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570622_วิถีอาริยธรรมโดยพ่อครู และส.เพาะพุทธ เรื่อง คนขาดความต้ องการไม่ ได้ และยูโทเปี ย
รายการนี้เป็ นรายการวิถีอาริ ยธรรม มาจากคาว่า อาริ ยะ ซึ่งเป็ นแนวทางที่ อริ ยะเป็ นแนวทางเถรวาท
ส่ วนอาริ ยะเป็ นแนวทางมหายาน
ได้ไปเยือนชุมชนจุงโต ประเทศเกาหลี มีนกั บวชเถรวาท ไปด้วยกัน ๙ รู ป จากไทย ธรรมยุติฯ๑ รู ป
มหานิกาย ๘ รู ป สันติอโศก ๑ รู ป นอกนั้นก็เป็ นจากพม่าและลาว ท่านถามว่าสันติอโศกคือนิกาย
อะไร? เป็ นเถรวาทหรื อมหายาน ..ท่านจันทร์ตอบว่าถือทั้งเถรว าทและมหานิกาย
พ่อครู วา่ ...อาตมาก็ได้สวดญัตติท้ งั สองนิกาย ไม่ได้ลาออกสักนิกายเลย
ส.เพาะพุทธ(ท่านจันทร์)ได้นาบันทึกที่ได้เขียนในระหว่างไปเยือนประเทศเกาหลีมาแบ่งปันให้ฟัง
บันทึกบนเครื่ องบิน(เดินทางระหว่างเกาหลีกบั ไทย)....ท่านจันทร์ได้เดินทางไปชมวันพุทธเกาหลี
หลายแห่ง ร่ วมกับ ติดตามชีวติ ของ ท่านผูน้ าลัทธิจุงโต ท่านเบิกบาน มีพลังในการเทศน์ มีลกั ษณะการ
ให้ตามแนวทางโพธิสัตว์มีความรอบรู ้ในแนวทางเถรวาทอย่างมาก ท่านถามว่า สันติอโศกเป็ นเถรวาท
หรื อมหายาน...ท่านจันทร์ตอบว่า เป็ นทั้งเถรวาทและมหายาน....(ส่ วนหนึ่งของบันทึก)
และขอนาบันทึกสั้นๆจากการที่ได้ฟังเทศน์พ่อครู มาสักเล็กน้อย....และพวกเราใส่ ใจฟังธรรมพ่อครู
มากขึ้นในช่วงที่ไม่มีโทรทัศน์ ท่านจันทร์ได้ประพันธ์มาเป็ นบทกลอน
คุณเคยมีแฟนหลายแสนล้าน
เวียนว่ายวัฏสงสาร-ไม่จบสิ้ น
คุณจาแฟนแค่ชาติน้ ีของชีวนิ
กลางเหวห้วงดวงจินต์..อนิจจัง
ฟังธรรมพ่อครู
แล้วแต่งมาแบ่งปัน
คาว่า กาย คือใจ มิใช่ร่าง
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ชีวติ จริ งไม่ทิ้งขว้าง..คือจิตหนอ
กาย คือรู ป และนาม ตามต้นตอ
ร่ างกายเนื้อมิเหลือหลอ..มิใช่กาย
ชีวติ งาม
ด้วยนามกาย
ฟังเทศน์พ่อครู
ที่สันติอโศกตอนเย็น
แล้วนามานัง่ ทบทวนธรรม
จึงแต่งกลอนสรุ ปประเด็นนี้
พ่อครู วา่ ....ฟังธรรมะได้ดี เก็บเนื้อหาสาระใช้ได้ แสดงว่ามีอนาคต
วันนี้อ่านหนังสื อพิมพ์ ก็มาสะดุดใจบทความของชัชริ นทร์ ไชยวัฒน์ หรื อท่านขุนน้อย เขาไปหยิบเอา
ข้อเขียนของเซอร์โทมัส มอร์ มาอธิบาย อาตมาก็สะดุดใจส่ วนท้ายที่เขายกมา
เขาสรุ ปว่า หลังความตายจะมีรางวัล และจิตของมนุษย์น้ นั เป็ นอมตะ อาตมาก็ไปสะดุดใจที่วา่ ความสุ ข
ที่ได้บาเรอเป็ นอัสสาทะ ทางด้านศาสนาเทวนิยมเขายังต้องอาศัยความบันเทิงใจ ทิ้งหมดไม่ได้ อาตมา
เห็นใจศาสนาเทวนิยม ความเข้าใจของเขาเป็ นเช่นนี้ และความถูกต้องในการรู ้ดีชวั่ มีมากพอที่ให้คนทา
ตามศาสดา
พุทธนั้นผูบ้ รรลุสูงสุ ดจะหมดความดีความชัว่ แต่ไม่ใช่วา่ ไม่รู้วา่ มนุษย์จะต้องมีพฤติกรรมดีหรื อชัว่ อยู่
แต่อรหันต์ท่านไม่ยดึ ว่าดีหรื อชัว่ แต่วา่ ไม่วา่ เขาจะสมมุติความดีในสังคมไหนเราก็อนุโลมตาม แม้เรา
คิดว่าไม่ดีแต่เขาเห็นว่าดี เราก็ไม่ไปทาลายของเขา นี่คือสัจจานุโลมมิกญาณ ใช้ปฏิบตั ิกบั สังคม ตาม
มหาปเทศและสัปปุริสธรรม ๗
พอเห็นบทความอันนี้กเ็ ลยคิดจะเอาความเห็นของเซอร์ โทมัส มอร์ มาให้ฟังกัน...ก่อนจะพูดถึง
อาตมาก็จะย้าอีกว่า ไม่วา่ สังคมไหน ก็มีงานหลักสองอย่างที่สาคัญมาก คือ ๑.การศึกษาฝึ กฝนให้คนมี
ธรรม ไม่วา่ ยุคไหนก็ตาม ยุคคนดีมาก ก็สนใจธรรมะมากกว่ายุคคนไม่ดีมาก ยิง่ ยุคนี้คนไม่ดีมากยิง่ ต้อง
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ใส่ ใจศึกษาธรรมะ แต่มนั ค้านแย้งกัน คนกลับไม่เอาธรรมะ มีสนามแม่เหล็กดูดดึงไป คนเข้าใจธรรมะ
ยาก และหนัก ถ้าไม่มีใจพอ มีน้ าหนักของอุตสาหวิริยะ มีน้ าใจพอจะกอบกูธ้ รรมะ จะท้อ สวรรค์นี่เขา
มีลูกท้อของจีนนะสวยๆล่อให้คนถูกใจ ทาไมไปสร้างอุปาทานเช่นนั้น แต่อาตมาว่ามีนยั ลึกซึ้งเตือนใจ
มนุษย์วา่ อย่าท้อ ถ้าอาตมามีตวั ท้อตัวเดียวอาตมาก็สบาย ไปเป็ นฤาษี หรื ออยูค่ นเดียวก็ได้ อาตมามี
สันโดษใจพอเพียงพอ แม้สวรรค์ของโลกจะยัว่ ยุ แม้คุณชัชริ นทร์แก่แล้วก็ยงั อดหลับอดนอนดูฟุตบอล
โลก ไปดูมนั ทาไมชัชริ นทร์ อายุไล่เลี่ยกับอาตมาแต่อ่อนกว่าอาตมา คุณเปลวก็อายุไล่เลี่ยกัน อ่อนกว่า
อาตมา ๑๐ ปี ก็บนว่าโอ้โห มาเข้าวัยชราแล้วก็ตอ้ งอดทนดูเพราะมันถ่ายทอดดึก คนเรามันต้องมี
ความสุ ขเล็กน้อยๆ... นี่กเ็ ห็นว่าเขาก็ตามภูมิ แต่เขาก็ไม่ได้ไปดูหนังน้ าเน่าละครตามโลก แต่ดูกีฬา
ไม่วา่ สังคมยุคไหนงานที่สาคัญคือ ๑.ศึกษาฝึ กฝนธรรมะ ๒.และเร่ งระดมเผยแพร่ ธรรมะ และ
การศึกษา
สังคมสังคม ทุประเทศธรรมะจะทาให้คนเจริ ญ เป็ นสุ ขแท้จริ ง และยืนนาน ทุกวันนี้เอาความสุ ขโลกีย ์
หลอกคน อย่างคสช.ฉลาดนะ ให้อยูก่ บั ความสุ ขตรงนี้ก่อน ลงทุนไม่นอ้ ยนะ คืนความสุ ขแก่
ประชาชน
ธรรมะเป็ นสิ่ งขาดแคลน เป็ นอุปสงค์สูงสุ ดของสังคม ถ้าได้เร่ งรัดธรรมะ แม้ธรรมะระดับสามัญก็ยงั ดี
ยิง่ ได้โลกุตระที่ได้ท่้ งั กุศลโลกียแ์ ละโลกุตระ ไม่คา้ นแย้งความดีงามโลกีย ์ ศาสนาพุทธจึงไม่ดูถูกดู
แคลนศาสดาทุกองค์จะต้องมี
ยูโทเปี ยนี่ อาตมาก็วา่ เขาเป็ นโพธิสัตว์มีบารมีไม่นอ้ ย อาตมาไม่เคยอ่านเรื่ องยูโทเปี ยเลย มีคนเอา
หนังสื อให้อ่านแต่กไ็ ม่ได้อ่าน นี่คือความชัว่ ของอาตมา อย่าเอาอย่าง
ลัทธิเศรษฐกิจการเมืองแบบสั งคมนิยมยูโทเปี ย Utopian socialism
แนวความคิดแบบสังคมนิยมเกิดขึ้นเพื่อตอบโต้ระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมซึ่งเจริ ญเติบโตไปทัว่ ยุโรป
ในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 และต้นศตวรรษที่ 19 ความสาเร็จของการปฏิวตั ิอุตสาหกรรม และการ
ขยายตัวทางการค้า สนับสนุนกับแนวคิดเสรี นิยม ทาให้รัฐบาลไม่เข้ามายุง่ เกี่ยวหรื อทาการค้าแข่งขัน
กับเอกชน ปล่อยให้เอกชนแข่งขันกันเองอย่างเสรี ทาให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างมาก ทาให้มีการ
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ตั้งโรงงานขึ้นมามากมายเพื่อผลิตสิ นค้าให้ทนั กับความต้องการของตลาด เมื่อมีโรงงานมากก็เกิดการ
อพยพแรงงานจากชนบทมาเป็ นแรงงานในระบบอุตสาหกรรมมากขึ้น แต่แรงงานพวกนี้ (กรรมกร)
กลับไม่ได้รับผลประโยชน์จากการที่เศรษฐกิจมีความเจริ ญเติบโต เหมือนกับที่พวกนายทุนได้รับ ความ
เป็ นอยูข่ องพวกกรรมกรยังคงอยูอ่ ย่างยากจน ต้องทางานในโรงงานหลายชัว่ โมงต่อวัน ได้ค่าจ้าง
แรงงานที่ต่า ที่พกั อาศัยไม่ถูกสุ ขลักษณะต้องอยูก่ นั อย่างแออัด พวกนักสังคมนิยมจึงเห็นตรงกันว่า
สังคมแบบทุนนิยมมีการจัดองค์กรที่ทาให้ชนชั้นนายทุนกลุ่มน้อยร่ ารวยขึ้นจากการสะสมกาไรที่เอา
เปรี ยบชนชั้นอื่นที่ยากจน ทาให้เกิดความขัดแย้งระหว่างแรงงาน (กรรมกร) กับนายจ้าง (นายทุน)
ขึ้น ดังนั้นจึงต้องเปลี่ยนการจัดองค์กรใหม่ที่จะทาให้แรงงานมีอานาจทางการเมือง เพื่อยุติการที่
นายทุนเอาเปรี ยบแรงงาน โดยจะต้องทาให้ปัจจัยการผลิต เช่น ที่ดิน โรงงาน เครื่ องจักรเป็ นของ
ประชาคมส่ วนรวม ลดช่องว่างระหว่างแรงงานกับนายทุน และมองว่ามนุษย์มีแนวโน้มที่จะร่ วมมือกัน
และขยันขันแข็ง มากกว่าจะมองว่ามนุษย์เป็ นคนก้าวร้าว แก่งแย่งแข่งขันกัน แต่พวกนักสังคมนิยมก็ยงั
เห็นแตกต่างกันในเรื่ องที่วา่ ประชาคมส่ วนรวมควรจะมีรูปร่ างเป็ นอย่างไร โดยในที่น้ ีจะศึกษาถึง
สังคมนิยมแบบยูโทเปี ย ที่ถือได้วา่ เป็ นสังคมนิยมยุคแรก ๆ
สังคมนิยมยูโทเปี ย (Utopian socialism) หรื อบางครั้งก็ถูกเรี ยกว่า สังคมนิยมจินตนาการ,
สังคมนิยมอุดมคติ, สังคมนิยมเพ้อฝัน (พ่อครู วา่ เขาได้แต่คิดนึก แต่อาตมาเอามาทาได้แล้ว และมัน่ ใจ
ว่าลึกซึ้งกว่าโทมัส มอร์ อาตมานาทฤษฎีพระพุทธเจ้ามาใช้และสอดคล้องกับของเขาระดับหนึ่ง) จาก
การที่ลทั ธิทุนนิยมทาการขูดรี ดบีบคั้นประชาชนและผูใ้ ช้แรงงาน ทาให้เกิดความยากจนและความทุกข์
เข็ญ ทาให้นกั คิดนักปรัชญาหาวิธีที่จะกาจัดความไม่พอใจต่อสังคมลัทธิทุนนิยม โดยพยายามคิดที่จะ
สร้างสังคมที่ดีงาม ขจัดความขัดแย้งระหว่างชนชั้นนายทุนกับแรงงาน เสนอให้มนุษย์ช่วยเหลือกันให้
มากขึ้นและคานึงถึงผูย้ ากไร้ในสังคม ให้คานึงถึงสังคมส่ วนรวม ให้สมาชิกในสังคมร่ วมมือกันและ
ต่อต้านการแข่งขันกันเอง โดยให้รัฐวางระเบียบทางเศรษฐกิจให้รัดกุม แต่กย็ งั ไม่ได้เสนอให้โอนปัจจัย
การผลิตมาเป้ นของรัฐ เพียงแต่ให้เป็ นของสาธารณะเป็ นของส่ วนรวม ร่ วมมือกันในการผลิต ไม่มี
กรรมสิ ทธิ์ส่วนบุคล สรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
เป็ นชุมชนขนาดเล็ก
ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน
มีความเสมอภาคในการมีส่วนร่ วมในการปกครองตนเอง
มีการทางานร่ วมกัน
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ให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ทรัพย์สินที่สาคัญเป็ นของส่ วนรวม
แบ่งปันประโยชน์ต่าง ๆ ที่ได้รับตามความเป็ นธรรม
โดยนักคิดแบบสังคมนิยมยูโทเปี ยที่สาคัญมีดงั นี้
ซิสมอนดิ (Sismondi ค.ศ. 1773 - 1842)
แซงต์ – ซิมอง (Saint – Simon ค.ศ. 1760 - 1825)
โรเบิร์ต โอเว่น (Robert Owen ค.ศ. 1771-1858)
ชาร์ล ฟูริเอ (Charles Fourier ค.ศ. 1772-1837)
หลุยส์ บลังค์ (Louis Blanc ค.ศ. 1811-1882)
แต่ในรายงานฉบับนี้เราจะศึกษาเกี่ยวกับ เซอร์ โทมัส มอร์ (Sir Thomas More ค.ศ. 1478
- 1535) ในฐานะที่เป็ นผูใ้ ช้คาว่า ยูโทเปี ย เรี ยกเกาะในฝันซึ่งเป็ นสังคมอุดมคติ ในหนังสื อ
Utopia (ค.ศ. 1516) เป็ นคนแรก และศึกษาเกี่ยวกับสังคมในยูโทเปี ยของมอร์ เพื่อที่จะได้
เข้าใจมากขึ้นเมื่อต้องการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดของนักสังคมนิยมยูโทเปี ย
Sir Thomas More ค.ศ. 1478 – 1535 โทมัส มอร์ ได้เสนอสังคมอุดมคติที่ให้
กรรมสิ ทธิ์เป็ นของส่ วนรวม และทาการผลิตร่ วมกัน คาดหมายให้มีกษัตริ ยน์ กั ปรัชญาที่จะควบคุม
ความโลภโมโทสันของบุคคล ทุกคนต้องเข้าร่ วมกันทางาน โดยไม่มีชนชั้นกาฝาก เมื่อทุกคนทางานก็
จะมีผลผลิตมากพอที่ทุกคนจะลดเวลาการทางานเหลือวันละไม่เกิน 6 ชัว่ โมง โดยได้รับสนองความ
ต้องการอย่างพอเพียง มีเสรี ภาพและเวลาว่างมากพอที่จะศึกษาค้นคว้าเพิ่มพูนสติปัญญา
โทมัส มอร์ เกิดเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1478 ในกรุ งลอนดอน โดยเกิดในครอบครัวที่มีฐานะมัง่ คัง่
บิดาเป็ นทนายความและผูพ้ ิพากษา มอร์ศึกษาภาษาลาตินตั้งแต่เด็ก และสาเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด ดาเนินอาชีพเป็ นนักกฎหมายที่เขาไม่ค่อยพอใจมากนัก แต่กต็ อ้ งตามใจบิดา
จนกระทัง่ ในปี ค.ศ. 1499 มอร์ได้พบกับพวกกลุ่มขบวนการฮิวแมนนิสต์ (Humanist
Movement) เช่น อีเรสมัส, จอห์น โคเล็ท, วิลเลี่ยม ลิลลี่ ทาให้มอร์สนใจศึกษาอารยธรรมของ
กรี กและโรมัน ต่อมาในปี ค.ศ. 1504 ขณะที่มอร์อายุได้ 26 ปี เขาก็ได้รับเลือกตั้งให้เป็ นสมาชิก
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สภาล่างของอังกฤษ และเป็ นหัวเรี่ ยวหัวแรงที่สาคัญในการต่อต้านการใช้เงินเพื่อทาสงครามของพระ
เจ้าเฮนรี่ ที่ 7 พระเจ้าเฮนรี่ ที่ 7 ก็เอาคืนโดยการกลัน่ แกล้งบิดาของมอรื โดยหาเหตุปรับเงินและจับกุม
ทาให้โทมัส มอร์ ต้องออกจากวงการเมือง และกลับเข้ามาอีกครั้งหลังพระเจ้าเฮนรี่ ที่ 7 เสด็จสวรรคต
ในปี ค.ศ. 1509 ด้วยความที่มอร์มีความสามารถทางด้านกฎหมายและมีความเฉลียวฉลาดในการ
เจรจาติดต่อ ในปี ค.ศ. 1515 ก็ได้เป็ นหนึ่งในคณะทูตไปเจรจาการค้าขนสัตว์กบั เนเธอร์แลนด์ และ
ก็เริ่ มมีตาแหน่งมากขึ้นในสมัยของพระเจ้าเฮนรี่ ที่ 8 โดยใน ค.ศ. 1518 มอร์กไ็ ด้รับการแต่งตั้งให้
เป็ นสมาชิกสภาองคมนตรี และได้เป็ นคนสนิทของพระเจ้าเฮนรี่ ที่ 8 ปี ค.ศ. 1525 ก็ได้รับ
ตาแหน่งเป็ นท่านเซอร์ จนกระทัง่ ในปี ค.ศ. 1529 ก็ได้รับแต่งตั้งเป็ นอัครมหาเสนาบดี การที่พระ
เจ้าเฮนรี่ ที่ 8 ทรงแต่งตั้งให้มอร์ดารงตาแหน่งนี้กเ็ พื่อต้องการให้มอร์สนับสนุนตนในเรื่ องที่จะขอ
หย่ากับพระนางแคเธอรี น มอร์ซ่ ึงเป็ นคนที่เคร่ งศาสนาไม่อาจจะเห็นชอบด้วย โดยมอร์เขียนจดหมาย
ตอบพระเจ้าเฉนรี่ ที่ 8 ว่า “ ข้าพเจ้าเสี ยใจเป็ นอย่างมากที่ไม่อาจรับใช้พระองค์ในเรื่ องนี้ได้.... แต่
ข้าพเจ้าระลึกอยูเ่ สมอว่าพระองค์ทรงกล่าวแก่ขา้ พเจ้าเมื่อข้าพเจ้าแรกรับใช้พระองค์วา่ ให้รับใช้พระผู ้
เป็ นเจ้าก่อน และต่อจากพระผูเ้ ป็ นเจ้าแล้วจึงรับใช้พระองค์” แม้วา่ โทมัส มอรื จะไม่เห็นด้วย แต่พระ
เจ้าเฮนรี่ ที่ 8 ก็ทรงสามารถนาอังกฤษแยกตนเองเป็ นอิสระจากอานาจทางศาสนาที่โรม และก็สามารถ
หย่ากับพระนางแคเธอรี นได้ และสมรสใหม่กบั แอนน์ โบลีน พระเจ้าเฮนรี่ ที่ 8 พยายามทาให้ศาสน
จักรในอังกฤษอยูภ่ ายใต้อานาจของพระองค์ มอร์กข็ อลาออกจากตาแหน่งอัครมหาเสนาบดีในปี ค.ศ.
1532 พระเจ้าเฮนรี่ ที่ 8 ยังคงออกออกกฎหมายที่ให้อานาจแก่กษัตริ ยแ์ ละปฏิเสธอานาจของพระ
สันตปาปา มอร์ไม่ยอมรับกฎหมายนี้ จึงถูกประหารชีวติ ในโทษฐานกบฎในปี ค.ศ. 1535 ต่อมาใน
ปี ค.ศ. 1935 คริ สตจักรโรมันคาธอลิคก็ประกาศแต่งตั้งให้มอร์เป็ นนักบุญของศาสนา
โดยในช่วงชีวติ ของ โทมัส มอร์ ได้เขียนหนังสื อไว้หลายเล่ม แต่เรื่ องที่ที่สาคัญที่สุดคือ หนังสื อเรื่ อง
Utopia โดยถือได้วา่ หนังสื อเล่มนี้เขียนเกี่ยวกับแนวความคิดของสังคมนิยมยูโทเปี ยได้เป็ นอย่างดี
โทมัส มอร์ ได้เขียนหนังสื อ ยูโทเปี ย เมื่อปี ค.ศ. 1516 ขณะที่เป็ นตัวแทนของอังกฤษไปเจรจา
การค้าที่เนเธอร์แลนด์ โดยเขียนออกมาเป็ นภาษาลาติน หลังจากที่มอร์เสี ยชีวติ จึงมีการแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษในปี ค.ศ. 1551 คาว่า “ยูโทเปี ย” หมายถึง สถานที่แห่งความสมบูรณ์ในเชิงอุดมคติ
และเป็ นแบบแผนในจินตนาการสาหรับสังคมที่สมบูรณ์แบบสังคมหนึ่ง โดยโทมัส มอร์ ให้สถานที่น้ ี
เป็ นเกาะกลางทะเลที่ไม่ได้มีอยูจ่ ริ งในแผนที่โลก ยูโทเปี ย Utopia มาจากภาษากรี ก eu topia ซึ่งหมายถึง Good Place (สถานที่ที่ดี) แต่เสี ยงของคานี้กไ็ ด้พอ้ งกับภาษากรี กอีกคาคือ
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ou – topia ซึ่งหมายความว่า No – Place (ไม่มีที่ใด) เชื่อได้วา่ การที่โทมัส มอร์ หันไป
สนใจศึกษาอารยธรรมกรี กโรมัน ในปี ค.ศ. 1499 เขาคงจะได้อ่านงานของเพลโต คือหนังสื อ
Republic และเป็ นแรงบันดาลใจให้เขียนยูโทเปี ยขึ้นมา แต่เราก็ควรจะทราบถึงสภาพของสังคม
ในช่วงที่มอร์มีชีวติ อยูด่ ว้ ย เพื่อจะเข้าใจได้มากขึ้น คือในระหว่างศตวรรษที่ 15 – 16 ในประเทศ
อังกฤษนั้น อุตสาหกรรมกาลังขยายตัว โดยเฉพาะอย่างยิง่ อุตสาหกรรมทอผ้าขนสัตว์กาลังเฟื่ องฟูมาก
บรรดาชนชั้นสู งจึงพากันยึดที่ดินจากชาวนามาเป็ นของตนเอง เพื่อปลูกหญ้าใช้เลี้ยงแกะ แล้วนาขน
แกะไปป้ อนโรงงาน ทาให้ชาวนาจานวนมากสู ญเสี ยที่ดินทากิน พากันล้มละลายกลายเป็ นคนพเนจร
พวกกรรมกรที่ทางานอยูใ่ นโรงงานของพวกนายทุน ก็ถูกนายจ้างเอาเปรี ยบ ต้องทางานกันวันละ 16
– 18 ชัว่ โมง แต่รายได้กไ็ ม่พอเลี้ยงตนเองได้ สภาวะสังคมแบบนี้ ทาให้มอร์วาดฝันสังคมของตน
เสี ยใหม่ในหนังสื อ ยูโทเปี ย โดยตั้งใจเขียนเสี ยดสี ล้อเลียนความโง่เขลาและความเลวร้ายของสังคมใน
สมัยนั้น
ยูโทเปี ยแบ่งออกเป็ น 2 ภาค ภาคแรกเป็ นการสนทนาสภาพสังคมของอังกฤษ ระหว่างตัวละครใน
เรื่ อง สาระสาคัญของความเลวร้ายในสังคมคือเรื่ องความยากจนของประชากร การที่ประชากร
กลายเป็ นขอทานหรื อขโมยเพราะสถานภาพบังคับ เช่นทหารที่กลับจากสงคราม ตกยากและไม่มีงาน
ทา หรื อชาวไร่ ชาวนาที่ถูกขูดรี ดภาษีจากผูค้ รองที่ดิน และกลายเป็ นผูเ้ ร่ ร่อนต้องปล้นกินผูอ้ ื่น การ
จัดการของรัฐและการลงโทษด้วยการประหารซึ่งไม่เอื้อประโยชน์ให้ใคร นอกจากความมัง่ คัง่ ของผูม้ ี
อานาจ ไฮโธลเดย์(ตัวละครในเรี่ อง) กล่าวตอนหนึ่งว่าความเลื่อมล้ าในสังคมและความโลภทาให้
สังคมเกิดอาการป่ วย และทางแก้คือต้องกาจัดทรัพย์สินส่ วนตัว นี่น่าจะเป็ นแก่นสารสาคัญที่ทาให้มอร์
วาดฝันถึงสังคมในอุดมคติ ในภาคสองไฮโธลเดย์เล่าถึงเกาะยูโทเปี ยที่เขาเคยไปอยูม่ าห้าปี ให้ฟัง ยูโท
เปี ยเป็ นประเทศตั้งบนเกาะกลางน้ าขนาดใหญ่ ส่ วนกว้างที่สุดยาวถึงสามร้อยยีส่ ิ บกิโลเมตร มีแม่น้ า
ล้อมรอบ และมีแผ่นดินล้อมรอบอีกชั้นเพื่อกันพายุและการบุกรุ ก มีทางเข้าทางเดียวคือตรงหน้าเกาะที่
มีป้อมซึ่งเป็ นคุกสู งตั้งอยู่ คนไม่ชานาญก็เข้าไม่ถูกทางเพราะจะหลงกระแสน้ า ด้วยความที่ติดแม่น้ า
จึงเดินทางสะดวกสบายทั้งทางบกและทางน้ า บ้านสร้างด้วยหินสกัด ปลูกขึ้นในลักษณะหนึ่งชั้นไป
จนถึงสามชั้นเป็ นแถวยาว ไม่มีกาแพงมาขวางกั้น หน้าต่างติดกระจก(สมัยนั้นหน้าต่างบ้านขึงด้วยผ้า
ลินินชุบน้ ามันเพื่อกันลมและฝุ่ น) ด้านหน้าเป็ นถนนกว้างหกเมตร ด้านหลังของทุกบ้านเป็ นสวนปลูก
ดอกไม้ ผลไม้หรื อพืชผัก และมีถนนวิง่ หลังสวน ประตูบา้ นมีสองทางโดยที่เปิ ดปิ ดตัวเองง่ายดาย
ปราศจากกลอน เนื่องจากชาวยูโทเปี ยไม่ตอ้ งการ เพราะทรัพย์สินนั้นเป็ นของคนทุกคน จึงไม่มีอะไร
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ต้องปิ ดบังหรื อปิ ดกั้นไม่ให้คนอื่นใช้ อาชีพหลักของชาวยูโทเปี ยคือเกษตรกรรมและการสวนครัวโดย
ทาร่ วมกัน นอกเหนือจากอาชีพหลักนี้แล้ว ทุกคนยังต้องมีฝีมือการช่างอย่างใดอย่างหนึ่งด้วย ซึ่งมักจะ
เป็ นฝี มือการช่างประจาวงศ์ตระกูล ผลผลิตที่ได้จะนามารวมกันและแบ่งกันอย่างยุติธรรมโดยไม่ตอ้ ง
ใช้เงินเลย (เงินมีไว้สาหรับการต่างประเทศ ) การกินอาหารก็กินร่ วมกันในห้องอาหารสาธารณะ และ
ให้ความสาคัญกับคนสู งอายุ เพราะคนสู งอายุมีส่วนขับปัญญาให้คนอ่อนวัย ใครทุกข์ทรมานเพราะไม่
สามารถทนความเจ็บปวดจากโรคร้ายได้ เจ้าของนครจะออกใบอนุญาตให้ผปู ้ ่ วยนอนหลับตาม
ประสงค์ หากจะเดินทางข้ามเมือง ขอรับใบอนุญาตหรื อพาสปอร์ตจากผูป้ กครอง โดยบอกรายละเอียด
ว่าเดินทางวันใดกลับเมื่อไร มีคนบริ การเป็ นทาสให้เสร็จสรรพ (ทาสมาจากผูท้ าผิดหรื อผูบ้ ุกรุ ก คน
พวกนี้ใช้ชีวติ เท่าเทียมกับคนส่ วนใหญ่เพียงแต่ทางานใช้แรงงานเพิ่มขึ้น) ของก็ไม่ตอ้ งพกไปใช้ ทุก
อย่างไปใช้ฟรี เอาดาบหน้า และเมื่อเจอคนทางานก็ตอ้ งช่วยทางานตามเวลาด้วย
(พ่อครู วา่ มันเหมือนกันกับชาวอโศกจริ งๆ)
คติประจาของชาวเมืองคือทางานตามหน้าที่ ไม่ใช้เวลาว่างไปในทางขี้เกียจ แต่พวกเขามิได้ทางานแบบ
เอาเป็ นเอาตาย วันๆ หนึ่งทางานสามชัว่ โมงตอนเช้า พักกินข้าวเที่ยง ทางานสามชัว่ โมงตอนบ่าย เข้า
นอนตอนสองทุ่มโดยนอนไม่ต่ากว่าแปดชัว่ โมง ความที่ที่นี่ไม่มีผบั ร้านเหล้า การพนัน หรื อสิ่ งยัว่ ยุ
อื่นๆ พวกเขาจึงแสวงหาแต่ความรู ้หรื อเพิ่มความชานาญต่างๆ การอ่านและการถกเพื่อความรู ้เป็ นเรื่ อง
ปกติของชาวยูโทเปี ย พวกเขาสนใจในหลากหลายวิชา แต่ที่นิยมเป็ นพิเศษคือฟิ สิ กส์ ส่ วนเกม
การละเล่นที่ถนัดคือเกมคณิ ตศาสตร์ห้ าหัน่ กันด้วยตัวเลข เกมต่อสู ้ระหว่างคุณธรรมกับความเลวร้าย
หรื อการฟังดนตรี ยูโทเปี ยไม่มีกฎหมายบีบบังคับประชากรมาก พวกเขาอยูก่ นั ด้วยการให้เกียรติซ่ ึง
กันและกัน ใส่ เสื้ อผ้าเรี ยบง่ายคล้ายคลึงกัน ชุดหนึ่งใช้ทนทานนานเจ็ดปี (เรื่ องเสื้ อผ้านี่น่าสนใจเพราะ
ชุดที่สวมใส่ ออกแบบให้ใช้ได้ในหน้าร้อนและหน้าหนาว) โดยที่ผคู ้ นในระดับปกครองก็ไม่มีสิ่งบ่ง
บอกด้วยวัตถุใดใดว่าต่างจากพลเมืองอื่น เซอร์โทมัส มอร์ยงั แสดงให้เห็นว่า ชาวยูโทเปี ยเข้าใจใน
ธรรมชาติของทรัพย์สินว่า ประโยชน์ของทรัพย์สินต่างหากที่ควรเป็ นมาตรฐานในการกาหนดคุณค่า
ของทรัพย์สิน ไม่ใช่ความหายากของทรัพย์สินนั้น ๆ เพชรหรื อทองคา ชาวยูโทเปี ยก็มองว่าไม่ได้มี
คุณค่ามากไปกว่าเหล็ก
ที่มา นราพันธ์ บรรจงแก้ว
พ่อครู อ่านแล้ว ให้ความเห็นว่า โทมัส มอร์ นี่เป็ นโพธิสัตว์ระดับหนึ่งนะนี่ เพราะแนวคิดเช่นนี้ที่จะ
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ออกมาได้แม้ไม่ได้ทาเอง (อย่างไอสไตน์คิดแต่คนอื่นทาได้จริ ง) ก็เป็ นแนวคิดของโพธิสัตว์
จิตของโทมัส มอร์ ชอบในความจน ขบถจนหยดสุ ดท้าย จนต้องตายเลย ใจตัวนี้นี่ถึง ใช้ได้
อาตามาอ่านประวัติ ผลงานของโทมัส มอร์ ครั้งนี้เป็ นครั้งแรก ก็รู้สึกว่ารู ้จกั เข้าใจโทมัส มอร์มากขึ้น ที
นี้หนั กลับมาที่ชชั ริ นทร์ที่วา่ จิตมนุษย์เป็ นอมตะ และถ้าหากไม่มีรางวัลชีวติ หลังตาย ซึ่งก็คืออามิสอยู่
สาหรับรางวัลหลังตาย ก็ดีระดับหนึ่ง แต่วา่ ไม่สุดยอดอย่างที่พระพุทธเจ้ารู ้เรื่ องจิต
โทมัส มอร์ ก็ยงั ไม่มีทฤฏีหลักในการฝึ กจิต แต่ของพระพุทธเจ้านี่มีทุกเหลี่ยมมุม ชาติน้ ีอาตมาจะอยูไ่ ป
อีกห้าร้อยปี ก็สอนไม่หมด ของเถรวาท เอามาไม่ถึง ๒๕ % กระมังสาหรับคาสอน พระไตรฯของเถร
วาทมี ๔๕ เล่น แต่ของมหายานมีมากกว่า ๓๐๐ เล่ม
จิตที่เป็ นอมตะนี่ อาตมาขยายความบรรยายเรื่ องจิตอมตะ ในมูลสู ตรมีคาว่า อมตะ ซึ่งในมูลสู ตรมีครบ
เลย
๑. มีฉนั ทะ เป็ นมูล-รากเหง้า (มูลกา)
๒. มีมนสิ การ เป็ นแดนเกิด (สัมภวะ)
๓. มีผสั สะ เป็ นเหตุเกิด (สมุทยั )
๔. มีเวทนา เป็ นที่ประชุมลง (สโมสรณา)
๕. มีสมาธิ เป็ นประมุข (ปมุขะ)
๖. มีสติ เป็ นใหญ่ (อธิปไตย = พลังอานาจ)
๗. มีปัญญา เป็ นยิง่ (อุตระ = เหนือ) กัปตันยิง่
๘. มีวมิ ุติ เป็ นแก่น (สาระ) สุ ดยอดที่จะรู ้ยงิ่
๙. มีอมตะ เป็ นที่หยัง่ ลง (โอคธา)
๑๐. มีนิพพาน เป็ นที่สุด (ปริ โยสาน)
ก่อนจะเข้าใจอมตะมาเข้าใจคาว่า ธรรมะอยู่ แล้วธรรมะนี่ทรงไว้ที่จิต ที่อตั ภาพของคุณไปจนกว่าจะ
ปริ นิพพานเป็ นปริ โยสาน ถ้าไม่ปริ นิพพานก็ทรงไว้
ธรรมะคือมีอยูใ่ นอัตภาพ แล้วเราต้องรู ้วา่ เรามีธรรมะอะไร อาตมานี่กด็ ึงมาใช้ไม่หมด และต้องเน้นไป
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ในทางความดีงามถูกต้อง ถ้าไม่ดีไม่ใช่ธรรมะ เพราะฉะนั้นคาว่าอธรรม นี่ไม่ใช่ธรรมะแล้ว มีไม่ดีนิด
หนึ่งก็ไม่ใช่ธรรมะนิดหนึ่ง
อาตมาให้ความหมายธรรมะว่า สิ่ งที่ทรงไว้ซ่ ึงแก่นชีพ มีคุณสมบัติคุณค่าในชีวติ เรา คาว่าอธรรม
หมายถึงความลดค่าตกต่าของสิ่ งที่ทรงไว้ซ่ ึงแก่นชีพ เมื่อเติมคาว่า อ เข้าไปใน ธรรมะ เมื่อไหร่ ธรรมะ
ก็พร่ องลงๆ แม้จะเล็กน้อยเท่าไหร่ กไ็ ม่ใช่ธรรมะ มันด่างพร้อยขึ้นมา หรื อไม่มีความเป็ นธรรมที่เต็ม
สภาพ
ความเป็ นธรรมแท้ๆคือความเต็มของความดีความควร สัมบูรณ์เต็มที่ของภาวะนั้นๆ จะว่าเป็ นความเต็ม
ของความไม่ดียงิ่ ไม่ได้เลย
ถ้าเป็ นองค์ประชุมของธรรมะสู งสุ ด ไม่มีอธรรมเลย ก็เรี ยกว่า “ธรรมกาย” พระพุทธเจ้าว่าชื่อของเรา
อีกชื่อหนึ่งคือ ธรรมกาย หรื อ พรหมกาย ถ้าไม่ดีนิดหนึ่งก็ไม่ใช่แล้ว แสดงออกมาทางกาย วจี ซึ่งมีมโน
เป็ นประธาน เป็ นได้ท้ งั ท่าทาง ลีลา องค์ประกอบ สุ ้มเสี ยงสาเนียงครบพร้อม แต่ถา้ มีแต่วาจาก็ไม่มี
เคลื่อนไหวสรี ระท่าทีลีลา อย่างพระท่านเทศน์ท้ งั หลายก็ถือว่าเป็ นวจีกรรม
ความเต็มขั้นดับนรกขั้นหนึ่งที่เรี ยกว่าอบาย หลุดพ้นจากอบาย วิมุติเป็ นขั้นๆ จากอบายก็มาเป็ นรู ปภพ
อรู ปภพ และถ้าเต็มแล้วมีความแข็งแรงมัน่ คงไม่เปลี่ยนแปลงแล้วในภูมิธรรม แล้วก็สามารถนาแรง
และความสามารถ ช่วยคนอื่นได้อีก ก็คือผูม้ ีความเป็ นอมตะ สู งสุ ดก็เรี ยกว่าอรอันต์
โสดาบันก็มีอมตะของโสดาบัน สกิทาฯก็มีอมตะของสกิทาฯ อนาคาฯก็มีอมตะของอนาคาฯ ส่ วน
อรหันต์น้ นั อมตะสู งสุ ด และก็มีระดับโพธิสัตว์ อีกต่อไปเป็ นพระพุทธเจ้าก็สูงสุ ดแล้ว
คาว่า กาย ในภาษาไทย หมายถึง ร่ าง ซึ่งไม่สามารถปฏิบตั ิดว้ ยความเข้าใจแบบนี้ให้บรรลุธรรมได้ ถ้า
หมายเอาคาว่า กายนี้คือสรี ระเท่านั้นปฏิบตั ิบรรลุไม่ได้ แต่ถา้ หมายถึงจิตอย่างเดียวก็ยงั พอบรรลุได้
ถ้ากาหนดกายไม่ถูก การปฏิบตั ิน้ นั ไม่ได้ผล เหมือนไข่เน่า อย่างสัตตาวาส ๙ นั้น ถ้าเข้าใจกายไม่ถูกก็
ปฏิบตั ิไม่พน้ ความเป็ นสัตตาวาส รู ้ผดิ ไปปฏิบตั ิผดิ ไปหลงเลอะๆ เช่น สุ ภกิณหาพรหม ก็ไปเข้าใจเป็ น
รู ปร่ าง แสงสว่างเป็ นลา อย่างนี้เพี้ยนผิดไปมากเลย เพราะเข้าใจคาว่ากายผิด ไปอธิบายเทวดา สัตว์นรก

11

มีรูปร่ างหมดเลย นี่คือความล้มเหลวที่แสนสนิทของศาสนาพุทธ อาตมาขออภัยที่พดู ตีทิ้งอย่างแรง
ไม่อย่างนั้นคุณก็ต่องแต่งอยู่ ถ้ามาเต็มๆจะไวเร็วได้เต็มนะ
ไปเข้าใจคาว่า กาย ผิด แม้นิโรธก็ไปเข้าใจเป็ น อสัญญีสัตว์ ไปดับสัญญา ดับเวทนาไปหมด การศึกษา
พุทธธรรมของพระพุทธเจ้า เมื่อมิจฉาทิฏฐิในคาว่า กาย จึงไม่สามารถปฏิบตั ิให้บรรลุธรรมได้
ความเห็นของอาตมาจะแย้งกับผูร้ ู ้ที่สอนกันมานานก็ตอ้ งขอภัย แต่เป็ นความจริ งที่อาตมามัน่ ใจ ถือว่า
เป็ นการสาธยายแบบของอาตมาเฉพาะก็แล้วกัน สาธยายผิดก็เป็ นวิบากอาตมาเอง ใครเห็นด้วยก็เป็ น
เรื่ องส่ วนตัว ผูไ้ ม่เห็นด้วยก็ถือว่าเป็ นทางเลือกหนึ่งก็แล้วกัน อาตมาทาไม่ได้เบียดเบียนใครเลย มีแต่
ชักชวนคนมาลดละกิเลส ลดละเลิกสุ ขโลกีย ์ โลกธรรม
อาตมาไม่ใช่คู่แข่งคู่แย่งกับใคร เพราะความต้องการอาตมาคนละอย่างกับโลก จุดประสงค์ของชาว
อโศกจึงเห็นคนละทางกับเขา ใครตัดความต้องการทิ้งได้คนนั้นไม่ใช่คน ไม่ได้แย่งกับเขา แต่เป็ นการ
ลดคู่แข่งแย่งกับทางโลกที่เป็ นกาม โลกธรรม อัตตา กับเขาอีกด้วย
คนทางโลกต้องการ กาม ต้องการ ภพ เป็ นชีวติ ที่ตอ้ งแสวงหาและสร้างภพ แม้นกั บวช ไม่แย่งลาภ ยศ
แต่กไ็ ปสร้างรู ปภพ อรู ปภพ เพราะไม่รู้จกั แม้จะลืมตาปฏิบตั ิสติปัฏฐาน ๔ ก็สร้างภพสวรรค์ แต่อาตมา
นั้นไม่ตอ้ งการแล้ว กาม ไม่ตอ้ งการแล้ว ภพ จึงมีแต่วภิ วภพ เป็ นความต้องการไม่มีภพ ยังมีความ
ต้องการ
คนไม่มีความต้องการอะไรเลย แย่กว่าเดรัจฉาน แต่กต็ อ้ งกินต้องใช้ตอ้ งอยู่ เบียดเบียนโลกอยู่ นัง่ รอให้
คนมาเก็บให้กินเบียดเบียนเขานะ
อาตมามีความต้องการไม่มีภพ ที่เป็ นเป้ าหมายสุ ดยอดในชีวติ ไม่ใช่คนพาซื่อแบบอีเดียดโมรอนที่
ไม่ได้มีความต้องการเลย เป็ นคนไม่ต้ งั ใจมุ่งหมายอะไร ปล่อยไปตามดินน้ าไฟลม ไม่ต้ งั ใจก้าวหน้า
อะไรเลย กลายเป็ นคนจงใจทาจิตไม่ให้ตอ้ งการอะไร ไม่ให้คิด ไม่ให้พิจารณาอะไร ขวดนี่ยงั ดีกว่าเลย
(ขวดบนโต๊ะ) คนที่ไม่คิดพิจารณาอะไรนัง่ บื้ออยูน่ ี่ ขวดนี่ยงั ดีกว่าเลย แม่แต่แบคทีเรี ยมันยังหาเลี้ยง
ตัวเองเลย
คนที่สอนเลยเถิด ให้ทาใจว่างกลางๆเฉยๆ สายนี่เบียดเบียนคนอื่น ลัทธิฤาษี แม้คุณไปอยูบ่ นภูเขา คุณก็
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ต้องตั้งใจจงใจมาขอเขามาบิณฑบาตอยู่ ดังนั้นคนไม่มีมโนสัญเจตนาไม่ได้เลย
คุณไปตัดความต้องการหมดเลย แต่ไม่เข้าใจ รู ปภพ อรู ปภพ และวิภวภพ เลย คุณไม่ได้ทาแบบตาม
ขั้นตอนที่ละล้างตัดความต้องการที่ติดยึดมาตามลาดับ จนถึงอรู ปภพ แม้เนวสัญญานาสัญญายตนภพ ที่
ละเอียดสุ ดแล้ว
คนที่มีชีวติ จงใจทาใจตนไม่ให้ตอ้ งการ ไม่ให้พิจารณาอะไร มันเลยเถิดความเป็ นสามัญ เลยเถิดความ
เป็ นคนไปแล้ว ใครก็ตามทาจิตให้อยูเ่ ฉยๆนัน่ แหละคือมโนสัญเจตนาอยูท่ นโท่ ที่ผดิ ๆ คุณอ่าน
สัญเจตนาไม่ออกต่างหาก คนมีมโนสัญเจตนาอยูต่ ลอด แม้เป็ นพระพุทธเจ้าแล้ว คนไม่มีมโน
สัญเจตนาหาญไม่ได้หรอก ไม่มีเครื่ องอาศัย มันผิดความเป็ นคน แม้สัตว์เดรัจฉานทุกตัวมันก็มีมโน
สัญเจตนา เช่นมันอยากกิน มันกินเสร็จมันก็พกั มีมโนสัญเจตนา
คนต้องมีมโนสัญเจตนาหาร ทุกคน ในอาหาร ๔ พระพุทธเจ้าว่าให้รู้อาหาร ๔ นี้ จนบรรลุ มีเครื่ อง
อาศัยที่ไม่มีภพ เป็ นวิภวตัณหาแต่วา่ อาหารยังต้องอาศัย ทาประโยชน์แก่โลก ไม่ใช่อย่างฤาษีไปนัง่
หลับตาจนตายไปก็ไม่บรรลุและก็ไม่มีประโยชน์ต่อสังคม พวกนี้ตายไปกระดูกเป็ นพระธาตุได้ดว้ ย
เพราะมีพลังงานเย็น
การปฏิบตั ิธรรมแบบพุทธต้องมีตณ
ั หามีสัญเจตนา เป็ นวิภวภพ ตั้งใจล้าง กาม ล้างภพ ไปตามลาดับขึ้น
จนหมดภพ หมดชาติ ก็เป็ นอมตบุคคล ทางานด้วยวิภวตัณหา มีเครื่ องอาศัยจนกว่าจะปริ นิพพานก็
ละลายเครื่ องอาศัยไปหมดเลย
อรหันต์ทางานเป็ นโพธิสัตว์ช่วยโลก เหนื่อยหนักนะ เป็ นทรถะ ตอนแรกก็ต้ งั ใจไว้สูง แต่วา่ พอทาไปก็
จะรู ้วา่ ยากขนาดไหน เหมือนคนสักมังกร ๗ หัวพอสักไปบอกว่าเหลือหัวเดียวก็พอ แต่พอทาไปก็วา่
เหลือแต่หนวดมังกรก็พอ พอไปๆมาๆเอาแต่ไส้เดือนก็พอ
ไม่มีอรหันต์คนใดที่จะขี้เกียจ แม้อรหันต์ที่ไม่ต่อภพภูมิ(อรหันต์สมสี สี)ท่านก็ตอ้ งรี บขวนขวายทาให้
เต็มที่ ช่วยคนให้เต็มที่ แต่กไ็ ม่ทรมานร่ างกาย ยิง่ คนมีภูมิธรรมมากก็ยงิ่ จะต้องตอบแทนคุณศาสนา
และมันซ้อนคือ เมื่อไม่มีเหตุแห่งทุกข์แล้วทาไปก็ไม่ยาก แต่กเ็ หน็ดเหนื่อยหนักหนา มีโพธิสัตว์ที่
รี ไทร์ตวั เองไม่นอ้ ย
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ส.เพาะพุทธว่า...มีคนถามพ่อท่านว่าทาไมขยันจัง ...พ่อครู ตอบว่า ก็ไม่รู้จะขี้เกียจไปทาไม อรหันต์
นั้นจะไม่ข้ ีเกียจ และทุกคนหรื อแม้แต่สัตว์กต็ อ้ งมีความต้องการ แต่วา่ เราต้องใช้ความต้องการไปเพื่อ
ความหมดกามหมดภพ เป็ นวิภวตัณหา ...ทาให้เรารู ้วา่ การมีความต้องการอยูเ่ ป็ นสิ่ งดีแต่วา่ ต้องเป็ น
วิภวตัณหา

