวัดเท่านั้นแหละ เพราะมีสาระส�าคญั 
อยู่ทีธ่รรมะ คอืเป็นทีอ่ยู่เป็นทีเ่ผยแผ่ธรรมะกันเห็นๆ 
ก็จึงชื่อว่าเป็น "วัดโดยแก่นสาร" ด้วยโดยแท้
 เป็นอันว่า ถ้าถือเอาแก่นสาร หรือสาระส�าค�ญ 
เป็นหลักแล้ว ธรรมะมีอยู่ที่ไหน ที่นั่นก็กลายเป็นวัด 
ขาดธรรมะทีไ่หน ทีน่ั่นกไ็ม่ใช่วดั หากเราเข้าใจตรงกนั 
ไว้อย่างนี้ เรื่องส�าคัญที่พูดกันอยู่ แม้บนโลกใบเทียม 
(โลกออนไลน์ไซเบอร์) ก็จะลงรอยกันได้ง่ายๆ
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 มีทั้งพระทั้งโยมชอบแนะน�าผมว่า "วัดไซเบอร์ 
บนโลกใบเทียมจะดีไปกว่าวัดวาอารามบนโลกใบแท้ได้
อย่างไร	?	ควรเอาความรู	้ป.ธ.๙	เข้ามาช่วยงานของวดั 
บนโลกใบแท้ให้เต็มตัว	จะไม่คุ้มค่ากว่าหรือ	?"
 ค�าตอบก็คือ "ดีคนละกลุ่ม คุ้มคนละทาง"
วัดวาอารามบนโลกใบแท้ ยังไงๆ ก็ขาดไม่ได้ สุดท้าย 
ทุกคนก็ต้องเข้าวัดนี้ ไม่เข้าไปเอง ก็ต้องถูกจับใส่โลง 
หามเข้าไปอยู่แล้ว ในแง่นี้ไม่มีอะไรจะมาแทนที่วัดนี้ได้ 
ส่วน "วัดไซเบอร์" บนโลกใบเทยีม ทีแ่ท้กแ็ค่ส่วนเสรมิ 
เติมเต็มตรงทีม่นัยงัขาดส�าหรบัโลกยคุนี ้ทีผู่ค้นมกัง่าย 
ใจเร็ว ถ้าไม่มีวัดไซเบอร์เอาไว้รองรับเลย ผู้คนบนโลก 
กจ็ะยิง่ห่างวดัออกไปทกุท ีแต่ถ้ามีวดัอยู่บนโลกไซเบอร์
เยอะพอ จนเขาเขีย่หน้าจอ(มือถอื)ไม่ว่าจะไปทางไหน 
กไ็ด้เจอ ผู้คนกจ็ะเข้าถงึวดั(ธรรมะ)ได้อย่างง่ายดาย  
นี่คือประโยชน์ของวัดไซเบอร์ที่เห็นกันอยู่ชัดๆ
 นอกจากนีก้ารสร้างวดัไซเบอร์กยั็งแสนประหยัด 
หากเทยีบกบัประโยชน์ กน็บัว่าคุม้เกนิคุม้ ในขณะที ่
การสร้างวดับนโลกใบแท้จะต้องใช้งบประมาณเป็นล้านๆ 
ขึน้ไป โดยทียั่งคาดหวงัไม่ได้ว่า จะหาพระดีๆ  มาอยู่ดแูล 
มาเป็นเจ้าอาวาส เป็นหลักเป็นฐาน ได้หรือไม่ ? 
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 และภาระเร่ืองการหาพระดีๆ มาอยู่ดแูลวดัน้ี 
ก�าลังเป็นปัญหาใหญ่ในยุคปัจจบุนั วดัมากมายทกุวนัน้ี 
แม้ทีส่ร้างเอาไว้ใหญ่โตมโหฬาร แต่กห็า "สมภารดีๆ" 
ไม่ค่อยได้ พอหลวงปู่ผู้น�าสร้างมรณภาพไป วัดก็แทบ 
จะร้างกนัเลย พระทีม่าอยูใ่หม่แต่ละรปูกห็าดีๆ ได้ยาก 
กลายเป็นเรื่องล�าบากมากที่สุดไปเลยก็ว่าได้
 แต่วัดไซเบอร์บนโลกใบเทียม ย่อมไม่มีปัญหา 
อย่างว่านี้ เพราะจะนิมนต์พระรูปไหนมาอยู่ก็ได้ทั้งนั้น  
แม้แต่จะทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าให้มาจ�าพรรษาอยู่ด้วย 
กย็งัได้ แค่น�าเอาลิงก์พระไตรปิฎกมาลงไว้ในวดัไซเบอร์ 
(เวบ็ไซต์ธรรมะ) กเ็ท่ากบัทลูนมินต์พระพุทธเจ้าให้มาอยู่ 
จ�าพรรษาในวดัของเราแล้วใช่ไหม ? เพราะน�าเอาธรรมะ
ซ่ึงเป็นพระพุทธเจ้าองค์จริงมาอยู่ พระอริยสงฆ์อ่ืนๆ 
ก็เช่นกัน นับถือองค์ไหนก็นิมนต์มาได้ทันที อย่างยุคนี ้
ก็มี "หลวงปู่พุทธทาส, หลวงปู่ชา, หลวงปู่ปัญญาฯ, 
ท่าน ป.อ.ปยุตฺโต" ดังนี้เป็นต้น เราก็นิมนต์มาได้เลย 
ด้วยการน�าคลปิวดีโิอหรือเสียงเทศนาของท่านมาลงไว้ 
ให้ผูเ้ข้ามาคลกิชมคลิกฟังได้ตามอธัยาศยั กเ็ท่ากบัว่า 
วดัไซเบอร์ของเรา มีพระสุปฏบินัโนเหล่านีม้าจ�าพรรษา 
ให้ได้กราบไหว้บชูาและฟังธรรมอยู่แล้วน่ันเอง
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 มเีรือ่งเฉพาะหน้า ซ่ึงนบัว่าส�าคัญจ�าเป็นเร่งด่วน 
ที่สุดของมนุษยชาติในยุคนี้ แต่ดูเหมือนจะยังไม่มีใคร
ใส่ใจมัน ท�าให้แม้แต่ค�าว่า "SEO ธรรมะ" ก็ยังเป็น 
ปริศนาอยู่ จะหาผู้รู้จักความหมายของมัน ก็แทบไม่มี 
ทกุวนันีน้ายตะวนั (ส่ือตะวนั) กยั็งเป็นคนทีพู่ดถงึมัน 
อยู่อย่างเดยีวดาย พอๆ กับค�าว่า "อธรรมกับธรรมะ 
ก�าลงัมาตัดเชือกเอาแพ้ชนะกนับนเสิร์ชเอน็จิน" หรอื 
ค�าว่า "พ่อคลิก ลูกสาวดู ท่านรู้หรือยัง ?" คนที่ฟัง 
ต่างก็ยังส่ายหน้า เพราะไม่รู้ว่า "หมายถึงอะไร ?"
 ทัง้ๆ ทีมั่นก�าลังเป็นปัญหาใหญ่อยู่ในสังคมโลก 
ถ้าไม่รีบช่วยกนัแก้ไขให้ทนัเวลา อารยธรรมของมนษุย์ 
ทีบ่รรพบรุษุส่ังสมมานบัพันนบัหม่ืนปีคงจะต้องป่นป้ีไป 
ภายในไม่ถงึ ๑๐๐ ปีน่ีเอง ดังนั้น มันจึงเป็นเรื่องที่รอ 
ต่อไปไม่ได้ เพราะมิฉะนั้นลูกหลานเหลนโหลนของเรา 
เขาก็จะไม่รู้จักอารยธรรม(ความมีวัฒนธรรม)อีกต่อไป 
คือปัจจบุนันีโ้ลกไซเบอร์ แม้มันจะเป็นแค่โลกใบเทยีม 
แต่นับวันมันก็ยิ่งมีอิทธิพลวกกลับมาไสหัวโลกใบแท้ 
ให้หมุนหรือแปรเปล่ียนไปตามมัน โดยผ่านทางคย์ีเวร์ิด 
บนเสร์ิชเอน็จนิ หน้าจอมือถอื ทีเ่ยาวชนของเราก�าลงั 
ตดิมันอย่างงอมแงมอยู่น่ันเอง ลองดูกันให้ดีๆ 
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 ในเมือ่เขาเขีย่ไปคลกิทีไ่หน กเ็จอแต่ "หนงัโป๊" 
แถมเป็นแบบเซ็กส์หมู่ ให้ดูได้ทุกที่ จะไม่ให้ท�านายว่า
อารยธรรมแบบครอบครัว (ผัวเมียพ่อแม่ลูก) จะต้อง 
ป่นป้ีไปในไม่ช้า อย่างไร ? ลูกหลานเหลนโหลนของเรา
จะหมดยางอาย มีเซ็กส์หมู่กนัได้อย่างง่ายดาย จริงอยู่ 
คงจะไม่เป็นเช่นนัน้ทัง้หมดดอก แต่ลองคิดดู ? ถ้าเป็น
แค่สักหนึ่งในสาม อารยธรรมจะสั่นคลอนไหม ?
 ดังนั้น การสร้างวัดไซเบอร์ และการท�า SEO  
ธรรมะ (การท�าสงครามไซเบอร์ให้ธรรมะชนะอธรรม 
บนเสิร์ชเอ็นจินให้จงได้ : ท�าให้ผู้คนเขี่ยหรือคลิก 
ค�าใดๆ ในมือถอื [google] กจ็ะเจอธรรมะขึน้มาก่อน) 
จึงเป็นมหากศุลแห่งยคุ (ทกุๆ ศาสนา) เป็นมหาภารกจิ 
ที่ควรจะเป็นวาระแห่งโลก เพราะส�าคัญจ�าเป็นเร่งด่วน 
ทีส่ดุของมนษุยชาติในยคุนี ้ซ่ึงถ้ามีรัฐบาลใดหรือมีใคร 
ท�าอยู่แล้ว นายตะวนักอ็ยากได้ยินข่าว พร้อมจะกล่าว 
ค�าอนุโมทนาจนสุดเสียง แต่ถ้ารฐับาลไหนหรอืคนดีใด 
ยังไม่เข้าใจในเรื่องนี้ นายตะวนักยิ็นดเีป็นกลัยาณมิตร 
ร่วมด้วยช่วยกนัท�ามหาภารกจิ ชนิดที่จะท�าให้เรารู้สึก 
ว่า "เกิดมาไม่เสียชาติเกิด" อันควรค่าให้ลูกหลาน 
เหลนโหลนได้เล่าขานบูชาคุณไปชั่วฟ้าดินสลาย.
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ค�าสั่งเสีย
 ยามฉันตาย กายกลับ ลาลับโลก
อย่าเศร้าโศก เสียใจ อาลัยหา
นั่นแค่เพียง "รูป" หาย จากสายตา
ส่วนคุณค่า "นาม" คง ยืนยงยาว
 คิดถึงฉัน หันหา อัตตาตัว
เห็นดีชั่ว ชอบชัง ยังหนุ่มสาว
เป็นมายา เย้ายั่ว เพียงชั่วคราว
เก็บเรื่องราว ศึกษา คุณค่าคน
 ก่อนจะตาย ตามฉัน หันแลโลก
ยุควิโยค ย่อยยับ แสนสับสน
ลูกหลานเรา เหลียวหลัง ยังร้อนรน
จะทานทน อยู่ไป อย่างไรกัน
 จงร่วมใจ กอบกู้ ฟื้นฟูป่า
เพื่อโลกา ร่มเย็น เป็นสวรรค์
เทคไอที โถมมา อย่าหลงมัน
รู้เท่าทัน ฉวยใช้ ให้เป็นทุน
 ถงึยามตาย ตามฉนั อย่าหวัน่ไหว
ปล่อย "กาย" ไป ตามกรรม ทีน่�าหนุน
วาง "จติ" ว่าง ห่างบาป หาบเอาบญุ
ฉนักบัคณุ กจ็ะไป เจอปลายทาง ฯ

แต่งเมื่อวันวางวัยอายุ	๕๑	ปี

ค�าฝากฝัง
สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา 

ของอาจารย์หมอ (ประเวศ วะส)ี
กบัสามข้อเสนอของนายตะวนั*

อันที่จริงก็เป็นสิ่งเดียวกัน
เพราะ “การสร้างความรู้” 

ถ้าไม่สอดคล้องรองรับ
กับธรรมชาติ ก็จะพินาศอยู่ดี
“พลังสังคม” ถ้าโสมมอัปรีย์

ไปกบัเทคไอท ีทีต่วัเองใช้มันผดิ
ก็มีแต่จะก่อวิกฤติ 

ปิดโอกาสที่จะกอบกู้ฟื้นฟูโลก
และสุดท้าย “กลไกรัฐ”

ถ้าวิธีเลือกตั้ง (หาผู้น�า) ยังผิด
เหมือนติดกระดมุเม็ดแรกพลาด

เราจะยังหวังอะไรได้
ต่อเมื่อกลับไปกลัดกระดุม

เม็ดแรกใหม่ ให้ถูกที่ถูกทาง
นั่นแหละ ทุกอย่างที่คาดหวัง

รวมทั้งการเขยื้อนภูเขา
แบบที่อาจารย์หมอชี้แนะไว้

ก็จึงจะเป็นจริงขึ้นมาได้
นี่คือค�าฝากฝังของนายตะวัน

ที่หวังว่าบัณฑิตจะไม่ปิดหูปิดตา

คารมคมคาย	ของ	นายตะวัน

* อ่าน ๓ ข้อเสนอ ได้ที่หน้า ๑๒๘
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เรื่องที่ผมอยากเล่า 
แต่ไม่ค่อยมีใครอยากรู้

ทั้งที่ถ้ารู้แล้วก็จะส่งผลดีแก่ชีวิตผู้รู้ด้วย
และสงัคมโลกทีเ่ราอยูอ่าศัยก็จะมัน่คงยัง่ยนื

------------------

๓ วกิฤต ิ๙ โอกาส มนุษยชาตจิะเอาอย่างไร ?
 
 คนใกล้ชิดหรอืญาติมติร ศิษยานศิุษย์ และอดีต 
ภรรยา มักจะเตือนผมเสมอๆ ว่า "อย่าแบกโลกเอาไว้ 
คนเดยีว" เพราะผมชอบชวนคุยเรือ่ง "วกิฤตขิองโลก" 
แล้วทุกคนเห็นว่า เป็นเรื่องไกลตัว หรือเกินกว่าก�าลัง 
ของคนเล็กๆ อย่างเราๆ จะไปแก้ไขอะไรได้
 พอไม่มีใครอยากคุย ผมก็จึงเลือกที่จะหลบไป 
นั่งเหม่ออยู่คนเดียว คิดโน่นนี่ไปเรื่อย ส่วนใหญ่เรื่อง 
ที่ชอบเก็บมาคิดก็มักจะเป็นเรื่องราวจากหนังสือที่เพิ่ง 
จะอ่านผ่านมา เพราะว่าแทบทั้งชีวิตของผม ถ้าไม่มา 
นั่งเหม่อ ก็ไปอ่านหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่ง ส่วนเพื่อน 
นะหรือ ? พูดได้เลยว่า "คบจริงๆ น้อยเต็มที"



 ไม่ใช่อะไรหรอก นอกจากคนทัว่ไปมกัเข้าใจว่า 
ผมเป็นคนซีเรียส เคร่งเครียด ชอบคดิชอบพูดอะไร 
แต่ในเรื่องที่หนักๆ คบแล้วคุยแล้วไม่สนุก โชคยังดี 
ทีไ่ม่เคยได้ยินใครพูดว่า "ผมไม่น่าคบด้วยเหตุผลอืน่" 
ทีจ่รงิผมกอ็ยากจะปรบัตัวให้เข้ากบัเพือ่นๆ เหมอืนกนั 
แต่สุดท้าย "เคมี" ของผมก็ไม่ยอมผสมกับผู้คนอยู่ดี 
เช่น ยามตกอยู่ในวงเหล้า หรือต้องเข้าไปในที่อโคจร 
มันก็แค่ "เพ่ือจะเอาใจเพ่ือนๆ" เท่าน้ัน ไม่กี่ครั้ง 
เพื่อนๆ ก็รู้ว่า "ผมฝืนใจไปกับเขา" ทีหลังพวกเขา 
ก็เลยเลิกชวนผมอีก ขณะที่เวลาผมหาเพื่อนคุยบ้าง  
เรื่องที่ผมอยากจะคุย ก็ยังมักจะเป็นเรื่องที่เพื่อนๆ 
เบือนหน้าหนีอยู่เหมือนเดิม แล้วท�าไมผมจะไม่รู้ว่า 
"สุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครอยากจะคุยกับผมจริง" 
 เพื่อนแท้เพียงคนเดียวตลอดกาลของผมคือ 
"กรชกาย" (ตัวเอง) ที่ไม่ว่าจะหยิบยกเรื่องไหนขึ้น 
มาคุย ก็จะเป็นปี่เป็นขุ่ยไปกับผมได้ทุกเรื่อง พอเรา 
คุยกันทีไร (ผมนั่งเหม่อนั่นแหละ) มักไม่จบลงง่ายๆ 
เพราะไอ้เพ่ือนคนนีมั้นจะมีแง่มุมมาก พอผมว่าอย่างนี้ 
มันกเ็ห็นต่างว่าไปอย่างนัน้ ท�าให้เรามีเรื่องโต้เถียงกัน
ข้ามวันข้ามคืน อย่างที่คนอื่นๆ ไม่เคยทนผมได้
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 ตอนเป็นเด็กเรือ่งทีเ่ราเถยีงกนัมนักเ็รือ่งจิปาถะ 
บวชเป็นเณรเป็นพระกเ็ถยีงเรือ่งธรรมะไม่รูเ้บือ่ จนสกึ 
ออกมาเป็นฆราวาสก็เถียงเรื่องโลกเรื่องธรรมกว้างขึ้น 
ยิง่กว่าเดิมมาก แทบทกุคร้ังผมมักเถยีงชนะ แต่สัจจะ 
หรือธรรมะแทบทั้งสิ้นกรชกายคือผู้เผยให้ผมรู้
 เช่น เผยให้รูห้รอืท�าให้เหน็ทางล่มและทางรอด 
ของโลกได้อย่างชัดเจน อันเป็นที่มาของหนังสือเรื่อง  
"๓ วิกฤติ ๙ โอกาส มนุษยชาติจะเอาอย่างไร ?" 
(๓ วิกฤติ คือ วิกฤติจิตมนุษย์, วิกฤติธรรมชาติ, และ
วิกฤติทรัพยากร เป็นแฟคเตอร์ (factor) ท่ีส่งผล 
หรอืมอิีทธพิลให้วกิฤติน้อยใหญ่ทัง้หลายทัง้ปวงในโลก 
เกิดตามมา ถ้าไม่รีบแก้ไขเริ่มไปจากตรงนี้ โลกก็จะไป 
ไม่รอด, ถ้าเร่งแก้ไขเริม่ไปจากตรงนี ้โลกกจ็ะมทีางรอด. 
๙ โอกาส คือ จัดระบบชีวิตชนิดใหม่, รื้อการศึกษา
ครั้งใหญ่กันให้ทั้งโลก, นับถือศาสนาแบบท้าพิสูจน์ได้, 
ใช้สือ่ศิลปะเพือ่ให้ดีงามจรงิ, เร่งกอบกูฟ้ื้นฟธูรรมชาติ, 
น้อมจิตและปัญญากลบัเข้าหาธรรมะ, แบ่งปันทรพัยากร
อย่างเป็นธรรม, ก�ากบัการกนิเกนิใช้เกนิในสงัคมมนษุย์, 
หาจุดสมดุลหรือหาความพอดีในเรื่องสิทธิและหน้าท่ี 
อาทิวิถีทางการเมืองของมนุษย์ให้เหมาะสมลงตัว)
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 ตามมาด้วยเรื่องที่สุดของที่สุดในโลก ๓ เรื่อง 
ที่ถ้าผมยังมีชีวิตอยู่ขอเรียก ๓ เรื่องนี้ว่า "ข้อเสนอ" 
และผมเองกจ็ะเอามาท�าให้เป็นงานทิง้ทวนของชีวิตตน 
แต่หลงัจากผมตายขอฝากเป็น "ค�าท�านาย" ว่า ถ้าโลก 
โชคดี ข้อเสนอทั้ง ๓ เรื่องนี้ในที่สุดมนุษย์ก็ต้องเลือก 
เพราะถ้าไม่เลือกก็จะโชคร้ายวายวอดกันทั้งหมด
 ๓ เรื่องนี้ คือ [๑] หยุดบ่อนท�าลายธรรมชาติ 
ในทันที โดยไม่มีข้ออ้างอีก ชนิดที่ใครตัดต้นไม้ ๑ ต้น 
ต้องปลกูคืน ๒ ต้นเป็นอย่างน้อย [๒] คมุโลกไซเบอร์ 
ให้อยู่ หากจ�าเป็นต้องใช้ จะต้องท�าให้ธรรมะชนะอธรรม 
บนเสร์ิชเอ็นจนิให้จงได้ ชนดิทีใ่ครๆ (ลกูหลานของเรา) 
เขี่ยหรือคลิกไปที่ไหน (บนมือถือเป็นต้น) ก็ให้ได้เจอ 
สิง่ดีงามจรงิขึน้มาก่อน [๓] ใช้ประชาธิปไตยกนัให้เป็น 
เช่น เลิกใช้วิธีเลือกตั้งแบบผู้สมัครเสียเถิด (ตัณหาน�า 
มุสาตาม อกุศลธรรมรุมล้อม) แล้วใช้วิธีเลือกตั้งใหม่ 
แบบไม่ต้องมีผู้สมัคร โดยทุกคนได้ใช้สิทธิ์ขั้นสมบูรณ์ 
จะเลอืกใครกไ็ด้ คล้ายเป็นเล่าป่ีแสวงปราชญ์กนัท้ังโลก
(ปัญญาน�า จาคะตาม กุศลธรรมพรั่งพร้อม)
 นีค่อืเร่ืองแรกทีผ่มอยากเล่า แต่ชาวบ้านทัว่ไป 
ไม่มีใครอยากรู้ ก็จึงขอน�ามาเล่าเผื่อเอาไว้ในที่นี้ 
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จะโลภจะหลอกลวงจะหลงมายากนัไปถงึไหน ?

 ถ้าผมยงับวชอยูเ่ป็นพระ ธรรมะ สัจธรรม หรอื
ความจริงแบบโลกๆ ดังต่อไปนี ้ผมจะไม่มทีางได้รูเ้ลย 
อาจจะได้ฟังเขาเล่า แต่ไม่มีวันจะได้สัมผัสเอง
 มันเป็นเรื่องที่ผมอยากเล่าไหม ? เอาเข้าจริงๆ 
ผมเองก็ไม่รู้ ลึกๆ ก็ไม่อยากจะเล่า เพราะในบางเรื่อง 
ก็อายตัวเอง และบางเรื่องก็ไม่ต้องการจะให้ไปกระทบ
กระเทือนใคร แต่ในใจมันก็อึดอัดเต็มที อยากมีใคร 
สักคนคอยแชร์ความอัดอ้ันบ้าง และทางออกของผม 
คนที่แทบไม่มีเพื่อนก็คือ "การเขียน" เท่านั้น
 ตัดสนิใจว่า ผมจะเล่าเอาไว้ให้เป็น "ธรรมทาน" 
อะไรทีท่�าให้ตัวเองอับอาย ผมจะถอืเสยีว่าเอาอย่างพระ 
ที่ท่าน "ปลงอาบัติ" ส่วนอะไรที่ไปกระทบกระเทือน 
ผู้อื่น "ผมจะไม่เอ่ยชื่อใคร" แค่เล่าเอาไว้ให้สังคมได้ 
รู้ตัวทั่วกันว่า "เรื่องแบบนี้มีอยู่และเพิ่มขึ้นจริงๆ"
 เรื่องที่ ๑ ยุวสตรีที่สอนเรื่องโลกีย์ให้แก่ผม 
เป็นเรือ่งทีน่่าอาย แต่กข็อเล่าเอาไว้ แบบผูส้ารภาพผดิ 
และเป็นกรณีศึกษาให้กบัสงัคม ผูอ่้านควรมวีจิารณญาณ 
รู้จักแยกแยะว่า "นี่ไม่ควรเอามาเป็นเยี่ยงอย่าง" 



 เมือ่ผมสึกอายไุด้ ๓๕ ปี ปลอดสตรีและสตงัค์ 
ยังเหมือนเด็กไร้เดียงสา จนอีก ๒ ปีถัดมา ผมจึงได้
เจอ "นกัศกึษานางหนึง่" มีรูปร่างหน้าตาสะสวยมาก
เสนอตัวเข้ามา เพื่อแลกกับเงินเดือนประจ�า เท่าที่ผม 
พอจะจ่ายให้ได้ ตอนนั้นผมไม่ทันคิด ไม่ทันรู้สึกตัวว่า 
กลายเป็น "เสี่ยเลี้ยงเด็ก" ไปอย่างน่ารังเกียจ
 กิเลสเฉพาะหน้า ตัณหาเฉพาะกิจ ท�าให้ผม 
หลงผิด รับเธอเข้ามาในชีวิต (อย่างลับๆ) นานแรมปี 
ถ้าไม่มีเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ บางทีผมคงจะรักจะผูกพัน 
แบบ "ภรรยา" หรือแบบ "นางฟ้า" ก็เป็นได้
 เพียงต่อมา เธอต้องการได้เงินเพิ่ม แต่ไม่กล้า 
ขอผมตรงๆ เลยพาเพื่อนมาค้างด้วย เรานัดมาเจอกัน 
เฉพาะวันหยุด ภายหลังผมก็จึงได้รู้ว่าพวกเธอแชร์จ่าย 
ห้องพักมั่วสุมกันอยู่ก่อนแล้วตามห้องเช่าที่ไร้ระเบียบ 
กเิลสเฉพาะหน้า ตัณหาเฉพาะกจิ อีกตามเคย ผมเลย 
ถล�าท�าผิดลึกลงไปกว่าเดิม ภายในเวลาไม่ถึงปี มีเด็ก 
สาววยัรุ่นผ่านแม่เล้าวยัเรียน กว่า ๒๐ คน (ส่วนใหญ่
อายคุงจะยงัไม่ถงึ ๒๐ ปี) เต็มใจมาเอาผมเป็นของเล่น  
บางคืนพวกเธอกพ็ากนัมาเป็นทมี กว่าทีผ่มจะผ่านพ้น 
เคราะห์กรรมได้ ก็จวนเจียนจะเสียผู้เสียคนไป
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 เรื่องที่ ๒ มหาเศรษฐีเป็นได้ง่ายๆ แค่นี้เอง  
พ.ศ.๒๕๔๕ ผมจดทะเบยีนจัดต้ังบรษิทัส�านกัพมิพ์ช่ือ 
"บริษัท สื่อตะวัน จ�ากัด" ท�าธุรกิจการค้าเกี่ยวกับ
สิ่งพิมพ์ทุกชนิด ด้วยเครดิต "ท่านมหา" ท�าให้สมุน 
ผู้ทรงอ�านาจในบ้านเมืองกลุ่มหน่ึง อ้างความหวังดี 
เข้ามาเสนองานให้ "อยากจะรวยไหม ? พวกเราช่วย 
ท่านมหาได้ ภายใน ๑ ปี ท่านมหากจ็ะได้ก�าไรไม่ต�า่ 
กว่า ๑๐ ล้านบาทขึน้ไป ขอแค่ท่านมหาทอนเงนิให้ 
พวกเราโดยไม่คิดมากเท่าน้ัน ส่วนวธีิการและขัน้ตอน 
ทีจ่ะท�าให้มันถกูต้องตามกฎหมาย พวกเราจะเป็นคน
จดัการแทนท่านมหาเอง" สรปุกคื็อมาชวน "โกงชาติ
โกงแผ่นดินด้วยกัน" นั่นแหละ ซึ่งค�าตอบมีอยู่แล้ว 
ผมไม่เอาด้วยแน่ๆ แต่ก็ส่งผลร้าย อย่างอยุติธรรม 
ที่สุด "ผมและสื่อตะวัน" ถูกกีดกันสารพดัวธิ ีท�าให้
โอกาสทางธรุกจิอันสจุรติของผมเหนื่อยยากกว่าที่ควร
จะเป็น จนผมอดเข้าไปถามพวกเขาไม่ได้ว่า "กีดกัน 
ผมอยู่ใช่ไหม ?" ค�าตอบที่ได้คือ "ท่านมหาโชคดี
แค่ไหนแล้ว ถ้าเป็นคนอืน่ขนืปฏเิสธความหวงัดจีาก 
ฯพณฯ แบบน้ี มีหวงัได้เป็นคนสูญหายไปแล้วแน่ๆ" 
(แค่ถามกันดีๆ ข่มขู่เราซะงั้น มันทรราชย์ชัดๆ) 
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 เรื่องที่ ๓ เป็น"ดอกเตอร์"ง่ายอะไรอย่างนี้  
ผมอ่านออกเขยีนได้ไล่ๆ กบัพีช่ายกลาง กเ็พราะพีช่าย 
นั่นแหละอ่านอะไรออกเขียนอะไรได้ก็จะสอนผมด้วย 
ท�าให้ผมเรียนรู้เร็วกว่าเด็กรุ่นเดียวกันล่วงหน้าไปก่อน 
ราว ๒ ถึง ๓ ปี จากน้ันมาเฉล่ียวนัหน่ึงๆ ผมจะอ่าน 
หนงัสือไม่น้อยกว่าร้อยหน้า พอบวชเรียน ก็ได้ชื่อว่า 
ผู้อ่านพระไตรปิฎกทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยจนจบ
ครบทุกเล่ม ทั้งค้นคว้าคัมภีร์อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา 
และปกรณ์พิเศษอีกจ�านวนหนึ่ง พร้อมกับสนใจใฝ่รู้ 
ในวชิาการสมัยใหม่หลายสาขา ซ่ึงในบางแขนงกน็�ามา 
ใช้ได้จริงๆ เช่น วทิยาศาสตร์เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ 
อนิเตอร์เนต็ ผมกก็ลายเป็นโปรแกรมเมอร์แบบย่อมๆ 
(Web Master, Server Admin) ไปด้วยแล้ว
 หลังจากลาสิกขา ผมเลือกท�าอาชีพพ่อค้าขาย
ความรู้ คือ ตั้งบริษัทรับจ้างท�าหนังสือ (คิดท�าหนังสือ 
คิดถึงสื่อตะวัน) ก็จึงเป็นธรรมดาที่จะต้องมีผู้มาว่าจ้าง 
ไม่เว้นกระทัง่วทิยานพินธ์ปริญญาโทและปริญญาเอก
ผมก็รับจ้างท�ามาแล้ว (มากกว่า ๑๐ เรื่อง) ถึงแม้ลึกๆ 
ไม่อยากท�า แต่เพ่ือรกัษาฐานลูกค้า บวกกบัเงินทีล่่อตา 
คนท�าอาชีพพ่อค้ายังไงกต้็องรับ (นบัเป็นเรือ่งปกติ).
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 ที่จริงทุกคนก็รู้ดีว่า "มันไม่ถูกต้อง" ปริญญา
หรอืว่าดอกเตอร์ใครอยากได้กค็วรเรยีนรูแ้ละท�าผลงาน 
เอาเอง แต่มาถงึสมยันี ้"เงนิเป็นใหญ่ ซ้ือได้ทกุอย่าง" 
พอมเีงินถงึไม่มคีวามรูก้ซ้ื็อใบปรญิญามาอวดเบ่งด้วยได้ 
ผมเองก็เลยลื่นไถลเข้าไปปะปนในวังวนกับเขา
 สุดท้ายสังคมจึงมีแต่คนหลง โกหกหลอกลวง 
และมัวเมามายากันเต็มไปหมด อย่างน่าสลดที่สุด

เม่ือไรจะเลิกตามก้นฝร่ังอย่างบ้าคล่ังเสียท ี?

 สมยัเป็นเณรผมเคยฟังเทศน์ของหลวงปูช่าพดู 
ถึงชาวต่างชาติว่า "มันกค็อืกนั (เหมือนกนั) นัน่หละ 
ฝร่ังแขกเจก็ไทยหัวเราะร้องไห้น�า้ตาไหลคอืกนัทัง้นัน้"  
ยิง่ในคราวหนึ่งมีโยมถามท่านว่า "หลวงพ่อก็พูดฝร่ัง 
ไม่ได้ พระฝรั่งก็พูดไทยไม่เป็น แล้วหลวงพ่อสอนให้ 
พระฝรั่งนั่งกรรมฐานได้อย่างไร ?" ท่านตอบได้อย่าง 
เด็ดขาดว่า "โยมฝึกควายให้มันช่วยไถนา โยมพูดภาษา 
ของมันได้ด้วยหรือ ?" นี่คือสัจธรรมจากหลวงปู่ชาที่ 
นบัได้ว่า "เป็นรากฐานในทางความคดิและสตปัิญญา 
ของนายตะวัน (สื่อตะวัน) มาตราบเท่าทุกวันนี้"



 ผมกับกรชกาย (ที่เคยเอ่ยถึงแล้ว) เริ่มรู้จกัคดิ 
แข็งข้อ ไม่ขึ้นต่อฝรั่ง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ยิ่งเริ่มเรียน 
บาลี ได้เป็น "มหา" มาเป็นครูใหญ่คร้ังแรกตัง้แต่ยัง 
เป็นเณร (อายุ ๑๙ ปี) ทีส่�านักวดัพัฒนราษฎร์บ�ารงุ 
จังหวดัก�าแพงเพชร นาน ๔ ปี แล้วมาเป็นผูช่้วย 
อาจารย์ใหญ่ส�านกัเรียนวดัราชโอรสาราม กทม. ๓ ปี 
ก่อนมาส้ินสุดสมณเพศในฐานะผู้ก่อตั้งและครูใหญ ่
โรงเรียนไตรสิกขาวทิยา จงัหวดันครราชสีมา ๔ ปี 
ผมก็ยิ่งแสดงบทพาลูกศิษย์คิดแข็งข้อต่อโลกตะวันตก 
มาอย่างต่อเนือ่ง และคอย "ตอกหน้าคนไทยด้วยกนั" 
อยู่เป็นระยะๆ ให้ตื่นลืมตาขึ้นมามองก�าพืดของตัวเอง 
และรู้จักรากเหง้าแห่งโลกตะวันออกของตนบ้าง
 เช่นว่า ก่อนเราหลงฝร่ัง คนไทยไม่ได้โง่เขลา 
แม้ส่วนใหญ่จะไม่รูห้นงัสือ แต่ทกุคนกพ่ึ็งพาตนเองได้ 
พวกผู้ชายกเ็ป็นสารพัดช่างสร้างบ้านเรือนวดัวาอาราม 
ได้งดงามตระการตา ขัน้ต�า่กท็�าไร่นาหาเล้ียงครอบครัว 
ได้ทกุคน ฝ่ายผูห้ญงิกเ็ป็นสารพัดหัตถกรรมแกะสลกั 
เย็บปักถกัร้อย อย่างน้อยกเ็กบ็ผักหักฝืนท�าครัวทอผ้า 
และค้าขายได้ทัง้ส้ิน ต่างจากทกุวนันีท้ีท่กุคนรู้หนังสือ 
แต่กมั็กจะท�าอะไรไม่เป็น และพ่ึงพาตัวเองกไ็ม่ได้
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 ลกูศิษย์ของผม (เพือ่นพฒัน์,ไตรสกิขา) ทุกรุน่ 
ย่อมเคยได้ยนิผมพดูว่า "ครต้ัูงโรงเรียนมาสอนพวกเธอ 
ด้วยความรู้สึกเจยีมตัวว่า ครูกอ็าจจะกลายเป็นผู้ร้าย
ที่ลากพวกเธอออกมาจากการศึกษาเสียเองก็เป็นได้ 
เพราะการศึกษาที่แท้จริง ไม่ใช่แค่ที่มีอยู่ในหนังสือ 
หรือทีผ่่านการสอบไล่ตามหลกัสูตรเท่านัน้ แต่มันอยู่ 
ทีพ่วกเธอรู้จกัหาเล้ียงตวั ครอบครัว และรักษาสังคม 
ให้รอดได้ ทั้งต้องรอดอย่างสุจริต ไม่ผิดศีลธรรม"
 ถ้าถอืเอาความตามนีม้าเป็นมาตรวัด กดู็กนัดีๆ 
ทั้งการศึกษาไทยและการศึกษาโลกที่ก�าลังท�าๆ กันอยู่ 
เข้าข่าย "เป็นผู้ร้าย" ไปเสยีหรอืไม่ ? เพราะส่วนใหญ่ 
หลงไปรับใช้นายทุน เช่น สร้างหลักสูตรขึ้นมาสอนให้ 
มนษุย์เป็นได้แค่ "ทาส" เพือ่ป้อนโรงงานอุตสาหกรรม 
มุง่เอาเด่นด้านเดียว เฉพาะทีจ่ะไปต่อสายพานการผลติ 
ปิดโอกาสเขาไม่ให้พัฒนาชีวิตที่เป็น "ไท" หรือมนุษย์ 
ที่สมบูรณ์ได้เลย นับวันคุณภาพของคนก็ต�่าลงเรื่อยๆ 
เช่น "รุ่นยายแม้ไม่รู้หนังสือ แต่ปลูกฝ้าย เลีย้งหม่อน 
สาวไหม ทอผ้า ตัดเย็บเส้ือกางเกงได้ทัง้ตวั, มารุ่นแม่ 
รู้หนงัสือด ีเป็นทาสโรงงาน เย็บผ้าได้เท่าทีเ่จ้านายส่ัง  
ยิ่งมาถึงรุ่นลูก หนังสือก็แย่และท�าอะไรก็ไม่เป็น"
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 นี่คือตัวอย่างที่ต่างก็เห็นๆ กันอยู่ว่า การศึกษา 
ทีเ่ราลอกเอามาจากฝรัง่นี ้มนั "ห่วยแตก" ขนาดไหน ? 
นอกจากนีย้งัมเีรือ่งเศรษฐกิจ การเมอืง และเรือ่งอ่ืนๆ 
ทีเ่ราลอกฝรัง่มา ก ็"แหลกเหลว" ไม่แพ้กัน มนัเริม่มา
ต้ังแต่แนวคิดท่ีผดิพลาด เช่น ฝรัง่เหน็ว่า "ควรกระตุน้ 
ให้ผูค้นเกดิกเิลสมากๆ* จะได้ขยันท�างานและต้องการ
บริโภค เศรษฐกจิกจ็ะได้ขยายตัว" โดยหารูไ้ม่ ? นัน่คือ 
"จดุไฟเผาโลก" ท�าให้ตัวมนษุย์ก็ทรุนทรุาย สงัคมโลก 
กว็ุน่วายเร่าร้อน และแย่ทีส่ดุกต็รงทีธ่รรมชาติถกูท�าลาย
จนพนิาศย่อยยบั นบัเป็นหนทางบาปอย่างมหนัต์ นีคื่อ 
"แนวคดิอนัหลงผดิแบบฝร่ัง" ทีเ่รายงัโง่เขลาไปเอาอย่าง 
เขามาอีก ถงึเวลามานานแล้ว ทีเ่ราควรจะหวนกลับมาหา 
รากเหง้าของเราเอง แล้วตัง้ต้นใหม่ให้ถกูต้อง เพือ่ผูค้น 
จะได้อยูเ่ยน็เป็นสขุ สงัคมโลกกจ็ะมสีนัติภาพ ท้ังหวังไว้ 
ได้ว่า "ต่อไปภายหน้าฝร่ังมังค่าทีสุ่ดท้ายกจ็ะไปไม่รอด 
จะได้หันมาเดนิตามก้นเราบ้าง" (บนหนทางบญุ)
 นีคื่อตัวอย่างบางส่วนของ "เร่ืองทีผ่มอยากเล่า" 
ซ่ึงพดูกนัเท่าไรกไ็ม่มวีนัหมด และทีส่�าคัญมันไม่ใช่เร่ือง 
ส่วนตวัใคร แต่มันเป็นเร่ืองของสงัคม ทีท่กุคนมีหน้าท่ี 
ทีจ่ะต้องร่วมมือกันท�าให้มันดีงามจริงยิ่งๆ ขึ้นไป.
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* ต่อให้คนทั้งโลกหมดกิเลส เศรษฐกิจการค้าก็จะยังด�าเนินไป เพราะยังไงๆ 
 ทกุคนกย็งัต้องกนิต้องใช้ แล้วจะกลัวไปท�าไม ? ถ้าคุณไม่โลภเกนิไปนกั !

คารมคมคาย ของ นายตะวนั  
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เรื่องที่ชาวบ้านอยากรู้ 
แต่ผมก็ไม่อยากเล่า

เพราะเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะมีประโยชน์อะไร
และส่วนใหญ่เป็นเรื่องส่วนตัวของผม
ที่สังคมควรเคารพความเป็นส่วนตัวบ้าง

------------------

นายตะวันเป็นใครมาจากไหน ?

 มีเล่าเอาไว้ ในเว็บไซต์สื่อตะวันและนายตะวัน 
มากพอสมควรแล้ว หรือเอาแบบย่อๆ พอให้รู้จักกัน 
ก็พลิกไปดูหน้าสุดท้าย (ในปกหลัง) นั่นเถิด

บวชตั้งนานสึกออกมาท�าไม ?

 สังคมไทยของเราแต่โบราณมีประเพณีบวชลูก 
บวชหลานให้เล่าให้เรียน กลายเป็นค่านิยมประจ�าชาติ 
"ผู้ชายไทยทกุคนจะต้องได้บวช" ท่านลองคิดเอาเอง 
ว่า "ถ้าไม่มีใครสึก สังคมไทยจะมีผู้ชายสืบเชื้อสาย 
เอาไว้หรือ ?" ผมเองต่างจากคนอ่ืนกเ็พยีงได้บวชนาน 
แต่ในข้อเท็จจริง "ผมก็แค่ผู้ชายไทยอีกคนหนึ่ง"
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ก่อนจะสึกทนสีกากวนไม่ไหวละสิ ?

 ไม่มี ไม่เกี่ยว ผมเหมือน "พี่สืบ นาคะเสถียร" 
ตัดสนิใจท�าอะไรคนเดียว ไม่มใีครเข้ามาข้องเกีย่วท�าให้ 
ผมต้องสึก พี่สืบเขียนบันทึกเป็นหลักฐานไว้ไม่ให้ใคร 
เดือดร้อนว่า	 "ผมมีเจตนาจะฆ่าตัวเอง	 โดยไม่มีผู้ใด 
เกีย่วข้องในกรณีนีท้ัง้สิน้" ผมเขยีนหนงัสอื "ท้ิงทวน" 
ไว้นาน ๑ ปี ก่อนที่ตัวเองจะสึก อาจจะเป็นหนังสือ 
เล่มนั้นกระมัง ? ที่ "ท่าน ว.วชิรเมธี พูดว่า อาตมา 
เคยอ่านหนังสือโยมอาจารย์" ในวันที่ "นายตะวัน" 
ไปรอพบท่านตามค�าเชิญ (ไร่เชิญตะวัน	:	สวนธรรมะ 
ของท่าน) ได้สนทนากนัเลก็น้อย ท่านพดูค�านีข้ึน้มาเอง 
ส่วนเป็นหนังสือเล่มไหน ท่านได้อ่านจริงๆ หรือแค่พูด 
เอาใจโยม ? อันนั้นผมไม่รู้..คงต้องถามท่านเอง ! 
 ผมไม่ใช่คนดีที่วิเศษวิโส ชนิดที่ไม่เคยท�าอะไร 
ผดิพลาดเลยมาก่อน ตอนเป็นเณรวัยรุน่ ยงัคึกคะนอง 
ผมกเ็คยท�าความผดิ (ร้ายแรง) ตามอย่างวรรณคดีไทย 
(พลายแก้วกบัพมิพลิาไลย) ไม่มผีดิเพีย้น โชคดีท่ีหลงั
จากนัน้ ผมได้เรยีนบาล ีแล้วมาเป็น "ครูใหญ่" ท�าให้ 
ต้องรบัผดิชอบลกูศิษย์ "ชีวติจติใจกจ็งึฟ้ืนคืนมา"
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เคยมีเมียมาแล้วกีค่น ?

 ผมเคยสารภาพไปแล้วว่า "ในชีวติผมเคยท�าผิด 
เร่ืองผูห้ญิงมาก่อน" (ตอนเป็นเณรและตอนสึกแล้วนะ 
ตอนเป็นพระผมเคร่งศลี*) จึงขอไม่พดูอะไรทีจ่ะไปท�าให้
ผูห้ญิงทีผ่มรกัและผกูพนัจะต้องมาเสยีใจซ�า้อีก
 บรรดาเธอท้ังหมด มแีค่ ๒ คนเท่านัน้ท่ีเคยอยู่ 
ด้วยกนันานเกนิ ๓ ปี (ผูร่้วมสร้างสือ่ตะวัน ๔ ปีกว่า, 
ผูร่้วมเดินทางทัว่ไทย ๓ ปีกว่า) ซ่ึงนานพอท่ีจะท�าให้ 
รกัและคิดถงึกนัไปตลอดชีวติ	 อย่างน้อยก็ในจิตผมเอง 
ส่วนฝ่ายหญิงเธอตัดสนิใจไปจากผมต้ังหลายปีแล้ว
 แต่ความรกัความผกูพนัอันเป็นความรูส้กึดีๆ	นัน้ 
เขามีไว้สร้างสรรค์	 ไม่ใช่มีไว้บั่นรอน	 ผมจึงเลือกเก็บ 
ความรักความผูกพันนี้ไว้ชั่วนิจนิรันดร	 แต่ก็จะไม่ยอม 
ให้มันมาบั่นทอนปณิธานหรืออุดมการณ์เด็ดขาด.

* ผมสกึจากพระ ปี พ.ศ.๒๕๔๒ มาด้วยความบริสุทธ์ิ
 ไม่มีเรื่องสตรีหรือสตังค์ ถัดนั้นมาอีก ๓ ปี (๒๕๔๕) 
 จึงได้พบรัก แล้วมีเมียเมื่อต้นปี ๒๕๔๖ อยู่กินกันมา
 ถึงปี ๒๕๕๐ ก็หย่าร้าง โดยไม่มีลูกผูกพัน จากนั้นมา
 จึงปฏิญาณว่า "ผมจะไม่ใช้ชีวิตครอบครัวกับใครอีก"
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ไม่คิดจะมีเมียใหม่อีกแล้วจริงๆ หรือ ?

 ผมพดูอย่างนัน้ต้ังแต่เมือ่ไร ? ผมเคยพดูแค่ว่า  
"จะไม่ครอบครองใครและจะไม่ให้ใครครอบครอง 
จะไม่เป็นเจ้าของใครและจะไม่ให้ใครเป็นเจ้าของ"  
ก็เท่านั้นเอง ส่วนเรื่องความสัมพันธ์กับสตรี มีข้อห้าม 
ตรงไหนกัน ? ในเมื่อผมก็เป็นฆราวาสเต็มร้อย
 ฝ่ายมุมมองของคนดู ก็ขึ้นอยู่กับจิตแต่ละคน 
มองดกีเ็พราะจติของคนมองน้ันดี มองร้ายกเ็พราะจติ
ของคนมองนัน้ร้าย หามาเกี่ยวข้องกับผมไม่ !

 นี่คือตัวอย่างของบางเรื่องที่ผมไม่อยากจะเล่า 
แต่ผู้คนก็ชอบจะเอามาถาม แม้ผมพยามเลี่ยงไม่ตอบ 
ก็ยังชอบเซ้าซี้ ทีเรื่องปณิธานหรืออุดมการณ์กลับไม่มี 
คนสนใจ พอผมชวนคุยทีไรก็มีแต่คนรีบตัดบท ฯ 

 อย่างไรก็ดี บางทีเพียงแค่มีคนถาม ก็อาจจะ 
เพียงพอแล้ว เหมือนที่ผมเองก็ชอบตอบติดตลกกับ 
ลูกศิษย์ที่ถามด้วยความห่วงใย "ท�าไมอาจารย์จะต้อง
เที่ยวท�าตัวเองให้ล�าบากเช่นนี้ ?" ว่า "ท�าไมน่ะหรือ ? 
ก็เพื่อเธอจะได้ตั้งค�าถามแบบนี้นี่ไง !" เพราะที่แท้แล้ว 
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แค่มีคนถาม ก็จะเท่ากับว่าได้มีการแสวงหาค�าตอบกัน 
อยู่แล้วในตัว โดยที่ผมอาจไม่จ�าเป็นจะต้องตอบค�าถาม 
นั้นใดๆ เลย  เพราะเมื่อผู้ถามเกิดค�าถามขึ้นมาในใจตน 
ต่อไปภายหน้าแต่ละคนนั้น ก็ย่อมจะต้องหาค�าตอบให้ 
กับตัวเองอยู่แล้ว เหมือนดูภาพวาด (นามธรรม) แล้ว 
ยงัไม่เข้าใจในทันท ีต่อภายหลงัจึงค่อยครุน่คิดไขปรศินา
เอาเอง ซ่ึงแม้จะดูภาพเดียวกนักไ็ม่จ�าเป็นต้องได้ค�าตอบ 
อย่างเดียวกนัเสมอไป เพราะ "ศิลปะ" ไม่มอีะไรตายตัว 
การเดินทางของนายตะวนักเ็ช่นนัน้ มนัคือ "งานศิลปะ" 
ชนดิหนึง่ ซ่ึงผูช้มสามารถไขปรศินาหาค�าตอบด้วยตนเอง 
โดยไม่จ�าเป็นจะต้องซ�้าใคร แม้แต่ซ�้ากับแบบนายตะวัน 
เจ้าของงานศิลปะที่ท่านชมแล้วน�าไปหาค�าตอบอยู่..

ค�าถามจากผู้งามน�้าใจ "จะให้เราช่วยอะไรไหม	?"
ค�าตอบจากใจนายตะวนั	"ไม่ต้องช่วยอะไรผมหรอก	แค่มไีมตร	ี
รบัแจกหรอืซ้ือหนงัสอืผมไปอ่าน	กพ็อแล้ว	หลงัจากนัน้หากท่าน 
เหน็ด้วย	ช่วยกนัคืนผนืป่า	ช่วยกันท�า	SEO	ธรรมะ	หรอืช่วยกนั 
เรยีกร้องวธิเีลอืกต้ังใหม่แบบไม่ต้องมผีูส้มคัร	อันนัน้คือช่วยกนั 
ไม่ใช่ช่วยผม	เพราะกว่าที่การช่วยกันนั้นจะเกิดผลเป็นรูปธรรม 
ผมก็คงตายหายลับไปจากโลกใบนี้แล้ว	ไม่มีส่วนได้อะไร.."



ค�าขอบคุณ
 
 กราบขอบพระคุณพระสงฆ์ และขอขอบคุณ 
กัลยาณมิตร ศิษยานุศิษย์ และท่านสาธุชน "คนใจดี" 
ที่ร่วมด้วยช่วยเหลือตลอดทางอย่างใดอย่างหนึ่ง
 กศุลอนัย่ิงใหญ่จากปฏบิตับิชูาต่อพระพุทธเจ้า  
กด็,ี วรีกรรมอนัจะเป็นต�านานให้ลูกหลานเหลนโหลน
ได้เล่าขานสบืไปว่า "นายตะวนั สามัญชน คนธรรมดา 
ผูเ้ดนิทางรอนแรมไปทัว่ไทยย่ิงกว่าใครในประวตัศิาสตร์ 
ด้วยรถยนต์ส่วนตัว ทีถ่กูถ่ายรปูเอาไว้เป็นทีร่ะลึกว่า 
ตนเคยมาแล้ว หลายหม่ืนหลายแสนรูป จนอาจจะตดิ
สถติโิลก" กด็,ี และความดงีามจริง สิง่ทีเ่ป็นมรดก
ตกทอดไปถงึอารยธรรมแห่งมวลมนษุยชาติ กด็,ี 
 เหล่านีท้ัง้สิน้ ย่อมถอืได้ว่าทกุท่านดังทีก่ล่าวมา 
มีส่วนร่วมด้วยโดยไม่ต้องสงสัยเลย เพราะท่ีแท้ไม่ม ี
ยกเว้นใคร แม้แต่ "คนใจร้าย" ผมก็ยังต้องขอบคุณ 
เพราะกย่็อมมส่ีวนท�าให้ผม เกดิมมุานะ บากบัน่ มัน่คง
ใน"ปณิธานการเดินทาง"อย่างยิ่งยวดขึ้นไปอีก.

     จากใจ..	นายตะวัน



  ค�าทิ้งทวน
 

 ผมไม่เคยคิดว่าตัวเอง
ดีเลิศประเสริฐล�้ากว่าใคร
เพราะถ้าผมดีจริง
ก็คงไม่ลาสึกจากพระ
ออกมาเป็นฆราวาส
และไม่เคยคิดว่าตัวเอง
รู้มากกว่าใคร เพราะผมรู้ดีว่า
ในโลกนี้ไม่มีใครที่รู้มากกว่าใครจริงๆ แม้ในคนโง่เขลา 
ที่ราวกับจะไม่รู้อะไรเลย เขาก็ย่อมจะรู้ในสิ่งที่เราไม่รู ้
อยูม่ากทเีดียว เพราะสิง่ทีเ่ขาได้ประสบพบเจอมากมาย 
เราก็ไม่เคยได้ไปประสบพบเห็นเหมือนกับเขา
 ดังนั้น ทกุถ้อยค�าของผม (จะในหนงัสือเล่มนี ้
หรือว่าทีไ่หนๆ) จงึไม่ใช่ค�าอวดดีหรืออวดรู้แต่อย่างใด 
เป็นแค่ค�าทีห่วงัด ีปรารถนาเห็นผู้คน สังคมและโลกน้ี  
ดขีึน้กว่าเดมิ แล้วเล่าให้รู้ โดยที่ผู้คน สังคมและโลก 
จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับผมก็ได้ ซ่ึงผมเองก็ไม ่
ซีเรียสอะไร เพราะมีหัวใจประชาธิไตยเต็มร้อย

"เตีย่"
พระอาจารย์ผูอ้บรมเล้ียงดู
นายตะวนัคร้ังเป็นสามเณร



 การเดินทางทัว่ไทย (ทัง้อยากไปต่อให้รอบโลก) 
ของผม กไ็ม่ใช่ความอยากดังหรอืหวังจะสร้างสถติิใดๆ 
ทีแ่ท้ผมแค่ต้ังใจจะท�าตัวให้เป็น "ลูกของเต่ีย" ให้เป็น 
"ศษิย์ของอาจารย์" ที่ดีที่สุด เท่าที่พอจะท�าได้
 เต่ีย* เคยสอนผมว่า "ถ้าอยากเป็นนักปราชญ์
ต้องอ่านหนงัสือให้ได้หม่ืนเล่ม แล้วต้องเดินทางให้ได้ 
หม่ืนลี"้ (สภุาษติจีนจรงิๆ น่าจะเป็นเช่นนี)้ อ่านหนงัสือ 
หม่ืนเล่ม ผมท�าได้มานานแล้ว (หากเอาพระไตรปิฎก 
อรรถกถา ฎีกา ต�าราวิชาการ พงศาวดาร หรอืวรรณคดี 
เล่มหนาๆ มาแยกย่อยออกเป็นเล่มเลก็ๆ กย่็อมจะเกนิ 
หมืน่เล่มแน่นอน) และบัดน้ีผมเดินทางทัว่ไทยไปมาแล้ว 
ทุกจังหวัด ทุกอ�าเภอ (โดยภาพรวม) ก�าลังเดินต่อไป 
ให้ทั่วทุกต�าบล ถนนสายหลักของประเทศ ผมเคยไป 
มาจนครบทุกสาย และซ�้าแล้วซ�้าเล่าจนนับครั้งไม่ถ้วน 
จึงควรถือว่าผมกไ็ด้เดนิทางเกนิหม่ืนลีแ้ล้วด้วย.

 * พระมหากาญจน์ กาญฺจนร�สี ป.ธ.๘ (ภาพหน้าท่ีแล้ว)
 พระอาจารย์ผูเ้ลีย้งผมเป็นลกู และสอนบาลเีป็นรปูแรก
 ตลอดถงึแนะแนวการศึกษาพระไตรปิฎกอย่างมรีะบบให้
 ท่านเลีย้งลกูศิษย์อย่างเข้มงวด "ข้าต้องเผดจ็การกบัแก
 เพราะแกยังไม่รูจ้กัควบคมุตัวเอง" ทีม่าของคารมคมคาย
 "รัฐเป็นประชาธิปไตยกเ็พราะราษฎร์เผดจ็การตัวเองได้
 รัฐต้องเผดจ็การกเ็พราะราษฎร์ใช้ประชาธิปไตยกนัไม่เป็น"
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 ถึงผมไม่ตั้งใจจะท�าสถิติใดๆ แค่ท�าตามค�าเตี่ย 
ดังกล่าวเท่านัน้ แต่ผลจากความเพียรอย่างไม่หยุดย้ัง 
กช็วนให้คิดได้ว่า "บดันีผ้มน่าจะกลายเป็นคนในต�านาน 
หรอืเป็นหน่ึงในล้านอีกคนหนึง่แล้วแน่ๆ" เอาแค่รปูถ่าย 
"รถคูชี่พต่างววิต่างเวลา" กเ็ป็นหมืน่เป็นแสนรปูไปแล้ว 
ยังจะ "ผู้น�าท้องถิน่ทีผ่มไปขอพบ" ก็มากเกินหมื่นคน 
ขึ้นไปอีกด้วย ทั้งยังเดินทางแค่คนดียว อย่างเด็ดเดีย่ว 
เป็นส่วนมาก หากวัดกนัด้วยข้อนี ้หมดทัง้ประเทศไทย 
จะหาสักร้อยคน หรือแม้หมดทั้งโลกจะหาสักหมื่นคน 
จะมีไหม ? ท่านผู้อ่านกน่็าจะคิดค�านวณได้เอง.
 ผมก็จึงไม่ได้หวังเกินไปใช่ไหม ? ว่า ภายหน้า 
เมื่อผมแก่ชราลง (ผู้เฒ่าเจ้าปัญญา) พูดอะไรออกมา 
ปัญญาชนกจ็ะสนใจใคร่ฟัง ฐานะทีเ่ป็นเสียงจากปาก
ผูเ้คยไปพบเห็นความเป็นจริงมาย่ิงกว่าใครในแผ่นดนิ
เพราะสงัคมอุดมปัญญาธรรมดาย่อมจะต้องเป็นเช่นนัน้ 
ไม่ใช่ต่างก็เอาแต่นั่งเทียนมะโนโมเมกันไปหมด แต่ทีนี้ 
ถ้าแม้ทั้งชีวิตผู้คนสังคมและโลกก็ไม่ลืมหูลืมตาขึ้นมา 
ฟังผมพดูบ้าง ผมกค็ง "วางเฉย" (อุเบกขา) ไปเท่านัน้ 
เป็นตาเฒ่าเฝ้ามองลกูหลานผูม้สีนัดานกระด้างแถมยงั 
ปัญญาทบึ แต่ท�าอะไรไม่ได้ เลยต้องปลงต้องปล่อยวาง 
ไปตามวถิทีางของคนแก่ชราผูหั้นหน้าหานพิพาน. 
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 คนเราเกดิมาไม่ช้าไม่นานกต็าย สดุแท้แต่ใคร 
จะเลอืกใช้ชีวติของตนระหว่างเกดิถงึตายเอาตามใจตัว 
เพยีงเมือ่หลงัลมหายใจสดุท้ายตายจากไปแล้ว ร่องรอย
ทีเ่หลอืไว้ (ผลกรรมและคุณค่าของชีวติ) ย่อมแตกต่าง 
กันไป ถ้ามองในมมุนี ้ผมกแ็ค่คนธรรมดาอกีคนหน่ึง 
ซ่ึงเกดิมาแล้วเลือกใช้ชีวติระหว่างเกดิถงึตายได้คุม้ค่า 
ด้วยปณิธานอนัแน่วแน่ ทีน้่อยคนนักจกักล้าท�า
 ส่วนชีวติอนัคุม้สุดคุม้ของผมนีจ้ะไปมีประโยชน์ 
แก่ผูค้นสงัคมและโลก เพียงใดนัน้ กย่็อมต้องขึน้อยู่กบั 
ผูค้นสังคมและโลกเองจะมองเห็นคณุค่าของผมหรือไม่ ? 
หาใช่ภาระของผมทีจ่ะต้องเอามาใส่ใจให้มันรกสมองเลย 
อุปมาเหมอืนตาเฒ่าทีเ่ล่าแล้ว ซ่ึงสดุท้ายกจ็ะต้องวางเฉย 
หรอืด่ังดวงตะวนัขึน้ลงตามเคย ทอแสงอรณุมายามเช้า  
สาดแสงทวิาตลอดวัน แล้วหนัอัสดงลงลบัโลกไปยามค�า่ 
ตามวถิธีรรมดา หาได้มาข้องแวะกบัโลกไม่ ส่องแสงแล้ว 
กแ็ล้วไป สุดแต่โลกจะรู้รับเอาแสงน้ันจากมันเอง.

ด้วยความรกัแท้และปรารถนาดีนรินัดร

"นายตะวนั"
๒๒ กนัยายน พ.ศ.๒๕๕๘
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ปริญญาที่แท้จริง

 ความสขุน้ันส�าคญันัก ทุกคนบนโลกปรารถนา  
ทัง้เป็นเครือ่งช้ีวัดระดับการศึกษาท่ีแท้จรงิ (ทางจติ 
วิญญาณ) ของคนเราด้วย, ใครทีย่งัต้องอาศัยปัจจยั 
ภายนอก คอยคนมาประคบประหงมเอาอกเอาใจ 
หรอืคอยให้ได้สิง่ท่ีปรารถนาเสยีก่อนจงึจะมคีวามสขุ 
นีคื่อจบแค่ช้ันอนุบาลหรือประถม, ใครหนัมาอาศัย 
ปัจจัยภายใน แล้วสร้างความสขุขึน้มาได้ในใจตนเอง 
ขณะทีท่�างาน เล่นดนตร ีกฬีา วาดภาพ ท่องเทีย่ว 
อ่านหนังสือ หรือเจริญจิตภาวนา แบบนี้ก็เรียกว่า 
จบชั้นมัธยม, ทนีีใ้ครมคีวามสขุได้ แม้แต่ในขณะที ่
สูญเสีย เจ็บป่วย หรือประสบเคราะห์กรรมต่างๆ 
กระทัง่ขณะทีก่�าลงัจะตาย จติกย็งัเบกิบาน แบบน้ี 
แหละจึงจะเรยีกว่าจบช้ันอดุมศกึษา ส�าเรจ็ปรญิญา 
อย่างแท้จรงิ, คนโง่เขลามกัจะเข้าใจว่าเป็นไปไม่ได้ 
ทัง้ทีตั่วเองกเ็คยมคีวามสขุในขณะเสยีสละให้ทาน 
หรอืขณะเจบ็ปวดเมือ่ยล้าจากกจิกรรมทีต่นช่ืนชอบ 
กแ็ค่รูจั้กต้ังต้นฝึกฝนจากนัน้ไป ในทีส่ดุต่อให้เจอ 
ทกุข์แค่ไหน กระท่ังก�าลงัจะตาย ใจกม็คีวามสขุได้ 
ไม่เหลือวิสัยเลย และน่ีคอืปริญญาทีแ่ท้จริง.

คารมคมคาย ของ นายตะวัน



ผมเป็นดอกเตอร์อยู่แล้ว 
 เมือ่เป็นพระผมจบ "เปรยีญธรรม ๙ ประโยค" 
ซ่ึงเป็น "เปรียญเอกอตุม์" หรอื "ปริญญาเอกสูงสุด" 
มาต้ังแต่โบราณ แม้บดันีจ้ะถกูเหยยีบย�า่ต�า่ลงเทียบเท่า 
"ปริญญาตรี" แต่อีกไม่นานรฐับาลหรอืรฐัสภากจ็ะต้อง 
ถูกกดดันให้กลับมารับรองไปตามความเป็นจริง
 ยิ่งผมสึกออกมาท�าอาชีพ "ค้าความรู้" รับจ้าง 
ท�าหนังสอื ซ่ึงรวมไปถงึวทิยานพินธ์ปรญิญาเอกนัน้ด้วย 
ท�าให้ความรู้ของผมกว้างกว่าปริญญาเอกโดยท่ัวๆ ไป 
ตามเหตุปัจจัยใน "สัมมาอาชีพ" ที่ผมเลือกท�า
 ที่ส�าคัญตอนเป็นพระผมเคยเดินธุดงค์เดี่ยวไป 
ตามป่าเขา และปัจจุบนัผมเลอืกใช้ชีวติพเนจร รอนแรม 
ไปทัว่ไทย ต่อเนือ่งยาวนาน ท�าให้ผมรูก้ว้างชัดจรงิยิง่ขึน้ 
ดังสุภาษิตจีนที่ว่า "อ่านหนังสือหม่ืนเล่ม ไม่สู้เดนิทาง 
หม่ืนลี"้ ผมกจ็งึเป็นดอกเตอร์อยู่แล้วเหน็ๆ จ�าเป็นอะไร  
ให้ต้องไปหาแผ่นกระดาษมารับรองความรู้เล่า ?*

*		ตอบค�าถามที่ว่า	
	 "ท�าไมไม่เอาเวลาไปศึกษาต่อปริญญาโทปริญญาเอก	?"


