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570622_วถิีอาริยธรรมโดยพ่อครูและส.เพาะพทุธ เร่ือง คนขาดความต้องการไม่ได้ และยูโทเปีย 

 

รายการน้ีเป็นรายการวถีิอาริยธรรม มาจากค าวา่ อาริยะ ซ่ึงเป็นแนวทางท่ี อริยะเป็นแนวทางเถรวาท 
ส่วนอาริยะเป็นแนวทางมหายาน 

 

ไดไ้ปเยอืนชุมชนจุงโต ประเทศเกาหลี มีนกับวชเถรวาท ไปดว้ยกนั ๙ รูป จากไทย ธรรมยติุฯ๑ รูป 
มหานิกาย ๘ รูป สันติอโศก ๑ รูป นอกนั้นกเ็ป็นจากพม่าและลาว ท่านถามวา่สันติอโศกคือนิกาย
อะไร? เป็นเถรวาทหรือมหายาน ..ท่านจนัทร์ตอบวา่ถือทั้งเถรว าทและมหานิกาย 
 

พ่อครูวา่...อาตมากไ็ดส้วดญตัติทั้งสองนิกาย ไม่ไดล้าออกสักนิกายเลย  
 

ส.เพาะพุทธ(ท่านจนัทร์)ไดน้ าบนัทึกท่ีไดเ้ขียนในระหวา่งไปเยอืนประเทศเกาหลีมาแบ่งปันใหฟั้ง 
 

บนัทึกบนเคร่ืองบิน(เดินทางระหวา่งเกาหลีกบัไทย)....ท่านจนัทร์ไดเ้ดินทางไปชมวนัพุทธเกาหลี
หลายแห่ง ร่วมกบั ติดตามชีวติของ ท่านผูน้  าลทัธิจุงโต ท่านเบิกบาน มีพลงัในการเทศน ์มีลกัษณะการ
ใหต้ามแนวทางโพธิสัตวมี์ความรอบรู้ในแนวทางเถรวาทอยา่งมาก ท่านถามวา่ สันติอโศกเป็นเถรวาท
หรือมหายาน...ท่านจนัทร์ตอบวา่ เป็นทั้งเถรวาทและมหายาน....(ส่วนหน่ึงของบนัทึก) 

 

และขอน าบนัทึกสั้นๆจากการท่ีไดฟั้งเทศนพ์่อครูมาสักเลก็นอ้ย....และพวกเราใส่ใจฟังธรรมพ่อครู
มากข้ึนในช่วงท่ีไม่มีโทรทศัน ์ท่านจนัทร์ไดป้ระพนัธ์มาเป็นบทกลอน 

 

คุณเคยมีแฟนหลายแสนลา้น 
เวยีนวา่ยวฏัสงสาร-ไม่จบส้ิน 
คุณจ าแฟนแค่ชาติน้ีของชีวนิ 
กลางเหวหว้งดวงจินต.์.อนิจจงั 
ฟังธรรมพ่อครู 
แลว้แต่งมาแบ่งปัน 

 

ค าวา่ กาย คือใจ มิใช่ร่าง 
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ชีวติจริงไม่ท้ิงขวา้ง..คือจิตหนอ 
กาย คือรูป และนาม ตามตน้ตอ 
ร่างกายเน้ือมิเหลือหลอ..มิใช่กาย 
ชีวติงาม 
ดว้ยนามกาย 
 

ฟังเทศนพ์่อครู 
ท่ีสันติอโศกตอนเยน็ 
แลว้น ามานัง่ทบทวนธรรม 
จึงแต่งกลอนสรุปประเดน็น้ี 

 

พ่อครูวา่....ฟังธรรมะไดดี้ เกบ็เน้ือหาสาระใชไ้ด ้แสดงวา่มีอนาคต  
 

วนัน้ีอ่านหนงัสือพิมพ ์กม็าสะดุดใจบทความของชชัรินทร์ ไชยวฒัน ์หรือท่านขนุนอ้ย เขาไปหยบิเอา
ขอ้เขียนของเซอร์โทมสั มอร์ มาอธิบาย อาตมากส็ะดุดใจส่วนทา้ยท่ีเขายกมา 
 

เขาสรุปวา่ หลงัความตายจะมีรางวลั และจิตของมนุษยน์ั้นเป็นอมตะ อาตมากไ็ปสะดุดใจท่ีวา่ความสุข
ท่ีไดบ้  าเรอเป็นอสัสาทะ ทางดา้นศาสนาเทวนิยมเขายงัตอ้งอาศยัความบนัเทิงใจ ท้ิงหมดไม่ได ้อาตมา
เห็นใจศาสนาเทวนิยม ความเขา้ใจของเขาเป็นเช่นน้ี และความถูกตอ้งในการรู้ดีชัว่มีมากพอท่ีใหค้นท า
ตามศาสดา  
 

พุทธนั้นผูบ้รรลุสูงสุดจะหมดความดีความชัว่ แต่ไม่ใช่วา่ไม่รู้วา่มนุษยจ์ะตอ้งมีพฤติกรรมดีหรือชัว่อยู ่
แต่อรหนัตท่์านไม่ยดึวา่ดีหรือชัว่ แต่วา่ไม่วา่เขาจะสมมุติความดีในสังคมไหนเรากอ็นุโลมตาม แมเ้รา
คิดวา่ไม่ดีแต่เขาเห็นวา่ดี เรากไ็ม่ไปท าลายของเขา น่ีคือสัจจานุโลมมิกญาณ ใชป้ฏิบติักบัสังคม ตาม
มหาปเทศและสัปปุริสธรรม ๗  
 

พอเห็นบทความอนัน้ีกเ็ลยคิดจะเอาความเห็นของเซอร์ โทมสั มอร์ มาใหฟั้งกนั...ก่อนจะพดูถึง 
อาตมากจ็ะย  ้าอีกวา่ ไม่วา่สังคมไหน กมี็งานหลกัสองอยา่งท่ีส าคญัมาก คือ ๑.การศึกษาฝึกฝนใหค้นมี
ธรรม ไม่วา่ยคุไหนกต็าม ยคุคนดีมาก กส็นใจธรรมะมากกวา่ยคุคนไม่ดีมาก ยิง่ยคุน้ีคนไม่ดีมากยิง่ตอ้ง
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ใส่ใจศึกษาธรรมะ แต่มนัคา้นแยง้กนั คนกลบัไม่เอาธรรมะ มีสนามแม่เหลก็ดูดดึงไป คนเขา้ใจธรรมะ
ยาก และหนกั ถา้ไม่มีใจพอ มีน ้าหนกัของอุตสาหวริิยะ มีน ้าใจพอจะกอบกูธ้รรมะ จะทอ้ สวรรคน่ี์เขา
มีลูกทอ้ของจีนนะสวยๆล่อใหค้นถูกใจ ท าไมไปสร้างอุปาทานเช่นนั้น แต่อาตมาวา่มีนยัลึกซ้ึงเตือนใจ
มนุษยว์า่อยา่ทอ้ ถา้อาตมามีตวัทอ้ตวัเดียวอาตมากส็บาย ไปเป็นฤาษี หรืออยูค่นเดียวกไ็ด ้อาตมามี
สันโดษใจพอเพียงพอ แมส้วรรคข์องโลกจะยัว่ย ุแมคุ้ณชชัรินทร์แก่แลว้กย็งัอดหลบัอดนอนดูฟุตบอล
โลก ไปดูมนัท าไมชชัรินทร์ อายไุล่เล่ียกบัอาตมาแต่อ่อนกวา่อาตมา คุณเปลวกอ็ายไุล่เล่ียกนั อ่อนกวา่
อาตมา ๑๐ ปี กบ็นวา่โอโ้ห มาเขา้วยัชราแลว้กต็อ้งอดทนดูเพราะมนัถ่ายทอดดึก คนเรามนัตอ้งมี
ความสุขเลก็นอ้ยๆ... น่ีกเ็ห็นวา่เขากต็ามภูมิ แต่เขากไ็ม่ไดไ้ปดูหนงัน ้าเน่าละครตามโลก แต่ดูกีฬา 
 

ไม่วา่สังคมยคุไหนงานท่ีส าคญัคือ ๑.ศึกษาฝึกฝนธรรมะ ๒.และเร่งระดมเผยแพร่ธรรมะ และ
การศึกษา  
 

สังคมสังคม ทุประเทศธรรมะจะท าใหค้นเจริญ เป็นสุขแทจ้ริง และยนืนาน ทุกวนัน้ีเอาความสุขโลกีย์
หลอกคน อยา่งคสช.ฉลาดนะ ใหอ้ยูก่บัความสุขตรงน้ีก่อน ลงทุนไม่นอ้ยนะ คืนความสุขแก่
ประชาชน 

 

ธรรมะเป็นส่ิงขาดแคลน เป็นอุปสงคสู์งสุดของสังคม ถา้ไดเ้ร่งรัดธรรมะ แมธ้รรมะระดบัสามญักย็งัดี 
ยิง่ไดโ้ลกตุระท่ีไดท้ั้่งกศุลโลกียแ์ละโลกตุระ ไม่คา้นแยง้ความดีงามโลกีย ์ศาสนาพุทธจึงไม่ดูถูกดู
แคลนศาสดาทุกองคจ์ะตอ้งมี 

 

ยโูทเปียน่ี อาตมากว็า่เขาเป็นโพธิสัตวมี์บารมีไม่นอ้ย อาตมาไม่เคยอ่านเร่ืองยโูทเปียเลย มีคนเอา
หนงัสือใหอ่้านแต่กไ็ม่ไดอ่้าน น่ีคือความชัว่ของอาตมา อยา่เอาอยา่ง  
 

ลทัธิเศรษฐกจิการเมอืงแบบสังคมนิยมยูโทเปีย Utopian socialism 

 

แนวความคิดแบบสังคมนิยมเกิดข้ึนเพื่อตอบโตร้ะบบทุนนิยมอุตสาหกรรมซ่ึงเจริญเติบโตไปทัว่ยโุรป 
ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 18 และตน้ศตวรรษท่ี 19  ความส าเร็จของการปฏิวติัอุตสาหกรรม และการ
ขยายตวัทางการคา้ สนบัสนุนกบัแนวคิดเสรีนิยม ท าใหรั้ฐบาลไม่เขา้มายุง่เก่ียวหรือท าการคา้แข่งขนั
กบัเอกชน ปล่อยใหเ้อกชนแข่งขนักนัเองอยา่งเสรี ท าใหเ้ศรษฐกิจมีการขยายตวัอยา่งมาก ท าใหมี้การ
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ตั้งโรงงานข้ึนมามากมายเพื่อผลิตสินคา้ใหท้นักบัความตอ้งการของตลาด เม่ือมีโรงงานมากกเ็กิดการ
อพยพแรงงานจากชนบทมาเป็นแรงงานในระบบอุตสาหกรรมมากข้ึน แต่แรงงานพวกน้ี (กรรมกร) 
กลบัไม่ไดรั้บผลประโยชนจ์ากการท่ีเศรษฐกิจมีความเจริญเติบโต เหมือนกบัท่ีพวกนายทุนไดรั้บ ความ
เป็นอยูข่องพวกกรรมกรยงัคงอยูอ่ยา่งยากจน ตอ้งท างานในโรงงานหลายชัว่โมงต่อวนั ไดค่้าจา้ง
แรงงานท่ีต ่า ท่ีพกัอาศยัไม่ถูกสุขลกัษณะตอ้งอยูก่นัอยา่งแออดั  พวกนกัสังคมนิยมจึงเห็นตรงกนัวา่
สังคมแบบทุนนิยมมีการจดัองคก์รท่ีท าใหช้นชั้นนายทุนกลุ่มนอ้ยร ่ารวยข้ึนจากการสะสมก าไรท่ีเอา
เปรียบชนชั้นอ่ืนท่ียากจน ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ระหวา่งแรงงาน (กรรมกร) กบันายจา้ง (นายทุน) 

ข้ึน  ดงันั้นจึงตอ้งเปล่ียนการจดัองคก์รใหม่ท่ีจะท าใหแ้รงงานมีอ านาจทางการเมือง เพื่อยติุการท่ี
นายทุนเอาเปรียบแรงงาน โดยจะตอ้งท าใหปั้จจยัการผลิต เช่น ท่ีดิน โรงงาน เคร่ืองจกัรเป็นของ
ประชาคมส่วนรวม ลดช่องวา่งระหวา่งแรงงานกบันายทุน และมองวา่มนุษยมี์แนวโนม้ท่ีจะร่วมมือกนั
และขยนัขนัแขง็ มากกวา่จะมองวา่มนุษยเ์ป็นคนกา้วร้าว แก่งแยง่แข่งขนักนั แต่พวกนกัสังคมนิยมกย็งั
เห็นแตกต่างกนัในเร่ืองท่ีวา่ ประชาคมส่วนรวมควรจะมีรูปร่างเป็นอยา่งไร โดยในท่ีน้ีจะศึกษาถึง
สังคมนิยมแบบยโูทเปีย ท่ีถือไดว้า่เป็นสังคมนิยมยคุแรก ๆ  
 

สังคมนิยมยโูทเปีย (Utopian socialism) หรือบางคร้ังกถู็กเรียกวา่ สังคมนิยมจินตนาการ, 
สังคมนิยมอุดมคติ, สังคมนิยมเพอ้ฝัน (พ่อครูวา่เขาไดแ้ต่คิดนึก แต่อาตมาเอามาท าไดแ้ลว้ และมัน่ใจ
วา่ลึกซ้ึงกวา่โทมสั มอร์ อาตมาน าทฤษฎีพระพุทธเจา้มาใชแ้ละสอดคลอ้งกบัของเขาระดบัหน่ึง)  จาก
การท่ีลทัธิทุนนิยมท าการขดูรีดบีบคั้นประชาชนและผูใ้ชแ้รงงาน ท าใหเ้กิดความยากจนและความทุกข์
เขญ็ ท าใหน้กัคิดนกัปรัชญาหาวธีิท่ีจะก าจดัความไม่พอใจต่อสังคมลทัธิทุนนิยม โดยพยายามคิดท่ีจะ
สร้างสังคมท่ีดีงาม ขจดัความขดัแยง้ระหวา่งชนชั้นนายทุนกบัแรงงาน เสนอใหม้นุษยช่์วยเหลือกนัให้
มากข้ึนและค านึงถึงผูย้ากไร้ในสังคม ใหค้  านึงถึงสังคมส่วนรวม ใหส้มาชิกในสังคมร่วมมือกนัและ
ต่อตา้นการแข่งขนักนัเอง โดยใหรั้ฐวางระเบียบทางเศรษฐกิจใหรั้ดกมุ แต่กย็งัไม่ไดเ้สนอใหโ้อนปัจจยั
การผลิตมาเป้นของรัฐ เพียงแต่ใหเ้ป็นของสาธารณะเป็นของส่วนรวม ร่วมมือกนัในการผลิต ไม่มี
กรรมสิทธ์ิส่วนบุคล สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

 

    เป็นชุมชนขนาดเลก็ 
    ทุกคนมีความเท่าเทียมกนั 

    มีความเสมอภาคในการมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง 
    มีการท างานร่วมกนั 
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    ใหมี้การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

    ทรัพยสิ์นท่ีส าคญัเป็นของส่วนรวม 

    แบ่งปันประโยชนต่์าง ๆ ท่ีไดรั้บตามความเป็นธรรม 

 

โดยนกัคิดแบบสังคมนิยมยโูทเปียท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

 

    ซิสมอนดิ (Sismondi ค.ศ. 1773 - 1842) 

    แซงต ์– ซิมอง (Saint – Simon ค.ศ. 1760 - 1825) 

    โรเบิร์ต  โอเวน่ (Robert Owen ค.ศ. 1771-1858) 

    ชาร์ล  ฟูริเอ (Charles  Fourier ค.ศ. 1772-1837)  

    หลุยส์  บลงัค ์(Louis  Blanc ค.ศ. 1811-1882) 

 

แต่ในรายงานฉบบัน้ีเราจะศึกษาเก่ียวกบั เซอร์ โทมสั มอร์ (Sir Thomas More ค.ศ. 1478 

- 1535) ในฐานะท่ีเป็นผูใ้ชค้  าวา่ ยโูทเปีย เรียกเกาะในฝันซ่ึงเป็นสังคมอุดมคติ ในหนงัสือ 
Utopia (ค.ศ. 1516) เป็นคนแรก  และศึกษาเก่ียวกบัสังคมในยโูทเปียของมอร์  เพื่อท่ีจะได้
เขา้ใจมากข้ึนเม่ือตอ้งการศึกษาเก่ียวกบัแนวคิดของนกัสังคมนิยมยโูทเปีย 
 

Sir Thomas More ค.ศ. 1478 – 1535  โทมสั มอร์ ไดเ้สนอสังคมอุดมคติท่ีให้
กรรมสิทธ์ิเป็นของส่วนรวม และท าการผลิตร่วมกนั คาดหมายใหมี้กษตัริยน์กัปรัชญาท่ีจะควบคุม
ความโลภโมโทสันของบุคคล ทุกคนตอ้งเขา้ร่วมกนัท างาน โดยไม่มีชนชั้นกาฝาก เม่ือทุกคนท างานก็
จะมีผลผลิตมากพอท่ีทุกคนจะลดเวลาการท างานเหลือวนัละไม่เกิน 6 ชัว่โมง โดยไดรั้บสนองความ
ตอ้งการอยา่งพอเพียง มีเสรีภาพและเวลาวา่งมากพอท่ีจะศึกษาคน้ควา้เพิ่มพนูสติปัญญา 
 

โทมสั มอร์ เกิดเม่ือ 7 กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 1478 ในกรุงลอนดอน โดยเกิดในครอบครัวท่ีมีฐานะมัง่คัง่     
บิดาเป็นทนายความและผูพ้ิพากษา  มอร์ศึกษาภาษาลาตินตั้งแต่เดก็ และส าเร็จการศึกษาจาก
มหาวทิยาลยัอ๊อกซ์ฟอร์ด  ด าเนินอาชีพเป็นนกักฎหมายท่ีเขาไม่ค่อยพอใจมากนกั แต่กต็อ้งตามใจบิดา 
จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1499 มอร์ไดพ้บกบัพวกกลุ่มขบวนการฮิวแมนนิสต ์(Humanist 

Movement) เช่น อีเรสมสั, จอห์น โคเลท็, วลิเล่ียม ลิลล่ี  ท าใหม้อร์สนใจศึกษาอารยธรรมของ
กรีกและโรมนั  ต่อมาในปี ค.ศ. 1504 ขณะท่ีมอร์อายไุด ้26 ปี เขากไ็ดรั้บเลือกตั้งใหเ้ป็นสมาชิก
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สภาล่างขององักฤษ และเป็นหวัเร่ียวหวัแรงท่ีส าคญัในการต่อตา้นการใชเ้งินเพื่อท าสงครามของพระ
เจา้เฮนร่ีท่ี 7  พระเจา้เฮนร่ีท่ี 7 กเ็อาคืนโดยการกลัน่แกลง้บิดาของมอรื โดยหาเหตุปรับเงินและจบักมุ 
ท าใหโ้ทมสั มอร์ ตอ้งออกจากวงการเมือง  และกลบัเขา้มาอีกคร้ังหลงัพระเจา้เฮนร่ีท่ี 7 เสดจ็สวรรคต
ในปี ค.ศ. 1509   ดว้ยความท่ีมอร์มีความสามารถทางดา้นกฎหมายและมีความเฉลียวฉลาดในการ
เจรจาติดต่อ ในปี ค.ศ. 1515 กไ็ดเ้ป็นหน่ึงในคณะทูตไปเจรจาการคา้ขนสัตวก์บัเนเธอร์แลนด ์และ
กเ็ร่ิมมีต าแหน่งมากข้ึนในสมยัของพระเจา้เฮนร่ีท่ี 8   โดยใน ค.ศ. 1518 มอร์กไ็ดรั้บการแต่งตั้งให้
เป็นสมาชิกสภาองคมนตรี และไดเ้ป็นคนสนิทของพระเจา้เฮนร่ีท่ี 8   ปี ค.ศ. 1525 กไ็ดรั้บ
ต าแหน่งเป็นท่านเซอร์  จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1529 กไ็ดรั้บแต่งตั้งเป็นอคัรมหาเสนาบดี การท่ีพระ
เจา้เฮนร่ีท่ี 8  ทรงแต่งตั้งใหม้อร์ด ารงต าแหน่งน้ีกเ็พื่อตอ้งการใหม้อร์สนบัสนุนตนในเร่ืองท่ีจะขอ
หยา่กบัพระนางแคเธอรีน  มอร์ซ่ึงเป็นคนท่ีเคร่งศาสนาไม่อาจจะเห็นชอบดว้ย  โดยมอร์เขียนจดหมาย
ตอบพระเจา้เฉนร่ีท่ี 8 วา่ “ ขา้พเจา้เสียใจเป็นอยา่งมากท่ีไม่อาจรับใชพ้ระองคใ์นเร่ืองน้ีได.้... แต่
ขา้พเจา้ระลึกอยูเ่สมอวา่พระองคท์รงกล่าวแก่ขา้พเจา้เม่ือขา้พเจา้แรกรับใชพ้ระองคว์า่ ใหรั้บใชพ้ระผู ้
เป็นเจา้ก่อน และต่อจากพระผูเ้ป็นเจา้แลว้จึงรับใชพ้ระองค”์  แมว้า่โทมสั มอรืจะไม่เห็นดว้ย แต่พระ
เจา้เฮนร่ีท่ี 8  กท็รงสามารถน าองักฤษแยกตนเองเป็นอิสระจากอ านาจทางศาสนาท่ีโรม และกส็ามารถ
หยา่กบัพระนางแคเธอรีนได ้และสมรสใหม่กบั แอนน ์โบลีน  พระเจา้เฮนร่ีท่ี 8  พยายามท าใหศ้าสน
จกัรในองักฤษอยูภ่ายใตอ้  านาจของพระองค ์ มอร์กข็อลาออกจากต าแหน่งอคัรมหาเสนาบดีในปี ค.ศ. 
1532   พระเจา้เฮนร่ีท่ี 8 ยงัคงออกออกกฎหมายท่ีใหอ้  านาจแก่กษตัริยแ์ละปฏิเสธอ านาจของพระ
สันตปาปา  มอร์ไม่ยอมรับกฎหมายน้ี จึงถูกประหารชีวติในโทษฐานกบฎในปี ค.ศ. 1535 ต่อมาใน
ปี ค.ศ. 1935 คริสตจกัรโรมนัคาธอลิคกป็ระกาศแต่งตั้งใหม้อร์เป็นนกับุญของศาสนา 
 

โดยในช่วงชีวติของ โทมสั มอร์ ไดเ้ขียนหนงัสือไวห้ลายเล่ม แต่เร่ืองท่ีท่ีส าคญัท่ีสุดคือ หนงัสือเร่ือง 
Utopia โดยถือไดว้า่หนงัสือเล่มน้ีเขียนเก่ียวกบัแนวความคิดของสังคมนิยมยโูทเปียไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

โทมสั มอร์ ไดเ้ขียนหนงัสือ ยโูทเปีย เม่ือปี ค.ศ. 1516 ขณะท่ีเป็นตวัแทนขององักฤษไปเจรจา
การคา้ท่ีเนเธอร์แลนด ์ โดยเขียนออกมาเป็นภาษาลาติน  หลงัจากท่ีมอร์เสียชีวติจึงมีการแปลเป็น
ภาษาองักฤษในปี ค.ศ. 1551  ค าวา่ “ยโูทเปีย” หมายถึง สถานท่ีแห่งความสมบูรณ์ในเชิงอุดมคติ 
และเป็นแบบแผนในจินตนาการส าหรับสังคมท่ีสมบูรณ์แบบสังคมหน่ึง โดยโทมสั มอร์ ใหส้ถานท่ีน้ี
เป็นเกาะกลางทะเลท่ีไม่ไดมี้อยูจ่ริงในแผนท่ีโลก  ยโูทเปีย Utopia มาจากภาษากรีก   eu - 

topia  ซ่ึงหมายถึง Good Place (สถานท่ีท่ีดี) แต่เสียงของค าน้ีกไ็ดพ้อ้งกบัภาษากรีกอีกค าคือ 
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ou – topia ซ่ึงหมายความวา่ No – Place (ไม่มีท่ีใด)   เช่ือไดว้า่การท่ีโทมสั มอร์ หนัไป
สนใจศึกษาอารยธรรมกรีกโรมนั ในปี ค.ศ. 1499 เขาคงจะไดอ่้านงานของเพลโต คือหนงัสือ 
Republic และเป็นแรงบนัดาลใจใหเ้ขียนยโูทเปียข้ึนมา แต่เรากค็วรจะทราบถึงสภาพของสังคม
ในช่วงท่ีมอร์มีชีวติอยูด่ว้ย เพื่อจะเขา้ใจไดม้ากข้ึน คือในระหวา่งศตวรรษท่ี 15 – 16 ในประเทศ
องักฤษนั้น อุตสาหกรรมก าลงัขยายตวั โดยเฉพาะอยา่งยิง่อุตสาหกรรมทอผา้ขนสัตวก์  าลงัเฟ่ืองฟูมาก 
บรรดาชนชั้นสูงจึงพากนัยดึท่ีดินจากชาวนามาเป็นของตนเอง เพื่อปลูกหญา้ใชเ้ล้ียงแกะ แลว้น าขน
แกะไปป้อนโรงงาน ท าใหช้าวนาจ านวนมากสูญเสียท่ีดินท ากิน พากนัลม้ละลายกลายเป็นคนพเนจร 
พวกกรรมกรท่ีท างานอยูใ่นโรงงานของพวกนายทุน กถู็กนายจา้งเอาเปรียบ ตอ้งท างานกนัวนัละ 16 

– 18 ชัว่โมง แต่รายไดก้ไ็ม่พอเล้ียงตนเองได ้ สภาวะสังคมแบบน้ี ท าใหม้อร์วาดฝันสังคมของตน
เสียใหม่ในหนงัสือ ยโูทเปีย โดยตั้งใจเขียนเสียดสี ลอ้เลียนความโง่เขลาและความเลวร้ายของสังคมใน
สมยันั้น 

 

ยโูทเปียแบ่งออกเป็น 2 ภาค ภาคแรกเป็นการสนทนาสภาพสังคมขององักฤษ ระหวา่งตวัละครใน
เร่ือง สาระส าคญัของความเลวร้ายในสังคมคือเร่ืองความยากจนของประชากร การท่ีประชากร
กลายเป็นขอทานหรือขโมยเพราะสถานภาพบงัคบั เช่นทหารท่ีกลบัจากสงคราม ตกยากและไม่มีงาน
ท า หรือชาวไร่ชาวนาท่ีถูกขดูรีดภาษีจากผูค้รองท่ีดิน และกลายเป็นผูเ้ร่ร่อนตอ้งปลน้กินผูอ่ื้น การ
จดัการของรัฐและการลงโทษดว้ยการประหารซ่ึงไม่เอ้ือประโยชนใ์หใ้คร นอกจากความมัง่คัง่ของผูมี้
อ  านาจ ไฮโธลเดย(์ตวัละครในเร่ีอง) กล่าวตอนหน่ึงวา่ความเล่ือมล ้าในสังคมและความโลภท าให้
สังคมเกิดอาการป่วย และทางแกคื้อตอ้งก าจดัทรัพยสิ์นส่วนตวั น่ีน่าจะเป็นแก่นสารส าคญัท่ีท าใหม้อร์
วาดฝันถึงสังคมในอุดมคติ ในภาคสองไฮโธลเดยเ์ล่าถึงเกาะยโูทเปียท่ีเขาเคยไปอยูม่าหา้ปีใหฟั้ง ยโูท
เปียเป็นประเทศตั้งบนเกาะกลางน ้าขนาดใหญ่ ส่วนกวา้งท่ีสุดยาวถึงสามร้อยยีสิ่บกิโลเมตร มีแม่น ้า
ลอ้มรอบ และมีแผน่ดินลอ้มรอบอีกชั้นเพื่อกนัพายแุละการบุกรุก มีทางเขา้ทางเดียวคือตรงหนา้เกาะท่ี
มีป้อมซ่ึงเป็นคุกสูงตั้งอยู ่คนไม่ช านาญกเ็ขา้ไม่ถูกทางเพราะจะหลงกระแสน ้า      ดว้ยความท่ีติดแม่น ้า
จึงเดินทางสะดวกสบายทั้งทางบกและทางน ้า บา้นสร้างดว้ยหินสกดั ปลูกข้ึนในลกัษณะหน่ึงชั้นไป
จนถึงสามชั้นเป็นแถวยาว ไม่มีก าแพงมาขวางกั้น หนา้ต่างติดกระจก(สมยันั้นหนา้ต่างบา้นขึงดว้ยผา้
ลินินชุบน ้ามนัเพื่อกนัลมและฝุ่ น) ดา้นหนา้เป็นถนนกวา้งหกเมตร ดา้นหลงัของทุกบา้นเป็นสวนปลูก
ดอกไม ้ผลไมห้รือพืชผกั และมีถนนวิง่หลงัสวน ประตูบา้นมีสองทางโดยท่ีเปิดปิดตวัเองง่ายดาย
ปราศจากกลอน เน่ืองจากชาวยโูทเปียไม่ตอ้งการ เพราะทรัพยสิ์นนั้นเป็นของคนทุกคน จึงไม่มีอะไร



8 

 

ตอ้งปิดบงัหรือปิดกั้นไม่ใหค้นอ่ืนใช ้อาชีพหลกัของชาวยโูทเปียคือเกษตรกรรมและการสวนครัวโดย
ท าร่วมกนั นอกเหนือจากอาชีพหลกัน้ีแลว้ ทุกคนยงัตอ้งมีฝีมือการช่างอยา่งใดอยา่งหน่ึงดว้ย ซ่ึงมกัจะ
เป็นฝีมือการช่างประจ าวงศต์ระกลู ผลผลิตท่ีไดจ้ะน ามารวมกนัและแบ่งกนัอยา่งยติุธรรมโดยไม่ตอ้ง
ใชเ้งินเลย (เงินมีไวส้ าหรับการต่างประเทศ ) การกินอาหารกกิ็นร่วมกนัในหอ้งอาหารสาธารณะ และ
ใหค้วามส าคญักบัคนสูงอาย ุเพราะคนสูงอายมีุส่วนขบัปัญญาใหค้นอ่อนวยั  ใครทุกขท์รมานเพราะไม่
สามารถทนความเจบ็ปวดจากโรคร้ายได ้เจา้ของนครจะออกใบอนุญาตใหผู้ป่้วยนอนหลบัตาม
ประสงค ์หากจะเดินทางขา้มเมือง ขอรับใบอนุญาตหรือพาสปอร์ตจากผูป้กครอง โดยบอกรายละเอียด
วา่เดินทางวนัใดกลบัเม่ือไร มีคนบริการเป็นทาสใหเ้สร็จสรรพ (ทาสมาจากผูท้  าผดิหรือผูบุ้กรุก คน
พวกน้ีใชชี้วติเท่าเทียมกบัคนส่วนใหญ่เพียงแต่ท างานใชแ้รงงานเพิ่มข้ึน) ของกไ็ม่ตอ้งพกไปใช ้ทุก
อยา่งไปใชฟ้รีเอาดาบหนา้ และเม่ือเจอคนท างานกต็อ้งช่วยท างานตามเวลาดว้ย 
(พ่อครูวา่มนัเหมือนกนักบัชาวอโศกจริงๆ) 

 

คติประจ าของชาวเมืองคือท างานตามหนา้ท่ี ไม่ใชเ้วลาวา่งไปในทางข้ีเกียจ แต่พวกเขามิไดท้  างานแบบ
เอาเป็นเอาตาย วนัๆ หน่ึงท างานสามชัว่โมงตอนเชา้ พกักินขา้วเท่ียง ท างานสามชัว่โมงตอนบ่าย เขา้
นอนตอนสองทุ่มโดยนอนไม่ต ่ากวา่แปดชัว่โมง  ความท่ีท่ีน่ีไม่มีผบั ร้านเหลา้ การพนนั หรือส่ิงย ัว่ยุ
อ่ืนๆ พวกเขาจึงแสวงหาแต่ความรู้หรือเพิ่มความช านาญต่างๆ การอ่านและการถกเพื่อความรู้เป็นเร่ือง
ปกติของชาวยโูทเปีย พวกเขาสนใจในหลากหลายวชิา แต่ท่ีนิยมเป็นพิเศษคือฟิสิกส์ ส่วนเกม
การละเล่นท่ีถนดัคือเกมคณิตศาสตร์ห ้ าหัน่กนัดว้ยตวัเลข เกมต่อสู้ระหวา่งคุณธรรมกบัความเลวร้าย 
หรือการฟังดนตรี   ยโูทเปียไม่มีกฎหมายบีบบงัคบัประชากรมาก พวกเขาอยูก่นัดว้ยการใหเ้กียรติซ่ึง
กนัและกนั ใส่เส้ือผา้เรียบง่ายคลา้ยคลึงกนั ชุดหน่ึงใชท้นทานนานเจด็ปี (เร่ืองเส้ือผา้น่ีน่าสนใจเพราะ
ชุดท่ีสวมใส่ออกแบบใหใ้ชไ้ดใ้นหนา้ร้อนและหนา้หนาว) โดยท่ีผูค้นในระดบัปกครองกไ็ม่มีส่ิงบ่ง
บอกดว้ยวตัถุใดใดวา่ต่างจากพลเมืองอ่ืน เซอร์โทมสั มอร์ยงัแสดงใหเ้ห็นวา่ ชาวยโูทเปียเขา้ใจใน
ธรรมชาติของทรัพยสิ์นวา่ ประโยชนข์องทรัพยสิ์นต่างหากท่ีควรเป็นมาตรฐานในการก าหนดคุณค่า
ของทรัพยสิ์น ไม่ใช่ความหายากของทรัพยสิ์นนั้น ๆ เพชรหรือทองค า ชาวยโูทเปียกม็องวา่ไม่ไดมี้
คุณค่ามากไปกวา่เหลก็  
 

ท่ีมา นราพนัธ์ บรรจงแกว้ 
 

พ่อครูอ่านแลว้ ใหค้วามเห็นวา่ โทมสั มอร์ น่ีเป็นโพธิสัตวร์ะดบัหน่ึงนะน่ี เพราะแนวคิดเช่นน้ีท่ีจะ
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ออกมาไดแ้มไ้ม่ไดท้  าเอง (อยา่งไอสไตนคิ์ดแต่คนอ่ืนท าไดจ้ริง) กเ็ป็นแนวคิดของโพธิสัตว ์
 

จิตของโทมสั มอร์ ชอบในความจน ขบถจนหยดสุดทา้ย จนตอ้งตายเลย ใจตวัน้ีน่ีถึง ใชไ้ด้ 
 

อาตามาอ่านประวติั ผลงานของโทมสั มอร์ คร้ังน้ีเป็นคร้ังแรก กรู้็สึกวา่รู้จกัเขา้ใจโทมสั มอร์มากข้ึน ที
น้ีหนักลบัมาท่ีชชัรินทร์ท่ีวา่จิตมนุษยเ์ป็นอมตะ และถา้หากไม่มีรางวลัชีวติหลงัตาย ซ่ึงกคื็ออามิสอยู่
ส าหรับรางวลัหลงัตาย กดี็ระดบัหน่ึง แต่วา่ไม่สุดยอดอยา่งท่ีพระพุทธเจา้รู้เร่ืองจิต  
 

โทมสั มอร์ กย็งัไม่มีทฤฏีหลกัในการฝึกจิต แต่ของพระพุทธเจา้น่ีมีทุกเหล่ียมมุม ชาติน้ีอาตมาจะอยูไ่ป
อีกหา้ร้อยปีกส็อนไม่หมด ของเถรวาท เอามาไม่ถึง ๒๕ % กระมงัส าหรับค าสอน พระไตรฯของเถร
วาทมี ๔๕ เล่น แต่ของมหายานมีมากกวา่ ๓๐๐ เล่ม  
 

จิตท่ีเป็นอมตะน่ี อาตมาขยายความบรรยายเร่ืองจิตอมตะ ในมูลสูตรมีค าวา่ อมตะ ซ่ึงในมูลสูตรมีครบ
เลย  
๑. มีฉนัทะ เป็นมูล-รากเหงา้ (มูลกา)  
๒. มีมนสิการ เป็นแดนเกิด (สัมภวะ)  
๓. มีผสัสะ เป็นเหตุเกิด (สมุทยั)  
๔. มีเวทนา เป็นท่ีประชุมลง (สโมสรณา)   
๕. มีสมาธิ เป็นประมุข (ปมุขะ) 
๖.   มีสติ เป็นใหญ่ (อธิปไตย = พลงัอ านาจ)  
๗.   มีปัญญา เป็นยิง่ (อุตระ = เหนือ) กปัตนัยิง่ 
๘.   มีวมุิติ เป็นแก่น (สาระ) สุดยอดท่ีจะรู้ยิง่ 
๙.   มีอมตะ เป็นท่ีหยัง่ลง (โอคธา)  
๑๐.  มีนิพพาน เป็นท่ีสุด (ปริโยสาน)  

 

ก่อนจะเขา้ใจอมตะมาเขา้ใจค าวา่ ธรรมะอยู ่แลว้ธรรมะน่ีทรงไวท่ี้จิต ท่ีอตัภาพของคุณไปจนกวา่จะ
ปรินิพพานเป็นปริโยสาน ถา้ไม่ปรินิพพานกท็รงไว ้ 
 

ธรรมะคือมีอยูใ่นอตัภาพ แลว้เราตอ้งรู้วา่เรามีธรรมะอะไร อาตมาน่ีกดึ็งมาใชไ้ม่หมด และตอ้งเนน้ไป
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ในทางความดีงามถูกตอ้ง ถา้ไม่ดีไม่ใช่ธรรมะ เพราะฉะนั้นค าวา่อธรรม น่ีไม่ใช่ธรรมะแลว้ มีไม่ดีนิด
หน่ึงกไ็ม่ใช่ธรรมะนิดหน่ึง  
 

อาตมาใหค้วามหมายธรรมะวา่ ส่ิงท่ีทรงไวซ่ึ้งแก่นชีพ มีคุณสมบติัคุณค่าในชีวติเรา ค  าวา่อธรรม 
หมายถึงความลดค่าตกต ่าของส่ิงท่ีทรงไวซ่ึ้งแก่นชีพ เม่ือเติมค าวา่ อ เขา้ไปใน ธรรมะ เม่ือไหร่ ธรรมะ
กพ็ร่องลงๆ แมจ้ะเลก็นอ้ยเท่าไหร่กไ็ม่ใช่ธรรมะ มนัด่างพร้อยข้ึนมา หรือไม่มีความเป็นธรรมท่ีเตม็
สภาพ  
 

ความเป็นธรรมแท้ๆ คือความเตม็ของความดีความควร สัมบูรณ์เตม็ท่ีของภาวะนั้นๆ จะวา่เป็นความเตม็
ของความไม่ดียิง่ไม่ไดเ้ลย  
 

ถา้เป็นองคป์ระชุมของธรรมะสูงสุด ไม่มีอธรรมเลย กเ็รียกวา่ “ธรรมกาย” พระพุทธเจา้วา่ช่ือของเรา
อีกช่ือหน่ึงคือ ธรรมกาย หรือ พรหมกาย ถา้ไม่ดีนิดหน่ึงกไ็ม่ใช่แลว้ แสดงออกมาทางกาย วจี ซ่ึงมีมโน
เป็นประธาน เป็นไดท้ั้งท่าทาง ลีลา องคป์ระกอบ สุ้มเสียงส าเนียงครบพร้อม แต่ถา้มีแต่วาจากไ็ม่มี
เคล่ือนไหวสรีระท่าทีลีลา อยา่งพระท่านเทศนท์ั้งหลายกถื็อวา่เป็นวจีกรรม  
 

ความเตม็ขั้นดบันรกขั้นหน่ึงท่ีเรียกวา่อบาย หลุดพน้จากอบาย วมุิติเป็นขั้นๆ จากอบายกม็าเป็นรูปภพ 
อรูปภพ และถา้เตม็แลว้มีความแขง็แรงมัน่คงไม่เปล่ียนแปลงแลว้ในภูมิธรรม แลว้กส็ามารถน าแรง
และความสามารถ ช่วยคนอ่ืนไดอี้ก กคื็อผูมี้ความเป็นอมตะ สูงสุดกเ็รียกวา่อรอนัต ์

 

โสดาบนักมี็อมตะของโสดาบนั สกิทาฯกมี็อมตะของสกิทาฯ อนาคาฯกมี็อมตะของอนาคาฯ ส่วน
อรหนัตน์ั้นอมตะสูงสุด และกมี็ระดบัโพธิสัตว ์อีกต่อไปเป็นพระพุทธเจา้กสู็งสุดแลว้ 
 

ค าวา่ กาย ในภาษาไทย หมายถึง ร่าง ซ่ึงไม่สามารถปฏิบติัดว้ยความเขา้ใจแบบน้ีใหบ้รรลุธรรมได ้ถา้
หมายเอาค าวา่ กายน้ีคือสรีระเท่านั้นปฏิบติับรรลุไม่ได ้แต่ถา้หมายถึงจิตอยา่งเดียวกย็งัพอบรรลุได ้ 
 

ถา้ก าหนดกายไม่ถูก การปฏิบติันั้นไม่ไดผ้ล เหมือนไข่เน่า อยา่งสัตตาวาส ๙ นั้น ถา้เขา้ใจกายไม่ถูกก็
ปฏิบติัไม่พน้ความเป็นสัตตาวาส รู้ผดิไปปฏิบติัผดิ ไปหลงเลอะๆ เช่น สุภกิณหาพรหม กไ็ปเขา้ใจเป็น
รูปร่าง แสงสวา่งเป็นล า อยา่งน้ีเพี้ยนผดิไปมากเลย เพราะเขา้ใจค าวา่กายผดิ ไปอธิบายเทวดา สัตวน์รก
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มีรูปร่างหมดเลย น่ีคือความลม้เหลวท่ีแสนสนิทของศาสนาพุทธ อาตมาขออภยัท่ีพดูตีท้ิงอยา่งแรง 
ไม่อยา่งนั้นคุณกต่็องแต่งอยู ่ถา้มาเตม็ๆจะไวเร็วไดเ้ตม็นะ 
 

ไปเขา้ใจค าวา่ กาย ผดิ แมนิ้โรธกไ็ปเขา้ใจเป็น อสัญญีสัตว ์ไปดบัสัญญา ดบัเวทนาไปหมด การศึกษา
พุทธธรรมของพระพุทธเจา้ เม่ือมิจฉาทิฏฐิในค าวา่ กาย จึงไม่สามารถปฏิบติัใหบ้รรลุธรรมได ้
ความเห็นของอาตมาจะแยง้กบัผูรู้้ท่ีสอนกนัมานานกต็อ้งขอภยั แต่เป็นความจริงท่ีอาตมามัน่ใจ ถือวา่
เป็นการสาธยายแบบของอาตมาเฉพาะกแ็ลว้กนั สาธยายผดิกเ็ป็นวบิากอาตมาเอง ใครเห็นดว้ยกเ็ป็น
เร่ืองส่วนตวั ผูไ้ม่เห็นดว้ยกถื็อวา่เป็นทางเลือกหน่ึงกแ็ลว้กนั อาตมาท าไม่ไดเ้บียดเบียนใครเลย มีแต่
ชกัชวนคนมาลดละกิเลส ลดละเลิกสุขโลกีย ์โลกธรรม 

 

อาตมาไม่ใช่คู่แข่งคู่แยง่กบัใคร เพราะความตอ้งการอาตมาคนละอยา่งกบัโลก จุดประสงคข์องชาว
อโศกจึงเห็นคนละทางกบัเขา ใครตดัความตอ้งการท้ิงไดค้นนั้นไม่ใช่คน ไม่ไดแ้ยง่กบัเขา แต่เป็นการ
ลดคู่แข่งแยง่กบัทางโลกท่ีเป็นกาม โลกธรรม อตัตา กบัเขาอีกดว้ย 
 

คนทางโลกตอ้งการ กาม ตอ้งการ ภพ เป็นชีวติท่ีตอ้งแสวงหาและสร้างภพ แมน้กับวช ไม่แยง่ลาภ ยศ 
แต่กไ็ปสร้างรูปภพ อรูปภพ เพราะไม่รู้จกั แมจ้ะลืมตาปฏิบติัสติปัฏฐาน ๔ กส็ร้างภพสวรรค ์แต่อาตมา
นั้นไม่ตอ้งการแลว้ กาม ไม่ตอ้งการแลว้ ภพ จึงมีแต่วภิวภพ เป็นความตอ้งการไม่มีภพ ยงัมีความ
ตอ้งการ 
 

คนไม่มีความตอ้งการอะไรเลย แยก่วา่เดรัจฉาน แต่กต็อ้งกินตอ้งใชต้อ้งอยู ่เบียดเบียนโลกอยู ่นัง่รอให้
คนมาเกบ็ใหกิ้นเบียดเบียนเขานะ  
 

อาตมามีความตอ้งการไม่มีภพ ท่ีเป็นเป้าหมายสุดยอดในชีวติ ไม่ใช่คนพาซ่ือแบบอีเดียดโมรอนท่ี
ไม่ไดมี้ความตอ้งการเลย เป็นคนไม่ตั้งใจมุ่งหมายอะไร ปล่อยไปตามดินน ้าไฟลม ไม่ตั้งใจกา้วหนา้
อะไรเลย กลายเป็นคนจงใจท าจิตไม่ใหต้อ้งการอะไร ไม่ใหคิ้ด ไม่ใหพ้ิจารณาอะไร ขวดน่ียงัดีกวา่เลย 
(ขวดบนโต๊ะ) คนท่ีไม่คิดพิจารณาอะไรนัง่บ้ืออยูน่ี่ ขวดน่ียงัดีกวา่เลย แม่แต่แบคทีเรียมนัยงัหาเล้ียง
ตวัเองเลย  
 

คนท่ีสอนเลยเถิด ใหท้ าใจวา่งกลางๆเฉยๆ สายน่ีเบียดเบียนคนอ่ืน ลทัธิฤาษี แมคุ้ณไปอยูบ่นภูเขา คุณก็



12 

 

ตอ้งตั้งใจจงใจมาขอเขามาบิณฑบาตอยู ่ดงันั้นคนไม่มีมโนสัญเจตนาไม่ไดเ้ลย 
 

คุณไปตดัความตอ้งการหมดเลย แต่ไม่เขา้ใจ รูปภพ อรูปภพ และวภิวภพ เลย คุณไม่ไดท้ าแบบตาม
ขั้นตอนท่ีละลา้งตดัความตอ้งการท่ีติดยดึมาตามล าดบั จนถึงอรูปภพ แมเ้นวสัญญานาสัญญายตนภพ ท่ี
ละเอียดสุดแลว้  
 

คนท่ีมีชีวติจงใจท าใจตนไม่ใหต้อ้งการ ไม่ใหพ้ิจารณาอะไร มนัเลยเถิดความเป็นสามญั เลยเถิดความ
เป็นคนไปแลว้ ใครกต็ามท าจิตใหอ้ยูเ่ฉยๆนัน่แหละคือมโนสัญเจตนาอยูท่นโท่ ท่ีผดิๆ คุณอ่าน
สัญเจตนาไม่ออกต่างหาก คนมีมโนสัญเจตนาอยูต่ลอด แมเ้ป็นพระพุทธเจา้แลว้ คนไม่มีมโน
สัญเจตนาหาญไม่ไดห้รอก ไม่มีเคร่ืองอาศยั มนัผดิความเป็นคน แมส้ัตวเ์ดรัจฉานทุกตวัมนักมี็มโน
สัญเจตนา เช่นมนัอยากกิน มนักินเสร็จมนักพ็กั มีมโนสัญเจตนา  
 

คนตอ้งมีมโนสัญเจตนาหาร ทุกคน ในอาหาร ๔ พระพุทธเจา้วา่ใหรู้้อาหาร ๔ น้ี จนบรรลุ มีเคร่ือง
อาศยัท่ีไม่มีภพ เป็นวภิวตณัหาแต่วา่อาหารยงัตอ้งอาศยั ท าประโยชนแ์ก่โลก ไม่ใช่อยา่งฤาษีไปนัง่
หลบัตาจนตายไปกไ็ม่บรรลุและกไ็ม่มีประโยชนต่์อสังคม พวกน้ีตายไปกระดูกเป็นพระธาตุไดด้ว้ย 
เพราะมีพลงังานเยน็ 

 

การปฏิบติัธรรมแบบพุทธตอ้งมีตณัหามีสัญเจตนา เป็นวภิวภพ ตั้งใจลา้ง กาม ลา้งภพ ไปตามล าดบัข้ึน 
จนหมดภพ หมดชาติ กเ็ป็นอมตบุคคล ท างานดว้ยวภิวตณัหา มีเคร่ืองอาศยัจนกวา่จะปรินิพพานก็
ละลายเคร่ืองอาศยัไปหมดเลย  
 

อรหนัตท์ างานเป็นโพธิสัตวช่์วยโลก เหน่ือยหนกันะ เป็นทรถะ ตอนแรกกต็ั้งใจไวสู้ง แต่วา่พอท าไปก็
จะรู้วา่ยากขนาดไหน เหมือนคนสักมงักร ๗ หวัพอสักไปบอกวา่เหลือหวัเดียวกพ็อ แต่พอท าไปกว็า่
เหลือแต่หนวดมงักรกพ็อ พอไปๆมาๆเอาแต่ไส้เดือนกพ็อ  
 

ไม่มีอรหนัตค์นใดท่ีจะข้ีเกียจ แมอ้รหนัตท่ี์ไม่ต่อภพภูมิ(อรหนัตส์มสีสี)ท่านกต็อ้งรีบขวนขวายท าให้
เตม็ท่ี ช่วยคนใหเ้ตม็ท่ี แต่กไ็ม่ทรมานร่างกาย ยิง่คนมีภูมิธรรมมากกย็ิง่จะตอ้งตอบแทนคุณศาสนา 
และมนัซอ้นคือ เม่ือไม่มีเหตุแห่งทุกขแ์ลว้ท าไปกไ็ม่ยาก แต่กเ็หน็ดเหน่ือยหนกัหนา มีโพธิสัตวท่ี์
รีไทร์ตวัเองไม่นอ้ย 
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ส.เพาะพุทธวา่...มีคนถามพ่อท่านวา่ท าไมขยนัจงั ...พ่อครูตอบวา่ กไ็ม่รู้จะข้ีเกียจไปท าไม อรหนัต์
นั้นจะไม่ข้ีเกียจ และทุกคนหรือแมแ้ต่สัตวก์ต็อ้งมีความตอ้งการ แต่วา่เราตอ้งใชค้วามตอ้งการไปเพื่อ
ความหมดกามหมดภพ เป็นวภิวตณัหา ...ท าใหเ้รารู้วา่การมีความตอ้งการอยูเ่ป็นส่ิงดีแต่วา่ตอ้งเป็น
วภิวตณัหา  


