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สัจจะกู้ชาติ 
ยุทธศาสตร์การต่อสู ้

สู่ชัยชนะที่แท้จริง

หมอเขียว (ใจเพชร กล้าจน)

มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย
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มููลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย
หมอเขียว(ใจเพชร กล้าจน)และทีมงานจิตอาสา

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

1. เพือ่ส่งเสรมิการเผยแพร่ การศกึษา องค์ความรู้ 

และทกัษะในการปฎบิตัดิแูลสุขภาพ

2. เพือ่ส่งเสรมิการศกึษา ปฎบิตัิ 

และเผยแพร่สจัธรรมในพระพทุธศาสนา

3. เพื่อส่งเสริมการกุศลอื่นๆ หรือด�าเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์

4. เพือ่ส่งเสรมิการปกครองในระบอบประชาธปิไตย

อนัมพีระมหากษตัรย์ิเป็นประมุข
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สัจจะกู้ชาติ
ยุทธศาสตร์การต่อสู้สู่ชัยชนะที่แท้จริง

โดย หมอเขียว (ใจเพชร กล้าจน)

แพทย์วิถีธรรม-กองทัพธรรม
 

 
 
 พระพทุธเจ้า “มหาบรุษุจอมยทุธแห่งนกัสูต่้อความเลวร้าย
ทีย่ิง่ใหญ่ท่ีสดุในโลกอย่างไม่มใีครเทยีมเท่า(นกัรบผูไ้ร้เทยีมทาน)”   
พระพทุธองค์เป็นผูท้ีพ่ฒันาการต่อสูท้ีมี่แสนยานภุาพสงูสดุในโลก 
ใช้เวลาสีอ่สงไขยหน่ึงแสนกปั(นบัล้านปีไม่ถ้วน) ชวีติพระพทุธองค์นัน้
ท�าภารกจิหลักในการต่อสูท้�าลายชวีติทีเ่ลวร้าย เพือ่สร้างให้เกิด
ชีวิตที่ดีงามตลอดพระชนมชพีของพระองค์ ได้แก่ การใช้ยุทธวิธีแห่ง

พุทธะให้เกิดการท�าลายความชั่วร้ายในลูกศิษย์ที่เต็มไปด้วยกิเลสโลภ

โกรธหลงอนัเป็นเหตแุห่งความเลวร้ายทีแ่ท้จรงิ คนแล้วคนเล่าๆ รวมทัง้

จอมโหดเทวทตั นายขมงัธน ู องคลุมิาล ช้างนาฬาคริ ี ฯลฯ ทีส่ร้างบาป

เบยีดเบยีนตนเอง ผองชน ไม่เว้นแม้แต่การมุง่มาเข่นฆ่าท�าร้ายพระพุทธองค์ 

ในที่สุดพระพุทธองค์ก็ชนะด้วยการสามารถท�าลายความเลวร้ายในชีวิต 

ดงักล่าวได้ เม่ือจติวญิญาณแห่งความเลวร้ายในชวีติดงักล่าวตายไป ได้เกดิ

เป็นจติวญิญาณใหม่ทีด่งีาม ท�าให้ผองชนปลอดภยัและกลับกลายเป็นได้

ประโยชน์สขุจากชวีติดงักล่าว อนัเป็นพลงักศุลทีย้่อนกลบัไปสร้างประโยชน์

สขุให้กบัชวีติทีด่งีามของผูน้ัน้ๆ พระพทุธองค์ทรงพากเพยีร ท�าภารกจิหลกั   

ดงักล่าวให้ได้มากทีส่ดุเท่าทีพ่ระองค์จะท�าได้ตลอดพระชนมชพีของพระองค์
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 ตามรอยบาทพระศาสดา

เกดิมาเพ่ือฝึกฝน
การสร้างความผาสกุทีแ่ท้จรงิ
ต่อตนเองและผูอ่ื้น

สูใ้ห้สดุหวัใจจะได้ไม่มอีะไรคาใจ
 
ท�าดใีห้ดีท่ีสุดแล้ว...
วางความยดึมัน่ถอืม่ันให้ถงึทีส่ดุ
ใจกจ็ะเป็นสุขทีสุ่ด
ท�าดทีีสุ่ดแล้ว...
กไ็ม่มอีะไรจะต้องเสยีใจ 
ท�าดทีีสุ่ดแล้ว...
กไ็ม่มอีะไรจะต้องเสยีดาย
ท�าดทีีสุ่ดแล้ว...
กไ็ม่มอีะไรจะต้องทกุข์ใจ 
ท�าดทีีสุ่ดแล้ว...
กไ็ม่มอีะไรจะต้องคาใจ 
ท�าดทีีสุ่ดแล้ว...
กส็ขุทีสุ่ดได้แล้ว 
ท�าดเีตม็ท่ีแล้ว...
กส็ขุเต็มทีไ่ด้แล้ว 

ใจเพชร กล้าจน
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 ยุทธศาสตร์การต่อสู้สู่ชัยชนะท่ีแท้จริง อันเป็นแสนยานุภาพ
สูงสุดของการต่อสู้ในแต่ละชีวิตน้ัน พระองค์วางอาวุธท้ังหมด ใช้
การต่อสู้ด้วยมือเปล่า ท่ีต้องใช้ความกล้าหาญ อดทน เสียสละ 
ศรัทธา ปัญญา สันติ อหิงสา อโหสิ เมตตา อุเบกขา อย่างสูงสุด 
ด�าเนินยุทธวิธีตาม พระไตรปิฎก เล่ม 21 วรรณสูตร ข้อ 83 ดูกรภิกษุ

ท้ังหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม 4 ประการ ย่อมเกิดในนรก(ชีวิตผู้นั้น

ได้รับความเดือดร้อนทุกข์ทรมานในชาติน้ีหรือชาติอ่ืนๆสืบไป)เหมือนถูก  

น�ามาโยนลง ธรรม 4 ประการเป็นไฉน คือ บุคคลไม่พิจารณาใคร่ครวญก่อน

แล้ว กล่าวสรรเสริญบุคคลท่ีไม่ควรสรรเสริญ 1 ไม่พิจารณาใคร่ครวญก่อน

แล้ว กล่าวติเตียนบุคคลท่ีควรสรรเสริญ 1 ไม่พิจารณาใคร่ครวญก่อนแล้ว 

ปลูกความเล่ือมใสในฐานะท่ีไม่ควรเล่ือมใส 1 ไม่พิจารณาใคร่ครวญก่อนแล้ว

ปลูกความไม่เล่ือมใสในฐานะท่ีควรเล่ือมใส 1 บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม 4 

ประการน้ีแล ย่อมเกิดในนรก(ชีวิตผู้น้ันได้รับความเดือดร้อนทุกข์ทรมานใน

ชาติน้ีหรือชาติอ่ืนๆสืบไป) เหมือนถูกน�ามาโยนลง ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผู้

ประกอบด้วยธรรม 4 ประการ ย่อมเกิดในสวรรค์(ชีวิตผู้น้ันได้รับประโยชน์

ความผาสุกในชาติน้ีหรือชาติอ่ืนๆสืบไป) เหมือนถูกเชิญมา ธรรม 4 ประการ

เป็นไฉน คือ บุคคลพิจารณาใคร่ครวญก่อนแล้วย่อมติเตียนบุคคลท่ีควรติ

เตียน 1 พิจารณาใคร่ครวญก่อนแล้ว ย่อมสรรเสริญบุคคลท่ีควรสรรเสริญ 1 

พิจารณาใคร่ครวญก่อนแล้ว ปลูกความไม่เล่ือมใสในฐานะท่ีไม่ควรเล่ือมใส 

1 พิจารณาใคร่ครวญก่อนแล้ว ปลูกความเล่ือมใสในฐานะท่ีควรเล่ือมใส 1 

บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม 4 ประการน้ีแล ย่อมเกิดในสวรรค์(ชีวิตผู้น้ันได้

รับประโยชน์ความผาสุกในชาติน้ีหรือชาติอ่ืนๆสืบไป) เหมือนถูกเชิญมาฯ 

สอดคล้องกับพระไตรปิฎก เล่ม 27 ข้อ 2442 “...ผู้เป็นนักปราชญ์ ฉลาดใน

ประโยชน์...ควรข่มคนที่ควรข่ม ยกย่องคนท่ีควรยกย่อง...อย่าให้เกร้ียว

กราดนัก เพราะว่าสกุลท่ีม่ันคงเป็นอันมากได้ถึงความไม่เป็นสกุล(เสียหาย

เดือดร้อนพินาศ)เพราะความโกรธ...แส่หากามารมณ์ ย่อมพินาศหมด...
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ขยันบ�าเพ็ญกุศล...จงทรงศีล เพราะว่าคนทุศีลย่อมตกนรก(ชีวิตผู้น้ัน

ได้รับความเดือดร้อนทุกข์ทรมานในชาตินี้หรือชาติอื่นๆสืบไป)” พระ

ไตรปิฎก เล่ม 19 อุปัฑฒสูตร ข้อ 5 พระผู้มีพระภาคตรัสว่า...ก็ความ

เป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี สังคมสิ่งแวดล้อมดีนี้เป็นพรหมจรรย์(ความพ้น

ทุกข์)ทั้งสิ้นทีเดียว และพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนจะล่วงทุกข์เพราะความ

เพียร(พระไตรปิฎก เล่ม 10 ข้อ 200) อย่างรู้เพียรรู้พัก(รู้บุกรู้ถอย) 

(พระไตรปิฎกเล่ม 15 ข้อ 2)

 ดังน้ันยุทธวิธีการต่อสู้ท่ีมีแสนยานุภาพสูงสุดอันจะน�ามาซ่ึง
ชัยชนะท่ีแท้จริง คือ ติหรือข่มในส่ิงท่ีควรติควรข่ม ยกย่องในส่ิงท่ี
ควรยกย่อง ลดละความโกรธและกาม ขยันบ�าเพ็ญกุศล ปฏิบัติศีล
ให้สูงย่ิงข้ึนเท่าท่ีจะท�าได้ ท�าด้วยพลังมิตรดีสหายดีสังคมส่ิงแวดล้อม
ดี คือท�าควบคู่กับมาตรการทางสังคม กฎหมาย และกฎแห่งกรรม 
ใช้การต่อสู้โดยมือเปล่า ด้วยความกล้าหาญ อดทน เสียสละ ศรัทธา 
ปัญญา สันติ อหิงสา อโหสิ เมตตา อุเบกขา สูงสุด จะเกิดประโยชน์
สูงสุด ปลอดภัยที่สุด เสียหายน้อยที่สุด เมื่อปฏิบัติด้วยความ       

ไม่กลัว ไม่กร่าง ไม่โกรธ ไม่ท�าร้ายใคร สงบหรือหลบเล่ียงจากการปะทะ

ด้วยความรุนแรง ให้ก�าลังใจคนดี ให้สติคนช่ัว ติในส่ิงท่ีควรติ ชมในส่ิงท่ี            

ควรชม โดยพยายามใช้ท่าทีลีลาทางกายวาจาใจท่ีไม่หยาบ ไม่ยั่วยุ ไม่อวดดี 

ไม่ท้าทายให้ฝ่ายตรงข้ามมาท�าร้าย ถ้าเขามาท�าร้ายหรือใส่ร้ายเราให้

สงบหรือหลบเลี่ยง ไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรงใดๆทั้งสิ้น ปล่อยให้เขา

โชว์ความชั่วชัดเจนฝ่ายเดียว เขาก็จะผิดกฎหมาย กฎแห่งกรรมแต่

ฝ่ายเดียว และคนส่วนใหญ่ในสังคมก็จะไม่เห็นด้วยกับเขา แล้วมารวม

กับฝ่ายดี ประชาธิปไตยน้ันชนะกันด้วยเสียงข้างมาก ดังน้ัน สุดท้ายฝ่ายดีก็          

จะชนะ ฝ่ายช่ัวก็จะพ่ายแพ้ไป การไม่กลัว ไม่กร่าง ไม่โกรธ ไม่หยาบ ไม่ย่ัวยุ 

ไม่ท้าทายให้ใครมาท�าร้ายฝ่ายเรา และไม่ใช้ความรุนแรงท�าร้ายใครๆ ใช้ความ

สงบและหลบเลี่ยง เป็นการไม่สร้างวิบากกรรมร้ายใหม่จากเหตุตรงกัน

ข้าม ถ้าคนในฝ่ายเราถูกท�าร้าย แสดงว่าเป็นวิบากกรรมร้ายเก่าซึ่งไม่ว่า
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จะอยู่ที่ไหนก็ต้องรับอยู่แล้ว ถ้ารับในขณะบ�าเพ็ญกุศล วิบากกรรมร้าย

น้ันก็หมดไปพร้อมกับได้รับวิบากกรรมดี ถ้ารับวิบากร้ายโดยไม่ท�าความดี 

วิบากร้ายก็หมดโดยไม่ได้วิบากดี ข้อปฎิบัติอีกประเด็นหนึ่งคือ ไม่เหมา

เข่งว่ากลุ่มนั้นกลุ่มนี้ชั่วทั้งหมดทุกคน แม้จะเป็นกลุ่มหรือองค์กรเดียวกัน 

ก็ต้องแยกแยะต�าหนิด่าว่าเฉพาะคนชั่ว ส่วนคนดีนั้นต้องชื่นชมส่งเสริม

ให้ก�าลังใจ เมื่อรวมพลังกันท�าเป็นหมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดี 

จะเป็นพลังแห่งความดีที่แผ่ไพศาลเสริมหนุนให้คนดีทุกสาขาอาชีพ เช่น 

ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ศาล องค์กรอิสระ นักธุรกิจ พ่อค้า ประชาชน 

เป็นต้น มีก�าลังใจในการท�าหน้าที่ที่ดีอย่างเต็มที่ อันจะท�าให้สังคมได้รับ

ประโยชน์สูงสุด ปลอดภัยที่สุด เสียหายน้อยที่สุด   

 ท�าด้วยเมตตา คือ ปรารถนาให้เกิดส่ิงท่ีดีงามให้เกิดความผาสุก

ต่อผองชน ไม่อยากให้ผองชนได้รับความเดือดร้อนเลวร้ายจากคนช่ัว รวม

ท้ังปรารถนาดีต่อคนช่ัว อยากให้คนช่ัวกลับใจแล้วหันมาปฏิบัติความดี อัน

จะท�าให้ชีวิตของเขาได้รับความผาสุกท่ีแท้จริง ไม่อยากให้เขาบาปมาก

ไปกว่าท่ีเขาท�ามาแล้ว เพราะบาปน้ันจะท�าให้เขาทุกข์ทรมานอีกยาวนาน

หลายชาติ ในชาติน้ีหรือชาติอ่ืนๆสืบไปอย่างแน่นอน ถ้าผู้ท่ีท�าไม่ดีน้ัน

มีสติหยุดท�าส่ิงท่ีไม่ดีแล้วพากเพียรท�าความดี วิบากดีก็จะช่วยลดความ

ทุกข์ทรมานและสร้างความผาสุกให้กับชีวิตนั้น ดังที่พระพุทธเจ้าตรัส

ว่า “กุศลธรรม สามารถท�าให้อกุศลธรรมเบาบางลงได้” (พระไตรปิฎก

เล่ม 20 ข้อ 518) “ผลวิบาก(พลังสร้างผล)ของกรรม(การกระท�า)ท่ีท�าดี

ท�าช่ัวแล้ว มีอยู่” (พระไตรปิฎก เล่ม 14 “มหาจัตตารีสกสูตร” ข้อ 257) 

“ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราไม่กล่าวความท่ีกรรม(การกระท�า)อันเป็นไปด้วย

สัญเจตนา(ความจงใจ)ท่ีบุคคลท�าแล้ว สะสมแล้วจะส้ินสุดไป เพราะมิได้

เสวยผล แต่กรรม(การกระท�า)น้ันแล จะให้ผลในทิฏฐธรรมเทียว(ภพน้ี) 

หรือในภพถัดไป หรือในภพอ่ืนสืบๆ ไป” (พระไตรปิฎก เล่ม 37 ข้อ 1698 )  

 ส�าหรับอุเบกขา ก็คือ เม่ือเราได้ท�าส่ิงท่ีดีให้ดีท่ีสุดแล้วอย่างรู้เพียร 

รู้พัก ก็ปล่อยวางให้ผลท่ีเกิดข้ึนเป็นไปตามบาปบุญของเราและโลก รวมถึง
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“ท�าดีทุกวัน 
ชนะวิบากกรรมที่ไม่ดี

ของตนทุกวัน 
เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ

ผู้อื่นทุกวัน”
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คนช่ัวถ้าเขากลับใจก็ปล่อยวางให้เป็นบุญของเขา ถ้าเขาไม่กลับใจยังท�าชั่ว
ต่อก็ปล่อยวางให้เป็นบาปนรกเดือดร้อนทุกข์ทรมานของเขาเอง เมื่อถึง
คราวที่เขาต้องรับวิบากบาปจนทุกข์เกินทนก็จะส�านึกเลิกท�าช่ัวแล้วกลับ
ใจเป็นคนท�าดีในที่สุด(เห็นทุกข์จึงเห็นธรรม) เพราะโดยสัจจะแล้วคนจะ
ท�าชั่วได้แค่ทนทุกข์ได้เท่านั้น เมื่อทุกข์เกินทนจะเลิกท�าชั่วทุกคน เหมือน
กับกรณีเทวทัตวันท่ีแผ่นดินสูบเกิดความทุกข์ทรมานจนเกินทนจึงส�านึกได้ 
ขอบ�าเพ็ญความดีตามพระพุทธเจ้า ดังน้ัน ไม่ว่าคนจะเลวแค่ไหน เม่ือถึง
ชาติที่วิบากบาปส่งผลจนทุกข์เกินทนก็จะเลิกท�าชั่วกลับใจมาท�าดี ซึ่งใน
ระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ วิบากดีหรือชั่วก็จะตามส่งผลตลอดเวลา เมื่อส่ง
ผลแล้วก็จะดับไป คนดีที่ท�าดีต่อเนื่องหรือคนชั่วที่กลับใจมาท�าดีมากๆ 
วิบากดีนั้นก็จะส่งผลให้ได้พบสัตบุรุษ ได้ฟังสัจธรรม ได้ปฏิบัติจนพ้น
ทุกข์(อวิชชาสูตร) และสามารถดับสูญปรินิพพานได้ในท่ีสุด จะเห็นได้ว่า 
สุดท้ายทุกอย่างก็ดับไปไม่มีอะไรเป็นของใคร ดังนั้น เราจึงมีหน้าท่ีท�า
ทุกส่ิงทุกอย่างให้อยู่ในสภาพท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าได้ เพ่ือให้โลกและ
เราได้อาศัยก่อนท่ีทุกอย่างจะดับไปเท่าน้ัน
 การต่อสูข้องมวลมหาประชาชน(กปปส.)เพือ่ประโยชน์ของ
คนส่วนมากกบักลุม่ทีท่�าประโยชน์เพือ่คนส่วนน้อย(ระบอบทกัษณิ) 
ด้วยยทุธศาสตร์การต่อสูสู้ช่ยัชนะทีแ่ท้จรงิตามทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัไว้ข้างต้น 
ก�าลงัเป็นแบบอย่างให้หลายประเทศทัว่โลก ทีก่�าลงัประสบกบัปัญหาความชัว่
ของผูบ้รหิารที่ใช้อ�านาจคดโกงเอาเปรียบกดขีข่่มเหงท�าร้ายประชาชนและ
ข้าราชการทีดี่ รวมถึงองค์กรอสิระต่างๆ ท�าให้หลายประเทศได้แนวทางแสง
สว่างทางออกของการต่อสูเ้พือ่แก้ปัญหาของสงัคมประเทศชาต ิ ยทุธศาสตร์
ดงักล่าวได้ส่งผลให้ระบอบทกัษณิหมดอ�านาจลงไปเป็นล�าดบัๆ ท�าให้คนใน
ระบอบทักษิณทุรนทุรายทุกข์ทรมานกับการไม่ได้ดั่งใจ ซึ่งเป็นวิบากบาป
ที่เริ่มไล่ล่าอย่างไม่ยั้งมือสารพัดเรื่อง ท�าให้สิ่งเลวร้ายอันเป็นขุมอ�านาจ
และต้นทนุของระบอบทกัษณิหลายอย่าง ที่ทักษิณคิดเพ่ือไทยท�าถูกตดัรอน 
ไม่สามารถท�าได้ เช่น ระบอบทกัษณิไม่สามารถออกกฎหมายนริโทษกรรม
ล้างผดิคนทีท่�าผดิกฎหมายหลายคนหลายประเดน็ที่ไม่ยอมรบัผดิ โดยเฉพาะ

คณุทกัษณิและหลายคนในระบอบทกัษณิ โดยอ้างการล้างผดิให้ฝ่ายอืน่ๆด้วย
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บ้างบางส่วน เพื่อให้คุณทักษิณและคณะจะได้กลับมามีอ�านาจอีกครั้ง 
ระบอบทกัษณิไม่สามารถแก้รัฐธรรมนูญที่มาของ สว. (สภาผัวเมีย) ที่
ท�าลายกลไก  การตรวจสอบการท�างานของรัฐบาล เพือ่ระบอบทกัษณิ 
จะได้รวบอ�านาจได้ซึง่ศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัว่าขดัรฐัธรรมนญู และ ป.ป.ช. 
รอชี้มูลความผดิอยู่ในวันที ่7 และ 10 มกราคม 2557 นี ้ระบอบทกัษณิไม่
สามารถคดโกงเพือ่สะสมอ�านาจทนุและสร้างปัญหาหนีส้นิดอกเบีย้ (ท�าให้
ข้าวของสนิค้าราคาแพงย่ิงขึน้) จากโครงการกู้ยมืสองล้านๆ สร้างรถไฟ
ความเรว็สงู(ใช้ต้นทนุอย่างสงูเพือ่ส่งผกัขาย) โครงการกูย้มืสามแสนห้าหมืน่
ล้านที่ไม่โปร่งใสในการแก้ปัญหาน�า้ท่วม ทุจริตโครงการจ�าน�าข้าว และ
โครงการทจุรติอ่ืนๆ ระบอบทกัษณิยังบอบช�า้ดดีดิน้ทรุนทรุายทกุข์ทรมาน
หนกัเข้าไปอีก เมือ่คณุทกัษณิฟ้อง คตส. แล้วศาลยกฟ้องและระบวุ่าคณุ
ทกัษณิทจุรติดังกล่าวจริง รวมถึงการจ�าต้องยบุสภาท�าให้อ�านาจระบอบ
ทกัษณิลดลงอย่างมาก เช่น รัฐบาลรักษาการ ไม่สามารถส่ังย้ายข้าราชการได้ 
ไม่สามารถอนุมติังบประมาณได้ ไม่สามารถแก้กฎหมายได้ เป็นต้น 

 นอกจากนั้นยังมีคดีความผิดอีกมากมายที่คนในระบอบทักษิณ

ท�าเอาไว้ ซึง่รอการตดัสนิโดยศาลและองค์กรอสิระ รวมถงึการถกูฟ้อง

ศาลเพิม่ และรอองค์กรอสิระตดัสนิอกีมากมายหลายคด ี เช่น คดทีจุรติ

โครงการจ�าน�าข้าว คดทีจุรติโครงการแก้ปัญหาน�า้ท่วม คดแีก้รฐัธรรมนญู

ทีม่าของ สว. ทีว่ธิกีารและเนือ้หาขดัรฐัธรรมนญู เป็นต้น ซึง่จะมผีลท�าให้

ต้องรบัโทษและหยดุท�าหน้าทีบ่รหิารราชการแผ่นดนิ จะเหน็ได้ว่า กศุล

เก่าทีเ่คยต้านภยัให้ระบอบทกัษณิได้ทยอยหมดลงไปมากแล้ว เพราะ   

ไม่ท�าความดเีพิม่ กลับมุ่งมั่นท�าแต่ความชั่วสารพัด วิบากชั่วจึงละลาย

วิบากดีของเขาที่เคยคุ้มครองเขาให้หมดไป และส่งผลทีเ่ลวร้ายรนุแรง

ให้เขามากยิง่ขึน้ๆ กฎแห่งกรรม กฎหมาย และกฎสงัคม ก�าลงัไล่ล่า
ระบอบทักษิณอย่างไม่ยั้งมือ ส่งผลให้ระบอบทักษิณตกนรกคือการ    

ไม่ได้ด่ังใจดดีดิน้ทรุนทรุายทกุข์ทรมานมากย่ิงขึน้ๆ ถงึทีสุ่ดเมือ่เขาทกุข์เกนิ

ทนอนัเกดิจากวบิากกรรมของเขา เขาก็จะกลบัใจเป็นคนดไีม่ชาติใดกช็าติหนึ่ง 

สัจจะเป็นเช่นนี้ตลอดกาลนานไม่มีแปรเปลี่ยน
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 จากการชุมนุมของมวลมหาประชนชนที่ ใช ้ยุทธวิธีตามที่

พระพทุธเจ้าตรสัว่า  ตหิรือข่มในสิง่ทีค่วรตคิวรข่ม   ยกย่องในสิง่ทีค่วร
ยกย่อง พร้อมกบัใช้มาตรการทางสงัคม กฎหมาย และกฎแห่งกรรม 
ด้วยสนัต ิอหงิสา (ไม่เบียดเบียน ไม่รุนแรง) ปราศจากอาวธุ ท�าให้

เกดิการเผยแพร่ข้อมลูความเลวร้ายของระบอบทกัษิณทางส่ือสารทุกรูปแบบ 

ยิง่ยดืเยือ้ยาวนานเท่าไหร่ก็ย่ิงส่งผลเสยีต่อระบอบทกัษณิเท่านัน้ๆ ยิง่ระบอบ

ทักษิณท�าบาปชั่วมากยิ่งขึ้นเท่าไหร่ ข้าราชการและประชาชนก็ยิ่งรู้ถึง

ความเลวร้าย และการไร้ความสามารถในการแก้ปัญหาความเดือดร้อน

ของข้าราชการและประชาชนท่ีทวีมากขึน้ทุกวันๆ อันเกิดจากฝีมือการบริหาร

ที่สุดโกง สุดโง่เขลา สุดผิดพลาด และสุดล้มเหลวของระบอบทักษิณ 

ระบอบทกัษณิจงึหลอกข้าราชการและประชาชน ส่วนใหญ่ไม่ได้อกีต่อไป 

ยังคงหลอกได้เพียงบางกลุ่มส่วนน้อยเท่านั้น ซ�้ายังโชคร้ายไม่มีบุญที่จะ

เกดิปัญญาส�านกึผดิ กลบัมุง่มัน่ทุม่โถมพากเพยีรท�าความชัว่สารพดัต่อไป 

ใช้ความรุนแรงอ�ามหิตโหดร้ายกับประชาชนและข้าราชการมากย่ิงขึ้นๆ 

แล้วโกหกหลอกลวงผูค้นว่าตนท�าถกูต้องเพือ่ผลประโยชน์ของพรรคพวกตน

ซึง่เป็นคนส่วนน้อย และใส่ร้ายคนดีที่ท�าประโยชน์เพื่อคนหมู่มาก พอคนรู้  

คนกย็ิง่รงัเกยีจ ไม่สนบัสนนุ ไม่ร่วมด้วย และต่อต้านเท่านัน้ๆ คนจงึมา

รวมกบักลุม่คนดมีากยิง่ขึน้ๆ เพราะคนดนีัน้ ไม่ใช้ความรนุแรง ท�าให้

ปลอดภยั คนดพีึง่ตนเองได้ มนี�า้ใจแบ่งปันเกือ้กลู เสียสละด้วยความ

ซ่ือสตัย์ อย่างมปัีญญาแท้ จึงมคีณุค่าประโยชน์แท้ต่อชวีติ ท�าให้กลุม่คนดี
มีปริมาณและคุณภาพมากกว่าคนชั่ว ประชาธิปไตยนั้นชนะกัน
ด้วยเสียงข้างมาก ชัยชนะก็จะเป็นของมวลมหาประชาชนคนดี 
ประกอบกบัเมือ่คนดอีอกมาชมุนมุแสดงตวัมากเท่าไหร่ กจ็ะส่งพลังสนาม

แม่เหล็กแห่งความดีให้ศาล องค์กรอสิระ ข้าราชการ และประชาชนทีด่ี  

ได้ท�าหน้าทีอ่ย่างถกูต้องเป็นกลางแห่งสจัธรรมทีแ่ท้จรงิ ตามทีพ่ระพทุธเจ้า

ตรสัในโอวาทปาติโมกข์อันเป็นข้อปฏิบัติสู่การพ้นทุกข์ คอืกลางในการ

ท�าหน้าที่ หยุดสิ่งที่ชั่วร้ายต่อตนเองและผู้อื่น กลางในการท�าหน้าทีท่ีด่แีท้
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ต่อตนเองและผูอ้ืน่ กลางในการท�าหน้าทีด้่วยจิตใจทีบ่รสิทุธิผ่์องใส อย่าง

แกล้วกล้าอาจหาญแต่ไม่กร่าง แขง็แกร่งแต่ไม่แขง็กระด้าง อ่อนน้อมอ่อน

โยนแต่ไม่อ่อนแอ กล้าแต่ไม่บ้าบิ่น เพราะมีพลังของมิตรดีสหายดีสังคม

สิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของความพ้นทุกข์ (พระไตรปิฎก เล่ม 19 

อุปัฑฒสูตร ข้อ 5) คุ้มครองเสริมหนุนอยู่   ดังนั้น ในท่ีสุดชัยชนะ   
กจ็ะเป็นของมวลมหาประชาชนคนด ี เพราะเมือ่สจัจะถึงทีส่ดุแล้ว 
“ธรรมะย่อมชนะอธรรม”
 เมื่อคนดีถูกกระท�าด้วยความรุนแรงจากคนชั่ว ไม่ว่าจะรุนแรง      

แค่ไหน ถ้าคนดีใช้ยุทธวิธีไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรงเท่าไหร่ คนชั่วยิ่งชั่ว

ข้างเดียวชัดเท่านั้นๆ จึงแพ้ทั้งทางกฎหมาย กฎสังคม และกฎแห่งกรรม

ไปข้างเดียว จงึสะสมความทกุข์ความทรมานความเส่ือมความพินาศ อนัเกดิ

จากความชัว่ของตนเองไปข้างเดยีว นีค้อื ฤทธิแ์ห่งแสนยานภุาพของ  
พลงัสงบ สันต ิ อหงิสา ทีส่ะท้อนเอาความชัว่ร้ายของคนชัว่กลบั
ไปท�าลายคนชัว่อย่างรนุแรงทีส่ดุ โดยทีค่นดเีสยีหายน้อยทีส่ดุหรอื
ไม่มคีวามเสียหาย มหาตมคานธีจึงกล่าวว่า การต่อสูท้ีส่่งผลร้าย
รนุแรงท่ีสุดต่อศตัรคูอื การต่อสูท้ีไ่ม่ใช้ความรนุแรงต่อศตัร ูซึ่งท�าให้

มหาตมคานธีน�าอินเดียชนะมหาอ�านาจอังกฤษมาแล้ว 

 การใช้ความรุนแรงนัน้จึงเป็นการด้ินเฮอืกสดุท้ายของระบอบ
ทกัษิณ เป็นแผนการของระบอบทักษิณที่หมดประตูหมดหนทางในการ

เอาชนะมวลมหาประชาชนได้แล้ว เพราะอ�านาจของตนเองก็หมดลงไป

ทุกวันๆ ความผิดทางกฎหมาย กฎสังคม และกฎแห่งกรรมก็เล่นงาน

ตนเองและพรรคพวกมากขึ้นทุกวันทุกวัน ดังนั้นวิธีเดียวที่ระบอบ
ทกัษณิจะชนะได้ตามปัญญาบาปของเขาคอื ต้องหลอกใช้ข้าราชการ
หรอืชาวบ้านทีห่ลงช่วยเขา ให้โกหกยัว่ยหุรอืใช้ความรนุแรงทกุวธิี
เพือ่ให้ประชาชนมีความโกรธโมโหให้มาก จนขาดสตหิลงกลลวงใช้
ความรนุแรงตอบโต้ จะได้ตัง้ข้อหาผูก่้อการร้าย/กบฏ เพือ่ให้เขา
สามารถใช้อาวุธที่มีมากมายมหาศาลเต็มคลังแสงท�าร้ายท�าลาย
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กวาดล้างประชาชนอย่างถกูต้องตามกฎหมายเพีอ่เอาชนะประชาชน  

จึงด�าเนินการสั่งคนของเขาที่แฝงอยู่ในคราบต�ารวจชั่วบางคนให้ยั่วยุ

และใช้ความรุนแรงกับประชาชน รวมทั้งสื่อสารให้ข้อมูลด้านไม่ดีของ

กลุ่มประชาชนคนดีหรือองค์กรที่ดีกับต�ารวจเพื่อให้ต�ารวจโกรธเกลียด

ประชาชนหรือองค์กรดังกล่าว และให้ประชาชนโกรธเกลียดต�ารวจหรือ

ข้าราชการอื่นๆ โดยต่างฝ่ายต่างเข้าใจผิดเหมาเข่งรวมว่าฝ่ายต�ารวจ

หรือฝ่ายประชาชนเป็นคนไม่ดีไปทั้งหมด เพราะถูกปลุกป่ันโดยไม่รู้ความ

จริงตามทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัว่า โลกนีพ้ร่องอยู่เป็นนจิ ทกุองค์กรทกุกลุม่ทกุ

ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระข้าราชการหรือประชาชนที่ค่ารวมเป็นคนดี 

แต่กจ็ะไม่มคีนดทีัง้หมดหรอก จะมีไม่ดปีนอยูบ้่างเป็นธรรมดา โดยเฉพาะ

ในประเทศไทยขณะนีค้นที่ไม่ดนีัน้ มเีพยีงส่วนน้อยบางส่วนเท่านัน้ทีม่กัมี

ต�าแหน่งใหญ่โต ซึง่ต้องด�าเนนิการแก้ไขด้วยกฎหมาย กฎสงัคมและกฎ

แห่งกรรมต่อไป ซึง่ความจรงิแล้วต�ารวจทหารข้าราชการส่วนใหญ่นัน้เป็น

คนดทีีค่อยช่วยเหลอืประชาชนอยู ่ และระบอบทกัษณิจะส่งคนของเขามา

แทรกแฝงในฝงูชนเพือ่ย่ัวยแุละหาโอกาสสร้างสถานการณ์ ให้ใช้ความรนุแรง

ให้โกรธเกลยีดต�ารวจทหารข้าราชการและองค์กรอสิระต่างๆ เมือ่ประชาชน

หลงกลลวงของระบอบทกัษณิ ก็จะใช้ความรนุแรงตอบโต้ต�ารวจทีถ่กูหลอก

จากระบอบทกัษณิด้วยอามสิสนิจ้างรางวัล หรอืการให้ข้อมลูทีผ่ดิรวมทัง้

ต�ารวจดทีีถ่กูสัง่การบงัคบัมา ซึง่ระบอบทกัษณิไม่ได้เสียดายชวีติของต�ารวจ

หรือประชาชนทีถ่กูป่ันหวัหรอืถูกสัง่การบงัคบัมาเหล่านัน้เลย ต�ารวจและ

ประชาชนกจ็ะตกเป็นเคร่ืองมอืของระบอบทักษิณทีป่ลกุป่ันให้โกรธเกลยีด

ทบุตยีงิเผาเข่นฆ่าท�าร้ายกนัจนบาดเจ็บล้มตาย กจ็ะเข้าทางระบอบทกัษณิ 

ท่ีต้องการใช้อาวธุร้ายแรงปราบปรามประชาชนอย่างถกูต้องตามกฎหมาย 

เขาจะตัง้ข้อหาว่าประชาชนเป็นผูก่้อการร้าย/กบฏ  แล้วกวาดให้เรยีบเลย 

ท�าให้ระบอบทักษิณสามารถใช้อ�านาจเผด็จการเอาเปรียบกดขี่ข่มเหง

ปกครองประเทศไทยต่อไป ประชาชน ต�ารวจ ทหาร ข้าราชการ รวมทัง้

องค์กรอสิระต่างๆ ก็จะคั่งแค้นท�าร้ายกันและกันกลับไปกลับมาต่อเน่ือง
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ยาวนาน ไม่มชีวีติใดปลอดภยั ไม่มชีวีติใดท�าอาชพีการงานได้เตม็ที ่เพราะ

ต้องคอยระวังภัยจากการเข่นฆ่าท�าร้ายกัน นอกจากจะต้องล�าบากทกุข์

ทรมานกงัวลใจกบัความไม่ปลอดภยัตลอดเวลาแล้ว ยงัต้องมปัีญหาล�าบาก

กับการไม่พออยู่ไม่พอกินเพราะไม่สามารถท�าการงานได้เต็มที่ ทนุรอน

และพลงัการต่อสูก้จ็ะน้อยลง อ่อนแอลงไปเรือ่ยๆ ถงึตอนนัน้อ�านาจของ

ระบอบทักษิณจะมีมากมายมหาศาล ยากที่ประชาชนหรือข้าราชการที่ดี
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ทกุหมู่เหล่ารวมทั้งองค์กรอิสระจะต่อต้านได้ แต่ถ้าทุกฝ่ายรู้เท่าทันแล้ว

เป็นมติรกนั ทกุฝ่ายกจ็ะปลอดภยัและมคีวามอยูเ่ยน็เป็นสขุ ส่วนระบอบ 

ช่ัวร้ายกจ็ะพ่ายแพ้ไป  

 ชัยชนะของมวลมหาประชาชนคนด ี อยูท่ีก่ารรูเ้ท่าทนัไม่โง่
ไม่หลงกลลวงของระบอบทกัษณิ ระบอบทักษิณก็จะพ่ายแพ้พินาศไป

อย่างราบคาบ (เมื่อเขารับวิบากกรรมจนทุกข์เกินทนก็จะกลับใจเป็นคนดี

ไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่ง) เมื่อประชาชนรู้เท่าทันระบอบทักษิณ แล้วใช้

ยุทธวิธีคือ ชุมนุมต่อเนื่องด้วยความสงบหรือหลบเลี่ยงอันตรายที่
ระบอบทกัษณิท�า โดยไม่ใช้ความรนุแรงใดตอบโต้ ด�าเนินการติ 
หรือข่มในสิ่งที่ควรติควรข่ม ยกย่องในสิ่งที่ควรยกย่อง ลดละโกรธและ
กาม ขยันบ�าเพ็ญกุศล ปฏิบัติศีลให้ยิ่งขึ้นเท่าที่จะท�าได้ ท�าด้วยพลังมิตร
ดสีหายดสีงัคมสิง่แวดล้อมด ีคือท�าควบคู่กับมาตรการทางสังคม กฎหมาย 
และกฎแห่งกรรม ด้วยความกล้าหาญ อดทน เสียสละ ศรัทธา ปัญญา 
สันติ อหิงสา อโหสิ เมตตา อุเบกขา สูงสุด มวลมหาประชาชนท�าอย่าง
ต่อเนื่อง เม่ือเหน็ดเหนือ่ยหรือมธีรุะก็ผลดัเปลีย่นหมนุเวยีนกนั เมื่อมวล
มหาประชาชนต่อสูด้้วยความสงบ สันติ อหิงสา ระบอบทกัษณิ ก็ไม่มี
เหตผุลในการใช้อาวุธ จึงไม่สามารถใช้อาวธุกวาดล้างประชาชนได้ ถ้าเขา
ใช้ความรุนแรงเขาก็จะเปิดเผยความชั่วของตัวเองแต่ฝ่ายเดียว คนก็ยิ่ง
รังเกียจ ไม่เห็นด้วย ไม่สนับสนุน เขาก็จะยิ่งเสียหายแต่ฝ่ายเดียว        
ในระหว่างน้ัน เขาจะถูกมวลมหาประชาชนโจมตด้ีวยการเปิดเผยข้อมลูความ
ชัว่ของระบอบทกัษณิทกุสือ่ ใช้มาตรการทางสงัคม กฎหมาย การจดัต้ังรฐับาล
และสภาของประชาชน รวมทัง้กฎแห่งกรรมก็จะไล่ล่าโจมตเีขาเองด้วยวบิาก
กรรมของเขาเอง จนพ่ายแพ้พนิาศไปในทีส่ดุ วนันัน้เขาจะส�านกึได้(เหน็ทกุข์
จงึเหน็ธรรม) กลบัใจตัง้จิตท�าดส่ีงผลให้เขามุง่มัน่ท�าดที�าประโยชน์ให้กบัโลก
จนบรรลธุรรมในทีส่ดุ หลงัจากทีรั่บวบิากกรรมทกุข์ทรมานอย่างแสนสาหสั
อย่างยาวนานหลายชาติ จะเหน็ได้ว่า วิธีการนี้สามารถท�าลายความชั่วใน    
จติวญิาณของคนชัว่ได้เดด็ขาด แล้วกลับกลายเกิดเป็นจิตวิญญาณที่ดีงาม
สร้างประโยชน์สขุให้กับตนเองและผองชนต่อไป
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  การต่อสู้ด้วยปัญญา สนัต ิ อหงิสา มกีารระดมรวมพล
จ�านวนมากเป็นคราวๆ สลบักบักลุม่เลก็ทีส่ามารถยนืหยดัอยูใ่น
พืน้ทีช่มุนมุ ยาวนานเท่าไหร่ คนชัว่จะยิง่ทกุข์ทรมานยิง่กว่าถูกฆ่า
ให้ตายเท่านัน้ๆ เพราะจะถูกกฎหมาย กฎแห่งกรรม และมาตรการทาง

สังคมคว�่าบาตรประณามประจานทุกสื่อทุกรูปแบบทุกๆวันอย่างยาวนาน 

เขาต้องรบัความรูส้กึทุกข์ทรมานจิตใจทุกๆวันอย่างยาวนานตอนเป็นๆของ

ชวีติ เพราะพระพุทธเจ้าพบว่าธรรมชาติของคนที่ยังมีกิเลสเมื่อได้รับ

ผัสสะ(เหตุการณ์ทีม่ากระทบ)ทีต่นไม่ต้องการหรอืชงิชงัรงัเกยีจ กจ็ะรูส้กึ

ทกุข์ใจทนัท ีส่งผลให้ร่างกายทรดุโทรมเจ็บป่วยด้วย คนในระบอบทกัษณิมี

กเิลสต้องการอ�านาจ ลาภ ยศ สรรเสรญิ การชืน่ชม ยอมรบั เคารพ เอาใจ 

ไม่อยากได้รบัการประณาม ประจาน ตติงิ ด่าว่า นนิทา ดถูกู ดแูคลน 

เหยยีดหยาม ไม่เคารพ ไม่ย�าเกรง เมือ่ได้รบัสภาพด้านลบดงักล่าว  กจ็ะ

รู้สกึทกุข์ทรมานทรุนทรุายอดึอดัหดหูซ่มึเศร้าหม่นหมองในจติใจ เพยีงแค่

คนมาร่วมชุมนุมต่อต้านเขาโดยไม่ได้พูดอะไร กท็�าให้เขาทกุข์ทรมานจะ

กระอกัเลอืดตายอยูแ่ล้วเพราะเขาไม่ชอบสิง่นัน้ แค่คนหนึง่คนท�าพฤตกิรรม

ด้านลบดงักล่าวกบัใครทียั่งมกีเิลสอยูก่จ็ะรูส้กึทกุข์ใจ แต่นีค่นนบัพนัหมืน่

แสนล้าน ประณามทกุๆวนัอย่างยาวนาน จะทกุข์ทรมานสะสมมากขนาด

ไหน เป็นนรกทีต้่องรบัตลอดเวลาอย่างยาวนาน ทัง้ในชาตนิีแ้ละชาตอิืน่ๆ

สบืไป ทีร่ะบอบทกัษณิ เช่น คณุยิง่ลกัษณ์ เป็นต้น พยายามแสดงท่าทาง

ยิม้ๆ ร่าเรงิเบกิบานต่อหน้าสือ่หรอืสาธารณะชนนัน้ เป็นการเกบ็ซ่อน

อาการไม่ให้คนรูว่้าทกุข์ทรมานเท่านัน้ เพราะถ้าคนที่ไม่ชอบเขารูว่้าเขา

ทกุข์ทรมานด้วยสิง่ใดกจ็ะท�าสิง่นัน้มากยิง่ขึน้ เขากจ็ะยิง่ทกุข์ทรมานมาก

ยิง่ข้ึน จงึกลบด้วยสหีน้าร่าเรงิเบกิบาน เหมอืนนกัมวยทีเ่กบ็อาการ ทัง้ๆที่

ข้างในบอบช�า้สดุจะบอบช�า้สดุจะทนแล้ว เขาหลอกคนอืน่ได้ แต่หลอกตวั

เองไม่ได้ และหลอกผูม้ปัีญญาทีรู่ส้จัจะไม่ได้ สงัเกตได้จาก เขาบอกว่า

ยนิดีรับฟังความคดิเหน็ของประชาชน แสดงว่าเขามคีวามสขุที่ได้ฟังความ

เหน็ของประชาชน แต่พอประชาชนมาชมุนมุแสดงความคดิเหน็ เขากลบั
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พดูว่า หยดุชมุนมุเถอะค่ะ หยดุชมุนมุเถอะค่ะ แปลว่าอะไร แปลว่ามคีวาม

ทกุข์ ทีป่ระชาชนออกมาชุมนมุ แสดงว่ามาตรการทีป่ระชาชนท�านัน้ได้ผลแล้ว      

อกีตวัชีว้ดัหน่ึงคือเขาให้คนของเขาสัง่ย้ายนายต�ารวจที่ไม่สามารถขดัขวาง

ประชาชนที่ไปประณามเขาที่บ้านของเขา เห็นได้ชัดเลยว่าประชาชนท�า

กจิกรรมน้ีมผีลให้เขาเป็นทกุข์ ประชาชนคนดส่ีวนหนึง่ไม่รูว่้าตนเองท�างานได้

ผลจงึร้อนใจทกุข์ใจ อกีกรณหีนึง่ มสีาวทอมไปเป่านกหวดีใส่ เขากท็�าท่าทาง

พดูดด้ีวย แต่พอหนัหลงัให้เขาก็ท�าหน้าบึง้ไม่พอใจทกุข์ใจ เป็นต้น

 เมื่อมวลมหาประชาชนใช้ยุทธวิธีสันติ อหิงสา ติในสิ่งที่ควรติ   

ชมในสิ่งที่ควรชม ใช้มาตรการทางสังคมและมาตรการทางกฎหมาย 

คดีท่ีรอศาลและองค์กรอิสระเชือดเยอะมาก แล้วเขาก็รู้ว่าเขาสู้ไม่ได้ เขา

จึงต้องการให้มีการเลือกต้ังในสภาพระบบท่ีเขาสามารถโกงการเลือกต้ัง

ได้ให้เร็วที่สุด เพราะว่าจะได้รีบกลับมาออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้เร็ว        

ไม่เช่นนั้นเขาต้องทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้น  คนมีกิเลส มีโลกธรรม จะ     

ไม่อยากถูกติ ไม่อยากถูกด่า อยากให้คนเห็นด้วย อยากให้คนเห็นภาพ

สวยๆ  อยากได้การเอาใจ  อยากได้ทรัพย์สมบัติมากๆ  ดังน้ันการออกมา

ของประชาชน แม้ไม่ต้องพูดอะไร แค่ออกมาเฉยๆว่าไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล

ช่ัวเขาก็จะกระอักเลือดตายอยู่แล้ว ย่ิงพูดติ หรือประณามเขาด้วย เขาย่ิง

ทรมานย่ิงกว่าถูกฆ่าอีก เพราะถ้าฆ่าเขาเขาก็แค่ไม่รู้สึกอะไร ไม่ได้ยินค�า

ประณามเหล่าน้ัน ท่ีเหลือก็จะไปรับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสอย่าง

ยาวนานในภพชาติอ่ืนๆสืบไป การไม่ตายแต่ถูกประณาม ทุกข์ทรมานย่ิง

กว่าการถูกตัดหัวเสียบประจาน ถูกประณามท้ังชีวิตไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ 

การสร้างให้คนเกลียดก็มีอันตรายตลอดเวลา เขามีเงินต้ังมากมาย แต่   

ไม่สามารถโผล่หัวออกไปตามท่ีต่างๆได้อย่างอิสระ เพราะเขาจะกังวลว่า

อาจถูกคนด่า คนว่า เผลอๆอาจถูกคนท่ีไม่พอใจท่ีโกรธเกลียดแค้นในส่วนท่ี

ทนไม่ได้ปองร้ายเข่นฆ่าเอาได้ เพราะคนบางส่วนไม่ได้วางใจท่ีจะให้อภัยได้ 

ซ่ึงต่างจากเราท่ีให้อภัยได้ คนท่ีวางใจไม่ได้ก็มีจริง บุคคลเหล่าน้ันอาจปอง

ร้ายเขาได้ตลอดเวลา เขาจึงไม่สามารถอยู่ท่ีใดท่ีหน่ึงอย่างเปิดเผยได้ ต้อง
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หลบๆซ่อนๆ โผล่แว๊บนึงก็ต้องหลบ เหมือนสัมภเวสีปีศาจตกนรกทุกข์

ทรมานไร้ที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ชีวิตเขาจึงเต็มไปด้วยความทุกข์ไม่มีความ

สุขที่ยั่งยืนเลย 

 ในส่วนของเรานั้นเป็นนักปฏิบัติธรรมเรามีเมตตาอุเบกขา
ไม่ได้มคีวามโกรธเขา และเราเข้าใจเชือ่มัน่เรือ่งกรรมว่า คนทีท่�า
ชัว่นัน้ ต่อให้ไม่มใีครท�าร้ายเขา วบิากกรรมก็จะท�าร้ายเขาเองด้วย
วธิกีารต่างๆ เช่น ท�าให้เกดิโรคภยัไข้เจ็บ ภยัพบิตัธิรรมชาต ิ หรอื
ภยัอืน่ๆ ในชาตนิีห้รอืชาตอิืน่ๆสบืไป เราจงึไม่จ�าเป็นต้องไปเข่น
ฆ่าท�าร้ายเขาให้เราเป็นบาปเปล่าๆ และส่งก�าลงัใจก�าลงัปัญญาแห่ง
สัจจะถึงพ่ีน้องร่วมโลกว่าอย่าเข่นฆ่าเบียดเบียนท�าร้ายใครเลย     
เป็นบาปกบัตัวเองเปล่าๆ ใช้กฎหมาย กฎสงัคม และกฎแห่งกรรม 
เป็นสจัจะท่ีจรงิท่ีสดุยตุธิรรมทีส่ดุและดทีีส่ดุแล้ว เป็นชยัชนะสงูสดุ
ทีแ่ท้จรงิของมวลมหาประชาชนคนดี
 ผมขอคารวะและขอขอบพระคุณในพลังความดีกล้าหาญเสีย

สละของพี่น้องมวลมหาประชาชนทุกท่าน ทุกกลุ่ม ทุกเวที โดยเฉพาะพี่

น้องที่ไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมที่ชุมนุมเผชิญหน้ากับต�ารวจ ที่ท่านไม่หลงกล

ระบอบทักษิณที่สั่งการหรือปลุกปั่นให้ต�ารวจบางส่วนใช้อาวุธแก๊สน�้าตา

กระสนุยางกระสนุจรงิ ด้วยความอ�ามหติโหดร้ายท่ีรนุแรงเกนิควรกบัประชาชน

ตามล�าดับจากหนักไปหาเบา อย่างน่าโมโหโกรธเกลยีดแค้นเคอืงอย่างยิง่     

โดยเฉพาะในผูท้ีย่งัไม่ได้ปฏบิตัธิรรมท่ีประสบหรอืรบัรูเ้หตกุารณ์ดงักล่าว       

แต่พีน้่องประชาชนกไ็ม่ได้มทุะลใุช้ความรุนแรงทุบตี ไม่ได้ใช้ปืน ระเบดิ การเผา

หรอือาวธุต่างๆหรอืวธิกีารต่างๆท่ีรุนแรงเข่นฆ่าต�ารวจ เนือ่งจากทกุกลุ่มทกุเวที

หล่อหลอมการต่อสูแ้บบสนัตอิหงิสามาโดยตลอดอย่างได้ผล จงึท�าให้คน

ส่วนใหญ่ไม่ตอบโต้ด้วยความรนุแรง ใช้ความสงบกบัหลบเลีย่ง ซึง่พืน้ฐาน

พี่น้องส่วนใหญ่ที่ประจันหน้ากับต�ารวจเป็นนักสู้สายบู้ไม่ใช่สายบุ๋นและ

ไม่ใช่นกัปฏบิติัธรรม ถ้าไม่ฝึกฝนการต่อสูด้้วยสนัตอิหงิสามาก่อน ต้องเกดิ

การใช้ความรนุแรงตอบโต้ต�ารวจอย่างแน่นอน ถึงกระนัน้กต็ามพระพุทธเจ้า
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ตรสัว่า โลกนีพ้ร่องอยูเ่ป็นนจิ จึงมพีีน้่องประชาชนบางส่วนเพยีงเล็กน้อย 

ที่ทนไม่ได้ ขว้างแก๊สน�้าตาบางส่วนทีต่�ารวจยงิมา หรอืก้อนหนิทีพ่อหาได้ 

หรอืยงิหนังสต๊ิกกลบัคนืไปบ้าง แต่ก็รนุแรงน้อยกว่าทีต่�ารวจท�ากบัประชาชน

อย่างเทียบกันไม่ได้  เป็นความเจริญอย่างมากของสายบู้ท่ีสามารถลด  

ความรนุแรงลงได้อย่างมากขนาดนัน้ ซึง่จะสามารถพัฒนาให้เจรญิก้าวหน้า

สงูสดุจนอยูเ่หนอืความรุนแรงในตนอย่างเดด็ขาดต่อไปได้ จนถงึขัน้ไม่ตอบโต้

ด้วยความรนุแรงใดๆเลย เป็นสดุยอดแห่งชยัชนะสูงสดุต่อความรนุแรงในตน 

จนสามารถอยู่เหนือความรุนแรงในตนได้ อันจะน�ามาซึ่งความปลอดภัย      

ความผาสุกสูงสุดต่อตนเองและผองชน เป็นชยัชนะต่อความไม่ปลอดภยั

ไม่ผาสกุของตนเองและผองชน เพราะผู้ใช้ความรุนแรงมากกว่าย่อมแพ้

มากกว่า เนื่องจากจะแสดงออกถึงความเลวอ�ามหิตโหดร้ายในการสร้าง

ความเสยีหายต่อชวีติและทรพัย์สนิชดัเจนมากกว่า จงึผดิกฎหมาย ผดิกฎ

สงัคม ผดิกฎแห่งกรรม ผดิศลีธรรม น่ารงัเกยีจมากกว่า คนส่วนใหญ่กจ็ะ

ไม่สนับสนนุ ไม่อยูด้่วย ไม่เอาด้วย ไม่เหน็ด้วย แล้วหนัมาอยูก่บัฝ่ายทีส่งบ

ไม่รุนแรง สดุท้ายฝ่ายที่ไม่รนุแรงก็จะชนะ 

 ดังนั้นเมื่อไม่สามารถห้ามการใช้ความรุนแรงของฝ่ายตรงกัน

ข้ามได้ ผู้มีปัญญาแท้จะไม่ใช้ความรุนแรง จะใช้วิธีสงบหรือหลบเลี่ยง

ให้ปลอดภัย โดยปล่อยให้ฝ่ายตรงกันข้ามแสดงความรุนแรงอันคือความ

ชั่วที่ชัดเจนแต่ฝ่ายเดียว เพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามขายขี้หน้าตัวเองและพ่ายแพ้

ต่อกฎหมาย กฎสังคม และกฎแห่งกรรมไปฝ่ายเดียว ผู้ใช้ความรุนแรง

น้อยจึงแพ้น้อย ผู้ไม่ใช้ความรุนแรงเลยจึงไม่แพ้เลย ชนะอย่างเดียว ชนะความ

เลวร้ายรุนแรงในตน ชนะความทุกข์ ชนะความไม่ปลอดภัย ท�าให้ตนเองและ

ผู้อ่ืนปลอดภัย  ตัวช้ีวัดว่าใครพัฒนาจิตใจได้เข้มแข็งดีงามท่ีสุด จนสามารถ
เอาชนะความโกรธได้ ก็คือผู้ชนะความรุนแรงในตนเองได้ จึงไม่ใช้ความ
รุนแรง ท�าควบคู่กับการต่อสู้ด้วยกฎหมาย กฎสังคม และกฎแห่งกรรม ผู้นั้น
ก็จะน�าชัยชนะ   คือความผาสุกท่ีแท้จริงมาสู่ตนเองและผองชน    เป็นชัยชนะ
ท่ีประเสริฐท่ีสุดในโลก
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 คนดแีท้ควรต่อต้านคนชัว่ด้วยเมตตา อยากช่วยให้คนชัว่
หยดุบาปแล้วหนัมาท�าดแีทน จะได้ลดเหตแุห่งทกุข์เพ่ิมเหตแุห่งสุขต่อ
ตนเองและผูอ้ืน่ ด้วยการช่วยกนัใช้มาตรการต่างๆทางสงัคมทางกฎหมาย
และให้ปัญญาทางธรรม เร่ืองกฎแห่งกรรมกับเขาว่า ทีเ่ขาต้องสะสมความ
ทกุข์ทรมานแสนสาหสัทีม่ากขึน้ๆอย่างนัน้ และจะมสีิง่เลวร้ายอย่างอืน่ตาม
มาอกี กเ็พราะการท�าความชัว่ต่อเนือ่งของเขา เขาควรจะหยดุชัว่เถดิ   
แล้วพากเพยีรท�าดี ทกุข์จะได้น้อยลง เพราะชัว่ทีเ่ขาท�ามาแล้วนัน้กจ็ะส่งผล
ทกุข์ทรมานแสนสาหสัอกีหลายชาตแิน่นอนอยู่แล้ว ถ้าท�าดมีากเท่าไหร่กจ็ะ
ท�าให้ทกุข์ลดน้องลงและเกิดสขุได้มากเท่านัน้ๆ เมือ่ได้ท�าเตม็ทีแ่ล้ว คนชัว่จะ
กลบัใจได้หรอืไม่อย่างไร ก็อเุบกขาปล่อยวางให้เป็นไปตามบาปบญุของเขา
 การเพิ่มอธิศีลเป็นทางที่เร่งชัยชนะได้เร็วที่สุด ดังที่
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ผู้ใดด่าว่า กล่าวร้ายพระอาริยะ จะฉิบหาย 1  
ใน 11 อย่างนี ้ 1.ไม่บรรลธุรรมทีย่งัไม่บรรล ุ(ไม่ได้ความผาสกุทีแ่ท้จรงิ) 
2. เสือ่มจากธรรมทีบ่รรลแุล้ว (เสือ่มจากความผาสกุที่ได้แล้ว) 3. สัทธรรม 
(ธรรมทีด่แีท้) ย่อมไม่ผ่องแผ้ว 4. เข้าใจผดิว่าได้บรรลสัุทธรรม  5. ไม่ยนิดี
ประพฤติพรหมจรรย์(การหยุดชั่วและท�าดีอย่างมีสุขเป็นธรรมอัน
ประเสรฐิ) 6. มคีวามผดิเศร้าหมองอย่างใดอย่างหนึง่ 7. เลกิปฏบิตัธิรรม
เวียนกลบัมาเลวต�า่ช้า  8. เป็นโรคร้ายแรงหนกั  9. เป็นบ้ามจีติฟุง้ซ่าน      
10. ตามด้วยความหลงผดิ 11. ย่อมเข้าถงึอบาย (ความฉบิหายพนิาศ)  
ทคุต ิ(ไปชัว่ไปทกุข์)  วนิบิาต (ตกต�า่ทรมาน)  นรก (เดอืดร้อนกายใจ)” 
(พระไตรปิฎก เล่ม 24 “พยสนสตูร” ข้อ 88 และ 213) 
 จะเห็นได้ว่า การเพิ่มอธิศีลเป็นการเพิ่มความบริสุทธิ์ เพิ่มความ
เป็นอาริยะ ในตัวเราได้มากเท่าไหร่ ก็จะท�าให้ผู้มุ่งร้ายทุกข์ทรมานพินาศ
ได้เร็วที่สุดและกลับใจได้เร็วที่สุด เท่านั้นๆ (ดีกว่าการได้รับทุกข์ทรมาน
พินาศช้า และไม่กลับใจ เพราะเขาจะท�าเหตุแห่งทุกข์ทรมานต่อตนเอง
และผู้อื่นอีกยาวนาน)  พลังแห่งความเลวร้ายของคนที่มุ่งร้ายต่อคนดีจะ
ถูกส่งกลับเป็นทวีคูณ  อย่างเช่นพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธ์ิแท้ นางกิญจมาณวิกา
ได้กล่าวหาพระพุทธเจ้าด้วยค�าที่ไม่จริง ว่าท�าให้เธอตั้งครรภ์ ต่อมาอีก
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ไม่นานด้วยวิบากกรรมน้ันท�าให้คนรู้ความจริงและเธอถูกแผ่นดินสูบ อีกกรณี 
คือเทวทัตท�าไม่ดีกับพระพุทธเจ้าและคนอื่นๆ วิบากบาปท�าให้ถูกแผ่นดิน
สูบ แล้วกลับใจเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง พระพุทธเจ้าตรัสว่าด้วยความ
ส�านึกนั้น จะท�าให้เทวทัตได้บ�าเพ็ญเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าองค์ใด
องค์หน่ึงในภายภาคหน้าหลังจากใช้กรรมในนรกทุกข์ทรมานแสนสาหัส
ชั่วกัปชั่วกัลป์  ตัวสำ�นึกน้ีทำ�ให้เข�เดินท�งสู่คว�มหลุดพ้นจ�กทุกข์ได้ ถ�้
ไม่มีตัวสำ�นึกนี้เข�จะไม่มีวันหลุดพ้นจ�กทุกข์เลยและตกนรกตลอดก�ล

 พระไตรปิฎก เล่ม 21 ปาณาติปาตสูตร ข้อ 81 ดูกรภิกษุท้ังหลาย 

บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม 4 ประการ ย่อมเกิดในนรก(ชีวิตผู้น้ันได้รับ

ความเดือดร้อนทุกข์ทรมานในชาติน้ีหรือชาติอ่ืนๆสืบไป) เหมือนถูกน�ามา

โยนลง ธรรม 4 ประการเป็นไฉน คือ เป็นผู้มักฆ่าสัตว์ 1 ลักทรัพย์ 1 

“จะอยู่หรือตายก็ทรงไว้ซึ่งความดี 
คือผู้ไม่ตายไปจากความดี”
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ประพฤติผิดในกาม 1 พูดเท็จ 1 บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม 4 ประการ

นี้แล ย่อมเกิดในนรก(ชีวิตผู้นั้นได้รับความเดือดร้อนทุกข์ทรมานในชาติ

นี้หรือชาติอื่นๆสืบไป) เหมือนถูกน�ามาโยนลง ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล

ผู้ประกอบด้วยธรรม 4 ประการ ย่อมเกิดในสวรรค์(ชีวิตผู้นั้นได้รับ

ประโยชน์ความผาสุกในชาติน้ีหรือชาติอ่ืนๆสืบไป) เหมือนถูกเชิญมา ธรรม 4 

ประการเป็นไฉน คือ เป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ 1 จากการลักทรัพย์ 1 จาก

การประพฤติผิดในกาม 1 จากการพูดเท็จ 1 บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม 

4 ประการนี้แล ย่อมเกิดในสวรรค์ (ชีวิตผู้นั้นได้รับประโยชน์ความผาสุก

ในชาตินี้หรือชาติอื่นๆสืบไป) เหมือนถูกเชิญมาฯ

 ดังนั้น ถ้าต้องการจบสิง่เลวร้ายให้เรว็ก็ให้เพิม่อธศิลีให้มาก 
และมารวมกนั เช่น ปฏิบัติศีลห้าลดละอบายมุขเป็นพื้นฐาน ได้แก่     

ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักขโมยฉ้อโกง ไม่ประพฤติผิดในกามไม่ล่วงละเมิดผัวเขา

เมียใครลูกใคร ไม่พูดโกหก ลดละเลิกค�าหยาบ(ค�าที่เพิ่มหรือส่งเสริมให้

เกิดความโลภโกรธหลง) ส่อเสียด(ยุยงให้ทะเลาะท�าร้ายกัน) เพ้อเจ้อ 

(ไร้สาระไม่เกิดประโยชน์) ไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สุราแปลว่า

เมา ศีลข้อห้านั้นสุรานอกจากจะหมายถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วยัง

หมายรวมถึงการมัวเมาในอบายมุข 6 ด้วย ดังนั้น การปฏิบัติศีลข้อห้าให้

สมบูรณ์ คือ การลดละเลิกอบายมุข 6 ได้แก่ 1. การคบคนชั่วเป็นมิตร 

2.การพนนัเสีย่งทาย  3. การเท่ียวเล่น  4.การเท่ียวกลางคนื  5. การเกยีจคร้าน

ในการงานทีด่งีาม 6. การมัวเมาเสพติดในสิ่งที่เป็นพิษต่อชีวิต รวมถงึสิง่

ฟุง้เฟ้อฟุม่เฟือยเกนิความจ�าเป็นของชวีติทกุมติ ิ ทัง้ของกนิของใช้และการ 

กระท�าต่างๆ ตัวอย่างการปฏบิตัลิดละเลกิความมัวเมา เช่น ฝึกลดละเลิก

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมาก พลู บุหรี่ ยาบ้า ยาอี ยาไอซ์ เครื่องดื่ม

คาเฟอีน น�้าอัดลม ฯลฯ ฝึกลดมื้ออาหารที่เกินความจ�าเป็น เช่น จากคน

ที่เคยกินวันละ 5 มื้อ ก็ลดลงมาเหลือ 4, 3, 2 และ 1 มื้อ เป็นล�าดับ 

พระพุทธเจ้าตรัสในจุลศีลว่า กินวันละ 1 มื้อดีที่สุดพอดีที่สุด (ผู้ที่ไม่เคย

ฝึกอาจท�ายากหน่อยครบั ก็ลดละเท่าทีท่�าได้โดยไม่ยากไม่ล�าบากเกนิไปก็
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แล้วกันครับ พระพุทธเจ้าตรัสว่า การปฏิบัติสายกลางตามฐานจิตของ

แต่ละคนคือไม่ให้ตึงหรือหย่อนเกินไป ให้ตั้งตนอยู่บนความล�าบาก

กุศลธรรมเจริญยิ่ง(พระไตรปิฎก เล่ม 14 ข้อ 15) คือฝืนบ้างแต่อย่าให้

ทรมานตึงเครียดเกินไป(พระไตรปิฎก เล่ม 19 ข้อ 1664) จนถึงที่สุดก็จะ

ท�าสิ่งดีนั้นได้อย่างสบายโดยไม่ยากไม่ล�าบาก) เคยกินจุบจิบไม่เป็นมื้อ  

ก็ลดลง ฝึกกินเป็นมื้อเป็นคราว ลดละการกินเนื้อสัตว์เท่าที่ท�าได้ ลด

ความโลภโกรธหลงเท่าที่จะท�าได้ ด้วยการเกื้อกูลแบ่งปันแรงกายความรู้

ทรัพย์สินอุปกรณ์ข้าวของเท่าที่พอจะท�าได้ โดยไม่ล�าบากตนเองและผู้

อื่นเกินไป 

 รวมถึงเมื่อประสบเหตุการณ์ที่คู่ต่อสู้ดื้อด้านหรือท�าส่ิงเลวร้ายใส่

เรา เราก็ฝึกลดละความโกรธ โดยการใช้ปัญญาว่าสัจจะแห่งกรรมที่

พระพุทธเจ้าตรัสรู้พบว่า ไม่มอีะไรทีใ่ครได้รบัโดยไม่ได้ท�ามาไม่ว่าจะ
ดหีรอืร้าย ไม่ท�าในชาตนิีก้ช็าตก่ิอนๆ ดังนั้นไม่มีสิ่งเลวร้ายใดที่เรา

หรอืใครๆได้รบัโดยทีเ่ราหรือผูน้ัน้ไม่เคยท�ามา ผูน้ัน้เคยท�ามาทัง้นัน้ ไม่ชาตินี้

ก็ชาติก่อนๆ เมื่อรับแล้วสิ่งเลวร้ายนั้นก็หมดไปกว่าที่ได้รับเพราะมีดีที่

พากเพียรท�าอยูม่าช่วยลดไว้ ส่วนผูท้ีท่�าไม่ดกัีบใครๆ ณ ปัจจบุนันัน้กจ็ะต้อง

รับวิบากกรรมนั้นสืบต่อไป รวมทั้งผู้คนทุกคนทุกฝ่ายที่มีหน้าที่ มีสว่น

เกีย่วข้องกบัความเป็นอยูข่องประชาชน ถ้าท�าดกีเ็ป็นวบิากดขีองเขา ถ้าท�า

ช่ัวรวมถงึไม่ท�าหน้าทีท่ีค่วรท�าก็เป็นวบิากชัว่ของเขา ต้องรอรบัผลดหีรือ

ร้ายนั้นสืบต่อไป เช่น ในพระไตรปิฎก เล่มที่ 32 ข้อ 392 พระพุทธเจ้า

ตรสัว่า อดตีชาติพระพทุธเจ้าเคยใส่ร้ายพระอรหนัต์นนัทะ พระอรหนัต์นนัทะ

ไม่โกรธไม่ได้ใส่ร้ายคนื วิบากบาปนัน้ท�าให้พระพทุธเจ้าในอดตีชาติต้องทรมาน

หลายหม่ืนปี จนปางทีต่รัสรู้เป็นพระพทุธเจ้าวิบากบาปส่วนทีย่งัเหลืออยูน่ัน้ 

ไม่สามารถดลให้พระอรหนัต์นนัทะมาใส่ร้ายคนืได้ วบิากบาปนัน้จงึไปดลให้

นางจญิจมาณวกิามาใส่ร้ายพระพทุธเจ้า พระพทุธเจ้ากห็มดวบิากกรรมนัน้

จงึมเีหตใุห้เรือ่งเปิดเผยให้คนรู้ความจริง แต่ด้วยนางจญิจมาณวกิาท�าชัว่ด้วย

เจตนาสัง่สมเป็นวบิากบาปของนาง ดลให้แผ่นดนิสบูนางในเวลาต่อมา ดงันัน้   
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ผูท้ีท่�าไม่ดีกับใครๆ ก็สั่งสมเป็นวิบากบาปของผู้นั้นก็จะรอรับผลร้ายใน

ชาตินี้หรือชาติอื่นๆสืบไป ถ้าผู้ถูกกระท�าในสิ่งที่ไม่ดีนั้น ไม่ตอบโต้ด้วย

ความรุนแรง เมื่อวิบากบาปส่งผลผู้ที่ท�าความรุนแรงเขาจะทุกข์ทรมาน

และพ่ายแพ้ไปฝ่ายเดียว ส่วนคนถูกกระท�าในสิ่งที่ไม่ดี ถ้าไม่ตอบโต้ด้วย

ความรุนแรง ก็จะหมดวบิากร้ายไปเรือ่ยๆ ในที่สุดก็จะได้รับชัยชนะและ

ความผาสุกอย่างยัง่ยืน แต่ถ้าเราตอบโต้ด้วยความรนุแรง เรากจ็ะเพ่ิมวบิาก

ใหม่ของเราอีก อันจะน�าความทกุข์ความพ่ายแพ้มาสู่เราและผองชนอกี ผูม้ี

ปัญญาแท้จงึต่อสูโ้ดยใช้สนัต ิอหงิสา อโหส ิตใินส่ิงทีค่วรต ิชมในส่ิงทีค่วรชม 

ใช้มาตรการทางกฎหมายทางสงัคมและกฎแห่งกรรมควบคูไ่ปด้วย โดยกระท�า

ด้วยปัญญา เมตตา อเุบกขา ให้ผองชนได้รับประโยชน์สุขสูงสุดเท่าทีจ่ะเป็น   

ไปได้ และให้คู่ต่อสู้ให้เห็นผลเสียของการท�าไม่ดีเพื่อกลับใจเป็นคนดีใน

ชาตินี้หรอืชาติอ่ืนๆสบืไป ไม่ชาตใิดก็ชาตหินึง่เขาจะเป็นคนด ี (เหน็ทกุข์จงึ

เหน็ธรรม) เป็นการต่อสูท้ีด่ทีีส่ดุ ประเสริฐทีส่ดุ ปราบส่ิงเลวร้ายได้สูงสุด 

 เรามหีน้าทีท่�าทกุสิง่ทกุอย่างให้อยูใ่นสภาพท่ีดท่ีีสดุเท่าท่ีจะ
ท�าได้ตามบาปบญุของเราและโลก เพือ่ให้เราและโลกได้อาศยัก่อน
ทีท่กุอย่างจะดับไปเท่านัน้  แต่ถ้าเราโกรธท�ารุนแรงกับฝ่ายตรงกันข้าม 

ทั้งฝ่ายเราและเขาก็จะโกรธแค้นท�าร้ายกันไปมา ไม่มีฝ่ายใดปลอดภัย 

ไม่มีฝ่ายใดเป็นสุข ตรงกันข้ามถ้าเราชนะความโกรธของเราได้ก็จะน�า

ความผาสุกมาสู่ผองชนทุกฝ่าย เป็นต้น ใช้เทคนิคการตัดสิ่งที่เป็นพิษ

ด้วยจิตที่เป็นสุข คือ พจิารณาความไม่เทีย่ง ความเป็นทกุข์โทษภยั
ผลเสยี และความไม่มตีวัตนแท้ ของการกระท�าทางกายวาจาใจ
หรือการเสพตดิยดึสิง่ทีเ่ป็นโทษภยันัน้ๆ จะท�าให้หลดุพ้นจากการ
ตดิยดึในเหตแุห่งทกุข์นัน้ (พระไตรปิฎก เล่ม 17 ข้อ 84-86) พิจารณา

ประโยชน์ของการไม่เสพไม่ติดไม่ยึดไม่กระท�าทางกายวาจาใจในส่ิงท่ี

เป็นโทษภยันัน้ๆ หนัมาท�าสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์แทน ดงัทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัว่า 

“บณัฑติย่อมเว้นสิง่ทีไ่ม่เป็นประโยชน์ ถึงเอาแต่สิง่ท่ีเป็นประโยชน์” (พระไตรปิฎก 

เล่ม 21 ข้อ 42) โดยพิจารณาซ�้าๆหลายครั้งดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า 
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“การทบทวนธรรมท�าให้หลดุพ้นจากทกุข์” (พระไตรปิฎก เล่ม 22 ข้อ 26) 

“คนจะพ้นทกุข์ได้เพราะความเพยีร” (พระไตรปิฎก เล่ม 10 ข้อ 200) จนพลัง

ตดิยดึในสขุลวงสขุชัว่คราวสขุไม่ยัง่ยนืของกเิลสอันเป็นเหตุแห่งทุกข์จริงน้ัน

ถกูท�าลาย จนเกดิความรูส้กึสขุทีแ่ท้จรงิขึน้ เป็นความสุขสบายใจที่ไม่ต้อง

สร้างภัยใส่ชวีติตนเองและผูอ้ืน่ เป็นความสขุสบายใจทีจ่ะได้ใช้ชวีติตนท�า

ประโยชน์แท้ต่อตนเองและผูอ้ืน่ โดยท�าอย่างรู้เพยีรรูพั้กไปเรือ่ยๆ (พระไตรปิฎก

เล่ม 15 ข้อ 2) น้ีคือเทคนคิการเพิม่อธศิลีซึง่เป็นวิถทีางทีท่�าให้ชนะได้เรว็ทีสุ่ด 

 ถ้าระบอบทกัษณิมอี�านาจเขาจะบังคับหรือหลอกใช้ประชาชน

หรือข้าราชการทุกหมู่เหล่ารวมถึงองค์กรอิสระด้วยอามิสสินจ้างรางวัล

ให้ท�าชั่วตามที่ระบอบทักษิณต้องการ และด้วยนิสัยใจด�าอ�ามหิตโหดร้าย

ของเขา เมื่อผู้ที่ท�างานให้ระบอบทักษิณนั้น รู้ความลับที่ไม่ดีของเขา

มากๆ เขาจะฆ่าปิดปากเพื่อป้องกันการเปิดเผยความชั่วของเขา หรือผู้ที่

ถูกบังคับหรือหลอกใช้นั้น ก็จะหาทางฆ่าเขาก่อนเพื่อป้องกันการถูกฆ่า

ปิดปาก สถานการณ์ดังกล่าว จะท�าให้ประชาชน ข้าราชการทุกหมู่เหล่า 

องค์กรอิสระ รวมทั้งคนในระบอบทักษิณ ก็จะตกอยู่ในภาวะอันตราย

ด้วยกันทั้งหมด โดยเฉพาะทุกคนในระบอบทักษิณเองก็ต้องระวังภัยจาก

การเข่นฆ่าเพื่อแย่งชิงอ�านาจกันเอง เป็นอันตรายต่อกลุ่มเขาเองอีกด้าน

หนึ่ง เพราะทุกคนต่างมีกิเลสหลงใหลในอ�านาจ ลาภ ยศ สรรเสริญ กาม 

เกียรติ เป็นต้น ระบอบกเิลสดังกล่าวทุกฝ่ายจึงยากท่ีจะอยู่เย็น
เป็นสุขได้ สุดท้ายของระบอบทกัษณิทีเ่ตม็ไปด้วยกิเลสผดิศลีธรรม
จะท�าลายตนเองจนพนิาศ (จกัวตัตสิตูร) โดยที่ประชาชนคนดีที่ได้

พยายามช่วยเหลอืสงัคมไม่ให้เดอืดร้อนอย่างเตม็ทีแ่ล้ว ถ้าช่วยไม่ได้ก็จะ

ด�ารงชวีติอย่างปลอดภยัอยู่ในกลุม่ของตวัเอง ปล่อยให้สังคมแห่งกิเลส

ท�าลายตนเองจนพินาศไป แล้วค่อยสร้างสังคมที่ดีงามใหม่สืบไป

 สถานการณ์ของคนทีร่่วมกบัระบอบทกัษณิจะเป็นเหมอืนคนที่
หลงไปท�างานในหมู่โจรแล้วยงัไม่สามารถออกมาได ้รวมถึงยิ่งลักษณ์ 

ชินวัตรด้วย ทีต้่องทกุข์ทรมานอย่างแสนสาหสักว่าคนอืน่ๆ แต่ก็ไม่สามารถ
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ออกจากระบอบทกัษณิได้ คนอื่นๆในระบอบทักษิณก็ตกอยู่ในชะตากรรม

เช่นเดยีวกนั คือ จะอยู่ต่อก็เสีย่งต่อการถูกด�าเนนิการทางกฎหมาย กฎสังคม 

กฎแห่งกรรม หรอืถูกฆ่าปิดปากป้องกันความลบัที่ไม่ดรีัว่ไหล หรอืเส่ียงต่อ

การท�าร้ายแย่งชิงอ�านาจกันเอง จะเลิกราออกมาก็เสี่ยงต่อการถูกฆ่า

ปิดปาก พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอย่าคบคนชั่วจะน�าทุกข์มาให้ และทางพ้น

ทุกข์นั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่า อย่าคบคนชั่วให้คบคนดี(อวิชชาสูตร) ดังนั้น

ทางที่ดีต้องหาทางเลิกราออกมา จะเสี่ยงด้านเดียวคือเสี่ยงต่อการถูกฆ่า

ปิดปาก แต่กอ็าจรอดได้ และโทษภยัจะได้น้อยลงทกุวนัๆ ถ้าท�าดมีากๆ

พระพุทธเจ้าตรสัว่า กศุลสามารถท�าให้อกุศลเบาบางได้ แต่ถ้าอยู่ในกลุ่ม

ไม่ดต่ีอไปกม็แีต่อนัตรายรอบด้านทีม่ากขึน้ทกุวนัๆ 

 พระพุทธเจ้าพบสัจจะว่าสรรพสิ่งในมหาจักรวาลสัมพันธ์กันด้วย

หลักนิยาม 5 ปฎิจจสมุปบาท(อนุโลม) 11 การดับทุกข์ที่ต้นเหตุจะท�าให้

ทุกข์ดับและเกิดความสุขขึ้น ด้วยการปฏิบัติในหมู่มิตรดีสหายดีสังคม   

สิ่งแวดล้อมดเีป็นทัง้หมดทัง้สิน้ของการพ้นทกุข์ อรรถกถาแปล เล่ม 76 

หน้า 81 นยิาม 5 อย่าง คอื อตุนุยิาม พชีนยิาม จตินยิาม กรรมนยิาม 

ธรรมนยิาม ส�าหรบัปฎจิจสมปุบาท(อนโุลม) 11 คอื การอาศยักนัและกนั

เกดิข้ึน (เป็นไปตามล�าดบั) เพราะอวชิชา (ความหลงผดิไม่รูก้เิลส) เป็น

ปัจจยั (เหตุ) จงึม ี สงัขาร (สภาพปรงุแต่งกายวาจาใจ)  สังขาร จงึมี 

วิญญาณ (ความรูแ้จ้งอารมณ์จิต) วญิญาณ จึงม ีนามรปู (ตวัรูแ้ละตวัถกู

รู้)  นามรปู จงึม ีสฬายตนะ (สือ่ตดิต่อ 6 อย่าง คอื ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย 

ใจ)  สฬายตนะ จงึม ีผสัสะ (สมัผสั)  ผสัสะ จงึม ี เวทนา (ความรูสึ้ก) 

เวทนา จงึม ีตัณหา (ความดิน้รนปรารถนา)  ตณัหา จงึม ีอปุาทาน (ความ

ยดึมัน่ถอืมัน่)  อปุาทาน จึงม ีภพ (ทีอ่าศยั)  ภพ จงึม ีชาต ิ(การเกดิ)  

ชาต ิจงึม ีชรา (ความแก่) มรณะ (ความตาย) โสกะ (ความเศร้าโศก) ปรเิทวะ 

(คร�า่ครวญร�าพนั) ทกุข์ (ไม่สบาย) โทมนสั (เสยีใจ) อปุายาส  (ความคบัแค้นใจ) 

กองทุกข์ทั้งมวลนั้นย่อมเกิด   ด้วยประการฉะนี้  (พระไตรปิฎก เล่ม 4    

“มหาขนัธกะ” ข้อ 1) ละเหตทุกุข์ได้เป็นสขุในทีท่ัง้ปวง (พระไตรปิฎก เล่ม 
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25 ข้อ 59) ละทกุข์ทัง้ปวงได้ เป็นความสขุ (พระไตรปิฎก เล่ม 25 ข้อ 33) 

พระไตรปิฎก เล่ม 19 ข้อ 5 อปัุฑฒสตูร ความเป็นผูม้มีติรดสีหายดสัีงคม

สิง่แวดล้อมดเีป็นพรหมจรรย์(ความพ้นทกุข์)ทัง้สิน้

 จากการตรสัรูข้องพระพทุธเจ้าดงักล่าว จะเหน็ได้ว่า สิง่ทีห่มนุวน

สมัพนัธ์กนัในมหาจกัรวาลเริม่ต้นจากอตุนุยิาม คอื วตัถแุละพลงังาน เช่น 

ดนิน�า้ลมไฟ พลงังานความร้อนเย็น แม่เหลก็ ไฟฟ้า แสง สี เสยีง คลืน่ 

เป็นต้น เคลือ่นผสมผสานสงัเคราะห์กันตามหลกัวทิยาศาสตร์ คอื พลงังาน

ร้อนเยน็เคลือ่นผสมผสานสงัเคราะห์กันเป็นธาตใุหม่ พฒันาเป็นพชีนยิาม 

คือ สิง่มชีวีติระดบัพชื อตุกัุบพชีสงัเคราะห์กนัพฒันาต่อเป็นจตินยิาม คอื 

สิง่มชีีวติระดบัสตัว์ ตัง้แต่สตัว์ชัน้ต�า่พฒันาขึน้ไปเป็นล�าดบัจนเป็นสัตว์ชัน้

สงูคือคน ชวีติระดบัจิตนยิาม จะมกีารกระท�าและผลของการกระท�า(วบิาก

กรรม)ของแต่ละชวีติ คอื กรรมนยิาม และพฒันาไปสู่การกระท�าทีส่่งผลที่

ดทีีส่ดุต่อตนเองและผูอ้ืน่ คอื ธรรมนยิาม ซึง่นยิาม 5 นัน้ จะสังเคราะห์

สัมพันธ์กันเป็นเหตุแห่งทุกข์ตามล�าดับด้วยหลักปฎิจจสมุปบาท(อนุโลม) 

11 เกดิเป็นกองทกุข์ทัง้มวล และเมือ่ดบัเหตแุห่งทกุข์ในหมูม่ติรดสีหายดี

สงัคมสิง่แวดล้อมดกีจ็ะท�าให้ทกุข์ดบั ซึง่กค็อืความเป็นสุขนัน้เอง

 โดยหลักวิทยาศาสตร์แล้วเมื่อวัตถุทุกอย่างแตกสลายจะกลาย

เป็นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า   เมือ่พลงังานแม่เหลก็ไฟฟ้าสงัเคราะห์รวม

กนัจะเป็นวตัถ ุ เป็นสภาพแปรเปลี่ยนหมุนวนไปมาตราบชั่วกาลนาน              

ซึ่งตรงกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตน      

(พระไตรปิฎก เล่ม 17 ข้อ 84-86) จะเหน็ได้ว่า ส่วนประกอบหลกัของ

มหาจกัวาลประกอบด้วยพลงังานแม่เหลก็ไฟฟ้า พฒันาจนเป็นชวีติคน 

แสดงว่าชีวิตคนเป็นพลังแม่เหล็กไฟฟ้าแห่งชีวิต พระพุทธเจ้าพบว่า     

“ผลวบิากของกรรมทีท่�าดที�าชัว่แล้ว มอียู”่ (พระไตรปิฎก เล่ม 14 “มหา

จตัตารสีกสตูร” ข้อ 257) “ดกูรภกิษทุัง้หลาย เราไม่กล่าวความทีก่รรม 

(การกระท�า)อนัเป็นไปด้วยสญัเจตนา(ความจงใจ) ทีบ่คุคลท�าแล้ว สะสม

แล้วจะสิ้นสุดไป เพราะมิได้เสวยผล แต่กรรม(การกระท�า)นั้นแล จะให้
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ผลในทิฏฐธรรมเทียว(ภพนี้) หรือในภพถัดไป หรือในภพอื่นสืบๆ ไป” 

(พระไตรปิฎก เล่ม 37 ข้อ 1698) ดังนั้น จะเห็นได้ว่า เมื่อคนกระท�าสิ่ง

ใดทางกายวาจาใจ (กายกรรมวจีกรรมมโนกรรม) ดหีรอืชัว่กต็าม กจ็ะส่ังสม

เป็นวิบากกรรมดหีรอืชัว่ตามนัน้ วบิากกรรมคอืพลังทีส่ร้างผลดหีรอืร้ายให้

กบัแต่ละชวีติ ในภพชาตนิี ้ หรอืภพชาตอิืน่ๆสบืไป เมือ่จติวญิญาณเป็น

พลงังานแม่เหลก็ไฟฟ้าแห่งชวิีตที่ไปได้ไกล (ทรูงัคมงั) (พระไตรปิฎกเล่ม 9 

“เกวฏัฏสตูร” ข้อ 350) จึงสามารถดดูดงึชวีติวัตถหุรอืพลังงานต่างๆซึง่ส่วน

ประกอบหลกัคือแม่เหลก็ไฟฟ้ามาสงัเคราะห์เป็นสิง่ดหีรอืร้ายสู่ชวีติ รวมทัง้

ดดูดงึส่ิงทีมี่คุณสมบตัแิบบเดยีวกันเข้ามาหากัน ดงัสุภาษติทีว่่า น�า้ไหลไปหา

น�า้ น�า้มนัไหลไปหาน�า้มนั คนดจีะไหลไปหาคนด ี คนชัว่จะไหลไปหาคนชัว่ 

เพราะทกุอย่างในมหาจักรวาลมพีลงัแม่เหลก็ไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบ

 พระพุทธเจ้านั้นบ�าเพ็ญต่อสู้กับความเลวร้ายของคนในโลก ด้วย

เมตตาปรารถนาให้เกดิสิง่ทีด่แีท้กับทกุฝ่ายทัง้ฝ่ายดแีละไม่ด ีใช้เวลาบ�าเพ็ญ

ถึงสี่อสงไขยหนึ่งแสนกัป คือ เกิดตายๆนับล้านปีไม่ถ้วน บางปางในอดีต

ชาตทิีพ่ระองค์บ�าเพญ็ความด ีก็ถูกคนร้ายฆ่าตาย แต่ชีวิตอันคือจิตวิญญาณ

ของพระองค์ไม่เคยตายไปจากความดี แต่พลังความดีแห่งมหากุศลนั้น

กลับเกิดเบ่งบานในชีวิตจิตวิญาณของพระองค์มากยิ่งขึ้นๆ ขณะเดียวกัน

พลังความดีน้ันได้แผ่ไพศาลไปถึงจิตวิญญาณดวงอื่นๆให้เกิดมีพลังแห่ง

ความดมีากยิง่ขึน้ๆ เป็นแบบอย่างของความดีงามที่น่าเคารพศรัทธาชืน่ชม

อิม่เอบิและภาคภมูใิจย่ิงอย่างแท้จริง ต่อผูท้ีบ่�าเพญ็ความดนีัน้และผูท้ี่
รบัรูเ้รือ่งราวนัน้ บ�าเพญ็ด้วยความแกล้วกล้าอาจหาญแต่ไม่กร่าง 
แขง็แกร่งแต่ไม่แขง็กระด้าง อ่อนน้อมอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ กล้า
แต่ไม่บ้าบิน่ ไม่ประมาท ใช้ปัญญาระมดัระวงัเพือ่ไม่ให้เกิดอนัตราย
ต่อตนเองและผู้อื่นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ ท�าดอีย่างรอบคอบ

ระมดัระวงัแต่ก็ไม่ระแวงจนกลวัจนทกุข์ เพราะมปัีญญารูว่้าไม่มอีะไรเป็น

ประโยชน์สขุสงูสดุต่อตนเองและผูอ้ืน่เท่ากับการท�าความดีให้ได้มากทีสุ่ด 

เมือ่ได้พยายามท�าดอีย่างเตม็ท่ีแล้วด้วยความรอบคอบระมดัระวงัทีส่ดุทีจ่ะ 
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ไม่ให้เกดิอนัตรายเท่าทีจ่ะท�าได้ ด้วยเมตตา อเุบกขา โดยไม่กร่าง ไม่โกรธ 

ไม่อวดด ี ไม่ยัว่ย ุ เป็นการไม่สร้างวิบากกรรมร้ายใหม่ ซึง่อปุกเิลส 16 เป็น

วบิากกรรมร้ายทีน่�าทุกข์ความเสยีหายอนัตรายมาสูช่วีติตนเองและผองชน 

เช่น โลภ โกรธ กลวั กร่าง อวดด ี ย่ัวยุ ดหูมิน่ ท้าทายให้คนมาท�าร้าย ใช้

ความรนุแรง ประมาท เป็นต้น (พระไตรปิฎก เล่ม 12 ข้อ 93) เมือ่เราไม่สร้าง

วบิากกรรมร้ายใหม่ อนัคอื อปุกิเลส ก็จะไม่มอีนัตรายอนัเกดิจากวบิากกรรม

ร้ายใหม่ ถ้าจะเกดิสิง่เลวร้ายต่อตนเองหรอืผูอ้ืน่ กร็ูว่้าส่ิงนัน้เป็นวบิากกรรม

เก่าซึง่ไม่ว่าจะอยูท่ี่ไหนก็ต้องรับอยู่แล้ว รบัแล้วสิง่เลวร้ายนัน้กจ็ะหมดไปจาก

ชวีตินัน้ สิง่ดีงามกจ็ะย่ิงส่งผลดงีามได้มากเพราะไม่มพีลังเลวร้ายนัน้มาต้าน 

ถ้ารบัวบิากร้ายในขณะทีท่�าความด ี วบิากร้ายกจ็ะหมดไปพร้อมกบัวบิากดี   

ที่เกิดขึ้นส่งผลที่ดีต่อตนเองและผูอ้ืน่สบืไป เป็นชวีติทีป่ระเสรฐิมคีณุค่า

ประโยชน์แท้ ซึง่ต่างจากการรับวิบากร้าย โดยไม่ท�าความดอีะไรหรอืเลือกท�า 

ความดทีีน้่อยกว่า ทัง้ๆท่ีมโีอกาสมคีวามสามารถในการท�าความดทีีม่ากกว่าได้ 

ซึง่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ืน่มากกว่า บางทวีบิากดทีีผู่น้ัน้ตดัสินใจท�า

กลบัช่วยลดวบิากร้าย ณ เวลานัน้ได้ด้วยซ�า้ ถ้าวบิากร้ายนัน้ไม่แรงเกนิไปกจ็ะ

ปลอดภยัหรอืได้รบัวบิากร้ายน้อยกว่าทีเ่คยท�ามา พระพุทธองค์จงึพากเพียร

บ�าเพญ็ต่อเน่ืองชาติแล้วชาตเิล่าอย่างไม่ย่อท้อ เพือ่ช่วยให้มนษุย์ทีย่งัมกีเิลส

ความเลวร้ายอยู่ในจติวญิญาณอนัเป็นภยัต่อตนเองและผูอ้ืน่นัน้ สามารถ

ท�าลายความเลวร้ายในตนจนเกิดจิตวญิญาณทีด่งีามทีท่�าประโยชน์สขุทีแ่ท้

จริงต่อตนเองและผูอ้ืน่ จนได้ตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจ้ามหาบรุษุแห่งจกัรวาล    

ผูเ้ป็นทีพ่ึง่แท้ของมนุษยชาติ

  

   เราทั้งผองพี่น้องกัน เจริญธรรมส�านึกดีครับ

   หมอเขียว : ใจเพชร กล้าจน

   30 ธันวาคม 2556
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จงท�าดทุีกเสีย้ววนิาที 
เมือ่ได้รับเหตกุารณ์ดีๆ  
กจ็งมคีวามสขุ 
เพราะได้อาศัยสิง่ท่ีดี 
อนัเกิดจากกศุลส่งผล 
เมือ่ได้เหตกุารณ์ร้ายๆ 
กจ็งมคีวามสขุ 
เพราะวบิากกรรมร้ายทีเ่รา
หรือใครๆท่ีต้องรับนัน้ 
ท่ีเคยท�ามาในชาตนิี้
หรือชาตก่ิอนจะได้หมดไป 
เป็นการเปิดทางให้วบิากดี
ส่งผลดไีด้มากย่ิงข้ึน 
เพราะไม่มีพลังร้ายมาต้านมาขวาง 
เนือ่งจากพระพทุธเจ้าตรสัรูพ้บว่า 
ถ้าอกศุลเสือ่มไป 
กศุลจะเจริญย่ิงข้ึน 
ถ้ากศุลเสือ่มไป 
อกศุลจะเจริญย่ิงข้ึน 
(พระไตรปิฎกเล่ม 10 ข้อ 258)
กุศลธรรมสามารถท�าให้อกุศลเบาบาง
ลงได้(พระไตรปิฎกเล่ม 20 ข้อ 518)  
จะเหน็ได้ว่า กศุลและอกศุล
เป็นพลงัซึง่ท�าลายกนัและกนั 
ดงัน้ัน ผูม้ปัีญญาแท้ จงึหยดุท�าอกศุล 
มุง่มัน่ท�าแต่กศุล 
และไม่ว่าจะเกดิเหตกุารณ์ดี
หรือร้ายกบัตนหรือกบัใครๆ 
กส็ามารถใช้ปัญญา
เพือ่ท�าใจให้เป็นสขุได้ 

ใจเพชร กล้าจน/ 2 มกราคม 2557
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ประวัติผู้เขียน
หมอเขียว (ใจเพชร กล้าจน)

 
• ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม ส�านักการแพทย์ทางเลือก 
 กระทรวงสาธารณสุข 
• นักวิชาการสาธารณสุข  ระดับช�านาญการ โรงพยาบาลลอ�านาจเจริญ    
• แพทย์วิถีธรรมและครูฝึกแพทย์แผนไทย ศูนย์สุขภาพสวนป่านาบุญ 
• ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย 
• ประธานหลักสูตรผู้ประกอบการสังคม สาขาแพทย์วิถีธรรม สถาบันอาศรมศิลป์
การศึกษาและอบรม 
 1. ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สุขภาพ  สาธารณสุขศาสตร์  มสธ.   
 2. ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สุขภาพ  บริหารสาธารณสุข  มสธ.   
 3. ส�าเร็จการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนไทย, แนวคิดและทฤษฎีการ
แพทย์แผนไทย, เวชกรรมแผนไทย, เภสัชพฤกษศาสตร์,  ธรรมานามัยและสังคมวิทยา
การแพทย์  มสธ. 
 4. ศึกษาและอบรมด้านการแพทย์ทางเลือกจากประเทศมาเลเซียและจีนไต้หวัน 
 5. ปริญญาโท  สาขาพัฒนาบูรณาการศาสตร์ (เศรษฐกิจพอเพียง)  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ท�าการศึกษาวิจัยเรื่อง  “ความเจ็บป่วยกับการดูแลสุขภาพ
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีพุทธของศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่ง
ตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  สวนป่านาบุญ  อ�าเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร” 
 6. ปริญญาเอกวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสาธารณสุขชุมชน 
ด้วยผลงานการค้นพบและเผยแพร่การแพทย์วิถีธรรม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
ประจ�าปีพุทธศักราช 2555
 7. นักศึกษาปริญญาเอก สาขายุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผลงาน  
 1. รางวัลข้าราชการโรงพยาบาลดีเด่น  พ.ศ. 2536 
 2. รางวัลข้าราชการสาธารณสุขดีเด่น  จังหวัดมุกดาหาร  พ.ศ. 2543       
 3. ได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย  ช้ันท่ี 3  ตริตาภรณ์  วันท่ี 5 ธันวาคม 
2545 เป็นปีท่ี 57 ในรัชกาลปัจจุบัน 
 4. รางวัลต้นแบบคนดีแทนคุณแผ่นดิน  พ.ศ. 2553  เครือข่ายเดอะเนชั่น 
 5. รางวัลคนค้นคนอวอร์ด  ครั้งที่ 2  สาขาคนต้นเรื่องแห่งปี  พ.ศ. 2553
 6. รางวัลชนะเลิศ  ผลงานวิชาการ  Routine to Research ประเภทโปสเตอร์
เร่ือง   “ผ่าทางตันปัญหาสุขภาพด้วยการแพทย์วิถีธรรม ของหน่วยแพทย์วิถีธรรมโรงพยาบาล
อ�านาจเจริญ”  จากส�านักป้องกันควบคุมโรคท่ี 5,6,7  วันท่ี 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2554
 7. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ในผลงานวิชาการงานเวชปฏิบัติครอบครัวและ
ชุมชน  เรื่อง  “นวัตกรรมผ่าทางตันปัญหาสุขภาพโรงพยาบาลอ�านาจเจริญ” จาก
ส�านักงานบริการสาธารณสุขและสมาคมเวชกรรมสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2554           
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การต่อสูด้้วยปัญญา สนัต ิอหงิสา           
มกีารระดมรวมพลจ�านวนมาก  
เป็นคราวๆ สลับกับกลุ่มเล็ก               

ที่สามารถยืนหยัดอยู่ในพื้นที่ชุมนุม 
    ยาวนานเท่าไหร่                               

คนชั่วจะย่ิงทุกข์ทรมาน                           
ยิ่งกว่าถูกฆ่าให้ตายเท่านั้นๆ

สุดท้ายคนชั่วก็จะพ่ายแพ้ต่อกฎหมาย         
กฎสังคม และกฎแห่งกรรม
เมื่อทุกข์เกินทนก็จะกลับใจ
เป็นคนดีไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่ง

        

        

 www.morkeaw.net/www.morkeaw.com
Faecbook : สจัจะกูช้าต ิ- หมอเขยีว หรอื หมอเขยีว แฟนคลบั หรอื หมอเขยีว แฟนคลบัสาม

Youtube : www.youtube.com/USER/fansclubmorkeaw  


