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...ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์...

หากพูดกันตามความหมายในพจนานุกรมแล้ว  “กลียุค” ก็คือ
ช่วงเวลาหนึ่งในสี่ ตามคติความเชื่อแบบพราหมณ์ เป็นยุคท่ีธรรมะของ

มนุษย์ลดลงเหลือเพียง ๑ ส่วน ใน ๔ ส่วน และอายุของมนุษย์จะส้ันลง

โดยไม่มีก�าหนดเวลาแน่นอน  เมื่อเทียบกับสมัย “กฤดายุค” หรือ “สัตยา

ยุค” อันจัดว่าเป็นยุคเวลารุ่งเรืองของมวลมนุษยชาติ 

ซึ่งนอกเหนือจากคัมภีร์ดังกล่าวแล้ว การเอื้อนเอ่ยถึง “กลียุค” หรือ

เรื่องราวในท�านองเดียวกันนี้ ยังปรากฏอยู่ในหลักความเชื่อของศาสนา

อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นชาวยิว เปอร์เซีย คริสต์ อิสลาม มายา ฯลฯ โดยมักจะ 

จับเรื่องของเวลา ความเชื่อที่ว่าสรรพสิ่งต่างๆ ไม่มีทั้งจุดเริ่มต้นและจุดสิ้น

สุด แต่กลับหมุนเวียน เปลี่ยนผ่านเป็นวัฏจักร กลางวันหมุนวนสู่กลางคืน 

วัน เปลี่ยนเป็นเดือน เคลื่อนไปเป็นปี ไม่มีสิ้นสุด มาก�ากับเอาไว้ด้วย และ

ตามความเชื่อคนอินเดีย กลียุคน่าจะเริ่มนับตั้งแต่เมื่อ ๕,๑๑๕ ปีที่แล้ว 

และท่ีน่าสนใจไปกว่านั้นคือ “กลียุค” น่าจะเป็นช่วงเวลาเดียวกัน

กับท่ีเราอยู่ ณ ตอนนี ้ซึง่ผูค้นนิยมแสวงหาแต่ความสขุ สนุกสนานทางกาย 

เบือนหน้าหนีสติ ปัญญา ท่ีจะน�ามาซึ่งความสุขทางใจ ตลอดจนศีลธรรม 

คุณธรรม ในหมู่ผู้คนนับวันมีแต่จะลดน้อยถอยลงอย่างเห็นได้ชัด 

ถ้าย้อนกลบัไปดวู่าอะไรบ้าง? ทีเ่ป็นสญัญาณว่าโลกเข้าสูช่่วงเวลา

นั้นแล้ว สามารถไล่เรียงออกมาตามล�าดับได้ตั้งแต่ภัยพิบัติที่ท�าให้ผู้คน

เกิดแผลพุพอง ตดิเชือ้ หรอื “โรคเอดส์” มาตัง้แต่ช่วงกลางๆ ศตวรรษที ่๒๐ 

ซึ่งเคยสร้างความสะพรึงกลัวให้กับผู้คนทั่วโลก ทว่ามาถึงวันน้ี ดูจะกลาย
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เป็นเรื่องปกติธรรมดาไปเสียแล้ว 

“คลื่นความร้อน” ที่อุบัติขึ้นถี่ขึ้นเรื่อยๆ ในปี ค.ศ. ๒๐๐๓ คร่าชีวิต

ชาวยุโรป ตายกันไปไม่น้อยกว่า ๔๖,๐๐๐-๗๐,๐๐๐ คน โดยเฉพาะใน

ประเทศฝรั่งเศส ไม่ต�่ากว่า ๑๕,๐๐๐ คน ล่าสุดปี ค.ศ. ๒๐๑๓ ก็ตายไป

อีกเป็นร้อยเป็นพัน ทั้งในอังกฤษและอเมริกา

ประเทศต่างๆ ในแต่ละซีกโลกลุกขึ้นให้ประหัตประหารกัน ตาม

แนวคดิ แตกต่างทางอดุมการณ์ของแต่ละฝ่าย “สงคราม” กับ “การก่อการ

ร้าย” ถูกปลุกให้ตื่นข้ึนหลังยุคสงครามเย็นเพียงไม่ก่ีปี ซึ่งภาพความโหด

ร้าย ความทารุณอาจหนักว่าสงครามโลกท่ีเกิดข้ึนแต่ละคร้ังท่ีผ่านมาก็

เป็นได้ 

ตลอดจน “ซี เรี ย”  ซึ่งก�าลังเป ็นท่ีจับตามองของท่ัวโลกกับ 

“สงครามกลางเมือง” ที่อุบัติขึ้นมาตั้งแต่เดือนมีนาคม ปี ค.ศ. ๒๐๑๑ 

ท�าให้พลเมืองเสียชีวิตไปไม่ต�่ากว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน มีผู้อพยพหลบหนีภัย

สงครามอีกนับล้าน ท้ังยังขยายวงกว้างขึ้น จนบรรดามหาอ�านาจของโลก

อย่างอเมริกา รัสเซีย ยุโรป ซาอุดีอาระเบีย การ์ต้า อียิปต์ อิหร่าน ตุรกี 

กระทั่งจีน ต้องกระโดดเข้าร่วมอย่างเสียไม่ได้ จนสภาพซีเรียทุกวันนี้ แทบ

ไม่ต่างอะไรไปจาก “อารมาเกดโดน” ซึ่งเป็นภาษาฮีบรู มีความหมายว่า

สงครามศาสนาระหว่างมารซาตานกับพระเจ้า หรือ “สงครามครั้งสุดท้าย

ของมวลมนุษยชาติ” ท่ีถูกระบุเอาไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิลเลยแม้แต่นิด

เดียว 

ย่ิงนานเข้าๆ สถานการณ์ในลักษณะดังกล่าว ยิ่งทวีความรุนแรง

ขึ้น ความดีในตัวมนุษย์เหลือเพียง ๑ ส่วน ในขณะท่ีความไม่ดีหรือความ

ชั่วกลับขยายตัวเพ่ิมขึ้นไปถึง ๓ ส่วนจากทั้งหมด ๔ ส่วน เร่ิมจะดูเหมือน

จริงขึ้นทุกที และไม่เพียงเท่านั้น สงครามระดับโลกมีทีท่าว่าจะอุบัติขึ้น

มาในอีกไม่ช้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งอาจสาหัสหนักจนจบกันแบบ “ไฟ
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บรรลัยกัลป์ล้างโลก” ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ทั้งนั้น 

ทว่าความน่าสะพรึงกลัวข้างต้นนั้น ถ้าพูดกันในทางศาสนาถือว่า

เป็นเรื่องปกติธรรมดามาก ฉะน้ัน แทนที่เราจะมาน่ังวิตกกังวล ตื่นเต้น 

หวาดผวา มัวแต่คิดหาทางรอด เราทุกคนควรหันหน้าเข้าหาคุณธรรมและ

ศีลธรรมกันมากขึ้น เพื่อให้ความดีนั้นค่อยๆ ขยายเพิ่มขึ้นจาก จาก ๑ ส่วน 

จนเติมเต็มครบทั้ง ๔ ส่วน เฉกเช่นห้วงเวลาของ “สัตยายุค” 

นอกจากน้ัน เราควรหนัมาท�าความเข้าใจกับกฎเกณฑ์ความเป็นไป

ของธรรมชาติ เตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องราวต่างๆ ท่ีอาจไม่คาดคิดให้จง

ได้ ควบคู่ไปกับการมีสติ ความมั่นคงทางจิตใจ เพื่อไม่ไหลไปตามกระแส

มายาที่วูบไหวไปมาอยู่ตลอดเวลา

โดย “ปริศนากลียุค? หลังโลกทุนนิยม” เล่มน้ี จะพาคุณนั่งไทม์ 

แมชชีน ย้อนกลับไปค้นหาเรื่องราวต่างๆ ระหว่างเส้นทางก่อนจะถึงห้วง

เวลาแห่งกลียุค ตลอดจนหนทางท่ีจะพามนุษย์หลุดพ้นจากช่วงเวลาดัง

กล่าวไปได้  

 อีกหน่ึงผลงานอันทรงคุณค่า ผู้เขียนเดียวกับ “ช�าแหละรากเหง้า

ทุนนิยมสามานย์” “อวสานอเมริกา ได้เวลาสงครามโลกครั้งที่ 3”  “2012 

โลกาวิปโยค?”  “โลกหน้ามีจริง” และอีกหลายผลงานคุณภาพ ท่ีน่า

ติดตามไม่แพ้กัน ...

 

ส�ำนักพิมพ์กรีน ปัญญำญำณ
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ในช่วงหน่ึงของพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระ 
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม 

พุทธศักราช ๒๕๕๒ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

พระราชวังดุสิต สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงปรารภเอาไว้

ว่า... 

“พรรคพวกข้าพเจ้าไปอ่านมาว่า ข้อมูลจาก

หนังสือไตรภูมิ เทพฤๅษี และคนธรรพ์ เฝ้าพระอิศวร 

อยากทราบว่าแก้ว ๗ ประการ เกิดขึ้นได้อย่างไร  

พระอิศวรบอกให้ไปถามพระฤๅษี ชื่อ อังคต เพราะเป็น

ฤๅษีอายุยืนที่สุด ตั้งแต่สร้างโลกมา ฤๅษีอังคต เกิดใน

ยุคกฤติยุค ยุคนี้ข้าพเจ้าเพิ่งทราบ และเพิ่งเคยได้ยินว่า  

กฤติยุคเป็นยุคที่บริบูรณ์ไปด้วยคุณงามความดี ท่ี

ข้าพเจ้าต้องทราบเพราะว่า ชาวศิลปาชีพของข้าพเจ้า

เอง เด็กที่เอามาต้ังแต่เล็กๆ เป็นผู้แกะสลักใช้เวลานาน

...เ ก ริ่ น...
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มากเลย แกะสลักยุคต่างๆ บนไม้สัก ยุคที่ ๒ ชื่อว่า ไตรดายุค เป็นยุคที่มี

ความดี ๓ ส่วน ความไม่ดี ๑ ส่วน ยุคที่ ๓ ชื่อ ทวาบรยุค เป็นยุคที่ความ

ดี และความไม่ดี เสมอกันครึ่งต่อครึ่ง พอมาถึงยุคนี้ เป็นยุคที่ข้าพเจ้าอยู่ 

ใจหายใจคว�า่ ชือ่ว่า กลยุีค แหมไม่ค่อยดเีลย กลยุีค เป็นยุคทีม่คีวามดส่ีวน

เดียว ความไม่ดี ๓ ส่วน แล้วเขาบรรยายต่อไปว่า กลียุค คือ ยุคปัจจุบัน ที่

พวกเรา ที่ข้าพเจ้ากับพวกท่านทั้งหลายอยู่ คือ กลียุค ซึ่งต่อจากกลียุค เขา

ก็บอกจะเกิดไฟบรรลัยกัลป์ล้างโลก...” 

แม้ว่าเนื้อหาโดยรวมของพระราชเสาวนีย์ครั้งนั้น อาจไม่ได้มีอะไร

เก่ียวข้องกับเรื่องราวของสิ่งท่ีเรียกว่า “กลียุค” โดยตรง แต่การท่ีได้ทรง

ปรารภ ร�าพึง ถึงเรื่อง “กลียุค” ขึ้นมาแบบจะจะ จังๆ น่าจะมีส่วนให้ผู้คน

ไม่น้อย อดหันไปให้ความสนใจต่อเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นมาไม่ได้ แม้แต่ตัว 

ผู้เขียนเอง ถึงจะเคยผ่านหูผ่านตา เคยได้ยินได้ฟังค�าว่า “กลียุค” หรือเรื่อง

ราวของ “กลียุค” มานานแล้ว แต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นการได้ฟังได้ยิน แบบ

เข้าหูซ้ายแล้วทะลุออกหูขวา แบบผ่านแล้วผ่านเลย อะไรประมาณนั้น  

ไม่ได้คิดจะน�าเอาเรื่องราวเหล่านี้มาใคร่ครวญ มาพิจารณา ให้เป็นระบบ 

ให้ลึกๆ ลงไปในรายละเอียด จนท�าให้เรื่องราวดังกล่าว ดูจะเป็นสิ่งท่ีไม่

ถึงกับมีความสลักส�าคัญอะไรมากมายนัก คล้ายๆ กับการพูดจา ไปตาม

เรื่อง ตามราว ตาม “ความเชื่อ” ของคนโบร�่าโบราณ ซึ่งไม่น่าจะมีความ

เก่ียวข้องใดๆ กับผู้คนในยุคนี้ สมัยนี้ เอาเลยแม้แต่น้อย ย่ิงถ้าหากเป็น

พวกหัวสมัยใหม่ ท่ีเกิดและเติบโตขึ้นมาในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้า ก้าว

ไกล ในระดับ ๓ จี ๔ จี หรือไม่รู้เท่าไหร่จีต่อเท่าไหร่จีไปแล้วก็ว่าได้ ยิ่งคง

ไม่คดิจะหยิบเอามาเป็นสาระ มาเพ่งพินิจพิจารณา ให้ต้องเมือ่ยเนือ้ เมือ่ย

ตัวโดยใช่เหตุ...
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แต่ก็นั่นแหละ...ส�าหรับตัวผู้เขียนเอง ที่คงไม่ใช่เป็นเพราะตาม

ไม่ทันเทคโนโลยีประเภท ๓ จง ๓ จี อะไรท่ีว่า และก็คงไม่ใช่เป็นเพราะ 

“แก่แล้ว” แต่น่าจะเป็นเพราะความรู้สึกว่าระหว่าง “อดีต-ปัจจุบัน-และ

อนาคต” นั้นมันน่าที่จะมีอะไรเชื่อมโยงระหว่างกันและกันอย่างชนิด  

“ตัดไม่ได้ขายไม่ขาด” โดยเด็ดขาด และโดยความต่อเน่ืองของกาลเวลา

นั้น...มันไม่น่าจะมีลักษณะเป็นแค่ชิ้นส่วนแต่ละชิ้น ท่ีถูกประกอบขึ้นเป็น

แท่งๆ ด้ามๆ คิดจะถอดออก ถอดเข้า คิดจะแยกส่วนแต่ละส่วนออกจาก

กันแบบเครื่องมือเครื่องใช้ แบบอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี คงล�าบาก 

ด้วยเหตุนี้...อะไรก็ตามที่เคยเป็นมาเมื่อครั้งอดีต ไม่ว่าจะเป็น

ข้อมูล ข้อเท็จจริง อย่างเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ หรือแม้แต่เร่ืองที่

อาจไม่ได้เก่ียวข้องกับข้อมูล ข้อเท็จจริง เป็นแค่เรื่องของความคิด ความ

เชื่อ ก็ตาม แต่ถ้าเราอยากจะตอบค�าถามของความเป็นไปในปัจจุบันให้

ละเอียดลึกซึ้ง และมองไปยังอนาคตข้างหน้าให้ชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วล่ะก็  

คงหนีไม่พ้นท่ีจะต้องย้อนกลับไปเพ่งพินิจพิจารณา ส่ิงท่ีเคยเป็นมาเม่ือ

ครั้งอดีตให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้รอบด้านซะก่อน มันถึงจะพอน�าเอาการ

ท�าความเข้าใจนั้นๆ มาใช้เป็นพ้ืนฐานในการเชื่อมโยงถึงความเป็นไปใน

ปัจจุบัน รวมทั้งในอนาคต ได้อย่างเป็นเนื้อเป็นหนัง 

จะรับรู้รับทราบ สิ่งใดสิ่งหน่ึงแบบผิวๆ เผินๆ แค่ใช้วิธีกดๆ จิ้มๆ  

“กูเกิล” ไม่กี่ที แล้วบอกว่ารู้แล้วๆ รู้ทุกอย่าง รู้ทุกเรื่อง คงไม่น่าจะได้เรื่อง 

หรือไม่น่าจะเข้าท่าซักเท่าไหร่ เพราะรู้อย่างนั้น มันออกจะเป็นการรู้ใน

แบบข้อมูลท่วมหัว แต่กลับเอาตัวไม่รอดย่ิงข้ึนไปทุกที อันท�าให้ปัจจุบัน

ชักเป็นอะไรที่ออกไปทาง “เละตุ้มเป๊ะ” หนักข้ึนเรื่อยๆ หนักซะจนอนาคต

มันอาจเป็นไปตามความเชื่อ ของผู้คนยุคโบร�า่โบราณ อย่างเรื่อง “กลียุค” 
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ที่ว่านี้ แบบเป๊ะๆๆ เอาเลยก็ไม่แน่...

ครัน้เมือ่ลองใช้เวลาเลก็ๆ น้อยๆ ไปตรวจสอบ ค้นคว้า ถึงความเป็น

มาเป็นไป เกี่ยวกับเรื่อง “กลียุค” ให้เกิดความแจ่มชัดยิ่งขึ้น หรือเพื่อไม่ให้

เป็นเพียงแค่การฟัง การได้ยิน แบบผ่านแล้วผ่านเลย ต้องยอมรับว่า…

แม้ว่าเรื่องราวดังกล่าวมันอาจเป็นเพียงแค่ “ความเช่ือ” หรือเป็นส่ิงที่ถูก

พูดถึง เขียนถึง เล่าสู่กันฟังมานับเป็นพันๆ ปีแล้วก็ตาม 

แต่เอาเข้าจริงๆ แล้ว...บรรดาความเชื่อเหล่านี้ ดูจะเป็นส่ิงที่

เก่ียวข้อง ผูกพัน อย่างแยกไม่ออกไปจากปัจจุบันและอนาคต อย่างชนิด

น่าสนใจเอามากๆ หรือถ้าจะเรียกว่า เป็นการแสดงออกถึง “วิสัยทัศน์” 

หรอื “ปรชีาญาณ” ของผูค้นในยคุโบร�า่โบราณ ในอนัทีจ่ะคดิวเิคราะห์ คาด

การณ์ ถึงแนวโน้มความเป็นไปของโลก ของมวลมนุษยชาตใินอนาคตข้าง

หน้า ก็ไม่น่าจะถึงกับผิดพลาดอะไรมากมายนัก เรียกว่า...แทบไม่ต่าง

อะไรไปจากพวก “นกัอนาคตศาสตร์” ยุคน้ี ท่ีพยายามวิเคราะห์ คาดการณ์ 

วาดจนิตนาการ วาดฉากสถานการณ์ต่างๆ ขึน้มารองรับข้อสมมตุฐิานของ

ตวัเองเอาไว้ก่อนล่วงหน้าเป็นทศวรรษๆ หรอืเป็นศตวรรษๆ อะไรประมาณ

นั้น...

ที่น่าสนใจย่ิงไปกว่าน้ันก็คือว่า...ช่วงเวลาท่ีคนโบร�่าโบราณเรียก

ขานว่า “กลียุค” อันถือเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ผู้คนอย่างเราๆ -ท่ันๆ 

ก�าลังใช้ชีวิตอย่างหมกมุ่น เมามันซ์ซ์ซ์ ส�าราญ ส�าเริง บันเทิงใจ จนแทบ 

ไม่สนใจอะไรอ่ืน นอกซะจากความอ่ิมหมีพีมัน ความอิ่มเอมเปรมปรีดิ์  

ในการได้เสพ ได้แสวงหาความสุขทางวัตถุซะเป็นหลักอย่างเช่นทุกวัน

นี้ มันมักจะเป็นเหตุให้...อะไรก็ตามที่ถือเป็น “ความรู้” หรือเป็นส่ิงที่จะ

น�ามาซึ่งสติปัญญา น�ามาซึ่งความสุขทางใจ น�ามาซึ่งศีลธรรม คุณธรรม 
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ในหมู่ผู้คน นับวันมีแต่จะลดน้อยถอยลงอย่างเห็นได้โดยชัดเจน ชนิดที่

ท�าให้ “ฉากสถานการณ์ในช่วงกลียุค” ที่คนโบร�่าโบราณได้วาดภาพวาด

จนิตนาการเอาไว้ ชกัจะดูเป็นจรงิเป็นจงั ย่ิงขึน้ไปทุกที คอืฉากสถานการณ์

ในแบบที่ “ความดีลดลงเหลืออยู่แค่ ๑ ส่วน ความไม่ดี หรือความชั่วขยาย

ตวัเพ่ิมขึน้ไปถงึ ๓ ส่วน” อย่างที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงปรารภร�าพงึเอา

ไว้ ดูๆ จะมีโอกาสเป็นไปได้มากขึ้นเท่านั้น...แน่ล่ะว่า ถ้าหากสภาวการณ์

ดังกล่าว มันเกิดเป็นจริงเป็นจัง ข้ึนมาแล้วล่ะก็ แนวโน้มในอนาคตเบื้อง

หน้า...คงเลี่ยงไม่พ้นที่ต้องไหลไปสู่บทสรุปแบบท่ีคนโบร�่าโบราณท่านได้

คาดการณ์เอาไว้จรงิๆ น่ันคอือาจต้องจบกันแบบ “ไฟบรรลยักัลป์ล้างโลก” 

ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ย่อมได้...

เนื่องจากว่า...ท่ามกลางสภาวะท่ี “ความดีลดลงเหลือแค่ ๑ ส่วน 

ความชั่วขยายตัวเพ่ิมขึ้นเป็น ๓ ส่วน” น้ัน คงปฏิเสธไม่ได้ว่า....ไม่ว่าเรา

คิดจะปกครองกันด้วยระบอบการเมืองแบบใด ท�ามาหารับประทานกัน

ภายใต้ระบบเศรษฐกิจชนิดไหน จัดระบบความสัมพันธ์ภายในสังคมด้วย

รากฐานทางอารยธรรมแบบหนึง่แบบใดก็ตาม แต่ภายใต้ฉากสถานการณ์

เช่นนี้แล้ว...โอกาสที่จะ “เอาอยู่” นั้น น่าจะยากซ์ซ์ซ์เอามากๆ เรียกว่า ถึง

จะปกครองกันด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบสุดลิ่มท่ิมกระดานเพียงใด

ก็แล้วแต่ แต่ถ้าหากผู้คนโดยส่วนใหญ่ หรือระดับ ๓ ใน ๔ ดันหนักไป

ทาง “ชั่ว” ซะอย่าง!!! โอกาสที่ใครต่อใครจะอยู่เย็นเป็นสุข เกิดความสงบ

เรียบร้อย เกิดสันติภาพ สันติธรรม ภายในสังคมนั้นๆ ย่อมแทบเป็นไปไม่

ได้เอาเลย 

ดังท่ีอภิมหาปรมาจารย์ทางศาสนา ผู้มีนามว่า “พุทธทาสภิกขุ” 

ท่านเคยสรุปเป็นวาทะฝากเอาไว้เป็นมรดกก่อนมรณภาพนั่นแหละว่า... 
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“ประชาธิปไตยที่ว่าเป็นของประชาชน เพ่ือประชาชน โดยประชาชนนั้น 

ใช้ได้ก็แต่เฉพาะประชาชนที่มีธรรมเท่านั้น ถ้าประชาชนไม่มีธรรม มัน

ย่อมต้องกลายเป็น ประชาธิป...ตาย เท่านั้นเอง”  คือย่อมมีแต่จะไหลไป

สู่ความทุกข์ ความเดือดร้อน ความปั่นป่วนวุ่นวาย หนักหนาสาหัสยิ่งข้ึน

เรื่อยๆ และสุดท้าย...ย่อมหนีไม่พ้นที่จะต้อง “ตาย” หรือต้องถึงกาลพินาศ

ฉิบหายไม่วันใดก็วันหนึ่งขึ้นมาจนได้...

ย่ิงถ้าลองหันไปพิจารณาถึงความเป็นไปของโลกในทุกวันนี้ ดู

เหมือนว่า...นับวันมันชักจะสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่ท่าน “พุทธทาส” ท่าน

ว่าเอาไว้ชัดเจนย่ิงขึ้นทุกที เพราะท้ังๆ ท่ีโลกทั้งโลก มันแทบจะกลายเป็น

โลกประชาธิปไตยกันไปหมดแล้ว แต่ก็น่าแปลกใจไม่น้อยว่า...เหตุใด

ประชาธิปไตยในแต่ละประเทศ ไปๆ -มาๆ มนัชกัจะออกอาการหนกัไปทาง 

“ประชาธิป...ตาย” อย่างที่ “ท่านพุทธทาส” ท่านระบุเอาไว้หนักขึ้นทุกที 

ไม่ใช่แต่ประชาธิปไตยในประเทศไทยแลนด์ แดนสยาม ของหมู่

เฮาเท่านั้น ที่ยังคงเถียงกันไม่จบว่าระหว่าง “ประชาธิปไตยที่กินได้” กับ 

“ประชาธิปไตยแบบไทยๆ ” อันไหนมันจะสร้างความฉิบหายให้กับชาติ 

บ้านเมือง กับผู้คนในสังคมมากน้อยไปกว่ากัน เพราะแม้กระทั่งประเทศ

ประชาธิปไตยในประเทศแม่แบบ อย่างสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส 

ฯลฯ ก็เถอะ 

ไม่ว่าประชาธิปไตยในประเทศนั้นๆ จะกินได้ กินไม่ได้ พ่อตากิน 

แม่ยายหาย สามารถน�าไปดม หยอด สอด เสียบ ได้แบบยาสารพัดโรค 

อย่างที่พวกนักประชาธิปไตยในบ้านเราใฝ่หา ฝันหา เสียเหลือเกิน แต่โดย

ข้อมูล ข้อเท็จจริง เท่าที่เห็นและเป็นอยู่ในทุกวันนี้ คงปฏิเสธไม่ได้ว่า...มัน

กลับไม่ได้น�ามาซึ่งความสุข ความสงบ ความร่มเย็นใดๆ ให้กับผู้คนใน

แต่ละประเทศ แต่ละสังคม อย่างค�าโฆษณาที่พวกนักประชาธิปไตยทั้ง



14 ป ริ ศ น า ก ลี ยุ ค ? กับโลกใหม่หลังทุนนิยม

หลาย พยายามยัดเยียดสิ่งเหล่านี้ให้กับใครต่อใครเอาเลยแม้แต่น้อย 

ตรงกันข้าม...มันกลับน�ามาซึ่งความตกต�่า เสื่อมโทรม ทั้งในทาง 

การเมือง เศรษฐกิจ รวมไปท้ังระบบความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้คน

ในสังคมนั้นๆ ประเทศนั้นๆ จนท�าให้ผู ้คนจ�านวนไม่น้อยในประเทศ

ประชาธิปไตยแม่แบบ ยังต้องเกิดการตั้งค�าถามต่อค�าว่า “ประชาธิปไตย” 

ในประเทศตัวเองหนักข้ึนเรื่อยๆ ทั้งๆ ที่บรรดาผู้ท่ีขึ้นมาบริหารปกครอง

ดูแลประเทศในแต่ละช่วง แต่ละยุค ต่างก็มีท่ีมาจากประชาชน โดย

ประชาชน และต่างก็อ้างว่าเพื่อประชาชน ไปด้วยกันทั้งนั้น...

ค�าถามที่ว่าก็คือว่า...ความตกต�่า ความตาย หรือความก�าลังใกล้

ตายของบรรดาประชาธิปไตยท้ังหลายน้ัน มันเป็นเพราะบรรดานักการ

เมือง บรรดาพวกผู้บริหารปกครองประเทศ ที่มาจากประชาชน และโดย

ประชาชนนั้น มันออกไปทางชั่วขึ้น หรือชั่วได้แนบเนียนย่ิงขึ้น หรือว่าเอา

เข้าจริงๆ แล้ว...มันเป็นเพราะบรรดาประชาชนในประเทศต่างๆ เองน่ัน

แหละ ที่มีแนวโน้มของการคิด การกระท�า หนักไปทางเส่ือมลง เลวลง 

ระดับคุณธรรม ศีลธรรม ต�่าลงๆ กันแน่!!! มันถึงได้ท�าให้ประชาธิปไตย ชัก

จะกลายเป็นประชาธิป...ตาย อย่างเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นทุกที 

แม้ว่าการหาค�าตอบในเรื่องนี้ให้ถนัดชัดเจน แบบชนิด “ฟันธง” ลง

ไปเป็นผืนๆ นั้น มันออกจะยากซ์ซ์ซ์อยู่พอสมควร เพราะอย่างที่ใครต่อใคร

เคยพูดๆ เอาไว้น่ันแหละว่า “รัฐบาลเป็นเช่นไร...ประชาชนก็เป็นเช่นนั้น” 

หรือ “ประชาชนเป็นเช่นไร...รัฐบาลก็เป็นเช่นนั้น” โอกาสจะโยนบาป โยน

ภาระ ไปให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง รับเหมาเอาไว้แต่เพียงล�าพัง คงไม่น่าจะถูก

เรื่องกันซักเท่าไหร่นัก แต่ถ้าหากค�าตอบมันออกมาในแนวท่ีต่างฝ่ายต่าง

ออกอาการชัว่ข้ึนๆ หรอืเลวลงๆ หรอืต่างก็มแีนวโน้มทีจ่ะตกต�า่ เสือ่มโทรม 
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ไปด้วยกันทุกฝ่าย คงต้องมีค�าถามอีกต่อไปนั่นแหละว่า มันเป็นเพราะ

เหตุใดกันแน่!!! เป็นภาวะวิปริตผิดเพี้ยน ที่เกิดขึ้นกับสังคมใด สังคมหนึ่ง 

เป็นการเฉพาะ หรือเป็นภาวะปกติธรรมดา ที่สามารถเกิดข้ึนได้กับทุกๆ 

สังคม กับโลกท้ังโลก แบบที่คนโบร�่าโบราณได้มองเห็นฉากสถานการณ์

เหล่านี้เอาไว้ก่อนล่วงหน้า และได้เรียกขานเอาไว้ในนาม “กลียุค” อันจะ

อุบัติขึ้นมาต่อโลกทั้งโลกในกาลอนาคต เช่นนั้นหรือไม่??? 

เพื่อที่จะตอบค�าถามเหล่านี้ให้ชัดเจน รอบด้าน ให้ครอบคลุมไปถึง

ประเด็นต่างๆ แบบครบวงจร จึงคงเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องลองย้อนกลับไป

ตรวจสอบความเชื่อ วิสัยทัศน์ ของคนโบร�่าโบราณให้ชัดๆ ละเอียดๆ กัน

อีกซักครั้ง ว่าเอาเข้าจริงๆ แล้ว...ช่วงเวลาที่เราทั้งหลายก�าลังใช้ชีวิตอยู่ใน

ทุกวันนี้ และในอนาคตข้างหน้า มันเป็นช่วงอะไรกันแน่ หรือเป็น “ยุค” ใด

กันแน่ เป็นยุคที่คุณธรรม ความดี มีแต่จะต้องลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆ จน

เหลือแค่ ๑ ส่วน หรืออาจไม่หลงเหลืออยู่เลย แบบที่คนอินเดียโบราณ เมื่อ

หลายต่อหลายพันปีที่แล้วเคยวาดภาพจินตนาการเอาไว้จริงๆ หรือเปล่า 

และถ้าหากเป็นเช่นนั้น...อะไรที่มันจะเกิดข้ึนต่อไป เราจะยัง

พอประคับประคอง พัฒนาระบอบประชาธิปไตยในนรก ให้เหมาะสม 

สอดคล้องไปกับเสียงส่วนใหญ่ที่กลายเป็นสัตว์นรกกันไปแล้วแทบทั้งสิ้น

ได้อยู่อีกหรือไม่ หรือว่าจะต้องรอคอยการมาถึงของ “พระกัลกี” (Kalki)  

ผู้ซึ่งจะอวตารลงมาจุติในโลกมนุษย์ เพ่ือท�าหน้าท่ีขจัดกวาดล้างความ 

ชัว่ช้า เลวทราม ท้ังหลายทัง้ปวง อย่างชนิดไม่ปรานปีราศรยั น�าพากองทพั

ธรรม หรือกองทัพแห่งแสงสว่าง เข้าท�าลายล้างกองทัพแห่งความมืด หรือ

กองทัพแห่งความชั่ว ชนิดเลือดเจิ่งนองไปทั่วทั้งโลก เพ่ือยุติช่วงเวลาแห่ง 

“กลียุค” ให้สิ้นสุดลงไปด้วยหนทางเดียวเท่านั้น...



16 ป ริ ศ น า ก ลี ยุ ค ? กับโลกใหม่หลังทุนนิยม

การย้อนอดีตกลับไปพิจารณาเค้าโครงความเชื่อดังกล่าวกันให้

ชัดๆ แยกแยะมาตรฐานในการคาดค�านวณวัน เวลา ของคนโบราณ ที่

ท�าให้เกิดการก�าหนดยุคต่างๆ ขึน้มาเป็นห้วงๆ เป็นระยะๆ ตลอดไปจนการ

แกะรอยตามหา “พระกัลกี” ว่าเป็นใครกันแน่ มีสิทธิ์ที่จะโผล่ จะจุติ ขึ้นมา

ท่ามกลางสภาพความเละเทะ ระดับเละเป็นขี้ เละเป็นโจ๊กในทุกๆ สังคม

ทุกๆ วงการได้จริงหรือ? โดยอาศัยหลักการง่ายๆ ทางธรรมชาติ อย่างที่

เรียกๆ กันในทางศาสนาว่า “หลักอิทัปปัจจยตา” หรืออาจจะเรียกว่า “หลัก

ฟิสิกส์ในทางศาสนา” ก็ย่อมได้ มาใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบสิ่ง

ต่างๆ เท่าที่เคยเป็นมาทั้งอดีต ปัจจุบันไปจนถึงอนาคตข้างหน้า อันมีหลัก

อยู่ว่าปรากฏการณ์ใดๆ ก็ตามในโลกนี้ ล้วนแต่ไม่ได้เกิดขึ้นในแบบโดดๆ 

ลอยๆ ไม่ได้เกิดขึ้นแบบไม่มีท่ีมา-ที่ไป หรือไม่ได้มีความต่อเน่ืองของกาล

เวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย...

ตรงกันข้าม ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่ผูกพัน ร้อยรัด เชื่อมโยงกัน

และกันอย่างมิอาจแยกขาดออกจากกันได้โดยเด็ดขาด โดยมีวงรอบของ

กาลเวลาเป็นตัวขับเคลื่อนให้ทุกส่ิงทุกอย่างหมุนมา หมุนไป อย่างเป็น

วัฏจักรวงจร ไปจนการสิ้นสุดของยุคๆ หนึ่ง ย่อมน�าไปสู่การเริ่มต้นของ

ยุคอีกยุคหนึ่งอย่างเป็นปกติธรรมดา ไม่ต่างอะไรไปจากวงจรแห่งความ

มืด และความสว่าง วงจรแห่งกลางวันและกลางคืน ที่เป็นไปในลักษณะ

เดียวกันกับวงจรแห่งการเกิด-แก่-เจ็บ-ตาย การเกิดขึ้น-ตั้งอยู่-และดับไป

ของสรรพสิ่งต่างๆ ในโลกนี้ทั้งหลาย....

ด้วยเหตุที่วัน เวลา ที่เหลืออยู่ของตัวเอง ยังพอมีเหลือๆ อยู่บ้างไม่

มากก็น้อย เลยอดไม่ได้ท่ีจะใช้ช่วงเวลาเท่าท่ีเหลืออยู่ ลองน่ังไทม์ แมชชีน

ย้อนกลับไปสู่อดีต เพื่อส�ารวจตรวจสอบวิสัยทัศน์และมุมมองของผู้คนใน
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ยุคโบร�่าโบราณกันให้ชัดๆ จะจะ แล้วน�าเอาสิ่งเหล่าน้ีมาเทียบเคียงกับ

ความเป็นไปในปัจจุบันว่ามันมีความสอดคล้องต้องกันหรือไม่ ประการใด 

มากหรือน้อยขนาดไหน ก่อนจะมองต่อไปยังอนาคตเบื้องหน้า ว่ามีแนว

โน้มที่จะน�าไปสู่บทสรุปในแบบไหน อย่างไร จนสุดท้าย...ดันกลายมาเป็น 

“พ็อกเก็ตบุ๊คอีกเล่มหนึ่ง” ไปอีกจนได้ 

แต่ส�าหรับพ็อกเก็ตบุ๊คเล่มนี้ อาจแตกต่างไปจากเล่มอื่นๆ ที่เคย

เขียนๆ ไปแล้วอยู่บ้างไม่มากก็น้อย คือด้วยเหตุที่ไม่ต้องการจะยัดเยียด 

“ข้อมูล” แบบเป็นกะตั้กๆ ให้ผู้อ่านต้องมาเสียเวลาปวดหัว เวียนเฮด เกิน

ไปนัก จึงพยายามตัด พยายามเจียน ให้มันลดๆ ลงไปบ้าง หรือไม่ให้ถึง

กับต้องท�าให้เกิดอาการสะดุด กึ๊กๆ กั๊กๆ โดยเฉพาะข้อมูลประเภทใคร-ท�า

อะไร-ทีไ่หน-เมือ่ไหร่ หรอืประเภท Who-What-Where-When ทัง้หลาย แต่

จะหันไปเน้นเรื่อง “Why” หรือ “How” กันเป็นหลัก 

เพราะโดยแก่นสาระส�าคัญของเรื่องราวเหล่านี้ มันอาจไม่ได้อยู่ท่ี

ข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือหลักฐานอ้างอิง อะไรต่างๆ มากมายนัก แต่อยู่ที่

การส�ารวจตรวจสอบให้ลึกลงไปในอารมณ์ความรู้สึก ของผู้คนในแต่ละ

ยุคแต่ละสมัย หรืออยู่ที่ “การท�าความเข้าใจ” กับแนวคิดต่างๆ ที่เคยอุบัติ

ขึ้นมาในอดีตให้ชัดๆ จะจะ โดยพยายามตัดอะไรต่อมิอะไรที่มันรกๆ รุงรัง

ออกไปซะบ้าง ไม่งั้น...อาจก่อให้เกิดความมึนซ์ซ์ซ์งงง์ง์ง์ ระดับหงายหลัง

ตกเก้าอี้ระหว่างอ่านๆ กันได้ง่ายๆ 

โดยเฉพาะการท�าความเข้าใจกับความคิด ความเชื่อต่างๆ ของคน

อินเดียในยุคโบร�่าโบราณ เพราะข้ึนชื่อว่า “อินตะระเดีย” ซะอย่าง!!! โดย

ลักษณะลีลา มันมักจะออกไปทาง “หนังแขก” คือมักจะต้องมีอะไรรกๆ 
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รุงรังระโยงระยาง ติดมาด้วยเสมอๆ ย่ิงเป็นเรื่องของความคิด ความเชื่อ  

ที่ถูกโจษจัน เล่าขาน กันมานานนับเป็นพันๆ ปี จนเกิดลัทธิต่างๆ ไม่รู้กี่รูป  

กี่แบบ เกิดศาสนาไม่รู้ก่ีศาสนา แถมแต่ละศาสนายังย่อยแยกแตกฉาน  

ซ่านเซ็น ออกไปไม่รู้จะกี่ร้อย กี่พัน นิกาย เฉพาะแค่จ�านวน “เทพเจ้า” ของ

คนอินตะระเดีย ก็ปาเข้าไปกว่าล้านๆ องค์เข้าไปแล้ว เพราะฉะนั้น...เพื่อที่

จะให้เกิดความเข้าใจในแบบง่ายท่ีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จึงจ�าเป็นต้องหา

ทางตัดอะไรต่างๆ ที่มันออกไปทางลีลา ยักย้าย ส่ายตะโพก ให้ลดๆ ลงไป

ซะหน่อย โดยเฉพาะความเป็น “วิชาการ” หรือ “วิชาเกิน” ที่มักเป็นต้นเหตุ

ที่ท�าให้เกิดอาการ “เถียงกันไม่จบ” ของบรรดาพวกนักคิด นักวิชาการท้ัง

หลาย นับตั้งแต่อดีตจนตราบเท่าทุกวันนี้...

ดงัน้ัน...แม้ว่าเรือ่งราวต่างๆ ในหนงัสอืเล่มน้ีจะหนกัไปทางปรชัญา 

ออกไปในแนวว่าด้วยเรือ่งของความคดิ ความเชือ่ เรือ่งอดุมการณ์ อดุมคติ 

ไม่ว่าในทางการเมือง หรือศาสนา ซึ่งออกจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อน

อยู่ซักหน่อย แต่ขอรับประกันการันตีไว้ ณ ที่น้ีว่า...รับรองว่าอ่านง่าย  

อ่านสบาย เด็กอ่านได้ ผู้ใหญ่อ่านดี อีกทั้ง “อ่านแล้วบ้านท่านไฟไม่ไหม้” 

เช่นเคย ท้ังนั้น ท้ังนี้...โดยได้รับความร่วมมือจากคุณน้อง “สนธิญาณ  

ชื่นฤทัยในธรรม” เจ้าของส�านักพิมพ์ “กรีน ปัญญาญาณ” รับหน้าที่จัด

พิมพ์ จัดการ และจัดจ�าหน่าย ตามวัฏจักร วงจรเดิมๆ อีกนั่นเอง...
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ก่อนท่ีจะไปว่ากันในเรือ่ง “กลยีคุ” ให้ลกึๆ ลงไป 
ในรายละเอียด...คงต้องลองไปท�าความเข้าใจเก่ียวกับ

เรื่องของ “เวลา” หรือเรื่องของ “ยุค” (Yuga) ในทัศนะ 

มุมมอง ของคนอินเดียโบราณเอาไว้ซักนิด พอให้เกิด 

พ้ืนฐานอันจะน�าไปสู ่การสืบสาวต้นสายปลายเหตุ 

ที่มา-ที่ไป ว่าด้วยเรื่องราวของ “กลียุค” กันให้ชัดๆ จะจะ 

เพราะโดยทัศนะของคนโบร�่าโบราณ โดยเฉพาะคน

ตะวันออก อย่างเช่นคนอินเดีย ที่มีต่อเรื่องราวของวัน 

เวลา หรือกาลเวลา ย่อมเป็นอะไรที่ออกจะแตกต่างไป

จากคนในยุคปัจจุบัน ผู้ซึ่งมักจะถูกครอบง�าด้วยทัศนะ

ตะวันตก หรือด้วยอิทธิพลความคิดแบบคนตะวันตก 

อย่างชนิดคนละเรื่อง-คนละม้วน...

ปริศนำแห่งกำลเวลำ

๑
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คือถ้าหากจะว่ากันถึงทัศนะของคนตะวันตก หรือบรรดาพวกฝรั่ง

ทั้งหลาย โดยเฉพาะพวกนักวิทยาศาสตร์ด้วยแล้ว เรื่องของวัน เวลา หรือ

กาลเวลานัน้ ดจูะเป็นเรือ่งทีถู่กก�าหนด ถูกสมมตุ ิหรอืถูกวางมาตรฐานเอา

ไว้ในลักษณะไม่ต่างไปจาก “เส้นตรง” เส้นหน่ึง ท่ีถูกลากขึ้นมาจากจุด

เริ่มต้น แล้วก็ขีดๆ ลากๆ ให้ไหลไปเรื่อยๆ อย่างที่พวกนักวิทยาศาสตร์เค้า

พยายามย้อนกลับไปก�าหนดจุดเริ่มต้น หรือจุดๆ แรกของทุกสิ่งทุกอย่าง 

เอาไว้ตั้งแต่ช่วงประมาณเมื่อ ๑๕,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ ล้านปีที่แล้ว อันเป็น

ช่วงเวลาท่ีเชื่อๆ กันว่าได้เกิดปรากฏการณ์พิสดารพันลึก ที่เรียกๆ กันว่า 

“บิ๊กแบง” (Big Bang) อุบัติขึ้นมาท่ามกลางความว่างเปล่า

จนกระท่ังจักรวาลทั้งจักรวาลค่อยๆ ปรากฏตัวขึ้นมา พร้อมๆ กับ

กาลเวลา ที่ถูกเริ่มนับหน่ึง หรือนับกันตั้งแต่วินาทีแรกท่ีแรงระเบิดอัน

มหาศาลระดับเกินกว่าท่ีจะจินตนาการออกมาได้ชัดๆ ก่อให้เกิดการผลัก

ดันมวลสารอันเป็นต้นก�าเนิดของจักรวาลขยายตัวออกไปทุกทิศทุกทาง 

กลายมาเป็นกาแล็กซีต่างๆ ไม่รู้ก่ีแสนๆ ล้านๆ กาแล็กซี กลายมาเป็น 

กาแล็กซีทางช้างเผือก หรือเป็นระบบสุริยจักรวาลของเรา เมื่อดวงอาทิตย์

ได้โผล่ขึ้น ณ ที่จุดศูนย์กลางเมื่อประมาณ ๔,๕๗๐ ล้านปีที่แล้ว ตามมา

ด้วยดาวเคราะห์ต่างๆ และตามมาด้วยโลกของเราเมื่อ ๔,๕๐๐ ล้านปีที่

แล้วตามล�าดับ...

จากนั้น...ทุกสิ่งทุกอย่างก็ถูกขีด ถูกลาก ให้ตรงแน๋วว์ว์ต่อไปเรื่อยๆ 

เกิด “โมเลกุลของสารอินทรีย์ขนาดเล็ก” โผล่ขึ้นมาจากสระน�้าอุ่นโบราณ

เมือ่ ๔,๐๐๐ ล้านปีท่ีแล้ว เกิดการวิวฒันาการของโมเลกุลสารอนิทรย์ีขนาด

เล็กไปเป็นโมเลกุลสารอินทรีย์ขนาดใหญ่ ก่อนวิวัฒนาการกลายไปเป็น 

เซลล์เริ่มแรกของสิ่งมีชีวิต (Coacervate) เมื่อประมาณ ๓,๘๐๐ ล้านปีที่แล้ว  



21ชั ช ริ น ท ร์  ไ ช ย วั ฒ น์

จนกระทั่งเมื่อเซลล์เล็กๆ ตัวหน่ึง ท่ีเรียกๆ กันว่า “เซลล์โปรคาริโอตส์” 

(Procaryotes) ค่อยๆ วิวัฒนาการกลายมาเป็น “เซลล์ยูคาริโอตส์”  

(Eucaryotes) อันเป็นมารดาของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเม่ือประมาณ ๒,๔๐๐ 

ล้านปีท่ีแล้ว จากนั้นเซลล์อันสุดแสนจะมหัศจรรย์ พิลึกพิลั่นตัวท่ีว่านี้  

ก็ค่อยๆ กลายพันธุ์ แยกพันธุ์ กลายมาเป็นหนอนตัวแบน เป็นแมงกะพรุน 

ปลาหมึก เป็นปลาในแบบท่ีมีขากรรไกรและไม่มีขากรรไกร แบบที่มี

กระดูกแข็งและกระดูกอ่อน จนกระทั่งปลาประเภทหนึ่งค่อยๆ ปรับตัวเอง

กลายมาเป็น “ปลาโลฟินส์” (Lophins) อันเนื่องมาจากการคลานกระดุ๊บๆ 

ขึ้นมาบนบกระหว่างการอพยพหาแหล่งน�้า จนกลายมาเป็นมารดาแห่ง

สัตว์สะเทินน�้าสะเทินบกและสัตว์บกท้ังหลายทั้งปวง ที่ค่อยๆ แยกย้าย

กระจัดกระจาย ค่อยๆ วิวัฒนาการไปเป็นกบ เป็นคางคก เป็นจระเข้ เป็น

ช้าง เสือ แมว หมา หรือเป็นลิง ฯลฯ 

จากนั้นลิงตัวหนึ่งที่ถูกพวกนักวิทยาศาสตร์เรียกว่า “ไดรโอพิ

เทคัส” (Dryopithecus) จึงได้ปรากฏตัวขึ้นมาในฐานะมารดาแห่งมวล

มหาประชาลิงเมื่อซักประมาณ ๒๕-๓๐ ล้านปีที่แล้ว ถือเป็นโคตรเหง้า

เหล่าตระกูลลิง เป็นผู้ให้ก�าเนิดลิงอีกตัวหนึ่งที่เรียกๆ กันว่า “รามาพิเทคัส” 

(Ramapithecus) เมื่อประมาณ ๖-๑๘ ล้านปีที่แล้ว และจากลิงรามา 

พิเทคสัตวันีน้ีเ่อง ท่ีท�าให้ลงิ “ออสตราโลพเิทคสั” (Australopithecus) และ

ลิง “โฮโม อีเร็คตัส” (Homo Erectus) ถือก�าเนิดขึ้นมาเมื่อ ๑-๖ ล้านปี 

ที่แล้ว 

แต่เนื่องจากลิง “ออสตราโลพิเทคัส” นั้น อาจจะไม่ถึงกับเหี้ยม ไม่

กระเหี้ยนกระหือรือ ท่ีจะดิ้นรนเพ่ือการมีชีวิตอยู่มากมายเกินไปนัก เลย

ต้องสูญพันธุ์ไปก่อน เหลือแต่ลิง “โฮโม อีเร็คตัส” ท่ีกลายมาเป็นโคตร



22 ป ริ ศ น า ก ลี ยุ ค ? กับโลกใหม่หลังทุนนิยม

เหง้าเหล่าตระกูล “มนุษย์นีแอนเดอร์ธัล” (Homo Neanderthlensis) และ 

“มนุษย์โฮโม ซาเปียนส์” (Homo Sapienes) หรอืมนุษย์ผูท้ีจ่ะกลายมาเป็น

บรรพบุรุษของบรรดามนุษย์อย่างเราๆ-ท่ันๆ เมื่อประมาณ ๔๐๐,๐๐๐-

๕๐๐,๐๐๐ ปีที่แล้วนี่เอง จนต้องมาน่ังนับนิ้วมือ นิ้วเท้า นั่งค�านวณวัน 

เวลา ไปตามเรื่องตามราว ตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ชนิดแทบไม่

ต่างอะไรไปจาก “นิยายวิทยาศาสตร์” เอาเลยนั่นแหละ...

บรรดามวลมนุษย์ที่เริ่มรู้จักนับนิ้วมือ นิ้วตีน รู้จักการค�านวณวัน 

เวลา ก็เลยต้องหันมาลากเส้นตรงเส้นนี้ต่อไปเรื่อยๆ ไล่มาจากช่วงเวลา

ท่ีเกิดมนุษย์ยุคหินเก่า หินกลาง หินใหม่ ยุคบรอนซ์ ยุคเหล็ก ไปจนถึง

ยุคปัจจุบัน อันมักจะมีผลให้บรรดามนุษย์ประเภทที่เป็นนักวิทยาศาสตร์  

นักมนุษยศาสตร์ หรือนักประวัติศาสตร์ ท้ังหลาย ยังคงเถียงกันไม่จบ ว่า

จะแบ่งยุค แบ่งสมัย จะก�าหนดช่วงอายุของยุคแต่ละยุคออกมาในแบบ

ไหน อย่างไร มันถึงจะเข้าท่ากว่ากัน 

แต่สุดท้าย...ไม่ว่าจะใช้อะไรเป็นตัวก�าหนด เป็นมาตรฐานในการ

ตั้งข้อสมมุติ ทฤษฎี ไปตามแบบฉบับของใคร-ของมันก็แล้วแต่ วัน เวลา 

ก็ยังคงถูกลากให้มีลักษณะเป็นเส้นตรงต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าอีกไม่น่าจะ

เกิน ๕,๐๐๐ ล้านปีข้างหน้า อันเป็นช่วงเวลาที่พวกนักวิทยาศาสตร์เค้า

คาดๆ เอาไว้ว่า เชื้อเพลิงส่วนในสุดของดวงอาทิตย์ คือไฮโดรเจนทั้งหลาย

จะหมดไป อันจะท�าให้ดาวฤกษ์อันเป็นศูนย์กลางระบบสุริยจักรวาลของ

เราทั้งหลาย จ�าต้องน�าเอาเชื้อเพลิงรอบๆ แกนกลางมาเผาผลาญด้วย

ปฏิกิริยานิวเคลียร์ และจะท�าให้ดวงอาทิตย์ทั้งดวงเกิดการกลืนกินตัว

เองจนกลายเป็น “ดาวแคระเหลือง” ก่อนค่อยๆ ขยายตัวเป็น “ดาวยักษ์

แดง” เนือ่งมาจากอุณหภมูท่ีิเย็นลงๆ ซึง่จะมผีลท�าให้ขนาดของตวัเองเพ่ิม
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ขึ้นๆ จนค่อยๆ กลืนกินดาวพุธที่อยู่ใกล้สุด จากนั้นก็กลืนกินดาวศุกร์ และ

สวาปามโลกทั้งโลกเป็นรายถัดไป...

แน่ล่ะว่า...เมื่อถึง ณ จุดๆ นั้น คงไม่มีมนุษย์หน้าไหน หรือนัก

วิทยาศาสตร์รายใด ที่จะมานั่งลากเส้นวัน เวลา ใดๆ ต่อไปอีกแล้ว ถึงแม้

จะมมีนษุย์บางกลุม่ บางราย มศีกัยภาพ มขีีดความสามารถพอทีจ่ะอพยพ

ไปอยู่ยังกาแลก็ซ ีหรอืระบบสรุยิจกัรวาลอืน่ๆ ได้กเ็ถอะ แต่ในเมือ่จกัรวาล

ทั้งจักรวาล สุดท้าย...มันย่อมต้องถึงกาลแตกดับของมันอีกจนได้ ไม่ว่าจะ

ด้วยการหดตัวกลับไปที่จุดๆ เดิม หรือขยายตัวไปจนกลายเป็นความว่าง

เปล่า ตามจินตนาการของพวกนักวิทยาศาสตร์ที่ยังคงเถียงๆ กันไม่จบ

อยู่ในทุกวันน้ี ถึงจังหวะนั้น... เส้นตรงเส้นน้ี จึงย่อมต้องขาดหายไปเฉยๆ 

ทั้งๆ ที่ยังไม่อาจให้ค�าตอบใดๆ ได้เลยว่า ก่อนหน้าจุดเริ่มต้นของเส้นตรง

เส้นนี้ หรือก่อนหน้าที่จักรวาลจะก่อก�าเนิด มันเคยมีวัน เวลา หรือมีกาล

เวลาด�าเนินมาก่อนหน้านี้หรือไม่ และหลังจากที่เส้นตรงเส้นนี้ได้ขาดหาย

ไปแล้ว จะด้วยเหตุที่โลกถูกดวงอาทิตย์กลืนกิน หรือด้วยเหตุที่จักรวาลทั้ง

จักรวาลต้องแตกดับลงไป นับจากนั้นจะไม่มีกาลเวลา หรือวันเวลาใดๆ 

หลงเหลืออยู่อีกต่อไปตลอดชั่วนิรันดร์กาลหรือเปล่า ไม่มี “บิ๊กแบง” คร้ัง

ใหม่ มีจักรวาลรอบใหม่ โผล่ขึ้นมาให้นักวิทยาศาสตร์ต้องนั่งนับนิ้วตีน  

นิ้วเท้า เหมือนกับที่ก�าลังนั่งนับอยู่ในทุกวันนี้กันเลยเชียวหรือ...???

อย่างไรก็ตาม...เอาเป็นว่า ในเมื่อคนตะวันตก หรือคนในยุค

ปัจจุบัน สามารถสนุกกับการวาดฉากจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ 

ได้เป็นฉากๆ เช่นนี ้จรงิไม่จรงิก็ยังไม่รู ้ยังหาข้อพิสจูน์ใดๆ ไม่ได้ถนดัๆ นอก

ซะจากข้อสันนิษฐาน ข้อสมมุติฐาน หรือท่ีเรียกๆ กันว่า “ทฤษฎี” ไปตาม

แบบฉบับของใครก็ของมัน ด้วยเหตุน้ี...คงไม่น่าจะถึงกับผิดกติกาใดๆ 
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ถ้าหากเราจะลองหันมาหยิบเอาจินตนาการ เอาทัศนะมุมมอง ของคน

ตะวันออกในยุคอดีต อย่างเช่นคนอินตะระเดียทั้งหลาย มาลองใคร่ครวญ

พิจารณากันดูมั่ง ในฐานะที่ทัศนะมุมมองของผู้คนเหล่าน้ี ต่างก็เคยมี

บทบาทอิทธิพลต่อบรรดาปู่ ย่า ตา ยาย รุ่นก่อนๆ ของเราสืบต่อกันมาเป็น

ทอดๆ ไม่ว่าในแง่การเมือง การปกครอง ในแง่ศิลปะ วัฒนธรรม หรือใน

แง่ความเชื่อทางศาสนาก็ตาม ก่อนหน้าที่ความเป็นชาติไทย หรือความ

เป็นสังคมไทย จะปรากฏตัวขึ้นมาซะอีก หรือก่อนหน้าที่เราทั้งหลายจะถูก 

“ฝรั่งครอบ” ซะจนอยู่หมัดไปในทุกๆ เรื่อง ทุกๆ กรณี...

ที่น่าสบายใจยิ่งกว่านั้นก็คือว่า...โดยทัศนะมุมมองเหล่านี้ คงไม่ถึง

กับท�าให้เราทั้งหลาย ต้องปวดเศียรเวียนเกล้า กับการตั้งค�าถามในเรื่อง

จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของวันเวลา กาลเวลา กันซักเท่าไหร่นัก เพราะ

โดยแนวคิดของคนตะวันออก หรือคนอินเดียนับแต่คร้ังโบร�่าโบราณ ส่วน

ใหญ่ท่านมักจะจับเอา “เส้นตรง” เส้นนี้ มาม้วนให้ด้านหัวและด้านปลาย 

หรือด้านที่เป็นจุดเริ่มต้นกับด้านที่เป็นจุดสิ้นสุด มาบรรจบครบรอบกัน จน

กลายเป็น “วงกลม” อันท�าให้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีทั้ง “จุดเริ่มต้น” และ “จุด

สิ้นสุด” มีแต่การหมุนวนไปเป็นรอบๆ เป็นวงจร เป็นวัฏจักร แบบซ�า้ๆ 

แต่ท่ามกลางการหมุนวนแบบซ�้าๆ น่ีเอง ท่ีท�าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง

เคลือ่นทีไ่ปจากจดุเดมิๆ คล้ายๆ กับการหมนุของ “ล้อเกวยีน” อะไรท�านอง

นัน้ คอืขณะทีว่งล้อมนัหมนุวนไป วนมา เป็นรอบๆ ใช่ว่าจะท�าให้เกวียนท้ัง 

เล่มหยุดนิ่งอยู่ในที่เดิมๆ แต่กลับเคลื่อนที่ไปข้างหน้า หรือเคลื่อนที่ถอย 

หลังได้เสมอๆ เหมือนกับการหมุนวนของกลางวันกับกลางคืนที่สลับสับ

เปลีย่นกันไปแบบซ�า้ๆ แต่ท่ามกลางการหมนุวนแบบซ�า้ๆ นีเ่อง ถึงได้ท�าให้

เกิดกาลเวลาล่วงเลยไปเป็นวันๆ เดือนๆ ปีๆ เป็นร้อยๆ ปี พันๆ ปี ล้านๆ ปี 
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หรือกลายเป็นเส้นท่ีถูกลากออกไปไม่ต่างไปจาก “รอยเกวียน” ซึ่งเกิดข้ึน

จากการหมุนวนของ “ล้อเกวียน” นั่นเอง...

โดยทัศนะ มุมมอง เช่นน้ีน่ีเอง...ที่ท�าให้คนโบร�่าโบราณ อย่างชาว

อินเดียในยุคอดีต ไม่เพียงแต่จะน�าเอา “วงกลม” ในลักษณะที่ว่าน้ี ไป

ใช้เทียบเคียงกับความเป็นไปของสรรพสิ่ง ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการจัด

ระเบียบการอยู่ร่วมกันภายในสังคม ใช้เป็นรากฐานในการสรรค์สร้าง

วัฒนธรรม ประเพณี ไปจนถึงระบอบการเมือง การปกครองเท่าน้ัน ยังถึง

กับน�าเอามาใช้เป็นหลักความเชื่อในทางศาสนา เพ่ือที่จะตอบค�าถามใน

เรื่องการเกิด การแก่ การเจ็บ การตาย ของมวลมนุษย์และสรรพชีวิตทั้ง

หลาย ท่ีจะต้องหมุนวนไปตามวงจร วัฏจักรแห่งการเปลี่ยนแปลง อย่าง

มิอาจหลีกเลี่ยงได้เลย จนท�าให้เกิดความพยายามที่จะค้นหาค�าตอบอัน

จะน�าไปสู่ความหลุดพ้นจากวงจร วัฏจักรเหล่าน้ี น�าไปสู่การไม่เกิด ไม่

ตาย ไม่เปลี่ยนแปลง น�าไปสู่ความเป็นอมตะนิรันดร์กาล ไปตามเทคนิค 

กรรมวิธีของแต่ละศาสนา ไม่ว่าจะเป็นศาสนาฮินดู หรือพราหมณ์ ศาสนา

เชน ศาสนาพุทธ ฯลฯ ที่แม้จะมีรายละเอียดทางเทคนิค กรรมวิธี แตกต่าง

กันไปบ้าง แต่โดยทัศนะมุมมองในระดับพ้ืนฐานว่าด้วยเร่ืองความเป็นไป

ของกาลเวลา หรือความเป็นไปของสรรพสิ่งแล้ว แทบไม่ได้แตกต่างอะไร

ไปจากกันซักกี่มากน้อย...

แน่ล่ะว่า...ในเรื่องรายละเอียดของ “ความเชื่อ” ในทางศาสนาน้ัน 

ใครจะเชื่อ ไม่เชื่อ หรือเลือกที่จะเชื่อแตกต่างกันไปตามรสนิยมของใครก็

ของมัน นั่นคงไม่ต้องเสียเวลาไปถือสาหาความแต่อย่างใด 

แต่อย่างน้อย...แนวคิดของศาสนาแต่ละศาสนา ล้วนแล้วแต่



26 ป ริ ศ น า ก ลี ยุ ค ? กับโลกใหม่หลังทุนนิยม

สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะพื้นฐานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้อง

ต้องกันไปด้วยกันทั้งสิ้น คือต่างแสดงให้เห็นถึงวิถีทางความเป็นไปของ

กาลเวลาและสรรพสิ่งต่างๆ ที่หมุนเวียน เปลี่ยนผันกันไปในลักษณะของ

วงกลม แบบเป็นวงจร วัฏจักรไปด้วยกันทั้งนั้น 

ไม่เฉพาะแต่ศาสนาที่ก่อก�าเนิดข้ึนมาในหมู ่ชาวอินตะระเดีย

เท่าน้ัน แต่อาจรวมไปถึงศาสนาของชาวยิว ชาวเปอร์เซีย ชาวอาหรับ  

ชาวมายา หรือแม้แต่ชาวจีนอีกด้วยก็ยังได้ จะเป็นศาสนาฮิบรู ศาสนา 

โซโรอสัเตอร์ ศาสนาครสิต์ อสิลาม ศาสนามายา หรอืศาสนา (ลทัธิ) เต๋า ฯลฯ  

การหมุนวนของกาลเวลาที่จะน�ามาซึ่ง “วันสิ้นยุค” “วันพิพากษา” ตาม

แบบฉบับของชาวคริสต์ ชาวอิสลาม และชาวฮิบรู การต่อสู้กันระหว่าง 

“ดวงวิญญาณแห่งความดี” (Spenta Mainyu) กับ “ดวงวิญญาณแห่งความ

ชั่ว” (Angra Mainyu) ที่พยายามเอาแพ้เอาชนะกันแบบซ�้าไปซ�้ามา เป็น

รอบๆ ไม่น้อยกว่าสี่รอบ ตามแบบฉบับของชาวโซโรอัสเตอร์ การอุบัติข้ึน

มาของ “ยุคตะวันที่หนึ่ง” ไปจนถึง “ยุคตะวันที่ห้า” ที่หมุนวนไปตามแบบ

ฉบับปฏิทินของชาวมายา หรือกระทั่งการเคลื่อนไหวไปมาของสรรพสิ่ง

ตามแบบฉบับของ “หยิน” และ “หยาง” ของชาวจีนก็แล้วแต่ ฯลฯ

สิ่งทั้งหลายท้ังปวงเหล่าน้ี ล้วนแต่สะท้อนความเป็นไปในลักษณะ

ของ “วงกลม” ด้วยกันท้ังสิ้น และด้วยวงกลมเหล่าน้ีน่ีเอง...ที่ท�าให้เราไม่

ต้องไปเสียเวลาปวดหัวแบบพวกนักวิทยาศาสตร์ ในการต้องมานั่งนับ

นิ้วมือ น้ิวตีน กันไปจนตลอดชั่วกัลปาวสาน แต่สุดท้าย...ยังไม่สามารถ

ให้ค�าตอบได้ถนัดๆ ว่า อะไรที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้าท่ีจะเกิดจุดเร่ิมต้น หรือ

ก่อนหน้าท่ีจะเกิดจักรวาล และอะไรที่จะเกิดขึ้นต่อไป หลังจากถึงจุดส้ิน

สุด หรือหลังจากที่จักรวาลดับสิ้นลงไป 
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เพราะโดยมุมมองทางศาสนา...ท่ามกลางการหมุนวนเป็นรอบๆ 

ของวันเวลา หรือกาลเวลา ทุกสิ่งทุกอย่างเท่าท่ีมีอยู่ในโลกนี้ ในจักรวาล

นี้ ล้วนแล้วแต่ไม่ใช่สิ่งใหม่ หรือสิ่งที่เพ่ิงจะอุบัติข้ึนมาในแบบไม่มีท่ีมา- 

ที่ไป แต่เป็นสิ่งท่ีเคยเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป มาก่อนหน้าน้ันแล้วท้ังนั้น 

จนยากท่ีจะก�าหนดได้ว่าอะไรคือเบื้องต้น อะไรคือเบื้องปลาย เพราะต่าง

มแีต่จะต้องหมนุเวียนเปลีย่นผนักันไปเป็นวฏัจกัร วงจร ต่อไปเร่ือยๆ อย่าง

ไม่มีที่สิ้นสุด...

ในศาสนา “เชน” (Jina) อนัเป็นศาสนาทีว่วิฒันาการมาจากศาสนา

ฮนิด ูและเป็นศาสนาท่ีเกิดขึน้มาก่อนหน้าทีศ่าสนาพุทธจะอบุตัติามมาอกี

แค่ไม่ก่ีร้อยปี ได้เคยพยายามให้ค�าอธิบายในเรื่องราวของวัน เวลา หรือ

กาลเวลา เอาไว้พอให้หลับตานึกภาพได้ชัดเจนไม่น้อย ด้วยการอุปมา-

อุปไมยไว้ท�านองว่า กาลเวลาอันเป็นส่ิงท่ีไม่มีรูป มีร่าง แต่มีความเป็น

นิรันดรมาโดยตลอดนั้น มีลักษณะไม่ต่างไปจาก “วงล้อ” ที่มีซี่ต่างๆ เป็น

องค์ประกอบ ตรึงอยู่ในวงล้อรวมกันประมาณ ๑๒ ซี่ 

แต่ละซี่ที่เรียกกันในภาษาอินตะระเดียว่า “อารา” (Aras) น้ัน เป็น

เสมือนหนึ่งสัญลักษณ์ของช่วงเวลาในแต่ละยุค แต่ละสมัย ที่จะหมุนมา 

หมุนไป หมุนขึ้น หมุนลง เป็นรอบๆ โดย ณ ขณะที่วงล้อวงนี้ก�าลังหมุนขึ้น 

จนท�าให้ซี่ล้อ ๖ ซี่แรก พลิกข้ึนไปอยู่ด้านบน ถือเป็นช่วงเวลาซึ่งถูกเรียก

ขานกันในนาม “อุตสารภินี” (Utsarpini) อันเป็นช่วงเวลาที่แสดงออกถึง

ความเจรญิก้าวหน้า ความรุง่เรอืงของมวลมนุษย์ไม่ว่าท้ังในแง่สติ ปัญญา 

ความรู้ คุณธรรมและศีลธรรม ไม่ต่างไปจากช่วงเวลากลางวัน หรือช่วง

เวลาแห่งแสงสว่าง อะไรประมาณนั้น 
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แต่ในขณะที่วงล้อวงนี้เคลื่อนเข้าสู่จังหวะหมุนลง จนท�าให้ซี่ล้อ ๖ 

ซี่หลัง ซึ่งเคยอยู่ด้านล่าง พลิกกลับขึ้นมาอยู่ด้านบน ช่วงเวลาดังกล่าวจะ

ถูกเรียกขานกันในนาม “อวสารภินี” (Avasarpini) อันถือเป็นช่วงเวลาที ่

แสดงออกถึงความตกต�่า ความเสื่อมโทรมของมวลมนุษย์ ในทางกลับกัน 

ไม่ว่าสติ ปัญญา ความรู้ คุณธรรม ศีลธรรม จะค่อยๆ เลือนหายไปไม่ต่าง

ไปจากความมืดที่ค่อยๆ เข้ามากลืนกินความสว่าง ไม่ต่างไปจากช่วงเวลา

กลางคืนที่ค่อยๆ เข้ามาแทนที่ช่วงเวลากลางวันนั่นเอง....

ส่วนระยะเวลาระหว่างการหมุนข้ึน หมุนลง จนท�าให้ช่วงเวลาทั้ง

สองมาบรรจบพบกันเป็น ๑ รอบ หรือครบรอบแห่งกาลเวลานั้น มันจะ

ยืดเย้ือยาวนานซักเท่าไหร่ อันน้ี...อาจต้องเป็นไปตามจังหวะลีลาแบบ  

“อินตะระเดีย” อยู่บ้างเล็กน้อย คือต้องยักย้าย ส่ายตะโพก ตามไปด้วย 

ถึงพอจะนึกภาพออก เพราะถ้าจะว่ากันตามค�าตอบที่ผู้คนในศาสนาเชน

ได้ระบุเอาไว้แบบตรงไป-ตรงมา ก็จะกินระยะเวลาตกประมาณ ๑ กัลป์ 

(Kalpa) เห็นจะได้ 

ส่วนช่วงเวลาท่ีเรียกกันว่า ๑ กัลป์น้ัน จะยืดเย้ือยาวนาน เท่ากับก่ี

วัน ก่ีเดือน ก่ีปี ตามวันเวลาโดยปกติของผู้คนท่ัวไป คงหนีไม่พ้นต้องลอง

ไปจินตนาการกันเอาเอง โดยอาศัยค�าพูด ค�าบรรยาย ซึ่งปรากฏอยู่ใน

ภาษาบาล ีอนัมใีจความว่า “อตุตระภูมปิะเทเส กิเรโก ปัพพะโต เอกโยชนะ

วิตถะโต โหติ เอกโยชนุพเพโธ อนุกกะเมน สหัสสมุตเต สังวัจฉะเร อนุปปัต

เต ยาวัสเสกา เทวะธีตา สุขุเมน โอทาตะปะเฏน สิรัคเค สัมมัชชิ ตาวะ โส 

ภูมิตะละสัมภาโค อัฎฐาสิ เอเสวะ เอกกัปปะกาโลติ วุจจะติ...” 
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หรือถ้าแปลออกมาเป็นไทยๆ ก็คงประมาณว่า “ณ ดินแดนแห่ง 

อุตรประเทศ อันมีขุนเขาสูง กว้าง ยาว ด้านละ ๑ โยชน์ ครั้นเมื่อจ�าเนียร

กาลผ่านไปครบ ๑ พันปี จะมเีทพยดาตนหนึง่ น�าเอาผ้าขาวเนือ้ละเอยีดไป

ปัดกวาดลงบนยอดขนุเขาแห่งนัน้คราวละ ๑ คร้ัง จนตราบเท่าภูผาแห่งน้ัน

ราบเรียบลงเสมอกันกับแผ่นดินแล้วไซร้ ย่อมเทียบเท่ากับช่วงระยะเวลา 

๑ กัลป์ แล” ...
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เป็นไงท่าน...เจอเข้ากับ “ปรศินาแห่งกาลเวลา”  
ตามแบบฉบับลีลาอินตะระเดีย เล่นเอามึนซ์ซ์ซ์กัน

ไปเลยหรือไม่ น่ีขนาดพยายามตัด พยายามเจียน 

รายละเอียดข้อมูลบางอย่างออกไป เอาแค่ให้พอนึก

ภาพออก ไม่ง้ันอาจถึงขั้นหงายหลังตกเก้าอี้เอาง่ายๆ 

เพราะถ้าจะแจกแจงรายละเอียดออกมาให้เป๊ะๆ จริงๆ 

ช่วงเวลา ๑ กัลป์ที่ว่า ยังต้องเอาไปบวก ไปคูณกับ

มาตราส่วนการนับวัน เวลา ของคนอินเดียยุคอดีตกัน

อีกเยอะแยะมากมาย เช่นต้องเอาตัวเลข ๒๐ ไปคูณกับ

ปี “สากาโรปามา” (Sagaropama) อกีจ�านวนถึง ๑,๐๑๔ 

ปี ถึงจะเทียบได้กับเวลาเท่ากับ ๑ กัลป์ ส่วนปีสากา- 

โรปามานั้นยืดเย้ือยาวนานขนาดไหน ยังต้องเอาเลข 

๑๐ คูณ ๑๐ ล้านและคูณอีก ๑๐ ล้านปี “ปาลโยปามา”  

จักรแก้วกับสังคมในอุดมคติ
๒
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(Palyopama) ถึงจะน�ามาเทียบได้กับ ๑ ปีสากาโรปามา และส�าหรับปี

ปาลโยปามาน้ันจะคิดค�านวณวัน เวลา กันอย่างไร ท่านบอกว่าให้เทียบ  

๑ ปีปาลโยปามาเท่ากับ ๑ อสงไขย...หรอืเทยีบกับจ�านวนท่ีนบัไม่ถ้วนน่ันแล...

เจอเข้ากับแบบนี้...เรียกว่าไม่ต้องถึงมือผู้อ่านหรอก ระดับผู้เขียนก็

หงายหลังตกเก้าอี้ไปแล้วไม่รู้ก่ีรอบต่อก่ีรอบ แต่ครั้นจะไปโทษคนอินเดีย

โบราณ ว่าช่างเป็นอะไรที่ยอกย้อน ซ่อนเงื่อน เพื่อนทรยศ ก็คงไม่แฟร์กัน 

ซักเท่าไหร่นัก เพราะวิธีคิดค�านวณ วัน เวลา ในลักษณะที่ว่านี้ ก็คงไม่

ได้ถึงกับสร้างความปวดเศียรเวียนเกล้า มากไปกว่าวิธีคิดค�านวณ วัน 

เวลา ของพวกนักวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันซักเท่าไหร่ เนื่องจากการนับ

จ�านวนวันเวลาในแบบที่เรียกๆ กันเป็น “ปีแสง” ของพวกนักวิทยาศาสตร์

ทั้งหลายนั้น ว่าไปแล้วก็ “เอาเรื่อง” อยู่ไม่น้อย คือต้องน�าเอามาตราส่วน

ความเร็วของแสงขณะท่ีเดินทางไปในสุญญากาศ หรือขณะเดินทางด้วย

อัตราความเร็วคงที่ คิดเป็นอัตราส่วนประมาณ ๑๘๖,๐๐๐ ไมล์ต่อวินาท ี

หรือ ๓๐๐,๐๐๐ กิโลเมตรต่อวินาที มานับรวมระยะเวลาแต่ละวินาที

ให้กลายเป็นชั่วโมง กว่าจะบวก-ลบ-คูณ-หาร ออกมาเป็นวัน เป็นเดือน 

เป็นปี ไปจนกว่าจะได้ระยะเวลาเท่ากับ ๑ ปีแสง การค�านวนเวลาของ 

นักวิทยาศาสตร์ยุคปัจจุบันในแบบที่ว่านี้ จึงย่อมท�าให้ใครต่อใครมีสิทธ์ิ

หงายหลังตกเก้าอี้ ไม่ต่างไปจากการค�านวณวัน เวลา ของคนอินเดียยุค

โบราณได้เช่นกัน...

แต่อย่างที่ว่าเอาไว้ต้ังแต่แรกว่า...การหาทางท�า “ความเข้าใจ” 

กับหลักคิด วิธีคิด ของคนโบราณให้พอนึกภาพ เห็นภาพ หรือพอตั้งข้อ

สมมุติฐานถึงที่มา-ท่ีไปของหลักคิด วิธีคิด ท�านองน้ี น่าจะเป็นสิ่งส�าคัญ

ย่ิงกว่าการไปพะว้าพะวังกับพวกข้อมลู รายละเอยีด อนัมแีต่จะสร้างความ
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ปวดหัวให้กับใครต่อใครโดยใช่เหตุ 

อย่างน้อยที่สุด...ความพยายามท�าความเข้าใจกับทัศนะ มุมมอง 

ของคนอินเดียยุคโบราณในเรื่องของกาลเวลา แม้จะเพียงแค่ระดับผิวๆ 

เผินๆ ก็ตาม คงพอท�าให้เราจับหลักได้บ้างแล้วว่า บรรดาคนอินเดียในยุค

โบราณน้ัน มีทัศนะต่อความเป็นไปของกาลเวลา หรือแม้แต่ความเป็นไป

ของสรรพสิ่งต่างๆ ในลักษณะของ “วงกลม” ซึ่งเคล่ือนที่ไปมาโดยแทบ

ไม่มีจุดสิ้นสุด ซึ่งก็ไม่ใช่แต่เฉพาะ “ศาสนาเชน” อย่างที่ยกตัวอย่างไป

แล้วเท่านั้น 

แม้กระท่ัง “ศาสนาพุทธ” ของเราเองก็เถอะ ไม่ว่าจะเป็นค�าพูด  

ค�าจา หรือค�าตรัสที่เชื่อๆ กันว่าตรัสออกมาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า

โดยตรง หรือจะเป็นสิ่งที่ใครต่อใครน�ามาต่อเติมเสริมแต่ง ขยายความ

กันในภายหลังก็ตามที ล้วนแล้วแต่สะท้อนให้เห็นถึงทัศนะ มุมมอง ใน

ลักษณะเช่นนี้ไปด้วยกันท้ังสิ้น แม้แต่การสะท้อนแก่นสาระของศาสนา

ผ่านทางรูปภาพสัญลักษณ์ ภาพของ “พระธรรมจักร” ที่ถูกน�ามาใช้เป็น

ตัวแทนของพระพุทธและพระธรรม ก่อนหน้าท่ีพวกกรีกจะอุตริปั ้นรูป

พระพุทธเจ้าขึ้นมากราบไหว้ บูชา แบบเดียวกับบรรดาเทวรูปของชาวกรีก

ทั้งหลาย หรือก่อนหน้าที่ “คุณหญิงหน่อย” ในบ้านเรา จะอุตริไปอีกขั้น ถึง

กับคิดจะปั้นรูป “พระพุทธเจ้าน้อย” ตามมาติดๆ ภาพของ “พระธรรมจักร” 

ทั้งที่อยู่อันเดียวโดดๆ หรือจะมีกวางหมอบอยู่ข้างๆ หรือไม่ก็แล้วแต่  

ก็คือภาพของ “วงกลม” ซึ่งมีลักษณะไม่ต่างอะไรไปจาก “กงล้อ” หรือ  

“ล้อเกวียน” นั่นเอง...

อย่างไรก็ตาม...ยังมี “วงกลมอีกวงหนึ่ง” ที่อาจน�ามาใช้เป็นตัว
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สะท้อนถึงทัศนะ มุมมอง ของชาวพุทธ ได้ชัดเจนย่ิงข้ึนไปกว่านั้น ซึ่ง 

ว่ากันว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านทรงเล่าขานเอาไว้ด้วยพระองค์เอง 

ตามที่ได้บันทึกเอาไว้อย่างเป็นหลักเป็นฐานในพระคัมภีร์ไตรปิฎกบท 

“จักกวัตติสูตร” หรือในคัมภีร์ “ไตรภูมิพระร่วง” หรือ “หนังสือไตรภูมิ” ที่

สมเดจ็พระนางเจ้าพระบรมราชนินีาถ ท่านได้ทรงปรารภ ร�าพึง ไว้นัน่เอง...

นั่นคือวงกลมที่ถูกเรียกขานกันในนาม “จักกรัตนะ” หรือ “จักร

แก้ว” อันเป็นวงกลมที่ไม่เพียงแต่ถูกน�ามาเก่ียวข้องกับเร่ืองราวของวัน 

เวลา หรือกาลเวลาเท่านั้น แต่ยังถูกน�ามาเก่ียวข้องกับความเป็นไปของ

มวลมนุษย์และสรรพสิ่ง นับตั้งแต่อดีตสมัยอันไกลโพ้นระดับแทบจะเป็น

นิยายปรัมปรา ไปจนถึงปัจจุบันสมัย และอนาคตสมัย ในอีกไม่นานไม่

ช้า หรืออีกไม่ใกล้ไม่ไกล นั่นคงต้องไปตีความและพิจารณากันเอาเอง...

แม้ว่าเรื่องราวของ “จักกรัตนะ” หรือ “จักรแก้ว” ท่ีว่านี้...ออกจะ

เป็นอะไรท่ีพิสดารพันลึก หนักไปทางมหัศจอรอหันการันยออยู่ซักหน่อย 

ตามแบบฉบับลีลาการยักย้าย ส่ายตะโพก ของชาวอินตะระเดียโดยทั่วไป 

หรืออาจออกไปทาง “ดีเกร์” (ลิเก) อยู่บ้าง แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่จะต้องหยิบเอา

มาตั้งแง่รังเกียจว่าเป็นอะไรที่เชยย์ย์ซ์ซ์ ท่ีดูไม่ก้าวหน้า ทันสมัย จนไม่ได้

มองลึกลงไปถึงจุดมุ่งหมายท่ีแฝงอยู่ในเนื้อหาสาระของเรื่องราวเหล่าน้ี 

อันเป็นสิ่งที่น่าคิด น่าทึ่ง เอามากๆ หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นความพยายาม

สะท้อนทัศนะมุมมองของชาวพุทธ หรือชาวอินเดีย ท่ีมีต่อความเป็นไป

ของโลกและความเป็นไปของมวลมนษุย์ท้ังหลาย ท่ีมแีต่จะต้องหมนุเวียน 

เปลี่ยนผัน ไปตามวงจร วัฏจักร ของช่วงเวลาในแต่ละยุค แต่ละสมัย ไป

เป็นรอบ หรือเป็นยุคๆ อย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้เลย...
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โดยรูปร่าง ลักษณะของสิ่งท่ีเรียกว่า “จักรแก้ว” นั้น ถ้าหากว่ากัน

ตามค�าบรรยายซึ่งถูกแจกแจงเอาไว้ในหนังสือไตรภูมิพระร่วงแล้ว ต้อง

เรียกว่า...ไม่ว่าฉากลิเกของคณะลิเกอย่าง “สมศักดิ์ ภักดี” หรือ “ไชยา 

มิตรชัย” มีแต่ต้องชิดซ้าย ตกคู ตกคลอง อย่างมิอาจเทียบได้โดยเด็ดขาด 

คือเป็นอะไรที่สุดแสนจะเพริศแพร้ว งดงาม อลังการเอามากๆ 

ดังที่ระบุเอาไว้ว่า...“ยังมีกงจักรแก้วอันหนึ่ง ชื่อว่า จักรรัตนะ แล

ประดับด้วยแก้วท้ัง ๗ ประการ แลมีก�านั้นได้พัน๑ อยู่รอบดุมนั้น ดูงาม

นักหนา แลจมอยู่ในท้องมหาสมุทรโดยลึกไส้ได้ ๘๔๐๐๐ โยชน์ แก้ว 

แลดุมน้ันเป็นแก้วอินทนิล หัวก�าอันฝังเข้าไปในดุมๆ นั้น ย่อมเงินแลทอง

งามนักหนา เม่ือแลเห็นปากดุมนั้นก็จะรู้หัว โดยปากดุมน้ันหุ้มด้วยแผ่น

เงิน งามดังเดือนเมื่อวันเพ็งบูรณ์ เท่าว่ากลางนั้นเป็นรูตระลอดไปโดยรอบ

หัวก�าน้ัน เทียรย่อมประดับด้วยแก้ว ๗ ประการ แลย่อมเหล้ือมใสงามดัง

ฟ้าแมลบ แลรัศมีดังพระอาทิตย์ เมื่อพิจารณาดูใสเหลื้อมพรายงามดัง

สายฟ้าแมลบรอบๆ ไพลๆ ไขว่ๆ ไปมา ดูงามนักหนาทั่วทุกแห่ง...” และ 

“เหนือจักรแก้วนั้นมีราชสีห์ทอง ๒ ตัว ประดับด้วยแก้วสัตตพิธรัตนะ แลมี

แสงทองงามนักหนา...เมือ่กงจกัรแก้วนัน้หันไปเบือ้งบนอากาศ แลดพูราย

งามดังไกรสรสหีะสองตวันัน้ เหาะแลว่ายออกมาแห่งชายกงจกัรแก้วนัน้...

ปากราชสีห์คาบสร้อยมุกดาสองเส้น แต่ละเส้นใหญ่เท่าล�าตาล ดูรุ่งเรือง

รศัมดีงัพระจนัทร์ เมือ่วันเพ็งบรูณ์ ปากราชสห์ีอนัคาบสร้อยมกุดานัน้เลือ้ย

ลงมา แลแก้วนั้นเหลื้อมดูดุจรัศมีพระอาทิตย์เมื่อแรกขึ้น ผิเมื่อกงจักรแก้ว

นั้นลอยอยู่บนอากาศ ฝูงมุกดานั้นพองออกมารอบๆ กงจักรแก้วนั้น...” 

หรอืถ้าแปลไทยเป็นไทยเพ่ือให้ฟังง่ายๆ ก็คงประมาณว่า “จกักรัตนะ”  

หรอื “จักรแก้ว” ท่ีว่านีก็้คอืกงล้ออนัอภิมหมึาวงหน่ึง ทีจ่มอยู่ใต้ทะเลลกึนบั
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เป็นหมืน่ๆ โยชน์ ตกแต่งไว้ด้วยทอง ด้วยเงิน ด้วยเพชรนิลจนิดานานาชนิด 

ระดบัสดุแสนจะมลงัเมลอืงอลงัการงานสร้าง แถมยังมรูีปป้ันราชสีห์ทองค�า 

๒ ตัวประดับอยู่เหนือกงจักร ไม่น้อยหน้าไปกว่ารูปปั้นเทวดามีปีก ๒ องค์ 

ที่ถูกประดับเอาไว้เหนือหีบศักด์ิสิทธ์ิ หรือหีบพันธะสัญญาของพระเจ้า 

อนัเป็นสญัลกัษณ์สงูสดุของศาสนาฮบิรอูะไรประมาณนัน้ อกีท้ังยังมฤีทธา

อานุภาพในระดับสามารถเหาะเหินเดินอากาศด้วยตัวเองซะอีกล่วย!!!

แต่ทีพิ่สดารพันลกึ ย่ิงไปกว่าน้ันก็คอื...ในแง่ทีม่า-ทีไ่ปของ “จกัรแก้ว” 

วงนี้ ยังเป็นอะไรที่ลึกลับซับซ้อน ยิ่งไปกว่าความงดงาม อลังการ ไม่รู้กี่เท่า

ต่อกี่เท่า 

คือไม่ใช่เป็นแค่วัตถุ สิ่งของ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ ที่มีใครสร้าง ใคร

ท�าขึ้นมา แต่เป็นสิ่งที่ “อันว่ากงจักรแก้วนั้นไส้ ใช่อินทร์ แลพรหม เทพยดา 

ผู้มีฤทธานุภาพ กระท�ากงจักรแก้วหามิได้ แลกงจักรแก้วนั้นหากเป็นเอง

แล” หรือเป็นสิ่งท่ีไม่มีใครสร้าง ไม่มีใครท�า เป็นส่ิงที่เป็นข้ึนมาเอง อีกท้ัง

ยังเป็นสิง่ท่ี “เกิดส�าหรบับญุท่านผูเ้ป็นพระญามหาจกัรพรรดริาชเจ้านัน้แล 

ผิเมื่อว่ากัลป์อันใด แลบ่มีพระพุทธเจ้าและพระปัจเจกโพธิไส้ จึงมีพระญา

มหาจักรพรรดิแทนไส้ ด้วยบุญท่านอันจะมาเป็นพระญาจักรพรรดิราชนั้น 

กงจักรแก้วนั้นหากเป็นอยู่ก่อน แลจมอยู่ในมหาสมุทรนั้น หากรอท่าท่าน

ผู้จะมาเป็นจักรพรรดิราชนั้นแล” และ “ตราบใดพระญาจักรพรรดิราช 

ยังอยู่ไส้ อันว่ากงจักรแก้วน้ันก็ยังอยู่ เมื่อใดพระญาจักรพรรดิราชน้ัน ธ 

สวรรณคตแล้วไส้ กงจักรแก้วนั้นจึงคลาดจากที่อยู่ แลกงจักรแก้วนั้นก็ลง

ไปในท้องมหาสมุทรโพ้นดังเก่าแล...” 

ถ้าจะแปลไทยเป็นไทยซ�้ากันอีกซักรอบ ก็คงประมาณว่า นอกจาก

เป็นสิ่งที่ไม่มีใครสร้าง ไม่มีใครท�าแล้ว ยังเป็นสิ่งท่ีมีมาก่อนพระพุทธเจ้า 

มีมาก่อนพระพุทธศาสนาซะด้วยซ�้า หรืออาจถือเป็น “ศีลธรรมตาม
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ธรรมชาติ” ก็คงพอได้ ที่จะปรากฏตัวออกมาให้เห็น หรือโผล่ออกมาจาก

ห้วงมหาสมุทร ในช่วงจังหวะเวลาที่ “พระจักรพรรดิราช” หรือ “พระราชา

ผู้ทรงธรรม” ได้อุบัติขึ้นมาในสังคมมนุษย์นั่นเอง...

 

โดยท่ีมา-ที่ไปของสิ่งท่ีเรียกว่าจักรแก้ว หรือจักกรัตนะในลักษณะ

ท่ีว่านี้ จึงแทบไม่ต่างไปจาก “ธรรมชาติ” หรือ “ธรรมธาตุ” ชนิดหน่ึง  

ที่พระพุทธเจ้าท่านเคยใช้ค�าเรียกว่า “ธรรมชาติที่ไม่เกิด ไม่เป็น ไม่มีใคร

ท�า ไม่มีอะไรปรุงแต่ง” ประมาณนั้น อันปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎก  

(อติวุิตตก ๒๕/๒๕๗) ทีร่ะบเุอาไว้ว่า “ดกู่อน...ภิกษท้ัุงหลาย ธรรมชาตท่ีิไม่

เกิด ไม่เป็น ไม่มีใครท�า ไม่มีอะไรปรุงแต่งนั้น มีอยู่ เพราะถ้าไม่มีธรรมชาติ

ที่ไม่เกิด ไม่เป็น ไม่มีใครท�า ไม่มีอะไรปรุงแต่ง ความพ้นไปจากธรรมชาติ

ที่เกิด ที่เป็น ท่ีมีใครท�า ที่มีอะไรปรุงแต่ง ย่อมจะปรากฏไม่ได้” หรือดัง 

ค�าพูดในภาษาบาลีที่สรุปเอาไว้ว่า “อุปปาทา วา ภิกขเว ตถาคตานัง  

อนุปปาทา วา ตถาคตานัง ฐิตา วสา ธาตุ ธัมมัฏฐิตา ธัมมนิยามตา สัพเพ 

สังขารา อนิจจา ติ” 

ซึ่งพอจะแปลเป็นไทยได้ว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะพระ

ตถาคตทั้งหลายจะเกิดขึ้นก็ตาม หรือจะไม่เกิดขึ้นก็ตาม ธรรมธาตุนั้น ตั้ง

อยู่แล้วน่ันเทียว ตั้งอยู่ในฐานะเป็นธรรมดาแห่งธรรม เป็นกฎตายตัวแห่ง

ธรรม ว่าสังขารทั้งหลาย ทั้งปวง ไม่เที่ยง” นั่นแล...

“ธรรมชาติ” หรือ “ธรรมธาตุ” ชนิดนี้ ว่าไปแล้ว...อาจฟังดูคล้ายๆ 

กับสิ่งที่ “ท่านพุทธทาสภิกขุ” ท่านใช้ค�าเรียกว่า “ไกวัลยธรรม” อะไร

ประมาณนั้น คือเป็นอะไรบางอย่างที่มีมาก่อนหน้าที่พระพุทธเจ้าองค์ใด 

องค์หน่ึง จะปรากฏตัวขึ้นมาซะอีก และยังคงมีอยู่ ตั้งอยู่ ไปโดยตลอด 
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ไม่เกิด ไม่ดับ ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ไม่ว่าจะยุคใด สมัยใด 

แม้ว่าในยุคสมัยท่ีพระพุทธเจ้า หรือ “พระศาสดา” ในแต่ละองค์ยังไม่

ปรากฏตัวขึ้นมา ขณะที่ “ศาสนา” ยังไม่ได้อุบัติขึ้นมาเป็นตัวเป็นตน หรือ

ยุคท่ีพระพุทธเจ้าในแต่ละองค์จะล่วงพ้นไปแล้ว ไม่ว่าจะก่ีองค์ต่อก่ีองค์

ก็ตาม อะไรบางอย่างที่ว่านี้นี่เอง ที่ด�ารงคงอยู่ไม่ต่างอะไรไปจาก “กฎ” ซึ่ง

ครอบคลุมความเป็นไปของทุกสรรพสิ่ง หรือจะเรียกว่า “ก๊อด” (God) ไป

ตามรสนิยมของใครต่อใครก็ย่อมได้ 

และสิ่งเหล่านี้นี่เอง ที่มักถูกน�ามาใช้เป็นตัวก�าหนดกฎเกณฑ์ความ

เป็นไปของสรรพสิ่งต่างๆ เป็นเครื่องชี้น�าความถูก ความผิด ความดี ความ

ชั่วของมวลมนุษย์ มาตั้งแต่ครั้งดึกด�าบรรพ์ ระดับสามารถย้อนยุคไปไกล

พอๆ กับยุคนิยายปรัมปราเอาเลยก็ยังได้...

ด้วยลักษณะลีลาอันสุดแสนจะซับซ้อน พิสดารเช่นน้ี...ธรรมนิยาย 

นวนิยาย หรือจะเรียกว่าลิเกก็แล้วแต่ ว่าด้วยเร่ืองราวของ “จักรแก้ว” จึง

เริ่มต้นข้ึนมาด้วยฉากสถานการณ์จ�าลองของยุคๆ หนึ่ง ยุคที่ยังไม่ได้มี

พระพุทธเจ้า หรือพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ อาจเลือนหายไปจากความทรง

จ�าของผูค้นไปนานแล้ว พระจกัรพรรดริาชองค์หน่ึงจงึได้ปรากฏกายขึน้มา

ในฉากๆ หนึ่ง ภายใต้ฉายานามว่า “พระเจ้าทัฬหเนมิ” อันเป็นตัวละครซึ่ง

ถูกน�ามาเล่าขานไว้ในพระคัมภีร์ไตรปิฎกบท “จักกวัตติสูตร” หรือ “สูตร

ว่าด้วยพระจักรพรรดิ” นั่นเอง โดยที่พระจักรพรรดิองค์นี้ ท่านจะไปสะสม

บญุญาบารมมีาแต่ชาตปิางไหน ถึงได้เกิดมาเป็น “พระเจ้าทฬัหเนม”ิ ภาย

ใต้ฉากสถานการณ์เช่นนี้ 

อันนี้...ถ้าหากเรามีรสนิยมหนักไปทางชอบดูหนังเกาหลี หรือหนัง

ฮอลลีวู้ดก็แล้วแต่ ก็อย่าไปสนใจเอาเลยก็ยังได้ โดยหันมาคิดซะว่า ท่าน
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ถูกน�ามาใช้เป็น “แบบอย่าง” หรือเป็น “สัญลักษณ์” ของผู้ปกครองที่ยึดมั่น

อยู่ในหนทางธรรมะ หรือในฐานะ “พระราชาผู้ทรงธรรม” ก็พอแล้ว และ

ด้วยเหตุแห่งการยึดมั่นอยู่ในหนทางธรรมอย่างเป็นไปโดยธรรมชาติ หรือ

โดยไม่ต้องมีใครมาสั่ง มาสอน นี่เอง จึงท�าให้ “จักรแก้ว” หรือ “จักกรัตนะ”  

ท่ีเคยจมลึกอยู่ในมหาสมุทรถึง ๘๔,๐๐๐ โยชน์ จึงได้ปรากฏตัวข้ึนมา

ในลักษณะ “เมื่อแลจักรแก้วน้ันเหาะขึ้นมา แลยังมิทันจะพ้นท้องพระ

มหาสมทุร แลน�า้ในท้องพระมหาสมทุรน้ัน ก็หลกีแตกแหวกออกให้กงจกัร

แก้วนั้น เหาะขึ้นมาเถิงบนอากาศ เห็นดุจดังจักรแก้วนั้นเป็นเครื่องประดับ

บนอากาศ เลื่อมพรรณรายพรายงาม พุ่งขึ้นเทียมพระจันทร์เจ้านั้น ดัง

พระจันทร์เจ้าขึ้นมาเป็นสองดวงแล...” 

หลังจาก “จักรแก้ว” ได้ปรากฏให้เห็นเป็นที่ประจักษ์...ทุกสิ่งทุก

อย่างในสังคมมนุษย์ หรือในราชอาณาจักรของ “พระเจ้าทัฬหเนมิ” ก็จึง

ค่อยๆ ด�าเนินไปตามแบบแผน ตามครรลองคลองธรรม อย่างเป็นระบบ

และเป็นกระบวนการนับแต่น้ันเป็นต้นมา เกิดการปรากฏตัวของสัตว ์

คู่บ้านคู่เมือง อย่าง “ช้างแก้ว” (หัตถีรัตนะ) “ม้าแก้ว” (อัสสรัตนะ) เกิด

ความมั่งคั่งสมบูรณ์ทางเศรษฐกิจ จนราชอาณาจักรเต็มไปด้วย “แก้วมณี” 

(มณีรัตนะ) เกิดข้าราชการ ทวยทหาร ผู้เก่งกล้า สามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต 

และจงรักภักดี อย่าง “ขุนพลแก้ว” (ปริณายกรัตนะ) และ “ขุนคลังแก้ว”  

(คหปติรัตนะ) รวมทั้งสตรีผู้เป็นแบบอย่างแห่งความสวยสด งดงาม ทั้ง

ทางร่างกาย และจิตใจ อย่าง “นางแก้ว” (อิตถีรัตนะ) ตามมาด้วย จน

ครบสูตร หรือครบถ้วนกระบวนการตามความหมายของค�าว่า “รัตนะ 

๗ ประการ” หรือ “แก้ว ๗ ประการ” อันเป็นเสมือนคลังมหาสมบัติ หรือ

ทรัพยากรท่ีส�าคัญเอามากๆ ของผู้ใดก็ตาม ซึ่งต้องมีหน้าที่รับผิดชอบใน

การปกครอง ดูแล ผู้คนและบ้านเมือง ให้เกิดความสุข ความสงบ ความมี
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สันติภาพ สันติธรรม ให้เป็น “แผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง” ได้อย่างม่ันคง

ถาวร...

แต่ครั้นเมื่อกาลเวลาล่วงเลยไปได้ซักพัก ในคัมภีร์พระไตรปิฎกเล่า

เอาไว้ดงันีว่้า... “พระเจ้าทัฬหเนม ิตรสัสัง่บรุษุคนหน่ึงให้คอยดวู่า จกัรแก้ว

เคลื่อนจากฐานเมื่อไรให้มาบอก จ�าเนียรกาลล่วงมา เมื่อจักรแก้วเคล่ือน

จากท่ี บุรุษนั้นก็ไปกราบทูล พระองค์จึงตรัสเรียกพระราชบุตรองค์ใหญ่ 

มอบราชสมบัติให้ แล้วปลงพระเกศาและพระมัสสุ ทรงผ้ากาสายะ (ผ้า

ย้อมฝาด) ออกผนวชเป็นบรรพชิต เมื่อออกผนวชเป็นฤาษีได้ ๗ วัน จักร

แก้วก็อันตรธานหายไปพระราชาองค์ใหม่ (พระราชบุตรองค์ใหญ่) ก็ทรง

เสียพระราชหฤทัย เข้าไปเฝ้าพระราชฤาษี (พระเจ้าทัฬหเนมิ) เล่าความ

ถวาย พระราชฤาษีตรัสปลอบว่า...จักรแก้วเป็นของให้กันไม่ได้...และ 

ทรงแนะน�าให้บ�าเพ็ญจักกวัตติ คือข้อปฏิบัติของพระจักรพรรดิ (ธรรมะ

ส�าหรับผู้ปกครอง) แล้วจักรแก้วอันเป็นทิพย์ก็จักปรากฏข้ึนมาเอง...เมื่อ

พระราชา (ผู้เป็นราชบุตร) กระท�าตาม จักรแก้วก็ปรากฏขึ้นตามที่พระราช

ฤาษีทรงกล่าว พระราชาจึงทรงถือเต้าด้วยพระหัตถ์ซ้าย ทรงหมุนจักรแก้ว

ไปด้วยพระหัตถ์เบื้องขวา รับสั่งว่า...จักรแก้วอันเจริญจงหมุนไปเถิด และ

จงมีชัยเถิด จากนั้นจึงยกกองทัพอันมีองค์ ๔ ติดตามไปทั้ง ๔ ทิศจนจด

ห้วงมหาสมุทร จนมีชัยชนะต่อพระราชาทั่วทั้ง ๔ ทิศ แล้วทรงสั่งสอนราชา

เหล่านั้นให้ตั้งมั่นอยู่ในศีล ๕ ก่อนมอบให้ครองสมบัติต่อไปตามเดิม จาก

นั้นจึงเสด็จกลับไปยังพระราชธานี...” 

ถ้าจะแปลไทยเป็นไทยอีกซักเท่ียว...ก็คงต้องสรุปว่า โดยรวมๆ 

แล้ว “จักรแก้ว” ในที่นี้ คงไม่ได้ต่างอะไรไปจากสัญลักษณ์แห่ง “ธรรมะ

ในการปกครอง” หรือ “ธรรมะในการอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์” นั่นเอง 
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หรือจะเรียกว่าเป็น “ศีลธรรมตามธรรมชาติ” ที่ช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์

กฎ ระเบียบ แบบแผน อันดีงาม ขึ้นมาในสังคมมนุษย์ก็ย่อมได้ จนถูกน�า

มาใช้เป็นแบบอย่าง แบบแผนและแนวทางในการปกครอง โดยตั้งอยู่บน

จุดมุ่งหมายเพื่อที่จะน�ามาซึ่งความสุข ความสงบ ความมีสันติภาพ สันติ

ธรรม น�ามาซึ่งความมั่งคั่ง ความอุดมสมบูรณ์ อันเป็นที่พึงปรารถนาของ

มวลมนุษย์ไปด้วยกันทั้งสิ้น 

และด้วยแบบอย่าง แนวทาง เชน่นีน้ีเ่อง ทีส่ามารถน�ามาซึง่ชยัชนะ

อันมั่งคง ถาวร น�ามาซึ่งการยอมรับจากปวงราชา และปวงประชา ท่ัวท้ัง 

๔ ทิศแห่งแผ่นดินโลก ได้อย่างเป็นจริงเป็นจัง ฉากสถานการณ์นับตั้งแต่ 

“จักรแก้ว” ได้ปรากฏตัวขึ้นมา ไปจนกระท่ังน�าพาพระโอรสองค์โตของ 

“พระเจ้าทัฬหเนมิ” ประสพชัยชนะไปท่ัวทั้ง ๔ ทิศของแผ่นดินโลกนั้น จึง

แทบไม่ต่างอะไรไปจากฉากจินตนาการว่าด้วยจุดเริ่มต้นของ “สังคมใน

อุดมคติ” หรือ “ยูโธเปีย” (Utopia) ของคนในยุคโบร�า่โบราณนั่นเอง...



241ชั ช ริ น ท ร์  ไ ช ย วั ฒ น์


	ปริศนากลียุค กับโลกใหม่หลังทุนนิยม
	โดย ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์
	จัดทำโดย สำนักพิมพ์ กรีน ปัญญาญาณ จำกัด
	คำนำสำนักพิมพ์
	สารบัญ
	เกริ่น
	บทที่ ๑ ปริศนาแห่งกาลเวลา
	บทที่ ๒ จักรแก้วกับสังคมในอุดมคติ



