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คํ า อ นุ โ ม ท น า
ชมรมกัลยาณธรรมโดยทันตแพทย์หญิงอัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์ ผู้เป็น
ประธานชมรมฯ ได้ขออนุญาตพิมพ์คตินิยายเรื่อง “พ่อผมเป็นมหา”
ซึง่ ได้พมิ พ์ครัง้ แรกเมือ่ ปี ๒๕๑๓ โดยส�ำนักพิมพ์บรรณาคาร ข้าพเจ้า
อนุญาตด้วยความยินดียิ่ง
คตินยิ ายเรือ่ งนี้ เน้นหนักไปในทางให้เห็นความส�ำคัญของธรรม
เพือ่ ความสุขของปัจเจกชน ครอบครัว และสังคม ตามพระพุทธพจน์ทวี่ า่
“ดูก่อน วาเสฏฐะและภารัทวาชะ ธรรมนั้นแลประเสริฐที่สุดในหมู่ชน
ทั้งในปัจจุบันและภายหน้า” (อัคคัญญสูตร)
พระพุทธองค์ยังตรัสไว้อีกว่า
“พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทัง้ ในอดีต อนาคต และปัจจุบนั ทรงเคารพ
ธรรม ข้อนีเ้ ป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทัง้ หลาย เพราะฉะนัน้ บุคคล
ผูร้ กั ตน หวังความเป็นผูย้ งิ่ ใหญ่โดยคุณธรรม เมือ่ ระลึกถึงค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้าทั้งหลายอยู่ จึงควรเคารพธรรม”
(อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต พระไตรปิฎกฉบับบาลี
เล่ม ๒๑ หน้า ๒๗)
“เมือ่ บุคคลให้สงิ่ ทีใ่ ห้ได้ยากอยู่ ท�ำสิง่ ทีท่ ำ� ได้ยากอยู่ อสัตบุรษุ
ท�ำตามไม่ได้ เพราะว่าธรรมของสัตบุรุษท�ำตามได้ยาก เพราะฉะนั้น
สัตบุรุษกับอสัตบุรุษเมื่อจากโลกนี้ไปแล้ว จึงมีคติต่างกัน
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อสัตบุรุษไปนรก สัตบุรุษไปสวรรค์ ธรรมและอธรรมทั้งสองนี้
มีผลไม่เหมือนกัน อธรรมน�ำไปสู่นรก แต่ธรรมน�ำไปสู่สวรรค์”
(ขุททกนิกายชาดก ทุกนิบาต พระไตรปิฎกฉบับบาลี
เล่ม ๒๗ หน้า ๖๓)
“ธรรมย่อมรักษาผูป้ ระพฤติธรรม ธรรมทีป่ ระพฤติดแี ล้วน�ำสุข
มาให้ นีเ่ ป็นอานิสงส์ในธรรมทีบ่ คุ คลประพฤติดแี ล้ว ผูป้ ระพฤติธรรม
ย่อมไม่ไปสู่ทุคติ”
(ขุททกนิกายชาดก ทุกนิบาต พระไตรปิฎกบาลีเล่ม
เล่ม ๒๗ หน้า ๒๙๐)
ด้วยเหตุดงั กล่าวมานี้ บุคคลจึงควรเคารพธรรม ให้เกียรติธรรม
ประพฤติธรรมตามสมควรแก่ฐานะของตนๆ เพื่อประโยชน์สุขของ
ตนเองและสังคมส่วนรวม บัณฑิตบางท่านได้กล่าวไว้อย่างหนักแน่น
และมัน่ ใจว่า “แม้คนทัง้ หลายจะทอดทิง้ เราไปหมดแล้ว เราก็จะไม่ทงิ้
ธรรม”
ค�ำใดทีจ่ ะพึงกล่าวนอกจากนี้ ได้บอกเล่าไว้แล้วในค�ำน�ำของการ
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ซึ่งได้น�ำมารวมพิมพ์ไว้ในที่นี้ด้วยแล้ว ขออนุโมทนา
ต่อกุศลเจตนาของชมรมกัลยาณธรรม และขอให้ท่านผู้อ่านประสบ
ความสุขความส�ำเร็จในชีวิตตามสมควรแก่ธรรมที่ได้ประพฤติดีแล้ว
ทั่วหน้ากัน
				

ด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่ง

				

๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
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คํ า นํ า ข อ ง
ช ม ร ม กั ล ย า ณ ธ ร ร ม
ท่านที่ได้ติดตามผลงานของท่านอาจารย์วศิน อินทสระ คงจะได้เห็น
อัจฉริยภาพของท่านในความเป็นพหูสูตผู้รอบรู้ทางธรรมแห่งยุค ที่ได้
สะสมบ่มเพาะปัญญาบารมีมาแต่เยาว์วยั มีใจรักในงานศึกษาหาความรู้
ทางธรรมอย่างดืม่ ด�ำ่ ในมหาสมุทรแห่งนานารัตนะ จนถือได้วา่ “ธรรม”
เป็นดุจชีวิตเลือดเนื้อจิตวิญญาณของท่าน ท่านมีความกตัญญูต่อ
อุปการคุณของพระศาสนาและฆราวาสญาติโยมผู้อุปถัมภ์บ�ำรุงพระ
ศาสนาและตัวท่านมาตัง้ แต่ยงั ปฐมวัย ท่านจึงมีปณิธานทีม่ นั่ คงในการ
รับใช้พระธรรมด้วยจิตวิญญาณของ “ครู” ท�ำงานเผยแผ่ธรรมมา
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตจวบจบบัดนี้ โดยท่านมีพรสวรรค์ในการ
น�ำเสนอสาระแห่งธรรมทีถ่ กู ตรงได้หลากหลายรูปแบบ ทัง้ การอธิบาย
ขยายความหลักธรรมที่ลึกซึ้งให้กลายเป็นเรื่องที่ท�ำความเข้าใจง่าย
ตัง้ แต่ในระดับทีค่ นทัว่ ไปน�ำไปใช้เป็นประโยชน์ปฏิบตั ดิ ำ� เนินชีวติ ได้ตาม
หลักธรรม ไปจนถึงในระดับทีน่ กั การศึกษาและครูบาอาจารย์ได้อาศัย
แนวอธิบายหลักธรรมของท่านเป็นหลักอ้างอิงในการศึกษาธรรมที่
ลึกซึง้ ได้ ทัง้ ในรูปแบบวรรณกรรมและบรรยายธรรมก็มคี วามสามารถ
อย่างยอดเยี่ยมไม่แพ้กัน นับได้ว่าท่านเป็นปูชนียบุคคลทางพระพุทธ
ศาสนาผู้รู้รอบรู้ลึกที่หาได้ยากยิ่งในยุคนี้
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ชมรมกัลยาณธรรมมีโอกาสได้เผยแผ่ผลงานของท่านอาจารย์
ให้เข้าถึงสาธุชนได้กว้างขวางขึ้นตามก�ำลังและโอกาสที่ท�ำได้ ทั้งใน
ระดับวรรณกรรมทีโ่ ลกยกย่อง พระอานนท์ พุทธอนุชา จนถึงผลงาน
ใหม่ๆ อันทรงคุณค่า เช่น พุทธอุทาน, ความสุขจากการไม่เห็นแก่ตวั ,
สิ่งที่ควรท�ำความเข้าใจกันใหม่เพื่อความถูกต้อง และ สนทนาธรรมกับ
อาจารย์วศิน อินทสระ เป็นต้น แต่ไม่วา่ เราจะได้เผยแผ่ผลงานหนังสือ
และเสียงบรรยายเรื่องใดอันยอดเยี่ยมทั้งหมดแล้วนั้น ก็คงไม่มีเรื่อง
ไหนพิเศษเท่าเล่มทีท่ า่ นถืออยูใ่ นมือนี้ พ่อผมเป็นมหา เป็นความภูมใิ จ
อย่างยิง่ ของคณะศิษย์ทไี่ ด้รบั โอกาสจัดพิมพ์เล่มนีใ้ หม่อกี ครัง้ หลังจาก
ขาดตลาดไปนานและส�ำนักพิมพ์บรรณาคารได้ปิดตัวลงแล้ว บัดนี้
ความฝันของพวกเราได้เป็นความจริง ส�ำเร็จตามความตัง้ ใจ ท่านจึงได้
ถือหนังสืออยู่ในมือขณะนี้แล้ว
ท่านที่ไม่มีโอกาสได้รู้จัก ใกล้ชิดท่านอาจารย์ อาจจินตนาการ
ไม่ออกว่าหนังสือเล่มนี้มีความส�ำคัญและพิเศษอย่างไร แต่ส�ำหรับ
ข้าพเจ้าทีม่ บี ญ
ุ วาสนาได้รบั ใช้ใกล้ชดิ ท่านอาจารย์บา้ งตามโอกาส และ
ได้รบั ความเมตตาจากท่านอาจารย์เปรียบประดุจบิดาทีห่ ว่ งใยบุตรสาว
คนหนึ่ง ข้าพเจ้าจึงได้เห็น ได้สัมผัส ได้ซึมซับ ทั้งบุคลิกลักษณะ
ท่วงท่า น�้ำเสียงการพูดจา จริยาภายนอก และแนวคิด คุณธรรม
อุดมคติภายในของท่านบ้างพอประมาณ เมื่อได้อ่านเรื่อง พ่อผมเป็นมหา แล้ว ก็เกิดความรูส้ กึ ว่า “นีไ่ ง ท่านล่ะ” หนังสือเล่มนีเ้ หมือน
เป็นสื่อแทนสิ่งที่ท่านอยากบอก อยากสอน ให้ลูกทุกคนได้น�ำไปใช้
อยากให้คนรู้จักและจดจ�ำความเป็นท่านไว้ ข้าพเจ้าจึงรู้สึกซาบซึ้ง
และประทับใจเห็นคุณค่าของงานวรรณกรรมนี้อย่างมาก เพราะนี้คือ
สิ่ ง หนึ่ ง ที่ แ ทนอั ต ลั ก ษณ์ บ างส่ ว นของท่ า นที่ จ ะอยู ่ ต ่ อ ไปในโลกนี้

อ . ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ

7

ข้าพเจ้าจึงรู้สึกประดุจก� ำลังนั่งสนทนาอย่างอบอุ่นกันเอง สบายๆ
ในสิ่งอันเป็นประโยชน์แก่ชีวิต กับบิดาที่รักยิ่ง ผู้ทรงคุณธรรมความรู้
และเปีย่ มด้วยเมตตา ถึงแม้ในค�ำน�ำ ท่านก็ออกตัวก่อนว่า เรือ่ งนีเ้ ป็น
เรื่องสมมติและไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องจริง ทั้งส่วนตัวและครอบครัว
ของท่าน แต่ข้าพเจ้าขอแอบเฉลยความจริงและยืนยันว่า วรรณกรรม
เรื่องนี้ คือตัวแทนท่านอาจารย์วศิน อินทสระ ในส่วนที่เป็นธรรมชาติ
แบบบุคคลธรรมดาๆ คนหนึ่ง ที่มีตัวตนเสมือนจริงไม่ใช่วรรณกรรม
แบบอิงบรรยากาศสมัยพุทธกาลเหมือน ผู้สละโลก ไม่ใช่วรรณกรรม
แบบอิงหลักธรรมโดยสมมติตัวละครเจ้าหญิงเจ้าชาย เช่น ชีวิตนี้
มีอะไร หรือ ภาพจ�ำลองชีวติ ...แต่นคี่ อื “พ่อยิม้ ” (ซึง่ ยิม้ ยากเหมือน
ท่านอาจารย์) ผู้ผ่านการบวชเรียนจนมีฉายาว่า “มหา” เป็นผู้ทรง
ภูมิธรรมคุณธรรมความรู้ที่กว้างขวางและเปี่ยมด้วยอาทรเมตตา
ปราณีต่อเพื่อนมนุษย์ รักความยุติธรรม มีความสมถะ ถ่อมตน เป็น
ผู้มีฉายาอันเย็น และมีชีวิตอยู่ด้วยธรรม สิ่งเหล่านี้ถอดแบบจ�ำลอง
ความเป็นท่านอาจารย์มาไม่ใช่น้อยเลย
การด�ำเนินเรื่องของวรรณกรรม พ่อผมเป็นมหา แสดงให้เห็น
อัจฉริยภาพในการน�ำเสนอหลักธรรมด้วยบทสนทนาและการด�ำเนิน
เรือ่ งทีแ่ ยบคาย ชวนติดตาม อ่านสบายๆ เพลินในธรรม ไม่หนักเกิน
ไป โดยมี “พ่อยิม้ ” เป็นตัวแทนคนรุน่ เก่าทีไ่ ม่ลา้ สมัย และมี “กตัญญู”
ลูกชายผู้ใฝ่รู้ เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ การน�ำเสนอประเด็นต่างๆ ใน
แต่ละบทล้วนน่าสนใจและท่านยังสามารถเลือกประเด็นที่ควรจะเป็น
ค�ำถามให้กตัญญูถามพ่อยิ้มได้อย่างเหมาะสม เป็นประโยชน์และ
ตรงใจผูอ้ า่ นได้อย่างน่าอัศจรรย์ ซึง่ ตามทีท่ า่ นเล่าไว้นนั้ เวลาท่านเขียน
เรือ่ งวรรณกรรมต่างๆ ท่านจะไม่มพี ล๊อตเรือ่ งไว้ลว่ งหน้า แต่จะคิดไป
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เขียนไป แต่เขียนอะไรแล้ว ไม่เคยต้องแก้ไขหรือลบขีดฆ่า ท่านมีคติ
ว่า “ค่อยๆ ท�ำ แต่ท�ำทีเดียวให้งานจบไปเลย” นับว่าท่านเป็นผู้มี
พรสวรรค์ทางงานเขียนวรรณกรรมที่ถึงพร้อมด้วยความแตกฉาน
ในธรรมอย่างหาที่เปรียบได้ยากยิ่ง
ชมรมกัลยาณธรรมขอมอบวรรณกรรมอิงคติธรรม พ่อผมเป็น
มหา เป็นธรรมบรรณาการรับศักราช ๒๕๕๙ แด่สาธุชนทุกท่าน และ
ขอน้อมบูชาอาจริยคุณแด่ท่านอาจารย์วศิน อินทสระ ปิยาจารย์ผู้เป็น
ที่เคารพรักอย่างสูง ธรรมใดอันพระศาสดาได้ถึงแล้ว ขอธรรมนั้น
จงบังเกิดแด่ท่านอาจารย์ ดุจมโนปณิธานอันประเสริฐที่ท่านได้สละ
เวลาเกือบทัง้ ชีวติ เพือ่ เป็นแนวหน้าทางงานเผยแผ่ธรรม มีธรรมเป็นธง
มีธรรมเป็นตรา มีธรรมเป็นใหญ่ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา บุญกุศลใดพึง
บังเกิดจากงานเผยแผ่ธรรมอันท่านอาจารย์และคณะศิษย์ทงั้ หลายได้มี
ส่วนน้อยใหญ่ร่วมสร้างสรรค์กันมา จงมาเป็นพลังกุศลบารมีคุ้มครอง
อภิบาลรักษาท่านอาจารย์ ให้สมดั่งตั้งปรารถนาไว้ในธรรม ทุกข์ภัย
อุปสรรคปัญหาทั้งหลายอย่ามาแผ้วพาน ขอท่านอาจารย์อยู่มนสิการ
ธรรมอย่างเป็นสุขทุกวันคืนจนถึงที่สุดแห่งทุกข์คือพระนิพพานโดย
เร็วพลัน และข้าพเจ้าหวังว่าสาธุชนทุกท่านจะเปิดใจพร้อมรับธรรมบรรณาการอันพิเศษสุดนี้ไว้เป็นมงคลแก่ชีวิตในศักราชใหม่นี้ อย่างมี
สาระและรื่นรมย์
และบัดนี้ได้เวลาแดดร่มลมเย็นแล้วล่ะ ขอเชิญทุกท่านล้อมวง
เข้ามา สนทนาธรรมกับ “พ่อยิ้ม” ของพวกเราได้เลย
กราบอนุโมทนาและกราบสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙
ทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
ประธานชมรมกัลยาณธรรม
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คํ า นํ า
ใ น ก า ร พิ ม พ์ ค รั้ ง แ ร ก
เรื่อง “พ่อผมเป็นมหา” นี้ ข้าพเจ้าเขียนขึ้นเพื่อเปรียบเทียบให้เห็น
ความแตกต่างทางความคิดของบุคคลสองวัย และมีภูมิหลังแห่งการ
ศึกษาที่ไม่เหมือนกัน คือลูกซึ่งอยู่ในมหาวิทยาลัย และพ่อซึ่งเป็น
เปรียญ
อนึง่ แม้จะมีอายุพอกัน แต่อปุ นิสยั อันเป็นทุนเดิมต่างกัน ก็ยอ่ ม
จะมีความเห็นและความเข้าใจต่างกันไปได้ เช่น เพื่อนของยิ้ม คือ
นายนวล
ความจริงแล้ว “มหา” นัน้ เป็นได้เฉพาะพระ, ฆราวาสเป็นไม่ได้
เพราะ “มหา” เป็นสมณศักดิ์ คือ เป็นศักดิส์ �ำหรับพระ แม้พระเองที่
ถูกถอดยศ ลดต�ำแหน่งแล้ว และเป็นพระราชาคณะชัน้ สูง แต่คงเหลือ
แต่ “พระ ก เปรียญ” หรือ “พระ ข เปรียญ” เท่านั้น ไม่ต้องพูด
ถึงทีส่ กึ ออกมาเป็นฆราวาสแล้ว ความเป็นมหาย่อมสิน้ สุดลงพร้อมกับ
การเปลื้องผ้าเหลืองออกจากกาย แต่คนทั้งหลายที่ยังเรียก “มหา”
อยู่ก็ด้วยความเคยชิน แต่ส่วนมากไม่ได้เรียก มักเรียก “คุณ” ตาม
สมัยนิยม และดูพอจะเป็นทีพ่ อใจของผูท้ เี่ คยเป็น “มหา” มามากกว่า
บางคนใครเรียกมหาก็ถึงกับโกรธเอาทีเดียว มนุษย์ที่เข้าใจในมนุษย์
สัมพันธ์ดี เมื่อรู้ว่าสิ่งใดเขาไม่ชอบ เรียกอย่างใดเขาไม่ชอบ ก็งดเว้น
การเรียกอย่างนัน้ เสีย เรือ่ งอะไรจะต้องไปสร้างศัตรูโดยไม่จำ� เป็น ยัง
มีค�ำอื่นเรียกอีกมากมาย
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เมื่อข้าพเจ้าเดินทางไปอินเดีย ไปพบนักศึกษาจากประเทศลาว
หลายท่านซึ่งเป็นเปรียญจากประเทศลาวสึกแล้วไปศึกษาต่อในอินเดีย
นิยมใช้ค�ำว่า M. น�ำหน้าชื่อเสมอ เช่น M.C. บ้าง M.K. บ้าง แล้ว
ต่อด้วยนามสกุล ตัวอย่าง M.C. Thepavong หมายถึงมหาจันทร์
เทพาวงศ์ เมื่อถามเขา เขาบอกว่าในประเทศลาวนิยมใช้กัน และคน
ทั้งหลายยกย่องให้เกียรติผู้ที่มี M. น�ำหน้าชื่อ เขาภูมิใจในความเป็น
M. ของเขา ฟังแล้วชื่นใจดีเหมือนกัน
เป็นการแน่นอนว่า ทรรศนคติของโลกชาวเมืองนัน้ ย่อมมีอทิ ธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของปัจเจกชน มากหรือน้อยแล้วแต่ก�ำลังใจ
ก�ำลังความคิดของปัจเจกชนนั้น คนส่วนมากยอมนอบน้อมให้แก่มติ
ของชาวเมือง ชาวเมืองนิยมยกย่องสิ่งใด ปัจเจกชนก็มักพอใจท�ำตน
เป็นอย่างนั้น ทั้งนี้เพราะสัญชาตญาณเรื่อง “ความกระหายให้ผู้อื่น
ยกย่อง” นั่นเอง
ข้าพเจ้าได้คุ้นเคยกับนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในเมืองไทย
เป็นอันมาก รวมทัง้ คนหนุม่ ซึง่ มิได้ศกึ ษาในมหาวิทยาลัยด้วย เด็กหนุม่
เหล่านีม้ คี วามสนใจทางศาสนา ต้องการทีพ่ งึ่ ทางใจ แต่เนือ่ งจากชีวติ
ของเขาเพิ่งเริ่มต้น จึงเต็มไปด้วยความสงสัยในสิ่งต่างๆ มากมาย
และเนื่องจากมีประสบการณ์ในชีวิตยังน้อยอยู่ จึงมักทุ่มเทความเชื่อ
ให้กับหลักการและค�ำสอนอันเขายกย่องว่าเป็น Scientific (ศาสตร์
ที่มีเหตุผล) โดยมิยอมยืดหยุ่นให้กับอะไรเลย ตัวอย่างเช่นสมณศักดิ์
ของพระสงฆ์ในเมืองไทย เขาเห็นว่าไม่จำ� เป็น เพราะเมือ่ สมัยพุทธกาล
ไม่มีสมณศักดิ์ ดังนี้เป็นต้น
ความคิดเห็นของกตัญญู บุตรชายของยิม้ ในเรือ่ งนี้ เป็นท�ำนอง
เดียวกับความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาทั่วไป
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อาจมีผสู้ งสัยว่า เรือ่ งนีค้ งมีสว่ นพัวพันกับเกีย่ วข้องกับครอบครัว
ของข้าพเจ้าบ้าง ข้าพเจ้าขอปฏิเสธ เพราะขณะข้าพเจ้าเขียนค�ำน�ำนี้
บุตรชายคนแรกของข้าพเจ้าเพิ่งมีอายุได้ ๓ เดือนกับ ๒๘ วันเท่านั้น
ข้าพเจ้าขออุทิศความดีงามทั้งปวงแห่งหนังสือเรื่องนี้แก่ท่าน
ผู้เป็นเปรียญทั่วราชอาณาจักรไทย ซึ่งได้อาศัยร่มเงาแห่งพระพุทธ
ศาสนา แล้วได้ช่วยส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนา โดยการปฏิบัติ
ชอบบ้าง โดยการเผยแผ่คำ� สอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้าง และขอ
ได้โปรดได้รับความเคารพนับถือจากข้าพเจ้าโดยทั่วกัน
อนึ่ง ส�ำหรับท่านผู้อ่านทั่วไป หากเห็นว่าข้อความในหนังสือ
เรื่องนี้ตอนใดขัดหูขัดตาท่าน ก็ขอได้โปรดอภัยแก่ข้าพเจ้าด้วย อาจ
เป็นเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือหย่อนความรู้ในเรื่องนั้นก็ได้
ทีก่ ล้าแสดงออกก็ดว้ ยเชือ่ ว่าตนมีเจตนาดีและบริสทุ ธิต์ อ่ บุคคลทุกฝ่าย
และขอได้โปรดทักท้วงในข้อบกพร่อง เพื่อความสมบูรณ์ในโอกาส
ต่อไป
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พ่อผมเป็นมหา เมือ่ ผมยังเด็กอายุ ๖-๗ ขวบ ผมจ�ำความได้ แต่ผมไม่รู้
ว่า “มหา” นัน้ หมายความอย่างไร พ่อของเพือ่ นๆ ผมได้ยนิ เขาเรียกชือ่
เฉยๆ บ้าง มีคณ
ุ น�ำหน้าบ้าง แต่พอ่ ผมใครๆ ก็เรียก “มหา” น�ำหน้า
ชื่อ
พ่อผมชือ่ “ยิม้ ” คนในละแวกนัน้ จึงเรียกท่านว่า มหายิม้ เฉยๆ
บ้าง บางคนเรียก พี่มหายิ้ม ลุงมหายิ้ม แล้วแต่ศักดิ์หรืออายุของผู้
เรียก
เมือ่ ผมเติบโตขึน้ เรียนหนังสือแล้ว อายุประมาณ ๑๕-๑๖ ผมก็รู้
และเข้าใจความหมายแห่งค�ำน�ำหน้าชื่อพ่อผมเป็นอย่างดี
เพราะความรูอ้ นั นี้ ท�ำให้ผมละอายทีพ่ อ่ ผมเป็นมหา ผมไม่อยาก
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ให้ใครเรียกพ่อผมอย่างนัน้ แต่กเ็ หลือทีจ่ ะห้ามได้เสียแล้ว เพราะเรียก
กันตั้งแต่รุ่นคุณยายคุณตาลงมา จนถึงรุ่นผมและเด็กที่อ่อนกว่าผม
ผมรูส้ กึ ว่า พ่อของคนอืน่ เขาเป็นคนมีเกียรติ มีหน้ามีตา บางคน
จบจากมหาวิทยาลัยที่เขาภาคภูมิใจที่สุดในเมืองไทย บางคนได้รับ
ปริญญามาจากอังกฤษ อเมริกา มาท�ำงานในเมืองไทยอย่างเชิดหน้า
ชูตามาก เป็นหัวหน้ากอง หัวหน้าแผนก เป็นหัวหน้าหมวดวิชา เป็น
อาจารย์ในมหาวิทยาลัย เป็นนายร้อย นายพัน ฯลฯ ลูกๆ เขาพูดถึง
พ่อแม่เขาด้วยความนิยมชมชืน่ เขาบอกว่าเขาจะเรียนอย่างพ่อเขา เขา
จะท�ำงานอย่างพ่อเขา  และเขาจะเอาอย่างพ่อเขา
เพือ่ นๆ ทีส่ นิทถามผมเสมอว่าพ่อผมเป็นอะไร ท�ำงานอยูท่ ไี่ หน
เมือ่ ตอนแรกๆ ผมไม่คอ่ ยรูเ้ รือ่ งก็บอกเพือ่ นว่า พ่อผมเป็นมหา
เพื่อนๆ จึงจ�ำกันได้ว่า พ่อผมเป็นมหา
ผมเคยถามพ่อว่า ท�ำไมพ่อไม่เลือกเรียนอย่างอื่น เช่นที่มหา
วิทยาลัยจุฬาฯ หรือธรรมศาสตร์ หรือวิทยาลัยครู หรืออืน่ ๆ ท�ำไมพ่อ
ถึงเรียนที่ส�ำเร็จออกมาเป็นมหา
พ่อของผมชือ่ ยิม้ แต่ทา่ นไม่คอ่ ยยิม้ บ่อยนัก นานๆ ผมจึงจะเห็น
ท่านยิม้ สักทีหนึง่ แต่ทกุ ครัง้ ทีผ่ มถามปัญหานีก้ บั ท่าน ท่านจะยิม้ หน่อย
หนึ่งพลางพูดว่า
“เป็นมหาเสียเกียรตินักหรือลูก ?”
เมือ่ ท่านพูดอย่างนี้ ผมก็ไม่รจู้ ะถามท่านอย่างไรต่อไป จึงได้แต่
นิง่ ระหว่างทีผ่ มนิง่ อยูน่ นั้ ท่านจะพูดอะไรต่อไปอีกนิดหน่อยเป็นต้นว่า
“เกียรติของคนอยู่ที่ความดีนะลูกจ�ำไว้ คุณค่าของคนอยู่ที่
ผลงาน มนุษย์เราจะมีความสุขหรือทุกข์อยูท่ ใี่ จของเราเอง ไม่ใช่อยูท่ ี่
คนทั้งหลายนึก”
ซึ่งผมรู้เรื่องบ้างไม่รู้บ้าง แล้วท่านก็บอกให้ไปดูหนังสือ หรือ
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อาบน�้ำหรือเข้านอน แล้วแต่เวลาอันควร อย่างไรก็ตาม ผมรู้สึกว่า
พ่อของผมพูดสิง่ ทีค่ นอืน่ เขาไม่คอ่ ยพูดกัน ผมอยากขัดคอพ่อเหมือนกัน
แต่หาจังหวะไม่ค่อยได้ ที่ส�ำคัญคือไม่รู้ว่าจะขัดท่านอย่างไร
ผมเติบโตขึน้ ทุกวัน เรียนเลือ่ นชัน้ ทุกปี ร่างกายและจิตใจของผม
ก็เปลี่ยนแปลงไปมาก แต่พ่อยังคงเป็นคนเดิม พูดน้อย ยิ้มน้อย แต่
ดูเหมือนท่านจะท�ำงานมาก พ่อไม่คอ่ ยมีเวลาว่างเลย นอกจากเวลาท่าน
อบรมสั่งสอน แต่ก็ไม่บ่อยนัก
เมือ่ ผมอายุ ๑๘ และได้เข้ามหาวิทยาลัยปีแรก ผมรูส้ กึ ภาคภูมใิ จ
อย่างเหลือเกินทีไ่ ด้เป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัย ผมนึกดูถกู พ่ออยูใ่ นใจ
เหมือนกันที่พ่อผมไม่เคยเหยียบย่างเข้าไปศึกษาในมหาวิทยาลัย
ตอนนีผ้ มเถียงพ่อเป็น ผมมีเหตุผลมาก ผมเห็นพ่อเป็นคนล้าหลัง
ไม่ทันสมัย ผมอยากให้พ่อผมเป็นอย่างพ่อของเพื่อนๆ ผมหลายคนที่
โก้หรูอยู่ในสังคม ท่าทางปราดเปรียว ทันสมัย เต้นร�ำเก่ง วางท่าโก้
ขับรถคันงาม กินอาหารภัตตาคารหรูๆ สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง
เพือ่ นๆ เขาพูดกันถึงสิง่ เหล่านี้ และผมก็เห็นว่าเขาเป็นอย่างนัน้
จริงๆ
นายพันเอกนิรันดร์ พ่อของวิเชียร
หัวหน้ากองประมุข พ่อของปราโมช
นายสุรีย์
พ่อของสุรัตน์
ล้วนแต่เป็นคนโก้ ทันสมัย สังคมยกย่อง ผมเองก็มีความรู้สึก
อย่างนั้นเหมือนกัน
แต่พอ่ ผม พอผมนึกถึงพ่อ ผมใจคอผมห่อเหีย่ ว พ่อผมไม่มอี ะไร
ที่จะอวดใครได้ นอกจากนี้พ่อผมยังติดข้างที่เรียกกันสมัยนี้ว่า “เชย”
เสียอีกด้วย
ผมนึกประหลาดใจว่าอะไรท�ำให้แม่ผมมาแต่งงานกับพ่อผมได้
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ผมสังเกตดู รูส้ กึ ว่าแม่ผมรักพ่อผมดี ผมไม่เคยได้ยนิ พ่อกับแม่เถียงกัน
วันเสาร์อาทิตย์ ผมเห็นพ่อผมนั่งอ่านนอนอ่านหนังสือธรรมะ
วางเล่มนีจ้ บั เล่มโน้นอยูเ่ รือ่ ย บางทีผมเห็นแล้วร�ำคาญ จึงแกล้งถามพ่อ
ว่า
“พ่ออ่านหนังสือพวกนี้ได้อะไรขึ้นมาบ้าง”
“ได้ซิลูก” พ่อตอบ ถอดแว่นลงวางตรงหน้า
“ได้อะไรครับพ่อ”
“ได้ความรู้”
“พ่อได้ความรูอ้ ย่างไรครับ ? เวลาพ่อวางหนังสือไว้ ผมเคยหยิบ
ขึน้ มาอ่านไม่เห็นรูเ้ รือ่ งเลย” ผมพูดท�ำนองว่า เมือ่ นักศึกษาชัน้ ผมอ่าน
ไม่รู้เรื่อง พ่อจะอ่านรู้เรื่องอะไร
พ่อมองหน้าผมแวบหนึ่งเหมือนส�ำรวจอะไรบางอย่างแล้วพูดว่า
“ได้ความรู้ว่าคนที่มีความรู้น้อย มักทะนงตนว่าเป็นคนรู้มาก”
“หนังสือธรรมะมีเรื่องท�ำนองนี้ด้วยหรือครับพ่อ ?”
พ่อไม่ตอบค�ำถามผม แต่กลับบอกให้ผมนั่งลง แล้วท่านก็เล่า
นิทานให้ฟังว่า
“นานมาแล้วมีลาตัวหนึ่ง มันได้ยินคนพูดถึงทะเลอยู่เสมอ เขา
พูดกันว่าทะเลนั้นกว้าง น�ำ้ ทะเลก็เค็ม มันอยากเห็นทะเล และอยาก
ดื่มน�้ำทะเล เพราะมันเป็นสัตว์ที่ดอน มันไม่เชื่อว่าจะมีน�้ำอะไรเค็มใน
โลกนี้ เพราะน�้ำที่กินอยู่ประจ�ำนั้นจืด
“มันจึงขอร้องเจ้าของให้น�ำมันไปเที่ยวทะเลบ้าง และลองน�ำ
น�้ำทะเลมาให้มันดื่มบ้าง มันรบเร้าอยู่ทุกวันจนเจ้าของร�ำคาญ”
“วันหนึง่ เจ้าของไปธุระต่างต�ำบล เมือ่ กลับมาลาก็ขอร้องวิงวอน
อย่างเดิมอีก เจ้าของจึงบอกว่าวันนี้เขาไปเที่ยวทะเลมา และได้น�ำ
น�้ำทะเลมาให้ด้วย”
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“ลาดีใจกระโดดโลดเต้นเป็นการใหญ่ เมือ่ ดืม่ น�ำ้ ทะเลแล้วก็เทีย่ ว
ไปคุยกับเพือ่ นลาด้วยกันว่า มันเก่งกว่าใครหมด เพราะได้ดมื่ น�ำ้ ทะเล
ทีพ่ วกลาด้วยกันไม่เคยดืม่ มาเลย มันคุยเขือ่ งทับถมเพือ่ นมันตลอดเวลา
ว่าเก่งไม่เท่ามัน”
“ความจริงน�้ำที่มันดื่มเข้าไปนั้นไม่ใช่นำ�้ ทะเล” พ่อผมสรุปตอน
ท้าย
“น�้ำอะไรพ่อ ?” ผมถาม
“น�ำ้ เกลือ” พ่อตอบ “เจ้าของลาเกิดร�ำคาญขึน้ มา จึงเอาน�ำ้ เกลือ
ใส่อ่างให้มันกิน ผสมสีเขียวลงนิดหน่อย หลอกลามัน”
“แต่นิทานของพ่อมันเป็นไปไม่ได้ เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้”
ผมพูด มองพ่ออย่างเย้ยหยัน
“เรื่องอะไรเป็นไปไม่ได้ ?” พ่อถาม
“มีอย่างที่ไหนลาพูดได้” ผมว่า นึกว่าพ่อต้องจนแน่
“ลาจะพูดได้หรือไม่ได้น่ะไม่ส�ำคัญดอกลูก” พ่อว่า “แต่คนที่
คล้ายลาตัวนั้นมีอยู่มากในเมืองเรา”
“ผมไม่ค่อยเข้าใจครับ พ่อ”
“อีกหน่อยลูกก็จะเข้าใจ” พ่อพูด “ลูกจ�ำนิทานของพ่อไว้ก็แล้ว
กัน”
ตกลงผมไม่ได้รบั ความรูแ้ จ่มแจ้งนัก แต่ผมก็จำ� นิทานของพ่อได้
แม้จะเป็นนิทานทีผ่ มรูส้ กึ ว่าเชย ผมคิดอย่างคนสมัยใหม่วา่ นิทานนกพูด
ได้ ลาพูดได้ และนิทานชาดกทัง้ หลายนัน้ เป็นเรือ่ งเหลวไหลหลอกลวง
ไร้สาระไม่น่าจะน�ำมาเล่าประกอบในสมัยนี้ แต่พ่อผมก็ชอบเล่าเสมอ
แม่ผมชอบฟัง, ผมร�ำคาญ ผมอยากให้พอ่ ผมทันสมัย แต่ผมมาไม่ทนั
พ่อผมยังเดินต๊อกแต๊กอยูใ่ นบรรยากาศอันสะลึมสะลือด้วยปรัชญาเก่าๆ
สมัย ๓ พันปี พ่อผมไม่มีความรู้สมัยใหม่
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มีห้องอยู่ห้องหนึ่ง พ่อไม่ยอมให้ใครเข้าไป เมื่อพ่อเข้าไปแล้ว
ก็ปิดประตูเงียบอยู่คนเดียว วันละหลายชั่วโมง เมื่อออกมาพ่อก็ใส่
กุญแจแข็งแรง ในห้องนัน้ แม้แต่แม่กเ็ ข้าไปยุง่ ไม่ได้ การท�ำความสะอาด
พ่อก็ท�ำเอง
ผมไม่รวู้ า่ เป็นห้องอะไรของพ่อ ผมคิดว่าอาจเป็นห้องทีพ่ อ่ หลบ
เข้าไปนอน บางวันคุณพ่ออยู่ในห้องนั้นครึ่งวัน หรือเกือบเต็มวันก็มี
ผมคิดว่าผมจะพยายามลักลอบเข้าไปดูห้องนี้ให้ได้สักวันหนึ่ง
พ่อไม่คอ่ ยพูดกับผมบ่อยนัก กับแม่ พ่อก็ไม่คอ่ ยพูด แต่พอ่ เป็น
คนใจดีคนหนึ่งเท่าที่ผมได้พบมา เวลาผมถามอะไรพ่อก็ตอบให้ด้วย
ความยินดีเสมอ ที่ส�ำคัญที่สุดผมไม่เคยเห็นพ่อโกรธใครเลย ผมได้
เรียนรูม้ าจากมหาวิทยาลัยของผมว่า มนุษย์เรา มีโลภ โกรธ หลง ภาษา
ของนักการศึกษาตะวันตกว่าอารมณ์โลภ อารมณ์โกรธ อารมณ์หลง
ผมไม่รวู้ า่ พ่อผมเป็นมนุษย์ชนิดไร จึงไม่เคยเห็นโกรธ ผมรูแ้ ต่วา่ พ่อผม
เป็นมหา ผมจะต้องหาเพือ่ นทีพ่ อ่ เป็นมหาเหมือนกัน เพือ่ จะได้ทดสอบ
ดูวา่ พ่อผมกับพ่อของเพือ่ นผมจะมีอะไรๆ เหมือนกันหรือไม่ ถ้าเหมือน
กันสัก ๒-๓ คน ผมก็จะถือเป็นยุตวิ า่ ทีเ่ ขาเรียกกันว่า “มหา” นัน้ เป็น
อย่างนีเ้ อง คือทีท่ า่ นเป็นอย่างนัน้ เพราะท่านเป็นมหาโดยแท้ ถ้าต่างกัน
ก็แสดงว่าเป็นเพราะอุปนิสัยของแต่ละคน
วันหนึง่ เป็นวันอาทิตย์ผมเห็นพ่อง่วนอยูก่ บั งาน ผมจึงถามพ่อว่า
ท�ำไมพ่อจึงไม่ไปเที่ยวเสียบ้าง คนส่วนมากพอเย็นวันศุกร์เขาก็ออก
เที่ยวกันแล้ว คนมั่งมีหน่อยก็ไปไกล คนปานกลางก็เข้าโรงหนัง โรง
ละคร เสาร์อาทิตย์เขาก็พักผ่อนกันเป็นล�่ำเป็นสัน
“พ่ออายคนจีน” พ่อว่า
“มันเกี่ยวอะไรกันครับพ่อ ?” ผมถาม
“ถ้าลูกสังเกตจะเห็นว่าเวลานี้ จีนเต็มเมืองไทยแล้ว คนชาติจนี
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ขยันขันแข็ง ท�ำงานไม่มีเสาร์อาทิตย์ ปีหนึ่งหยุดเพียง ๓ วัน เฉพาะ
ตรุษจีน แต่พวกเราหยุดสัปดาห์ละ ๒ วัน บางสัปดาห์ ๓-๔ วันก็มี ลูก
ลองคิดดูปีหนึ่งเราหยุดเท่าไร เรื่องการสร้างเนื้อสร้างตัวเราจึงสู้เขา
ไม่ได้ แล้วเรายังมัวหลงตัวเองหลับไหลอยูอ่ ย่างนี้ หาทางจ่ายเงินอย่าง
ฟุ่มเฟือยสัปดาห์ละ ๒ วันอยู่อย่างนี้ พ่อคิดว่าอีกไม่นานนักคนจีนจะ
ปกครองเมืองไทย เราไม่มที างหนีแล้วลูก ไม่มที างไปแล้วถ้าจีนมีอำ� นาจ
เหนือเราขึ้นมา เราก็ต้องยอมเป็นขี้ข้าเขาอย่างแน่นอน”
“เมื่อตรุษจีนที่ผ่านมาไม่กี่วันนี้ เมื่อเดือนที่แล้วนี่เองลูกเห็น
หรือไม่ รถในกรุงเทพฯ ว่างอย่างผิดตา ไปถนนไหนรถก็ไม่มตี ดิ เพราะ
คนจีนออกไปเที่ยวต่างจังหวัดกันมาก มิฉะนั้นก็เข้าโรงหนัง แต่พอ
จวนค�่ำหรือย�่ำค�่ำ ทางสะพานพุทธฝั่งธนบุรี รถติดตั้งแต่วงเวียนใหญ่
มาถึงสะพานพุทธ คนจีนเขากลับจากเทีย่ วกัน เขาเทีย่ วกันปีละ ๓ วัน
เท่านั้น
“ลูกได้ความคิดหรือไม่วา่ รถยนต์สว่ นตัวทีเ่ ขาวิง่ ขวักไขว่อยูใ่ น
กรุงเทพฯ เวลานี้ ถนนจอแจไปหมดเหมือนจะเดินบนหลังคารถได้นั้น
ส่วนใหญ่เป็นรถของคนจีน พอคนจีนออกไปเทีย่ วข้างนอกกันเสียถนน
จึงว่าง พ่อเห็นเด็กไทยอายุ ๑๖-๑๗ ปี นัง่ ท�ำทีห่ นีบตัว๋ รถเมล์อยู่ ๒-๓
คน พ่อดีใจที่คนไทยรู้จักท�ำมาหากิน แต่พอเหลือบตาดูที่โต๊ะ ผู้ที่
นั่งแป้นบัญชางานอยู่เป็นคนจีน ใจคอของพ่อห่อเหี่ยว”
“คนไทยเป็นช่างตัดผม คนเก็บเงินเป็นคนจีน คนไทยขับแท๊กซี่
เจ้าของรถเป็นคนจีน คนไทยเป็นกรรมกรท�ำงานก่อสร้าง นายจ้าง
รับเหมาเป็นคนจีน เจ้าของร้านโอ่อา่ หรูหราตามย่านการค้าต่างๆ เป็น
คนจีน แม่คา้ ไทยได้แต่เพียงอาศัยวางหาบขายหน้าร้านแอบๆ เอา ลูก
นึกเอาเองบ้าง อย่าให้พ่อต้องจาระไนเลย”
“ผมว่า ทีค่ นไทยต้องเป็นอย่างนีก้ เ็ พราะพระพุทธศาสนามีสว่ น
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ส�ำคัญอยูด่ ว้ ย พระพุทธศาสนามีสว่ นท�ำให้คนไทยเกียจคร้าน อาจารย์
บางท่านของผมที่มหาวิทยาลัยยังบอกอย่างนี้ อาจารย์ผมได้ไปเรียน
เมืองนอกมาแล้ว เคยไปเทีย่ วรอบโลกได้รเู้ ห็นอะไรทุกสิง่ ทุกอย่าง ยัง
พูดอย่างนี้เลยพ่อ”
พ่อผมนิง่ , เหม่อมองออกไปนอกหน้าต่าง ท่าทางท่านหม่นหมอง
ในที่สุดท่านกล่าวขึ้นว่า
“ไม่ดอกลูก, คนเข้าใจผิดไปเอง ลูกเห็นพ่อเป็นคนเกียจคร้าน
หรือ ?”
“ไม่เลย พ่อ” ผมตอบ “พ่อเป็นคนขยันทีส่ ดุ คนหนึง่ เท่าทีผ่ มได้
เห็นมา”
“พ่อนับถือพระพุทธศาสนามิใช่หรือ ?”
ผมได้คิด, พ่อผมย้อนถามผมแบบตรรกวิทยาไม่มีผิดเลย ผม
สงสัยว่าพ่อผมโต้ตอบปัญหาแบบตรรกวิทยาได้อย่างไร ผมเชื่อว่า
พ่อผมไม่ได้เรียน ถ้าผมพูดว่า “ตรรกวิทยา” ให้พ่อได้ยิน พ่ออาจ
ถามผมว่า เป็นสินค้าจากญี่ปุ่นหรือฝรั่งเศสเป็นแน่ ผมจึงนิ่งเสีย
วันหลังผมจะเล่าเรื่องพ่อผมให้ฟังอีก
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ผมยังไม่ได้บอกท่านว่า ผมชื่ออะไร นามสกุลอะไร ผมขอถือโอกาส
บอกเสียเลยว่า ผมชื่อ กตัญญู พุทธรัต ทั้งชื่อและนามสกุลผมมี
ความหมายไปในทางพระพุทธ พระธรรม พ่อผมเป็นคนรักพระรัตนตรัยอย่างสุดยอด แม้จะตั้งชื่อลูกก็ตั้งให้มีความหมายในทางธรรม
ผมไม่รกั ทัง้ ชือ่ และนามสกุล แต่กไ็ ม่ถงึ กับเกลียดเพียงแต่เฉยๆ
เท่านัน้ ผมอยากให้ชอื่ และนามสกุลผมกระเดียดๆ ไปทางฝรัง่ หน่อยๆ
ผมรู้สึกโก้ แต่พ่อผมไม่ชอบท�ำอะไรอย่างฝรั่ง นอกจากกรณีที่จำ� เป็น
จริงๆ เท่านัน้ พ่อผมไม่ชอบผูกเนคไทใส่เสือ้ นอก ท่านบอกว่าร้อน เป็น
เครือ่ งแต่งกายของคนเมืองหนาว แต่ทา่ นยอมใส่เหมือนกันเมือ่ จ�ำเป็น
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พ่อผมท�ำงานอยู่กรมประชาสงเคราะห์ นิสัยท่านเหมาะมาก
ส�ำหรับท�ำงานในกรมนี้ เรือ่ งการสงเคราะห์คน ช่วยเหลือคนแล้ว พ่อผม
เป็นอดใจไม่ได้ ญาติพี่น้องมายืมเงินทองพ่อไม่เคยขัด เห็นเพื่อนหน้า
เศร้าๆ มานั่งคุย พ่อผมทายใจถูก ถามว่าเงินพอใช้ตลอดเดือนไหม ?
เพื่อนพ่อได้โอกาสจึงออกปากยืม ๒๐๐-๓๐๐ พ่อผมให้ทันที พอเขา
เอาเงินมาคืนให้ พ่อผมถามว่าไม่เดือดร้อนหรือ ? พอได้ยนิ เขาบอกว่า
หากันแทบแย่กว่าจะครบจ�ำนวนมาคืนให้ตามก�ำหนดวันทีพ่ ดู ไว้ พ่อยังให้
เขาไปฟรีๆ ๒๐ บาท ๔๐ บาท พร้อมทั้งขอบใจเขาที่อุตส่าห์เอาเงิน
มาคื น ให้ เรื่ อ งขอทานแล้ ว พ่ อ ไม่ เ คยขั ด บางที ใ ห้ เ สี ย จนขอทาน
ประหลาดใจ พ่อเห็นเด็กวิง่ ขายดอกไม้ขายหนังสือพิมพ์ ชอบใจนึกว่า
มันรูจ้ กั ท�ำมาหากินช่วยพ่อช่วยแม่ บางทีให้สตางค์แกเฉยๆ โดยไม่รบั
หนังสือพิมพ์
เรือ่ งทัง้ หมดนี้ ผมเห็นว่า พ่อท�ำอะไรมากเกินไป ผมไม่เห็นว่าดี
ถ้าคนส่วนใหญ่เป็นอย่างพ่อผม คนเกียจคร้านในเมืองไทยก็สบาย เพียง
แต่คอยแบมือขอก็พอกินพอใช้ นานเข้าอาจรวยกว่าคนให้เสียอีก ผม
เคยคุยกับพ่อในเรือ่ งนี้ ผมบอกพ่อว่าพ่อท�ำไม่ถกู แทนทีพ่ อ่ จะโกรธผม
ว่าสู่รู้เกินผู้ใหญ่ พ่อผมกลับพูดเรียบๆ ว่า
“คนที่เขาบากหน้ามาขอความช่วยเหลือจากเรานั้น เขาต้อง
เดือดร้อน, ลูกเคยเห็นคนมัง่ มีศรีสขุ มาขอความช่วยเหลือจากเราบ้าง
หรือ ? การช่วยปัดเป่าความเดือดร้อนของเพื่อนมนุษย์นั้นเป็นบุญ
เวลาเราเดือดร้อนบ้างก็คงมีคนช่วยเหลือเหมือนกัน”
“ผมไม่เคยเห็นใครมาช่วยเหลือเรา” ผมเถียงพ่อ
“ก็เพราะเรายังไม่เดือดร้อนซิลูก” พ่อตอบ
นิ่งกันไปครู่หนึ่ง พ่อจึงพูดต่อไปว่า
“ลูกเกิดมาทีหลังลูกอาจไม่รู้ ชีวติ พ่อนัน้ เป็นตัวเป็นตนขึน้ มาได้
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อย่างนีก้ เ็ พราะความช่วยเหลือของคนเป็นจ�ำนวนมาก โดยตรงบ้าง โดย
อ้อมบ้าง คนทีพ่ ดู ว่าเจริญเติบโตขึน้ มาโดยไม่มใี ครช่วยเหลือนัน้ โกหก
เชือ่ ไม่ได้ คนเราต้องมีครูบาอาจารย์ ต้องมีผอู้ ปุ การะมากหรือน้อยเป็น
คนๆ ไป คนทีอ่ ยูใ่ นสังคมคนเป็นแสนเป็นล้าน ไม่มใี ครช่วยเหลือเลยก็
แสดงว่าเป็นคนที่ไม่มีใครต้องการคบ
“มีคนไม่น้อยชอบพูดอย่างภาคภูมิว่า เขาดีขึ้นมาประสบผล
ส�ำเร็จขึ้นเองไม่มีใครช่วยเหลือ ที่เขาพูดเช่นนั้นก็ด้วยเห็นว่าเป็นเรื่อง
ข้างโก้เก่ง แต่ผู้รู้จะมองเห็นว่าผู้นั้นไม่รู้จักคุณคน”
“ถ้าอย่างนัน้ พระพุทธเจ้าเองก็ไม่รจู้ กั คุณคน เพราะใครถามทีไร
ก็ตรัสตอบว่า ตรัสรูเ้ อง ไม่มใี ครเป็นครูอาจารย์” ผมทะลุกลางปล้อง
ขึ้นมา
พ่อไม่ตอบโดยตรง แต่กลับถามผมว่า ใครเป็นคนค้นพบสูตร
ปรมาณู ผมตอบว่าไอน์สไตน์
“ไอน์สไตน์ เคยเรียนวิทยาศาสตร์กับอาจารย์อื่นๆ หรือไม่ ?”
“เคยเรียนมาตั้งแต่เด็กๆ” ผมตอบ
“ความรู้เรื่องสูตรปรมาณูนั้น ใครสอนไอน์สไตน์ ?”
“ไม่มี” ผมตอบ
“แล้วไอน์สไตน์รู้ได้อย่างไร ?” พ่อถาม
ผมงงอยูพ่ กั หนึง่ แล้วตอบพ่อว่า “ไอน์สไตน์ประมวลเอาความรู้
ต่างๆ ทีเ่ คยศึกษามาเอามาเป็นพืน้ ฐาน แล้วค้นพบสิง่ ใหม่ซงึ่ ไม่เคยมี
ใครพบมาก่อนเลย”
“เมือ่ ลูกเข้าใจเรือ่ งของไอน์สไตน์ได้ ลูกก็ควรจะเข้าใจเรือ่ งการ
ตรัสรูข้ องพระพุทธเจ้าได้ จริงอยูพ่ ระพุทธเจ้าเคยศึกษาในส�ำนักอาจารย์
ต่างๆ เหมือนกัน แต่ความรูท้ จี่ ะท�ำให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้านัน้ มิได้
ทรงศึกษาจากใคร ทรงค้นพบเอง จึงไม่ทราบจะอ้างใครว่าเป็นศาสดา
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“ข้อที่แสดงให้เห็นว่า พระพุทธเจ้ามิใช่คนไม่รู้คุณคน แต่ทรง
หนักแน่นในกตัญญูกตเวที มีมากมายหลายเรือ่ ง เช่น เรือ่ งทรงปรารภ
จะเสด็จไปโปรดท่านดาบสทัง้ สอง คืออาฬาระ และอุททกะ, เสด็จไป
โปรดปัญจวัคคีย์ เสด็จไปโปรดพระพุทธบิดา และอื่นๆ อีกมากมาย
พรรณนาไม่หมดสิ้น”
ผมยอมแพ้พ่อในประเด็นนี้ ไม่รู้จะเถียงพ่ออย่างไร แต่ผมยัง
ไม่เห็นด้วยกับการที่พ่อผมใจดีกับคนเกินไป ผมจึงวกกลับมาหาเรื่อง
เดิมอีก
“ผมว่า ถ้าเราล�ำบากจะไม่มใี ครช่วยเรา” ผมพูด, “ผมเชือ่ อย่าง
นัน้ จริงๆ ผมมองไม่เห็นหน้าไหนจะยืน่ มือเข้ามาช่วยเหลือเราได้ มีแต่
คนเอาตัวไม่รอด และเห็นแก่ตัว”
“ลูกดูถกู น�ำ้ ใจคนมากเกินไป” พ่อว่า “พ่อเชือ่ พระพุทธเจ้า พระ
พุทธเจ้าตรัสว่า คนทีช่ ว่ ยคนทีค่ วรช่วย เมือ่ ถึงคราวล�ำบาก ย่อมจะได้
สหาย คือได้คนช่วยเหมือนกัน”
“ถ้าอย่างนั้น ผมสงสัยว่าพ่อท�ำความดีช่วยเหลือคนอื่นด้วยใจ
เสียสละจริงๆ หรือพ่อหวังผลตอบแทนเพื่อให้คนอื่นช่วยพ่อบ้าง ?”
“ทัง้ สองอย่างแหละลูก” พ่อตอบ “พ่อหวังผลตอบแทนบ้างเหมือน
กัน หากเขาตอบแทนไม่ได้กแ็ ล้วไป เขาจะตอบแทนได้หรือไม่ได้ เราก็
ต้องช่วยคนที่ควรช่วยอยู่นั้นเอง”
“แล้วจะมีผลดีอย่างไร ?” ผมถาม
พ่อไม่ค่อยตอบปัญหาตรงๆ พ่อเล่านิทานให้ผมฟังว่า ดังนี้
สมัยหนึง่ พระราชาแห่งโกศล ทรงเป็นทีพ่ งึ่ พ�ำนักของผูไ้ ร้ญาติ
ขาดมิตร และยากจนค่นแค้น พระทัยของพระองค์เปีย่ มด้วยพระกรุณา
หาที่สุดมิได้
แม้ประชาชนชาวกาสีก็ยังเคารพยกย่องราชาแห่งโกศลยิ่งกว่า
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พระราชาแห่งกาสีเอง
ข้อนีท้ ำ� ให้พระราชาแห่งกาสีเกิดรูส้ กึ ริษยา คิดจะก�ำจัดพระเจ้า
โกศลเสีย จึงรับสัง่ ให้จดั กองทัพเพือ่ รบแคว้นโกศล พระองค์ทรงประกาศ
ว่า ดาบเท่านั้นจะพิสูจน์ได้ว่า ใครยิ่งใหญ่กว่ากัน
การรบพุ่งได้สิ้นสุดลงภายในเวลามิช้ามินานนัก พระราชาแห่ง
โกศลเป็นฝ่ายแพ้ ทรงหนีเข้าป่าไป ผูช้ นะประกาศว่า “ผูม้ อี �ำนาจทาง
อาวุธเท่านั้นที่จะพึงท�ำตนเป็นคนใจบุญสุนทานได้”
ประชาชนทัง้ ประเทศพากันเศร้าสลด เพราะเห็นว่าผูม้ ศี ลี ธรรม
กลับต้องได้รับภัยพิบัติต่างๆ
พระราชาแห่งกาสีซงึ่ บัดนีไ้ ด้ครองโกศลอีกแคว้นหนึง่ ทรงทราบ
ถึงความอาลัยของประชาชนทีม่ ตี อ่ พระเจ้าโกศลแล้วทรงไม่พอพระทัย
มากขึ้น จึงประกาศไปทั่วนครว่าใครสามารถจับพระราชาแห่งโกศลที่
หนีไปได้ จะได้รับรางวัลเหรียญทองหนึ่งร้อยเหรียญ
แต่ประชาชนต่างพากันปิดหูปิดตา ไม่ให้ความร่วมมือเลย
พระราชาแห่งโกศลผู้พ่ายแพ้ ต้องระหกระเหินใช้ชีวิตอยู่ในป่า
ในรูปของนักพรตผู้พอใจในวิเวก
วันหนึ่งมีคนเดินทางผู้หนึ่งมาพบพระองค์เข้า แต่ไม่รู้ว่าผู้นี้คือ
อดีตราชาแห่งโกศล เขาถามถึงทางที่จะไปสู่ราชธานีแห่งโกศลคือ
สาวัตถี
“ท่านต้องการไปสูน่ ครนัน้ ด้วยเหตุใดฤๅสหาย ?” พระเจ้าโกศล
ตรัสถาม
คนเดินทางนั้นตอบว่า “ข้าพเจ้ามีอาชีพเป็นพ่อค้าทางเรือ เรือ
ของข้าพเจ้าอัปปางลงในทะเลลึก ข้าพเจ้าสิน้ เนือ้ ประดาตัว ต้องเทีย่ ว
เร่รอ่ นขอทานเขากิน ข้าพเจ้าทราบมาว่า พระราชาแห่งโกศลทรงเป็น
ที่พึ่งของผู้ไร้ญาติขาดมิตร พระองค์คงจักช่วยข้าพเจ้าได้บ้างไม่มาก
ก็นอ้ ย”
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นักพรตฝืนยิม้ ออกมาเพือ่ กลบซ่อนน�ำ้ ตาของตนมิให้ใครสังเกต
ได้ ครุน่ คิดอยูค่ รูห่ นึง่ ถอนใจใหญ่ แล้วพูดว่า “มา, ไปกับเราเถิด เรา
จะพาท่านไปหาผู้ที่พอจะช่วยท่านได้”
นักพรตนั้นน�ำชายผู้สิ้นเนื้อประดาตัวเข้าสู่ราชฐาน ค้อมศีรษะ
ให้แก่พระเจ้ากาสีแล้วพูดว่า
“อาตมภาพคือราชาแห่งแคว้นโกศล มหาบพิตรได้เคยทรงสัญญา
ไว้ว่า จะพระราชทานเงินหนึ่งร้อยเหรียญทองแก่ผู้ที่น�ำอาตมภาพ
มาถวายได้ บัดนี้ขอพระองค์จงพระราชทานรางวัลนั้นแก่สหายผู้นี้
ของอาตมภาพด้วยเถิด”
พระราชากาสีทรงจ้องมองดูนกั พรตแปลกหน้าอยูค่ รูใ่ หญ่ แล้ว
ประทับยืนขึ้นจากราชบัลลังก์ ทรงพระสรวลก้อง
“เราจะท�ำลายความหวังอันเพริศพรายของท่านเสียวันนี้ เราจะ
ต้องชนะท่าน” ทรงหยุดนิดหนึ่ง แล้วรับสั่งต่อไปว่า
“ราชัน! ได้โปรดรับแคว้นโกศลของพระองค์กลับคืนไปเถิด
และขอได้รับดวงใจของข้าพเจ้าไปพร้อมกับดินแดนแห่งนี้ด้วย”
รับสั่งเสร็จ ทรงจับพระหัตถ์ทั้งสองของนักพรต ทรงจูงด�ำเนิน
ไปยังราชบัลลังก์แล้วทรงสวมมงกุฎประดับเพชรไว้บนเศียรของนักพรต
ผู้ซึ่งขณะนั้นแปดเปื้อนไปด้วยฝุ่นละออง
“พ่อเล่าเรื่องนี้เพื่อให้ผมได้รับคติข้อไหน ?”
“ข้อว่า การช่วยเหลือคนที่ควรช่วยนั้น ย่อมจะได้รับผลดีเสมอ
ผูท้ เี่ ราช่วยอาจช่วยเราตอบแทนไม่ได้ เพราะก�ำลังน้อย แต่บญ
ุ กุศลย่อม
ชักน�ำให้ผู้ที่มีก�ำลังพอช่วยเหลือเราได้มาช่วยเรา พระเจ้าโกศลได้รับ
แคว้นคืนเพราะพระทัยอันเปีย่ มด้วยเมตตาต่อผูย้ ากไร้ ใครเป็นคนช่วย
เหลือพระเจ้าโกศลให้ได้รับรัชสมบัติคืน ? ลูกลองคิดดู”
พ่อผมมีความเชือ่ เรือ่ งอย่างนีม้ าก พ่อเชือ่ เรือ่ งบุญบาป เรือ่ งผูฆ้ า่
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ย่อมได้รบั การฆ่าตอบ ผูบ้ ชู าย่อมได้รบั การบูชาตอบ หรือผูท้ �ำความดี
ย่อมได้รบั ผลดี ท�ำความชัว่ ย่อมได้รบั ผลชัว่ ความเชือ่ ของพ่อในเรือ่ งนี้
มีอกี มาก ผมเห็นว่า พ่อควรจะดูกาลเทศะและสมัยบ้าง สมัยนีค้ นท�ำดี
เกินไปก็มกั ได้ชวั่ ส่วนคนท�ำชัว่ หากท�ำให้เหมาะๆ ก็จะได้ดี ผมนึกว่า
เพราะพ่อผมเป็นมหา เชื่อตามต�ำราเก่าๆ ที่คนเมื่อพันสองพันปีก่อน
แต่งไว้ ความเชือ่ ของพ่อจึงไม่เข้ากับกาลเทศะ ยึดสุจริตเป็นทางด�ำเนิน
ชีวิตจนกลายเป็นคนโง่ในสังคม แต่พอผมพูดถึงเรื่องนี้ทีไร พ่อผมก็
พูดอยู่อย่างเดียวว่า “แกต้องการให้คนอื่นประพฤติทุจริตต่อแกหรือ ?
ถ้าแกต้องการให้คนอื่นสุจริตต่อแก ท�ำไมแกจึงไม่ท�ำสิ่งที่แกต้องการ
ให้คนอื่นท�ำกับแก”

๓

ต อ น ที่

“ถ้าไม่หวังอะไรจากเขา ก็คบคนได้ทกุ คน” พ่อผมพูดค�ำนีเ้ สมอ เมือ่
ใครมาพูดให้พอ่ ได้ยนิ ว่า คนนัน้ คบได้คนนีค้ บไม่ได้ ค�ำพูดหรือคตินยิ ม
ของพ่อผมว่าไม่คอ่ ยถูกนัก เพราะคนเราทีค่ บกันก็ตอ้ งหวังพึง่ พาอาศัย
กันทางใดทางหนึ่ง แต่พ่อผมบอกว่าคนที่เลิกคบกันก็เพราะหวังมาก
เกินไป คือหวังว่าเขาควรจะเป็นอย่างนั้นกับเรา เขาควรช่วยเหลือเรา
พอเขาไม่ช่วยเหลือสมตามที่เราหวัง เราก็โทมนัสเห็นว่าเขาเป็นคนที่
คบไม่ได้ ก่อนทีเ่ ขาจะคบเรา เราจะคบเขา เขาก็ไม่ได้บอกว่า เขาเป็น
คนคบได้ หรือคบไม่ได้ เราไปคบเขาเอง พ่อผมเลยสอนผมต่อว่า
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“อย่าเหลียวหาทีพ่ งึ่ ให้บอ่ ยนัก จงหัดพึง่ ตัวเองจนสุดความสามารถ
เสียก่อน คนอื่นเห็นความพยายามของเราแล้ว หากเขาเห็นสมควรก็
จะโอบอุ้มช่วยเหลือเอง”
เพราะพ่อผมมีอดุ มคติอย่างนี้ พ่อผมจึงไม่รำ�่ รวยเท่าทีค่ วรจะรวย
ตามธรรมดาคนที่จะอาศัยร่มไม้จะต้องเดินเข้าไปหาต้นไม้ แต่พ่อผม
ไม่ทำ� อย่างนัน้ ซึง่ เป็นการผิดกฎธรรมดา พ่อผมไม่เดินเข้าไปหาต้นไม้
แต่พ่อมักประสบผลส�ำเร็จในเรื่องนี้ โดยที่ต้นไม้เดินเข้ามาให้ความ
ร่มเย็นแก่พอ่ เอง พ่อบอกว่า “ท�ำหน้าทีไ่ ป ความส�ำเร็จจะมีมาเอง” ฟัง
ดูเป็นค�ำพูดของคนเชือ่ มัน่ ในตัวเองเสียจริง เรือ่ งนีพ้ อ่ ผมเก่งมาก ผม
ยอมชมพ่อในเรื่องนี้
แม่ผมเป็นคนไม่มปี าก ไม่มเี สียง พ่อว่าอย่างไร ก็อย่างนัน้ แม่
ผมเป็นคนดีจริงๆ คนหนึ่ง แต่เหตุการณ์ในชีวิตแม่ มักชักจูงไปให้แม่
ต้องพบจังหวะชีวิตที่ต้องล�ำบากทั้งกายและใจอยู่เนืองๆ
เมือ่ คับใจเรือ่ งใด แม่กห็ นั เข้าหาน�้ำตาเป็นเครือ่ งปลอบใจ บาง
คราวพ่อผมอยากจะบ�ำเพ็ญตนเป็นฤๅษีไม่พูดกับแม่เสียเฉยๆ ตั้งวัน
สองวัน แม่ถามก็ไม่พดู ใครถามก็ไม่พดู แขกมาก็ไม่ยอมพูด เขาถาม
อะไร อยากรู้อะไร เขียนใส่กระดาษให้อ่าน
บางทีแม่ผมขัดใจร้องไห้ แต่ไม่วา่ อะไรพ่อสักค�ำเดียวทัง้ ต่อหน้า
ลับหลัง
“ความล�ำบากเป็นสมบัติประจ�ำชีวิตมนุษย์” พ่อผมพูดกับแม่
หลังจากไม่พูดมา ๒-๓ วันแล้ว “ร้องไห้เสียบ้างก็ดี น�้ำตาเป็นเครื่อง
ระบายความอึดอัดคับแค้นชนิดเดียวที่ธรรมชาติได้ให้มาส� ำหรับแก้
ปัญหาหัวใจเมื่อคับขัน”
ผมนึกว่า ถ้าผมเป็นแม่ ผมจะหยิกพ่อให้แขนเขียวไปทั้งสอง
แขน มีอย่างทีไ่ หนคนร้องไห้ แทนทีจ่ ะปลอบ กลับบอกว่าร้องไห้เสีย
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บ้างก็ดี แต่แม่ผมยืนฟังพ่อพูดอย่างส�ำรวมเหมือนพสกนิกรยืนต่อหน้า
พระราชาอันเป็นที่รักของตน
พ่อเป็นคนมีเพื่อนมาก รู้สึกเพื่อนๆ ของท่านจะถือพ่อเป็นจุด
ศูนย์กลางในการพบปะ แต่ไม่มีใครสักคนที่สนิทสนมกับพ่อผมเป็น
พิเศษแบบที่คนทั่วๆ ไปมักจะมี ทุกคนอยู่ในระดับที่เสมอๆ กัน ไม่มี
เพื่อนคนใดที่สนิทขนาดพูดอั๊ว ลื้อ มึง กูกับพ่อ ผมเคยถามพ่อใน
เรื่องนี้เหมือนกัน แต่พ่อไม่ตอบ เมื่อพ่อไม่ตอบ ผมก็ต้องสันนิษฐาน
ว่า ผมเข้าใจว่าอาจเป็นด้วยเหตุ ๒ ประการคือ ประการแรก พ่อผม
ไม่ประพฤติอย่างนัน้ กับใคร ไม่วา่ เพือ่ นหรือคนใช้ หรือเสมียนทีท่ ำ� งาน
ประการที่สอง ผมสังเกตว่า คนรุ่นเดียวกับพ่อก็นับถือพ่อเสียอีก คน
รุ่นใหญ่กว่าพ่อก็เกรงใจพ่อ พ่อเองก็ไม่ชอบเฮฮาปาร์ตี้ จึงหาเพื่อนที่
สนิทชนิด มึง กูไม่ได้ แต่ดพู อ่ ก็ไม่เดือดร้อนในเรือ่ งนี้ ไม่เพียงเรือ่ งนี้
เรื่องเดียวเท่านั้น เรื่องอะไรๆ พ่อดูไม่เดือดร้อนทั้งนั้น บางทีแม่วิตก
กังวลเรือ่ งอะไร พ่อก็บอกว่า “อย่าให้ทกุ ข์มนั กินเปล่า เวลาทุกข์จริงๆ
คนมีปัญญายังหาความสุขได้ เรื่องอะไรจะต้องมาทุกข์ แม้ในเวลาที่
ไม่ควรจะทุกข์ หมัน่ ท�ำความดี หมัน่ ท�ำใจให้ผอ่ งใส ความทุกข์มนั กลัว”
แม่ผมเป็นคนว่าง่ายก็เลยเลิกทุกข์ มีอะไรข้างหน้าค่อยแก้ปญ
ั หา
กันไป แต่ผมเชือ่ ว่าพ่อและแม่ผมไม่ใช่เป็นคนไม่มโี ครงการในการด�ำเนิน
ชีวิต ผมสังเกตดูทุกอย่างเป็นไปตามโครงการตามระยะเวลาอันควร
ผมคุยกับพ่อว่า ผมเห็นคนอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่ เมือ่ พูดกับผูน้ อ้ ย
เช่น หัวหน้ากองพูดกับเสมียน หรือนายทหารพูดกับพลทหาร หรือ
นายสิบก็มกั พูด อัว๊ ลือ้ มึง กู เพราะเห็นว่าคนพวกนัน้ เป็นคนต�่ำ แต่
คนพวกนัน้ จะพูดอัว๊ ลือ้ มึง กู กับท่านเหล่านัน้ ไม่ได้ แต่ผมไม่เห็นพ่อ
พูดกับใคร พ่อตอบผมว่า

อ . ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ

35

“เสมียนบางคนแก่คราวพี่คราวน้าของหัวหน้ากอง นายสิบ
หรือจ่าบางคนแก่คราวพ่อของนายทหารสัญญาบัตร ท�ำไมเราจะ
ให้เกียรติในวัยวุฒิเขาบ้างไม่ได้ มนุษย์เราเสมอกันโดยความเป็น
มนุษย์ เกียรติแห่งความเป็นมนุษย์นั้น ใครจะเหยียบย�่ำไม่ได้ นาย
บางคนด่าลูกน้องซึง่ เป็นชัน้ เสมียน นายสิบว่า “สัง่ อะไรเหมือนสัง่ ควาย,
พูดกับหมายังรู้เรื่องกว่า” นายคนใดพูดอย่างนี้ นายคนนั้นถ้าไม่เป็น
ควายก็เป็นหมา เพราะใครที่จะสามารถพูดกับหมารู้เรื่องดีได้เท่าพวก
หมาด้วยกันเองเป็นไม่มี ไม่รปู้ กครองคนอย่างไร ปกครองไปๆ กลาย
เป็นควายเป็นหมาไปหมด สงสัยว่านายคนนั้นต้องเป็นควายเป็นหมา
มาก่อน พอมาปกครองคนเข้าก็เห็นว่าไหนๆ ได้นายเป็นควายเป็นหมา
แล้วก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับนายได้ ผู้ปกครองคนควรจะต้องเห็น
ผูอ้ ยูใ่ ต้ปกครองเป็นผูค้ วรสงเคราะห์ ควรเอ็นดู ควรเมตตากรุณา แล้ว
ก็ทำ� พูดคิดด้วยเมตตากรุณาผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เห็นคุณความดีของนาย
แล้วพากันยกย่องด้วยน�้ำใสใจจริง พร้อมที่จะปฏิบัติตนเป็นคนดี
“มนุษย์เราต้องเห็นใจกัน ให้เกียรติกัน จึงจะอยู่ร่วมกันได้โดย
ผาสุก”
พูดเรือ่ งท�ำนองนีท้ ไี ร พ่อผมเป็นต้องพูดยาวทุกที ดูเหมือนท่าน
จะมีปมอะไรส�ำคัญอยู่อย่างหนึ่งฝังอยู่ในใจ ท่านอาจเคยได้รับความ
อยุติธรรม การถูกทอดทิ้ง และการถูกดูหมิ่นเหยียดหยามมาก่อน
สิง่ นัน้ ทับถมอยูใ่ นจิตใจของพ่อผม อาจนานจนท่านรูส้ กึ เกลียดชังความ
อยุติธรรม การดูหมิ่นเหยียดหยามผู้อื่นอย่างมาก
ตามปกติ พ่อผมเป็นคนมีเมตตากรุณา แต่แววแห่งความโหด
ร้ายของท่านจะฉายออกมาทุกทีที่ท่านได้เห็นหรือได้ฟังเรื่องความ
อยุตธิ รรม ไม่วา่ สิง่ นัน้ จะเกิดขึน้ กับใคร ผมสังเกตเวลาท่านดูมวยปล�้ำ
ทางทีวี ถ้าคูต่ อ่ สูท้ งั้ สองฝ่ายต่อสูก้ นั อย่างยุตธิ รรม รวมทัง้ กรรมการก็
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ให้ความเป็นธรรม ท่านจะนัง่ ดูเฉยๆ หรืออย่างมากก็เพียงพูดว่า “ท�ำ
กันแรงๆ อย่างนี้น่าตาย” รู้สึกว่าท่านจะสงสารมาก
ถ้าคู่ใดที่ฝ่ายหนึ่งเอาเปรียบฝ่ายหนึ่งอย่างชัดแจ้ง กรรมการก็
พลอยเป็นไปด้วย รูส้ กึ อารมณ์ของท่านเปลีย่ นเป็นเครียดทันที พอคน
ทีถ่ กู เอาเปรียบฟืน้ ตัวขึน้ มาได้และฟาดเอาคูป่ รปักษ์บา้ ง ท่านสาสมใจ
และพูดเสมอว่า “เอาให้ตาย เอาให้ตาย”
นีเ่ ป็นเพียงตัวอย่างหนึง่ ทีผ่ มยกมา ยังมีเรือ่ งอืน่ ๆ อีกมาก ผม
เชือ่ ว่าพ่อผมไม่ใช่คนโหดร้าย แต่ทา่ นไม่ชอบความอยุตธิ รรมเอามากๆ
และผมเชือ่ ว่าท่านจะกลายเป็นคนอีกคนหนึง่ หากได้รบั ความอยุตธิ รรม
สิ่งเหนี่ยวรั้งนิสัยโหดเหี้ยมของพ่อผมที่พลุ่งขึ้นมาเป็นครั้งคราวไว้ได้
นั้น คงจะต้องเป็นพระธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอน
ไม่มใี ครเข้าใจพ่อผมได้ดเี ท่าแม่ ดูเหมือนแม่ผมจะอ่านพ่อออก
ทุกอย่าง แม่ผมเป็นคนมีความอดทนและเชือ่ ฟังพ่อเสมอ พ่อบอกอะไร
ก็เชื่อ ปรึกษาอะไรพ่อ พอพ่อบอกว่าให้ท�ำอย่างนั้นอย่างนี้แม่ก็ท�ำ
ไม่เคยโต้แย้ง รู้สึกแม่จะมีความเชื่อมั่นในตัวพ่อมาก
ว่างๆ ส่วนมากเป็นเสาร์หรืออาทิตย์ ผมไปหาเพือ่ นผมคือวิเชียร
ลูกนายพันเอกนิรันดร์ ปราโมชลูกหัวหน้ากองประมุข หรือสุรัตน์
ลูกนายสุรีย์พ่อค้าใหญ่
ผมชื่นชมยินดีกับความใหญ่โตโอ่โถงของบ้านของเพื่อนผม
ห้องรับแขกที่มีเฟอร์นิเจอร์ราคาแพง ตู้โชว์ที่มีเหล้าชนิดต่างๆ วาง
เรียงราย และเครื่องอ�ำนวยความสะดวกอื่นๆ อีกมาก
แต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมไม่ชื่นชมเลย คือการทะเลาะเบาะแว้งของ
เจ้าของบ้านซึ่งมีอยู่เสมอ ผมนึกว่าคนที่มั่งคั่งพรั่งพร้อมอย่างพ่อแม่
ของเพื่อนผม ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร แต่ก็หวังไม่ได้
มาในระยะหลัง เมือ่ สุรตั น์ วิเชียร และปราโมชเติบโตขึน้ อยูใ่ น
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ระดับมหาวิทยาลัย รูจ้ กั คิดแล้ว ดูเหมือนเขาจะเห่อพ่อน้อยลง ไม่เคย
พูดอีกเลยว่า เขาจะเอาอย่างพ่อ ท�ำงานอย่างพ่อ เพราะ
พ่อของสุรตั น์เจ้าชูม้ าก มีเมียเก็บไว้มากมายจนไม่รเู้ ก็บไว้ทไี่ หน
บ้าง ตามประสาคนมีเงินส่วนมากในเมืองไทย
พ่อของวิเชียร เทีย่ วมาก เมามาก เล่นมาก ทรัพย์สมบัตเิ ท่าที่
มีอยู่นั้นเป็นมรดกตกทอดมา
พ่อของปราโมชไม่เอาใจใส่ต่อลูกเต้าเลย จะอยู่อย่างไร กิน
อย่างไร เรียนอะไรแล้วแต่แม่ ลูกเจ็บไข้ไม่สบายก็ได้แต่ถามว่า ค่อย
ยังชั่วแล้วยัง หายแล้วยัง
ผมได้ยนิ ได้เห็น และได้รบั รูเ้ รือ่ งเหล่านีอ้ ยูเ่ สมอจากเพือ่ นผม
แลแล้วผมก็ย้อนกลับมามองครอบครัวของผม
พ่อผมไม่ได้เป็นพ่อค้าใหญ่ แต่พ่อผมก็ไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้
พ่อผมไม่ได้เป็นพันเอก แต่พ่อผมก็ไม่เที่ยว ไม่เมา ไม่เล่น
พ่อผมไม่ได้เป็นหัวหน้ากอง แต่พ่อผมก็ไม่เป็นคนเฉยเมย ไม่
เอาใจใส่ต่อลูกเต้า
พ่อแม่ผมไม่ร�่ำรวย แต่ท่านก็ไม่เคยทะเลาะกัน โกรธเคืองกัน
พ่อแม่ผมครองชีวิตอย่างเสงี่ยมเจียมตัวและราบเรียบ เรียบเสียจน
ผมรู้สึกว่า บ้านผมเงียบเหงาวังเวง แต่พอคุ้นกับสภาพนั้นเข้าก็กลาย
เป็นความสงบสุข
“ความสงบสุขนัน้ เป็นพรอันประเสริฐของชีวติ ” พ่อผมพูดอย่าง
นีเ้ สมอ “ความมัง่ คัง่ ความมียศสูง การมีชอื่ เสียง มีหน้ามีตา ถ้าปราศจาก
ความสงบสุขเสียแล้ว จะมีไปท�ำไมให้อายนกอายกามัน”
ผมว่า พ่อผมเป็นนักจิตนิยมจัดเกินไป นั่นคือความคิดของผม
สมัยเมือ่ ผมอยูใ่ นวัยหนุม่ และเรียนอยูม่ หาวิทยาลัย แต่พอผมเป็นผูใ้ หญ่
ขึน้ บ้าง มีหน้าทีต่ อ้ งปกครองคน ต้องอบรมสัง่ สอนคนอืน่ ผมจึงได้รวู้ า่
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สุขภาพจิตนัน้ มีความส�ำคัญเพียงใด ถ้าสุขภาพจิตเสือ่ มเสียแล้ว ความ
มั่งคั่งก็ตาม การมียศสูงและมีชื่อเสียงก็ตาม จะช่วยอะไรไม่ได้เลย
“คนที่ก�ำลังปวดท้องขนาดหนัก จะแต่งกายให้สวยอย่างไรก็คง
ไม่รสู้ กึ สุข” พ่อผมว่าอย่างนี้ “สุขภาพจิตกับสิง่ ภายนอกก็ทำ� นองเดียว
กัน”
พ่อผมเคารพนบนอบต่อพระสงฆ์เสมอต้นเสมอปลาย เคารพ
มากด้วย ใครไปว่าพระเข้าท่านก็ออกรับแทน ท่านว่าพวกเราชาวบ้าน
ศีล ๕ ก็ยังรักษาให้ครบยาก จะไปว่าพระท่านท�ำไม
แต่เรือ่ งนีผ้ มไม่เห็นด้วยกับพ่อ ผมไปเห็นพระท�ำอะไรไม่เข้าเรือ่ ง
ผมน�ำมาเล่าให้พอ่ ฟังแล้วผมก็ตเิ ตียน ถ้าพ่อไม่มที างเถียงพ่อก็เฉยเสีย
หากมีทางสักหน่อยพ่อเป็นแก้แทนทันที
ผมไปกุฏิท่านเจ้าคุณองค์หนึ่ง ไปกับเพื่อนผม ท่านเอาน�้ำแช่
ตูเ้ ย็นมาเลีย้ งพวกเรา ท่านมีตเู้ ย็น ผมว่าท่านมีของฟุม่ เฟือยไม่สมควร
“พระฉันน�้ำเย็นได้หรือเปล่า ?” พ่อผมถาม
“ได้ครับ” ผมตอบ
“น�้ำแข็งล่ะ ?”
“ได้เหมือนกัน”
“เมือ่ ท่านจ�ำเป็นต้องฉันน�ำ้ เย็น น�ำ้ แข็งอยูเ่ ป็นประจ�ำ การมีตเู้ ย็น
จะเสียหายอะไร หากท่านไม่มี ท่านก็ตอ้ งรบกวนเด็กให้วงิ่ ซือ้ โอเลีย้ ง,
น�ำ้ แข็ง เวลามีแขกก็วนุ่ วาย อย่านึกว่าเป็นพระแล้วไม่ตอ้ งต้อนรับใคร
การเคารพในปฏิสันถารนั้นเป็นสิริมงคลแก่ผู้ท�ำ แก่สถานที่อยู่ และ
พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ”
“ถ้าอย่างนัน้ เมือ่ พระจ�ำเป็นต้องฉันข้าว พระก็ควรท�ำนา เมือ่
ท่านจ�ำเป็นต้องมีลูกศิษย์ พระก็ควรมีเมีย อย่างนั้นซีพ่อ” ผมเถียง
“ลูกก็จำ� เป็นต้องกินข้าวเหมือนกัน ท�ำไมลูกไม่ทำ� นาล่ะ ?” พ่อผม
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ปฏิปจุ ฉาทันที
ผมนิ่ง
พ่อผมพูดต่อไปว่า “ลูกคิดมากเกินไป คิดไม่เข้าเรื่อง ลูกมีข้อ
บกพร่องเยอะแยะ ลูกไม่พดู ถึงตัวเอง แต่พระท�ำอะไรผิดหูผดิ ตาหน่อย
ก็คอ่ นขอดอย่างนัน้ อย่างนี้ ตัวเราเองน่ะเป็นพุทธศาสนิกทีด่ พี อควรแล้ว
หรือ ?” พระมีตู้เย็นผิดวินัยข้อไหน ?”
“ผมเห็นมีทีวีด้วยพ่อ”

๔

ต อ น ที่

พ่อผมไม่พูดอะไร ท่านนิ่งอยู่ครู่หนึ่ง ผมก็ชักใจไม่ดีเหมือนกันเกรง
ท่านจะหาว่าผมก้าวร้าวไม่เข้าเรือ่ ง ท่านถอนใจใหญ่แรงเหมือนระบาย
ความหนักใจออก ในที่สุดท่านพูดว่า
“การส�ำรวมเป็นหน้าที่ของพระ การท�ำบุญเป็นหน้าที่ของผู้
ต้องการบุญ เราแบ่งหน้าที่กันแล้ว”
“ผมอยากได้บญ
ุ เหมือนกันพ่อ” ผมว่า “แต่พระไม่เคร่ง ผมว่า
ท�ำบุญก็ไม่ได้บุญ เสียข้าวเสียของเปล่า”
“ลูกว่าให้ของกินขอทานขี้เรื้อนขาด้วนได้บุญไหม ?” พ่อถาม
“ได้ซิพ่อ”
“พระทีไ่ ม่เคร่งยังดีกว่าขอทาน แม้จะเสียวินยั ไปบางข้อ แต่กย็ งั
รักษาได้มาก มากกว่าลูกด้วย”
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“แต่พระมีทีวี ผมว่าไม่เหมาะ” ผมพูดต่อไป
“ลูกก็เลือกท�ำบุญกับองค์ที่ไม่มีทีวีเสียซิ เลือกไหว้เอาเฉพาะ
องค์ทไี่ ม่มที วี ี ลูกพบพระพบเจ้าจะไหว้สกั ทีตอ้ งเข้าไปถามท่านเสียก่อน
ว่า มีทวี หี รือเปล่า พอท่านตอบว่าไม่มแี ล้วจึงค่อยไหว้” พ่อพูดประชด
ผม
“ผมอยากให้พระเคร่งน่ะพ่อ” ผมพูด
“ลูกไม่ตอ้ งปฏิบตั เิ องนี่ ก็อยากเอาตามสบาย” พ่อว่าผม “คนที่
เคร่งวินัยเป็นที่หนึ่งก็คือชาวบ้านนี่แหละ รองลงมาก็เด็กวัด แล้วเณร
ทีเ่ คร่งเอาได้กเ็ พราะไม่ตอ้ งปฏิบตั เิ อง เคร่งเอาแต่ปาก รองลงไปก็พระ
บวชใหม่ ๓ เดือน เพราะมีเวลาปฏิบัติน้อย เหมือนทหารใหม่ หรือ
ทหารทีย่ นื นิง่ เพียง ๓ นาที ก็ดทู ำ� ได้ดี ถ้าจะให้ยนื นิง่ ถึง ๘-๙ ชัว่ โมง
ก็น่าจะต้องลอบกระดุกกระดิกบ้าง
“พ่อว่า แม้แต่พระชั้นเลวที่สุดก็ยังดีกว่าฆราวาสเป็นส่วนมาก”
พ่อพูดสรุป
“ท�ำไมพ่อว่าอย่างนั้น ?” ผมถาม
“ลูกว่าเด็กเก่งที่สุดชั้น ป.๗ กับเด็กอ่อนที่สุดชั้นมหาวิทยาลัย
เอามาสอบแข่งกัน ใครจะได้คะแนนมากกว่า ใครจะเก่งกว่า” พ่อ
ปฏิปุจฉา
ผมเข้าใจค�ำตอบของพ่อโดยแจ่มแจ้ง พ่อผมมักมีวิธีถามย้อน
(ปฏิปุจฉา) ให้ผมต้องยอมจ�ำนน พร้อมทั้งเข้าใจเรื่องราวได้ดีเสมอ
เนือ่ งจากผมกับพ่อติดพันกันอยูเ่ รือ่ งท�ำบุญท�ำทาน พอมีประกาศ
ว่าส�ำนักอบรมธรรมแห่งหนึ่งจะมีอภิปรายเรื่องวิธีทำ� บุญอย่างไรจึงจะ
ได้บุญ พ่อจึงชวนผมไปฟังทันที วันนั้นเป็นวันเสาร์กลางเดือนมีนาคม
ขณะที่ผมและพ่อไปถึง มีคนฟังอยู่เพียง ๙-๑๐ คน ที่นั่ง
โหรงเหรง แต่พอถึงเวลาผู้ด�ำเนินการก็จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
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แล้วคณะผู้อภิปรายก็เข้าประจ�ำที่ ผู้ท�ำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะได้พูด
ปรารภเป็นเชิงน้อยใจว่ามีคนมาฟังน้อย และตัวเขาเองก็ไม่อยากมา
เพราะร้อน นอนอยู่บ้านสบายกว่า
แต่คนค่อยๆ ทยอยกันเข้ามาเรือ่ ยๆ จนมากพอควร คือประมาณ
๕๐-๖๐ คน ผู้อภิปรายค่อยมีก�ำลังใจขึ้นและดูพูดฉะฉานขึ้นไม่เนือย
เหมือนตอนต้นๆ คณะอภิปรายพูดเหมือนซักซ้อมกันมาแล้วคือพูด
เหมือนๆ กันทั้ง ๓ คน
สาระส�ำคัญมีวา่ คนเดีย๋ วนีท้ ำ� บุญไม่เป็น คือชาวบ้านท�ำบุญอย่าง
เห็นแก่ตัว ท�ำบุญนิดหน่อยอยากได้ผลบุญมากๆ อยากขึ้นสวรรค์
อยากมีความสุขในชาติหน้า ซึ่งชาติหน้าจะมีจริงหรือไม่ก็ไม่รู้ ไม่ใช่
ท�ำบุญให้ แต่เป็นการท�ำบุญเอา มีความโลภ ไม่ใช่เสียสละ ท�ำบุญ
อย่างนี้ไม่ได้บุญ ถ้าจะท�ำบุญให้ได้บุญ ต้องท�ำโดยไม่หวังอะไร ไม่
หวังผลตอบแทนเลย
ทางวัดก็ชกั ชวนคนให้ทำ� บุญผิดทาง มีการแจกเครือ่ งรางของขลัง
แลกกับเงิน คนที่ท�ำบุญอย่างนั้นก็ไม่ได้บุญ
พูดกันไป ๒ ชั่วโมง ก็มีสาระส�ำคัญอย่างนี้
ผมและพ่อกลับมาถึงบ้าน อาบน�ำ้ กันเสร็จแล้ว ดืม่ น�ำ้ เย็นพอชุม่
คอชุม่ ใจแล้ว ผมก็เริม่ คุยถึงเรือ่ งทีฟ่ งั มาทีเดียว พ่อผมครึง่ นัง่ ครึง่ นอน
อยู่บนเก้าอี้โยก
“คณะอภิปรายพูดอร่อย ผมเห็นด้วย ผมว่าเขาควรปฏิวัติวิธี
ท�ำบุญกันเสียทีแล้ว” ผมเริ่มคุย “พ่อเห็นด้วยไหม ?”
“ปฏิวัติอย่างไร ?” พ่อถาม
“คือถ้าจะท�ำบุญก็ไม่ควรหวังอะไรตอบแทน” ผมว่า
“แม้แต่ผลบุญน่ะหรือ ?” พ่อถาม
ผมงง !
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“คือไม่ควรท�ำชนิดหว่านพืชหวังผล หรือท�ำก�ำอยากได้กอบ ท�ำ
๑๐ อยากได้ผล ๑๐๐ ผล ๑๐๐๐”
“มันก็ตรงตามกฎธรรมชาติแล้วมิใช่หรือ ?” พ่อว่า
“อย่างไรครับพ่อ ?”
“ข้าวหนึ่งเมล็ด มันออกเป็นรวงใช่หรือไม่ ?”
“ใช่ครับพ่อ” ผมเริ่มจนตรอกพ่ออีกตามเคย
“ลูกปลูกมะม่วงลงในดินหนึง่ เมล็ด เวลามันออกลูก มันออกมา
ลูกเดียวหรือ ?”
“ออกเป็นพันๆ ครับพ่อ”
“ถ้าข้าวเปลือกทีท่ ำ� พันธุห์ นึง่ เมล็ดทีเ่ ราหว่านลงไปในนามันออก
มาหนึง่ เมล็ดเท่าเดิม หรือมะม่วงหนึง่ เมล็ดมันออกลูกๆ เดียวแล้วลูกจะ
ปลูกข้าว ปลูกมะม่วงให้มนั เหนือ่ ยแรงท�ำไม เก็บไว้กนิ ไม่ดกี ว่าหรือ ?”
“ท�ำไมผลมันจึงไม่สมดุลกับเหตุล่ะพ่อ ?”
“สมซิ” พ่อว่า
“สมอย่างไรครับ ข้าวเปลือกหนึง่ เมล็ดออกมาเป็นรวง มะม่วง
หนึ่งผล ออกมาเป็นร้อยเป็นพัน”
“ลูกไม่คดิ ค่าแรงบ้างหรือ ? ค่าเสียเวลาล่ะ ? ความตัง้ ใจล่ะ ครู
บางคนสอนลูกเพียง ๒ ปี ลูกนับถือครูไปตลอดชีวติ อาจจะ ๔๐-๕๐
ปีก็ได้, คนบางคนพูดจาให้ลูกเจ็บใจเพียง ๒ นาที ลูกเจ็บไป ๖๐ ปี
นั่นมันอะไร ?”
“ผมงงใหญ่แล้วครับพ่อ” ผมพูด พ่อสรุปให้ผมสัน้ ๆ ดีกว่าครับ”
“ทุกอย่างทีค่ นท�ำลงไป ย่อมมีผล ๒ อย่างเสมอ คือ ผลโดยตรง
และผลโดยอ้อม” พ่ออธิบาย
“ขอตัวอย่าง ?”
“ลูกเรียนหนังสือจนได้ปริญญา ผลโดยตรงคือความรู้ ผลโดย
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อ้อม คือเกียรติ ความนับหน้าถือตา ความภาคภูมใิ จอีกแยะ นึกเอาเอง
บ้าง
“คนท�ำบุญ ผลโดยตรงคือความสุขใจ ว่าตนได้ทำ� ดี, ผลโดยอ้อม
คือ ความเจริญรุง่ เรือง ความเป็นทีไ่ ว้วางใจของเพือ่ นบ้าน ลาภ และ
ชื่อเสียง ถึงไม่หวังมันก็ได้ แม้หวัง ถ้ายังไม่ถึงคราวก็ไม่ได้”
“แล้วพ่อว่าอย่างไร เรื่องท�ำบุญที่ไม่ได้บุญ”
“ท�ำบุญก็ต้องได้บุญซิลูก จะได้มากหรือน้อยนั่นอีกเรื่องหนึ่ง
ต่างหาก แล้วแต่องค์ประกอบ ตัวกรรมมันบอกชัดแจ้งอยูแ่ ล้วว่า “บุญ”
เมื่อตัวการกระท�ำมันเป็นบุญ ผลมันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้”
“แล้วถ้าท�ำบุญเพื่อเอาหน้าล่ะครับ ?” ผมถาม
“ก็ยงั ดีกว่าคนไม่ท�ำบุญ” พ่อตอบทันที “เด็กทีอ่ าบน�้ำ หรือท�ำ
การบ้านเพื่อให้ผู้ใหญ่ชม ก็ยังดีกว่าเด็กที่ไม่ท�ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ย่อมดีกว่าคนท�ำชั่วอย่างแน่นอน
“การท�ำ ‘เพื่ออะไร’ ยังส�ำคัญน้อยกว่า ‘การท�ำอะไร‘ ถ้าท�ำ
ชั่ว ถึงจะท�ำเพื่ออะไรมันก็ชั่วอยู่นั่นเอง ท�ำดีก็เหมือนกัน จะท�ำเพื่อ
อะไรก็ขอให้ท�ำไว้ก่อน”
“แล้วที่เขาว่า ถ้าท�ำบุญเพื่อหวังผลในชาติหน้า แล้วไม่ได้บุญ
หรือไม่เป็นบุญ และเขาว่าชาติหน้าจะมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ พ่อว่า
อย่างไร ?”
พ่อนิ่งอยู่ครู่หนึ่ง แล้วตอบผมสั้นๆ ว่า
“พ่อเชื่อพระพุทธเจ้า ลูกจะเชื่อใครก็ตามใจ”
“พระพุทธเจ้ายืนยันหรือครับว่าชาติหน้ามีจริง ?”
“ยืนยันซิ” พ่อตอบ
“ได้ยินเขาอ้างกาลามสูตรว่า พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ยืนยัน
แน่นอน พระองค์เพียงแต่ตรัสว่า ถ้าชาติหน้ามีจริงก็จะได้ไม่เดือดร้อน
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เพราะท�ำชั่วไว้ ถ้าชาติหน้าไม่มีก็ได้ชื่อว่าบริหารตนให้บริสุทธิ์ มี
ความสุขและความปลอดภัย ไม่มีเวร ไม่มีภัยอยู่ในชาตินี้”
“เขาอ้างถูก” พ่อว่า “พ่อก็เชื่อพระพุทธเจ้า แต่ที่พระพุทธเจ้า
ตรัสยืนยันไว้ในที่อื่นมากมายทั่วพระไตรปิฎก ท�ำไมเขาจึงไม่หยิบยก
ขึ้นมาอ้างบ้าง”
ว่าแล้วพ่อก็เปิดข้อความในพระไตรปิฎกมากมายให้ผมดู ผมได้
เห็นด้วยตาตนเอง เพราะเป็นพระไตรปิฎกที่แปลเป็นภาษาไทยแล้ว
ผมอ่านออก และเห็นว่าข้อความที่ยืนยันเรื่องชาติหน้า และเรื่องนรก
สวรรค์นั้น พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้จริง
“ในกาลามสูตร พระพุทธเจ้าสอนไม่ให้เชือ่ ต�ำรา, มิให้อา้ งต�ำรา
มิใช่หรือพ่อ ?” ผมดันทุรังต่อไปอีก
ผมคิดว่าคราวนี้ พ่อต้องติด, มิฉะนัน้ ก็ตอ้ งอธิบายยืดยาวต้องหา
เหตุผลมาอธิบายผม แบบชักแม่นำ�้ ทัง้ ห้า ก็ไม่พออย่างแน่นอน แต่ทไี่ หน
ได้ พ่อถามย้อนผมค�ำเดียว ผมก็งงเป็นไก่ตาแตก
“กาลามสูตรเป็นต�ำราหรือไม่ ?” พ่อถาม
“เป็นซิพ่อ” ผมตอบ
“แล้วเขาอ้างท�ำไมล่ะ ?” พ่อว่า หัวเราะหึหใึ นล�ำคอ “เขาควรจะ
ไม่เชื่อกาลามสูตรด้วย”
ได้โอกาสพ่อจึงอธิบายให้ผมฟังต่อไปว่า การที่เรารับเชื่อสิ่งใด
สิ่งหนึ่งนั้นด้วยเหตุหลายประการ เช่น
๑. เราได้รู้เอง เห็นเอง ได้ยินเอง, คนพอดีพอร้ายมาบอกว่า
ลูกขโมยสตางค์คุณยายขายขนมข้างบ้านเรา ๕ บาท พ่อไม่เชื่อ พ่อ
ต้องได้เห็นเองจึงเชื่อ เพราะคนอย่างลูก พ่อไม่เชื่อว่าจะขโมยสตางค์
๕ บาทของคุณยายได้
๒. พยาน คือค�ำบอกเล่าของคนทีพ่ อเชือ่ ถือได้ เช่น พระผูม้ ศี ลี
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มีธรรมพูดว่า ท่านได้เห็นขณะที่ลูกขโมยสตางค์คุณยายอยู่ พยาน
ขนาดนี้ถ้าพ่อไม่เชื่ออีก พ่อก็หลงลูกเต็มทน
๓. หลักฐาน คือร่องรอยแห่งการกระท�ำ หรือต�ำราคัมภีร์ทาง
ศาสนา หลักวิชาอันได้พิสูจน์มาแล้วมากมาย
๔. อนุมาน คือการคาดคะเน จากผลไปหาเหตุ เช่นเห็นหน้าลูก
ยิ้มแย้มเบิกบานก็อนุมานเอาว่าลูกคงมีความสุขเพราะสอบได้ หรือ
เพราะแม่สาวตอบรับรักลูกเข้าแล้ว จากเหตุไปหาผล เช่นเห็นใคร
คนหนึ่งเล่นการพนันทุกชนิด หรือเห็นลูกกินเหล้าหามรุ่งหามค�่ำ ก็
คาดคะเนได้ว่า ไม่ช้าคนนั้น หรือลูกต้องฉิบหาย
รวมความว่า ความรู้ หรือสิ่งที่เราต้องรับเชื่อนั้นมากจากสอง
ประการ คือโดยตรง หรือโดยอ้อม โดยตรง คือประการทีห่ นึง่ ทีน่ กั
วิชาการเขาเรียกกันว่า ความรู้ประจักษ์ โดยอ้อม ได้แก่ ๓ ประการ
หลัง
คนเราเกิดมาอายุก็สั้น เวลาก็น้อย จะให้รู้อะไรเองเสียหมด
ทุกอย่าง เวลามันไม่พอ จึงต้องอาศัยการคาดคะเนเอาบ้าง พยานบ้าง
หลักฐานบ้าง
บรรดาพยานที่พอจะเชื่อถือได้ทั้งหลาย พระพุทธเจ้าทรงเป็น
ยอด พ่อเชื่อพระพุทธเจ้า และเชื่อต�ำราทางพระพุทธศาสนา
มนุษย์ได้พสิ จู น์มานักแล้ว ได้ความรูแ้ น่ชดั ว่า สิง่ ใดพระพุทธเจ้า
ตรัสว่ามี สิ่งนั้นมีจริง สิ่งใดพระองค์ตรัสว่ามีคุณสิ่งนั้นเป็นคุณจริง
สิ่งใดตรัสว่าเป็นโทษ สิ่งนั้นใครท�ำเข้าได้รับอันตรายจริง
เรายิ่งมองเห็นธรรมมากขึ้นเพียงไร เราก็จะยิ่งเข้าใจถึงพระ
ปัญญาคุณอันอยู่ในระดับสูงยิ่งของพระพุทธเจ้ามากขึ้นเพียงนั้น
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ผมเป็นคนสมัยใหม่ เชือ่ ในวิชาการสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีฝ่ รัง่
ยอมรับ อะไรที่ฝรั่งยังไม่ยอมรับ ผมก็ลังเลด้วยเหมือนกัน ผมเชื่อว่า
ฝรัง่ เป็นชนชาติทฉี่ ลาดทีส่ ดุ เก่งทีส่ ดุ มิฉะนัน้ แล้วเขาจะเจริญก้าวหน้า
อย่างใหญ่หลวงได้อย่างไร ผมมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าผมจะไป
เรียนต่อเมืองฝรัง่ อังกฤษหรืออเมริกาให้ได้ ถ้าพ่อผมยินยอม ผมจะ
ไปดูเบื้องหลังแห่งความยิ่งใหญ่ของมนุษย์พวกนี้ ที่คนอื่นพูดให้ฟังก็
ไม่เหมือนได้เห็นด้วยเอง
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ผมมีความชืน่ ชมยินดีตอ่ สุภาษิตฝรัง่ รูส้ กึ ว่าคมคายและ practical (ปฏิบตั ติ ามได้ ไม่สงู เกินไปส�ำหรับสามัญชน) แต่พอ่ ผมไม่คอ่ ย
สนใจ พ่อบอกว่าธรรมดาเกินไป สุภาษิตที่คมคายสู้นักปราชญ์ทาง
ตะวันออกไม่ได้ พ่อบอกว่า พระพุทธเจ้านั้นเป็นยอดปราชญ์ ใหญ่
ยิ่งกว่าปราชญ์ใดหมดไม่ว่าตะวันออกหรือตะวันตก พ่อคงได้รับการ
อบรมมาอย่างนีจ้ งึ มีความเห็นอย่างนี้ พ่อสนใจแต่เรือ่ งของพระพุทธเจ้า เรือ่ งศาสนาพุทธ พ่อไม่สนใจค�ำสอนของนักปราชญ์อนื่ บ้าง จึงคง
ไม่มีโอกาสได้เปรียบเทียบ
เพื่อจะเตือนพ่อในเรื่องนี้ วันหนึ่งผมจึงคุยกับพ่อว่า
“คนที่ได้รับอบรมมาให้สนใจแต่ในสิ่งๆ เดียว พ่อว่าดีไหม ?”
“ก็แล้วแต่ว่าสิ่งนั้นคืออะไร ?” พ่อตอบ “ถ้าสิ่งนั้นดีที่สุดแล้วก็
ไม่เห็นเสียหายอะไร”
“ผมว่าท�ำให้ความรู้แคบ” ผมพูด
“ถ้ามีโอกาสท�ำให้ความรูก้ ว้างได้กด็ ”ี พ่อว่า “แต่ถา้ แคบก็ให้ลกึ
เอาไว้ก็ดีเหมือนกัน อย่างที่ท่านสุนทรภู่ว่า “อันความรู้ รู้กระจ่างแต่
อย่างเดียว แต่ให้เชีย่ วชาญเถิดจะเกิดผล” ความรูก้ ว้างแต่ถา้ ไม่มอี ะไร
ลึกสักอย่างเดียวก็เอาเป็นทีพ่ งึ่ ไม่ได้ มันพร่าไปหมด เหมือนแม่นำ�้ กว้าง
และตื้น เข้าลักษณะนทีโทษจะเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้ ทั้งหน้าแล้งหน้าฝน
หน้าแล้งน�้ำก็แห้งขอด หน้าฝนก็ท่วมท้นล้นหลากท่วมเรือกสวนไร่นา
สูน้ ำ�้ บ่อซึง่ แคบแต่ลกึ ไม่ได้ หน้าน�ำ้ ก็ขงั น�ำ้ ไว้เต็ม หน้าแล้งก็ยงั พอมีนำ�้
ให้อาศัยรอฝน”
“สุนทรภูน่ กั กลอนตลาดขีเ้ มา เอาตัวไม่รอด พ่อยังเลือ่ มใสกลอน
ของเขา จนถึงยกมาอ้างอิงเชียวหรือพ่อ ?” ผมว่า
“ลูกเคยอ่านกลอนของสุนทรภู่หมดหรือ ?”
“อ่านบ้างครับ แต่กไ็ ม่เห็นมีอะไรน่าสนใจ มันเทียบกันไม่ได้กบั
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นักปราชญ์ฝรั่ง เช่น วอลแตร์ หรือมิลเลย์ (Millay) และเชคสเปียร์
เป็นต้น ท่านเหล่านี้พูดคมๆ ทั้งนั้น ไม่เชยเหมือนสุนทรภู่”
“ลูกจะยกย่องนักปราชญ์ตา่ งชาติ ก็ไม่ควรดูหมิน่ นักปราชญ์ชาติ
เดียวกัน” พ่อพูด ท่าทางเครียด “ลูกเกิดมาเป็นคนไทย ลูกจะพยายาม
สักเท่าไร ก็เป็นฝรั่งไม่ได้ ถ้าจะเป็นให้ได้ ก็เป็นได้อย่างดีก็เพียง
นกแซมขนเท่านั้น
“ผมยังไม่เข้าใจครับพ่อ”
พ่อจึงเล่าว่า
กาตัวหนึ่ง เห็นนกยูงมีขนสีสวย เห็นขนของตัวสีดำ� ไม่งาม จึง
เที่ยวเก็บขนนกยูงมาแซมขนของตัว แล้วเที่ยวปะปนไปกับนกยูง มัน
ชืน่ ชมยินดีนกั ทีเ่ ข้าฝูงนกยูงได้ มันดูถกู พวกกาด้วยกันว่าโง่เขลาไม่รจู้ กั
หาขนมาแซมเช่นมัน ต่อมาไม่นานนกยูงทัง้ หลายก็จบั ได้วา่ ขนทีด่ งู าม
นั้นมิใช่ขนแท้ แต่เป็นขนเทียม นกนั้นปลอมเข้ามา จึงช่วยกันจิกตี
ขับไล่ไม่ให้เข้าพวก มันจึงกลับไปหาพวกกา แต่กาก็ไม่ยอมรับเข้าพวก
เช่นกัน เพราะมันดูถกู พวกกันเองไว้มาก มันจึงต้องเทีย่ วระหกระเหิน
ไป
กาเฒ่าตัวหนึ่งพูดออกมาว่า “ถ้ากาตัวนั้นไม่เหยียดหยามพวก
กันเอง ไม่อยากเป็นในสิ่งที่ตัวเองเป็นไปไม่ได้ ก็คงไม่ต้องประสบภัย
พิบัติถึงปานนี้”
“พ่อไม่ได้หมายความว่าคนไทยเหมือนกา ฝรัง่ เหมือนนกยูง” พ่อ
พูดต่อไป “แต่พ่อต้องการให้ลูกรับรู้เอาไว้ว่า คนที่ดูหมิ่นพวกของตัว
หรือชาติของตัว ก็จะต้องประสบชะตากรรมเช่นเดียวกับกาในนิทาน”
“ท�ำไมพ่อจึงไม่ยอมรับว่าฝรั่งเป็นชาติที่ประเสริฐ ในเมื่อสรรพ
วิชาการต่างๆ เวลานีท้ วั่ โลกต้องไปเล่าเรียนจากฝรัง่ ทัง้ สิน้ ไม่วา่ วิชาการ
ในด้านใด ?”
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“พ่อไม่ได้วา่ ฝรัง่ เป็นชาติทตี่ ำ�่ ต้อย หรือเลวทราม แต่พอ่ ก็ไม่เห็น
ฝรั่งเป็นมนุษย์ที่เลิศลอยกว่ามนุษย์ทั้งหลาย พ่อมองฝรั่งเป็นมนุษย์
เหมือนมนุษย์ทงั้ หลายอืน่ ทัว่ โลก พ่อไม่ได้เห่อภาษาฝรัง่ ชนิดทีเ่ ห็นภาษา
ไทยเป็นภาษาป่าเถือ่ นจนไม่อยากจะเรียนรู้ ฝรัง่ ก็เป็นเพียงมนุษย์ทยี่ งั
มีความเกิด แก่ เจ็บตาย มีกนิ มีนอน มีความใคร่ในการสืบพันธุ์ ฝรัง่
คนไหนท�ำเลวก็เป็นคนเลว คนไหนท�ำดีก็เป็นคนดี เหมือนกับมนุษย์
อื่นๆ ทั่วโลก”
“พ่อยังไม่ได้ตอบผมว่า ท�ำไมเวลานี้ทั่วโลกจึงต้องไปเรียนไป
เอาความรูจ้ ากเมืองฝรัง่ กันทัง้ นัน้ ใครยิง่ ไปอยูเ่ มืองฝรัง่ นาน ก็ยงิ่ ได้รบั
ความนับถือมาก จบวิชาการอะไรมาในเอเชีย หรือจากทวีปอื่น คนก็
เฉยๆ มีทา่ ทีเหยียดเสียอีก แต่พอบอกว่าจบมาจากอังกฤษ หรืออเมริกา
โอ้โฮ, ชืน่ ชมกันเป็นการใหญ่ ท�ำไม ท�ำไม จึงเป็นอย่างนัน้ พ่อ ? ผมดู
พ่อไม่ค่อยยินดียินร้ายต่อเสียงชื่นชมเหล่านั้นเลย”
พ่อเล่านิทานให้ผมฟังว่า
ชายสองคนพ่อลูกต้อนลาไปขายในเมือง เมือ่ เขาเดินมาไม่ไกล
ก็ได้พบหญิงสาวกลุม่ หนึง่ เดินสวนทางมา หญิงคนหนึง่ หัวเราะและพูด
กับเพือ่ นว่า ชายสองคนพ่อลูกนัน้ โง่จริง เดินตามหลังลาไป ทัง้ ๆ ทีม่ นั
พอจะขี่ได้
ชายชราผู้เป็นบิดาได้ฟังดังนั้นจึงให้ลูกขึ้นขี่หลังลา ตัวเองเดิน
ตามไป อีกพักหนึ่งมาพบสุภาพบุรุษสูงอายุกลุ่มหนึ่งอีก สุภาพบุรุษ
คนหนึ่งพูดขึ้นว่า
“เห็นไหมล่ะท่าน ข้าพเจ้าพูดมาหยกๆ นี่เองว่าเด็กสมัยนี้
ไม่เอาใจใส่ตอ่ คนเฒ่าคนแก่ คนเฒ่าคนแก่จะล�ำบากก็ไม่เป็นไร ขอให้
ตัวสบายเท่านัน้ ดูเด็กคนนัน้ ซิ นัง่ อยูบ่ นหลังลาอย่างสบาย ปล่อยให้
พ่อซึ่งแก่แล้วเดินตามต้อยๆ”
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ชายชราได้ยินดังนั้น จึงให้ลูกลงจากหลังลา ตัวขึ้นไปนั่งเอง
ให้ลูกเดินตามหลัง อีกครู่หนึ่งเขาทั้งสองมาเจอผู้หญิงและเด็ก ได้มี
เสียงพูดออกมาจากคนกลุ่มนั้นว่า
“ดูเถิด, ดูคนแก่เกียจคร้าน เอาเปรียบเด็ก ตัวเองนัง่ บนหลังลา
อย่างสบาย ปล่อยให้เด็กตัวเล็กๆ เดินตามหลังลา”
ชายชราได้ฟังดังนั้น จึงให้ลูกขึ้นมานั่งบนหลังลาข้างหลังตน
พ่อลูกจึงนั่งไปบนหลังลาด้วยกัน พอใกล้จะถึงเมืองมีคนคนหนึ่งมา
บอกให้หยุดแล้วถามว่า
“ขอโทษเถอะครับ ลาตัวนี้เป็นของท่านหรือ ?”
“ใช่แล้ว” ชายชราตอบ
อาคันตุกะผู้นั้นจึงกล่าวว่า “ท่านใช้งานมันหนักเกินไป ลาตัว
นิดเดียว ขึ้นไปขี่อยู่ได้ทั้งพ่อทั้งลูก ไม่เมตตาสัตว์เลย ท่านควรจะ
แบกมันบ้าง”
“เพื่อให้เป็นที่พอใจของท่าน ข้าพเจ้าจะแบกลาไป” ชายชรา
เจ้าของลาตอบ
ว่าแล้วเขาก็เอาเชือกมามัดขาลา เอาไม้มาท่อนหนึง่ สอดเข้าไป
แล้วหามลานั้น วิธีการอย่างนี้เป็นเรื่องประหลาดส�ำหรับคนทั่วไป คน
ทั้งหลายก็วิ่งตามดูกันเป็นกลุ่มใหญ่ และส่งเสียงเกรียวกราว ขณะที่
เขาก�ำลังหามลาข้ามสะพานแห่งหนึ่ง ลาซึ่งไม่ชอบเสียงเอะอะ และ
ตัวมันเองก็อึดอัดเพราะถูกมัด จึงดิ้นอย่างแรงจนเชือกขาดและตกลง
ไปในแม่น�้ำ
เจ้าของลารู้สึกตัว และละอายมาก จึงรีบกลับบ้านพลางร�ำพึง
ว่า การพยายามท�ำอะไรเพียงแต่ให้เป็นที่พอใจคนทุกคนนั้นไม่เป็นผล
ส�ำเร็จ และยังจะต้องสูญเสียลาอีกด้วย
“พ่อเล่าเรือ่ งนีใ้ ห้ผมฟังท�ำไม ? นัน่ เป็นเรือ่ งของคนแก่โง่ๆ คน
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หนึ่งกับลูกที่ไม่มีมันสมอง” ผมว่า
“ระวังลูกจะเหมือนคนแก่โง่ๆ คนนั้น” พ่อตอบ
“ท�ำไมครับ เป็นไปไม่ได้ ผมจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้” ผมเถียง
“ลูกไม่มีความเป็นตัวของตัวเองเลย จะนิยมอะไรก็เพราะฝรั่ง
เขานิยม จะเลือ่ มใสอยากเป็นอย่างไรก็เพราะคนอืน่ เขาเห่อกัน คอยฟัง
แต่เสียงเขาว่า ลูกไม่ได้ทำ� สิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับลูก หรือเหมาะสมแก่ตวั เอง
ใครเฮอะไรก็เฮด้วย ถ้าลูกเป็นช้างก็มแี ต่จะถูกหลอกเข้าเพนียด เพราะ
เดินตามกันเป็นโขลงๆ ลูกจะเรียนวิชาอะไร เมืองไหน ก็ไม่ได้พจิ ารณา
ว่ามันมีคุณค่าอย่างไร แต่ลูกคอยฟังเสียงคนอื่นว่า ถ้าลูกเรียนวิชา
อย่างนัน้ ในเมืองนัน้ แล้ว คนทัง้ หลายจะนิยมชมชอบ เท่านัน้ เอง คนไทย
ทีไ่ ปเล่าเรียนเมืองฝรัง่ มาเท่าไรแล้ว กีล่ า้ นแล้ว ทีก่ ลับมาท�ำประโยชน์
ให้แก่บ้านเมืองของตัวมีสักกี่คน นอกนั้นก็ไปเพื่อ “ยกตนข่มคนอื่น”
และเพือ่ ได้เงินเดือนแพงกว่าคนอืน่ ใช่หรือไม่ ?” ถ้าลูกศึกษาเล่าเรียน
และท�ำงาน เพียงเพื่อได้เงินมากินมาใช้ให้สุขส�ำราญเพียงอย่างเดียว
แล้ว ลูกจะมีปัญญาต่างกว่านกอย่างไร เพราะนกมันก็หากินของมัน
ได้มนุษย์เราก็น่าจะมีอุดมคติอะไรสูงกว่านั้น”
“บางคนไปเรียนเมืองฝรัง่ มา ๙ เดือน คุยฟุง้ อยู่ ๙ ปี ไม่รจู้ กั
จบ ท�ำไมคนเอเชียเราจึงดูหมิน่ พวกกันเอง ไม่นยิ มยกย่องพวกกันเอง
อะไรที่ฝรั่งท�ำฝรั่งพูดแล้ว เห็นดีเห็นงามไปเสียหมด ถึงเราจะยกย่อง
ฝรั่งอย่างไร ฝรั่งก็คงไม่ยกย่องพวกเราอยู่นั่นเอง ลูกอย่าหลงฝรั่ง
ให้มากไป อย่าดูหมิ่นเหยียดหยามคนชาติเดียวกัน สุนทรภู่นั้นเป็น
ปราชญ์ทคี่ นทัง้ เมืองยกย่องแล้ว พ่อเองก็เห็นว่าสุนทรภูเ่ ป็นคนทีค่ วร
ยกย่อง ถ้าลูกดูหมิน่ สุนทรภู่ ลูกก็ดหู มิน่ คนทัง้ เมืองว่ามีตาหามีแววไม่
ลูกอ่านกลอนของสุนทรภู่ให้จบซิ แล้วจะเห็นว่าสุนทรภู่ได้ทิ้งอะไรไว้
ให้ชาติไทย”

อ . ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ

55

ผมยังนิ่งอยู่ พ่อจึงพูดต่อไปว่า
“บางคน ไม่เคยนึกสนใจพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจ�ำ
ชาติของตัว แต่พอฝรั่งสนใจ และบอกว่าเป็นศาสนาที่ดีและมีเหตุผล
ที่สุดเท่านั้น ก็ตื่นเต้นใหญ่รีบหาต�ำราทางศาสนามาอ่าน ข้อความใด
ทีน่ กั ปราชญ์ทางไทยและฝรัง่ มีทรรศนะขัดแย้งกัน เขาจะเชือ่ ฝรัง่ และ
ที่น่าประหลาดใจที่สุดก็คือเขาเชื่อฝรั่งมากกว่าเชื่อพระพุทธเจ้าเสียอีก
อะไรทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสไว้ ถ้าเป็นเรือ่ งเหนือธรรมดาไปหน่อย (แต่เป็น
เรือ่ งธรรมดาของท่านผูไ้ ด้ฌานหรืออภิญญา) เขาจะลังเล และในทีส่ ดุ
ก็ปฏิเสธว่าเป็นเรือ่ งเหลวไหล ไร้สาระ คนภายหลังเขียนขึน้ เพือ่ หลอก
คนโง่ แต่จะหลอกคนชั้นเขาไม่ได้
“แต่เรือ่ งเดียวกันนัน้ พอฝรัง่ พูดออกมาและฝรัง่ เชือ่ เท่านัน้ เขา
ก็เชื่อด้วย มีเหตุผลแพรวพราวไปหมด อะไรๆ ที่ไปทางข้างฝรั่งแล้ว
ดูมันโก้ไปหมด แม้แต่เรื่องเลวทรามบางอย่างที่ฝรั่งชั้นดีเขารังเกียจ
คนบางพวกก็ยังเห็นเป็นเรื่องโก้ จึงประพฤติตาม”
“เรือ่ งความเจริญทางด้านวัตถุ และความมีอำ� นาจรวมทัง้ วิชาการ
ต่างๆ นัน้ พ่อยอมรับว่าเวลานีท้ างฝรัง่ เขาเจริญมาก ในเอเชียก็เห็นแต่
ญี่ปุ่นเท่านั้นที่พอสู้ฝรั่งได้ เราควรปรบมือให้ญี่ปุ่นสักพันครั้ง แต่เรา
ต้องไม่ลืมว่าความเจริญทางด้านวัตถุก็ตาม ความมีอ�ำนาจและความ
รุง่ เรืองทางวิชาการก็ตาม เป็นไปตามสมัยตามคราว หมุนไปสูจ่ ดุ ต่างๆ
ของโลกอยูเ่ สมอ ไม่มชี าติใดรุง่ เรืองอยูไ่ ด้ตลอดไป ในทีส่ ดุ ก็ตอ้ งเสือ่ ม
ลง ชาติอื่นก็รุ่งเรืองขึ้นแทน ลูกเรียนประวัติศาสตร์มาแล้วทั้งประวัติ
ศาสตร์ไทยและต่างประเทศ พ่อไม่ต้องจาระไนก็ได้ว่าชาติใดได้เคย
รุง่ เรืองมาแล้วบ้างในอดีต และเสือ่ มลง เพราะเหตุไร ? โดยธรรมดา
ชนชาติที่เจริญแล้วจะกลายเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยม สกัดกั้นความคิด
ใหม่และหยุดเจริญ ครัน้ แล้วจะล่มจมด้วยน�ำ้ มือของชนชาติทไี่ ม่เจริญ
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เท่า แต่สามารถพัฒนาความคิดใหม่ขึ้นได้ อาณาจักรและจักรวรรดิ
ทัง้ หลายได้เจริญขึน้ และล่มลงตามกฎข้อนีข้ องสังคมมนุษย์ และไม่มี
ข้อยกเว้นด้วย
“ใครจะเป็นคนประกันว่า ยุโรปและอเมริกาจะเจริญรุง่ เรืองอยู่
ได้ตลอดไปจนกว่าโลกจะแตกดับ อเมริกานัน้ เป็นประเทศใหม่ มีอายุ
เพียง ๒๐๐-๓๐๐ ปีเท่านัน้ ต่อไปอาจมีสภาพทีต่ รงกันข้ามกับปัจจุบนั
ก็ได้
“ใครจะกล้ารับรองว่า กรุงเทพฯ จะเป็นเมืองหลวงเมืองทีค่ บั คัง่
ของประเทศไทยอยู่ตลอดไป อีกไม่กี่ร้อยปีต่อไปภายหน้ากรุงเทพฯ
อาจมีสภาพเหมือนสุโขทัย หรืออยุธยาเวลานี้ก็ได้
“บ้านใด เมืองใด เจริญขึ้นชั่วคราว คนก็เห่อกันไปพักหนึ่ง
อะไรๆ ก็ต้องที่นั่น บ่อน�้ำที่คนไปใช้มากนักก็ต้องสกปรกมากขึ้น
หนักเข้าก็เน่าเหม็น เป็นพิษเป็นภัย ท�ำนองเดียวกับภัยอันมากมาย
ของเมืองใหญ่ๆ ทั่วโลกทุกวันนี้”

๖
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ผมมีน้องสาวคนหนึ่งอ่อนกว่าผมสองปี ขณะที่ผมเรียนมหาวิทยาลัย
ปีที่หนึ่ง น้องสาวผมเรียน ม.ศ. ๔ หรือ ม. ๗ เดิม น้องสาวผมชื่อ
วีรดี พ่อบอกว่ามีความหมาย “เว้น” คือเว้นจากบาป พ่อผมตัง้ ชือ่ ลูก
ต้องมีความหมายทางธรรมเสมอ
วีรดีเป็นคนผิวขาว ร่างโปร่ง ปากบาง คอระหง มือและเท้าเรียว
งาม ไม่มอี ะไรเหมือนพ่อหรือแม่ในด้านรูปร่างลักษณะ ผมเคยถามพ่อ
ในเรื่องนี้ว่า ท�ำไมวีรดีมีลักษณะรูปร่างไม่เหมือนพ่อหรือแม่ หรือจะ
เหมือนบรรพบุรุษคนใดคนหนึ่งตามหลักชีวะที่ว่า ลักษณะของปู่ย่าตา
ยายอาจมาโผล่ใน generation ใด generation หนึง่ ชัน้ หลานเหลน
แต่พอ่ บอกว่าเท่าทีพ่ อรูไ้ ด้ วีรดีไม่เหมือนใครเลย ผมว่าต้องมีใครสักคน
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หนึ่งในอดีตที่มีลักษณะเหมือนวีรดี ผมกับพ่อจึงขัดคอกันอีกในทฤษฎี
ทางชีวะกับทฤษฎีเรื่องกรรมของพ่อ
“ทางชีววิทยาได้พิสูจน์นักแล้ว ทั้งเรื่องคน สัตว์และพืช หรือ
พฤกษ์ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างได้รับอิทธิพลทางพันธุกรรมไม่ช่วงใดก็ช่วง
หนึ่ง” ผมว่า
“ลูกว่าชีวติ ของคนเรา ทัง้ ร่างกายและจิตใจจะเป็นอย่างไร เพราะ
เหตุกี่อย่าง ?” พ่อถาม
“สองอย่าง” ผมตอบ
“อะไร ?”
“คือพันธุกรรม หรือทีฝ่ รัง่ เรียกว่า heredity กับสิง่ แวดล้อม ที่
ฝรั่งเรียกว่า environment”
“ไม่ตอ้ งใส่อย่างทีฝ่ รัง่ เรียกว่า ไม่ได้หรือ ถึงใส่เข้ามาก็ไม่ทำ� ให้
พ่อเข้าใจดีขนึ้ ค�ำว่า “พันธุกรรม” และ “สิง่ แวดล้อม” พ่อก็เข้าใจดีแล้ว
ลูกแน่ใจหรือว่าชีวิตจิตใจคนจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่สองประการนี้”
“ผมแน่ใจครับพ่อ”
“อะไรท�ำให้ลูกแน่ใจอย่างนั้น”
“อาจารย์ผมสอน อาจารย์ทุกคนสอนอย่างนี้ทั้งนั้น” พอมาถึง
เรื่องนี้ ผมตอบอย่างมั่นใจ
“ลูกลองอธิบาย ค�ำว่าพันธุกรรมกับสิ่งแวดล้อมให้ฟังหน่อยซิ”
“พันธุกรรม หรือกรรมพันธุ์ หรือที่ฝรั่งเรียกว่า...‘’
“ไม่ต้อง” พ่อขัดขึ้น “ไม่ต้องเอาที่ฝรั่งเรียก”
“ก็ได้ครับ” ผมตอบ “พันธุกรรม คือสิง่ ทีไ่ ด้รบั จากมารดาบิดา
หรือบรรพบุรุษ”
“เช่นอะไรบ้าง ?” พ่อถาม
“เช่น สีของผิวหนัง ลักษณะดวงตาสีของดวงตา โครงสร้างของ
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กระดูก คือคนร่างใหญ่หรือเล็ก และความโน้มเอียงบางอย่าง เช่นความ
สามารถทางดนตรี หรือ development of musical ability
“หัวล้านเป็นพันธุกรรมหรือเปล่า ?” พ่อถาม
ผมตอบไม่ได้ ไม่รู้จริงๆ ว่าหัวล้านเป็นพันธุกรรมหรือไม่ ผม
บอกว่าจะลองไปถามอาจารย์ดูก่อน แต่พ่อก็เปรยขึ้นว่า
“ไม่เป็นพันธุกรรมกระมัง”
“พ่อแน่ใจ หรือพ่อพูดเล่น”
“ไม่รซู้ ี ลูกไปถามอาจารย์ของลูกก็แล้วกัน” พ่อว่า “ลูกว่าความ
โน้มเอียงบางอย่างเช่นความสามารถทางดนตรีเป็นพันธุกรรม ก็หมาย
ความว่า ถ้าพ่อเป็นนักดนตรี ลูกก็เป็นนักดนตรีด้วยอย่างนั้นหรือ ?”
“ส่วนมากเป็นอย่างนั้น” ผมตอบ
“ถ้าพ่อเป็นนักปราชญ์ ลูกจะเป็นด้วยหรือเปล่า ?”
“ส่วนมากจะเป็นอย่างนั้น” ผมตอบ
“ลูกลองนึกดู ลองนึกถึงชีวประวัตขิ องนักดนตรี และนักประพันธ์
ในเมืองไทย เวลานีท้ มี่ พี อ่ หรือแม่เป็นนักดนตรี หรือนักประพันธ์มสี กั
กี่คน มีมากหรือน้อยกว่าคนที่เป็นเองโดยพ่อแม่และบรรพบุรุษไม่ได้
เป็น”
ผมลองนึกและท�ำบัญชีกับพ่อ ก็ต้องประหลาดใจว่านักดนตรี
และนักประพันธ์ที่พ่อแม่เป็นนักดนตรีและนักประพันธ์มาก่อนนั้นมี
จ�ำนวนน้อยเหลือเกิน จนเทียบกันไม่ได้กับคนที่เป็นเอง เป็นโดย
ตัวของตัวเอง
“แต่ผมว่าไม่พ้นหลักที่สอง ซึ่งทางจิตวิทยาได้วิเคราะห์แล้ว”
ผมพูด
“อะไรหลักที่สอง ?” พ่อถาม
“เรื่องสิ่งแวดล้อม” ผมตอบ “คนจะเป็นอย่างไรต้องแล้วแต่
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สิ่งแวดล้อมรอบตัว หรือความนิยมของสังคม”
“ถ้าอย่างนัน้ คนทีอ่ ยูใ่ นสิง่ แวดล้อมเดียวกันก็ควรจะเหมือนกัน”
“ก็พนั ธุกรรมเขาไม่เหมือนกัน จะให้เหมือนกันได้อย่างไร ?” ผม
ว่า
“ลูกเร่ไปหาพันธุกรรมอีก สักครูน่ พี้ ดู กันเรือ่ งพันธุกรรม ลูกไม่รู้
จะออกทางไหน จึงเร่มาอาศัยสิ่งแวดล้อม พอพูดกันถึงสิ่งแวดล้อม
ลูกจนอีก ลูกก็ไปขอพึ่งพันธุกรรม”
“ก็ต้องอาศัยกันทั้งสองอย่าง” ผมว่า
“พูดเรื่องลูกกับยายวีก็แล้วกัน ตัวอย่างใกล้ เห็นง่าย” พ่อว่า
“ทัง้ พันธุกรรมและสิง่ แวดล้อมเหมือนกันทุกอย่าง ท�ำไมลูกกับยายวีจงึ
ไม่มีอะไรเหมือนกันทั้งร่างกายและจิตใจ และความโน้มเอียงทางร่าย
กาย ลูกอ้วน ผิวสองสี แต่ยายวี ขาวโปร่ง ทางจิตใจก็ไม่เหมือนกัน
อีก ความโน้มเอียงก็ไม่เหมือนกัน อัธยาศัยยายวีเขาก็ประณีตกว่าลูก
เพราะอะไร ? ลูกรู้หรือเปล่า ?”
“ผมว่าไม่มีอะไรแล้ว นอกจาก ๒ อย่างนี้ เพราะสิ่งแวดล้อม
ย่อมรวมทั้งการอบรมศึกษาและ factor ต่างๆ ที่แวดล้อมชีวิตอยู่”
“มีซี่ ต้องมีอะไรอีกอย่างหนึ่ง”
“อะไรพ่อ ?”
“กรรมของแต่ละคนซี่”
“ผมนึกแล้วว่าพ่อจะต้องออกทางนี้”
“หรือลูกว่าไม่จริง ?”
“มันมองไม่เห็นพ่อ”
“เชื้อโรคมันก็มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ท�ำไมลูกเชื่อว่ามี ?”
“ใช้กล้องจุลทรรศน์มองเห็นนี่พ่อ”
“เรื่องกรรมลูกก็ต้องใช้กล้องปัญญาส่องดูเหมือนกัน ถ้าลูก

พ่ อ ผ ม เ ป็ น ม ห า

ต อ น ที่  

๖

62

ไม่มีปัญญาก็ไม่เห็น ต้องมีปัญญาชนิดละเอียดจึงจะเห็นได้ อย่างที่
พระพุทธเจ้าท่านทรงเห็นแล้ว ทรงบอกพวกเราไว้”
“พ่อพูดต่อไปเถอะ”
“เชื่อหรือไม่ก็ตาม แต่กรรมที่คนเคยท�ำเคยสะสมมันจะต้อง
มีปฏิกิริยาต่อชีวิต เหมือนเชื้อโรคเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะต้องมีปฏิกิริยา
ต่อร่างกายมากหรือน้อย แล้วแต่กำ� ลังของเชื้อโรคและก�ำลังต้านทาน
ในร่างกาย”
“ที่เขาเรียกว่า ‘immunity’ ใช่ไหม ?” ผมต่อให้
“ไม่รู้” พ่อพูด “จะเรียกว่าอะไรก็ตามใจ แต่หมายถึงก� ำลัง
ต้านทานโรคในร่างกายนัน่ แหละ ให้พอ่ พูดต่อไปดีกว่า ลูกนัง่ ฟังเฉยๆ
สัก ๕ นาทีได้ไหม ?”
“ได้ครับพ่อ”
“ทุกคนได้สะสมเชือ้ แห่งกุศลกรรม คือบารมี และเชือ้ แห่งอกุศล
กรรม คืออาสวะมาไม่เหมือนกัน จึงแตกต่างกันทัง้ รูปร่างและนิสยั ใจคอ
ตลอดถึงความโน้มเอียงทุกคนเป็นไปตามแรงแห่งกรรมที่ตนได้สะสม
ไว้ วิญญาณของเขาเองได้สร้างรูปของเขา จะสร้างอย่างไรแล้วแต่
การสนับสนุนแห่งกรรม คนจึงออกมาไม่เหมือนกัน มีความเป็นอยู่
ไม่เหมือนกัน จิตใจไม่เหมือนกัน จะสอนอย่างไร จะอบรมอย่างไร ก็จะ
ให้คนฉลาดเท่ากันไม่ได้ เพราะทุนเขาไม่เท่ากัน ลองให้เครือ่ งแต่งตัว
ทีส่ วยเท่ากัน ตัดเย็บแบบเดียวกันจากร้านเดียวกัน และเนื้อผ้าอย่าง
เดียวกันให้คนสองคนแต่ง ถ้าทุนเดิมคือความสวยงามของคนไม่เท่ากัน
แล้ว จะให้แต่งอย่างไร คนก็สวยเท่ากันไม่ได้
“พ่อสอนลูกกับยายวี ก็สอนเหมือนๆ กัน แต่ลูกไปอย่างหนึ่ง
ยายวีไปอีกอย่างหนึง่ เพราะเชือ้ ดีในตัวมีไม่เท่ากัน ท่านจึงว่า ให้สอน
คนตามวาสนา อย่าปลูกหญ้าให้เทียมตาล เมื่อมันเกิดมาเป็นหญ้า
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เสียแล้ว จะท�ำอย่างไรก็ให้มันสูงเทียมตาลไม่ได้ แต่ต้นตาลถ้าเอามา
ปลูกในกระถางเล็กๆ มันก็ใหญ่ไม่ได้เช่นกัน ต้องลงดินมันจึงจะเจริญ
เติบโตได้ตามขนาดทีม่ นั ควรจะเป็น การทีเ่ ราสอนคนอบรมคนก็ดว้ ย
หวังว่าเขาอาจเป็นพันธุ์ไม้ใหญ่ ถ้ารู้แน่ว่าเขาเป็นต้นหญ้าก็เลี้ยงเขา
อบรมเขาอย่างต้นหญ้า จะไปเสียเวลาปลูกต้นหญ้าแข่งกับต้นตาลหรือ
ต้นสักท�ำไม ?”
“ถ้าอย่างนั้น คนที่เป็นเหมือนต้นหญ้า ก็เป็นต้นหญ้าอยู่ตลอด
ไป ทีเ่ ป็นต้นตาลก็เป็นตาลอยูเ่ สมอไปหรือพ่อ ? ผมหมายความว่า คน
ทีม่ เี ชือ้ ดีมปี ญ
ั ญาดี จะเป็นอย่างนัน้ อยูเ่ รือ่ ยไป ส่วนคนทีม่ เี ชือ้ เลวและ
ปัญญาทึบ ก็คงโง่อยู่ตลอดไป ?”

๗
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พ่อผมนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่า
“ไม่ใช่อย่างนัน้ ดอกลูก สติปญ
ั ญาของคนเราพัฒนาให้เจริญถึง
ขีดสุดได้ แต่ตอ้ งใช้ระยะเวลา แบบเดียวกันกับทีพ่ ระพุทธเจ้าเคยทรง
ใช้มาแล้ว กุศลกรรมและอกุศลกรรมหมดไปได้ ถ้าคนไม่คอยท�ำเพิม่
และเพิ่มพูนขึ้นได้ หากเขาคอยสะสม แม้ทีละน้อย”
“ที่พ่อเปรียบคนด้วยต้นหญ้าและต้นตาลนั้น พ่อหมายถึงขีด
ของความสามารถ และวาสนาในชาติหนึ่งของคน”
“แต่บางที การทีส่ ติปญ
ั ญาของคนไม่พลุง่ โพลงเท่าทีค่ วร ก็เป็น
เพราะไปพัฒนาไม่ถูกจุดที่สติปัญญาของบุคคลผู้นั้นพุ่งไปหา อย่างนี้
เป็นได้ไหมพ่อ ?”
“พ่อยังไม่เข้าใจค�ำพูดของลูก ยกตัวอย่างหน่อยซิ”
“คือผมหมายความอย่างนี้” ผมว่า “บางคนสติปัญญา หรือ
อุปนิสัยพุ่งไปทางวิศวกรรม หรือมีแนวโน้มไปทางเครื่องยนต์กลไก
แต่เอาเขาไปพัฒนาทางเกษตรก็เลยหมดหวัง เหมือนเอาเลื่อยไปใช้
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แทนขวาน”
“ลูกเก่งมาก กตัญญู” พ่อพูด “ตั้งแต่คุยกันมาพ่อเพิ่งเห็นเพิ่ง
ได้ยนิ ลูกพูดเข้าเรือ่ งเข้าราว ถูกต้องตอนนีเ้ อง ลูกฉลาดขึน้ มาก หรือ
ฉลาดอยู่ก่อนแล้วแต่คมในฝัก ?”
“ผมลูกพ่อครับ” ผมว่า
“เอาเถอะ จะลูกพ่อหรือลูกใครก็ตามใจ ถ้าลูกพูดอะไรถูก
มันก็ถูก พูดอะไรผิดมันก็ผิดวันยังค�่ำ ไม่ใช่ว่าถ้าลูกเป็นลูกนายก
รัฐมนตรีแล้วจะพูดอะไรไม่ผดิ พ่อขอพูดต่อทีล่ กู พูดค้างไว้ หรือลูกจะ
พูดต่อเอง”
“ผมต่อเองก็ได้ครับพ่อ, คือผมว่าคนเรานอกจากจะมีความสามารถ
ประจ�ำตัวทุกคนแล้ว ถ้าสามารถพัฒนาให้ตรงตามความสามารถของเขา
แล้วก็จะไปได้ไกลมาก”
“พูดส�ำคัญ” พ่อชมเชยผม ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ “ความสามารถ
เดิม หรือกรรมเดิมของคนเรา มีความส�ำคัญต่อวิถีชีวิตในปัจจุบัน
ไม่น้อยเลย”
“กรรมเดิม” ผมอุทาน “อะไรของพ่อ” “กรรมเดิม” ผมว่าความ
สามารถพิเศษในทางใด หรือ tendency หมายถึงความโน้มเอียงของ
คนย่อมติดมากับ gene แล้วทัง้ สิน้ กรรมเดิมของพ่อหมายถึงอะไร ?”
“เริ่มจะพูดกันไม่รู้เรื่องเสียอีกแล้ว” พ่อพูดหน้าเฉย “ยีนอะไร
ของลูก พ่อไม่เข้าใจเหมือนกัน”
“gene หมายถึงสิง่ หนึง่ ซึง่ รวมเอาคุณสมบัติ คุณลักษณะในตัว
คนไว้ มันมีของมันอยู่แล้วในเชื้อชีวิต”
“แล้วท�ำไม เชือ้ ชีวติ ของคนๆ เดียวกัน ไอ้ยนี มันจึงไม่เหมือนกัน
บางยีนออกมาขี้โมโห โทโส เอาแต่ใจตัวเอง ไร้เหตุผล บางยีน
ออกมาเรียบร้อยมีเหตุมผี ล พูดอะไรเข้าใจง่าย เรียนอะไรรูเ้ ร็ว บางยีน
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ก็โง่ดักดาน ลูกอธิบายให้พ่อฟังหน่อยได้ไหม ?”
“เอาอย่างนีด้ กี ว่าพ่อ คือพ่ออธิบายเรือ่ ง ‘กรรมเดิม’ อะไรของ
พ่อให้ผมเข้าใจก่อนดีกว่า”
“กรรมเดิม พ่อหมายถึงกรรมในชาติก่อนๆ ที่คนแต่ละคนเคย
สะสมมา เป็นของเฉพาะตนของเขา เช่นเขาเคยสะสมมามากทาง
คณิตศาสตร์ พอเกิดมาในชาตินี้แกก็เรียนคณิตศาสตร์ได้เร็วกว่า
คนอื่น สะสมมามากทางไหนเมื่อมาเรียนหรือมาท�ำสิ่งนั้นเข้าก็ส�ำเร็จ
ได้เร็ว บางทีเขาเรียกกันว่ามี ‘พรสวรรค์’ หรือมีทนุ เดิมมามากและดี
บางคนมีทุนมาทางดนตรี จึงสามารถเล่นดนตรียากๆ ได้ ตั้งแต่อายุ
ยังน้อย เรือ่ งท�ำนองนีม้ ปี รากฏอยูท่ วั่ ไปทุกมุมโลก ในบางรายสืบสาว
ขึน้ ไปหาบรรพบุรษุ ก็ไม่ปรากฏว่ามีบรรพบุรษุ คนใดเคยมีความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์หรือทางดนตรีเลย”
“อาจเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมจูงใจก็ได้” ผมว่า
“ท�ำไมคนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันจึงไม่เป็นอย่างเดียวกัน
หมด ?” พ่อว่า “กรรมเดิม คือสิ่งที่เขาสะสมมาหลายชาติย่อมติดมา
เป็นอุปนิสัย คือแววของใจ หรือแนวโน้มเมื่อได้รับภาวะอันเหมาะสม
สิ่งนั้นย่อมเจริญเติบโตโดยพลัน ที่คนชอบเรียกกันว่าพรสวรรค์”
“ท�ำไมจึงเรียกว่า ‘พรสวรรค์’ สวรรค์ประทานพรนัน้ มา ท�ำนอง
เดียวกับพรของพระเจ้าอย่างนั้นหรือ ?” ผมถาม
“พรสวรรค์ ไม่ใช่พรทีพ่ ระเจ้าประทานมา แต่เป็นพรทีแ่ ต่ละคน
ได้สะสมของตนไว้ อาจสะสมหรือศึกษาขณะทีอ่ ยูส่ วรรค์กไ็ ด้ เมือ่ ลง
มาเกิดในโลกมนุษย์ สิง่ ทีต่ นเคยช�ำนาญก็มไิ ด้สญ
ู หายไป คงสภาพเป็น
อุปนิสัยแห่งตนอยู่ ลูกเชื่อสวรรค์มิใช่หรือ ?”
“ไม่เชื่อครับพ่อ”
“งัน้ ฟังต่อไป” พ่อว่า “ตามทรรศนะทางพระพุทธศาสนา พระ-
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พุทธเจ้าทรงรับรองเรื่องนรกสวรรค์”
“สวรรค์ในอก นรกในใจ ใช่ไหมพ่อ ?”
“นัน่ ก็อย่างหนึง่ ทีค่ นไทยโบราณกล่าวพังเพยไว้ เพือ่ ให้เห็นง่าย
ว่าเวลาใดใจเดือดร้อน เวลานัน้ เหมือนตกนรก เวลาใดใจสบาย เหมือน
ได้สวรรค์ แต่นรกสวรรค์จริงๆ ซึง่ เป็นอีกภพหนึง่ จะต้องมีอย่างแน่นอน
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ‘คนบางพวกเกิดในครรภ์ คนท�ำชัว่ ย่อมไปนรก คน
ท�ำดีไปสวรรค์ ส่วนท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วย่อมไปนิพพาน’ ”
“และในสวรรค์นั้น มีการศึกษาเล่าเรียนทุกอย่าง เขาเรียนกัน
ด้วยใจรัก ไม่ใช่เรียนเพื่อประกอบอาชีพ ผู้สอนก็เป็นผู้เชี่ยวชาญจริง
สอนเพือ่ สะสมบารมีของตน มิใช่เพือ่ สินจ้างรางวัล ผูศ้ กึ ษาจึงมีความรู้
จริง เมือ่ ถึงวาระทีจ่ ะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ ความรูอ้ นั นัน้ ก็ไม่ได้สนิ้ สูญ
ไป เมือ่ ได้ภาวะอันเหมาะสมจึงเจริญงอกงามอย่างรวดเร็ว อย่างนีแ้ หละ
เรียกว่าพรสวรรค์ เหมือนลูกทบทวนวิชาทีเ่ พิง่ จะเลือนไป ความจ�ำย่อม
ฟื้นขึ้นเร็วกว่าคนที่ไม่เคยผ่านวิชานั้นมาเลย”
“พ่อเป็นเอามาก” ผมนึกในใจ ไม่กล้าพูด ไม่ใช่เพราะกลัวโดน
ตบ แต่เพราะอะไรไม่ทราบ ดูเหมือนในตัวพ่อมีอะไรอยู่อย่างหนึ่งที่
ท�ำให้ผมและใครต่อใครมีความย�ำเกรง
เมื่อผมนิ่งอยู่ พ่อจึงพูดต่อไปว่า
“ถ้าชาติหน้ามี นรก-สวรรค์กต็ อ้ งมี นรกส�ำหรับลงโทษคนบาป
ทีย่ งั ไม่ได้ช�ำระโทษในโลกมนุษย์ หรือได้ช�ำระไปบ้างแล้ว แต่ยงั ไม่สม
แก่กรรมที่เขาท�ำ ต้องยกยอดไปลงโทษกันในชาติหน้า หรือในนรก
แล้วแต่กรณี ส่วนสวรรค์นนั้ ส�ำหรับให้ความสุขแก่คนดีมศี ลี มีธรรม ซึง่
บางทียังไม่ได้รับผลแห่งความดีเต็มที่ในโลกมนุษย์ หรือได้รับแล้วแต่
พลังแห่งความดียงั ไม่สดุ สิน้ จึงต้องยกยอดกันไปอีก ระยะเวลาในชีวติ
มนุษย์เพียงชาติเดียวสัน้ เกินไป ไม่พอให้กรรมให้ผลจนหมดสิน้ ได้ ไม่วา่
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กรรมดีหรือกรรมชั่ว”
“ผมมองไม่เห็นว่า ค�ำสอนเรือ่ งนรก-สวรรค์จะมีประโยชน์อะไร ?
นอกจากความเพ้อฝัน การปลอบใจตัวเองและหลอกตัวเองให้กลัวใน
สิ่งอันไม่มีตัวตน หรือไม่อาจพิสูจน์ได้ คนที่เชื่อเรื่องนรก-สวรรค์จึง
มักเป็นคนยากจนจมอยู่ในอุดมคติอันล้าหลัง ไม่ช่วยตัวให้ดีขึ้นทั้ง
ทางเศรษฐกิจและสังคม ท�ำอะไรนิดหน่อยก็เกรงอาชญาแห่งนรก จึง
เปิดโอกาสให้คนที่ไม่กลัวนรกกอบโกยเอาผลประโยชน์ได้ตามใจชอบ
แล้วร�่ำรวยมีหน้ามีตาในสังคม ใครๆ ก็เคารพนบไหว้ มีความเป็นอยู่
อย่างสุขส�ำราญ มนุษย์โดยทัว่ ไปย่อมตัดสินคุณค่าของคนจากสิง่ ทีม่ อง
เห็นได้ มีเครือ่ งวัด ตัวอย่างเช่น นาย ก. มีบา้ นหรูหรา มีรถยนต์คนั งาม
ราคาเป็นแสน มีทดี่ นิ มากมาย เป็นประธานกรรมการบริษทั ทีม่ รี ายได้
เดือนละล้านบาท ส่วนนาย ข. ใส่รองเท้าแตะ นุ่งกางเกงปะ เดิน
ต๊อกแต๊กๆ อยู่ริมถนน อยู่บ้านเช่าราคาค่าเช่า ๑๐๐ บาท ต่อเดือน
ท�ำงานที่สุจริต ๑๐๐% รายได้เดือนละ ๔๐๐ บาท ใจบุญสุนทาน
ไม่ฉอ้ โกงใคร แม้แต่ในความคิด เพราะเกรงอาชญาแห่งนรก เพ้อฝัน
ถึงความสุขในสวรรค์เมื่อตายแล้ว ส่วนนาย ก. ไม่เคยกลัวนรก มี
ทางใดที่จะหาเงินได้ สร้างความมั่งคั่งได้ นาย ก. เป็นเอาทั้งนั้น
“ตามตัวอย่างนี้ เมือ่ พูดถึงคุณค่าของจิตใจแล้ว นาย ข. เหนือ
นาย ก. มาก แต่คณ
ุ ค่าทางสังคม ทางด้านความรูส้ กึ ยอมรับของสังคม
แล้ว นาย ข. ไม่มีทางทาบนาย ก. ได้เลย ห่างกันเหมือนฟ้ากับดิน
“พ่อลองเองก็ได้ พ่อลองใส่รองเท้าแตะ นุง่ กางเกงปะ ใส่เสือ้
ฮาวายเก่าๆ สักตัวหนึง่ แล้วเข้าไปสัง่ อาหารทีภ่ ตั ตาคารไหนสักแห่งหนึง่
เลือกที่หรูๆ นั่งรับประทาน
“อีกวันหนึ่งพ่อแต่งกายด้วยเสื้อผ้าราคาแพง ขับรถเบนซ์รุ่น
ใหม่เอี่ยมไปจอดหน้าภัตตาคาร แล้วลงไปนั่งรับประทานอาหาร แล้ว
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พ่อลองสังเกตอาการของบ๋อย พ่อจะเห็นว่าอาการของเขาในวันก่อน
กับวันหลังจะห่างกันมาก ทั้งๆ ที่ทั้งสองวันพ่อมีสตางค์ในกระเป๋า
เท่ากัน พร้อมที่จะช�ำระค่าอาหารเท่าที่สั่งมารับประทาน ผมต่อให้
วันก่อนพ่อมีสตางค์ในกระเป๋าเป็นหมืน่ และวันหลังมีเพียง ๒๐๐ เท่านัน้
เขาก็จะต้อนรับพ่อผิดกันลิบลับ นอกจากเขาจะจ�ำพ่อได้เสียแล้วว่า
เศรษฐีคนนี้บางวันก็แกล้งท�ำเป็นคนยากจน
“คนส่วนมาก ตัดสินคน วัดค่าของคนด้วยสิ่งที่มองเห็นได้
เพราะคนส่วนใหญ่ยงั เป็น materialist ตกอยูใ่ ต้อ�ำนาจของ material
หรือ materialism หมายถึงนิยมวัตถุ ท�ำไมจึงเป็นอย่างนัน้ ? เพราะ
วัตถุสามารถสนองความต้องการของเขาได้ สามารถแลกเปลีย่ นเอาสิง่
อันพึงใจได้ เช่น พ่อมีเงินมาก พ่อจะเอาเงินไปแลกเปลีย่ นเอาอะไรก็ได้
นี่แหละคือสาเหตุใหญ่ท�ำให้คนหาเงินและชอบเงิน เพราะมันสามารถ
ให้ความพอใจ หรือสิง่ ทีพ่ อใจทันตาเห็น ทันอกทันใจดีนกั แต่คณ
ุ ธรรม
ภายในใครเป็นคนเห็น เอาไปแลกหรือขึ้นเป็นสิ่งของที่อ�ำนวยความ
สะดวกสบายแห่งชีวิตไม่ได้ ปัญหาความขัดข้องต่างๆ ในชีวิตทุกวันนี้
ขึน้ อยูก่ บั ‘เงิน’ เสียเป็นส่วนมาก ผมว่าถึง ๙๕% มีเงินเสียอย่างเดียว
แก้ปัญหาได้หมด เมื่อเป็นดังนี้ จะไม่ให้คนชอบเงินได้อย่างไร คนจึง
กระเสือกกระสนทุกอย่างเพื่อให้ได้เงิน”
“เงินท�ำให้พ่อกลับเป็นหนุ่มได้ไหม ?” พ่อทนฟังผมพูดไม่ได้
จึงขัดแย้งขึ้นมา ขณะที่ผมยังพูดไม่จบ
“ถึงพ่อจะเป็นหนุม่ ไม่ได้เหมือน ๒๐ ปีกอ่ น แต่พอ่ ก็หาความสุข
ได้ยิ่งกว่าคนหนุ่มที่ไม่มีเงินเสียอีก ผมกล้าท้าพนันได้เลย”
พ่อผมนิง่ ผมกลัวความนิง่ ของพ่อผม เพราะค�ำพูดของท่านหลัง
จากการนิ่ง ท�ำให้ผมยอมจ�ำนนมาหลายหนหลายครั้งแล้ว
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หลังจากนิ่งไปครู่หนึ่งแล้ว พ่อผมจึงพูดว่า
“ลูกก็เหมือนคนจ�ำนวนมาก ที่เห็นเงินเป็นแก้วสารพัดนึก แต่
ลูกหาเฉลียวใจไม่เลยว่า เงินเป็นรากฐานแห่งความชัว่ ทัง้ ปวง และมีอยู่
เหมือนกันไม่น้อยที่เงินไม่สามารถช่วยบ�ำบัดทุกข์ของคนได้ พ่อจะ
พูดให้ลูกฟัง ให้ลูกตั้งใจฟังให้ดี อย่ารีบขัดคอพ่อก่อนพูดจบ
“การคอรัปชั่นซึ่งระบาดอยู่ทั่วประเทศ, การปล้น, การลักเล็ก
ขโมยน้อย การฟ้องร้องในคดีแพ่งและคดีอาญาบางคดี เช่น การฆ่าคน
ตายเพื่อชิงทรัพย์, การกลั่นแกล้งชิงไหวชิงพริบกันระหว่างคนมีอาชีพ
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เดียวกัน ใส่ร้ายป้ายสีกัน การที่พี่น้องซึ่งเคยรักกันมา ต้องกลายเป็น
ศัตรูกันในกรณีแบ่งมรดก การรับจ้างฆ่าคน แม้ที่ไม่มีความผิด ฯลฯ
เหล่านี้ล้วนแต่เพื่อเงิน หรือทรัพย์สมบัติทั้งสิ้น
“เงินท�ำให้คนทีไ่ ม่เคยคิดท�ำชัว่ ไม่ตอ้ งการท�ำชัว่ ต้องท�ำชัว่ ต้อง
ยอมเสียเกียรติยศ เสียศักดิ์ศรี เพื่อต้องการเงิน เงินท�ำให้ผู้หญิงดีๆ
ต้องยอมอุทิศตัวลงไปคลุกเคล้ากับคาวโลกีย์อันโสมม เพื่อแลกเอา
มันมา ผู้หญิงเหล่านั้นต้องจบชีวิตลงในแหล่งอันเป็นที่เสื่อมโทรมทาง
จิตใจ”
“เพื่อเงิน ท�ำให้มนุษย์ไม่น้อยต้องละทิ้งมนุษยธรรม ต้องยอม
เป็นทาสแห่งอบายมุขคือการพนันขันต่อ เงินท�ำให้มนุษย์ดูหมิ่นมนุษย์
ด้วยกัน มันแบ่งแยกมนุษย์พวกหนึง่ กับอีกพวกหนึง่ ให้หา่ งเหินกัน และ
มองกันด้วยสายตาที่แฝงไว้ซึ่งความรังเกียจเหยียดหยาม
“เงินท�ำให้คนผิดเป็นคนถูก เป็นตัวท�ำลายความยุติธรรมใน
สังคม มันท�ำให้มนุษย์ละเมิดกฎหมาย และศีลธรรมจรรยาอันดีงาม
ของมนุษย์ นอกจากนีม้ นั ยังท�ำให้มนุษย์ตกอยูใ่ นอาการมึนเมา ลุม่ หลง
ยิง่ คนนับถือมันมากเท่าใด มันยิง่ แสดงความทารุณโหดร้ายออกมามาก
เท่านั้น ฯลฯ
“นีค่ อื เหตุผลประกอบค�ำว่า เงินเป็นรากฐานแห่งความชัว่ ทัง้ ปวง
เพราะเงินท�ำให้คนโลภ ความโลภเป็นอกุศลมูล ตามพระด�ำรัสแห่ง
พระบรมศาสดา”
“จริงอยู่ เงินช่วยบ�ำบัดทุกข์ได้บา้ ง แต่ไม่ใช่ทกุ อย่างไป ลูกรูจ้ กั
คุณหญิงสุขมิใช่หรือ เงินของท่านมากมายก่ายกอง แต่มนั ไม่สามารถ
ช่วยให้ทา่ นพ้นจากความทุกข์ทรมานเพราะมะเร็งในล�ำคอได้ ข้าวปลา
อาหารจะกินสักเท่าไรก็ได้ ประณีตแค่ไหนก็ได้ แต่กนิ ไม่ได้เลย เพราะ
มะเร็งมันดักอยูท่ ลี่ ำ� คอ มนุษย์เรานัน้ มีเรือ่ งทีจ่ ะต้องทุกข์อยูม่ ากมาย
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คนที่ไม่ต้องทุกข์เพราะเรื่องท�ำมาหากินก็ต้องทุกข์เรื่องอื่น ซึ่งมีอยู่
อย่างน้อยอีก ๙ เรือ่ ง มิฉะนัน้ แล้วเศรษฐีบางคนจะฆ่าตัวตายท�ำไม นี่
คือเหตุผลประกอบค�ำว่ามีอยู่เหมือนกันที่เงินไม่สามารถบ�ำบัดทุกข์
ของคนได้เสมอไป
“ส่วนค�ำพูดอันยืดยาวของลูกเรื่องเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ของ
คนผูไ้ ม่เคยเกรงอาชญานรก และร�ำ่ รวย มีคนเคารพนบไหว้ ตลอดถึง
มีความสุข ความรุง่ เรืองอยูใ่ นสังคมนัน้ ค�ำพูดของลูกเป็นการดูถกู คน
ทัง้ เมืองว่า คนทีจ่ ะมัง่ คัง่ และมีความสุขอยูใ่ นสังคมได้ ต้องเป็นคนทุจริต
คดโกง คนสุจริตเป็นคนดีมีศีลธรรมจะต้องยากจน ลูกไม่นึกบ้างเลย
หรือว่าคนทีม่ งั่ มีศรีสขุ อยูท่ กุ วันนี้ หรือในอดีต เพราะประกอบการงาน
โดยสุจริตก็มอี ยูม่ าก เมือ่ คนทุจริตก็รวยได้ คนสุจริตก็รวยได้ ท�ำไมลูก
ไม่เลือกนิยมคนทีร่ ำ�่ รวยโดยทางสุจริต และเอาอย่างคนเหล่านัน้ เป็น
ความร�ำ่ รวยสุขสบายโดยไม่ตอ้ งระแวง ไม่ตอ้ งเดือดร้อนภายหลัง ไม่
ต้องสะดุ้งหวาดเสียว
“พ่อเองนัน้ จะพยายามท�ำใจอย่างไร ให้วางเฉยและแผ่เมตตา
ให้คนที่คอรัปชั่น ก็ท�ำไม่ส�ำเร็จ เมื่อรู้ข่าวว่าคนนั้นคนนี้ร�่ำรวยขึ้นมา
โดยการคอรัปชั่น ก็มีแต่ความเกลียดชัง ไม่เคยนึกว่าคนพวกนั้นเป็น
คนมีเกียรติ ไม่เคยยกย่องสรรเสริญ แต่บางทีก็ปลงสังเวชได้บ้างว่า
เขาจะต้องประจักษ์และปรากฏด้วยกรรมของเขาเอง ไม่เร็วก็ช้า ไม่
โลกนี้ก็โลกหน้า ลูกเคยนึกบ้างหรือไม่ว่าภาวะสังคมพิการที่เกิดขึ้น
ในบ้านเมืองของเราหรือเมืองไหนๆ ก็ตามเกิดจากการกระท�ำของคน
ที่ไม่ยอมรับเรื่องกฎแห่งกรรม เรื่องนรกสวรรค์ และเรื่องชาติก่อน
ชาติหน้าเป็นส่วนใหญ่ เพราะคนพวกนี้มีความคิดอยู่ว่า ถ้าจับไม่ได้
ไล่ไม่ทัน โทษนั้นก็สูญเปล่า หรือท�ำความดีไม่มีคนเห็นก็เป็นหมัน จึง
ไม่ละอายบาป ไม่เกรงกลัวต่อบาป มีการโกงเล็กโกงน้อยไปถึงโกงใหญ่
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ข้าราชการที่โกงนั้นหาใช่โกงคนอื่นไม่ แต่โกงพ่อแม่ปู่ย่าตายาย และ
ญาติพี่น้องของตัวนั่นเอง เพราะเงินนั้นเป็นเงินภาษีอากรที่พ่อแม่ พี่
น้อง ปู่ย่า ตายายของตัว สละหยาดเหงื่อแรงงานเสียมา
“เรื่องคนมั่งคั่ง แม้เป็นคนไม่ดี ก็เป็นที่ยอมรับของสังคมและ
คนยากจน แม้จะเป็นคนดีก็ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมตามที่ลูกพูด
และยกตัวอย่างมามากมายนั้น เป็นการแสดงให้เห็นว่าเงินมีความชั่ว
อยูเ่ พียงใด ตามทีพ่ อ่ พูดมาแล้ว มันแยกมนุษย์ออกจากมนุษย์ดว้ ยกัน
มั น ท� ำ ให้ ม นุ ษ ย์ พ วกหนึ่ ง ดู ห มิ่ น มนุ ษ ย์ พ วกหนึ่ ง มั น ท�ำ ให้ ช ่ อ งว่ า ง
ระหว่างมนุษย์ด้วยกันกว้างไกลออกไป มันท�ำให้มนุษย์หลงผิด คิดว่า
เงินอยู่กับคนใดแล้วท�ำให้คนนั้นวิเศษเกินคน จนถึงกับบางคนพูด
ออกมาอย่างไว้อ�ำนาจว่า “ฉันไม่ได้ใช้คน ฉันใช้เงินของฉันต่างหาก
แกต้องท�ำได้ทุกอย่างที่ฉันต้องการ เพราะฉันใช้เงินของฉัน” คน
อย่างนีจ้ ะต้องเอาเงินปาหน้าแล้วตบซ�ำ้ สัก ๑๐๐ ครัง้ จึงจะสาสมกับที่
เขาดูหมิ่นเกียรติแห่งมนุษย์
“จริงอยู่ เงินย่อมมีประโยชน์ ใช้ทำ� ประโยชน์ได้ต่อเมื่อมันอยู่
กับคนดี มีศลี ธรรม เหมือนมีดเล่มเดียวกัน เมือ่ อยูใ่ นมือโจรย่อมน�ำไป
สู่ฆาตกรรม แต่เมื่อมันอยู่ในมือแม่ครัว มันช่วยท�ำอาหารเลี้ยงคนได้
ทางดีและทางเสียของเงินมีอยู่อย่างนี้ ลูกจะเห็นว่า ความส�ำคัญอยู่ที่
คนผู้ใช้เงินเสียแล้ว หาใช่อยู่ที่เงินไม่
“ท�ำนองเดียวกับการเมือง การเมืองจะไม่ดีในตัวมันเอง ก็
หามิได้ แต่มนั จะดีหรือไม่ดี อยูท่ คี่ นผูเ้ ข้าไปเกีย่ วข้องกับการเมืองต่าง
หาก คือนักการเมืองมีธรรมหรือไม่มีธรรม ดังที่ท่านมหาตมคานธี
กล่าวไว้ว่า
“การเมืองที่ปราศจากหลักธรรมทางศาสนา ก็เป็นเรื่องของ
ความโสมมที่ประชาชนควรละทิ้งเสียเป็นอย่างยิ่ง การเมืองเป็นเรื่อง
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ของประเทศชาติ และเรื่องที่เกี่ยวกับสวัสดิภาพของประชาชนนั้น
ต้องเป็นเรือ่ งของผูม้ ศี ลี ธรรมประจ�ำใจ เพราะฉะนัน้ เราต้องเอาศาสนจักรไปสถาปนาไว้ในวงการเมืองด้วย”
“ลูกจะเห็นจริง ถ้าพิจารณาด้วยใจทีเ่ ป็นธรรมว่า ศีลธรรมเป็น
รากฐานอันส�ำคัญยิง่ ของความเจริญ ทัง้ ทางส่วนตัวและสังคม เหมือน
รากไม้มีความส�ำคัญต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ แต่คนมิได้เห็น
ส่วนส�ำคัญนี้ทันทีทันใดที่เห็นต้น เพราะมันอยู่ในดิน ลองให้รากเน่า
ดูซิ ต้นไม้นนั้ จะทรงตัวอยูไ่ ด้อย่างไร ท�ำนองเดียวกัน ความพิการทาง
สังคมนั้นไปจากความเสื่อมทางศีลธรรมก่อน และเป็นอย่างนั้นอย่าง
แน่นอน”
พ่อผมพูดอย่างมัน่ ใจทีส่ ดุ ค�ำพูดของพ่อเป็นจังหวะและนุม่ นวล
ถ้าเป็นปาฐกถา ปาฐกถาของพ่อครัง้ นีน้ า่ ฟังทีส่ ดุ ผมเอง ทัง้ ๆ ทีม่ คี วาม
เห็นขัดแย้งกับพ่ออยู่ก็ยังอยากฟัง และฟังแล้วก็ใจเอียงไปเหมือนกัน
ผมนึกถึงคนที่ใจยังเป็นกลางอยู่ หรือมีแนวโน้มท� ำนองเดียวกับพ่อ
จะต้องเชื่อพ่ออย่างแน่นแฟ้นแน่นอน
ค�ำพูดพ่อครั้งนี้นับว่ามีประโยชน์กับผมมาก อย่างน้อยที่สุด
ท�ำให้ผมลังเล ไม่แน่ใจว่าวัตถุนยิ มทีผ่ มหลงยึดว่าเป็นสิง่ มีคณ
ุ ค่าสูงนัน้
จะมีค่าจริงหรือไม่ จากค�ำพูดของพ่อครั้งนั้น เมื่อผมได้พบเห็น หรือ
ได้ยนิ ได้ฟงั เรือ่ งยุง่ ยากใดๆ ก็ตามทีม่ เี งินเป็นมูลเหตุแล้ว ผมเป็นต้อง
นึกถึงพ่อและค�ำพูดของพ่อทุกครั้งไป
พ่อผมเกลียดชังการดูถูกเหยียดหยามคน พ่อผมไม่เคยพูด
หรือแสดงอาการดูหมิ่นคนยากจน ชนชั้นกรรมาชีพเลยแม้แต่น้อย
ใครดูหมิ่นให้เข้าหู ท่านเป็นขัดคอทุกที ท่านบอกว่ามนุษย์ไม่ควร
ดูหมิ่นมนุษย์ด้วยกัน แม้เขาจะยากจนหรือท�ำงานด้วยแรงกายอัน
คนบางพวกถือว่าเป็นงานชั้นต�ำ่ แต่เขาก็มีความเป็นมนุษย์ และบางที
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มีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์กว่าคนบางคนทีช่ อบเรียกตัวเองว่า “ชัน้ สูง”
เสียอีก คนจนส่วนมากมีน�้ำใจเสียสละ เห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์และ
ขี้เกรงใจ มีความเจียมเนื้อเจียมตัว ใครให้อะไรก็มักไม่ค่อยกล้ารับ
หากรับก็รับแต่พอประมาณ แต่คนมั่งมีต่างหากเล่าที่มักไม่ค่อยรู้จัก
เกรงใจคน มีความอยากได้ไม่มที สี่ นิ้ สุด ได้รบั อะไรไปก็ไม่คอ่ ยรูจ้ กั พอ
คล้ายทะเลที่ไม่ค่อยรู้จักอิ่มหรือเต็มด้วยน�้ ำ แต่หลุมเท้าโคนั้นพอมี
น�้ำลงไปแม้เพียงเล็กน้อยก็เต็มล้น
พ่อบอกว่าได้สงั เกตเห็นมานักแล้ว เด็กทีอ่ ยูใ่ นครอบครัวทีม่ งั่ มี
มักเป็นเหมือนทะเล ส่วนเด็กที่เกิดอยู่ในครอบครัวที่ยากจน มักเป็น
เหมือนหลุมเท้าโค ดังที่กล่าวมาแล้ว
ใครทีม่ งั่ มีแล้ว ไปไหนก็มกั มีคนต้อนรับขับสูด้ ี พอใจให้นนั่ ให้นี่
ถ้าลูกคนใดคบเพือ่ นทีม่ งั่ มี พ่อแม่กย็ นิ ดีสนับสนุน ลูกคนใดคบเพือ่ นที่
ยากจนกว่า ผูใ้ หญ่กม็ กั ห้ามปรามว่าไม่มปี ระโยชน์อะไรแก่ตวั มีแต่ทาง
เสีย เด็กที่ยากจนอยู่โดยปกติจึงไม่ค่อยได้รับการเอาใจใส่จากใคร
เข้าที่ไหนก็ได้พบเห็นแต่ความเฉยเมยของผู้อื่น ถึงกระนั้นเด็กพวกนี้
มักประพฤติตวั ดี เรียนเก่ง ท�ำงานได้ทกุ อย่างเพือ่ ให้ผใู้ หญ่รกั และเป็น
ทางพึ่งตัวเองต่อไปภายหน้า
พ่อบอกว่าสังคมของเรามักอยู่ในลักษณะ “เถือเนื้อหนูไปใส่
เนือ้ ช้าง” อยูเ่ สมอ คนทีจ่ นอยูแ่ ล้วจึงยิง่ จนหนักลงไปอีก คนทีม่ งั่ มีอยู่
แล้วก็มั่งมีกันต่อไป จะท�ำอย่างไร ? เราจะท�ำอย่างไร ?

๙

ต อ น ที่

วันหนึ่ง น้องวีรดีพาเพื่อนสองคนมาเที่ยวบ้านเรา พอเพื่อนกลับแล้ว
พ่อก็เรียกน้องวีรดีมาคุยด้วย
“เพื่อนรักกันมากหรือ ?” พ่อถาม
“รักกันมากค่ะพ่อ” น้องวีรดีตอบ “เขาดีกับวีทุกอย่าง เขารัก
วีมาก”
“เพื่อนร่วมโรงเรียนกันหรือ ?”
“ใช่ค่ะ”
“ท่าทางส�ำรวย หยิบโหย่ง คิดแต่จะเที่ยวสนุก เรียนหนังสือ
ไม่เก่ง”
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“ท�ำไมพ่อรู้คะ ?” น้องวีรดีถามอย่างตื่นเต้น
“ดูการแต่งกาย ดูกิริยา วาจา ท่าทางที่แสดงออกมันบอก
สิ่งภายในของคน”
“แต่งกายอย่างไร กิรยิ าวาจาอย่างไรคะ ทีแ่ สดงว่าเป็นคนส�ำรวย
หยิบโหย่ง คิดแต่เที่ยวสนุก เรียนไม่เก่ง ?”
“ลูกวีดทู เี่ พือ่ นของลูกนัน่ แหละ ดีกว่าให้พอ่ อธิบายเสียอีก แล้ว
ลูกคอยสังเกตว่าทีพ่ อ่ พูดถูกหรือไม่ ถ้าวันหลังลูกพาเพือ่ นชุดอืน่ มาอีก
ที่ขยันขันแข็ง เรียนดี พ่อจะบอกให้ก็ได้”
“ชุดนี้ พ่อทายถูกแล้วค่ะ” น้องวีรดียอมรับ “แต่เขาบอกว่า เขา
เป็นเพื่อนตายของวีค่ะ”
“ทั้งสองคนหรือ ?”
“คนเดียวค่ะ”
“คนไหน ?”
“คนขาวสูง ผอม เอวบางร่างน้อยนั่นแหละค่ะ”
พ่อผมหัวเราะเสียงดัง นานๆ พวกเราจึงจะได้ยินท่านหัวเราะ
อย่างนี้ทีหนึ่ง ธรรมดาแม้แต่ยิ้มท่านยังไม่ค่อยยิ้ม
เมื่อเห็นพ่อหัวเราะอย่างนั้น น้องวีหน้าเสีย
“อะไรคะพ่อ ?”
“ขันซิลูก” พ่อว่า
“ขันอะไรคะ ?”
“ขันเพื่อนตายของลูก”
“ท�ำไมคะ ?”
“คนอย่างนีน้ ะ อย่าว่าแต่จะเป็นเพือ่ นตายเลย ขนาดเพือ่ นเตือน
ก็ไม่ได้ เขาเคยเตือนลูกเรื่องอะไรบ้างหรือเปล่า ?”
“ไม่เคยเลยค่ะ ก็ลูกไม่เคยท�ำอะไรผิดนี่คะ”
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“อย่าหาเพื่อนตายเลยลูกเอ๋ย ในชีวิตคนเรามีเพียงเพื่อนเตือน
ก็โชคดีแล้ว วัยอย่างลูกวีนี้จะมีเพื่อนเยอะแยะ กตัญญูก็เหมือนกัน
เด็กวัยนี้รักเพื่อนยิ่งกว่าพ่อแม่เสียอีก โกหกพ่อแม่ก็ได้ หลอกเอาเงิน
พ่อแม่ก็ได้ เพื่อเอาใจเพื่อน ท�ำตามเพื่อน ไม่ให้ผิดนัดเพื่อน แต่ไปๆ
เพื่อนเหล่านั้นก็ค่อยๆ หมดไปทีละคนสองคน จะเลือกคบกันก็เฉพาะ
ที่มีประโยชน์ต่อกัน พอพึ่งพาอาศัยกันได้ นอกจากนั้นจะถูกตัดออก
ไปหมด”
“พ่อไม่มองเพื่อนวีในแง่ร้ายไปหรือคะ ?” น้องวีถามพ่อ
“ไม่ดอกลูก พ่อพูดตามความเป็นจริง ลูกโตขึน้ มีวยั สูงกว่านีจ้ ะ
มองเห็น ลูกอยากลองก็ได้ พ่อจะร่วมมือ ลูกลองบอกเพือ่ นตายของลูก
ว่า พ่อออกจากราชการแล้ว จะไปหางานท�ำต่างจังหวัด แต่วีไปด้วย
ไม่ได้ เพราะยังเรียนหนังสืออยูก่ รุงเทพฯ แต่ไม่รจู้ ะไปอยูไ่ หน ครอบครัว
จะต้องไปต่างจังหวัดกันหมด พี่ชายก็จะเข้าอยู่หอพักชายไปชั่วคราว
ก่อน ลองดูซิว่าเขาจะชวนไปอยู่บ้านเขาไหม ? ถ้าเขาไม่ชวน ลองขอ
อยูเ่ ขาดู ถ้าเขายินยอม ลองไปอยูจ่ ริงๆ ดูสกั เดือนสองเดือน บ้านเขา
ใหญ่โตกว้างขวางอยู่มิใช่หรือ ?”
“เฉพาะห้องของเพือ่ นห้องเดียวก็อยูไ่ ด้ถงึ ๓ คนค่ะ ถ้าเจ้าของ
ห้องเต็มใจ”
น้องวีรดีได้ทำ� ตามค�ำแนะน�ำของพ่อ อีก ๒-๓ วัน ต่อมาน้องวี
จึงมาเล่าให้พ่อฟัง วันนั้นเราอยู่กันพร้อมคุณแม่ด้วย
น้องวีเล่าว่า
เบื้องแรกเขาพูดเป็นเชิงต�ำหนิพ่อว่า ลาออกจากราชการเสีย
ท�ำไม เหมือนไม่เห็นแก่อนาคตของลูก เมือ่ ครอบครัวไปอยูต่ า่ งจังหวัด
แล้ว ลูกทัง้ สองก็ตอ้ งอยูอ่ ย่างว้าเหว่และล�ำบาก อยูก่ บั ใครจะให้อบอุน่
สุขสบายเหมือนอยู่กับพ่อแม่เป็นไม่มี
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“เขาพูดมาถึงตอนนี้ วีฉนุ กึกขึน้ มาทันที” น้องวีพดู ให้พอ่ แม่ฟงั
“วีบอกว่า วีจะต้องอยู่กรุงเทพฯ เพราะการศึกษาระดับนี้ที่กรุงเทพฯ
ดีกว่าต่างจังหวัด แต่ยังไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหน”
“เขาชวนไปอยู่บ้านเขาไหม ?” พ่อถาม
“เขาบอกว่า ความจริงเขาอยากชวนไปอยูก่ บั เขา แต่ทบี่ า้ นเขา
แออัดยัดเยียด ห้องทุกห้องมีคนอยูห่ มด ถ้าจะไปรวมห้องกับเขา เกรง
วีจะไม่ได้รบั ความสะดวก อีกประการหนึง่ เขาไม่รวู้ า่ คุณพ่อคุณแม่เขา
จะว่าอย่างไร ท่านพูดอยูเ่ สมอว่า ท่านมีลกู อยูห่ ลายคนแล้ว ไม่ตอ้ งการ
ให้คนภายนอกมาอยู่รวม”
“แปลว่าเขาพูดท�ำนองปฏิเสธใช่ไหม ?” พ่อถาม
“ใช่คะ่ ” น้องวีตอบ “วีนกึ ไม่ถงึ จริงๆ ค่ะพ่อ, ว่าเพือ่ นของวีจะ
เป็นอย่างนั้น นี่ถ้าวีไปอยู่กับเขาจริงๆ จะมิแย่หรือ ?”
“คบเพือ่ นอย่าหวังอะไรมากเลยลูก” พ่อสอน “เพียงแต่เขาเป็น
เพื่อนที่ซื่อสัตย์ต่อเรา ไม่ทรยศคดโกงเรา เมื่อพบกันก็คุยกันได้อย่าง
เพลิดเพลินสนุกสนานก็พอแล้ว ใครเป็นมิตรอุปการะช่วยเหลือ ร่วมสุข
ร่วมทุกข์ แนะประโยชน์ เราก็ยกย่องเชิดชูมติ รอย่างนัน้ ว่าเป็นมิตรแท้
ของเรา ใครไม่ท�ำ เราก็ถือเป็นเพียงเป็นเพื่อนคุยเสีย ก็หมดเรื่อง”
แม่เสริมว่า “แม่กม็ เี พือ่ นมากเหมือนกัน เมือ่ สาวๆ แม่คบเพือ่ น
มีแต่ต้องบริการเขา เพราะมือไว เปิดกระเป๋าเร็ว ไปพักที่บ้านใคร
ไม่ได้นานคืนเดียวก็ลา เพราะเกรงใจ แต่เพื่อนๆ มาพักบ้านแม่ทีละ
เดือนสองเดือนอย่างสบาย ไม่ตอ้ งอาทรร้อนใจเรือ่ งอะไร เดีย๋ วนีห้ า่ ง
กันไปหมดแล้ว เพราะต่างก็มภี าระเรือ่ งลูกเรือ่ งผัวของตัว นานๆ พบ
กันทีก็แสดงท่าทีชื่นชมต่อกัน พอสักแต่ว่าเป็นกิริยาโดยธรรมเนียม
โลก”
“เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก” ผมว่า
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“อย่าไปหาเพือ่ นตายเลย เพียงเพือ่ นเตือนก็พอแล้ว” พ่อผมพูด
บ้าง “อย่าไปหวังอะไรจากใคร เราจะได้ไม่ผิดหวัง เพื่อนที่กินของ
เรา ก็เพราะเรามีจะให้กิน ถ้าเราไม่มี เขาก็ไม่รู้จะกินอะไร หมดไป
เอง ไม่ต้องเดือดร้อน”
“มีกินก็กินกันไป เก็บไว้ตายแล้วเอาไปไม่ได้” น้องวีรดีว่า
“จริง ตายแล้วเอาไปไม่ได้ แต่กอ่ นตายซิจะอด” ผมแย้ง “ใคร
เขาจะให้เรากิน ไปพึ่งคนอื่นก็มีแต่เขาจะดูหมิ่น ใครจะนึกชมเชยเรา
ว่า ‘ดีจริง เสียสละจนหมดตัว’ แล้วฝนเงินฝนทองทีต่ กลงมาเต็มบ้าน
เรา อย่างในนิทาน”
“หมั่นท�ำความดีไว้ไม่อดหรอกลูก” แม่ว่า “บุญกุศลย่อมช่วย
เรา ลองดูเถ้าแก่กมิ หงวนซิ ท�ำบุญท�ำทานปีหนึง่ มากมาย เขาก็รวยขึน้
เรื่อยๆ เคยบอกแม่ว่าท�ำไปเถอะอย่ากลัวจน ท�ำไปเท่าไร มันจะกลับ
มามากกว่าที่ท�ำไป บางทีเขาท�ำจนเงินหมดบ้าน แล้วรุ่งขึ้นก็ได้มา
อีกมากมายก่ายกอง
“เถ้าแก่กิมหงวนน่ะแม่ เขาเป็นเจ้าของโรงเลื่อย เจ้าของโรง
น�ำ้ แข็ง เจ้าของโรงสี อยูใ่ นกรุงบ้าง ต่างจังหวัดบ้าง ไม่รจู้ กั กีโ่ รง เขามี
แหล่งเกิดของทรัพย์ มีบอ่ เงินบ่อทองอยู่ เขาก็ทำ� จนหมดตัวได้ รุง่ ขึน้
รายได้ก็ไหลมาเทมาอีก และที่เขาว่าท�ำจนเงินหมดบ้านน่ะผมเชื่อ
เพราะมันเป็นเพียงเศษเงินของเขา แล้วเงินในธนาคารล่ะ มีไม่รู้จัก
กี่สิบล้าน อย่างนี้เขาจะกลัวอะไร เราลองท�ำอย่างเขาซิ ผลบุญจะ
สนองเราบ้างหรือเปล่า เงินที่เสียสละไปจะกลับมาทันหรือ สมมติว่า
เดือนนี้วันนี้วันที่ ๑๑ มีเงินเท่าไร เราท� ำบุญหมด เหลือเวลาอีก
๑๙ วัน จะสิน้ เดือน คุณพ่อจึงจะเบิกเงินเดือนใหม่ เราจะเอาเงินไหน
ใช้ ทีไ่ หนกิน ผมว่าสถานะของคนไม่เหมือนกัน จะท�ำบุญให้เหมือนกัน
ไม่ได้ ผมเชื่อว่าคนท�ำบุญ ผลบุญย่อมตอบสนอง แต่ผมเกรงว่าจะ
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กลับมาไม่ทัน แล้วเราจะอด”
“วีว่าเราต้องท�ำตามฐานะของเรา เท่าที่พอจะท�ำได้ ท�ำบุญ
ให้ทานต้องไม่ให้กระทบตนและผูอ้ นื่ คุณพ่อเคยพูดอย่างนีใ้ ช่ไหมคะ ?”
ภาษาบาลีวีจ�ำไม่ได้เสียแล้ว”
พ่อผมยิ้ม ก่อนพูดว่า
“ไม่ใช่ค�ำพูดของพ่อหรอกลูก, พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ให้ทาน
อย่าให้กระทบตนและผู้อื่น”
“หมายความอย่างไรคะ ทีว่ า่ ไม่กระทบตนและผูอ้ นื่ ?” แม่ถาม
“หมายความว่าไม่ให้ตนและผู้อื่นเดือดร้อน ไม่เบียดเบียนตน
และผู้อื่น ไม่ท�ำเพื่อยกตนข่มผู้อื่น”
“พระเวสสันดร ท�ำไม่ถกู ” ผมว่า “ท�ำบุญท�ำทานจนตัวเองต้อง
เดือดร้อน ลูกเมียก็เดือดร้อน ชาวบ้านชาวเมืองก็เดือดร้อน กระทบตน
กระทบครอบครัว กระทบทั้งบ้านทั้งเมือง”
พ่อไม่ตอบทันที ท่านลุกขึ้นไปค้นหนังสือกุกกักอยู่ครู่หนึ่ง
ได้หนังสือมา ๒ เล่ม แล้วส่งให้ผมอ่าน
“เอ้า ค�ำตอบอยูใ่ นหนังสือเล่มนีแ้ ล้ว” พ่อว่า “อ่านเสียแล้วค่อย
คุยกันใหม่ ลูกวีอ่านเสียด้วย แม่เขาไม่ต้องอ่านก็ได้ เพราะเคยอ่าน
แล้ว”
ผมพลิกดู เล่มหนึ่งเป็นหนังสือนิตยสารรายเดือน ศุภมิตร
ประจ�ำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๑๒ คอลัมน์ของ พ.อ.ปิน่ มุทกุ นั ต์ เรือ่ ง
“ความจริงเรื่องพระเวสสันดร”
อีกเล่มหนึ่ง เรื่อง ”จากวราถึงนภาพร” ตอนที่ ๒๒ ระหว่าง
หน้า ๒๘๔-๒๙๒ ในหัวเรื่องว่าพระเวสสันดรเห็นแก่ตัวนักหรือ ?”
และก็ข้อข้องใจเกี่ยวกับพระเวสสันดร ส�ำนักพิมพ์บรรณาคารพิมพ์
จ�ำหน่าย
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อีกหลายวันต่อมา น้องวีรดีเล่าให้พ่อแม่และผมฟังว่า เพื่อน
ของเธอพยายามตีตนออกห่างจากเธอ กิริยาอาการผิดไปจากเดิม
เหมือนไม่ตอ้ งการคบเธอ เพราะเกรงเธอจะไปพึง่ พาอาศัยเขา นีข่ นาด
เขาบอกน้องวีว่าเขาเป็นเพื่อนตาย
“วีดีใจเหลือเกินที่พ่อให้วีทดลองดู มิฉะนั้นวีคงเข้าใจผิดไป
อีกนาน” น้องวีพดู น�ำ้ เสียงฟังไม่ออกว่ามีความดีใจล้วนๆ หรือมีความ
เสียใจคลุกเคล้าอยู่ด้วย
“เด็กวัยนี้เหมือนๆ กันทุกคน” พ่อว่า “รักเพื่อนแต่เอาจริงเข้า
ก็ชว่ ยอะไรเพือ่ นไม่คอ่ ยได้ เพราะไม่รจู้ ะช่วยอย่างไร ยังไม่เคยรับภาระ
จึงมักให้คำ� มัน่ สัญญาอะไรง่ายๆ ด้วยนึกว่าจะท�ำได้ เอาเข้าจริง ท�ำไม่ได้
คนที่ไม่คิดจะปฏิบัติตามค�ำมั่นสัญญา มักจะให้ค�ำมั่นสัญญาแก่ใครๆ
ได้งา่ ยเสมอ ตรงกันข้าม คนทีถ่ อื ค�ำมัน่ สัญญาเป็นเรือ่ งผูกพันทีจ่ ะต้อง
ปฏิบตั ติ าม จะสัญญาอะไรสักครัง้ หนึง่ ก็คดิ แล้วคิดอีก มักยินดีทำ� โดย
ไม่ต้องมีสัญญาเสียมากกว่า ท�ำได้เท่าไร ก็เท่านั้น”

๑๐
ต อ น ที่

พ่อมีญาติอยู่ในกรุงเทพฯ หลายคน แต่ส่วนมากไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่
กัน เพราะธุรกิจของแต่ละคนบ้าง เพราะเหตุอื่นบ้าง มีบางคนแม้
จะเป็นญาติใกล้ชิด แต่สังเกตดูว่า พ่อผมไม่อยากคบ เมื่อผมถามถึง
เรื่องนี้ พ่อได้ชี้แจงว่า
“แม้จะเป็นญาติ แต่ไม่มคี วามเอือ้ เฟือ้ ต่อกัน คิดเอาแต่ประโยชน์
ของตัวเอง ไม่ช่วยเป็นธุระในความจ�ำเป็น ชอบพูดกระแนะกระแหน
แต่ให้กระเทือนใจ หยาบคายและเห็นแก่ตัว ก็เหมือนไม่ใช่ญาติ แต่
คนที่ไม่ใช่ญาติ แต่เอาใจใส่ในทุกข์สุข คอยช่วยเหลือในกาลอันควร
เป็นที่รองรับทุกข์ได้ในคราวมีทุกข์ นั่นแหละดียิ่งกว่าญาติเสียอีก
โรคในกายจะมีประโยชน์อะไร ต้นไม้ที่เป็นยาแม้อยู่ไกล คนก็อุตส่าห์
ดั้นด้นไปหา
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“อัธยาศัยไม่ต้องกัน อย่าคบกันใกล้ชิดดีกว่า คบแล้วมีเรื่อง
ร้อนใจ ไม่เย็นใจเมื่อเข้าใกล้”
ผมเห็นใจพ่อผมในเรื่องนี้ คนที่พ่อผมไม่ยอมคบนั้น ต้องเป็น
คนทีเ่ หลือเกินจริงๆ แต่ถงึ กระนัน้ ถ้าเขาบากหน้ามาหา พ่อก็ตอ้ งช่วย
เขาอีก ไม่เคยเว้นได้ ผมจ�ำได้ว่ามีญาติอยู่คนหนึ่ง พ่อช่วยเขามาก
คราวหนึ่งพ่อมีงาน ซึ่งต้องการความช่วยเหลือจากคนจ�ำนวนไม่น้อย
คนบ้านนัน้ ทัง้ ๆ ทีร่ อู้ ยู่ ไม่มใี ครโผล่หน้ามาเลยสักคนเดียว ทัง้ ๆ ทีเ่ ขา
มีคนอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า ๘ คน และบ้านอยูห่ า่ งกันไม่ถงึ กิโลเมตรกับบ้านเรา
จริงอยูท่ บี่ า้ นนัน้ มีงานท�ำ อาจอ้างว่าไม่มคี นว่าง ก็ใครเล่าจะว่าง ทุกคน
มีงานของตัวทั้งนั้น คนอื่นๆ ที่เขาไปช่วยเรา ก็สละธุรกิจส่วนตัวไป
ทัง้ สิน้ อยูท่ นี่ ำ�้ ใจต่างหาก คนไม่มนี ำ�้ ใจ เป็นคนทีผ่ มเองไม่ยอมคบและ
จะไม่ชว่ ยอะไรเป็นอันขาด แต่พอ่ ผมอดไม่ได้ ครัง้ ใดทีเ่ ขามาขอความ
ช่วยเหลือ พ่อก็ช่วยเขาอีก ใครพูดจาให้เจ็บช�้ำน�้ำใจ พ่อผมก็โต้ตอบ
ไม่ทนั เขา ได้แต่นงิ่ ไว้ อัดไว้ ผมรูว้ า่ บางเรือ่ งพ่อเจ็บใจมาก แต่พอ่ ก็สู้
ทน ไม่พูดตอบให้ใครเจ็บใจ
“ปล่อยไว้มันหายไปเอง” พ่อว่า คนอย่างเราวิเศษสักเพียงใด
ขนาดพระพุทธเจ้ายังมีคนด่าว่าเสียดสี, สิ่งชั่วออกมาจากคนใด มันก็
กลับเข้าไปหาคนนั้น สิ่งดีก็ท�ำนองเดียวกัน”
แม่ผมมีปฏิปทาไม่ผิดจากพ่อผมในเรื่องนี้ ตั้งแต่ผมจ�ำความได้
มาจนบัดนี้ ผมไม่เคยได้ยินแม่พูดจาเกรี้ยวกราดหยาบคายกับใครเลย
แม้แต่กับคนรับใช้ คนท�ำครัว
ผมทราบเมื่อผมเป็นผู้ใหญ่แล้วว่า เรื่องการไม่เกรี้ยวกราดกับ
คนอยู่ใต้ปกครองนั้นเป็นเรื่องท�ำยาก เพราะต้องมีความอดทน ความ
ข่มใจอยู่มิใช่น้อย คนอยู่ใต้ปกครองล้วนมีอัธยาศัยต่างกัน มีจิตใจ
ต่างกัน ทัง้ การอบรมศึกษาและพืน้ เพก็ตา่ งกัน มาจากครอบครัวทีต่ า่ ง
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ชั้นต่างตระกูล การที่จะปรับคนเหล่านั้นให้อยู่ในระดับเดียวกันเป็น
การยากเพียงไร ผู้ปกครองจึงต้องมีความอดทน เมื่อเหลือทนเข้าก็
เกรีย้ วกราดออกไปเสียครัง้ หนึง่ ความเกรีย้ วกราดนัน้ ผูอ้ ยูใ่ ต้ปกครอง
ไม่ต้องการ อาจเกลียดชังหรือเบื่อหน้า แต่เมื่อผู้นั้นโตขึ้นไปเป็น
ผู้ปกครองคนอื่นเข้าบ้างก็จะหวนระลึกถึงผู้ที่เคยดุด่าว่ากล่าวตนมา
โดยปกติคนที่จะดุด่าว่ากล่าวคนอื่นนั้น จะต้องคิดแล้วคิดอีก
จะเตือนใครสักทีก็คิดอยู่นาน เกรงเขาจะโกรธ แล้วเขาจะหาว่าเสือก
พูดในสิ่งที่มิใช่ธุระของตน ใครกล้าเตือนเราแสดงว่าคนนั้นมีใจสุจริต
ต่อเรา ควรขอบคุณเขาอย่างสูง พระพุทธเจ้าตรัสว่า “คนตักเตือน
ชี้โทษ เหมือนคนบอกขุมทรัพย์ให้”
ว่ากันตามความเป็นจริง คนเรากว่าจะดีขนึ้ มาได้แต่ละคน ล้วน
แต่ต้องผ่านการถูกตักเตือนสั่งสอนกันมาคนละมากๆ พ่อแม่สอน,
ครูบาอาจารย์สอน เหตุการณ์ทไี่ ด้ประสบพบเห็นสอน, หนังสือทีเ่ รียน
ทีอ่ า่ นสอน ฯลฯ มิฉะนัน้ ดียาก แม้จะมีสงิ่ ต่างๆ สอนอยูม่ ากมายอย่างนี้
แล้ว คนบางคนก็ยังเอาดีไม่ได้ ค�ำว่าเอาดีไม่ได้นั้น ผมหมายความว่า
“ไม่เป็นคนดี”
เมื่อผมถามพ่อในเรื่องนี้ พ่อตอบว่า
“คนทีไ่ ม่มเี ชือ้ ดีอยูใ่ นตัวแล้ว ดียาก ท�ำนองเดียวกัน คนทีไ่ ม่มี
เชื้อชั่วอยู่ในสันดาน ก็ชั่วยากเหมือนกัน”
“ค�ำว่าเชื้อดี เชื้อชั่วน่ะ พ่อหมายถึงอะไรครับ ?”
“หมายถึงบารมี และอาสวะ”
“อะไรคือบารมี อะไรคืออาสวะ”
“บารมี คือกรรมดีที่คนท�ำไว้ สะสมไว้ มันเป็นเชื้ออยู่ในจิตใจ
อาสวะ คือกิเลส หรือกรรมชัว่ ทีค่ นท�ำไว้สะสมไว้ มันเป็นเชือ้ อยูใ่ นจิตใจ
เช่นกัน คนมีเชือ้ ชัว่ -ชัว่ ได้งา่ ย ดียาก คนมีเชือ้ ดี-ดีงา่ ย ชัว่ ยาก ลูกเคย
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รู้เคยเห็นมิใช่หรือ คนท�ำน�้ำตาลเมา ถ้าในกระบอกน�ำ้ ตาล มีเชื้อเมา
อยูแ่ ล้ว น�ำ้ ตาลก็เมาเร็ว ถ้าไม่มเี ชือ้ เมาอยูก่ เ็ มาช้า คนไม่มนี สิ ยั ทางชัว่
นั้น ชั่วยากมาก แต่ถ้ามีนิสัยอยู่แล้ว กระทบอะไรนิดอะไรหน่อยก็ชั่ว
ได้ทันใจนัก ท�ำนองเดียวกับคนมีนิสัยทางดี ย่อมดีได้เร็วทันอกทันใจ
เหมือนกัน เหมือนต้นไม้ที่เมล็ดพืชสมบูรณ์ได้ปุ๋ยดี เจริญงอกงาม
ได้เร็ว
“เพราะฉะนั้น ไม่ควรประมาทยินยอมให้เชื้อชั่วมันตกหล่นอยู่
ในสันดานด้วยเห็นว่าเล็กน้อยเพราะมันเจริญเติบโตได้แพร่ได้เหมือน
เชือ้ โรค และท�ำนองเดียวกันอย่าดูหมิน่ เมล็ดพืชแห่งกรรมดีวา่ เล็กน้อย
แล้วเพิกเฉยเสีย ทางทีถ่ กู กรรมดีแม้เพียงเล็กน้อยก็คอ่ ยสะสม มันจะ
กลายเป็นเชื้อดีอยู่ในจิตใจ เมื่อได้โอกาสอันเหมาะสมก็จะแพร่หลาย
เจริญเติบโตต่อไปจนถึงที่สุด”
ค�ำพูดของพ่อท�ำให้ผมนึกถึงคนที่รับการศึกษาดีบางคน แต่ไม่
เป็นคนดี ท�ำไมจึงเป็นอย่างนั้น ? บางคนมีการศึกษาไม่มาก แต่เป็น
คนดีเหลือเกิน น่าเคารพกราบไหว้ ผมถามพ่ออีกว่าการศึกษามีส่วน
ช่วยให้คนดีขึ้นมากน้อยเพียงใด ? พ่อตอบว่า
“ก็มีส่วนช่วยบ้างเหมือนกัน ถ้ามะม่วงมันไม่เน่า” พ่อตอบ
“พ่อหมายความว่าอย่างไรครับ ?”
“หมายความว่า มะม่วงดองถ้ามะม่วงมันเน่าเสียแล้ว จะดองด้วย
น�ำ้ เกลือราคาเท่าไร มันก็ไม่เป็นรสอยูน่ นั่ เอง ท�ำนองเดียวกัน คนเรา
ถึงศึกษาเล่าเรียนมาเท่าไร ถ้านิสยั เสีย ใจไม่มธี รรมเสียแล้วก็เหมือน
มะม่วงเน่า เปรียบอีกทีหนึ่ง ดินจะดีมีปุ๋ยสมบูรณ์เท่าไร แต่เมล็ดพืช
มันเสียเสียแล้ว ก็คงไม่ได้เรื่องเช่นกัน
“คนใจไม่มีศีลมีธรรม ยิ่งเล่าเรียนมาก ต�ำแหน่งสูงมากก็ยิ่ง
เป็นภัยแก่สงั คมมากขึน้ เปรียบเหมือนลิง ยิง่ ขึน้ ต้นไม้สงู ยิง่ แสดงความ
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เป็นลิงมากขึ้น เพราะมันไม่กลัวคนเตะมัน”
“ถ้าอย่างนั้น เราให้คนเรียนกันท�ำไมพ่อ ? รัฐบาลลงทุนปีหนึ่ง
เป็นร้อยเป็นพันล้านเพือ่ การศึกษาของชาติกด็ ว้ ยหวังว่า ‘โดยการศึกษานี้
คนจะดีขนึ้ ’ พ่อแม่พยายามอาบเหงือ่ ต่างน�้ำ หาเงินทองมาเพื่อส่งเสีย
ให้ลูกเรียน ถ้าการเรียนไม่ทำ� ให้คนดีได้ หรือเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้
ก็จะเรียนมันท�ำไม สบายดีเสียอีก”
“ลูกต้องทราบเสียก่อนว่า คนบางพวกได้ศกึ ษาเล่าเรียนจึงจะดี
ได้ บางพวกได้ศกึ ษาหรือไม่ได้ศกึ ษาก็ดไี ม่ได้ ทีเ่ ราพยายามให้การศึกษา
ก็เพือ่ บุคคลประเภทแรก คนประเภทีส่ องจึงพลอยได้ศกึ ษาไปด้วย เรา
ต้องการดองมะม่วงที่ยังไม่เน่าเท่านั้น”
“อนึง่ เข็มแห่งการศึกษาส่วนใหญ่ มุง่ ไปทางประกอบอาชีพเป็น
หลัก มิได้มุ่งไปเพื่อความเป็นคนดี บางคนก็เลือกอาชีพที่พอจะมีทาง
โกงได้เสียด้วย เขาคิดจะโกงกันตั้งแต่พอจะเริ่มเข้าเรียน เมื่อส�ำเร็จ
ออกมา จึงโกงทันทีเมื่อมีโอกาส”
“เมื่อเข็มการศึกษาเป็นอย่างนี้ การที่คนจะดีหรือไม่ จึงเป็น
เรือ่ งส่วนบุคคลไป ใครท�ำผิดค่อยลงโทษกันภายหลัง การศึกษาจึงช่วย
คนให้ดไี ด้เฉพาะบางคน ไม่ทกุ คนไป เพราะจุดมุง่ หมายของการศึกษา
เท่าที่กระท�ำกันอยู่ ก็เพื่อให้คนมีความรู้ออกไปประกอบอาชีพได้เป็น
หลัก มิใช่มุ่งความเป็นคนดีเป็นหลัก”
“ผมว่าของเขาถูกนะพ่อ” ผมพูด “คนที่มีอาชีพเป็นหลักฐาน
มีกนิ มีใช้ ไม่ตอ้ งล�ำบากเรือ่ งการครองชีพแล้ว ย่อมประพฤติดไี ด้งา่ ย
ความเป็นคนดีย่อมตามมาเอง เรื่องอาชีพและการเงินเป็นเรื่องส�ำคัญ
ของเรา คนยากจนไม่มีอะไรกิน ถึงไม่อยากประพฤติชั่วบางอย่างก็
ต้องประพฤติเพือ่ เอาตัวรอดไว้กอ่ น เพือ่ ปากและท้องของตัว เมือ่ ท้อง
หิวอยู่ ใครจะไปนัง่ นึกถึงศีลธรรม คนท้องอิม่ ต่างหากทีพ่ ดู ถึงศีลธรรม
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ประพฤติตามศีลธรรมได้สะดวก”
“พ่อนีแ่ หละลูก จะนึกถึงศีลธรรม ทัง้ ๆ ทีท่ อ้ งพ่อหิวอยู่ พ่อจะ
ยอมให้หิวจนไส้ขาดไปก็ได้ แต่การที่จะไปฉ้อโกงเขามากินนั้นพ่อท�ำ
ไม่ได้ พ่อจะยอมตาย, อย่าว่าแต่ฉอ้ โกงเลยลูกเอ๋ย แม้แต่จะไปขอใคร
กินพ่อก็จะไม่ยอม พ่อจะยอมอดตาย พ่อจะยอมสละชีวิตเพื่อธรรม
แทนการสละธรรมเพือ่ ความอยูร่ อด หรือเพือ่ ชีวติ อันเป็นของสาธารณ์
เมื่อปราศจากธรรมเสียแล้ว ชีวิตก็เป็นของต�่ำทราม แม้จะสง่าผ่าเผย
อยูท่ า่ มกลางมนุษย์ แต่กถ็ กู เทวดาผูม้ ธี รรมต�ำหนิ เหมือนมนุษย์ต�ำหนิ
เสือว่าเป็นสัตว์โหดร้ายขาดความปรานี
“การคิดเอาชีวติ รอด โดยไม่คำ� นึงถึงความดีชวั่ ถูกผิดนัน้ เป็น
สัญชาตญาณต�ำ่ ๆ ทีม่ อี ยูแ่ ก่สตั ว์ผมู้ ไิ ด้อบรมจิตใจทัว่ ไป ตลอดลงไปถึง
ปู ปลา กุง้ หอย หากมนุษย์คนใดมีความคิดเพียงเพือ่ เอาตัวรอดโดย
มิได้ค�ำนึงถึงศีลธรรมและความถูกต้องแล้ว มนุษย์นั้นจะประเสริฐ
ไปกว่าสัตว์ทั่วไป เช่น ปู ปลา กุ้ง หอย ได้อย่างไร
“เรือ่ งทฤษฎีทวี่ า่ ‘เมือ่ ท้องอิม่ แล้ว ศีลธรรมจะมีเอง’ นัน้ ไม่เป็น
จริงเลย ลูกลองคิดดูว่า คนที่คอรัปชั่นฉ้อราษฎร์บังหลวงอยู่ทุกวันนี้
เป็นคนท้องอิม่ หรือท้องหิวกันแน่ พ่อว่าเป็นคนท้องอิม่ แต่ ‘ใจหิว’ ต่าง
หาก แม้โจรผูร้ า้ ยในชนบทก็มใิ ช่เป็นโจรเพราะไม่มอี ะไรจะกิน แต่เป็น
โจรเพราะสันดานมันเสีย หรืออย่างน้อยก็เพราะผีการพนันมันเข้าสิง
ก่อน หมดตัวเป็นหนี้เป็นสินเข้า จึงใช้วิธีหาเงินด้วยการจี้ปล้น ฆ่าคน
ชิงทรัพย์ ขโมยวัวควาย ปิดป้าย ขู่เรียกค่าไถ่ต่างๆ จนเดือดร้อนกัน
ทั่วไปหมด ลูกลองคิดดูให้ดี มันท้องหิว หรือใจหิวกันแน่”
“ในระบบการศึกษา วัฒนธรรมใหม่ อารยธรรมใหม่อนั เอียงเท
ไปทางวัตถุนิยมจัดอย่างเช่นที่เป็นอยู่นี้ มีวันแต่จะท�ำให้จิตใจคนเสื่อม
ทรามลง ใครจะเป็นคนรับผิดชอบต่อสังคม ในเมื่อคนเป็นอันมาก
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ภาวนาอยูแ่ ต่คาถา ‘รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี’ อยู่เช่นนี้”
“พ่อได้ตำ� หนิผมแต่ตน้ ว่า ไม่เลือ่ มใสสุนทรภู่ ปราชญ์ทางกวีของ
ไทย แต่กลอนรูร้ กั ษาตัวรอดเป็นยอดดีนนั้ ผมจ�ำได้วา่ เป็นของสุนทรภู่
ในเรือ่ งพระอภัยมณี ตอน ฤๅษีหรือโยคีขรี่ งุ้ พุง่ ออกมา มาช่วยสุดสาคร
ตอนชีเปลือยผลักลงเหว แล้วเอาขึ้นไปบนบรรพต แล้วสอนสุดสาคร
เสียมากมาย เช่น ไม่ให้ไว้ใจมนุษย์เพราะคดเคีย้ วยิง่ กว่าเถาวัลย์ และ
ว่าถ้าใครรักให้รักตอบ ใครชังให้ชังตอบ แล้วลงท้ายว่า
‘รูส้ งิ่ ใดไม่สรู้ วู้ ชิ า รูร้ กั ษาตัวรอดเป็นยอดดี’ แต่มาตอนนีท้ ำ� ไม
พ่อจึงพูดเป็นท�ำนองต�ำหนิกลอนของสุนทรภู่”
พ่อผมนิ่ง
“ผมว่า กลอนของสุนทรภูต่ รงนีค้ มคายดี และตรงตามคติโลก”
“ว่าต่อไป” พ่อพูด ยิ้มอย่างพอใจในค�ำแย้งของผม
“ผมว่าคนเราจะมีวิชาความรู้ มียศฐาบรรดาศักดิ์อย่างไร ถ้า
เอาตัวไม่รอดเสียแล้ว ใครจะนับถือ ต้องเอาตัวรอดก่อน เรือ่ งอืน่ ค่อย
พูดกันทีหลัง, สาเหตุหนึง่ ทีผ่ มไม่คอ่ ยเลือ่ มใสกลอนของสุนทรภู่ ก็คอื
ตัวสุนทรภู่เองเอาตัวไม่รอด เขียนกลอนสอนคนอื่นได้ทั่วบ้านทั่วเมือง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าฯ ไม่ทรงเลื่อมใสต�ำราเศรษฐศาสตร์
ของอาดัม สมิธ ก็ด้วยเหตุเดียวกัน คือตรัสว่า ตัวอาดัม สมิธ เองก็
ไม่ได้ร�่ำรวย”
พ่อผมนิ่งอยู่นาน บอกให้ผมพูดต่อไป แต่เมื่อผมบอกว่าไม่มี
อะไรพูดแล้ว พ่อจึงพูดว่า
“ลูกคิดว่า สุนทรภู่เชื่อจริงๆ หรือว่า ‘โยคีขี่รุ้ง’ ออกมาได้”

๑๑
ต อ น ที่  

๑๑

ต อ น ที่

“เป็นไปไม่ได้นี่พ่อ ที่โยคีจะขี่รุ้งออกมาได้” ผมตอบ
“แล้วลูกเชื่อไหมว่า สุนทรภู่ก็รู้เหมือนกันว่า โยคีขี่รุ้งไม่ได้ ?”
“แน่นอนครับ, สุนทรภู่ต้องรู้แน่ๆ”
“แปลว่า สุนทรภู่ไม่ได้เชื่อว่าโยคีขี่รุ้งได้อย่างนั้นใช่ไหม ?”
“ใช่ครับพ่อ”
“แล้วท�ำไม สุนทรภู่จึงเขียนออกมาได้ล่ะ ?”
“ก็เป็นเพียงนิยายนีค่ รับพ่อ จะให้ขรี่ งุ้ ขีพ่ ระอาทิตย์ พระจันทร์
ก็ได้ทั้งนั้น ดูแต่เรื่องรามเกียรติ์ซิครับ ทศกัณฐ์ถอดดวงใจฝากฤๅษี
โคบุตรไว้ก็ได้ ไม่ตาย แล้วแต่คนเขียนต่างหาก เรื่องอื่นๆ อีกแยะที่
เป็นไปไม่ได้ แต่ก็สนุกดี”
“ดี, ลูกเห็นเป็นเรื่องสนุกเสียได้ก็ดี จะได้ไม่คิดฟุ้งซ่านเหมือน
คนหัวสมัยใหม่บางคนทีเ่ ป็นเนคกะตีฟ ดีแต่ปฏิเสธนัน่ ปฏิเสธนีต่ ะบันไป
แต่สร้างอะไรไม่เป็น”

“พ่อรู้ภาษาฝรั่งเหมือนกันหรือครับพ่อ ?” ผมถามอย่างตื่นเต้น
คุยกันมา ไม่เคยได้ยินพ่อพูดค�ำฝรั่งสักทีเลย
“เปล่า” พ่อรีบปฏิเสธ, “พ่อได้ยินพระท่านพูด แล้วจ�ำเอามา
ต่างหากล่ะ”
“ตกลงเรือ่ งกลอนสุนทรภู่ ตอนรูร้ กั ษาตัวรอดเป็นยอดดีนะ่ ตกลง
อย่างไรครับพ่อ ? ถูกหรือผิดกันแน่ ?”
“มันแล้วแต่วธิ รี กั ษาต่างหากล่ะ ถ้ารักษาตัวรอดโดยไม่เบียดเบียน
ใคร ไม่ท�ำให้ใครเดือดร้อน ไม่เอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่คนอื่น ก็ไม่เห็น
เป็นไร การรักษาตัวรอดที่น่ารังเกียจก็คือ การเอาตัวรอดโดยวิธีชั่ว
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เช่นโยนบาปให้คนอื่น หรืออยู่ในหมู่คณะ เมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้นแก่คณะ
ก็ไม่คิดหาทางช่วยเหลือ ปล่อยให้หมู่คณะต้องระส�่ำระสายเดือดร้อน
เอาแต่ตัวรอดอย่างเดียว หรือคนที่สร้างความร�่ำรวยจากความยากจน
ของผูอ้ นื่ ใครจะเดือดร้อนอย่างไรช่างเขา ตัวต้องมัง่ คัง่ และมีความสุข
อย่างนี้แหละเป็นการเอาตัวรอดอย่างน่ารังเกียจ เป็นคนอัปรีย์ คน
อย่างนี้สักวันหนึ่งจะปรากฏด้วยกรรมของตน
“เปรียบไป ก็เหมือนเมื่อไฟก�ำลังไหม้โคนไม้ คนหนึ่งคิดว่าตัว
ฉลาด รีบปีนขึ้นไปอยู่เสียบนปลายไม้ ไม่ช่วยดับไฟ ไฟมันไหม้จน
รากไม้และโคนไม้แห้งเกรียม และล้มลง คนบนยอดไม้ก็รอดไปไม่ได้
ต้องล้มฟาดลงมาด้วยอย่างแน่นอน ฉันใด
“คนเราทุกคนต้องอาศัยสังคมอยู่ เราท�ำเองผลิตเองไม่ได้ทกุ อย่าง
หน้าที่ประการหนึ่งของคนเราก็คือ การพิทักษ์สังคม มีภัยพิบัติอะไร
เกิดขึน้ แก่สงั คมต้องช่วยกันขจัดปัดเป่า และช่วยบ�ำรุงรักษาสังคมให้อยู่
ในสภาพเรียบร้อย หากไม่สามารถเช่นนัน้ ก็ไม่ควรก่อความเดือดร้อน
แก่สังคม เช่น การทุจริตคดโกง การเบียนเบียน ประหัตประหารซึ่ง
กันและกัน ความเกียจคร้าน ไม่ทำ� มาหากิน ไม่ทำ� หน้าทีใ่ ห้สมกับเป็น
สมาชิกของสังคม เป็นต้น ไปพักบ้านใคร เมือ่ ไม่ชว่ ยเขาท�ำความสะอาด
ก็ไม่ควรท�ำสกปรก ทางที่ถูกต้องช่วยเขาท�ำความสะอาด นอกจาก
เจ้าของบ้านจะขอร้องไม่ให้ท�ำ ก็ช่วยเขาบ้างในทางอื่นต่อไป
“พ่อเชื่อว่า สุนทรภู่คงไม่เจตนาสอนให้เด็กเอาตัวรอดในทาง
ผิดๆ แม้ในเรือ่ งพระอภัยมณี ตอนทีโ่ ยคีให้โอวาทสัง่ สอนสุดสาคร เรือ่ ง
ให้รกั ษาตัวรอด ก็เพราะสุดสาครถูกผลักลงเหวแล้ว โดยเล่หล์ นิ้ ลมลวง
ของชีเปลือย ที่พ่อเกลียดชังคนรักษาตัวรอด ก็หมายถึงคนที่เอาดีใส่
ตัวเอง เอาชัว่ ใส่คนอืน่ เอาตัวรอดโดยการให้โทษให้ทกุ ข์แก่ผอู้ นื่ หรือ
ไม่มีน�้ำใจเสียสละบ้างเลย เห็นแก่ตัวฝ่ายเดียว ในทางประวัติศาสตร์
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คนทีเ่ อาตัวรอดโดยการขายชาตินนั้ ไม่เคยรอดจริงสักรายเดียว ต่างชาติ
เขารู้เหมือนกันว่าคนอย่างนั้นเลี้ยงไม่ได้ ขืนเลี้ยงเข้าจะต้องขายชาติ
ของเขาอีก เมื่อเสร็จธุระของเขาแล้ว เขาจึงมักท�ำลายเสีย
“พ่อเองได้ยินได้ฟังเรื่องเกี่ยวกับความเสียสละ ความกตัญญู
เป็นต้นแล้ว ให้ปตี ปิ ราโมช แม้ไม่ใช่เรือ่ งคนจริงเป็นเพียงนิยาย นิทาน
อะไรก็ยงั เอิบอิม่ ใจ พ่อจะเล่าให้ฟงั สักเรือ่ งหนึง่ สั้นๆ อยากฟังไหม ?”
“ดีครับ พ่อ” ผมรับ
“ลูกคงเคยได้ยนิ ค�ำว่าสารนาถ ซึง่ นักภาษาศาสตร์ลงความเห็น
กันว่า เพีย้ นมาจากค�ำว่าสารังคนาถ แปลว่า เป็นทีพ่ งึ่ ของสารังคะ คือ
กวาง นี่คือสถานที่แสดงปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้าสมัยนั้น เรียก
อิสิปตนะ มิคทายะ ค�ำว่า ‘มิคทายะ’ นั้นแปลว่าป่าเนื้อ นักศึกษา
ในเมืองไทยมักแปลโอบความ ตามประวัตวิ า่ ป่าเป็นทีพ่ ระราชทานอภัย
แก่เนื้อ คือหมู่เนื้อที่อยู่ในเขตนั้นจะไม่มีใครท�ำอันตราย มีเรื่องตาม
ชาดกว่า
“มีอยู่สมัยหนึ่ง เมื่อพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นกวาง และ
เป็นนายฝูง สมัยนัน้ พระเจ้ากรุงพาราณสีทรงโปรดการล่าสัตว์ เป็นเหตุ
ให้สัตว์ ณ ป่านั้นล้มตายลงเป็นจ�ำนวนมาก และก่อความล�ำบากแก่
หมู่กวางทั่วหน้า”
“กวางโพธิสตั ว์จงึ ทูลพระราชาว่า อย่าต้องทรงล�ำบากในการล่า
เลย พวกตนจะผลัดเปลีย่ นกันมาให้ลา่ วันละตัว และก็ได้ทำ� ดังนัน้ เสมอ
มา”
“จนกระทั่งถึงวาระของกวางตัวเมียท้องแก่ตัวหนึ่ง แม่กวางได้
ขอร้องหัวหน้าฝูงว่า ถ้าตนจะต้องถูกฆ่าตอนนี้ ลูกในท้องก็จะได้รับ
อันตรายด้วย จึงใคร่ขอผลัดไป ให้คลอดลูกเสียก่อน ขอให้กวางตัวอืน่
ช่วยรับภาระอันนีไ้ ปก่อน เมือ่ คลอดลูกแล้ววันใด จะเดินไปให้พระราชา
ล่าทันที”
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“กวางโพธิสตั ว์ เห็นน�ำ้ ใจของแม่กวางประเสริฐนัก จึงรับอาสา
ไปตายแทน พระราชาถามหัวหน้ากวางว่า กวางอื่นๆ หมดแล้วหรือ
จึงต้องมาเอง กวางโพธิสัตว์จึงทูลเรื่องทั้งปวงให้พระราชาทรงทราบ
“พระราชาทรงสังเวชสลดพระทัย และทรงปราโมชในการกระท�ำ
ของแม่กวางและหัวหน้ากวาง ทรงเห็นน�ำ้ ใจอันประเสริฐประกอบด้วย
ความเสียสละมีอยูแ่ ม้ในหมูส่ ตั ว์ จึงทรงประกาศพระราชทานอภัยชีวติ
แก่หมู่เนื้อทั้งมวลที่อาศัยอยู่ในป่านั้น ป่านี้แหละคือสารังคนาถหรือ
สารนาถ
“ลูกจะเห็นว่า ไม่ว่าในหมู่สัตว์หรือในหมู่คน ถ้าได้หัวหน้าที่
ประกอบด้วยความเสียสละแล้ว หมู่ย่อมเจริญและถึงซึ่งความสวัสดี
ทุกแห่งไป กวางหัวหน้าฝูงไม่ยอมรักษาตัวรอด แต่ตรงข้าม ยอมรับ
เคราะห์แทนแม่กวาง จะมีหวั หน้าสักกีค่ นในโลกอันกว้างใหญ่นี้ ทีย่ อม
รับเคราะห์กรรมแทนลูกน้อง จะมีนักการเมืองสักกี่คนที่ยอมตายกับ
ผืนแผ่นดินที่ตนเคยมีอ�ำนาจ ในเมื่อความปราชัยมาถึงตัวส่วนมาก
เห็นหนี เตรียมหนี ฝากเงินทองไว้ต่างประเทศ เพื่อจะได้หนีไปสุข
ส�ำราญต่อไปเมื่อคราวคับขัน ไม่ใจนักเลงจริง พูดแต่ปากว่ารักชาติ
และประชาชน เอาจริงเข้าก็หนี ปล่อยให้ประชาชนต้องต่อสูด้ นิ้ รนกับ
อ�ำนาจแห่งอธรรมต่างๆ สู้กับความอดอยากแร้นแค้น โรคภัยไข้เจ็บ
เมื่อครองอ�ำนาจอยู่ก็สร้างความมั่งคั่งร�่ำรวยให้แก่ตนและพวกพ้อง
ความมั่งคั่งอันนั้น ก็มาจากหยาดเหงื่อแรงงานของประชาชน แต่พอ
ภัยมาถึงชาติและประชาชนหรือมาถึงตัวเข้า กลับหนีเอาตัวรอดทิง้ ชาติ
ลืมประชาชน แน่จริงอยู่เป็นคนสุดท้ายซิ พูดออกมาอย่างอาจหาญซิ
ว่า ขอให้ประชาชนหนีให้หมดเสียก่อน แล้วข้าพเจ้าจะหนีเป็นคนสุดท้าย
นีอ่ ะไรได้ หนีเอาตัวรอดก่อนแทบทุกรายไป ประชาชนจะเป็นอย่างไร
ช่างมัน
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“ถ้าโจรเข้าปล้นวัด สมภารยกบริขารหนี ปล่อยให้ลกู วัดต่อสูจ้ น
ชนะโจรแล้ว สมภารนั้นกลับมาครองวัดอีก ถ้าลูกเป็นพระลูกวัด ลูก
จะยอมให้สมภารอย่างนั้นครองวัดอยู่ต่อไปหรือ ขี้ขลาด เห็นแก่ตัว”
“พ่อพูดอะไรครับ ?” ผมถาม
พ่อผมท�ำท่าเหมือนเพิ่งรู้สึกตัว ยิ้มออกมาหน่อยหนึ่ง
“เออ, ไม่รู้เหมือนกัน ท�ำไมมันจึงเถลไถลมาทางนี้ได้”
“ผมฟังแล้วเหมือนไม่ใช่พ่อพูด”
“แล้วเหมือนใคร ?”
“ไม่ทราบครับ แต่ไม่ใช่พ่อ”
พ่อหัวเราะชอบใจ
มีบางครัง้ เหมือนกัน ทีพ่ อ่ มีอารมณ์รนุ แรงเกีย่ วกับเรือ่ งการบ้าน
การเมือง ระบอบการปกครองทีม่ แี ต่เรือ่ งขีฉ้ อ้ ตอแหล หาความซือ่ สัตย์
สุจริตได้ยาก แต่ไม่นานนักอารมณ์นนั้ ก็สงบลง แล้วพ่อก็เป็นคนเยือก
เย็นต่อไปอย่างเดิม
ไม่มีใครเข้าใจพ่อผมดีเท่าแม่ผม ครอบครัวอย่างนี้เป็นพื้นฐาน
อันดียิ่งส�ำหรับผมและน้องวีรดีต่อไปภายหน้า ครอบครัวที่ไม่ระหอง
ระแหงกัน มีแต่ความเข้าใจอันดีตอ่ กัน ถึงครอบครัวของผมจะไม่หรูหรา
ฟู่ฟ่า แต่ผมแน่ใจว่าครอบครัวของผมมีความสุขสงบดี ผมได้เคยอ่าน
จดหมายเก่าๆ ที่เพื่อนๆ ของพ่อและของแม่เขียนมา สมัยพ่อและแม่
แต่งงานใหม่ๆ จดหมายเหล่านั้นล้วนแสดงความหวังว่าชีวิตคู่ของพ่อ
และแม่จะต้องเป็นไปโดยราบรื่นและมีความสุขครอบครัวหนึ่งในโลก
ท่านเหล่านั้นไม่ผิดหวังเลย
ความยากจนนั้นเป็นสิ่งที่พอแก้ไขได้ ถ้าคนในครอบครัวเข้าใจ
กันดี

๑๒
ต อ น ที่

สถานที่ซึ่งพ่อผมชอบพาผมไปเสมอคือวัด ในวันพระบ้าง วันมหาภิลกั ขิตกาล เช่น มาฆะ วิสาขะ วันเข้าพรรษา ออกพรรษาบ้าง และ
ไปคุยกับพระในวันปกติบา้ ง บางทีเราก็ไปกันหมดทัง้ ๔ คน คือผม พ่อ
แม่ และน้องวีรดี
เวลาไปวัดนัน้ แม่และน้องวีรดีจะต้องแต่งตัวเรียบร้อยเป็นพิเศษ
มิฉะนั้นพ่อจะไล่ให้ไปแต่งใหม่ และพูดว่า
“เข้าวัดไปหาพระ เราต้องให้เกียรติแก่ปูชนียสถานและปูชนีย
บุคคล วัดนั้นเป็นปูชนียสถาน พระเล่าก็เป็นปูชนียบุคคล ผู้หญิงต้อง
แต่งกายมิดชิดทัง้ เบือ้ งหน้าและเบือ้ งล่าง ต้องนัง่ ได้สะดวกโดยไม่ตอ้ ง
มีกระเป๋าหรือกระดาษช่วยปกปิด บางคนไปวัด นุ่งกระโปรงสั้นไป
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แล้วก็นงั่ ดึงให้มาปิดเข่า ดึงเท่าไรมันก็ลงมาไม่ได้ เพราะมันมีเท่านัน้ ”
แม่และน้องก็เชื่อฟังพ่อโดยดี ในบ้านผมมีผมคนเดียวเท่านั้นที่
ขัดคอพ่ออยู่บ้าง นอกนั้นไม่มีใครขัดเลย พ่อว่าอย่างไรก็อย่างนั้น
ค�ำพูดของพ่อเป็นค�ำที่ทุกคนรับฟังโดยไม่ตั้งข้อโต้แย้ง
วันนัน้ พ่อพาพวกเราไปหาพระราชาคณะผูใ้ หญ่ทา่ นหนึง่ มีสมณ
ศักดิ์ชั้นหิรัญบัตรหรือชั้นธรรมพิเศษ เลื่อนอีกครั้งเดียวก็เป็นสมเด็จ
พระราชาคณะ
ท่านเป็นพระที่มีศีลาจารวัตรดี ใครคุ้นเคยเข้าก็เลื่อมใส มี
อัชฌาสัยประณีต อาการของท่านสุภาพเป็นกันเอง น้องวีรดีบอกว่า
ชอบฟังท่านพูด
เมือ่ พวกเราไปถึง ท่านก็ลกุ ไปห่มจีวรแล้วมานัง่ ทีข่ องท่าน การ
ทีท่ า่ นลุกไปห่มจีวรนัน้ แสดงว่าท่านให้เกียรติแก่แขกผูม้ าหา เป็นกิรยิ า
อันหนึ่งที่ท�ำให้แขกรู้สึกประทับใจตั้งแต่ครั้งแรก
อีกครูห่ นึง่ คงจะเป็นพระเวรหรือพระอุปฏั ฐาก ก็นำ� น�ำ้ ชามาถวาย
ท่าน และน�ำ้ แข็งใส่ยาอุทยั มาส�ำหรับพวกเรา ๔ คน พวกเราไปทุกครัง้
จะได้รับการต้อนรับอย่างนี้เสมอมา ประกอบด้วยอัชฌาสัยไมตรี
ความไม่มากไม่นอ้ ยของท่านเจ้าของถิน่ เข้าด้วย ท�ำให้รสู้ กึ มีความอบอุน่
และมีความสุขเหมือนได้เข้าใกล้ญาติผใู้ หญ่ทมี่ ศี ลี ธรรมและมีใจกรุณา
จากความสังเกตของผมรู้สึกท่านสนิทสนมกับพ่อและกรุณา
พ่อมาก ในฐานะอย่างไรผมเข้าใจไม่ได้ และความกรุณานั้นก็แผ่มา
ถึงลูกๆ ของพ่อด้วย
การรับแขกนัน้ มีความส�ำคัญอย่างยิง่ ประการหนึง่ พ่อผมสอน
ผมและน้องเสมอ ใครบกพร่องในเรือ่ งนีแ้ ล้วพ่อไม่สบายใจและต�ำหนิ
มาก
จากที่ผมตระเวนไปหลายวัดกับพ่อ ผมได้เห็นว่าบางวัด บาง
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รูปไม่น�ำพาต่อการต้อนรับแขกเลย อาจเป็นเพราะท่านเห็นไปว่าการ
เอื้อเฟื้อ (แม้เพียงเล็กๆ น้อยๆ) เป็นหน้าที่ของคฤหัสถ์ ที่จะพึงมีต่อ
พระฝ่ายเดียว พระไม่จ�ำเป็นต้องแสดงอาการเอื้อเฟื้อทางสิ่งของ แม้
เพียงน�ำ้ ดืม่ สักถ้วยหนึง่ แก่คฤหัสถ์กไ็ ด้ ดังนัน้ เมือ่ พระไปทีบ่ า้ นคฤหัสถ์
ก็เตรียมน�้ำร้อนน�้ำชา หรือปานะชนิดอื่นๆ ถวายแล้วแต่กรณี และ
เมือ่ คฤหัสถ์มาหาพระทีว่ ดั ก็มนี �้ำปานะอย่างใดอย่างหนึง่ หรืออาหาร
ติดมือไปด้วย การทีค่ ฤหัสถ์ทำ� เช่นนัน้ เป็นความชอบของคฤหัสถ์ แล้ว
ควรหรือไม่ที่พระจะแสดงความเอื้อเฟื้อแก่คฤหัสถ์บ้าง แม้เพียงให้
น�้ำร้อนน�้ำเย็นสักถ้วยหนึ่ง พอระงับความกระหายหากเขาต้องการ
แต่ถา้ เป็นการยุง่ ยากวุน่ วายนักจะไม่ท�ำก็ได้ นีเ่ ป็นความคิดเห็นของผม
คนเดียว ยังไม่ได้ถามพ่อ
พ่อผมย�้ำเสมอว่า “น�้ำดื่ม ๑ ไฟหุงต้ม ๑ น�้ำค�ำอันไพเราะ ๑
ย่อมไม่ขาดในบ้านสาธุชน” พ่อจะเอาค�ำพูดนี้มาจากไหนผมไม่ทราบ
แต่เมื่อพ่อย�้ำอยู่เสมอ เราก็ต้องเห็นส�ำคัญและต้องปฏิบัติตาม แขกที่
บ้านเราจึงไม่เคยขาดเลย ไม่มีเลยสักวันที่ไม่มีแขกมาหา ต้องมีอย่าง
น้อย ๑ ชุด อย่างมากไม่มีก�ำหนด แต่ไม่เคยเกิน ๑๐ ที่แม่รู้สึก
ล�ำบากใจอยู่บ้างมีอยู่ประการเดียว คือ แขกแต่ละชุดมักอยู่นาน
เกินไป เมื่อแม่ปรารภเรื่องนี้กับพ่อ พ่อก็มักหัวเราะ กล่าวพลางเล่น
พลางจริงว่า
“เรามีเสน่ห์ ใครได้คุยด้วยก็อยากคุยนาน”
แล้วพ่อกับแม่ก็หัวเราะขึ้นพร้อมกัน แม่ปรารภเรื่องนี้ทีไร ผม
จะต้องได้ยินพ่อตอบอย่างนี้ทุกครั้งเหมือนกัน แต่พ่อผมไปไหนไม่
เคยอยู่นาน เสร็จธุระแล้วก็รีบกลับ ไม่เคยอ้อยอิ่ง พูดเพ้อเจ้อ เมื่อ
หมดเรื่องจะพูด
ความจริงการไปบ้านคนอื่นแล้วนั่งนานนั้น จะต้องก่อความ
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ร�ำคาญให้เจ้าของบ้านอยูบ่ า้ งไม่มากก็นอ้ ย เพราะหมดเรือ่ งจะคุยบ้าง
เพราะเขาท�ำธุระอะไรไม่ได้สะดวกบ้าง ต้องเสียเวลาเสียงานบ้าง จะ
อยู่นานก็ได้ในกรณีที่สนิทกันจริงๆ ซึ่งเจ้าของบ้านไม่ต้องเป็นภาระ
ในการต้อนรับผู้เป็นแขก
ผมรู้สึกจะพูดมากไปเสียแล้ว เล่าเรื่องพ่อผมดีกว่า
วันนัน้ พ่อผมและท่านเจ้าคุณใช้เวลา ๑ ชัว่ โมง คุยกันหลายเรือ่ ง
ส่วนใหญ่เกีย่ วกับเรือ่ งศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี ท่านแสดงความ
ยินดีทพี่ วกเปรียญสมัยนีส้ กึ ไปแล้วก็ได้ทำ� ประโยชน์แก่ตน ประเทศชาติ
และศาสนา ไม่ลมื ไม่ทอดทิง้ ทัง้ นีก้ ด็ ว้ ยมีกตัญญูกตเวทีเป็นพืน้ ฐานของ
จิตใจ ท�ำให้ระลึกถึงพระคุณของศาสนาที่เคยให้ความรู้ให้การอบรม
ในหลักศีลธรรมและการครองชีวิตอันถูกต้อง คนที่มีวัยสูง เคยงาน
เคยการมามาก จึงจะเห็นแจ้งว่ากตัญญูกตเวที นัน้ มีคณ
ุ เพียงไร ผูม้ ี
ความกตัญญูกตเวที ย่อมมีคณ
ุ ธรรมอืน่ ๆ ติดตามมาอีกมาก และเป็น
คนคบได้ ไว้ใจได้ ท่านเจ้าคุณได้กล่าวช้าๆ ต่อไปว่า
“ความจริง หากคิดย้อนหลังไป ก็จะยิ่งเห็นพระคุณของพระ
ศาสนามากขึ้น เปรียญส่วนมากเป็นคนต่างจังหวัด เป็นลูกชาวนา
ชาวสวน เมือ่ บวชอยูต่ า่ งจังหวัดแล้ว เห็นว่าพอเรียนต่อได้ อุปชั ฌายะ
อาจารย์ก็สนับสนุนส่งมาให้ศึกษาเล่าเรียนต่อที่กรุงเทพฯ ได้เปรียญ
สูงๆ ก็มาก จบจากมหาวิทยาลัยสงฆ์ก็ไม่น้อย ที่อยู่ในผ้าเหลืองได้
ตลอดก็ได้สมณศักดิส์ งู ๆ ทีเ่ ป็นถึงสมเด็จพระราชาคณะก็มี ได้รบั การ
บ�ำรุง เคารพยกย่องจากคนโดยทั่วไป นับแต่พระมหากษัตริย์ลงมา
“บางท่านบวชอยูไ่ ม่ได้ สึกหาลาพรตไป ก็ไปดีมงี านการเป็นหลัก
ฐาน เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อยู่ในเวลานี้ก็มาก เป็นพ่อค้า นักธุรกิจ
ก็มี เป็นอาจารย์อยูใ่ นมหาวิทยาลัยต่างๆ ก็ไม่นอ้ ย ควรจะภูมใิ จ เพราะ
ได้มคี วามรูท้ งั้ ทางโลกและทางธรรม พระพุทธเจ้าตรัสว่า เป็นเหมือน
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คนมีนยั ต์ตาดีทงั้ สองข้าง ความรูท้ างธรรมนัน้ ไม่ใช่คนจะเข้าถึงได้โดย
ง่าย การรูธ้ รรมเข้าใจธรรมเป็นลาภอันหนึง่ ของชีวติ ท�ำให้รสู้ กึ ว่าชีวติ
มีค่าขึ้นกว่าเดิม เวลาที่บวชอยู่เป็นโอกาสอันประเสริฐในการศึกษา
ธรรม เมื่อสึกหาลาพรตไปแล้วได้มีโอกาสน�ำธรรมนั้นไปใช้ในชีวิต
ประจ�ำวัน การบวชนานนัน้ เป็นลาภอันหนึง่ ของชีวติ นีพ่ ระพุทธเจ้าทรง
แสดงไว้ในอังคุตตรนิกาย ตอนที่ทรงแสดงถึงลาภ ๑๖ ประการ
“การมีความรู้แต่ทางโลกอย่างเดียวนั้น อาจใช้เป็นเครื่องมือ
ท�ำมาหากินได้ แต่เมื่อมีความทุกข์ทางใจเกิดขึ้น ก็ไม่อาจแก้ปัญหา
ความทุกข์นั้นได้ นอกจากนี้ยังท�ำความชั่วได้ง่าย เพราะแล่นเกินไป
(อติธาวันโต) ปัญญาท่วมสติ ขาดการยับยัง้ ควบคุมตน ท�ำให้ลนื่ ไถล
ไปทางเสื่อมได้ง่าย สติกับปัญญาจึงต้องควบคู่กันไป ไม่มากไม่น้อย
กว่ากัน คนทีม่ สี ติมากไปขาดปัญญาก็มกั ตัดสินใจอะไรไม่ได้ นีอ่ าตมา
พูดถึงสติอย่างโลกๆ ไม่พูดถึงสติปัฏฐาน คนที่เคยบวชเคยเรียนย่อม
ผ่านการฝึกฝนอบรม การควบคุมตนเองมามาก จึงอาจอดทนต่ออ�ำนาจ
ยั่วยวนได้ดี มีแรงต้านทานทางอารมณ์อันจูงให้โลภให้หลงได้ดี มี
ความอดกลัน้ เมือ่ มีสงิ่ ไม่ถกู ใจมากระทบ รูจ้ กั หยิบยกเอาสิง่ รอบตัวมา
สอนตัว เป็นบทเรียนได้ทุกเรื่องไป เมื่อพบกับสิ่งสุดวิสัยที่จะแก้ได้ก็
ยกไปให้เวรกรรมซึง่ ทุกคนได้เคยท�ำของตัวมา จึงไม่ตอ้ งเอะอะโวยวาย
ให้เป็นที่ร�ำคาญแก่ใคร นี่คือก�ำไรที่ได้จากการเคยบวชเรียนศึกษา
พระธรรมของพระพุทธเจ้า
“มีพระผูใ้ หญ่ทา่ นหนึง่ เวลานีอ้ ายุทา่ นสัก ๗๕ ได้แล้ว ท่านพูด
อยูเ่ สมอว่าเป็นเปรียญนัน้ อย่างน้อยปิดอบายได้ ๒ อย่าง คือ ไม่ขอทาน
และไม่ติดคุก (ยกเว้นนักโทษการเมือง) หมายถึงติดคุกเพราะไป
ประกอบกรรมท�ำชั่ว เช่น ฆ่าคนตาย ลักขโมย เป็นต้น
“อนึ่ง การที่เคยเป็นเปรียญมา ท�ำให้มีความละอายบาป กลัว
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บาป อาจปรารภตน ปรารภชาวบ้าน หรือปรารภธรรม แล้วเว้นความ
ชั่ว ประพฤติความดี นี่ก็เป็นก�ำไรอีกประการหนึ่ง เพราะการท�ำบาป
นัน้ เป็นการขาดทุนในชีวติ อย่างไม่มอี ะไรเสมอเหมือน ตรงข้าม ก�ำไร
สุทธิของชีวิต ก็คือการได้ท�ำความดี
“ใครจะว่าอย่างไรก็ชา่ งเถิด อย่าถือเป็นอารมณ์นกั เราสบายใจ
ของเราก็แล้วกัน นรก สวรรค์ ลงแทน ขึ้นแทนกันไม่ได้”
ท่านเจ้าคุณพูดจบ ยกถ้วยน�้ำชาขึ้นจิบ แล้วมองมาทางผม
และน้องวีรดี และพูดอีกว่า
“เป็นไงกตัญญู ที่ฉันพูดนี่ถูกไหม ?”
เมื่อเห็นผมยังนั่งยิ้มอยู่ คุณแม่จึงกราบเรียนท่านว่า
“กตัญญูเป็นคนหัวสมัยใหม่เจ้าค่ะ”
“ก็ดี ท่านว่า “แต่อย่าให้เกินสมัยไปก็แล้วกัน เด็กๆ มันกลัว
ไม่ทนั เพือ่ น ไม่เหมือนเพือ่ น น้อยหน้าเพือ่ น จึงตามสมัยกัน ล้าไม่ได้
แต่ฟังผู้ใหญ่ เชื่อผู้ใหญ่ไว้บ้าง เพราะผู้ใหญ่เคยเป็นเด็กมาก่อน เคย
ผ่านความผิดพลาดบกพร่องมามาก ย่อมรู้ได้มากว่าทางไหนควรเว้น
ทางไหนควรด�ำเนิน คุณพ่อของกตัญญูนั้นเป็นคนสุขุม เชื่อท่านไว้คง
ไม่พลาด”
“เขาเป็นคนเจ้าเหตุเจ้าผล ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่าย” พ่อผมพูด
ถึงตัวผม
“ก็ด”ี ท่านเจ้าคุณว่า “ม้าดีตอ้ งพยศบ้าง คนฝึกต้องฉลาดจึงจะ
ขี่หลังได้ แต่เมื่อฝึกได้แล้วมักใช้งานได้ดีเพราะฉลาด รู้อะไรได้เร็ว”
เมื่อกลับมาถึงบ้าน ผมได้ถามพ่อว่า
“สมณศักดิ์ ที่ท่านเจ้าคุณพูดถึง หมายถึงยศของพระใช่ไหม
ครับพ่อ ?”
“ใช่” พ่อตอบ “ถ้าเป็นฆราวาสเขาเรียกยศ เป็นพระเรียก
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’สมณศักดิ์’
“เช่นอย่างไรครับพ่อ ?”
“เช่น มหา พระครู เจ้าคุณ (พระราชาคณะ) เป็นต้น นีแ่ หละ
เรียกว่า ‘สมณศักดิ์’ ตลอดถึงสมเด็จพระสังฆราช ศักดิ์เหล่านี้ผู้เป็น
พระเท่านั้นจึงจะเป็นได้ ฆราวาสเป็นไม่ได้”
“ถ้าอย่างนั้น พ่อก็ไม่ได้เป็นมหาแล้วซิครับ”
“ไม่ได้เป็น”
“นัน่ ซีครับ ผมไม่ได้ยนิ ท่านเจ้าคุณเรียกพ่อว่า มหา สักค�ำ แต่
เรียก ‘คุณ’ ทุกค�ำไป หรือค�ำพูดถึงมหาที่สึกไปแล้ว ท่านก็ใช้ค�ำว่า
‘เปรียญ’ ทุกค�ำไป เปรียญหมายถึงอะไรครับ ?”
“หมายถึง ประกาศนียบัตรที่ได้รับจากการศึกษา เช่น ป.ธ. ๓
ป.ธ. ๙ หมายถึงเปรียญธรรม ๓ เปรียญธรรม ๙ เป็นชัน้ ของการศึกษา
อันนีส้ กึ แล้วก็ยงั อยู่ เพราะเป็นวุฒิ เหมือน ป.ม. หรือวุฒทิ างปริญญา
อื่นๆ ลูกเคยอ่านหนังสือธรรมจักษุเคยเห็นมิใช่หรือ เรื่องพระสูตร
สังยุตตนิกาย โดย น.อ. เมฆ อ�ำไพจริต ป.ธ. ๙ อย่างนี้เป็นต้น
พ่อไม่คอ่ ยสนใจอธิบายเรือ่ งนีเ้ ท่าไรนัก ท่านกลับไปพูดถึงท่าน
เจ้าคุณอีกว่า
“ไปหาท่านเจ้าคุณทีไร มักได้ฟังอะไรดีๆ เสมอ ท่านเป็นพระ
น่าเคารพ นี่แหละพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าการได้เห็นสมณะเป็นมงคล
ประการหนึ่ง”
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เมื่อพ่อผมมีความสุข มีเงินทองมาก ชะตาเฟื่องฟูนั้น พ่อมักนึกถึง
เพือ่ นฝูงมากหน้าหลายตา พาเขาไปกินเลีย้ ง ชวนมาเลีย้ งทีบ่ า้ น แต่มี
บางครั้งบางคราวที่ถึงวาระตกอับ เงินขาดมือ รายได้ไม่พอรายจ่าย
(ซึง่ ส่วนมากหมดไปกับเรือ่ งคนอืน่ ) พ่อก็เก็บตัวเงียบอยูก่ บั บ้าน ออกไป
ก็เฉพาะไปท�ำงานทีก่ รมเท่านัน้ แม่ผมก็ดใี จหาย ไม่เคยสักค�ำทีจ่ ะต�ำหนิ
ติเตียนพ่อ ไม่ว่าต่อหน้าหรือลับหลัง
มีสงิ่ หนึง่ ซึง่ ลูกๆ ภูมใิ จได้ในตัวพ่อ คือพ่อไม่เคยเป็นหนีเ้ ป็นสิน
มีมากใช้มาก มีน้อยใช้น้อยตามก�ำลังเงิน พ่อผมอยู่ได้ทุกฐานะ ท่าน
บอกว่า ปรับใจเสียนิดเดียวทุกอย่างก็เรียบร้อย เหมือนอยู่ในห้องทีม่ ี
เครือ่ งปรับอากาศ เห็นว่าหนาวมากไปก็ลดเครือ่ งท�ำความเย็นเสีย ร้อน
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ไปหน่อยก็เพิม่ ขึน้ อากาศก็พอดีอยูไ่ ด้ตลอดเวลา การด�ำเนินชีวติ อยูท่ ี่
การรู้จักปรับใจตามเหตุการณ์ เรือที่ลอยอยู่ได้เพราะมันไม่ฝืนน�้ำ คือ
น�้ำขึ้นก็ขึ้นตามน�้ำ น�้ำลงก็ลงตามน�้ำ
เรื่องการปรับใจนี้ นับถือพ่อผมได้จริงๆ
เมือ่ มีโอกาสเหมาะ ผมชวนพ่อคุยเรือ่ งสมณศักดิอ์ กี ผมมีความ
เห็นว่า สมณศักดิ์ คือยศพระนั้นไม่เห็นจ�ำเป็นต้องมี ผมว่าพระนั้นได้
สละแล้วซึ่งทรัพย์สมบัติ ลูกเมีย และยศศักดิ์อัครฐานทางโลกมาบวช
จ�ำเป็นอย่างไรจึงมารับสมณศักดิก์ ค็ อื ยศนัน่ เอง ซึง่ ดูเหมือนจะร้ายเสีย
ยิ่งกว่ายศของชาวบ้าน อนึ่ง พระก็สอนคนอื่นไม่ให้ยินดีใน ลาภ ยศ
สรรเสริญสุขอันเป็นโลกธรรม ไฉนพระจึงมาติดในยศศักดิ์กันเสียเอง
“ผมไม่เห็นจ�ำเป็น”
“แล้วจะให้ท�ำอย่างไร ?” พ่อถาม
“ก็บวชแล้วก็จะเป็นพระ ก. พระ ข. ใครเรียนได้มากเท่าไรก็
เรียนไป ไม่เห็นจะต้องแบ่งชัน้ ว่า นัน่ ท่านมหา นีท่ า่ นพระครู และโน่น
ท่านเจ้าคุณ โน่นสมเด็จ แล้วก็นพี่ ระธรรมดา ความจริงควรจะเป็นพระ
ธรรมดาเหมือนๆ กัน คือเป็นพระ”
“ลูกอายุยังน้อย” พ่อว่า “โตขึ้นลูกอาจเปลี่ยนความคิดก็ได้”
“ผมสังเกตดู ผูใ้ หญ่พอแก้ปญ
ั หาอะไรของผูน้ อ้ ย หรือของเด็ก
ไม่ได้ก็มักเอาอายุมาขู่เสมอ ผมไม่เห็นเป็นทางออกที่ดี ถ้าพูดเหตุผล
กันก็พอฟัง แต่เอาอายุมาขู่น่ะ ผมไม่เชื่อ ผมไม่เชื่อว่าคนอายุมากจะ
มีเหตุผลอะไรดีกว่าคนอายุน้อยเสมอไป”
“แล้วลูกคิดว่า การมีสมณศักดิ์น่ะ เสียหายอย่างไร ?”
“เสียหายครับ” ผมตอบหนักแน่น “การบวชนัน้ จุดประสงค์เพือ่
ก�ำจัดกิเลส เพื่อไปให้ถึงนิพพาน สมณศักดิ์คือยศพระนั้นเป็นก�ำแพง
อั น หนึ่ ง ที่ ข วางกั้ น และบั ง พระให้ ว นเวี ย นหลงอยู ่ ใ นสมณศั ก ดิ์ นั้ น
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จนลืมนึกถึงจุดมุ่งหมายเดิม ติดลาภ ติดยศกันจนไม่เป็นอันได้ท�ำสิ่ง
ซึ่งเป็นสมณกิจ”
“แล้วพระทีไ่ ม่มสี มณศักดิล์ ะ่ ก�ำจัดกิเลสได้เท่าไรได้ไปถึงนิพพาน
กีอ่ งค์ ลูกพอยกตัวอย่างได้ไหม ?” พ่อว่า, หน้าพ่อเฉยเหมือนไม่ยนิ ดี
ยินร้ายว่าผมจะพูดอย่างไรต่อไปอีก จะว่าร�ำคาญผมก็ไม่ใช่
“จริงของพ่อเหมือนกัน” ผมคิด “จะว่าสมณศักดิเ์ ป็นก�ำแพงกัน้
ไม่ ใ ห้ พ ระถึ ง นิ พ พาน ก็ พ ระที่ ไ ม่ มี ส มณศั ก ดิ์ ล ่ ะ มี ม ากกว่ า พระมี
สมณศักดิ์เสียอีกหลายสิบเท่านั้น ท่านเหล่านั้นได้ไปถึงนิพพานกัน
ทุกองค์หรือ หรือว่าได้ปฏิบัติชอบเป็นพิเศษกว่าพระที่มีสมณศักดิ์
ก็หาไม่ เรื่องเหล่านี้น่าจะเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลเสียแล้ว”
เมื่อเห็นผมนิ่งอยู่ พ่อจึงว่า
“ลูกอายุยังน้อย และรู้เรื่องทางศาสนา อาจคิดอะไรเพียงด้าน
เดียว จึงพูดออกมาอย่างที่พูดมาแล้ว
“ความจริงพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ดี พระมหาเถระ
ผู้บริหารพระศาสนาสืบช่วงกันมาก็ดี คงได้พิจารณาถึงปัญหาอันนี้
หนักแล้ว ทรงเห็นและเห็นว่าการมีสมณศักดิน์ นั้ มีผลดีมากกว่าผลเสีย
จึงให้มีกันตลอดมา
“จุดประสงค์ประการหนึ่ง ก็เพื่อสะดวกในการปกครองหรือ
บริหารหมูค่ ณะ ให้รจู้ กั ย�ำเกรงกัน, อีกประการหนึง่ เพือ่ ยกย่องพระสงฆ์
ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ เอาภาระธุระพระพุทธศาสนาให้ปรากฏแก่
คณะสงฆ์และประชาชนทั่วไป ลูกจะเห็นว่าพระที่มีสมณศักดิ์สูงๆ ก็
ล้วนแต่มตี ำ� แหน่งหน้าทีบ่ ริหารหมูค่ ณะให้เจริญรุง่ เรือง เอาใจใส่ในการ
ศึกษาและปฏิบัติของพระเณร ท่านไม่ได้ให้กันสุ่มสี่สุ่มห้า ต้องเป็น
พระทีเ่ หมาะสม ปฏิบตั ชิ อบตามพระธรรมวินยั แต่กอ็ าจมีบา้ งทีป่ ฏิบตั ิ
ตนไม่สมควรแก่สมณศักดิ์ แต่มีจ�ำนวนน้อย”
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ว่าแล้วพ่อลุกไปหยิบหนังสือท�ำเนียบสมณศักดิ์ ฉบับที่รวบรวม
เมื่อธันวาคม ๒๕๑๒ มาให้ผมดู และให้อ่านให้ฟัง ผมอ่านให้ฟังดังนี้
จ�ำนวนสมณศักดิ๑์
สมเด็จพระสังฆราช
๑ พระองค์
สมเด็จพระราชาคณะ
๔ รูป
พระราชาคณะเจ้าคณะรอง
๗ รูป
พระราชาคณะชั้นธรรม
๒๕ รูป
พระราชาคณะชั้นเทพ
๔๒ รูป
พระราชาคณะชั้นราช
๑๐๕ รูป
พระราชาคณะชั้นสามัญ
๒๘๑ รูป
รวมทั้งสิ้น
๔๖๕ รูป
เมื่อผมอ่านจบ พ่อพูดต่อไปว่า
“ลูกเห็นแล้วว่าในจ�ำนวนพระเณรในเมืองไทยจ�ำนวน ๒ แสนเศษ
และวัด ๒ หมืน่ กว่าวัด มีพระทีม่ สี มณศักดิต์ งั้ แต่พระราชาคณะขึน้ ไป
เพียง ๔๖๕ เท่านัน้ นอกจากนีย้ งั มีพระเปรียญและพระครูสญ
ั ญาบัตร
บ้างอีก แต่ถงึ อย่างไร เมือ่ เทียบจ�ำนวนพระทัง้ หมด พระทีไ่ ด้สมณศักดิ์
ก็มีจ�ำนวนน้อย แสดงว่าท่านมิได้ให้กันสุ่มสี่สุ่มห้า ท่านต้องเลือกเฟ้น
และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงลงพระปรมาภิไธยในสัญญาบัตร
หรือหิรัญบัฏ หรือสุพรรณบัฏทั้งสิ้น
“การมีสมณศักดิ์นั้น ท่านมองเห็นแล้วว่าเป็นทางหนึ่งที่จะให้
พระรักษาเกียรติแห่งความเป็นสมณะของตนไว้ ด้วยส�ำนึกว่าเป็นผูใ้ หญ่
สมณศักดิส์ งู ควรจะต้องประพฤติตนให้เหมาะสมแก่เพศและภาวะแห่ง
๑

ฉบับของกองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา พุทธศักราช ๒๕๑๒
รวบรวมโดยนายสนติ์ แสวงบุญ
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ตน จะเล่นเสเพลอย่างเด็กกระไรอยู่ ส่วนมากท่านจึงประพฤติดปี ฏิบตั ิ
ชอบ ก็ด้วยส�ำนึกดังว่ามานี้
“อนึ่ง พระพุทธรูปนั้น จะวางที่ใด เราก็กราบได้ แต่ถ้าวางไว้
บนแท่นอันสูงพอควร ก็ท�ำให้ดูสง่าขึ้น และกราบสะดวก
“พระสงฆ์ก็เช่นกัน ท่านมีศีล ๒๒๗ เสมอกัน ทั้งสมเด็จพระ
สังฆราชและพระบวชเพียงปีเดียว แต่ท�ำไมใจคนทั้งหลายจึงน้อมไป
ในการเคารพเลื่อมใสสมเด็จพระสังฆราชยิ่งกว่าพระสามัญ พระองค์
ท่านน่าจะมีคุณความดีอันควรแก่ต�ำแหน่งของพระองค์ท่านเป็นแน่แท้
“ค�ำพูดอย่างเดียวกัน ถ้าพระ ก พูด คนชัน้ รัฐมนตรีอาจไม่เชือ่
ถือ แต่ถา้ เป็นพระด�ำรัสของสมเด็จพระสังฆราช เขาก็ยนิ ดีนำ� ไปปฏิบตั ิ
ตาม ประโยชน์ก็ตกแก่ท่านรัฐมนตรีนั่นเอง หากค�ำนั้นเป็นค�ำชอบ
เป็นธรรม เป็นวินัย
“สมณศักดิ์เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกและแก่ธรรมอยู่อย่างนี้
จึงยังจ�ำเป็นต้องมี”
“แล้วพ่อว่า พระที่ได้รับสมณศักดิ์น่ะ ยินดีพอใจในสมณศักดิ์
ไหม ?” ผมถาม
“พ่อก็ไม่รู้เหมือนกัน สิ่งที่อยู่ในใจท่าน พ่อจะรู้ได้อย่างไร”
“แต่ผมว่าต้องมี”
“ลูกเอาอะไรไปวัด”
“ผมเห็นท่านฉลองกันออกเอิกเกริก ยิง่ กว่าชาวบ้านทีเ่ ขาได้ยศ
เสียอีก”
พ่อผมนั่งก้มหน้านิ่ง ถอนหายใจยาวๆ ๓ ครั้ง สีหน้าของท่าน
หม่นหมองจนผมรู้สึกสงสาร ครู่หนึ่งพ่อผมลุกขึ้นหยิบธูปและเทียนไป
นั่งคุกเข่าลงตรงหน้าที่บูชา จุดธูปเทียนแล้วกราบลง ๓ ครั้ง แล้วนั่ง
จ้องมองพระพุทธรูปนิง่ อยู่ อีกครูห่ นึง่ จึงกราบพระอีก ๓ ครัง้ แล้วลุก
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ขึ้นมานั่งที่เดิม
“พ่อไม่ต้องตอบผมก็ได้” ผมพูดอย่างสงสารและเห็นใจพ่อ
“ลูกรู้ไหม เวลาพระท่านฉลองยศหรือสมณศักดิ์นั้น ท่านท�ำ
อย่างไรบ้าง ?”
“ผมเห็นท่านมีสวดมนต์เย็น โดยนิมนต์พระผูใ้ หญ่ทเี่ ป็นกรรมการ
มหาเถรสมาคม ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาสมณศักดิ์ไปสวดมนต์ แล้ววัน
รุ่งขึ้นก็มีเลี้ยงเพลพระชุดนั้นและพระในวัด และต่างวัดที่คุ้นเคย ข้าว
ปลาอาหารก็ได้มาจากอุบาสกอุบาสิกา และศิษยานุศษิ ย์ผคู้ นุ้ เคย คนละ
หม้อสองหม้อ แล้วแต่ใครจะท�ำเท่าไร ถ้าอยูต่ า่ งจังหวัดนิมนต์กรรมการ
เถรสมาคม ไม่ได้กน็ มิ นต์พระผูใ้ หญ่ในจังหวัดนัน้ ” ผมตอบ เพราะเคย
ไปฉลองสมณศักดิ์กับพ่อมาหลายครั้งแล้ว
“ลูกเห็นหรือไม่ว่าทั้งหมดเป็นงานบุญงานกุศลของพระผู้นั้น
และชักชวนให้ญาติโยมมาท�ำบุญกันตามแต่ก�ำลังแห่งศรัทธาและไทย
ธรรม พระผู้นั้นมีกัปปิยภัณฑ์ (เงิน) เท่าไรก็มักท�ำบุญหมดในงานนี้
“ชาวบ้านเขาฉลองยศกัน เขาท�ำอย่างไร ลูกรู้ไหม ?”
“ผมเห็นเลี้ยงกันมากเหมือนกัน” ผมตอบ
“เลี้ยงอะไร ?” พ่อถาม
“เลี้ยงเหล้า เมากันน่าดู ถ้ายิ่งเป็นคนใหญ่คนโตก็ยิ่งเมากัน
มาก”
“นั่นลูกเข้าใจถูก, ตอบเท่าที่รู้เห็น ลูกลองคิดทบทวนดูว่า
พระฉลองสมณศักดิ์ด้วยการท�ำบุญกุศล กับชาวบ้านฉลองยศ ฉลอง
วันเกิดด้วยการเมาจนคลาน อย่างไหนน่าท�ำกว่า ความจริงพระพุทธเจ้า
ตรัสว่า การปรารภเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วท�ำบุญ หรือชักชวนให้
ผูอ้ นื่ ท�ำบุญนัน้ เป็นวิสยั ของบัณฑิต ไม่ทรงต�ำหนิ การทีป่ รารภการ
ได้สมณศักดิ์ แล้วมาบ�ำเพ็ญกุศลก็ไม่น่าขัดกับธรรมอะไร
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“ชาวบ้านเรา ชอบต�ำหนิพระโดยทีไ่ ม่คอ่ ยได้คำ� นึงถึงศีลาจารวัตร
ของตนเอง จะให้พระเป็นพระทีด่ สี มควรอยู่ แต่ควรส�ำรวจตนเองบ้าง
ว่าเราเป็นชาวพุทธที่ดีเพียงใดหรือไม่”
“แต่ชาวบ้านเขาฉลองยศ เขาออกทุนของเขาเองนะครับพ่อ
ส่วนพระฉลองยศ ฉลองศักดิ์ หรือท�ำบุญวันเกิดก็ตอ้ งรบกวนชาวบ้าน
ข้าวหม้อแกงหม้อเสียเรือ่ ยไป” ผมเถียงพ่อเพราะมีชอ่ งให้เถียงอยูบ่ า้ ง
อีก
“พระออกทุนของท่านเองเลี้ยงพระ เลี้ยงอุบาสกอุบาสิกาตั้ง
๒๐๐-๕๐๐ คน ท่านจะเอาเงินทีไ่ หนมา ถ้าองค์ไหนท�ำได้คนก็จะต�ำหนิ
ได้อกี เหมือนกันว่าพระรวย คงมีเงินเป็นหมืน่ เป็นแสนกระมัง จึงท�ำได้
อย่างนี้ ครัน้ ท่านไปขอความอนุเคราะห์เล็กๆ น้อยๆ ก็ตำ� หนิทา่ นอีกว่า
รบกวนชาวบ้าน จะเอาอย่างไรกันดี
“ว่ากันความเป็นจริงแล้วข้าวหม้อหนึ่งราคาไม่เกิน ๖ บาท
หมายถึงข้าวทีเ่ ราหุงเอง แกงหม้อหนึง่ ก็ประมาณ ๒๐ บาท ก็ประมาณ
๒๕-๒๖ บาทเท่านัน้ เท่ากับเบียร์ ๒ ขวดไม่รวมกับแกล้ม ราคาทีว่ า่ นี้
คือ ๒๕-๒๖ บาทนัน้ อาจลดลงหรือเพิม่ ขึน้ บ้างเล็กน้อย ตามคุณภาพ
และปริมาณของข้าวหรือแกง พิจารณาดูแล้วก็ไม่กระไรนักมิใช่หรือ
ลูก อนึง่ พระท่านก็ขอคนทีม่ ฐี านะพอจะขอได้ ไม่ใช่ทา่ นบอกขอคนที่
ไม่มีแม้จะกินเอง นานทีปีหนลูกเอ๊ย ไม่น่าจะคิดอะไรมาก”
ผมและพ่อนิ่งกันไปครู่หนึ่ง พ่อจึงพูดต่อไปว่า
“เกี่ยวกับการฉลองสมณศักดิ์นี้ บางทีพ่อก็ไม่ค่อยสบายใจอยู่
บ้าง เฉพาะบางแห่งทีท่ า่ นฉลองกันเสียสามวันสามคืน มีมหรสพหลาย
ชนิด โฆษณาเอิกเกริกไปหลายคุง้ น�ำ้ แม้จะท�ำในนามของศิษยานุศษิ ย์
พ่อก็เห็นว่ามากเกินไปหน่อย การกระท�ำบางอย่างแม้จะควรแต่เมื่อ
มากเกินไปก็เกินควร ไม่ดีเหมือนกัน”

๑๔
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ผมบอกแล้วว่า พ่อเป็นคนมีเพื่อนมาก และเพื่อนๆ ถือพ่อเป็นจุด
ศูนย์กลางในการพบปะ มีอยู่เสมอที่พ่อให้ผมร่วมวงสนทนาด้วย และ
ผมจะได้รับความรู้จากการฟังทุกครั้งไป พ่อคงมีจุดประสงค์อย่างนี้
จึงยอมให้ผมนั่งฟังอยู่ด้วยและออกความเห็นไปด้วย
ผมจ�ำได้ เย็นวันอาทิตย์วนั หนึง่ ในเดือนเมษายน มีเพือ่ นพ่อมาหา
พ่อสองคน หญิงหนึง่ ชายหนึง่ มาคนละครัง้ นัง่ คุยอยูป่ ระมาณ ๒ ชัว่ โมง
เศษ เริ่มตั้งแต่ ๑๗.๐๐ น. จนถึง ๑๙.๐๐ น. เศษ
สตรีคือน้าสายสวาท
ท่านสุภาพบุรุษคือน้าโกเมน
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น้าโกเมนเป็นนักศึกษา ส่วนน้าสายสวาทเป็นนักสังคมสงเคราะห์
“material เป็นสิง่ ส�ำคัญในชีวติ มนุษย์” น้าสายสวาทพูดในตอน
หนึง่ แห่งการสนทนา “ปัญหาชีวติ ของแต่ละคนอยูท่ วี่ ตั ถุ ถ้าวัตถุเพียง
พอ ปัญหาทุกอย่างก็แก้ได้ ศีลธรรมก็ตามมาเองด้วย”
ค�ำพูดอย่างนี้ถูกใจผม
“การสังคมสงเคราะห์นั้น สงเคราะห์วัตถุสิ่งของไปอย่างเดียว
หรือมีการสืบไปหาต้นตอด้วย ?” น้าโกเมนถาม
“เราแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้า ใครมีความทุกข์ความเดือดร้อนเรือ่ ง
อะไร เราก็ช่วยเรื่องนั้นไป” น้าสายสวาทตอบ
“ผมว่ามันจะเป็นการแก้ที่ปลายเหตุ” น้าโกเมนพูด
“เราไม่มเี วลาสืบหาต้นเหตุ วิจยั ต้นเหตุหรืออะไร เรือ่ งอย่างนัน้
ปล่อยให้เป็นหน้าทีข่ องฝ่ายอืน่ เรามีหน้าทีช่ ว่ ยเหลือทางเสือ้ ผ้า อาหาร
เราก็ช่วยเหลือเท่าที่พอจะช่วยได้” น้าสายสวาทตอบ
“ถ้าเราจะแก้ปัญหาสังคม เราควรแก้ที่อะไรก่อนถึงจะถูกจุด
ไม่เสียแรงเปล่า ?” น้าโกเมนถาม
“ดิฉนั ว่า เราสามารถท�ำให้คนพอกินพอใช้ได้ทวั่ หน้ากัน ปัญหา
สังคมก็เป็นอันตก เราต้องแก้กันที่ material” น้าสายสวาทตอบ
พ่อผม : “เท่าไรจึงจะพอ แต่ละคนได้จำ� กัดความต้องการของ
ตนเองไว้หรือเปล่า ?”
น้าโกเมน : “นัน่ ซิ ดูๆ ความต้องการทางวัตถุของคนไม่คอ่ ยมี
ขอบเขตเสียด้วย พอได้เท่านัน้ แล้วต้องการเท่านี้ พอได้เท่านีแ้ ล้วพอใจ
หรือ ? ความอยากความต้องการวิง่ ออกหน้าออกไปอีกจึงต้องวิง่ ตาม”
พ่อผม : “ผมว่าทีว่ ตั ถุไม่พอนัน้ เพราะวัตถุมนั ไม่กระจายเท่าที่
ควร มันไปกองอยูท่ ใี่ ดทีห่ นึง่ มากเกินไป บางทีจ่ งึ มีนอ้ ยเกินไป ไม่พอ
ความจ�ำเป็น
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“เงินหมุนเวียนก็ตาม ทีด่ นิ ทีส่ วนก็ตามมีจำ� กัด เมือ่ ไปอยูท่ บี่ คุ คล
หนึ่งมากเกินไป จ�ำนวนที่เหลือก็น้อยลงทุกที เมื่อจ�ำนวนที่เหลือซึ่ง
มีน้อยนั้นต้องมาแบ่งให้คนเป็นอันมาก ของนั้นจึงไม่พอ คนรวยก็รวย
เกินไป เหลือกินเหลือใช้ คนจนจึงจนเกินไป ไม่พอกินพอใช้”
น้าโกเมน : “วิธีการของคอมมิวนิสต์แก้ปัญหานี้ได้ไหม ?”
พ่อผม : “ไม่ดี จะยิ่งล�ำบากหนักเข้าไปอีก”
น้าสายสวาท : “ถ้าอย่างนั้นวิธีแก้ปัญหาสังคม ควรจะแก้ที่
อะไรก่อน ?”
พ่อผม : “ต้องแก้ที่จิตใจก่อน”
น้าสายสวาท : “คุณยิม้ เป็น idealist ตรงข้ามกับ materialist”
พ่อผม : “ผมว่า idealist จะเป็นภาษาทางปรัชญา ไปใช้ค�ำ
ว่า spiritualist น่าจะเหมาะกว่า หรือคุณโกเมนว่าอย่างไร ?”
น้าโกเมน : “ผมก็วา่ อย่างนัน้ ความจริงก็ถกู ด้วยกันทัง้ สองค�ำ
แต่ดูเหมือน spiritualist จะเหมาะกว่า”
ผมรู้สึกงงๆ ต่อค�ำพูดของท่านทั้ง ๓ และผมยิ่งงงหนักขึ้นเมื่อ
ได้ยินพ่อท้วงติงการใช้ภาษาอังกฤษทางวิชาการของน้าสายสวาทว่า
เป็นภาษาปรัชญาไป พ่อผมพูดต่อไปว่า
“จิตใจเป็นรากฐานของความเจริญอันมัน่ คง เหมือนรากตึก ถ้า
คนมั่งคั่งรู้จักจ�ำกัดความต้องการของตัวเสียบ้าง วัตถุที่เหลืออยู่ก็
กระจายไปยังคนทีย่ ากจนในราคาทีไ่ ม่แพงเกินไป หรือคนทีม่ งั่ คัง่ นัน้ เอง
มีจติ ใจเสียสละเพือ่ ประโยชน์สขุ ส่วนรวม กระจายวัตถุนนั้ เสียเอง ช่อง
ว่างระหว่างคนจนกับคนรวยก็จะไม่มากเกินไป วิธกี ารนีเ้ ป็นหลักค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้า ผมเห็นว่าเป็นการแก้ปัญหาสังคมที่ดีที่สุด แม้เรื่อง
ทีด่ นิ ทีแ่ พงอยูล่ บิ ลิว่ เวลานี้ ก็เพราะคนมือยาวสาวได้มากเกินไป แล้วเอา
มาตัดขายคนยากจน คุณลองคิดดูในขณะทีค่ นหนึง่ มีทดี่ นิ เป็นพันๆ ไร่

พ่ อ ผ ม เ ป็ น ม ห า

ต อ น ที่  

๑๔

120

คนจ�ำนวนล้านไม่มแี ม้แต่ทดี่ นิ สัก ๑ ตารางวา เพียงพอหมาดิน้ ตายได้
คุณเห็นหรือไม่ว่าที่วัตถุไม่พอก็เพราะมันไม่กระจาย”
“แล้วจะท�ำอย่างไรให้มันกระจายออกได้” น้าสายสวาทถาม
“ถ้าคนทีม่ ที ดี่ นิ มากๆ จะมีจติ ใจเสียสละทีเ่ หล่านัน้ ให้รฐั บาลหรือ
องค์การสาธารณกุศลแห่งใดแห่งหนึ่งช่วยจัดสรรให้คนยากจนซึ่งไม่มี
ที่จริงๆ ได้อยู่อาศัยก็จะช่วยได้มากทีเดียว” พ่อผมว่า
“กลัวจะเหมือนอาคารสงเคราะห์บางแห่งล่ะซี” น้าโกเมนพูด
พลางหัวเราะ ผมสนใจมากจึงถามว่า
“เป็นอย่างไรครับ น้า ?”
“น้าเห็นอาคารสงเคราะห์บางแห่งมีคนอยู่ ๕๐ กว่าครอบครัว
มีรถยนต์จอดเกือบร้อยคัน รถพรีเมียร์กม็ ี เบนซ์กม็ ี สงเคราะห์ใครกัน”
ทุกคนหัวเราะ แต่ผมหัวเราะไม่ออก
น้าโกเมนพูดต่อไปว่า
“พอรัฐบาลหรือองค์การสาธารณกุศล จัดสรรทีด่ นิ ราคาถูกจริงๆ
ขึน้ มา เช่นตารางวาละ ๒ บาท ผมกลัวคนทีไ่ ด้รบั จะเป็นคนรวยเสียอีก
เพราะคนรวย มือยาว ตีนยาว หูไว ตาไว ไปไหนเข้าไหนคล่องแคล่ว”
“เลิกพูดกันดีกว่า” พ่อผมว่า “เสียเวลา เปลืองสมอง เราคิดได้
แต่ทำ� ไม่ได้ คือไม่สามารถไปจัดอะไรได้ คนทีพ่ อจัดได้กไ็ ม่คดิ เพราะ
สบายเสียแล้ว อย่าคิดเลย มานัง่ ดูคนขายของกับคนเล่นละครกันดีกว่า
เราท�ำแต่พอมีพอกิน ตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้ ใครจะว่าความคิดอย่างนี้
ท�ำให้ประเทศชาติไม่เจริญก็ชา่ งหัวมัน คนทีโ่ กงจนมัง่ มีท�ำบัญชีสมบัติ
ไม่ไหวก็กนิ เท่านัน้ นอนเท่านี้ แกสุขส�ำราญอยูไ่ ด้ไม่กปี่ หี รอก ตายแล้ว
ยมบาลคิดบัญชีกับแกเอง”
“หมายความอย่างไรครับ ผมสนใจค�ำว่า ‘คนเล่นละครกับคนขาย
ของ’ เข้าใจว่าคงมีความหมายอย่างอืน่ ไม่ตรงตัวทีเดียว” น้าโกเมนพูด
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“ชีวติ มนุษย์เหมือนงานนักขัตฤกษ์ บางคนก็ไปแสดง บางคนก็
ไปขายของ มีอีกพวกหนึ่ง ไปดูเพื่อให้รู้ว่ามีอะไรกัน คนเล่นละครคือ
พวกทะเยอทะยานอยากหาชื่อเสียง คนขายของคือพวกตั้งหน้าตั้งตา
กอบโกยแต่เงินทอง ส่วนพวกไปดูนั้น คือพวกนักปรัชญาแสวงหาแต่
ความจริงแห่งชีวิต”
ทุกคนนิ่งตรึกตรอง
พ่อผมจึงพูดต่อไปว่า “ไม่ใช่วาทะของผมหรอกคุณโกเมน คุณ
ไพเทคโครัส (Pythagoras) เขาพูดไว้นานมาแล้ว ถึงจะไม่รสู้ กึ อะไรนัก
แต่พอสะกิดใจเราได้บ้างเท่านั้น”
“ไพเทคโครัส คือใครครับพ่อ” ผมถาม ผมประหลาดใจว่า
ไฉนวันนี้พ่อจึงมีท่าทีว่ารู้อะไรๆ น่าทึ่งอยู่ส�ำหรับผม เพราะผมไม่เคย
ได้ยินพ่อคุยท�ำนองนี้
“ไพเทคโครัสเป็นนักปรัชญาชาวกรีก สมัยก่อนยุคทองของกรีก
เขามีชวี ติ อยูร่ ะหว่าง ๔๗๐-๕๐๐ ปีกอ่ น ค.ศ ก่อนพระพุทธเจ้านิพพาน
๒๗ ปี ถึงหลังพุทธปรินพิ พาน ๔๓ ปี ขณะทีเ่ ขาเพิง่ เกิดนัน้ พระพุทธเจ้า
มีพระชนมายุถงึ ๕๓ พรรษา เทีย่ วเสด็จจาริกสัง่ สอนประชาชนอยูแ่ ล้ว
พ่อไม่อยากพูดถึงเขามากกว่านี้ เอาแค่นี้พอในฐานะที่ลูกถามแล้ว”
พ่อผมพูด
“ท�ำไมพ่อจึงไม่เห็นด้วยกับการกระจายวัตถุตามวิธีการของ
คอมมิวนิสต์ ?” ผมยังติดใจเรือ่ งกระจายวัตถุอยู่ จึงชวนวกไปหาเรือ่ งเก่า
อีก ทั้งๆ ที่พ่อบอกว่าเลิกกันดีกว่า
“พ่อไม่ค่อยมีความรู้เรื่องคอมมิวนิสต์ แต่พ่อยังไม่เชื่อว่าลัทธิ
คอมมิวนิสต์จะแก้ปัญหาความทุกข์ของประชาชนได้ มนุษย์ควร
มีเสรีภาพพอสมควรในการเลือกศึกษา ประกอบอาชีพ และการอยูอ่ ย่าง
สุขสงบหากเขาต้องการ ตัวอย่างเช่น พ่อท�ำงานไว้มาก เมื่อพ่อตาย
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แล้วทิ้งมรดกไว้ให้ลูก ๕ แสนบาท ลูกเอาเงินนั้นไปฝากธนาคาร
แล้วเอาดอกผลเป็นรายปีมาเลี้ยงชีพ ในระหว่างนั้นลูกก็ศึกษาแต่พระ
ธรรม นัง่ สมถะ-วิปสั สนา ท�ำบุญกุศลตามโอกาส ลูกก็อยูไ่ ด้โดยสงบ
สุข ชีวิตไม่เร่าร้อนเกินไป แต่ในระบอบคอมมิวนิสต์ พ่อเกรงลูกจะ
ท�ำอย่างนั้นไม่ได้”
“เสรีภาพนั้นมีค่าที่สุดในชีวิตมนุษย์ แต่มนุษย์มักจะรู้ค่ามัน
จริงๆ ต่อเมื่อมันได้สูญเสียไปแล้ว”
“พ่อชอบเสรีภาพ ถ้ามันจะต้องสูญเสียไป พ่อจะเอาชีวิตแลก
มันคืนมา เพราะชีวติ ทีไ่ ม่มเี สรีภาพนัน้ ยิง่ นานวันก็ยงิ่ ทรมานมากขึน้ ”
“คุณยิม้ เลือ่ มใสการด�ำเนินชีวติ หรือการมีชวี ติ อยูแ่ บบใด” น้า
โกเมนถาม
“ตอบง่ายมาก” พ่อว่า “มีชวี ติ อยูด่ ว้ ยปัญญาซิครับ แล้วก็ครอง
ชีวิตอยู่แบบชาวพุทธที่ดี ข้อความในวรรคแรกของพระพุทธเจ้า ทรง
ตอบไว้เอง คือมีผมู้ าถามว่ามีชวี ติ อยูอ่ ย่างไรจึงจะประเสริฐ ตรัสตอบว่า
มีชวี ติ อยู่ด้วยปัญญา ประเสริฐ (ปญฺาชีวิ ํ ชีวิตมาหุ เสฏํ)
“อยู่อย่างไรคะ เรียกว่าอยู่ด้วยปัญญา ?” น้าสายสวาทถาม
“อยู่อย่างคนไปดูละคร หรือยืนอยู่บนฝั่งทะเล” พ่อตอบ
“ส่วนการครองชีวิตแบบชาวพุทธนั้นคือการหัดตนให้เป็นคน
มีชวี ติ อยูอ่ ย่างง่ายๆ เสียบ้าง พยายามตัดสิง่ ฟุม่ เฟือยไม่จ�ำเป็นออกให้
มากทีส่ ดุ แสวงหาความสงบสุขทางจิตใจแทนการแสวงหาความส�ำราญ
ทางวัตถุ โดยวิธีนี้มนุษย์เราจะมีความสุขเพิ่มขึ้นทันที และนอกจากนี้
การอวดศักดากันว่าใครแน่กว่าใครนั้นไม่ควรให้เกิดขึ้นในจิตใจเลย
การอวดศักดากันนัน้ อยูท่ กี่ ารเปรียบเทียบคุณสมบัตแิ ละความสามารถ
ของคนนัน้ กับคนนีใ้ นบางแห่งเท่านัน้ เลิกเปรียบเทียบเสีย (มันผิดหลัก
ความจริง) เพราะความจริงแล้วไม่มใี ครจะเก่งกว่าใครไปหมดทุกด้าน
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ท�ำและด�ำเนินในสิง่ อันเหมาะสมแก่ตวั ถ้าจะเปรียบเทียบก็เปรียบเทียบ
ระหว่าง อุดมคติ กับ คุณสมบัติ ของตนว่ายังอยูห่ า่ งกันเท่าไร ถ้าเห็น
ว่ายังอยู่ห่างกันมาก ก็พยายามสร้างคุณสมบัติเพิ่มเติม ให้ใกล้ชิด
อุดมคติเข้าไปเข้าไปทุกที”
พ่อผมพูดฟังยากขึ้นทุกที

๑๕
ต อ น ที่

วันหนึ่งผมนั่งคุยกับพ่อเรื่องตลาดหนังสือในเมืองไทย ค�ำว่า “ตลาด
หนังสือ” นัน้ น่าจะรวมบุคคลต่อไปนี้ คือ ผูเ้ ขียน ผูข้ าย ผูพ้ มิ พ์ และ
ผูซ้ อื้ อ่าน ผูข้ ายกับผูพ้ มิ พ์นนั้ รวมเป็นพวกเดียวกันได้ คือส่วนมากก็มกั
บอกไว้วา่ “ส�ำนักพิมพ์... จัดพิมพ์จำ� หน่าย” ถ้ามีอกี พวกหนึง่ ก็คอื คนเดิน
ตลาดซึ่งรับหนังสือจากส�ำนักพิมพ์ไปเดินขายได้เปอร์เซ็นต์
ผูท้ คี่ วรพูดถึงจริงๆ ก็มี ๓ พวก คือ คนเขียน คนพิมพ์ขาย และ
คนซื้ออ่าน ผมปรารภถึงว่าคนเขียนหนังสือไม่เห็นรวย อย่างดีก็พอมี
พอกิน มิฉะนั้นก็ไส้แห้ง แต่พวกส�ำนักพิมพ์รับพิมพ์หนังสือรวยตามๆ
กัน ท� ำไมจึงเป็นอย่างนั้น เมื่อส� ำนักพิมพ์รวย คนเขียนก็ควรจะ
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รวยด้วย
“ลูกเคยเห็นชาวนาในเมืองไทยรวยหรือ ?” พ่อผมถามย้อน
“หายากมากพ่อ” ผมตอบ
“แต่คนรับซื้อและขายข้าวสารรวยได้ใช่ไหม ?”
“มากทีเดียวครับ” ผมตอบ “ทัง้ ๆ ทีไ่ ม่ได้ผลิตเลย ไม่ตอ้ งเหนือ่ ย
มาก”
“เรือ่ งคนเขียนหนังสือ หรือนักประพันธ์ กับคนซือ้ ต้นฉบับแล้วไป
พิมพ์ขาย หรือส�ำนักพิมพ์ก็เหมือนกัน” พ่อตอบ “ราคามันสมองใน
เมืองเรายังต�ำ่ มาก นักประพันธ์ส่วนมากมีความรู้สึกว่าส�ำนักพิมพ์เอา
เปรียบ บางคนเจ็บแค้นจนต้องเขียนเองพิมพ์เอง ไม่ยอมให้ส�ำนัก
พิมพ์”
“แต่สำ� นักพิมพ์กต็ อ้ งลงทุนมากเหมือนกัน เท่าทีผ่ มทราบ เล่ม
หนึง่ ต้องลงทุนถึง ๒-๓ หมืน่ บาท และเงินทีไ่ ด้มาก็ได้มาอย่างค่อยๆ ได้
ไม่เป็นกอบเป็นก�ำ เขาต้องเหน็ดเหนือ่ ยเรือ่ งการจัดพิมพ์จดั ขายไม่นอ้ ย
เขาต้องได้ก�ำไร มิฉะนั้นเขาจะท�ำไปท�ำไม”
“ก็ถูกเหมือนกัน” พ่อว่า แต่เมื่อคิดละเอียดแล้ว ส�ำนักพิมพ์
ยังได้กำ� ไรมากกว่าผูเ้ ขียนมาก สมมติวา่ หนังสือเล่มหนึง่ ราคาขายตาม
หน้าปกเล่มละ ๔๐ บาท ผู้เขียนชั้นฝีมือดีแล้วได้ค่าเขียนประมาณ
๘,๐๐๐ บาท ส�ำนักพิมพ์พิมพ์ ๓,๐๐๐ เล่ม เล่มละ ๔๐ บาท เมื่อ
ขายหมดส�ำนักพิมพ์ถึงจะได้เงินถึง ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสอง
หมืน่ บาท) ถ้าทุนในการพิมพ์ ๓๐,๐๐๐ บาท ส�ำนักพิมพ์กย็ งั ได้กำ� ไร
ถึง ๙๐,๐๐๐ บาท (เก้าหมืน่ บาท) ผิดกันมาก สมมติวา่ ขาย ๒ ปีหมด
ส�ำนักพิมพ์กย็ งั ได้กำ� ไรถึงเดือนละ ๓,๗๕๐ เขาไม่ได้พมิ พ์หนังสือเรือ่ ง
เดียว เขาพิมพ์เป็นร้อยๆ เรือ่ ง สมมติวา่ วางขายอยูใ่ นตลาดร้อยเรือ่ ง
ถ้วน แต่ละเรื่องเขาได้ก�ำไรเดือนละ ๓,๗๕๐ บาท เอาร้อยคูณ เพิ่ม
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ศูนย์อกี ๒ ตัว เป็นเงิน ๓๗๕,๐๐๐ (สามแสนเจ็ดหมืน่ ห้าพันบาท) คิด
เป็นปียงิ่ ไปกันใหญ่ จะได้ถงึ สีล่ า้ นเศษ แต่คา่ ใช้จา่ ยรายเดือนก็ไม่นอ้ ย
เหมือนกัน แม้จะหักค่าใช้จ่ายไปแล้ว ส�ำนักพิมพ์ก็ยังมีก�ำไรสุทธิอยู่
ไม่น้อย มิฉะนั้นจะตั้งอยู่อย่างสง่าผ่าเผยได้อย่างไร
“พ่อไม่เคยท�ำงานเกีย่ วกับส�ำนักพิมพ์ อาจมีขอ้ ผิดพลาดบ้างใน
เรื่องตัวเลข แต่ที่พูดนี้คิดให้ดูแนวทางว่าเป็นอย่างไร ส�ำนักพิมพ์จึง
รวยได้ คนเขียนจึงรวยยาก”
“เมื่อมองเห็นทางอยู่อย่างนี้ ท�ำไมคนจึงไม่ตั้งส�ำนักพิมพ์กัน
ให้มากกว่านี้นะพ่อ ?”
“แม้จะมองเห็นทางแต่ไม่ใช่ท�ำได้ทุกคน ผู้จะประสบผลส�ำเร็จ
ทางการค้า ต้องมีหวั ทางการค้า มิฉะนัน้ ท�ำไปก็ขาดทุน นักการค้าต้อง
คล่องแคล่วว่องไว ไหวพริบดี เข้ากับคนเก่ง นอกจากนีย้ งั ต้องอาศัยโชค
วาสนาในการค้าอีกด้วย คนแต่ละคนมิใช่จะท�ำอะไรขึน้ ไปเสียทุกอย่าง
ท�ำอย่างหนึ่งส�ำเร็จ ไปท�ำอีกอย่างหนึ่งอาจไม่ส�ำเร็จก็ได้”
“นักเขียนเวลานี้เป็นอย่างไรบ้างครับพ่อ ?”
“ในด้านไหนล่ะ” พ่อถาม
“การครองชีพ และอุดมคติ”
“บางคนก็พอครองชีพไปได้ บางคนก็สร้างฐานะได้พอสมควร
แต่บางคนก็ยงั ทุลกั ทุเลเต็มที นีพ่ ดู เท่าทีพ่ อสังเกตเห็น ส่วนอุดมคตินนั้
พ่อรูส้ กึ ว่านักเขียนเดีย๋ วนีส้ เู้ มือ่ ก่อนไม่ได้ และมีขอ้ น่าสังเกตอย่างหนึง่
ว่า คนเขียนหนังสือลามกเพิ่มขึ้นทุกวัน แม้หนังสือพิมพ์ชั้นดีที่คนผู้ได้
รับการศึกษาดียกย่องแล้วในสมัยหนึ่ง มาบัดนี้มีเรื่องลามกประดัง
ประเดกันเข้ามาทุกสัปดาห์ เหมือนจะแข่งกันลามก ว่าใครจะเขียนได้
ลามกเก่งกว่าใคร”
“น่าจะมีสาเหตุอะไรสักอย่างหนึ่ง ที่ท�ำให้เกิดตลาดหนังสือ
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ท�ำนองนี้ขึ้น” ผมว่า
“เท่าทีพ่ อ่ พอจะนึกได้เวลานีก้ ม็ อี ยู่ ๒-๓ อย่าง คือ ประการแรก
บรรณาธิการ หรือใครก็ตามทีท่ ำ� หน้าทีเ่ สมือนบรรณาธิการ จัดเรือ่ งลง
ควบคุมการจัดสรรเรือ่ งเป็นคนชอบทางนัน้ ประการทีส่ อง มีคนเขียน
เรื่องลามกอันถูกใจผู้จัดท�ำส่งมาให้ และประการที่สาม ได้รับการ
สนับสนุนจากคนอ่าน คือยังมีคนซื้ออ่านอยู่ ถ้าไม่มีคนซื้ออ่านก็เลิก
ไปเอง”
“เขาอาจเห็นเป็นศิลปะก็ได้นะครับพ่อ” ผมว่า
“ศิลปะกับอนาจารหรือลามกนัน้ มันห่างกันเพียงเส้นยาแดงเดียว
เหมือนพืน้ ทีส่ องอ�ำเภอทีอ่ ยูต่ ดิ ต่อกัน เพียงมีคลองเล็กๆ คัน่ อยูเ่ ท่านัน้
คนอ่านย่อมรูว้ า่ อันไหนเป็นศิลปะ อันไหนเป็นลามก ศิลปะย่อมเต็มไป
ด้วยภาษาและลีลาทีล่ ะเมียดละไม แต่ภาษาสมัยนีข้ องนักเขียนบางคน
มันหยาบคายเกินไป พ่อเห็นว่าการท�ำอย่างนี้เป็นการโปรยยาพิษไป
ทั่วเมือง มีผลในทางท�ำลายอย่างเดียว”
“ท�ำลายอะไรครับ ?”
“ท�ำลายจิตใจคนซิลกู จิตใจทีย่ งั ไม่เข้มแข็งพอ เมือ่ ถูกย้อมด้วย
สิง่ ลามก มันก็จะโสมมขึน้ ทุกวัน จากการเสพคุน้ ย่อมเห็นสิง่ ลามกเป็น
ของธรรมดา ต่อจากนั้นก็จะท�ำกรรมอันลามกได้โดยเห็นเป็นกรรม
ธรรมดา จิตใจทีค่ นุ้ กับสิง่ ลามก ความลามก โดยไม่รสู้ กึ รังเกียจนัน้ เป็น
สภาพจิตทีน่ า่ กลัว เพราะมันได้ถกู ท�ำลายคุณค่าเสียแล้ว หากจะกลับสู่
สภาพเดิมก็ตอ้ งมีการบ�ำบัดทางวิญญาณกันเป็นการใหญ่ ต่อจากนัน้
จะต้องมีการพักฟื้น และให้วิญญาณได้รับอาหารใหม่คือธรรม”
“พ่อพูดเหมือนวิญญาณหรือจิตมีการเจ็บป่วยเหมือนร่างกาย”
“อาการป่วยทางวิญญาณ น่ากลัวกว่าการป่วยทางร่างกายมาก”
พ่อตอบ “เพราะท�ำให้คนท�ำความชั่ว เห็นบาปเป็นเรื่องธรรมดา ก่อ
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ความวุ่นวายแก่สังคมโดยเห็นเป็นเรื่องโก้ อาการป่วยทางจิตหรือ
วิญญาณของคนนั้น แสดงออกในรูปที่ต่างกัน บางคนแสดงออกทาง
กอบโกยสมบัตไิ ม่รจู้ กั อิม่ บางคนโหดร้ายทารุณ พอใจแต่การประหัต
ประหารกัน บางคนหมกมุ่นแต่เรื่องลามกอนาจารอันน่าบัดสี สังคม
มนุษย์จึงรุงรังไปด้วยมนุษย์ที่จิตพิการพวกนี้ สางได้ยาก คนดีจึง
พลอยได้รับความกระทบกระเทือนไปด้วย”
“ท�ำไมคนดีจึงต้องกระทบกระเทือน ในเมื่อเขาไม่ได้ก่อกรรม
ท�ำชัว่ นัน้ พ่อย�ำ้ อยูเ่ สมอว่าคนท�ำดียอ่ มได้รบั ผลดีและมีความสุข คน
ท�ำชั่วย่อมได้รับผลชั่วและมีความทุกข์” ผมพูด
“สังคมมนุษย์เหมือนตาข่าย” พ่อตอบ “เมือ่ เอาฆ้อนตีลงจุดใด
จุดหนึง่ ย่อมกระเทือนไปหมด หรือเหมือนทิง้ ก้อนหินลงในสระ แม้กอ้ น
หินจะลงเพียงจุดเดียว แต่แรงกระเพือ่ มของน�ำ้ ย่อมไปทัว่ สระ เราไม่ได้
ท�ำให้หมูแพง แต่เราก็พลอยได้รับความกระทบกระเทือนด้วย”
“ผมว่าเรามีส่วนท�ำให้หมูแพงด้วยเหมือนกัน”
“ท�ำไม ?” พ่อถาม
“เพราะเรากินหมู” ผมตอบ “คนกินหมูทกุ คนมีสว่ นท�ำให้หมูแพง
ทั้งนั้น เลิกกินหมูกันให้หมด เอาหมูมาให้เปล่าก็ไม่มีใครเอา”
“ลูกพูดอย่างนี้เหมือนพูดให้เลิกมีต�ำรวจ”
“ท�ำไมครับ ?”
“มีไว้ท�ำไม ?” พ่อว่า
“ไว้จับขโมยซิครับ”
“จับเขาท�ำไมล่ะ ?”
“ก็เพราะเขาไปขโมยของคนอื่น” ผมตอบ
“ถ้าไม่มีของไม่มีสมบัติ แกจะขโมยอะไร” พ่อว่า
“คิดอย่างนั้นก็ไม่ถูก” ผมว่า
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“ก็ทำ� นองเดียวกันกับเรือ่ งคนกินหมูของลูก เราน่าจะมีเหตุและ
มาตรการแก้ไขทีด่ กี ว่าอ้างว่า เพราะคนกินหมู หมูจงึ แพง อ้างอย่างนี้
อะไรแพงขึ้นมาก็อ้างได้ทุกอย่าง บางคนยังอ้างว่าที่มีการคอรัปชั่น
ก็เพราะมีคนให้สินบนหรือมีของให้คอรัปชั่นได้ ลูกลองคิดดู พูด
อย่างนีถ้ กู หรือ มันท�ำนองเดียวกับพูดว่า ไปตีหวั ใครก็ไม่ผดิ เพราะเขา
มีหวั ให้ตี ทีบ่ ตั รดูภาพยนต์แพงขึน้ ใจหายก็เพราะมีคนดูภาพยนต์ ชวน
กันเลิกดูให้หมด มันก็ถูกลงเอง อย่างนี้เป็นต้น”
“ภาพยนต์เดีย๋ วนีเ้ ป็นอย่างไรบ้างครับ ? ตามความเห็นของพ่อ”
“ภาพยนต์ไทยหรือฝรั่ง ?”
“ทั้งสองครับ”
“ภาพยนต์ไทยก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อน ข้อเสียที่แก้ไม่หายก็คือตลก
เสียเรื่อยไป ที่ไม่ควรตลกก็ตลก ตลกเปรอะไปหมดทั้งเรื่อง อยาก
หัวเราะก็ดูภาพยนต์ไทย ดี”
“แล้วหนังฝรัง่ ล่ะครับ ?” ผมถาม “หนังไทยผมมีความเห็นเหมือน
พ่อ”
“หนังฝรัง่ ก็เห็นมีแต่การตีรนั ฟันแทง ยิงกันอุตลุดทัง้ เรือ่ ง แย่ง
สมบัติกัน ทรยศหักหลังกัน ตลอดไปจนถึงโป๊จนหมดยางอาย พอมา
ถึงเมืองไทยก็ถกู ตัดออกเสียแยะ ทีน่ า่ สนใจก็มหี นังทีเ่ อาชีวติ สัตว์มาท�ำ
เอาคนเป็นตัวประกอบ” พ่อถอนหายใจยาวลึก แล้วพูดต่อไปว่า
“จะหาหนังดู ที่เห็นแล้วดูแล้วท�ำให้คนใจสงบเยือกเย็น เห็น
คุณค่าของศีลธรรมจรรยา และปรารถนาท�ำดีหนีชั่วนั้น หายากเหลือ
เกิน นึกไม่ออกว่าได้เคยดูหนังเรื่องใดที่อยู่ในลักษณะดังกล่าวแล้ว”
“อยากได้อย่างนั้นจะไปดูหนังท�ำไมล่ะครับพ่อ ไปฟังเทศน์ ไป
นัง่ โบสถ์ หรือโคนต้นโพธิข์ องวัดใดวัดหนึง่ มิดกี ว่าหรือ เงินก็ไม่ตอ้ งเสีย
ยังจะได้ดื่มน�้ำร้อนน�้ำเย็นฟรีเสียอีก
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“จะให้สมใจพ่อ ผมว่าต้องไปถ่ายภาพโบสถ์มาให้หมดทัว่ ประเทศ
เอาเสียงสวดมนต์แทนดนตรี เอาบทพระธรรมทีพ่ ระเทศน์มาเขียนเป็น
บทพากย์ จะมีคนอย่างพ่อเพียงไม่กี่คนเข้าดู โรงหนังก็เจ๊งกันไปหมด
แล้วดัดแปลงเป็นเวทีปาฐกถาธรรมทุกเสาร์อาทิตย์
“ผมว่า พ่อคิดมากไปเอง โรงหนังเขามีไว้สำ� หรับเจ้าของได้กำ� ไร
ส�ำหรับให้คนดูรนื่ รมย์เพลิดเพลินและตืน่ เต้น และส�ำหรับให้หนุม่ สาวที่
เพิ่งรักกันใหม่ๆ ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจบ้างตามสมควร”

๑๖
ต อ น ที่  

๑๖

ต อ น ที่

“ผมและพ่อตืน่ เกือบจะพร้อมกันในเช้าวันหนึง่ เมือ่ อาบน�ำ้ เสร็จแล้วก็
ออกมายืนรับลมอยู่ทางช่องหน้าต่าง ทอดสายตาลงไปยังถนน
เช้าวันนั้นมีรถยนต์หลายคันมาจอดริมถนนด้านตรงข้ามกับ
หน้าบ้านเรา มีรถเบ็นซ์ ๒ คัน นอกนัน้ เป็นรถอืน่ ๆ ประมาณ ๕-๖ คัน
ทุกคนแต่งชุดสากล
อีกครูห่ นึง่ มีรถ BMW สีขาวมาจอดต่อท้ายรถเบ็นซ์ แต่ตรงนัน้
เป็นป้ายรถเมล์พอดี พ่อชี้ให้ผมดูแล้วพูดว่า
“คนยิง่ สบาย ยิง่ เห็นแก่ตวั ขาดความเห็นอกเห็นใจ คิดเอาแต่
ความสะดวกของตัวเป็นที่ตั้ง ไม่อดทน
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“พ่อหมายถึงเจ้าของรถ BMW คันนั้นใช่ไหมพ่อ ?”
“รวมทั้งคนอื่นที่อยู่ในลักษณะเดียวกันกับเจ้าของรถคันนั้นด้วย
ที่ยังมีอีกถมเถไม่จอด ไปจอดตรงป้ายรถเมล์พอดี ถ้าไม่มีที่จอดก็ยัง
พอเห็นใจกันได้บ้าง หน้ารถเบ็นซ์นั่นก็จอดรถได้อีกสัก ๒ คัน”
“ท�ำไมพ่อจึงไปสนใจเรื่องนี้ ?”
“พ่อไม่ชอบคนเห็นแก่ตัว คนบางคนยิ่งรวยยิ่งเห็นแก่ตัว ท�ำ
อะไรตามใจชอบ ไม่นึกถึงความขัดข้องล�ำบากของคนอื่น ใครจะเป็น
อย่างไรก็ช่าง ฉันสบายก็แล้วกัน ลูกดูคนนั้นขับรถมาซิ” พ่อชี้ให้ผม
ดูรถคันหนึง่ บีบแตรดังลัน่ ไม่ยอมจอดให้คนข้ามถนนทีท่ างม้าลาย เขา
จะไปของเขาท่าเดียว
“ยิง่ คนรวยท�ำตัวอย่างนี้ ก็ยงิ่ เป็นทีเ่ กลียดชัง เจ็บแค้นของคนจน
มากขึ้นทุกวัน คนที่สุภาพและขี้เกรงใจคนอื่นนั้นมักเป็นคนจน ดูเด็ก
ในวัยเดียวกันก็รู้”
“ท�ำไมคนมัง่ คัง่ ซึง่ มีโอกาสดีกว่าในการท�ำความดีตอ่ เพือ่ นมนุษย์
จึงไม่อาศัยโอกาสนั้นท�ำ ?” ผมถาม
“ความลืมตัวซิลูก” พ่อตอบ “อาจถือตัวว่าเป็นมนุษย์พิเศษ
คนละชั้นกับคนอื่น ยิ่งมีรถยนต์คันยาวมากเท่าไรก็มักยิ่งแสดงตัว
ผิดมนุษย์มากขึ้น ด้วยใจหึกเหิม หลงตัว เมาตัว”
“ความจริงรถยนต์ในเมืองไทยแพงมากนะพ่อ เราท�ำมาหากิน
อย่างไรจึงมีรถราคาแสนสองแสนได้ รถพวกนั้นผมทราบว่าซ่อม
ทีหนึ่งเป็นหมื่น”
รถประเภทนัน้ มักเป็นของคน ๓ พวก พวกใดพวกหนึง่ คือรถ
ประจ�ำต�ำแหน่งข้าราชการชัน้ ผูใ้ หญ่ (ใหญ่มากๆ) หรือพ่อค้าใหญ่ หรือ
มิฉะนั้นก็พวกขี้โกง โกงรายใหญ่ๆ ท�ำความล�ำบากยากเข็ญแก่ผู้อื่น
กอบโกยความสุขใส่ตัว”
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“ดูพ่อจะเป็น Pessimist (มองในแง่ร้าย) ไป”
“เมื่อก่อน พ่อเป็น Optimist (มองในแง่ดี) มากทีเดียว”
“อะไรท�ำให้พ่อเปลี่ยนไปครับ ?”
“เหตุการณ์และสิ่งที่ได้เห็น” พ่อตอบ “แต่ถึงกระนั้นพ่อก็ยัง
อยู่เพียงกลางๆ ยังไม่ถึง Pessimist ทีเดียว ควรเรียก Rationalist
(เหตุผลนิยม) มากกว่า คือพูดและวิจารณ์ไปตามเหตุผล ท�ำอย่างไร
จึงจะกวาดล้างความทุจริตคดโกงในวงการต่างๆ ให้หมดไป”
“ใครจะท�ำอย่างไรก็ตาม แต่อย่างน้อยพ่อก็สุจริตอยู่คนหนึ่ง
แล้ว”
“ต่อไปเมือ่ ท�ำงานท�ำการ ลูกต้องสุจริตด้วย เพือ่ ตัวลูกเอง เพือ่
ครอบครัว สังคมและชาติของเรา จะได้ไม่เป็นขี้ข้าใคร”
“อยูใ่ นโลกจะให้สจุ ริต ๑๐๐% น่ะ ยากมากนะครับพ่อ หากผม
ตกอยูใ่ นหมูค่ นทุจริต หากผมจะท�ำงานทีน่ นั่ ต่อไป ผมก็ตอ้ งทุจริตบ้าง
อย่างน้อยถ้าพอตกเย็นก่อนเลิกงานเขาเอาเงินมาแจก ผมก็ต้องเอา
ผมจะไปเป็นแกะขาวในหมู่แกะด�ำได้อย่างไร”
“ถ้าลูกไม่ชอบความทุจริตคดโกง ลูกต้องเริม่ จากตัวลูกเองก่อน
ต้องปราบตัวเองให้อยูก่ อ่ น ถ้าทุกคนคิดแต่จะเป็นคนดีคนสุดท้ายของ
โลก โดยเกี่ยงให้คนอื่นดีให้หมดเสียก่อนแล้ว โลกเราจะขาดแคลน
คนดีเป็นอันมาก เรามัวคิดกันแต่ว่าเมื่อคนเป็นอันมากทุจริตกันอยู่
เราจะสุจริตไปท�ำไม เสียเปรียบคนอืน่ ท�ำไมเราไม่คดิ ในทางตรงข้าม
บ้างว่าคนสุจริตก็มีอยู่เหมือนกัน ท�ำไมเราไม่เป็นคนหนึ่งในบรรดา
คนสุจริตทั้งหลาย”
“เมือ่ ผมเรียนส�ำเร็จแล้วออกท�ำงาน ผมอยากมีรถยนต์ใช้สว่ นตัว
สักคันหนึ่ง”
“ลูกก็เก็บหอมรอมริบเอาได้”
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“สักกีป่ คี รับพ่อ ? ปริญญาตรีเงินเดือนพันกว่าบาท รวม พ.ค.ว.
(เงินเพิม่ ค่าวิชา) ด้วย เก็บโดยไม่ใช้เลยก็ตอ้ งถึง ๖ ปี จึงจะซือ้ รถยนต์
ขนาดพอใช้ได้สกั คันหนึง่ ถ้าเก็บครึง่ ใช้ครึง่ ก็ตอ้ ง ๑๒ ปี แต่ใครจะเก็บ
ได้ถงึ ครึง่ ในเมือ่ เงินเดือนเพียงพันกว่าบาทเล็กน้อย พอใช้เดือนก็ดถี มเถ
แล้ว ส่วนมากไม่พอ แล้วจะเอาเงินทีไ่ หนมาซือ้ รถยนต์นงั่ อยูน่ านไปก็
ต้องมีเมียมีลกู เพิม่ มาอีก ต้องหาเลีย้ งเมียและลูก อีกอย่างหนึง่ รถยนต์
ไม่ใช่เติมน�้ำประปาแล้วขับได้ หรือเกิดเสียขึ้นมาแล้วซ่อมทีละ ๔-๕
บาทเหมือนหลอดไฟฟ้าขาดเสียเมื่อไร เพราะฉะนั้นคนจึงต้องหาเงิน
พิเศษนอกจากเงินเดือน เงินพิเศษที่หาได้ง่ายก็คือ...พ่อทราบอยู่แล้ว”
“คอรัปชั่น” พ่อต่อให้
“ความจริงรถยนต์มนั ก็ไม่แพงเท่าไร” ผมพูดต่อ “แต่ทแี่ พงเพราะ
ภาษีถงึ ๑๑๐% สมมติวา่ ราคารถยนต์ทสี่ งั่ มาจากต่างประเทศ ๓๐,๐๐๐
บาท เมือ่ มาถึงเมืองไทยบวกภาษีอกี ๓๓,๐๐๐ บาท ยังมีคา่ อะไรต่อ
อะไรอีก พ่อค้าเอาก�ำไรบ้างอีก รถก็ตก ๗ หมืน่ บาทแพงมาก รัฐบาล
ท่านบอกว่ารถยนต์เป็นสิง่ ฟุม่ เฟือย จึงต้องเก็บภาษีหนัก แต่ทบี่ า้ นท่าน
ผูใ้ หญ่มรี ถยนต์บา้ นหนึง่ ตัง้ ๔-๕ คัน คันใหญ่ๆ ทัง้ นัน้ แถมค่าน�้ำมัน
หลวง คนขับหลวง ใช้กนั ทัง้ ลูกทัง้ เมีย รถต�ำแหน่ง รถหลวงส่วนกลาง
เรียกใช้ได้ทุกคัน ไปส่งลูกเรียนหนังสือ ส่งเมียดูหนัง เล่นม้า เสาร์อาทิตย์พาเทีย่ วเมืองชายทะเล รถหลวงน�ำ้ มันหลวง ก็คอื รถและน�ำ้ มัน
ของพ่อผมนี่เอง เพราะเอาเงินภาษีอากรไปซื้อ พูดแล้วเจ็บใจนะพ่อ”
“คุณประยูร จรรยาวงษ์ แบกป้ายอยูใ่ นสยามรัฐสัปดาห์วจิ ารณ์
จนลิน้ ห้อยมา ๓ ปีแล้ว ว่า ‘การใช้รถหลวงป้ายด�ำเป็นการฉ้อราษฎร์
บังหลวง เจ้าข้า’ ท�ำนองนีแ้ หละ เขาเปลีย่ นค�ำของเขาไปเรือ่ ยแต่ความ
หมายท�ำนองนี้แหละ พ่อดูฉบับล่าสุดนี้ซิครับ คุณประยูรฯ ยกป้าย
ว่า ‘รถราชการป้ายด�ำคือหนามต�ำอกคนไทย’ แต่ไม่เห็นมีใครสะดุ้ง
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สะเทือนอะไร ราชการไม่เคยสนใจกับป้ายของคุณประยูรเลย ผมดู
ทุกสัปดาห์ สงสารแกจับอกจับใจ”
“อย่าไปต�ำหนิรฐั บาลท่านเลยลูก” พ่อพูดเสียงเบา “ท่านอาจมี
เหตุผลอะไรของท่านสักอย่างหนึ่ง จึงไม่ยอมเปลี่ยนป้ายรถประจ�ำ
ต�ำแหน่งหรือรถราชการ”
“เหตุผล! เหตุผล!” ผมระเบิดเสียงลัน่ ออกมาพร้อมกับหัวเราะ
แต่เสียงหัวเราะของผม ใครฟังก็รู้ว่ามันเป็นเสียงของความคั่งแค้น
มากกว่าความเบิกบานใจ
คุณแม่และน้องวีรดีวิ่งออกมาจากในห้อง
“อะไรกตัญญู ?” แม่ถาม “แม่ไม่เคยได้ยินเสียงลูกหัวเราะ
อย่างนี้”
น้องวีรดีก็มาจับแขนข้างหนึ่งของผม ถามเหมือนกัน แต่ผม
และพ่อได้ยืนเหม่อมองออกไปข้างนอก นิ่ง, สงบ ไม่เคลื่อนไหวเลย
จนแม่และน้องวีรดีถอยห่างออกไป
ครู่หนึ่งผ่านไป พ่อจึงเอ่ยขึ้นว่า
“ขงจื๊อกล่าวว่า คนที่มีความรู้ แต่ไม่รู้จักใช้ความคิดนั้น ไม่
สามารถท�ำอะไรให้ส�ำเร็จได้ ส่วนผู้มีความคิดแต่ไม่มีความรู้นั้นเป็น
อันตรายมาก” พ่อขอต่อค�ำขงจื๊อสักประโยคหนึ่งว่า “คนที่มีอ�ำนาจ
แต่ขาดสติปัญญานั้นมีแต่จะพาชาติไปสู่ความล่มจม”
“ผมไม่เข้าใจครับพ่อ”
“หมายความว่า” พ่ออธิบาย “คนบางคนเป็นนักรู้ ถือแต่ทฤษฎี
เป็นส�ำคัญเกินไป โดยไม่พจิ ารณาถึงสภาพแวดล้อมและความเหมาะสม
ทางกาลเทศะ ส่วนคนบางพวกชอบคิดเอาเอง คิดแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้า เชื่อในความฉลาดของตัวโดยไม่ต้องอาศัยหลักวิชาหรือทฤษฎี
อย่างหนึ่งอย่างใด และดูหมิ่นนักวิชาการว่ามีแต่ทฤษฎี
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“คนพวกแรกจะไม่สามารถประสบผลส�ำเร็จได้ ส่วนคนพวกหลัง
เป็นอันตรายทั้งแก่คนและบ้านเมือง
“นักปกครองจะต้องเป็นคนมีทงั้ ความรูด้ แี ละความคิดดี ประสม
ประสานกัน จึงจะพาบ้านเมืองไปสู่ความมั่นคงสมบูรณ์ได้”
“ผมจนใจจริงๆ ครับ พ่อ ผมเป็นคนคิดมาก แต่คดิ แล้วก็ตอบ
ไม่ได้วา่ ท�ำอย่างไรประเทศบ้านเมืองและประชาชน จึงจะมีความเจริญ
ผาสุกอย่างแท้จริง”
“ต้องมีรัฐบาลที่ดีจริงติดต่อกันไปสักร้อยปี” พ่อตอบ
“ร้อยปีเชียวหรือครับพ่อ ?”
“อย่างน้อยต้องร้อยปี” พ่อยืนยัน “และต้องมีติดต่อกันด้วย
จะดีบ้างไม่ดีบ้างไม่ได้ เพราะงานสร้างสังคมสร้างจิตใจคนนั้นต้อง
อาศัยการท�ำต่อเนื่องกัน รับช่วงกันไปเป็นทอดๆ ต้องให้การอบรม
ในท�ำนองเดียวกัน สิ่งนั้นจึงจะเข้าสู่สายเลือดอย่างเหนียวแน่นมั่นคง
ลูกลองนึกเทียบสถาบันกษัตริยใ์ นเมืองเรา มัน่ คง ประชาชนจงรักภักดี
อย่างไม่เสื่อมคลาย ไม่ต้องพูดถึงในชนบทห่างไกล แม้ในพระนคร
นีเ่ อง ประชาชนก็ไม่อมิ่ ไม่เบือ่ ในการทีจ่ ะเฝ้าชมพระบารมีของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินนี าถ เพราะ
เหตุใด ? เพราะพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ล้วนทรง
เป็นพระมหากษัตริย์ที่ดีทั้งนั้น ติดต่อกันมาถึง ๑๘๘ ปีแล้ว
“ถ้าเราได้รฐั บาลทีด่ จี ริงสัก ๑๐๐ ปี เมืองไทยจะต้องเป็นเมือง
สวรรค์อย่างแน่นอน ประชาชนคนไทยนัน้ หัวอ่อน พร้อมทีจ่ ะด�ำเนินตาม
ผู้น�ำคือรัฐบาล ขอแต่ให้รัฐบาลเป็นรัฐบาลที่ดีเท่ากัน”
“อย่างไรเรียกว่ารัฐบาลที่ดี ?”
“คือรัฐบาลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ประชาชนเชื่อสนิทในความ
ซือ่ สัตย์สจุ ริต มีความเทีย่ งธรรม ไม่เอาแต่ใจตัว ถือเหตุผลมากกว่าทิฏฐิ
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ผิดๆ และเห็นแก่ส่วนรวม
“ถ้าเราได้รัฐบาลดีร้อยปีจริง ต่อจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียบ
ร้อย ศีลธรรมของพลเมืองจะดี ความเป็นอยู่ของพลเมืองจะผาสุก
ร่มรื่น”
“เรื่องรัฐบาลดีร้อยปีนี้ เป็นความคิดความเข้าใจของพ่อ หรือ
มีต�ำราอย่างไร ?”
“เป็นค�ำพูดของขงจื๊อน่ะลูก” พ่อตอบ
พ่อกล่าวต่อไปว่า
“ขอจื๊อ นักปราชญ์จีนนั้นไม่เพียงแต่จะพูดเป็นอย่างเดียว แต่
เป็นผู้ปฏิบัติได้ด้วย เมื่อขงจื๊อด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเจ้าเมืองชุงตูนั้น เขา
พยายามท�ำทุกอย่างทีผ่ ปู้ กครองทีด่ จี ะพึงท�ำ และก็ได้ผลท�ำให้บา้ นเมือง
เรียบร้อย คนรัก นิยมมาก จนเจ้านครลู้ (เมืองชุงตูอยูใ่ นแคว้นลู)้ เห็น
คุณความดี เลื่อนต�ำแหน่งขึ้นสู่ต�ำแหน่งเสนาบดีกระทรวงอาชญา
เขาท�ำงานได้ผลดีมาก โจรผูร้ า้ ยราบคาบ ศีลธรรมของพลเมืองดียงิ่ ขึน้
จนเขาได้เลือ่ นขึน้ เป็นอัครมหาเสนาบดีแห่งแคว้นลู้ เขาย�้ำแต่เรือ่ งความ
สุจริตเที่ยงธรรม ความบริสุทธิ์อ่อนหวาน ไม่ใช่สอนคนอื่นอย่างเดียว
ตัวเขาเองก็ท�ำก่อนด้วย ท�ำให้ดูเป็นตัวอย่าง จนถึงกับถือเอาทีเดียว
ว่า ชีวิตคือความซื่อสัตย์ คนที่ไม่ซื่อสัตว์ถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนตายแล้ว
“เกี่ยวกับเรื่องเกียรตินั้น ขงจื๊อกล่าวว่า คนมีเกียรตินั้นคือคน
ที่ไม่ยอมให้ตัวเป็นเครื่องมือของใคร มีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัย
ใคร เป็นคนเชื่อถือได้ทุกสถาน ทุ่มเทความพากเพียรลงในการศึกษา
หาความรูแ้ ละยึดมัน่ ในความดีจนกระทัง่ ดับจิต ผูม้ เี กียรติ เมือ่ ต้องการ
อะไร เขาจะต้องเอาจากตัวของเขาเอง ส่วนผู้ที่ไม่มีเกียรติต้องการ
อะไรขึ้นมา ก็พยายามเอาจากคนอื่น
“ขงจื๊อพอใจในการเป็นคนของประชาชน ไม่ใช่เอาประชาชน
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เป็นเครื่องมือแสวงหาความยิ่งใหญ่ หรือเป็นบันไดพาดขึ้นสู่อ�ำนาจ
ราชศักดิ์ เขาย�้ำเสมอว่า ‘การนั่งในหัวใจคน‘ นั้นเป็นความสุขสบาย
ที่สุดส�ำหรับเขา ‘การนั่งบนหัวคน‘ นั้น เป็นสิ่งที่ขงจื๊อไม่ปรารถนา
“ขงจื๊อเกิดเมื่อ ๘ ปีก่อน พ.ศ หมายความว่าเขาเกิดหลัง
พระพุทธเจ้า ๗๒ หรือ ๗๓ ปี (พระพุทธเจ้านิพพานแล้ว ๑ ปีเต็ม จึง
นับเป็น พ.ศ ๑) และสิน้ ชีพเมือ่ พ.ศ ๖๔ มีอายุยนื ถึง ๗๒ ปี แต่ผเู้ ป็น
ปราชญ์ทั้งสองมีความเห็นในการปกครองบ้านเมืองท�ำนองเดียวกัน
พระพุทธเจ้าทรงย�้ำอยู่เสมอว่า ถ้าผู้ครองรัฐเป็นคนดีมีศีลธรรม
ประชาชนก็จะอยู่เย็นเป็นสุข ไม่อยู่ร้อนนอนทุกข์ ทรงสอนคนไว้
ทุกประเภท ดูได้จากทิศ ๖ คือหน้าทีข่ องคน ๑๒ จ�ำพวก หรือ ๖ คูท่ ี่
พึงปฏิบัติต่อกัน
“ขงจือ๊ ได้วางหลักส�ำหรับผูป้ กครองไว้วา่ ‘ถ้าอยากให้คนเคารพ
นับถือ ต้องมีเมตตาจิตต่อเขาอย่างแท้จริง ถ้าอยากให้คนจงรักภักดี
ต้องซื่อตรงต่อหน้าที่ของเรา ถ้าอยากให้คนอื่นมีก�ำลังใจช่วยเหลือ
เราต้องประพฤติตัวเป็นคนดีที่สุด ค�ำสอนของขงจื๊อเป็นค�ำสอนที่
เข้าใจง่าย และท�ำตามได้ไม่ยากส�ำหรับผูท้ เี่ ต็มใจและตัง้ ใจปฏิบตั ติ าม”
พ่อกล่าวในที่สุด

๑๗
ต อ น ที่

เกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนานั้น พ่อผมมักสอนผมด้วยวิชาการเท่าที่
ปรากฏในต�ำราอย่างหนึง่ และพาผมไปดูพธิ นี นั้ จริงๆ อย่างหนึง่ รวม
ความว่าให้ได้ทราบในภาคทฤษฎีก่อน แล้วพาไปดูการปฏิบัติจริงอีก
ต่อหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อให้ผมได้ทั้งรู้และเห็น
เมือ่ ผมเป็นนักศึกษาปีสดุ ท้าย ผมอายุ ๒๑ ปี เพือ่ นทีเ่ คยเรียน
ม.๖ มาด้วยกันคนหนึง่ บวชในพรรษา และตัง้ ใจจะสึกเมือ่ ออกพรรษา
แล้ว
ปีนั้นพ่อพาผมไปดูพิธีกรรมการเข้าพรรษาและออกพรรษาของ
พระ
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พิธกี รรมของพระมักเริม่ ต้นด้วยการสวดมนต์เสมอ และก็จบลง
ด้วยการสวดมนต์เช่นกัน
วันเข้าพรรษานัน้ พระเจ้าจะต้องขอขมาซึง่ กันและกันเป็นท�ำนอง
ที่ว่าเคยล่วงเกินกันมาด้วยกาย วาจา ใจ อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ขอให้
ให้อภัยกัน ผู้น้อยจะขอผู้ใหญ่ก่อน ผู้ใหญ่บอกให้อภัย แล้วก็ขอให้
ผู้น้อยให้อภัยตนด้วย ถ้าหากมีกรรมที่เคยล่วงเกิน
ผู้ที่พรรษามากอยู่ต้นแถวก็ไม่สู้กระไรนัก ส่วนผู้พรรษาน้อย
เพิง่ บวชในพรรษานัน้ หรือสามเณรก็ตอ้ งเทีย่ วคลานขอขมาผูอ้ นื่ ทุกรูป
ไป เหน็ดเหนื่อยไม่น้อย
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วิธีท�ำก็คือ จะขอขมาพระรูปใด ก็เอาพานดอกไม้คลานเข้าไป
หาพระรูปนั้น กราบลงสามครั้ง แล้วกล่าวว่า
“อายสฺมนฺเต ปมาเทน ทฺวารตฺเยน กตํ สพฺพํ อปราธํ ขมตุ เม
ภนฺเต แปลว่า ความผิดพลาดทั้งปวงที่ข้าพเจ้าได้เคยกระท�ำต่อท่าน
ด้วยทวารทัง้ ๓ (กาย วาจา ใจ) โดยความประมาท ขอท่านได้โปรด
ให้อภัยแก่ข้าพเจ้าด้วย”
พระผู้รับขมากล่าวว่า อหํ ขมามิ ตฺยาปิ เม ขมิตพฺพํ แปลว่า
ข้าพเจ้าให้อภัยแก่ท่าน ขอท่านได้ให้อภัยแก่ข้าพเจ้าด้วย”
รูปที่ขอขมาจะกล่าวอีกว่า ขมามิ ภนฺเต แปลว่า ข้าพเจ้าให้
อภัยท่าน
แล้วกราบลงอีก ๓ ครัง้ ค่อยถอยออกมา เป็นเสร็จไปรูปหนึง่
สมมติวา่ ในวัดนัน้ มีพระและเณรอยู่ ๑๐๐ รูป สามเณรทีพ่ รรษา
น้อยที่สุดจะต้องท�ำอย่างนี้ถึง ๙๙ ครั้งตามล�ำดับลงมา
เพือ่ ย่นเวลาบ้าง ท่านมักจะรวมกลุม่ กันเป็นกลุม่ ละ ๕ บ้าง ๑๐
บ้างไปรวมขอขมา เช่น ขอขมาเจ้าอาวาสเสร็จแล้ว รวมกันขอขมา
รองเจ้าอาวาส และลงมาตามล�ำดับ
พระพุทธประสงค์ในเรื่องนี้ น่าจะต้องการให้พระที่มาอยู่รวม
กันในวัดเดียวกัน หมดความกินแหนงแคลงใจซึ่งกันและกัน เคย
ประพฤติล่วงเกินกันมาบ้างเพราะประมาทพลาดพลั้งก็ได้ขอขมาแล้ว
ยกโทษให้กันแล้ว เป็นวิธีการที่ดีมาก ต่อไปก็จะมีแต่ความสามัคคี
เป็นเบื้องหน้า มองกันด้วยสายตาที่แสดงไมตรีจิต
ทั้งหมดนี้ผมจ�ำจากที่พ่ออธิบายให้ฟัง
แต่เท่าที่ผมสังเกตเห็นรู้สึกว่า พอท่านท�ำไปนานๆ เข้า เหน็ด
เหนื่อยมากขึ้น รูปหลังๆ จะปวดเข่าเพราะคลานอยู่ตลอด อาการ
ของท่านกระวนกระวาย ต่อจากนั้นก็ท�ำเพียงสักแต่ว่าท�ำให้สิ้นเรื่อง
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สิ้นราวไป มิได้มีจิตใจอ่อนโยนเยี่ยงผู้ขอขมา รับขมาด้วยความรู้สึก
จากจิตใจจริงๆ
ผมถามพ่อในเรื่องนี้ว่าจะมีวิธีการอย่างใดหรือไม่ที่จะให้พระ
ท�ำได้ตรงตามพระพุทธประสงค์ในการขอขมารับขมานี้
พ่อผมไม่ตอบ
ผมจึงแสดงความเห็นว่า ไม่นา่ ท�ำกันพร�ำ่ เพรือ่ หรือโดยขอขมา
ไปทั้งที่เคยล่วงเกินและไม่เคยล่วงเกิน ทางที่ดีควรให้ทุกรูประลึก
ส�ำรวจว่าตนได้เคยล่วงเกินท่านผู้ใดบ้าง แล้วขอขมาเฉพาะรูปนั้น
อย่างนี้อาจท�ำที่กุฏิก็ได้จะได้มีเวลาคุยกัน หากเคยมีเรื่องกันมาจริง
ก็จะได้ปรับความเข้าใจกันได้จริงๆ ไม่เพียงแต่สักว่าท�ำตามพิธีการ
แล้วยังโกรธยังตึงกันอยูอ่ ย่างเดิม อย่างนีไ้ ม่สำ� เร็จประโยชน์ตามพุทธ
ประสงค์
พิธกี ารทีม่ อี ายุเป็นพันๆ ปีนนั้ น่าจะได้รบั การพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขได้บา้ งตามควรแก่กาลเทศะและความเหมาะสมแก่สภาพแวดล้อม
ที่ส�ำคัญคือเพื่อเข้าให้ถึงจุดประสงค์อันแท้จริงของพิธีการนั้นๆ ดีกว่า
ท�ำไปอย่างเถรส่องบาตร
พ่อผมนิ่ง
ในวันออกพรรษา เป็นวันที่ทางศาสนาพุทธเรียกว่า วันมหา
ปวารณา พ่อได้พาผมไปดูพิธีการปวารณาของพระอีก
พ่ออธิบายว่า ปวารณานั้นหมายถึงเปิดโอกาสให้ตักเตือนว่า
กล่าวกันได้ เพราะได้เห็น ได้ฟงั หรือรังเกียจสงสัยในการกระท�ำอย่าง
ใดอย่างหนึ่งของพระด้วยกัน อันส่อไปในทางเสื่อมเสีย มีข้อความว่า
สงฺฆมฺภนฺเต ปวาเรมิ ทิฏฺเน วา สุเตน วา ปริสงฺกาย วา
วทนฺตุ มํ  อายสฺมนฺโต อนุกมฺปํ อุปาทาย ปสฺสนฺโต ปฏิกริสฺสามิ
แปลว่า ข้าพเจ้าขอปวารณาต่อสงฆ์ หากท่านทั้งหลายได้เห็น หรือ
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ได้ยนิ ได้ฟงั หรือรังเกียจสงสัย (ในกายกรรมเป็นต้นของข้าพเจ้า) ขอจง
ว่ากล่าวข้าพเจ้า เพือ่ อนุเคราะห์แก่ขา้ พเจ้า ข้าพเจ้าเห็นอยู่ จักท�ำคืน
(หมายความว่า งดเว้นการกระท�ำอย่างนั้น)
ว่าอย่างนี้ ๓ ครั้ง ทุกรูปไป
พิธกี รรม เมือ่ พระในวัดพร้อมแล้ว สวดมนต์เบือ้ งต้นเสร็จแล้ว
พระก็ลุกขึ้นนั่งกระโหย่งประนมมือ วิธีนั่งกระโหย่งคือคุกเข่าลงจรด
พืน้ นิว้ เท้าทัง้ สิบ ยันพืน้ และรับน�ำ้ หนักตัว (คนทีม่ นี ำ�้ หนักมากเพราะ
อ้วนจะเหน็ดเหนือ่ ยมากเป็นพิเศษในวันนี)้ เริม่ ปวารณาตัง้ แต่เจ้าอาวาส
ซึ่งมีอาวุโสสูงสุด ลงไปจนถึงพระรูปสุดท้าย พิธีสามเณรไม่ต้องท�ำ
ผมสังเกตดู ท่านกระวนกระวายมากกว่าวันเข้าพรรษาเสียอีก
เพราะต้องนัง่ อยูท่ า่ เดียวนีต้ ลอด ยิง่ นานเข้าอาการปวดทีน่ วิ้ เท้าก็รนุ แรง
ขึน้ ท�ำให้หงุดหงิด โกรธง่าย และพอไปปลายแถว พระพรรษาน้อยบ้าง
เพิ่งบวชใหม่บ้างว่าไม่ค่อยถูกเพราะประหม่าบ้าง กระวนกระวายบ้าง
ตกใจเพราะถูกดุบ้าง ดูเป็นเรื่องชุลมุนมากกว่าเรียบร้อยอันเป็นเหตุ
ก่อความเลื่อมใส ดูท่านปวารณาให้เสร็จไปโดยเร็วที่สุด
กลับมาถึงบ้านผมลองนั่งดูเพียง ๑๐ นาที แทบแย่ทนไม่ไหว
อีกต่อไป เข่าสั่น ตัวสั่น
ผมถามพ่อว่า ท�ำไมพระท่านจึงไม่เปลีย่ นแปลงพิธกี ารให้ทรมาน
น้อยกว่านี้ นั่งคุกเข่าประนมมืออยู่ตั้ง ๑๐-๔๐ นาที (สุดแล้วแต่ว่า
พระน้อยหรือมาก) ไม่ใช่เรื่องสบาย สมมติวา่ พระ ๖๐ รูป คิดเฉลีย่
รูปละนาทีก็ต้องใช้เวลาถึง ๖๐ นาที เท่ากับ ๑ ชั่วโมงพอดี ผม
ทราบว่าพระวัยชราบางรูปเป็นลมก็มี เมื่อทรมานอย่างนี้ กุศลจิตใน
การประกอบพิธีกรรมจะมีได้อย่างไร
พ่อผมนิ่ง
ผมจึงแสดงความคิดเห็นต่อไปว่า
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“น่าจะนัง่ คุกเข่าประนมมือเฉพาะรูปทีป่ วารณาเท่านัน้ นอกนัน้
นั่งพับเพียบประนมมือก็พอ พอถึงวาระที่ตนจะปวารณาจึงค่อยลุกขึ้น
นัง่ กระโหย่งประนมมือ ดูเด่นดีดว้ ยซ�ำ้ ไป เรือ่ งอย่างนีน้ า่ จะเปลีย่ นแปลง
ได้บ้างตามสมควร พ่อไม่ออกความเห็นอะไรบ้างหรือ ?”
“โบราณท่านว่า” พ่อผมพูด “ไม่มผี า้ เหลือง อย่าเจรจาความวัด
ไม่มีสัญญาบัตร อย่าเจรจาความเมือง”
“ไม่มากเกินไปหรือครับพ่อ ?” ผมถาม “สุภาษิตอย่างนีน้ า่ จะรุน่
เดียวกับ ‘ไม่เป็นสมภารอย่าริอ่านวินัย ยังไม่เป็นใหญ่อย่าริสอนคน’
น่าจะพ้นสมัยแล้ว”
“ลูกรูไ้ หมว่า ท�ำไมเมือ่ ยังไม่เป็นสมภารท่านจึงห้ามอ่านวินยั ?”
พ่อถาม
“ทราบครับ, ก็พ่อเคยพูดให้ผมฟังเองว่า สมัยก่อนนี้สมภาร
หวงหนังสือวินัย ได้มาเล่มหนึ่งก็ไม่ยอมให้ใครอ่าน เพราะกลัวพระ
ลูกวัดจะรูเ้ ท่าตัว เมือ่ ตัวไปท�ำผิดพลาดขึน้ ลูกวัดจะรูว้ า่ สมภารผิดวินยั
อีกประการหนึ่งถ้าพระลูกวัดอ่านรู้เสียแล้ว สมภารก็ไม่มีอะไรสอน
หมดความน่าทึ่ง ท�ำนองการหวงวิชาของคนสมัยโบราณ”
“หนังสืออาจหายากในสมัยนั้น เมื่อวัดหนึ่งมีเพียงเล่มเดียว
ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ควรที่สมภารจะหวง หากให้ใครต่อใครยืม ถ้าหายไป
สมภารก็ไม่มคี มู่ อื จึงไว้ทสี่ มภารองค์เดียว ใครอยากรูก้ ม็ าถามสมภาร
มาตอนหลังหนังสือมากขึ้น ท่านก็ไม่หวง ยังส่งเสริมให้อ่านเสียอีก”
“ผมยังไม่เชื่อเหตุผลของพ่อ” ผมว่า “พ่ออาจหาทางออกให้
สมภารใจแคบก็ได้ เรื่องหาทางออกให้คน ผมยอมแพ้พ่อ แต่ผมจะ
เชื่อไม่เชื่อนั่นอีกเรื่องหนึ่ง และในประโยคที่สองว่า ยังไม่เป็นใหญ่
อย่าริสอนคนก็เหมือนกัน เป็นเรือ่ งทีผ่ ใู้ หญ่กล่าวไว้เพือ่ ผูกขาดการสอน
ไว้เฉพาะตัว เพือ่ ผูน้ อ้ ยจะไม่ได้สอนตัวเมือ่ ท�ำผิด อีกอย่างหนึง่ ทีว่ า่ ยัง
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ไม่เป็นใหญ่อย่าริสอนใครนั้น ผมสงสัยว่าแค่ไหนจึงเรียกว่าเป็นใหญ่
ขนาดพ่อนี้ เรียกว่าเป็นใหญ่หรือยัง ?”
“พ่อก็เป็นใหญ่แต่ในครอบครัวของเรา พ่อสอนได้แต่คนใน
ครอบครัว คนอื่นพ่อไม่กล้าสอน กลัวเขาหมั่นไส้เอา ลูกเอ๊ย มนุษย์
เรานั้นโดยปกติไม่อยากให้ใครสอนหรอก เขาอาจเห็นเป็นเรื่องเสีย
เกียรติ เสียศักดิ์ศรี อะไรก็ไม่รู้แหละ
“เกี่ยวกับเรื่องนี้มีค�ำที่พ่อไม่ชอบอยู่ค�ำหนึ่งซึ่งชาวบ้านชอบ
ใช้คอื ค�ำว่า ‘ถูกเทศน์‘ เช่นพ่อแม่เรียกไปดุ หรือผูใ้ หญ่เรียกไปสัง่ สอน
ในเมื่อตนท�ำผิด ก็กลับมาบอกเพื่อนว่า ‘วันนี้ถูกหัวหน้ากองเทศน์เสีย
กัณฑ์ยาว’ หรือ ‘วันนี้คุณแม่เทศน์ผมเสียยกใหญ่’ ความหมายไป
ในท�ำนองถูกดุด่าว่ากล่าวทั้งสิ้น
ค�ำว่า เทศน์ นัน้ ท่านใช้สำ� หรับ พระแสดงธรรมของพระสัมมา
สัมพุทธเจ้า ฆราวาสทีป่ าฐกถาธรรม ท่านยังไม่ใช้คำ� ว่าเทศน์ ชาวบ้าน
บางคนทีไ่ ม่เข้าใจ แต่เข้าใจว่า ตัวเก่งและเข้าใจ มักใช้ค�ำนีเ้ สมอ ค�ำ
เทศน์ จึงมีความทางเสียไป (โดยปริยายหนึง่ ) ยังมีอกี ค�ำหนึง่ คือค�ำ
ว่า ‘แก่วดั ’ ซึง่ ชาวบ้านบางคนน�ำมาใช้กบั เด็กทีเ่ กเร รูห้ ลบเลีย่ งไม่ทำ�
สิง่ ทีค่ วรท�ำ ค�ำว่าแก่วดั จึงเสียไปอีกค�ำหนึง่ อย่างน่าเสียดาย พ่อรับว่า
ได้ยนิ ค�ำเหล่านีท้ ไี รแล้วไม่สบายใจทีนนั้ วัดนัน้ เป็นปูชนียสถานของชาว
พุทธ พระสงฆ์ที่บวชนานแก่วัดเป็นเถระก็เป็นที่เคารพสักการะของ
มวลพุทธศาสนิก ไฉนจึงเอาค�ำ ‘แก่วัด’ มาเรียกคนเกเร ฝืนระเบียบ
วินยั จะว่าพระบวชนาน รูห้ ลบเลีย่ งวินยั เก่ง ก็เป็นการดูหมิน่ พระสงฆ์
ที่ท่านบวชนานและเคร่งอยู่ในศีลาจารวัตร ทางที่ควรคือเลิกใช้เสีย
ดีกว่า มีค�ำอื่นให้ใช้มากมายอยู่แล้ว”

๑๘
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พ่อพูดกับผมเสมอว่า เรียนรูอ้ ะไรต้องให้รจู้ ริงอย่างน้อยสักอย่างหนึง่
ให้เป็นความรู้หลักเอาไว้ นอกนั้นให้รู้ไว้บ้างเพื่อเป็นความรู้ประกอบ
เหมือนเครือ่ งทองเครือ่ งเพชรเป็นสิง่ ประกอบเครือ่ งแต่งกายคือเสือ้ ผ้า
พ่ออ้างวาทะของสวามี สัตยานันทบุรี ว่า “ผูม้ คี วามรูจ้ ริง ไม่นา่
กลัว เพราะมีความเข้าใจถูกต้อง (ลึกซึง้ ตามความเป็นจริง) ผูไ้ ม่มคี วามรู้
ก็ไม่นา่ กลัวเหมือนกัน เพราะไม่รอู้ ะไรเลย ส่วนผูท้ รี่ คู้ รึง่ ๆ กลางๆ คือ
ฉลาดแกมโง่นนั่ แหละ เป็นผูท้ นี่ า่ กลัวทีส่ ดุ เพราะไม่เข้าใจก็ไม่ใช่ เข้าใจ
ถูกก็ไม่เชิง มีแต่เข้าใจถูกๆ ผิดๆ เหมือนอย่างว่า เมือ่ มีความสว่างก็
ไม่เห็นผี มีความมืดถึงกลัวก็ไม่เห็นผี แต่ทไี่ หนความสว่างกับความมืด
ปนกัน ที่นั้นแหละ เราสร้างตัวผีขึ้นหลอกตัวเราเองบ่อยๆ”๑
๑

จากหนังสือ ปมด้อย หน้า ๘๔ โดยสวามี สัตยานันทบุรี
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พ่อบอกว่า แม้ในเรือ่ งการหางานท�ำก็เช่นเดียวกัน คนมีความรู้
ดีจริงก็หางานท�ำได้ง่าย คนไม่มีความรู้อะไรก็หางานท�ำได้ง่าย
ส่วนคนมีความรูค้ รึง่ ๆ กลางๆ นัน่ แหละ หางานท�ำได้ยาก เพราะ
จะไปท�ำงานอย่างคนมีความรูก้ ไ็ ม่ได้ ไม่มใี ครเขาจ้าง ครัน้ จะไปท�ำงาน
อย่างคนไม่มีความรู้ เช่น กรรมกรขุดดินขนหิน ตัวเองก็ไม่พอใจท�ำ
เห็นเป็นไม่สมเกียรติ หรือไม่สมกับที่ได้เล่าเรียนมาบ้าง ความรู้ครึ่งๆ
กลางๆ จึงล�ำบากอย่างนี้ ความรู้จริงจึงมีคุณค่าและประโยชน์แก่ชีวิต
“คนจะมีความรู้จริงก็ต้องท�ำติดต่อสม�่ำเสมอ ไม่เป็นคนจับจด
จับๆ วางๆ” พ่อพูดต่อไปเมือ่ เห็นผมตัง้ ใจฟัง “มีวริ ยิ ารัมภะ คือความ
พากเพียรเสมอต้นเสมอปลาย มีความบากบั่นมั่นคงไม่ถอยหลัง จะ
ส�ำเร็จเมือ่ ไรนัน่ อีกปัญหาหนึง่ ขอแต่อย่าหยุดความเพียรเสีย ต้องเป็น
ผูไ้ ม่ใจร้อน, รูจ้ กั รอคอยผลทีจ่ ะเกิดขึน้ สิง่ ใดได้ทำ� ไปแล้ว สิง่ นัน้ จะต้อง
มีผลอย่างแน่นอน เร็วหรือช้าเท่านัน้ ถ้าไม่ทำ� ย่อมไม่ได้ผลเลย ใครๆ
ต้องยอมรับว่าการได้ผลช้า ดีกว่าการไม่ได้ผล คนทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัส
เรียกว่า ‘อารัทธะวิริยบุคคล’ นั้น คือผู้มีลักษณะมีความเพียรมั่นคง
ไม่ถอยหลัง เมือ่ ใดความเพียรคลายลง ให้ระลึกถึงการสัง่ สมน�ำ้ ผึง้ ของ
ตัวผึ้ง การสร้างจอมปลวกของตัวปลวก ซึ่งเป็นไปทีละเล็กทีละน้อย
นานเข้ า ก็ มากและใหญ่ได้ คนที่ประสบผลส�ำเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็
เหมือนกัน ย่อมได้จากการสั่งสมอบรมทีละน้อย นานปีเข้าสิ่งนั้นก็
พอกพูน”
“มีวิริยารัมภะ คือ ความเพียรเสมอต้นเสมอปลายอย่างเดียว
เท่านัน้ หรือพ่อ ทีจ่ ะท�ำให้คนบรรลุความส�ำเร็จในชีวติ อย่างใดอย่างหนึง่
ได้ ?” ผมตอบ
“มีอย่างเดียวไม่ได้ลกู ” พ่อตอบ “แต่มวี ริ ยิ ารัมภะมีความส�ำคัญ
มาก เป็นแกนส�ำคัญซึ่งจะขาดเสียมิได้ วิริยารัมภะเปรียบเหมือนปลา
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คุณธรรมนอกนั้นเปรียบเหมือนเครื่องแกง”
“อย่างอื่นมีอะไรบ้างครับ ?”
“เช่นการได้อยู่ในที่อันเหมาะสม และความเป็นผู้ได้เคยท�ำบุญ
เพื่อบรรลุสิ่งนั้นมาในชาติก่อนๆ อันท่านเรียกว่า ปฏิรูปเทส และ
ปุพเพกตปุญญตา ตามล�ำดับ ตัวอย่างคนที่อยู่ทุ่งนา ไม่เคยเล่าเรียน
ในบ้านในเมือง ประสงค์จะเป็นนายกเทศมนตรีกไ็ ม่อาจเป็นได้ จะเป็น
ได้อย่างสูงสุดก็เพียงแค่ก�ำนัน คนที่มีความพยายามเสมอต้นเสมอ
ปลายแล้ว ได้อยู่ในที่อันเหมาะสมแล้ว ตั้งต้นไว้ชอบแล้ว แต่ถ้าขาด
บุญสนับสนุน ก็ไม่อาจส�ำเร็จได้เหมือนกัน ท�ำไป ท�ำไป ให้เป็นอันมีสงิ่
มาตัดรอน เช่น โรคภัยไข้เจ็บหรืออุปัทวะอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น
จนไม่อาจให้พยายามต่อไปได้ คนที่สร้างเนื้อสร้างตัวก็เหมือนกัน ถ้า
บุญไม่พอก็เป็นอันให้มีภัยมารบกวนตัดรอน เช่น ไฟไหม้ น�้ ำท่วม
ทรัพย์สมบัติเสียหายหมดไป
“สรุปว่า สูตรส�ำเร็จในชีวติ นัน้ ต้องประกอบด้วยคุณสมบัตหิ ลาย
ประการ เสมือนรถที่แล่นไปถึงจุดหมายปลายทางได้ ต้องเครื่องดี
ยางรถไม่รั่ว ไม่แตก คนขับมีฝีมือ ฉันใดก็ฉันนั้น”
“คนที่ท�ำอะไรไม่ส�ำเร็จก็แสดงว่าไม่มีบุญ ?”
“บางทีกเ็ ป็นอย่างนัน้ ” พ่อตอบ “แต่บางคนก็เพราะเกียจคร้าน
หรือท�ำไม่เหมาะสม บุญนัน้ เราไม่รวู้ า่ เรามีหรือไม่มี แต่ความพยายาม
เรารูแ้ น่นอนว่าเรามีหรือไม่ เราจึงควรท�ำให้ดที สี่ ดุ เผือ่ ว่าบุญเรามีกจ็ ะ
ได้สำ� เร็จสมความมุง่ หมาย เมือ่ เราได้พยายามแล้ว ถึงไม่ส�ำเร็จ บัณฑิต
ก็ไม่ติเตียน ตัวเราเองก็ติเตียนตัวเราเองไม่ได้ คนส่วนมากมักท้อใจ
เสียก่อนลงมือพยายาม และพูดว่า ‘มองไม่เห็นฝั่งแห่งความส�ำเร็จ’
จึงไม่พยายามทั้งๆ ที่อยากได้ใคร่ถึง
“เรื่องของพระมหาชนกโพธิสัตว์เป็นตัวอย่างอันดีในเรื่องนี้
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เมื่อเรือแตกในกลางมหาสมุทร คนอื่นมองไม่เห็นฝั่ง จึงยอมตายโดย
ง่าย ส่วนพระมหาชนกโพธิสตั ว์ แม้มองไม่เห็นฝัง่ ก็ยงั พยายามว่าย จน
ในที่สุดเทพธิดาชื่อเมขลามาช่วย เพราะพอใจในความพยายามของ
พระมหาชนก ในที่สุดพระโพธิสัตว์ก็ถึงฝั่งได้ ยังได้เป็นพระราชาแห่ง
มิถลิ านครอีกด้วย เมือ่ ทรงหวนระลึกถึงราชสมบัตอิ นั พระองค์ได้เพราะ
ความเพียรที่ว่ายน�้ำในมหาสมุทรโดยแท้ จึงมีพระปีติทรงเปล่งอุทาน
ั ญา แม้
สรรเสริญความพยายามนานาประการ เช่นว่า ‘บุคคล๒ผูม้ ปี ญ
๓
ประสบทุกข์ก็ไม่ควรสิ้นหวังในความสุข’ ‘ผู้เป็นบัณฑิต ควรพยายาม
ร�่ำไป ไม่ควรเบื่อหน่าย’ เป็นต้น”
“พ่อเชือ่ ว่านางเทพธิดาชือ่ เมขลา มาช่วยพระมหาชนกจริงหรือ ?
และพ่อเชือ่ หรือว่ามีราชรถมาเกยพระมหาชนกจริงจนได้เป็นพระราชา
แห่งมิถิลานคร ?”
พ่อตอบว่า “พ่อไม่ติดใจว่าเรื่องนั้นจริงหรือไม่จริง แต่พ่อชอบ
ตัวอย่างของพระมหาชนกทีม่ คี วามเพียรดี ไม่ยอมท้อถอยง่าย ในชีวติ
คนจริงปัจจุบัน คนส่วนมากก็ชอบช่วยเหลือคนที่พยายามช่วยตัวเอง
พ่อก็เหมือนกัน ใครที่ไม่พยายามช่วยตัวเอง คอยเหลียวหาที่พึ่งอยู่
เรือ่ ย พ่อก็ไม่อยากช่วย แต่พอ่ มีความสุขใจ ชอบช่วยเหลือคนทีม่ คี วาม
พยายาม”
“เรื่องราชรถมาเกยนั้นไม่ใช่ของแปลก ในเมืองไทยเราก็มีอยู่
บ่อยๆ บางคนได้รับเชิญให้เป็นนายกรัฐมนตรี, พระเจ้าแผ่นดินไทยที่
ครองราชย์โดยได้รับอัญเชิญจากปวงชนก็มีอยู่ไม่น้อย
๒

ทุกขูปนีโตปิ นโร สปญฺโ
อาสํ น ฉินฺเทยฺย สุขาคมาย
๓
วายเมเถว ปุริโส น นิพฺพินเทยฺย ปณฺฑิโต
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แม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั องค์ปจั จุบนั ก็เช่นกัน ทรงได้รบั
การเชื้อเชิญขึ้นครองราชย์ อย่างนี้ไม่เรียกว่าราชรถมาเกย จะเรียก
ว่าอะไร”
“พ่อพูดตอนหนึ่งว่า ‘ความเป็นผู้ได้เคยท�ำบุญเพื่อบรรลุสิ่งนั้น
มาในชาติก่อนๆ’ หมายความว่าคนจะบรรลุถึงสิ่งใด จะต้องมีความ
ปรารถนาและท�ำบุญ เพื่อให้ความปรารถนานั้นบรรลุผลสมความ
มุง่ หมาย ถ้าอย่างนัน้ จะท�ำความพยายามท�ำไมอีกในชาติปจั จุบนั นอน
รอคอยผลกรรมในอดีตจะมิดีกว่าหรือ ?” ผมถามพ่อ
“ต้องประกอบกันทัง้ สองอย่าง” พ่อตอบ “คนทีเ่ คยท�ำความดีไว้
ในชาติก่อนแล้ว ต้องท�ำตนให้เหมาะสมในชาติปัจจุบัน เพื่อรองรับ
คุณความดี มิฉะนั้นความดีเก่าจะเสียไปด้วย เปรียบเหมือนอาหารดี
รสเลิศ ควรได้ภาชนะที่สะอาดรองรับ ถ้าภาชนะรองรับเปื้อนด้วย
สิ่งปฏิกูลเน่าเหม็น อาหารดีก็พลอยเสียไป ฉันใด อดีตกับปัจจุบันก็
ต้องอาศัยกันสนับสนุนกัน”
“พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงมีบญ
ุ ญาธิการอันเคยสัง่ สมมามาก
ล้น เพื่อบรรลุจุดประสงค์คือความเป็นพระพุทธเจ้า ถึงกระนั้นในชาติ
ปัจจุบนั ก็ตอ้ งทรงพยายามอย่างยิง่ อีกจึงส�ำเร็จได้ คนทีไ่ ม่มบี ญ
ุ ญาธิการเพื่อมาเป็นพระพุทธเจ้า แม้จะใช้ความพยายามเท่าพระองค์เพียง
ในชาติปัจจุบัน ก็หาเป็นพระพุทธเจ้าได้ไม่”
“ตัวอย่างเรือ่ งนีน้ ำ� ไปแก้ปญ
ั หาอืน่ ได้อกี หลายประการ เช่น ท�ำไม
คนท�ำความเพียรเสมอกันในชาตินี้ จึงได้รับผลไม่เสมอกัน ท�ำไม
คนท�ำความดีเท่ากันท�ำชั่วเหมือนกัน จึงได้รับผลดีผลชั่วไม่เท่ากัน”
“ผมว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับความไม่ยุติธรรมของสังคมมากกว่า”
“นั่นอีกประการหนึ่ง” พ่อตอบ “แต่ประการที่ส�ำคัญกว่านั้นก็
คือกรรมดีกรรมชัว่ ในอดีตชาติของคนไม่เท่ากัน ถ้าเราปฏิเสธกรรมดี
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กรรมชั่วในอดีตเสียแล้ว เราจะเห็นความอยุติธรรมต่างๆ ในโลกนี้
มากมาย อะไรๆ ก็ดเู หมือนจะเป็นความอยุตธิ รรมไปสิน้ แต่ความจริง
ประการหนึ่งที่ซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลัง คือ กรรมเดิมของคนไม่เท่ากัน
เมือ่ ท�ำกรรมในชาตินแี้ ม้จะเท่ากัน แต่เมือ่ รวมผลแล้ว ผลรวมออกมา
ย่อมไม่เท่ากันอยู่ดี ยอดที่ยกมาไม่เท่ากัน”
“ที่พ่อว่ามาก็เป็นเหตุผลที่น่าฟังดีอยู่ แต่มันมองไม่เห็นครับ”
ผมโต้ “แต่ความอยุติธรรมในสังคมนั้น มองเห็นได้ชัดแจ้ง”
“เช่นอย่างไร ?” พ่อถาม
“เช่นคนรวย เกิดมารวย ย่อมจะได้เปรียบคนจนในทุกๆ ด้าน
ไม่วา่ ทางการศึกษา, สังคม การอยูด่ กี นิ ดี และโอกาสทีจ่ ะร�ำ่ รวยต่อไป
ในสังคมมนุษย์เรา คนรวยย่อมได้เปรียบคนจนเสมอ ไม่วา่ จะรวยโดย
สุจริตหรือทุจริต การที่คนประกอบกรรมอย่างเดียวกัน แล้วได้รับผล
ไม่เหมือนกัน ผมว่าเพราะความไม่เป็นธรรมในสังคมมากกว่าอย่างอืน่ ”
“ว่าต่อไป” พ่อพูด
ผมจึงพูดต่อไปว่า
“นาย ก. กับ นาย ข. ไปปล้นทรัพย์ดว้ ยกัน นาย ก. ติดตะราง
นาย ข. ไม่ตดิ เพราะเหตุไร ? เพราะนาย ก. ไม่มเี งิน ส่วนนาย ข.
มีเงินวิ่งเต้น อุดนั่นอุดนี่ เอาเงินทุ่มลงไป ก�ำแพงตะรางก็พัง เรื่อง
ท�ำนองนี้มีอยู่ถมไป
“เด็กทีห่ วั สมองดี แต่ไม่มโี อกาสได้เรียน เพราะไม่มเี งินค่าเล่า
เรียน ค่าแปะเจีย๊ ะเป็นพันเป็นหมืน่ เด็กทีส่ มองดีไม่เท่าได้เรียน เพราะ
มีเงิน คนพวกนีส้ อบเข้ามหาวิทยาลัยในเมืองไทยไม่ได้ ก็ไม่ตอ้ งเดือด
ร้อน ไปเรียนเสียเมืองอังกฤษ อเมริกา ๕-๖ ปีกลับมา มีอะไรๆ ดี
กว่าคนจบมหาวิทยาลัยในเมืองไทยเป็นไหนๆ กลับมาเป็นนายเพื่อน
รุ่นเดียวกัน ว่างั้นเถอะ
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“พ่อเชือ่ ไหมว่า ถ้าสังคมเรายังเป็นอยูอ่ ย่างนี้ อีกสักหน่อยไม่นาน
นัก พวกทหารเกณฑ์แต่ละปีก็จะมีแต่คนโง่กับคนจน ส่วนคนมีเงิน
เอาตัวรอดได้หมด เจ้าหน้าที่ทางบ้านเมืองของเราทุกส่วนราชการ
กระหายเงิน แม้จะไม่ทุกคนแต่ก็ไม่น้อย จึงเป็นโอกาสให้ผู้มีเงิน เอา
เงินเป็นเครือ่ งมือท�ำลายความยุตธิ รรมในสังคม ผลดี ผลส�ำเร็จตกอยู่
กับผู้มีเงิน
“เรือ่ งทัง้ หลายแหล่เหล่านี้ เป็นความไม่เป็นธรรมในสังคม ไม่ใช่
เรื่องกรรมเดิมกรรมใหม่อะไรของพ่อ ซึ่งมองไม่เห็น”
ผมคอยฟังพ่อ แต่พอ่ ผมไม่พดู นัง่ หมุนไปหมุนมา อยูบ่ นเก้าอี้
หมุนมีเท้าแขน สายตาพุ่งจับอยู่ที่ยอดชงโคหน้าบ้าน

๑๙
ต อ น ที่

พ่อสัง่ สอนผมนักหนาเรือ่ งให้เกรงกลัวต่อบาป เพราะมันตามแผดเผา
ในภายหลังอย่างน่ากลัว ไม่ใช่แผดเผาอะไรอื่น แผดเผาใจของผู้ท�ำ
นัน่ เอง เมือ่ ใดความรูส้ กึ ผิดชอบเกิดขึน้ จะหวนระลึกถึงอกุศลกรรมหรือ
บาปที่เคยท�ำมา ผลบาปจะมาทรมานจิตใจให้เร่าร้อนกระวนกระวาย
ปราศจากความสงบเย็น
การก่อกรรมชั่วอาจให้ความสุขความรื่นรมย์ใจในขณะท�ำชั่ว
ระยะเวลาเล็กน้อย แต่ผลทีต่ ดิ ตามมาคือความทุกข์อนั ยืดเยือ้ เป็นรอย
แผลใจซึ่งยากที่จะลบเลือนได้ ขณะนั้นเราจะรู้สึกชังคนที่เป็นต้นเหตุ
ให้เราต้องก่อกรรมท�ำชัว่ อย่างไรก็ตาม คนทีค่ วรแก่การต�ำหนิทสี่ ดุ ก็
คือตัวเราเองทีท่ ำ� ลงไป (เพราะความโง่เขลาเบาปัญญา) รูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์
หรือเพราะการอยากรู้อยากลองก็ตาม
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การหาบทเรียนจากการท�ำชั่วนั้นเป็นบทเรียนที่แพงเกินไป พ่อ
บอกว่าความสุขกายนัน้ ด�ำรงอยูช่ วั่ ระยะสัน้ แต่ความสุขใจด�ำรงอยูน่ าน
บางทีอาจตลอดชีวติ เพราะฉะนัน้ จึงควรมีสติระวัง อย่าแลกความสุขใจ
กับความสุขกาย เพราะจะเสียใจภายหลังอย่างแน่นอน แต่ถา้ สละความ
สุขกายเพื่อความสุขใจแล้วรีบกระท�ำเถิด จะมีผลสงบเย็นในภายหลัง
เกีย่ วกับศีลทัง้ ๕ ข้อนัน้ พ่อขอร้องแกมบังคับผมให้ผมละเว้น
อย่างเด็ดขาดอยู่ ๒ ข้อ คือ ข้ออทินนาทานา คือการลักขโมย ฉ้อโกง
หรืออะไรอืน่ ท�ำนองนี้ และข้อกาเมสุมจิ ฉาจารา คือการล่วงประเวณีใน
ภรรยาของผู้อื่น
พ่อบอกว่า การลักขโมยเขากินนัน้ เป็นการเสียเกียรติภมู ขิ องมนุษย์
ส่วนการล่วงประเวณีในภรรยาของผู้อื่นเป็นบาปที่ทรมานใจ เมื่อหวน
ระลึกขึน้ ในภายหลัง เมือ่ หายหลงแล้ว หายเห็นผิดเป็นชอบแล้ว คราวนี้
คงเหลืออยู่แต่ความทรมานใจ ความพอใจใดๆ อันเคยได้รับไม่มีหลง
เหลืออยู่อีกเลย
“ถ้าเขายินยอมและเป็นความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายละครับพ่อ ?” ผมถาม
“ตามธรรมดาก็ต้องร่วมใจกันทั้งสองฝ่าย แต่พ่อขอร้องให้ลูก
เว้นอย่างเด็ดขาด” พ่อยืนยัน
“ไม่กลัวเขาว่าโง่ไปหรือพ่อ ?”
“ช่างเถอะลูก โง่แต่มคี วามสุขใจ ดีกว่าฉลาดแต่มคี วามทุกข์อนั
ยืดเยื้อ สิ่งที่ท�ำไปแล้วจะไปท�ำคืนก็ไม่ได้เสียด้วย เช่นลูกไปประพฤติ
ผิดศีลข้อกาเมสุมิจฉาจารแล้วจะท�ำคืนอย่างไร เมื่อรู้สึกผิดชอบขึ้นก็
มีแต่ความอดสู ความละอายตนเอง ละอายเทวดาผู้เป็นสัมมาทิฏฐิ”
“เราถือว่าคนนั้นเป็นคนเลวได้ไหม พ่อ ?”
“อย่าพูดอย่างนัน้ ซิลกู ” พ่อเตือน “เราพูดได้วา่ การกระท�ำอย่างนัน้
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ของเขาเป็นความเลว (และต้องเฉพาะเวลาที่เขาท�ำเท่านั้น) แต่เขา
ไม่ได้ทำ� ความเลวอยูต่ ลอดเวลา ย่อมจะต้องมีกาละอืน่ เทศะอืน่ ทีเ่ ขา
ท�ำความดีประพฤติชอบ ชนิดทีว่ ญ
ิ ญูชนสรรเสริญ เพราะฉะนัน้ เขาย่อม
เป็นคนชัว่ ในเวลาทีท่ ำ� ชัว่ และเขาย่อมจะต้องเป็นคนดีในเวลาทีป่ ระกอบ
กรรมดี ดูเหมือนจะไม่มใี ครในโลกทีท่ ำ� แต่ความชัว่ อย่างเดียวตลอดชีพ
หรือท�ำแต่ความดีอย่างเดียวตลอดชีวิต นอกจากพระอรหันต์
“คนที่สังคมยอมรับแล้วว่าเป็นคนดี มีศีลธรรมก็น่าจะต้องเคย
ท�ำกรรมชั่วมาบ้างมากหรือน้อย แล้วแต่กรณีฉันใด คนที่ถูกเหยียด
หยามว่าเป็นคนชั่วก็น่าจะต้องเคยท�ำกรรมดีมาบ้างเหมือนกัน ฉันนั้น
ผู้ตัดสินมักตัดสินจากการกระท�ำในระยะที่ใกล้ที่สุด และจากผลรวม
ของการกระท�ำต่างๆ ทั้งทางดีทางชั่ว
“ด้วยเหตุนี้ คนๆ เดียวกัน บางคนอาจชมว่าดี บางคนอาจต�ำหนิ
ว่าเลว เพราะเพ่งเฉพาะการกระท�ำทีเ่ ขาเห็นเท่านัน้ อนึง่ โดยปกติกรรม
ชัว่ คนมักปกปิดซ่อนเร้น ส่วนกรรมดีแม้เพียงเล็กน้อยคนก็ชอบเปิดเผย
ท�ำในที่เปิดเผย แต่ผลทางใจย่อมมีเท่ากันไม่ว่าท�ำในที่เร้นลับหรือที่
เปิดเผย”
พ่อกลับมาพูดเรื่องกาเมสุมิจฉาจารอีกว่า
“โดยปกติ เรือ่ งกามารมณ์ แม้ทเี่ ป็นไปตามท�ำนองคลองธรรมก็
เป็นเรือ่ งก่อทุกข์กอ่ โทษมากอยูแ่ ล้ว เป็นไปเพือ่ การตัง้ บ้านเรือน เพือ่
ความยุง่ เหยิงอันสลับซับซ้อน ถ้าผิดท�ำนองคลองธรรมเข้าอีกจะมีโทษ
ทวีขึ้นเพียงใด ลูกจะต้องหวั่นเกรง หลีกห่างจากกาเมสุมิจฉาจาร
ขอให้เว้นขาด และที่ควรจะถือเคร่งจริงๆ ก็คือภรรยาของผู้อื่น ขืน
ประพฤติลว่ ง จะมีโทษทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคตทัง้ ชาตินแี้ ละชาติหน้า”
“ถ้าใครเผลอท�ำไปแล้วล่ะครับพ่อ จะท�ำอย่างไร ?”
“เมือ่ รูส้ กึ ตัวก็รบี งดเว้นเสียโดยเร็วและอย่าท�ำอีกพยายามสร้าง
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แต่บุญกุศล” พ่อตอบ
“บุญนั้นจะมาช่วยลบล้างบาปกาเมสุมิจฉาจารได้หรือพ่อ”
“เราไม่พดู ว่าลบล้าง ดอกลูก” พ่อตอบ “แต่เราพูดว่าละลาย ถ้า
ท�ำความดีมากเข้า บาปเล็กน้อยซึง่ อยูใ่ นกองบุญเป็นอันมากก็จะเจือจาง
ลง เปรียบเหมือนเกลือกับน�ำ้ เมือ่ น�ำ้ มากขึน้ โดยไม่เพิม่ เกลือ รสเค็ม
ก็เจือจางลงไปทุกทีจนไม่มีรสเค็มเลย ทั้งที่เกลือก็ไม่ได้หายไปไหน
แต่แปรสภาพเป็น อัพโพหาริก คือเหมือนไม่มี ท�ำนองเดียวกับน�้ำใน
ก้อนดินแห้งแข็ง ที่เรารู้ว่ามีน�้ำก็เพราะเมื่อเผาไฟจะมีควันขึ้นมา ไฟที่
ร้อนจัดไม่มคี วามชืน้ อยูเ่ ลยย่อมไม่มคี วัน ลูกคงเคยเห็นแม่ของลูกรีดผ้า
ตรงไหนผ้าชื้นมาก เมื่อวางเตารีดลงไปจะมีควันขึ้นมา”
“เรือ่ งการเอาบุญละลายบาปนี้ พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้หรือไม่ ?”
ผมถาม
“มีพระพุทธภาษิตยืนยัน” พ่อตอบ “พระพุทธเจ้าตรัสไว้ปรากฏ
ใน โลณกสูตร ติกนิบาต อังคุตตรนิกาย พระไตรปิฎกเล่ม ๒๐ หน้า
๓๒๑ ท�ำนองว่า
“ผูท้ ำ� กรรมเท่ากันแต่รบั ผลไม่เท่ากัน คือบางคนตกนรก บางคน
ไม่ตก ผู้ที่ต้องตก เพราะไม่ได้อบรมกายด้วยดี ไม่มีศีล ไม่ได้อบรม
จิตและปัญญา เป็นผู้มีคุณน้อย บุคคลอย่างนี้ท�ำกรรมเพียงเล็กน้อย
ก็ตกนรกได้ เปรียบเหมือนน�ำเกลือก�ำมือหนึ่งไปใส่ขันน�้ำเล็กๆ เกลือ
ย่อมมีรสเค็มมาก
“แต่คนบางคนท�ำกรรมอย่างเดียวกัน แต่เนื่องจากเป็นผู้อบรม
กายด้วยดี มีศีลธรรม อบรมจิต อบรมปัญญา มีคุณมาก ได้รับผล
กรรมทันตาเห็น แต่ไม่ตกนรก เปรียบเหมือนน�ำเกลือก�ำมือหนึง่ ใส่ลง
ไปในแม่น�้ำคงคา รสเค็มหาปรากฏไม่ เพราะแม่น�้ำนั้นเป็นห้วงน�้ำ
ใหญ่”
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“มีบางคืน พ่อเคยนอนร้องไห้” พ่อพูดต่อไป “เพราะหวนระลึก
ถึงกรรมบางอย่างซึง่ พ่อไม่ควรท�ำเลย แต่พอ่ ได้ทำ� ไปแล้ว พ่อประหลาดใจ
ว่า พ่อท�ำไปได้อย่างไร มาบัดนีพ้ อ่ หวาดเสียว สะดุง้ กลัว จนบางครัง้
สะท้านไปหมดทัง้ กายและใจ รูส้ กึ ละอายใจตนเองจนบอกไม่ถกู อารมณ์
สลดหดหู่ เปรียบไปก็คล้ายคนทีเ่ คยนอนในทีอ่ นั เกรอะกรังไปด้วยเรือด
และยุง เกลือ่ นกล่นไปด้วยสิง่ ปฏิกลู มีกลิน่ เหม็นและสาบ ในกาลต่อมา
ได้มาอยู่ในคฤหาสน์อันโอ่อ่า มีที่นั่งที่นอนอันอ่อนนุ่มปราศจากเรือด
และยุง เป็นที่ตั้งแห่งความรื่นรมย์ มีกลิ่นหอมจากดอกไม้พันธุ์ต่างๆ
อยูเ่ สมอ ไม่มฝี นุ่ ละอองแม้เพียงเล็กน้อย เมือ่ หวนระลึกถึงทีน่ งั่ ทีน่ อน
อันตนเคยอาศัยมาแต่กอ่ น ย่อมรูส้ กึ แขยงรังเกียจ ไปนอนอีกไม่ได้ ฉันใด
ก็ฉันนั้น
“อีกอุปมาหนึ่ง เหมือนบุรุษหรือสตรีที่จมอยู่ในหลุมคูถ พอใจ
ในคูถจะเพราะเหตุใดก็ตาม ในกาลต่อมา เขาขึน้ จากหลุมคูถแล้ว ประดับ
ตกแต่งกายด้วยดอกไม้หอมนานาชนิด รู้ข้อแตกต่างระหว่างหลุม
คูถกับของหอมแล้ว เมือ่ หวนระลึกถึงสมัยทีต่ นจมอยูใ่ นหลุมคูถนัน้ ย่อม
แขยงและรังเกียจ ไม่ปรารถนาหวนกลับไปอีก ฉันใด
“คนทีเ่ คยคลุกคลีกบั บาปบางอย่างมาแล้ว เมือ่ เห็นโทษของบาป
นัน้ เลิกละบาปนัน้ ได้แล้ว มีดวงจิตผ้องแผ่วประณีต ภูมจิ ติ อยูใ่ นระดับ
สูงแล้ว ย่อมสะอิดสะเอียนต่อบาปกรรมอันตนเคยท�ำมา ฉันนั้น
“ธรรมที่จะป้องกันบาปก็คือ หิริ โอตตัปปะ และ สติ นั่นเอง
สติ มี มากไว้ไม่เป็นไร หากสติสมบูรณ์ บาปจะไม่มีทางเข้าได้เลย
พระพุทธเจ้าตรัสว่า สติ เตสํ นิวารณํ สติเป็นท�ำนบ เครื่องกั้นบาป”
“การที่ทรมานใจก็เพราะเราไปนึกถึงมันเข้า” ผมพูด “เมื่อรู้
อย่างนี้ เราไม่นึกถึงมันเสียก็หมดเรื่อง”
“ยากมากลูก” พ่ออธิบาย “ลักษณะของจิตประการหนึ่งคือ
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ทุนฺ นิวารยํ = ห้ามยาก บังคับยาก ว่าจงตรึกอย่างนี้เถิด อย่าตรึก
อย่างนั้นเลย มันมักจะคิดในสิ่งอันเราไม่อยากให้คิด มันมักไปในที่
อันเราไม่อยากให้ไป ใครบังคับจิตใจของตนได้ คนนั้นก็เป็นมหาบุรุษ
แบบเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ
“ยิง่ เกีย่ วกับบาปด้วยแล้ว ยิง่ เหมือนมีแรงอะไรบางอย่าง คอย
กระตุ้นให้ระลึกถึงอยู่เสมอ”
“ผมว่าเรื่องท�ำนองนี้จะเป็นแก่คนที่มีใจบริสุทธิ์สะอาดมากกว่า
คนธรรมดาที่มีใจโสมมอยู่เป็นปกติแล้ว ก็คงไม่คิดมาก”
“ถูกของลูกเหมือนกัน” พ่อรับ “เปรียบเหมือนคนทีใ่ ส่เสือ้ เปือ้ น
โคลนอยูแ่ ล้ว ย่อมไม่กลัวโคลน โคลนกระเด็นมาถูกก็รสู้ กึ เฉยๆ ส่วน
คนทีใ่ ส่เสือ้ สะอาดหมดจด จะวิตกทุกข์รอ้ นมากเมือ่ มีสงิ่ ปฏิกลู กระเด็น
มากระทบให้เสื้อแปดเปื้อน แต่คนที่ยังเดินอยู่บนถนนแห่งชีวิตของ
ชาวโลกนี้เป็นการยากเหลือเกินที่จะให้ชีวิตบริสุทธิ์ ไม่เคยท�ำอะไรอัน
เป็นเหตุให้เสียใจภายหลังเลย
“เมือ่ ความวิตกกังวล เรือ่ งบาปเกิดขึน้ จะท�ำใจอย่างไรครับพ่อ ?”
ผมถาม
“ควรพิจารณาให้เห็นโทษของบาป แล้วตัง้ ใจว่าจะไม่ทำ� อีก ประการ
หนึง่ , อีกประการหนึง่ ควรคิดโดยแยบคายว่า ถึงจะวิตกกังวลไปเพียงใด
ความผิดทีท่ ำ� ไปแล้วเมือ่ ๕ ปี ๑ ปีกอ่ นก็หาได้กลายเป็นความถูกได้ไม่
แม้ที่ท�ำไปแล้วเมื่อวานนี่เองก็เหมือนกัน เหมือนนักเรียนที่ส่งข้อสอบ
ไปแล้วจะกลับมาวิตกกังวลเพียงใด ความวิตกนัน้ ก็ไม่อาจท�ำให้คำ� ตอบ
ของตนเปลีย่ นแปลงได้ ทางทีค่ วรปฏิบตั คิ อื ถือความผิดนัน้ เป็นบทเรียน
เพือ่ ไม่ทำ� ผิดซ�ำ้ อีก แล้วพยายามท�ำแต่ความดี ท�ำตนให้มปี ระโยชน์แก่ตน
ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เรือ่ งของชีวติ ต้องมีทงั้ ผิดและชอบ
ขอให้เราพยายามให้มีความผิดน้อยที่สุดเท่านั้น”

๒๐
ต อ น ที่

ในที่สุดเรื่องที่ผมอยากรู้หนักหนา ตามที่บอกท่านไว้แล้วแต่ต้น คือ
ห้องส่วนตัวของพ่อ ก็เปิดเผยออกมาโดยบังเอิญ คือวันหนึง่ ขณะทีพ่ อ่
ไม่อยู่บ้านเกิดไฟช๊อตไหม้ขึ้นในห้องนั้น ควันบางๆ ลอดออกมาทางรู
เล็กๆ ส�ำหรับระบายอากาศและรับแสงสว่าง แม่คงมีกุญแจอีกดอก
หนึง่ ต่างหาก จึงรีบไขกุญแจเข้าไป และใช้น�ำยาเคมีดบั ได้ทนั ขณะที่
ไฟก�ำลังจะไหม้เพดาน แม่บอกว่าถ้าไฟไหม้หอ้ งนีก้ เ็ หมือนไหม้หวั ใจพ่อ
ผมประหลาดใจในความซือ่ สัตย์ของแม่ ผมไม่เคยนึกเลยว่า แม่
จะมีกญ
ุ แจห้องนีอ้ ยู่ เพราะไม่เคยเห็นแม่ไขกุญแจเข้าไปในห้องนัน้ เลย
ผมถามแม่ แม่บอกว่า พ่อสัง่ ไว้ไม่ให้เข้าไปยุง่ นอกจากกรณีจำ� เป็นทีส่ ดุ
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เท่านั้น คราวนี้เกิดไฟไหม้ แม่ต้องถือเป็นความจ�ำเป็นขั้นสุดยอด จึง
ต้องเข้าไป แม่จงรักภักดีและเชื่อฟังพ่อถึงขนาดนี้
เมื่อผมได้ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยส�ำรวจดูห้องนั้นแล้ว ผมก็หมด
ความประหลาดใจว่า ท�ำไมแม่จงึ เคารพเลือ่ มใสพ่อ ไม่เคยโต้เถียง มี
แต่เชือ่ ฟังและปฏิบตั ติ าม เมือ่ สงสัยลังเลก็เพียงแต่แสดงออกทางดวงตา
เมื่อพ่อย�้ำอีกครั้งหนึ่ง แม่ก็ปฏิบัติตามทันที ถ้าผมจะหาภรรยาต่อไป
ภายหน้า ผมจะพยายามหาให้ได้อย่างพ่อ ถ้าหาเองไม่ได้ก็ต้องให้พ่อ
หาให้
ห้องนั้นยาวประมาณ ๗ เมตรครึ่ง กว้าง ๓ เมตรครึ่ง สูง
ประมาณ ๔ เมตร รอบห้องมีตหู้ นังสือเรียงรายทัง้ ๔ ด้าน เว้นประตู
ทางเข้าเท่านัน้ ตูเ้ หล่านัน้ มีหลายชัน้ บรรจุหนังสือได้จ�ำนวนมาก มีทงั้
ภาษาไทย บาลี อังกฤษ และฝรั่งเศส ต�ำราภาษาบาลีนั้นมีอยู่เป็น
อันมาก ทัง้ พระไตรปิฎก อรรถกถา และคัมภีรอ์ นื่ ๆ อันเป็นต�ำราทาง
พระพุทธศาสนา พ่อเข้าไปหมกตัวอยู่ในห้องนี้นานๆ เสมอ เพราะสิ่ง
เหล่านี้ดูดเข้าไป สักครู่หนึ่งเมื่อแน่ใจว่าไม่มีไฟหลงเหลืออยู่อีก แม่ก็
ชวนผมออกจากห้องและใส่กุญแจไว้อย่างเดิม
ไม่นานนักพ่อก็กลับมา แม่เล่าให้ฟัง ผมคาดผิด คิดว่าพ่อจะ
แสดงกิริยาตกใจ หรือตื่นเต้น หรือเกรี้ยวกราด เปล่า, เปล่าทั้งนั้น,
พ่อหน้าเฉยเรียบ ไขกุญแจไปในห้องนัน้ แม่ตามเข้าไปด้วย สักครูห่ นึง่
จึงเรียกผมเข้าไป บอกให้ไปตามช่างไฟที่เคยมาท�ำไฟประจ�ำบ้านเรา
พ่อให้เดินสายไฟใหม่หมด และก็อนุญาตให้ผมอยูใ่ นห้องนัน้ ได้ตอ่ ไปอีก
ในห้องหนังสือของพ่อ หนังสือทีม่ มี ากทีส่ ดุ คือต�ำราทางศาสนา
โดยเฉพาะพุทธศาสนา นอกจากนัน้ มีประเภทปรัชญา จิตวิทยา สังคม
วิทยา ตรรกวิทยา ประวัตศิ าสตร์ และอืน่ ๆ อีก ทัง้ ภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ ตู้แต่ละตู้สูงสุดมือเอื้อมของผม แต่ละชั้นบรรจุหนังสือเต็ม
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ไปหมด
ที่ผมเคยเข้าใจมาก่อนว่า พ่ออาจอาศัยห้องนั้นเป็นที่พักผ่อน
นอนหลับนัน้ ผิดเสียแล้ว ทีแ่ ท้เป็นห้องค้นคว้าของท่านโดยตรง แต่พอ่
ไม่ขคี้ ยุ เหมือนผม ผมจึงไม่รู้ พ่อผมมีความรูด้ ที งั้ วิชาการโบราณและ
วิชาการสมัยใหม่ เมือ่ ท่านรูว้ า่ ผมได้เข้ามาเห็นห้องส่วนตัวของท่านอย่างไร
แล้ว พ่อจึงยอมเปิดเผยความรูต้ า่ งๆ ทีท่ า่ นมี คราวนีผ้ มรูส้ กึ ละอายพ่อ
ทีเ่ คยนึกดูหมิน่ ท่านในเรือ่ งความรู้ เพราะความเป็นจริงแล้วความรูท้ ผี่ ม
เรียนมาในมหาวิทยาลัยเป็นเวลา ๔ ปีนนั้ สักกระผึกหนึง่ ของพ่อก็ไม่ได้
ผมเกิดความนิยมยกย่องและเคารพนับถือพ่อเพิม่ พูนขึน้ อย่างประหลาด
ยิง่ พิจารณาถึงความประพฤติชอบ และน�ำ้ ใจอันประเสริฐของพ่อเข้าอีก
ผมคิดว่ามีเด็กไทยน้อยคนนักทีจ่ ะโชคดีอย่างผม มีพอ่ ประเสริฐทัง้ ความรู้
และความประพฤติเช่นนี้ อย่างนีน้ เี่ ล่าแม่ผมจึงเคารพรักพ่อ ไม่เคยล่วง
เกินหรือแสดงกิริยาอันไม่เหมาะสมใดๆ เลย ตลอดเวลาที่ผมเห็นมา
เมือ่ ผมถาม ขณะทีเ่ ดินชมต�ำราพ่อว่า พ่อเรียนรูส้ งิ่ เหล่านีม้ าได้
อย่างไร พ่อตอบว่า เรียนรูจ้ ากครูอาจารย์บา้ ง จากการค้นคว้าส่วนตัว
โดยไม่หยุดยั้งบ้าง เมื่อนานปีเข้าก็พอกพูนขึ้นตามล�ำดับ มีเคล็ดลับ
ส�ำคัญอยูป่ ระการเดียวคืออย่าหยุด เหมือนคนสะสมเงิน เดือนละเล็ก
เดือนละน้อย นานปีเข้าก็มากพอที่จะท�ำอะไรใหญ่ๆ ได้ หรือเหมือน
หยดน�ำ้ ตาลของต้นตาล มันหยดไม่หยุด แม้ทลี ะหยด แต่พอวันหนึง่ ก็ได้
หนึ่งกระบอก คืนหนึ่งได้อีกหนึ่งกระบอก ปีหนึ่งได้ ๗๓๐ กระบอก
๑๐ ปีกไ็ ด้ ๗๓,๐๐๐ กระบอก ๒๐ ปีกไ็ ด้ ๑๔,๖๐๐ กระบอก สมมติให้
อย่างต�่ำสุด ๑ กระบอก = ๑ ลิตร น�้ำ ๑๔,๖๐๐ ลิตร ลองคิดดูว่า
มากเพียงไร จากการหยดทีละหยด เรื่องการเก็บเงินก็เหมือนกัน
ส�ำหรับชาวบ้านจะเก็บได้มากหรือน้อยก็ช่างเถิด แต่ขอให้เก็บไว้ ถ้า
อยู ่ ใ นฐานะที่ พ อจะเก็ บ ได้ สมมติ ว ่ า คนมี ร ายได้ เ ดื อ นละพั น บาท
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พยายามเก็บออมไว้โดยตัดรายจ่ายฟุ่มเฟือยออกเสีย เก็บเดือนละ
๑๐๐ บาท (หนึง่ ร้อยบาท) หนึง่ ปีได้ ๑,๒๐๐ บาท ๑๐ ปีได้ ๑๒,๐๐๐
บาท ๒๐ ปีได้ ๒๔,๐๐๐ บาท ถ้าผัวเมียช่วยกันเก็บคนละร้อย ก็จะ
ได้ ๔๘,๐๐๐ บาท หากเห็นว่าเงินจ�ำนวนนีน้ อ้ ยไปก็ลองเป็นหนีเ้ ขาสัก
๔๘,๐๐๐ ดู ส�ำหรับคนมีรายได้เดือนละพันบาท ความจริงระยะเวลา
๒๐ ปี จะต้องมีรายได้เพิ่มขึ้น รายเก็บก็ต้องเพิ่มขึ้นตามก็จะได้
ยอดเงินมากกว่านี้
ทีส่ ว่ นมากท�ำกันไม่ได้กเ็ พราะไม่มคี วามอดทนพอ เห็นเป็นเรือ่ ง
เล็กน้อย เลยนึกดูหมิน่ เสีย อย่านึกว่าเงินทองไม่มคี วามหมาย เล็กน้อย
เท่าไรก็มคี วามหมายเท่านัน้ สลึงหนึง่ ซือ้ น�ำ้ แข็งเปล่ากินได้ ๕๐ สตางค์
ซื้อขนมกินแก้หิวได้ ๑ ห่อ หรือมิฉะนั้นใช้ขึ้นรถเมล์จากวัดโพธิ์ไป
พระโขนงได้ เพื่อไปรับเงินแสนที่นั่น ถ้าไม่เชื่อลองเดินจากวัดโพธิ์ไป
พระโขนงดู จะเห็นค่าของเงิน ๕๐ สตางค์วา่ ช่วยบรรเทาความเหนือ่ ย
ของเราเพียงใด
คนเรา ถ้าท�ำงานท�ำการอยูถ่ งึ ๒๐ ปียงั ตัง้ ตัวไม่ได้ ก็หวังยาก
ที่จะตั้งตัวได้ คงตายไปทั้งๆ ที่ยังตั้งตัวไม่ติดนั่นเอง
เรือ่ งการท�ำอะไรๆ อืน่ ก็อยูใ่ นหลักเดียวกันนี้ คือรูจ้ กั เริม่ ต้น แล้ว
ท�ำไม่หยุด ไม่ถอยหลัง ทางพระท่านเรียกว่ามี อารัมภธาตุ (รูจ้ กั เริม่ ต้น)
นิกกมธาตุ (ก้าวไปข้างหน้า) ปรักกมธาตุ (พยายามบากบั่นมั่นคง
ไม่หยุด ไม่ถอยหลัง)
พ่อหันมาพูดเรือ่ งการศึกษาหาความรูใ้ หม่วา่ การศึกษา การหา
ทรัพย์ การตั้งเนื้อตั้งตัว ต้องค่อยท�ำค่อยไป แต่ขอให้ท�ำ ท�ำอย่างมี
รากฐาน
ในการศึกษาความรู้ มันต้องสะสมความรู้ เก็บเล็กเก็บน้อย อ่าน
มาก เรียนมาก ค้นคว้ามาก (สุตธโร สุตสันนิจโย) พยายามจ�ำข้อความ
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ให้ได้ (ธตา) คนที่จ�ำอะไรไม่ได้เลยหรือได้น้อยเกินไปก็ไม่คุ้มค่าเวลา
ที่เสียไป เป็นเหมือนคนที่เงินผ่านมือมากแต่เก็บไว้ไม่ได้เลย เหนื่อย
เปล่า สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสสเถระ) วัดบรมนิวาส กล่าวสอน
ศิษย์เสมอว่า รายได้ไม่สำ� คัญเท่ารายเหลือ เมือ่ จ�ำได้แล้ว ต้องว่าได้
คล่องด้วย (วจสา ปริจติ า) เมือ่ ต้องการใช้กใ็ ช้ได้ทนั ที เหมือนคนมีเงิน
อยู่ในมือหรือในกระเป๋าตัวเอง ไม่ใช่มีอยู่แต่ในบัญชี ตัวเงินอยู่ใน
มือคนอื่นทั้งนั้น อย่างนี้ใช้ไม่ได้ ท่านจึงว่า มีความรู้อยู่ในต�ำรา ๑
มีภรรยาอยู่ที่ไกล ๑ มีทรัพย์อยู่ในมือผู้อื่น ๑ ถึงคราวจ�ำเป็นต้อง
ใช้ สิ่งเหล่านี้ก็ไร้ประโยชน์ มีเหมือนไม่มี
จ�ำได้ ว่าคล่องปากแล้ว ก็ไม่ใช่ว่าอย่างนกแก้วนกขุนทอง
ไม่รู้เรื่องและความหมายอันแท้จริง ต้องหมั่นเพ่งพินิจพิจารณาด้วยใจ
(มนสานุเปกขิตา) จนแทงทะลุปรุโปร่ง ไม่ติดขัด (ทิฏิยา สุปฺปฏิวิทฺธา)
พ่อบอกว่า ทั้ง ๕ ประการนี้เป็นลักษณะของผู้เป็นพหูสูต คือ
ผูค้ งแก่เรียน learned man ในค�ำฝรัง่ มาถึงตอนนีพ้ อ่ ใช้ภาษาอังกฤษ
บ้างเหมือนกัน เมื่อเห็นสมควร
ท่านย่อมทราบว่าเด็กวัยหนุม่ วัยสาวโดยทัว่ ไปนัน้ ย่อมพอใจเคารพ
นับถือผู้มีความรู้เหนือตน เขาเป็นผู้ข้องอยู่ในความรู้ แม้จะฟังอะไรก็
ต้องการได้ความรูอ้ นั กว้างขวางแปลกและใหม่ มากกว่าฟังเพือ่ จะน�ำมา
ใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจ�ำวัน ชีวติ ของเขากองอยูเ่ บือ้ งหน้าเป็นอันมาก
ผิดกับคนแก่ซึ่งชีวิตอยู่เบื้องหลังเสียหมดแล้ว ข้อพิสูจน์ในเรื่องนี้ท่าน
ลองดูเองก็ได้ คือถ้าท่านนั่งคุยกับคนหนุ่มคนสาว ท่านจะได้ยินได้ฟัง
แต่เรือ่ งอนาคต การศึกษาของเขาในอนาคต แผนชีวติ ในอนาคต และ
อะไรอื่นอีกในอนาคต แต่ถ้าท่านคุยกับคนชรา เราจะได้ฟังแต่เรื่อง
อดีตที่ท่านผู้นั้นเคยผ่านมาอย่างไร ทั้งนี้เพราะข้างหน้าของท่านไม่มี
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อะไรแล้ว มีแต่ความหลัง
ผมจึงภาคภูมใิ จในตัวพ่อเป็นอย่างมาก เพราะเหตุหลายประการ
ตั้งต้นหาความรู้ ความดีงาม ความเป็นตัวอย่างที่ดี แต่เมื่อผมเป็น
ผู้ใหญ่มากแล้ว ผมจึงประจักษ์ว่าขึ้นชื่อว่าพ่อแม่แล้ว จะเป็นคน
มีความรู้หรือไม่มี จะมีฐานะต�ำ่ หรือสูงอย่างไร ลูกก็ควรเคารพสักการะ
อยูน่ นั่ เอง เพราะเหตุไร ? เพราะน�ำ้ ใจอันเปีย่ มด้วยเมตตาและเสียสละ
ทีท่ า่ นมีตอ่ ลูกนัน้ สูงส่ง ละเอียดอ่อน บริสทุ ธิ์ เหนือค�ำพูดจะบรรยาย
ได้ ความรักลูกของคนเรานั้น เป็นความรักที่แปลกประหลาด
ผมรูค้ วามจริงเรือ่ งนี้ เมือ่ ผมมีลกู แล้ว บัดนีล้ กู ผมมี “ปูเ่ ป็นมหา”
แล้ว ค�ำที่ผมท่องมาเป็นเวลานานตั้งแต่ยังอยู่ชั้นมัธยมว่า
“ยามกินเมื่อลูกร้อง ก็ต้องวิ่งเข้ามาหา
ยามนอนห่อนเต็มตา เมื่อลูกร้องก็ต้องดู”
นัน้ เป็นความจริงทีป่ ระจักษ์แก่ตวั ผมเองหลายปีมาแล้ว อย่าว่าแต่
เมือ่ ลูกร้องเลย แม้ลกู ไม่รอ้ งก็ตอ้ งดู เป็นห่วงลูกมากกว่าเป็นห่วงตัวเอง
เมื่อลูกยังเล็กย่อมแสดงความต้องการและความขัดข้องโดยทางเดียว
คือ “การร้องไห้” เมือ่ ไม่สามารถรูค้ วามประสงค์ของลูกซึง่ ร้องไห้ไม่หยุด
อยู่ แม่ก็พลอยร้องไห้ไปกับลูกด้วย ลองถามผู้เป็นมารดาที่เลี้ยงลูก
ดูเถิด
ใครว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณ ผมเป็นเถียงเอาหัวชนฝาเลย บัดนี้
(เมื่อผมเป็นผู้ใหญ่แล้ว) ผมเห็นพ่อแม่เป็นเทพเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ง
ใครล่ ว งละเมิ ด จะต้ อ งฉิ บ หาย ใครปฏิ บั ติ ดี ต ่ อ ท่ า นจะต้ อ งพบแต่
สิริมงคล

๒๑
ต อ น ที่

ขอย้อนกลับไปเล่าเรื่องพ่อผมตอนที่ผมยังเป็นหนุ่มอีก เพราะยังมี
เรื่องมากอยู่ ความเป็นหนุ่มกับความเป็นสาวนั้นเป็นของคู่กัน เพราะ
ผู้ชายคู่กับผู้หญิงต่างก็ปรารถนาซึ่งกันและกัน ดังที่สุนทรภู่กล่าวว่า
“หญิงกับชาย ควายกับหญ้า วิฬาร์ (แมว) กับหนู เขียดกับงู
เป็นของต้องประสงค์”
ดังนัน้ เมือ่ ผมเรียนส�ำเร็จเป็นบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแล้ว ผม
ก็มีคู่รัก สมัยนี้เรียกกันว่า แฟน
ค�ำว่าแฟนนั้น พ่อผมอธิบายว่า มาจากค�ำว่า fanatic ซึ่งโดย
ทัว่ ไปเข้าใจกันว่า ‘คลัง่ ในสิง่ ใดสิ่งหนึ่ง’ จนไร้เหตุผลไป ตัวอย่างเช่น
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คนคลั่งศาสนา หรือลัทธิพิธีบางอย่างจนไม่ค�ำนึงถึงเหตุผลที่ถูกที่ควร
นอกจากนี้ fanatic หมายถึงความเคยชินบางอย่างจนติดเป็นนิสัย
เช่น คนชอบนอนเปิดหน้าต่างเสมอ แม้หนาวเท่าไรก็ต้องเปิด ปิดเข้า
ก็รู้สึกอึดอัด นอนไม่หลับ
เพลาลงมากว่านั้นอีก คนที่ชอบดูหนังสือก็เรียกว่า film fan
คนชอบดูฟุตบอลก็เรียก football fan เท่านั้นเอง
แฟนที่ใช้กันในภาษาไทยโดยทั่วไปนั้น ตรงตามความหมายใน
ประการหลังนี้เท่านั้น คือมีความหมายเพียงว่า ชอบพอ นิยม หรือ
เลือ่ มใส แต่ถา้ เลือ่ มใสพระรูปใดรูปหนึง่ แล้วบอกว่าเป็น แฟนพระ อย่างนี้
มากเกินไป เดีย๋ วนีด้ เู หมือนจะพูดกันบ้างแล้ว พ่อบอกว่าไม่คอ่ ยเหมาะ
มาถึงระยะนี้ผมสบายมาก เพราะพ่อยอมพูดเรื่องวิชาการสมัย
ใหม่ ผมขัดข้องอะไรก็ไปถามพ่อ พ่อตอบได้เสมอ ผมภูมิใจในตัวพ่อ
มาก
เกีย่ วกับเรือ่ งบัณฑิตทีผ่ มได้รบั มา ซึง่ มีกระดาษแผ่นเล็กๆ เป็น
เครื่องรับรองนั้น ผมภูมิใจมากตามประสาคนหนุ่มที่ส�ำเร็จการศึกษา
ใหม่ๆ แต่พอ่ บอกว่าอย่าเอาแผ่นกระดาษนีไ้ ปดูถกู ใคร และอย่าหาโอกาส
ท�ำชัว่ ‘บัณฑิตกระดาษ‘ กับ ‘บัณฑิตจริงๆ‘ นัน้ ผิดกัน บัณฑิตกระดาษ
ใครมีเงิน มีมันสมองพอสมควรก็พอซื้อพอเรียนเอาได้ และส่วนมาก
ก็ไม่ได้ท�ำอะไร ให้สมคุณค่าแห่งปริญญาที่ได้รับมา สักแต่ว่าเอามา
ประกอบอาชีพ
ส่วนบัณฑิตตัวจริงนัน้ อยูท่ ตี่ วั ตน คือต้องเป็นผูเ้ ว้นชัว่ ประพฤติดี
และมีความตั้งใจจริงในการบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมที่ตนอาศัย
อนึ่ง ถ้าจะให้ได้รับปริญญาทางพระพุทธศาสนาจริงๆ ก็ต้อง
ราคักขโย โทสักขโย โมหักขโย คือ ความสิน้ ราคะ โทสะ และโมหะ
นี่เป็นพระพุทธพจน์ซึ่งปรากฏในสังยุตตนิกาย ส่วนหลักสูตรในการ
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ศึกษารับปริญญาสิน้ ราคะเป็นต้นนัน้ คือ การพิจารณาขันธ์หา้ ให้เห็น
ไม่เทีย่ ง เป็นทุกข์และเป็นอนัตตา จนรูแ้ จ้งแทงตลอด แล้วไม่ยดึ มัน่ ถือ
มั่นในขันธ์ห้านั้นอีกต่อไป
ขันธ์ห้านั้น ท่านเรียกว่า ปริญเญยธรรม คือ ธรรมที่ควรรู้
เทียบกับหลักสูตรในการศึกษา ส่วนความสิน้ ราคะ โทสะ และโมหะนัน้
เป็นปริญญา นี่คือทรรศนะเบื้องสูงทางพระพุทธศาสนา
ต�่ำลงมา หากท�ำได้แต่เพียงเป็นกัลยาณปุถุชนก็ยังดีกว่าผู้เป็น
พาล
พูดเรื่องแฟนผมต่อไป
เวลานัน้ ผมอายุ ๒๒ ปีบริบรู ณ์ ย่างเข้าปีที่ ๒๓ พ่อบอกว่าเรียน
ก็สำ� เร็จแล้ว จะมีแฟนมีครู่ กั ก็ตามใจ แต่ถา้ ตามใจพ่อ พ่ออยากให้บวช
เสียก่อนสัก ๑ พรรษาเป็นอย่างน้อยก่อนแต่งงาน
“พ่อกลัวไม่ได้บุญเต็มที่หรือครับ ?” ผมถาม
“ท�ำไมลูกจึงเข้าใจเช่นนั้น ?” พ่อย้อนถาม
“ผมเคยได้ยนิ ได้ฟงั มาว่า ถ้าแต่งงานแล้วบวช บุญจะตกอยูแ่ ก่เมีย
มากกว่าพ่อแม่ ถ้ายังโสดอยู่ บุญก็จะตกแก่พ่อแม่ทั้งหมด”
“ลูกไม่ตอ้ งบวชให้พอ่ หรอก” พ่อว่า “พ่อบวชมาพอแล้ว ส�ำหรับ
แม่ก็อีกเหมือนกัน แม่ของลูกเป็นคนดีมีศีลมีธรรมประจ�ำใจ ไม่เคย
ประพฤติชวั่ ลูกไม่ตอ้ งบวชโปรด ทีพ่ อ่ ต้องการให้ลกู บวชนัน้ เพือ่ โปรด
ตัวเอง บวชให้ตัวเอง”
“พ่อขยายความหน่อยครับ”
“หมายความว่า การบวชนัน้ เป็นการเข้าไปอบรมกาย วาจา ใจ
ตามธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นสิ่งดี กาย วาจา ใจ ที่ได้รับ
การอบรมแล้วนัน้ จะติดตัวลูกไปตลอดชีวติ ภาวะแห่งผูบ้ วชเป็นการฝึก
บังคับตัวเอง ไม่ให้กระท�ำอะไรได้ตามใจชอบ อย่างน้อยก็ชวั่ ระยะหนึง่
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สิ่งที่เคยบังคับได้มาแล้วแม้เลยเถิดไปบ้างในบางครั้งบางคราว แต่พอ
ต้องการบังคับจริงๆ อีกก็ท�ำได้ไม่ยาก นอกจากนีย้ งั ได้มโี อกาสศึกษา
พระธรรมโดยตรง คืออุทิศเวลาทั้งหมด ๓ เดือน หรือ ๑ ปี ศึกษา
พระธรรมและระเบียบธรรมเนียมทางศาสนา คนมีพื้นความรู้อยู่แล้ว
อย่างลูกจะเข้าใจอะไรได้เร็ว ถ้าบวชได้สกั ๑ ปีเป็นอย่างน้อย ก็จะได้
ประโยชน์มาก คือบวชมกราคม หรือพฤษภาคม แล้วไปสึกเอามกราคม
หรือพฤษภาคมอีกปีหนึ่ง ครบขวบปีพอดี ๓ เดือน รู้สึกจะน้อยไป”
“ผมเคยทราบว่า บางคน เมือ่ ยังไม่บวชก็เลือ่ มใสพระ เลือ่ มใส
วัดดีอยู่ แต่พอบวชได้ ๓ เดือนสึกออกมาเท่านั้น วัดก็ไม่เข้า พระก็
ไม่เลื่อมใส เลิกท�ำบุญให้ทาน ผมกลัวว่าผมจะเป็นอย่างนั้นเข้าบ้าง
ไม่บวชเสียไม่ดีกว่าหรือพ่อ ?”
“เราจะไปเป็นอย่างนัน้ ท�ำไม” พ่อตอบ “คนทีเ่ คยบวชแล้วศรัทธา
เลือ่ มใสมากขึน้ ก็มถี มเถ ท�ำไมเราไม่เป็นประเภทหลังนี้ ? พ่อเองก็เคย
บวชมา ๑๐ กว่าปี ก็ไม่เห็นถอยศรัทธา ยิง่ สึกออกมาแล้วยิง่ เลือ่ มใส
พระมากขึ้น เห็นความจ�ำเป็นของศาสนามากขึ้น”
“ข้อนีผ้ มสงสัยครับพ่อ คือท�ำไมบางคนเมือ่ ยังไม่บวชก็เลือ่ มใส
พระ ศรัทธาในศาสนา แต่พอบวชได้ ๓ เดือน สึกออกมาจึงเลิก
นับถือพระ ไม่ท�ำบุญให้ทาน”
“เรือ่ งส่วนตัวของเขา” พ่อตอบ “อาจเป็นเพราะไปเห็นอะไรไม่ดี
ไม่งามบางอย่างที่ตนไม่นึกว่าจะได้เห็น ได้ฟังสิ่งที่ตนนึกไม่ถึงว่าจะได้
ฟัง รวมความว่าเขาผิดหวังในการบวช อกหัก” พ่อพูดแล้วหัวเราะ ผม
และแม่พลอยหัวเราะไปด้วย “จึงเบือ่ หน่ายศาสนา เป็นโชคไม่ดขี องเขา
ที่ไปบวชในวัดที่พระประพฤติไม่ดี ถ้าเขามีโอกาสได้บวชในวัดที่พระ
มีความประพฤติดีแล้ว เขาจะเลื่อมใสศาสนาและพระสงฆ์ไปตลอด
ชีวิต”
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“พระประพฤติไม่ดีมีมากเหมือนกันหรือพ่อ ?”
“พระก็คนน่ะแหละลูก” แม่ผมนั่งฟังอยู่นานแล้วเพิ่งพูดเป็น
ค�ำแรก พ่อหัวเราะเบาๆ ในความเห็นของแม่ “ย่อมจะต้องมีดมี ชี วั่ เป็น
ธรรมดา แต่แม่วา่ ถ้าผูบ้ วชตัง้ ใจประพฤติดปี ฏิบตั ชิ อบเป็นส่วนตัว โดย
ไม่ต้องดูผู้อื่นที่ประพฤติมิชอบก็น่าจะสมควรกว่า เพราะไหนๆ ก็บวช
เข้าไปแล้ว จะยอมขาดทุนและอกหักในการบวชท�ำไมกัน ธรรมวินยั เป็น
ของกลาง ใครประพฤติชอบ ความดีกต็ กแก่ผนู้ นั้ ใครประพฤติมชิ อบ
ความเสื่อมก็ตกแก่ผู้นั้นเองเหมือนกัน คนที่เห็นพระประพฤติไม่ดีเป็น
บางรูป บางวัด แล้วเลิกนับถือพระไปทัง้ หมดนัน้ ไม่ถกู เหมือนแหม่ม
ทีม่ าเมืองไทย ถูกคนไทยคนเดียววิง่ ราวกระเป๋า แล้วเหมาดูถกู คนไทย
ทัง้ ชาติวา่ เป็นขโมย จะถูกหรือ ?” และจะถูกหรือไม่ หากแหม่มนัน้ ไป
ขโมยของคนอื่นต่อเพื่อแก้แค้น ?”
พ่อเสริมต่อไปว่า “อีกประการหนึ่งคนที่สึกออกมาแล้วไม่ค่อย
เลือ่ มใสพระนัน้ อาจเป็นเพราะเมือ่ ตนบวชอยูม่ ไิ ด้เป็นพระทีด่ ี เมือ่ สึก
แล้วจึงได้น�ำเอาคุณสมบัติของตนสมัยเป็นพระไปเทียบกับคุณธรรม
ของพระอื่นๆ แล้วสรุปลงในความไม่เลื่อมใส เพราะการไม่เลื่อมใส
ตนเองก่อนเป็นมูลกรณี”
ผมชอบใจในค�ำพูดของพ่อและแม่ ผมจึงถามต่อไปว่า “ถ้าผม
บวชในขณะที่มีแฟนอยู่แต่ยังไม่แต่งงาน แฟนผมจะไปเยี่ยมผมในวัด
ได้หรือไม่ ?”
“ได้เหมือนกัน” พ่อตอบ “แต่ไม่ควรบ่อยนัก เดือนหนึ่งสักหน
หนึ่งก็ไม่สู้กระไร”
“แย่เลยพ่อ เดือนหนึ่งหนหนึ่ง” ผมอุทาน
“เวลานีผ้ มพบกันทุกวัน วันละหลายๆ ชัว่ โมง วันไหนไม่ได้พบก็
งุ่นง่าน ร�ำคาญ เหมือนชีวิตไม่สมบูรณ์”
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“พ่อบอกแล้วว่า การบวชเป็นการหัดบังคับจิตใจตนเอง ถ้าบวช
แล้วบังคับจิตใจตนเองไม่ได้ ไปหาแฟนทีบ่ า้ นทุกวัน หรือให้แฟนมาหา
ที่วัดทุกวันจะบวชท�ำไม สักแต่ว่าเอาผ้าเหลืองมาคลุม ให้พอรู้กันว่า
‘ข้าบวชแล้ว’ เท่านั้น ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควร”
“บวชตัง้ ปีนี่ ผมเกรงแฟนผมจะเป็นอืน่ ในช่วงทีผ่ มบวชอยู่ หาก
เจ้าหนุม่ คนไหนแซงเข้ามา ผมก็แย่ สงสัยจะต้องสึกกลางพรรษาเป็น
แน่แท้”
“อย่าวิตกเลย เรือ่ งนัน้ ” แม่วา่ “ผูห้ ญิงทีด่ เี ขาไม่เทีย่ วรักส�ำ่ ส่อน
หรอก คนไหนก็คนนั้น คู่รักไปบวชปีเดียวทนไม่ได้รอไม่ได้ ก็ไม่ต้อง
แต่งงานด้วย ดีแล้ว คนใจไม่แน่นอนนัน้ รูเ้ สียแต่ตน้ ๆ ก็ดี หากถล�ำเข้า
ไปแล้ว รู้ภายหลังเมื่อสายจะล�ำบากมาก”
“คุณแม่วา่ ผูห้ ญิงสิง่ ต่อไปนีอ้ ะไรส�ำคัญทีส่ ดุ ซึง่ ควรจะขึน้ เป็น
เลขหนึ่ง คือความสวย ความดี วิชาความรู้และทรัพย์สมบัติ”
“เรื่องอย่างนี้ต้องให้พ่อเขาตอบ” คุณแม่โยนไปให้คุณพ่อ
“พ่อว่าอย่างไรครับ ?”
พ่อกระแอมครั้งหนึ่งก่อนตอบว่า “วันนี้ขอท�ำตัวเป็นขุนลีลา
ศาสตร์สุนทรเสียที พ่อว่า ความดีต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง”
“ผมนึกแล้ว ว่าพ่อต้องตอบอย่างนี้” ผมว่า แม่หัวเราะชอบใจ
“อย่าเพิง่ ขัดคอซิ” พ่อว่า “ในสามประการหลังนีแ่ หละจัดอันดับ
ล�ำบาก”
น้องวีรดีมาถึง ร่วมวงกับเราด้วย
“ลองถามยายวีดูซิ” แม่ว่า
“วีเลือกไม่ถูกค่ะ ดูส�ำคัญพอๆ กันทั้งสามอย่าง”
“พ่อว่า ความดีตอ้ งเป็นหลัก อีก ๓ อย่างทีเ่ หลือแล้วแต่ความ
จ�ำเป็นของผูช้ าย เช่น ผูช้ ายร�ำ่ รวยอยูแ่ ล้วได้ผหู้ ญิงมีความรูก้ ด็ ี คือควร
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ถือเอาวิชาความรู้เป็นอันดับสอง ความสวยเป็นอันดับสาม ต่อไปก็
สมบัติ ถ้าผู้ชายมีความรู้ดี มีเกียรติ ควรเลือกผู้หญิงที่ร�่ำรวย สวย
ความรู้พอประมาณ แต่ว่าก็ว่าเถอะ ถ้าเลือกได้ตามใจชอบ ทุกคน
ก็จะเลือกผู้หญิงที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทั้ง ๔ ประการ ซึ่งหาได้ยาก
ทีส่ ำ� คัญอีกประการหนึง่ ก็คอื ผูห้ ญิงเขาไม่ยอมให้ผชู้ ายเลือกฝ่ายเดียว
เขาก็เลือกผู้ชายด้วยเหมือนกัน แม้ผู้ชายเลือกเขาแล้ว แต่ถ้าเขา
ไม่ยอมให้เลือก ก็อดเหมือนกัน เรื่องอย่างนี้พูดยาก ผู้ชายทุกคน
อยากได้ผู้หญิงที่สาวสวย รวย มีความรู้ และมีความดี การจะได้
อย่างนัน้ หรือไม่กแ็ ล้วแต่วาสนาบารมีของแต่ละคน ผูห้ ญิงก็เหมือนกัน
ปรารถนามีสามีทรี่ วยทรัพย์ มีเกียรติ มียศ และเป็นคนดี ร่างสมาร์ท”
“พ่อเคยอ่านต�ำราเลือกคูข่ อง อาจารย์ปน่ิ มุทกุ นั ต์ หรือไม่ ?”
ผมถาม
“เคยอ่านแต่ลืมเสียแล้ว” พ่อตอบ “ลูกจ�ำได้หรือ ?”
“จ�ำได้ครับ ผมสนใจ ท่านว่าการเลือกผูห้ ญิงนัน้ ต้องให้ได้ ‘รูป
สวย รวยทรัพย์ นับวิชา มรรยาทชาติผดู้ ี มีศลี ธรรม’ แล้วท่านอธิบาย
รายละเอียดแต่ละข้อของท่าน”
“ดูได้ที่ไหนคะ ?” น้องวีรดีถาม
“หนังสือเรือนชั้นในไงล่ะ” ผมตอบ
“หาได้ยาก” พ่อบอก “แต่พอมี ใครวาสนาดี ท�ำบุญมาดีจงึ จะ
ได้อย่างนั้น ขนาดรูปสวย รวยทรัพย์ เพียงสองอย่างก็ยากเสียแล้ว”
เมื่อทุกคนนิ่งอยู่ พ่อจึงว่าต่อไปว่า
“คู่ครองนั้น ความเข้าใจกันส�ำคัญกว่าอะไรหมด ความสุขของ
ครอบครัวอยู่ที่ตรงนี้”
“ขอแถมหน่อยหนึง่ ” คุณแม่วา่ “ต้องมีเงินด้วยจึงจะมีความสุข
ที่สมบูรณ์”
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“หนูขอย้อนพูดถึงเรือ่ งรูปสวยรวยทรัพย์หน่อยนะคะ” น้องวีรดี
พูด “คือตามความรูส้ กึ ของผูห้ ญิงนัน้ ความสวยเป็นความภูมใิ จสูงสุด
ของผูห้ ญิง ตรงข้าม ความขีเ้ หร่เป็นปมด้อยอย่างยิง่ ของผูห้ ญิงเช่นกัน
ถึงจะมีทรัพย์มีเกียรติก็มาชดเชยปมด้อยอันนี้ยาก”
“แต่สำ� หรับผูช้ าย สมรรถภาพเป็นความภูมใิ จสูงสุด” ผมว่า “จริง
ไหมครับพ่อ ?”
“จริง” พ่อรับ “ภูมใิ จคนละอย่าง โบราณท่านจึงว่า วิชชา รูปํ
ปุรสิ านํ, นารี รูปํ สุรปู ตา แปลว่า ชายมีความรูเ้ ป็นส�ำคัญ หญิงมีรปู
เป็นส�ำคัญ”

๒๒
ต อ น ที่

พ่อผมสั่งสอนมากเรื่องการประกอบอาชีพสุจริตอาชีพบริสุทธิ์ ซึ่ง
พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า “อาชีวปาริสุทธิ” หรือ ”สัมมาอาชีโว”
ท่านบอกว่า อาชีพบริสุทธิ์ เป็นความภูมิใจและสุขใจประการ
หนึ่งของมนุษย์ แม้จะจนหน่อยก็ยังมีความสุขใจเป็นเครื่องทดแทน
ส่วนคนทีอ่ าชีพไม่บริสทุ ธิน์ นั้ แม้จะมีอาการเสมือนว่ามีความสุขก็หามี
ความสุขจริงไม่ เมื่อใดเขาได้อยู่กับตัวเอง ตรวจตราตัวเอง ระลึกถึง
การกระท�ำของตัวเอง เขาก็มคี วามเดือดร้อนครัง้ นัน้ เมือ่ อายุมากขึน้
มีลูกมีหลานมีศีลมีธรรมก็อดที่จะละอายลูกหลานไม่ได้ และสิ่งที่โกง
เขามาก็มกั ไม่ยงั่ ยืนไปถึงลูกหลานเสียอีกด้วยเพราะเป็นของร้อน พ่อ
จึงก�ำชับนักหนาให้ยึดอาชีพสุจริตเป็นเครื่องเลี้ยงตน และหมั่นปฏิบัติ
บ�ำรุงคนเฒ่าคนแก่ผู้เป็นบุพการี
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ในเมืองเราเวลานี้ มีการพูดกันมากเรือ่ งข้าราชการทุจริต อาศัย
เครือ่ งแบบหรือหน้าทีร่ าชการเป็นเครือ่ งบังหน้า เบือ้ งหลังเป็นมหาโจร
ปล้นประชาชน
นอกจากนี,้ แทนทีจ่ ะส�ำนึกถึงหน้าทีผ่ รู้ บั ใช้ประชาชนกลับท�ำตัว
เป็นนาย วางท่า โอหัง ขาดความสุภาพ แสดงวาจาสามหาวแก่ผู้ไป
ติดต่อ ทั้งๆ ที่บางคนเป็นเพียงเสมียนหรือมียศแค่สิบเอก ขนาดผม
ซึง่ จบการศึกษาขัน้ มหาวิทยาลัยก็ยงั เคยโดน เมือ่ นึกถึงตาสีตาสา ยายมี
ยายมาจากบ้านนอกแล้ว ผมก็ใจหาย จะมิถกู ขูต่ ะคอกเหมือนเป็นทาส
ของพวกนั้นไปหรือ
ทีว่ า่ นี้ ผมหมายถึงข้าราชการ (เฉพาะ) ทีเ่ ลวๆ บางคน บางพวก
ไม่ว่าทหารหรือพลเรือน ข้าราชการที่ดีมีความตรงกันข้ามกับที่ว่ามา
ก็มอี ยูไ่ ม่นอ้ ย ถ้าเลวกันไปหมดทุกคนเมืองไทยก็อยูไ่ ม่ได้ แต่นา่ วิตก
ว่าพวกเลวได้เพิ่มพูนขึ้นทุกวัน
เรือ่ งทีเ่ สนอไปทางราชการนัน้ หากเจ้าของเรือ่ งไม่ตามเอง ไม่ไป
เดินเรือ่ งเอง ถือหนังสือจากโต๊ะนีไ้ ปโต๊ะนัน้ ...โต๊ะโน้น จากกระทรวงนี้
ไปกระทรวงโน้นแล้ว ๓ ปี เรื่องก็ไม่เสร็จ เรื่องที่ควรจะเสร็จภายใน
๗ วัน ไปเสร็จเอาในเดือนที่ ๙ ที่ ๑๐
ความจริงคนเดินหนังสือภายในกระทรวง, กรม, กอง และ
ระหว่างกระทรวงก็มีอยู่ทุกแห่ง แต่ที่เรื่องล่าช้าก็เพราะความเฉยเมย
ถือเสมือนว่า “ธุระไม่ใช่” คนพวกนีไ้ ม่อยากท�ำงาน ใจจดจ่ออยูแ่ ต่วนั
รับเงินเดือน ไม่ได้นกึ ว่าการไม่ทำ� งานให้ถกู ต้องทันเวลาของตนนัน้ เป็น
ความเสียหายแก่ประชาชนและประเทศชาติ การท�ำงานดีของตนเป็น
ผลดีแก่ประชาชน (ซึง่ เป็นนายโดยตรงของตน) และประเทศชาติ รวม
ทั้งมีผลให้พระประมุขของประเทศมีพระชนมายุยืนนาน พวกเขามัก
นึกถึงแต่ตนเอง ผลประโยชน์ของตนเองเป็นที่ตั้ง แล้วสรุปลงว่า
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“ท�ำก็เท่านัน้ ไม่ทำ� ก็เท่านัน้ ” หรือ “ท�ำก็ชาม ไม่ทำ� ก็ชาม” คนทีโ่ กง
เป็นจึงได้หลายชาม
เมื่อผมปรารภเรื่องนี้กับพ่อ พ่อพูดพลางเล่นพลางจริงว่า “มี
คนชั้นรัฐมนตรีบางคนพูดว่า ‘เมื่อไก่มันไข่ในยุ้งข้าวจะไม่ให้มันกิน
ข้าวเปลือกบ้างกระไรได้’ บ้าง, บางคนพูดว่า ‘ตราบใดทีไ่ ก่ยงั กินข้าว
เปลือก ข้าราชการก็ยังต้องทุจริต’ บ้าง เป็นค�ำพูดของคนใหญ่คนโต
ในเมืองไทยทั้งสิ้น”
พ่อให้ข้อสังเกตว่า ถ้าเข้าไปในสถานราชการ ให้ดูอาคาร
ทีท่ ำ� การ และเครือ่ งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น เครือ่ งท�ำความเย็น
(แอร์คอนดิชนั่ ) เครือ่ งท�ำน�ำ้ เย็นไฟฟ้า ตูเ้ ย็นใบใหญ่ๆ ฯลฯ ถ้าสิง่ เหล่านี้
มีอยู่อย่างหรูหราในสถานที่ราชการใด คนในที่นั้นมักโอหัง อวดดี
เพราะสิง่ เหล่านี้ ท�ำให้คนพวกนัน้ รูส้ กึ ว่าตนอยูค่ นละชัน้ คนละฐานะกับ
ประชาชน แม้แต่พวกลูกจ้อกปลายแถวก็พลอยโอหังอวดดีไปด้วย ตรง
ข้ามสถานราชการทีโ่ กโรโกโส จะพังมิพงั แหล่ ทีท่ �ำการอยูบ่ นเรือนไม้
เก่าๆ ลิ้นชักเมื่อดึงออกมาเหมือนจะพังติดมือออกมาด้วย ข้าราชการ
กลับสุภาพเรียบร้อย รูจ้ กั เจียมเนือ้ เจียมตัว บริการประชาชนด้วยความ
เต็มใจและสุภาพนุม่ นวล ติดต่อด้วยแล้วสบายอกสบายใจ พวกทีอ่ วดดี
นั้น เป็นพวกเดียวกับกิ้งก่าได้ทอง หาส�ำนึกคุณของผู้ให้อาหารแก่ตน
ไม่
ต่อจากนัน้ พ่อได้อธิบายให้ผมฟังถึงผาสุวหิ ารธรรม (สาราณียธรรม) คือธรรมเครื่องอยู่ผาสุก ๕ ประการคือ๑
๑. เมตตากายกรรม คือจะท�ำอะไรก็ประกอบด้วยเมตตา ไม่ทำ�
เพื่อเบียดเบียนใคร
๑

นัย ปัญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย พระไตรปิฎก เล่ม ๒๒ หน้า ๑๔๙
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๒. เมตตาวจีกรรม จะพูดอะไรก็ประกอบด้วยเมตตา ไม่มเี พือ่
เบียดเบียนใคร
๓. เมตตามโนกรรม คือจะคิดอะไรก็ประกอบด้วยเมตตา
ไม่คิดเพื่อเบียดเบียนใคร
๔. เป็นผู้มีศีลมีธรรมเสมอกันกับผู้ที่อยู่ร่วมกัน
๕. เป็นผู้มีความเห็นตรงกันกับผู้อยู่ร่วมกัน ไม่ขัดแย้งกัน
๖. มีการแบ่งปันลาภที่ตนได้มาแล้วโดยชอบธรรมให้แก่ผู้อื่นที่
สมควรให้โดยไม่หวงไว้ใช้ หรือบริโภคแต่เพียงผู้เดียว
พ่อบอกว่ามนุษย์ทอี่ ยูร่ ว่ มกันตัง้ แต่ ๒ คนขึน้ ไป หากมีธรรม ๖
อย่างนีแ้ ล้ว ก็มคี วามสุขความสบายใจ สังคมมนุษย์ถา้ มีหลัก ๖ ประการ
ประจ�ำใจแล้ว สังคมก็สงบสุข ไม่มีใครคิดเบียดเบียนล้างผลาญกัน
หรือคิดเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
หลักทัง้ ๖ นี้ ผมเชือ่ ว่า พ่อและแม่ผมปฏิบตั ไิ ด้ เพราะไม่เคย
ได้ยินท่านทะเลาะกัน ชีวิตครอบครัวของเรามีความผาสุกพอควรแก่
ฐานะ แม้จะไม่ร�่ำรวยแต่กไ็ ม่ถงึ กับล�ำบากยากจน อยากกินอะไรไม่ได้
กิน อยากใช้อะไรไม่ได้ใช้
พ่อบอกว่า ถ้าเกิดความขัดข้องเพราะความยากจนเล็กน้อยขึน้ มา
ก็ให้นกึ ถึงคนทีย่ ากจนกว่า แล้วจ�ำกัดขอบเขตความต้องการของเราลง
เสีย หากเห็นว่าจ�ำกัดได้ เพราะเป็นของเกินจ�ำเป็นก็กำ� จัดเสียเลย วิธี
ก�ำจัดความทุกข์เพราะความยากจนโดยการจ�ำกัดความต้องการ เป็นวิธี
ง่ายที่สุด และได้ผลดีที่สุดมาเป็นเวลานับพันๆ ปี
สิง่ ทีจ่ ำ� เป็นในการด�ำรงชีพจริงๆ ก็คอื อาหาร ทีอ่ ยูอ่ าศัย เสือ้ ผ้า
และยาแก้โรค
ถ้าเราตั้งใจว่า เราจะกินเพื่ออยู่ ปัญหาเรื่องอาหารการกินก็มี
ไม่มากนัก
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ถ้าเราตัง้ ใจว่าเราจะอยูเ่ พือ่ บ�ำเพ็ญคุณงามความดี ทีอ่ ยูอ่ ย่างไร
ก็ได้ พอคุม้ แดด คุม้ ฝน ไม่ใช่อยูเ่ พือ่ ความหรูหรามีหน้ามีตาให้คนเขา
ล�่ำลือว่ารวย มีบ้านเหมือนวังหรือยิ่งกว่า ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยก็ลด
น้อยลง
ถ้าเราตัง้ ใจว่า ใส่เสือ้ ผ้าเพือ่ ปกปิดส่วนทีพ่ งึ ละอายและป้องกัน
หนาวร้อนเท่านัน้ แล้ว การพิถพี ถิ นั ในเรือ่ งเสือ้ ผ้าอาภรณ์กล็ ดลง และ
สะดวกสบายขึ้นอีกมาก
เรื่องยาแก้โรคก็ท�ำนองเดียวกัน
ภาษาทางเทคโนโลยีที่ว่า Man Money และ Management
เป็นปัจจัยส�ำคัญแห่งการพัฒนาชุมชนไปสู่ความรุ่งเรืองสมบูรณ์พูนสุข
นัน้ เป็นความจริงเหมือนกัน แต่ตอ้ ง คนดี เงินสุจริต และระเบียบงาน
การจัดการที่ยุติธรรม มิฉะนั้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความวอดวายอย่าง
แน่นอน ความบริสุทธิ์ยุติธรรมนั้นจะต้องมีในทุกวงการและจะต้องมี
อย่างมากที่สุดจึงจะรุ่งเรืองได้
ใครคนหนึง่ กล่าวไว้วา่ ความผาสุกของปวงชนนัน้ จะต้องมาจาก
การเสียสละอันยิ่งใหญ่ของบุคคล อย่างน้อยคนหนึ่งเสมอ
ตัวอย่างที่เห็นชัดในเรื่องนี้คือความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งยังผลให้เกิดความผาสุกแก่ปวงชนผู้ปฏิบัติตาม
ค�ำสั่งสอนของพระองค์มาจนกระทั่งทุกวันนี้

๒๓
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เพือ่ นของพ่อคนหนึง่ เป็นหมอ อัธยาศัยดี ท�ำงานประจ�ำอยูโ่ รงพยาบาล
และมีคลีนิครักษาคนไข้ส่วนตัวจนร�่ำรวยมาก เพราะคนนิยมรักใคร่
มาระยะหนึง่ ภรรยาของหมอมีอาการป่วยเป็นโรคอะไรไม่ทราบ
อยู่ๆ ก็ร้องกรี๊ดกร๊าดออกมาเฉยๆ เป็นเสมอๆ
หมอทางอายุรศาสตร์บอกว่าเป็นอาการของคนอารมณ์เปลี่ยน
แปลงเพราะจวนหมดประจ�ำเดือน อีกสักหน่อยก็จะหายไปเอง
หมอทางโรคประสาทว่าเป็นโรคประสาท เพราะคร�ำ่ เคร่งท�ำงาน
หนักเกินไป ควรได้พักผ่อนเสียบ้างก็คงหายเป็นปกติ
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หมอดูทางใน บอกว่าเจ้าทีใ่ นทีด่ นิ ซึง่ ไปซือ้ ไว้ตา่ งจังหวัดแรงมาก
จึงท�ำให้มีอาการอย่างนี้
หากไปหาพระผูเ้ คร่งในกฎแห่งกรรม ท่านคงเฉลยว่า เป็นวาระ
แห่งกรรมให้ผล จงเร่งสร้างบุญสร้างกุศลเพือ่ ปิดทางแห่งอกุศลกรรม
เรื่องมากหมอมากความเกิดขึ้นอย่างนี้
ผมถามพ่อว่าที่ถูกควรจะเป็นอะไรแน่
“พ่อก็ไม่รเู้ หมือนกัน” พ่อตอบ “เห็นญาติบางคนเขาบอกว่าอาจ
เป็นเพราะนับเงินมากเกินไป” พ่อพูดแล้วหัวเราะเบาๆ “ทราบว่า ๓ วัน
มีรายได้ถึง ๒ หมื่น เดือนหนึ่งเป็นแสน”
“คนมีเงินมากๆ ต้องมีทุกข์ด้วยหรือพ่อ ?”
“ก็ทกุ ข์ไปตามประสาคนมีเงิน” พ่อว่า “บางคนอาจทุกข์มากกว่า
คนพอมีพอกินเสียอีก เพราะอยากรวยเป็นเศรษฐีคนที่หนึ่งที่สองของ
โลก แต่มนั รวยไม่ได้ทนั ใจ เรือ่ งเงินและอ�ำนาจนัน้ ถ้าไม่คอยห้ามใจให้
พอ มันก็ไม่รู้สึกพอ ยิ่งมีมากก็ยิ่งอยากมาก เหมือนไฟได้เชื้อ
“ทีจ่ ริง, ความรวยมากหรือรวยน้อยขึน้ อยูก่ บั มาตรฐานแห่งการ
เปรียบเทียบ คนทีร่ วยอยูแ่ ล้ว แต่เมือ่ น�ำตนเข้าไปเทียบกับคนทีร่ วยกว่า
ก็ย่อมรู้สึกด้อยในความรวย ตรงข้าม หากน�ำตนไปเทียบกับคนที่รวย
เท่าๆ กัน หรือรวยน้อยกว่าก็ไม่รู้สึกด้อย กลับรู้สึกเขื่อง
“อนึ่ง มาตรฐานเทียบนั้นก็แล้วแต่ว่าจะเทียบด้านไหน เช่น
นาย ก. เก่งทางดนตรี นาย ข. เก่งทางกีฬา หากเทียบทางดนตรี
นาย ข. ก็ด้อยกว่านาย ก. แต่นาย ข. จะด้อยกว่านาย ก. ไป
ทุกทางก็หาไม่ เพราะเมือ่ ยกเอาเรือ่ งกีฬาเป็นมาตรฐานเทียบ นาย ก.
ก็ด้อยกว่านาย ข. เป็นอันมากในเรื่องอื่นๆ ก็ท�ำนองเดียวกัน
“เมือ่ คนยังมีความทะเยอทะยานอยากอันไม่มที สี่ นิ้ สุดอยู่ คอยน�ำ
ตนไปเทียบกับคนอืน่ ในด้านนัน้ ด้านนีอ้ ยูเ่ สมอ และอยากได้อะไรๆ ไป
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หมดทุกอย่างเท่าทีค่ นอืน่ เขามีเขาเป็น ชีวติ ก็มแี ต่ความกระวนกระวาย
และแห้งเกรียม ดูเหมือนไม่สมหวังไปเสียทุกอย่างเพราะความที่ใจ
ไม่รู้จักพอนั่นเอง”
“ถ้าพอใจเสียแล้ว ความเจริญก้าวหน้าของชีวติ จะไม่หยุดชะงัก
ไปหรือพ่อ ?” ผมถาม
“ถ้าอย่างนั้นลูกลองนึกดูอีกด้านหนึ่งบ้าง คือถ้าไม่รู้จักพอใจ
เสียเลย ชีวิตจิตใจจะเป็นอย่างไร พ่อว่าคนที่มีความทุกข์ทรมาน
ที่สุด คือคนที่หาจุดแห่งความพอไม่พบ เหมือนเรือที่วิ่งหาฝั่งไม่เจอ
เหมือนคนเดินป่าที่ไม่มีที่พักผ่อนและหลงป่าหาทางออกไม่ได้ จะต้อง
เหน็ดเหนื่อยทรมานปานใด ทางพระพุทธศาสนาท่านสอนให้ ‘รู้จัก
เพียร และรูจ้ กั พอ’ ความดีมนั อยูท่ ี่ ‘พอดี’ ไม่วา่ คนหรือชาติควรจะมี
ลิมิท (limit) คือจ�ำกัดขอบเขตแห่งความต้องการของตนไว้ให้อยู่
ในฐานะ ‘พอประมาณ’ อยูเ่ สมอ แม้แต่เรือ่ งง่ายๆ คือการกินอาหาร
ก็ต้องพอประมาณ ไม่มากไม่น้อย จึงจะเป็นประโยชน์แก่รา่ งกายจริง
“บ้านเมืองเรายังด้อยพัฒนาอยู่มากนะครับพ่อ เราต้องพัฒนา
ให้ทดั เทียมกับนานาอารยประเทศ ทัง้ ในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม ฉะนัน้ เวลานีป้ ระเทศเราควรจะมีแต่ความเพียรอย่าง
เดียว ไม่ต้องมี ‘ความพอ’ หรือพ่อว่าอย่างไร ?”
“เมื่อยังไม่ถึงจุดที่เราต้องการ ก็ต้องเพียรเรื่อยไป แต่ไม่ใช่
เราพยายามพัฒนาบ้านเมืองเราให้เป็นอเมริกา” พ่อตอบ “เราพัฒนา
ไปแต่เราต้องรักษาความเป็นไทยไว้ และให้เป็นไทยที่ดีที่สุด รูปร่าง
หน้าตา สีของผิว ของคนไทยและของคนอเมริกันนั้นต่างกันมาก ถึง
คนไทยจะท�ำอย่างไรก็ให้กลายเป็นคนอเมริกนั ไม่ได้ ฉันใด การศึกษา
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของไทยกับของอเมริกันก็เป็นคนละ
อย่างฉันนั้น เพราะมีพื้นฐานมาต่างกัน อเมริกาก็เจริญอย่างอเมริกา
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ไทยก็ควรเจริญอย่างไทย ความเจริญของคนหรือชาตินนั้ มิได้หมายถึง
การเอาอย่างเขา ตรงกันข้ามหมายถึงความดีทมี่ อี ยูใ่ นตน หรือในชาติ
ท�ำความดีนั้นให้เจริญงอกงามขึ้นถึงขีดสูงสุด ท�ำนองเดียวกับต้นไม้
ต่างพันธุ์ ความเจริญของต้นไม้มิได้หมายความว่าท�ำมะพร้าวให้เป็น
ทุเรียน แต่หมายความว่าท�ำมะพร้าวให้งอกงามมีผลดกที่สุด และ
ผลนัน้ ต้องเป็นผลมะพร้าว รวมความว่าให้อยูใ่ นคุณลักษณะแห่งตน แต่
ให้เจริญได้ถึงขีดสูงสุด
“ความล�ำบากของคนไทยและชาติไทยประการหนึ่งเวลานี้ คือ
ความพยายามทีจ่ ะเป็นอเมริกนั หรืออังกฤษ ซึง่ เป็นไม่ได้อย่างแน่นอน
เหมือนผู้หญิงพยายามจะเป็นผู้ชาย หรือชายพยายามเป็นหญิง จะให้
สนิทแนบเนียนเหมือนชายจริงหญิงแท้นั้นไม่มีหวัง จะเป็นได้อย่างดีก็
แค่กระเทย ดูแล้วประดักประเดิดชอบกล”
“พ่อจะไม่ให้คนไทยปรับตัวเลยหรืออย่างไร ถ้าจะให้รักษา
ความเป็นไทยแต่โบราณไว้ เราก็ต้องนุ่งผ้าม่วง ใส่เสื้อราชปะแตน
พวกเสนาบดีไม่ต้องใส่เสื้อเห็นพุงลงมากองถึงตัก ผมไม่เห็นว่าจะดี
อย่างไร”
“พ่อไม่ได้หมายความถึงขนาดนัน้ ดอกลูก” พ่อพูด “แต่พอ่ หมาย
เพียงให้เรารูจ้ กั กับสิง่ ทีด่ งี าม เหมาะสมแก่คนไทยและชาติไทย น�ำสิง่
ที่ดีมาปรับปรุงให้เข้ากับลักษณะนิสัยของคนไทย และดินฟ้าอากาศ
ของเมืองไทย ไม่ใช่ฝรัง่ ท�ำอย่างไรแล้ว เราท�ำตามหมดทุกอย่าง โดย
ไม่คำ� นึงถึงกาละ เทศะและบุคคล ตลอดถึงภูมปิ ระเทศ ดินฟ้าอากาศ
ผ้าผืนเดียวกัน เมือ่ น�ำไปตัดเสือ้ หรือกางเกงให้ตา่ งคนใช้ เขายังตัดให้
ต่างกัน เพื่อให้สมรูปกับผู้ใช้ ลูกลองคิดดู ถ้าคนไทยตัวเตี้ยๆ เล็กๆ
เอากางเกงหรือเสื้อที่เขาตัดไว้ส�ำหรับคนอเมริกันมาสวมใส่โดยไม่ได้
แก้ไขเลย มันจะรุม่ ร่ามน่าตลกปานใด พ่อหมายความอย่างนีต้ า่ งหาก
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อารยธรรมหรือวัฒนธรรมก็เหมือนกัน หากเราน�ำของต่างชาติมาสวม
เข้าเลย อาจดูเป็นเรื่องตลกมากกว่าน่านิยมชมชื่น”
วันหนึ่ง พ่อผมเล่าให้ฟังว่า มีเพื่อนของพ่อคนหนึ่ง ฐานะดี
มาชวนพ่อไปกินข้าวเย็นนอกบ้าน พ่อก็ไปเพราะไม่ตอ้ งการขัดใจเพือ่ น
แต่พอไปถึงสถานที่ซึ่งเพื่อนพ่อเจาะจงจะเลี้ยงก็เกิดมีปัญหากันขึ้น
สถานที่นั้นเป็นภัตตาคารที่หรูหราที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองไทย
เสียค่าโฆษณาเดือนหนึ่งเป็นแสน ไม่ต้องสงสัยเลย เขาต้องมีรายได้
เดือนหนึ่งเป็นร้อยๆ ล้านบาท
“ผมว่าไปที่อื่นดีกว่า” พ่อบอก
“ท�ำไม, ที่นี่แหละดีที่สุดแล้ว” เพื่อนพ่อบอก
“ก็เพราะดีที่สุดน่ะซี ผมจึงบอกให้เปลี่ยนที่” พ่อแถลง
“ท�ำไม ?” เขาถามอีก
“ราคาแพงเกินไป” พ่อพูด
“แต่ผมเลี้ยงคุณ” เพื่อนพ่อบอก “คุณจะเดือดร้อนท�ำไมเรื่อง
ราคาแพงหรือถูก”
“มื้อนี้คุณกะจะต้องเสียค่าอาหารเท่าไร ?” พ่อถาม
“สองพันบาท-สองพันเท่านัน้ ผมเคยเลีย้ งเพือ่ นทีหนึง่ เป็นหมืน่ ”
เพื่อนพ่อพูด
“สองพัน สองพันเท่านัน้ ” พ่อทวนค�ำอย่างขมขืน่ “คุณรูไ้ หมว่า
เสมียนพนักงานท�ำงานทั้งเดือนได้เงินเดือน ๕๔๐ บาท (ห้าร้อยสี่สิบ
บาท) บางคนเป็นลูกจ้างเขาได้เงินค่าแรงเพียงเดือนละ ๑๕๐-๒๐๐ บาท
เท่านัน้ ต้องท�ำงานถึง ๑๐ เดือน หรือ ๑๒ เดือน จึงจะได้เงินเท่ากับ
ที่คุณน�ำมากินเพียงหนึ่งมื้อ”
“มันเกีย่ วอะไรกันล่ะ ?” เพือ่ นพ่อถาม “นีม่ นั เงินของผม ถ้าผม
ไม่ใช้มันเพื่อความสุขกายสบายใจแล้ว ผมจะหามันมาท�ำไมให้เหนื่อย
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แรงเปล่า”
“คุณรูห้ รือไม่วา่ การทีค่ ณ
ุ กินอาหารเพียง ๒ คน กับผมเพียงมือ้
เดียวถึง ๒ พันบาทนัน้ เป็นการสูบเลือดสูบเนือ้ ของคนยากจนมากิน”
“ผมไม่เข้าใจเลยคุณยิม้ , มันเรือ่ งอะไรกัน” เพือ่ นพ่อพูดพลาง
เกาศรีษะเพราะร�ำคาญ “ผมใช้เงินของผม มันเดือดร้อนอะไรถึงคนอืน่
ผมไม่ได้ไปทุจริตคดโกงใครมา”
“แต่เมื่อคุณใช้เงินฟุ่มเฟือย คุณก็ต้องขึ้นราคาของที่คุณขาย
เพื่อน�ำความชดเชยเงินที่ขาดไป คุณขายแพงขึ้นความเดือดร้อนของ
ผูบ้ ริโภคใช้สอยก็เพิม่ ขึน้ ผมเองก็เป็นผูบ้ ริโภคใช้สอยคนหนึง่ ท�ำไมคุณ
ไม่เอาเงินจ�ำนวนนี้ไปใช้จ่ายเป็นประโยชน์แก่คนจน”
“บ้า บ้าจังเลยคุณยิม้ ” เพือ่ นพ่อปล่อยผรุสวาทออกมา เพราะ
ทนไม่ไหว “พวกมหาเขาคิดกันเชยๆ อย่างนีล้ ะหรือ ?” มันไม่ใช่หน้าที่
ของผมที่จะคิดอย่างนี้ ผมมีหน้าที่ให้ความสุขแก่ชีวิตให้มากที่สุด
เท่าที่จะมากได้ เรื่องการช่วยเหลือคนจนเป็นหน้าที่ของรัฐบาล ของ
กรมประชาสงเคราะห์ และเมื่อคนจนมีมากมายอย่างนี้ ใครจะไป
สงเคราะห์ไหว ตัวใครตัวมันกันโว้ยยิม้ ใครๆ เขาคิดกันอย่างนีท้ งั้ นัน้
เมื่อมีเงินอยู่ในมือก็จงใช้มันให้มีความสุข จะตายวันนี้ พรุ่งนี้ก็ไม่รู้ได้
จะทนอดแห้งอดแล้งอยู่ท�ำไม คนจนที่แกต้องกินเดือนละ ๕๔๐ บาท
ก็เพราะความจ�ำเป็นบังคับแก ถ้าแกร�่ำรวยเหมือนเราแกก็ตอ้ งกินและ
ใช้เหมือนเรา ใครจะคัดค้านเรื่องนี้บ้าง ตัวอย่าง พอมีเงินพิเศษอะไร
มาหน่อยแกเลีย้ งกันจนเสียจน ๒ เท่าสามเท่าของเงินพิเศษทีแ่ กได้มา
แล้วจะไปมัวนั่งกังวลท�ำไมให้เสียเวลาเปลืองสมอง เรามีเงิน เราต้อง
แสวงหาความสุขใส่ตัว ตายไปแล้วก็หมดเรื่องกัน จะเสียใจภายหลัง”
“เพราะคนมีเงินคิดกันอย่างนีแ้ หละ บ้านเมืองเราจึงอยูใ่ นสภาพ
ที่เห็นกันอยู่เวลานี้” พ่อพูด
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“สภาพอย่างไร ?” เพื่อนพ่อถาม
“สภาพที่คนอ้วนก็อ้วนจนเดินไม่ไหว หายใจไม่ออก คนผอมก็
ผอมชนิดหนังหุ้มกระดูก บางคนกระดูกออกมานอกหนังเสียอีก เรื่อง
การช่วยเหลือคนจนนัน้ เราต้องช่วยกันทุกฝ่าย ไม่ปล่อยให้เป็นหน้าที่
ของรัฐบาลและกรมประชาสงเคราะห์แต่อย่างเดียว”
“ไอ้ห่ะ” เพื่อนพ่ออุทานออกมา “ไม่ควรมาเกิดในสมัยนี้เลย
คุณควรมาเกิดสมัยพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราชหรือเกิดเป็นลูกน้อง
ของอนาถปิณฑิกะเศรษฐีเมืองสาวัตถีโน้น ผมตราหน้าไว้เลย คนอย่าง
คุณเกิดอีกกี่ชาติก็ไม่รวย”
วันนั้นพ่อกลับบ้าน ไม่ยอมกินอาหารที่ภัตตาคารแห่งนั้น พ่อ
มากินข้าวมื้อเย็นกับพวกเรา ซึ่งจ่ายค่าอาหารเพียงมื้อละ ๖-๗ บาท
เท่านัน้ เลี้ยงกันได้ถึง ๔ คน คือ พ่อ แม่ และ ลูก ๒

๒๔
ต อ น ที่

วันที่ผมบันทึกเรื่องตอนนี้เป็นวันหลังวิสาขบูชาหนึ่งวัน จึงใคร่ขอเล่า
เรื่องเกี่ยวกับวิสาขบูชาซึ่งครอบครัวของผมคุยกันสู่ท่านฟัง
โดยปกติเมือ่ ถึงวันวิสาขบูชา พ่อผมจะชักชวนแม่และลูกสองคน
สวดมนต์ไหว้พระบูชาพระรัตนตรัยแต่เช้า เรื่องใส่บาตรนั้นครอบครัว
ผมไม่ได้ใส่ในเทศกาลเช่นนี้ เมื่อผมถาม พ่ออธิบายว่า
“วันอย่างนี้พระท่านได้อาหารเหลือเฟือ ยิ่งวันขึ้นปีใหม่ ท่าน
ต้องบิณฑบาตถ่ายใส่เข่งใหญ่ๆ ก็ม,ี กินกันไม่หมด เททิง้ เสียมาก เรา
ใส่บาตรวันธรรมดาที่พระท่านไม่ค่อยได้อาหารอยู่แล้ว วันอย่างนี้เปิด
โอกาสให้คนที่ไม่ค่อยได้ใส่บาตรในวันปกติท�ำกัน”
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“ถ้าคิดอย่างพ่อกันหมด, วันส�ำคัญๆ ทางศาสนาก็คงไม่มีคน
ใส่บาตร ไม่มีคนท�ำบุญ” ผมท้วงติง
“เป็นไปไม่ได้ดอกลูก” แม่ตอบ “พ่อคิดอย่างนีม้ า ๒๕ ปีแล้ว แต่
วันส�ำคัญทางศาสนา และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พระก็ยงั ร�ำ่ รวย
บิณฑบาตอยู่นั่นเอง ไม่มีวันที่ใครจะคิดอย่างพ่อหมดได้ แต่ก็คงมีอยู่
บ้างที่มีความคิดตรงกัน”
“เขาว่าท�ำบุญในวันพระ หรือวันส�ำคัญทางศาสนาได้บญ
ุ มากกว่า
ท�ำในวันธรรมดาจริงหรือพ่อ ?”
“เรือ่ งนีข้ นึ้ อยูก่ บั เจตนา ทักขิเณยยบุคคล และไทยธรรม มากกว่า
ขึ้นอยู่กับวันพระหรือไม่ใช่วันพระ หมายความว่า การท�ำบุญที่จะได้
บุญมากหรือน้อย ย่อมแล้วแต่เจตนาของผูท้ ำ� บริสทุ ธิเ์ พียงใด มีความ
เลื่อมใสเพียงใด สมบูรณ์ด้วยเจตนาทั้ง ๓ หรือไม่เพียงใด”
“อะไรบ้างครับ เจตนาทั้ง ๓ ?”
“ประการแรก ท่านเรียกว่า บุพพเจตนา คือความตัง้ ใจก่อนจะ
ให้มคี วามเลือ่ มใส มีการตัดสินใจแน่วแน่ ไม่ลงั เล ประการทีส่ อง ขณะ
ที่ก�ำลังให้ก็มีใจผ่องใส เลื่อมใส ประการที่สาม ให้แล้วก็มีใจชื่นบาน
ไม่เสียดาย ประการที่สองท่านเรียกว่า มุญจนเจตนา ประการที่สาม
เรียก อปราปรเจตนา โดยล�ำดับ
“ต่อจากนั้นให้สำ� รวจไทยธรรม คือของที่จะให้นั้นต้องเป็นของ
ที่ได้มาโดยสุจริต โดยชอบธรรม และแล้วก็เลือกปฏิคาหก คือผู้รับ
หากผู้รับบริสุทธิ์มากผลบุญก็มาก ผู้รับมีคุณธรรมน้อย ผลบุญก็น้อย
“เมื่อประกอบพร้อมด้วย ๓ ประการคือ เจตนา ไทยธรรม
และทักขิเณยยบุคคลอย่างนี้ ทานจึงจะมีผลมาก หากขาดไปอย่างใด
อย่างหนึ่ง ทานก็ให้ผลน้อยลงตามล�ำดับ
“การท�ำบาปก็เหมือนกัน ไม่เลือกวันดอก ท�ำวันไหนก็ได้บาป
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วันนั้น จะมากหรือน้อยแล้วแต่องค์ประกอบในการท�ำ”
“ถ้ายังมีคนใส่บาตรอยู่ พระจะรับสักกี่บาตรก็ได้หรือพ่อ ไม่มี
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องนี้หรือ ?”
“โดยธรรมดา ท่านมิได้หา้ มไว้โดยตรง แต่โดยมรรยาทก็ไม่ควร
รับมากเกินไป เพราะเอาไปทิ้งเสียเปล่า เด็กวัดช่วยกินสามมื้อแล้วก็
ไม่หมด หมาวัดช่วยกินอีกก็ยังเหลือ ในพระวินัยบางแห่งท่านห้ามรับ
บิณฑบาตให้ล้นขอบปากบาตรขึ้นมา เพราะดูน่าเกลียด ไม่เป็นที่ตั้ง
แห่งความเลื่อมใส”
“ถ้าอย่างนั้น รับหลายๆ บาตร จะมิยิ่งหนักไปอีกหรือพ่อ ?”
“ท่านรับหลายบาตร แต่ละบาตรก็ไม่ล้นขอบปากบาตร คงจะ
พ้นอาบัติในเรื่องนี้ไปได้”
“เลี่ยงบาลีหรือเปล่าครับ ?”
พ่อหัวเราะเบาๆ ก่อนตอบว่า “บางทีพระก็ต้องยอมท�ำผิดเพื่อ
รักษาศรัทธาของชาวบ้านเหมือนกัน ชีวิตพระเนื่องอยู่ด้วยชาวบ้าน
อะไรพอสงเคราะห์เขาได้ ท่านก็สงเคราะห์ บางทียอมเป็นอาบัติ คือ
ผิดวินัย เพื่อไม่ให้วุ่นวาย และรักษาศรัทธาของชาวบ้านไว้”
“เช่นอย่างไรครับ ?”
“เช่นการนั่งหรือนอนบนที่นั่งที่นอนอันยัดด้วยนุ่นหรือส�ำลีท่าน
ห้าม ทีนี้สมมติว่าท่านไปเทศน์ ท่านขึ้นนั่งบนธรรมาสน์แล้ว จึงรู้ว่า
อาสนะที่เขาปูไว้บนธรรมาสน์นั้นยัดด้วยนุ่นหรือส�ำลี ถ้าท่านจะรักษา
วินัยก็ต้องให้รื้อออก เอาผ้ามาปูแทน ท�ำอย่างนั้นเป็นการท�ำให้
ชาวบ้านวุ่นวาย ถ้าชาวบ้านนั้นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นการหักหน้าเขา
เหมือนกัน พระที่ท่านมีมรรยาทดีจึงมักท�ำเฉยเสีย แล้วมาปลงอาบัติ
เอาที่วัด เล็กๆ น้อยๆ รักษาศรัทธาและความสงบเรียบร้อยไว้ดีกว่า
ไม่ควรเคร่งจนเกินงาม
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“ตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่ง คือการสวมรองเท้าแตะใส่บาตร โดย
ธรรมดาเราต้องถอดรองเท้า เพราะพระท่านไม่สวมรองเท้ามารับ
บิณฑบาต พ่อจ�ำไม่ได้แม่นว่า จะมีพระวินยั ห้ามพระรับบิณฑบาตจาก
ผู้สวมรองเท้าแตะหรือไม่ แต่รองเท้าหุ้มส้นอย่างของผู้ชายนั้นใส่ได้
“ดังนัน้ เมือ่ สวมรองเท้าแตะ เราจึงถอดรองเท้าเสมอ ลูกลงไปใส่
บาตรกับพ่อเสมอ ได้เห็นพ่อท�ำลูกก็ท�ำตาม การใส่รองเท้าแตะใส่
บาตร มองดูแล้วไม่สภุ าพ ดูคล้ายๆ ขาดคารวะไป เณรบางรูปท่านจึง
ทักเอาว่าให้ถอดรองเท้าเสียก่อน
“แต่พระนัน้ ไม่เคย เพราะท่านมีประสบการณ์มากกว่า ถ้าจะเป็น
อาบัตทิ า่ นก็ไปปลงเอาทีว่ ดั ท่านต้องการรักษาหน้าชาวบ้าน และถนอม
น�้ำใจ ไม่ให้จิตใจของผู้ท�ำบุญต้องหม่นหมอง
“พูดถึงเรื่องใส่บาตร รับบิณฑบาต พ่อนึกถึงเรื่องสามเณรวัด
หนึ่งในกรุงเทพฯ นี่เอง วันขึ้นปีใหม่เณรรับบิณฑบาตมากมายหลาย
เทีย่ ว กลับมาถ่ายบาตรแล้วออกไปอีก พระรูปหนึง่ กุฏอิ ยูใ่ กล้ซมุ้ ประตู
นัง่ มองดูเณรเข้าออกอยูถ่ งึ ๘ เทีย่ ว ๘ บาตร เห็นว่ามากเกินไปจึงน�ำ
เรื่องไปฟ้องท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาส พอสายหน่อยท่านเจ้าคุณก็เรียก
เณรไปถามว่าท�ำไมจึงบิณฑบาตมากนักถึง ๘ บาตร จะเอาไปท�ำไม
พระเณรเขาไม่ให้โลภมาก
“ใครบอกใต้เท้าว่ากระผมบิณฑบาต ๘ บาตร ?” เณรถามเจ้า
อาวาส
“นี่ไงล่ะ พยานนั่งอยู่นี่” ท่านเจ้าคุณพูดพร้อมทั้งชี้ไปทางพระ
ผู้ฟ้อง
“ท่านฟ้องผิดไปแล้ว” เณรว่า “ความจริงผมขนถึง ๑๐ บาตร
เข้าทางประตูโน้นสองเที่ยว ท่านไม่เห็น”
“เมื่อเณรพูดอย่างนั้น ทั้งท่านเจ้าคุณและพระผู้ฟ้องจึงหัวเราะ
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เห็นเป็นเรื่องขบขันไป และไม่ดุเณรอีก
“อย่างนี้เขาเรียกว่าคนมีปฏิภาณไว เอาตัวรอดได้เมื่อเข้าเหตุ
การณ์คับขัน การท�ำให้เรื่องจริงจังเป็นเรื่องขบขันนั้นช่วยให้ความตึง
เครียดทางอารมณ์ลดหย่อนลงมาก แล้วก็แล้วกันไป” พ่อพูดในที่สุด
กลางวันพ่ออ่านหนังสือธรรมะโดยตลอด ส่วนมากเกีย่ วกับพระ
จริยาของพระพุทธเจ้า ตกกลางคืนเราไปเวียนเทียนกันทีว่ ดั การเวียน
เทียนนัน้ พ่ออธิบายว่าเป็นการแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัย สมัย
เมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่นั้น ผู้ที่มาเฝ้าพระองค์เมื่อลากลับ
มักจะเดินเวียนขวาพระคันธกุฎสี ามรอบ เรียกว่าท�ำประทักษิณ เป็นการ
แสดงความเคารพอย่างสูงต่อพระพุทธเจ้า
ในการไปเวียนเทียนคืนนัน้ ผมมีขอ้ สังเกตมาอย่างหนึง่ จึงเอามา
ถามพ่อ และได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นอีก
“ผมเห็นพระรูปหนึง่ ครับพ่อ เดินน�ำสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จ
พระสังฆราชเสด็จด�ำเนินเป็นองค์ทสี่ อง ผมเข้าใจว่า สมเด็จพระสังฆราชนั้นทรงเป็นผู้สูงสุดแล้วในหมู่สงฆ์ ท�ำไมพระองค์จึงยังเสด็จตาม
หลังพระอีกรูปหนึง่ ต่อมาก็เป็นพระผูน้ อ้ ยลงมาตามล�ำดับ พระรูปนัน้
ยิ่งใหญ่กว่าสมเด็จพระสังฆราชอีกหรือพ่อ ?”
“ไม่ใช่ยิ่งใหญ่โดยสมณศักดิ์ดอกลูก” พ่อตอบมีแววพอใจใน
ค�ำถามของผม “แต่ทา่ นมีอายุพรรษามากกว่าสมเด็จพระสังฆราช ใน
วินยั ของพระพุทธเจ้านัน้ ผูพ้ รรษาน้อยกว่าต้องเคารพผูพ้ รรษามากกว่า
สมเด็จทรงปฏิบัติตามพระวินัย จึงไม่ทรงยอมเสด็จน�ำพระเถระที่มี
พรรษามากกว่าพระองค์
“มองในแง่นแี้ ล้ว ท�ำให้รสู้ กึ ประทับใจในพระจริยาของพระองค์
ท่านมากขึ้น มิได้ทรงถือพระองค์ว่าเป็นถึงสมเด็จพระสังฆราช
“พ่อทราบมาว่า เมื่อถึงวันเข้าพรรษา มีพระเถระวัดใดใน
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พระนคร ธนบุรี ทีม่ อี ายุพรรษามากกว่าพระองค์ทา่ น ก็เสด็จไปถวาย
เครือ่ งสักการะแสดงความเคารพเสมอมา ตัง้ แต่ยงั มิได้เป็นสมเด็จพระ
สังฆราช และเมือ่ ทรงได้รบั สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชแล้ว ก็ยงั
ทรงกระท�ำอยู่ไม่ขาดได้
“มีพระเถระบางวัดเป็นเจ้าอาวาส และเป็นพระราชาคณะชั้น
ผู้ใหญ่ถึงชั้นธรรมพิเศษ มีพระลูกวัดรูปหนึ่งสมณศักดิ์เพียงพระครู
สัญญาบัตรธรรมดาๆ เท่านัน้ แต่พรรษามากกว่า เมือ่ ถึงคราวรับกฐิน
ท่านก็ให้ทายกถวายผ้ากฐินแก่ท่านพระครูรูปนั้นทุกปีเสมอมา
“จริยาอย่างนี้ก็น่าเลื่อมใส โดยปกติพระที่มีพรรษามาก แต่มี
ความรู้ความสามารถน้อย ก็มีความนับถือย�ำเกรงผู้มีพรรษาน้อยแต่
มีความรูค้ วามสามารถมากอยูแ่ ล้ว การทีพ่ ระผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ
มากแต่พรรษาน้อย เคารพพระผูม้ พี รรษามาก จึงเป็นการสมานสามัคคี
อย่างดียิ่ง มิให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องด้อยจนเกินไป”
“เวลานี้พระชั้นธรรมพิเศษมีกี่รูปครับ พ่อ ?”
“ดูเหมือน ๗ รูป” พ่อตอบ “ลองนับดูก่อน
๑. พระศาสนโสภณ
๒. พระธรรมวโรดม
๓. พรหมมุนี
๔. พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
๕. พระธรรมปัญญาบดี (แทนต�ำแหน่งพระพิมลธรรม)
๖. พระวิสทุ ธิวงศาจารย์ (แทนต�ำแหน่งพระมหาโพธิวงศาจารย์ ?)
๗. พระธรรมปัญญาจารย์
“รวม ๗ รูป เดิมทีมี ๕ รูป ตัง้ แต่หมายเลข ๑-๕ รูป ต่อมา
เพิ่มเป็น ๗
“ส่วนสมเด็จพระราชาคณะ คงมี ๔ อย่างเดิม รูปใดรูปหนึ่ง
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มรณภาพจึงจะทรงสถาปนาพระเถระอืน่ ขึน้ รับสมณศักดิน์ นั้ แทนต่อไป”
“สมณศักดิ์สมเด็จ ๔ รูป มีใครบ้างครับ ?”
“มี
๑. สมเด็จพระวันรัต
๒. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
๓. สมเด็จพระพุฒาจารย์
๔. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
“ทัง้ ๔ นี้ เป็นท�ำเนียบสมณศักดิช์ นั้ สมเด็จพระราชาคณะ ซึง่ จะ
ได้รับเลือกสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชต่อไป”
“สมเด็จพระสังฆราชมีพระนามเหมือนกันทุกพระองค์ หรือต่างกัน
อย่างไรบ้างครับ ?”
“ที่ไม่ทรงเป็นเชื้อพระวงศ์ คือมาจากตระกูลธรรมดาสามัญ
เมือ่ ได้รบั สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชจะมีพระนามเหมือนกันหมด
คือ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ พระสังฆราช ส่วนที่มีเชื้อพระวงศ์
จะมีพระนามแตกต่างกันไป เช่น สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ พระสังฆราช, หรือสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ หรือ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ฯลฯ”
“พระนามของสมเด็จพระสังฆราชทีม่ ไิ ด้เป็นเชือ้ พระวงศ์นนั้ ผม
เห็นมีใช้อยู่ ๒ อย่าง คือ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช และ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ พระสังฆราช อย่างไหนถูกต้อง ?
“พ่อว่าอย่างหลังถูก คืออย่างข้อทีส่ อง แต่ดเู หมือนประกาศของ
กรมการศาสนาจะให้ใช้อย่างที่หนึ่ง มีสมเด็จสองค�ำ พ่อว่าอย่างหลัง
น่าจะถูก เพราะค�ำว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณนัน้ เป็นสมณศักดิ์
ส่วนค�ำหลังที่ตามมาคือ พระสังฆราช เป็นต�ำแหน่งการบริหารคณะ
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สงฆ์ของพระองค์ทา่ น ไม่จ�ำเป็นต้องมีคำ� ว่า สมเด็จ น�ำหน้าอีก ส่วนที่
เราเรียกกันติดปากว่า สมเด็จพระสังฆราช นั้น เป็นการน�ำเอาค�ำว่า
สมเด็จ ค�ำหน้า อริยวงศาคตญาณ มาต่อกับค�ำว่า พระสังฆราช ดังนัน้
ถ้าจะเขียนให้ถกู ต้องเขียนว่า สมเด็จฯ พระสังฆราช ละนามอันเป็นสมณ
ศักดิไ์ ว้ (คืออริยวงศาคตญาณ) ดูเหมือนในหนังสือหลักภาษาไทยของ
พระยาอุปกิตศิลปสาร๑ก็แนะให้เขียนแบบอย่างที่สอง ลูกอยากรู้แน่ก็
ไปค้นหาเอาเอง”
เมื่อผมนิ่งอยู่ พ่อจึงพูดต่อไปว่า
“พูดเรือ่ งพระสงฆ์เสียนาน จนเกือบลืมเรือ่ งความส�ำคัญของวัน
วิสาขบูชา ความจริงเป็นเรือ่ งเก่าแต่ฟงั ไม่เบือ่ พูดแล้วท�ำให้ระลึกถึง
พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ท�ำนองเดียวกับพ่อถึง
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ทุกปี ชาวไทยก็นำ� เอาพระประวัตติ อนนัน้ บ้างตอนนี้
บ้าง ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาเล่าสู่กันฟังเพื่อ
เทอดพระเกียรติ
“พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นนั้ ลงสูพ่ ระครรภ์พระมารดาใน
เดือน ๘ (อาสฬหะ) ประสูติ ตรัสรู้ และ ปรินพิ พานในกลางเดือน ๖
(วิสาขะ) ท่านประพันธ์เป็นคาถาไว้ดังนี้
‘อาสาฬฺหปุณฺณํ โอกฺกนฺโต วิสาเข เอว นิกฺขมิ
วิสาขปุณฺณมี สมฺพุทฺโธ วิสาเข ปรินิพฺพุโต’
“เป็นการยากเหลือเกินทีบ่ คุ คลจะเกิด ประสบผลส�ำเร็จอย่างสูง
และตาย ในวันเดียวกัน เดือนเดียวกัน ครบทัง้ สามกาล เช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วันเพ็ญกลางเดือน ๖ นั้นมีความหมายแก่พระองค์ถึง
สามวาระ และล้วนแต่เป็นวาระส�ำคัญทั้งแก่พระองค์เองและแก่โลก
๑

หลักภาษาไทย หน้า ๑๖๒ ของพระยาอุปกิจศิลปสาร
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ทั้งมวล
“พระพุทธเจ้านั้นมีพระคุณแก่โลกหาที่สุดมิได้ ไม่มีใครเสมอ
เหมือน
“ในวันวิสาขบูชาเช่นนี้ พวกเราจึงควรระลึกถึงพระคุณของ
พระองค์เป็นพิเศษ”
ต่อจากนั้น พ่อได้พรรณนาพระคุณของพระพุทธเจ้าให้พวกเรา
ฟังอีกยืดยาวประมาณ ๑ ชั่วโมง

๒๕
ต อ น ที่

พ่อผมเอาสุภาษิตเยอรมันมาพูดเสมอว่า “สัญชาติลงิ ยิง่ ปีนสูงขึน้ ไป
เพียงไร ก็ยงิ่ แสดงว่าเป็นลิงมากขึน้ ทุกที” เมือ่ อยูบ่ นทีส่ งู มันแสดงความ
เป็นลิงได้ถนัด ไม่ตอ้ งกลัวใครท�ำร้ายมัน เวลาอยูบ่ นพืน้ ดินมันอาจซ่อน
หัวจุกหาง หรือท�ำกิริยาอาการคล้ายสัตว์สกุลสูง แต่พอปีนขึ้นยอดไม้
ความเป็นสัญชาติลิงของมันก็แสดงออกชัดเจน ท�ำนองเดียวกับเสือ
ยิ่งโต ยิ่งเห็นลาย
มนุษย์เราทีค่ ล้ายลิงนัน้ ก็มอี ยู่ เมือ่ ยังต�ำ่ ต้อย น้อยทรัพย์ อับยศ
อยูก่ เ็ สงีย่ มเจียมตน แต่พอมากทรัพย์ มากยศ มากวาสนา มีตำ� แหน่ง
ฐานะสูงขึ้น ก็ได้เห็นกันตอนนั้นว่าสัญชาติหรือสันดานเป็นอย่างไร
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คนทีไ่ ม่ได้รบั การศึกษาเพียงพอ ไม่ได้รบั การอบรมเพียงพอ เมือ่
ขึน้ สูฐ่ านะสูงโดยเหตุใดเหตุหนึง่ จะเพราะวาสนาหรือเพราะเหตุการณ์
บ้านเมืองผันผวน พลอยติดร่างแหขึ้นสู่ที่สูงกับเพื่อนฝูงไปด้วยก็ตาม
ยิ่งอยู่ต�ำแหน่งสูงก็ยิ่งแสดงความต�่ำช้า และความโง่เขลามากขึ้น ยิ่ง
ต้องการจะอวดฉลาด ความโง่ก็ยิ่งปรากฏให้เห็นมากขึ้น
พ่อบอกว่า เรารูจ้ กั ต้นไม้โดยผลและใบของมันฉันใด เราก็รจู้ กั
คนโดยการกระท�ำและค�ำพูดของเขาฉันนั้น แม้เขาจะปิดบังซ่อนเร้น
ไว้บ้างเป็นบางคราวแต่ก็ต้องแสดงตัวแท้ของมันออกมาจนได้ พ่อย�้ำ
พระพุทธภาษิตที่ใกล้เคียงกับเรื่องนี้ว่า
“เราจะรู้จักปกติของคนด้วยอยู่ร่วมกัน
“รู้จักความสะอาดของคนด้วยการงานของเขา
“รู้จักปัญญาของคนด้วยการสนทนา
“รู้จักความกล้าหาญของคนเมื่อมีอันตราย
ทัง้ หมดนีต้ อ้ งประกอบด้วยกาล คือใช้เวลานาน, ต้องมีความใส่ใจ
และมีปัญญาก�ำกับจึงจะได้”
มนุษย์เรานั้นมีความสลับซับซ้อนทางอารมณ์และจิตใจ ยิ่งกว่า
สัตว์โลกประเภทอืน่ ใดทัง้ สิน้ จึงดูยาก หยัง่ ยาก พ่อยกธรรมบทในคัมภีร์
ทางพระพุทธศาสนามาอ้างอิงสนับสนุนมตินี้ว่า
“มนุษย์นรี้ กและลึก ส่วนสัตว์ดริ จั ฉานนัน้ ตืน้ เข้าใจได้งา่ ย บาลีวา่
คหนํ เหตํ ยทิทํ มนุสฺสา อุตฺตานํ เหตํ ยทิทํ ปสโว ”
พวกสัตว์จึงไม่มีอาการอย่างหนึ่ง ใจอย่างหนึ่ง คือ มันแสดง
อาการตามที่มันรู้สึก ส่วนมนุษย์นั้นมันปากอย่างใจอย่าง
“ก็เพราะสัตว์มนั ไม่ได้รบั การศึกษา มนุษย์ได้รบั การศึกษาน่ะซีพ่อ มนุษย์เราจึงรูว้ า่ อะไรควรพูด อะไรไม่ควรพูด แต่สตั ว์มนั ไม่รู้ มนุษย์
เรารู้จักควบคุมกาย วาจา แม้รู้อย่างหนึ่ง ก็แสดงอีกอย่างหนึ่งได้”
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“นัน่ น่ะซี” พ่อพูด “มนุษย์จงึ เข้าใจยาก คบยาก เพราะรูส้ กึ อย่าง
หนึง่ แสดงอีกอย่างหนึง่ ได้ ใจจึงคิดแต่การเอารัดเอาเปรียบ ชิงดีชงิ เด่น
เป็นศัตรูกนั แต่พอพบกันก็ยมิ้ แย้มแจ่มใสเข้าหากัน จับมือกันอย่างแน่น
และพูดจากันเสมือนว่าฉันรักคุณเหลือเกิน ไปงานศพก็ตอ้ งตีหน้าเศร้า
ไปงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่ก็ต้องท�ำรื่นเริงเบิกบาน”
“ทางจิตวิทยาสอนเรื่องนี้นักมิใช่หรือครับ ?”
“แต่จติ วิทยาไม่ได้สอนให้เราขาดความสุจริตใจ” พ่อตอบ “ตรง
ข้าม พ่อว่าการแสดงความสุจริตใจเป็นจิตวิทยาอย่างสูง แต่ขอเพียงให้
รูจ้ กั กาลเทศะ และเลือกใช้คำ� พูดให้เหมาะเจาะเท่านัน้ เพราะค�ำเตือน
เพียงเล็กน้อยด้วยความสุจริตใจได้ทำ� ให้ชวี ติ คนเปลีย่ นแปลงไปในทางดี
มานักต่อนักแล้ว พระด�ำรัสของพระพุทธเจ้าที่ตรัสแก่อหิงสกมานพ
เป็นตัวอย่างหนึ่ง พระองค์ตรัสว่า ‘เราหยุดท�ำบาปแล้ว แต่ท่านยัง
ไม่หยุด’ ท�ำให้อหิงสกะรู้สึกตัวและกลับตัว เปลี่ยนจากโจรองคุลีมาล
มาเป็นพระองคุลีมาลผู้ประเสริฐ
บางทีก็ทรงน�ำเอาค�ำพูดจ้วงจาบของผู้อื่นนั้นเอง ส่งกลับไป
ให้เขาด้วยการดัดแปลงเพียงเล็กน้อย เช่นทีฆนขปริพพาชก ญาติ
พระสารีบุตร เที่ยวตามหาพระสารีบุตร เมื่อพบว่ามายอมตนเป็น
ศิษย์ของพระพุทธเจ้าเสียแล้วก็ไม่พอใจ กล่าวเป็นเชิงรวนว่า ‘ทุกสิ่ง
ทุกอย่างข้าพเจ้าไม่พอใจหมด’
“มองตามทรรศนะทางตรรกศาสตร์ ค�ำพูดอย่างนี้ย่อมหมาย
รวมถึงพระพุทธเจ้าด้วย เพราะมิได้ทรงแยกออกจาก ‘ทุกสิง่ ทุกอย่าง’
รวมความว่าเขาไม่ชอบพระพุทธเจ้า
“พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า ‘ถ้าอย่างนัน้ ท่านก็ควรไม่ชอบความ
เห็นอย่างนั้นของท่านเสียด้วย”
“ความเห็นอย่างนั้นหมายถึงอะไรพ่อ ?”
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“หมายถึงความเห็นว่า ‘ทุกสิ่งทุกอย่าง ข้าพเจ้าไม่พอใจหมด”
“คมคายจริงๆ” ผมชม
“ทรงมีพระปฏิภาณในการโต้ตอบปัญหาอย่างผู้เสมอเหมือน
ได้ยาก” พ่อพูดอย่างอิ่มอกอิ่มใจ
“ค�ำ ‘ปฏิภาณ’ มีความหมายอย่างไรพ่อ ?”
“เป็นความรูอ้ ย่างสูง” พ่อตอบ “สูงกว่า empirical knowledge
และ Scientific Knowledge”
พ่ออธิบายต่อไปว่า
“Empirical Knowledge นั้นหมายถึงความรู้ที่ได้จากประสาท
สัมผัสทัง้ ๕ เช่น ตาได้เห็น หูได้ฟงั เป็นความรูข้ นั้ มูลฐาน ซึง่ คนมีตา
มีหู ย่อมจะรับรูไ้ ด้เท่าๆ กัน เช่น เห็นรถสีแดงวิง่ มา คนทีม่ ตี าดีทกุ คน
จะต้องรู้เท่ากันว่า รถนั้นสีแดง เป็นต้น”
“Scientific Knowledge หมายถึงความรู้ที่เป็นศาสตร์ ที่จัด
ระบบแล้ว ต้องศึกษาเล่าเรียนจึงจะรูไ้ ด้ เช่น นิตศิ าสตร์ อักษรศาสตร์
หรือแพทยศาสตร์ เป็นต้น”
“ส่วนความรูข้ นั้ ทีส่ าม ซึง่ สูงกว่าสองประการแรกนัน้ ท่านเรียก
ว่า Intuitive Knowledge อันนีแ้ หละคือปฏิภาณ ความหมายว่า ให้
นึกรูข้ นึ้ เองว่า ค�ำพูดอย่างนัน้ ควรจะตอบอย่างไร เหตุการณ์อย่างนัน้
ควรแก้ไขอย่างไร มีเรือ่ งร้ายแรงเกิดขึน้ เฉพาะหน้าควรกระท�ำอย่างไร
จึงจะคลีค่ ลายเหตุรา้ ยให้กลายเป็นดีได้ ค�ำทางพระพุทธศาสนาทีเ่ รียก
ว่า ‘ปฏิภาณปฏิสมั ภิทา’ นัน้ หมายถึง การเข้าใจท�ำให้สบเหมาะทันที
ในเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น
“พระนเรศวรมหาราชทรงเอาพระองค์รอดได้ ในขณะที่ทรง
ขับช้างทรงเข้าไปในวงล้อมของข้าศึก คือคณะของพระมหาอุปราชา
แห่งพม่าได้ ก็ด้วยพระคุณสมบัติคือปฏิภาณนี้
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“ค�ำปฏิภาณนี้ น่าจะตรงกับค�ำไทยว่าไหวพริบ แต่พ่อเข้าใจว่า
ไหวพริบเป็นเพียงส่วนหนึง่ ของปฏิภาณเท่านัน้ ปฏิภาณยังมีความหมาย
กว้างออกไปอีกหลายแง่ ซึ่งไหวพริบเอื้อมไปไม่ถึง
ค�ำว่าปฏิภาณนัน้ ตรงกับค�ำอังกฤษว่า Intuition ซึง่ มีความหมาย
ว่า The power of the mind to know something without
conscious reasoning or study แปลว่า อ�ำนาจทางใจอย่างหนึง่ ซึง่
สามารถรู้บางสิ่งบางอย่างได้โดยไม่ต้องศึกษาเล่าเรียน
“ปฏิภาณนั้นเป็นสิ่งติดตัวคนมาแต่ก�ำเนิด สอนกันไม่ได้ เทียบ
ค�ำทางพระพุทธศาสนาน่าจะตรงกับค�ำว่า สชาติกปัญญา แปลว่า
ปัญญาทีต่ ดิ มาแต่เกิด ส่วน Scientific Knowledge นัน้ เทียบกับ โยคปัญญา แปลว่า ปัญญาทีเ่ กิดจากการประกอบหรือการศึกษาเล่าเรียน
“ลูกจะสังเกตว่า เหตุไรคนเรียนเท่ากัน ความแตกฉานจึงไม่
เท่ากัน”
“แต่ปฏิภาณก็พอปลูกกันได้บ้าง ท่านว่าวิธีปลูกนั้นคือพยายาม
จ�ำค�ำสุภาษิตไว้มากๆ แต่จะให้คล่องแคล่วว่องไวเหมือนคนซึ่งมีมา
แต่ก�ำเนิดนั้นไม่ได้”
“คนมีปฏิภาณมาแต่กำ� เนิดนั้นเป็นคนโชคดีมาก เพราะมันเป็น
ปัญญาอันดีเลิศ สามารถแทงทะลุปรุโปร่ง เห็นความจริงที่ซ่อนเร้น
อยู่ ซึ่งคนธรรมดามองไม่เห็น รู้เท่าถึงการ, เป็นคุณธรรม หรือคุณสมบัติอันประเสริฐแท้จริงอย่างหนึ่ง
“พ่อได้บอกแล้วว่า พระพุทธเจ้านั้นทรงสมบูรณ์ด้วยปฏิภาณ
อันเลิศ ทรงอาศัยพระคุณสมบัตนิ ปี้ ระดิษฐานพระพุทธศาสนาได้อย่าง
มั่นคง และแผ่ออกอย่างกว้างไกล ทรงเป็นประทีปของโลก”
“ประทีปต้องเป็นไฟ ใช่ไหมพ่อ ?” ผมถาม
“ใช่” พ่อตอบ
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“ธรรมดาไฟเป็นของร้อนใช่ไหมพ่อ ?”
“ใช่”
“เมื่อพระพุทธเจ้าทรงเป็นประทีปของโลก พระพุทธเจ้าก็ต้อง
เป็นไฟซึ่งเป็นของร้อน แต่ท�ำไมจึงว่าเมื่อเข้าใกล้พระพุทธเจ้าจึงมีแต่
ความเยือกเย็นเป็นสุข ?” ผมถามพ่อแล้วยิม้ ชอบใจ นึกว่าสอบปฏิภาณ
ของพ่อเล่น ความจริงผมถามไม่เข้าเรื่อง”
“ห้องแอร์คอนดิชั่น ท�ำด้วยไฟฟ้าใช่ไหม ?” พ่อถาม
“ใช่ครับ”
“ไฟฟ้าร้อนหรือเย็น ?”
“ร้อนครับ”
“ท�ำไมห้องแอร์คอนดิชนั่ จึงเย็น ?” พ่อถาม “ท�ำไมตูเ้ ย็นจึงเย็น
ทั้งๆ ที่ต้องมีไฟฟ้าเป็นตัวส�ำคัญ ?”
“ไม่ทราบเหมือนกันครับ” ผมตอบ
“ท�ำไมเตาไฟฟ้าจึงไม่เย็นเหมือนตู้เย็น ทั้งๆ ที่ต้องเสียบปลั๊ก
ไฟฟ้าเหมือนกัน”
“น่าแปลก” ผมพูด
“นั่นซี” พ่อพูดแล้วยิ้มชอบใจและพูดต่อไปว่า “พระพุทธเจ้าก็
ทรงเป็นไฟชนิดหนึง่ ท่านเรียกว่า อาหุเนยยัคคิ ไฟคือ อาหุเนยยบุคคล
อาหุเนยยบุคคล คือคนทีค่ วรเคารพบูชา ใครปฏิบตั ชิ อบต่อ ก็เป็นคุณ
มากแก่คนนั้น ใครปฏิบัติผิดต่อก็เป็นโทษมาก ท� ำนองเดียวกับไฟ
ธรรมดา คนที่ไปเล่นกับไฟคือพระพุทธเจ้าโดยอาการมิชอบนั้น ได้
ประสบภัยพิบตั มิ ามากแล้ว และคนทีบ่ ชู าไฟดวงเดียวกันนัน้ ได้ประสบ
ความสุขความเจริญมานักหนา จ�ำนวนนับไม่ได้แล้วเช่นกัน”
ขณะที่คุยมาถึงตรงนี้ ก็พอดีรถของพ่อมาติดไฟแดงตรงสี่แยก
มุมสวนจิตรลดาด้านสนามม้าข้างวัดเบญจมบพิตร มีรถคันหนึ่งมา
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จอดเทียบทางเลนขวา เจ้าของรถชะโงกคอออกมาเรียกชื่อพ่อ ต่อ
จากนั้นพ่อและท่านผู้นั้นก็คุยกันได้ ๔-๕ ค�ำก็พอดีสัญญาณไฟเขียว
ซึ่งจะต้องไป ท่านผู้นั้นเลี้ยวขวา ส่วนรถของเราพุ่งตรงมาทางหน้า
อนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้า
“ใครครับพ่อ ? ท่าทางน่านับถือจัง” ผมถามพ่อเมือ่ รถพ้นสีแ่ ยก
มาแล้ว
“ทวีป เพือ่ นพ่อเอง, ลูกเคยเห็น หรือเคยอ่านเรือ่ งของ ‘เกาะ
กลางน�้ำ’ มิใช่หรือ ?”
“เคยครับ เข้มข้นดี”
“นั่นแหละ เขาละ ทวีปใช้นามปากกา ‘เกาะกลางน�้ำ’ เขียน
นวนิยายก็ได้ บทวิจารณ์การเมืองก็เผ็ดร้อนถึงพริกถึงขิงดี เป็นนักประพันธ์ทมี่ อี ดุ มคติ ‘เพือ่ เมืองไทย’ เขาเป็นคนอยูง่ า่ ยกินง่าย ไม่ชอบ
ความฟุ่มเฟือย นิสัยน่าคบมาก”
“ไม่ชอบความฟุ่มเฟือย ท�ำไมจึงมีรถยนต์ครับพ่อ ?”
“บางคนก็มรี ถยนต์เพราะความจ�ำเป็นบังคับให้มี ไม่ใช่มเี พราะ
ต้องการหรูหราฟุ่มเฟือยอะไร เช่นทวีปเป็นตัวอย่าง เขาใช้ชีวิตอย่าง
คนธรรมดาทีส่ ดุ แม้รถทีใ่ ช้กเ็ พียงพอใช้ได้สำ� เร็จประโยชน์เท่านัน้ เสือ้ ผ้า
ทีใ่ ช้กเ็ ลือกทีม่ รี าคาถูก อาหารก็เหมือนกัน แต่ความคิดสูงมาก และมี
การกระท�ำทีส่ งู ส่งน่าสรรเสริญ เข้าหลัก plain living, high thinking
หรือ plain living high doing โดยแท้”
“หมายถึงอะไรครับพ่อ plain living, high thinking ?”
“แปลว่า อยู่อย่างต�ำ่ ท�ำหรือคิดอย่างสูง” พ่อตอบ “ค�ำว่าอยู่
อย่างต�ำ่ นัน้ หมายความว่า อยูอ่ ย่างง่ายๆ อยูง่ า่ ย กินง่าย กินอยูอ่ ย่าง
พืน้ ๆ ไม่พิถีพิถัน ค�ำว่า plain ถ้าเป็นค�ำพูดคุณศัพท์ของค�ำพูด เช่น
plain speech ก็หมายความว่า ค�ำพูดที่เข้าใจได้ง่าย ความอยู่ง่าย
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กินง่ายนั้น เป็นคุณสมบัติส�ำคัญอย่างหนึ่งของคนส�ำคัญ ที่เคยท�ำ
ประโยชน์แก่โลกมาแล้ว คนส�ำคัญนั้นมักมีนิสัยมุ่งท�ำอะไรให้ส�ำเร็จ
ประโยชน์มากกว่าเพื่อความหรูหรามีหน้ามีตา บทประพันธ์ของทวีป
จึงมีเข็มอันตรงดิ่ง ‘เพื่อเมืองไทย’ โดยมิได้หวั่นเกรงอะไรทั้งสิ้น”
“แต่การทีท่ วีปมีรถยนต์นนั้ นอกจากเพือ่ ใช้ประโยชน์แล้ว อาจ
เพื่อเหตุบางประการทางสังคมด้วยก็ได้”
“ท�ำไมจึงเป็นอย่างนั้นครับพ่อ ไหนว่าเป็นคนมีอุดมคติอัน
สูงส่ง ?”
“การมีรถยนต์แต่พอใช้นั้นไม่เห็นท�ำให้เสียอุดมคติตรงไหน
อีกประการหนึ่ง ทวีป หรือ ‘เกาะกลางน�้ำ’ เป็นนักประพันธ์ ไม่ใช่
ปรัชญาเมธี นักประพันธ์ยังต้องวิจารณ์โลก และด�ำรงตนอยู่ในโลก
ตามแง่ของคนทั่วไป ความสุข ความทุกข์ ความงาม และความขี้ริ้ว
ปรากฏแก่คนทั่วไปอย่างไร ก็ปรากฏแก่นักประพันธ์อย่างนั้น นัก
ประพันธ์ยังต้องยอมรับมาตรฐานเทียบของโลก หรือของคนทั่วไป
จึงยังยึดเหนี่ยวสิ่งภายนอกเป็นทางด�ำเนินอยู่เหมือนกัน
“ส่วนปรัชญาเมธีนั้น วิจารณ์โลกตามแง่ของความรู้แต่อย่าง
เดียว ส�ำหรับปรัชญาเมธีนนั้ มนุษย์จะเป็นอย่างไรคือ ดี หรือชัว่ สูง
หรือต�ำ่ ก็แล้วแต่จติ ปรัชญาส่องให้เห็นว่า การเหนีย่ วรัง้ อยูใ่ นรูปกาย
เป็นการไม่ถกู ต้อง มิใช่ทางไปสูค่ วามจริง ดังนัน้ ปรัชญาเมธีจงึ ไม่แคร์
ต่อมติของโลก แต่จะด�ำเนินในทางที่ตนเห็นว่าชอบ และเป็นทาง
ของตน”
“ค�ำว่ามาตรฐานเทียบของโลก พ่อหมายความเพียงใด ?”
“หมายความถึงสิ่งที่ชาวโลกเขาน�ำมาวัดคน ว่าใครสูง ต�่ำ ดี
ไม่ดี เช่น ปริญญาบัตร, ต�ำแหน่งการงาน, เงิน และความอยู่ดีกินดี
ตัวอย่าง นาย ก. อาจเคารพนบนอบต่อ นาย ข. เพราะรูส้ กึ ว่านาย ข.
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เป็นถึงรัฐมนตรี แต่ไม่ได้แสดงอาการเช่นนัน้ แก่นาย ค. เพราะรูส้ กึ ว่า
นาย ค. เป็นเพียงเสมียนแก่ๆ คนหนึง่ ในกระทรวง นีแ่ สดงว่า นาย ก.
ได้เอาต�ำแหน่งทางการเมืองมาเป็นมาตรฐานเทียบ ส�ำหรับผู้ที่ตน
จะแสดงความเคารพนบนอบ หากยกเอามาตรฐานอย่างอื่นมาเทียบ
นาย ก. อาจเคารพนับถือ นาย ค. มากกว่านาย ข. ก็ได้ เช่น นาย ค.
อาจมีจิตใจบริสุทธิ์สะอาดกว่านาย ข. เมื่อเอาจิตใจมาเป็นมาตรฐาน
เทียบ นาย ค. ย่อมน่าเคารพยกย่องกว่านาย ข. เป็นธรรมดา”
“ฉะนัน้ เมือ่ ลูกได้ยนิ ใคร พูดว่า คนนัน้ ดีกว่าคนนี้ ก็นา่ จะสอบเขา
ต่อไปว่า ที่พูดเช่นนั้น เอาอะไรมาเป็นมาตรฐานเทียบ”

๒๖
ต อ น ที่

ในระยะหลังๆ นี้ ผมได้ฟงั พ่อเป็นส่วนมาก เพราะเลือ่ มใสพ่อ เคารพ
พ่อมากเสียแล้ว ประกอบด้วยอายุมากขึน้ มองเห็นพระคุณของมารดา
บิดาชัดเจนยิ่งขึ้น
ในชีวติ มนุษย์ มีสงิ่ น่าประหลาดอยูม่ ากมาย, หนึง่ ในหลายอย่าง
คือ ยิ่งตาเนื้อของคนเรามืดมัวลงเพราะชรามากเท่าใด ดวงตา คือ
ปัญญาก็ยิ่งแจ่มใสขึ้น มองเห็นอะไรบางอย่างที่เมื่อสมัยเด็กเรามอง
เห็นไม่ได้ ที่ผมพูดนี้หมายเฉพาะคนแก่ที่รู้จักใช้ความแก่ของตนให้
เป็นประโยชน์ในทางธรรม ไม่ใช่คนแก่ชนิดยิ่งแก่ยิ่งโลภมาก อยาก
ใหญ่ หรือใช้สาวๆ วัยรุ่นเป็นเครื่องชลอความแก่ของตน
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พ่อให้ขอ้ คิดแก่ผมว่า เมือ่ อายุ ๑๐-๒๐ ปี รูส้ กึ ว่าเป็นการง่าย
เหลือเกินทีจ่ ะรูว้ า่ อะไรดีอะไรชัว่ และตัดสินได้งา่ ยว่าใครเป็นคนดี ใคร
เป็นคนชั่ว แต่พออายุ ๖๐ ปีแล้ว ปัญหาเรื่องนี้กลับเป็นของยากแก่
การตัดสิน
“ท�ำไมจึงเป็นอย่างนั้นครับพ่อ ?” ผมถาม
“เพราะชัว่ ล้วนๆ หรือดีลว้ นๆ หายาก” พ่อตอบ “มักจะมีชวั่ ปนดี
ดีปนชัว่ อยูเ่ สมอ ท�ำให้แยกล�ำบาก ยิง่ ศึกษาวิเคราะห์ถงึ เจตนาเบือ้ งหลัง
การกระท�ำด้วยแล้ว ก็ยิ่งล�ำบากมากขึ้น การกระท�ำบางอย่างของคน
บางคน มองเผินๆ ก็เหมือนพอจะตัดสินได้ว่าดี แต่พอส�ำรวจลึกซึ้ง
ลงไปถึงเจตนาเบือ้ งหลังการกระท�ำ กลายเป็นมีชวั่ มาปนเสียแล้ว ในการ
ที่คนบางคนท�ำชั่วบางอย่างก็เหมือนกัน ส�ำรวจดีๆ อาจมีความดีปน
อยู่ด้วย ฉะนั้นจึงเป็นการยากแก่การตัดสิน”
“เรามีอะไรเป็นเครื่องวัดว่าอะไรดีอะไรชั่ว ?” ผมถาม
“ปัญหานีต้ อบยาก” พ่อว่า “ถ้าตอบตามต�ำราทีพ่ อ่ เคยศึกษาเล่า
เรียนมาก็วา่ การใดๆ ทีท่ ำ� ให้ตนเองเดือดร้อน ผูอ้ นื่ เดือดร้อน ทัง้ ตนเอง
และผูอ้ นื่ เดือดร้อนและไม่มปี ระโยชน์ การนัน้ เรียกว่า ความชัว่ ตรงกัน
ข้ามเป็นความดี”
“ฟังค�ำจ�ำกัดความของพ่อแล้ว ผมมีปัญหาเยอะ”
“อย่าถามดีกว่า มันเป็นปัญหาทางปรัชญา พูดสัก ๑๐ วันก็
ไม่จบ” พ่อบอก “เอาง่ายๆ ก่อน คืออะไรทีเ่ ราเห็นว่าดีกท็ ำ� ไป อะไร
ที่เห็นว่าชั่วก็เว้นเสีย เอาแค่นี้ก่อน เมื่อท�ำได้หมดแล้วจึงค่อยเสาะ
แสวงหาใหม่ว่า อะไรหนอความชั่วที่ยังไม่ได้ละ อะไรหนอความดี
ที่เรายังไม่ได้ท�ำ”
ผมจึงเปลีย่ นไปถามปัญหาใหม่วา่ ท�ำไมเมือ่ พ่อได้ทราบถึงความ
ทุกข์ยากล�ำบาก จึงพูดเสมอว่า ล�ำบากเสียบ้างก็ดีเหมือนกัน
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ไม่ได้”

“เพราะความทุกข์ ความล�ำบากนั้น เป็นสิ่งที่มนุษย์หลีกเลี่ยง

“ไม่ยกเว้นใครเลยหรือพ่อ ?”
“ไม่ยกเว้น” พ่อตอบหนักแน่น “ในมรรคาแห่งชีวติ ทุกคนต้อง
พบกับความทุกข์ความล�ำบาก”
“แม้แต่พระราชามหากษัตริย์ พระสงฆ์องค์เจ้าหรือพ่อ ?”
“ไม่ยกเว้นใครทั้งนั้น” พ่อยืนยัน “จะต่างกันบ้าง ก็ที่แบบของ
ความทุกข์ และปริมาณเท่านั้น”
“อนึง่ พ่อเห็นว่าความทุกข์ยากน�ำมาซึง่ ความเคยชิน ความเคยชิน
น�ำมาซึ่งความอดทน และความอดทนน�ำมาซึ่งชัยชนะในที่สุด”
“ยิง่ กว่านัน้ อีก ความทุกข์ ท�ำให้คนคิด, ความคิดท�ำให้คนฉลาด
ความฉลาดท�ำให้คนมีความสุข ความสุขท�ำให้คนเพลิน, ความเพลิน
ท�ำให้คนประมาท ความประมาทท�ำให้คนท�ำผิด, ความผิดท�ำให้คนเป็น
ทุกข์ ความทุกข์ท�ำให้คนคิด“...
“ก็เวียนอยู่อย่างเดิม ?” ผมว่า
“ถ้าคนฉลาดจริงเขาก็ตัดตอนเสียแค่ความฉลาดท�ำให้คนมี
ความสุข เอาเพียงแค่นั้น ไม่ต่อมาถึงความเพลินและความประมาท”
“ความเพลิดเพลินเป็นสิ่งประสงค์อย่างยิ่งประการหนึ่งของ
ชีวิตฆราวาส กิจกรรมของฆราวาสนั้นต้องมีความเพลินแทรกอยู่ด้วย
เสมอ เช่น ดนตรี การกินเลี้ยง สนุกสนาน เฮฮาและอะไรอื่นๆ
ท�ำนองนัน้ มิฉะนัน้ ก็แห้งแล้งไม่มใี ครอยากไปร่วม หรือพ่อว่าอย่างไร ?”
“ความเพลิดเพลินของฆราวาสเรา ส่วนมากมักเอียงไปในทาง
ฟุม่ เฟือย สุรยุ่ สุรา่ ย ถ้าไม่อย่างนัน้ แล้ว เขาไม่รสู้ กึ ว่าเพลิน บางทีเขา
ลืมนึกไปว่า คนสุรยุ่ สุรา่ ยนัน้ โกงลูกหลานโดยไม่รสู้ กึ ตัว บ้านเมืองหรือ
รัฐบาลที่สุรุ่ยสุร่ายก็เหมือนกัน เป็นการก่อหนี้สินไว้ให้ลูกหลาน ส่วน
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คนตระหนีเ่ หนียวแน่นเป็นผูโ้ กงตนเอง เพราะท�ำตนให้ลำ� บากแร้นแค้น
โดยไม่จ�ำเป็น คนทนล�ำบากเพราะไม่มีจะกินก็ควรอยู่ แต่คนท�ำตน
ให้แร้นแค้น ทัง้ ๆ ทีม่ พี อจะจับจ่ายใช้สอยนัน้ เป็นผูเ้ บียดเบียนตนเอง
อย่างทารุณ” พ่อพูด
“ความตระหนี่ กับประหยัด และมัธยัสถ์ต่างกันอย่างไรครับ
พ่อ ?”
พ่ออธิบายว่า
“ความตระหนี่ คือจ�ำเป็นก็ไม่ยอมใช้ ทัง้ ๆ ทีท่ รัพย์กม็ อี ยู่ บางคน
เก็บของไว้ ไม่กินไม่ใช้เพราะเสียดาย พอจะเสียแล้วจึงเอาออกมากิน
มาใช้ เป็นกรรมอะไรของเขาก็ไม่รู้ จึงไม่นอ้ มใจไปเพือ่ บริโภคใช้สอย
ทรัพย์สมบัติที่มี”
“ฟุม่ เฟือย คือไม่จำ� เป็นก็ใช้ ถ้าจะถามว่าอะไรคือสิง่ จ�ำเป็นอะไร
คือสิ่งไม่จ�ำเป็น ก็ตอบยาก เพราะความจ�ำเป็นของคนไม่เหมือนกัน
แต่ความจริงแล้ว ในจิตส�ำนึกของคนทุกคน ย่อมส�ำนึกรู้อยู่ด้วย
ตนเองว่าอะไรจ�ำเป็นแก่ตนหรือไม่จ�ำเป็น ที่ท�ำไม่ได้ เพราะยอมแพ้
แก่ความต้องการอันฟุ่มเฟือยต่างหาก
“มัธยัสถ์ นัน้ คือใช้ทรัพย์เมือ่ จ�ำเป็น, ไม่จำ� เป็นก็ไม่ใช้ เดินสาย
กลาง ไม่ตึงเกินหย่อนเกิน”
“ส่วนประหยัด คือการใช้ของไม่ให้เสียเปล่า ไม่กินครึ่งทิ้งครึ่ง
ท�ำนองหุงข้าวประชดหมา ปิ้งปลาประชดแมว หรือต�ำน�้ำพริกละลาย
แม่น�้ำ ตายประชดป่าช้า
“คนมีนสิ ยั ประหยัด ย่อมหาช่องทางอยูเ่ สมอว่า จะเอาของชิน้ นี้
ไปท�ำประโยชน์อะไรต่อไปได้บ้าง เช่นเสื้อผ้าเก่าแทนที่จะทิ้งเสียเฉยๆ
เขาเอาไปให้เด็กที่ยากจน หรือมิฉะนั้นก็ใช้จนกว่าจะใช้ไม่ได้อีก แล้ว
เอาท�ำผ้าปูนอน ผ้าขี้ริ้ว หรืออื่นๆ เท่าที่พอจะท�ำได้ต่อไป เครื่องใช้
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ในบ้านในเรือนที่ช� ำรุดก็รู้จักซ่อมแซมใช้ อย่างนี้เรียกว่าประหยัด
ใช้ของคุ้มราคาและค่าของมัน”
“ทางทีด่ ที สี่ ดุ ในการสอนให้ลกู หลานเป็นคนประหยัดก็คอื พ่อแม่
หรือผู้ใหญ่ประหยัดให้ดู เช่นกินข้าวเกลี้ยงจานไม่ให้เหลือทิ้ง น�้ำอาบ
น�้ำใช้ก็ใช้อย่างประหยัด ไม่ทิ้งเสียเปล่ามากมาย” พ่อพูด
“ถ้ากินไม่หมดจริงๆ ท�ำอย่างไรครับพ่อ ?” ผมถาม
“ถ้ากินไม่หมดจริงๆ ก็ต้องทิ้ง ท�ำอย่างไรได้ หรือใครมีหมา
มีแมว ก็ให้หมาให้แมวไป แต่ถา้ กินข้าวทีบ่ า้ นเขาก็มวี ธิ ปี ระหยัดง่ายขึน้
คือตักทีละน้อย หากไม่อิ่มก็ตักใหม่ ไม่ใช่กำ� ลังหิว ตักทีเดียวล้นจาน
พอกินไปได้สกั ครึง่ จานก็รสู้ กึ อิม่ กินไม่ลงอีก อย่างนีแ้ หละเขาเรียกว่า
กินครึง่ ทิง้ ครึง่ ไม่ประหยัด ธรรมดาคนก�ำลังหิว เห็นอะไรน้อยไปเสีย
หมด ท่านจึงว่า ให้คนหิวหุงข้าว ๑ ให้คนโลภครองเมือง ๑, ให้คนโง่
เป็นทูตเจรจาการเมือง ๑ มีแต่ทางฉิบหาย”
“บางคน บางพวกถือว่าการกินข้าวให้เหลือไว้หนึ่งในสี่ส่วนนั้น
เป็นสมบัตผิ ดู้ ี การถืออย่างนัน้ ไม่ถกู ผูด้ คี วรจะต้องรูแ้ ละส�ำเหนียกว่า
อะไรเป็นทางเสือ่ ม อะไรเป็นทางเจริญ จริงอยูบ่ างคนรวยมาก จะกิน
หนึ่งส่วนทิ้งสามส่วนก็มีเหลือกินเหลือใช้ไปตลอดชาติ แต่ถ้าจิตใจ
ของเขาเป็นผู้ดีด้วยแล้ว เขาควรจะระลึกถึงเพื่อนร่วมชาติหรือเพื่อน
ร่วมโลกที่ก�ำลังอดอยากหิวโหยอยู่บ้าน คนยากจนเหล่านั้นท� ำงาน
เหน็ดเหนื่อยตลอดวัน ได้รับความบอบช�ำ้ ทั้งร่างกายและจิตใจ เพียง
เพือ่ ได้อาหารมาเลีย้ งตนและครอบครัวพออิม่ ไปวันๆ เท่านัน้ ทีอ่ ดมือ้
กินมื้ออยู่ก็จ�ำนวนไม่น้อย”
“การสอนคนโดยการท�ำให้ดนู นั้ มีผลมากกว่าการสอนด้วยปาก
ตามหลักวิชาการมากมายนัก ไม่ว่าในทางดีหรือทางเสีย โรงเรียนจะ
สอนเด็กให้ประพฤติดี มีศีลธรรมสักปานใดก็ตาม จะเพิ่มชั่วโมงวิชา
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ศีลธรรมขึน้ เป็นสัปดาห์ละ ๗ ชัว่ โมงก็ตาม ย่อมจะไม่ได้ผลอะไรหาก
การกระท�ำของผู้ใหญ่ครูอาจารย์ที่เด็กเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนั้นเป็นไป
ในทางขี้ฉ้อตอแหล เอารัดเอาเปรียบ, โรงเรียนราษฎร์ที่คิดแต่จะ
ขึน้ เงินแป๊ะเจี๊ยะในรูปของการบ�ำรุงนั่นบ�ำรุงนี่ อาศัยครูผู้ยากจนเป็น
เครื่องมือสร้างความร�่ำรวยให้แก่ตนอย่างมหาศาล แล้วบ่นทุกปีว่า
ขาดทุน แต่พอสิ้นปีการศึกษาทีไรก็ไปเที่ยวต่างประเทศกันเหมือนไป
ซื้อของบางล�ำพู
“ครูสอนศีลธรรมให้เด็กประพฤติดี มีศีลธรรม สละประโยชน์
ส่วนตัวเพือ่ ประโยชน์สว่ นรวม แต่สงิ่ ทีเ่ ด็กได้เห็นในโรงเรียน นิทรรศการเส้นสายในการเข้าเรียน การสอบเข้าที่ต้องมีเงินช่วยสติปัญญา
เป็นอันมากนัน้ จะให้เด็กมีความรูส้ กึ อย่างไรต่อโรงเรียนนัน้ อย่างนีจ้ ะ
ไม่ให้สงสารครูสอนศีลธรรมกระไรได้
“เพราะเหตุนี้ด้วยเหมือนกันที่ท�ำให้เด็กสมัยนี้ไม่รักโรงเรียน
ของตน ไม่ภูมิใจในโรงเรียนของตน เพราะเห็นโรงเรียนเป็นแหล่ง
การค้า มีคนตั้งหน้าตั้งตาแต่จะตักตวงผลประโยชน์จากตนไปให้ได้
มากที่สุด
“พวกครูโรงเรียนราษฎร์นั้น เป็นลูกจ้างที่น่าสงสารที่สุดพวก
หนึ่ง แล้วแต่นายจ้างจะกรุณา จะขึ้นเงินเดือนให้หรือไม่ขึ้นให้ก็ต้อง
ท�ำงานไป เพือ่ ปากท้องของตนและครอบครัว ไม่ท�ำ ไม่มกี นิ หางาน
ใหม่ไม่ใช่ของง่าย กว่าจะได้อาจหิวตายเสียก่อน ระหว่างทีอ่ ยูก่ ต็ อ้ งทน
ถูกสับถูกโขกจากเจ้าของและผู้จัดการโรงเรียนก็ต้องทนเอา ต้องทน
เหน็ดเหนื่อยกายและเจ็บช�้ ำใจไปตลอดชีวิต โดยเฉพาะครูที่มีวุฒิ
น้อยหรือไม่มีวุฒิทางครูเลยยิ่งถูกหนัก
“ครูทั้งหลายเลยกลายเป็นเครื่องมือให้เจ้าของโรงเรียนขูดรีด
นักเรียนตาด�ำๆ ไปโดยไม่รตู้ วั อย่างนีแ้ ล้วจะท�ำอย่างไรต่อไป ใครจะ
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เป็นคนรับผิดชอบในเรื่องนี้ ในเมื่อโรงเรียนได้ประทับตราแห่งความ
เห็นแก่ตัวไว้ให้นักเรียนตั้งแต่เริ่มแรก เมื่อเด็กไทยพวกนี้โตขึ้น มี
อ�ำนาจวาสนาขึน้ ในเมืองไทยต่อไป เขาจะเป็นอย่างไร เขาจะมิด�ำเนิน
รอยตามสิง่ ทีเ่ ขาได้รไู้ ด้เห็นเมือ่ ตอนเป็นเด็กนักเรียนหรือ ? นัน่ คือความ
เห็นแก่ตวั เห็นแก่ได้อนั ไม่มขี อบเขต และไม่ค�ำนึงถึงความควรไม่ควร
ประเทศไทยชาติไทยจะเป็นอย่างไร”
พ่อพูดจบหยิบแก้วน�้ำขึ้นจิบ แล้วเอนศีรษะลงพิงพนักเก้าอี้
เป็นอาการของผูเ้ หนือ่ ยใจ ผมสงสารพ่อเป็นทีส่ ดุ ขณะนัน้ บังเอิญมีรถ
แห่กฐินผ่านมาทางหน้าบ้านเรา ป้ายผ้าอันติดอยู่ข้างรถด้านซ้ายบอก
ว่าเป็นกฐินของทางราชการแห่งหนึง่ ไปทอดต่างจังหวัด มีรถต�ำรวจน�ำ
คอยบอกให้รถอื่นๆ ชิดซ้าย ผมบอกให้พ่อทราบถึงหัวหน้าหน่วยส่วน
ราชการนั้น พ่อถอนหายใจใหญ่ ยาว และลึกแล้วพูดว่า
“โกงเขามาทัง้ ปี พอถึงปีกไ็ ปทอดกฐินล้างบาปเสียทีหนึง่ จะไหว
หรือ ?”

๒๗
ต อ น ที่

พ่อผมมีเพือ่ นคนหนึง่ ชือ่ นวล เป็นคนช่างแย้ง ชอบขัดคอ โดยเฉพาะ
ขัดคอพ่อผม เพราะรู้ว่าขัดคอแล้วพ่อไม่โกรธ อายุรุ่นราวคราวเดียว
กับพ่อ แต่คงจะแก่กว่าสักปีสองปี เพราะพ่อสอนให้ผมเรียกลุง
แม้จะเป็นคนช่างแย้ง ชอบขัดคอ แต่ลุงนวลก็เป็นคนใจดีกับ
พวกเรา เราจึงรักและนับถือลุงนวลกันทุกคน
เรือ่ งหนึง่ ทีล่ งุ นวลชอบขัดแย้งพ่อและใครๆ เสมอ คือเรือ่ งตาย
แล้วเกิด ชาติก่อน ชาติหน้า ลุงนวลเป็นคนหัวสมัยใหม่ และมีท่าที
ไม่ค่อยชอบพระเท่าไรนัก
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“สมัยใหม่เกินไป พระสมัยนี้” ลุงนวลพูดในวันหนึ่งขณะมา
เยี่ยมพ่อ
“เช่นอย่างไร ?” พ่อถาม
“เรียนทางโลกมากไป ท�ำตัวเป็นคนทันสมัย ทันโลก กลัว
ชาวบ้านจะหาว่าครึ ว่าไม่รู้อะไร จึงอยากจะเรียนทุกอย่างที่ชาวบ้าน
เขาเรียนกัน เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ชีววิทยา ยังมีอย่างอื่น
อีกเยอะแยะ ไม่เห็นเกี่ยวข้องกับวิชาของพระตรงไหน”
“แล้วจริงหรือเปล่าล่ะ ?” พ่อถาม
“อะไร จริงหรือเปล่า ?” ลุงนวลย้อนถาม
“ที่ชาวบ้านชอบว่าพระครึ, ไม่รู้อะไร รู้แต่ สัตถา อันว่าพระ
ศาสดาน่ะ จริงหรือเปล่า” น�้ำเสียงของพ่อเป็นท�ำนองชวนลุงนวลพูด
เล่นมากกว่าเป็นจริงเป็นจัง
“ก็เคยได้ยินบ้างเหมือนกัน” ลุงนวลยอมรับ
“ส่วนมากจากคนที่ได้รับการศึกษามาก หรือได้รับการศึกษา
น้อย ?” พ่อถาม
“จากคนมีการศึกษามากซิ คนมีการศึกษาน้อยไม่ค่อยเอาใจใส่
เรื่องนี้” ลุงนวลว่า
“คุณนวลเองก็เคยพูดมิใช่หรือ ?” พ่อถาม
“พูดอะไร ?”
“พูดว่าพระไม่มคี วามรูอ้ ะไร รูแ้ ต่ภาษาบาลี ธรรมะก็ไม่รจู้ ริง”
ลุงนวลนิ่ง
พ่อจึงพูดต่อไป
“พอท่านจะเรียนเพือ่ รูอ้ ะไรๆ ขึน้ มาบ้าง คนก็วา่ ท่านอีก ว่าไป
เรียนอะไรก็ไม่รู้ ไม่เห็นเกีย่ วกับพระ ท่านไม่เรียนก็หาว่าท่านโง่งมอยู่
แต่นักธรรมบาลี พอท่านเรียนอย่างอื่นบ้าง ก็หาว่าท่านออกนอกลู่
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นอกทาง แล้วจะให้ท่านท�ำอย่างไรล่ะ คุณนวลลองเสนอมาซิ”
“ผมว่าท่านเรียนเพือ่ เตรียมตัวสึกมากกว่า” ลุงนวลขัดคอต่อไป
“ไม่ใช่เพื่อเผยแผ่ศาสนา หรือจรรโลงพระศาสนาอะไรหรอก พอ
เรียนได้แล้วก็สึกมาประกอบอาชีพมาแย่งอาชีพชาวบ้าน ที่เขาเรียน
ต้องเสียเงินเสียทองมากมายกว่าจะได้ปริญญา หรือประกาศนียบัตร
สักแผ่นหนึ่งมาประกอบอาชีพ”
“คุณพูดเหมือนพระไม่ใช่คนไทย” พ่อผมพูดพร้อมกับเอนหลัง
พิงพนักเก้าอี้
“ท�ำไม ?” ลุงนวลถาม
“ถึงท่านจะเป็นพระ ท่านก็เป็นคนไทย เกิดในเมืองไทย พูด
ภาษาไทยและรักชาติไทย รวมความว่าเป็นพี่น้องชาวไทยของเราเอง
ท่านมีสทิ ธิเท่าเทียมกับคนไทยทุกอย่าง ท�ำไมคุณจึงเห็นเป็นว่าท่านมา
แย่งอาชีพชาวบ้าน ในเมื่อขณะที่ท่านประกอบอาชีพนั้น ท่านก็เป็น
ชาวบ้านเหมือนผมเหมือนคุณแล้วเหมือนกัน ทีคนต่างด้าว ท้าวต่างแดนมาประกอบอาชีพในเมืองไทย ร�่ำรวยกันจนจะซื้อประเทศไทย
ทั้งประเทศได้อยู่แล้ว มิหน�ำซ�้ำหอบเงินในเมืองไทยส่งไปเลี้ยงญาติ
พี่น้องในบ้านเกิดเมืองนอนของเขา ปีหนึ่งๆ มากมาย ท�ำไมคุณจึง
ไม่เห็นเป็นเรือ่ งส�ำคัญ กลับมากระแนะกระแหนเอากับพระซึง่ ส่วนมาก
เคยเป็นลูกชาวนาชาวสวนที่ยากจน บางคนพ่อแม่ไม่มีทุนรอนจะส่ง
ให้เล่าเรียนได้ และรัฐบาลไทยก็ยงั ยากจนมากอยู่ ไม่อาจให้การศึกษา
เล่าเรียนแก่เด็กไทยทั้งชาติโดยทั่วถึงได้ องค์กรทางศาสนาจึงรับเด็ก
เหล่านัน้ ไว้อปุ ถัมภ์ให้ศกึ ษาเล่าเรียนธรรม-บาลี และศีลธรรม จรรยา
ระเบียบประเพณีอันดีงาม ในเพศแห่งสามเณรบ้าง ภิกษุบ้าง
“การศึ ก ษาเล่ า เรี ย นและความเป็ น อยู ่ ข องภิ ก ษุ สามเณร
ทั้งหลายนั้น ได้อาศัยชาวบ้านผู้ใจบุญช่วยอุปถัมภ์เลี้ยงดู ด้วยจิตใจที่
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เปี่ยมด้วยเมตตากรุณา หวังบุญ และต้องการค�้ำชูพระศาสนาไว้ ใน
การอุปการะนั้น เขามิได้ท�ำจนตัวเขาต้องเดือดร้อน แต่เขาท�ำอย่าง
สบายใจ มีความสุขใจเป็นผลตอบแทนมาทุกครั้ง
“ผู้ที่อยู่ในเพศบรรพชิตได้ตลอดชีวิตก็ได้บ�ำเพ็ญประโยชน์แก่
สังคม ประเทศชาติ ผู้ที่อยู่ไม่ได้ สึกออกมาก็ได้มีวิชาความรู้มาช่วย
เหลือตนเอง สังคม และประเทศชาติตอ่ ไป ถ้าพระมีความรูด้ ขี นึ้ หาก
สึกออกไปประกอบอาชีพดี มีรายได้ดี เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม คน
เหล่านั้นคือใคร ? คือคนไทยใช่หรือไม่ ? เมื่อคนไทยมีการศึกษาดีขึ้น
พึง่ ตัวเองได้มากขึน้ สังคมไทยก็ดขี นึ้ คุณก็รอู้ ยูแ่ ล้วว่า บุคคลเป็นหน่วย
หนึ่งของสังคม มันเรื่องเรือล่มในหนองแท้ๆ ไปเอะอะโวยวายท�ำไม
เรามีเรื่องอื่นๆ ที่จะต้องช่วยกันปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วนอีกมาก”
“คุณพูดเหมือนยั่วยุให้พระสึก” ลุงนวลว่า
“ไม่ใช่อย่างนั้น” พ่อปฏิเสธ “ท่านจะสึกหรือจะอยู่เป็นเรื่อง
ส่วนตัวของท่าน ปากผมไม่ศักดิ์สิทธิ์ขนาดพูดให้คนเชื่อได้ทุกอย่าง
หรอก ผมจะพูดหรือไม่พูด องค์ที่จะอยู่ท่านก็อยู่ องค์ที่จะสึก ท่าน
ก็สึก”
“ท�ำไมพระบวชแล้วจะต้องสึก ไม่สึกไม่ได้หรือ ?” ลุงนวลถาม
“ไม่สกึ ก็ได้ อย่างทีท่ า่ นไม่สกึ กันถมเถไป มรณภาพในผ้าเหลือง
แต่ใครจะสึก พระพุทธเจ้าหรือพระเถระในสมัยนี้ก็ไม่ห้าม อยู่ตาม
สมัครใจไปตามสบาย”
“เห็นวัด เห็นศาสนา เป็นศาลาพักร้อนไปได้” ลุงนวลเถียง
“เดือดร้อนขึ้นมาก็มาพึ่งพาอาศัย พอสบายเอาตัวรอดได้ ก็โผผิน
บินหนีกันไปหมด”
พ่อผมนิ่ง
“หรือคุณยิ้มมีข้อแก้ว่าอย่างไร ?”
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“ไม่ต้องแก้” พ่อพูด
“ท�ำไม ?”
“ก็คุณพูดถูกแล้ว จะต้องแก้ท�ำไม”
“ถูกในข้อไหน ?”
“ข้อว่า ศาสนาและวัด เป็นศาลาพักร้อน”
“ผมพูดอย่างนี้ ท�ำไมคนบางคนจึงโกรธผม” ลุงนวลพูดต่อไป
“ไม่รเู้ หมือนกัน” พ่อว่า “แต่สำ� หรับผมเอง ใครเห็นผมเป็นศาลา
พักร้อน ผมภูมิใจ”
“ท�ำไม ?” ลุงนวลถาม
“คุณเห็นอาชีพหมอเป็นอาชีพที่มีเกียรติไหม ?” พ่อถาม
“มีซิ, ผมส่งลูกให้เรียนหมอส�ำเร็จไปคนหนึ่งแล้ว”
“คุณเคยเห็นคนไม่ปว่ ย ไม่เจ็บไม่ไข้มาให้หมอรักษาบ้างหรือ ?”
“ไม่เคย” ลุงตอบ “คนเจ็บพอหายแล้วก็ไม่เห็นหน้า ป่วยอีกจึง
เห็นอีก”
“คุณว่าเขาเห็นโรงพยาบาล หรือคลีนคิ ของลูกชายคุณเป็นศาลา
พักร้อนของเขาหรือเปล่า เขาร้อนจึงมา ไม่ร้อนไม่มา”
“ฮือ น่าคิด” ลุงนวลพูดเสียงอยู่ในล�ำคอ
“หน้าทีก่ ารบ�ำบัดทุกข์ของเพือ่ นมนุษย์นนั้ เป็นหน้าทีอ่ นั มีเกียรติ
สูงส่ง” พ่อผมพูด “การทีค่ นทัง้ หลายเคารพปูชนียสถาน วัดวาอาราม
และเคารพนับถือพระสงฆ์ ก็ด้วยเห็นว่าวัดและพระสงฆ์เป็นศาลา
พักร้อน ผ่อนคลายความตึงเครียดได้ เขาได้เห็นคุณค่าของวัดและ
พระ ต้นไม้ใดไม่มรี ม่ เงา ใครเล่าจะเข้าพักใต้ตน้ วัดได้ชว่ ยคนมามาก
ทั้งช่วยบรรเทาความเศร้า และช่วยสร้างความเจริญให้แก่คน สิ่งที่
มีค่าในชีวิตคน คือสิ่งที่สามารถช่วยเหลือได้ในยามต้องการความ
ช่วยเหลือ ช่วยบรรเทาได้ในยามทุกข์ ใครจะเรียกว่าศาลาพักร้อน
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หรือเรียกอะไรก็ตามใจ
“อีกประการหนึ่ง ถ้าพระที่บวชแล้วไม่สึกบ้าง วัดจะไม่พออยู่
หรือมิฉะนั้นก็จะไม่มีใครบวชเลย จะมีบวชก็เฉพาะคนแก่ที่จะเข้าโลง
อยูแ่ ล้ว แต่เพราะมีคนบวช มีพระสึกอยูอ่ ย่างนีแ้ หละ คนรุน่ หลังจึงได้
ผลัดเปลีย่ นกันเข้าไปบวชไม่ขาดสาย เหมือนกระแสน�้ำทีไ่ หลอยูต่ ลอด
เวลา โอกาสทีจ่ ะเน่าเหม็นเกือบไม่มเี ลย ถ้าน�ำ้ ตาย ไม่ไหล อะไรตกลง
ไปก็เน่าเหม็นอยูใ่ นนัน้ เพราะเมืองไทยเรา พระบวชได้สกึ ได้นแี่ หละ
จึงยังมีพระทีอ่ ดุ มด้วยสีลาจารวัตรให้เรากราบไหว้อยูไ่ ด้จนกระทัง่ บัดนี”้
“คุณยิ้มมองคนในแง่ดีเกินไป” ลุงนวลพูด “คุณอาจต้องช�ำ้ ใจ
เพราะเรื่องนี้สักครั้งหนึ่ง”
“เมือ่ ยังมีดใี ห้มองอยูก่ ต็ อ้ งมองไว้กอ่ น” พ่อตอบ “ผมยังติดใจ
ทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ถงึ วิธรี ะงับความไม่พอใจต่างๆ ถ้าเราไม่รจู้ กั
ระงับเสียบ้าง เราก็เดือดร้อนเอง เหมือนเอาขยะทั้งเมืองมาสุมไว้บน
หัวเรา”
“พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไรบ้าง ?”
“พระองค์สอน๑ ให้เจริญเมตตา ปรารถนาดีตอ่ เขา ให้มกี รุณา
ปรารถนาจะช่วยเขา มีอเุ บกขา วางเฉย วางใจเป็นกลางเสียบ้าง หรือ
อย่าเอาใจใส่ถึงบุคคลนั้น และประการสุดท้ายให้ท�ำในใจว่าคนทุกคน
มีกรรมเป็นของตัว ใครท�ำไว้อย่างไร ก็ยอ่ มได้รบั อย่างนัน้ เขาจะต้อง
รับมรดกแห่งกรรมอย่างแน่นอน”
“น่าคิดดีเหมือนกัน” ลุงนวลพูด “มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหม ?”
“วิธีของพระพุทธเจ้าเป็นวิธีที่ดีเสมอ ถ้าเราปฏิบัติตามได้เรา
ก็มีความสุขสงบเอง พระสารีบุตรก็ได้แสดงวิธีระงับความไม่พอใจ
๑

นัย อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต พระไตรปิฎกเล่ม ๒๒ หน้า ๒๐๗
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หรือความอาฆาตพยาบาทไว้เหมือนกัน ท่านสอนให้มองหาแง่ดขี องคน
ชาวบ้านทัว่ ไปนัน้ มักมองคนในแง่รา้ ยก่อน เมือ่ หาร้ายไม่ได้แล้วจึงมอง
ความดี แต่พระท่านสอนให้มองหาดีให้พบเสียก่อน เมื่อหาไม่ได้แล้ว
จึงค่อยต�ำหนิ”
“พระสารีบุตรว่าอย่างไร ?”
“พระสารีบุตรโอวาทพระทั้งหลาย ท�ำนองว่า คนที่จะดีพร้อม
ทุกทาง คือทั้งกาย วาจา ใจ นั้นหาได้ยาก บางคนท�ำไม่ดี แต่พูดดี
บางคนท�ำดี แต่พูดไม่ดี บางคนท�ำและพูดไม่ดี แต่ใจดี บางคนดี
ทุกอย่าง บางคนไม่ดีสักอย่าง
ท่าน๒สอนว่า คนฉลาดต้องพยายามนึกถึงส่วนที่ดี ที่บริสุทธิ์
ของคนอื่น ตัดส่วนที่ไม่ดีออกไป
๑. เปรียบเหมือนพระถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร เห็นผ้าคลุกฝุ่น
ต้องการน�ำมาเป็นผ้าบังสุกุล เมื่อดึงออกมาแล้ว เห็นส่วนไหนยังดีอยู่
ก็ถือเอาส่วนนั้น ทิ้งส่วนที่เสียไป
๒. เปรียบเหมือนคนเดินทางไกลกระหายน�ำ้ มาพบน�ำ้ มีจอกแหน
ลอยคลุมอยู่ คนฉลาดพึงแหวกจอกแหนออกแล้วดื่มน�้ำ
๓. เปรียบเหมือนคนกระหายน�้ำ มาพบน�้ำในหลุมเท้าโคอัน
น้อย ครัน้ จะวักขึน้ ดืม่ ด้วยมือก็เกรงน�ำ้ กระเพือ่ ม ตะกอนจะลอยขึน้ มา
จะนั่งคุกเข่าก้มลงดื่มน�้ำนั้น
๔. ถ้ายังท�ำใจไม่ได้อีกก็ให้นึกเสียว่าเหมือนพบคนที่ก�ำลังป่วย
หนักในระหว่างทางที่ไกลจากหมู่บ้าน จะทิ้งเขาไว้ก็จะเป็นคนขาด
มนุษยธรรม จึงช่วยเหลือเขา เพื่ออนุเคราะห์เขา”
๒

นัย ปัญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย พระไตรปิฎก เล่ม ๒๒ หน้า ๒๐๗-๒๑๒
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“พระพุทธเจ้าเอง ยังเคย๓ตรัสเรือ่ งพระเทวทัตว่า ถ้าพระเทวทัต
จะพึงมีสว่ นดีอยูบ่ า้ งเพียงเล็กน้อย ก็จะไม่ทรงพยากรณ์วา่ พระเทวทัต
จะต้องตกนรก แต่เพราะมองไม่เห็นส่วนดีของพระเทวทัตแม้เพียง
เล็กน้อย แม้เพียงเท่าน�้ำที่สลัดออกจากขนทราย จึงทรงพยากรณ์
ว่า พระเทวทัตจะต้องตกนรกแน่นอน เปรียบเสมือนหลุมอุจจาระ
ลึกประมาณท่วมหัวคน เต็มด้วยอุจจาระเสมอขอบปากหลุม บุรษุ หนึง่
ตกลงไปในหลุมนั้นจนมิดศีรษะ คนบางคนมุ่งประโยชน์ อยากช่วย
เหลื อ ได้ เ ดิ น เวี ย นหลุ ม คู ถ อยู ่ ก็ ไ ม่ เ ห็ น อวั ย วะส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง ที่
ไม่เปื้อนคูถ พอจะจับยกขึ้นมาได้ พระองค์ก็เหมือนกัน ถ้าเห็นส่วนดี
ของพระเทวทัตแม้เพียงเล็กน้อย ก็จะไม่ทรงพยากรณ์ว่าพระเทวทัต
จะต้องตกนรกอย่างแน่นอน”
“ท�ำไมคนช่วยเหลือจึงไม่ยอมเปื้อนบ้าง ถ้ายอมเปื้อนคูถเสีย
บ้าง ก็นา่ จะช่วยคนตกในหลุมคูถได้ อย่างหมอผ่าตัดคนไข้ตอ้ งยอมให้
มือเปื้อนเลือด จะช่วยคนตกน�้ำก็ต้องยอมเปียกน�้ำ” ลุงนวลพูดแย้ง
“จะให้ช่วยคนชั่วโดยวิธีร่วมท�ำชั่วด้วยอย่างนั้นหรือ ?” พ่อถาม
“เมื่อคนนั้นเปื้อนอุจจาระ คือความชั่วแล้ว มีคนบอกแล้วว่าให้ขึ้นมา
เสียจากหลุมอุจจาระ และช�ำระร่างกายให้สะอาด แต่เจ้าตัวไม่ยอมขึน้
จะลงทุนถึงกับกระโดดลงไปในหลุมอุจจาระด้วย เพื่ออุ้มเขาขึ้นมา
กระนั้นหรือ”
“ถ้ามีความกรุณาจริง ก็น่าจะท�ำอย่างนั้นได้” ลุงนวลพูด
“ไม่ใช่วิสัยของพระพุทธเจ้าที่จะท�ำชั่วเพื่อช่วยเหลือคนชั่ว เรา
๓

เรือ่ งนีพ้ ระศาสดาตรัสกับพระอานนท์ เมือ่ พระอานนท์มาทูลว่า มีภกิ ษุรปู หนึง่ ถาม
ท่านว่า พระศาสดาทรงก�ำหนดรู้เหตุทั้งปวงแล้วหรือ จึงพยากรณ์พระเทวทัตว่าจะ
ต้องตกนรก (นัย อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต เล่ม ๒๒/๔๔๙)
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จะสอนคนให้เลิกทุจริตโดยวิธที เี่ ราเลิกทุจริตก่อน มิใช่วธิ กี ระโดดลงไป
คลุกคลีกับความทุจริตนั้นเสียเองด้วย”
“พระพุทธเจ้า บางทีก็ตรัสอะไรที่ไม่ควรจะตรัส” ลุงนวลพูด
“ไม่อาจเอือ้ มเกินไปหรือ ?” พ่อถาม แต่สหี น้ายังคงปกติเหมือน
เดิม
“ไม่ใช่อาจเอื้อม แต่ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆ พระพุทธเจ้าเป็น
บุคคลทีผ่ มเคารพเลือ่ มใส แต่บางอย่างผมเห็นว่าพระองค์ไม่ควรตรัส”
“เช่นอย่างไร” พ่อถาม
“เช่น ตรัสด่านางมาคันทิยาว่า ร่างกายเต็มไปด้วยมูตรและกรีส
ไม่ปรารถนาแตะต้องแม้ด้วยเท้า”
“ว่ากันว่าทรงมุง่ ประโยชน์แก่พราหมณ์และพราหมณีผเู้ ป็นบิดา
มารดาของนางมาคันทิยา” พ่อตอบ
“มุ่งประโยชน์แก่นางมาคันทิยาบ้างไม่ได้หรือ ?” ลุงนวลเถียง
“จริงอยู่พระด�ำรัสนั้นส�ำเร็จประโยชน์แก่พ่อแม่ของนางมาคันทิยา
แต่นางมาคันทิยาต้องพินาศวอดวาย ต้องถูกฆ่าตายอย่างทารุณที่สุด
ในภายหลัง ไม่ตายคนเดียวยังพาญาติพี่น้องไปตายเสียมากมายด้วย”
“ที่นางมาคันทิยาถูกฆ่าตายอย่างทารุณนั้น เป็นคนละเรื่องกับ
เรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัส คุณต้องแยกแยะตัดตอนให้ถูกด้วย มิฉะนั้น
เรื่องมันจะยุ่งกันหมด สางไม่ออก ว่าอะไรเป็นอะไร” พ่อตอบ
“ถ้าอย่างนั้น นางมาคันทิยาถูกฆ่าตายเพราะอะไร ?” ลุงนวล
ถาม
“เพราะไปจุดไฟเผาปราสาทของพระนางสามาวดี” พ่อตอบ
“ท�ำไมจึงเจาะจงจุดไฟเผาปราสาทของพระนางสามาวดี ?”
“เพราะเคียดแค้นชิงชังพระนางสามาวดี ทีย่ อมเป็นสาวกอุปถัมภ์
บ�ำรุงพระพุทธเจ้า เป็นพวกของพระพุทธเจ้า”
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“ท�ำไมจึงเคียดแค้นชิงชังพระนางสามาวดี ในเมื่อพระนางยอม
เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า ?”
“เพราะนางเกลียดชังพระพุทธเจ้า”
“ท�ำไมจึงเกลียดชังพระพุทธเจ้า”
“เพราะพระพุทธเจ้า นอกจากไม่ต้องการนางแล้ว ยังตรัส
ค�ำแรงๆ ให้นางเจ็บช�้ำน�้ำใจ เช่น ร่างของนางเต็มไปด้วยอุจจาระ
ปัสสาวะนี้ ไม่ทรงต้องการ ไม่ปรารถนาถูกต้องแม้ด้วยเท้า”
“นั่นเห็นไหมว่าเรื่องมันเกี่ยวกันอยู่” ลุงนวลพูด “คุณจะว่า
เรือ่ งการตายของนางมาคันทิยา ไม่เกีย่ วกับพระด�ำรัสของพระพุทธเจ้า
อย่างไร แม้ความตายของพระนางสามาวดีกับพวกพ้องถึง ๕๐๐ คน
ก็มสี าเหตุมาจากเรือ่ งเดียวกัน ผมว่าอย่างนี้ คุณยิม้ จะว่าอย่างไร ? อนึง่
ที่ ว ่ า ทรงมุ ่ ง ประโยชน์ แ ก่ พ ราหมณ์ แ ละพราหมณี พ่ อ แม่ ข องนาง
มาคันทิยา เพราะฟังแล้วได้ส�ำเร็จเป็นอนาคามีบุคคลนั้น ก็ยังฟัง
ไม่สนิท พระธรรมเทศนาอย่างอื่น ค�ำพูดอย่างอื่นที่เหมาะสมกว่านี้
ไม่มีอีกแล้วหรือ จึงต้องตรัสค�ำอันให้คุณแก่ฝ่ายหนึ่ง และให้โทษแก่
อีกฝ่ายหนึ่ง ไหนชมเชยกันนักหนาว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นสัพพัญญู
ทรงประกอบด้วยธรรมเทศนาโกศล ฉลาดในการแสดงธรรม ทรง
ประกาศธรรมเป็นอเนกปริยาย เพือ่ ให้เป็นประโยชน์แก่บคุ คล ทุกเพศ
ทุกวัย ทุกวรรณะ พระธรรมเทศนาเป็นประโยชน์เกื้อกูล แม้แก่สัตว์
ดิรัจฉาน แต่ไฉนจึงให้โทษแก่นางมาคันทิยาถึงปานนี้”
“พูดน่าฟัง” พ่อชมลุงนวล
“น่าฟังแล้วถูกหรือเปล่าล่ะ ?” ลุงนวลถาม
“ไม่รู้ซิ” พ่อตอบ “ผมจะไปรู้ดีกว่าพระพุทธเจ้าได้อย่างไรว่า
ค�ำไหนควรพูด ค�ำไหนไม่ควรพูด”
นิ่งกันไปครู่หนึ่ง
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พ่อจึงพูดว่า
“ถ้าพิจารณาเรื่องท�ำนองเดียวกับที่คุณว่ามานี้ ก็ยังมีเรื่องอื่น
อีกมาก ที่จะต้องพิจารณาโทษของพระพุทธเจ้า”
“เช่นอะไร ?” ลุงนวลถาม
“เช่นเรื่องที่พระเทวทัตต้องประกอบกรรมหนัก ท�ำร้ายพระพุทธเจ้า ท�ำลายสงฆ์ให้แตกกัน และยุยงให้พระเจ้าอชาตศัตรูปลง
พระชนม์พระเจ้าพิมพิสาร ก็เพราะพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นเหตุ”
“ท�ำไมอย่างนั้น ?” ลุงนวลถาม
“ก็เพราะพระพุทธเจ้าทรงยอมให้พระเทวทัตบวชน่ะซี” พ่อตอบ
“และทรงให้อุปสมบทเองเสียอีกด้วย”
“ไหนว่าหากพระเทวทัตไม่ได้บวชจะท�ำกรรมหนักกว่านี้อีก
และไม่มีความดีติดตัวเลย ได้บวชบ้างยังดี ยังเคยได้ฌานโลกีย์ และ
ยังได้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเมื่อแผ่นดินก�ำลังสูบ”
“ใครว่า ?” พ่อถาม
“พระพุทธเจ้าตรัส” ลุงตอบ
“เอ้า ทีอย่างนี้ ท�ำไมเชือ่ พระองค์ทา่ นได้ ?” พ่อพูด “ว่าทรงเห็น
กาลไกลเพียงใด จึงทรงยอมให้พระเทวทัตบวช ถ้าพูดกันแบบเรื่อง
พระนางมาคันทิยาแล้ว แม้แต่เรือ่ งทีพ่ ระเจ้าอชาตศัตรู ปลงพระชนม์
พระเจ้าพิมพิสาร พระราชบิดา ก็มีสาเหตุมาจากพระพุทธเจ้าเหมือน
กัน”
“อย่างไร ?” ลุงถาม
“พระเทวทัตไปยุอชาตศัตรูท�ำไม ?” พ่อถามบ้าง
“เพื่อให้อชาตศัตรูเป็นใหญ่ทางอาณาจักร” ลุงตอบ
“เพื่ออะไร” พ่อถาม
“เพือ่ สนับสนุนตน เป็นก�ำลังของตนในการปลงพระชนม์ พระ-
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พุทธเจ้า และตนจะเป็นพระพุทธเจ้าเสียเอง”
“ท�ำไม ?” พ่อถาม
“เพราะไม่ชอบพระพุทธเจ้า ไม่ชอบอุบาสกอุบาสิกาที่เคารพ
เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า และพระสาวกผู้ใหญ่อื่นๆ” ลุงตอบ
“ท�ำไมจึงไม่ชอบเขา ?” พ่อถามอีก
“เพราะท่านเหล่านั้นไม่เอาใจใส่ต่อพระเทวทัตเท่าที่ควร”
“เห็ น ไหมว่ า เรื่ อ งพั ว พั น มาถึ ง พระพุ ท ธเจ้ า อี ก พระเทวทั ต
คงนึกว่า พระพุทธเจ้ายุยงอุบาสกอุบาสิกาไม่ให้ท�ำบุญกับตน ไม่ให้
เอาใจใส่ตน แม้สมัยปัจจุบนั ล่วงมา ๒๕๑๓ ปีแล้ว บางคนยังลงโทษ
พระพุทธเจ้าว่า ที่เมืองไทยยากจนก็เพราะพระพุทธเจ้า คือทรงสอน
เรื่องสันโดษ และคนไทยเชื่อ ปฏิบัติตามค�ำสอนของพระองค์ เมือง
ไทยจึงจน” พ่อพูดเสียยาว
“ที่มันขี้เกียจ และโกงกันสะบั้นหั่นแหลกท�ำไมไม่พูดบ้าง ว่า
นั่นแหละคือผู้ก่อการร้ายในเมืองไทย และท�ำให้คนไทยจน” ลุงนวล
ระเบิดออกมา

๒๘
ต อ น ที่  

๒๘

ต อ น ที่

ชีวิตการแต่งงานของลุงนวลนั้นไม่สู้จะราบรื่นนัก เพราะเหตุพี่น้อง
ฝ่ายเมียของแกยุ่มย่ามเกินไป เมียลุงนวลชื่อป้านิ่ม รวม ๒ คน เป็น
“นิ่มนวล” แต่ชีวิตสมรสของท่านทั้งสองนี้มิได้ “นิ่มนวล” สมชื่อเลย
เส้นทางชีวิตบนความผูกพันของครอบครัวมักเป็นเส้นทางที่ขรุขระ
เต็มไปด้วยหัวหลักหัวตออันจะต้องสะดุดอยู่เสมอ ลุงนวลบ่นให้ฟัง
บ่อยๆ ว่ารู้อย่างนี้ไม่แต่งงานดีกว่า อยู่คนเดียวแสนสบาย หาเงินได้
มาใช้มนั ได้อย่างเต็มไม้เต็มมือ ไม่ตอ้ งเจียดเพือ่ นัน่ เพือ่ นี่ ไปไหน นอน
ที่ไหนได้ทุกแห่ง ไม่ต้องเป็นห่วงใครและไม่ต้องให้ใครเป็นห่วง
“คนแต่งงานแล้วร้อยคู่ ๙๙ คู่บ่นอย่างนี้ทั้งนั้น” พ่อผมพูด
“จะมีสักคู่หนึ่งเท่านั้นที่รู้สึกว่ามีความสุขพอสมควรและไม่อยากออก
นอกนั้นอยากออก”
“คนโบราณพูดถูก” ลุงนวลเปรย
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“คนในอยากออก คนนอกอยากเข้าใช่ไหม ?” พ่อถาม
“ใช่ , เรื่ อ งเงิ น นี่ เ องเป็ น สาเหตุ แ ห่ ง ความยุ ่ ง ทั้ ง หลายของ
ครอบครัว”
“มีส่วนอยู่มาก” พ่อยอมรับ “แต่คนที่ไม่ยุ่งเรื่องเงินก็ต้องยุ่ง
เรื่องอื่นอีก เกิดมาเป็นคนไม่พ้นยุ่ง”
“เรื่องอะไร ?” ลุงนวลถาม “ผมเห็นแต่เรื่องเงินเท่านั้นที่ท�ำให้
สามีภรรยาต้องทะเลาะกัน เสื่อมคลายความเคารพนับถือกัน แตก
จากญาติพนี่ อ้ งของฝ่ายหญิงบ้างฝ่ายชายบ้าง ถ้ามีเงิน ปัญหาอืน่ ๆ ก็
ระงับได้”
“คนจนย่อมเห็นเงินเป็นเรื่องส�ำคัญเสมอ เพราะชีวิตประจ�ำ
วันของเขากระเสือกกระสนหาแต่เงิน เพือ่ เงิน อุปสรรคต่างๆ ในชีวติ
ของเขาอยู่ที่ไม่มีเงิน ถ้ามีเงินก็สามารถแก้อุปสรรคนั้นได้ เหมือน
น�้ำแก้วเดียวส�ำคัญเหลือเกินในแหล่งที่ขาดน�้ ำ เงินส�ำคัญอย่างยิ่ง
ส�ำหรับผู้ไม่มีเงินขาดแคลนเงิน แต่คุณนวลไม่ใช่คนยากจนขนาดนั้น
ท�ำไมจึงให้ความส�ำคัญแก่เงินนัก คุณนวลไม่เคยเห็นคนมั่งมีต้อง
หย่าร้างต้องแตกแยกกันบ้างหรือ ? ทั้งๆ ที่ปัญหาเรื่องเงินไม่มีเลย”
“ไม่รู้เพราะอะไร โง่จังเลย” ลุงนวลพูด “ถ้าเรามีเงินมาก
ขนาดมัง่ มี ผมคิดว่าปัญหาอืน่ ๆ คงแก้ได้หมด แต่ตวั อย่างทีเ่ ห็น อย่าง
คุณว่า ท�ำไมจึงเป็นอย่างนั้นไปได้”
พ่อผมจึงกล่าวว่า
“คนจน มีแต่จิตคิดหาเงินมาบ�ำบัดทุกข์ของครอบครัว จึง
ไม่มีเวลาคิดถึงปัญหาอย่างอื่น ส่วนคนมั่งมี เมื่อไม่ต้องยุ่งกับเรื่อง
เงินเท่าไรนักแล้ว จิตใจก็ส่ายไปหาเรื่องอื่น เช่นความทะยานอยาก
ในกามารมณ์ให้ยิ่งขึ้นไป ความปรารถนาในเกียรติ ในอ�ำนาจ สามี
ภรรยาไม่ง้อกัน มีทิฏฐิแรงด้วยกันทั้งสองคน มีเรื่องอะไรนิดอะไร
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หน่อยก็หัวแข็งเข้าหากัน ผู้หญิงฟุ้งเฟ้อ เสริมแต่ความงาม เย่อหยิ่ง
ถือตัว นึกอยูเ่ สมอว่าจะหาผัวสักวันละกีค่ นก็ได้ ฝ่ายชายก็มเี หมือนกัน
มีเงินอยูใ่ นมือมาก ก็หาความสุขนอกบ้าน ต�ำแหน่งฐานะดีเป็นทีย่ วั่ ตา
ยั่วใจของสาวอื่นๆ เห็นเมียตัวเก่าแล้วเก็บเข้าอู่ ไปไหนก็อยากมีสาว
เล็กๆ เด็กน้อยๆ ควง พอชืน่ ตาชืน่ ใจ ปัญหาครอบครัวก็เกิดขึน้ นีค่ อื
เรือ่ งของคนมัง่ มี ยังมีปญ
ั หาอืน่ ๆ อีกแยะ รวมลงในปัญหาครอบครัว”
“ผมไม่ชอบมากๆ อีกอย่างหนึง่ คือเรือ่ งญาติพนี่ อ้ งของผูห้ ญิง
มายุ่มย่ามในชีวิตส่วนตัวของเรา” ลุงนวลระบาย
“ท�ำให้สามีภรรยาแตกแยกกันมานักต่อนักแล้ว ควรต้องระวัง
เรื่องนี้ เรื่องของเรื่องก็คือญาติฝ่ายหญิงเห็นภรรยาของเราเป็นเด็ก
อยู่เรื่อยไป คอยพูดนั่นพูดนี่ ธรรมดาผู้หญิงชอบฟังเสียง “เขาว่า”
เป็นนิสัยอยู่แล้ว พอได้รับความทุกข์ยากล�ำบากอะไรขึ้นมา และญาติ
คนนั้นพูดอย่างนั้นที ญาติคนนี้พูดอย่างนี้ทีก็หวั่นไหว ตัดสินใจอะไร
ไม่ได้ ท�ำอะไรไม่ถูก”
“ความจริงแล้วปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ แก่ครอบครัวนัน้ สามีภรรยา
มักแก้ไขได้เสมอ หากมีความอดทนพอสมควร และญาติของฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งไม่ยุ่มย่าม ท�ำตัวเป็นนักปราชญ์คอยแนะนั่น น�ำนี่ พูดโน่น
ให้รกหู ร�ำคาญใจ จนสามีภรรยาเขาต้องมีปากมีเสียงกัน”
“ผมก็ว่าอย่างนั้น” ลุงนวลคล้อยตาม “เมื่อสามีเขายังรับผิด
ชอบอยู่ ไม่เห็นจ�ำเป็นที่จะต้องมีใครมายุ่ง การเข้ามายุ่งของญาติ
พี่น้องนั่นแหละท�ำให้ครอบครัวเขายุ่งโดยไม่จ�ำเป็น เมื่อครอบครัวยุ่ง
ขึ้นมา ญาติพี่น้องเหล่านั้นเกิดช่วยอะไรไม่ได้ เรียกว่ารู้แต่ก่อแต่ไม่รู้
ทางดับ ทางที่ดีอย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่า นอกจากเมื่อเขาล�ำบากก็
ช่วยเหลือไปหากช่วยได้ ช่วยไม่ได้ก็แล้วไป
“คิดๆ ดูแล้วไม่น่าแต่งงาน ไม่น่ามีครอบครัว แต่คนที่คิดได้
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อย่างนี้ก็มักจะแต่งงานเสียแล้วทุกคนไป” ลุงนวลพูดในที่สุด
“คนในอยากออกคนนอกอยากเข้า” พ่อผมเปรย “ดูเหมือนจะ
ทุกเรื่องไป ไม่เพียงแต่เรื่องการแต่งงานเรื่องเดียว คนบวชไม่ได้ก็
อยากบวช (เช่นผู้หญิงชอบพูดว่า ถ้าบวชอย่างพระได้จะไม่สึก) คน
ที่บวชแล้วก็อยากสึก คนไม่ได้งานก็วิ่งหางานท�ำ คนมีงานท�ำแล้วก็
พยายามเลี่ยงงานไม่อยากท�ำงาน (แต่อยากได้เงิน) ภวตัณหา
และวิภวตัณหาของคนเรามีมากเกินไป จึงไม่อาจเอาใจให้ถูกได้
แม้แต่ใจของตนเอง”
“ปัญหาครอบครัวเป็นเรื่องมากและยืดเยื้อ” ลุงนวลย้อนมา
ทางปัญหาครอบครัวอีกตามหลักที่ว่าคนมีอะไรอัดอยู่ในใจมาก หาก
มีโอกาสระบายก็จะระบายสิ่งนั้นออกมา “มีความทุกข์ยากล�ำบาก
มากกว่าความสบาย มีความทุกข์มากกว่าความสุข ผมเคยได้ยิน
ใครพูดก็ไม่รู้ว่า เมื่อก่อนนี้มีแต่ผู้ชาย โลกนี้มีแต่ความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ไม่มีความทุกข์แต่ประการใด เมื่อไม่มีความทุกข์ พวก
ผู้ชายก็เพลิดเพลินหลงระเริงไปจนลืมนึกถึงพระเจ้า พระเจ้าจึงส่ง
ผู้หญิงลงมาเพื่อให้มนุษย์ผู้ชายมีความทุกข์เสียบ้าง เพื่อจะได้ระลึก
ถึงพระเจ้า (นี่ก็เป็นธรรมดาของคนอีก คือไม่ทุกข์ก็ไม่ค่อยนึกถึง
พระ ถึงกฎแห่งศีลธรรมจรรยาต่างๆ) เมือ่ ผูห้ ญิงลงมาแล้วอยูร่ วมกับ
ผู้ชาย ความยุ่งเหยิงความทุกข์ต่างๆ จึงเกิดตามขึ้นมาไม่ขาดสาย”
“คุณนวลก็เลยโยนกลองไปว่า ความทุกข์ทั้งหลายของโลก
เกิดขึ้นเพราะมีผู้หญิง ?” พ่อผมถาม
“ผมก็ว่าอย่างนั้น” ลุงนวลรับ
“ถ้ า ผู ้ ห ญิ ง เขาพู ด บ้ า งว่ า ความทุ ก ข์ ทั้ ง หลายมี ขึ้ น เพราะมี
ผู้ชาย คุณจะว่าอย่างไร ?”
“ก็ไม่ว่าอย่างไร เพราะจริงเหมือนกัน” ลุงนวลว่า
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“มนุษย์เรามีเคราะห์กรรมด้วยกันทุกคน” พ่อพูด “แต่คน
ฉลาด เมื่อประสบเคราะห์กรรมก็จะหาบทเรียนว่า ได้อะไรบ้างจาก
เคราะห์กรรมอันนี้ เพราะเหตุการณ์ทุกอย่างมันสอนให้มนุษย์ฉลาด
ขึน้ ความผิดพลาดย่อมเป็นบทเรียนอันส�ำคัญของชีวติ ในการปรับปรุง
แก้ไขการกระท�ำคราวต่อไป เพื่อมิให้ผิดพลาดอีก ความผิดพลาด
ทั้งหลายส่วนมากมาจากการคาดไม่ถึงว่าจะเป็นอย่างนั้น แต่พอท�ำไป
แล้วมันจึงเป็นจนแก้ไขไม่ทัน เหตุการณ์ทุกอย่างอาจเป็นผลดีกับเรา
หากเรารู้จักคิด ก�ำไรสุทธิของเรา คือเราได้เรียนรู้ ก�ำหนดจดจ�ำ
และท�ำให้เราฉลาดขึ้น สิ่งที่ดีที่สุดนั้นมักจะได้มาอย่างล�ำบากที่สุด
ความล�ำบากในเบือ้ งต้นจึงอาจเป็นบันไดหรือพืน้ ฐานให้เราได้รบั สิง่ ทีด่ ี
ทีส่ ดุ ในภายหน้า ท่านจึงสอนไม่ให้เรากลัวความล�ำบาก เพราะมันเป็น
สูตรประการแรกแห่งความส�ำเร็จในอนาคต”
“จนเสียอย่างเดียว ท�ำให้ได้รู้รายละเอียดแห่งความทุกข์อื่นๆ
แทบทุกอย่างในโลก เพราะความจนย่อมน�ำปัญหาทุกข์ยากต่างๆ มา
สู่ชีวิต และน�ำชีวิตไปสู่ปัญหาทุกข์ยากต่างๆ อีกด้วย ความทุกข์
ทั้งทางกายและทางใจ กายและใจของคนจนนั้น ไม่เคยขาดแคลน
ความทุกข์ยากเลย มองในทางไหนก็มีแต่ความมืด ท�ำอะไรก็มีแต่
เรื่องติดขัด คนจึงเกลียดความจน ถึงกระนั้นคนจนก็ยังมีอยู่เกลื่อน
กล่น เต็มบ้านเต็มเมือง” ลุงนวลพูด
“ครอบครัวที่ยากจน น่าสงสารมาก” พ่อว่า “คนที่ไม่เคยจน
เด็กทีไ่ ม่เคยรูจ้ กั ความขัดข้อง ท�ำให้ขาดความรูใ้ นเรือ่ งนีไ้ ปอย่างส�ำคัญ”
“ผมว่าไม่จ�ำเป็นต้องรู้เองหรอก” ลุงนวลแย้ง “เห็นคนอื่นเขา
จนก็พอรู้ว่ามันเป็นของทุกข์ยาก เหมือนเห็นคนอยู่ในตะรางก็พอรู้ว่า
ไม่สบายเหมือนคนอยู่นอกตะราง”
“คนส่วนมากเข้าใจว่า” พ่อพูด “ถ้ามีรายได้เพิ่มขึ้น ปัญหา
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ความทุกข์เรื่องการเงินจะสิ้นสุดลง เรื่องนี้เป็นความจริงส�ำหรับบาง
รายเท่านั้น แต่โดยทั่วๆ ไปแล้ว ไม่จริง”
“ท�ำไมไม่จริง ?” ลุงนวลรีบถาม
“ถ้ามีรายจ่ายเพิ่มขึ้นด้วยก็จะยิ่งท�ำให้ปวดหัวมากขึ้น เพราะ
ส่วนมากรายจ่ายมักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่ารายได้ ยิ่งท�ำให้เสียดาย
ว่ารายได้มากถึงเพียงนี้แล้วยังไม่พออีก คนส่วนมาก (ไม่ใช่ทุกคน)
ต้องประสบปัญหาเรื่องทุกข์ทางการเงินเพราะไม่รู้จักประมาณในการ
ใช้เงินที่ตนได้มา แล้วมานั่งบ่นว่าเงินไม่พอใช้ ทั้งนี้เพราะจ่ายเงิน
โดยไม่มแี ผนการจ่ายโดยค�ำนึงถึงรายได้ ไม่รจู้ กั เก็บออม เพราะดูหมิน่
เงินว่าน้อยเกินไป เก็บอย่างนี้สักเท่าไรจึงจะได้พันได้หมื่น อาจตาย
เสียก่อน สู้เอาเงินนั้นมาใช้จ่ายหาความส�ำราญไปวันๆ ดีกว่า เวลา
ล่วงไป เมื่อมีความจ�ำเป็นเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว และต้องจ่ายเงินก้อน
เขาไม่มีจึงต้องกู้หนี้ยืมสิน หนี้นั้นพอกพูนขึ้นเรื่อยๆ ตามความจ�ำเป็น
ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ความล�ำบากทางการเงินของเขาจึงเป็นปัญหา
ที่แก้ไม่ตก เพราะประมาทในเบื้องต้นนั่นเอง”
“แม้บางคนจะไม่ประมาท” ลุงนวลพูด “แต่เขาถูกเอารัดเอา
เปรียบเรื่องแรงงานมากเกินไปก็ไม่อาจตั้งตัวให้มีหลักฐานมั่นคงได้
ต้องสู้ทนกับความยากจนต่อไป และมองไม่เห็นว่ามันจะสิ้นสุดลงได้
อย่างไร เมือ่ ใด โดยวิธกี ารใด แม้เขาจะออกแรงอย่างมาก แต่เขาไม่มี
สิทธิแม้เพียงตั้งค่าแรงงานของเขาเอง กลับเป็นว่าแล้วแต่ผู้มีเงิน
จะก�ำหนดให้ พวกเขาเป็นคนน่าสงสาร แต่คนส่วนมากเห็นแก่ตัว
พยายามแต่จะรวบรวมกอบโกยเอาความสุขทั้งหลายมาใส่ตัว รู้สึก
ว่าความไม่ผาสุกและความผาสุกของตัวนั้นเป็นความส�ำคัญยิ่งใหญ่
กว่าอะไรหมดในโลกนี้ คอยตั้งหน้าตั้งตาแต่จะปล้นความสุขอันเป็น
สิทธิที่ผู้อื่นพึงได้มาเป็นของตัวแต่ผู้เดียว”
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“คนที่ตรงกันข้ามกับคนอย่างนั้นก็มี” พ่อออกความเห็น “คือ
สละหมดทุกอย่าง ค�ำนึงถึงแต่ความต้องการและความสุขของผู้อื่น
หาคิดถึงความสุขของตัวไม่”
“เช่นใคร ?”
“เช่นพระพุทธเจ้า มหาตมคานธี และมหาบุรุษผู้มีใจสูงอื่นๆ
อีกมาก” พ่อพูด
“แต่เราไม่ใช่คนขนาดนัน้ ” ลุงนวลแย้ง “เราท�ำอย่างท่านไม่ได้”
“แต่การทีเ่ รานึกถึงท่านเสมอ ย่อมดีกว่านึกถึงแต่คนเห็นแก่ตวั ”
“ท�ำไม ?”
“เพราะถ้าเรานึกถึงแต่คนเห็นแก่ตัว เราก็จะเห็นแก่ตัวไปด้วย
ถ้าเรามีอนุสสติระลึกถึงคนเสียสละอยู่เสมอๆ อัธยาศัยของเราก็น้อม
ไปในทางเสียสละเช่นกัน มันเกี่ยวกับการอบรมและเสพคุ้น ใครมอง
สิ่งใดมากก็จะเห็นสิ่งนั้น เสพคุ้นกับสิ่งนั้น หนักเข้าก็จะเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกับสิ่งนั้น ทางพระพุทธศาสนาจึงสอนให้เพ่งธรรม ระลึกถึง
ธรรม เพื่อจะได้นึกถึงธรรม เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรม”
ท่านได้อ่านบันทึกเรื่องพ่อผมมา ๒๘ ตอนแล้ว บางท่านอาจ
หมั่นไส้ผมและพ่อ บางท่านอาจเฉยๆ หรือบางท่านอาจเคารพนับถือ
ยกย่องชมเชย แต่ท่านจะรู้สึกอย่างไรก็ตาม ผมได้เขียนเล่าตาม
เป็นจริงแล้ว คือพ่อผมเป็นอย่างนั้น มีลักษณะนิสัยอย่างนั้น
ผมเคารพนับถือพ่อ รักพ่อ และผมสงสารและรักแม่ ท่าน
อาจพูดอย่างเย้ยผมว่า เจ้ากตัญญูนี่เป็นบ้าหรือไรจึงพูดออกมา
อย่างนี้ได้ ก็พ่อแม่ของใคร ใครก็ต้องรักเคารพนับถือ ถูกล่ะ ใครก็
เคารพนับถือ ถ้าอย่างนั้นผมขอร่วมด้วยคนหนึ่ง

๒๙
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ผมได้เคยบอกไว้ว่า หากมีโอกาสผมจะเล่าเรื่องพ่อผมสู่กันฟังอีก
ตอนนีผ้ มมีเวลาบ้างแล้ว จึงขอน�ำเรือ่ งของพ่อ เรือ่ งทีเ่ กีย่ วของกับพ่อ
และผมมาคุยกันต่อไป
วันหนึ่ง ผมจ�ำได้ว่าเป็นวันพระกลางเดือนตอนเย็น พ่อชวนผม
ไปหาท่านเจ้าคุณสมณศักดิส์ งู รูปหนึง่ เวลาทีเ่ ราไปถึงมีแขกนัง่ คุยกับ
ท่านอยู่แล้ว ได้ยินท่านเรียกหญิงคนนั้นว่าคุณหญิง มาฝากลูกชาย
คนหนึ่งให้บวชเรียน ลูกชายนั่งอยู่ใกล้ๆ แม่ ผมยาว ใส่เสื้อแขนยาว
สีชมพูรัดพอดีตัว กางเกงคับติ้วขาบานตามสมัยนิยม
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“ไม่ไหวเจ้าค่ะ ขืนเอาไว้คงเสียคนแน่ ไม่เอาเรื่องเอาราวกับ
การเรียน การงาน เอาแต่เที่ยว คบเพื่อนสนุกไปวันๆ ถ้าอยู่ได้นานๆ
หรือตลอดชีวิตได้ยิ่งดีเจ้าค่ะ” คุณหญิงกราบเรียนท่านเจ้าคุณเป็นเชิง
ต�ำหนิลูก แต่สายตายังบอกว่า “แม่รักลูก” อยู่นั่นเอง
ท่านเจ้าคุณยิม้ น้อยๆ มองเด็กหนุม่ หน่อยหนึง่ เป็นเชิงตรวจตรา
ทั่วไป ก่อนจะถามว่า
“คุณหญิงมีลูกกี่คนนะ เจริญพร อาตมาลืมไป ?”
“มี ๔ เจ้าค่ะ”
“เขาอยู่ที่ไหนกันบ้าง ?”
“อยูอ่ เมริกา ๒ คนเจ้าค่ะ คนนีค้ นที่ ๓ เรียนอะไรก็ไม่เอา ลูก
หญิงคนหนึ่งเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปี ๒ เจ้าค่ะ”
“ท�ำไมไม่ส่งแกไปอเมริกาเสียด้วย ?”
“หมายถึงคนไหนเจ้าคะ ?”
“คนนี้แหละ คนที่นั่งอยู่นี่แหละ”
“ไม่ไหวเจ้าค่ะ คนนี้อยากให้บวช เพราะแกไม่อยากเรียน ไม่
อยากท�ำงาน เหลวไหล พระเดชพระคุณช่วยสงเคราะห์ฝึกฝนอบรม
หน่อยเถอะเจ้าค่ะ”
“คุณหญิงเห็นวัดเป็นที่เก็บรวมรวมคนไม่อยากเรียน ไม่อยาก
ท�ำงาน คนเหลวไหล อย่างนั้นหรือ ?” ท่านเจ้าคุณพูดเชิงเล่นเชิงจริง
เสียงของท่านอ่อนโยน จนใครๆ ฟังก็โกรธไม่ลง
คุณหญิงก้มหน้ายิ้มเจื่อนๆ เหมือนรู้สึกละอาย
ผมเหลียวดูพอ่ เห็นรอยยิม้ ของพ่อทีน่ านๆ จะได้เห็นสักครัง้ หนึง่
เป็นรอยยิ้มแห่ง “ความสะใจ”
ครูหนึ่งผ่านไป ท่านเจ้าคุณจึงว่า
“แต่เอาเถอะ อาตมาจะลองพยายามฝึกฝนอบรมให้ แต่ผู้บวช
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ต้องช่วยตัวเองด้วย ว่าแต่ว่าเต็มใจบวชหรือเปล่าล่ะ” ท่านหันมาถาม
เด็กหนุ่ม
“บวชก็ได้ครับ” เขาตอบอ้อมแอ้ม
“ความจริง ถ้ารักพระศาสนา อยากให้พระศาสนาเจริญ ก็ควร
จะให้ลกู ทีเ่ รียนดีมคี วามประพฤติดมี าบวชกันบ้าง เพราะพระก็มาจาก
คน” ท่านเจ้าคุณพูดยิม้ ๆ อย่างเคย “อย่างพระเจ้าอโศก ท่านให้โอรส
องค์ดีๆ บวชช่วยพระศาสนา”
เมื่อคุณหญิงและลูกชายกลับไปแล้ว พ่อผมคุยกับท่านเจ้าคุณ
อยู่อีกพักหนึ่งก็กราบลาท่านกลับ
กินข้าวกันเสร็จแล้ว พ่อ ผม แม่ และน้องวีรดีกน็ งั่ คุยเรือ่ งต่างๆ
เรื่องการบ้านการเมืองบ้าง เรื่องศาสนาบ้าง เรื่องการครองชีพบ้าง
“กตัญญูเคยอยากจะบวชบ้างหรือเปล่า ?” ตอนหนึ่งคุณพ่อ
ถามผม
“เฉยๆ ครับ” ผมตอบอย่างจริงใจ
“ถ้าแกบวชแล้วไม่สึกจะท�ำอย่างไร” คุณแม่พูดพร้อมกับวาง
เข็มโครเชท์๑ และด้ายถักลงบนตัก
“ก็ดี ไม่สึกก็ดี จะได้อยู่ช่วยพระศาสนาอย่างที่ท่านเจ้าคุณ
ท่านว่า” พ่อพูดอย่างพอใจ
“เรามีลกู ชายอยูค่ นเดียวนะคะคุณ แล้วก็เรียนดีความประพฤติ
ดี ควรให้อยูเ่ จริญทางโลก ถ้าแกไม่เอาถ่านก็อกี เรือ่ งหนึง่ จับบวชเสีย
ก็ไม่ว่าอะไร”
“มาอีกคนหนึ่งแล้ว” พ่อพูดพลางหัวเราะ “เหมือนคุณหญิง”
แม่ทำ� หน้าสงสัย ผมจึงเล่าให้คณ
ุ แม่ฟงั ถึงเรือ่ งทีท่ า่ นเจ้าคุณคุย
๑

เข็มส�ำหรับถักด้ายให้เป็นกระโปรง หรือเสื้อ หรืออะไรก็ได้ที่ต้องการ
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กับคุณหญิงตอนเย็นที่เราไปวัด
“ก็น่าจะอย่างนั้น” แม่พูดเมื่อฟังผมจบ ยกเข็มโครเชท์ขึ้นถัก
ต่อไป เมื่อคุยกันในครอบครัวหรือดูทีวี แม่จะมีเข็มนี้อยู่ในมือเสมอ
“อย่างไหนครับแม่ ?” ผมถาม
“คือคนทั้งหลายเห็นว่า วัดเป็นที่ดัดนิสัยคน อบรมฝึกฝนคน
ท�ำคนร้ายให้เป็นคนดี เหมือนโรงพยาบาลท�ำคนป่วยให้หาย เมื่อ
คนไหนดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องให้ไปบวชเรียนก็ได้ ถ้าบวชก็ท� ำพอเป็น
ประเพณี ที่โบราณว่าบวชโปรดพ่อโปรดแม่”
“ผมก็ว่าอย่างนั้น” ผมเสริม
“ก็มสี ว่ นถูกเหมือนกัน” พ่อว่า “แต่ถา้ เรามีความเห็นกันอย่างนี้
เราต้องเห็นใจพระให้มากๆ เพราะใครมีลูกไม่ดีก็เอาไปให้พระท�ำให้
ดี ใครมีลูกสกปรกก็เอาไปให้พระล้าง ไม่ใช่วันสองวันจะดีได้สะอาด
ได้ ต้องใช้เวลานาน ระหว่างฝึกฝนอยู่ก็ต้องเที่ยวท�ำอะไรเลอะเทอะ
ตามสันดานเดิมบ้าง คนที่ได้เห็นก็เหมาเอาว่า “พระ” ท�ำชั่วอย่างนั้น
ท�ำไม่ดอี ย่างนี้ รวมเอา “พระ” ทัง้ หมดเข้าไว้ใน “พระ” องค์เดียวที่
ได้เห็น บางคนความชัว่ เกาะจนหนาแน่นเสียแล้ว ช�ำระล้างขัดถูเท่าไร
ก็ไม่สะอาดขึน้ จึงเป็นพระเลอะเทอะอยูต่ ลอดชีวติ เลอะเทอะมาแล้ว
ตัง้ แต่เป็นฆราวาส บางคนติดเฮโรอีน มาบวชด้วยคิดว่าจะเลิกเฮโรอีน
หยุดได้ ๒-๓ วัน ทนไม่ไหวต้องสูบอีก สูบทั้งเป็นพระ เอาผ้าเหลือง
ออกไม่ทัน คนเห็นเข้าก็ว่า “พระสมัยนี้สูบเฮโรอีนยังมี เสื่อมเสีย
สถาบันสงฆ์หมด” อะไรท�ำนองนี้ คนไม่ใช่ปลาที่จะใส่ตะแกรงล้างน�้ำ
ให้หายคาวได้ ถ้าคนดีมีความรู้มาบวชกันมากๆ หรือบวชกันบ้างก็จะ
ท�ำให้หมู่สงฆ์สง่างามขึ้น ไม่ใช่เอาแต่คนที่ “ไม่ไหวแล้ว” มาบวช
คนที่มีลูกชายหลายๆ คน เป็นคนดีทุกคน ลองส่งเสริมให้เอาทางดี
ทางศาสนาบ้ า ง (ถ้ า เขามี อุ ป นิ สั ย ทางนี้ ) พ่ อ แม่ จ ะชื่ น ใจไม่ น ้ อ ย
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เหมือนกัน บางทีอาจชืน่ ใจกว่าทีเ่ ห็นลูกเป็นใหญ่เป็นโตทางโลกเสียอีก
เพราะความเป็นใหญ่เป็นโตทางโลกนั้นอาจแปดเปื้อนด้วยบาป ส่วน
ความรุ่งเรืองทางศาสนา หมายถึงการไม่แปดเปื้อนด้วยความชั่ว
“แต่คนอื่นเขาไม่ได้คิดอย่างพ่อ” ผมว่า
“พ่อก็ไม่ได้บงั คับให้ใครมาคิดอย่างพ่อ ใครคิดอย่างพ่อก็ถอื ว่า
บังเอิญมาตรงกัน”
“ผมไม่เห็นใครส่งเสริมให้ลกู หลานดีๆ มาเอาดีทางศาสนา เห็น
เขาส่งเสริมให้ไปทางโลกกันทั้งนั้น” ผมเปรย
“มีบา้ งเหมือนกัน” พ่อพูด “ท่านเป็นผูป้ ระเสริฐมีสายพระเนตร
ไกลและกว้าง ทรงมองอะไรลึกซึง้ รอบคอบ ไม่ทรงมองแต่เพียงด้าน
เดียว”
“ใครครับพ่อ ?”
“พระปิยมหาราช” พ่อพูดพร้อมด้วยยกมือประนมขึ้นเสมออก
“ทรงส่งเสริมให้พระองค์เจ้าชายมนุษยนาคมานพทรงผนวช ซึ่งต่อ
มาก็คือ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรง
ตั้งพระทัยให้พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ พระอนุชาต่างพระมารดา
รุ่งเรืองทางศาสนาจริงๆ เพื่อช่วยราชการ๒ ในด้านศาสนจักร”
ต่อจากนั้น พ่อเล่าให้ผมฟังโดยย่อว่า พระองค์เจ้าชายมนุษย
นาคมานพนั้น ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาแพ พระสนมเอก ทรงมีพระอัธยาศัย
น้อมไปในทางธรรมตั้งแต่ทรงพระเยาว์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเกลี้ยกล่อมให้ทรงผนวช
๒

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาชิรญาณวโรรส : พระประวัติตรัสเล่า : มหา
มกุฏราชวิทยาลัยพิมพ์ ๒๕๐๗
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พ่อได้เปิดหนังสือพระประวัติตรัสเล่าตอนหนึ่งและบอกให้
ผมอ่าน ข้อความดังนี้
“ตั้งแต่เข้ารับราชการแล้ว เราปลงใจว่าจักหาได้บวชเลยไป
ไม่ ถ้าท�ำอย่างนั้นดูเป็นทิ้งราชการ เห็นแก่ประโยชน์ตัวมากเกินไป
ในเวลานั้นเสียงพวกสยามหนุ่มค่อนพระสงฆ์ว่า บวชอยู่ ไม่ได้ท� ำ
ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่แผ่นดิน ขี้เกียจ กินแล้วก็นอน รับ
บ�ำรุงของแผ่นดินเสียเปล่า ฝ่ายเราไม่เห็นถึงอย่างนัน้ เห็นว่าพระสงฆ์
ยังตัง้ ใจจะท�ำดีแต่เป็นเฉพาะตัว เพราะไม่มกี ารอย่างอืน่ เช่นเรา เท่านัน้
ก็จะจัดว่าเป็นคนดี จึงไม่อาจปฏิเสธค�ำที่ว่าไม่ได้ท�ำประโยชน์อย่างใด
อย่ า งหนึ่ ง ให้ แ ก่ แ ผ่ น ดิ น ยั ง ไม่ มี ญ าณพอจะเห็ น กว้ า งขวางไปว่ า
พระสงฆ์ ไ ด้ ท� ำ ประโยชน์ แ ก่ แ ผ่ น ดิ น มากเหมื อ นกั น มี สั่ ง สอนให้
ประพฤติ ดี เอาธุ ร ะในการเล่ า เรี ย นของเด็ ก บุ ต รราษฎรเป็ น อาทิ
ข้อส�ำคัญคือ เป็นทางเชือ่ มให้สนิท ระหว่างรัฐบาลกับราษฎร ในครัง้
ก่อน พระสงฆ์ยิ่งเป็นก�ำลังของแผ่นดินมากกว่าเดี๋ยวนี้ ญาณเช่นนี้
ไม่ ผุ ด จึ ง กระดากเพื่ อ จะละราชการไปบวชเสี ย แต่ ยั ง คงไปเฝ้ า
สมเด็จฯ๓ พระอุปัชาฌายะ และเรียนภาษามคธอยู่เดิม แต่ชะตาของ
เราเป็นคนบวชกระมัง วันหนึง่ เผอิญกรมพระเทววงศ์วโรปการทรงล้อ
เราว่า เป็นผู้เข้าวัดต่อหน้าพระที่นั่ง แต่ล้นเกล้าฯ๔ หาได้ทรงส�ำรวล
ตามไม่ ทรงถื อ เอาเป็ น การทรงเกลี้ ย กล่ อ มจะให้ เ ราสมั ค รบวช
เรากราบทูลความเห็นว่าเกรงจะเป็นทิ้งราชการ พระราชทานกระแส
พระราชด�ำรัสว่า ถ้าเราบวชจักได้ราชการเพียงไร ไม่เป็นอันทิ้ง
จนเราหายกระดากใจเพื่อจะบวช ตรัสปลอบอย่าให้เราห่วงถึงยาย
เพราะท่านชราแล้วก็คงตายมือ้ หนึง่ ตรัสขอปฏิญญาของเราว่าจะบวช
๓
๔

สมเด็จกรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
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เราเกรงจะไปไม่ตลอด เพราะยังไม่ไว้ใจตัวเองอันเปลี่ยนเร็วเมื่อครั้ง
รุ่นหนุ่ม จึงไม่กล้าถวายปฏิญญา เป็นแต่กราบทูลว่าถ้าจะสึก จะสึก
เมื่อพ้นพรรษาแรกแล้ว พ้นนั้นเป็นอันจะไม่สึก พระราชทานปฏิญญา
ไว้ว่า บวชได้ ๓ พรรษาแล้ว จักทรงตั้งเป็นต่างกรม ทรงอ้างสมเด็จ
กรมพระปรมานุ ชิ ต ชิ โ นรส ครั้ ง เป็ น กรมหมื่ น นุ ชิ ต ชิ โ นราสเป็ น
ตัวอย่าง ครัง้ นัน้ เจ้านายพวกเราได้เป็นต่างกรมแล้วเพียง ๔ พระองค์
เป็นเจ้าพี่ชั้นใหญ่ทั้งนั้น และเราจะมาเป็นที่ ๕ เหลือที่จะคิดเอื้อม
ไปถึง จึงไม่ได้เอามาเป็นอารมณ์เสียเลย”
ผมอ่านมาถึงตรงนี้ พ่อก็บอกว่าพอแล้ว และท่านพูดต่อไป
ว่า “สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสพระองค์นนั้
ได้ทรงท�ำประโยชน์แก่พระศาสนามากเพียงใดสุดที่จะกล่าวให้หมด
สิ้นได้ ลูกลองนึกอย่างนี้ก็ได้ ทางฝ่ายบ้านเมืองพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าได้ทรงวางรากฐาน ริเริม่ งาน วางแผนการศึกษาชาติ
ฯลฯ มากมายยิ่งใหญ่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ ทั้งในเวลานั้น
และกาลต่อมาอย่างไร ทางฝ่ายศาสนา สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรม
พระยาวชิรญาณวโรรส ก็ได้ทรงบ�ำเพ็ญพระกรณียกิจมากหลาย อัน
เป็นประโยชน์แก่พระศาสนาทั้งในเวลานั้นและในกาลต่อมาอย่างนั้น
ทัง้ ในด้านการปกครอง การศึกษา และแบบธรรมเนียนอันดี ทรงแต่ง
ต�ำราไว้มาก ที่พระเรียนอยู่เวลานี้ก็ได้อาศัยต�ำราของท่านเป็นส่วน
ใหญ่และเป็นหลัก”
“ลูกจะเห็นว่าเมื่อคนดีเข้ามาบวช ได้ประโยชน์ทั้งทางพระ
ศาสนาและทางราชการเพียงใด” พ่อพูดในที่สุด
“แล้วพระดีๆ ท�ำไมถึงสึกเสียล่ะ ? ควรจะอยู่ช่วยพระศาสนา”
คุณแม่เงยหน้าขึน้ ถาม น�้ำเสียงและท่าทางมิได้มคี วามจริงจังอะไร ผม
คิดว่าพ่อคงหาค�ำตอบได้ยาก

๓๐
ต อ น ที่

พ่อหัวเราะเบาก่อนถามย้อน (ปฏิปุจฉา) ว่า
“ก็ท�ำไมคนดีๆ บางคนจึงตายล่ะ ? ทีคนชั่วบางคน มีแต่คน
แช่งชักหักกระดูก กลับอายุมั่นขวัญยืน”
“นั่นซิ” แม่หัวเราะบ้าง “ท�ำไมจึงเป็นอย่างนั้น ?”
“อย่างนั้นคืออะไรล่ะ ? อย่างไหน ? พระดีๆ สึก หรือ คนดีๆ
ตาย ?”
“ทั้งสองอย่างนั้นแหละ”
“เรื่องการบวชการสึก เป็นเรื่องของเนกขัมมบารมีของแต่ละ
คน ส่วนการเป็นการตายเป็นเรื่องของกรรม”
“ยังไม่ค่อยเข้าใจครับพ่อ ?” ผมถาม
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“ไม่เข้าใจอะไร ?”
“เนกขัมมบารมีอะไรของพ่อน่ะครับ”
“เนกขัมมบารมี คือ การที่ได้สั่งสมมาทางการบวช เว้นจาก
การครองเรือน คนที่สะสมมาน้อยก็บวชอยู่นานไม่ได้ พอถึงเวลาก็ให้
ร้อนใจอยากสึก ใครระงับก็ไม่อยู่ เอาธรรมอะไรมาสอนก็ไม่ฟัง ใจ
คิดสึกอย่างเดียว เห็นบ้านเล็กบ้านน้อยน่าอยูไ่ ปหมด ส่วนวัดวาอาราม
สวยอย่างไรก็ไม่ปรารถนาเข้าไป ไม่ปรารถนาอยู่ คนที่มีเนกขัมม
บารมีมาดี คือเคยสัง่ สมมาทางนีม้ าก ก็บนั ดาลให้ใจน้อมไปในบรรพชาโดยไม่ต้องมีใครบังคับ เมื่อบวชแล้วก็อยู่เป็นสุข แม้จะคิดสึก
บ้างบางครัง้ บางคราวตามฐานะทีย่ งั เป็นพระปุถชุ น ก็มสี งิ่ มาช่วยระงับ
ได้ จึงอยู่ไปได้ตลอด”
“ฝ่ายการอยู่การตายที่ว่าเป็นเรื่องของกรรมนั้น คือ ใครท�ำ
กรรมอันเป็นเหตุให้อายุสั้นก็สั้น ใครท�ำกรรมอันเป็นเหตุให้อายุยืน
ก็ยืน”
“พ่อเชื่ออย่างนี้จริงๆ หรือ ?” ผมถาม
“เชือ่ จริงๆ” พ่อยืนยัน “พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนัน้ พ่อเชือ่
ตามพระพุทธเจ้า เพราะพ่อเชือ่ ความตรัสรูข้ องพระองค์ คนทุกคนหนี
กรรมของตนไม่พ้น”
“คนทีป่ ระสบภัยก็เพราะกรรมเหมือนกัน คือ เพราะมีกรรมจึง
มีเวร และเพราะมีเวรจึงมีภัย ถ้าไม่มีกรรมก็ไม่มีเวรติดตาม ถ้าไม่มี
เวรก็ไม่มีภัย ดังนี้”
“ถ้าอย่างนั้น เราก็ไม่ต้องระวังภัย ?” ผมถาม
“ก็ควรระวังไว้บา้ ง เพือ่ ความไม่ประมาท” พ่อตอบ “การประพฤติ
ธรรม เราต้องประพฤติพร้อมๆ กันหลายอย่าง ไม่ใช่เพียงอย่างเดียว
เหมื อ นรถคั น หนึ่ ง จะวิ่ ง ไปได้ โ ดยไม่ ติ ด ขั ด จะต้ อ งมี ป ั จ จั ย พร้ อ ม
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มากมาย เครือ่ งของมันทุกส่วนต้องท�ำงานตามหน้าที่ ล้อต้องดี คนขับ
เป็น ถนนไม่มีสิ่งกีดขวาง และวิ่งตามกฎจราจร เป็นต้น”
“อะไรคือเหตุให้คนอายุสั้น อายุยืนคะ ?” แม่ถาม
“พระพุทธเจ้าท่านว่า คนอายุสั้นเพราะชาติก่อนเคยฆ่าสัตว์
คือผิดศีลเนืองๆ ในข้อปาณาติบาต ส่วนคนอายุยืนเพราะไม่ฆ่าสัตว์
คนขี้โรคเพราะเบียดเบียนสัตว์ คนสุขภาพดีเพราะไม่เบียดเบียนสัตว์”
“ผมว่าเหตุมันไกลเกินไป มองไม่ค่อยชัด” ผมแย้ง “ที่ชัดก็คือ
คนขี้โรค ก็คือคนจน เมื่อจนก็ท�ำให้อายุสั้น”
“ต่อไป” พ่อว่ามองผมอย่างปรานี
“ความจนท�ำให้ขาดแคลน อาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย และยา
บ�ำบัดโรค ความขาดแคลนสิง่ เหล่านี้ ท�ำให้ขโี้ รค อาหารไม่พอแก่ความ
ต้องการของร่างกาย คุณภาพไม่ดี เสือ้ ผ้าไม่พอป้องกันหนาวร้อน บ้าน
อยู่ในสลัม อุดมด้วยเชื้อโรคนานาชนิด เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยยาจะรักษา
ก็ไม่มี ถึงมีคุณภาพก็ไม่ดีเหมือนยาของพวกมั่งมี เมื่อเป็นดังนี้ความ
ขี้โรคก็เกิดขึ้น โรคเป็นสิ่งบั่นทอนสุขภาพ เมื่อสุขภาพทรุดโทรม
ชีวิตก็สั้น ส่วนคนมั่งมีโอกาสที่จะอายุยืนนั้นมีมาก เพราะร่างกาย
ต้องการสิง่ ใดก็ได้สงิ่ นัน้ มาตามต้องการ อาหารมีคณ
ุ ภาพและปริมาณ
ที่เพียงพอ เสื้อผ้าดี ที่อยู่อาศัยสบาย เมื่อเจ็บป่วยแม้เพียงเล็กน้อย
ก็ได้หมอได้ยาอย่างดี นอกจากยาบ�ำบัดโรคเป็นอย่างๆ ไปแล้ว ยังมี
ยาบ�ำรุงให้สุขภาพแข็งแรง นอกจากนี้แม้ไม่ได้ท�ำงานด้วยแรงกาย
แต่ เ ขามี เ รื่ อ งออกก� ำ ลั ง กายอั น ช่ ว ยบ� ำ รุ ง สุ ข ภาพอนามั ย มากมาย
เช่น กีฬาประเภทต่างๆ มีสระว่ายน�้ำอย่างดี มีสนามเด็กเล่น มีการ
พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ ล้ ว นเป็ น ประโยชน์ แ ก่ ชี วิ ต จิ ต ใจทั้ ง นั้ น ผมว่ า
ความจนท�ำให้ขี้โรคและอายุสั้น ส่วนความมั่งมีทำ� ให้สุขภาพอนามัยดี
และอายุยืนเหตุต่อเนื่องมันมีอยู่อย่างนี้”
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“พ่อเห็นลูกของคนมั่งมีบางคนเป็นโรคเรื้อรังรักษาไม่หายและ
ต้องตายตั้งแต่อายุยังน้อย ตัวคนมั่งมีเองก็เป็นโรคสารพัด และอายุ
สัน้ ก็มี แม้ลกู เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินบางพระองค์กม็ โี รคภัยมาก และอายุสนั้
เหมือนกัน ตรงกันข้าม คนธรรมดาทีย่ ากจน มีอาชีพเป็นชาวนาชาวสวน
หรือกรรมกร ใช้ชวี ติ อยูท่ า่ มกลางอันตรายรอบด้าน แต่กไ็ ม่มโี รค และ
อายุยืน บางคนมีโรค แต่อายุยืน ร�ำคาญโรคอยู่ตลอดเวลา บ่นอยู่
ทุกวันว่าเมือ่ ไรจะตายเสียทีกไ็ ม่ตาย บางคนไม่เป็นโรคร้ายไข้เจ็บอะไร
แต่อายุสั้นตายตั้งแต่ ๒๐-๓๐ หรือ ๔๐-๕๐ ก็มี ที่ลูกพูดมาทั้งหมด
จึงไม่แน่เสมอไป เรื่องรวย เรื่องจน ก็ไม่ใช่เกณฑ์ตัดสินอันแน่นอน
พ่อเชื่อว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลมากกว่า”
“ในกรณีของอาหารการกิน บางคนจน อาหารไม่พอก็ตาย
บางคนมัง่ มี กินมากเกินไปก็ตาย มันเป็นเรือ่ งเฉพาะบุคคลจริงๆ หรือ
ลูกว่าอย่างไร ?”
“ก็น่าคิดเหมือนกันครับพ่อ” ผมพูด “เมื่อผมอยู่มหาวิทยาลัย
ผมได้ยนิ อาจารย์คนหนึง่ พูดในห้องเรียนว่า “การรับเชือ่ เรือ่ งเวรกรรม
ชาติกอ่ นชาติหน้านัน้ เป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ เพราะฉะนัน้
เราต้องการพัฒนาประเทศให้เจริญรุดหน้ารวดเร็วทันอารยประเทศ
ทัง้ หลาย เราควรหยุดสอน เลิกเชือ่ เรือ่ งเวรกรรม เรือ่ งชาติกอ่ น ชาติ
หน้ากันเสียที”
“แล้วตอนนั้นลูกเชื่อหรือเปล่า ?”
“เชื่อไปมากเหมือนกันครับพ่อ”
“เขามีเหตุผลอย่างไร ?” พ่อถาม
“อาจารย์บอกว่า ถ้าเราเชือ่ เรือ่ งเวรกรรม เราก็ไม่ควรจับคนร้าย
เข้าคุก เพราะการท�ำอย่างนัน้ เป็นการสร้างเวรกรรม ถ้าคนร้ายคนนัน้
ไปฆ่าใคร ก็เพราะเวรกรรมของผู้ถูกฆ่าเอง ไปปล้นใครก็เพราะ
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เวรกรรมของผู้ถูกปล้นที่เคยท�ำไว้ ปล่อยให้กรรมมันสนองกันเองจะ
มิดีหรือ ไปลงโทษเขาท�ำไม ถ้าเราปกครองกันด้วยกฎแห่งเวรกรรม
ดังกล่าวมา ประเทศก็ไม่เป็นประเทศ สังคมมนุษย์ก็จะตกต�ำ่ ลงอยู่
ในสภาพเดียวกับความเป็นอยู่ของดิรัจฉาน”
“ก็น่าคิดเหมือนกัน” พ่อว่า “แต่พ่อคิดว่า การไม่เชื่อเรื่องเวร
กรรม เรื่องชาติก่อน ชาติหน้า ก็ท�ำให้สังคมมนุษย์วุ่นวายไม่น้อย
เพราะไม่เชื่อเรื่องเวรกรรมจึงไปท�ำการร้าย ผลร้ายตกแก่ตนเองบ้าง
ครอบครัวบ้าง สังคมและประเทศชาติบ้าง ถ้าเขาเชื่อเรื่องเวรกรรม
เขาจะไม่ทำ� กรรมชัว่ จริงอยู่ ข้อนีไ้ ม่จริงเสมอไปหรอก แต่ชว่ ยได้มาก
ทีเดียว อนึ่ง เราพิจารณากับอีกด้านหนึ่ง การที่คนไปท�ำการร้ายและ
ต้องติดคุกนัน้ ก็เป็นเวรกรรมของเขาเอง ใช่หรือไม่ แสดงว่าเวรกรรม
มีอยู่จริง เขาจึงได้รับผลของเวรกรรมในปัจจุบันทันตาเห็น แต่ถ้าเขา
ท�ำการร้ายแล้วไม่ติดคุกตะราง ยังครองชีวิตอยู่อย่างสบายในสายตา
ของคนทั้งหลายอื่น แต่ตะรางอารมณ์ ซึ่งเกิดขึ้นแก่ตัวเขาเองตลอด
เวลา เขาต้องทนทุกข์ทรมานใจ เพราะกรรมชั่วร้ายที่เขาท�ำไปแล้ว
คอยวนเวียนมาเตือนอยูเ่ สมอนัน้ เป็นเวรกรรมทีผ่ ทู้ ำ� เห็นเพียงคนเดียว
และก็เห็นด้วยใจซึ่งเป็นผู้รับสุขทุกข์โดยตรง แม้กฎหมายจะลงโทษ
เขาไม่ได้ในบางกรณีเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งก็ตาม แต่กฎแห่งกรรม
จะต้องลงโทษเขาจนได้ ทั้งในชาตินี้และชาติหน้า”
“พ่อคิดว่า ถ้าคนตั้งอยู่ในศีลธรรม ไม่เบียดเบียนท� ำร้ายกัน
ตั้งหน้าท�ำมาหากินโดยสุจริต ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่อเรื่องเวรกรรม
ไม่กล้าท�ำความชั่วเพราะความเชื่อนั้น เหล่านี้เป็นปัจจัยส�ำคัญในการ
พัฒนาประเทศทั้งสิ้น”
“การจับคนผิดลงโทษเช่นขังคุกเป็นต้น เป็นเรื่องของกฎหมาย
บ้านเมือง ซึง่ เมืองไหนๆ เขาก็ทำ� กัน เพือ่ ความสงบสุขของคนดี เพือ่
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ให้คนท�ำชั่วเข็ดหลาบไม่ท�ำอีก เป็นหน้าที่ของนักปกครองที่จะต้องท�ำ
อย่างนั้น จะเชื่อเรื่องเวรกรรมหรือไม่เชื่อก็ตาม เพราะกฎหมายระบุ
ไว้แล้ว เขามีหน้าที่ต้องรักษากฎหมาย ก็ท�ำไปตามกฎหมาย”
“เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งศาสนากั บ การพั ฒ นาประเทศนั้ น มี ท ่ า นผู ้ รู ้
แสดงความคิดเห็นไว้มากแล้วว่าธรรมในศาสนาไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ”
มีผู้ถาม หม่อมราชวงค์ คึกฤทธิ์ ปราโมชว่า “ปัจจุบันมักมี
ค�ำกล่าวเป็นท�ำนองว่า ค�ำสอนทางศาสนาเป็นอุปสรรคของการพัฒนา
ประเทศ พุทธศาสนิกชนมักเฉือ่ ยชา ขาดความกระตือรือร้น จริงหรือ
ไม่ ?”
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ตอบว่า๑
“คนที่พูดอย่างนั้น ไม่รู้จักค�ำสอนของศาสนาพุทธ ความจริง
ศาสนาพุทธสอนให้คนประกอบการงานด้วยความสุจริตและความ
ขยันขันแข็ง สอนให้ใช้จ่ายทรัพย์ด้วยความระมัดระวัง สอนมิให้
เบียดเบียนประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ผู้อื่น สอนมิให้เห็นแก่ตัว
เหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาทั้งสิ้น”
“ถ้าอาจารย์ในมหาวิทยาลัยส่วนมาก สอนนิสิตนักศึกษาของ
เราไม่ให้เชือ่ เรือ่ งเวรกรรม หรือเรือ่ งชาติหน้า ชาติกอ่ น เรือ่ งตายแล้ว
เกิด พ่อก็ไม่อยากให้ลูกหลานเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัย เพราะถึง
จะได้ความรู้ทางวิชาชีพมาก็ไม่คุ้มกับความสูญเสียทางจิตใจ อันเป็น
ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของบุคคล ของสังคมและชาติ ความวุ่นวาย
ในสังคมของเราในปัจจุบันไม่ได้มีสาเหตุมาจากความขาดแคลนวัตถุ
แต่สาเหตุใหญ่มาจากความสูญเสียทางจิตใจ มาจากความเห็นแก่ตัว
๑

คึกฤทธิ์ ปราโมช สยามรัฐรายวัน ๒ มกราคม ๒๕๑๖
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อย่างเหนียวแน่นของคนบางกลุม่ บางพวก และมาจากการไม่ประพฤติ
ธรรมให้สมควรแก่ฐานะและหน้าที่ของตนๆ ของแพงขึ้นอย่างพรวด
พราดขึ้นอยู่ทุกเดือน ข้าวสารแพงอย่างที่ไม่น่าจะแพงก็เพราะคน
เห็นแก่ตัวบางพวก บางกลุ่มฉวยโอกาสกอบโกย กักตุนและโดยวิธี
อื่นๆ ไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากเดือดร้อนของคนส่วนใหญ่ ถ้าทุกฝ่าย
มีความสุจริต ประพฤติตามหลักธรรมของศาสนา เรื่องเดือดร้อน
เหล่านี้ก็ไม่เกิดขึ้น ความเดือดร้อน วุ่นวายของสังคมเกิดขึ้นเพราะ
ความโลภ ความโกรธ และความหลง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางศาสนาสอนให้
ละ แต่คนพยายามเพิ่มพูนมัน เพื่อแข่งขันกันในเรื่องลาภผล ในเรื่อง
ความมัวเมา”
“ปัญหาทางเศรษฐกิจจะแก้ไม่ได้เป็นอันขาด ถ้าเราไม่ตั้งต้น
แก้ใขจากคนของเรา ถ้าเราไม่สร้างค่านิยมทางสังคมขึ้นใหม่ ให้คน
ของเรามีทัศนะอันถูกต้องว่า อะไรคือเกียรติ ? อะไรคือความสุข ?
ชีวติ อย่างไรคือชีวติ ทีม่ คี ณ
ุ ค่า ? จะต้องให้เขาเรียนรูแ้ ละเข้าใจทัศนะอัน
ถูกต้องว่า ‘Morality is simply the best way of living’. รัฐนาวา
ของเราจะอับปาง ถ้าเรายังมีค่านิยมทางสังคมอยู่ว่า คนมีเกียรติคือ
คนฟุ้งเฟ้อหรูหรา ความสุขคือการสามารถตามใจตัวเองได้ทุกอย่าง
และค่าของชีวิตอยู่ที่การได้เสวยความสุขทางอารมณ์อย่างเต็มที่ และ
เมาอยู่ในอารมณ์สุขนั้น เราต้องสร้างค่านิยมกันใหม่ว่า คนมีเกียรติ
คือคนทีท่ ำ� งานด้วยใจรัก และงานนัน้ สุจริต ความสุขคือการได้ประกอบ
กรรมดี และชีวิตที่มีค่าคือชีวิตของผู้ได้ท� ำประโยชน์แก่ผู้อื่น ไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยอ้อม”

๓๑
ต อ น ที่  

๓๑

ต อ น ที่

“เรือ่ งทีพ่ อ่ พูดหนักสมองมาก ไม่ใช่เรือ่ งเบาเลย” ผมพูด แม่เงยหน้า
ขึ้นมองผมเป็นท�ำนองเห็นด้วย
“หนักหรือเบา มันไม่ได้อยูท่ เี่ รือ่ ง” พ่อบอก “แต่มนั อยูท่ สี่ มอง
คน”
“อย่างไรคะ ?” แม่ถาม
พ่อตอบว่า
“คนสมองน้อย เรื่องนิดหน่อยก็เห็นเป็นเรื่องหนัก เหมือนคน
มีแรงน้อย ยกของนิดหน่อยก็ไม่ไหว”
“ได้ความรูเ้ พิม่ อีกอย่างหนึง่ ” แม่เปรย “เรือ่ งหนักหรือเบาสมอง
ไม่ได้อยู่ที่เรื่อง แต่อยู่ที่สมองคน”
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“ใช่ มันอยู่ที่การเปรียบเทียบและส่วนสัมพันธ์” พ่อย�้ำ “เรื่อง
เก่งหรือไม่เก่ง ดีหรือไม่ดกี ข็ นึ้ อยูก่ บั มาตรฐานทีเ่ ราตัง้ ไว้สงู ต�ำ่ เพียงใด
เช่น มาตรฐานความประพฤติของฆราวาส เราตัง้ ไว้ตำ�่ ท�ำความดีเพียง
เล็กน้อยก็เป็นฆราวาสทีด่ ไี ด้ ส่วนมาตรฐานความประพฤติของพระ เรา
ตั้งไว้สูง ต้องมีความประพฤติดีอย่างสูง จึงจะเป็นพระที่ดีได้”
“ผมได้ยนิ บ่อยๆ คนเขาพูดว่า ความเป็นอยูอ่ ย่างพระ เป็นกาฝาก
สังคม พ่อมีข้อแก้อย่างไรในเรื่องนี้ ?”
“เป็นกาฝากในแง่ไหน ?” พ่อถาม
“ในแง่ที่เป็นผู้บริโภคปัจจัยของสังคมอย่างเดียว ไม่ช่วยผลิต
อะไรให้แก่สังคม เป็นผู้กินแรงของสังคม เอาเปรียบสังคม”
“ที่ว่าไม่ได้ผลิตนั้น ไม่ได้ผลิตอะไร ?” พ่อถาม
“ไม่ได้ผลิตข้าว ผลไม้ เสื้อผ้า เป็นต้น อย่างนั้นใช่ไหม ?”
“ก็คงหมายความอย่างนั้นครับพ่อ คือไม่ได้ช่วยผลิตเครื่อง
อุปโภคบริโภคให้แก่สังคมเลย มีแต่บริโภคปัจจัยของสังคมให้หมดไป
อย่างเดียว”
“แล้วอย่างพ่อ อย่างลูก และคนอื่นๆ อีกมากมายก็ไม่ได้ผลิต
เหมือนกัน ชาวนากับชาวสวนเท่านัน้ ทีผ่ ลิตข้าวและผลไม้ พวกอุตสาหกรได้ผลิตเครื่องมือเครื่องใช้อันนับเป็นเครื่องอุปโภค คนอาชีพอื่นๆ
อีกมากก็ไม่ได้ผลิตอะไรให้แก่สังคม พวกนี้จะไม่เป็นกาฝากสังคมไป
หมดหรือ ? ตัวอย่างเช่น ข้าราชการในกระทรวงต่างๆ ทหาร ต�ำรวจ
ครู นิสิตนักศึกษา นักเรียน หมอ ล้วนแต่ไม่ได้ผลิตเครื่องอุปโภค
บริโภคอะไรเลย ท�ำไมจึงไม่วา่ เขาเป็นกาฝากสังคม ? ท�ำไมจึงจงใจมา
ว่าแต่พระ ?”
“คนอืน่ ๆ เขามีอาชีพ เขาท�ำงานตามหน้าทีข่ องเขาแล้ว แม้จะ
ไม่ได้ผลิตอย่างชาวนาชาวสวน ก็ถือว่าเป็นผู้ได้ช่วยสังคมตามหน้าที่
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ของเขา” ผมว่า
“พระท่านก็ได้ช่วยเหลือสังคม ตามหน้าที่ของท่านเหมือนกัน”
พ่อตอบ
“หน้าที่อะไร ?” ผมถาม
“เราต้องรูก้ อ่ นว่า คนท�ำงานมีอยู่ ๓ ประเภท คือ ผูท้ �ำงานใช้
สมอง (Mental labour) ผูท้ �ำงานโดยใช้กำ� ลังกาย (Skilled or unskilled labour) และผูท้ ำ� งานโดยการรับผิดชอบ (Responsible) พระ
สงฆ์นั้นจัดอยู่ในประเภทผู้ทำ� งานโดยใช้สมองและรับผิดชอบ ท�ำนอง
เดียวกับครู ข้าราชการ และนักเรียน”
“ท่านท�ำอะไรครับ ? ชาวบ้านทั่วไปเข้าใจว่า ท่านอยู่เฉยๆ ฉัน
แล้วก็อา่ นหนังสือบ้าง นอนบ้าง แล้วก็ออกไปนัน่ ไปนีบ่ า้ ง เล็กๆ น้อยๆ
ไม่ได้ท�ำอะไรแก่สังคม”
“ท่านก็ท�ำงานตามหน้าที่ของท่าน ซึ่งมีมากมายหลายประเภท
ท่านทีก่ ำ� ลังเรียนอยูก่ เ็ รียนอย่างขะมักเขม้น เรียนอย่างหนัก เพราะแนว
การศึกษาของพระนั้นต้องการให้ท่านรู้จริง”
“คุณนเรศ นโรปกรณ์ คอลัมนิสต์ ของสยามรัฐได้เขียนไว้ใน
คอลัมน์ของเขา ประจ�ำวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๗ ว่า๑ “กระบวน
การเรียนกันแล้ว ผมรูด้ วี า่ พระท่านมีโอกาสรูจ้ ริง เพราะเรียนจริงกว่า
นิสติ นักศึกษามากมายนัก นี่กล่าวโดยส่วนรวมนะครับ
“ที่ท่านท�ำงานการสอนก็มี ที่ท�ำการก่อสร้างก็มี ท่านที่เรียน
หนังสือได้พอสมควรแล้ว ก็มักสอนคนอื่นไปด้วย เรียนไปด้วย ต้อง
ท�ำงานสังคมสงเคราะห์ไปด้วย กล่าวคือช่วยเหลือชาวบ้าน เมือ่ เขามา
ขอความช่วยเหลือ พระท่านมีเจ้าหน้าทีห่ ลายฝ่ายเหมือนกัน แต่ละฝ่าย
๑

คุณนเรศบอกว่าเคยเป็นเด็กวัดเก่า
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ก็ท�ำหน้าที่ของท่านไป เช่น ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายก่อสร้าง ฝ่ายเทศนา
สัง่ สอนเผยแผ่ ฝ่ายปกครอง ผูท้ มี่ คี วามสามารถน้อย ท�ำอะไรออกหน้า
ออกตาไม่ได้กอ็ ยูช่ ว่ ยเหลือผูท้ สี่ ามารถ ช่วยต้มน�ำ้ ร้อนน�ำ้ ชา ช่วยกวาด
วัด ช่วยรักษาโบสถ์วิหารการเปรียญและเสนาสนะสงฆ์ อันเป็นของ
ส่วนรวมเป็นต้น นอกจากนี้ ยังช่วยขวนขวายในกุศลจริยาต่างๆ ที่
ชวาบ้านต้องการท�ำ เช่น งานศพ งานบวชนาค งานแต่งงาน ขึน้ บ้าน
ใหม่”
“มีคนเขาพูดว่า พระไม่น่าจะต้องไปวุ่นวายกับการก่อสร้าง
ท่านควรจะอยู่อย่างสงบๆ ชาวบ้านเขาศรัทธา เขาสร้างให้เอง พ่อว่า
อย่างไรครับ ?”
ถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็ดี พระท่านก็ไม่อยากวุ่นวายนักหรอก ถ้า
มีคนศรัทธามาสร้างให้จริงๆ แต่เมื่อกุฏิวิหาร การเปรียญ โบสถ์
ช�ำรุดทรุดโทรมเหลือเกิน คอยแล้วคอยอีกก็ไม่มีคนศรัทธามาซ่อมให้
สักที ท่านก็ต้องขวนขวายท�ำเอง ถ้าไม่ท�ำ ปล่อยไว้เฉยๆ ชาวบ้าน
มาเห็นเข้าก็ติเตียนท่านอีกเหมือนกันว่านั่งนอนอยู่เฉยๆ ปล่อยให้
วัดวาอารามสกปรกทรุดโทรม พอท่านท�ำเข้าก็ว่าท่านอีก ท�ำเขาก็ว่า
ไม่ท�ำเขาก็ว่า ท�ำดีกว่า มีผลบ้าง ท�ำนองเดียวกับท�ำดีเขาก็ริษยา
ท�ำชั่วเขาก็นินทา ต�ำหนิติเตียน ท�ำดีดีกว่า เอาอะไรกับปากคน”
“พูดถึงการบริโภคปัจจัย ๔ ของพระ ท่านก็บริโภคใช้สอย
แต่นอ้ ย คือน้อยกว่าชาวบ้าน อาหารก็เพียง ๒ มือ้ และก็เป็นอาหาร
ธรรมดาๆ เท่าที่ชาวบ้านศรัทธาถวาย พระส่วนมากยังอยู่ในสภาพที่
ขาดแคลน ไม่ได้มีอาหารอุดมสมบูรณ์อะไรเลย มีบางรูปเท่านั้นที่มี
อย่างเหลือเฟือ เพราะชาวบ้านศรัทธามาก เครื่องนุ่งห่มท่านก็ใช้จีวร
สบงเพียงเล็กน้อย ไม่มากชุดเหมือนของชาวบ้าน รองเท้าก็ราคาถูก
เครื่องตกแต่งร่างกายชนิดฟุ่มเฟือยอย่างชาวบ้านก็ไม่มี น�้ำมันใส่ผม
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ของผู้ชายกับลิปสติกของผู้หญิง ๒ อย่างเท่านั้น เราต้องเสียเงินให้
ต่างชาติปีหนึ่งๆ เท่าไร พระท่านไม่ต้องใช้ ท่านช่วยประหยัดปัจจัย
ของชาติไว้ได้มากทีเดียว ท่านยังได้มีส่วนช่วยนโยบายคุมก�ำเนิดของ
รัฐบาลด้วย นอกจากช่วยคุมก�ำเนิดแล้ว ใครมีลูก ท่านยังช่วยเลี้ยง
ให้อีก พระบางองค์ช่วยเลี้ยงลูกชาวบ้านถึง ๒๐-๓๐ คน ช่วยสอน
หนังสือให้ดว้ ย เด็กวัดนัน่ ไง ท่านช่วยเลีย้ งดูสงั่ สอนโดยไม่คดิ ค่าเลีย้ ง
ดูสั่งสอนอะไรเลย วัดหนึ่งๆ เวลานี้ โดยเฉพาะวัดในเมือง มีเด็กวัด
มากกว่าจ�ำนวนพระ”
“พระรูปใด ท่านอยูไ่ ม่ได้ สึกออกมา ท่านก็มาเป็นประโยชน์แก่
สังคมไทย เพราะท่านเป็นคนไทย รักแผ่นดินไทยเหมือนคนทัง้ หลาย๒”
“การมองอะไร เราควรมองกว้างๆ อย่ามองเพียงด้านเดียว คน
ทุกอาชีพ ทุกชัน้ เป็นโครงสร้างของสังคม เขามีประโยชน์ตอ่ สังคมใน
ด้านใดด้านหนึ่ง ตามหน้าที่และความถนัดของเขา กล่าวโดยเฉพาะ
พระไทย วัดไทย และค�ำสอนทางศาสนาพุทธนั้น เป็นประโยชน์กับ
สังคมไทยอย่างสุดจะพรรณนาได้”
“สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมทางศาสนาพุทธนัน้ เป็นเครือ่ งเชิด
หน้าชูตาของประเทศไทย ชาวต่างประเทศมาเที่ยวเมืองไทยก็ไม่พ้น
วัดพระแก้ว วัดโพธิ์ (วัดพระเชตุพน) วัดเบญจมบพิตร วัดสุทศั น์ วัด
มหาธาตุ เจดีย์นครปฐม อยุธยา เป็นต้น ส่วนมากก็เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และโบราณวัตถุทางศาสนาทัง้ นัน้ อย่างอืน่ เรา
มีอะไรให้เขาดูบ้าง นอกจากความแร้นแค้นยากจนของชาวนา”
“พูดถึงชาวนาแล้วน่าสงสาร” แม่เปรย “ท�ำงานหนักกร�ำแดด
๒

โปรดดู “พระสงฆ์กับสังคม” ในหนังสือสายธารที่เปลี่ยนทาง ของวศิน อินทสระ,
บรรณาคารพิมพ์ ๒๕๐๙ และเรือ่ งพ่อผมเป็นมหา ตอนที่ ๒๗, บรรณาคาร ๒๕๑๓
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กร�ำฝน แต่ผลที่ได้ไม่เท่าไร”
“พอเลีย้ งชีพไปวันๆ เท่านัน้ ” พ่อเสริม “ผลได้ไม่คมุ้ แรงงานที่
ลงไป”
“มันไปตกอยู่ที่ใครหมดครับพ่อ ?” ผมถาม
“คนกลาง” พ่อตอบ มีแววขมขื่นอยู่ในน�้ำเสียง “ถ้าจะจัดคน
พวกใดพวกหนึ่งในสังคมไทยให้เป็นกาฝากสังคมละก็ พ่อเห็นว่า
คนกลางนีแ่ หละเป็นกาฝากสังคม เป็นพวกเอารัดเอาเปรียบ ขูดรีดทัง้
ผู้ผลิตและผู้บริโภค ไปกดซื้อของจากเกษตรกรผู้ยากจนมาด้วยราคา
ถูก แล้วมาโก่งราคาขายเอากับผู้บริโภค ซึ่งเป็นคนยากจนเหมือนกัน
ด้วยราคาแพง ผู้ผลิตก็ขาดทุน ผู้บริโภคก็ต้องซื้อของแพงเกินเหตุ
ก�ำไรและความมัง่ คัง่ ไปอยูท่ คี่ นกลาง พวกซือ้ ถูกขายแพง แต่ทงั้ ผูผ้ ลิต
และผู้บริโภคก็ต้องยอมมัน ยอมเพราะความจ�ำเป็นบังคับให้ยอม
ชาวนาผลิตข้าว ชาวสวนผลิตผลไม้จริง แต่สิ่งจ�ำเป็นในชีวิตของ
พวกเขาไม่ได้อยู่เพียงข้าวและผลไม้อย่างเดียว เขาต้องมีเสื้อผ้า ยา
รักษาโรค ที่อยู่อาศัย และสิ่งจ�ำเป็นอื่นๆ อีกมาก รวมทั้งการศึกษา
ของบุตรด้วย สิ่งเหลานี้พวกเขาได้มาด้วยผลิตผลทางเกษตรเพียง
ประการเดียว พวกเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมในราคาขาย แต่ก็ต้อง
ขาย เพราะความจ�ำเป็นอย่างอื่นคอยบีบคั้นอยู่ ฝ่ายผู้บริโภคทั่วไป
ซึ่งเป็นคนยากจนเหมือนกัน แม้ไม่อยากซื้อก็ต้องซื้อ ของมันขึ้นราคา
ไปวันละบาทวันละ ๕๐ สตางค์กต็ อ้ งซือ้ เพราะไม่ซอื้ ก็ไม่มกี นิ ไม่มใี ช้
ความจ�ำเป็นบังคับให้ต้องซื้อ ไม่ซื้อก็ต้องอดตาย อย่างข้าวสารแพง
น�้ำมันปรุงอาหารแพง ไข่แพง ยาแพง เสื้อผ้าแพง วัสดุก่อสร้างแพง
ผักบุ้ง พริกขี้หนูแพง มันของจ�ำเป็นในการครองชีพทั้งนั้น”
“ถ้าของเหล่านั้นแพงขึ้น ผลก�ำไรไปตกอยู่กับผู้ผลิตจริงๆ ผู้
บริโภคก็ยงั พอยินดีดว้ ยได้ ถือว่าเขาลงทุนลงแรงไปมาก แต่นผี่ ผู้ ลิตก็
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ขาดทุน ยากจนลงทุกวันๆ ผู้บริโภคก็กัดฟันกิน พวกที่ยิ้มแป้นคือ
พวกพ่อค้าคนกลาง เราจะท�ำอย่างไรกับสภาพอย่างนี้ในเมืองไทย ?”
พ่อจบลงด้วยเสียงเครียด
“ผมคิดว่าพวกคนกลางก็มสี ว่ นช่วยเหลือ ทัง้ ผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค
เหมือนกัน คือเขาช่วยซื้อผลิตผลของเกษตรกร และช่วยให้ถึงมือ
ผู้บริโภค เมื่อเขาลงแรงและเสียเวลาวุ่นอยู่กับธุรกิจเช่นนี้เขาก็ต้อง
เอาก�ำไรบ้าง ถ้าซื้อมาเท่าไรขายเท่านั้น เขาก็ไม่มีกินเหมือนกัน วัน
หนึ่งๆ ในสมองพวกนี้ไม่มีเรื่องอื่นนอกจากก�ำไรขาดทุน” ผมแย้งพ่อ
“เวลานี้เราพร้อมหรือไม่ที่จะอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดย
บริการของรัฐ ถ้าเราไม่ยอมให้รา้ นค้าย่อยเอกชนจ�ำหน่ายผลิตผลทาง
เกษตรกรรม คือรัฐเข้าควบคุมจัดท�ำเสียเอง จะมีปัญหาใหม่เกิดขึ้น
หรือไม่ ? เช่น การขนส่ง การเดินทางไปซือ้ ของในสถานทีท่ รี่ ฐั จัดไว้ให้
เช่น อยูพ่ ระราม ๖ ต้องเดินทางไปซือ้ ข้าวสาร ๑ ถังทีบ่ างล�ำพู เพือ่
ให้ได้ราคาถูกกว่าที่พระราม ๖ สัก ๕-๑๐ บาท เมื่อบวกค่าพาหนะ
แล้ว อาจแพงกว่าที่พระราม ๖ ก็ได้ การต้องรอคิว ต้องเสียเวลา
มากมาย อะไรท�ำนองนีจ้ ะเกิดขึน้ หรือไม่ ผมเห็นคนเข้าคิวซือ้ ข้าวสาร
ตามสถานทีจ่ ำ� หน่ายในราคาควบคุมแล้วก็ใจหาย วันหนึง่ ผมขึน้ รถเมล์
ผ่านกรมการค้าภายใน เห็นคนยืนซื้อข้าวสารหน้ากรมการค้าภายใน
แถวยาวเหยียด รถจอด มีชายคนหนึ่งอายุประมาณ ๒๙ ปี แบกถุง
ข้าวสารขึ้นมา ยังไม่ทันได้นั่งก็ล้มลง ผู้โดยสารอื่นๆ ช่วยกันพยุงแก
ให้นั่ง ผมเดินเข้าไปถามแกว่ามาคอยอยู่นานเท่าไร ? แกบอกว่า
๓ ชั่วโมง ผมดูนาฬิกา เวลานัน้ ๙.๓๐ น. แสดงว่าแกมายืนคอยอยู่
ตัง้ แต่ ๐๖.๓๐ น. ได้ข้าวสารไป ๑ ถัง”
“เรื่องก�ำไรนั้นพ่อไม่ว่าหรอก ใครประกอบการใดก็ย่อมหวัง
ก�ำไรเป็นธรรมดา แต่อย่าให้มากเกินไป เช่น พ่อค้าคนกลางตั้งร้าน
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อยู่ในตลาด มีผู้มาเสนอขายผลิตผล รับซื้อไว้ในราคา ๑๕ บาท ได้
ก�ำไรถึง ๓๐ บาท โดยไม่ต้องท�ำอะไรเลย อย่างนี้พ่อว่ามากเกินไป
คนพวกนี้แหละที่ร�่ำรวยอยู่ในเมืองไทย”
“แต่พอโอนกิจการใดไปให้รฐั ด�ำเนินการ พวกเจ้าหน้าทีข่ องรัฐก็
โกงกินเสียอีก” ผมระเบิดออกมา “ดังทีม่ ขี า่ วทางวิทยุและหนังสือพิมพ์
อยู่เวลานี้ว่า ข้าราชการบางคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องข้าวสาร โกง
ข้าวสาร จริงหรือไม่นั้นไม่ทราบ แต่ข่าวออกมาอย่างนั้น”
“มันเป็นเสียอย่างนี้” พ่อพูดอย่างท้อแท้ “ใครเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับอะไรก็โกงสิ่งนั้น กินสิ่งนั้น อย่างนี้ประเทศชาติของเราจะไปไหว
หรือ ?”

๓๒
ต อ น ที่

ระยะนี้ใครๆ ก็พูดถึงประชาธิปไตยว่า เราได้ประชาธิปไตย๑มาแล้ว
ทัง้ ๆ ทีร่ ฐั บาลทุกรัฐบาล ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นต้นมา ประกาศว่า
รัฐบาลนัน้ ๆ เป็นประชาธิปไตย แม้รฐั บาลโดยการน�ำของจอมพลสฤษดิ์
และจอมพลถนอม ซึ่งปกครองเมืองไทยมาเกือบ ๒๐ ปี ก็ประกาศ
ว่าพวกตนปกครองแบบประชาธิปไตย ผมได้คุยเรื่องนี้กับพ่อเสมอ
เหมือนกัน แต่ไม่ค่อยจะสนุกนัก เพราะพ่อไม่ค่อยพูด
วันหนึ่งเพื่อนของพ่อซึ่งเป็นอัยการมาหาพ่อและคุยกันถึงเรื่อง
ต่างๆ มากมาย เรื่องสุดท้ายคือเรื่องการปกครองบ้านเมือง
๑

หมายถึงเหตุการณ์หลังวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ได้เปลีย่ นแปลงจากรัฐบาลทหาร
โดยจอมพลถนอม-ประภาส มาเป็นรัฐบาลพลเรือน
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“การปกครองไม่ส�ำคัญเท่าคนปกครอง” พ่อเอ่ยขึน้ ในตอนหนึง่
“ท�ำไมคุณจึงมีความเห็นอย่างนั้น ?” น้าวิเชียรถาม
“ผมคิดว่า ระบอบการปกครองเป็นเพียงสักแต่วา่ ชือ่ ” พ่อตอบ
“จะชือ่ อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็นคนๆ นัน้ มันก็คอื คนนัน้ คือมีการกระท�ำ
และความคิดอย่างคนๆ นัน้ อย่างคุณวิเชียร ถึงจะเปลีย่ นชือ่ เป็นวิชติ
วิชม หรืออะไรอืน่ ก็ตาม แต่บคุ ลิกลักษณะ อุปนิสยั นิสยั และอัธยาศัย
ก็หาเปลี่ยนไม่ คงเป็นคุณวิเชียรคนเดิมอยู่นั่นเอง นอกจากคุณจะ
พยายามเปลี่ยนบุคลิกของคุณเองเสียก่อน”
“แต่ผมว่าไม่เหมือนกัน” น้าวิเชียรออกความเห็น “ระบอบการ
ปกครองมีความส�ำคัญมาก ประเทศต่างๆ จึงพยายามทีส่ ดุ ทีจ่ ะเปลีย่ น
แปลงการปกครองให้เหมาะสมแก่ประเทศชาติและประชาชนของตน
ระบอบการปกครองเปรียบเหมือนบรรทัดหรือรางทีบ่ งั คับให้รฐั บาลเดิน
ผมยกตัวอย่าง เช่น ระบอบเผด็จการ Dictatorship, the state of
being ruled by a dictator…”
ผมลืมบอกท่านไปว่า น้าวิเชียรนั้นชอบพูดภาษาอังกฤษควบคู่
ค�ำศัพท์ภาษาไทยเสมอ เป็นความเคยชินของท่านอย่างนั้นเอง
“ผู้ปกครองในระบอบเผด็จการ” น้าวิเชียรพูดต่อ “มีอ�ำนาจ
เด็ดขาดแต่ผู้เดียว เรียกว่า absolute power คล้ายกับราชาธิปไตย
หรือ absolute monarchy เป็นแต่พวกนั้นไม่ได้ตั้งตนเป็นกษัตริย์
ตัวอย่างเช่น สตาลิน ฮิตเลอร์ มุสโสลินี สมัยใดประเทศได้ผเู้ ผด็จการ
ร้าย ประเทศชาติจะล่มจม ประชาชนจะเดือดร้อน เหมือนคนถูกไฟไหม้
บ้านทีเดียว ระบอบราชาธิปไตยก็เหมือนกัน ประวัติศาสตร์บอกเรา
ว่าสมัยใดได้กษัตริย์ดี ประเทศชาติก็ดี แต่ถ้าได้กษัตริย์ร้ายประเทศ
ชาติก็เสียหายเสื่อมโทรม ประชาชนเสียขวัญ กว่ากษัตริย์ดีจะมา
บูรณะประเทศและจิตใจของประชาชนเรียกขวัญกลับคืนมาได้ก็ต้อง
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ใช้เวลานาน ถ้าบังเอิญเคราะห์ไม่ดี ได้กษัตริย์ร้ายติดต่อกันสัก ๒-๓
รัชกาล ประเทศและประชาชนก็เคราะห์ร้ายมากทีเดียว ระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นการจ�ำกัดอ�ำนาจของผู้ปกครองให้อยู่ในขอบเขต
ที่กฎหมายรัฐธรรมนูญมอบไว้ให้ และมีด้วยกันหลายคนช่วยกันได้
โอกาสทีจ่ ะเสียมีนอ้ ย นอกจากนัน้ เรายังมีอำ� นาจถึงสามอ�ำนาจถ่วงกัน
ไว้ คืออ�ำนาจบริหาร อ�ำนาจตุลาการ และอ�ำนาจนิติบัญญัติ”
“แม้ระบอบประชาธิปไตยเองก็ยังมีข้อแตกต่างกันอยู่บ้างมิใช่
หรือ ? ผมหมายความว่า ไม่ได้เหมือนกันทุกประเทศ ?” พ่อถาม
“ข้อนี้ใช่” น้าวิเชียรตอบ “คือประชาธิปไตยของบางประเทศ
ผู้บริหารรับผิดชอบแต่ผู้เดียว คนอื่นๆ เป็นเพียงตัวประกอบ เช่น
ประชาธิ ป ไตยในสหรั ฐ อเมริ ก า เรี ย กว่ า A Single Executive
ประธานาธิบดีรับผิดชอบแต่ผู้เดียว คณะรัฐมนตรีหรือองค์การอื่นใด
จะใช้อำ� นาจบริหารไม่ได้ เพราะมีบทบัญญัตใิ ห้รฐั ธรรมนูญมาตรา ๒
ว่า “อ�ำนาจบริหารนั้นเป็นของประธานาธิบดีสหรัฐ” ประธานาธิบดี
สหรัฐจึงมีอ�ำนาจในการบริหารมาก ต�ำแหน่งประธานาธิบดีมีความ
ส�ำคัญเทียบเท่ากษัตริย์ของประเทศ เพียงแต่เป็นกษัตริย์ที่ได้รับ
เลือกตัง้ จากประชาชน เขาต้องท�ำหน้าทีท่ งั้ สองอย่างคือ หน้าทีก่ ษัตริย์
และนายกรัฐมนตรีพร้อมกันไป เรียกว่ามีทงั้ อ�ำนาจและวาสนา เป็นทัง้
ประมุขของรัฐและผู้บริหาร”
“ส่ ว นประเทศที่ ป กครองแบบมี ป ระธานาธิ บ ดี แ ละนายก
รัฐมนตรีด้วย เช่นอินเดียเป็นต้นนั้น ประธานาธิบดีเป็นเพียงประมุข
ของรัฐ ท� ำหน้าที่คล้ายกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยที่กษัตริย์
อยูภ่ ายใต้รฐั ธรรมนูญ บทบาททางการบริหารอยูท่ นี่ ายกรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรี ประเทศไทยเราก็อยูใ่ นลักษณะนี้ ต่างแต่เพียงประเทศ
เราประมุขของรัฐทรงเป็นกษัตริย์ ประชาธิปไตยแบบนี้เรียก Plural
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Executive ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบร่วมกันหลายนาย คณะรัฐมนตรี
อังกฤษก็เหมือนกัน”
“เลคเช่อร์ยาวดี น่าฟัง” พ่อพูดพร้อมหัวเราะชอบใจ น้าวิเชียร
ก็พลอยหัวเราะด้วย
“ก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ ” น้าวิเชียรว่า “แต่ไม่รู้เอามะพร้าว
ห้าวมาขายสวนหรือเปล่า ?”
“ไม่หรอก” พ่อว่า “ถ้าเป็นสวนที่นี่ก็เป็นสวนมะละกอไม่ใช่
สวนมะพร้าว มีแต่ไม้ล้มลุก ไม่มีไม้ยืนต้นทนนานอย่างสวนของคุณ
แต่เอาเถอะ ผมอยากฟังคุณพูดต่อ คือผมอยากรู้ว่า ผลได้ผลเสีย
ของการบริหารแบบ A Single Executive กับ Plural Executive
มีอย่างไรบ้าง ?”
“ก็มีบ้างเหมือนกัน แบบ Single มีผลดีที่การปกครองบังคับ
บัญชาเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน ก�ำหนดตัวผูร้ บั ผิดชอบไว้เป็นการแน่นอน
คือ ประธานาธิบดี ส่วนผลเสียก็คอื อ�ำนาจไปอยูท่ คี่ นๆ เดียวมากเกิน
ไป อาจท�ำอะไรเลยเถิดไปได้ง่าย ฝ่าย Plural มีผลดีตรงที่หลายคน
รับผิดชอบร่วมกัน กระจายอ�ำนาจออกไป การตัดสินใจรอบคอบขึ้น
ผลเสียอยูท่ อี่ าจชักช้าไปบ้างและไม่ระบุตวั ผูร้ บั ผิดชอบเป็นการแน่นอน”
นิ่งกันไปครู่หนึ่ง น้าวิเชียรจึงว่า “คุณยิ้มเห็นหรือยังว่าระบอบ
การปกครองนั้นมีความส�ำคัญมาก ?”
“เห็นแล้ว” พ่อตอบ “แต่ผมว่าคนผูม้ าปกครองก็มคี วามส�ำคัญ
ไม่น้อยกว่าระบอบ ถ้าเราได้ผู้ปกครองดี มีความยุติธรรม ปราศจาก
อคติ ปราศจากความเห็นแก่ตัว เขาย่อมบันดาลความยุติธรรมให้
เกิดขึ้นแก่สังคมได้เท่าที่อ�ำนาจเขามีอยู่ ระบอบอย่างเดียวไม่เป็น
การเพียงพอ คนผู้ปกครองต้องมีธรรมด้วย...”
พ่อหันเหเข้าจุดของพ่อจนได้
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“และใช้ธรรมนัน้ เป็นอ�ำนาจ ความยุตธิ รรมในสังคมย่อมมาจาก
ผูป้ กครองทีม่ ธี รรม ถ้าผูป้ กครองไม่ดยี อ่ มบิดเบือนความจริงต่างๆ ให้
เป็นประโยชน์ข้างตัวและพวกพ้องของตัว แม้กฎหมายก็กลายเป็น
เครื่องมือของผู้รักษากฎหมายไปได้ และเป็นอันตรายต่อประชาชน
เป็นเครื่องประหัตประหารประชาชนไปทันที ดังมีเรื่องปรากฏอยู่
ในสังคมทั่วไป ผมคิดว่า คนผู้มาปกครองถึงจะไม่ส�ำคัญกว่าระบอบ
การปกครอง แต่ก็คงจะส�ำคัญไม่น้อยกว่าเป็นแน่”
“แม้ในการปกครองแบบประชาธิปไตยที่เราเห็นว่าดีที่สุดนี้เอง
ถ้าประชาชนเรารู้เท่าไม่ทันนักการเมือง ก็จะเป็นเครื่องมือให้นักการ
เมืองลามกแสวงหาประโยชน์เพื่อตนบนความเสียสละและบนความ
ไม่รู้ของประชาชนได้ โดยเฉพาะคนในชนบทบ้านนอกที่ยังไม่ได้ศึกษา
เล่าเรียน ยังไม่รเู้ รือ่ งการเมือง ใครเข้าถึงตัวเขาก่อน เขาก็ลงคะแนน
ให้คนนั้นเข้าไปนั่งในสภาเป็นตัวแทนของเขา โดยที่เขาไม่เคยรู้เลยว่า
ผู้แทนเข้ามีหน้าที่ท�ำอะไร”
“เมืองไทยเราเรียกตัวเองว่าปกครองระบอบประชาธิปไตยมา
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ แต่ไม่เคยเป็นประชาธิปไตยจริงๆ การเมืองเป็น
เรือ่ งของการเล่นมาตลอดเวลา จนเรียกกันติดปากว่า “เล่นการเมือง”
เราว่าต่อไปนี้ (หลัง ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖) เราจะเป็นประชาธิปไตยกัน
จริงๆ เสียที ก็ไม่รวู้ า่ จะเป็นอย่างไรอีก คนส่วนมากของเรายังไม่คอ่ ย
รู้จักรับผิดชอบตนเอง พอเขาเข้มงวดเข้าก็ร้องว่าเขาลิดรอนสิทธิ
เสรีภาพ ไม่เห็นใจคนยากคนจน พอเขาอนุโลมให้บ้างก็ท�ำตามใจ
ตัวเองจนเลยเถิด ขาดความรับผิดชอบตนเองและความรับผิดชอบ
ต่อความผาสุกของส่วนรวม ดูแม่ค้าพ่อค้าที่วางของขายตามทางเท้า
เป็นตัวอย่าง วางเสียจนไม่มที างให้คนเดิน เมือ่ ทางเดินกลายเป็นตลาด
ขายของเสียแล้ว คนก็ต้องลงเดินข้างถนนเฉียดกันไปมากับรถยนต์
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อย่างน่ากลัวอันตราย ประชาธิปไตยจะงอกงามดีมาก ถ้าเรารู้จัก
รับผิดชอบตนเอง และรูจ้ กั เคารพต่อสิทธิของส่วนรวม ประชาธิปไตย
เป็นเรื่องของการรับผิดชอบตนเอง เมื่อเราปกครองเด็ก เราจะบังคับ
เด็กที่ไม่รู้จักรับผิดชอบตนเองมากกว่าเด็กที่รู้จักรับผิดชอบตัวเอง
คนใดรับผิดชอบตนเองได้มากที่สุดย่อมได้เสรีภาพจากการปกครอง
มากที่สุด เพราะเห็นว่าเขาปกครองตนเองได้แล้ว นี่คือจุดเริ่มต้นของ
ประชาธิปไตย การปลูกฝังประชาธิปไตย เราต้องเริ่มต้นกันที่ความ
รับผิดชอบตนเองโดยการสอน โดยการท�ำตัวอย่างให้ดู”
“ตามป้ายรถเมล์ประจ�ำทาง เราจะเห็นเศษตัว๋ โดยสารทิง้ เกลือ่ น
แสดงว่าพอลงรถก็ทงิ้ เศษตัว๋ ทันที จะถือไปอีกสักหน่อยหนึง่ เมือ่ พบที่
ทิ้งเศษของแล้วจึงค่อยทิ้งลงไปหรือใส่กระเป๋าตัวเองไปก่อนไปทิ้งที่
ถังขยะแห่งใดแห่งหนึ่งหรือที่บ้านของตัวเอง ก็ไม่น่าจะหนักหนาอะไร
นี่คือเรื่องของความรับผิดชอบเล็กๆ น้อยๆ ”
“คงกลัวคนกวาดถนนจะไม่มงี านท�ำกระมัง ?” น้าวิเชียรเย้าเล่น
“ก็ให้มนั จริงเถอะ” พ่อว่า “ขอให้เราได้เลิกกิจการต�ำรวจเพราะ
ไม่มผี รู้ า้ ยกันทีเถอะ เมืองไทยจะได้เป็นสวรรค์ในพืน้ พิภพ และต�ำรวจ
กองปราบก็คงจะยินดีหาน้อยไม่”
“ประชาธิปไตยสมัยแรกๆ เป็นอย่างไร ?” น้าวิเชียรดึงเข้าหา
ประชาธิปไตยอีก “ผมหมายถึงประวัตขิ องการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีอยู่ในโลก ไม่หมายถึงเมืองไทย ?”
“อันนี้เห็นจะย้อนไปถึงกรีกโบราณ ว่ากันว่าประชาธิปไตยของ
ยุโรป เริม่ ต้นทีป่ ระเทศกรีซ ดูเหมือนโซลอน (Solon) จะได้รบั เกียรติ
เป็นผู้เริ่มประชาธิปไตย โซลอนเกิดก่อน ค.ศ. (คริสตศักราช) ๖๓๘
ปี ก่อนพระพุทธเจ้าของเรา ๑๕ ปี (พระพุทธเจ้าประสูติก่อน ค.ศ.
๖๒๓ ปี) นับว่าเป็นนักปราชญ์ร่วมยุคกัน และเริ่มประชาธิปไตย
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มาด้วยกัน โซลอนเริ่มในกรีซ พระพุทธเจ้าทรงเริ่มในอินเดีย แต่ดู
เหมือนของพระพุทธเจ้าจะก้าวหน้ากว่า เพราะของพระพุทธเจ้า เป็น
ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ในสมัยของพระองค์ทีเดียว แต่ประชาธิปไตย
ในกรีซสมัยโซลอนนั้นเป็นระยะเริ่มต้น นักประวัติศาสตร์บางคนยัง
ปฏิเสธด้วยซ�้ำไป คือบอกว่าสมัยโซลอนนั้นยังเป็นอภิชนาธิปไตย
(Aristocracy) อยู่ ราษฎรสามัญยังไม่มีสิทธิ์ปกครองตนเอง”
สมัยทีส่ อง คือยุคของคลีสเธนิส (Cleisthenes) ๕๐๙ ปี ก่อน
ค.ศ. คือ ๒๕ ปีต่อจากสมัยของโซลอน คลีสเธนีสได้ช่วยสานต่อ
ประชาธิปไตยของโซลอน ท�ำให้ประชาชนได้มีเสรีภาพมากขึ้น สมัย
แรกเพียงตัดอ�ำนาจของอภิชนไปบ้างเท่านั้น
สมัยที่สาม ยุคของเปอริคลีส (Pericles) ๔๖๑ ปีก่อน ค.ศ.
คือ ๔๘ ปีต่อมา เปอริคลีสได้ช่วยให้ประชาธิปไตย เจริญก้าวหน้า
ไปมาก ยุคนี้เองที่เรียกกันว่ายุคทองของกรีก (The Golden Age)
โสกระตีส (Socrates) เพลโต้ (Plato) และ อริสโตเติล (Aristotle) นักปราชญ์กรีกทั้ง ๓ ท่าน ก็เกิดตามกันมา มาร่วมยุคทอง
ของกรี ก และมี ส ่ ว นช่ ว ยให้ ยุ ค นั้ น มี รั ศ มี ข องทองเปล่ ง ปลั่ ง ยิ่ ง ขึ้ น
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งเรี ย นความคิ ด เห็ น ของท่ า นเหล่ า นั้ น ตลอดมา แม้
จนกระทั่งวินาทีที่เรานั่งคุยกันอยู่นี้ และคงตลอดไปจนกว่าคนจะเลิก
เรียนหนังสือ ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้กษัตริย์กรีกและกษัตริย์ของ
ยุโรปได้สิ้นพระชนม์มากมายโดยไม่มีใครระลึกถึง โลกไม่รู้จัก คน
ท�ำประโยชน์เป็นคนไม่ตายอย่างนี้ ส่วนคนเกิดมาเพียงแต่สักว่า กิน
นอน เมถุน เที่ยว มีลมหายใจอยู่วันๆ ก็เหมือนตายแล้วตั้งแต่เกิด
“นักปราชญ์ใหญ่ ๓ คนของกรีก คือ โสกระตีส, เพลโต้ และ
อริสโตเติลนั้นได้ท�ำประโยชน์ทางการปกครองและทางวิชาการไว้มาก
จนใครๆ ลืมไม่ได้ เรื่องน่าประหลาดอย่างหนึ่งของคนทั้ง ๓ นี้คือ
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เกิดห่างกันคนละ ๔๓ ปี ลองคิดดูก็ได้”
โสกระตีส เกิดปี ๔๗๐ B.C. (ก่อน ค.ศ.)
เพลโต้
เกิดปี ๔๒๗ B.C.
อริสโตเติล เกิดปี ๓๘๔ B.C.
“คนแรกเป็นนักปรัชญาอุดมคติอย่างเดียว สองคนหลังเป็น
นักวิชาการหลายด้าน ทั้งนักประพันธ์ มีผลงานที่โลกต้องศึกษามาก”
“แม้มาในสมัยของเพลโต้แล้ว ทัศนะทางการเมืองแห่งการ
ปกครองรัฐก็ยังเป็นแบบอภิชนาธิปไตยอยู่นั่นเอง (Aristocracy) คือ
ปกครองโดยอภิชน ดีอยูห่ น่อยหนึง่ ทีเ่ พลโต้บอกว่า ต้องเป็นอภิชนโดย
ปัญญา มิใช่โดยก�ำเนิดหรือโดยความมั่งคั่ง ”
“สมัยที่เพลโต้เป็นหนุ่ม เป็นสมัยที่คนชั้นสูงและคนมั่งคั่ง ๓๐
คนมีอ�ำนาจและบ้าอ�ำนาจ เขาเบื่อหน่ายเรื่องนี้มาก...”
หยุดครู่หนึ่ง พ่อหยิบแก้วน�้ำขึ้นจิบ แล้วนั่งเฉย
“พูดต่อซิ” น้าวิเชียรขอร้อง
“พอแล้ว” พ่อว่า
“ท�ำไมหยุดไปเฉยๆ ก�ำลังเพลิน”
“ไปหาหนังสืออ่านเอาเองบ้าง ขี้เกียจพูด” พ่อบอก
“อุวะ” น้าวิเชียรอุทาน “ลงเอวังเอาดื้อๆ เออ นึกได้แล้วตอน
บวชเราเคยฟังเทศน์คณ
ุ ยิม้ เทศน์กำ� ลังฟังเพลิน นึกจะจบก็ลงเอวังเฉยๆ
อย่างนีเ้ หมือนกัน อย่างนีเ้ ป็นนักบินไม่ได้ ไม่คอ่ ยๆ ร่อนลง” แล้วเรา
ก็หัวเราะกันครื้นเครง

๓๓
ต อ น ที่  

๓๓
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วันต่อมาได้พูดถึงประชาธิปไตยในพุทธศาสนา พ่อได้เล่าให้ผมฟังว่า
ประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา มีขนึ้ ตัง้ แต่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์
อยู่ ทรงวางรากฐานประชาธิปไตยครั้งแรก โดยการทรงมอบอ�ำนาจ
ให้สงฆ์เป็นใหญ่ในสังฆกรรมทุกอย่าง เริ่มตั้งแต่อ�ำนาจในการให้
อุปสมบทกุลบุตรต่อผู้ศรัทธาใคร่บวช
พิธอี ปุ สมบทดังกล่าวนัน้ เรียกว่า ญัตติจตุตถกรรม อุปชั ฌายะ
ต้องขอความเห็นชอบจากสงฆ์ อุปัชฌายะ คือภิกษุผู้เป็นประธานใน
การให้อุปสมบท ในการนี้มีภิกษุรูปหนึ่งหรือสองรูปสวดประกาศใน
ท่ามกลางสงฆ์ ขอความเห็นชอบจากสงฆ์ถงึ ๓ ครัง้ รวม ๔ ครัง้ ทัง้
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ญัตติ (ญัตติจตุตถกรรม มีญตั ติเป็นที่ ๔ หรือ ๔ ครัง้ ทัง้ ญัตติ) ญัตติ
หมายถึง การประกาศเรื่องให้รู้ก่อนว่า จะสวดประกาศเรื่องอะไร
เมื่อสงฆ์ผู้มาประชุมทราบแล้ว ก็ประกาศต่อไปว่าบุคคลผู้นี้มีศรัทธา
ขอบวช มีท่านผู้นี้ (เอ่ยชื่อ) เป็นอุปัชฌายะ ท่านผู้ใดไม่เห็นด้วยกับ
การบวชของท่านผู้นี้ก็ขอให้พูดขึ้น ถ้าเห็นด้วยก็ขอให้นิ่งอยู่ ประกาศ
อย่างนี้ ๓ ครัง้ เมือ่ สงฆ์ทงั้ ปวงนิง่ อยู่ ก็ถอื ว่าเรือ่ งนีไ้ ด้ผา่ นไปโดยความ
เห็นชอบของสงฆ์ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ถ้าภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
คัดค้านขึ้น ก็ต้องระงับการอุปสมบทไว้ชั่วคราว แล้วซักถามผู้คัดค้าน
ว่ามีเหตุผลอย่างไร ? ผู้บวชมีข้อบกพร่องอันพึงรังเกียจอย่างไร ? ถ้า
ผู้คัดค้านมีเหตุผลพอ และเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริง การอุปสมบทก็เป็น
อันระงับ ตัวอย่างเช่นผู้บวชจะต้องไม่มีหนี้สิน แต่เมื่อมีคนประกาศ
ซักถามแล้วในโบสถ์นั่นเอง ผู้ขอบวชบอกว่าไม่มีหนี้สิน แต่เมื่อมีคน
ทักท้วงขึน้ เมือ่ สอบแล้วได้ความเป็นจริง การอุปสมบทก็เป็นอันระงับ
จนกว่าจะใช้หนีส้ นิ แล้วหรือเจ้าหนีย้ กให้ เป็นอันเลิกแล้วต่อกัน หรือมี
คนใดคนหนึ่งมารับประกันว่าจะรับใช้หนี้สินให้เอง
เรื่องพิธีกฐินก็เหมือนกัน พ่อเล่าว่า พิธีกรรมที่ท�ำก็เป็นแบบ
ประชาธิปไตย คือ ต้องขอความเห็นชอบของสงฆ์เสียก่อนว่า การจะ
มอบผ้านี้ให้แก่ภิกษุรูปนี้ (เอ่ยชื่อ) เป็นความเห็นชอบของสงฆ์หรือไม่
แต่ประกาศเพียงครัง้ เดียว รวมเป็น ๒ ครัง้ ทัง้ ญัตติ เรียกว่า ญัตติ
ทุติยกรรม
แม้ในการบัญญัตสิ กิ ขาบท (พระวินยั ) พระพุทธเจ้าต้องประชุม
สงฆ์ ทรงบัญญัติสิกขาบทโดยความเห็นชอบของสงฆ์ แล้วประกาศ
ให้ทราบทัว่ กัน เมือ่ ทรงบัญญัตแิ ล้วถ้ามีเหตุจำ� เป็นทีจ่ ะต้องผ่อนผันไป
อย่างไรก็ทรงผ่อนผันให้ เมือ่ จ�ำเป็นจริงๆ อาจยกเลิกไปเลยก็ได้ เมือ่
หมดความจ�ำเป็นแล้วก็ทรงบัญญัติใหม่
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เมื่อจวนจะปรินิพพานก็มีพระพุทธด�ำรัสว่า สิกขาบทเล็กน้อย
เมื่อสงฆ์ประชุมกันพิจารณาเห็นว่าควรจะยกเลิก ก็ให้ยกเลิกได้
ตามที่ยกตัวอย่างมาเพียงเล็กน้อยนี้ พอให้มองเห็นว่า การ
ปกครองคณะสงฆ์ของพระพุทธเจ้าเป็นประชาธิปไตยเพียงใด
ผมถามพ่อว่า ในพิธีอุปสมบทภิกษุใหม่ เจ้าภาพจัดปัจจัยไทย
ธรรมไปถวายพระหัตถบาส (พระทีม่ าประชุมร่วมในการอุปสมบท) ด้วย
จะเป็นการเอาลาภสักการะไปซื้อคะแนนเสียงมิให้ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
คัดค้านการอุปสมบทไปหรือไม่ ? คล้ายๆ ไปซื้อเสียงที่ประชุมอย่างที่
พวกรัฐสภาบางกลุ่ม บางคนเขาท�ำกัน
พ่อยิ้ม มองผมอยู่ครู่หนึ่งแล้วว่า
“ไม่มีใครเขาคิดมากอย่างแกหรอก กตัญญู” แล้วพ่อหัวเราะ
“เขาจัดไปเพียงเพื่อต้องการท�ำบุญเท่านั้น คงไม่มีใครเคยนึกว่าจะมี
พระบางรูปคัดค้าน ต้องเตรียมของไปถวายเสียหน่อย และของนั้น
เขาก็ถวายเมื่อบวชพระเสร็จแล้ว ไม่ได้ถวายก่อน”
“สินบนให้กอ่ นหรือทีหลัง มันก็เหมือนกันแหละพ่อ คนไทยนิยม
ให้สินบนก่อน คนจีนให้ทีหลังเมื่อกิจเสร็จแล้ว”
“ท�ำไมแกเห็นของท�ำบุญเป็นสินบนไปได้ ของท�ำบุญเขาให้เพือ่
บูชาคุณ สินบนเขาให้เป็นสินจ้าง แกก็รู้อยู่แล้วว่าการให้อะไรใครนั้น
เพื่อสงเคราะห์บ้าง และเพื่อบูชาคุณบ้าง”
“แต่เวลานี้ ผมว่าเขาให้กนั เพือ่ วัตถุประสงค์อย่างอืน่ นอกจากนี้
ก็มมี าก ส�ำหรับพระเองนัน้ ผมเคยได้ยนิ คนบางกลุม่ เขาพูดกันว่า พระ
ไปรับจ้าง เช่น รับจ้างสวดศพ รับจ้างสวดมนต์ฉันเพล รับจ้างสอน
หนังสือ เพราะไม่วา่ ท่านไปท�ำอะไรเข้า เป็นต้องได้ลาภสักการะ อันเป็น
วัตถุตอบแทนมาเสมอ”
“ก็สุดแล้วแต่เขาจะคิดไป แต่พ่อไม่เคยเห็นนายจ้างคนไหน
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เคารพนบนอบ กราบไหว้บูชาลูกจ้าง เหมือนอย่างที่ชาวบ้านถวาย
ของพระ พ่อคิดว่าท่านเพียงแต่ทำ� หน้าที่ของท่าน เมื่อเขาเห็นความดี
ของท่าน เขาก็ต้องตอบแทนด้วยวัตถุบ้าง น�้ำใจบ้าง”
“ผมว่าถ้าพระไปท�ำอย่างนั้นแล้วไม่ได้รับอะไรมาเลย จะเป็น
คุณค่า และสร้างความนิยมได้มาก”
“ร่างกายท่านยังเป็นวัตถุอยู่ แกเอ๊ย ก็ตอ้ งอาศัยปัจจัย ๔ เป็น
อยู่ ท่านได้มาโดยชอบธรรมก็ดแี ล้ว ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใคร
ท่านไม่เคยตัง้ ราคาว่าเท่านัน้ เท่านีจ้ งึ จะสวดศพ สวดมนต์ฉนั เพล ท่าน
ไปท�ำให้ด้วยจิตอนุเคราะห์ แล้วเขาก็ถวายจตุปัจจัยท่านมา เพียงเพื่อ
ยังชีพ เพื่อท่านได้ศึกษาเล่าเรียน ปฏิบัติหน้าที่ของสงฆ์ต่อไป”
“ผมเห็นด้วยกับพ่อในข้อว่า ท่านท�ำด้วยจิตอนุเคราะห์ เราก็
บูชาคุณท่าน แต่ถ้าท่านท�ำไปด้วยจิตที่มุ่งลาภสักการะเล่าครับ จะ
มิกลายเป็นลูกจ้างไปหรือ ?”
คุณพ่อนิ่ง
“ก็เหมือนครู ครูอาจเป็นลูกจ้างเด็ก หรือเป็นปูชนียบุคคล
ของเด็กก็ได้” พ่อเปรยขึ้น เมื่อนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้ว
“คืออย่างไรครับ ?” ผมถาม
“ครูทสี่ อนเด็กด้วยมุง่ ลาภสักการะ เงินทอง มุง่ อยูแ่ ต่เรือ่ งอย่าง
นั้นก็เป็นลูกจ้างเด็ก ลูกจ้างรัฐบาล แต่ครูที่สอนด้วยใจมุ่งอนุเคราะห์
เด็กเป็นทีต่ งั้ มีเมตตาธรรม มีความหวังดี ก็เป็นปูชนียบุคคลของเด็ก
เจตนาเบื้องหลังการกระท�ำจึงส�ำคัญไม่น้อย พระพุทธเจ้าท่านจึงว่า
‘เจตนาหํ  ภิกฺขเว กมฺมํ  วทามิ เรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม (การ
กระท�ำ)’ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรง
นิพนธ์ไว้ว่า ‘การงานทั้งปวงจะเป็นกิจที่ควรสรรเสริญ ก็เพราะเกิด
จากน�้ำใจที่ควรสรรเสริญ เป็นกิจที่ควรติดเตียนก็เพราะเกิดจากน�้ำใจ
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ที่ควรติเตียน ไม่ใช่เพราะชนิดของการงาน’ ดังนี้”
“แล้วถ้าเป็นโจร คือ ชนิดของการงาน เป็นชนิดโจรกรรมล่ะ
ครับ ?”
“ทรงหมายเอาการงานที่ชอบธรรม” พ่อว่า “แต่ถึงกระนั้น
ก็เถอะ งานโจรกรรมมิใช่จะชัว่ ร้ายเลวทรามเสียทุกอย่างไป สมมติวา่
ผกค. (ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์) มีแผนประทุษกรรมประเทศไทย
ลูกรู้เข้า ลูกไปโจรกรรมแผนนั้นเสีย โจรกรรมเครื่องอุปกรณ์แห่ง
ประทุษกรรมนั้นเสียด้วย คนไทยผู้รักชาติจะเห็นว่าการโจรกรรม
ของลูกเป็นเรื่องเลวร้ายหรือ ?” มีแต่จะได้รับเสียงสรรเสริญในความ
ฉลาดและกล้าหาญ อีกตัวอย่างหนึ่ง ทหารที่ออกรบเพื่อประเทศชาติ
ของตน หรือปราบปรามผู้เป็นเสี้ยนหนามแห่งชาติ ต้องฆ่าคนที่
ควรฆ่า กรรมนั้นเป็นกรรมที่เลวทรามหรือ ? ทุกคนและทุกชาติลง
ความเห็นว่าเป็นกรรมที่ควรสรรเสริญ”
“อนึง่ พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ พระองค์นนั้ ทรง
มุ่งไปท�ำนองว่า ผู้มีหน้าที่อย่างใด เมื่อได้เอาใจใส่ท�ำหน้าที่อย่างนั้น
ของตนดีที่สุดแล้วก็ควรได้รับการสรรเสริญ ส่วนชนิดของการงาน
เช่น จะเป็นเสมียนหรืออธิบดีนั้นไม่ส�ำคัญ ส�ำคัญที่เขาได้ท�ำงานใน
หน้าที่ดีที่สุด เป็นผู้ไม่บกพร่องในหน้าที่ เมื่อเป็นอย่างใดก็เป็นดีที่สุด
ของอย่างนั้น ท�ำนองว่าเป็นครูที่ดี ดีกว่าเป็นรัฐมนตรีที่เลว เป็นต้น”
“ครูบางคนก็ท�ำงานสักแต่เพียงว่าเป็นอาชีพอย่างหนึ่ง เหมือน
พ่อค้าขายวิชา” ผมว่า “เพื่อรับเงินเดือนไปเดือนหนึ่งๆ ครูที่สอน
เป็นรายชั่วโมงก็สอนสักแต่ว่าให้ได้ค่าชั่วโมง ไม่มีความรับผิดชอบ
ไม่เตรียมการสอน เอาเปรียบโรงเรียน เอาเปรียบนักเรียน ถ้าเป็น
พ่อค้าก็เป็นพ่อค้าที่ขายของแพง คุณภาพเลว ด้วยการบังคับขาย
ผู้ซื้อไม่มีทางเลือก ไม่มีทางเลี่ยง จะไปฟ้องร้องผู้ใหญ่ระดับบริหาร
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โรงเรียน ท่านก็เป็นพวกเดียวกับพ่อค้าวิชาพวกนั้นเสียอีก”
“การท�ำงานเพียงเพือ่ อาชีพนัน้ เป็นของสามัญ” พ่อรับต่อ “ไม่
ประเสริฐอะไร สัตว์โลกทุกชนิดท�ำได้ แต่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ
ทรงนิพนธ์ไว้ว่า ‘เป็นการเลว’ คงทรงหมายว่า เป็นอย่างต�่ ำ คือ
ไม่ประเสริฐสูงส่งอะไร ไม่ว่าหน้าที่นั้นจะมีต�ำแหน่งสูงเพียงใด ถ้าท�ำ
เพือ่ อาชีพเลีย้ งปากเลีย้ งท้องก็เป็นของสามัญ พระองค์ทา่ นทรงนิพนธ์
ไว้ดังนี้
“ควรใส่ใจไว้ว่า ความส�ำเร็จแห่งการหาเลี้ยงชีพนั้น นับว่าเป็น
การเลว ไม่เป็นทีส่ ดุ อยูเ่ พียงนัน้ ...ธรรมดามิได้แต่งเราให้เกิดมาส�ำหรับ
หาเงินถ่ายเดียว...นักปราชญ์ทงั้ หลายได้พจิ ารณาเห็นโดยถ่องแท้แล้วว่า
ความมีลาภอย่างใหญ่ทสี่ ดุ ท�ำคนให้สขุ โดยถ่ายเดียวไม่ได้ และความ
หาลาภมิได้ จะท�ำคนผูร้ จู้ กั ผิดรูจ้ กั ชอบและมีใจอันซือ่ สัตย์ ให้เป็นทุกข์
ด้วยประการทั้งปวงก็ไม่ได้”
“ถ้าท่านถามว่า ในชีวิตของท่านๆ จะมุ่งหมายอะไรดี ข้าพเจ้า
ขอตอบว่า ท่านจงมุ่งเพื่อปฏิบัติงานของท่านให้ชอบ เพราะชื่อเสียง
มีอยูใ่ นนัน้ ทุกคนเกิดมาในโลกนี้ ส�ำหรับจะท�ำการด้วยปัญญาทีเ่ หมาะ
แก่เขา มีสำ� หรับการนัน้ มาแต่แรก เมือ่ เขาพบสิง่ ไรว่าเป็นหน้าทีข่ องเขา
เขาต้องทุ่มเทก�ำลังความคิดของเขาทั้งหมดลงในสิ่งนั้น แสวงหา
ความส�ำเร็จของสิ่งนั้น อย่าแสวงหาสง่าราศีของตัว”
“ลูกจะเห็นว่าสมเด็จฯ ทรงนิพนธ์ไว้น่าคิด น่าตรึกตรอง และ
น่าปฏิบตั ติ ามเพียงไร คนเราทุกคนเกิดมาเพือ่ จะท�ำงานอะไรอย่างหนึง่
หรือสองอย่าง เมื่อค้นหาความสามารถอย่างนั้นในตนพบแล้วก็ควร
ทุม่ เทก�ำลังทัง้ หมดลงในการงานนัน้ การงานนัน้ แหละคือ ยศ เกียรติ
ความสุข และเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของบุคคลผู้นั้น ไม่ควรคิดฟุ้งซ่าน
ไปในสิ่งอันมิใช่วิสัยของตน เพราะถ้าไม่ใช่วิสัยแล้ว ถึงจะไปท�ำงาน
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อย่างนัน้ เข้าก็ทำ� ได้ไม่ดี เสียเวลาเปล่า อาจพาให้เสียคนไปด้วยก็ได้ มี
ตัวอย่างให้ดูมากแล้ว”
“บางคน มีความสามารถและความเหมาะเพียงแค่ครูใหญ่ใน
โรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง แต่ไพล่ไปเป็นนายกรัฐมนตรีเข้า ความ
สามารถอย่างนั้นไม่มี ก็พาให้เสียคนได้ง่ายและก็พาให้เสียมาหลาย
คนแล้ว”
สมเด็จท่านว่า ‘อย่าแสวงหาสง่าราศีของตัว’ นีถ่ กู ใจพ่อนัก คน
บางคนจับท�ำงานอะไรเข้าเพียงเล็กน้อยก็คิดแต่ชื่อเสียง ความมีหน้า
มีตา ความเด่น อันรวมลงในสง่าราศีของตัว คนทีค่ ดิ อยูอ่ ย่างนีม้ กั ไม่ได้
ชื่อเสียง แต่จะได้ชื่อเสีย (ไม่มีตัว ง) เพราะแล่นเกินไป ภาษาพระ
ท่านเรียก อติธาวนฺโต ท�ำอะไรผิดพลาดได้ง่าย คนที่มีชื่อเสียงอัน
โด่งดังขึ้นมานั้น เพราะเขาท�ำหน้าที่ของเขาดีที่สุด ชื่อเสียงเป็นเรื่อง
บังเอิญหรือเป็นผลพลอยได้ (By product) แต่นั่นแหละบางคน
ทีแรกก็ไม่ได้หวังชื่อเสียง แต่พอมีชื่อเสียงขึ้นมาโดย by product
ดังกล่าวมา เกิดมัวเมาในชื่อเสียง หลงตัวเอง มองคนอื่นต�่ำไปหมด
การท�ำ การพูดและการคิดของใครอืน่ ไม่ถกู ต้องเสียสิน้ ต้องของเขาจึง
จะใช้ได้หรือดี อย่างนีเ้ สียอีก พอตกลงมาก็เจ็บมาก เพราะตกจากทีส่ งู
บางคน เมือ่ ยังไม่มยี ศศักดิก์ ด็ ๆี อยู่ พอได้ยศศักดิส์ งู ขึน้ มาก็เมายศอีก
นึกว่าตัวมีอำ� นาจวาสนามามากแล้ว ไม่มใี ครท�ำอะไรได้ จึงเทีย่ วแสดง
ความพาลสันดานหยาบให้ปรากฏอยูท่ วั่ ไป นานเข้าอกุศลกรรมหนาขึน้
จนกุศลทีเ่ คยท�ำมาบ้างทรงไว้ไม่อยู่ พังครืนลงมา มีตวั อย่างให้ดถู มไป
แบบช้างใหญ่เที่ยวเกเรสัตว์เล็กสัตว์น้อยในป่านั่นแหละ เห็นกบก็
เหยียบกบ เห็นรังมดแดงอยู่บนกิ่งไม้ หักกิ่งมากระทืบเสีย เห็นนกไข่
ไว้ตามพื้นดินก็เหยียบเสีย” ใครจะท�ำไม ข้าใหญ่ที่สุดในป่านี้
“สัตว์เล็กสัตว์น้อยทนเจ็บใจไม่ไหว วันหนึ่งจึงนัดหมายกันเป็น
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ทีแ่ น่นอน วางแผนเป็นขัน้ ๆ เรียบร้อยแล้ว นกไปจิกตาจนช้างตาบอด
มดแดงช่วยกันกัดตา ช้างบอดแสบตาเทีย่ วเดินโซเซอยู่ กระหายน�ำ้ เป็น
ก�ำลัง กบรูด้ งั นัน้ จึงพากันไปร้องเซ็งแซ่อยูป่ ากเหว ช้างเข้าใจว่าตรงที่
กบร้องเป็นหนองน�้ำ จึงเดินไปตามเสียงนั้น ตกเหวตาย”
“นิทานเรื่องนี้สอนว่า ผู้เป็นใหญ่ไม่ควรทะนงตน รังแกผู้น้อย
เมือ่ ผูน้ อ้ ยรวมก�ำลังกันเข้า ย่อมก่อความวอดวายให้ผใู้ หญ่ได้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นท่านจึงเตือนไว้ว่า ยโส ลทฺธาน มชฺเชยฺย ได้ยศแล้ว
ไม่พึงเมา”
“พ่อพูดเรื่องนี้ ผมนึกถึงทรราช ค�ำนี้เขียนอย่างไรถูกแน่ครับ
พ่อ ทรราช หรือทรราชย์ หรือทุรราช ?”
“ความเห็นของพ่อว่าเขียน ‘ทรราช‘ (ไม่มี ย. การันต์) น่าจะถูก
กว่า ค�ำนี้หมายถึงผู้ได้อ�ำนาจมาโดยไม่ชอบธรรมและเมื่อได้มาแล้ว
ก็ใช้อ�ำนาจนั้นกดขี่ข่มเหงประชาชน ส่วนที่มี ย. การันต์นั้นมีนัยไป
ทาง การหรือความเป็นใหญ่ ไม่หมายถึงบุคคล ตัวอย่างเช่น “การ
ครองราชย์” เป็นต้น
“กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ปราชญ์ทางอักษรศาสตร์และ
นิรกุ ติศาสตร์ของไทย ทรงมีพระมติวา่ ‘ทรราช’๑ หมายถึง ผูท้ ชี่ ว่ งชิง
อ�ำนาจโดยที่ตนไม่มีสิทธิ์ ส่วนราชาที่ทารุณแต่หากมีสิทธิโดยชอบ
ธรรมแล้วก็ไม่เป็น Tyrant (ทรราช)
“ตามพระมตินี้ ราชาหรือผู้มีอ� ำนาจแม้จะทารุณ แต่ถ้าได้
อ�ำนาจมาโดยชอบธรรม โดยสิทธิ์แห่งตน ไม่ชื่อว่าทรราช ตัวอย่างที่
ทรงใช้เช่น ปิชสิ ตระตัสทรราช (Pisistratus) บุคคลผูน้ เี้ ป็นหลานของ
๑

ชุมนุมพระนิพนธ์, พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรรณไวทยากรวรวรรณ ส�ำนักงาน
ธรรมเสวี, ๒๔๙๔
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โซลอน (Solon) ผู้เริ่มประชาธิปไตยไว้ในกรีซ ปิซิสตระตัสสนับสนุน
ประชาชนเข้ายึดอ�ำนาจและปกครองอย่างสิทธิข์ าด แต่เมือ่ ได้อำ� นาจมา
แล้วก็ปกครองอย่างละมุนละม่อม ยุตธิ รรมดี น�ำความสมบูรณ์รงุ่ เรือง
มาให้กรุงเอเธนส์เป็นอันมาก”
“แล้วราชาหรือผูม้ อี �ำนาจทีไ่ ด้อ�ำนาจมาโดยชอบ แต่ทารุณโหด
ร้ายเหลือเกิน เราควรจะเรียกอย่างไร ?” ผมถามพ่อ
“ก็น่าเรียก ‘ทารุณราช‘ ตรงตัว” พ่อตอบ
“อย่างไรก็ตาม” พ่อพูดต่อ “ในความเข้าใจของคนทัว่ ไป ทรราช
คือผูป้ กครองทีท่ ารุณโหดเหีย้ ม ใช้อ�ำนาจกดขีข่ ม่ เหงราษฎร ปกครอง
เพื่อประโยชน์ของตนและพวกตน ยิ่งตนและพวกตนร�่ำรวยมากขึ้น
เพียงใด ประชาชนทั่วไปก็จนลงมาเพียงนั้น เป็นการเดินที่หันหลังให้
กัน ท�ำให้มชี อ่ งว่างระหว่างผูม้ อี ำ� นาจและประชาชนมากเกินไป จนอีก
ฝ่ายหนึ่งเป็นเทวดา อีกฝ่ายหนึ่งเป็นสัตว์นรก”

๓๔
ต อ น ที่

ผมยังไม่เบือ่ ทีจ่ ะคุยกับพ่อเรือ่ งการเมือง การปกครอง ทัง้ ฝ่ายอาณาจักร
และศาสนจักร ผมเห็นเป็นความรูค้ วามเพลิดเพลิน ผมไม่ตอ้ งพูดอะไร
มาก เพียงคอยป้อนปัญหาให้พอ่ บ้าง และตัง้ ใจฟังเท่านัน้ เราก็มเี รือ่ ง
คุยกันได้เสมอ ผมได้ทราบมาจากพ่อว่าการยกย่องชมเชยและให้
เกียรติคนนั้นมีอยู่หลายวิธี วิธีหนึ่งคือการตั้งใจฟังเขาพูดในวงสนทนา
คนที่ฟังเป็น ได้รับความนิยมชมชอบมากกว่าคนพูดมาก โดยเฉพาะ
พูดเสียคนเดียว ขณะที่ฟังนั้น คอยจับประเด็นและถามปัญหาบ้าง
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ในจุดที่เราคิดว่าเขาถนัดและพอใจตอบ เพียงเท่านี้เราก็เป็นเพื่อน
สนทนาที่ดีของผู้รู้ได้ ศิลปะแห่งการฟังนี้ เห็นเรียกในหนังสืออังกฤษ
บางเล่มว่า๑ A Fine Art of Listening ”ศิลปะ” ไม่เหมือนกับ ”วิทยา”
วิทยามีสตู ร มีทางให้เดิน มีบทเรียนจากหนังสือให้เรียน แต่ศลิ ปะเรา
ต้องเรียนด้วยตนเอง เรียนจากความสังเกต และด้วยการลองปฏิบัติ
ทีละน้อย เมื่อได้ผลเป็นอย่างไรแล้ว ก็มิใช่ว่าจะสรุปผลได้โดยง่าย
เหมือนวิทยา ศิลปะจะต้องใช้ให้เหมาะกับบุคคลเป็นส�ำคัญกว่าอย่างอืน่
วิธีการอันเดียวกันซึ่งใช้ได้ผลกับคนหนึ่ง เมื่อเอาไปใช้กับอีกคนหนึ่ง
อาจไม่ได้ผลเลย ถึงกระนั้นก็ตาม เพื่อนของพ่อผมคนหนึ่งอุตส่าห์
เขียนศิลปะแห่งการเกีย้ วสาวออกมาจนได้ ผมเคยเห็นเขาให้พอ่ มาอ่าน
พ่ออ่านไปหัวเราะไป และพึมพ�ำว่า “เข้าที เข้าที” แต่เรามันแก่
เสียแล้ว เห็นจะเอาของเขามาใช้ไม่ได้” จนบัดนี้ผมทราบว่าเพื่อนของ
พ่อผมคนนั้นยังไม่แต่งงาน แต่การไม่แต่งงานอาจเป็นศิลปะอย่าง
หนึ่งของการเกี้ยวสาวก็ได้
ผมน�ำท่านออกไปนอกทางเสียหน่อยหนึ่ง ท่านคงไม่ร�ำคาญ
ผมเกรงท่านจะเบื่อ เพราะมีเรื่องค่อนข้างจะไม่ค่อยสนุกและมากไป
ด้วยวิชาการ ตอนนั้นผมเป็นผู้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม ทั้งด้านอายุและการ
ศึกษา รวมทัง้ ประสบการณ์ดว้ ย จึงคุยกับพ่อในเรือ่ งทีค่ อ่ นข้างจะหนัก
สักหน่อย แต่ผมหวังว่าคงไม่หนักเกินไปส�ำหรับท่านที่คิดว่านั่งคุยกับ
ผมและพ่อผมเล่นๆ แล้วได้ความรู้เล็กๆ น้อยๆ ติดพกติดห่อกลับไป
บ้านบ้าง
๑

หนังสือ Strategy in Handling People โดย Ewing T. Webb และ John
Morgan, หลวงวิจิตรวาทการ เก็บความแปลเป็นไทยแล้วให้ชื่อว่า “กุศโลบาย”
เสริมวิทย์บรรณาคาร ๒๕๑๗
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ผมบอกไว้แล้ว เราก�ำลังเพลินในการคุยกันเรื่องการเมืองและ
การปกครอง วันนั้นผมถามพ่อว่า
“การปกครองคณะสงฆ์ เวลานี้เป็นอย่างไรครับพ่อ ?”
พ่อยิ้มด้วยความพอใจก่อนตอบ
“ก็แบบ มหาเถรสมาคม (The Council of the Elders)” พ่อต่อ
ด้วยภาษาอังกฤษ แปลตามตัวว่า “สภาผู้เฒ่า” และก็มีความหมาย
ตรงตามตัวอักษรเวลานี้ กรรมการมหาเถรสมาคมมีแต่พระเถระผูเ้ ฒ่า
ทัง้ นัน้ ความจริงระบอบการปกครอบแบบนี้ เขาเคยท�ำกันมาในประเทศ
กรีซ เมือ่ ๘๐๐ ปี ก่อน ค.ศ. คิดถึงเวลานี้ ก็ประมาณ ๒,๗๐๐ ปีมา
แล้ว ตัง้ แต่สมัยลิเคอรกัส (Lycurgus) จัดท�ำประมวลกฎหมาย หรือ
นิติบัญญัติขึ้นในสปาร์ตา (นครหนึ่งของกรีซ เป็นเมืองคู่แข่งของ
เอเธนส์) สมัยนั้นแม้จะมีกษัตริย์แต่ก็มีอ�ำนาจน้อย อ�ำนาจส่วนใหญ่
ไปอยู่กับสภาผู้เฒ่า ตั้งแต่อายุ ๖๐ ขึ้นไป มี ๒๘ คน เป็นสมาชิก
ตลอดชีพ
“สมาชิก หรือกรรมการมหาเถรสมาคมของเรา ดูเหมือนไม่ได้
จ� ำ กั ด อายุ ว ่ า ต้ อ ง ๖๐ แล้ ว แต่ ก� ำ หนดสมณศั ก ดิ์ คื อ ต้ อ งเป็ น
พระราชาคณะชั้นธรรมขึ้นไป แต่ส่วนมากพระราชาคณะชั้นธรรม
โดยเฉพาะธรรมพิเศษนั้น มักมีอายุเลย ๖๐ ไปแล้วแทบทั้งสิ้น”
“เวลานีพ้ ระราชาคณะชัน้ ธรรมพิเศษเพิม่ ขึน้ อีก ใช่ไหมครับพ่อ ?
คราวก่อนพ่อบอกผมว่ามี ๗ รูป”
“เพิ่มขึ้นอีก ๕ รูป รวมเป็น ๑๒“
“ชื่ออะไรบ้างครับ ที่เพิ่มขึ้น ?”
“เมื่อก่อนนี้มี ๕ คือ พระศาสนโสภน, พระพิมลธรรม, พระ
ธรรมวโรดม, พระพรหมมุนี, พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ต่อมาเพิ่มขึ้น
๒ คือ พระธรรมปัญญาจารย์ และวิสุทธิวงศาจารย์ เอาพระธรรม
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ปัญญาบดีมาแทนต�ำแหน่งพระพิมลธรรมซึ่งถูกยกเลิกไป เวลานี้ชื่อ
พิมลธรรมก็ยังไม่มี ต่อมาเพิ่มอีก ๕ รูป เมื่อเร็วๆ นี้เอง คือ
พระวิสุทธาธิบดี
พระพุทธพจนวราภรณ์
พระพุทธิวงศมุนี
พระญาณวโรดม
พระพรหมคุณาภรณ์”๒
สมณศักดิช์ นั้ สมเด็จ ก็เพิม่ ขึน้ อีก ๒ รวมกับสมณศักดิเ์ ก่า ๔ รูป
เวลานี้มีสมเด็จพระราชาคณะ ๖ รูป ไม่นับสมเด็จพระสังฆราช คือ
๑. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
๒. สมเด็จพระพุฒาจารย์
๓. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
๔. สมเด็จพระญาณสังวร
๕. สมเด็จพระวันรัต
๖. สมเด็จพระธีรญาณมุนี
“ที่เพิ่มขึ้น ๒ คือ สมเด็จพระญาณสังวรและสมเด็จพระธีรญาณมุนี ๓ ต่อไปอาจจะเพิม่ อีก หากมีทา่ นทีเ่ หมาะสมเพิม่ ขึน้ เวลานี้ มี
พระสมณศักดิ์ ตั้งแต่ชั้นพระราชาคณะสามัญขึ้นไป ๔๗๙ รูป๔” คือ
สมเด็จพระสังฆราช
๑
สมเด็จพระราชาคณะ
๖
รองสมเด็จฯ
๑๒
๒

ท�ำเนียบสมณศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๑๖ โดยนายสนติ์ แสวงบุญ กองศาสนูปถัมภ์ กรม
การศาสนา
๓
เพิ่มเมื่อ ธันวาคม ๒๕๑๕
๔
ท�ำเนียบสมณศักดิ์ ๒๕๑๖ รวบรวมโดยนายสนติ์ แสวงบุญ
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พระราชาคณะชั้นธรรม
๒๐
พระราชาคณะชั้นเทพ
๔๕
พระราชาคณะชั้นราช
๑๐๘
พระราชาคณะชั้นสามัญ
๒๘๗
“การปกครองคณะสงฆ์ในรูปมหาเถรสมาคม ก็อยู่ในความ
รับผิดชอบของพระเถระชั้นสมเด็จ และรองสมเด็จเพียงไม่กี่รูป คือ
คณะกรรมการมหาเถรสมาคม”
“เมื่อก่อนเคยมีการปกครองแบบสังฆสภา”
“ใช่ เพิ่งมาเปลี่ยนเป็นมหาเถรสมาคม เมื่อสมัยจอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต์ เป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล ความจริงเคยมีระบอบมหาเถรสมาคม
มาแล้วในสมัยราชาธิปไตย ต่อมาเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองคณะ
สงฆ์เป็นแบบสังฆสภา มีสงั ฆนายก สังฆมนตรี สมาชิกสังฆสภา โดย
การแต่งตั้ง ไม่ใช่เลือกตั้ง ไม่มีการเลือกตั้งผู้แทนพระอย่างเลือกตั้ง
ผู้แทนราษฎร สภาผู้แทนพระจึงไม่มี”
“สมาชิกสังฆสภา เลือกจากพระชั้นไหนครับ ?”
“ตามระเบียบก็เลือกจากพระ ๓ ระดับชัน้ คือ พระราชาคณะ
ชัน้ ธรรมขึน้ ไป พระคณาจารย์เอก พระเปรียบเอกเฉพาะ ๙ ประโยค
รวมทั้งหมดจ�ำนวน ๔๕ รูป พระเปรียญเอกนั้น ท่านนับตั้งแต่ ๗
ประโยคขึ้นไป แต่ที่มีสิทธิได้รับเลือกเป็นสมาชิกสังฆสภา เฉพาะ
เปรียญ ๙ ประโยคเท่านั้น”
ในระบอบการปกครองแบบสังฆสภานี้ สมเด็จฯ พระสังฆราช
อยูใ่ นฐานะเดียวกับพระมหากษัตริยใ์ นระบอบประชาธิปไตย คือไม่ทรง
บริหารเอง อ�ำนาจบริหารอยู่ที่คณะสังฆมนตรีซึ่งมีสังฆนายกเป็นผู้น�ำ
“สังฆมนตรีมีเท่าไรครับพ่อ ?”
“ดูเหมือนมีสงั ฆมนตรีวา่ การ และสังฆมนตรีลอย คล้ายระบอบ
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การบริหารของรัฐเหมือนกัน แต่จ�ำนวนน้อยกว่า สังฆมนตรีว่าการ
มีเพียง ๔ รูปเท่านั้น มีสังฆมนตรีช่วยว่าการอีก ๔ นอกนั้นเป็น
สังฆมนตรีลอย ตามความเหมาะสมหรือแล้วแต่จะเห็นใครสมควรก็
แต่งตั้งเป็นสังฆมนตรีลอยอีกหนึ่งรูป”
“ระบอบการบริหารแบ่งเป็นองค์การ เทียบเท่ากระทรวงมี ๔
องค์การ คือ
องค์การศึกษา รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาของคณะสงฆ์
องค์การปกครอง เกี่ยวกับการปกครอง
องค์การเผยแผ่ เกี่ยวกับการเผยแพร่พุทธศาสนา
องค์การสาธารณูปการ เกี่ยวกับการก่อสร้าง”
“แต่ละองค์การมีสงั ฆมนตรีวา่ การ ๑ รูป และสังฆมนตรีชว่ ยอีก
๑ รูป ถ้าสังฆมนตรีเป็นมหานิกาย สังฆมนตรีชว่ ยก็เป็นธรรมยุต ถ้า
สังฆมนตรีเป็นธรรมยุต สังฆมนตรีช่วยก็เป็นมหานิกาย นิยมท�ำกัน
อย่างนั้น”
“ในการปกครองสองแบบนี้ ตามความเห็นผม ผมว่าแบบสังฆสภา มีสังฆมนตรีจะดีกว่า ดูจะ active กว่า พ่อว่าอย่างไร ?”
“ได้ยนิ เสียงเขาพูดกันอย่างนัน้ ” พ่อตอบ “เขาว่ากันว่า ระบอบ
มหาเถรสมาคมอืดอาดเชื่องช้า งานคณะสงฆ์ไม่เดินเท่าที่ควร ขาด
ผู้รับผิดชอบในงานด้านต่างๆ เช่นด้านเผยแผ่ ปกครองเป็นต้น ไม่มี
สังฆมนตรีรับผิดชอบเป็นส่วนเฉพาะ”
“แล้วพ่อเห็นอย่างไร ?” ผมถาม
“พ่อยังไม่เห็นอย่างไร แต่เคยเรียนถามพระเถระผู้ใหญ่ ผู้เคย
ร่วมบริหารมาทัง้ สองระบอบ ว่าระบอบบริหารแบบสังฆสภากับระบอบ
มหาเถรสมาคม อย่างไหนมีผลดีกว่า ท่านตอบว่า แบบมหาเถรสมาคม
ดีกว่า พ่อเรียนถามท่านว่าดีอย่างไร ?” ท่านบอกว่า
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“ในระบอบบริหารแบบสังฆสภานั้น มีพระเปรียญหนุ่มๆ หรือ
เป็นเพียงพระผู้น้อยมักเถียงพระเถระผู้ใหญ่ในกรณีต่างๆ อันตนเห็น
ว่าดีกว่า ท�ำให้ดเู หมือนเสียคารวะหรือขาดความเคารพไป อีกประการ
หนึ่งงานในระบอบสังฆสภานั้นล่าช้ามากกว่างานในระบอบมหาเถร
สมาคม รวมความว่า ไม่ว่าจะพิจารณาในแง่ขนบธรรมเนียมทาง
ศาสนา หรือความก้าวหน้าของการงาน เห็นว่าระบอบมหาเถรสมาคม
ดีกว่าระบอบสังฆสภา”
“ผมคิดว่า ระบอบสังฆสภาจะดีกว่าเสียอีก” ผมพูด
“คนส่วนมากอาจคิดอย่างนั้น แต่เราต้องเชื่อท่านที่เคยร่วม
บริหารมาทั้งสองระบอบ ท่านย่อมเทียบเคียงได้ดีกว่า ชาวบ้านหรือ
พระที่ไม่คลุกในวงในจะรู้ได้อย่างไร ว่าอย่างไหนดี อย่างไหนไม่ดี”
“พ่อบอกว่า การปกครองระบอบมหาเถรสมาคมนี้คล้ายกับ
การปกครองแบบสภาผู้เฒ่า (Council of Elders) สมัยกรีก เมื่อ
ประมาณ ๒,๗๐๐ ปีมาแล้ว ซึง่ สมาชิก ๒๘ คนตลอดชีพ สมาชิกหรือ
คณะกรรมการมหาเถรสมาคมมีจ�ำนวนเท่าไรครับ ?”
“ตามระเบียบนัน้ สมเด็จฯ พระสังฆราชทรงเป็นประธาน มหา
เถรสมาคม สมเด็จพระราชาคณะ (เวลานีม้ อี ยู่ ๖ รูป) เป็นกรรมการ
โดยต�ำแหน่ง นอกจากนั้น ทรงแต่งตั้งพระเถระตั้งแต่ชั้นธรรมขึ้นไป
อย่างน้อย ๔ รูป อย่างมากไม่เกิน ๘ รูป”
“ที่ว่าทรงแต่งตั้งนั้น ใครเป็นผู้แต่งตั้ง ?”
“สมเด็จพระสังฆราช” พ่อตอบ
“ก็ทรงมีอำ� นาจเหมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระ
ราชอ�ำนาจเลือกองคมนตรีได้ตามพระราชอัธยาศัย” ผมว่า
“อย่างนั้น” พ่อตอบ
“พ่อลองเล่าถึงลักษณะระดับการปกครองคณะสงฆ์ ตั้งแต่สูง
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ลงไปหาระดับต�่ำสักหน่อยได้ไหมครับ ?”
“ได้” พ่อตอบอย่างยินดี
“องค์การสูงสุดคือ มหาเถรสมาคม แล้วก็เจ้าคณะภาค เจ้า
คณะจังหวัด เจ้าคณะอ�ำเภอ เจ้าคณะต�ำบล เจ้าอาวาส ก็มีเท่านี้”
“ผมเห็นเป็นเรื่องน่าแปลกอยู่อย่างหนึ่ง คือ ในการปกครอง
สงฆ์นนั้ ไม่ตอ้ งเสียงบประมาณแผ่นดินในการปราบปรามผูท้ ำ� ความผิด
เลย ซึง่ ในการนีท้ างบ้านเมืองกระทรวงมหาดไทยต้องเสียงบประมาณ
แผ่นดินในการปราบปรามผู้ร้ายปีหนึ่งๆ จ�ำนวนไม่น้อยเลย”
“นี่ก็เป็นสังฆคุณอย่างหนึ่งที่น้อมมาระลึกได้” พ่อว่า
“พูดถึงเรือ่ งการศึกษาอีก” ผมว่าต่อ “รัฐเสียงบประมาณเพียง
เล็กน้อยในการศึกษาของพระทัว่ ประเทศ ซึง่ มีแม่กองบาลี และแม่กอง
ธรรมเป็นผู้ดำ� เนินการ แต่ผลของการศึกษาตกแก่ชาติสุดประมาณได้
ผมคิดว่างบประมาณทีร่ ฐั ให้แก่คณะสงฆ์ทงั้ แผนกธรรม แผนกบาลี ทัว่
ประเทศปีหนึ่งๆ คงไม่เท่าที่ให้แก่มหาวิทยาลัยของรัฐเพียงแห่งเดียว”
“นี่ก็เป็นสังฆคุณอีกอย่างหนึ่ง” พ่อว่า

๓๕
ต อ น ที่

เมือ่ พูดถึงการศึกษาของพระสงฆ์แล้ว ผมและพ่อก็คยุ กันต่อไปถึงการ
ศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยสงฆ์ทมี่ อี ยู่ ๒ แห่ง เวลานีค้ อื มหามกุฏราช
วิทยาลัย และมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย ตั้งอยู่ในวัดบวรนิเวศวิหาร บางล�ำพู
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตัง้ อยูใ่ นวัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์
มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งนี้ ได้ผลิตบัณฑิตทางศาสนา
ออกไปมากมายแล้ว ที่บวชอยู่ไม่ได้ สึกออกไปก็ไปประกอบอาชีพ
มากมายหลายอาชีพ มีแทบทุกอาชีพทีส่ จุ ริต ทีไ่ ปศึกษาต่อต่างประเทศ
ทั้งในเอเชีย ยุโรป อเมริกา ได้ปริญญาโท ปริญญาเอก กลับมาแล้ว
ก็หลายท่าน เข้ารับราชการอยู่ในมหาวิทยาลัยแทบทุกแห่งในเมือง
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ไทย แต่รัฐบาลไทยยังไม่รับรองปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสงฆ์
ทัง้ สองแห่งนี้ อย่างไรก็ตาม ศิษย์ของสองสถาบันนีไ้ ด้เอาปริญญาตรี
ของเขาไปต่อในต่างประเทศได้ แปลว่าต่างประเทศรับรอง
ขณะทีผ่ มคุยเรือ่ งนีก้ บั พ่ออยู่ น้าชัยเพือ่ นของพ่อคนหนึง่ ก็มาหา
เมือ่ รูว้ า่ เราก�ำลังคุยกันเรือ่ งอะไรแล้ว น้าชัยก็รว่ มสนทนาด้วย ผมกลาย
เป็นผู้นั่งฟัง นานๆ จึงจะถามอะไรสักครั้งหนึ่ง
“ท�ำไมจะต้องมีมหาวิทยาลัยสงฆ์ดว้ ย ผมไม่เห็นจ�ำเป็น” น้าชัย
เริ่มอภิปราย “นักธรรมบาลีที่ท่านมีให้เรียนอยู่แล้ว ก็เรียนไปเถอะ
เป็นวิชาของพระโดยตรง ไปเรียนมหาวิทยาลัยสงฆ์ก็เลยเลิกเรียน
นักธรรมบาลี”
พ่อเอามือลูบหน้า ถูไปมาอยู่ที่หน้าผากหลายครั้ง พร้อมกับ
หลับตาแล้วเลื่อนมือลงมาคล�ำคาง ตายังคงปิดอยู่ พอลืมตาก็พูดว่า
“ผมว่ามหาวิทยาลัยสงฆ์นนั่ แหละ ท�ำให้พระต้องเรียนนักธรรม
บาลี”
“เป็นงั้นไป” น้าชัยอุทาน “ท�ำไมเป็นงั้น ?”
“ก็ท่านมีระเบียบว่า ผู้ที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยสงฆ์ได้จะ
ต้องได้นักธรรมชั้นโท หรือชั้นเอก เปรียญ ๔ หรือ ๕ ประโยคเป็น
อย่างน้อยเสียก่อน เหมือนกับมหาวิทยาลัยของรัฐบังคับให้นกั เรียนต้อง
ได้ ม.ศ. ๕ หรืออาชีวศึกษาชั้นสูง หรือ ป.กศ. สูง เสียก่อนฉะนั้น”
“ก็คงได้อยูเ่ ท่านัน้ เอง เพราะมัวเอาเวลามาทุม่ เสียกับการเรียน
ในมหาวิทยาลัย การเรียนบาลีนกั ธรรมเลยหยุดชะงัก” น้าชัยว่าต่อไป
“ไม่จริง” พ่อคัดค้านและอธิบายต่อไปว่า “มีพระนักศึกษาจ�ำนวน
ไม่น้อยที่มาเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยสงฆ์เมื่อได้เปรียญ ๔ หรือ ๕
ประโยค และจบหลักสูตรการศึกษาปริญญาตรีพร้อมกับเปรียญ ๙
หรือได้เปรียญ ๙ ก่อนจบปริญญาตรี บางท่านได้เปรียญ ๘ และ
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ปริญญาตรี แล้วไปศึกษาต่อปริญญาโทในอินเดีย จบแล้วมาสอบ
เปรียญ ๙ กันหมดเมื่อไร ค้างอยู่แต่ ๓-๔-๕ ก็ถมเถไป”
“พูดก็พดู เถอะ” พ่ออธิบายต่อไป “เปรียญ ๙ นักธรรมเอกนัน้
๖๐ ปีกอ่ นก็จดั ว่าเพียงพอ แต่มาถึงบัดนีผ้ มว่าไม่พอ เมือ่ ๖๐ ปี ก่อน
การศึกษาของชาติยงั อยูใ่ นระดับต�่ำ มหาวิทยาลัยแห่งแรกของรัฐ คือ
จุฬาลงกรณ์ เพิง่ มีอายุได้ ๕๗ ปีเท่านัน้ เอง คนทีต่ อ้ งการศึกษาระดับสูง
ในสมัยนั้นต้องไปเรียนต่างประเทศ พระสงฆ์เป็นกลุ่มผู้น�ำกลุ่มหนึ่ง
ของสังคมไทยท่านควรรอบรู้วิทยาการสมัยใหม่บ้างเพื่อประโยชน์
แก่ตัวท่านเองและสังคม การที่ท่านรู้ดีทั้งทางโลกและทางธรรมนั้น
เป็นประโยชน์ทั้งแก่ทางโลกและทางธรรม”
“เขาว่ากันว่าหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์หนักไปทาง
โลกมาก เช่น เรียนวิทยาศาสตร์, สังคมวิทยา, จิตวิทยา, การศึกษา
ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรัง่ เศส เป็นต้น ชีววิทยาเรือ่ งการสืบพันธุข์ องพืช
ของสัตว์ก็เรียน ควรแก่พระหรือ ?” น้าชัยรุก
“วิชาการต่างๆ มันเกี่ยวข้องกัน” พ่อยังคงอธิบายอย่างใจเย็น
“ช่วยเหลือกันคลี่คลายปัญหา โดยเฉพาะปัญหาทางพระพุทธ
ศาสนา ซึ่งเป็นนามธรรมอันลึกซึ้งบางประการ ถ้าได้อาศัยวิทยาการ
สมัยใหม่ช่วยบ้าง ก็อาจช่วยให้แจ่มแจ้งขึ้น”
“ตัวอย่าง ?” น้าชัยถาม
พ่อตอบว่า “เช่นปัญหาเรือ่ งคนเกิดมาอย่างไร เรือ่ งเกิดเรือ่ งตาย
มีคนสนใจมาก พระพุทธเจ้าท่านเคยตอบว่า ‘ปมํ กลลํ โหติ ๑ เบือ้ ง
แรกเป็นกลละ’ ถามว่า กลละ คืออะไร ? ถ้าผูต้ อบไม่ได้เรียนวิชาการ
สมัยใหม่ ก็อาจบอกว่า กลละ คือวัตถุสงิ่ หนึง่ ใสแจ๋ว เล็กนิดเดียว มอง
๑
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ไม่เห็นด้วยตาเปล่า ถามว่าเล็กขนาดไหน ? ตอบว่าเอาผมของเราเส้น
หนึง่ ผ่าออกเป็น ๑๖ ส่วน ส่วนทีผ่ า่ แล้วนัน้ ผ่าออกอีก ๑๖ ส่วน แล้ว
เอาจุ่มลงไปในน�้ำมัน แล้วสลัด ๑๖ ครั้ง น�้ำมันที่ติดอยู่ที่ปลายผม
นัน่ แหละเท่ากับกลละหนึง่ เล็กมาก แต่ถา้ ผูท้ ไี่ ด้เรียนวิชาการสมัยใหม่
บ้าง อาจตอบว่า กลละ ก็คอื เซล (cell) สัตว์เซลเดียวทีเ่ ป็นปฐมชีวติ นี้
น่าจะได้แก่ โปรโตซัว (Protozoa) เป็นภาษากรีก แปลว่า ปฐมชีวิต
ก็ตรงกับของพระพุทธเจ้าที่ว่า ปมํ  กลลํ  โหติ ส่วนว่า cell จะ
เจริญเติบโตยั่งยืนต่อไปอย่างไรนั้น ก็แล้วแต่เหตุต่อเนื่อง ที่เรียกว่า
ปัจจยาการ หรือ ปฏิจจสมุปบาท ที่เรียกอีกภาษาหนึ่งว่า Causational law หรือ Dependent origination
“สัตว์เซลเดียวที่มีชีวิตอยู่อย่างง่ายที่รู้จักกันมากก็เห็นจะได้แก่
ตัวอมีบา (ameoba) มีแต่หนังบางๆ หุม้ น�ำ้ ทีเ่ รียกว่าโปรโตพลาสัม
(Protoplasm)”
“ใช่” น้าชัยรับ “แล้วไงต่อไป”
“เรื่องตายแล้วเกิด เรื่องสังสารวัฏ เราอาจเอาหลักวิทยาศาสตร์มาช่วยอธิบายได้ คนที่รู้วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานอยู่แล้วก็อาจ
เข้าใจหลักธรรมทางศาสนาได้ง่ายขึ้น”
“เรื่องนิพพานล่ะ เอาหลักวิทยาศาสตร์ช่วยอธิบายได้ไหม ?”
น้าชัยถาม
พ่อนิ่งอยู่ครู่หนึ่ง เอามือลูบหน้า และลูบหน้าผากอยู่ไปมา
ข้อศอกเท้าอยูบ่ นแขนเก้าอี้ น้าชัยหันมายิม้ กับผม เป็นเชิงว่าพ่อแกคง
จะแย่คราวนี้
“ก็พอได้บ้าง” พ่อลืมตา เงยหน้าขึ้นตอบ
“ว่าไป เราจะฟัง” น้าชัยพูด
“คุณพ่อของคุณชัยเป็นเจ้าของสวนทุเรียน ตัวคุณชัยเองเป็น

พ่ อ ผ ม เ ป็ น ม ห า

ต อ น ที่  

๓๕

300

บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ เราพูดกันเรื่องทุเรียนก่อน การนิพพานของ
ทุเรียนก็มีเหมือนกัน”
“อุบ๊ะ เพิ่งเคยได้ยิน” น้าชัยว่า “คุณยิ้มนี่เป็นเอามาก”
“คืออย่างนี้” พ่ออธิบาย “ทุเรียนที่ดีถึงที่สุด มีแต่เนื้อล้วนๆ
เมล็ดลีบ ปลูกไม่ขึ้นอีก อย่างนั้นใช่ไหม ?”
“อ้อ ใช่” น้าชัยรับ “ทุเรียนไม่ดมี แี ต่เมล็ด เนือ้ นิดเดียว ส้มโอ
ที่ดีจริง บางลูกไม่มีเมล็ดเลย มีแต่เนื้อล้วนๆ หวานอร่อย”
“นัน่ คือการนิพพานของเมล็ดพืช” พ่อบอก “คนเราก็เหมือนกัน
เมือ่ สัง่ สมความดีมากขึน้ ๆ ความชัว่ ค่อยลีบเล็กลงๆ ในทีส่ ดุ ก็เหลือแต่
ความดีลว้ นๆ ไม่มคี วามชัว่ หลงเหลืออยูใ่ นใจเลย ไม่ตอ้ งเกิดใหม่ ปลูก
ในภพไม่ขึ้นอีกต่อไป เพราะหมดยางเหนียวคือตัณหาอันเหนี่ยวรั้ง
ชักพาไปในภพ”
“เข้าที” น้าชัยชม “มีตัวอย่างอื่นอีกไหม ที่จะเอาหลักวิทยาศาสตร์มาอธิบายนิพพานได้ ?”
“สสารมันก็มีตัวชั้นใน ที่เรียกว่า ‘มวล’ ใช่หรือไม่ ?”
“ใช่” น้าชัยรับ
“เมื่อมวลยังไม่ถูกท�ำลาย สสารก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดไป เป็นการเปลี่ยนสภาวธรรมทางฟิสิกส์ใช่หรือไม่ ?”
“ใช่”
“การท�ำลายตัวตนของสสาร ก็คอื การท�ำลายโครงสร้างพืน้ ฐาน
ทางปรมาณู (Atomic structure) ของมัน ทีเ่ รียกว่า Atomic Fission
โดยการยิงธาตุทเี่ ป็นกลาง เช่น นิวตรอน (Neutron) ซึง่ ไม่มปี ระจุไฟฟ้า
ทั้งบวกและลบอยู่ในตัวของมันเข้าไป นิวตรอนก็จะเข้าไปกระแทก
โครงสร้างทางปรมาณูนั้นพังทลายลง จนหมดคุณสมบัติที่จะกลับมา
เป็นธาตุเดิมอีก มวลทัง้ หมดจะแปรสภาพเป็นพลังงานขึน้ มาทันทีฉนั ใด
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นิพพานของพุทธศาสนาก็ฉันนั้น คือ การท�ำลายกิเลส ได้แก่ ตัณหา
อุปาทานให้สิ้นสูญไป เพราะตัณหาอุปาทานเป็นตัวสร้างชาติสร้างภพ
เป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้จติ มีคณ
ุ สมบัตพิ อทีจ่ ะเกิดอีก เมือ่ ท�ำลายตัณหาอุปาทาน
เสียแล้ว จิตก็หมดคุณสมบัตทิ จี่ ะท่องเทีย่ วไปในสังสารวัฏ ไม่ตอ้ งเกิด
อีกต่อไป”
“ส่วนวิชาการสาขาอื่นๆ เช่น จิตวิทยา สังคมวิทยา ปรัชญา
เป็นต้น ก็เป็นอุปการะในการอธิบายธรรมของพระพุทธเจ้าทัง้ สิน้ ผมว่า
พระท่านเรียนไว้ดกี ว่าไม่เรียน แม้จะไม่ใช้มาช่วยอธิบายธรรม เมือ่ ใคร
พูดขึ้นพอพูดกับเขาได้บ้างก็เป็นประโยชน์ในทางให้เขาเชื่อถือ เป็น
สะพานให้เขายอมรับนับถือในชัน้ ต้นไว้ขนั้ หนึง่ ก่อน เป็นการเปิดทางให้
เขาเชื่อถือในทางธรรมต่อไป”
“ก็เข้าทีดีเหมือนกัน” น้าชัยเสียงอ่อนลง “แต่ผมเห็นพระเถระ
บางรูป เช่น ท่านพุทธทาสภิกขุ ท่านปัญญานันทภิกขุ ไม่เห็นท่านต้อง
ผ่านมหาวิทยาลัยสงฆ์ ท่านก็สามารถท�ำประโยชน์แก่พระศาสนาอย่าง
กว้างขวาง”
“ท่าน ๒ รูปนีห้ าได้ยากจริงๆ” พ่อยอมรับ “แต่นนั่ แหละ คุณชัย
ผู้ที่มีบารมีมาพร้อมอย่างท่านทั้งสองนั้นไม่ใช่หาได้ง่าย ถ้าเปรียบ
เหมือนไม้ ท่านก็เป็นประเภทเจริญเติบโตได้เอง ขึ้นอยู่ทางสี่แพร่ง
เป็นที่พึ่งอาศัยของมวลชนและฝูงวิหค แต่ยังมีมวลไม้อีกเป็นอันมาก
ที่ต้องบ�ำรุงรักษาจึงจะเจริญเติบโตได้ มหาวิทยาลัยสงฆ์จะมีส่วนช่วย
พันธุ์ไม้ประเภทนั้นได้พอควร”
“เอ ฟังคุณยิม้ เล่าให้ฟงั นีก่ เ็ ข้าทีดี แต่ท�ำไมรัฐบาลยังไม่รบั รอง
ฐานะหรือปริญญาของมหาวิทยาลัยนี้ หรือถ้ารับรองเข้าจะมีผลเสีย
อย่างไรบ้าง ?”
“เท่าทีผ่ มตรองดู และมองเห็นเวลานี้ ยังมองไม่เห็นผลเสียเลย
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ผมก็พยายามมองหาผลเสียมาหลายปีแล้ว ว่าถ้ารับรองเข้าจะมีผลเสีย
ตามมาอย่างไร ก็มองไม่เห็น มองเห็นแต่ผลดีนานาประการแก่คน
ทุกฝ่าย รวมทั้งประเทศชาติด้วย”
“เขาคงกลัวพระท่านจะสึกเสียหมดกระมัง ?”
“ข้อนีไ้ ม่จริง” พ่อตอบอย่างมัน่ ใจ “พระทีท่ า่ นจะสึก จะรับรอง
หรือไม่รบั รองท่านก็สกึ พระทีท่ า่ นจบปริญญาโทมาจากต่างประเทศ ซึง่
รัฐบาลรับรองฐานะแห่งปริญญาของท่าน ถ้าท่านสึก ท่านก็คงหางานท�ำ
ได้ดี แต่ท่านก็ยังบวชอยู่ได้ตลอดชีวิตก็มี เรื่องการอยู่ การสึก เป็น
เรือ่ งของเนกขัมมบารมี ความตัง้ ใจและความเหมาะสมของแต่ละท่าน
มีพระเถระผู้ใหญ่จ�ำนวนมากที่ท่านอยู่เวลานี้ สมัยที่ท่านหนุ่มๆ ได้
เปรียญสูงๆ เช่น เปรียญ ๗ เปรียญ ๙ ซึง่ เมือ่ ๕๐ ปีกอ่ นนี้ ถ้าท่าน
สึกไป ท่านก็จะครองชีวิตอยู่ในโลกได้อย่างสุขสบาย พยานหลักฐาน
ก็คือเพื่อนๆ รุ่นเดียวกับท่านที่มีดีกรีเท่ากับท่านหรือต�่ำกว่าท่าน ออก
ไปแล้วก็ได้ดีมีสุขอยู่จ�ำนวนมากมาย ไม่มีใครอดอยากหรือเอาตัว
ไม่รอด แต่ท่านที่ไม่สึก บวชอยู่ต่อไปก็มีมาก ได้เป็นใหญ่เป็นโต
ในทางพระ เป็นถึงสมเด็จและสมเด็จพระสังฆราช ก็มีอย่างนี้เป็นต้น
“ผมทราบว่า มีนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง” พ่อพูดต่อ เมื่อเห็น
ทุกคนนัง่ เฉยอยู่ “ไปหาสมเด็จพระราชาคณะรูปหนึง่ เรียนถามท่านว่า
ถ้ารับรองปริญญาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งจะดีหรือไม่ ? มี
ผลดีผลเสียอย่างไร ? สมเด็จฯ ตอบว่า ถ้าไม่รับรอง พระท่านก็ต้อง
ดิ้นรนไปเรียนในที่ที่เขารับรองต่อไป”
“ท่านตอบอย่างพระผู้ใหญ่ ให้ผู้ใหญ่ทางบ้านเมืองน� ำไปคิด
เอาเองบ้าง” พ่อพูด
“บางคนเขาบอกว่า มีตกึ อยูห่ ลังเดียวจะให้เป็นมหาวิทยาลัยได้
อย่างไร ?” ผมถามขึ้น
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พ่อว่า
“ข้อนีก้ น็ า่ คิดเหมือนกัน แต่เราลองมาคิดดูกนั อีกทีวา่ ปริญญา
บัตรนัน้ แสดงระดับความรู้ ไม่ได้แสดงปริมาณของตึกเรียน ถ้าเอาตึก
เรียนเป็นเกณฑ์ โรงเรียนมัธยมบางแห่งมีตกึ เรียนมากมาย มีนกั เรียน
ถึง ๖-๗ พันคน แต่ระดับความรู้ที่เรียนไม่ถึงขั้นปริญญาตรี ท่านจึง
ไม่ให้ปริญญาแก่สถานศึกษาแห่งนั้น”
“มหาวิทยาลัยสงฆ์มีพระเรียนจ�ำนวนน้อย เพียงจ�ำนวน ๓-๔
ร้อยรูป หรือพันรูป สถานทีเ่ รียนกับผูเ้ รียนก็สมั พันธ์กนั ดีแล้ว จะสร้าง
ตึกท�ำไมมากมายเมื่อผู้เรียนมีเพียงเล็กน้อย ที่มีน้อยก็เพราะจ�ำนวน
พระเปรียญที่มีสิทธิเรียนได้ มีจ�ำนวนน้อยนั่นเอง”
“บางคนว่าไม่มีอุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย” ผมถามต่อ
“อันนี้เห็นจะเป็นเพราะผู้เรียนเป็นผู้ใหญ่แล้ว พูดให้เข้าใจได้
โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์มากนัก ประการหนึ่ง อีกประการหนึ่ง วิชา
ที่เรียนอันเป็นจุดมุ่งจริงๆ เป็นนามธรรม เช่น วิชาศาสนา ปรัชญา
เป็นต้น ก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมาก นอกจากต�ำราและการขบคิด
ส่วนภาษาอังกฤษก็มีอุปกรณ์การสอนบ้างเท่าที่จ�ำเป็น มหาวิทยาลัย
สงฆ์ไม่มคี ณะวิทยาศาสตร์ จึงไม่มอี ปุ กรณ์การศึกษาทางวิทยาศาสตร์”
“บางคนว่าไม่ได้เรียนวิชาทางศาสนาสักเท่าไรเลย ไม่สมเป็น
มหาวิทยาลัยพุทธศาสนา” น้าชัยค่อนขอดต่อไป
“อันนี้เท่าที่ผมรู้ ท่านเรียนเรื่องศาสนากันมากทีเดียว เช่น
พระไตรปิฎก ทัง้ พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก ศาสนาต่างๆ
ศาสนาเปรียบเทียบ ประวัตศิ าสตร์ศาสนา ทัง้ ฝ่ายเถรวาทและมหายาน”
“ท่านเรียนอยู่ ๗ ปี วิชาศาสนาต้องเรียนทุกปีและต้องเรียน
ทุกภาคการศึกษาด้วย”
“บางคนว่า ท่านไม่มีความรู้เบื้องต้น คือความรู้ชั้นประถมและ
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มัธยม แต่กลับมีปริญญาซึง่ เป็นเรือ่ งน่าหัวเราะ” น้าชัยตอดต่อไปและ
หัวเราะออกมาจริงๆ
สีหน้าของพ่อสลดลง ครู่หนึ่ง ผมและน้าชัยสังเกตเห็นน�้ำตา
เอ่อออกมาเต็มเบ้าตาของพ่อแล้วหายไป มันคงไหลกลับลงไปเสียแล้ว
แต่ใครจะรู้ว่ามันไหลกลับลงไปไหน มันอาจลงไปเซาะหัวใจของพ่อให้
ปวดลึกๆ ผมสงสารพ่อมาก น้าชัยเห็นดังนั้นก็มีท่าทีไม่ค่อยสบายใจ
เหมือนกัน
พ่อพูดออกมาช้าๆ ว่า
“เมื่อพระท่านขวนขวายเรียนและสมัครสอบ ม.ศ. ๕ ป.กศ.
หรือ ปป. ปม. คนก็ชวนกันค่อนขอดว่าไปเรียนวิชาอันมิใช่ของสงฆ์
พอท่านไม่ได้ ม.ศ. ๕ ปม. หรือ ป.กศ. แต่ได้ปริญญา ศ.บ. หรือ
พธ.บ. ก็ค่อนขอดต่อไปว่าได้ปริญญาแต่ไม่มีความรู้สามัญ แม้แต่
ชั้น ป.๗ หรือ ม.ศ. เวลานี้พระที่เรียนจบมหาวิทยาลัยสงฆ์จึงมักมี
ประกาศนียบัตร ม.ศ. ๕ หรือ ป.กศ. สูงด้วย โดยการสมัครสอบเท่าที่
กระทรวงศึกษาธิการเปิดโอกาสให้ ท่านยังต้องเรียนมหาวิทยาลัยสงฆ์
และสอนหนังสือที่วัดด้วย ต้องเรียนและท�ำงานหนัก ต้องอดทนต่อ
ความหิวในเวลาเย็น ต้องทนร้อน ทนหนาว ทนเปลือยเท้า เปลือย
ศีรษะ ร้อนทัง้ เบือ้ งล่าง เบือ้ งบน ทนยืนคอยรถเมล์เป็นชัว่ โมงๆ เพือ่
ให้ได้ที่นั่งตอนหลัง ทนต่อสายตาอันไม่ค่อยจะพอใจรับของรถเมล์
ประจ�ำทาง ทนต่อเสียงบ่นว่าของสมภารเจ้าวัดว่าเรียนเพือ่ ประโยชน์
ของตัว ขาดไหว้พระสวดมนต์ตอนเย็น ยังต้องทนต่อเสียงค่อนขอด
เยาะเย้ยของชาวโลกที่มองท่านในแง่ร้ายอีก
“พระเณรเหล่านี้คือเด็กไทยจนๆ ที่ใคร่การศึกษา รักความ
ก้าวหน้าในชีวิต ทนหนักเอาเบาสู้ ศึกษาเล่าเรียนเพื่อยกฐานะของตน
ให้ดีขึ้นผลได้ตกแก่สังคมไทย พระเณรเหล่านี้ เมื่อสึกออกไปแล้ว
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การอบรมในวัดท�ำให้เขาไม่กล้าทุจริตคดโกง เพราะเหตุผลหลายอย่าง
เช่น กลัวบาป กลัวเสียชือ่ เสียงว่าเคยบวชเรียนมาแล้ว เกรงอุปชั ฌายะ
อาจารย์ผู้เคยอบรมสั่งสอนมาจะต�ำหนิ เขาพยายามท�ำทุกอย่างเพื่อ
ให้สงั คมยอมรับเขาว่าเป็นสมาชิกธรรมดาของสังคมคนหนึง่ เขาพร้อม
ที่จะยกย่องคนทั้งหลายอื่น แต่...แต่ คนทั้งหลายอื่น...”
เสียงของพ่อลื่นลึกลงไปในล�ำคอ
“ถูกละ คนที่เคยบวชเรียนมิใช่ว่าจะเป็นคนดีทั้งหมด” พ่อพูด
เมื่อหยุดอยู่ครู่หนึ่ง “สันดานของคนบางคนหยาบ และหนาด้วยกิเลส
ยากทีจ่ ะถากถางขัดเกลาให้ดไี ด้ในระยะอันสัน้ เพียง ๕ ปี ๑๐ ปี หรือ
ชาติเดียว นัน่ เป็นธรรมดาของกลุม่ คนทุกกลุม่ ไม่วา่ กลุม่ ใด ย่อมจะต้อง
มีคนชั่วคนเลวอยู่ด้วย มากหรือน้อยเท่านั้น”

๓๖
ต อ น ที่

ผมได้ปรารภกับพ่อว่า มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งเป็นที่เชิดหน้า
ชูตาของชาติไทยอยูไ่ ม่นอ้ ย ได้จดั รูปการศึกษาสมัยใหม่ แต่มไิ ด้ทอดทิง้
เอกลักษณ์ของตน คือเน้นหนักในเรื่องศาสนา
รูส้ กึ ว่าพ่อพอใจในค�ำพูดของผมมาก น�ำ้ ค�ำของผมคงจะซึมซาบ
ลงไปหล่อเลีย้ งดวงใจของพ่อ ให้เบิกบานแทนน�้ำกรดซึง่ เซาะดวงใจของ
พ่ออยูเ่ สมอๆ ดวงหน้าของพ่อฉายแววแห่งปราโมชออกมาอย่างชัดแจ้ง
พ่อพูดให้ผมฟังว่า
“เมือ่ ชาวต่างประเทศมาเยือนเมืองไทย ผูใ้ หญ่ในวงการทีเ่ กีย่ ว
ข้องพูดอย่างภาคภูมวิ า่ เรามีมหาวิทยาลัยสงฆ์อยู่ ๒ แห่ง เป็นทีเ่ ชิดชู
เกียรติของชาติ พ่อเห็นว่าการสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงฆ์ให้มั่นคง
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เจริญรุง่ เรืองนัน้ เป็นการเชิดชูเกียรติของชาติไทยด้วย เพราะชาติไทย
เรานับถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ�ำชาติ ผู้ที่ต้องเข้าประชุมเรื่อง
ศาสนาในต่างประเทศอยู่เนืองๆ ย่อมจะเข้าใจดีว่าสถาบันชั้นสูงทาง
ศาสนาเป็นเกียรติแก่ชาติเพียงใด
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรส พระสังฆราช พระอนุชาของพระปิยมหาราชเจ้า ทรงเห็นการณ์ไกล ได้ทรงด�ำริ
ให้จัดการศึกษาของพระในรูปมหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อให้ก้าวหน้าทัน
กับการศึกษาของโลกที่กำ� ลังรุดไปอย่างไม่หยุดยั้ง ยังไม่ทันได้จัดท�ำ
ก็สิ้นพระชนม์เสียก่อน โครงการนั้นจึงหยุดชะงักไปชั่วคราว
“เริ่มด�ำเนินการศึกษาเป็นรูปเป็นร่างขึ้นในสมัยของสมเด็จพระ
สังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว. ชืน่ นพวงศ์) ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๙ ได้พระราชาคณะหนุ่มผู้ปรีชาสามารถ
รู ป หนึ่ ง เป็ น เลขาธิ ก าร ด� ำ เนิ น การการศึ ก ษาในรู ป มหาวิ ท ยาลั ย
พระราชาคณะหนุ ่ ม ผู ้ ป รี ช าสามารถรู ป นั้ น คื อ พระศรี วิ สุ ท ธิ ญ าณ๑
(สุชโี ว ภิกขุ ป.ธ.๙) วัดกันมาตุยาราม การศึกษาได้ดำ� เนินมาจนบัดนี้
เป็นเวลา ๒๙ ปีแล้ว
ผมถามพ่อเรื่องที่พระไทยไปเรียนต่อปริญญาโท ปริญญาเอก
ที่อินเดียว่าเป็นอย่างไร พ่อมีความคิดอย่างไรบ้าง เห็นมีผู้เขียนลง
หนังสือพิมพ์โจมตีอยู่เสมอว่า เมื่อไปถึงอินเดียแล้ว พระมักประพฤติ
ตัวตามใจชอบ ไม่เอื้อเฟื้อต่อวินัย ฉันข้าวเย็น หนีดูหนัง และอาจท�ำ
ปูย้ ปี่ ยู้ ำ� อะไรอีกหลายอย่างเท่าทีน่ กึ ว่าไม่มใี ครรูเ้ ห็น หรืออาจสมคบกัน
ท�ำในกลุม่ อลัชชีดว้ ยกัน คนทีเ่ ขียนลงหนังสือพิมพ์นนั้ เป็นพวกไปเทีย่ ว
แล้วได้รเู้ ห็น บ้างเป็นพวกนักเรียนไทยทีเ่ รียนอยูป่ ระจ�ำ ในเมืองต่างๆ
๑

ปัจจุบัน คือ สุชีพ ปุญญานุภาพ
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ของอินเดียบ้าง การประพฤติเช่นนั้นเป็นการเสื่อมเสียเกียรติของชาติ
และพุทธศาสนาในเมืองไทยอย่างยิ่งทีเดียว คนอินเดียอาจถือเอา
ความประพฤติ ข องพระเหล่ า นั้ น เป็ น กระจกส่ อ งดู เ มื อ งไทย แล้ ว
ลงความเห็ น ว่ า พระไทยทั้ ง ปวงก็ ค งเป็ น อย่ า งนั้ น อี ก อย่ า งหนึ่ ง
โยมในเมืองไทยที่อุดหนุนให้ท่านไปเรียน เมื่อรู้อย่างนั้นอาจเสีย
ก�ำลังใจเสียศรัทธาไปมาก พ่อมีความเห็นอย่างไร ?
‘พ่อว่า พระอย่างทีเ่ ขาว่าก็คงมีบา้ ง แต่คงไม่ประพฤติเสือ่ มเสีย
อย่างนั้นไปเสียทั้งหมด รูปที่ท่านประพฤติดี มีสมณสัญญาอยู่เสมอก็
คงมี แต่เมื่อเขาว่า เขาก็ว่ากราดไปทั้งหมด รูปที่ประพฤติดีก็พลอย
ถูกไปด้วย ในทางตรงกันข้าม ถ้าคนนิยมชมชอบพระวัดไหนก็ชมว่า
พระวัดนัน้ ดี ค�ำชมมีความหมายคลุมไปทัง้ วัด ความจริงอาจมีพระไม่ดี
ปะปนอยูบ่ า้ งก็ได้ แต่กพ็ ลอยติดชือ่ ว่าเป็นพระดีกบั เขาไปด้วย เหมือน
เขาชมส้มบางมด ทุเรียนเมืองนนท์ หรือส้มโอนครชัยศรี ดีทุกลูก
ก็เรียกว่าเชื่อผิด เพราะมันต้องมีที่ไม่ดีปะปนอยู่บ้าง ส่วนที่ว่าไม่ดีก็
เหมือนกัน จะไม่ดไี ปทัง้ หมดก็หาไม่ ใครเชือ่ อย่างนัน้ ก็เชือ่ ผิด เพราะ
ฉะนั้นไม่ว่าที่ใด หมู่ใด ย่อมจะต้องมีคนดีบ้างไม่ดีบ้าง ปะปนกันไป
เราก็คอยเลือกเอาที่ดีๆ แม้ในตัวเราเองก็มีทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดี
และในส่วนที่เราชมตัวเองก็ดีแล้ว ก็มีบางวันหรือบางเวลาที่ไม่ดี
“ถ้าจะโจมตีพระทีไ่ ม่ดกี นั แล้ว ในเมืองไทยก็มใี ห้โจมตีเยอะแยะ
ถ้าจะสรรเสริญพระดี ก็มใี ห้สรรเสริญมากเหมือนกัน” พ่อพูดในทีส่ ดุ
“พ่อเคยไปอินเดีย ?”
“ไม่เพียงแต่เคยหรอก เคยอยู่เป็นปีๆ” พ่อตอบ
“พ่อเห็นอย่างไร ?”
“เมืองอินเดีย คนอินเดีย อะไรๆ ของอินเดีย ?”
“ก็มดี บี า้ ง ไม่ดบี า้ ง อย่างทีพ่ อ่ บอกแล้ว แต่ประวัตศิ าสตร์อนิ เดีย

พ่ อ ผ ม เ ป็ น ม ห า

ต อ น ที่  

๓๖

310

และชีวประวัติของคนบางคนน่าสนใจมาก โดยเฉพาะประวัติศาสตร์
การต่อสู้เพื่อเอกราช โดยการน�ำของมหาตมคานธี”
“ลูกรู้แล้วว่าอินเดียเป็นประเทศใหญ่มีพลเมืองมากถึง ๓๐๐
ล้านคน (ในเวลานั้น) ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ ชาวเกาะเล็ก
นิดเดียวเพราะความพลั้งพลาดอย่างไร ความที่อินเดียไม่เคยรวมกัน
ได้จริงนั่นอีกประการหนึ่ง และอังกฤษมีเล่ห์เหลี่ยมสารพัด นั่นอีก
ประการหนึ่ง และมีประการอื่นๆ อีกมากมายที่เป็นเหตุให้อินเดีย
ต้องเสียเอกราช”
“บริษทั อินเดียตะวันออกของอังกฤษได้นำ� ประเทศใหญ่ทงั้ ประเทศ
พร้อมทั้งทรัพย์สินสมบัติเพชรนิลจินดามากมายไปให้แก่พระราชินีผู้มี
บุญหนักศักดิใ์ หญ่ของตน คือพระนางเจ้าวิคตอเรีย พระนางได้ดำ� รงศักดิ์
เป็นจักรพรรดินีแห่งอินเดีย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ และหลังจากนั้น
กษัตริย์อังกฤษทุกพระองค์ ก็ด�ำรงต�ำแหน่งจักรพรรดิแห่งอินเดียด้วย
เรื่องนี้ได้ก่อความโทมนัสอย่างใหญ่หลวงให้แก่อินเดีย เมื่อรู้ว่าตน
ได้ตกเป็นเมืองขึน้ ของอังกฤษเสียแล้ว อินเดียก็พยายามดิน้ รนตลอดมา
แต่มาส�ำเร็จเอาในสมัยของมหาตมคานธี ผู้ถือเอาอหิงสาธรรมเป็น
ธงไชย”
“ก่อนคานธีเกิด๒ ก่อนที่อินเดียจะตกเป็นของอังกฤษ เมื่อ
ประชาชนชาวอินเดียรูว้ า่ ตนได้ดำ� เนินนโยบายผิดพลาดเสียแล้ว เสมือน
ขุดคลองน�ำจระเข้เข้ามา จึงได้ต่อสู้ทุกวิถีทางเพื่อช่วงชิงเอาเสรีภาพ
อันเป็นสิทธิโดยก�ำเนิดของตนกลับคืนมา การประหัตประหารกันระหว่าง
อินเดียและอังกฤษได้เปิดฉากขึ้นในครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ ๒๔
ฝ่ายหนึง่ ต้องการชิงอิสรภาพทีต่ นเสียไปด้วยความพลัง้ เผลอกลับคืนมา
๒

คานธี เกิดตุลาคม ค.ศ. ๑๘๖๙ พ.ศ. ๒๔๑๒
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ธารเลือดได้หลั่งลงอาบแผ่นดินอินเดียอยู่ทั่วไป”
“เมื่อทั้งสองฝ่ายดิ้นรนเพื่อตนเอง คือ ฝ่ายหนึ่งเพื่อปกครอง
และถือเอาผลประโยชน์ อีกฝ่ายหนึ่งเพื่อให้หลุดพ้นจากแอกแห่งการ
กดขี่อยู่นั้น คานธีมหาบุรุษก็ก้าวขึ้นสู่เวทีการเมือง พร้อมกับปักธง
อหิงสาธรรมขึน้ ท่ามกลางความตกตะลึงของชาวโลก เพราะยังไม่เคย
มีนักการเมืองคนใดใช้อหิงสาเป็นทางด�ำเนินเพื่อเอาชนะอ�ำนาจแห่ง
วิหิงสาเลยในอดีต โลกเคยเห็นแต่วิหิงสาต่อสู้กับวิหิงสา ปืนกับปืน
ยังไม่เคยเห็นใครเอาอ�ำนาจแห่งเมตตาต่อสู้กับอ�ำนาจปืน คานธีได้ยึด
หลักของอหิงสาของพระมหาบุรุษพุทธเจ้ามาเป็นทางด�ำเนินทางการ
เมืองจนประสบชัยชนะในที่สุด ท�ำลายประวัติแห่งความมีชัยของ
ประเทศต่างๆ เสียสิ้น เพราะโดยทั่วไป ประวัติแห่งความมีชัยนั้นได้
จารึกลงด้วยเลือดของทัง้ สองฝ่าย ความเป็นใหญ่เป็นโต ความมีอำ� นาจ
ของจักรพรรดิทั้งหลาย จึงมักมีกองกระดูกแห่งชาติที่อ่อนแอกว่าเป็น
พื้นฐาน”
“อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ส�ำคัญที่ท�ำให้ท่านคานธีกลายเป็นปูชนียบุคคล น�ำท่านขึ้นสถิต ณ ดวงหทัยของอินเดียนั้นคือ ความเสียสละ
อันยิ่งใหญ่, ความเห็นใจผู้ยากจน และการด�ำเนินชีวิตอย่างสมณะ
นั่นเอง”
“ระพินทรนาถ ฐากูร ปราชญ์และนักประพันธ์ใหญ่แห่งอินเดีย
ได้สรรเสริญท่านคานธีไว้ว่า”
‘ท่านไม่อยากได้อ�ำนาจ๓ ไม่อยากได้ฐานันดรศักดิ์ ไม่อยากได้
ทรัพย์สมบัติ ไม่อยากได้ชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ใดๆ ถ้าชาวอินเดีย
จะให้ราชบัลลังก์แก่ท่าน ท่านจะไม่ยอมนั่งบนบัลลังก์นั้น ตรงกันข้าม
๓

มหาตมะ คานธี ผู้ปฏิวัติอินเดีย; - สวามี สัตยานันทบุรี, แพร่พิทยา, ๒๕๑๓
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ท่านจะแกะเอาเพชรพลอยจากบัลลังก์นั้นมาแจกจ่ายแก่คนยากจน
เสียอีก
‘ผู้ที่ถือตนว่าเป็นผู้รับใช้ประชาชน มักเสียสละโดยเห็นแก่ตัว
เช่น การครองต�ำแหน่งสูงๆ การเสียสละชนิดนีเ้ ปรียบเหมือนการลงทุน
เพือ่ หาก�ำไร แต่ทา่ นคานธีมใิ ช่เช่นนัน้ ความดีของท่านหาทีเ่ ปรียบมิได้
ชีวติ ของท่านเต็มเปีย่ มไปด้วยความเสียสละ ตัวท่านก็คอื ความเสียสละ
นั่นเอง’
“ส�ำหรับรายละเอียดต่างๆ ลูกต้องหาหนังสืออ่านเอาเอง” พ่อ
ผมพูดต่อไป “มีผู้เขียนไว้มากแล้ว ที่ท่านเขียนเล่าความในใจของ
ท่านเองก็มชี อื่ ‘An Autobiography or the story of my experiments with truth’
“บัณฑิต เนห์รู ได้เขียนยกย่องท่านคานธี๔ ไว้ว่า ‘แม้ร่างกาย
ของท่านจะบอบบาง แต่ใจของท่านเป็นเหล็กกล้า ไม่รู้จักจ�ำนนต่อ
อ�ำนาจใดๆ ภายในเครื่องแต่งกายผ้าเตี่ยวพันรอบสะเอวและเปลือย
ครึ่งท่อนบน ก็ยังทรงไว้ซึ่งบุคลิกลักษณะของความเป็นเจ้าและเป็น
กษัตริย์ สามารถโน้มน้าวใจคนทัง้ หลายให้คล้อยตามค�ำสัง่ อย่างเต็มอก
เต็มใจ แม้จะเป็นผูไ้ ม่ถอื ยศศักดิ์ แต่เปีย่ มไปด้วยปณิธานอันเด็ดเดีย่ ว
บางคราวต้องเดินบทบาทอย่างมหาจักรพรรดิ แววตาสงบซึ้ง แต่เมื่อ
จ้องมองผูใ้ ดแล้ว ก็ทะลุลกึ เข้าไปในวิถปี ระสาท เสียงกังวานแจ่มใส ก้อง
อยูใ่ นหัวใจของผูฟ้ งั แม้ผฟู้ งั จะมีเพียงคนเดียวหรือพันคน ก็จะต้องหลง
เคลิบเคลิม้ ไปตามกระแสจิตของท่าน ท่านสามารถมัดใจคนด้วยถ้อยค�ำ
อันนุ่มนวล อ�ำนาจอันยิ่งใหญ่ของท่านคือการเอาชนะศัตรู หรืออย่าง
น้อยที่สุด ก็ให้ศัตรูวางอาวุธซึ่งบางทีก็กลายเป็นมิตร
๔

เนห์รู, เลียง ไชยกาล แปลจาก Towards to Freedom ท่านเนห์รู บรรยาย
ชีวประวัติของตัวท่านเอง, อาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารตะ ๒๔๙๐
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‘อากัปกิรยิ าของท่านทุกอิรยิ าบถ ล้วนมีความหมายและเป็นสง่า
ท่านไม่มมี รรยาทของคนต�ำ่ ช้าแฝงอยูภ่ ายในกายเลยแม้เท่าปรมาณู ซึง่
ตามธรรมดามักจะมีอยู่ในชนชั้นกลาง๕เช่นเรา เมื่อใดที่ท่านมีความ
สงบทางใจ ท่านจะส่งกระแสความสุขนั้นไปยังผู้อื่นด้วย ท่านก้าวไป
ในชีวิตอันเต็มไปด้วยความทรมาน แต่เป็นก้าวที่มั่นคงและไม่หวั่นไหว
ต่ออะไรเลย
“เป็นการยากทีค่ นผูม้ คี วามส�ำคัญขึน้ มาพร้อมๆ กัน กล่าวยกย่อง
กันถึงขนาดนี้ แสดงว่าเขาต้องดีจริง และผู้กล่าวยกย่องนั้นก็มีความ
สุจริตใจ ตั้งใจให้เกียรติจริง” พ่อพรรณนา
“คนทีด่ จี ริงๆ นัน้ พรรณนาความดีของเขาให้หมดได้ยาก คุณธรรมบางอย่างของเขา คนสามัญขึ้นไม่ถึง อาจวิจารณ์ไปในทางไม่ดี
ก็ได้”
“เกีย่ วกับเรือ่ งเสน่หข์ องคานธีนนั้ คงจะมีมากจริง” พ่อพูดต่อไป,
“ฝรัง่ เมืองอังกฤษยังต้องสัง่ เสียเพือ่ นฝูงทีจ่ ะมาปกครองอินเดียว่า อย่า
พยายามเข้าใกล้คานธี เพราะถ้าเข้าใกล้และได้สนทนาด้วยแล้ว ก็เป็น
การยากที่จะหักห้ามใจมิให้นิยมรักใคร่ เคารพนับถือ๖”
“พ่อเชื่อว่าเสน่ห์อันรุนแรงของคานธีนั้น มาจากดวงใจที่เปี่ยม
ด้วยเมตตาของตัวคานธีเอง กระแสแห่งเมตตาได้ฉายออกมาทาง
แววตาดวงหน้า น�้ำเสียง และกิริยาอาการอื่นๆ ก่อให้เกิดมหานิยม
แก่ผู้พบเห็นและได้สนทนาด้วย”
“อีกอย่างหนึ่ง คานธี ถือสัจจวาจาอย่างเคร่งครัด ไม่กลัว
๕

ท่านคานธีเกิดในตระกูลไวศยะ คือพวกพ่อค้า นามสกุล คานธีกบ็ อกอยูแ่ ล้วว่าเคย
มีอาชีพในทางค้าขายเครื่องเทศ - ว.ศ.
๖
เซอร ซามูเอลฮอร์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงอินเดียของอังกฤษ พูดกับลอร์ดวิลลิงตัน ผู้จะไปเป็นอุปราชคนใหม่ของอินเดีย
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อันตรายใดๆ ไม่เคยหลบเลี่ยงความจริง แม้ความจริงนั้นเมื่อเผย
ออกมาแล้วจะท้าทายต่อความตาย ท่านเป็นคนถือธรรมว่ามีความ
ส�ำคัญเหนือชีวิต”
“ท่านคานธีได้อทุ ศิ ชีวติ ทัง้ หมดให้อนิ เดีย ดังวาทะของท่านเองว่า”
‘ผูม้ ใี จสูงย่อมไม่อาจทนดูความด้อยของชาติตอ่ ไปได้ และคงต้อง
หาทางระบายความเคียดแค้นที่คุกรุ่นอยู่ในอกให้เหือดหายโดยวิธีการ
รุนแรง แต่เท่าที่เคยประจักษ์แก่ข้าพเจ้ามา วิธีการเช่นนั้นรังแต่จะน�ำ
ผูป้ ฏิบตั ไิ ปสูค่ วามตายเสียก่อน ก่อนทีจ่ ะฉุดตัวเองให้หลุดพ้นจากความ
เคียดแค้นและฉุดชาติให้พ้นจากความต�่ำต้อยได้’
‘หากอินเดียนิยมลัทธิใช้ดาบแล้ว ก็จะประสบผลแต่เพียงชัว่ แล่น
เท่านัน้ อินเดียก็จะไม่เป็นสิง่ ทีข่ า้ พเจ้าภาคภูมแิ ละรักยิง่ ดวงใจ ข้าพเจ้า
ได้แต่งงานกับอินเดียก็เพราะข้าพเจ้าเป็นหนี้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่อินเดีย’
“คนส�ำคัญเคียงบ่าเคียงไหล่ของคานธีในการกู้เอกราชอินเดีย
คือ บัณฑิต เนห์ร,ู แน่นอนทีเดียวท่านเป็นคนส�ำคัญมาก เสียสละอย่าง
ใหญ่หลวง เมือ่ ชนะอังกฤษ โดยได้เสรีภาพทางการเมืองมาเป็นเครือ่ ง
ตอบแทนแล้ว ท่านเป็นคนแรกทีห่ าญเข้าไปแบกภาระอันยิง่ ใหญ่ของชาติ
คือ ต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึง่ เป็นภาระอันหนักกว่าการต่อสูก้ บั อังกฤษ
เสียอีก นั่นคือ การต่อสู้กับความอดอยาก โรคภัยไข้เจ็บ และความ
ด้อยการศึกษาของประชากรอินเดีย นับจ�ำนวนร้อยๆ ล้าน ท่านต้อง
สละทรัพย์สมบัตสิ ว่ นตัวมากมาย เพือ่ การเมืองและเพือ่ อินเดีย มาตุภมู ิ
ของท่าน”
“อีกท่านหนึง่ ซึง่ พ่อเห็นว่าควรกล่าวถึง คือ ท่านจิตรัญชันทาส๗
ท่านผู้นี้ส�ำเร็จวิชากฎหมายมาจากประเทศอังกฤษ เป็นเนติบัณฑิต
๗

สวามี สัตยานันทบุรี, มหาตมะ คานธี ผู้ปฏิวัติอินเดีย หน้า ๒๒๓-๒๒๕
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ว่าความทีศ่ าลฎีกา ณ เมืองกัลกัตตา ชือ่ เสียงในทางว่าความของท่าน
แผ่ไปทั่วอินเดีย ระหว่างเวลาที่มหาตมคานธีก�ำลังเตรียมหลักการ
ไม่รว่ มมือขึน้ เป็นหลักการปฏิบตั ขิ องคองเกรสนัน้ รายได้ของท่านผูน้ ี้
มีจำ� นวนสูงมาก ตกเดือนละ ๕๐,๐๐๐ (ห้าหมืน่ ) รูปี๘ ยิง่ กว่านัน้ ใน
ขณะนัน้ ท่านก�ำลังรับจ้างรัฐบาลอินเดีย เป็นทนายว่าความคดีรายหนึง่
ตกลงราคาค่าจ้างเป็นงวดๆ ละ ๘๐,๐๐๐ (แปดหมื่น) รูปี”
“ในเรื่องหลักการไม่ร่วมมือ ความเห็นของท่านมีอยู่ว่า คองเกรสไม่ควรบอยคอตรัฐธรรมนูญทีเ่ พิง่ ได้รบั มาใหม่ แต่ควรสมัครเป็น
สมาชิกตามรัฐธรรมนูญใหม่นนั้ แล้วเข้าควบคุมกิจการของรัฐบาล โดย
อาศัยอ�ำนาจของสภาเป็นเครือ่ งมือ แต่ส�ำหรับในการประชุมคองเกรส
ทีเ่ มืองนาคปุระ ท่านมหาตมคานธี ได้ขอร้องให้ทา่ นด�ำเนินตามหลักการ
ไม่รว่ มมือไปพลางก่อน ต่อเมือ่ หลักการนัน้ ไม่บรรลุผลส�ำเร็จ จึงค่อย
ด�ำเนินตามหลักของท่านในภายหลัง ท่านจิตรัญชันทาสได้ยอมปฏิบัติ
ตามค�ำขอร้องของท่านคานธี ญัตติของท่านคานธีจงึ ได้ผา่ นสภาไปโดย
ไม่มีเสียงค้านเลย”
เมือ่ ท่านจิตรัญชันทาส ตกลงยอมรับหลักการนัน้ เป็นทางด�ำเนิน
แล้วก็ตอ้ งเลิกว่าความ และต้องคืนเงินค่าจ้างว่าความจ�ำนวน ๘ หมืน่
รูปใี ห้แก่รฐั บาล แล้วท่านก็ยอมพลีกาย วาจา ใจ เพือ่ ประเทศชาติทรี่ กั
จนกระทัง่ ถึงมรณกรรมเพราะการรับใช้ประเทศชาติของท่าน นอกจาก
นัน้ ท่านยังได้อทุ ศิ บ้านกอปรด้วยลักษณะทัดเทียมปราสาทให้แก่ชาติ
เพื่อตั้งเป็นโรงพยาบาลสตรีด้วย แล้วน�ำบุตรภรรยาไปอาศัยอยู่ ณ
บ้านหลังเล็กๆ หลังหนึง่ ชาติหวนระลึกถึงความเสียสละอันใหญ่หลวง
ของท่านผู้นี้ จึงให้สมญาว่า ‘ท่านวีระและเทศพันธุ์’ (เพื่อนประเทศ)
๘

ประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ (แสนห้าหมื่น) บาท
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จิตรัญชันทาส สืบมา”
“ดูเถิด ดูตัวอย่างของคนดี” พ่อพูดต่อ, “เขามีความสุขจาก
ความเสียสละเพื่อส่วนรวม แต่นักการเมืองบ้านเราบางคน ก่อนเล่น
การเมืองอยูก่ ระต๊อบ พอเล่นการเมืองได้ไม่กปี่ ี ก็มบี า้ นอันกอปรด้วย
ลักษณะทัดเทียมปราสาทหลายแห่ง มีเงินทองฝากธนาคารในประเทศ
ต่างประเทศเป็นสิบๆ ล้าน”
“เวลานี้ คนหนุ่มไทย เขามีทรรศนะใหม่แล้วครับพ่อ” ผมว่า
“มีทรรศนะอย่างไร ?” พ่อถาม
“เห็นคนไหนรวยมาก ก็ตราหน้าได้เลยว่าโกง เวลานีค้ นไทยทีม่ ี
อุดมคติเพื่อชาติและประชาชนเห็นว่า ความมั่งคั่งเป็นการประกาศตน
ให้สงั คมรูว้ า่ โกงเขามา เวลานีผ้ มเกิดละอายความรวยขึน้ มาเสียแล้ว
ที่พ่อไม่รวยน่ะ ผมว่าดีแล้ว เป็นการประกาศความสุจริต”
“มันไม่แน่เสมอไปหรอก กตัญญู คนจนเพราะเกียจคร้านก็มี
เพราะไม่มชี อ่ งทางท�ำมาหากินให้ทรัพย์สนิ พอกพูนขึน้ ก็มี ส่วนคนรวยรวยเพราะหมั่นท�ำมาหากินในทางสุจริต มีช่องทางดี ท�ำมาค้าขึ้นก็มี
รวยเพราะโกงก็มี เห็นเขารวยแล้ว จะเหมาว่าเขาโกงทัง้ หมด จะไม่ผดิ
ไปหน่อยหรือ ?”
“แต่ผมว่าคนที่รวยด้วยสัมมาชีพนั้นน้อย” ผมเถียงพ่อ

๓๗
ต อ น ที่

“แต่ไม่ใช่โกงแล้วรวยได้ทุกคน” พ่อแย้ง “คนโกงต้องโกงเป็นด้วย
บางคนเขาโกงอยูไ่ ด้นานๆ โกงจนรวย แต่คนทีโ่ กงไม่เป็น เห็นเขาโกง
แล้วรวย อยากเอาอย่างบ้าง โกงทีเดียวก็ถกู จับติดคุกเสียแล้ว คนเรา
มันท�ำอะไรขึ้นกันเป็นอย่างๆ ไม่ใช่คนเดียวจะท�ำอะไรส�ำเร็จไปเสีย
ทุกอย่าง แต่สุจริตไว้ดีกว่าทุจริต”
“ตามความเห็นของพ่อเวลานี้ พ่อว่าความร�่ำรวยไม่ใช่สงิ่ จ�ำเป็น
ของชีวติ ถ้าโทษของความจนมีอยู่ ๕ ประการ ความรวยจะมีโทษถึง
๒๐ ประการ คือมีโทษ ๓ เท่าของความจนเสมอ”
“พ่อมองในแง่ไหนครับ จึงเห็นอย่างนั้น ?”
พ่อเล่านิทานให้ฟงั ว่า คนเข็ญใจครอบครัวหนึง่ ปลูกบ้านอยูใ่ กล้
บ้านเศรษฐี แกท�ำมาหากินของแกตามเรือ่ งตามราว หากินไปวันๆ เหมือน
นก กลับมากินข้าวแล้วก็ร้องร�ำท�ำเพลงไปตามเรื่อง หัวร่อต่อกระซิก
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กับลูกเมียของแกได้ทุกวัน เศรษฐีได้เห็นได้ฟังแล้วประหลาดใจว่า
จนออกอย่างนั้นแล้วมีความสุขอยู่ได้อย่างไร ตัวแกเองปวดหัวทุกวัน
เรือ่ งทรัพย์สมบัติ เรือ่ งลูกเมีย เรือ่ งเจ็บไข้ได้ปว่ ย เรือ่ งบริวาร เรือ่ ง
สังคม จิปาถะ แกเกิดริษยาคนจนขึน้ มา คิดว่าท�ำอย่างไรหนอ คนจน
ข้างบ้านแกจะมีทกุ ข์เหมือนแก แกก็คดิ ว่า ทีเ่ ราทุกข์กเ็ พราะเรามีเงิน
มาก ลองเอาเงินไปให้คนจนพวกนี้ดูซิ จะเป็นอย่างไร ก็เอาเงินไปให้
จ�ำนวนหนึ่ง เป็นจ�ำนวนที่คนจนไม่เคยมี
“เย็นวันนั้นเอง เสียงร้องร�ำท�ำเพลง เสียงหัวเราะต่อกระซิก
ก็เงียบลงทันที ความกังวลร้อยแปดย่างกรายเข้ามาในกระท่อมน้อย
กลัวโจร กลัวเงินหาย ผัวไม่ไว้ใจเมีย เมียไม่ไว้ใจผัว พ่อแม่ไม่ไว้ใจลูก
ลูกไม่ไว้ใจพ่อแม่ เก็บเงินตรงไหนก็ดมู นั ไม่ปลอดภัยไปหมด ได้ยนิ เสียง
หมาก็สะดุ้ง ได้ยินเสียงคนเดินก็ระแวง ได้ยินเสียงจิ้งจกทักก็กังวลว่า
มันอาจเตือนให้ระวังเงินให้ดี เคยนอนหลับเป็นสุขก็กลายเป็นนอน
ไม่หลับ เสียงหัวเราะกลายเป็นเสียงร้องไห้ เสียงเพลงกลายเป็นเสียง
ทะเลาะวิวาท ไม่เว้นแต่ละวัน เศรษฐีกช็ อบใจว่าเวลานีเ้ งินท�ำให้เพือ่ นบ้าน
ผูย้ ากจนของแกเป็นทุกข์แล้ว คนจนแกก็รเู้ หมือนกันว่าเงินท�ำให้แกเป็น
ทุกข์เพียงใด แกจึงพร้อมใจกันเอาเงินไปคืนเศรษฐี แล้วแกก็มคี วามสุข
เหมือนเดิม” พ่อพูดจบพร้อมกับหัวเราะชอบใจ
“นัน่ มันโบราณเหลือเกินแล้วครับพ่อ” ผมแย้ง “คนสมัยนีม้ เี งิน
เท่าไรก็ไม่เดือดร้อน ธนาคารมีมากมาย ฝากเท่าไรก็รับไหว คนจนซิ
ต้องเดือดร้อนมากมาย เสียเปรียบสังคมทุกอย่าง อยากรูร้ ายละเอียด
แห่งความทุกข์ในชีวิตเท่าไร ความจนบอกเราได้หมด ผมคิดว่าพ่อ
เข้าใจเรือ่ งนีด้ ี แต่ทำ� ไมพ่อจึงเห็นความจนดีกว่าความรวย ผมไม่เข้าใจ
เลย”
พ่อท�ำเป็นเหมือนไม่ได้ยินค�ำแย้งของผม ท่านพูดต่อไปว่า
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“พระพุทธเจ้าตรัสว่า ความสุขเกิดจากความไม่ต้องกังวล คน
ยิ่งมีทรัพย์สมบัติมาก ก็ยิ่งมีความกังวลมาก”
“แต่ผมว่า คนจนมีเรื่องกังวลมากกว่าคนรวย คนจนต้องมีสุข
น้อยกว่าคนรวย”
“อเล็กซานเดอร์มหาราช ยังอยากเป็นคนจนอย่างไดโอยินีส
อเล็กซานเดอร์ผู้มั่งคั่งทั้งทรัพย์ ยศ เกียรติ” พ่อพูดเรื่อยๆ เหมือน
ไม่สนใจค�ำแย้งของผม
“ขอรายละเอียดหน่อยครับ”
“เมือ่ อเล็กซานเดอร์เสด็จเมืองคอรินธ์ ในกรีซเช้าวันหนึง่ เสด็จ
ไปเยี่ยมไดโอยินีส นักปราชญ์ นักจาริกแสวงบุญ เพราะทรงสดับ
ชื่อเสียงของบุคคลผู้นี้มาก่อน ไดโอยินิสมีเพียงผ้านุ่งผืน ห่มผืน มี
กะลามะพร้าวส�ำหรับตักน�ำ้ ดืม่ อีก ๑ ใบเท่านัน้ อเล็กซานเดอร์ตรัสว่า
ต้องการอะไรบ้าง จะพระราชทาน ไดโอยินสี ทูลว่า ต้องการอย่างเดียว
คือ ขอให้พระองค์เสด็จไปเสียให้พ้น อย่ามายืนบังแดดที่เขาก�ำลังผิง
อยู่”
“อเล็กซานเดอร์ผินพระพักตร์มาตรัสกับนายทหารคนสนิทว่า
‘เขาช่างมีความสุขจริง ถ้าฉันไม่เป็นอเล็กซานเดอร์ ฉันจะเป็นอย่าง
ชายคนนี้”
“คนอย่างอเล็กซานเดอร์เป็นคนจริง ถ้าไม่เด่นอย่างหนึ่งก็ต้อง
เด่นอีกอย่างหนึ่ง คนเก่งจริง เป็นตัวของตัวเอง ใครจะเหนี่ยวรั้งไว้
กดให้จม ถมให้มิดก็ไม่ได้ เหมือนดวงอาทิตย์”
ก่อนไดโอยินิส (Diogenes) พระพุทธเจ้าก็ทรงกระท�ำมาแล้ว
ทรงสละความมั่งคั่งแห่งสมบัติบรมจักรออกเป็นอนาคาริก อยู่อย่าง
ผู้ไม่มีอะไร แต่ก็มีผลงานที่ยอดเยี่ยม
“เป็นคนสมัยไหนครับ ไดโอยินิส (Diogenes) ?”
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มาก”

“ก็สมัยอเล็กซานเดอร์” พ่อตอบ “ก่อน ค.ศ. ๓๕๖-๓๒๓ ปี”
“ต่อมาโสกระตีสเองก็ทำ� ตัวเป็นคนยากจน มีผลงานทางความคิด

“ในอเมริกา เมือ่ ค.ศ. ๑๘๑๗ ไม่นานมานีเ้ อง เดวิด ธอโร ได้
อุบัติขึ้น ส�ำเร็จการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ต่อมาได้สร้าง
กระท่อมไม้หยาบๆ ด้วยตนเองอยู่ที่ฝั่งทะเลอันเงียบสงัดของวอลเด็น
พอนด์ รัฐแมสซาซูเซตส์ อยูใ่ นกระท่อมนัน้ อย่างฤๅษีชไี พร ธอโรเป็น
นักปรัชญา นักธรรมชาตินิยม”
“๘ ปีก่อน ธอโร คือเมื่อ ค.ศ. ๑๘๐๙ ลินคอล์น มหาบุรุษ
ผู้มีชีวิตอันเป็นตัวอย่างแก่โลกได้อุบัติขึ้น ท่ามกลางความยากจนใน
ดินแดนส่วนหนึ่งอันรกร้างว่างเปล่าในรัฐเคนตักกี้ ซึ่งเป็นรัฐที่ยากจน
ที่สุดของสหรัฐแม้จนกระทั่งบัดนี้ เขาเกิดมาท่ามกลางความยากจน
แต่ความยากจนมิได้เป็นอุปสรรคให้ลินคอล์นพลาดจากความส�ำเร็จ
อันยิ่งใหญ่เลย เขาเป็นประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ของสหรัฐ และได้ท�ำ
ประโยชน์ให้สหรัฐมากที่สุดคนหนึ่ง เขาเป็นนักการเมืองที่ทำ� ทุกอย่าง
เพื่อประชาชน มิใช่เพื่อตัวเอง เขาผู้ประกาศการเลิกทาส เมื่อ ๒๒
กันยายน ค.ศ.๑๘๖๒ เมือ่ เขาอายุ ๕๓ ปี นับเป็นงานทีใ่ หญ่ยงิ่ ไม่เพียง
แต่ส�ำหรับสหรัฐเท่านั้น แต่ส�ำหรับโลกด้วย”
“กับการเลิกทาสในเมืองไทยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นไงครับพ่อ ?”
“ความจริง ท่านทัง้ สอง คือพระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชกับ
ท่านลินคอล์นนั้น เรียกว่าอยู่ในสมัยเดียวกันได้ ลินคอล์นเกิดก่อน
พระปิยมหาราชเพียง ๔๔ ปี เมื่อลินคอล์นประกาศเลิกทาส ค.ศ.
๑๘๖๒ นัน้ พระปิยมหาราชของเรามีพระชนมายุ ๙ พรรษา และอีก
๔๖ ปีตอ่ มา (ค.ศ.๑๙๐๘) พระปิยมหาราชก็ทรงประกาศการเลิกทาส
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ในเมืองไทย”
“ข้อที่เหมือนกันอย่างน่าอัศจรรย์ของท่านทั้งสองก็คือ หลัง
ประกาศเลิกทาสแล้ว ๒-๓ ปีกเ็ สียชีวติ คือลินคอล์นประกาศเลิกทาส
เมื่อ ค.ศ. ๑๘๖๒ เสียชีวิตเมื่อ ๑๘๖๕ พระปิยมหาราชทรงประกาศ
เลิกทาส เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑ และสวรรคตเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๓”
“แต่การตายของลินคอล์นไปเหมือนกับของมหาตมคานธี คือ
ถูกยิงตาย ลินคอล์นถูกยิงในโรงละคร คานธีถกู ยิงเมือ่ เดินไปสวดมนต์
ณ บริเวณทีเ่ ขาเคยร่วมกันชุมนุมสวดมนต์ทกุ วันๆ พ่อคิดว่าคนทีย่ งิ ได้
ซึ่งคนอย่างคานธีและลินคอล์นนั้น ต้องเป็นคนบ้าแน่ๆ”
“เราก�ำลังคุยกันเรือ่ งความมีความจน” พ่อพูดต่อ “ลูกจะเห็นว่า
ความจนมิได้เป็นอุปสรรคในความยิง่ ใหญ่ของท่านเหล่านีเ้ ลย คนมัง่ มี
ส่วนมากด้วยซ�้ำไป ที่มัวเพลิดเพลินหลงใหลอยู่ในความมั่งมี ความ
ฟุ่มเฟือย การกินนอน และเมถุน จนชีวิตเป็นหมันไปทั้งชีวิต”
“แต่บางคนเขาว่า นั่นคือการด�ำเนินชีวิตที่ถูกต้อง” ผมแย้งพ่อ
“เพราะคนเราเกิดมาเพื่อหาความสุขให้กับชีวิต ความดีของชีวิตก็คือ
ความสุข ความสุขคือสิง่ ทีช่ วี ติ ต้องการ เมือ่ ชีวติ ได้ความสุขก็ชอื่ ว่าชีวติ
ได้รสที่ต้องการ ชีวิตที่มีความสุขจึงน่าปรารถนา ไม่เป็นหมันอย่างที่
คุณพ่อว่า ชีวิตที่เกิดมามีแต่ทุกข์นั่นต่างหากเล่า น่าจะเป็นหมัน”
“คราวนี้เรามาถึงปัญหาส�ำคัญอย่างหนึ่งของปรัชญาและจริย
ศาสตร์ จะผ่านพ้นไปหรือจะคุยกันก็ตามใจลูก แต่ก่อนอื่นพ่อขอบอก
ให้ลกู ทราบว่าปรัชญามีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินชีวติ ของคนอย่างล้น
เหลือ เพราะคนแต่ละคนย่อมด�ำเนินชีวิตตามปรัชญาในใจของเขา
คนมีใจอย่างไร ย่อมด�ำเนินชีวติ อย่างนัน้ คนทีเ่ ห็นว่าความดีของชีวติ
คือความสุข เขาย่อมท�ำทุกอย่างเพือ่ ความสุขของเขา ไม่วา่ ต้นเหตุแห่ง
ความสุขนั้นจะเป็นอย่างไร”

อ . ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ

323

“ผมเคยคุยกับพวกเพื่อนๆ เขาบอกว่า ‘ความสุขก็เหมือนเงิน
คือเมื่อมันอยู่ในมือเราแล้ว เราจะใช้มันอย่างไรก็ได้สมประสงค์ ส่วน
ทางทีจ่ ะได้เงินมานัน้ ไม่สำ� คัญ อย่างไรก็ได้ ขอให้ได้มา เมือ่ มันมาอยู่
ในมือเราแล้ว ย่อมมีคณ
ุ ค่าตามราคาของมันอย่างแน่นอน หรืออีกนัย
หนึ่งเหมือนอาหาร จะได้มาอย่างไรช่างมัน แต่เมื่อเรากินเข้าไปแล้ว
มันย่อมกลายเป็นเลือดเนือ้ กระดูกและชีวติ ของเรา เพราะฉะนัน้ เสียเวลา
ที่มัวนั่งนึกนอนตรองว่ามันจะได้มาโดยชอบด้วยศีลธรรมหรือไม่ชอบ
ศีลธรรมก็เป็นเพียงสิ่งสมมติอย่างหนึ่งของศาสนา ซึ่งเป็นเงาของ
ความงมงาย พวกทีส่ อนศาสนาเองอย่างพวกพระ เมือ่ คนน�ำของไปถวาย
ก็เห็นรับทั้งนั้น ไม่เคยสอบถามว่าได้มาอย่างไร’ เขาว่ากันอย่างนั้น”
“ลัทธิอุบาทว์นะซิ ที่สอนกันอย่างนั้น” พ่อพูดอย่างเคร่งขรึม
“เมืองไทยเวลานี้มีสถิติอาชญากรรมติดอันดับสองของโลก๑ รองจาก
เลบานอน ก็เพราะคนพากันคิดอย่างทีล่ ทั ธิอปั รียอ์ ย่างนัน้ สอน คนทีพ่ ดู
อย่างนั้นแหละ ลองใครมาท�ำกับตัวเขาเองซิ จะเดือดร้อนสักเพียงใด
เช่น ใครมาปล้นจี้เอาเงิน เอานาฬิกาซึ่งมีอยู่จ�ำกัดไปเสีย เขาจะเห็น
ด้วยตนเองว่า วิธีการหาทรัพย์ของนักจี้ปล้นนั้นไม่เป็นธรรมเลย”
“เมืองไทยเป็นเมืองพุทธศาสนา ไม่น่าจะมาเป็นที่สองของโลก
ในเรือ่ งอาชญากรรมฆ่ากันตาย” ผมว่า “จะโทษพุทธศาสนาก็ไม่ถนัด
ท�ำไมจึงเป็นอย่างนั้นไปได้ครับพ่อ”
“โทษพุทธศาสนาไม่ได้แน่ เพราะพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้คน
ฆ่ากัน ตรงกันข้าม สอนให้คนมีเมตตาต่อกัน อดกลัน้ ต่อกัน ออมชอม
กัน แต่ทมี่ ขี า่ วการฆ่ากันตาย การจีป้ ล้นทรัพย์อยูท่ กุ วันนัน้ เพราะคน
ไม่ประพฤติตามธรรมที่ทางศาสนาสอนไว้”
๑

ข่าวหนังสือพิมพ์หลายฉบับ มีสยามรัฐ เป็นต้น ประจ�ำวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๑๗
อ้างว่าเป็นสถิติที่องค์กรต�ำรวจท�ำไว้เมื่อปีก่อนๆ
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“พูดก็พูดเถอะ พ่อว่าคนไทยจ� ำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะผู้มี
การศึกษาสูง มักมีท่าทีดูหมิ่นหลักธรรมและเรื่องราวทางศาสนา
เหยียดหยามผู้ประพฤติธรรมว่าโง่ พวกเขายิ้มแกมเยาะต่อผู้มีธรรม
เห็นผูส้ อนธรรมเป็นคนคร�่ำครึ ล้าสมัย ไม่ทนั โลก เมือ่ ทรรศนคติของ
การผูม้ กี ารศึกษาทีเ่ รียกตัวเองว่าปัญญาชนเป็นอยูอ่ ย่างนี้ คนส่วนมาก
ก็พลอยเป็นไปด้วย พวกเขาดูหมิ่นการประพฤติธรรมว่าเป็นความ
ไม่เจริญในโลก เมือ่ ไม่ประพฤติธรรมกันมากๆ เข้า สังคมก็เดือดร้อน
อย่างทีเ่ ห็นกันอยูน่ ี้ ความเดือดร้อนของสังคมนัน้ อย่าไปโทษอะไรอืน่
โทษทีส่ งั คมไม่ประพฤติธรรม ละเลยต่อธรรม ดูหมิน่ ธรรม เหยียบย�ำ่
ธรรมนั่นแหละ”
“แม้ในเรื่องผู้น�ำรัฐบาล คือ ตัวนายกรัฐมนตรีก็มีเรื่องน่าคิด
กล่าวคือ เมื่อได้นายกรัฐมนตรีที่เป็นชาวบ้านล้วนๆ ไม่สนใจในการ
ประพฤติธรรม เขาก็ได้มองเห็นช่องคือความทุจริตคดโกงในบ้านเมือง
คือตัวนายกรัฐมนตรีและพวกพ้องนั่นเองเป็นคนโกงเสียเอง จนมีข่าว
อื้อฉาวทั่วบ้านทั่วเมือง ตลอดไปถึงต่างประเทศ แต่พอได้นายกรัฐมนตรีที่อยู่ในศีลธรรม เป็นธรรมมหาอ�ำมาตย์ พวกเขาโดยเฉพาะ
พวกหนังสือพิมพ์บางคน บางกลุ่มก็พากันค่อนขอด กระทบกระเทียบ
เปรียบเปรย เรียก ‘ขรัวตา’ บ้าง ‘หลวงตา’ บ้าง ‘ต้องนั่งวิปัสสนา
เสียก่อนจึงจะออกค�ำสัง่ อะไรออกมาสักอย่างหนึง่ ’ บ้าง มากมาย แล้ว
แต่จะสรรมาว่า”
“เมื่อทรรศนคติของสังคมที่มีต่อผู้ประพฤติธรรมมีอยู่อย่างนี้
คนทีไ่ ม่หนักแน่นจริงๆ ก็ไม่อยากแสดงตนว่าเป็นผูป้ ระพฤติธรรม แม้
คนที่เคยเป็นเปรียญส่วนมากก็ไม่อยากให้ใครรู้ว่าตัวเป็นอย่างนั้น ก็
ด้วยเหตุผลอย่างเดียวกัน”
“คนส่วนมากหันไปสยบและภักดีให้แก่เงินตราเสียแล้ว ยอม
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ละทิ้งคุณความดีมีสัจจะ เป็นต้น ดังที่ทอยน์บี๒ได้กล่าวไว้ว่า
“โลกตะวันตก๓ซึ่งเป็นแอ่งความรู้และความเจริญนั้น ปัจจุบันนี้
เสือ่ มไปมากในทางสัจจะ ระหว่างประเทศไม่มสี จั จะต่อกัน ดีกนั เฉพาะ
ต่อหน้า ในส่วนเอกชนนั้น ศีลธรรมเสื่อมไปมาก ผู้คนมักมองความ
ส�ำเร็จทางวัตถุเป็นเกณฑ์ นีค่ อื ความเสือ่ มอีกอย่างหนึง่ เกียรติทเี่ รารูๆ้
กัน เมื่อก่อนนั้น เดี๋ยวนี้หมายถึงทรัพย์ไปเสียแล้ว ศีลธรรมของ
ครอบครัวตกต�่ำไปมาก ตามประวัติศาสตร์นั้น ประเทศจะเสื่อมหรือ
เจริญก็อยูท่ ศี่ ลี ธรรมของครอบครัว หากผูน้ �ำของประเทศส่งเสริมอุดม
การณ์ของประชาชนในด้านดีงาม แทนทีจ่ ะยุให้เห็นแต่เงินแล้ว โลกจะ
เป็นสุขกว่าแต่ก่อน”
“พวกอาเสี่ยเลวๆ กลับกลายเป็นผู้มีเกียรติในสังคม” พ่อพูด
ต่อ “คนพวกนั้นเห็นแต่ตัวมันและพรรคพวกของมัน มันบริจาคเงิน
เป็นสาธารณกุศลนานทีปีหน ลงข่าวหนังสือพิมพ์ออกข่าวโทรทัศน์กัน
เกรียวกราว แต่ทขี่ ดู เลือดขูดเนือ้ ขูดกระดูกคนยากจนมาเท่าไร รวมหัว
กันขึ้นราคาสินค้าเอาเปรียบคนจนมาเท่าไร ไม่มีใครรู้ หรือรู้ก็ท�ำเป็น
ไม่รู้ไม่เห็นเสีย รัศมีเงินของมันเข้าหูเข้าตา”
ผมดูท่าทีพ่อเบื่อหน่ายต่อความเป็นไปของสังคมมาก สังคมที่
ค่อยๆ วิปริตแปรผันไปในทางเลวทีละน้อย ติดต่อกันมาเป็นเวลานาน
เมืองไทยซึง่ ควรจะเรียบร้อยทีส่ ดุ น่าอยูท่ สี่ ดุ กลายเป็นเมืองทีม่ รี ายการ
ฆาตกรรมสูงเป็นที่ ๒ ของโลก เป็นเรือ่ งน่าตกใจมากทีเดียว คนไทย
เวลานี้พูดผิดหูผิดตากันนิดหน่อยก็ฆ่ากันถึงชีวิต พวกคนหนุ่มจ�ำนวน
๒

อาโนลด์ ทอยน์บี นักปราชญ์และนักประวัตศิ าสตร์ ชาวอังกฤษ อายุ ๘๓ ปี เมือ่
๒๕๑๖ เขาติดตามการศึกษาและความเป็นไปของโลก โดยเปรียบเทียบกับประวัติ
ศาสตร์ที่เป็นมา
๓
บทบรรณาธิการ วิทยาสาร มกราคม ๒๕๑๖
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มากได้ทอดทิ้งวัฒนธรรมอันดีงามของตน แล้วปล่อยตัวปล่อยใจให้
หลงใหลมัวเมาในสิ่งเลวของพวกฝรั่ง เช่น ลัทธิฮิปปี้, การปฏิบัติทาง
กามอันเสรี, การแต่งตัวรุงรัง และสกปรก, ผู้ใหญ่ได้ทอดทิ้งจารีต
อันดีงาม เช่น การสนใจศึกษาทางศาสนา เข้าหาบรรพชิตผู้ทรงศีล
ธรรมเพือ่ ถามอะไรดี อะไรชัว่ อะไรควรเว้น อะไรควรท�ำ ยิง่ เป็นใหญ่
เป็นโตยิ่งเหินห่างศาสนา หันหลังให้ความสุขทางใจ มุ่งหน้าหาวัตถุ
นิยมอันดิง่ ลงไปดิง่ ลงไป พวกครูบาอาจารย์และแพทย์ได้ทอดทิง้ จรรยา
บรรณของตน พวกครูท�ำตนเป็นคนแจวเรือจ้าง หรือพ่อค้าขายวิชา
พวกหมอก็ทำ� ตนเป็นเพียงพ่อค้าขายยาทีม่ คี วามรูท้ างแพทย์ มีคนรับรอง
เมื่อเบ้าหลอมของเราเป็นอยู่อย่างนี้ ผลผลิตที่ออกมาจะเป็นอย่างไร
ความเสือ่ มโทรมของสัมคมมองเห็นได้อย่างชัดแจ้ง เพราะคนในสังคม
เราฝักใฝ่ในวัตถุนิยมมากเกินไป
“พ่อครับ ตะกี้ พ่อบอกว่า เรามาถึงปัญหาส�ำคัญทางศาสนา
และจริยศาสตร์อย่างหนึ่งแล้ว ผมอยากให้พ่ออธิบายถึงเรื่องนั้น คือ
เรื่องที่เกี่ยวกับความสุข”
“เดี๋ยวก่อน” พ่อพูด “ขอแก้วาทะของพวกมิจฉาทิฐิเสียหน่อย
ก่อน ไม่แก้เสียก่อนแล้ว พูดเรื่องอื่นไม่สนุก มันค้างใจอยู่”
“ข้อทีพ่ วกเพือ่ นแกบางกลุม่ เห็นว่า เงินทองได้มาอย่างไรไม่สำ� คัญ
ที่ส�ำคัญคือขอให้ได้มาเป็นดี เหมือนการกินอาหาร เป็นต้นนั้น พ่อ
ขอถามว่า อาหารที่เป็นพิษ กินอิ่มเหมือนกันใช่ไหม ?”
“ใช่ครับพ่อ ?”
“แล้วผลมันเป็นอย่างไร ?”
“ท้องเสีย ปวดท้อง อาจอาเจียน และถึงตายได้”
“นัน่ ปะไร” พ่ออุทาน, “อาหารทีก่ นิ อิม่ ท้อง มิใช่วา่ จะมีคณ
ุ แก่
ร่างกายอย่างเดียว ทีม่ โี ทษแก่รา่ งกายก็มี ท�ำนองเดียวกัน เงินเสียได้
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มาโดยทุจริต มันท�ำพิษแก่ชีวิตจิตใจเหมือนกัน แต่คนทั้งหลายอาจ
ไม่เห็น ไม่เหมือนคนท้องร่วง”
“บาปมันอยูท่ ใี่ จ ค้างอยูท่ ใี่ จ พอนึกถึงก็ให้สะดุง้ หวาดเสียว แต่
เขาไม่อยากบอกใคร เพราะละอายบ้าง เพราะเกรงความลับจะเปิดออก
ได้รับโทษทัณฑ์ตามกฎหมายบ้าง เสียชื่อเสียงบ้าง คนที่กินของเสีย
เข้าไปแล้ว ท้องจะไม่เสีย หรือไม่เป็นพิษแก่รา่ งกาย เป็นไปไม่ได้ฉนั ใด
คนทีป่ ระกอบอาชีพทุจริต จะไม่มผี ลเป็นพิษแก่จติ ใจ อยูอ่ ย่างสบายใจ
ย่อมเป็นไปไม่ได้ฉนั นัน้ คนทัง้ หลายอาจไม่รู้ แต่ตวั เขาเองนัน่ แหละรูว้ า่
เขาสุขทุกข์อย่างไร คนทีม่ ตี กึ สวย มีรถหรู มีเมียงาม อาจนอนไม่หลับ
เป็นอาทิตย์ๆ ก็ได้ ใครจะรูด้ ยี งิ่ กว่าตัวผูน้ นั้ เอง บางคนอาจแย้งว่าเขา
ไม่คิดเสียก็หมดเรื่อง ขอตอบว่า เป็นไปไม่ได้ๆ เขาจะฝืนธรรมชาติ
ของจิตไปไม่ได้ ธรรมชาติของจิตย่อมต้องคิดถึงสิง่ ทีท่ �ำทีพ่ ดู ไว้อย่างไร
มันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่คิด เหมือนคนเป็นโรคไส้ติ่งอักเสบ แล้วไม่ให้
ปวดท้องย่อมเป็นไปไม่ได้ฉะนั้น”
“ข้อทีว่ า่ พวกทีส่ อนศาสนาเองอย่างพวกพระ เมือ่ คนน�ำของไป
ให้ก็รับทั้งนั้น ไม่เคยสอบถามว่าได้มาอย่างไรนั้น พ่อว่า เหมือนกับ
เราไปซือ้ ของทีร่ า้ นขายของ เราไปถึงก็ซอื้ เอามา ไม่เคยถามคนขายว่า
ของนัน้ หนีภาษีมาหรือเปล่า เมือ่ เราไปซือ้ หมู ซือ้ เนือ้ ทีต่ ลาด ก็ไม่เคย
ถามคนขายว่าเขาขโมยมาหรือเปล่าหรือเขาฆ่ามาอย่างไร พระที่รับ
ของถวายจากฆราวาสก็อย่างนั้น แต่ถ้าท่านรู้จริงๆ ว่าขโมยเขามา
ท่านก็ไม่รับเหมือนกัน”
“ส่วนข้อทีว่ า่ ศีลธรรมเป็นเพียงสิง่ สมมติอย่างหนึง่ ของศาสนา
ซึง่ เป็นเงาของความงมงายนัน้ คมมาก แต่เป็นความคมทีม่ แี ต่อนั ตราย
เหมือนความคมของมีดที่ท�ำไว้เพื่อฆ่าคนอย่างเดียว ไม่เป็นประโยชน์
มีแต่จะน�ำโทษมาให้เจ้าของมีด วาจาที่แสดงความฉลาดบางอย่างนั้น
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มิได้มผี ลดีแก่ใครเลย นอกจากบาดคนอืน่ แล้ว ยังเป็นเครือ่ งเชือดเฉือน
ตนเองอีกด้วย เหมือนเขี้ยวสุนัขบ้า”
“ศาสนามีความจ�ำเป็นอย่างไร ศีลธรรมเกีย่ วข้องกับชีวติ ประจ�ำวัน
อย่างไร คนที่มีปัญญาอันถูกต้องเที่ยงตรงเพียงเล็กน้อยก็พอมองเห็น
ถ้าคนเลิกประพฤติตามศีลธรรมให้พร้อมๆ กันเพียงวันเดียวเท่านั้น
โลกของเราก็จะกลายเป็นทะเลเลือด ทีม่ แี ต่ภตู ผีปศี าจผูก้ ระหายเลือด
และทรัพย์สนิ , ทีโ่ ลกเรา ประเทศเรา จังหวัดเรา อ�ำเภอเรา ต�ำบลและ
หมู่บ้านเราด�ำรงอยู่ได้อย่างนี้ ก็เพราะมีแรงถ่วงทางศีลธรรมคอย
ถ่วงเอาไว้ มิฉะนั้นแล้ว สังคมของเราก็จะมีแต่ความวุ่นวายยิ่งกว่านี้
มนุษย์จะกลายเป็นสัตว์ที่เลวร้ายยิ่งกว่าสัตว์ป่า ชีวิตเรา ชีวิตของพ่อ
แม่พนี่ อ้ งเรา และทรัพย์สนิ ของเราด�ำรงอยูไ่ ด้ เพราะศีลธรรมคุม้ ครอง
ไว้ ศีลธรรมที่มีอยู่ในใจของคนอื่นและในใจของเรา ถ้าปราศจาก
ศีลธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเสียแล้ว อย่าว่าแต่อยู่กันเป็นประเทศ
เลย แม้อยู่กันเพียง ๒ คน คือ สามีภรรยาก็ต้องทะเลาะกัน ฆ่ากัน
มีตัวอย่างให้ดูอยู่ถมไป ศีลธรรมมาจากศาสนา ศาสนาและศีลธรรม
จึงเป็นเหตุต่อเนื่องกันเหมือนต้นไม้กับผลไม้ คนที่เคยเรียนหนังสือ
ผ่านมัธยมมา น่าจะเคยอ่านเทศนาเสือป่าของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั กัณฑ์แรกก็ทรงแสดงให้เห็นว่า มีความจ�ำเป็นเพียงไร
ที่คนเราจะต้องมีศาสนา เพราะฉะนั้นคนที่กล่าวว่าศีลธรรมเป็นเพียง
สิ่งสมมตินั้น ยอมรับว่าเป็นสิ่งสมมติจริงแต่เป็นสิ่งสมมติที่ดี ไม่ควร
ถือไว้หรือ ? ส่วนข้อที่ว่าศาสนาเป็นเงาของความงมงายนั้น ไม่เป็น
ความจริงเลย ความจริงแล้วศาสนาเป็นแสงสะท้อนของดวงแก้ว คือ
ปัญญาอันประเสริฐของพระศาสดาผู้ได้ถึงแล้ว พบแล้วซึ่งปัญญา
เช่นนั้น”

๓๘
ต อ น ที่

เมื่อพ่อได้พูดถึงสิ่งที่ต้องการจนค่อนข้างจะจุใจแล้ว ท่านจึงได้หันมา
พูดถึงเรื่องความสุขตามค�ำถามของผม
ท่านบอกว่า ปัญหาเรื่องความสุขกับความดีนั้น มีความเห็น
แตกต่างกันอยู่ พวกหนึ่งคือพวกสุขนิยมหรือพวก Hedonist เห็นว่า
ความดีคือความสุข ความสุขความเพลิดเพลินคือความดี ถ้าเราไป
ถามเขาว่าความดีคอื อะไร ? เขาจะตอบว่า ความดีคอื ความสุขหรือสิง่
ที่ให้ความสุขหรือมีผลเป็นความสุขแก่ผู้ท�ำ สุขนิยมก็มีอยู่หลายสาย
เช่น สายจิตวิทยา และสายจริยศาสตร์ สายจิตวิทยาที่เรียกว่า Psychological Hedonism นั้นถือว่า มนุษย์และสัตว์แสวงหาความสุข
หลบเลี่ยงความทุกข์ นั่นเป็นโดยธรรมชาติ ส่วน Ethical Hedonism คือสุขนิยมฝ่ายจริยศาสตร์นนั้ ถือว่า ความสุขคือความดีอนั สูงสุด
แห่งชีวติ มนุษย์ มนุษย์ไม่ได้แสวงหาความสุขอยูเ่ สมอไป อย่างทีจ่ ติ วิทยา
ว่า แต่มนุษย์ควรแสวงหาความสุขให้แก่ชีวิต พ่อสรุปว่า

อ . ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ

331

“รวมความว่า ทางจิตวิทยาแสดงถึง Facts ส่วนจริยศาสตร์
แสดงถึง ideal or end of human life นักจริยศาสตร์ผู้สนับสนุน
มตินี้ มี เบนแธม (Bentham ๑๗๘๔-๑๘๓๒) และมิลล์ (J.S.Mill
๑๘๐๖-๑๘๗๓) เป็นอาทิ อย่าพูดมากเลย มันเป็นวิชาการเกินไป
เดี๋ยวเบื่อ เอาง่ายๆ แค่นี้ก่อน ส่วนชื่อทางวิชาการนั้นเขามีมาก เช่น
Egoistic Hedonism, Gross Egoistic Hedonism, Refined Egoistic Hedonism, Altruistic Hedonism เป็นต้น ถ้าจะพูดกันจริงๆ
ก็มีเรื่องพูดกันมากมาย ไม่รู้จบ
ความคิดอย่างนี้ จะถูกหรือผิด ก็สุดแล้วแต่จะพิจารณาในแง่
กว้างหรือในวงแคบ พวกที่เห็นแก่ความสุขของตนฝ่ายเดียว แล้ว
พยายามกอบโกยความสุขใส่ตวั โดยไม่เหลียวมองความทุกข์ยากล�ำบาก
ของผูอ้ นื่ จัดว่าเป็นอย่างเลว ทีเ่ รียกในวิชาการว่า ‘สุขนิยมทีเ่ ห็นแก่ตวั
จัด (Gross Egoistic Hedonism) ส่วนบางพวกเห็นว่าความดีคือ
ความสุ ข เหมื อ นกั น แต่ ต ้ อ งเป็ น ความสุ ข ของผู ้ อื่ น ความสุ ข ของ
คนทั้งปวง ประโยชน์ของประชาคม พวกนี้ดี ที่เรียกในวิชาการว่า
Altruistic Hedonism หรือ Utilitarianism แต่บางคนมองใน
วงแคบคือเห็นแก่ตัว ส่วนบางคนมองในวงกว้างเห็นแก่ผู้อื่น บางที
จนถึงยอมเสวยทุกข์เสียเองเพื่อให้ผู้อื่นมีความสุข
“ส่วนนักจริยศาสตร์บางคน เช่น มัวร์ (Moore) เป็นต้น เห็น
ว่า ความสุขกับความดีไม่ใช่สิ่งเดียวกัน สิ่งที่เป็นความดีอาจไม่ให้
ความสุขก็ได้ สิ่งที่ให้ความสุขอาจไม่ใช่ความดีก็ได้ ความสุขส่วน
ความสุข ความดีสว่ นความดี แต่บางกรณี มันมีเหตุผลต่อเนือ่ งกันได้
ถ้าให้ค�ำจ�ำกัดความว่า ความสุขคือความดีอันสูงสุดแล้ว เป็นการง่าย
เหลือเกินที่จะท�ำความดี คือหาความสุขใส่ตัวเท่านั้น
“อย่างไรก็ตาม ลูกจะเห็นว่า ในชีวิตคนเรา เราหาต้องการ
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เพียงความสุขอย่างเดียวเท่านั้นไม่ เราต้องการอะไรอื่น อีกตั้งหลาย
อย่าง ที่ส�ำคัญที่สุดคือต้องท�ำหน้าที่ให้สมบูรณ์ที่สุดตามฐานะของตน
บางท่านถึงกับกล่าวว่า ค�ำสอนทางศาสนาทัง้ ปวง รวมลงในค�ำเพียง ๒
ค�ำ คือ หน้า+ที่ หรือ ๔ ค�ำในภาษาอังกฤษ คือ D-U-T-Y”
“เพื่อท�ำหน้าที่ของมนุษย์ให้สมบูรณ์นี้เอง เราจึงต้องอดทนต่อ
ความทุกข์ยากล�ำบากต่างๆ ยอมเสียสละความสุขความเพลิดเพลิน
ซึ่งเราจะสามารถหาให้แก่ชีวิตได้โดยง่าย ถ้าเราไม่ค� ำนึงถึงหน้าที่
เพราะฉะนัน้ ถ้าจะถามว่าอะไรส�ำคัญทีส่ ดุ ในชีวติ มนุษย์ ตอบว่า หน้าที่
Duty คงไม่มีใครคัดค้านว่าผิด คนที่ดีที่สุดคือคนที่ท�ำหน้าที่ดีที่สุด
สมบูรณ์ที่สุดนั่นเอง”
“หน้าทีส่ �ำคัญอย่างหนึง่ ของพวกเราซึง่ เป็นชาวพุทธ คือช่วยกัน
บ�ำรุง รักษา คุม้ ครอง และส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้อยูค่ กู่ บั ชาติไทย
ไม่ท�ำลายเสียเองและไม่ให้ใครมาท�ำลาย ไม่แตกสามัคคีกันเองในหมู่
ชาวพุทธ ไม่ถือนิกายว่า ฉันเป็นธรรมยุต แกเป็นมหานิกาย หรือฉัน
เป็นมหานิกาย แกเป็นธรรมยุต จะเป็นนิกายอะไรก็ชา่ งเถิด แต่เราเป็น
ข้าพระพุทธเจ้าด้วยกัน เป็นคนไทยด้วยกัน รักชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย์อย่างเดียวกัน อุดมคติของเราควรจะอยู่สูงกว่าเรื่องนิกาย ไม่
ควรให้เรือ่ งนิกายมาเป็นก�ำแพงกัน้ ไมตรีจติ ของพวกเรา หน้าทีอ่ นั เรา
มีอยู่ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์นั้น ควรจะสูงส่ง จนลืม
เรื่องนิกายอันเป็นสิ่งเกิดขึ้นโดยบังเอิญ...”
ผมถามว่าบังเอิญอย่างไร ?
พ่ออธิบายว่า ก่อนสมัยของพระจุลจอมเกล้าฯ พระประพฤติ
เหลวไหลหลายเรื่อง เมื่อพระจอมเกล้าฯ ทรงผนวช ทรงเห็นว่าพระ
ประพฤติเหลวไหลนัก จะทรงแก้ไขอย่างไรก็ยาก เพราะทรงเป็น
ผู้น้อย จึงปลีกพระองค์ไปประพฤติปฏิบัติส่วนพระองค์ให้ถูกต้องตาม
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ธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ทรงบัญญัติไว้ ต่อมาพระอื่นๆ ที่
เป็นผู้ใคร่ธรรม ใคร่วินัย เห็นว่า การประพฤติพรหมจรรย์อย่างที่
พระจอมเกล้าฯ ประพฤติอยู่เป็นทางที่ถูกต้อง จึงมาเข้าเป็นพวก
นานปีก็ยิ่งมากขึ้น นิกายธรรมยุตก็เกิดขึ้นอย่างนี้
“พ่อว่า การมีนิกายธรรมยุตขึ้น มีคุณมีโทษอย่างไรบ้าง ?”
“เรื่องนี้พูดได้หลายแง่” พ่อตอบ “แต่อย่าทะเลาะกับใคร
ในเรื่องนี้ก็แล้วกัน รัชกาลที่ ๖ (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) ท่านว่ามีคุณมาก ตรัสไว้ดังนี้:‘พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว๑ทรงทอดพระเนตร
เห็นว่า ถ้าขืนปล่อยให้เป็นไปตามที่กล่าวแล้ว (คือปล่อยให้ประพฤติ
เหลวไหล ไม่ศกึ ษาเล่าเรียน...) ในไม่ชา้ พระศาสนาของเราจะเสือ่ มทราม
ไม่มที างแก้ได้ จึงทรงตัง้ ธรรมยุตติกนิกายขึน้ ถึงใครจะว่าอย่างไรก็ตาม
แต่การทรงตั้งธรรมยุตติกนิกายขึ้นนี้ นับว่าทรงท�ำประโยชน์ให้แก่
พระพุทธศาสนาหาที่เปรียบได้โดยยาก เพราะทรงสั่งสอนให้พระสงฆ์
ต้องพยายามรู้ข้อปฏิบัติที่ดีงาม อย่างน้อย ให้รู้จักถือตามพระวินัย
อย่างเคร่งครัด ต้องพยายามเรียนพระธรรมวินยั โดยความเข้าใจเช่นนี้
นับว่าเป็นประโยชน์มากมาย เท่ากับได้ต่ออายุพระศาสนา...”
“แต่พระมงกุฎเกล้าฯ ก็ทรงติพระธรรมยุตไว้บา้ งเหมือนกัน” พ่อ
พูดต่อเช่นทรงติไว้ว่า “พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จ
สวรรคตไปไม่กี่ปี สาวกของพระองค์ท่านคือ พวกธรรมยุต ความคิด
แคบลงไปเท่าใด ในเวลานี้แคบลงมาจนแลเห็นว่าสิ่งใดไม่ส�ำคัญหมด
นอกจากห่มแหวกอยูแ่ ล้วเป็นพอ ถ้าเราห่มแหวกแล้วเราเก๋พอแล้ว ทาง
วินยั ไม่ตอ้ งเรียน ทีเ่ ป็นเช่นนีก้ เ็ นือ่ งจากเห็นว่าคนนับถือมาก นับถือว่า
๑

เทศนาเสือป่า หน้า ๙๑, โรงพิมพ์คุรุสภา, ๒๕๐๐
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ดีหมดทุกอย่าง ถือว่าคนเชื่อถือนิยมแล้ว จะประพฤติดีจริงหรือไม่ดี
จริง เขาก็นิยม ความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตั้งอยู่ในความประมาท..
แท้จริงพระมหานิกายนั้น ตั้งแต่เขารู้สึกว่าพระธรรมยุตพยายามมา
ดีอย่างไรแล้ว จนได้รับความนิยมเชื่อถือของคนทั้งหลายอย่างไรแล้ว
ฝ่ายมหานิกายได้ตั้งใจบ�ำเพ็ญเล่าเรียนศึกษาธรรมวินัย จนในเวลานี้
ได้เกิดมีพระมหานิกายขึ้นจ�ำพวกหนึ่ง ซึ่งถือจริงความรู้ไม่มีผิดกับ
ธรรมยุต ปฏิบตั ดิ ไี ม่ผดิ กับธรรมยุตเลย ยังผิดกันอยูแ่ ต่หม่ คลุมเท่านัน้ ...
ฝ่ายมหานิกายรูส้ กึ ว่าคนทัง้ หลายนิยมธรรมยุตมาก เขาเองเสียเปรียบ
อยู่ จึงได้ขะมักเขม้น พยายามขึ้น เขาจะกลับดีขึ้นในไม่ช้า จะข้าม
หน้าธรรมยุตไป ข้อนีส้ มเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ๒เข้าพระทัยดี จึงทรง
พยายามอยู่เสมอที่จะทรงตักเตือนว่าพระธรรมยุตก็ดี พระมหานิกาย
ก็ดี ควรถืออยูว่ า่ เราเป็นข้าพระพุทธเจ้าด้วยกัน ส่วนนามของคณะเรา
จะเรียกว่าอย่างไรไม่ส�ำคัญ ข้อส�ำคัญมีอยู่อย่างเดียวว่า เราต้อง
พร้อมใจกันจงรักภักดีต่อพระพุทธเจ้า ต้องพยายามปฏิบัติตามค�ำที่
พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นอย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะปฏิบัติได้”
“อีกอย่างหนึ่งเป็นข้อส�ำคัญ จะเป็นธรรมยุตก็ดี มหานิกายก็ดี
ย่อมเป็นพระไทยด้วยกันหมด ถ้าพระไทยเราแตกกันแล้ว จะเป็นข้อ
เสื่อมเสีย ไม่เฉพาะแก่ชาติไทยเราเท่านั้น ยังจะเป็นเครื่องท� ำลาย
พระพุทธศาสนาด้วย เพราะเหตุใด ? ต้องเข้าใจว่าพุทธศาสนาใน
เวลานี้ไม่มีแห่งใดในโลก ที่จะถือจริงรู้จริงเท่าในเมืองไทยเรา เมือง
ไทยเปรียบเหมือนป้อมอันใหญ่ ซึง่ เป็นแนวทีส่ ดุ ของพุทธศาสนา...เมือ่
เรารู้สึกว่ามีหน้าที่ส�ำคัญจะต้องยึดแนวที่สุด เราทั้งหลายต้องรู้สึก
พร้อมใจกันว่าเราจะต้องรู้สึกภาคภูมิในใจของเรา เหมือนหนึ่งทหาร
๒

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

อ . ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ

335

ที่ได้รับมอบให้รักษาหน้าที่ส�ำคัญ เมื่อเป็นแนวที่สุดเช่นนี้ ข้าศึกตี
พ้นแนวไปได้เป็นหมด เราทั้งหลายเป็นผู้รักษาแนวนี้ ถ้าเราไม่รักษา
จริงๆ แล้วมีอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งมาถึงพระพุทธศาสนา เรา
ทั้งหลายจะเป็นผู้ได้รับความอับอายด้วยกันเป็นอันมาก”
“บางคนเขาว่า พระจอมเกล้าฯ เป็นสังฆเภท ทรงท�ำอนันตริยกรรม ข้อท�ำสงฆ์ให้แตกกัน เป็นบาปหนัก พ่อว่าอย่างไรครับ ?”
“พ่อไม่ค่อยกล้าพูดเรื่องนี้เลยลูก” พ่อพูดสายตาจับอยู่ที่กิ่ง
ตะขบเบื้องหน้า “แต่กับลูก พ่อคงพูดได้ อาจเป็นประโยชน์แก่ความ
เข้าใจของลูกเองด้วย ในความรู้สึกของพ่อ พ่อว่าพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าฯ ไม่ได้ท�ำสังฆเภท เพราะพระองค์ท่านมิได้มีเจตนา
เช่นนั้น พระองค์ท่านทรงมีเจตนาดี ทรงเป็นนักปฏิรูป (Reformer)
ลูกจะเห็นว่าเมือ่ ทรงผนวชอยู่ ได้ทรงปฏิรปู ศาสนาให้ดขี นึ้ อย่างไร และ
เมือ่ ครองราชย์ได้ทรงปฏิรปู บ้านเมืองอย่างไร การตัง้ นิกายธรรมยุตขึน้
ถือว่าเป็นการปฏิรปู ศาสนาอย่างหนึง่ มีผลดีหลายประการ อย่างน้อย
ทีส่ ดุ ก็ทำ� ให้พระพวกเก่าขะมักเขม้นในการศึกษา และมีความประพฤติ
ดีขนึ้ เพือ่ ให้ทดั เทียม ผลดีอนั นัน้ ได้เป็นผลต่อเนือ่ งมาจนถึงเวลานี้ และ
เวลานี้ ในด้านการศึกษา ทางคณะมหานิกายได้ลำ�้ หน้าคณะธรรมยุต
ไปแล้ว พระจอมเกล้าฯ ทรงท�ำแก่พระศาสนาอย่างเดียวกับพระเจ้าตาก
ทรงท�ำแก่บา้ นเมืองในสมัยกรุงศรีอยุธยาจวนแตก เราเทอดพระเกียรติ
ของพระเจ้าตากทีท่ รงกระท�ำแก่บา้ นเมืองในสมัยกรุงศรีอยุธยาอย่างไร
เราก็ควรเทอดพระเกียรติของพระจอมเกล้าฯ ทีท่ รงปฏิรปู ทางศาสนา
ในสมัยของพระองค์อย่างนั้น
“พระองค์ทรงมีพระคุณต่อศาสนาและบ้านเมืองมาก มากจน
ไม่ควรทีใ่ ครๆ จะพึงล่วงละเมิดกล่าวจ้วงจาบหมิน่ ประมาท ท�ำให้เสือ่ ม
เสียพระเกียรติยศ คนที่ด่าว่าท่านนั่นแหละ ควรจะบาปหนัก”
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“ประโยชน์ทางบ้านเมืองได้ทรงท�ำไว้มากเหลือเกิน นอกจาก
ทรงปฏิรปู แล้ว ยังทรงเป็นผูก้ ล้าในการริเริม่ ด้วย เช่น ทรงริเริม่ ในการ
ติดต่อท�ำสัญญาไมตรีกับประเทศทางตะวันตก เช่น ประเทศอังกฤษ,
อเมริกา, เดนมาร์ก, ปรัสเซีย, เยอรมัน และฮอลแลนด์ เป็นต้น ใน
สมัยของพระองค์ ประเทศไทยได้เป็นไมตรีกับประเทศส�ำคัญๆ ใน
ยุโรปและอเมริกาจ�ำนวนมาก”
“อัครราชทูตอังกฤษ ในสมัยพระนางเจ้าวิคตอเรีย คือ เชอรยอน เบาริง ซึ่งเชิญพระราชสาส์นของพระเจ้ากรุงอังกฤษมาถวาย
พระจอมเกล้าฯ ได้ทลู ว่า ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์แรกในตะวัน
ออกที่ทรงทราบภาษาอังกฤษ”
“ที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือ พระราชโอรสของพระองค์ท่าน
ได้เป็นผูม้ คี ณ
ุ ค่าส�ำหรับเมืองไทยอย่างเหลือล้น ได้กอ่ ประโยชน์ให้เกิด
แก่สยามประเทศอย่างไพศาล ตัวอย่างเช่น พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั , สมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ฯลฯ ทาง
ศาสนจักร คือ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
ซึ่งได้พูดกับลูกมาบ้างแล้ว พระนามของพระองค์ท่านก็บอกอยู่แล้วว่า
เป็นพระราชโอรสของพระจอมเกล้า”
“ไม่เข้าใจครับพ่อ”
“คือรัชกาลที่ ๔ นัน้ สมัยทรงผนวช มีพระนามฉายาว่าวชิรญาโณ
(มีญาณเหมือนเพชร) วชิรญาณวโรรส แปลว่า พระโอรสของวชิรญาณนั่นเอง”
“ทั้งพระชนกนาถ และพระราชโอรส ทรงมีพระคุณต่อชาติ
บ้านเมืองและพระศาสนาอย่างไร เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้มีการศึกษา
อย่างดีแล้ว” พ่อกล่าวในที่สุด

๓๙
ต อ น ที่

เพือ่ นของพ่อคนหนึง่ ชือ่ น้าเศียร สนใจปัญหาวัยรุน่ มาก วันหนึง่ มาหา
พ่อคุยกันเรื่องปัญหาวัยรุ่น
“เด็กสมัยนี้แย่จริงๆ” น้าเศียรเปรย
“แย่อย่างไร ?” พ่อถาม
“ก็คุณดูซีแกเป็นอะไรไปแล้ว ผมเผ้ายาวรุงรังเหมือนคนป่า
ถ้ายาวแล้วสะอาดก็ไม่สู้กระไรนัก ยาวแล้วสกปรกด้วย มันน่าเกลียด
กางเกงทีน่ งุ่ ก็ไม่เอาเรือ่ งเอาราวอะไร ทัง้ ผูห้ ญิงผูช้ ายเหมือนกัน สมัย
พวกเราเป็นวัยรุ่น ต้องแต่งตัวเรียบร้อย ผมเผ้าตัดเรียบร้อย”
“เอ้าก็มันคนละสมัยกันนี่” พ่อว่า “ถ้ามันเหมือนกันทุกสมัยก็
ผิดหลักธรรมดา”
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“ธรรมดาอะไร ?”
“ธรรมดาของความเปลี่ยนแปลง” พ่อว่า “ถ้าไม่มีการเปลี่ยน
แปลง พวกเราก็คงยังต้องอยู่ถ�้ำ นุ่งใบไม้ ใช้ขวานหิน กินเนื้อดิบ
เหมือนมนุษย์สมัยหิน แต่เพราะเรากล้าเปลี่ยนแปลง เราจึงได้มา
เป็นอย่างที่เป็นอยู่เวลานี้”
“นั่นมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี” น้าเศียรว่า “ก็ควรเปลี่ยน
แปลง”
“เรามีอะไรเป็นเครื่องพิสูจน์หรือท�ำให้เราแน่ใจว่า การเปลี่ยน
แปลงในทางที่ดีจริงๆ ไม่มีโทษเลย”
“อะไรท�ำให้คุณคิดอย่างนั้น ?” น้าเศียรถาม
“เมือ่ ก่อนคนรบกันด้วยท่อนไม้ ก้อนดิน และขวานหิน แต่เดีย๋ วนี้
เขารบกันด้วยระเบิดปรมาณู ท�ำให้คนตายได้ครัง้ หนึง่ เป็นแสนเป็นล้าน
อาวุธที่ร้ายแรงนั้นมาพร้อมกับความเจริญของมนุษย์เหมือนกัน ความ
เจริญของมนุษย์ไม่ได้น�ำเอาคุณมาอย่างเดียว ได้น�ำเอาโทษมาด้วย
เป็นอันมาก ลองคิดดูเถิด ยิ่งคิดยิ่งเห็น”
“แต่ผมว่าคุณมันมากกว่าโทษ” น้าเศียรแย้ง “ส่วนที่เป็นโทษ
นั้นเพราะมนุษย์ใช้มันไม่ถูกเรื่อง”
“บางทีมันก็ถูกเรื่อง คือถูกตามจุดมุ่งหมายเดิม เช่น สร้าง
ระเบิดท�ำลายไว้ เพือ่ ท�ำลายข้าศึกก็ได้ทำ� ลายจริง สร้างปืนทีม่ อี านุภาพ
ร้ายแรงไว้เพื่อยิงศัตรูก็ได้ยิงจริง ดูสงครามเกาหลี เวียดนาม ลาว
และเขมรซิ ท�ำลายมนุษย์ไปเท่าไร ชีวติ เลือดเนือ้ เหล่านัน้ สิน้ ลง เพียง
เพื่อสังเวยมิจฉาทิฏฐิของพวกมักใหญ่ใฝ่สูงเพียงไม่กี่คน”
“คุณอยากให้ถอยหลังไปอยูอ่ ย่างในสมัยหินหรือ ?” น้าเศียรถาม
“ไม่อยากถึงขนาดนัน้ ” พ่อว่า “แต่อยากให้มนุษย์เจริญขึน้ ทาง
วัตถุ พร้อมๆ กับจิตใจให้เคียงคูก่ นั ไป ไม่ใช่มงุ่ แต่ความเจริญทางวัตถุ
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อย่างเดียวอย่างน่าเป็นห่วง อย่างทีเ่ ป็นอยูเ่ วลานีน้ า่ เป็นห่วงเด็กรุน่ หลัง
เพียงใด”
“ผมว่าเด็กวัยรุน่ สมัยนีแ้ กฉลาดกว่ารุน่ เรา” น้าเศียรพูด “เพราะ
สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้แกดีกว่ารุ่นเรามาก แต่ผมไม่อยากให้รุงรัง
อย่างที่เห็น”
“แต่ก็ไม่ได้เป็นหมดทุกคนมิใช่หรือ ?” พ่อถาม
“ไม่หมดหรอก แต่ไม่อยากให้มีเลย”
“ถ้าทุกอย่างหรือส่วนมากเป็นไปตามทีเ่ ราอยากหรือตามทีม่ นุษย์
อยาก โลกมันจะวุ่นวายยิ่งกว่านี้”
“ท�ำไม ?”
“ก็คุณไม่รู้จริงๆ หรือว่าความอยากของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุด ยิ่ง
ได้ยิ่งอยาก ธรรมชาติได้ช่วยเหลือมนุษย์ไว้ได้มาก โดยไม่ยอมให้
มนุษย์สมหวังไปเสียทุกอย่าง เขาจึงได้เรียนรู้ความจริงของชีวิตได้เร็ว
ขึ้น ไปนิพพานหรือละกิเลสได้เร็วขึ้น”
“วัยรุ่นคงมีความสุขที่เขาได้ไว้ผมยาว ใส่เสื้อผ้าตามสบาย วัย
รุน่ หญิงได้ใส่เสือ้ ยืดอวดหน้าอก เวลานีม้ องจากข้างหลังมักดูไม่ออกว่า
เป็นหญิงหรือชาย จนได้ยินเสียงจึงรู้”
“มันไม่เพียงแต่วยั รุน่ หรอก คุณเศียร พวกครู อาจารย์บางแห่ง
ก็เอาด้วยเหมือนกัน”
“เพื่ออะไร ?” น้าเศียรถาม
“เขาว่าคนจะดีหรือไม่ดี หรือคนจะเลวหรือดีไม่ใช่เพราะผมสั้น
หรือผมยาว น เกสา วสโล โหติ ว่างัน้ เถอะ อีกอย่างหนึง่ ว่าโดยสิทธิ
มนุษยชน เขามีสทิ ธิจะไว้ผมยาวหรือสัน้ ได้ตามใจสมัคร เป็นสิทธิสว่ น
บุคคล ผมของเขาและอยู่บนหัวของเขา ท�ำไมคนอื่นจึงไปหนักแทน
เขาด้วย”
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“ไม่ใช่หนักหรอกคุณยิ้ม แต่มันขวางตา”
“คุณควรจะปรับตาคุณเองมากกว่าที่จะไปเที่ยวเกะกะระราน
กับผมบนหัวของเขา” พวกชอบไว้ผมยาวเขาโต้มาว่าอย่างนั้น “คุณรู้
หรือเปล่าว่าเขาไว้ผมประชดกระโปรงผู้หญิงวัยรุ่น คือ หญิงวัยรุ่นนุ่ง
กระโปรงสั้นขึ้นไปเท่าไร เขาก็จะไว้ผมยาวลงมาเท่านั้น”
“ท�ำไม ?”
“เอ้าก็ประชดไงล่ะ, แล้วก็เวลาไปนัง่ คุยนอนคุยกันในทีส่ าธารณะ
เมื่อชายนอนหนุนท่อนขาของเธอ หญิงก็จะได้เอาผมของชายปิด
ท่อนขาที่ชายกระโปรงปิดลงมาไม่ถึง ดีไหมล่ะ ? มีผู้ใหญ่บางคน
ขอร้องให้พวกผู้หญิงช่วยกันแอนตี้พวกผู้ชายผมยาว โดยวิธีไม่ยอม
เป็นแฟนกับชายอย่างนัน้ , ไม่สำ� เร็จ, หญิงสมัยนีเ้ ขาชอบผูช้ ายผมยาว
เขาว่าทันสมัยดี กางเกงและเสื้อต้องฟิตพอดีตัว คือไม่ให้เหลือ เป็น
การประหยั ด ผ้ า ด้ ว ย บางคนพ่ อ แม่ ข อให้ บ วชให้ พ ่ อ แม่ สั ก หน่ อ ย
ไม่ยอมบวช ถามไปถามมาได้ความว่าเสียดายผมที่ท้ายทอย นักร้อง
เวลานี้ไว้ผมทรงเดียวกันหมด กางเกง เสื้อเหมือนกัน Fashion!
“แต่วัยรุ่นสมัยนี้ ความคิดก้าวหน้ามาก” พ่อพูดต่อ “แกไม่ได้
ผมยาวอย่างเดียว ปัญญาแกยาวด้วยเหมือนกัน ก็เด็กผมยาวๆ กางเกง
ฟิตๆ นี่แหละที่ถือกระบองสู้กับรถถังในการปฏิวัติใหญ่ ขับไล่ทรราช
๑๔ ตุลาคม (๒๕๑๖)
“สิง่ ทีน่ า่ วิตกจริงๆ ส�ำหรับวัยรุน่ สมัยนี้ ไม่ใช่ผมยาว ไม่ใช่เรือ่ ง
กางเกงฟิต หรือขาบาน ขาลีบอะไร แต่ผมเห็นว่าเป็นเรื่องการไม่ได้
เรียนหนังสือเท่าทีค่ วร ไม่มงี านท�ำและการติดยาเสพติด พวกผงขาว”
“คนไทยถนอมลูกมากเกินไป ที่เรียกว่า over protection
จนลูกไม่รจู้ กั โต ไม่มโี อกาสได้ตอ่ สูด้ นิ้ รนด้วยตนเอง อันเป็นสิง่ จ�ำเป็น
อย่างยิง่ ประการหนึง่ ของชีวติ ทีจ่ ะยัง่ ยืนรุง่ โรจน์ตอ่ ไปในภายหน้า การ
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ถนอมลูกมากเกินไปท�ำให้ลูกขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง”
“ลูกจีนและลูกฝรั่งอเมริกัน เขาเลี้ยงให้อดทนแข็งแกร่ง พอ
หาเงินใช้เองได้บ้าง เขาก็ให้ออกหา จะเป็นขายขนม ส่งหนังสือพิมพ์
หรืออะไรอืน่ ทีพ่ อเป็นเงินเป็นทองก็ให้ทำ� เป็นการฝึกนิสยั ลูกให้มคี วาม
อดทน เห็นค่าของเงิน ถึงเขาจะร�่ำรวย เขาก็ไม่ให้เงินลูกง่ายๆ คนที่
ได้เงินมาง่ายมักใช้คล่องแล้วก็ขอใหม่ เห็นพ่อแม่เป็นโรงกษาปณ์ที่
ต้องจ่ายเงินให้แก่ตนตามที่ต้องการ”
“เรื่องท�ำนองนี้ส�ำคัญเอาการอยู่” น้าเศียรคล้อยตาม “ผู้หญิง
บางคนยากจนมาก่อน โชคดีมาได้แต่งงานกับผู้ชายรวย เธอต้องการ
ชดเชยสิ่งที่ตนขาดสมัยเด็ก จึงชอบซื้อเสื้อผ้าราคาแพงให้ลูก ให้เงิน
ใช้มากๆ เกินความจ�ำเป็นของเด็ก ท�ำให้เด็กฟุ่มเฟือยจ่ายเติบตั้งแต่
อายุยังน้อย อย่างนี้เรียกว่ารักลูกผิดทาง เมื่อเคยเสียแล้วท�ำให้เด็ก
จมไม่ลง เด็กวัยรุ่นโดยปกติชอบฟุ้งเฟ้ออยู่แล้ว เมื่อได้อุปกรณ์ให้
ฟุ้งเฟ้อก็จะฟุ่มเฟือยเรื่อยไป เห็นการเลี้ยงเพื่อนและจ่ายเงินเติบเป็น
เรือ่ งมีหน้ามีตา ความจริงเป็นเงินของพ่อแม่ เด็กได้เงินนัน้ ไปเทีย่ วเตร่
คบเพือ่ นสนุกสนานเรือ่ ยไป จึงเบือ่ หน่ายการศึกษา เห็นการเรียนเป็น
ของไม่จ�ำเป็นเพราะอยู่สบายอยู่แล้ว”
“ความจริงการใช้จ่ายของตะวันออกกับตะวันตกนั้นค่อนข้าง
จะผิดกัน คนตะวันตก เช่น อเมริกนั แม้จะรวยก็มธั ยัสถ์ถถี่ ว้ นในเรือ่ ง
การใช้จ่าย จะใช้เงินแต่ละเหรียญ แต่ละเซนต์คิดแล้วคิดอีก ที่เขา
เป็นคนรวยก็เพราะรูจ้ กั ท�ำตัวเป็นคนจน เจียมตัวเจียมใจอยูเ่ สมอ ส่วน
คนไทยนั้นตามความเป็นจริงแล้วส่วนมากเป็นคนจน แต่ท�ำตัวเป็น
คนรวยกันทั้งเมือง มีการนัดเลี้ยงกันไม่หยุดหย่อน ตัวอย่างที่เด็กได้
เห็นอยูจ่ ำ� เจนัน่ เอง เป็นบทเรียนชีวติ ของเด็กโดยไม่ตอ้ งพร�่ำสอน สิง่ ที่
พร�ำ่ สอนแต่ขดั กับตัวอย่างทีเ่ ด็กได้เห็น ก็เลยกลายเป็นสักแต่วา่ พูดไป”
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“ตัวแทนของคนยากจน เมื่อเข้าประชุมต้องใส่เสื้อชุดสากล
นิยมเข้าประชุม”
“เมื่อมหาตมคานธี เดินขบวนเพื่อต่อสู้กับรัฐบาลอังกฤษใน
เรื่องภาษีเกลือ คานธีถือว่าตนเป็นตัวแทนของคนยากจนทั่วประเทศ
เวลาเช้าตรู่วันหนึ่งในระหว่างเดินทางเพื่อไปให้ถึงเมืองชายทะเล เพื่อ
เริ่มขัดขืนกฎหมายเกลือขึ้น คานธีได้ทำ� การสวดมนต์ภาวนาเสร็จแล้ว
นุ่งผ้าสั้นๆ เพียงท่อนเดียวใช้ผ้าอีกผืนหนึ่งคลุมตัว ถือไม้เท้าอันหนึ่ง
ออกจากบริเวณอาศรม แล้วปฏิญาณตนว่า”
‘ตราบใดที่ชาวอินเดียทุกคนยังไม่มีเสื้อสวมใส่ ฉันจะไม่สวม
เสื้อ จะนุ่งผ้าสั้นๆ และห่มผ้าเพียงผืนเดียว’
“นีค่ อื ตัวแทนคนยากจนของอินเดีย ผูท้ พี่ อออกมาให้ประชาชน
เห็นเท่านัน้ มหาชนก็รอ้ งขึน้ ว่า ‘วนฺเท มาตรมฺ มหาตมคานธี กี ชัย’
เป็นต้น คานธีผซู้ งึ่ ถือว่าการด�ำรงชีวติ โดยใช้เงินเหนือไปกว่าก�ำลังของ
ประเทศที่ยากจน เท่ากับรับประทานอาหารที่ขโมยมานั่นเอง คานธี
ผู้ไม่ยอมรับของขวัญใดๆ เป็นสิ่งตอบแทน และเมื่อรู้แน่ดังนั้นแล้ว
ไม่ มี ใ ครกล้ า ให้ ข องขวั ญ แก่ ค านธี แต่ เ มื่ อ ท่ า นตั ด หนทางการให้
ของขวัญแก่ท่าน ทั่วอินเดียได้สถาปนาภาพของท่านไว้ในห้วงหทัย
เพื่อสักการบูชาตลอดไป”
น้าเศียรหยุดพูด
พ่ อ บอกว่ า ค� ำ พู ด ของน้ า เศี ย รท� ำ ให้ ท ่ า นชื่ น ชมและสุ ข ใจ
เหลือเกินท�ำให้มีใจมั่นคง รักอุดมคติ รักการท� ำงานเพื่อสาธารณ
ประโยชน์ ท�ำอย่างไรเราจะปลูกฝังทรรศนคติอย่างนีใ้ ห้แก่เด็กของเรา
ตัง้ แต่อายุยงั น้อย เพราะโดยปกติวยั รุน่ ใจยังไม่มนั่ คงพอ คือยังไม่เป็น
ตัวของตัวเองเพียงพอ มักตัดสินคุณค่าของการกระท�ำและวัดผล
จากสิ่งที่สังคมยกย่องว่าดี ว่าถูก
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“ความจริงวัยรุ่นมีอุดมคติอยู่แล้ว ทั้งเรื่องชีวิตและศีลธรรม”
น้าเศียรว่า “เด็กวัยรุน่ เป็นนักอุดมคติ วางมาตรฐานของชีวติ ไว้สงู สูง
จนเกือบจะขึ้นไม่ถึง หรือไม่อาจขึ้นให้ถึงได้เลย แต่เนื่องจากวัยรุ่น
เป็นวัยใฝ่ฝนั จึงมักฝันไว้สงู เสมอทัง้ หญิงและชาย พอเติบโตเป็นผูใ้ หญ่
จึงรู้ว่าความส�ำเร็จในชีวิตตามที่ต้องการนั้นยากเพียงไร”
“ความต้องการอย่างหนึ่งของวัยรุ่น คือ ปรัชญาชีวิต ซึ่งเป็น
หลักในการด�ำเนินชีวิตของเขา เด็กวัยนี้มีความว้าวุ่นมาก วัยรุ่นกับ
วัยรุน่ จึงเป็นของคูก่ นั เขาสงสัยในสิง่ ลึกลับต่างๆ มีบอ่ ยครัง้ ทีไ่ ม่เข้าใจ
ว่าชีวติ ของตนเพือ่ อะไร การมีปรัชญาชีวติ คือหลักในการด�ำเนินชีวติ
ส�ำหรับให้เด็กยึด จึงเป็นสิ่งส�ำคัญมาก”
“อุดมคติของเด็กวัยรุ่นจะเกิดจากพ่อแม่ที่บ้าน ครูที่โรงเรียน
ผูส้ งู อายุทปี่ ระสบความส�ำเร็จในชีวติ บุคคลทีน่ า่ สนใจในวงอาชีพต่างๆ
ประวัติของวีรชน เป็นต้น”
“อย่างท่านคานธี” พ่อเสริม “มีอดุ มคติชวี ติ มาตัง้ แต่อายุยงั น้อย
ตามประวัติของท่านว่า เมื่ออายุ ๑๒ ขวบ มีละครคณะหนึ่งเดินทาง
มาแสดงในนครราชโกฐ เรื่องแรกที่ละครแสดงคือเรื่องท้าวหริศจันท
ท่านคานธีได้เห็นได้รู้ความเสียสละของท้าวหริศจันท ผู้ยอมเสียสละ
ราชสมบัติ พระมเหสี พระราชโอรส และยอมขายพระองค์ลงเป็นทาส
เพื่อรักษาความสัตย์ไว้”
“เรื่องนี้ประทับใจท่านคานธีมาก เด็กน้อยคานธีได้ร� ำพันอยู่
ในใจว่า ไฉนหนอมนุษยชาติจึงไม่ด�ำรงมั่นอยู่ในคุณธรรม คือความ
สัตย์อย่างท้าวหริศจันท คืนนัน้ เองเด็กคานธีได้เกิดความเลือ่ มใสอย่าง
สูงสุด จนปฏิญาณไว้ในใจตนว่า จะด�ำรงมัน่ อยูใ่ นสัจจะตลอดชีวติ และ
ท่านก็ทำ� ได้จริง คานธีไม่กล่าวเท็จเลย ท่านได้เคยกล่าวไว้วา่ “ตามแง่
แห่งประวัตศิ าสตร์ ท้าวหริศจันทคงไม่มตี วั จริง แต่ในดวงหทัยของฉัน
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พระองค์ท่านด�ำรงพระชนมชีพอยู่เสมอ”
“อุดมคติที่ฝังอยู่ในใจของวัยรุ่นแล้ว เป็นการยากที่จะลบเลือน
เขามักด�ำเนินชีวิตไปตามนั้นตลอดชีวิตของเขา เด็กส่วนใหญ่เห็นว่า
การโกงไม่ดี เงินไม่ใช่สิ่งส�ำคัญที่สุดในชีวิต”
“เพราะฉะนัน้ ถ้าผูใ้ หญ่มใี จเหมือนเด็กในเรือ่ งนี้ สังคมเราก็จะ
ลดคนโกงและคนหิวเงินลงได้มากทีเดียว” น้าเศียรพูด
“คนสมัยนี้เห็นอะไรเป็นเงินทองไปหมด เป็นสมัยหิวเงิน หิว
อ�ำนาจ หิวเกียรติยศ” พ่อว่า “มองเห็นไปว่าต้องมีเงินมาก มีอำ� นาจ
มากจึงจะมีความสุข จึงวิ่งหาเงินกันให้วุ่นวาย ยอมแลกทุกอย่าง
ในชีวิตของตนกับเงิน ยอมแลกแม้ศักดิ์ศรีอันควรทรนงของลูกผู้ชาย
กับเงิน”
“เขาคงถือว่า ถ้ามีเงินแล้วศักดิ์ศรีมันมีมาเอง” น้าเศียรออก
ความเห็น “คนสมัยนี้มีความเห็นอย่างนี้จริงๆ เขาไม่งมอยู่อย่าง
คุณยิ้มหรอก”
“ก็คงไม่เห็นอย่างนั้นไปหมดทุกคน คนอย่างผมก็คงมีไม่น้อย
เหมือนกัน”
“ก็เห็นจะมีแต่พวกมหานั่นแหละ”
“ก็นา่ ภูมใิ จ” พ่อพูดอย่างภูมใิ จจริงๆ “มนุษย์เราจะเอาอะไรกัน
นักหนา พออยูไ่ ปได้ ได้ทำ� ความดี ได้ประพฤติธรรมก็พอแล้ว ตายแล้ว
ก็เอาตึก เอารถยนต์ไปไม่ได้ พระเจ้ามหาสุทัสสนะ จักรพรรดิแห่ง
กุสาวดีท่านว่าจะมีทรัพย์สิน เครื่องใช้มากมายปานใด ก็ใช้มันครั้ง
ละอย่างเท่านัน้ เช่น มีเตียงสักร้อยเตียงก็นอนได้เพียงเตียงเดียว อีก
๙๙ เตียงมีไว้อย่างนัน้ ไม่มปี ระโยชน์อะไรกับตน มีทดี่ นิ อยูส่ กั แสนไร่
ทีใ่ ช้จริงๆ ก็ไม่เท่าไร จะละโมบกันไปถึงไหนมนุษย์เอ๊ย ความสุขความ
สบายก็อยู่ที่ใจเสียเป็นส่วนมาก และใจนี้เราก็มีมาแล้วตั้งแต่เกิด”
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“คิดอย่างคุณ ชาติก็ไม่เจริญ” น้าเศียรว่า
“ท�ำไมจะไม่เจริญ” พ่อเถียง “ถ้าคิดอย่างผมอยู่อย่างผมกัน
จริงๆ ซี ประเทศไทยจะเจริญที่สุดในโลก โจรผู้ร้ายไม่มี การทุจริต
คนโกงไม่มี อบายมุขต่างๆ ไม่มี ประเทศไม่เจริญเพราะคนอย่างนี้
แล้วจะไปเจริญเพราะคนอย่างไร อยากรู้นัก”
ทั้งสองท่านหัวเราะขึ้นพร้อมกัน ผมก็เลยหัวเราะไปด้วย
“ผมว่าวัยรุน่ ไม่นา่ ห่วงเท่าคนรุน่ คุณรุน่ ผม” น้าเศียรเวียนไปคุย
เรื่องวัยรุ่นอีก
“ใช่” พ่อรับ “วัยอย่างเรานี่แหละคือวัยโกงบ้าน โกงเมือง วัย
มีเล่หเ์ หลีย่ มกโลบายร้อยแปด พวกเด็กๆ แกไม่มอี ะไรมาก ถ้ามีตวั อย่าง
ดีๆ ให้แกดูมากๆ แกก็ดีไปเอง ตัวอย่างส�ำคัญที่สุดของวัยรุ่น แก
ต้องการแบบ อย่าว่าแต่เด็กวัยรุน่ เลย พวกเรายังต้องการแบบเหมือน
กัน”
“ท�ำอย่างไรอย่าให้ชีวิตยุ่งยาก ?” น้าเศียรถาม
“ก็อยู่อย่างง่ายๆ ซิ, ไม่เห็นมันยากอะไร ปัดความอยากดัง
อยากมีหน้ามีตา อยากรวย ความวิตกกังวลในอนาคตออกไปให้หมด
เหลืออยู่แต่วันนี้ คือท�ำวันนี้ให้ดีที่สุด พรุ่งนี้มันจะดีเอง”
“มันท�ำยาก” น้าเศียรว่า
“แต่ก็ท�ำได้ ใช่ไหม ?”
“ท�ำได้ แต่ท�ำยาก” น้าเศียรยืนยัน
“สิง่ ทีท่ ำ� ยากนัน้ แหละ ใครท�ำได้กจ็ ะได้รบั ผลทีค่ นอืน่ ได้รบั โดย
ยากเหมือนกัน เข้าหลักของพระพุทธเจ้า ‘ทุกกฺ รํ กโรติ ทุลลฺ ภํ ลภติ’
“แล้วอะไรอีก ?” น้าเศียร
“อะไร ?” พ่อ
“ทางชีวิต” น้าเศียร “คือท�ำอย่างไรอย่าให้ชีวิตมันยุ่งยาก ?”
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“ต้องไปถามท่าน ส.ร. ซิ, ท่านเขียนทางชีวติ เอาไว้เยอะ น่าอ่าน
ทุกเรื่อง” พ่อตอบ
“ท่าน ส.ร. คือใคร ?”
“ก็ทา่ นอุตส่าห์ใช้นามแฝงแล้ว เพือ่ ไม่ให้รนู้ ามจริงของท่าน ผม
จะเปิดเผยได้อย่างไร ถ้าท่านอยากให้คุณรู้นามจริง ท่านก็ไม่ต้องใช้
นามแฝง”
“พูดอย่างนี้ยวนกันนี่หว่า” น้าเศียร
“ไม่ยวนหรอก พูดจริง” พ่อหัวเราะหึหึ “พูดกันเรือ่ งวัยรุน่ ท�ำไม
ทะลุออกมานี่ได้”
“เออ, ท�ำไมพวกเด็กวัยรุ่นจึงเป็นสิวกันมาก ?” น้าเศียรถาม
“พูดว่ามีสิวซิจึงจะถูก เด็กไม่ได้เป็นสิว แต่แกมีสิวที่ใบหน้า”
พ่อพูด
“อุวะ ชักเป็นเอามาก” น้าเศียรท�ำท่ากึ่งหมั่นไส้กึ่งขัน “ถ้างั้น
พูดท�ำไมใบหน้า หน้ามันมีใบด้วยหรือ ? แล้วต้นหน้า โคนหน้า รากหน้า
ล่ะอยู่ที่ไหน ?”
“เอาละพอกัน” พ่อตัดบท “เขาว่าต่อมที่ใบหน้ากลั่นเหงื่อออก
มามาก แต่ทอ่ ทางเดินของเหงือ่ เล็ก ท�ำให้เหงือ่ อุดอยู่ เกิดสิวหัวด�ำขึน้
ถ้าเอามือสกปรกไปแกะบ่อยๆ จะท�ำให้เกิดสิวมากขึ้น เด็กส่วนมาก
อดแกะสิวไม่คอ่ ยได้ดว้ ย ชอบบีบชอบแกะ สิวยิง่ ขึน้ ใหญ่ ยิง่ แกะยิง่ ขึน้
ยิง่ แกะ เป็นวัฏจักรอยูอ่ ย่างนัน้ ถ้าหยุดแกะ สิวจะหายเร็ว ความทุกข์
ส่วนมากในชีวิตคนก็เหมือนสิว คือมันเกิดขึ้น ตั้งอยู่ชั่วคราว แล้ว
ดับไปเองโดยธรรมดา แต่คนส่วนมากมักทนไม่ได้ เมื่อความทุกข์
เกิดขึ้นก็รู้สึกเสมือนว่ามันจะอยู่กับตนไปตลอดชีวิต จึงวิ่งวุ่นตีโพย
ตีพายเสียมากมาย นั่นหาใช่ทางดับทุกข์ไม่”

๔๐
ต อ น ที่

น้าเศียรเวียนมาคุยเรื่องความมั่งคั่งและความยากจนต่อไปอีก ทั้ง
ความมัง่ คัง่ ของปัจเจกชนและของรัฐ น้าเศียรมีความเห็นว่าความมัง่ คัง่
เป็นความดี เป็นความต้องการของคนแทบทุกคน คนส่วนมากก็เห็นว่า
สง่าราศี เกียรติ ความสุข และชีวิตที่ดีมีอยู่แล้วในเงิน คนมั่งคั่งย่อม
เป็นเจ้าของแห่งสง่าราศี เกียรติ ความสุข และสิ่งที่ชีวิตต้องการอื่นๆ
อีก รวมทัง้ สุขภาพอนามัยด้วย แต่พอ่ เห็นว่าชีวติ ทีด่ ไี ม่จำ� เป็นต้องมัง่ คัง่
เสมอไป พ่อยังยึดมัน่ อยูว่ า่ ชีวติ ทีด่ คี อื ชีวติ ทีป่ ระกอบด้วยธรรม มีจริย
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ธรรมเป็นเครือ่ งด�ำเนิน พ่อว่าความมัง่ คัง่ มิได้มคี ณ
ุ ค่าในตัวมันเอง มัน
จะดีก็ต่อเมื่อ ผู้มั่งคั่งใช้ทรัพย์สินของตนไปในทางที่ถูกที่ควร คนโลภ
เท่านั้นจึงจะเห็นว่าความมั่งคั่งมีค่าในตัวมันเอง การเป็นเจ้าของเงิน
และมีอำ� นาจเงิน ไม่วา่ เงินนัน้ จะเป็นมรดกหรือหามาได้ดว้ ยตนเองก็ตาม
ไม่เป็นความดี เงินจะดีกต็ อ่ เมือ่ ใช้มนั ในทางทีช่ อบ ความมัง่ คัง่ จึงมิใช่
จุดหมายปลายทางในตัวมันเอง มีคนจ�ำนวนไม่น้อยใช้เงินไปในทาง
ท�ำลายตัวเอง ท�ำลายเพื่อนมนุษย์ ท�ำลายคุณความดีและจริยธรรม
ของตนและสังคม แต่ก็มีอยู่เหมือนกันที่ผู้ฉลาดใช้เงินไปในทางสร้าง
ความดีงามต่างๆ ให้แก่ตนและสังคม เงินจึงเป็นเพียงเครื่องมือไป
สู่สิ่งอื่น มันไม่มีค่าในตัวของมันเอง
พ่อมีความเห็นต่อไปว่า คนรวยมักให้ค่าแก่เงิน เห็นว่าเงินเป็น
สิ่งมีค่าสุดยอด จึงยอมอุทิศพลังทั้งปวงที่เขามีอยู่ให้แก่เงิน ผลที่
ตามมาก็คือ เขาไม่รู้จักคุณค่าที่แท้จริงของชีวิต และไม่รู้จักคุณค่า
อย่างอืน่ เช่นความงามและความรู้ เขาอุทศิ ชีวติ ทัง้ ชีวติ ให้แก่คณ
ุ ค่าที่
จอมปลอม เช่น เงิน และเสียงสรรเสริญของผูป้ ระจบสอพลอ มุง่ ผล
ประโยชน์จากเขา เมื่อจวนตายเขาจึงได้รู้ว่าสิ่งที่เขาหลงใหลนั้นไม่มี
คุณค่าอะไรแก่ชีวิตของเขาเลย
คนที่หมกมุ่นอยู่กับเงินมากเกินไป ชีวิตจิตใจก็กลายเป็นเงิน
เพราะให้ค่าแก่เงินและอ�ำนาจเกินไปนั่นเอง ความสนใจในความงาม
และความรู้จะลดลง เขาจะลดตัวเองลงเท่ากับสัตว์โลกประเภทอื่นๆ
ที่แสวงหาและหวงแหนอาหาร ที่อยู่และคู่สืบพันธุ์ของมันอย่างเดียว
เท่านั้น ไม่สนใจ ไม่มีความรู้ในเรื่องความงาม ความดี ความจริง
และความซื่อสัตย์สุจริตใดๆ เอาแต่ให้ได้มา
มนุษย์ท�ำอะไรมากๆ ก็จะกลายเป็นสิ่งนั้นไป ประชาคมที่เห็น
ว่าความมั่งคั่งคือจุดมุ่งหมาย คือประชาคมที่มีพลเมืองโง่เขลา ไม่รู้
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จุดหมายที่แท้จริงของชีวิต ไม่รู้ว่าควรจะใช้ชีวิตอย่างไร เขายอมสละ
คุณค่าอันแท้จริงของชีวติ คือความดีงามมาทุม่ เทให้กบั ค่าอันจอมปลอม
คือความมั่งคั่งและเสียงสรรเสริญ ท่าทีอันพินอบพิเทาของผู้ประจบ
สอพลอ
“คุณหวังอะไรมากเกินไป” น้าเศียรพูด เมื่อพ่อพูดจบ “คนใน
โลก และในสังคมของเราเวลานีเ้ ขาไม่ได้คดิ มากอย่างคุณ เขาต้องการ
แต่ ค วามสุ ข เฉพาะหน้ า ความนั บ หน้ า ถื อ ตาที่ ม องเห็ น เป็ น ตั ว ตน
เกียรติยศที่สังคมเขายอมรับในปัจจุบันเท่าที่มองเห็นๆ เขาจะเข้า
ท�ำงานก็เพื่อเลี้ยงชีพ ไม่จ�ำเป็นว่าจะต้องตรงตามอุดมคติหรือตาม
จุดมุง่ หมาย จะท�ำประโยชน์ให้แก่วงงานทีเ่ ขาท�ำอยูไ่ ด้มากน้อยเพียงใด
ไม่ส�ำคัญ ความส�ำคัญอยู่ที่เขาได้เงินมากน้อยเพียงใด ผมว่าไม่มี
ประโยชน์อะไรที่คุณจะคิดถึงคุณค่าที่แท้จริงหรือไม่แท้จริงของชีวิต
ตัวชีวิตเองมันก็ไม่มีความแท้จริงอะไรอยู่แล้ว มันเป็นเพียงของปลอม
ของชั่วคราว เพชรที่ผู้หญิงเขาใส่กันวูบวาบเวลานี้ ก็เป็นเพียงของ
ปลอมเสียเป็นส่วนมาก  เราอยู่ในโลกแห่งความปลอม คุณจะไปแท้
อยู่คนเดียวได้อย่างไร”
“ท�ำไมเราจะต้องท�ำอย่างที่คนทั้งหลายเขาท�ำกัน ท�ำไมเราจะ
ต้องเป็นทาสของแฟชั่น (Fashion) แฟชั่นให้ผลดีกับเราอย่างไร”
พ่อเถียง “แฟชั่นและการเดินตามสังคม ท�ำให้มนุษย์ประสบความ
ขมขื่นคับแค้นมากเพียงใด คนมั่งมีประดิษฐ์แฟชั่นกันขึ้นมา คนจน
เอาตามต้องเดือดร้อนเรือ่ งค่าใช้จา่ ยเท่าไร ฝรัง่ ประดิษฐ์เครือ่ งแต่งกาย
ส�ำหรับเมืองหนาว เหมาะสมกับภูมิอากาศในเมืองเขา คนไทยเอา
ตามอย่างร้อนแค่ไหน ร้อนตัว ร้อนเงินเพียงใด ก็เห็นกันอยู่แล้ว
ท�ำไมเราไม่ชวนกันเลิกความนิยมอันพากันลงนรกเสียที”
“ส�ำหรับอุดมคติในการท�ำงาน และคุณค่าของชีวิตนั้น ใครจะ
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ด�ำเนินอย่างไรก็เรื่องของเขา แต่ผมจะไม่ยอมท�ำตาม ผมจะท�ำงาน
เพื่ออุดมคติ ผมจะด�ำเนินชีวิตในทางที่มีคุณค่า และคุณค่านั้นไม่ใช่
ความมั่งคั่ง อ�ำนาจหรือเกียรติ”
“คุณนี่ดื้อจังเลย” น้าเศียรติง
พ่อหัวเราะและพูดต่อ
“แต่ผมไม่ได้หมายความว่า ความจน หรือคนจนจะดีเสมอไป
ความจนท�ำให้มีอุปสรรคบางประการเหมือนกัน เช่น ความเป็นอยู่
อย่างเลว ด้อยการศึกษา ความสามารถทีม่ อี ยูไ่ ม่อาจแสดงตัวได้เต็มที่
อยู่ในโลกที่แคบเกินไป ไม่ได้ท� ำงานที่ส่งเสริมจินตนาการและสติ
ปัญญาเป็นต้น”
“พวกเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคม” น้าเศียรว่า
“อะไรคือความเป็นธรรมในสังคม ?” ผมถาม
“การกระจายความมัง่ คัง่ หรือวัตถุของประชาคมอย่างยุตธิ รรม;
การช่ ว ยให้ ค นพ้ น จากความขาดแคลน ความเป็ น ธรรมในสั ง คม
หมายถึงความอยู่ดีกินดี ค่าจ้างเป็นธรรม งานมั่นคง มีหลักประกัน
ตนเองและครอบครัว ยามเจ็บป่วย และเมื่อออกจากงานแล้ว มีบ้าน
น่ า อยู ่ การคมนาคมสะดวก สุ ข าภิ บ าลดี โรงพยาบาลและหมอ
เพียงพอ ทั้งนี้ต้องมีอยู่อย่างทั่วถึง ไม่ใช่มีเพียงเพื่อคนหยิบมือเดียว
แต่คนส่วนใหญ่ของประเทศไม่เคยได้รับสิ่งเหล่านี้เลย พวกเขาต้อง
จมอยู่ในความมืดมน ไม่เคยมีไฟฟ้า น�้ำประปา ไม่มีถนนเดิน ไม่มี
สุขศาลา ไม่มหี มด ไม่มหี ลักประกันชีวติ ใดๆ ยังท�ำงานได้อยู่ ก็มชี วี ติ
อยู่ต่อไป พอแก่ชราท�ำงานไม่ไหวก็ต้องอดอยากแร้นแค้น หรือต้อง
ท�ำงานหนักเหลือเกิน ทั้งๆ ที่อยู่ในวัยชราแล้ว”
“คุณคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันมีคุณค่าในตัวมันเองหรือ ?” พ่อถาม
“ไม่รู้” น้าเศียรตอบ “คุณว่าอย่างไร ?”
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“ความจริงสิง่ เหล่านัน้ ไม่ได้มคี ณ
ุ ค่าในตัวมันเอง มันมีคา่ ส�ำหรับ
คนทีข่ าด แต่มนั เป็นของธรรมดาเหลือเกิน ส�ำหรับคนทีม่ อี ยูแ่ ล้วอย่าง
พร้อมมูล ตัวอย่างสุขภาพ คนที่สุขภาพดีย่อมถือว่าสุขภาพเป็นของ
ธรรมดา แต่สำ� หรับคนทีเ่ จ็บออดแอด ไปไหนไม่ได้ กินอะไรก็ไม่คอ่ ย
ได้ สุขภาพมีความหมายมาก คนที่ก�ำลังจะขาดลมหายใจย่อมเห็น
ลมหายใจเป็นสิ่งมีคุณค่าเหลือเกิน ถ้าเขาจ�ำนงจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีก
เขาจะยอมซื้อลมหายใจเข้าและออกเพียง ๒ ครั้งด้วยเงินจ�ำนวนล้าน
ถ้าเขามีเงินพอที่จะซื้อมันได้ แต่คนที่หายใจเป็นปกติอยู่ย่อมเห็นว่า
ลมหายใจเป็นของธรรมดาทีท่ กุ คนมีได้และมีอย่างเหลือเฟือ เรือ่ งอืน่ ๆ
ก็ท�ำนองเดียวกัน เช่น นัยน์ตา แขน ขา เป็นต้น”
“เรือ่ งไฟฟ้า น�้ำประปา ถนน โรงพยาบาล เป็นต้น ก็ท�ำนองนี้
มีคุณค่ามากส�ำหรับคนที่ขาดมัน หรือต้องการมัน แต่คนที่มีอยู่แล้ว
ก็เห็นเป็นของธรรมดา เรื่องความทั่วถึงของสิ่งเหล่านี้ อย่าว่ามันจะ
กระจายไปในชนบทบ้านนอกเลย แม้ในกรุงนี้เอง บางครอบครัว
ท่อน�้ำประปาและสายไฟฟ้าอยู่หน้าบ้านของตนแท้ๆ ยังไม่มีปัญญา
ใช้มัน เพราะมันผ่านไปบ้านคนมั่งมี ส่วนคนยากจนซึ่งอยู่เคียงกับ
คนมัง่ มีนนั่ เอง ยังคงต้องใช้ตะเกียงสังกะสี และน�ำ้ ท้องร่องต่อไปอย่าง
น่าสงสาร”
“ท�ำไมเขาไม่ขอต่อไฟฟ้าและน�้ำประปาบ้าง ?” น้าเศียรถาม
พ่อแสดงสีหน้ากังวลปวดร้าวอยู่ลึกๆ ก่อนพูดว่า
“เขาจะเอาเงินที่ไหนมาเสียค่าการติดตั้งประปา ตั้ง ๒-๓ พัน
บาท และการติดตั้งไฟฟ้าอีก ๘-๙ ร้อยบาท ในเมื่อเขามีเงินเดือน
เดือนละไม่ถงึ พันบาท ในขณะทีข่ า้ วสารราคาถังละ ๗๐ เขาอยูด่ ว้ ยกัน
๗-๘ คน พ่อแม่ลกู คุณเศียรลองคิดดู คน ๗-๘ คนกินข้าวเดือนหนึง่
เท่าไร เรือ่ งอืน่ ๆ อีก เพียงกินอยูธ่ รรมดา เงินทีไ่ ด้กไ็ ม่พอจ่ายเสียแล้ว
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จะมีเหลือมาเสียค่าบริการไฟฟ้า ประปา ๓-๔ พันบาทได้อย่างไร”
“ผมว่าเรือ่ งน�ำ้ ประปานัน้ เมือ่ ท่อเมนไปถึงไหน การประปาควร
ติดตั้งก๊อกสาธารณะไว้ให้คนยากจนได้ใช้บ้าง ไม่ต้องเสียเงิน สงสาร
คนพวกนี้จริงๆ ถ้าพวกเขาอยู่ห่างไกลท่อประปา คือในชนบทอันห่าง
ไกล ในกลุ่มของพวกเขาไม่มีใครใช้กันเลยก็ไปอย่างหนึ่ง เพราะไม่มี
สิง่ ให้นกึ เปรียบเทียบ แต่ในเมืองทีค่ นมีเงินเขามีใช้กนั ให้ตำ� หูตำ� ตาอยู่
การประปาควรจะติดตั้งก๊อกสาธารณะไว้ให้คนพวกนี้ใช้บ้าง” ผมพูด
“ก๊อกสาธารณะอะไรกัน” น้าเศียรว่า “ก๊อกที่ต้องเสียเงิน
ของชาวบ้านทั่วไปนี่แหละ น�้ำก็ไหลบ้างไม่ไหลบ้าง บางทีขาดหายไป
ตัง้ ๓-๔ วัน ความจริงราคาน�ำ้ ไม่แพง ถ้าประปาจะบริการให้ดกี ว่านี้
แล้วเก็บค่าน�ำ้ ให้สงู ขึน้ ผูใ้ ช้กค็ งไม่วา่ อะไร อย่างบริการไฟฟ้ารูส้ กึ ว่าดี
ไม่ได้ยนิ ใครบ่น นีผ่ มพูดเฉพาะทีผ่ มอยู่ ทีผ่ มไม่รไู้ ม่เห็นก็ไม่ทราบได้”
“พูดเรือ่ งนีแ้ ล้วไม่สบายใจ” พ่อว่า “ถ้ามนุษย์เราลดโลภ โกรธ
หลง ลงเสียบ้าง สังคมมนุษย์ก็จะดีกว่านี้”
“ดึงเข้าวัดอีกแล้ว” น้าเศียรเย้า
“หรือไม่จริง ?”
“จริง, แต่ไม่มีใครเขาพูดกัน” น้าเศียรว่า “ไปสัมมนาหรือไป
ฟังสัมมนาที่ไหน มีแต่คนพูดกันถึงต้องอย่างนั้น ต้องอย่างนี้ เพิ่มนั่น
เพิม่ นี่ ไม่เห็นมีใครเขาพูดเรือ่ งลด โลภ โกรธ หลง ในการแก้ปญ
ั หา
สังคมและเศรษฐกิจ”
“ความจริง โลภ โกรธ หลง นี่แหละคือมูล หรือต้นตอแห่ง
ความเสื่อมโทรมของเศรษฐกิจและสังคม ทุนที่ลงไปเสียเปล่า เช่น
การท�ำรั้วบ้าน เหล็กดัดใส่หน้าต่าง กุญแจบ้าน กุญแจตู้ ฯลฯ เพื่อ
กันคนโลภอยากได้ของๆ คนอื่นนั้น ทั่วประเทศจ�ำนวนเท่าใด สิ่ง
เหล่านั้นถ้าไม่มีขโมยก็เป็นของไม่จ�ำเป็นต้องท�ำ บางคนสร้างรั้วบ้าน
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เสียแข็งแรงและสวยงามมาก ทุนที่ลงไปนั้นน�ำมาปลูกบ้านให้คนจน
อยูไ่ ด้หลายหลัง ยังมีเรือ่ งอืน่ ๆ อีกมากทีต่ อ้ งลงทุนไปเสียเปล่าเพราะ
คนโลภ เช่น เมื่อมีขโมยมากขึ้น ก็ต้องเพิ่มจ� ำนวนต�ำรวจมากขึ้น
เพื่อจับผู้ร้าย ก�ำลังของคนหนุ่มเหล่านั้นอาจน�ำไปใช้ให้เป็นประโยชน์
ได้มากกว่าเที่ยวตามจับผู้ร้าย นี่ก็หมดเปลืองพลังงานของชาติและ
ทรัพย์ของชาติ คนโลภประพฤติทจุ ริตได้อกี มากมายหลายอย่าง...ล้วน
น�ำความเสื่อมเสียมาสู่สังคม”
“คนมักโกรธใช้อาวุธเป็นทางระบายความแค้นเคืองของตน
มองสบตากัน สายตาไม่กินกันหน่อยยิงเปรี้ยงปร้าง นั่งกินข้าวอยู่ใน
ร้าน โต๊ะหนึ่งคุยเรื่องถูกใจหัวเราะกันมากไปหน่อย อีกโต๊ะหนึ่งลุก
ขึ้นมาถามว่าหัวเราะอะไร เพียงเท่านั้นก็ยิงกันเสียแล้ว สมมติว่าคน
ทีถ่ กู ยิงตายต้องท�ำงานเลีย้ งครอบครัวอยู่ เมีย ๑ ลูก ๓ ขาดหัวหน้า
ครอบครัว ขาดคนหาเลีย้ ง เตรียมตัวไม่ทนั ต้องอดอยากมีหนีส้ นิ เด็ก
ต้องเลิกเรียนหนังสือ แม่ตอ้ งออกท�ำงาน ลูกเป็นเด็กเกเร หัดลักเล็ก
ขโมยน้อย”
“ฝ่ายคนทีย่ งิ เขาตาย ก็มภี าระต้องเลีย้ งแม่ เลีย้ งลูกเมียเหมือน
กัน แต่เขาต้องไปติดตะรางเพราะความผิดนั้น พ่อแม่ลูกเมียต้อง
ล�ำบากเช่นเดียวกับรายที่ตาย นอกจากนี้ ทางเรือนจ�ำยังต้องเพิ่ม
อาหาร ที่อยู่ และยารักษาโรคเพื่อเขาขึ้นอีก ลองคิดดูว่าเศรษฐกิจ
สังคม และการศึกษา ต้องเสียไปเท่าใดเพราะความโกรธเป็นเหตุ”
“ส่วนความหลงนั้น เป็นเครื่องท�ำลายเศรษฐกิจสังคมเพียงใด
ดูที่สิ่งฟุ่มเฟือยอันมอมเมาประชาชนให้หลงจมอยู่ในสิ่งอันไร้สาระเป็น
โทษแก่ตนเอง ครอบครัวสังคมและชาติ เช่น อบายมุขประเภทต่างๆ
มีการพนัน เป็นต้น สิง่ ลามกอนาจาร, การเสพสิง่ เสพติดให้โทษ การ
ทุม่ เงินเพือ่ สร้างสถานเริงรมย์อนั ชักจูงไปทางเสือ่ มศีลธรรม สิง่ เหล่านี้
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เป็นภาระอันหนักของรัฐบาลเพียงใด เห็นกันอยูแ่ ล้ว ถ้าเอาการลงทุน
เหล่านี้ไปลงทุนเสียในทางที่ดี จะมีประโยชน์มาก”
“บางคนบอกว่า ถ้าอยากรวยเร็ว ต้องประกอบอาชีพทีม่ อมเมา
ประชาชนให้หลง เพราะพอเมา พอหลง พอติดแล้ว จ่ายเงินเท่าไร ก็
ไม่อั้น” น้าเศียรว่า “แต่น่าจะบาปมาก”
“ท�ำไมจะไม่บาป” พ่อว่า “คุณลองคิดดูวา่ ใครค้ายาเสพติดแล้ว
ลูกคุณไปติดเข้า คุณจะโทมนัสเพียงใด ลูกของคุณจะต้องเสียอนาคต
เสียไปทั้งชีวิต วันหนึ่งเร็วๆ นี้ผมได้อ่านหนังสือพิมพ์ มีเด็กผู้หญิงคน
หนึ่งเขียนมาเล่าให้หนังสือพิมพ์ฟังว่า พ่อของเธอค้ายาเสพติด เธอ
พยายามอ้อนวอนคุณพ่อให้เลิก แต่พ่อไม่ยอมเลิก เธอกลุ้มใจมาก
เกรงพ่อจะถูกจับ ครอบครัวจะพากันล�ำบาก เวรกรรมตามมาสนอง
ครอบครัวของเธอ โดยที่คุณแม่ติดกาแฟที่เจือยาเสพติดอยู่ด้วย เธอ
ต้องถีบรถไปซือ้ กาแฟ (โอเลีย้ ง) ให้แม่ทกุ วัน วันละ ๓-๔ ครัง้ ระยะ
ทางห่างจากบ้านเธอประมาณ ๒ กิโลเมตร เพราะแม่ตดิ กาแฟร้านนัน้
เธอบอกว่าจะซือ้ กาแฟมาชงให้แม่เอง และเคยลองท�ำ โดยซือ้ กาแฟผง
มาจากร้านนั้น แม่บอกว่าไม่อร่อยเหมือนที่ร้านนั้นเขาชง เธอจึงต้อง
มีหน้าที่เวียนซื้อกาแฟให้แม่ต่อไป ถ้าแม่ไม่ได้ดื่มกาแฟร้านนั้น แม่จะ
หงุดหงิด ฉุนเฉียว มือสั่น ปากสั่น เธอรู้จากเพื่อนบ้านว่า ร้านนั้นชง
กาแฟใส่ยาเสพติดผสมด้วย เธอกลุม้ ใจมาก ไหนจะเป็นห่วงอาชีพของ
พ่อ ไหนจะต้องกังวลเรื่องสุขภาพและจิตใจของแม่”
“คุณเศียรพอมองเห็นไหมว่า ผลกรรมมันมีวธิ ยี อกย้อนอย่างไร
เพราะการค้ายาเสพติดนั้น ท�ำให้ลูกเมียของคนอื่นล�ำบากเพียงใด
ความทุกข์นั้นยอกย้อนมาหาลูกเมียของตัวเอง โดยที่ตัวเองยังไม่ทันรู้
ด้วยซ�้ำไป อีกหน่อยก็ต้องมาถึงตัวผู้ท�ำเอง”
“เราต้องให้การศึกษาแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและให้ดีขึ้น”
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น้าเศียรพูด “การศึกษาจะช่วยพลเมืองไว้ได้มาก”
“ก็ไม่แน่เสมอไป” พ่อว่า “จริงอยู่ จิตใจทีไ่ ด้รบั การศึกษา เป็น
ทีย่ อมรับกันว่า อาจท�ำความส�ำเร็จให้ได้มากกว่าจิตใจทีด่ อ้ ยการศึกษา
แต่เราต้องไม่ลืมว่า เขาอาจท�ำอันตรายสังคมได้มากเหมือนกัน โดย
ปกติการศึกษาไม่มีคุณค่าในตัวมันเอง คุณค่าของการศึกษาขึ้นอยู่
กับจุดมุ่งหมายว่าจะศึกษาไปท�ำอะไร”
“ยิ่งคุยยิ่งลึก” น้าเศียรเปรย,  เอามือเกาหัวแกรก
“เรื่องนี้เป็นความจริง” พ่อย�ำ้ “ถ้าเราจะตั้งโรงเรียนโจรกรรม
สอนวิธขี โมยแก่เด็ก ผูส้ อนก็เป็นครู เด็กก็เป็นนักเรียน หลักสูตรก็เป็น
หลักสูตรการศึกษา คุณลองคิดดูว่า การศึกษาเช่นนั้นมีคุณค่าอะไร
นอกจากสอนคนให้เป็นโจร ให้ท�ำความเลว”
“นักเรียนกฎหมาย ๒ คน ส�ำเร็จออกมาจากสถาบันเดียวกัน
พร้อมๆ กัน คนหนึ่งออกมาว่าความช่วยคนจน อีกคนหนึ่งออกมา
ว่าความข่มขีค่ นจน เป็นเครือ่ งมือของคนรวย โกงเงินลูกความ นักเรียน
แพทย์ ๒ คน คนหนึ่งช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์มากมายด้วยจิตเป็นกุศล
อีกคนหนึ่งฉีดยาให้เมียตัวเองตาย เพราะเพียงแต่ระแวงว่าเมียจะมีชู้
นี่คืออานุภาพแห่งเครื่องมือที่คนได้มาเหมือนกัน แต่จิตของเขาไม่
เหมือนกัน”

๔๑
ต อ น ที่  
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“แต่การศึกษาก็มีส่วนช่วยให้คนหมดความรู้สึกด้อยในสังคม พ้นจาก
ความด้อยพัฒนาในความรู้ความสามารถ” น้าเศียรพูด
“ความด้อยหรือความเขือ่ ง มันก็ขนึ้ อยูก่ บั การเปรียบเทียบ” พ่อ
พูด “คือเมื่อเทียบกับคนที่ด้อยกว่า เราก็รู้สึกเขื่อง แต่เมื่อเทียบกับ
คนที่เขื่องกว่า เราจะรู้สึกด้อย เทียบกับคนรวยกว่าเรารู้สึกจน เทียบ
กับคนจนกว่า เรารูส้ กึ รวย เรือ่ งสวยไม่สวย มีความรูม้ ากรูน้ อ้ ย สูงต�ำ่
ด�ำขาวยาวสั้นก็อยู่ในลักษณะเดียวกัน”
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“แต่ความด้อยความเขื่องนั้นเป็นปมอย่างหนึ่ง เรียกว่าปมด้อย
หรือปมเขื่อง ค�ำว่าปมต้องการให้ตรงกับที่ภาษาอังกฤษใช้ว่า Complex ซึ่งตามตัวแปลว่าความสลับซับซ้อนหรือรวมๆ กัน ในภาษา
อังกฤษมีค�ำว่า Inferiority Complex ไทยแปลว่า ปมด้อย ส่วน
Superiority Complex แปลว่า ปมเขื่อง ค�ำว่าปมด้อยดูเหมือน
ท่าน น.ม.ส.๑ จะน�ำเข้ามาใช้ในภาษาไทยเป็นท่านแรก รูส้ กึ ว่ามีความ
หมายตรงดีมาก”
“ปมด้อย หรือปมเขื่อง เกิดจากอะไรครับพ่อ ?” ผมถาม
“เราพูดกันถึงเรือ่ งปมด้อยก่อนดีกว่า แล้วค่อยพูดเรือ่ งปมเขือ่ ง
ทีหลัง” พ่อว่า “ปมด้อยคือการที่บุคคลมีความรู้สึกตนว่าต�่ำต้อยกว่า
ผู้อื่น จะเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งก็ตาม เหตุแห่งปมด้อยนั้นมีมากมาย
และยิ่งพฤติกรรมของผู้มีปมด้อย คือ พฤติกรรมที่ผู้มีปมด้อยแสดง
ออกด้วยแล้ว ยิ่งสลับซับซ้อนเหลือเกิน ท�ำให้ยากแก่การวินิจฉัยว่า
อันไหนเป็นการแสดงออกเพราะมีปมด้อยเป็นมูลฐาน อันไหนเป็นการ
แสดงออกอย่างธรรมดา เพราะเหตุที่ “ด้อย” นั้นเป็นปม ปมมี
ลักษณะสลับซับซ้อน ยุง่ เหยิง เหมือนด้ายทีเ่ ป็นปม ยากทีจ่ ะแก้ หรือ
เรื่องราวที่เป็นปม ยากที่จะเข้าใจ”
“นักจิตวิทยาบางท่านเห็นว่าปกติธรรมชาติมนุษย์เราปรารถนา
แสดงตนให้เด่น เมือ่ ถูกกีดขวางเพราะเหตุใดเหตุหนึง่ ก็เกิดปมด้อยขึน้
สิ่งที่มากีดขวางนั้นอาจมีหลายอย่าง เช่น ความบกพร่องทางร่างกาย
หรือความพิการ ความบกพร่องทางสติปญ
ั ญา และการไม่มสี งิ่ ทีส่ งั คม
เขามี เขานิยมกันว่าดี เป็นต้น”
“หญิงสาวโดยปกติชอบความสวยงาม ถือว่าความสวยงามแห่ง
๑

กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
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รูปร่างเป็นเครื่องมือในการเชิดชูตนให้เด่นแต่เมื่อตนเป็นคนขี้ริ้วขี้เหร่
ความขีร้ วิ้ นัน้ เป็นเครือ่ งกีดขวางไม่ให้ตนเด่น จึงเกิดปมด้อยทางรูปร่าง
ขึ้น ผลที่ตามมาก็คือไม่อยากอยู่ในกลุ่มของคนสวย เพราะยิ่งอยู่ใน
กลุ่มของคนสวยมากกว่าเท่าใด ตนก็ขี้เหร่มากเท่านั้น”
“ข้อนี้อาจไม่จริงก็ได้” น้าเศียรแย้ง “ผมเห็นหญิงสาวบางคน
ขี้เหร่มาก แต่ชอบคบสาวสวยเป็นเพื่อน ไม่ว่าเปลี่ยนเป็นเพื่อนคนใด
เพือ่ นของเขาต้องสวยเสมอ หญิงเตีย้ บางคนชอบคบหญิงสูงเป็นเพือ่ น
นั่นเพราะเหตุไร ?”
“อาจเป็นเพราะเหตุผลอย่างอื่น เช่น ชอบพอนิสัยของเพื่อน
คนนัน้ เป็นพิเศษ ส่วนความสวยและความสูงนัน้ เป็นเหตุบงั เอิญ แต่ผม
เชื่อว่าในส่วนลึกเธอต้องมีปมด้อยอยู่”
“ก็น่าคิด” น้าเศียรว่า
“คนทีย่ งั รูส้ กึ เด่นหรือด้อยนัน้ ” พ่อพูดต่อ “เพราะยังไม่มคี วาม
สมบูรณ์ในตน คนทีม่ คี วามสมบูรณ์ในตนจะไม่รสู้ กึ เช่นนัน้ คือไม่ตอ้ ง
อาศัยสิง่ ภายนอกมาเป็นเครือ่ งเชิดชูตนให้เด่น และไม่รสู้ กึ ด้อยกว่าใคร
เพราะไม่น�ำตนเข้าไปเปรียบเทียบกับใคร และไม่น�ำใครเข้ามาเปรียบ
เทียบกับตน”
“คนทีม่ คี วามรักก็หวังว่าตนจะมีความสมบูรณ์เพราะรักหรือทีร่ กั
เป็นผู้น�ำมา แต่ถ้าความรักหรือที่รักไม่อาจน�ำความสมบูรณ์มาสู่จิตใจ
ของผู้รักได้ ความทุกข์ก็เกิดขึ้นที่ว่า ‘ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์’ ก็ด้วย
เหตุผลอันนี้”
“คนที่มีความรักก็มีความหวัง หวังว่าเขาจะต้องพะนอตน เป็น
เพื่อนของตน เอาใจใส่ เอาอกเอาใจตน เชิดชูตนให้เด่น เห็นตนเป็น
คนส�ำคัญและมีความหมายต่อเขาอย่างมาก แต่พอเนิ่นนานไป ใคร
จะไปนัง่ เอาอกเอาใจอยู่ ใครจะพะนออยูต่ ลอดเวลา ผูม้ คี วามรักก็รสู้ กึ
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พร่องขึน้ ในตน จึงเกิดทุกข์ ความจริงถ้าเขาพยายามท�ำความสมบูรณ์
ให้เกิดขึ้นในตนทดแทน ชดเชยส่วนที่ต้องพร่องไปเพราะคนอื่นเขา
ขาดความเอาใจใส่ เขาก็จะค่อยๆ มีความสมบูรณ์ในตนขึ้นทีละน้อย
จนสมบูรณ์เต็มที่ เมื่อมีความสมบูรณ์แล้ว ย่อมมีความสุขอยู่ได้
ด้วยล�ำพังตน ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครหรือสิ่งใดในทางจิตใจอีกต่อไป
ความเด่นหรือความด้อยก็พลอยหายไปจากจิตใจของผู้นั้นด้วย การ
แสวงหาความสมบูรณ์ท�ำให้ชีวิตด�ำเนินไปในกระแสต่างๆ คนหาเงิน
เพราะรู้สึกว่าขาดเงิน หรือหิวเงิน แสวงหาอาหารเพราะขาดอาหาร
แสวงหาวิชาเพราะขาดความรู้ หรือกระหายต่อความรู้ เป็นต้น ฉะนัน้
ถ้าจะให้รัดกุมถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง น่าจะพูดว่าบุคคลแสวงหา
ความสมบูรณ์ให้แก่ตน ถ้าบุคคลใดสมบูรณ์แล้วในตน ความกระตือรือร้นในการแสดงตนให้เด่นจะดับไปทันที เหลืออยู่แต่ดวงใจที่เปี่ยม
ไปด้วยเมตตากรุณาและหวังประโยชน์ตอ่ ผูอ้ นื่ ตัวอย่างเช่นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า”
“เมื่อปมด้อยเกิดขึ้น จะมีวิธีลดหรือท�ำลายปมด้อยอย่างไร ?”
น้าเศียรถาม
“อันนี้ก็สุดแล้วแต่เป็นปมด้อยชนิดไหน ตัวอย่างหญิงสาวมี
ปมด้อยทางความสวยงาม รู้ตัวว่าทางความสวยงามแล้ว ตนสู้คนอื่น
ไม่ได้ ก็ตอ้ งพยายามเบนกระแสจิตไปทางอืน่ คือเอาดีเสียทางอืน่ เช่น
ทางความรูค้ วามสามารถ เมือ่ ตนมีความรูค้ วามสามารถดีจริง ก็จะเด่น
ไปในทางนั้น มีคนเคารพนับถือ ยกย่องให้เกียรติในเชิงความรู้ความ
สามารถ มีความรู้สึกอิ่มเอิบ ภูมิใจจนลืมนึกถึงความไม่สวยของตน
หรือเห็นว่าความไม่สวยมิได้เป็นอุปสรรคปิดกั้นทางแห่งความเด่น
ของตน โดยปกติโลกให้เกียรติคนมีความรู้ความสามารถมากกว่าคน
สวยงาม”
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“ชายทีด่ อ้ ยทางบุคลิกลักษณะ ไม่อาจอาศัยบุคลิกลักษณะไปสู่
ความเด่นได้ ก็ต้องหาทางอื่นที่ไม่ต้องอาศัยบุคลิก เช่น นักประพันธ์
นักวิชาการ นักปราชญ์ หรือนักประดิษฐ์อย่างใดอย่างหนึง่ เมือ่ ประสบ
ผลส�ำเร็จ มีความภูมใิ จในตน และสังคมได้ให้เกียรติยกย่องแล้ว ความ
รู้สึกด้อยในบุคลิกก็จะหายไป”
“อนึ่ง ความรู้สึกด้อยเกิดขึ้น เพราะไปเทียบกับด้านเก่งของ
คนอื่นกับด้านด้อยของเราเอง แต่ถ้าเอาด้านเด่นของเราไปเทียบกับ
ด้านด้อยของเขา เราก็เด่นกว่าเขา ตัวอย่าง หมอที่รูปร่างอ้วนเตี้ย
ไม่พอใจในรูปร่างของตน อยากมีรูปร่างอย่างพระเอกหนัง พอเอา
รูปร่างของตนไปเทียบกับรูปร่างของพระเอกหนัง ตัวก็รู้สึกด้อย แต่
ถ้าเอาความรูท้ างแพทย์ของตนเป็นมาตรฐานเทียบ พระเอกหนังก็ดอ้ ย
กว่าหมอมาก”
“อีกอย่างหนึ่งที่ท�ำให้คนรู้สึกตนว่าด้อย คือความรู้สึกว่า ‘เรา
ท�ำไม่ได้’ ความจริงถ้าเราพยายามจริง ก�ำลังที่มีอยู่ภายในตัวเราอาจ
มีมากกว่าคนบางคนที่เราเห็นว่าท�ำได้ แต่เพราะเรายอมแพ้เสียตั้งแต่
ยังไม่ได้ท�ำ เราจึงท�ำไม่ได้อยู่นั่นเอง ความรู้สึกที่ยึดมั่นอยู่เนืองนิตย์
ว่า ‘เราท�ำไม่ได้’ นัน้ เป็นสิง่ กีดขวางความเจริญแห่งชีวติ อย่างร้ายแรง
ใจของเราอยากท�ำ แต่ความรูส้ กึ ว่า ‘ท�ำไม่ได้’ มาคอยกีดกันการลงมือ
กระท�ำไว้ นัน่ คือเหตุแห่งความเสือ่ มของชีวติ เป็นพืชแห่งปมด้อย แต่
ถ้าใจเราไม่อยากท�ำ ก็จะไม่มีความรู้สึกว่า ‘เราท�ำไม่ได้’ อย่างนั้น
ไม่เป็นไร เราต้องเตือนใจเราไว้เสมอว่า เราต้องท�ำได้และค่อยๆ ท�ำ
ไปทีละเล็กทีละน้อย ผิดบ้างถูกบ้าง อย่างเด็กสอนเดิน เด็กเดินได้
ทุกคนเพราะแกอยากจะเดินและพยายามเดิน เมือ่ เราตัง้ ใจมัน่ อยูอ่ ย่างนี้
กระแสจิตของเราจะเปลี่ยนจากความท้อถอยเป็นความบากบั่นก้าว
ไปข้างหน้า จะก้าวไปได้เพียงใดนั้นสุดแล้วแต่ก�ำลัง โอกาส และ
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สิง่ แวดล้อมอืน่ ๆ แต่ชวี ติ เราก้าวไปข้างหน้าอยูเ่ รือ่ ยๆ ในวิถที างของเรา
อย่าลืมว่า ‘ในวิถีทางของเรา’ คือไม่จ�ำเป็นจะต้องดีหรือเด่นในทางที่
คนอื่นเขาดีเด่น แต่เราไปในทางที่เหมาะสมกับตัวเรา การพัฒนาตน
ไม่ได้หมายความว่าให้เหมือนคนอื่น แต่หมายถึงการท�ำเมล็ดพืชหรือ
ส่วนทีด่ ใี นตัวเราให้ได้เจริญเติบโตถึงทีส่ ดุ เราปลูกขนุนให้เป็นทุเรียน
ไม่ได้ แต่เราท�ำมันให้ดีที่สุดในสภาพของขนุนได้ฉันใด การพัฒนาตน
ของบุคคลก็ฉันนั้น”
“คุณสมบัตทิ คี่ วรจะเดินเคียงคูก่ บั คุณสมบัตดิ งั กล่าว คือ ความ
มีอุดมคติ อุดมคติไม่จ�ำเป็นต้องสูงส่งเลิศลอยอะไร อุดมคติหมาย
ถึงความตกลงใจอย่างแน่วแน่ ทีจ่ ะท�ำอะไร จะด�ำเนินชีวติ อย่างไร จะ
เป็นอะไร แล้วบากบั่นมั่นคง ประคับประคองชีวิตและการกระท� ำ
ให้อยู่ในร่องรอยนั้น สิ่งที่เราอยากได้ อยากเป็น อาจมิได้สูงส่ง มี
ความหมายส�ำหรับคนอื่นเลย แต่มันมีความหมายมากส� ำหรับเรา
เพราะมันท�ำให้เราพอใจและเอิบอิ่ม เช่น เด็กหนุ่มคนหนึ่ง มีอุดมคติ
ว่าจะท�ำงานเกี่ยวกับศิลปะการเขียนภาพ นั่นคือ อุดมคติเรื่องงาน
ของเขา แปลว่า เขาตกลงใจจะเป็นศิลปิน และเขาตกลงใจว่าในการ
ประกอบอาชีพเป็นศิลปินนัน้ เขาจะไม่หลอกลวงตนเอง ไม่หลอกลวง
ผูอ้ นื่ จะยึดมัน่ ในสัจจะ นัน่ คืออุดมคติในการด�ำเนินชีวติ ของเขา ดังนี้
เป็นต้น
“จ�ำเป็นอย่างไรทีค่ นเราจะต้องมีอดุ มคติ ? ตอบว่า อุดมคติเป็น
เครื่องมือส�ำคัญไม่ให้เราเขวออกนอกทาง ไม่ให้เราอ่อนน้อมต่อสิ่ง
ยัว่ ยวนใจทีเ่ ข้ามาท�ำให้เราเขว อย่างเช่น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงมีอดุ มคติทางพระโพธิญาณ ก็ทรงมุง่ บ�ำเพ็ญกรณียกิจต่างๆ เพือ่
พระโพธิญาณ ทรงปัดสิ่งยั่วยวนต่างๆ ออกไปนอกทางของพระองค์
ไม่ว่าสิ่งยั่วยวนนั้นจะใหญ่โตหรูหรา ในส�ำนึกของคนทั้งหลายเพียงใด
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เช่ น ทรงปั ด ราชสมบั ติ ที่ พ ระราชบิ ด าจะทรงมอบให้ ราชสมบั ติ
ที่พระเจ้าพิมพิสารทรงเชื้อเชิญ เมื่อทรงผนวชแล้ว ทรงจาริกอย่าง
นักพรตไปสู่แคว้นมคธ”
“อุดมคติท�ำให้เราวัดคุณค่าของตนได้ว่า เราเป็นคนเหลวไหล
หรือคนเอางานเอาการ เราได้ด�ำเนินตนเข้าไปใกล้อดุ มคติเพียงใด คน
ไม่มีอุดมคติ ไม่มีการตกลงใจอะไรแน่นอน ย่อมไม่สามารถท�ำอะไร
ให้ส�ำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันได้ ปล่อยตนให้ลอยไปตามเรื่องตามราว
ใจไม่มั่นคง”
“อุดมคติเป็นเครื่องมือคลายปมด้อยหรือลดปมด้อยให้หมดสิ้น
ไป เพราะคนมีอุดมคติย่อมไม่เทียบตนกับคนอื่น แต่เขาเทียบตนกับ
อุดมคติของตน การเทียบตนกับคนอืน่ ถ้ารูส้ กึ ด้อยเป็นโทษ รูส้ กึ เขือ่ ง
หรือเด่นก็เป็นโทษ แต่การเทียบตนกับอุดมคติของตนมีแต่คุณอย่าง
เดียว ไม่วา่ จะรูส้ กึ ด้อยหรือรูส้ กึ เด่น เพราะถ้ารูส้ กึ ด้อยก็ทำ� ให้พยายาม
มากขึ้น ถ้ารู้สึกเด่นก็ทำ� ให้ชื่นชมยินดีกับผลงานของตน เป็นก�ำลังใจ
และแรงหนุนให้ท�ำต่อไปอย่างไม่เบื่อหน่าย”
“ขอยกตัวอย่างเรือ่ งของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกสักตอน
คือตอนทีท่ รงเลิกทุกกรกิรยิ า ทรงพิจารณาเห็นว่าทุกกรกิรยิ าไม่ใช่ทาง
ตรัสรู้แน่แล้วก็ทรงเลิกเสีย ทั้งๆ ที่ทุกกรกิริยาเป็นที่นิยมของนักพรต
ทั่วไปในสมัยนั้น ปัญจวัคคีย์ซึ่งยอมตนเป็นศิษย์ปฏิบัติรับใช้อยู่นาน
ได้ละทิ้งพระองค์ไป เห็นว่าพระองค์ไม่มีทางส�ำเร็จแน่ เพราะหันมา
หาความสบายเสียแล้ว เทียบกับนักพรตทั่วไป ซึ่งนิยมทุกกรกิริยา
และทรรศนะของชาวเมืองทีม่ ตี อ่ นักพรตในสมัยนัน้ แล้ว พระองค์กด็ อ้ ย
ลง แต่ในส�ำนึกแห่งพระองค์เอง พระองค์หาด้อยลงไม่ เพราะไม่ได้
ทรงเทียบพระองค์กบั นักพรตอืน่ ๆ แต่ทรงเทียบกับอุดมคติของพระองค์
เองคือ โพธิญาณ ทางใดที่จะให้บรรลุโพธิญาณได้ก็ทรงท�ำทางนั้น
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ในทีส่ ดุ พระองค์กท็ รงบรรลุเป้าหมาย เป็นพระบรมศาสดา ศิษย์หา้ คนที่
เห็นว่าพระองค์ทรงท�ำผิดในครัง้ นัน้ ก็ตอ้ งยอมรับว่าพวกตนผิดไปเอง”
“ความจริงคนที่ท�ำเช่นนั้น ได้แสดงถึงความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว
ทางใจอย่างยิ่ง คนส่วนมากจะไม่กล้าเดินออกนอกทางที่คนทั้งหลาย
เขาเดินกันอยู่ แม้จะรูว้ า่ การกระท�ำเช่นนัน้ ไม่กอ่ ให้เกิดประโยชน์อนั ใด
แต่ก็ไม่กล้าเลิกเพราะเกรงว่าตนจะด้อยลงในส�ำนึกของคนทั้งหลาย
ไม่กล้าแก้ไข ไม่กล้าวางหลักใหม่ เพราะรู้สึกหวั่นไหวต่อเสียงต�ำหนิ
ของคนอืน่ เกรงคนนัน้ จะว่าอย่างนัน้ คนนีจ้ ะว่าอย่างนี้ หรือตนจะด้อย
กว่าคนอื่นที่เขาท�ำกันอยู่ รวมความว่ายังเทียบตนกับคนทั้งหลายอยู่
แต่พระพุทธเจ้ามิได้ทรงเทียบพระองค์กบั ใคร หรือนักพรตคนใด ทรง
ยึดเอาอุดมคติเป็นทีห่ มาย ไม่ทรงหวัน่ ไหวต่อเสียงติของโลก คนอย่างนี้
แหละที่โลกต้องบูชา ในฐานะเป็นผู้น�ำโลกไปสู่แสงสว่าง”
“แล้วปมเขื่องเล่าครับพ่อ ?” ผมถาม
“ปมเขื่องเห็นจะตรงกับที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า อัสมิมานะ
คือความรูส้ กึ ทะนงตน คนส่วนมากมีปมเขือ่ งกันอยูท่ กุ คน มากหรือน้อย
แล้วแต่กรณี คนทีต่ อ้ งทะเลาะกัน ฆ่าฟันกัน ก็เพราะอีกฝ่ายหนึง่ ไปลด
ปมเขือ่ งของเขา หรือเขารูส้ กึ ไปเองว่าถูกลดปมเขือ่ ง จึงต้องต่อสูเ้ พือ่
พิทกั ษ์ปมเขือ่ งไว้ งานพิทกั ษ์ปมเขือ่ งดูเหมือนจะเป็นภาระของมนุษย์ไป
ตลอดชีวติ และต้องการให้เขือ่ งยิง่ ขึน้ ๆ นายทีฉ่ ลาดต้องการให้ลกู น้อง
รัก เคารพ และท�ำงานให้เกินค่าจ้าง ย่อมต้องพยายามช่วยเขารักษา
ปมเขื่องของเขาไว้ให้ได้มากที่สุด เช่น ชมเชยงานที่เขาท� ำ ยกย่อง
ให้ปรากฏเป็นครั้งคราว ยกความดีแห่งผลงานให้เขาเสีย เป็นต้น”
“คู่รักหรือผัวเมียที่ยังรักใคร่ครองคู่กันอยู่ได้ ก็เพราะต่างฝ่าย
ต่างก็ถนอมและพยายามช่วยรักษาปมเขือ่ งของกันและกันไว้ ถ้าท�ำให้
อีกฝ่ายหนึง่ เห็นว่าลดปมเขือ่ งของเขาลงอยูเ่ รือ่ ยๆ ปัญหาเรือ่ งแตกร้าว
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หย่าร้างก็ต้องตามมา และอาชญากรรมก็จะเกิดขึ้นได้ด้วยเพราะการ
ลดปมเขื่องนี้”
“มิตรภาพที่ยั่งยืนอยู่ได้ ก็เพราะต่างฝ่ายต่างก็หล่อเลี้ยงปม
เขือ่ งของกันและกันไว้ และยังหล่อเลีย้ งไว้สม�ำ่ เสมออยู่ เมือ่ ใดฝ่ายใด
ฝ่ายหนึง่ แสดงอาการผิดปกติไปให้เห็นว่าไม่ได้หล่อเลีย้ งปมเขือ่ ง หรือ
ลดปมเขือ่ งของเขาลง มิตรภาพก็เสือ่ มสลายไป สุนขั ตัวเล็กหรือตัวเมีย
ที่มันดมจมูกสุนัขตัวผู้ที่ก�ำย�ำได้ ก็เพราะท่าทีของมันยอมรับปมเขื่อง
ของสุนขั ตัวใหญ่ตวั นัน้ อย่างชัดแจ้งแล้ว ลูกน้องทีน่ ายรักและไว้ใจมาก
ก็เพราะสามารถหล่อเลีย้ งและเชิดชูปมเขือ่ งของนาย ให้สงู เด่นนัน่ เอง
และนายที่ลูกน้องรักก็ท�ำนองเดียวกัน”
“คนใช้ที่ก่ออาชญากรรมต่อนายของตน ส่วนมากก็เพราะนาย
ไปลดปมเขื่องของเขามากเกินไป หรือไปท�ำลายปมเขื่องซึ่งเขามีน้อย
อยู่แล้วนั้นให้หมดไป นอกจากนี้การชดเชยปมเขื่องที่เสียไปมีอยู่เสมอ
ทัง้ ในคนและในสัตว์ สุนขั ทีก่ ดั กันแพ้ตวั อืน่ มา อาจมาไล่เบีย้ เอากับสุนขั
ตัวเล็กๆ ที่นอนอยู่เฉยๆ ได้เป็นการแก้เก้อ เมื่อเพียงสุนัขยังรู้จักแก้
เก้ออย่างนี้แล้ว คนที่ถูกลดปมเขื่องลงไป จะไม่ไปไล่เบี้ยเอากับคน
อืน่ ๆ ต่อไปอีกได้อย่างไร ดังเราจะเห็นได้ คนทีถ่ กู ลดปมเขือ่ งมากใน
ที่ท�ำงานก็มาไล่เบี้ยเอากับครอบครัว มาแสดงปมเขื่องมากๆ เอากับ
ลูกกับเมียเป็นการชดเชย และคนทีถ่ กู ลดปมเขือ่ งมากๆ ในครอบครัว
ก็ไปไล่เบี้ยเอากับลูกน้องในที่ท�ำงาน จึงจับความได้ว่า ถึงอย่างไรๆ
เขาก็พยายามจะต้องหล่อเลี้ยงรักษาปมเขื่องไว้จนได้ ความรู้สึกเขื่อง
และด้อยจึงเป็นมูลเหตุแห่งการทะเลาะวิวาท อาชญากรรมมากมาย”

๔๒
ต อ น ที่

นานๆ เราก็คุยกันเรื่องมดเรื่องหมอเสียทีหนึ่ง สาเหตุที่จะต้องคุยก็
มาจากคนในครอบครัวของเราคนใดคนหนึ่งเกิดเจ็บไข้ได้ป่วย จ�ำเป็น
ต้องไปหาหมอ ก่อนไปก็มักมาอภิปรายกันก่อนว่าจะไปไหนดี มีทาง
เลือกอยู่หลายทางเหมือนกันคือ
- โรงพยาบาล
- สถานีอนามัยชั้นหนึ่ง
- คลินิกส่วนตัวของหมอคนใดคนหนึ่ง
- ร้านขายยา
หลังจากอภิปรายกันแล้ว โรงพยาบาลมักแพ้เสมอ คือไม่มี
ใครอยากไป หมอนั้นแนะน�ำเสมอทั้งทางบทความในหนังสือวารสาร
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การแพทย์บา้ ง บทความทางวิทยุบา้ ง ตอบปัญหาสุขภาพทางวิทยุและ
หนังสือพิมพ์บ้างว่าให้คนไข้รีบไปหาหมอที่โรงพยาบาลหรือคลินิก
(ร้านส่วนตัวของหมอคนใดคนหนึง่ ) แต่หมอจะรูห้ รือไม่ผมไม่ทราบว่า
การไปหาหมอทีโ่ รงพยาบาลนัน้ ยากเย็นเข็ญใจเพียงไหน ต้องรีบออก
จากบ้านตั้งแต่เช้ามืดเพื่อไปวางบัตร (ถ้าเป็นคนไข้เก่า) หรือขอบัตร
(ถ้าเป็นคนไข้ใหม่) เสร็จแล้วก็นั่งรอกันไปเถอะเกือบเที่ยง พยาบาล
จึงออกมาเรียกชื่อให้เข้าไปในห้องตรวจคนไข้ทั่วไป หมอก็เอาเครื่อง
ฟังจิม้ ตรงนัน้ นิดตรงนีห้ น่อย กดท้อง ๒ ที เคาะหัวเข่า ๒ ที แหกตา
ดู ๒ ที แล้วสั่งยา ออกมานั่งรอคอยรับยา กว่าจะได้ยาสัก ๒ ขวด
(ในราคายุตธิ รรม Reasonable price) ก็ประมาณบ่าย ๒ โมง หมอ
สั่งว่ายาหมดแล้วให้ไปใหม่ ก็คงด�ำเนินเรื่องไปอย่างเดียวกับวันก่อน
เมื่อสภาพการณ์ของโรงพยาบาลเป็นอย่างนี้ ใครจะอยากไปหาหมอ
ถ้าไม่จ�ำเป็นจริงๆ หมอบอกว่าถ้าใครไม่อยากไป ท�ำไมโรงพยาบาล
ทุกแห่งแน่นเอี๊ยดไปหมด ตรวจกันไม่ทัน รับกันไม่ไหวจนเอือมระอา
ผมบอกว่านัน่ แหละเขาจ�ำเป็นจริงๆ ความจ�ำเป็นบังคับให้เขาเลือกเอา
โรงพยาบาล เพราะโรคนั้นหมอคลินิกรับไม่ไหว หรือเขาไม่มีเงินเสีย
ให้หมอทีค่ ลินกิ อย่างใดอย่างหนึง่ คือคนรวยเข้าโรงพยาบาลเพราะเป็น
โรคร้ายแรงจนสุดก�ำลังของหมอคลินิก คนจนเข้าโรงพยาบาลอดทน
เอาหน่อยเพราะไม่มีเงิน
ทีเ่ ดือดร้อนมากอีกพวกหนึง่ ก็คอื พวกไม่รวยไม่จน จนเสียเลย
ก็จะได้ตั้งหน้าอดทนเข้าพึ่งหมอโรงพยาบาลไป รวยเสียเลยก็เจ็บไข้
ได้ปว่ ยไปหาหมอคลินกิ รูแ้ ล้วรูร้ อดไป แต่พวกทีจ่ นก็ไม่ใช่ รวยก็ไม่เชิง
นี่ซิ ตัดสินใจล�ำบาก จะอดทนพึ่งหมอโรงพยาบาลก็ไม่อยากจะอดทน
เพราะมีเงินอยู่บ้าง ครั้นจะไปหาหมอคลินิกหรือทีเดียวพ้นไปก็ไม่สู้
กระไรนัก แต่ถา้ ต้องไปติดๆ กันสัก ๒-๓ วัน ก็เดือดร้อนแน่ เพราะ
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หมอแกเรียกทีหนึง่ ควักกระเป๋ากันมือสัน่ ให้ยามากินวันหนึง่ ๖๐ บาท
ให้ยามากิน ๓ วัน ๑๐๐-๒๐๐ บาท ฉีดยาเข็มหนึง่ ราคาจริงๆ สามบาท
หมอแกเรียก ๔๐ บาท ต่อไม่ได้คำ� เดียว บอกเท่าไรต้องจ่ายเท่านั้น
บางคนในครอบครัวมีรายได้รวมกันสามพันบาท แต่มีใช้ส่วนตัวจริง
เพียงสองร้อยบาทเท่านัน้ นอกนัน้ ต้องใช้จา่ ยไปเกีย่ วกับข้าวปลาอาหาร
เสื้อผ้า ค่าเล่าเรียนลูก...แกมีใช้ส่วนตัวจริงๆ เพียงสองร้อยส�ำหรับ
อาหารกลางวันเมื่อไปท�ำงานและค่ารถ ถ้าไปหาหมอคลินิกทีเดียว
งบประมาณประจ�ำเดือนของแกก็เกลี้ยงเสียแล้ว จะท�ำอย่างไร ? ไป
โรงพยาบาลก็ไม่ไหว คลินิกก็ไม่ไหว ลองหันเข้าพึ่งสถานีอนามัย
ชัน้ หนึง่ ดู การบริการพอใช้ได้เพราะคนน้อย แต่บางวันหมอไม่มา ติด
ประชุมบ้าง ป่วยเสียเองบ้าง คนไข้ไปเสียเที่ยว ในวันที่พบหมอได้ยา
ก็ดใี จ แต่ยาเก่าเหลือเกิน และคุณภาพต�ำ่ บางคนกินเข้าไป ๒-๓ วัน
จะตายเอา ต้องเลิก สถานีอนามัยจึงมีคุณภาพเพียงท�ำแผลสด ยา
เหลือง ยาแดง ปวดหัวตัวร้อนเล็กน้อยเท่านั้น ก็ยังดีกว่าไม่มีเสียเลย
ด้วยประการฉะนี้ คนส่วนมาก (แม้ผมู้ กี ารศึกษาดีแล้ว) จึงหัน
เข้าพึง่ ร้านขายยา บอกอาการของตัวว่าเป็นอย่างนัน้ อย่างนี้ คนขายยา
ก็จดั ยาให้ในราคาพอสมควร บางคนก็หาย หรือบรรเทาไปได้ บางคน
ก็ขอดูคณ
ุ ภาพยาและวิธรี บั ประทานทีโ่ รงงานผลิตติดไว้ทขี่ วดยานัน่ เอง
แล้วก็ซื้อกิน
พวกหมอแอนตี้ (คัดค้าน ขัดขวาง...) การซื้อยากินเองนี้มาก
บอกว่าเป็นอันตราย เพราะยาบางอย่างแม้มีคุณภาพจริง แต่หมอให้
กินเพียง ๓ วัน ๗ วันเท่านั้น ต่อแต่นั้นต้องเปลี่ยนยาเป็นอย่างอื่น
คนไข้ไม่รู้ เมื่อเห็นว่ากินยานั้นแล้วค่อยดีขึ้น ก็กินเรื่อยไป อาจเป็น
อันตรายได้
ผมว่าเรื่องนี้คนป่วยบางคนก็รู้เหมือนกัน แต่เขาไม่มีทางเลือก
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ไม่มีทางออกอย่างอื่น จึงจ�ำต้องเอาชีวิตเข้าเสี่ยงกับความหาย หรือ
ความตาย
วันนั้นเราอยู่กันพร้อมหน้า ๔ คน และคุยกันถึงเรื่องเหล่านี้
ผมว่าหมอคลินิกทั้งโขกทั้งขูดแพงเกินไป หมอโรงพยาบาลก็ท�ำงาน
สักแต่ว่าให้พ้นหน้าที่ ไม่ได้มีใจรับผิดชอบอะไรนัก
“หมอก็คือคนธรรมดา” พ่อว่า “อยากรวย อยากมีหน้ามีตา
เมียหมอก็คือผู้หญิงธรรมดา (แม้จะเป็นแพทย์หรือเภสัชกร หรือ
พยาบาลก็ตาม) ที่ชอบนับเงิน ยิ่งได้มากก็ยิ่งอยากได้ให้มากขึ้นๆ”
“แต่ผมว่า เวลานี้หมอได้ท�ำตัวเป็นคนอีกชั้นหนึ่งของพลเมือง
ไปแล้วนะครับพ่อ รูส้ กึ พวกเขาจะเป็นบุคคลพิเศษ ทีใ่ ครๆ ต้องเคารพ
และเอาใจ ขณะเดียวกันก็พากันหิวเงินกันไปหมด”
“ลูกจะไปว่าเขาทัง้ หมดก็ไม่ได้” พ่อท้วงติง “แพทย์ทดี่ จี ริงๆ ก็
คงมีอยู่ มิฉะนั้นสถาบันแพทย์เขาจะตั้งอยู่ได้อย่างไร”
“แต่หนูว่าหมอเวลานี้ตะกละตะกรามเงินมากจริงๆ ค่ะพ่อ”
น้องวีรดีพูดเข้าข้างผม “พวกเขาเห็นรุ่นพี่ๆ รวยกันก็อยากจะรวยบ้าง
ดูเหมือนจะเป็นสุภาษิตประจ�ำใจพวกหมอเสียแล้ว “เป็นหมอต้องรวย
ไม่รวยเป็นหมอท�ำไม” คือเอาความรวยกับความเป็นหมอมาเป็นอันหนึง่
อันเดียวกัน”
“หนูวา่ ” น้องวีรดีพดู ต่อเมือ่ ทุกคนนิง่ อยู่ “อุดมคติและเป้าหมาย
ในการศึกษาแพทย์ได้ล้มเหลวเสียแล้ว เพราะแพทย์ท�ำตัวเป็นนักการ
ค้า เป็นนักท�ำเงิน ถือเอาคนไข้เป็นลูกค้าทีไ่ ม่มที างต่อรองกับค่ายา ค่า
ตรวจ และค่ารักษาแต่ประการใด ‘สุดแล้วแต่จะเรียก’ แทนการ ‘สุด
แล้วแต่จะให้’ มีคนเคยเปรียบแพทย์เหมือนพระ แต่พระยังคงรักษา
จรรยาบรรณ ‘สุดแล้วแต่จะศรัทธาถวาย’ อยูใ่ นกิจนิมนต์ทกุ อย่าง ถ้า
เมื่อใดพระเกิดตั้งราคาในการสวดมนต์ ท�ำพิธีกรรม เมื่อนั้นจรรยา-
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บรรณของพระก็ล้มลงทันที”
“แต่พระกับแพทย์มีอะไรหลายอย่างที่ไม่เหมือนกันนะลูก” พ่อ
ออกความเห็น “พระท่านบ้านไม่ตอ้ งเช่า ข้าวไม่ตอ้ งซือ้ แต่แพทย์กค็ อื
คนธรรมดาอย่างเรา เพียงแต่มอี าชีพทางหมอเท่านัน้ แพทย์เป็นอาชีพ
อย่างหนึ่ง แพทย์มีลูกมีเมีย มีภาระต่างๆ ทางสังคมมากมายเหมือน
กับพวกเรา”
“เดีย๋ วนีพ้ ระบ้านไม่ตอ้ งเช่าจริง แต่ขา้ วต้องซือ้ แล้วนะครับพ่อ”
“พ่อรู้” พ่อบอก “อีกอย่างหนึ่งหมอเขาต้องเสียเงินทองไป
มากมายในการเรียน ดูเหมือนเวลานี้เฉพาะค่าเล่าเรียนอย่างเดียวก็
ปีละหมื่นแล้ว ยังค่าอื่นๆ อีกมากมาย หนังสือทางแพทย์ก็แพงมาก
เมือ่ เขาต้องลงทุนลงแรงมาก ส�ำเร็จแล้วเขาก็ตอ้ งเรียกทุนคืนบ้าง อีก
อย่างหนึง่ การตัง้ คลินกิ ของหมอก็ตอ้ งเลือกตัง้ ในทีช่ มุ นุมชน ทีอ่ ย่างนัน้
ราคาแพงมาก ไม่วา่ จะเป็นทีด่ นิ หรือตัวอาคาร จะเป็นการเซ้งหรือเช่า
ซือ้ หรือเช่าชัว่ คราวก็แพงทัง้ นัน้ หมอจึงต้องเรียกหนักหน่อยเพือ่ ใช้หนี้
ให้หมดไปโดยเร็ว และเพื่อมีรายได้ไว้เลี้ยงตัวและครอบครัว ส่งเสีย
ลูกให้เล่าเรียนและบริการสังคมอื่นๆ”
“แต่หนูวา่ เพียงแต่เงินทีพ่ อ่ แม่เสียให้เรียน ต้องไม่พอทีจ่ ะท�ำให้
พวกเขาส�ำเร็จออกมาเป็นหมอได้แน่นอน แต่เงินงบประมาณทีร่ ฐั บาล
จัดให้แก่มหาวิทยาลัยแพทย์แต่ละปีนั้นมากมาย เงินจ�ำนวนนี้มาจาก
ภาษีอากรที่ประชาชนทั่วประเทศออกให้ จึงกล่าวได้ว่า ส่วนหนึ่งเขา
เรียนด้วยเงินของราษฎร แพทย์จึงควรมีใจเพื่อส่วนรวม (public
mind) บ้าง ไม่ใช่คิดแต่จะท�ำเงินเพื่อร�่ำรวยอย่างเดียว ถ้าคิดแต่จะ
แสวงหาความร�่ำรวย แพทย์ก็คือมนุษย์อีกพวกหนึ่งที่เอาเปรียบสังคม
เป็นที่สุด แสวงหาความมั่งคั่งจากความทุกข์ยากของผู้อื่น มีความสุข
อยู่ในความทุกข์ของคนอื่นผู้ไม่มีทางต่อรอง ไม่มีทางต่อสู้ ผู้ซึ่งความ
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จ�ำเป็นรุนหลังให้เข้าไปในคลินิก”
“ถ้าพระร�ำ่ รวย ย่อมร�ำ่ รวยจากศรัทธาประชาชนทีอ่ ทุ ศิ เงินและ
ปัจจัยทั้งหลายอื่นเพื่อบ�ำรุงพระศาสนาฉันใด ถ้าแพทย์ร�่ำรวยก็เป็น
เครื่องบ่งอย่างชัดแจ้งว่าเขามั่งคั่งจากความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์
ไข้หวัดใหญ่ระบาดทีหนึ่งหมอรวยกันอื้อเลย หนูว่าถ้าหนูเป็นแพทย์
หนูจะละอายถ้ารวยมาก”
“ผมเคยนั่งรถผ่านเห็นคลินิกบางแห่งมีคนไข้เต็มอยู่เสมอ ผม
สอบถามดูได้ความว่า หมอใจดี เรียกเงินน้อย ชาวบ้านจึงไปอุดหนุน
กันมาก ความจริงเขาไปเพือ่ ตัวเขานั่นเอง ไม่ได้คิดจะไปอุดหนุนหมอ
หรืออะไร ถึงกระนั้นหมอก็ยังอยู่ในฐานะร�ำ่ รวยอยู่นั่นเอง เพราะแม้
จะได้ก�ำไรรายละไม่มาก แต่คนไปมากรายเหมือนพ่อค้าขายของถูก
แต่ขายได้ปริมาณมากก็ได้ก�ำไรมากอยู่ดี นอกนั้นยังได้น�้ำใจไมตรีกับ
คนไข้หรือลูกค้าอีกด้วย ผมรู้สึกว่าทางนี้จะดีกว่า”
“อีกอย่างหนึง่ ” ผมพูดต่อ “ผมเคยอ่านหนังสือพิมพ์หลายเดือน
มาแล้ว ดูเหมือนหมอที่สำ� เร็จมาใหม่เขียน เขาบอกว่า ตัวเบ้าในการ
ผลิตแพทย์เหยเก บูดเบี้ยว ผลผลิตที่ออกมาก็เป็นผลผลิตที่ดีไม่ได้
นั่นคือ พวกแพทย์รุ่นครูบาอาจารย์ รุ่นพี่ๆ ได้ตั้งหน้าตั้งตากอบโกย
เงินจากคนไข้จนรวยไปตามๆ กันหมดแล้ว จะให้รนุ่ พวกเขามีอดุ มคติ
อย่างไร ผลผลิตของสถาบันใดย่อมบ่งบอกถึงครูอาจารย์และผู้ใหญ่
ของสถาบันนั้น ใครจะสนใจไปท�ำประโยชน์ในชนบท ในเมื่อในกลุ่ม
ครูอาจารย์และรุน่ พีๆ่ เขาคุยกันแต่เรือ่ งเมืองนอก ใครส�ำเร็จแพทย์ใน
เมืองไทยแล้วไม่ได้ไปเมืองนอกก็คยุ กับเขาไม่รเู้ รือ่ ง เขาคุยกันแต่เรือ่ ง
มหาวิทยาลัยแพทย์เมืองนอก ทีน่ นั่ อย่างนัน้ ทีน่ อี่ ย่างนี้ พวกทีย่ งั ไม่ได้
ไปก็กลายเป็นผู้ฟังที่เด๋อด๋าไม่รู้เรื่อง ในการประชุมแพทย์แต่ละครั้ง
เมื่อจะวินิจฉัยอะไร เขาก็มักจะอ้างการกระท�ำของวงการแพทย์เมือง
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นอก โดยมิได้เฉลียวว่า สภาพแวดล้อมของคนเมืองอังกฤษ อเมริกา
กับคนเมืองไทยนั้นแตกต่างกันอย่างไร”
“เมื่อเป็นดังนี้แพทย์รุ่นหลังๆ ก็ต้องทะเยอทะยานที่จะไปเมือง
นอกบ้าง การไปนอกของแพทย์และความขาดแคลนแพทย์ในเมืองไทย
จึงกลายเป็นปัญหาเรื้อรัง แก้ไม่ตกมาจนถึงทุกวันนี้”
“ตามสถิติเท่าที่ทราบกันเวลานี้ (พ.ศ. ๒๕๑๗) น้องวีรดีพูด
“เมืองไทยมีอัตราส่วนแพทย์ ๑ คนต่อประชากร ๗,๐๐๐ (เจ็ดพัน)
คน นับว่าจ�ำนวนประชากรท่วมท้นจ�ำนวนแพทย์มากทีเดียว ในประเทศ
ทีพ่ ฒ
ั นาดีแล้ว เขาบอกว่าอัตราส่วนแพทย์ ๑ คนต่อประชากร ๑,๐๐๐
(หนึ่งพัน) คนลงมา ลองดูประเทศต่างๆ เท่าที่หาตัวเลขได้ในเวลานี้
มีอัตราส่วนแพทย์กับประชากรดังนี้”
“เวียดนาม แพทย์ ๑ คน ต่อประชากร ๒๙,๐๐๐ คน
พม่า
แพทย์ ๑ คน ต่อประชากร ๑๕,๐๐๐ คน
ปากีสถาน แพทย์ ๑ คนต่อประชากร ๘,๐๐๐ คน
อินเดีย
แพทย์ ๑ คน ต่อประชากร ๒,๔๐๐ คน
สวีเดน
แพทย์ ๑ คน ต่อประชากร ๑,๑๐๐ คน
ญี่ปุ่นและฝรั่งเศส แพทย์ ๑ คนต่อประชากร ๙๓๐ คน
สหรัฐอเมริกา แพทย์ ๑ คนต่อประชากร ๗๘๐ คน
รัสเซีย
แพทย์ ๑ คน ต่อประชากร ๓๖๐ คน”
“ไทยเราดีกว่าเวียดนาม พม่า และปากีสถาน แต่แพ้อินเดีย
เกือบ ๒ เท่าตัว รัสเซียดีเป็นที่ ๑ รองลงมาสหรัฐ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส
และสวีเดน”
“ความจริงอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องยอมรับ คือเราขาดแคลน
ไม่เพียงแต่แพทย์อย่างเดียว แต่เราขาดแคลนแทบทุกอย่าง อะไรๆ ก็
ดูเหมือนจะไม่พอทั้งนั้น เช่น วิศวกร ช่างเทคนิค ผู้พิพากษา ต�ำรวจ
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เป็นต้น”
“ทีว่ า่ แพทย์ ๑ คน ต่อประชากร ๗,๐๐๐-๘,๐๐๐ คนนัน้ คิด
เฉลี่ยทั่วประเทศ แต่ในกรุงเทพฯ ได้ตัวเลขดีมากคือ ๑ ต่อ ๘๐๐
(แปดร้อย) คน เท่ากับอัตราส่วนของสหรัฐอเมริกา ส่วนในชนบทนัน้
แพทย์ ๑ คนต่อประชากรหลายหมื่นคนทีเดียว ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง
คือ ประชาชนชาวชนบท ชาวไร่ ชาวนา และชาวสวน ไม่มแี พทย์เลย
สถานีอนามัยชัน้ ไหนๆ ก็ไม่มี ถ้าเขาต้องการแพทย์ตอ้ งเดินทางเข้ามา
ในเมือง คือตัวจังหวัดหรืออ�ำเภอใหญ่ๆ ไม่มีใครต้องการไปอยู่ชนบท
สาเหตุก็คือ ชนบทของเราด้อยพัฒนาทางวัตถุมาก ไม่มีถนน ไม่มี
ไฟฟ้า ไม่มีน�้ำประปา ไม่มีโรงหนัง ไม่มีแพทย์ ไม่มีสุขศาลา หรือ
สถานีอนามัย ไม่มีแทบทุกอย่างที่ในกรุงหรือในตัวจังหวัดมี”
“เมือ่ ความเป็นอยูแ่ ตกต่าง เหมือนหน้ามือหลังมือ ห่างไกลกัน
เหมือนฟ้ากับดินเช่นนี้ ใครล่ะคะที่อยากไปอยู่ชนบท ที่ชาวชนบทเขา
ยังอยู่กันได้ก็เพราะความเคยชิน เคยชินมาตั้งแต่คลอดจากท้องแม่”
“เด็กชนบททีม่ าเรียนในเมืองแล้ว ก็เชือ่ ได้วา่ เขาหลุดลอยไปเลย
เขาจะก้าวไปข้างหน้าเรือ่ ยไป จากเมืองเข้ากรุง จากกรุงไปเมืองนอก
อยูเ่ มืองนอกไปเลย หรือกลับมาอยูก่ รุงเทพฯ หรือมิฉะนัน้ ก็จงั หวัดใด
จังหวัดหนึ่งที่เจริญแล้ว”
“โครงการกลับสู่ชนบทนั้น หนูว่าจะไม่ประสบความส�ำเร็จ
จนกว่ารัฐจะพัฒนาชนบทให้ดีขึ้น อย่างน้อยก็คือเรื่องถนน ไฟฟ้า
ประปา”
“โรคทีค่ กุ คามชาวชนบทอย่างหนักอยูก่ ค็ อื โรคขาดอาหาร และ
โรคพยาธิต่างๆ โรคขาดอาหารเกิดจากความขาดแคลน (ถ้าเป็นที่
คนมั่งมีก็เพราะไม่ยอมกินเพราะกลัวอ้วน) ส่วนโรคพยาธิต่างๆ นั้น
เพราะกินผิดๆ เช่น กินปลาดิบ หรืออาหารที่ไม่สะอาด บางต�ำบลมี
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คนเป็นโรคพยาธิต่างๆ ถึง ๙๐% เมื่อปี ๒๕๑๐ ผู้ป่วยเป็นโรคขาด
อาหาร มารับการรักษาตามโรงพยาบาลและสถานีอนามัยทั่วประเทศ
ถึง ๑๒๐,๐๐๐ (หนึ่งแสนสองหมื่น) คน ที่ไม่ได้มารักษาอีกไม่รู้
เท่าไร”
“เมืองไทยเรา โดยสภาพของบ้านเมือง และทรัพยากรธรรมชาติค่อนข้างอุดมสมบูรณ์จริง แต่คนส่วนใหญ่ของเรายังยากจนขาด
แคลน สุขภาพไม่ดี ไร้คณ
ุ ภาพทางการงาน การด�ำรงชีวติ หลักประกัน
ทางสังคม ถ้าสังคมเราอยู่ในสภาพอย่างนี้ต่อไป เราจะต้องเผชิญ
ปัญหาหนักในการเพิ่มขึ้นของพลเมือง ที่จริงคิดเฉลี่ยตามเนื้อที่แล้ว
พลเมืองเรายังไม่หนาแน่น แต่คนของเราขาดคุณภาพ จึงเป็นเหมือน
ครอบครัวทีม่ ลี กู มากเสียเปล่า ไม่ได้รบั การศึกษา ไม่ได้ประกอบอาชีพ
หารายได้มาช่วยเหลือครอบครัว ภาระการหาเลีย้ งตกอยูท่ คี่ นส่วนน้อย
คนที่ต้องรับการเลี้ยงดูมีมาก”
“พ่อทราบว่าในประเทศสวีเดน๑ คนในวันท�ำงาน ๑๐๐ คน ต้อง
รับเลีย้ งดูเด็กอายุตำ�่ กว่า ๑๕ ปี เพียง ๓๒ คน ส่วนในเมืองไทยของ
เรา คนในวัยท�ำงาน ๑๐๐ คน ต้องรับเลีย้ งดูเด็กอายุต�่ำกว่า ๑๕ ถึง
๘๙ คน”
“ยังปัญหาเรื่องคนพิการ ทุพพลภาพอีก ซึ่งต้องตกเป็นภาระ
ของครอบครัวบ้าง ของสังคมบ้าง ในปี ๒๕๑๖ โครงการส�ำรวจคน
พิการ กระทรวงสาธารณสุขได้แถลงออกมาว่ามีคนพิการทั่วประเทศ
๒๘,๕๙๖ คน มีรายละเอียดดังนี้“

๑

ปัญหาจากการเพิ่มประชากรของไทย โดย รศ.ดร. วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ
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คนตาบอด ๒ ข้าง
คนหูหนวก
คนใบ้
คนมือด้วน
คนมือแป
คนแขนด้วนต�่ำกว่าข้อศอก
คนแขนด้วนเหนือศอก
คนเท้าด้วน
คนขาด้วนใต้เข่า
คนขาด้วนเหนือเข่า
คนแขนขาเป็นอัมพาต

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

๕,๘๐๘
๓,๐๓๑
๔,๕๗๐
๗๐๔
๙๔๐
๕๐๐
๔๖๑
๑,๑๑๐
๑,๐๔๐
๘๑๓
๙,๖๑๙

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

‘ในจ�ำนวนนี้ อาจมีบางคนที่ประกอบอาชีพได้บ้าง เช่น ขาย
ล๊อตเตอรี่ เล่นดนตรี เป็นต้น เมือ่ ไม่กวี่ นั มานี้ (เมษายน ๒๕๑๗) มี
ข่าวทางวิทยุและหนังสือพิมพ์ว่ามีคนไทยคนหนึ่งตาบอดทั้งสองข้าง
ส�ำเร็จปริญญาโทจากสหรัฐกลับเมืองไทยแล้วจะท�ำงานด้านสุขวิทยา
ทางจิต รูส้ กึ ว่าเหมาะมาก อย่างน้อยทีส่ ดุ ตัวของเขาเองนัน่ แหละเป็น
ตัวสุขวิทยาทางจิตอยู่แล้ว คือ เมื่อคนตาบอดทั้ง ๒ ข้างยังสามารถ
บรรลุความส�ำเร็จได้ถึงเพียงนั้น ไฉนท่านที่ตาดีและมีอวัยวะสมบูรณ์
ทุกอย่างไม่พยายามเพื่อความส�ำเร็จของท่านบ้าง”
“พ่อจึงมีความเห็นว่าประชากรจะเพิ่มมากขึ้นอีก ๑๐๐ ล้านก็
ไม่เป็นไร แต่ขอให้ประชาชนของเรามีคุณภาพในการท�ำงาน มีจริยธรรมดี ทีนี้ท�ำอย่างไรให้เป็นอย่างนั้นได้ ก็ต้องช่วยคิด ช่วยกันท�ำ
ตัวอย่างทางดี”

๔๓
ต อ น ที่

คราวนีม้ าถึงปัญหาประชากรซึง่ พูดถึงกันมากอยูใ่ นเวลานี้ เราก็นำ� มา
อภิปรายในครอบครัวของเราเหมือนกัน เพือ่ นๆ ของพ่อหลายคนบอก
ว่าอย่างพ่อ และฐานะทางเศรษฐกิจอย่างครอบครัวของเรา ควรมีลูก
สัก ๔-๕ คนจึงจะดี หรือยิง่ มีมากยิง่ ดี จะเป็นประโยชน์แก่ครอบครัว
และประเทศชาติ แต่ใครก็ยอพ่อไม่ขึ้น พ่อยังคงยืนยันว่ามี ๒ คนนี้
พอแล้ว เลี้ยงให้ดีก็แล้วกัน ดวงจันทร์เพียงดวงเดียวยังให้ความสว่าง
แก่โลกมากกว่าดวงดาวทัง้ ท้องฟ้า จริงอยูค่ ณ
ุ ภาพย่อมมาจากปริมาณ
แต่ปริมาณทีม่ ากเกินไปอาจท�ำให้เสียไปทัง้ หมดก็ได้ เพราะเราไม่อาจ
ท�ำให้มีคุณภาพขึ้นได้จากปริมาณที่ท่วมท้น ปัจจัยต่างๆ อันจะอ�ำนวย
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ให้เกิดคุณภาพ เช่น การศึกษา การสาธารณสุข อาชีพที่เหมาะสม
สุขภาพอนามัย ก�ำลังในการผลิตและปัจจัยอืน่ ๆ ในการผลิต ตลอดจน
ศีลธรรมจรรยาที่ดี
ปัจจุบันนี้ ประชากรของประเทศไทยเพิ่มขึ้นมากและอย่างรวด
เร็ว นักวิชาการได้ให้ตวั เลขแก่เราว่า เมืองไทยต้องใช้เวลาถึง ๗๐๐ ปี
หรือไม่ต�่ำกว่า ๗๐๐ (เจ็ดร้อย) ปี คือนับจากสมัยสุโขทัยมาจนถึง
พ.ศ. ๒๔๕๓ (ประมาณ ๖๔ ปีมานีเ้ อง) จึงได้มปี ระชากร ๘ ล้านคน
คิดเสียว่าเป็น ๙ ล้านที่ ๑ พอ ๘ ล้านที่ ๒ ใช้เวลา ๓๒ ปี ๘ ล้านที่
๓ ใช้เวลา ๑๕ ปี ๘ ล้านที่ ๔ ใช้เวลา ๙ ปี ๘ ล้านที่ ๕ ใช้เวลา
๗ ปี และ ๘ ล้านที่ ๖ ใช้เวลา ๖ ปี ถ้าเพิ่มอยู่ในอัตรานี้ เรื่อยๆ
อีกสักหน่อยเรามีประชากรเพิ่มขึ้นปีละ ๘ ล้านคนก็ได้
นักวิชาการเรือ่ งประชากรและวางแผนครอบครัวจึงเห็นว่า เป็น
ความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ส�ำหรับประเทศไทยในเวลานี้ ทีจ่ ะต้องรีบวางแผน
ครอบครัวด้วยการคุมก�ำเนิด
แพทย์ได้เคยประสบผลส�ำเร็จมาแล้วในอดีตและปัจจุบนั ในเรือ่ ง
การชะลอการเจ็บและการตาย บัดนีถ้ งึ เวลาแล้วทีแ่ พทย์และนักวิชาการ
ฝ่ายประชากรศาสตร์ จะต้องแสดงบทบาทเรื่องชะลอการเกิด ขอให้
ประชาชนช่วยกันวางแผนครอบครัว จ�ำกัดการมีบุตรให้เหมาะสมกับ
สภาพครอบครัวของตน
“บางคนบอกว่า คนไทยที่มีการศึกษาดี มีมันสมองดี มัวคุม
ก�ำเนิดวางแผนครอบครัวกันอยู่ ส่วนคนจีนผลิตลูกอย่างไม่หยุดยั้ง
อีกหน่อยเมืองไทยก็จะมีแต่คนจีน เขาบอกว่าคนจีนไม่ค่อยคุมก�ำเนิด
ปล่อยให้มีลูกตามสบาย อีกหน่อยจ�ำนวนคนจีนจะสูงกว่าคนไทย”
พ่อตอบว่า
“พ่อมีเพื่อนเป็นแพทย์อยู่หลายคน และเป็นนักวิชาการของ
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สถาบันประชากรศาสตร์ เขาบอกว่าที่ว่าคนจีนไม่ค่อยคุมก�ำเนิดนั้น
เป็นความเข้าใจผิด เขาบอกว่าจากสถิตผิ ไู้ ปรับการผ่าตัดท�ำหมันและใส่
ห่วงคุมก�ำเนิดตามโรงพยาบาลต่างๆ นัน้ ปรากฏว่าคนจีนมีเปอร์เซ็นต์
สูงกว่าคนไทย”
“อาจเป็นไปได้ไหมคะว่า” น้องวีรดีถาม “คนจีนส่วนมากอยูใ่ น
เมืองไทยหรือในย่านชุมนุมชน เพราะมีอาชีพทางการค้า มีหตู าว่องไว
กว้างขวางกว่าคนไทยซึง่ ส่วนมากอยูช่ นบท เป็นชาวไร่ชาวนา ไม่มคี วามรู้
ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนครอบครัวหรือคุมก�ำเนิด เพราะตาม
สถิติว่าคนไทย ๘๐-๙๐% เป็นชาวไร่ชาวนา และทารก ๙๐% เกิด
เป็นลูกของชาวไร่ชาวนา เมือ่ สภาพแวดล้อมต่างกันอย่างนี้ ในจ�ำนวน
คนไทย ๑๐๐ คน กับคนจีน ๑๐๐ คน ย่อมจะมีคนจีนที่คุมก�ำเนิด
มากกว่า”
“แต่หมอเขาบอกว่า” พ่อตอบ “ชาวจีนทีอ่ ยูใ่ นประเทศใกล้เคียง
กับเมืองไทยก็นิยมคุมก�ำเนิดกันมาก เช่น ในมาเลเซีย ชาวจีนนิยม
วางแผนครอบครัวมากกว่าชาวมลายูถึงเท่าตัว ในสิงคโปร์ก็นิยมกัน
มาก ส่วนในฮ่องกง ไต้หวันนัน้ การวางแผนครอบครัวได้ผลมาก อัตรา
การเกิดจึงต�่ำกว่าอัตราของเมืองไทยมาก ส่วนจีนแดง คือจีนในผืน
แผ่นดินใหญ่นั้นได้วางแผนครอบครัวมานานหลายปี และเปิดเผยออก
มาว่าการวางแผนครอบครัวของจีนแดงได้ผลดีที่สุดในโลก”
“อนึง่ จากการเปรียบเทียบอัตราการเจริญพันธุร์ ะหว่างสตรีของ
ชาติต่างๆ ปรากฏว่าสตรีไทยมีอัตราเจริญพันธุ์หรือความสามารถ
ในการมีบุตร อยู่ในระดับสูงที่สุดของโลก เวลานี้เรามีอัตราการเพิ่ม
ประชากรถึงร้อยละ ๓ ต่อปี ถ้าเรายังเพิ่มอยู่ในอัตรานี้อีก ๗๐ ปี
ข้างหน้า เราจะมีประชากรถึง ๒๙๐ ล้านคน ซึง่ เราจะล�ำบากเรือ่ งการ
ท�ำมาหากินเป็นอันมาก เพราะเนื้อที่ของเราไม่ได้ขยายออกไปเลย
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ไร่นาที่เคยท�ำกันก็มีไม่พอให้คนท�ำ คนชนบทก็จะหลั่งไหลกันมาอยู่ใน
เมืองมากขึน้ แหล่งสลัมจะมีมากขึน้ การแออัดยัดเยียดของประชากร
และความคับคัง่ ติดขัดของการขนส่งและการคมนาคม จะมีมากขึน้ กว่า
ที่เป็นอยู่เวลานี้”
“ท�ำไมประชากรจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วคะ ?” แม่ถาม “ก่อน
พ.ศ. ๒๔๕๓ ถอยหลังไปถึง ๗๐๐ ปี คือ เวลาถึง ๗๐๐ ปี ประชากร
ไทยมีเพียง ๘ ล้านคน (ตัง้ แต่สมัยสุโขทัยมาถึง พ.ศ. ๒๔๕๓) แต่พอ
ระยะหลังๆ ประมาณ ๖๐ กว่าปีมานี้เอง ประชากรได้เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว
๓๒ ปี ต่อ ๘ ล้าน
๑๕ ปี ต่อ ๘ ล้าน
๙ ปี ต่อ ๘ ล้าน
๗ ปี ต่อ ๘ ล้าน
๖ ปี ต่อ ๘ ล้าน
“อันนี้น่าจะต้องโทษหมอเหมือนกัน” พ่อว่า “หมอเขาบอกว่า
เมื่อก่อนพวกเขาพยายามรณรงค์ต่อสู้กับความเจ็บและความตายของ
พลเมือง คิดค้นวิธตี า่ งๆ ทีจ่ ะต่อสูก้ บั โรคภัยไข้เจ็บชนิดต่างๆ ทีท่ ำ� ลาย
ชีวิตมนุษย์ปีละมากๆ เช่น อหิวาตกโรค ไข้ทรพิษ กาฬโรค ไข้
มาลาเรีย เป็นต้น อัตราตายของคนไทยในสมัยที่การแพทย์และการ
สาธารณสุขยังไม่เจริญพอจึงอยู่ในระดับสูงมาก ประมาณ ๓๐ คน
ต่อพันคน ทารกทีเ่ กิดในสมัยนัน้ (เมือ่ ๖๐ ปีกอ่ นถอยลงไป) จะรอด
ชีวิตพ้นวัย ๔ ขวบไปได้เพียง ๔๐-๕๐ คนเท่านั้น ประชากรเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑.๓ ต่อปี แต่เดีย๋ วนีเ้ มือ่ การแพทย์เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว
อัตราการตายของประชากรก็ลดลงอย่างรวดเร็วเหมือนกัน เวลานีท้ ารก
๑๐๐ คนจะมีโอกาสรอดชีวิตเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้ถึง ๙๐-๙๕
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คน ท�ำให้มนุษย์เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วจนเกินปริมาณอาหารและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ การวางแผนครอบครัวเพือ่ ให้อตั ราการเกิด
ลดลงพอๆ กับอัตราการตาย จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่ง แพทย์และ
นักประชากรศาสตร์จึงต้องเผชิญกับปัญหาใหม่ และเป็นปัญหาสอง
ด้านคือทัง้ ด้านเกิดและด้านตาย อนึง่ นักเศรษฐศาสตร์ได้ค�ำนวณแล้ว
ผลลัพธ์ออกมาว่า การลงทุนในการวางแผนครอบครัวนั้น จะได้ก�ำไร
ตอบแทนประมาณ ๕๐-๑๐๐ เท่าตัว คือลงทุนไป ๑ บาท จะได้ผล
เพิ่มพูนทางเศรษฐกิจจริง ๕๐-๑๐๐ บาท เป็นเรื่องที่รัฐควรสนใจ
ลงทุนและประชาชนควรสนับสนุนอย่างยิ่ง”
“ผมคิดว่า อุปสรรคส�ำคัญอย่างหนึ่งในการวางแผนครอบครัว
ของไทยคือ ประชากรของเราส่วนใหญ่ยังเป็นคนยากจน มีการศึกษา
น้อย, อ่านออกเขียนได้ก็จริง แต่ระดับการศึกษายังต�ำ่ คือส่วนมาก
จบแค่ประถม ๔ ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการคุมก�ำเนิดเพียงพอ
หรือการวางแผนครอบครัว ชาวนาทีแ่ ต่งงานตัง้ แต่อายุ ๑๙-๒๐ จึงมัก
มีลูกเป็นสิบๆ คน”
“เรือ่ งนีจ้ ริง” พ่อรับ, “คนทีม่ ลี กู มากมักเป็นคนจน เพราะด้อย
ทางการศึกษา ยังไม่เข้าใจปัญหานี้ และบางทีแม้พอเข้าใจบ้างก็ท�ำการ
ป้องกันได้ไม่เต็มที่ เพราะไม่มเี งินพอที่จะซือ้ อุปกรณ์ในการคุมก�ำเนิด
และไม่มีความเข้าใจพอที่จะกล้ารับวิชาการสมัยใหม่มาใช้ ผู้ใหญ่รุ่น
คุณย่าคุณยายบางคนยังเชื่อว่า การคุมก�ำเนิดโดยไม่ให้คนเกิดมานั้น
เป็นบาปเสียอีก จึงห้ามลูกหลานของตนไม่ให้ท�ำเพราะกลัวบาป”
“ส่วนผู้มีฐานะทางสังคมเศรษฐกิจและการศึกษาดีนั้น มักมีลูก
น้อย เพราะเข้าใจและรูจ้ กั วิธวี างแผนครอบครัวแล้ว กลัวความล�ำบาก
เกีย่ วกับการมีบตุ รมากเกินไป ไม่สามารถให้การศึกษาแก่บตุ รได้เต็มที่
ยิ่งในสมัยปัจจุบันซึ่งการศึกษาของเยาวชนต้องใช้เวลาติดต่อกันไป
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หลายปีด้วยแล้ว พ่อแม่ที่มีฐานะทางสังคมและการศึกษาดียิ่งมีความ
ระมัดระวังในการมีบตุ รยิง่ ขึน้ เพราะตระหนักว่า ตนจะต้องหาเงินเพือ่
การศึกษาของบุตรเป็นเวลาหลายปี คิดคร่าวๆ ว่าเกือบ ๒๐ ปี หรือ
ถ้าบุตรเรียนตกต้องซ�ำ้ ชัน้ บ้างก็อาจถึง ๒๐ ปี ถ้าเขาเรียนต่อปริญญาโท
ในประเทศหรือต่างประเทศอีก ระยะการศึกษาก็ขยายออกไปอาจถึง
๒๐-๒๕ ปี”
“ลูกจะสังเกตว่า เวลานี้สังคมได้ให้ความส�ำคัญแก่ผู้ที่ส�ำเร็จ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา คือผูท้ มี่ ปี ริญญา มากกว่าผูส้ ำ� เร็จทางสาขา
อาชีวะแขนงใดแขนงหนึง่ ประการหนึง่ , อีกประการหนึง่ ผูท้ สี่ ำ� เร็จ ม.ศ. ๕
แล้ว ทางราชการหรือองค์การใดๆ ไม่ได้สนับสนุนให้ประกอบอาชีพ
เลย เห็นได้จากการพิจารณาอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒไิ ม่ได้พจิ ารณา
ผู้ที่จบ ม.ศ. ๕ เลย ดังนั้น ผู้ที่จบทางสายอาชีวะจึงพยายามดิ้นรน
และร�่ำร้องเพื่อให้มีการศึกษาระดับปริญญาในสาขาของตนขึ้น หรือ
มิฉะนั้นก็ไปต่อในมหาวิทยาลัยที่พอจะไปได้ ส่วนผู้ที่จบ ม.ศ. ๕ แม้
พยายามจะประกอบอาชีพก็มองเห็นว่าไม่มีทางจะไปได้ไกล จึงต้อง
ดิ้นรนขวนขวายเพื่อเรียนต่อในขั้นอุดมศึกษา ถ้าไม่มีทุนรอนก็ยอม
ท�ำงานได้เงินเดือนน้อยไปก่อน เพือ่ เอาเงินเดือนนัน้ ไปเรียนต่อภาคค�่ำ
ในขัน้ อุดมศึกษา เมือ่ มาท�ำงานกลางวัน บางคนก็ทำ� การบ้านไป ท�ำงาน
ราชการไปด้วย”
“เพราะเหตุอย่างน้อย ๒ ประการดังกล่าวมา ผู้ต้องการเรียน
ในระดับอุดมศึกษาจึงมีมากกว่าทีส่ ถาบันขัน้ อุดมศึกษาจะรับได้ รัฐบาล
จึงหาทางออกโดยการสร้างมหาวิทยาลัยใหม่ หรือเปิดคณะใหม่ใน
มหาวิทยาลัยเก่า คณะใหม่ดงั กล่าว หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ ซึง่ ต้องการอุปกรณ์การสอนและอาจารย์นอ้ ยกว่าสาขาอืน่
แต่ความต้องการด้านแรงงานก็มไี ม่มากนักในสาขานี้ เพราะไม่ใช่ความ
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จ�ำเป็นเร่งด่วน”
“พ่ออยากจะพูดเสียด้วยเลยว่า อุดมคติของการศึกษาในเมือง
ไทยนั้นยังไม่น่าพอใจเลย ส่วนมากตั้งเข็มทางการศึกษาไว้เพื่อหาเงิน
ในอนาคต หลังจากจบการศึกษาแล้ว, คือมีความคิดเรื่องการหาเงิน
เป็นเรือ่ งแรกและเรือ่ งส�ำคัญ จึงมุง่ เรียนวิชาทีจ่ บแล้วจะหาเงินได้มาก
รวยเร็ว ไม่คอ่ ยค�ำนึงว่าตนจะเหมาะสมเพียงใด และจะเกิดประโยชน์
แก่ส่วนรวม หรือประเทศชาติอย่างไรบ้าง ทรรศนคติเรื่องการศึกษา
ของเยาวชนไม่ดีเท่าที่ควร ทั้งนี้เพราะผู้ที่เดินไปก่อนและเบ้าหลอม
ไม่ดพี อ การเห็นเงินเป็นอ�ำนาจ, เกียรติยศ, ความรุง่ เรือง และความ
ส�ำเร็จในชีวิตเป็นต้นนั้น เป็นบ่อเกิดแห่งความเสื่อมโทรมของสังคม
ในด้านศีลธรรม”
“ข้อทีบ่ างคนเชือ่ ถือว่า ถ้าคนทุกคนหรือส่วนมากมีฐานะดี มีเงิน
มีความเป็นอยู่อย่างสะดวกสบายแล้ว ศีลธรรมของสังคมจะดีเองนั้น
ไม่เป็นความจริงเสมอไป ความสะดวกสบายเช่นนั้นอาจเป็นที่มาแห่ง
ความมัวเมาของกลุม่ ชน เช่น มัวเมาในการพนันชนิดต่างๆ ในการเสพ
สุรา การเทีย่ วในสถานโสเภณี และความทะนงตนอืน่ ๆ ตลอดถึงการ
มัวเมาในกามารมณ์และอ�ำนาจ เท่าทีก่ �ำลังเงินจะอ�ำนวยให้ อาชญากรรมต่างๆ นั้นส่วนมากที่สุดเกิดเพราะใจของคนไม่ได้รับการควบคุม
โดยศีลธรรม พ่อยังเชื่ออยู่ว่า สาเหตุขั้นมูลฐานแห่งความเสื่อมโทรม
ของสังคมนัน้ มาจากคนไม่ได้ปฏิบตั ธิ รรมให้เหมาะสมแก่ฐานะของตน
จึงต้องเวียนว่ายอยู่ในความทุกข์”
นิง่ กันไปครูห่ นึง่ เราหวนมาคุยกันเรือ่ งการวางแผนครอบครัวอีก
ผมถามพ่อว่า “พุทธศาสนาสอนเรือ่ งการเวียนว่ายตายเกิด, การ
วางแผนครอบครัวการคุมก�ำเนิดจ�ำกัดการเกิดเอาไว้ จะไม่เป็นการ
ขัดขวางไม่ให้มนุษย์เวียนว่ายตายเกิดตามผลกรรมของเขาหรือ ?”
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พ่อนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบว่า
“ความจริง, พระพุทธศาสนาสอนว่า ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย
เป็นความทุกข์ การท�ำไม่ให้คนเกิด (Birth Control) จึงเป็นการตัด
ความทุกข์หรือสาเหตุแห่งทุกข์ตั้งแต่แรกเสียแล้ว การคุมก�ำเนิดไม่ใช่
การท�ำลายครรภ์ หรือท�ำลายทารกแรกเกิด แต่เป็นการป้องกันการ
ปฏิสนธิ การไม่ยอมให้เขาเกิด กับการยอมให้เกิดมาล�ำบาก เป็น
อยูอ่ ย่างแร้นแค้น ขาดแคลนอาหาร เสือ้ ผ้า ยารักษาโรค ตัง้ อยูแ่ หล่ง
เสื่อมโทรม ต้องกระเสือกกระสนทนทุกข์ทรมานไปหลายสิบปีนั้น
ลูกว่า อย่างไหนจะดีกว่า ?”
“โดยทั่วไปก็น่าจะเห็นว่า การไม่ยอมให้เกิดดีกว่าแต่ยังมีแง่คิด
บางอย่างอยูอ่ กี เหมือนกัน คือมีคนส�ำคัญของประเทศชาติและของโลก
จ�ำนวนไม่น้อย ที่เกิดมาในครอบครัวที่ยากจน ต้องต่อสู้กับความทุกข์
ยากล�ำบากมาตัง้ แต่เล็กแต่นอ้ ย ต่อมาได้ท�ำประโยชน์แก่ประเทศชาติ
อย่างใหญ่หลวง เช่น ลินคอล์น มหาบุรษุ และมาดามคูรี่ เป็นต้น ถ้า
บุคคลดังกล่าวไม่ได้เกิดมา โลกก็คงขาดบุคคลส�ำคัญจริงๆ ไป ๒ คน
หรือพ่อว่าอย่างไร ?”
พ่อนิ่ง
น้องวีรดีออกความเห็นว่า “คนจนที่ท�ำได้เป็นได้อย่างลินคอล์น
และมาดามคูรนี่ นั้ เป็นหนึง่ ในกีส่ บิ ล้านหรือกีร่ อ้ ยล้านคน ถ้าคนเกิดมา
จนส่วนมากหรือสักครึง่ หนึง่ ท�ำได้อย่างท่านทัง้ สอง เราก็นา่ จะสนับสนุน
ให้มีคนจนกันมากๆ เพื่อจะได้มีนักปกครองและนักวิทยาศาสตร์ชั้น
เยี่ยมเพิ่มขึ้นในโลกอีก”
“ถ้าค�ำทีว่ า่ “ความจ�ำเป็น เป็นบ่อเกิดแห่งความส�ำเร็จ (Necessity is the mother of success) เป็นความจริงละก็ ผมว่า “ความจน
เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดความจ�ำเป็นในการดิ้นรนขวนขวายท�ำอะไร
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สักอย่างหนึ่งเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้ หรือเพื่อหนีความจน แต่ผลงานที่ท�ำ
เพื่อสองอย่างนั้น กลายเป็นผลงานอันดีและยั่งยืนเป็นประโยชน์แก่
สังคม หรือน�ำตนขึ้นไปสู่ความส�ำเร็จจนเป็นตัวอย่างของคนรุ่นหลังได้
ดังนั้นความจนจึงน่าจะมีส่วนดีอยู่บ้าง คนที่เกิดมารวยส่วนมากมัก
ไม่ค่อยได้ทำ� ประโยชน์แก่สงั คม พวกเขาอยูด่ กี นิ ดี มีความสุข จึงชอบ
หาความสุขใส่ตัวไปเรื่อยๆ จากการเที่ยวเตร่ จากการใช้ชีวิตตาม
สบาย”
“พ่อคิดว่าเรือ่ งท�ำคนให้เสมอกันนัน้ ไม่สามารถท�ำได้ โลกต้อง
มีทั้งคนรวยและคนจน ความหวังของพ่อมีเพียงว่า อย่าให้ช่องว่าง
ระหว่างคนรวยกับคนจนมีมากเกินไป คืออย่าให้ห่างกันเกินไปเท่านั้น
ขอให้แรงงานคนจนได้สักครึ่งหนึ่งของรวยก็ยังดี แต่สภาพสังคมไทย
ปัจจุบนั รายได้ของคนรวยกับคนจนห่างกันลิบลับ นอกจากนีค้ นจนยัง
มีภาระต้องเลีย้ งดูบตุ รมากกว่าคนรวยเสียอีก เพราะคนจนยังคุมก�ำเนิด
วางแผนครอบครัวไม่เป็น ดังกล่าวแล้ว”
“ถ้าพูดในทางศาสนา, พ่อคิดว่าไม่มีศาสนาใดส่งเสริมวิธีคุม
ก�ำเนิดมากเท่าศาสนาพุทธ จะเห็นได้จากค�ำสอนของพระพุทธองค์ทวี่ า่
‘ความเกิดเป็นความทุกข์’ และทรงสอนเรื่องดับ ความเกิดที่เรียกว่า
นิพพาน การที่ให้ถืออุโบสถ เว้นอพรหมจรรย์เป็นครั้งคราว ก็มีส่วน
ช่วยชะลอการเกิด และการที่พระบวชอยู่ตลอดชีวิตบ้าง คนหนุ่มผลัด
เปลี่ยนกันเข้าไปบวชคนละ ๓ เดือน หรือ ๑ ปี เป็นต้นบ้าง ก็เป็น
การช่วยไม่ให้ประชากรเพิ่มจ�ำนวนเร็วเกินไป ยิ่งคนเกิดขึ้นมากเท่าใด
ก็ยงิ่ เห็นแจ้งชัดเท่านัน้ ว่า การเกิดมาเป็นความทุกข์ และเป็นความทุกข์
ที่ไม่มีใครสามารถเลี่ยงได้”

๔๔
ต อ น ที่

เพื่อนของพ่อหลายคนมาคุยที่บ้านพ่อเสมอ ท่านเหล่านั้นเป็นทหาร
บ้าง เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยบ้าง ท�ำราชการในกรมกองต่างๆ บ้าง
ท�ำงานส่วนตัวบ้าง รวมความว่ามีอยู่แทบจะทุกสาขาอาชีพ
วันหนึ่ง เพื่อนพ่อที่เป็นทหารและอาจารย์มหาวิทยาลัย ๒ คน
มาหาพ่อ คุยกันเรื่องต่างๆ หลายเรื่อง รวมทั้งเรื่องเปรียญด้วย
“เขาจะตัง้ สมาคมเปรียญกันแล้วรูไ้ หม ?” พ่อถามเพือ่ นทัง้ สอง
“รู้” นายร้อยเอกสัน อนุศาสนาจารย์กองทัพบกรับ “ว่าจะไป
เป็นสมาชิกกับเขาเหมือนกัน”
“แล้วคุณสอนล่ะ ?” พ่อถาม
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“คิดๆ อยู่เหมือนกัน” น้าสอนบอก “เห็นจะต้องไปเป็นแน่
อย่างน้อยก็มีเรื่องได้คุยกับพวกเปรียญด้วยกัน”
“ไม่อายลูกศิษย์หรือ ถ้าลูกศิษย์เขารูว้ า่ เป็นเปรียญหรือทีช่ าวบ้าน
ทัว่ ไปเขาเรียกว่าเป็น ‘มหา’ น่ะ ?” พ่อถาม “บางคนเขาเป็นอาจารย์
ในมหาวิทยาลัยโก้ออก จึงต้องปิดไม่ให้ใครรู้ว่าตัวเคยบวชเรียนเป็น
เปรียญ นายทหารบางคนก็เหมือนกัน ใครเห็นเป็นนายร้อยนายพันก็
คิดว่ามาจาก จปร. ทัง้ นัน้ หรือมาจาก รร. นายเรือ นายเรืออากาศ
แต่ความจริงมาจาก มมร. (มหามกุฏราชวิทยาลัย) บ้าง มจร. (มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) บ้าง ทีเ่ ป็นอาจารย์อยูใ่ นมหาวิทยาลัยต่างๆ
เช่น จุฬาฯ เกษตร รามค�ำแหง เป็นต้น ก็ได้ปริญญาโทมาจากต่าง
ประเทศทัง้ สิน้ สมัยนี้ พวกเปรียญก้าวหน้าไปอีกก้าวหนึง่ คือก้าวเข้า
สอนในมหาวิทยาลัยกันมาก”
“จะต้องอายท�ำไม” น้าสอนว่า “แต่บางทีกม็ เี รือ่ งข�ำเหมือนกัน
คือเราอยู่มหาวิทยาลัยสอนหนังสือในมหาวิทยาลัย ส�ำเร็จปริญญามา
จากนอก (ส่วนมากจากอินเดีย) เมือ่ คุยกันในวงสมาคมในมหาวิทยาลัยบ้าง ในงานเลีย้ งบ้าง เขามักถามว่า เราส�ำเร็จอะไรมาจากไหน เรา
ก็บอกว่าส�ำเร็จปริญญาโท สาขา...มาจากต่างประเทศ เขาสนใจมาก
ถามว่าประเทศไหนคะ ? หรือประเทศไหนครับ ? พอเราบอกว่าจาก
อินเดีย ความกระตือรือร้นของเขาลดลงมาก (ท�ำนองว่าอือ แค่นนั้ เอง
หรือ) ถามต่อไปว่าแล้วคุณจบปริญญาตรีสาขาอะไร ทีไ่ หนคะ ? หรือ
ทีไ่ หนครับ ? พอมาถึงตอนนีบ้ างคนจะอึกอักเล็กน้อยก่อนตอบ บางคน
ก็เฉยเสีย บางคนก็บอกเลี่ยงไปทางอื่น บางคนก็บอกตรงๆ...”
“เราเป็นทหารก็เหมือนกัน มีปญ
ั หาอึดอัดเยอะทีเดียว...ตอนคุย
กันแรกๆ เราเป็นทหารบก เขาก็คงคิดว่าเรามาจาก ปจร. จึงถาม
ไล่เลียงว่า รุน่ ไหน ส�ำเร็จ พ.ศ. เท่าไร รุน่ เราพอตอบได้ เพราะของ
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เราก็มรี นุ่ เหมือนกัน แต่พอบอกว่ารุน่ ๑๐ (สมมติ) หรือรุน่ ๙ คนฟัง
ปากอ้าตาค้างเพราะเห็นเราเพิ่งเป็นร้อยเอกและยังหนุ่ม จปร. รุ่น ๙
น่ะตัง้ กีส่ บิ ปีมาแล้วก็ไม่รู้ ถามไปถามมา จึงรูว้ า่ เราส�ำเร็จจากโรงเรียน
นายร้อยพระจอมเกล้าฯ (มหามกุฏราชวิทยาลัย) ไม่ใช่จาก ร.ร. จปร.
(จุลจอมเกล้าฯ) รวมความว่าส�ำเร็จมาจากโรงเรียนวัดบวรฯ หรือวัด
มหาธาตุฯ บางทีเขามองและพูดออกมา จนเราเหนียมเหมือนกัน”
“นี่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำ� ให้พวกเราบางคนปกปิดภูมิหลังของ
ตน” น้าสอนพูด “ธรรมดาของมนุษย์ยอ่ มกระหายต่อการยกย่องหรือ
อยากให้ตนเด่นในสังคม เมื่อเห็นว่าอันใดท�ำให้ตนด้อยในความรู้สึก
ของสังคม ก็พยายามเลี่ยงอันนั้นเสีย บางคนถึงกับอ้างเอาสถาบันอื่น
ว่าเป็นแหล่งที่ตนส�ำเร็จออกมา”
“เราควรจะพูดเปิดอกกันเสียสักทีดีไหม ?” พ่อว่า “เมื่อผมสึก
ออกมาใหม่ๆ มีเพื่อนบางคนมาอบรมสั่งสอนผมว่าอย่าให้ใครรู้นะว่า
เป็นมหา (เปรียญ) ผมถามว่าท�ำไม ? เขาบอกว่าพวกผูห้ ญิงพอรูว้ า่ เรา
เป็นมหา (เปรียญ) เขาถอยหมด บางคนพะนอหญิงจวนจะได้รว่ มหอ
อยูแ่ ล้ว ไปท�ำเข้าท่าไหนไม่รู้ เขารูว้ า่ เป็นมหา (เปรียญ) เลยถอยเสีย”
“แล้วคุณตอบเขาว่าอย่างไร ?” น้าสันถาม
“ตอบใคร ?”
“ตอบคนที่อบรมสั่งสอนคุณน่ะ”
“ผมว่า ผมไม่กลัวหรอก คนที่ไม่ถอยย่อมจะมีตัวอย่างในอดีต
ส่องให้เห็นอยู่แล้ว พวกเปรียญสึกออกไป เห็นมีเมียมีลูกกันทุกคน
บางคนมีเมียตั้ง ๒-๓ คน อย่างนี้หรือเรียกว่าถอยหมด อาจถอยเป็น
บางคน แต่ที่ไม่ถอยนั่นแหละมาก
“ผมก็ว่าอย่างนั้น” น้าสอนพูด “คนไม่ถอยต้องมี”
“อย่างผม” น้าสันพูดบ้าง “ถ้าเมียผมตาย หรือผมหย่ากับเมีย
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เมือ่ ผมอายุสกั ๕๐ ผมจะหาเมียใหม่อายุ ๑๘-๑๙ หรือ ๒๐-๒๕ สัก
๒-๓ คน ก็ยังได้ อย่าหาว่าคุยเลย ผู้หญิงไม่เหมือนกันหรอก”
“ผมว่าคุยมากกว่า” น้าสอนยั่ว “ผมไม่เชื่อว่าคุณจะหาได้”
“ไม่ใช่คยุ ” น้าสันยืนยัน “ผมหาได้จริงๆ ผูห้ ญิงหาง่ายจะตายไป
แม้เวลานั้นถ้าผมต้องการจะเอาสักกี่คน ผมเป็นทหารเครื่องแบบโก้ๆ
อย่างนี้ ถึงจะมีความเป็นมหาอยู่ภายใน แต่ภายนอกมันนายร้อย คน
ต้องเห็นข้างนอกผมก่อน”
“วันก่อนผมไปเผาศพมารดาของอาจารย์ผม” พ่อพูด “ขากลับ
นั่งรถเพื่อนมา ในรถมีพวกเราเปรียญ ๓ คน ภรรยาของเพื่อนผม
และหญิงชราอีกคนหนึ่ง หญิงชราคนนั้นพูดว่า ถ้าเขาเป็นสาว จะ
ไม่ยอมแต่งงานกับคนที่เคยบวชพระนานๆ (พวกเปรียญ-ว่างั้นเถอะ)
ผมถามว่าท�ำไมจึงเป็นอย่างนั้น เขาบอกว่า”
“ดูหลวมๆ ยังไงชอบกล”
“หมายความยังไง หลวมๆ น่ะ ?” น้าสอนถาม
“ผมก็ถามเหมือนกันว่า เขาหมายความอย่างไร เขาอรรถาธิบาย
ว่า ท�ำอะไรไม่ค่อยกระฉับกระเฉง ค�ำว่าหลวมๆ ของเขาหมายความ
อย่างนั้น หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งอย่างที่ภาษาฝรั่งเขาว่าไม่ active
(แอคตีฟ)”
“ความจริง งานศพที่เขาไปมาก็เป็นศพมารดาของเปรียญ (๙
ประโยค) และรถคันที่เขานั่งมาก็เป็นรถของเปรียญ (๙ ประโยค)
เหมือนกัน”
“แล้วคุณว่าอย่างไร ?” น้าสอนถาม
“ผมจะว่ายังไง” พ่อตอบ “ผมก็นงิ่ เขาก็คยุ ของเขาไปคนเดียว
ภรรยาของเพื่อนผมก็นั่งอยู่ใกล้ๆ เขาท�ำหน้าชอบกล”
“แล้วเพื่อนเราที่ขับรถว่ายังไง ?”
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“เขาไม่คอ่ ยได้ยนิ เพราะมัวสนใจแต่พวงมาลัย แต่ตอนหนึง่ เขา
บอกว่า นี่คืออานิสงส์ของการสึก”
“อะไร ?”
“ก็ที่มาขับรถให้ใครต่อใครนั่งนั่นไง”
“คุณรูส้ กึ เสียใจไหมทีไ่ ด้ยนิ ผูห้ ญิงเขาพูดอย่างนัน้ ” น้าสันถาม
“เสียใจท�ำไม” พ่อตอบ “ผมมีคนที่ไม่ถอยอยู่แล้วและยังมีอยู่
บ้างที่อยากจะก้าวเข้ามา ถ้าผมก้าวออกไปบ้างก็คงได้เจอกัน ผมนึก
ตอบอยู่ในใจว่าพวกเปรียญที่ดีนั้นมาก ชั่วก็มีลูกของเปรียญที่เยี่ยมๆ
นั้นมีมาก”
“ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๔ ก็ทรงเป็นเปรียญ ๕ ประโยค๑ เมือ่ ทรง
ผนวชอยู่ ทรงลาผนวชเพื่อครองราชย์เมื่อพระชนมายุ ๔๗ พรรษา
ทรงมีพระราชโอรสธิดาถึง ๘๒ พระองค์ เรียกว่ามากทีส่ ดุ ในราชวงศ์
จักรี ทรงครองราชย์อยู่ ๑๘ พรรษา สวรรคตเมือ่ พระชนม์ ๖๕ พระ
ราชโอรสของพระองค์ทา่ นเป็นมหัจฉริยะเพียงใด คนไทยทัง้ ชาติกเ็ ห็น
อยู่แล้ว ลองดูสัก ๔ พระองค์ก่อนก็พอ
- พระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชเจ้า
- สมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ
- สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์
- สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
“นักปราชญ์ทั้งนั้น ร. ๖ พระราชนัดดาอีก ก็ทรงเป็นยอด
ปราชญ์ ความเป็ น เปรี ย ญของรั ช กาลที่ ๔ นั้ น ได้ เ ป็ น ประโยชน์
ใหญ่หลวง ทั้งแก่ชาติและศาสนา”
“บางคนเขาว่าคนบวชนาน ท�ำมาหากินไม่ทนั เพือ่ น มัวแต่เฉือ่ ยชา
๑

แต่ตามพระประวัตวิ า่ ร. ๓ พระราชทานพัดเปรียญ ๙ ถวาย เพราะทรงเห็นว่าทรง
เชี่ยวชาญมาก
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ถืออุดมคติ รักษาศีล ประพฤติธรรม”
“ใครบอก” พ่อเถียง “คนบวชนานเป็นมหาเปรียญหรือที่เคย
เป็นเจ้าคุณด้วยซ�ำ้ ไป ทีโ่ กงสะบัน้ หัน่ แหลกก็มี กะล่อนใครจับไม่ตดิ ก็มี
เต้นร�ำจนต้องมีคนคอยถือน�้ำไว้ราดฟลอร์ก็มี ที่ดีพอดีๆ ก็มี ที่โง่เง่า
เซอะซะก็มี มีให้ดูทุกแบบเหมือนกับคนทั้งหลายอื่น สันดานคนแก้ได้
ง่ายๆ เสียเมื่อไร มันเป็นเรื่องของแต่ละคน คนที่ไม่เคยบวชเรียนก็
อย่างนี้แหละ บางคนก็ดีใจหาย บางคนก็ร้ายวายวอด”
“ท�ำไมพวกเปรียญบางคนจึงตัง้ อกตัง้ ใจเอาเสียจริงๆ ทีจ่ ะปกปิด
ภูมิหลังของตน คือ ปกปิดความเป็นเปรียญและสถาบันที่ตนเรียน
ส�ำเร็จมา ?” น้าสอนถาม
“เขาคงรูส้ กึ ด้อย ธรรมดามนุษย์กเ็ ป็นอย่างนัน้ ปกปิดส่วนทีต่ น
รูส้ กึ ว่าจะท�ำให้ตนด้อย และอวดอ้างสิง่ ทีค่ ดิ ว่าจะท�ำให้ตนเด่น บางคน
เป็นลูกชาวนา ชาวสวน พ่อแม่สง่ เงินให้เรียนจนจบนายร้อยนายเรือ หรือ
จบมหาวิทยาลัยได้ปริญญา เรียกว่าเด่นขึ้นมา พ่อแม่มาเยี่ยมท�ำเป็น
ไม่รจู้ กั เสียนี่ กลัวเสียเกียรติทมี่ พี อ่ แม่เป็นชาวนา ชาวสวน ลูกอย่างนี้
เรียกว่าลูกเลวระย�ำได้ไหม ?” พ่อถาม
สองคนพยักหน้ารับ
พ่อพูดต่อไปว่า
“คนทีม่ าบวชเรียนแล้วได้เป็นเปรียญ (มหา) บ้าง ได้ปริญญา
ทางศาสนา (ศบ. พธบ.๒) บ้าง สถาบันเป็นแหล่งประสาทวิชาความรูใ้ ห้
ช่วยยกฐานะของตนให้สูงขึ้นจนลอยตัวอยู่ได้ สถาบันของเราก็เหมือน
พ่อแม่ของเรา ใครดูถูกสถาบันของตนก็เหมือนดูหมิ่นพ่อแม่ของตน
พ่อแม่ของเราถึงเขาจะเป็นเพียงชาวไร่ ชาวนา ไม่มยี ศศักดิ์ ไม่มใี คร
๒

ศบ. พฐบ. (ศาสนศาสตร์บัณฑิต พุทธศาสตร์บัณฑิต) ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น ศนบ.
(ศาสนศาสตร์บัณฑิต)

พ่ อ ผ ม เ ป็ น ม ห า

ต อ น ที่  

๔๔

396

รู้จัก ไม่มีใครให้เกียรติ แต่เราผู้เป็นลูกต้องรู้จัก ต้องเคารพ ต้องให้
เกียรติ พ่อแม่ของคนอืน่ ถึงจะร�ำ่ รวย มียศศักดิช์ อื่ เสียง พอเอ่ยชือ่ ถึง
ใครๆ ก็รจู้ กั เป็นขุนนาง พระยาพานทอง เป็นนายพล รัฐมนตรี แต่
น�้ำใจแห่งความเป็นพ่อแม่นั้น ก็ไม่เกินน�้ำใจของชาวนาชาวสวนไปได้
เวลาเราล�ำบาก คนที่จะเวียนเยี่ยมเฝ้าไข้เราคือพ่อแม่ของเรา ยอม
เสียสละความสุขของท่านเพือ่ เรา พวกขุนนาง พระยาพานทอง นายพล
รัฐมนตรี ไม่เคยสนใจถึงความทุกข์ยากของเรา นอกจากเราจะไปเป็น
คนรับใช้ท่าน ให้ท่านสับโขกได้บ้าง”
“บางคนพอใจที่จะอวดอ้างว่าตนเป็นคนรับใช้ของพระยา หรือ
นายพล รัฐมนตรี แต่ละอายทีจ่ ะบอกใครว่าตนเป็นลูกชาวนา ชาวสวน
เขาพยายามปกปิด เขาเห็นฐานะการเป็นคนรับใช้นายพล, รัฐมนตรี
เป็นฐานะอันมีเกียรติกว่าการเป็นลูกชาวนาชาวสวนที่ไม่มีใครรู้จัก
ความจริงแล้ว ฐานะแห่งบุตรเป็นฐานะอันประเสริฐ มีความอบอุน่ ใน
อ้อมอกของมารดาบิดาอย่างประหลาด ส่วนฐานะของคนรับใช้นั้น
ไม่วา่ จะรับใช้สวรรค์วมิ านไหน มันก็คอื คนรับใช้นนั่ เอง สุภาษิตว่า ‘เป็น
นายอยู่ในนรก ดีกว่าเป็นคนรับใช้อยู่ในสวรรค์’ นั้นเป็นความจริง”
“ก็มหามกุฏฯ มหาจุฬาฯ นัน้ ชาวโลกไม่คอ่ ยรูจ้ กั กัน เราภูมใิ จ
ของเราไปฝ่ายเดียว บางคนพอรูเ้ ข้า ท�ำท่าดูถกู ดูหมิน่ เสียอีก พวกเรา
บางคนก็พลอยละอายไปด้วยที่จะบอกใครว่าส�ำเร็จมาจากมหามกุฏฯ
หรือมหาจุฬาฯ จึงพยายามเลี่ยงบอกไปเสียทางอื่นที่ Well-known
อยูแ่ ล้ว” น้าสันพูด
น้าสอนพูดต่อว่า
“เพื่อนของเราบางคนบ่นให้ฟังว่า เมียของเขาไม่อยากบอกให้
ใครรู้เลยว่า เขาสอนอยู่ที่มหามกุฏฯ มหาจุฬาฯ เขาคงละอาย หรือ
มิฉะนั้นก็กลัวว่า บอกไปแล้วไม่มีใครรู้จัก เสียเวลาบอก จึงไพล่ไป
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บอกที่อื่นแทน”
“เกินไป” พ่อพูดด้วยเสียงต�ำหนิ “เหมือนลูกสะใภ้ทดี่ หู มิน่ แม่ผวั
ของตัวเอง หนสองหนอาจพอทนได้ ถ้าหลายครั้งเข้า ผัวของเขาจะ
ทนไหวหรือ ความจริงแม่ผวั เป็นคนดีเหลือเกิน, ด้อยอยูเ่ พียงว่าไม่คอ่ ย
มีคนรูจ้ กั ลูกสะใภ้ผทู้ ะเยอทะยาน อยากเป็นลูกสะใภ้ของคนมีชอื่ เสียง
จึงดูหมิ่นแม่ผัวของตนที่ด้อยในเรื่องชื่อเสียง ทรัพย์สิน แต่ไม่ด้อยใน
เรื่องความดีและน�้ำใจอันประเสริฐ ถ้าเมียผมดูถูกสถาบันของผม
ผมจะขอหย่า แล้วไปแต่งงานใหม่กับเด็กบ้านนอกที่พออ่านออกเขียน
ได้ หรืออยู่อย่างสงบไปคนเดียวจนตาย”
“พวกเราเองบางคนก็เป็นเสียเองด้วย” พ่อพูดต่อ
“คนมีลูกมากๆ ก็ต้องมีลูกทรพีบ้าง” น้าสอนพูด
“อย่าคิดอะไรมันเลย คนดีของเราก็มีเยอะเหมือนกัน”
พ่อบอกว่านึกถึงนิทานเรื่องหนึ่งแล้วเล่าให้ฟังว่า
“เนื้อตัวหนึ่งถูกนายพรานตามล่า มันวิ่งหนีอยู่นานไปได้พุ่มไม้
ต้นหนึ่งเป็นที่หลบซ่อนตัว นายพรานไม่เห็นมัน แต่พรานก็คงซุ่มอยู่
แถวนัน้ เนือ้ คิดว่าปลอดภัยแล้ว จึงกินใบไม้ทปี่ กคลุมตัวมันจนโปร่งตา
พรานซึ่งสอดส่ายสายตาอยู่ จึงมองเห็นและยิงมันตาย ก่อนตายมัน
ร�ำพึงในใจว่า เราต้องพิบัติเช่นนี้เพราะท�ำลายที่พึ่งของตน”
“แต่บางอย่างก็ต้องเพียงแต่อาศัยก้าวขึ้นไป เหมือนบันได ถ้า
ไปติดอยู่เพียงบันไดก็ขึ้นเรือนไม่ได้” น้าสันออกความเห็น “บางทีก็
เหมือนนั่งร้าน เมื่อท�ำงานเสร็จแล้วก็ต้องท�ำลายเสีย เขาอาศัยเพียง
เพื่อท�ำงานให้เสร็จเท่านั้น ใครเขาเอานั่งร้านไว้บ้าง”
“ไม่เหมือนกัน” พ่อว่า “นัง่ ร้านมันเกะกะและไม่มใี ครต้องอาศัย
มันอีกแล้ว รือ้ ไปท�ำนัง่ ร้านทีอ่ นื่ เพือ่ ท�ำงานอย่างอืน่ อีก นัน่ ถูกแล้ว แต่
บันไดยังต้องเป็นทีอ่ าศัยขึน้ ของคนอืน่ ๆ อีกมาก ใครขึน้ แล้วท�ำลายบันได
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เสียก็เป็นการท�ำลายหนทางของคนอืน่ คือรุน่ น้องๆ ของตัวทีจ่ ะไต่เต้า
ขึ้นมา เขาเป็นคนเห็นแก่ตัวเกินไป อนึ่ง ตัวเขาเองไม่ใช่ว่าขึ้นไปแล้ว
จะไม่ลงมาอีก เขาต้องใช้บันไดเป็นทางลง คนที่ขึ้นไปไหนแล้วมอง
ไม่เห็นทางลงนั้นล�ำบากมากกว่าคนไม่ขึ้นเสียอีก ท�ำนองเดียวกับคน
ที่เข้าไปไหนแล้วมองไม่เห็นทางออก
“แต่บางคนก็เสียสละอย่างน่านับถือ” น้าสอนพูด “ขึน้ ไปได้แล้ว
คอยนั่งเฝ้าหัวบันได จับหัวบันไดไว้ คอยบอกน้องๆ ให้ปีนป่ายขึ้นมา
ท�ำนองเดียวกับที่พระพุทธเจ้า ท่านทรงเปรียบพระองค์เองว่าเหมือน
ยามเฝ้าตลิ่ง คอยบอกให้คนข้ามสังสารนที (แม่นำ�้ คือสังสารวัฏ) ใน
ท่าที่ถูกต้อง ทรงได้รับความเคารพนับถือจากชาวโลกเพราะเหตุนี้”
พ่อเสริมต่อว่า
“คนทีต่ งั้ ใจจะท�ำความดีนนั้ ต้องเป็นคนเสียสละ, ความบริสทุ ธิ์
ใจในการเสียสละนัน่ แหละท�ำให้เขาท�ำความดีได้ยงั่ ยืน เขาต้องพร้อม
ที่จะทอดตนลงเป็นสะพานให้คนทั้งหลายเหยียบผ่านไป เขาต้องไม่
ต้องการเกียรติ ไม่ตอ้ งการชือ่ เสียง คนทีท่ ำ� ประโยชน์ให้แก่โลกมากๆ
เป็นคนประเภทนี้ทั้งนั้น ความดีของโลก ความสุขของสังคมมาจาก
ความเสียสละอันยิง่ ใหญ่ของใครคนหนึง่ เพือ่ อุดมคติ เพือ่ จุดมุง่ หมาย
อันแน่นอน เขาเป็นดวงประทีปในที่มืด เขาจะต้องเป็นเพชรเม็ดงาม
ส่องแสงแวววาวอยูท่ า่ มกลางโคลนตมและจะต้องเป็นดอกบัวทีผ่ ดุ เด่น
ชูดอกอยู่ท่ามกลางความขุ่นข้นของน�้ำโสโครก”
“อนึ่ง มนุษย์เราจะหนีอะไรก็พอหนีได้บ้าง แต่จะหนีเวรกรรม
และหนีตัวเองนั้น หนีไม่พ้น มนุษย์ที่ดีจะต้องยอมรับสภาพที่แท้จริง
ของตน ไม่ใช่คอยหลอกตัวเองให้หลงผิดอยู่เรื่อยไป ยอมรับเสียเถิด
และมีใจกล้าพอที่จะเผชิญความจริงทุกอย่าง ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย
และท�ำให้ความยุ่งยากในชีวิตผ่อนคลายลง”

๔๕
ต อ น ที่

น้าประสิทธิ์ลาออกจากราชการ วันหนึ่งมาหาพ่อ พ่อถามว่าท�ำไมจึง
ลาออกเสีย งานราชการน่ะ ใครๆ ก็แสวงหา ยึดมัน่ และพิศวาสกันนัก
ในเมืองไทย มีแต่คนเขาเที่ยวหา นี่ลาออกเสียได้ง่ายๆ
“ขี้เกียจขับรถเก๋งตามหลังเกวียน” น้าประสิทธิ์ว่า
“อย่างไร ?” พ่อถาม
“คนเดินหน้าอุ้ยอ้าย กว่าจะย่างเท้าแต่ละทีก็เกวียนนั่นแหละ
คนขับรถเก๋งตามหลังก็ร�ำคาญ จะแซงขึ้นหน้าก็ไม่ได้ ระเบียบบังคับ
เอาไว้ว่าแกมาทีหลังแกต้องเดินตามหลัง จะเดินขึ้นหน้าก็อันตรายถูก
ปัดแข้งปัดขา ถูกหมั่นไส้ Red Tape๑ ก็มาก”
๑

Red Tape ระเบียบราชการที่จุกจิกหยุมหยิมเกินไป และยุ่งยาก ท�ำให้ล่าช้า
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พ่อหัวเราะ
“เขารู้กันมานานแล้ว เขาด่ากันมาเหลือหลายแล้ว แต่ราชการ
ไทยก็คงเป็นราชการไทยอยู่นั่นเอง” พ่อว่า “คนหนุ่มมีพลังมากอยาก
ท�ำงานให้ก้าวหน้ารวดเร็ว ท้อถอยตามๆ กันไปหมด อยากริเริ่มท�ำ
อะไรใหม่ก็ท�ำไม่ได้ ขัดนั่นติดนี่ ในที่สุดทนไม่ไหว ถ้าพอมีทางอื่นก็
ผละออกไป ถ้ายังไม่มีทางก็ทนทู่ซี้เรื่อยไปก่อน หัวหน้างานส่วนมาก
ไม่รบั ความคิดเห็นของผูน้ อ้ ยทีม่ ปี ระสบการณ์ในหน้าทีข่ องตนมากกว่า
หัวหน้างาน หัวหน้ามันงุ่มง่าม มะงุมมะงาหราอยู่กับทฤษฎีที่มีอยู่ใน
ต�ำรา งานราชการบางอย่างเคยท�ำกันมาอย่างไรก็ท�ำกันไปอย่างนั้น
๒๐-๓๐ ปีไม่มีเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นหรือให้เหมาะสมรวดเร็วขึ้น”
“เอาพลังคนไปทุ่มเสียในราชการมากมาย” น้าประสิทธิ์ว่า
“แรงงานต้องสูญเปล่า สูญไปกับเวลาทีล่ ว่ งไปโดยทีร่ าชการ ไม่ได้ทำ�
อะไรให้มีคุณค่าสมกับเงินที่เสียไป เวลาที่ล่วงไป”
“น้าว่าเกิดจากอะไรครับ ?” ผมถาม
“เกิดจากคนล้นงาน ประการหนึ่ง อีกประการหนึ่ง การจัดคน
ให้ท�ำงานไม่ถูกตามความถนัด ท�ำให้คุณค่าของเขาลดลงไป และ
คุณค่าของงานก็พลอยลดลงไปด้วย ท�ำงานไม่ตรงสาย ท�ำให้เบื่อ
หน่าย ไม่ได้ใช้วิชาความรู้ หมดความภาคภูมิใจ ข้าราชการส่วนมาก
จึงท�ำงานอย่างจืดชืด ไม่มีชีวิตชีวา Red Tape และเช้าชามเย็นชาม
คือไปท�ำยังงั้นเอง เหมือนเครื่องจักร แรงงานเสียเปล่าเสียมากมาย
ไม่ได้ใช้แรงงานให้เหมาะสมหรือให้ได้สัดส่วนกับที่มีอยู่ งานราชการ
บางแห่งหยุดนิ่งเหมือนน�้ำตาย เป็นความสูญเปล่าทางแรงงานของ
ข้าราชการ”
“ผมคิดว่าทีส่ ำ� คัญอีกอย่างหนึง่ คือการใช้คนไม่เหมาะสมกับงาน”
ผมออกความเห็น “งานบางอย่างคนจบ ป.๗ ก็ทำ� ได้ กลับไปใช้คนมี
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ปริญญาท�ำ มีผลเสียอย่างน้อย ๒ ประการ คือ ๑. รัฐต้องจ่ายเงินให้
มากตามวุฒิของเขา ๒. คนมีปริญญาย่อมต้องการงานที่เหมาะสม
แก่ตน เมื่อได้งานที่รู้สึกว่าคนจบเพียง ป.๗ ก็ทำ� ได้ จึงรู้สึกด้อยและ
ไม่อยากท�ำ ไม่มคี วามภูมใิ จ ความจริงตอนทีจ่ ะเข้าไปก็หวังไว้วา่ จะได้
ท�ำงานทีเ่ หมาะสมแก่ตน แต่พอเข้าไปแล้ว ระบบราชการก็สดุ แล้วแต่
หัวหน้าจะโยกย้ายให้ไปท�ำ ไม่พอใจก็จ�ำใจท�ำงานก็เลยเซ็ง จะลาออก
อย่างน้าประสิทธิ์ก็ไม่กล้า เพราะยังไม่มีที่หวังอย่างอื่น”
“งานหายากออกจะตาย” พ่อว่า “แต่คุณประสิทธิ์ไม่เป็นไร
มีทางมาก”
“ที่ผมออกนี้ก็ดีอย่างหนึ่ง คือเพื่อนคนหนึ่งก็ไม่สนิทมากนัก
ส�ำเร็จมาจากที่เดียวกัน เข้ามาเป็นลูกจ้างรายวันอยู่เพราะไม่มีอัตรา
ผมออกมานีเ่ ขาคงเข้าสวมต�ำแหน่งผมได้ ผมพอมีทางอืน่ อยู่ ท�ำไม่ทนั
อยูแ่ ล้ว การออกของผมเป็นการเปิดช่องให้เพือ่ นได้เข้าท�ำ นึกแล้วผม
ก็ปลื้มใจ”
“คราวก่อนนี้ทีหนึ่งแล้ว” พ่อพูด “เพื่อนมาชวนคุณไปท�ำงาน
คุณรูอ้ ยูว่ า่ มีรนุ่ น้องคนหนึง่ กลับจากต่างประเทศ ก�ำลังหางานท�ำ ไม่มี
เงินส�ำรอง คุณหลีกทางให้เขา ท�ำทีเป็นปฏิเสธว่าไม่ตอ้ งการ ความจริง
คุณต้องการ แต่คุณเห็นว่ารุ่นน้องที่กลับมามีความจ�ำเป็นเร่งด่วนกว่า
คุณเองมีทางอื่นอยู่บ้างแล้ว คุณจึงหลีกทางให้เขา”
“ช่างรู้ดี” น้าประสิทธิ์พูดพร้อมหัวเราะ
“คุณไม่คดิ ว่าคุณจะดีเกินไปหรือในสังคมปัจจุบนั ” พ่อถามต่อ
“ดีเกินไปอะไรกัน ยังมีเรือ่ งชัว่ ๆ อยูอ่ กี ตัง้ แยะ โลภ โกรธ หลง
ยังมีอยูพ่ ร้อม ยังละไม่ได้เลย ส่วนทีช่ วั่ ยังละไม่ได้หมด จะว่าดีเกินไป
ได้อย่างไร”
“จะต้องละชั่วเสียก่อนหรือครับน้า จึงจะท�ำความดีได้เต็มที่ ?”
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ผมถาม
“ต้องถามคุณพ่อของกตัญญูจึงจะถูก”
“ความจริงน่าจะต้องท�ำพร้อมกันไป” พ่ออธิบาย “เพราะมัน
อาศัยกัน คือขณะใดบุคคลท�ำชัว่ ความดียอ่ มไม่ปรากฏ และขณะใดท�ำ
ความดี ความชัว่ ย่อมลดลง เหมือนอะไร เหมือนอะไรดี ?” เหมือนแสง
สว่างเกิดขึ้นพร้อมกับก�ำจัดความมืด เหมือนการรับประทานยาพร้อม
กับการท�ำลายโรค และพร้อมๆ กับทีโ่ รคถูกท�ำลายลง สุขภาพดียอ่ ม
ปรากฏขึ้น เพราะฉะนั้นการละความชั่วและการท�ำความดี จึงเป็นไป
ด้วยกันอย่างอัตโนมัติ”
“ความสุขของคนเราไม่เหมือนกัน” น้าประสิทธิ์พูด “บางคน
มีความสุขจากการเสียสละ บางคนมีความสุขเมือ่ ได้มาเอาเปรียบคนอืน่
ได้มากเท่าไรยิง่ รูส้ กึ ว่าฉลาดมากเท่านัน้ แต่บางคนรูส้ กึ ว่าการเอาเปรียบ
คนอื่น การท�ำให้คนอื่นเดือดร้อนเป็นบาปหนัก จะรวยก็ไม่กล้ารวย
มาก”
“ท�ำไมเป็นอย่างนั้นครับน้า ?” ผมถาม
น้าประสิทธิ์ตอบว่า
“การร�่ำรวยมั่งคั่งอย่างมากของคนหนึ่ง ย่อมหมายถึงความ
ยากจนของคนอืน่ จ�ำนวนมาก เพราะทรัพย์สมบัตขิ องโลกซึง่ มีอยูจ่ �ำกัด
มากองอยูท่ คี่ นๆ เดียวมากเกินไป ตัวอย่างมีเงินหมุนเวียนอยูใ่ นประเทศ
เรา สามพันล้านบาท (ตัวเลขสมมติ) มาอยูท่ กี่ ตัญญูเสียหนึง่ พันล้าน
บาท เหลืออีกสองพันล้านบาท เป็นของผมเสียอีกห้าร้อยล้าน ของ
คุณยิม้ เสียห้าร้อยล้านบาท ยังเหลือเงินอีกเพียงหนึง่ พันล้านส�ำหรับคน
ทัว่ ประเทศแบ่งกันคนละนิดคนละหน่อย ถ้ามีคนอยูใ่ นครอบครัว ๑๐ คน
มีเสือ้ อยู่ ๑๐ ตัว แบ่งกันใส่คนละตัวพอดี แต่ถา้ ใครโลภจัดและมีอำ� นาจ
ด้วย ยึดครองเสือ้ เสียคนเดียวตัง้ ๕ ตัว เหลือเสือ้ อยู่ ๕ ตัว ส�ำหรับ
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คน ๙ คน ย่อมไม่พอ เมือ่ ยึดครองคนละตัว แล้วเหลือคนอีก ๔ คน
ไม่มเี สือ้ สวม นีค่ อื ความร�ำ่ รวยของคนหนึง่ หมายถึงความยากจนของ
คนอีกหลายคน คนทีม่ ภี มู ธิ รรมสูงจริงๆ จึงไม่ตอ้ งการความร�ำ่ รวย แต่
ต้องการให้มีการกระจายวัตถุเพื่อความเป็นธรรมในสังคม”
“ความเป็นธรรมในสังคม” ผมทวนค�ำและหัวเราะอย่างขมขื่น
“น้าคิดว่าใครจะจัดให้มีความเป็นธรรมในสังคมขึ้นได้ ในเมื่อพวกที่มี
อ�ำนาจพอจะจัดได้เป็นพวกที่มีผลประโยชน์อย่างมหาศาล จากความ
ไม่เป็นธรรมของสังคม เขาต้องการรักษาความไม่เป็นธรรมในสังคม
ไว้เพือ่ ผลประโยชน์ของเขา และพวกพ้องของเขาเพียงไม่กคี่ น ชาวไร่
ชาวนา กรรมกรหาเช้ากินค�่ำ ได้รับความเป็นธรรมอะไรในสังคมบ้าง
ท�ำงานสายตัวแทบขาด เป็นก�ำลังอันส�ำคัญของสังคม แต่ไม่มีหลัก
ประกันสังคมเลย ไม่มีอะไรทั้งนั้น ไม่มีอภิสิทธิ์ อิทธิพล ไม่มีเงินค่า
รักษาพยาบาล ไม่มเี งินค่าเลีย้ งชีพในวัยชรา ต้องดิน้ รนขวนขวายเลีย้ ง
ปากเลี้ยงท้องไปจนตาย ในขณะที่คนอีกพวกหนึ่งกลุ่มหนึ่งมีความ
เป็นอยูอ่ ย่างสุขสบาย มีอภิสทิ ธิอ์ ทิ ธิพลรอบด้าน มีหลักประกันอนาคต
อย่างมั่นคง ท�ำงานเบา แต่ได้รับประโยชน์จากสังคมมากที่สุด”
“แล้วจะท�ำอย่างไร ?” น้าประสิทธิถ์ าม “เราก็มองเห็นๆ ปัญหา
อยู่ แต่แก้ไม่ตก”
“เราต้องให้ใจคนมีธรรมเสียก่อน ความเป็นธรรมในสังคมจึงจะ
เกิดขึ้นได้” พ่อคงพูดตามลีลาของพ่ออย่างเดิม “ความเป็นธรรมต้อง
มาจากจิตใจคนที่มีธรรม”
“แล้วท�ำอย่างไรให้ใจคนมีธรรม ?” น้าประสิทธิ์ถาม
“เราต้องอบรมสั่งสอนไปตั้งแต่เล็กๆ” พ่อตอบ
“ใครเป็นคนอบรมสั่งสอน ?”
“ก็พ่อแม่ของเด็ก, ครูบาอาจารย์ รัฐบาล, พระสงฆ์เป็นต้น
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นัน่ แหละสอน เด็กเกิดมาใหม่ๆ เหมือนผ้าขาวทัง้ ผืน จะย้อมสีใดหรือ
เติมแต้มให้มีลวดลายอย่างไรก็ท�ำได้ง่าย”
“สมัยนี้ล�ำบากนะครับพ่อ” ผมว่า “พ่อแม่ก็ไม่ค่อยมีเวลามัว
แต่ทำ� มาหากินและท�ำส่งให้ลกู เรียน ครู อาจารย์ ก็สอนแต่วชิ าส�ำหรับ
ให้ออกไปท�ำมาหากินอย่างเดียว ไม่ได้ปลูกฝังศีลธรรม ทรรศนคติทดี่ ี
และจิตใจเพื่อส่วนรวม รัฐบาลก็มัวยุ่งอยู่กับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
เพิม่ เงินเดือนข้าราชการ เพิม่ เท่าไรๆ ก็ไม่รจู้ กั พอ พระสงฆ์องค์เจ้าก็
มัวยุง่ อยูก่ บั เรือ่ งการก่อสร้าง สมณศักดิ์ กิจนิมนต์ การศึกษาอันกว้าง
ขวางไม่มีที่สิ้นสุด จนไม่มีเวลาส�ำหรับอบรมลูกศิษย์”
“คนส่วนมาก คิดแต่จะอบรมคนอื่นด้วยการพูดให้ฟัง” พ่อว่า
“แต่ความจริงการอบรมทีด่ ที สี่ ดุ คือการท�ำให้ดู จริยาและปฏิปทาอันงาม
ของพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ รัฐบาล และพระสงฆ์นนั่ แหละ คือการสอน
ที่ดีเลิศ”

๔๖
ต อ น ที่

เราคุยกันต่อไปถึงเรื่องมารดา บิดา ครู อาจารย์ รัฐบาล และพระ
สงฆ์ที่จะต้องรับผิดชอบต่อวัยรุ่น และสังคมของเรา ความจริงบุคคล
ดังกล่าวมีอิทธิพลต่อชีวิตของเยาวชนหรือแม้ของคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว
เป็นอันมาก
ผมติดใจในค�ำพูดของพ่อมาก คือค�ำพูดที่ว่า “คนส่วนมากคิด
แต่จะอบรมผูอ้ นื่ ด้วยการพูดให้ฟงั แต่ความจริงแล้ว การอบรมทีด่ ที สี่ ดุ
คือการท�ำให้ดู จริยาและปฏิปทาอันงามของพ่อแม่ ครูอาจารย์ รัฐบาล
และพระสงฆ์นั่นแหละ คือการสอนที่ดีเลิศ”
ผมยอมรับว่า ตัวผมเองได้รับอิทธิพลจากความประพฤติหรือ
จริยาของพ่อแม่เป็นอันมาก พ่อเป็นคนขยัน มีเมตตากรุณา เห็นอก
เห็นใจคนทีล่ ำ� บากต�ำ่ ต้อยกว่า ไม่ดหู มิน่ ใคร แม่รกั ความสงบ ไม่ฟงุ้ เฟ้อ
เสมอต้นเสมอปลาย เมือ่ ผมปักใจว่า สิง่ เหล่านีเ้ ป็นคุณธรรมอันดี และ
ได้เห็นตัวอย่างอยูใ่ นบ้านทุกเมือ่ เชือ่ วันแล้ว ท�ำไมเล่ามันจะไม่แทรกซึม
เข้าไปในนิสัยสันดานของผมบ้าง
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พ่อพูดแต่เรือ่ งอุดมคติ จริยธรรม การท�ำงานเพือ่ ประโยชน์สขุ
ของส่วนรวม การยอมทอดตนลงเป็นสะพานให้ผู้อื่นอาศัยข้ามไปสู่
ความสุข ความเจริญ ความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลและสถาบันที่มี
อุปการะต่อตน พ่อไม่เคยเปลี่ยนค�ำพูดอย่างนี้เป็นอื่น ไม่เคยลังเล
ในผลดีของคุณธรรมเหล่านี้ เพราะพ่อถือว่าผลแห่งความดีที่เราท�ำ
ไม่จ�ำเป็นจะต้องกลับมาหาเราอย่างเดียว มันจะไปตกที่ใครก็สร้าง
ความชื่นใจแก่เราทั้งนั้น ถ้าเราเป็นคนรักความดีอย่างสุจริตใจ
เด็กที่อยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่มีแต่ความระหองระแหง ความ
ขึง้ เคียดเกลียดชัง โป้ปดมดเท็จ พูดจาแต่เรือ่ งความดีของการเอาเปรียบ
สังคม และท�ำงานเพือ่ ชือ่ เสียง เงิน และเกียรติ เป็นต้น ไม่เคยพูดถึง
ความดีภายในเลย จิตใจของเด็กได้ถกู ย้อมให้เมาตัง้ แต่อายุยงั น้อย เมือ่
ไปโรงเรียนก็มีแต่เรื่องแข่งดี ชิงดีชิงเด่นกัน ได้รับการชุบย้อมในทาง
เมาซ�ำ้ เข้าอีก ลองคิดดูเถิด เมือ่ สภาพของบ้านและของโรงเรียนเป็นอยู่
อย่างนี้ จิตใจของเยาวชนจะเป็นอย่างไร เยาวชนเสียต้องเป็นความผิด
ของผู้ใหญ่ด้วย อย่าโทษแต่เยาวชนข้างเดียว
ฝ่ายครูบาอาจารย์เวลานี้ ส่วนใหญ่กเ็ ป็นเสมือนมัคคุเทศก์ทหี่ ลง
ทาง มุง่ ท�ำแต่เงินจนไม่คอ่ ยมีเวลาได้เอาใจใส่กบั ศิษย์อย่างจริงจัง ไม่มี
เวลาได้อยู่อย่างสงบเพื่อช�ำระโสรจสรงดวงจิตที่หมักหมมด้วย โลภ
โกรธ หลง ให้ทเุ ลาเบาบางลง วุน่ วาย สับสน วิง่ หาเงิน หาเกียรติใน
สังคมจนลืมคุณค่าภายใน คือคุณค่าแห่งความเป็นผู้น�ำทางวิญญาณที่
จะต้องอยูอ่ ย่างสงบ เพือ่ จะได้เอาความสงบนัน้ ไปเผือ่ แผ่ให้แก่นกั เรียน
บ้าง ตรงกันข้ามกลับแข่งกันว่าใครจะท�ำเงินได้มากกว่าใคร
อนุศาสนาจารย์นนั้ เป็นงานทีม่ เี กียรติ เพราะเป็นงานประกาศ
ธรรม ดังทีพ่ ระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงให้จารึกไว้ในศิลาจารึกว่า “ธรรม
ทานเป็นงานทีม่ เี กียรติทสี่ ดุ ถ้าปรากฏว่าประชาราษฎร์ประพฤติธรรม
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และชักชวนกันประพฤติธรรม ตามความมุง่ หมายของพระองค์อยู่ จัก
เป็นเกียรติสูงสุดส�ำหรับพระองค์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต”
ดังนัน้ คนทีม่ งุ่ เข้าไปรับหน้าทีอ่ นุศาสนาจารย์ จึงต้องตัง้ เจตนา
ไว้ให้สงู เจตนาเพือ่ ประกาศธรรม รายได้ เงินทอง ยศศักดิ์ ชือ่ เสียง
นัน้ ถือเป็นผลพลอยได้อนั ไม่มคี วามส�ำคัญต่อความรูส้ กึ ของตน ใครที่
เข้ารับหน้าทีอ่ นุศาสนาจารย์ดว้ ยจุดมุง่ หมายเรือ่ ง ลาภยศ ชือ่ เสียงแล้ว
อย่าเข้าไปเลย เจตนาของท่านไม่บริสุทธิ์เสียแล้วตั้งแต่ต้น ยิ่งถือว่า
อนุศาสนาจารย์เป็นอาชีพอย่างหนึ่งก็ยิ่งหลงทางไปใหญ่ อนุศาสนาจารย์เป็นบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นผู้น�ำทางวิญญาณ
ที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ ผมถ่ายทอดเอาความคิดเห็นของพ่อมา
และผมก็เห็นด้วยกับพ่อในเรือ่ งนี้ ตัวผมเองไม่มปี ญ
ั ญาจะพูดอย่างพ่อ
ได้
พ่อบอกว่างานทุกสายต้องให้เป็นทีส่ ถิตอยูแ่ ละเป็นทางเดินแห่ง
ธรรม เช่น งานสายมหาดไทย (ปกครอง) เป็นทางเดินแห่งเมตตา
กรุณาอันไพศาล สายตุลาการเป็นทางเดินแห่งความยุตธิ รรม สายการ
ศึกษาเป็นทางเดินแห่งดวงประทีปคือปัญญา
สิง่ ดีงามต่างๆ ทีป่ รากฏให้เห็นนัน้ เป็นตัวแทนแห่งคุณธรรมทีม่ ี
อยูใ่ นใจคน ส่วนสิง่ ชัว่ ร้ายทีเ่ ห็นกันอยูก่ เ็ ป็นตัวแทนแห่งอธรรมในใจคน
เหมือนกัน ตัวอย่าง การช่วยเหลือกันเป็นตัวแทนแห่งเมตตากรุณา
ความส�ำนึกในหน้าที่ การท�ำร้ายกันเป็นตัวแทนแห่งความเหี้ยมโหด
โทสะและพยาบาท ต้นไม้สกั ต้นหนึง่ ก็เป็นตัวแทนแห่งคุณธรรมได้ ถ้า
ผูป้ ลูกมันท�ำด้วยเมตตากรุณาเป็นตัวน�ำ คือความหวังให้คนทัง้ หลายได้
อาศัยร่มเงา ได้ดอกได้ผล
ครูบาอาจารย์ผู้มีใจหนักแน่น ตั้งตนไว้ในธรรม น้อมธรรมไว้
ในตน ย่อมท�ำตนเป็นสะพานให้ธรรมได้เดินไปหาศิษย์ เมือ่ ศิษย์ได้เห็น
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ธรรมในตัวครูบาอาจารย์แล้วจึงเคารพกราบไหว้อย่างสนิทใจ ได้เห็น
ตัวอย่างที่ดี ได้แบบที่สวยงามไม่บิดเบี้ยว
พ่อได้อ้างถึงจริยาของท่านเจ้าคุณพระจันทรโคจรคุณ วัดมกุฏ
กษัตริยาราม ผู้เป็นพระกรรมวาจาจารย์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เมื่อพ.ศ. ๒๔๒๒๑ ประมาณ ๙๕ ปี
มาแล้ว สมเด็จทรงเรียกท่านเจ้าคุณพระจันทรโคจรคุณว่า “เจ้าคุณ
อาจารย์” เสมอ สมเด็จฯ ทรงนิพนธ์ไว้ในพระประวัติตรัสเล่าตอน
หนึ่งว่า
“เหตุไฉน เจ้าคุณจันทรโคจรคุณ ผูเ้ ป็นเพียงพระราชาคณะยก
จึงเป็นพระกรรมวาจาจารย์ของเรา มีธรรมเนียมในราชการ พระ
อุปัชฌายะหลวงเลือก พระกรรมวาจาจารย์เจ้าตัวผู้บวชเลือก เรา
เลือ่ มใสอยูม่ ากในเจ้าคุณจันทรโคจรคุณ เห็นอาการของท่านเคร่งครัด
และเป็นสมถะดี มีฉายาอันเย็น เช่น พระราหุลครั้งยังเป็นพระทารก
กล่าวชมสมเด็จพระบรมศาสดาฉะนัน้ ท�ำทางผูร้ จู้ กั กับท่านไว้กอ่ นแล้ว
ครั้นถึงเวลาบวช จึงเลือกท่านเป็นพระกรรมวาจาจารย์ ตั้งแต่บัดนั้น
มาจนถึงทุกวันนี้..”
“เราขออนุญาตเจ้าคุณอาจารย์ เข้าไปอยู่อุปฐากท่านในกุฏิ
เดียวกัน ด้วยปรารถนาจะได้คุ้นเคยสนิทและจะได้เห็นการปฏิบัติของ
ท่านในเวลาอยู่ตามล�ำพังด้วย ท่านไม่ได้เป็นเจ้าและเป็นเพียงพระ
ราชาคณะสามัญ เราเป็นเจ้าชั้นลูกหลวงห่างกันมาก แม้เป็นศิษย์ก็
ยากที่จะเข้าสนิท จึงปรารถนาจะหาช่องผูกความคุ้นเคย เข้ายากแต่
ในชั้นแรก พอเข้าสนิทได้แล้วเป็นกันเองดี..เข้าสนิทได้คราวหนึ่งแล้ว
แม้อยู่ห่างจากกันคงสนิทอยู่ตามเดิม เมื่อเรากลับมาอยู่วัดบวรนิเวศ
๑

สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ทรงผนวชเมือ่ วันที่ ๒๗ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๔๒๒ - ว.ศ.
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วิหารและเป็นต่างกรม มีสมณศักดิใ์ นพระแล้ว ท่านก็ยงั คุน้ เคยสนิทสนม
ด้วยตามเดิม”
“ตั้งแต่เรามาอยู่กับท่าน ยังเห็นจรรยาของท่านน่าเลื่อมใสอยู่
เสมอ เมือ่ เข้าไปอยูใ่ กล้ชดิ เห็นว่าเป็นปกติของท่านอย่างนัน้ จริง ยิง่ น่า
เลือ่ มใสขึน้ อีก ปกติของท่านรักษาไตรทวารให้บริสทุ ธิ์ ปราศจากโทษนี้
เป็นลักษณะสมณะแท้ คุณสมบัตขิ องท่านทีค่ วรระบุ เราไปอยูใ่ นส�ำนัก
ของท่าน ๒ ปี ๒ เดือน อยูอ่ ปุ ฐากเกือบปีเต็ม ในระหว่างนี้ ไม่ปรากฏ
ว่าได้แสดงความโกรธแก่ผใู้ ดผูห้ นึง่ เป็นผูม้ ใี จเย็น ไม่เคยได้ยนิ ค�ำพูด
ของท่านอันเป็นสัมผัปปลาป๒ การณ์ทไี่ ม่รู้ ไม่เข้าใจ ไม่พดู ถึงเสียเลย
จึงไม่แสดงความเข้าใจเขวให้ปรากฏ ความถือเขาถือเรา ท่านไม่ปรากฏ
เลย เป็นผู้มีสติมาก สมตามค�ำสอนของท่านว่า จะท�ำอะไรหรือพูด
อะไร จงยัง้ นึกก่อน ข้อทีแ่ ปลกกว่าผูใ้ หญ่อนื่ โดยมาก คือไม่ดหู มิน่ คน
เกิดทีหลังว่าเด็กและตื้น แม้ผู้เป็นเด็กพูด ท่านก็ฟังโดยฐานะเป็นผู้
มีเมตตาอารี หาใช่มีใจคับแคบตามวิสัยของพระผู้ตั้งตัวเป็นผู้เคร่งไม่
เช่นเราเข้าไปขออยู่ด้วยในส�ำนัก ท่านมีอัธยาศัยเผื่อแผ่พอที่จะรับไว้
และอนุเคราะห์ให้ได้รับประโยชน์จริงๆ อุบายด� ำเนินการของท่าน
ปกครองบริษทั ด้วยผูกใจให้รกั และนับถือ แม้เราเป็นเจ้านายก็ปกครอง
ไว้อยู่ ตลอดถึงในน�้ำใจ สอนคนด้วยท�ำตัวอย่างให้เห็นมากกว่าจะพูด
เมือ่ พูดสัง่ สอนอย่างใด เห็นว่าท่านปฏิบตั มิ าอย่างนัน้ ด้วย เมือ่ อธิกรณ์
เกิดขึน้ ควรจะนิคคหะ (ลงโทษ) ก็รบี ท�ำ แต่ชโี้ ทษให้ผผู้ ดิ เห็นเอง ท�ำ
อย่างทีเ่ รียกว่าบัวไม่ชำ�้ น�ำ้ ไม่ขนุ่ รักษาความสม�ำ่ เสมอในบริษทั ...ชอบ
ผู ้ ใ ดผู ้ ห นึ่ ง ไม่ แ สดงให้ ป รากฏ ท่ า นเป็ น อั น เตวาสิ ก (ศิ ษ ย์ ) ของ
ทูลกระหม่อม (รัชการที่ ๔ เมื่อยังทรงผนวชอยู่) ได้พระเจ้าลูกเธอ
๒

เพ้อเจ้อ ไร้สาระ

พ่ อ ผ ม เ ป็ น ม ห า

ต อ น ที่  

๔๖

412

ของท่าน เรียกตามโวหารสามัญว่า ลูกครูมาไว้เป็นศิษย์ น่าจะยินดี
เท่าไร แต่ทา่ นระวังจริงๆ... ระวังไม่ตสี นิทกับเราเกินพอดี ทีจ่ ะพึงเห็น
ว่าประจบหรื อ เอาใจเรามากเกิ น ไป...ท่ า นไม่ ไ ด้ เ ป็ น บาเรี ย นก็ จ ริ ง
ถึงอย่างนั้นท่านที่เป็นบาเรียนมีชื่อเสียงมาทุกยุคถึงเราเองในบัดนี้
นับถือท่านแทบทั้งนั้น เราไม่เคยเสียใจว่ามีอาจารย์วาสนาต�ำ่ เลย ยัง
เป็นที่พอใจของเราอยู่จนทุกวันนี้”
ผมถามพ่อว่า “กรรมวาจาจารย์” หมายถึงอะไร ?”
พ่อตอบว่า คือ พระผูส้ วดในพิธอี ปุ สมบท สวดประกาศให้สงฆ์
ทราบ ขอความเห็นจากสงฆ์
พ่อได้พูดให้ฟังต่อไปว่า จรรยาอันน่านับถือ น่าเคารพเลื่อมใส
ของอาจารย์เป็นทีป่ ระทับใจของศิษย์ แม้มศี กั ดิส์ งู ปานนัน้ เพียงใด ได้
เห็นแล้วจากพระประวัติตรัสเล่าของสมเด็จฯ อนึ่ง ที่ว่าสอนคนด้วย
การท�ำอย่างให้เห็นมากกว่าจะพูดพล่ามไปอย่างเดียว และสอนอย่างใด
ปฏิบตั อิ ย่างนัน้ ด้วย ยิง่ เป็นทางเพิม่ ความเลือ่ มใสศรัทธาแก่ศษิ ย์อย่าง
มาก
อีกอย่างหนึง่ ศิษย์บางคนอาจเคารพอาจารย์เฉพาะเรียนหนังสือ
ในห้องเรียน หรือเคารพประจบไว้เพือ่ เอาคะแนน แต่เมือ่ พบกันในทีอ่ นื่
ก็ทำ� เป็นไม่รจู้ กั ไม่ทกั ทาย ไม่เคารพ ด้วยเห็นว่าอาจารย์เป็นคนยากจน
กว่าตนบ้าง วาสนาต�ำ่ กว่าตน ตนเป็นลูกเจ้า หรือลูกคนใหญ่คนโต ส่วน
อาจารย์เป็นคนสามัญ มาจากตระกูลชาวไร่ชาวนาบ้าง อาจารย์เดิน
ถนน ขึน้ รถเมล์ ส่วนตนมีรถยนต์นงั่ คันใหญ่หรูหราราคาแพงบ้าง รวม
ความว่า อาจารย์สตู้ นไม่ได้ในหลายๆ ทาง แม้แต่วชิ าความรูอ้ กี สักหน่อย
ตนก็จะก้าวล�ำ้ อาจารย์ไป จึงนึกดูหมิน่ อาจารย์ขนึ้ ในใจ แต่ลกู ศิษย์ทดี่ ี
ย่อมไม่ท�ำอย่างนั้น ลูกศิษย์ที่ดีย่อมเคารพนับถือครูอยู่เสมอ เห็นครู
เสมือนเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์  และไม่เสียใจหรือน้อยหน้าเลยที่อาจารย์มี
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วาสนาต�ำ่ พึงเห็นตัวอย่างศิษย์ทดี่ อี กี หลายท่าน เช่น พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั (ร.๖) ทรงเคยเป็นศิษย์ของเจ้าพระยายมราช
(ปัน้ สุขมุ เปรียญ ๓ ประโยค) ลูกชาวนาเมืองสุพรรณ ได้ทรงเติม
สร้อยสมญาเจ้าพระยายมราชลงในสุพรรณบัตรว่า ฉัฏฐราชคุรฐุ านวโรปการี แปลว่า ผู้มีอุปการะฐานเป็นครูของรัชกาลที่ ๖ ไว้เป็น
หลักฐานในความส�ำนึกในคุณครูของพระองค์ และได้เคยมีพระราช
ด�ำรัสว่า เจ้าพระยายมราชตายเมื่อใด จะทรงพระภูษาขาวให้เป็น
เกียรติ พระกระแสรับสัง่ นัน้ ก่อให้เกิดปีตปิ ราโมชแต่เจ้าพระยายมราช
ผู ้ เ ป็ น ครู อ ย่ า งเหลื อ ล้ น แต่ พ ระมหาธี ร ราชเจ้ า สวรรคตเสี ย ก่ อ น
เจ้าพระยายมราชจึงต้องนุ่งขาวถวายพระบรมศพ
ยังมีอกี คือ พระเจ้าพีย่ าเธอ กรมพระจันทบุรนี ฤนาถ, กรมหลวง
ราชบุรดี เิ รกฤทธิ,์ กรมหลวงปราจีณกิตติบดี และกรมหลวงนครชัยศรีสุรเดช ได้เป็นศิษย์ของเจ้าพระยายมราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ เมื่อ
ทรงเจริญวัยและไปศึกษาต่อในต่างประเทศแล้ว ก็ยังทรงเคารพเจ้าพระยายมราชอย่างไม่จดื จาง เมือ่ เจ้าพระยายมราชป่วย ศิษย์ผสู้ งู ศักดิ์
บางพระองค์ก็เสด็จไปรักษาพยาบาล โดยมิได้ทรงถือว่าเจ้าพระยา
ยมราชเป็นเพียงลูกชาวนาเมืองสุพรรณ ส่วนตัวท่านเองเป็นลูกเจ้าฟ้า
เจ้าแผ่นดิน แต่ทรงส�ำนึกว่าพระองค์เป็นศิษย์ เจ้าพระยายมราชเป็นครู
ศิษย์ที่ดี ย่อมหาช่องทางเชิดชูเกียรติครูของตนให้ปรากฏเด่น
ขึ้นมา เมื่อตนเป็นคนเด่น ไม่ใช่เด่นแล้วทับถมครู เข้าต�ำราศิษย์คิด
ล้างครู ศิษย์เช่นนั้นไม่มีวันเจริญรุ่งเรืองไปได้ตลอด
ส่วนครู ก็ไม่ควรคิดแต่จะสอนหนังสืออย่างเดียว ควรเหลียวแล
ถึงความประพฤติและจิตใจของนักเรียนด้วย ความพยายามทุม่ เทก�ำลัง
กาย ก�ำลังใจ ก�ำลังความรู้ เพื่อเจียระไนเพชรคือศิษย์ของตนให้งาม
ที่สุด เป็นผู้น�ำทางวิญญาณ กล่อมเกลาวิญญาณของศิษย์ เปี่ยมไป
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ด้วยความหวังดี มีความกรุณาอย่างสูง
ครูที่เพียงแต่สอนศิษย์ให้มีความรู้ประกอบอาชีพได้อย่างเดียว
ไม่แลเหลียวถึงจริยธรรมในใจของศิษย์ ไม่ปลูกฝังอุดมคติอันดีงาม
ให้แก่ศิษย์นั้น เหมือนการติดปีกให้เสือ ให้พิษแก่งูร้าย มอบอาวุธให้
ในมือโจร เขารังแต่จะน�ำสิ่งที่ครูให้นั้นไปท�ำความพินาศให้แก่คนอื่น
และความพินาศนั้นจะยอกย้อนมาท�ำลายตัวเขาเองในภายหลัง คนมี
ความรู้แต่ไม่มีจริยธรรม น่ากลัวกว่าคนไม่มีความรู้มากนัก
ลูกศิษย์ที่เป็นเหมือนมหาตมคานธีนั้น ค่อนข้างจะหายาก คือ
ท่านไม่ถอื เอาความบกพร่องของครูมาเป็นอารมณ์เสียเลย ครูจะท�ำผิด
อย่างไร ท่านก็จะถือว่าเป็นเรื่องของครู ส่วนการเคารพครูเป็นเรื่อง
ของท่านผูเ้ ป็นศิษย์ คานธีถอื ว่า ศิษย์ไม่ควรท�ำตัวเป็นผูพ้ พิ ากษาการ
กระท�ำของครู
พอถึงบทที่คานธีแสดงเป็นครู ท่านก็เป็นครูชั้นเยี่ยม คือเป็น
โดยท�ำตัวอย่างให้ดู อะไรดี คานธีต้องเริ่มท�ำก่อน อะไรไม่ดี คานธี
เว้นก่อน ด้วยจิตใจที่มานะเด็ดเดี่ยว คานธีจึงเป็นครูของชาวอินเดีย
ทั่วประเทศ และของชาวโลกด้วย
พระพุทธเจ้านัน้ ทรงเป็นพระบรมครู พร้อมด้วยพระคุณสมบัติ
อันยิ่งใหญ่ ๓ ประการคือ พระปัญญาอันสว่างไสว พระกรุณาอัน
ไพศาล และความบริสุทธิ์ผ่องแผ้ว ปราศจากมลทินทั้งปวง
ถ้าชีวติ ครู ประกอบด้วยคุณสมบัติ ๓ ประการนี้ คือ มีปญ
ั ญา
ความรูด้ จี ริง, มีความกรุณาต่อศิษย์อย่างลึกซึง้ จริง และมีชวี ติ ทีบ่ ริสทุ ธิ์
สะอาดจริง ครูคนนั้นย่อมก้าวขึ้นสู่แท่นแห่งคุรุฐานิยบุคคล ปูชนีย
บุคคล อภิวนั ทนียบุคคล อย่างแน่นอน ไม่ตอ้ งกลัวความด้อย ไม่ตอ้ ง
เกรงความจน เพราะความด้อยและความจนย่อมไม่มใี นใจของครูเช่นนัน้

๔๗
ต อ น ที่

“ได้ช่างฝีมือดี ดีกว่าวัสดุการก่อสร้างดี แต่ช่างฝีมือเลว” พ่อบอกว่า
คตินไี้ ด้มาจากประสบการณ์การก่อสร้าง เพราะช่างก่อสร้างทีฝ่ มี อื เลว
นั้น แม้ซื้อวัสดุอย่างดีมาให้ก็ท�ำป่นปี้หมด กะไม่เก่ง วัดไม่พอดี ท�ำ
ไปแล้วใช้ไม่ได้ตอ้ งรือ้ ท�ำใหม่ ไม้ชำ�้ แตก รูปร่างเบีย้ วบูด หมดความ
สลวยสวยงาม แต่ถ้าช่างฝีมือดี แม้วัสดุไม่ค่อยจะดีนัก เขาก็ทำ� ให้ดี
ทีส่ ดุ สวยงามทีส่ ดุ เท่าทีว่ สั ดุนนั้ จะอ�ำนวยให้ ถ้าเขาได้วสั ดุดดี ว้ ย ไม่ตอ้ ง
สงสัย สิ่งก่อสร้างนั้นจะสวยงามมาก”
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แม่บอกว่า เหมือนช่างตัดเสือ้ แม้ผา้ ราคาถูกๆ แต่ถา้ ช่างฝีมอื
ดีตัดเย็บเรียบร้อยแล้วก็น่าใช้ สวย สวมใส่สบาย ตรงกันข้าม แม้จะ
เอาผ้าเมตรละ ๕๐๐ บาทไปให้ช่างตัดเสื้อฝีมือเลวท�ำ เขาก็หั่นเสีย
ป่นปีห้ มด หลวมไปบ้าง คับไปบ้าง รูปทรงบูดเบีย้ ว แก้แล้วแก้อกี ถ้า
ช่างนัน้ นิสยั เลวเข้าด้วย ก็หนั มาโทษเจ้าของผ้าว่า เพราะซือ้ ผ้าอย่างเลว
มาให้เขาท�ำ จึงเป็นอย่างนี้
พ่อและแม่ผมสรุปว่า ในการก่อสร้างหรือตัดเย็บเสื้อผ้า ขอให้
หาช่างดีเข้าไว้กอ่ น ถ้าเงินมีนอ้ ยก็ให้ยอมเสียค่าช่างให้มากไว้ ยอมลด
คุณภาพของวัสดุเสียดีกว่าที่จะหาวัสดุดีๆ มาให้ช่างฝีมือเลวท�ำ
พ่อบอกว่า ความจริงข้อนี้น�ำไปสู่ความจริงอื่นๆ อีกมาก เช่น
สถาบันการศึกษา งานราชการ เป็นต้น ในสถาบันการศึกษา ได้ครูดี
สัก ๒-๓ คน เสียค่าจ้างให้แพงไว้ ดีกว่าได้ครูชั้นเลว แม้มากคน
เพราะครูชั้นเลว ไม่มีความรับผิดชอบ สอนแต่พอให้พ้นตัว ถ้าวัสดุ
คือนักเรียนเลวเข้าด้วยก็ยิ่งไปกันใหญ่ สถาบันการศึกษานั้นมีแต่จะ
ทรุดลง หาครูดีๆ ไว้สัก ๒-๓ คนดีกว่า
ในวงราชการ หั ว หน้ า สายงานเปรี ย บเหมื อ นนายช่ า งใหญ่
ข้าราชการเหมือนลูกน้องช่าง จะต้องท�ำตามค�ำสั่งของนายช่างใหญ่
ถ้าช่างใหญ่ไม่มีฝีมือ มีความรู้น้อยรู้ผิด และไม่รู้จักให้เกียรติลูกน้อง
แล้ว ข้าราชการในล�ำดับรองลงมา จะมีความรู้ความสามารถปานใด
ราชการนั้นก็ป่นปี้ คนที่มีฝีมือจริงก็ไม่อยากร่วมรับราชการเช่นนั้น
อยู่ด้วย จึงผละออกมาเสีย
ตัวอย่างในประวัตศิ าสตร์ สมัยกรุงศรีอยุธยาแตกครัง้ ที่ ๒ พอ
เป็นอุทาหรณ์ให้เห็นได้
บ้านจะแข็งแรงทนทาน รากฐานและหลักต้องส�ำคัญ หลักคือ
เสา ถ้าเสาหักพื้นทรุดเสียแล้ว ตัวอื่นๆ ก็อยู่ไม่ได้ ไม้คร่าวซึ่งเป็นตัว
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ยึด ถ้ามันผุไป ฝาก็อยู่ไม่ได้
ในสังคมมนุษย์เราก็เช่นเดียวกัน ผู้ที่เป็นหลักมีความส� ำคัญ
อย่างยิ่ง เริ่มตั้งแต่พ่อบ้านแม่เรือนซึ่งเป็นหลักของครอบครัว ถ้าพ่อ
บ้านแม่เรือนเป็นหลักผุเสียแล้ว สิ่งอื่นๆ ที่ยึดหลักอยู่ก็อยู่ไม่ได้ ต้อง
พังลงมา กลายเป็นบ้านแตกสาแหรกขาด พินาศกันไปหมด ว่าเรือ่ ยไป
จนถึงหลักของวัดคือสมภาร หลักของหมู่บ้าน ต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัด
ภาค และประเทศ ผูท้ เี่ ป็นหลักต้องท�ำตนเป็นหลักอันมัน่ คง ไม่งอ่ นแง่น
คลอนแคลน ส่วนพวกฝา พวกระแนงเล็กน้อย มันจะผุไปบ้างก็เปลีย่ น
ได้ง่าย
เมืองไทยเราเวลานีม้ ปี ญ
ั หาเรือ่ งสังคมมาก เนือ่ งจากรัฐบาลได้
พัฒนานครหลวงคือกรุงเทพฯ ติดต่อกันมาเป็นเวลานาน สภาพของ
กรุงเทพฯ ห่างจากชนบทเป็นอันมาก ชนบทถูกทอดทิ้งให้แห้งแล้ง
ทุรกันดาร ประชากรในชนบทเพิม่ มากขึน้ ทุกปี ทีท่ �ำมาหากินไม่พอท�ำ
คนชนบทจึงทะลักเข้ากรุงเทพฯ แต่ในกรุงเทพฯ ได้แออัดไปด้วยผู้คน
จากสารทิศไปหมดแล้ว พวกที่ต้องการขายแรงงานใหม่ไม่มีที่อยู่ จึง
ไปรวมกันอยู่ในแหล่งสลัม บางคนก็หางานท�ำได้ บางคนก็หางานท�ำ
ไม่ได้ เมือ่ ความอดอยากหิวโหยบีบคัน้ หนักเข้า อาจก่ออาชญากรรมได้
เหมือนกัน
ผู้ใช้แรงงานจากชนบทที่เอาแรงงานมาขายในกรุงฯ นั้น มัก
จะอยูต่ ามโรงงานต่างๆ เช่น โรงเลือ่ ย โรงไม้ โรงงานอุตสาหกรรมอืน่ ๆ
ความจ�ำเป็นบีบคั้นให้เขาต้องจ�ำใจรับค่าแรงงานถูกๆ เพียงพอด�ำรง
ชีวิตไปได้วันๆ เท่านั้น นายทุนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นคนจีน ใช้คนพวกนี้
อย่างไม่ปรานีปราศรัย ถือว่าหาได้ง่าย ท�ำนองเดียวกับครูโรงเรียน
ราษฎร์ เจ้าของโรงเรียนนึกจะไล่ออกเมื่อไรก็ได้ ไล่ออกเช้า บ่ายก็มี
ครูคนใหม่มาท�ำงานแล้ว ในค่าจ้างที่ถูกเช่นเดียวกัน
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สภาพของผู้ใช้แรงงานในเมืองไทย น่าสงสารสังเวชเป็นที่สุด
ถูกบิดเบีย้ วคดโกงเบียดบังอย่างเหลือหลาย คนมัง่ มี คนชัน้ สูงได้อาศัย
แรงงานของคนพวกนีร้ ำ�่ รวยอย่างมหาศาล แม้เจ้าของโรงเรียนราษฎร์
ก็เหมือนกัน อาศัยแรงงานของครูต่างๆ ที่ผลัดเปลี่ยนหน้ากันเข้ามา
สร้างฐานะจนร�่ำรวยไปตามๆ กัน แต่สภาพของครูโรงเรียนราษฎร์ยงั
เหมือนเดิม ยิ่งนานวันยิ่งแย่ เพราะก�ำลังลดน้อยถอยลง เหมือนม้า
แก่ๆ ตัวหนึ่งซึ่งลากรถมาจนต้นคอเป็นแผลและด้าน ในที่สุดก็ล้มลง
ตายเพราะหมดก�ำลังและชรา ผลก�ำไรต่างๆ เป็นของเจ้าของม้า เขา
อยูด่ ขี นึ้ กินดีขนึ้ แต่มา้ ยังคงต้องอยูอ่ ย่างเดิม กินอย่างเดิม หรืออาจ
อยู่เลวกว่าเดิมเสียอีก
ชาวนากับพ่อค้าข้าว
กรรมกรผู้ใช้แรงงานกับนายทุน
ครูโรงเรียนราษฎร์กับเจ้าของโรงเรียน
อยู่ในสภาพเดียวกันทั้งนั้น พวกแรกแย่ พวกหลังรวย ทั้งๆ ที่
รู้อย่างนั้น พวกแรกก็จ�ำต้องท�ำ เพราะไม่มีทางเลือก
ไม่มีใครเถียง ถ้าจะกล่าวว่า พวกหลังมีประโยชน์กับพวกแรก
อยู่เหมือนกัน คือชาวนาต้องอาศัยพ่อค้าข้าว, กรรมกรผู้ใช้แรงงาน
ต้องอาศัยนายทุน และครูโรงเรียนราษฎร์ต้องอาศัยโรงเรียน แต่เมื่อ
ต้องอาศัยซึง่ กันและกันแล้ว เมือ่ กิจการเจริญขึน้ ก็ควรจะเจริญไปด้วย
กัน รวยก็รวยด้วยกัน ขาดทุนก็แย่ดว้ ยกัน อย่างนีจ้ งึ จะเรียกว่ามีความ
เป็นธรรมในสังคม แต่สภาพทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั หาเป็นเช่นนัน้ ไม่ ฝ่าย
หนึ่งอ้วนขึ้นๆ แต่อีกฝ่ายหนึ่งผอมลงๆ นักเขียนอาชีพกับส�ำนักพิมพ์
ก็เหมือนกัน
ใครจะช่วยแก้ปัญหานี้ ? ใครจะช่วยบันดาลให้ความเป็นธรรม
ในสังคมเกิดขึ้น ค�ำตอบก็คือต้องช่วยกันทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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รัฐบาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล
ผู้ก่อการร้ายในเมืองไทยนั้น ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นเพราะได้รับการ
กดขี่ข่มเหงจากข้าราชการฝ่ายปกครองในท้องที่ต่างๆ ในชนบท เมื่อ
เหลือทนเข้าก็ทำ� ร้ายเจ้าหน้าทีเ่ อาบ้าง และแล้วก็ถกู ตามจับในฐานเป็น
ผู้ร้ายฆ่าคนตาย และคนที่ตายนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ทางบ้านเมืองเสียอีก
จึงมีโทษหนัก เขาหนีการจับกุมไปอยู่ในป่าเขาล�ำเนาไพร ในที่สุดก็
กลายเป็นผู้ก่อการร้ายไป
ราชการ คือการปกครองโดยธรรม, พิพากษาโดยธรรม เพิม่ พูน
ความสุขให้แก่ราษฎรโดยธรรมและการพิทกั ษ์โดยธรรม รวมความว่า
ราชการต้องเป็นงานโดยธรรมไม่ใช่อธรรม ต้องอาศัยธรรม พึ่งพิง
ธรรม ให้ธรรมเข้าไปด�ำเนินการในสายงานต่างๆ ของรัฐบาล นัน่ แหละ
ความเป็นธรรมในสังคมก็จะเกิดขึ้น แต่ราชการในเมืองไทยเป็นไป
โดยธรรมพอสมควรหรือไม่ ?
กลุม่ ข้าราชการในเมืองไทย เป็นกลุม่ บุคคลทีม่ ที งั้ อ�ำนาจ อภิสทิ ธิ์
และอิทธิพล ส�ำนึกของคนไทยส่วนใหญ่มองเห็นว่า ต้องเป็นข้าราชการ
เท่านัน้ จึงจะมีเกียรติ ข้าราชการจึงท�ำตัวเป็นนายเหนือประชาชนตลอด
มา และคนส่วนมากก็มุ่งมองงานราชการเป็นงานอันดับหนึ่ง แม้จะ
ได้เงินน้อย แต่ก็ท�ำงานสบาย มีเกียรติ (ในส�ำนึกของคนทั้งหลาย)
และมีหลักประกันอนาคต รวมทั้งอภิสิทธิ์ที่ลูกเมียพ่อแม่จะได้รับด้วย
นอกจากนี้เมื่อเป็นใหญ่เป็นโตขึ้น ยังมีสิทธิ์ใช้คนของราชการและ
ทรัพย์สนิ ของทางราชการ ในกิจการส่วนตัวได้ดว้ ย บริษทั บริวารมาก
เพราะมีอำ� นาจทางราชการทีจ่ ะให้คณ
ุ ให้โทษแก่คนในอาณารัศมีของตน
เมื่อมีอ�ำนาจมากขึ้น คนสอพลอใกล้ชิดก็มีมากขึ้นด้วย ทั้งยก ทั้งยอ
ทัง้ ล่อ ทัง้ หลอก ผูใ้ หญ่กต็ ดิ ลม เหลิงไป ลงสุดท้ายก็เสียคน ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีจริงๆ จึงค่อนข้างจะหายาก อ�ำนาจเป็นของ
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หวานย้อมใจให้เมาได้งา่ ย คนมีอำ� นาจ คนใหญ่คนโต ไม่คอ่ ยมีโอกาส
ได้รู้จักตัวเองที่แท้จริง ประการหนึ่ง เพราะไม่ค่อยมีคนกล้าเสนอ
ความจริง, ประการที่สอง เพราะผู้ใหญ่นั่นเองไม่อยากฟังความจริง
อันไม่ถูกอารมณ์ หาว่าผู้น้อยผู้หวังดีเสือกไม่เข้าเรื่อง
ราชการบางแห่งมีพฤติการณ์ หรือมีค�ำสั่งออกมาเสมือนหนึ่ง
สนับสนุนให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชารายงานเท็จยกเมฆ เหมือนพ่อแม่โง่ๆ ให้
ลูกรายงานว่ากินข้าววันละกี่เม็ด ลูกก็ต้องรายงานยกเมฆเพราะใคร
เล่าจะมัวนับเม็ดข้าวอยูใ่ นการกิน แต่เมือ่ ลูกรายงานแล้ว พ่อแม่กเ็ ชือ่
ตามนั้น อย่างนี้จะไม่เรียกว่าสอนให้ลูกโกหก จะเรียกว่าอะไร ท�ำไม
จะต้องรายงานว่ากินข้าวกี่เม็ด
ข้าราชการบางคน ละอายใจที่จะต้องรายงานเท็จอยู่ทุกวัน จึง
ลาออกไปเสีย โดยเอาเหตุผลอื่นมาอ้าง เช่น เพื่อประกอบอาชีพอื่น
เป็นต้น แต่ความจริงเขารังเกียจระบบราชการทีจ่ ะต้องรายงานเท็จอยู่
ตลอดเวลา
พ่อบอกว่า ข้าราชการบางคนที่เป็นหัวหน้ากอง เจ้ากรม หรือ
อธิบดีขึ้นมาได้ หรือเป็นผู้อ�ำนวยการกองขึ้นมาได้ ก็ไม่ใช่มีความรู้
ความสามารถดีวิเศษอะไรนักหนา เป็นได้เพราะมีอายุราชการสูงกว่า
คนอื่น อยู่ในกรมนั้นมานานเท่านั้นเอง ท�ำนองเดียวกับสมภารบางวัด
เป็นสมภารเพราะอยู่นาน จริงอยู่ท่านอาจมีดีอยู่บ้าง แต่ดีไม่ถึงขนาด
ที่จะอยู่ในต�ำแหน่งสูงอย่างนั้น
ผมต้องขออภัยข้าราชการทีด่ ๆี ซึง่ มีอยูเ่ หมือนกัน แต่นา่ เสียดาย
ที่คนดีๆ อย่างนั้นก็ดีไปได้ไม่ตลอด เพราะคนส่วนมากเขาไม่ได้ท�ำกัน
ท่านจะท�ำไปคนเดียวได้อย่างไร คนส่วนมากเขาไม่ได้ทำ� ราชการเพื่อ
ราชการหรือเพื่อประชาชนผู้เป็นสปอนเซอร์ของราชการ แต่เขาท�ำ
เพื่อตัวของเขาเอง เพื่อพ่อแม่ลูกเมียของเขาเอง เขาเห็นผิดไปว่า
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สปอนเซอร์เป็นบุคคลที่ต้องพึ่งพาอาศัยพวกเขา ทั้งนี้สาเหตุหนึ่งมา
จากคนบ้านนอกส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักสิทธิและอ�ำนาจของตนจึงยอมเป็น
ลูกน้องเขา ทั้งๆ ที่ความจริงตนเป็นนายจ้างของเขา คนไทย ๙๐%
ยังมีการศึกษาน้อย พออ่านออกเขียนได้จริง แต่พื้นฐานนั้นไม่พอที่
จะศึ ก ษาค้ น คว้ า ให้ ก ว้ า งขวางออกไปเพื่ อ ให้ รู ้ จั ก สิ ท ธิ์ แ ละหน้ า ที่
อันแท้จริงของตน ข้อนี้เป็นช่องให้คนใจทรามผู้มีหน้าที่ปกครองได้
แสวงหาประโยชน์เพื่อตนและพวกพ้องของตน อธรรมจึงยังคงแผ่
อ�ำนาจครอบคลุมในวงการปกครองทั่วไป
พ่อบอกว่า เราต้องเปลี่ยนทรรศนคติของข้าราชการกันใหม่
ต้องอบรมสั่งสอนและท�ำตัวอย่างให้ดู จนเขาได้ตระหนักเห็นแจ้งว่า
พวกเขาเป็นลูกจ้าง เป็นผู้รับใช้ประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ใช่เป็นกัน
เพียงปาก แต่ในพฤติการณ์ตา่ งๆ หาได้เป็นไม่ ยังคงเป็นเจ้าขุนมูลนาย
กดขี่ประชาชนอยู่
ความทุกข์ทรมานอันเกิดจากความขาดแคลน เสื้อผ้า อาหาร
ทีอ่ ยูอ่ าศัย ยารักษาโรค และความทุกข์ทรมานจากโรคร้ายเบียดเบียน
ยังคงครอบง�ำคนไทยส่วนใหญ่อยู่ ข่าวหน้าแรกของหนังสือพิมพ์แทบ
ทุกฉบับ รายงานถึงความทุกข์ยากแร้นแค้นของประชาชน และปัญหา
สังคมอันสลับซับซ้อน แต่หน้ากลางๆ เป็นข่าวสังคมของคนมั่งมีใน
เมืองหลวง หรือเมืองใหญ่ๆ การเลี้ยงส่ง เลี้ยงรับรอง เลี้ยงเพื่อนั่น
เพื่อนี่มากมาย ในสถานที่ที่โอ่อ่า ต้องจ่ายเงินเป็นหมื่นๆ
พ่อเล่าว่า เมือ่ ไม่กวี่ นั มานีไ้ ปงานเลีย้ งแต่งงานรายหนึง่ ทีส่ โมสร
แห่งหนึง่ พ่อบอกว่า อาหารดี แต่มองดูสภาพแวดล้อมแล้วกินไม่คอ่ ย
ลง กลับมาบ้านปรารภกับแม่และลูกๆ ว่า อยากจะเลิกไปกินเลี้ยงใน
งานรื่นเริงต่างๆ
“ท�ำไมครับพ่อ ?” ผมถาม
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“เห็นพวกเด็กจนๆ ไม่ใส่เสือ้ เพราะไม่มเี สือ้ ใส่ นุง่ กางเกงขาด
วิ่นมานั่งดูกันหน้าสลอน แล้วมันกลืนไม่ค่อยลง”
“ท�ำไมเขาปล่อยให้เข้ามาได้คะ ?” แม่ถาม
“ก็ที่สโมสรนั้นตามปกติเด็กแกมาเล่นกันที่สนามอยู่เป็นประจ�ำ
สนามกว้าง เหมาะส�ำหรับเด็กเล่น สโมสรเป็นตึกชัน้ เดียว มีชายคายืน่
ออกมาส�ำหรับตัง้ โต๊ะเลีย้ งแขกเมือ่ มีงาน ถ้าแขกมากก็ขยายออกไปถึง
สนามได้ พวกเด็กแกเล่นอยูแ่ ถวนัน้ เมือ่ มีงานเลีย้ งแกก็มานัง่ ดู ดูเจ้าบ่าว
เจ้าสาว ดูคนแต่งตัวสวยๆ มาในงาน ดูเขากินอาหารราคาแพงๆ ซึ่ง
พวกแกไม่มโี อกาสได้ลมิ้ รสแม้แต่เศษของมัน พ่อเห็นแล้วกินไม่คอ่ ยลง
และต้องรีบถอดเสื้อนอก (ชุดสากล) ออก”
“เกี่ยวอะไรกับเสื้อชุดนอกของพ่อครับ ?”
“ก็เด็กพวกนัน้ เสือ้ จะใส่สกั ตัวก็ไม่มี เราใส่เสีย ๓ ตัว เสือ้ กล้าม
เสื้อเชิ้ตแขนยาว (แถมผูกคอเสียอีก) แล้วเสื้อนอกหนาๆ อีกหนึ่งตัว
พวกเราแต่งกันมากเกินไปกระมังเด็กจึงขาด ผู้หญิงก็นุ่งเสียยาวลาก
พืน้ พวกทีน่ งุ่ สัน้ ก็สนั้ เต่อพอปิดตะโพก พวกผูห้ ญิงนีห่ าความพอดียาก
เสียจริงๆ”
ผมแอบช�ำเลืองดูแม่ เห็นแม่อมยิ้มในท่วงท�ำนอง “ฉันเข้าใจ
คุณดีค่ะ พูดไปเถอะ”
“แต่เรือ่ งทีค่ ณ
ุ จะงดไปทานเลีย้ งในงานมงคลต่างๆ นัน้ เห็นจะ
ยั ง ท� ำ ไม่ ไ ด้ ” แม่ อ อกความเห็ น “เพราะคุ ณ มี เ พื่ อ นมาก เพื่ อ นที่
สนิทสนมรักใคร่กนั จริงๆ ก็มหี ลายคน ลูกชายหรือลูกสาวเขาแต่งงาน
คุณก็ต้องไปทานเลี้ยง ไปรดน�้ำ หลีกเลี่ยงได้ยาก งานสังคมพวกนี้
เกือบจะกลายเป็นของจ�ำเป็นในสังคมไทยไปแล้ว”
“ก็นา่ คิดเหมือนกัน แต่บอกตรงๆ ใจจริงไม่อยากไปแล้ว อยาก
จะท�ำเพียงส่งของขวัญให้เขาแล้วกลับบ้าน ไม่ต้องทานเลี้ยง”
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“คิดอย่างคุณพ่อกันมากๆ เข้า ก็ไม่ตอ้ งส่งการ์ดเชิญใคร” น้อง
วีรดีพดู ขึน้ “เพราะเกรงใจเขา ต่างคนต่างก็เอาของขวัญมาให้แล้วกลับ
บ้าน ส่งการ์ดเชิญไปก็เหมือนกับขอของขวัญหรือขอเงินเขา โดย
เจ้าของงานไม่ตอ้ งเสียอะไร มีแต่ทางได้ คนเชิญก็กระดากไม่กล้าเชิญ
การสมาคมกันก็หดสั้นเข้าทุกที จนหมดไปในที่สุด หนูคิดว่าคนไทย
ส่วนใหญ่ยังท�ำไม่ได้ค่ะ”
“และคนส่วนใหญ่ก็ยังคิดที่จะจัดงานให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่ก� ำลัง
ความสามารถของตนจะท�ำได้ เป็นการอวดกันไปในตัวด้วย” ผมว่า
“หรืออย่างน้อยก็บอกว่า ทางฝ่ายหญิงเขาต้องการอย่างนั้น”
“ลูกลองนึกถึงว่าเราเป็นเจ้าภาพฝ่ายหญิงบ้าง” แม่พูด “การ
ทีเ่ ขาจัดการแต่งงานเป็นพิธใี หญ่โต เราย่อมถือว่าเป็นการให้เกียรติแก่
เจ้าสาวของเรา และมีเพียงครั้งเดียวในชีวิตที่ลูกผู้หญิงจะจดจ�ำไว้เป็น
เรื่องภาคภูมิใจ บางคนหลวมตัวไปแล้ว ฝ่ายชายเขาไม่มีก�ำลังจัดให้
สมใจได้ ฝ่ายหญิงจึงร่วมกันจัดเสียเอง”
“ความจริงหญิงที่มีการศึกษา ควรจะคิดกันบ้างว่าอาการแห่ง
ความหรูหราฟุ่มเฟือยเหล่านั้นไม่มีประโยชน์อะไร สิ้นเปลืองเปล่าๆ
ไม่ใช่วา่ ชีวติ สมรสจะอยูเ่ ย็นเป็นสุขเพราะการจัดงานหรูหรา แต่มนั อยู่
ที่ความเข้าใจกัน”
“เขาคิดกันไม่เป็นหรอกค่ะคุณ”
คุณพ่อหัวเราะชอบใจค�ำสั้นๆ ของคุณแม่ แต่มีความหมายดี
พ่อจึงว่า
“จริงซี ฉันมักจะลืมไปเสมอ”
“คุณนึกว่า คนทั้งหลายจะคิดเป็นและคิดได้อย่างคุณหรือ ?
เขาคิดกันไม่คอ่ ยเป็นหรอกค่ะ คนส่วนมากถึงจะมีความรูด้ ปี ริญญาสูง
แต่ไม่ได้หมายความว่าจะคิดเป็นและคิดถูกไปด้วย เขาคิดได้แต่เรื่อง
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ความก้าวหน้า ความสุข ความรุ่งเรือง ความส�ำราญ และโก้ ของ
ตัวเขาเองเรือ่ งทีไ่ ปทานเลีย้ ง เห็นพวกเด็กจนๆ มานัง่ ดูแล้วทานไม่ลง
ต้องรีบถอดเสื้อนอกเพราะเด็กไม่มีเสื้อสวมนั้น ใครเขาคิดกันบ้าง
เวลานั้นเขาคิดแต่เรื่องอาหารในจาน ดนตรี เจ้าสาว เจ้าบ่าว ชุด
ของหญิงผู้แต่งกายประกวดกันมาในงานเช่นนั้นว่าใครแต่งอย่างไร
เพือ่ จะได้เอาอย่างไปใช้บา้ ง หรือมิฉะนัน้ ก็นงั่ นินทาคนอืน่ พอหอมปาก
หอมคอแล้วแยกย้ายกันกลับ พวกผู้ชายก็มั่วสุมจับกลุ่มกันกินเหล้า
เฮฮาไปตามเรื่อง การสมาคมที่มองเห็นหรูหรา ก็มีเพียงเท่านี้”
“อันที่จริง เนคไท (ผ้าผูกคอ) และเสื้อนอกนั้น ผมว่าเป็น
เครื่องแต่งกายส่วนเกินของคนเมืองร้อนอย่างพวกเรา มันเหมาะ
ส�ำหรับคนเมืองหนาว เสื้อนอกก็คือเสื้อหนาวนั่นเอง ท�ำไมจะต้องเอา
มาใส่ในหน้าร้อน และทุกคนก็บ่นว่าร้อน พวกที่ใส่ชุดสากลท� ำงาน
ก็ต้องเปลืองเงินค่าเครื่องปรับอากาศ (Air Conditioned) อีก มัน
อะไรกัน ถ้าคนจนในเมืองไทยมัวตามคนมัง่ มีในเรือ่ งเหล่านีแ้ ล้ว พวก
คนจนนัน่ แหละจะตายก่อน คนมัง่ มีเขาไม่คอ่ ยเดือดร้อน เขามีรถปรับ
อากาศนัง่ โฉบไปโฉบมา แต่คนจนไปงานแล้วเอาอย่างคนมัง่ มี นุง่ ยาว
ขึน้ รถเมล์ไม่ได้ ใส่ชดุ สากลนัง่ รถเมล์ไม่ได้ตอ้ งนัง่ แท็กซี่ แทนทีจ่ ะเสีย
ค่ารถ ๓ บาท กลายเป็น ๓๐ ไปมา ๖๐ ค่าของขวัญอีก ๗๐-๘๐
บาท รวมแล้วร้อยกว่า เดือนหนึ่งถูกเข้าสัก ๕ รายก็เดือดร้อน” ผม
พูดเสียยาว
“ความจริงก็เดือดร้อนกันอยู่ทั้งนั้น” แม่ว่า “คนจัดงานก็เดือด
ร้อน กลัวเสร็จงานแล้วไม่มเี งินใช้หนี้ บางรายต้องเป็นหนีเ้ ขาไป ๒-๓
ปี จึงเปลื้องหมด คนไปก็เดือดร้อนเพราะต้องเจียดเงินที่มีไม่ค่อย
พอกินพอใช้อยูแ่ ล้ว ไปช่วยงานตามภาระหน้าทีท่ สี่ งั คมบัญญัตไิ ว้ แต่ก็
ต้องยิ้มแย้มแจ่มใส แสดงความยินดีกันไปตามเรื่อง บางคนลูกป่วย
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จะพาไปหาหมอสักทีก็ผัดแล้วผัดอีก หายากินพอประทังไป แต่พอ
การ์ดงานสังคมมา ต้องรีบควักกระเป๋าให้ไป ๑๐๐-๒๐๐ ไม่รวู้ า่ จะไป
เอาความผิดกับใคร”
“รายลูกป่วยพอผัดเพี้ยนได้ก็ผลัดไป แต่งานสังคมเขาก�ำหนด
วันและเวลามาเลย ผัดเพี้ยนไม่ได้ ถ้าผัดเพี้ยนได้คงผลัดกันเหมือน
ท�ำนองเดียวกับค่าเทอมลูก ถ้าเจ้าของโรงเรียนบอกว่า เมื่อไรก็ได้
ไม่ก�ำหนดวัน หรือภายในก�ำหนดนั้นแล้ว คงมีคนไม่เสียค่าเทอมกัน
มากมายเพราะคนไทยส่วนมากเวลานี้ เปิดเทอมทีก็ต้องเป็นหนี้เขา
ทุกเทอม”
พ่อนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดต่อไปว่า
“ความทุกข์ยากของประชาชนเท่าทีเ่ รารูเ้ ห็นนีเ้ ป็นเพียงส่วนน้อย
ส่วนทีเ่ ราไม่เห็นมีมากมาย หลายสิบหลายร้อยเท่า เหมือนน�้ำแข็งก้อน
ใหญ่ทลี่ อยอยูใ่ นแม่นำ�้ ส่วนทีเ่ ราเห็นเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ ส่วนทีจ่ มอยู่
ในน�้ำมากกว่าหลายเท่า ความทุกข์อันมหึมาของคนเรานั้นมาจาก
การที่เราคิดถึงแต่ตัวเอง ไม่เหลียวดูความทุกข์ของคนอื่นบ้าง ซึ่งมี
อยูม่ ากมาย และอาจทุกข์มากกว่าเราตัง้ หลายร้อยเท่า การช่วยบ�ำบัด
ทุกข์ของผูอ้ นื่ มีหลายวิธี แต่วธิ ที ที่ �ำได้ทนั ทีคอื การเห็นแก่ตวั ให้นอ้ ยลง”

๔๘
ต อ น ที่

ผมพูดกับพ่อว่า ความจริงทรัพย์สมบัตใิ นโลกนัน้ มีมากมาย เช่น อาหาร
เสื้อผ้า ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย ยวดยานพาหนะ และถนนหนทาง
แต่สิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้เป็นของเรา ผมออกไปบ้านนอกทีไรก็บังเกิด
ความคิดอย่างนี้ เพราะได้เห็นว่ามันมีมากจริงๆ ตัวอย่าง รถยนต์ราคา
แพงเป็นเงินแสนก็ยังมีอยู่เกลื่อน ที่ดินก็มีอยู่มากมายทั่วประเทศ
ทัว่ โลก แต่ไม่เป็นของเราเลยแม้แต่ตารางฟุตเดียว เสือ้ ผ้าอาหารจะซือ้
สักเท่าไรก็ได้ แต่เราไม่มเี งินซือ้ เราเป็นคนจนเพราะไม่มสี งิ่ เหล่านีเ้ ป็น
สมบัติของตัว
“ท�ำไมจะไม่ใช่ของเรา” พ่อว่า “มันเป็นของเราเหมือนกัน มิฉะนัน้
เราจะใช้มนั ได้อย่างไร เช่น รถยนต์คนั ใหญ่ๆ คันหนึง่ ราคาหลายแสน
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เราเสียเงินเพียง ๗๕ สตางค์ เขาก็พาเราไปถึงที่หมายได้ เขามีคน
ขับให้เสร็จและเก็บรถล้างรถให้ มันเสีย เขาก็ซอ่ มให้ หรือมันเกิดเสีย
ระหว่างทาง เราก็ขนึ้ คันใหม่ซงึ่ เข้ามาจอดเทียบรับเราทันทีหรือเกือบจะ
ทันที ฝนตกเขาก็ปดิ หน้าต่างให้ แถมยังให้เพือ่ นนัง่ แก้เหงาไปอีกจ�ำนวน
มาก เราใช้รถเหล่านี้ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง รถไฟ เครื่องบินก็เป็น
ของเรา เพราะเราขึ้นได้ เขาจะพาเราไปสู่ที่หมายเหมือนกัน เรามีได้
จ�ำนวนไม่จำ� กัด ถนนหนทางก็เป็นของเรา สนามหญ้า สวนสาธารณะ
แม่นำ�้ ล�ำคลองทัง้ หลาย ล้วนเป็นของเราทัง้ นัน้ เพราะเราใช้สอยมันได้
เท่าที่จ�ำเป็น ลูกต้องค�ำนึงถึงจุดประสงค์ของการมี ว่าเพื่ออะไร ?”
“แล้วพ่อว่า เพื่ออะไร ?”
“ก็เพือ่ ใช้สอย เพือ่ บริโภค ของเหล่านัน้ ท่านเรียกว่าเครือ่ งอุปโภค
บริโภค เมือ่ เรามีจะใช้สอยและบริโภคอยูแ่ ล้ว จะต้องไปเดือดร้อนท�ำไม
การท�ำนาก็เพื่อให้มีข้าวมาบริโภค ที่จ�ำเป็นต้องเป็นเจ้าของที่นาด้วย
ก็เพือ่ จะได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วย ไม่ตอ้ งถูกแบ่งไปให้นายทุนหรือ
คนกลาง แต่เมื่อเราไม่ได้ท�ำนา แต่มีข้าวบริโภคเท่าที่ต้องการตาม
หลักของการแลกเปลี่ยนแล้ว จ�ำเป็นอย่างไรที่เราจะต้องดิ้นรนเพื่อ
เป็นเจ้าของที่นาอันมหาศาล การไปไหนมาไหนก็เพื่อให้ถึงที่หมาย
เมื่อรถยนต์ส่วนกลางหรือรถของบริษัทที่เรียกกันทั่วไปว่ารถเมล์คอย
บริการให้ถึงที่หมายอยู่แล้ว จ�ำเป็นอย่างไรนักหนาที่จะต้องมีรถยนต์
ส่วนตัว นอกจากผู้มีกิจธุระมากที่จ�ำเป็นต้องใช้มันเพื่อความสะดวกใน
ธุรกิจหรือผู้หลักผู้ใหญ่, หรือผู้มีเงินพอที่จะมีมันได้โดยไม่เดือดร้อน
แต่ถ้ามีแล้วเดือดร้อนอยู่เสมอเพราะความมีนั้น ก็อย่ามีมันเลยดีกว่า
ใช้วธิ เี ช่าเป็นคราวๆ คือบริการรถเมล์ หรือรถแท็กซีจ่ ะดีกว่า แม้มนั จะ
ส่งไม่ถึงที่ทีเดียว ก็เดินต่อเอาบ้างนิดหน่อย ได้ออกก�ำลังไปในตัว
รวมความตามความเห็นของพ่อว่า ถ้ามีแล้วเดือดร้อนก็อย่ามี ถ้า
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ไม่เดือดร้อนก็ไม่เป็นไร”
“ตามหลักของพระพุทธเจ้า เราอยูใ่ นโลกอย่างผูอ้ าศัยโลก ไม่ใช่
เป็นเจ้าของโลก เราเพียงแต่อาศัยมันชั่วครั้งชั่วคราว อยู่อย่างผู้มีทุก
สิ่งทุกอย่าง แต่ไม่มีอะไร”
“ไม่เข้าใจครับพ่อ”
“ลูกดูตัวอย่างความเป็นอยู่ของพระพุทธเจ้า หรือของพระสงฆ์
สาวกของพระองค์ มีกุฏิอยู่อาศัย มีวัดที่สวยงาม แต่ไม่มีกุฏิใดเป็น
ของพระองค์ใดโดยเฉพาะ ท่านเพียงแต่อาศัยอยู่ ของเหล่านั้นเป็น
สมบัติส่วนกลาง เป็นของคนทุกคน”
“แต่ฆราวาสท�ำอย่างนัน้ ไม่ได้” ผมว่า “ถ้าอยากอยูอ่ ย่างพระก็
ต้องบวชเป็นพระ ทรัพย์สมบัติของฆราวาสต้องมีเจ้าของ”
“ก็ของรัฐนัน่ ไง ทีเ่ ป็นสมบัตสิ ว่ นกลางของคนทุกคน เช่น สถานที่
ราชการ ถนนหลวง เครื่องสาธารณูปโภคต่างๆ แต่ท่านตั้งเจ้าหน้าที่
ไว้เพือ่ คุม้ ครองรักษา ทรัพย์สมบัตขิ องรัฐทัง้ หลายนัน่ แหละทีเ่ รามีสว่ น
เป็นเจ้าของอยู่ด้วย และเราควรต้องถนอมใช้เหมือนอย่างเป็นสมบัติ
ส่วนตัวของเราเอง เช่น ถนน, ไฟฟ้า ประปา ซึ่งท่านท�ำไว้ให้เป็น
ของสาธารณะ รวมทั้งของอื่นๆ ด้วย เช่น โรงเรียน, สวนสาธารณะ
ห้องน�้ำสาธารณะ เป็นต้น ถ้าของเหล่านัน้ ต้องสูญเสียไป เราก็พลอย
เสียประโยชน์ไปด้วย”
“เขาคิดอย่างนีก้ นั ไม่คอ่ ยเป็นหรอกค่ะคุณ” แม่พดู ด้วยอารมณ์
ราบเรียบอย่างเดิม “ในเมืองเราคนส่วนมากหวงแหนแต่สมบัติของตัว
ส่วนสมบัตขิ องสาธารณชน เขาไม่คอ่ ยรูจ้ กั คุณค่า เขาพูดแต่วา่ ‘ช่างมัน
ไม่ใช่ของเรา’ เพราะคิดกันอย่างนี้ การท�ำลายสาธารณสมบัตขิ องชาติ
จึงมีอยู่อย่างมากมายดาษดื่น เห็นแล้วใจหาย”
“อาจเข้าหลักไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวง กระมังครับแม่”
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ผมพูด

“ไม่รู้ซี ต้องถามพ่อเขาดู”
“ไอ้ความเลวทรามทีส่ ดุ กับความดีทสี่ ดุ มันมักจะใกล้เคียงกัน
คิดไม่ดอี าจท�ำให้เข้าใจผิดได้งา่ ยๆ เหมือนเส้น ๒ เส้นทีโ่ ค้งเข้าหากัน
ปลายสุดของทั้งสองเส้นก็อยู่ชิดกันมาก คนอัจฉริยะกับคนบ้าก็ใกล้
เคียงกัน เพียงแต่เขาไม่ยอมก้าวต่อไปอีกเท่านั้น เหมือนคนปีนขึ้นไป
ถึงยอดเขาแล้ว (คนอัจฉริยะ) เบื้องหน้าของเขามีแต่ความว่างเปล่า
ทางทีเ่ ขาเดินสุดสายแล้ว ถ้าเขาก้าวอีกก้าวเดียวก็จะต้องตกภูเขา แต่
เขาไม่ยอมก้าวอีก เขาจึงยืนสง่าอยู่บนยอดเขา เป็นอัจฉริยะ”
“คนท�ำลายสมบัติของชาติโดยไม่มีเหตุผลนั้น เป็นคนทราม
ท�ำไปเพราะมีอสั มิมานะจัด ‘ฉันจะท�ำ ใครจะท�ำไม’ ส่วนคนไม่ยดึ มัน่
ถือมั่นจะรักษาทรัพย์สมบัติของชาติหรือส่วนกลางอย่างดีที่สุด เพราะ
ใจเขาสูง เขาเห็นว่าเขาไม่มสี ทิ ธิอะไรทีจ่ ะท�ำลายทรัพย์สมบัตสิ ว่ นรวม
ของมหาชน เขาจะอาศัยใช้สอยอย่างถนอม เพื่อคนอื่นจะได้ใช้ต่อไป
ถ้าเป็นสิทธิสว่ นตัวของเขาเสียอีก เขาอาจท�ำลายมันได้งา่ ยกว่า ความ
แตกต่างระหว่างคนใจทรามกับคนใจสูง มีอยู่ดังนี้”
“พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและทรงบัญญัติพระวินัยให้สาวกของ
พระองค์ใช้ของกลางคือของสงฆ์อย่างถนอมที่สุด เช่น เตียงจะนอน
ลงไปเฉยๆ โดยไม่มีเครื่องปูลาด เช่น ผ้าปู เป็นต้น ไม่ได้ ไม่ให้นั่ง
พิงฝาให้เป็นรอย ของสงฆ์ใช้แล้วต้องเก็บง�ำให้ดี อยูใ่ นทีป่ ลอดภัย ถ้า
ช�ำรุดต้องซ่อมแซม อันที่จริงพระองค์ทรงเป็นยอดของผู้ไม่ยึดมั่นถือ
มั่น ทรงสอนให้บริโภคใช้สอยปัจจัยอย่างเห็นโทษและมีปัญญา สลัด
ออก (อาทีน วทสฺสาวี นิสสรณปญฺโ ปริภญ
ุ ชฺ ติ)๑ แต่เพราะเหตุทมี่ ี
พระทัยบริสทุ ธิย์ งิ่ ทรงเห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวมยิง่ กว่าประโยชน์สว่ นตัว
๑

อริยวงสิกสูตร ทรงสอนถึงการบริโภคปัจจัยแบบวงศ์ของพระอริยะ
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จึงทรงกวดขันเรื่องการรักษาทรัพย์สมบัติสาธารณะดังกล่าวแล้ว”
“คนส่วนมากเขาไม่ได้เห็นอย่างนั้น” คุณแม่พูด “เขายึดมั่น
ถือมั่นส่วนที่เป็นของเขา และมีอัสมิมานะในการท�ำลายทรัพย์สมบัติ
สาธารณะ และคนส่วนมากเห็นกันว่า เรือ่ งความไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ นัน้ น�ำ
มาใช้ในชีวิตการงานและชีวิตประจ�ำวันไม่ได้”
“ท�ำไมจะใช้ไม่ได้” พ่อว่า “แต่ขอให้ใช้ให้ถกู เรือ่ งเถอะ คุณลอง
คิดดู คนทีต่ อ้ งทะเลาะกันก็เพราะความยึดมัน่ ถือมัน่ ว่า เขาด่าเรา เขา
นินทา เขาดูหมิ่นเรา ถ้าไม่ยึดมั่นก็ไม่ต้องทะเลาะกัน คนที่แก่งแย่ง
กันก็เพราะมีอสั มิมานะจัดว่า เราต้องอย่างนัน้ อย่างนี้ เราต้องเก่งกว่า
ใครหมด สิง่ นัน้ ควรต้องเป็นของเรา เรา เรา และเรา ลัทธิอโี กอิสซึม่
(Egoism) นั้น ทางปรัชญาถือว่าเลวที่สุด”
“การยอมรับว่าตนยังปฏิบตั ไิ ม่ได้ เพราะเป็นหลักธรรมทีค่ อ่ นข้าง
สูงนั้น ยังน่ารัก น่าเอ็นดู และน่านับถือกว่าการเหยียบย�่ำธรรมที่ตน
เข้าไม่ถึงว่าเป็นของไร้ประโยชน์ การเหยียบย�่ำธรรม ดูหมิ่นธรรมที่
ตนปฏิบัติไม่ได้ว่าไร้ค่านั้น เป็นโมหจริตอย่างหนึ่งของผู้อ้างตนว่ามี
ปัญญา”
“เริ่มหนักเข้าทุกทีแล้วครับพ่อ”
“ก็หาเรื่องเบาๆ มาคุยซิ พ่อก็ชอบเหมือนกัน คุยหนักนานๆ
ไม่ค่อยไหว”
“มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าคุยกับพ่อเหมือนนั่งคุยกับยมบาล”
คุณแม่สะดุ้งร้องขึ้นว่า “อะไรกัน ? ใครเป็นคนพูด ?”
“ก็น้าอู๊ดไงล่ะครับ แม่”
“อ๋อ” คุณแม่รอ้ งอย่างโล่งอก “เขาเคยเปรยกับแม่เหมือนกันว่า
ฟังค�ำพูดของพ่อบางค�ำเขาขนลุก เพราะนึกถึงยมบาลที่ปลอมมาเป็น
มนุษย์ในเรื่องเงาของคุณโรสลาเรนใช่ไหม ?”
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“ใช่ครับ, น้าอู๊ดบอกว่าพ่อพูดธรรมเหมือนยมบาลในเรื่องนั้น
น้าอู๊ดเลยกลัวๆ บอกว่าพ่อเหมือนไม่ใช่คนธรรมดา”
พ่อหัวเราะและบอกว่า “กลัวอะไรกัน เห็นเขามาคุยกับพ่อบ่อย
และคุยได้นานๆ”
“เป็นไปได้หรือครับพ่อ ที่ยมบาลจะมาในโลกมนุษย์”
“ไม่รซู้ ี แต่เคยเห็นหนังสือเล่มหนึง่ พระท่านเขียนเล่าไว้วา่ ท่าน
ประสบการณ์ด้วยตนเองสมัยเป็นคฤหัสถ์ เห็นดังนั้นจึงออกบวช”
พ่อลุกขึน้ ไปหยิบหนังสือในตูเ้ ล่มหนึง่ มาส่งให้ผม พลางกล่าวว่า
“นี่ไง”
เป็นหนังสือเล่มบางๆ เพียง ๔๐ หน้าขนาด ๑๖ หน้ายก
“เอาไปอ่านเสียก่อน” พ่อบอก “เชือ่ หรือไม่เชือ่ ก็ตามใจลูก เชือ่
ก็ดี ไม่เชือ่ ก็แล้วไป เรือ่ งทีค่ นสลบไปพบยมบาลนัน้ มีมากมายเหลือเกิน
แต่รายนี้ยมบาลท่านเอาตัวมาส่งเอง จึงมีโอกาสได้คุยกับพี่ชายและ
ญาติมติ รของผูเ้ ล่า อ่านก็แล้วกัน เชือ่ หรือไม่เชือ่ อีกเรือ่ งหนึง่ ต่างหาก”

๔๙
ต อ น ที่

เรื่องกฎแห่งกรรม สังสารวัฏ และการเกิดใหม่เป็นเรื่องที่เราคุยกัน
มากทีส่ ดุ เรือ่ งหนึง่ รูส้ กึ ว่าพ่อชอบคุย และมีความสุขจากการคุยเรือ่ งนี้
ด้วยเหมือนกัน ท�ำให้ผมได้รบั ความรูเ้ พิม่ เติมมาก การคุยให้ฟงั บ่อยๆ
คราวละเล็กคราวละน้อย เป็นอุบายซึมซาบสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ลงไปในใจของ
เยาวชนได้ดียิ่ง จนในที่สุดก็เชื่อไปเอง
พ่อบอกว่า เรื่องกฎแห่งกรรม สังสารวัฏ และการเกิดใหม่นั้น
แยกกันไม่ได้ ต้องไปด้วยกันเสมอ ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ย่อมท�ำให้
อีกอย่างหนึง่ ไม่สมบูรณ์และอาจล้มลงได้โดยง่าย เช่น เรือ่ งกรรม ถ้า
ไม่มเี รือ่ งสังสารวัฏก็อธิบายกรรมให้แจ่มแจ้งไม่ได้ เรือ่ งสังสารวัฏก็คอื
เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเอง ซึ่งพุทธศาสนิกควรสนใจเป็นพิเศษ
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พ่อได้น�ำพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมา
อ้างอิงว่า
“ส�ำหรับพระพุทธศาสนานัน้ ข้าพเจ้ามีความเห็นว่าสิง่ ทีค่ วรสอน
ให้เข้าใจและให้เชือ่ มัน่ เสียตัง้ แต่ตน้ ทีเดียว คือสิง่ ทีเ่ ป็นหลักส�ำคัญของ
พระพุทธศาสนา นั่นคือ วัฏฏสงสาร การเวียนว่ายตายเกิดและกรรม
ท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว เป็นหลักส�ำคัญของพระพุทธศาสนา เพราะ
หนทางปฏิบตั ขิ องพุทธศาสนิกก็เพือ่ พ้นจากวัฏฏสงสารอันเป็นทุกข์ แต่
สิง่ ทีด่ ปี ระเสริฐยิง่ นัน้ คือความเชือ่ ในกรรม แต่จะสอนเรือ่ งกรรมอย่าง
เดียว ไม่สอนเรื่องวัฏฏสงสารก็ไม่สมบูรณ์”๑
“ความเชื่อในกรรม ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นของประเสริฐยิ่ง ควร
เพาะให้มขี นึ้ ในใจของคนทุกคน และถ้าคนทัง้ โลกเชือ่ มัน่ ในกรรมแล้ว
มนุษย์ในโลกจะได้รบั ความสุขใจขึน้ ไม่นอ้ ย โดยทีไ่ ม่ท�ำให้รสู้ กึ ท้อถอย
อย่างไร”
“ข้าพเจ้าเห็นว่า เราควรพยายามสอนเด็กให้เข้าใจและให้เชือ่ มัน่
ในกรรมเสียแต่ตน้ ทีเดียว ยิง่ ให้เชือ่ ได้มากเท่าไรยิง่ ดี ควรให้ฝงั เป็นนิสยั
ทีเดียว”
ผมถามพ่อว่า มีวิธีพิสูจน์อย่างไรหรือไม่ว่าคนตายแล้วเกิดชาติ
หน้ามีจริง ?
พ่อตอบว่า
“ก็มอี ยูบ่ า้ ง เช่น เรือ่ งเด็กระลึกชาติได้ ซึง่ มีอยูท่ กุ ทวีปในโลก”
“แต่ก็เป็นเฉพาะบางคนครับพ่อ, ส่วนใหญ่ระลึกไม่ได้”
“ที่ระลึกไม่ได้นั้น เพราะอยู่ในโลกแห่งวิญญาณเสียนาน” พ่อ
ตอบ “ถ้าเราอ่านประวัตขิ องคนทีร่ ะลึกชาติได้ มีขอ้ สังเกตอยูอ่ ย่างหนึง่
๑

เก็บความจากพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงปรารภเมือ่
๑๖ พ.ค. ๒๔๗๒
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ว่า ท่านเหล่านัน้ มิได้ใช้ชวี ติ อยูใ่ นโลกแห่งวิญญาณนาน แต่พอตายได้
ไม่นานเท่าไร ก็ไปเกิดเป็นมนุษย์อีก อย่างนี้แทบทุกคน”
“เป็นยังไงครับ อยู่ในโลกแห่งวิญญาณ ?”
“คืออยู่ในโลกทิพย์ อาจเป็นเทวดา หรือโลกแห่งโอปปาติกะ
อย่างอื่น เช่น นรก เปรต อสุรกาย เป็นต้น”
“อันที่จริงเรื่องที่จ�ำไม่ได้นั้น ไม่ต้องระยะไกลถึงพันๆ ปี แม้
เพียงปีเดียวสองปี เราก็จำ� รายละเอียดอะไรไม่คอ่ ยได้ เราจ�ำได้แต่สาระ
ส�ำคัญเท่านั้น เมื่อวานนี้ เราพูดอะไรไปเท่าไร เราก็จ�ำได้ไม่หมด
เพียงแต่จ�ำได้บ้างเท่านั้นเอง ไม่ต้องพูดถึงชาติก่อนๆ ซึ่งใช้เวลานาน
และมีบางสิ่งบางอย่างบังอยู่”
“อะไรครับ บางสิ่งบางอย่าง ?”
“ก็จะอะไรเสียอีกเล่า กิเลส โลภ โกรธ หลง นัน่ เอง โดยเฉพาะ
ตัวโมหะ ซึง่ เป็นตัวมืด เหมือนมีของอยูใ่ นห้องนีม้ ากมาย แต่พอมืดเรา
ก็มองไม่เห็นอะไร ของอยูแ่ ค่มอื เอือ้ มก็มองไม่เห็น การทีเ่ รามองไม่เห็น
ไม่ได้หมายความว่าของนั้นไม่มี แต่เพราะความมืดมาบังไว้ ท�ำนอง
เดียวกัน ใจเรามีความมืดคือโมหะมาบังไว้ ท�ำให้มองไม่เห็นอดีต
อนาคตและแม้ในชัว่ โมงหน้า เราก็มองไม่เห็นว่าอะไรจะเกิดขึน้ แก่ชวี ติ
เรา พอโลภ โกรธ หลง หายไปจากใจ โลกก็สว่างไสวขึ้นทันที”
“บางคนเขาว่า ตายแล้วเกิดเป็นเรือ่ งทีเ่ ป็นไปไม่ได้ ไม่เป็นจริง
เพราะอะไรจะไปเกิด ในเมื่อพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์มีแต่สมอง
เป็นผู้บัญชางาน” ผมถาม
“พ่อเชื่อว่ามันสมองมีความส�ำคัญ แต่มันสมองไม่ใช่จิต หรือ
วิญญาณ มันสมองเป็นเพียงเครือ่ งมือของวิญญาณ เหมือนเครือ่ งดนตรี
เป็นเครือ่ งมือของนักดนตรี เครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์แห่งไฟฟ้า
ทัง้ มวลมิใช่ตวั ไฟ มันเป็นเพียงเครือ่ งอุปกรณ์ให้ไฟปรากฏขึน้ และต้อง
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ท�ำถูกวิธดี ว้ ยจึงจะปรากฏ อนึง่ นักเขียนจะมีความสามารถปานใดก็ตาม
เมื่อไม่มีเครื่องมือในการเขียน เช่น กระดาษ ปากกา เป็นต้น เขาก็
เขียนอะไรออกมาไม่ได้ มันสมองเป็นเพียงเครือ่ งมือของวิญญาณ ตัว
มันสมองเองไม่ได้คิดอะไรเลย ผู้ที่คิด เก็บ ระลึก สะสม อารมณ์
และความชั่ว ความดีต่างๆ ก็คือจิตหรือวิญญาณ เครื่องจักรไม่เคย
บันทึกอะไรไว้ แต่เจ้าของเครื่องจักรนั่นต่างหาก ที่เป็นผู้บันทึกเรื่อง
ราวต่างๆ อันเกีย่ วกับเครือ่ งจักร แต่ทงั้ สองอย่างต้องอาศัยกัน คือทัง้
สมองและจิต บางคนมันสมองดีแต่จติ ไม่ดี จึงน�ำเครือ่ งมือคือมันสมอง
ไปคิดเรื่องเสียหายร้ายแรง บางคนมันสมองไม่ค่อยดีแต่จิตดี จึงท�ำ
ประโยชน์ได้เท่าทีเ่ ครือ่ งมือจะอ�ำนวย พ่อว่ามันสมองกับจิตหรือวิญญาณ
เป็นคนละอย่าง แต่อาศัยกัน”
“อีกอย่างหนึ่งที่พอเป็นข้อพิสูจน์ว่าคนตายแล้วเกิด อดีตชาติ
มีจริง คือความแตกต่างกันของบุคคล แม้แต่ในวัยต้นๆ แม้จะมีมารดา
บิดา สิ่งแวดล้อม และการศึกษาอย่างเดียวกัน แต่เด็กก็มีความโน้ม
เอียงในเรื่องต่างๆ ไม่เหมือนกัน เพราะความเคยชินในอดีตของแก
ต่างกัน ตามประวัติแห่งคนส�ำคัญในโลก แสดงว่าคนส�ำคัญในทางใด
มักมีท่าทีในทางนั้นมาตั้งแต่วัยต้นแห่งชีวิตทีเดียว เด็กฝาแฝดแท้ๆ
ยังสนใจในสิ่งต่างๆ ไม่เหมือนกัน ร่องรอยแห่งอดีตยังติดมาจนถึง
ปัจจุบัน สิ่งที่ตนท�ำไว้ด้วยกาย วาจา ใจ จึงไม่สูญไปพร้อมกับการ
สลายของร่างกาย”
“พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และการอบรม ย่อมมีส่วนท�ำให้คน
แตกต่างกัน” ผมว่า
“ข้อนี้ พ่อไม่เถียง แต่มขี อ้ น่าคิดอยูบ่ า้ งเหมือนกันว่า เด็กบางคน
พ่อแม่ดเี หลือเกิน แต่ลกู ดีไม่ได้ พยายามอบรมสัง่ สอนอย่างไรก็ไม่ได้ผล
เด็กบางคนพ่อแม่ไม่ดี แต่ตัวเด็กเองแสดงอุปนิสัยอันดีเลิศออกมา
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ข้อนี้แสดงว่าคนทุกคนได้น� ำเอา คุณสมบัติทางใจของตนในอดีต
มาในปัจจุบันด้วย”
“เด็กดี ท�ำไมจึงไม่ไปเกิดกับพ่อแม่ทดี่ ี หรือว่าเลือกเกิดไม่ได้ ?”
ผมถาม
“เลือกเกิดได้ก็มี เลือกไม่ได้ก็มี” พ่อตอบ
“คืออย่างไรครับ ?”
“คือวิญญาณที่ยังต�่ำอยู่ เลือกเกิดไม่ได้ ต้องสุดแล้วแต่กรรม
กรรมมีอำ� นาจพิเศษในการส�ำรวจอดีตของวิญญาณ แล้วก�ำหนดหมาย
ให้ใครไปเกิดที่ใดอย่างเหมาะสมที่สุดกับกรรมในอดีตของเขา เพื่อให้
เขาได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งต่างๆ ตามสมควร ไม่มีสิ่งใดยุ่งยากสับสน
เท่ากับใยชะตาชีวิตมนุษย์ ส่วนคนที่เลือกเกิดได้ คือผู้ที่พัฒนาจิตใจ
ของตนจวนจะสมบูรณ์อยู่แล้ว อย่างเช่น พระโพธิสัตว์ เมื่อจะลง
มาเกิดเพือ่ ตรัสรูเ้ ป็นพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงเลือกพระมารดา และ
สถานทีอ่ นั เหมาะสมแก่จดุ มุง่ หมายในการมาเกิดของพระองค์ วิญญาณ
ชั้นสูงเหล่านั้นลงมาเกิดด้วยจุดมุ่งหมายอันแน่นอน”
“ท�ำไมบางคนซึ่งเป็นวิญญาณชั้นสูง จึงไปบังเกิดกับมารดาที่
ทุกข์ยากล�ำบาก ในหมู่บ้านที่แร้นแค้น ?”
“รู้ได้อย่างไร ?” พ่อถาม
“สังเกตที่เขาเป็นคนดี และเมื่อเติบโตขึ้นได้ท�ำประโยชน์แก่
ประเทศชาติมากมาย แสดงว่าเป็นวิญญาณชั้นสูงมาเกิด”
“อันนีเ้ ข้าใจได้งา่ ย” พ่อตอบ “เขาถูกส่งไปหรือได้รบั การขอร้อง
ให้ไปเกิด เพื่อหาประสบการณ์ในสภาพสังคมเช่นนั้นชั่วคราว แล้วก็
กลับสู่สังกัดเดิม”
“ยังไม่ค่อยเข้าใจครับพ่อ ?”
“เปรียบเหมือนข้าราชการที่สังกัดอยู่ในกรม หรือกระทรวง
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ในกรุงเทพฯ แล้วถูกส่งไปอยู่ในแดนธุรกันดารชั่วคราว เพื่อศึกษาข้อ
เท็จจริงบางอย่าง หรือเพือ่ ถ่ายถอนโทษบางประการของตน หรืออาจ
เป็นเพราะความสมัครใจของตนเองทีจ่ ะหาประสบการณ์ในสภาพอย่าง
นั้นชั่วคราว แล้วกลับเข้าสังกัดเดิม”
“เปรียบอีกอย่างหนึ่งเหมือนนักเรียนทหารที่ออกฝึกภาคสนาม
เมื่อปิดเทอมปลาย เพื่อหาประสบการณ์ในภูมิประเทศและใช้ชีวิต
ทหารของตนให้แข็งแกร่ง”
“แล้วคนที่ตรงกันข้ามเล่าครับ ?”
“อย่างไร ?”
“คือวิญญาณชั้นต�่ำ แต่ไปเกิดกับมารดาบิดาที่ดีมีศีลธรรม มี
ทรัพย์สินมาก สังเกตได้ว่าเป็นวิญญาณชั้นต�่ำก็คือ เขาประพฤติแต่
เรื่องต�่ำทราม และท�ำตัวต�่ำลงเรื่อยๆ จนเป็นคนเลวในที่สุด”
“พวกนีค้ งเคยท�ำความดีบางอย่างอันเป็นเหตุให้เกิดในทีอ่ ย่างนัน้
แต่บญ
ุ ทีจ่ ะคุม้ ครองตนไว้ไม่มี จึงอยูใ่ นทีส่ งู ไม่ได้ ให้เดือดร้อนร�ำคาญ
ต้องลงมาเกลือกกลัว้ กับความต�ำ่ ทรามตามสันดานของตน เราจะเลีย้ ง
หมูไว้บนบ้านทีส่ วยงาม ให้อาหารอย่างดี มันก็คงไม่พอใจเหมือนได้ไป
เกลือกกลั้วกับโคลนตมและกินอุจจาระ สันดานของมันเป็นอย่างนั้น
การพัฒนาวิญญาณเพื่อให้รักความดี จึงมีความหมายมากในความ
ก้าวหน้าของชีวิตวิญญาณ”
“คนทีท่ อ่ งเทีย่ วอยูใ่ นสังสารวัฏ ย่อมต้องเกิดเป็นหญิงบ้าง เป็น
ชายบ้างใช่ไหมครับ ?”
“ใช่”
“ท�ำไมจึงเป็นอย่างนั้น ? ท�ำไมไม่เกิดเป็นเพศเดียวให้ตลอดไป
เลย เพือ่ พัฒนาคุณสมบัตขิ องตนให้เจริญถึงขีดสุดอย่างรวดเร็วเหมือน
คนท�ำงานด้านเดียว”
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“เรื่องนี้ค่อนข้างจะพูดยาก” พ่อว่า “แต่ก็พอพูดได้ คือ การ
ทีต่ อ้ งเกิดเป็นชายบ้างหญิงบ้างนัน้ เป็นความจ�ำเป็นเพือ่ ให้เรามีประสบ
การณ์ด้านต่างๆ และเพื่อให้การพัฒนาของเราเป็นไปได้สัดส่วน เรา
จะเห็นได้จากประวัติบุคคลส�ำคัญของโลก ผู้ท�ำประโยชน์อันยิ่งใหญ่
ให้แก่โลก ย่อมมีคณ
ุ ธรรมทัง้ แบบชายและแบบหญิงผสมกลมกลืนกัน
อย่างดี เช่น ความเข้มแข็งทนทาน ความกล้าหาญ ความเสียสละ
อันเป็นคุณธรรมของชาย และความอ่อนหวานนุ่มนวล ความเห็นอก
เห็นใจ ความรักครอบครัว เป็นต้น อันเป็นคุณสมบัติของหญิง เมื่อ
คุณธรรมทั้งสองฝ่ายมาผสมผสานกันก็ท�ำให้บุคคลผู้นั้นมีอุปนิสัยอัน
ดีเลิศ สมควรเป็นตัวแทนของสิ่งดีงามทั้งหลาย คือเขาเป็นที่สถิตอยู่
แห่งสิ่งดีงาม ใครอยากรู้ว่าความดีเป็นอย่างไร ดูได้ที่บุคคลอย่างนั้น
เขาเกิดมาเพื่อเป็นโลกนายก ผู้น�ำโลก”
ผมถามพ่อว่า “เมื่อคนที่เกิดมาต้องรับผลกรรมบางอย่างที่เขา
เคยท�ำเหตุไว้ แต่เขาระลึกไม่ได้ว่าเขาได้ท�ำผิดอะไร จึงต้องมาทน
ทุกข์ทรมานอยู่ในสภาพอย่างนั้น วิญญาณของเขาไม่มีทางพิจารณา
ผลเทียบเคียงกับเหตุได้ การเกิดใหม่ก็ไร้ความหมาย ผลดีหรือชั่วที่
เกิดขึ้นในระยะหลัง เป็นเหมือนการลงโทษหรือให้รางวัลแก่คนที่
ไม่รเู้ รือ่ งอะไรเลย ส่วนคนทีเ่ กิดมาดี อยูด่ ี กินดี ก็รสู้ กึ ตัวแต่เพียงว่า
ตนเกิดมาโชคดี ไม่รู้สึกในคุณค่าของความดีแต่ประการใด ฝ่ายคนที่
เกิดมาไม่ดีก็ก่นแต่ลงโทษสิ่งแวดล้อมและโชควาสนาของตัว ดูจะไม่
เป็นประโยชน์อะไร”
“ความจริงไม่มีใครลงโทษ และไม่มีใครให้รางวัล แต่มันเป็น
ไปตามผลแห่งกรรมของเขาเอง เป็นความยุติธรรมสากลที่ไม่มีอะไร
ยุตธิ รรมยิง่ กว่า, เจ้าตัวจะรูห้ รือไม่รเู้ ป็นเรือ่ งของเจ้าตัว แต่การให้ผล
เป็นหน้าทีข่ องกรรม ผูท้ ำ� กรรมบางคน พอดวงตาคือปัญญาแจ่มใสขึน้
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จิตสะอาด วิญญาณสงบ ก็รู้ได้ด้วยตนเอง ว่าตนได้ทำ� กรรมอะไรมา
จึงได้รบั ผลอย่างนี้ เมือ่ มีแสงสว่างก็มองเห็นรูป ไม่มแี สงสว่าง แม้รปู
มีอยู่ก็มองไม่เห็น อนึ่ง คนตาบอดถึงมีแสงสว่างอยู่ก็หาเห็นสิ่งใดไม่”
“เขาจ�ำไม่ได้ เล่าไม่ได้ก็จริง แต่ท่าทีของจิตหรือวิญญาณที่
แสดงออก เหมือนจ�ำได้ในสาระส�ำคัญ นัน่ คือมนุษย์เราเกลียดกลัวและ
นิยมชมชอบสิง่ ต่างๆ ไม่เหมือนกัน เช่น บางคนรังเกียจการฆ่า บางคน
รังเกียจการขโมย บางคนรังเกียจกาเมสุมจิ ฉาจาร บางคนรังเกียจการ
กล่าวเท็จ และบางคนรังเกียจการเสพสุราเมรัย บางคนรังเกียจหมด
ทุกอย่าง นั่นแสดงว่าเขาเคยได้รับผลร้ายแห่งการล่วงธรรมอย่างนั้นๆ
มาแล้ว จนจิตของเขาหวาดหวัน่ ต่อผลชัว่ อันนัน้ ร่องรอยเก่ายังเหลือมา
จนถึงชาติปัจจุบัน ในทางตรงกันข้ามคือความนิยมชมชอบก็ท�ำนอง
เดียวกัน ร่องรอยแห่งความทรงจ�ำในอดีตทีเ่ ห็นได้ชดั ทีส่ ดุ คือเรือ่ งเด็ก
อัจฉริยะ ซึ่งเด่นออกมาโดยที่หลักแห่งพันธุกรรมอธิบายไม่ได้ ความ
จริงอันนี้ แสดงว่ามนุษย์จ�ำอดีตของตนได้ แต่จ�ำอยู่ลึกๆ แสดงออก
ทางความโน้มเอียง หรืออุปนิสัยที่ได้สั่งสมมาเป็นเวลานานในอดีต”
“มนุษย์ทุกคนย่อมได้รับผลชั่วจากเหตุชั่วซึ่งเราได้สร้างไว้เอง
เขาย่อมเกิดสะดุง้ กลัวต่อการท�ำเหตุชวั่ เพราะจากประมวลความจ�ำใน
อดีต บอกเขาว่าเหตุชั่วก่อให้เกิดทุกข์ ความรู้นี้ท�ำให้พลังใจของเขา
แข็งขึ้นและเริ่มงดเว้นการท�ำชั่วทีละน้อย
“มนุษย์เวียนว่ายอยู่ในโรงเรียนโลก เกิดชาติแล้วชาติเล่า ได้
ผ่านความสุขบ้าง ทุกข์บา้ ง ความส�ำเร็จบ้าง ล้มเหลวบ้าง เป็นบทเรียน
เพือ่ พัฒนาวิญญาณให้รจู้ กั ผิดชอบชัว่ ดี และก้าวสูงขึน้ ไป ในโรงเรียน
โลกก็เหมือนในโรงเรียนธรรมดา คือมีวิญญาณชั้นสูงซึ่งก�ำลังจะออก
จากโลกไป และมีวิญญาณซึ่งยังอ่อนไต่เต้าตามขึ้นมาไม่มีที่สิ้นสุด”
“มนุษยชาติทั้งสิ้น ก�ำลังเดินขบวนขึ้นสู่บันไดอันยิ่งใหญ่ ส่วน
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ล่างสุดของขบวนก�ำลังโผล่ออกมาจากจุดเบือ้ งต้นอันมืดสลัว ส่วนบนสุด
ของขบวนก�ำลังหายเข้าไปในแสงสว่างอันเรืองรองของทิพยภาวะ
(Divinity)”
“อะไรครับพ่อ ทิพยภาวะ ?”
“ความเป็นทิพย์”
“อะไรครับ ความเป็นทิพย์ ?”
“ความประเสริฐสูงส่ง ความละเอียดอ่อน”
“เราจะเข้าถึงความเป็นทิพย์ในชีวิตนี้ได้หรือไม่ ?”
“ได้” พ่อตอบ “ความจริงเราเข้าถึงภาวะอันเป็นทิพย์กันออก
บ่อย แต่เราไม่รู้จัก”
“อย่างไรครับ ?”
“ลูกลองนึกถึงอย่างนี้ เมื่อเราดูหนัง ละคร ฟังดนตรี อ่าน
นวนิยาย หรือกวีนิพนธ์ที่ตรงกับความรู้สึกของเรา เรารู้สึกดื่มด�่ำใน
รสของสิ่งนั้นๆ มีปีติสุขซาบซ่าน เรารู้สึกเสมือนว่า วิญญาณของเรา
ได้ลอ่ งลอยออกจากกายเนื้อไปแนบสนิทอยูก่ ับสิง่ นั้น นี่เพียงแต่เราได้
ลิม้ รสปลอมแห่งทิพยภาวะ ยังให้ความสุขความเบิกบานแก่เราถึงปานนี้
ถ้าเราได้ลิ้มรสทิพยภาวะจริงๆ โดยตัวของเราเองเป็นผู้สร้างขึ้น จะมี
ความสุข ปีติซาบซ่านสักปานใด
“ชายหนุม่ หญิงสาวทีร่ กั กันมากๆ รักกันอย่างซาบซึง้ ตรึงใจ ใน
เวลานั้น ใจของเขาทั้งสองแนบสนิทอยู่ด้วยกัน เหมือนดวงเดียวกัน
ความรักทีเ่ อิบอาบดวงใจทัง้ สองอยูน่ นั้ สามารถเพิกถอนเครือ่ งกีดขวาง
หยาบๆ คือร่างกาย แล้วไปชื่นชมอยู่ด้วยกัน เป็นความรักที่ละเอียด
อ่อน ประณีตกว่าความรักทางร่างกาย กล่าวให้สั้นก็คือ ความรัก
เป็นเรื่องของใจต่อใจ ส่วนกายต่อกายนั้นเป็นเรื่องของความใคร่”
“ความรักที่มีแต่ใจต่อใจนั้น จะมีประโยชน์อะไรครับพ่อ ? ผม
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เห็นต้องเลิกร้างกันไปทุกราย ถ้าไม่มเี รือ่ งของกายต่อกายเข้ามาเกีย่ ว
ข้องด้วย”
“ส่วนมากก็เป็นอย่างนัน้ ” พ่อว่า “เพราะคนส่วนใหญ่ยงั ต้องการ
ทัง้ สองอย่าง คือทัง้ รักและใคร่ เมือ่ ได้พร้อมทัง้ สองอย่าง ความรักจึง
ด�ำเนินไปด้วยดี บางคนต้องการเพียงความใคร่อย่างเดียวเสียด้วยซ�้ำ
ไป แต่กจ็ ดื จางเร็วและอาจกลายเป็นเกลียดได้งา่ ย ความรักของหนุม่
สาวที่ยั่งยืนมั่นคง สูงส่งเป็นทิพย์อยู่เสมอก็คือความรักที่ไม่สมหวัง
โดยที่ทั้งสองยังรักกันอยู่ แต่มีอุปสรรคไม่ให้เขาใกล้ชิดสนิทสนมกัน
ได้ ไม่ลว่ งเกินทางกายกัน ความรักอย่างนีแ้ หละ สูงส่งละเมียดละไม
นัก แต่พอสมหวัง แต่งงานกันแล้ว ก็เป็นธรรมดาไป คนทีร่ กั กันอย่าง
ดูดดื่มมักถูกชักน�ำให้พบกันชาติแล้วชาติเล่าในลักษณะต่างๆ เช่น
เป็นพ่อ แม่ พี่ น้อง เป็นคนรัก เป็นเพื่อน ทั้งนี้เพื่อให้ความรัก
สมบูรณ์ทุกๆ ด้าน”
“ระหว่างเวลาจากชาติหนึง่ ถึงอีกชาติหนึง่ จะใช้เวลานานเท่าใด
ครับ ?”
“อันนี้ไม่แน่, ถ้าวิญญาณก้าวหน้ามาก มีคุณธรรมสูงมาก จะ
อยูใ่ นโลกทิพย์นาน เพือ่ ย่อยประสบการณ์ตา่ งๆ ลงสูอ่ ปุ นิสยั ท่านว่า
มนุษย์สามัญ เวลาระหว่างชาติอยูใ่ นระหว่าง ๕ ปี แต่วญ
ิ ญาณชัน้ สูง
จะมีเวลาระหว่างชาติถงึ ๒,๓๐๐ (สองพันสามร้อย) ปี แล้วมาเกิดอีก
เพื่อหาโอกาสเรียนบทเรียนที่ยังเหลืออยู่บางบท และสมัครใจกลับมา
เกิดเพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นครูสอนจริยธรรมแก่มนุษย์, หรือช่วยเหลือมนุษย์
ในการพัฒนาจิตใจ การตายแล้วเกิด เป็นกระบวนที่สิ้นสุดได้ ถ้าเรา
สามารถพัฒนาวิญญาณให้สมบูรณ์จนไม่มีความชั่วหลงเหลืออยู่เลย”
“แต่ต้องเกิดหลายชาติ ?”
“ใช่ ต้องเกิดหลายชาติ” พ่อตอบ, “ชีวติ เพียงชาติเดียวไม่เพียงพอ
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ที่จะหาประสบการณ์ให้แก่วิญญาณได้ และไม่พอที่จะพิสูจน์ผลแห่ง
กรรม เหมือนนักเรียนมาโรงเรียนเพียงวันเดียว จะได้ทันเรียนรู้อะไร
และจะได้ทันพิสูจน์สติปัญญาความสามารถอย่างไร เรียกว่าเกือบจะ
ไร้ความหมายเอาทีเดียว เด็กทีเ่ กิดในแหล่งสลัมในนครใหญ่ๆ นัน้ จะ
มีประโยชน์อะไร ถ้าเขาเกิดมาเพียงชาติเดียว หรือเด็กที่เกิดมาแล้ว
ตายเสียภายในปีสองปีแรกจะมีประโยชน์อะไร แต่เพราะเหตุที่ไม่มี
อะไรสูญ ไม่มีอะไรถูกลืม ไม่ว่าชีวิตจะสั้นเพียงใด ย่อมมีบางสิ่งบาง
อย่างอันมีคุณค่าควรแก่ความทรงจ�ำของวิญญาณ หรือมิฉะนั้นก็เป็น
การใช้หนี้เก่าบางอย่างที่เคยท�ำมาในชาติอดีต”
“คนส่ ว นมากมั ก ตี คุ ณ ค่ า ของชี วิ ต ด้ ว ยลาภผลที่ ห าได้ เช่ น
ความสุขส�ำราญใจ ต�ำแหน่ง ยศ ความสนุกสนานเพลิดเพลินในโลกิยารมณ์ รัชนียารมณ์ ความจริงแล้วสิ่งเหล่านี้มีคุณค่าแก่ชีวิตน้อย สิ่งที่
มีคณ
ุ ค่าแก่ชวี ติ จริงๆ คือ สิง่ ทีท่ ำ� ให้เราสามารถพัฒนาจิตใจของเราให้
ขึน้ สูร่ ะดับสูง เช่น ความทุกข์ยาก และความล้มเหลว ซึง่ ท�ำให้เรารูจ้ กั
โลกและชีวิตดีขึ้น มันมีคุณค่าในฐานะเป็นบทเรียนให้เราระมัดระวัง
มากขึ้นเพื่อจะได้มีความผิดพลาดน้อยลง และความทุกข์ก็จะน้อยลง
ด้วยเหมือนกัน ประสบการณ์ทกุ ชนิดไม่วา่ เล็กหรือใหญ่ เป็นส่วนหนึง่
แห่งบทเรียนของเรา แต่คนส่วนมากมักลืมความจริงอันนีเ้ สีย จึงเศร้า
โศกอย่างมากเมื่อผิดหวัง และดีใจจนลืมตัวเมื่อสมหวัง”
“ความเชือ่ เรือ่ งตายแล้วเกิด กรรม และสังสารวัฏ มีผลดีอย่างไร
ครับพ่อ ?”
“อย่างน้อยทีส่ ดุ ท�ำให้เราเชือ่ มัน่ ว่าในโลกนีม้ กี ฎแห่งจริยธรรม
อันเทีย่ งตรง ไม่มอี ะไรเกิดขึน้ โดยบังเอิญ สิง่ ทีเ่ รียกกันว่า ‘โชคชะตา’
นัน้ ทีแ่ ท้กค็ อื ผลรวมแห่งกรรมในอดีตของเขาเอง สิง่ ต่างๆ ทีเ่ ราได้รบั
อยู่และเป็นอยู่ในบัดนี้ ไม่ว่าเป็นสภาพทางกายหรือทางจิต ย่อมเป็น
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ผลแห่งกรรมในอดีตของเรา ถ้าเป็นทางดีกเ็ ป็นผลแห่งความปรารถนา
ความคิดและความตั้งใจของเราเองในอดีต โชคชะตามิใช่สิ่งที่ใคร
จะหยิบยืน่ ให้ใครได้งา่ ยๆ ความต้องการในอดีตของเรา เป็นผูก้ ำ� หนด
โอกาสในปัจจุบันให้เรา คนที่เห็นว่าเขามีโอกาสดีนั้น ความจริงเขา
ท�ำไว้เอง คือเขาสร้างไว้เองในอดีต เหมือนนักเรียนทีส่ อบได้คะแนนดี
มีโอกาสได้รับทุนไปเล่าเรียนเมืองนอก ก็เพราะการหมั่นสั่งสมความรู้
ของเขาเอง โอกาสจึงเปิดให้เขา ถ้าเขาท�ำดียิ่งขึ้นไป โอกาสก็ย่อมมี
มากขึ้น”
“ความเชือ่ เรือ่ งตายแล้วเกิด ท�ำให้บคุ คลมัน่ คงในความดี ไม่ทอ้
ถอยง่าย เขาอาจเป็นคนทีไ่ ม่มใี ครรูจ้ กั ตายอย่างเงียบเชียบ แต่เขาจะ
ได้รบั การต้อนรับอย่างมโหฬารในโลกทิพย์ โลกทีเ่ มล็ดพืชแห่งความดี
ที่เขาสะสมไว้จะผลิดอกออกผลอย่างเต็มที่ ไม่มีอะไรกีดกันไว้ได้”
“ผูท้ ฝี่ กึ สมาธิจนได้ญาณพิเศษทีเ่ รียกว่า ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
แล้วนั้น จะสามารถสอบสวนชีวิตของตนและของคนอื่นในอดีตได้เป็น
อย่างดี เรือ่ งชาติกอ่ นชาติหน้ามิใช่ของประหลาดส�ำหรับบุคคลเช่นนัน้
แต่มันเป็นความจริงที่แน่นอน”

๕๐
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พ่อเตือนพวกเราเสมอว่า ปากมนุษย์อย่าไปเอานิยมนิยายอะไรมาก
นัก เมือ่ ใครได้ดมี สี ขุ ก็สรรเสริญเจริญพรกันไปพักหนึง่ แต่พอโชคร้าย
ได้ทุกข์ก็หาทางซ�้ำเติมนานาประการ หน้าที่ของเราคืออย่าประมาท
เมือ่ เราเซ คนจะซ�้ำ และเมือ่ เราล้มลง เขาจะกระทืบเรา ระวังอย่าให้
เซและล้ม ให้ทรงอยู่ได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งอันชอบธรรม มีชีวิตอยู่อย่าง
สงบ ประกอบสัมมาชีพ คนส่วนมากจะตัดสินเราจากผลได้ทางวัตถุ
ของเรา ไม่ได้ตัดสินเราจากเจตนาของเรา หรือตัวการกระท�ำของ
เราจริงๆ
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ตัวอย่าง เราท�ำงานอะไรสักอย่างหนึง่ ด้วยความมานะพยายาม
คนทัง้ หลายก็จะคอยดูผล ถ้าผลออกมาดีเขาก็จะสรรเสริญเยินยอ แต่
ถ้าผลออกมาเสีย เขาก็จะต�ำหนิติเตียนนินทาว่าร้ายว่าเพราะอย่างนั้น
อย่างนี้ เพราะฉะนั้นเราจึงควรท�ำสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเรา
พ่อยกตัวอย่างน้าประสิทธิ์ซึ่งลาออกจากราชการไปประกอบ
อาชีพอื่น ถ้าน้าประสิทธิ์เจริญรุ่งเรืองในอาชีพใหม่นั้น คนทั้งหลายก็
มองเห็นน้าประสิทธิ์เป็นคนสายตาไกลตัดสินใจอะไรถูกต้อง เก่ง แต่
ถ้าน้าประสิทธิ์ล้มเหลวในอาชีพใหม่ ล�ำบากจนต้องไปออกปากขอ
ความช่วยเหลือเพื่อนฝูง, เพื่อนฝูงหรือคนส่วนมากก็จะต�ำหนิติเตียน
นินทาว่าร้าย ว่าท�ำราชการดีๆ อยู่แล้ว ออกเสีย ถ้าอยู่ เวลานี้ก็คง
เป็นหัวหน้ากอง เป็น...ไปแล้ว นี่คือปากคนซึ่งเอาแน่นอนอะไรไม่ได้
คนบางคนมีปากเพียงไว้นนิ ทาคนอืน่ กับกินข้าวกินเหล้าเท่านัน้ สรรเสริญ
ยกย่องใครไม่เป็น ให้ก�ำลังใจใครไม่เป็น ท�ำเป็นแต่ท�ำลายก�ำลังใจ
เพื่อนฝูง
เรื่องการประกอบอาชีพนั้น พ่อย�้ำมากว่าขอให้พิจารณาเลือก
ท�ำอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเรา ที่เราถนัด ไม่ใช่งานที่คนทั้งหลายนิยม
ชมชอบ เพราะงานเช่นนั้น เมื่อเราไม่ถนัดแล้วก็จะประสบผลดีไม่ได้
รังแต่จะก่อความร�ำคาญให้คนอืน่ และล�ำบากใจตนเอง ตัวอย่าง อาชีพ
สอนหนังสือ คนที่ไม่ถนัดทางการสอน ไม่มีศิลปะทางการถ่ายทอด
วิชา แม้จะมีปริญญาสูงก็ท�ำการสอนให้เป็นที่พอใจของนักเรียนไม่ได้
นักเรียนไม่ชอบครูอย่างนั้น ครูก็เกิดไม่พอใจนักเรียน บรรยากาศใน
ห้องเรียนตึงเครียด ไม่มีความเป็นกันเอง ชั่วโมงการสอนกลายเป็น
ชั่วโมงแห่งความทรมานทั้งสองฝ่าย เพราะฉะนั้น จึงควรเลือกอาชีพ
ที่เราถนัดพอใจ แม้จะมีรายได้น้อย หรือต�่ำต้อย ไม่มีเกียรติอะไรใน
สายตาของสังคม แต่เรามีความสุข ความสุขใจของเรา ท�ำให้เรารูส้ กึ
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ว่าชีวิตมีความหมาย รื่นรมย์ บุคคลผู้มีความรู้สึกเช่นนี้ ดีกว่าคนมี
รายได้มาก มีเกียรติในสังคม แต่ไร้ความสุขใจ
จากความสังเกตของตัวผมเอง ผมรู้สึกว่า พ่อเป็นคนมีความ
เชือ่ มัน่ ในตัวเองสูงมาก พ่อไม่เคยเดือดร้อนว่าคนอืน่ จะมองพ่ออย่างไร
พ่อท�ำในสิ่งที่เหมาะสมกับตัวพ่อ ตรงตามที่พ่อพูดสอนพวกเรา
สิ่งหนึ่งซึ่งทรรศนคติของพ่อเปลี่ยนไป ผิดจากเมื่อก่อน คือ
พ่อไว้ใจคนยากขึน้ พ่อบ่นให้ฟงั เสมอๆ ว่า “คนในโลกนีไ้ ว้ใจยาก เชือ่
ถือยากขึน้ ทุกวัน ไร้สจั จะ เหลาะแหละ เห็นแก่ตวั ไม่ถอื ค�ำมัน่ สัญญา
ท�ำให้คนอื่นเสียประโยชน์ ค�ำนวณแต่ผลประโยชน์ของตัว”
“มันเป็นอย่างนี้มานานแล้วครับพ่อ” ผมพูด
“คุณคิดว่าคนอื่นเหมือนคุณ” แม่เสริม “นั่นไม่ตรงตามความ
เป็นจริง” แม่เลีย่ งค�ำว่า ‘ไม่ถกู ต้อง’ เป็น ‘ไม่ตรงตามความเป็นจริง’
คนที่คิดอย่างคุณได้และท�ำอย่างคุณ เห็นจะหนึ่งในล้าน”
“แปลว่าในเมืองไทย มีคนที่คิดอย่างฉันและท�ำอย่างฉันเพียง
๔๐ คนเท่านั้นหรือ ?” พ่อถาม
“ถึงหรือเปล่าก็ไม่ร”ู้ แม่วา่ “ฉันอยูก่ บั คุณมาจนลูกโตเป็นหนุม่
เป็นสาวแล้ว ก็ยงั คิดไม่ได้ ท�ำไม่ได้อย่างคุณ ฉันเชือ่ ว่า คนแทบทุกคน
คิดถึงประโยชน์ของเขาก่อนอืน่ ก่อนประโยชน์ของสังคมและประเทศ
ชาติ เวลารถเสีย เราขึ้นรถเมล์ไปธุระด้วยกัน ลงรถเมล์แล้วคุณเก็บ
เศษตัว๋ ใส่กระเป๋ากางเกง ไม่ยอมทิง้ ริมถนน ซึง่ คนอืน่ เขาทิง้ กันเกลือ่ น
เมือ่ ต่อรถเมล์หลายๆ ทอด เศษตัว๋ ก็สมุ อยูใ่ นกระเป๋ากางเกงคุณนัน่ เอง
พอหมดระยะ จะต้องต่อระยะใหม่ในรถคันเดียวกัน กระเป๋ารถเมล์ท�ำ
เฉยเพราะขี้เกียจเก็บ หรือนึกว่าเก็บแล้ว คุณเรียกเขามาเก็บ คนอื่น
เขาพยายามเดินหนีนายตรวจ นายตรวจขึน้ ข้างหน้า เขาเดินไปท�ำท่าลง
ข้างหลัง พอนายตรวจเดินไปข้างหลัง เขาก็เบียดเสียดมายืนเสียข้าง
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หน้า รอดไปได้ ๗๕ สตางค์ แต่คณ
ุ พุง่ เข้าหาเลยทีเดียว, วันหนึง่ คุณ
ไปเห็นลูกจ้างของเทศบาลขนขยะไปทิง้ ในแม่นำ�้ เจ้าพระยา คุณกลับมา
นอนไม่หลับ บ่นว่าคนพวกนี้ไม่รู้จักรับผิดชอบ ท�ำงานแต่พอพ้นตัว”
“แล้วจริงหรือเปล่าล่ะ ?” พ่อถาม
แม่หวั เราะก่อนตอบ “ก็จริงน่ะซี, ก็คนเพียงระดับนัน้ จะให้แก
คิดลึกซึ้ง กว้างขวาง ละเอียดอ่อนอย่างคุณได้อย่างไรคะ”
“ฉันยังไม่ได้เศษหนึ่งส่วนร้อยของท่านมหาตมคานธี” พ่อพูด
“ท่านคานธีนั่นหนึ่งใน ๔๐๐ ล้าน หรืออาจจะหนึ่งในโลกยุค
ปัจจุบนั ก็ได้” แม่วา่ “ยกเว้นพระพุทธเจ้าเสียแล้ว ใครท�ำได้อย่างท่าน
บ้าง”
“ความจริง เราควรมีการอบรมปลูกฝังคนของเราให้มีอุดมคติ
กันบ้าง”
“ผมว่าทั้งอบทั้งรมแหละครับพ่อ แต่มันไม่รับเสียอย่าง อบรม
เท่าไรก็ไม่ได้ผล เพราะคนส่วนมากยังเห็นแก่ตวั และความสะดวกสบาย
ของตัวเป็นประมาณ สังคมเป็นอย่างไร ช่างมัน บ้านเมืองไม่ใช่ของ
เราคนเดียว เขาคิดกันอย่างนี้”
คุณแม่ยิ้ม คุณพ่อเอนหลังลงพิงเก้าอี้โยกครึ่งนั่งครึ่งนอนของ
พ่ออย่างเหนื่อยหน่าย พูดว่า
“มัวคิดกันอย่างนี้ บ้านเมืองถึงป่นปี้หมด ไม่คิดถึงศีลธรรมกัน
บ้าง”
“เขาว่าศีลธรรมกินไม่ได้” ผมพูด
“แต่ศีลธรรมช่วยให้เรามีชีวิตอยู่ได้” พ่อว่า
“อย่างไรครับ ?”
“ลองเลิกถือศีลข้อ ๑ กันให้หมดพร้อมๆ กันสักวันเป็นไร จะ
ไม่ฆา่ กันตายหมดหรือ ลองเลิกข้อ ๒ อีกสักวัน ทัง้ เมืองมีแต่ขโมยจะ
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อยู่กันอย่างไร ข้อ ๓-๔-๕ ก็เหมือนกัน”
“เลิกศีลธรรมเสีย สภาพมนุษย์กเ็ หมือนสัตว์ดริ จั ฉานทัว่ ไป เรา
ได้พฒ
ั นาสังคมมนุษย์มาถึงขัน้ นีแ้ ล้ว ไม่นา่ จะให้ยอ้ นกลับไปตัง้ ต้นใหม่
อย่างในระยะแรกๆ อีก”
“แต่สังคมมนุษย์ก�ำลังบ่ายหน้าไปทางนั้น” ผมว่า “พ่อคิดว่า
อะไรพอจะยับยั้งมนุษย์ไว้ได้บ้าง ?”
“ธรรมในศาสนานี่แหละลูกจะช่วยได้ ขอให้สังคมมนุษย์เราน�ำ
ไปใช้เท่านั้น นายทุนที่โกงชาวนาด้วยวิธีการอันน่าบัดสี ท�ำให้ชาวนา
เดือดร้อนกันเหลือเกินเวลานี้ ก็เพราะพวกมันหันหลังให้ธรรม โกง
คนไม่รู้หนังสือ เซ็นแต่ชื่อไว้ ตัวเลขเขาเติมเอาเอง หนี้สองพัน เป็น
สองหมื่น, สองหมื่นเป็นสองแสน ดังนี้เป็นต้น”
“แต่พวกมันสบาย มั่งคั่ง มีอ�ำนาจ อธรรมชนะธรรม” ผมว่า
“แต่ในที่สุดธรรมต้องชนะอธรรม” พ่อว่า
“กว่าจะถึง ‘ที่สุด’ ชาวนาก็แย่ไปตามๆ กัน ใจของเขาเป็น
อย่างไรนะ จึงท�ำได้อย่างนั้น ทมิฬหินชาติมาจากไหน แสงธรรมใน
ศาสนาพุทธ ไม่ฉายเข้าไปในใจของพวกนี้บ้างเลยหรือ ?”
“เหมือนพวกโลกันตนรก” พ่อว่า “ตายแล้วคงไปอยูใ่ นโลกันตนรกกันหมด คนพวกนี้”
“เขาคงไม่ได้คิดหรอกครับพ่อ”
“ท�ำไมไม่คิดกันเสียบ้าง”
“คงคิดไม่เป็นค่ะ” แม่ว่า
“คุณพ่อควรเกิดในสมัยเพลโต้ (Plato)” น้องวีรดีพูดเป็นค� ำ
แรก “หรือมิฉะนั้นก็สมัยขงจื้อ นักอุดมคติ”
“สมัยเพลโต้กม็ คี นชัว่ เยอะเหมือนกัน โดยเฉพาะในวงการเมือง
ตอนทีเ่ พลโต้เป็นหนุม่ นัน้ เป็นสมัยหายนะในประวัตศิ าสตร์ของเอเธนส์
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มีความล�ำบากยากแค้นอยูท่ วั่ ไป มีการดิน้ รนต่อสูก้ บั อ�ำนาจอธรรมของ
ฝ่ายปกครอง สงครามระหว่างเอเธนส์กับสปาร์ต้าสิ้นสุดลงพร้อมๆ
กับความล่มจมของเอเธนส์ในด้านอ�ำนาจทางการเมือง เหตุการณ์ยงุ่ ยาก
ทั้งภายในและภายนอก พวกคนชั้นสูงของเอเธนส์กลับมีอ�ำนาจพร้อม
กับพวกคลั่งอ�ำนาจทั้ง ๓๐ คน ซึ่งมีญาติของเพลโต้รวมอยู่ด้วย มัน
เป็นสมัยแห่งการหลัง่ เลือด แห่งความประหวัน่ พรัน่ พรึง และแห่งความ
กดขี่ทารุณ เพลโต้เป็นผู้ดีเกินไป ทั้งโดยก�ำเนิดและโดยสติปัญญา
เขาจึงไม่อาจทนอยู่ในความบ้าคลั่งของพวกบ้าอ�ำนาจได้ เขาขมขื่น
ปวดร้าวอยู่ลึกๆ เมื่อมองเห็นความเหลวแหลกแห่งประชาธิปไตยใน
เอเธนส์ เขาจึงแยกตัวไปอยู่โดดเดี่ยว ตลอดชีวิตอันยาวนานของเขา
เพลโต้ไม่เคยเข้าไปพูดในสภาเลย เขาเห็นว่ารัฐธรรมนูญของเอเธนส์
ไร้ความหมาย”
“ในสมัยขงจื้อก็เหมือนกัน มีความเหลวแหลกทางการเมือง
มากมาย จนขงจื้อซึ่งเป็นปราชญ์ทางการเมืองและจริยธรรมต้อง
ระเหเร่รอ่ นไปทัว่ สารทิศในแคว้นต่างๆ ของจีน ขงจือ้ เป็นคนรักความ
ยุติธรรม เกลียดชังการช่วงชิงอ�ำนาจอย่างที่สุด แต่การเมืองในสมัย
ของขงจื้อเต็มไปด้วยการช่วงชิงอ�ำนาจ”
“รวมความว่า ความชั่ว ความเลวมีอยู่ทุกยุคทุกสมัย” ผมว่า
“และดูเหมือนนักปราชญ์กม็ กั จะเกิดขึน้ ในยุคทีม่ คี วามเลวร้ายอย่างนัน้
เหมือนกัน”
“ลักษณะของปราชญ์จึงเด่น” พ่อว่า “เหมือนดอกบัวในโคลน
ตม เพชรในความมืด และร่มไม้ในแสงแดดแห่งทุง่ กว้าง แม้องค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา ก็เสด็จอุบตั ขิ นึ้ ท่ามกลางความมืด
ของสังคมอินเดียในยุคนัน้ เหมือนกัน มืดด้วยความงมงายนานาประการ
ทรงสาดแสงสว่างคือพระธรรมอันกอปรด้วยเหตุผล เข้าสูส่ งั คมอินเดีย
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แสงสว่างนั้นได้ยั่งยืนต่อมา และแผ่กระจายไปทั่วมุมโลกแล้วในบัดนี้”
นิ่งกันไปครู่หนึ่ง พ่อจึงกล่าวขึ้นว่า
“เหตุการณ์ของโลก ของบ้านเมือง และของสังคม สับสนวุน่ วาย
นานาประการ มนุษย์ทไี่ ม่มศี ลี ธรรมคอยเหนีย่ วรัง้ กลายเป็นสัตว์โลกที่
โหดร้ายน่ากลัว, ในอาณาจักรสัตว์ พวกสัตว์นานาชนิด ย่อมประหัต
ประหารกันเพื่อเป็นอาหาร สัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็ก สัตว์มีก�ำลังมาก
ท�ำลายสัตว์มีก�ำลังน้อย เพราะแย่งอาหารกัน หรือแย่งตัวเมียกัน
มันเบียดเบียนกันเพือ่ กาม เพือ่ กิน หรือบางตัวเพือ่ ครองความเป็นใหญ่
เป็นจ่าฝูง ในหมู่มนุษย์ก็ยังมีพฤติกรรมท�ำนองเดียวกันนั้น คือมีการ
ประหัตประหารท�ำร้ายกัน เพือ่ กาม เพือ่ กินและเพือ่ เกียรติ หรือช่วงชิง
อ�ำนาจความเป็นใหญ่ มองดูแล้วน่าสมเพชเวทนายิง่ นัก มนุษย์พยายาม
สรรสร้างสิ่งต่างๆ ขึ้นมาเพื่ออ�ำนวยความสุข แต่แล้วมนุษย์ก็ชวนกัน
ท�ำลายเสียเอง เพราะไฟ คือ ความโลภบ้าง โกรธบ้าง หลงบ้าง เผา
ลนให้ร้อนแล้วท�ำลายกัน”
“การกินเป็นปัญหาเฉพาะหน้า และปัญหาเร่งด่วนของคนทุกคน
พวกเขาจึงดิน้ รนด้วยประการต่างๆ เพือ่ หาอาหารมาใส่ปากใส่ทอ้ งของ
ตน ลูกเมีย และคนเกี่ยวข้อง ปัญหาเฉพาะหน้านี้น�ำไปสู่ปัญหาอื่นๆ
อีกมากมายเป็นลูกโซ่ที่เชื่อมต่อกันยาวยืด พอท้องหิว มนุษย์ก็หมด
ความทะเยอทะยานในเรื่องอื่นๆ แต่พอท้องอิ่ม มนุษย์ก็เริ่มมีตัณหา
อย่างอื่นทยอยเข้ามาในห้วงนึก เข้ามาเป็นแถว เช่น ตัณหาในกาม
ในความมีความเป็น ในอ�ำนาจวาสนา มนุษย์ไม่คอ่ ยรูส้ กึ พอ ไม่พอใจ
ในความเป็นต่างๆ ที่ตนเป็นแล้วได้แล้ว กระเสือกกระสนดิ้นรนต่อไป
บางทีเขาไม่รเู้ หมือนกันว่า เพือ่ อะไร เห็นคนอืน่ ดิน้ รนก็พลอยดิน้ รนกับ
เขาไปด้วย หารูไ้ ม่วา่ คนอืน่ ดิน้ รนเพราะความจ�ำเป็นรุนหลังอยู่ ส่วนตน
ไม่มคี วามจ�ำเป็นอันใดก็พลอยดิน้ รนกับเขาไปด้วย เพราะความโง่เขลา
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รู้เท่าไม่ถึงการณ์”
พ่อสั่งสอนพวกเราเสมอว่า ท�ำอะไรอย่ามุ่งเกียรติยศชื่อเสียง
ขอให้มงุ่ ความส�ำเร็จของงานและความสงบสุขเป็นเกณฑ์ ให้เลือกท�ำงาน
ที่สบายใจ แม้จะได้เงินน้อย เพราะความสุขใจมีค่าเหนือเงินอยู่แล้ว
“เพราะความสุขใจมีค่าเหนือเงินอยู่แล้ว” ช่างเป็นค�ำสั่งสอน
และแนวทางที่ดีจริงๆ พวกเราทุกคนยอมรับเอาค�ำสอนของพ่อมาเป็น
แนวทางด�ำเนินชีวติ พวกเราท�ำงานโดยไม่คดิ ถึงเงิน มุง่ แต่ความส�ำเร็จ
ของงานและความสุขใจจากงานทีเ่ รารัก ชีวติ ของพวกเราจึงมีความสุข
ความราบรื่น พวกเราไม่ต้องแย่งสิ่งใดกับใคร ไม่ว่าจะเป็นต�ำแหน่ง
หรือเงินทอง เราเห็นการประพฤติธรรมและความสุขโดยธรรมมีคา่ เหนือ
ความส�ำเร็จทางวัตถุ เราอยู่ในโลกโดยไม่เป็นทาสของโลก
พ่อ แม่ ผม และน้องวีรดี มีความเข้าใจกันอย่างลึกซึง้ ความรัก
ของเราระหว่างพ่อแม่ พี่น้อง และลูก เป็นความรักอันแนบสนิท มี
ความชื่นชมต่อกันอย่างไม่จืดจาง ความสัมพันธ์ของเรามั่นคงลึกซึ้ง
ยากทีจ่ ะพรรณนาเป็นตัวอักษรได้ เราได้เข้าถึงแล้วซึง่ ภาวะอันเป็นทิพย์
ในโลกมนุษย์นี่เอง
จบบริบูรณ์
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“เกียรติของคนอยู่ที่ความดีนะลูกจ�ำไว้
คุณค่าของคนอยู่ที่ผลงาน
มนุษย์เราจะมีความสุขหรือทุกข์
อยู่ที่ใจของเราเอง
ไม่ใช่อยู่ที่คนทั้งหลายนึก”

พ่อสัง่ สอนพวกเราเสมอว่า ท�าอะไรอย่ามุง่ เกียรติยศชือ่ เสียง
ขอให้มงุ่ ความส�าเร็จของงานและความสงบสุขเป็นเกณฑ์ ให้เลือก
ท�างานทีส่ บายใจ แม้จะได้เงินน้อย เพราะความสุขใจมีคา่ เหนือเงิน
อยู่แล้ว
“เพราะความสุขใจมีคา่ เหนือเงินอยูแ่ ล้ว” ช่างเป็นค�าสัง่ สอน
และแนวทางที่ดีจริงๆ พวกเราทุกคนยอมรับเอาค�าสอนของพ่อ
มาเป็นแนวทางด�าเนินชีวติ พวกเราท�างานโดยไม่คดิ ถึงเงิน มุง่ แต่
ความส�าเร็จของงานและความสุขใจจากงานทีเ่ รารักชีวติ ของพวกเรา
จึงมีความสุขความราบรื่น พวกเราไม่ต้องแย่งสิ่งใดกับใคร ไม่ว่า
จะเป็นต�าแหน่งหรือเงินทอง เราเห็นการประพฤติธรรมและความสุข
โดยธรรมมีคา่ เหนือความส�าเร็จทางวัตถุ เราอยู่ในโลกโดยไม่เป็น
ทาสของโลก
Facebook : อาจารย์วศิน อินทสระ
Facebook : Wasin Indasara
www.ruendham.com

www.kanlayanatam.com
Facebook : Kanlayanatam

