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อนุโมทนา  

หนังสือ สํานักปฏิบัติธรรม ท่ีสมนาม คือ ฟื้นธรรม ฟื้นถ่ิน ฟื้นไทย 
นี้ มีความเปนมาปรากฏอยูในเลมหนังสือชัดเจนแลว ไมตองเลาซํ้า  

อยางไรก็ดี มีสวนเพิ่มพิเศษ คือ เมื่อคุณพงษสวัสดิ์ อักษร
สวาสด์ิ ไดฟงและไดอานเน้ือความในตนฉบับของหนังสือน้ีแลว ได
เขียนบันทึก “ความเห็น” ไว ซ่ึงเปนการแสดงทัศนะท้ังในฐานะท่ี
เปนนักกฎหมาย และเปนพุทธศาสนิกชน อีกท้ังแสดงขอมูลทาง
นิติบัญญัติท่ีพึงทราบ และมีขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนดวย คิด
วานาสนใจ จึงขอนํามาพิมพรวมไวเปน “ผนวก” ทายเลม 

ขออนุโมทนากุศลฉันทะของคณะญาติโยมผูฟงคําปรารภท่ีมา
เปนหนังสือเลมน้ี แลวแจงบุญเจตนาท่ีจะพิมพเผยแพร และใน
ฐานะท่ีญาติโยมคณะดังกลาวเปนผูดําเนินงานของ มูลนิธิ ป.อ.  
ปยุตฺโต เพื่อเชิดชูธรรม จึงพิมพหนังสือน้ีในนามของมูลนิธิน้ัน กับท้ัง
ขออนุโมทนาพระพงศธรณ เกตุาโณ ซ่ึงนอกจากชวยสื่อสารสง
สารท้ังหลายแลว ดวยความสนใจและมีสายตาละเอียดดี ไดชวยให
ไดแกคําท่ีพิมพผิดหลงตา ทําใหหนังสือน้ีหมดจดเรียบรอยมากข้ึน  

ขอบุญกิริยาแหงธรรมทานท่ีคณะญาติโยมผูศรัทธาแหงมูลนิธิ
ท่ีกลาว ไดบําเพ็ญ จงเปนปจจัยอํานวยผลใหธรรมแผไพศาล เพ่ือ
ความไพบูลยแหงประโยชนสุขของปวงประชา ตลอดกาลยืนนาน   

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
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สํานักปฏิบัติธรรม  

ที่เรียกไดเต็มคําเต็มปาก∗
 

ปรารภ: มีเรื่องหน่ึง ท่ีนาจะตองชวยกันโดยเร็ว เพราะวาเวลาน้ี
ชาวพุทธทําทาจะพลาดจะพล้ังไป ดีไมดีจะเสียหลัก ถาไมจัดให
เขาท่ีตามธรรม อาจจะกลายเปนการบ่ันทอนทําลายตัวเอง  

เดี๋ยวน้ีจะไดยินกันวามีสํานักปฏิบัติธรรมอะไรตางๆ ซึ่งก็
เปนเรื่องท่ีดีเมื่อมองในแงวามีการสนใจเอาใจใสพระพุทธศาสนา
มากขึ้น แตบางทีก็เดินหนาเพลินไปโดยไมรูตัววาเปนการทํา
อะไร เรื่องราวก็เปนไปดวยเจตนาดี แตไมทันนึก หรือมองไมท่ัว  

เดี๋ยวน้ีถึงขั้นเปนทางการ มีกฎหมาย มีคําจํากัดความ เปน
ขาววามีสํานักปฏิบัติธรรมขึ้นท่ีน่ันท่ีน่ี เจาวัดเจาคณะน้ันๆ จะ
สรางสํานักปฏิบัติธรรม ก็ขออนุญาต แลวก็ไดรับอนุญาตต้ังข้ึนมา  

สมัยกอน ไมไดเรียกอยางน้ี ไมไดยินวามีสํานักปฏิบัติ
ธรรม แตทานเรียกวาสํานักกรรมฐานบาง สํานักวิปสสนาบาง ก็
เรียกใหตรงวาปฏิบัติธรรมอะไร ใหชัดลงไป สํานักกรรมฐานก็คือ
ปฏิบัติธรรมระดับท่ีเรียกวากรรมฐาน เปนเรื่องจิตเรื่องปญญา  

ทีน้ี พอมาเรียกวาสํานักปฏิบัติธรรม ก็เปนการเรียกแบบ
เหมารวม  หรือคลุมๆ ไป แตลักษณะการจัด รูปแบบ และ
ขอบเขตการปฏิบัติ กลายเปนจําเพาะลงไปในเร่ืองสมถะ เรื่อง
วิปสสนา หรือท่ีสมัยกอนชอบเรียกกวางๆ วา “กรรมฐาน” 
                                                 
∗ พูดแกญาติโยม ซ่ึงไปเย่ียมที่ ร.พ. ศิริราช วันท่ี ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๐ (เพ่ิมเติมใหชัดขึ้น) คือ 
คุณหมอกฤษณา คุณพงษสวัสดิ์ คุณฉวีวรรณ คุณแปว มีพระเกตุาโณ รวมปฏิสันถาร  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ สํานักปฏิบัติธรรม… ฟนธรรม ฟนถ่ิน ฟนไทย 

ท่ีทานหันมาใชเปนสํานักปฏิบัติธรรมน้ี ก็เห็นไดวาทานมี
เจตนาดีจริงๆ คือเห็นวาคนสมัยน้ีพบคําวากรรมฐาน วาวิปสสนา 
ก็ไมคุน รูสึกไกลตัว หรือยาก ทานอยากใหคนหันมาสนใจปฏิบัติ
กันใหมาก จึงใชคําวาสํานักปฏิบัติธรรม แตเมื่อลักษณะ รูปแบบ 
และขอบเขตของการปฏิบัติในสํานักน้ัน คอนขางจําเพาะ แต
เรียกดวยคําคลุมวา “ปฏิบัติธรรม” ก็เปดชองใหคนสับสน 

คนท่ัวๆ ไป ซึ่งมีความรูความเขาใจในเรื่องธรรมะไมชัดพอ 
หรือรูพราๆ มัวๆ พอมาเห็นมารูจักสํานักปฏิบัติธรรม ท่ีจัดกัน
อยางน้ี เวลาผานไป ความคิดความเขาใจก็จะจับตัว แลวก็มอง
ลักษณะ มองความหมายวา ออ.. ตองอยางน้ี จึงเรียกวาปฏิบัติ
ธรรม คนอยางน้ีคือมาปฏิบัติธรรม ท่ีวาปฏิบัติธรรมคือทําอยางน้ี 
มีกิจกรรมอยางน้ี อาจจะตองแตงตัวอยางน้ีๆ 

ทีน้ี พวกชาวถิ่นชาวบานท่ีอยูรอบๆ เมื่อมองเห็นและเขาใจ
ไปอยางน้ี ก็จะบอกจะพูดกันวา เรื่องการปฏิบัติธรรมน่ีพวกเรา
ไมเกี่ยวนะ การปฏิบัติธรรมคืออยางท่ีเขาทํากันท่ีน่ัน พวกเราอยู
ขางนอก เปนคนนอก ชีวิตเราไมเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม  

ไปๆ มาๆ เลยกลายเปนวา ชาวบานมองธรรม มองการ
ปฏิบัติในพระพุทธศาสนาวาไมเกี่ยวอะไรกับเขา การปฏิบัติธรรม
เปนเรื่องของคนพวกอยางโนน ท่ีมีวิธีทําไปอยางหน่ึงของเขา   

ในระยะยาว ชาวบานในทองถิ่น ซึ่งคอยๆ เลือนรางหาง
ธรรม หางเนื้อตัวของพระพุทธศาสนามาไกลไมนอยแลว ก็จะไม
รูวาท่ีเขาเปนชาวพุทธน้ัน เก่ียวของอะไรกับธรรม เขาจะตองปฏิบัติ
ธรรมดวยไหม ไปๆ มาๆ ชาวบานก็ไมตองทําอะไร พระพุทธ  
ศาสนาหมดความเกี่ยวของ เขาก็หลุดไปจากพระศาสนา ก็เลย
จะกลายเปนการแยกชาวถิ่นชาวบานออกจากพระพุทธศาสนา 



 
 
 
 
 
 
 
 
  

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓ 

ถาปลอยไปแลว เขาเปนกัน เขาใจกันอยางน้ี ก็โคนเลย ถา
ชาวถิ่นชาวบานหลุดหายไป ก็จะถึงกับเปนการถอนรากถอนโคน
พระพุทธศาสนา  

ตอนน้ีจึงควรตองเนน บอกกันวาไมไดแลวนะ ตองใหชัด
กันวา ไมใชนะ ท่ีมีสํานักปฏิบัติธรรมน้ันแลว ใครจะปฏิบัติธรรม 
ตองไปท่ีน่ัน ตองแตงตัวอยางน้ัน ตองเปนอยูอยางน้ัน ตองทํา
อยางน้ัน ไมใชอยางน้ัน  

แตปฏิบัติธรรมเปนเรื่องของทุกคน ทุกเวลา ทุกสถานท่ี 
ธรรมมีในทุกระดับ ไมวาจะเปนชาวบาน เปนพอบานแมบาน 
เปนลูก หรือเปนอะไรๆ มียศมีตําแหนง จะเปนนายอําเภอ เปน
ผูปกครอง เปนครูอาจารย เปนพอคา เปนแมคา ตองใหปฏิบัติ
ธรรมท้ังน้ัน เริ่มตั้งแตทําหนาท่ีของตัวเองไป ทําใหมันถูกตอง ทุก
คนตองปฏิบัติธรรมอยูในชีวิตประจําวันของเขา ทุกท่ีทุกเวลา  

เราตองเนนวาทําอยางไรจะใหชาวบานรูหลักธรรมและ
ปฏิบัติธรรมในชีวิตประจําวัน เปนพอบานแมเรือนจะอยูกันอยางไร  
พอแมจะเล้ียงลูกอยางไร ลูกจะปฏิบัติตอพอแมอยางไร ไปเรียน
หนังสือจะฟงครูสอนอยางไร เปนนายอําเภอเปนผูใหญบานควร
ปฏิบัติตัวอยางไร ปกครองอยางไร ปฏิบัติธรรมตองท่ัวถึงหมด  

การไปสํานักปฏิบัติท่ีโบราณเรียกวาสํานักกรรมฐาน ก็เปน
การปฏิบัติธรรมระดับหน่ึง ระดับจิตใจท่ีเรียกวาสมถะ และระดับ
ปญญารูแจงสภาวะ ท่ีเรียกวาวิปสสนา ก็เรียกตรงไปตรงมาได 
ไมตองวาปฏิบัติธรรม เพราะจะทําใหคําท่ีคลุมท้ังหมด กลายเปนมี
ความหมายแคบจําเพาะ น่ีก็คือทานหวังดี แตโดยไมทันนึก ก็จะ
กลายเปนบีบแคบโคนตัวเอง นึกวาดีมีสํานักปฏิบัติธรรมเยอะ ไปๆ 
มาๆ จะกลายเปนแยกชาวบานออกจากพระพุทธศาสนา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔ สํานักปฏิบัติธรรม… ฟนธรรม ฟนถ่ิน ฟนไทย 

คุณวรรณ: ชาวบานก็มีแนวคิดกันวา ถาจะปฏิบัติธรรมเมื่อไร 
ก็คือตองเขาไปท่ีสํานัก เวลาออกจากสํานัก ก็... 

หลวงพอ: ตองรีบแก พระจะเพลินไปวา เรามีสํานักปฏิบัติธรรม
มากมาย พระพุทธศาสนากําลังรุงเรือง แตท่ีไหนได กําลังจะหลุด
ลอย คอยๆ ทําใหชาวถิ่นชาวบานหมดความรูสึกรวมในความเปน
ชาวพุทธ ออกจากการประพฤติปฏิบัติธรรม โดยถือวาเขาไมเก่ียว 

คุณวรรณ: แลวจะแกไขอยางไร 
หลวงพอ: ก็ตองรีบ คือวา ใครท่ีเราจะพูดได ตองใหเขาใจ 
อยางนอยสํานักปฏิบัติธรรมน่ีนะ เปนท่ีปฏิบัติเจาะลึกเขมขน ให
เขาใจวาท่ีจริงเหมือนมีวงเล็บวา เปนสํานักปฏิบัติธรรม (ระดับ
กรรมฐาน) หรือ (ระดับสมถวิปสสนา) หรือ (ระดับจิตตภาวนา
ปญญาภาวนา) ฯลฯ มีวงเล็บอยูในตัว แตละไวฐานเขาใจ  

ถามีโอกาสก็พูดชี้แจงตอไปอีกวา โบราณมีอยูแลว เขา
เรียกตรงไปตรงมาวาสํานักกรรมฐาน บางทีบางสํานักจะใหเดน
จําเพาะข้ึน ก็เรียกวาสํานักวิปสสนา อันน้ีตองชวยกัน มิฉะน้ันจะ
แย ตอนน้ีสํานักปฏิบัติชักจะเกล่ือน ถาไมระวัง พอตั้งท่ีหน่ึง ก็
แยกชาวบานออกไปทีหน่ึง  

เรื่องท่ีตองทําคือรีบเอาชาวบานเขามา ทําอยางไรชาวบาน
จะรูจักพระพุทธศาสนา จะไดใกลชิดวัด จะไดเรียนรูปฏิบัติธรรม  

พระพุทธเจาทรงสอนไวอยางน้ีนะ คนท่ีจะเปนชาวพุทธ 
หรือท่ีจริงก็คือมนุษยท้ังหลายน่ีแหละ ตองปฏิบัติธรรม ทานจัด
ไว ๓ ระดับ คือ  
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๑. ธรรมเพ่ือประโยชนปจจุบัน เรียกวา ทิฏฐธัมมิกัตถ์ ซึ่ง
วาตามศัพทคือประโยชน ท่ีตาเห็น เริ่มดวยเรื่องเศรษฐกิจ 
การเงินการทอง อันน้ีพระพุทธเจาตรัสกอนเปนขอแรก  

แลวก็ตรัสวา ทิฏฐธัมมิกัตถ์ น้ันจะสําเร็จดวย อุฏฐาน
สัมปทา ทํามาหาเล้ียงชีพดวยความขยันหมั่นเพียรโดยใชปญญา 
ตอดวยอารักขสัมปทา ไดมารูจักเก็บรักษา แลวก็ กัลยาณมิตตตา 
คบหาคนดีท่ีจะพาใหชีวิตและกิจการเจริญงอกงาม และตองมี 
สมชีวิตา คือเล้ียงชีพแตพอดี  

น่ีคือพระพุทธเจาทรงเริ่มท่ีเศรษฐกิจ แตพระเดี๋ยวน้ี ถาไม
ระวัง ไมมองธรรมใหท่ัวรอบ ไมดูคนในสถานการณ จูๆ จะชวน
ชาวบานไปเดินจงกรมอยางเดียว ก็ดวนเลย น่ันดานจิตใจก็ไมวา 
แตดานชีวิตประจําวัน ก็ตองสอนใหเขารูจักท่ีจะเปนอยูใหไดใหดี 
ไมใชไดแคพูดเสริมพูดประกอบในสํานักปฏิบัติธรรม 

ดังท่ีวาแลว พระพุทธเจาตรัสเริ่มขอแรก ทิฏฐธัมมิกัตถ์ 
ประโยชนหรือจุดหมายปจจุบัน วาดวยเรื่องเศรษฐกิจใหพ่ึง  
ตัวเองได แลวก็เร่ืองสังคม คนอยูรวมกัน ใหมีศีลไมเบียดเบียนกัน 
และใหมีสังคหวัตถุ ชวยเหลือกัน แลวเรื่องครอบครัว เรื่องเกียรติ
เรื่องยศ เรื่องพ้ืนฐานเหลาน้ี ตองทําใหถูกตอง น่ีคือปฏิบัติธรรม
ท้ังน้ัน เปนขั้นทิฏฐธัมมิกัตถ์ สําหรับชาวบานตองเนนอันน้ีกอน  

ทีน้ี ถาคุณพรอมดวยทิฏฐธัมมิกัตถ์แลว ก็ใหมีสัมปรายิกัตถ์
มาคุม น่ีคือประโยชนเลยตาเห็นมาแลว คือสัมปรายะ ท่ีแปลวา
เบ้ืองหนา ภพหนา เร่ืองจิตปญญา ถาปฏิบัติระดับน้ีได ก็ไปถึงภพ
หนาดวย แลวก็แนนอนวาไมตองกลัว ตายแลวตองไปดีแนนอน  
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๒. สัมปรายิกัตถ์ ประโยชนเลยตาเห็น ไปถึงภพหนา น่ีก็
มาถึงเรื่องศรัทธา การบําเพ็ญทานทําบุญกุศลอะไรพวกน้ี แลวก็ 
ศีล สุตะ จาคะ ปญญา น่ีเปนระดับจิตใจ เรื่องศีลธรรม ก็ทําใหดี  

สัมปรายิกัตถ์ ก็มาคุมทิฏฐธัมมิกัตถ์ คือเมื่อลึกลํ้าเลยจาก
เรื่องท่ีตาเห็นไป ถาเขามีจิตใจดี เขาก็จะปฏิบัติตอเรื่องวัตถุ
ในทิฏฐธัมมิกัตถ์ไดดีขึ้น ก็ตอกันไปวา ทํางานหาเล้ียงชีพสุจริต 
รูจักเก็บรักษา ไมเล้ียงชีวิตฟุงเฟอ ไมทําอะไรเสียหาย แลวก็รูจัก
วางใจตอวัตถุ ตอส่ิงท้ังหลาย รูจักวามีแลวไมทุกข ไมตองทุกข
จากส่ิงเหลาน้ีมากเกินไป น่ีมาถึงขั้นสัมปรายิกัตถ์  

จากน้ันก็ปรมัตถ์ ถึงขั้นหมดกิเลสหมดทุกข ส้ินเชิง ซึ่ง
พระพุทธเจาตรัสรวมไวตอสุดทายในสัมปรายิกัตถ์ 

น่ีคือปฏิบัติธรรมใหไดครบทุกขั้น เริ่มจากระดับของชีวิตท่ี
เขาเปนอยู ซึ่งนับละเอียดก็เปน ๓ ขั้น ทิฏฐธัมมิกัตถ์-สัมปรายิกัตถ์-
ปรมัตถ์ แตพระพุทธเจาตรัสรวมปรมัตถ์ตอทายไวในสัมปรายิกัตถ์ 
จึงเปน ๒ ขั้น ทิฏฐธัมมิกัตถ์ กับ สัมปรายิกัตถ์ 

ชาวบานอยูกับวัตถุมาก มุงเอาทิฏฐธัมมิกัตถ์ ก็ใหเขาทําให
ดี ตองเอาดานน้ีขั้นน้ีใหดีใหมั่นใจ แตทีน้ีพระทําทาวาจะไมเอา
ตามท่ีพระพุทธเจาตรัส อยูๆ จะมาตั้งสํานักปฏิบัติธรรม แต
บําเพ็ญสมถะ เจริญวิปสสนา แลวก็ไปเรียกเปนปฏิบัติธรรม 
แถมบางทีทําทาจะไปผูกขาดวาปฏิบัติธรรมตองอยางน้ี ก็จบสิ น่ี
คือไมรูตัววาเปนการกันชาวบานออกไป ตัดเขาออกไปเลย 
ชาวบานก็เลยรูสึกเหมือนกับวาตัวเขาไมเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม 
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คุณวรรณ: หลวงพอพูด ก็จริงนะ สมัยกอนไมมีสํานัก... 

หลวงพอ: ในขอบเขตท่ีอาตมารูเห็นได ไมมี อาตมาเกิดมาตั้งนาน 
กวาจะเจอสํานักปฏิบัติธรรม กอนนั้นมีแตสํานักกรรมฐาน 

คุณวรรณ: สมัยกอน ปฏิบัติธรรมก็คือเปนเนื้อเปนตัวของชาวบาน 
หลวงพอ: คือเปนชีวิตของเรา การนําธรรมมาใช เรียกวาปฏิบัติธรรม 

คุณวรรณ: ถาอยากทําอะไรใหมากข้ึน ก็ไปที่วัด แตตอนน้ี สํานัก
ปฏิบัติธรรมเกล่ือนเลย  
หลวงพอ: เรื่องการทําดี มีมาก ก็นาอนุโมทนา แตใหถูกหลักใหตรง
พอดี มิฉะนั้นจะกลายเปนโคนตัวเองไปเสีย 

คุณเบิ้ม: เห็นภาพ ตองรีบ  
หลวงพอ: ตองรีบฟนการปฏิบัติธรรมใหเต็ม ตองสรางความเขาใจ 
ใหรูวาปฏิบัติธรรมไมใชแคนั้นนะ อยางนั้นคือสํานักปฏิบัติธรรม ที่มี
ในวงเล็บวากรรมฐาน แตในสมัยโบราณไมตองวงเล็บใหมากเรื่อง 

คุณเบิ้ม: จะใชสํานักวิปสสนากรรมฐาน ก็ดี  
หลวงพอ: ก็ได แตสํานักวิปสสนา ถาใสกรรมฐานตอ ก็จะยาว เอา
ละ เรื่องนี้ตองรีบ ตองจับชาวบานใหไดกอน คือโบราณน้ันทานจับที่
ชาวบาน ชีวิตพระสัมพันธกับชาวบาน พระออกมาบิณฑบาตแตเชา 
ชาวบานก็ไปวัด มีปญหาอะไรก็ปรึกษาหลวงพอ  

แมแตในครอบครัว เด็กทะเลาะกัน อะไรตออะไร ก็ไปหาหลวง
พอชวยอบรมมันหนอย ชวยตัดสิน อะไรอยางน้ี ชีวิตพันอยูกับวัด 
พระศาสนาอยูในชีวิตประจําวัน พระเปนครูหลักครูสําคัญ แลวก็มี
โรงเรียน หลวงพอเปนผูตัดสินหมด แตกอนมีงานวัด ทะเลาะกันตีกัน 
พอบอกวาหลวงพอมาแลว ก็เงียบกริบ  
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คุณเบิ้ม: สมัยกอนเขาวัดอยางเดียว   

หลวงพอ: หลวงพอศักดิ์สิทธิ์ แตเดี๋ยวน้ีหลวงพอมา เขาก็เฉย ตีกัน
ตอ ตีหลวงพอดวย  

คุณเบิ้ม: เม่ือกอนนี้ เราเห็นครูใหญพาพวกเราไปวัด เราก็เห็น
ครูใหญกราบหลวงพอ เรารูสึกวาหลวงพอตองใหญมาก ครูใหญยัง
กราบหลวงพอเลย ครูใหญเรียกหลวงพอวาพระอาจารย แสดงวา
เปนวัฏจักร ทุกอยาง เกิดก็วัด ตั้งช่ือก็ไปหาหลวงพอ จะแตงงานข้ึน
บานใหม ก็วัด ตาย ก็เขาวัด   

หลวงพอ: ตองเอาชีวิตเอาความสัมพันธในระดับพ้ืนฐานนี้กอน 
ไมใชจูๆ ก็เนนไปท่ีสํานักปฏิบัติเลย ถาพ้ืนฐานน้ันหายไปแลว ก็หมด
กัน ถาเสียฐานไป พระพุทธศาสนาก็หมด และพอฐานหมด สํานัก
ปฏิบัติก็ลอย พรอมที่จะโคน จึงตองรีบ ชาไมได 

คุณเบิ้ม: ถาตองแกกฎหมาย ก็ตองทํา  

หลวงพอ: โดยเฉพาะนักกฎหมายตองรูเขาใจ และก็ตองบอกญาติ
โยมใหมีความรูเขาใจวาอะไรอยูตรงไหน... 

ทีนี้ มองไปอีกแง ก็มีทางแกไขใหกลับรายกลายดี และจะดี
มากๆ  ดวย  คือถาจะตั้ ง เปน สํานักปฏิบัติธรรม  ก็ทําให เต็ม
ความหมายจริงๆ ไปเลย ทําอยางไร?  

ก็ทําใหครบ ๒ ตอน ใหเต็มทั้ง ๒ ช้ัน คือ มีสํานักปฏิบัติธรรม
อยางท่ีทําอยูนี้ ที่จัดใหผูศรัทธาจากท่ีตางๆ ทั้งใกลและไกล มาเขา
กรรมฐาน มาเจริญสมถวิปสสนา หรือบําเพ็ญจิตตภาวนาปญญา
ภาวนากัน  เ พ่ือ สัมปรายิ กัตถ์  ถือเปนข้ันเจาะลึกหรือเขมขน  ก็
เปนอันวาไดไปข้ันหนึ่ง ก็ดีละ 
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(ในสํานักปฏิบัติธรรมข้ันเจาะลึก ที่มาเขาปฏิบัติเขมขนในข้ัน
จิตต-ปญญาภาวนาน้ี ถาคนที่มาเขาปฏิบัติเปนคฤหัสถ นาจะจัดให
ไดเรียนหลักธรรมทั่วไปสําหรับอุบาสกอุบาสิกากอนในชวงหนึ่งส้ันๆ 
แลวจึงเขาปฏิบัติ และหลังจากนั้น ผูที่สามารถ ก็อาจใหไปชวยสอน
ธรรมข้ันเบาๆ แกเด็กเยาวชนในถ่ินไดดวย) 

พรอมกันน้ัน  ก็เอาสํานักปฏิบัติธรรมน้ันเปนศูนยกลาง
เผยแพรธรรมของชุมชนของทองถิ่นนั้นๆ ดวย โดยนําพาสงเสริมให
ชาวบานชาวถ่ินนั้น  ปฏิบัติธรรมข้ันทิฏฐธัมมิ กัตถ์  ในบาน  ใน
ครอบครัว ในที่ทํางาน ในเรือกสวนไรนา ในชีวิตประจําวัน ใหเปนพอ
แมที่ดี เปนครูดี เปนลูกดี เปนศิษยดี เปนเจาหนาที่ดี ทํางานทํา
หนาที่ขยันหม่ันเพียรซ่ือสัตยสุจริต และมีปญญารูเหตุปจจัยทัน
เหตุการณ ทําถ่ินทําชุมชนของตนใหดีงามเจริญพัฒนาอยูพอดีมี
ความสุขความม่ันคง อันนี้ก็ช้ันหนึ่ง เปนข้ันพ้ืนฐาน 

ถาจะใหดีจริง ก็ชวยฟนการบวชเรียน ใหกุลบุตรลูกถ่ินไดเรียน
ธรรมเรียนวินัยรูวัฒนธรรมไทย ไดฝกอบรมใหเปนบุคคลที่มีคุณคา
นานับถือ เปนผูนําของบานของถ่ินได 

สําหรับชาวบานน้ัน ทิฏฐธัมมิกัตถ์ ตองทําใหได  และ
สัมปรายิกัตถ์ ถาถึงได ก็จะสมบูรณ 

รวมแลวก็คือ ตองฟนการบวชเรียนท่ีจริงจังและความอยูดีมี
ธรรมของคนถิ่นข้ึนมาเปนฐานหรือเปนแกน จะวาเหมือนเปนองค
พระเจดียก็ได แลวใหการปฏิบัติของสํานักปฏิบัติธรรมนี้เปนสวน
เสริม เหมือนเปนยอดพระเจดีย 

ถาทําไดอยางนี้ ก็จะเปนสํานักปฏิบัติธรรมสมนาม เต็ม
ความหมาย ไดสองช้ัน ไดทั้งทิฏฐธัมมิกัตถ์ และสัมปรายิกัตถ์ ที่โยง
ตลอดไปถึงปรมัตถ์ เรียกไดเต็มปาก แลวก็จะหมดปญหา  



สํานักกรรมฐานไป  

สํานักปฏิบัติธรรมมา∗ 

ไดยินคนน้ันบอกวาจะไปปฏิบัติธรรมท่ีน่ัน จังหวัดน้ัน คนน้ี
บอกวาจะไปปฏิบัติธรรมท่ีโนน จังหวัดโนน ฟงแลวนาโมทนา นา
ชื่นใจวามีผูสนใจปฏิบัติธรรมกันมากขึ้น คนมาทางธรรมกันเยอะ 

แตพอมานึกอีกทีวา เอะ ท่ีพูดกันอยางน้ัน หมายความวา 
อยูท่ีน่ี ท่ีเปนอยูกันทุกวันๆ น่ี ไมไดปฏิบัติธรรมกันเลยหรือ อยูท่ี
บาน เปนพอ เปนแม เปนลูก ไปท่ีทํางาน มีตําแหนงหนาท่ีกัน
ตางๆ น้ัน ไมไดปฏิบัติธรรม ไมไดเปนอยู ไมไดทําหนาท่ีของตัว
ใหถูกตอง อยางน้ันหรือ จึงตองรอไวไปท่ีวัดน้ัน ไปท่ีสํานักโนน ท่ี
ไกลๆ น่ัน จึงจะไดปฏิบัติธรรมกันทีหน่ึง คราวหน่ึง คอรสหน่ึง 

คราวน้ี พอเจอกันอีก จึงถามอยางท่ีวาเมื่อกี้ คนท่ีบอกวา
จะปฏิบัติธรรมท่ีน่ันท่ีโนน ก็รีบปฏิเสธวา ไมใชอยางน้ัน ฉันก็
ปฏิบัติธรรม ดําเนินชีวิตใหดี ทําหนาท่ีใหถูกตองอยูเปนประจําน่ี
แหละ แตท่ีวาไปปฏิบัติธรรมน้ัน คือฉันไปฝกปฏิบัติหัดอบรม
หรือเรียนรูเขาใจวิธีทําจิตใจใหสงบ ไดเจริญสมาธิเจริญปญญา 
รูจักแกปญหาชีวิต ทําจิตใจใหมีความสุขไดดีขึ้น 

เมื่อไดฟงคําตอบวาอยางน้ี จึงคอยวา ออ อยางน้ีก็ดีน่ี แต
ทําไมไมบอกมาใหชัดวา ไปปฏิบัติธรรมในขั้นฝกจิต ในขั้น
วิปสสนาปญญา หรือจะไปเจริญสมถะ ไปเจริญวิปสสนา ก็วาไป  
                                                 
∗ สวนเพิ่มเติม เสริมเนื้อความ 



 
 
 
 
 
 
 
 
  

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๑ 

เวลาน้ี มีสํานักปฏิบัติธรรมมากมาย มีสํานักเกิดใหม ตั้ง
ใหมกันเรื่อย อยางท่ีวาเมื่อกี้ คือนาอนุโมทนา นาชื่นใจวามีพระ
มีโยมมาปฏิบัติธรรมเอาจริงเอาจังกันมากขึ้นๆ 

แตดังวาเมื่อกี้ ความชัดเจนเปนเรื่องสําคัญ โดยเฉพาะ
เรื่องภาษา ถอยคํา ถาพูดพราๆ คลุมๆ ไว ตอไป พอใชกันอยูตัว
ลงตัว พอพูดขึ้นมา ก็จะพาใหคนเขาใจคลาดเคล่ือนผิดเพ้ียน 

มองยอนหลังไปในชีวิตของอาตมาเอง ๔๐ – ๕๐ ปกอน
โนน ในขอบเขตท่ีอาตมารูได เห็นได ไมไดยินคําวาสํานักปฏิบัติ
ธรรม มีแต “สํานักกรรมฐาน” บางแหงก็เรียกตัวเองเหมือนจะให
เห็นวาเปนระดับสูงหนอยวา “สํานักวิปสสนา” แตเวลาน้ี “สํานัก
กรรมฐาน” และ “สํานักวิปสสนา” เหมือนวาเลือนๆ หรือหายไป 
มีแต “สํานักปฏิบัติธรรม” ขึ้นมาแพรหลาย ขยายกันไป 

ทําไม “สํานักกรรมฐาน” และ “สํานักวิปสสนา” เลือนหาย 
กลายเปนมี “สํานักปฏิบัติธรรม” ขึ้นมากันใหญ เรื่องน้ีพอจะ
เขาใจได เปนเรื่องของภาษา เรื่องถอยคํา กับความนิยมตาม
สภาพจิตสภาพปญญาของยุคสมัย  

ดูเมืองไทยในอดีต เมื่อเขาสูสมัยใหม คนไทยหันไปนิยม
ยกยองความเจริญแบบตะวันตก หันไปตามรับวัฒนธรรมของ
เขา แถมหันหลังใหวัฒนธรรมไทย ถึงกับดูถูกเรื่องอะไรๆ ท่ีถือวา
เปนของไทย เปนของโบราณ ลาสมัย คร่ําครึ  

ทีน้ี เมื่อดูถูก หันหลังให ไมสนใจ คนก็ยิ่งไมศึกษา เรื่อง
เกาๆ น้ัน คนก็ยิ่งไมรู ถาไมเลือนหายไป ก็รูเขาใจกันผิดๆ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒ สํานักปฏิบัติธรรม… ฟนธรรม ฟนถ่ิน ฟนไทย 

จําไดแมนวา เมื่ออาตมาเปนสามเณร ใกลๆ พ.ศ. ๒๕๐๐ 
คนไทยกําลังตื่นตามตะวันตก หลงวิทยาศาสตรกันอยางหนัก 
ท้ังท่ีก็ไมรูจริง ตอนน้ัน ก็อยางท่ีวา อะไรท่ีเปนเรื่องเกาๆ ของไทย 
เรื่องท่ีสืบกันมา รวมท้ังพระพุทธศาสนา เขาดูถูกวาลาหลัง โง
เขลา คร่ําครึ คําวา “สมาธิ” อยาไปพูด ชาวบานก็หางเหินไม
เขาใจแลว สวนคนไทยสมัยใหมก็จะหัวเราะเยาะ ยิ่งคําวา 
“สมถะ” ละก็ไมไดเรื่องเลย พอพูดถึง “วิปัสสนา” เขาก็เอาไปใสเขา
กับการน่ังเทียน หรือน่ังทางใน วาน่ังหลับตามองเห็นโนนเห็นน่ัน  

เปนอันวา สมาธิ สมถะ วิปสสนา กรรมฐาน ฯลฯ เปน
เรื่องราวถอยคําท่ีคนไทยสมัยใหมยุคน้ัน พากันเยยหยัน ยิ้มเยาะ 

ทีน้ี ใกล พ.ศ. ๒๕๐๐ น่ันแหละ ท่ีอเมริกา ดินแดนยอด
นิยมในฝนของคนไทยยุคน้ัน คนรุนใหมของเขาเกิดตื่นตัวหันมา
สนใจคําสอนธรรมของตะวันออก เร่ิมดวยพวก Beat Generation 
(ขอใหไปคนความรูเอาเอง) ตอดวยยุคของพวก “ฮิปป” ("hippies") 
แล ว ก็ ขบวนกา รศาสนาตะ วันออกมากมาย  (ดั ง เ ช น 
Transcendental Meditation จนถึงหริกฤษณะ/Hare Krishna) 
ฝรั่งเด็กฝรั่งโตหันมาสนใจฝกน่ังสมาธิกันใหญ จนจะเปนแฟชั่น  

คราวน้ีคนไทยสมัยใหม คนไปเรียนเมืองนอก ไปอเมริกา
มา ก็ชื่นชมสมาธิดวย ใครพูดถึงสมาธิ กลายเปนดี เปนโก ตอนน้ี
คนไทยเกาๆ ก็พอจะเลิกอายเลิกกลัวท่ีจะพูดถึงสมาธิ เปนตน 
คนท่ัวไปเปล่ียนทาทีมาทางสนใจกันขึ้น 

ที น้ี  คน ไ ท ย น้ั น ห า ง เ หิ น เ รื่ อ ง เ น้ื อ ห า ส า ร ะ ข อ ง
พระพุทธศาสนามานาน ตอนน้ันจึงเหมือนจะฟนกันใหม 



 
 
 
 
 
 
 
 
  

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๓ 

ชวงเวลาน้ันก็เหมือนเปนระยะหัวเล้ียวหัวตอ ถึงแม
สถานการณจะฟนตัวดีขึ้น แตคําท่ีดีขึ้นมาจริงจัง ก็คือ “สมาธิ” 
ถือวาเปนคํายอดนิยมไดคําหน่ึง ฝรั่งพูดกันนัก จนตอมาก็เขาไป
อยูในพจนานุกรม/dictionary ภาษาอังกฤษท่ัวไปหมด คือคําวา 
“samadhi” (ถอยหลังไปกอนป 1997 ก็ยังเปนคําที่หาไมงายใน dict.)  

สวนคําอ่ืนๆ ซึ่งหางเหินมานาน อยาง กรรมฐาน สมถะ 
วิปสสนา คนไมคุน หรือยังรูสึกในทางไมคอยดี รูสึกแปลกๆ หรือ
บางทีก็มองไปในเชิงกลัวๆ อยางนอยวาเปนเรื่องยาก หรือ
หางไกลตัว ไมชวนใหสนใจหรืออยากเขามารวม คําเดิมคําเกา
ท่ีวา สํานักกรรมฐาน สํานักวิปสสนา จึงนาจะไมชวนใจ (บาง
แหงตั้งเปนทํานองสถานฝกสมาธิ หรือศูนยฝกสมาธิ คลายอยาง
ท่ีฝรั่งมี meditation center แตตามหลักพระพุทธศาสนา อันน้ัน
มีความหมายแคบเกินไป ไดแคสมถะ)  

ทีน้ี มองในเชิงสันนิษฐาน ทานผูปรารถนาดี อยากจะ
สงเสริมการปฏิบัติ ท่ีเรียกวาสมถะ วิปสสนา ก็คิดหากันวาจะใช
คําเรียกวาอะไรดี จะไดจูงใจคน อยางนอยก็ใหฟงเขาใจสบายๆ 
น่ีก็คือทานมีความคิดดี และก็มีความปรารถนาดีมากๆ ดวย ไปๆ 
มาๆ ก็ใชคําวา “สํานักปฏิบัติธรรม” ขึ้นมา ซึ่งเปนคําท่ีดี และก็ใช
กันมาๆ จนคงเรียกไดวาติดแลว  

แตการปฏิบัติของสํานักปฏิบัติธรรม ท่ีจัดกันอยูน้ัน เปนการ 
ปฏิบัติธรรมในความหมายของสมถะ-วิปสสนา หรือเร่ืองกรรมฐาน
น่ันเอง คือธรรมท่ีมุงท่ีเนนในระดับของจิตต-ปญญาภาวนา 
ไมใชครอบคลุมการปฏิบัติธรรมท้ังหมด ตั้งแตทาน ศีล ๕ 
เบ้ืองตน ซึ่งในสํานักปฏิบัติฯ ก็สอน แตแคเปนสวนเสริมประกอบ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔ สํานักปฏิบัติธรรม… ฟนธรรม ฟนถ่ิน ฟนไทย 

เรียกให้ตรงให้พอดี 

อยางท่ีวาแลว เวลาน้ี คําเรียกวา “ปฏิบัติธรรม” และ 
“สํานักปฏิบัติธรรม” น้ัน ใชกันติดแลว  

แตทีน้ี พอใชกันติด ลงตัว อยูตัว ความหมายของคําวา
ปฏิบัติธรรม ก็เลยพลอยจํากัดแคบลงมาตามคําท่ีใชกันติดแลว
น้ันดวย คือ ท่ีวาสํานักปฏิบัติธรรมน้ัน ธรรมท่ีปฏิบัติก็คือเรื่อง
สมถะ-วิปสสนา หรือเรื่องกรรมฐาน หรือจะเรียกดวยคําอ่ืนก็ได 
เชน จิตตภาวนา และปญญาภาวนา เอาแคน้ี ในระดับน้ี  

คราวน้ี พอพูดถึงปฏิบัติธรรม-สํานักปฏิบัติธรรม คนก็ไม
นึกถึงธรรมอีกมากมายอยางในมงคลสูตร ท่ีพระพุทธเจาตรัส
สอน เชนวา “อเสวนา จ พาลานํ, ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา” ไมคบพาล 
คบบัณฑิต... “มาตาปิตุอุปฏฺฐานํ ปุตฺตทารสฺส สงฺคโห” บํารุงเล้ียงพอ
แม ดูแลรวมใจลูกเมีย... “อนากุลา จ กมฺมนฺตา” ทําการงานใหเสร็จ
เรียบรอยไมคั่งคางหมักหมม ฯลฯ ท้ังท่ีวาธรรมเหลาน้ีแหละ 
จะตองใหคนท่ัวไปปฏิบัติอยางประชิดติดประจําตัว 

ถาคนท่ัวไปเขาใจแคบเขามาเอาแคกรรมฐานเปนการ
ปฏิบัติธรรม ก็เกิดชองโหว หรือไดแคครึ่งๆ กลางๆ ไมเต็ม
ความหมายของการปฏิบัติธรรมอยางท่ีพระพุทธเจาตรัสสอน 

ดูตัวอยางงายๆ ในพระไตรปฎก ทานผูหน่ึงเลาวา “สฺวาหํ...
ปฏิปชฺชิตฺวา ตถาคตสฺส ธมฺเม” (“ขาพเจาน้ัน...ปฏิบัติธรรมทั้งหลาย
ของพระตถาคตเจา”) แลวก็บรรยายธรรมท่ีตนปฏิบัติอยางยืดยาว 
ซึ่งท้ังหมดน้ัน ก็คือศีล ๕ (ขุ.วิ.๒๖/๕๓/๙๕) น่ีก็ชัดวาการถือศีล ๕ 
เปนการปฏิบัติธรรม 



 
 
 
 
 
 
 
 
  

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๕ 

อรรถกถาก็ใชใหเห็นไวชนิดครอบคลุมหมดส้ิน เชนวา 
“โลกิยโลกุตฺตรสุขสฺส มคฺคภูตํ สีลาทิธมฺม ํ ปฏิปชฺชิตฺวา...” (“ปฏิบัติธรรม 
มีศีลเปนตน ซึ่งเปนทางแหงโลกิยสุข และโลกุตรสุข”, อิติ.อ.๓๘๖) 
การถึงไตรสรณะทานก็เรียกเปนการปฏิบัติธรรม (วิมาน.อ.๒๗๗) 

เปนอันวา ถาจะใหดี ก็ตองใหคนรูเขาใจใหถูกตองวา 
“ปฏิบัติธรรม” หมายความวานําธรรมมาปฏิบัติ เอาธรรมมาใช
ในชีวิตท่ีเปนอยู ดําเนินไป ตั้งแตในใจไปจนถึงในโลกในสังคม
ตลอดท้ังหมด หรือวาท้ังในการดําเนินชีวิต และจัดกิจการสังคม  

ถาเปนชาวบาน ก็วา ท้ังทาน ศีล และภาวนา ถาเปนพระ
เณร ก็วา ท้ังศีล สมาธิ และปญญา หรือจะพูดใหชาวบานเขาใจ
งายขึ้น ก็ยกมงคลธรรม ๓๘ ในมงคลสูตรมาใหดู ตั้งแตวา ไม่
เสวนาคนพาล แต่เสวนาบัณฑิต...เล่าเรียนให้รู้เชี่ยวชาญ มีศิลปวิทยา
...ไปจนถึงใจผ่องแผ้ว ผจญเผชิญอะไร จิตไม่หวั่นไหว น่ีคือปฏิบัติธรรม
ท้ังน้ัน ใครทําได ก็เปนนักปฏิบัติธรรมท่ีเยี่ยมยอด ควรยกยอง 

เรื่องน้ีสําคัญอยางยิ่งสําหรับปจจุบัน ทําไมจึงวาสําคัญนัก 
เราก็เห็นกันอยูวา เวลาน้ี ไมตองพูดถึงคนไทยท่ัวไป แมแตชาว
ถิ่นชาวบาน ในชนบทหางไกล ก็ถูกฤทธิ์ความตื่นนิยมความ
เจริญสมัยใหมจูงพาใหเหินหางออกไปจากธรรม จากพระศาสนา 
จนกระท่ังวาเขาแทบไมรูจักหลักธรรมอะไรเลย การปฏิบัติธรรม
ท่ีสืบทอดมาในวัฒนธรรม ในประเพณีตางๆ แทบไมเหลือสาระ 
มีแตรูปแบบ หรือพิธีท่ีเพ้ียนความหมายไปแลว สักวาทําหรืออาง
กันไป พูดส้ันๆ วา เขาไมรูจักวา “ปฏิบัติธรรม” คือทําอะไร 

ทีน้ี เมื่อชาวถิ่นชาวบานอยูในสภาพน้ี พอวัดท่ีน่ันไดเปน
สํานักปฏิบัติธรรม หรือสํานักปฏิบัติฯ มาตั้งท่ีน่ัน อะไรจะเกิดขึ้น 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๖ สํานักปฏิบัติธรรม… ฟนธรรม ฟนถ่ิน ฟนไทย 

อยางท่ีพูดกันมาแลว เวลาน้ี คนพูดถึงการปฏิบัติธรรมกัน 
แคในความหมายของจิตตภาวนา-ปญญาภาวนา หรือสมถะ-
วิปสสนา หรืองายๆ วากรรมฐาน ทีน้ี พอพูดวาปฏิบัติธรรม 
ชาวบานก็นึกถึงวา ออ... ท่ีวาปฏิบัติธรรม ก็คือไปอยูกันในท่ีจัด
ใหอยางน้ัน ตองแตงตัวในชุดอยางน้ัน ไปอยูและทําอะไรๆ อยาง
ท่ีคนท่ีน่ันเขาทํากันน้ัน เปนเรื่องของคนพวกน้ัน (ซึ่งมักมาจากที่
อ่ืน ท่ีไกลๆ) อยูกันทํากัน ๗ วัน ๑๕ วัน เดือนหน่ึง แลวก็เสร็จ
หมดรุนไป การปฏิบัติธรรม คือทําอยางน้ัน เปนเรื่องของคนพวก
น้ัน พวกเราไมเกี่ยว การปฏิบัติธรรมไมใชเรื่องของเรา ถาอยางน้ี
ก็คือจบ ไมใชจบสําเร็จ แตคือจบสิ้น หมดส้ิน สูญส้ิน 

ถาการมีสํานักปฏิบัติธรรม พาใหชาวถิ่นชาวบานคิดเห็น
มองเขาใจไปอยางน้ัน น่ีก็คือเปนการแยก เปนการกันหรือกั้น
ชาวบานออกไปจากการปฏิบัติธรรม ก็คือเหมือนจะไลเขา หรือ
ปลอยท้ิงเขาออกไปจากพระพุทธศาสนา 

จึงถึงเวลาท่ีพึงตื่นรู ทันเหตุการณ ทันสถานการณ เมื่อเผลอ
ไปแลว ก็ไมประมาท รีบแกไข หรือปดชองเสีย ถาไมเอาคําเกาคํา
เดิมมาเรียกจํากัดลงไปวา สํานักกรรมฐาน หรือสํานักวิปสสนา 
ถายังจะใชคําวาสํานักปฏิบัติธรรม ก็อาจมีคําตอทาย หรือใสวง  
เล็บกํากับ เชนวา สํานักปฏิบัติธรรมสมถวิปัสสนา, สํานักปฏิบัติธรรม
สมาธิภาวนา, สํานักปฏิบัติธรรม (จิตตปัญญาภาวนา), สํานักปฏิบัติ
ธรรม (ระดับจิตปัญญา), สํานักปฏิบัติธรรมเข้มข้น ฯลฯ ใหชัดลงไป  

ไดทราบวา มีบางสํานักท่ีทานยังใชชื่อวาเปน “สํานัก
กรรมฐาน” บางทีก็มีคําตอทายวา “สํานักปฏิบัติธรรมกรรมฐาน” น่ี
ก็แสดงวาทานเขมแข็ง มั่นคง ไมวอกแวก ก็นาอนุโมทนา 
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  ทีน้ี ถายังจะใชอยางท่ีติดนิยมกันไปแลวน้ีวา “สํานัก
ปฏิบัติธรรม” เมื่อตระหนักรูแลว ก็พูดอธิบายใหคนท้ังหลายท้ัง
ปวงรูเขาใจหลัก รูขอบเขตความหมายท่ีแทจริงกันใหชัดเจน แลว
ก็ใชคําน้ันอยางรูกันเขาใจกันวา ท่ีเรียกวาสํานักปฏิบัติธรรมน้ี 
ใหเขาใจวาเปนการเรียกใหส้ัน หรือใชตามท่ีติดท่ีเคยชินกันไป
แลว เมื่อพูดวาสํานักปฏิบัติธรรม ก็ใหรูเขาใจกันวามีความหมาย
ในขอบเขตแคน้ีนะ ใหเขาใจเหมือนวามีวงเล็บตอทายวาเปนการ
ปฏิบัติธรรมในระดับจิตปญญา หรือสมถวิปสสนา อยางท่ีวาแลว  

จากน้ัน ถาใหดี ถาจะใหสมบูรณ เมื่อจะเปนสํานักปฏิบัติ
ธรรม ก็อาจต้ังใจทําใหเต็มความหมายของการปฏิบัติธรรมอยาง
จริงจังเต็มท่ี หรือเต็มระบบครบวงจรไปทีเดียวเลย เชนวา วาง
ระบบวิธีจัดดําเนินการ ใหสํานักปฏิบัติธรรม ท่ีรูกันวาเปนระดับ
จิตปญญา หรือสมถวิปสสนา ซึ่งตั้งอยูท่ีวัด หรือในชุมชนน้ี เปน
ศูนยพลังท่ีจะนําจะพาจะหนุนเสริม (หรือแมกระท่ังมาตอน) ให
ประชาชนโดยรอบ ตั้งแตชาวบานชาวถิ่นท่ีน่ันท้ังหมด พากัน
ปฏิบัติธรรมในระดับของตนๆ ท่ัวกัน หรืออยางจริงจังชัดเจน  

น่ีคือ ใหปฏิบัติธรรมกันในความหมายพ้ืนฐานท่ีวา เอา
ธรรมมาใช เอามาปฏิบัติในชีวิตของแตละคน ในการอยูรวมกัน 
ในการเปนอยูทํากิจหนาท่ีใหถูกตองจริงจังดีงามสุจริตใหสัมฤทธิ์
ความมุงหมาย ตั้งแตเปนพอแมลูกในบาน ไปจนถึงเปนผูบริหาร
ปกครองบานเมือง ธรรมของพอ ธรรมของแม ธรรมของลูก ธรรม
ของครูอาจารย ธรรมของพอคาแมคา ธรรมของขาราชการ ธรรม
ของคนทุกอาชีพ จนถึงพระราชามหากษัตริย มีท้ังน้ัน ก็ใหทุกคน
ปฏิบัติธรรม ทําหนาท่ีของตัวและพัฒนาคุณสมบัติท้ังหลาย
ขึ้นมาท่ีจะใหมันดีมันเจริญงอกงาม ปฏิบัติธรรมกันใหไดอยางน้ี 
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เป็นมาอย่างไร จึงได้เป็นไปอย่างน้ี 

เรื่องราวที่เปนไปอยางท่ีไดวามา ทําใหนึกมองเห็นภาพ
ของวัดท่ีอยูกับวิถีชีวิตและชุมชนไทยในอดีต 

วัดเปนสมบัติสาธารณะ เปนวัดของถิ่นของหมูบาน ทุกคน
ในถิ่นในหมูบานมีความรูสึกเปนเจาของรวมกัน วัดเปนแหลง
แหงคุณคา เปนหนาตาของถิ่นของชุมชน ทุกคนมีความภูมิใจใน
วัดของตน และอยากชวยกันดูแลรักษาทําวัดใหเปนท่ีนาภูมิใจ
ของถิ่นของชุมชน 

วัดเปนท่ีอยูท่ีทํากิจทําวัตรเปนท่ีบําเพ็ญสมณธรรมของ
พระ โดยมีหลวงพอพระประธานเปนศูนยรวมใจท่ีทุกคนไป
เคารพบูชา บรรดาพระสงฆและญาติโยมมาชุมนุมพบปะพรอม
กันขางหนาหลวงพอพระประธาน ญาติโยมบํารุงเล้ียงพระสงฆ
ดวยปจจัยส่ี พระสงฆใหศีลแสดงธรรมส่ังสอนญาติโยมใหอยูใน
ศีลในธรรม ใหรักษาศีลเปนพ้ืนฐานและใหปฏิบัติธรรมอ่ืน
ท้ังหลายท่ีตางคนตางๆ กันไปหรือยิ่งขึ้นไป 

วัดเปนท่ีอางท่ีอิงของทุกคนตลอดชีวิต พอลูกเกิดก็มา
ขอใหหลวงพอตั้งชื่อ และหรือทําบุญตัดผมไฟ ตอจากน้ันก็มีงาน
ท่ีวัดใหมารวมงานรวมทําบุญกันเรื่อยไป พอโตเปนหนุม ก็มา
บวชเรียนจําพรรษา เปนผูใหญผูเฒาชรา ก็มาอยูวัดนอนท่ีศาลา
รักษาอุโบสถฟงธรรมบําเพ็ญภาวนา ถึงวาระอายุขัยไปจากโลก
น้ี  ลูกหลานญาติมิตรก็ นํามาวัดบําเ พ็ญกุศลปลงศพให 
ตอจากน้ัน ก็มีงานทําบุญอุทิศใหตามแตจะระลึกถึงกันสืบตอไป 



 
 
 
 
 
 
 
 
  

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๙ 

วัดเปนสถานท่ีปฏิบัติธรรม และสอนธรรมท่ีจะนําไปปฏิบัติ 
ชาวบานมาวัดกันทุกรุนทุกวัย ท้ังเด็กเล็ก เด็กโต หนุมสาว 
ผูใหญ ผูเฒา มาวัดก็ปฏิบัติธรรมกันเห็นชัดๆ ตั้งแตทานแตศีล
และฟงธรรมเปนตนไป ครั้นมีธรรมท่ีไดฟงไดรูแลวก็เอาไปปฏิบัติ
ท่ีบานท่ีทํางานและในการเปนอยูดําเนินชีวิตกันตอไป  

วัดเปนศูนยรวมแหลงกลางท่ีทํากิจกรรมดีงามของหมูบาน
ของชุมชน เปนท่ีฝกคนในการปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไป ท้ังแบบรูตัว
และไมตองรูตัว ผูใหญมีปญหาชีวิตเรื่องบานเร่ืองในชุมชน ก็มา
ปรึกษาหลวงพอได เด็กเล็กเด็กนอยก็มาเลนมาว่ิงไลกันในวัด 
อยูในสายตาของพระท่ีจะบอกจะสอนดวยเมตตา เชนวา ใหเด็ก
รักกันชวยกัน ไมรังแกกัน รูจักความยุติธรรม มีความสามัคคี  

เด็กโตขึ้นมาหนอยตั้งแตราว ๗ ขวบ ก็เริ่มไปมาระหวาง
บานกับวัด และบางทีโรงเรียนดวย บางคน เชา เอาปนโตไปถวาย
หลวงพอหลวงพ่ี กินขาวท่ีวัด แลวไปโรงเรียน พักเรียนกลางวัน ก็
ว่ิงก็เลนใตรมหมูไมในบริเวณวัด เลิกเรียน ถาไมไปกินขาวมื้อ
เย็นท่ีเก็บจากกลางวันไวท่ีวัด ก็กินขาวเย็นท่ีบานแลว จึงไปวัด 
พักบาง เลนบาง ค่ําลงก็ไปอยูกันท่ีนอกชานหอสวดมนต ไมตอง
ไปเอะอะท่ีกุฏิพระหรือหลวงพี่ พระมาทําวัตรค่ํา ก็สวดมนตดวย 
หลังจากน้ันก็อานก็ดูหนังสือกัน ถามีพระหรือรุนพ่ีมาเลานิทาน
ใหฟง ก็ยิ่งดี ถึงเวลาอันควรก็นอนหลับกันท่ีหอสวดมนตน้ันเอง 

ท่ีวามาน้ี หมายถึงวัดท่ัวๆ ไป ท่ีคนไทยรูจักเปนสามัญ ใน
ถิ่นบานหรือยานใกลชุมชน แตถาเปนวัดปา ก็เปนธรรมดาอยูเอง
วามีลักษณะเฉพาะตามชื่อท่ีบอกอยูแลวในตัว วาอยูในถิ่นไกล
หางชุมชน และเปนท่ีพระมุงมาปลีกหลีกเรนระดมเพียรในการ
ปฏิบัติขัดเกลา โดยสัมพันธกับชาวบานเพียงกลุมหมูเล็กๆ ยอยๆ 
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ตามท่ีวามาจะเห็นวา คําวา “วัด” มีความหมายไมเพียง
ครอบคลุมคําท่ีคิดขึ้นมาใชกันใหมวา “สํานักปฏิบัติธรรม” 
เทาน้ัน แตกินความกวางลึกท่ัวรอบยิ่งกวาคําท่ีวาน้ันมากมาย 
เชนในทางนิเวศและเน้ือตัวของชีวิต ถามีวัดอยู สํานักปฏิบัติ
ธรรมก็เปนไดแคหนวยยอยท่ีมาแทรกมาซอน หรืออยางดีก็มา
เสริมเติมเนนคุณสมบัติดานหนึ่งของวัดน้ัน แตก็ไมพนปญหาใน
ขอท่ีไดถูกจํากัดความหมายใหแคบใหมองเขวไปเสียแลววาเปน
ธรรมท่ีจําเพาะสมถกัมมัฏฐาน หรือวิปสสนากัมมัฏฐาน  

ในขอบเขตท่ีนับวายังคุมความหมายไวไดก็คือ บางวัดมี
สถานที่เหมาะ และมีพระอาจารยสอนกรรมฐาน คือสอนการฝก
ปฏิบัติสมถวิปสสนา ก็จัดสถานท่ีเปนสัดสวนพิเศษใหสําหรับผูท่ี
ตองการมาเขาอยูฝกปฏิบัติ แลวก็เรียกชื่อตรงไปตามน้ันวา 
สํานักกรรมฐาน เหมือนเปนหนวยยอยท่ีซอนอยูในวัด ก็พอไหว 
(หรือบางวัดตองการใหเห็นความเนนจําเพาะ จะตั้งชื่อวาเปน
สํานักวิปสสนา ก็ยังพอรักษาความเปนวัดไวได) 

แตจะอยางไรก็ตาม วัดก็พึงทําบทบาทหนาท่ีพ้ืนฐานของ
วัดอยางท่ีวามาแลว แกพุทธบริษัทและบรรดาประชาชน ไม
ละเลย ไมทอดท้ิง ไมขามไป  

ทีน้ี ท่ีทานนําคําวา “สํานักปฏิบัติธรรม” มาใชอยางน้ี และ
เราคิดวาทานทําดวยความปรารถนาดีมากทีเดียวน้ัน คือมาคิด
วา ในระยะท่ีผานมาไมใชนอยน้ี ตองยอมรับวา วัดท้ังหลายถา
ไมถึงกับวาสวนใหญ ก็มากมาย ไดละเลยหรือยอหยอนในการ
ทําหนาท่ีของวัด ไมใสใจแนะนําส่ังสอนใหพระใหโยมศึกษา
ปฏิบัติธรรมอะไร สมถวิปสสนา จิตตภาวนาปญญาภาวนา ไม
ใสใจ เอาแตเรื่องจะหาเงินทองรายได สรางโนนสรางน่ี ฯลฯ 



 
 
 
 
 
 
 
 
  

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๑ 

ทีน้ี ญาติโยมก็มีไมนอยท่ีมีศรัทธามีฉันทะ อยากจะศึกษา
จะปฏิบัติจะเจริญภาวนา แตไมรูจะไปท่ีไหน ไปๆ มาๆ มีผูรูผูนํา 
พอจะเห็นทาง เมื่อหาครูอาจารยได หรือมีกัลยาณมิตรท่ีนําได ก็
รวมกลุมกัน หาท่ีหาทาง จัดเปนรายการไปเขาวิเวก หรือเขา
คอรสศึกษาปฏิบัติในแบบท่ีตกลงหรือพอใจ จะเรียกชื่อการ
ปฏิบัติน้ีอยางไร ก็ยังเอายุติไมได แตก็คือเปนเรื่องของศรัทธา 
เปนความใฝธรรม ท่ีนาอนุโมทนา ควรหาทางสนองสนับสนุน 

ฝายทานผูรูผูอยูในวงท่ีถือวามีความรับผิดชอบ ไดเห็น
สภาพท่ีเปนไปอยางน้ี ก็คิดสนองสนับสนุนอยางท่ีวา อยางนอย
ก็พยายามใหมีท่ีไปเขาศึกษาปฏิบัติอยางน้ัน จนออกมาเปนชื่อ
วาสํานักปฏิบัติธรรมดังท่ีวา เปนเจตจํานงท่ีดีงาม แตเมื่อเห็น
ชองเห็นรองไมมิดชิด มาชวยกันปด ก็ยอมจะดี 

ในท่ีสุด ท่ีสําคัญก็คือวัดน่ันเอง ท่ีทุกคนควรชวยกันหนุน
ใหฟนชีวิตขึ้นมา ฟนความหมาย ฟนบทบาทหนาท่ี ในการเปน
แหลงเปนศูนยกลางสอนนําแผขยายการศึกษาปฏิบัติธรรมทุก
ขั้นทุกระดับใหถึงแกทุกชีวิตท่ัวถิ่นท้ังชุมชน ใหเจริญในธรรมใน
ประโยชนสุขยั่งยืนนานท่ัวถึงกัน 

การวัดท่ีนาจะชวยกันเพียรในงานฟนวัด ใหวัดสมัยน้ีไม
แพวัดโบราณ อยางหน่ึงท่ีควรถือเปนสําคัญ คือใหวัดสามารถจัด
นําเด็กตั้งแตอายุ ๗ ขวบ ใหมีฉันทะท่ีจะไปใชวัดเปนท่ีพัฒนา
ชีวิตสูความเจริญงอกงามท่ีผูรักธรรมพึงชื่นชม 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๒ สํานักปฏิบัติธรรม… ฟนธรรม ฟนถ่ิน ฟนไทย 

รู้ไทย เข้าใจฝรั่ง ทาํให้เต็มตามธรรม 

อยางท่ีวาเมื่อกี้ เหตุการณท่ีเปนจุดพลิกผันครั้งสําคัญให
คนไทยสมัยใหมหันมาสนใจเรื่องสมาธิ หรือการปฏิบัติธรรมใน
ระดับจิตปญญา หรือสมถวิปสสนา ก็คือการท่ีฝรั่งตื่นนิยมสมาธิ 

ฝรั่งน้ัน เมื่อแรกสนใจสมาธิ ไมมีคําของตัวท่ีจะเรียก ก็หา
คําเทียบพอใหเห็นเปนเคาอยางคลุมๆ วา meditation ซึ่งก็ใชกัน
ไปพอรู ตอมา หาคําสื่อกันไปๆ ก็วาคําใกลท่ีสุดคือ concentration 
แตก็ไมแนบเนียนสนิทใจ ในท่ีสุดจึงใชทับศัพทวา “samadhi” ไป
เลย  อยางท่ีวาแลว  แตคําคลุมๆ  มัวๆ  ท่ี เปนของเขาเองวา 
meditation ก็ยังใชอยู โดยเฉพาะสําหรับคนท่ัวไปในวงนอก 

ทีน้ี นานตอมา เมื่อไดเรียนรูมากขึ้นวา ท่ีแทน้ันมีการแยก
อีก คือ สมาธิน้ันเปนสมถะ แปลวาความสงบ ซึ่งแปลไดวา 
tranquillity เปนการปฏิบัติกับจิต และยังมีการปฏิบัติอีกอยาง
หน่ึงเหนือขึ้นไป โดยใชสมาธิน่ันแหละเปนฐาน เปนการปฏิบัติ
ทางปญญา เรียกวาวิปสสนา เขาก็หาคําเทียบใหวา insight  

ทีน้ี ท้ังสมาธิ ท่ีเปนสมถะ และวิปสสนา สองอยางน้ีเปน
การพัฒนา เรียกวา “ภาวนา” จึงแยกเปนสมถภาวนา กับ
วิปสสนาภาวนา ฝรั่งก็ตองหาคําท่ีจะแปลภาวนา ก็ไดคําวา 
development ก็เลยมี สมถภาวนา/tranquillity development 
กับวิปสสนาภาวนา/insight development  

แต development น้ัน แมจะเปนคําแปลตรงศัพท ก็ไม
คอยไดความรูสึก คนท่ัวไปวงนอกจึงยังชอบใชคําเกาท่ีกวางๆ 
คลุมๆ แมจะมัวๆ แตส่ือถึงความรูสึกไดสะดวกหนอย ก็เอา 
meditation มาใชเปนภาวนาอีก  



 
 
 
 
 
 
 
 
  

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๓ 

ตามท่ีวาน้ี ภาวนา ๒ ก็จึงเปน สมถภาวนา/tranquillity 
meditation กับวิปสสนาภาวนา/insight meditation 

เปนอันวา ไปๆ มาๆ สําหรับฝรั่งท่ัวไปในวงนอก ไมวาจะ
เปนสมาธิ หรือสมถะ หรือวิปสสนา ก็เรียกคลุมๆ มัวๆ วา 
meditation ท้ังน้ัน 

ทีน้ี เมื่อมองอยางคนสมัยใหมท่ีมาในแนวทางอยางฝรั่ง ก็
ควรจะเขาใจฝรั่งกันหนอย 

กอนพูดถึงฝรั่ง ขอย้ําทวนความหมายของการปฏิบัติธรรม
อีกทีหน่ึงวา การปฏิบัติธรรม ก็คือการนําธรรมมาใช เอาธรรมมา
ปฏิบัติ ในการดําเนินชีวิต ในการทํากิจหนาท่ี ใหถูกตอง เกิดผลดี 
เปนประโยชนสมความมุงหมายท่ีแท ตั้งแตเปนพอเปนแมท่ีดี 
เปนลูกดี เปนครูดี ขาราชการดี ผูปกครองท่ีดี เปนพระดีเณรดี   

ธรรมท่ีจะปฏิบัติ ก็จําแนกใหเห็นงาย เชนใหชาวบานปฏิบัต ิ
ทาน ศีล ภาวนา ใหพระสงฆปฏิบัติ ศีล สมาธิ ปญญา เปนตน  

ธรรมเดียวกันน่ันแหละ มีวิธีแยกหรือจําแนกอีกแบบหน่ึง 
ซึ่งเหมาะท่ีจะพูดในท่ีน้ี คือ แยกตาม “อัตถะ” (เรียกงายๆ วา 
“อัตถ์”) คือจุดหมายหรือประโยชนท่ีชีวิตพึงไดพึงถึง ๒ ระดับ คือ 

๑. ทิฏฐธัมมิกัตถ์ ประโยชนปจจุบันทันตา ประโยชนใน
ชีวิตน้ี หรือจุดหมายท่ีตาเห็น คือ สุขภาพ ทรัพย ยศ เกียรติ ไมตรี 
ชีวิตครอบครัว ท่ีดีงาม พรั่งพรอม เปนประโยชน มีความสุข  

๒. สัมปรายิกัตถ์ ประโยชนเบ้ืองหนา ประโยชนเลยชีวิตน้ี
ไป หรือจุดหมายสูงลํ้าเลยตาเห็น คุณคาทางจิตใจทางปญญา 
ความสุขในจิตใจ สวรรค จนถึงจิตเปนอิสระ หลุดพน นิพพาน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๔ สํานักปฏิบัติธรรม… ฟนธรรม ฟนถ่ิน ฟนไทย 

(ตรงน้ีจะขามไป ไมตองอานก็ได: อัตถะ คือ ประโยชน์ หรือจุดหมายของชีวิตนี้ บ่อยคร้ัง
แยกเป็น ๓ คือ ทิฏฐธัมมิกัตถ์ สัมปรายิกัตถ์ และปรมัตถ์ แต่ในพุทธพจน์ พระพุทธเจ้า
ตรัสเพียง ๒ โดยทรงรวมปรมัตถ์ไว้ในสัมปรายิกัตถ์ คงเพ่ือความสะดวกเห็นง่ายชัดเจน
แก่ชาวบ้านหรือคนทั่วไป ที่มองเร่ืองของตัว ได้แก่ทิฏฐธัมมิกัตถ์ แล้วนอกนั้นก็เป็นเร่ือง
ที่เลยพ้นไป ปรมัตถ์ก็ต่อสุดท้ายในสัมปรายิกัตถ์ ดังที่ตรัสอนุปาทิเสสนิพพานธาตุว่าเป็น
สัมปรายิกะ, ขุ.อิติ.๒๕/๒๒๒/๒๕๘; พระสารีบุตรแยกอัตถะนั้นให้เห็นชัดเป็น ๓ ระดับ ใน
คัมภีร์นิทเทส, เช่น ขุ.ม.๒๙/๒๙๒/๒๐๕; ๓๒๐/๒๑๗; ขุ.จู.๓๐/๖๗๓/๓๓๓) 

ทีน้ี ในยุคท่ีฝรั่งหันมาตื่นนิยมสมาธิกันน้ัน  อเมริกาไดมี
ความเจริญทางวัตถุอยางมาก ถึงกับเรียกตัวเองวาเปนสังคมมั่ง
คั่งพรั่งพรอม (affluent society, คําน้ีเกิดในป 1958/๒๕๐๑) พูด
ตามหลักอัตถะเมื่อกี้ ก็คือเขาถือวาเขาไดลุถึงทิฏฐธัมมิกัตถ์ 
สําเร็จไปแลว เขาจึงไมไดคิดหาธรรมอะไรในระดับน้ัน  

ในทางตรงขาม คนอเมริกันภูมิใจดวยซ้ํา เขาภูมิใจนักหนา
วาสังคมของเขามีนักประดิษฐนักผลิตท่ีเกงกาจ และคนของเขา
ก็ขยันหมั่นเพียรมาก ทําใหอเมริกาเจริญกาวหนาทางวัตถุ 
ยิ่งใหญทางเศรษฐกิจ คือไดทิฏฐธัมมิกัตถ์เปนอยางดีแลว เพราะ
เขามี work ethic ท่ียอดเยี่ยม น่ีก็คือเขาถือวาเขามีและเขาได
ปฏิบัติธรรมในระดับทิฏฐธัมมิกัตถ์อยางดีเลิศอยูแลว ดีมาแลว 
เขาจึงไมมองหาธรรมในระดับทิฏฐธัมมิกัตถ์ท่ีอ่ืนไหนอีก แตท่ีเขา
ขาดก็คือธรรมท่ีสูงเลยขึ้นไปเปนสัมปรายิกัตถ์ตางหาก 

ปญหาหนักของเขาอยูท่ีวา ท้ังท่ีมั่งคั่งพรั่งพรอมเต็มท่ีแลว 
แตชีวิตก็ไมมีความสุข ใจแสนจะทุกข ฝรั่งบรรยายสภาพสังคม
และปญหาจิตใจของผูคน ในชวงตน เขามักพูดถึง anxiety (ความ
หว่ันหวาดกระวนกระวาย) จากน้ัน stress (ความเครียด) ก็เดน
ขึ้นมา และคําอ่ืนท่ีสําคัญก็เชน depression (ความหดหูซึมเศรา) 



 
 
 
 
 
 
 
 
  

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๕ 

ท่ีวาน้ันคือสภาพจิตใจของฝรั่ง เฉพาะอยางยิ่ง คนอเมริกัน
เวลาน้ัน แลวพวกคนรุนใหมสวนกระแสยุคแรกซึ่งเบ่ือหนาย
สังคมของเขาวา purposeless/ไมมีจุดหมาย และ joyless/ไร
ความสุข ก็ผละหนีปฏิเสธสังคมของตัว พากันแสวงหาทางออก
ตางๆ ซึ่งก็ทําใหสังคมยิ่งมีปญหาซอนขึ้นมา  ทางหน่ึงก็คือสาร
เสพติด  ตัวเดนในยุคแรกๆ  ก็คือ LSD ซึ่งอเมริกาตองออก
กฎหมายมาคุมในป 1965/๒๕๐๘ ตามมาดวยตัวอ่ืนๆ รวมท้ัง
กัญชา แลวก็ปลอยตัวละท้ิงระเบียบแบบแผนของสังคม แมแต
เส้ือผาการแตงตัว แลวก็มั่วทางเพศ แลวทางสําคัญก็คือมาพบ 
“สมาธิ” ของศาสนาจากตะวันออก เริ่มตั้งแต Zen  

ฝรั่งซึ่งชีวิตเครียด ใจเรารอน กลุมกังวล มาเจอสมาธิ ได
ปราโมทย์ (ชื่นบาน) ปีติ (อ่ิมใจ) ปัสสัทธิ (ผอนคลาย) สุข (โลง
สบายฉํ่าใจ) และสมาธิ (สงบแนว) ก็เทากับไดตัวแกปญหา ตรง
ขามกับทุกข ก็ติดใจ สํานักและขบวนการศาสนาตะวันออก ก็
เขาอเมริกา และเติบโตกันใหญ พวกดารา บางก็มาเปนลูกศิษย
โยคี มีคุรุ คือครู (“guru” กลายเปนคําฝรั่งท่ีโกขึ้นมาคําหน่ึง คนไทย
พยายามพูดตามเสียงฝรั่ง กลายเปน “กูรู”) พวก the Beatles ท่ีโดง
ดังสะทานโลกเวลาน้ัน ก็มาเปนลูกศิษยของมหาฤๅษีมเหษโยคี 
รวมขบวนการ TM (Transcendental Meditation) บางคนก็
ถึงกับไปเขาปฏิบัติท่ีสํานักในอินเดีย ทําใหผูคนเมืองฝร่ังยิ่งตื่น
สมาธิ พองใจกับ meditation กันนักหนา 

เอาละ เลามามากแลว พอใหเห็นชัดวา สังคมฝร่ัง มีอเมริกัน
เปนผูนํา ท่ีเขาตื่นสมาธิ เฟอง meditation กันน้ัน เขาขาดและ
เท่ียวหา แลวก็มาปฏิบัติธรรมระดับสัมปรายิกัตถ สวนธรรม
ระดับทิฏฐธัมมิกัตถ เขาถือวาเขาทําเขาถึงอยางดีเต็มท่ีแลว 
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เมื่อไดฟงเรื่องของสังคมตะวันตกชวงท่ีเกี่ยวของกับเรื่องน้ี
อยางน้ี คนไทยก็ตองมองดูอยางรูเทาทัน โดยท่ีวาท้ังเขาใจเขา 
แลวก็ตองมองดูตัวเองใหเห็นชัดดวย   

บอกแลววา เมื่อเขายุคสมัยใหม คนไทยหันไปตื่นนิยมหรือ
ถึงกับคล่ังไคลความเจริญและวัฒนธรรมตะวันตก พรอมกับละ
ท้ิง หันหลังให บางทีก็ถึงกับดูถูกสถาบันตางๆ โดยเฉพาะ
วัฒนธรรมไทยของตัวเอง  

สภาพน้ีออกไปหรือลงไปถึงคนถ่ินชาวบานในชนบทท่ัวไป
หมด คนกรุงคนเมืองตื่นเมืองนอก คนบานนอกก็ตื่นตามคน
เมืองคนกรุง วัฒนธรรมประเพณีท่ีสืบกันมาเส่ือมหายไป ท่ีเหลือ  
อยู ก็เปนเพียงรูปแบบหรือสักวาเปนพิธี แลวก็เพ้ียน บางทีถึงกับ
ประโยชนหาย กลายเปนโทษ ชาวถิ่นชาวบานหางเหินธรรม 
เปนอยูเล้ียงดูครอบครัวประกอบอาชีพโดยไมรูจักคิหิปฏิบัติ หรือ
ฆราวาสธรรม ศีล ๕ วาแคปาก สังคหวัตถุ ๔ ไมตองพูดถึง 

ประเพณีบวชเรียนท่ีอยางนอยในเวลา ๓ เดือน ชวยเตรียม
หนุมไทยใหเปนคนสุกมีวุฒิภาวะ พรอมท่ีจะรับผิดชอบชีวิต ตั้ง
ครอบครัว และเขาสูสังคม นอกจากหดเวลา ลดจํานวนคน หรือ
แทบหายไปแลว ก็เหลือแคพอเปนพิธี แถมใชจายเงินทองเพ่ือ
เอาหนาตา หมดสาระในการศึกษา เปนความเส่ือมท่ีตองถือวา
เปนความสูญเสียเน้ือตัวของพระพุทธศาสนาอยางแทบจะหมด
ไปจากสังคมไทย ในขณะท่ีสังคมไทยนั้นก็ยังลาหลัง ยากจนลง 
เศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุข ทุกอยางโทรมทราม ชนบทซึ่ง
เปนสวนใหญของประเทศออนเปล้ีย ของดีขางนอกท่ีตัวไมมี ก็
รับเอามาแทบไมได ของดีท่ีมีขางใน ก็รวงโรยหลนหายหมดไปๆ 
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รวมความอยางท่ีวาแลว เมืองฝรั่งถือตัววาทิฏฐธัมมิกัตถ
ของเขามีพรอมเต็มท่ี เขาไดปฏิบัติธรรมของเขาดีอยูแลว แตยัง
ขาดสัมปรายิกัตถ  เขาจึงตื่นหาการปฏิบัติธรรมบําเพ็ญสมาธิ 
เจริญจิตตภาวนา ปญญาภาวนา จะเอา meditation  

แตฝายสังคมเมืองไทยน้ี ขาดแคลนทิฏฐธัมมิกัตถนักหนา 
และคนก็ไมรูจักไมเขาใจไมสนใจหางเหินออกไปจากการปฏิบัติ
ธรรมเพ่ือทิฏฐธัมมิกัตถน้ัน ตั้งแตในบานในครอบครัว อางวางไป
ท่ัว พอจะใหคนปฏิบัติธรรมกัน เราก็มุงไปหาสัมปรายิกัตถ จัด
เพ่ิมขยายกันใหญ ธรรมระดับทิฏฐธัมมิกัตถก็นอนรอตอไป 

ฝร่ังท่ีภูมิใจกับ work ethic ของเขาวาทําใหไดทิฏฐธัมมิกัตถ
นําล่ิวน้ัน ก็ลืมมองวาไดโทษไดทุกขมาดวย ตัวอยูกับ “pursuit 
of happiness” ก็ไดแตไลหาความสุข ไมถึง American Dream 
สักที อยางท่ีกลุมท่ีเครียดกันนักหนาจนมาหาสมาธิน่ันแหละ  

ทีน้ี ท้ังฝรั่งก็ไมรูจัก ท้ังไทยก็ไมมองดู work ethic ท่ีพระ 
พุทธเจาทรงสอนไว ซึ่งจะใหไดทิฏฐธัมมิกัตถ ท่ีมีสัมปรายิกัตถ
ประกบแถมไว ใหมีปญญาท่ีรูจักจัดรูจักใชทิฏฐธัมมิกัตถอยาง
ถูกตอง เปนธรรม เปนประโยชนแทจริง โดยมีจิตใจท่ีมีสุขเปน
อิสระ ไมเปนชาวบานท่ีเอียงดิ่งไปขางเดียว ไดแคทิฏฐธัมมิกัตถ
ท่ีพวงดวยโทษดวยทุกข หรือมัวหาแตสัมปรายิกัตถแลวติดเพลิน
อยูกับความสุขในสมาธิเปนตน จนจะกลายเปนประมาทไปเสีย  

ท่ีพูดวาจะไปปฏิบัติธรรม หรือวาจะไปเขาปฏิบัติ ท่ีสํานัก
ปฏิบัติธรรมน้ันน้ี ท่ีน่ันท่ีน่ี น่ันก็ดี ควรอนุโมทนา เหมือนคนในวง
งานกิจการตางๆ ไปเขาคาย ไดย้ําทวนหรือฝกฝนพัฒนาตอเติม
เสริมใหชินชํานาญอยูตัวเขาเปนเน้ือตัวของชีวิตท่ีเปนจริงตอไป  
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แตไมใชปฏิบัติธรรมแคในเวลาไปเขาสํานักเขาคายอยางน้ัน
เทาน้ัน ตองสืบตอใหเปนไปในชีวิตท่ีเปนอยูเปนจริงไดตลอดเวลา 

แลวท่ีสําคัญ วัดไหนมีชื่อวาเปนสํานักปฏิบัติธรรม ก็ทําให
ครบใหเต็มท่ีเต็มความหมายไปเลย นอกจากจัดการฝกปฏิบัติแก
ผูมาเขาคอรสแลว ก็เปนศูนยกลางเรงเราสงเสริมใหชาวบานชาว
ถิ่นไดปฏิบัติธรรมในระดับทิฏฐธัมมิกัตถ์ พรอม หรือคูไปดวย  

โดยเฉพาะในยุคท่ีบานแตกครอบครัวแยก พอแมหางเหิน
ไปไมไดดูแลอบรมลูก ไมวาจะเพราะไปหางานทําอาชีพในเมือง
หรือดวยเหตุใดก็ตาม หรือมีแตตายายเล้ียงหลาน ก็ตองใหวัดพุง
เปาเขาใหถึงเด็กถึงเยาวชน ชวยฟนบานพยุงครอบครัวไว หาทาง
ใหเด็กถึงกันกับวัด ไดเลาเรียนมีการฝกอบรม จะดวยบวชเณรภาค
ฤดูรอน ฤดูไหน หรือดวยวิธีใด ก็ใหเปนงานเปาหมายท่ีมุงทําใหได 

เฉพาะอยางยิ่งตองชวยฟนการบวชเรียนของทองถิ่น ให
เหลากุลบุตรท่ีเขามาถึงขางใน ไดมีการเรียนการฝกการศึกษา
อยางจริงจัง ท่ีจะใหเขาไดเปนทิด ท่ีเปน “ฑิต” คือเปนบัณฑิต 
เปนคนมีคุณคา ท่ีผูคนนับถือได เปนคนสุก เปนผูใหญ เปนหลัก
ใหแกครอบครัว แกชุมชน แกสังคม ไดอยางมั่นใจ 

น่ีคือประโยชนท่ีสังคมไทยกําลังเรียกรองตองการอยางยิ่ง 
จากการปฏิบัติธรรม ในบัดน้ี  

ถาใหดี สํานักปฏิบัติธรรมท่ีวัด ขางในก็จัดใหผูมาเขา
สํานักไดปฏิบัติธรรมขั้นสัมปรายิกัตถ ท่ีลงลึกเลอลํ้าเขมขน และ
ในเวลาเดียวกัน ก็เหมือนเปนศูนยกลางออกไปหนุนนําสงเสริม
ใหมีการปฏิบัติธรรม ซึ่งเนนขั้นทิฏฐธัมมิกัตถ ท่ีบาน ท่ีทํางาน ท่ี
โรงเรียน ในชุมชน ในทองไรทองนา ฯลฯ ใหท่ัวถ่ินไทยเปนถ่ินธรรม 
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พระท่ีวัด ตองชวยพอแม ชวยปูยาตายาย ชวยคุณครู ให
ไดเคียงขางเยาวชน ใหพากันเกิดความรักบาน รักโรงเรียน 
ชวยกันฟนถิ่นใหนาภูมิใจ ใหชาวถิ่นเคารพตนเองได 

ผูมาปฏิบัติธรรมระดับสัมปรายิกัตถในสํานักน้ัน ซึ่งมาก
ทานเปนผูสําเร็จทิฏฐธัมมิกัตถมาอยางดีแลว ก็สามารถเปน
กําลังหนุนใหวัดทํางานแผธรรมเขาถึงชุมชน ชวยฟนถิ่นดวย 

เมื่องานดําเนินไป สํานักปฏิบัติธรรมน้ี ซึ่งท้ังนําผูมาเขา
สํานัก และพาชาวถิ่นชาวบาน ใหปฏิบัติธรรม ก็เปนอันไดใหมีการ
ปฏิบัติธรรมท่ัวตลอดท้ังทิฏฐธัมมิกัตถ์และสัมปรายิกัตถ์ (รวมไปถึง
ปรมัตถ์ดังท่ีวา) ก็จะเปนสํานักปฏิบัติธรรมท่ีสมนามอยางสมบูรณ 

ในยามท่ีประเทศชาติกําลังขาดแคลนมีความตองการอยูน้ี 
สํานักปฏิบัติธรรมท่ีจริงแทสมบูรณ ก็จะมาชวยทําหนาท่ีฟน
ธรรม ฟนถิ่น ฟนไทย ทําเมืองไทย ใหเปนเมืองธรรม เมืองทอง 
อยางท่ีเคยหวังมานาน แลวก็แผขยายธรรมออกไปใหกวางไกล 
ตามท่ีพระบรมศาสดาตรัสไววา จงปฏิบัติ จงจาริกไป เพ่ือ
ประโยชน เพ่ือความสุขแกชนจํานวนมาก เพ่ือเกื้อการุณยแก
ชาวโลก โดยนัยน้ีก็จะเปนคุณประโยชนของสํานักปฏิบัติธรรมท่ี
สมนามน้ัน สมตามจุดหมายท่ีเปนอุดมคติของพระพุทธศาสนา  

................................ 
”””””””””””””” 

ธรรมที่พึงฝึกหรือนํามาปฏิบัติ มีแหล่งอํานวยอยู่มาก ในที่น้ี ขอ
ยกรายการหลักธรรมที่พึงปฏิบัติจากแหล่งสําคัญคือ “มงคลสูตร” มา
แสดงไว้ น่าจะใช้เป็นแบบ เพราะตรงกับการใช้ประโยชน์ และมีครบ
ตั้งแต่เร่ิมทิฏฐธัมมิกัตถ์ ถึงจบสัมปรายิกัตถ์ ตลอดปรมัตถ์ทั้งหมด ดังน้ี 



มงคล ๓๘ 
(การปฏิบัตธิรรม ครบทิฏฐธัมมิกัตถ์ ตลอดสัมปรายิกัตถ์)  

คาถาท่ี 1 
๑. อเสวนา จ พาลานํ  เวนคนพาล ไมคบหา 
๒. ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา  เลือกเสวนาบัณฑิตชน 
๓. ปูชา จ ปูชนียานํ  เชิดชูคนท่ีควรบูชา  
คาถาท่ี 2 
๔. ปฏิรูปเทสวาโส จ  อยูในถ่ินเหมาะ ดีท้ังคนท้ังส่ิงท่ีแวดลอม   
๕. ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา ทําความดีใหพรอมไวกอนแตตน  
๖. อตฺตสมฺมาปณิธิ จ  ต้ังตนไวถูกทางอยางม่ันคง 
คาถาท่ี 3 
๗. พาหุสจฺจญฺจ  มีวิชาความรูปราดเปร่ืองเช่ียวชาญ  
๘. สิปฺปญฺจ  มีวิชาชีพวิชาชางท่ีชํานาญจัดเจน 
๙. วินโย จ สุสิกฺขิโต  มีวินัยท่ีไดฝกไวเปนอยางดี 
๑๐. สุภาสิตา จ ยา วาจา  มีวจีท่ีพูดไดงดงาม  
คาถาท่ี 4 
๑๑. มาตาปิตุอุปฏฺฐานํ  บํารุงมารดาบิดาดวยกตัญู 
 ปุตฺตทารสฺส สงฺคโห =  
๑๒. ปุตฺตสงฺคห  ใสใจเล้ียงดูบุตรธิดา  
๑๓. ทารสงฺคห  ดูแลภรรยาใหสมเปนคูชีวิต 
๑๔. อนากุลา จ กมฺมนฺตา  ทํากิจการงานไมยอหยอนค่ังคาง  
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คาถาท่ี 5 
๑๕. ทานญฺจ  ใหปนทําประโยชนชวยเหลือกัน 
๑๖. ธมฺมจริยา จ  ดํารงธรรมจรรยารักษาธรรม    
๑๗. ญาตกานญฺจ สงฺคโห  มีนํ้าใจสงเคราะหญาติ   
๑๘. อนวชฺชานิ กมฺมานิ  ไมขาดกิจกรรมไรโทษ ท่ี ดีงามเปน

ประโยชน 
คาถาท่ี 6 
๑๙. อารตี วิรตี ปาปา  งดเวนจากความชั่ว 
๒๐. มชฺชปานา จ สญฺญโม  คุมตัวจากของมึนเมา 
๒๑. อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ  ไมประมาทเรงเราตัวใหทําความดี 
คาถาท่ี 7 
๒๒. คารโว จ  มีคารวะ รูจักใหความสําคัญและความใสใจ 
๒๓. นิวาโต จ  ไมกระดางถือตน ออนโยนสุภาพ  
๒๔. สนฺตุฏฺฐี จ  สันโดษพอใจลาภผลที่ ไดมาด วย

เร่ียวแรงของตนโดยชอบธรรม  
๒๕. กตญฺญุตา  กตัญูสํานึกรูคาของคนผูมีคุณความดี
๒๖. กาเลน ธมฺมสฺสวนํ  มีเวลาหาโอกาสฟงธรรมแสวงความรู 
คาถาท่ี 8 
๒๗. ขนฺตี จ  เขมแข็งอดทน  
๒๘. โสวจสฺสตา  เปนคนท่ีพูดกันงาย  
๒๙. สมณานญฺจ ทสฺสนํ  ไปพบหาพระผูสละ ทรงศีลทรงปญญา 
๓๐. กาเลน ธมฺมสากจฺฉา จัดเวลาสังสนทนาถกสาระถกธรรม 
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คาถาท่ี 9 
๓๑. ตโป จ  เผากิเลสเผาความช่ัวไมเมามัว มั่นในธรรม  
๓๒. พฺรหฺมจริยญฺจ  มุงดําเนินเดินหนาไปในอริยมรรคา 
๓๓. อริยสจฺจาน ทสฺสนํ  มีปญญาเห็นอริยสัจถึงความจริงของชีวิต 
๓๔. นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ  สัมฤทธิ์ท่ีหมายไดประจักษแจงนิพพาน 
คาถาท่ี 10 
ผุฏฺฐสฺส โลกธมฺเมหิ จิตฺตํ ยสฺส  ถึงแมถูกโลกธรรมผานกระทบ ก็มีจิต 
๓๕. น กมฺปติ  ไมหวั่นไหว  
๓๖. อโสกํ  ไรโศกศัลย  
๓๗. วิรชํ  ผองใส ไรธุลีละอองควัน  
๓๘. เขมํ  เกษมศานต ม่ันคง 

มีคาถาสรุปท้ายมงคล ๓๘ นี้ว่า 

เอตาทิสานิ กตฺวาน  สพฺพตฺถมปราชิตา 
สพฺพตฺถ โสตฺถึ คจฺฉนฺติ  ตนฺเตสํ มงฺคลมุตฺตมํ 

แปล “เทวะมนุษยท้ังหลายกระทํามงคลเชนนี้แลว ยอมเปนผูไมพาย
แพอับจนในท่ีทุกสถาน ยอมถึงความสวัสดีในท่ีท้ังปวง นี้เปนอุดมมงคล คือ
ธรรมท่ีนําใหมีความสุขความเจริญอยางสูงสุด ของเทวะมนุษยเหลานั้น”  

ในมงคล ๑๐ คาถา ๓๘ ขอน้ี ขอใหจับจุดเนน ๒ แหง คือ 

ก. ระดับทิฏฐธัมมิกัตถ์  มีทุนในตัวดวย ๔ มงคล ในคาถาท่ี ๓ 

ข. ระดับ สัมปรายิกัตถ์  วัดผลดวย ๔ มงคล ในคาถาท่ี ๑๐ 

มีคําชี้แจง ดังน้ี 



 
 
 
 
 
 
 
 
  

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๓ 

ก. ในระดับทิฏฐธัมมิกัตถ์   

พัฒนาชีวิตใหมีคุณสมบัติท่ีเปนทุนพรอมไวในตัว ๔ อยาง 
ใหตัวของเขาก็คือ ๔ อยางน้ี (มงคล ๔ ประการ ในคาถาท่ี ๓) ไดแก 

๑. มีวิชาความรูท่ีปราดเปรื่องเชี่ยวชาญ (พาหุสัจจะ) 
๒. มีวิชาชีพวิชาชางท่ีชํานาญจัดเจน (สิปปะ) 
๓. มีวินัยท่ีฝกไวอยางดีเปนวิถีชีวิตในสังคมศรีวิไล (วินัย) 
๔. มีวาจาคมคายพูดไดงดงามนําผลดี (สุภาสิตวาจา) 
ตองมีการศึกษาที่คนจะพัฒนาตัวเขาใหปฏิบัติมงคลธรรมชุดทุนตั้ง

ตัวนี้ไดครบทั้ง ๔ ขอ อยาใหใครที่ไหนพูดไดวา “จะเอาศีลเอาศิวิไลซ์
จากท่ีไหน แค่วินัย คนไทยก็ยังไม่มี” หรือวา “มงคลสูตรน่ี ได้ยิน
สวดกันนักหนา ทําไมไม่เอามาปฏิบัติให้เห็นด้วยตาจริงจังสักที”  

(พึงสังเกตวา มงคล ๓ ในคาถาที่ ๑ กับมงคล ๓ ในคาถาที่ ๒ รวม 
๖ ขอ เปนบาทฐาน ดานสังคม กับดานตัวบุคคล ใหกาวขึ้นมามีมงคลที่
เปนทุน ๔ ขอนี้, เมื่อตั้งตัวใหมีทุน ๔ นี้แลว ก็พรอมที่จะดําเนินชีวิต ทํา
กิจหนาที่ของตน หนาที่ตอผูอื่น ตอสังคม ทําความดี บําเพ็ญประโยชน 
และพัฒนาชีวิตของตนขึ้นไปๆ ในมงคลอีก ๒๘ ขอ จนจบสัมปรายิกัตถ) 
ข. ในระดับสัมปรายิกัตถ์   

ดูการปฏิบัติธรรมระดับน้ี ในขั้นวัดผลถึงจบปรมัตถเลย จะได
ตรวจสอบตัวเองอยูเสมอ โดยทําได ๔ อยาง (มงคล ๔ ในคาถาท่ี ๑๐) 
คือ ถึงแมถูกโลกธรรมกระทบ (ได้ลาภ-เสื่อมลาภ, ได้ยศ-เสื่อมยศ,    
ถูกนินทา-รับสรรเสริญ, พบสุข-เจอทุกข์) ก็  
๑. ใจมั่นไมหว่ันไหว (น กมฺปติ) ๒. ใจไรโศกศัลย (อโสกํ) 
๓. จิตผองใสไรฝุนควัน (วิรชํ) ๔. จิตเกษมศานตเบิกบานดี (เขมํ) 

ทั้งผู้เข้าสํานัก และชุมชนท้องถิ่นทั่วไทย เป็นอันได้ปฏิบัติธรรมทั่วกัน 



- ผนวก -   

ความเห็น  

“สํานักปฏิบตัิธรรม ที่สมนาม คือ ฟื้นธรรม ฟืน้ถิน่ ฟืน้ไทย”  

โดย  

นายพงษ์สวัสดิ์ อักษรสวาสดิ์ 

ตามที่ผมไดมีโอกาสเขากราบนมัสการและเขาเยี่ยมอาการ
อาพาธ ของพระเดชพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ที่ศิริราช
พยาบาล เมื่อวันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ รวมกับคณะญาติโยมอัน
ประกอบดวย ทพญ. กฤษณา โรหิตรัตนะ คุณฉวีวรรณ อักษรสวาสด์ิ 
คุณแปว ในการนี้ พระเดชพระคุณสมเด็จฯ ไดมีเมตตาปรารภปญหา ที่
กําลังเกิดข้ึนกับการพระพุทธศาสนาของประเทศไทยในปจจุบัน ซึ่ง
จะตองชวยกันพิจารณาหาทางแกไข โดยพระเดชพระคุณสมเด็จฯ ได
ขอใหคณะญาติโยมไดนําปญหาและขอพิจารณาที่แสดงไวนี้ ไป
ชวยกันเผยแพรตอไป ใหเปนที่รับรูและเขาใจถึงสถานการณที่กําลัง
เกิดข้ึนจากการใชคําวา “สํานักปฏิบัติธรรม” กันอยางแพรหลายใน
ปจจุบันนี้ วาจะสงผลกระทบตอสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
ประเพณีของไทยอยางไร และควรจะเรงกันทําความเขาใจเพื่อรวมกัน
หาทางออกจากปญหานี้โดยเร็วตอไป ทางคณะจึงกราบเรียนทานวา 
ควรจะนํามาจัดทําเปนหนังสือ เพื่อความสะดวกในการเผยแผ และ
เพื่อมิใหความสําคัญคลาดเคลื่อนไป 

ตอมา เมื่อวันอาทิตยที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พระเดชพระคุณ
สมเด็จฯ ไดกรุณามอบสําเนาเอกสารที่ทานไดเรียบเรียงข้ึนจากการที่



 
 
 
 
 
 
 
 
  

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๕ 

ไดปรารภนั้น ซึ่งพระเดชพระคุณสมเด็จฯ โดยแรกใชชื่อหัวเร่ืองวา “ต่ืน
ให้ทัน รีบแก้ไขให้เข้าที่” และตอมาพระเดชพระคุณสมเด็จฯ ไดปรับปรุง
ชื่อหัวเร่ืองใหมเปน “สํานักปฏิบัติธรรม ท่ีสมนาม คือ ฟื้นธรรม ฟื้นถิ่น 
ฟื้นไทย” ซึ่งเห็นวาตรงตามขอปรารภที่พระเดชพระคุณสมเด็จฯ ได
แสดงไว เพื่อใหญาติโยมไดอานและชวยกันพิจารณาวามีความเห็น
เปนอยางไร ควรจะเพิ่มเติมในประเด็นไหนอยางไรบางหรือไม และให
ชวยกันคิดวาสมควรจะจัดพิมพเพื่อเผยแพรตอไปดวยหรือไมอยางไร 

ผมไดอานแลวเห็นวา คําปรารภและขอพิจารณาขางตนนี้พระ
เดชพระคุณสมเด็จฯ ไดชี้ใหเห็นวาสังคมไทยไมไดตระหนักรูสาเหตุของ
ปญหาและผลที่จะติดตามมาของ “สํานักปฏิบัติธรรม” ซึ่งเปนการ
ปฏิบัติธรรมในลักษณะช่ัวคร้ังชั่วคราว และมีรูปแบบวิธีการจัดการที่มี
ลักษณะเฉพาะเปนของแตละสํานัก แมอาจมองวาวัตถุประสงคของ
การจัดต้ัง “สํานักปฏิบัติธรรม” มีเจตนาดีที่เปนกุศลฉันทะเพื่อใหเปน
สถานที่สําหรับใหผูที่ใฝใจตอการปฏิบัติธรรม ไดเขามาสูการปฏิบัติ
ธรรมในระดับจิตตภาวนาและปญญาภาวนากันอยางแพรหลายใน
ปจจุบัน แตดวยความไมตระหนักรูนี้อาจทําใหชาวบานซ่ึงมีสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมจากวิถี
ชีวิตประจําวัน ที่มิไดเขามาปฏิบัติธรรมใน “สํานักปฏิบัติธรรม” ถูก
แบงแยกตัดขาดกันออกไป ไมเขากลุมผูปฏิบัติธรรมใน “สํานักปฏิบัติ
ธรรม” อีกตอไป เพราะ “สํานักปฏิบัติธรรม” มีลักษณะพิเศษเฉพาะ 
กลาวคือ ผูที่มาปฏิบัติธรรมมักจะเปนกลุมบุคคลที่ทํางานแบบหยุดวัน
เสาร-อาทิตย มีรายไดเปนเงินเดือนประจํา ที่มีฐานะคอนขางดี อาศัย
อยูและมีงานประจําอยูในเมือง ไมมีวิถีชีวิตที่ตองข้ึนอยูและผูกพันกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีทัศนคตินิยมที่เนนความทันสมัย
ออกไปทางหรูหราสะดวกสบาย มีความเปนสวนตัวสวนบุคคลแบบ
ปจเจกชนสูง กลาวคือ คนกลุมนี้ตางมีความพร่ังพรอมในทางโภค
ทรัพยแลว จึงแสวงหาส่ิงที่ตาเนื้อมองไมเห็น คือ สมาธิและปญญา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๖ สํานักปฏิบัติธรรม… ฟนธรรม ฟนถ่ิน ฟนไทย 

(สวนหน่ึงตามอยางคนตะวันตกในปจจุบัน) คนกลุมนี้แมจะมีเปน
จํานวนนอย แตก็เปนคนที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
เมื่อคนกลุมนี้หันหนาเขาสู “สํานักปฏิบัติธรรม” เพื่อจิตและปญญา
แบบปจเจกชน ก็ทําใหชาวบานเขาใจวาการปฏิบัติธรรมนั้น ตองมี
รูปแบบเฉพาะอยางที่ปฏิบัติกันใน “สํานักปฏิบัติธรรม” ถาไมใช
รูปแบบนั้น จะไมใชการปฏิบัติธรรม 

ในฐานะที่ผมเกิดและเติบโตมาจากชนบทในตางจังหวัด ผมมี
ความสงสัยมานานแลววาทําไมวัดวาอารามในปจจุบันไมเหมือนวัดวา
อารามในอดีต ทําไมพระภิกษุสงฆที่เคยมีเปนจํานวนมากกลับลด
จํานวนลงมาก ทําไมคนที่เคยเขาวัดจํานวนมากในอดีต กลับมีจํานวน
ลดลง ทําไมสามเณรจึงมีใหเห็นนอยลงมาก จนกระทั่งบางวัดแทบไมมี
เด็กมาบวชเปนสามเณรเลย ทําไมจึงไมมีคําวาไปเขาวัดถือศีลวันพระ
กันดังแตกอน ทําไมจึงมีแตเฉพาะพิธีกรรมมากกวาการไปถือศีลปฏิบัติ
ธรรมชวยเหลืองานวัดกันดังแตกอน ทําไมไมมีเด็กไปวิ่งเลนกันในลาน
วัดชวยกันกวาดลานวัดดังแตกอน คําถามเหลานี้ไดรับการตอบอยาง
ชัดแจงแลวเมื่อไดมีโอกาสฟงพระเดชพระคุณสมเด็จฯ ปรารภและ
อธิบายขอปรารภนั้น ณ ศิริราชพยาบาล เมื่อเขาเยี่ยมอาการอาพาธ
ของพระเดชพระคุณสมเด็จฯ ในวันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ผานมา  

เมื่อพระเดชพระคุณสมเด็จฯ ไดมอบหมายใหคณะญาติโยม
อานและชวยกันพิจารณาคําปรารภนั้น ที่ไดต้ังชื่อเร่ืองวา “สํานัก
ปฏิบัติธรรม ที่สมนาม คือ ฟนธรรม ฟนถิ่น ฟนไทย” วามีความเห็นเปน
อยางไร ควรจะเพิ่มเติมในประเด็นไหนอยางไรบางหรือไม และให
ชวยกันคิดพจิารณาวาสมควรจะจัดพิมพเพื่อเผยแพรตอไปดวยหรือไม
อยางไร ผมจึงขอแสดงความคิดเห็นและแสดงหลักฐานเพิ่มเติมวา 
สถานการณพระพุทธศาสนากําลังเปนไปตามท่ีพระเดชพระคุณสมเด็จฯ 
ไดแสดงใหเราชาวไทยไดตระหนักรู และจะตองรวมกันคิดพิจารณา
หาทางเรงแกไขโดยเร็วตอไป 
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“สํานักปฏิบัติธรรม ที่สมนาม คือ ฟนธรรม ฟนถิ่น ฟนไทย” มี
จํานวน ๒๙ หนากระดาษ หนาที่ ๒๗ ถึง ๒๙ เปนมงคล ๓๘ ที่พระเดช
พระคุณสมเด็จฯ นํามาลงไวกอนโดยยังไมไดจัด จากการอานแลวเห็นวา  

เอกสารหนาที่ ๑ ถึง ๔ ชี้ใหเห็นวา “สํานักปฏิบัติธรรม” ที่ผูคน
กําลังนิยมมุงไปสู เปนการปฏิบัติธรรมในความหมายของสมถะ-
วิปสสนา ไมใชการปฏิบัติธรรมครอบคลุมทั้งหมด ต้ังแตทาน ศีล ๕ 
เบ้ืองตน ทําใหเกิดความเขาใจผิดกันมากมายวา การปฏิบัติธรรม
จะตองเปนเร่ืองของสมถะ-วิปสสนาอยางที่กําลังทํากันไปเสีย 

เอกสารหนาที่ ๑๕ มีหัวเร่ืองวา “เรียกใหตรงใหพอดี” พระเดช
พระคุณสมเด็จฯ ชี้ใหเห็นวา “ปฏิบัติธรรม” และ “สํานักปฏิบัติธรรม” 
เวลานี้คนไทยใชกันติดแลว ทําใหคําวา “ปฏิบัติธรรม” แคบลงมา
ตามที่ใชกันติดแลวนั้นดวย คือ ที่วาสํานักปฏิบัติธรรมนั้น ธรรมที่
ปฏิบัติก็คือเร่ือง สมถะ-วิปสสนา เอาแคในระดับจิตตภาวนา และ
ปญญาภาวนา ทําใหพอพูดถึงปฏิบัติธรรม-สํานักปฏิบัติธรรม คนจะไม
นึกถึงธรรมอีกมากมาย ดังที่พระพุทธเจาตรัสสอนเร่ือง “มงคลสูตร” 
ถาถือและเขาใจกันเชนนี้ตอไป การปฏิบัติจะเกิดชองโหว ไมเต็มความ  
หมายของการปฏิบัติธรรมตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสสอน 
ประเด็นนี้ ผมไดคนควาระเบียบมหาเถรสมาคม วาดวยการจัดต้ัง
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๓ (ประกาศในแถลงการณ
คณะสงฆ เลม ๘๘ ตอนที่ ๑๐ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๓) จาก คูมือพระ
สังฆาธิการ (พ.ศ. ๒๕๕๙) สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ ซึ่งไดใหความหมายของคําตางๆ ไว ดังนี้ 

“การปฏิบัติธรรม” หมายความวา การปฏิบัติสมถกัมมัฏฐาน
หรือวิปสสนากัมมัฏฐาน ตามหลักมหาสติปฎฐานสูตร  

“สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด” หมายความวา สํานักปฏิบัติ
ธรรมที่มีอยูแลวไดรับการยกขึ้นเปนสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด หรือ
จัดตั้งข้ึนใหม โดยคณะกรรมการจัดตั้งสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด 
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“เจาสํานัก” หมายความวา เจาอาวาสซ่ึงเปนที่ต้ังสํานักปฏิบัติ
ธรรมประจําจังหวัดแหงนั้นๆ 

“พระวิปสสนาจารย” หมายความวา พระภิกษุผูสอนการปฏิบัติ
สมถกัมมัฏฐานหรือวิปสสนากัมมัฏฐาน ตามหลักมหาสติปฎฐานสูตร 

จากระเบียบมหาเถรสมาคมฉบับดังกลาวขางตน จะเห็นวา
กฎหมายไดกําหนดให “ปฏิบัติธรรม” เปนเร่ืองของการปฏิบัติสมถ
กัมมัฏฐาน หรือ วิปสสนากัมมัฏฐาน อยางใดอยางหนึ่งก็ได ดังนั้น 
การที่ “ปฏิบัติธรรม” มีความหมายแคบลงไปอยางไรตามที่พระเดช
พระคุณสมเด็จฯ ชี้ใหเห็นไวแลวนั้น “กฎหมาย” ก็ยังมีสวนทําให 
“ปฏิบัติธรรม” แคบลงมาอยางเปนทางการเพิ่มข้ึนอีกทางหนึ่งดวย  

และจากการศึกษาประกาศสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
เร่ืองแนวทางและข้ันตอนการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการ
ใหขาราชการ เจาหนาที่ และลูกจางของหนวยงานภาครัฐที่เปนสตรีไป
ถื อ ศี ล แ ล ะป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม ใ น สํ า นั ก ป ฏิ บั ติ ธ ร ร มที่ สํ า นั ก ง า น
พระพุทธศาสนาแหงชาติรับรอง (ฉบับลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๑) ซึ่งมีสาระสําคัญวา โดยที่คณะรัฐมนตรี ในการประชุม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ ไดมีมติเห็นชอบตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) เสนอเร่ือง การให
ขาราชการ เจาหนาที่ และลูกจางของหนวยงานภาครัฐที่เปนสตรี ไป
ถือศีลและปฏิบัติธรรม โดยใหถือเปนหลักการใหขาราชการพลเรือน
สตรีมีสิทธิไปถือศีลและปฏิบัติธรรมในสํานักปฏิบัติธรรม ณ สถาน
ปฏิบัติธรรมที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
คร้ังหนึ่งตลอดอายุราชการ เปนระยะเวลาไมตํ่ากวา ๑ เดือน แตไมเกิน 
๓ เดือน โดยไมถือเปนวันลา 

สถานป ฏิ บั ติ ธ ร รมที่ ไ ด รั บ ก า ร รั บ รอ ง จ าก สํ านั ก ง าน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ ตามประกาศสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติขางตน หมายถึง สถานที่ใหการฝกอบรมสมถวิปสสนา



 
 
 
 
 
 
 
 
  

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๙ 

กัมมัฏฐานที่ต้ังอยูในวัด ซึ่งสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติโดย
ความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม ไดข้ึนทะเบียนเปนสํานักปฏิบัติ
ธรรมประจําจังหวัด และ/หรือ สถานที่ใหการฝกปฏิบัติธรรมอ่ืนๆ ที่มี
มาตรฐานเปนที่ยอมรับดานอาคารสถานท่ีที่สะอาด สงบรมร่ืน มีความ
พรอมดานพระวิปสสนาจารยหรือวิทยากรผูฝกอบรม และมีการบริหาร
จั ด ก า ร ที่ ดี เ ป น ที่ ป ร ะ จั กษ ข อ ง ส า ธ า รณชน  ซึ่ ง สํ า นั ก ง า น
พระพุทธศาสนาจังหวัดคัดเลือกเสนอสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ พิจารณาประกาศรับรองเปนสํานักปฏิบัติธรรม ที่พรอมให
การรับรองขาราชการ เจาหนาที่ และลูกจางของหนวยงานภาครัฐที่
เปนสตรี ไปถือศีลและปฏิบัติธรรมตามมติคณะรัฐมนตรี 

จะพบวาประกาศสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติขางตน ได
กําหนดใหการปฏิบัติธรรมมีกําหนดระยะเวลาตายตัวที่แนนอนคือ
ระหวาง ๑ เดือน ถึง ๓ เดือน เทานั้น และยังกําหนดสถานที่ปฏิบัติธรรม
โดยใหเพิ่มเติมขยายออกไปจากวัดวาอารามไปเปนสถานที่อ่ืนๆ ก็ได 

จากการศึกษาระเบียบมหาเถรสมาคมและประกาศสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติขางตน พบวา กฎหมายไดทําใหการปฏิบัติ
ธรรมแคบเขา เฉพาะเพื่อการปฏิบัติสมถกัมมัฏฐาน หรือ วิปสสนา
กัมมัฏฐานเทานั้น รวมทั้งกําหนดชวงเวลาการปฏิบัติธรรมไวที่ระหวาง 
๑ เดือน ถึง ๓ เดือน เทานั้นดวย และท่ีสําคัญคือการกําหนดใหมีสถานที่
ปฏิบัติธรรมตามที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรอง โดยความ
เห็นชอบของมหาเถรสมาคมนั้น ในปจจุบันพบวามีจํานวน ๑,๕๐๐ วัด
เศษ ซึ่งจากขอมูลของสวนศาสนสถานและควบคุมทะเบียนวัด กอง
พุทธศาสนสถาน ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ พบวา ประเทศไทยมี
วัดรวมทุกนิกายจํานวนถึง ๓๙,๔๘๑ วัด ซึ่งนอกจากคําวา “การปฏิบัติ
ธรรม” และ “สํานักปฏิบัติธรรม” จะถูกนํามาใชกันวามีความหมาย
เฉพาะเพื่อการปฏิบัติสมถกัมมัฏฐาน หรือ วิปสสนากัมมัฏฐาน ดังที่
พระเดชพระคุณสมเด็จฯ ชี้ใหเห็นแลว กฎหมายก็มีสวนมากําหนดให 
“การปฏิบัติธรรม” และ “สํานักปฏิบัติธรรม” เปนเชนนั้นอีกดวย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐ สํานักปฏิบัติธรรม… ฟนธรรม ฟนถ่ิน ฟนไทย 

ดังนั้น การที่พระเดชพระคุณสมเด็จฯ ไดกรุณาช้ีใหเห็นประเด็น
ปญหา ที่การพระพุทธศาสนาในประเทศไทยกําลังเผชิญอยูในปจจุบัน 
พรอมทั้งไดกรุณาช้ีแนะแนวทางในการนําหลักธรรมที่ถูกตอง มาเปน
แนวทางสําหรับการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนดังกลาว ตามคําอธิบายขอ
ปรารภภายใตหัวขอเร่ืองวา “สํานักปฏิบัติธรรม ที่สมนาม คือ ฟนธรรม 
ฟนถิ่น ฟนไทย” ควรจะไดรับการจัดพิมพเพื่อเผยแพรโดยเร็วตอไป ซึ่ง 
นอกจากจะเปนการกระตุนใหชาวไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา ได
ตระหนักรูถึงปญหาและนาจะถือเปนวาระแหงชาติ ที่พุทธศาสนิกชน
สมควรจะมารวมกันแสวงหาแนวทางการแกไขปญหานี้ตอไป เพราะมิ
เชนนั้นแลว  จะกลายเปนวา  ดวยเจตนาที่ ดีของการจัดต้ังและ
ดําเนินการภายใต “สํานักปฏิบัติธรรม” อาจนําไปสูปรากฏการณทาง
สังคมที่มองไมเห็นวา การปฏิบัติธรรมในชีวิตประจําวันของชาวบาน ที่
ตาเนื้อสามารถมองเห็นได (ทิฏฐธัมมิกัตถ) จะมิใชสวนหนึ่งของการ
ปฏิบัติธรรมอีกตอไป จะคงเหลือแตเฉพาะเพียงการปฏิบัติธรรม คือ 
การปฏิบัติสมถกัมมัฏฐาน หรือ วิปสสนากัมมัฏฐาน ที่ตาเนื้อมองไม
เห็น (สัมปรายิกัตถ) เทานั้น ที่เปนการปฏิบัติธรรม ซึ่งเทากับวาเรา
กําลังจะยกชาวบานที่ไมไดปฏิบัติธรรมในสํานักปฏิบัติธรรมออกไป
โดยไมรูตัว และเพื่อใหการแกไขปญหานี้บรรลุผลโดยเร็วตอไป ผมขอ
เสนอแนะใหมีการปรับปรุงระเบียบมหาเถรสมาคม และประกาศ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติขางตนเสียใหม เพื่อใหครอบคลุม
การปฏิบัติธรรมทั้งหมดทั้ง ทาน ศีล ภาวนา สําหรับชาวบาน และ ศีล 
สมาธิ ปญญา สําหรับพระภิกษุสงฆ และเห็นวาสังคมไทยควรจะตองมี
การรื้อฟนเพื่อใหเกิดการรับรองและสงเสริม “ทิด” และ “สามเณร” 
รวมทั้ง “แมชี” อยางแทจริงตอไปดวย. 

 
  




