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-  ตอบบางคําถาม ๒๔๐ 

ตอนท่ี ๑๒ เอาวัตถุมงคลมาเปนบันได 
 พัฒนาคนขึ้นไปใหเหนือวัตถุมงคล ............................... ๒๔๒ 
-  ปุจฉา   ๒๔๒ 
-  ถ้าจะมีพระเครื่อง ก็ใช้ให้ได้เต็มคุณค่า ดังได้ว่าท่ีนี ่ ๒๔๔ 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ช 

-  ปิดช่องหว่ันใจ ได้ช่องให้ธรรม ๒๔๙ 
-  ให้เขาได้ท่ียึดแล้ว ก็ดึงยกเขาข้ึนมา ๒๕๕ 
-  หวังพึ่งส่ิงศักด์ิสิทธ์ิไสยศาสตร์ มัวประมาท จึงไม่พ้นความเส่ือม ๒๖๑ 
-  รัฐบาลจัดบ้านเมืองดี ให้ประชาชนมีโอกาสพัฒนาตัวเต็มท่ี ๒๖๕ 
-  ได้ความม่ันใจให้ทํากิจเต็มท่ี กบัหวังได้ผลดลบันดาลโดยไม่ต้องทํา ๒๖๘ 

ตอนท่ี ๑๓ นับถือเทวดายังพอฟง 
 แตถามัวหวังพึ่งขอผล ก็หลนจากหลักพุทธไมเหลือดี .. ๒๗๒ 
-  ถึงธรรมจริงด้วยปัญญา จึงย่ิงสอนดว้ยกรุณา   ๒๗๒ 
-  บทสวดมนต์ กับเทวดา ๒๗๕ 
-  มนุษย์พัฒนา ดีกว่าเทวดามีฤทธ์ิ ๒๗๙ 
-  เหนือฟ้า ยังมีธรรม ๒๘๔ 
-  จับหลักชัดแล้ว ใครไปทางดี ใครไปทางร้าย จับไดทั้นหมด ๒๘๙ 
-  สังคมจะเข้มแข็ง ตอ้งไม่คลุมเครือ ๒๙๖ 

ตอนท่ี ๑๔ ถารูภูมิหลังของอินเดียสักหนอย 
 จะคอยเห็นแกนของพระพุทธศาสนา ............................ ๓๐๓ 
-  อารยันเข้าครอง ชมพูทวีปได้คํา “อริยะ/อารยะ”    ๓๐๓ 
-  พระพรหมสร้างโลก ให้คนแบ่งเป็นวรรณะส่ี มสิีทธ์ิเสรีไม่เท่ากัน ๓๐๖ 
-  พราหมณ์ติดต่อพระพรหมได้ ใครอยากรวยอยากใหญ่ก็ไปบูชายัญ ๓๐๘ 
-  วัดคือสถานศึกษาของปวงชน เปิดแก่ทุกคน ไม่เลือกวรรณะ ๓๑๑ 
-  สังคมเจริญมากขึ้น คนเบื่อสังคมก็มากข้ึน ๓๑๓ 
-  เข้าสู่ทางสายกลาง เป็นมัชฌิมา ๓๑๕ 
-  จากเทพมาสู่ธรรม อยากได้อะไรก็ตอ้งพยายามทํา ๓๑๙ 
-  จะทําจะพัฒนาจะแก้ปัญหาให้ได้ผล ก็ต้องศึกษาครบองค์รวมท่ีมี ๓ ๓๒๒ 
-  ครูคู่ปัญญา มีกรุณากระตุ้นเตือน ขับเคล่ือนด้วยสํานึกที่บริสุทธ์ิ ๓๒๖ 



 

ซ  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

-  จัดตั้งสังคมดีได้แค่ครึง่กลาง เพราะเข้าไม่ถึงธรรมชาติ แม้แตข่องคน ๓๒๘ 
-  รู้เรื่องเก่า ช่วยให้เข้าใจพระพุทธศาสนา ๓๓๒ 
-  มองความศักดิ์สิทธ์ิของพระรัตนตรัย เริ่มเข้าใจพระพุทธศาสนา ๓๓๕ 

ภาค ๓ เปดประตูชีวิต กาวไปในการศึกษา  ........... ๓๔๑ 

ตอนท่ี ๑๕ ธรรมชาติของมนุษยอยูตรงน้ี  
 คือ จะดี จะเลิศ สุดประเสริฐ ดวยการศึกษา ................ ๓๔๓ 
-  ธรรมชาติของคนบอกว่าจะเก่งจะดี ก็ฝึกเอา ไม่มัวรอเขามาทําให้ ๓๔๓ 
-  มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐข้ึนมาเองก็หาไม่ แต่ประเสริฐได้ด้วยการฝึก ๓๔๖ 
-  เป็นนักศึกษาเต็มระบบ ครบไตรศึกษา จึงเป็นอารยชนได้จริง  ๓๔๙ 

ตอนท่ี ๑๖ “ธรรม” มีความหมายมากมาย  
 รูไวแค ๔ เร่ิมท่ี ธรรมชาติ กับ ธรรมดา ......................... ๓๕๔ 
-  “ธรรม” คําย่ิงใหญ่ ท่ีแปลยากที่สุด ๓๕๔ 
-  “ธรรม” ไม่ว่าจะมากมายก่ีความหมาย รู้ไว้ ๔ ก็ครบ ๓๕๕ 
-   ปุจฉา: [ขอสรุป และโยงให้ชัดอีกที...]   ๓๖๒ 

ตอนท่ี ๑๗ การศึกษาเริ่มท่ีตาหู  
 จะดูฟงไดแคตัณหา หรือไปถึงปญญา ก็มาลุนกัน ........ ๓๖๓ 
-  เกิดมากับอวิชชา ก็เป็นธรรมดาจะเจอหน้ากับทุกข์ ๓๖๓ 
-  ได้ตัณหามานําพาชีวิต ก็ต้องติดเอาตาสันไปด้วย ๓๖๕ 
-  ชีวิตท่ีดี ในวิถีแห่งปัญญา มีสติให้ไม่ประมาท ๓๖๙ 

ตอนท่ี ๑๘ ถาอยูแครูสึก ก็เปนคนพาล 
 เอารูมาประสานสูปญญา บัณฑิตจึงมา อารยธรรมจึงมี ๓๗๕ 
-  ทบทวน เรื่องรู้สึกสู่ตัณหา กับรู้สู่ปัญญา   ๓๗๕ 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ฌ 

-  นักเสพ เป็นนักล่าสุข-หลบทุกข์ แต่นักศึกษาสุขทุกเมื่อทุกเวลา ๓๘๐ 
-  จากเสพ พัฒนาไปเป็นศึกษา แล้วมาถึงสร้างสรรค์ ๓๘๔ 
-  ตัณหาต้องพึ่งปัญญามาแก้ปัญหา พานักเสพให้ทุกข์ ทีต้่องศึกษา ๓๘๖ 

ตอนท่ี ๑๙ อารยธรรมมนุษยหนีวงจรเจริญแลวเส่ือมไมได 
 เพราะวายวนอยูแคในกระแสตัณหา .............................. ๓๘๙ 
-  ถึงแนวคิดพิชิตธรรมชาติผิดไป ฝรัง่ก็ได้จิตใจใฝ่รู-้สู้งานยาก   ๓๘๙ 
-  อารยธรรมพิชิตธรรมชาติ-คิดแยกส่วน เจอบรโิภคนิยม จะจบไหม? ๓๙๒ 
-  สันโดษมี Work Ethic จึงมา ๓๙๖ 
-  ฝรั่งสันโดษแล้วขยัน คนไทยสันโดษแล้วพากันข้ีเกียจ? ๓๙๙ 
-  พวกเจริญก็เส่ือมลง พวกจะเจริญก็ยันไม่ขึ้น ดูพอเห็นเป็นเพราะอะไร ๔๐๓ 
-  จะให้ใฝ่รู้ ใฝ่สร้างสรรค์ ใฝ่สัมฤทธ์ิ สู่ความเป็นเลิศ ฝึกง่ายท้ังนัน้ ๔๐๖ 
-  เลิกอุบอิบอ้อมแอ้ม หันมาอยู่กับความชัดเจน ท่ีมีความมั่นใจ ๔๐๘ 
-  ต้องใช้กฎมนุษย์ให้หนุนกฎธรรมชาติ มิใช่อยู่แค่ระบบเงื่อนไข ๔๑๒ 
-  อรุณรุง่แล้ว แสงเงินแสงทองมา ดวงตะวันขึ้นฟ้า มิหาใครวอน ๔๑๗ 

ตอนท่ี ๒๐ อะไรกันคนไทย 
 ยังแยกไมไดวา สันโดษไหนราย สันโดษไหนดี .............. ๔๒๐ 
-  จะไปถึงสันโดษได้ ต้องให้คนไทยมีการศึกษา   ๔๒๐ 
-  สันโดษลดตัณหา เปิดทางโล่งให้ฉันทะ ท่ีจะไม่สันโดษได้เต็มท่ี ๔๒๔ 
-  คนสันโดษมคีวามสุข แต่ไม่ใช่สันโดษเพื่อจะมีความสุข ๔๒๗ 
-  พูดคุยแถมท้าย: สันโดษ-ไม่สันโดษ ในสังคมของชาวบ้าน ๔๓๐ 

ตอนท่ี ๒๑ ทุกราย-ดี มีความอยากเปนรากเหงา 
 มาพวกเราชวนกันอยากทําใหมันดี ................................ ๔๓๓ 
-  ฉันทะมา การศึกษาก็ม ี  ๔๓๓ 
-  ฉันทะมา ภาวนาจึงมี ตัณหามา ตัวกูจึงมี ๔๓๖ 



 

 

 

หนาวาง 
 



ภาค ๑ 

วางฐานชีวิตแหงการศึกษา 

 



 
 



ตอนที่ 

๑ 

บวชอยางไร พอแม ปูยาตายาย จะไดบุญมาก 

 การ ท่ีท าน ท้ั งหลายได เ ข ามาขอบรรพชาค ร้ั ง น้ี  ก็ด วย มี ใจศ รัทธาใน
พระพุทธศาสนา ในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา พรอมท้ังมีความตั้งใจเปนกุศล 
เรียกวามีฉันทะ ในการท่ีจะศึกษาปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจาน้ัน   

นอกจากจะเปนไปดวยศรัทธาของทานท้ังหลายเองแลว ก็พรอมดวยความ
สนับสนุนจากบิดามารดาและทานผูใหญ ผูมีความรักความเมตตา ทานเหลาน้ันมีความ
ปรารถนาดี ก็อยากใหลูกหลานไดมาอุปสมบทในพระศาสนา ซ่ึงมีความหมายท้ังในแง
ของวัฒนธรรมประเพณี มีความหมายในแงความสัมพันธระหวางพอแมบุพการีกับบุตร
ของตน กับท้ังมีความหมายสําหรับแตละบุคคลท่ีเขามาขอบวช คือการท่ีจะไดศึกษาเลา
เรียน เพราะฉะน้ัน เราจึงเรียกวาการ “บวชเรียน”  

การบวชเรียนน้ี ไดกลายเปนประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวไทย แสดงถึงการท่ี
พระพุทธศาสนาไดฝงรากลึกลงไป ประดิษฐานม่ันคงในประเทศไทยนี้  

 การบวชมีความหมายสําคัญ คูกับการเรียน เราจึงเรียกวา “บวชเรียน” คือ บวช
เพ่ือเรียน แลวการบวชก็เปนการเรียน  

ความมุงหมายของการบวช 
เพราะฉะน้ัน เราก็เร่ิมเรียนกันตั้งแตบัดน้ีเลย คือพอมาขอบรรพชาก็เร่ิมเรียนทันที 

โดยท่ีทานท้ังหลายจะตองเขาใจความหมายและความมุงหมายของการบวช  
ที่จริง จุดหมายของการบวชมีอยูแลวในคําขอบวช คือในคําขอบวชแบบ “อุกาสะ” 

อยูท่ีคําวา “สัพพทุกข-นิสสรณนิพพาน-สัจฉิกรณัตถายะ” (เพื่อประจักษแจงนิพพานท่ีปลอดพน
จากปวงทุกข) น่ีเปนจุดหมายสูงสุดรวบยอด ตองพูดกันยาว บวชแลวจะไดเรียนกันจริงจัง 

ในท่ีนี้ จะพูดถึงความมุงหมายรองที่สืบเนื่องและพวงมา ซ่ึงพอสรุปได ๔ อยาง คือ 



 

๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ข้อท่ี ๑ บวชเพ่ือทําหน้าท่ีของพุทธบริษัท 
ประการแรก การบวชน้ีเปนการทําหนาท่ีของพุทธศาสนิกชน คือ เราถือกันวา เรา

ทุกคนท่ีอยูในพุทธบริษัท มีหนาท่ีท่ีจะชวยกันรักษาสืบตออายุพระพุทธศาสนา เพราะวา
พระพุทธศาสนาน้ันดํารงอยู เพื่อประโยชนสุขแกประชาชน ทําใหสังคมของเรามีศีลธรรม 
มีความรมเย็นเปนสุข เราจึงเห็นคุณคาเห็นความสําคัญของพระพุทธศาสนา เราจึงนับถือ
พระพุทธศาสนา อยากใหพระพุทธศาสนาดํารงคงอยูอยางม่ันคงยืนนาน  

ในการรักษาสืบตออายุพระพุทธศาสนานั้น เราอาจจะทําน่ันทําน่ี สรางโนนสราง
น่ี อุปถัมภบํารุงตางๆ อยูขางนอก เชนถวายภัตตาหารแกพระสงฆ เปนตน แตน่ันก็ยังไม
เต็มตัว ไมเต็มท่ี ทีน้ี ถาเราเขามาบวช เราก็ไดมาศึกษาประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของ
พระพุทธเจาดวยตัวเอง ใหพระพุทธศาสนาเขามาอยูในเน้ือในตัวของเราเลย ดวยการเลา
เรียน ทรงจํา รูเขาใจ และประพฤติปฏิบัติ  

เม่ือไรพระพุทธศาสนาเขามาอยูในชีวิตของเรา โดยเราประพฤติปฏิบัติ ก็เทากับ
วาเราเอาชีวิตของเรารักษาพระศาสนาไว ตราบใดท่ีชีวิตของเราอยู พระพุทธศาสนาก็อยู
ดวย เพราะวาพระพุทธศาสนานั้น กลายเปนเน้ือเปนตัวของเรา ดวยการรูเขาใจและ
ประพฤติปฏิบัต ิแลวยังสามารถนําไปแนะนําส่ังสอนบอกเลาช้ีแจงแกผูอ่ืนดวย 

พรอมกันน้ี การท่ีทานท้ังหลายเขามาบวช และไดเลาเรียนปฏิบัติน้ัน ก็ไดมาอยูใน
สงฆ หรือเขามารวมสังฆะ ซ่ึงเปนสถาบันท่ีรักษาพระศาสนาไว ตราบใดท่ียังมีสงฆ 
พระพุทธศาสนาก็ยังคงอยู เพราะวาสงฆน้ี แมจะเปนสมมุติสงฆ ก็นับเน่ืองโยงเขาไปถึง
พระรัตนตรัย เปนส่ือ เปนองคแทน ท่ีจะดูแล โอบอุม อยางนอยหอหุมพระพุทธศาสนาไว 

เพราะฉะนั้น การที่ทานทั้งหลายเขามาบวชอยางนี้ จึงเปนการทําหนาที่ในนามของ
พุทธบริษัท ในการรักษาสืบตออายุพระพุทธศาสนา เปนบุญเปนกุศลสําคัญประการที่หนึ่ง 

ข้อท่ี ๒ บวชเพ่ือทําหน้าท่ีของคนไทย  
การบวชนี้ มีความหมายวาเปนการทําหนาท่ีของคนไทย หรือกุลบุตรชาวไทย 

ทําไมจึงวาเปนการทําหนาท่ีของคนไทย ก็เพราะเราถือวาพระพุทธศาสนาน้ีเปนสมบัติ
ของชาติไทย เปนมรดกท่ีบรรพบุรุษไทยไดอุตสาหรักษาสืบตอกันมา เราในฐานะท่ีเปนคน
ไทย จึงมีหนาท่ีรักษามรดกน้ันไว 
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ตัวพระพุทธศาสนาเองก็เปนสมบัติท่ีลํ้าคาอยูแลว เพราะวามีคําสอนท่ีเปนสัจ
ธรรม เปนอมตะ เปนส่ิงท่ีมีคาอยูในตัวเอง  

นอกจากน้ัน พระพุทธศาสนายังเปนบอเกิด เปนรากฐานของวัฒนธรรมไทยของเรา 
ต้ังแตภาษาที่ใชส่ือสาร มีภาษาพระ มีคําท่ีมาจากภาษาบาลี และสันสกฤต ซ่ึงเรานําเขามา
ใชในภาษาไทยมากมาย แลวก็ออกมาทางวัฒนธรรมดานวัตถุ เชนศิลปกรรมหลากหลาย 
ทําใหชนชาติไทยเราน้ี เจริญดวยวัฒนธรรม มีอารยธรรม เราจึงถือวาพระพุทธศาสนาเปน
สมบัติสําคัญของชาติ ท่ีเราจะตองชวยกันรักษาไว อีกท้ังเปนขุมทรัพยทางปญญาที่เรา
สามารถนํามาใชพัฒนาอัจฉริยภาพของประเทศชาติตอไปในระยะยาว 

ดังน้ัน การท่ีทานท้ังหลายมาบวชน้ี จึงเปนการทําหนาท่ีขอน้ีดวย คือทําหนาท่ี
ของคนไทยในการรักษาพระพุทธศาสนาท่ีเปนสมบัติอันลํ้าคาของชาติไว 

ข้อท่ี ๓ บวชเพ่ือฉลองพระคุณของพ่อแม่  
การบวชมีความหมายแคบเขามา โดยมีความผูกพันกับบุพการี ถือกันวา การบวช

เปนการตอบแทนพระคุณของบิดามารดา  
คุณพอคุณแมนั้นรักลูกมาก อยากใหลูกเปนคนดี มีความสุขความเจริญ ลูกก็

ถือวาพอแมมีพระคุณมาก จึงมีหลักธรรมสอนใหกตัญูกตเวที ใหตอบแทนพระคุณ
ของทาน  

ทําไมจึงถือวาการบวชน้ีเปนการตอบแทนพระคุณ ก็อยางท่ีกลาวเม่ือก้ีวา พอแม
น้ันฝากความสุขความทุกขไวกับลูกเปนอยางมาก ถาลูกมีความสุขความเจริญ ประพฤติ
ดี พอแมก็มีความสุขดวย ถาลูกประพฤติไมดี เปนท่ีหนักใจ พอแมน้ันแหละจะเปนคนท่ี
ทุกขท่ีสุด  

ในเม่ือพอแมฝากสุขและทุกขไวกับลูกอยางน้ี ลูกท่ีดีก็ตองพยายามทําใหพอแมมี
ความสุข มีความสบายใจ ไมหนักใจกับเรา ไดมองเห็นเราดวยความปล้ืมใจ และมี
ความหวัง  

การท่ีพอแมจะมีความสุขมีความหวังอยางน้ีได ก็ดวยเห็นลูกอยางที่กลาวเม่ือกี้วา 
ลูกเปนคนดี ตั้งใจศึกษาเลาเรียนทําหนาท่ีการงาน มีความขยันหม่ันเพียร มีคุณธรรม 
เจริญกาวหนา มีชีวิตท่ีดีงาม มีความสุข ถาพอแมเห็นลูกดีงามมีความสุขความเจริญ
อยางน้ี พอแมก็มีความสุข ลูกไมตองทําอะไร ก็ตอบแทนพระคุณพอแมอยูแลวในตัว  
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ทีน้ี ก็เลยจะขอขยายความวา การตอบแทนพระคุณพอแม อาจสรุปได ๓ อยาง 
๑. เล้ียงทานทางกาย เชนเล้ียงดวยอาหาร ดวยปจจัย ๔ ยามทานชราแกเฒาลง 

เราอาจจะดูแลทานในเร่ืองวัตถุ ส่ิงอํานวยความสะดวกสบายตางๆ แต
ระหวางท่ีทานยังแข็งแรง ทานเปนฝายเล้ียงเรา ทานเล้ียงเรากอน ซ่ึง
กลายเปนวา กวาจะไดตอบแทนทาน เราตองรออีกนาน แถมไมแนเสียดวย 
จึงมีวิธีตอบแทนพระคุณทานในขอตอไป ซ่ึงทําไดทันที ไมตองรอ 

๒. เล้ียงทางใจ เล้ียงใจน้ีเปนการเล้ียงท่ีสําคัญ เล้ียงใจก็คือชวยใหใจของทาน
สบาย มีความสุข ใหทานเห็นลูกแลวไดปล้ืมใจ อยางนอยก็ไมหนักใจ อยางท่ี
พูดเม่ือก้ีท่ีวา ถาเราประพฤติตัวดี ตั้งใจศึกษาเลาเรียน ตั้งใจทําการงาน มี
ความสุขความเจริญ น่ันก็เปนการเล้ียงใจพอแม ทําใหพอแมมีความสุข ช่ืนใจ 
ปล้ืมใจ ตลอดเวลา  

๓. ลูกตอบแทนพระคุณอยางสูงสุดแกพอแม ดวยการใหส่ิงท่ีประเสริฐแกชีวิต
ของทาน พระพุทธเจาตรัสไววา ถึงลูกจะเอาพอแมมาข้ึนบาประคบประหงม
เล้ียงดูตลอดชีวิตอยางดีท่ีสุด ก็ยังไมไดชื่อวาตอบแทนพระคุณของทาน แต
ลูกคนใด ถาพอแมเปนคนไมมีศรัทธา ทําใหทานมีศรัทธาได พอแมไมมีศีล 
ทําใหทานหันมาประพฤติดีปฏิบัติชอบ มีศีลได พอแมไมมีจาคะ ไมมีความ
เสียสละ ไมชวยเหลือใคร ไมบําเพ็ญประโยชน ลูกก็ทําใหพอแมมีจาคะเปน
คนเสียสละบําเพ็ญประโยชนได พอแมไมมีปญญา ลูกก็ชวยหาทางเก้ือหนุน
ใหทานมีปญญาข้ึนได เชนมีปญญารูธรรมะ เขาใจหลักพระศาสนา รูเทาทัน
ธรรมดาของโลกและชีวิต โดยโนมนําทานอยางใดอยางหน่ึง ดวยวิธี ท่ี
เหมาะสม อยางน้ีถือวาเปนการตอบแทนพระคุณอยางสูง  

ท่ีเปนอยางน้ัน ก็เพราะวา อะไรเลาจะมีคาเทากับธรรม เกิดมาท้ังที ถา
ชีวิตน้ีไดธรรมอยางท่ีวา ไดศรัทธา ไดศีล ไดสุตะ ไดจาคะ ไดปญญา ก็
กลายเปนชีวิตท่ีดีงามประเสริฐ เม่ือชวยใหทานไดธรรม จึงเทากับวาไดใหส่ิง
ประเสริฐ ซ่ึงมีคุณคาสูงสุด แกพอแม  

การท่ีลูกบวชน้ี นอกจากเล้ียงใจพอแมแลว ก็โนมนําใหพอแมเขามาใกลชิดพระ
ศาสนา เราถือกันวา การที่ลูกบวชนั้น ทําใหพอแมไดเปนศาสนทายาท หรือไดเปนญาติของ
พระศาสนา อันน้ีมีเรื่องสืบตอมา ตั้งแตสมัยพระเจาอโศกมหาราช  
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น่ีหมายถึงพระเจาอโศกมหาราช ซ่ึงเปนมหากษัตริยผูย่ิงใหญ ท่ีไดทําใหพระพุทธ-
ศาสนาแพรหลายออกไปในประเทศตางๆ รวมทั้งดินแดนสุวรรณภูมิของเราดวย พระเจา
อโศกไดอุปถัมภบํารุงพระศาสนามากมาย สรางวัดถึง ๘๔,๐๐๐ วัด ท่ัวดินแดนชมพูทวีป
ท่ีกวางใหญ คือในอินเดีย ซ่ึงสมัยน้ันใหญท่ีสุดในประวัติศาสตร ใหญกวาอินเดียสมัยน้ี  

พระเจาอโศกน้ัน เม่ือไดอุปถัมภบํารุงพระศาสนามามากมาย วันหน่ึงก็เลยไดถาม
พระมหาเถระ ช่ือโมคคัลลีบุตรติสสเถระวา ท่ีโยมไดอุปถัมภบํารุงพระศาสนามามากมาย
น้ี โยมก็อยากจะไดเปนญาติของพระศาสนา ไดเปนศาสนทายาท แลวท่ีโยมทํามา
มากมายดวยศรัทธาอยางแรงกลา สละทุนทรัพยมหาศาลนี้ โยมไดเปนญาติของพระ
ศาสนาหรือยัง ไดเปนศาสนทายาทหรือยัง พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระตอบวา “ยัง”  

ลองคิดดู พระเจาอโศกมหาราชเม่ือไดทรงสดับคําของพระเถระ คงจะพระทัยทอ
ลงไปทีเดียว แตพระเจาอโศกก็ไมไดทรงทอถอย พระองคตรัสถามตอไปวา อาว! แลวทํา
อยางไรโยมถึงจะไดช่ือวาเปนศาสนทายาท  

พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ ซ่ึงเปนประธานพระสงฆสมัยน้ัน ก็ไดตอบแกพระเจา
อโศกมหาราชวา ถาหากทานผูใดไดมีบุตรธิดาเขาไปบวชในพระศาสนา ทานผูน้ันแหละ
ไดช่ือวาเปนศาสนทายาท  

พระเจาอโศกมหาราชก็ทรงพิจารณาแลวทรงปรึกษาพระโอรสพระธิดาวา มีใคร
พรอมใจจะบวชบางไหม ก็พอดีมีพระโอรสและพระธิดาท่ีอยากจะบวชอยูแลว รอขอพระ
บรมราชานุญาตอยู คือเจาชายมหินทะ กับเจาหญิงสังฆมิตตา ท้ังสองทานก็เลยได
โอกาส ก็อาสาสมัครขอบวชในพระศาสนา  

จึงเปนอันวา ไดมีพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระเจาอโศกมหาราชเขามา
บรรพชาอุปสมบท คือ เจาชายมหินทะ มาเปนพระมหินทะเถระ เปนพระภิกษุ สวนพระ
ราชธิดาช่ือสังฆมิตตา ก็ไดอุปสมบทเปนพระภิกษุณี ช่ือวาพระสังฆมิตตาเถรี แลวท้ังสอง
ทานน้ีก็ไดมาประดิษฐานพระพุทธศาสนาในลังกา หรือในศรีลังกาปจจุบัน  

พระมหินทะเถระไดนําคณะพระสงฆมาประดิษฐานพระพุทธศาสนา เผยแผคํา
สอนของพระพุทธเจาท่ีลังกาทวีป แลวพระสังฆมิตตาเถรีก็เขามาตั้งภิกษุณีสงฆ พรอมท้ัง
นําเอาก่ิงตนพระศรีมหาโพธิ์จากพุทธคยาสถานที่ตรัสรู มาประดิษฐานใหแกชาวลังกา
ทวีป ตนโพธิ์ตนน้ี เดี๋ยวน้ีก็ยังอยู มีอายุ ๒,๓๐๐ กวาป แกมาก ตองใชไมท่ีประดับอยางดี 
แลว มาค้ํามายันไว อยูท่ีเมืองอนุราธปุระ พระนครหลวงเกาในอดีตกาลของศรีลังกา 
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ในหนังสือตําราใหญๆ มีฝรั่งเขียนบันทึกไววา ตนโพธิ์ท่ีเมืองอนุราธปุระ ซ่ึงมาจาก
พุทธคยา สถานท่ีตรัสรูตนน้ี เปนตนไมประวัติศาสตรท่ีมีอายุนาจะยาวนานท่ีสุดของโลก 

ไมตองหาใหยาก ดู Encyclopædia Britannica ในหัวขอเรื่องเมืองอนุราธปุระ/
Anuradhapura วา (ขอคัดจากฉบับลาสุด และไมตองแปล เพราะอานเขาใจกันไดสบายๆ):  

The city also contains an ancient pipal tree that is believed to have 
originally been a branch of the Bo tree at Bodh Gaya (Bihar, India), 
under which Gautama Buddha attained Enlightenment. The Bo tree 
branch was planted at Anuradhapura about 245 BC, and it may be the 
oldest tree in existence for which there is any historical record.  
[Anuradhapura. (2014). Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Ultimate Reference Suite. Chicago: 
Encyclopædia Britannica.]  

อันน้ีเปนตํานาน เปนเรื่องเกา แตไมใชแคเปนตํานาน เปนประวัติศาสตรแลว เรา
ก็เลยมีประเพณีกันมาวา ใหลูกไดบวชแลว จะไดเปนศาสนทายาท  

การไดเปนศาสนทายาทน้ี เรามองกันเพลินๆ ไปในแงของคติท่ีสืบกันมา แต
ความหมายท่ีสําคัญก็คือ เม่ือลูกบวช พอแมก็ไดใกลชิดพระศาสนา  

กอนน้ีเคยมีภารกิจมากมายวุนวาย ไมมีเวลาไปวัด อยาวาแตไปวัดเลย บางทีไม
มีเวลาจะคิดถึงวัดเลย แตพอลูกบวช เพราะความที่รักลูก ตอนน้ีแหละใจตามลูกไปแลว 
ใจไปอยูท่ีวัดแลว เม่ือใจไปอยูกับลูก ก็ไปอยูกับพระดวย เพราะตอนน้ีลูกกับพระเปนคน
เดียวกัน คิดถึงลูก ก็คือคิดถึงพระ  

พอคิดถึงพระ ใจก็ตามพระไปอยูท่ีวัด วันน้ี เวลาน้ี พระทานกําลังทําอะไรหรือจะ
ทําอะไรหนอ ทานกําลังจะไปบิณฑบาต เดี๋ยวเราก็จะไดตักบาตร หรือวาพระทานไปทํา
วัตรสวดมนต พระทานทํากิจวัตรอันโนนอันน้ี โยมก็นึกถึงอยูเร่ือย ใจก็เลยมาอยูท่ีวัด  

พอใจมาอยูกับวัด ใจน้ันก็นอมมาหาธรรมะ เขามาในบุญในกุศลโดยแทบไมรูตัว 
เด๋ียวตัวเองก็ไดตักบาตรบาง ไดมาวัดถวายภัตตาหารบาง ไดใกลชิดพระสงฆ ไดมารับ
บรรยากาศของวัด ไดฟงธรรม เลยบางทีเพราะบวชลูกน่ีแหละ ก็เลยไดเกิดความสนใจใฝ
ธรรม ไดรับสมบัติของพระพุทธศาสนา ลูกก็เลยกลายเปนส่ือท่ีชวยโนมนําพอแมเขามา
หาธรรม ไดธรรมะ น่ีละก็คือทําใหคุณพอคุณแมไดเปนศาสนทายาท 

แตกอนน้ีมีประเพณีวา เวลาลูกบวช จะตองจัดใหลูกไปเทศนใหโยมพอโยมแม
และญาติพี่นองฟงสักครั้งหน่ึง ลูกก็จะไดเตรียมตัว คนควาเต็มท่ี เอาธรรมะไปแสดง โยม
พอโยมแมก็ไดชวนเพื่อนบานญาติมิตรมาฟงธรรมกัน น้ีก็เปนวิธีการที่จะทําใหโยมและ
ญาติพ่ีนองปูยาตายายไดเขามาใกลชิดพระศาสนา  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๙ 

ฉะน้ัน ในโอกาสท่ีบวชน้ี ก็ไดทําหนาท่ีตอโยมพอแมและญาติผูใหญปูยาตายาย
เปนตนดวย ถามีความต้ังใจดี ก็พยายามโนมนําใหทานเขามาใกลชิดพระศาสนา ใหมี
จิตใจโนมมาทางธรรม ใหไดเรียนรูเขาใจพระศาสนาเพ่ิมข้ึน ก็จะเปนประโยชน เปนการ
ตอบแทนพระคุณท่ีสําคัญ ใหทานไดส่ิงท่ีมีคาสูงสุด ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสไว อันนี้ก็เรียกวา
ทําใหโยมไดเปนญาติของพระศาสนา คือไดใกลชิด เขามาอยูวงในของพระศาสนาเลย  

แลวขอสําคัญก็คือวา แตละเวลาท่ีบวชอยูน้ี ถาตั้งใจประพฤติปฏิบัติดี โยมพอ
โยมแม โยมปูยาตายายไดเห็น ไดนึกข้ึนมา ก็มีความปล้ืมปติตลอดเวลา เห็นลูก เห็น
หลานหมจีวรมาบิณฑบาต ไดตักบาตรแลว ก็ปล้ืมใจ มีความสุข มาวัดก็มีความสุข  

ก็ขอใหตั้งใจวา ท่ีเรามาบวชน้ี บวชเพ่ือโยมดวย ถาไดตั้งใจอยางน้ีแลว เราก็ตอง
คิดวา เราตองทําใหดีท่ีสุด เพื่อใหโยมไดบุญมากท่ีสุด ใหโยมไดความสุข ใหโยมไดความ
ปล้ืมใจมากท่ีสุด ตลอดจนคุณปูคุณยาคุณตาคุณยาย ญาติพ่ีนองทุกคนเลย ถาไดตั้งใจ
ใหแกทานอยางน้ีแลว การบวชก็จะเกิดผลดีแกตนเองดวย เปนบุญเปนกุศลท้ังสองฝาย น่ี
เปนวัตถุประสงค และความหมายขอท่ีสาม เอาละ ทีน้ีก็ตอไป 

ข้อท่ี ๔ บวชเพ่ือจะได้ฝึกศึกษา ได้พัฒนาตัวเอง 
คราวน้ีแคบเขามาอีก ก็มาถึงตัวเอง ในขอท่ีส่ีน้ี การบวชก็คือ เปนการไดมีโอกาส

ศึกษาเลาเรียน ไดฝกตนในพระธรรมวินัย  
การท่ีทานท้ังหลายมาบวชน้ี มองในแงหน่ึงก็เหมือนกับสละเวลาสวนหน่ึงใหแก

พระศาสนา อยางท่ีบอกเม่ือก้ีน้ี เราทําหนาท่ีพุทธบริษัท โดยใหเวลาแกพระศาสนา มา
รักษาพระศาสนา แตท่ีจริงน้ัน มองอีกทีหน่ึง ก็คือการมาใหโอกาสแกตัวเอง คือใหโอกาส
แกตัวเองท่ีจะมาฝกฝนตนในทางศีล ในทางสมาธิ ในทางจิตใจ และในทางปญญา โดย
เรียนรูคําสอนของพระศาสนา ไดศึกษาปฏิบัติตางๆ รวมความวาเปนเวลาดีท่ีสุดท่ีจะฝก
ตน เปนอันวา ในท่ีสุดก็มารวมท่ีตนเอง ในการไดมีโอกาสเรียนรูฝกตนในพระธรรมวินัย   

ทีน้ี ถาทําหนาท่ีในขอท่ีส่ี คือทําหนาท่ีตอตนเองนี้ไดแลว ก็จะไดความหมายและ
วัตถุประสงคสามขอตนไปเองดวย เพราะวาสามขอตนน้ัน ในท่ีสุดก็มารวมอยูท่ีขอส่ีน้ีเอง 
คือ วาตามความจริงน้ัน เราทําใหแกตัวเองคนเดียวน่ีแหละ ในท่ีสุด ผลก็ไดแกทุกขอ
พรอมไปดวยกันท้ังหมดเลย ตลอดจนเช่ือมไปถึงจุดหมายสูงสุดท่ีวาขางตนดวย 



 

๑๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

พอตัวเองตั้งใจประพฤติปฏิบัติดี ไดศึกษาเลาเรียน เปนพระดี มีความรูธรรมวินัย
แลว ในเวลานั้นเอง ข้อที่หน่ึง ก็ไดทําหนาท่ีของพุทธศาสนิกชน ในการรักษาพระศาสนาไป
เองดวยในตัว ข้อที่สอง ก็ไดทําหนาที่ของคนไทย ในการรักษามรดกของชาติไปเองดวยในตัว 
ข้อท่ีสาม การทําหนาท่ีตอโยมพอแมปูยาตายายบุพการี ก็ไดไปดวยในตัว เพราะการที่เรา
เปนพระดี ต้ังใจประพฤติปฏิบัติดี อยางท่ีวาแลว ก็ทําใหโยมไดปล้ืมใจ มีปติ มีความสุข โยม
ก็ไดทําบุญไดพัฒนากุศลไปดวย และตัวเองก็เจริญกาวหนาไปในทางสูจุดหมายสูงสุดของ
พระพุทธศาสนา เพราะฉะน้ัน ในท่ีสุดก็มารวมที่ขอส่ีนี่แหละ ก็เลยมาลงที่ขอบวชเรียนนี่เอง  

เม่ือตัวเราจะบวชเรียน ก็ควรใหไดประโยชนครบถวนตามความหมายและความ
มุงหมายของการบวชท้ัง ๔ ขอน้ัน ตอนน้ีเราจะบวช เราก็ตองรูเขาใจความมุงหมายใหชัด 
เม่ือเราเขาใจความมุงหมายชัดดีแลว เราก็ตั้งใจไดม่ันแนวถูกทาง พอตั้งใจถูกแนว การ
บวชก็จะไดผลดี คือมีเปาหมายมีวัตถุประสงคแลว ก็ทําใหเกิดความต้ังใจจริง และการ
ประพฤติปฏิบัติก็จะจริงจังตรงเปาและเกิดผลสมบูรณ เปนความสําเร็จ เพราะฉะน้ันจึง
ขอใหเขาใจตระหนักในความมุงหมายของการบวชท้ัง ๔ ประการน้ี  

ความหมายของการบวช 
ตอนน้ีจะยอนมาเรียนรูเขาใจเรื่องความหมายของตัวการบวชเอง ในท่ีน้ี ไดพูด

เร่ืองความมุงหมายของการบวชไปแลว กอนมาอธิบายความหมายของการบวช น่ีเปน
การพูดไปตามลําดับความเก่ียวของใกลตัว พรอมท้ังความยากงายและความนาสนใจ 
ประเพณีบวชเรียนสืบมาแต่สุโขทัย 

วาถึงการบวชเรียนของเราน้ี เปนประเพณีท่ีสืบตอกันมานาน อยางท่ีกลาวแลววา
คนไทยเรามีประเพณีน้ี เทากับเปนเคร่ืองหมายแสดงถึงการท่ีพระพุทธศาสนาไดเขามา
แนนแฟนอยูในวิถีชีวิตของคนไทย เรามีประเพณีบวชเรียนท่ีคนไทยทุกหมูเหลา เขามา
บวชเหมือนกันหมด ตั้งแตองคพระมหากษัตริยลงมาจนถึงลูกชาวบาน ประเพณีการบวช
น้ีจึงเปนเครื่องประสานใหคนไทยทุกคนเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน  

การบวชเรียนแบบท่ีเรามีอยู น้ี เขาใจวาเปนประเพณีท่ีสืบตอมาจากองค
พระมหากษัตริย เพราะวาตามประวัติศาสตรเทาท่ีเราทราบน้ัน การท่ีมีโยมเขาไปบวช
พระช่ัวคราวนี้ เกิดขึ้นในสมัยสุโขทัย ตามเรื่องท่ีมีมาวา พระมหาธรรมราชาลิไท ทรง
เล่ือมใสในพระพุทธศาสนามาก ไดทรงศึกษาธรรมแตกฉานแลว คราวหน่ึงทรงมีพระราช
ศรัทธามาก ก็เลยเสด็จออกผนวช ท่ีวัดอรัญญิก ในกรุงสุโขทัย เม่ือ พ.ศ. ๑๙๐๔  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๑ 

ทีน้ี เรื่องท่ีพระเจาลิไทจะผนวชน้ี ก็มีเร่ืองสืบมาอีกวา พระองคไดทรงระลึกถึงพระ
มหาธรรมราชาในกาลกอน คือพระเจาอโศกมหาราชนั่นเอง มีเรื่องวาพระเจาอโศก
มหาราชก็เคยทรงผนวช แมวาอันน้ีเปนเรื่องท่ียังตีความกันอยู แตรวมแลว คนไทยเรามี
ประเพณีน้ีโดยสืบเน่ืองโยงไปสัมพันธกับเร่ืองของพระเจาอโศกมหาราชดวย  

เรื่องก็คือวา ในศิลาจารึกท่ีพระเจาอโศกมหาราชไดโปรดใหเขียนไวมากมายน้ัน 
มีศิลาจารึกฉบับหน่ึง (“ศิลาจารึกฉบับนอย จารึกฉบับเหนือ” ในหนังสือ จารึกอโศก: 
รัฐศาสตร์แห่งธรรมาธิปไตย, พ.ศ. ๒๕๕๒ หนา ๑๒๕) บอกขอความวา  

“...นับเป็นเวลานานกว่าสองปีคร่ึงแล้ว ที่ข้าฯ ได้เป็นอุบาสก แต่กระน้ัน 
ข้าฯ ก็มิได้ทําความพากเพียรจริงจังเลย และนับเป็นเวลาได้อีก ๑ ปีเศษแล้ว ที่
ข้าฯ ได้เข้าสู่สงฆ์ และได้ทําความพากเพียรอย่างจริงจัง...”  
ในศิลาจารึกฉบับน้ี ขอความท่ีวา “เขาสูสงฆ” เปนคําท่ีทําใหตองตีความ เพราะ

ไมบงชัดลงไปวาไดอุปสมบท แตทีน้ี ขางตนมีคําวา “ขาฯ ไดเปนอุบาสกมาสองปครึ่ง
แลว” ยังไมไดเพียรจริงจัง เม่ือมาเขาสูสงฆแลว จึงไดเอาจริงเอาจัง เอ... ถาเปนอุบาสก
อยูแลว มาเขาสงฆ ก็ตองบวชสิ ก็เลยตีความกันวาทรงผนวช แตบางทานก็ยังไมยอมรับ  

แตเอาละ ก็เปนอันวามีศิลาจารึกบอกความไวอยางน้ี เราก็ฟงกันไว อยางนอยก็
ไดเห็นวาพระเจาอโศกน้ีทรงเล่ือมใสศรัทธามาก  

ท่ีวาพระเจาอโศกมหาราชไดเขาสูสงฆน้ีก็เม่ือ ประมาณ พ.ศ. ๒๓๐ คือ พระเจา
อโศกมหาราชไดข้ึนครองราชสมบัติเม่ือ พ.ศ. ๒๑๘ แลวก็ยกทัพไปเท่ียวรุกรานตีเมือง
โนนเมืองน้ี จนถึงปท่ี ๘ ก็ไปตีแควนกลิงคะ ทําใหคนลมตายเปนแสน พระเจาอโศก
มหาราชก็ทรงสลดพระทัย แลวก็มาเล่ือมใสในคําสอนของพระพุทธเจา จึงมาเปนอุบาสก  

นับจากป ๒๑๘ ทําสงครามอีก ๘ ป จึงมานับถือพุทธศาสนา ก็เขาไป พ.ศ. ๒๒๖ 
แลวเปนอุบาสกสองปคร่ึง ก็ป ๒๒๘ คร่ึง แลวมาเขาสูสงฆอีกปเศษ ก็ไดประมาณ พ.ศ. 
๒๓๐ ท่ีวาพระเจาอโศกมหาราชไดทรงเขาสูสงฆอยางท่ีกลาวมาแลว  

อันน้ีก็อาจจะเปนคติ ท่ี ทําใหเ กิดประเพณีการบวช  ซ่ึงมาเ ร่ิมตนจากองค
พระมหากษัตริยในประเทศไทย คือพระมหาธรรมราชาลิไท 

ทีน้ี ตอมาในสมัยอยุธยา พระเจาบรมไตรโลกนาถ ซ่ึงเปนมหาราชพระองคหน่ึง ก็
ทรงเล่ือมใสในพระพุทธศาสนามาก ถึงกับสละราชสมบัติออกผนวชช่ัวคราว ๘ เดือน ท่ี
วัดจุฬามณี แลวก็ทรงใหพระราชโอรสพระราชนัดดามาบวชเณรอีก อันน้ีถือวาเปน
จุดเริ่มตนท่ีแทจริงของประเพณีบวชเรียนในประเทศไทย  



 

๑๒  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ตอแตน้ัน ตั้งแตองคพระมหากษัตริยมาจนถึงชาวบานท่ัวไป ก็พากันถือประเพณี
บวชเรียนสืบมา อยางในหลวง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน ก็ไดทรง
ผนวช เม่ือ พ.ศ. ๒๔๙๙  

พวกเราท่ีมาบวชน้ี ก็ถือวาไดทําหนาท่ีของคนไทยอยางท่ีกลาวมาแลว เปนเรื่องท่ี
มีความหมายสําคัญอยูในวัฒนธรรมประเพณี แตก็อยางท่ีวาแลว ขอสําคัญอยูท่ีตัวทาน
เอง ท่ีวาในท่ีสุดก็เปนการทําหนาท่ีตอตัวเอง ในการท่ีไดศึกษา คือบวชเรียนน่ีแหละ  
บรรพชาออกมาจากบ้าน เข้าวัดบวชในพระธรรมวินัย 

ทีน้ีก็มาศึกษาความหมายของคําวาบวชกันนิดหน่ึง คําวา “บวช” น้ีมาจากคําบาลี
คือ “ปวช” (อานวา ปะ-วะ-ชะ) เม่ือมาเปนคําไทย ก็แผลง ป เปน บ จึงเปน บวช  

“บวช” น้ีก็คําเดียวกับ “บรรพชา” น่ันเอง น่ีเปนเรื่องของภาษาบาลีและสันสกฤต 
ในท่ีน้ีจะไมแยกแยะลงไปในรายละเอียด เอาสาระกันตรงท่ีวา “บวช” น้ีมีความหมายวา 
“เวน” “ปลีกตัวออกไป” (เวนรอบ, ไปไดท่ัว) เวน หรือปลีกตัวออกไปจากอะไร   

๑. เวนวางจากส่ิงท่ีเปนบาปอกุศล หรือส่ิงแวดลอมท่ีไมดี ท่ีจะชักจูงจิตใจไป
ในทางท่ีไมดี ปลีกตัวออกมาจากส่ิงเสียหาย เชนวา ถาสังคมมีอบายมุขมาก 
มีส่ิงช่ัวรายมาก การบวชก็เปนการเวน การละ การสละ การปลีกตัวออกมา
จากส่ิงเหลาน้ัน หางไกลออกไปจากความเสื่อมเสียเศราหมอง ในข้ันพ้ืนฐาน 

๒. ปลีกตัว เวน ละ ออกมา จากความสับสนวุนวาย อยางในสังคมสมัยน้ี มีผูคน
จอแจ พลุกพลาน ไมมีความสงบ เราก็สละ ละ เวนออกมาจากความวุนวาย
น้ัน มาอยูกับบรรยากาศที่วิเวกสงบสงัด ท้ังสงัดกายและสงัดใจ โนมจิตไปสู
ความวิเวกท่ีจะไดปฏิบัติ บําเพ็ญเพียรทางจิตใจ เชน ทําสมาธิ ใหไดผลย่ิงข้ึน 

๓. เวน ปลีกตัวออกมา จากเครื่องพะรุงพะรังหวงกังวลท้ังหลาย เชน บรรดาวัตถุ
ส่ิงของในครอบครอง ท่ีมีท่ีเกิดข้ึนมา ผานเวลานาน ไดสะสมไวมากมาย พอ
บวช ก็ละเวนสละมันไปเสียที ทําตัวใหวางใหโลงใหโปรงใหเบา พรอมท่ีจะ
ดําเนินไปในวิถีของความเปนอิสระเสรี  

ทีน้ี เม่ือเวนเม่ือปลีกตัวออกมาใหโปรงโลงอยางน้ี ก็ตองทําใจใหโปรงโลงตามดวย 
อยาไปหวงกังวล  

ในการบวชน้ี ขอสําคัญอยางหนึ่งก็คือ ตองทําตัวเองใหเปนอิสระ มีจิตใจท่ีรูสึก
ปลอดโปรงโลงเบา เปนอิสระจากบรรดาบาปอกุศล  
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แตความเปนอิสระน้ี มิใชเพ่ือจะไดไปทําอะไรตามชอบใจ ความเปนอิสระ ความ
ปลอดโปรงโลงเบานี้ ก็เพ่ือเปดโอกาสแกชีวิตของเรา แตกอนน้ี มัววุนวายกับเรื่องสารพัด 
แตละวันๆ ไมมีโอกาสท่ีจะใหเวลาแกชีวิต ตอนนี้เราใหโอกาสแกชีวิตที่จะฝกฝนตนในพระ
ธรรมวินัย ตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา ใหเวลาแกชีวิตท่ีจะไดศึกษา ไดมาฝกฝน
ตนเอง ไดมาพัฒนาชีวิตใหเจริญในกุศล จนเกิดมีปญญาท่ีทําใหเปนอิสระอยางแทจริง  

ท่ีวามาน้ีเปนความหมายของบรรพชา การบรรพชาทําใหเราเปนอิสระ ทําใหเรา
ไดโอกาส เรามีโอกาสแลว เราก็มาศึกษา ท้ังเลาเรียนและปฏิบัติ ในคําสอนของ
พระพุทธเจา ท่ีเปนหลักแหงพระธรรมวินัย เพ่ือจะไดลุถึงซ่ึงความเปนอิสระท่ีแทจริง ก็จะ
สมกับท่ีเรียกวาเปนการบวชเรียน การท่ีบรรพชามาบวชเรียนก็คืออยางน้ี  
เมื่อบรรพชาได้บวชเณรแล้ว จะบวชพระก็ต่อด้วยอุปสมบท 

ในสมัยแรกของพุทธกาล เม่ือพระพุทธเจาประกาศพระศาสนาใหมๆ การบวชมี
อยางเดียว มีข้ันตอนเดียว คือพอบวชเขามา ก็เปนพระภิกษุไปเลย บุคคลท่ีออกมาจาก
บาน ซ่ึงทานรับใหบวชเขามาในสงฆ ลวนเปนผูพรอมดีแลวท่ีจะเปนบรรพชิต ผูมีชีวิตแหง
บรรพชา   

ตอมามีพระอยูกันมาก สังฆะขยายใหญโตข้ึน พระท่ีบวชตรงจากพระพุทธเจาก็มี 
พระท่ีพระสาวกบวชใหก็มาก ผูท่ีบวชโดยพรอมดีแลว ก็มี ผูท่ีบวชมาทั้งท่ียังไมพรอมดี ก็
มาก ทําใหตองมีระเบียบวินัยกํากับมากข้ึนๆ พระพุทธเจาจึงทรงจัดสรรระบบของสังฆะ 
ดวยวินัยบัญญัติ มีการจัดลําดับข้ันตอนตางๆ ใหวิถีชีวิตมีระบบเปนระเบียบมากขึ้น  

วาตามพระวินัยท่ียุติแลว การบวชในปจจุบันน้ี แบงเปน ๒ ข้ันตอน คือ บวชเณร
อยางหน่ึง บวชพระอยางหน่ึง  

บวชเณร (พูดใหเต็มวา บวชเปนสามเณร) เรียกวา “บรรพชา” ดังท่ีผูจะบวชซึ่งน่ัง
พรอมกันอยูน้ี ไดกลาวคําขอบวชเม่ือก้ีวา “ปัพพัชชัง เทถะ เม ภันเต” (แปลวา “ทานผู
เจริญ ขอทานจงใหบรรพชา แกขาพเจา”) น่ีหมายถึงใหการบวชเปนสามเณร  

ทีน้ื เม่ือบวชเปนเณรแลว ไดบรรพชาแลว ทานท้ังหลายยังไมพอใจ ยังประสงคจะ
บวชใหสมบูรณเปนพระภิกษุ ก็ตองมีคุณสมบัติครบถวน เชนวา มีอายุครบ ๒๐ ปบริบูรณ 
เปนตน เม่ือมีคุณสมบัติพรอม ก็ถือวามีสิทธิ์สมัครขอบวชเปนพระภิกษุได การขอบวช
เปนพระภิกษุน้ี เรียกวาขอ “อุปสมบท” เม่ือสงฆยอมรับ ก็เปนอันไดอุปสมบท คือไดบวช
เปนพระภิกษุ  



 

๑๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

เปนอันวา การบวชในปจจุบันน้ี แบงเปน ๒ ข้ันตอน คือ บวชเปนสามเณร 
เรียกวา “บรรพชา” แลวบวชเปนพระภิกษุ เรียกวา “อุปสมบท”  

สําหรับทานท่ีจะบวชพระ (บวชเปนพระภิกษุ ดวยการอุปสมบท) ก็ตองผานการ
บวชเณร (บวชเปนสามเณร ดวยการบรรพชา) กอน การบวชเณร คือบรรพชา จึงเปน
ข้ันตอนเบ้ืองตน จากน้ัน เม่ือบรรพชาเปนสามเณรแลว ก็อุปสมบทเปนพระภิกษุโดย
สมบูรณตอไป  

เม่ือบวชเขามาแลว ก็อยูในวัด มีวิถีชีวิตของพระเณร การเปนพระเปนเณร ก็คือ
การท่ีจะเจริญงอกงามในการเรียน อยางท่ีบอกเรื่อยมาวาบวชเรียนน่ันแหละ  

ทีนี้ก็ตองรูวา ท่ีมาบวชแลวจะเรียนน้ัน เรียนอะไร และจะเรียนไดอยางไร มีระบบ
การศึกษาเปนอยางไร จะไดใครมานําพาใหเดินหนากาวไปในการเรียน  

พระรัตนตรัย เปนดวงแกวท่ีสูงคาอยางไร 
ขอท่ีวาจะเรียนอะไรน้ัน รอสักนิด เร่ิมแรก ขอใหรูหลักท่ีเราจะตองอาศัยในการท่ี

จะเดินหนากาวไปในการเรียนน้ัน ท่ีสําคัญก็คือตัวหลักการและระบบการศึกษาของเรา
น่ันเอง เราจะตองรูเขาใจหลักการและมองเห็นระบบของการศึกษา ท่ีเราจะกาวเขาไปใช
หรืออาศัยในการเดินหนาพัฒนาชีวิตของตัว  

ถาพูดส้ันๆ ก็บอกวา การบวชเรียนน้ัน เปนการกาวไปในการศึกษาเพ่ือพัฒนาตน 
ตามวิถีชีวิตแหงไตรสิกขา ในระบบแหงไตรสรณะของพระรัตนตรัย 

พอพูดวาหลักการ พูดถึงระบบ ก็ทําใหรูสึกวายาก หรือชักจะงง เพราะเหมือนเปน
คําท่ีด้ินได ไมวาไตรสิกขา หรือพระรัตนตรัย หรือไตรสรณะก็เปนหลักท้ังน้ัน และท้ัง ๓ 
หลักน้ันก็เปนระบบท่ีครบอยูในตัว แลวไตรสิกขาก็เปนระบบยอยอยูในพระรัตนตรัย ท่ี
เปนระบบใหญซ่ึงครอบคลุม เจอคําวาหลักตรงน้ี ระบบตรงโนน ก็เลยจะงง 

อยางไรก็ดี ตอนน้ีไมตองงง ตอนแรกฟงไว เดี๋ยวพอไดเรียนรูเขาใจความจริง และ
มองเห็นคุณคา ซาบซึ้งใจ ทราบซ้ึงในปญญา พอมองเห็นทางใหญนอยท่ีโยงกันหมด 
ศรัทธาก็มา แลวเกิดกําลังเร่ียวแรงท่ีจะเดินไป ก็จะรูกับตัวเองวา พระรัตนตรัยน้ันเปน
สรณะ  เปนเครื่องนําทาง  เปนหลักยึดถือใหแก เรา  ท่ีจะพาเราให เดินหนาไปใน
พระพุทธศาสนา ใหกาวหนาไปในไตรสิกขา เจริญงอกงามในพระธรรมวินัย เหมือนกับวา
เราจะไดโดยสารพระรัตนตรัยนําพาเราไป  
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พอรูชัดเจน และใจเอาแลว จะพูดคําวาหลัก วาระบบ ไมวาคําไหนมา มองเห็น
เช่ือมโยงสงถึงกันไปหมด ก็ไมยุงไมยากอะไรแลว 

เริ่มแรกก็มารูจักพระรัตนตรัย ท่ีเรานับถือเปนสรณะ อยางท่ีไดรับเอาไวตั้งแตตน 
วา “พุทฺธํ... ธมฺมํ... สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ” ใหพอรูเขาใจความหมายของพระรัตนตรัย คือ
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ และมองเห็นเหตุผลวาทําไมจึงนับถือพระรัตนตรัยน้ัน 
เปนสรณะ แลวก็จะไดรูดวยวาเราจะอาศัยทานนําทางพาเราไปกับทานไดอยางไร 

ก็มาดูกันตั้งแตความหมายของถอยคํา ตอนแรก คําวา “รัตนตรัย” ก็คือ รัตนะ ๓ 
อยาง รัตนะ ก็คือส่ิงท่ีมีคา หรือของดีมีคุณคาสูง ท่ีสุดรักสุดถนอมสุดเชิดชูนับถืออยางย่ิง  

แกวในท่ีน้ี ไมใชแกวภาชนะอยางแกวนํ้า แตหมายถึงแกวเพชรนิลจินดาเปนตน ท่ี
เรียกวารัตนะ อยางพวกนพรัตนอะไรตางๆ ท่ีคนถือกันวาสําคัญ พากันแสวงหา และหวง
แหนกันนักหนา 

ทีน้ี มองลึกลงไป รัตนะตางๆ ท่ีคนถือวาเปนของมีคา อยางเพชรนิลจินดาน้ี ท่ีแท
แลว ก็เปนของมีคาโดยสมมุติ โดยเรายึดถือกัน ตกลงกันวาสดสวยงดงามอยางน้ันอยาง
น้ี มีราคาเทาน้ันเทาน้ี แตพอเอาเขาจริง มันมีคาไมแท เพราะวามันไมกอเกิดผลสงใหแก
ชีวิตของเราอยางแทจริง ไมชวยใหชีวิตเจริญงอกงามไดจริง ไมทําชีวิตใหประเสริฐเลิศดี
ข้ึนมาได ไมทําทุกขใหหมดส้ินไป แมแตกินก็ไมได   

ลองดูสิ เราลงเรือไปในทะเล แลวเกิดเรือลมไปติดเกาะ เรามีเพชรตั้งเต็มกระสอบ 
ก็กินไมไดเลย สูขาวจานเดียวก็ไมได ใชไหม เพราะฉะน้ัน พวกเพชรนิลจินดาอะไรตางๆ
ท่ีวามีคาน้ี มันมีคาโดยสมมุติ นิยมกันไปเทาน้ันเอง ไมมีคาอะไรแทจริงเลย ส่ิงท่ีมีคา
แทจริง ก็ตองทําใหชีวิตของเราดีงามประเสริฐข้ึนได ทีน้ีอะไรเลาจะมีคาแทจริงอยางน้ัน 

ทีน้ี ดวงแกวท้ังสาม คือพระรัตนตรัยน้ี เปนแหลงท่ีรวมของบรรดาคุณคาความดี
งาม ก็แล คุณคาความดีงามท่ีสําคัญน้ันมี ๒ อยาง คือ ปญญา กับ ปุญญัง  

ปญญา คือความรูเขาใจ ปุญญัง ก็คือความดี เรียกส้ันๆ งายๆ วาบุญ ความรูและ
ความดีงามน้ี เปนส่ิงท่ีมีคาแทจริง  

ดูงายๆ ทรัพยสินเงินทอง จนถึงรัตนะภายนอกท่ีวามีคาน้ี เปนภาระ เราตองเก็บ
ตองถือตองแบกตองหาม ตองเก็บตองรักษา ตองหวงตองกังวล แตทรัพยภายใน คือ
ความรูและความดีงามนี้ ไมตองห้ิวไมตองถือ อยูในตัวเรา เราไปไหน มันก็ไปเอง ไมตอง
หวงไมตองหวง แลวทรัพยสินเงินทองของมีคาขางนอกน้ัน โจรลักได แตความรูและความ
ดีงามน้ี ไมมีใครลักไปได  



 

๑๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ย่ิงกวาน้ัน ทรัพยภายนอกย่ิงใชย่ิงหมด ย่ิงใชย่ิงเปลือง มีแสนหน่ึง ใชหาหม่ืน 
เหลือหาหม่ืน ใชอีกสองหม่ืนหา เหลือสองหม่ืนหา ใชไปใชมา เหลือศูนย คือหมด แต
ทรัพยภายใน คือความรูและความดีงามนี้ ใชเทาไร ก็ไมหมด แตย่ิงใช ก็ย่ิงเพ่ิม  

ความรูน้ัน เราใชมัน เอาไปสอนเอาไปบอกคนอ่ืน เราก็ย่ิงรูชัด ย่ิงชํานาญแจม
แจงมากข้ึน ความดีงามก็เหมือนกัน เราทําอีกเม่ือไร ความดีงามนั้นก็ย่ิงมากข้ึน ชีวิตของ
เราก็ย่ิงดีข้ึน เปนอันวา ส่ิงมีคาแทจริง คือทรัพยภายในน้ี ใชไมหมด ย่ิงใชย่ิงเพ่ิม   

แลวขอสําคัญท่ีสุดก็คือ ทรัพยภายนอกทําชีวิตของเราใหดีงามประเสริฐไมได 
และทําใหเรามีความสุขแทจริงก็ไมได สวนปญญาคือความรู และปุญญังคือความดีงาม
บุญกุศล ทําใหเรามีชีวิตดีงามประเสริฐแทจริง จนในท่ีสุดพนจากทุกขไดจริงดวย  

เพราะฉะน้ัน คนท่ีฉลาดจริง เรื่องเงินทองทรัพยภายนอก อันน้ันไมใชเปนเน้ือเปน
ตัวของชีวิต จะจัดการอยางไร ก็วากันไป ไมไดท้ิง เอาไวในข้ันเปนเครื่องสนับสนุน อยางท่ี
เรียกตามภาษาพระวา ใหเปนปจจัย  

แตจุดเปาหมายตัวจริง อยูท่ีทรัพยภายใน ซ่ึงเปนเน้ือเปนตัวแทๆ ของชีวิตอยาง
ท่ีวาแลว คือจะตองสรางเสริมสะสมทรัพยภายใน ตองเอาจริงเอาจังตรงน้ี 

บอกแลววา ถึงจะมีทรัพยภายนอกมากมายเทาไร ก็ไมม่ันคงและไมใชของแท ถาไมมี
ทรัพยภายใน ไมมีความรู ไมมีความดี ทรัพยภายนอกน้ัน ยิ่งใชก็ยิ่งหมดไป ที่มีอยูก็ใชหมด 
หายหมด ท่ีไมมี ก็หาเพิ่มไมได เพราะไมมีความดี ไมมีปญญาท่ีจะสรางจะหาทรัพยน้ัน  

ตรงขามกับคนที่มีทรัพยภายใน มีปญญามีความรู และมีความดี เชนมีความ
ขยันหม่ันเพียร ทรัพยภายนอกท่ีมีอยูแลว ก็รักษาไวได และทําใหเพ่ิมข้ึนดวย ทรัพย
ภายนอกท่ียังไมมี ก็ทําใหมีขึ้นได ทรัพยภายนอกหมดหรือหายไป ก็สรางข้ึนใหมไดอีก 

พระพุทธเจาตรัสวา “ปญญาประเสริฐกวาทรัพย” คนมีปญญา ถึงไมมีทรัพย ก็หา
ทรัพยได ทรัพยท่ีมีอยู ก็ทําใหเพ่ิมขึ้นได และรูจักใชใหเปนประโยชน แตคนมีทรัพย ไมมี
ปญญา แมแตทรัพยท่ีมีอยูแลว ก็รักษาไมได เพราะฉะน้ัน ทรัพยภายในจึงสําคัญท่ีสุด  

ทรัพยท่ีมีคาสูงสุด เรียกวารัตนะ และทรัพยภายในท่ีมีคาสูงสุด ก็คือรัตนะ ๓ ท่ี
เรียกวาพระรัตนตรัยน่ีแหละ เพราะเปนท้ังทรัพยภายในที่มีคา และเปนแหลงท่ีรวมไว เปน
ท่ีอํานวยใหซ่ึงปวงทรัพยภายใน ท้ังปุญญัง และปญญา  

พระรัตนตรัยเปนแหลงรวมไว และอํานวยให ท้ังปุญญังและปญญาอยางไร ก็
คอยๆ ดู คอยๆ วากันตอไป 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๗ 

พระรัตนตรัย เปนสรณะใหแกเราอยางไร 
ดังวาแลว ท่ีมาบวชนี้ พอเร่ิมตน ก็ขอถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะ เรียกวา ไตรสรณคมน์ 

หรือ ไตรสรณาคมน์ คือนับถือพระรัตนตรัย เปนไตรสรณะ เราแปลเปนไทยวา ขอถึงพระ
รัตนตรัยเปนท่ีพ่ึงท่ีระลึก (จะเรียกส้ันๆ วา สรณคมน์ หรือ สรณาคมน์ ก็ได) 

ก็เลยขอบอกความหมายของถอยคําสําคัญแทรกไวพอเปนความรูแบบผานๆ 
สําหรับคําวาพระรัตนตรัยน้ัน ทราบกันแลววาคือ รัตนะ ๓ หรือดวงแกว ๓ 

ประการ (รัตน-แกว + ตรัย-สาม; เขียนอีกอยางหน่ึงก็เปน ไตรรัตน = ไตร-สาม + รัตน-
แกว) และก็ไดอธิบายเรื่องแกวในฐานะส่ิงมีคาสูง ผานไปแลว 

สวน “สรณะ” ตามปกติและโดยทั่วไปก็แปลกันวา “ท่ีพ่ึง” และเพราะมี ๓ อยาง ก็
เปนไตรสรณะ จะแปลงายๆ วา ท่ีระลึก หรือท่ีคิดถึง ก็ได 

อยางไรก็ตาม ในท่ีน้ี บอกใหทราบเพ่ิมเติมไวพอประดับความรูวา คําวา “สรณะ” 
น้ี ในคัมภีรช้ันอธิบายความหมาย (อรรถกถา เปนตน) นิยมแปล ๒ แบบ  

แบบแรก โดยวิเคราะหศัพท แปลวา กําจัด คือกําจัดภัย ขจัดความกลัว กําจัดทุกข 
บําราศทุคติ เชน โดยพาไปในประโยชน และกันออกไปจากส่ิงเสียหายไมเปนประโยชน  

อีกแบบหนึ่ง โดยแสดงไวพจนวา เปนที่พึ่ง ท่ีพํานัก เปนหลักที่ต้ังตัว เปนที่คุมกันให
พนภัย เปนคติ เปนที่หมาย เปนที่ใหลุจุดหมายหรือสําเร็จความมุงหมาย โดยกันออกไปซ่ึง
ส่ิงเสียหายไรประโยชน กันจากบาปจากทุกข และใหสัมฤทธ์ิประโยชนหรือความมุงหมาย  

บอกแลววา อันน้ีฟงไวแคประกอบหรือประดับความรู ยังไมตองคิดพิจารณา
มากมาย และไมตองลงลึกอยางนักภาษา 

ในท่ีน้ี มาดูอยางพ้ืนๆ วาพระรัตนตรัยเปนสรณะใหแกเราอยางไร จะมองในแง
เปนหลักยึดถือ เปนท่ีพึ่ง เปนท่ีระลึก เปนท่ีชวยแกปญหา เปนท่ีบําราศทุกข เปน
เครื่องชวยใหพนภัย ก็ไดท้ังน้ัน คลุมไดท้ังหมด ถาพูดงายๆ แบบชาวบาน ก็บอกวาทาน
มาชวยเรา ก็มาดูกันวา ทานมาชวยเราอยางไร  

พระรัตนตรัยมิใชมาชวยแบบดลบันดาลให พระพุทธศาสนาไมสงเสริมการดล
บันดาล ทานไมใหหวังผลจากการดลบันดาล แตทานใหใชเร่ียวแรงทําการใหตรงกับเหตุ
ปจจัย ทานชวยใหเรามีปญญารูเหตุปจจัย แลวเราก็จะไดจัดการทําการใหตรงเหตุปจจัย   

ทีน้ีก็มาดูความหมายของพระรัตนตรัย วาเปนสรณะของเราอยางไร  



 

๑๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

๑. พระพุทธเจา เปนหลักอัครบุคคล หลักน้ีบอกวา กอนน้ัน แตเดิมพระพุทธเจา
ก็เปนมนุษยอยางเรา แตเพราะทรงฝกฝนพระองคเอง อยางท่ีเรียกวาบําเพ็ญ
บารมี พระองคเขมแข็ง เด็ดเดี่ยว เสียสละ มีความต้ังใจม่ันคงแนวแนในการ
ฝกตน ท่ีจะทําความดีงาม สรางเสริมเพ่ิมพูนคุณสมบัติท่ีเปนปุญญังทุกอยาง
ทุกประการ จนกระท่ังมีปญญาตรัสรู ไดเปนพระพุทธเจา  

พระพุทธเจาจึงเปนหลักท่ีระลึกซ่ึงเตือนใจเราวา มนุษยเปนสัตวท่ีฝกได 
มนุษยนี้จะดีจะประเสริฐจะเลิศไดดวยการฝก แมแตจะฝกจนเปนพระพุทธเจาก็
ได เรานี้ก็เปนมนุษยคนหน่ึง จะตองฝกตัวใหดีมีชีวิตดีงามสูงสุดใหได 

มนุษยเปนสัตวท่ีตองฝก จึงจะมีชีวิตอยูได ไมเหมือนสัตวชนิดอ่ืน ท่ีอยูไดดวย
สัญชาตญาณ มันเกิดมาแลว แทบไมตองฝก ไมตองเรียนตองรูอะไร เด๋ียวมันก็เดินได กิน
ได หาอาหารใหตัวมันเองได แลวมันก็อยูไปตามเรื่องของมัน  

แตคนเราน่ี ทุกอยาง จะกิน จะนอน จะน่ัง จะดื่ม จะขับถาย จะพูด จะเดิน แมแต
จะนอน แคเร่ืองงายๆ น้ี ตองฝกตองเรียนท้ังน้ัน ถาไมฝกไมเรียนแลว ไมเปนเลย อยูไม
รอด เพราะฉะน้ัน มนุษยน้ี จึงเปนสัตวท่ีพระพุทธศาสนาสอนไววา เปนสัตวท่ีตองฝก   

อยางไรก็ดี ที่วามนุษยเปนสัตวท่ีตองฝก จึงอยูได แตสัตวชนิดอ่ืนไมตองฝก ก็อยูได
ดวยสัญชาตญาณน้ัน ยังไมจบ ตองพูดตอไปอีกวา มนุษยไมใชแคเปนสัตวท่ีตองฝก แต
เปนสัตวที่ฝกไดดวย จึงมิใชแควา ตองฝกจึงอยูได แตมนุษยน้ันฝกได จนกระท่ังไมวา
ตองการจะเปนอะไร จะทําอะไร ก็ฝกใหทําใหเปนอยางนั้นๆ ไดแทบทุกอยาง จะฝกใหดีเลิศ
ประเสริฐสุด อยางท่ีวาแลว จนกระท่ังแมแตเปนพระพุทธเจา ก็ได  

น่ีคือตรงขามกับสัตวชนิดอ่ืนที่ไมตองฝก ก็อยูได แตสัตวชนิดอ่ืนที่ไมตองฝกนั้น ก็
ฝกไมไดดวย สัตวอ่ืนเหลานั้นอยูไดดวยสัญชาตญาณอยางไร ก็อยูดวยสัญชาตญาณ
อยางน้ันไปจนตาย เรียกวา เกิดมาอยางไร ก็ตายไปอยางน้ัน ตางจากมนุษยท่ีอยูไมได
ดวยสัญชาตญาณ แตฝกใหเกงใหดีเลิศประเสริฐแคไหนก็ได จนมีชีวิตที่อยูดีดวยปญญา 

จริงอยู มีสัตวบางชนิดที่ฝกไดบาง อยางชาง ลิง สุนัข เปนตน แตสัตวเหลานั้นไมใช
ฝกตัวเอง ตองอาศัยมนุษยฝกให และฝกไดในขอบเขตหน่ึงท่ีจํากัด เชน ลิงฝกใหข้ึนเก็บ
มะพราวได เลนละครลิงได ชางฝกใหลากซุง ใหทําอะไรไดหลายอยาง รวมทั้งละครสัตว 
สุนัขฝกไดแสนเกง ทําอะไรไดมากมาย แตก็อยางที่วา ตองคนฝกให และฝกไดในวิสัยที่
จํากัด ตางจากคนที่ฝกตนเองได และฝกอยางไร ไดอยางน้ัน จนเลิศลํ้าเหนือเทพเทวา 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๙ 

คนท่ีฝกดีแลวน้ัน เปนนักปราชญ เปนนักวิทยาศาสตร เปนนักเทคโนโลยี เปนนัก
ประดิษฐ เปนนักคิดนักทําตางๆ สรางวัฒนธรรม สรางอารยธรรม จนกระท่ังเปนมหาบุรุษ
ก็มี ดังท่ีวา แมถึงเปนพระพุทธเจาก็ได ความดีพิเศษของมนุษยน้ี สําเร็จดวยการฝก  

เปนอันวา คนเปนสัตวท่ีตองฝก และฝกได จะใหเกงใหดีใหเลิศประเสริฐสูงเย่ียม
อยางไร ก็ฝกไดฝกเอา อยูท่ีฝก คือ เรียน เรียนรู ศึกษา ฝก หัด พัฒนา ถาไมฝก ไมศึกษา
แลว คนน้ีแยท่ีสุดย่ิงกวาสัตวชนิดใดอ่ืน เพราะวาไมฝกไมเรียนรูแลว แมแตแคมีชีวิตอยู ก็
ไมได ตองตาย ไมรอด สวนสัตวพวกอ่ืนอยูไดดวยสัญชาตญาณ นับวาเกง แตแลวตลอด
ท้ังชีวิตก็อยูแคสัญชาตญาณน่ันแหละ เอาดีอะไรอีกไมได  

ทานจึงสอนกันมาโดยยํ้านักยํ้าหนาวา การไดเกิดมาเปนมนุษยน้ี แสนยาก เปน
โอกาสท่ีตองไมใหพลาดไปเสีย เกิดมาแลว ตองมีชีวิตท่ีประเสริฐ ดีงามลํ้าเลิศใหได    

เพราะฉะนั้น ผูบวช และทุกคน ใชหลักสรณะท่ี ๑ น้ี โดยนับถือพระพุทธเจาเปน
แบบอยาง เราตั้งพระพุทธเจาเปนตนแบบวา พระพุทธเจา ในกาลกอนตอนเริ่มแรก ทรง
เปนมนุษยท่ีฝกศึกษาพัฒนาพระองคเองอยางตอเน่ืองจริงจัง ถึงข้ันท่ีเรียกวาเปนพระ
โพธิสัตว โดยทรงเพียรพัฒนาคุณสมบัติสําคัญๆ ท่ีเรียกวาบําเพ็ญบารมี ไดทรงฝกพระองค
จนบรรลุโพธิญาณ เปนพระพุทธเจา เราน้ีก็เปนมนุษยคนหน่ึง ชีวิตของเราจะดีงามเลิศ
ประเสริฐอยางท่ีควรจะเปนไดเต็มตามศักยภาพ ก็ดวยการฝก เราตองฝกเอา ถาเราไม
ถอยไมยอมหยุดในการฝกแลว ก็จะสัมฤทธิ์ผลท่ีมุงหมาย แลวเราก็ฝกศึกษาเรื่อยไป   

การถึงพระพุทธเจาเปนสรณะเคร่ืองระลึกเตือนใจดังกลาวมาน้ี ทําใหเรามีความ
มั่นใจในความเปนมนุษยวา เราน้ีเปนสัตวท่ีฝกได มีศักยภาพท่ีจะเปนอยางพระองคได 
แลวก็มีกําลังใจท่ีจะฝกตนอยางจริงจัง โดยถือพระพุทธเจาเปนแบบอยาง ท่ีจะฝกตนใหมี
คุณสมบัติความดีงามอยางท่ีไดทรงสอน พรอมกันน้ันก็เกิดมีจิตสํานึกต่อหน้าท่ีของมนุษย์
ในการที่จะตองฝกตนนั้น ซ่ึงจะทําใหตั้งใจศึกษาเลาเรียนฝกฝนอยางเต็มท่ี โดยไมปลอย
ตัวใหตกไปในความประมาท  

นอกจากน้ี ถาพูดอยางภาษาชาวบาน ในการฝกน้ี เราไดเปรียบมาก ไดเปรียบ
อะไร?  พระพุทธเจาทรงเปนผูเริ่มตน ตองทรงคนพบเอง พระองคตองลองผิดลองถูก 
เพียรพยายามลําบากหนักหนากวาจะสําเร็จจบการฝก พอสําเร็จแลว พระองคก็ประมวล
ประสบการณของพระองคท่ีไดบรรลุธรรมน้ัน นํามาเลาไวและวางเปนหลักใหเรา เราก็ได
บทเรียนสําเร็จรูป น่ีคืองายกวาพระพุทธเจาเยอะแยะ เม่ือไดเปรียบถึงอยางน้ี บทเรียนก็มี 
การฝกก็งายข้ึนมามากมายอยางน้ีแลว เราก็ตองรีบใชใหเปนประโยชน และทําใหสําเร็จ 



 

๒๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

เม่ือเราถึงพระพุทธเจาเปนสรณะท่ีพึ่งท่ีระลึกอยางน้ีแลว เราก็พรอมใจท่ีจะเร่ิมตน
และม่ันใจมีกําลังใจท่ีจะกาวไปในการฝก  

แตการท่ีเราจะฝกฝนพัฒนาตนไดสําเร็จกาวหนาไปดวยดีน้ี ในข้ันตอนของการ
ปฏิบัติ เราจะตองทําอะไรบาง และจะทําอยางไร ตอนน้ีแหละก็มาถึงพระรัตนตรัยขอท่ี
สอง น่ีคือ สรณะท่ี ๑ คือพระพุทธเจา นําเราตอไปยังสรณะท่ี ๒ คือพระธรรม  

๒. พระธรรม เปนหลักคําสอน หลักน้ีช้ีถึงความจริงท่ีพระพุทธเจาทรงเปดเผย 
แสดง ประกาศ หรือทรงเทศนาแกเรา ดังท่ีวา เม่ือเรามาถึงพระพุทธเจา 
พระองคก็ทรงนําเราตอไปถึงขอท่ีสอง คือพระธรรมน้ี  

ความหมายก็คือ พอเราระลึกถึงพระพุทธเจา ก็ระลึกรูตอไปวา พระองค
ทรงบําเพ็ญบารมี จนเปนพระพุทธเจาผูประเสริฐสูงสุดอยางน้ี สําเร็จไดก็
เพราะตรัสรูธรรม พระองคปฏิบัติตามธรรม รูแจงธรรม คือความจริงท่ีมีอยู
ตามธรรมดาของมัน เม่ือพระองคไดทรงคนพบความจริงน้ีดวยปญญาของ
พระองคแลว ก็ทรงนํามาส่ังสอนเปดเผยแกพวกเรา  

การที่เราจะมีชีวิตดีงาม ตามอยางพระพุทธเจาได เราก็ตองรูเขาใจธรรม 
และนําธรรมมาปฏิบัติ ใหถูกตองตรงตามธรรมน้ัน ดังท่ีพระพุทธเจาไดทรง
ประมวลมาจัดแสดงบอกแจงแกพวกเราแลว พอเรารูเขาใจธรรม ปฏิบัติถูก 
ชีวิตของเราก็ดีงาม พัฒนาจนเปนอยางพระพุทธเจาได 

พระพุทธเจาตรัสบอกวา พระพุทธเจาจะเกิดหรือไมเกิดก็ตาม ธรรม คือความจริง 
ก็มีอยูตามธรรมดาของมันอยางน้ัน ธรรมน้ี ก็คือความจริงท่ีเปนธรรมดาของธรรมชาติ  

ถาเราไมรูความจริงของส่ิงท้ังหลาย เราก็ปฏิบัติตอส่ิงท้ังหลายไมถูกตอง พอเรา
เจออะไร เราไมรู มืดตื้อติดตัน ก็เกิดปญหา เปนความทุกขทันที และเม่ือไมรู ก็ปฏิบัติไม
ถูก ก็เกิดความขัดของ บีบค้ัน อึดอัด ติดตัน เปนปญหา ทุกขก็มา อิสรภาพก็ไมมี 

แตพอเรารูความจริง คือรูธรรม รูวาอะไรเปนอะไร เปนอยางไร เพราะอันใด จะทํา
อยางไร เราก็โลงเปนอิสระไปข้ันหน่ึงตั้งแตตนแลว และพอรูอยางน้ันแลว เราไมติดขัด ก็
ปฏิบัติไดถูก ทําไดสําเร็จ ทําไดดี ชีวิตของเราก็ดีงาม เราก็โปรงโลง ปลอดปญหา ปราศ
ทุกข เปนอิสระ  

เพราะฉะน้ัน ปญญาจึงเปนองคธรรมหรือคุณสมบัติท่ีสําคัญย่ิง ปญญาก็คือ
ความรูถึงธรรม ถึงความจริงของส่ิงท้ังหลาย ตามที่มันเปนของมัน 
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อยางท่ีวาแลว พอรูความจริงของส่ิงท้ังหลาย ก็ปฏิบัติไดถูกตอง ทําใหเปนไปได
ตามน้ัน เชนวา ส่ิงท้ังหลายเปนไปตามเหตุปจจัย เราตองการผลอยางน้ี จะตองทําเหตุ
ปจจัยอะไร เม่ือศึกษา แลวรู และทําใหถูกตองตรงตามเหตุปจจัย เรียกวาทําถูกตองตาม
ธรรม ผลก็เกิดข้ึนโดยเปนไปตามนั้น  

เปนอันวา พอเราระลึกถึงพระพุทธเจา ก็เปนการเตือนใจเราใหระลึกและมองเห็น
ตอไปถึงพระธรรม  จึงบอกวาพระพุทธเจานําเราตอไปสูพระธรรม เปนการตรัสสอนบอก
วา เธอจะฝกตนไดสําเร็จ จะเปนผูประเสริฐ มีปุญญังและปญญา แกปญหา ดับทุกข เปน
อิสระไดจริงน้ัน ก็ตองรูธรรม ปฏิบัติใหถูกตองตามธรรม  

นี่คือ เรามาถึงธรรม ธรรมก็มาเปนหลักยึดเหนี่ยวท่ีใสใจคํานึงนึกของเรา เปนขอที่
จะตองเรียนรู ศึกษาใหหยั่งเห็นเขาใจ ปฏิบัติใหถูกตองยิ่งขึ้นไปๆ ยิ่งรูธรรมเทาไร เราก็ยิ่งทํา
ไดถูกตอง ยิ่งสําเร็จ ยิ่งดี ยิ่งมีความสุขความเจริญงอกงาม และย่ิงมีความเปนอิสระมากข้ึน  

๓. พระสงฆ เปนหลักชุมชนประเสริฐ หลักน้ีช้ีถึงชุมชนซ่ึงเปนแหลงท่ีศึกษาสืบ
ทอดธรรมจากพระพุทธเจา แผขยายออกไป และนําธรรมสงตอใหกันมาจนถึง
เรา โดยเปนชุมชนของบุคคลท่ีไดฝกตน เปนอริยชน เปนนาบุญ เปนชุมนุม
แหงกัลยาณมิตร ท่ีเปนแบบอยางแกสังคม ซ่ึงอยูกันดวยเมตตากรุณา ชวย
แนะนําส่ังสอนผูรุนหลังตามมา เก้ือหนุนในการประพฤติปฏิบัติธรรม ใหเจริญ
งอกงาม พัฒนาในทางแหงพระพุทธจริยา และรักษาถายทอดสืบตอเผยแผ
ธรรมของพระพุทธเจาแกชาวโลก ผานกาลยาวนาน และขยายกวางออกไป  

เสริมความวา เม่ือพระพุทธเจาตรัสรูแลว และมีธรรมท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงให
แลว ทีน้ี คนท่ีอยูหางไกลออกไป และคนรุนหลังอยางพวกเรา จะมีโอกาสไดรูเขาใจ ได
ปฏิบัติ และเจริญงอกงามในธรรมน้ัน ไดอยางไร พูดส้ันๆ วา ธรรมะจะมาถึงเราไดอยางไร 

ธรรมมาถึงเราได ข้ันแรกก็เปนธรรมดาวาเร่ิมตนจากพระพุทธเจา ทีนี้ เม่ือไมใชเปน
ที่ที่พระพุทธเจาประทับอยู ก็ตองมีคนรับสืบทอดธรรมมาจากพระพุทธเจา ชวยนํามาใหเรา 
เวลานี้ พระพุทธเจาปรินิพพานแลว พระธรรมท่ีพระองคทรงสอนนั้น มาถึงเราไดก็ดวยอาศัย
พระสงฆนําตอๆ กันมา ดังนั้น พระสงฆจึงเปนหมูชนที่รักษาสืบทอดธรรมของพระพุทธเจา  

ในเร่ืองน้ี ก็มีความหมายลึกลงไปซอนอยูดวยอีกอยางหน่ึงวา พระสงฆก็คือพระ
ท้ังหมด ซ่ึงบวชตอๆ กันมาจากพระพุทธเจา เม่ือบวชแลว ก็เขามาอยูในชุมชมสงฆน้ี อยู
รวมกันในวัดวาอาราม อาศัยส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะ เชน สงบสงัด มีวินัยอยูดวยกันใน
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ระเบียบ ก็ศึกษาท้ังเลาเรียนและปฏิบัติ โดยมีพระสงฆรุนเการุนกอน ต้ังแตอุปชฌาย
อาจารย ตลอดจนเพื่อนสหธรรมิก เปนกัลยาณมิตร มีเมตตากรุณา ชวยเหลือเอ้ือเฟอ
แนะนําส่ังสอนกัน ก็ชวยเก้ือหนุนกันในการปฏิบัติใหเจริญกาวหนา และบรรดาพระสงฆก็
ใหธรรมแกประชาชนท่ีมาวัดบาง ออกไปใหธรรมขางนอกในสังคมท่ัวไปบาง  

จะเห็นไดวา การบวชมาศึกษาเลาเรียนปฏิบัติ และแนะนําส่ังสอนใหธรรมกันใน
หมูพุทธบริษัท และแกประชาชนมาอยางน้ี เม่ือต้ังใจทําใหดีใหแทใหถูกตอง ก็เปนการ
ดํารงรักษาสืบทอดธรรมอยางเปนไปเองอยูในตัว ธรรมท่ีพระพุทธเจาทรงสอนไว ก็อยูคูมา
กับพระสงฆ ยิ่งกวานั้น พระพุทธเจาก็ไดตรัสไวแลววา  

 “ดูก่อนอานนท์! ธรรมและวินัยใด ที่เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้ว แก่เธอทั้งหลาย 
ธรรมและวินัยนั้น จักเป็นศาสดาของเธอท้ังหลาย โดยกาลที่เราล่วงลับไป” 
ตามพุทธพจนนี้ เม่ือพระสงฆศึกษาเลาเรียนปฏิบัติส่ังสอนธรรมวินัยกันถูกตองดี 

พระสงฆยังมี พระธรรมก็อยูดวย กับท้ังพระศาสดาที่แทนองคพระพุทธเจา ครบทั้งมวล 
นอกจากน้ี พระสงฆท่ีศึกษาเลาเรียนปฏิบัติส่ังสอนธรรมวินัยกันมาน้ัน ทานมี

ความรับผิดชอบ จะทําทุกอยางใหถูกใหตรงใหเปนไปตามท่ีพระพุทธเจาทรงส่ังสอนแสดง
ไว ทานจึงเอาจริงเอาจังกับการรักษาคําส่ังสอนหรือพระธรรมวินัยน้ันใหแนนอนม่ันใจ ก็
จัดวางระบบการสาธยายทรงจําไว เม่ือถึงยุคจารึกเปนลายลักษณอักษร ก็จัดการเก็บ
รักษาพระไตรปฎกกันจริงจัง ท้ังของหลวงของราษฎร แมตามวัดท่ีกระจายอยูท่ัวๆ ไป ก็
ตั้งหอไตรข้ึนไวคูวัดตางๆ และมีการสังคายนาสอบทานกันมาเปนงานใหญของบานเมือง   

หันมาดูตัวเราแตละคนๆ น้ี เม่ือออกจากบานเขามาบวชแลว ก็ไดเขารวมสงฆ 
เปนสวนหน่ึงของสงฆดวย ตอนแรกก็เปนสมาชิกของภิกษุสงฆ หรือสมมติสงฆ ตอจากนั้น 
เม่ือศึกษาเลาเรียนประพฤติดีปฏิบัติชอบเจริญกาวหนาในอริยมรรคา ไดบรรลุธรรมเปน
อริยบุคคล ก็เขารวมสาวกสงฆ ท่ีเปนอริยสงฆ น่ีคือบรรลุจุดหมาย ซ่ึงในท่ีสุดทุกคนควร
เขารวมอริยสาวกสงฆน้ี อันจะทําใหพระรัตนตรัย ท่ีเปนไตรสรณะ ดํารงอยูครบสมบูรณ 

สังฆะก็คือสังคมของอริยชน อารยชน คนผูเจริญท่ีแท เปนสังคมดีงาม ท่ีเปนอุดม
คติ เม่ือตัวเราผูบวชปฏิบัติถูกตองตามที่กลาวมาน้ี ไดเปนสวนรวมหรือสมาชิกของสังฆะ
น้ันแทจริง เราก็ไดรวมสรางสรรคสังคมท่ีดีงาม ท่ีเปนสังคมของอริยชน คนผูเจริญจริง ท่ี
ไมมีการเบียดเบียนกัน อยูกันดวยความดีงามในธรรมวินัย มีความสงบสุข  

เรามีหนาท่ีตองรวมสรางสังฆะน้ี ถายังไมเขารวมสังฆะ ก็ชวยอุปถัมถค้ําชูสังฆะ
น้ัน แตอยางนอยก็ขอใหไดอาศัยสังฆะน้ี ชวยทําใหเราเจริญงอกงามในธรรมย่ิงๆ ข้ึนไป  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๓ 

น่ีคือพระรัตนตรัย เปนอันวาครบ ๓ ประการ  
หน่ึง  พระพุทธเจา  
สอง  พระธรรม  
สาม  พระสงฆ  
พระพุทธเจา เปนสรณะ ท่ีระลึกเตือนใจเราใหนึกถึงตัวเองวา เราเปนสัตวท่ีตอง

ฝก ถาไมฝกแลว จะดีจะรอดจะเลิศจะประเสริฐไมได แตถาเราตั้งใจฝกจริงจัง จะเปน
อยางพระพุทธเจาก็ได ก็ใหมีความม่ันใจ มีกําลังใจ และตระหนักในหนาท่ีท่ีจะฝกตัว  

พอตกลงวาจะฝกตนอยางพระพุทธเจา ไดพระพุทธเจาเปนแบบ ก็มาถึงธรรม 
เปนสรณะ ก็ตองรูธรรมท่ีพระพุทธเจาแสดงไว และปฏิบัติใหถูกตอง ใหเปนไปตามธรรม  

แลวก็อาศัยสังฆะ เปนสรณะ ท่ีจะมาเก้ือหนุนใหเจริญงอกงามในการศึกษา ท่ีจะ
ปฏิบัติไดถูกตองตามธรรม และเขารวมสังฆะน้ัน แผขยายสังฆะออกไป ใหเยี่ยงอยางของ
สังคมที่ดีงาม พรอมท้ังกระจายธรรมใหนําความจริง ความดีงาม และสันติสุขไปทั่วท้ังโลก  

ไดบอกแตตนแลววา เวลาน้ี เราจะเขาสูบรรพชา ก็ตองรูความหมายของการบวช 
และรูหลักท่ีเราจะตองอาศัยในการท่ีจะเรียนคือศึกษาปฏิบัติตอไป  

ถึงตอนน้ี เราไดทําความเขาใจเก่ียวกับความหมายของการบวช และเร่ืองพระ
รัตนตรัย ซ่ึงเปนหลักนําสําคัญของพระพุทธศาสนา เม่ือรูเขาใจแลว ก็กาวเขาสูการทํา
หนาท่ีของเรา คือการบวชเรียน ซ่ึงจะไดพูดตอไป    

ปรับใจเขาในชีวิตแหงวิเวก 
เม่ือมีความรูความเขาใจในเร่ืองท่ีวามานั้นแลว ก็ถือวามีพ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะเขา

สูการบรรพชาตอไป ตอแตน้ี จึงจะใหการบรรพชาแกนาค  
ทีน้ี ทานท้ังหลาย เม่ือบวชแลว เขามาอยูในวัด ก็จะมีวิถีชีวิตอีกแบบหนึ่ง เร่ิมตน

เม่ือยังไมไดเรียน ยังไมรูจักชีวิตแบบพระเณรในวัด พอมาบวช เปล่ียนวิถีชีวิตทันที บางที
ตั้งหลักไมทัน ทานก็เลยบอกวา เริ่มตนก็ใหมีหลักท่ีจะชวยใจ ใหวางใจไดกอน เหมือนกับ
ทานบอกวา ผูท่ีมาเขาวัดน้ี บวชใหมๆ บางทีถาเปนคนท่ีใจชอบสงบสงัด ก็ดีไป เขากันได
เลย แตบางที บางคนท่ีไมคุนไมเคยหรือไมชอบความสงัดสงบ ใจก็อาจจะด้ินรนฟุงซาน 
แลวเตลิดเพริดออกจากวัด ไปโนนไปน่ี ก็จะเกิดปญหา อยางนอยก็รําคาญ หรือวุนวายใจ 

ทานก็เลยบอกวา ตองหางานใหใจทํา และทานก็จึงบอกพระอุปชฌายใหใหกรรมฐาน 
(กรรมฐาน แปลวา ท่ีต้ังของการทํางาน หมายถึงงานท่ีใจจะทํา) คือเอางานใหใจทําน่ันเอง  



 

๒๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ทีน้ี เอางานอะไรใหใจทํา จึงจะดี คนท่ีมาบวชใหมๆ น้ี เคยอยูแตในบานในเมือง 
ในสังคม โดยมากใจจึงออกไปนอกวัด คิดไปถึงคนโนนคนนี้ คนท่ีชอบบาง คนท่ีเฉยบาง 
คนท่ีชังบาง พอคิดถึงคนโนนคนน้ี ใจก็วุนวายไปกับความรูสึกตอคนท่ีคิดถึงน้ัน และ
ฟุงซานไปดวยเร่ืองราวเก่ียวกับคนท่ีคิดน้ัน ทานจึงจัดวางไวใหใหกรรมฐานท่ีตรงเรื่องกัน   

กรรมฐานท่ีวาตรงเร่ืองกันน้ัน เปนกรรมฐานท่ีแสนจะงาย ไมตองคิดอะไรมากเลย 
คือ พอคิดถึงคน ก็มองเปนผมขนเล็บฟนหนังไปเลย ความจริงก็เปนอยางนั้น ไมวาใครคนไหน 
ตัวตนตามท่ีมองเห็นกัน ก็แคผมขนเล็บฟนหนังเทาน้ันเอง ทานเรียกวา มูลกรรมฐาน 
แปลวา กรรมฐานช้ันมูล หรือ กรรมฐานเบ้ืองตน  

พอนึกถึงใครคนหน่ึง วา “ผม-ขน-เล็บ-ฟน-หนัง” ก็หมดแลว จบเทาน้ัน พอนึกถึง
คนไหนอีกคน ก็ “ผม-ขน-เล็บ-ฟน-หนัง” จบ คนเรานั้นเห็นกันแคผมขนเล็บฟนหนังเทาน้ี 
พอบอกวาผมขนเล็บฟนหนัง ก็ตัดตอนจบไปเลย  

ทีน้ี กรรมฐานเบ้ืองตน หรือกรรมฐานชั้นมูลน้ี มี ๕ ขอ ทานใหวาเปนภาษาบาลี 
ซ่ึงย่ิงชวยใหตัดความคิดฟุงซานออกไป  

ผม วา “เกสา”, ขน วา “โลมา”, เล็บ วา “นขา” ฟน วา “ทันตา” หนัง วา “ตโจ”  
น่ีวาไปตามลําดับ เกสา โลมา นขา (อาน-นะขา) ทันตา ตโจ (อาน-ตะโจ) แตบาง

ทีวาไปๆ คลองปาก ใจไปอ่ืนเสียแลว ปากคลอง ใจไมอยู ทานก็เลยใหวายอนลําดับสลับ
บาง ใหวายากขึ้น จะไดต้ังใจ เม่ือวายอนกลับ ก็เปน ตะโจ ทันตา นะขา โลมา เกสา  

ตอนน้ีก็จะใหฝกวา โดยวาตามกอน ตอนแรก วาตามลําดับ เรียกวา โดยอนุโลม 
เปน “เกสา โลมา นะขา ทนัตา ตะโจ” ตอน้ันวายอนลําดับ เรียกวา โดยปฏิโลม เปน “ตะโจ 
ทันตา นะขา โลมา เกสา” จํางายแคน้ีเอง เรียกวา มูลกรรมฐาน คือ งานงายๆ ท่ีใหใจทํา  

เวลาอยูวางๆ ไมมีกิจวัตร ไมมีงานอ่ืนทํา ก็อาจจะนั่งวาในใจ ถึงแมไมไดนึกถึงใคร 
ก็วาไปเฉยๆ เพียงแตเปนคําศัพทถอยคําท่ีไมไดคิดถึงความหมายอะไร ใจวาไปๆ บางที 
ไดท่ี จิตเกิดอยูแนบสนิทขึ้นมา ก็เลยเปนสมาธิได ของงายๆ เลยทําใหไดธรรมท่ีแสนดี  

เอาละ น่ีเปนแควิธีการเบ้ืองตน ถาใจเกิดฟุงซาน ก็อยางท่ีวาแลว นึกถึงใคร ก็
มองแคเปนผมขนเล็บฟนหนัง จบเทาน้ัน ก็เอาเปนเครื่องฝกใจในเบ้ืองตน ใชประโยชน
กอนท่ีจะเลาเรียนอ่ืนตอไป  

บัดน้ี ถือวา นาคพรอมแลวท่ีจะไดรับการบรรพชา ก็จะมอบผากาสาวพัสตรใหไป
ครองมา 



ตอนที่ 

๒ 

ออกจากบาน พนเขตคาม  
สูอาราม แดนรมณีย 

 บัดน้ี นาคก็ไดรับสรณาคมน และทศศีลคือศีล ๑๐ สําเร็จการบรรพชาเปน
สามเณรแลว แตยังประสงคจะอุปสมบท เพ่ือใหเปนพระภิกษุโดยสมบูรณตอไป จึงไดเขา
มากลาวคําขอนิสัย ขอใหขาพเจาเปนอุปชฌาย  

ในเบ้ืองตนน้ี ก็จะตองทําความเขาใจถึงความหมายของการขอนิสัย และ
ความสัมพันธท่ีเปนอุปชฌาย แกผูขอบวช  

บวชแลว ถือนิสัย เปนนิสิต เขาสูชีวิตแหงการศึกษา 
คําวา “นิสัย” (บาลีวา “นิสฺสย” บางทานพอใจเรียกเต็มตามคําเดิมวา “นิสสัย” เพราะไม

อยากใหสับสนกับนิสัย ท่ีแปลวาความประพฤติเคยชิน) แปลวา ท่ีอาศัย หมายความวา ทาน
ท้ังหลายไดเขามาขออาศัยขาพเจา ใหขาพเจาเปนท่ีอาศยัหรือเปนท่ีพึ่งพา  

เปนท่ีพ่ึงพาอยางไร ก็คือพ่ึงพาในการท่ีจะศึกษาเลาเรียนปฏิบัติพระธรรมวินัย
ตอไป เพราะวา ผูท่ีบวชใหมยังไมมีความรูเขาใจพระธรรมวินัยพอท่ีจะปกครองตนเองได 
จึงตองอาศัยพระท่ีไดเรียนรูธรรมวินัยมาแลว เคยมีชีวิตอยูในภิกษุภาวะมากอน ชวยบอก
เลาอธิบายคําสอนเบื้องตน ใหรูจักวิธีครองตน และแนะนําในการท่ีจะศึกษาเลาเรียนพระ
ธรรมวินัยตอไป จึงไดมีพุทธบัญญัติวางไววา ใหผู ท่ีบวชใหมไปอยูอาศัยพระท่ีเปน
อุปชฌาย ทานท้ังหลายก็มาขอใหขาพเจาเปนอุปชฌาย  

อุปชฌาย แปลวา ผูเพงพินิจ ผูคอยเพงดูอยู หรือผูคอยดูอยูใกลๆ หมายความวา
คอยเอาใจใสดูแล ดูแลอะไร มองในแงหน่ึงคลายๆ ปกครอง แต ท่ีจริงยังไมตรง
ความหมายท่ีแท ปกครองเปนเพียงความหมายประกอบเทาน้ัน   



 

๒๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ความหมายท่ีแทคือ อุปชฌายเปนผูคอยเอาใจใสดูแล เพ่ือใหทานท้ังหลายมี
ความเปนอยูและการประพฤติปฏิบัติ อันจะเอ้ืออํานวยใหมีการศึกษาสําเร็จตามความมุง
หมาย ท่ีจะเปนพระท่ีดี รูเขาใจหลักพระธรรมวินัยพอท่ีจะดูแลปกครองตัวเองได มีศีล มี
จิต มีปญญา เปนทุนพื้นฐานพอท่ีจะเจริญงอกงามในพระธรรมวินัยตอไป 

ดังน้ัน พระอุปชฌายจึงมีหนาท่ีตอทาน โดยเปนผูใหคําแนะนําส่ังสอนข้ันพื้นฐาน 
และฝกใหไดเรียนรูปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ท่ีจะเจริญในไตรสิกขาตอไป  

บัดน้ี ทานท้ังหลายไดเขามาขอนิสัย คือขอที่พึ่งพาอาศัย ขอใหขาพเจาใหนิสัย 
คือใหความเปนท่ีพ่ึงพิงแกทาน ดวยการเปนอุปชฌาย โดยบอกวา “อุปัชฌาโย เม ภันเต 
โหหิ” (ทานผูเจริญ ขอทานจงเปนอุปชฌายของกระผม)  

เม่ือขาพเจารับ ทานท้ังหลายก็กลาววา “อัชชะตัคเคทานิ เถโร มัยหัง ภาโร” บอก
วา ในบัดน้ี นับแตวันน้ีเปนตนไป ทานพระเถระเปนภาระของกระผม หมายความวา ตอ
แตน้ีไป เม่ือขาพเจารับเปนอุปชฌายแลว ขาพเจาก็เปนภาระของทานท้ังหลาย  

เปนภาระอยางไร คือเปนความรับผิดชอบท่ีทานท้ังหลายจะตองเอาใจใส คอย
สดับฟงคําแนะนําส่ังสอน ใหความสําคัญ ไมปลอยปละละเลย คอยดูวาอุปชฌายจะมี
อะไรแนะนําบอกกลาว เอาใจใส คอยสําเหนียก  

พรอมกันน้ัน เพ่ือใหเปนการศึกษาจริงจัง เปนชีวิตแหงการศึกษา มีการเรียนดวย
ชีวิตและการเรียนเปนชีวิตอยางแทจริง ทานก็ใหมีขอวัตรปฏิบัติตอกัน ที่จะไดอยูใกลชิดกัน 
ในฐานะเปนนิสัย คือผูเปนท่ีอยูอิงอาศัย กับเปนนิสิต คือผูอยูพ่ึงพิง อยูดวยกัน เหมือน
เปนพอลูก จะไดเรียนไมเฉพาะฟงคําส่ังสอนเทาน้ัน แตเรียนวิถีชีวิตดวย คือ เรียนท้ัง
ความเปนอยูเปนไป เรียนกิริยามารยาททุกอยาง เรียนการทํากิจกรรมนานาหลากหลาย 
เรียนกันในชีวิตจริง และเรียนดวยชีวิตจริง เรียนกันต้ังแตตื่นนอน จนกระท่ังไปนอนหลับ  

เม่ือทานท้ังหลายกลาวแสดงความเต็มใจรับผิดชอบ ตอขาพเจาผูเปนอุปชฌาย 
โดยบอกวาอุปชฌายเปนภาระของทาน ท่ีทานจะเอาใจใสแลว ทานก็กลาวตอไปวา 
“อะหัมปิ เถรัสสะ ภาโร” แปลวา แมกระผมก็เปนภาระของทานพระเถระดวย  

น่ีหมายความวา ทุกทานท่ีมาขอนิสัยอยูน้ี ก็จะเปนภาระของขาพเจา ท่ีเปน
อุปชฌายดวย คือ อุปชฌายก็จะตองมีความรับผิดชอบท่ีจะเอาใจใสคอยดูแลวา ทาน
ท่ีมาขอนิสัยอยูดวยน้ี มีอะไรขาดตกบกพรอง ในทางความเปนอยูก็ดี ในการศึกษาก็ดี มี
อะไรท่ีจะตองแกไขปรับปรุง มีอะไรท่ีจะเรียนรูเพิ่มเติมใหกาวหนาย่ิงข้ึนไป ก็จะตองเอาใจ
ใสถือเปนภาระในความรับผิดชอบ (ตามท่ีวานี้ ชัดวาแตเดิมอุปชฌายมีนิสิตไดรุนละไมมาก) 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๗ 

โดยนัยน้ี ท้ังสองฝายก็มีภาระรับผิดชอบตอกัน จึงเกิดเปนความสัมพันธในทาง
การศึกษา ทานก็เลยใหช่ือไวเรียกเปนคูกัน โดยท่ีวา ตอนี้ไป ทานทั้งหลายที่มาบวช ไดช่ือ
ที่คูกับอุปชฌาย วาทานทั้งหลายเปน สัทธิวิหาริก  

“อุปชฌาย” แปลวา ผูใสใจคอยดูแลอยางท่ีวาแลว สวน “สัทธิวิหาริก” แปลวา ผู
อยูดวย น่ีก็แปลงายๆ หมายความวา มาอยูดวยกับอุปชฌาย จะไดใหอุปชฌายเปนท่ีพึ่ง
ท่ีอาศัยในทางการศึกษาตอไป แลวก็เปนธรรมดาวา ในการดูแลน้ัน ก็มีการปกครองพวง
เขามา โดยท่ีการปกครองนั้นเปนสวนหน่ึง หรือเปนเครื่องมือของการศึกษาน่ันเอง  

มีพุทธบัญญัติวางไวตอไปวา พระภิกษุบวชใหมตองเลาเรียนไปจนกวาจะ
ปกครองตนเองได ทานใหเวลา ๕ ป ถายังไมสึก ยังไมไปไหนเสีย ก็ตองอยูกับพระ
อุปชฌาย เลาเรียนศึกษาไปตลอดเวลา ๕ ป ไดแคน้ี ตามปรกติก็ถือวาเพียงพอท่ีจะ
ปกครองตนเองไดแลว ก็พนนิสัย ไดเปน นิสัยมุตตกะ (หรือเขียนอยางเต็มเปน นิสสัยมุตตกะ 
จะเรียกส้ันๆ ก็ไดวา นิสัยมุตก แปลวา ผูพนนิสัย)   

อยางไรก็ดี แมเม่ืออยูกับอุปชฌายไดศึกษาครบ ๕ ปแลว ถายังปกครองตัวไมได
อุปชฌายก็ตองใหถือนิสัยอยูตอไป ยังไมเปนนิสัยมุตก จนกวาจะปกครองตัวได 

แลวก็มีพุทธบัญญัติอีกดานหนึ่งวา ผูท่ีบวชแลว ซ่ึงเปนสัทธิวิหาริกน้ี ถาอยูกับ
อุปชฌายยังไมครบ ๕ ป ยังไมพนนิสัย เกิดมีเหตุใหอุปชฌายมีอันเปนไป เชนถึง
มรณภาพไปเสีย หรือตัวผูบวชเองมีเหตุจําเปนตองจากอุปชฌายไปอยูหางไกล ผูท่ีบวช
แลว ซ่ึงเปนสัทธิวิหาริกน้ี ก็จะตองถือนิสัย เพ่ือมีท่ีอาศัยใหการศึกษาตอไปจนครบ ๕ ป   

เพราะฉะน้ัน ถาอุปชฌายไมอยู หรืออยูกับอุปชฌายไมได ก็จะตองหาพระภิกษุท่ี
มีคุณสมบัติในระดับใกลเคียงกับพระอุปชฌาย คือ เปนพระเถระบวชมาแลวอยางนอย 
๑๐ พรรษา มีประสบการณ มีความรูความสามารถ แลวไปขอนิสัยกับทานผูน้ัน  

เม่ือไปขอนิสัย ใหทานผูน้ันทําหนาท่ีแทนอุปชฌาย ตอนน้ีไมเรียกวาอุปชฌาย 
แตเรียกวา อาจารย ก็ไปขอนิสัยอยูกับอาจารย โดยวางจิตดังบิดากับบุตร  

ตัวเองก็ไดชื่อใหม กอนนี้ อยูกับอุปชฌาย เรียกวาสัทธิวิหาริก แตพอไปอยูกับอาจารย 
เรียกวา อันเตวาสิก แปลวา ผูอยูในสํานัก และก็อยูตอไปจนครบ ๕ ป ท่ีจะปกครองตัวเอง
ได ถายังมีคุณสมบัติไมพอ ก็ถือนิสัยตอไป ทํานองเดียวกับที่พูดแลวในเร่ืองอุปชฌาย 

ท่ีเลามาน้ีเปนหลักทางพระวินัย เปนเร่ืองของการท่ีจะใหชีวิตเจริญงอกงามใน
การศึกษา ในศีล สมาธิ ปญญา ดังไดบอกแลววา การบวชน้ี เปนการบวชเรียน ชีวิตตั้งแต
น้ีไป เปนชีวิตแหงการศึกษาไปโดยตลอด  



 

๒๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ถาศึกษาถูกทาง แคชั้นประถม  
ก็ไมจมอยูกับปญหาการพัฒนาไมย่ังยืน 

ดังไดบอกแลววา ชีวิตพระน้ีตองฝกตองศึกษาตลอดไป ทีน้ี ถาศึกษาไดดี ปฏิบัติ
กาวหนา ก็ไดเปนอริยบุคคลหรืออริยชน คือคนผูเจริญท่ีแท เริ่มดวยช้ันตนๆ เรียกวา 
เสขะ หรือ เสกขะ แปลวา ผูยังตองศึกษา หรือยังศึกษา 

เสขะ หรือ เสกขะ มาจากคําวา สิกขา (รูปบาลีของ “ศึกษา” ท่ีมาจากสันสกฤต) 
คือการศึกษา จะใหเปนคน ก็แปลง อิ เปน เอ และทํา อา ใหส้ันเขาเปน อะ ก็เปน เสกขะ 
ทางหลักภาษาอนุญาตใหเอาตัวสะกดคือ กฺ ออกได (จะชวยใหอานสะดวกข้ึนดวย) จึง
เปน เสขะ คือผูศึกษา หรือคนที่ยังศึกษา 

พูดใหลึกลงไป เสขะ คือผูศึกษา หรือคนที่ยังศึกษา ไดแก พระโสดาบัน พระ
สกิทาคามี และพระอนาคามี ทานเหลาน้ีเปนอริยบุคคลหรืออริยชน ท่ียังไมพนความเปน
นักศึกษา ยังตองศึกษาอยู จนกระท่ังเม่ือใดเปนพระอรหันต จึงเปน อเสขะ หรือ อเสกขะ 
จึงเปนผูจบการศึกษา ไมตองศึกษา จบการฝก  

เพราะฉะน้ัน ในชีวิตของพระน้ี ตราบใดยังเปนพระภิกษุ ก็ตองศึกษาในสิกขา ๓ 
หรือไตรสิกขาเรื่อยไป ทานกําชับวา พระภิกษุ แมจะมีพรรษาตั้ง ๗๐-๘๐ อายุต้ัง ๑๐๐ 
ปแลว ถายังไมเปนพระอรหันต ก็ยังตองศึกษาตอไป ยังไมจบ หยุดไมได 

แทจริงน้ัน ไมเฉพาะพระภิกษุเทาน้ัน ท่ีตองศึกษาเรื่อยไปจนกวาจะเปนอเสขะ 
ทุกคนทีเดียว เม่ือเปนมนุษย เปนสัตวท่ีตองฝก ตองศึกษา ก็ตองศึกษาตลอดเวลา 
จนกวาจะจบไตรสิกขา จนเปนอเสขะ  

ชีวิตมนุษยเปนชีวิตแหงการศึกษา ยิ่งในพระธรรมวินัยซึ่งบงบอกความเอาจริงเอาจัง
กับเนื้อหาสาระ นับแตบวชเขามา อยางที่ไดบอกแลววาคือบวชเรียน พอบวชเสร็จ เด๋ียวก็จะ
ย้ําจะเนน โดยจะตองบอกไตรสิกขาอีก คือบอกใหรูวา ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป ชีวิตของทานอยู
ในการศึกษาตามระบบไตรสิกขาตลอดไป จนตาย หรือจนกวาจะเปนพระอรหันต  

สิกขาน้ัน แปลวาเรียนน่ันเอง เรานิยมใชรูปคําท่ีมาจากภาษาสันสกฤตเปน 
“ศึกษา” จะแปลอยางไทยนิยมสมัยน้ีวาเรียนรู ก็ได แปลงายๆ จะวาฝก หรือฝกฝน หรือ
หัด หรือพัฒนา ไดท้ังน้ัน เรียนรู-ศึกษา-ฝก-หัด-พฒันา คือความหมายของสิกขาท้ังส้ิน  

เม่ือทานรูอยางน้ีแลววา ชีวิตของทานตองสิกขา ก็มาทําความเขาใจเร่ืองสิกขากัน
หนอย วา ตอแตน้ีไป ทําอยางไร ชีวิตของเราจึงจะเดินหนากาวไปในไตรสิกขา  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๙ 

สิกขา หรือศึกษา ท่ีแปลงายๆ วาการฝกน้ัน คือทําชีวิตของตนใหเจริญดีงอกงาม
ย่ิงข้ึน ดังไดบอกแตตนวา มนุษยเปนสัตวท่ีฝกได และตองฝก ถาไมฝกแลว ก็ทําไมได ไม
เปน เอาดีไมได มนุษยเปนสัตวท่ีประเสริฐไดดวยการฝก ถาไมฝก ไมเรียนรู ก็ไมประเสริฐ 
จะแยท่ีสุด คืออยูก็ไมรอด แตฝกแลว จะเกงจนกระท่ังเปนพระพุทธเจาก็ได   

ที่ย้ําไว ก็เพื่อใหเอาการฝกนี้เปนหัวใจ ถือเปนหนาที่ของมนุษย ทีนี้ จะเรียนรูฝก
ศึกษาพัฒนาอะไรบาง ก็บอกวา คนเราน้ีมี ๓ แดนที่จะตองฝกศึกษาพัฒนาข้ึนไป คือ แดน
สัมพันธภายนอก (ศีล) แดนจิตใจ (สมาธิ) และแดนปญญา (ปัญญา) เรียกรวมวา ไตรสิกขา 

แดนที่ ๑ ความสัมพันธกับส่ิงแวดลอม ทั้งของ และคน  
ชีวิตของเราสัมพันธกับส่ิงแวดลอม เราเปนอยูทามกลางส่ิงแวดลอม และมีการ

ติดตอสัมพันธกับภายนอก ดวยการใชตาหูจมูกล้ินกายใจ รับรูดูฟง เปนตน แลวก็สัมพันธ
ดวยการเสพบริโภค โดยใชสอยปจจัย ๔ และส่ิงของเคร่ืองใชตางๆ จนกระท่ังเทคโนโลยีท่ี
เปนของเดนในปจจุบัน น่ันเปนการสัมพันธกับส่ิงแวดลอมทางวัตถุ แลวอีกอยางหน่ึง ก็
สัมพันธกับส่ิงแวดลอมทางสังคม โดยดําเนินชีวิตเปนอยูในสังคม อยูรวมกับผูอ่ืน มีการ
ติดตอพูดจาส่ือสาร และทําอะไรๆ ตอกันกับหรือเก่ียวของกระทบตอเพ่ือนมนุษยท้ังหลาย    

ท่ีวามาน้ัน เปนการพูดแยกแยะจัดหมูจัดประเภทใหมองเห็นรูเขาใจอะไรตางๆ 
ชัดเจนข้ึน แตในการมีชีวิตเปนอยูจริงๆ น้ัน การสัมพันธทําการตางๆ เก่ียวของโยงตอถึง
ส่ิงท้ังหลาย โดยตรงบาง โดยออมบาง ท่ัวไปทั้งหมด เรามีศีลเพ่ือเปนหลักในการทําตอ
กันและสัมพันธกับส่ิงแวดลอมท้ังหลายน้ัน ใหเปนไปดวยดี ไมเบียดเบียนกัน ไมกอความ
เสียหาย แตใหเปนการเกื้อกูลกลมกลืนเปนตน ใหมีการเปนอยูท่ีดี พรอมไปกับไดฝกฝน
พัฒนาตัวใหมีชีวิตท่ีดีข้ึน มีคุณสมบัติในตัวเพ่ิมข้ึนท่ีจะชวยใหพรอมและสามารถทํา
อะไรๆ ท่ีเหนือหรือสูงข้ึนไปอีก จะวาเพ่ือมีชีวิตท่ีเปนเลิศหรือสมบูรณย่ิงข้ึนไป ก็ได 

เม่ือจัดแยกประเภทความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมไดแลว ก็วางศีลท่ีเปนหลักในการ
สัมพันธและฝกหัดพัฒนาความสัมพันธ เปนศีล ๔ หมวด ดังจะพูดพอใหรูเปนเขาเปนแนวไว   

ก) อยู่ร่วมสังคมให้สุขให้ดี  
ศีลหมวดที่ ๑ อันน้ีก็สอดคลองกับท่ีพูดและเขาใจกันอยูท่ัวไปวา คนเปนสัตว

สังคม พระก็อยูรวมรวมกันเปนสังฆะ ท่ีเราแปลวาสงฆ คนท่ีอยูรวมรวมกันเปนสังคม ก็
ตองมีกฎกติกา อยางสังคมใหญระดับประเทศ ก็ตองมีกฎหมายใหญนอยมากมาย ตั้งแต
รัฐธรรมนูญลงมา และตองมีระบบวิธีในการบังคับใช เชนลงโทษผูทําผิด ฝาฝน ละเมิด 



 

๓๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

พระภิกษุท้ังหลายนอกจากตองข้ึนตอกฎหมายของประเทศท่ีตนอาศัยอยู ใน
ฐานะท่ีเขาถือวาเปนพลเมืองของเขาแลว ก็มีกฎหมายจําเพาะสําหรับชุมชนหรือสังคม 
คือสังฆะของตนอีกช้ันหน่ึง ตามท่ีพระพุทธเจาทรงบัญญัติไวใหสําหรับสังฆะท่ีพระองค
ทรงตั้งข้ึนน้ัน กฎหมายน้ันเรียกกวางๆ ตามภาษาพระวาวินัย  

ทีน้ี วินัยหรือกฎหมายของพระก็มีมาก ก็ตองเริ่มท่ีบทบัญญัติ หรือวินัยบัญญัติ
หลักใหญ  ท่ีตั้ งไว เปนแกนกลาง  วินัยบัญญัติหลักใหญแกนกลางน้ีมี ช่ือเรียกวา 
ปาติโมกข (ปาฏิโมกข ก็ใช) มีบทบัญญัติ ๒๒๗ ขอ เรียกวา สิกขาบท (ขอศึกษา) ๒๒๗ 
แตมักเรียกกันรวบรัดเปนภาษาชาวบานวาศีล ๒๒๗ (พึงสังเกตวา ทานเรียกวา 
“สิกขาบท” คือขอศึกษา เพราะมองวาเปนเครื่องฝกพระ ไมมองแคใหเปนขอบังคับ) 

นอกจากสิกขาบท ๒๒๗ ขอ ท่ีอยูในปาติโมกขแลว ยังมีขอกฎหมายหรือวินัย
บัญญัติหมวดตางๆ สําหรับพระภิกษุอีกมากมายย่ิงกวาในปาติโมกขน้ัน เรียกกวางๆ วา 
สิกขาบทนอกปาติโมกข 

ปาติโมกข เปนวินัยหรือกฎหมายหลัก ท่ีกําหนดวาพระภิกษุตองอยูรวมสังฆะ หรือ
ในระบบชีวิตของสังฆะ ข้ึนตอสังฆะ ถือสังฆะเปนใหญ โดยปฏิบัติตามสิกขาบท ๒๒๗ 
น้ัน ซ่ึงกําหนดวาภิกษุจะเปนอยูอยางไร จะทําอะไรเล้ียงชีวิต ทําอะไรได ทําอะไรไมได ถา
ละเมิดจะเปนความผิดสถานไหน มีโทษอยางไร ตามระบบการบังคับใชท่ีไดวางไว 

วาโดยหลักการท่ัวไป เทียบเหมือนวาจะถือเอา ศีล ๕ เปนปาติโมกขของชาวบาน
ท่ัวไป หรือจะวาเปนปาติโมกขของพลโลก ก็ได  

แตศีล ๕ น้ัน พระพุทธเจาทรงแสดงไวเปนหลักความประพฤติ ใหคนรูเขาใจผลดี
ผลรายมองเห็นเหตุผลแลวตกลงใจถือหรือสมัครใจขอรับเอาไปปฏิบัติเอง เปนการศึกษา
ของประชาชน ซ่ึงเขาจะไดรับผลดีหรือผลรายโดยเปนไปตามเหตุผลของกฎธรรมชาติ 
ไมไดทรงบัญญัติเปนวินัยหรือกฎหมายที่จะมีผลบังคับใชทางสังคม เพราะคนท่ัวไปนั้น
ไมไดมอบตนใหเขาอยูในความกําหนดของพระองค มิใชอยางท่ีเหลาภิกษุไดแจงสมัคร
เขาไปอยูใตกติกาในสังฆะ 

ในสังคมของชาวบานน้ัน เม่ือเขาใจหลักศีล ๕ ท่ีทานแสดงไวเปนหลักใหญแลว ผู
ฉลาดจะนําไปตกลงบัญญัติวางลงเปนวินัย เปนกฎหมายขอบังคับ ท่ีมีขอจําแนกแยก
ยอยละเอียดลงไป เพ่ือกํากับชุมชนหรือสังคมของตน ในระดับตางๆ โดยมีระบบการ
บังคบัใช เชนลงโทษผูละเมิดตางๆ เปนรายละเอียดลงไป ก็ได  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๑ 

ดังจะเห็นวา กฎหมายอยางของประเทศไทยน้ีเอง ท่ีมีขอบัญญัติมากมาย
ละเอียดยิบน้ัน สวนมากก็เหมือนกับเปนขอแยกยอยของศีล ๕ น้ันเอง ท่ีซอยออกไปในแง
ดานระดับตางๆ ในระบบของการบังคับใชทางสังคม 

แมในพระปาติโมกขของภิกษุสงฆ ก็มองเห็นระบบน้ีไดทํานองวา ศีล ๕ น้ีเอง 
เปนแกนของศีล ๒๒๗ (ลึกๆ คือมุงศีลท่ีเปนองคมรรค) เชนวา ในหลักศีล ๕ ขอท่ี ๑ วา
เวนจากการปลดปลงชีวิต ถือกันกวางๆ วา ไมวาจะฆาสัตวคนไหนตัวใด ก็ผิดศีลขอแรกน้ี 

แลวทีน้ี ไปสํารวจในพระปาติโมกข ก็จะพบวา การปลดปลงชีวิตมีบัญญัติแยก
ยอยออกไปในระดับตางๆ โดยมีความผิดและการลงโทษตางกันออกไป เชน ฆามนุษย 
เปนความผิดสถานหนักท่ีสุด เรียกวาปาราชิก ถึงขาดจากความเปนภิกษุ ทีน้ี ฆามนุษย
น่ันแหละ ลงมือพยายามฆา แตเขาไมตาย ถึงกระน้ัน ก็ไมพนผิด จะมีโทษลดหล่ันลงมา 
เชนเปนโทษท่ีเรียกวาถุลลัจจัย ซ่ึงตองเปนขอพิจารณาตามระดับความผิด หรือถาปลง
ชีวิตสัตวดิรัจฉาน ถึงจะตาย ก็เปนโทษเบาลงมา ในขั้นท่ีเรียกวาปาจิตตีย 

แมจะไมฆาโดยตรง แตรูอยูวา  นํ้ามีตัวสัตว  บริโภคนํ้าน้ัน หรือรดนํ้าน้ันลงไปบน
ดิน บนหญา ก็ตองปาจิตตีย หรือมิไดฆา เพียงเบียดเบียนทําใหเขาเดือดรอนเจ็บชํ้า
ลําบาก ดังท่ีวา ภิกษุโกรธเคืองภิกษุอ่ืน  ฉุดคราไลออกจากกุฎีสงฆ  ก็ตองปาจิตตีย 
หรือไมถึงกับฆาสัตว แตทําลายพืช ก็ตองปาจิตตียไดอีก 

อีกตัวอยางหน่ึง ในหลักศีล ๕ ขอท่ี ๒ วาเวนจากการพูดเท็จ น่ีก็กวาง ทีน้ี ดูใน
พระปาติโมกข พูดเท็จจําแนกความผิดออกไปหลายระดับ ภิกษุพูดเท็จโดยอวดคุณวิเศษ
ท่ีไมมีจริงในตน เปนความผิดถึงท่ีสุด คือปาราชิก ขาดจากความเปนภิกษุ  ทีน้ี รองลงมา 
ภิกษุโกรธเคืองหาเร่ืองโจทภิกษุอ่ืนดวยอาบัติปาราชิกไมมีมูล ตองอาบัติหนักมากในข้ัน
สังฆาทิเสส ภิกษุอีกรูปหน่ึงพูดเท็จในเรื่องเล็กๆ นอยๆ ท่ัวไป ก็มีความผิด ตองอาบัติแต
ในข้ันปาจิตตีย  ถึงจะไมพูดปด แตพูดไมดี ไปดาภิกษุอ่ืน ก็ตองปาจิตตีย บางทีไมใชถึง
ข้ันทํารายเบียดเบียนผูอ่ืนชัดออกมา แตไปในบานญาติโยม ตัวเปนภิกษุ พูดเอะอะเสียง
ดัง ก็เปนความผิด แมจะเบาสักหนอย น่ีคือเปนการฝกใหเจริญงอกงามในการศึกษา ฯลฯ 

ในท่ีน้ี ไมตองพูดยืดยาว บวชแลว เร่ืองน้ีจะไดเรียนรายละเอียดกันโดยตรง เอา
เปนวา ศีลหมวดที่ ๑ น้ี เปนการเคารพวินัย ฝกในการรักษาหลักเกณฑกฎกติกาในการมี
ชีวิตเปนพระ ท่ีอยูรวมกันในชุมชนสังฆะ เรียกวา ปาติโมกขสังวรศีล แปลวา ศีลคือการ
สํารวมในปาติโมกข 



 

๓๒  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ข) ดูแลถ่ินที่อาศัยให้งาม ใช้อินทรีย์ส่ือนําความงอกเงย  
ศีลหมวดที่ ๒ เปนการฝกใหรูจักใชเครื่องมือหรือชองทางติดตอส่ือสารสัมพันธกับ

ส่ิงแวดลอม ใหไดผลดี เกิดประโยชน เปนการศึกษา ทําใหชีวิตพัฒนาดีย่ิงข้ึน 
ในการติดตอสัมพันธน้ี เรามีประตู ชองทาง หรือทวาร สําหรับติดตอ ๒ ชุด คือ  
ชุดท่ี ๑  ผัสสทวาร คือ ชองทางรับรู มี ๖ ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ  
ชุดท่ี ๒  กรรมทวาร คอื ชองทางทํากรรมทําการ มี ๓ ไดแก กาย วาจา ใจ  
ชุดที่หนึ่ง คือ ตา หู เปนตน ซ่ึงนิยมเรียกส้ันๆ วา “อินทรีย”  ใชติดตอสัมพันธโดย

ดู ฟง ดม ล้ิม แตะตอง รับทราบ ใหไดเห็น ไดยิน รูกล่ิน รูรส รูสึก รูทราบ  
สวนชุดท่ีสอง คือ กาย วาจา ใจ ใชสัมพันธดวยการกระทํา โดยทางกาย ขยับเขย้ือน

เคล่ือนไหวใชมือใชเทาทําการตางๆ ทางวาจา ก็พูด แลวทางใจ ก็ตรึกนึกคิดจํานงจงใจ  
พูดงายๆ วา ส่ิงแวดลอมทางวัตถุและทางสังคมนั้น เราเกี่ยวของสัมพันธทั้งในสาย

รับเขา และในสายแสดงออก เปนแดนของรูปธรรมซ่ึงอยูลอมรอบทั่วไป เปนพื้นฐานรองรับ
ชีวิตและรองรับอีก ๒ แดนของการศึกษา ซ่ึงเราจะตองรูจักสัมพันธเก่ียวของรูจักจัดรูจักใช  

หลักการศึกษาพัฒนาในแดนนี้ก็คือ ใหชีวิตของเราท่ีติดตอสัมพันธเกี่ยวของกับ
ส่ิงแวดลอมเหลานั้น ไมกอการเบียดเบียน ไมทําราย ไมทําลายส่ิงแวดลอมทั้งมนุษยทั้ง
ธรรมชาติและบรรดาวัตถุ โดยไมเบียดเบียนตนเองดวย แตพยายามใหเกื้อกูลตอกัน ให
เก้ือกูลแกส่ิงแวดลอมทั้งเพื่อนมนุษยและส่ิงทั้งหลายทุกอยาง และเก้ือกูลตอชีวิตของตนเอง 
ใหไดใหเปนประโยชน โดยไมเส่ือมเสียหาย ใหพัฒนาข้ึนไปในสภาพที่ดีท่ีเก้ือกูลอยางย่ังยืน  

การเก่ียวของสัมพันธดวยกรรมทวาร โดยทําการตางๆ ดวยการทํา พูด คิด ซ่ึงเปน
ภาคแสดงออก ท่ีปรากฎชัดออกมาทางกาย และวาจา น้ัน เห็นไดงายวาเปนเร่ืองใหญมาก 
ศีลหมวดแรกก็วาดวยเร่ืองน้ีและฝกในแดนน้ีเปนสําคัญ แตถึงตอนน้ี จะฝกอยางเจาะลึก 

ดานท่ีทานเนนยํ้าอยางย่ิงในตอนตน คือการติดตอสัมพันธดวยผัสสทวาร หรือ
ดวยอินทรีย คือ ใชตาดู หูฟง เปนตน และทานมุงพิเศษท่ี อินทรีย ๕ อยางแรก คือ ตา หู 
จมูก ลิ้น กาย เพราะอันน้ีเปนจุดเริ่มหรือท่ีตั้งตนของการเรียนรู ตองฝกตองศึกษาตรงน้ีกัน
ใหดี เรียกวา ถาเร่ิมตนดีท่ีน่ีแลว ก็มีหวังมากวาการฝกการศึกษาจะกาวหนาไปอยางดี 

เพื่อไมใหยืดยาวนัก ขอบอกส้ันๆ วา เม่ือมีการรับรูดวยอินทรีย ตาดู-เห็น หูฟง-ได
ยิน เปนตนน้ัน จะเกิดมีอาการ ๒ อยาง คือ 

ก) ความรู้สึก วา ชอบใจ ไมชอบใจ (ภาษาเกาวา ยินดี ยินราย) เปนตน 
ข) ความรู้ วา คืออะไร เปนอยางไร เปนไปเปนมาอยางไร เปนตน 
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พูดรวบรัดวา ถาอยูแคความรูสึกชอบใจ ไมชอบใจ ก็ไมไดเรียนรู ไมไดศึกษา แถม
อาจจะเตลิดไปกับความรูสึกน้ัน เชน ขัดใจ วุนวายใจ ทุกขเพราะส่ิงท่ีไมชอบ หรือติด
เพลิน ลุมหลงไปกับส่ิงท่ีชอบ แลวอาจจะเกิดปญหาเร่ืองราวขยายไปกันใหญ 

แตถาไปทางความรู วาอะไรเปนอะไร เปนอยางไร เพราะอะไร ฯลฯ ก็จะไดเรียนรู 
เปนการศึกษา นําไปสูการสืบคนเปนตน ใหรูไปถึงเหตุปจจัย เปนตน ความรูก็จะตามกัน
มา ขยายกวางขวางออกไป ก็กาวหนาไปในการศึกษา 

ตรงนี้แหละเปนจุดเร่ิมสําคัญ ทานจึงใหฝกการเรียนรู ใหการรับรูเปนการศึกษา 
คือ รับรู ดู ฟง โดยมีสติกํากับ ใหมุงไปที่ความรูเปนหลัก ไมใหเตลิดไปกับความรูสึกท่ีชอบ
ใจ ไมชอบใจ หรือชอบ-ชัง เปนตน และใหความรูมาคุมมาปรับความรูสึกได 

ถารับรูแลว ความรูสึกเดนขึ้นมา ก็มีสติทัน ไมถูกความรูสึกน้ันลากจูงไปให
กลายเปนทาสของมัน แตผกผันหันเอาความรูสึกน้ันเปนส่ือนําไปสูความรู เชนเอามันเปน
จุดกําหนด หรือเปนจุดสังเกต เพ่ือตั้งคําถามท่ีจะหาความรู เราก็จะไดศึกษา ไมเสียทามัน 

เปนอันวา จะดู จะฟงอะไร อยางไร ก็ใหไดความรู ไมใหเกิดโทษ ดูฟงแลวไมใชไดแค
เพียงลุมหลง ไมใชติดพันอยูกับชอบใจไมชอบใจ แตดูฟงแลวใหไดความรู ไดประโยชน
เอามาใชแกปญหา เอามาใชพัฒนาชีวิตของตน เอามาใชสรางสรรคทําการตางๆ ได  

ถาดูฟงล้ิมดมเปนตนแลว ไดความรู ไดประโยชน ก็เรียกวามีศีล ถาดูฟงล้ิมดม
เปนตนแลว ติดอยูกับความรูสึกชอบใจไมชอบใจ ไดแตลุมหลงมัวเมา เกิดโทษ ก็ไมมีศีล  

การมีสติทัน คุมได รูจักใชตาหูดูฟงเปนตน สัมพันธกับส่ิงแวดลอมอยางถูกตอง
ไดผลดี น้ีเปนศีลหมวดหนึ่งทีเดียว และเปนศีลในการศึกษาเร่ิมแรกดวย เรียกวา อินทรีย
สังวรศีล แปลวา ศีลคือการสํารวมอินทรีย อาจจะแปลใหงายข้ึนวา ศีลขอรูจักใชอินทรีย 

ขอทําความเขาใจเพ่ิมอีกหนอย ท่ีพูดขางตนวาไมควรปลอยตัวไปตามความรูสึก 
แตใหไปทางความรูน้ัน ไมใชหมายความวา ความรูสึกไมดีไปท้ังหมด หรือวาทานไมใหมี
ความรูสึกเสียเลย มิใชอยางน้ัน ความรูสึกท่ีดีน้ีสําคัญ เปนกุศล เปนคุณธรรมใหญทีเดียว  

ความรูสึกท่ีวาเปนปญหานั้น คือความรูสึกท่ีเปนไปแคตามแตผัสสะกระตุน เชน 
พอเห็น พอไดยิน ถาถูกใจ ก็ชอบใจ ไมถูกใจ ก็ไมชอบใจ แลวก็ปรุงแตงเตลิดเพริดไปกับ
ความยินดียินราย ชอบหรือชังน้ัน ไหลเพลินไปในโมหะ อยางน้ีก็เปนอกุศล เก ิดปญหา  

ทีน้ี ในเวลาท่ีรับผัสสะน้ัน ถามีสติ มีปญญาครองใจอยู ใจก็จะไมเตลิดไปตาม
ความรูสึกแคชอบชัง เชน เม่ือพบเห็นคน หรือไดยินเสียงคนพูด ใจมองเขาอยางเปนเพื่อน
มนุษย ท่ีมีชีวิตจิตใจ มีสุขมีทุกข มีพื้นเพเปนมาตางๆ กัน ก็จะมีความเขาใจ เห็นใจ รัก หรือ
สงสารตามแตสถานการณ เกิดเมตตา กรุณา มีไมตรี ที่เปนคุณธรรมพื้นฐานตอเพื่อนมนุษย 



 

๓๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

น่ันเปนส่ิงแวดลอมทางสังคม สวนในดานส่ิงแวดลอมทางวัตถุและธรรมชาติ ก็
ทํานองเดียวกัน เม่ือไปในถ่ินสถานที่มีส่ิงท้ังหลายอยูเปนระเบียบเรียบรอย สงบ สะอาด 
ปลอดภัย แวดลอมดวยธรรมชาติท่ีสบายแกชีวิต ปญญาท่ีละเอียดละเมียดละไมเหมือน
แฝงอยู ก็จะทราบซ้ึงในสภาพท่ีเก้ือกูลตอชีวิต จิตใจก็จะซาบซึ้งมีความสุขช่ืนจิตอ่ิมใจรา
เริงสดใสปลอดโปรงโลงเบา สืบเน่ืองจากการไดสัมผัสสภาพท่ีดีงามเกื้อกูลน้ัน 

ความรูสึกสงบ เอิบอ่ิม ช่ืนบาน โปรงโลง สดใสอยางน้ี เปนกุศล เปนภาวะจิตใจท่ี
ดีอันพึงใหมีอยูเสมอเปนประจํา แลวส่ิงแวดลอมทางวัตถุและธรรมชาติน่ีแหละเปนท่ี
รองรับชีวิตของเรา ซ่ึงเราตองอยูดวย ตองพ่ึงพาอาศัยตลอดเวลา จึงเปนแหลงหลัก แหลง
สําคัญ ท่ีจะนําใหเรามีสภาพจิตอันดีซ่ึงมีความรูสึกท่ีเปนกุศล ดังท่ีวาน้ันหรือไม 

ดวยเหตุนี้ จึงเปนประเพณีทางธรรมตลอดมา ใหพระสงฆเอาใจใสท่ีจะมีที่อยู และ
อยูในถิ่นท่ี เชนอาราม ซ่ึงมีส่ิงแวดลอมทางวัตถุและธรรมชาติ อันจะเกื้อหนุนใหเกิดความรูสึก
สงบ เอิบอ่ิม ช่ืนบาน โปรงโลง สดใส เปนกุศลดังวานี้ ที่ทานใชคําเรียกส้ันๆ วาเปน “รมณีย์”  

กอนพระพุทธเจาตรัสรู มีเหตุการณท่ีตรัสไวเปนขอสําคัญซ่ึงจารึกไวในหลายพระ
สูตรในพระไตรปฎก คือการท่ีทรงตัดสินพระทัยเลือกอุรุเวลาเสนานิคม เปนสถานท่ี
บําเพ็ญเพียร ดังท่ีทรงแสดงเหตุผลในการทรงเลือกไววา 

“ภาคพ้ืนภูมิสถานถิ่นน้ี เป็นรมณีย์ (ที่ร่ืนรมย์) จริงหนอ [รมณีโย วต] มี
ไพรสณฑ์ร่มร่ืน น่าชื่นบาน ทั้งมีแม่นํ้าไหลผ่าน นํ้าใส เย็นชื่นใจ ชายฝั่งท่านํ้าก็
ราบเรียบ ทั้งโคจรคามก็มีอยู่โดยรอบ เป็นสถานที่เหมาะจริงหนอที่จะบําเพ็ญ
เพียร สําหรับกุลบุตรผู้ต้องการทําความเพียร”  

ภิกษุทั้งหลาย เราน้ันแล ได้น่ังลงแล้ว ณ ที่น้ัน โดยตกลงใจว่า “ที่น่ีละ 
เหมาะที่จะบําเพ็ญเพียร”  (เชน ม.มู. ๑๒/๔๑๓) 
พุทธพจนน้ีควรระลึกไวเปนจุดกําหนดพิเศษทีเดียว แมเม่ือพระสงฆจะตอนรับพระผู

แสวงธรรม จะตอนรับพระอาคันตุกะ หรือตอนรับทานท่ีมาขอเขาอยูภาวนา ก็แสดงความ
พรอมดวยการบอกวาที่น้ันเปนรมณีย ดังที่พระสารีบุตรกลาวกะพระอานนทตามเร่ืองวา  

ท่านพระสารีบุตร ได้เห็นท่านพระเรวตะและท่านพระอานนท์กําลังเดินมา
แต่ไกล คร้ันแล้ว ได้กล่าวกะท่านพระอานนท์ว่า  

“ท่านอานนท์ จงมาเถิด ท่านอานนท์ผู้เป็นอุปัฏฐากของพระผู้มีพระภาค ผู้
อยู่ใกล้ชิดพระผู้มีพระภาค มาดีแล้ว ท่านอานนท์ ป่าโคสิงคสาลวันน้ี เป็นรมณีย์ 
(ที่ร่ืนรมย์) ราตรีแจ่มกระจ่าง ต้นสาละผลิดอกบานสะพร่ังเต็มต้นหมดท้ังป่า ส่ง
กลิ่นหอมฟุ้งไปท่ัว ดุจดังกล่ินทิพย์ก็ปานฉะน้ัน...”   (ม.มู.๑๒/๓๗๐/๓๙๘) 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๕ 

เม่ือญาติโยมจะนิมนตพระใหอยูจําพรรษาท่ีวัดซ่ึงตนอุปถัมภบํารุง ก็กลาวให
ทราบวาวัดน้ันเปนรมณีย ดังตัวอยางท่ีจิตตคฤหบดีนิมนตพระอิสิทัตต ดังน้ี  

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอพระคุณเจ้าอิสิทัตต์จงชื่นชมอัมพาฏกวัน อันเป็น
รมณีย์ (ที่ ร่ืนรมย์) ใกล้ราวป่ามัจฉิกาสณฑ์เถิด ข้าพเจ้าจักบํารุงด้วยจีวร 
บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร   (สํ.สฬ.๑๘/๕๕๒/๓๑๙) 
การดูแลรักษาวัดใหสะอาดเรียบรอย เปนหนาท่ีสําคัญของพระสงฆ ดังเห็นไดชัด

ในพุทธบัญญัติท้ังหลายท่ัวไป ท่ีจัดไวเปนกิจจําเพาะก็มาก อยางพวกวัตรตางๆ เชน 
เสนาสนวัตร และท่ีปรากฎเดนเห็นงายในเมืองไทยเราน้ี เหมือนเปนสัญลักษณ ก็คือการ
กวาดลานวัด ท่ีไดจัดวางไวใหพระสงฆปฏิบัติเปนกิจวัตรสืบตอกันมาแตโบราณ  

ที่วาการกวาดลานวัดเปนสัญลักษณของงานดูแลรักษาวัดใหเปนรมณียน้ัน คือมิใช
แคกวาดลานวัดใหสะอาด แตการกวาดนั้นเปนตัวอยาง ท่ีจะเตือนใจพระสงฆ ใหเอาใจใส
ทํากิจทั้งหลายในการดูแลรักษาจัดวัด จัดเสนาสนะ ส่ิงของ บริเวณวัด ใหสะอาดเรียบรอย มี
ธรรมชาติรมรื่นช่ืนใจ ใหวัดเปนสถานรมณีย์ ท่ีรื่นรมย ท่ีจะโนมนําจิตใจของพระเณรและ
ประชาชนใหสงบ สดใส ช่ืนบาน นอมไปในกุศล ควรเปนท่ีแสวงธรรม บําเพ็ญเพียร 

พอญาติโยมชาวบานเขามาถึงในวัด ก็ไดสัมผัสบรรยากาศที่สงบ รมร่ืน นาช่ืนชม 
เปนรมณีย มีตนไมดอกบาง ไมผลบาง ไมใบบาง แผก่ิงกานออกไปชวนใหแหงนมองผอนพัก
สบายสายตา และใหรมเงา  มีแสงแดดสองสวางสดใส  ถารอนไป ก็ไดอาศัยเขายืนผอน
น่ังพักใหหายหรือคลายรอนลงไป ยิ่งไดสายลมโชยพัดรําพายมา ก็ยิ่งสดชื่นฟนกําลังวังชา  

มองทางไหน ก็เห็นแตความสะอาด ไมเพียงบนพื้นถนนบริเวณวัดที่ไดกวาดไว แต
อะไรๆ รอบตัวสะอาดไปท่ัว ทั้งอากาศท่ีสูดโลงสบาย ทองฟาท่ีแจมใสไรหมอกควัน ใน
แมน้ํา สระ คลอง ลําธาร ก็มีนํ้าสะอาดเย็นใส ไดเดินดูไดเคล่ือนไหวเปล่ียนยายอิริยาบถไป
ทามกลางความปลอดโปรง โลงเบา ท้ังกายและใจ   

ความสดช่ืน เบิกบาน สบาย ผอนคลาย สงบเบา ท่ีมาพรอมกับความเจริญ
อินทรียท้ังหมดนี้ ลวนเปนภาวะจิตท่ีเรียกวาเปนกุศลธรรม อันเปนพ้ืนฐานท่ีจะนําหรือทํา
จิตใหพรอมเพ่ือการเจริญภาวนา ท้ังสมาธิ และตอไปสูปญญา 

ย่ิงไดเห็นไดพบปะพระสงฆในวัด หมผาครองจีวรสะอาดเรียบรอย มีอาการ
สํารวมอินทรีย ท้ังตา หู การเคล่ือนไหว ยาง เย้ือง ยืน น่ัง เดิน และเอยวาจา แสดงออกถึง
การท่ีไดฝกอบรมมาดี มีวินัย เจริญในศีล จิตใจสงบ มีความรูท่ีไดเลาเรียนพอจะเผ่ือแผ
ธรรมแกทายกทายิกา นาเล่ือมใส ท้ังคนวัด คนถ่ิน ผูชวยงานวัด และบรรดาผูมาวัด ก็
เอ้ือเฟอเก้ือกูลรวมมือกันดวยดี โดยสามัคคี มีนํ้าใจ ย้ิมแยมแจมใส ย่ิงทําใหเจริญศรัทธา 



 

๓๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

รวมทั้งหมดน้ี เปนสภาพรมณีย ท่ีทําใหท้ังชาวถิ่นชนใน ทุกๆ คน และญาติโยม
ประชาชนท่ีเดินทางมา พากันเจริญกุศล งอกงามในธรรมยิ่งข้ึนไป   

สภาพรมณียท่ีพึงปองของอินทรียสังวร อันสัมพันธเสริมกันกับการเจริญอินทรียดัง
วาน้ี ขอใหเนนยํ้าความสําคัญกันไว เม่ือวัดเปนรมณียแลว แมแตพระจะออกเดินไป
บิณฑบาตทุกเชาในแตละวัน ก็สํารวมอินทรียไดงาย และตัวพระเองก็ทําวัดใหยิ่งเปนรมณีย   

แตไมวาจะอยางไรก็ตาม การสํารวมฝกอินทรีย รูจักใชอินทรีย เจริญอินทรียน้ี 
เปนขอปฏิบัติตั้งแตเริ่มแรกของการศึกษาในพระธรรมวินัย คือ พอตั้งตัวไวม่ันดีในพระ
ปาติโมกข ท่ีทานจัดใหวามีศีลแลว ก็กาวหนาสูจิตตภาวนาหรือสมาธิ โดยมีอินทรียสังวร
น้ีเปนหวงเช่ือมขอแรก ทานจึงจัดอินทรียสังวรศีล เปนศีลหมวดที่ ๒ ตอจากปาติโมกขสังวรศีล  

อยางท่ีวาแลว เม่ือวัดเปนรมณีย ก็เก้ือหนุนการสํารวมและเจริญอินทรีย ชวย
นอมนําจิตใจของทุกคน ท้ังพระเณรและคนวัด ท้ังญาติโยมประชาชนที่มาวัด ใหรูสึกสด
ช่ืน ผองใส เบิกบาน โลงเบา ผอนคลาย สงบสบาย งายที่จะเกิดปราโมทย จนถึงปสสัทธิ 
และความสุข เปนจิตกุศลนุมนวลเขาในทางท่ีจะเปนสมาธิ เจริญจิตตภาวนาไดงาย จึง
ควรเอาใจใสทําวัดใหเปนรมณีย ดังท่ีไดวาขางตน 

ขอใหนึกถึงช่ือของวัดเองดวย เราใชช่ือไทยจนบางทีลืมนึกถึงช่ือเดิมจากคําบาลี แม
ในภาษาบาลี วัดก็มีคําเรียกหลายอยาง แตเอาคําแทท่ีพระพุทธเจาตรัสไว คือ “อาราม”  

ใหดูวาเม่ือจะเกิดวัดข้ึนน้ัน พระพุทธเจาทรงอนุญาตใหพระมีวัดอยู ดวยพระพุทธ
ดํารัสวา “อนุชานามิ ภิกฺขเว อาราม”ํ (ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตอาราม, วินย.๔/๖๓/๗๑) และวัดแรก
ก็คือ วัดเวฬุวัน ไดแกปาไผ หรือสวนไผ อันเปนพระราชอุทยาน ท่ีพระเจาพิมพิสารทรงถวาย 

ทีน้ี วัดท่ีพระพุทธเจาประทับจําพรรษามากที่สุด และเปนท่ีตรัสพระสูตร ทรง
แสดงพระธรรมเทศนามากท่ีสุดดวย  ก็คือวัดพระเชตวัน  วัดน้ีจึงมี ช่ือปรากฎใน
พระไตรปฎกมากท่ีสุด หรือบอยท่ีสุด คือพบเห็นไดท่ัวไปหมด  

คําเรียกช่ือวัดพระเชตวัน ในพระสูตรท้ังหลายในพระไตรปฎก เหมือนกันหมด วา 
“เชตวเน อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม” (ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี, ถาเปน
ประธานของประโยค ก็วา “เชตวนํ อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราโม”) คําอ่ืนอยาง เชตวันวิหาร 
หรือ เชตวันมหาวิหาร เปนตน ไมมี (เปนคําท่ีใชในคัมภีรช้ันอรรถกถาลงมา)  

(กันเขาใจผิด: ในพระไตรปฎกฉบับแปลภาษาไทย บางทีพบ “เชตวันวิหาร” หรือ “เชตวันมหาวิหาร” 
ใหทราบวา เปนคําท่ีทานผูแปลใสเขาไป โดยใชตามที่ทานเคยชิน หรือทานสะดวกในเวลานั้น; ท่ี วินย.๗/๒๕๖/๑๑๑ 
มี “เชตวเน วิหาเร” น่ีไมใชเชตวันวิหาร แตทานเลาเรื่องวา อนาถบิณฑิกคหบดีสรางวิหารทั้งหลาย ในพระเชตวัน; 
ในพระไตรปฎกรุนอปทาน คือหลังพระสูตรแลว จึงเริ่มมีคําอยาง “เวฬุวนมหาวิหาเร”, ขุ.อป.๓๓/๑/๔๐๕) 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๗ 

“วัน” คือ วนะ ไดแก ปา หรือสวน และ “อาราม” ก็คือ สวน 
แลวก็ใหทราบดวยวา คําวา วัด คือ “อาราม” กับ “รมณีย” น้ันมาจากรากศัพท

เดียวกัน คือ “รมฺ” ซ่ึงแปลวา ช่ืนชม, ร่ืนรมย, ยินดี  
น่ีก็เทากับบอกวา ถาจะใหวัดมีความหมายตรงตามช่ือท่ีพระพุทธเจาตรัสไว ก็

ตองทําวัดใหเปนอาราม (แปลตามรากศัพทวา ท่ีซ่ึงท้ังพระและประชาชนพากันมาช่ืนชม
ยินดี) โดยทําอารามใหสมเปนรมณีย (ท่ีนาช่ืนชมยินดี หรือท่ีร่ืนรมย) ใหอินทรีย์ ไดมาเจอ
รมณีย์ แลวก็ใหอินทรียไดอยูกับรมณียเสมอตลอดไป 

เปนอันวา ทั้งถอยคํา ทั้งเร่ืองที่เปนมาเดิม และหลักการทางธรรม สอดคลองลงกันหมด 
คําตรัสสอนของพระพุทธเจาในเรื่องการรับรู ดู ฟง ล้ิม ดม สัมผัส ดวยอินทรียคือ 

ตา หู จมูก ล้ิน กาย น้ี โดยใหรูจักใช มีสติคุมได ใหสังวร ใหฝกอินทรีย รูจักใชอินทรีย ให
เจริญพัฒนาอินทรีย เรื่องอินทรียสังวร อินทรียภาวนา มีกระจายอยูท่ัวไปในพระไตรปฎก 
มากมายอยางย่ิง  

ในเมืองไทยก็มีรองรอยพอใหเห็นวา ธรรมขออินทรียสังวรน้ีเคยมีการใสใจปฏิบัติ
กันจริงจังจนกลมกลืนเขาในวิถีชีวิตชนิดเคยชินเปนไปเอง แตกลับเปนเรื่องท่ีเหมือนวาใน
เมืองไทยปจจุบันละเลยกันอยางย่ิง โดยคงจะคอยๆ เลือนลางจางหายไปโดยไมรูตัว  

ถึงเวลาที่ควรตื่นตัวตระหนัก หันไปเอาใจใส นํามาใช และศึกษาปฏิบัติกันใหเห็น
ผลจริงจัง ฟนวิถีชีวิตดานดีท่ีเลือนลางจางหายไปน้ัน ใหนําประโยชนท่ีพึงไดกลับคืนมา 

อันน้ีเปนหลักท่ัวไปของการศึกษา การพัฒนาคน พัฒนาสังคม ไมใชสําหรับพระ
เทาน้ัน แตพระพึงเปนผูทําใหเห็นตัวอยาง จึงควรตั้งใจกันวา จะตองทําวัดใหเปนรมณีย์ 
สมท่ีจะเปนอาราม สงบงาม สะอาด เปนระเบียบเรียบรอย รมร่ืน นาช่ืนชม ควรแกความ
เปนท่ีแสวงธรรมบําเพ็ญเพียร ใหได และน่ีเปนหลักการเบ้ืองตนทีเดียว ท่ีจะช้ีวา การ
ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจายังอยูดี และจะกาวตอไปไดอยางนาไววางใจหรือไม 

พรอมกันน้ัน พระสงฆและผูนําชุมชนพึงยกหลักสําคัญท่ีละเลยหลงลืมกันไปน้ี
ข้ึนมาช้ีแนะชาวบาน ใหดูแลรักษาทําบานเรือนชุมชนถ่ินของตนใหเปนรมณีย โดยใหรู
ตระหนักวา น่ีเปนการพัฒนาพ้ืนฐาน ท่ีจะรองรับการพัฒนาอยางอ่ืนใหมีไดเปนไดจริง  

ตองยํ้ากันใหหนักแนนวา ถาจะใหการพัฒนาทุกอยางย่ังยืน ก็ตองพัฒนาสภาพ
รมณียน้ีไวใหอยูเปนฐาน พึงถือการทําส่ิงแวดลอมใหเปนรมณียน้ี เปนหลักปฏิบัติสําคัญ 
เคียงกับศีล ๕ ท่ีเปนดังปาติโมกขของชาวบาน  



 

๓๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

สําหรับพระสงฆ เร่ืองอารามยังไมหมดแคน้ี คือ พระสงฆน้ัน พระพุทธเจาทรง
สอนใหมีชีวิตอยูกับอารามท้ังหมดเลยทีเดียวก็วาได ไมเฉพาะอยูในอารามคือวัดท่ีเปน
ส่ิงแวดลอมภายนอกทางกายฝายวัตถุเทาน้ัน แตใหชีวิตดานในคือการศึกษาปฏิบัติ
ท้ังหมด ก็มีอารามดวย เปนอารามทางนามธรรม  

บอกยอๆ วา เม่ืออยูในวัดอันเปนอารามท่ีรื่นรมยนาช่ืนชมยินดีดานนอกแลว พระ 
พุทธเจาก็ทรงใหพระมีท่ีอยูประจําดานในอีก ๒ อาราม คือ ปหานาราม และ ภาวนาราม  

ไขความนิดหน่ึงวา พระพุทธเจาตรัส อาราม ๒ คือ ภาวนาราม และปหานาราม 
ไวในหลักท่ีพระอริยะปฏิบัติสืบสายกันมา เรียกวาอริยวงศ (เช่น ที.ปา.๑๑/๒๓๗/๒๓๖) ใจความวา 
พระสงฆพึงสันโดษ ไมมัวหมกมุนวุนวายอยูกับเรื่องจีวร อาหาร และท่ีอยูอาศัย แตเอา
เร่ียวแรงเวลาไปอยู ไปไว ที่ปหานาราม (ปหาน-อาราม) คือมีการกําจัดลดเลิกละอกุศล เปน
ที่มาช่ืนชมยินดี และที่ภาวนาราม (ภาวนา-อาราม) คือมีการเพิ่มพูนพัฒนาเจริญกุศล เปนที่มา
ช่ืนชมยินดี มี ๒ อารามเทาน้ี ชีวิตพระสงฆก็สมบูรณ รวมการศึกษาปฏิบัติอยูในน้ีหมด 

อาราม ๒ น้ี จะขยายกวางออกไปเปนชุดอาราม ๖ ก็ได มีตรัสไว แตพูดมาก็
มากมายแลว พอเทาน้ีกอน  

เอาเปนวา ทานท้ังหลายเม่ือไดบวชแลว เขาอยูในส่ิงแวดลอมของวัด ก็มารวมใน
การทําอารามใหเปนรมณีย การปฏิบัติในการบวชเรียนก็จะเร่ิมกาวไปและปรากฎขึ้นมาทันที  

แดนที่ ๑ ความสัมพันธกับส่ิงแวดลอม ทั้งของ และคน (ต่อ) 
ค) หากินให้เป็นสัมมา  

ตอไป ศีลหมวดที่ ๓ วาดวยเร่ืองอาชีพ เปนธรรมดาวา ทุกคนท่ีอยูในโลกตองเล้ียง
ชีวิต ตองมีทางท่ีจะมีชีวิตเปนอยู ใหอยูรอด ใหอยูดี โดยตองหาเล้ียงชีพ หรือเรียกงายๆ 
วาตองหากิน การหาเล้ียงชีพจึงเปนเร่ืองหลักเรื่องใหญในการมีชีวิตอยูของมนุษย เม่ือไม
จัดการใหดี ก็เปนท่ีมาสําคัญของความทุกขความเดือดรอนและการแยงชิงเบียดเบียนกัน 
แลวก็มัวยุงนัวเนีย พาใหกาวตอข้ึนไปในความดีงามและการพัฒนาท่ีสูงข้ึนไปไมได 

ดังน้ัน จึงตองมีหลักปฏิบัติในเรื่องการหาเล้ียงชีพน้ัน ตั้งแตข้ันพื้นฐาน คือข้ันศีล 
โดยใหคนหาเล้ียงชีพโดยสุจริต ไมเบียดเบียนกัน เรียกวามีสัมมาอาชีวะ หรือเรียกใหส้ัน
วาสัมมาชีพ แปลงายๆ วา เล้ียงชีพชอบ หรือหาเล้ียงชีวิตโดยทางท่ีถูกตอง  

สําหรับพระสงฆ ก็มีหลักปฏิบัติในเร่ืองน้ี ท่ีมีลักษณะเฉพาะของตน จัดเปนศีล
หมวดหนึ่ง ช่ือวา อาชีวปาริสุทธิศีล แปลวา ศีลคือความบริสุทธิ์แหงอาชีวะ 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๙ 

สัมมาชีพของญาติโยมคฤหัสถ ไมใชหัวขออันจะพูดในท่ีน้ี แตเม่ือเอยพาดพิงแลว 
ก็เห็นวาควรบอกไวคราวๆ พอเห็นแนว 

ในขั้นสามัญ หรือขั้นพื้นฐาน สัมมาชีพ ไดแก อาชีพท่ีสุจริต ไมกอการเบียดเบียน 
อยางนอยไมผิดกฎหมาย (กฎหมายคุมไดแคภายนอก คุมจิตใจไมได เชน อาจคิดหลบคิด
เล่ียง หาแงใหตัวได แคกฎหมายจึงไมแนไมพอ จะเปนศีลแทจริง ตองคุมถึงในใจ คือใหมี
เจตนาสุจริต ไมคิดทําอะไรที่ผิด คิดมุงไปแตวาจะทําส่ิงท่ีถูกตอง ดีงาม เปนประโยชน) 

หลักธรรมประกอบ เพื่อใหการหาเล้ียงชีพไดผลสมความหมาย-ความมุงหมาย คือ  
ชุดท่ี ๑ ขยันหม่ันเพียรทํางานโดยไมประมาทและฉลาดคิดการดวยปญญา, รูจัก

เก็บรักษา, คบหากัลยาณมิตร, เล้ียงชีวิตแตพอดี ไมฟุมเฟอยไมฝดเคือง; ขอเนนคือ ต้อง
ให้รายได้เหนือรายจ่าย 

ชุดท่ี ๒ จัดสรรทรัพย (วางแผนการเงิน หรือจัดทํางบประมาณ) ๔ สวน วาคราวๆ 
คือ ใชจาย (เล้ียงตัว เล้ียงครอบครัวพอแมและคนท่ีควรดูแลบํารุง ทําบุญบําเพ็ญประโยชน) 
๑ สวน เปนทุนประกอบการงาน ๒ สวน เก็บไวเปนประกันคราวจําเปน ๑ สวน  

มีชุดยอยชุดพิเศษเก่ียวกับการปฏิบัติตอทรัพยอีก ๒-๓ ชุด ตองขามไปกอน 
ในขั้นตอขึ้นสูจิตตปญญาภาวนา ใหไดฝกศึกษาพัฒนาจิตใจและปญญาไปดวย โดย  
- ศึกษาใหม่ันแนถึงความหมายและความมุงหมายของงานอาชีพของตน จะเปน 
ครูอาจารย แพทย ตํารวจ หรืออะไรๆ ก็รูเขาใจวาอาชีพนั้นมีข้ึนมีไวเพื่อประโยชน
ในการแกปญหาสรางสรรคพัฒนาอยางใดแกชีวิตและสังคม (คุณคาแท) และ
พยายามทําใหไดผลอยางนั้น (มิใชมุงเอาแตผลไดแกตน ซึ่งท่ีจริงเปนคุณคาพวงพลอย) 

- พลังงานและกาลเวลาคร่ึงคอนหรือเกือบท้ังชีวิตของคนสวนใหญ อยูกับอาชีวะ
คือการหาเล้ียงชีพ เชนทํางานวันละ ๘ ช่ัวโมง (ยังไมนับกิจท่ีเน่ืองกับงานน้ัน
เชนการเดินทาง)  

ดังน้ัน ถาจะเอาดีจากชีวิตน้ีใหไดมากท่ีสุด ก็ใชอาชีวะเปนโอกาสและเปน
เวทีท่ีฝกศึกษาพัฒนาตน ซึ่งถาเขาใจและต้ังใจ จะไดเต็มท่ี เชน ฝกความ  
สัมพันธทางสังคมในการพูดจาส่ือสาร ฝกกิริยามารยาท การชวยเหลือรวมมือ 
ฝกจิตใจในการพากเพียรทํางาน ขยัน อดทน ความมีนํ้าใจ มีเมตตา ฝกสติ-
สมาธิ ฝกความผอนคลาย ราเริง สดช่ืน พัฒนาปญญาต้ังแตรูเขาใจงานของตน 
เทาทันสถานการณ ทักษะในการแกปญหา การคิดริเริ่ม ปรับปรุง พัฒนา ฯลฯ 



 

๔๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

- ในขอหลังขางบน ดานการพัฒนาจิตใจ ขอแยกออกมายํ้าเปนพิเศษ คือ การ
พัฒนาความสุข จะตองฝกศึกษาใหมีความสุขพรอมอยูในการทํางาน เพราะถา
ในเวลาทํางานไมมีความสุข ก็คือมีทุกขไปคร่ึงคอนชีวิตแลว ขอน้ีพึงฝกใหได 
แลวการฝกอ่ืนๆ ก็จะงายข้ึนดวย 
เรื่องอาชีพของคฤหัสถญาติโยม วาจะพูดนอยๆ แตชักจะยาว ควรหยุดแคน้ีกอน 
หันมาทางพระเณร การดําเนินชีวิตถูกตองของพระสงฆ คือการทําหนาท่ีของพระ 

เปนสัมมาอาชีวะอยูเองในตัว เปนการรักษาธรรมไวใหแกโลก เม่ือพระดํารงตนในธรรมใน
วินัย ส่ังสอนใหชาวโลกมีธรรม รักษาธรรมไวใหแกโลก ประชาชนรูวาธรรมเปนส่ิงจําเปน 
ถาไมมีธรรม ชีวิตก็อยูไมดี สังคมก็อยูไมได ก็จะตองเก้ือหนุนแกผูท่ีรักษาธรรมไวใหแก
สังคม ตองรักษาพระไวใหอยูคูสังคม   

เม่ือประชาชนรูเขาใจเห็นคุณของพระสงฆ ก็มีศรัทธา แลวก็อุปถัมภบํารุง โดย
ถวายปจจัยส่ี คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัช ท่ีเห็นชัดประจําวันคือบิณฑบาต  
ไดแกอาหาร ของท่ีถวายน้ัน เปนอันวาถวายดวยศรัทธา  

ท่ีวาถวายดวยศรัทธาน้ัน คือเขาถวายหรือจัดมาเล้ียงเอง เชน พระเดินไปเพ่ือ
บิณฑบาต ก็เดินไปอยางสํารวมอินทรีย โดยมีอาการสงบ ญาติโยมรูเขาใจความตองการ 
เม่ือมีศรัทธา หรือเห็นแกพระศาสนา ปรารถนาจะชวยดํารงธรรม ก็นําของบิณฑบาตมา
ถวาย พระไมมีสิทธิ์ไปออกปากขอเขา  

มีพุทธบัญญัติไว ถาภิกษุไมอาพาธ ไมเจ็บไข ไปบอกชาวบาน ขออาหารเพ่ือตน
ฉัน ถาเขาไมใชญาติ หรือไมไดปวารณาคือบอกเปดโอกาสไว ตองอาบัติ มีความผิด ขอ
จีวร ก็ทํานองเดียวกัน เวนแตหาย ถูกไฟไหม ถูกโจรลักไป เปนตน  

รวมความวา เม่ือญาติโยมชาวบานเล่ือมใสศรัทธา โดยรูเขาใจเห็นคุณคา
ประโยชน จึงบํารุงดวยปจจัยส่ี เชน ถวายภัตตาหาร ในขอบเขตท่ีพระจะฉันจะใชได ก็พูด
รวมๆ วา พระมีอาชีวะท่ีบริสุทธิ์ ซ่ึงเปนศีลอีกหมวดหน่ึงของพระภิกษุ 

น่ีพูดกันคราวๆ ท่ีจริง มีพุทธบัญญัติมากมายเก่ียวกับอาชีวะของพระสงฆ ท่ีจะให
ทานสันโดษ ทําตัวใหประชาชนเล้ียงงาย ไมแสวงหาลาภในทางไมสมควร ซ่ึงอยางแรงถือ
เปนมิจฉาชีพ ใหพระสงฆเปนอยูงาย มุงบําเพ็ญกิจหนาท่ีของตนในการเจริญไตรสิกขา 
และเผยแผธรรมใหคนศึกษาพัฒนาในกุศลเพ่ือประโยชนสุขของตัวประชาชนเอง 

มีพุทธพจนตรัสสอนพระไว ใหดําเนินชีวิตอยูทามกลางหมูชนในโลกน้ี เหมือน
อยางแมลงผ้ึง แมลงผ้ึงน้ัน ขยัน บินไปตามหมูไม ไปเก็บนํ้าหวานและเกสรดอกไม  
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ทานสอนคติวา ผ้ึงน้ันไปเก็บเอานํ้าหวาน โดยไมทําดอกไมใหชอกชํ้า แมแตสีและ
กล่ินก็ไมเสียหาย ขอน้ีฉันใด พระภิกษุก็พึงเท่ียวไปในหมูชาวโลกฉันน้ัน คือเปนอยูจาริก
ไปในโลก โดยไมทําใหประชาชนชอกช้ํา ไมวาดานวัตถุ ทรัพยสินเงินทอง หรือดานจิตใจ 
เร่ิมแตศรัทธา แตไปบํารุงชีวิตจิตใจของเขา ใหเจริญธรรมพัฒนากุศลมีความสุขยิ่งข้ึนไป  

น้ีคือเหมือนกับแมลงผ้ึงท่ีไปเอานํ้าหวาน แตกลายเปนการไปชวยใหดอกไมเจริญ
งอกงามแพรพันธุดีย่ิงข้ึนไปอีก  

ตามพุทธพจนในพระคาถาน้ัน มุนีคือพระสงฆท่ีดีน้ี ก็อยูในโลกเหมือนอยางน้ัน 
ทานทําตนใหเขาเล้ียงงาย มีชีวิตท่ีข้ึนตอวัตถุนอย เอาวัตถุมาเปนปจจัยเก้ือหนุน
การศึกษาส่ังสอนธรรม ก็เลยนําประชาชนใหย่ิงเจริญพัฒนา   

เปนอันวา พระสงฆท่ีดี มีอาชีวะบริสุทธิ์ โดยเปนผูท่ีเล้ียงงาย บริโภคปจจัยส่ีท่ีเขา
ถวายดวยศรัทธา ไมแสวงหาลาภในทางที่ไมควร ดํารงตนในการทําหนาท่ีเจริญไตรสิกขา
และส่ังสอนธรรม ทั้งใหตนเองงอกงามในธรรมวินัย และใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน 

ในศีลขอน้ี จุดสําคัญอยูท่ีวา ปจจัยส่ีอันเปนลาภท่ีจะเสพบริโภคน้ัน พระไดมา
อยางไร ดังน้ัน การแสวงหาปจจัยส่ี หรือการแสวงหาลาภ จึงเปนตัวตัดสินวา อาชีวะของ
พระน้ันบริสุทธิ์หรือไม ทานจึงใหหลักวา อาชีวปาริสุทธิศีลน้ี เปนศีลซ่ึงดูความบริสุทธิ์ดวย
การแสวงหา (ภาษาพระเรียกวา ปริเยฏฐิสุทธิ)  

ย่ิงกวาน้ัน แมจะไดปจจัยส่ีมาดวยดีโดยถูกตองแลว สุจริตและบริสุทธิ์ไปข้ันหน่ึง
แลว ก็ยังไมจบ  

เม่ือไดปจจัยส่ีมาแลว พอจะเสพบริโภค พระสงฆจะตองฉันตองใชปจจัยส่ี
เหลาน้ัน ดวยปญญาพิจารณาใหเกิดประโยชนถูกตองตรงตามความมุงหมายที่แทจริง
ของการเสพบริโภคปจจัยส่ีอยางน้ันๆ อีกดวย จึงยังมีศีลอีกหมวดหนึ่งตอไป  

ง) กินอยู่ให้ถึงมัชฌิมา  
ทีน้ี ก็ผานตอมาถึงศีลหมวดท่ี ๔ แตไดพูดเรื่องของศีลหมวดกอนๆ ไปยืดยาวมาก 

ถึงตอนน้ี ตองรวบรัดพูดพอไดเขา แมจะเปนเรื่องสําคัญมากในการศึกษา  
ศีลหมวดที่ ๔ เปนการฝกใหรูจักสัมพันธกับส่ิงแวดลอม ในดานการกินอยูเสพ

บริโภคใชสอยส่ิงของเคร่ืองใช พูดอยางภาษาพระวา การเสพปจจัย ๔ ต้ังแตกินอาหาร 
ใชเส้ือผาเคร่ืองนุงหม เปนตน ใหกินเปน บริโภคเปน กินพอดี บริโภคพอดี ท่ีจะไดผลดี
ตรงตามความมุงหมายท่ีแทจริงของการเสพบริโภคส่ิงน้ันๆ  



 

๔๒  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

บางที พวกเราสมัยน้ีหลายคนก็มองวา คนไทยสมัยกอน โดยเฉพาะในชนบทหรือ
บานนอก หางไกลการศึกษา คงไมคอยรูอะไร ทําอะไรไมถูก น่ีก็อาจจะจริงอยูบาง แต
มองอีกที ในหลายอยาง คนโบราณเหลาน้ัน ก็ทําอะไรไดถูกตองดีกวาคนสมัยน้ีไมนอย 

คนสมัยกอนน้ัน ถึงจะหางไกลแหลงความรู แตพิธีกรรมและกิจกรรมมากมายท่ี
สืบกันมาเปนประเพณี แมหลายอยางจะเหลือแครูปแบบ แตน่ันก็เปนวิธีการท่ีจะโดยรูตัว
ก็ตาม ไมรูตัวก็ตาม ไดชวยใหชาวบานสมัยกอนน้ัน ปฏิบัติตามหลักพระศาสนากันมาได 
โดยหลายแหงก็ไดอยางดี  

ท่ีวาน้ัน อยางนอยก็เหลือเขารูปไวใหคนรุนหลังน้ี บางคนที่คิดเอาจริง มีโอกาสยก
หรือจับข้ึนมาร้ือฟนหรือชําระสะสาง ถารูปแบบและประเพณีไมมีน่ันสิ อาจจะหมดทั้งของ
จริง และหมดทั้งโอกาสท่ีจะฟนข้ึนมา 

ศีลหมวดตางๆ น้ี เปนรูปรางของพระสงฆท่ีปรากฎแกชาวบาน หรือทําใหสังคม
รูจักวาน่ีเปนพระสงฆ เรื่องน้ีคนสมัยกอน ไมวาจะรูตัวหรือไม ก็มีรูปแบบและประเพณีท่ี
เขาบอกสืบกันมา ไมวาคนท่ีรูเขาใจสาระดี หรือคนที่ไมรูเขาใจก็ตาม ตางก็เอาจริงเอาจัง 
ถือเปนสําคัญหรือสําคัญอยางย่ิง 

ศีลหมวดท่ี ๔ ท่ีกําลังจะพูด ก็เปนตัวอยางในเร่ืองน้ี สมัยกอนโนน ในแตละป 
บานไหนมีบุตรท่ีอายุครบบวช พอหมดหนานา เดือนส่ีเดือนหา บิดามารดาก็พาบุตรคน
น้ัน ถือดอกไมธูปเทียนไปวัด นําไปกราบหลวงพอ ขอฝากลูกใหอยูวัดเพื่อเตรียมตัวบวช 

พอมาอยูวัด กวาจะไดบวช รออีกเปนเดือนๆ ระหวางน้ัน ก็พรอมกับหมูพวกที่จะ
บวชในรุนท่ีจะจําพรรษาน้ัน ทํากิจวัตรตางๆ ฝกหัดกิริยามารยาท  

โดยเฉพาะทองคําขานนาค และบทสวดมนต เจ็ดตํานาน สิบสองตํานาน ตาม
พระเณรไปทําวัตรสวดมนต ฟงคําสอนของหลวงพอ ตอนกลางคืน บางทีก็ผลัดกันทีละ
หลายๆ คน ไปบีบนวดหลวงพอ ไดฟงทานเลาเร่ืองเกาๆ และพวกนิทาน รวมท้ังแนะนําส่ัง
สอนไปตามสมควร 

ในบรรดาบทสวดมนตน้ัน ท่ีเนนมากอยางหน่ึง คือ บท “ปฏิสังขา-โย” หรือบท
พิจารณาปจจัยส่ี คือ คําพิจารณาท่ีจะใชสอยเสพบริโภคปจจัยส่ีน้ันๆ แตละอยาง โดยใหรู
เขาใจและกินใชใหถูกตองตรงตามความมุงหมายท่ีแทจริง จึงมี ๔ บท สําหรับปจจัยส่ีแต
ละอยาง และเพราะคําพิจารณาท้ังส่ีบทน้ัน ข้ึนตนวา “ปฏิสังขา โยนิโส...” ก็เลยเรียกกัน
งายๆ ตามสะดวกปากวา “ปฏิสังขา-โย” 
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หลวงพอ รวมทั้งพระเกา ก็บอกเนนแกคนเตรียมบวช และแกพระใหมวา กอนจะ
ฉันจะใชปจจัยส่ี ตองพิจารณากอนตามบทพิจารณาท่ีใหทองไวน้ัน แตบางที หรือไมนอย 
หรือแมแตสวนมาก ก็สวดหรือวาบทบาลีท่ีทองไวน้ัน วาไปตามถอยคําโดยไมไดคิด
พิจารณาหรือนึกถึงความหมายอะไร ก็เลยเปนแครูปแบบ (แตก็คือยังมีเคร่ืองชวยเตือนสติ
รออยูในตัว ท่ีบางทีอาจจะใหนึกข้ึนมาได หรือท่ีคนอ่ืนจะปลุกใหได ดีกวาไมมีอะไรเลย) 

บรรดาบทพิจารณาท้ัง  ๔  คือ  พิจารณาการเสพกินใช  จีวร-เครื่องนุงหม 
บิณฑบาต-อาหาร เสนาสนะ-ท่ีอยูอาศัย และเภสัช-หยูกยา น้ัน แนนอนวา บทท่ีเดนท่ีสุด 
ก็คือบทพิจารณาบิณฑบาต-อาหาร เพราะปรากฎเดนชัด มีกําหนดเวลาจําเพาะ และ
มักจะเปนกิจท่ีรวมพรอมกัน คือฉันพรอมกันทุกรูปในหอฉัน  

ทีน้ี พอจะเร่ิมฉัน ตามท่ีสอนกันมาวาใหพิจารณากอนจึงฉัน ตามบทที่ทองไวน้ัน 
บางวัดก็อาจจะใหสวดพรอมกันกอน จบแลวทุกรูปก็ฉันของตนๆ แตในวัดสวนมากก็
ปลอยใหแตละองควาในใจ พอจะฉัน พระก็น่ังน่ิงเงียบกัน เพราะทานกําลังสวดหรือวาบท
พิจารณาน้ันอยูในใจ สักครูก็เร่ิมฉัน  

ตอนท่ีพระสวดหรือวาบทพิจารณาน่ิงกันอยูน้ัน บางทีก็กลายเปนการทําตามๆ 
กันไป โดยไมมีการบอกเลาอธิบาย ไปๆ มาๆ ชาวบาน หรือแมแตตัวพระเองท่ีไมรูไม
เขาใจความหมายและเหตุผล ก็เลยคิดกันและบอกกันวา พระเสกขาว (กอนฉัน) น่ีคือ
เหลือแคเปนรูปแบบ เปนพิธี แลวก็เปนประเพณีท่ีมีแตรูปแบบ   

นอกจากน้ี หลวงพอเอง และญาติโยมเกาๆ บางทีก็คอยเตือนพระ โดยเฉพาะกะ
พระใหมคลายจะขู บอกวา จะฉันขาว ตองพิจารณากอนนะ หรือตองปฏิสังขา-โย กอน 
บางคนอาจจะบอกวาตองเสกขาวกอนนะ มิฉะน้ันจะเปนหน้ีชาวบานเขา ตายไปแลว (ถึง
มรณภาพไปแลว) จะไปเกิดเปนกระบือใหเขาใชไถนา  

สําหรับหลวงพอ ทานอาจจะพูดเปนเชิงสัญลักษณ เม่ือใดมีโอกาส ก็จะอธิบาย
ความหมายใหฟง แตบางคนก็พูดไปตามท่ีเช่ือกันมา หรือพูดตามกันไป เปนการเตือนไว 
หรือขู โดยไมรูวาทําไมจะตองเปนอยางน้ัน แตไมวาจะพูดโดยรูหรือไม หรือดวยเช่ือดวย
เขาใจอยางไร ตามปกติ ก็คือพูดดวยความหวังดี ท้ังตอพระใหม และตอพระพุทธศาสนา 

บอกวาจะพูดรวบรัด แตนี่ยาวอีกแลว เอาละ ก็พอเปนเขา ใหเห็นแนวทาง เปนเงื่อน
ปมท่ีชวยใหเราไดมาจับจุดหรือใสใจที่จะฟนความรูความเขาใจ ใหรูถึงหลักท่ีเปนตัวจริง 
และเร่ืองท่ีถือท่ีเช่ือท่ีพูดตอกันมาน้ัน ก็ไมตองอธิบาย เดี๋ยวรูหลักแลว ก็คงมองออกเองวา 
เร่ืองมากับชาวบานดังท่ีวาน้ันไดอยางไร และมีความหมายท่ีแทจริงคืออะไร 
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ไดฟงคําอธิบายความหมายของศีลหมวดท่ี ๔ น้ีอยางคราวๆ ตอนเร่ิมตนแลว ทีน้ี
ก็มาดูคําแปลบทพิจารณาปจจัยขอท่ี ๒ หรือปฏิสังขา-โย ขอบิณฑบาต คือพิจารณาในการ
ท่ีจะฉันอาหาร ดังตอไปน้ี 

“ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วโดยแยบคาย (คือพิจารณาโดยใชปญญาไตรตรอง
อยางดีแลว คํานึงถึงเหตุผลแลว) จึงฉันอาหารบิณฑบาต (โดยรูตระหนักวา)  

- มิใช่เพื่อจะสนุกสนาน เพื่อเห็นแก่เอร็ดอร่อยหลงมัวเมา เพ่ือโอ่อ่าโก้เก๋ 
- แต่ฉัน เพื่อให้ร่างกายน้ีดํารงอยู่ ให้ชีวิตดําเนินไป 
- เพื่อระงับความหวิ หรือการขาดอาหาร อันเป็นภาวะบีบคั้นเบียดเบียนร่างกาย  
- เพื่ออนุเคราะห์พรหมจริยะ (เพ่ือเกื้อหนุนชีวิตท่ีดีงามอันประเสริฐ คือการ
ดําเนินอริยมรรค เพ่ือมีกําลังเจริญไตรสิกขา เกื้อหนุนการฝกฝนพัฒนาชีวิต)  

โดยการ (รับประทานดวยพิจารณา) อย่างน้ี เราจะระงับเวทนาเก่า (แกความ
ทุกขรอนกระวนกระวายเนื่องจากความหิวได) กับท้ังจะไม่ให้เกิดเวทนาใหม่ (เชน 
ไมอึดอัด ทองเสีย เปนตน เนื่องจากรับประทานมากเกินไป หรือกินของไมดีมีพิษ)  

- และเราก็จะมีชีวิตดําเนินไปได้  
- พร้อมท้ังจะเป็นการบริโภคท่ีบริสุทธิ์ ไม่มีโทษ ปราศจากข้อเสียหาย  
- แล้วก็เป็นอยู่ผาสุกด้วย” 

น่ียกมาใหดูเฉพาะขอ ๒ ขอเดียว สวนอีก ๓ ขอ ๓ ปจจัย คือ ผาจีวร ท่ีอยูอาศัย 
และยาแกโรค ไมตองยกมา เพราะจะยืดยาว เม่ือพูดกันในขอน้ีเปนตัวอยางเขาใจดีแลว 
ก็ถึงกันหมด แลวอีก ๓ ขอ ก็หาเวลาไปอานเอง 

ในขอ ๒ น้ี ยกคําพูดสวนสําคัญขางตนมาวางเทียบและทวนอีกทีวา “ศีลหมวดท่ี 
๓ น้ี เปนการฝกใหรูจักสัมพันธกับส่ิงแวดลอม ในดานการกินอยู...เสพปจจัย ๔...ใหกิน
เปน กินพอดี ท่ีจะไดผลดีตรงตามความมุงหมายที่แทจริงของการเสพบริโภคส่ิงน้ันๆ”  

เม่ือเทียบกับคําพิจารณาท่ีแปลไวตรงน้ี จะเห็นวาไดความตรงกัน ดังน้ัน เพ่ือรวบ
รัดอยางท่ีวาแลว จึงไมตองอธิบายยืดยาว แตแสดงสาระสําคัญเปนจุดกําหนดไวดังน้ี  

ศีลหมวดท่ี ๔ น้ี เรียกวา ปจจัยสันนิสิตศีล (ศีลเน่ืองดวยปจจัย ๔) หรือ ปจจัย-
ปฏิเสวนศีล (ศีลในการเสพปจจัย ๔) ในท่ีน้ี ยกการเสพปจจัยท่ี ๒ คืออาหาร เปนตัวอยาง 

- เปนการบริโภคดวยปญญา โดยพิจารณารูเขาใจความมุงหมายท่ีแทจริงของ
การกินเสพบริโภคใชสอยน้ัน เชนตอบไดวากินเพ่ืออะไร และบริโภคใหไดผล
ตรงตามความมุงหมายน้ัน เรียกไดวากินเปน บริโภคเปน   
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- รูจักประมาณในการบริโภค โดยสืบเนื่องและประสานกับขอแรก ก็รูขอบเขตและ
ปริมาณวา กินแคไหนเทาใดจึงจะไดผลตามความมุงหมายท่ีพิจารณาเห็นดวย
ปญญาแลวน้ัน จึงกินพอดี บริโภคพอดี ดังท่ีทานยํ้าเสมอใหมีโภชเนมัตตัญญุตา 
ถึงกับบางทีใชคําน้ีแทนปจจัยสันนิสิตศีลเลยทีเดียว ก็คือมีศีลในการบริโภคน่ันเอง 

- เปนการกินเสพบริโภคเพ่ือสนองความตองการท่ีแทจริงของชีวิต ใหไดคุณคาแท
ที่จะเกิดผลดีตรงตามความมุงหมายอยางที่วาแลวขางตน เชนกินเพื่อใหรางกาย
แข็งแรงมีสุขภาพดี ไมใชกินเพียงเพ่ือจะสนองความตองการของตัวตนของคน 
ซ่ึงกลายเปนการบริโภคดวยโมหะและตัณหา ท่ีจะลุมหลงมัวเมา มุงเอาแคโกเก 
ใหหรูดูเท อวดโอแขงขมกัน หรือติดอยูแคจะเอาเอร็ดอรอย เปนตน ท่ีเปนเพียง
คุณคาหลอกๆ เทียมๆ ซ่ึงกลายเปนทําใหเกิดโทษ เชน ย่ิงกินดี ย่ิงมีโรคเยอะ 

- สืบเน่ืองจากการสนองความตองการท่ีแทจริงของชีวิตน้ัน ก็ยํ้าตอไปวา กินใช
เสพบริโภคเพ่ืออนุเคราะหพรหมจริยะ คือเก้ือหนุนชีวิตท่ีดีและการพัฒนาชีวิต
ย่ิงข้ึนไป เปนความหมายที่กวาง จะวาครอบคลุมก็ได คือสืบตอจากกินเพ่ือให
ชีวิตเปนไปได รางกายแข็งแรง มีสุขภาพดี ซ่ึงก็คือเกิดประโยชนพื้นฐานแลว ก็
เอารางกายไปใชประโยชนตออีก โดยไปศึกษาเลาเรียน ทําความดีงามตางๆ พูด
รวมๆ วา กินเพื่อเก้ือหนุนชีวิตท่ีดีงาม แลวก็อยูผาสุกดวย  

- พรอมกับท่ีใหเก้ือกูลเกิดประโยชน ก็ไมใหเกิดโทษ ตั้งตนแตไมเบียดเบียน
ตนเอง ไมกอปญหาแกชีวิตรางกาย เชน กินแลวเกิดโรคเสียสุขภาพ ใชจายเกิน
ตัวจนขัดสน แลวก็ไมเบียดเบียนผูอ่ืน ไมเบียดเบียนสังคม เชน แยงชิง เอา
เปรียบ  แสวงหาในทางทุจริตเน่ืองจากฟุงเฟอ  ไมกอโทษภัย ไมทําลาย
ส่ิงแวดลอม ไมเบียดเบียนธรรมชาติ ดวยการกินไมเปน กินเกินพอดี จนขยะ 
มลภาวะ มากลนรวดเร็ว กําจัดชําระไมไหวไมทัน 
ในท่ีสุด ตัวแทตัวจริงของศีลหมวดท่ี ๔ น้ี ก็อยูท่ีการบริโภคดวยปญญา คือจะกิน

ใชเสพบริโภคอะไร แคไหน ก็พิจารณาใหรูเขาใจความมุงหมายท่ีจะไดคุณคาแทท่ีสนอง
ความตองการของชีวิต ทานจึงวาเปนศีลท่ีบริสุทธิ์ดวยการพิจารณา (ปจจเวกขณสุทธิ) 

สําหรับพระน้ัน ศีลขอน้ีทานเนนเปนสําคัญ เพราะชีวิตของพระอาศัยปจจัยส่ีท่ี
ชาวบานถวายดวยศรัทธา ถาพระเณรฉันโดยไมไดพิจารณาอยางท่ีวามา หากฉันโดยลุม
หลงติดรสอาหาร ไมรูจักประมาณ ไมฉันเพ่ือเก้ือหนุนการเจริญไตรสิกขา ถือวาฉันโดย
ขาดปญญา เปนทาสของตัณหา พระพุทธเจาตรัสวาบริโภคอยางเปนหน้ี หรือฉันติดหน้ี 
(อิณบริโภค) ชาวบานจึงไดเตือนพระใหมอยางท่ีเลาขางตน    
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ในแงหน่ึง ศีลหมวดท่ี ๔ น้ีก็เปนเรื่องของการใชอินทรียดวย ดังท่ีวา การเห็นแก
ความรูสึกตอ รูป เสียง กล่ิน รส สัมผัสกาย ท่ีรับรูเขามาทางอินทรียท้ังหลายน่ีแหละ ท่ีทํา
ใหคนผูตกไปใตอํานาจของตัณหา หลงเพลินมัวเมา สติหลุด ปญญาหาย พลาดจากการ
กินเสพดวยปญญา และจึงไมรูจักประมาณในการบริโภค แลวกอปญหาจากการกินเสพ
บริโภคตางๆ นานา เน่ืองจากติดหลงรสอาหาร เปนตน แตอันน้ีเปนการใชอินทรียจําเพาะ
เร่ืองท่ีใหญมาก กับท้ังมีวิธีปฏิบัติพิเศษ ก็เลยแยกออกมาเปนอีกหมวดหน่ึงตางหาก   

อีกประการหน่ึง ตามท่ีวาน้ัน เม่ือเปนเรื่องเก่ียวกับอินทรียตอเน่ืองมา ศีลน้ีก็
นาจะจัดเปนหมวดท่ี ๓ ตอจากการสํารวมอินทรีย แตน่ีทานจัดเปนหมวดสุดทาย คือ
หมวดท่ี ๔ โดยไปตอหลังศีลหมวดท่ีเก่ียวกับการเล้ียงชีพ ท้ังน้ีก็โดยเหตุผลซ่ึงเห็นไดไม
ยาก คือมองตามปกติวา หาเล้ียงชีพไดมาแลว จึงกินใชเสพบริโภค  

เปนอันจบศีล ๔ หมวด ซ่ึงมีช่ือรวมวา ปาริสุทธิศีล ๔ เรียงดูใหครบที่น่ี คือ 
๑. ปาติโมกขสังวรศีล  ศีลคือการสํารวมในปาติโมกข 
 (คฤหัสถเมื่อไมจัดต้ังชุมชนจําเพาะใหชัด พึงถือศีล ๕ ดังปาติโมกข) 
๒. อินทรียสังวรศีล   ศีลคือการสํารวมอินทรีย, ศีลขอรูจักใชอินทรีย 
๓. อาชีวปาริสุทธิศีล  ศีลคือความบริสุทธิ์แหงอาชีวะ 
๔. ปัจจัยสันนิสิตศีล  ศีลเน่ืองดวยปจจัย ๔  
รวมศีลท้ังหมดเปน ๔ ประเภท น้ีคือแดนท่ีเราติดตอสัมพันธกับโลกภายนอก ท้ัง

ส่ิงแวดลอมทางวัตถุและทางสังคม  
ศีลท้ังหมดนี้ เราไมคอยรูจักกัน เรามักรูจักแตศีล ๕ สวนศีลในการบริโภคอาหาร 

ศีลในการดูฟงทีวี น่ีไมมี เพราะฉะน้ัน ก็ไมรูเขาใจวา ถาดูทีวี เม่ือดูไมเปน ก็เสียศีล ถาดู
เปน ก็มีศีล จึงตองถามวา ดูทีวีแลว ไดความรู ไดคติ ไดประโยชนไหม  

เพราะฉะน้ัน จะตองฝกกันต้ังแตในบาน เวลาน้ีนาเสียดายท่ีใชเทคโนโลยีกันไม
คอยเปน ดูทีวีก็ไมเปน ใชส่ือตางๆ ไปทางลุมหลงมัวเมา เสียศีลกันมาก  

ถาเด็กมีศีลอยางท่ีวามาน้ี ประเทศไทยเจริญพัฒนาแนนอน สวนพระน้ันแนอยู
แลว ทานเนนศีลจริงจังมาก  

เปนอันวา  ศีล  ๔  หมวดน้ี  เปนชี วิตแดนท่ีหน่ึง  แดนน้ีใหญมาก  มิใชแค
กิริยามารยาท และความสัมพันธกับเพ่ือนมนุษยในสังคม ตองฝกตองศึกษากันจริงจัง  
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ในท่ีน้ีก็มุงฝกพระสงฆไวเปนตัวอยาง ใหเห็นวาทําอยางไรคนจะอยูกันดี ใหสังคม
น้ีสงบเรียบรอย มีระเบียบ มีความสวยงามประณีต ผูคนตั้งอยูในความสุจริต มีเศรษฐกิจ
ท่ีไมเบียดเบียน เคารพวินัยกฎกติกา พรอมดวยไมตรี ไดสัมผัสสภาพรมณียทุกท่ีทุกเวลา 

แดนที่ ๒ ที่ ๓ พัฒนาลึกเขาไปขางใน เร่ืองใหญ พูดแคนําเร่ืองไว 
ไดพูดเร่ืองศีลมาเสียยืดยาว เพราะเปนเรื่องข้ันเบ้ืองตน ท่ีทานถือเปนสําคัญใน

ฐานะท่ีเปนพื้น เปนฐาน เปนท่ีเหยียบยัน เปนท่ีตั้งตัว เม่ือตั้งตัวไดม่ันดีแลว จะทําอะไรๆ
หรือจะกาวตอไปขางหนา ก็ม่ันใจวาจะหนักแนนไดแกนไดเน้ือ แลวก็เปนไปดวยดี  

ศีล ๔ หมวดน้ี เปนชีวิตแดนที่หนึ่ง อยูกับส่ิงแวดลอม ธรรมชาติ ขาวของ เงินทอง 
ของกินของใช วัสดุอุปกรณ และเพ่ือนมนุษย ตั้งแตในครอบครัวจนท่ัวท้ังสังคม หรือตั้งแต
ในวัดจนท่ัวท้ังสังฆะ เปนเร่ืองพ้ืน เปนเรื่องฐาน เราตองผาน ตองพบ ตองเก่ียวของ ตอง
อาศัย อยูรอบตัว และตอนน้ี เรากําลังจะเร่ิมตน ก็จึงวากันในเรื่องน้ีใหชัดมากสักหนอย 

สวนอีก ๒ แดนตอไป คือ จิตใจ และปญญา เปนเร่ืองนามธรรม อยูขางใน เปน
เร่ืองใหญมาก เปนตัวแทตัวจริง ท่ีเราจะเขาวัดใหใกลพระพุทธเจาย่ิงข้ึนไปอีก เพื่อจะได
ฝกไดศึกษากันจริงจังพัฒนาใหเต็มท่ี แตตอนน้ีเราอยูท่ีหนาดาน เดี๋ยวบวชผานเขาไปแลว 
จึงคอยวากัน ตอนน้ี เหมือนปฐมนิเทศไว เปนการเตรียมตัวในเรื่องพ้ืนฐาน   

อยางไรก็ดี วาท่ีจริงน้ัน ในแดนศีล ท่ีเปนเรื่องเบื้องตนพื้นฐานน่ีแหละ ตอนท่ีเรา
จะตั้งตัวใหม่ัน เราก็ไดเริ่มจัดการขางในตัวไปดวย คือ ตอนฝกขางนอกน้ัน ขางในก็ฝกไป
ดวย ถึงจะไมรูตัว ก็ไดพัฒนาไปแลวไมนอยเลย  

ทีน้ี ก็จะพูดถึงการศึกษาในไตรสิกขาตอไป วาดวยแดนจิตใจ ที่เปนเร่ืองของสมาธิ 
และแดนความรูเขาใจ รูแจง รูจริง ที่เปนเร่ืองของปญญา เปนการนําเร่ืองไว พอใหไดเห็นแนว  

แดนท่ี ๒ จิตใจ เร่ืองของ “สมาธิ” 
เบื้องหลังแดนของการแสดงออกติดตอสัมพันธกับภายนอก ดวยการรับรูดูฟงเปน

ตน และมีพฤติกรรมตางๆ ดังไดวามาแลวน้ี ก็คือ จิตใจ  
พอรับรูผานแดนที่ ๑ เขามาแลว ในใจก็มีความรูสึกเชิงเสพแกตน เชนวา สบายใจ 

ไมสบายใจ ถูกใจ ไมถูกใจ จากนั้นก็มีความรูสึกตอบสนองตอส่ิงน้ัน เชนวา ชอบใจ ไม
ชอบใจ หรือชอบ ชัง รัก เกลียด อยากได อยากเอา อยากผลักไส หรืออยากทําลาย  



 

๔๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

จากน้ันก็กาวตอไปสูการคิด เชนวา จะทําอยางไรใหได จะทําอยางไรใหพนมันไป 
หรือทําลายมันเสีย แลวก็อาจจะตอไปสูการพูด และหรือการลงมือทํา 

ทีน้ี พูดกวางๆ วา เราจะทําอะไร จะดูอะไร จะฟงอะไร จะใชปากพูดอะไร จะใช
มือทําอะไร จะเดินไปไหน จะบริโภคอะไร ตองมีความต้ังใจ (เจตนา) ความตั้งใจน้ี อยูใน
แดนของจิตใจ  

ลึกลงไปอีก เราจะต้ังใจอยางไร ก็ข้ึนตอแรงจูงใจ ท่ีเปนกุศล หรือเปนอกุศล ซ่ึงชัก
นําผลักดันอยูขางหลัง ถามีแรงจูงใจช่ัวราย เชน มีความโลภ มีความโกรธ มีความริษยา
อาฆาต ก็ตั้งใจไปทางหน่ึง ถามีแรงจูงใจดี เชน มีเมตตากรุณา มีศรัทธา มีคุณธรรมความ
ดีอยางใดอยางหน่ึง ก็ตั้งใจไปอีกทางหน่ึง  

พรอมกันน้ี จิตใจยังมีเรื่องของความออนแอ และความสามารถ เชน ความเกียจ
คราน หรือเพียรพยายาม ความหดหูระยอทอแท หรือความเขมแข็ง ความอดทน ความมี
ใจสู ความมีใจเล่ือนลอย หรือความมีสติทัน ต่ืนตัว ยับย้ัง ควบคุมตัวเองได ความฟุงซาน 
กระวนกระวาย หรือความมีสมาธิ จิตใจสงบ ตั้งม่ัน แนวแน น่ีก็เร่ืองของแดนจิตใจท้ังน้ัน  

นอกจากนั้น ก็ยังมีเร่ืองของสุขและทุกข เชนวา มีจิตใจขุนมัว หมนหมอง เหงาหงอย 
ละหอยละเห่ีย เศราซึม ส้ินหวัง โหยหา หอเห่ียว แหงฤทัย ใจผาก ชอกชํ้า ราวระทม 
ตรมตรอม หรือเอิบอ่ิม สดช่ืน ปรีดา ราเริง ฉํ่าช่ืน เบิกบาน ผองใส ปลอดโปรง โลงเบา  

ท้ังหมดท่ีวามาน้ี เปนเรื่องในแดนของจิตใจ ท่ีสมาธิเปนเจาใหญ ซ่ึงจะจัดปรับ 
แกไข ทําใจใหดีไดท้ังน้ัน   

เปนอันเห็นไดวา แดนจิตใจเปนเรื่องใหญสําคัญมาก แมเม่ือเรามาสัมพันธกับ
โลกภายนอกในแดนแรกน้ัน ถาจิตใจไมดี ก็สัมพันธไมดี เชน ทําใหเกิดการเบียดเบียน ถา
จิตใจดี เชนตั้งใจดี ก็สัมพันธไดดี มีการชวยเหลือรวมมือกัน หรือทําบรรยากาศใหเปน
รมณีย เปนตน 

ในทางกลับกัน เม่ือสัมพันธกับภายนอกดี ก็นําจิตใจใหพลอยดีไปไดดวย เชน ถา
ไดพบไดเห็นหรืออยูในท่ีสะอาดเรียบรอยงดงามเปนรมณีย หรือรูจักดูรูจักฟงส่ิงท่ีดี ก็
เกิดผลแกจิตใจในทางท่ีดี เชนมีความสดช่ืนเบิกบาน ชวนใหคิดการท่ีดีๆ 

ท่ีพูดมากอนนี้ ในเร่ืองทางรับรู คือ ผัสสทวาร หรืออินทรีย์ เชนวา ดู ฟง เห็น ไดยิน 
ดวยตา หู แลวเกิดความรู และความรูสึกน้ัน ตรงน้ีเปนจุดสําคัญท่ีจะใหสติมาทําหนาท่ี 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๔๙ 

สําหรับดานความรูสึก เวลามีผัสสะ ถามีสติ รูจักวางใจ คอยฝกไว ไมใหเกิด
ความรูสึกท่ีรายๆ เชน โกรธ เกลียด หดหู แตเปล่ียนเปนรูสึกสงสาร  เห็นใจ อยากรูเขาใจ 
สงบ ต่ืนตัว ใจเปดพรอม สงบ เขมแข็ง ม่ันคง ถาอยูในสถานการณปกติ ก็สดช่ืน ราเริง 
เบิกบาน ผองใส น่ีคือสภาพจิตใจอันเปนกุศล ท่ีจะพัฒนาย่ิงข้ึนไปในแดนของสมาธิน้ี 
สวนดานความรู ก็อยูในแดนของปญญา ท่ีจะวาตอไป 

รวมแลวก็เปนปจจัยแกกันและกัน จิตใจก็เปนปจจัยแกการสัมพันธทางตาหูจมูก
ล้ินกาย จนถึงกายกรรมวจีกรรม และตาหูจมูกล้ินกาย ตลอดถึงกายกรรมวจีกรรมน้ัน เม่ือ
รูจักใช ใชถูกตอง ทําดี ทําเปน ก็เกิดผลดีแกจิตใจ ตอออกไปสูดานอ่ืนๆ ท่ัวถึงกันหมด 

เม่ือแดนจิตใจเปนเรื่องใหญดังท่ีวามา จึงจะตองพัฒนากันใหจริงจัง จะเห็นวา 
แมแคจะใหไดสมาธิท่ีเปนแกนนําในแดนของจิตใจน้ัน ก็ยังจัดการฝกสมาธิกันเปน 
course บางทีจัด ๑๕ วัน หรือเดือนหน่ึงก็มี น่ีคือเร่ืองของแดนที่สอง คือแดนจิตใจ ท่ีใช
สมาธิเปนตัวแทน คือสมาธิน้ีเปนคุณสมบัติหลักดังท่ีวาเปนตัวแกน ก็เลยเอาช่ือเปน
ตัวแทนของแดนจิตใจน้ัน จะเรียกวาแดนสมาธิ หรือแดนจิตใจก็ได 

แดนท่ี ๓ ความรูเขาใจ รูใหแจง รูจนถึงความจริง คือเร่ืองของ “ปญญา” 
 ลึกลงไปในใจ คนเราน้ีตองมีความรู เ ร่ิมตั้งแตสัมพันธกับภายนอก เราจะ

เคล่ือนไหวกายวาจา เราจะทําอะไร จะกินใชเสพบริโภคอะไร เราตองรู ถาเราไมรู ก็ทํา
อะไรไมได หรือทําไมไดผล ทําไมถูก ทําไมเปน คนไมรู จะเคล่ือนไหว จะทําอะไร ก็ไปได
ทําไดจํากัด ย่ิงรูชัดเจน รูกวางขวาง จะเคล่ือนไหวทําอะไร ก็ไปไดทําไดสําเร็จทะลุโลงไป
และทําไดละเอียดซับซอน ไดผลดีดังท่ีตองการ   

น่ีก็รวมไปถึงปญญาในการส่ือสาร การเรียน การฟงคนอ่ืน ฟงแลวรูเขาใจแคไหน 
จับประเด็นใหถูก พูดใหเขาฟงแลวเขาก็เขาใจไดดี อะไรตางๆ เหลาน้ี   

ทางดานจิตใจก็เหมือนกัน ถาเรามีปญญามีความรูเขาใจ เราก็แกไขปญหาจิตใจ
ไดงาย จะฝกจะปรับจะพัฒนาจิตใจอยางไร จนถึงใหเปนอิสระ ก็ทําไดหมด 

เราเจอคนคุนใกลไมย้ิม หนาบึ้ง เราไมชอบใจ ก็โกรธตอบไป แลวใจเราก็ทุกข เลย
ไมสบายใจไปดวยกัน  

แตพอเราใชปญญาคิดข้ึนมาวา เออ! เขาอาจมีอารมณคาง อาจจะถูกคุณพอคุณ
แมดุมานะ ไมใชโกรธเราหรอก เขามีปญหาของเขา เรานาจะไถถามชวยเหลือเขามากกวา  

พอมีปญญา ไดความคิดข้ึนมา ก็เปล่ียนจิตใจเลย จากโกรธ จากทุกข เปล่ียนเปน
สงสาร เกิดมีคุณธรรมคือกรุณา ใจเราก็ดี แลวก็ชวยเหลือเขาดวย ชวยใหเขามีความสุข  
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แควาเราไปเจออะไร ไมรูวาอะไรเปนอะไร ก็ทําอะไรไมถูก แลวก็อัดอ้ันตันใจ มี
ความทุกข พอรูวาอะไรเปนอะไร จะทําอยางไรกับมัน ทีน้ีก็โลง น่ีคือตัวอยางงายๆ ท่ี
ปญญาทําใหเกิดอิสรภาพ คือความหลุดโลง ปลอดโปรง หายติดขัด หรือพนทุกขน่ันเอง  

เพราะฉะน้ัน ปญญาจึงเปนแสงสวาง เปนตัวช้ีชอง บอกทาง เบิกวิสัย ขยาย
ขอบเขต เคยทําไดเทาน้ี พอมีปญญารูเขาใจมองเห็นมากขึ้น ก็ขยายขอบเขตทําไดมาก
และไดผลย่ิงข้ึน เคยติดตัน ก็หลุดโลงเปนอิสระดวยปญญา แดนปญญาจึงเปนเรื่องใหญ
ท่ีสุด มาควบคุม มานําทางในแดนของการติดตอสัมพันธกับโลกภายนอก ช้ีนําพฤติกรรม
และปรับแกพัฒนาจิตใจหมดเลย จนกระท่ังเปนตัวตัดสินท่ีจะนําไปสูการตรัสรู  

เพราะฉะน้ัน สามแดนของการศึกษา คือไตรสิกขาน้ี จึงครบจบสมบูรณท่ีปญญา 
และท้ังสามแดนนั้นก็สัมพันธอาศัยสงเสริมกันไปดวยกันโดยตลอด  

ตั้งแตการรับรูทางตา ทางหู ทางจมูก ทางล้ิน ทางกาย ก็ใหเปนการสัมพันธกับ
ส่ิงแวดลอม ดวยพฤติกรรมการใชตา หู อยางมีสติ ดวยปญญา ซ่ึงเรียกวารูจักใช หรือใช
เปน พอใชเปน คือใชดวยสติปญญา ก็ไดความรู ก็ทําใหเกิดปญญาอีก  

เม่ือจิตใจดีงาม มีความเขมแข็งอดทน พอเจอปญหา ก็ไมยอทอ สูปญหา 
พยายามคิดพิจารณาโดยแยบคาย ก็เกิดปญญาข้ึนมา น่ีคือปญญาก็อาศัยจิตใจ  

ปญญาเปนแดนใหญท่ีจะทําใหชีวิตของเราเจริญงอกงาม บรรลุจุดหมาย แดนท่ี
หน่ึง ศีล และแดนท่ีสอง สมาธิ เจริญไปได ก็เพราะอาศัยปญญาน้ี มาชวยขยายขอบเขต 
และปรับแก แลวก็ทําใหพัฒนาย่ิงข้ึนไป  

เปนอันวา ปญญามีตั้งแตการรูจักรับรูใหถูกตอง ตรงตามความเปนจริง การรูจัก
พิจารณาคิดวินิจฉัยปญหา โดยไมเอนเอียงดวยอคติ การรูจักคิดวิเคราะหแยกแยะส่ิง
ตางๆ ใหกระจางชัด การรูจักคิดคนสืบสาวเหตุปจจัยของส่ิงท้ังหลาย การรูจักคิดเช่ือมโยง 
เอาขอมูลความคิดมาประมวลประกอบกัน สรางความรูความคิดใหม อะไรตางๆ เหลาน้ี  

ทานจึงวา ปญญาเปนยอดธรรม และแมวาท่ีจริงน้ัน ปญญาจะเปนปุญญังอยาง
หน่ึง แตทานถือสําคัญ ถึงกับยกขึ้นตั้งไวใหเดนตางหาก แลวก็เรียกวา ปุญญัง กับปัญญา  

พระโพธิสัตวบําเพ็ญปุญญัง จนกระท่ังปญญาชัดแจงข้ึนมา แลวก็เอาปญญา
นําหนาขบวนปุญญัง ดําเนินไปสูการตรัสรู ลุถึงอิสรภาพแหงวิมุตติธรรม แลวปญญาน่ัน
แหละก็กลายเปนโพธิ คือการตรัสรู คือตรัสรูดวยปญญาน่ันเอง  

รวมความวา ปญญาเปนเรื่องใหญมาก และเปนแดนท่ีสาม ท่ีเรามาบวชเรียน  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๕๑ 

ถึงแมจะไมบวชเรียน ญาติโยมท้ังหลายก็อยูในสามแดนนี่แหละ คือ แดนท่ี ๑ 
แดนติดตอสัมพันธกับโลกภายนอก ดวยตาหูจมูกล้ินกาย ตลอดจนดวยพฤติกรรมกาย
วาจา แลวแดนท่ี ๒ คือเรื่องของจิตใจ ท้ังดานคุณภาพของจิต คือพวกคุณธรรม ท้ังดาน
สมรรถภาพจิต และดานความสุข แลวก็แดนท่ี ๓ คือเรื่องของปญญา แดนของความรู
ความเขาใจ การคิดพิจารณา การที่จะไดความสวางใหเขาถึงความจริงของส่ิงท้ังหลาย  

แมจะเนนกับพระ แตโยมก็อยูในน้ัน เราก็มาฝกกันในเร่ืองเหลาน้ี คือพัฒนากันไป
ในไตรสิกขา 

เปนอันวา ไดสรุปคําสอนที่จะไปปฏิบัติกันท้ังหมด ลงในหลักการศึกษาที่เรียกวา
ไตรสิกขา ซ่ึงเราจะตองเก่ียวของโดยตรง สวนรายละเอียดก็จะไดศึกษากันตอไป  

เม่ือทําความเขาใจกันอยางน้ีแลว รูวาชีวิตของเราคือไตรสิกขาน้ี ทานท้ังหลาย 
เม่ือไดบวชแลว ก็ขอใหฝกศึกษาพัฒนาตนใหเจริญงอกงามในแดนท้ังสามน้ี ย่ิงๆ ข้ึนไป  

บวชไปแลว ก็ถามตนเองวา ในดานศีล การสัมพันธแสดงพฤติกรรมของเรา การ
ใชตาหูจมูกล้ินกาย การใชกายวาจาทํากรรมตางๆ ของเราน้ี ต้ังแตการกินอยูเสพบริโภค 
การใชปจจัย ๔ ส่ิงของเทคโนโลยีน้ี เรามีหลักมากขึ้นไหม ใชถูกใชเปนข้ึนไหม ในการอยู
รวมกับเพ่ือนมนุษย ตั้งแตเพ่ือนสหธรรมิก รูจักเก้ือกูลกัน มีความสัมพันธท่ีดี รูจักพูดจาดี
ข้ึนไหม น่ีเรื่องศีลท้ังน้ัน อยางนอยก็ไมเบียดเบียน ไมทํารายใคร  

ดานท่ีสอง ก็ดูวา จิตใจของเราดีข้ึนไหม โดยคุณธรรม เชน เมตตากรุณามุทิตา
อุเบกขา โดยความสามารถ ตั้งแตความเขมแข็งอดทน ขยันหม่ันเพียร โดยความสุข มี
ความราเริง เบิกบาน ผองใส เปนตน  

แลวก็สาม ดานปญญา อยางนอยก็รูเขาใจหลักธรรม ท่ีจะนําไปใชประโยชน เชน
หลักในการดําเนินชีวิต ตลอดจนฝกในการคิดพิจารณาส่ิงตางๆ รูจักมองโลกมองชีวิต 
รูจักพลิกสถานการณรายใหกลายเปนดี ดังที่วา ทุกอยางในโลกน้ี แมแตเลวท่ีสุด ถามองเปน 
ก็ไดประโยชน อยางนอยก็ไดความรูไดความจริง เราก็ฝกวิธีคิดท่ีจะเปนการฝกปญญา  

ท้ังหมดน้ี ก็ถามตัวเองวา เรากาวไปไดแคไหน ทดสอบและตรวจสอบไปเรื่อยๆ 
ท้ังสามแดน ก็เปนอันวา เรื่องไตรสิกขาก็มีหลักการดังท่ีไดวามา   

บัดน้ี ทานท้ังหลายไดรูจักชีวิตพระเพียงพอ พรอมท่ีจะบวชแลว ก็จะไดอุปสมบท
ตอไป  



 

๕๒  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ในการท่ีจะอุปสมบทน้ี บอกแลววา ทานไดเขามาขอนิสัย ขอใหขาพเจาเปน
อุปชฌาย การที่มาขอใหเปนอุปชฌาย ก็เพราะวา ท่ีประชุมสงฆน้ี เม่ือพิจารณาวาจะรับ
ทานเขารวมสังฆะหรือไม ตองใชมติสวนรวม อยางเปนเอกฉันท โดยตองดูวาทานมี
คุณสมบัติครบถวนไหม และทานปฏิบัติตามพุทธบัญญัติถูกตองหรือไม  

พุทธบัญญัติในกรณีน้ีก็คือ มีอุปชฌายท่ีจะดูแล เปนหลักประกันวาทานบวชแลว
จะไมเควงควางเล่ือนลอย โดยสงฆจะพิจารณาวา เม่ือทานผูน้ีบวชเขามาแลว จะมี
ผูรับผิดชอบดูแล เอาใจใสใหการศึกษา เปนท่ีอาศัย เพ่ือจะไดมีการศึกษาที่จะเปนฐานให
เจริญงอกงามในพระธรรมวินัยไดตอไป ถาไมมีท่ีอาศัยน้ี ก็จะไมยอมใหบวช ทานก็จึงมา
ขอนิสัย ใหขาพเจาเปนอุปชฌาย ผูเปนท่ีอาศัยน้ัน  

บัดน้ี ทานไดอุปชฌายแลว ทานก็เขาไปแจงขอบวชกะท่ีประชุมสงฆ แลวท่ี
ประชุมสงฆก็จะมีพระอาจารยท่ีเปนคูสวดข้ึนมา ทําการซักถามทาน ท่ีเรียกวา ขานนาค 
คือตรวจสอบวา ทานมีคุณสมบัติท่ีจะบวชไดหรือไม เรียกวาสอบถามอันตรายิกธรรม (เหตุ
ขัดขวางการอุปสมบท, ขอบกพรองเสียหายท่ีทําใหขาดคุณสมบัติในการท่ีจะบวชเปนภิกษุ) 

เม่ือสอบถามอันตรายิกธรรมเสร็จแลว พระอาจารยคูสวด ก็บอกแกท่ีประชุมโดย 
ตั้งเปนขอเสนอ เรียกวาสวดญัตติ คือตั้งญัตติ  

(ญัตตินี้มาจากพระ แลวสภาไทยก็เอามาใช คือ สภาของพระมีญัตติท่ีใชกันอยูกอนแลว)  
พระอาจารยคูสวด เปนผูดําเนินการประชุม ก็ตั้งญัตติวา ทานผูน้ี ช่ือน้ี มีพระ

เถระองคน้ีเปนอุปชฌาย มีคุณสมบัติท่ีไดตรวจสอบแลวอยางน้ี มีบาตรจีวรครบแลว แจง
แกสงฆขอบวช ท่ีประชุมสงฆจะเห็นชอบดวยไหม  

เม่ือท่ีประชุมสงฆเห็นชอบ ก็ขอมติ ถามีใครคัดคาน ก็บวชไมได ถาเห็นชอบ
พรอมกัน ไมมีใครคัดคาน การบวชก็สําเร็จ ก็ประกาศมติ ๓ ครั้ง เรียกวา อนุสาวนา แลว
ก็จบ เปนอันบอกวา การบวชสําเร็จเสร็จส้ิน  

ทีน้ีในการท่ีจะบวชน้ัน เม่ือจะตั้งญัตติ ก็ตองเอาช่ือของทานไปแจงเสนอตอท่ี
ประชุม พรอมท้ังนําช่ืออุปชฌายไปบอกดวย ตอนนี้ก็เลยจะตองใหทานเรียนรูจักช่ือกันไว  

อยางไรก็ตาม ในการต้ังญัตติ และสวดประกาศตางๆ น้ัน ทานวาเปนภาษาบาลี 
แตช่ือของแตละรูปน้ีเปนภาษาไทย ไมสะดวกในการสวดน้ัน เพราะวาภาษาบาลีมี
ไวยากรณ ตองมีการผันรูปตางๆ ก็เลยจะตั้งช่ือเงาให เอาไปใชแทนช่ือตัว เรียกวา ฉายา  
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(“ฉายา” ซึ่งแปลวาเงานี้ ทานสันนิษฐานวา เรียกตามท่ีเปนช่ืออันมาในใบบอกฉายา คือ 
เมื่อบวชเสร็จ ตองบอกเวลาท่ีสําเร็จนั้น สมัยกอนโนนบอกเวลาโดยวัดฉายาคือเงาแดด และทานก็
จดช่ือนั้นลงไวในใบบอกรายการตางๆ เกี่ยวกับการบวชของผูนั้น เรียกวาใบฉายา ก็เลยเรียกชื่อบาลี
นั้นวาช่ือฉายา คือชื่อในใบฉายา หรือใบวัดเงาอันบอกเวลา ในท่ีนี้พูดงายๆ วา “ชื่อเงา”)  

ก็ใหฉายา หรือช่ือเงา แกท้ัง ๕ รูป ดังน้ี 
๑. สามเณรธันวา ใหฉายาวา ฐ ิตมโน (แปลวา มีใจม่ัน, มีใจตั้งม่ัน)  
เม่ือพระอาจารยท่ีเปนคูสวดถามวา  
 กินนาโมสิ? (เธอชื่ออะไร?)  
 ก็ตอบวา อะหัง ภันเต ฐ ิตมโน นามะ (กระผม ช่ือวา  ิตมโน ขอรับ) 
ทีน้ี ลองถามดู: กินนาโมสิ  
 ตอบ: อะหัง ภันเต ฐ ิตมโน นามะ 
ตอไป นอกจากถามช่ือตัวแลว ทานก็จะถามชื่อพระอุปชฌายดวยวา  
 โก นามะ เต อุปัชฌาโย (อุปชฌายของทานช่ืออะไร?)  
 ก็ตอบวา อุปัชฌาโย เม ภันเต อายัสมา ปยุตโต นามะ  
  (อุปชฌายของกระผม ช่ือวา ปยุตโต ขอรับ) 

ทีน้ี ตอไป  
๒. สามเณรวิศวกร ก็ใชฉายาวา สุทฺธิกโร (แปลวา ผูสรางความบริสุทธิ์)  

... 
๓. สามเณรจักรกฤษณ ใหฉายาวา อริยจกฺโก (แปลวา ธรรมท่ีเหมือนลอ ของพระ
อริยะ ซ่ึงนําตัวเองไปสูความเจริญ และนําความเจริญไปแผขยายใหเขา) 
... 

๔. สามเณรกําแหง ใหฉายาวา สุทฺธมโน (แปลวา มีใจบริสุทธิ์)  
... 

๕. สามเณรธรรมรัตน ใหฉายาวา วชิรธมฺโม (แปลวา มีธรรม ซ่ึงมีคาประดุชเพชร)  
... 

 เปนอันวาไดรูเขาใจส่ิงท่ีจะนําไปใชในท่ีประชุมสงฆ ตอนทําสังฆกรรม คือการ
บวชแลว ก็ถือวาทุกรูปพรอม  



 

๕๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

 
 

 
 
 
 
 
เม่ือพรอมอยางน้ีแลว ยังมีอีกอยางหน่ึง คือจะบอกบริขาร พระภิกษุมีบริขาร คือ

เครื่องใชเพียงเล็กนอยเทาท่ีจําเปน เพื่อใหชีวิตโปรงโลงเปนอิสระ จะไดต้ังใจอุทิศตัวอุทิศ
เวลาใหแกการศึกษาเต็มท่ี ก็จึงมีบริขารท่ีจําเปน แคบาตร จีวร ตอนน้ีก็จะวาเปนภาษา
บาลี แนะนําใหรูจักช่ือบริขารไว (บอกแกทีละรูป ซ่ึงเขามาท่ีอุปชฌาย ตามลําดับ) 

พระอุปัชฌาย์: ปะฐะมัง อุปัชฌัง คาหาเปตัพโพ, อุปัชฌัง คาหาเปตวา ปัตตะจีวะรัง 
อาจิกขิตัพพัง (พึงใหถืออุปชฌายกอน...แลวพึงบอกบาตรจีวร) 

เดินเขาเขามา ถือบาตรเขามาใกลๆ ใหจับถึง  
พระอุปัชฌาย์:  อะยันเต ปัตโต   (น้ีบาตรของคุณ) 
ผูขอบวช:  อามะ ภันเต   (ขอรับ ทานผูเจริญ) 
พระอุปัชฌาย์:  อะยัง สังฆาฏิ   (น้ีผาสังฆาฏิ ผาทาบ ผาซอน) 
ผูขอบวช:  อามะ ภันเต   (ขอรับ ทาน) 
พระอุปัชฌาย์:  อะยัง อุตตะราสังโค  (น้ีผาหม [ท่ีชาวบานเรียกกันวาจีวร]) 
ผูขอบวช:  อามะ ภันเต   (ขอรับ ทานฯ) 
พระอุปัชฌาย์:  อะยัง อันตะระวาสะโก  (น้ีผานุง, สบง) 
ผูขอบวช:  อามะ ภันเต   (ขอรับ ทานฯ)  

พระอุปัชฌาย์:  คัจฉะ อะมุมหิ โอกาเส ติฏฐาห ิ(ไปยืนท่ีโนน [ไปนั่งรอในที่จัดไวกอน]) 
 



ตอนที่ 

๓ 

พอบวชเสร็จเปนพระใหม  
อะไรทําได ทําไมได ตองรูทันที 

 บัดน้ี การอุปสมบทสําเร็จเรียบรอยแลว พูดอยางทางการวา สังฆกรรม คืองาน
ของท่ีประชุมสงฆ ไดจบลง และทานท้ังหลายไดเปนพระภิกษุ  

มีพุทธบัญญัติวา เม่ืออุปสมบทเสร็จ ใหอุปชฌายรีบบอก อนุศาสน ๘ ทันที กอน
จะออกจากโรงอุโบสถ  

อนุศาสน ๘ คือคําสอนเบ้ืองตน บอกเรื่องสําคัญ ๘ ขอ จัดเปน ๒ หมวด ไดแก 
นิสัย ๔ ใหรูวาพระจะเปนอยูอยางไร จะดําเนินชีวิตในแงของปจจัย ๔ อยางไร กับ 
อกรณียกิจ ๔ ใหรูวา มีอะไรตองหามสําคัญ ท่ีทําไมไดเด็ดขาด ซ่ึงทําแลวจะขาดจาก
ความเปนพระภิกษุ ตองรูไวกอนแตตน สวนเร่ืองอยางอ่ืนไปเรียนทีหลังได แตขอหาม
สําคัญน้ี ตองใหรูไว เพราะวาถาไปผิดพลาดเขา ตัวเองไมรูตัว ก็หมดความเปนพระภิกษุ  

ตอจากน้ัน ก็จะบอกไตรสิกขา เปนการปดทายการบวช เพื่อจะไปเริ่มตนชีวิตของ
พระ เพราะฉะน้ัน ท่ีจะบอกตอไปน้ี แยกไดเปน ๓ ตอน  

ตอนแรก อนุศาสน หมวดท่ี ๑: นิสัย ๔  
 กอนหนาน้ี ต้ังแตตน ไดยินคําวา “นิสัย” บอกวา ขอนิสัย ทีหน่ึงแลว คราวน้ี ถึง

ตอนทาย มีนิสัยอีกแลว วาบอก นิสัย ๔ 
ตอนตน ท่ีขอนิสัยน้ัน เปนนิสัยอยูท่ีบุคคล คือไปขออาศัยพระอุปชฌาย เพ่ือให

ทานชวยเปนท่ีอาศัยในเรื่องการศึกษา ใหทานชวยเก้ือหนุน น่ันเปนบุคคลที่อาศัย ซ่ึงจะ
ชวยเก้ือหนุนการศึกษาของเรา  



 

๕๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

คราวน้ี บอกใหรูถึงนิสัย ๔ น้ี อันเปนนิสัยซ่ึงอยูท่ีวัตถุ คือปจจัย ๔ น่ันเอง ชวย
เปนท่ีอาศัยในการศึกษา โดยเปนวัตถุท่ีอาศัย ซ่ึงจะชวยเก้ือหนุนการศึกษาของเรา  

ปจจัย ๔ น้ี สําหรับพระภิกษุมีช่ือเรียกพิเศษวา นิสัย ๔ อยางท่ีวาแลว คือเปน
นิสัยท่ีอยูกับของกินของใชวัตถุท่ีเราเสพบริโภค เราอาศัยมันคํ้าจุนชีวิต ทําใหเรามีกําลังท่ี
จะศึกษาเลาเรียนเจริญพัฒนาไปได 

รวมความวา ชีวิตของพระเราน้ี ดานหน่ึงก็อาศัยบุคคล คืออุปชฌาย อาจารย 
และอีกดานหน่ึง ก็อาศัยวัตถุ คือปจจัย ๔ เปนเครื่องเก้ือหนุนในการท่ีจะทําหนาท่ีศึกษา 

เรื่องนิสัย ๔ นี้มีความหมายสําคัญ สอนใหเรามองวา ของกินของใชบรรดาวัตถุเสพ
บริโภคน้ัน เปนเครื่องอาศัย สําหรับเก้ือหนุนใหเราสามารถกาวไปสูจุดหมายเทาน้ัน เราจะ
ไดรูวา พุทธศาสนามองวัตถุ มองเรื่องเศรษฐกิจ วาเปนปจจัยเก้ือหนุน มิใชเปนจุดหมาย 
เปน means ไมใชเปน end คือเรารูเขาใจจุดหมายท่ีดี แลวเราก็หาก็ทําข้ึนมาใหมีใหกินใช  
ไดพอดีพอท่ีจะใหสําเร็จถึงจุดหมายนั้น น่ีคือเศรษฐกิจเปนปจจัย เปนเศรษฐกิจมัชฌิมา  

เรามิใชมีชีวิตอยูเพ่ือจะไดกินใชเสพบริโภคเพื่อหาความสุขจากวัตถุ แลวก็จบ
เทาน้ัน แตเรามีเราใชกินเสพบริโภควัตถุ เพ่ือใหมันเปนท่ีอาศัย เปนเคร่ืองเก้ือหนุน ใหเรา
สามารถทําความดี มีโอกาสฝกฝนพัฒนาตนในไตรสิกขา ใหเจริญงอกงามข้ึน ใหชีวิตดี
ข้ึนในดานตางๆ ไปสูจุดหมายอยางท่ีวามาแลวน้ัน  

ความรูเขาใจน้ี เปนคติท่ีทําใหพระมีสติ ซ่ึงยํ้าเตือนบอกตนใหเปนคนอยูงาย 
สันโดษ โดยรูวาจําเปนตองมี แตใหพอดี แคท่ีสมควร ไมหมกมุนวุนวายหรือลุมหลงมัว
เมาทําเวลาใหหมดไปกับการหาความสุขจากการเสพวัตถุ แลวก็จะไดเพียรพยายามมุง
หนาไปกับการศึกษาในไตรสิกขาไดเต็มท่ี โดยอยูกับอารามท้ัง ๒ คือ มีการละอกุศลเปน
ท่ีมายินดี (ปหาน-อาราม) และมีการเจริญกุศลเปนท่ีมายินดี (ภาวนา-อาราม) ดังท่ีวาขางตน 

ทวนวา นิสัย ๔ คือปจจัย ๔ ของพระภิกษุ มีคําเรียกดังน้ี 
๑. บิณฑบาต คือ กอนขาว หรืออาหาร ท่ีเขาใสลงในบาตร เม่ือถือบาตรเท่ียวเดิน
ไปรับในยามเชา ตอมา เม่ือคนมีศรัทธา ก็ไปฉันตามนิมนตได 

๒. จีวร คือ ผานุงผาหม ในข้ันพ้ืนฐาน ก็ใชผาบังสกุล โดยท่ีวาพระไมมีสิทธิ์ขอ 
(นอกจากญาติ และคนท่ีปวารณา คือบอกเปดโอกาสไว) เม่ือไมมีใครให ก็ไปเท่ียว
เก็บเศษผาทอนผา เรียกวาบังสุกุล แปลวาคลุกฝุน ท่ีเขาท้ิงตามกองขยะ ตาม
ปาชา เก็บมาไดพอแลว ก็เอามาตม ตาก แลวตัดเย็บยอมทําจีวรใช ตอมา เม่ือ
มีคนเล่ือมใส พระพุทธเจาก็ทรงอนุญาตใหรับของท่ีเขามีศรัทธาถวายได  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๕๗ 

๓. เสนาสนะ คือ ท่ีน่ังท่ีนอน ไดแกท่ีพักท่ีอาศัยน่ันเอง ถาไมมีใครถวาย พระก็ไม
มีสิทธิ์เขาไปอยูในเรือน พระก็ตองอยูตามโคนไม เพราะฉะน้ัน ท่ีอยูอาศัย
พ้ืนฐานของพระจึงไดแก รุกขมูล คือโคนไม ตอเม่ือประชาชนเล่ือมใส เขาสราง
ถวาย พระพุทธเจาจึงทรงอนุญาตไว ๕ อยาง แตก็คือไมใหขอเขา (ท่ีพูดกันวา 
“ภิกษุ” แปลวาผูขอน้ัน ท่ีจริงทานไมใหขอ แตไดเม่ือเขาศรัทธาแลว เขาถวาย) 

๔. เภสัช คือ ยา (คําเต็มวา “คิลานปจจัยเภสัชบริขาร” คือ ส่ิงเยียวยาบําบัดโรคกับ
การรักษาของหมอและเคร่ืองจุนเจือเก้ือหนุนชีวิต บางทีก็พูดส้ันๆ วา หยูกยา) 
ใชยาดองน้ํามูตรเนาเปนพื้นฐาน และทรงอนุญาตส่ิงท่ีเขาถวาย พวก เนยใส 
เนยขน นํ้ามัน นํ้าผ้ึง นํ้าออย ตลอดจนยาตางๆ  

เหลานี้คือ นิสัย ๔ จําพวกวัตถุท่ีพระอาศัยเปนเคร่ืองเก้ือหนุนใหเจริญในไตรสิกขา 

ตอนสอง อนุศาสน หมวดท่ี ๒: อกรณียกิจ ๔ 
ขอท่ีตองหามเด็ดขาด ทําไมได ถาทํา ก็ขาดจากความเปนพระภิกษุ ๔ อยาง คือ 
๑. เสพเมถุน  
๒. ถือเอาของท่ีเขาไมไดให คือลักขโมยของ ๕ มาสกข้ึนไป ถือกันวา บาทหน่ึง  
๓. ฆามนุษย แมแตทําแทง 
๔. อวดอุตริมนุสสธรรม คืออวดคุณวิเศษที่ไมมีในตัวเอง เชนวา ไมไดสมาธิ ก็วา
ไดสมาธิ ไมไดฌาน ก็อวดวาไดฌาน ไมไดเปนพระอริยะ ไมไดเปนพระอรหันต 
ก็อวดวาเปน อยางน้ีขาดจากความเปนพระภิกษุ  

เหลานี้คือ อกรณียกิจ ๔ แปลวา กิจอันไมพึงทํา ๔ อยาง ก็คือทําไมได ผิดแรงท่ีสุด 

ตอนสาม หมวดแถม ปดทาย: ไตรสิกขา (สิกขา ๓) 
 ไดบอกแลวบอกอีกวา เน้ืองานท่ีเปนชีวิตของพระคือ ไตรสิกขา อันไดแก ศีล 

สมาธิ ปญญา ท่ีอธิบายไปแลว  
ถึงตอนน้ี ไดบวชแลว เม่ือมีปจจัยส่ี เปนนิสัย ท่ีอาศัย ๔ อยางพรอมแลว และ

ประพฤติตัวถูกตองดี ไมทําผิด ท่ีเปนอกรณียกิจ ๔ แลว ทีน้ี ก็เขาสูชีวิตพระ คือฝกศึกษา
พัฒนาตัวในไตรสิกขาตอไป ทานจึงนํามาบอกยํ้าไวตรงน้ีอีกที อยางท่ีวา เปนการปดทาย
การบวช เสร็จพิธี แลวก็ไปเร่ิมตนชีวิตไตรสิกขาของพระกันละนะในบัดน้ี 



 

๕๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

เม่ือทําความเขาใจอยางน้ีแลว ตอไปน้ีจะวาเปนภาษาบาลีใหฟง เปนการวาตาม
ธรรมเนียม เพื่อจะไดรักษาแบบแผนไว (พระเถรวาท มีการบวชท่ีไหนๆ ก็เหมือนกัน เปน
อยางเดียวกันหมดท่ัวท้ังโลก) ขอใหตั้งจิตสงบ ฟงโดยทวนระลึกตามท่ีทําความเขาใจกัน
ไวแลว ดังท่ีจะบอก โดยวาเปนสามตอน ดังตอไปน้ี (ท่ีน่ี ละไว... ไมลงเต็มท้ังหมด) 

หมวดท่ี ๑ นิสัย ๔  
อนุญฺญาสิ โข ภควา อุปสมฺปาเทตฺวา จตฺตาโร นิสฺสเย จตฺตาริ จ อกรณียานิ อาจิกฺขิตุํ:  
ปิณฺฑิยาโลปโภชนํ...  
ปํสุกูลจีวรํ... 
รุกฺขมูลเสนาสนํ... 
ปูติมุตฺตเภสชฺชํ... 
หมวดท่ี ๒ อกรณียกิจ ๔  
อุปสมฺปนฺเนน ภิกฺขุนา เมถุโน ธมฺโม น ปฏิเสวิตพฺโพ...ตนฺเต ยาชีวํ อกรณียํ ฯ  
อุปสมฺปนฺเนน ภิกฺขุนา อทินฺนํ เถยฺยสงฺขาตํ น อาทาตพฺพํ...ตนฺเต ยาวชีวํ อกรณียํ ฯ  
อุปสมฺปนฺเนน ภิกฺขุนา สญฺจิจฺจ ปาโณ น โวโรเปตพฺโพ...ตนฺเต ยาวชีวํ อกรณียํ ฯ 
อุปสมฺปนฺเนน ภิกฺขุนา อุตฺตริมนุสฺสธมฺโม น อุลฺลปิตพฺโพ...ตนฺเต ยาวชีวํ อกรณียนฺติ 
หมวดปดทาย ไตรสิกขา 
อเนกปริยาเยน  โข  ปน  เตน  ภควตา...สีลํ สมฺมทกฺขาตํ,  สมาธิ สมฺมทกฺขาโต,  ปญฺญา 

สมฺมทกฺขาตา... 
ตตฺถ สีลปริภาวิโต สมาธิ มหปฺผโล โหติ มหานิสํโส, สมาธิปริภาวิตา ปญฺญา มหปฺผลา โหติ 

มหานิสํสา, ปญฺญาปริภาวิตํ จิตฺตํ สมฺมเทว อาสเวหิ วิมุจฺจติ, เสยฺยถีทํ กามาสวา ภวาสวา อวิชฺชาสวา  
ตสฺมาติห เต อิมสฺมึ ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย สกฺกจฺจํ อธิสีลสิกฺขา สิกฺขิตพฺพา, อธิจิตฺต-

สิกฺขา สิกขิตพฺพา, อธิปญฺญาสิกฺขา สิกฺขิตพฺพา; ตตฺถ อปฺปมาเทน สมฺปาเทตพฺพํ ฯ 
 เอาละ จบแลว คุกเขา กราบ  

ทีน้ีก็อยางท่ีบอกแลววา เม่ือบวชแลว ก็ตั้งใจ ใหเวลาท่ีมาบวชน้ี แมจะนอย ก็ให
ไดประโยชนมากท่ีสุด ทานเรียกวาใหไดกําไร แลวก็ใหโยมพอแมไดบุญมากท่ีสุด  

ตั้งใจทําใหดีท่ีสุด โยมผูใหญ ปูยาตายายก็จะไดบุญกับเราดวย เม่ือตั้งใจอยางน้ี 
ก็จะเปนกําลังใจแกตัวของทุกทานเอง จะไดปฏิบัติใหดีท่ีสุด 



ตอนที่ 

๔ 

พอเขาวัดพบศาสนา ก็เห็นการบูชา  
จึงตองรูวา จะบูชาอยางไรด ี

 ในระยะเริ่มแรก กอนจะเขาสูหลักการ มาคุยกันเก่ียวกับเร่ืองชีวิตประจําวัน เชน 
กิจวัตรประจําวัน ความเปนอยู ส่ิงท่ีมองเห็น และส่ิงท่ีตองใชในการปฏิบัติกิจตางๆ นาจะดี  

เม่ือก้ีน้ี เริ่มพิธี เรามาทําการบูชา ก็จะพูดถึงเรื่องเครื่องบูชากันเลย พูดถึงธูป ถึง
เทียน ถึงดอกไม ก็เอาเร่ืองเก่ียวกับการบูชามาพูดสักหนอย  

บูชาใคร? บูชาอะไร? บูชาทําไม? บูชาใหไดอะไร? 
การบูชาน่ี ในภาษาไทย ความหมายออกจะสูงไปหนอย ในภาษาบาลีของเดิม 

ไมไดสูงถึงอยางน้ี คือก็สูงอยู แตกวางกวา ในภาษาไทย “บูชา” มีความหมายอยูในระดับ
เดียวท่ีสูงมาก แตในภาษาบาลี “บูชา” มีความหมายคลุมกวางออกไป 

ในภาษาบาลีน้ัน บูชา ก็คือ ยกยอง ใหความสําคัญ เทิดทูน เชิดชู ขอใหดูใน
คาถาท่ีพระพุทธเจาตรัสไว ท่ีเราสวดในมงคลสูตร วา   

ปูชา จ ปูชนียานํ  เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ  
“การบูชาคนควรบูชา  นี่เปนมงคลอันอุดม”  

คนท่ีควรบูชา ก็คือคนท่ีควรเคารพนับถือ ควรยกยอง อยางในสังคมไทย ถือกันวา
พระสงฆ ครูอาจารย เปนปูชนียบุคคล พอแมก็เปนปูชนียบุคคลของลูก แตไมจบเทาน้ัน  

ที่วา “บูชา” คือ เคารพนับถือ ยกยอง เทิดทูน เชิดชู นั้น ในภาษาบาลี เม่ือดูตัวอยาง
เร่ืองจริง จะเห็นความหมายกวางออกไป  



 

๖๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

อยางในสมัยโบราณ คร้ังพุทธกาล เขาถือวา คนท่ีเปนเศรษฐีนั้น สําคัญมาก เปน
เคร่ืองหมายของความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจ ของแวนแควนหรือรัฐน้ันๆ ถาคนผูใด
ขยันหม่ันเพียร หรือมีคุณธรรมความดีสูงสง ควรเปนแบบอยาง เม่ือเขามีเงินทองรํ่ารวย
ข้ึนมาอยางนานับถือ จากคนยากจน กลายเปนคนม่ังมี ทางการบานเมือง คือพระราชา 
จะทรงเชิดชู หรือยกยอง ก็ทรงตั้งใหเปนเศรษฐี 

ดังท่ีวา ในเมืองใหญๆ อยางราชคฤห และสาวัตถี ซ่ึงเปนเมืองหลวงของรัฐ
มหาอํานาจ เศรษฐีเปนตําแหนงของบานเมือง โดยมีการแตงต้ัง บางทีบางรัฐมีเศรษฐี
ใหญหลายคน อีกรัฐหน่ึงก็ขอเหมือนแบงเศรษฐีจากรัฐน้ันไปไวประจําในรัฐของตนบาง 

ขอเลาเร่ืองหนึ่งท่ีแสดงการใชคําวา “บูชา” ซ่ึงจะชวยใหเขาใจความหมายของคํา
น้ีชัดข้ึน มีเรื่องวา ท่ีพระนครสาวัตถี นายคนหน่ึงเปนคนยากจนเข็ญใจ (ทานใชคําวาเปน 
“มหาทุคตะ” ซ่ึงคงตองแปลวาแสนจะเข็ญใจ) อยูตามขางถนน เขาเปนคนเอาจริงกับบุญ
กุศล และเกิดไดเงินมหาศาล “พระราชาโปรดใหเรียกนายคนแสนเข็ญใจมาแลว บูชาเขา
ดวยตําแหนงเศรษฐี”  

(คําบาลีวา “ราชา...มหาทุคฺคต...เสฏ ิฏาเนน ปูเชสิ”,ชา.อ.๒/๒๘๐; ในท่ีนี้ ไมไดมุงให
สนใจเน้ือเร่ือง แตใหดูการใชคํา, ในเร่ืองอื่นๆ โดยมากใชคําวาพระราชทานตําแหนงเศรษฐี) 

ท่ีวาราชา “บูชา” บุคคลนั้นดวยตําแหนงเศรษฐี ก็หมายความวา ทรงยกยองเขา
น่ันเอง คือพระราชทานเกียรติยศอยางสูง หรือทรงเชิดชูคุณความดีของเขาใหเปน
ตัวอยาง โดยทรงต้ังใหเปนเศรษฐี น่ีก็ชวยใหเราเห็นความหมายของคําวาบูชา ไมใช
หมายความวาจะตองเอาเขามาข้ึนแทน หรือข้ึนห้ิง แลวก็กราบไหว ถาเขาใจอยางน้ัน 
เด๋ียวจะกลายเปนวาพระราชาตองมาทรงกราบไหวนายคนนี้ ท่ีเปนเศรษฐี ไมใชอยางน้ัน  

การบูชา คือ ยกยอง ใหเกียรติ เชิดชูน้ี ในทางพระศาสนาใหหลักไวดังไดบอกแลว
วา บูชาคนควรบูชา โดยใหถือวาการบูชาคนท่ีควรบูชา คือการรูจักเชิดชูยกยองคนดีน้ี มี
ความสําคัญอยางย่ิง มีความหมายตอสังคมมาก  

ถาคนในสังคมมีคานิยมท่ีบูชายกยองใหเกียรติคนดี ก็จะนําทางสังคมน้ันข้ึนไปสู
ความดีงาม แตจะเห็นวา บางทีสังคมก็ไมเปนอยางน้ัน สังคมไมบูชาความดี แตกลับไป
บูชาทรัพยสินเงินทอง ยกยองคนม่ังมีโดยไมคํานึงถึงคุณธรรมความดี ซ่ึงเปนกันมาก
ทีเดียว จนกลายเปนคานิยมท่ีเชิดชูความหรูหราอวดโกโออาเห็นแกวัตถุ  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๖๑ 

ในทางพระศาสนา พระพุทธเจาทรงย้ําเร่ืองน้ี โดยนํามาจัดเขาในหลักมงคล ๓๘ 
ประการดวย และคาถาธรรมบทก็ยํ้าเนนการใหยกยองคนดีน้ีไว ดังในคาถาหน่ึงตรัสวา  

เอกญฺจ ภาวิตตฺตานํ  มุหุตฺตมปิ ปูชเย  
สา เยว ปูชนา เสยฺโย  ยญฺเจ วสฺสสตํ หุตํ 

แปลไดใจความวา: บูชาคนท่ีพัฒนาตนแลวคนหนึ่ง แมเพียงครูเดียว ยังดีกวา การ
เซนสรวงบูชาเทพเจารอยป จะมีสาระอะไร 

วากันขนาดน้ีเลย ทําไมจึงวา บูชาคนดี คือคนที่ฝกตนแลว ช่ัวประเด๋ียว แคครู
เดียวเทาน้ัน ยังดีกวาเซนสรวงบูชาเทพเจานานเปนรอยป  

คนท่ีไปเซนสรวงเทพเจา ไปออนวอนขอความชวยเหลือจากเทวดา จากเจาพอ
เจาแมน้ัน ตางคนตางก็มัวแตนึกไปขางนอกตัว เพื่อเห็นแกประโยชนของตัว มุงจะหาจะ
เอาใหแกตัว แลวก็ไมเอาใจใสกัน สังคมมีอะไรไมดี มีอะไรเลวราย ควรจะแกไขปญหา
อะไรตออะไร ก็ไมเอาใจใส ปลอยเร่ือยเปอย มองขามไป สังคมก็สะสมปญหา รอเทวดา
มาชวย มีแตจะทรุดลงไปโดยไมรูตัว คือจมอยูในความประมาทน่ันเอง  

ทีน้ี เราพากันมายกยองคนดี ใจเราก็มาอยูกับเรื่องของมนุษย ท่ีจะตองชวยกันทํา
ความดี ชวยกันแกปญหาอะไรตางๆ จุดเนนของความเอาใจใส ก็มาอยูในเร่ืองของความดี
งาม ความหมดจดใสสะอาด การมองเห็นปญหา การที่จะทําอะไรๆ ใหมันดี นึกแตเร่ืองที่วา
มนุษยพวกเราน้ีจะตองทําอะไร เม่ือใจมุงมาอยางน้ี มันก็แกปญหาของสังคมมนุษยได  

ถามัวแตมองออกไปขางนอก คิดหวังรอไปขอความชวยเหลือจากเทพเจาอยู แลวก็
รอเทวดาไปสิ ใจไปอยูกับความหวังความฝน ไมอยูกับความเปนจริง ตัวเองจะตองแกไข 
จะตองทําอะไรบาง ก็ไมสํารวจตรวจตรา แลวเม่ือไรจะไดแกปญหา แคเห็นปญหาก็ยังไมได 
แลวในเวลาเดียวกันนั้น มนุษยก็ไมเอาใจใสกัน ไมดูแลกัน ไมนึกถึงส่ิงดีงามที่รออยูใหทํา  

ท่ีวามาน้ีเปนแงคิดสําคัญ ถาเราจะบูชาเทวดา ทานก็ไมวา แตใหเคารพนับถือ
เทวดาน้ันๆ ดวยคุณธรรมความดีของทาน เหมือนกับบูชามนุษยดวยกันน่ีแหละ คือมอง
ในแงความดีงาม แลวก็มุงในการที่จะพัฒนาความดีงามใหงอกเงยย่ิงข้ึนไป  

หมายความวา ทานไมไดสอนใหนึกถึงเทวดา เพ่ือจะไปขอใหเทวดาดลบันดาล
ผลใหแกตน แตใหนึกถึงเทวดา เพื่อเปนเครื่องกระตุนเตือนใหพัฒนาตัวใหไดอยางเทวดา 

ขอใหดูหลักเทวตานุสติ คือการระลึกถึงเทวดา (ขอ ๖ ในอนุสติ ๑๐) วาทานให
ระลึกอยางไร 



 

๖๒  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

พระพุทธเจาทรงสอนวิธีปฏิบัติในเทวตานุสติน้ันวา เปนการนึกถึงเทวดาทั้งหลาย
ท่ีตนเคยรูมา แลวพิจารณาวาเทวดาน้ันๆ มีคุณธรรมอันน้ีๆ จะเปน ศรัทธา ศีล สุตะ 
จาคะ หรือปญญา ก็ตาม จึงไปเกิดอยางน้ัน แลวก็มองดูในตนเอง  

เม่ือมองเห็นวา ในตนเองนี้ คุณธรรมน้ันๆ ก็มีอยูเชนกัน เม่ือหม่ันนึกระลึกถึง
คุณธรรมเหลาน้ัน ในเทวดา และในตนเอง ก็จะไมมีกิเลสเกิดข้ึนมาครอบงําใจ จิตจะเดิน
ตรงไป และไดความรูเขาใจในอรรถในธรรม ตามมาดวยปราโมทย เกิดความราเริงเบิก
บานใจ อ่ิมใจ ปล้ืมใจ ผอนคลาย ใจเปนสุข จนเกิดเปนสมาธิข้ึนได กระแสธรรมพร่ังพรู
มา น่ีคือ นึกถึงเทวดาถูกวิธี คุณความดีย่ิงพัฒนาข้ึนในตน  

พูดมาถึงเทวดาแลว ก็ขอวาตออีกนิดใหครบแงมุมสักหนอย คือ ในศาสนา
ท้ังหลาย โดยเฉพาะในอินเดีย แดนชมพูทวีปน้ัน เขาวุนกับเทวดากันเหลือเกิน หนักถึงขั้น
บูชายัญกันสารพัดพิธี  

ในพุทธศาสนา ทานมิใชแคไมมองขามเทวดา แตทานใหความสําคัญกับเร่ืองเทวดา
มากทีเดียว จุดสําคัญอยูท่ีเราน่ีแหละตองมองใหถูก มองใหเปนวา แมแตในเร่ืองเดียวกัน 
หรือเทวดาองคเดียวกัน ศาสนาเกา พวกพราหมณเขาใหบูชาอยางน้ัน แตพุทธศาสนาให
นับถือตางออกไปอยางน้ี ถาใครจับจุดตางไมได ก็คือยังไมรูจักพุทธศาสนา 

ในศาสนาพราหมณ คนอยากไดลาภไดยศไดผลท่ีปรารถนา ก็ไปเซนสรวงออน
วอนขอจากเทพเจา อยางท่ีวาถึงกับบูชายัญกันตางๆ นานา วุนวายมาก  

แตในพุทธศาสนา เทวดาท่ีดี ถือเปนหนาท่ีของตนท่ีจะปกปองคุมครองตลอดจน
ชวยเหลือคนดี ดังน้ัน เม่ือคนดีมีภัยตกอยูในอันตรายถูกเขาขมเหงรังแก เปนตน ไมตอง
ไปเซนสรวงออนวอนอะไร พอมีนิมิตหมายใหรู เทวดาก็ขมีขมันมาชวยเต็มท่ี คนดีท่ีมีภัย
เพียงแตนึกถึงเทวดาที่ดีน้ัน หรือมีสัญญาณบอกขึ้นมา อยางท่ีคนเกาๆ เลากันมาวา เวลา
ใดมีคนดีเดือดรอน เชนถูกคนมีอํานาจรังแก เกินกําลังท่ีเขาจะแกไขได พระอินทรก็จะ
อาสนรอน ลุกข้ึนมาสอดสองวาคนดีท่ีไหนเดือดรอน แลวรีบไปชวย 

พระอินทรคือทาวสักกะน้ัน ต้ังแตมาเขาพระพุทธศาสนาแลว ก็มุงหนาในการ
ทํางานชวยเหลือสงเสริมคนดี ทําประโยชนตางๆ จนพูดไดวา พระอินทรเปนหัวหนานัก
บําเพ็ญประโยชน (กอนมาเกิดเปนพระอินทร ก็เปนหัวหนานักบําเพ็ญประโยชนมาแลว)  

ในวรรณคดีไทย  ก็มีเรื่องท่ีเราจํากันมาวา  เม่ือคนดีเดือดรอน  พระอินทรก็   
“ทิพยอาสนเคยออนแตกอนมา กระดางดั่งศิลาประหลาดใจ” นี่เปนสัญญาณใหพระอินทร
ตอง “สอดสองทิพยเนตรดูเหตุภัย” เม่ือทรงทราบแจงใจแลว ก็รีบไปชวยทันที  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๖๓ 

น่ีคือ พระอินทรไมรอใหใครออนวอน พอรูวาเขาเดือดรอนเกินกําลังแกไขตัวเอง ก็
ไปชวยจัดการ เด๋ียวน้ี มีคําใหมวาจิตอาสา น่ีก็นาจะเปนพวกวงศวานของพระอินทร 

ท่ีวาน้ีก็เปนไปตามหลักธรรมดาวา เทวดาท่ีดี ก็ยอมพัฒนาตนใหเจริญในธรรม มี
ความดีสูงขึ้นไป สวนพวกเทวดาราย พวกเทพเกเร เสเพล ก็มัวลุมหลงเมากามเมาอํานาจ 
จรต่ําลงในวัฏสงสาร อาจจะถึงกับตกจากสวรรคกลายเปนชาวนรกไป  

บางทีเทวดารายก็มาขมเหงรังแกคนดีท่ีขวางทางของเขา คนท่ีรูหลัก มีความ
เขมแข็ง เม่ือม่ันใจในความถูกตองวาตนเปนฝายชอบธรรม ไมผิดธรรม ก็ต้ังม่ันในธรรมนั้น 
ไมยอมตอการใชอํานาจกล่ันแกลงของเทวดา ในท่ีสุดเทวดาก็ตองยอม หรือพายแพไป 

รวมความวา หลักของธรรมดามีอยูแลว ระลึกไววา มนุษยตองถือธรรมเปนใหญ 
ธรรมน้ันสูงสุด ถึงใครจะนับถือเทพเทวาใดๆ ย่ิงใหญแคไหน ก็ไมเหนือธรรม ระลึกไวเปน
ประจําวา ธรรมตอ้งเหนือเทพ แลวจะทําอะไรๆ ไดถูกทาง 

น่ีก็พูดถึงเทวดาแทรกเขามา ชักจะยืดยาวเกินไป ท่ีจริง ตามปกติก็ไมตองวุนวาย
กับเรื่องน้ี เปนเร่ืองงายๆ ทานใหอยูรวมโลกกับเทวดาโดยมีใจเมตตา มีนํ้าใจไมตรี รวมอยู
ในการแผเมตตาตอสรรพสัตว แมแตเม่ือทําบุญตางๆ ก็อุทิศแกเทวดาดวย จะฟงธรรม ก็
ชวนเทวดาฟงดวย เม่ืออยูกันดีดวยเมตตาโดยธรรมแลว โลกรมเย็น มีบรรยากาศสดใส 
อยูกันเปนสุขดีแลว ก็ไมตองไปเซนสรวงออนวอนเทวดาเพ่ือขอผลดลบันดาลอะไร ให
เส่ียงตอการเสียนิสัย และเคยตัวกับความประมาทกันอีก 

ในท่ีสุด สาระของเรื่องน้ี ท่ีวา บูชาคนดี หรือยกยองเชิดชูบุคคลผูทรงคุณธรรมทํา
ความดีตางๆ หรือจะระลึกถึงเทวดาท่ีดีโดยพิจารณาถึงคุณธรรมของเทวดานั้นๆ ไมวา
บูชาใครๆ จุดมุงหมายท่ีเปนตัวแทตัวจริง ก็คือ บูชาธรรมน่ันเอง  

ทําไมวาอยางน้ัน ก็เพราะวา การท่ีเราบูชาคนดีน้ัน ก็คือเราบูชาความดี คนดีน้ันดี
ข้ึนมาดวยความดี ท่ีเขามี ท่ีเขาทํา คนดีเทากับเปนแหลง เปนท่ีรวม เปนตัวแทน หรือเปน
ส่ือแสดงออกของความดีน้ันเอง และเราเชิดชูบูชาคนดี ก็เพ่ือเอาเขาเปนตัวอยาง เปน
ตนแบบใหคนอ่ืนมีความดี และทําความดีบําเพ็ญคุณประโยชนอยางน้ัน จุดหมายก็อยูท่ี
ตัวความดี คือธรรม เม่ือเราเชิดชูบูชาคนดี ก็คือเราเชิดชูบูชาธรรม  

ชาวพุทธบูชาพระรัตนตรัยเปนสูงสุด คือบูชาพระพุทธเจา โยงไปถึงพระธรรม และ
พระสงฆ ท้ัง ๓ อยาง ทีน้ี ลึกลงไป พระพุทธเจาตรัสวา พระองคทรงเคารพธรรม (ธมฺมครุ 
ภิกฺขเว ตถาคโต ธมฺมคารโว, องฺ.ปฺจก.๒๒/๙๙/๑๓๗) และพระสงฆก็เปนพุทธบุตร ซ่ึงเกิดจาก
ธรรม (เชน ขุ.อิติ.๒๕/๒๘๐/๓๐๘) พระไตรรัตน ท่ีมี ๓ จึงโยงกันเปนหน่ึงเดียว 



 

๖๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

บูชาอยางไร? 
ตัวแทตัวจริงของการบูชาก็อยูท่ีใจ แตคนก็ยอมมีการแสดงออก เฉพาะอยางย่ิง

ในทางสังคม ก็มีการจัดกันเปนกิจกรรม และเม่ือนิยมทํากันจนเปนแบบแผน ก็เกิดเปน
ประเพณี เปนวัฒนธรรมข้ึนมา 

ในพระพุทธศาสนา การบูชาในข้ันแสดงออก หรือเปนกิจกรรมทางสังคม ทานก็
ใหสบายๆ คือใชวิธีปฏิบัติท่ีนิยมทํากันมาในสังคมน้ันเอง ซ่ึงอาจจะมีมาแตโบราณ ตามท่ี
เขาบูชาอยูแลว เชน บูชาเทพเจา บูชาบรรพบุรุษ อันไหนท่ีไมยุงยากวุนวาย เปนส่ือ
เช่ือมโยงไปถึงใจ หรือชวยโนมนําใจใหช่ืนบานผองใส อ่ิมใจ ปล้ืมใจ นําใหเกิดกุศลธรรม 
แลวก็ไมมีการเบียดเบียน ก็ตกลงกันหรือปรับเปล่ียนปรับปรุงเอามาใชได  

วิธีปฏิบัติท่ีวาน้ัน ก็ต้ังตนแตการยกมือไหว การกราบ แลวเลยข้ึนไป ก็มีวัตถุ
ส่ิงของมาแสดงออกใหมากย่ิงข้ึน เชน ดอกไม ธูป เทียน ซ่ึงจัดเปนของพ้ืนฐานท่ีสุด  

อาหารก็เปนเคร่ืองบูชาชนิดหน่ึง ดังท่ีบางแหงยังมีการถวายขาวพระ แตมาตอน
หลังๆ น่ี บางคนเขาใจเปนวา จะถวายใหพระพุทธเจาเสวย ท่ีจริงไมใชหรอก ถือมาแต
โบราณวาอาหารเปนเคร่ืองบูชาชนิดหน่ึง ก็เหมือนบูชาดวยดอกไมธูปเทียนน่ีแหละ คือ  
เราเคารพยกยองใคร เราก็พยายามเอาส่ิงท่ีเราเห็นวามีคา สําคัญสําหรับเรา เปนของดี
ท่ีสุด เอาไปบูชาทาน นําไปมอบใหทาน  

บางทีคนเกาๆ ไดอะไรดีๆ นาช่ืนอกช่ืนใจมา เชน ไดลูกจันมา ลูกก็กลมเกล้ียง ผิว
เปลือกก็เหลืองละมุนสะอาดอ่ิม กล่ินก็หอม ช่ืนใจจัง นึกถึงพระ ก็เอาไปบูชาพระ ก็เลย
บูชาไมเฉพาะดอกไม แตผลไมสวยๆ งามๆ ดีๆ ท่ีนาช่ืนใจ อะไรท่ีดีท่ีสุด ก็เอาไปบูชาพระ 
การเอาส่ิงท่ีดีไปให ไปถวายทาน แสดงถึงความมีใจระลึกถึง และเปนเครื่องหมายของ
การยกยองเทิดทูนน่ันเอง รวมแลวก็อยางท่ีวาไมใหเปนของท่ีมีการเบียดเบียน ไมให
เกินไปจนเปนการเซนไหว แลวเดี๋ยวก็จะกลายเปนการบูชายัญไปเสีย 

การบูชาดวยวัตถุส่ิงของท้ังหมดน้ี พระพุทธเจาตรัสเรียกวาเปน อามิสบูชา คือ
การบูชาดวยวัตถุส่ิงของ  

อยางท่ีวาแลว อามิสบูชาน้ี ปรากฎข้ึนและนิยมทําตอกันมา โดยเปนเรื่องของ
ประเพณี มีความหมายทางสังคม เกิดเปนวัฒนธรรมทางดานรูปธรรม ซ่ึงส่ือตอไปถึง
นามธรรม แตไมแนวาจะส่ือความหมายไดมากเทาใด โดยขึ้นตอการพัฒนาของจิตใจและ
ปญญา 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๖๕ 

ในเร่ืองน้ี พระพุทธเจาตรัสตอไปวา อามิสบูชาน้ันยังไมมีผลมาก การบูชาท่ีจะมี
ผลมากแท คือ ปฏิบัติบูชา แปลวา การบูชาดวยการปฏิบัติ  

คําสอนใหทําปฏิบัติบูชา เปนการนําทาง หรือช้ีทางใหกาวสูงข้ึนไป ใหเขาสูธรรม
มากย่ิงข้ึน แมแตในข้ันอามิสบูชา เวลาเราบูชา ก็ตองมีเจตนาออกมาจากจิตใจ ดังน้ัน ถา
จะใหไดผล ในจิตใจก็ตองมีความตั้งใจดวยความรูสึกซาบซ้ึง และมีความเขาใจทราบซ้ึง
ถึงความหมาย พรอมท้ังความมุงหมายวา เราบูชาเพ่ืออะไร  

เราเห็นคุณคาความดีของทานแลว เราจึงเอาส่ิงของไปบูชา แคน้ีก็ไดข้ันหน่ึงแลว 
แตเพื่อใหไดผลย่ิงข้ึน พระพุทธเจาก็ทรงสอนใหมองเห็นวา อามิสบูชา คือบูชาดวยวัตถุ
ส่ิงของน้ี ยังไมสําคัญจริง ยังไมประเสริฐแท จะมีคุณคาจริง ตองบูชาดวยการปฏิบัติ คือ
ตัวเราน้ีลงมือทําความดีเองเลย  

พระพุทธเจาทรงส่ังสอน ก็เพราะทรงหวังดี ทรงเลือกคัดส่ิงท่ีดีมาใหเรา โดยทรง
ตองการใหเราประพฤติปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลดีแกตัวเราเอง และแกสังคมท่ีเรารวมอยูรวม
อาศัย ถาเราเคารพพระองคจริง ก็จะไมมองขามคําสอนของพระองค แตจะนําไปปฏิบัติ
ใหจริงจัง เม่ือเราปฏิบัติ ก็ถือวาไดบูชาพระองคดวยการบูชาท่ีสูงสุด  

ถาเราทําอามิสบูชา เรานําเอาขาวของไปถวายแดพระพุทธเจา จะใหพระองคได
ขาวของน้ัน แตพระองคตรัสกลับมาวา เธอทําปฏิบัติบูชาโดยทําความดีงามประพฤติ
ในทางที่เราบอกเราสอนให แลวผลดีเกิดแกเธอเองและแกพวกเธอน่ันแหละ เปนการบูชา
อยางแท ท่ีดีเลิศประเสริฐกวาทําอามิสบูชาแกเรา น่ีคือชัดวาทรงปรารถนาดีตอเรา และ
เม่ือเราทําใหไดใหจริง จึงจะแสดงวาเราเคารพนับถือพระองคจริง  

เพราะฉะน้ัน ก็จึงมีการบูชา ๒ อยาง คือ อามิสบูชา กับ ปฏิบัติบูชา  
การบูชาอยางแรก คือแสดงความเคารพเชิดชูดวยวัตถุส่ิงของ เปนการแสดงออกให

เห็นในข้ันตน เปนพ้ืนฐานกอน คนเราน้ีจะใหเขาถึงเรื่องท่ีลึกลงไปเปนนามธรรมเลยน้ัน 
ออกจะยากสักหนอย ก็เอาวัตถุเอารูปธรรมมาเปนฐาน มาปูพ้ืนไว หรือเปนส่ือใหไดเขา
มาใกลชิดกันกอน จะไดถึงกันงายข้ึน แตส่ิงท่ีตองการแทจริง ก็คือการบูชาดวยการปฏิบัติ 
คือทําจริง พออามิสบูชาพามาใกลชิด มาพบกันแลว ก็ทักทายพูดจา แลวก็พาตอไป 

พอไปถึงปฏิบัติบูชา ก็จะเกิดผลจริง คือเกิดผลดีแกชีวิตของเราผูทําผูปฏิบัติ แลว
ธรรมท่ีพระพุทธเจาสอน ก็เกิดผลตามที่พระองคทรงตองการ คือตัวเราเจริญงอกงามใน
ความดี ทําใหความดีงามแผขยายสืบตอไปในสังคม เม่ือใดสังคมเชิดชูมุงสูความดีน้ัน 
“บูชาบูชนีย์” นั่นคือไดผลที่หมาย พระพุทธเจาทรงตองการผลน้ี มิใชทรงตองการของถวาย 



 

๖๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

แลวอามิสบูชาน้ัน ถาไมมีปฏิบัติบูชามาตอหรือมากํากับ ในระยะยาวมันก็คอยๆ 
หมดความหมายไป ทํากันไปอยางน้ันๆ พอขอไปที หรือเพ้ียนไป อาจจะกลายเปนความ
ลุมหลง หรือเหลวไหล อยางท่ีพอจะเห็นกัน ชาวบานอุตสาหหล่ังไหลมาทําอามิสบูชาถึง
ในวัด แตพระไมพูดจาพาตอไปสูปฏิบัติบูชา ไดแตวนเวียนหมกจมกันอยูแคน้ัน หรือบาง
ทีพาเฉออกไปทางอ่ืน อยางน้ีก็จําเปนตองเส่ือม ไมเร็วก็ชา  

แตถามีปฏิบัติบูชามาตอหรือกํากับอยางท่ีวา ธรรมก็ปรากฎอยูและเปนไปในหมู
มนุษย คนยังเขาหาธรรม ไปถึงความดีงาม แลวอามิสบูชาก็พวงก็หอยไปดวยเอง  

ท่ีวามาน้ี เปนหลักเก่ียวกับการบูชา แตขอบอกแถมไวเปนความรูวา ในพุทธพจน
บทท่ีตรัสเก่ียวกับบูชา ๒ อยางน้ี ท่ีจริง พระองคไมไดทรงใชคําวา “ปฏิบัติบูชา” แตทรงใช
คําวา หน่ึง อามิสบูชา สอง ธรรมบูชา (องฺ.ทุก.๒๐/๔๐๑/๑๑๗)  

เพราะฉะน้ัน คูท่ีแทจึงเปน อามิสบูชา กับธรรมบูชา คือ บูชาดวยวัตถุส่ิงของ กับ 
บูชาดวย(การปฏิบัติ)ธรรม แตความหมายก็โยงเปนอันเดียวกัน บูชาดวยธรรม ก็หมายถึง
เอาธรรมมาปฏิบัติ  

เปนอันวา ส่ิงท่ีพระพุทธเจาทรงมุงหมายแทจริง ก็คือ ใหพุทธศาสนิกชนต้ังใจ
ปฏิบัติตามคําสอนของพระองค คือเอาธรรมนั่นเองไปปฏิบัติ เพื่อใหเกิดผลดีแกชีวิตของ
ตนเอง อันเน่ืองไปดวยกันกับสังคม เพราะแทจริงแลว พระพุทธเจาไมไดทรงตองการวัตถุ
ส่ิงของอะไรท่ีเราเอาไปบูชาดวยซํ้า มันเปนการแสดงนํ้าใจของเราเอง แลวมองใหลึกลงไป
การแสดงน้ําใจอยางจริงจัง ก็คือ ตองคิดไดวา พระองคทรงหวังดีตอเราแลวน่ี จึงทรงสอน
ใหเราปฏิบัติ ใหเราทําความดีอันน้ันอันน้ี เราก็เอาความดีน้ันไปทํา น่ีคือบูชาแทจริง   

ทําไมจึงบูชา ดวยธูป เทียน ดอกไม? 
ทีน้ี เพ่ือจะใหการบูชาดวยอามิสน้ัน มีความหมายข้ึน อยางนอยคนก็ทําอามิส

บูชากันอยูเรื่อย ทานก็หาทางที่จะทําใหอามิสบูชาน้ีไปเช่ือมกับปฏิบัติบูชาไดงายข้ึน ก็
เลยมีการใหความหมายสําหรับเครื่องบูชาแตละอยางๆ น้ันดวย  

อยางไรก็ตาม ความหมายเหลาน้ี ให ถือวาเปนมติของนักปราชญ ซ่ึงไม
จําเปนตองตายตัว ใหถือวาเปนเพียงการหาความหมายใหแกส่ิงเหลาน้ี เพ่ือจะไดมีทาง
คิดเช่ือมอามิสตอไปหาธรรม ท่ีจะทําใหเกิดผลในทางปฏิบัติใหได  

ทีน้ี เราบูชาดวยธูป-เทียน-ดอกไม เปนหลัก เม่ือเปนอยางน้ี ก็มาดูความหมาย
ของธูปเทียนดอกไมกันหนอย  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๖๗ 

มีมติหน่ึงทานวาไวดี นาเอาไปใชส่ือกัน คือมติท่ีวา ธูป-เทียน-ดอกไม ท่ีใชเปน
เครื่องบูชาน้ี มี ๓ อยาง ตรงกับพระรัตนตรัย ซ่ึงก็มี ๓ อยาง แลวก็จัดไดวา  

๑. ธูป  ใชบูชา  พระพุทธเจ้า  
๒. เทียน  ใชบูชา  พระธรรม  
๓. ดอกไม  ใชบูชา  พระสงฆ์  
แลวก็ใหความหมายตอไป ที่วา ธูป ใชบูชาพระพุทธเจานั้น ตรงกันเลย ธูปน้ันจะเห็น

วามี ๓ ดอก แลว ๓ ดอกน้ัน ก็ตรงกับพระคุณ ๓ ของพระพุทธเจา เรียกวา พุทธคุณ ๓ คือ 
๑. พระปัญญาคุณ พระคุณคือพระปญญา ท่ีทําใหตรัสรู  
๒. พระวิสุทธิคุณ พระคุณคือความบริสุทธิ์ เม่ือตรัสรูแลว พระองคก็ทรงบริสุทธิ์
จากกิเลส เพราะปญญาท่ีตรัสรู ทําใหบริสุทธิ์สะอาดหมดจดจากกิเลส และ
หลุดพนจากความทุกข  

วิสุทธิคุณน้ี อันเดียวกับวิมุตติคุณ จะเรียกวิสุทธิคุณก็ได วิมุตติคุณก็ได 
คือหลุดพนจากกิเลสและปวงทุกข เปนพระคุณท่ีสอง  

๓. พระมหากรุณาคุณ พระคุณคือมหากรุณา พระพุทธเจาทรงมีพระทัยมุงหมายใฝ
จะชวยเหลือปวงสัตวใหพนจากทุกข ขอน้ีเปนพระคุณอันย่ิงใหญท่ีทําให
พระองคทรงออกประกาศพระศาสนา  

พระพุทธเจาทรงมีพระคุณมากมาย สรุปไดเปนสาม เม่ือเราบูชาพระพุทธเจา ก็
คือบูชาพระคุณ ๓ ประการน้ี  

อีกดานหน่ึง จะเห็นวา ธูปน้ีมีกล่ินสงออกมาหอม กล่ินหอมนั้นถือเปนสัญลักษณ
ส่ือถึงการฟุงขจรแหงคุณคาและกิตติศัพทของความดี เรียกวาเปนกล่ินของความดี โดย
นิยมวาคุณธรรมความดี เร่ิมต้ังแตพระพุทธคุณน้ี มีกล่ินหอม เหมือนกับวาเม่ือเราไดยิน
คุณความดีของคนผูหน่ึง ซ่ึงคนพูดถึงกันมาก ก็เรียกวาคนน้ันหอม  

แตกล่ินของความดี หรือความหอมของคุณธรรมและการทําความดีน้ี ประเสริฐย่ิง
กวากล่ินหอมของธูป เพราะวากล่ินหอมของธูปน้ัน ไปทวนลมไมได แตกล่ินหอมของ
ความดี ไปทวนลมได ทานจึงใหนึกตอข้ึนไปอีกช้ันหน่ึงวา กล่ินหอมของคุณธรรมความดี
น้ัน ประเสริฐย่ิงกวากล่ินหอมของวัตถุ มีธูปเปนตน  

เอาเปนสรุปวา บูชาพระพุทธเจาดวยธูป และสามดอกของธูปน้ัน หมายถึงบูชา
พระคุณ ๓ ประการ ไดแก พระปญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระมหากรุณาคุณ  



 

๖๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ตอไป เคร่ืองบูชาอยางท่ีสอง เทียน เปนเครื่องหมายของการบูชาพระธรรม จะ
เห็นวา การบูชาดวยเทียนน้ี ใชเทียน ๒ เลม  

ทําไมใชเทียน ๒ เลม พระพุทธศาสนานั้นแยกเปน ๒ สวน คือ ธรรม กับ วินัย เรา
เรียกวา พระธรรมวินัย เปนช่ือแทของพระพุทธศาสนา  

ธรรม กับ วินัย รวมกัน ทําใหเปนพระพุทธศาสนาอยูได ถามีแตธรรม ไมมีวินัย 
ธรรมก็ดํารงอยูไมนาน มีแตวินัย ไมมีธรรม วินัยก็ไมรูจะส่ือไปถึงอะไร  

วินัย เปนเครื่องส่ือถึงธรรม ขยายความหนอยวา วินัย มาชวยส่ือใหถึงธรรม โดย
เปนเครื่องฝกคน เพ่ือจะนําคนใหถึงธรรม เปนเครื่องมือของธรรมในการจัดสรรและ
จัดการสังคมของมนุษย และธรรมจะปรากฎเปนประโยชนแกหมูมนุษยถึงข้ันท่ีมนุษย
จัดการใหเปนไปได ก็ดวยอาศัยวินัย ท่ีเปนสมมุติ เปนรูปแบบ  

ธรรมเปนของจริงในธรรมชาติ เปนเน้ือหาสาระท่ีตองการ วินัยเปนรูปแบบ เปน
การจัดต้ังวางระบบแบบแผนในสังคม ในหมูชน เพื่อใหมนุษยเขาถึงธรรม เปนไปตามธรรม
ในทางท่ีจะไดประโยชนจากธรรม ทําใหความจริงท่ีมีอยูในธรรมชาติ ปรากฎผลออกมา
แกหมูมนุษย รวมแลวก็เปนองคประกอบสําคัญของพระพุทธศาสนา ๒ อยาง คือ ธรรม 
กับ วินัย ดวยเหตุน้ี เราจึงใชเทียน ๒ เลม เปนสัญลักษณของ พระธรรม กับ พระวินัย  

ทีนี้ เทียนน้ันจุดแลวใหความสวาง ก็เหมือนกับธรรม รวมทั้งวินัย ท่ีเปนเหมือน
ดวงประทีปสองสวาง ทําใหคนมองเห็น คือทําใหเกิดปญญา มีความรูเขาใจ แลวรูจัก
ดําเนินชีวิตไดถูกตอง พัฒนาคุณความดีอะไรตางๆ ตลอดจนลุถึงสัจธรรม น้ีเปน
ความหมายของเทียน ท่ีใชบูชาพระธรรม  

ตอไป ดอกไม ใชบูชาพระสงฆ ทําไมใชดอกไมบูชาพระสงฆ จะเห็นวา ดอกไมท่ี
เรานํามาบูชาน่ี มีสีสัน เปนประเภทและชนิดตางๆ เรียกวานานาพันธุ คือพันธุตางๆ ก็ได 
หรือนานาพรรณ หลากสีหลายประเภท ก็ได ดอกไมน้ีสารพัด เล็กบาง ใหญบาง รูปราง
แปลกๆ ผิดแผกกันไป  

ทีน้ี ดอกไมเหลาน้ัน เวลานํามาบูชา จะเห็นวามิใชเขาเอามาแลว ก็บูชาเลย แต
โดยมากเขาจะจัดกอน ใหเปนสัดสวนงามตานาดู โดยทําเปนพวงมาลามาลัยบาง จัดเปน
พุมพานบาง จัดใสแจกันบาง ใหเปนระเบียบเรียบรอย ดอกไมมากมายหลายเภทหลาก
พรรณ ท่ีจัดสรรอยางดี มีสัดสวนสีสันงามตาน้ี มีความหมายโยงไปหาพระสงฆ  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๖๙ 

พระสงฆน้ี เปนหมู เปนชุมชน อันประกอบดวยภิกษุทั้งหลาย ที่มาจากชาติตระกูล
ตางๆ มีภูมิหลัง มีการศึกษาอบรมตางๆ กัน มีชีวิตจิตใจ มีความรูสึกอะไรๆ ตางกันไป
ทั้งน้ัน แตละบุคคลไมเหมือนกันเลย แตพอเขาสูสังฆะ มารวมกันเปนสงฆนี้ มีวินัยอันหนึ่ง
อันเดียวกัน ปฏิบัติเพื่อธรรม ตามแนวทางของธรรมอันเดียวกัน โดยเฉพาะมีวินัยเปนเคร่ือง
จัดตั้งวางระบบ ก็มีความเปนระเบียบเรียบรอย งดงาม เหมือนดังดอกไมตางสีตางพันธุ 
ดอกเล็กดอกใหญมากมายนั้น ท่ีชางดอกไมไดจัดสรรใหเปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม  

เม่ือนึกถึงดอกไม ก็ทําใหนึกถึงพระสงฆวา ออ...น่ีแหละ คนท้ังหลาย ไมวาจะ
แตกตางกันอยางไรก็ตาม เม่ือเขามาสูพระธรรมวินัยแลว ก็มีระเบียบแบบแผนเปน
อันหน่ึงอันเดียวกัน แลวก็มีความเรียบรอยสวยงามนาช่ืนชมบูชา สังคมของเราน้ี ถาไดมี
การจัดตั้งวางระบบใหดีดวยวินัย คือกฎเกณฑกติกาท่ีวางไวดีแลว ก็รวมเขาอยูใน
หลักการคือธรรมอันเดียวกัน ก็จะเปนชุมชน เปนสังคมท่ีดีงาม มีความเปนระเบียบ
เรียบรอยสงานาช่ืนชมเชนอยางนั้น ดวยเหตุฉะน้ี เราจึงบูชาสังฆะคือพระสงฆ ดวยดอกไม  

ท่ีวามาท้ังหมดน้ี ก็เปนความหมายของเครื่องบูชา ๓ ประการ  
เม่ือเรามองความหมายของเคร่ืองบูชาอยางน้ีแลว ก็จะเห็นทางปฏิบัติ โดยมี

ความรูความเขาใจขยายกวางออกไป แลวจิตใจก็จะเปดโลงได ไมไปติดอยูแควัตถุ มีส่ิงท่ี
จะนําไปพิจารณาใครครวญ นําทางชีวิตจิตใจใหกาวหนาได และเปนส่ือท่ีจะพาความคิด
คํานึงใหลึกซ้ึงตอไป ในการศึกษาพระธรรมวินัยอีกดวย  

วันน้ีก็เลยพูดเร่ืองพื้นๆ นี้ข้ึนมา เพราะวาเปนเร่ืองที่เกี่ยวของกับพวกเราชาวพุทธ
ประจําวัน ตอนแรกๆ นี้ จะยกเอาเร่ืองจําพวกท่ีมองเห็นทั่วๆ ไป มาพูดกอนแลว ตอนหลัง
คอยพูดเร่ืองหลักการที่ลึกลงไป เพราะเร่ืองหลักการน้ันอาจจะยากอยูบาง  

วันน้ีก็ไดพูดมาพอสมควรแลว มีอะไรสงสัยบางไหม?  

ตอบบางคําถาม (ตัดออกไปบาง เพราะไมไดยินคําถามที่จะคัดลอก) 
ปุจฉา: [สังคมเส่ือม เพราะกรรมที่สังคมเองทํา – จับความ ไมสามารถไดยินคําถาม ๑๐ นาที] 
พระพรหมคุณาภรณ: ความหมายท่ีทานตองการน้ันกวางมาก ท่ีพูดน้ี เปนการยกมาให
ฟงกันเพียงตัวอยางหนึ่งเทาน้ัน พอแมก็เปนปูชนียบุคคลของลูก ครูอาจารยก็เปนปูชนีย
บุคคลของลูกศิษย กวางออกไป พระพุทธเจาก็เปนปูชนียบุคคลของพุทธศาสนิกชน หรือ
คนท่ัวไป แตสาระสําคัญก็คือ คนดีเปนท่ีดํารงธรรม เปนท่ีสถิตของความดี จึงเปนผูที่ควรบูชา  



 

๗๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

อยางท่ีวาแลว แมแตคนยากจนที่ขยันหม่ันเพียรจนตั้งตัวไดร่ํารวย พระราชาก็
บูชาดวยตําแหนงเศรษฐี แกนของเร่ืองคือใหบูชาคนดี อยางที่พระพุทธเจาตรัสเปนคาถาวา 
บูชาคนท่ีฝกตนแลวแมครูเดียว ประเสริฐกวาบวงสรวงเทพเจาเปนรอยป วาถึงอยางน้ีเลย 
เปนการใหความสําคัญแกการยกยองเชิดชูคนดี เพราะเปนเรื่องใหญ เปนคติของสังคม  

ถาสังคมไมยึดหลักการน้ี สังคมก็จะเส่ือม อาจจะไปทางตรงขาม คือหันไปบูชา
ทรัพยสินเงินทองและอํานาจ แลวเด๋ียวน้ีสังคมของเราเปนอยางน้ีหรือเปลา  

ถาสังคมหันไปบูชายกยอง โดยจับเอาท่ีความมีวัตถุมาก มีทรัพยสินเงินทอง
อํานาจ คือลาภยศน้ี มันก็บอกอยูในตัววา ทางของสังคมนี้คือตองไหลลง คุณธรรมความ
ดีก็จะไมไดรับการนับถือ คนจะไมเอาใจใสในเร่ืองความดีความช่ัว จะทําอยางไรก็ได 
เพ่ือใหไดมีทรัพยมีอํานาจ เม่ือสังคมเส่ือมไปแบบนี้ จะไปโทษใคร เพราะเปนคานิยมของ
สังคมเอง ท่ีจะเอาอยางน้ัน ท่ีวาเปนกรรมของสังคมเอง คืออยางน้ี 

ปุจฉา: [ทรมานเศรษฐี เกี่ยวอะไรกับการบชูาคนด?ี – จับความ ไมสามารถไดยินคําถาม] 
พระพรหมคุณาภรณ: ถึงจะเปนเศรษฐีในพุทธกาล ก็มีคนท่ีไมคอยมีคุณธรรม อยาง
นอยบางคนรวยแลว ก็ข้ีเหนียวเหลือเกิน จึงมีเรื่องในคัมภีรวา พระมหาเถระ เชนอยาง 
พระมหาโมคคัลลานะ ตองไปทรมานเศรษฐี  

คําวา “ทรมาน” น้ี ตัวจริงแทแปลวาฝก คือมาจากคําวา “ทมน/ทมนะ” (อานวา 
ทะ-มะ-นะ) และทมนะ ก็มาจากทม/ทมะ แปลวาฝก  

“ฝก” หมายความวา แกไขปรับปรุง หรือปรับเปล่ียนใหดีข้ึน โดยทําใหรูบาป
บุญคุณโทษ รูจักกุศล-อกุศล รูจักเหตุผล รูจักมองเหตุปจจัย เขาใจความจริง พัฒนา
ปญญาข้ึนมา แลวแปลงเปนไทยตามรูปสันสกฤต “ทมน/ทมนะ” ก็มาเปน “ทรมาน”  

เปนอันวา “ทรมาน” คือฝก เชน เขาโง เขาพาล ก็ไปทําใหเขาเกิดความรูดีรูช่ัว เกิด
ปญญาข้ึนมา แตภายหลังในภาษาไทย “ทรมาน” กลายเปนวา ทําใหเจ็บปวด ไปกันคน
ละเรื่องเลย เวลาเราไปอานหนังสือเกาๆ ก็จะเจอคําน้ี อยางท่ีวา พระพุทธเจาเสด็จไป
ทรมานพกาพรหม อยางน้ีเปนตน พระพุทธเจาเสด็จไปทรมานคนน้ันคนนี้ ไมใชไปทําให
เขาทุกขยากเจ็บปวด แตคือเสด็จไปฝกเขา ไปทําใหเขารูเขาใจเห็นความจริง เกิดปญญา  

ทีน้ี ในพุทธกาล และกอนพุทธกาล ก็มีพวกเศรษฐีท่ีข้ีเหนียว ไมรูจักใชทรัพยให
เปนประโยชนแมแตแกตัวเอง กินอยูเหมือนเปนคนอดอยากยากจน เพราะวาหวงทรัพย
สมบัติ กลัวจะหมด กลัวจะส้ินเปลือง ก็เลยไมกินไมใช 
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ทีน้ี เศรษฐีท่ีข้ีเหนียวอยางน้ี ก็เลยไมเอาใจใสไมบํารุงดูแลแมแตครอบครัวและคน
ท่ีอยูใกลชิดของตัวเอง ไมสละทรัพยออกไปบําเพ็ญประโยชนแกสังคม แกเพื่อนมนุษย  

เศรษฐีข้ีเหนียวอยางน้ีแหละ ท่ีพระมหาเถระ เชน พระมหาโมคคัลลาน ไปทรมาน 
คือไปแกไข ไปปรับปรุง ไปเปล่ียนใจ ไปพัฒนาเขา ดังมีเร่ืองมาในคัมภีร เชน อรรถกถา
ธรรมบท ทําใหเศรษฐีน้ันหายตระหนี่ ใจกวางข้ึน แลวก็รูจักดําเนินชีวิตใหถูกตอง เอา
ทรัพยมาใชเล้ียงดูตนเอง เล้ียงดูคนในความรับผิดชอบ ตั้งแตครอบครัวบุตรภรรยา เปน
ตนไป ใหมีความสุขตามควรแกอัตภาพ แลวก็นําไปทําประโยชนชวยเหลือสังคม ไป
ชวยเหลือคนตกทุกขไดยาก บําเพ็ญประโยชน  

เศรษฐีบางคนอาจจะมีคุณธรรมในแงท่ีวาขยันหม่ันเพียรต้ังเน้ือตั้งตัวดีจริง แตอีก
ดานหน่ึงก็มีความตระหน่ีมาก อยางน้ีก็คือเศรษฐีข้ีเหนียวน่ันแหละ พระอริยะเจาก็ตองไป
ทรมานเขาอีก  

รวมความก็คือวา พระราชาแตงตั้งคนข้ึนมาในตําแหนงเศรษฐี แตการท่ีจะแตงตั้ง
ไดคนดีแคไหน ก็อยูท่ีพระราชาดวย วาพระราชาน้ันมีคุณธรรมแคไหน มีคานิยมอยางใด 
แลวก็ข้ึนกับมาตรฐานของสังคมอีกเหมือนกัน เพราะวาคานิยมของสังคมไปทางไหน คน
แตงตั้งถึงจะใหญ ถาไมเขมแข็งในธรรมจริง ก็มีหวังจะตองอยูใตอิทธิพลของสังคมนั้น
ดวย  

เปนอันวา ตัวสําคัญอันดับหน่ึง ก็อยูท่ีภาวะของสังคม เชนวา ถาในยุคน้ี คนเชิดชู
ทรัพยและอํานาจ การแตงต้ังก็มีหวังมากท่ีจะไมเปนไปตามความดี เอาแต่ธัน ไม่เอาธัมม์ 
ใชไหม (“ธัน” คือ ธนะ หมายถึงทรัพย หรือเงินทอง, “ธัมม์” คือ ธรรม ในรูปเดิมของบาลี) 

แตไมวาจะพูดกันไปถึงไหน ตอนน้ี รวมแลวก็อยูในคําวาบูชาน่ันแหละ คือ เทาท่ี
พูดท่ีเลาเรื่องอะไรๆ มา ก็เพียงแตจะใหเห็นความหมายของ “บูชา” วาคือ ยกยอง เชิดชู 
ใหเกียรติ ใหความสําคัญ ไมใชหมายความวาจะตองเอาขึ้นห้ิงข้ึนโตะหมูบูชา แลวไปนั่ง
กราบไหว  

หลักการสําคัญก็คือ พระพุทธเจาทรงตองการใหคนเราน้ี หันมายึดเอาความดี
เปนหลัก เชิดชูความดี เม่ือยึดความดีเปนหลัก เชิดชูความดีแลว ก็เลยตองเชิดชูยกยอง
คนดี และคนท่ีทําความดี คนท่ีมีธรรม ตั้งอยูในธรรม ถือธรรมเปนใหญ 

มีอะไรสงสัยอีกไหม? ถาไมมี วันน้ีก็เทาน้ีกอน 



 
 

 
 
 
 



ตอนที่ 

๕ 

ชีวิตพระใหม ไดเริ่มตนอยางน้ี  
ก็พอท่ีจะชื่นใจ วาเราไดบวชเรียนด ี

 ตอนน้ีจะคุยกันเรื่องท่ัวๆ ไปเก่ียวกับชีวิตประจําวันของพระสงฆ ซ่ึงสืบเน่ืองไป
จากการบวช 

ท่ีจริง ในแงของหลักการเก่ียวกับเรื่องน้ี ไดพูดไปแลวต้ังแตวันเขาพิธีบวชในโบสถ 
แตเวลาน้ัน ยังเปนนาค อยูในพิธี บางทีก็ตื่นเตน ใจแวบไปกับเหตุการณตางๆ มากมาย 
จึงอาจจะจับความของหลักท่ีฟงไมคอยไดดี พอบวชแลว ตอนน้ีถึงเวลาเรียน จึงตองเอา
มาพูดกันอีก จึงควรทําใจวาจะฟงเร่ืองเกาซํ้าอีก ถารูเขาใจแลว ก็ถือวาเปนการทบทวน  

อยางไรก็ตาม เม่ือเอามาพิมพเปนเลมหนังสือ สามารถยอนไปอานเรื่องท่ีพูดใน
โบสถได และเปนการทบทวนอยางครบถวน ดังน้ัน ในตอนทําเปนหนังสือ เรื่องราว
ในตอนนี้ ท่ีซํ้ามากนัก จึงควรตัดออกไปเสียบาง  

วาถึงการบวช ท่ีอยูในตนเรื่องความเปนอยูของพระน้ี หวนหลังไปในสมัยกอน 
อยางท่ีไดเลาแลววา เม่ือใกลเวลาท่ีจะบวช ตองมาอยูวัดกันกอน  

ตามสภาพชีวิตของคนไทยสมัยกอนน้ัน วิถีชีวิตแบบเกษตรกรรมมีเวลามาก  เขา
มีวงจรชีวิตแบบท่ีวา ปหน่ึงก็ทํางานรอบหน่ึง อยางการทํานาก็ทํากันคร้ังเดียว ฤดูแลงเปน
เวลาวาง พอบวชแลว ก็อยูเต็มพรรษาหน่ึงเลย เทากับวาในปน้ัน เวนจากงานการท้ังหมด  

ดังท่ีวาน้ัน ในหนาแลงน้ี คนมีเวลาวางอยูแลว เพ่ือใหการบวชมีการตระเตรียม
อยางดี ก็มีประเพณีวา คนท่ีจะบวช มาอยูวัดตั้งแตหนาแลง อาจจะเดือนส่ีเดือนหา คุณ
พอคุณแมก็นําลูกท่ีจะบวชมาฝากไวกับหลวงพอ ใหมาอยูวัดเพื่อจะไดดูกัน บอกเลา
แนะนํากัน ไดตระเตรียมฝกอบรมในเรื่องท่ัวๆ ไป เปนการศึกษาเบื้องตนน่ันเอง  



 

๗๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ในการเตรียมท่ีจะมีชี วิตความเปนอยูอยางพระภิกษุสงฆ  ก็มีการฝกหัด
กิริยามารยาทตางๆ การทองบทสวดมนต และเรื่องของวัฒนธรรมประเพณี การเก่ียวของ
สัมพันธกับผูคน การตอนรับแขก เปนตน อะไรตางๆ ท่ัวไปหมด เตรียมกันเต็มท่ีใหดีท่ีสุด 
 เม่ือพระอุปชฌายเห็นวาพรอมดีแลว ก็กําหนดนัดวันกับทางบาน แลวจึงจัดพิธี
อุปสมบท แตสมัยกอนน้ัน บวชกันคอนขางไว ประมาณเดือนหกก็บวชแลว อยูกันตลอด
พรรษา แลวก็รับกฐิน ถือเปนประเพณีวา รับกฐินกอนแลว จึงจะสึก  

เรื่องรับกฐินกอนสึกน้ัน สมัยกอนน้ีคอนขางจะถือจริงถือจังมากสักหนอย แต
เด๋ียวน้ีแทบจะไมมีใครถือแลว เพราะมีเวลาจํากัด ทุกอยางบีบรัด โดยเฉพาะเรื่องงานการ
ดานเศรษฐกิจ แมแตผูท่ีลาราชการมาบวช ก็มีเวลาจําเพาะ ถึงกระน้ันราชการก็ยังให
โอกาสมากกวา ธุรกิจเอกชนยิ่งใหเวลานอยลงไปอีก แลวบางคนก็ถูกบีบรัดดวยเร่ือง
การศึกษาเลาเรียนของตัวเอง วิถีชีวิตตามยุคสมัยจึงบีบรัดประเพณีบวชเรียนเขาไปทุกที 
รวมแลว สภาพชีวิตปจจุบันไมอํานวยท่ีจะใหปฏิบัติไดเต็มตามประเพณีบวชเรียนน้ัน  

ทีน้ี สมัยกอน เม่ือรับกฐินแลว บางทานก็อยูตอไปอีก ถือวาไมมีความเรงรอน
อะไร ก็อยูไปตามท่ีตัวสมัครใจ บางทีก็พูดวาอยูไปตามบุญบารมี พรรษาหน่ึง ก็ไดเรียนได
อบรมไดมีความรูเทาน้ี ถาบวชตอไปอีกพรรษาหน่ึง ก็ไดเรียนรูมากขึ้น หลายทานก็อยู
ตอไป ทางบานก็ไมไดมีเหตุอะไรตองมาเรงรัด แตถามีเหตุผลทางบาน ก็ออกไปชวย  

โดยความเปนไปแบบเร่ือยๆ อยางน้ี หลายทานก็อยูตอไป พอสองพรรษาแลว 
อาว เอาอีกพรรษาหน่ึงก็ได ก็เลยอยูกันสามพรรษา ส่ีพรรษา หาพรรษา ไปๆ มาๆ บาง
องคก็อยูเรื่อยไป จึงมีพระท่ีอยูส้ันบางยาวบางเยอะแยะไปหมด บางทีอยู ๒-๓ พรรษาก็
สึก บางทีอยู ๕-๖ พรรษาจึงสึก บางองคอยูไปๆ กลายเปนไมสึก ระยะเวลาท่ีพระบวชอยู 
จึงกระจายกันไป ทําใหมีพระภิกษุอยูสืบตอพระศาสนา ดูแลวัด รับผิดชอบกิจการของ
สงฆ และทําหนาท่ีของพระตอประชาชนมาไดเรื่อยๆ  
 ถึงแมวาการบวชสมัยน้ีจะส้ัน แตถาเรามีการหมุนเวียนอยางท่ีพูดมาน้ัน ก็เทากับ
วามีพระมาชวยกันรับผิดชอบดูแลวัดสืบตอพระศาสนาไปเรื่อยๆ เหมือนกัน แตอาจจะ
ไดผลนอยลงไป เพราะระยะเวลาบวชท่ีไมชัดเจนจริงจังอยางหนึ่ง แลวอีกอยางหน่ึง การ
ฝกอบรม การศึกษาเลาเรียน ก็จะไมหนักแนน ไมเต็มขีดเต็มข้ัน พลอยออนพลอยหยอน
ไปดวย 
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พอเร่ิมรูจักกินใช ก็เรียกไดวาเปนคนมีศีล 
ทีน้ียอนกลับไปที่เรื่องการเตรียมบวช การเตรียมบวชน้ีมีเรื่องท่ีจะตระเตรียม

หลายอยาง ดังท่ีพูดไปบางแลว เรื่องหน่ึงก็คือการทองบทสวดมนต สมัยน้ีเตรียมกันไดแค
ทองขานนาค เพราะเวลาไมพอ ก็เลยเอาเฉพาะบทท่ีจะใชในสังฆกรรมของการบวชแทๆ 
แตสมัยกอนน้ันตองทองกันเยอะแยะ บางวัดใหทองจบได ๗ ตํานานกอนบวช  

ในบรรดาบทสวดเหลาน้ัน บทหน่ึงท่ีถือกันสําคัญนัก คือบทที่เรียกวา ปฏิสังขา-โย 
เปนการเรียกงายๆ ตามคําเร่ิมตนของบทสวดน้ัน แตถาใหเปนภาษาทางการ ก็เรียกวา 
ตังขณิกปจจเวกขณ (เรียกเต็มวา “ตังขณิกปจจเวกขณะ”) 

“ปัจจเวกขณ์” แปลวา การพิจารณา “ตังขณิก” แปลวา ในขณะน้ัน ท่ีวาพิจารณาใน
ขณะน้ัน ก็คือพิจารณาปจจัย ๔ ในขณะท่ีใชอยูเปนปจจุบันเวลาน้ันเอง  

เม่ือเรามีชีวิตอยู ก็จําเปนตองเก่ียวของอาศัยปจจัย ๔ อันน้ีเปนเรื่องพื้นฐาน ขอ
ปฏิบัติของพระก็เริ่มตั้งแตเร่ืองพ้ืนฐานคือปจจัย ๔ น้ี และการเก่ียวของอาศัยใชปจจัย ๔ 
น้ัน ตองทําหรือตองปฏิบัติใหถูกตอง ใหเปนศีลดวย  

บางคนไมเคยนึกคิดเลยวาปจจัยส่ี หรือของกินของใชน่ี ก็ตองมีการปฏิบัติใหเปน
ศีลดวย พูดงายๆ วา การกินใชเปน หรือกินใชใหถูกตองน่ีแหละ เปนศีลสําคัญขอหน่ึง 

ในศีลขอนี้  จึงมีการพิจารณาปจจัย  ๔  เร่ิมต้ังแตอาหารที่ฉัน  ถาเปนการพิจารณา
ในขณะกําลังฉัน คือเปนการพิจารณาในขณะน้ันๆ ก็เรียกวา ตังขณิกปัจจเวกขณ์ (การ
พิจารณาในขณะน้ัน)  

แลวทานก็ใหโอกาสหรือแถมใหอีกวา ในกรณีท่ีบางทีเผอไผล ลืมไป ประมาทไป 
ไมไดพิจารณาในตอนฉัน เวลาผานไปแลว เชนถึงตอนค่ําคืน ก็เอาไปพิจารณาอีก 
ยอนหลัง เปนการทวนและเตือนตนเอง เรียกวา อตีตปจจเวกขณ (เรียกเต็มวา 
“อตีตปจจเวกขณะ”) น่ีคือเปล่ียน “ตังขณิก” เปน “อตีต” แปลวา การพิจารณาอดีต 
พิจารณาสวนท่ีลวงไปแลว หรือพิจารณายอนหลัง รวมเปนการพิจารณาสองวาระ อยาง
นอยใหไดวาระหนึ่ง ถาจะใหดีจริง ก็ตองตังขณิก คือทันเวลาขณะน้ัน เปนปจจุบันไปเลย 

การพิจารณาสวนอดีตน้ี นิยมจัดเขาเปนบทสวดมนตตอนค่ํา จะเห็นวา ในวัด
มากมาย เวลาค่ํามีการสวดบทอตีตปจจเวกขณะ เปนการทําใหแนใจวาไดมีการพิจารณา
การใชการเสพปจจัยส่ีน้ันแลว ไมไดละเลยปลอยผานไปเปลาในแตละวัน 



 

๗๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

การพิจารณาปจจัย ๔ น้ีตองถือเปนเรื่องสําคัญ เพราะวาทุกคนตองกินตองใช 
ชีวิตความเปนอยูของทุกคนตองเก่ียวของกับปจจัย ๔ จึงควรบริโภคใชสอยปจจัย ๔ น้ัน
ดวยความรูเขาใจเหตุผล เชนวา กินเพ่ืออะไร จะกินไปทําไม ตองกินใหไดประโยชน ให
ตรงกับความประสงคของชีวิต ทานจึงใหกินอยางมีปญญาพิจารณา พูดส้ันๆ วา บริโภค
ดวยปญญา ไมใชบริโภคดวยตัณหา  

บริโภคดวยปญญา ตางจากบริโภคดวยตัณหาอยางไร?   
กินดวยตัณหาคือ กินแคเพื่อเสพรส มุงเอาแตความเอร็ดอรอย เปนการสนอง

ความรูสึกท่ีอยากท่ีชอบ ติดอยูท่ีน่ัน ไปไดแคน้ัน ความรูสึกท่ีอยากท่ีชอบในกรณีของ
อาหาร ก็คือเอาท่ีอรอย จบแคน้ัน แลวก็จอดท่ีน่ัน น่ีคือตัณหา  

ความรูสึกของตัณหา ท่ีอยากท่ีชอบน้ัน ก็หาทางจะบํารุงบําเรอตาหูจมูกล้ินกาย 
เม่ือก้ีน้ีจะกิน ก็เอาแคอรอย มองไดไมไกลกวาน้ัน ถาเปนของใช อยางเคร่ืองนุงหม ก็มุง
จะเอาความสวยงาม ความโกเก สนองคานิยม อยางสมัยปจจุบันน้ี ก็มีคานิยมท่ีจะเอา
แตสนุกสนานบันเทิง เอร็ดอรอย แลวก็โกเก ประกวดประขันแขงฐานะกัน แมกระท่ังเอา
อาหารเปนเครื่องแสดงฐานะ เอาเครื่องนุงหม เอาที่อยูอาศัย เปนเคร่ืองแสดงฐานะ อยาง
ท่ีบางคนจะใสเส้ือ จะซ้ือกระเปา ตองดูย่ีหอ วามาจากประเทศไหน ตองเอากระเปาจาก
ฝรั่งเศส ย่ีหอน้ัน ราคาเทาน้ัน อาจจะเปนพันเปนหม่ืนข้ึนไป 

ทีน้ี ความรูสึกของตัณหาท่ีมุงหมายโลดแลนไปอยางน้ัน ทานช้ีวามันไมตรงกับ
ความมุงหมายของชีวิต ไมเปนความตองการท่ีแทจริงของชีวิต ใชคําสมัยใหมวา มันไม
เปนเครื่องแสดงถึงการมีคุณภาพชีวิต ไมใชสภาวะอันดีท่ีชีวิตตองการ ไมใชคุณคาแทจริง
ท่ีของกินของใชหรือส่ิงเสพบริโภคน้ัน จะพึงมีใหแกเรา  

การที่กินอาหารเพื่อเอร็ดอรอย หรือนุงหมเพ่ือโกเกน้ัน ถึงจะกินใชของราคาแพง 
ก็ไมชวยใหไดคุณคาอันแทจริงท่ีเปนความตองการของชีวิต ไมสนองความตองการท่ี
แทจริงของชีวิต แตเปนการบริโภคเพื่อสนองคานิยม ท่ีเปนของแปลกปลอมแกชีวิต ซ่ึง
เปนไปตามความอยากความชอบของตัณหาอยางใดอยางหน่ึง จึงกลายเปนวา พอ
บริโภคไปแลว บางที หรือบอยครั้ง เกิดโทษมากกวาคุณ  

ถาจะใหดี เม่ือไรจะกินม้ือละพันม้ือละหม่ืน เพื่อเอร็ดอรอย หรือเพ่ือโก ก็รูตัวไว
กอนวา การกินน้ันอาจทําลายสุขภาพ บางทีจะมีคุณคาแทจริงตอชีวิต ท่ีจะสงเสริมสุขภาพ 
หรือเก้ือหนุนคุณภาพชีวิต สูอาหารม้ือละรอยบาทก็ไมได เตือนตัวเองไวบางอยางน้ี ก็จะ
มีทางถอนตัวข้ึนมาจากตัณหาและโมหันธ เพราะยังมีปญญาแทรกตัวเขามาบาง 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๗๗ 

อาหารม้ือละรอยบาท หรืออาจไมถึงดวยซํ้า ถาจัดใหดี โดยทําดวยปญญาที่เขา
ใจความมุงหมายของการบริโภค ก็จะไดคุณคาท่ีพอแกความตองการของรางกาย เปน
ประโยชนอยางแทจริง แตถาไมบริโภคดวยปญญา ไมไดพิจารณาวาควรกินของประเภท
ไหน แคไหน เอาแตอรอย เอาแตโกเขาวา ไปๆ มาๆ กลายเปนวา บางทีคนมีฐานะเศรษฐกิจ
ดี มีอาหารการกินอยางดี ท่ีเรียกวามีมาตรฐานการครองชีพสูง แตคุณภาพชีวิตเสีย   

มาตรฐานการครองชีพสูง แสดงถึงภาวะเศรษฐกิจท่ีดี มีเงินมีทอง มีอาหารการ
กินบริบูรณ แตเสร็จแลว จัดการชีวิตไมเปน ไมไดคุณภาพชีวิต เลยกลายเปนวา 
มาตรฐานการครองชีพสูง แตคุณภาพชีวิตเสีย เปนอยางน้ันไป ดังน้ัน การมีมาตรฐาน
การครองชีพสูง จึงไมไดเปนหลักประกันวาจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

สมัยกอนท่ีไมนานน้ี คนมุงเนนเรื่องมาตรฐานการครองชีพมาก พูดกันแตเรื่อง
มาตรฐานการครองชีพ ท่ีฝร่ังเรียกวา standard of living ตอมายุคหลังน้ีเกิดมีคําใหมคือ 
quality of life แปลวาคุณภาพชีวิต ตอนนี้ไดยินพูดกันเกรอเลยวา “คุณภาพชีวิต” สวน
คําวา “มาตรฐานการครองชีพ” น่ี คนพูดนอยลง คลายๆ ชักจะเห็นแลววา การมี
มาตรฐานการครองชีพสูงน้ี ไมไดเปนหลักประกันวาจะมีชีวิตท่ีดี จึงตองมาวัดกันใหมวา 
ชีวิตท่ีดีดูท่ีไหน ก็เลยไดศัพทใหมวา “คุณภาพชีวิต” แตไมรูวาจะใชจะนิยมคําใหมกันไป
ไดยืนยาวแคไหน เรื่องนิยมๆ ในสังคมนี้ มักจะไดแคตื่นตูมตื่นตามกันไปวูบๆ วาบๆ 

เห็นกันอยู รูกันท่ัววา บางคนกินอาหารแพงๆ เปนอยูอยางดี มาตรฐานการครอง
ชีพสูง แตเปนโรคภัยไขเจ็บเยอะ และโรคภัยไขเจ็บน้ันก็เกิดจากอาหารท่ีเขากินน่ันเอง กิน
ไมถูกสวนบาง กินปริมาณมากเกินไปบาง กินประเภทอาหารท่ีไมครบไมสมดุลบาง 
อาหารปนเปอนของเสียสารพิษส่ิงแตงสีแตงกล่ินแตงรสบาง ต้ังแตเร่ืองหนักแปง  หนัก
ไขมัน ท่ีทําใหเกิดปญหาเรื่องอวน เร่ืองไขมันในเสนเลือดมาก ตลอดจนความดันโลหิตสูง 
เสนเลือดในสมอง หรือทางหัวใจ ตีบหรือตันหรือแตก อะไรพวกน้ี  

แลวก็เกิดคําใหมอีก มีโรคอารยธรรมข้ึนมา ในโลกแหงอารยธรรม กลายเปนวา 
พวกอารยชน ในบรรดาอารยประเทศ มีความเจ็บปวย จําพวกโรคหัวใจ โรคความดัน
โลหิตสูงกันมาก แตประเทศท่ียากจนกลับไมคอยเปน เพราะฉะน้ัน การเปนประเทศที่เจริญ 
ก็เลยไมเปนหลักประกันวา จะทําใหคนมีสุขภาพดี แตบางทีกลับมีคุณภาพชีวิตท่ีเสีย  

การกินใชเสพบริโภคน้ีเปนเรื่องพื้นฐานท่ีสําคัญ ควรใสใจจัดใหดี แลวจึงจะหวัง
ไดวาจะมีชีวิตท่ีดี  แลวก็ไปทําอะไรๆ ใหดีตอๆ ไป แตถาเร่ืองพื้นฐานแคน้ียังเอาดีไมได 
จะไปทําอะไรๆ ใหมีการพัฒนาที่ย่ังยืนมาจากท่ีไหน  



 

๗๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

การกินใชหรือเสพบริโภคน้ี รวมอยูในเร่ืองของการดําเนินชีวิตเปนอยูเปนไปกับ
ส่ิงแวดลอม ท้ังทางวัตถุและทางสังคม จึงเปนเรื่องของศีล ซ่ึงวาดวยการเปนอยูปฏิบัติ
จัดการกับส่ิงแวดลอมทางวัตถุและทางสังคมที่วาน้ัน  

ศีลท่ีชาวบานไดยินเปนประจํา คือ ศีล ๕ ซ่ึงเนนเรื่องการดําเนินชีวิตเปนอยู
เปนไปกับส่ิงแวดลอมดานสังคม เฉพาะอยางย่ิงการปฏิบัติตอเพ่ือนมนุษย หรือการ
ปฏิบัติตอกันในหมูมนุษย ขยายไปถึงสัตวอ่ืนท่ีอยูรวมโลก ใหอยูกันไดโดยลดการ
เบียดเบียนใหเหลือนอยท่ีสุด 

เปนธรรมดาวา เราเปนมนุษย ก็ตองอยูกับพวกมนุษยดวยกันหรือกับเพื่อนมนุษยให
ดี จะวาเปนความรับผิดชอบตอสังคมมนุษยก็ได ศีล ๕ จึงเปนศีลหลัก หรือเปนแกนกลาง
อันจําเปนท่ีจะรักษาสังคมมนุษยใหดํารงอยูได ทํานองวาเปนธรรมนูญของมนุษยชาติ  

แตนอกจากอยู กับเพื่อนมนุษยและเพื่อนสัตวแลว  คนยังตองสัมพันธกับ
ส่ิงแวดลอมทางวัตถุมากมาย ท้ังท่ีเปนธรรมชาติ และท่ีคนประดิษฐคิดคนข้ึนมา ดังน้ัน 
ตอจากศีล ๕ จึงมีศีลอ่ืนท่ีควรเอาใจใสรักษาดวย 

ไดบอกท่ีโบสถในตอนบวชแลววา พระมีศีลท่ีจะฝกศึกษารวมได ๔ ชุด คือ 
๑. ศีลหลักของสังคมสงฆ เรียกวาปาติโมกข ๒๒๗ ขอ เรียกกันงายๆ วา “ศีล 

๒๒๗” เทียบกับชาวบานท่ีมีศีลหลัก ๕ ขอ คือ “ศีล ๕” น้ี แลวตอจากศีลหลักน้ี พระยังมี
ศีลอีก ๓ หมวด คือ  

๒. การรู้จักใช้อินทรีย์ (อินทรียสังวรศีล)  
๓. การเลี้ยงชีพบริสุทธิ์ (อาชีวปาริสุทธิศีล)  
๔. การใช้ปัญญาพิจารณากินใช้ปัจจัยส่ี (ปจจัยปจเวกขณ) 
ในศีล ๔ หมวดน้ี บอกแลววาหมวดที่ ๔ คือปจจัยปจเวกขณน้ัน ทานใหผูท่ีจะ

บวชทองตั้งแตไปอยูวัดกอนบวชนานทีเดียว ถือวาการฝกศีลเบ้ืองตนเริ่มท่ีปจจัย ๔ 
เพราะเปนเร่ืองของชีวิตประจําวันท่ีเห็นกันชัดๆ และพระก็เปนอยูดวยปจจัยส่ีท่ีญาติโยม
ถวาย พูดงายๆ วาชาวบานเล้ียง และมีหลักอยูแลววาใหพระเปนผูท่ีเล้ียงงาย เปนอยู
เรียบงาย อาศัยปจจัย ๔ พอยังชีพ จะฉันจะใชอะไร ก็ใหพอดีกับวัตถุประสงค   

ท่ีวาฉันใชใหพอดีตรงตามวัตถุประสงค น่ันก็คือฉันใชดวยความรูเขาใจ ดวยการ
ใชปญญาพิจารณา ตรงน้ีแหละ จึงมีบทพิจารณาท่ีวาใหทองตั้งแตมาอยูวัดกอนจะบวช 
ท่ีเรียกวาบทตังขณิกปจจเวกขณ พิจารณาการฉันการใชปจจัยส่ีในขณะน้ันๆ และท่ีเดน
เห็นกันถนัดๆ ก็คือการฉันภัตตาหาร  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๗๙ 

เปนอันวา เวลาจะฉันก็มีการพิจารณาอาหาร เพื่อใหมีสติ และฉันโดยรูตัววาท่ีฉัน
น้ี เพ่ือสนองความตองการท่ีแทจริงของชีวิตนะ ไมใชฉันเพียงเพ่ือเอร็ดอรอยโกเก และวาท่ี
จริง สติจะตองเปนไปในเวลาฉันตลอดเวลา ไมใชแคตอนจะเริ่มฉัน แตจะเห็นวาพระเกาๆ
ทานทําเหมือนเปนตัวอยางวา พอจะเร่ิมฉัน ก็พิจารณาอาหารกอน อันน้ีก็เพื่อเปนการ
เตือนสติตัวเองใหตั้งใจข้ึนมา ท่ีจะเอาจริงเอาจังต้ังแตเริ่มฉันไปเลย  

คําพิจารณานี้ ไดพูดใหฟงแลวท่ีโบสถในวันบวช บอกแลววาวันน้ีเพียงเอามา
ทบทวน เม่ือเปนเลมหนังสืออยางน้ี ก็ยอนไปอานเอง ตรงน้ีจะขามไปเลย ไมตองอานก็ได  

แตบางองคอาจอยากรูใหชัด เพราะในโบสถบอกแคความหมายหรือใหคําแปลไว 
แตในเวลาสวดหรือพิจารณาตามพิธี วาเปนภาษาบาลี เม่ือวาไปโดยไมรูความหมาย 
เด๋ียวจะกลายเปนเสกขาวไป ท่ีน่ีจะบอกใหท้ังคําบาลีท่ีสวด และคําแปลภาษาไทย ใคร
สนใจอานใหหมด ก็จะไดรูใหชัดเจนแจมแจงไปเลย 

คําพิจารณาอาหาร ท้ังคําบาลีท่ีพระพุทธเจาตรัสไว และคําแปล มีดังน้ี 
ปฏิสงฺขา  โยนิโส  ปณฺฑปาต  ปฏิเสวามิ 
ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วโดยแยบคาย (คือพิจารณาโดยใชปญญาไตรตรองอยางดี

แลว คํานึงถึงเหตุผลแลว) จึงฉันอาหารบิณฑบาต (โดยรูตระหนักวา ท่ีฉันนี้)  
เนว  ทวาย  น  มทาย  น  มณฺฑนาย  น  วิภูสนาย 
- มิใช่เพ่ือจะเอาสนุกสนาน มิใช่เพื่อเห็นแก่เอร็ดอร่อยหลงมัวเมา มิใช่เพ่ือ

เอาสวยเอางาม มิใช่เพ่ือแต่งเน้ือหนังมังสาอวดโอ้โชว์ร่าง 
ยาวเทว  อิมสฺส  กายสฺส   ิติยา ยาปนาย 
- แต่ฉัน เพื่อให้ร่างกายน้ีดํารงอยู่ ให้ชีวิตดําเนินไป 
วิหึสุปรติยา 
- เพื่อระงับความหิว หรือการขาดอาหาร อันเป็นภาวะบีบคั้นเบียดเบียนร่างกาย  
พฺรหฺมจริยานุคฺคหาย 
- เพื่ออนุเคราะห์พรหมจริยะ (เพ่ือเกื้อหนุนชีวิตท่ีดีงามอันประเสริฐ คือการ

ดําเนินอริยมรรค เพ่ือมีกําลังเจริญไตรสิกขา เกื้อหนุนการฝกฝนพัฒนาชีวิต)  
ตรงนี้ถึงจุดสําคัญ เพราะวาชีวิตของพระน้ี ก็เพ่ือประพฤติพรหมจริยะ 

หรือบําเพ็ญพรหมจรรย อันมีความหมายกวาง หมายถึงการดําเนินตาม



 

๘๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

อริยมรรค หรือมรรคมีองค ๘ ดวยการเจริญไตรสิกขา คือเพื่อการมีชีวิตท่ีดี
งามแหงการทํากิจหนาท่ี โดยใหการรับประทานอาหารน้ีมาเก้ือหนุนการ
เปนอยูดําเนินไปของชีวิตท่ีดีงาม ในการบําเพ็ญกิจหนาท่ีของตนที่จะเจริญ
ไตรสิกขา ท่ีจะฝกฝนตนใหพัฒนา ใหดําเนินกาวหนาไปในอริยมรรคน้ัน   

ถาเราฉันเปน ใชอาหารใหทํางานถูกตองตามหนาท่ีของมัน อาหารก็
จะมีความหมายเปนปจจัย คือเปนเคร่ืองเก้ือหนุน ท่ีจะใหเราไดทํากิจทํา
หนาท่ี ทําความดี ไดสมหมาย แตถาเราขาดอาหาร ไมมีกําลัง รางกาย
ออนแอ เราก็ทํางานทําการ บําเพ็ญกิจหนาท่ี เจริญสมณธรรม บมภาวนา 
ฝกฝนศีล สมาธิ ปญญา ไมไดผล  

ท่ีวา การฉันภัต รับประทานอาหาร เปนปจจัย ไมใชเปนจุดหมายน้ัน 
ตรงน้ีสําคัญ มิใชวาการไดกินอาหารเปนจุดหมาย พอไดกินอรอย สมใจก็ 
จบ แตรับประทานอาหารเพ่ือเปนปจจัย เปนเครื่องเก้ือหนุนใหเรา พรอมท่ี
จะไปทําส่ิงท่ีดีงาม และเจริญงอกงามย่ิงขึ้นไป  

อิติ  ปุราณ ฺจ  เวทน ปฏิหงฺขามิ  นว ฺจ  เวทน  น  อุปฺปาเทสฺสามิ 
โดยการ (รับประทานดวยพิจารณา) อย่างน้ี เราจะระงับเวทนาเก่า (แกความ

ทุกขรอนกระวนกระวายเนื่องจากความหิวได) กับท้ังจะไม่ให้เกิดเวทนาใหม่ (เชน 
ไมอึดอัด ทองเสีย เปนตน เนื่องจากรับประทานมากเกินไป หรือกินของไมดีมีพิษ)  

ยาตฺรา  จ  เม  ภวิสฺสติ 
- และเราก็จะมีชีวิตดําเนินไปได้  เราจะสามารถยาตราไป ยาตราในที่น้ี

หมายถึงยาตราชีวิต ไมใชวาจะยาตราทัพไปไหน  
อนวชฺชตา จ 
- พร้อมท้ังจะเป็นการบริโภคท่ีไม่มีโทษ บริสุทธิ์ ปราศจากข้อเสียหาย  
ไมมีโทษ หมายความวา ถากินถูกตองพอดีดวยปญญาน้ีแลว ก็จะไม

เกิดขอเสียหาย ไมเกิดผลราย ไมกอภัยอันตราย ไมกลายเปนการเบียดเบียน
ภายนอกดวย แลวก็ไมเกิดโทษภายในแกชีวิตรางกายของเราดวย  

ผาสุวิหาโร จ(-าติ)  
- แล้วก็จะเป็นอยู่ผาสุกด้วย 
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น้ีแหละคือวัตถุประสงคของการรับประทานอาหาร ลงทายวารับประทานแลวให
เปนอยูผาสุก ไมใชรับประทานแลวเปนอยูดวยทุกข พระจึงตองพิจารณาทุกครั้งในเวลา
ฉัน ใหตระหนักไวถึงวัตถุประสงคของการฉันภัตตาหาร  

อยางท่ีวาแลว บางทีพระเกาวาสืบๆ กันมา หลวงพอหรือพระอาจารยใหทอง ก็
ทองตามไป ไดแตทองคําบาลี โดยไมรูความหมาย ทานวาเวลาฉันใหพิจารณา ก็วาไป
ตามน้ัน นึกวาเสกขาว ก็จะเสกใหศักดิ์สิทธิ์ น่ีคือเลยเถิดไปแลว เปนเพราะทําตามๆ กัน
ไป ไมไดศึกษาจริงจัง แลวก็เขาใจกันวุนวายสับสน  

เม่ือศึกษาเขาใจดีแลว จะไดใชปญญาพิจารณาเพื่อจะไดรับประทานใหถูกตอง
ตามความมุงหมายท่ีแทจริงของการกิน เพื่อคุณภาพชีวิต ใหมีสุขภาพดี  

ถากินดวยตัณหา เอาอรอยเขาวา ก็ไมจบ กินจนทองกางลุกไมข้ึน ก็ยังจะกินอีก 
ประเภทอาหารก็ไมจัดสรร คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ไมไดสัดสวนกัน บางอยางขาด 
บางอยางเกิน บางทีปนสารเคมี ท่ีใชเสริมรส แตงสี เอาสวย เอาอรอยเขาวา แลวก็เปน
พิษตอรางกาย  

แตถากินดวยปญญา ที่รูจุดมุงหมายในการกิน มันก็จะท้ังจํากัดปริมาณอาหารให
พอดีกับความตองการของรางกาย ท้ังจัดประเภทอาหารใหไดสัดสวน กินของสะอาด
ปราศสารพิษ การกินพอดีก็เกิดข้ึน  

เพราะฉะน้ัน การกินดวยปญญา จึงมีช่ือวา กินพอดี ภาษาพระเรียกวา โภชเน 
มัตตัญุตา แปลวาความรูจักประมาณในการบริโภค เปนสาระสําคัญของศีลหมวดหรือ
ชุดท่ี ๔ คือ ปจจัยปจจเวกขณน้ี 

ผู ท่ีบวชเขามาน้ี เบื้องตนตองฝกในเรื่องโภชเนมัตตัญุตา ใหมีความรู จัก
ประมาณในการบริโภค พูดงายๆ วา กินพอดี ซ่ึงเปนผลดีตอชีวิตของตนเอง จัดเปนการ
ฝกในข้ันศีล เปนศีลเบ้ืองตนของพระ จึงใหฝกกันตั้งแตมาอยูวัด โดยทองบทพิจารณา
ท่ีวามานั้น ใหฝกพฤติกรรมในการฉัน ในการบริโภค แลวก็ขยายตอไปถึงเคร่ืองใชส่ิงเสพ
อยางอ่ืนท้ังหมด ตั้งแตเส้ือผา เคร่ืองนุงหม ก็พิจารณาใหเขาถึงคุณคาท่ีแทเชนเดียวกัน  

พระทานถือปฏิบัติสืบตอกันไวเปนแบบแผน เปนเชิงต้ังสติ พอจะฉันขาว ก็ตัก
ขาวข้ึนมาชอนหน่ึงพิจารณาเปนตัวอยาง แลวฉันขาวเปลาๆ  ชอนหนึ่งกอน เดี๋ยวน้ีก็ยังมี
ปฏิบัติกัน เพราะทานทํามาต้ังแตเปนเณรจนเคยชิน ทีน้ี เวลาจะหยิบจีวรมาหม ก็ตอง
พิจารณาวา “ปฏิสังขา-โย” เหมือนกัน วา 

ปฏิสงฺขา โยนิโส จีวรํ ปฏิเสวามิ 



 

๘๒  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

เม่ือก้ี ปฏิสงฺขา โยนิโส ปณฺฑปาตํ ปฏิเสวามิ คราวน้ีเปล่ียนเปน ปฏิสงฺขา โยนิโส 
จีวรํ ปฏิเสวามิ ขาพเจาพิจารณาแลวโดยแยบคาย มองเหตุมองผล เห็นความมุงหมายชัด
ดีแลว จึงใชสอยหมจีวรน้ี ออ เพื่อจะไดกันหนาว กันรอน กันเหลือบยุงร้ินไร ตลอดไป
จนกระท่ังปองกันความละอาย  

น่ีก็คือใหเขาใจความมุงหมายในการใชส่ิงของ วาจะเอาคุณคาท่ีแทจริง เรารูวา 
เราหมจีวรน้ี จุดมุงหมายเพื่ออยางน้ีนะ ทีน้ีเวลาใชจริง เราไดวัตถุประสงคน้ันหรือเปลา 
หรือวาหลงเพลินไป กลายเปนมองเส้ือผาแตในแงเปนเครื่องประดับตกแตง แลวก็ใชของ
ราคาแพงโดยใชเหตุ รกรุงรังอยางไมรูตัว โดยไมไดคุณคาท่ีแท บางทีของท่ีราคาแพงน้ัน 
ไมมีคุณคาท่ีแทจริงเลย แลวจะเปนการใชดวยปญญาไดอยางไร  

คนสมัยน้ีเปนกันเยอะ บอกวามีการศึกษา แตไมเคยใชปญญา แมแตในการ
ปฏิบัติตอปจจัยส่ี ทําอะไรๆ ไปตามความหลง ทําดวยตัณหา ทําดวยอวิชชา ไมไดรูไมได
คิด เร่ือยเปอยกันไปแมแตในเร่ืองปจจัยส่ี แลวลองคิดดูซิวาการศึกษาจะมีเน้ือมีแกนอะไร
ได เพราะแมแตในข้ันพื้นฐาน ก็ยังไมไดเขาใจ ไมไดใสใจเลย  

อยางท่ีวาแลว “มาตรฐานการครองชีพสูง แต่คุณภาพชีวิตเสีย” ผาผอนใชของ
แพงๆ แคจะไดพองๆ แตมองไมเห็นตัวประโยชน เชน เส้ือผาท่ีเหมาะกับเมืองนอก 
สําหรับอากาศหนาว เอามาใชในเมืองไทย ก็แคไดครึ้มใจไปที ของแพงโกหรู เอาแคท่ีตาดู 
แตชีวิตไมดีข้ึนมา  

เรายอมรับวา มนุษยปุถุชนก็ตองมีบาง ตองยอมใหบาง ในเรื่องคานิยม แมจะ
เปนคุณคาเทียม ท่ีมาเสริมในดานความรูสึก ยอมตามความอยากความพอใจความชอบ
สวยงามเอร็ดอรอย แตอยางนอยตองใหดานปญญา ดานคุณภาพชีวิต ดานตัวประโยชน
ท่ีแทน้ี เปนพ้ืนฐานท่ีไดไวกอน แลวสวนประดับตบแตงน้ันตามมาประกอบ และอยาให
เกินไป อยาใหมาทําลายสวนท่ีปนคุณคาแท อยางนอยตองใหดุลกัน  

สวนของคุณคาแท ท่ีเปนคุณภาพชีวิต ตองเปนแกนอยู ไมใชไปเอาคุณคาเทียม
กอน จนไมคํานึงถึงคุณคาท่ีแทจริงเลย คุณคาแทหายไป ไมไดคุณภาพชีวิตเลย 

เปนอันยอมรับวา สําหรับปุถุชนพวกชาวบาน เรายอมใหบางในเรื่องความ
สวยงามโกเก แตตองมีหลักวา  

๑. ตองใหไดคุณคาท่ีแทเปนฐานไวกอน อยาใหเสียหลักน้ีเด็ดขาด ถาเสียแลวถือ
วาดําเนินชีวิตผิด ไมมีการศึกษา  
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๒. สวนท่ีมาประกอบเสริม ซ่ึงเปนคุณคาเทียมน้ัน อยาใหเลยเถิดไป จนกระท่ัง
กลายเปนการเบียดเบียนตน เบียดเบียนผูอ่ืน ตรงนี้สําคัญมาก   

ท่ีวาเบียดเบียนตน เชน เพราะเห็นแกคุณคาเทียม มุงหาความเอร็ดอรอย
โกเก ฉันอาหารแลว ทําใหเสียสุขภาพ และท่ีวาเบียดเบียนผูอ่ืน คือ ทําให
สังคมเดือดรอน แยงชิงกันมาก เอาจากผูอ่ืนมากโดยใชเหตุ ตลอดจนไป
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติมาก  

ท่ีพูดมาน้ีเนนเฉพาะขอ ๒ คืออาหารอยางเดียว เปนตัวอยางใหเขาใจโยงตอไปถึง
กันท้ังหมดเอง  

ถาปฏิบัติตามหลักท่ีพระพุทธเจาทรงสอนไวแลว ก็ไดหมด คุณภาพชีวิตของ
ตนเองก็ดี ข้ึน สังคมก็เบียดเบียนกันเบาลง  แตเ ผ่ือแผ กันมากข้ึน และไมทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติมากนัก เพราะฉะนั้นจะตองเร่ิมจากหลักความสัมพันธอยูรวมกัน ท่ี
เรียกวา “ศีล” น้ีแหละ  

ไดเห็นแลววา ศีลน้ัน ไมใชแคศีล ๕ อันใหไมเบียดเบียนกันในสังคม หรือในหมูชน
คนและสัตว แตศีลครอบคลุมการอยูรวมและปฏิบัติตอส่ิงแวดลอมทุกอยาง และใน
เบ้ืองตนท่ีเปนพ้ืนฐานสําคัญ ก็คือการปฏิบัติตอปจจัย ๔ ก็เปนอันวา ทานใหพิจารณา
เวลาฉันเวลาใชของ โดยเนนมากในเร่ืองอาหาร ท่ีเปนจุดมุงสําคัญของคน  

แลวทีน้ี ถาในเวลาท่ีฉันท่ีใชขณะน้ันๆ ไมไดพิจารณา ก็เลยไปพิจารณายอนหลัง 
โดยเปล่ียนเปนวา  

อชฺช มยา อปจฺจเวกฺขิตฺวา 
น่ีก็บอกวา ในวันน้ี คือในเวลาอดีตท่ีผานมาของวันน้ี อันใดขาพเจาฉันแลวโดย

ไมไดพิจารณา ตอนน้ีขอพิจารณาทวนยอนหลังวา อันน้ันขาพเจาเขาใจความมุงหมายท่ี
แทจริง ดวยปญญาอยางท่ีวากันน้ี เปนอันวาไดเตือนทบหลังไว พรุงน้ีก็จะกลับมามีสติ
พิจารณาตอไป รวมเปนบทที่ใชกับปจจัยส่ี ท้ัง ๔ อยาง จึงมีบท “ปฏิสังขา-โย” ๔ บท แลว
ก็บท “อัชชะ มะยา” ๔ บท   

เวลาน้ีวัดท่ีเพิ่มขยายออกไป อยางพระสงฆไทยท่ีไปอยูในอเมริกา ทานตั้งเปน
สมัชชาฯ ขึ้นมา เพ่ือใหเปนองคกรศูนยรวมท่ีจะดูแลกัน ทานก็นัดหมายกันในการปฏิบัติ
ใหสมํ่าเสมอกัน และก็ไดมีมติอันหน่ึงคือ ในเวลาที่จะฉัน ใหสวด “ปฏิสังขา-โย” พรอมกัน 
น่ีก็คือ อยางนอยใหไดรูปแบบกอน  
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อยางไรก็ตาม รูปแบบไมไดเปนหลักประกันวาจะมีสาระ บางทีก็เอาถอยคํา
เปลาๆ มาวากันไปคลองๆ ปาก แตใจไมไดมีสติพิจารณาเลยก็ได ถึงกระน้ัน อยางนอย
รูปแบบมันก็เปนตัวรักษาไว ทําใหเกิดโอกาสวาตอไปขางหนา อะไรๆ ท่ีวาไปๆ น้ี มีบทมี
คําอยู ทานท่ีมีสติก็จะไดมาเตือนตัวเอง หรือเตือนสติกันวา อันน้ีมีสาระอยูนะ วาอยางน้ี  

สาระก็อยูในรูปแบบน่ันแหละ แตบางทีติดแครูปแบบ สาระไมเอา จึงตองตื่น
ตระหนักไว วาจะเอาใหไดท้ังสองอยาง รูปแบบก็ตองใหได เพราะมันรักษาเน้ือหาไว แลว
เน้ือหาที่ถูกรักษาไว ก็ตองเอามาใชใหได  

บทสวดเหลาน้ี ตอไปที่วัดน้ีเอง เราอาจตองมาพิจารณากันอีกทีวา ตอนน้ีเราอยู
กันเร่ิมมากข้ึน แตกอนน้ันมีแคสามองค ตอนนี้มีหลายองคเพิ่มข้ึน เรื่องของหมูคณะน้ี 
อาจจะตองมีรูปแบบมาชวย เพ่ือความเปนระเบียบ แลวก็เปนส่ือท่ีโยงไปยังเน้ือหาสาระ
ดวย จึงอาจจะมาตกลงกันวา วัดเราจะเอาไหม กอนฉันก็ “ปฏิสังขา-โย” พรอมกันนะ  

ของฝรั่งเขามีการสวดกอนรับประทานเหมือนกันนะ แตเขาสวดขอบคุณพระเจา 
วาท่ีเขาไดอาหารมาน่ี ดวยพระผูเปนเจาทรงมอบให แตของพระพุทธศาสนาน้ี บอกให
พิจารณาฉันอาหารดวยปญญา ใหเขาใจความมุงหมายท่ีแทจริงของการรับประทาน ถา
จะขอบคุณ ก็ขอบคุณบิดามารดาเปนตน และอนุโมทนาญาติโยมท่ีไดมีศรัทธามาบํารุง
ใหมีฉัน และไมตองหวงกังวล จะไดมีปจจัยท่ีจะเก้ือหนุนในการประพฤติพรหมจรรย 
บําเพ็ญกิจหนาท่ีได  

ถึงตรงน้ี ก็เลยขอพูดตอไปวา เรื่องการฉันน้ีก็โยงไปหาความสัมพันธกับญาติโยม 
ซ่ึงเปนเรื่องท่ีนาจะเอามาพูดกัน  

เล้ียงงาย แตไมกลัวความยาก 
ตอนน้ีจะพูดโยงไปถึงญาติโยมหรือชาวบานเฉพาะในแงของการฉันภัตตาหาร 

เร่ืองน้ีงาย มองเห็นอยูชัดๆ วา พระมีความเปนอยูโดยไมทํามาหาเล้ียงชีพดวยตนเอง 
หมายความวา ไมไปประกอบการงานอาชีพ ไมหากิน ไมหาเงินหาทองอยางชาวบาน อัน
น้ีเปนไปตามท่ีพระพุทธเจาทรงบัญญัติวินัยไว  

แตน่ันไมใชแปลวาพระไมมีอาชีพนะ พระก็มีอาชีพเหมือนกัน การทําหนาท่ีของ
พระหรือทํางานของตนเองน่ันแหละ เปนการทําอาชีพอยูในตัว คือการดํารงชีวิตของ
ตนเองใหถูกตองตามบทบาท  
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เม่ือพระดํารงชีวิตทํากิจหนาท่ีทางธรรมวินัยของตนถูกตองตามบทบาทแลว 
ประชาชนมีศรัทธา เขาตองการใหธรรมดํารงอยูในโลก เขาตองการใหคนดีมีอยูในโลก 
เปนหลักประกันความม่ันคงของสังคม เขาก็ตองมาทํานุบํารุงพระสงฆใหมีอยูคงอยูและ
ใหทํางานทําหนาท่ีของทานได  

การท่ีญาติโยมมาถวายภัตตาหาร ดวยศรัทธา และดวยจิตท่ีมุงหมายวาจะชวย
รักษาธรรม โดยมาอุดหนุนทานผูดํารงธรรม ประพฤติธรรม เผยแผธรรม ใหมีชีวิตอยูได
และทํากิจโดยสะดวก จึงเปนอาชีพท่ีบริสุทธิ์ คือไดเครื่องเล้ียงชีพมาโดยสุจริต ชนิดท่ีไม
ตองหากินเลย น่ีคือมีอาชีวะบริสุทธิ์ ท่ีเปนศีลหมวดท่ี ๓ 

ทีน้ี การท่ีคฤหัสถญาติโยมมาอุปถัมภบํารุงน้ี พระก็ตองระลึกอยูเสมอวา เราไมได
ทํามาหาเล้ียงชีพ ไมไดหาเงินหาทอง ไมไดทําแมแตปรุงอาหารดวยตนเอง เราอาศัยผูอ่ืน
เปนอยู ดังท่ีทานพูดเปนคําบาลีวา  “ปรปฏิพัทธา เม ชีวิกา” แปลวา “การเล้ียงชีวิตของ
เราเน่ืองดวยผูอ่ืน” (ความเปนอยูของเราผูกพันอาศัยผูอ่ืน) เพราะฉะน้ัน เราจะตองทําตัว
ใหเปน “ผูท่ีเล้ียงงาย” (คนเล้ียงงาย) ภาษาพระเรียกวาเปน “สุภโร”  

สุภโร เปนคุณนาม ภาวนามวา สุภรตา แปลวา ความเปนผูเล้ียงงาย ซ่ึงถือเปน
หลักสําคัญ พระตองทําตัวใหเปนผูท่ีเล้ียงงาย  

คุณสมบัติขอน้ีไมเฉพาะสําหรับพระเทาน้ัน เด็กๆ ลูกๆ อยูกับพอแม ก็ควรทํา
ตัวอยางน้ี ควรมีคุณสมบัติขอน้ี ควรนึกคิดวา เรายังไมมีความพรอมท่ีจะหากินดวย
ตนเอง จะกินจะใชอะไรก็ตองอาศัยหรือเอาจากคุณพอคุณแม เราจะไมรบกวนคุณ
พอคุณแมมากเกินไป เราจะเปนคนเล้ียงงาย ทําตัวใหคุณพอคุณแมเบาใจ ถาลูกคิดได
อยางน้ี ก็แสดงถึงความเปนผูมีนํ้าใจตอคุณพอคุณแมอยางมาก  

คุณพอคุณแมอุตสาหลําบากลําบนในการประกอบอาชีพ ตองเหน็ดเหนื่อยอยาง
เหลือเกิน กวาจะไดมา แลวก็ตั้งใจเก็บไวใหลูก น่ีก็เพราะรักลูก เห็นแกลูก แตบางทีลูกก็
ไมไดเห็นแกพอแม เอาแตใจตัว เดี๋ยวจะเอาโนน เดี๋ยวจะเอาน่ี ทําตัวใหพอแมเล้ียงยาก 
เหมือนจะไมมีนํ้าใจตอทานบาง จึงควรทําตัวใหมีคุณสมบัติขอ สุภรตา หรือ สุภรดา น้ี 

แมแตในข้ันตน ถาลูกรูจักกินอาหารอยางพระ ก็เริ่มฝกการใชปญญา โดย
รับประทานอาหารดวยการพิจารณาวา เออนี่ เรากินเพ่ืออะไรนะ ออ ท่ีแทก็กินเพ่ือเล้ียง
รางกายนี่เอง ใหมันแข็งแรง มีสุขภาพดี แลวก็จะไดอยูดี เรียนไดดี เอารางกายไปใชงาน
อะไร ก็ใชไดดี ไมใชกินเพ่ือเอร็ดอรอยโกเก ไมตองไปแขงกับใครเลย ถาจะเอาการกินไป
แขงกับเขา เราก็โงไมเขาเร่ือง เพราะไมไดใชปญญาเลย  



 

๘๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ถาพิจารณาดวยปญญา ตัวเองรูแลววา การท่ีรับประทานอาหารน้ัน ก็เพ่ือให
รางกายแข็งแรงมีสุขภาพดี เราก็มาดูวาปริมาณอาหารแคไหน ประเภทอาหารอะไร ท่ีจะ
ทําใหรางกายของเราดี น่ีคือกินดวยปญญา  

พอกินดวยปญญา เราก็มีความภูมิใจม่ันใจในตัวเอง โดยไมตองไปแขงกับใคร 
เพราะเปนความถูกตอง ตรงกับความจริง เขากินน่ันกินน่ี มีของอรอย มีเส้ือผาโกเกอยาง
น้ันอยางน้ี เราก็มองดูดวยความรูเขาใจ บางทีก็เห็นใจ บางครั้งก็รูวาเปนเรื่องเหลวไหลไร
สาระ ไมแสดงถึงปญญา ท่ีคํานึงและรูถึงวัตถุประสงค  

ถาไมใชปญญา ก็กินไมเปน ใชไมเปน ใชแลวกลายเปนเหตุใหส้ินเปลือง สูญ
เปลา บางทีเสียคุณภาพชีวิต บางทีทําลายอะไรหลายอยางโดยไมรูตัว  

เพราะฉะน้ัน ไมเฉพาะพระเทาน้ัน เด็กก็เหมือนกัน ถารูจักบริโภคดวยปญญา 
แลว ก็จะเปนคนเล้ียงงาย และเปนผูท่ีมีนํ้าใจตอคุณพอคุณแม ทําใหคุณพอคุณแมมี
ความสุขข้ึนอีกมาก  

หันกลับมาเรื่องพระอีก ในการท่ีพระทําตัวใหประชาชนเล้ียงงายน้ัน มีหลักงายๆ 
อีกอันหน่ึงมาสนับสนุน คือ สันโดษ ซ่ึงทําใหอยูงาย 

“สันโดษ” หมายถึงความพอใจอ่ิมงายในปจจัย ๔ คือ จีวร อาหารบิณฑบาต 
เสนาสนะท่ีอยูอาศัย อะไรพวกน้ี ตามมีตามได  

หมายความวา ญาติโยมเขาถวายของฉันของใชเหลาน้ีมาอยางไร ก็พอใจ เอาแค
น้ัน อ่ิมไดแลว ไมไปเท่ียวเรียกรอง ไมไปรานรนกระวนกระวายวาจะเอาอยางน้ันอยางน้ี 
ไมไปวุนวายกับเร่ืองเอร็ดอรอยหรูหรา มีอะไรก็แคพอสมประโยชน ฉันก็พอใหเปนอยูได 
ใหสนองความตองการของชีวิต ใหเปนไปตาม “ปฏิสังขา-โย” อยางท่ีวาแลว  

เม่ือเราอยูไดดวยปจจัยส่ีท่ีมีพอสมควร แคท่ีจําเปน ท่ีเรียกวาเทาท่ีไดมาเปนของ
ตน เราก็อยูงาย พระท่ีสันโดษ ก็ไมรบกวนชาวบาน นอกจากไมจุกจิกรบกวนชาวบานแลว 
ใจก็ไปอยูกับเรื่องท่ีเปนกิจหนาท่ีหรือการงานของตน ไมฟุงซานรานรน ทําใหพรอมท่ีจะไป
ทําไปอยูกับกิจหนาท่ีของตนนั้น  

พอเราสันโดษในปจจัยส่ี ความสันโดษก็มาชวยเรา เร่ิมตั้งแตไมเกิดความทุกขทน
กระวนกระวาย หรือทุรนทุรายเพราะเร่ืองปจจัยส่ี วาอันน้ันยังไมมี อันน้ียังไมได ทําไม
อาหารอรอยยังไมมา จีวรท่ีเราไดมาน้ีไมดีเหมือนขององคโนน ฯลฯ เม่ือพอใจตามท่ีได ใจ
ก็สบาย เรียกวามีความสุขงายดวยวัตถุนอย ดานวัตถุน้ี อ่ิมแลว พอแลว 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๘๗ 

พอสุขงายแลว อ่ิมพอแลว เราก็ไมเอาเวลา เร่ียวแรง และความคิดไปวุนวายกับ
การท่ีจะด้ินรนแสวงหาอะไรอีก ก็เอาเวลา เร่ียวแรง และความคิดไปทุมเทใหแกงานการ
กิจหนาท่ีของตัว มุงหนากาวไปในไตรสิกขา ในอริยมรรคาตอไป 

คนท่ีไมสันโดษน้ัน ไมพอใจดวยวัตถุบํารุงบําเรอท่ีตนมี จิตใจก็ทะยานรานรนหา
ของอันจะใหคุณคาเทียมท่ีตนยังไมได ก็ตองใชเวลา แรงงาน และความคิดส้ินเปลืองไป
กับการท่ีจะไปแสวงหาส่ิงเกินจําเปนเหลาน้ัน เวลาก็หมดไป แรงงานก็หมดไป ความคิดก็
ครุนวน พรุงน้ีจะฉันอะไรใหมันอรอย ถาเปนชาวบานก็พรํ่าวาพรุงน้ีจะไปกินเหลาไหน 
ภัตตาคารไหน อาหารชนิดไหน คิดแตอยางน้ี จะไปปรนเปรอตัวเองอยางไร เวลา 
เร่ียวแรงและความคิดก็หมดเปลืองไป ก็เลยไมเปนอันทําการทํางาน ละเลยกิจหนาท่ี  

เรื่องน้ี สําหรับพระสงฆย่ิงสําคัญมาก เพราะวิถีชีวิตของพระน้ันตรงขามกับการ
แสวงวัตถุอยูแลว ถาพระไมสันโดษ ก็จะแหวกออกไปนอกทาง กิจหนาท่ีของพระจะเสีย
หมด แทนที่จะแสวงธัมม ก็กลายเปนแสวงธัน แสวงอามิส 

ทีน้ี พอสันโดษแลว เราก็ออมแรง สงวนเวลา เปดความคิดไวไดหมด เม่ือเราสุข
งายดวยวัตถุเพียงนอยแลว ทางวัตถุ เราอ่ิมพอ สบายแลว ปลอดโปรงโลงใจ ปดทางเฉไฉ
แลว แถมเวลา แรงงาน และความคิดของเราก็ไมสูญเสียไปกับการทะยานหาส่ิงเหลาน้ัน 
เราเก็บออมมันไวพรอมดีเต็มท่ีแลว เราก็เอาเวลา แรงงาน และความคิดน้ัน มาทุมเทอุทิศ
ใหกับการปฏิบัติกิจหนาท่ีของตนเอง ถาเปนพระ ก็บําเพ็ญไตรสิกขา ถาเปนญาติโยม ก็
ทํางานทําการท่ีเปนบทบาทหนาท่ีของตัวเองใหเต็มท่ี เชนจะพัฒนาประเทศชาติ ก็ล่ิวไป  

ถาขาราชการไทย ถาประชาชนชาวสยาม ไมทะยานรานรนวุนวายกับการหาทาง
บํารุงบําเรอปรนเปรอตัวเองในการเสพบริโภค ดานน้ันอ่ิมพองาย แตหันมาเอาใจใสมุง
หนาไปทํากิจหนาท่ีของตน การงานและกิจการท้ังหลายก็จะดําเนินกาวหนาเรงรุดไปได 
สันโดษก็มาอุดหนุนการพัฒนา  

น่ีคือตรงขามกับความเขาใจผิดของคนจํานวนมากที่นึกวา ถาสันโดษแลว จะ
ขัดขวางการพัฒนา เพราะเขาไมรูจักวาสันโดษคืออะไร ไมเขาใจวาสันโดษมีความหมาย
และความมุงหมายอยางไร ตัวเขาก็เลยกลายเปนคนท่ีเอาความขาดสันโดษของตนมา
ขัดขวางการพัฒนา น่ีคือตัวปญหาท่ีแทจริง 

อยางไรก็ตาม ถาเราปฏิบัติสันโดษผิด ก็จะขัดขวางการพัฒนาอยางเขาวา
เหมือนกัน คือวา สันโดษพอใจดวยวัตถุตามมีตามได จากนั้น พอสุขงายแลว แสนสบาย 
ก็นอนเลย อยางน้ีคือสันโดษเพื่อข้ีเกียจ ใชไมได ผิดหลัก ผิดความมุงหมาย  



 

๘๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

สันโดษน้ัน เปนตัวสรางความพรอมในการที่จะทุมใจพากเพียร จึงตองยํ้าวา เรา
สันโดษเพ่ือจะไดออมเวลา ออมแรง ออมความคิดไว แลวจะไดเอาเวลา แรงงาน และ
ความคิดน้ันไปทุมเทใหกับการทํากิจหนาท่ี  

พระมีหนาท่ีของตนอยูแลว โดยเฉพาะการบําเพ็ญไตรสิกขา ก็เอาเวลา แรงงาน 
และความคิดท่ีไดออมไว ไปฝกในไตรสิกขา แตถาไมสันโดษ มัวไปหาวัตถุ เวลา แรงงาน
ความคิดก็หมดไปกับการหาเสพ  เปนอันวาจบกัน ไตรสิกขาหายไป ไมไดบําเพ็ญ  

ไมวาพระหรือชาวบาน เม่ือสันโดษแลว หนาท่ีการงานก็ทําไดเต็มท่ี  
พระสงฆก็ทํากิจหนาท่ีในการเลาเรียนปริยัติ ในการปฏิบัติ ในการเผยแผพระ

ธรรมคําสอน ไดเต็มท่ี อยางสบายใจไรกังวล  
สวนชาวบาน เม่ือสันโดษแลว ก็ไมตองเบียดบังเวลาทําการงานไปแสวงหาส่ิงเสพ 

ไมตองทํางานดวยความทุกขทรมาน โดยท่ีใจไมอยูกับงาน แตไพลไปอยูกับส่ิงเสพท่ียัง
ไมได แตพอสันโดษ ก็กลายเปนวา มีความสุขกับวัตถุท่ีมีดวย มีความสุขในการทํางาน
ดวย พรอมกับตั้งใจทําการทํางานเต็มท่ีดวย  

ตรงน้ีก็คือมาเขาหลักท่ีพระพุทธเจาตรัสไววา ให้สันโดษในวัตถุเสพ แต่ให้ไม่
สันโดษในกุศลธรรม  

อันน้ีเปนหลักการสําคัญ ความไมสันโดษในกุศลธรรมน้ี เปนคําสอนสําคัญของ
พระพุทธเจา  

พระพุทธเจาตรัสวา พระองคท่ีตรัสรูมาน้ี เพราะไมสันโดษ แตอยาเพ่ิงเขาใจผิด
ไมใชไมสันโดษในวัตถุ พระองคไมสันโดษในกุศลธรรม  

ถาพระพุทธเจาสันโดษในกุศลธรรมแลว พระองคไมตรัสรูหรอก แตพระพุทธเจา
ทรงไมอ่ิมไมพอในกุศลธรรม ถาเปนส่ิงท่ีดีงามแลว ตองบําเพ็ญย่ิงขึ้นไป กาวหนาไปเรื่อย  

เม่ือไมสันโดษในกุศลธรรม ไมวาอะไรดี อะไรถูกตอง เปนกิจหนาท่ี ดีงาม เปน
คุณประโยชน ก็พยายามทําใหสําเร็จใหได สูเต็มท่ี ไมมีถอย คนท่ีสันโดษในวัตถุ แตไม
สันโดษในกุศลธรรม จึงเปนคนที่เล้ียงงาย แตไมกลัวความยาก 

เปนอันวา ถาสันโดษแลว วัตถุก็ไมจําเปนตองมากมาย ไมส้ินเปลือง เพราะอยู
งาย แลวก็ออมเวลา ออมเร่ียวแรง และออมความคิดมาทุมเทใหกับการทํากิจหนาท่ี เชน
บําเพ็ญไตรสิกขา โดยมีความไมสันโดษในกุศลธรรม ก็จะปฏิบัติกาวหนาไปสูจุดหมาย
ของพระพุทธศาสนา สันโดษก็มาหนุนกันกับความไมสันโดษ  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๘๙ 

ถือคติผ้ึงเก็บน้ําหวานจากดอกไม จะหางไกลมิจฉาชีพ 
น่ีก็พูดเลยไปถึงเร่ืองสันโดษดวย เพราะมันเก่ียวกับเรื่องปจจัยส่ี ยอนกลับไปท่ีจุด

ยํ้าวา ในความหมายท่ีเก่ียวของกับชาวบาน เม่ือพระสันโดษ ก็จะไมรบกวนญาติโยม 
เพราะเปนพระท่ีเล้ียงงาย ญาติโยมไมตองวุนวายเดือดรอน  

ถาพระไมสันโดษ ก็เอาแลว หาทางไดหาทางเอา เดี๋ยวก็ไปเท่ียวรบกวนญาติโยม 
ถาหาตรงๆ ไมได ก็ไปหาทางหลอกลวงชาวบาน หาลาภดวยวิธีตางๆ ต้ังแตไป
ประจบประแจง ไปเอาลาภตอลาภ วิธีการมีเยอะ วิธีหาลาภอยางน้ีเรียกวา อเนสนา 
แปลวา แสวงหาในทางท่ีไมสมควร คือแสวงหาในทางท่ีผิด ถือวาเปนมิจฉาชีพของพระ 
เพราะพระน้ี แมแตจะไปออกปากขออาหารกะชาวบาน ก็ไมได ทานมีวินัยบัญญัติไว  

ภิกษุไปออกปากขออาหารกับผูท่ีไมใชญาติ ไมใชปวารณา เพ่ือตนฉัน เปนอาบัติ
ปาจิตตีย น่ีคือเปนความผิด ทานไมมีสิทธิ์ไปเท่ียวบอกขอ  ไดแตเดินไปโดยสงบ เขารู
ความตองการ เขามีศรัทธามาถวาย จึงจะรับได  

ถาจะออกปากขอเขา คนน้ันตองเปน “ญาติ” ซ่ึงมีกําหนดวาอยูใน ๗ ช้ัน คือ ช้ัน
ระดับตัวเองหน่ึง ระดับสูงขึ้นไปสาม ลงไปสาม เทาน้ัน  

“ปวารณา” คือผูท่ีเขากลาวเปดโอกาสไววา ถาทานตองการอะไร ขาดอะไร 
นิมนตบอกนะ ฉันจะจัดถวาย คือบอกใหทานขอตอขาพเจาได อยางน้ีจึงจะมีสิทธิ์ไปขอ 
ถามิฉะน้ันไปขอ ก็มีความผิด เรื่องพระไปออกปากขอเขาน้ี พระพุทธเจาทรงบัญญัติ
ปองกันไวมาก เพราะไมตองการใหพระไปรบกวนชาวบาน และใหพระตองทําตัวใหดี 
ประพฤติตัวใหเหมาะสม  

มีบทพุทธพจนเปนคาถาบทหน่ึง ตรัสวา แมลงภูแมลงผ้ึงเท่ียวไปตามหมูไม ไมทํา
ดอกไมพรอมท้ังกล่ินและสีของดอกไมน้ัน ใหชอกช้ํา ฉันใด มุนีคือพระภิกษุท้ังหลาย ก็พึง
เท่ียวไปในหมูประชาชน ฉันน้ัน  

น่ีเปนหลักสําคัญ ไดพูดในโบสถแลว ขอยํ้าอีกที เปนคติท่ีพระพุทธเจาตรัสไว
เตือนพระสงฆ หมายความวา พระสงฆดําเนินชีวิตอยูทามกลางสังคมน้ี ตองถือคติอยาง
แมลงภูแมลงผ้ึง คือไมทําใหชาวบานชาวเมืองชอกชํ้า ไมวาจะเปนศรัทธา หรือทรัพยสิน
เงินทอง ดานวัตถุ ทรัพยสินเงินทองเขา เราก็ไมทําใหเสียหาย ดานจิตใจ ศรัทธาของเขา 
เราก็ไมทําใหเส่ือมถอย  

ย่ิงกวาน้ัน แมลงภูแมลงผ้ึงน้ี นอกจากไมทําใหดอกไมชอกชํ้าเสียกล่ินสีแลว ยัง
ทําใหหมูไมงามย่ิงข้ึน และแพรพันธุใหอีกดวย  



 

๙๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

เหมือนกับพระสงฆน้ี ถาประพฤติตัวถูกตองดี ก็เปนท่ีเชิดชูจิตใจของประชาชน 
เม่ือปฏิบัติดี มีศีล ประพฤติตัวเหมาะสม ไปไหนก็ไมเบียดเบียนชาวบาน ไมกอความ
เดือดรอนแกประชาชน นําเอาความรูสึกสงบ นําเอาธรรมะ นําเอาสันติสุขไปให แผความ
รมเย็นเปนสุขไปให ประชาชนไดเห็นพระ ก็เบิกบานใจ เกิดศรัทธา มีปสาทะ จิตใจผองใส 
ไดปติ อ่ิมใจ ทําใหประชาชนงอกงาม เหมือนอยางตนไมท่ีวามีหมูภมรแมลงผ้ึงไปชิดเชย  

ในสวนของตนเอง พระสงฆท่ีดําเนินจริยาอยางพุทธคาถาอุปมาแมลงผ้ึงน้ี ก็จะ
เปนพระท่ีเล้ียงงาย และมีอาชีวะท่ีบริสุทธิ์ 

น่ีเปนคติอันหน่ึง ก็นํามาบอกไว ถาปฏิบัติไดตามหลักท่ีพระพุทธเจาทรงสอนไว ก็
จะไรปญหา ท่ีวามานี้เปนการพูดถึงเรื่องการปฏิบัติเก่ียวกับปจจัย ๔ พูดแลวก็ขยายไป
เร่ือย จนมาถึงแงท่ีเก่ียวกับประชาชน ท่ีจริง เร่ืองความสัมพันธกับประชาชนนั้น ยังตอง
พูดตางหาก มีเร่ืองตองพูดกันอีกมาก แตตอนน้ี พูดเร่ืองศีลพอใหครบกอน  

อยูในโลกเลือกได จะเปนผูกระทํา หรือเปนเพียงผูถูกกระทํา 
ศีลท่ีพระพุทธเจาตรัสยํ้า ซ่ึงผูท่ีเขามาบวช ตองฝกกันแตเบ้ืองตน อีกอยางหน่ึง 

คือ อินทรียสังวร แปลวา การสํารวมอินทรีย พูดงายๆ วารูจักใชอินทรียใหถูกตอง และ
เร่ืองน้ีก็ไดพูดในวันบวชแลวไมใชนอย ท่ีน่ีก็มาทบทวนศีลหมวดที่ ๒ น้ีกันหนอย 

อินทรีย ก็คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ของเรา เราอยูในโลก ชีวิตของเราท่ีเปนอยู
ได ตองมีการติดตอส่ือสารกับโลกภายนอก ส่ิงท่ีชวยส่ือสาร ก็คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ 
ของเรา ทีน้ี ถาเราใช ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ไมเปน ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ของเราก็กลับ
เปนทางมาของโทษ กอความเสียหาย ทําใหเกิดความเดือดรอนท้ังแกตัวเองและแกผูอ่ืน  

ท่ีวาใช ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ไมเปน ก็คือใชดวยโมหะ ดู ฟง ดม ล้ิม ชิม แตะ
ตองอะไรๆ ไปอยางมืดๆ มัวๆ ไดแคความรูสึก ใชแคความรูสึก แลวก็เปนไปแคตาม
ความรูสึก ถาไดแคความรูสึก อยูแคความรูสึก ก็เรียกวาใชอินทรียไมเปน ดูก็ไมเปน ฟงก็
ไมเปน ล้ิม ชิม ดม สัมผัส ไมเปนท้ังน้ัน 

ถาดูไมเปน ฟงไมเปน ดูฟงแลว ก็อยางท่ีวา คืออยูแคความรูสึกท่ีถูกกระตุนเรา 
ไหลไปกับความรูสึก ท่ีชอบใจบาง ไมชอบใจบาง วุนไปกับความรัก ชัง เกลียด กลัว แลวก็
ลุมหลงเพลิดเพลินมัวเมา หมุนวนอยูกับโลภ โกรธ หลง ไมรูตัววาใชอินทรียของตัวเองกอ
โทษ ทําใหเกิดปญหาแกชีวิต 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๙๑ 

บอกแลวในโบสถตั้งแตวันบวชวา เม่ือใชอินทรียดู ฟง เปนตน อยาอยูแคดาน
ความรู สึก ตองไปใหถึงดานความรู อยางดูทีวี ถาดูไมเปน ไปไมถึงความรู อยูแค
ความรูสึก ดูไปแทนที่จะไดความรู ก็ไดแคความรูสึก อยูแคชอบใจไมชอบใจ แลวก็เล่ือน
ไหลไปตามความเพลิดเพลิน แลวก็ตกลงไปหรือจมลงในความลุมหลงมัวเมา ถาไมมีสติ 
หลงนานไป ก็พาใหเสียสุขภาพบาง เสียการศึกษาเลาเรียนบาง ชีวิตไมมีการพัฒนา 

ทีน้ี ถาดูเปน ก็ไมติดจมอยูแคความรูสึก แตข้ึนไปถึงความรู เม่ือดู ก็ไดความรูวา
อะไรเปนอะไร เปนอยางไร เพราะอะไร เปนไปเปนมาอยางไร มีโทษหรือใชประโยชนอะไร
ได น่ีดูโดยเนนดานความรู  

ตอไปก็ดูเอาความรู หรือดูโดยมุงหาความรู ตามมาดวยรูจักเลือกดู แลวก็ดูเปน 
เม่ือดูเปน แมแตรายการท่ีไมดี รูจักแยกแยะ เห็นแงเห็นมุมตางๆ หย่ังลงไปถึงเหตุปจจัย 
ท้ังใกลและไกล ดูไปก็ไดคติบาง ไดความรูความคิด ตลอดจนมองเห็นชองทางท่ีจะเอามา
ใชประโยชนไดตางๆ  

จะเห็นวา คนท่ีใชอินทรียรับรู และเสพอารมณตางๆ เชน ดู ฟง เห็น ไดยินแลว ถา
อยูแคความรูสึก เชนวา ชอบใจ ไมชอบใจ รัก ชัง เกลียด กลัว ก็คือเปนผูถูกกระทํา 
หมายความวา ถูกส่ิงท่ีพบเห็นเปนตนน้ันกระทําเอา ถูกชัก ถูกจูง ถูกปลุก ถูกปน ให
เปนไปตางๆ เปนเบี้ยลาง ตกอยูใตอิทธิพล หรือใตการครอบงําของอารมณหรือของส่ิงเรา
น้ันๆ ตลอดจนของคนเปนตน ท่ีอยูเบ้ืองหลังอารมณหรือส่ิงเรา ที่เขานําเสนอน้ัน  

ถาอยูแคความรูสึกอยางน้ี ก็คืออยูใตโมหะ ก็ไดแคเปนผูถูกกระทํา จึงไมพัฒนา
ไปไหน 

แตถาไมอยูแคความรูสึก พอข้ึนไปดานความรู พอรูตอส่ิงน้ัน ก็เริ่มเปนผูกระทํา
ข้ึนมาทันที เม่ือมองหาความรู เอาความรูจากส่ิงน้ันๆ ก็กาวไปในความเปนผูกระทํา และ
พัฒนาในการกระทําข้ึนไปเร่ือยๆ 

ย่ิงกวาน้ัน การใชอินทรียดานความรู ยังยอนกลับมาปรับแกและพัฒนาดาน
ความรูสึกอีกดวย ดังท่ียกตัวอยางบอยๆ คุณหมอหรือคุณพยาบาล มองคนเจ็บไขหรือ
ญาติของเขาเขามาหา เห็นเขาหนาบึ้ง พูดจากิริยาอาการไมดี  

พอเจอส่ิงท่ีพระเรียกวาอนิฏฐารมณอยางน้ี ถาอยูแคความรูสึก คุณหมอหรือคุณ
พยาบาลน้ันก็จะรูสึกไมชอบใจ แลวก็อาจจะแสดงอาการข้ึงเคียดบ้ึงตึงพูดไมเพราะ เปน
ตน เปนปฏิกิรยิาออกมา แลวก็เกิดปญหา ท้ังในใจ และในการสัมพันธกัน  



 

๙๒  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ในทางตรงขาม ถาคุณหมอหรือคุณพยาบาลนั้นไมอยูใตครอบงําของความรูสึก 
แตข้ึนไปในข้ันใชอินทรียเพ่ือความรู ตาหูก็มุงเอาความรูมาสนองโยนิโสมนสิการ ทําให
สอบถามสืบคนความรู เชนวา คนน้ันมีทุกขอะไรลึกลงไปเบื้องหลัง มีความหวงใยวิตก
กังวลอะไร จึงทําใหหนาตากิริยาอาการและการพูดจาเหมือนจะไมพอใจเรา  

พอพูดจาไถถามไดความรูเขาใจ ความรูน้ันก็ปรับความรูสึกของตัวเองใหดี เกิด
คุณธรรมความเก้ือการุณยท่ีจะชวยเหลือเขา เกิดการแกปญหา มีการพัฒนา คุณหมอ
หรือคุณพยาบาลนั้นก็กลับเปนเจาเหนือใจ และเปนนายของสถานการณ น่ีคือ ดวย
อินทรียท่ีมากับความรู เราก็เปนผูกระทํา ไมเปนผูถูกกระทํา แลวก็มีการพัฒนาย่ิงข้ึนไป 

เปนอันวา พระพุทธเจาทรงเนนเร่ืองอินทรียสังวร เรื่องการรูจักควบคุมการใช
อินทรีย เปนการศึกษาเบื้องตน ในระดับของศีลอีกเหมือนกัน เปนศีลเบ้ืองตนใกลตัวย่ิง
กวาศีล ๕ เสียอีก  

เราไปเพงจองมองมากในเรื่องศีล ๕ เพราะเนนดานสังคม ใหคนวางเวนการ
เบียดเบียนกัน ใหอยูรวมกันได เปนสังคมที่ทรงตัวอยูไดม่ันคง ซ่ึงเปนเรื่องสําคัญนักหนา 
แตในการพัฒนาชีวิตของแตละคนน้ัน ศีลท่ีพระพุทธเจาทรงเนนมาก ก็อยูน่ีแหละ คือศีล
ขออินทรียสังวร และศีลขอปจจัยปจจเวกขณ ท่ีพาใหไดโภชเนมัตตัญุตา  

พอบวชเขามา ก็บอกหลักงายๆ วาใหมีอินทรียสังวร สํารวมอินทรียวา เวลารับรูดู
ฟงเห็นอะไรตางๆ น้ัน ใหเปนไปโดยมีสติ แลวก็ตามมาดวยปญญา เอางายๆ วา ไมให
อกุศลเขามาครอบงําจิตใจได อยางท่ีวาไมใหเกิด โลภะ โทสะ โมหะ เอาแคน้ี  

พูดงายๆ วา รับรูโดยมีสติปองกันตัว ทําใหอกุศลธรรมเขามาครอบงําจิตใจไมได 
ถารูจักใชตาหู ดูฟงเปนอยางน้ี การศึกษาก็เร่ิมตน เพราะการศึกษาเริ่มท่ี ตา หู จมูก ล้ิน 
กาย ของเรา ถาแคน้ีทําไมได ก็แสดงวาการศึกษาน้ันพลาด การศึกษาปจจุบันน้ีนาจะ
พลาด เพราะไมไดเอาใจใสเรื่องน้ีเลย  

การศึกษาพ้ืนฐาน คือ เร่ืองการบริโภคปจจัยส่ี กินใชใหพอดี กับเร่ืองการใช ตา หู 
จมูก ล้ิน กาย ใจ ใหเปน น่ีคือจุดเริ่มตนของการศึกษา ถาไดจุดน้ีแลว การศึกษาก็เริ่ม  

เพราะฉะน้ัน หลักเบื้องตนของการฝกอบรมพระ หรือการสอนพระใหม จึงเนนท่ีน่ี 
เปนจุดเริ่มฝกใหชํานาญ แลวก็ตองใชไปตลอด พระเกาก็ตองใชตลอดไปในฐานะ
ผูชํานาญการ พระเกาก็ตองมี โภชเนมัตตัญุตา ตองมีอินทรียสังวร แตท่ีน่ีเราเนนแก
พระใหม เพราะวาเม่ือพระใหมมาเร่ิมตนชีวิตแบบพระน้ี ก็ใหรูจุดวาจะเริ่มกันท่ีไหน  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๙๓ 

วิถีของนักเสพ-นักบริโภค กับ นักศึกษา-นักผลิต-นักสรางสรรค   
แยกกันท่ีการใชอินทรีย 

ทีน้ี อินทรียสังวรนั้น เพื่อใหการฝกเปนไปในชีวิตประจําวัน ก็เลยนิยมมาแต
โบราณใหแสดงออกมาในกิริยาอาการท่ีมีลักษณะของการสํารวมอินทรียเหลาน้ัน   

โดยเฉพาะตัวแรกคือตา ซ่ึงปรากฎออกมากอนเขา ก็ใหมีการสํารวมตา เม่ือพระ
อยูในอินทรียสังวร ก็เดินไปอยางสํารวม ทอดสายตาแคพอประมาณ เม่ือไปในละแวก
บาน น่ังท่ีอาสนะของตน ทอดตา “ช่ัวแอก” (วาหน่ึง) จะมองอะไรก็มองอยางสงบ ไมสาย
หนาหรือเหลียววอกแวกไปดูขางโนนขางน้ี ทําอยางน้ีเรื่อยไปจนกลายเปนอาการท่ีเปน
รูปแบบของพระ   

ท่ีแทน้ัน อินทรียสังวร อยูท่ีการมีสติคุมตัว วารับรูดูฟงเปนตนแลว ไมใหอกุศล
ครอบงํา (แตใหมีปญญาท่ีจะมาพัฒนากุศล) อันน้ีตางหากท่ีเปนสาระ แตเพื่อใหการฝก
ดําเนินไป ก็เอารูปแบบมาชวย เปนการฝกใหพระเดินไปโดยตาไมสอดสาย ไมเท่ียวหันดู
โนนดูน่ี ดังท่ีวาทอดสายตาแคพอประมาณ ในอัตราท่ีพอใชทํากิจ คือใหการเดินของตน
ดําเนินไปถูกตองไดผล  

เม่ือฝกฝนปฏิบัติกันไปๆ เปนประจํา กาลผานมา อาการท่ีปฏิบัติน้ันก็กลายเปน
ลักษณะของชีวิตความเปนอยูของพระไป พอพระเดินไปไหน ญาติโยมจะดูวาทานสํารวม
ไหม ก็ดูท่ีการเดินทอดสายตาเปนตน ถาพระเท่ียวเดินไปๆ กมๆ เงยๆ หันซาย หันขวา ดู
อะไรๆ เรื่อยเปอยไป ญาติโยมก็บอกวาทานไมสํารวม  

เปนอันวาเอารูปแบบมาชวย คือเอาอาการกิริยาท่ีวาดีงามมาตั้งวางไวเปนแบบ 
เพ่ือจะฝกใหไดใหเปนอยางน้ัน แตตองรูวา สาระท่ีแทจริงน้ัน คือทานตองการใหเราฝกท่ี
สติ เอาสติมาคอยคุมใจในเวลาใชอินทรีย ไมใหอกุศลธรรมเขามาครอบงํา แตใหรับรูโดย
มีสติ ท่ีปดก้ันอกุศลธรรมออกไป และเปดชองใหแกปญญา ท่ีจะเขามาพาไปหากุศลธรรม 
และนําใหไดส่ิงท่ีเปนประโยชน ตลอดจนกาวข้ึนสูกระบวนการพัฒนาชีวิตใหเจริญงอก
งามสูความสมบูรณสืบตอไป  

อยางนอย ดูแลว ฟงแลว ใหไดความรู ไมอยูแคความรูสึก น่ีหน่ึงแลวนะ ได
ความรูก็คือไดปญญา ไดความรูความเขาใจวา เรื่องน้ีมีความจริงหรือมีสาระเปนอยางไร 
ไมใชวาดูฟงไปเทาไรๆ ก็ไดแคชอบใจไมชอบใจ สนุกตื่นเตนหรือเบ่ือหนายซึมเซ็งผาน
เปลาๆ ไป โดยไมไดศึกษา ไมไดสังเกต ไมไดสําเหนียกอะไรเลย  



 

๙๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

เด็กของเรา ถาเขาโรงเรียนแลว ไมรูจักใช ตา หู จมูก ล้ิน กายหาความรู ก็ยังไมมี
การศึกษา ยังไมไดเริ่มการศึกษา อยางนอยตองดูฟงใหไดความรู ความรูน้ันก็เพ่ือเขาถึง
ความจริง เราอยูในโลก ตองรูจักเขาใจส่ิงตางๆ เม่ือรูเขาใจแลว จึงจะดําเนินชีวิตไดดวยดี 
จึงจะพัฒนาตัวเองได จึงจะสามารถทําการตางๆ และดําเนินกิจการท้ังหลายใหสําเร็จ 
และจึงจะสามารถแกปญหาได เพราะฉะน้ัน ดูฟงแลว ตองรู ใหเขาไปถึงความจริง 

เม่ือก้ีน้ี พูดถึงข้ันตอนวา หน่ึงไดความรู ไดมองเห็นของจริง หรือเขาถึงความจริง 
อยางนอยไดขอมูลแลว สืบเน่ืองจากน้ัน อาจจะไดคติ หรือไดแงมุมความคิดบางอยาง 
จากน้ัน ก็นําเอาความรูไปใชดําเนินชีวิต ทํางานทํากิจการตางๆ ตลอดจนใชแกปญหา 
คิดคน ประดิษฐ ทําการผลิต และสรางสรรคนานัปการ รวมทั้งพัฒนาชีวิตของตนเอง  

ท่ีพูดเรียงมาเรื่อยๆ น้ัน แยกออกไป ก็เปน หน่ึง ไดความรู สอง ไดประโยชน หรือ
เอาความรูท่ีไดน้ันมาใชมาทําประโยชน 

ท้ังสองข้ันตอนที่พูดมาน้ัน คือท้ังไดความรู และไดประโยชน ก็เปนปญญาท้ังคู 
คือ ปญญาที่ไดความรู และปญญาที่ทําประโยชนได  

ท่ีวามาน้ีเปนเรื่องของการศึกษาโดยตรง และก็เปนเร่ืองงายๆ ดูได ฝกไดตั้งแต
เปนเด็กๆ เชนดูวา เด็กดูฟงทีวี ใชไอที เปนไหม ไดความรู ไดประโยชนจากส่ิงเหลาน้ัน 
หรือวาไดโทษ ติดอยูแคชอบ-ไมชอบ สนุกสนาน-เบ่ือหนาย เอาแตบันเทิงเพลิดเพลิน
หลงไหล น่ีก็คือเปนแคนักเสพ ซ่ึงไมตองเรียน ไมตองศึกษา เกิดมามี ตา หู จมูก ล้ิน มี
ความรูสึก ก็เสพไดเร่ือย และเม่ือเปนนักเสพ ก็จะโตข้ึนมาเปนนักบริโภค ไมเปนนักศึกษา
ท่ีจะกาวข้ึนไปเปนนักผลิต หรือนักสรางสรรค  

ถาเปนนักศึกษา ก็คือใชอินทรียเพื่อการเรียนรู ดูฟงในแงท่ีจะหาความรู คิดจะ
ผลิต จะแกปญหา จะสรางสรรคอันน้ันอันน้ี จึงใชอินทรีย ตั้งแตตาตั้งแตหู ไปคนควาเสาะ
แสวงขอมูล หาความรู สะสมประสบการณ ท่ีจะนําไปใชสนองความมุงหมายในการผลิต
และการสรางสรรคน้ัน ถาสังคมไดนักศึกษาท่ีตรงตามความหมายนี้ ไมชาไมนานสังคม
น้ันก็จะพัฒนาข้ึนไปเปนสังคมของผูผลิต มีนักประดิษฐและนักสรางสรรคมากหลายข้ึน 

เดี๋ยวน้ี สังคมของเราไดนักเสพ มากกวานักศึกษา แมแตคนท่ีไดช่ือวาหรือเรียกตัว
วานักศึกษา พอดูตัวใหชัด ก็ไมใชเปนนักศึกษา แตเปนแคนักเสพ เพราะฉะนั้น คนจึงเส่ือม
จากการศึกษา และสังคมประเทศชาติจึงมีการศึกษาที่ตกตํ่า เปนไดแคสังคมบริโภคนิยม 
ซ่ึงแปลวาเปนสังคมของคนเห็นแกกิน เต็มไปดวยนักเสพ รูจักและนึกคิดอยูแคจะบริโภค 
ผลิตไมเปน ไมตองพูดถึงการท่ีจะสรางสรรค ควรตระหนักวาสภาพน้ีเปนอันตรายมาก 
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อินทรียสังวร คือ การรูจักใชอินทรีย หมายถึงความสามารถควบคุมหรือปกครอง
ตัวเองในการใชอินทรียน้ี (เรียกอีกช่ือหน่ึงวา อินทรียคุปติ์ แปลวาการคุมครองอินทรีย) 
เปนคุณสมบัติสําคัญท่ีจะทําใหเปนนักศึกษา หมายความวา เม่ือใชตาดูหูฟงเปนตน หรือ
เก่ียวของกับประสบการณทุกอยาง ตองไดปญญา ไมวาจะในแงขอมูลความรู หรือการรู
เขาใจคิดขึ้นไดถึงประโยชนท่ีจะทําจะไดจากส่ิงเหลาน้ัน 

กอนจะผานตอไป ขอทวนย้ําอีกทีวา เม่ือใชอินทรียรับรูดูฟงเปนตนน้ัน เปน
ธรรมดาวา สําหรับคนท่ัวๆ ไป จะมีความรูสึกเกิดข้ึนเปนตัวเดนกอน เชนวา ถูกใจ หรือไม
ถูกใจ ชอบใจ หรือไมชอบใจ การฝกดวยอินทรียสังวรน้ี ในข้ันตน ก็มุงวาจะไมใหไหลไป
ตามความรูสึก หรือตกอยูใตการครอบงําของความรูสึก แตใหไดความรู ข้ึนมาคูกับ
ความรูสึกดวย และเนนใหความรูเปนตัวเดนเหนือความรูสึก  

การท่ีความรูจะเดนเหนือความรูสึกน้ัน ในแงหน่ึง ความรูสึกจะเหมือนกลายเปน
เครื่องมือของความรู เชนวา ความรูเอาความรูสึกเปนตัวบงบอกหรือช้ีชองวาอะไรตรงไหน 
เปนจุดท่ีควรศึกษา ท่ีจะมุงไปเอาความรูใหชัดเจนหรือจริงจัง เปนตน 

ในการใชอินทรีย ท่ีความรูข้ึนมาคูเคียงความรูสึกน้ี ยังมีการพัฒนาตอไปอีก คือ
การท่ีความรูจะมาปรับแปรหรือแกไขความรูสึก เปล่ียนหรือแทนความรูสึกรายๆ ลบๆ ท่ี
เปนอกุศล ดวยความรูสึกดีงามหรือดานบวกท่ีเปนกุศล ดังไดยกตัวอยางมาบางแลว เชน
ท่ีคุณหมอหรือพยาบาลรูเขาใจคนไขแลว เปล่ียนความรูสึกข้ึงเคียด เปนรูสึกสงสารเห็นใจ  

ในข้ันน้ี ถาจัดแบงเครงครัด ก็ถือวาขยับจากอินทรียสังวร คือการควบคุมอินทรีย 
ข้ึนไปสูข้ันของอินทรียภาวนา คือการพัฒนาอินทรีย ซ่ึงเปนการฝกหรือการศึกษาใน
ข้ันตอนใหญเหนือข้ึนไปในระดับสูงสุด 

เร่ืองเหลานี้เพียงเกร่ินไว พอใหเห็นแนวทางของการศึกษาที่จะพัฒนาชีวิตกันตอไป  

จัดหาจัดทํารมณีย ใหอินทรียไดชื่นชม 
ถึงตรงน้ี เห็นวานาจะประมวลวิธีปฏิบัติสําคัญๆ เก่ียวกับอินทรีย ท่ีโยงไปในดาน

ตางๆ ของระบบการปฏิบัติไว จะไดเปนแนวทางใหผูท่ีสนใจไปศึกษาตอไดท่ัวตลอด 
การปฏิบัติในเร่ืองอินทรียท่ีควรยกมาตั้งเปนหัวขอไวใหศึกษากัน คือ  
ก) อินทรียสังวร การสํารวมอินทรีย คือ การรูจักใชอินทรีย ควบคุมอินทรีย หรือ

ปกครองอินทรีย หมายถึงการรับรูอารมณตางๆ อยางมีสติ จะดูฟงอะไร ก็มิใหถูกความ 
รูสึกชอบ-ชัง และบรรดาอกุศลธรรมครอบงํา (แตเปดชองแกปญญาท่ีจะนําเขามาซึ่งกุศลธรรม)   



 

๙๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

การฝกพื้นฐานก็คือ การควบคุมตัวเอง ระวังหรือเลือกละ เวนการรับรูดูฟงส่ิงท่ีไม
ดี เปนโทษ ลอเราใหเกิดอกุศล และเลือกรับ รับรูดูฟงส่ิงท่ีดีงาม นํามาซ่ึงคุณประโยชน   

ถาปฏิบัติใหจริงจัง มีการฝกศึกษามากข้ึน ก็เชน ในการดูฟงชมใชส่ือตางๆ มีการ
เลือกหาขอมูล รายการ เร่ืองราวที่ดีงาม เปนประโยชน ชวยพัฒนาศีลวินัยและจิตปญญา 
พรอมกับเลือกห่าง หรือเวนหางเร่ืองราว รายการ ท่ีชักจูงไปในทางเส่ือมเสีย ไรคุณคา 
เสียเวลาเปลา ไดแคหลงใหล หรือเหลวไหลไรสาระ  

ข) อินทรียภาวนา การพัฒนาอินทรีย ในข้ันน้ี มิใชแคดูแลควบคุมการปฏิบัติตอ
ส่ิงท่ีอินทรียรับรู วาจะดูจะฟงอะไร หรือจะไมดูไมฟงอะไร และถารับรูดูฟงเปนตนแลว ก็
ไมใหมันครอบงําชักพาใจใหเกิดอกุศลธรรม ไมใหกลายเปนโลภโกรธหลง แตคราวน้ี 
กาวหนาขึ้นไปอีก ถึงขั้นปรับแกและพัฒนากระบวนการรับรูของตัวอินทรียเอง 

ท่ีจริง อินทรียสังวรก็เบิกทางใหแกอินทรียภาวนาน้ี เหมือนเปนข้ันเตรียมตัวใหแก
อินทรียภาวนา แลวอินทรียภาวนาก็กาวตอไป โดยท่ีมิใชเพียงวารับรูแลว ไมใหอกุศล
ธรรมครอบงําไดเทาน้ัน แตสามารถหรือมีอํานาจปรับแปรแกไขเปล่ียนจากความรูสึกท่ี
เปนอกุศล ใหเกิดความรูสึกท่ีดีงามเปนกุศลข้ึนแทน 

มีตัวอยาง เชนวา เห็นคนโกรธ หนาบึ้ง แสดงอาการไมพอใจ แทนท่ีจะขัดเคือง ก็
กลับมองดูเขาดวยความเขาใจ เห็นใจ และเกิดความสงสาร มีกรุณา, มองดูขนมหวานท่ี
เขาปรุงแตงสีสันสวยงามมีกล่ินชวนรับประทาน แตความรูสึกไมเล่ือนไหลไปตาม กลับ
มองเห็นสารเคมีท่ีปนเปอนมีพิษเปนภัยนาเกลียดกลายเปนปฏิกูลไป, ในทางตรงขาม 
เห็นของเนาเหม็นนาเกลียดนากลัว มองดวยความรูเขาใจถึงความเกิดข้ึนต้ังอยูแตกสลาย
ไปของบรรดาสังขาร หย่ังถึงอนิจจตา รวมท้ังความไมเปนไปตามความปรารถนาของผูใด 
ก็มองอยางรูเทาทันเปนธรรมดาไป, พระภิกษุแลเห็นผูหญิงรูปรางหนาตาสวยงาม มอง
ตามอยางท่ีพระพุทธเจาตรัสสอนวา พบสตรีชรารุนคุณยาคุณยาย ก็มองเปนยายาย พบ
สตรีคราวแม ก็มองเปนดังแม พบสตรีรุนพ่ีหญิงนองหญิง ก็มองเปนพ่ีสาวนองสาว พบ
สตรีรุนลูกสาว ก็มองอยางเปนบุตรหญิง พอมองไดอยางน้ี แทนท่ีจะเกิดราคะ ก็
กลายเปนไมตรี เกิดมีเมตตาตามฐานะอยางท่ีวาน้ันๆ, ฯลฯ     

ค) รมณียภาพ (รมณียภาวะ) ภาวะท่ีเปนรมณีย หรือสภาพอันนารื่นรมย เปน
คุณสมบัติอันพึงประสงคของส่ิงท่ีพบเห็น หรือสถานท่ี ส่ิงแวดลอม และบรรยากาศท่ัวๆ 
ไป ซ่ึงพอสัมผัสอินทรีย ก็ชวนใหเกิดความรูสึกท่ีดีงาม เชน สดช่ืน เบิกบาน ใจสงบ อยูตัว 
เรากุศล  
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ดังไดพูดขางตน ในการใชอินทรียรับรูอารมณตางๆ น้ัน ควรใหดูฟงพบเห็นไดยิน
ส่ิงท่ีชวนใหเกิดความรูและความรูสึกท่ีดีงามเปนกุศล จึงไดสอนไดฝกใหระวังและใหเลือก
รับรูดูฟงส่ิงท้ังหลายที่ดีงามนําใจไปทางกุศล 

ทีน้ี แทนท่ีจะตองคอยรอหรือเลือกหาอารมณท่ีดีงามนํากุศลอยางน้ันเรื่อยไป ก็มี
การปฏิบัติในทางยอนกลับ คือจัดหาจัดทําสภาพที่จะเปนอารมณดีงามนํากุศลน้ันใหมี
ข้ึน ซ่ึงจะมีอยูเปนอยูใหประสบพบเห็นไดอยางเปนปกติท่ัวไป หรือสมํ่าเสมอเปนประจํา 
เฉพาะอยางย่ิงก็ไดแกถ่ินท่ีอยูอาศัย และส่ิงแวดลอมท่ัวไป 

สภาพของถ่ินอาศัยและส่ิงแวดลอมท่ีดี อันเปนอารมณดีงามเกื้อกูลหนุนกุศลน้ี 
ทานเรียกวา “รมณีย” แปลวานารื่นรมย ทานใหความสําคัญมาก รูกันถือกันวาเปนท่ีพึง
ปรารถนาในการท่ีจะเขาอยูอาศัยเพื่อเริ่มการปฏิบัติหรือใชเปนท่ีศึกษาภาวนา และถือ
เปนลักษณะอยางหน่ึงของความเปนวัด อันมีช่ือเรียกดั้งเดิมวา “อาราม” 

อยางท่ีไดพูดไดเลาแลวตั้งแตในโบสถวันบวชวา พระพุทธเจาทรงเริ่มบําเพ็ญ
เพียร ก็เม่ือทรงหาถิ่นท่ีเปนรมณียพบแลว พระจะชวนทานท่ีตองการศึกษาภาวนาใหอยู
ในถ่ินของตน ก็บอกวาท่ีน่ันเปนรมณีย ญาติโยมนิมนตพระใหอยูในท่ีท่ีตนอุปถัมภ ก็บอก
วาท่ีน้ันเปนรมณีย ท้ังหมดน้ีบอกชัดแลววา “รมณีย” สําคัญอยางไร 

การจัดหาและจัดทําใหมีใหเปนสภาพรมณียน้ี เปนการปฏิบัติจัดการทางสังคม
ตอส่ิงแวดลอม เปนกิจสําคัญท่ีมีมาคูกับชีวิตของพระสงฆ เพราะเนื่องมาจากพระพุทธ
บัญญัติท่ีเปนวินัยของพระ เพราะฉะน้ันก็จึงมีมาคูกับประวัติศาสตรของพระพุทธศาสนา 

ตามพระวินัยน้ัน พระสงฆมีหนาท่ีปดกวาดเช็ดถูทําวัดใหสะอาด ทุกอยางตั้งแต
ในกุฏิของตน และเสนาสนะตางๆ จนถึงบริเวณวัด หรือลานวัด ดังท่ี “ปริเวณสัมมัชชนะ” 
คือ การกวาดบริเวณ หรือกวาดลานวัด (พุทธบัญญัติวา “ปริเวณํ  สมฺมชฺชิตพฺพํ”) เปนขอ
หน่ึงในเสนาสนวัตร (หนาท่ีหรือขอท่ีตองปฏิบัติเปนประจํา ตอท่ีน่ังท่ีนอนที่อยูอาศัย) 

มิใชเพียงในเสนาสนวัตร ท่ีเปนกลางๆ กวางๆ เทาน้ัน ปริเวณสัมมัชชนะ คือ การ
กวาดบริเวณ จนถึงกวาดลานวัดน้ี ยังเปนขอหน่ึงในวัตรของลูกศิษย ตออุปชฌาย หรือ
ตออาจารยของตนๆ อีกดวย (เชน วินย.๗/๔๓๙/๒๕๐)  

ก็เลยพูดไดวา บางที อุปชฌาย หรืออาจารย มีลูกศิษย (สัทธิวิหาริก, อันเตวาสิก) 
มากมาย พระลูกศิษยไมคอยมีโอกาสเขาไปดูแลปฏิบัติทาน ถาอยางน้ันก็ไปกวาดลานวัด
น่ีแหละ ถือวาเปนการไดดูแลรับใชปฏิบัติพระอุปชฌาย หรือพระอาจารยแลว เร่ืองเปนมา
อยางนี้ การกวาดลานวัด ใหอารามเปนรมณีย ก็เลยกลายเปนประเพณีท่ีเดนอยางหน่ึงไป 



 

๙๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ดังท่ีในวรรณคดีก็มีคํากลาวแสดงความซาบซ้ึงช่ืนบานใจ ในบรรยากาศอันเปน
รมณียของวัดวาอาราม ท่ีพระสงฆไดหม่ันแผวกวาดใหสะอาดงดงาม ขอยกโคลงบทหนึ่ง
ใน นิราศนรินทร ของ นรินทรธิเบศร มาใหดู ทานเขียนไววา 

โบสถ์ระเบียงมรฑปพื้น ไพหาร  
ธรรมาสน์ศาลาลาน พระแผ้ว  
หอไตรระฆังขาน ภายคํ่า  
ไขประทีปโคมแก้ว กํ่าฟ้าเฟือนจันทร์ 

พอปดกวาดกําจัดขยะมูลฝอยหมดไปจากที่ใด ทําใหเปนท่ีสะอาดงามตา ก็
เรียกวาทําท่ีน้ันใหเปนรมณีย อันเปนท่ีนาร่ืนรมยชมช่ืนใจ  

อยางท่ีในคัมภีรชอบเลาเร่ืองมฆมาณพ หัวหนาคณะนักบําเพ็ญประโยชนสมัย
โบราณ ไปในท่ีทํางาน ก็กวาดชําระจัดสถานท่ีน้ันใหสะอาดเรียบรอยเปนรมณีย คนอ่ืน
เห็นท่ีน้ันดี ชอบใจ ก็ใหท่ีน้ันแกเขา แลวตัวก็ไปทําท่ีใหมใหเปนรมณีย ขยายไปเร่ือยๆ 
หรือท่ีไหนคนมาชุมนุมกัน อยางกลางหมูบาน ก็กวาดชําระทําสถานท่ีน้ันใหสะอาดเปน
รมณีย จัดท่ีทางบริเวณใหสะดวกสบายแกบรรดาผูคน ถือวาเปนการใหความสุขแก
มหาชน (เชน ที.อ.๒/๓๒๕; สํ.อ.๑/๓๓๐; ธ.อ.๒/๙๗) 

สถานท่ีสะอาด ถนนหนทางบริเวณเรียบรื่น ครอบคลุมแวดลอมดวยอากาศท่ี
บริสุทธิ์ สายลมสดช่ืน แสงแดดสองมองโลง ทองฟาแจมใสไรหมอกควัน มีแหลงนํ้าใส
สะอาด มีตนไมพืชพรรณสดเขียวสะพร่ัง ช่ืนตาช่ืนหูชูใจ สงบ ไมพลุกพลาน ไมอัดแอ 
ปลอดเสียงโฉงฉางเอะอะอึกทึก ทํานองอยางน้ีคือท่ีพูดส้ันๆ วาเปนรมณีย   

ไมใชแคไปจัดไปทําถ่ินท่ีและส่ิงแวดลอมขางนอกใหเปนรมณีย แตตัวคนเองน่ี
แหละ เม่ือพัฒนาตนใหมีกาย มีศีลวินัย กับท้ังมีจิตใจและปญญาประณีตดีงามแลว ก็
เปนสภาพรมณียแกคนท้ังหลายดวย ดังท่ีทานวาไว ทานผูไกลกิเลสเปนอริยชนอยูท่ีไหน 
ไปท่ีใด ก็ทําท่ีน้ันใหเปนรมณีย (ดู ขุ.ธ.๒๕/๑๗/๒๘) 

ผูท่ีศึกษาจะพัฒนาชีวิต เม่ือไดอยูใกล อยูกับ อยูทามกลางสภาพรมณีย ก็ใช
อินทรียเพ่ือการศึกษาพัฒนาและเพ่ือการมีชีวิตท่ีดีงามไดเต็มท่ี ไมตองคอยระวังเลือก
ละเลือกรับอารมณดีราย หรือเลือกหาเลือกหางรายการนํากุศลหรือปนอกุศล อินทรียก็จะ
ชวยพาใหกาวหนาไปในการพัฒนากาย ศีล จิต และปญญา ไดเปนอยางดี จึงเปน
ประเพณีท่ีจะจัดทําวัดใหเปนแบบอยางของถิ่นแดนท่ีเปนรมณีย 

ดังน้ัน ทุกคนควรถือเปนหนาท่ีท่ีจะจัดทําท่ีอยูอาศัยถ่ินแดนของตนตลอดจน
บรรยากาศแวดลอม ใหเปนรมณีย ท่ีอินทรียของทุกๆ คนจะไดช่ืนชมพาใหเจริญในกุศล   



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๙๙ 

สภาพรมณียน้ี จําเปนตอชีวิต ท้ังกายใจ ท่ีจะอยูไดและอยูดี มีความเจริญงอก
งาม และมีความสุข จึงเปนฐานรองรับชีวิตท่ีดี ไมวามนุษยจะเจริญพัฒนาไปแคไหน
อยางไรๆ ก็ตองพ่ึงตองอาศัยสภาพรมณียน้ี ขาดไมได ดังน้ัน ไมวาจะสรางความเจริญ
หรือพัฒนาอยางไร ก็ตองรักษาสภาพรมณียน้ีไว  

ถาพัฒนากันไปๆ บอกวาเจริญกาวหนามากมาย แตไมมีชีวิตท่ีดี ขาดไรสภาพ
รมณีย มีความเจริญกาวไกล แตมีชีวิตไมดี ก็ไมรูวาจะพัฒนาไปทําไม พูดนัยหน่ึงวา ถา
ไมมีสภาพรมณียรองรับชีวิตท่ีดีไว การพัฒนาที่ย่ังยืนจะมีมาจากท่ีไหน 

ในทางตรงขาม เม่ือมีสภาพรมณียรองรับไว ชีวิตก็ยังอยูดีได การพัฒนาท้ังหลาย
ก็จะมีความหมาย ชวยใหชีวิตย่ิงกาวตอไปในการเปนอยูท่ีดี พัฒนาดานกายภาพใหชีวิต
อยูดีได โดยมีสุขภาวะทางกายแลว ก็พัฒนาศีลวินัย ตลอดถึงจิตใจและปญญา จนลุถึง
ภาวะท่ีเปนอิสรภาพอันแทจริงได สมความมุงหมายของการพัฒนาท่ีดี 

มารยาทในวัฒนธรรมไทย มากับนํ้าใจท่ีคํานึงถึงสวนรวม 
เปนอันวา พระพุทธเจาทรงเนนอินทรียสังวร ตั้งแตเริ่มแรก หน่ึง อินทรียสังวร ใช 

ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใหเปน แลวก็ สอง โภชเนมัตตัญญุตา รูจักประมาณในการบริโภค กิน
เปนบริโภคเปน ตั้งแตฉันอาหารดวยปญญาใหไดคุณคาท่ีแทจริง เพื่อคุณภาพชีวิต ไมใช
เพียงเพื่อสนองความตองการเสพเทาน้ัน อยางนอยใหไดการปฏิบัติตัวในการอยูในโลก 
ดําเนินชีวิตโดยสัมพันธกับภายนอกใหถูกตองพอดีน้ีเปนฐานกอน  

ทีน้ีตอไป ไมใชเฉพาะวาฉันโดยพิจารณาดวยปญญาเทาน้ัน แตกิริยามารยาทใน
การฉันก็ตองฝกดวย ทีน้ีก็ใหฝกการใชและการแสดงออกทางกาย วาจา ในความเปนอยู  

ดานน้ีก็เนนในเร่ืองการฉันอาหารน่ีแหละกอน เพราะเปนเรื่องเดนเร่ืองใหญใน
การเปนอยูต้ังแตในชีวิตประจําวัน การฝกพระดานน้ี ไดมาเปนแบบอยางในวัฒนธรรม
ไทย เปนตนกําเนิด เปนตนแบบ เปนรากฐาน เร่ิมแตมารยาทในการกินการรับประทาน 
เชนวา เวลาจะฉันอาหาร ตองหมผา ครองผาใหเรียบรอย  

ดูสิ พระน่ี เวลาจะฉันภัตตาหาร ตองหมจีวรมากอน ไมใชอยูๆ มาเห็นอาหารแลว 
ก็จะหยิบฉันตามชอบใจ แลวก็ตองน่ังใหเรียบรอย ฉันอาหารไมใหมีเสียงดัง ไมกินดังจุบ
จ้ับ-จุบจ๊ับ ไมพูดในขณะกําลังฉัน อาหารกําลังเต็มปากอยู หามพูด ท่ีจริงทานไมหาม 
ทานใหฝก ฝกไมพูดในขณะท่ีกําลังมีอาหารอยูในปาก น่ีคือฝกหมด ฝกใหมีสติ ฝกใหทํา
การโดยมีการรูจักควบคุมตนเอง  



 

๑๐๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

เวลาฝกพฤติกรรม ซ่ึงเรียกวาศีลน้ี ก็ไดฝกจิตใจไปดวย เพราะเราจะควบคุม
พฤติกรรมได เราก็ตองมีจิตใจเขมแข็ง เราจะบังคับควบคุมกายวาจา เราก็ตองมีสติ น่ีคือ
ทําใหไดฝกจิตไปดวย และพรอมกันน้ัน ก็ตองใชปญญา ตองรูวาอะไรถูกอะไรไมถูก อยาง
นอยตองเรียนรูระเบียบขอกําหนดกฎเกณฑ รูวาจะตองมีกิริยามารยาทอยางไร จึงจะ
ถูกตอง ปญญาก็พัฒนาไปดวย  

เปนอันวาไดหมด เอาศีลมาตั้ง สมาธิก็มาจับมายึดทรงไว แลวปญญาก็พาไป เปน
การฝกข้ันตน เริ่มจากศีล เอาศีลมาเปนฐานในการฝก แลวศีล สมาธิ ปญญา ก็ไปดวยกัน  

ทีน้ี เวลาฉัน ตองระวังดูแลต้ังวางกายวาจา ใหเรียบรอย อยางในบางวัด เวลาฉัน
น้ี ฝกกันเอาจริงเอาจังมาก พระเณรนับรอย ฉันไมมีเสียงเลย แมแตเสียงชอนกระทบกัน 
และเสียงชอนกระทบจาน ไมมีเลย พรอมกันน้ี รางกายก็ดํารงอยูในอาการท่ีสงบงาม เชน
ไมเอาศอกไปยันโตะท่ีฉัน ไมโยกตัว น่ังไมโคลงเคลง ฯลฯ ใหเรียบรอยงดงามหมดทุก
อยาง เรียกวาฉันดวยความมีสติ ฉันดวยความตั้งใจสงบ ฉันดวยปญญาที่คํานึงตระหนัก
ถึงหลักไตรสิกขา  

การฝกฝนอบรมพัฒนาตนในชีวิตประจําวัน ทําใหไดท้ังพฤติกรรมท่ัวไปท่ีพึง
ประสงคในการฝกโดยตรง แลวก็ไดท้ังมารยาทในสังคม แลวก็ไดความงามใหแกสงฆดวย 
เพราะวา เม่ือฉันน้ัน ไมไดฉันเพื่อตัวเองอยางเดียว แตในการฉันน้ัน เราคํานึงถึงประโยชน
แกสงฆดวย เพ่ือความดีงามความเรียบรอยของสงฆสวนรวม  

การคํานึงถึงสวนรวมนี้เปนขอท่ีสําคัญมากในชีวิตของพระ กิจกรรมแตละอยางท่ี
ทําน้ี มิใชเพื่อตนเองคนเดียว แตเพ่ือผูอ่ืนดวย  

พระน้ัน จะทําอะไร ก็คํานึงถึงผลที่จะตามมา ท้ังแกตนเอง แกผูอ่ืน และแกสงฆ
สวนรวม เริ่มแรก ตนเองในฐานะพระภิกษุ เปนสวนรวมอยูในสงฆ เปนสมาชิกของสงฆ 
อยูรวมกันเปนอันหน่ึงอันเดียว (จนกระทั่งคนไทยจับเอาพระแตละองคเปนสงฆไปเลย) จะทํา
อะไร ก็คํานึงเปนหน่ึงข้ึนมาเลยวาจะรักษาสงฆใหคงอยูในความงาม ใหสงฆเรียบรอย  

อยางท่ีทานเปรียบวา พระท่ีมาบวชอยูดวยกันน้ี มาจากตางชาติ ตางตระกูล ตาง
ถ่ิน ตางท่ี ตางกันทุกอยางในภูมิหลัง เหมือนดังดอกไมตางขนาด ตางสี ตางพรรณ แลวก็
ตางพันธุดวย เขาเอามาจัดเขาแจกัน วางบนพาน หรือเปนพวงมาลัย ก็เรียบรอยสวยงาม 
พระท่ีประพฤติดี ทานเรียกวา สังฆโสภณ แปลวาผูทําสงฆใหงาม น่ีถือเปนหลักสําคัญ  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๐๑ 

ในการคํานึงถึงสวนรวมน้ี นอกจากคํานึงถึงสงฆแลว ก็คํานึงถึงประชาชน จะทํา
อะไร แมแตแคจะปรากฎตัว ก็ตองใหประชาชนไดศรัทธาปสาทะ ใหเขาเกิดความผองใส
ของจิตใจ เห็นพระแลวช่ืนใจ เห็นกิริยามารยาทอาการท่ีมีวินัยของพระ ยามทานปรากฎ
กาย แมแตในเวลาบิณฑบาต เดินกันเปนแถวสํารวมเรียบรอย ญาติโยมเห็นก็ช่ืนใจ ผอง
ใส เบิกบาน สบายใจ ไดความสุขแลว  

วันน้ีจะไปทํางานทําการ จะวุนวายกับเรื่องราวหลากหลายท้ังวัน แตเร่ิมตนตอน
เชา ไดเห็นพระแลว ก็สบายใจ ใจผองใสไดกําลัง น่ีคือเปนสิริมงคล เร่ิมตนวันดวยจิตใจท่ี
สดใส ช่ืนบาน มีพลัง   

เพราะฉะนั้น จึงมีหลักวา พระน้ัน ถาจะไปพบกับโยม ตองทําใหใจโยมเกิดปสาทะ 
กิริยามารยาท การฉัน การพูดจา ตองใหเรียบรอยสงบงามตามพระวินัย โดยคํานึงวาจะ
ชวยชุบชูจิตใจ ใหโยมเกิดความสดช่ืนผองใสเบิกบาน ไมใชเห็นพระแลวใจหงุดหงิด 
งุนงาน ฟุงซาน ไมสบาย จิตตกตํ่าลงไป ไมใชอยางน้ัน แตเม่ือพบกับโยม ตัวเองมีศีล ก็ให
โยมไดธรรม ตั้งแตเกิดปสาทะข้ึนในใจ 

ถาเอาใจใสปฏิบัติกันใหไดอยางน้ีอยูเสมอ เปนประจํา ถูกตองตามหลักธรรมหลัก
วินัย บรรยากาศของวัด ของพระศาสนา ของบานเมืองไทย ก็นาจะเปนไดอยางท่ีทาน
กลาวไวในวรรณคดี ดังโคลงอีกบทหน่ึง ท่ีนรินทรธิเบศรเขียนแสดงปสาทะไวใน นิราศ
นรินทร ดังน้ี 

เรืองเรืองไตรรัตน์พ้น พันแสง  
รินรสพระธรรมแสดง ค่ําเช้า  
เจดีย์ระดะแซง เสียดยอด  
ยลยิ่งแสงแก้วเก้า แก่นหล้าหลากสวรรค์ 

พระสงฆเปนเครื่องบํารุงจิตใจของชาวโลก ทําใหสังคมม่ันคงงอกงามอยูไดดี 
ดานจิตใจน้ี ปสาทะเปนองคธรรมท่ีสําคัญย่ิง เม่ือพระปฏิบัติถูกตอง จะชวยสังคมได
มากมาย พระจึงตองคํานึงถึงตลอดเวลา เจอกับญาติโยมเม่ือไร ก็ใหไดปสาทะข้ึนมาเลย  

ถึงตรงน้ี ขอแทรกเร่ืองท่ีควรทําความเขาใจใหถูกใหชัดอยางหน่ึง คือเรื่องการ
แตงตัว หรือการนุงหม อยางพระน้ี มิใชวามีหลักสันโดษ ใหเปนอยูงายๆ ใชของนอยๆ มี
แคบริขารที่จําเปนแลว ทานจะถือวา จีวรน่ีเรานุงหมไป ไมเอาหรูหราสวยงาม ก็ไมตองซัก
มันละ เอางายๆ นุงหมผาขาดๆ เหม็นๆ ก็ได น่ีไมใช ทานไมไดถืออยางน้ัน 



 

๑๐๒  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

การอยูงายๆ ใชนอยๆ นุงหมจีวรเกาๆ ขาดๆ เหม็นสาบอยางท่ีวาน้ัน พระพุทธเจา
ไมทรงยินยอมใหพระทํา ไมทรงยอมรับ ไมทรงอนุญาต การอยูงายๆ อยางน้ัน ไมใช
สันโดษ เปนไดแคเอาสันโดษมาอางเพื่อจะไดอยูอยางมักงาย สันโดษไมใชมักงาย ซ่ึงใกล
กับข้ีเกียจ คําสมัยน้ีท่ีพอจะใกลเคียงสันโดษ คือเปนอยูเรียบงาย แตก็ไมชัดพอ 

พระภิกษุตองรูตระหนักวา ทานไมไดอยูเพื่อตัวทานองคเดียว แตทานอยูเพื่อสงฆ 
และเพ่ือประชาชนดวย คือทานมีความรับผิดชอบตอสังฆะ และตอประชาชน อยางงาย ก็
ตองชวยใหสงฆงาม และใหประชาชนไดปสาทะ 

เพราะฉะนั้น ผาจะเกาก็ไมวา นุงหมผาปอนๆ ก็ยอมรับไดวาอาจจะดีดวย แตจะให
สกปรกเหม็นสาบไมได ตองซักใหสะอาด จะนุงหมผาขาด ก็ไมได ถาจีวรฉีกขาด จะปลอย
ปละละเลยไมได วินัยกําหนดวา ถาผาไตรจีวรขาดเปนรูโหวแคเทาหลังเล็บน้ิวกอยเทาน้ัน 
ก็จะขาดอธิษฐาน กลายเปนอดิเรกจีวรไป ตองเย็บปะ (วินย.อ.๒/๑๖๘) แลวอธิษฐานเสีย 
ถาปลอยไว เดี๋ยวก็เจออาบัติ จะเห็นวา แมแตจีวรผืนหน่ึงๆ ก็ตองดูแลรักษาใหดี  

บางที ชาวบานบางคนไมรูหลักน้ี นึกวาตัวเองจะอยูงายๆ ก็เลยไมเอาใจใสในการ
เปนอยู การกินการใช ขาวของตางๆ กลายเปนปลอยปละละเลย แลวก็เสียหลักในแงที่วา
ไมคํานึงถึงผูอ่ืน จะเรียกวาขาดความรับผิดชอบทางสังคม ก็ได  

เราตองคํานึงถึงประโยชนของสังคมสวนรวมดวยวา เราจะแตงตัวอยางไร ก็ให
การปรากฎตัวของเรา เปนสวนรวมในการบํารุงจิตใจของประชาชน ใหคนท่ีพบเห็นมี
จิตใจสบาย ใหตัวเราเปนสวนหนึ่งอยูในสภาพรมณีย ใหแกคนอ่ืนหรือแกเพื่อนรวมสังคม 
ท่ีมาพบเห็น ท่ีจะชวยโนมนําจิตใจของเขาไปในทางกุศล เปนการชวยสงเสริมเขาในการ
พัฒนาชีวิตของตนๆ เปนภาวะที่เรามีเมตตาตอผูอ่ืนและตอสังคม พรอมท้ังในภาพรวมก็
เปนความดีงามของชุมชน และของสังคม รวมเปนสองดาน ซ่ึงทําไปไดพรอมกัน  

เพราะฉะน้ัน ท่ีเราแตงตัวน้ี ในแงหนึ่ง ก็ใชเส้ือผาใหถูกตองตามความมุงหมายท่ี
เปนคุณคาแท เพื่อปองกันหนาว ปองกันเหลือบยุงล้ินไร กันความละอาย น่ีไดหน่ึงแลว 
สอง ก็เพ่ือเก้ือกูลแกจิตใจของคนอ่ืนท่ีอยูรวมสังคมน้ี อยางท่ีเรียกวาเปนขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม แตท่ีแทก็คือเพ่ือเก้ือกูลแกจิตใจของคนท่ีอยูรวมกัน ชวยเปน
รมณียท่ีเก้ือหนุนเขาใหพัฒนาในกุศลธรรม โดยมีความรูสึกท่ีดีงาม เชน สดช่ืน เบิกบาน 
สงบ ผอนคลาย แลวจะไดเจริญในกุศลธรรมอ่ืนๆ สูงข้ึนไป ไมใชไปทําลายความรูสึกของ
เขา พอเห็นเราแลว กลายเปนใจเสียไปท้ังวัน หรือเราอกุศลข้ึนมา ใหจิตใจย่ิงตกตํ่าลงไป 
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ในการปฏิบัติท่ีวามาน้ี เปนการมองอะไรๆ อยางมีความรูเขาใจ พรอมท้ังมี
คุณธรรมคือเมตตา ก็เลยเปนการพัฒนาจิตปญญาของเราเองไปดวย  

ท่ีเราแตงตัวกันน้ี ทางที่จะพลาด มีท้ังสองดาน ในดานหน่ึง ก็ทํานองวาจะไปอวด
เขา ถาอวดก็เสียอีก กลายเปนการสัมพันธกับสังคมในทางหลงตามคานิยม หรือตื่นตาม
กระแส ตัวเองไมมีหลัก น่ีไมใชแตงไปอวดโก แลวก็ไมใชวาจะไปย่ัวยวนใครนะ แตเราจะ
ชวยรักษาและเก้ือกูลแกจิตใจของคนอ่ืน ใหเขามีจิตใจสบาย ในคําท่ีวาคนเราอยูในสังคม
น้ี ขอใหมีเมตตาตอกัน เราทําแคน้ีก็ไดแลว แคเราชวยรักษาจิตใจใหเขามีความเบาสบาย 
หรือสงบ ผอนคลาย หรือราเริงเบิกบานผองใส น่ีก็เปนความพอดีดานหนึ่ง  

อีกดานหน่ึง ก็พลาด เปนการเอียงไปอีกขางหน่ึง ในทางท่ีเอาแตใจตัว ไมคํานึงถึง
ใคร ไมรับผิดชอบอะไร ไดแกพวกท่ีบอกวา ฉันไมเอาอะไรท้ังน้ัน เส้ือผาไมตองมีก็ได ผม
เผาไมตองตัด นํ้าไมตองอาบ เส้ือผาไมตองซัก อะไรอยางน้ี สกปรกมอมแมมๆ เลย
กลายเปนอยางพวกฮิปปไป ก็ไมไดเรื่องอีกเหมือนกัน เรียกวาเอียงสุดไปอีกทางหน่ึง  

พระพุทธเจาทรงสอนหลักมัชฌิมาปฏิปทาไว เปนทางแหงปญญา ซ่ึงใหทําอะไรๆ 
ดวยความรูเขาใจ มองเห็นความถูกตอง-พอดี อันน้ีสําคัญอยางย่ิง ชีวิตตนกับชีวิตผูอ่ืน
สัมพันธกันหมด ส่ิงแวดลอมก็รองรับเก้ือหนุน เราทําใหประสานกลมกลืนและเก้ือกูล
กันลงตัวพอดีไปหมด  

ถาเราปฏิบัติถูกตอง ก็คือทําดวยปญญาน่ันเองแหละ ไมใชทําดวยตัณหา ท่ีไมรู
ไมคํานึงอะไร นึกข้ึนมาวาอยากเสพ ก็ไปเอา ก็ทําไป ไมใชทําดวยมานะ ท่ีคิดแควาจะอวด
โก เพ่ือแขงขัน เพ่ือจะกดคนอ่ืน เพ่ือจะยกตัว แลวก็ไมไดทําดวยทิฏฐิ ท่ียึดถือแต
ความเห็น เอาความเห็นของตัวเองเขาวา ขาจะทําของขาละ แกอยามายุง เราอยูในสาย
กลางท่ีปญญาพิจารณารูตระหนักวา อะไรจะเปนไปเพ่ือประโยชน เพื่อความดีงามของ
ชีวิต ของสังคม ของสวนรวมรวมกัน แลวก็เพ่ือท้ังโลกท่ีจะอยูไดอยูดีในวิถีแหงธรรม 

แลวในวิถีน้ี ซ่ึงก็คือวิถีแหงไตรสิกขา พูดอยางชาวบานวา วิถีของการศึกษา หรือ
ทางของการพัฒนาชีวิตน้ัน เราก็ฝกฝนปรับปรุงตัวอยูเสมอ ไมติดอยูแคเดิมท่ีเกา เรียกวา
ใหมีความเจริญงอกงามในธรรมวินัย แมแตในการเปนอยูประจําวัน เร่ืองท่ีเหมือนวาเล็กๆ 
นอยๆ ก็หัดก็จัดใหดีงามประณีตข้ึนไป  

อยางเชนการตากจีวร ก็มีหลักดวย จะตากอยางไรไมใหดูเกะกะ ไมใหโผลออกมา
นอกตัวอาคาร มิฉะน้ันอาจจะทําใหดูไมงดงามแกสงฆ เม่ือเราจะชวยรักษาสงฆ เราจัดให
ดี เหมือนเปนศิลปะอยางหน่ึง แลวก็จีวร ผาท่ีใช ก็เก็บงําอยางดี  
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วาไปก็หมดเลยท้ังน้ัน แมแตเสนาสนะ ก็มีวินัยบัญญัติไว อยางเกาอ้ีหรืออาสนะ 
เอาออกมาใชในท่ีของตัว หรือในท่ีกลางแจง เสร็จแลวตองเก็บเขาท่ี  

ตกลงวา การบวชน่ีเปนการฝกทุกอยาง มารยาทก็ฝกไปดวยในตัว พุทธศาสนาก็
เลยเปนรากฐานของวัฒนธรรมไทยไปดวย นอกจากการฝกไตรสิกขาที่พูดรวมๆ มองเห็น
เปนหลักการใหญๆ น้ัน ท่ีจริง ไตรสิกขาน้ีแหละคลุมลงมาถึงแมแตมารยาท การ
เคล่ือนไหว การพูดจาในความเปนอยูประจําวันหมดเลย เพราะฉะน้ัน ไตรสิกขาจึงมี
ความหมายท่ีตองพูดกัน ท้ังในระดับหลักใหญ และระดับรายละเอียด  

วันน้ีก็เลยพูดกวางออกไปๆ เร่ิมจากเรื่องชีวิตประจําวันของพระ โดยเฉพาะ
ปรารภเร่ืองการฉันอาหาร ซ่ึงเปนการฝกท่ีมีมาแตเดิม แลวก็เลยโยงไปถึงเร่ืองอะไรตอ
อะไรหลายอยาง ดังท่ีเคยบอกไวแลววา ไตรสิกขาน้ีเปนท้ังหมดของชีวิตพระ เราก็มาเริ่ม
กันตั้งแตชีวิตประจําวันน้ี ถือวา ไหนๆ พูดไปแลว ก็พูดใหครบ  

เปนอันวา ขอปฏิบัติในการฝกเบ้ืองตนท่ีพระพุทธเจาทรงเนนคือ อินทรียสังวร 
การสํารวมอินทรีย การรูจักใช ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ใหเปน ดูเปน ฟงเปน เปนตน แลวก็ 
โภชเนมัตตัญญุตา ความรูจักประมาณในการบริโภค รูจักกินพอดี กินดวยปญญา  

ไดศีลเปนพ้ืนแลว ทีนี้จะเอาจริงกับจิตใจและปญญา 
พอปฏิบัติในข้ันพ้ืนฐานของศีล เหมือนวางระบบชีวิตในความสัมพันธภายนอก

กับส่ิงแวดลอมท้ังทางสังคมและวัตถุธรรมชาติใหเปนไปดวยดี ในทางที่เก้ือกูลกันแลว 
จากน้ีในข้ันตอไป ก็เช่ือมตอเขาในการปฏิบัติสูงข้ึนไป สูการพัฒนาจิตใจและปญญา 
ตอนน้ีเรียกวา ชาคริยานุโยค แปลวา การหม่ันประกอบความตื่น  

ขอน้ีหมายความวาอยางไร โบราณแปลกันมาวา “การประกอบความเพียรเครื่อง
ตื่นอยู” หมายความวา ไมเห็นแกหลับแกนอน ใชเวลาใหเปนประโยชน โดยเรามีสติตื่นตัว 
อยู ก็มาคํานึงระลึกวา อะไรท่ีเราควรจะทํา ซ่ึงเปนกิจหนาท่ีในไตรสิกขา เปนกิจหนาท่ี
ของพระสงฆในพระธรรมวินัย แลวเราก็ทํากิจหนาท่ีน้ันๆ โดยมีสติท่ีตื่นตัวอยูตลอดเวลา  

เพราะฉะน้ัน พระน้ี เม่ือมีอินทรียสังวร และโภชเนมัตตัญุตา เปนฐานแลว การ
ดําเนินชีวิตท่ัวไปก็อยูในขอบเขตท่ีพองามพอดี เก้ือหนุนตอการท่ีจะพากเพียรบําเพ็ญกิจ
สูงข้ึนไป จึงมาตอดวยชาคริยานุโยค โดยเปนผูตื่นตัวอยูเสมอ ใชเวลามุงหนาทํากิจหนาท่ี
ของตน  อยางท่ีทานวาไมเห็นแกหลับแกนอน ท้ังหัวค่ําปลายคืน เดินบางน่ังบาง 
ประกอบมนสิการในการเจริญภาวนา กาวไปในสมาธิ และปญญา  
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การมีสติ ท่ีต่ืนตัว ไมหลับ ไมซึมเซา ไมเตลิดเพริดไป ไมฟนเฟอน ไมเลือนลืม ไม
เล่ือนลอย ใจจอจับอยูกับอารมณท่ีมุงหมายนี้ เปนการฝกจิตอยูในตัวข้ันหน่ึงแลว ปญญา
ก็มาพาเดินหนาไปในการจัดการกับจิตและอารมณใหสมความมุงหมาย แคน้ีก็เร่ิมตอเขา
สูสมาธิ และปญญาแลว เปนอันวา อินทรียสังวร และโภชเนมัตตัญุตา ท่ีเปนศีล ชวย
เปนฐานใหพรอมที่จะกาวไปในสมาธิ และปญญา โดยต้ังตนท่ีชาคริยานุโยคน่ีแหละ  

แมแตตัวโภชเนมัตตัญุตาเอง ก็ใชตอศีลไปถึงสมาธิและปญญาไดอยูแลว 
อยางที่วาเม่ือกี้ เวลาจะกิน พฤติกรรมในการกินจะพอดีได ก็ตองมีปญญารูใหแลว โดยตองรู
เขาใจความมุงหมายวาจะเอาอะไรแคไหน น่ีก็คือฝกปญญาไปดวยในระดับตนๆ และ
พรอมกันน้ัน ก็ตองควบคุมจิตของตัวเองได ใหจิตของเราเอาดวยตามที่ปญญาบอกให 
แลวดําเนินไปในทางท่ีถูกตอง จึงเกิดความพอดีข้ึนมา และจิตน่ันแหละก็เกิดความพอใจ
ท่ีกินแลวไดคุณภาพชีวิต เม่ือพอใจแลวก็เต็มใจ แลวก็ตั้งใจจะเอาจะทําอยางน้ันตอไป 

คนพวกหน่ึงน้ันมีความสุข เม่ือไดกินสนองความตองการในการเสพ พออรอยก็สุข 
ทีน้ีอีกคนหน่ึง พอมีปญญารูวา เราควรกินเพ่ือคุณภาพชีวิต พอไดกินอะไรท่ีทําใหเกิด
คุณภาพชีวิต ก็มีความสุขจากการสนองความตองการในคุณภาพชีวิต น่ีก็เปนเศรษฐกิจ
อีกแนวหนึ่ง ในเศรษฐกิจของคฤหัสถ เขากินเพื่อสนองความตองการในการเสพ แตของ
พระน่ี เปนเศรษฐกิจท่ีมากับการกินโดยไดสนองความตองการในการทําใหเกิดคุณภาพ
ชีวิต วัตถุประสงคตางกัน ทําใหเปนระบบเศรษฐกิจคนละระบบ  

การแยกแยะเศรษฐกิจโดยวัตถุประสงคของการบริโภคท่ีตางออกไปอยางน้ี ลัทธิ
เศรษฐกิจท่ัวไปไมไดคํานึง เขาไมคิดไมนึกถึงเลย เขาเอาเศรษฐกิจแบบท่ีมองไปแความี
วัตถุกินใชพอสนองความตองการในการเสพ บอกวา ทําอยางไรจะไดสนองความตองการ
เสพน้ัน ใหเกิดความพึงพอใจ ท่ีวาพึงพอใจของเขาก็คือ ความพึงพอใจในการท่ีไดเสพ  

ทีน้ี วาตามหลักของพระศาสนา ถาไดกินสนองความตองการในการทําใหเกิด
คุณภาพชีวิต เราก็จะมีความสุขเกิดข้ึนมาอีกอยางหน่ึง ซ่ึงเปนความสุขทางปญญา อันน้ี
เม่ือวาตามหลักของการศึกษาพัฒนาคน ก็คือเปล่ียนจากตัณหา มาเปนฉันทะ อยากกิน
เพ่ือไดเสพใหสมใจ เรียกวา ตัณหา อยากกินเพ่ือใหไดคุณภาพชีวิตสมดังท่ีปญญารูเขาใจ 
เรียกวา ฉันทะ แยกกันไปคนละทิศ น่ีก็การศึกษาทั้งน้ัน  

ถาพบของดีท่ีถูกตอง ก็อยาไปแยกเลยวา ระบบเศรษฐกิจของคฤหัสถ กับระบบ
เศรษฐกิจของพระ ทุกคนควรพัฒนาเขาสูระบบเศรษฐกิจมัชฌิมาไปดวยกัน 



 

๑๐๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

เอาละ วันน้ีพูดเยอะยาวแลว เดี๋ยวจะไปกันใหญ จากเรื่องหน่ึงก็แยกกระจาย
ขยายไปเร่ือย เห็นจะพอสมควรแลว  

ขอใหนึกวา ท่ีเรามาบวชน้ี เร่ิมต้ังแตชีวิตประจําวัน ก็เปนจุดเร่ิมตนในการท่ีจะ
ฝกฝนในไตรสิกขา จึงไดยกเอาเร่ืองของชีวิตประจําวัน ในการกินอยูเปนอยู ไดแกการเสพ
บริโภคใชปจจัยส่ี เชนฉันภัตตาหาร แลวก็เรื่องอินทรียสังวร การใช ตา หู จมูก ล้ิน กาย 
ใจ มาพูดกัน  

เรื่องเหลาน้ีคิดวา ไมเฉพาะพระเทาน้ันท่ีจะตองฝก ญาติโยมประชาชนก็ตองฝก
ดวย โดยเฉพาะเด็กๆ ถาเด็กๆ ปฏิบัติตามหลักการน้ี ก็จะมีความภูมิใจ และม่ันใจตนเอง 
เพราะเปนการปฏิบัติท่ีเกิดจากปญญา  

คนท่ีมีปญญา ทําอะไรๆ ดวยความรู ท้ังรูเขาใจส่ิงน้ันเรื่องน้ัน รูหลักการ รูเหตุผล 
รูความมุงหมาย รูวาตนทําถูกตองตรงความมุงหมายแลว เม่ือรูชัดแกใจ ก็จะมีความ
ม่ันใจในตัวเองอยางจริงจัง ดีกวาความมุงแลนของใจท่ีเปนไปแคตามความรูสึก ท่ีตนเอง
เปนเพียงผูถูกกระทํา โดยถูกกระทําตามแรงกระตุนเราของผัสสะ หรือเตนไปตามคานิยม
ของสังคม ตองอาศัยผูอ่ืน ข้ึนตอคนอื่นท่ีจะเห็นวาเราโกเราเท พอเขาเฮดวย เราก็ภูมิใจ  

แตถาเปนคนมีปญญา อยางท่ีวาแลว พอรูความมุงหมายของการกระทําน้ัน มอง
เห็นชัดกับตนเองวาเปนความถูกตอง เชน กินเพ่ือเล้ียงรางกาย ใหมีกําลังท่ีจะทําอะไรๆ 
ได เพ่ือใหมีสุขภาพดี ก็มีความม่ันใจเลยวาเรากินอาหารอยางถูกตองและตรงตามความ
จริงแนนอน ก็ภูมิใจเองไดเลย ไมตองไปอาศัยไปรอใครมายกยองแลว มันเด็ดขาดในตัว  

ฉะน้ัน จึงเปนความม่ันใจท่ีแทจริง ไมใชแควาปฏิบัติถูกตองตามหลักพระศาสนา 
แตคือตรงตามความเปนจริง ท่ีมันเปนอยางน้ัน ฉะน้ัน เด็กนักเรียน ลูกๆ หลานๆ ก็จึงตอง
ฝกตามหลักการน้ีเหมือนกัน พระเราน้ีเพียงเปนตัวอยางให   

วันน้ี ขอพูดในเรื่องน้ีไวเพียงเทาน้ีกอน และใหรูไวดวยวาน่ีคือเขามัชฌิมาปฏิปทา 
เราพูดวา มัชฌิมาปฏิปทาน้ีใชไดและท่ีจริงพึงตองใชในทุกอยาง แตบางทีผูท่ีฟงอาจจะไม
เห็นชัดวา เปนมัชฌิมาปฏิปทาอยางไร ตามที่ไดอธิบายไปแลว จะเห็นวาน้ีแหละ 
มัชฌิมาปฏิปทาเปนอยางน้ี น่ีเปนการปฏิบัติท่ีพอดีในการกิน ความพอดีในการกินเกิดขึ้น
แลว ใชไหม น่ีก็เปนมัชฌิมาปฏิปทาเสร็จในตัวไปจุดหน่ึง  
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มัชฌิมาปฏิปทา คือทางสายกลาง ทางแหงความพอดี ทางแหงดุลยภาพ เปนขอ
ปฏิบัติท่ีเปนบูรณาการ โดยมีศีล สมาธิ ปญญา พากันมาครบ ท้ังพฤติกรรม จิตใจ และ
ปญญา มาดวยกัน ถาขาดอันใดอันหน่ึง ก็ไมมีบูรณาการ พอบูรณาการได ก็เปนองครวม 
ท่ีองครวมสัมพันธกันเปนระบบครบสมบูรณ  

ระบบท่ีวาน้ี คือระบบอะไร? ก็คือระบบชีวิตของเรานี่ไง ออ... ชีวิตของเรานี้เปน
ระบบนะ การดําเนินชีวิตน้ัน ตองมีท้ังดานพฤติกรรม จิตใจ และปญญา มาประสาน
สัมพันธกันเปนระบบ องครวมมาหนุนกัน พฤติกรรมดําเนินไปดวยดีได ตองอาศัยจิต เชน
มีความตั้งใจ ซ่ึงก็อาศัยปญญาความรูเขาใจบอกหรือช้ีทางให จึงต้ังใจไปตามน้ัน และ
เสร็จแลว เม่ือพฤติกรรมดําเนินไปไดดวยดีแลว ก็ทําใหจิตพึงพอใจ สมใจ อ่ิมใจ สุขสบาย 
ก็มีความม่ันคงม่ันใจ จากการท่ีไดเกิดผลเกิดประโยชนตามความมุงหมายท่ีแทจริง แลว
ปญญาท่ีมองเห็นผลอยางน้ี ก็ย่ิงชัดเจนท่ีจะช้ีนําบอกแจงตอไป 

พฤติกรรมท่ีดีท่ีถูกตอง ก็ไปหนุนปญญา เชนวา เม่ือใช ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ 
เปน เราก็ไดปญญา แตถาพฤติกรรมไมดี ก็เสริมโมหะเขาไปอีก เชน ดูทีวีไมเปน โมหะก็
มา ดูทีวีเปน มีพฤติกรรมในการดูดี ต้ังใจถูกทาง วางใจถูกตองสอดคลอง ก็ไดปญญา ใช
ไหม พฤติกรรมก็ไปหนุนปญญา ปญญาก็มาหนุนพฤติกรรมท่ีเปนดานศีล แลวจิตท่ีพอใจ
ก็ตั้งเจตนาคือตั้งใจมาหนุนพฤติกรรม ปญญาก็ไปนําไปหนุนจิตใหไปกับพฤติกรรมน้ัน
หรืออยางน้ัน ก็เปนระบบ น้ีคือระบบความสัมพันธ เปนองครวม อยางท่ีเขาชอบใชคํา
เหลาน้ีกันเวลาน้ี  

วาไปวามา น่ีแหละคือหลักท่ีแทจริง เพราะวาในที่สุดแลว ระบบความสัมพันธ
องครวมอยูท่ีไหน ก็ตองมาจับไดท่ีชีวิตของเรากอน เพราะวาชีวิตของเราน้ีเปนองครวม
พื้นฐาน การดําเนินชีวิตของเรามี ๓ ดานหรือ ๓ แดน คือ พฤติกรรม จิตใจ และปญญา ก็
มาเริ่มท่ีน่ี ตองให พฤติกรรม จิตใจ และปญญา มาบูรณาการในกระบวนการของการ
พัฒนาตน เม่ือกระบวนการดําเนินไปไดดวยดี ชีวิตก็เจริญงอกงาม มันก็สัมพันธกันเปน
ระบบ ก็เกิดดุลยภาพ ก็เกิดความพอดี ก็เปนทางสายกลาง  

แมแตกินอาหารก็เกิดความพอดี กินแลวพอดี ก็เกิดผลดี ไมเกิดโทษ พอดีอยูที่ไหน 
อยูท่ีตรงไปสนองวัตถุประสงค สมความมุงหมาย น่ันคือ พอดีอยูท่ีสนองความตองการ
คุณภาพชีวิต ดังท่ีวา จุดหมายท่ีแทจริงของการกิน ก็คือ กินเพื่อคุณภาพชีวิต ท่ีจะให
รางกายแข็งแรง มีสุขภาพดี ทํากิจหนาที่ได เม่ือพอดี ตรงความมุงหมาย ทางสายกลางก็
มา แลวอยางน้ีแหละจึงเรียกวา โภชเนมัตตัญญุตา แปลวา รูจักประมาณในการบริโภค คือ
กินพอดี กินพอดีก็คือกินไปในทางสายกลาง เปนวงกลมของลอท่ีหมุนเดินหนาตอไป 



 

๑๐๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ถามันถูกแลว มันก็โยงกันไดเปนอันเดียวกัน เพราะมันเปนระบบ ถึงกันหมด เนน
เรื่ององครวม เรื่องดุลยภาพ เรื่องบูรณาการ เรื่องเปนระบบ เปนอันวา อยูในธรรมท่ี
พระพุทธเจาทรงสอนท้ังหมด คือ มัชฌิมาปฏิปทา ท่ีระบบชีวิตประกอบดวย พฤติกรรม 
จิตใจ และปญญา มาประสานเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน  

เม่ือเปนมัชฌิมาปฏิปทาแลว ก็ทําใหชีวิตของคน กับสังคม เก้ือหนุนกันดวย 
บุคคลในสังคมก็เก้ือหนุนกัน  

หนุนกันอยางไร คือ เม่ือมัชฌิมาปฏิปทาในตัวคนเดินไปดวยดี ตัวคนพัฒนาดี
แลว พอตัวคนพัฒนา ก็กลับมาหนุนสังคม ใหการอยูรวมกันในสังคมเปนไปดวยดี 
เพราะฉะน้ัน บุคคลกับสังคมก็ประสานเก้ือหนุนกันดี แลวก็ไปประสานกับธรรมชาติ
แวดลอม เชน การรับประทานพอดี ก็ไมทําลายธรรมชาติเกินไป ทําใหเกิดการประสาน
ประโยชน ระหวาง บุคคล สังคม และธรรมชาติแวดลอม เปนระบบใหญออกไปอีก ก็เกิด
สมดุลพอดีในองครวมใหญ บูรณาการในวงกวางท้ังหมด  

เปนอันวา ถาถูกตองแลว ก็ถูกทางของมัชฌิมาปฏิปทา ประสานเก้ือกูลกัน
ท้ังหมด  



ตอนที่ 

๖ 

ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาตกิ็เปนรมณีย  
เม่ือพระสงฆมีธรรมใหแกประชาชน 

เม่ือพูดถึงชีวิตความเปนอยูของพระภิกษุ ก็มีสวนท่ีไปเก่ียวของกับญาติโยม
ประชาชน โดยเฉพาะท่ีปรากฎชัดก็คือเรื่องอาหารการขบฉัน การท่ีพระสงฆมีชีวิตเน่ือง
ดวยผูอ่ืน ฝากทองไวกับประชาชนน้ีเก่ียวของกับหลักการของพระศาสนา ก็เลยจะพูด
เร่ืองความสัมพันธระหวางพระสงฆกับประชาชน วาพระน่ีไปเอาจากประชาชน มุงจะไป
หาอาหารอะไรตางๆ พึ่งชาวบาน แคน้ีหรือ   

คน คือบุคคลในสังคม และคือชีวิตในธรรมชาติ 
เม่ือเชาก็บอกทีหน่ึงแลววา วัตถุประสงคสําคัญของชีวิตของพระสงฆน้ัน อยูท่ีจะ

ทําประโยชนอยางสําคัญแกประชาชน ทีน้ี หลักการในเร่ืองน้ีมีอะไรเช่ือมโยงกันอยางไร ก็
ขอทําความเขาใจกันกอนวา ท่ีจะพูดเรื่องความสัมพันธระหวางพระสงฆกับประชาชนน้ี  
จะไม จํากัดแคความสัมพันธ กับประชาชนเทา น้ัน  แตจะหมายถึงหลักการแหง
ความสัมพันธระหวางชีวิตของพระภิกษุแตละรูปกับสวนรวม ซ่ึงหมายถึงกับพระดวยกัน
ดวย คือท้ังกับประชาชนกวางออกไป และกับพระสงฆดวยกัน 

ทีน้ี การสัมพันธกับสวนรวม คือภายในชุมชนสงฆท่ีเปนสวนของตัวเอง และกับ
ประชาชนในวงกวางน้ี ก็พูดรวมๆ วาเปนเรื่องความสัมพันธทางสังคม สําหรับพระพุทธ 
ศาสนาน้ี หลักการทั้งหลายมีนัยทางสังคมตลอดเวลา ซ่ึงคนทั่วไปมักมองไมเห็น บางที
บางคนถึงกับมองไปวา พระพุทธศาสนานี่ เปนศาสนาท่ีเอาแตเรื่องตัวบุคคล เปนเรื่อง
ของปจเจกชน อะไรทํานองน้ี ซ่ึงเปนการมองที่ผิดพลาดอยางย่ิง หางไกลจากความรู
เขาใจท่ีถูกตอง  



 

๑๑๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ท่ีแทน้ัน หลักการตางๆ ของพระพุทธศาสนามีความหมายทางสังคมแทรกอยูหรือ
พวงอยูดวยเสมอ แมแตการพัฒนาตัวของแตละคนก็มีความหมายทางสังคม แตนัยทาง
สังคมของพุทธศาสนาเปนอยางไร ในท่ีน้ีก็มาดูแงมุมกันพอใหเห็นเขาความ 

อยางไรก็ตาม การมองความสัมพันธระหวางคนกับสังคมของพุทธศาสนาน้ี 
อาจจะตางจากวิชาการสมัยใหม คือ ศาสตรสมัยใหมน้ีเปนศาสตรจําพวกชํานาญพิเศษ 
เขาแยกเปนดานๆ วา มนุษยศาสตร เปนเรื่องของชีวิต จิตใจ ความคิด จินตนาการ เรื่อง
ของคุณคา สาระภายในของความเปนมนุษย วัฒนธรรม วรรณคดี ปรัชญา อะไรตางๆ
เหลาน้ี แลวก็ สังคมศาสตร เร่ืองของสังคมในสายตาอยางวิทยาศาสตร การท่ีบุคคลมา
เปนสมาชิก เปนสวนรวมของสังคม มีความสัมพันธในการอยูรวมกันอยางไร เร่ือง
พฤติกรรมตางๆ และปรากฎการณทางสังคม ซ่ึงศึกษาดวยวิธีการวิทยาศาสตร แลวก็ไป 
วิทยาศาสตรธรรมชาติ ซ่ึงศึกษาความเปนจริงในโลกแหงวัตถุ มองหากฎธรรมชาติ โดยท่ี
วิทยาศาสตรธรรมชาติน้ัน เทาท่ีเปนมา จํากัดตัวอยูกับโลกของวัตถุ แตก็มีแนวโนมของ
วิทยาศาสตรใหมปจจุบันน้ีท่ีกําลังกาวยางเขามาในแดนของจิตใจ อยางพวกนิวฟสิกส  

ทีน้ี ในเม่ือศาสตรพวกน้ีแยกตางหากๆ จากกันออกไป เวลาเขาศึกษาทางดาน
สังคม ก็มองอะไรๆ โดยนัยของสังคมศาสตร แตสังคมศาสตรน้ัน มองคนกับสังคม โดย
มองคนในฐานะเปนสมาชิกของสังคม แลวไปๆ มาๆ ในความเปนศาสตรชํานาญพิเศษท่ี
จะเอาอยางวิทยาศาสตรธรรมชาติน้ัน โดยไมรูตัวก็แยกคนออกไปจากธรรมชาติ  

แตพุทธศาสนามองคนไมแยกจากธรรมชาติ ตรงน้ีเปนฐานท่ีสําคัญมาก เพราะวา
พุทธศาสนามองคนท้ัง ๒ แง กลาวคือ คนน้ัน ในเวลาเดียวกัน เขาเปนท้ัง ๒ อยาง หรือ
จะวามี ๒ ดานก็ได  

ในดานหน่ึง โดยพื้นฐานทีเดียว ชีวิตของเขาเปนธรรมชาติ ซ่ึงเราไมสามารถ
ปฏิเสธ ไมมีใครคานความจริงน้ีได คือ ชีวิตของแตละคนเปนธรรมชาติอยูในตัว เปนสวน
หน่ึงของธรรมชาติ เกิด แก เจ็บ ตาย มีความเปนไปตามธรรมชาติ น่ีคือ มองแงหน่ึง คน
เปนชีวิต ท่ีเปนสวนหน่ึงของธรรมชาติ  

พรอมกันน้ัน อีกดานหน่ึง คนเปนสมาชิกของสังคม คนเดียวกันน้ี ในขณะที่เปน
ชีวิตในธรรมชาติ ก็เปนบุคคล ท่ีเปนสมาชิกของสังคม  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๑๑ 

ทีน้ี เราจะไปแยกคนที่เปนบุคคลในสังคม ออกจากคนท่ีเปนชีวิตในธรรมชาติ จะ
แยกอยางจริงจังเด็ดขาด ไมมีทางเปนไปได แตศาสตรปจจุบันน้ีไปศึกษาโดยมองเฉพาะ
เรื่องของบุคคลท่ีเปนสมาชิกของสังคม เอาบุคคลแยกขาดออกไปจากชีวิต ก็ยอม
ผิดพลาดขาดพรอง ก็เลยมีแนวโนมท่ีจะเปนเรื่องของการเขาใจผิดตางๆ เชนมองเพลิน
หนักไปดานเดียวในแงท่ีวาคนเปนผลผลิตของสังคม สังคมหลอหลอม อยางน้ีเปนตน  

มีความเปนจริงมากท่ีวาคนเปนผลผลิตของสังคม คนน้ันอยูใตอิทธิพลของ
วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม ความสัมพันธระหวางมนุษย คานิยม และอะไรตางๆ ท่ีเปนปจจัย
ทางสังคมท่ีจะหลอหลอม แตพรอมกันน้ัน คนก็เปนสวนหน่ึงของธรรมชาติ มาจาก
ธรรมชาติ และถาบุคคลใดมีปญญาเขาถึงความจริงของธรรมชาติ เขาจะเปนอิสระจาก
สังคมได  

ความรูความจริงของธรรมชาติน้ัน อยูเหนืออิทธิพลของสังคม เม่ือคนเขาถึงความ
จริงของธรรมชาติแลว เขากลับเปนปจจัยท่ีจะมาผันแปรสังคม สามารถเขาใจสังคม
วินิจฉัยสังคม และแมแตมาจัดการเปล่ียนแปลงแกไขสังคมใหดําเนินไปในทางท่ีถูกตอง 
ถาสังคมทําใหมนุษยแยกตัวออกจากธรรมชาติ คนแปลกแยกออกไปไมเขาถึงความจริง
ของธรรมชาติ สังคมนั้นก็จะวิปริตปรวนแปร  

มนุษยเปนตัวกลาง แตละคนน้ีเปนตัวกลาง ท่ีเช่ือมระหวางธรรมชาติกับสังคม 
คือ คนในฐานะเปนชีวิต เปนสวนหน่ึงของธรรมชาติ กับตัวคนน้ันในฐานะที่เปนบุคคล
เปนสวนหน่ึงของสังคม เม่ือเปนสองอยางในเวลาเดียวกัน คนก็เช่ือมสังคมกับธรรมชาติ
เขาดวยกัน บุคคลใดเขาถึงความจริงของธรรมชาติ สามารถเช่ือมความเปนบุคคลของเขา
เขากับความเปนชีวิตท่ีเปนธรรมชาติ ใหประสานเก้ือกูลและกลมกลืนกันได น่ันคือเปน
พัฒนาการของมนุษยในข้ันสูงสุด 

พระพุทธศาสนาไมท้ิงคนในสวนท่ีเปนธรรมชาติ และถือหลักการวาจะตองใหคน
เขาถึงความจริงของธรรมชาติอยูตลอดเวลา แลวชีวิตทางสังคมของเขาจึงจะดีจริงได เขา
จะตองไมเสียหลัก ไมเขว ไมเฉไฉออกไป จนกลายเปนแปลกแยกจากธรรมชาติ 

แตพระพุทธศาสนาก็ระวังวา ถาคนไมเขาถึงธรรมชาติจริง อาจจะเลยเถิดไป
กลายเปนสุดโตง กลายเปนปลีกตัวจากสังคม แลวก็ท้ังปลีกตัวและแปลกแยกจากสังคม 
ความเปนชีวิตกับความเปนบุคคลของเขาถางหางไมถึงกัน  



 

๑๑๒  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

พระสงฆในพระพุทธศาสนา ตองอยูใกลประชาชน 
มีลัทธิในสมัยโบราณ และในสมัยพุทธกาลมากมาย อยูใตภาวะท่ีเปนปญหาน้ี 

จะเห็นไดตั้งแตกอนใกลพุทธกาล มีคนสองพวก พวกหน่ึงไหลไปตามกระแสสังคม ไป
ตามคานิยม หลงใหลในวัตถุ หมกมุนวุนวายกับการหาส่ิงเสพบํารุงบําเรอ พวกนี้ไดแก
พวก กามสุขัลลิกานุโยค ซ่ึงมีความหมายในเชิงท่ีไหลไปกับกระแสสังคม  

สวนอีกพวกหน่ึงก็เบื่อหนายระอากระแสนิยมของสังคม เห็นวาไมมีความหมาย 
ไรคุณคา หาความสุขท่ีแทจริงไมได ก็ละท้ิง ปลีกตัวจากสังคมไปอยูตามธรรมชาติ ไปเปน
ฤาษีชีไพร ไมยุงกับใคร ตัดขาดจากสังคมเลย กินเผือกกินมัน บางลัทธิก็ถือขนาดที่วา
ตองเก็บกินแตผลไมท่ีหลนเอง จัดเขาเปนพวก อัตตกิลมถานุโยค 

พวกหลังน้ีไมเอาเรื่องกับสังคม ไปบําเพ็ญฌาน ทําสมาธิ ใหมีความสุขทางจิตใจ 
เปนดาบส เปนฤาษี พอประสบความสําเร็จในสมาธิข้ันสูง ไดฌานสมาบัติ ก็หาความสุข
จากการเลนฌาน มีศัพทเรียกวา ฌานกีฬา เลนฌาน สนุกกับฌาน สบายมีความสุขไปทั้ง
วัน ไมตองยุงเก่ียวกับใคร โลกน้ีจะเปนอยางไรก็ชางมัน น่ีลัทธิฤาษีชีไพร  

บางคนไมเขาใจ นึกวาพุทธศาสนาเปนอยางเดียวกับลัทธิฤาษีชีไพร แยกไมออก 
ท้ังๆ ท่ีพระพุทธเจาไมเพียงทรงแสดงหลักการทางธรรมเทาน้ัน แตไดทรงบัญญัติวินัย
ข้ึนมาบังคับเลยวา ไมใหพระสงฆแยกตัวจากสังคม เริ่มต้ังแตบัญญัติใหชีวิตความเปนอยู
ของพระ เร่ืองปจจัย ๔ เรื่องชีวิตดานวัตถุ ตองอิงอาศัยอยูใกลประชาชน พระจึงปลีกตัว
ตัดขาดจากสังคมไมได 

แมแตพระท่ีจะไปอยูปา ก็มีกําหนดวาไปอยูไดในปาลึกเขาไปเทาน้ันแคน้ี ไมให
พนเขตบิณฑบาต ท่ีจะมาพบกับประชาชนได ดังท่ีในพระวินัยปฎกบอกวา (วินย.๒/๑๖๖/
๑๔๖; ๗๙๖/๕๒๘) เสนาสนะปา (ตอง) อยูหางจากเขตหมูบานอยางนอย ๕๐๐ ธนู (=๕๐๐ 
วา คือ ๑ กม.) แตทานแนะนําไววา ไมควรใหไกลเกิน ๑ คาวุต (=๑๐๐ เสน คือ ๔ กม.) 
เพ่ือจะไดไปบิณฑบาตแลวกลับมาถึงวัดทันเวลาฉัน 

มองดานพฤติกรรมภายนอก จะเห็นวา พุทธศาสนามีความยืดหยุน โดยมี
หลักการวา ไมใหพระตัดขาดจากสังคมโดยส้ินเชิง อยางนอยตองมีความสัมพันธบาง ใน
การไปบิณฑบาตน้ี ก็จะไดพบประชาชน พบชาวบาน อยางนอยวันละครั้ง แมไมไดพูดจา
ก็ใหมาพบปะกัน  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๑๓ 

แตตามปกติ การไปบิณฑบาตก็คือโอกาสท่ีจะไดพบปะปราศรัยไดพูดจากัน ใน
ครั้งพุทธกาลน้ัน ท่ีวาพระพุทธเจาเสด็จจาริกไปท่ีโนนท่ีน่ี ก็คลุมเวลาไปบิณฑบาตน่ัน
แหละ เวลาท่ีวาพระพุทธเจาเสด็จไปโปรดสัตว ก็คือไปเทศน  

ครั้งพุทธกาลน้ัน พระไปเทศนหรือใหธรรมส่ังสอนชาวบาน เฉพาะอยางย่ิงแกคน
ใหมคนนอกท่ียังไมไดเขามาในพระศาสนา ก็เทศนก็สอนในเวลาท่ีทานไปบิณฑบาต หรือ
พูดกลับกันก็ไดวา ไปบิณฑบาตในเวลาที่ทานไปเทศน เพราะการบิณฑบาตไมไดเปนกิจ
หนาที่ตางหาก เปนเพียงวา ทานจะไปปฏิบัติกิจ ทานจะจาริก เดินทางไป จะไปโปรดบางคน 
แตทานตองอาศัยอาหารดวย เม่ือออกไปแตเชา ก็เปนเวลาระหวางอาหาร เพราะฉะน้ันก็
ถือบาตรไปดวย เปนบริขารประจําตัว เม่ือไดอาหาร มีโอกาสแวะท่ีไหน ก็ฉัน  

การฉันอาหารไมไชเปนกิจท่ีทําพิเศษ แตเปนเรื่องพวงไปกับการทํางานในชีวิต
แหงการจาริกของทาน ไปๆ มาๆ เลยเรียกการไปบิณฑบาตวาเปนการไปโปรดสัตว ท่ีจริง 
ท่ีจะโปรดสัตว ก็คือตอนเทศน แตพูดแบบเหมารวมจนชักจะเขาใจแคบเพ้ียนไป 

พอตื่นเชา พระจะออกจากวัด ก็ถือบาตร ครองจีวร มุงหนาไปทํากิจหนาท่ี ขอให
ดูจากพุทธกิจ ตั้งแตเชามืด พระพุทธเจาทรงพิจารณากอนแลววา วันน้ีจะเสด็จไปโปรด
ใคร แลวก็ทรงมุงไปท่ีน่ัน ระหวางทางก็ตองเสวยภัตตาหาร และตองเสวยภายในเวลา 
อาจจะมีใครถวายก็ได แลวในท่ีเหมาะ ซ่ึงอาจเปนโคนไม ก็ไปประทับน่ังฉัน ฉันเสร็จแลว
ก็เสด็จเดินทางตอไป มุงสูจุดหมายท่ีจะไปทรงเทศนา บางทีการไปรับบิณฑบาตน่ันแหละ 
คือโอกาสท่ีไดเทศน ก็ตรัสก็พูดกับคนท่ีถวายอาหาร พระในยุคพุทธกาลก็เปนอยางน้ีน้ัน  

ครั้นมาในสังคมไทยแลว เม่ือคนไทยเปนชาวพุทธกันท่ัวไปแลว การที่จะตอง
ออกไปแนะนําส่ังสอนขางนอก ก็เลยเหมือนกับไมมีความจําเปน เขาเปนชาวพุทธอยูแลว 
รูธรรมอยูบางแลว เม่ือใดเขาตองการ เขาอยากจะคลายสงสัยในเร่ืองไหน เขาก็มาหาพระ
ท่ีวัด พระก็เลยไมมีความจําเปนท่ีจะตองไปเที่ยวจาริกส่ังสอนพวงไปกับเวลาบิณฑบาต  

น่ีก็เปนทํานองวา ตอนน้ีพระมาต้ังหลักอยูท่ีวัดแลว ไมตองออกไปหาชาวบานเพ่ือ
สอนเขา ใหเขามาหาพระท่ีวัด แตทีน้ีเพ่ือจะใหกิจวัตรเปนไปดวยดี แมวาพระพุทธเจาทรง
อนุญาตวา คหบดีชาวบานจะถวายอาหาร มาถวายท่ีวัดก็ได แตเพื่อรักษากิจวัตรท่ีเปน
เร่ืองสวนรวมใหดําเนินไป ก็ใหพระไดออกไปพบประชาชน โดยออกไปบิณฑบาตตอนเชา
เพียงเพ่ือไปรับอาหาร แลวคําวา “โปรดสัตว” ก็เลยมีความหมายแคบแคไปรับอาหาร ท้ัง
ท่ีแทจริง โปรดสัตว ก็คือการท่ีทานไปเทศนาส่ังสอน โดยที่การรับบิณฑบาตเปนเรื่อง
พลอยพวงไปตามปกติในชีวิตของทาน  



 

๑๑๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

รวมความวา ชีวิตของพระ ทานไมใหแยกตัวจากประชาชน ไมใหตัดขาดจากสังคม 
โดยอยางนอยมีพระวินัยบัญญัติไววา ใหปจจัย ๔ ตองอาศัยเน่ืองดวยประชาชน จะไป
เท่ียวเก็บอาหารกินเอง ไปเท่ียวเก็บเผือกเก็บมันเก็บผลไมหลน อยางลัทธิฤาษีชีไพรไมได 
เปนอันวาตองไดพบกับชาวบาน โดยวิถีชีวิตท่ีวินัยบังคับไว แตดูตอไป ไมใชเทาน้ี 

อยางไรก็ตาม ท่ีวามาน้ันบอกแลววาคืออยางนอย ทีน้ี อยางมากก็มีขอบเขตวา
ไมใหพระภิกษุคลุกคลีกับคฤหัสถ เม่ือสัมพันธกับชาวบานน้ัน จะตองระวังไมใหกลายเปน
การคลุกคลีกับชาวบาน วาตามภาษาปจจุบันก็คือไมไปม่ัวสุมกับเขา ไมไปม่ัวกับ
ชาวบาน ทานใหความหมายวา เขาสนุกสุขก็สุขสนุกดวย เขารองไหก็รองไหดวย เขา
หัวเราะก็หัวเราะดวย คือไปสรวลเสเฮฮา สนุกสนาน ม่ัวสุมคลุกคลีกัน อยางน้ันไมได  

บางคนอาจแยงวา ถาชาวบานมีทุกข เขารองไห พระไมทุกขรอน ไมโศกาดวย 
ประชาชนก็อางวางไมมีพวกสิ ก็ตองทําความเขาใจใหชัดวา ท่ีพระไมโศกาน้ัน ไมใชวา
พระทอดท้ิง แตพระตองเปนหลักใหเขา เวลาเขาทุกข พระก็รูเขาใจ เห็นใจเขา และชวย
แกไข อยางนอยพระก็จะไดปลอบโยน ใหหลักใหธรรมในการท่ีจะแกปญหา ตั้งแตแก
ความเศราโศกน้ันแหละ อยางน้ีคือเปนหลัก ไมใชวาเขาเศรา ตัวเองก็เศรา เขารองให ตัว
ก็รองไห เปนไปดวยกัน ตองรอรับการแกไขไปดวยกัน ก็เลยหมดคนท่ีจะชวย เพราะฉะน้ัน
พระจะตองเปนหลักใหกับประชาชน  

เปนอันวา ความสัมพันธของพระสงฆกับประชาชนมีขอบเขตวา อยางนอยไมให
แยกตัวตัดขาดไปเลย และอยางมากอยาใหเลยไปกลายเปนคลุกคลีม่ัวสุม พระสงฆตอง
เปนหลักใหแกสังคม 

สวนในระหวางอยางนอยกับอยางมากน้ี ทานใหโอกาส แลวแตความถนัด
อัธยาศัย แมแตเปนพระอรหันตแลว ก็มีแนวโนมอัธยาศัย มีความถนัดไมเหมือนกัน บาง
ทานชอบอยูเงียบๆ สงัดวิเวก ทานก็มาพบกับชาวบานแคตามวินัยบัญญัติ แลวชีวิตสวน
ใหญก็ไปอยูอยางปลีกตัว แตไมถึงกับแยกตัวหรือตัดกันไป เชนอยางพระมหากัสสปะอยู
ปาเปนประจํา แตทานก็ตองดูแลรับผิดชอบหมูคณะของทาน แลวสงฆของทานก็ตองอยู
ดวยอาศัยประชาชน ตัดไมได ถึงอยางไรก็ไมพน 

ทีน้ี พระมหาสาวกบางทาน อยางพระสารีบุตร อยูในเมืองแทบตลอดเวลา ทาน
เปนอัครสาวก เปนพระธรรมเสนาบดี ทํางานอยูกับพระพุทธเจา ทานส่ังสอนประชาชน
มาก ในดานอัธยาศัย ทานเอาใจใสเด็กๆ นําเด็กมาบวชเณรใหการศึกษา สามเณรเล็กๆ 
ท่ีมีความสามารถมากโดดเดน เปนลูกศิษยพระสารีบุตรแทบท้ังน้ัน 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๑๕ 

พระสารีบุตรไปพบเด็กกําพรา เด็กขอทาน เด็กยากจน ทานก็ชักนํามาบวช แลว
ใหการศึกษาฝกอบรม สามเณรของทานท่ีอายุ ๗ ขวบ เปนพระอรหันตหลายองค เรียก
แบบไทยไดวาเปนวีรสามเณร หลายเรื่องมาในอรรถกถาธรรมบท เปนแบบอยางเพ่ือจะ
กระตุนปลุกใจเด็กๆ ใหเขมแข็ง ตั้งใจ เอาจริงเอาจังกับการฝกฝนพัฒนาตน 

เปนอันวา พระมหาสาวก และพระสาวกท่ีสําคัญท้ังหลาย มีอัธยาศัย มีความ
ถนัดไมเหมือนกัน แลวทานก็ทํากิจหนาท่ีและเปนอยูในขอบเขตของสองปลายน้ี คือไมต่ํา
กวาอยางนอย ไมเกินอยางมาก ยืดหยุนอยูในระหวางน้ี รวมแลวก็ใหชุมชมสงฆเปนท่ี
ดํารงรักษาธรรมไวใหแกสังคม ท้ังในแงท่ีตัวบุคคลเปนแบบอยาง และเผยแผหลักธรรม 
ขยายความรูเขาใจในสัจธรรม รักษาหลักความจริงความถูกตองดีงามไวใหแกสังคมตอไป 
โดยเปนแหลงท่ีจะพัฒนาชีวิตของคนไปดวย น้ีดานท่ีเก่ียวกับประชาชน   

ความเคารพสงฆ ถือกิจการและประโยชนสวนรวมเปนใหญ 
ทีน้ีอีกดานหน่ึง ก็มาดูในแงของชีวิตท่ีอยูในหมูสงฆดวยกัน เปนพระภิกษุดวยกัน 

คือความสัมพันธของพระกับพระดวยกัน ในสังฆะ  
ระบบสังฆะท่ีพระพุทธเจาทรงต้ังข้ึนมาน้ี ก็คือชีวิตหมู ท่ีบรรดาพระภิกษุมีความ

ผูกพันอยูกันเปนชุมชน มิใชตางองคตางอยูเปนสวนเฉพาะตัว  
พระในพระพุทธศาสนาที่อยูกันเปนชุมชน อยูเปนหมูน้ัน ตองมีความรับผิดชอบ

ตอสังฆะ ตอหมูคณะของตน และตองมีความรับผิดชอบตอกัน  
พระพุทธเจาทรงบัญญัติใหพระภิกษุมีความรับผิดชอบตอสวนรวม เริ่มตั้งแตมี

สวนรวม เอาใจใสชวยกันรักษาสังฆะไว อยางนอย ๑๕ วันครั้งหน่ึง จะตองมารวมประชุม
กัน ท่ีวามีการสวดปาติโมกข ซอมทบทวนในเรื่องของระเบียบแบบแผนกฎกติกาของ
ชุมชน เพ่ือใหชุมชนคือสังฆะหรือสงฆน้ี ดํารงอยูดวยดี ไมเฉไฉพลาดออกไปจากหลักการ  

ตามพุทธบัญญัติน้ัน เม่ือมีงานสวนรวม มีกิจอะไรเกิดข้ึน พระตองมารวมกันทํา 
เปนสังฆกรรม คืองานของสงฆ งานรวมกันของหมูคณะ โดยมีภิกษุท่ีมารวมอยางนอย ๔ 
รูป จึงจะเปนสงฆได บางสังฆกรรม อยางกฐินตองมี ๕ รูปขึ้นไป สังฆกรรมบางชนิด เชน
บวชพระในถ่ินท่ีเจริญ ตองมี ๑๐ รูปข้ึนไป สังฆกรรมท่ีตองมีถึง ๒๐ รูปข้ึนไป ก็มี  

ท่ีกําหนดอยางน้ัน ก็คือองคประชุม หมายความวา องคประชุมอยางต่ําท่ีสุด ๔ 
องค ในสังฆกรรมบางอยางตอง ๕ องค บางอยาง ๑๐ องค บางอยาง ๒๐ องค   



 

๑๑๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

อันน้ีเปนชีวิตชุมชนของการทํากิจกรรมรวมกัน รับผิดชอบรวมกัน ต้ังแตมีผูมา
สมัครขอบวชเปนสมาชิกใหม ก็ตองมาประชุมกันพิจารณา วาจะรับบุคคลใหมน้ันเขามา
หรือไม ดังน้ีเปนตน จึงมีสังฆกรรมมากมายเยอะแยะไปหมด โดยถือวาชุมชนของ
พระสงฆอยูดวยความรับผิดชอบรวมกัน ทุกบุคคลมีหนาท่ีตองรับผิดชอบตอสงฆ ถือ
หลักการแหงความเคารพสงฆ ถือสงฆเปนใหญ   

ตอนแรกพระพุทธเจาทรงคนพบธรรม ทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนา แลวก็ทรง
เทศนาส่ังสอนไป เม่ือมีผูศรัทธา มีผูรูตาม มาขอบวชอยูดวยมากข้ึน ตั้งเปนสังฆะข้ึนมา 
พระองคก็ทรงจัดวางระเบียบแบบแผนกฎกติกา เรียกวาบัญญัติสิกขาบท (ขอศึกษา) เปน
วินัย เพ่ือดําเนินกิจการใหเปนไป เม่ือพระศาสนาเจริญ สังฆะเติบใหญม่ันคง ก็ทรง
บัญญัติใหสังฆะเปนใหญในกิจกรรมการงานตางๆ ใหทุกอยางเปนไปตามวินัย โดย
วินิจฉัยกันในท่ีประชุมสงฆ  

เปนหลักใหญพื้นฐานวา พระพุทธเจาทรงเคารพธรรม ถือหลักความจริง ความ
ถูกตองเปนใหญ ทีน้ีตอมาก็ตรัสวา เม่ือสงฆเติบขยายโตใหญข้ึน เราก็เคารพสงฆ น่ีก็คือ 
พระองคทรงมอบอํานาจใหสงฆ เชน การบวชพระ ในระยะแรกยอมเปนธรรมดาวา
พระองคทรงบวชใหเอง  แตตอมา เม่ือมีสังฆะเขารูปดีแลว  พระองคก็ทรงบัญญัติเปน 
สังฆกรรม มอบใหสงฆบวช โดยเขาท่ีประชุมสงฆ  

จึงถือเปนหลักวา พระภิกษุตองเคารพสงฆ ถือประโยชนของสวนรวมเปนใหญ 
แมแตพระอรหันตจะเขานิโรธสมาบัติ ซ่ึงเปนสมาบัติช้ันสูงสุด โดยอยูในนิโรธสมาบัติน้ัน
เปนเวลา ๗ วัน ในการน้ี ส่ิงหน่ึงท่ีพระผูเขานิโรธสมาบัติจะตองเตรียมพรอมไว ก็คือ
จะตองคํานึงถึงกิจของสงฆวา ถามีงานของสงฆ และสงฆเรียกตัวเม่ือไร แมแตในระหวาง
เขานิโรธสมาบัติ ๗ วัน ก็ตองออกแลวไปทันที  

พระท่ีเขาสมาธิ พระท่ีเขานิโรธ ไมใชวาทานไมมีสติ ไมรูเรื่องอะไร แตท่ีจริง เปนผู
มีสติพรอมอยู เม่ือสงฆเรียกตัวเม่ือไร ก็รับรู และไปทันที น่ีคือถือสงฆเปนใหญถึงขนาดน้ี  

กรรมในกฎธรรมชาติ กับกรรมในกติกาสังคม 
ตามท่ีพูดมานี้ จะเห็นวา คนเรา ท่ีเปนชีวิต และเปนบุคคลน้ี มีความรับผิดชอบ ๒ 

ดาน หรือ ๒ ช้ัน ในดานหน่ึงก็มีความรับผิดชอบอยูในตัวเอง มีชีวิตของตัวท่ีจะตอง
รับผิดชอบตอความจริงของธรรมชาติ ในแงนี้ก็คือ แตละชีวิตน่ันแหละขึ้นตอกฎธรรมชาติ 
พูดใหงายวา ในชีวิตสวนตัว แตละคนรับผิดชอบตอกฎธรรมชาติ อันน้ีปฏิเสธไมได  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๑๗ 

ท่ีเดนคือกฎแหงกรรมตามธรรมชาติ เม่ือทําเหตุปจจัยดี ผลดีก็เกิดขึ้นมา เจตนา
หรือเจตจํานงของเราเปนอยางไร เราก็รับผลแหงเจตนาหรือเจตจํานงของเราน้ัน น่ีเปนกฎ
ธรรมชาติ ท่ีแตละคนในฐานะเปนชีวิต ตองรับผิดชอบตอกรรมของตัวเอง เรียกวา
รับผิดชอบตอกฎธรรมชาติ  

แตอีกดานหนึ่งคือ ในฐานะเปนบุคคล ก็มีความรับผิดชอบทางสังคม เม่ือเปน
ภิกษุ ก็รับผิดชอบตอสงฆ โดยสงฆมีกรรมท่ีเปนของสมมุติขึ้นมา ใหภิกษุรับผลแหงการ
กระทําของตน  

กรรมจึงมี ๒ แบบ คือ กรรมแบบธรรมชาติ ท่ีเปนกฎธรรมชาติอยางหนึ่ง และ
กรรมแบบสมมุติ ตามบัญญัติของสังคม อยางหนึ่ง  

ในกรณีท่ีเปนกรรมของสงฆ ก็คือกรรมที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติข้ึนสําหรับ
กําหนดความรับผิดชอบในการมีชีวิตรวมกัน โดยเปนสังฆกรรม ดังจะเห็นชัดในการ
ลงโทษ  เปนนิคหกรรม หลายอยาง หลายช่ือ  เชน  ปพพาชนียกรรม  อุกเขปนียกรรม   
ปฏิสารณียกรรม ซ่ึงเปนช่ือกรรมของสงฆ ท่ีใชลงโทษพระ อยางน้ีเปนตน  

ในกรณีน้ี ถามีพระทําความผิด เราไมรอกรรมตามกฎธรรมชาติ แตสงฆจัดการ
ทันที เพราะฉะน้ัน ถามีคนมาพูดวา ถาพระทําความผิด ก็ปลอยใหทานรับผลกรรมไปเอง 
การพูดอยางน้ีแสดงวาไมรูหลักพระศาสนา สงฆหรือสังฆะน้ีไมมีการรอ เม่ือพระทํา
ความผิด ก็ตองรับกรรมของสงฆตามวินัย สงฆจัดการเลย เพราะวาสงฆมีกรรมตามกฎ
ของสงฆท่ีจะทํา ไมตองไปรอกรรมของกฎธรรมชาติ  

อน่ึง ตองรูถึงความเช่ือมตอดวยวา เม่ือสงฆทํากรรมท่ีเปนของสงฆตามสมมุติน้ัน 
ก็คือเราเอากฎธรรมชาติมาใชประโยชน ตรงน้ีขอใหทําความเขาใจใหชัด 

คนท่ีปลอยไปตามกรรมน้ัน ก็คือมองเร่ืองกรรมอยางคลุมเครือ แสดงวาไมรูจักใช
กฎธรรมชาติ การฝกหัดพัฒนาคนอะไรตางๆ น้ี คือการรูจักเอากฎธรรมชาติมาใช
ประโยชน คือเอาความรูในกฎธรรมชาติมาใชในปฏิบัติการของมนุษย เปนการเอาตัวเราท่ี
เปนคน ซ่ึงก็เปนธรรมชาติน้ี เขาไปเปนปจจัยรวมในกฎธรรมชาติน่ันเอง  

เพียงแตวา ในกรณีอยางน้ี คนเราเขาไปเปนปจจัยในทางท่ีดี เพ่ือหนุนให
กระบวนการของเหตุปจจัยในธรรมชาติเปนไปในทางที่จะเกิดผลดี สมความตองการของ
มนุษย เพราะมนุษยมีปญญาท่ีเปนธรรมชาติอันยอดเย่ียม พรอมดวยเจตนาท่ีมุงใหถึง
จุดหมายท่ีเล็งเห็นดวยปญญาน้ัน ก็ทํากรรมใหเปนปจจัยรวมเขาไปในกฎธรรมชาติ ไม
ตองรอปลอยไปตามลําพังธรรมชาติสวนอ่ืน  



 

๑๑๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

พูดส้ันๆ วา มนุษยมีปญญา ก็เอาปญญาพาการกระทําของตนเขาไปเปนปจจัย
อยางหน่ึงในธรรมชาติ  

การนําเอาการกระทําของเราเขาไปเปนปจจัยอยางหน่ึงในกระบวนการของ
ธรรมชาติน้ัน ก็เปนการทําใหกิจการตางๆ แมแตของสังคมน้ี ดําเนินไปตามกฎธรรมชาติ
อยางไดผลดีแกหมูมนุษยน่ันเอง 

ตรงน้ีเปนความสัมพันธกันระหวางดานของธรรมชาติ กับดานของสังคม เรารูอยู
วา เรื่องกรรมโดยพ้ืนฐานแลวเปนกฎธรรมชาติ คือเปนเรื่องของชีวิตของแตละคน หรือพูด
ใหตรงวาเปนเรื่องของแตละชีวิต ท่ีตองรับผิดชอบตามกระบวนการของเจตจํานงในตัวเอง 
เปนเรื่องเฉพาะตัว พูดในสํานวนของคนวา แตละคนรับผิดชอบชีวิตของตนตามกฎ
ธรรมชาติ ความรับผิดชอบของชีวิตตามกฎธรรมชาติน้ี เรียกวา “ธรรม”  

เพราะฉะน้ัน เม่ือมองในแงธรรม คนก็รับผิดชอบตัวเอง 
แตถามองในแง “วินัย” คือการท่ีพระพุทธเจาทรงจัดตั้งวางระบบในสังฆะ ซ่ึงอยู

ในสังคมมนุษย โดยมีการบัญญัติตางๆ ท่ีเปนเรื่องสมมุติน้ี ก็กลายเปนวา คนแตละคน 
หรือบุคคลน้ี รับผิดชอบตอสังคม รับผิดชอบตอกฎกติกาตางๆ ท่ีบัญญัติจัดตั้งวางเปน
ระบบข้ึนมาในสังคม  

เม่ือมองในดานน้ี จะเห็นวา พระพุทธเจาไดทรงบัญญัติจัดใหมีกรรมท่ีเปนของ
สมมุติสําหรับสงฆ ในทางวินัย ท่ีจะใชจัดการกับพระภิกษุไดเลย สังฆกรรมตางๆ มี
มากมายอยางท่ีกลาวเม่ือก้ีแลว เชนอุปสมบทกรรมคือการบวชเปนพระนี่แหละ รวมทั้ง
กรรมในการลงโทษ ท่ีกําหนดวา เม่ือมีพระภิกษุทําความผิด ก็ไมตองไปรอ ไมตองปลอย
ใหเปนไปตามกรรมของกฎธรรมชาติ ก็จัดการใหเขารับผลกรรมตามสมมติไปเลย  

คนท่ีรอ บอกวาปลอยใหเปนไปตามกรรมของกฎธรรมชาติ อยางน้ีแสดงวาคนน้ัน
ไมรูไมเขาใจหลักพระพุทธศาสนาทั่วพอ บอกแลววา มนุษยเองก็เปนธรรมชาติ และในตัว
มนุษยนั้นก็มีปญญาที่เปนธรรมชาติอันวิเศษ รวมทั้งปญญาที่รูจักเอาความรูในกฎธรรมชาติ
มาใชประโยชน จึงไมตองรอใหผลเปนไปตามกฎธรรมชาติของเหตุปจจัยสวนอ่ืน แตเราท่ี
เปนธรรมชาติอยูแลว เขาไปเปนสวนรวมในปฏิบัติการของกฎธรรมชาติเสียดวยเลย   

น่ีก็คือ มนุษยเขาไปเปนเหตุปจจัยในกระบวนการของกฎธรรมชาติ โดยเอา
ปญญาของเราน่ีแหละเขารวมเปนปจจัยอยางหน่ึงในกระบวนการของกฎธรรมชาติ 
เฉพาะอยางย่ิง ปญญาท่ีเอาความรูในกฎธรรมชาติมาใชประโยชน มาจัดการสังคม มา
จัดตั้งวางระบบในสังคม มาทํากิจการของสวนรวม  
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ยํ้าวา น้ีคือการท่ีคนเขาไปเปนสวนรวมของกระบวนการของเหตุปจจัยใน
ธรรมชาติ น่ีเปนความฉลาดของมนุษย ท่ีทําใหมนุษยสามารถไดรับผลดีจากกฎธรรมชาติ
น้ัน ท้ังในระดับบุคคล และในระดับสังคม เราจึงสามารถพัฒนาตัวเอง พัฒนาสังคมให
เปนไปดวยดีได แตท้ังน้ี ตองโยงใหถึงกฎธรรมชาติตลอดเวลา  

ในเร่ืองน้ี รวมแลว ขอสําคัญก็คือวา ตองโยงใหครบ ๓ ดาน ท้ังธรรมชาติ คน และ
สังคม ใหถึงกันหมด แลวคนก็เปนศูนยกลางอยางท่ีวาเม่ือก้ีน้ี เพราะคนน้ีเขาถึงธรรมชาติ
ดวย แลวก็มาเปนสวนรวมในสังคมดวย  

การโยงท่ีวาน้ี ก็ทําไดท่ีตัวคนเองนั่นแหละ คือโยงคนที่เปนชีวิตในธรรมชาติ กับ
คนท่ีเปนบุคคลในสังคม โดยพัฒนาปญญาข้ึนมาใหสามารถเช่ือมโยงคนสองดานน้ัน ให
ประสานเก้ือกูลกลมกลืนกัน ดังไดวามา 

ทีน้ี การท่ีตัวคนเขาถึงความจริงของกฎธรรมชาติ น่ันคือหัวใจของการท่ีเขาจะมา
สรางสรรคสังคมได เม่ือมนุษยไมเขาใจจุดสําคัญน้ี ก็ไปแยกคนกับสังคมใหตางหากกัน ก็
เลยจบท่ีน่ันแคน้ัน ดวนไปแตละดาน เห็นไมถึงองครวม ไมท่ัวตลอดระบบสัมพันธของ
องครวมและเหตุปจจัย  

เพราะฉะน้ัน ชาวศาสตรสมัยใหมในปจจุบัน จึงถูกเรียกวาเปนพวก reductionist 
เปนพวกแยกสวน พวกแบงซอย พอแบงซอยไปแลว โยงไมได ก็ตันอยูท่ีน่ัน ก็เลยมองคน
หนักไปทางเดียวในแงเปนผลผลิตของสังคม วาสังคมหลอหลอมคน ดังน้ีเปนตน  

ยํ้าไวอีกวา ถาคนเขาถึงกฎของธรรมชาติแลว เขาจะสามารถเปนอิสระจากสังคม
ได แลวเขาจะกลับเอาความรูในกฎธรรมชาติมาใชพัฒนาสังคมใหดีไดอยางถูกทาง และ
อยางย่ังยืน  

ท่ีพูดมานี้ เปนการพูดขยายออกไปใหเห็นวา การมองเห็นเขาใจเร่ืองน้ีสําคัญมาก 
เพราะฉะน้ัน พระพุทธศาสนา แมจะใหความสําคัญแกสังคม ก็เนนดวยวาจะตองโยงไป
ใหถึงกฎธรรมชาติตลอดเวลา  

แลวชีวิตมนุษยท่ีดีน้ัน ในท่ีสุดมันก็เปนชีวิตของเขาเอง ซ่ึงเปนพ้ืนฐาน คือเปน
ของธรรมชาติ ไมมีใครปฏิเสธได ถาเขาไมสามารถเอาประโยชนจากความจริงในกฎ
ธรรมชาติ ไมทําใหชีวิตท่ีอยูในธรรมชาติน้ี เขาถึงประโยชนท่ีแทจริงแลว ก็ไมมีทางท่ีชีวิต
จะสมบูรณ ไมวาเขาจะไปเปนบุคคลที่มีสวนรวมในสังคมอยางไรก็ตาม  



 

๑๒๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ไมตองพ่ึงพา ไมตองอาศัย แตอยูเกื้อกูลกัน ไมทอดทิ้งไป 
ไดพูดมาแลววา ชีวิตของพระมีความสัมพันธทางสังคม กับสวนรวม ไมวาจะมอง

ในแงของในหมูสงฆดวยกันเองก็ตาม หรือในแงความสัมพันธกับประชาชนก็ตาม  
ทีน้ี ในการสัมพันธกับประชาชนน้ัน ทําไมพระพุทธเจาใหพระสงฆผูกพันชีวิตไว

กับประชาชน อันน้ีก็เพื่อใหเอ้ือประโยชนตอกัน เพราะวาพระเปนตัวอยางของบุคคลท่ี
ตองการพัฒนาชีวิต มีความต้ังใจเอาจริงเอาจังในการศึกษาใหครบไตรสิกขา จนกระท่ัง
เขาถึงธรรม คือความจริงของกฎธรรมชาติ สามารถเอาความจริงในกฎธรรมชาติมาใช
ประโยชนกับชีวิต  

เม่ือไดรับประโยชนจากประสบการณของตัวเองในขั้นในระดับตางๆ แลว พระก็
นาจะเอาประสบการณน้ัน นําประโยชนท่ีไดจากธรรม มาเผ่ือแผแกประชาชน  

การเผ่ือแผธรรมแกประชาชน ก็โดยที่มีการพบปะกัน แลวก็ไดทักทายปราศัย 
บอกเลาแสดงธรรมน้ัน อยางนอยแมแตการเห็นบุคคลที่ไดถึงธรรม ไดประโยชนจากธรรม 
มีชีวิตจิตใจท่ีปลอดโปรงผองใสสุขบริสุทธ ก็เปนความดีงาม เปนแบบอยาง เปนเครื่อง
เตือนสติแกหมูมนุษยเหลาน้ี ท่ีมัวแตลุมหลงเพลิดเพลินเตลิดไปหรือมัวประมาทอยู ใหฉุก
ใจ ไดคิด ตื่นข้ึนมา มองหาธรรม มาเขาสูทาง อยางนอยไดสํานึกรูวาชีวิตท่ีดีงามเปน
อยางน้ี เราไมจําเปนตองมัวหวังความสุขจากการเสพวัตถุเกินไป หรือหลงระเริงกันอยู  

อยางนอยผูท่ีมีชีวิตอยูในความลุมหลงมัวเมา โดยไมเคยเห็นโทษ ก็มีเคร่ือง
กระตุกตารอเตือนสติ วันหน่ึงอาจจะมองเห็นโทษวา ส่ิงท่ีตนทําดําเนินอยูน้ัน ไมถูกตอง 
ชีวิตท่ีดีงามควรจะเปนอีกอยางหน่ึง แลวนึกถึงทางออก หรือทางเลือกใหม  

เพราะฉะนั้น การที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติใหพระสงฆตองฝากชีวิตไวกับ
ประชาชน ก็เปนการผูกพันไมใหพระหลบล้ีหนีสังคมออกไป ผูกพันอยางไร?  

ธรรมดาคนเราน้ี ท่ีมาอยูในสังคม อยางท่ีเรียกวาเปนสัตวสังคมอะไรๆ น่ี 
สวนมากก็อยูในสังคมเพราะตองอาศัยสังคม เขายังหวังประโยชนจากสังคมอยางใด
อยางหนึ่งเพ่ือตัวเขา เขาพึ่งพาผูอ่ืน เขาหวังประโยชนจากคนอ่ืน จะเอาจะไดจากคนอ่ืน 
จากท้ังสังคม แลวก็มักจะคิดในทางท่ีจะไดจะเอาใหมากดวย  

ทีน้ี คนพวกน้ี พอเกิดเบื่อหนายสังคมขึ้นมา ไมมีอะไรท่ีอยากจะเอาจากสังคม 
ตัวเองไมตองพ่ึงคนอื่นแลว ก็จะเปนไปในทางตรงขาม คือมีความโนมเอียงท่ีจะปลีกตัว 
ไมเอาเรื่องเอาราวกับชาวบาน จะไมยุงเก่ียวกับใครแลว ออกไปเปนฤาษีชีไพรเสียเลย  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๒๑ 

เพราะฉะน้ัน คนท่ีวาพ่ึงสังคมอยู พอจะไมตองเอาจากสังคม ไมตองพ่ึงสังคม ก็
กลายเปนวา จะตัดจากสังคมออกไป ฉันจะไปอยูคนเดียว จะไปหาความสุขของตัวเอง น่ี
ก็คืออยางพวกฤาษีชีไพร พวกน้ีมีชีวิตเปนอิสระจากสังคมไดพอสมควรแลว เขาไมหวัง
ความสุขท่ีจะตองไดตองเอาจากสังคม สามารถอยูตัวคนเดียวได ไปหาความสุขทางจิตใจ 
ก็โนมไปทางตรงขาม คือจะผละทิ้งไป ไมเอาเรื่องทางสังคม  

ทีน้ี คนท่ีเราตองการใหมาอยูกับสังคมนี้ ท่ีจะเปนประโยชนแกสังคม ก็คือคนท่ีไม
ตองพึ่งพาอาศัย ไมตองการเอาจากสังคมนี่แหละ แตเขาสามารถเอ้ือประโยชนแกสังคม
ไดเต็มท่ี คนอยางน้ีสิ ท่ีเราตองการใหมาสัมพันธกับสังคม แลวถาคนพวกน้ี พอมีโอกาส
กลับหลบออกจากสังคมไปเสีย ไมเอาเร่ืองดวย ก็ไมถูกเร่ือง  

หันมาดูพระพุทธศาสนา ทานใหเราพัฒนาชีวิตท่ีเปนอิสระจากสังคมไดมากท่ีสุด 
จนจิตใจเปนอิสระจากสังคมไดโดยสมบูรณ แตเสร็จแลวทานไมยอมใหออกไปจากสังคม 
ทานกลับใหเราพ่ึงสังคม แตไมใชใหใจตองพึ่ง ไมใชใหปญญาตองพ่ึง แตพึ่งอาศัยในชีวิต
ดานนอก เชนในการเล้ียงกาย 

น่ีก็คือวา พระน้ันพัฒนาตัวเองข้ึนไปในขั้นจิตปญญา จนกระท่ังมีความสุขอยูใน
ตนเอง เม่ือมีความสุขของตนเอง ภายในเปนอิสระ ก็ไมตองขึ้นตอความสุขจากภายนอก 
ในแงหน่ึงก็คลายฤาษีชีไพร ก็อาจมีความโนมเอียงท่ีจะแยกตัวปลีกออกไป จะตัดขาด
จากสังคม แตคติในหลักของพุทธศาสนาก็มาบอกวา เราตองการใหคนแบบนี้ ท่ีเปนอิสระ 
ท่ีไมตองเอาจากสังคมแลวน้ีแหละ กลับมาเอ้ือประโยชนตอสังคม ใหมาสัมพันธกับสังคม 
แลวจะเปนความสัมพันธท่ีเปนประโยชนแกหมูชน แกสังคมมากท่ีสุด  

ท่ีวามาน้ีคือหลักการของพระพุทธศาสนา ดังท่ีไดบอกวามีนัยทางสังคมอยู
ตลอดเวลา เร่ืองของการประพฤติปฏิบัติ ชีวิตของพระ ครรลองธรรม ระบบวินัย มีแง
ความหมายอยางน้ีท้ังน้ัน  

มองลึกลงไป เรื่องน้ีซับซอนมากเหมือนกัน ท่ีวามาน้ัน เปนการพูดกวางๆ ท่ัวๆ ไป 
เราบอกวา คนจํานวนมากยังพ่ึงพาสังคม หวังไดหวังเอาจากสังคม จึงอยูในสังคม แต
ท่ีวาซับซอน อยางในชมพูทวีปคร้ังโบราณ คนไมนอยท่ีหวังเอาประโยชนแกตัว แตแทนท่ี
จะหวังไดหวังเอาจากมนุษยดวยกันในสังคมน้ัน แตเขาหวังไดจากเทพเจา คนพวกน้ีเลย
กลายเปนพวกท่ีแยกตัวไปจากสังคม ไปบูชาเทวดาอยูในปา น่ีก็คือจะเอาผลประโยชน
จากคนอ่ืนขางนอก แตคนอ่ืนน้ันเปนเทวดา ไมใชคน ก็เลยไมเอากับสังคมอีกเหมือนกัน   



 

๑๒๒  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ลองหวนนึกถึงพุทธภาษิตท่ียกมาใหฟงต้ังแตวันแรกในโบสถ ท่ีพูดถึงเรื่องการ
บูชา ก็มาเสริมหลักการน้ี กลาวคือ คนสมัยเกาต้ังแตกอนพุทธกาลน้ัน เขาหวังพึ่งเทพเจา 
อยากใหเทพเจาบันดาลโนนบันดาลน่ี ก็ไปบวงสรวง ออนวอน บูชาเทพเจา ใชเครื่องเซน
ตางๆ มากมาย ถึงกับบูชายัญ บางก็ไปบูชาไฟอยูในปาตลอดชีวิต พระพุทธเจาตรัสวา  

เอกญฺจ ภาวิตตฺตานํ  มุหุตฺตมปิ ปูชเย  
สา เยว ปูชนา เสยฺโย  ยญฺเจ วสฺสสตํ หุตํ  
  (ขุ.ธ.๒๕/๑๘/๒๙) 

คาถาน้ีบอกวา “บูชาคนท่ีพัฒนาตนแลว คนหน่ึง แมแตเพียงครูเดียว การบูชาน้ัน
ดีกวาเซนสรวงเทวดาตลอดเวลา ๑๐๐ ป” วาถึงอยางน้ี ทําไมพระพุทธเจาตรัสอยางน้ัน  

คนยุคน้ันพวกน้ันหวังพึ่งเทพเจา อยากไดผลประโยชนท่ีเทวดาจะบันดาลให ก็ไป
มีความสัมพันธกับเทพเจา เปนความสัมพันธระหวางตัวเองกับเทพเจา โดยหวังประโยชน
แกตัวเอง คราวน้ีก็ไมเอาใจใสเลยวาตัวเองจะตองทําอะไร ไมเอาใจใสกันและกันในหมู
คนท่ีอยูรวมสังคม ไมนึกท่ีจะมารับผิดชอบชวยเหลือเก้ือกูลกัน ไมมาคิดการท่ีจะรวมกัน
แกปญหา ก็ไปฝากปญหาใหเทวดาแกให รอทานบันดาลผลไดใหแกตัว โดยไมตองทํา 

เม่ืออะไรๆ ก็อยูท่ีเทวดา ข้ึนตอเทพเจา มนุษยก็ไมเพียรพยายามทําใหสําเร็จดวย
ตนเอง ไมตองเอาใจใสกัน ไมตองมารวมกันแกปญหา มัวแตหวังพึ่งส่ิงอ่ืน จะเอาอํานาจ
ภายนอกมาชวย ดานหน่ึงก็ไมพัฒนาตัวเอง มีแตออนแอลงไป แลวอีกดานหน่ึง ในหมู
มนุษยเอง ก็ไมเอาใจใสดูแลกัน สังคมก็แย  

คาถาเม่ือก้ีจ้ีจุดลงไป ใหคนไมมัวคํานึงถึงผลไดแกตัวเอง โดยเอาใจไปอยูกับการ
หวังพ่ึงอํานาจจากภายนอกและรอคอยการดลบันดาล แตใหเอาใจมาอยูท่ีมนุษยดวยกัน 
หันมาเอาใจใสดูแลคนในสังคมนี้ ชวยกันยกยองคนดี คนผูใดทําดีงามทําถูกตอง อยูใน
ธรรม เจริญงอกงามในศีลวินัยจิตปญญา ก็ยกยอง ชวยกันสงเสริม  

เม่ือคนไมมัวไปหวังพึ่งรอคอยอํานาจดลบันดาลของเทพเจา แตละคนก็ตองเพียร
พยายามทําการใหสําเร็จดวยเรี่ยวแรงกําลังของตน ทําใหตนเองไดฝกฝนพัฒนาเขมแข็ง
สามารถข้ึน ไมปอแปรอใหเทวดามาอุม พรอมกันน้ันก็เอาใจใสดูแลกัน ก็มารวมมือกันใน
การแกปญหา และใครเกงในการทําดี ก็ยกยองสนับสนุน สังคมก็กาวหนาไปอยางถูกทาง 

เปนอันวา ไดมาเอาใจใสดูแลหมูมนุษย มารวมมือกันแกปญหา แตละคนก็
พัฒนาตัวเอง และสังคมก็ดีงามเขมแข็งม่ันคง  
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ใหทาน ใหธรรม นําปสาทะ พาผองใจ ไปถึงผองปญญา 
มาดูเร่ืองของความสัมพันธระหวางพระสงฆกับประชาชนกันตอไป ในเม่ือ

เร่ืองราวเปนอยางท่ีไดพูดโดยลําดับมา ความสัมพันธก็เปนเรื่องของการใหแกกัน  
การให ก็คือทาน และทาน คือการใหน้ัน แบงเปน ๒ อยาง คือ 
๑. อามิสทาน การใหอามิส คือใหวัตถุส่ิงของ  
๒. ธรรมทาน การใหธรรม คือใหความรูเขาใจในความจริงความถูกตองดีงาม  
เวลาพูดกันเร่ืองทาน เรามักนึกถึงแคอามิสทาน แลวก็นึกวาชาวบานตองถวาย

ทานแกพระสงฆ ลืมไปวา ท่ีจริงน้ัน พระสงฆก็ตองใหเหมือนกัน พระสงฆก็ตองบําเพ็ญ
ทานแกประชาชน  

เราไปมองวา ชาวบานถวายอาหาร ถวายปจจัย ๔ พระสงฆก็เปน ปฏิคาหก คือ
เปนผูรับ พรอมกับเรียกชาวบานท่ีถวายวาเปน ทายก และทายิกา เม่ือมองกัน นึกกันอยาง
น้ี นานเขาก็ชักชิน พระก็เลยนึกวาตัวเองเปนผูรับ มีหนาท่ีรับ  

แตท่ีจริงน้ัน คือมีหนาท่ีตอกัน พระพุทธเจาตรัสไววา “อุโภ อญฺโญญฺญนิสฺสิตา” 

แปลวา ท้ังสองฝายอาศัยซ่ึงกันและกัน ตางฝายตางให ชาวบานใหวัตถุปจจัย ๔ ท่ี
เรียกวา อามิสทาน ทางฝายพระภิกษุก็ใหธรรม ท่ีเรียกวา ธรรมทาน  

ตามหลักน้ี หนาท่ีของพระคือใหธรรม ถาปฏิบัติใหถูกตองตามหลักการน้ี ก็คือ
ใหแกกันและกัน ก็จะทําใหชีวิตรวมโลกรวมธรรมกันน้ี เปนไปดวยดี แตละคนก็พัฒนา
ตนเองข้ึนไป โดยตางก็เก้ือกูลซ่ึงกันและกัน  

ทีน้ี เม่ือชาวบานถวายอามิส คือวัตถุส่ิงของปจจัยส่ี ก็มีหลักพระวินัยกันไวอีกวา 
ไมใหพระรับมาก น่ีคือทานระวังวาจะไมใหพระไปเบียดเบียนทําใหประชาชนเดือดรอน 
พระรับเอาแคตัวเองอยูได ใหรางกายอยูได ชีวิตเปนอยูได  

รวมความวา จุดหมายของพระอยูท่ีการพัฒนาตนเอง โดยศึกษาในไตรสิกขา 
สวนเร่ืองวัตถุปจจัยก็เพียงอาศัยเปนเคร่ืองเล้ียงชีพ พอเล้ียงชีวิตอยูได เม่ือชีวิตเปนไปอยู 
ก็ไปพัฒนาชีวิตของตนเอง แลวก็มาเอ้ือธรรมแกประชาชน เม่ือไดประสบการณจากการ
ปฏิบัติ จากการเรียนรู ก็นํามาเผยแพรใหแกประชาชน มาส่ังสอน มาแนะนําการดําเนิน
ชีวิตท่ีดีงาม เพราะฉะน้ัน การใหธรรมจึงเปนหนาท่ีท่ีแทของพระสงฆในการสัมพันธกับ
ประชาชน อันน้ีตองถือเปนหลักใหญ  



 

๑๒๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

การใหธรรมน้ัน เรามักมองในแงวา ตองไปพูดไปสอน ท่ีจริง ไมจําเปน การให
ธรรมน้ัน ใหโดยพูดก็ได ใหโดยไมตองพูดก็ได พระไมไดมีความสามารถในการพูด
เหมือนกันหมดทุกองค บางองคท้ังๆ ท่ีบรรลุธรรมสูงสุดเปนพระอรหันตแลว ก็สอนไมเปน 
เปนคลายอยางพระปจเจกพุทธเจา ซ่ึงสอนคน พูดไมคอยไดผล น่ีหน่ึงละ  

ทีน้ีสอง นอกจากน้ัน พระบางองคบวชมาไมนาน ยังไมไดเรียนรูเทาไร ยังไมมี
ประสบการณ ก็ไมรูจะเอาอะไรไปสอน แลวจะใหธรรมไดอยางไร  

ตรงน้ีก็มาแยกแยะทําความเขาใจกันใหชัดวา ธรรมะน้ัน หน่ึง หมายถึงธรรมท่ี
เปนความรูความเขาใจเห็นความจริงของส่ิงท้ังหลาย หรือ สอง ธรรมะคือตัวกุศลธรรม 
ความดีงามท่ีเกิดข้ึน แมแตในจิตใจของตัวเอง สภาพจิตใจท่ีเอิบอ่ิมผองใสเปนบุญเปนกุศล ไม
มีความเศราหมอง ความอ่ิมใจ ศรัทธา ท่ีเกิดข้ึนมาในใจ ก็คือกุศลเกิดข้ึนแลว น่ีก็คือธรรม  

ถาพระมาแลว พระพบกับโยม หรือโยมเห็นพระแลว ทําใหโยมเกิดมีกุศลธรรมใน
ใจ แมไมไดพูด ก็เปนการใหธรรมแลว เพราะฉะน้ัน จึงเนนวา ใหพระสงฆมีลักษณะท่ีวา 
แมเพียงปรากฎตัวข้ึนท่ีไหน ก็บํารุงจิตใจประชาชน ทําใหในใจเกิดกุศล  

อยางท่ีไดพูดไปเม่ือเชาแลววา กุศลธรรมสําคัญในจิตใจของประชาชน ท่ีพระตอง
พยายามใหเกิด คือ ปสาทะ ความเล่ือมใส ความผองใสของจิตใจ ซ่ึงเปนสภาวะท่ีดีอยาง
ย่ิง เปนสุขภาพจิตพ้ืนฐาน พอจิตใจผองใส บันเทิง ชุมฉํ่า สดช่ืนแลว ก็ดีไปหมด ความสุข
ก็มา กําลังกายก็มี กําลังใจก็มา  

ฉะน้ัน เวลาพบเห็นพระ ลักษณะของพระท่ีดีก็จะทําใหญาติโยมเกิดปสาทะ 
ความช่ืนชมผองใสของจิตใจ ท่ีแปลกันมาวาความเล่ือมใส ปสาทะ ท่ีเล่ือมใส ผองใส ช่ืน
ชมนี้ มี ๓ ข้ันตอน คือ   

ขั้นท่ี ๑ เกิดความช่ืนชม ช่ืนใจ ผองใส เล่ือมใส เปนภาวะในจิตใจข้ึนมา ซ่ึงเปน
ภาวะท่ีดี เปนกุศล 

ขั้นท่ี ๒ เกิดความสัมพันธกับพระภิกษุ หรือบุคคลท่ีเปนตนแหลงของสภาพจิตอัน
ดีท่ีเกิดข้ึนในตัวเองน้ี ท่ีเปนผูทําใหตนเกิดปสาทะ ก็จะเกิดมีความรูสึกอยาก
เขาไปหา เขาไปพบ ความรูสึกน้ีจะเปนตัวตอโยงใหเขาเขาไปหาเพ่ือไถถาม 
หรือขอฟงธรรม ถาใฝรูชอบศึกษาอยูแลว เขาก็จะไปถามปญหา ไปปรึกษา
ขอใหชวยแกขอสงสัยในเรื่องน้ันเรื่องน้ี หรือแมแตเพียงเขาเขาไปหา ไป
ทักทายปราศรัย พระภิกษุก็ไดโอกาสที่จะสอน ท่ีจะอธิบายธรรม  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๒๕ 

ขั้นท่ี ๓ แสดงอาการของผูเล่ือมใส หมายความวา เม่ือเล่ือมใส เขาก็อยาก
แสดงออกถึงความรูสึกช่ืนชมน้ัน คือทําอะไรอยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือแสดงถึง
ความเล่ือมใสศรัทธา เม่ือทานเปนพระ เขาก็มักจะเอาขาวของมาถวาย เอา
อาหารมาถวาย อันน้ีเรียกวาแสดงอาการของผูเล่ือมใส  

ขอใหสังเกตวา คนมักจะมองเร่ืองของปสาทะ ความเล่ือมใสน้ี ไปท่ีแง
ของข้ันท่ี ๓ บางทีพระบางองคก็เพงจับหรือจองท่ีจุดน้ี ซ่ึงจะกลายเปนเรื่อง
เสียหาย คือกลายเปนวา พระน้ันมองวาเราจะไดอีกแลว ท่ีจริงไมใชอยางน้ัน  

จุดสําคัญท่ีควรเพง ควรเนน คือท่ีสภาพจิตของเขา วาทําอยางไรจะให
เขาเกิดสภาพจิตใสผองท่ีดีอันน้ี ซ่ึงเปนกุศลเปนคุณประโยชนแกตัวเขาเอง 
เพียงเขาเกิดปสาทะ ใจเขาดีอยางน้ี ก็เปนบุญใหญและเปนคุณคาท่ีประเสริฐ
ย่ิงแลว ตอจากน้ัน ถาเขาจะเขามาหามาถามอะไร เขาก็จะไดธรรม น่ีก็ย่ิงดี
มากข้ึนไป สวนเขาจะแสดงอาการเล่ือมใสถวายอาหารถวายอะไรหรือไม น่ันก็
เปนอีกเรื่องหนึ่งไกลออกไป ไมควรไปคํานึง อยาไปเพง อยาไปติดท่ีตรงน้ัน  

เปนอันวา พระน่ีสามารถใหธรรมแมโดยไมตองพูด คือปรากฎตัวอยางพระ เม่ือ
พระประพฤติดี มีอากัปกิริยางาม ก็เปนท่ีชื่นชม นาเล่ือมใส เห็นแลวก็ช่ืนใจ  

อยางพระอัสสชิ ท่ีเปนองคหน่ึงในพระเบญจวัคคีย ท่ีเปนสาวกชุดแรกของ
พระพุทธเจา ไดบรรลุอรหัตผล  แลวทานก็ออกจาริกไป  วันหน่ึง  ทานเดินทางไปในเมือง
ราชคฤห ฝายอุปติสสปริพาชก ซ่ึงตอมาเปนพระสารีบุตร เปนนักบวชอยูในสํานักของ
อาจารยสญชัย กําลังแสวงหาโมกขธรรม หมายความวาตองการหาทางหลุดพน ตองการ
จะรูธรรมใหถึงความจริงแท พยายามคนควาแสวงหามา ก็ไมเจอสักที  

วันน้ันก็เผอิญวา ทานอุปติสสะน้ีไดเห็นทานพระอัสสชิเดินมา แควาพอมองเห็น
พระอัสสชิเดินน้ี ทานอุปติสสะก็เกิดมีปสาทะข้ึนเลย ก็เกิดความช่ืนชมเล่ือมใส จิตใจผอง
แผว เอิบอ่ิม ช่ืนบานข้ึนมา ก็มองวา ทานผูน้ีตองมีอะไรดี น่ีคือความสัมพันธเกิดข้ึนแลว 
พอช่ืนชมเล่ือมใส ก็อยากเขาไปหา อยากเขาไปถาม ตอนนี้ส่ือนําเกิดข้ึนแลว โดยผูท่ี
บรรลุธรรม ซ่ึงฝกอบรมตนดีแลว ไดทําใหเกิดสภาพจิตท่ีดีงาม ยังกุศลธรรมใหเกิดข้ึนแก
ทานผูอ่ืนแลว แมโดยไมตองพูด  

จากน้ัน อุปติสสปริพาชกไดเขาไปหาพระอัสสชิ แลวก็ถามวา ทานบวชกะใคร 
เปนลูกศิษยใคร ใครเปนศาสดาของทาน ศาสดาของทานสอนวาอยางไร พระอัสสชิก็ยก
หลักธรรมมาพูดใหฟงส้ันๆ ดวยความถอมตน ทําใหพระสารีบุตรบรรลุโสดาปตติผล  



 

๑๒๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

เรื่องก็เปนมาอยางน้ี เพราะฉะน้ันจึงเนนความสําคัญวา พระภิกษุน้ี เม่ือจะเก้ือ
การุณยตอชาวโลก ก็เก้ือกูลตั้งตนแตแกสภาพจิตของเขา โดยประพฤติปฏิบัติตนใหดี อยู
ในศีล อยูในภาวะของบุคคลท่ีไดฝกอบรมตนดี เม่ือปรากฎตัวข้ึนท่ีไหน เม่ือไร ก็ใหธรรม
เกิดข้ึนในใจของคนท่ีไดพบ เปนการใหธรรมแกเขา แมโดยไมตองพูด เพราะฉะน้ัน
ประชาชนเห็นพระเมื่อไร ก็ใหเขาไดความสบายใจ ความช่ืนบาน ความผองใสของจิตใจ 

 การที่พระทําใหญาติโยมประชาชนพบเห็นแลว เกิดปสาทะ ก็เพราะพระต้ังอยูใน
ศีล มีธรรม เปนสมณะ คือผูสงบ ไมเบียดเบียน ไมกอความเดือดรอนแกใคร เปนผูไมมีภัย 
พระอยูท่ีไหน ท่ีน่ันก็อยางท่ีวาแลว ถาเปนพระแท ท่ีน่ันก็เปนรมณีย เปนท่ีร่ืนรมยใจ สงบ
สบาย สดช่ืน ปลอดโปรงโลงใจ จนกระท่ังอยางนอยพระก็เปนเครื่องหมายของความ
ปลอดภัย คือเห็นพระท่ีไหน ท่ีน่ันไมมีภัยอันตราย หายใจไดท่ัวทอง โลงสบาย  

เพราะอยางน้ี จึงเหมือนเปนประเพณีท่ีติดมาในใจ แตกอนแตไรก็รูกันถือกันวา 
เห็นพระเณรที่ไหน คือเห็นสมณะ ท่ีน้ันไมมีภัย ญาติโยมเดินทางไปในปา ซ่ึงสมัยกอนถือ
วาเปนถ่ินอันตราย ท้ังสัตวราย คนราย โจรราย อาจจะแอบแฝงซอนอยู มักรูสึกระแวง
หวาดหว่ัน เสียวสยอง แตพอไปเจอพระสงฆเขา ก็โลงใจ ใจช้ืน หายใจท่ัวทอง ลงน่ัง ยก
มือทวมศีรษะไหวพระ เพราะวาสบายใจ โลงใจ รูสึกวาเราปลอดภัยแลว น่ีก็เปนอาการ
หน่ึงของปสาทะ 

นอกจากเวลาบิณฑบาตแลว โอกาสท่ีญาติโยมจะไดพบกับพระบอยท่ีสุด ก็คือใน
พิธีกรรม เวลาไปในพิธีน้ัน ไดเนนสืบกันมาแตโบราณ ใหพระสํารวมตนใหมาก การ
ปรากฎตัวก็ตาม การสวดมนต การประกอบพิธีในสวนตางๆ ในลําดับข้ันตอนท้ังหลาย ก็
ปฏิบัติดวยดี ใหเปนส่ือแหงปสาทะ ตั้งใจวา เราจะทําทุกอยาง ใหการแสดงออกของเรา 
การพูดจา การสวดของเรา นอมนําสภาพจิตท่ีเปนกุศลใหเกิดข้ึนแกประชาชน ใหปสาทะ 
ใหปติปราโมทยเกิดข้ึนในจิตใจของประชาชน ไมใชสวดเปนเลน ไมใชสักแตวาสวด ไมใช
สวดเร่ือยเปอยไป ตองสวดโดยต้ังใจ โดยมุงหมายใหเกิดกุศลอยางท่ีวาน้ัน  

เปนอันวา ในความสัมพันธกับประชาชน ถาพระทําไดอยางน้ี พระสงฆก็จะเปน
แหลงท่ีดํารงธรรมไวใหแกสังคม เปนท่ีบํารุงจิตใจของประชาชน เปนหลักใหแกสังคม เปน
ศูนยกลางท่ีจะนําเสนอเอ้ืออํานวยความสุข ความร่ืนรมย ความเบิกบานใจ ความผองใส 
ใหแกสังคมไดตลอดเวลา อยางคําเกาในโคลงของนรินทรธิเบศร ท่ีพูดถึงวัดวาอาราม 
แววเสียงระฆังขาน พระภิกษุกวาดแผวลานโบสถศาลา อยางท่ีไดยกมาใหดูแลว 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๒๗ 

คนในเมืองน้ันวุนวาย ยุงกับการทํามาหากิน ธุรกิจการงาน การดําเนินชีวิตท่ี
แขงขันบีบรัด จุกจิกจอแจกระทบกระท่ังกับผูคนท่ีตางจิตตางใจ บางทีก็วาวุนขุนมัว เม่ือ
ไดเห็นพระสงฆท่ีทรงศีลทรงธรรมงามจริยาทีหน่ึง ก็คอยผอนคลายไดช่ืนใจ พระสงฆควร
จะเปนท่ีเช่ือมโยงคนและสังคมใหถึงกันกับธรรมชาติอยูเร่ือยๆ เพราะวามนุษยในสังคมน้ี
มีเรื่องราวทีชั่กพาใหเลือนลืมหางเหินจากธรรมชาติอยูเสมอ อยางนอยใหพระสงฆเปนส่ือ
ท่ีเตือนคนใหระลึกถึงธรรมชาติ แลวโยงใหประสานกลมกลืนกันไว ไมใหถึงกับแปลกแยก  

อีกดานหน่ึง พระก็เปนส่ือประสานระหวางรูปธรรมหรือดานวัตถุ กับดาน
นามธรรมคือจิตใจ อยางนอยก็เปนภาพท่ีปรากฎข้ึนมาคอยเตือนไว ใหสังคมน้ีไมหลงไป
กับเรื่องวัตถุจนเกินไป ชวยเราเตือนส่ือโยงคนเขามาหาคุณคาสาระท่ีแทจริงของชีวิต ให
ถึงดานนามธรรม จนกระท่ังในท่ีสุดก็คือนําปญญามาใหแกเขา ใหเขาตระหนักรูถึงความ
จริงของกฎธรรมชาติ อันจะเปนการนําประโยชนอยางสูงสุดมาใหแกประชาชน พระภิกษุ
จะทําหนาท่ีสูงลึกไปถึงอยางน้ีได โดยเร่ิมจากความสัมพันธท่ีนําปสาทะข้ึนมาอันน้ี  

พระผูพัฒนาครบจบศีลวินัยจิตใจและปญญา มีความดีงามความสามารถปรากฎ
ชัดในศาสนกิจอยางหมดจดม่ันคง ท่ีคนมีความรูสึกช่ืนชมเล่ือมใสอยางสนิทม่ันใจ เฉพาะ
อยางย่ิงพระอรหันตสาวกผูใหญ จะมีลักษณะท่ีเรียกวาเปน มโนภาวนีย แปลวา ผูเปนท่ี
เจริญใจ คือใครไดพบเห็นก็ช่ืนจิตสุขใจพาใหจิตปญญาเจริญงอกงาม จึงเปนผูท่ีชน
ท้ังหลายมากมาย ท้ังผูใฝธรรมและคนทั่วๆ ไป ปรารถนาจะเขาไปพบเขาไปหาเขาไป
สนทนาและแมเพียงไดเขาไปเห็น 

ในคร้ังพุทธกาล เหตุหน่ึงท่ีทําใหพวกชาวบานไปเฝาพระพุทธเจา ไปวัด ไปหา
พระสงฆ ก็เพราะเขาปรารถนาจะไดไปพบไปปรึกษาสนทนากับพระเถระพระสาวกผูเปน
มโนภาวนีย ดังท่ีในทายพุทธกาล มีอุบาสกผูใหญไปเฝาพระพุทธเจาแลวกราบทูลแสดง
ความรูสึกสูญเสียขาดหายวา เม่ือพระพุทธเจาปรินิพพานแลว โอกาสท่ีเขาจะไดมาเฝา
พระองคแลวไดพบพระมหาสาวกทั้งหลายท่ีเปนมโนภาวนีย ก็จะหมดไป 

นั่นก็หมายความวา เม่ือพระพุทธเจายังทรงพระชนมอยู พระองคทรงเปนศูนยรวม
ของพระสาวกมหาสาวก พระเถระใหญนอยก็มาท่ีพระพุทธเจา โดยยึดเอาพระองคเปน
ศูนยกลาง ตั้งแตพระอัครสาวก ท้ังพระสารีบุตร และพระมหาโมคคัลลาน ก็มาทํางานอยู
ใกลชิดพระพุทธเจา เม่ือประชาชนมาเฝาพระพุทธเจา ก็ไดมาพบพระมหาสาวกและ
บรรดาพระเถระผูใหญเหลานี้ ซึ่งเปนพระอรหันต เปนผูบริสุทธ์ิ เปนผูประพฤติดีปฏิบัติชอบ 
เรียกวาไดพบมโนภาวนียบุคคล ไดพบทานผูเปนท่ีเจริญใจ เขาก็ไดความสมใจช่ืนใจสุขใจ  



 

๑๒๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

แตเม่ือพระพุทธเจาปรินิพพานแลว เขาก็จะขาดโอกาสอันน้ี นอกจากไมไดเฝา
พระพุทธเจาแลว ก็จะไมไดพบเหลาพระเถระผูเปนมโนภาวนีย ผูเปนท่ีเจริญใจ พลอย
หายพลอยขาดไปดวย  

ตามท่ีวามาน้ี ลักษณะของพระสงฆท่ีดี นอกจากทําหนาท่ีใหเกิดปสาทะแลว ก็
พัฒนาตนเองใหเปนมโนภาวนีย ใหเปนท่ีตั้งแหงความเจริญใจ  

โดยฐานะตามปกติ พระภิกษุก็ดําเนินตามพระพุทธจริยา ดวยการปฏิบัติหนาท่ีตอ
ประชาชน ในฐานะเปนกัลยาณมิตร ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสวา อาศัยเราเปนกัลยาณมิตร 
สัตวทั้งหลายผูตกอยูใตอํานาจความเกิดแกเจ็บตาย โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส 
คือ บรรดาทุกขท้ังหลาย ก็พนจากทุกขเหลาน้ันได (ดู สํ.ส.๑๕/๓๘๓/๑๒๘) เม่ือพระเจริญงอก
งามในคุณสมบัติข้ึนจนเปนมโนภาวนีย ก็จะเปนกัลยาณมิตรท่ีดียอดเย่ียม 

ในหลักธรรมเก่ียวกับคฤหัสถ จะเห็นวา ทานใหพระสงฆทําหนาท่ีเปนมิตรแทของ
ประชาชน ท้ังน้ีดูไดงายๆ จากพุทธพจนในสิงคาลกสูตร (ที.ปา.๑๑/๑๗๒-๒๐๖/๑๙๔-๒๐๗)  
ขอใหโยงหลักมิตรแท-มิตรเทียม กับหลักทิศ ๖ ก็จะเห็นชัดข้ึนมา 

ในหลักมิตรแท-มิตรเทียม พระพุทธเจาทรงสอนใหหลีกเวนมิตรเทียม ซ่ึงก็คือศัตรู
ท่ีมาในรางมิตร ผูจะชักพาเราไปสูความเส่ือมเสียหาย แลวก็ใหรูจักเลือกคบมิตรท่ีดี ท่ี
เปนมิตรจริงแทดวยหัวใจ  

ทีน้ี ในบรรดามิตรแทท่ีมีอยู ๔ ประเภท มิตรแทประเภทท่ี ๓ เรียกวามิตรแนะนํา
ประโยชน คือผูท่ีคอยยับย้ังหามปรามจากความช่ัว ชวนใหเราตั้งอยูในความดี ชวยใหเรา
ไดรูไดฟงส่ิงท่ียังไมเคยรูไมเคยฟง ใหเราไดประโยชนทางปญญา แลวก็บอกทางสุขทาง
สวรรคให  

ทีน้ีก็ไปดูในหลักทิศ ๖ ท่ีทิศสุดทาย เรียกวา อุปริมทิศ ทิศเบ้ืองบน คือสมณ
พราหมณ ซ่ึงแสดงหนาท่ีของพระสงฆตอกุลบุตร หรือตอประชาชน จะเห็นชัดวา ตรงกัน
กับลักษณะของมิตรแทจําพวกแนะนําประโยชน แตเพิ่มเขามาอีก ๒ ขอ เปน ๖ ขอ ดังน้ี 

๑. ยับย้ังหามปรามชาวบานจากความชั่ว  
๒. ใหชาวบานต้ังอยูในความดี  
๓. ใหเขาไดรูไดฟงส่ิงท่ีเขายังไมไดรูไมไดฟง (จากนี้เพ่ิม ขอ ๔ และ ๕) 
๔. ทําส่ิงท่ีเขาฟงแลว ใหชัดเจนแจมแจง  
๕. อนุเคราะหดวยจิตปรารถนาดี  
๖. บอกทางสุขทางสวรรคให  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๒๙ 

น่ีคือหนาท่ีของพระสงฆตอประชาชน ขอใหสังเกตวา ขอ ๕ ท่ีแทรกเขามาวา 
“อนุเคราะหดวยจิตปรารถนาดี” อันน้ีทานอธิบายวา คอยนึกถึงชาวบานวา ญาติโยมคนน้ี 
ทําอยางไรเขาจะเจริญข้ึนในธรรม ในความดีงาม เขาจะไดประสบส่ิงท่ีเปนประโยชนและ
ความสุข คอยนึกอยูเสมอ หาทางใหเขาไดพัฒนาตัวเอง ใหเขามีชีวิตท่ีดีงามมีความสุข 
ขวนขวายชวยเหลือเก้ือหนุนในทางธรรม  

ทานยกตัวอยาง เชนวา มีพระองคโนน ท่ีมีคุณธรรมความดี รูธรรมสูง ก็แนะนํา
ชาวบานวา โยม ถามีโอกาส ก็ไปหาทานองคโนนบางนะ ทานจะไดชวยบอกธรรม ถาเปน
เด๋ียวน้ีก็แนะนําไดกวางออกไปอีก นอกจากใหไปหาพระองคน้ันองคน้ีแลว อาจแนะนําวา 
น่ีโยม มีหนังสือธรรมดีๆ ไปอานสิ หรือหามาให อะไรอยางน้ี เรียกวาอนุเคระหดวยความ
ปรารถนาดี รวมแลวก็คือหวังดีตอชาวบาน ไมคิดเอาจากเขา ไมใชคิดวา ทําอยางไรเรา
จะไปเร่ียไรเขาได เราจะไปหาไปเอาใหไดเทาน้ันเทาน้ี แตคิดในแงวา จะอนุเคราะหใหเขา
ศึกษาพัฒนาเจริญงอกงามย่ิงข้ึนไป น้ีก็คือหนาท่ีของกัลยาณมิตรน่ันเอง  

ตกลงวา หนาท่ีของพระภิกษุตอประชาชนน้ัน ตรงกับหนาท่ีท่ีเปนลักษณะของ
มิตรแทประเภทแนะนําประโยชน แตเพิ่มใหหนักแนนข้ึน โดยเฉพาะขอท่ีวาอนุเคราะห
ดวยความปรารถนาดี แตรวมแลวก็คือ ทําหนาท่ีตามอยางพระพุทธเจา ท่ีทรงเปน
กัลยาณมิตรแบบอยาง พระสงฆก็ทําหนาท่ีอยางน้ี โดยเก้ือหนุนแกประชาชน ชักนํา
ชาวบานใหทําความดีงามศึกษาพัฒนาย่ิงๆ ข้ึนไป  

ท่ีวามาน้ี คือความสัมพันธของพระสงฆกับประชาชน ท่ีวาพระสงฆเอาประโยชน
จากประชาชนนอย วาโดยหลักการ พระสงฆเปนผูพรอมท่ีจะไมเอาอะไรจากประชาชน 
ไมตองการเอาอะไรจากสังคม ทานจะไปอยูปากินเผือกกินมันก็ได แตอยางท่ีบอกแลวแต
ตน คนโดยท่ัวไปน้ัน ท่ีอยูในสังคมน้ี ท่ียุงกันอยูน้ี ก็เพ่ือจะเอาจะไดจากสังคม หรือยังตอง
พึ่งพาอาศัยสังคมอยู เม่ือมีคนท่ีเปนอิสระ ไมตองการเอาจากสังคม คนอยางน้ีแหละท่ี
ควรจะมาอยูกับสังคม มาใหแกสังคม ทานจึงวางหลักธรรมวินัยผูกมัดพระสงฆไวให
ผูกพันกับสังคม ไมใหละท้ิงไป แตใหทําประโยชนตอกัน ตามหลักเอ้ืออามิส กับเก้ือธรรม 

เม่ือปฏิบัติตามหลักการนี้ พระก็จะมีลักษณะอยางท่ีพูดไปเม่ือเชาน้ี แตเม่ือเชา
บอกแตคําแปล ไมไดบอกคําบาลี ท่ีน่ีก็เลยบอกใหครบวา (ขุ.ธ.๒๕/๑๔/๒๑)   

ยถาปิ ภมโร ปุปฺผํ  วณฺณคนฺธํ อเหยํ  
ปเลติ รสมาทาย  เอวํ คาเม มุนี จเร 



 

๑๓๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

พระคาถามีความวา แมลงภูแมลงผ้ึงเท่ียวไปในหมูไม ไมทําดอกไมพรอมท้ังกล่ิน
และสีใหชอกชํ้า นําเอาแตนํ้าหวานและเกสร บินไป ฉันใด มุนีคือพระสงฆ พึงจาริกไปใน
หมูประชาชนชาวบาน ฉันน้ัน  

หลักการน้ีสําคัญมาก ถาเรายึดถือหลักการดังท่ีพูดมาแตตน เม่ือปฏิบัติตามน้ีได  
พระสงฆก็จะไมทําใหสังคมเดือดรอนเสียหาย ไมทําใหประชาชนชอกชํ้า ไมวาทาง
รูปธรรม วัตถุ เงินทอง ก็ตาม หรือทางนามธรรม ดานจิตใจ ก็ตาม แตเปนผูบํารุงหลอเล้ียง
จิตใจและชุบชูปญญาของประชาชน ทําใหเขางอกงามย่ิงข้ึน เปรียบเหมือนแมลงผ้ึงท่ีวา 
พาเอาแตนํ้าหวานบินไป แตกลับขยายพันธุหมูไมใหย่ิงเจริญงอกงาม   

จิตสํานึกตอสังคม  
ทีน้ี พูดถึงพระผูบรรลุธรรมอยางสูงแลว ก็มีเรื่องท่ีควรเขาใจใหชัด ตามหลัก เม่ือ

บรรลุธรรมจบแลว ก็ไมจําเปนตองอาศัยอะไรในการท่ีจะฝกตนตอไปอีก ยกตัวอยางเชน 
พระท่ีไปอยูปา วัตถุประสงคอยางหน่ึงก็คือเพ่ืออาศัยบรรยากาศของปาท่ีสงบสงัดน้ัน 
นอมจิตไปสูวิเวก แลวจะไดเอ้ือตอการที่จะบําเพ็ญสมาธิ เจริญจิตภาวนา ทําใหจิต
พัฒนาข้ึนไป แตพอไดเปนพระอรหันตแลว เสร็จ-จบ-พนการฝกแลว ทานก็ไมจําเปนตอง
บําเพ็ญตอไปอีก น่ีมองกันตามหลัก  

ทีน้ี บางทีก็จะมีบางคนอางข้ึนมาวา ทานผูน้ีเปนพระอรหันตแลว ทานไมตองฝก
แลว การถือบัญญัติปฏิบัติตามขอวินัย ก็ไมจําเปนแลว ไมตองถือขอวินัยบทบัญญัติ
เหลาน้ีแลว ทานหมดความยึดม่ันถือม่ันแลว บางคนไปพูดอยางน้ัน อยางท่ีเคยไดยินญาติ
โยมมาเลาถึงวัดหน่ึง บอกวามีพระอายุสูงมากแลว ก็มีสาวๆ ไปนวดไปบีบ เขาวาก็นวดได
สิ เพราะทานไมยึดติดถือม่ันอะไรแลว ไมเปนไรหรอก อยางน้ีจะวาอยางไร 

เรื่องน้ีตอบงายๆ ส้ันๆ กอนวา วินัยเปนเร่ืองของบัญญัติ ไมมีการยกเวนใหใคร ถา
จะยกเวนใหใครในกรณีใด ก็เปนไปตามบัญญัติน่ันแหละท่ีจะบอกไวแลว น่ีหนึ่งละ แลว
สอง พระอรหันตประพฤติวินัยไมใชเพื่อประโยชนแกตนเอง ทานหมดความจําเปนตอง
พัฒนาตัวฝกตนแลว แตทานมีคติของพระอรหันต ท่ีทําใหทานปฏิบัติตอไป ก็มาดูกัน 

ขอใหดูตัวอยางกอน กรณีท่ีหน่ึง เชนพระมหากัปปนะ พระพุทธเจาทรงบัญญัติ
สังฆกรรมในการทํา อุโบสถ คือการฟงปาติโมกข วา ทุก ๑๕ วัน พระตองไปประชุมกัน 
ซักซอมวินัยพ้ืนฐานแมบท  
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ทีน้ี พระมหากัปปนะ (พระมหาสาวกองคหน่ึง  เปนกษัตริยสละราชสมบัติมาบวช) 
ทานรําพึงวา เราเปนอรหันต เปนผูบริสุทธิ์แลว จําเปนตองไปหรือไม พระพุทธเจาเสด็จ
มาถึงตัวทานเลย ตรัสวา ถาเธอผูบริสุทธิ์ไมไป แลวใครจะไป ตองเปนแบบอยาง  

อีกตัวอยางหน่ึงท่ีชัดมาก พระมหากัสสปะ เปนพระมหาสาวกที่ถือธุดงคตลอด
ชีวิตมากหลายขอ  

ขอแทรกหนอยวา ธุดงคมีหลายขอ ชาวบานมักเขาใจกันผิดนึกวาธุดงคคือเดินทาง
ไป แตท่ีจริง ไมตองเดินทางก็เปนธุดงค และธุดงคสวนมากก็ไมตองเดินทางเลย เชน ถือ
บิณฑบาตเปนประจํา ไมรับนิมนต ฉันม้ือเดียว ใชจีวรเพียงไตรจีวรชุดเดียว ๓ ผืน ถือใช
เฉพาะผาบังสุกุล คือเอาแตผาท่ีเขาท้ิง ไปเก็บมาตมมาซักมาเย็บยอมเอง ไมรับจีวรจาก
คหบดี ฯลฯ รวมหมดมี ๑๓ ขอ ธุดงค คือขอปฏิบัติเพ่ือขัดเกลากิเลส “ธุตะ” ขัดเกลากิเลส 
“อังคะ” แปลวา องคประกอบหรือคุณสมบัต ิในท่ีน้ีคือขอปฏิบัติของทานผูขัดเกลากิเลส  

บอกแลววา พระมหากัสสปะถือธุดงคหลายขอ โดยเฉพาะขออยูปาเปนประจํา 
อยูปาตลอดชีวิต รวมท้ังถือไตรจีวร ถือผาบังสกุลดวย อาว พระอรหันตไมตองขัดเกลา
กิเลสแลวน่ี จะตองขัดเกลาอยูอีกทําไม ถือธุดงคตอไปทําไม  

ทีน้ี ตอมาทานแกเฒาลง ครั้งหน่ึง พระพุทธเจาก็ตรัสแกทานวา มหากัสสปะ เธอน่ี
ก็แกเฒาอายุมากแลว จีวรบังสกุลน้ี เน้ือผาหยาบ เปนของหนัก เธอก็แกแลว ผาเน้ือหยาบ
หนักๆ พระแกเฒาไปหม ก็หนักตัว (ทําใหทรงตัวไมคอยดีดวย) หรืออยางนอยก็รูสึกไม
สบาย เธอผอนปรนกับตัวเองบางก็ได หันมาใชจีวรท่ีคหบดีถวาย รับนิมนตฉันภัตตาหาร 
อยูกับพระองคก็ได พระมหากัสสปะก็กราบทูลขอปฏิบัติอยางน้ันตอไป 

เม่ือพระพุทธเจาตรัสถามเหตุผล พระมหากัสสปะกราบทูลวา ตัวทานเองก็พอใจ
มีความสุขกับการเปนอยูอยางน้ัน และเพื่อเห็นแกพระหรือคนรุนตอไปที่จะตามมาขาง
หลัง จะได “ทิฏฐานุคติ” แปลตามตัวอักษรวา “การดําเนินตามส่ิงท่ีไดเห็น” พูดงายๆ วา 
เพ่ือใหชนรุนหลังไดแบบอยาง หรือเพื่อเปนแบบอยางแกคนรุนหลัง ตามคําของทานท่ีเปน
ภาษาบาลีวา “ปจฺฉิมา ชนตา”  คือชุมชนหรือหมูชน คือชาวประชา ผูจะเกิดตามมา
ภายหลัง ก็คืออนุชนน่ันเอง  

ท่ีวามานี้ ก็คือจิตสํานึกท่ีมุงเพื่อประโยชนสวนรวม ประโยชนของสังคม ประโยชน
แกผูอ่ืน จะเห็นชัดวา ทานไมไดถือวินัยเพ่ือประโยชนของตนเอง แตทานมองไปท่ีวาจะทํา
เพ่ือประโยชนสวนรวม เฉพาะอยางย่ิง คํานึงถึงอนุชน 



 

๑๓๒  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ลงทาย คติของพระอรหันตท้ังหมดทุกองค ก็คืออันเดียวกับคติท่ีหมายของพระ  
พุทธศาสนาทั้งหมด ท่ีพระพุทธเจาประกาศไววา พหุชนหิตายะ พหุชนสุขายะ โลกานุกัมปายะ  

แปลวา เพ่ือประโยชนเก้ือกูลแกคนจํานวนมาก เพ่ือความสุขแกชนจํานวนมาก 
เพ่ือเก้ือการุณยแกชาวโลก อันน้ีเปนจุดหมายทางสังคมของพระพุทธศาสนา ถือไดวาเปน
อุดมคติท่ีชาวพุทธทุกคนควรจําได และก็เปนจิตสํานึกทางสังคมอยูในตัว 

เม่ือพระมหากัสสปะถือธุดงค เพื่อเปนแบบอยางแกชนรุนหลัง ก็รวมอยูในคติน้ี
ดวย คือเปนสวนหนึ่งของการทํากิจเพ่ือประโยชนสุขของชนจํานวนมากน่ันเอง ดังท่ีวา ใน
เร่ืองน้ีเอง ลงทาย เม่ือพระพุทธเจาไดทรงสดับเหตุผลของพระมหากัสสปะแลว ก็ตรัสวา  

สาธุ สาธุ กัสสปะ เป็นอันว่า เธอปฏิบัติเพ่ือประโยชน์แก่ชนจํานวนมาก เพ่ือ
ความสุขแก่ชนจํานวนมาก เพ่ือการุณย์แก่โลก เพ่ือประโยชน์ เพื่อเก้ือกูล เพ่ือ
ความสุขแก่เหล่าเทวะมนุษย์ทั้งหลาย ดูกรกัสสปะ ฉะน้ันแล เธอจงทรงผ้าป่าน
บังสุกุล ที่ใช้มาจนเก่า จงเที่ยวบิณฑบาต และจงอยู่ในป่าเถิด. (สํ.นิ.๑๖/๔๘๒/๒๓๙)   
ท่ีพูดถึงพระสาวกผูใหญท่ีเปนแบบอยางน้ี แทจริงตนแบบก็คือพระพุทธเจาเอง

น่ันแหละ ก็เลยจะดูยอนข้ึนไปใหเห็นวาหลักการน้ี พระพุทธเจาไดทรงปฏิบัติไวเอง ขอเลา
ยอๆ ไววา ครั้งหน่ึง พราหมณช่ือชาณุโสณีเขาไปเฝาพระพุทธเจา สนทนาเร่ืองการท่ีพระ
เขาไปอยูปฏิบัติฝกตนในปาเปล่ียวท่ีนากลัว พระพุทธเจาตรัสเลาวากอนตรัสรู พระองคก็
ไดเสด็จไปประทับบําเพ็ญเพียรในปาเปล่ียวมาอยางไร ตอนทาย พระองคตรัสวา 

แน่ะพราหมณ์ ท่านอาจจะมีความคิดว่า แม้ถึงวันน้ี แน่นอนว่า พระสมณ   
โคดมก็ยังไม่ปลอดพ้นราคะ  ยังไม่ปลอดพ้นโทสะ  ยังไม่ปลอดพ้นโมหะ 
เพราะฉะน้ัน จึงยังเสพเสนาสนะห่างไกล ทั้งที่เป็นป่าเปล่ียวและป่าใหญ่ดงทึบอยู่. 
แน่ะพราหมณ์ ข้อน้ี ท่านไม่พึงเห็นอย่างน้ัน.   

ดูกรพราหมณ์ เรามองเห็นอํานาจประโยชน์สองอย่าง จึงยังเสพเสนาสนะ
ห่างไกล ทั้งท่ีเป็นป่าเปลี่ยวและป่าใหญ่ดงทึบอยู่ คือ มองเห็นความอยู่เป็นสุขใน
ปัจจุบันของตน และเก้ือการุณย์แก่ประชุมชนผู้จะเกิดมาภายหลัง. (ม.มู.๑๒/๕๑/๔๑)   
คําสําคัญคือ “เกื้อการุณย์แก่ประชุมชนที่จะมีมาภายหลัง” ตามวลีบาลีวา “ปจฺฉิมญ ฺจ 

ชนตํ อนุกมฺปมาโน” ซ่ึงรวมตั้งเปนคําหน่ึงเดียววา ปัจฉิมาชนตานุกัมปา คือความมุงหวัง
ประโยชนแกคนรุนหลัง หรือพูดส้ันๆ วา การเห็นแกอนุชน อันน้ีเปนจิตสํานึกทางสังคมท่ี
เนนอยูเสมอในพระไตรปฎก ซ่ึงก็รวมอยูในสํานึกใหญ คือ โลกานุกัมปา ท่ีวาแลวขางบน 
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จิตสํานึกทางสังคมน้ีสําคัญมาก และมาโยงกับตัวบุคคลในแงท่ีวาจะตองพัฒนา
ตัวเองข้ึนไป แลวจึงจะสามารถบําเพ็ญประโยชนแกสังคมไดจริง ไมใชอยูๆ ก็จะไป
บําเพ็ญประโยชนแกสังคม โดยไมไดรูเขาใจความจริง ไมเขาถึงสภาพปญหา ไมได
เล็งเห็นวาภาวะท่ีแกปญหาไดแลวควรเปนอยางไร อันจะพึงถือเปนจุดหมาย ไดแคคิดเอา
วาเปนอยางน้ันอยางน้ี และตัวเองก็ไมไดพรอมจริง เปนผูท่ียังตองเอาจากสังคมอยูเรื่อย
ตลอด เสร็จแลวการบําเพ็ญประโยชนก็เลยไมเปนของจริง  

เพราะฉะน้ัน ผูท่ีตองการทําเพ่ือสังคม ทําเพ่ือมนุษยชาติจริง จะตองพัฒนาตัวเอง 
จนถึงข้ันท่ีวา แมแตทางดานจิตใจก็ไมตองพ่ึงสังคม แมแตความสุข ก็มีความสุขท่ีเปน
อิสระ ซ่ึงไมตองพ่ึงอาศัยสังคม  

ชนชาวปุถุชนน้ันยังตองหวังความสุขจากวัตถุเสพ จากส่ิงบํารุงบําเรอ ความสุขยัง
ข้ึนตอวัตถุภายนอก หรือข้ึนตอการช่ืนชมยอมรับของสังคม ยังตองหาความสุข มีความสุข
ท่ียังพึ่งพา ไมมีความสุขภายในเปนหลักเปนแกน มีความสุขท่ีไมเปนอิสระ พูดรวมๆ ก็คือ 
ยังตองพ่ึงพา ยังตองไดตองเอาจากสังคมเพ่ือความสุขของตน  

แตพอพัฒนาตัวเต็มท่ี เปนพระอรหันต ก็เปนผูบรรลุประโยชนตนเต็มท่ีแลว มี
ความสุขอยูภายในตัวเองแลว ความสุขน้ีไมข้ึนตอวัตถุภายนอก และแมตอสังคม เปน
อิสระ เม่ือมีความสุขเปนประจํา เปนคุณสมบัติของตัวเอง ตัวเองพัฒนาเต็มอ่ิมบริบูรณ
แลว ท้ังพฤติกรรม จิตใจ และปญญา ทานเรียกวาเปนผูบรรลุประโยชนตนแลว เม่ือบรรลุ
ประโยชนตนแลว ก็ไมมีอะไรตองทําเพื่อตัวเองอีกตอไป คนท่ีไมมีอะไรจะตองทําเพ่ือ
ตัวเองอีกตอไป พรอมท้ังรูเขาใจโลกเขาใจชีวิตน้ี จึงจะเปนพรอมที่สุดท่ีจะไปทําเพ่ือผูอ่ืน  

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาและพระอรหันตท้ังหลาย จึงบําเพ็ญกิจเพ่ือประโยชน
สุขแกประชาชน หรือเพ่ืออนุเคราะหชาวโลกไดเต็มท่ีตามอุดมคติน้ัน เพราะพัฒนาตน
เต็มท่ีแลว ประโยชนตนก็ไดบรรลุสูงสุดแลว จึงหันไปทําเพ่ือประโยชนแกผูอ่ืนไดเต็มท่ี 
เพราะไมมีอะไรจะตองทําเพื่อตัวเองตอไปอีกแลว ไดผานประสบการณของตนท่ีรูวาคนมี
ปญหากันอยางไร ท่ีตรงไหน อะไรท่ีคนตองการและพึงตองการแทจริง ภาวะไรปญหาเปน
อยางไร อยางนอยตองมีอะไรรวมอยู คนอยางน้ีแหละท่ีจะทําประโยชนแกสังคมไดดีท่ีสุด  

พึงสังเกตตอไปวา คนท่ัวไปน้ัน เม่ือจะทําเพ่ือสังคม หรือเพื่อผูอ่ืน มักตองอาศัย
การเสียสละ แตพระพุทธเจาและบรรดาพระอรหันตทานไมตองเสียสละ ทานบําเพ็ญ
ประโยชนสุขใหแกประชาชน โดยเปนไปตามธรรมดาของทานเอง  



 

๑๓๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

คนท่ียังตองเสียสละ ก็แสดงวามีอะไรท่ีตัวเองจะพึงได แลวไมเอา และจึงยังมัก
ตองพึ่งพาอาศัยการยกยองกันอยู แมวาแทจริงก็ควรจะยกยองแนนอน แตก็พึงตระหนัก
ความจริงน้ีไว สวนบรรดาพระอรหันตทานไมตองเสียสละแลว เพราะทานเต็มแลว มัน
เปนอัตโนมัติของทานอยางน้ันเอง  

การเสียสละอยางจริงจังหรืออยางสูง อาจทําไดดวยการตั้งเปนปณิธาน ตัวอยาง
ท่ีย่ิงใหญของผูบําเพ็ญความดีงามและความเสียสละอยางสูงย่ิง ก็คือ พระโพธิสัตว  

พระโพธิสัตวทําความดีดวยปณิธาน คือ ตั้งใจเด็ดเดี่ยววาเราจะทําความดีอันน้ี 
โดยไมมีการระยอทอถอย แมแตจะสละชีวิตของตนเพ่ือคนอ่ืนก็ได แตตองต้ังใจ ตองมี
ปณิธาน เพราะพระโพธิสัตวก็ยังมีประโยชนของตนเพ่ือตนที่ตองการอยู ทานยังไมบรรลุ
ประโยชนตน ยังบําเพ็ญบารมีเพื่อจุดหมายคือการบรรลุโพธิญาณ ยังตองทําตัวเองให
สมบูรณ ทานจึงบําเพ็ญบารมี ทําความดีอยางเย่ียมยอดยวดย่ิง ท่ีไมมีใครอ่ืนทําไดเลย 
โดยทําดวยปณิธาน ตองต้ังใจ ตองเสียสละ น่ีคือสูงเย่ียมสุดยอดของมนุษยปุถุชน 

แตพระพุทธเจาและพระอรหันตไมอยางน้ัน ทานทําความดีอยางเปนอัตโนมัติ
ของทานเอง ดังท่ีวาแลว เพราะทานเปนบุคคลท่ีไดบรรลุประโยชนตนจบไปแลว ไมมีอะไร
ตองทําเพื่อตนเองอีก น่ีคือความตางระหวางพระอรหันต รวมท้ังพระพุทธเจา กับปุถุชน
จนถึงพระโพธิสัตว  

เปนอันวา พระโพธิสัตวท่ีวาเปนสุดยอดของคนดีแลวน้ัน ก็ยังเปนผูตองเสียสละ 
และทําการดวยปณิธาน ตองอาศัยปณิธาน ตองตั้งใจ มุงม่ัน เด็ดเด่ียว เพื่อจะทําความดี 
พูดภาษาอยางสมัยน้ี ก็ทํานองวาตองมีอุดมการณ อะไรทํานองน้ี น้ีแหละ คือเรื่องของ
การพัฒนามนุษย ซ่ึงมีหลักการอยางท่ีวาไปแลว  

รวมความวา ในหลักพระพุทธศาสนาน้ี มีเรื่องของจิตสํานึกทางสังคมพวงหรือซึม
ซาบอยูดวยตลอดเวลา ซ่ึงแสดงออกมาทั้งในหลักธรรมคําสอนท่ัวไป และในระบบแหง
พระวินัย โดยท่ีทานคํานึงถึง ๓ สวน ท่ีตองประสานถึงกันอยางเก้ือกูลและกลมกลืนกัน มิ
ใหแปลกแยกจากกันเปนอันขาด กลาวคือ คน ธรรมชาติ และสังคม  

ท้ังน้ี โดยมีความตระหนักพรอมไปดวยวา คนน้ันมี ๒ ดาน คือ คนดานท่ีเปนชีวิต 
ซ่ึงเปนสวนของธรรมชาติ  และคนดานท่ีเปนบุคคล  ซ่ึงเปนสมาชิกของสังคม อันจะตอง
โยงถึงกันไดอยางเปนพ้ืนฐานโดยธรรมดา 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๓๕ 

คนน้ัน ไมวาจะมองในแงสังคม หรือในแงตัวบุคคลก็ตาม ท่ีแทแลวก็พัฒนาไป
ตามกฎธรรมชาติน่ันเอง เม่ือพัฒนาตามกฎธรรมชาติสมบูรณแลว เขาถึงธรรมชาติจริง
แลว ก็มีความเปนอิสระ แมแตในความสุขท่ีไมข้ึนตอสังคม แลวเขาก็มาเอ้ือตอสังคมได
เต็มท่ี และเม่ือเปนอยางน้ีแลว ก็อยางท่ีบอกเม่ือก้ีวา จึงจะไมจําเปนตองฝกตนอีกตอไป 
ก็จะปฏิบัติเพ่ือประโยชนสุขแกผูอ่ืนไดอยางเปนไปเอง โดยมิใชเพื่อตัวเอง แตในทาง
สวนรวมเพื่อเปนแบบอยาง โดยมิใชถือตนเปนใหญ จึงมีความเคารพสงฆ แลวมองใน
บรรยากาศกวางออกไป ก็ไปเขาคติอีกประการหน่ึง ท่ีวา (สํ.ส.๑๕/๙๒๑/๓๔๑)   

คาเม วา ยทิ วารญ ฺเญ  นินฺเน วา ยทิ วา ถเล  
ยตฺถ อรหนฺโต วิหรนฺติ  ตํ ภูมิรามเณยฺยกํ 

แปลเอาความวา “ไมวาท่ีบาน หรือในปา ไมวาท่ีลุม หรือท่ีดอน ทานผูไกลกิเลส
อยูท่ีไหน ท่ีน้ันไซร คือภูมิสถาน อันร่ืนรมย” 

ธรรมดาวา สถานท่ีท้ังหลาย อันเปนรมณีย ท่ีร่ืนรมย โดยเฉพาะท่ีรื่นรมยโดย
ธรรมชาติ ก็คือปาเขา หรือท่ีรมร่ืน สงบสงัด แตบางทีหรือบอยๆ ปาก็ไมเปนท่ีรื่นรมย 
เพราะเปนท่ีแฝงตัวของผูราย มีสัตวราย กลายเปนท่ีมีความนากลัว นาหวาดระแวงภัย  

อยางไรก็ตาม ในหมูมนุษยน้ี ในท่ีสุดแลว ความร่ืนรมยน้ันไปอยูท่ีบุคคล ข้ึนตอ
ตัวบุคคล คนท่ีกําลังฝกตนอาจตองไปหาท่ีรื่นรมย หรือพระท่ีกําลังปฏิบัติก็อาจจะตองไป
หาท่ีวิเวก ท่ีสงบสงัดดวย ปลอดภัยดวย จึงจะร่ืนรมย ครั้นออกมาในท่ีจอแจ ในยาน
ชุมชน ก็ไมร่ืนรมย  

แตสําหรับพระอรหันต  ทานผูหางไกลจากกิเลส  ดังในพระคาถาขางบนน้ันวา    
คาเม วา ยทิ วารญ ฺเญ ไมวาบาน ไมวาปา ไมวาท่ีลุม หรือท่ีดอน ทานผูไกลกิเลสอยูท่ีไหน 
ท่ีน้ันไซร เปนภูมิสถานอันรื่นรมย เปนสถานท่ีรมณียไปหมด เพราะวาตัวพระอรหันตเอง
ไมมีเหตุท่ีจะไมรื่นรมยแลว และตัวทานเองท่ีสงบ เปนท่ีนาปสาทะ หรือถึงข้ันเปนมโน
ภาวนีย ก็พาใหสถานท่ีน้ันๆ พลอยเปนท่ีรมณียไปดวย เพราะฉะน้ัน พระอรหันตผูไกล
กิเลสอยูท่ีไหน ท่ีน้ันก็กลายเปนภูมิสถานอันร่ืนรมยไปหมด ดังท่ีวาน้ัน 

เรื่องจึงยอนกลับมาเปนวา พระอรหันต ทานผูไกลไรกิเลสน้ัน ไมวาไปท่ีไหน หรือ
ออกมาในหมูชน ก็มาชวยใหสังคมน้ีรื่นรมย แมแตในท่ีท่ีผูคนวุนวาย ทานก็มาชวยใหเกิด
ความดีงาม ความสดช่ืนรื่นรมยข้ึนมาได เปนการกลับยอนทาง  

เม่ือแรกน้ัน คนท่ียังฝกตน ตองหลบจากความวุนวาย ไปหาท่ีรื่นรมย แตพอ
บุคคลนั้นบรรลุจุดหมายแลว ก็กลับมาสรางความร่ืนรมยให แมแตแกท่ีท่ีวุนวาย  



 

๑๓๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ไดพูดมาในเรื่องของการมองพุทธศาสนาในแงของสังคม เริ่มแตชีวิตของพระท่ีวา 
มีความสัมพันธทางสังคม ท้ังในชุมชนของตัวเอง คือในสงฆ และกับประชาชน โดย
ความสัมพันธน้ีเปนไปท้ังในเชิงของบทบัญญัติแหงพระวินัยท่ีพระพุทธเจาทรงวางไว เปน
รูปแบบ และท้ังในเชิงธรรม คือหลักการท่ีเปนไปสอดคลองกับความจริงของกฎธรรมชาติ  

น่ีก็พอสมควรแลว ทีน้ีมีอะไรสงสัย ก็นิมนตถาม 

ตอบขอสงสัย 
ปุจฉา: ในกรณีถาเปนฆราวาสจะทําตนอยางไรครับ ในลักษณะที่วาบรรลุประโยชนตน
ใหสูงสุดครับ 
พระพรหมคุณาภรณ: ก็เอาหลักการนี้แหละไปใช แตตองยอมรับความจริงวา 
สภาพแวดลอมของชีวิตฆราวาสน้ีไมคอยเอ้ือ ตางจากชีวิตของพระภิกษุท่ีเอ้ือ และมีข้ึน
เพ่ือสรางสภาพเอ้ือน่ันเอง ดังคําบาลีท่ีพบบอยในพระไตรปฎกวา “สมฺพาโธ ฆราวาโส” 

ฆราวาส (ชีวิตครองเรือน) คับแคบ “อพฺโภกาโส ปพฺพชฺชา” บรรพชาเปนเหมือนท่ีโลงแจง  
ท่ีวาน้ีหมายถึงการปฏิบัติท่ีเปนไปตามหลักการนะ วาตามสภาพ ชีวิตคฤหัสถน้ี

พะรุงพะรัง มีภาระบีบรัดตัว มีความผูกพันยึดติดกับวัตถุ ยุงกับเรื่องทรัพยสินเงินทอง 
วุนวายและหวงกังวลกับเรื่องเหลาน้ี ก็เลยคับแคบติดขัด  

สวนพระน้ัน ท่ีมาบวชก็คือทําตัวใหเปนอิสระปลอดโปรงโลงไปจากเร่ืองเหลาน้ี  
ลดการพึ่งพาวัตถุใหเหลือนอยท่ีสุด ถาพระปฏิบัติตามหลักการนี้ ก็อยางท่ีบอกแลว คือ
จะเร่ิมมีชีวิตท่ีวา เปนเหมือนนกท่ีมีแตปกสองปก จะบินไปไหนเม่ือไร ก็บินไป อันน้ีเปน
ความปลอดโปรงดานรูปธรรม หรือรูปแบบ สวนความปลอดโปรงท่ีแท ท่ีเปนอิสระอยาง
แทจริง อยูในจิตใจ ท่ีพนจากกิเลส  

ถึงแมวาเราจะมาอยูในภาวะที่แทบไมมีอะไรผูกมัด แตถาจิตยังไปผูกมัดตัวอยูกับ
อะไรท่ีไหน มันก็ไมโปรง ไมโลง ใชไหม ความยึดติดทางจิตน่ีย่ิงหนักเขาไปอีก จะทําใหพน
จากความทุกขทรมานบีบคั้นตางๆ ไปไมได 

ปุจฉา: แลวในบางบทบาทท่ีพระอาจจะไมเหมาะกับฐานะน้ันละครับ ยกตัวอยางเชน ถา
เปนในสังคม ก็ตองประกอบไปดวยอาชีพตางๆ นะครับ และในฐานะที่พระน่ีเหมาะที่จะ
พัฒนาหาประโยชนสวนสูงสุดไดนะครับ แตวาในบทบาทในทางสังคมอยางอ่ืน ทาน
อาจจะผิดในขอวินัย  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๓๗ 

พระพรหมคุณาภรณ: ออ เร่ืองของยุคสมัย ก็มาแบงบทบาทกันสิ คลายๆ วา บทบาท
ทางนามธรรมสูงสุดน้ี ไมมีใครทําแทนพระได เหมือนกับวาสภาพชีวิตของพระท่ีเปนไป
ตามวินัยน้ีเอง สงวนบทบาทนั้นไวโดยอัตโนมัติ หมายความวา ใหมีพระไวทําบทบาทน้ัน 
มิฉะน้ันจะไมมีใครทํา  

สวนบทบาทท่ีรองลงไป ในเม่ือพุทธบริษัทมี ๔ ก็ใหพุทธบริษัทฝายคฤหัสถไปทํา
บทบาทระดับรองลงไป ท่ีเขาไปยุงเก่ียวกับสังคมมากหนอย เม่ือถึงยุคสมัยท่ีเปล่ียนไป 
ตางออกไป ก็เปนเร่ืองเก่ียวกับกาลเทศะ ท่ีจะตองมีการปรับตัว ก็จัดใหเหมาะใหพอดี 

แตก็นาจะคิดกันวา ชาวพุทธเราออกจะเฉ่ือยหรือซึมไปหนอย เราจึงไมเคยมีการ
พิจารณาเหตุปจจัยแวดลอมท่ีเปล่ียนไป หรือท่ีแปลกใหมเหลาน้ี เพ่ือจะวางแผน เพ่ือจะ
จัดตั้งวางระบบของเราใหไดผลดี  

อาจจะชวยกันพิจารณาวา ในพุทธบริษัทท่ีมีกัน ๔ กลุมน้ี เราจะจัดตั้งวางระบบ
ใหเหมาะกับยุคสมัยอยางไร เพ่ือใหหลักการและจุดมุงหมายของพุทธศาสนา เปนไปได
คลองขึ้นและสําเร็จผลดวยดี ก็ตองรูจักปรับตัวสิ  

พูดไดวา พระพุทธเจาทรงเปนนักวางแผน ทรงจัดตั้งวางระบบไวใหแลว ซ่ึงได
ประสบความสําเร็จมาแลวอยางดี แตเหมือนวาพระสงฆรุนหลังมาน้ีไมไดชัดในแบบอยาง
ของพระองค  

พระพุทธเจา นอกจากทรงคนพบธรรมแลว ยังทรงเปนนักจัดตั้งวางระบบท่ีเย่ียม
ยอด ระบบท่ีทรงจัดต้ังวางไวเปนหลักฐานสําคัญ ก็คือ สังฆะ หรือสงฆน้ีแหละ ท่ีคนขาง
นอกชาวตะวันตกตางอารยธรรมเขียนยอมรับวา สังฆะในพระพุทธศาสนา เปนองคกรท่ีมี
อายุยืนยาวดํารงอยูไดย่ังยืนท่ีสุดในโลก ไมเคยมีองคกรจัดตั้งอะไรท่ีไหน ยืนยงคงอยูได
ยาวนานอยางสังฆะในพระพุทธศาสนา  

ปุจฉา: ถาเปนรูปธรรมนะครับ อยางในกรณีของพระนักพัฒนาอยางน้ีนะครับ ในการจัด
องคกรคร้ังแรกน่ี พวกชาวบานน้ีจะไมคอยเขาใจพระ เราทําไดแคไหน เชน เราเขาไปชวย
เขาใหมากที่สุดนะครับ แลวโดยเฉพาะอยางเร่ืองบัญชี เร่ืองพวกตัวเลข อะไรน้ี เขาไม
ชํานาญแน เราทําไดแคไหนครับ 
พระพรหมคุณาภรณ: งานบางอยางถาไมผิดวินัย ก็ทํา แตตองมีเปามีขอบเขตไว โดย 
มีข้ันตอนวา เราจะฝกชาวบานข้ึนมารับภาระน้ีไปนะ ไมใชวาเราจะทําเรื่อยไป ไมใชให
พระทําตลอดไป น่ีสําคัญมาก เพราะมิฉะน้ันแลว จะกลายเปนวาพระย่ืนลึกเขาไปเกิน
เลย หรือมากเกินไปในขอบเขตบทบาทของคฤหัสถ  



 

๑๓๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ปุจฉา: ถาอยางนั้น คือเขาขายคลุกคลีใชไหมครับ  
พระพรหมคุณาภรณ: คลุกคลีน้ีก็ตองระวังอยูแลว ถึงแมยังไมถึงข้ันคลุกคลี ก็ตอง
ระวัง ตองคํานึงวาบทบาทอันใดควรจะเปนบทบาทของพระ บทบาทอันใดควรเปนของ
คฤหัสถ แตในเม่ือคฤหัสถตกอยูในความประมาทมานาน ขอพูดวาอยางน้ันก็แลวกันนะ  

เม่ือชาวพุทธคฤหัสถปลอยปละละเลย ไมไดเอาใจใส อยูในภาวะเส่ือมโทรม ไมรู
ไมเขาใจอะไรทั้งน้ัน แลวจะเร่ิมตนอยางไร เม่ือพระมีความรูเขาใจดีกวา มีเจตนาดีกวา ก็
เขาไปชวย อยางนอยก็ดึงเขา นําทางเขา และในตอนท่ีไปนําทางดึงเขาน่ี อาจจะตองไป
ทําอะไรบางอยางเพ่ือใหเขาไดรูจัก แลวเขาจะไดเรียนรู และทําตอไป  

แตเราควรตั้งใจไวเลยวา บทบาทเหลาน้ี เราตองการใหเขามารับไป เราจึงฝกเขา 
พอเขาเปนแลว ก็ใหเขาจัดการ โดยวางระบบแบบแผนข้ึนมา  

ท่ีวาน้ีสําคัญ เพราะมิฉะน้ันแลวพระจะเพลินไปอยูกับบทบาทท่ีเลยขอบเขตของ
ตัวเองมากเกินไป เพราะเวลานี้ การพัฒนาน่ี เปนดาบสองคม มีท้ังแงดี และแงเสีย 

ปุจฉา: ไมดูวาเราไปเปนการรับใชเหรอ 
พระพรหมคุณาภรณ: เราก็ตองระวัง อยาไปรับใชสิ งานน้ีถือวาเปนการทําเรื่องของ
สวนรวมนะ ไมใชไปรับใชคฤหัสถคนใดคนหน่ึง หรือพวกน้ันพวกน้ี แตทําเพ่ือชุมชน ทํา
เพ่ือประโยชนสวนรวม ใจตองตั้งวาอยางน้ัน เม่ือทําอยางน้ี ก็เปนการทํากิจเพ่ือสวนรวม 
ก็รูตัวอยูน่ีวาเรามาฝกคนเขาไปรับใชสวนรวม ไมใชรับใชเขานะ ทําใหถูกทําใหดีโดย
ตระหนักรู อยาถึงกับไปทําบทบาทท่ีวาไปเปนคนของเขา ท่ีเขาจะใชงาน อะไรอยางน้ัน  

ปุจฉา: ตอง plan เลยใชไหมครับถาอยางน้ัน ถาในลักษณะที่วาไปทําแทนหนาที่น้ันเลย  
อันน้ีก็คงจะไมใชหนาที่ของพระ 
พระพรหมคุณาภรณ: จะเรียกวาทําแทน บางทีก็พูดยาก หมายความวา หนาท่ีน้ียังไม
มีใครทํา แตเราไปริเร่ิมข้ึน เพ่ือใหงานเปนไปได ถาไมมีการทํางานอันน้ี เร่ืองของชีวิตดี
งามของเขา ประโยชนสวนรวมของเขา ก็ไมเกิด เราก็เลยตองไปเร่ิมให  

แลวก็ไปสอนเขา บอกวา เอาละนะ น่ีฉันทําใหดูนะ บอกแนะนําใหเขาใจกันไว
กอน การช้ีแจงพูดใหเขาใจชัดเจนอยางน้ี ก็จะทําใหมีความกระจางในเร่ืองขอบเขตของ
บทบาท เขาจะมาเขาใจเอามองเราวาไปรับใชไมไดเปนอันขาด 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๓๙ 

ปุจฉา: ไม ผมหมายถึงวา... พระกันเองจะไมปรับโทษนะครับวา ถาทําแบบน้ีนี่ นากลัว
พระองคน้ีไปรับใชชุมชนน้ีเพื่อ...  
พระพรหมคุณาภรณ: ก็ตองทําตรงน้ีใหชัดวา น่ีเรากําลังนําประชาชน เพ่ือไปสู
จุดหมายน้ี บทบาทของพระน้ี เปนการทําบทบาทนําประชาชนไปสูงานของเขา ท่ีเขา
จะตองรับทําตอไป ไมใชกลายเปนผูไปทําใหเขา ถาอยางน้ัน เขาก็วาเอาได ก็กลายเปน
วา อา... น่ีทานไปรับใชเขาแลว ตองใหชัดในเร่ืองการเปนผูนําทาง พระเปนผูนํา นําใน
เร่ืองสติปญญา นําในเรื่องจิตใจ ก็ใหความรูความเขาใจ พัฒนาเขาข้ึนมา ใหชัดตรงน้ี 

ปุจฉา: อยางพระไปเห็นชาวบานเขาทําทาง ก็ทําดวย ใสสบง ไปทีเดียว แบกหาม รวม
กับเขา 
พระพรหมคุณาภรณ: ตรงท่ีคาบเสนน่ี ถาระวังไมดี ก็จะเผลอๆ เพลินๆ แลวก็จะเลย
ออกไป ตองระวัง 

ปุจฉา: ที่ผมปฏิบัติอยูก็คือ ผมจะสอนวินัยดวย อยางบางทีใหโยมไปชวยปลูกตนไม 
อะไรอยางน้ี ก็บอกวา ที่จริงพระนี้ ขุดดินอะไรก็ไมได แตจะปลอยไวอยางนี้ มันก็ไมมี
ตนไม ถาโยมอยากไดตนไม ใหเปนปาเปนอะไร ก็ตองชวยกัน แตพระเองทําไมได 
พระพรหมคุณาภรณ: อยางน้ีแหละ ก็บอกใหเขาชัด คือพระเปนท่ีตั้งแหงศรัทธานะ 
พระไมตองไปทําอะไรหรอก ไปน่ังอยูเทาน้ันแหละ ประชาชนก็มีกําลังกันข้ึนมาเลย ก็
รวมกันไดแมโดยไมรูตัว มาทํางานทําการ ชวยกันขุดถนน ทําอะไรตออะไรกันไปใหสําเร็จ
ได พระเพียงแตไปน่ังเปนประธานให 



 



ภาค ๒ 

แคดูเปลือก ถามองเปน  
ก็เหน็พระพุทธศาสนา 



 
 
 
 
 
 

หนาวาง 



ตอนที่ 

๗ 

ตัวมีชื่อวาเปนพระ  
แตถาไมปฏิบัติใหถกู ก็แคคือกันกบัหมอผี 

 เม่ือวานน้ีคุยกันมาถึงเรื่องความสัมพันธระหวางพระสงฆกับประชาชน รวมไปถึง
บทบาททางสังคมของพระภิกษุ ท้ังในแงของการเปนสวนรวมในสงฆ และในสังคมใหญ  

ทีน้ี ในการสัมพันธกันน้ัน ส่ิงหน่ึงท่ีจะมีความหมายมาก ก็คือ ภาพของพระ ใน
สายตาของประชาชน เพราะวาเม่ือมีภาพอยางไรแลว ก็โยงไปถึงบทบาทดวย คนก็จะ
คาดหวังจากภาพท่ีเขามีน้ันวาพระสงฆควรมีบทบาทอยางน้ี ควรทําหนาท่ีอยางน้ี หรือคง
จะใหอะไรแกเขาอยางน้ันๆ การท่ีเขาคาดหวังและสรางภาพอยางน้ี บางทีก็เกิดยอนมา
จากบทบาทของพระเอง ท่ีไดทํา หรือไดแสดงออกมา  

ถึงตรงน้ี เราก็ตองมาโยงดูวา แลวอะไรละ เปนบทบาทที่แทจริงของพระ ภาพ
อะไรท่ีคนควรจะมีตอพระสงฆ โดยเฉพาะจุดท่ีเปนหัวใจก็คือ ความหมายของการเปน
พระภิกษุน้ีอยูท่ีไหน  

นักบวช คือใคร คือผูทําอะไร ในความเขาใจของประชาชน 
เม่ือคนมองพระสงฆ รวมท้ังนักบวชท่ัวไป ก็มองไปท่ีบทบาทหนาท่ี แลวก็เกิดภาพ

และความหมายหลายอยาง ซ่ึงเปนเรื่องสืบเน่ืองมาตั้งแตสมัยโบราณ อยางในอินเดียก็มี
ศาสนามากมายและหลากหลาย แลวศาสนาโดยท่ัวไปก็มีวิวัฒนาการ ซ่ึงเห็นไดวา จาก
วิวัฒนาการของศาสนาน้ันๆ ก็มีบทบาทของนักบวชเกิดข้ึน นักบวชก็ทําบทบาทท่ีเปนไป
ตามแนวทางหรือตามวัตถุประสงคของศาสนาน้ัน ซ่ึงกลายเปนความหมายของนักบวช
ตอผูคน หรือตอหมูมนุษย  



 

๑๔๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ยกตัวอยางเชนวา ในความหมายหน่ึง นักบวชเปนส่ือกลางระหวางเทพเจากับ
มนุษย เปนผูท่ีคอยบอกความตองการของเทพเจาหรือส่ิงศักดิ์สิทธิ์เรนลับ วาพระผูเปน
เจาหรืออํานาจเรนลับน้ัน ตองประสงคอะไร  

นักบวชอาจจะอางแมแตถึงข้ันท่ีบอกวา พระผูเปนเจาทรงวางกฎเกณฑไวอยางน้ี
นะ พวกเธอตองประพฤติปฏิบัติอยางน้ี ตองทําอยางน้ี พระผูเปนเจาจึงจะโปรด ถาเธอไม
ทําอยางน้ี พระผูเปนเจาจะลงโทษ  

จะเห็นไดมากวา ในศาสนาท่ีเปนมาแตโบราณน้ัน นักบวชมักมีบทบาทอยางน้ี ก็
เลยเกิดความหมายข้ึนมาวา นักบวชเปนส่ือกลางระหวางเทพเจาหรือสวรรค กับโลก
มนุษย นักบวชก็เลยเปนตัวแทนของพระเจา หรือเปนตัวแทนของเทพเจาไป  

ทีน้ี อีกความหมายหนึ่ง นักบวชอยางฤาษีชีไพร เปนผูท่ีปลีกตัวออกไปจากสังคม 
สละละท้ิงหมดทุกอยาง ทรัพยสินเงินทองขาวของทั้งหลาย ไมเอาอะไรท้ังน้ัน เพราะเบ่ือ
วัตถุ เบ่ือสังคม ก็ไปอยูกับเรื่องของการหาคุณคาทางจิตใจ หาความสุขจากความสงบ 
จากบทบาทท่ีวาน้ี ก็จึงมีภาพของนักบวชวาเปนคนพวกท่ีปลีกตัวออกจากสังคม ไมยุง
เก่ียวกับผูคน  

แลวอีกอยางหนึ่ง เม่ือก้ีขามไป ก็คือ ในเม่ือเปนส่ือกลางระหวางเทพเจากับมนุษย
แลว นักบวชก็เลยกลายเปนผูท่ีสามารถสนองความตองการของประชาชน ในการที่จะทํา
ใหเขาไดรับผลประโยชนท่ีตองการ ดวยการทําพิธีกรรม เพราะฉะน้ันก็จึงเกิดความหมาย
ของนักบวชข้ึนมาอีกอยางหน่ึง คือเปนผูประกอบพิธี  

การประกอบพิธีคืออะไร พิธีกรรมก็คือชองทางส่ือสาร ท้ังส่ือความตองการ และ
ส่ือสนองความตองการ โดยมีฐานท่ีลึกลงไป คือมีอํานาจเรนลับของเทพเจา หรืออํานาจ
ศักด์ิสิทธิ์ ท่ีจะอํานวยผลประโยชนใหแกมนุษย โดยผานพิธีกรรมน้ัน เชน การบูชายัญ 
พราหมณก็เลยถูกถือวาเปนนักบวชผูทําพิธีบูชายัญให แลวพราหมณก็เลยเดนในแงของ
ความเปนนักประกอบพิธี และก็จะเห็นไดมากวา นักบวชมีความหมายเปนคนพวกท่ี
ประกอบพิธีกรรม  

นอกจากน้ัน พอนักบวชไดเปนตัวแทนของเทพเจา ก็อาจจะไดรับมอบอํานาจจาก
พระองค หรือไปมุงม่ันกับการบําเพ็ญเพียรทางจิต บางทีประสบความสําเร็จ ไดเขาถึง
ภาวะท่ีลึกซึ้ง ดึงอํานาจเรนลับตางๆ ออกมาใชได เกิดมีพลังจิตข้ึนมา เลยเปนผูมีฤทธิ์มี
ปาฏิหาริย ก็กลายเปนผูวิเศษ  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๔๕ 

พอเจอแบบนี้ คนก็จะมองวานักบวชน่ีคือผูวิเศษ เปนผูท่ีมีฤทธิ์ มีปาฏิหาริย เปน
คนศักดิ์สิทธิ์ หรือไมก็เปนผูส่ือกับส่ิงศักดิ์สิทธิ์ ซ่ึงถาเขาไปหาแลว เขาจะไดผลประโยชน 
ไดลาภ ไดความสําเร็จ สมหวังอยางท่ีปรารถนา ก็กลายเปนความคาดหวังของคนขึ้นมา  

ภาพเหลาน้ีจะเห็นไดวามีท่ัวไป ครั้นมามองพระในพระพุทธศาสนา คนก็มอง
พระสงฆในภาพของนักบวชอยางท่ีวามานั้นดวย เพราะวาผูคนท้ังหลายมีความเขาใจตอ
ศาสนาและบุคคลในศาสนาคือนักบวชในความหมายตางๆ อยางท่ีวามาน้ันเปนพ้ืนอยู 
แมมานับถือพระพุทธศาสนา ความเขาใจแบบน้ันก็มาครอบงํานําจิตนําใจใหคิดหมาย ให
คาดหวัง และใหเห็นไปอยางน้ัน  

ที น้ี  เรา ก็มาตรวจสอบกันดูว า  ความหมายไหนจึงจะถูกตองตามหลัก
พระพุทธศาสนา อันไหนเปนความหมายท่ีพระพุทธเจาทรงตองการ  

ความหมายท่ีวามาแลวน้ัน ยังไมถูกตรง ยังไมชัด แตก็มิใชวาจะผิดไปหมด ก็เปน
ภาพท่ีมีประโยชนอยู เพราะวาอยางนอยมันก็เปนเร่ืองท่ีทําใหคนหันไปสนใจอะไรๆ อีก
ดานหนึ่ง ท่ีไมใชจมอยูกับเรื่องของความเปนอยูในชีวิตประจําวัน ท่ีวุนวายของเขา แลวก็
อาจจะเปนชองทาง หรือเปนส่ือท่ีจะนําคนออกไปคนหาส่ิงท่ีประณีตลึกซ้ึงกวาเรื่องท่ีเขา
จําเจหรือสาละวนกันอยูน้ัน  

ท่ีวามีประโยชนอยูบาง ก็เชนวา นักบวชเปนส่ือกลางระหวางโลกแหงรูปธรรม กับ 
โลกแหงนามธรรม ท่ีมองไมเห็น  

อยางไรก็ตาม นามธรรมที่วาน้ี มักจะคิดกันไปถึงพลังศักด์ิสิทธิ์ท่ีกุมอํานาจเรนลับ
เสียมากกวา ไมใชนามธรรมในความหมายของคุณธรรมความดีงามหรือสัจธรรมอยาง
ตรงไปตรงมา ดังน้ัน ท่ีวาเปนจุดเช่ือมตอน้ี จึงไมแนวาจะนําไปหานามธรรมท่ีเปนความ
จริงแท ท่ีเปนความดีงาม ความสมบูรณ ไดหรือเปลา เพราะวาแทนท่ีจะเขาถึงดวย
ปญญา ก็กลายเปนตองอางส่ิงศักดิ์สิทธิ์มาเปนส่ือ หรือมาส่ังการ กําหนดมา หรือ
เรียกรองมาอยางน้ันอยางน้ี  

ทีน้ี ถานักบวชเปนคนดี ก็จะอางอํานาจลึกลับ หรืออํานาจย่ิงใหญของเทพเจามา
ส่ังการกําหนดใหสังคมประพฤติดีงาม อยางท่ีวาใหมีศีลธรรมหรือจริยธรรม โดยเรียกรอง
จากพวกมนุษยน้ีวา เทพเจาทรงมีอํานาจดลบันดาลนะ พวกเธอจะตองประพฤติดี ตอง
เวนจากความช่ัว ถาพวกเธอเวนจากความช่ัว และประพฤติดีตามคําสอนของพระองค 
เทพเจาก็จะโปรด แตถาพวกเธอละเมิดฝาฝน พระผูเปนเจาก็จะพิโรธ แลวก็จะทรงลงโทษ  



 

๑๔๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ดวยการอางอํานาจเรนลับน้ี นักบวช หรือพูดกวางๆ วาศาสนา ก็สามารถตั้ง
ขอกําหนดเรียกรองทางศีลธรรมได ศาสนาจึงมาชวยตรงน้ี คือตรงท่ีวาเปนส่ือยึดดึงรั้งไว
ไมใหคนตกจมลงไปในความช่ัวราย หรือเหน่ียวข้ึนไปสูส่ิงท่ีดีงามยิ่งข้ึน อยางนอยเม่ือคน
มาหานักบวช ดวยการท่ีมีความเขาใจวาศักดิ์สิทธิ์ มีอํานาจเรนลับย่ิงใหญ โดยที่นักบวช
เปนส่ือกลาง หรือแมแตตัวนักบวชเองมีอํานาจศักด์ิสิทธิ์เปนผูวิเศษนี้ นักบวชหรือศาสนา
แบบที่วาน้ัน ก็ชวยไดตรงนี้ 

พรอมกันน้ันก็ไดอีกอยางหน่ึง คือ คนมีทุกขรอนมีภัยอันตราย มีความหวาดกลัว 
มีความกลุมกังวลอะไรตางๆ มาหาแลว ก็ไดส่ิงท่ีชวยปลอบประโลม ใหสบายใจ หายทุกข
หายรอน หรือเบาบางลง ถานอนไมหลับก็กลับนอนไดดีข้ึน น่ีคือไดเครื่องกลอมใจไป  

เคร่ืองกลอมใจน้ีก็มีประโยชนอยูพอสมควร เหมือนอยางคนนอนไมหลับ ก็อาศัย
ยากลอมประสาทชวย ยาน้ันก็มีประโยชน แตในการท่ีเขาอาศัยพวกส่ิงกลอม หรือเคร่ือง
ปลอบประโลมใจมาชวยน้ี เขาอาจจะตองจาย อยางท่ีเรียกวาบางทีก็ไมคุม บางทีจาย
หนักเกินไป ตองมีส่ิงท่ีเขาเอาไปแลกเพื่อใหไดอันน้ีมา คนนอนไมหลับ มีทุกข จิตใจ
วุนวายน้ัน แยแนๆ พอไดยานอนหลับ ก็สบาย หายเดือดรอน มีกําลังวังชาข้ึนมา พรอม
จะเดินหนาตอไป แตถาตองพ่ึงพาตองติดอยูกับยากลอม ก็แยไปอีกดาน และอีกช้ันหน่ึง  

การแกปญหาแบบยากลอมน้ี จึงตองระวังใหดีวา ทําอยางไรจะใหคนไดประโยชน 
จากยากลอม เพียงเปนจุดชวยใหไดพักผอน จะไดมีกําลังสดชื่น แลวเดินหนาตอไป ไมมัว
มาติดงอมแงม ไมมาจมแชอยู จุดน้ีแหละสําคัญ  

น่ีคือเรื่องของศาสนาในประเภทท่ีวามาแลว ท่ีวานักบวชเปนส่ือกับส่ิงท่ีมีอํานาจ
เรนลับ ท่ีจะชวยเหลือใหเขาไดอะไรตางๆ มาปลุกปลอบประโลมใจใหเกิดความหวัง 
ถึงแมถาเขาตองมาจายเพื่ออันน้ี เขาก็ไดจริงไปอันหน่ึง คือ ความสบายใจ มีกําลังใจ แต
อีกดานหน่ึงก็ทําใหเขามาติดจมอยู กลายเปนผูพึ่งพา คือหวังพึ่ง หรือข้ึนตอส่ิงเหลาน้ี 
ตัวเองก็อยูแคน้ัน ไมไดพัฒนา ถึงจะพัฒนาบาง ก็อาศัยเขากําหนดใหพัฒนาอยางน้ันแค
น้ัน พัฒนาตัวเองไมได อยูดีมีอิสรภาพดวยปญญาไมได  

ในแงท่ีวามาตรงน้ี จะกลายเปนการจาย หรือการแลกเปล่ียนท่ีไมคุม อาจจะเสีย
มากกวาได เพราะพ้ืนใจก็คือภาวะท่ีตกอยูในความประมาท ตัวเองไมคิดทําอะไร ไมแกไข 
ไมสูปญหา ไมหาทางแกปญหา ก็ออนแอลง น่ีคือตกอยูในความประมาท ไมพัฒนาตน
ดวยสํานึกของสติ ใหไปในทางท่ีสวางดวยปญญา  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๔๗ 

ย่ิงกวาน้ัน ปญหาอยางอ่ืนยังตามมาอีก นอกจากวา หน่ึง ในชีวิตสวนตัว ตนเองไม
สํานึกท่ีจะพัฒนา ก็มาขอ สอง ในสังคม คนไมเอาใจใสดูแลกัน ไมหันเขามารวมกัน
แกปญหา ไมรวมกันทําการท่ีควรชวยกันทํา เพราะมัวหันไปมองความสัมพันธระหวางตน
กับอํานาจเรนลับท่ีอยูภายนอก ก็เลยไมสนใจในหมูผูคนดวยกันเอง อยางท่ีวาเราจะมา
ชวยกันแกปญหาอยางไร ก็เลยเสียท้ังชีวิตและสังคม   

ทีน้ี ถาหากวาคนน้ัน หน่ึง มีความเขมแข็งสักหนอย ใจสู แลวหาทางแกปญหา ก็
อาจจะผานจุดนี้ไปได โดย สอง เรียนรู แลวพัฒนาตนไปได โดยไมจําเปนตองมาพ่ึงสิ่งกลอม หรือ
ถาเขายังไมเขมแข็งพอ แตมีนักบวชท่ีดี ซ่ึงปรารถนาดี และมีปญญา คือ ดานเจตนา ก็ดี
ตอเขา โดยมีเมตตา แลวดานปญญา ก็รูเขาใจ หย่ังถึงความจริง มองเห็นส่ิงท่ีเปน
คุณประโยชนสูงข้ึนไป ก็จะอาศัยการที่เขาเขามาหาน้ัน ชักนําเขาข้ึนสูส่ิงท่ีสูงข้ึนไปได  

ในเร่ืองน้ี แมแตพระสงฆในพุทธศาสนา ก็อาจจะใชเปนเทคนิคในการท่ีวา เพราะ
คนเขายังออนแอ เขามาโดยหวังพึ่ง ก็ใหเขาไดความปลุกปลอบประโลมใจไป ก็ถือวาได
ไปข้ันหน่ึง แตพระตองไมใหเขาติดหรืองันหรือตันหรือจมอยูแคน้ัน แตตองแนะนํา ตองนํา
ทางใหไปถึงปญญา ท่ีจะใหเขาพัฒนาตัวเองตอไปได น่ีก็เหมือนเปนบันไดท่ีชวยพาดพา
ใหเขาเดินตอข้ึนไป ไมใหจบลงดวยปญหาที่กลายเปนวามาทําใหติดจมอยูตรงน้ัน อยาง
ท่ีพูดเม่ือก้ีวาไดแคหวังพึ่ง แลวพอมีเคร่ืองกลอมใจใหสบายได ก็หยุด แลวก็รอคอยผลท่ี
ทานจะดลบันดาลให น่ีคือตกอยูในความประมาท ไมแกไขปรับปรุง ไมพัฒนาตัวเอง 

ถาชวยไดแคกลอมใจ การลงทุนน้ันก็คงไมคุม คือไดไมคุมเสีย เม่ือมองในแง
สังคม ก็เปนการสูญเสียมากดวย ถามนุษยในสังคมสวนใหญมาจมอยูกับการหวังพ่ึงส่ิง
เรนลับอํานาจภายนอกเหลาน้ี เอาแคไดเคร่ืองปลอบประโลมใจ สบายใจไปทีหน่ึงๆ อยู
ดวยความหวังมากข้ึน แลวก็รอคอยไป แตแลวความหวังน้ีก็มากลอมตัวเอง ทําใหไมเรง
แกไขส่ิงท่ีควรแกไข ไมเรงทําการท่ีควรทํา ปลอยปญหาใหคางคา ก็คือตกอยูในความ
ประมาทอยางท่ีวาแลว ซ่ึงเปนความสูญเสียท่ีย่ิงใหญมาก  

แตในทางตรงขาม ถามีความเขมแข็งทนสู ถึงจะทุกขยากลําบากตอนน้ีหนอย แต
เม่ือผานไปไดแลว ก็ไดเรียนรู ย่ิงเขมแข็งข้ึน ไดพัฒนากาย พัฒนาศีลวินัย พัฒนาจิตใจ 
พัฒนาปญญาตอเน่ืองไป แลวก็จะเดินหนาไดดีข้ึนๆ  
  



 

๑๔๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ความหมายของการเปนพระภิกษุ อยูท่ีไหน 
ทีน้ีก็มาดูวา ภาพ บทบาท และความหมายของนักบวช อยางไหนที่พระพุทธศาสนา

ตองการ เราถือวาพระสงฆมีความหมายและบทบาทอะไร ท่ีถูกตองแทจริง   
บทบาทของนักบวชท่ีวามาขางตนน้ัน พระพุทธเจาทรงพบผานมาหมดแลว 

โดยเฉพาะพราหมณน่ีชัดเจน คือเปนผูบูชายัญ การบูชายัญก็ทําใหคนมีความหวัง คนท่ี
ถือพราหมณน้ัน หวังพ่ึงเทพเจา เชน พระพรหม พระอัคนี พระประชาบดี ฯลฯ ก็คิดวา
ทานคงจะมาชวย จึงหาเคร่ืองเซนไป ทีน้ีก็เปนทางหาผลประโยชนของพราหมณดวย 
พราหมณก็บอกสิวา เทพเจาองคน้ีเกงในทางบันดาลเร่ืองน้ีๆ องคน้ีเกงทางลาภ องคน้ีเกง
ทางยศตําแหนง องคน้ีเกงทางคูครอง อะไรอยางน้ี แลวก็บอกตอไปวาเทพเจาองคน้ีชอบ
เครื่องเซนอยางน้ัน องคน้ันชอบเคร่ืองเซนอยางน้ี  

เม่ือเปนอยางน้ี คนท่ีจะเซนสรวงบูชายัญ จะไปทําเองไดอยางไร เม่ือไมรู ก็ตอง
มาหาผูเช่ียวชาญ คือพราหมณสิ พราหมณทานจะไดจัดให เปนอันวา คนก็ตองมาหา
พราหมณ พราหมณก็จัดพิธีใหทีหน่ึงๆ ก็ไดสตางคเยอะ เลยกลายเปนระบบผลประโยชน
ข้ึนมา แลวก็เกิดผลเสียแกสังคมในแงตางๆ จุดสําคัญก็อยูท่ีวาคนมัวจองมัวจมอยูกับการ
หวังพ่ึง อยูกับเครื่องกลอม อยูกับส่ิงประโลมใจ ไดมีความหวัง แตลงทุนสูญเสียมาก ไม
คุมกัน เพราะมันขัดขวางการพัฒนาชีวิตพัฒนาสังคม เสียไปหมด   

สภาพอยางน้ีเปนของเดนในอินเดีย ท่ีสมัยน้ันเรียกวาชมพูทวีป พระพุทธเจาได
ทรงประสบ ก็จึงไดทรงดึงคนจากเทพมาสูธรรม ซ่ึงจะไดอธิบายกันตอไป โดยใหมาอยูกับ
ความเปนจริง ความเปนเหตุเปนผล ตามกฎเกณฑแหงเหตุปจจัยในธรรมชาติ ใหใช
ปญญาศึกษา แมวาอาจจะเหน่ือยหนอย ไมงายเหมือนไปหาพราหมณ แลวก็โยนภาระ
ไปเลย คือ พอไปหาพราหมณ เราไมตองทําอะไร มันก็สบาย คนก็ชอบ ตัวเองไมตองทํา
อะไร จะขอจากพระเปนเจา ตองทําพิธี ก็เอาเครื่องเซนไป แลวก็ยกภาระใหแกพราหมณ 
ซ่ึงเปนเจาพิธี พราหมณก็จัดการให ดวยการทําพิธีบูชายัญ ตัวเองก็มานอนฝนสบาย ก็รอ
ไป แตตัวเองไมไดทําอะไรที่เปนของแทจริง เอาสาระไมได  

เม่ือพระพุทธศาสนาเกิดข้ึนมา ก็บอกวา ความจริงเปนเรื่องธรรมดาของธรรมชาติ 
เปนกฎเกณฑแหงเหตุปจจัย ท่ีเปนไปโดยสัมพันธกัน มนุษยตองการผลใด ก็ตองทําเหตุ
ปจจัยของผลอันน้ัน และการท่ีจะทําเหตุไดตรง ใหไดผลดี ก็ตองมีปญญาท่ีจะรูเขาใจเหตุ
ปจจัย จึงตองศึกษา แลวทานก็เอาความรูในความจริงน้ันมาวางเปนหลักใหมองเห็นจับ
ไดงาย โดยถือการศึกษา การพัฒนาตน การเรียนรูฝกตนนี้ เปนหนาท่ีหลักในชีวิตของเรา  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๔๙ 

การฝก การศึกษา การพัฒนากาย พัฒนาศีลวินัย พัฒนาจิตใจ และพัฒนา
ปญญาน่ีแหละ ท่ีจะทําใหชีวิตดีงามมีแกนสารอยางแทจริง ไดส่ิงท่ีเปนสาระ ไดแกนได
เน้ือจริงๆ ไมใชไดเพียงส่ิงกลอม พอใหสบายใจไปชั่วคราว เพราะฉะน้ัน เราจะตองอดทน
เอาหนอย ตองเขมแข็ง พระพุทธเจาจึงตองทรงปลุกใจคนใหลุกข้ึน ดังท่ีตรัสเปนคาถา
ธรรมบทวา (ขุ.ธ.๒๕/๓๒๗/๓๘๙) 

อุฏฺฐหถ นิสีทถ   ทฬฺหํ สิกฺขถ สนฺติยา 
แปลวา: ลุกข้ึนเถิด เธอท้ังหลายมาน่ังกันเถิด จงศึกษาเพื่อสันติใหจริงจังเถิด  
ยํ้าวา คนเราน้ีมีความโนมเอียงท่ีจะออนแอ ชอบตามใจตัว อยากเอางายๆ แตคน

ท่ีจะฝกตัว จะพัฒนาตนนี้ มันยากหนอย ตองเขมแข็ง ตองสู อยางนอยตองเริ่มใชปญญา 
ตองรูคิด ตองคิดโดยมีความรู พอเจอปญหาแลว ตองคิดวาจะแกไขอยางไร ตองสืบสาว
คนหาเหตุปจจัย น่ีมันยาก ไมเหมือนอยางท่ีวา เจอปญหาแลว โยนปญหาไปใหเทวดาแก 
อยางน้ีสบายกวา แตอยาเอาเลย ไปไมไกล ไมมีอิสรภาพ 

พระพุทธเจาทรงมาปลุกใจคนวา เธอตองเขมแข็งนะ มนุษยน้ีเปนสัตวท่ีฝกได 
การท่ีจะมีชีวิตดีงามได เราตองเรียนรูฝกฝนพัฒนาตน ก็ปลุกใจกันหนัก  

พระพุทธเจาตองทรงวางพระองคเปนตัวอยางวา จะเปนพระพุทธเจาได ตอง
บําเพ็ญบารมี ตองทําความดีท่ีเปนคุณธรรมอยางสูงสุด อยางท่ีไมมีใครอ่ืนทําได ตอง
เขมแข็งจริงๆ แตขนาดปลุกใจกันอยางน้ี ชาวพุทธยังถอยเลย อาว! ไปเสียแลว ไปๆ มาๆ 
เด๋ียวเอาพระพุทธเจาไปเปนท่ีขอลาภ ไปขอหวยเสียแลว น่ีเปนอยางน้ี คนมีความโนม
เอียงท่ีจะออนแอลงเรื่อย มักตามใจตัวเอง ชอบสบาย รอใหเขาเอาอะไรมากลอม น่ีแหละ 
ลัทธิกลอมก็เลยอยูไดเรื่อยไป 

ทีน้ี พระของเราน้ัน ท่ีเกิดข้ึนมาทามกลางสภาพอยางน้ี ก็เหมือนทวนกระแสอยู
แลว พระพุทธเจาตองทรงสรางภาพใหม ตั้งความหมายใหมใหแกพระสงฆ  

ในการน้ี ความหมายเกาบางอยางก็เอาเขามาไดบาง ในบางแง ดังท่ีเราจะเห็นวา
ภาพของพระสงฆน้ี มีความหมายบางอยางของเดิมติดมา เชน ความหมายวาเปนผูสละ 
เชน สละทรัพยสินส่ิงของ สละละเหยาเรือน เดินไปในทางท่ีจะเปนผูไมยึดติดถือม่ันในส่ิง
ท้ังหลาย น่ีก็คือความหมายอยางท่ีรูกันอยูแลว แตไมไดยอมรับไปถึงความหมายเดิมของ
เขา ท่ีวาตัดขาดจากสังคม ปลีกตัว ไมเอาเร่ืองเอาราวกับใคร อยางน้ีพระพุทธศาสนาไม
เอาดวย ดังท่ีไดอธิบายไปแลวในครั้งกอน  



 

๑๕๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ทีน้ี อะไรละคือภาพท่ีตองการสําหรับพระสงฆ พระพุทธเจาตรัสไวหลายแหง 
อยางในหลักท่ีเรียกวา โอวาทปาฏิโมกข ท่ีถือวาเปนหัวใจของพระพุทธศาสนา ท่ีทรง
แสดงในวันมาฆบูชา น่ันก็ชัด มีลักษณะของบรรพชิต หรือสมณะ ดวย ขอยกมาใหดู  

ในโอวาทปาฏิโมกขน้ัน เม่ือทรงประกาศหลักการและจุดหมายของพระพุทธ  
ศาสนา (ท่ีวา ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา, นิพพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา) เสร็จแลว ก็ตรัสตอไปวา  

น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี  ผูทํารายคนอ่ืน ไมใชบรรพชิต  
สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโต  ผูเบียดเบียนคนอื่น ไมเปนสมณะ  

น่ีใชไหม ตรงนี้แหละคือลักษณะของบรรพชิต ความหมายของการเปนบรรพชิต
และเปนสมณะ ก็คือ เปนผูสงบ ไมเบียดเบียน ไมทํารายใคร  

ภาพของพระอยางหน่ึงท่ีไดตรงน้ี คือ เปนสัญลักษณของความไมมีภัย หรือ
ปลอดภัย อยางท่ีเคยพูดแลววา เห็นพระท่ีไหน ปลอดภัยท่ีน่ัน อันน้ีเปนภาพท่ีมีมาใน
สังคมไทย เปนวัฒนธรรมทางจิตใจ ซ่ึงคนไทยสรางมาไดสําเร็จดีทีเดียว ถาเห็นพระที่ไหน 
ก็สบายใจไดเลย ตองใหไดอยางน้ัน 

ความไมมีภัยน้ี ทําใหเกิดความรูสึกม่ันคง อยางคําท่ีฝรั่งชอบพูดกันนักวา 
security อันน้ีถือเปนศัพทสําคัญเลยนะ พอเห็นพระแลวควรมีความรูสึกอันน้ี ซ่ึงถาจะใช
คําไทยใหตรง ควรพูดวา มีความเกษม  

คําวา security น้ี ท่ีจริงควรแปลวา “เกษม” แตเราแปลกันมาวา ความม่ันคง 
ความจริงไมไดความหมายท่ีแทของฝรั่ง ศัพทแทวา “เกษม” น้ีมันย่ิงกวาปลอดภัย ของ
ฝรั่งวา security ก็ใกลกันน้ี คือนอกจากไมมีภัยแลว ยังมีความรูสึกท่ีปลอดโปรงโลงใจ
ดวยวาจะไมมีภัยเขามาถึงได เหมือนคนท่ีอยูในนํ้า ถาเปนถ่ินท่ีมีจรเข ก็กลัวหรือหวาด 
แตถาเขาอยูหางจากบริเวณท่ีตองหาม หรือวายนํ้าเกง ก็นับวาปลอดภัย น่ันเปนข้ันหน่ึง 
แตเม่ือไรเขาข้ึนฝงแลว ยืนบนฝงน้ันได น่ันคือเกษม ตราบใดยังอยูในนํ้า ถึงแมจะเกง จะ
หางออกไป ปลอดภัยได แตก็ไมเทากับข้ึนไปยืนบนฝง ภาวะอยางน้ีคือเกษม  

พระเปนเครื่องหมายของความไมมีภัย เปนผูไมเบียดเบียน ไมทํารายใคร ทําใหท่ี
น่ันถ่ินน้ันเปนแดนเกษม เพราะฉะน้ัน เห็นพระท่ีไหนก็จึงรูสึกปลอดภัย สบายใจ เปน
คุณลักษณะพื้นฐานอยางหน่ึงท่ีสําคัญ อันเสริมสรางสภาพจิตท่ีดี และมีความหมาย
สําคัญตอสังคมพรอมไปดวย โดยเปนแบบอยาง และนําทางสังคม ไปสูภาวะท่ีไมมีการ
เบียดเบียน ไมมีเวรภัย  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๕๑ 

บอกแลววา ในสังคมไทยท่ีสืบตอกันมา ชาวบานเดินทางไปไหน พอเห็นพระก็
รูสึกเปนสิริมงคล เพราะพระเปนเครื่องหมายของความปลอดภัย คนเขาไปในปา ไมรูวา
โจรผูรายจะดักซุมอยูท่ีไหน แตพอไปเจอพระเขา ก็สบายใจ โอ ท่ีน่ีไมมีภัยแน สบายใจได 
แลวก็ลงน่ังยองๆ ยกมือทวมหัว โดยมีความโลงใจ ปล้ืมใจ เปนความสุข เปนอันวา 
ลักษณะท่ีเปนภาพของพระอยางหน่ึง คือเปนสัญลักษณของความไมมีภัย  

ทีน้ี พอไมมีภัยแลว จิตก็โปรงโลง เขากับเร่ืองท่ีพูดไปแลว คือตอเขากับขั้นของ
การสรางปสาทะ ถาเปนพระดี พอพบพอเห็น นอกจากรูสึกปลอดภัยแลว ก็ช่ืนใจ มีจิต
ผองใส เล่ือมใส เปนกุศลเกิดข้ึนในใจ พอสภาพจิตอยางน้ีเกิดข้ึนแลว จิตน้ันก็พรอมท่ีจะ
เดินหนา กาวขึ้นสูความดีงามทางจิตใจและงอกงามทางปญญาสูงย่ิงข้ึนไป โดยเปนจุดท่ี
ทําใหมีการส่ือสัมพันธ เขามาหากัน แลวพระก็จะไดแสดงธรรม เพ่ือแกปญหาชีวิต หรือ
ทําใหมีการเรียนรูอยางใดอยางหน่ึง พูดงายๆ ก็คือ ทําใหเขาไดปญญาตอไป เปนอันวา
ไดท้ังคุณคาทางจิตใจ และทางปญญา ท่ีจะนําไปสูพฤติกรรมท่ีดีงามยิ่งข้ึน น่ีคือเปน
โอกาสท่ีนําไปสูบทบาทของพระในการใหธรรม  

บทบาทของพระในขั้นท่ีถูกตองตรงแทตามหลักพระพุทธศาสนา มีความหมายท่ี
สําคัญในเชิงน้ี ซ่ึงไมติดอยูกับความหมายท่ีวาเปนผูวิเศษ เปนผูมีฤทธิ์ปาฏิหาริย แมวา
ความหมายเหลาน้ันก็ไมใชวาจะเลวรายเสมอไป แตอยางท่ีวาแลว อันน้ันไดประโยชนท่ี
คลุมเครือ แตมีโทษสําคัญท่ีทําใหคนมาฝากความหวังพ่ึงไว  

เม่ือเจอกับพระแลว ถาไดความปลอดโปรงสบายใจ แตยังคิดหวังพึ่งใหทานทํา
น่ันทําน่ีให ก็ยังเปนจิตท่ีผูกมัด ไมเปนอิสระ ดังน้ัน เม่ือทําใหเขามีความรูสึกปลอดภัย 
จิตใจผองใส ซ่ึงเปนคุณภาพท่ีเกิดข้ึนในตัวของเขาเองแลว ก็เดินหนาตอไปท่ีจะใหเขามี
ปญญา จะไดเปนอิสระในตัวเขาเอง พระพุทธศาสนาไมตองการใหคนมาติดจมอยูกับการ
พึ่งพา เพราะฉะน้ันจึงตองมีการกาวตอไปในข้ันของปญญาดังท่ีวาแลว  

รวมแลว ภาพของพระท่ีเราสรางกันมาในสังคมไทย ก็ไดผลสําเร็จพอสมควร แต
เวลาน้ีสังคมไทยกําลังถอยกลับ คนจํานวนมากกําลังมองพระในฐานะเปนส่ือของอํานาจ
เรนลับ เปนผูวิเศษ เปนส่ิงศักดิ์สิทธิ์ท่ีจะเขาไปหวังพึ่ง เปนแหลงใหเครื่องกลอมใจ ปลุก
ปลอบประโลมใจ แลวก็ใหอยูดวยความหวัง ลงทายก็ตกอยูในความประมาท ไมพัฒนา
ตนเอง เขาสูสภาพท่ีเปนลักษณะของนักบวชในศาสนาโบราณ ท่ีพระพุทธเจาไดทรง
พยายามปลดเปล้ืองออกไป และพนออกมา  



 

๑๕๒  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ถอยจากวันน้ี (ใน พ.ศ. ๒๕๓๙) ยอนหลังไปสัก ๒๐ ป มีหนังสือประกอบการ
เรียนของมหาวิทยาลัยแหงหน่ึง ในเมืองไทยเราน่ีแหละ เขียนอธิบายเร่ืองศาสนา ถึงตอน
หน่ึงวาดวยเร่ืองพระสงฆ ก็วาไป สรุปไดวา พระน้ีก็มีบทบาทเหมือนกับหมอผี   

น่ีก็คือ ทานผูเขียนหนังสือหรือตําราน้ัน คงจะมองพระดวยความเขาใจอยางท่ีวา
แลว คือมองพระในลักษณะของผูวิเศษ แลวก็มีบทบาทอยางที่วา ใครมีเคราะห มีเร่ืองราว
เดือดกายรอนใจ ก็มาหา มาขอใหชวย หมอผีก็เขาพิธีหมุบหมิบๆ แลวบอกวา เธอมีเคราะห
นี่เพราะผีตัวน้ันมันทํา ขาจับมันเอาใสในหมอน้ีแลว แกสบายใจเถิด กลับไปบานได 

ท่ีทานผูเขียนน้ันเขาใจและมองอยางน้ัน สวนหน่ึงก็อาจจะมาจากตัวพระน่ีเอง 
จํานวนหนึ่ง หรือไมนอยเลย ไมรูจักวาความเปนพระอยูท่ีไหน แลวก็ทําตัวเองใหปรากฎ
เปนภาพออกมาแกเขาอยางน้ัน เขาก็เลยมองพระเหมือนเปนหมอผีไป 

เรื่องน้ี ถาพระสงฆไมสามารถแกไขลักษณะท่ีบิดเบนและบทบาทท่ีเขวเพี้ยนไป 
และนําเขามาสูหลักการของพระพุทธศาสนาได ก็พูดอยางชาวบานวาพุทธศาสนาเส่ือม
น่ันเอง คือแคมีช่ือ แตตัวหลักการไมอยู ก็กลายเปนเหมือนศาสนาเกาๆ ท้ังหลาย แลว
ไปๆ มาๆ คนก็จับหลักไมได มองไมออกวาของจริงคืออยางไร แมแตพระสงฆเองก็จับ
หลักไมถูกวา บทบาทของตัวเองอยูท่ีไหน   

ทวนความวา บทบาทน้ันโยงไปสูการที่ตัวเองมีหนาท่ีมีความหมายอยางไรตอ
สังคม ภาพของตัวเองในสายตาของประชาชนเปนอยางไร ตัวเองเปนสัญลักษณของอะไร 
แลวก็ไดคําตอบวา พระสงฆเปนสัญลักษณของความไมมีภัย แลวก็เปนส่ือนําปสาทะ ที่จะ
พาคนใหกาวไปในไตรสิกขา โดยท่ีพระสงฆน้ันเปนแบบอยางของชีวิตแหงการพัฒนาตน  

ทีน้ีก็ลําดับวา หนึ่ง ไมมีเวรภัย สอง ทําใหคนมีจิตช่ืนบานผองใส พรอมท่ีจะรับ
กุศลธรรมย่ิงข้ึนไป โดยตัวพระเองมีธรรมท่ีจะให สาม แลวก็เปนแบบอยางของชีวิต ท่ี
บําเพ็ญไตรสิกขา ท่ีเจริญงอกงามในการฝกฝนพัฒนาตนเอง โดยมีความสุขสงบอ่ิมเต็ม
อยูภายใน ซ่ึงจะชักนําประชาชนใหเจริญย่ิงข้ึนไปในไตรพิธบุญกิริยา และในไตรสิกขา
ดวย น่ีคือภาพพระท่ีพึงตองการ  

แลวทําอยางไรจะไปถึงจุดหมายน้ี การท่ีมาพบปะเจอะเจอกัน ไมมีภัย แลวทําให
เกิดความเล่ือมใสใจผองน้ัน เปาหมายก็อยูท่ีวา จะไดชักนําเขาใหเจริญในไตรสิกขา เชน 
ใหเกิดปญญาข้ึน จึงตองใหธรรม ก็เกิดเปนธรรมทานข้ึนมา  

เม่ือทําอยางน้ี คนก็จะมีชีวิตท่ีดีข้ึน โดยมิใชมาหวังพึ่งติดอยูกับตัวพระ  
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มิใชเปนอยางในศาสนาโบราณ ท่ีคนมาหามาอยูใกลตัวพระ โดยหวังใหทานชวย
บันดาลอะไรตออะไรให หรือเปนส่ือไปถึงอํานาจเรนลับ ไสยศาสตร ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ เทพเจา 
ท่ีจะมาชวยบันดาลให ไดแตหวังพ่ึงผูกตัวติดพันยึดกันอยูอยางน้ัน ตองข้ึนตอเจาของ
อํานาจย่ิงใหญน้ัน ไมเปนอิสระสักที  

แตพอเราปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธศาสนา คนก็เปนอิสระของเขา เขาได
ความรูเขาใจแลว ก็เดินทางของเขาเองได พระก็เพียงเปนกัลยาณมิตรให คนก็พัฒนาตัว
เขาเองตอๆ ไป  

“พระ” ที่ชาวบานเรียก ทําไมมีชื่อวา “ภิกษุ”  
มาดูศัพทกันบาง นักบวชในพระพุทธศาสนาน้ี มีช่ือหลักเรียกวา “ภิกษุ” แต

บางครั้งก็เรียกวา “สมณะ” บางครั้งก็ใชคําวา “มุนี” บางทีเรียกวา “ยติ” ก็มี ฯลฯ  
ในบรรดาคําเรียกเหลาน้ี บางศัพททานสงวนไวใชสําหรับพระคือภิกษุ ในระดับท่ี

เปนผูไดพัฒนาไปมากแลวในไตรสิกขา เชนคําวา “มุนี”  
“มุนี” เปนคําเกาท่ีเขาใชกันอยูกอนแลวในชมพูทวีป มีความหมายตามรูปศัพทวา 

“ผู น่ิง” และตามที่ เขาใชกันมากอนนอกพระพุทธศาสนานั้น บางทีก็ไปจับเอาแค
ความหมายตามตัวหนังสือ นักบวชบางศาสนาก็ยึดถือสําคัญท่ีรูปลักษณและอาการ แลว
มีลักษณะท่ีไมพูดไมจากับใคร น่ังน่ิง คนก็ติดในรูปแบบ ถือวามุนีคืออยางน้ี พระพุทธเจา
ก็ตรัสวา ความเปนมุนีไมไดอยูท่ีความเปนผูน่ังน่ิง หรือตั้งทาทํากิริยาอาการวาเปนผูน่ิง 
แตอยูท่ีความมีปญญารูเขาใจความจริงของส่ิงท้ังหลาย และเม่ือรูเทาทันแลว ก็ทําให
วางใจลงตัวพอดี มีจิตใจสงบ คือน่ิงโดยมีปญญา ท่ีพาใจใหสงบ ม่ันคง คําตรัสอยางน้ี 
เปนการปลุกคนใหตื่นข้ึนมา การเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาก็มาในลักษณะอยางน้ี 

ท่ีน้ี คําหลัก หรือคําสามัญท่ีใชเปนพ้ืน คือ “ภิกษุ” ก็มีความหมายตามรูปศัพท
หลายอยาง เชน อยางงายๆ ภิกษุ แปลวาผูขอ คือ ภิกขุ มีรากศัพทเดียวกันกับ ภิกขา เคย
ไดยินไหม ภิกขาจาร หมายความวา เท่ียวไปขอภิกษา ภิกษาก็คืออาหารท่ีขอเขาไดมา 
ภิกษา-ภิกษุ ภิกขา-ภิกขุ โดยนัยน้ี ภิกษุก็จึงเปนผูขอ น่ีเปนความหมายงายๆ พื้นๆ ตาม
รูปแบบ เปนเรื่องของการดําเนินชีวิต มองแคน้ีก็เปน ภิกษุ 

แทรกนิดหน่ึงวา “ภิกษุ” ท่ีแปลมาเปนภาษาไทยวา “ผูขอ” น้ัน ขอใหสังเกต คํา
ไทยวา “ขอ” น้ี มีความหมายกวางจนอาจทําใหเขาใจผิดได  



 

๑๕๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ดูงายๆ คําจากภาษาบาลีอีกคําหน่ึง คือ “ยาจก” ถาแปลตรงๆ ก็วา “ผูขอ” 
เหมือนกัน (พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไมแปลตรงๆ แตแปลเอา
ความหรือเล่ียงไปวา “คนขอทาน”) น่ีก็กลายเปนวา “ภิกษุ” กับ “ยาจก” แปลเหมือนกัน
วา  “ผูขอ” คําแปลในภาษาไทยจึงชวนใหเขาใจผิด 

แทจริงน้ัน เม่ือดูใหชัด “ภิกษุ” กับ “ยาจก” ท่ีแปลเปนไทยเหมือนกันวา “ผูขอ” น้ัน 
มาจากธาตุคือรากศัพทตางตัว ซ่ึงมีความหมายไมเทากัน “ยาจก” มาจาก ยาจ แปลวาขอ 
“ภิกษุ” มาจาก ภิกฺข ก็แปลวาขอ   

ยาจ เปนคําสามัญหรือพ้ืนๆ ใชสําหรับการขอทั่วไปหมด รวมท้ังบอกขอ รองขอ 
ออนวอนขอ สวน ภิกฺข เปนคําท่ีใชจําเพาะในขอบเขตจํากัด ในภาษาบาลีเอง ก็บอก
ความหมายของ ภิกฺข ดวย ยาจ คือบอกวา “ภิกฺข แปลวา ยาจ”  

แต ภิกฺข ถึงจะแปลวา ขอ ก็ใชในความหมายจําเพาะท่ีมีขอบเขตจํากัด คือใช
สําหรับการขออาหาร ขอของกิน (ดังท่ีอาหารซึ่งขอเขามา เรียกวา ภิกขา หรือภิกษา) และ
มีนัยท่ีบงบอกถึงอาการแสดงออกในการขอดวยวา ขอโดยอาการของนักบวช จนถึงวาขอ
อยางพระอริยะเจา คือถือภาชนะเดินไปแลวยืนสงบน่ิงตามธรรมเนียมของนักบวช ท่ีเปน
อันใหรูกันวาตองการอาหาร ซ่ึงไมเหมือนกับยาจก ท่ีเปนผูขอ โดยไมจํากัดส่ิงท่ีขอ และไม
จํากัดอาการแสดงออกในการขอ พจนานุกรมก็เลยแปลวา คนขอทาน 

อยางไรก็ตาม ถึงจะขออยางงาม ก็ยังคือขอน่ันแหละ ถามองพระตามความหมาย
อยางน้ีมากไป ก็จะกลายเปนวา บทบาทของพระอยูท่ีการขอน่ีเอง ดูทาจะไมดีแน แตท่ี
จริง ก็ไมตองมัวถือสาหาสาระอะไรกับเรื่องน้ีใหมากเกินไป คําเรียกน้ีก็ใชไปตามท่ีคนพูด
กันมาในสังคมสมัยน้ัน เปนเรื่องของสมมุติบัญญัติพ้ืนๆ พอหมายรูวาคําน้ันพูดถึงอะไร  

เหมือนอยางพูดวา “ภูเขา” คนก็พอรูเขาใจแลว ไมตองไปคิดมาก เด๋ียวจะไปกัน
ใหญ เชนบอกวา “ภูเขา” ออ ก็คือ เขาของภู ภูแปลวาแผนดิน ก็เปนเขาของแผนดิน 
หมายถึงเขาที่งอกข้ึนบนแผนดิน ธรรมดาวา เขายอมงอกบนหัว เชนเขาวัว ถาอยางน้ัน 
แผนดินตรงท่ีมีภูเขา ก็เปนหัวหรือศีรษะของแผนดิน อยางน้ีก็ไปกันใหญ เลยเถิดไปแลว 

อีกดานหน่ึง ความหมายท่ีวาภิกษุแปลวาผูขอน้ัน เปนความหมายโดยพยัญชนะ 
หรือตามตัวอักษร สืบเน่ืองจากสมมติบัญญัติท่ีถือกันมา แตในคัมภีรบาลี ทานนิยม
วิเคราะหศัพทท่ีสําคัญ ใหมองเห็นสาระในแงตางๆ กระจายออกไป ใหความหมายของคํา
น้ันๆ เปนเหมือนคําสอนท่ีจะชวยกํากับความประพฤติปฏิบัติ และสําหรับคําวา “ภิกขุ/
ภิกษุ” น้ี ก็จึงมีความหมายท่ีทานวิเคราะหออกไปอีกหลายอยาง  
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ในท่ีน้ี นําความหมายแบบวิเคราะห ซ่ึงมีมาก มาเลาใหฟงเปนความรูประกอบ 
คงจะเหมาะแกผูท่ีใฝรู โดยเฉพาะในทางภาษา แตผูไมสนใจ จะขามไปเสียก็ได 

กอนจะไปดูความหมายตามวิเคราะหนัยตางๆ น้ัน มาดูคําจํากัดความ “ภิกษุ” ใน
พระไตรปฎกกันกอน เร่ิมท่ีวินัยปฎก ซ่ึงแสดงความหมายของภิกษุดวยคําจํากัดความ
อยางท่ีใชกันในกฎหมาย คือ ช้ีลงไปวา “ภิกษุ” ท่ีกลาวถึงในพระวินัย โดยเฉพาะใน
สิกขาบทท้ังหลาย ซ่ึงเปนพุทธบัญญัติน้ัน หมายถึงใคร ไดแกบุคคลผูใด ดังนี ้(วินย.๑/๒๖/๔๒) 

คําว่า “ภิกษุ” มีความหมายว่า  
ชื่อว่า ภิกษุ โดยอรรถว่า เป็นผู้ขอภิกษา  
ชื่อว่า ภิกษุ โดยอรรถว่า ดําเนินภิกขาจริยา  
ชื่อว่า ภิกษุ โดยอรรถว่า ครองผืนผ้าท่ีตัดฉีก  
ชื่อว่า ภิกษุ โดยสมัญญา  
ชื่อว่า ภิกษุ โดยปฏิญญา  
ชื่อว่า ภิกษุ โดยอรรถว่า เป็นเอหิภิกษุ  
ชื่อว่า ภิกษุ โดยอรรถว่า เป็นผู้อุปสมบทแล้วด้วยไตรสรณคมน์  
ชื่อว่า ภิกษุ โดยอรรถว่า เป็นผู้เจริญงดงาม  
ชื่อว่า ภิกษุ โดยอรรถว่า เป็นผู้ทรงสาระ  
ชื่อว่า ภิกษุ โดยอรรถว่า เป็นพระเสขะ  
ชื่อว่า ภิกษุ โดยอรรถว่า เป็นพระอเสขะ  
ชื่อว่า ภิกษุ โดยอรรถว่า เป็นผู้อุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรม อันไม่กําเริบ 

ควรแก่ฐานะ โดยสงฆ์ที่พร้อมเพรียงกัน 
บรรดาภิกษุเหล่าน้ัน ภิกษุ ผู้อุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรม อันไม่กําเริบ 

ควรแก่ฐานะ โดยสงฆ์ที่พร้อมเพรียงกันนี้ ช่ือว่า “ภิกษุ” ที่ทรงประสงค์ ในอรรถนี้. 
ขอความนี้บอกวา ในพระวินัย ซ่ึงวาตามบัญญัติ ยึดถือรูปแบบ รักษาแบบแผน 

“ภิกษุ” หมายถึงผูท่ีสงฆอุปสมบทใหดวยสังฆกรรมท่ีเปนญัตติจตุตถกรรม เทาน้ัน ไมนับ
ผูท่ีเรียกวาเปนภิกษุในความหมายอ่ืน น่ีเร่ืองของวินัย หรือกฎหมาย ตองใหแนชัด ตายตัว 

ในพระอภิธรรมปฎก ทานบอกวจนัตถ คือความหมายของคําวา “ภิกษุ” ไวคลาย
กับในพระวินัยปฎก ดังน้ัน กอนจะไปที่พระสุตตันตปฎก จึงดูความหมายในคัมภีรฝายพระ
อภิธรรมเสียกอน แตพึงทราบวาขอความจากพระอภิธรรมน้ี อยูในภาคสุตตันตภาชนีย 
(แจงความแบบพระสูตร)  



 

๑๕๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

จะเห็นวา ในพระอภิธรรมปฎก บอกความหมายตางๆ โดยไมไดจํากัดหรือระบุ
เจาะจงลงไปวาจะตองใชความหมายใด ขอยกมาใหดู ดังน้ี (อภิ.วิ.๓๕/๖๐๑/๓๓๐: หลายขอ
เหมือนกับในพระวินัยปฎกขางตน แตที่นี่แปลโดยใชสํานวนตางออกไปบาง) 

คําว่า “ภิกษุ” มีความหมายว่า  
เพราะเป็นสมัญญา จึงชื่อว่า ภิกษุ 
เพราะการปฏิญญา จึงชื่อว่า ภิกษุ  
เพราะขอภิกษา จึงชื่อว่า ภิกษุ 
เพราะเป็นผู้ขอภิกษา จึงชื่อว่าภิกษุ  
เพราะดําเนินภิกขาจาร จึงชื่อว่าภิกษุ 
เพราะครองผืนผ้าตัดฉีก จึงชื่อว่าภิกษุ 
เพราะกําลังทําลายบาปอกุศลธรรมท้ังหลาย จึงชื่อว่าภิกษุ 
เพราะทําลายบาปอกุศลธรรมท้ังหลายแล้ว จึงชื่อว่าภิกษุ 
เพราะละกิเลสจําเพาะส่วน จึงชื่อว่าภิกษุ 
เพราะละกิเลสไม่จําเพาะส่วน จึงชื่อว่าภิกษุ 
พระเสขะ ชื่อว่าภิกษุ  
พระอเสขะ ชื่อว่าภิกษุ  
ผู้ไม่ใช่พระเสขะและไม่ใช่พระอเสขะ ชื่อว่าภิกษุ  
ผู้ลุถึงธรรมอันเลิศ ชื่อว่าภิกษุ  
ผู้เจริญงดงาม ชื่อว่าภิกษุ  
ผู้ผุดผ่อง ชื่อว่าภิกษุ  
ผู้ทรงสาระ ชื่อว่าภิกษุ  
ผู้อุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรม อันไม่กําเริบ ควรแก่ฐานะ โดยสงฆ์ที่

พร้อมเพรียงกัน ชื่อว่าภิกษุ  
ในพระสุตตันตปฎก หรือพูดส้ันๆ วา ในพระสูตร ซ่ึงแสดงธรรมมีคําสอนทุกระดับ 

ท้ังสมมุติและปรมัตถ อันจัดปรับใหเหมาะกับพื้นเพภูมิธรรมจริตอัธยาศัยของผูฟง ความ  
หมายของ “ภิกษุ” มีท้ังแบบพื้นๆ ตามหลักการท่ัวไป และแบบปลุกใหตื่น ยกมาดูพอเห็น 

คําว่า “ภิกษุ” มีความหมายว่า  
ชื่อว่า ภิกษุ เพราะได้ทําลายธรรม ๗ ประการ คือ ทําลายสักกายทิฏฐิ 

วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ราคะ โทสะ โมหะ และมานะ.  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๕๗ 

ภิกษุน้ันได้ทําลายบาปอกุศลธรรม อันก่อความเศร้าหมอง ก่อภพใหม่ 
เป็นไปกับด้วยความกระวนกระวาย มีวิบากเป็นทุกข์ เป็นท่ีต้ังแห่งชาติ ชรา และ
มรณะต่อไป.  (ขุ.ม.๒๙/๘๖/๘๒) 
ดังท่ีวาแลว ในพระสูตร พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมใหเหมาะกับบุคคล และ

สถานการณ ความหมายของ “ภิกษุ” แมจะคงอยูตามหลักใหญ แตมีรายละเอียดและ
แงมุมยักเย้ืองตางกันไป ขอเลาบางเร่ืองเปนตัวอยาง (สํ.ส.๑๕/๗๑๗/๒๖๗) 

ท่ีเมืองสาวัตถี พราหมณคนหน่ึงเขาไปเฝาพระพุทธเจา แลวกราบทูลวา  
ท่านพระโคดมผู้เจริญ ข้าพเจ้าเป็นผู้ขอภิกษา พระองค์ก็เป็นผู้ขอภิกษา 

ในภาวะนี้ เราจะต่างอะไรกัน  
พระพุทธเจาตรัสตอบวา 

บุคคลจะช่ือว่าเป็นภิกษุ เพียงเพราะขอภิกษากะคนอื่น ก็หาไม่ ตราบเท่าท่ี
ยังสมาทานธรรมอันเป็นพิษ จะเป็นภิกษุหาได้ไม่ ผู้ใดในโลกนี้ ลอยบุญลอยบาป
แล้ว ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ในโลกด้วยปัญญา ผู้น้ันแลจึงเรียกได้ว่าเป็นภิกษุ  
ดังไดพูดแลว คนจํานวนมากติดรูปแบบ ถือลักษณะอาการภายนอกเปนมาตรฐาน 

จนไปๆ มาๆ มองแครูปลักษณ ไปไมถึงสาระ หรือลืมสาระไปเลย เอาแควา จะเปนฤๅษี ก็
เกลาผมทรงชฎา จะเปนพระ ก็โกนศีรษะนุงเหลืองหมเหลือง เพราะการยึดติดอยางน้ี 
บางทีพระพุทธเจาจึงตรัสสอนแบบเปดตาปลุกใหต่ืน ดังท่ีตรัสคร้ังหน่ึงวา (ขุ.ธ.๒๕/๒๐/๓๓) 

ผู้ใด ถึงจะตกแต่งกาย สวมใส่อาภรณ์ แต่หากประพฤติชอบ เป็นผู้สงบ 
ฝึกอบรมตนแน่วแน่ เป็นผู้ประพฤติธรรมอันประเสริฐ เลิกละการเบียดเบียน
ปวงสัตว์ทั้งหมดแล้ว ผู้น้ันแล จะเรียกว่าเป็นพราหมณ์ เป็นสมณะ หรือเป็น
พระภิกษุ ก็ได้ท้ังส้ิน 
ฟงพุทธพจนน้ีแลว ผูท่ีไมไดบวชพระ ก็สบายใจไดวาโอกาสทางธรรมไมไดหายไป

ไหน ในพระสูตร พุทธพจนท่ีตรัสแสดงความหมายของ “ภิกษุ” ยังมีอีก ใครสนใจก็ไปคนดู
ในพระไตรปฎกเลม ๒๕ 

ความหมายท่ีแสดงไวในพระไตรปฎกเหลาน้ี ในคัมภีรยุคตอมา ตั้งแตอรรถกถา
ลงไป ไดยกข้ึนมายํ้าเนนบาง อธิบายขยายความตอบาง โดยเฉพาะนิยมนิยามความหมาย
ของศัพท ดวยวิธีวิเคราะหใหเห็นรากศัพท ท่ีเรียกวา “ธาตุ” ก็เอามาใหดูพอเห็นแนว ใคร
ไมอยากยุงกับเรื่องภาษา จะขามไปก็ได 



 

๑๕๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

คําวา “ภิกฺขุ” น้ี ตามปกติก็ถือกันวามาจากธาตุคือ “ภิกฺข” (+ รู ปจจัย) ดังท่ี
วิเคราะหศัพทไดวา 

ภิกฺขตีติ ภิกฺขุ. (ช่ือวา ภิกษุ เพราะขอภิกษา)  
แตทานบอกนัยอ่ืนวา มาจาก “อิกฺข” ธาตุ ก็ได คือ ภย+อิกฺข+รู =ภิกฺขุ ตาม

วิเคราะหท่ีวา 
ภยํ อิกฺขตีติ ภิกฺขุ. (ช่ือวา ภิกษุ เพราะมองเห็นภัย)  
ทีน้ี ก็จะวาไมชัด จะถามไดวา ภัยอะไร ภัยท่ีไหน ทานจึงบอกไวดวยวาภัยอะไร 

ตรงนี้ ในคัมภีรสวนใหญ เรียกไดวาแทบทั้งน้ัน บอกวาภัยในสังสารวัฏ ดังวิเคราะหท่ีวา 
สํสาเร ภยํ อิกฺขตีติ ภิกฺขุ. (ช่ือวา ภิกษุ เพราะมองเห็นภัย ในสังสารวัฏ)  
แตบางคัมภีรบอกตางออกไป กลายเปนวิเคราะหวา 
สงฺขาเร ภยํ อิกฺขตีติ ภิกฺขุ. (ช่ือวา ภิกษุ เพราะมองเห็นภัย ในสังขาร)  
ท่ีวาเห็นภัยในสังสารวัฏน้ัน เขาใจงาย แตท่ีวาเห็นภัยในสังขาร ดูเหมือนวาเปน

ความหมายท่ีลึกเขาไปอีกหนอย พูดใหส้ันวา เม่ือภิกษุเห็นภัยในสังขารแลว ก็พยายามท่ี
จะประพฤติปฏิบัติบําเพ็ญสมณธรรม เพื่อใหพนจากสังขาร ไปสูวิสังขาร (คือนิพพาน) 
ความหมายอยางน้ี ก็เปนแงนามธรรม  

ทีน้ีก็มีอีกวิเคราะหหน่ึง ท่ีอยูในฝายรูปธรรม คลายๆ กับท่ีวามาจาก “ภิกฺข” คือ 
ช่ือวาภิกษุ เพราะขอภิกษา เปนเรื่องอาหาร คราวน้ีเปนเรื่องของเคร่ืองนุงหม ทานวา ภิกขุ
น้ันมาจาก “ภิท” (ธาตุ-รากศัพทน้ี มีรูปกริยาชองสามเปน “ภินฺน”) ซ่ึงแปลวาทําลาย เชน 
ตัด ฉีก ทุบ ผา ก็ได ดังวิเคราะหวา 

ภินฺนปฏธโรติ  ภิกฺขุ. (ช่ือวา ภิกษุ เพราะครองผืนผาท่ีตัดฉีกแลว) 
น่ีคือเปนผูทรงหรือครองผาท่ีฉีกๆ ขาดๆ เอามาตัดตอ เย็บติดกัน เต็มไปดวยรอย

ตะเข็บ ไมสวยไมงาม ไมเรียบไมรื่น อยางบังสุกุลจีวร ท่ีเคยเลาวา พระไปเท่ียวเก็บเอาผา
ท่ีเขาท้ิง เปนเศษเปนช้ินมา แลวก็มาตม มาตัด มาเย็บ มายอม ทําเปนจีวร เพราะฉะน้ัน
ผาของทานจึงเปนช้ินเปนแผน คือมาจากเศษผา หรือมีลักษณะอยางเศษผาน่ันเอง  

ทีน้ี “ภิท” ธาตุ ท่ีแปลวาทําลายน่ันแหละ เม่ือก้ีใชในความหมายท่ีเปนรูปธรรม 
คือทําลายผืนผา ทีน้ี ทานใหความหมายทางนามธรรมบาง แทนท่ีจะทําลายตัดฉีกผา ก็
เปล่ียนเปนทําลายกิเลส ดังวิเคราะหวา 

ภินฺนตฺตา  ปาปกานํ  อกุสลานํ  ธมฺมานํ  ภิกฺขุ.  
(ช่ือวา ภิกษุ เพราะทําลายบาปอกุศลธรรมแลว) 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๕๙ 

วาตามวิเคราะหน้ี ภิกษุตองเปนพระอริยะตั้งแตโสดาบันข้ึนไป จึงมีอีกวิเคราะห
หน่ึง ซ่ึงแสดงความหมายผอนลงมาวา 

ภินฺทติ   ปาปเก   อกุสเล   ธมฺเมติ   ภิกฺขุ. หรือส้ันๆ วา: กิเลเส  ภินฺทตีติ  ภิกฺขุ. 
(ช่ือวา ภิกษุ เพราะทําลายบาปอกุศลธรรม, ช่ือวา ภิกษุ เพราะทําลายกิเลส) 
ถาอยางน้ี แคกําลังทําลายกิเลส ก็หมายถึงพระท่ียังอยูในอริยมรรค 
ความหมายแบบนี้ มุงเอาคุณสมบัติในระดับสูง บงช้ีวาตองบําเพ็ญไตรสิกขา

ไดผลกาวหนา จึงทําลายกิเลสได  
หันมาดูดานพระวินัย ทานไมวิเคราะหศัพท ไมพูดถึงคุณสมบัติภายในอะไรท้ังน้ัน 

ทานใหความหมายในทางปฏิบัติ วาไปตามรูปแบบท่ีมองเห็น ซ่ึงเก่ียวของจัดการไดใน
ชีวิตประจําวัน ในสังคม ดังน้ัน เม่ือวาตามคําจํากัดความในทางวินัย ภิกษุก็คือ ผูท่ีไดรับ
การอุปสมบทเทาน้ันเอง  

อยางไรก็ตาม แมวาวินัยจะเอาความหมายแครูปธรรมตามรูปแบบท่ีมองเห็นกัน
งายๆ แตก็ตองใชถอยคําท่ีแสดงความหมายน้ันตรงจําเพาะ แนนอน ชัดเจน ไมใหดิ้นได 
ดังน้ัน ทานจึงมิไดบอกเพียงแควา ภิกษุคือผูท่ีอุปสมบทแลว แตทานใชถอยคําท่ีช้ีชัด
จํากัดจําเพาะ จึงกลายเปนขอความท่ียาวหนอย ดังไดยกมาใหดูขางตนแลว ท่ีวา “ผู้
อุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรม อันไม่กําเริบ ควรแก่ฐานะ โดยสงฆ์ที่พร้อมเพรียงกัน ชื่อว่าภิกษุ” 

ท่ีวาอุปสมบทน้ัน หมายถึงวา ไดเขาสูสังฆกรรม โดยท่ีประชุมสงฆมีมติพรอมกัน
รับเขามา เปนความหมายตามวินัย ซ่ึงเปนรูปแบบ เม่ืออุปสมบทแลว ก็เปนภิกษุท่ีมาอยู
ในสงฆ เปนสมาชิกแหงสงฆ ท่ีเรียกวา สมมุติสงฆ วาในเชิงสังคม ก็เทาน้ี คือ ยึดถือตาม
รูปแบบเครงครัด เชน จะแตงตั้ง หรือจะลงโทษ ก็วาไปตามบทบัญญัติกฎกติกา  

อยางไรก็ตาม เม่ือจะเอาสาระกันจริงๆ ความเปนภิกษุไมไดอยูเพียงแครูปแบบ
ท่ีวา ปลงผม หมเหลือง อยางท่ีพูดกันวา โกนหัวนุงเหลือง ไดอุปสมบทมาแลวเทาน้ัน แต
ในความหมายท่ีเปนเน้ือหาสาระ ยังตองวากันตอไปอีก  

ในวินัย ถือรูปแบบสําคัญ ยึดตามท่ีส่ัง ทีน้ีพอเขามาในพระสูตร ท่ีน่ี พระพุทธเจา
ทรงแสดงธรรม คราวน้ีเปนการสอน ทรงสอนคนไมใหอยูแครูปแบบ แตใหกาวไปในสาระ  

ถึงตอนน้ี เราก็จะเห็นวา พระพุทธเจาตรัสตักเตือนแนะนําตางๆ เชนตรัสวา ความ
เปนภิกษุไมไดอยูท่ีการโกนหัวนุงหมเหลืองเขาพิธีบวชมาเทาน้ัน แตอยูท่ีการปฏิบัติตาม
หลักการ ไดแกการบําเพ็ญไตรสิกขา เร่ิมต้ังแตการที่ไดประพฤติหางไกลจากการเบียดเบียน  
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อยางท่ีไดยกพุทธพจน ท่ีเปนคาถาธรรมบท มาใหดูทีหน่ึงแลว ซ่ึงบอกวา แมจะ
แตงกายสวมใสอาภรณ แตถาประพฤติสงบ เปนผูท่ีฝกตน เปนผูแนวแนตอมรรคาแหง
ชีวิตท่ีดีงาม ดําเนินชีวิตประเสริฐ เปนผูวางอาชญาแลวในสัตวท้ังปวง คือไมเบียดเบียน
ใคร คนอยางน้ี จะเรียกวาเปนพราหมณ เปนภิกษุ เปนสมณะ ก็ไดท้ังส้ิน  

น่ีคือไมถือรูปแบบกันละ เอาสาระกันเลย ถึงจะไมไดบวช ท้ังท่ีเปนชาวบาน
แตงตัว ประดับกาย มีเส้ือผาอาภรณน่ีแหละ แตถาเขามีจิตใจอยางท่ีวาน้ี ประพฤติ
ตัวอยางท่ีวาน้ี จะเรียกเขาเปนพราหมณ เปนสมณะ หรือเปนภิกษุ ก็ไดท้ังส้ิน  

เรื่องแบบน้ี พระพุทธเจาตรัสเตือนพวกพราหมณมาก เฉพาะอยางย่ิงท่ีตรัสวา
ความเปนพราหมณ ท่ีถือวาเปนคนประเสริฐเลิศกวาใครน้ัน ไมใชอยูท่ีการไดเกิดใน
วรรณะพราหมณ คนมิใชเปนพราหมณ มิใชเปนคนเลิศประเสริฐ โดยชาติกําเนิด ความ
เปนพราหมณ ไมใชอยูท่ีการถือพรตปฏิบัติตามแบบแผนของวรรณะ อยางท่ีพราหมณ
บัญญัติกันไว แตความเปนพราหมณอยูท่ีการกําจัดส่ิงช่ัวรายในตัว ละกิเลสไดแลว  

พราหมณถือวาพวกตนเปนผูลอยบาปแลว เวลาจะลอยบาป เขาก็ลงไปในแมนํ้า
ศักดิ์สิทธิ์ เฉพาะอยางย่ิงแมนํ้าคงคา เดี๋ยวน้ีก็ยังไปอาบกันอยู ลองไปอินเดีย ไปดูท่ีเมือง
พาราณาสี จะเห็นคนอินเดียมากมายลงไปอาบนํ้าลอยบาป ลางบาปกันในแมนํ้าคงคา  

พระพุทธเจาตรัสวา ถาทานลงไปในแมนํ้าศักดิ์สิทธิ์แลว บาปมันลอยไปได เตา
ปลามันคงหมดบาปไปกอนพวกทาน และตรัสดวยวา ถาแมนํ้าศักดิ์สิทธิ์พาเอาบาปของ
พวกทานหลุดลอยหายไปได มันก็ตองพาบุญของพวกทานหลุดลอยหายไปไดดวย
เหมือนกัน   

พระพุทธเจาตรัสวา การจะลอยบาปลางบาปไดจริง ไมใชมาลอยมาลางในแมนํ้า
อยางน้ี แตตองลอยหรือลางดวยนํ้าแหงธรรม คือการชําระลางตัวเอง ดวยการฝก 
การศึกษาพัฒนาตน ขัดเกลากิเลสของตัวเอง ละเลิกบาปกรรม เพ่ิมพูนกุศลธรรม 
บําเพ็ญบุญกิริยา หรือเจริญไตรสิกขา  

พระพุทธเจาจึงประทานความหมายของการลอยบาปใหใหม ไมใชไปลอยใน
แมนํ้าคงคา แตหมายถึงลอยบาปดวยการกําจัดออกไปจากตัวเอง เพราะฉะน้ัน จึงตรัส
เรียกพระอรหันตวาเปนพราหมณ เปนการสรางความหมายเชิงสาระ ไมเอาแครูปแบบ น่ี
คือท่ีตรัสวา คนไมเปนพราหมณเพราะชาติกําเนิด แตเปนพราหมณเพราะกรรม คือการ
กระทํา  
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ตกลงวา ของแทท่ีตองการคือเน้ือหาสาระ แตเน้ือหาสาระน้ันจะดํารงอยูได
อยางไร และจะเขาถึงไดอยางไร และทําอยางไร เม่ือเขาถึงสาระแลว จะรักษาสาระน้ันไว
ได พระพุทธเจาทรงเขาถึงสัจธรรมแลว ทําอยางไรจะรักษาความจริงท่ีตรัสรูไวได ก็สราง
รูปแบบข้ึนมาหอหุมสาระน้ันไว รูปแบบจึงมีประโยชน คือ สังฆะ กับชีวิตภิกษุ ท่ีดํารงอยูใน
ระบบแบบแผนของวินัย ไดหอหุมรักษาสาระคือธรรมท่ีพระองคเขาถึงและตรัสแสดงน้ีไว  

ตอไปอีก นอกจากรักษาไวใหไดแลว ทําอยางไรจะส่ือสําแดงออกไป ใหความจริง 
อันเปนสาระท่ีปรากฎขึ้นแลวนี้ เปนประโยชนแกคนกวางขวางออกไป ก็ตองอาศัยรูปแบบ
อีก เพราะฉะน้ันการมีสังฆะ มีพระภิกษุ มีวิถีชีวิตนักบวชแบบน้ีข้ึนมา ก็เพ่ือจะไดมาส่ือ
สาระอันน้ีออกไป ไมใชวาจะเอาแตสาระไวอยางเดียว บางคนบอกวาจะเอาแตสาระ น่ัน
ยังไมพอ พระพุทธศาสนาถือวาสําคัญท้ังคู สาระจะดํารงคงอยูรักษาไวได และไดรับการ
ส่ือออกไปเปนประโยชนแกคนจํานวนมาก ก็ดวยอาศัยรูปแบบ  

เพราะฉะน้ันจึงตองมีรูปแบบไวชวย แตรูปแบบที่ไมมีสาระ ก็เปนโมฆะ วางเปลา 
ไรประโยชน จึงตองอาศัยซ่ึงกันและกัน โดยรูตระหนักวา ส่ิงท่ีตองการแทจริง คือสาระ  

ในเม่ือส่ิงท่ีเปนเปาประสงค ท่ีตองการแทจริง คือสาระ สวนรูปแบบเพียงมาชวย 
เพ่ือจะรักษาสาระน้ันใหคงอยูไดย่ังยืน พรอมท้ังส่ือออกไปใหเปนประโยชนแกคนจํานวน
มากอยางไดผล พระภิกษุจึงมีทําหนาท่ีสําหรับตัวเองท่ีจะตองพยายามเขาถึงสาระ พรอม
ท้ังเปนรูปแบบท่ีดีใหไดผลดวย จะไดสามารถรักษาสาระ พรอมท้ังส่ือสารแผขยายสาระ
ออกไปใหเกิดประโยชนแกมนุษยจํานวนมาก  

น้ีคือมาเขาในหลักใหญท่ีวา สาระเปนเรื่องของธรรม รูปแบบเปนเรื่องของวินัย 
ซ่ึงเปนองคประกอบใหญของพระพุทธศาสนาท้ังสองอยาง ขาดไมไดดวยกันท้ังคู ถา
เม่ือไรหมดไปอยางใดอยางหน่ึง ก็ถือวาพระพุทธศาสนาหมดไป คือตัวพุทธศาสนาที่แทก็
อยูดวยธรรม แตในทางสังคม ลําพังธรรมเทาน้ันชูตัวปรากฎอยูไมได ตองมีรูปแบบ เชน
สถานะของสถาบัน อันเปนไปตามวินัย มาชวยรักษาไว  

เปนอันวา ท่ีพูดมาน้ีคือเร่ืองความหมายของพระภิกษุ หรือความเปนพระสงฆ 
หรือนักบวชในพุทธศาสนา ซ่ึงไปสัมพันธกับวิวัฒนาการของศาสนา ดังท่ีกลาวมาน้ีก็คือ
การท่ีพระพุทธเจาไดทรงมีประสบการณในเร่ืองของนักบวชตางๆ มามากมาย แลวทรง
ตองการจะนําคนใหกาวไปอีกข้ันหน่ึง ซ่ึงเปนข้ันท่ียาก คือข้ันท่ีวา มนุษยจะตองยอมรับ
ตระหนักรูถึงธรรมชาติของตนเอง ท่ีเปนสัตวผูตองฝกฝนพัฒนา จะมีชีวิตดีงามไดดวย
การศึกษาฝกฝนพัฒนา และมีความเพียรท่ีจะดําเนินการศึกษาฝกฝนพัฒนานั้น  
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จุดท่ีพระพุทธเจาทรงยํ้าเนนในการแกไข อยูตรงท่ีวา มนุษยจํานวนมากออนแอ 
อยากไดอยากมีส่ิงปลอบประโลมใจ ชอบอยูดวยความหวังรออํานาจดลบันดาลจากขาง
นอกมาทําให โดยตัวเองไมตองหนักตองเหน่ือย ก็เลยเอาแตคอยพ่ึงส่ิงอ่ืน แลวก็เลยอยู
กับการหวังพึ่ง เท่ียวหาเคร่ืองปลอบประโลมใจ พอใหสบายใจ เอาแคความสุขเฉพาะหนา
ใหผานเวลาไปทีหน่ึงๆ นอนรอผลไปเรื่อยๆ แลวก็ตกอยูในความประมาท ไมแกไข
ปรับปรุงพัฒนาตนเอง หยุดน่ิง ไมมีแรงท่ีจะกาวไป  

ท่ีวามาน้ี เปนปญหาใหญมากในสังคมไทยจนกระท่ังปจจุบัน หรือเวลานี้ย่ิงหนัก
ลงไปอีก  

ปญหาหนักน้ีจะแกไดอยางไร พระจะทําไดไหม พระจะสามารถปฏิบัติตามหลักการ
ของพระพุทธศาสนา เพื่อนําประชาชนใหกาวตอไปไดหรือไม ขอใหไปตอบคําถามนี้ 

ตอบขอสงสัย (ตัดออกไปบ้าง เพราะไม่ได้ยินคําถามที่บันทึกเสียงไว้ จึงคัดลอกไม่ได้) 
ปุจฉา: แตกอนจะไดยินแตวา พระภิกษุก็แปลมาวา เห็นภัยในสังสารวัฏ 
พระพรหมคุณาภรณ: ใหเขาใจไวกอนวา อันน้ีเปนการหาความหมายท่ีจะใหเปน
ประโยชน ทีน้ีตนศัพทก็อยูท่ีวา “เห็นภัย” (ภยํ อิกฺขตีติ) ทีน้ีจะเห็นภัยในอะไร อยางท่ีวา
แลว พระโบราณาจารยสวนมากนิยมกันวา เห็นภัยในสังสารวัฏ (สํสาเร ภยํ อิกฺขตีติ 
ภิกฺขุ) แตบางคัมภีรไมเอาอยางน้ัน โดยเฉพาะในคัมภีรอภิธานัปปทีปกาสูจิ เปล่ียนไป
บอกวา เห็นภัยในสังขาร (สงฺขาเร ภยํ อิกฺขตีติ ภิกฺขุ) ในเร่ืองของภาษา พวกศัพทเหลาน้ี 
ทานก็ยักเย้ืองกันไป หาธาตุ หาปจจัยท่ีจะเขากับรูปศัพท บางทีเปนการเลนศัพทก็มี  
ปุจฉา: (ไมสามารถไดยินคําถาม ต้ังแตนาทีที่ ๔๑.๐๖) 
พระพรหมคุณาภรณ: การที่ยักเย้ืองไปนิดหน่ึงน้ี ก็อยูในขอบเขตเดียวกัน เปนแงมุม 
ของการปฏิบัติในเร่ืองศัพทแสง บางทีศัพทน้ี สมัยหน่ึง ของเดิมท่ีจะเอามาใช มี
ความหมายอยางน้ี ตอมามีวิวัฒนาการ เจอวาความหมายเดิมน้ันไมจริงแลว แตตัวศัพท
ก็ยังใชอยู ท้ังท่ีความหมายท่ีแทจริงไมตรงตามรูปศัพทเดิมแลว และเม่ือใชศัพทน้ันตอไป 
ก็นิยามความหมายกันใหม น่ีคือใชกันอยางรูเขาใจเทาทัน เร่ืองของภาษาก็อยางน้ัน 

เหมือนอยางคําฝร่ังวา atom/อะตอม ท่ีไทยแปลวาปรมาณูน้ี ความหมายเดิมของ
ตนศัพทไมไดตรงกับปรมาณูเลย และเปนความหมายท่ีไมตรงกับความจริงดวย คือ ตัว
ศัพทวา atom/อะตอม น้ันแปลวา ตัดผาหรือแบงแยกออกไปอีกไมได คือตอนที่จะใชคําน้ี 
เดิมทีเขาเขาใจวาอยางน้ัน เขาก็เลยเรียกมันวา atom/อะตอม  
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แตตอมาไดรู ข้ึนวาเจาอะตอมน่ีแยกได แตก็เรียกมันไปแลว และเดี๋ยวน้ีก็ยัง
เรียกวาอะตอมอยู ถาไปเถียงเอาจริงกันในเรื่องศัพท ก็ใชไมได แตถาเราไปเถียงอยางน้ัน 
ก็กลายเปนวาเราน่ียุงไมเขาเรื่อง อันน้ีเปนเรื่องของศัพท เปนเรื่องของภาษา ก็ใชดวย
ความรูเขาใจเทาทันสิ เม่ือใชเปน ก็ไดประโยชน จะไดความรูเก่ียวกับประวัติของคํา
น้ันเอง ท่ีเปนประวัติของวิทยาศาสตรดวย  

เปนอันวา เม่ือเปนเร่ืองของความเปนมาในอดีต บางทีก็กลายเปนวาไดประโยชน
ในการศึกษาความเปนมาทางความคิด หรือวิวัฒนาการของส่ิงน้ัน   

ถึงแมศัพทวาภิกขุ หรือพระภิกษุน้ี ถามองในแงของประวัติศาสตร ก็มีเพียงวา ออ
ก็เปนนักบวชประเภทหน่ึง ท่ีเขาเรียกกันมาวาภิกษุ ซ่ึงมีอยูแลวกอนพระพุทธศาสนา
เกิดข้ึน เม่ือพระพุทธเจาจะทรงใชคําเรียกนักบวชคือบรรพชิต คณะใหม ท่ีพระองคไดทรง
ตั้งข้ึน ก็ตองทรงเลือกเอาศัพทใดศัพทหน่ึง ท่ีนาจะส่ือความหมายท่ีประชาชนเขาใจได
ใกลเคียงดีท่ีสุดในบรรดาศัพทท่ีมีอยู และพระพุทธเจาก็ไดทรงเลือกศัพทน้ี คือ “ภิกษุ”  

แตถึงอยางไร  ก็ไมไดความหมายท่ีพระองคทรงตองการแทจริง เพราะสภาพท่ี
เปนอยูเวลาน้ัน ไมตรงกับท่ีพระองคทรงพระประสงคแนนอน เพราะวาถาพระองคทรง
เห็นดวยกับสภาพเดิม พระองคก็ไมตองตั้งพระพุทธศาสนา  

น่ี ก็คือวา  เ ม่ือพระองคไมทรงเห็นดวยกับของเดิมแลว  เ ม่ือเกิดมีภิกษุใน
พระพุทธศาสนา ความหมายก็ยอมไมเหมือนของเดิม แตเพ่ือส่ือกับประชาชน ก็ตอง
อาศัยถอยคําในภาษา เปนอันวา ทรงเลือกเอาคําท่ีส่ือไดดีท่ีสุด ใกลเคียงท่ีสุด แลว
พระองคก็ทรงสรางความหมายใหแกศัพท น้ีใหชัดตอไป ใหตรงตามหลักการของ
พระพุทธศาสนา อันน้ีเปนเร่ืองของศัพท ของถอยคํา ไมตองไปติดไปยึดอะไรนัก  

ขอลงทาย ท่ีอภิธานัปปทีปกาสูจิ วา ช่ือวาภิกษุ เพราะเห็นภัยในสังขารน้ัน อยาง
นอยก็มีคัมภีรเนตฺติวิภาวินีฏีกา (ฉบับอักษรพมา หนา 107) เปนเพ่ือน คือท่ีน่ีบอกวา 
“สงฺขตธมฺเม ภยาทิโต อิกฺขตีติ ภิกฺขุ.” (ช่ือวาภิกษุ เพราะมองเห็นสังขตธรรม/สังขารท้ังหลาย 
โดยความเปนภัยเปนตน) 

ปุจฉา: ตองวิเคราะหดวยใชไหมคะ 
พระพรหมคุณาภรณ: ออ  น่ี เปนความรู เ ชิงภาษาศาสตรบาง เปนความรู เ ชิง
ประวัติศาสตรบาง ก็วากันไปตามเร่ืองท่ีเขามาเก่ียวของ เม่ือมาในแงไหน ก็ใหได
ประโยชนในแงน้ัน บางอยางเปนเพียงความรูประกอบ หรือเสริม ไมตองไปเครงเครียด 



 

๑๖๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ปุจฉา: ทานคะ ผูมองเห็นภัยในสังขาร ทานพระครูบอกวาเปนผูมองเห็นภัยในสังสารวัฏ
นี้ จริงๆ บาลีมันมาจากคําวาอะไรคะ 
พระพรหมคุณาภรณ: ท่ีจริงบอกไปแลว วาอีกทีส้ันๆ นะ “เห็นภัยในสังขาร” มาใน
วิเคราะหวา สงฺขาเร ภยํ อิกฺขตีติ ภิกฺขุ สวน “เห็นภัยในสังสารวัฏ” มาในวิเคราะหวา สํสาเร 
ภยํ อิกฺขตีติ ภิกฺขุ ยํ้าวา ตัวศัพทอยูท่ี “เห็นภัย” คือ ภยํ อิกฺขตีติ 

ภยํ ไดตัว ภ มาแลว, อิกฺขตีติ ก็ได อิกฺข มา, เปน ภิกข แลวก็เติม รู ปจจัย เขาไป 
จึงเปน ภิกฺขุ แลว สงฺขาเร หรือ สํสาเร ก็มาเปนตัวประกอบ จะเห็นวา สังขาร ก็ดี หรือ 
สังสาร หรือ สงสาร ก็ดี ไมมีตัวอักษรใดติดเขาไปในคําวาภิกขุเลย  

รวมความวา ไมตองไปยุงอะไรนักในเร่ืองความหมายเชิงศัพท ท่ีวามาน้ีเปนการ
ประดับความรู ทําใหเราไดแงมุมท่ีจะเอามาพูดกันเพ่ือส่ือความหมาย ท่ีอาจจะไปใช
ประโยชนใหเปนจุดเร่ิมตนในการสนทนา เพ่ือแนะนําการปฏิบัติ เปนตน อยาไปติด  
ปุจฉา: ทานเจาคุณอาจารยคะ  เราเห็นในพิธีหลวง  เวลามีพิธีทางการ  มีพระภิกษุสวด
มนต ใหพร อะไรตออะไรแลวนี้ เราจะเห็นมีพิธีพราหมณไปเก่ียวของดวย ทีนี้ ทานเจาคุณ
พูดในแงของพิธีการตางๆ เหลานี้นะคะ ทานเจาคุณบอกวา จริงๆ น้ี  ทั้งที่เรามีประวัติ
ความเปนมาอยางไรแลว ก็พูดไปในแงของการทําใหเกิดการประสานกลมกลืน ระหวาง
ความเช่ือและลัทธิตางๆ กัน แตวาจริงๆ แลว พอมาวิเคราะหดูอีกทีหน่ึง การที่เราประสาน
โดยที่ไมมีหลัก คนเร่ิมถอยหางจากสาระน้ี มันไดผลไมคุม เราเห็นทีวี พอมีพิธีพราหมณ 
เราก็มีความรูสึกวา มันทําใหศักด์ิสิทธ์ิข้ึน ขลังข้ึน เราก็ไปติด 
พระพรหมคุณาภรณ: พราหมณก็เปนส่ือกับอํานาจเรนลับในเทพเจา หรือไสยศาสตร 
อะไรพวกน้ัน 
ปุจฉา: ทีน้ี คําถามของหนูตอไป ก็คือวา เม่ือเปนขอที่เราเห็นผลอยางนั้นแลว ทําไมเรา
ไมตัดพิธีพราหมณออกละคะ 
พระพรหมคุณาภรณ: น่ีเปนเรื่องมาในราชสํานัก คือ เดิม ในราชสํานักน่ี สาย
พราหมณมีอิทธิพลมาก แรงมาตั้งแตสมัยอยุธยา 
ปุจฉา: มันเปนวัฒนธรรม แตถาเราเห็นอยางนี้แลว ทําไมไมพัฒนาหรือตัดทิ้งบาง เม่ือ
สาระมันหายไปแลวน้ี กลัวจะไปจับสาระผิด 
พระพรหมคุณาภรณ: น่ันก็เปนเรื่องท่ีบุคคลผูมีความรับผิดชอบรวมกันในสังคมน้ี 
จะตองมาชวยกันถกเถียง ใครท่ีจะเปนผูทําใหเกิดผลนี้ อยางนอยตองเขาใจหลักการกอน  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๖๕ 

ในราชสํานักของเรานี้ อิทธิพลของศาสนาพราหมณเคยมีมาก โดยเฉพาะอยุธยา
ท่ีรับอิทธิพลมากจากสายขอม เพราะวาอาณาจักรขอมเปนอาณาจักรท่ีนับถือศาสนา
ฮินดูและพุทธศาสนาแบบมหายาน โดยพุทธศาสนามหายานกับฮินดู ก็แขงกันมา  

สวนพุทธศาสนาเถรวาทน้ีเขามาในหมูประชาชน มีการสันนิษฐานวา ตอมา
อาณาจักรขอมลมสลาย ศูนยกลางอํานาจหมดไป ตอนนั้น ศาสนาฮินดูกับศาสนาพุทธ
มหายาน อยูกับราชสํานัก อยูกับศูนยกลางอํานาจ พอศูนยกลางอํานาจลม ศาสนาฮินดู
กับพุทธมหายานก็ลมไปดวย สวนพุทธศาสนาเถรวาทน้ันอยูในหมูประชาชน ฉะน้ัน เม่ือ
เมืองหลวง เม่ือราชสํานักลมสลาย พุทธศาสนาเถรวาทก็ไมลมไปดวย อันน้ีเปนเรื่องเดิม 

ทีน้ีตอนหลัง แมวาขอมจะลมสลายแลว แตอิทธิพลขอมน้ีมาก ครอบงําวัฒนธรรม
ประเพณีอะไรตางๆ หมด ราชสํานักไทยทางฝายอยุธยา ก็ไดรับอิทธิพลของพราหมณมาก มี
ปุโรหิต มีพิธีกรรม มีหลักกฎหมาย มีการลงโทษ อะไรตางๆ ตามแนวศาสนาพราหมณหมด 
เพราะฉะนั้น ศาสนาพราหมณก็อยูในราชสํานักตลอดมา มีแมกระทั่งพราหมณประจําราชสํานัก  

ทีน้ี พุทธศาสนาดังบอกแลวท่ีวาเปนของประชาชน แลวอิทธิพลของประชาชนก็
มาก เพราะฉะน้ัน พระพุทธศาสนาก็เขามาสูราชสํานักดวย พระมหากษัตริยบางทีก็นับ
ถือไปดวยกันกับแนวคิดความเช่ือของพราหมณ ก็เลยคูกันมา  

เพราะฉะน้ัน เราอาจจะมองไปไดในแงคลายๆ วา ถาจะเอาพุทธ ทําไมไมจัดการ
ใหเปนพุทธใหหมดเลย ก็รูอยูแลววาพุทธไมไปบังคับใคร แลวอิทธิพลของพราหมณก็ลง
ลึกมาก แลวมันไปเก่ียวกับเร่ืองของพระราชอํานาจอะไรตางๆ ดวย เพราะวาในเรื่องการ
ลงโทษอะไรตางๆ เปนตนน่ี ศาสนาพราหมณเขาวากันหนักๆ แตพุทธศาสนาไมมีการ
ลงโทษแบบนั้น ในศาสนาพราหมณน้ัน เขาลงโทษกัน ชนิดฆากัน เอาตาย ถึงท่ีสุดเลย ใช
ไหม แตพุทธศาสนาเปนศาสนาที่เนนมิใหมีการเบียดเบียน จะมาหาบทบัญญัติในเรื่อง
การลงโทษจากพระพุทธศาสนา ไมอาจจะไดอะไรท่ีรุนแรงอยางน้ัน เอางายๆ ลองไปอาน
หนังสือไตรภูมิ ท่ีเรียกวาไตรภูมิพระรวงดูก็ได มีแตจะใหลดหยอนผอนเบาโทษลงไป  
ปุจฉา: (ไมสามารถไดยินคําถาม ต้ังแตนาที ๕๐.๓๐) 
ปุจฉา: (ไมสามารถไดยินคําถาม ต้ังแตนาที ๕๒:๐๐) 
พระพรหมคุณาภรณ: ก็อยางท่ีในรัชกาลท่ี ๔ ทรงนําเขามาน่ันไง เชน พิธีพืชมงคล 
แรกนาขวัญ แตเดิมน้ัน มีเพียงพิธีพราหมณ คือแรกนาขวัญอยางเดียว มีเรื่องของ
พราหมณเทาน้ัน แลวรัชกาลท่ี ๔ ก็ทรงเพิ่มพิธีพุทธเขาไป โดยนิมนตพระเขาไปเจริญพระ
พุทธมนต เรียกวาเปนพิธีพืชมงคล ก็เลยเกิดมีพิธีพุทธ กับพิธีพราหมณ เปนคูกัน  
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อยางน้ีก็เปนแนวนโยบายของรัฐเหมือนกัน ท่ีจะเอาพุทธศาสนาเพิ่มเขาไป แตใน
เรื่องตัวบทกฎหมาย อยางกฎหมายไทยก็เอาแบบมาจากมนูธรรมศาสตร ซ่ึงเปน
กฎหมายของฮินดู มนูธรรมศาสตรน้ีไมเบานะ แตวาชาวเราซึ่งเปนพุทธ ก็เลือกเอามา เรา
ไมใชหมด มนูธรรมศาสตรน่ีก็อยูในระบบวรรณะ อยางท่ีเคยยกตัวอยางบอยๆ ท่ีเขา
บัญญัติไว เชนวา ถาคนวรรณะศูทรมาฟงสาธยายพระเวท ใหเอาตะก่ัวหลอมหยอดหูมัน 
ถามันสาธยายพระเวท ใหตัดล้ินมันเสีย ถามันเรียนพระเวท ใหผากายมันเปนสองซีก 
อยางน้ีมาในสายของมนูธรรมศาสตร แตของพุทธไมมีทางเปนอยางน้ันไดเลย 
ปุจฉา: (ไมสามารถไดยินคําถาม ต้ังแตนาที ๕๓.๑๓) 
พระพรหมคุณาภรณ: อาว ก็ศาสนาพราหมณเขาแยกคนเปนช้ันวรรณะน่ี เขาก็ตอง
ผูกขาดการศึกษา ผูกขาดคัมภีรพระเวท เพ่ือวาพราหมณจะไดรักษาสถานะของเขาไวได 
พราหมณเปนชนวรรณะสูง เขาบอกวาเขาน่ีแหละเกิดจากพระโอฐของพระพรหม  

เรื่องก็คือวา ในอินเดียน้ัน คนถูกแบงเปนส่ีวรรณะ ใครเกิดมาในวรรณะไหน ก็
ตองอยูในวรรณะน้ันตลอดชาติ ไมมีทางเปล่ียนได แลวก็มีสิทธิ มีวิถีทางดําเนินชีวิต ตาม
บัญญัติของศาสนา ในระบบน้ี คนวรรณะพราหมณมีอภิสิทธิ์สูงสุด เปนผูท่ีคนอ่ืนตอง
เคารพ โดยชาติกําเนิด เขาเกิดมา ก็เปนผูประเสริฐทันที แตพระพุทธเจามาตรัสบอกวา 
คนเรานี้ไมไดเปนพราหมณเพราะชาติกําเนิดหรอกนะ คนจะเลิศหรือเลว อยูท่ีการกระทํา 
ถาคุณประพฤติไมดี คุณก็เปนคนถอย ทรงวาเอาแรงๆ  

ศาสนาพราหมณเขาบัญญัติไวเขมหมด เชน เขาไมใหคนวรรณะศูทรมีสิทธิ์เรียน
เลย เพราะถาศูทรเรียนพระเวท เกิดมีปญญาข้ึนมา เดี๋ยวก็จะยุง พอไปเรียน ก็โดนลงโทษ
เลย น่ีไมใชแคการปกครองหรอก แตเปนเร่ืองของสถานะดวย เรื่องผลประโยชนดวย 
ปุจฉา: (ไมสามารถไดยินคําถาม) 
พระพรหมคุณาภรณ: ก็น่ันนะสิ ขอสําคัญอยูท่ีน่ี คือผูท่ีเก่ียวของน้ี จะตองเขาใจ
หลักการ แลวก็รูจักโยงเขามาสูแนวทางของพุทธศาสนา ท่ีจะดึงคนขึ้นไป  

อยางท่ีอาตมาเคยพูดบอยๆ วา ศาสนาน้ันไมใชเปนเพียงท่ีพ่ึงท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ 
และถาเราใชคําวาท่ีพ่ึงท่ียึดเหน่ียวจิตใจ ท่ีพ่ึงท่ียึดเหน่ียวจิตใจก็มี ๒ แบบ คือ หนึ่ง ยึด
เหน่ียวแลว ดึงลง กับ สอง ยึดเหนี่ยวแลว ดึงข้ึน  

ทีน้ี จะเห็นไดวา ศาสนามากมายน้ัน เปนท่ีพึ่งท่ียึดเหน่ียวจิตใจ แบบท่ีวาเหน่ียว
แลว ดึงใหจมลงไปเลย หรือจมอยูน่ันแหละ โดยหลงจมอยูในโมหะ ความลุมหลง งมงาย 
ความเพลิดเพลิน การปลอบใจตัวเอง ความประมาท การไมพัฒนาตัวเอง   



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๖๗ 

สําหรับพระพุทธศาสนา ถาเราจะใชเปนท่ียึดท่ีเหน่ียวท่ีเกาะ ก็ตองหมายความวา
ยึดเหนี่ยวเกาะแลว ดึงข้ึน คือ พอใหเขาไดท่ีเกาะ มีหลักยึดแลว เราก็ถือโอกาสนําเขาข้ึน
ไป ใหเขาพัฒนาในศีล ในวินัย ในจิตใจ ใหไปถึงสมาธิ และใหมีปญญากํากับท่ัวทุกอยาง 
ใหดีงามข้ึนไป แตถาเราไมดึงข้ึน คนก็จมอยูน่ันแหละ จมอยูดวยความหวังในอํานาจเรน
ลับ ท่ีจะดลบันดาล ท่ีจะมาชวย  

ขอสําคัญก็อยางท่ีวา ปลอยใหคนไมทําการดวยความเพียร ไมฝกฝนพัฒนาตน 
ไมเรียนรูการแกปญหา ตกอยูในความประมาท ปลอยเวลาใหลวงไป งอมืองอเทา อยูดวย
ความหวังและการรอคอย แลวก็ตองข้ึนตอส่ิงอ่ืนภายนอก ไมเปนอิสระแกตนเอง 
พึ่งตนเองไมได น่ีคือเสียหลักการสําคัญไปเลย 

เรื่องท่ีถามเก่ียวกับเทวดาน้ี พระพุทธเจาไมไดทรงปฏิเสธ และเปนเร่ืองท่ีก็จะพูด
กันอยูแลว แตแยกไปเปนอีกเรื่องหนึ่ง วันน้ีเราตองการพูดในแงของความหมายของความ
เปนพระเทาน้ันเอง แตตอนน้ีชักจะงอกออกไปในเร่ืองอ่ืน  

เรื่องน้ีก็เปนเรื่องใหญท่ีตองพูด พระพุทธเจาไมปฏิเสธเทวดา ไมปฏิเสธไสย
ศาสตร แตเรามีหลักการชัดเจนเลยวาไมตองมัวมาเถียงกัน คุณเถียงกันพันป คุณตกลง
กันไมได หาพันปก็ตกลงกันไมได เทวดามีหรือไมมี ไสยศาสตรเปนจริงไหม ฤทธิ์
ปาฏิหาริยเปนจริงไหม มันผลุบๆ โผลๆ ถามัวไปเถียงกัน และไปรอพิสูจนกอน แลวจึงมา
ประพฤติปฏิบัติได ก็เลิกกัน  

พระพุทธศาสนาไมใหรอ เรามีทาทีท่ีชัดเจนอยูแลว เทวดาจะมี ก็มีไป ไสยศาสตร
จะมี ก็มีไป ฤทธิ์จะเปนจริง ก็เปนจริงไป แตเราไมหวังพึ่ง น่ี พุทธศาสนาเด็ดขาดตรงน้ี 
ชัดเจน ไมตองไปรอเสียเวลา ไมตองมัวพะวาพะวัง ไมใชอยางบางคนท่ีวา เอ เราตองรอสิ 
ถามันจริง เราก็จะเอา อะไรอยางน้ี 
ปุจฉา: (ไมสามารถไดยินคําถาม) 
พระพรหมคุณาภรณ: อัพยากตปญหา เปนปญหาท่ีลึกลงไปถึงสภาวะท่ีมีหรือไมมี 
เชนเร่ืองอัตตาอะไรพวกน้ี ท่ีวาพระพุทธเจาไมทรงพยากรณ เพราะมิใชเปนส่ิงท่ีจะยุติได
ดวยการพูดจาถกเถียง บางอยางก็ไมตองไปตอบ แตฟงไวและอยูไปไดตามท่ีวากันมา ไม
ตองไปปฏิเสธ เพราะฉะน้ันไมเปนปญหากับเรื่องน้ี   

อยางเร่ืองเทวดานี่ ไมตองมัวเถียงกันวามีหรือไมมี พระพุทธเจาตรัสวิธีปฏิบัติเลย 
ใหอยูดวยกันดวยเมตตา แผเมตตาใหเทวดา ทําบุญอุทิศใหเทวดาดวย จะเจริญพุทธมนต 
สาธยายธรรม ก็เชิญเทวดามาฟงดวย เทวดาจะไดเอาไปใชประโยชน เอาไปพัฒนาตนเอง  



 

๑๖๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

แตท้ังหมดน้ี เรามีทาทีท่ีชัดเจนท่ีสุดคือ ไมไปมัวหวังพ่ึง ไมมัวรอคอยอํานาจดล
บันดาลจากเทวดา ซ่ึงจะมีหรือไมมี ขณะท่ีเขาเถียงกันหาความรูท่ียังไมแน เราปฏิบัติได
แนๆ ทันที โดยท่ีเราไมตองรอ เราไมตองมัวหวังพ่ึง เราใชปญญาพยายามแกปญหา พา
กันทําไป ตรงน้ีเปนจุดท่ีเด็ดขาด ท่ีจะทําใหเปนชาวพุทธได  
ปุจฉา: (ไมสามารถไดยินคําถาม) 
พระพรหมคุณาภรณ: แตตองช้ีใหเขาเห็นโทษ วาเพราะอะไรจึงไมใหไปมัวหวังพึ่ง 
เพราะหวังพ่ึงแลว ไดไมคุมเสีย เราไมปฏิเสธวาคุณได คือไดความปลอบประโลมใจ 
สบายใจ เหมือนไดยากลอม แตสบายแคช่ัวคราว ไปนอนฝนหวาน แตคุณจะสูญเสีย
มากกวา จะลงทุนไมคุมกับการท่ีจะสูญเสีย คุณจะตกอยูในความประมาท คุณจะไมได
แกปญหา คุณจะไมไดพัฒนาตนเอง ท้ังชีวิตสวนตนและท้ังสังคมก็เสีย แยไปดวยกันหมด 
มันไมคุม มันเปนการลงทุนท่ีมากเกินไป คุณอาจจะสูญเสียชีวิตของคุณท้ังชีวิตเลย โดย
เหมือนกับยกชีวิตของเราไปใหกับส่ิงเหลาน้ี แลวก็คือการทําลายคุณคาท่ีชีวิตควรจะพึง
ไดท้ังหมด ท่ีวาน้ี ตองพูดใหเขาเขาใจดวยปญญา   
ปุจฉา: (ไมสามารถไดยินคําถาม) 
พระพรหมคุณาภรณ: เม่ือก้ีน้ีบอกวา เราไมไดลบหลู แตเราจะลบลาง แตคําน้ีแรงไป 
ความหมายไมถึงอยางน้ีหรอก คือเปนการพูดทีเลนทีจริง หรือพูดเปนสํานวน  

ท่ีวาลบลาง ก็คือลบลางความเช่ือท่ีผิด โดยตองการใหเขาเรียนรู เราอาจจะพูดให
เบาลงวา ไมลบหลู แตตองการใหคุณเรียนรู เพ่ือจะไดชวยกันแกปญหาสังคม คือเราไม
ไปมัวถกเถียง วามีหรือไมมี หรือเพื่อจะเอาชนะอะไรกัน แตเราตองการสรางสรรคชีวิตท่ีดี
งาม และสังคมที่ดีงาม เพราะเราเห็นอยูวา ถามัวมาหมกมุนกันอยู หลงจมอยูกับส่ิง
เหลาน้ี จะมีอันตรายมาก  

จับจุดของปญหาดวยวา โดยมากคนไมคอยชัดกันในเรื่องเหตุผลวา ทําไม
พระพุทธเจาจึงไมใหเรามาหวังพ่ึงส่ิงเหลาน้ี เม่ือจุดน้ีไมชัด ก็ทําใหคนไปอยูแคทางเลือก
สองแพรง ระหวางจะเอา หรือจะไมเอา จับตัวเหตุผลท่ีแทไมได ก็ไปเถียงกันอยูแควา มี
หรือไมมี จริงหรือไมจริง ก็เลยเสียเวลามาก  

บอกแลววา ทานจะมีหรือไมมี จะจริงหรือไมจริง เขาเถียงกัน อีกหาพันป ก็ปลอย
ใหเถียงไป เราไมวาและไมยุงดวย เราไมรอท่ีจะขอพึ่งใคร แตเราจะทําเรื่องท่ีมนุษยตอง
ทํากันไป  ดวยความพากเพียร  ดวยเมตตารวมกายรวมใจรวมวาจา  อยางเต็ม
กําลังสติปญญาที่จะพัฒนาไปได 



ตอนที่ 

๘ 

สวดมนต์เป็นเรื่องใหญ่  
สวดกันทําไม ตองรูใหชัด 

ตอนน้ี  มาคุยกันในเรื่องเ ก่ียวกับชีวิตประจําวัน  จะเห็นวา  เรื่องหนึ่ งใน
ชีวิตประจําวันของพระ ซ่ึงเก่ียวของไปถึงพุทธศาสนิกชนทั่วไปดวย ก็คือการสวดมนต ท่ี
เรามาทําวัตรเชา และทําวัตรค่ําน้ี ก็อยูในเร่ืองสวดมนตน่ีแหละ  

นอกจากทําวัตรเชา และทําวัตรค่ําแลว เวลามีพิธีกรรม ไมวาจะทําบุญในวัดก็
ตาม นอกวัดก็ตาม ก็มีการสวดมนตเปนหลัก ถาเปนงานมงคล ก็เรียกวา เจริญพระ
พุทธมนต ถาเปนงานอวมงคล คืองานเก่ียวกับคนตาย เก่ียวกับงานศพ ไมวาจะเปนเรื่อง
ลวงแลว หรือเรื่องปจจุบัน ก็เรียกวา สวดพระพุทธมนต แตถาเปนเร่ืองการสวดมนต
ท่ัวๆ ไป ก็ใชแควา “สวดมนต” 

สวดมนต เร่ิมตนจากการสาธยายรักษาพุทธพจน  
ในพระพุทธศาสนาน้ี เดิมทีน้ัน การสวดมนตเปนเร่ืองของการสาธยายคําสอน

ของพระพุทธเจา ตามวิธีทรงจําดวยปากเปลา เพราะวาสมัยกอนในยุคเร่ิมแรกน้ัน การ
รักษาคําสอนของพระพุทธเจา ยังไมใชวิธีเขียนเปนลายลักษณอักษร แตใชวิธีทอง แลวก็
มาสาธยายพรอมกัน ซ่ึงเปนวิธีรักษาคําสอนท่ีแมนยํามาก  

ท่ีวาแมนยํามากก็เพราะวา ในการสวดพรอมกัน ซ่ึงวาเปนทํานองน้ัน ใครสวดผิด
ตัวเดียวก็ไมได ถาใครสวดผิดคําใดคําหน่ึง ก็ขัดกับเขา เขากับพวกไมได ตกหลนก็ไมได 
เกินก็ไมได ตองเทากัน ตรงกัน เหมือนกัน จึงจะสวดพรอมไปดวยกันไดโดยดี จึงเปนวิธี
รักษาคําสอนอยางท่ีบอกเม่ือก้ีวาแมนยํามาก ย่ิงกวาใชตัวหนังสือ  



 

๑๗๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

สมัยกอนน้ัน ยังไมมีการพิมพ ตองเขียนคัดลอกตัวหนังสือ พอคัดลอกทีหน่ึง ก็มี
การตกหลนพล้ังเผลอบางทุกครั้งไป อยางคําเกาท่ีพูดกันมาถึงการคัดลอกตํารายาวา 
“ลอกสามที กินตาย”  

ขอยกตัวอยางยาไทย ไมตองถึงขนานหน่ึงหรอก แคกระผีกหน่ึง หรือครึ่งขนาน 
ตามที่ฟงคนเกาพูดไว เชนวา “ลูกประคําดีควายรากข้ีกาแดง” 

ชาวบานหรือชาวเมืองก็ตาม ท่ีไมมีความรูอยางหมอยา ไมรูจักสมุนไพร ไมรูจัก
ตนไมเพียงพอ เม่ือคัดลอกช่ือตัวยาขางบนน้ี ก็ยอมเขียนไปไดเทาท่ีตนรู เม่ือไมรูจริง ก็
เ ขียนไปตามที่ตนคิดไดจากความรูของตัว  เชน  คนหน่ึงเขียนคัดลอกออกมาวา 
“ลูกประคํา ดีควาย ราก ข้ี กาแดง” อีกคนหน่ึงคัดไปวา “ลูกประคํา ดี ควายราก ข้ีกาแดง” 

แคหากาแดงอยางเดียว ก็แยแลว อาจจะไมทันคนไขตายไปเสียกอน ถึงจะตกลง
ตัดสินใจเอาอยางใดอยางหน่ึงใหไดครบตามน้ี พอใหคนไขกิน ถึงวาถาไมตาย ก็อาจจะ
ปางตาย ไมตองสามทีหรอก แคลอกทีเดียว ก็พอจะตายไดแลว 

ท่ีจริงน้ัน “ประคําดีควาย” เปนตนไมอยางหนึ่ง ก็เอา “ลูก” คือผลของมันมา 
“ข้ีกาแดง” เปนช่ือของไมเถาชนิดหน่ึง ก็เอา “ราก” ของไมเถาน้ีมา น่ีคือตองมีความรูเปน
พื้นฐานอยูกอน ดังน้ัน การจะเขียนคัดลอกอะไร จึงตองมีความรู หรือมีผูรูจริงมากํากับ
หรือตรวจสอบใหแนใจ งานการสําคัญจึงไมเอาแคมีการเขียนคัดลอกมา แตตองมีการ
กํากับหรือตรวจสอบใหแนชัด  

โดยเฉพาะการรักษาพุทธพจนจะตองแมนยําท่ีสุด ทานจึงวางระบบไว ใหมีทานท่ี
รูเช่ียวชาญเปนหัวหนารับผิดชอบเปนข้ันตอน และการรักษาสืบตอก็ใชการสาธยายคือ
สวดพรอมกัน อันเปนการรักษาไวม่ันแนกับตัวของแตละคน และสวดตรวจสอบซึ่งกันและ
กันใหถูกตรงลงตัวแมนยําเปนอยางเดียวกันทุกเวลา 

การท่ีทานถืองานสาธยายเปนเรื่องสําคัญมาก ตองเอาใจใสและระวังอยางย่ิงน้ัน 
ก็เพราะวา คําส่ังสอนของพระพุทธเจา ท่ีเปนหลักของพระศาสนาน้ัน ก็คือ ธรรมวินัย ท่ี
พระองคไดทรงแสดงไวบัญญัติไว ซ่ึงจะตองคงอยูเปนพระศาสดาของมวลพุทธบริษัท  

เม่ือพระพุทธเจาปรินิพพานแลว ส่ิงท่ีเปนตัวแทนของพระองค ก็คือส่ิงท่ีพระองค
ไดทรงส่ังสอนไว เพราะฉะน้ัน เม่ือจะปรินิพพาน พระพุทธเจาจึงไมไดทรงตั้งใครเปน
หัวหนา เปนประธาน เปนประมุขของคณะสงฆ สืบแทนพระองค แตตรัสวา  

“เมื่อเราล่วงลับไปแล้ว ธรรม และวินัย ที่เราแสดงไว้ บัญญัติไว้ น้ันแล จะ
เป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย”  (ที.ม.๑๐/๑๔๑/๑๗๘) 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๗๑ 

เม่ือพระพุทธเจาตรัสไวเองอยางน้ี ก็ย่ิงเปนเร่ืองสําคัญ พระเถระสมัยน้ันจึงเอาใจ
ใสอยางย่ิงในการท่ีจะรักษาพุทธพจน คือพระธรรมวินัย  อันเปนคําส่ังสอนของ
พระพุทธเจาไวใหแมนยําท่ีสุด พรอมท้ังถือวาการทําธรรมวินัยใหคลาดเคล่ือน เปนเรื่อง
รายแรงมาก  

กอนพระพุทธเจาปรินิพพาน พระสงฆก็เอาใจใสติดตามเก็บ คอยสาธยาย และ
รักษาพุทธพจนอยูแลว แตละองคใสใจสดับวาพระพุทธเจาตรัสอะไรใหมๆ เพราะตองใช
เปนหลักในการศึกษาเลาเรียน พิจารณาในธรรมวิจัย ทบทวน นําทาง ตรวจสอบการ
ปฏิบัติของตน และแนะนําส่ังสอนผูอ่ืน แตเม่ือตางคนตางหมูตางรักษา ก็ยังกระจัด
กระจาย เม่ือพระพุทธเจาปรินิพพานแลว จึงตองชวนกัน รวมตัวกัน มาประชุมกัน เพ่ือ
รวบรวมประมวลต้ังเปนหลักไวใหครบถวนบริบูรณเทาท่ีจะทําได ดังท่ีเรียกวาสังคายนา  

“สังคายนา” แปลวา การสวดพรอมกัน คือ มาประชุมกัน เพื่อรวบรวมประมวล
คําส่ังสอนของพระพุทธเจา นํามาทวนทานกันในที่ประชุม และเม่ือตกลงกันแลว ก็สวด
สาธยาย เปนการยอมรับและวางไวเปนหลัก เรียกวา สังคายนา หรือ สังคีติ (ในภาษา
บาลี นิยมใช “สังคีติ” มากกวา ซ่ึงก็แปลวาการสวดพรอมกันน่ันแหละ)  

การสวดพรอมกันอยางท่ีวามาน้ี ทําใหพุทธพจนคงอยูอยางเดิมแนนอน จะ
เปล่ียนแปลง จะทําใหคลาดเคล่ือน ตกหลน หรือเพ่ิมเติมอะไร ไมไดท้ังน้ัน  

ทีน้ี เพ่ือใหรัดกุมม่ันใจย่ิงข้ึน ก็จัดเปนคณะแบงงานกัน เชนวา พระเถระองคน้ี 
เปนผูใหญ และมีลูกศิษยมาก เช่ียวชาญในสวนของทีฆนิกาย ก็ไดรับมอบหมายวา ทาน
เปนผูชาญฉลาด ไดศึกษาคําสอนของพระพุทธเจาในสวนน้ีมาชํ่าชอง แตกฉาน อธิบาย
ไดแมนตรงชัดเจน ก็ขอใหทานรับผิดชอบนําหมูคณะของทานในการทรงจําทีฆนิกายนี้ไว 
สวนองคน้ันชํ่าชองในมัชฌิมนิกาย ก็ใหเปนหัวหนารับผิดชอบมัชฌิมนิกาย สวนองคโนน
ชํานาญนิกายโนน ก็รับผิดชอบสวนโนนตอไป แลวคณะของแตละทานก็สวดสาธยาย
สวนท่ีตนรับผิดชอบน้ันๆ พรอมกันอยางน้ี เปนประจําสมํ่าเสมอตอไป  

เรื่องเปนมาอยางน้ี จนกระท่ังถึงประมาณ พ.ศ. ๔๕๐ ท่ีลังกาทวีป (ปจจุบัน
เรียกวา “ศรีลังกา”) จึงมีการจารึกพุทธพจนลงเปนลายลักษณอักษร ตอจากน้ัน การสวด
รักษาพุทธพจนก็เปนเร่ืองท่ีเหมือนกับหมดความจําเปน ไมถือเปนกิจจําเปนอีก การสวด
มนตสาธยายคําสอนจึงคอยๆ นอยลงไป ก็มาเนนกันในการรักษาคัมภีร ซ่ึงเปนเร่ืองของ
ลายลักษณอักษร  



 

๑๗๒  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ขอใหสังเกตไวดวยวา การจารึกพุทธพจนลงเปนลายลักษณอักษรครั้งน้ัน เปน
งานท่ีทานถือวาจําเปนตองทําดวยความจําใจ คือไมไดเต็มใจทําโดยมองเห็นวาเปนวิธีท่ีดี
ข้ึนกวาวิธีเดิมท่ีสาธยายกันมา แตทานปรารภวา ในสภาพชีวิตและสถานการณบานเมือง
นับแตเวลาน้ันตอไป จะหาบุคคลท่ีชาญฉลาดชํ่าชองและใสใจในการศึกษาทรงจําพระ
ธรรมวินัยไดยากข้ึน จึงจําเปนตองหันไปพ่ึงการจารึกเปนตัวหนังสือ ซ่ึงเปนวิธีท่ีดอยลงไป 

ในการจารึกเปนลายลักษณอักษรนั้น ก็ตองกําชับกันวาจะคัดลอกอยางไรไมให
ผิดพลาด มีคติท่ีถึงกับถือมาวา การไดจารึกพระธรรมอักษรหน่ึง มีคาเทากับไดสราง
พระพุทธรูปองคหน่ึง ในสมัยโบราณทานใหถือกันอยางน้ัน แสดงวาทานใหความสําคัญ
มาก และถามองในมุมกลับก็หมายความวา ใครทําคําจารึกพุทธพจนใหผิดเพี้ยนเสียหาย
หน่ึงอักษร ก็เทากับทําลายพระพุทธรูปหน่ึงองค น่ีก็คือเปนคําเตือนท่ีทําใหระมัดระวัง
ตั้งใจในการรักษาพระธรรมวินัยอยางยวดย่ิง 

ทีน้ีก็มาเนนใหมองในแงบวกวา ใครสรางพระธรรมหน่ึงอักษร เทากับสราง
พระพุทธรูปหน่ึงองค คือไดบุญมาก เดี๋ยวน้ีนาจะยกคติน้ีข้ึนมาเนนมายํ้ามาปฏิบัติกันให
มาก  เพราะในยุคน้ี คนหันไปสรางพระพุทธรูปกันบางทีมากเกินไป ไมคอยเอาใจใสจนจะ
ลืมสรางพระธรรม ท่ีมีคาอักษรหน่ึงเทากับสรางพระพุทธรูปองคหน่ึง  

ตองยํ้ากันวา พระธรรมน้ีแหละคือตัวพุทธพจนท่ีเปนพระศาสดาของชาวพุทธ 
พระพุทธเจาตรัสพระธรรมไว เรามีความรูจากพระธรรมน้ันแลว จึงสรางพระพุทธรูปได 
พระธรรมมาจากพระพุทธเจา แลวจากพระธรรมจึงมีพระพุทธรูป และพระธรรมน้ันแหละ
เปนตัวของจริงท่ีพระพุทธเจาใหเราเอามาใช เอามาปฏิบัติ 

สวดมนต ไดเปนทําวัตร  
การสวดมนตสาธยายธรรมน้ี เราไดรักษาสืบตอกันมา จนเกิดมีประเพณีในการ

สวดมนต แมวาในสมัยหลังน้ี ความหมายในเชิงรักษาคําสอนของพระพุทธเจาจะลด
นอยลงไป เราก็เอามาใชในความหมายอ่ืน เชนวา ใชการสวดมนตในความหมายวาเปน
เครื่องสํารวมจิต หรือโนมนําจิตเขามาสูความสงบ ชวยใหเกิดสมาธิ หรือเปนเคร่ืองนํา
ศรัทธาปสาทะ  

แตในประเพณีท่ีวาน้ัน ในแงหน่ึงก็ยังมีความหมายเปนการสาธยายคําสอนของ
พระพุทธเจาใหประชาชนไดฟง เทากับวา ในเวลามีงานพิธี ก็ใหมาฟงคําสอนของ
พระพุทธเจากันดวย ไดฟงไดทบทวนบางสวนก็ยังดี โดยเปนสิรมิงคลพรอมไปดวย  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๗๓ 

แตในการสวดอยางน้ี สวนสําคัญจะมุงไปในแงเปนเคร่ืองโนมจิตนําใจ ใหเกิด
ศรัทธาปสาทะ ใหมีปติ เกิดความอ่ิมใจ ผอนคลาย นอมไปสูความสงบ เปนสมาธิงายข้ึน 
โดยอาจใชเปนสวนนําสูสมาธิ คือ กอนจะเจริญจิตภาวนา หรือจะน่ังสมาธิกัน ก็มาสวด
มนตกัน ใหใจหางความวุนวาย หายฟุงไปข้ันหน่ึงกอน  

จิตของเราที่วุนวายกับเร่ืองตางๆ ถามาถึง จะน่ังสมาธิทันที ใจน้ันยังคิดครุนวุนวาย
ในเร่ืองท่ีติดคางมาจากขางนอก เร่ืองท่ีผานพบมา จากท่ีทํางานบาง จากถนนหนทางบาง 
จากการพูดจากับคนน้ันคนน้ีบาง ยังคาใจ จิตยังฟุง ก็ตัดตอนเสียดวยการสวดมนตน่ี
แหละ เปล่ียนบรรยากาศใหม พอเขามาในท่ีท่ีน่ังกันพรอมเพรียงสงบเบา เรียบกาย เงียบ
วาจา โนมจิตเขามาอยูกับคําสวดท่ีเปนพุทธพจน หรือคําบาลีท่ีทานรอยกรองไวอยางดี 
จิตมาสัมผัสกับความงดงามของถอยคํา คลอยไปตามจังหวะทํานองท่ีสลวยรื่น ไดช่ืนจิตชู
ใจ พาใหจิตใจน้ันผอนคลายสงบสบาย จึงเปนวิธีปฏิบัติเบ้ืองตนของการท่ีจะเจริญสมาธิ   

ทีน้ี การสวดมนตสาธยายธรรมน้ัน ในแงท่ีปฏิบัติกันมาเปนกิจกรรมรวมกัน ก็เลย
มีความหมายในเชิงวาเปนกิจกรรมของหมูคณะหรือของชุมชมดวย คือกลายเปนโอกาสท่ี
จะไดมาพบปะพรอมเพรียงกัน ซ่ึงควรทําใหเปนประจําสมํ่าเสมอ ก็เลยเกิดเปนวัตรข้ึนมา  

วัตร คือขอปฏิบัติประจํา หรือหนาท่ี ในท่ีน้ีก็คือเปนกิจหรือหนาท่ีประจําวัน ตอมา
การประชุมพรอมกันสวดมนต ก็จึงกลายเปนกิจวัตร มีการทําวัตรเชา ทําวัตรคํ่า 
หมายความวา มาปฏิบัติกิจพิธีหรือทํากิจกรรมของสวนรวมประจําวัน ในภาคเชา และ
ภาคคํ่า โดยมีการสวดมนตน้ี เรียกวา “ทําวัตร”  

ดังท่ีวาแลว วัตร แปลวากิจประจํา หรือขอปฏิบัติประจํา เม่ือการสวดมนตดวยกัน
กลายเปนวัตร ก็เปนโอกาสใหพระภิกษุสามเณรไดมาประชุมพรอมกัน เพราะพระสงฆอยูใน
วัดเดียวกัน ก็ควรมีโอกาสไดมาพบปะพรอมกัน ตามหลักท่ีวาประชุมกันสมํ่าเสมอ หรือมา
พรักพรอมกันเนืองนิตย ในบางวัดท่ีไมไดฉันภัตพรอมกัน แตก็มาสวดมนตพรอมกัน โดย
มีสัญญาณตีระฆังวา เอาละนะ มาพรอมกันสักที ในวันหน่ึงก็ไดพบกัน ๒ ครั้ง เชา-ค่ํา 

เม่ือพระเณรมาพรอมกัน นอกจากสวดมนตแลว ก็เกิดเปนโอกาสท่ีวา ประธาน
คือเจาอาวาส มีเรื่องอะไรจะบอก จะแจงขาว จะเลาความเปนไปของหมูคณะ ก็จะได
บอกกลาวเลาแจงในตอนน้ีเลย และถามีอะไรเกิดขึ้นเปนไปในวัด ท่ีควรจะแกไขปรับปรุง
หรือจัดดําเนินการ ก็จะไดยกข้ึนมาปรึกษาหารือ ตลอดจนมอบหมายกัน หรือวาถามีเรื่อง
อะไรเก่ียวกับความประพฤติปฏิบัติเกิดขึ้นในวัด ท่ีจะเปนความเส่ือมเสีย หรือไมเหมาะไม
ควร ก็จะไดแนะนําส่ังสอน ใหความรูความเขาใจ บอกหลักบอกวิธีปฏิบัติตอไป  



 

๑๗๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

นอกจากเรื่องราวท่ัวๆ ไปแลว ก็ควรมีสวนท่ีเปนสาระเชิงลึกอยูในรายการดวย 
เชน อธิบายธรรมวันละขอ แสดงหลักธรรมสําหรับแกปญหาเดน หรือสําหรับปฏิบัติตอ
เหตุการณความเปนไปในสังคม อยางนอยก็อาจจะเลาชาดกใหฟง แลวก็เปนโอกาสท่ีจะ
สอนจะฝกปฏิบัติกรรมฐานดวย มากหรือนอย ตามแตจะพิจารณาจัดใหเหมาะ  

รวมแลว อยางท่ีวามานี้ ก็เปนโอกาส เปนเวลาที่จะมีกิจกรรมของหมูคณะ เปน
เครื่องสรางความสามัคคี ทําใหเกิดมีความคุนเคยสนิทสนมของพระท่ีอยูรวมกัน เปนเรื่อง
ของกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงมีความหมายหลายอยาง  

แตนอกจากในหมูพระเองแลว ญาติโยมก็อาจจะมารวมดวย ประชาชนจะมี
โอกาสไดรับผลอยางเดียวกับท่ีพระไดรับดังวามาน้ัน ท้ังในแงของการไดมาพบปะมี
กิจกรรมรวมกัน ไดมาใกลชิดกับพระสงฆ ไดมารวมสวดมนต ไดทําจิตใหสงบ เปนฐาน 
เปนบาท เปนเคร่ืองเตรียมจิตใหพรอมเพื่อสมาธิ แลวก็น่ังสมาธิกันบาง มากหรือนอย ก็
แลวแตจะจัดกัน เปนอันวาไดประโยชนแกบรรดาพุทธบริษัทท้ังหมด  

บทสวดมนต รูจักไว แคพอแยกไดใน ๓ ประเภท 
ทีน้ีก็พูดถึงเรื่องบทสวดมนต คือ ถอยคําขอความที่นํามาสวดเปนมนต หรือคํา

ความอันถือเปนมนต ท่ีนํามาสวด บทสวดมนตโดยท่ัวไปท่ีรูจักและใชกันในปจจุบันน้ี 
จําแนกได ๓ ประเภท คือ 

๑. บทสวดท่ีสืบมาแตเดิม คือ พระพุทธพจน คําสอนของพระพุทธเจา และ
เรื่องราวคํากลาวท่ีรักษาไวในพระไตรปฏก เม่ือส้ินยุคของการรักษาพระธรรม
วินัยไวโดย “มุขปาฐะ” คือโดยทรงจําดวยการสาธยายและบอกเลาดวยปาก
เปลา แลว ความคุนชินและพอใจในการสาธยายดวยการสวดเปนทํานองก็ยัง
มีตอมา เม่ือไมตองสวดหรือสาธยายท้ังหมดอยางแตกอน ก็คงเหลืออยูเฉพาะ
บทท่ีนิยม หรือคัดเลือกพระสูตร เลือกบทธรรมคําสอนที่เห็นวานารูนาจําหรือ
เขากับแนวทางของประโยชนท่ีประสงคไวสวดเปนประจํา อยางท่ีเรายังมี 
มงคลสูตร รตนสูตร กรณียเมตตสูตร เปนตน 

แลวตอมาก็ประมวลจัดบทสวดเหลาน้ี ใหเปนแบบเปนระบบ คําสอน 
หรือพระสูตรบางบท ยาวมาก บางทีก็นํามาเรียบเรียงใหมใหส้ันลงเหมือนยอ
ความไว ดังท่ีไดรวบรวมกันไวเปนบทสวดมนตเจ็ดตํานาน สิบสองตํานาน 
ตลอดจนสวดมนตฉบับหลวง  
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๒. บทสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย คือ สรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจา คุณ
พระธรรม คุณพระสงฆ  เชนบทท่ีคุนกันมากวา “อิติป โส ...”  

บทสวดมนตที่จัดไวสําหรับการทําวัตรเชา ทําวัตรคํ่า โดยตรง อยางที่รูจัก
กันอยู ดังท่ีสวดกันอยูท่ัวเมืองไทยเวลานี้วา “โย โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ...” 
น้ัน เปนบทสวดประเภทสรรเสริญพุทธคุณ ธรรมคุณ และสังฆคุณ ซ่ึงทานนํา
ถอยความในพระไตรปฎกมาตั้งเปนแกน แลวจัดเรียบเรียงข้ึนใหม เพ่ือให
เหมาะกับโอกาสสําหรับกิจน้ีโดยเฉพาะ  

บทสวดประเภทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยอยางน้ีมีมากพอสมควร เปน
เครื่องนอมจิตเขาสูพระพุทธคุณ เปนตน นําเอาพุทธคุณเปนตนน้ันมาเปน
อนุสติ เม่ือระลึกถึงพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ก็นอมจิตไปสูความดีงาม สู
การสนใจใฝศึกษาปฏิบัติธรรมกวางลึกขยายออกไป หรือแมแตจะใชเปน
เคร่ืองระลึกในการเจริญสมาธิ ก็ได  

๓. สวนบทสวดประเภทท่ี ๓ ไดแกคําอวยชัยใหพร หรือการตั้งจิตมีเมตตา 
ปรารถนาดีใหเขามีความสุขความเจริญ หรือใหประสบโชคชัยสวัสดี ก็เปนการ
เจริญกุศลธรรม ใหจิตกาวไปในพรหมวิหาร อันโนมนอมตอไปสูสังคหธรรม
และสามัคคีธรรม ท่ีจะนํามาซึ่งความอยูดีมีสุขดวยกันในสังคม 

บทสวดประเภทน้ี มักเปนบทประพันธท่ีเรียบเรียงข้ึนภายหลังในยุคสมัย
ตางๆ อยางเชนบทหน่ึงท่ีเราสวดกันมากท่ีสุดวา “ภวตุ สพฺพมงฺคลํ รกฺขนฺตุ 
สพฺพเทวตา...” น้ี เวลามีงานพิธีอะไรๆ ก็สวดกันแทบทุกครั้งเลย บทน้ีเปน
ตัวอยางของคําสวดท่ีเกิดภายหลัง ไมมีในพระไตรปฏก  

แลวก็นาสังเกตไวดวยวา ตอนหลังๆ น่ี นอกเหนือจากบทสวดอวยชัยให
พร หรือตั้งจิตปรารถนาดีแลว ชักจะมีคําสวดท่ีเลยไปในทางท่ีคลายๆ หรือ
ใกลๆ เกือบจะเปนคําออนวอนไปเสีย บทสวดประเภทนี้เกิดข้ึนมาภายหลัง 
เม่ือปลอยเพลินๆ ไป ก็แตงกันข้ึนมาๆ  

ก็เปนอันวาครบแลว ๓ ประเภท ขอทวนวา หนึ่ง ประเภทพระพุทธพจน และคํา
สอนธรรม สวนมากมาจากพระไตรปฏก สอง ประเภทคําสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ซ่ึง
นอมนําเช่ือมตอเขาสูการศึกษาปฏิบัติธรรม แลวก็ สาม จําพวกคําอวยชัยใหพร ท่ีเปนการ
เจริญเมตตาธรรม นําใหเพ่ิมพูนกุศลได แตควรระวังไวบาง โดยรูเขาใจเทาทันวา 
สวนมากเกิดข้ึนภายหลัง พระอาจารยภายหลังเรียบเรียงรจนาข้ึน  



 

๑๗๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ถาเปนบทสวดประเภทพุทธพจน หรือขอความจากพระไตรปฎก โดยมากก็จะพูด
ถึงเร่ืองการประพฤติปฏิบัติดีงาม อันเปนเรื่องของคําสอน ซ่ึงก็อาจจะบอกดวยวา การ
ประพฤติปฏิบัติเชนน้ัน จะนําใหเกิดผลดีอยางน้ันๆ ซ่ึงเปนเร่ืองของผลดีท่ีเกิดจากการ
ฝกหัดปฏิบัติตาม เปนเรื่องของพระพุทธศาสนาโดยตรง  

แตจําพวกบทสวดอวยชัยใหพรน้ัน เปนการตั้งจิตปรารถนาดีตอกัน ซ่ึงก็เปนไป
ตามหลักพระศาสนา ท่ีสอนใหแสดงความปรารถนาดี ตั้งจิตเมตตาตอกัน ตอมวล
ชาวโลก ท่ัวท้ังสรรพสัตว อันน้ีก็ดีแลว ใชได แตอาจจะตองระวังไวบางวา ถาไมเตือน ไม
คุมกันไว บางทีก็จะเฉออกไปได จะไปเฉียดๆ เขากับศาสนาโบราณบางพวก เด๋ียวจะใกล
หรือจะกลายเปนลัทธิไหววอนเอาแตออนเอาแตขอไปเสีย เอาละ น่ีแคเปนความรูท่ัวๆ ไป 

หนังสือสวดมนตของวัด จัดไวเพ่ือใชฝกและทบทวน  
ที น้ี ก็มาพูดถึงหนังสือสวดมนตของวัดญาณเวศกวัน  อันน้ีไม มีอะไรมาก 

ความสําคัญอยูท่ีวาเปนหนังสือสวดมนต สวนท่ีวาเปนของวัดญาณเวศกวัน ก็เพียงบอก
ใหรูวาเปนฉบับท่ีเลือกคัดจัดเรียงลําดับไวสําหรับใชสวดและใชฝกสวด เพื่อความสะดวก
และเปนระเบียบท่ีวัดญาณเวศกวัน เทาน้ันเอง คือสําคัญท่ีเปนหนังสือสวดมนต ไมใช
สําคัญท่ีวัดญาณเวศกวัน ถาวัดญาณเวศกวันจัดแลว ชวยใหการสวดมนตไดผลดี ก็ใชได 

หนังสือสวดมนตท่ีใชประจําของเราน้ี ไดจัดกลุมและเรียงลําดับใหเปนบทสวด
ประจําวัน ดังไดบอกขางบนแลว ขอใหเขาใจวา บทสวดประจําวันน้ี จัดข้ึนเพ่ือใช
ประโยชนในสํานัก ไมใชวาเขาสวดประจําวันกันอยางน้ีท่ัวไปท้ังหมด  

หมายความวา บทสวดมีมากมาย ทีน้ี บางบทนั้นพระสงฆไทยเราใชสวดกันอยู
เปนประจํา ท่ีวัดเราก็ควรจะทบทวนไวใหแมนใหคลอง และอีกดานหนึ่ง บางบทไมคอยได
ใช ก็ควรจะจําไวใหไดดวย เผ่ือไปในงานท่ีมีการสวดข้ึนมา ก็จะไดไมติดขัด 

เม่ือบทสวดมีมากมาย จะสวดใหหมดในวันเดียว ก็ไมไหว ทําอยางไรดี ในวัด
เกาๆ ท่ีสวดมนตกันมากมายสืบมายาวนาน ทานก็หาหลักมาจัดของทานใหลงตัวไปได
ตามสมควร ทีน้ี สําหรับของเรา เราก็จัดใหเขากับเหตุผลและวัตถุประสงคท่ีมองเห็น เม่ือ
นับเวลาเปนสัปดาห มี ๗ วัน ก็มาจัดกันใน ๗ วันน้ี เอาบทสวดมนตท่ีจําไดแลวมา
ทบทวนกันบาง เอาบทท่ีไมคุนมาจัดกลุมไวใหมีโอกาสสวดบอยๆ จะไดจําใหแมนบาง 

การสวดบทสวดมนตประจําวันน้ัน ก็เหมือนเปนประเพณีท่ีทํากันมาหลังทําวัตร
ค่ํา ซ่ึงมีเวลาเปดวางเปนชวงยาว ไมเหมือนทําวัตรเชาท่ีมีเวลาจําเพาะกระช้ันกับกิจอ่ืนๆ   
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ยอนหลังไปดูเวลาน้ัน วัดญาณเวศกวันเพิ่งเกิดข้ึนมาใหมๆ ตอนนั้น พระมีไมก่ี
องค พระท่ีมาเริ่มตน ก็เปนพระเกาซ่ึงสวดบทสวดมนตตางๆ ไดมากมากอนแลว ก็เอาขอ
น้ีมาเปนหลักในการจัดดวย  

ตกลงก็จัดกันวา วันอาทิตย และวันจันทร ใชสําหรับบทสวดในงานมงคลทั่วๆ 
ไป ซ่ึงเปนบทสวดท่ีใชมาก และมีปริมาณมาก จึงตองใชถึง ๒ วัน 

ทีน้ีก็แบงวา วันอาทิตยน่ีสําหรับบทสวดท่ีใชมากที่สุด สวดกันเปนประจําเลย 
อยางเชน มงคลสูตร แตตอนนั้นเปนระยะแรกๆ ก็อยางท่ีวาแลว มีพระนอยองค ซ่ึงเปน
พระเกาๆ ท้ังน้ัน เม่ือบทสวดมีเยอะ หลายบทท่ีใชกันประจําบอยมาก สวดคลองอยูแลว ก็
ตัดออกเสียบาง เพราะฉะน้ัน บทสวดวันอาทิตยน้ี ท่ีจริงไมครบ บทสวดท่ีใชประจํายังมี
อีก แตเพราะเห็นวาพระท่ีสวด เปนพระเกา หลายบทน้ันคลองกันเหลือเกิน ไมจําเปนตอง
มาสวดอีก ก็เลยไมเอามาใส เพราะฉะน้ัน เรื่องก็จึงยังคางอยูวาบทสวดเหลาน้ีไมครบ อัน
น้ีเปนเรื่องความเปนมาของสํานัก ซ่ึงเนนบทท่ีใชนอยหนอย ขอใหรูทันไว  

ตอไป สําหรับวันจันทร ก็สวดบทท่ีอยูในประเภทเดียวกับวันอาทิตยน่ันแหละ คือ
บทท่ีใชในงานมงคล แตเปนบทท่ีใชนอยลงมาหนอย หรือนอยกวา  

ตอจากน้ัน สําหรับวันอังคาร เปนบทสวดพิเศษ เชน บทสวดงานมงคลในพระ
ราชพิธี ในวัง ก็อยูในประเภทเดียวกับสองวันกอนน่ันเอง ตางแตวาใชเฉพาะในวัง ขาง
นอกไมใช เชนบท “อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ โลกานํ อนุกมฺปโก...” และบท “ยํ ยํ เทวมนุสสานํ...”  

แตทีน้ี บทสวดพิเศษเฉพาะในพระราชพิธีน้ีมีนอย เวลาเหลือ ก็เลยเพ่ิมบทท่ีนา
เอาใจใสพิเศษเขามา คือบท “ปพพชิตอภิณหปจจเวกขณ” ขอท่ีบรรพชิตควรพิจารณา
เนืองๆ ๑๐ ประการ ซ่ึงเปนของเหมาะสําหรับพระสงฆ เพราะเปนขอพิจารณาชีวิตของ
ตนเอง ไวเตือนใจในการเปนอยูและการประพฤติปฏิบัติ ในบางวัดทานสวดเปนประจําทุก
วันเลย ท่ีน่ีเราเอามาแทรกไวในวันอังคาร จัดเปนบทสวดพิเศษดวย  

ตอไปก็จะเพิ่มอีก ท่ีคิดไวน้ัน จะเพ่ิมอีกเยอะ เชน บทสวดเก่ียวกับสังคหวัตถุ ซ่ึงก็
เปนบทสวดพิเศษ ซ่ึงท่ัวไปเขาไมไดสวดกัน  

ตอไปวันพุธ ก็เปล่ียนมาเปนงานอวมงคล ในวันพุธ จึงเปนบทสวดสําหรับงาน
ศพ งานระลึกถึงและอุทิศกุศลแกผูลวงลับ เชน บทสวดมาติกา บทสวดอภิธรรม ๗ คัมภีร 
แตเราไมตองไปถืออะไร  



 

๑๗๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ท่ีจริง การท่ีทานเลือกเอาบทพระอภิธรรมไปใชสวดในงานศพนี้ เพราะตองการ
หลักธรรมคําสอนท่ีสําคัญสูงสง เพราะวางานศพน้ีนับเริ่มท่ีงานศพบิดามารดา และ
สําหรับคนท่ีจัดงานศพน้ัน ท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือจัดงานศพเพ่ืออุทิศกุศลแกบิดามารดา ซ่ึง
เปนยอดของผูมีพระคุณ จึงตองจัดใหดีท่ีสุด  

โบราณถือกันวา พระอภิธรรมน้ีเปนคําสอนท่ียอดสุด น่ีวาตามท่ีโบราณถือกันมา 
จึงเหมาะสําหรับใชตอบแทนคุณบิดามารดา ดังท่ีวา เวลาสรางคัมภีร ก็นิยมสรางพระ
อภิธรรมน้ีเปนเครื่องตอบแทนคุณบิดามารดา เพราะฉะน้ัน เวลามีงานศพ ก็สวดคัมภีร
หรือบทสวดท่ีถือวาเย่ียมยอด คืออภิธรรมน้ี  

นอกจากน้ัน อีกแงหน่ึง อภิธรรมก็เปนธรรมกวางๆ ท่ีทานประมวลไวอยาง
ครอบคลุม วาดวยเร่ืองของธรรมชาติลวนๆ สําหรับไวมองหรือพิจารณาความจริงของ
ธรรมชาติ อันรวมท้ังชีวิตดวย  

เปนอันวาไดท้ังสองแง ท้ังแงตอบแทนพระคุณ กับท้ังในแงเปนเวลาท่ีจะไดมา
สดับฟงเพ่ือทบทวนพิจารณาหลักธรรมท่ีแสดงสัจจะ คือความจริงของธรรมชาติและชีวิต  

ตอไปวันพฤหัสบดี ก็ตอเน่ืองมา คือยังเปนบทสวดท่ีใชในงานศพ หรืองาน
อวมงคล ท่ีวาตอเน่ืองมา คือ บทสวดวันพุธ ไดแกพระอภิธรรมน้ัน ใชในตัวพิธีโดยมุงไปท่ี
ศพ หรือผูท่ีลวงลับจากไป เชน สวดมาติกา และสวดพระอภิธรรมตอนกลางคืน อะไร
อยางน้ี แตทีน้ีสืบเน่ืองจากน้ัน ก็จะมีการสวดพระพุทธมนตสําหรับงานอวมงคล ท่ีเขาคู
กับการเจริญพระพุทธมนตสําหรับงานมงคล  

ถึงตอนนี้ งานพิธีจะมุงไปท่ีการทําบุญของตัวเจาภาพ คือคนท่ียังอยู นอกจากให
คนท่ียังอยูทําบุญโดยอุทิศแกผูท่ีจากไปแลว บทสวดตางๆ ก็จะเปนคําสอนคําเตือนใจแก
ผูอยู ในการปฏิบัติตอชีวิตของตน เปนตน 

ท่ีวาเขาคูกัน ก็โดยเทียบเคียง ดังท่ีวา ในงานมงคล มีการเจริญพระพุทธมนต ฉัน
เพล แลวในงานอวมงคล ก็มีการสวดพระพุทธมนต ฉันเพล ถึงตรงน้ีก็เลยมีบทสวดอีกชุด
หน่ึง คือบทสวดพระพุทธมนตสําหรับงานอวมงคล และชุดน้ีก็จัดมาไวในวันพฤหัสบดี  

ใครชอบศึกษา ก็ลองไปตรวจสอบเทียบกันดู บทสวดสําหรับเจริญพระพุทธมนต
ในงานมงคล ท่ีจัดไวสําหรับวันอาทิตยน้ัน เชน มงคลสูตร สอนหลักการเปนอยูดําเนินชีวิต
ท่ีดีงาม ใหมีความสุขความเจริญ ตั้งแตวาไมคบพาล แตคบบัณฑิต บูชาคนท่ีควรบูชา หา
ความรูใหมาก เอาใจใสดูแลพอแม เล้ียงดูบุตรภรรยา ทํางานใหเสร็จจริงจังเรียบรอย ฯลฯ 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๗๙ 

แตบทสวดสําหรับสวดพระพุทธมนตในงานอวมงคล ท่ีจัดไวสําหรับวันพฤหัสบดี
น้ี เชนบท “ยถาป เสลา...” มาอีกแนวหน่ึง คือ เตือนใจใหระลึกถึงความจริงของชีวิต ท่ีมี
การเกิด แก เจ็บ ตาย เปนธรรมดา บอกวาเปรียบเหมือนภูเขาหิน สูงใหญ กล้ิงมาจากทิศ
ท้ังส่ี บดขยี้สรรพสัตว ไมมีทางลอดหนีท่ีจะรอดไปได ฉันใด ความแก และความตาย ก็บด
ขย้ีผูคนสัตวท้ังหลาย ฉันน้ัน เพราะฉะน้ัน ควรจะมีศรัทธาม่ันในพระรัตนตรัย ทําความถูก
ตองใหชีวิตน้ีไดประโยชน โดยประพฤติธรรม ท้ังดวยกาย วาจา และจิตใจ   

แลวก็มีบทสวดอื่นๆ ท่ีแนะนําตักเตือนในการปฏิบัติตอชีวิตแงตางๆ เชนวา คนใด
เจริญธรรม ๕ ประการ มี ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ก็เรียกไดวามีชีวิตไมวางเปลา 
เทากับบอกวา คนท่ีตายไปแลว ถาไดมีธรรมเหลาน้ี ก็เปนชีวิตท่ีมีคา และใหเราท้ังหลาย
ประพฤติปฏิบัติเจริญธรรมเหลาน้ี ตอไปเราก็ตองตายเหมือนกัน จะไดมีชีวิตท่ีไมวางเปลา 
เกิดมาไมเปนโมฆะ อะไรอยางน้ี  

รวมแลวก็เปนบทสวดเตือนใจ ใหรูเทาทันความจริงของชีวิต ใหดําเนินชีวิตดวย
ความไมประมาท ใหสรางสรรคคุณงามความดี ใหบําเพ็ญคุณประโยชน อะไรๆ ใน
ทํานองน้ี น่ีเปนบทสวดท่ีจัดไวทบทวนกันและทําใหแมนม่ันในวันพฤหัสบดี ใชสําหรับ
สวดพุทธมนตในงานอวมงคล โดยปรกติจะสวดมนตในชุดน้ีจบแลว ก็นิมนตฉันเพลตอ 

ตอไปวันศุกร จัดไวเปนท่ีรวมของบทสวดอนุโมทนา รวมทั้งอวยชัยใหพร คือ ใน
งานพิธีตางๆ หลังจากพระสวดมนต และฉันเสร็จแลว ก็จะมีการอนุโมทนา ไมวาจะใน
งานมงคล หรือในงานอวมงคล เราก็เอาบทสวดอนุโมทนาไปรวมอยูดวยกันในวันศุกร จะ
เห็นวามีหลายบท แตท่ีจริงยังไมหมด เอาไวเทาท่ีควรจะใชกอน เพราะวามากมายแลว 
แตตอไปขางหนา อาจตองพิจารณากันอีก อยางตอนนี้ ท่ีน่ีเปนวัดโดยสมบูรณแลว และมี
พระมากข้ึนๆ มีโยมเก่ียวของมากข้ึนๆ ในวันหน่ึง อาจจะตองใสใหเต็มใหครบ  

ถึงตรงน้ี บทสวดท่ีใชประจําท่ัวไปครบพอแลว แตยังเหลือวันเสาร อยูอีกวันหน่ึง 
ก็เลยเปนโอกาสสําหรับบทสวดพิเศษขนาดใหญ แตบทสวดพิเศษขนาดใหญก็มีหลายบท 
ในท่ีน้ี ไดตกลงเลือกเอาธัมมจักกัปปวัตตนสูตร สําหรับสวดในวันเสาร บทเดียวก็พอแลว
เพราะเปนบทท่ียาวมาก  

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรน้ี นิยมใหสวดในงานวันเกิดใหญๆ ซ่ึงเปนงานมงคลท่ี
สําคัญ โดยแทรกเสริมเขาไปนําหนาบทสวดชุดท่ีไดจัดไวสําหรับวันอาทิตย อยางท่ีวาแลว 
บทสวดวันอาทิตยใชเจริญพุทธมนตในงานมงคล ซ่ึงรวมท้ังวันเกิดอยูแลว แตมีพิเศษวา 
สําหรับงานวันเกิดใหญๆ นิยมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเพ่ิมเขาไปดวย  



 

๑๘๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ความจริง ในงานศพก็มีบทสวดใหญๆ เชนนิยมกันมาวา ทําบุญ ๗ วันใหสวดบท
น้ีเพิ่มเขามาดวย ทําบุญ ๕๐ วัน เพ่ิมบทน้ี ทําบุญ ๑๐๐ วัน เพิ่มบทน้ี แตมาถึงปจจุบัน
ตอนน้ี คงเปนเพราะยากจะหาพระท่ีสวดบทใหญๆ ซ่ึงนานทีจะมีโอกาสใช ก็เลยสวดบท
พิเศษกันแคธัมมนิยามสูตร ซ่ึงเปนพระสูตรท่ีสําคัญ แตคอนขางส้ัน ท่ีจริง ยังมี อาทิตต-
ปริยายสูตร และอนัตตลักขณสูตร ซ่ึงยาวมากหนอย ซ่ึงเดี๋ยวน้ีแทบจะไมมีงานไหนสวด
แลว ก็สวด ธัมมนิยามสูตร ท่ีมีอยูแลวในชุดของวันพฤหัสบดี เปนพื้น  

ขอแทรกแงศึกษาหนอยวา การท่ีมีประเพณีนิยมใหสวดพระสูตรใหญๆ ท่ียาว
มากๆ ในงานพิธีท่ีสําคัญ ดังเชน ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อาทิตตปริยายสูตร และอนัตต-
ลักขณสูตร น้ัน เหตุผลอยางหน่ึงนอกเหนือจากเร่ืองของงานบุญเองแลว นาจะเปน
ทํานองอุบายวิธีของพระเถระแตโบราณวา ในกาลยาวไกลหางจากทานไปขางหนา ถึงแม
การศึกษา การทรงจําและสาธยายพุทธพจนจะเส่ือมลงไป สาระจะจางหาย แมจะเหลือ
แตรูปแบบจําพวกพิธีกรรม ประเพณีการสวดมนตท่ีทานนําทางวางไว จะเปนเหมือน
เครื่องบังคับใหพุทธบริษัทยังตองเอาใจใสทรงจําพุทธพจนท่ีสําคัญๆ เอาไว (แมถึงวาใน
ข้ันท่ีทรุดลงไปมากแลว จะสวดได แตหารูความหมายแตอยางใดไม) น่ีคือเทากับผูกสาระ
ใหพวงติดไปกับรูปแบบสืบตอไป   

เปนอันวา ไดทําความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องบทสวดในหนังสือสวดมนตท่ีเรานํามา
สวดกันประจําวัน ในตอนวาดวยบทสวดมนตตอทายทําวัตรค่ํา นับวาเปนเร่ืองของ
ชีวิตประจําวันสวนหนึ่ง จึงเอามาเลาถวายใหเกิดความรูความเขาใจ เก่ียวกับส่ิงท่ีเรา
เก่ียวของประจําวัน เพราะมิฉะน้ัน เดี๋ยวผานเวลาไปแลว ไดแตสวดจบกันไปๆ โดยไมรูวา
อะไรเปนอะไร แลวก็ไมเขาใจส่ิงท่ีตนทํา  

ตอนน้ี ถาสงสัยอะไร ก็นิมนตถามใหรูกันไป น่ีเปนตัวอยางของการบอกส่ิงท่ีเรา
เก่ียวของในชีวิตประจําวัน แตบางทีมีบางอยางท่ีผมไมทันนึก ทานก็เก็บหรือยกมาถาม  

ตอบเร่ืองสวดมนตแลวแตถาม (ตัดออกไปบาง เพราะไมไดยินคําถาม) 
ปุจฉา: [การชุมนุมเทวดา – จับความ ไมสามารถไดยินคําถาม] 
พระพรหมคุณาภรณ: ออ เม่ือจะเจริญพุทธมนต ในงานมงคล จะมีการชุมนุมเทวดา อัน
น้ีอยูในรายการของบทสวดวันอาทิตย และวันจันทร แมในวันอังคารท่ีเปนบทสวดพิเศษ
ในวัง ก็ยังอยูในงานมงคล ก็มีการชุมนุมเทวดาดวย  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๘๑ 

แตบทสวดของวันพุธ และวันพฤหัสบดี ไมตองมีการชุมนุมเทวดา เพราะเปนงาน
อวมงคล สวนในวันศุกรน้ันเปนบทสวดอนุโมทนา ซ่ึงเน่ืองอยูกับงานมงคลเปนสวนมาก ก็
เลยเอาชุมนุมเทวดารวมไวดวย ถึงแมจะมีบทสวดอนุโมทนาในงานอวมงคลอยูดวย ก็
แทรกอยูนิดเดียว คือบท “อทาสิ เม...” ตอจากน้ันก็ไปวันเสาร ซ่ึงมีธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
อันน้ีก็เปนบทสวดในการเจริญพระพุทธมนต ท่ีวานิยมสําหรับวันเกิดใหญๆ ก็อยูในงาน
มงคลเหมือนกัน จึงมีการชุมนุมเทวดาดวย  

ชุมนุมเทวดาน้ัน เคยอธิบายแลวนะ วาเปนการใหโอกาสแกเทวดา โดยเชิญชวน
เทวดามาฟงธรรมของพระพุทธเจาดวย เทวดาจะไดเอาธรรมไปประพฤติปฏิบัติ ขัดเกลา
กิเลสของทานเอง เปนการพัฒนาชีวิตของทานใหดีข้ึน  

ปุจฉา: [บทสวดชุมนุมเทวดา และบทสวดอื่นที่นิยมกัน – จับความ ไมสามารถไดยินคําถาม] 
พระพรหมคุณาภรณ: การชุมนุมเทวดาน้ันทํากันมาเปนประเพณี บทสวดชุมนุมเทวดา 
ก็เปนของแตงข้ึนภายหลัง เปนของยุคหลังพุทธกาลคงจะนานมาก เวลาน้ี ท่ีปฏิบัติกันมา
เปนประเพณี ก็มีความซับซอนอยูบาง คือในตัวบทท่ีมีอยูน้ัน มีการสวดมากสวดนอยไม
เทากัน ตามความพิเศษของงานพิธีท่ีใช สําหรับพระใหมและคนท่ัวไปยังไมควรพูดตอนน้ี 
เด๋ียวจะสับสน เอาแคตามท่ีใชกันท่ัวไปกอน (ถาตองการทราบ ก็ดูไดใน พจนานุกรมพุทธ
ศาสน ฉบับประมวลศัพท)  

บทสวดมนต และคาถาศักดิ์สิทธิ์ท่ีนิยมกันมากมาย เปนของแตงในยุคหลังๆ หาง
พุทธกาลนาน แตมักยากท่ีจะบอกไดวาใครแตงข้ึน เม่ือไร ไดแคพอจะสันนิษฐานไดบาง 
ไมไดบาง เพราะไมมีระบบการตรวจสอบและรักษาอยางคัมภีร โดยเฉพาะพระไตรปฎก 

คาถาชินบัญชรท่ีทานถามถึงน้ัน แมจะแตงไวนานแลว และอาจจะเคยนิยมกัน
มาแลวในอดีต แตก็เงียบๆ ไปนานแลว เพิ่งจะเดนข้ึนมาใหมไมนานน้ีเอง ตอนแรก กลาว
ขานกันในเชิงท่ีคลายๆ วามาคนพบกันใหม หลังจากเลือนรางไปนาน แถมมีการเขาใจกัน
วาเปนของสมเด็จพระพุฒาจารย (โต) วัดระฆังฯ แตตอมาปรากฎวา มีการไปเจอเขาที
หลังวา ในลังกา (ปจจุบันเปนศรีลังกา) มีของเดิมเกากวา แสดงวาคาถาชินบัญชรน้ีเขา
มาจากลังกาทีหน่ึงกอน แตก็ไมทราบวาแตงเม่ือไร  

สําหรับบทสวดในงานศพ ก็ยังมีบทสวดพระมาลัย ซ่ึงเคยนิยมสวดกันมากสืบมา
เปนประเพณี แตเร่ืองพระมาลัยน้ีก็เปนเรื่องหลังพุทธกาลนานมาก เกิดข้ึนในลังกา ในถ่ิน
ท่ีเรียกวา มลยชนบท หรือเรียกใหงายข้ึนอีกวามาลัยชนบท ในลังกาทวีป ในเม่ือไมชัดเจน
ในทางภูมิศาสตรและประวัติศาสตร ก็นับวาเปนตํานาน  



 

๑๘๒  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ปุจฉา: [เรื่องคาถาพาหุง – จับความ ไมสามารถไดยินคําถาม] 
พระพรหมคุณาภรณ: คาถาพาหุง หรือ พาหุง ๘ บท มีช่ือเรียกเปนภาษาทางการวา 
ชยมังคลัฏฐกคาถา แมจะเปนบทประพันธท่ีแตงข้ึนภายหลัง ก็มิใชเปนเรื่องราวใหมๆ หรือ
ใสเน้ือหาจากขางนอก แตเปนการนําเอาเน้ือความและเรื่องราวในสมัยพุทธกาล คือความ
เปนไปในพุทธประวัติ รวบรวมมาเรียบเรียงไว เหมือนเขาเลาเรื่องในประวัติศาสตร  

พาหุง ๘ บทนี้ ก็เปนการประมวลแบบสรุปเร่ือง โดยกลาวถึงเร่ืองราว ๘ เหตุการณ 
ท่ีพระพุทธเจาไดทรงผจญผูมุงราย ไมวาจะเปนคน เปนยักษ มาร พรหม หรือแมแตสัตว
นากลัว ท่ีเปนผูราย หรือมุงรายเขามา ทรงมีชัยชนะดวยพระพุทธคุณ เชนดวยพระ
ปญญาคุณ เปล่ียนรายใหกลายเปนดี โดยทําใหเขาหันมาเปนมิตร หรือกลับตัวกลับใจ 
เลิกละอธรรม หันมาถือธรรมตอไป จึงถือเปนบทสวดแหงชัยชนะ  

พาหุง ๘ บทน้ัน (มีคาถาสรุปอีก ๑ คาถา รวมเปน ๙ คาถา) เรียกกันงายๆ วา 
“พาหุง” เพราะคาถาแรกเร่ิมตนดวยคําวา พาหุง นําหนา พอสวด เสียงก็ขึ้นมาใหไดยินวา 
“พาหุง” ก็เลยเรียกวาบทพาหุง  

คาถาพาหุงเปนสวนหลักสวนแกนของบทสวดถวายพรพระ คือ ในงานทําบุญเล้ียง
พระ เม่ือจะไมเจริญพระพุทธมนตแบบเต็มพิธี เน่ืองจากไมมีพิธีพิเศษจําเพาะ หรือวาได
เจริญพระพุทธมนตแบบเต็มพิธีเสร็จไปในวันกอนน้ันแลว (เชน เจริญพระพุทธมนตไปเม่ือ
เย็นวันกอนแลว วันน้ีก็นิมนตมาฉัน) เพ่ือจะใหส้ัน ก็สวดถวายพรพระโดยมีบทพาหุงน้ี
เปนหลัก จบแลวก็ถวายภัตตาหารเลย  

บทสวดถวายพรพระ ท่ีวาส้ัน คือมีจํากัดไมก่ีบท และเปนบทท่ีสวดคุนกันอยูแลว 
เรียงลําดับใหนําไปใชไดงาย คือ 

- นโม ตสฺส... 
- อิติปิ โส...  สฺวากฺขาโต...  สุปฏิปนฺโน... 
- พาหุํ สหสสฺ... 
- มหาการุณิโก...  ชยนฺโต... 
- ภวตุ สพพฺมงฺคลํ...  
พูดแคพอเขาใจ และใชงานได เทาน้ีกอน (ถาตองการทราบมากอีกหนอย ก็ดูใน 

พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท)  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๘๓ 

พระสวดมนต ตางอยางไรกับคนรองเพลง  
ไดฟงคําถามหลายเร่ืองเก่ียวกับการสวดมนต แตโดยมากเปนเร่ืองของบทสวด

มนต และประเพณีพิธีกรรมเก่ียวกับการสวด ท่ีจริง ควรเอาใจใสใหมากสักหนอยในดาน
คุณประโยชนท่ีเปนสาระของการสวดมนตน้ัน  

อยางท่ีวาแลว เดิมที การสวดคือสาธยายน้ันมุงเพ่ือเปนการรักษาพุทธพจน รักษา
คําสอน และเร่ืองราวที่สืบมาจากพระพุทธเจา แตเม่ือเลิกรักษาพระคัมภีรดวยการทองจํา
และสาธยายแลว การสวดมนตไดมาเปนสวนหน่ึงท่ีสําคัญในกิจพิธีของสวนรวม และ
บรรดาพิธีกรรม  

อยางท่ีวาแลว บางที เราใชการสวดมนตเปนสวนนํากอนเจริญสมาธิ หรือเปนบุพ
ภาคในการฝกจิตภาวนา ใหการสวดมนตน้ันเปนเคร่ืองชวยเปล่ียนอารมณของจิต หักหัน
หรือชักพาจิตใหหยุดและหลุดออกมาจากอารมณของเร่ืองวุนวายภายนอก อยางนอยก็
มารวมอยูในบรรยากาศใหม ท่ีสงบเย็นผอนคลาย และนอมนําใหเกิดความรูสึกท่ีดีงาม 
อันเปนกุศล ทําใหสบายใจ เอิบอ่ิมปลาบปล้ืมใจ หรือเจริญศรัทธาปสาทะได  

ถึงแมไมไดสวดเอง เชน ในเวลาฟงพระเจริญพระพุทธมนตในพิธีตางๆ ถาได
บรรยากาศเหมาะ เม่ือฟงไป จิตใจก็จะเกิดมีความรูสึกซาบซ้ึง อ่ิมใจ ปล้ืมใจ เจริญศรัทธา 
ปสาทะ ไดความรูสึกตางๆ ท่ีดีงาม อันเปนกุศล ย่ิงถารูสาระเขาใจความหมายของบท
สวดน้ันดวย ฟงไป พินิจเน้ือความไป นอกจากเจริญจิตใจแลว ก็จะไดเจริญปญญาดวย 

เหตุท่ีการสวดมนตโนมนําความรูสึกท่ีดีงาม ทําใหเอิบอ่ิมยินดี ปลาบปล้ืม เจริญ
ศรัทธา ตลอดจนสงบเย็นสบายผอนคลาย ก็เพราะการสวดเปนการใชเสียงเปลงถอยคํา
ออกมาอยางรื่นไพเราะเสนาะหูและเปนจังหวะเปนทํานอง อันจูงจิตกระตุนใจใหเกิด
ความรูสึกคลอยตามหรือนอมไปตามเสียงท่ีรับสัมผัสเขามาน้ัน เทียบไดคลายกันกับการ
ขับรอง หรือรองเพลง  

การสวดมนตและการรองเพลงมีลักษณะรวมในแงท่ีโนมนําชักจูงและกระตุนใจ
ใหเกิดความรูสึกไดลึกๆ แรงๆ อาจเปนความซาบซาซานกระจาย หรือความรื่นสงบซ้ึง
สํารวมก็ได  

แตมีความแตกตางอยางสําคัญระหวาง ๒ อยางน้ัน คือ การรองเพลงเปนของ
ดาดดิบท่ีเปดปลอยสุดแตจะปลุกเรากระตุนความรูสึกไดแรงๆ ตามปรารถนา ซ่ึงบอย
ทีเดียวมุงใหเกิดความรูสึกของสภาพจิตท่ีเปนบาปอกุศล  



 

๑๘๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

สวนการสวดมนตเปนการขับรองหรือจะวาเปนการรองเพลงอยางหน่ึง ท่ีอยูใน
ขอบเขตของการสนองจุดหมายท่ีเปนกุศล โดยเฉพาะในพระพุทธศาสนา พระสงฆสวด
มนตไดเฉพาะในอาการอันถูกตองตามพุทธบัญญัติ ท่ีจะเสริมสรางกุศลธรรม 

ท่ีวาการสวดมนตและการรองเพลงมีลักษณะรวมกันน้ัน จะเห็นวาการสวดมนตมี
ท่ีมาท่ีไปคูเคียงเทียบใกลกับการรองเพลงน่ันเอง  

เริ่มตั้งแตตัวถอยคํา ก็ใชศัพทเดียวกัน คีตะ แปลวา เพลง รองเพลง ขับรอง แตก็
แปลวาสวดดวย อีกรูปหน่ึงเปนคํานามแท คือ คีติ แปลวา เพลง การขับรอง การรองเพลง 
และก็แปลวาคําสวด การสวด แลวคําตรงสําหรับการสวด และการรองเพลง ก็คือ คายนะ 

คําท่ีเม่ือนํามาวางเทียบใหดู จะเขาใจไดงาย คงไดแกคําวา สังคายนา ซ่ึงเปนคํา
พระท่ีคนไทยใชกันจนคุนแลว แตคนไทยใชคําวาสังคายนากันไปกันมา นานเขาก็ไมรูตัว
วาความหมายที่ตนเขาใจน้ันอาจจะเพ้ียนไปเสียแลว คือไมตรงกับความหมายเดิมท่ี
แทจริงของ “สังคายนา” 

“สังคายนา” คําพระเดิม ซ่ึงมาจากภาษาบาลี แปลตรงตัวตามรูปศัพทวา “การ
สวดพรอมกัน” หมายความวา เม่ือนําขอความท่ีวาเปนพระพุทธพจนมาบอกเลาแสดงแก
ท่ีประชุมแลว ถาท่ีประชุมตรวจสอบทวนทานแลว ตกลงยอมรับวาใช เปนพุทธพจน คือ
คําตรัสคําสอนของพระพุทธเจา ท่ีประชุมท้ังหมด คือพระท้ังหมดท่ีประชุมกันน้ัน ก็สวด
ขอความที่ยอมรับวาเปนพุทธพจนน้ันพรอมกัน  

ดังน้ัน “สังคายนา” จึงหมายถึงการตกลงยอมรับเรื่องราวขอความขอมูลท่ีนําเขา
มาตรวจสอบ ดวยการสวดขอความน้ันพรอมกัน เปนการแสดงวาท่ีประชุมถือรวมกัน
อยางน้ันเปนอันหน่ึงอันเดียวกันสืบไป 

เม่ือใชคําน้ีลงตัวแลว ความหมายของสังคายนาก็ครอบคลุมกินรวมถึงการ
ดําเนินการใหสําเร็จตามน้ีตลอดท้ังกระบวนการ การสวดพรอมกันก็คือการจบหรือเสร็จ
ส้ินงานท้ังกระบวนการน้ัน เวลาแปล แมวาตัวศัพทคือแคสวดพรอมกัน แตก็รูสึกวาไม
คลุมความ ก็เลยหาคํามาใช เชนนิยมแปลกันมาวา “รอยกรอง” อยางท่ีวารอยกรองพระ
ธรรมวินัย หรือไมก็ทับศัพทอยางท่ีนิยมในเมืองไทยวา “สังคายนา”  

สังคายนา ในภาษาพระ หรือในคัมภีรบาลี นิยมใชอีกรูปหน่ึงบอยกวา คือใชคําวา 
“สังคีติ” ซ่ึงก็คือคําเดียวกัน แตตางรูป เชนสังคายนาคร้ังท่ี ๑ จะเขียนวา ปฐมสังคายนา ก็
ได แตของทานนิยมใชวา “ปฐมสังคีติ” (ในเมืองไทย ไมนิยมใชคําวา “สังคีติ”) 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๘๕ 

ทีน้ี สังคีติ คือการสวดพรอมกัน หรือสังคายนาน้ัน มีรูปกริยาเปน “สังคีต” แปลวา 
สวดพรอมกันแลว หรือสังคายนาแลว ขอยกตัวอยางคําบาลีของจริงมาใหดู เชนทานเลาวา 

...อาทิมเนกวิธํ  ตีสุ  ปิฏเกสุ  สนฺทิสฺสมานํ  สงฺคหปฺปเภทํ ววฏฺฐเปตฺวาว  
สตฺตหิ มาเสหิ สงฺคีตํ.   วินย.อ.๑/๒๙; ที.อ.๑/๒๕; สงฺคณี อ.๒๐/๒๘ 
[แปล: ทานสังคีต (สังคายนา/สวดพรอมกัน/รอยกรองแลว) โดยเวลา ๗ เดือน จัด

วางกําหนดลงไป ท้ังรวมหมวดหมูและแยกประเภท ดังปรากฎอยูในพระไตรปฎก มีอเนก
ประการ เชนวา...] 

หันไปดูความหมายดานการรองเพลง ก็ใช “สังคีต” คําเดียวกันน่ีแหละ ขอยกมา
ใหดูเทียบกัน แตเลาเรื่องใหรูท่ีมาท่ีไปเสียกอนวา ครั้งหน่ึง ธิดาของทาวเวสวัณ (ไทยนิยม
เรียกวาทาวเวสสุวัณ) เถียงกันวาใครรองรําเกงกวากัน ไมยอมกัน จึงพากันไปหาพระบิดา 
ขอใหตัดสิน ทาวเวสวัณตรัสวา 

...คจฺฉถ ธีตโร อโนตตฺตทหตีเร เทวสมาคเม สงฺคีตํ ปวตฺเตถ, ตตฺถ โว วิเสโส 
ปากโฏ ภวิสฺสติ.   วิมาน.อ.๑๔๙ 
[แปล: ไปเถิด ลูกหญิง ไปแสดงสังคีต (การรองรํา) ในเทวสมาคม ท่ีฝงสระอโนดาต 

แลวความพิเศษของเธอจะปรากฎใหเห็นกันท่ีน่ัน] 
ในเมืองไทย เรานําคําวา “สังคีต” มาใชกันจนถือเปนคําไทยสามัญไปแลว และ 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็ไดแสดงความหมายใหวา “น. การ
รองรําทําเพลง เชน สังคีตศิลป.” (เราไมแปลวา “สังคายนาแลว”) 

ท่ีพูดมาน้ี คงชวยใหมีความเขาใจพอมองเห็นไดกวางๆ แลว ทีน้ีก็มาดูใหชัดลงไป
วา สวดมนตของพระ กับรองเพลงของโยม จะแยกกันตรงไหน อยางไร และอันน้ีไมใชเปน
เรื่องท่ีมุงเฉพาะสําหรับพระใหม แตเปนความรูใหแกญาติโยม และพระทั่วไป เพราะ
เก่ียวของกับความเปนอยูและการปฏิบัติในวงกวาง จะยกพุทธบัญญัติในเร่ืองน้ีมาใหดู
กันเลย แลวจะเขาใจไดเอง  

เรื่องมาในพระวินัยปฎก (วินย.๗/๑๙-๒๑/๘-๙) วา  
[๑๙] สมัยน้ันแล ที่พระนครราชคฤห์ มีมหรสพบนยอดเขา พระฉัพพัคคีย์ได้

ไปเพื่อดูมหรสพ ชาวบ้านเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า  ไฉนพระสมณะเหล่า
ศากยบุตร จึงไปเพื่อดูการฟ้อนรํา การขับร้อง และการประโคมดนตรี เหมือนพวก
คฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม ภิกษุทั้งหลาย...กราบทูลเร่ืองน้ันแด่พระผู้มีพระภาค  



 

๑๘๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

พระผู้มีพระภาค...ตรัสว่า ‘ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงไปเพื่อดูการฟ้อนรํา 
(นัจจะ) การขับร้อง (คีตะ) หรือการประโคมดนตรี (วาทิต), รูปใดไป ต้องอาบัติทุกกฎ’  

[๒๐] สมัยน้ันแล พระฉัพพัคคีย์สวดธรรมด้วยเสียงขับร้องเอื้อนยืดยาว 
ชาวบ้านเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า พระสมณะเหล่าศากยบุตรพวกนี้ สวด
ธรรมด้วยเสียงขับร้องเอ้ือนยืดยาว เหมือนท่ีพวกเราร้องเพลง ภิกษุทั้งหลายได้
ยิน... กราบทูลเร่ืองน้ันแด่พระผู้มีพระภาค 

 พระผู้มีพระภาค ... ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ‘ดูกรภิกษุท้ังหลาย ข่าวว่า
... จริงหรือ?’ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ‘จริง พระพุทธเจ้าข้า’ 

  พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียน ... คร้ันแล้วทรงทําธรรมีกถา รับสั่งกะ
ภิกษุทั้งหลายว่า ‘ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุสวดธรรมด้วยเสียงขับร้องเอื้อนยืดยาว 
มีโทษ ๕ ประการน้ี คือ:- 

      ๑. ตนเองติดใคร่ในเสียงน้ัน 
      ๒. คนอื่นก็ติดใคร่ในเสียงน้ัน 
      ๓. ชาวบ้านก็ติเตียน 
      ๔. สมาธิของผู้ครุ่นใคร่การแต่งเสียง ก็จะเสียไป  
      ๕. ชุมชนชั้นหลังจะถือเป็นเยี่ยงอย่าง 
‘ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้สวดธรรมด้วยเสียงขับร้องเอ้ือนยืดยาว มีโทษ ๕ 

ประการนี้แล  
‘ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุไม่พึงสวดธรรม  ด้วยเสียงขับร้องเอื้อนยืดยาว     

(น ภิกฺขเว อายตเกน คีตสฺสเรน ธมฺโม คายิตพฺโพ) รูปใดสวด ต้องอาบัติทุกกฎ’  
 [๒๑] สมัยน้ันแล ภิกษุทั้งหลายรังเกียจในการสวดสรภัญญะ... กราบทูล

เร่ืองน้ันแด่พระผู้มีพระภาค  
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ‘ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการสวดสรภัญญะ’  

ในพุทธบัญญัติน้ี มีคําบาลีท่ีแปลใหเขาใจกันไดยาก คือ “อายตเกน คีตสฺสเรน” 
โดยเฉพาะคําที่ตองจับความหมายใหตรงคือ “อายตก” พระไตรปฎกแปลตางฉบับ ก็แปลตาง 
กันไปบาง และแปลแลวก็ยังจับความลําบาก เม่ือสํารวจอรรถาธิบายของคําน้ี ในอรรถ
กถา-ฎีกาตางๆ ท้ังคําอธิบายในกรณีน้ี และในกรณีอ่ืนๆ พอจะพูดเชิงอธิบายวา สวดดวย
เสียงขับรองท่ีเอ้ือนแบบวูบลงไปวาบหายอยางตกเหว ว้ืดข้ึนไปเหมือนกบกระโดด ผิด
ทํานองสวดที่เปนแบบแผน ทําอักขระใหเสีย (ฟงไมออกไมชัดวาเปนตัวอักษรใดกันแน) 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๘๗ 

สวน สรภัญญะ แปลวา การกลาว(ธรรม)ดวยเสียง ไมตองคิดเรียบเรียงพูดอธิบาย
ก็ได แคใชเสียงเปลงวาตามขอความที่ทานประพันธไวออกมาใหคนไดสดับธรรมเกิด
ประโยชนแกจิตใจและปญญาของเขา โดยมีลักษณะของการออกเสียงท่ีกลมกลอม
ดําเนินไปอยางเหมาะสมแกสมณะ ไมทําวิการคืออาการผิดแปลก ไมทําอักขระคําและ
ความใหเสียหาย  เปนไปตามทํานองท่ีเปนแบบแผน  (ทานวามี  ๓๒  ทํานอง  ช่ือวา  
ตรังควัตร โธตกวัตร และคลิตวัตร เปนตน) 

ขอปดทายวา ในภาษาบาลี ถึงแมการสวดมนต กับการรองเพลงจะมีตนศัพท
เดียวกัน แตโดยท่ัวไป คีต และคีติ ใชสําหรับเพลง และการรองเพลงอยางของชาวบาน 
สวนของพระ นิยมใชในรูปศัพทสําหรับการสวดรวมกันพรอมกัน เปนสังคีต สังคีติ และ
สังคายนา ในความหมายท่ีเปนงานเปนการอยางท่ีวามาแลว 

ดังท่ีรูกันดี ท้ังการสวดและการรองเพลง ก็มุงความไพเราะ แตการรองเพลงของ
ชาวบาน ในหลายกรณีเปนการรองเพ่ือย่ัวยวนลอเราในเร่ืองกามารมณ ตางกับบทสวด
ของพระ ท่ีมุงเพ่ือโนมนําจิตใหคิดถึงความดีงาม นอมใจไปสูความสงบ  

อยางไรก็ดี แมแตในพวกเพลงของชาวบานเอง ก็มีเพลงซ่ึงมีลักษณะท่ีโนมนอม
จิตใจมาสูความสงบ หรือทําใหระลึกถึงธรรม คํานึงถึงความจริงของธรรมชาติ ตระหนัก
ในสัจจะของชีวิต ทําใหคิดถึงส่ิงท่ีดีงาม หรือชวนใหคิดในทางท่ีประณีตสูงข้ึนไป  

จึงเหมือนมีเพลง ๒ พวกมาเขาคูเทียบกัน หรือจะวาดุลกันก็ได คือ ดานหน่ึงก็มี
เพลงรองในทางกาม เพลงปลุกกิเลส เราอกุศล ย่ัวยุราคะ หรือโลภะ แลวก็โทสะ และ
โมหะ และอีกดานหน่ึงก็มีบทสวดบทเพลงท่ีมุงความสงบ ความดีงาม ท่ีเรากุศล ซ่ึงปลุก
จิตเตือนใจใหเกิดความรัก มีเมตตา ใฝปรารถนาจะชวยเหลือกัน เสริมศรัทธา เกิดความ
ไดคิดหรือคิดได เจริญปญญา หรือโนมใจใหสงบเย็นปลอดโปรงโลงสบายผอนคลาย  

เพลงบางบทมีเน้ือหามองชีวิตในทางท่ีงดงาม หรือชวนใหคิดในทางท่ีดีงาม โดย
มาผสานกับธรรม ถึงแมยังมีความคิดใฝปรารถนาในเชิงกาม แตผูกโยงไวกับความดีงาม 
ชวนจิตจูงใจใหนึกถึงธรรม นึกถึงคําสอนของพระพุทธเจา อยางบทเพลงใหญบทหน่ึงใน
พระไตรปฏก อยูในพระสูตรสําคัญ ช่ือวาสักกปญหสูตร (ที.ม.๑๐/๒๔๗-๒๗๒/๒๙๘-๓๒๓)  

เพลงน้ีเปนคําดีดพิณขับรองของคนธรรพเทพบุตร ช่ือวาปญจสิขะ เพ่ือสงเสียง
เปนคํากราบทูลพระพุทธเจาขอเขาเฝา เน้ือเพลงเปนคําพรรณนาความรักของตนตอ
เทพธิดานามวาสุริยวัจฉสา บอกความใฝปรารถนาทางกาม โดยอิงธรรมโยงถึงพระ
รัตนตรัย เปนบทนําใหทาวสักกะ คือพระอินทร ไดเขาไปเฝาทูลถามปญหากะพระพุทธเจา 



 

๑๘๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ในพระพุทธศาสนาน้ี คัมภีรตางๆ มีเร่ืองราวเก่ียวกับการรองเพลงฟงเพลงอยูมาก
แหง เชนในอรรถกถาธรรมบท (ธ.อ.๖/๙๖) ทานเลาเรื่องวา ครั้งหน่ึง พระพุทธเจาทรงแตง
เพลงคาถาธรรมใหแกมาณพท่ีจะไปตอบเพลงปริศนาธรรมท่ีนาคราชใหธิดาขับรอง ครั้ง
น้ัน มาณพก็เห็นแจงธรรม นาคราชก็ไดรูขาวการอุบัติของพระพุทธเจา 

พระบาง โยมบาง บางทีเดินทางผานไปโนนไปนี่ ไดยินคนรองเพลง มีเน้ือความ
เตือนใจใหมองเห็นความจริงของชีวิต หลายทานหลายคนไดบรรลุธรรม บางทีก็ไดเปน
พระอรหันต เชนท่ีทานพูดถึงพระนักวิปสสนา ๖๐ องคเดินทางผานไป ไดยินหญิงรับใชท่ี
ดูแลนาขาวรองเพลงซึ่งพูดถึงการเกิดแกเจ็บตายแลว ไดบรรลุอรหัตผล พระองคหน่ึงใน
ระหวางเดินทาง ไดยินเสียงเพลงของคนเก็บดอกบัวในสระนํ้า ก็ไดบรรลุอรหัตผล (พระ
ไมไดเจตนาจะไปฟงไปดูรายการท่ีเขาจัดเพ่ือการบันเทิง จึงไมไดผิดวินัย) แมแตนอก
พุทธกาล คนไดฟงเพลงแลวบรรลุธรรมเปนพระปจเจกพุทธเจา ก็มี (สํ.อ.๑/๒๕๙) 

แมแตในเร่ืองกามารมณ ก็อยางในเพลงของคนธรรพเทพบุตรท่ีเลาขางตน ควร
นําเอาธรรมะเขาไปแทรก เพ่ือจะดึงจิตโนมใจคนเขามาสูความดีงาม อยางนอยมีสติใน
เร่ืองกามบาง ไมเชนน้ันคนก็จะถูกดึงลงไปอยางเดียว มีแตลอเราย่ัวยวนกัน แลวเรื่อง
กามารมณก็หยาบลงไปๆ  

ในทางพุทธศาสนา ทาทีในเร่ืองน้ีก็คือการท่ีเราตองไปพบกับคนในจุดท่ีเขายืนอยู 
เปนอยู แลวใชวิธีปฏิบัติท่ีจะชวยเขาดวยเมตตา โดยมีจุดมุงหมายท่ีชัดเจน คือ ทํา
อยางไรจะดึง จะนําเขาข้ึนมาสูความดีงาม สูการรูเขาใจ มีธรรม ประพฤติปฏิบัติธรรม
ย่ิงข้ึน ถาเราไมไปพบกับเขา ณ จุดท่ีเขายืนอยู เขาก็ไมยอมกระโดดขามคูขามเขามาหา
เราเหมือนกัน  

การพัฒนาคน การสอนคน การท่ีคนจะฝกตนนั้น ก็ข้ึนตอสภาพแวดลอม ข้ึนตอ
พื้นฐานของคนเหลาน้ันๆ แลวก็ข้ึนกับความสามารถของผูสอนเองดวย ผูสอนบางทาน
สามารถมาก อาจจะพูดนิดเดียว ทําใหคนกาวกระโดดจากจุดท่ีเขายืนอยู ขามเคร่ืองกีด
ก้ันมาถึงตัวผูสอนไดเลย แตเราจะมองใหเปนอยางน้ันท้ังหมดไมได จะวาน่ันคือนอยนักก็
ได พระหรือผูสอนมีความสามารถไมเทากัน ตองนึกเผ่ือไว อยาเอาตัวเองคนเดียวเปน
ประมาณ ไมใชจะตองใหเขาทําอยางฉันเทาน้ัน เราตองนึกถึงวิสัยของผูอ่ืนดวย  

คนท่ีฟงมีอุปนิสัยแตกตางกัน เปนความแตกตางระหวางบุคคล ฝายผูสอนก็
เชนเดียวกัน ก็มีความสามารถไมเหมือนกัน  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๘๙ 

เม่ือมองกวางๆ อยางน้ี ก็จึงตองมีความยืดหยุน มีความหลากหลาย แตก็มี
ขอบเขตอยางท่ีเคยพูดมาแลว คือท่ีวา โดยเกณฑอยางต่ํา จะตองไมเลยลงไปกวาน้ี แลว
อยางสูง ก็มีจุดหมายที่มองเห็นได แลวภายในขอบเขตของเกณฑอยางต่ําอยางสูงน้ี ก็จะ
ยืดหยุน ใหใชความเหมาะสมท่ีจะใหไดผล โดยขึ้นตอความแตกตางระหวางบุคคล ซ่ึง
หมายถึงความแตกตางระหวางบุคคลของผูฟงฝายหน่ึง และความแตกตางระหวางบุคคล
ของผูสอนฝายหน่ึง องคประกอบเหลาน้ี ตองนึกถึงวา ทําอยางไรจะใหบรรจบกันลงตัว
พอดี เม่ือองคประกอบเหลาน้ีมาลงตัวพอดี ก็เปนมัชฌิมาปฏิปทา ผลสําเร็จก็เกิดข้ึน  

เวลานี้ เรามักไดเห็นแตเร่ืองของการที่จะเอาอยางใดอยางหน่ึงตายตัว จะเอาแต
มาตรฐานของตัวเขาวา ซึ่งทําใหเกิดปมขัดแยงดวย แลวก็อาจทําใหเสียผลที่ควรจะไดไปดวย 

ท่ีจริงไมไดตั้งใจพูดเรื่องน้ี แตการท่ีพูดถึงเรื่องของบทสวดเหลาน้ี ก็ดวยมีความ
ประสงคจะโนมใจคนเขามาสูธรรม ดังท่ีไดเห็นกันแลววา แมแตการสาธยายธรรมท่ีเปน
การรักษาคําสอนของพระพุทธเจา ก็ยังมาเปนการสวดสังคีติ ซ่ึงใชศัพทเดียวกับการขับ
เพลง แตก็ตองมีระบบการระวังอยางท่ีวาแลว ท่ีวาทํานองจะตองอยูในลักษณะท่ีจะโนม
นําจิตมาสูความดีงาม สูความสงบ โดยตองทําดวยความตั้งใจท่ีเปนกุศล คือมีสติน่ันเอง  

สําหรับพระน้ัน ความต้ังใจเม่ือสวดในพิธี ก็คือความตั้งใจปรารถนาดีตอผูฟง 
สวดมนตโดยคิดมุงจะใหญาติโยมประชาชนไดรับผลดี ไดเกิดความผองใสของจิตใจ ให
ใจสงบ นอมไปสูธรรม ไมใชสวดเพ่ือผลประโยชนของตัวเอง  

ถาพระเราตั้งจิตปรารถนาดี มีเมตตาอยางน้ีอยูเสมอ การสวดท่ีเปนการกระทําก็
จะดีไปดวย มิฉะน้ันก็อาจจะไปคิดแควา เออ เราไปสวด ไปทําพิธี ก็สวดไปเปนพิธี อะไร
อยางน้ี ไปๆ มาๆ คําวาเปนพิธี ก็จะมีความหมายแคสักวาทํา โดยไมไดตั้งใจ ทําพอให
เสร็จๆ ไป ไมมีกุศลท่ีมุงหมาย แลวผลดีก็เลยไมเกิดข้ึน เอาละ ขอหยุดเรื่องน้ีไวกอน  

ปดทาย ยอนยายไปยํ้าขางตน  
กอนจะเลยมาถึงเร่ืองน้ี ไดพูดถึงเร่ืองบทสวดท่ีนํามาจัดลงในวันเสารวา คือ ธัมม-

จักกัปปวัตตนสูตร ซ่ึงเปนบทสวดท่ีใหญยาวทีเดียว 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรน้ี ไดบอกแลววา นิยมใชสวดในงานวันเกิดใหญๆ แตใน

ท่ีน้ีไมพึงเขาใจวา เหตุผลในการท่ีเราจัดเขามาใหพระสวดในวัดน้ี เพราะเปนบทสวดใน
พิธีวันเกิดเทาน้ัน ท่ีจริง ไมไดมุงแควาเพราะใชสวดในวันเกิดใหญๆ แตท่ีจัดเขามาในการ
สวดน้ี คือมุงท่ีความสําคัญของตัวพระสูตรน้ีเอง  



 

๑๙๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรน้ี ท่ีวาเปนพระสูตรสําคัญมาก ก็เริ่มตั้งแตวา เปนปฐม
เทศนา คือ เปนพระธรรมเทศนาคร้ังแรกของพระพุทธเจา  

แลวการท่ีมีช่ือวา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก็ดวยมีความหมายสําคัญ ตามคําแปล
ท่ีวา พระสูตรแหงการหมุนธรรมจักร หรือหมุนวงลอธรรม หมายความวา พระพุทธเจาทรง
เร่ิมประกาศพระศาสนา หรือประดิษฐานอาณาจักรธรรมก็ได น้ีคือการเร่ิมแรก  

เพราะฉะน้ัน พระสูตรน้ีจึงมีความสําคัญ ท้ังในแงของเหตุการณ และในแงของ
เน้ือหา เปนการประกาศหลักการใหญของพระพุทธศาสนา ไดแก มัชฌิมาปฏิปทา คือ
ทางสายกลาง แลวก็โยงเขาไปหาหลักการท่ีใหญกวาน้ัน ซ่ึงครอบคลุมหมด กลาวคือหลัก 
อริยสัจ ๔  

ตามลําดับความในพระสูตรน้ี พระพุทธเจาทรงเริ่มตนท่ีมัชฌิมาปฏิปทา น่ีคือ
เปนจุดท่ีทรงเช่ือมตอและหักหันเขาสูระบบคําสอนของพระองค คือทรงตัดตอนจากลัทธิ
แนวความคิดขอปฏิบัติของยุคสมัย หรือหลักการและระบบท่ีรูจักและทํากันอยูถึงเวลานั้น 
อันเรียกไดวาเปนของเกา เขามาสูหลักการและระบบใหมท่ีพระองคทรงประกาศขึ้นมา
และกําลังจะเผยแพรแผขยายออกไป  

ท่ีวาตัดตอน หักหัน และขึ้นตนใหม คือ เร่ิมแรก พระพุทธเจาทรงทาวความ
เช่ือมโยงมาจากสภาพความเปนจริงของยุคน้ันวา นักบวชนักคิดคนผูเปนใหญเจาอิทธิพล
ในยุคน้ันเวลานั้น มีความคิดความเช่ือการปฏิบัติและการดําเนินชีวิตกันอยู ๒ แบบ ซ่ึง
พระองคตรัสวาเปนสุดโตง คือ สุดสายดานหน่ึงก็เปนพวกท่ีหมกมุนในกามสุข มุงหา
ความสุขความพร่ังพรอมดวยเคร่ืองบํารุงบําเรอปรนเปรอทางวัตถุ เรียกวา กามสุขัลลิ-
กานุโยค แลวท่ีสุดสายอีกดานหน่ึง ก็คือพวกท่ีมุงไปแตในเร่ืองของจิตใจ จนสุดขีดถึงข้ัน
ละท้ิงเรื่องวัตถุ เร่ืองทางกาย แมแตทรมานรางกาย เพ่ือหวังจะปลดปลอยจิต เปนท่ีสุด
แหงการทําตนเองใหลําบากเปลา เรียกวา อัตตกิลมถานุโยค  

น้ีเปนสภาพของความเปนอยู การประพฤติปฏิบัติ และลัทธิความเช่ือ ในยุค
พุทธกาล กอนท่ีพระพุทธเจาจะทรงประกาศพระศาสนา พระพุทธเจาทรงประกาศพระ
ศาสนาข้ึนมาทามกลางสภาพชีวิตและสังคมท่ีวาน้ี คือทามกลางขอปฏิบัติและแนวคิด
ความเช่ือท่ีสุดทาง ๒ อยาง คือ กามสุขัลลิกานุโยค กับ อัตตกิลมถานุโยค น้ัน  

พอเร่ิมตน พระพุทธเจาก็ทรงปฏิเสธระบบชีวิตความคิดความเชื่อที่มีอยูตอหนาคนท้ัง ๒ 
แบบน้ัน โดยตรัสเรียกวาเปนสุดโตง เปนสุดทาง ๒ ขาง ท่ีตองไมของแวะ ไมพึงเกี่ยวของ 
จะตองหลีกเล่ียงละเลิกไปใหพน แลวกาวเขาสูทางสายกลาง คือ มัชฌิมาปฏิปทา 
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จากน้ันก็ทรงประกาศทางสายกลาง ท่ีตัดตอนจากท่ีสุด ๒ อยางน้ัน เปนจุดเริ่ม
ท่ีตั้งตนใหม เกิดเปนมัชฌิมาปฏิปทา อันเปนขอปฏิบัติท้ังหมดในพระพุทธศาสนา  

พอตัดแยกออกมาจากทางเกา เขาสูมัชฌิมาปฏิปทาเปนจุดเริ่มท่ีต้ังตนใหมแลว 
ทีน้ี ก็เขาไปหาหลักการใหญท่ีครอบคลุม กลาวคือ อริยสัจ ๔  

ถึงตอนน้ี พระพุทธเจาก็ทรงโยงจากมัชฌิมาปฏิปทา เขาไปยังอริยสัจ ๔ แลวก็
ทรงประกาศใหรูเขาใจกันวาท่ีพระองคตั้งระบบมัชฌิมาปฏิปทาข้ึนมาน้ี ก็มากับการได
ตรัสรูอริยสัจ ๔ น้ี ซ่ึงทําใหพระองคทรงต่ืนสวางข้ึนมาเปน “พุทธะ” คือ พระพุทธเจา 

ถาพระองคมิไดตรัสรูอริยสัจ ๔ น้ี โดยครบถวนสมบูรณแลว พระองคก็จะ
ปฏิญาณพระองคไมไดวาตรัสรู ไดบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแลว  

เปนอันวา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรน้ี (เรียกแบบรูกันงายๆ วา “ธรรมจักร”) เปน
พระสูตรท่ีประกาศหลักการสําคัญของพระพุทธศาสนา ท้ังหลักการใหญ และประมวลขอ
ปฏิบัติ พรอมท้ังเปนเครื่องยืนยันพระสัมมาสัมโพธิญาณ กับท้ังบอกใหรูวาพระพุทธเจา
ตรัสรูอะไร  

จึงไดนํามาจัดเขาเปนบทสวดสําคัญ โดยมาประสานเขากับการใชประโยชนใน
ปจจุบัน คือเปนบทสวดในวันเกิดใหญๆ อยางท่ีวาไปแลว  

เปนอันไดความหมายท้ังสองดาน 
ตามประเพณีน้ัน แมแตท่ีเอาธรรมจักรไปจัดเปนบทสวดในวันเกิดใหญๆ ทานก็

คงจะมองความหมายในแงน้ีดวย คือมองวาเปนพระสูตรท่ีสําคัญย่ิง การนําพระปฐม
เทศนามาสวด ตองนับวาเปนมงคลอันย่ิงใหญ น้ีก็เปนเรื่องของเหตุผลท่ีพอจะมองเห็น 
จะถือวาเปนเรื่องเกร็ดๆ หรือปลีกยอย ก็พูดได ก็เอามาเลาถวายไว  

 



ตอนที่ 

๙ 

พุทธศาสนาเกิดข้ึนมา  

ใชวาพิธีกรรมจะไรความหมาย 

เรื่องตอไปที่อยากจะพูดวันน้ี เปนหัวขอใหญหนอย โยงกับเรื่องท่ีเราพูดกันมา
หลายคร้ังแลว เชน เรื่องการบูชา เคร่ืองบูชา การสวดมนต อะไรตางๆ เร่ืองเหลาน้ี วาโดย
หลักใหญ ก็อยูในเร่ืองพิธีกรรม  

พิธีกรรมเปนเร่ืองเก่ียวของกับชีวิตประจําวันของพุทธศาสนิกชน และพระเราก็
เก่ียวของมาก เพราะฉะน้ัน ก็เอามาพูดกัน แตก็อยางท่ีวาแลว วันน้ีอยากจะพูดนอยๆ จึง
คงจะแคพูดนําเรื่องไวเทาน้ัน ยังไมจบในวันน้ี  

พิธีกรรม มีเพื่ออะไร? เริ่มแรกก็อยากจะฟงทัศนะของพระนวกะกอน อยากจะฟง
ทานสุรเดชวามองพิธีกรรมอยางไร มองแลวเห็นความหมาย หรือมีความเขาใจอยางไร 
หรือมีทัศนคติอยางไรตอเรื่องพิธีกรรม 

พระสุรเดช: เปนรูปแบบท่ีจะนอมนําใหเกิดความเล่ือมใส... (ฟงเสียงบันทึกไมไดยิน) 
พระพรหมคุณาภรณ: อันน้ีก็เขากับนัยท่ีเคยพูดกันมาแลว แมวายังไมไดพูด

เร่ืองพิธีกรรมโดยตรง ทีน้ี ทานจักรพันธละ  
พระจักรพันธ: (ฟงเสียงบันทึกไมไดยิน) 
พระพรหมคุณาภรณ: เปนการแสดงศรัทธาอยางหน่ึง แลวทานโอรัส วาอยางไร 
พระโอรัส: … เพ่ือเปนการแสดงความเคารพ... แลวก็สอง เพื่อโนมนําเขาสู

ธรรมะ  (ฟงเสียงบันทึกไมไดยิน) 
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พระพรหมคุณาภรณ: พูดยาก ลองมองดูในสายตาของประชาชนทั่วไปสิ อยาง
ชาวบานน้ี มีความเขาใจตอพิธีกรรมอยางไร วาเปนอะไร ยังไมตองเอาตัวเองละ เพราะวา 
ถาเอาตัวเอง เราก็จะพยายามพูดใหเปนเหตุเปนผล เอาความเขาใจของชาวบานเถอะ วา
เขารูสึกนึกคิดอยางไร ในเวลาท่ีเขามาหาพระ หรือมาทําพิธีอะไรอยางน้ี 

พระนวกะ: (ฟงเสียงบันทึกไมไดยิน) 
พระพรหมคุณาภรณ: เหรอ! …ปลอบประโลมใจ คลายทุกข อันน้ันคลายๆ เปน

จุดหมาย เอาอยางน้ีไดไหม พิธีกรรมน้ี มักจะเขาใจความหมายกันวา เปนการทําใหขลัง 
ใหศักดิ์สิทธิ์ สําหรับคนจํานวนมากท่ัวๆ ไปนะ พิธีกรรมจะมีความหมายในเชิงน้ีหรือเปลา 
คือวา พอไดทําพิธี พอมีพิธีกรรมข้ึนมา ก็ทําใหรู สึกวา เปนเรื่องท่ีทําใหขลัง ทําให
ศักดิ์สิทธิ์ แลวก็ม่ันใจ หรือเขมแข็งข้ึนมา ทีน้ี พอรูสึกวาเกิดความขลังศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาแลว 
ม่ันใจ หรือเขมแข็งข้ึนมาแลว ก็ไดผลละ ใชไหม?  

ท่ีวาไดผล ก็อยูตรงนี้ ตรงที่ใจฟูข้ึนมา อาจจะถึงกับปล้ืมขนลุกขนพองวา โอน่ี... 
ขลังนะ ศักดิ์สิทธิ์นะ เอาละ ทีน้ีก็จะมีอํานาจดลบันดาล จะทําใหเราพนจากความทุกข จะ
มาแกปญหา มาแกเคราะหของเราได จะทําใหเรามีโชคดี ไดลาภ ไดน่ันไดน่ี น้ีคืออํานาจ
ท่ีเกิดจากความขลัง ตามที่วาน้ี พิธีกรรมก็เปนเรื่องของความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ เปนการ
ทําใหขลัง ใหศักดิ์สิทธิ์ ความหมายที่มองกันท่ัวๆ ไป คืออยางน้ี ใชไหม? 

สืบเสาะเจาะลึก “พิธีกรรม”  
ในตัวพิธีกรรมเอง ท่ีจริง คําวา “พิธีกรรม” มาจากคําวา “วิธี” + “กรรม” สําหรับ 

“วิธี” เม่ือแผลง ว เปน พ มันก็เปน พิธี  
แลว “วิธี” แปลวาอะไรละ วิธีน้ัน จะเห็นไดในคําวา วิธีการ ซ่ึงเปนเร่ืองของ

ปฏิบัติการ ท่ีจะนําไปสูจุดหมายท่ีตองการ สวน “กรรม” ก็แปลวา การกระทํา  
เพราะฉะน้ัน วิธีกรรม ท่ีแผลงเปน พิธีกรรม ก็คือการกระทําท่ีเปนวิธีการ หรือเปน

แนวทางของปฏิบัติการท่ีจะนําไปสูผลหรือจุดหมายท่ีตองการ  
ตามความเปนมา ดังไดเห็นไดรูกันอยู พิธีกรรมก็มากับศาสนา ทีน้ีจุดหมายท่ีมีมา

ในศาสนาตางๆ ตั้งแตเดิมน้ัน มักจะเปนเรื่องของผลในเชิงอํานาจดลบันดาล เม่ือเปน
อยางน้ัน พิธีกรรมก็เลยมุงท่ีจะไปสนองจุดหมายน้ัน เม่ือไปสนองจุดหมายในเรื่องอํานาจ
ดลบันดาล ก็ตองมีความขลังความศักดิ์สิทธิ์ เพราะฉะน้ัน ความหมายของพิธีกรรมก็จึง
เปนเรื่องของการทําใหขลังใหศักดิ์สิทธิ์ อยางท่ีวาแลว 



 

๑๙๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ทีน้ีตอมา เม่ือไมนานนักน้ี ความหมายของพิธีกรรมในทางขลังศักด์ิสิทธิ์ ชักจะ
เลือนลางหรือเส่ือมลงไป เฉพาะอยางย่ิงในยุคท่ีความนิยมวิทยาศาสตรเฟองฟูมาก บาง
คราว คนถึงกับดูถูกเร่ืองพิธีกรรม เรื่องของขลัง ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ และเรื่องศาสนาทั่วไปหมด 
หันไปในทางตรงขาม ถึงข้ันท่ีเรียกวา “คล่ังวิทยาศาสตร”  

ในยุคคล่ังวิทยาศาสตรน้ัน คนไมเห็นความสําคัญของพิธีกรรม แถมมองไปในเชิง
เหยียดๆ พิธีกรรมท่ีเหลือติดมากับประเพณี ซ่ึงยังตองทําสืบตอกันมา ก็มีความหมายแค
เปนเรื่องท่ีสักวาทํา จนกระท่ังไปๆ มาๆ กลายเปนวา คนสมัยใหมมองพิธีกรรมใน
ความหมายวาเปนเรื่องสักวาทําๆ กันไป จนถึงกับมีคําพูดจําพวกท่ีวา “ทําพอเปนพิธี” 
เพราะเปนเรื่องท่ีทําตอๆ ติดกันมาแตเดิม ยังท้ิงไมได ความหมายที่วาขลัง ศักดิ์สิทธิ์ ก็ไม
สําคัญอะไรแลว บางทีเลยไปในทางตรงขาม ออกจะเยาะๆ เยยๆ ไปดวยซํ้า 

เรื่องความนิยมวิทยาศาสตร อะไรๆ ก็ตองใหเปนวิทยาศาสตร ตองพิสูจนไดดวย
วิทยาศาสตร ถึงกับเปนอาการคล่ังวิทยาศาสตรข้ึนมาน้ี ก็นาศึกษา ใครสนใจ ก็ไปคนดู
เร่ือง “scientism”   

ท่ีเปนอยางน้ี จะวามนุษยไปสุดโตง ๒ ขางก็ได สมัยหน่ึง มองความหมายของ
พิธีกรรมวาเปนเร่ืองขลัง ศักดิ์สิทธิ์ เวลาจะเขาพิธี ตองเตรียมใจ ตองทําใหหนักแนน เอา
จริงเอาจัง กลัวดวยวา ถาทําผิดพิธีไป เดี๋ยวเทพเจาจะมาหักคอ หรือจะเกิดเคราะหราย 
อะไรตางๆ ไมไดละ ตองต้ังใจทําใหดีเต็มท่ี แมนเปยบ น่ันก็สุดโตง หรือเฉไปขางหน่ึง  

อีกสมัยหน่ึงก็มองความหมายของพิธีกรรมวา เปนเรื่องเหลวไหลงมงาย ไมมี
สาระอะไร สักวาทําไปอยางน้ัน จนกระท่ังวาแมแตคําวา “พิธี” ก็ถึงกับกลายเปนคําท่ีไมมี
คุณคา ถูกเอาไปใชในทางหยามเยย อยางท่ีวาขางตน คือ เวลาจะทําอะไร ถาทําไมเอา
จริงเอาจัง ก็บอกกันวา ทําพอเปนพิธีนะ น่ีก็ไปสุดโตง หรือเฉไปอีกขางหน่ึง ตรงขามกับ
ขางแรกท่ีเปนเรื่องขลัง ศักดิ์สิทธิ์ หนักแนน จริงจัง แรง คราวน้ีกลายเปนเหลวไหล ไมมี
ความสําคัญ ก็สุดโตงท้ังสองอยาง  

ความหมายสุดโตงสองอยางน้ี  นาจะไมใชความหมายที่แท ท่ีตองการใน
พระพุทธศาสนา ในพระพุทธศาสนาน้ัน หลักการก็บอกแลววา เราไมไดมุงในแงอํานาจ
ดลบันดาลของส่ิงเรนลับภายนอก ไมไดหวังพึ่งอํานาจภายนอก ท่ีจะมาดลบันดาล
ชวยเหลือ แตในพระพุทธศาสนา ก็มีพิธี มีพิธีกรรม ซ่ึงเปนเรื่องท่ีมีสาระ มีความหมาย 
หนักแนนจริงจัง ตองต้ังใจทํา ไมใชเรื่องเหลวไหล หรือสักแตวาทําพอใหเสร็จๆ ผานๆ ไป 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๙๕ 

หันไปต้ังตนกันท่ีคําถามแรกเลยวา ในพุทธศาสนามีพิธีกรรมหรือเปลา? ก็ปรากฎ
วามีนักปราชญหลายทาน อยางฝรั่งท่ีไมเก่ียวของ ไมเคยเห็นวัฒนธรรมไทยในหมูชาว
พุทธ เขาศึกษาพุทธศาสนาโดยตรงจากคําสอนในคัมภีร หลายคนบอกวาพุทธศาสนา 
เปนศาสนาท่ีไมมีพิธีกรรม วาไปโนนเลย  

บางคนก็เลยไปอีก ถึงกับบอกวา พุทธศาสนาไมใชศาสนา คือไมใชศาสนาใน
ความหมายของพวกเขา หรือในความหมายตามแบบในอารยธรรมของเขา คือใน
ความหมายของตะวันตก ท่ีมองศาสนาในความหมายของศัพทท่ีเขาใชวา “religion” ซ่ึงมี
ความหมายตามแนวคิดและสถาบันของเขา ซ่ึงแมแตตัวเขาเองก็จํากัดความยากเต็มที 
จนกระท่ังเดี๋ยวน้ีก็ยังหาลงกันไดไม  

แตมีนัยอยางหน่ึง ท่ีพอจะเปนแกนรวม หรือเปนสวนยืนตัวอยูในความหมายของ
ศาสนา ท่ีฝรั่งเรียกวา หรือใชคําวา religion น้ัน คือ ฝรั่งท้ังหลายมองศาสนา คือ religion 
ตามความหมายของเขาวา มีความผูกพันกับส่ิงเรนลับเหนือธรรมชาติ ท่ีเขาใชคําวา 
supernatural ซ่ึงมนุษยไมสามารถเขาใจได อยูนอกเหนือความสามารถของมนุษย เม่ือ
มนุษยนับถือศาสนา ก็ตองไปผูกพันกับสภาวะท่ีเรนลับเหนือธรรมชาติอันน้ัน ทีน้ี พุทธ
ศาสนาไมมีความผูกพันกับสภาวะท่ีวาน้ัน เพราะฉะน้ันจึงไมเปนศาสนา (แบบของเขา)  

น่ีคือ ศาสนาในความหมายของเขานะ ในความหมายของคําวา religion ไมใช
ความหมายของเรา เพราะฉะน้ัน เร่ืองน้ีจึงเปนเรื่องใหญ ถกเถียงกันจบไดยาก  

แตท่ีสําคัญตรงจุดน้ีก็คือ พอมีสภาวะเรนลับเหนือธรรมชาติ เหนือวิสัยของมนุษย 
เปน supernatural แลว ก็ตองมีพิธีกรรม ซ่ึงเปนปฏิบัติการที่จะส่ือใหสภาวะน้ันถึงกันกับ
มนุษยได อยางของฝร่ังน้ัน ท่ีเปนมาในคริสตศาสนาก็มี sacraments ตางๆ ซ่ึงก็ชัดเลย
วา พิธีกรรมมีสาระอยูท่ีความศักด์ิสิทธิ์ มุงการทําใหศักดิ์สิทธิ์ 

ถึงตรงน้ี เราก็กลับมาท่ีเรื่องพิธีกรรมอีก หันไปดูศาสนาโบราณตางๆ ก็มีพิธีกรรม
เปนสวนประกอบสําคัญ อยางท่ีบอกเม่ือก้ีแลววา ความหมายอยางหน่ึงท่ีสําคัญ หรือจะ
เปนความหมายหลักของพิธีกรรม คือการทําใหเกิดความ(รูสึก)ขลังและศักดิ์สิทธิ์ จึงตอง
ปฏิบัติดวยความต้ังใจทําจริงจังอยางถูกตอง  

ยกตัวอยาง เม่ือพระพุทธเจาประทับอยูท่ีวัดพระเวฬุวัน เมืองราชคฤห วันหน่ึง 
ตอนเชาตรู ขณะเสด็จจะเขาไปบิณฑบาตในเมืองราชคฤห ไดทอดพระเนตรเห็นมาณพ
คือหนุมนอยแหงวรรณะพราหมณ ออกมาจากเมืองราชคฤห ลงอาบน้ําจนเปยกท้ังตัว ท้ัง
ผาก็เปยก ผมก็เปยก แลวมายืนไหวทิศท้ังหลาย (ที.ปา.๑๑/๑๗๒/๑๙๔) 



 

๑๙๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

มาณพยืนไหวทิศ เริ่มดวยทิศตะวันออก คือทิศท่ีพระอาทิตยข้ึน ซ่ึงเรียกวาทิศ
เบ้ืองหนา แลวก็ตอไปทิศเบ้ืองขวา คือทิศใต แลวก็ทิศเบื้องหลัง คือทิศตะวันตก ตอดวย
ทิศเบื้องซาย คือทิศเหนือ แลวก็ทิศเบื้องลาง จบสุดทายท่ีทิศเบื้องบน รวมเปน ๖ ทิศ  

พระพุทธเจาเสด็จเขาไปทักทายเขา ตรัสถามวา น่ีเธอไหวทิศน้ีทิศน้ัน ทําอะไรกัน 
เขาก็ทูลตอบวา บิดาของขาพเจา เม่ืออยูบนเตียงนอนท่ีจะตาย คือเม่ือนอนใกลจะส้ินใจ 
ไดฝากฝงส่ังเสียบอกขาพเจาไววา เม่ือพอส้ินชีวิตไปแลว ใหไหวทิศท้ัง ๖ ขาพเจาน้ัน ดวย
ความรักเคารพบิดา จึงปฏิบัติตามคําส่ังของทาน ดวยการมาไหวทิศ หมายความวา ถึง
จะไมเขาใจความหมาย ก็ทําตามอยางตั้งใจจริงจัง เพราะเคารพบิดา น่ีเห็นไหม พิธีกรรม  

พิธีกรรมจึงเปนวิธีปฏิบัติเพ่ือแสดงความต้ังใจอยางจริงจังท่ีจะส่ือความหมาย
และความมุงหมายไปถึงอํานาจอะไรอยางหนึ่งท่ีเรนลับเหนือวิสัย ซ่ึงย่ิงใหญศักดิ์สิทธิ์ แต
เรามองไมเห็นความหมายปรากฎชัดออกมาในตัวรูปแบบของการกระทําท่ีแสดงออกเปน
รูปธรรม ซ่ึงจะเปนประโยชนใชสอย หรือเปนเรื่องของเหตุผลในชีวิตประจําวัน  

อยางในกรณีน้ี เรามองไมเห็นวา ทําไมมาณพน้ันจึงไปอาบนํ้ามาเปยกท้ังตัว แลว
ก็มายืนไหวทางโนนที ทางน้ีที ไหวทิศตะวันออก ไหวทิศใต ทิศเหนือ ถาคนตางพวกตาง
วัฒนธรรมมามอง ก็เห็นเปนเรื่องแปลก อาจจะขําไปเลยก็ได ขณะท่ีคนพวกอื่นมองเห็น
วาไมมีความหมาย แตคนพวกท่ีทําพิธีน้ัน เอาจริงเอาจัง ถือเปนเร่ืองสําคัญอยางย่ิง  

เปนอันวา ความขลังความศักดิ์สิทธิ์น้ีแหละเปนความหมายหลัก เปนแกน เปน
พื้นฐาน และความเช่ือตอความขลังศักดิ์สิทธิ์น้ีก็เปนตัวยึดโยงคนไวกับส่ิงศักดิ์สิทธิ์เหนือ
วิสัย พรอมกับรักษาระบบน้ันไว ท้ังๆ ท่ีความขลังศักดิ์สิทธิ์น้ัน เขาไมเห็นความเปนเหตุ
เปนผลในเชิงของชีวิตจริงประจําวัน หรือเหตุผลท่ีจะเขาใจได แตเขามองไปท่ีความอาจ 
จะเปนไดวามีเหตุผลท่ีซอนแฝงอยูเบ้ืองหลัง เปนของซอนเรน ซ่ึงรวมแลวในท่ีสุดก็คือจะ
เปนอํานาจหรืออานุภาพท่ีบันดาลผลดีหรือผลท่ีปรารถนาใหแกผูทําพิธีหรือผูท่ีปฏิบัติตาม  

เรื่องน้ี ในเม่ือเปนการยากท่ีจะใหยึดถือไวในระยะยาวตามท่ีบอกเลา ลําพังความ
เช่ือก็ไมพอ เพื่อจะใหขอปฏิบัติจําพวกพิธีกรรมน้ีคงอยูไดนานๆ ก็ใหทําตอๆ ตามๆ กันไป
หรือกําหนดเปนแบบแผน แลวก็ถายทอดสืบตอกันไปจนกลายเปนประเพณี โดยเอา
ความศักด์ิสิทธิ์หรืออํานาจเรนลับเปนตัวอางอิงท่ีผูกมัดจิตใจคน แมแตทําใหตองทํา
เพราะกลัว เปนตน เหมือนมีคําขูแฝงอยูวา ถาไมทําตามนี้ จะมีเคราะหเกิดผลรายตางๆ 
แตถาทําแลว จะไดผลดีมีโชคลาภ น่ีก็มาสนองกิเลสของคน ก็เลยเปนการเอากิเลสของ
คนมาชวยผูกมัดไวดวย  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๙๗ 

ในทางตรงขาม ถาขืนไปอธิบายกันอยู พิธีกรรมและขอปฏิบัติประกอบปลีกยอยก็
เยอะแยะไปหมด อธิบายกันไมหวาดไมไหว และคนก็ไมเอาใจใส ยากท่ีจะโนมใจ ก็ตอง
รวบรัดเอาเขามาในเร่ืองของอํานาจเรนลับ เธอทําไปก็แลวกัน แลวเธอก็จะไดโชคไดลาภ 
ไมมีภัยไรเคราะห แตถาเธอไมทํา จะเกิดเคราะหราย คนก็ต้ังใจทํากันไปทั้งท่ีไมรูเรื่องหรือ
มัวๆ ไมชัดเจน  

ไปๆ มาๆ ศาสนามากมายแตโบราณก็เลยสืบตอกันมาในลักษณะน้ี โดยเกิดเปน 
dogma คือขอยึดถือ ขอปฏิบัติ ความเช่ือท่ีตายตัว การท่ีตองยึดถือตองทําอยางใดอยาง
หน่ึงตายตัว โดยหามสงสัย ไมใหถาม ลงทาย ศาสนาพวกท่ีถือตามศรัทธา ก็จะอยูมาใน
ลักษณะน้ี และพิธีกรรมก็พวงมาในลักษณะน้ีดวย  

ทีน้ี หันมาดูพระพุทธศาสนา เปนท่ีสังเกตมานานแลว ตั้งแตเม่ือชาวตะวันตกเพิ่ง
เจอพระพุทธศาสนา ในยุคท่ียังตื่นหรือคล่ังไคลวิทยาศาสตร ตอนนั้น พวกผูรูของฝรั่งท่ีมา
เจอมาดูพระพุทธศาสนา แปลกใจหรือตื่นเตนบอกวา พุทธศาสนาน้ี เรียกกันเปนศาสนา 
แตไมมี dogma ไมมีขอกําหนดท่ีบังคับความเช่ือแบบน้ัน แลวก็มองตอไปในแงวาพุทธ
ศาสนาเขากับวิทยาศาสตรได บางก็ช่ืนชมกาลามสูตร แลวอะไรๆ ก็วากันไป   

เม่ือไมมี dogma ไมบังคับความเช่ือ ไมมีขอกําหนดใหตองเช่ือ ก็ใชปญญาเปน
ตัวทํางาน  พุทธศาสนาถือปญญาเปนใหญ  พระพุทธเจาตรัสวา  ปญญาเปนเย่ียมยอด  
(ปญ ฺญ ุตฺตรา สพฺเพ ธมฺมา – ธรรมท้ังปวง มีปัญญาเป็นยอดยิ่ง, องฺ.นวก.๒๓/๒๑๘/๔๐๐) ปญญา
ปลดปลอยมนุษยใหเปนอิสระ  

ทีน้ีถาคนไมศึกษา ไมใชปญญา ก็รักษาพระพุทธศาสนาไมอยู ไมเหมือนอยาง
ศาสนาที่มีขอกําหนดตายตัว เอาศรัทธาเขาวา ไมตองถาม เธอเช่ือไปก็แลวกัน ทําไปเถิด 
แลวก็ปรากฎวา ศาสนาท่ีเอาศรัทธาเขาวาอยางน้ี กลับอยูไดดี อยูไดงายเลย เออ... พอ
ลูกเกิดมา พอแมก็บอกวาทําอยางน้ีๆ ก็แลวกัน ตามไปวัดนะ แลวทําอยางน้ีๆ ถึงจะไม
ตองถาม มันก็อยูได เช่ืออยางน้ี และปฏิบัติอยางน้ัน ก็แลวกัน ก็อยูกันไป อยูไดเร่ือย แต
สําหรับพระพุทธศาสนา แคน้ันไมพอท่ีจะคงอยูได 

อยางท่ีวาแลว พุทธศาสนาน้ันตองอาศัยปญญา ถาไมมีปญญา ไมใชปญญา ไม
รูไมเขาใจ ตอไปหลักธรรมก็เพ้ียนหมด ลองเอามาตรวจตราพิจารณากันจริงๆ สิ เดี๋ยวน้ี 
ธรรมวินัยเพี้ยนไปเทาไรแลว อยางนอยพุทธศาสนาก็จะกลายไปเปนอยางศาสนาโบราณ 
หรือศาสนาแบบอยูแคศรัทธา ซ่ึงไมใชพระพุทธศาสนาตัวจริง 



 

๑๙๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

พระพุทธศาสนาจะอยูได ตองมีการศึกษาตลอดเวลา ตองมีการตรวจสอบความ
เช่ือ ตรวจสอบพัฒนาความรูความเขาใจและการทําการปฏิบัติ ไมเหมือนศาสนาทั่วไปท่ี
ถือศรัทธาเปนใหญ เม่ือเอาขอกําหนดความเช่ือและการปฏิบัติ มาย่ืนใหแลว ก็กํากับหรือ
บังคับลงไปบอกวาใหถือตายตัวอยางน้ัน ก็เปนอันวาอยูไดเลย  

แตในพระพุทธศาสนา เม่ือไมกําหนดใหถือตายตัว ไมบังคับลงไป พอวาไปๆ เดี๋ยว
ก็ตางคนตางวาบาง คนเดียววาไปตางๆ บาง ไมนานก็เลือน ก็เพี้ยน ขนาดวินัยซ่ึงเพี้ยน
ยาก ก็ยังไถล ไมตองพูดถึงธรรมท่ีเฉกันไปไกลๆ จึงตองคอยทบทวนตรวจสอบกันเรื่อยๆ 
พูดส้ันๆ วาคือตองศึกษาน่ันเอง อันน้ี ถาไมระวังใหดี ก็กลายเปนจุดออนอยางหน่ึง จะวา
เปนขอดีหรือขอเสียของพุทธศาสนาก็แลวแต แตก็ทําใหพระพุทธศาสนาน้ี รักษาไดยาก  

ไมวาจะจัดจะมีพิธีหรือไม พระก็มีหนาที่ใหธรรม  
พูดไปๆ คอยจะเลยเร่ือยออกไปเรื่องขางนอก ยอนกลับมาท่ีเรื่องพิธีกรรมอีก 

ศาสนาตางๆ กําหนดขอปฏิบัติเปนพิธีกรรมกันมากมาย หลายเร่ืองก็จัดวางเปนแบบแผน
ท่ีซับซอน เชน พราหมณบอกวา น่ีนะ ทุกคนตองบูชาไฟ ไฟท่ีจะบูชามีเทาน้ันๆ ชนิด ไฟ
ชนิดน้ันๆ มีพิธีบูชาอยางน้ันๆ  ไฟชนิดน้ีตองบูชาเปนประจําตลอดเวลา ตองดูแลอยาให
ดับ รักษาตอๆ ไปช่ัวลูกช่ัวหลาน จากพอแมสงตอใหลูก แลวลูกก็สงตอไป  

น่ันไฟขนาดยอย ยังมีไฟบูชาใหญข้ึนไปอีก จนถึงไฟในพิธีบูชายัญ ซ่ึงมีหลาย
ระดับ แลวก็มีขอกําหนดของพิธีตางๆ กันไป  เชน บูชายัญชนิดน้ี เอาสัตวชนิดน้ี เชนวา 
แพะ ๗๐๐ ตัว วัว ๗๐๐ ตัว แกะ ๗๐๐ ตัว มาฆาบูชายัญ โดยมีการเตรียมการฆาอยาง
น้ีๆ ตัวคนที่เขาพิธี เชน สามีกับภรรยา สามีจะตองแตงตัวอยางน้ัน ภรรยาจะตองแตง
ตัวอยางน้ี จะตองมาอยูในท่ีท่ีกําหนดไว แลวก็นอนอยางน้ันๆ เปนเวลาเทาน้ันๆ ฯลฯ  

ขอกําหนดเหลาน้ีอยางน้ี เปนพิธีกรรมซ่ึงสําหรับเรามองไมเห็นเหตุผลออกมา ก็
คลายอยางท่ีวาเม่ือก้ี การไหวทิศก็เหมือนกัน เราก็ไมเห็นอะไรเปนเหตุผลออกมา แตไหว
ทิศก็ยังดีกวาบูชายัญ ท่ีพระพุทธเจาตรัสวาเปนการเบียดเบียนท้ังตนเองและผูอ่ืน ทําราย
ท้ังคน ท้ังสัตว ถาวาในแงอยางน้ี ก็จะเห็นเปนเหตุเปนผลได 

ทีน้ีเหตุผลอยางหนึ่งก็อยางท่ีพูดเม่ือก้ี คืออาจจะเปนความปรารถนาดีของผูท่ี
ริเ ร่ิมจัดต้ังข้ึนมา คิดดีแลวก็บอกใหทําไปเลย ไมตองมัวเสียเวลาอธิบาย ใหเขาได
ประโยชนไปเลยดวยการปฏิบัติโดยไมตองเขาใจเหตุผล ก็เปนอันใหเปนขอปฏิบัติท่ีสืบๆ 
กันมาแตโบราณ โดยไมตองถามเหตุผล ถึงจะมองสืบหา ก็ไมเห็นเหตุผลในเชิงปฏิบัติ ท่ี
ผูคนจะเขาใจได ก็เลยเปนเหตุผลพิเศษท่ีเรนลับ เรียกวาเปนอุบาย 
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อยางไหวทิศท่ีวาน้ัน อาจจะเกิดจากความปรารถนาดีของผูท่ีวางข้ึนมา ซ่ึงมีไดใน
แงตางๆ แตอยางงายๆ ก็อาจจะทําใหตองตื่นแตเชา ใหทันพระอาทิตยข้ึน อยางน้ีเปนตน 
น่ีก็คือวาฉันไมตองบอกใหเสียเวลา เธอปฏิบัติไปก็แลวกัน ถาฉันบอก ถึงจะมีเหตุผล 
แถมอธิบายอยางดี แตแลวเธอก็ไมปฏิบัติ สูส่ังหรือขูดวยความขลังศักดิ์สิทธิ์ไมได บอกไป
เลย ใหไหวทิศ แลวทีน้ี เพ่ือจะไหวทิศใหถูกใหทัน ก็ตองไหวตอนพระอาทิตยขึ้น ไมใชไป
ไหวตอนเท่ียง ท่ีไมชัดวาทิศไหนอยูตรงไหน เข็มทิศก็ยังไมมี เอาเปนวา จะใหทันพระ
อาทิตยข้ึน แลวไหวทิศไดตรง ก็ตองรีบตื่นกอนรุง ก็เลยไดลุกขึ้นแตเชา อยางน้ีเปนตน  

ในทางตรงขาม อาจจะเปนเหตุผลท่ีเปนความปรารถนารายของผูท่ีวางก็ได เชน 
เพราะเห็นแกผลประโยชนของตัวเอง พราหมณอาจจะวางขอกําหนดข้ึนอยางน้ันๆ เพ่ือ
จะไดลาภมากๆ ก็ทําใหมีอะไรซับซอนมากข้ึน น่ีก็เปนไปได  

อยางไรก็ตาม เม่ือวากันไป จะใหเหตุผลอะไรก็ตาม รวมแลวแลวก็ไมปลอดภัย 
และไมดีจริง ไมดีงามอยางย่ังยืน ถามนุษยจะพัฒนากันจริงๆ ก็ตองรูเหตุรูผล ใหไปถึง
เหตุผลท่ีแทจริง และก็ตองฝกตองพัฒนาคนใหตองไมข้ีเกียจ ไมข้ีครานจนเกินไป ตองหัด
ใหคนรูจักใชปญญาพิจารณาและตั้งใจศึกษา แลวปฏิบัติกิจทําการดวยความตระหนักรู 
และมีความเพียรพยายาม ใหเจตนาก็ดี ปญญาก็มี น่ีก็จะมาถึงพระพุทธศาสนา 

อยางเร่ืองของมาณพท่ีมาไหวทิศน้ี เขาชื่อวาสิงคาลกะ พระไตรปฏกเลาเร่ืองบอก
ท่ีมาท่ีไปข้ึนตนไวแคน้ัน แตอรรถกถาคือคัมภีรหรือหนังสือท่ีอธิบายพระไตรปฏก ชวยเลา
เพ่ิมเติมวา ความจริงน้ัน บิดาของมาณพคนนี้ เปนพราหมณท่ีไดมาเปนพุทธศาสนิกชน
แลว แถมเปนโสดาบันดวยซํ้า  

ทีน้ีตอนท่ีทานพราหมณน้ันมีชีวิตอยู ก็เอาใจใสอยากจะใหลูกรูหลักธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจา แตจะชักนําอยางไร ลูกก็ด้ือ ไมเอาใจใส บอกใหไปวัดบางสิ เขาก็ไม
ยอมไป เขาบอกวาไปแลวตองไปไหวพระ ตองไปน่ังหลังขดหลังแข็ง ก็เม่ือย แลวเดี๋ยวไป
รูจักกับพระเขาอีก คุนเคยกันข้ึนมา ก็อาจจะตองนิมนตไปบาน เดี๋ยวก็ตองถวายอาหาร 
ส้ินเปลือง แลวก็ยุง วาง้ัน เลยไมยอมไปวัดสักที เปนอันไมไดเขามาใกลชิดพระพุทธเจา 
พระธรรม พระสงฆ  

ทานพราหมณอยูมาแกชราจะถึงแกกรรม ก็คิดหวงวา เอ... ทําอยางไรเราจะชวย
ใหลูกไดรูจักธรรมะ ไดรูจักพระสงฆ ไดไปวัด ก็เลยทําเปนอุบาย ส่ังลูกใหไปทําพิธีไหวทิศ
น้ี เม่ือเขาไปไหวทิศท่ีหนาประตูเมืองตอนเชา เดี๋ยวก็ตองเจอกับพระพุทธเจา พระองคก็
จะตองตรัสถาม  แลวก็จะทรงสอน  ก็จะเปนอุบายนําลูกเขาสูพระพุทธศาสนาได  น่ี  
อรรถกถาเลานะ จะอยางไรก็แลวแต พระอรรถกถาจารยทานวาไวอยางน้ัน  



 

๒๐๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ไมวาจะอยางไร ก็เปนอันวา ตัวการไหวทิศเองน้ี เราเห็นไดวามันไมมีเหตุผล
ชัดเจนในตัว ทีน้ี เม่ือพระพุทธเจาทรงพบกับมาณพน้ีท่ีมาไหวทิศอยู ไดตรัสถาม และเขา
ทูลตอบอยางท่ีวาแลว พระองคก็ตรัสวา การไหวทิศอยางน้ี ไมใชการไหวทิศในอริยวินัย 
คือในระบบแบบแผนของอริยชน ก็คงทํานองวาชาวอารยันแทไมทําอยางน้ี 

พอมาณพไดยินคําน้ี ก็สะดุดใจ กระทบความคิดข้ึนมาเลย เอ... อะไรนะ มีดวย
หรือ การไหวทิศในระบบแบบแผนของอริยชน อยางท่ีขาพเจาทําอยูอยางดี ตั้งใจเต็มท่ีน้ี 
ไมใชเปนการไหวทิศแบบอารยันเสียแลว เขาก็เลยทูลถามวา แลวอยางไรละท่ีจะเรียกวา
เปนการไหวทิศในระบบแบบแผนของอริยชน  

พออยางน้ี ก็ไดจังหวะ ถึงโอกาส พระพุทธเจาก็จึงตรัสแสดงวา ทิศตางๆ ท่ีคลุม
ครอบรอบตัวเราน้ี ก็คือผูคนท่ีอยูในสถานะตางๆ กันในสังคม ซ่ึงเราตองมีความสัมพันธ
ดวย เม่ือเราดําเนินชีวิตอยูในสังคม เราจะตองมีความสัมพันธกับคนท่ีอยูในสถานะแหง
ความสัมพันธตางๆ กัน ซึ่งจัดแยกไดเปน ๖ กลุม ๖ จําพวก การปฏิบัติหนาท่ีตอบุคคล
เหลาน้ันใหถูกตอง น้ันแหละเรียกวาการไหวทิศ  

จากน้ัน พระพุทธเจาก็ตรัสถึงความหมายของทิศท้ังหมดน้ันๆ ไปตามลําดับ คือ ท่ี 
๑ ทิศตะวันออก เปนทิศเบื้องหนา ไดแก บิดามารดา มีหลักการปฏิบัติตอกันระหวางบิดา
มารดา กับบุตรอยางน้ันๆ เม่ือทําถูกตองอยางน้ี เรียกวาไหวทิศท่ี ๑ แลวก็ตรัสไปเรื่อยๆ
จนครบ ๖ ทิศ ซ่ึงจะไมยกมาพูดกันในท่ีน้ี เพราะท่ีน่ีจะอธิบายเรื่องพิธีกรรม  

เปนอันวา  พิธีกรรมในการไหว ทิศได เ กิดมีความหมายข้ึนมา  เทากับวา 
พระพุทธเจาทรงใหความหมายใหมแกเรื่องทิศ ๖ และการไหวทิศ ซ่ึงกลายเปนเรื่องท่ีเปน
เหตุเปนผล เปนการปฏิบัติท่ีเกิดเปนประโยชนในชีวิตและสังคมมนุษย ไมเปนแคพิธีกรรม
ในความหมายเดิม ซ่ึงเปนเรื่องของความขลังศักดิ์สิทธิ์ อันเรนลับ มองไมเห็นเหตุผล 
อาจจะมีเหตุผลอยูเบื้องหลังท่ีโยงไปยังประโยชนบางอยางท่ีไมตรงไปตรงมา หรือเปน
เหตุผลท่ีไมจริงไมจัง หรืออาจจะเปนเหตุผลท่ีพนสมัยไปแลวก็ได  

ที่วานี้หมายความวา ตอนที่บัญญัติจัดต้ังพิธีกรรมนั้น อาจมีเหตุผลท่ีเปนประโยชน
แทจริงอยูเบ้ืองหลัง แตดวยปจจัยอันไมเอ้ือของยุคสมัยเชนการท่ีไมอาจส่ือสารถึงกันให
เพียงพอได ก็ใชวิธีท่ีจะใหมีการปฏิบัติข้ึนไดโดยไมตองข้ึนตอการส่ือสารมากนัก จากน้ัน 
เม่ือยอมรับทํากันมาแลว ก็ทํากันโดยไมรูชัด สักวาทําตามๆ สืบกันมา โดยท่ีเหตุผลน้ัน
อาจจะเหมาะเขากันไดสําหรับชีวิตในยุคสมัยกอน ซ่ึงถึงสมัยน้ีอาจไมเก่ียวกันแลว ก็เลย
กลายเปนวาถือปฏิบัติกันไปตามความเช่ือ ท่ีอาจจะเปนความหลงงมงายไปแลว  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๐๑ 

ทีน้ี ท่ีนักปราชญสมัยใหมจากขางนอกเขาศึกษาแลวบอกวา พุทธศาสนาไมมี
พิธีกรรมน้ัน ก็คือเขาพูดถึงพระพุทธศาสนาในยุคเดิม ในสมัยของพระพุทธเจา หรือตามท่ี
พระพุทธเจาตรัสไว ดังท่ีวาหลักคําสอนเดิมตามท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงไวน้ัน ตรัสถึงการ
ปฏิบัติในเรื่องท่ีรูเขาใจมองเห็นเปนประโยชน ซ่ึงซ้ึงดวยใจ ถึงดวยปญญา อยางจะแจง
จริงจัง วากันเปนเหตุเปนผลชัดเจนไปเลย  

ตามท่ีวาน้ี เม่ือมาเทียบกับยุคปจจุบันก็จะเห็นวา ในสมัยพุทธกาลไมมีพิธีกรรม
อยางยุคน้ี อยางพระฉันขาวเวลาน้ี สมัยน้ี มีการจัดพิธี อาจจะเปนพิธีทําบุญ ท่ีวางลําดับ
ข้ันตอนการปฏิบัติ เปนแบบเปนแผน เร่ิมตั้งแตมีการจุดธูปจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย มี
การไหวการกราบ แลวก็มีการอาราธนาศีล รับศีล ท่ีเรียกวาสมาทานศีล หรือรับศีลกัน  
แลวก็มีการเจริญพระพุทธมนต อะไรตางๆ  

จะเห็นวา ญาติโยมนิมนตพระไปฉัน กวาจะไดฉัน วากันตั้งครึ่งคอนช่ัวโมง ฉัน
เสร็จแลวก็มีการอนุโมทนาใหพร สวดอนุโมทนาใหพรเสร็จ ก็กลับ บางทีแทบไมไดพูดได
จากันเลยกับเจาภาพ กลายเปนเรื่องของกิจกรรมที่เรียกวาพิธีกรรมไปหมด  

แลวความหมายของการทําพิธีน้ันๆ แมแตทําบุญอยางท่ีวา ก็ไปอยูท่ี ๒ อยางดัง
วาแลว หนึ่ง เรื่องของความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ ท่ีมักจะโยงไปยังอํานาจเรนลับอะไร
บางอยาง ท่ีจะบันดาลผลสําเร็จ ใหโชคลาภ หรือปดเปาภัยอันตรายเคราะหกรรม เปนตน 
หรือไมก็ สอง มองเปนเรื่องของการท่ีสักแตวาทําเปนพิธี ก็มักมองกันอยางใดอยางหน่ึง 
อยูแคน้ี   

ทีน้ี ความหมายท่ีแทอยูท่ีไหน หรือควรไปใหถึงไหน เราหันกลับไปดูครั้งพุทธกาล 
เม่ือมีผูนิมนตพระพุทธเจาไปบาน ก็จะไมมีพิธีกรรมมากมายหยุมหยิมเหลาน้ี แตจะเห็น
ไดตามเรื่องท่ีเลาไวในพระไตรปฏกวา เม่ือเขานิมนตไปฉัน พระพุทธเจาเสด็จไปเสวยภัตท่ี
บานของเขาแลว   

พอฉันเสร็จ ก็มีขอความลงทายใหรูวา พระผูมีพระภาคไดตรัสธรรมกถา ยังบุคคล
น้ัน สนฺทสฺเสตฺวา - ใหมองเห็นชัดเจนแจมแจง สมาทเปตฺวา  – ใหเขาพรอมใจรับเอาคําสอน
ของพระองคไปใชไปปฏิบัติ สมุตฺเตเชตฺวา - ทําใหเขามีจิตใจแกลวกลา เกิดกําลังใจ คึกคัก 
คิดเอาจริงเอาจังท่ีจะปฏิบัติตามคําสอนของพระองค แลวก็ สมฺปหํเสตฺวา - ทําใหเขาราเริง
ยินดี มีจิตใจสดช่ืนเบิกบาน ท้ังน้ีก็ ธมฺมิยา กถาย – ดวยธรรมีกถา ถอยคําท่ีทรงอธิบายหรือ
แสดงธรรม แลวจึงเสด็จกลับ 



 

๒๐๒  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

เม่ือพระพุทธเจาเสวยคือฉันเสร็จ ก็มีขอความน้ีลงทาย เหมือนเปนคําสรุป บอก
ผลของการเสด็จไปตามท่ีนิมนตใหไปฉัน คือลงวา ธมฺมิยา  กถาย  สนฺทสฺเสตฺวา สมาทเปตฺวา 
สมุตฺเตเชตฺวา สมฺปหํเสตฺวา แลวก็ อุฏฺฐายาสนา ปกฺกามิ ทรงลุกจากอาสนะ เสด็จกลับออกไป  

ไมเฉพาะเสด็จไปตามท่ีเขานิมนตฉันเทาน้ัน ถึงแมเขามาเฝาท่ีวัด หรือพบปะท่ี
อ่ืนๆ เร่ืองราวก็จะมีสาระไปจบลงตรงท่ีวา ทรงแสดงธรรมกถา ใหเขามองเห็นเขาใจธรรม 
ช้ีใหชัด ชวนใจใหปฏิบัติ เราใหกลา ปลุกใหราเริง หรือแจมแจง จูงใจ แกลวกลา ราเริง 
ถึงแมนิมนตพระเถระท้ังหลายไปฉัน หรือไปหาทาน ทานก็ปฏิบัติตามอยางท่ีพระพุทธเจา
ทรงนําไวอยางน้ี  

จะพูดรวมๆ กวางๆ ก็ไดวา จะไปเฝา ไดพบพระพุทธเจา ไดพบพระ ไมวาท่ีไหน
เม่ือไร ก็เปนอันวาจะไดฟงธรรมกถา ท่ีแจมแจง จูงใจ ทําใหแกลวกลา ราเริง เพราะไมวา
ใครจะจัดจะมีพิธีหรือไม พระก็มีหนาท่ีใหธรรมอยูน่ันเอง 

เปนอันไดเห็นแลววา ไมวาพิธีจะมีหรือไม หรือจะมีอยางไร ส่ิงท่ีพระพุทธเจาทรง
ปฏิบัติก็อยูในสวนของเน้ือหาสาระ คือไปรวมหรือสรุปลงท่ีการแสดงธรรม แนะนําช้ีแจง
ส่ังสอน ใหเขาไดศึกษา ไดเรียนรู ใหเกิดความเขาใจชัดเจน แจมแจง อยากจะทํา และมี
กําลังใจท่ีจะประพฤติปฏิบัติธรรม โดยมีจิตใจราเริง เบิกบาน แลวจึงเสด็จออกไป  

ทีน้ี เรามาดูวา พระสมัยปจจุบันน้ีไปประกอบพิธี สวดมนตเสร็จ ฉันแลว สวดให
พรแลวก็กลับ แลวดูวา เม่ือเทียบกับแบบของพระพุทธเจา ในสองอยางน้ี อยางไหนมี
คุณคาในเชิงประโยชน เริ่มแตคุณคาทางจิตใจ มากนอยตางกันอยางไร หรือวาสองอยาง
น้ันส่ือถึงกันอยางไร อันน้ีคือส่ิงท่ีอยากจะพูดตอไป ตอนน้ีก็มาเร่ิมหรือเกร่ินเรื่องไว  

ท่ีวาคราวน้ีมาเร่ิมเรื่องไว คือมาช้ีหรือมาสะกิดใหดูกันวา ปจจุบันน้ี พิธีกรรมได
เขามามีในพระพุทธศาสนาจนมากมายเกล่ือนท่ัวไปแลว ถาดูในยุคพุทธกาล ไมเห็น
พระพุทธเจาทรงประกอบพิธีกรรมอะไรเลย มีแตเร่ืองการปฏิบัติจริงๆ ใหเห็นประโยชน
ชัดเจนกันไปเลย  

แตมาในปจจุบันน้ี พุทธศาสนาชักจะหรือทําทาจะไปคลายกับศาสนาท่ัวๆ ไป ท่ีมี
พิธีกรรมเปนกิจหนาท่ีสําคัญอันใหญ แลวก็มีความหมายไปทางขลังศักด์ิสิทธิ์อยางท่ีวา
แลว ทําใหคนไปนึกถึงอํานาจเรนลับอะไรไมชัด ท่ีจะมาบันดาลผลใหเขาตามท่ีตองการ 
ท้ังในเชิงปดเปาภัยอันตราย และในเชิงท่ีจะบันดาลผลสําเร็จท่ีตองการ  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๐๓ 

เวลาน้ี ในพระพุทธศาสนาเอง ไมวาจะทําอะไร ก็เนนเรื่องพิธีกรรม จะมีงานมงคล 
ก็นิมนตพระไปเจริญพระพุทธมนต มีการทํานํ้ามนต มีสายสิญจน แถมบางทียังตอง
กําหนดอีกวา จะตองเอาใบเงินใบทองใบนาคมาใสดวย สําหรับคนท่ีเครงพิธี ก็อาจจะมี
รายละเอียดเร่ืองหยุมหยิมอีกเยอะ 

 ดูงายๆ อยางงานวางศิลาฤกษ เดี๋ยวน้ีพระก็เขาไปเกี่ยวของ ท่ีจริง เร่ืองน้ีเปนพิธี
พราหมณ เขามีขอกําหนดเก่ียวกับเรื่องไม และอะไรตางๆ เชนวาไมชนิดไหนท่ีจะเอามา
ใช เอามาตอก คลายๆ เปนเสา หรือเปนหลัก แลวมีกอนอิฐ ท้ังอิฐทอง อิฐเงิน อิฐนาค 
อะไรพวกน้ี อยางท่ีวาแลว ในเรื่องพิธีกรรม มีขอกําหนด มีวิธีปฏิบัติตางๆ ซ่ึงเรามองไม
เห็นเหตุผลชัดเจน  

ในเม่ือถึงเวลาน้ี พิธีกรรมไดเขามาเปนสวนสําคัญในวงการพุทธศาสนา เราก็ควร
มาศึกษาวา พิธีกรรมมีความหมายอยางไร อะไรควรเปนความหมายแทจริงท่ีตองการใน
พระพุทธศาสนา ขอฝากไว เปนเรื่องท่ีจะพูดกันตอไป น่ีคือพูดเกริ่นนําไว  

แลวก็ควรพิจารณาดวยวา ความหมายแบบของศาสนาโบราณท่ีติดเขามา กับ
ความหมายแทจริงท่ีตองการในพระพุทธศาสนา จะโยงกันได จะมาประสานเขาดวยกัน
ไดไหม อยางไร ถาเราไมสามารถโยงไปใหถึงจุดท่ีพึงประสงค คือความหมายแทท่ีเปน
ของพระพุทธศาสนาน้ันได ความรูเขาใจพระพุทธศาสนาก็จะตองคลาดเคล่ือน จะตอง
เพ้ียนออกไป เพราะไมสามารถรักษาสาระไวได  

เวลาน้ีนาเปนหวงพอสมควร เพราะวาการทําพิธีกรรม เปนเพียงการกระทําใน
ความหมายแบบศาสนาโบราณไปเสียมาก แลวคนก็มีสายตาท่ีมองพิธีกรรมกันไดแค ๒ 
อยางท่ีวา คือ มองไปในเชิงขลังศักดิ์สิทธิ์ หรือมิฉะน้ันก็ถือวาเปนเรื่องของการทําสืบๆ กัน
มา พอใหเปนธรรมเนียม ตามวัฒนธรรมประเพณี แคสักแตวาทํา ไมไดมีความหมายและ
เหตุผลอะไรพิเศษ  

เราจึงตองมาดูวา อะไรคือสาระท่ีตองการของพิธีกรรม สําหรับวันน้ีก็คิดวา เอาไว
แคน้ีกอน 
 



ตอนที่ 

๑๐ 

ถ้าไม่ถือแบบงมงาย  

ก็อาจใชพิธีกรรมมาสื่อธรรมใหถึงคน 

จะพูดเร่ืองพิธีกรรมท่ีคางไว ไดพูดมาถึงตอนท่ีวา ไปๆ มาๆ เวลาน้ี สําหรับคน
สวนใหญ พิธีกรรมหันหลังกลับไปมีความหมายอยางศาสนาโบราณ คือ มองในแงขลัง
ศักดิ์สิทธิ์ โดยส่ือกับอํานาจเรนลับท่ีมองไมเห็น สวนคนอีกพวกหนึ่งก็ไดแคมีความรูสึกใน
เชิงปฏิกิริยา แลวก็มองพิธีกรรมในแงเปนเร่ืองท่ีสักแตวาทําๆ ใหแลวๆ กันไป ไมมีสาระ  

มีเปลือกหุมไว เนื้อจึงอยูมาได แตถาติดอยูที่เปลือก ก็อดไดเนื้อ   
ไมวาจะมองพิธีกรรมตามความหมายโบราณ หรือมองแบบปฏิกิริยา ก็ทําใหไมได

ประโยชนจากพิธีกรรม แลวหลายคนก็เลยมองพระพุทธศาสนาแคเปลือกผิว บางทีก็เลย
สรุปวา พุทธศาสนาน่ีไมเห็นจะมีเน้ือหาสาระอะไร เปนเพียงเรื่องของพิธีกรรม เม่ือมอง
อยางน้ี นอกจากไมรู จักใชพิธีกรรมใหเปนประโยชนแลว พิธีกรรมก็เหมือนกับเปน
เครื่องหมายบอกวาพุทธศาสนาเส่ือมแลว จะหมดแลว ถาพิธีกรรมไมมีความหมายท่ีจะ
ส่ือเน้ือหาสาระออกมาได ก็คงถึงเวลาท่ีพระพุทธศาสนาจะเส่ือมจริงๆ 

อยางไรก็ตาม มองในทางกลับกัน แมแตเม่ือพิธีกรรมกําลังจะหมดความหมายไป
น่ีแหละ ในแงหน่ึง มันก็ยังเปนรูปแบบท่ีแสดงวาพระพุทธศาสนายังไมถึงกับหมดส้ินไป
เสียทีเดียว เหมือนกับเปลือกผิวท่ีหอหุมเน้ือตัว แมวาคนสวนมากจะมองผิวเผินเห็นแค
เปลือกนอก มองไมถึงเน้ือใน หรือยอมใหเปลือกบังตาตัวเขาเอง แตตราบใดเปลือกยังหุม
เน้ือในไว ก็ยังมีโอกาสรอคนตาดีหรือคนมองเปน ท่ีจะมาเห็นเน้ือในและเอาสาระไปใชได 
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แยกวาน้ัน แมแตเม่ือเหลือแตเปลือก ถึงแมเน้ือตัวขางในจะแหงเหือดหดเห่ียวยน
ยับยูย่ีไป จับไมติดแลว แตตราบใดยังมีเปลือกเหลือไวเปนรูปแบบที่หุมหอรักษาเน้ือใน ก็
ยังมีโอกาสใหเราจับเคาสืบคนท่ีจะฟนฟูเนื้อหาสาระน้ันข้ึนได  

ลองคิดดูสิวา ถาแมแตรูปแบบคือพิธีกรรมก็ไมเหลือแลว จะย่ิงแยใหญ เพราะถา
เน้ือหาสาระหมดไปแลว รูปแบบก็หมดไปเสียอีกดวย ทีน้ีแหละจะลําบาก ฟนยาก 
เหมือนกับวาไมมีอะไรเหลืออยูเลย ไมรูจะตั้งตนท่ีไหน ไมรูจะเอาอะไรมาจับมาจัดใหได
เน้ือข้ึนมา 

เหมือนวาเรามีนํ้าดีบริสุทธิ์อยูขวดหนึ่ง แตคนข้ีเมามาเอาขวดน้ันไปใสสุราแทน 
ขวดนํ้ากลายเปนขวดเหลา ถาไมไดขวดคืนมา ก็เปนอันวาเสียหมดท้ังนํ้าท้ังขวด เจอน้ํา 
ก็ไมมีท่ีใส แตถาไดขวดคืนมา เราก็เทเหลาท้ิงไป เอาขวดมาใชใสนํ้าบริสุทธิ์ไดอีก  

ดังน้ัน การท่ียังมีพิธีกรรมเปนรูปแบบหรือเปลือกหุมเหลืออยู แมเน้ือในจะหายไป
จากตา ก็ยังเปนโอกาสวาเรายังไมสูญเสียหมดส้ินเชิง เราก็เอาพิธีกรรมท่ีเปนซากเปน
สวนเหลือน้ี มาใชเปนรูปรางชองทางท่ีจะฟนตัวพระพุทธศาสนากลับมา ก็คือฟนเอา
เน้ือหาสาระกลับมาใสในรูปแบบน้ีใหม ไมใชวามองไมเห็นเน้ือ เหลือแตพิธีกรรม ก็จะท้ิง
รูปแบบท่ีเปนเปลือกน้ีเสียอีก ก็เทากับวาไมรูจักใชมันใหเปนประโยชน  

พิธีกรรมเหมือนกับวาเปนปอมปราการสุดทายของพระพุทธศาสนา เราถอยรนท้ิง
พื้นท่ีออกมาแลว จะท้ิงปอมปราการสุดทายน่ีเสียอีกดวยหรือ ไมควรทําอยางน้ัน เราควร
จะเอามันมาใชประโยชนในการต้ังหลักฟนกําลังรุกกลับเขาไปเอาพื้นท่ีหรือเน้ือตัวกลับมา  
เปนอันวา ถาใชเปน พิธีกรรมก็มีคุณคา นาจะเอามาใชใหไดประโยชน 

ทามกลางระหวางสองปลาย พิธีกรรมใหประโยชนเยอะแยะ   
ทีน้ี พิธีกรรม ท่ีวาเปนรูปแบบท่ีส่ือสาระเปนอยางไร? ถาเราติดอยูกับความหมาย

ของพิธีกรรมในแงท่ีวาเม่ือก้ี คือแบบศาสนาโบราณ ท่ีเปนเรื่องของความขลังศักดิ์สิทธิ์ 
พอไมเห็นความหมายในแงน้ัน ก็เกิดปฏิกิริยามองพิธีกรรมเปนเรื่องของการสักวาทําไป
เสีย น่ีก็กลายเปนสุดโตงสองขาง ผิดท้ังน้ัน 

ความจริงน้ัน พิธีกรรมมีความหมายของมันเองอยูแลว ถามองกวางออกไป เราจะ
เห็นวา เรื่องราวกิจการสวนรวมท่ีเปนเร่ืองการอยูรวมกันของมนุษย เปนกิจกรรมทาง
สังคม ตามปรกติตองมีพิธีกรรมท้ังน้ัน  



 

๒๐๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

แมแตจะประชุมกัน ก็ตองมีพิธี เริ่มต้ังแตวา เออ เราจะมีการประชุมนะ พอพูดวา
จะประชุม ก็คือการท่ีวาเราตองจัดกิจกรรมเปนเร่ืองเปนราวขึ้นมา ไมใชวาตางคนก็อยู
เรื่อยๆ เฉ่ือยๆ กันไป และตางคนจะทําอะไรๆ อยางไรๆ ก็แลวแตตัว การท่ีนัดหมาย
จัดเปนเร่ืองเปนราวเปนแบบแผนข้ึนมาน้ัน ก็คือการจัดทําขึ้นใหเปนพิธี แคน้ีก็ตองมี
พิธีกรรม 

“พิธี” ก็คือ “วิธี” น่ันเอง วิธี แผลง ว เปน พ ก็เปน พิธี สวนกรรม ก็คือ การกระทํา 
ไดแก กิจกรรม หรือกิจการ ดังน้ัน พิธีกรรม ก็คือกิจกรรมอันเปนวิธีการ ท่ีจะนําไปสูผลท่ี
ตองการ  

ถาเราจะใหคนหลายๆ คนมาพูดกันฟงกันในเรื่องอะไรสักอยางหน่ึงใหไดผลท่ี
ตองการแกกิจการหรือแกสวนรวม ก็ตองมาประชุม ซ่ึงทําใหไดปรึกษาหารือกัน ถาไมมี
การประชุม ก็ยากท่ีจะพูดกันใหไดเร่ืองไดราว ไปพูดกับคนโนนที กับคนนี้ที เร่ืองราว
กระจัดกระจาย ไมมีท่ีรวม หาขอยุติไมได ไมจบ จึงใหมีการพบปะพูดกันฟงกันพรอมที
เดียวกัน แลวก็ตกลงกัน 

การจัดใหมีการพบปะพูดคุยพรอมทีเดียวกัน น่ันเปนพิธีแลว มีวิธีปฏิบัติเปนแบบ
แผนท่ีจะใหไดผลท่ีตองการข้ึนมาแลว เริ่มตนก็บอกวา เราจะมีการประชุมนะ วันท่ีเทาน้ัน
เวลาน้ัน ใหเรามาพบปะพูดคุยกัน พอพบปะกัน ก็ตองมีวิธีปฏิบัติจัดการอีกวา จะจัดท่ีจัด
ทางอยางไร มาน่ังลอมโตะกันนะ น่ังตามลําดับอยางน้ันๆ ตองมีประธานท่ีประชุมอยูตรง
น้ัน จะเริ่มประชุม ก็มีการเปดประชุม จัดลําดับการพูด ใหพูดทีละคน ไมพูดแซงแยงกัน 

ถาเปนกิจการงานใหญๆ คนมาประชุมกันหลายรอยคน ก็ตองมีกิจกรรมที่เปน
จุดเร่ิมตน เปนเครื่องหมายใหรูวา เอาละนะ เราจะเริ่มประชุมกันแลวนะ คนท่ีเปน
ประธานอาจจะตองกลาวเปด แลวก็อาจจะมีการพูดแนะนํา บอกความมุงหมายของการ
ประชุม หรือยกประเด็นท่ีจะพิจารณาขึ้นมาระบุใหบรรดาคนท่ีมารวมประชุมจับใหชัด 
ฯลฯ ท้ังหมดน้ีเปนพิธีท้ังน้ัน เต็มไปดวยพิธีกรรม 

รวมความมาย้ําอีกทีวา พิธีกรรม เปนกิจกรรมอันเปนวิธีการท่ีจะใหการปฏิบัติกิจ
ของสวนรวม ดําเนินไปอยางไดผล นําไปสูผลท่ีตองการรวมกัน เริ่มตั้งแตเปนเครื่องนัด
หมายใหทําการอยางพรักพรอมกัน  

พอบอกวาจะมีกิจกรรมอันน้ี ก็จะตองมีการปฏิบัติท่ีคลายกับเปนระเบียบแบบ
แผนข้ึนมา ตั้งตนแตเปนจุดนัดหมายใหคนมาพบพรอมกัน ท่ีน่ันๆ แลวกิจกรรมของ
สวนรวมหรือของหมูชน ก็ดําเนินไปเปนลําดับตามระเบียบวิธีปฏิบัติข้ึนมาทันที  
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พิธีกรรมเปนจุดนัดหมาย หรือเปนขอกําหนดหมายใหหมูชนหรือคนทั้งหลายท่ี
เก่ียวของสามารถทํากิจกรรมทั้งหลายไดเปนลําดับอยางพรอมเพรียงเปนอันหน่ึงอัน
เดียวกัน อันชวยใหกิจกรรมนั้นสําเร็จผลสัมฤทธ์ิประโยชนแกคนท่ีเขารวมใหไดผลท่ีหมาย
ไดดีท่ีสุด อยางท่ีวาแลว ตั้งตนแตไดรูวาจะไปทําอะไรเม่ือไร เปนการนัดพบพรอมกัน พอ
ไปในที่น้ันแลว ก็มีจุดนัดหมายตอไปวา เอาละนะ ถึงตอนน้ีๆ จะทํากิจกรรมสวนน้ีๆ ทําให
ท้ังกาย ท้ังวาจา ท้ังจิตใจ และความรูเขาใจ ของทุกคนท่ีมารวม สงบเขามาสมานรวมเปน
อันหน่ึงอันเดียว แคน้ีการปฏิบัติธรรม หรือการเจริญกุศล ก็เร่ิมตนข้ึนแลว 

ในทางพระศาสนา ถาตัดความหมายในเชิงศักดิ์สิทธิ์แบบลึกลับออกไปเสีย เราก็
จะเห็นความหมาย คุณคา และประโยชนท่ีวามาน้ี ซ่ึงเปนความศักดิ์สิทธิ์ท่ีมองเห็นได  

ดูงายๆ เม่ือญาติโยมมาประชุมพรอมกัน เพ่ือทํากิจกรรมของสวนรวม เชน ท่ี
เรียกวาพิธีทําบุญ หรืองานทําบุญ พอถึงเวลาเร่ิมพิธี เรามีบุคคลท่ีเรียกวาเปนประธาน น่ี
ก็เปนจุดนัดหมาย พอประธานเคล่ือนไหวทําอะไร คนก็จะเอาใจใสตามดูตามรู พอ
ประธานไปจุดธูป ก็เปนจุดกําหนด ซ่ึงบอกความนัดหมายกันวา เอาละนะ งานทําบุญ
เร่ิมตนแลว ผูคนท่ีพูดคุยกันจอกแจก จอแจ และเดินกันพลาน ก็หยุด มาน่ังสงบอยูกับท่ี 
คนท่ีคุยกัน ก็หยุด สงบปากสงบคํา สายตารวมจองไปท่ีเดียวกัน เกิดความจริงจังในการ
เร่ิมตนกิจกรรมแลว เปนการนัดหมายวาเราจะไดรวมกิจกรรมของสวนรวมพรอมดวยกัน 
เร่ิมตั้งแตประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยน้ันทีเดียว  

ตามท่ีพูดมาถึงตรงน้ี จะเห็นวา “พิธีกรรม” ตามความหมายท่ีตรงไปตรงมาของ
มันเองน้ัน สรุปไดวา  

หน่ึง  เปนการนัดพบ ใหหมูชนมารวมกิจกรรมพรักพรอมกัน 
สอง  เปนเครื่องนัดหมาย ในการดําเนินกิจกรรมของสวนรวม  
สาม  สรางความรูสึกเปนจริงเปนจังวา เรารวมกันระดมมุงทําเร่ืองน้ีกันอยูนะ  
ตอไป ส่ี  เปนสวนของการทําความพรอมหรือเปนจุดเริ่มท่ีนําเขาสูงานท่ีตองการ 
ตามที่วาในขอส่ีน้ัน ขอใหดูท่ีเรื่องของพระสงฆ อยางการสวดปาติโมกข ซ่ึงเปน

สังฆกรรมอยางหนึ่ง คือเปนงานของสวนรวม เม่ือจะเริ่มตน ตองมีการจัดเตรียมตางๆ 
เม่ือจัดเตรียมเสร็จพรอมแลว เวลาเร่ิมสวดก็ยังมีการซักซอมทวนถามใหแนชัดวาการ
จัดเตรียมทุกอยางครบถวนแนจริงไหม ดังท่ีพระทานทวนถามกันกอนในแตละรายการ
ตามลําดับวา “สมฺมชฺชนี ปทีโป จ อุทกํ อาสเนน จ...” 



 

๒๐๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

“สมฺมชฺชนี” การทําความสะอาดปดกวาดสถานท่ี ทําแลวหรือ? 
“ปทีโป จ” การจัดต้ังจุดดวงประทีป เชน เทียน หรือไฟสอง จัดไวแลวหรือ?  
ขอน้ี ถาเปนเวลาค่ําคืน ก็ตองตอบยืนยันได แตถาสวดปาติโมกขตอนกลางวัน 

พอถามตรวจสอบมาถึง “ปทีโป จ” ทานท่ีตอบ ก็จะบอกวา “อิทานิ สุริยาโลกสฺส อตฺถิตาย 
ปทีปกิจฺจํ นตฺถิ” บัดน้ี กิจท่ีจะตองใชดวงประทีป ไมมี เพราะมีแสงจากดวงอาทิตย อยางน้ี
เปนตน  

พระมาอยูรวมกัน เม่ือมีกิจกรรมรวมกัน อยางนอยในเวลาสวดปาติโมกขท่ีตอง
ทําเปนประจําแนนอนทุกครึ่งเดือน ถาทําในยามค่ําคืน ก็ตองอาศัยดวงประทีป และน่ีก็
อาจจะเปนท่ีมาของประเพณีถวายเทียนพรรษา ท่ีประชาชนอยากจะชวยใหพระสงฆ
ปฏิบัติกิจตามพระวินัยไดจริงจัง ทีน้ี ตอไป 

“อุทกํ” นํ้าละ จัดไวแลวหรือ? นํ้าฉันนํ้าใช ตองเตรียมไวใหพรอม กอนการประชุม
จะเริ่มตน  

“อาสเนน จ” อาสนะละ ปูลาดจัดไวพรอมแลวหรือ? ไมใชวาพระมากันเต็ม จะ
ประชุมอยูแลว ยังวุนวาย ทําโนนทําน่ี ยังจัดสถานท่ีเตรียมการไมเสร็จ ใชไมได  

การจัดเตรียมการเบื้องตนกอนสวดปาติโมกขอยางน้ี ทานเรียกวา “บุพกรณ” เปน
ส่ิงท่ีตองทํากอน กอนจะถึงตัวการประชุมจริง คือสวดปาติโมกข  

น่ีแสดงวา ในพระศาสนาน้ี ตองเอาใจใสใหความสําคัญกับการทํากิจสวนรวม 
ตองเตรียมการใหพรอม เพ่ือใหพิธีใหการประชุมดําเนินไปดวยดี ไมใชมาวุนวายกันตอน
เร่ิมประชุมแลว   

จะเห็นวา พิธีกรรมนี้เปนการเตรียมการเพื่อใหกิจกรรมหรือการงานของหมู ของ
สงฆ ของสังคม ของสวนรวม ดําเนินไปไดดวยดี โดยมีความพรอม และทําใหเกิดความ
เปนจริงเปนจัง ทําใหคนท่ีมารวมเห็นความสําคัญ  

ทีนี้ ประโยชนท่ีตามมาก็คือ ความเปนระเบียบเรียบรอย พอจัดเปนพิธีกรรม 
อยางท่ีวา คนมามากมายต้ัง ๒๐๐ – ๓๐๐ - ๔๐๐ - ๕๐๐ พอเริ่มพิธี มีสัญญาณวา
เร่ิมตนละนะ ตอจากน้ีเอาจริงละ ทุกคนตองอยูในระเบียบ น่ังอยูกับท่ีของตัวเอง สงบ
ปากสงบคํา จะไปเท่ียวคุยอะไรกันวุนวายไมได ตองตั้งใจทํากิจกรรมรวมกันน้ีใหเสร็จ ก็
เกิดความเปนระเบียบเรียบรอย  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๐๙ 

จากความเปนระเบียบเรียบรอยแลวอะไรตามมา ก็กลายเปนการฝกวินัยไปในตัว
แลวสิ ใชไหม ในแงหน่ึง พิธีกรรมน้ีใชเปนวิธีฝกคนได เปนวินัยเบ้ืองตนเลยทีเดียว  

แลววินัยนําไปสูอะไร ก็นําไปสูศีลท่ีเราตองการอยางสําคัญ ในพระศาสนาน้ี ขอ
ปฏิบัติสําคัญรวมอยูในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา ศีลเปนเบ้ืองตน ไดแกการรูจัก
ควบคุมกายวาจาของตนได เราเอาวินัยมาฝกคนในการใชกายวาจา เม่ือสามารถทําให
กายวาจาอยูในวินัย ตั้งอยูในความดีงามความเรียบรอยได ก็เปนศีลข้ึนมา  

พอมีพิธีกรรมข้ึนมา อยางท่ีบอกเม่ือก้ีวา การเคล่ือนไหวกายวาจาตองอยูใน
ระเบียบ ไมเท่ียวเดินกันวุนวาย หรือแมแตจะน่ัง ก็ใหน่ังโดยอาการสงบเรียบรอย การใช
คําพูด เม่ือไมถึงโอกาส หรือไมมีเหตุผลท่ีจะตองใช ก็สงบนิ่ง เกิดเปนวินัยท่ีทําใหคนตอง
ดูแลปกครองตัวเอง แลวก็รูจักท่ีจะควบคุมตัวเอง จึงเปนการฝกกายวาจา เม่ือฝกกาย
วาจาของตนใหไดผลอยูตัวเปนจริงไดจริงข้ึนมา ก็เปนศีล  

เปนธรรมดาในสังคมมนุษยน้ี เม่ือคนมาอยูรวมกัน ก็ตองรูจักสํารวมกายวาจา
ของตนเอง ไมใหไปเบียดเบียนรุกรานกอความเดือดรอนหรือแมแตรบกวนทําความ
รําคาญแกผูอ่ืน จึงจะอยูรวมกับคนท้ังหลายในสังคมไดดวยดี การฝกการใชกายวาจา
และควบคุมดูแลการแสดงออกทางกายวาจานั้น จึงเปนเรื่องท่ีจําเปน เปนการปกครอง
ตนเองไดในข้ันพ้ืนฐานทีเดียว 

ทีน้ี ในการฝกกายวาจาน้ัน ถาปุบปบไปฝกในเร่ืองใหญๆ โดยไมเคยฝกข้ันเตรียม
ในเร่ืองเล็กนอยไวกอน ก็ฝนหนัก ทําไดยาก  

ในสังคมท่ีเจริญดีจึงมีวัฒนธรรมประเพณีท่ีสืบสานกันมา ซึ่งทําใหเกิดเปนระบบ
พฤติกรรมการปฏิบัติแสดงออกทางกายวาจาท่ีเปนบรรยากาศ เปนสภาพแวดลอม ซ่ึงทํา
ใหคนในสังคมน้ัน พอเกิดข้ึนมา หรือเร่ิมตนเขามาอยูรวมสังคมน้ัน ก็ไดฝกหัดกายวาจา
ของตน เร่ิมแตในเรื่องเล็กๆ นอยๆ ในชีวิตประจําวัน จนกลายเปนพฤติกรรมท่ีเคยชินอยู
ตัวโดยไมตองรูตัว ตัวอยางงายๆ ก็เชนการเขาแถวหรือเขาคิวเดินไปรับอะไรๆ ตามสิทธิ
ของตนโดยลําดับ อันน้ีเปนการฝกวินัย ใหเกิดศีล ท่ีพึงสังเกตไว ไมควรมองขามไป 

พิธีกรรมตางๆ ก็เปนระบบพฤติกรรมยอยๆ เม่ือมันเปนกิจกรรมของชุมชน ท่ีมี
บอยๆ หรือทํากันเปนประจํา จึงเปนโอกาสใหทุกคนที่เขารวม ไดฝกพฤติกรรมกายวาจา
ของตนไปเร่ือยๆ โดยไมตองรูตัว ในแงน้ีจึงถือวา พิธีกรรมเปนสวนหน่ึงของวินัย และเม่ือ
เปนสวนหนึ่งของวินัย ก็คือเปนเครื่องฝกคนใหมีศีล คือมีกายวาจาท่ีไดรับการฝกน่ันเอง  



 

๒๑๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

จับจุดตรงน้ีวา ใหเราฝกทําฝกเวนฝกบังคับควบคุมตัวเองหรือปกครองตัวเองให
ได แมแตในเร่ืองเล็กๆ นอยๆ จนกระท่ังเคยชิน โดยพิธีกรรมท่ีรูจักใชรูจักปฏิบัติ ก็เปนวิธี
ฝกอยางดีในความหมายนี้  

แลวก็พึงเขาใจดวยวา การท่ีเราจะรูจักควบคุมกายวาจาของตนเองไดน้ัน ก็
หมายถึงการบังคับจิตใจของตนเองไดดวย ดังน้ัน แมแตการฝกจิตใจใหมีความสงบและ
เขมแข็งเปนตน เราก็ไดโดยไมรูตัวไปดวย  

จากน้ัน เม่ือเรารูจักบังคับควบคุมตัวเองไดในเรื่องเล็กๆ นอยๆ มันก็เปนพื้นฐาน
ในการท่ีจะฝกในวงกวางออกไป ในเร่ืองใหญๆ ไดดวย จึงพูดไดวา พิธีกรรมเปนสวน
เบ้ืองตนของการฝกวินัย ใหเกิดมีศีล  

ตอไป เราไดอะไรอีกจากพิธีกรรม เมื่อใชพิธีกรรมเปนเคร่ืองฝกในแดนศีลแลว สิ่งหน่ึง
ที่พวงตามมา ก็คือ ความเรียบรอยงดงาม ความนาเล่ือมใส ความรูสึกซาบซ้ึง นาประทับใจ  

โดยเฉพาะในทางพระศาสนา จะเห็นไดวาผลดานน้ีมีมาก เพราะวาประชาชนน้ัน
มีศรัทธาเปนพ้ืนอยูแลว อะไรๆ ท่ีเปนเรื่องราวเก่ียวกับพระศาสนา ก็ทําใหจิตใจโนมนอม
ไปในทางของความยินดีและดีงาม ทีน้ี พอมีความเปนระเบียบเรียบรอยของพิธีกรรมเขา
มาเสริม เชนวาพระสงฆ แมเพียงวามาน่ังพรอมกันจํานวนมาก เปนแถวเปนแนวเปน
ระเบียบ แคน้ีแหละ คนเห็นก็เกิดปติ มีความปลาบปล้ืมประทับใจไดแลว  

ตอจากน้ัน พอพระสวดพรอมกัน เสียงออกมามีทํานองเรียบรื่นตามท่ีฝกไวอยางดี 
คนฟงก็เกิดปติปลาบปล้ืมใจ บางทีถึงกับรองไหนํ้าตาไหลเลย น่ีคือไดผลทางจิตใจดวย 
ไมใชไดแคศีล แตไดผลลึกเขาไปในจิตใจ ทําใหจิตใจซาบซึ้ง ไดปติ ไดความผองใสของ
จิตใจ น่ีคือไดผลมากข้ึน  

อันน้ีจะเห็นชัดข้ึนมาในเวลามีเหตุการณพิเศษ เปนเหตุการณใหญๆ ซ่ึงคนท่ี
มารวมพิธีมีจิตใจที่เหมือนกับไดเตรียมพรอมท่ีจะรับจะช่ืนชมอยูแลว เม่ือมีพิธีกรรมท่ีทํา
อยางดี คนจะไดความรูสึกน้ีมาก จะเกิดความรูสึกช่ืนฉํ่าซูซาหรือขนลุกขนชันเลยทีเดียว  

ผมเคยเลาบอยๆ วา เม่ือไปอเมริกาครั้งแรกนานมาแลว ใน พ.ศ. ๒๕๑๕ พระไป
คณะเล็กๆ ๓ รูป เวลานั้น อเมริกาเพ่ิงเริ่มตนกําลังเตรียมสรางวัดแหงหน่ึงท่ีเมืองลอสแอง
เจลิส (Los Angeles) เม่ือเราไปเย่ียมเยือนท่ีน่ัน สถานท่ีท่ีพระพักอาศัยยังเปนเพียงบาน
เล็กๆ หลังหน่ึงเทาน้ัน สวนท่ีอ่ืนนอกจากลอสแองเจลิส ยังไมมีวัดหรือท่ีพักสงฆเลย คน
ไทยท่ีไปอยูในอเมริกาเวลาน้ัน จึงแทบไมมีโอกาสเห็นพระ โดยเฉพาะหลายคนอยูท่ีน่ันมา
หลายสิบป โดยไมไดกลับมาเมืองไทยเลย  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๑๑ 

เม่ือพระคณะ ๓ องคน้ัน เดินทางไปในแถบตะวันออก ตรงขามกับแถบของ
ลอสแองเจลิส คือ ไปทางนิวยอรก บัลติมอร ฟลาเดลเฟย วอชิงตัน ดี.ซี. อะไรพวกน้ี ก็ได
พบญาติโยมคนไทยมากมาย ญาติโยมเห็นพระก็ดีใจ บางคนต้ัง ๑๐ ป ๒๐ ป ไมไดเห็น 
พระเลย พอไดยินขาว ก็ดีใจ มาหาพระกันใหญ แลวทานท่ีแข็งขันและรูพิธี ก็จัดงานให
ญาติโยมท้ังหลายมาทําบุญรวมกัน  

ในบางเมือง อยางชิคาโก ญาติโยมคนไทยไปเชาไปขอใชสถานท่ีของวัดญ่ีปุน 
เปนท่ีจัดงานทําบุญ แลวก็นิมนตพระไปเลี้ยงภัตตาหาร และฟงธรรม น้ีก็คือเปนพิธีกรรม
ตามแบบของประเพณีบานเรา  

พอเร่ิมพิธีเดี๋ยวหน่ึง ก็ปรากฎวาเวลาพระสวดมนต ญาติโยมรองไหนํ้าตาไหลกัน
สะอึกสะอ้ืน น่ีเพราะอะไร ก็เสียงพระสวดมนตน่ีแหละ มันซ้ึงลงไปถึงจิตไรสํานึกเลย
ทีเดียว มันพาจิตใจของญาติโยมคนไทยท่ีน่ันมาเช่ือมโยงถึงกันกับพอแมพ่ีนองและ
ดินแดนแผนดินไทยท้ังหมด  

จิตท่ีมีความรูสึกหย่ังโยงถึงข้ันน้ี ลงไปถึงส่ิงท่ีฝงลึกในจิตไรสํานึก ตามปรกติเรา
อยูดวยจิตระดับสํานึก แลวก็วาไปตามเคยชิน ออกมาแควารับรูตามท่ีรูเห็นตอหนา 
เร่ือยๆ เปอยๆ ไป ทีน้ีพอหย่ังลงไปถึงจิตไรสํานึก มันก็ส่ือโดยไมรูตัวออกมาเอง ใหเกิด
ความต้ืนตันใจ เพราะเสียงสวดมนตน้ัน ทําใหนึกถึงบาน นึกถึงถ่ินเดิม นึกถึงประเทศไทย 
นึกถึงพอแม นึกถึงบรรพบุรุษ ปูยาตายาย ฯลฯ  

เสียงสวดมนตน้ัน เปนส่ือ เปนตัวแทน เปนสัญลักษณ โยงไปยังทุกส่ิงทุกอยาง
หมดเลย แลวแสดงออกมาเปนความตื้นตันใจท่ีพรั่งข้ึนมาในทันที โดยไมตองอธิบาย 
เปนอันวา พิธีกรรมน้ันมีความหมายมาก มันส่ือมันโยงไปถึงอะไรตางๆ มากมาย  

พิธีกรรมซ่ึงเปนเรื่องของวัฒนธรรมนี้ เปนส่ิงหน่ึงท่ีเราเรียกวาเอกลักษณ มันเปน
ลักษณะและอาการท่ีแสดงความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ซ่ึงเปนแบบหน่ึงของตน ของชาติ 
ของประเทศ ท่ีตางหากจากคนอื่นพวกอ่ืน ไมเหมือนเขา เพราะฉะน้ัน เวลาไปทําไปรวม
พิธีกรรมแบบชาวพุทธของไทย มันก็ส่ือความหมายอันน้ี ท่ีเปนอันหน่ึง ซ่ึงตางไปจากคน
อ่ืน ไมมีใครเหมือน ถาไมมีลักษณะและอาการอันน้ี ก็ไมมีส่ิงท่ีจะมาส่ือได เพราะฉะนั้น 
ในแงน้ี พิธีกรรมก็มีความสําคัญมาก  

ในแงของความซาบซ้ึง ความรูสึกประทับใจ ตอความเปนระเบียบเรียบรอย
งดงาม มีจังหวะ ทํานอง อะไรพวกน้ี ก็มีผลมาก ขอเลาอีกเรื่องหน่ึงวา ลูกโยมทานหน่ึง มี
เพ่ือนเปนคริสต วันหน่ึงเพื่อนคนน้ันแตงงาน ลูกก็เลยเขาไปรวมพิธีในโบสถคริสตดวย  
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ลูกมาเลาใหพอแมฟงวา ไดไปรวมพิธี ไดรวมรับเห็นรับฟงพิธีกรรมในการแตงงาน
น้ันแลว เกิดความรูสึกประทับใจมาก จนแทบอยากจะเปล่ียนศาสนาไปเขาคริสตเสียเลย 
ในกรณีน้ี ก็เห็นชัดวา พิธีกรรมน้ัน ถารูจักจัดใหดี จะมีอิทธิพล มีผลมากมาย เพราะฉะน้ัน 
การจัดพิธีกรรมตามความหมายแงน้ี จึงตองมุงไปที่ผลตอจิตใจของญาติโยม หรือ
ผูเขารวมพิธี และผูท่ีพบเห็น ไมใชจัดโดยมุงไปที่ความใหญโต ส้ินเปลือง ใชเงินทองมาก  

เวลาน้ี จะเห็นวา ความหมายและจุดหมายของพิธีกรรมอยางท่ีจะพึงไดน้ี ไมคอย
มี คือ ความหมายท่ีแทจริงไดเลือนรางจางหายไป กลายเปนวา มันเพี้ยนออกไปในแงท่ีมุง
เอาความใหญโต คิดจะจัดใหใหญโตเขาวา ถึงกับแขงขันวางานของใคร พิธีของใครจะ
ใหญกวากัน ใหลือล่ันไปทั่วเมืองท้ังจังหวัดเลยวา ท่ีวัดน้ันมีพิธีกรรมใหญโตมโหฬาร โดย
หมายถึงการใชเงินส้ินเปลืองมากๆ ดวย น่ีแหละความเพี้ยน  

ดังน้ันจึงควรไดสติตื่นกันข้ึนมา หันกลับมาคํานึงถึงคุณคา และผลดีงามทางดาน
จิตใจ วาเราจัดงานน้ี มีพิธีกรรมน้ี จะทําใหคนเกิดปสาทะ เกิดศรัทธา เกิดความซาบซ้ึง 
เกิดปติ นอมจิตไปสูคุณงามความดีไดมากเทาใด ถาเราจัดพิธีกรรมไดดี ท้ังชวยฝกคน
โดยไมรูตัว ใหพัฒนาวินัย เจริญข้ึนในศีล และสามารถนอมใจคนไปสูความดีงาม กระตุน
เตือนใจใหคนอยากจะทําความดีย่ิงข้ึนไป ก็แสดงวาไดผล เริ่มส่ือความหมายไดแลว  

เปนอันวา ถึงตอนน้ี พิธีกรรมมีความหมายเพ่ิมข้ึนมาอีก นอกจากฝกวินัย ใหได
ศีลแลว ก็ไดความเรียบรอยงดงาม และนําไปสูผลท่ีเปนคุณคาทางจิตใจอีกดวย  

ถาพิธีกรรมทําถูกตอง กายวาจาก็ไดฝกวินัย จิตใจก็ไดส่ือไปถึงธรรม    
ยังไมหมด พิธีกรรมยังมีคุณคาขอตอไปอีก คุณคาอะไร ก็คือผลในแงวา พิธีกรรม

ทางพระศาสนาน้ัน เปนการเตรียมโอกาสสําหรับการทําหนาท่ีของพระสงฆ เร่ิมตั้งแต
สรางโอกาสและเปนโอกาสใหพระสงฆไดพบกับญาติโยม ตอจากน้ัน เม่ือโอกาสเปดแลว
พระสงฆก็จะไดส่ือสอนแสดงธรรมแกญาติโยม น่ีคือการทําหนาท่ีของพระ  

เม่ือพระพบกับโยม ก็คือไดหรือเกิดมีโอกาสขึ้นแลว พระก็ใชโอกาสนั้นทําหนาท่ี 
หรือทํากิจของพระ ตามบทบาทของตนเอง ก็คือไดโอกาสท่ีจะใหธรรม ตั้งแตไดพูดจา 
ทักทาย ปราศรัย ไถถาม ถาเขามีขอสงสัยทางธรรม ก็ตอบช้ีแจงอธิบายใหเขาฟง  

เคยบอกแลววา เม่ือพระพบกับญาติโยม หนาท่ีตามบทบาทก็คือ การใหธรรม 
เม่ือยังไมไดพูด ก็ใหธรรมโดยไมตองพูด  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๑๓ 

ใหธรรมโดยไมตองพูดน้ันงาย เร่ิมดวยใหโดยการปรากฎตัวของพระเอง ท่ีถูกตอง
ตามลักษณะของความเปนสมณะ โดยมีความสงบ เปนตน ซ่ึงจะทําใหจิตใจของญาติโยม
ประชาชน เกิดความแชมช่ืน เบิกบาน นอมนําใจใหนึกถึงเรื่องทางพระศาสนา ใหนึกถึง
ธรรม ระลึกถึงพระรัตนตรัย ใหจิตใจดีงามเจริญในกุศล แคน้ีก็ใหธรรมแลว โดยไมตองพูด   

ทีน้ีตอไป เม่ือมีโอกาสท่ีจะพูด และตนเองมีความสามารถ พระก็อธิบายธรรมให
เขาฟง น่ีคือ พิธีกรรมกลายเปนโอกาสใหพระสงฆไดพบกับญาติโยม และจะไดทําหนาท่ี
ตามบทบาทของพระสงฆ ใหเกิดประโยชนแกประชาชน  

สมัยน้ี ถาไมมีพิธีกรรม โอกาสท่ีพระจะพบกับญาติโยม ก็หายาก จะเห็นวาญาติ
โยมมาวัดดวยเรื่องพิธีกรรมเปนสวนมาก สวนท่ีจะมาโดยไมข้ึนไมอิงพิธีกรรมน้ันนอย 
พิธีกรรมจึงเปนโอกาสใหพระไดพบญาติโยมท่ีมาวัด สวนนอกวัดน้ัน โอกาสท่ีพระจะพบ
กับโยมแทบไมมีเลย ก็มีแตพิธีกรรมน่ีแหละท่ีจะชวยใหไดพบ เชน มีงานทําบุญข้ึนบาน
ใหม งานทําบุญแตงงาน ท่ีจัดข้ึนมาโดยเปนประเพณีของสังคม  

ถึงตรงน้ีก็อยูท่ีพระจะใชโอกาสหรือไม แตโอกาสน้ันมีแลว โดยพิธีกรรมเตรียม
โอกาสไวใหพระ ถาพระรูจักใชโอกาสนั้น ก็ทําหนาท่ีตามบทบาทของตน ในการที่จะให
ธรรมแกประชาชน   

ดูตอไป พิธีกรรมยังมีประโยชนท่ีเปนขอปลีกยอยอีก คือ สําหรับคนหมูใหญ 
ธรรมะเปนเรื่องละเอียดออน คนจํานวนมากหรือประชาชนท่ัวไปเขาถึงยาก พอเจอเรื่อง
นามธรรมท่ีลึกซ้ึง ก็ไมสนใจ ไมใสใจ มีนอยคนท่ีจะมาพบพระเพื่อหาธรรมะ แถมบางทีก็
มีนอยพระท่ีจะใหธรรมะ ในสภาพการณอยางน้ี พูดในวงกวาง เราก็ไดอาศัยพิธีกรรมเปน
ชองทางส่ือสารกับคนหมูมาก พอจะดึงหรือตรึงเอาไวกอน อยางนอย เม่ือมองไมถึงเน้ือ
ใน ก็ดูเปลือกสวยๆ ไปพลางๆ ยังพอมีเย่ือใย ไมถึงกับเลิกราทิ้งกันไป 

อีกอยางหนึ่ง เม่ือเปนการยากที่พระจะส่ือสารกับคนหมูใหญ ดวยการใหธรรมะ 
ในข้ันท่ีเปนเน้ือหาสาระ เปนนามธรรม พูดกันยาก เขาไมคอยเขาใจ หรือไมสนใจจะฟง ก็
เอากิจกรรมมาชวย โดยส่ือสารกันในข้ันรูปแบบ  

พิธีกรรมน้ันเปนกิจกรรม และเปนเรื่องของรูปแบบ ก็อยูท่ีวาเราจะจัดกิจกรรม
อยางไร ท่ีจะใหคนเขาไปถึงสาระท่ีตองการซ่ึงเปนธรรมะ ดวยการพัฒนาพิธีกรรมท่ีจะส่ือ
ความหมายดึงความสนใจของเขาได ไมใชปลอยไปเรื่อยๆ สักแตวาทําตามๆ กันมา จนไป
เขาความหมายอยางท่ีพูดขางตนวาพิธีกรรมก็คือเร่ืองท่ีสักวาทําพอเปนพิธี ถาจัด
พิธีกรรมใหเปนกิจกรรมท่ีมีความหมายได ก็เปนประโยชนข้ึนมาอีกอยางหน่ึง   
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นอกจากน้ัน พิธีกรรมยังมีประโยชนอีก โดยเปนสวนเบ้ืองตนท่ีจะนําตอไปสูส่ิงท่ี
ลึกซ้ึงหรือสูงขึ้นไป ยกตัวอยางงายๆ เราจะใหคนปฏิบัติธรรม อยางจะบําเพ็ญสมาธิ 
แมแตจะน่ังสมาธิเพียงแควาทําจิตใจใหสงบ ทานก็พัฒนาวิธีปฏิบัติข้ึนมา ใหเปนข้ันเปน
ตอน โดยมีการเตรียมกายเตรียมจิต เพ่ือทําจิตใหพรอม  

จะเตรียมจิตทําจิตใหพรอมอยางไร เชน ท่ีวัดจัดท่ีนัดหมายใหคนมาเจริญสมาธิ
กัน คนมาจากบานบาง มาจากท่ีทํางานบาง หลายคนวุนวายกับเรื่องราวหลากหลายมา
ท้ังวัน ใจคิดเรื่องโนนเรื่องน้ี ย่ิงผานมาในทองถนน พบอารมณตางๆ ท่ีทําใหใจวุนวาย
ท้ังน้ัน พอมาถึงวัด ถาจะเขาน่ังสมาธิทันที ใจก็ไมพรอม อารมณท่ีติดท่ีคางมาจากบาน 
จากท่ีทํางาน จากทองถนน ก็ตามเขาไปรบกวน ตรงน้ีเปนจุดข้ัวตอท่ีสําคัญ 

ตรงจุดเปล่ียนสําคัญท่ีวาน้ัน ทานก็จัดใหมีข้ันตอนท่ีจะเตรียมจิตใหพรอมข้ึนมา
กอน เพื่อใหใจโนมเขามาสูความสงบ ดวยการจัดใหมีกิจกรรมท่ีเปนพิธีกรรมข้ึนมา ท่ีทํา
กันมากก็เริ่มดวยพิธสีวดมนต มาประชุมสวดมนตพรอมกันกอน  

การสวดมนตน้ันก็เปนข้ันตอนของการเตรียมจิต ดวยการเปล่ียนยายอารมณ คํา
สวดมนต เสียงสวดมนต บรรยากาศใหมของท่ีสวดมนต เขามาครองใจแทน ทําใหอารมณท่ี
ติดคางมาจากขางนอกหายไป จิตก็โนมเขามาสูความสงบ ทําใหพรอมที่จะน่ังสมาธิได  

ย่ิงกวาน้ัน เม่ือจะมีการเจริญสมาธิกันอยางเอาจริงเอาจังมากข้ึน บอกวาจะเขา
ปฏิบัติเปนชวงยาว หลายคนมาพรอมกันแลว แตท่ีจริงขางในจิตใจยังพะวักพะวนอยู บางที
ก็ยังมีความเคลือบแคลงอยูบาง เอ... เราจะมาอยูน่ีตั้ง ๑๐ วัน หรือเดือนหน่ึง จะไดผล
อะไรจริงหรือ เสียเวลามากนะ ใจคิดโนนคิดน่ี หวงโนน กังวลน่ี หวาดน่ัน กลัวน่ี 

ถึงตรงน้ี ทานก็ใหจัดพิธีกรรมข้ึนมาชวย ดังท่ีมีพิธีถวายตัวแดพระพุทธเจา หรือ
มอบตัวแกพระอาจารย เปนการมอบกายถวายชีวิตกันเลย น่ีก็เปนอุบาย เปนประเพณีวิธี
ปฏิบัติท่ีในคัมภีรบางแหงบอกไว ในสํานักตางๆ หรือหลายสํานัก เม่ือใครจะมาเขา
กรรมฐาน ก็ใหมาทําพิธีมอบตัว โดยเปลงวาจา กลาวคําม่ันออกมาเลย  

ถาถวายตัวแดพระพุทธเจา ก็บอกวา “อิมาหํ ภควา อตฺตภาวํ ตุมฺหากํ ปริจฺจชามิ”        
แปลวา “ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขาพระพุทธเจาขอสละอัตภาพน้ีแดพระองค” 

ถามอบตัวแกพระอาจารย ก็บอกวา “อิมาหํ ภนฺเต อตฺตภาวํ ตุมหากํ ปริจฺจชามิ”        
แปลวา “ขาแตทานอาจารยผูเจริญ ขาพเจาขอสละอัตภาพน้ีแดทาน” 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๑๕ 

การท่ีถวายตัวหรือมอบตัวอยางน้ี มิใชจะเปนประโยชนอะไรแกพระพุทธเจา หรือ
แกพระอาจารยแตอยางใดเลย แตเพ่ือตัวของผูปฏิบัติน้ันเอง จะไดม่ันแนวมุงไปเต็มท่ี ไม
ตองไปพูดถึงเร่ืองอ่ืนแลว ขอกังวลอะไรตางๆ ท่ีเรียกวาปลิโพธท้ังหลาย ไมเอามาคิดแลว 
ตัดไดหมดเลย ถึงตอนกลางคืน ไปอยูในท่ีเปล่ียวเดียวดาย นากลัว เคยตัวส่ันกลัวผี คราว
น้ีไมกลัวแลว ก็ขนาดชีวิตยังสละได ถวายหรือมอบใหทานไปแลว น่ีคือเปนการเตรียมจิต
ใหมุงม่ันเต็มท่ี ทําใหรูสึกเอาจริงเอาจัง  

พอเตรียมจิตอยางน้ี เริ่มตนโดยมีความมุงม่ัน ถวายตัวใหทานแลว มีใจพุงด่ิงไป
แลว ก็พรอมท่ีจะเดินแนวไปเปนสมาธิ แตถาปลอยใหจิตมัวกังวล พะวักพะวน หวาดน่ัน 
กลัวน่ี หวงหนาหวงหลังอยู ก็อาจจะไมไดผลอะไรเลย  

เปนอันวา พิธีกรรมอยางน้ี เปนตัวทําการท่ีมาตัดตอน ยกเอาอะไรๆ ท่ีจะเขามา
รบกวนจากขางนอกท้ิงไปเสีย แลวก็ทําใหพรอมท่ีจะเดินหนาไปทําหรือเขามาอยูกับส่ิงท่ี
ตองการ อยางเต็มตัวเต็มท่ี   

เพราะฉะน้ัน วาโดยสาระ พิธีกรรมจึงเปนกิจกรรมเบื้องตน เปนสวนบุพภาคท่ีจะ
นําเขาสูส่ิงท่ีเปนเน้ือหาสาระ ท่ีลึกซึ้งย่ิงข้ึนไป แลวมันก็เปนรูปแบบ ท่ีชวยหอหุมไวซ่ึง
เน้ือหาสาระ แลวก็ชวยส่ือสาระน้ันดวย คือไดท้ังในแงหอหุม ท้ังในแงเปนส่ือ  

หอหุม ก็คือรักษาหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา ท่ีเปนเน้ือหาสาระเอาไว 
เพราะวานามธรรมน้ัน ถาไมมีรูปแบบชวยเปนกรอบเปนเข่ือน จะรักษาไวไดยาก 
โดยเฉพาะสําหรับคนหมูใหญ สําหรับสังคม ตองอาศัยรูปแบบมาชวย   

เหมือนอยางเน้ือมะมวง เน้ือกลวย เน้ือผลไม จะอยูไดดวยดี ก็ตองอาศัยเปลือก 
ถาไมมีเปลือก เน้ือก็อยูไดยาก แตถาเปลือกไมมีเน้ือ ก็หมดความหมาย เหมือนกับ
พิธีกรรมท่ีวา ถามันไมรักษา ไมหอหุมสาระไว ไมมีเน้ือหาอยูขางใน มันก็ไมมีความหมาย 
กลายเปนของรกรุงรัง เปนขยะไป เพราะฉะน้ันจึงตองสัมพันธอาศัยกันและกัน ใหเน้ือหา
อาศัยเปลือกชวยรักษาไว และขางในเปลือกตองมีสาระท่ีเราจะเอาประโยชนได 

การท่ีพระพุทธศาสนา หลักคําสอน พระธรรมวินัย มาถึงเราในปจจุบันน้ีได ก็
อาศัยรูปแบบทั้งน้ัน ตั้งแตมีวัดวาอาราม มีพระภิกษุสงฆ แลวก็มีกิจกรรมของชุมชน ท่ี
เปนประเพณี เปนวัฒนธรรม รักษาตัวพระศาสนาไว อยางท่ีบอกแลววา เม่ือรูปแบบยัง
อยู แมวาเน้ือหาสาระจะมองแทบไมเห็นแลว เราก็อยาเพิ่งดวนท้ิงรูปแบบ หรือท้ิงเปลือก
ไปเสีย แตเราตองรูจักใชประโยชน และมันเปนจุดเร่ิมใหเราได ถาไมมีเหลือแมแตเปลือก
น่ันสิ เราจะแย ไมรูจะไปจับไปเร่ิมท่ีไหน  



 

๒๑๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ทีน้ี เม่ือรูตัวแลววา เน้ือจะไมมีแลวนะ เหลือแตเปลือก ก็ตองรีบเอาเน้ือกลับมาใส 
พระพุทธศาสนาปจจุบันน้ี ถึงเวลาแลวใชไหม ท่ีจะตองพยายามเอาเน้ือกลับมา แตก็อยา
ดวนท้ิงเปลือก อยามองขามประโยชนของมัน  

ทวนอีกทีวา เปลือกน้ัน หน่ึง  หอหุมรักษา สอง  เปนส่ือ ท่ีวาส่ือ ก็คือ ทําใหเน้ือหา 
สาระปรากฎ แพรออกมาสูประชาชน อยางท่ีวาไปแลว  

ลําพังเน้ือหาสาระอยางเดียว สําหรับคนหมูมาก เขาไมคอยเขาใจ และไมคอย
สนใจ เวลามีพิธีกรรม ก็เปนชองทางใหเราส่ือกับคนหมูมากน้ัน ใหไปถึงเน้ือหาสาระ คือ
หลักธรรมคําสอน การท่ีจะเปนส่ือใหไดผลดี ก็อยูท่ีวาเราจะจัดอยางไร  

เราตองคํานึงถึงคนหมูมากดวย อยาคิดถึงแคคน สองคน สามคน บางทีเรามัว
มองแตสาธุชนท่ีสนใจอยูแลว แตแคน้ันไมพอ พระศาสนามีเพ่ือพหูชน คือคนสวนใหญ 
ฉะนั้นเราจะตองหาทางส่ือ แตเพ่ือประโยชนแกเขา ไมใชเพ่ือเอาจากเขา และพระผูทํา
หนาท่ีส่ือน้ัน ตองรูเขาใจวาจุดมุงหมายอยูท่ีไหน อยาติดอยูแคเปลือก หรือส่ิงหอหุม อยา
ติดอยูแคพิธีกรรม หรือรูปแบบท่ีเปนส่ือ โดยไมใชส่ือใหเปนประโยชน  

พิธีกรรมน้ี นอกจากเปรียบเทียบวาเหมือนกับเปลือกผลไมแลว อีกอยางหนึ่งก็ 
เหมือนกับแกวนํ้า แกวนํ้ามีประโยชนอยางไร แกวนํ้าก็มีประโยชนท่ีบรรจุนํ้า แกวนํ้ามี
ประโยชนเพราะวามีนํ้า ส่ิงท่ีเราตองการคือนํ้า เราไมไดตองการแกว แตถาเราไมมีแกว 
เราจะใชประโยชนจากน้ําไดยาก จะกินนํ้าทีหน่ึง เราตองเดินไปที่แหลงนํ้า เชน ไปท่ีบอ 
ไปท่ีสระ และแมจะไปที่บอท่ีสระแลว ถาไมมีแกว ไมมีเคร่ืองตัก เราก็ตองวักนํ้า หรือกม
ตัว เอาหัวลงไป ใชปากดูดนํ้า หรืออะไรทํานองน้ัน อันแสนจะยากเย็น  

ทีน้ี ถาเรามีแกว ก็เริ่มต้ังแตการท่ีจะตักนํ้า เอามาดื่ม เอามาฉัน ก็งาย เสร็จแลว
ยังสามารถเอามาเก็บมาวางไวรอใชไดอีกตามที่ตองการ จะดื่มนํ้าเม่ือไร ก็ใชไดเม่ือน้ัน 
และจะใชแกวเล็กหรือแกวใหญ ก็จัดเอาได ทํารูปแบบใหเหมาะกับประโยชนท่ีตองการ 
แตเน้ือหา ก็คือนํ้าน่ันแหละ  

เพื่อวัตถุประสงคท่ีตางๆ กันไป ในกิจกรรมอยางน้ีๆ เราตองการแกวในรูปลักษณ
อยางน้ีๆ เชนวา แกวใหญ แกวเล็ก หรือแกวปากบาน แกวปากเล็ก แกวกนตื้น แกวผอม
สูง ฯลฯ เราก็จัดใหสนองความตองการเฉพาะกรณี ยักเย้ืองไปได  

ในท่ีสุด ไมวาจะอยางไร เน้ือหาก็คือนํ้า เราจะเอานํ้า แตถาไมไดรูปแบบ เราก็ใช
ประโยชนจากนํ้าไดยาก และไมไดตามท่ีตองการ ฉะนั้น รูปแบบจึงมีประโยชนมาก นํ้าเปน
สาระท่ีตองการ แตถาไมมีแกว ก็ใชประโยชนยาก แตถาแกวไมมีนํ้า ก็หมดความหมาย  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๑๗ 

น่ีพูดวนแลว เปนอันวา รูปแบบ คือพิธีกรรมน้ี เปนตัวท่ีท้ังหอหุมรักษาเน้ือหา
สาระไว แลวก็เปนส่ือท่ีจะทําใหเน้ือหาสาระปรากฎผลเปนประโยชนแกคนท่ัวไป เรียกวา
ส่ือสาร คือส่ือไปถึงสาระ น่ีก็เปนประโยชนอีกอยางหน่ึงของพิธีกรรม  

ประโยชนของพิธีกรรมมีเยอะ ตองคอยๆ นึก ความจริงมีมากกวาน้ี แตตอนน้ีเอา
เทาน้ีกอน ขอสําคัญอยูท่ีจับหลักใหได คือเปนความสัมพันธระหวางเน้ือหาสาระ กับ 
รูปแบบ เม่ือใดรูปแบบพิธีกรรมไหนส่ือสาระไมไดแลว ก็ตองพิจารณาชําระสะสาง 

กิจกรรมท้ังหลายในพระพุทธศาสนาน้ี เดิมก็คือใชเปนเคร่ืองส่ือสาระ เม่ือ
พระพุทธเจายังทรงพระชนมอยู พิธีไมตองมีมาก แตก็มีน่ันแหละ เพราะเปนธรรมดาของ
การประชุม การชุมนุมพบปะกันเปนเรื่องเปนราว ก็ตองมีพิธี  

แตอยางท่ีบอกแลววา พิธีน้ันเปนเพียงกิจกรรมสวนท่ีจะนําไปสูเน้ือหาสาระ ใน
เม่ือพระพุทธเจาทรงเปนบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษในการสอน ตรัสอธิบายแมแตเรื่อง
นามธรรมที่ละเอียดลึกซ้ึงใหเวไนยเขาใจได กิจกรรมเปนรูปแบบท่ีจะตองใช ก็นอย พระท่ี
มีความสามารถ ก็ไมจําเปนตองเรียกรองรูปแบบมาก  

แตสําหรับพระท่ัวๆ ไป ทานไมไดมีความสามารถมากอยางน้ัน และย่ิงพูดกวางไป
ถึงพระศาสนารวมๆ ท้ังหมด การท่ีดํารงมาไดย่ังยืนนาน เปนเรื่องของคนหมูใหญ การท่ี
จะตองเอากิจกรรมพิธีท่ีเปนรูปแบบ มารักษาเน้ือหาสาระ ก็ย่ิงมีความจําเปนมากข้ึน 
เพราะชุมชน ตลอดจนท้ังสังคม อาศัยกิจกรรมเปนเครื่องยึดโยงและบุกเบิกทาง 

ในภาพรวมของสังคม แมจะมีการส่ังสอนธรรมกันไมนอย แตคนเพียงนิดหนอย
จะเขาถึงพระพุทธศาสนาในระดับปญญา คนสวนใหญยังตองไดรับการดูแลเอาใจใสใน
การพัฒนาศีลพัฒนาจิตใจ และสําหรับคนสวนใหญน้ี การศึกษาอบรมก็มาจากการมีชีวิต
ท่ีเจริญเติบโตข้ึนมาในวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตต้ังแตในครอบครัว ซ่ึงสืบทอดกัน
มาและเปนบรรยากาศลอมรอบตัว โดยเปนไปเองไมตองรูตัว เหมือนคนเกิดมาในสังคมท่ี
มีธรรมเนียมเขาคิวอยูตัวแลว ก็ไดวินัยแงน้ีจากการทําตามคนรุนกอนๆ โดยไมตองอบรม
ส่ังสอน พิธีกรรมเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตอยางท่ีวาน้ี ซ่ึงถาจัดทํา
โดยตระหนักในความหมาย ก็จะไดเครื่องพัฒนาคนท้ังทางวินัยและทางจิตใจข้ึนมาทันที  

ถามองออกนึกไดวาพิธีกรรมไมใชสําคัญท่ีใหญโตหรูหรา แตเปนเครื่องส่ือธรรม 
ซ่ึงมีคุณคาในการพัฒนาวินัยใหงามในศีล ชวยใหเจริญปติศรัทธาปสาทะที่จะผูกใจคนไว
กับศีลธรรม และพัฒนาจิตใจใหงอกงามในกุศลธรรม เม่ือตระหนักอยางน้ีแลว การมี
พิธีกรรมก็จะมีความหมาย และเปนเครื่องแสดงความเจริญของพระพุทธศาสนาไดจริง 



ตอนที่ 

๑๑ 

วัตถุมงคล  

ตองใชผูกใจประชาชนไวกับธรรม 

“วัตถุมงคล” เกรอขึ้นมา “เคร่ืองรางของขลัง” ซาๆ หายไป 
ไดพูดเรื่องพิธีกรรมมา ๒ คร้ังแลว ถือวาจบ อยางท่ีวาแลว พิธีกรรมเปนเรื่อง

รูปแบบ เปนดานรูปธรรม ท่ีมาส่ือนามธรรม ส่ือคําสอนของพระพุทธเจา  
ทีน้ี ในเร่ืองรูปธรรมน้ัน นอกจากพิธีกรรมท่ีเปนดานกิจกรรมแลว ยังมีส่ิงท่ีเปน

รูปธรรมชัดย่ิงกวากิจกรรมอีก คือเปนวัตถุโดยตรง คืออะไร ก็คือส่ิงท่ีเราเรียกกันปจจุบันน้ี
วา “วัตถุมงคล”   

ในเม่ือไดพูดถึงเรื่องพิธีกรรม ท่ีเปนรูปธรรม ในดานกิจกรรมแลว ก็จะพูดเรื่องวัตถุ
มงคล ท่ีเปนรูปธรรม ในดานวัตถุตอไปเลย โดยถือวา วัตถุมงคลก็เปนรูปธรรม ซ่ึงควรจะ
ส่ือธรรมะ ท่ีเปนนามธรรม   

คําวา“วัตถุมงคล” น้ีเปนคําคอนขางใหม และก็คอนขางแปลกดวย ไมรูวาใครเปน
คนตนคิดบัญญัติข้ึนมา เพ่ิงมีไมนานนี้เอง สมัยท่ีผมยังเปนเณร นึกไมออกวามีคําน้ี สมัย
น้ันพูดกันวาเคร่ืองรางของขลัง ซ่ึงมีหลายอยางเยอะแยะ แตท่ีเดนมากก็คือ พระเคร่ือง  

เม่ือคําวาวัตถุมงคลเกิดข้ึนและติดปากคนแลว ก็ไมคอยไดยินใครพูดวาเคร่ืองราง
ของขลัง และพระเครื่องก็มารวมอยูในคําวาวัตถุมงคล 

ปจจุบันน้ี คนมีทัศนะตอเรื่องพระเคร่ือง และเคร่ืองรางของขลังอยางอ่ืนๆ ท่ีเรียก
รวมกันวาวัตถุมงคลน้ี ตางกันไปเปน ๒ ฝาย ฝายหน่ึงถือเปนเร่ืองสําคัญเอาจริงเอาจัง 
เช่ือวาเปนส่ิงท่ีชวยคุมครอง ใหโชคใหลาภ บันดาลผลสําเร็จท่ีตองการ สวนอีกฝายหนึ่งก็
ติเตียน คัดคาน บางทีถึงกับดูหม่ินเหยียดหยามวาเปนเร่ืองเหลวไหลงมงาย  
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ท่ีจริงยังมีพวกท่ี ๓ คือผูท่ีมองกวางๆ พยายามเขาใจ และบอกวาใหรูจักใช
ประโยชน แตวาโดยท่ัวไป คนจะอยูในสองฝาย ท่ีไปสุดข้ัวสองขางเสียแหละมาก 

กอนจะพูดเรื่องน้ีตอไป ขอตั้งขอสังเกตไวหนอยหน่ึงวา ถอยหลังไปคร่ึงศตวรรษ 
คือราว ๕๐ ปกอนโนน เม่ือกระแสนิยมวิทยาศาสตรยังแรงมากน้ัน เห็นไดชัดวา คน
สมัยใหม หรือคนหัวใหมท่ีถือตัววาเจริญแลว สวนมากอยูในฝายท่ีติเตียนและดูถูกเหยียด
หยามการนับถือเคร่ืองรางของขลัง วาเปนเร่ืองเหลวไหลงมงาย  

แตมาถึงเวลาน้ี กระแสนิยมวิทยาศาสตรออนกําลังลงไปจนแผว คนสมัยใหม
กลับหันมาเช่ือถือเรื่องไสยศาสตรส่ิงศักด์ิสิทธิ์มากข้ึน หรือไมก็เผ่ือใจให 

เรื่องวัตถุมงคล โดยเฉพาะพระเคร่ืองน้ี มีมาแตโบราณ เปนเรื่องเกาแก ถาเรา
บอกวาส่ิงเหลาน้ีไมดี ไมถูกตอง เปนโทษ คนสมัยกอนโนนถือผิด โงเขลางมงาย ก็เทากับ
วาเราติเตียนคนโบราณขางเดียว ท้ังท่ีวาแทจริงน้ัน เราคิดเอาเอง คนโบราณน้ันอาจจะ
ไมไดโง และเขาอาจจะมีปญญาบางอยางท่ีจะใหแกเราดวย  

การท่ีจะคิดจะวาอะไรตอเรื่องน้ี เรานาจะไดศึกษาความคิดความเขาใจและ
พฤติกรรมของคนโบราณตอเรื่องน้ีกอน มิใหเปนการติเตียนวาเขาจากความไมรูของเรา
เอง และตัดสินลงโทษเขาโดยไมเปนธรรม 

เปนอันวา เราควรจะศึกษาใหรูจักคนสมัยเกาชัดมากข้ึน มองหาความจริงใหเห็น
ภูมิธรรมภูมิปญญาของคนเกาๆ เหลาน้ัน ไมใชวาจะต้ังหนาตั้งตาตําหนิทาเดียว และการ
ท่ีมองใหเห็นและเอามาบอกเลากันน้ี ก็ไมใชหมายความวาจะไปยกยองคนโบราณ แต
เปนการหาความเขาใจ ซ่ึงอาจจะมองเห็นคติท่ีเปนประโยชน 

ในการหาความเขาใจนั้น  
หน่ึง  เราดูความเปนมาในอดีตเทาท่ีจะหาได วาคนสมัยเกาโนนมองและปฏิบัติตอ

เร่ืองน้ีกันมาอยางไร แลวก็  
สอง  เรามีหลักการของพระพุทธศาสนาท่ีจะใชวัดใชเทียบอยูแลว ในคัมภีร

ท้ังหลาย โดยเฉพาะพระไตรปฏกท่ีจารึกพุทธพจนไวน่ี เราสามารถเขาไปดูหลักการไดเลย  
จากการศึกษาบรรจบกันสองดานน้ี จะทําใหเราสามารถพิจารณา เกิดความรู

เขาใจ และไดแนวทางไดคติอะไรตางๆ ดีข้ึน ชัดข้ึน  
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ตนโพธิ์นําหนา กอนพระพุทธปฏิมาจะมี 
เริ่มดวยพระเครื่องกอน ในสมัยกอนน้ัน พระเครื่องมีมาก และมีความสําคัญ

สําหรับชาวพุทธ เหนือกวาวัตถุมงคลอยางอ่ืน มีหลายขนาด ท้ังขนาดใหญโต จนถึงพระ
เคร่ืององคเล็กๆ ในความเปนมาแตเดิมน้ัน ก็อยางพระพุทธรูปน่ันแหละ คือคนทํา
พระพุทธรูปในขนาดตางๆ ตามความมุงหมายท่ีจะใหเปนท่ีระลึกแทนองคพระพุทธเจา  

ตั้งแตเดิมทีเดียว ในสมัยพุทธกาล คนท่ีนับถือพระพุทธศาสนา เม่ือยังเปนปุถุชน 
เร่ิมตนก็ศรัทธาในองคพระพุทธเจา เม่ือศรัทธาแลว ก็จะมีความรูสึกผูกพัน จนกระท่ังเปน
ความรัก  

ตามเร่ืองท่ีมีบันทึกไว หลายทานเคารพรักพระพุทธเจามาก เชน พระเจาปเสนทิ
โกศลไดตรัสบรรยายแสดงความเคารพรักตอพระพุทธเจาอยางเปนเร่ืองเปนราว เปนเหตุ
เปนผล จนเปนพระสูตรหน่ึง ช่ือวาธรรมเจติยสูตร (ม.ม.๑๓/๕๕๙-๕๗๐/๕๐๖-๕๑๖;เรียกงายๆ ก็ได
วา ธรรมเจดียสูตร) คฤหบดีสูงอายุมากคูหน่ึง ช่ือ นกุลบิดา และนกุลมารดา รักพระพุทธเจา
เหมือนลูก ก็มีความสนิทสนมกับพระพุทธเจามาก  

พระพุทธเจาตรัสเสมอวา ไมใหติดในตัวบุคคล เปนการเตือนสติวาอยาให
กลายเปนการมาติดอยูแคน้ี เพราะวาวัตถุประสงคของพระพุทธศาสนาน้ัน ตองการใหคน
หลุดพน พ่ึงตนเองได เปนอิสระ พระพุทธเจาทรงมาชวยเปนกัลยาณมิตร แตบางทีคนก็
มาติดในกัลยาณมิตรเสีย   

แตถึงอยางไรก็ตาม ความเคารพรักท่ีพวงมากับศรัทธาน้ี ก็มีประโยชนมากใน
ระดับหน่ึง ทําใหมาเอาใจใส พาโนมใจสูธรรม คอยสดับคําสอน แลวก็ศึกษาจริงจัง เปน
ทางใหเดินหนาตอไป ความเปนกัลยาณมิตรท่ีผูกกันไวดวยศรัทธา ก็เปนประโยชนอยางน้ี 
คือเปนเหมือนบันไดท่ีจะไตนําไปสูจุดหมายท่ีสูงข้ึนไป  

ศรัทธาท่ีถูกตอง ทําใหเกิดปญญา แลวก็หลุดพนเปนอิสระ เปนแตเพียงวา ตอง
ระวัง คอยเตือนไวไมใหมาติดอยูแคน้ี และไมใหกลายเปนหลง การที่พระพุทธเจาทรง
เตือนไวน้ัน ไมไดหมายความวา ไมใหมีศรัทธา แตใหมีศรัทธาที่ประกอบดวยปญญา และ
นําใหเกิดปญญา ศรัทธาเปนคุณสมบัติสําคัญท่ีชวยเปนตัวนําในเบื้องตน ท่ีจะให
เดินหนาไปได อยางมีพลัง และทําใหเอาจริงเอาจังดวย  

ความเคารพรักผูกพันดวยศรัทธาน้ี ทําใหอยากพบเห็นอยูใกลชิด เม่ือพระพุทธเจา
เสด็จไปไหนหางไกล เหลาผูศรัทธาก็คิดถึง จึงอยากมีอะไรเปนองคแทนที่จะพบเห็นไปเฝาได  
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เรื่องเปนอยางน้ี จึงไดมีเหตุการณเกิดข้ึนเปนตัวอยาง ดังความท่ีเลามาวา ท่ีวัด
พระเชตวัน พระพุทธเจาประทับจําพรรษามากที่สุด และชาวเมืองสาวัตถีมีโอกาสใกลชิด
พระองคโดยมาเฝาบอยๆ แตเปนธรรมดาวา พระพุทธเจายอมเสด็จออกจาริกไปบําเพ็ญ
พุทธกิจในถ่ินแดนแวนแควนตางๆ ในเวลาท่ีเสด็จออกจาริกไปอยางน้ัน ชาวเมืองสาวัตถี
ท่ีมาหวังจะเฝา เม่ือไมพบพระองคก็ไมอ่ิมเอมใจ  

อนาถบิณฑิกเศรษฐีมองเห็นปมขอน้ี จึงไปปรึกษาพระอานนทและเสนอแนะวา
นาจะมีปูชนียสถานสักแหงไวท่ีพระเชตวันน้ัน เปนท่ีเฝาถวายเครื่องบูชาแทนพระองค 
ใครมาเม่ือไร ก็เหมือนไดไปเฝาพระพุทธเจา  

เม่ือพระอานนทกราบทูลพระพุทธเจา และไดรับพระพุทธดํารัสแนะนําแลว ก็นํา
เมล็ดจากตนโพธิ์ตรัสรูมาปลูกท่ีประตูวัดพระเชตวัน โพธิ์ตนน้ันจึงเปนท่ีประชาชนมา
เขาถึงและถวายเครื่องบูชา เหมือนดังวาพระพุทธเจาประทับอยูเปนประจํา และดวยเหตุ
ท่ีพระอานนทเปนผูปลูก ก็จึงไดช่ือวา “อานันทโพธิ์”   

คติโบราณก็มีอยูวา บุคคลท่ีทําความดีย่ิงใหญ หรือเปนท่ีเคารพนับถืออยางสูง
ของประชาชน เม่ือทานจากไปแลว คนก็เก็บส่ิงของท่ีเก่ียวกับตัวทาน ไวเปนองคแทน เปน
ท่ีระลึก โดยเฉพาะก็คืออัฐิ ซ่ึงนําไปสรางสถูปบรรจุไว โดยปรกติ ก็จะสรางไวท่ีทางส่ีแพรง 
ซ่ึงเปนจุดท่ีคนท้ังหลายเดินมาพบปะมองเห็นอยูเสมอ จะไดกราบไหวบูชา เปนท่ีระลึก 
เตือนใจใหนึกถึงทานท่ีเคารพบูชาน้ัน แลวจิตใจจะไดโนมไปสูคุณความดี และการท่ีจะถือ
เปนแบบอยาง 

คติการสรางสถูปบรรจุอัฐิ ก็เดนชัดในพระพุทธศาสนา นิยมเรียกวาพระธาตุ 
สําหรับพระพุทธเจาเราเรียกวา พระบรมสารีริกธาตุ เปนเครื่องเตือนใจใหระลึกถึงพระ
พุทธคุณและคําสอนของพระองค คือเม่ือระลึกถึงพระองคแลว ก็นึกถึงคําสอนของ
พระองคดวย พรอมทั้งเตือนใจใหเราม่ันมุงไปในคุณธรรมความดีงาม  

ดังท่ีมีเรื่องมาตั้งแตในพระไตรปฏกวา เม่ือพระพุทธเจาปรินิพพานแลว กษัตริย
เมืองตางๆ พากันสงทูตมาขอพระบรมสารีริกธาตุ เพ่ือจะไปบรรจุสถูปไวแทนพระองคใน
เมืองของตนๆ ใหเปนท่ีสักการะเคารพบูชาของประชาชน น้ีก็เปนไปตามคติแตโบราณ  

นอกจากพระอัฐิ หรือพระสรีรธาตุของพระองคแลว แมแตส่ิงท่ีพระองคเคยทรงใช 
และสถานท่ีเคยเสด็จไปประทับ คนก็ถือเอาเปนท่ีระลึกถึงพระพุทธเจาดวย พระพุทธเจา
เองก็ตรัสวา สถานท่ี ๔ แหง เปนสังเวชนียสถาน คือสถานท่ีอันเปนท่ีต้ังแหงความสังเวช  
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สังเวชนีย หมายความวา เปนเครื่องเตือนใจใหเกิดพลังสํานึก ท่ีเรียกวาสังเวช คํา
วา “สังเวช” น่ี ในภาษาไทยสมัยน้ี มีความหมายเพ้ียนไป พาใหเขาใจผิด กลายเปนสลด
หดหู ถาสลดหดหูก็เปนอกุศลไปสิ กลายเปนของเสียในใจจําพวกนิวรณ น่ันคือผิดแลว  

“สังเวช” นี้ มาจากคํานามวา สังเวค ประกอบดวย เวค/เวคะ แปลวา พลัง กําลัง
แรง หรือความรวดเร็ว มี สํ/สัง นําหนา ซ่ึงแปลวา พรั่งพรอม พรึ่บพร่ับ  

หมายความวา เม่ือไปเห็นไปชมสถานท่ีท่ีพระพุทธเจาเคยประทับมากอน คือท่ี
เก่ียวของกับพระองค เริ่มต้ังแตสถานท่ีประสูติ ท่ีลุมพินีวัน สถานท่ีตรัสรู ท่ีพุทธคยา โดย
เฉพาะท่ีตนโพธิ์ สถานท่ีทรงแสดงปฐมเทศนา ท่ีปาอิสิปตนมฤคทายวัน แลวก็สถานท่ี
ปรินิพพาน ท่ีกุสินารา พอนึกถึงพระพุทธเจา ก็เกิดพลังสํานึกพร่ึบพรั่บพรั่งพรูข้ึนมา จึง
เรียกวาเปน สังเวชนียสถาน  

พระพุทธเจาตรัสไวเองวา ส่ีสถานน้ันเปนท่ีท่ีชาวพุทธควรจะไดเห็นไดดูใหระลึก
ถึงวา พระพุทธเจาของเราเคยเสด็จมาประทับท่ีน้ี เคยใชสถานที่น้ี แลวจะไดปลุกเรา
เตือนใจใหนึกถึงพระองค นึกถึงคําสอนของพระองค ทําใหเกิดพลังใจมีสํานึกโลดแลนไป
ในการเอาจริงเอาจังท่ีจะสรางสรรคกุศลธรรม อันจะเปนประโยชนแกตัวเขาเอง   

ยํ้าวา ในคําวาสังเวชนียสถานน้ัน อยางท่ีกลาวแลว สังเวค/สังเวช แปลวา เกิด
กําลังในใจพรั่งข้ึนมา ไมใชแปลวาสลดหดหูใจ แตเปนท่ีปลุกใจ ใหเกิดพลังโลดแลนไปใน
การทําความดี คือ ไปเห็นสถานท่ีน้ันแลว ก็นึกข้ึนมาวาพระพุทธเจาเคยประทับท่ีตรงนี้ น่ี
เราไดมาเห็นดวยตนเองแลว เกิดปติปลาบปล้ืมซูซาข้ึนมา ใจมีพลังโลดแลนไปวา เราจะ
ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจาใหเต็มท่ี เราเคยปลอยตัวตกอยูในความประมาท 
คราวนี้จะไมประมาทแลว อะไรอยางน้ี  

นอกจากสถานท่ีแลว ส่ิงท่ีพระพุทธเจาเคยทรงใชสอย อาจจะเปนบาตร หรือเปน
อะไรก็แลวแต ก็ถือวาเปนเครื่องระลึกแทนพระองคเหมือนกัน ส่ิงเหลาน้ีท้ังหมด ทานใช
คําวา “เจดีย” เจดีย สําหรับชาวพุทธ คือส่ิงท่ีเตือนใจใหระลึกถึงองคพระพุทธเจา หรือ
เจดียท่ีเก่ียวกับพระพุทธเจา ก็เปน พุทธเจดีย มี ๔ ประเภท คือ 

๑. ธาตุเจดีย เจดียท่ีบรรจุพระธาตุ คือ พระอัฐิของพระพุทธเจา ไดแก พระสถูป
ตางๆ  

๒. ธรรมเจดีย เจดียบรรจุพระธรรม ท่ีเอาพุทธพจน เชน คําจารึกปฏิจจสมุปบาท 
“เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา...” ไปบรรจุไว  
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๓. บริโภคเจดีย เจดียคือส่ิงหรือสถานท่ีท่ีพระพุทธเจาเคยทรงใชสอย แมแต
สังเวชนียสถานทั้ง ๔ ก็เปนบริโภคเจดียหมด บริโภคไมใชแคฉัน บริโภคใน
ภาษาบาลี หมายถึงใชสอย  

๔. อุทเทสิกเจดีย เจดียท่ีสรางอุทิศ หมายความวาสรางข้ึนเจาะจงมุงหมายไป
ถึงพระพุทธเจา เปนองคแทนพระพุทธเจา ไดแกพระพุทธรูป  

อุทเทสิกเจดีย คือพระพุทธรูปน้ี เกิดหลังสุด เพราะวาสมัยกอนน้ัน เขาถือกัน ไม
กลาทํารูปแทนทานท่ีเคารพนับถือสูงสุด ก็เลยไมมีพระพุทธรูป (มีตํานานเลาเร่ืองวามีการทํา
พระพุทธรูปต้ังแตในพุทธกาล แตไมเปนที่ยอมรับในทางประวัติศาสตร จึงไมเอามาเลาท่ีน่ี) 

ท่ีวาสมัยกอนโนน คนไมกลาสรางพระพุทธรูป จะเห็นไดชัดในสมัยพระเจาอโศก
มหาราช พ.ศ. ๒๑๘-๒๖๐ คือหลังจากพระพุทธเจาปรินิพพานแลว ๒๐๐ กวาป  

พระ เจ าอโศกมหาราชนั้ น  ทรงนับ ถือพระพุทธ เจ าและ อุป ถัมถบํ า รุ ง
พระพุทธศาสนาอยางยวดย่ิง แลวก็ไดสรางถาวรวัตถุ เปนหลักเปนฐานไว โดยใชหิน ใช
ศิลา ทําใหโบราณวัตถุยุคพระเจาอโศก คงเหลืออยูมาถึงปจจุบันมากมายอยางย่ิง เชน 
ศิลาจารึก ท้ังหลักศิลาเสาศิลาจารึก และจารึกบนโขดหินแผนหิน การท่ีเรารู จัก
พระพุทธศาสนาในอินเดียยุคหลังพุทธกาล ก็ไดจากการขุดคนแลวไปเจอโบราณวัตถุ 
โบราณสถาน ในสมัยพระเจาอโศกน่ีแหละมาก  

สวนในยุคอ่ืนๆ ท่ีสรางอะไรๆ ดวยไม เปนตน ก็ผุพังไปหมด ไมมีเหลือ แตก็มีบาง
ยุคในสมัยหลังๆ ท่ีอาจจะเอาอยางพระเจาอโศก ไดทําส่ิงกอสรางดวยศิลาบาง ซ่ึงทําให
อยูไดยืนนานถาวร 

ทีน้ี พระเจาอโศกมหาราชนั้น ทรงเคารพรักพระพุทธเจามาก ก็โปรดใหแกะสลัก
ทํารูปภาพในศิลาไว ตั้งแตเรื่องราวในพุทธประวัติ ท้ังตอนพระพุทธเจาประสูติ ตอนตรัสรู 
ตอนแสดงพระธรรมจักร ตอนปรินิพพาน มีท้ังน้ัน แตรูปภาพในเหตุการณเหลาน้ัน ไมมี
องคพระพุทธเจาเลย ทําวางไว โดยทําเปนเครื่องหมาย หรือเปนสัญลักษณ ใหรูวา ออ อัน
น้ีคือเหตุการณตอนน้ันๆ  

ขอยกตัวอยาง เชนวา ถาเปนภาพเหตุการณตอนประสูติ ก็มีรูปพระนางสิริมหา
มายาประทับยืนพระหัตถเหน่ียวก่ิงไมสาละ อยางน้ีคนดูก็รูวา ออ... น่ีเปนตอนประสูติ 
แลวก็เห็นรูปดอกบัวเปลาๆ เรียงกันไป ๗ ดอก เหมือนกับรองรับพระบาทที่เหยียบยางไป 
๗ กาว แตไมทําองคไว พอเห็นรูปดอกบัวอยางน้ี คนก็รูทันทีวาน่ีคือสิทธัตถกุมารประสูติ   



 

๒๒๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ทีน้ี ตอนตรัสรู ก็ทํารูปตนโพธิ์ไวสิ มีพระแทนท่ีประทับน่ังท่ีโคนตนโพธิ์น้ัน แลวก็มี
รูปอ่ืนประกอบ ใหรูวาน่ีคือเหตุการณตอนพระพุทธเจาตรัสรู สวนตอนปรินิพพาน ก็มีพระ
แทนไสยาสนใตตนสาละ แคนี้ก็รูกัน แลวตอนทรงแสดงปฐมเทศนา ก็มีรูปกวางหมอบอยู
ใตพระแทน อยางน้ีพอดูก็รูวา คือปาอิสิปตนมฤคทายวัน อันเปนท่ีอยูของพวกหมูเน้ือหมู
กวาง อยางน้ีเปนตน  

ภาพพุทธประวัติในศิลาสมัยพระเจาอโศกอยางท่ีวามาน้ี บอกชัดเจนเลยวาเวลา
น้ัน ยังไมมีการสรางพระพุทธรูป น่ันคือกอน พ.ศ. ๓๐๐ 

เวลาผานมานานจนใกล พ.ศ. ๕๐๐ จึงไดเกิดมีพระพุทธรูปข้ึน และการท่ีเกิดมี
พระพุทธรูปข้ึนได ก็เพราะมีชนชาติท่ีมีวัฒนธรรมอ่ืนเขามาอยูในชมพูทวีป คือพวกกรีก  

พวกกรีกน้ีเขามาอยูต้ังแตสมัยอเลกซานเดอรมหาราชยกทัพมาถึงชมพูทวีป  
ในชวง พ.ศ. ๑๕๖-๘ แลวมีอาณาจักรของพวกกรีกเกิดข้ึนในแดนโยนก ลงมาถึงคันธาร
รัฐ เม่ือชนชาติกรีกอยูในถ่ินน้ันนานมา ก็หันมานับถือพระพุทธศาสนากันมาก รวมท้ังพระ
เจามิลินท (Menander) ปนโยนก ผูครองสาคลนคร ในชวง พ.ศ. ๕๐๐ ท่ีเรารูจักกันดี 

ตามวัฒนธรรมกรีก เขานิยมสรางปฏิมากรรม คือทํารูปปนสวยงามใหญโต ของ
เทพเจาท้ังหลายของเขา เชน Zeus (ไดแก Jupiter ของพวกโรมัน) Aphrodite (ไดแก 
Venus ของพวกโรมัน) เม่ือมานับถือพระพุทธศาสนา เขาก็พอใจท่ีจะสรางพระพุทธรูป ก็
จึงเกิดมีพระพุทธรูปแบบคันธาระของพวกกรีกข้ึนมา เริ่มแตราว พ.ศ. ๕๐๐ ดังท่ีวา  

กรีกมา กรีกหมด พระพุทธรูปยังมีสืบมา  
เพื่อใหจับตนชนปลายพอไดบางในทางประวัติศาสตร ขอเลาความเปนไปในชมพู

ทวีปราว ๕๐๐ ป ตอจากส้ินพุทธกาล มาจนถึงยุคท่ีเริ่มมีการสรางพระพุทธรูป ราว พ.ศ. 
๕๐๐ ในสมัยใกลพญามิลินท 

ความจริง ตั้งแตในพุทธกาลก็มีชนชาติกรีกอยูในชมพูทวีปแลว เน่ืองอยูใน
มหาชนบท ๑๖ ของชมพูทวีป เรียกรวมกับกัมโพชะ เปน “โยนกกัมโพช” (ม.ม.๑๓/๖๑๗/๕๖๐) 
อยูสุดดานตะวันตกเฉียงเหนือ แตเปนกรีกแหง Ionia จึงเรียกวา “โยนะ” หรือ “โยนก” 
แลวตอจากน้ัน ไมวากรีกพวกไหน เขาก็เรียกเปนโยนกหมด 

ตอมา ในศตวรรษท่ี ๒ หลังพุทธกาล อเลกซานเดอรมหาราช กษัตริยกรีกแหง
มาซิโดเนีย ยกทัพแผอํานาจรบชนะดินแดนตางๆ มาจนจดชายแดนอินเดีย ต้ังทัพท่ีตักสิลา 
(เขียนอยางสันสกฤตเปน “ตักษศิลา”) ใน พ.ศ. ๑๕๘ (325 B.C.) เตรียมบุกเขาตีอินเดีย  
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เวลาน้ัน อาณาจักรมคธรุงเรืองเปนใหญในชมพูทวีป อาณาจักรอ่ืนๆ ท่ีเคย
ย่ิงใหญในสมัยพุทธกาลตกอยูใตอํานาจของมคธหมดแลว ราชาแหงมคธเวลาน้ันอยูใน
ราชวงศนันทะ แตก็มีพวกหัวหนาเผาเจาเมืองยอมยอยท่ีอยากแยงชิงอํานาจข้ึนครองมคธ  

โดยเฉพาะท่ีสําคัญมีเจาระดับหัวหนาเผาผูหน่ึง ช่ือวาจันทรคุปต อยูในวงศท่ี
ภาษาบาลีเรียกวาโมริยะ สันสกฤตเรียกวาเมารยะ ตามที่สืบความกันไดวา โมริยวงศ 
หรือเผาเมารยะน้ี เปนตระกูลพระญาติวงศสายหน่ึงของพระพุทธเจา ซ่ึงคูมากับศากย-
วงศ และก็คงถูกกวาดลางหมดไปจากแควนโกศลพรอมในคราวเดียวกัน ในรัชกาลของ
พระเจาวิฑูฑภะ ท่ีตอจากพระเจาปเสนทิโกศล 

ตองยอนไปเลาเร่ืองเกาในสมัยพุทธกาลหนอยหนึ่ง กษัตริยในศากยวงศน้ันมี
ความหวงแหนถือตัวในเรื่องวรรณะเปนอยางย่ิง แมวาในพุทธกาลแควนศากยะจะไดตก
อยูใตอํานาจของแควนโกศลแลว แตในดานพงศเผาก็ยังยึดถือรุนแรงมาก  

ตอมา เม่ือพระพุทธเจาประกาศพระศาสนากวางขวางออกไปแลว ราชาแหง
แควนโกศล คือพระเจาปเสนทิโกศล ไดเคารพนับถือพระพุทธเจามาก ถึงกับมีพระทัย
ปรารถนาจะเปนญาติของพระพุทธเจาในทางชาติวงศ จึงไดทรงสงทูตนําพระราชสาสน
ไปขอพระราชธิดาของกษัตริยศากยะ มาเปนพระมเหสี  

กษัตริยศากยะน้ันเปนเผาท่ีหวงแหนสกุลวงศเปนอยางย่ิง จะไมยอม แตเพราะ
แควนโกศลมีอํานาจมาก ก็ตองยอม แตใชวิธีหลอก โดยสงนางวาสภขัตติยา ซ่ึงเปนลูก
กษัตริย แตเกิดจากนางทาสีไปให ก็ไปเปนมเหสีของพระเจาปเสนทิโกศล  

ตอมา นางวาสภขัตติยาก็มีโอรส ช่ือวาวิฑูฑภะ เม่ือเจาชายวิฑูฑภะเติบโตข้ึนมา 
ก็ขอไปเย่ียมญาติวงศฝายพระมารดา แมจะไดรับการตอนรับ แตไดลวงรูโดยบังเอิญวาท่ี
จริงน้ันเขาเหยียดหยาม ก็เลยผูกอาฆาตวาจะตองลางเผาศากยะ   

พอเจาวิฑูฑภะไดข้ึนครองแควนโกศล ก็ยกทัพไปทําลายแควนศากยะ ลางเผา
ศากยะหมดส้ิน แตก็มีบางท่ีหนีไปได แควนศากยะก็อยูใกลๆ เชิงเขาหิมาลัยอยูแลว พวก
ท่ีหนีรอดไปได ก็เขาไปลึกมากข้ึนอีกทางเชิงเขาหิมาลัยน้ัน  

ตามเร่ืองตอมา หลังพุทธปรินิพพาน เม่ือถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแลวมีการ
แจกพระธาตุ ในบรรดาเมืองท่ีสงทูตมาขอพระบรมสารีริกธาตุ ก็มีเจาศากยะท่ีกบิลพัสดุ 
และเจาโมริยะท่ีรามคามอยูในรายการดวย แสดงวาพระญาติวงศของพระพุทธเจาก็ยังมี
เหลือรอดอยู และก็สืบเคากันวาโมริยกษัตริยไดสืบเช้ือสายตอกันมาจนถึงจันทรคุปตน้ี  



 

๒๒๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

หันกลับมาดูอเลกซานเดอรมหาราชท่ีตั้งทัพเตรียมจะเขาตีมคธของกษัตริย
ราชวงศนันทะ น่ันเปนกองทัพจากขางนอก ในเวลาเดียวกันน้ัน ดานขางในเอง เจาจันทร
คุปตก็กําลังหาทางโคนราชวงศนันทะ  

มีเร่ืองเลาวา อเลกซานเดอรมหาราชกับจันทรคุปตวางแผนจะรวมกันบุกตีมคธ 
ฝายอเลกซานเดอรก็คิดวา ศึกครั้งน้ีย่ิงใหญนัก ถาเราไดกําลังจากพวกในถ่ินของเขาเองน้ี 
มาชวย ก็จะทําการไดงายข้ึน ก็จึงคิดจะหาชนเผารอบนอกของแควนมคธมาเปนกําลังยก
เขาตี ฝายจันทรคุปตก็คิดวา ถาเราไดอเลกซานเดอรมาเปนกําลัง เราก็จะตีมคธไดงายข้ึน  

เม่ือสองพวกคิดกันอยางน้ี ก็มาประสานกันได แลวก็มีการนัดพบกัน จันทรคุปตก็
ไปพบท่ีคายของอเลกซานเดอรมหาราช แถวชายแดน  

พอพบกัน ตางฝายก็มีขัตติยมานะ เอาละสิ ใครจะแสดงความเคารพกอน อเลก-
ซานเดอรมหาราชก็ถือตัววาเราเปนกษัตริยย่ิงใหญ รบท่ีไหนก็มีแตชนะปราบมาตลอด
หมด ต้ังแตกรีกจนกระท่ังประชิดอินเดีย แสนเกรียงไกร ไฉนจะมายอมคารวะแกกษัตริย
แคช้ันหัวหนาเผา ฝายจันทรคุปตก็คิดวาเราเปนเจาคนแหงแดนชมพูทวีปท่ีศักดิ์สิทธิ์
ย่ิงใหญ ไฉนจะไปออนนอมแกชนพวกท่ีมาจากดินแดนภายนอก เปนอันวาตางคนตางไม
ยอมแสดงคารวะกอน พระเจาอเลกซานเดอรมหาราช เม่ือเห็นเชนน้ัน ก็ทรงพระพิโรธ จึง
ส่ังจับจันทรคุปตขัง ไมตรีก็ขาดสะบ้ัน แทนท่ีจะมาชวยกันรบ ก็เลยจบเทาน้ัน  

เม่ือจันทรคุปตถูกจับแลว ก็มีเรื่องราวตอมาวา ในท่ีสุด จันทรคุปตหนีไปได สวน
ทางฝายอเลกซานเดอรมหาราช ตอมา จะดวยเหตุผลใดก็ตาม ก็เลิกทัพกลับกรีก  

บางวา แมทัพนายกองของอเลกซานเดอรซ่ึงผานศึกสงครามมายาวนานถึง ๑๐ ป 
บุกตะลุยขามดินแดนมากมายมาคอนหม่ืนกิโลเมตร ฝาภัยธรรมชาติท้ังบนบกและใน
ทะเลมานักหนา พากันออนลาเหน่ือยหนายตอการรบราฆาฟน ไมมีใจจะรบตอไป  

บางวา อเลกซานเดอรสืบไดตัวเลขกําลังพลของมคธ เชน กองทัพชางท่ีใหญย่ิง 
(ชาวตะวันตกไมรูจัก) เปนตน เห็นวาหนักหนานัก ไมนาเส่ียง  

แตไมวาจะอยางไร อเลกซานเดอรมหาราชก็ถอนทัพกลับไป ไมเขาตีมคธ (อเลก-
ซานเดอรเสด็จกลับทางเรือ ไปสวรรคตท่ีบาบิโลน) 

เม่ืออเลกซานเดอรมหาราชตกลงไมเขาตีอินเดีย และเดินทัพกลับน้ัน ก็ท้ิงใหแม
ทัพท่ีติดตามมา ครอบครองดินแดนท่ีไดรบชนะไปแลว ก็จึงมีกษัตริยกรีกปกครองดินแดน
ท่ีตอจากชายแดนอินเดียออกไป เทียบปจจุบันตั้งแตปากีสถาน อัฟกานิสถาน และ
อิหราน เรื่อยไป ก็จึงมีชนชาติกรีกตั้งถ่ินฐานอยูกันมามากในแวนแควนเหลาน้ี (เม่ือจันทร
คุปตข้ึนเปนใหญแลว ก็มาเอาดินแดนแถวนี้ไปรวมเขาในมหาอาณาจักรของตนมากมาย)  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๒๗ 

ฝายเจาจันทรคุปตก็ดําเนินการตามแผนของตนตอไป พอคิดวามีกําลังพรอม ก็
ยกเขาตีเมืองหลวง แตพายแพ และหลบล้ีหนีซอกซอนไปแทบจะเอาชีวิตไมรอด   

มีเร่ืองเลาวา ขณะท่ีจันทรคุปตหนีผานเขาไปในหมูบานแหงหน่ึง ไดยินยายแกดา
หลาน คือคุณยายทําขนมเบื้องใหหลานกิน พอเสร็จจากเตา เอาใหหลาน อารามอยาก
กินใหอรอยเต็มท่ี หลานก็กัดกรวมลงไปตรงกลางท่ีมีเน้ือขนมมาก ขนมกําลังรอนเต็มท่ี ก็
ลวกปาก หลานรองไหจา คุณยายก็ดาหลานวา เอ็งมันโงเหมือนไอเจาจันทรคุปต กินเขา
ไปไดอยางไรท่ีตรงกลาง ขนมรอนๆ เพิ่งเอาลงจากเตา เขาก็แทะเล็มเขามาจากขอบกอนสิ  

จันทรคุปตไดยินคําดาน้ี ก็ไดความคิด จึงใชยุทธวิธีใหม คอยๆ รวมบานเล็กเมือง
นอย ตีโอบลอมเขามา จนในท่ีสุด ๔ ปหลังจากอเลกซานเดอรมหาราชถอนทัพไปแลว คือ
ใน พ.ศ. ๑๖๒ (321 B.C.) จันทรคุปตก็เขาตีแควนมคธไดสําเร็จ แลวก็ข้ึนเปนราชาผู
ย่ิงใหญ เริ่มตนราชวงศโมริยะ หรือเมารยะ  

พระเจาจันทรคุปตมีโอรสพระนามวาพินทุสาร ไมใชพิมพิสารนะ พิมพิสารน้ัน
สมัยพุทธกาล น่ีพินทุสาร เปนโอรสของพระเจาจันทรคุปต ตอจากพระเจาจันทรคุปต 
พินทุสารก็ข้ึนครองราชย ทรงมีโอรสมากถึงรอยเอ็ด องคหน่ึงช่ือวาเจาชายอโศก  

พระเจาพินทุสารทรงสงเจาชายอโศกไปเปนอุปราชครองแควนอวันตี อโศกน่ีดุ
รายมาก พอพระเจาพินทุสารสวรรคต อโศกกุมารจะเอาราชสมบัติไวกับตัว ก็บุกจับพ่ีนอง
ฆาหมด เหลือไวแตนองรวมครรภมารดาองคเดียว พอข้ึนครองราชยแลว ก็ยกทัพออกรุก
โจมตีดินแดนตางๆ จนกระท่ังถึงศึกครั้งใหญท่ีไปตีแควนกลิงคะ ซ่ึงเปนแดนนักรบ
เกงกลา แมจะชนะ แตจากการท่ีไดพบเห็นความทุกขยากเดือดรอนของประชาชนในการ
สงครามน้ัน ก็ทําใหพระเจาอโศกสลดพระทัยอยางย่ิง และไดหันมานับถือพระพุทธศาสนา  

ถึงตอนน้ี พระเจาอโศกมหาราชเปล่ียนนโยบายใหมโดยส้ินเชิง เลิกการแสวงชัย
ชนะดวยสงคราม มาเปน “ธรรมวิชัย” คือชนะดวยธรรม เปล่ียนจากการรบราฆาฟน มา
สรางสรรคประโยชนสุขแกประชาชน บําเพ็ญสาธารณประโยชน สรางถนนหนทาง ปลูก
ตนไมใหรมเงา ปลูกพืชสมุนไพร สรางโรงพยาบาลคน สรางโรงพยาบาลสัตว สรางวิหาร 
คือวัดวาอาราม เปนท่ีใหการศึกษาแกประชาชน  

สมัยน้ัน ยังไมมีกระดาษใชกัน พระเจาอโศกก็ใหเขียนศิลาจารึกไวในท่ีตางๆ ให
หัวหนาหมูชนหรือผูปกครองทองถ่ิน มาเรียนรูแลวนําไปบอกแจงเผยแพร เพ่ือส่ังสอน
แนะนําขาราชการและประชาชน ใหประพฤติดีมีศีลธรรม อยูรวมกันในสังคมท่ีดี รูเขาใจ
และปฏิบัติใหถูกตองตามนโยบายของบานเมือง 



 

๒๒๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ขอเลารวบรัดวา พระเจาอโศกมหาราชไดทรงอุปถัมภบํารุงพระพุทธศาสนา
มากมาย และไดทรงเผยแผขยายพระพุทธศาสนาออกไปในดินแดนแวนแควนตางๆ ทํา
ใหพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองมาก แตหลังจากพระองคสวรรคตแลวไมเต็มคร่ึงศตวรรษ  
พวกพราหมณมีปุษยมิตรเปนหัวหนา ก็ไดยึดอํานาจ จับราชาแหงราชวงศโมริยะของพระ
เจาอโศกมหาราชนี้ ปลงพระชนมเสีย แลวตั้งราชวงศใหม ช่ือวาราชวงศศุงคะ เปน
ราชวงศของวรรณะพราหมณ แลวก็กําจัดพระพุทธศาสนาเปนการใหญ  

แตราชวงศศุงคะไมสามารถครองอํานาจยิ่งใหญอยางสมัยพระเจาอโศกได แวน
แควนไดแตกกระจัดกระจายออกไป และแวนแควนท่ีแตกออกไปเหลาน้ีก็รักษา
พระพุทธศาสนาไวได และราชวงศศุงคะเองอยูไดประมาณศตวรรษเดียว ก็ส้ินอํานาจ 

ทีน้ี ในบรรดาแวนแควนท่ีแตกออกไปเหลาน้ัน ก็มีแควนท่ีสืบสายมาจากกษัตริย
กรีก ท่ีเคยเปนแมทัพของอเลกซานเดอรมหาราชดวย แควนเหลาน้ีไดมาอยูใตอํานาจของ
พระเจาอโศก หลังส้ินพระเจาอโศก และตอมาราชวงศศุงคะข้ึนครองเมืองแลว แตคุม
แควนเหลาน้ีไวไมอยู พวกน้ีก็ตั้งตัวเปนใหญข้ึนมา  

กษัตริยสายกรีกน้ีก็สืบทอดกันมา และกษัตริยกรีกองคหน่ึงมีกําลังอํานาจเรือง
เกียรติยศในระยะ พ.ศ. ๕๐๐ พระนามวาพระเจาเมนานเดอร เรียกเปนภาษาบาลีวา พระ
เจามิลินท (ตําราฝร่ังบางวา เมนานเดอร รวมสมัยกับปุษยมิตร ราว พ.ศ. ๓๐๒) 

พระเจา Menander หรือมิลินทราชาน้ี มีเรื่องราววาเปนนักปราชญ นิยมถกเถียง
เร่ืองทางปรัชญาตามแบบของพวกกรีก ไดทาประดานักปราชญนักบวชมาโตวาทะ ทําให
วงการศาสนาปรัชญาส่ันสะเทือนไปท่ัว จนกระท่ังไดมาโตกับพระนาคเสน แลวทรง
เล่ือมใส ทรงประกาศนับถือพุทธศาสนา และไดบํารุงพระพุทธศาสนาเปนการใหญ แลวก็
แนนอนวา เม่ือพระราชาเปนพุทธศาสนูปถัมภกใหญแลว ราษฎรก็นับถือกันมากมายทั่วไป 

เปนธรรมดาวา ในแวนแควนของชาวกรีกท่ีมีกษัตริยกรีกน้ัน ก็มีวัฒนธรรมกรีกสืบ
กันมา และอยางท่ีวาแลว พวกกรีกน้ันชอบปนรูปเคารพ ในเมืองกรีกจึงมีรูปเทพเจาอะไร
ตออะไรตางๆ เยอะแยะไปหมด  

ครั้นมานับถือพระพุทธศาสนา พวกกรีกก็อยากปนรูปพระพุทธเจาไวเคารพ ไปๆ 
มาๆ ในเวลาใกลๆ สมัยของพระเจาเมนานเดอร พวกกรีกก็ถือตามแนวคิดความนิยมใน
วัฒนธรรมของกรีกน้ัน ดําเนินการปนพระพุทธรูปข้ึนมา ก็จึงเกิดมีพระพุทธรูปข้ึนเปนครั้ง
แรกจากชนเช้ือสายกรีก ท่ีมาเปนผูปกครองและเปนประชาชนอยูในอินเดีย  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๒๙ 

เพราะฉะน้ัน พระพุทธรูปในยุคแรกๆ น้ี จึงเปนศิลปะท่ีอยูทางดานตะวันตกเฉียง
เหนือของประเทศอินเดีย เพราะวาพวกกษัตริยกรีกปกครองอยูแถบน้ัน โดยเฉพาะก็เปน
ศิลปะคันธาระ  

คันธาระน้ัน เปนชื่อแควนของอินเดีย หรือชมพูทวีป ท่ีอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือ 
ซ่ึงมีสืบมาแตสมัยพุทธกาล อยูถัดใตลงมาจากแควนโยนกของพระเจาเมนานเดอร ก็คือ
อยูในแถบเดียวกัน เรียกรวมๆ วาเปนถ่ินแดนของพวกกรีกดวยกันน่ันเอง 

ประวัติศาสตรแหงชมพูทวีปดําเนินตอมา ผานกาลเวลาอีก ๒,๐๐๐ ป มีการ
รุกรานและศึกสงครามมากมาย ถึงบัดน้ี ชนชาวกรีกหายหมดไปแลว เชนเดียวกับแควน
โยนกและคันธาระท่ีส้ินช่ือไป เหลือไวแตรองรอยในประเทศปจจุบันท่ีช่ือวาอัฟกานิสถาน  

ท่ีเลาเรื่องราวมายืดยาวน้ี ก็ตองการเพียงจะบอกถึงการเกิดข้ึนของพระพุทธรูป 
เทาน้ันเอง ก็เปนอันวา พวกชาวพุทธกรีกไดสรางพระพุทธรูปข้ึนมาเพ่ือจะไดเคารพกราบ
ไหว เปนท่ีระลึกแทนองคพระพุทธเจา  

จากน้ัน คติการสรางพระพุทธรูป เพ่ือไวเปนองคแทนท่ีระลึกถึงพระพุทธเจา ก็มี
เร่ือยมา คนท่ีมีกําลังมาก ก็สรางองคใหญๆ คนท่ีมีกําลังนอย ก็สรางองคเล็กๆ หรือคนท่ีมี
กําลังมากอยากจะแจกเผ่ือแผคนมากๆ ก็สรางองคเล็กๆ จํานวนมากแจกกันไป เวลาผาน
มา ก็เกิดเปนความนิยมในการสรางพระพุทธรูป จนแพรหลายมีจํานวนมากมาย  

ใครจะอยูบันไดขั้นไหน ก็ชวยทั้งน้ัน แตทุกคนตองไตตอใหสูงขึ้นไป  
ตอมา เหมือนเปนวิวัฒนาการ ความคิดความมุงหมายในการสรางพระพุทธรูปก็

คืบหนาขยายออกไป พุทธศาสนิกบางคนบางกลุมก็มาคํานึงวา ในอนาคตกาลเบ้ืองหนา 
ท่ี ถ่ินของพวกเราน้ี พระพุทธศาสนาอาจจะสูญส้ินไปก็ได เราจะตองทําอะไรเปน
เครื่ องหมายใหคนในกาลเบื้ องหนารู ว า  ในกาลกอนโนน  ดินแดนน้ีได เคยมี
พระพุทธศาสนาเจริญม่ันคงอยู แลวก็ตกลงวา เราตองสรางสถูปแลวบรรจุพระพุทธรูปไว 
ท้ังองคใหญ และองคนอย ท่ีเราเรียกวาพระเครื่อง หรือพระพิมพแบบตางๆ  

ถึงตอนน้ี ก็จึงเกิดมีคติการสรางสถูปบรรจุพระพุทธรูปใหญนอย เพ่ือไวเปน
หลักฐานเผ่ือกาลอนาคต เม่ือพระพุทธศาสนาเส่ือมสูญส้ินไป จะไดแสดงวาไดเคยมี
พระพุทธศาสนาเจริญอยูในดินแดนน้ี  
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เปนอันไดมีเหตุผลข้ึนมาอีกอยางหน่ึงท่ีพึงรูวา ทําไมจึงมีการสรางพระเคร่ืองกัน
มากมายนักหนา และเหตุผลขอน้ีไดกลายเปนความมุงหมายใหญขอเดนของการสราง
พระเครื่องบรรจุในสถูปเจดีย ท่ีทําใหคนยุคไมนานนักน้ี ไดต่ืนเตนกันบอยๆ เดี๋ยวเจอกรุ
พระเคร่ืองท่ีโนน เดี๋ยวกรุพระท่ีน่ันแตก (ท่ียังไมแตก ก็ไปทุบใหแตกเสียเลย) 

ตอนน้ีก็ไดวัตถุประสงคของการสรางพระพุทธรูป ๒ อยางแลว คือ 
หน่ึง  เปนท่ีเคารพบูชาแทนองคพระพุทธเจา ซ่ึงเตือนใจใหระลึกถึงพระพุทธเจา

พรอมท้ังพระธรรมคําสอนของพระองค เปนเครื่องเจริญศรัทธา ทําใหมีกําลังใจ เกิดปติ 
อ่ิมใจ นอมจิตไปสูความสงบ  

ในขอน้ี แมจะใชในทางสมาธิก็ได เม่ือเราจะเร่ิมบําเพ็ญสมาธิ ทําจิตใจใหสงบ ตั้ง
ม่ัน แนวแน แตใจยังฟุงยังแกวง นึกเรื่องโนนเรื่องน้ี เม่ือเรามีพระพุทธรูปท่ีเราตั้งจิตผูกใจ
เคารพอยูกับตัว พอมองไปท่ีพระพุทธรูป ใจก็รวมมานึกถึงแตพระพุทธเจาอยางเดียว แลว
นึกถึงพระคุณของพระองค ใจของเราก็โนมเขาสูความสงบ แนว ตั้งม่ัน เปนสมาธิไดงาย 
จึงมีประโยชนเยอะแยะ แลวก็ 

สอง  เกิดมีคติท่ีถือวา เรามาสรางพระพุทธรูปองคใหญองคนอยกันไวใหมากมาย 
แลวใสสถูปเจดียบรรจุไว เพื่อเปนหลักฐานแสดงวาพระพุทธศาสนาเคยมีท่ีน่ี แลวก็นิยม
ทําตามกันมา คร้ันเวลาผานไป อาจจะหลายๆ รอยป คนรุนหลังเจอสถูปเจดียท่ีบรรจุพระ
อยางน้ี ก็เรียกวากรุพระบาง กรุพระเคร่ืองบาง  

เรื่องน้ี ไมวาจะไปอยางไร จะมาอยางไร จะยอมรับหรือไม ในท่ีสุด ก็ไมพนท่ี
จะตองสนองความตองการตามธรรมชาติของมนุษยปุถุชนในข้ันพ้ืนฐาน วัตถุประสงคขอ
น้ี จะเอาหรือไมเอา ก็มาไดเอง อยูท่ีวาจะตองรูเขาใจ และปฏิบัติใหพอเหมาะพอดี แลว
หาทางวาจะจัดการใหดีข้ึนไปอยางไร 

อะไรคือความตองการตามธรรมชาติข้ันพ้ืนฐานของปุถุชน คนเรานี้มีชีวิตซ่ึงเปน
ธรรมชาติ และดําเนินชีวิตอยูกับธรรมชาติดวยอาศัยความรู แตธรรมชาติลอมรอบชีวิต
ของเขาน้ัน มีท้ังท่ีมนุษยรูและไมรู สวนท่ีรู เขาก็พอจะปฏิบัติจัดการได แตสวนท่ีไมรู เขาก็
อับจนไมสามารถปฏิบัติจัดการได  

ธรรมชาติสวนท่ีเขาไมรูไมเขาใจน้ัน ก็กลายเปนวาอยูเหนือธรรมชาติ ซ่ึงท่ีจริงก็
คือธรรมชาติท่ีเหนือท่ีเกินท่ีเขาจะรูจะเขาใจน่ันเอง เม่ือเขาไมรูไมเขาใจไมสามารถปฏิบัติ
จัดการได เขาก็หวาดหว่ันกลัวเกรง   



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๓๑ 

เม่ือไมสามารถปฏิบัติจัดการเองได เกิดความหวาดหว่ันกลัวเกรง มนุษยก็หาพวก
หาท่ีพ่ึงซ่ึงจะมาชวยใหปฏิบัติจัดการกับธรรมชาติท่ีเกินหรือเหนือความรูเขาใจ ท่ีเรียกวา
เหนือธรรมชาติน้ัน ตรงน้ีเรียกกันวามนุษยหาท่ีพ่ึงท่ียึดเหน่ียว แลวก็เรียกกันวาเปนความ
ตองการพื้นฐานทางศาสนา ซ่ึงก็ยอมมีอยูท่ัวไปเปนธรรมดา 

ถึงแมวาพระพุทธศาสนาจะไมไดมุงมาสนองความตองการของมนุษยในขอน้ีข้ัน
น้ี คือพระพุทธศาสนาเกิดมีขึ้นเพ่ือใหมนุษยพัฒนาเขาถึงจุดหมายท่ีสูงข้ึนไป แต
พระพุทธศาสนาก็ยอมไมมองขามความตองการพ้ืนฐานอันน้ี คือตองชวยมนุษยในข้ันน้ี
ดวย เพียงแตวาไมติดอยูแคจะสนองความตองการข้ันน้ี และไมหาผลประโยชนจากความ
ตองการของมนุษยในข้ันน้ี แตพาเขาข้ึนสูจุดหมายท่ีเปนอิสระสูงเหนือกวาน้ันข้ึนไป 

เรื่องก็เปนอยางท่ีวามาน้ีแหละ การมีพระพุทธรูป การนับถือรูปภาพแทนองค
พระพุทธเจา สําหรับคนจํานวนมากทีเดียว ตามธรรมชาติของมนุษยปุถุชน ซ่ึงยังมีความ
หว่ันไหว มีความหวาดกลัวอะไรตางๆ ท่ีมองไมเห็น ท่ีลึกลับ จะวาเหนือธรรมชาติหรือ
อยางไรก็ตาม คือเกินวิสัยท่ีเขาจะจัดการได เม่ือมีส่ิงท่ีระลึกแลว ไดอะไรที่เช่ือวาจะเปนท่ี
พึ่งท่ียึดเหนี่ยวแลว ก็ทําใหจิตใจเกิดกําลังข้ึนมา มีกําลังใจ หายหวาดหายกลัว หายส่ัน
สะทานพรั่นพรึง พอจะตั้งตัวตั้งหลักไดบาง น่ีคือชวย หรือสนองความตองการข้ันพื้นฐาน 

เรื่องทํานองน้ี พระพุทธเจาเองก็ตรัสไว แมวาตอนน้ันยังอยูในพุทธกาล ยังไมมี
พระพุทธรูป แตโดยสาระก็คือ มีท่ีพ่ึงท่ีระลึก ขอยกตัวอยางพระสูตรหน่ึง ช่ือวาธชัคคสูตร  

ในพระสูตรน้ัน (สํ.ส.๑๕/๘๖๓/๓๒๐) พระพุทธเจาตรัสสอนใหหลักวา เม่ือพระภิกษุไป
อยูในปา ไปอยูตามโคนไม จะบําเพ็ญสมณธรรม หรือเจริญภาวนาตามเร่ืองของทาน ถา
เกิดความกลัว ขนลุกขนชัน ตัวส่ันข้ึนมา ใจไมอยูกับเน้ือกับตัว ไมเปนอันปฏิบัติ ก็ใหระลึก
นึกถึงพระพุทธเจา ระลึกถึงพระธรรม ระลึกถึงพระสงฆ ยกข้ึนมาชูเปนธงชัยเปนหลักใจ
ของตน ก็จะหายหวาดหายกลัวได น่ีคือมีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจไว ไมใหขวัญเสียเตลิดไป 

น่ีก็เปนท่ีพึ่งท่ีระลึก ท่ียึดเหน่ียวจิตใจ ท่ีจะสนองความตองการในขั้นพ้ืนฐาน แตก็
จะตองพูดกันอีกวายึดเหน่ียวอยางไร ซ่ึงเปนเรื่องสําคัญเหมือนกัน เพราะวาเดี๋ยวน้ีพูดกัน
มากวา ศาสนาเปนท่ีพ่ึงท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ ซ่ึงก็ถูกในข้ันหน่ึง แตถามีศาสนาเพื่อเปนท่ีพ่ึงท่ี
ยึดเหนี่ยวจิตใจเทาน้ันละก็ พุทธศาสนาก็ไมตองมีหรอก เรื่องน้ีเดี๋ยวจะอธิบายกันทีหลัง  

หันกลับไปท่ีธชัคคสูตร พระพุทธเจาตรัสตอไปวา “ภูตปุพฺพํ ภิกฺขเว” ภิกษุท้ังหลาย 
เร่ืองเคยมีมาแลว พระองคทรงเลาตํานานในอินเดียวา เทวดากับอสูรยกทัพมารบกัน  
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ทีน้ี เทวดาก็มีท้ังเทวดาหัวหนา ช้ันแมทัพ จนถึงเทวดาลูกนอง พวกพลทหาร ฝาย
อสูรก็เชนเดียวกัน มีท้ังอสูรหัวหนา จนถึงอสูรลูกนอง เม่ือทําสงครามหํ้าห่ันกัน เทวดา
ลูกนอง พวกพลทหาร ก็มีความหวาดกลัวเหมือนกัน เพราะพวกอสูรน่ีก็ไมใชยอย พวก
อสูรน่ีเปนบุพเทวดา คือเทวดาเกา ก็เปนนักรบกลาหาญเหมือนกัน  

ทีน้ี ในเวลารบกัน เม่ือเกิดความหวาดกลัว พวกเทวดาท่ีเปนรี้พลก็จะมองดูธงของ
แมทัพ เชน ธงของพระอินทร ธงของพระประชาบดี หรือธงของพระอะไรก็แลวแต ท่ีเปน
แมทัพใหญๆ พอมองดูเห็นธงแลว ก็เกิดความฮึกเหิมใจสูข้ึนมา มนุษยปุถุชนก็อยางน้ี 
ตองมีอะไรมาเชียร แคนักกีฬาไปแขงไปสูในสนาม ก็ยังตองอาศัยกองเชียรปลุกใจ  

ทีน้ีพวกทหารเทวดาก็เชนเดียวกัน พอมองดูธงของแมทัพ ก็เกิดใจฮึกเหิม มีกําลัง
สู พระพุทธเจาก็ตรัสตอไปวา น่ีนะ ท่ีจริงน้ัน แมแตตัวพระอินทรเอง ตัวเทพประชาบดีเอง 
แลวก็ประดาเทพอ่ืนๆ ท่ีเปนแมทัพท้ังหลายน้ี ตัวเขาเองก็ยังมีกิเลส ยังมีความกลัว มี
ความหวาดเสียว มีความสะดุง แลวพวกทหารไปนึกถึงเทวดาแมทัพเหลาน้ี ก็ยังมีกําลังใจ
ฮึกเหิม หายหวาดกลัว หรือบรรเทาความกลัวลงไปได  

แตพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆน้ี หมดกิเลสแลว ไมหวาด ไมเสียว ไมสะดุง 
ไมมีความกลัวเหลืออยูเลย เด็ดขาดย่ิงกวาพวกเทวดาชั้นแมทัพเหลาน้ัน เพราะฉะน้ัน 
ทานไปอยูในปา ถาเกิดความหวาดกลัว ก็ใหระลึกถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ซ่ึง
ไมมีกิเลส ไมมีความหวาดกลัวเลยน้ี ก็จะมีกําลังใจ หายหวาดหายกลัว เด็ดเดี่ยว ม่ันใจ
ไดย่ิงกวาน้ัน 

วิธีปฏิบัติน้ีเปนเคร่ืองชวยเพื่อใหพระภิกษุท่ีไปปฏิบัติธรรมในปา ในท่ีเปลาเปล่ียว 
มีความม่ันใจ หายกลัว เพราะพระท่ีไปปฏิบัติน้ีก็ยังเปนปุถุชนอยู แมแตจะไมมีผี ไมมี
เทวดามาหลอก พอไปอยูในปาลึกๆ ไกลๆ อยางน้ัน บางทีก็กลัวข้ึนมาเอง จะกลัวผี หรือ
กลัวอะไรก็แลวแต การระลึกถึงพระพุทธเจา ตามความหมายแบบน้ี ก็มีความหมายในเชิง
ชูกําลังใจ ใหหายหวาดกลัว เขาในแบบท่ีเรียกวา เปนที่พึ่งท่ียึดเหน่ียวจิตใจ โดยเฉพาะใน
ยามที่ขวัญเสีย ยามท่ีเส่ียงภัยอันตราย อันน้ีแคระลึกถึงพระพุทธคุณ โดยไมมีวัตถุใหเห็น
ใหจับตอง ไมมีพระพุทธรูป ใจตองนึกเอา ก็เปนหลักยึดเหนี่ยวใหแกจิตใจไดแลว  

ทีน้ี ถาเรามีส่ิงยึดเหนี่ยวท่ีระลึกเปนวัตถุ เปนรูปราง เปนของท่ีมองเห็น ก็ย่ิงส่ือได
ชัด วัตถุเปนของหยาบ มีสัมผัสเปนรูปธรรมเดนข้ึนมา ทําใหมีท่ีเกาะท่ีจับของจิตไดหนัก
แนนข้ึน พอใจนึกถึง ก็ไดจุดเร่ิมท่ีเดน ทําใหใจม่ันแลวเกิดกําลังใจอยางท่ีวามาน้ัน  
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อันน้ีเปนความหมายอีกอยางหน่ึงท่ีสําคัญของพระพุทธรูป ของพระเครื่อง ซ่ึงชัก
จะใกลกับความหมายที่ใชกันมากในปจจุบันน้ี แตตองระวัง ตองแยกได วาความหมายท่ี
ใชในพระพุทธศาสนาอยูในขอบเขตแคไหน และความหมายที่จะเกินเลยผิดพลาดอยู
ตรงไหน ตรงนี้ตองทําความเขาใจใหดี น่ีคือเรามาถึงจุดท่ีเฉียดกันแลว  

ขอแทรกเร่ืองเทวดาอีกหนอย ตองจับหลักการของพระพุทธศาสนาในเรื่องน้ีไวให
ชัด คือ พระพุทธศาสนาถือวา ธรรมสูงสุด ไมใชเทพสูงสุด ธรรมตองเหนือเทพ ไมใชเทพ
เหนือธรรม เทพตองไมเหนือธรรม แลวก็ตองระลึกไวใหม่ันใจวา ธรรมเหนือเทพ ถาเราอยู
ในธรรม เราไมตองกลัวเทพเทวา ไมตองกลัวอะไรทั้งน้ัน  

มีเร่ืองราวบอยๆ วา เทวดามาแกลงมนุษย แมแตเอาเรื่องกับพระสงฆ เชนท่ีวา
พระไปปฏิบัติธรรมในปา บางทีเทวดาก็ไมพอใจ โกรธ เชนเทวดาเคืองขุนใจข้ึนมาวา เออ
... เราอยูท่ีน่ีสบายดี แตเวลาน้ีมีพระเขามาอยูในถ่ินน้ี ทีน้ีเราจะทําอะไรตามใจ ก็ไม
สะดวก คลายๆ วาตองเกรงใจพระ เพราะพระท่ีประพฤติดีปฏิบัติชอบตั้งอยูในธรรมน้ี เรา
ตองระวังตัวข้ึน ชักจะอึดอัด เทวดาก็เลยแกลงตางๆ เชนมาหลอกหลอน เนรมิตรูปอะไร
ตางๆ ท่ีนากลัวใหพระอยูไมเปนสุข จะไดไปเสียจากท่ีน้ัน พระจึงตองมีวิธีปฏิบัติในการ
เจริญเมตตา เปนตน ท่ีจะใหเทวดามาเปนมิตร แลวอยูใกลชิดกันไดอยางเปนสุข 

เทวดานั้นมีท้ังท่ีดีท้ังท่ีราย แมวาโดยเฉล่ียแลวถือวาเทวดามีคุณความดีในระดับ
ท่ีสูงกวามนุษย แตก็ยังอยูในระดับท่ีมีกิเลส ดังท่ีเทวดาโดยทั่วไปยังแสดงกิเลสใหเห็น
อยางท่ีรูกันอยู เชนชอบยกทัพมารบกัน มาแยงชิงอะไรๆ กัน ลองไปดูสิ เทวดาในตํานาน
หรือในเทพนิยาย ไมวากรีก วาฮินดู ในอินเดีย หรือในประเทศไหนๆ มีแตเร่ืองเทวดาสูกัน 
ยกทัพรบกัน ปราบปรามกัน มีโลภะมาก โทสะแรง โมหะเยอะ เทวดามีกิเลสเหมือน
มนุษยน่ีเอง เม่ืออยูในระดับท่ีมีกําลังมีอํานาจ โอกาสมาหนุน ก็ทําใหย่ิงฮึกเหิม  

สําหรับชาวพุทธ หลักมีอยูชัดแลววา ธรรมเปนใหญ ธรรมสูงสุด เม่ือตองเก่ียวของ
กับเทวดา หรือมีเรื่องกับเทวดา ก็ถือธรรมใหม่ัน เอาธรรมตัดสิน 

ท่ีวามาน้ี เปนหลักการท่ัวไปท่ีชาวพุทธทุกคนควรแมนใจท่ีจะใชจะปฏิบัติ และ
แถมอีกหลักหน่ึงวา มนุษยเปนสัตวท่ีประเสริฐดวยการฝก ตามหลักน้ี ในเวลาหน่ึงเวลา
เดียวกัน จะใหทุกคนเปนอยางเดียวกัน ยอมไมได แตจะปลอยใหคนหน่ึงคนใดย่ําอยูกับท่ี
เดิมท่ีเดียว ไมพัฒนาตัวข้ึนไป ก็ไมได จึงไดบอกขางตนวา พระพุทธศาสนาไมมองขาม
ความตองการพื้นฐานตามธรรมชาติของปุถุชน ท่ียังหว่ันไหว หวาดกลัวภัยลึกลับท่ีมองไม
เห็น ทานจึงชวยมนุษยในข้ันน้ีดวย แตทานไมอยูแคสนองความตองการข้ันน้ี ทานพาเขา
พัฒนาใหมีจิตใจและปญญาท่ีจะข้ึนไปอยูพนเหนือความตองการข้ันน้ันตอไปดวย  



 

๒๓๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

โบราณทําพระไวบอกคนขางหนา คนยุคใหมทําพระใหไดเงินมาบัดน้ี   
ขอยอนกลับไปพูดถึงความเขาใจ และการปฏิบัติตอเรื่องพระพุทธรูป โดยเฉพาะ

ในสมัยโบราณ ท่ีสืบกันมาในเมืองไทยน้ี  
จะเห็นวา ในความหมายที่พูดมาเม่ือก้ี เวลามีการศึกสงครามใหญๆ แมแตองค

พระมหากษัตริยก็ทรงนําพระพุทธรูปไปออกบูชาใหปรากฎแกบานเมืองเปนกําลังใจ หรือ
แมแตจะออกทัพ ก็นําเหลาทหารเขามาในพระอุโบสถ มากราบไหวสักการะพระพุทธรูป
องคสําคัญ น่ีคือในยามศึกสงคราม ซ่ึงเปนเร่ืองใหญย่ิง ในข้ันความเปนความตายของ
ประเทศชาติบานเมือง ที่ผูคน ถาไมมีหลักยึดเหน่ียวใหม่ันแนว จิตใจก็จะวอกแวกหวั่นไหว 
เกิดความหวาดกลัว จึงตองทําการท่ีจะใหจิตใจเขมแข็ง เกิดมีกําลังใจใหมากท่ีสุด  

สวนการบรรจุพระใสสถูปเจดียไวเพ่ือเปนเคร่ืองหมายของการมีพระพุทธศาสนา
ท่ีน่ันในอดีต ก็เปนคติมาแตโบราณท่ีแพรหลาย แตคนรุนหลังท่ีพบพระในกรุ ดูเหมือนวา
แทบไมมีใครมองถึงความหมายในแงน้ัน 

เรื่องน้ี ผมมีประสบการณของตัวเอง ก็จะเลาใหฟงประดับความรูไว เปนเรื่องใน
ระยะใกลๆ น้ี ถอยหลังไปราวรอยป คือหลวงพอวัดบานกราง เจาคุณพระเมธีธรรมสาร ท่ี
เปนอุปชฌายตอนท่ีผมบวชเณร ทานเปนพระท่ีเล่ืองลือกันวาขลังมาก ถึงมรณภาพไป
เม่ืออายุราว ๙๐ ป ถึงตอนน้ีก็เกินรอยปมานานแลว (นับถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ ได ๑๒๖ ป) 

หลวงพอวัดบานกรางเลาถึงชีวิตในวัยเด็กของทาน ทานเลาวา วัดบานกรางท่ีผม
บวชเณรน้ี เปนวัดท่ีมีช่ือในเร่ืองพระขุนแผน เคยไดยินไหม พระ “ขุนแผนวัดบางกราง” มี
ช่ือในทางขลังมาก หลวงพอเคยเปนเด็กวัด อยูท่ีน่ันมาต้ังแตเล็ก เราฟงทานเลา ก็จะได
เห็นวา คนสมัยกอนน้ันเขามองพระขลังของคนสมัยปจจุบันน้ีอยางไร  

ท่ีวัดบานกรางสมัยน้ัน มีเจดียบางองคเปนกรุพระเครื่อง อยูมาๆ ตอนที่หลวงพอ
เปนเด็ก กรุพระเคร่ืองบางกรุก็แตก มีพระเครื่องวัดบานกราง มีพระขุนแผนออกมา
มากมาย หรือเต็มไปหมด แตเวลาน้ัน ไมมีใครเอาใจใส พระขุนแผนที่เรามานิยมกันใน
สมัยน้ีน้ัน ในสมัยท่ีหลวงพอยังเปนเด็กว่ิงเลนกันอยูน้ัน ไมมีใครเอาใจใส   

พระเครื่องท่ีเต็มอยูในกรุมากมาย ไมมีใครสนใจน้ัน เขาทําอยางไรกัน วัดบาน
กรางน้ีอยูริมฝงแมนํ้าทาจีน ตามธรรมดาของสมัยโบราณ วัดก็อยูริมนํ้าท้ังน้ัน เพราะวา
ชุมชนสมัยน้ันยอมตั้งอยูในท่ีใกลนํ้า เน่ืองจากการคมนาคม การทํามาหาเล้ียงชีพ การกิน
อยู ปจจัยส่ี โดยเฉพาะนํ้า ตองอาศัยแมนํ้า เด็กๆ สมัยน้ัน จึงเปนนักเลนนํ้ากันท่ัวไป 
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หลวงพอตอนเปนเด็กวัด ก็ชอบไปวิ่งเลนกับเพ่ือนเด็กๆ แลวก็ชอบเลนนํ้าอยาง
ที่วา ถึงแมไมลงเลนนํ้า ก็หาทางสนุกอยางใดอยางหนึ่งกับแมน้ํา เม่ือวัดบานกรางมีกรุแตก 
มีพระเครื่องกองอยูมากมาย พวกเด็กๆ ก็มีของเลน ท่ีจะไปสนุกกันท่ีแมนํ้าไดเปนประจํา  

วิธีเลนสนุกน้ีก็คือ เวลาเชาๆ เย็นๆ หรือตอนใดตอนหน่ึง พวกเด็กๆ ก็พากันไปท่ี
กรุพระ หลังวิหาร เอามือกอบพระเคร่ืองจากกรุท่ีแตกน้ันมาคนละกอบ แลวก็ว่ิงไปท่ีริมฝง
แมน้ํา วางพระเครื่องกองลงไปแถวๆ น้ัน แลวเด็กแตละคนก็หยิบพระเครื่องขึ้นมาคนหน่ึง
ทีละองค ยืนเรียงแถวกันท่ีริมฝง แลวก็ขวางพระแขงกันออกไปกลางแมนํ้า วาใครจะขวาง
ไดไกลกวากัน ขวางกันไดไมอ้ัน เพราะพระมากเหลือเกิน ไมตองกลัวหมด จนเหน่ือยหรือ
เบ่ือพอแลว ก็เลิกกันไปทีหน่ึง แลวพอจะสนุก ก็มาขวางแขงกันใหม   

ตอนท่ีฟงหลวงพอเลาเร่ืองน้ี ผมเปนสามเณรเล็กๆ อยูหางเหตุการณสมัยหลวง
พอเปนเด็กท่ีเลนแขงขวางพระกันน้ัน ราวครึ่งศตวรรษ เห็นไดชัดวาในชวงเวลาครึ่ง
ศตวรรษน้ัน คนไทยมองความหมายของพระเครื่องตางออกไปมากทีเดียว  

ผมเปนเณรเล็กๆ เม่ือไดฟงหลวงพอเลาเรื่องอยางน้ันแลว และเร่ืองราวก็คือความ
เปนไปท่ีวัดบานกรางท่ีผมบวชอยูน่ันเอง แมแตกรุพระท่ีแตกก็มีใหเห็นกันอยูรูกันท่ัว แต
จะเปนกรุเดียวกับท่ีหลวงพอเอาพระไปขวางเลนหรือไม ก็ไมทราบแน ดังน้ัน บางคร้ังใน
เวลาท่ีเงียบๆ ผมก็เดินไปทางหลังวิหาร ไปดูเจดียองคท่ีกรุแตกซ่ึงเปนท่ีรูกันในเวลาน้ัน  

กรุพระน้ันอยูใตเจดีย คือขางในเจดียน้ัน ขุดลึกลงไปใตดิน และดานนอกท่ีฐาน
เจดียท่ีระดับเหนือพ้ืนดินเล็กนอย มีชองคลายประตูหรือหนาตางพอตัวคนเขาไปได ชอง
น้ันแหละเดิมคงปดไว แลวชองน้ันถูกทําลายดวยเหตุใดเหตุหน่ึง ก็เลยกลายเปนกรุแตก 
ผมเขาไปที่ชองน้ันแลว ตองโดดหรือปลอยตัวตกลงไปบนพ้ืนใตฐานเจดีย ลึกลงไป
พอสมควร แตไมถึงกับไตกลับข้ึนมายากนัก 

ในสมัยท่ีผมเปนเณรเล็กๆ น้ัน คนตื่นพระเครื่องกันในความหมายวาเปนของขลัง
ส่ิงศักดิ์สิทธิ์แลว และพระขุนแผนวัดบานกรางก็ข้ึนช่ือลือเล่ืองอยางท่ีวาแลว คนจึงหากัน
นัก คนท่ีชอบในแงขลังก็มาเอาไปกอน เม่ือผมลงไปในกรุน้ัน ทองกรุวางโลง แมวาบนพื้น
กนเจดียยังมีพระเคร่ืองอยูไมนอยเลย แตเปนเศษเปนช้ินแตกๆ หักๆ ท้ังน้ัน พระเณรเด็ก
ชอบลงไปคนหากัน เผ่ือจะพบองคดีองคเต็ม แตไมไดยินวามีใครไดอยางท่ีหวัง 

ทีน้ี ท่ีหลวงพอเลาวาทานกับเพ่ือนเด็กวัด เอาพระจากกรุไปขวางแขงกันท่ีริมฝง
แมนํ้าน้ัน ในสมัยหลวงพอเปนเด็ก แมนํ้าสุพรรณคงยังไมมีประตูนํ้าท่ีโพธิ์พระยา หนานํ้า 
นํ้าข้ึน แมนํ้าก็กวางใหญ แตหนาแลง นํ้าลด เหลือนํ้านอย จนบางแหงคนเดินขามได 
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พระเณรเด็กท่ีนึกถึงคําเลาน้ี ก็มองเห็นวิธีหน่ึงท่ีจะหา คือไปเดินตามริมฝงแมนํ้า 
โดยเฉพาะในฤดูแลง นํ้าลด ตล่ิงต่ําลงและฝงลาดลงไปทางกลางแมนํ้า ปรากฎวาหลาย
คนไดพระขุนแผนชนิดเต็มองค เพราะวาในนํ้าเปนพวกโคลนเลน พระก็จึงไมแตกไมหัก 
แตอยูในสภาพเดิมหรือสภาพท่ีดี  

ผมเอง เวลาน้ัน ท่ีวาเปนเณรเล็กๆ ก็เคยไปเดินเลียบตล่ิงริมฝงแมนํ้า แลวก็
บังเอิญเจอไดมาองคหน่ึง นับไดวาเปนองคเต็ม มีริ้วรอยตําหนิปริขางๆ นิดเดียว ก็ตอง
เปนองคท่ีหลวงพอหรือไมก็เพ่ือนๆ ของทานน่ันแหละขวางไว จําไดวาเปนพระท่ีงาม
ทีเดียว ออนชอย เน้ือละเอียด สีสันดูหนักแนน ตางจากพระท่ีทําข้ึนใหม ซ่ึงก็เปนพิมพ
จากแมแบบของเดิมน่ันแหละ แลวก็ใชเน้ือเดิมจากพระท่ีแตกๆ หักๆ กนกรุ เอามาปน แต
ก็ไมไดประณีตงามเหมือนของเดิมแทๆ น้ัน 

พระขุนแผนท่ีไดมาจากริมฝงแมนํ้าท่ีวาน้ัน ตัวผมเองเปนเณรเล็กๆ ก็ไมไดติดใจ
อะไรนัก คงเปนเพียงเร่ืองของความอยากรูอยากเห็นตามประสาเด็ก ตอมาก็ใหแกทานท่ี
เปนผูใหญกวาไป และเวลาน้ีก็ไมมีพระเครื่องอยูกับตัวหรืออยูในยามแมแตองคเดียว 

น้ีเปนเรื่องเกา ท่ีเลาไวจะใหเห็นวา ในสมัยหลังๆ น้ี ความนับถือพระเครื่องในแง
ของความขลังมีมากข้ึน และความเขวความเพี้ยนบางทีก็มากข้ึนดวย  

ประมาณคร่ึงศตวรรษหลังจากเด็กวัดแขงกันขวางพระเครื่องท่ีริมฝงแมนํ้าทาจีน 
พระเครื่องไดเริ่มมีความหมายในแงเปนของขลังแลว และตัวหลวงพอเองก็ไดขึ้นมาเปน
หลวงพอ โดยไดเปนท่ีนับถืออยางกวางขวางในดานของความขลังน้ีดวย แตมีขอนา
สังเกตวา ไมเห็นทานสนใจใสใจอะไรกับเรื่องพระเคร่ืองหรือของขลังท้ังหลาย และนอย
นักท่ีทานจะใหพระเคร่ืองแกใคร นานๆ นักหนาจะใหแกลูกศิษยบางคนท่ีทานดูแลววา
เปนคนดี ในโอกาสพิเศษจริงๆ เดี๋ยวผมจะเลาปฏิปทาของหลวงพอ ท่ีคนเขาเล่ืองลือวา
เปนพระขลังมาก วาตัวทานเองปฏิบัติตอเร่ืองน้ีอยางไร เปนเรื่องท่ีเราควรจะเขาใจ  

แตในยุคตอมา สมภาร คือเจาอาวาสหลังจากหลวงพอแลว ชอบทําพระเครื่อง
ออกเผยแพรใหแกผูคน โดยเฉพาะทานเจาอาวาสองคถัดมาตอจากหลวงพอ เอาจริงเอา
จังมาก ทานไปหาองคท่ีสมบูรณมา แลวก็ทําเปนแมแบบไว ตอนแรกก็ขนเอาพระท่ีแตกๆ 
หักๆ ท่ีอยูกนกรุเกาน้ัน เอามาบด แลวก็ใชพิมพตามแมแบบน้ี มีท้ังขุนแผนพิมพเด่ียว 
และขุนแผนพิมพคู ทําออกมามากมาย ไมทราบวารูกันไปอยางไร ไดเห็นคนมาหาพระท่ี
ทานน้ัน วามาจากแถวมาเลเซีย (หรือสิงคโปร?) ก็มี 
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ก็เปนอันวา พระวัดบานกราง พิมพแทเต็มองค และเน้ือดินเกาจากองคเดิมซ่ึง
เปนของแทเหมือนกัน แตเปนองคท่ีแตกๆ หักๆ นํามาผลิตจากพิมพน้ี ตอมา รุนเน้ือดิน
เกาของแทก็คงหมดไป ทานตอๆ มาจะใชดินอะไร หรือมีวิธีอยางไร หรือวาหมดดินแท
แลวก็เลิกทํา อันน้ันก็วากันไป ตอนหลังน้ี หางเวลา หางเร่ือง ผมไมทราบอะไรแลว  

ท่ีวามาน้ีเปนเร่ืองท่ีเลาจากประสบการณของผมเองตามที่พอไดรูไดเห็นมา โดย
สรุปจะเห็นวา ในสมัยของคนรุนกอนไมนานนัก ชาวบานไมคอยเห็นความสําคัญของเร่ือง
พระเครื่องของขลัง แตคนรุนตอมาสมัยหลังน้ี หันมานิยมในเรื่องความขลังกันมากข้ึน 
แลวก็ตื่นเท่ียวแสวงหากันมากมาย  

เม่ือคนตื่นหากันมาก ก็มีการผลิตข้ึนมา ทําขึ้นใหม แลวก็มีคาเปนราคา ถึงกับตั้ง
ราคากันวา พิมพอยางไหน เน้ืออยางไหน ขนาดไหน ราคาเทาไร จนกระทั่งชักจะ
กลายเปนการซ้ือขาย แลวก็มีคนตั้งศัพทใหมข้ึนมาคําหน่ึงเรียกวา “พุทธพาณิชย” น่ีเปน
ศัพทยุคหลัง เปนคําเกิดใหม ไมมีในยุคสมัยกอน นาจะบันทึกเปนประวัติคําไววา คําน้ี
เกิดข้ึนเม่ือปไหน  

เปนเร่ืองท่ีนาศึกษาวาเปนมาอยางไร จากจุดท่ีวาหลวงพอเม่ือยังเปนเด็ก เอาพระ
เครื่องไปขวางเลนกัน ครั้นถึงสมัยตอมาๆ เวลาผานไปๆ ไปอยางไรมาอยางไร จึงพัฒนา
มาถึงข้ันท่ีกลายเปนเร่ืองของการซ้ือขาย แมกระท่ังวาไมตองเอาของเกาในกรุ แตทํากัน
ข้ึนใหม ผลิตเปนอยางอุตสาหกรรมไปเลย 

จากเรื่องเทาท่ีพอระลึกความหลังได นับจากท่ีผมบวชมา ก็ลองจับความมา
เช่ือมตอและลําดับเรื่องดู ในยุคแรกๆ น้ัน นาจะเปนวา เม่ือกรุแตกแลว ผูคนเห็นพระท่ีคน
โบราณทําไว มีความสวยงาม และมีรูปรางตางๆ ขนาดตางๆ ก็อยากได จะเก็บไวดู อยาง
นอยก็ไวดูสวยงาม หรือมีไวเปนท่ีระลึก  

ตอนแรก ใครอยากไดอยางไหนเทาไร ก็มาเลือกเอาไปตามสบาย ในสมัยท่ีหลวง
พอยังเปนเด็กน้ัน พระมีมากเหลือลน จะมาเอาเม่ือไรก็ได จากความรูสึกท่ีวาจะมาเอา
เม่ือไรก็ได ก็เลยไมเอาใจใส ปลอยกองทิ้งอยูอยางน้ัน เด็กๆ ก็เอาไปขวางเลนอยางท่ีวา  

ทีน้ี เม่ือคนนั้นไปเอามาบาง คนน้ีมาเอาไปบาง เวลาผานมาๆ นานๆ กองพระก็
ชักจะยุบ เหลือนอยลง ชักจะเร่ิมหายาก ทีน้ีพอของนอยเขา หายากข้ึน คนก็ชักจะเห็น
คุณคา แมแตจะไมมองในแงขลังศักด์ิสิทธิ์ ก็มองในแงท่ีวา พระเครื่องน้ีเปนท่ีระลึกแทน
องคพระพุทธเจา มีรูปรางลักษณะงดงาม เปนของมีคา นาจะมีเก็บไวบาง เดี๋ยวหายาก
ข้ึน เราก็จะอด ท่ีวาน้ี พูดอยางกวางๆ มองท่ัวๆ ไป ไมเฉพาะท่ีวัดบานกราง 
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พอของนอยเขา ชักจะหายาก คนก็อยากได แตชักจะไดไมงาย พระท่ีอยูวัด ดูแล
วัด ก็ชักจะตองเอาใจใสท่ีจะมาจัด เพราะพระอยูกับวัด สามารถไปนําเอาพระเครื่อง
เหลาน้ันมารวมไว อาจจะจัดเก็บใหเปนท่ี ทีน้ี คนท่ีมาวัด ใครอยากได ก็แจกๆ กันไป   

ตอมา พระจากกรุเหลือนอยลงไปอีก พระท่ีอยูวัดก็มานึกวา เออน่ี ถาเราแจก
เร่ือยเปอยไป ของมีนอย เดี๋ยวก็หมดสิ เราจะแจกใครดี ก็หาทางแจกใหมีเหตุผล หรือให
ไดประโยชนมากข้ึน ก็มานึกวา เอาอยางน้ีดีกวา ใครที่เปนคนดี เปนคนมีศรัทธา น่ัน
แหละนาแจก น่ีคือชักจะมีเกณฑข้ึนมาแลว  

ตอมาของนอยลงไปอีก ก็นึกอีกวา เอ... ควรเอาไวใหเฉพาะแกคนท่ีมีศรัทธามาก 
อาวจะรูไดอยางไร บางคนเปนท่ีรูกันอยูแลว ก็ใหไดเลย แตคนอ่ืนละ เอางายๆ เวลาเขา
มาบํารุงวัด เขามาถวายปจจัยส่ี หรือวามาบริจาคสรางโนนสรางน่ี เราก็แจกใหเขาไป เปน
การอนุโมทนาดวย แลวก็เปนการรูจักเลือกคนท่ีควรจะให  

ถึงตอนน้ี พอบอกวาใหแกคนท่ีมีศรัทธา แลวไปดูท่ีการบริจาค ก็ชักจะมีเรื่องเงินๆ 
ทองๆ เขามาเก่ียวของแลว แตน่ีไมไดหมายความวาเปนการตอบแทนนะ คือวาเราจะแจก
อยูแลว แตของมีนอย ควรเลือกคนท่ีจะแจก จะแจกใหใครดี ก็เลือกแจกแกคนท่ีดีมีนํ้าใจ
ศรัทธา น่ีก็สมเหตุสมผล 

ตอมาจากน้ัน พระนอยลงอีก ก็แจกลําบากย่ิงข้ึน อาจจะตองมีการแยกวา เออนะ
... คนน้ีศรัทธามาก ควรใหองคงามๆ หนอย คนน้ีศรัทธานอย ใหแคองคธรรมดาๆ ไปๆ 
มาๆ จะแจกจะมอบให องคใหญ องคเล็ก รูปทรงแบบไหน ก็ตองแยกเกณฑแจกข้ึนเรื่อยๆ  

แตทีน้ีท่ีสําคัญก็คือ ชักจะกลายเปนธรรมเนียมข้ึนมาแลวสิวา ถาบริจาคเงิน จึง
ใหพระ ถาไมบริจาค ก็ไมให เอาละสิ ความรูสึกในเชิงเปนของตอบแทนชักจะเกิดข้ึนแลว  

ตอมา พระของเดิมจากกรุท่ีแจกไปๆ หมดแลว จะทําอยางไร และคานิยมอยาก
ไดพระในเวลาบริจาคของ ก็ชักจะติดข้ึนมาแลว ชักจะรูสึกวา เวลาบริจาคอะไร ก็จะได 
หรือจะตองไดของตอบแทนดวย ถึงตอนน้ี ก็เกิดเปนคานิยม เปนความรูสึก หรือเปนธรรม
เนียมข้ึนมาแลว  

ทีน้ี เคยมีพระเคร่ืองแจก แตตอนน้ีพระหมดกรุแลว ธรรมเนียมก็มีข้ึนแลววา คน
บริจาคมา ก็ตองมอบใหพระไป จะทําอยางไร พระเกาหมดไป ก็ทําพระใหมข้ึนมาสิ ตาม
แบบของเกาน่ันแหละ ทีน้ี ก็ทําพระใหมแจก ทําไปๆ ก็เลยกลายเปนธรรมเนียมใหมข้ึนมา 
คนโบราณทําพระเครื่องใสกรุบรรจุเจดียไวเพ่ือใหคนภายภาคหนารู แตคนสมัยน้ีทําพระ
เครื่องข้ึนมาสําหรับแจกมอบตอบแทนการบริจาค เปนของสมนาคุณ  
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ถึงตอนน้ี คนท่ีจะไปบริจาค ชักจะไมใชบริจาคจริงแลว แตกลายเปนวาตองมี
แรงจูงใจดวย คือตองมีแรงจูงใจแฝงอยูเบื้องหลังขางในวา เออ... ทานจะแจกทานจะให
อันน้ีนะ เราไปบริจาคกันเถอะ หรือวา เราไปบริจาคท่ีโนนนะ จะไดพระเครื่องรุนน้ันมา
ดวย น่ีคือไมใชบริจาคดวยจิตสละให ไมชัดวาบริจาคดวยศรัทธาเสียแลวใชไหม แต
กลายเปนใหดวยหวังผลตอบแทน หรือมีแรงจูงใจอยากไดอันน้ัน จึงไปบริจาคอันน้ี วาท่ี
แทก็คือไมใชการบริจาคน่ันเอง 

น่ีก็คือเพ้ียนแลว ความเส่ือมเริ่มเกิดข้ึนแลว ตอมา พอชักจะเปนธรรมเนียมข้ึน
มาแลว แมแตพระท่ีดี โดยไมไดรูตัว ก็แจกแบบนี้ตามไปกับเขาดวย แตพระไมดีไปไกล
กวาน้ัน คราวน้ีก็จะหาเงินละ คนเขานิยมอยากจะไดอะไร เราก็ทําอันน้ันแจก สมนาคุณผู
บริจาค เปาอยูท่ีจะเอาเงิน 

นานไปนานมา การบริจาคทําบุญ ก็กลายเปนเร่ืองซับซอนมากข้ึน ลึกเขาไปใน
การบริจาค มีท้ังบุญมีท้ังบาปซอนกันไป บอกวาทําน่ีเพื่อเอาเงินเขาวัด พระท่ีดีก็อาจจะ
ไมไดคิดมาก เห็นวาเปนธรรมเนียมเขาทํากันมาอยางน้ัน ก็คิดในแงวา เออ... เราจะทํา
ประโยชนสวนรวม มาสรางวัดวาอารามกัน ก็มีของแจก เปนของสมนาคุณใหแกญาติโยม
ท่ีบริจาค ก็สรางพระเครื่องข้ึนมา หรือแมแตหลอพระบูชาก็แลวแต ก็ทําไป แตถาจะให
บริสุทธิ์ ก็ไมถูกตองอยูน่ันแหละ   

ฝายพระท่ีไมไดคิดดีอยางน้ัน ไมไดคิดจะเอาเงินเขาสวนรวม เขาวัด หรือเอาไป
สรางกุฏิ วิหาร เสนาสนะอะไรใหวัดเลย คิดแตจะหาเงินเขาตัวอยางเดียว แสดงออกมา
ขางนอก ก็เหมือนๆ กัน เร่ืองท่ีเรียกวาเปนงานบุญงานกุศลก็เลยซับซอน ย่ิงไปกันใหญ  

ในดานตัวพระเคร่ืองเอง มาถึงเดี๋ยวน้ี ก็ถึงขนาดเปนใบโฆษณา ลงหนังสือพิมพ
เปนหนาๆ ก็มี บรรยายสรรพคุณวา พระน่ี เน้ืออยางน้ี ขนาดอยางน้ี ขลังในทางนี้นะ 
ราคาเทาน้ันนะ อะไรตางๆ กลายเปนสินคาชัดเลย น่ีคือเรียกไดวาพุทธพาณิชยจริงๆ  

ท่ีเลามาน้ี จะเห็นวา ความเส่ือมไดเกิดข้ึนมาตามลําดับ เรื่องพระเครื่อง เรื่องบุญ
กุศล เปนเรื่องนามธรรม เปนเรื่องทางจิตใจ สมัยกอนไมมีมูลคา ไมไดตีราคาเปนเงินเปน
ทอง ถาเราไมมองดูความหมายและการปฏิบัติของคนโบราณบาง เราอาจจะนึกวาคน
โบราณเขาก็ทํากันมาอยางน้ี แตท่ีจริง เรื่องท่ีจะเอาพระมาแลกเปล่ียนเปนเงินเปนทองน้ี 
ไมมีหรอก  ผมเลาความเปนมาเทาท่ีรู เพื่อใหเห็นวา เรื่องน้ีมีความเปนมาอยางไร เขาใจ
วาคงจะพอเห็น 



 

๒๔๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

เอาละ สําหรับวันน้ี จะเลาไวแคน้ีกอน เพราะวาไดใชเวลาไปมากแลว คราวหนา 
เราจะคอยมาโยงเขาหลักอีกทีหน่ึง วามีหลักปฏิบัติในเร่ืองน้ีอยางไร สําหรับคราวน้ี ขอตัด
ตอนเลาอดีตแคน้ีกอน มีอะไรสงสัยเฉพาะชวงน้ีไหมครับ    

ตอบบางคําถาม (ตัดออกไปบาง เพราะไมไดยินคําถามที่จะคัดลอก) 
ปุจฉา: [ใชพระเครื่องสื่อธรรม เหมือนอยางหนังสือธรรม – จับความ ไมสามารถไดยินคําถาม] 
พระพรหมคุณาภรณ: ออ ถาจะใชพระเคร่ืองส่ือธรรมะนี่ ก็อาจจะมีความหมายบาง แต
จะไดเฉพาะแง แคบางจุด และถาทําในแงน้ี จะแจกพระเคร่ืองบางก็ได และทานก็ทํากัน
มา คราวตอไปจะคุยกันเรื่องน้ีดวย แตถึงอยางไรก็ไมเหมือนหนังสือธรรมหรอก  

หนังสือธรรมนี่เปนของจําเปนในการท่ีจะเอาตัวหลักคําสอนไปถึงคนไดท่ัวไป 
อยางกวางขวาง ทีน้ี ในการท่ีไมขายน้ี ทําไดเฉพาะเราท่ีเปนตนเร่ือง แตสําหรับชาวบาน 
เขามีอาชีพการงาน เขาตองลงทุน ถาไมรํ่ารวยมากจริงๆ เขาไมสามารถจะอยูได ตองแยก
แบงตอนกันไป คือ ในตอนของเรา เราใหเปลาไป ไมเอาอะไร สวนในตอนของเขา ก็เพียง
วาใหเขาไปทําในทางการงานอาชีพท่ีเปนสุจริต เราไมตามไปยุงดวย 

เรื่องวาคนท่ีขออนุญาตไปพิมพ จะยอมใหเขาขายหากําไรไดไหมนั้น ก็อยูท่ีวาเรา
จะคิดเขาใจมีนโยบายอยางไร จะมองจะเห็นอะไรอยางไร ของบางแหง ใครจะเอาไปพิมพ
ทานไมยอมใหขายเด็ดขาด ใหไปพิมพแจกอยางเดียว แตถาเรามองในแงท่ีจะใหเปน
ประโยชนกวางขวาง การแจกไปนี่ จะวนอยูในวงแคบอยางย่ิง อยูในหมูคนท่ีคบกันทาง
ธรรมอยูแลว หรือคนท่ีสนใจอยูแลว คนจํานวนมากทีเดียวจะไมไดรับหนังสือเหลาน้ีเลย  

ทีน้ี การเผยแผธรรมน้ัน ตองการใหไปถึงคนขางนอกดวย ตองการใหคนท่ีไมรู ให
คนท่ีไมสนใจ ไดหันเขามาหาธรรมะบาง ใหคนท่ีไมมาวัด ไมมาหาพระ บางจังหวะ หรือ
โดยบังเอิญ ก็ไดเจอธรรมะจากหนังสือตามรานขางนอก ในท่ีไกลวัด คนพวกอยางน้ีแหละ 
นาจะเอาใจใสเขาดวย ทีน้ีก็ตองอาศัยกิจการของยุคสมัยมาใชใหเปนประโยชน  

ขอสําคัญก็อยูท่ีเจตนาของเราเอง อยางท่ีวาเราเปนตนเรื่องตนทาง ก็รักษาเจตนาให
บริสุทธิ์ไว เม่ือเราไมมีเจตนาหาผลประโยชน เราไมเอาผลประโยชนอะไรเลยแลว เรายอม
ไหมท่ีจะใหคนขางนอกท่ีเขาทํากิจการคาขาย ไดประโยชนไปตามทางแหงอาชีพของเขา  

สําหรับตัวเราเอง ถาหาผลประโยชน ก็ไมถูกตอง แตทีน้ี ถาเปนเรื่องของการท่ีวา 
ในการเผยแพร เราจะไดอาศัยมือหรือกิจการของชาวบาน ก็มาพิจารณาดูกัน 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๔๑ 

ชาวบานเขาเปนอยูดวยอาชีพ ถาเราแบงตอนกัน ในตอนของเรา เราชัดแลววา
เราไมเอาอะไร สวนในตอนของเขา เราใหโอกาสแกเขา คุณไปทําชัดๆ ตรงๆ ตามวิถีของ
อาชีวะท่ีสุจริตก็แลวกัน เราเอาแคน้ัน  

ท่ีวาน้ีก็คือ เราตองระวังดวยวา ถาเขาตั้งใจมุงจะหาผลประโยชนจริงๆ เกินเลย
จากการทําสัมมาอาชีวะตามปกติ เราก็ไมเอาดวย  

เคยมีบางแหงมาติดตอขอพิมพหนังสือ แบบที่ใหเราไดคาลิขสิทธิ์ อยางน้ีเราไม
เอา เพราะเม่ือมีคาลิขสิทธิ์แลว เราก็ถูกจํากัดหรือถูกผูกมัด เขาจายคาลิขสิทธิ์มา เราก็
เสียสิทธิ์ไป แตเม่ือเราอนุญาตฟรี ไมวาเราจะพิมพเอง เราจะอนุญาตแกใครๆ อีกเม่ือไร ก็
ไดท้ังน้ัน เพราะเราไมเอา เราไมไดอะไร เราก็เปนอิสระ  

ตกลงวา หนังสือท่ีน่ี ใครใครพิมพแจก ก็แจก ใครใครพิมพขาย ก็ขาย ไมมี
คาลิขสิทธิ์ ขอใหทํากันโปรงๆ โลงๆ ก็แลวกัน แตเราก็ตามดูบาง อยาใหเห็นแก
ผลประโยชนเกินไป   

เม่ือเราไมมีคาลิขสิทธิ์ ญาติโยมอยากจะพิมพเร่ืองไหนเม่ือไร ก็พิมพไดงาย พิมพ
แจกเปนการทําบุญงานศพ อันน้ีละมากท่ีสุด แลวก็วันเกิด วันแตงงาน ก็พิมพกันตาม
สบาย แตการพิมพเฉพาะงานศพ หรืองานจําเพาะอันใดก็ตาม หนังสือกระจายไปได
เฉพาะในขอบเขตหน่ึง ซ่ึงจํากัดอยูในวงของคนกลุมน้ันๆ ทีน้ีคนท่ีเขาตามอานหนังสือ ก็
ไมมีโอกาสตามไปทุกงาน ถาขืนเราไปใชวิธีแคน้ี คนท่ีสนใจจริงๆ ก็ไมมีโอกาส แลวเขาจะ
ไปท่ีไหน เขาจะพรั่งมาท่ีน่ีอยางเดียว เราก็ตามพิมพใหไมไหวเหมือนกัน แลวเราก็ไมมี
เวลาท่ีจะยุงดวย แลวอีกอยางหน่ึง หนังสือท่ีพิมพแจกจําเพาะงาน อยางเชนงานศพน้ัน 
คนไปงานน้ันอาจจะไดทุกคน แตคนท่ีจะสนใจตองการอานหนังสือท่ีไดรับแจกไป อาจจะ
ไมก่ีคน แตแนวาไมใชทุกคน วาในแงน้ี ก็เหมือนกับวามีความสูญเปลาพวงมาดวย 

จุดหมายแทๆ ควรอยูที่วา จะใหคนที่ตองการอาน หรือคนท่ีควรอาน ไดอาน ก็เลย
มาลงท่ีวา เราก็ปลอย อยางท่ีวาแลว ใครอยากพิมพแจก ก็พิมพแจกไป ใครอยากพิมพ
ขาย ก็พิมพขายไป ใครจะหากําไรบางตามสมควร เพื่อกิจการของคฤหัสถ ก็ทําไป ขอ
สําคัญ ขอใหเปนโอกาสแกคนท่ีตองการศึกษา ใหเขามีโอกาส ใหเขาตามหาตามอานได  

สวนเร่ืองพระเคร่ืองน้ี ถาจะใหถูกตอง ก็ตองทําแจก เพราะวาครั้งโบราณน้ัน อันน้ี
ไมมีมูลคาเปนเงินเปนทอง ถาจะมีเปนเงินเปนทอง เก่ียวกับการบริจาค ก็อยางท่ีวา ตอง
ระวัง โดยเฉพาะเจตนา ตองใหถูก ตรง บริสุทธิ์  



ตอนที่ 

๑๒ 

เอาวัตถุมงคลมาเป็นบันได   
พัฒนาคนขึ้นไปใหเหนือวัตถุมงคล 

คุยกันตอเร่ืองวัตถุมงคล หรือเรื่องรูปธรรมท่ีวา ถาใชถูกตอง ก็ส่ือธรรมะได ทีน้ีก็
ไปนึกถึงท่ีทานจักรพันธถามเม่ือเชา เร่ืองระหวางหนังสือกับพระเครื่อง ทานถามวา
อยางไร ลองถามอีกที 

ปุจฉา: [ใชพระเครื่องสื่อธรรม เหมือนอยางหนังสือธรรม – จับความ ไมสามารถไดยินคําถาม] 
พระพรหมคุณาภรณ: อยางท่ีวาแลว ถาจะใชพระเคร่ืองส่ือธรรมะน่ี ก็มีแงมุมท่ีจะใชได
บาง แตไมมาก ถึงอยางไรก็ไมเหมือนหนังสือธรรมหรอก หนังสือน้ันเปนส่ือธรรมะโดยตรง 
ตั้งแตโดยวัตถุประสงค โดยหนาท่ีของมัน โดยบทบาทของมัน แตพวกพระเคร่ืองน่ีส่ือโดย
ออม ตองผานผูนําแสดงอีกทีหน่ึง แลวบางทีถาส่ือไมถูก ก็ไปส่ืออยางอ่ืนออกไปนอกเรื่อง
นอกราวเลย จึงตองระวังมาก  

ทีน้ีในกรณีท่ีไมไดแจก แมแตจะเอาไปเปนสินคา โดยมีการแลกเปล่ียนเปนเงิน
ทองข้ึนมา เราจะเห็นไดวาพวกหนังสือน้ัน ถึงจะออกไปสูกิจการของรานคาท่ีเขาทําเปน
ธุรกิจ มันก็ยังเปนไดแคสินคาซ้ือขายแลกเปล่ียน ตามอัตราสวนของการทํากําไรท่ีอยูใน
ความสัมพันธระหวางผูผลิตกับผูบริโภค เหมือนกับหนังสืออ่ืนๆ แถมหนังสืออ่ืนๆ อยาง 
หนังสืออานเลน อาจจะขายไดราคาดีกวาดวย  

แตถาเปนพวกวัตถุมงคลน้ีละก็ ลงทุนนิดเดียว ไดกําไรมหาศาล พวกทําหนังสือ
ธรรมะขายน่ี เส่ียงตอการขาดทุนมาก คนซ้ือก็นอย แลวราคาก็ตองจํากัด แตถาเปนวัตถุ
มงคลพระเครื่องน่ีนะ ลงทุนสิบบาท อาจจะขายพันบาท หรือย่ิงกวาน้ัน อาจจะลงทุนรอย
บาท ขายหาหม่ืนหรือหาแสนบาทไปเลย ฉะน้ันจึงไดบอกวา กําไรมหาศาล 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๔๓ 

ทีน้ี ถามีเจตนาราย ไมเปนบุญไมเปนกุศล ไมไดคิดจะเอาเงินมาใชเพ่ือสรางสรรค
ทําประโยชนสาธารณะ หรือทําอะไรเพื่อสวนรวม มุงจะหาประโยชนสวนตัว ก็กลายเปน
การคากําไรอยางหนักท่ีสุดเลย คงไมมีการคากําไรเกินควรอันใด จะไดกําไรมากเทาน้ี  

มีอาจารยฝรั่งทานหน่ึง มาศึกษาพระพุทธศาสนาในเมืองไทยเราน้ีหลายสิบปแลว 
พูดแบบตั้งขอสังเกตขึ้นมาวา ท่ัวท้ังโลกน้ี ไมเคยเห็นของอะไรลงทุนนอยท่ีสุด แลวขายได
ราคาแพงท่ีสุด เหมือนอยางพระเคร่ืองในเมืองไทยน้ีเลย อยางท่ีวาแลว ลงทุนรอยบาท 
อาจจะขายไดกําไรหาแสนบาท (ลงทุนดินหาบาท กําไรมาหาลานบาท ก็อาจจะได)  

อาว ชักจะออกไปนอกเรื่องเสียแลว ขอยอนกลับมาเรื่องของเรา รวมความแลวก็
คือวา ถาใชใหถูก พระเครื่องวัตถุมงคลน้ีก็ส่ือธรรมะได แตส่ือไดในขอบเขตจํากัด ไดใน
ระดับศีลคือความประพฤติ ก็แสนจะดีแลว เชนวา มาชวยกํากับใหตองยึดถือขอปฏิบัติ 
เชนการงดเวนจากการเบียดเบียนกัน ไมใหละเมิดศีล หรืออะไรก็แลวแตพระอาจารยจะ
ส่ัง แลวก็ส่ือทางจิตใจ ทําใหปลาบปล้ืม เอิบอ่ิมใจ อบอุนใจ รูสึกปลอดภัย มีความแกลว
กลาม่ันใจ เปนตน แตส่ือไปถึงปญญาไดนอย ตางจากหนังสือธรรมที่ส่ือไปถึงปญญา
โดยตรงไดเลย  

หนังสือธรรมท่ีส่ือไปถึงปญญานั้นสําคัญมาก เม่ืออานหนังสือธรรมก็เหมือนมา
ฟงคําสอนเอง และเม่ือเขาไปถึงคําสอนของพระพุทธเจาโดยตรงแลว ก็มาเอาธรรมของ
พระพุทธเจาไปเผยแผตอไดดวย  

แตทีน้ี หนังสือท่ีวาเปนส่ือโดยตรงนั้น ก็มีการเอาไปใชประโยชนซอนใหเปนเง่ือน
ปมขึ้นมาไดอีก คือมีการเอาหนังสือไปใชเปนส่ือหนุนวัตถุมงคลอีกทีหน่ึง  

วิธีการอยางท่ีวาน้ัน เดี๋ยวน้ีมีการใชกันเยอะ คือไมใชเอาหนังสือมาส่ือธรรม แต
เอาหนังสือไปใชเปนส่ือโฆษณาหรือโปรโมตวัตถุมงคลพระเคร่ือง หรือทําคลายๆ เปนหนา
มา ออกมาโฆษณาคุณภาพสาธยายสรรพคุณของพระเคร่ือง วัตถุมงคล อาจารยขลัง 
เลยกลายเปนการใชหนังสือเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน ไมใชเปนส่ือธรรมะตรงไปตรงมาแลว  

น่ีเปนเร่ืองของความซับซอนในสังคมปจจุบัน ท่ีตองพิจารณากันตางแงตางมุม
หลายข้ันหลายตอน  
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ถาจะมีพระเคร่ือง ก็ใชใหไดเต็มคุณคา ดังไดวาท่ีนี่   
ขอยอนกลับมาพูดกันตอไปในเรื่องของความหมาย ประโยชน และการปฏิบัติตอ

วัตถุมงคล โดยเฉพาะพระเครื่อง ท่ีพูดมาแลว เปนเรื่องในแงของประวัติความเปนมา 
เพ่ือใหมองเห็นบทบาทและการปฏิบัติของคนในสมัยโบราณ สืบมาต้ังแตพุทธกาล จนถึง
ยุคใกลปจจุบันน้ี ดังท่ีไดเลาเรื่องบางอยางเก่ียวกับหลวงพอวัดบานกราง  

ทีน้ีก็เลยอยากจะเลาตออีกนิดหน่ึง วาถึงวัตรปฏิบัติของตัวหลวงพอเอง อยางท่ี
เลาไปทีหน่ึงแลววา หลวงพอวัดบานกรางน้ีเปนท่ีเล่ืองลือระบือไกลท้ังในเร่ืองความเครง
และในดานความขลัง ประชาชนเล่ือมใสศรัทธากวางขวางมากมาย อิทธิพลในทาง
ศรัทธานี้ จะเห็นไดงาย ในเวลาท่ีหลวงพอหรือท่ีวัดมีกิจธุระงานการอะไร ซ่ึงตองการ
กําลังคน ประชาชนจากถ่ินใกลถ่ินไกลท่ัวรอบจะมาถวายกําลังกันอยางคับค่ังพรั่งพรอม  

คราวหนึ่ง ท่ีวัดบานกรางน้ี มีการยายเสนาสนะหมดท้ังวัด ท้ังกุฏิ หอระฆัง ศาลา 
มาจนถึงหอสวดมนต โดยเฉพาะหอสวดมนตน้ันใหญมาก ทีน้ีจะยายอยางไรจึงจะไดเร็ว
ไวและไมตองเปลืองเงิน สําหรับเสนาสนะบางอยาง เชนพวกกุฏิน้ี ก็ไมจําเปน เอาเฉพาะ
หลังสําคัญๆ ท่ีเปนหลัก สวนนอกนั้นก็รื้อเอาไปสรางใหม แตเสนาสนะบางอยางท้ัง
ใหญโต และอยากจะรักษารูปลักษณไวใหคงอยูอยางเดิม จะยายจากจุดน้ี ไปตั้งอีกแหง
หน่ึง ซ่ึงหางออกไปมากพอสมควร เชนหอสวดมนต ก็ตองใชวิธียกไปท้ังหลัง แตจะยก
ยายไปไดอยางไร เวลาน้ันยังไมมีเคร่ืองมือแบบเทคโนโลยียุคปจจุบัน ก็ใชกําลังศรัทธา 

วิธีใชกําลังศรัทธาทําอยางไร หลวงพอก็แจงขาวออกไปนัดหมายชาวบานวา  
วันท่ีเทาน้ัน เวลาน้ันนะ ใหญาติโยมมาพรอมใจกันยกยายเสนาสนะในวัด แลวระหวาง
น้ัน ก็ใหชางไปนําไมไผมาจํานวนมาก เอาเชือกผูกลําไมไผมัดไวกับเสาหอสวดมนต (เสา
ไมของหอสวดมนตสมัยโบราณ ตนใหญมหึมา) ยึดระหวางเสาทุกตนขนาบท้ังสองขาง 
ถึงกันหมด เวนท่ีวางท่ีคนจะเขาไปยืนเปนชองๆ แลวเล่ือยตัดเสาใหตรงเสมอกันทุกตน ใน
เวลาเดียวกัน ก็ไปทําแทนปูนซีเมนตเปนตอมอ เตรียมรอรับเสาลงต้ังในที่ใหม  

พอถึงวันนัด ประชาชนก็มากันมากมาย คับคั่งเต็มไปหมด ไมรูวาเทาไรละ แลว
ทานใหจัดคนเขาประจําท่ี พอถึงเวลา หลวงพอใหสัญญาณ ทุกคนก็พรอมกันยกลําไมไผ
ข้ึนเดินหนาไป หอสวดมนตก็คอยๆ เดินไปชาๆ อยางสบายๆ เหมือนคนเดินน่ันแหละ พอ
ถึงท่ีหมาย เสาทุกตนตรงกับตอมอที่ทําเตรียมรอไวแลว ก็วางลงไป หอสวดมนตก็มาตั้งอยู
ในท่ีใหมอยางเรียบรอย ไมมีอะไรชํ้า เพราะเหมือนกับวาหอสวดมนตน้ันเดินมาเฉยๆ  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๔๕ 

เรื่องคนยกหอสวดมนตพาเดินยายไปตั้งในท่ีใหมน้ี เปนเครื่องแสดงถึงพลัง
ศรัทธาของประชาชน อันมีพระสงฆท่ีเขาเคารพเปนศูนยกลาง วามีผลในทางความ
สามัคคี ทําใหเกิดเรี่ยวแรงกําลังอันย่ิงใหญ ใหทําการอะไรๆ ก็สําเร็จ  

ทีน้ี มาดูวาในขณะท่ีหลวงพอเปนท่ีเล่ืองลือในความเครงความขลังและเปนท่ี
เคารพนับถืออยางน้ี ทานปฏิบัติตอเรื่องความขลังศักด์ิสิทธิ์ เรื่องพระเคร่ืองวัตถุมงคล
ท้ังหลายอยางไร  

ดูงายๆ ในชีวิตประจําวัน ปรากฎวาทานไมพูดถึงเร่ืองพระเคร่ืองของขลัง ไมมี
อะไรท่ีแสดงวาทานสนใจใสใจกับการทําอะไรๆ ในทางศักด์ิสิทธิ์ฤทธิ์เดชอยางใดเลย ทาน
พูดถึงแตเรื่องหลักธรรมคําสอน สอนพระในวัดใหประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ให
ทําหนาท่ีของพระใหถูกตอง สอนธรรมใหชาวบานรูเขาใจวาควรดําเนินชีวิตอยางไร เชน 
ใหขยันหม่ันเพียรในการทํามาหาเล้ียงชีพ อยูรวมกันดวยดี ชวยเหลือเก้ือกูลกัน สอนเด็ก
สอนนักเรียนใหขยันหม่ันเพียรเลาเรียน และประพฤติดีงาม  

เฉพาะอยางย่ิงทานเนนมากในเรื่องการศึกษาของเด็ก เอาจริงเอาจังในการชวย
ทองถ่ินใหมีท่ีเรียนของเด็กใหมากใหพอ ขวนขวายในการสรางโรงเรียน ใหเด็กในชนบทมี
โอกาสเลาเรียน เร่ืองน้ีทานเอาจริงมาก  

พระเครื่องพิมพตางๆ ตลอดจนเคร่ืองรางของขลังท้ังหลายน้ัน คนก็เช่ือกันวาทาน
มีอยางดีอยางวิเศษ แตก็ไดแคพูดกันไป เพราะทานเองไมไดเอาใจใสแมแตจะพูดถึง บาง
ทีลูกศิษยบางคนก็มาบอกกระซิบกันวาไดเห็นพระเคร่ืองน้ันๆ ในกุฏิของทาน ก็ไดแตเลา
กันเบาๆ ไมกลาพูดดังๆ  

เม่ือเปนอยางท่ีวาน้ี แลวคนจะเช่ือจะเล่ืองลือกันไปไดอยางไรวาทานขลัง พูดได
วาคนยอมรูกันไปเองโดยเปนไปตามเหตุ ซ่ึงทําใหย่ิงม่ันใจ คือ ถาเม่ือไร ใครมีเร่ือง
เดือดรอน เชน มีคนถูกผีเขา หรือถูกกระทํา ถูกคุณ ถูกไสยอะไรตางๆ ไมรูจะไปพึ่งใคร 
คนในครอบครัว หรือคนขางเคียงก็มาหาทานใหชวย หรือมานิมนตไปแกไข ทานก็แกไข
ใหเสร็จเรียบรอยไป เฉพาะรายน้ันๆ กรณีน้ันๆ เสร็จแลว ก็แลวไป จบแคน้ัน ไมตองพูด 
ไมตองโฆษณา ความเช่ือม่ันก็เลยคอยๆ เปนไปเองอยางม่ันคง  

สวนพระเคร่ือง และของขลังท้ังหลาย ซ่ึงทานเองไมไดเอาใจใสแมแตจะพูดถึงน้ัน 
ก็มีเหตุการณท่ีทําใหรูกันไดวาทานมีดี อยางท่ีวาแลว ในชีวิตประจําวัน ทานไมพูดถึงเรื่อง
เครื่องรางของขลัง ทานไมแจกไมใหแกใคร คนอยากจะได ทานก็ไมให แตก็ไมใชวาจะ
ไมใหเสียเลยทีเดียว ควรพูดวา ใครจะไดจากทานน้ัน ยากมาก 
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น่ีหมายความวา มีบางกรณีท่ีทานให และทานใหเองดวย โดยคนนั้นไมตองขอ 
กรณีอยางน้ีก็เชนวา ลูกศิษยคนน้ีทานเปนอุปชฌายบวชให และทานไดเห็นวาเขาเปนคน
ดีจริง ประพฤติดีตลอดมา เม่ือเขาเติบโตข้ึน ถึงเวลาหน่ึงเขาจะยายถ่ินฐานไปอยูท่ีอ่ืน 
ทานก็เรียกเขามา หรือในเวลาท่ีเขามากราบลา ทานก็บอกแกเขาวา คราวน้ีเธอจะยายถ่ิน
ไปอยูในท่ีใหม หลวงพอจะใหของดีไปรักษาคุมครอง ตอนน้ันหลวงพอก็จะสอนกํากับไป
วา เธอไปตั้งตนต้ังตัวในตางถ่ินคร้ังน้ี เปนคราวสําคัญนะ ขอใหตั้งหนาตั้งตาทํางาน 
ขยันหม่ันเพียร หาเล้ียงชีพโดยสุจริต อยาไดประพฤติเสียหาย พระทานจะไดคุมครอง น่ี
คือกํากับไปเสร็จในเรื่องของศีลธรรม ท้ังในเร่ืองท่ีควรเวน และในเร่ืองท่ีควรประพฤติ  

เปนอันวา โอกาสท่ีทานจะใหพระเคร่ืองน้ีมีนอยนัก และเม่ือใหนอยใหยากใน
เวลาท่ีสําคัญย่ิงอยางน้ี การใหน้ันก็มีความหมายอยางสูง ทําใหเกิดผลหลายอยาง ท้ังคน
ท่ีไดรับก็จะจดจําระลึกถึงคําส่ังสอนท่ีทานใหครั้งน้ันอยางท่ีจะตองถือหรือทําตามอยาง
จริงจัง ควบไปกับความผูกพันกับพระคุณท่ีทานมีเมตตาตอตนเอง แลวก็ทําใหคนอ่ืนท่ี
อยากจะได ก็ตองเอาตัวอยางการทําความดีของคนท่ีไดน้ัน ทําใหตัวเองตองประพฤติดี 
ดวย คือ ถาไมประพฤติตัวใหดี หลวงพอก็ไมให ถาอยากไดของดี ก็ตองประพฤติตัวใหดี  

ตรงน้ีแหละ ท่ีพระเคร่ืองวัตถุมงคลจะส่ือธรรมะได คือในเวลาที่จะมอบของดีให ก็
เปนโอกาสท่ีหลวงพอจะไดสอนธรรมะ ถาจับท่ีจุดน้ี พระเครื่องวัตถุมงคลก็เปนเคร่ืองมือ
ส่ือธรรมได แตจะส่ือไดอยางดีแคไหน ก็อยูท่ีจะรูจักใชอยางไร แตท่ีขาดไมได เปนแกน
เลยทีเดียว ก็คือเจตนาซ่ึงสุจริต มุงไปท่ีธรรม  

เทาท่ีพูดกันมาถึงตรงน้ี ก็พอจะต้ังเปนบทสรุปใหเราไวทบทวนวา พระสมัยกอน 
ท่ีทานมีปฏิปทาตามหลักการน้ี มีลักษณะของการปฏิบัติตอเร่ืองพระเคร่ืองวัตถุมงคล
อยางไร ก็พอสรุปไดวา หน่ึง ไมมีราคา ไมมีคาเปนเงินทอง ทานไมเอาเงิน เพราะวาตองให
เปลา สอง ไมใชใหงายๆ ไมใชของกลาดเกล่ือน กวาจะไดมาน่ี แสนจะยาก เราตอง
ประพฤติตัวใหดี กวาจะได เรียกวาตองสะสมบารมีมาเยอะ แลวก็ สาม มีขอเรียกรองทาง
ศีลธรรมกํากับไปอีก น่ี ฉันมอบใหนะ เธอไดพระไปนี่นะ พระจะคุมครองตอเม่ือเธอ
ประพฤติตัวดีอยางน้ันๆ ถาเธอประพฤติเสียหายอยางน้ันๆ พระจะไมคุมครอง ฯลฯ 

สมัยกอนน้ัน มีการถือขอหามขอกําหนดทางศีลธรรมแมแตท่ีละเอียดหยุมหยิม 
เชนถือวามีพระขลังอยูกับตัวน่ี อยาไปดาแมเขานะ พระจะไมคุมครอง  

สมัยผมเปนเด็กเล็กๆ ท่ีสุพรรณ ในอําเภอศรีประจันต มีทานขุนทานหนึ่ง เรียกกัน
วา “ขุนศรี” เปนมือปราบผูราย ท่ีเล่ืองลือมากวาหนังเหนียว โดนยิงก็ไมเปนไร ช่ือดังนัก  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๔๗ 

ทีน้ี ขุนศรี ซ่ึงมีช่ือเต็มวา “ขุนศรีประจันตรักษา” น้ี ก็อยูยงคงกระพัน แลวทานก็
ไปปราบโจรเรื่อยมา แตคราวหน่ึง มีขาวมา คนคงเลาตอกันล่ัน เราเปนเด็กเล็กๆ จึง
พลอยไดยินไปดวยวา ขุนศรีถูกโจรยิงตายแลว ชาวบานโจษจันกันวา โจรมันทําอยางไรก็
ไมรู ทานขุนก็เลยโกรธ แลวก็ดาแมมัน พอดาแมมันเทาน้ันแหละ ลูกปนก็ปง ยิงเขาเลย 
ทานขุนศรีก็ตายคราวนี้เอง  

น่ีแหละเปนตัวอยางวา เรื่องของขลังส่ิงศักดิ์สิทธิ์น่ี โบราณถือนัก ตองมีศีลมีธรรม 
มีขอถือกํากับมาดวย  

ขอท่ีควรยํ้าใหมาก ก็คือเรื่องคุณคาทางจิตใจ ท่ีเปนส่ือโยง ระหวางตัวผูน้ัน กับ
บุคคลที่มีพระคุณความดี อยางท่ีวา หลวงพออุปชฌายจะใหแกลูกศิษย ทานก็ตองเลือก
ผูท่ีประพฤติดี และเลือกเวลาที่จะให เชน ใหในยามท่ีจะจากถิ่นไปทํามาหากิน หรือไปตั้ง
หลักต้ังฐาน อะไรอยางน้ี   

ทีน้ี พอใหพระไปแลว และใหไปอยางยวดยาก ในยามท่ีสําคัญย่ิงอยางน้ี เม่ือลูก
ศิษยไปอยูในถ่ินไกล พระองคน้ีก็เปนท่ีระลึกแทนองคหลวงพอ พอมองดูเห็นพระ หรือนึก
ถึงพระ อันดับหน่ึงก็นึกถึงพระพุทธเจาวา น่ีเปนองคแทนพระพุทธเจาท่ีเรานับถือสูงสุด
เปนสรณะ แลวตอน้ันทันที คือสอง ก็นึกถึงหลวงพออุปชฌาย ท่ีใหพระน้ันมา  

ตอนน้ันแหละ ความเคารพรักนับถือเอิบอ่ิมซาบซ้ึงใจ ก็แลนซานซาไปหมดท้ังตัว 
ท้ังนึกถึงพระคุณความดีของทาน ท่ีไดชวยเหลือเก้ือหนุนอบรมส่ังสอนมา แลวก็ระลึกถึง
คําสอนของทานท่ีส่ังกํากับเรามาวาจะตองประพฤติปฏิบัติตัวอยางไร  

ตอไปอีก ในเม่ือพระเครื่ององคน้ี เปนท่ีระลึกแทนองคหลวงพออุปชฌาย ทําให
เรามีใจผูกพันตลอดเวลา เราก็รักเคารพบูชาทานอยางลึกซ้ึงหนักแนนจริงจัง และถนอม
รักษาทานไวอยางดีท่ีสุด  

ทีน้ี ตัวเองก็มีลูกเปนทายาท ตอมา พอตัวเองแกเฒาลง ลูกท่ีรักก็เติบโตข้ึนแลว
พอถึงวัยท่ีเขาจะต้ังตัวเปนหลักฐาน พอก็เรียกลูกท่ีรักมา แลวก็บอกวา น่ีนะลูก พระองค
น้ี พอไดมา หลวงพออุปชฌายทานให พอรักพระองคน้ีอยางชีวิตของพอเลยทีเดียว จึง
รักษาไวอยางดี ลูกเปนท่ีรักของพอ เวลาน้ีลูกโตแลว พอก็จะมอบพระหลวงพอน้ีใหแกลูก 
ขอใหลูกเก็บรักษาบูชาทานใหดี ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัวอยูในศีลในธรรม สรางสรรคส่ิงท่ี
ดีงาม ทําประโยชนตามคําพระสอน พระจะไดคุมครองหนุนนําใหเจริญงอกงาม   



 

๒๔๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

คราวน้ีลูกก็ไดรับพระไป ในการท่ีลูกรับพระไปน้ัน ลูกก็รูวาพระหลวงพอองคน้ี
เปนของที่พอรักท่ีสุด แลวพอก็รักเรามาก พอจึงตั้งใจมอบใหแกเรา น้ีคือคุณคาทางจิตใจ 
ซ่ึงเปนความสัมพันธโยงระหวางลูกกับพอ เขามารวมอยูในองคพระหลวงพอน้ี แลวก็โยง
ตอไปหาหลวงพออุปชฌายของพอ ตอไปจนถึงพระพุทธเจา ทีเดียวตลอดหมดเลย  

เห็นไดชัดวา คุณคาทางจิตใจอันลึกซ้ึงมากมาย รวมอยูท่ีพระเครื่ององคเดียวน้ี 
ซ่ึงหอยคอเราอยู พอมองเห็นหรือนึกถึงหลวงพอองคน้ีทีไร ก็ระลึกถึง ท้ังพระพุทธเจา ท้ัง
พอของเรา ท้ังอุปชฌายของพอ พรอมท้ังความมุงหวังและคําส่ังสอนของทานดวย มา
ทีเดียวกันพรั่งพรึ่บ น่ีคือคุณคาทางจิตใจท่ีเต็มเปยมไปหมด ซ่ึงมีคุณคาสูงอยางย่ิง  

แลวหันมาดูปจจุบันบาง จะเห็นวา คุณคาท่ีพูดมาเหลาน้ีแทบจะไมมีเหลือเลย 
หน่ึง มันกลายเปนของท่ีซ้ือไดดวยเงินทอง เปนส่ิงศักดิ์สิทธิ์ท่ีซ้ือขายไดไปเสียแลว ใชไหม? 
สอง มันเกล่ือนกลาดดาษดา หาไดแสนงาย สาม มันไมมีขอเรียกรองทางศีลธรรมเลย แต
กลายเปนเรื่องของการหาลาภ หาเงิน หาทอง อยางเดียว เปนท่ีตั้งของความโลภ อยาง
ท่ีวาเปนกิจการพาณิชย น่ีในแงสังคม 

สวนในแงบุคคล สําหรับเจาตัวคนน้ันเอง ก็นึกคิดอยูแควา เรามีพระเคร่ืองน่ี เรา
จะไดปลอดภัย ใครจะทําอะไรเราไมได ไมตองกลัวใคร แลวก็กลายเปนย่ัวยุหัวใจในทางท่ี
จะฮึกเหิม จนกระท่ังหันไปกลาทําความชั่วก็มี บางทีก็ไปในทางลอเราความเห็นแกตัว มุง
จะใหไดโชคไดลาภสวนตัว โดยไมมีขอเรียกรองทางศีลธรรม ไมมีคุณคาทางจิตใจท่ี
เช่ือมโยงอยางท่ีวาแลว คือความสัมพันธท่ียึดโยงกับทานผูมีพระคุณ ตั้งแตพอแม ปูยาตา
ยาย ครูอาจารย ข้ึนไปจนถึงพระพุทธเจา อันน้ีไมไดนึกถึงเลย นึกแตในแงวาเปนวัตถุ
มงคลที่จะชวยใหตัวไดลาภไดผลเทาน้ันเอง ตกลงคุณคาเหลาน้ีหายหมดเลย  

เพราะฉะน้ัน ไมควรจะดวนไปดูถูกคนสมัยโบราณ ไมควรนึกวาคนโบราณก็นับ
ถือพระเครื่อง ติดเครื่องรางของขลัง หาวัตถุมงคล เหมือนพวกเราสมัยน้ีแหละ ไมควรเอา
ตัวเราไปเทียบงายๆ ขอใหพิจารณากอนวา ในเรื่องพระเคร่ืองวัตถุมงคลน้ัน คนสมัยน้ี
ไมไดมีหลักอะไรในการนับถือ แลวก็ใชในทางเสียหายมาก ในทางพาณิชย ในทางเห็นแก
ตัว ในทางสนองกิเลส ใชไหม ถาใช ก็อยานึกวาคนโบราณจะเปนอยางพวกตัวในสมัยน้ี 
คนโบราณไมไดไถลไปมากถึงขนาดน้ัน ในวิถีชีวิตของคนโบราณน้ัน พระเคร่ืองท่ีคนสมัย
น้ีจัดเปนวัตถุมงคลนั้น เปนรูปธรรมที่เขาใชส่ือธรรมไดจริง  

คุณคาและความหมายในเรื่องน้ี มิใชมีแคน้ี ก็มาดูกันตอไป  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๔๙ 

ปดชองหว่ันใจ ไดชองใหธรรม   
กอนจะพูดดานอ่ืนแงอ่ืนตอไป ขอแถมหรือเติมในสวนท่ีพูดจบไปเม่ือก้ีอีกหนอย 

คือท่ีวาเอาอยางคติโบราณ พอลูกรักโตแลว จะแยกครอบครัว พอแมอาจจะมอบพระ
เครื่องหรือพระพุทธรูปท่ีสืบทอดกันมาในตระกูลใหแกลูกน้ัน อาจพูดแยกแยะอีกนิดวา ใน
เวลามอบทรัพยสินให หรือมอบใหทรัพยมรดก อาจจะมอบใหพระเครื่องคุมหรือกํากับ
พรอมไปดวย นอกจากพระเคร่ืองจะมีคุณคาทางจิตใจอยางบริสุทธิ์ ซึ่งเปนเครื่องระลึก
ผูกพันท่ีสนิทแนนย่ังยืนกวาพวกทรัพยสินเงินทอง ซ่ึงอาจจะชักพาใจเขวไปในทางอ่ืนแลว 
พระน้ันก็จะเปนเคร่ืองเตือนใจลูก เตือนใจเหลาทายาท ใหปฏิบัติหรือจัดการทรัพยสิน
เหลาน้ัน ใหถูกตองชอบธรรมดวย อยางนอยไมใหทรัพยสินกลายเปนเหตุกอบาปกรรม  

ทีน้ีก็มาวาในแงอ่ืนกันตอไป พระพุทธศาสนาน้ันอยูทามกลางลัทธิศาสนาอ่ืนๆ 
มากมาย ตั้งแตศาสนาพราหมณ พวกลัทธิผีสางเทวดา ไสยศาสตร พวกนักพรตนัก
บําเพ็ญตบะ อะไรตางๆ มีอยูเกล่ือนกลาด แลวหลายพวกหลายลัทธิก็มีอยูแลวกอน
พระพุทธศาสนาเกิดข้ึน เม่ือคนเขานับถือส่ิงเหลาน้ีอยู และทํากันมาแลว เดี๋ยวคนน้ันถูก
คุณ ถูกไสย ถูกเขาเสกหนังเขาทอง หรืออะไรทํานองน้ี พระก็ตองพบ ตองเจอ หรืออยาง
เร่ืองความเช่ือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์เดชปาฏิหาร์ิย เรื่องอํานาจเรนลับท่ีเขาวาเหนือธรรมชาติ 
ท่ีมีอยูกลาดเกล่ือน ถึงพระจะไมไปเจอ ก็ตองมีเร่ืองใหเขามาเจอกับพระ 

จุดหมายของพระพุทธศาสนาก็ชัดวาจะใหคนเปนอิสระ หลุดพน ไมตองพ่ึงพาขึ้น
ตอเรื่องพวกน้ี หลักการก็ชัดวาพระสงฆมีหนาท่ีส่ังสอนแนะนําประชาชนใหฝกตัวพัฒนา
ตนจนเปนอิสระหลุดพนจากเร่ืองพวกน้ี แตวิธีการในภาคปฏิบัติวาทําอยางไรจะใหคน
พัฒนาข้ึนไปไดอยางน้ัน อันน้ีข้ึนตอปจจัยท้ังภายในและภายนอกหลายอยาง 

ในสภาพท่ีเปนจริงน้ัน พระพุทธศาสนาและพระสงฆอยูกับประชาชนทามกลางส่ิง
เหลาน้ี แตประชาชนมีระดับของการพัฒนาชีวิตจิตใจไมเทากัน บางพวกอยูกับความเช่ือ
เหลวไหล หวังผลจากอํานาจดลบันดาลของส่ิงเหลาน้ี หางไกลจากคําสอนของ
พระพุทธเจา ไมรูเรื่องธรรมะเลย บางพวกพูดกันงาย บางพวกพอจะรับฟง บางพวกไม
ยอมฟงเลย บางพวกเขาใจงาย บางพวกเขาใจยาก บางพวกฟงไมรูเร่ือง แลวตัวพระเองท่ี
จะสอนเขาก็มีความสามารถไมเทากัน บางองคเกงพอจะสอนใหเขาเขาใจดวยปญญาได
เร็วไวงายดาย บางองคไมมีความสามารถในการสอน แถมบางองคก็ไมมีความรูพอ เม่ือ
มองกวางๆ เห็นสภาพท่ีแตกตางหลากหลายอยางน้ี การท่ีพระสงฆจะนําพระพุทธศาสนา
ไปชวยพัฒนาประชาชน ก็ตองเปนไปในระดับและรูปแบบท่ีแตกตางหลากหลาย   



 

๒๕๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

พระท่ีสามารถในการสอน และรูหลักธรรมดีดวย อยางท่ีวาเขาถึงคนระดับท่ีมี
ปญญา ก็อาจจะสอนแบบพุงตรงเจาะจุดทีเดียวไดผลเสร็จไปเลย แตพระองคเดียวกันนั่น
แหละ ไปสอนคนท่ีไมมีปญญา หรือคนท่ีไมรูเร่ืองเลย ก็อาจจะตองใชอีกวิธีหน่ึง เปล่ียนไป 

ทีน้ี อีกกรณีหน่ึง ตัวพระท่ีไปสอนไมคอยมีปญญา แลวก็ดอยความสามารถใน
การสอน แถมรูหลักธรรมก็นอยดวย แตใจดีมีเมตตากรุณา อยากจะชวยเหลือชาวบาน 
แบบน้ีจะทําอยางไรดี จะใชวิธีไหนจึงจะส่ือพระพุทธศาสนากับชาวบานได กรณีอยางน้ี
เปนตัวอยางใหเราตองมองกวาง คิดเผ่ือใหพอสมควร คือ อยาเอาแตตัวเองคนเดียวเปน
ประมาณ เม่ือตนเกงกาจสามารถในการสอน ก็ไมใชคิดวาตองใหพระอ่ืนพระทุกองคตอง
ทําอยางฉัน แลวเขาทําไมได ก็เอาแตติแตดาวาเขา อยางน้ันจะสําเร็จผลข้ึนมาก็หาไม 
และก็มิใชจะดีแกพระศาสนาและแกประชาชน 

ในสังคมกวางๆ รวมๆ น้ัน คนเราอยูในระดับการพัฒนาไมเทากัน มีความ
แตกตางหลากหลาย แตเรามุงหวังใหทุกคนไดประโยชนจากพระพุทธศาสนาเทาท่ีจะทํา
ได แลวจะทําอยางไร เร่ิมแรกก็ตองไมลืมหลักท่ีวา ในการไปเปนส่ือท่ีจะนําทางดึงเขา
ข้ึนมา ใหเขาพัฒนาข้ึนน้ัน ก็ตองมีจุดท่ีจะพบกับเขา  

จุดท่ีจะพบกันน้ัน เราจะเอาจุดท่ีตัวเรายืนอยู แลวตะโกนบอกไป ส่ังไป หรือรอให
เขากระโจนมาหาเราน้ัน ทําไดยาก แตเราควรจะไปพบหรือไปหาเขา ณ จุดท่ีเขายืนอยู ใช
ไหม แลวจากจุดท่ีพบกันตรงท่ีเขายืนอยูน่ันแหละ พูดกันใหเขาใจรูเรื่องกัน เม่ือเขาเขาใจ
และใจเขาเอาแลว เราก็นําหรือพาเขาเดินออกมา หรือตามเราข้ึนไป 

ตอนน้ี เรามองไปที่คนสวนใหญ ดูวาในสังคมวงกวาง คนท่ัวๆ ไปสวนมากเปน
อยางไร ยืนอยูตรงไหน หรือเดินมาแลวถึงไหน ก็เห็นสภาพที่วา เวลาน้ี สังคมยังเต็มไป
ดวยความเช่ือเรื่องส่ิงศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์เดชปาฏิหาร์ิย นับถือผีสางเทวดา เกรงกลัวอํานาจเรน
ลับ ติดในไสยศาสตร  

เม่ือดูลึกลงไป แกนของเร่ืองเหลาน้ี ก็อยูท่ีความ “กลัว” น่ันเอง กลัวอํานาจเรนลับ
ท่ีมองไมเห็น อยางท่ีพูดวาอํานาจเหนือธรรมชาติ ถึงแมจะบอกวาสมัยน้ีวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเจริญมาก ถึงแมวาวิทยาศาสตรเปนเรื่องของความรู ไมใชแคความเช่ือ แตคน
ท่ัวๆ ไป ก็พัฒนาไดแค “ความเช่ือวิทยาศาสตร” ซ่ึงเวลาน้ีไดกลับเส่ือมลงไปมาก สวน
เทคโนโลยีน้ันชวยแกไขอะไรในเร่ืองน้ีแทบไมไดเลย แถมจะมาสนองหรือรับใชไสยศาสตร
หนักลงไปอีก 
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คนในยุคท่ีวาเจริญนักแลวน้ี ก็ยังเต็มไปดวยความไมรู ลึกลงไปในใจจึงยังกลัว
อํานาจเรนลับเหลาน้ี แลวความกลัวน้ีก็ทําใหคนหว่ันไหว ถึงแมจะเห็นกันอยูวา
พระพุทธศาสนาสอนเปนเหตุเปนผล แลวก็พูดกันวา พระพุทธศาสนาสอนไมใหเช่ือเรื่อง
เหลวไหลงมงาย แตพอเอาเขาจริง ความกลัวในระดับท่ีลึกลงไป ความหวาดกังวล อยาง
นอยความหว่ันใจ ก็ยังมีอยู เม่ือเอาตามหลัก ถึงจะบอกวาเปนชาวพุทธ ก็ตองข้ัน
โสดาบันน่ันแหละจึงจะพนเร่ืองน้ีไปไดจริง ตอนน้ี ขางนอกเจริญดวยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี แตขางในคนยังหางไกลจากความเปนโสดาบัน  

ไมตองพูดถึงพวกท่ีหลงงมงายหรอก แมแตชาวพุทธข้ันคอนขางดี พูดออกมาชัด
วาเช่ือในเหตุในผล แตความหวงความหว่ันใจวาอาจจะมีอํานาจเรนลับบางอยางซ่ึงมอง
ไมเห็น การท่ีไมรูวาอนาคตจะเปนอยางไร ก็ยังไมหมดไป ในเม่ือตัวเปนมนุษยปุถุชน ก็ยัง
มีความหวาด มีความหวั่น มีความพร่ันใจอยู ในเวลาท่ีไมมีเหตุการณอะไร ก็ไมเปนไร แต
พอเกิดอะไรข้ึนกับตัว บางทีก็ชักจะเริ่มแกวง บางคนสําหรับตัวเองไมเปนไร แตพอถึงคน
ใกลชิด บุตรภรรยา คนท่ีรักเปนดวงใจ เอาละสิ ชักจะอยูไมไดแลว ท้ังๆ ท่ีรูอยูวา 
พระพุทธศาสนาสอนธรรมะไว หลวงพอก็สอนใหเอาเหตุเอาผล แตมันชักจะเอาไมอยู  

พอมีเรื่องข้ึนมา แมแตมาหาหลวงพอ หลวงพอก็สอนเปนเหตุเปนผล ทานวาเธอ
อยาไปเช่ืออะไรงมงายไป มันเปนเรื่องของเหตุปจจัย เปนเรื่องการกระทําของเรา เราตอง
มีสติปญญา ทานก็อธิบายใหฟง ก็เห็นตามหลวงพอ ก็เอาละ วาตามหลวงพอนะ  

บางรายกลับไปแลว เขมแข็งจริง ก็อยูได แตบางรายไมอยางน้ัน พอกลับไปบาน 
ชักไมแนใจอีกแลว อยางไรๆ มันก็ยังหวั่นใจอยู ถาอยางน้ันก็ปลอดภัยไวกอนดีกวา  

เอาละสิ ทีน้ีทําอยางไรจะเผ่ือปลอดภัยไวกอน ในสังคมของเรานี่ เร่ืองพรรคน้ีมีอยู
เกล่ือนกลาด มีไสยศาสตร มีหมอผี มีคนทรง จะปลอดภัยไวกอน ก็เลยดอดไปหาแลว ไป
หาพวกหมอผี ไปหาคนทรง 

ทีน้ีพอไปหาแลว เขาทําพิธีใหใจไดรูสึกวาปลอดภัยไวกอนแลว แตทีน้ีมันมักจะไม
หยุดแคน้ัน ถึงตอนน้ี โอกาสท่ีจะถูกชักจูงก็มีข้ึนมาแลว และคนท่ีเขามาในสถานกาณ
อยางน้ี ก็มักถูกชักจูงงาย ทีน้ี พวกท่ีวาน้ัน เม่ือเขาจะหาลาภ จะเอาใหมาก ก็อาจจะพูด
ตอความยาวออกไปอะไรตางๆ เชนวา น่ี... คุณถูกเขาทํานะ ไอคนน้ันมันแกลง คุณเอา
ไหม ผมจะทําแกให แกแคน เอามันใหหนักเลย วาง้ัน ทีน้ีก็ตองเสียเงินเสียทองมากข้ึนๆ 
แลวก็เปนเรื่องของกิเลส โลภะโทสะมาแลว ออกไปนอกพระพุทธศาสนาแลว  



 

๒๕๒  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

อยางกรณีท่ีพูดมานี้ ก็คือถึงขั้นท่ีหลวงพอเอาไมอยูแลว ใชไหม แลวปญหาแบบน้ี 
เม่ือพระอยูกับชาวบาน ก็ตองเจอแน  

อยางผมอยูท่ีน่ี ท่ีวัดญาณเวศกวันน่ีแหละ ก็เจอแลว มีมาแลว วันหน่ึง ชาวบาน
รายหน่ึงมาหา บอกวา เม่ือคืนน้ี ฉันฝนราย มีปศาจ หรืออะไรไมรู ตัวใหญเหลือเกิน ดํา
ทะมึน ตรงเขามาหาฉัน พอมาถึง ก็กระชากลูกออกไปจากอก  

โอโฮ ลองคิดดูสิ ลูกน่ีเปนสุดท่ีรัก พอเจอฝนรายอยางน้ี ใจก็ไมอยูแลว คุมใหม่ัน
ไมได หวั่นไหวไปหมด ตัวเองยังพอวานะ แตน่ีลูกท่ีแสนรัก ยังไงๆ ก็ตองเอาไวกอน ตอง
ปลอดภัยไวกอน แตไมรูจะไปพ่ึงใครท่ีไหน ก็ไปหาพระกอนละ ยังไงๆ ก็ตองใหม่ันใจวา
ลูกปลอดภัย  

คนท่ีมาถึงข้ันน้ี พูดไดวา ใจไมอยูกับเน้ือกับตัวแลว จะพูดจาอะไรเปนเหตุเปนผล 
ก็ยืดยาดนอกเร่ืองไปหมด ไมฟงแลว ฟงไมรูเรื่อง ถาพระขืนพูดมาก ฉันก็ไปกอนละ พระ
จะทําอยางไร ตอนแรกก็ตองหาทางใชวิธีท่ีจะทําใหเขาสงบกอน ใหใจมาอยูกับเน้ือกับตัว 
อยางนอยใหพอพูดกันได ใหฟงกันรูเรื่อง ใหยอมเง่ียโสตลงมาสดับ  

เรื่องอยางน้ีแหละท่ีพระอยางหลวงพอวัดบานกรางทานเจอกันมานานแลวแตครั้ง
โบราณ จะเรียกวาหนามยอก เอาหนามบง หรืออะไรก็แลวแต ความกลัวน้ัน จะแกไดจริง 
ก็ดวยตัวแกโดยตรงของมัน คือความรู พอรูวาอะไรเปนอะไร จะทํากับมันอยางไร ความ
กลัวก็หมดไปหายไป แตเม่ือไมรู ยังไมรู ก็เอาความเช่ือมาตั้งยันไวกอน เปนการแกไปขั้น
หน่ึง ย่ิงเช่ือม่ันเทาไร ก็ย่ิงสูกลัวไดดีเทาน้ัน อยางนอยก็เรียกสติคืนมา เกิดมีกําลังใจข้ึน 

ท่ีวาหนามยอก เอาหนามบงน้ัน ก็คือ จะแกความกลัวอํานาจเรนลับ ส่ิงท่ีมองไม
เห็น ก็เอาความเช่ือความม่ันใจในอํานาจศักดิ์สิทธิ์ของส่ิงท่ีเคารพบูชานับถือเขามาขม 
หรือมาขับไลไปเสีย ถาเปนชาวพุทธท่ีเขาข้ันแทหนอย ก็พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณนี่
แหละ พอศรัทธา ความเช่ือจับเอาอํานาจศักดิ์สิทธิ์ เอาอานุภาพของพุทธคุณเขามา ความ
เช่ือมาแทนท่ีความกลัว ความกลัวก็หายไป เรียกขวัญคืนมา ใจก็ม่ันแนว คนก็สงบนิ่งได   

ตอนน้ีก็ตองมีวิธีการกันหนอย จะเรียกวาเปนอุบายก็ได วิธีงายๆ ท่ีพระทํากันมา
แตโบราณ ก็คือทําพิธี หรือมีพิธีกรรมกันหนอย ตอนแรก พระฟงเรื่องรายของเขาแลว ก็ยัง
ไมพูดไมอธิบายอะไรละ เอาแคพูดปลอบใจใหกําลังใจนิดหนอยแลว หลวงพอก็บอกวา 
เออ ไมเปนไร หลวงพอจะชวยบอกพิธีให มาน่ีนะ เธอมาจุดธูปเทียนบูชาพระกอน เสร็จ
แลว หลวงพอก็อาจจะเลือกบทสวดมนตส้ันๆ บทหน่ึงหรือ ๒-๓ บทมาบอกเขาวาบทสวด
มนตน้ี ดีแงน้ันๆ ใชแกใชกันอันน้ันๆ มีเรื่องราวมาอยางน้ันๆ แลวนําหรือใหพระนําเขา
สวด จนพอสมควรแลว ก็ใหเขาแผเมตตา กรวดนํ้าอุทิศกุศลใหเจากรรมนายเวร เปนตน 
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พอไดทําพิธีอยางน้ีเสร็จแลว คนน้ันก็จะสงบลง ใจเขามาอยูกับเน้ือกับตัวแลว 
เปนพิธีเรียกขวัญอยางหน่ึง ก็คือเขาไดศรัทธามาจับมายึดหลักใหมีท่ียันท่ีตั้งตัว ทรงตัว
ข้ึนมาได ม่ันคงม่ันใจ  

พอเขาสงบเย็นเบาสบายข้ึนมาแลว ทีน้ีก็ไมมีอะไรมาดึงมากวนใจใหวาวุน พระ
จะพูดอะไร เขาก็พรอม ฟงไดหมด น่ีคือพิธีน้ันเปนบุพภาค เปนข้ันของการเตรียมตัว
เตรียมใจของเขาใหพรอมท่ีจะรับธรรมะ  

เม่ือเขาพรอมอยางน้ีแลว พระก็พูดคุยธรรมะได อธิบายหลักธรรมเก่ียวกับเร่ืองน้ี 
อาจจะเลาชาดก หรือเลาเรื่องราวในพุทธประวัติ ท่ีพระพุทธเจาเคยทรงเผชิญและทรง
จัดการปญหาแบบน้ี อธิบายไปไดท้ังข้ันศีล ข้ันจิตใจ จนถึงข้ันปญญา อาจจะถือโอกาส
สอนหลักธรรมสําหรับการเล้ียงลูก สอนวิธีเล้ียงลูก ใหรูจักมีพรหมวิหาร ใหใชเมตตา 
กรุณา มุทิตา อุเบกขา อยางไรๆ อยางนอยบอกวิธีประพฤติปฏิบัติตัวแกเขาในยามท่ี
ประสบเหตุการณรายอยางน้ี ใหเปนประโยชนแกตัวเขา แกครอบครัว แกสังคมสืบตอไป  

เสร็จแลว เขาจะลากลับ เม่ือหลวงพอเห็นควรในทางสงเสริมกําลังใจเปนตน 
นอกจากอวยชัยใหพรแลว บางทีก็พรมนํ้ามนตให แถมบางทีมอบพระใหไปบูชากํากับอีก 
เพ่ือชวยใหจิตใจเขมแข็งย่ิงข้ึน ม่ันใจย่ิงข้ึนวา ไมตองเกรงกลัว ไมตองกังวลแลววาภูตผี
ปศาจที่ไหนจะมากลํ้ากราย อันน้ีก็เปนเรื่องของสวนประกอบเสริมไป และตอนน้ีแหละ
พระจะตองวางจิตใหตรง ทําท้ังหมดดวยเมตตาการุณยเพื่อประโยชนแกเขาจริงๆ ไมถือ
โอกาสทํานาหาผลประโยชนบนหลังชาวบาน  

แลวมองใหดี มองอีกที จะเห็นวา เรื่องราวเหตุการณในชีวิตของชาวบาน ของ
ชุมชน ของสังคมอยางน้ีแหละ ท่ีเปนตัวขับเคล่ือนใหชาวบานมาหามาพบพระ และเปน
โอกาสใหพระไดแสดงธรรม คนจํานวนมากนั้น ถาเขาไมมีเร่ืองจําเปน ไมเจอเหตุการณ
อยางน้ี เขาไมเคยถามถึงพระ เขาจะไมมาหาพระ เม่ือเกิดมีเรื่องข้ึน จึงไดเปนโอกาสให
พระไดแสดงธรรม ก็เปนส่ืออยางหน่ึง และน่ีก็อยูท่ีพระวาจะใชโอกาสน้ีหรือไมใช ถาพระ
ไมใชเปนโอกาสในการส่ือธรรม โยมมา ก็ไดแตทําพิธี พระก็อาจจะนึกแคจะไดปจจัย ก็ 
คือไมไดอะไรที่เปนหลักเลย ชาวบานก็หลงไปตามเดิม หรือหลงหนักเขาไปอีก 

ท่ีวามาตอนนี้ ก็เปนการท่ีพระใชพิธีกรรม ตลอดไปถึงวัตถุมงคลตางๆ มาเปน
รูปธรรมที่ชวยส่ือธรรม อยางท่ีวาเปนบุพภาค คือการเตรียมการเบ้ืองตนเพื่อใหเขาพรอม
ท่ีจะตั้งจิตสดับธรรม เขาสูศีล เจริญจิต เจริญปญญา ตอไป  



 

๒๕๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

รวมความแลวก็เปนอันวา ไมวาจะอยางไรก็ตาม ก็ตองยอมรับความจริงวา ในหมู
มนุษยปุถุชนน้ี ความหวาดหว่ันเกรงภัยกลัวอํานาจท่ีมองไมเห็นน้ัน มีอยูตลอดเวลา แฝง
แทรกอยูในชีวิตของคนและในชุมชน จึงเปนธรรมดาที่พระเราตั้งแตครั้งโบราณตอง
เก่ียวของตองประสบ แลวก็ตองหาทางชวยเหลือ และก็ตองยอมรับวาทานทําไดดีทีเดียว 

วิธีปฏิบัติท่ีพระใชกันมาแตคร้ังโบราณ ขอใชคําวาเปนการ “ปิดช่องความหวั่นใจ” 
เพ่ือเตรียมการและเปนชองทางที่จะนําธรรมเขาไปใหแกคน  

อยางท่ีกลาวแลววา สําหรับมนุษยปุถุชนท่ีหวาดระแวงตออํานาจล้ีลับเหลาน้ัน 
จะตองปดชองความหวั่นใจของเขาใหไดกอน เขาจึงจะมีใจที่จะรับธรรมได ถาไมปดชอง
ความหว่ันใจ ใจเขาไมอยูกับตัว ก็ไมเปนอันฟงธรรม หรือฟงไปแลว ยังเขาไมถึง พอ
ออกไปแลว ก็ไมแน ไมม่ันคง เขาก็จะตกอยูในวังวนของการหวังพ่ึงอํานาจภายนอกตอไป 

ถาพระปดชองความหว่ันใจของชาวบานได คนมาหาพระแลวก็ไดหมด ท้ังพนไป
จากความหว่ันกลัว ใจสงบสบายได โดยไมตองไปหาหมอผี ไมตองไปหาคนทรง แลวก็ได
พัฒนาจิตใจพัฒนาปญญาข้ึนไปดวยการไดสดับธรรม และทางท่ีจะเพล่ียงพลํ้าไถล
ออกไปในดานกิเลสใหถูกลอเราโลภะ ย่ัวยุโทสะ ก็ไมมี เพราะฉะน้ัน ทานจึงยอมใหนําเอา
วิธีปฏิบัติในทางท่ีเปนกุศลตอส่ิงเหลาน้ี เขามาอยูในครอบคลุมของพระพุทธศาสนาดวย 
เพื่อใหประชาชนมาหาพระแลว ท้ังพนภัย และไดธรรมไดปญญา ทุกอยางครบจบไปที่นี่เลย  

จากท่ีพูดมาตรงนี้ จะไดความชัดเจนอีกอยางหนึ่งดวย คือการแยกไดระหวาง
บทบาทของพระ กับบทบาทของหมอผีและประดาเจาพิธีของลัทธิศาสนาทั้งหลาย 

บทบาทของหมอผีเจาพิธีศาสนาโบราณท้ังหลาย คือทําพิธีส่ือกับพวกผีสาง
เทวดาอํานาจศักดิ์สิทธิ์ล้ีลับตางๆ เพื่อชวยใหชาวบานผูมาหาสามารถปฏิบัติตามไดใน
การท่ีจะพนภัยและไดผลท่ีปรารถนาจากอํานาจเรนลับน้ัน แลวก็พวงดวยความสัมพันธ
ระหวางชาวบานกับหมอผีในเชิงซ้ือขายหรือตอบแทนบริการ 

สวนบทบาทของพระในพุทธศาสนา ในกรณีแบบน้ี แบงได ๒ ข้ันตอน คือ ชวยให
ชาวบานพนภัยจากอํานาจเรนลับน้ันแลว จะไดมีความสงบม่ันใจ พรอมท่ีจะสดับรับธรรม
คําสอนเพ่ือการพัฒนาในศีลในวินัยในทางจิตใจและในปญญาสูงข้ึนไป  โดยให
ความสัมพันธระหวางพระกับชาวบานดําเนินไปดวยศรัทธาและเมตตา มิใชซ้ือขายหรือ
ตอบแทนบริการ 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๕๕ 

ถาพูดใหตรงแท บทบาทของพระมีอยางเดียว หรือข้ันเดียว คือการแจกจายให
ธรรม สวนการชวยใหพนภัยจากอํานาจเรนลับ เปนสวนท่ีแทรกเพ่ิมเขามาในกรณีท่ีตอง
ชวยใหเขาเตรียมตัวพรอมหรือตั้งตัวขึ้นได ในการท่ีจะสดับรับธรรมคําสอน คือจะไดศึกษา  

บทบาทของพระท่ีแยกตางกันกับหมอผีน้ี พระน่ีแหละจะตองชัดกับตนเอง 
มิฉะน้ัน ถาหลงเพลินไป พระเองแยกไมถูก แลวก็เลยทําตัวใหคนขางนอกมองไปวา พระ
กับหมอผี ก็คือกันน่ันเอง อยางท่ีเคยเลาใหฟงมาคร้ังหน่ึงกอนน้ีแลว 

ใหเขาไดที่ยึดแลว ก็ดึงยกเขาขึ้นมา   
เม่ือก้ีน้ีจับจุดท่ีเปนสาระสําคัญในการท่ีพระสงฆปฏิบัติตอส่ิงศักดิ์สิทธิ์หรือ

อํานาจเรนลับวา เปนการท่ีทานชวย “ปดชองหว่ันใจ” ใหแกชาวบาน อันน้ีเปนเปาหมาย
หลัก อยางท่ีวาแลว เปนการเตรียมคนใหพรอมท่ีจะเง่ียโสตลงสดับธรรมตอไป 

ทีน้ี พรอมกับการชวยปดชองความหว่ันใจใหแกชาวบานน้ัน การปฏิบัติท่ีถูกตอง
ของพระสงฆยังปดกั้นโทษหรือขอเสียของลัทธิส่ิงศักด์ิสิทธ์ิไสยศาสตรภายนอกอีก ๒ ข้ัน คือ  

๑. ไมไถลออกไปในเร่ืองของกิเลส พวกราคะ โลภะ โทสะ โมหะ ท่ีพวงอยูกับ
ลัทธิผีสางเทวดา เรื่องลึกลับ ไสยศาสตร  

๒. แลวก็ไมอิงอํานาจกิเลสน้ัน ขยายออกไปสูการหาผลประโยชน เชนท่ีวาการ
ตอบแทนบริการ การชวนใหแกแคน ไมมีเรื่องการท่ีจะไปคิดรายผูอ่ืน จะไป
ทํารายกัน มีแตพระคุณ การมีเมตตาการุณย 

สําหรับพวกผีสางเทวดานั้น มีท้ังพวกที่รายและพวกที่ดี อยางท่ีพูดไปแลวเม่ือเชา
น้ีวา พวกเทวดาในศาสนาพราหมณหรือฮินดูน้ัน มีเร่ืองแผลงฤทธิ์รบราฆาฟนกันนักหนา 
แสดงอํานาจขมกัน ยกทัพปราบกัน แลวมาในเร่ืองไสยศาสตรก็ทํานองเดียวกัน มีเรื่อง
ของกิเลสมาก เอามาใชในการทํารายกัน หาผลประโยชนกัน พวกหมอผีหรือพวกทําไสย
ศาสตรขางนอก มักมีช่ือเสียงดวยเร่ืองพวกน้ี อยางท่ีไดยินบอกกันแมแตในปจจุบันน้ีวา 
หมอเขมรน่ีเกงนักในเรื่องอาถรรพณ ทําคุณไสย ทํารายคนโดยใชไสยศาสตร  

ทีน้ีในสมัยโบราณน้ัน พระสงฆก็อยูกับชาวบาน ทามกลางสภาพและเร่ืองราว
อยางท่ีวาน้ัน พระน้ันเปนผูนํา เปนท่ีพึ่งท่ีหวังของชาวบาน ถาเขามีทุกขจากเรื่องพวกน้ี
ข้ึนมา มาหาพระก็ชวยอะไรไมได ก็ไมเปนท่ีม่ันใจ ไมโลงใจ พอไปหาพวกหมอผีหรือพวก
ชํานาญทางคุณไสย ก็พาเขวออกไปใหหลงวุนกับการแก การทําตอบ แลวก็บอกวาไม
อยากไปหาพระแลว ชวยอะไรไมได 



 

๒๕๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ในสภาพสังคมท่ีเปนมาอยางน้ี เม่ือพระจะตองเปนท่ีพึ่งชวยชาวบานได เร่ืองก็
คอยๆ เปนไปเอง บางทีหมอผีหมอคุณไสยเกาก็มาบวชบาง มีพระท่ีไดเรียนรูเร่ืองน้ีบาง 
แตเม่ือเปนพระรูและทําไดในเรื่องเหลาน้ี ก็เปล่ียนมาทําในทางของพระ เรียนแกไดแลว 
ไมทําในทางของพวกไสยศาสตร ก็เอามาใชเพื่อปดชองความหวั่นใจอยางท่ีวาแลว 

เปนอันวา มีพระท่ีทันกับหมอผีและพวกทําคุณไสยแลว คราวน้ี พอชาวบาน
เดือดรอนถูกกระทํา เขามาหาพระ พระก็แกให แลวจบแคน้ัน ไมตอเร่ืองยาวออกไปทาง
ไสยศาสตรขางนอก พระทําแตสวนท่ีเปนคุณอยางเดียว จบดานไสยศาสตรแลว ก็ดึงเขา
มาในพุทธศาสตร คือใหธรรม นําเขาสูการศึกษา ท่ีจะพัฒนาศีล วินัย จิตใจ และปญญา
ของคนและชุมชนของเขาตอไป  

มองในแงหน่ึง การท่ีพระชวยแกไขดานไสยศาสตรอยางน้ี ก็เปนการเอาความขลัง
ศักด์ิสิทธิ์มาใชเปนทางหรือเปนส่ือนําเขาสูพระพุทธศาสนา เปนจุดเช่ือมตอจากศาสนา
ภายนอกเขาสูพระพุทธศาสนา โดยตัดสวนปลายของพวกไสยศาสตรในการหาลาภหา
ผลประโยชน สนองความตองการในทางเห็นแกตัว การแกแคน การทํารายซ่ึงกันและกัน
ออกไปเสีย  

แตถาพระไมตัดแยกออกมาสูการใหธรรม ก็อยางท่ีวาแลว พระก็จะแคคือกับหมอ
ผี อยางท่ีมีอาจารยนักสังคมวิทยาของมหาวิทยาลัยแหงหน่ึงในประเทศไทยน้ี ไมบอกละ
วามหาวิทยาลัยอะไร ไดเขียนตําราไว ท่ีเคยเลาใหฟงแลว ผมไปอานเจอเขา ทานเขียน
สรุปลงไปเลยวา โดยความหมายทางศาสนาแลว พระกับหมอผีน่ีเหมือนกัน  

นักวิชาการท่ีไมรูไมเขาใจเพียงพอ ก็มองศาสนาท้ังหลายเหมือนกันหมด เขาบอก
วาศาสนาเปนท่ีพึ่งท่ียึดเหนี่ยวจิตใจคน เวลามีความหวาดหว่ันเกรงภัยอันตราย ก็ไปหา
นักบวชนักทําพิธีศาสนา เขามองพระเหมือนกับนักบวชหรือผูประกอบพิธีในศาสนา
โบราณ จึงบอกวาพระกับหมอผีมีบทบาทเหมือนกัน เม่ือไปหา ไมวาพระหรือหมอผีก็ทํา
พิธีให ไดปลอบประโลมใจแลว ก็หายหวาด หายกลัว สบายใจโลงใจไป เขาก็เลยมองวา 
พระน่ีมีบทบาทหนาท่ีอยางเดียวกับหมอผี  

แมวาอาจารยทานน้ีจะพูดไมถูกไมดี แตก็ดีในแงท่ีจะเอามาใชประโยชน คือเอา
มาเตือนพระ เอามายํ้า เอามาพูดใหบอย เพื่อใหพระระวังรักษาตัวไวไมใหเปนไดแคหมอผี 

เปนอันวามองได ๒ อยาง คือ หน่ึง นักสังคมวิทยาน้ันไมเขาใจเรื่องศาสนาเพียงพอ 
ไมรูจักพระพุทธศาสนา จึงสรุปเอาเองงายๆ สอง เม่ือนักสังคมวิทยาเองไมเขาใจเพียงพอ
อยูแลว พระก็ไปทําใหเขาเห็นอยางน้ันเสียอีก อยางน้ีก็ถือวาเปนเพราะพระทําเสียเอง  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๕๗ 

ในกรณีท่ีพระเองไมไดทําหนาท่ีของพระใหถูกตอง ไมไดดึงคนข้ึนมาสูความดีงาม
ท่ีสูงข้ึน ไดแคใหเขามีท่ียึดเหน่ียวจิตใจ ปลอบประโลมใจใหสบายไปไดเทาน้ัน พระก็ได
แคเหมือนหมอผี แตถาพระทําหนาท่ีถูกตอง การใหท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ ก็เปนจุดเช่ือมตอ
จากศาสนาภูตผีเปนตน ข้ึนมาสูพระพุทธศาสนา  

พระจึงตองใสใจคํานึงวาทําอยางไรเราจะดึงคนขึ้นได ถอนคนข้ึนมาใหพนจาก
ความหมกจมอยูในความหลง จากความหวาดกลัวตางๆ น่ีคือ พอใหเขาไดท่ีเกาะท่ียึด
เหน่ียวแลว เราก็ดึงเขาข้ึนมา ดวยการสอนธรรม ใหเขาพัฒนาท้ังพฤติกรรม จิตใจ และ
ปญญา จุดสําคัญอยูตรงนี้ ถาพระไมทําหนาท่ีน้ี ก็เสียความเปนพระ บทบาทของพระก็
หายไป พระก็แคหมอผีอยางท่ีวามาน้ัน พอเขายึดเหนี่ยวแลว เราจึงตองดึงเขาข้ึนมา  

ทีน้ี ในเรื่องท้ังหมดน้ี คําเดนท่ีสําคัญมาก คือ “ศักดิ์สิทธิ์” เราจะตองเขาใจ
ความหมายของคําน้ีใหชัด  

จะเห็นวา ชาวพุทธท่ัวๆ ไป ท่ีวาเคารพนับถือพระพุทธเจา ไปบูชาพระพุทธรูป ก็
นึกไปถึงความศักดิ์สิทธิ์ มองพระพุทธรูปในความหมายวาศักดิ์สิทธิ์ดวย  

แตความศักด์ิสิทธิ์ในพระพุทธศาสนา กับในศาสนาท่ัวไปที่ใชความเช่ือเปนหลัก
น้ันตางกันชัดเจน เพราะวาในศาสนาท่ัวไปนั้น ความศักดิ์สิทธิ์อยูท่ีความเกงกาจ มี
อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย อยางท่ีพูดไปแลว เชน เทพเจาฮินดู ท่ีวามีความสามารถกําจัด
คูปรปกษ โดยมีฤทธิ์เดช แสดงโทสะไดรุนแรง  

จะเห็นวา เม่ือทางศาสนาฮินดูเขาสรางเทวรูปน้ัน ไปดูเถอะ จะตองสรางใน
ลักษณะท่ีใหเห็นวาเกงกาจ ดุราย โหดเห้ียม มีกําลังมหาศาล กําจัดศัตรูไดอยางรุนแรง  

เพราะฉะน้ัน เทพเจาฮินดูจะมีทาทางฮึกเหิม ผาดโผน โจนทะยาน ยกแขน ยกขา 
หนาตาถมึงทึง มีแขนมีขามีบาทามาก อาจจะมีมือมีแขนถึงพันหน่ึงเลย ท่ีจริงน้ัน พันมือ
พันแขนน่ีจะไปทําอะไรได มันคงตีกันวุนหมด แตเขาเอาใหมีมากเขาวา  

แคทศกัณฐ สิบคอ สิบหนา ย่ีสิบแขน ย่ีสิบมือ ก็ยุงแลว สงสัยวา เวลาแกใชจริง 
คงใชแคสองสามมือเทาน้ันแหละ ถาใชย่ีสิบมือ มันก็คงตีกันเอง แลวไปมีถึงพันมือ จะไป
ทําอะไร มันมากเสียเปลา ไรประโยชน  

รวมความวา เทวรูปของฮินดูจะเปนอยางน้ัน ผาดโผน โจนทะยาน มีอาวุธท่ี
รายแรงที่สุด ชนิดที่เหลือระอา เหนือกวาอาวุธธรรมดา เปนฟาผา เปนอสุนีบาต เปนจักร 
เรียกวาสรางกันข้ึนมาจะใหเห็นวามีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริ์ย มีอํานาจย่ิงใหญ สามารถกําจัด
ศัตรูไดอยางย่ิง เปนอันวา ความศักดิ์สิทธิ์ของเขามากับฤทธิ์เดชที่พวงดวยกิเลส  



 

๒๕๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ทีน้ี เม่ือมาถึงพระพุทธศาสนา ความศักดิ์สิทธิ์ข้ึนสูพระคุณ และกลายเปนวา 
ความศักดิ์สิทธิ์สูงสุดมาอยูท่ีความบริสุทธิ์ ไมมีความศักด์ิสิทธิ์ใดสูความบริสุทธิ์ได ดัง
ท่ีวาในพระพุทธศาสนามีตํานาน มีคัมภีรท่ีพูดถึงสัจจาธิฏฐาน หรือสัตยาธิษฐาน เอา
ความบริสุทธิ์เปนท่ีอางอิง เอาความจริงเปนท่ีตั้ง แลวชนะพวกฤทธิ์เดช พวกท่ีใชกิเลส  

ความศักดิ์สิทธิ์ หมายถึงอํานาจที่บันดาลใหเกิดผลสําเร็จ “ศักดิ์” แปลวาอํานาจ 
“สิทธิ์” แปลวาความสําเร็จ ศักดิ์สิทธิ์จึงแปลวา อํานาจท่ีบันดาลผลสําเร็จใหเกิดข้ึน  

ถามวาอํานาจอะไร ของเขาบอกวา พลังท่ีกําจัดศัตรู ของเราบอกวาความบริสุทธิ์ 
พวงมาดวย พลังแหงเมตตากรุณา ความปรารถนาประโยชนสุขแกผูอ่ืน คิดจะชวยเหลือ 
และสาม พลังปญญา  

อยางท่ีรูกันวา พระพุทธเจาของเราน้ีมีพระคุณ ๓ ประการ หน่ึง พระปญญาคุณ สอง 
พระวิสุทธิคุณ สาม พระมหากรุณาคุณ น้ีคือยอดของความศักด์ิสิทธิ์  

ทีน้ี เราสรางพระพุทธรูปท่ีแสนจะศักดิ์สิทธิ์ เปนอยางไร ขอใหนึกเทียบกับเทวรูป 
ฮินดูท่ีผาดโผน โจนทะยาน ถมึงทึงนั้น พระพุทธรูปของเรา อยางปางมารวิชัย พระพิชิตมาร 
ท่ีสูกับมารน่ี ประทับน่ังสงบ ไมแสดงอาการวาจะไปกําราบขมใคร หรือจะไปทํารายใคร
เลย ประทับน่ิงสบายสงบเรียบรอย แถมย้ิมนอยๆ อีกดวย น่ีคือมีเมตตากรุณา รอแตจะ
ชวยมวลมนุษย แลวก็บริสุทธิ์ และมีปญญาสูงสุด น่ีคือพระคุณ เปนความศักดิ์สิทธิ์ท่ีแท  

จึงเห็นไดชัดวา แมแตจะใชคําวาศักดิ์สิทธิ์ ในพระพุทธศาสนาก็เปนเร่ืองของคุณ 
คือความดีงามอยางเดียว ไมมีเรื่องของโทษ หรือความราย แตอยางใดเลย 

ตกลงเราก็ดึงคนจากความหมายของความศักดิ์สิทธิ์แบบรุนแรงในศาสนาอ่ืน เขา
มาสูความหมายแบบสงบงามในพระพุทธศาสนา  

เอาละ ในทามกลางสภาพแวดลอมท่ีเขามีความเช่ือในความศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์เดช
เหลาน้ี พระพุทธศาสนาก็ไมไดมองขาม และก็มาชวยคนในเรื่องเหลาน้ีดวย โดยดึงเขา
เขามาในความหมายท่ีขัดเกลาใหประณีต  

ตองยอมรับความจริงอยางท่ีพูดไปแลววา มนุษยปุถุชนน้ันใจยังหว่ันไหว ยังมี
กิเลส ยังมีความหวาดความกลัว ถาไมไดฝกจิตมาแลวอยางดี พอเกิดเหตุการณเฉพาะ
หนาท่ีเลวรายรุนแรงข้ึนมา ก็ตั้งตัวไมทัน ยืนตัวไมติด ถาตั้งตัวไมติด จิตก็เตลิด แลวก็เสีย
ขวัญ พอขวัญหนีดีฝอแลว เรี่ยวแรงกําลังท่ีมีอยู ก็ไมรูวาหายไปไหน แลวทําอะไรก็ไมถูก
ดวย เพราะใจไมมีท่ีจับท่ียึด สติหาย สมาธิตั้งไมได ถาอยางน้ี ถึงจะเปนชาวพุทธ ก็
กลายเปนแพคนพวกอ่ืนท่ีมีศรัทธารุนแรง  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๕๙ 

ถามีศรัทธาลงดิ่งแรงกลานะ ไมวาจะเช่ืออะไร จะเอาอะไรมายึด จะเปนส่ิง
ศักดิ์สิทธิ์ เปนลัทธิอุดมการณอะไรๆ ก็ใจอยูใจม่ันได แมแตเอากบเอาเขียดมายัดใสปาก
โดยไมรู ก็สูไปไดจนตลอด ดังจะเห็นวา ในศาสนาโบราณ บางทีไปเอาสัตวอะไรตออะไร
มานับถือ เอาอะไรก็ได ใหมันมีศรัทธาแรงกลาข้ึนมา พอเช่ือลงจิตไรสํานึกแลวละก็ จิตก็
ม่ันเต็มท่ีเลย ฮึกเหิม เด็ดเดี่ยว มุงไปอยางเดียว  

ทีน้ี ไมวาจะเปนศาสนาอะไรท่ีไหนก็ได เพราะท่ีจริงมันเปนธรรมดาของธรรมชาติ
อยางน้ันเอง ตัวสําคัญ สาระมันอยูท่ีน่ี คือศรัทธาท่ีด่ิงลงไปถึงจิตไรสํานึกน่ีเอง  

เม่ือคนมีศรัทธาลงลึกดิ่งแลว ศรัทธาท่ีรุนแรงก็ทําใหจิตมีกําลัง แลวจิตก็พุงมุง
แนวไปสูเปาหมาย พอจิตพุงมุงแนว มันก็เกิดสมาธิสิ ถึงจะเปนมิจฉาสมาธิ มันก็คือแนว
น่ันแหละ ทีน้ี ถาเกิดเหตุรายข้ึนมาโดยฉับพลันทันทีปบน่ีนะ คนท่ีมีความเช่ือเต็มสุดเต็มท่ี
ในส่ิงศักดิ์สิทธิ์อยูแลว น่ีคือจิตมีจุดท่ีรวมพรอมอยูแลว มันก็พุงจุดรวมปบไปตั้งเต็มตัว
พรอมอยูท่ีน่ัน ไมมีกระจัดกระจายไปไหนเลย มันก็เขมแข็งข้ึนมาทันที ใชไหม  

พอจิตเขมแข็งม่ันแนวอยูกับจุดท่ียึดอยางเดียว ใจก็เปนสมาธิ สติก็ตั้งอยูได ทีน้ี
จะสูอะไร จะทํางานอันไหนท่ีตองการ ก็ไปได ถึงไหนถึงกัน  

สวนคนท่ีไมมีความเช่ือในส่ิงเหลาน้ี ไมเอาส่ิงศักดิ์สิทธิ์ แตก็ไมไดฝกจิตของ
ตัวเองมาใหดี พอเกิดเหตุรายขึ้นมา จิตไมมีท่ียึดท่ีจับ ใจเตลิดเพริดไป ตั้งสติก็ไมไดไมอยู 
ความคิดก็พราหมด ทําอะไรไมถูก ก็เลยแยไปเลย ใชไหม  

อยางน้ีแหละ พวกท่ีวาเอาเหตุเอาผลดีนัก ก็เลยกลายเปนกลับไปแพพวกท่ีวามี
ศรัทธางมงาย เช่ืออะไรไมเขาเรื่อง เพราะฉะน้ันอยาไปดูถูก ถาจิตยังฝกไมพอ ปญญายัง
ไมถึงจริง ก็ยังไมพนอาศัยความศักด์ิสิทธิ์ เปนท่ีใหจิตจับ เม่ือยังเปนปุถุชน ยังไมถึงโสดา 
ก็ยังมีสีลัพพตปรามาส ยังไปไมพนส่ิงศักดิ์สิทธิ์  

ทีน้ี เราจะฝกคน จะใหเขาพัฒนาข้ึนไปในศีลในวินัย ในจิตใจ ในปญญา สูความ
เปนอิสระหลุดพน ไมใชมัวติดอยูแคศรัทธาในผีสางเทพเทวาส่ิงศักด์ิสิทธิ์ประดาลัทธิ
ความเช่ือ ท่ีตองยึดม่ันถือม่ัน โดยตัวเองก็ไมไดรูแจงจริง ไมเปนอิสระ แลวก็ทําใหตีกัน
ทะเลาะกันขมเหงรังแกรบราฆาฟนทําสงครามกัน เราก็เริ่มดวยศรัทธาแบบใหม โดยดึง
เขามาหาพุทธคุณ เขามายึดพระรัตนตรัยไวเปนหลัก เปนจุดตั้งตนตั้งตัวท่ีจะดึงมนุษยข้ึน
ไปใหพนจากความช่ัวราย พนจากโทษของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีสักแตวาอยูดวยความเช่ือแลวก็
ตองติดยึดพ่ึงพาตลอดไป โดยทํามนุษยใหพัฒนา ใหประณีตข้ึนไป ใหสามารถอยูดวยจิต
ปญญาท่ีเปนอิสระจากตัว และแผเมตตาการุณยใหแกคนอ่ืนไดท่ัวท้ังมวล  



 

๒๖๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ตรงน้ีมาแยกแยะกันนิดหน่ึง คือ ศรัทธาความเช่ือในส่ิงศักดิ์สิทธิ์อะไรๆ น้ัน เม่ือ
ปกใจด่ิงแนวลงไป ก็ไดผลมากอยางท่ีวามานั้น แตมีโทษท่ีทําใหติดอยูแคน้ัน เช่ือก็แลว
กัน ไมตองถาม หรือถึงกับหามถาม แลวก็ตองติดแนนอยูกับมัน จึงบอกวาไมเปนอิสระ  

ที น้ี เราก็ หันมาหาศรัทธาอยาง ท่ีพระพุทธเจาทรงสอน  ซ่ึ ง เปนศรัทธาท่ี
ประกอบดวยปญญา สงเสริมใหถาม ใหตรวจสอบ โดยศรัทธามาชวยจับจุดท่ีจะถามจะ
ตรวจสอบ ซ่ึงทําใหเราพัฒนาข้ึนไปในปญญา จนในท่ีสุดก็ไมตองติดไมตองยึดอยูดวย
ศรัทธา เปนอิสระไปไดเลย 

เปนอันวา เราไมไดหยุดอยูแคศรัทธา ไมหยุดอยูแคส่ิงท่ีเช่ือท่ียึดเหนี่ยว การท่ีมี
ศรัทธาในพระรัตนตรัย นอกจากศรัทธาโดยมีปญญารูเขาใจแลว เราไมไดใหเขามีพระ
รัตนตรัยยึดเหน่ียวแลวหยุดแคน้ัน แตเราจะอาศัยพระรัตนตรัยน้ันดึงเขาใหกาวตอข้ึนไป
ในการพัฒนาชีวิตสูอิสรภาพท่ีสูงข้ึนไปๆ ไมใชติดไมใชจมอยูแคน้ัน   

ตรงน้ี ขอแทรกเร่ืองจิตไรสํานึกหนอย เรื่องความเช่ือ เร่ืองความกลัวน่ี อิงอยูกับ
ความไมรู แสดงอาการจากจิตไรสํานึกครอบงําขามจิตสํานึกออกมาชนิดท่ีรวดเร็วและ
รุนแรงจนนึกไมถึง ต้ังตัวไมทัน  

เอาตัวอยางในทางราย สมมุติวาเราเขาไปในปา ขณะท่ีเดินกันไปเปนกลุม มีคน
หนึ่งตะโกนข้ึนมา บอกวา เสือมาแลว เทาน้ีแหละ หลายคนตัวส่ันงันงก ตั้งสติไมอยู ขาส่ัน
พั่บๆๆๆ ทําอะไรไมถูกเลย และเปนกันไปตางๆ ท่ีเกิดอาการตางๆ ข้ึนมาอยางน้ี ตองคิด
ไหมวา เสือมีรูปรางอยางน้ันนะ มันนากลัวอยางน้ัน มันเปนอันตรายตอเราไดอยางน้ันๆ 
ตองใชเวลาคิดไหมในการท่ีจะเกิดอาการตัวส่ันงันงก ไมตองเลย ใชไหม ในเร่ืองของจิตไร
สํานึกน้ัน อาการออกมาเอง มันทันที พรึ่บพรั่บ พรั่งพรู ไมตองมีเวลาคิดเลย  

ไมตองถึงข้ันเจอเสือหรอก เอาแควาจะพูดในท่ีประชุม บางคนท่ียังใหม ไมคุน 
ขาดความม่ันใจ แลวเกิดอาการประหมา ตองคิดไหมวาเราจะประหมา มีไหม มันมาเอง 
แลวก็หามไมไดดวย เร่ืองเหลาน้ีมีเยอะ อยางท่ีเคยเลาวา คนหน่ึงแข็งแรงมาก เปน
นักมวยหรือนักกีฬา คราวหน่ึงไปสอบครั้งสําคัญ ถึงวันประกาศผล ก็ไปดูผลสอบ พอดู
ประกาศไมมีช่ือเทาน้ันแหละ เขาออน ขาพับ ยืนไมอยู เดินไมได อาการท่ีออกมาจากจิต
ไรสํานึกน้ี ไมตองคิดหรอก มันเปนเองและทันทีเลย ไมเหมือนเร่ืองของจิตสํานึก ในระดับ
ของจิตสํานึกน้ัน ตองคิดกอนวา จะเอาอยางไร จะทําอยางไร แตน่ีไมตอง 
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ทีน้ีมีอะไรท่ีจะทําใหจิตของคนมีตัวสูท่ีกันท่ีแกอันน้ี มันก็ตองถึงกับจิตไรสํานึก
เหมือนกัน ตองแรงพอและทันกัน พอไดยินวาเสือมาแลวน่ี ถาเรามีหลักประกันท่ียันความ
เช่ืออยูในใจซ่ึงแรงมาก ตัวยึดจับของความเช่ือน้ีก็ยันเต็มอยูในตัว ก็ข้ึนมาดุลเองปบเลย 
อยูได ไมตัวส่ัน ไมขวัญหาย ไมเตลิด อันน้ีเราสามารถไปถึงไดดวยตนเอง โดยฝกจิตใหตั้ง
ม่ันเขมแข็งอยูกับความรูธรรมอยางถึงกัน อันน้ีเปนเรื่องของการพัฒนามนุษย  

แตสําหรับมนุษยปุถุชนท่ียังดิบอยูน่ี อาศัยอะไร เม่ือไมมีความรูแจงชัด ก็อาศัยส่ิง
ท่ีเช่ือ อยางของศักดิ์สิทธิ์ เอามาดุลกับตัวการท่ีตรงขามกันในระดับจิตไรสํานึกน้ี ท่ีจะแก
กันไปเองในทันใดโดยไมตองใชความคิด ตองถึงข้ันน้ี จึงจะแกกันได ไมใชไปมัวคิดตาม
เหตุผลวา มันคืออะไร มันเปนมาอยางไร ไมทันกัน เพราะฝายกลัวตัวส่ันน้ันมันไมตองคิด 
พอไดยินเทาน้ัน ก็ไปแลว เปนเรื่องท่ีตองแกกันใหถึงข้ันจิตไรสํานึก 

เอาละนะ ก็เปนอันวา น่ีเปนเรื่องท่ีเราจะตองเขาใจเหตุผล วาความเช่ือส่ิง
ศักด์ิสิทธิ์ เปนเร่ืองถึงระดับจิตไรสํานึกท่ีไมข้ึนตอการคิดเหตุผล เม่ือมันมีผลตอการกอ
ทุกขแกปญหาของคน มันก็เขามาสูพระพุทธศาสนา มีการนํามาใชประโยชนนอยบาง
มากบางตามกาลเทศะของยุคสมัย แตตองระวังมาก ตองไมประมาทท้ังในการใช และใน
ตัวของผูใช ท่ีจะตองตั้งตัวอยูในธรรมใหหนักแนนม่ันคง 

หวังพ่ึงส่ิงศักดิ์สิทธ์ิไสยศาสตร มัวประมาท จึงไมพนความเส่ือม   
ไดพูดมามากแลวในแงท่ีวา เรื่องพระเคร่ือง ของขลัง วัตถุมงคล ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์

เดชปาฏิหาริย ก็มีผลดีบางอยาง ในการทําใหเกิดกําลังใจ ทําใหเกิดมีความเขมแข็งม่ันใจ 
ใชแกปญหากันทุกขบางระดับ โดยเฉพาะในระดับของจิตไรสํานึกท่ีเปนเรื่องรุนแรง
ฉับพลัน เก่ียวกับสัญชาตญาณความกลัวเปนตน แตตองรูจักใชประโยชนในขอบเขตท่ีไม
เสียหาย อยางท่ีวาพระพึงใชอยางไมประมาท เพียงเพ่ือปดชองหวั่นใจของชาวบาน โดย
ใหเปนขั้นตอนหรือเปนบันไดท่ีจะกาวตอข้ึนไปสูการใหธรรม เพ่ือการศึกษาพัฒนาคน  

การที่ตองไมประมาทนั้น ก็เพราะอาจเผลออาจเพลินอาจพลาด แลวทําใหเกิด
ความเส่ือมและผลราย ไมประมาท ดานแรกคือ ตองระวังไมทําผิดพลาดใหเสียหลักการ
ของพระพุทธศาสนา ดานท่ีสองคือ ตองปองกันและใหอยูในขอบเขตที่จะไมพาคนถลํา
ไถลตกลงไปในความเส่ือม ไมใหคนสูญเสียการพัฒนาตัวของเขา 

ดานแรกน้ันเปนอันวาไดพูดไปพอสมควรแลว ทีน้ี ท่ีตองระวังมากคือผลเสียแก
ชาวบาน แกชีวิต แกสังคมของเขา  



 

๒๖๒  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ขอแรก เม่ือเราเช่ือความศักดิ์สิทธิ์ เช่ืออํานาจดลบันดาล ซ่ึงเปนอํานาจภายนอก
ท่ีจะมาชวยเรา เราก็มีความอุนใจ ความม่ันใจและกําลังใจก็เกิดข้ึน แตทีน้ี ถาเพลินๆ 
ปลอยใจใหเคยชินกับความรูสึกแบบน้ี ตอไปก็จะติดนิสัยกลายเปนคนท่ีหวังจะไดรับ
ความชวยเหลือจากอํานาจภายนอก กลายเปนคนท่ีหวังพ่ึง แลวก็รอความชวยเหลือ ไม
ขวนขวาย เฉ่ือยชา พูดงายๆ วา ไมดิ้นรนขวนขวายเพียรพยายามดวยตนเอง 

ขอใหคิดดู การท่ีเราหวังความชวยเหลือจากอํานาจดลบันดาลภายนอก ยังตอง
พึ่งส่ิงภายนอกอยู ท่ีวามีผลดีทําใหมีความอุนใจเปนตน แตเปนความอุนใจ เปนกําลังใจ
ท่ีมาจากการที่เช่ือวาจะมีคนอ่ืนพลังอ่ืนมาชวยน้ี กับการท่ีเรามีกําลังความสามารถท่ีจะ
ทําไดดวยตนเอง ชวยตัวเองไดน้ัน อันไหนดีกวากัน  

การท่ีอุนใจม่ันใจวา ถามีภัยอันตราย ทานจะมาชวยเรา กับการท่ีเราพรอมท่ีจะ
แกไขภัยอันตรายไดดวยตนเอง อันไหนดีกวา จะเอาอันไหน คงตอบไดวาอันหลังดีกวา  

ถาวางเปนหลักขั้นตน ก็บอกวา เราไมควรจมอยูกับความอุนใจสบายใจจากการ
หวังพ่ึง รอคอยความชวยเหลือจากภายนอก แตเราควรพัฒนาไปสูการพึ่งตนเองได 
สามารถแกไขปดเปาปญหาไดดวยตนเอง  

ทีน้ี เราลองแบงคนเปน ๓ พวก  
พวกท่ี ๑ คือ คนท่ีชวยตัวเองก็ไมได ไมมีความสามารถ แลวก็ไมมีท่ีพ่ึงเลย ไมมี

ความหวังวาใครจะมาชวย ขาดความหวัง ขาดความอุนใจ ขาดกําลังใจ  
พวกท่ี ๒ คือ คนท่ีมีความหวัง เช่ือวาอํานาจภายนอก คนอ่ืน หรือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ จะ

มาชวย อุนใจ มีกําลังใจ  
พวกท่ี ๓ คือ คนท่ีมีความสามารถ พรอมท่ีจะแกไขปญหา กําจัดภัยอันตรายได

ดวยตนเอง พึ่งตนเองได  
สามพวกน่ี ลองวัดดูสิ พวกไหนดี ท่ีสุด (ตอบวา: พวกท่ี ๓)  แลวพวกไหน 

รองลงมา (ตอบวา: พวกท่ี ๒)  พวกน้ียังมีความอุนใจ แลวท่ีแยท่ีสุด (ตอบวา: พวกท่ี ๑)  
วาโดยท่ัวไป ใครๆ ก็จะตอบอยางน้ี แตอยาเพ่ิง บางทีก็ไมแนอยางน้ันนะ ทีน้ี เอา

ละ วาโดยมาตรฐานสามัญ ก็ตองวาอยางน้ี สําหรับพวกท่ี ๒ การมีท่ีพ่ึง ชวยใหมีความ
อุนใจ ก็ยังไดบาง แตพวกท่ี ๑ ไมไดอะไรเลย อางวาง มีแตความหวาดกลัว มีแตทุกข น่ี
คือมองกันงายๆ แตท่ีจริง ไมแนหรอก ยังไมเด็ดขาด มองใหลึก มองหลายๆ ช้ัน พวกท่ี ๑ 
ท่ีวาแยน้ัน อาจจะ “แน” คือดีกวา ก็ได  
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มาดูวา พวกที่ ๑ คนไมมีท่ีหวังวาจะมีใครมาใหพ่ึงใหชวยอะไรเลย กับพวกท่ี ๒ 
คนมีท่ีหวังใหอุนใจวาจะมีผูมาชวยน้ี ใครดีกวา ท่ีวาไมแน ไมเด็ดขาดน้ัน เปนอยางไร 

ดูกอนวา พวกที่ ๒ คนมีท่ีหวังพึ่ง เช่ือวาจะมีคนมีเทวดามีส่ิงศักดิ์สิทธิ์มาชวยน้ี มี
จุดออนอยางนอย ๒ ประการ  

หน่ึง การท่ีหวังพ่ึงผูอ่ืน ทําใหรอคอย ก็เลยไมดิ้นรนขวนขวาย ไมเพียรพยายาม ไม
เอาเรี่ยวแรงไมเอาปญญาของตัวออกมาใชแกไขบําบัดปญหา อุนใจแลว ก็นอนรอ งอมือ
งอเทา ก็ทําใหออนแอ มัวแตหวังพ่ึงเขา ก็เลยไมไดพัฒนาตัวเอง รวมแลวก็คือตกอยูใน
ความประมาท ปลอยเวลาเสียไปเปลา ปญหาก็รอเขามาแกให ตัวเองก็ไมพัฒนา 
สติปญญาความสามารถไมมีอะไรดีข้ึนเลย 

สอง คือความไมชัดเจน ท้ังยังไมรูวาทานจะชวยไดจริงหรือเปลา และถาชวยไดจริง 
ถึงเวลาที่ตองการ จะมาชวยจริงหรือเปลา แลวเม่ือทานมาชวย ตัวเราเองนี่ทานจะใหตอง
ทําอะไรแคไหนบางไหม ความไมชัดเจนเหลาน้ีเปนอันตรายมาก มนุษยน่ี ถาไมมีความ
ชัดเจนวา เขาจะชวยจริงไหม ชวยแคไหน ตัวเองตองทําอะไรบาง และแคไหน อยางน้ี
อันตราย ทําใหรีๆ รอๆ หันรีหันขวาง ไมทําการอะไรใหจริงแนวชัดเจนลงไป นานไปก็เคย
ชินในทางเสียนิสัย ไมเขมแข็ง ไมมุงม่ัน ไมเด็ดเด่ียว ไมมีวินัย ไรระเบียบ 

ทีน้ีเอาไปเทียบกับคนที่ไมมีท่ีหวัง ไมมีความหวังเลย พวกน้ีถาออนแอ ไมดิ้นรน
ตอสู ก็ยอยยับแยไปเลย หรือมิฉะน้ัน ถาไมยอมแพ ก็หันหนาเผชิญเขาผจญ ดิ้นรนสู
เต็มท่ี อาจจะยอยยับไปก็ได แตอาจจะชนะภัยหรือรอดไปก็ได ถารอดหรือชนะ ก็จะ
เขมแข็งย่ิงข้ึนๆ และจากการด้ินรนหาทางชนะภัยพยายามแกไขปญหาน้ัน ก็ไดพัฒนาตัว
ใหมีความสามารถท้ังกาย ท้ังพฤติกรรม ท้ังจิตใจและปญญา รวมท้ังมีวินัย และพัฒนา
ระเบียบระบบขึ้นดวย พวกท่ี ๑ ท่ีพัฒนาอยางน้ี ก็จะกลายเปนพวกที่ ๓ ท่ีวาขางตน 

คนท่ีรูวาไมมีใครชวยแนนอนแลว ถาไมออนแอยอมสยบยอยยับไปเสีย ก็ตองดิ้น
สุดฤทธิ์ และอยางท่ีวา ถาชนะหรือรอดไปได ก็จะเกงกลาสามารถย่ิงข้ึนไปอีก น่ีก็คือการ
อยูรอดแบบธรรมชาติดิบๆ ก็ขอใหพิจารณาดูวาคนพวกท่ี ๑ อยางน้ี กับพวกท่ี ๒ ท่ีหวัง
พึ่งความชวยเหลือจากขางนอกน้ัน พวกไหนแย พวกไหนแนกวากัน  

คนพวกท่ีดิ้นรนขวนขวายเพียรพยายามสูภัยแกไขปญหา โดยไมมัวหวังพ่ึงพา
อํานาจภายนอก ไมมัวรอความชวยเหลือน้ัน ตอไปวิถีชีวิตและสังคมก็จะมีลักษณะท่ีวา 
เม่ือภัยยังไมมา ปญหายังไมเกิด ก็ไมประมาท พอภัยเกิด ปญหามา ก็ฟนฝาสุดแรง แลว
เขาก็พัฒนาข้ึนไปๆ ทําใหมีชีวิตและสังคมท่ีมีคุณภาพดีกวา เลยหนาพวกท่ี ๒ แนๆ 



 

๒๖๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

เปนอันวา การหวังพึ่งมัวรอความชวยเหลือจากอํานาจศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ดล
บันดาลน้ี มีโทษอยางท่ีวา ๒ ประการ ท้ังทําใหตัวบุคคลออนแอลงไป แลวความไมชัดเจน
ไมเห็นกระบวน ทําใหหันรีหันขวาง รีๆ รอๆ ก็ทําใหมีวิถีชีวิตวิถีสังคมท่ีไรระเบยีบระบบ  

มองตอไปอีก เรื่องน้ีเปนปญหาไมเฉพาะการหวังพึ่งความชวยเหลือจากส่ิง
ศักด์ิสิทธิ์อํานาจเรนลับเทาน้ัน เรามาทําความเขาใจกันวา อํานาจท่ีเราจะหวังพ่ึงจาก
ภายนอกน่ี มี ๒ อยาง คือ หน่ึง จากมนุษยดวยกัน สอง จากส่ิงศักดิ์สิทธิ์อํานาจเรนลับท่ีมอง
ไมเห็น ท่ีไดพูดไปนั้นวาดวยอยางท่ีสองคืออํานาจส่ิงศักดิ์สิทธิ์ แตอยางแรกก็ตองพูดดวย   

แมแตการหวังพึ่งรอความชวยเหลือจากมนุษยดวยกัน ก็มีโทษ ขั้นแรก วาโดย
พื้นฐาน ในสังคมใด ในชุมชนใด มนุษยชวยเหลือกันดี ก็ชวยกันไดดีกวาส่ิงศักดิ์สิทธิ์อีก 
เพราะชวยเหลือกันไดจริงจัง แนนอนกวา และเปนการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ซ่ึงทุกคน
ชวยคนอ่ืนดวย ไมใชรอใหคนอ่ืนชวยตนเองขางเดียว การชวยกันอยางน้ีทําใหชุมชน
เขมแข็ง สามัคคี มีสุข มีขอดีมากกวาเสีย  

แตขอเสียเปนโทษจะเกิดข้ึนเม่ือมีการหวังพึ่ง แลวก็รอความชวยเหลือ คือจะมี
บางคนท่ีไมมองในแงท่ีจะชวยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยเฉพาะไมมองที่วา สําหรับตัวเอง
ของแตละคนน้ัน ใหเนนการชวยเหลือผูอ่ืน โดยตนเองตั้งตัวใหดีท่ีจะพ่ึงตนใหได ก็
เปนอันวาตามปกติคือ แมจะอยูในสังคมท่ีคนชวยเหลือกันดี แตแตละคนก็พยายามพึ่ง
ตนใหได ไมไดหวังพึ่ง ไมรอความชวยเหลือจากใคร น่ีคือควรใหเปนกันอยางน้ี  

แตในสังคมที่ชวยเหลือกันดีน้ันแหละ เม่ือคนพึ่งกันไดแลว ก็จะมีคนพวกหน่ึงท่ี
คิดขางเดียววา ไมเปนไรนะ ถาเราทุกขยากลําบาก ก็มีจะคนมาชวย หรือเราก็จะไปขอ
ความชวยเหลือไดท่ีน่ันท่ีน่ี จากคนน้ันคนนี้ พอคิดอยางนี้แลว ก็อยูดวยความหวังพ่ึงผูอ่ืน 
รอคอยความชวยเหลือ ก็เลยไมดิ้นรนขวนขวาย ไมขยันหม่ันเพียร บอกวา “สบาย” แตน่ี
คืออยูในความประมาท แลวก็จะออนแอ ถาคนเปนอยางน้ีกันมาก และมัวแตจะ
ชวยเหลือคนแบบนี้กันนัก ก็เปนเหตุใหท้ังสังคมออนแอลงไปดวยกันหมด น่ีก็แงหน่ึงละ 

ทีน้ี ใกลการหวังพ่ึงส่ิงศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์อํานาจดลบันดาลเขาไปอีก ก็คือ การหวังพึ่ง
รอความชวยเหลือจากคนขางนอก จากผูมีอํานาจ ไมวาอํานาจเงินตรา หรืออํานาจความ
ใหญโต และแมแตจากรัฐบาล อันน้ีก็เปนฤทธิ์อํานาจดลบันดาลอีกแบบหน่ึง จึงมีโทษ
ทํานองเดียวกับการหวังพ่ึงแลวรอความชวยเหลือจากส่ิงศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์อํานาจดลบันดาล 
โดยมีความซับซอนมากข้ึน เน่ืองจากมีเจตนาของผูท่ีวาจะมาชวยน้ันบัญชาอยูขางหลัง
ดวย ท้ังน้ีเวนแตจะชวยเหลืออยางถูกหลัก ถูกวิธี จากใจท่ีมีธรรม มีปญญา   



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๖๕ 

ท่ีวาชวยเหลืออยางถูกหลัก ถูกวิธี จากใจท่ีมีธรรม มีปญญา จึงจะเปนการ
ชวยเหลือท่ีดี ไมมีโทษน้ัน เปนอยางไร  

บอกแลววาโทษของการหวังพ่ึงรอความชวยเหลือน้ัน อยูท่ีทําใหเกิดความ
ประมาท ขาดความกระตือรือรนขวนขวาย ไดแตรอไดแตพึ่งพาข้ึนตอเขา ไมพัฒนาตัวเอง 
ออนแอ หมดความสามารถ กลายเปนคนดอยคุณภาพ ถาหนักมากก็ถึงข้ันทําอะไรไมเปน  

จึงตองชวยโดยไมเปดชองใหเกิดโทษท่ีวามาน้ัน น่ันคือ ชวยใหเขาชวยตัวเองได 
ใหเขาต้ังตัวข้ึนมาท่ีจะพ่ึงตนเองไดตอไป ถาใหดีจริง ก็ชวยดวยการท่ีใหเขาตองทํา ซ่ึงเปน
การชวยเหลือท่ีทําใหคนเขมแข็งข้ึนมา ใหเขาไดพัฒนาตัวเอง ไดฝกตนใหพ่ึงตัวเองได น่ี
แหละคือถูกหลักถูกวิธี  

แลวท่ีวา จากใจที่มีธรรม มีปญญา ก็คือเขามาชวยเขาโดยสุจริตใจ บริสุทธิ์ใจ 
ดวยปรารถนาดีมีเมตตากรุณาจริงๆ ไมใชหวังจะเอาโนนเอาน่ี เชนจะไดเขาไวเปน
เคร่ืองมือ เปนทุนมนุษยท่ีจะทําการสวนตัวอะไรสักอยาง และท่ีวามีปญญา ก็โดย
ตระหนักรูในการท่ีจะดําเนินความชวยเหลือใหเปนไปอยางถูกหลักถูกวิธีท่ีวามาน้ัน รูเทา
ทันท่ีจะแกปญหา ปดก้ันโทษ และทําใหเกิดประโยชนตามวัตถุประสงค 

รัฐบาลจัดบานเมืองดี ใหประชาชนมีโอกาสพัฒนาตัวเต็มที่    
จุดท่ีตองยํ้าหรือวากันใหชัดอีกหนอย ก็คือ ในระดับรัฐกับราษฎร หรือรัฐบาลกับ

ประชาชนทั้งประเทศ เพราะคนถือหรือมองกันอยูแลววารัฐบาลเหมือนมีหนาท่ีตอง
ชวยเหลือประชาชน   

ทีน้ีเรามามองท่ีพระพุทธศาสนาบาง หนาท่ีของพระน้ันบอกแลววาคือตองให
ธรรมแกประชาชน ใหธรรมน้ีก็คือส่ังสอนแนะนําตางๆ พูดส้ันๆ วา เปนการใหการศึกษา 
(ตามพุทธพจนวา “ปุญ ฺญเมว โส สิกฺเขยฺย” ขุ.อิติ.๒๕/๒๐๐/๒๔๑; “คนน้ันพึงศึกษาบุญ” คือฝกใหดี
งามมีคุณภาพสูงข้ึน) หรือใหประชาชนชาวบานกาวไปในการศึกษานั่นเอง คือพัฒนาคน
ใหเจริญงอกงามข้ึนไปในทานศีล ในวินัย ในจิตใจ และปญญา 

ทีน้ี เม่ือมองในแงของพระ ในแงของธรรม หนาท่ีหลักของรัฐบาลก็คือ จัดการถ่ิน
ดินแดนสังคมของประเทศชาติน้ี ใหมีส่ิงแวดลอม บรรยากาศ ความอยูรวมกันของคน 
และบริการตางๆ ใหเปนสภาพท่ีเอ้ืออํานวยใหประชาชนเปนอยูไดดี อยางท่ีจะใหบรรดา
ประชาชนพรอมสะดวกสบายเปนสัปปายะที่จะพัฒนาตัว พัฒนาชีวิตของเขาใหดีงาม
สมบูรณย่ิงข้ึนไป พูดส้ันๆ วาใหเขาเจริญบญุในตัว หรือใหตัวเขาเจริญข้ึนในบุญ ก็ได  



 

๒๖๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ดูใหดี จะมองเห็นความมุงหมายของการปกครองอยูตรงจุดท่ีวาน้ี พูดภาษา
ชาวบานวา การท่ีรัฐบาลจัดการประเทศชาติใหเจริญ ใหประชาชนอยูรมเย็นเปนสุขน้ัน 
เปนการสรางสภาพเอ้ือใหแกการพัฒนาตนพัฒนาชีวิตของประชาชน การอยูดีมีสุขไมใช
เปนจุดหมาย แตเปนมรรคา เปน means ไมใชเปน end คือรัฐจัดใหประชาชนไดสัปปายะ
ท่ีจะพัฒนาชีวิตของเขา อยางน้ีจึงจะเปนการสรางประโยชนสุขแกประชาชนอยางแทจริง  

ถาทําไดอยางน้ี ก็จะสอดคลองกับหลักพุทธศาสนา และรัฐกับพระก็จะทํางาน
เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนอยางสอดคลองรับชวงตอหรือเติมเต็มดานกัน เหมือนดัง
ผูปกครองรัฐท่ีเปนอริยชน (พระเจาพิมพิสารผูโสดาบัน) อนุศาสนประชาราษฎร
ในทิฏฐธัมมิกัตถแลว ก็สงพวกเขาไปรับอนุศาสนในสัมปรายิกัตถจากพระพุทธเจา (ดู
เร่ืองใน วินย.๕/๑/๒)  

น่ีถือไดวาเปนหลักการในการทําหนาท่ีของรัฐ กับของพระ ในการสรางสรรค
ประโยชนสุขของประชาชน เปนระบบแยกรัฐกับศาสนา ท่ีคนไทยถือมาแตโบราณ  

เรื่องความสัมพันธระหวางรัฐบาลกับประชาชนน่ีจะตองยํ้าใหมาก โดยเฉพาะ
ท่ีวารัฐบาลจะชวยเหลือประชาชนอยางไร ประชาชนหรือพวกชาวบานเอง ตองตั้งหลักให
ดี แลวก็ตองดูออกดูเปนดวยวาท่ีรัฐบาลชวยน้ันถูกหลักหรือไม ไมตามใจตัวเอง แลวก็ไม
ปลอยใหรัฐบาลทําผิดพลาด เพราะถาชวยเหลือกันไมถูกหลักถูกวิธีอยางท่ีวาขางตน ใน
ท่ีสุด ประชาชนไมพัฒนา ดอยคณุภาพ ความเส่ือมก็มาตกท่ีประเทศชาติน่ันแหละ  

บอกแลววางานของรัฐคือการจัดการบานเมืองใหเปนสัปปายะ โดยรวมเก้ือหนุน
ประชาชนใหทําสภาพชีวิตและสภาพแวดลอมใหเก้ือกูล เม่ือบานเมืองสงบเรียบรอย 
ปลอดภัยไมมีโจรผูราย ติดตอส่ือสารเดินทางกันไดสะดวก ปจจัยพรอมดีแลว ประชาชนก็
ทํามาหากินกันไป พึ่งตัวใหได และพัฒนาชีวิตใหดี แลวอยางน้ีรัฐบาลจะตองไปชวยเหลือ
อะไร ก็ไมตองชวย ไวยามจําเปนมีภัยพิบัติจึงชวย  

ดังน้ันหนาท่ีของรัฐไมใชการชวยเหลือประชาชน ถาจะชวย ก็คือชวยใหเขามี
โอกาสท่ีจะทํา ชวยใหเขาสามารถท่ีจะทํา ถาเขาทําไมเปนผล เพราะติดอุปสรรค หรือมี
ภัย หรือเกิดความวิบัติ จึงจะชวยเหลือ และชวยใหตรงจุด 

ถาคิดวารัฐบาลมีหนาท่ีชวยเหลือประชาชน แลวรัฐบาลใหความหวังแกประชาชน
วาจะชวยเหลือ แตไมไดทําความชัดเจนวารัฐบาลจะชวยแคไหน ประชาชนจะตองทําเอง
เทาไร ถาอยางน้ี ประชาชนก็จะรีๆ รอๆ จะทําอะไรก็ไมทํา หันรีหันขวาง ไมแนไมชัด ก็
เหยาะๆ แหยะๆ มีแตออนแอลงไป 
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หนักกวาน้ันอีก คือจะชวยแบบหยิบย่ืนให ทําแบบจะเอาอกเอาใจประชาชน แลว
ประชาชนก็หวังพึ่งรอความชวยเหลือจากรัฐบาล ก็เลยไมเปนอันทําอะไร เปนอยางท่ีวา
ขางตนคือ ประชาชนก็จมอยูในความประมาท ไมกระตือรือรนขวนขวาย พึ่งตนเองไมได 
ไมพัฒนาตัวเอง ก็เส่ือมถอยดอยคุณภาพ ประเทศชาติก็ย่ิงออนแอ  

ถาจะชวยแบบนี้ ไมชวยเลย ดีกวา ถาไมชวยเลย ใหรูกันแนนอนเด็ดขาดลงไป 
คนก็จะดิ้นสุดฤทธิ์อยางท่ีวาแลว ถาคนเรารูวาไมมีใครเอาดวย ไมมีใครชวย เราตองทํา
เองแนแลวนะ เขาก็จะด้ิน จะลงมือทํา และมีความเขมแข็งข้ึนมา ถาไมตาย ก็กาวหนาแน 

เปนอันวา การหวังพ่ึงผูอ่ืนน้ี ไมเฉพาะในการสัมพันธกับส่ิงศักดิ์สิทธิ์ แมแตการ
หวังพ่ึงมนุษยดวยกันเอง ก็มีโทษภัยท้ังสองสถาน หน่ึง การหวังพึ่งรอคอยความชวยเหลือ 
ทําใหตกอยูในความประมาท และออนแอ สอง ความไมชัดเจนวาจะชวยจะตองทําแคไหน 
ก็ทําใหมัวรีๆ รอๆ หันรีหันขวาง จะทําอะไรก็ไมทําใหเด็ดขาดลงไป  

ถาเปนความสัมพันธระหวางรัฐบาลกับประชาชน ก็ทําใหประมาท ออนแอ เส่ือม
ถอย ดอยพัฒนา หยอนคุณภาพกันลงไปท้ังประเทศ  

ประชาชนตองเพียรพ่ึงตน ใหผลท่ีหมายสําเร็จดวยการกระทําของตน รัฐบาลดูแล
ประชาชนไมใหเสียโอกาสและเก้ือหนุนสงเสริมใหทําใหไดใหดี ไมตองมัวรอกันเอาใจกัน  

เพราะฉะน้ัน พระพุทธเจาจึงสอนหลักธรรมวา ในหมูมนุษยน้ัน อยาอยูกันแค
เมตตา กรุณา มุทิตา ตองถึง อุเบกขา ดวย จึงจะเกิดความพอดี ท่ีจะปลอดพนจากปญหา
ท่ีวามานั้น เรื่อง “ต้องไปให้ถึงอุเบกขา” น้ี จะตองเขาใจใหชัด และตองปฏิบัติใหได ถามี
โอกาสขางหนา คงจะไดวากันอีกที  

เอาละ ไดความแลว ไมแนวาพวกท่ี ๑ กับพวกท่ี ๒ น่ีใครจะดีกวากัน อยาไปนึก
วาคนท่ีไมมีท่ีหวัง พ่ึงใครไมได จะแยกวาคนท่ีมีท่ีหวังพ่ึง เพราะวาความหวังพึ่งรอความ
ชวยเหลือน้ัน มีโทษอยางราย ท่ีทําใหตกอยูในความประมาท แลวก็รีๆ รอๆ ไมแนนอน
เด็ดขาดลงไปในการท่ีจะตองดิ้นรนขวนขวายทําใหไดดวยตนเอง แลวก็ทําใหออนแอ 
พึ่งตนเองไมได ไมพัฒนา เลยแยท่ีสุด 

ในเร่ืองท่ีพูดมาท้ังหมดตอนนี้ ขอใหจับหลักใหญแกนกลางใหได ไมวาพูดไปถึง
ไหน ก็ตองมาลงท่ีแกนธรรมอันน้ี อันน้ีอันไหน คือหลักวา ต้องทําเอา พึงให้สําเร็จด้วยการ
กระทํา เดี๋ยวคุยกันตอไป จะเห็นหลักพระพุทธศาสนาขอน้ีชัดย่ิงขึ้น 



 

๒๖๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ไดความม่ันใจใหทํากิจเต็มท่ี กับหวังไดผลดลบันดาลโดยไมตองทํา    
ทีน้ี บางคนก็จะถามวา พระพุทธเจาไมใหหวังพึ่งส่ิงศักดิ์ สิทธิ์รอคอยความ

ชวยเหลือจากอํานาจดลบันดาลนอกตัว แลวทําไมจึงมีการสวดมนต มีบทสวดพระปริตร 
มีการขออํานาจคุณพระรัตนตรัยใหคุมครอง  

ขอพูดออมๆ และนอกเร่ืองบาง ไมตองใจรอน ท่ีวาพระพุทธเจาไมทรงสนับสนุน
การหวังพึ่งส่ิงศักดิ์สิทธิ์อํานาจเรนลับ แตในพระพุทธศาสนาก็มีการท่ีเหมือนกับขอพรขอ
ความคุมครองจากพระรัตนตรัยบาง จากเทวดาบาง มีการสวดมนตตางๆ น้ัน ตอนน้ีมอง
งายๆ กอนวา ในเร่ืองน้ีมีจุดแยกท่ีสําคัญ  

ในทางพระพุทธศาสนานี้ การสวดมนต การระลึกคุณพระรัตนตรัยมาคุมครองน้ัน 
จํากัดการชวยไวเฉพาะใหความเขมแข็งม่ันใจในดานความม่ันคงปลอดภัย แลวเกิด
กําลังใจมุงไปในการกระทําการท่ีเปนกิจหนาท่ี หรือเปนจุดหมายของตน  

อยางเร่ืองพระไปปฏิบัติธรรมในปาท่ีพูดไปแลว พระพุทธเจาทรงใหหลักวา ให
ระลึกถึงพระพุทธเจาแลวจะไดหายกลัว พอหายกลัวแลวก็มีกําลังใจ ทีน้ีก็มุงหนาไปใน
การปฏิบัติกิจหนาท่ีของตนเอง ซ่ึงชัดเจนอยูแลว เชนวาสมถะและวิปสสนา โดยไมมี
ความหวาดหว่ันระแวงกังวล ก็จะทําการปฏิบัติน้ันไดเต็มท่ี 

จุดสําคัญอยูตรงน้ี คือ การท่ีมาชวยใหกําลังใจม่ันใจหายกลัวน้ี ไมไปขัดขวางการ
ท่ีทานจะปฏิบัติกิจหนาท่ี แตไปสงเสริมกําลังใหทําย่ิงข้ึนไป หรือทําไดเต็มท่ี ไมใชจะมา
บันดาลผลสําเร็จท่ีตองการจากสมถะและวิปสสนานั้นใหเราโดยไมตองทําไมตองปฏิบัติ   

แตถาการเช่ือส่ิงศักดิ์สิทธิ์หวังพ่ึงน้ี มาทําใหเราคิดหวังไปวาอํานาจอ่ืนจะมาชวย
บันดาลผลที่ตองการให แลวเราก็เลยไมตองทํา น่ีคือแสดงวามันเปนการหวังพ่ึงแลวรอ
ความชวยเหลือ การเกิดกําลังใจม่ันใจคราวนี้ไมไปสนับสนุนการกระทําของตนแลว อยางนี้
ผิดทันทีเลย เพราะมันกลายเปนการไปย้ังหยุดการกระทํา ย้ังหยุดความเพียร นี่คือจุดตัดสิน  

การนึกถึงส่ิงศักดิ์สิทธิ์ตองเปนตัวหนุนความเพียร ชวยใหทําอยางจริงจังมากข้ึน
เทาน้ัน จึงจะใชได ถาเช่ือส่ิงศักดิ์สิทธิ์หวังพ่ึง แลวไปมัวรอทานบันดาลให ไมพ่ึงตัว ไม
พัฒนาตนเอง หรือย้ังหยุดความเพียร ไมเรงทํากิจทําการ น่ันคือผิดแนนอน  

ขอใหนึกถึงปมสําคัญท่ีตองทําใหเปนจุดผาน ตองทําตรงน้ีใหโลงกอน ชมพูทวีปท่ี
พระพุทธศาสนาเกิดข้ึนน้ันอยูในบรรยากาศของความเช่ือผีสางอมนุษยเทวดามารพรหม
เต็มไปหมด คนกลัวอํานาจหวาดเกรงความศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์เดชเหลาน้ี ถึงคนนอกชมพูทวีป
ก็เถิด ความหวาดเกรงอํานาจมองไมเห็นท่ีเรียกวาเหนือธรรมชาติน้ี มีไปท่ัว จนปจจุบันน้ี 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๖๙ 

ทีน้ี เม่ือเขามาในพระพุทธศาสนาใหมๆ ยังไมเขาถึงธรรมพอ ความเช่ือความเกรง
กลัวหวาดระแวงเกาๆ ก็ยังตามมารังควาน พอเขาปาเปนตน นึกถึงผีสางอมนุษยข้ึนมา ก็
ใจหว่ันตัวส่ัน ระแวงโนนระวังน่ัน ตั้งสมาธิไมได ไมเปนอันจะกาวไปในการปฏิบัติ หรือ
ชาวบานก็ใจคอไมดี หว่ันไหวระทึกใจ ไมเปนอันทํางานที่มุงจะทํา หวงลูกหวงหลาน 
จะตองใหเขาคลายปมน้ีออกไปไดกอน พอผานไปไดแลว เขาสูการปฏิบัติและความรู
เขาใจธรรมกาวไปแลว ปมนี้ก็หายไปเอง ไมตองหวง แตจะคลายปมท่ีจุดเริ่มตนน้ีอยางไร  

ตรงนี้แหละท่ีเรื่องการระลึกคุณพระรัตนตรัย การสวดมนต บทสวดพระปริตร
ตางๆ เขามา ใหพระและประดาญาติโยมคลายปมและสลัดเคร่ืองถวงดึงรัดรึงใจออกไป
ได ใหตั้งตัวไดม่ันแนแลว ก็กาวแนวมุงไปไดเต็มท่ีในการทํางานการปฏิบัติกิจของตน
ตอไป เอาแคน้ี 

ขอใหดูเถิดอยางงายๆ คําวา “ปริตร” แปลวา เคร่ืองคุมครองปองกัน” คือบทสวด
ท่ีนับถือเปนพระพุทธมนต ท่ีจัดวาเปนคําขลัง หรือคําศักดิ์สิทธิ์ ก็ตรงท่ีคุมครองปองกัน
ชวยใหพนจากภยันตรายและทําใหเกษมสวัสดี หรือดูตัวอยางคําสวดที่พระใหพรบอย
ท่ีสุดตอนลงทายวา “สพฺพพุทฺธานุภาเวน... สพฺพธมฺมานุภาเวน... สพฺพสงฺฆานุภาเวน... สทา 
โสตฺถี ภวนฺตุ เต” แปลสบายๆ วา “ดวยอานุภาพของพระพุทธเจาท้ังปวง... พระธรรมเจาท้ัง
ปวง... พระสังฆเจาท้ังปวง... ขอความสวัสดี/ม่ันคงปลอดภัย จงมีแกทาน ทุกเม่ือ” น่ีชัด
แลว ไมมีท่ีไหนบอกวาจะบันดาลโนนบันดาลน่ีให โดยไมตองทําอะไร 

เรื่องน้ีก็ยอมโยงไปถึงเทวดาดวย ท้ังในแงท่ีคนอยากขอผลประโยชนใหทาน
บันดาลให และในแงหวาดกลัวอํานาจท่ีจะมาทํารายลงโทษเพราะไมรูวาตนจะไดไป
ละเมิดลวงเกินทานเขาเม่ือไรอยางไร พระปริตรท่ีเอามาสวดคุมครองปองกันก็จึงให
ชาวบานม่ันใจในดานของเทวดาดวย ขอยกมาใหดูทอนหน่ึงจากรตนปริตร (รตนสูตร,ขุ.ขุ.
๒๕/๖/๕) ทอนน้ีมี ๒ คาถา แตแคน้ีก็ยาวมาก จึงใหดูเพียงเร่ิมตน และลงทาย 

ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ...  
ตสฺมา หิ เน รกฺขถ อปฺปมตฺตา ฯ  

คําแปล: บรรดาภูตผีเทวาท่ีมาชุมนุมกันในถ่ินแดนน้ี ไมวาจะเปนเหลาผูอยูบน
ภาคพ้ืน หรือผูอยูในเวหา ขอประดาทุกทานทุกตนจงมีใจยินดี แลวจะไดต้ังใจฟงภาษิต  

ฉะน้ันแล ขอใหปวงภูตผีเทพพรหมจงต้ังใจฟง ขอใหทานท้ังหลายทําใจรักเมตตา
แกประชาชาวมนุษย (เมตฺตํ กโรถ มานุสิยา ปชาย) พวกมนุษยพากันนําพลีกรรมไปบูชาท้ัง
กลางวันกลางคืน เพราะเหตุฉะน้ันแล ทานท้ังหลายจงไมประมาทดูแลรักษาประชาชาว
มนุษยเหลาน้ัน  



 

๒๗๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ขอใหเขาใจวา คาถาน้ีเปนคําแนะนําสอนธรรมของพระแกเทวดา คือใน
พระพุทธศาสนา พระมีหนาท่ีใหธรรมแนะนําส่ังสอนท้ังแกมนุษยและเทวดา  

เรามองตามคาถาน้ีไดวา เทวดาน้ันรูกันอยูวาเปนผูย่ิงใหญมีอํานาจมากมาย 
แลวหลายทานก็ชอบใชอํานาจ พระจึงบอกในน้ีวา ขอใหเทวดามีเมตตาแกมนุษย คือให
คิดไปในทางท่ีจะชวยเหลือ แลวก็ใหระลึกถึงความดีของพวกมนุษย ท่ีนําพลีกรรมไปไหว
บูชาเทวดากันท้ังวันท้ังคืน (ประเพณีในอินเดียสมัยน้ันเอาจริงเอาจังเรื่องน้ี เทวดาอยาเอา
แตจะรับของเซนไหว อยาคิดแตจะเอาอยางใจ ถาเขาทําไมถูกใจก็จะลงโทษ) ขอให
เทวดาดูแลรกัษาพวกมนุษยเหลาน้ันโดยไมประมาท  

จะเห็นวา ทานไมพูดถึงเรื่องท่ีจะใหเทวดาดลบันดาลใหน่ันใหน่ี แตเอาในแงท่ีให
เทวดาดูแลรักษาใหผูคนอยูกันอยางม่ันคงปลอดภัย (เขาจะไดตั้งหนาตั้งตาทํางานกันไป
ไดเต็มท่ี ไมมีหวงกังวล) น่ีก็ทํานองเดียวกับการคุมครองของพระรัตนตรัยท่ีวามาแลว 

มาถึงตรงน้ี นาจะเอาเร่ืองความชวยเหลือของรัฐบาลแกประชาชนท่ีพูดไปแลว
กอนหนาน้ี นํามาสรุปเทียบกันไว  

ไดบอกแลววา หนาท่ีของรัฐบาลน้ัน ท่ีจริงไมใชการไปชวยเหลือชาวบานใน
ความหมายวาเอาความชวยเหลือไปหยิบย่ืนให ซ่ึงจะกลายเปนวาเปนการทําใหชาวบาน
หวังพ่ึงพารอความชวยเหลือจากขางนอก แลวก็ประมาท ขาดการพัฒนา พ่ึงตนเองไมได 
รัฐบาลไมใชทําตัวเปนผูดลบันดาล ถาจะใชคําวาชวย ก็คือรัฐชวยจัดสัปปายะจัดบริการ
และปจจัยเคร่ืองเก้ือหนุนความสะดวกม่ันคงปลอดภัยท่ีจะใหชาวบานม่ันใจ ไมมัว
พะวาพะวังหวาดระแวง แลวเขาจะไดมุงม่ันแนวไปในการทํางานของตนไดเต็มท่ี   

น่ีก็เหมือนกับในทางพระพุทธศาสนา ท่ีมีการขอพรพระรัตนตรัย มีการสวดมนต 
สวดพระปริตรอะไรตางๆ น้ัน ไมใชวาทานจะดลบันดาลลาภผลใหโดยไมตองทํา แตทาน
คุมครองปองกันภัยให เธอจะไดม่ันใจ แลวก็ตั้งหนามุงหนาทํากิจทําการไปใหเต็มท่ี ใหผล
ท่ีหมายสําเร็จดวยการกระทําและความเพียรพยายามของพวกเธอ 

น่ีก็คือหลักการเดียวกัน แลวก็มาบรรจบกัน ถาอยางน้ี ก็ไดครบถวน ท้ังดาน
รูปธรรม และดานนามธรรม ท้ัง material และ spiritual คือ ท่ีวาชวยน้ัน ไมใชไปดล
บันดาลให แตไปหนุนในการท่ีเขาจะทํา รัฐบาลก็ไปเก้ือหนุนความม่ันคงทางวัตถุรูปธรรม 
พระก็มาเก้ือหนุนดานความม่ันใจทางนามธรรม พอรวมกันพรอมท้ังสองทางอยางน้ีแลว 
ประชาชนชาวบานก็ม่ันแนว ไมวอกแวก ตั้งหนาตั้งตาทํากิจหนาท่ีการงานกันไปไดเต็มท่ี  
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ขอยํ้าปดรายการตอนน้ีไวหนอยวา อันน้ีเปนหลักการสําคัญของพระพุทธศาสนา 
เปนหลักใหญท่ีคลุมและคุมเร่ืองท่ีพูดมาและท่ีจะพูดตอไปในตอนน้ีท้ังหมด คือหลักท่ีวา  
พระพุทธศาสนาเปน กรรมวาท ถือหลักการกระทํา กิริยวาท ถือหลักวาตองใหสําเร็จดวย
การกระทํา วิริยวาท ถือหลักวาตองเพียรพยายาม  

น่ีแหละหลักเปนอยางน้ี จึงตองมองเรื่องความศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์เทวดา เปนตน 
ใหถูกตอง ไมใหพลาดไปจากหลักใหญน้ี อยาเลยเถิดไปกลายเปนเร่ืองดลบันดาลให โดย
ไมตองทํา 

แลวก็ขอแถมไวหนอย ตามหลักใหญน้ี มองดูเถิด ในเมืองไทยน้ีแหละ เราเห็นคน
ไทยมากมาย หรือแทบจะพูดไดวาสวนมากหรือสวนใหญ เปนนักไหววอน ชอบไปกราบ
ไหวขอพรส่ิงศักดิ์สิทธิ์กันเหลือเกิน ไปท่ีพระใหญ พระโต หลวงพอโนน หลวงปูน้ี เจาแม
น่ัน เจาพอโนน แมกระท่ังเทพเจานอกพระพุทธศาสนา คนท่ีมองดู มักจะเห็นแคเผินๆ 
แลวก็เหมารวมวาคนเหลาน้ันเปนอยางเดียวกันไปหมด  

แตท่ีจริง ถารูหลัก จะเห็นวา คนเหลาน้ันตางกันเปน ๒ พวก อยางชัดเจน  
พวกหน่ึงไหวขอพรแบบขอใหทานดลบันดาลให แลวตัวเองก็ไปนอนหวังนอนคอย

รอโชครอลาภเร่ือยไป  
สวนอีกพวกหน่ึงน้ันทํางานทําการเอาจริงเอาจังอยูแลว มาขอพรขอความ

คุมครองสําทับเขาไป เติมความม่ันใจ แลวกลับไปบาน ก็ไปมุงหนาทํางานของเขาตอไป  
ขอใหเอาหลักใหญท่ีบอกเม่ือก้ีน้ันมาเปนมาตรฐานตรวจสอบ ก็จะมองเห็นวา 

ทําไมคนกลุมน้ันพวกน้ันจึงเจริญกาวหนาเชนม่ังคั่งรํ่ารวย แตอีกพวกหน่ึงก็ปอแป
ปวกเปยก บางทีข้ีเหลาเมายาของเขาตอไป  

อยางไรก็ตาม แมแตพวกหลังท่ีวาขยันหม่ันเพียรทํางานทําการอยูตลอดเวลาของ
เขา แลวมาวอนไหวขอพรกํากับสําทับเขาไปใหหนักแนนม่ันใจแนวแนมากข้ึนน้ัน เขาทํา
ตรงหลักแคก่ึงหน่ึง ใจยังมัวๆ มึนๆ ดวยโมหะ และไหววอนขอดวยแรงโลภะมาก ไม
เปนไปดวยปญญารูเขาใจหลัก ท่ีจะตระหนักถึงผลตามเหตุปจจัย ท่ีจะเก้ือกูลแกสวนตัว 
และแกสังคมอยางไร เปนตน 

เม่ือมองเห็นและเขาใจตามหลักน้ีแลว ก็ชวยกันแกไขปรับปรุงสังคมไทยใหเขาท่ี
เขาทางท่ีจะเจริญกาวหนาพัฒนาอยางถูกทางและอยางแนใจกันตอไป  



ตอนที่ 

๑๓ 

นับถือเทวดายังพอฟัง   
แตถามัวหวังพ่ึงขอผล ก็หลนจากหลักพุทธไมเหลือด ี

ถึงธรรมจริงดวยปญญา จึงย่ิงสอนดวยกรุณา    
ไดพูดกันมาถึงเรื่องส่ิงท่ีเก่ียวของในชีวิตประจําวันท่ัวไป สภาพแวดลอมท่ีชาว

พุทธจะตองดําเนินชีวิตสัมพันธอยูเรื่อยๆ โยงมาถึงเร่ืองสภาพความเช่ือถือทางศาสนาที่มี
อยูกอนพระพุทธศาสนาเกิดข้ึน เปนเรื่องเก่ียวกับวัตถุบาง เร่ืองพิธีกรรมบาง ความเช่ือ
ตางๆ บาง ในเม่ือพระพุทธศาสนาไปเก่ียวของกับเร่ืองเหลาน้ัน ซ่ึงรวมท้ังเรื่องความเช่ือ
เก่ียวกับผีสางเทวดาเทพเจาตางๆ ดวยน้ี พระพุทธศาสนาจะปฏิบัติตอส่ิงเหลาน้ันอยางไร  

พระพุทธศาสนามีลักษณะอยางหน่ึงท่ีถือวา มนุษยน้ันจะตองเรียนรูตองฝกฝน
พัฒนาตน ในการเรียนรูฝกฝนพัฒนาตนนี้ ส่ิงสําคัญก็คือตองใหเกิดปญญา ปญญาเปน
ตัวแกนกลางสําคัญท่ีสุด ท่ีจะทําใหมนุษยพัฒนาตนข้ึนมา คือ ในท่ีสุด มนุษยจะตองรู
น่ันเอง ตองรูเขาใจความจริงของส่ิงตางๆ  

ทีน้ี ปญญาน้ัน โดยธรรมชาติเอง เปนส่ิงท่ียัดเยียดบังคับใหกันไมได เปนเร่ืองท่ี
แตละคนจะตองเรียนรูฝกตน พัฒนาตัวข้ึนไป แตผูอ่ืนก็ชวยเก้ือหนุนได โดยมาบอกเลาส่ัง
สอนแนะนํา และชวยจัดสภาพแวดลอมท่ีเก้ือกูล เปนตน  

ในเม่ือปญญาซ่ึงเปนคุณสมบัติสําคัญของผูศึกษา เปนส่ิงท่ีบังคับยัดเยียดใหกัน
ไมไดอยางน้ี โดยธรรมชาติเอง หลักการของพระพุทธศาสนาจึงตองเปนหลักการท่ีให
เสรีภาพ ไมอาจบังคับได  

นอกจากน้ัน หลักพระพุทธศาสนาก็โยงตอไปถึงการท่ีวา เม่ือมนุษยมีปญญารู
แจงเขาใจความจริงโดยสมบูรณแลว จิตใจเปนอิสระ ก็เขาใจผูอ่ืนถูกตอง  
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การเขาใจผู อ่ืนตามความเปนจริง ก็ทําใหรู ถึงสุขถึงทุกขของเขา แลวก็เกิด
ความเห็นอกเห็นใจ ก็เกิดคุณธรรมตามมา มีเมตตา กรุณา เปนตน กระบวนการนี้ก็จึง
เปนไปเอง เปนธรรมชาติของมนุษยท่ีพัฒนาแลว อยางน้ันเอง  

อีกอยางหนึ่ง ท่ีวารูความจริง เขาใจผูอ่ืนถูกตองแลว จะมีความรูสึกท่ีดีงาม 
ปรารถนาดีตอผูอ่ืนน้ัน สําหรับทานท่ีพนเปนอิสระปราศจากจากทุกขแลว เขาถึงสัจธรรม
แลว มองเห็นมนุษยผูอ่ืนท่ียังตกอยูใตอํานาจกิเลสและความทุกข ก็เกิดความกรุณา 
ฉะน้ัน ทานท่ีเขาถึงความจริงสูงสุด มีปญญาสูงสุดแลว ก็จึงมีกรุณาสูงสุดดวย  

ทีน้ี กรุณาท่ีเกิดสูงสุดสืบจากปญญาน้ี ก็เทากับมาเปนตัวนําทางใหไปชวยเหลือ
ผูอ่ืน และก็บอกอยูในตัวเองวา การท่ีจะไปชวยเหลือผูอ่ืนน้ัน จะทําดวยการบังคับ ก็
เปนไปไมได เพราะวาโดยธรรมชาติเอง ปญญาบังคับใหไมได แลวทานผูเขาถึงความจริง 
มีปญญาแลว อยากจะใหผูอ่ืนมีปญญาดวย แมทานจะมีกรุณาสูงสุดดวย แตจะไปบังคับ
เขาใหมีปญญาไดอยางไร ก็ตองประพฤติตอเขาโดยดี โดยท่ีวา ไปชวยทําอยางไร จะให
เขาไดเรียนรู ไดฝกตน ไดมีปญญาข้ึน ก็จึงตองไปเท่ียวแนะนําส่ังสอน ดวยเมตตากรุณา
น้ัน ก็เลยกลายเปนกัลยาณมิตร  

ทีน้ี คนเขาอยูในภาวะท่ียังไมรูเรื่องรูราว แลวก็มีสติปญญา มีอินทรียตางๆ กัน มี
ความสามารถในการเรียนรูตางๆ กันน้ี เราจะทําอยางไร วิธีปฏิบัติท่ีสําคัญก็คือ ตอง
ยอมรับความแตกตางหลากหลายของมนุษยเหลาน้ัน แลวโดยท่ัวไปก็ตองไปพบกับเขา 
ในจุดท่ีเขายืนอยู จะไปเรียกรอง จะไปบังคับ ใหเขากระโดดมาหาตัว ยอมทําไมได  

ถาตนมีความสามารถมากในการสอน และถาเขามีปญญาดีเปนพ้ืนฐานอยูแลว 
มีศักยภาพสูง เรียกวามีธุลีในดวงตานอย ก็แสดงธรรมใหเขาเกิดความรูความเขาใจอยาง
ท่ีตองการไดเลย แตถาเขามีปญญานอย ดอยศักยภาพ มีธุลีในดวงตามาก ก็สอนใหรู
เขาใจไดยาก เปนสัมพัทธตามอัตรา 

ความแตกตางหลากหลายเหลาน้ี ยํ้าวารวมท้ังระดับความสามารถของผูสอนเอง
ดวย  คือ ข้ึนตอตัวผูสอนเองอีก  ถาผูสอนมีปญญารู เข าใจความจริงแลว  แต มี
ความสามารถในการสอนนอย จะทําอยางไร ก็ตองมีวิธีปฏิบัติยักเย้ืองกันไปมากมาย  

แตรวมแลว หลักการก็คือวา ตองการชวยใหเขาฝกฝนพัฒนาตนขึ้นมา แลว
จุดหมายก็คือใหเขาเขาถึงความจริงดวยปญญา เชนเดียวกับท่ีทานผูไปสอนเขานั้นไดถึง
แลว พรอมกันน้ัน ก็ตองเขาไปสัมพันธดวยเมตตา กรุณา ไปชวยเหลือเขา โดยตองอดทน 
ตองพยายามคอยๆ แนะ คอยๆ นํา ตามความแกออนแหงอินทรียของเขา  



 

๒๗๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

บางทีเขาอินทรียยังไมพรอม อยางเม่ือพระพุทธเจาเสด็จไปสอน พระองคก็ตองรอ
ใหอินทรียเขาสุกงอม บางทีอินทรียของเขายังไมยอมสุกงอม พระองคก็ทรงหาวิธีการ จะ
เรียกวาเทคนิคก็ได ท่ีจะใหเขาไดบมอินทรีย โดยมีวิธีปฏิบัติเพ่ือบมอินทรียของเขาให
พรอม แลวจึงจะสามารถสอนส่ิงท่ีเขาพึงตองการได  

ดังน้ัน เรื่องการท่ีจะไปสอนผูอ่ืนน้ี ก็จึงเปนเรื่องใหญเหลือเกิน เปนเรื่องท่ีจะตองมี
วิธีการมากมาย ตองดูท่ีคุณสมบัติของผูสอนเองดวย ท่ีจะตองพัฒนาตนเอง พัฒนา
ความสามารถในการสอน ตองรูจักตัวผูท่ีเราจะไปสอน วาเขาแคไหนเพียงไร ในแงไหน
ดานใด ท้ังรูจักใชวิธีการสอนใหเหมาะท่ีจะไดผล ขอแผกผันยักเย้ืองตางๆ เหลาน้ีก็เปน
เร่ืองใหญอยางหน่ึง ซ่ึงเปนดานหน่ึงของพระพุทธคุณ ท่ีวาพระพุทธเจา นอกจากตรัสรูสัจ
ธรรมดวยพระองคเองแลว ก็ทรงมีความสามารถในการสอนอยางเย่ียมยอดดวย  

ทีน้ี มาถึงจุดท่ีตองการพูดในวันน้ี ก็คือวา พระพุทธเจาทรงสอนพระพุทธศาสนา
ทามกลางสภาพแวดลอม ซ่ึงในสมัยน้ัน ก็คือสังคมอินเดียท่ีอยูใตอิทธิพลของศาสนา
พราหมณ  

พระพุทธเจาทรงอยูในสภาพแวดลอมอยางน้ัน ทรงเห็นมนุษยท่ีอยูทามกลาง
สภาพอยางน้ัน พระองคจะตองทรงไปเก่ียวของ ท้ังกับตัวคนและกับสภาพแวดลอมของ
เขา พระองคจะทรงปฏิบัติตอบุคคลและส่ิงเหลาน้ันอยางไร อีกท้ังในเม่ือไมใชวิธีบังคับ 
และไปพบกับเขา ณ จุดท่ีเขายืนอยู ก็ตองยอมรับเขาตามท่ีเปนจริง การท่ีจะปฏิบัติใน
เร่ืองเหลาน้ี ก็จึงเกิดมีวิธีการตางๆ ขึ้นมา ซ่ึงทําใหมองเห็นไดวา พระพุทธเจาทรงสอน
พระภิกษุแมกระท่ังวา จะพึงปฏิบัติหรือสอนประชาชนอยางไร ในสภาพหรือในกรณีท่ีเขา
มีพิธีกรรมบาง มีความเช่ือเทพเจาเทวดา มีการบูชา มีการเซนสรวงอะไรตางๆ ท่ีไดเปนมา
และเปนอยูของเขา อยางน้ันๆ  

ดังท่ีวาน้ัน พระองคจะทรงปฏิบัติอยางไร โดยท่ีวาจะไมเสียหลักการของ
พระพุทธศาสนา โดยยังรักษาหลักการของพระพุทธศาสนาไวไดดวย พรอมกันน้ันก็ถือ
เปนจุดเช่ือมตอเพ่ือนําเขาเขาสูพระพุทธศาสนา หรือวาเพ่ือดึงเขาใหพัฒนาตัวของเขาเอง
ไดย่ิงขึ้นไป อันน้ีเปนจุดท่ีสําคัญ  

ทีน้ีพอดีวา บทสวดมนตในวันน้ี เปนบทสวดประเภทอนุโมทนา ไดเคยบอกไวแลว
วา บทสวดมนตวันศุกรภายในสํานักท่ีวัดญาณเวศกวันจัดไวน้ี เปนประเภทบทอนุโมทนา
ซึ่งมีการอวยชัยใหพรแกญาติโยม  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๗๕ 

ในบรรดาบทอนุโมทนาเหลาน้ี บางบทเปนเร่ืองเก่ียวของกับเทวดา มีการอุทิศ
กุศลใหแกเทวดา แมแตพูดถึงเทวดาใหมาคุมครองหมูมนุษยอะไรตางๆ ดวย ถาไม
พิจารณาใหดี และถาไมรูหลักการของพระพุทธศาสนาอยางชัดเจน จะมองไปวาบางบท
น้ันเหมือนจะเฉียดๆ ไปทางศาสนาเกา คลายกับวาจะใหชาวบานไปเซนสรวงบูชาเทวดา
ดวย หรืออะไรทํานองน้ี ถาเราไมรูหลักการไวกอน แลวมาอานบทอนุโมทนาเหลาน้ี บางที
ก็ชักจะสับสนเหมือนกัน  

เพราะฉะน้ัน จึงขอใหตระหนักถึงหลักความเขาใจและหลักการปฏิบัติในเร่ือง
เทวดา เปนตน ท่ีไดพูดไดยํ้าไปแลว เชนท่ีวา พระพุทธศาสนาใหอยูรวมโลกกับเทวดา
อยางญาติมิตรดวยเมตตา และถาจะมีอะไรทํานองจะคลายขอรองขอพร ก็คือเตือนให
เทวดาทําหนาท่ีดูแลคุมครองรักษาคนใหมีความม่ันคงปลอดภัย เพื่อความม่ันใจในการท่ี
ตัวคนเองจะไดมุงหนาปฏิบัติกิจหนาท่ีทําการท้ังหลายไปใหสําเร็จดวยความเพียร
พยายามของตัวเขาเองอยางเต็มท่ี มิใชจะใหมีการหวังพ่ึงออนวอน แลวรอผลดลบันดาล  

หลักการเหลาน้ี ไดพูดไดยํ้าไปแลว ในท่ีน้ี ก็เหมือนไดผอนคลาย มาดูตัวอยาง
การปฏิบัติตามหลักการน้ัน เล็กๆ นอยๆ เปนการทําความรูความเขาใจใหแนนแฟน
ชัดเจนย่ิงข้ึนไป  

บทสวดมนต กับเทวดา    
อยางท่ีวาเม่ือก้ีน้ี บทสวดอนุโมทนาบางบทคลายๆ วาชักจะเฉียดการเซนสรวง

บูชาเขาไป พอดีวา ในเม่ือวันน้ีเรามีบทสวดอนุโมทนาท่ีไปเก่ียวของกับเทวดาดวย ก็เลย
คิดวาจะนําบทสวดสําหรับวันน้ีบางสวนมาแปลและฟงกัน  

แตขอใหตั้งขอสังเกตเปนพิเศษสําหรับบทท่ีเก่ียวของกับเทวดาน้ัน โดยโยงกับ
ความเขาใจในเรื่องท่ีเคยพูดไปแลว ท่ีวาพระพุทธศาสนาน้ันไปเก่ียวของกับประชาชน ท่ี
เขาอยูในสภาพแวดลอม ในความเช่ือทางศาสนา ในการทําพิธีกรรม ตลอดจนวัตถุขาว
ของตางๆ ตามที่เขามีเขาเปนของเขาอยูแลว ในสภาพอยางน้ัน พระพุทธศาสนาจะปฏิบัติ
อยางไร ทําอยางไรจะดํารงรักษาหลักการของพระพุทธศาสนาไวได ในเม่ือเราไมมีการ
บังคับใคร หรือแมแตจะใชส่ิงเหลาน้ันมาเปนส่ือเพ่ือจะคอยๆ นําเขาข้ึนมาสูความดีงามสู
การศึกษาพัฒนาที่สูงข้ึนไป คือใหเขาเจริญในไตรสิกขา สู ศีล สมาธิ ปญญา ใหพัฒนาใน
พฤติกรรม จิตใจ และปญญา ย่ิงขึ้นไป 



 

๒๗๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

น่ีก็พูดนําไว เพ่ือจะไดเปนเคร่ืองสังเกต พรอมท้ังจะไดยํ้าทวนความเขาใจ แลวเรา
ก็มาดูบทสวดมนตกันตอไป ดังท่ีบทตอไปน้ีจะเปนเร่ืองเก่ียวกับเทวดาชัดมาก  

เพื่อไมใหใชท่ีมาก และฟงยาก ตัวบทคําบาลีจะยกมาเฉพาะข้ึนตน-ลงทาย สวน
คําแปลก็ดูกันเต็มๆ เลย (ปาฏลิคามิยสูตร, เฉพาะคาถาเทวตาทิสสทักขิณานุโมทนา, ขุ.อุ.๒๕/๑๗๓/๒๒๑) ดังน้ี 

ยสฺมึ ปเทเส กปฺเปติ       วาสํ ปณฺฑิตชาติโย...  
เทวตานุกมฺปิโต โปโส    สทา ภทฺรานิ ปสฺสติ ฯ  

คําแปล: บุคคลบัณฑิตชาติ ไมวาจะไปอยูท่ีใด ก็ใหทานผูมีศีล ผูสํารวม ผูเปน
พรหมจารีไดบริโภค (เลี้ยงดู) และพึงอุทิศทักษิณาเพื่อเทวดาในท่ีน้ันดวย เทวดาเหลาน้ัน
ไดรับการบูชาแลว ก็จะบูชาตอบ ไดรับการนับถือแลว ก็จะนับถือตอบ แลวแตน้ัน เทวดา
ท้ังหลายก็จะเอ้ือเอ็นดูเขา ประดุจมารดาท่ีเอ้ือเอ็นดูบุตร ท่ีเปนลูกในอก คนท่ีเทวดาเอ้ือ
เอ็นดู ก็จะพบเห็นส่ิงท่ีดีงาม ทุกเม่ือ  

น่ีก็คือ ในสังคมอินเดียเวลาน้ัน คนตองเตรียมเครื่องเซนไหวทําการบูชายัญแก
เทวดากันอยูเรื่อยทุกวัน (การบูชายัญมีมากมายหลายอยางหลายระดับ บางอยางตองบูชาประจํา
ทุกวัน) เม่ือมาในพระพุทธศาสนา ทานก็ใหคนกับเทวดาอยูกันดวยไมตรีมีเมตตา แตทาน
ใหคนเอาใจใสคนดวยกันเปนหลัก เริ่มแตค้ําจุนทานผูใหธรรมท่ีสังคมจะตองบํารุงไว  

เม่ือบํารุงทานผูทรงศีลทรงธรรม ไดทําบุญแลว ก็ไมตองไปจัดเตรียมเคร่ืองเซน
ถวายเทวดาอีก ก็อุทิศบุญใหแกเทวดาดวยเลย สวนเทวดาก็ไมตองรอเครื่องเซน และไม
ตองคิดจะบันดาลโนนบันดาลน่ีใหแกคนท่ีออนวอน เพียงแตมีเมตตาเหลียวแลมนุษย 
เอ้ือเอ็นดูคนใหเขาปลอดโปรงโลงสบายใจ เหมือนพอแมผูใหญเอ็นดูเหลียวแลลูกๆ เด็กๆ  

น่ีคือจัดวางระบบความสัมพันธ กันใหมกับเทวดา  ใหอยูในหลักการของ
พระพุทธศาสนา อยูกันดวยดีใหสบายโลงโปรงใจ แลวตางฝายก็ทํากิจหนาท่ีของตนๆ ไป 
ไมตองมามัวขลุกขลุยอยูกับการขอลาภขอยศ และรอผลดลบันดาลกันใหวุนวายนัวเนีย 

นาจะตรวจสอบดูดวยวา ชาวพุทธปจจุบันปฏิบัติตามหลักการน้ีกันดีอยูหรือเปลา 
จบไปหนึ่งละ ทีน้ี คร้ังท่ีแลว ไดยกคาถาหน่ึงมาแปลใหฟงแลว คาถาจากรตนสูตร 

ซ่ึงบอกกลาวเตือนเหลาเทวดาวา คนเขาเอาของมาบูชากันท้ังคืนท้ังวัน ขอใหเทวดาเอา
ใจใสดูแลรักษาเขาใหดีนะ ทีน้ี คาถาน้ันส้ัน (ท่ีจริงก็พออยูในตัวแลวแหละ) ปรากฎวา
พระอาจารยสมัยหลังๆ คงอยากกําชับเทวดาใหชัดเจนหนักแนนมากข้ึน ก็เลยไดแตง
คาถาชุดใหมขยายคาถาดั้งเดิมน้ันยืดออกไป แลวก็ตั้งช่ือข้ึนมาวา เทวตาภิสัมมันตนคาถา 
(คราวน้ีไมใชในพระไตรปฎกละ) แลวก็ใชสวดกันมาจนปจจุบันน้ี 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๗๗ 

เทวตาภิสัมมันตนคาถา คือคาถาท่ีพระ หรือคนท่ีสวด กลาวเรียกเทวดา หรือวา
พูดจาปรึกษากับเทวดา พูดงายๆ ก็คือเตือนน่ันแหละ (ยกบาลีแคข้ึนตน-ลงทาย) วาดังน้ี 

ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ...  
ตสฺมา หิ เน รกฺขถ อปฺปมตฺตา ฯ  

คําแปล: บรรดาภูตผีเทวาที่มาชุมนุมกันในถ่ินแดนน้ี ไมวาจะเปนเหลาผูอยูบนภาคพ้ืน 
หรือผูอยูในเวหา ขอประดาทุกทานทุกตนจงมีใจยินดี แลวจะไดตั้งใจฟงภาษิต  

พวกขาพเจาจะกลาวสุภาษิตนิดหนอยแกทานท้ังหลาย อันเปนถอยคําท่ีใหเกิดมีสติอยูใน
ความดี มิใชเปนคําชั่วรายเสียหาย หากเปนถอยคําอางอิงหลักธรรม สําหรับผูทําการเก้ือหนุนเหลาชน  

เพราะฉะน้ัน ขอใหพวกทานคุมเหลาประดาภูตผีเทวาใหสงบไว ขอใหทานท้ังหลายทํา
ใจรักเมตตาแกประชาชาวมนุษย (เมตฺตํ กโรถ มานุสิยา ปชาย)  

พวกมนุษยพากันนําพลีกรรมไปบูชาท้ังกลางวันกลางคืน ดวยความรักภักดีย่ิงนัก
ตอเหลาภูตผีเทวา โดยหวังจะไดความชวยเหลือตอบแทน  

เหลามนุษยน้ันเปนผูมีกําลังอํานาจนอย สวนพวกทานเหลาภูตผีเทวา เปนผูมีฤทธาศักดา
เดชยิ่งใหญอยางวิเศษ พวกทานไมสําแดงกาย พวกมนุษยก็รูเขาใจ ฉะน้ันไซร ขอใหทานทั้งหลาย 
จงไมประมาทดูแลรักษาประชาชาวมนุษยเหลาน้ัน 

ดูสิวา คาถาน้ีแสดงวาพระพุทธศาสนามุงหมายใหมนุษยมีความสัมพันธกับเหลา
ผีสางเทวาจนถึงประดาพระพรหมอยางไร ในขณะท่ีชาวชมพูทวีปคืออินเดียเวลาน้ัน เขา
นับถือเทวดากันอยู และเขาก็หวังความชวยเหลืออะไรตางๆ เร่ืองน้ีมองไดหลายอยาง เรา
จะมองอยางไร  

ท่ียกมาดูกันน้ี เปนคาถาที่พระพุทธศาสนาพูดกับเทวดา ซ่ึงเปนตัวแทนของ
ความคิดความเช่ือในศาสนาเกา ในตอนน้ี พระพุทธเจาตรัสกับเทวดา หรือพวกเราชาว
พุทธน้ีก็ได โดยเฉพาะก็คือพระ ซ่ึงทําหนาท่ีเปนผูสอนธรรม พูดกับเทวดา โดยเอาพื้นฐาน
ประเพณีเดิมท่ีเช่ือกันมาในสังคมของเขาน่ันแหละ เปนหลัก แลวก็มากําหนดหนาท่ีของ
เทวดาใหชัด เพราะในความสัมพันธระหวางมนุษยกับเทวดาท่ีเปนมาแตเดิมน้ัน ก็รูกันอยู
แลววา มนุษยน้ันหวังความชวยเหลือจากเทวดา จึงไปออนวอน ไปบวงสรวง ไปบูชายัญ  

พวกเขาเช่ือวา เทวดาชวยเหลือมนุษยได เพราะมีอํานาจมาก สามารถบันดาลให 
แตท่ีเปนมานั้นไมแน เทวดาอาจไมชวยก็ได เพราะเทวดาทานรอเครื่องเซน เพราะฉะน้ัน 
พระพุทธศาสนาก็เขามาใชฐานความเชื่อเดิมน้ัน กําหนดใหชัดเลยวาเปนหนาท่ีของ
เทวดาจะตองคอยเอาใจใสดูแลมนุษย ซ่ึงเคารพบูชาพวกเขาอยูแลว เทวดาควรเปนอยาง
ผูใหญท่ีตองดูแลเด็ก อยางคนมีกําลังท่ีตองชวยคนท่ีออนแอกวา 



 

๒๗๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ทานเตือนเทวดา เปนการพูดอยางสอนผูใหญวา พวกมนุษยน้ันเขาดอยกวา เขา
ออนแอกวาพวกทาน แลวเขาก็อุตสาหพยายามมาเซนสรวงบูชาพวกทานกันอยางเอาจริง
เอาจังนักหนา เขาก็หวังความชวยเหลือจากพวกทานน่ีแหละ ในเม่ือเทวดามีฤทธานุภาพ
ย่ิงใหญ มีอํานาจท่ีจะชวยเหลือ ทานเปนผูใหญ ก็ขอใหพวกทานน้ีเอาใจใส อยาได
ประมาท จงดูแลรักษาเขา นี่ก็เปนทํานองกําหนดใหชัดเลยวา เปนหนาที่ของเทวดาจะตอง
คอยดูแลเอาใจใสชวยเหลือมนุษย ไมตองรอเครื่องเซน ไมตองไปบันดาลอะไรใหเขา  

อันน้ีเปนเรื่องของความสัมพันธท่ียกระดับข้ึนมาอีกข้ันหน่ึง อยางนอยก็ใหมี
ขอบเขตท่ีชัดข้ึนมา เปนทาทีของการมีเมตตาตอกัน ระหวางมนุษยกับเทวดา และการท่ี
พูดกับเทวดาอยางน้ี ก็เปนการทําใหพวกมนุษยมองเทวดาใหมดวย เพราะวาเม่ือพระ
สอนเทวดา มนุษยก็มองบทบาทของเทวดาชัดข้ึนมา วาเทวดาควรทําตัวอยางไร พรอมท้ัง
ก็เปนการสอนมนุษยใหตระหนักถึงบทบาทของตนเองในความสัมพันธน้ันดวย   

คาถาท่ีวามาน้ีจะเปนคํากลาวของเทวดาดวยกันก็ได แตเปนเทวดาท่ีนับถือพุทธ
ศาสนา ก็เอาหลักธรรมคําสอนไปบอกแกพวกเทวดาดวยกัน อยางใน อาฏานาฏิยสูตร   
(ที.ปา.๑๑/๒๐๗/๒๐๘) ท้ังสูตรเลย เปนถอยความที่เทวดากลาว คือเปนคําของทาวจตุโลกบาล  

ชาวชมพูทวีปนับถือทาวจตุโลกบาล ซึ่งเปนเทวดาท่ีรักษาทิศท้ังส่ี ทีน้ีตามเร่ืองใน
พระสูตรวา วันหน่ึงทาวจตุโลกบาลน้ีก็มาเฝาพระพุทธเจา แลวก็กราบทูลวา พระภิกษุ 
หรืออุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนท้ังหลาย เม่ือไปอยูในท่ีตางๆ เชนตามปาตามเขา ใน
สถานที่เหลาน้ันก็มีพวกภูตผีสางเทวดา ท่ีอยูในสังกัดของทาวจตุโลกบาล เปนยักษบาง 
เปนกุมภัณฑบาง เปนเทวดาเหลาน้ันเหลาน้ี ซ่ึงก็อาจจะมีพวกท่ียังไมรูจักพระ ไมรูจักศีล 
๕ หรือวาธรรมะ ตางกับตัวทาวจตุโลกบาลเอง ท่ีไดมาเปนพุทธศาสนิกชนแลว นับถือพระ 
รูธรรมะ แตลูกนองเหลาน้ัน เม่ือไมรูจัก บางทีเขาก็จะมากวนมาแกลง พวกขาพเจาก็จึง
คิดวา พวกเราเอาคําน้ีมากลาวถวายไว เพื่อวาถาพระหรือชาวบานไดกลาวคําน้ี ท่ีเปน
คาถาออกมาจากพวกเราที่เปนหัวหนาของเขา พวกผีสางยักษอมนุษยอะไรเหลาน้ัน ก็จะ
ไดมีใจเปนมิตร เพราะไดฟงคําของหัวหนาแลว อยางนอยก็จะบอกอยางนักเลงวา เฮ... น่ี
เราพวกเดียวกันนะ ชาวพุทธจะไปไหนอยูไหน ก็เลยไมมีภูตผีอมนุษยตนใดท่ีตองกลัว 

เปนอันวา ทาวจตุโลกบาลเอาคําของตนเอง ซ่ึงเปนผูใหญ เปนหัวหนาน้ี เอามา
ถวายพระพุทธเจาไว แลวทีน้ีเม่ือพระหรือชาวพุทธนําเอาคําเหลาน้ีไปกลาวท่ีไหนก็ตาม 
พวกผีสางเทวดาก็จะไดยินไดฟง ดวยความเคารพยําเกรงหัวหนาของพวกตน ก็จะตอง
ตั้งใจดี เปนมิตรตอชาวพุทธ รวมแลวเร่ืองน้ีก็มีสาระแบบเดียวกันกับคาถาท่ีวามาแลว  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๗๙ 

มนุษยพัฒนา ดีกวาเทวดามีฤทธิ์    
เลาไปเลามา ก็ซํ้าไปซํ้ามา พูดแลวพูดอีก ถาเห็นวาชักจะนาเบื่อ ก็ขามตอนน้ีไป

เลย แตจะถืออยางเม่ือก้ี ท่ีบอกวาเปนการทวนยํ้าใหแมนใหชัด ก็คงพอรับได แตมองใหดี 
เร่ืองน้ีก็ควรพูดใหมาก ใหสมกับท่ีวา พวกเราเปนชาวพุทธกันมา เรื่องท่ีพูดจากันเหมือน
เปนชีวิตของสังคมน้ีแลว ปานน้ีก็ยังไมรูไมเขาใจ ปฏิบัติกันผิดๆ พลาดๆ จะเปนลูกศิษย
ของพราหมณอินเดียกันไปเสียแทบหมด ถาคิดอยางน้ีได ก็มาพูดกันตอไป เดี๋ยวก็จบ  

บอกแลวนะ วาหลักการและการปฏิบัติท่ีพูดมาน้ี คือการท่ีพระพุทธศาสนาเขาไป
สัมพันธกับลัทธิความเช่ือถือเกาๆ ท่ีสืบๆ มา และยังแพรหลายครอบงําสังคมชมพูทวีปใน
สมัยน้ัน เราตองยอมรับความจริงวา คนท่ีอยูในสภาพแวดลอมอยางน้ัน เม่ือเขามานับถือ
พระพุทธเจาแรกเร่ิม จํานวนมากทีเดียวยังไมเขาใจอะไรชัด หรือแมมีความรูเขาใจบาง 
แตความหวาดหวั่นพร่ันใจตอส่ิงท่ีตัวเองเคยเช่ือถือมากอน จําพวกอํานาจเรนลับตางๆ น้ี 
และการท่ีสังคมเขาเช่ือถือและพูดจาแสดงออกทําการตางๆ เปนบรรยากาศครอบคลุมไป
ท่ัว ก็ยังครอบครองจิตหรือหลอนหลอกใจตลอดเวลา  

ดังท่ีพูดแลววา เม่ือความหวาดหว่ันยังมี พระพุทธศาสนาก็เอาเจาอํานาจเจา
อิทธิพลเหลาน้ีเขามาอยูในรมธรรมของพระพุทธศาสนาใหหมด อยางเร่ืองทาวจตุ
โลกบาลท่ีวาแลว เขาใหญในอินเดียอยู เราจะขามเขาไปไดอยางไร ก็ใหมาเปนมิตร เปน
ลูกศิษยกันไปเสีย อยางนอยก็ทําใหชาวพุทธไมตองไปหวาดหว่ันตอผูย่ิงใหญเหลาน้ัน 
อยางท่ีเรียกแลววา “ปิดช่องความหวั่นใจ” เสีย เสร็จแลวก็จะไดไมตองกังวลกับส่ิง
เหลาน้ัน จะไดหันมาศึกษาธรรม พินิจพิจารณาวิจัยธรรมไดโดยสมบูรณ มิฉะน้ันก็จะยัง
กํ้าๆ ก่ึงๆ ใจหนึ่งก็จะศึกษาพระพุทธศาสนา จะเรียนรูฝกศึกษาพัฒนาตน จะปฏิบัติตาม
คําสอน แตอีกใจหน่ึงก็ยังหว่ันวา ถาพวกเทพเจาเหลาเทวดาภูตผีสางยักษอมนุษยมา
รังแกรังควาน จะทําอยางไร ก็เกิดมีอาการกํ้าๆ ก่ึงๆ ข้ึน กาวม่ันแนวไปไมได  

ปรากฎวา ตั้งแตพุทธกาลน้ันแลว พระพุทธเจาและพระสาวกท่ีเกงกลาสามารถ 
ไดทําสําเร็จเสร็จส้ินในเรื่องน้ี แกปญหาข้ันแรกน้ีเรียบรอยโลงไปแลว อยางท่ีวาไดเอาเจา
อํานาจเจาอิทธิพลเหลาน้ีเขามาอยูในรมธรรมของพระพุทธศาสนาจนหมด โดยเฉพาะท่ี
ย่ิงใหญ ช้ันสุดยอด  ไลลงมาหมดทุกช้ันเลย  ตั้งแตพระพรหมลงมา  ไดมานับถือ
พระพุทธเจากันท่ัว มากราบมาไหว พระอินทรก็มาเปนลูกศิษยสําคัญใกลชิดพระพุทธเจา 
เวลาพระพุทธเจาประชวร ดวยความเคารพรักพระพุทธเจามาก พระอินทรน่ีแหละมาเฝา
ปฏิบัติ ขออภัยเถอะ อรรถกถาบอกไกลถึงวาทาวสักกะก็มาเทกระโถนมูตรคูถ  



 

๒๘๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ดังท่ีรูกันอยูแลววา พระอินทรน่ีเปน “เทวราชา” เปนจอมราชแหงประดาเทพ หรือ
เทวดาท้ังหมด แลวพระพรหมท่ีอยูในระดับสูงสุด พระพุทธเจาและพระมหาโมคคัลลาน
ตองไปผจญ เรียกวาทรมานพระพรหม เร่ืองมาเปนพระสูตรๆ กันเลย  

มาถึงพวกทาวจตุโลกบาลน้ีเปนระดับตํ่าลงมาแลว เปนระดับที่ใกลคนและมา
เก่ียวของกับมนุษยตลอดเวลา ทาวจตุโลกบาลก็มานับถือพระพุทธเจาอีกเชนกัน และยัง
แถมไปประชุมกันเรียบเรียงคําบอกกลาวแกบรรดาลูกนองของตน เสร็จแลวก็เอามาถวาย
ไวกับพระพุทธเจา โดยบอกวาเปนหวงพุทธศาสนิกชน จึงมาถวายคําน้ันไวใหรูวาหัวหนา
เทพจาตุมฯ ไดพูดไดบอกหรือส่ังไววาอยางน้ี  

น่ีก็ฝากใหอานพระสูตรอยางน้ี แลวแปลความหมายมาดูกัน 
ตกลงวาบรรยากาศแหงความสัมพันธท่ีดีน้ันครอบคลุมไปท่ัวแลว ก็ใหชาวพุทธ

สบายโลงใจ เวลามาสวดมนตฟงธรรม ท้ังท่ีเดี๋ยวน้ีเปนพวกเดียวกันแลว แตใจอาจจะยัง
หว่ัน ก็เชิญเทวดามาฟงธรรมฟงสวดมนตดวยกันเสีย ใจก็อุนวา เทวดาเปนพวกเรานะ มา
ฟงธรรมดวยกันกับเราอยูท่ีน่ี แถมเม่ือเทวดาใหญๆ มาอยูน่ี พวกผีสางอมนุษยอะไรๆ ก็
เตลิดเปดเปงไปลิบลับ ก็สบายใจ ทีน้ีก็ไมตองไปหวงไปกังวลอะไรแลว ตอไปนี้ใจจะได
มุงม่ัน มีสมาธิ ตั้งใจสดับฟงธรรม แลวก็ปฏิบัติธรรมกันใหจริงจังเต็มท่ี เรื่องก็เปนอยางน้ี 

ขอสําคัญท่ีตองยํ้าอยูท่ีวา ความสัมพันธกับเหลาเทพเทวา หมดเร่ืองการไหววอน
หวังพ่ึงรอคอยผลดลบันดาล ไมมีแลว เอาแคในแงท่ีแตละทานแตละคนจะไดหายสะดุง
หวาดกลัว แลวมุงหนาดําเนินไปในหลักการท่ีจะทําผลใหสําเร็จดวยการกระทํา ก็เจริญ
สมณธรรม บําเพ็ญกิจกรณียไดอยางเต็มท่ีตอไป 

บางทีบางทานไปมองวา พระสูตรเหลาน้ีคงไมใชของพระพุทธศาสนา วาเปนคํา
สอนขางนอกเขามา มีเรื่องเทพเทวาของศาสนาเกาๆ เลยคิดวาพระไตรปฏกน้ีอาจจะมีส่ิง
แปลกปลอมเขามามาก น่ีแหละบางทีก็อาจจะจับเลยจุด ก็เทพเทวาเหลาน้ีเขามาอยูใน
รมพระพุทธศาสนากันแลว บุคคลเดิมเกาๆ แตจิตใจไดเปล่ียนมาเปนพุทธแลวน่ี ความคิด
คําพูดอะไรก็ใหม เปนไปตามพระพุทธธรรม ไมแปลกปลอมออกนอกไปไหน  

พระสูตรท่ีมาในพระไตรปฏก ยอมมีเน้ือหาสาระและจุดมุงหมายตางๆ กัน ท้ังโดย
ระดับของธรรมเอง และความเหมาะกับหมูชนท่ีหลากหลายในตางระดับมากมาย แลวจุด
หน่ึงท่ีสําคัญอันตองไมลืม ก็คือตองยอมรับตระหนักถึงความจริงท่ีวา พระพุทธศาสนา
เกิดข้ึนในสภาพแวดลอมอะไร แลวจะไปโยงกับส่ิงเหลาน้ันใหไดผลในทางท่ีดีในการท่ี
ธรรมจะอํานวยผลเก้ือกูลแกทุกคนเทาท่ีจะเปนไปไดอยางไร  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๘๑ 

หลักการท่ีพูดมาเม่ือก้ีวา พระพุทธศาสนานี้ถือวามนุษยตองศึกษาพัฒนาฝกฝน
ตนเอง แลวการท่ีมนุษยจะฝกฝนพัฒนาตนเองนี้ จะไปบังคับใสปญญาใหก็ไมได จึงตอง
ไปพบกับเขาในจุดท่ีเขายืนอยู ยอมรับมนุษยตามที่เขาเปน แตท่ียอมรับน้ัน ไมใชยอม
ปลอย แลวท้ิงใหเขาเปนเขาอยูแคน้ันอยางน้ัน แตยอมรับ คือรูเขาตามท่ีเขาเปน แลวก็
พยายามไปชวยรั้งชวยดึงเขาข้ึนมา  

ทีน้ี การท่ีจะดึงเขาข้ึนมา ก็ตองเร่ิมจากจุดท่ีเขาอยูน่ันแหละ อยางนอยใหเขาเกิด
ความม่ันใจ และเปล่ียนทัศนคติ เปล่ียนทาทีตอส่ิงท่ีเขาเคยมี เพราะฉะน้ัน เม่ือเขาเขามา
สูพระพุทธศาสนา เรื่องเทวดาเร่ืองอะไรก็ไมเหมือนของเดิมแลว อยางในพระสูตรท่ีวา
ดวยเร่ืองเทวดา สาระสําคัญก็ไมเหมือนกับของศาสนาพราหมณแลว หางไกลกัน ทาที
ความสัมพันธ ความรูสึก อะไรตางๆ ตางกันหมด  

เทวดาของพราหมณสําแดงศักดาเดช เกงกาจยกทัพไปรบไปห้ําห่ันกัน เอาอาวุธ
น้ันอาวุธน้ีมา พอเขามาในพระสูตรของพระพุทธศาสนา เทวดามาประชุมกัน มีแตเรื่องดีๆ 
พูดถึงคุณธรรม เรื่องธรรมะ เร่ืองเมตตา บอกวาใหชวยเหลือกัน ใหภูตผีเทวามีใจดีคิดดี
ตอมนุษย  

อยางท่ีวามนุษยน้ี น่ีวาตามประเพณี ตามพ้ืนฐานเดิม เขาอุตสาหใสใจมาเซน
สรวงบูชา หาพลีกรรมมาสังเวยเทพไทท้ังกลางคืนกลางวัน ก็เพราะเขายังออนแอ เขาก็
หวังใหทานชวยเหลือตอบแทนเขา เพราะฉะน้ัน พวกทานตองเอาใจใสชวยรักษาเขาดวย 
เม่ือเทวดาผูใหญสอนเทวดาลูกนอง ก็สอนตามหลักธรรมที่พระพุทธเจาสอน จะวาไปก็
คลายวาเอาปากเทวดาดวยกันไปพูด เทวดาใหญวา เทวดานอยก็ตองฟง  

ย่ิงกวาน้ี เทวดาก็ดี พระพรหมก็ดี ในท่ีสุดก็ยังกลัวมาร มารน่ีเปนตัวรังควานอยู
เร่ือยแกเทพไทไปจนถึงพระพรหม จะเห็นไดชัดตอนพระพุทธเจาตรัสรู น่ีก็เปนหัวตอของ
ศาสนาเดิมกับพระพุทธศาสนาเหมือนกัน ก็มีเรื่องท่ีเราเอามาตีความเปนบุคลาธิษฐาน  

เรื่องก็มีวา พระโพธิสัตวไปประทับน่ังใตตนโพธ์ิ บนโพธิบัลลังก ตอนจะตรัสรูก็
ตองทรงผจญมาร ใชไหม พระองคตอสูกับมาร แลวก็พิชิตมาร  

มารน่ีเปนเทพพวกปรนิมมิตวสวัตดี เรียกวา วสวัตดีมาร คือมารผูยังสัตวท้ังหลาย
ใหเปนไปในอํานาจของตน เขาอยูในช้ันกามาวจรของเหลาสัตวท่ีวายวนอยูในกาม 
ประดาสัตวเหลาน้ีจะตองติดอยูในกาม จะพนไปไมได ถาพนไปไดก็คือพนจากอํานาจ
ของมาร เพราะฉะน้ัน มารก็ตองขัดขวาง 



 

๒๘๒  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

เม่ือพระโพธิสัตวมาดําเนินในทางแหงการตรัสรู มารจึงไมพอใจ มาคิดวา ถา
พระองคตรัสรู ก็จะพนจากอํานาจของเขา อยางน้ีมารยอมไมได ตองราวีกันเต็มท่ี แลว
มารก็ยกทัพมา ตามตํานานท่ีทานพรรณนา กองทัพมารครั้งน้ีใหญหลวงท่ีสุด มีเสนาทุก
ชนิดทุกประเภท ยกทัพกันมา  

ตอนน้ันนะ พวกเทวดาดีจนถึงพวกพระพรหม ดวยดีใจวาพระพุทธเจาจะตรัสรู ได
พากันมาเฝาหอมลอมพระโพธิสัตวอยูเต็มไปหมด แนนเลย  

ทีน้ี พวกเทพพวกพรหม พอไดยินวามารมาเทาน้ันแหละ ก็แตกกระจายหนี
กระเจิงกันไปสุดขอบจักรวาล เปนอันวามารน่ีมีอํานาจย่ิงใหญท่ีสุด ทําใหเทพพรหมหนี
กันสุดกู ก็เลยเหลือพระพุทธเจาประทับอยูองคเดียว  

เปนอันวาไมมีใครชวยแลว เพราะวาพระพรหมยังหนีเตลิดเปดเปง แลวเม่ือทัพ
มารมาเต็มไปหมด และพระโพธิสัตวอยูพระองคเดียว ก็ถึงตอนท่ีจะตองพิชิตมาร ในท่ีสุด 
ก็ทรงชนะมารพรอมท้ังเสนาท้ังหมด และคืนน้ันก็ตรัสรู เปนพระพุทธเจา เปนพระ
พิชิตมาร ชาวพุทธก็สรางเปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย แปลวาพิชิตมาร ชนะมาร แตไมรู
วาไปอยางไรมาอยางไร คนไทยชอบเรียกวาพระสะดุงมาร เห็นไหม ท่ีเราพูดธรรมกันอยูน่ี 
พระปางมารวิชัย ก็อยางองคท่ีประทับน่ังอยูขางหลังเราน่ีเอง  

ตอนท่ีจะพิชิตมารน้ัน พระโพธิสัตวทรงอางบารมีท่ีไดบําเพ็ญมา นางธรณีก็แสดง
ตัวออกมาเปนพยาน แลวบีบมวยผม นํ้าก็นองทวมทัพมารหมดส้ิน น่ีหมายถึงคุณความดี
ท่ีไดทรงบําเพ็ญมามากมายไมรูเทาไร เปนเรื่องของเหตุปจจัยแหงโพธิญาณท่ีไดทรงสราง
สมบําเพ็ญมา กําลังแหงคุณความดีท่ีไดสรางมามากมายนี้ ก็พิชิตความชั่วรายหมดไป  

จะเห็นวา พระพุทธเจาไมตองมีอาวุธ ไมตองออกราวี ทรงใชพระบารมี และมีพระ
ปญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ พระมหากรุณาคุณ ก็ทรงชนะมาร เพราะฉะน้ันจึงไมตองไป
กลัว ไมวาเทพ มาร พรหม พระพุทธคุณชนะหมด พวกเราก็ควรพัฒนาคุณสมบัติท้ังสาม
อยางน้ีข้ึนมา ตามอยางพระองค 

เม่ือพระพุทธเจาทรงชนะมารโดยพระคุณอยางน้ี ก็ไมตองทรงมีพระอาการดุเดือด
อยางเทวรูปฮินดู ท่ีจะตองผาดโผนโจนทะยาน ลุกข้ึน ยกแขง ยกขา แลวก็ถืออาวุธราย
มากมาย ใชย่ีสิบมือ พันมืออะไรทั้งน้ัน ไมตองเลย อยางท่ีเคยวาแลว พระพุทธรูปปาง
มารวิชัย พระพิชิตมารน่ีชนะมารในพระอาการสงบท่ีสุดเลย แลวก็มีเมตตากรุณาย้ิมแยม 
พรอมที่จะเก้ือหนุนใหธรรมความดีงามถึงปญญา แกมวลประชาสรรพสัตว  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๘๓ 

น่ีคือยอดสุดของฤทธาพลานุภาพ อยูท่ีคุณานุภาพข้ึนไปถึงพระปญญาพระกรุณา
และความบริสุทธิ์เหลาน้ี ไมใชอยูท่ีโลภะ โทสะ โมหะ ซ่ึงยกออกมาชูแสดงกันเต็มท่ี เปน
การเปล่ียนจากพลังอํานาจกิเลส มาเปนพลังคุณธรรม  

อยางในคาถาเชนวา มนุสฺสภูตํ สมฺพุทฺธํ อตฺตทนฺตํ สมาหิตํ... เทวาปิ ตํ นมสฺสนฺติ 
(องฺ.ปฺจก.๒๒/๓๑๔/๓๘๖) วาพระสัมพุทธเจาน้ี ท้ังท่ีเปนมนุษยน่ีแหละ แตทรงฝกอบรม
พัฒนาพระองคเองแลว เปนผูมีพระหฤทัยท่ีไดอบรมถึงท่ีแลว แมเทพท้ังหลายก็นอม
นมัสการ ในคาถาอ่ืนท่ีพระพรหมนบนอมก็มี เอาละแคน้ีกอน  

ท่ีวาพระพุทธเจาหรือบุคคลท่ีไดฝกตนหรือพัฒนาตนดีพรอมแลว แมเทพพรหมก็
เคารพบูชา ก็หมายความวา เม่ือฝกตนแลว มนุษยกลับเปนผูประเสริฐสูงสุด ความ
ประเสริฐอยูท่ีคุณความดี มีปญญา มีกรุณา มีความบริสุทธิ์ อยางท่ีวามา  

ความจริง ในคาถาอนุโมทนา ยังมีบทท่ียกพระพุทธคุณมาใหพร ท่ีเราใชสวดกัน
ตลอดทุกครั้ง แตไมเอามารวมดวยเพราะวางายเกินไป  

บทสวด ภวตุ สพฺพมงฺคลํ... น้ีเปนของในยุคหลัง ไมมีในพระไตรปฏก ก็เปนการโยง
เช่ือมตอจากความเช่ือในศาสนาเกาเขาสูพระพุทธศาสนา  

แตตองระวังใหดีนะ พระยุคหลังๆ บางทีก็ชักเกินเลยไปเหมือนกัน บางทีชักจะ
กลายเปนออนวอนไปเสีย แตในของเดิมยุคเกา แนวทัศนน้ีชัดมาก  

ทาทีตอเทวดาอะไรตางๆ ท่ีพูดมานี้ ก็คิดวาคงจะใหไดแนวคิดท่ีเสริมปญญา แลว
ก็เปนเครื่องมายืนยันหรือมายํ้าเสริมส่ิงท่ีพูดไปแลว  

บทสวดวันศุกรยังมีอีก  แตในท่ีน้ีกําลังมุงเอาเร่ืองเก่ียวกับเทวดา ก็ขอขามไปกอน 
เพียงแตบอกคราวๆ ไวสักหนอย ใหทราบวาเปนคําอนุโมทนาในเร่ืองอะไร 

คาถาสวดอนุโมทนาบทตอไป มาจากพระไตรปฎก เปนคาถาสรุปทาย อาทิยสูตร 
(องฺ.ป ฺจก.๒๒/๔๑/๔๘) ซ่ึงบอกใหเรารูจักปฏิบัติตอทรัพย วาทํางานสุจริตอยางขยันหม่ันเพียร 
ไดทรัพยมาแลว จะใชในเร่ืองอะไร ทําอะไรบาง   

จุดสําคัญ เม่ือมาคํานึงวา ทรัพยท่ีไดมา เราไดใชใหเปนประโยชนดีแลว ไดเล้ียงตัว
เล้ียงครอบครัวแลว คนท่ีควรดูแลเล้ียงดู เราก็ไดเล้ียงแลว ใชทําความดีบําเพ็ญประโยชน
แลว ไมไดใชกอความเดือดรอน ใชถูกตองตามหลักของการใชจายทรัพยแลว เม่ือระลึก
ทบทวนกับตัวเองอยางน้ี ก็เกิดปติปลาบปล้ืมไมเดือดรอนใจ ใครๆ ก็ช่ืนชม ถึงตายก็ไปดี 



 

๒๘๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ตอไป สุดทายคือ วิหารทานคาถา (วินย.๗/๒๐๓/๘๗) คือ คาถาอานิสงสในการถวายวัด 
ถวายท่ีอยูกุฎีเสนาสนะ น่ีมาจากพระวินัยปฎก   

ในเวลาถวายวัด ถวายกุฏิ ฯลฯ ก็จะใชบทน้ีอนุโมทนา แตบางทีพระก็สวดโดยไมรู
ความหมาย สวดไปอยางน้ันเอง ถารูความหมายท่ีพระพุทธเจาตรัสไว ก็จะทําใหเรา
ปฏิบัติไดถูกตอง บอกใหรูวา การสรางวัดถวาย มีเหตุผลอะไร มีวัตถุประสงคอยางไร 
สรางเพ่ือใคร มีประโยชนอยางไร ควรปฏิบัติอยางไร ตั้งแตกันรอน หนาว แดด ลม ฝน 
เหลือบยุงริ้นไร บรรดาสัตวราย ฯลฯ เปนท่ีบําเพ็ญฌานและวิปสสนาก็ได  

วิหาเร การเย รมฺเม พึงสรางกุฏิท่ีอยูอาศัยใหเปนรมณีย แลวก็นิมนตทานผูเปน
พหูสูต ผูรูธรรม รูวินัย มาอยูอาศัย ทานเหลาน้ันก็จะแสดงธรรม ท่ีบรรเทาสรรพทุกข ให
ฟงแลว หมดทุกขหมดรอน รมเย็นสุขสบาย  

เอาละนะ สองบททายน่ี เอาแคจับความมาบอก ก็เปนอันวาจบ หมดแลว บท
สวดสําหรับวันศุกร ทีน้ีสวดไปแลวก็ไดรูความหมายดวย ก็คงจะพอแลววันน้ี  

เหนือฟา ยังมีธรรม    
มาพูดเรื่องน้ีกันตอไป แตคงจะมีอะไรๆ ท่ีพูดแลวพูดอีก ซํ้ามาก เพราะเร่ืองน้ีมา

จากการพูดคุย พอมีอะไรโยงกับเร่ืองเกา ก็เลาก็อธิบายอีก พอเอามาทําเปนหนังสือ 
ความซ้ําก็ปรากฎขึ้นมา อยางท่ีวาแลว ถาไมอยากซํ้า ก็ขามไป มิฉะน้ันก็ถือเปนการยํ้า
ทวน และท่ีสําคัญแนก็คือ จะไดเจอแงใหม แลวก็จะไดหลักเพ่ิมอีก อานไมเสียเวลาเปลา 

ดําเนินความตอไป พระพุทธเจาไมไดทรงถกเถียงวา เทวดามีจริงหรือไมมี ฤทธิ์
เดชปาฏิหารย มีหรือไมมี แตพระองคไมทรงปฏิเสธ ทรงรับเลย เทวดาก็มี อิทธิฤทธิ์
ปาฏิหาริยก็มี ไมไปเสียเวลาเถียง เพราะเถียงไปก็ไรประโยชน  

เทวดามีหรือไมมี เถียงกันไปรอยปพันป ก็ไมจบ ไมมีวันชนะกัน อีกหาพันป ก็
เถียงไมจบ อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยมีจริงไหม ไสยศาสตรทําไดจริงไหมนี้ เถียงอีกหม่ืนปก็ไม
จบ วิทยาศาสตรกระเดื่องข้ึนมาจนชักจะหงอยลงไป ไสยศาสตรก็ยังอยูได  

แลวถารอวาตองเถียงกันใหเสร็จไปวามีจริงหรือไมมี แลวจึงจะปฏิบัติได ก็ไมมีวัน
ยุติ ไมมีวันท่ีจะไดปฏิบัติ พระพุทธศาสนาไมใหรอ การปฏิบัติของพระพุทธศาสนาไมตอง
ไปข้ึนตอ ไมตองไปรอการเถียงเหลาน้ี ไมเปนไร ฉันยอมรับก็ไดเลย มีก็มี เปนไรไป เทวดา
มี ก็มี ฤทธิ์ปาฏิหาริยไสยศาสตรมี ก็มี แตขอสําคัญอยูท่ีวา ฉันไมพ่ึง ไมเด็ดคือ ฉันไมข้ึน
ตอความเช่ือเร่ืองเหลาน้ี ฉันจะทําดวยเร่ียวแรงของฉันเอง 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๘๕ 

น่ี พระพุทธศาสนาเด็ดขาดตรงน้ี เทวดามี ฉันก็ไมหวังพ่ึง ฤทธิ์ปาฏิหาริยมี ฉันก็
ไมหวังพึ่ง คุณจะเถียง ก็เถียงกันไป ฉันไมตองรอ ฉันปฏิบัติไดทันที ขอใหจับจุดน้ีใหได  

ย้ําอีกทีวา พระพุทธศาสนาไมตองไปเถียง มันเด็ดขาดอยูแลว ถึงมี ฉันก็ไมหวังพึ่ง 
แลวจะไปยุงอะไรอีกละ ใชไหม ก็เด็ดขาดหมดเรื่องไปแลว แตเดี๋ยวน้ีคนยังจับจุดน้ีกันไม
คอยได ก็ไปเถียงกันอยูน่ันแหละ คลายกับวา ถาเถียงกันแลวรูหรือตกลงวามี ก็ตองหวัง
พึ่งสิ ก็เลยรออยูน่ันเอง ไมเปนอันจะไดปฏิบัติจัดการกิจหนาท่ีส่ิงท่ีควรทําใหเสร็จส้ินไป  

เอาละนะ พุทธศาสนาเด็ดขาดแลวตรงน้ี ฉะน้ัน เราไมตองไปข้ึนกับการถกเถียง
ของใคร พระพุทธเจามีฤทธิ์มาก ใชไหม แตพระพุทธเจาใชฤทธิ์ทําอะไรบาง ในพุทธ
ประวัติมีไหมตลอด ๔๕ พรรษาแหงพุทธกิจ พระพุทธเจายอดของคนมีฤทธิ์ เคยใชฤทธิ์
บันดาลอะไรใหแกลูกศิษยคนไหน มีไหม ไมมี ใชไหม  

ทําไมพระพุทธเจาผูยอดมีฤทธิ์จึงไมใชฤทธิ์ท่ีมีน้ันบันดาลผลท่ีใครอยากไดใครขอ
ใหแกลูกศิษยสาวกชาวพุทธ ชาวพุทธคนน้ีมีเรื่องอยากไดน่ี ก็ไปหาพระพุทธเจาชวย
บันดาล คนน้ันอยากไดน่ัน ก็ไปหาพระพุทธเจาชวยบันดาล มีไหม? ไมมี น่ีก็เพราะวา 
หลักการของเราชัด ท้ังๆ ท่ีทานมีฤทธิ์ ทานทําได เราก็ไมเอา เราไมไปหวังพ่ึง เราจะเพียร 

เทวดา เรายอมรับวามี แตใหอยูกันดวยเมตตาอยางมิตร มนุษยไมตองไปออน
วอน ไมตองไปหวังพ่ึง ไมตองไปขอความชวยเหลือ ตางฝายตางทําหนาท่ีของตนไป 

ทีน้ี ในยามท่ีมนุษยประสบทุกขภัย ถาเทวดาดีมีคุณธรรม จะชวย ก็มาชวยดวย
คุณธรรมของเทวดา ไมตองรอใหมนุษยไปเซนไหวออนวอน ในคัมภีรพุทธศาสนาเรื่อง
เปนมาอยางน้ี  

ถาเทวดาไมมีคุณธรรม ก็ตองรอใหคนไปออนวอนใหเคร่ืองเซน ถาเทวดารอ
เครื่องเซน คนดีไมทันไดเซน ก็ไมชวย แตคนรายไปเซน เทวดาก็ชวย อยางน้ีจะถูกตอง
หรือ ตอไปศีลธรรมก็เสียหมด ระบบสังคมของมนุษยเสียแลว ระบบสวรรคของเทวดาก็ซํ้า
เขาไปอีก  

แมแตในหมูมนุษยดวยกัน คนมีอํานาจมีทรัพย เราก็ไมควรไปรอหวังพึ่ง เราควร
ทําหนาท่ีของเราไปใหดีท่ีสุด เม่ือเราทําดีอยูแลว เกิดมีทุกขยากติดขัด คนท่ีมีทรัพยมี
อํานาจน้ัน ถาเขามีคุณธรรม เขาก็ตองเอาใจใสมาชวยคนดี ไมใชตองรอใหไปออนวอน 
ถาตองรอใหไปออนวอน ก็แสดงวาคุณธรรมไมมี คนออนแอก็หวังพึ่ง แลวก็ตองใชการยก
ยองสรรเสริญปอยอหรือตองสนองกิเลสดวยเคร่ืองเซนไหวใหผลตอบแทน แลวอยางท่ีวา
แลว ระบบสังคมมนุษยก็เสีย  



 

๒๘๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ทีน้ีท่ีวา เม่ือไปสัมพันธกับเทวดาในแบบน้ัน สังคมเทวดาจะเสียดวย เพราะวาตัว
เทวดาเองก็ยังมีกิเลส ยังมีโลภะ โทสะ โมหะ แทนท่ีจะไดขัดเกลากิเลสนั้น เทวดาก็ไมเปน
อันไดปฏิบัติธรรมพัฒนาตนเอง แทนท่ีจะดูวาคนดีท่ีไหนตกทุกขแลวจะไปชวย ก็มัวแต
สอดสายมองวามนุษยคนไหนจะเซนฉัน คนไหนจะเอาเคร่ืองเซนมาใหมาก เราจะไปชวย
คนไหน แลวน่ีก็เปนการซํ้าเติมสังคมมนุษยใหเลอะเทอะหนักข้ึนไปอีก  

สวนเทวดาในพระพุทธศาสนานี้ไมรอรับเคร่ืองเซน หลักการก็อยางเดียวกับใน
สังคมมนุษยท่ีดี คือตองชวยดวยคุณธรรม ถาคนดีท่ีไหนเดือดรอน เทวดาตองอาสนรอน
เอง ไมตองมีการไปเซนไหวขอรองเลย หลักขอน้ีตางจากของฮินดูชัด แตชาวพุทธเองก็ไม
เคยสังเกตวาตางกันอยางไร  

ก็ขอใหสังเกตวา เทวดาของฮินดูน้ัน มนุษยตองไปบูชายัญ โดยไปหาพราหมณ
ขอใหชวยทําพิธีให พราหมณรูดีติดตอได อาจจะเลือกใหวาเทวดาองคน้ีมีฤทธิ์เกงในทาง
บันดาลลาภ องคน้ีเกงทางบันดาลยศ องคน้ีเกงทางบันดาลลูก... แลวเทวดาองคน้ีชอบ
เครื่องเซนแบบนี้ องคน้ันชอบเครื่องเซนแบบน้ัน ใครอยากไดอะไร ก็ตองไปหาพราหมณ  

พราหมณเปนผูเชี่ยวชาญ เม่ือไปหาพราหมณบอกใหแลว ก็จัดเครื่องเซนตามท่ี
แกบอกให พราหมณก็สบาย ไดคาตอบแทนในการจัดพิธี ไดเงินไดทองขาวของมากมาย 
แกก็กุมอํานาจในการติดตอกับเทพเจาไว  

ทีน้ีเม่ือมนุษยสัมพันธกับเทพเจา ดวยการเอาเครื่องเซนมาบูชายัญ เพ่ือใหตัวเอง
ไดผลท่ีหวัง เม่ืออยากไดมากๆ ก็เอาใจเทวดาหนักเขาๆ ไปๆ มาๆ ก็ถึงกับตองฆาสัตว
ใหญๆ จํานวนมากมาย จนถึงข้ันฆาคนบูชายัญ อยางน้ีก็ไมมีท่ีส้ินสุด น้ีคือความสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับเทวดาในแบบของศาสนาพราหมณ  

แตในพระพุทธศาสนาไมตองใชเครื่องเซน จะทําอะไร เม่ือเกรงใจเทวดา โบราณ
ทํากันมาโดยใชวิธีบอกกลาว อยางท่ีวาแลว ทานใหเราอยูกับเทวดาอยางญาติมิตร เราก็
ใหความเคารพ เราไมเหยียดหยามดูถูกเทวดา เราไปไหน ก็แผเมตตาใหเทวดา 
ความสัมพันธตรงนี้ตองจับใหชัดใหดีนะ อันไหนพุทธ อันไหนพราหมณ  

พราหมณสัมพันธกับเทวดา โดยตองไปออนวอน แลวก็คอยหวังพ่ึง เอาเครื่องเซน
ไปให แลวรอรับผลประโยชนท่ีหวังวาจะได แตในพุทธศาสนามีความสัมพันธแบบเมตตา 
ถือวาเปนเพื่อนรวมโลก อยูดวยกันโดยมีเมตตาไมตรี ดีตอกัน แตเราไมหวังพ่ึงพารอ
ความชวยเหลือจากทาน ตางฝายก็ยังตองพัฒนาตนใหงอกงามสูงขึ้นไป ตางก็ตองทํา
หนาท่ีของตนใหดี เราหวังผลสําเร็จจากการกระทําดวยความเพียรพยายามของเราเอง 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๘๗ 

อยางท่ีวาแลว เวลาไปไหน เราก็แผเมตตาใหเทวดาดวย ขอใหทานเปนสุข เม่ือ
ทําบุญ เราก็อุทิศสวนกุศลใหแกเทวดา แมแตจะสวดมนต เราก็ชุมนุมเทวดา บอกให
เทวดามารวมฟงธรรมดวย เปนการเผ่ือแผจิตใจให น่ีคือการอยูกันฉันญาติมิตร  

ทีน้ีถาคนดีตกต่ําเดือดรอน ท่ีวาเทวดาอาสนรอน หมายถึงพระอินทรอาสนรอน 
เคยไดยินไหมในวรรณคดีไทย เรื่อง สังขทอง ท่ีวา “ทิพอาสนเคยออนแตกอนมา กระดาง
ดั่งศิลาประหลาดใจ” อันน้ีตามคติพุทธ หมายความวาเทวดาเดือดรอนเอง ไมใชวาคน
จะตองมาถวายเครื่องเซน แตเทวดาตองคอยคํานึง คอยพิจารณา คอยสํารวจตรวจตรา 
คนดีท่ีไหนใครตกต่ําเดือดรอน ตองไปชวย โดยชวยดวยคุณธรรมของตัวเทวดาเอง มนุษย
ไมตองไปรอขอพึ่ง แลวอยางน้ีมนุษยเองก็จะดี ธรรมะก็อยูในสังคมได สังคมนี้โลกน้ีก็มี
หลัก แลวเทวดาเองก็จะอยูในธรรม ก็จะดีดวย  

หลักการที่วาน้ีสําคัญมาก ทําใหมนุษยตองทําหนาท่ีของตัวเองใหถูกตอง 
ยกตัวอยางชาดกเร่ืองมหาชนก ท่ีในหลวงทรงนํามาเรียบเรียงเปนพระราชนิพนธ ก็แสดง
คติน้ีชัดเจน เรื่องพระมหาชนกโพธิสัตวบําเพ็ญวิริยบารมี  

มหาชนกน้ันไปคาขาย เดินทางไปในเรือเดินสมุทร ออกไปในทะเลใหญ ทางแสน
ไกลมองไมเห็นฝง พอดีเกิดมีมรสุมมารุนแรง เรือจะแตกแนนอน คนท้ังหลายท่ีไปในเรือ
น้ัน พอรูวาเรือจะแตก จิตไรสํานึกก็สําแดงเดช เกิดความกลัวข้ึนมา ตัวส่ันงันงก ไมมีสติ  

พวกหนึ่งก็รองไหเพอรําพันถึงพอแมญาติพ่ีนองซ่ึงอยูท่ีบาน พวกหน่ึงก็คร่ําครวญ 
ร่ําไรในชะตากรรมยามเคราะหรายท่ีไมนาจะเกิดข้ึนมาแกตัวของตน อีกพวกหน่ึงก็กราบ
ไหวออนวอนเทวดาใหมาชวย อะไรตางๆ คนมีอาการวิปริต เปนกันไปนานา  

สวนมหาชนกน้ีตั้งสติได ใจอยูกับตัว ไมพิไรรําพัน ไมรองไห ไมครํ่าครวญ ไมออน
วอนเทวดา ไมเอาท้ังน้ัน แตใชปญญาพิจารณาคิดแกไขสถานการณวา เรือจวนลมแลว 
เราเตรียมตัวอยางไรจะดีท่ีสุด อยางนอยเม่ือเรือแตกลงไปอยูในมหาสมุทรแลว ถึงแมถา
จะตายก็ใหอยูไดนานท่ีสุด แตถาวาในขณะท่ีอยูไดนานน้ันมีโอกาส อาจจะรอดก็ได เชน
วาอาจมีเรือผานมา หรือเม่ือเราวายนํ้าไป อาจจะมีกําลังพอ ถาไมไกลนัก ก็ไปถึงฝงได  

เอาละ เตรียมตัวใหเต็มท่ีเต็มโอกาส เร่ิมตั้งแตคิดการเตรียมหาจุดท่ีดีท่ีสุดในเรือ 
ตรงที่วาเม่ือไปอยูแลว พอเรือลมลง เราจะไมถูกเรือดูดหรือถูกเรือครอบเสีย แลวก็หาทอน
ไมมาเตรียมไว เตรียมตัวอยางดีท่ีสุด พอถึงตอนท่ีเรือลมควํ่าลงจริงๆ มหาชนกก็ดํารงตัว
ไดดีท่ีสุด ลงไปอยูในนํ้าอยางดี มีทอนไมเกาะ แลวก็ใชความเพียรวายนํ้าพยายามไป 
ไมไดรําพึงรําพัน ไมไดหดหูถดถอยทอแทใจ  



 

๒๘๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

เม่ือมหาชนกใชกําลังเทาท่ีมีจะวายนํ้าไป ก็คิดวาทิศไหนดีท่ีสุดท่ีนาจะมีฝง ก็ทุก
ทิศแหละไมเห็นฝง ดังน้ันก็ตองลองไปทิศหน่ึงละ เส่ียงไปดู ถาอยูเฉยๆ ก็ตายเปลา แตถา
วายไป อาจจะตายก็ได อาจจะรอดกไ็ด คิดแลวก็วายนํ้าไปเรื่อยจนถึงวันท่ี ๗  

ทีน้ี เทวดาก็มีหนาท่ีของตนเองเหมือนกัน คร้ังน้ัน เทพธิดาท่ีดูแลมหาสมุทร ช่ือ
นางมณีเมขลา มาตรวจดู ก็เห็นมหาชนกวายนํ้าอยู เธอนึกย้ิมเยาะในใจวา ตาคนน้ี
จะตองตายแนๆ อยูแลว ไมมีทางเลย ท้ังท่ีไมเห็นฝงแลว จะมาวายอยูทําไม ก็ไปปรากฎ
กายสําแดงตัวใหเห็น แลวก็กลาวถอยคําท่ีทําใหเกิดเปนบทสนทนาข้ึนมา  

เทพธิดามณีเมขลาก็กลาวเร่ิมตนข้ึนวา น่ี ทานจะมาวายนํ้าอยูทําไม ท้ังท่ีมองไม
เห็นฝง ก็จะตายเสียเปลา มหาชนกก็ตอบไปวา เราเกิดมาแลว เม่ือกําลังยังมีอยู เปนคนก็
ตองพยายามเร่ือยไปจนถึงท่ีสุด ถาจะตายก็ไมเปนหน้ีใคร ก็เปนบทสนทนาวากันไป ใน
ท่ีสุด นางมณีเมขลาชื่นชมความพากเพียรของมหาชนก ก็เลยอุมเขาฝงพาไปยังท่ีหมาย  

ในเรื่องน้ี คติก็คือวา มหาชนกน้ันทําความเพียรดวยเรี่ยวแรงของตนเอง ใช
สติปญญาคิดหาทาง ไมไปหวังพึ่งออนวอนนอนรอใคร สวนเทพธิดามณีเมขลาท่ีมาชวย 
ก็ชวยดวยเมตตา ดวยการพิจารณาเหตุผล บนฐานแหงคุณธรรมของเธอเอง  

น่ีเปนคติสําหรับมวลมนุษยดวยเหมือนกัน ในสังคมมนุษยก็จะตองปฏิบัติอยางน้ี 
มนุษยท่ีมีกําลัง มีอํานาจ ก็ควรจะชวยเหลือผูออนแอกวาดวยคุณธรรมในใจของตัวเอง 
ไมใชจะรอใหเขามาเซนไหว มาขอความชวยเหลือ  

สวนตัวของคนท่ีออนแอ หรือเดือดรอน ไรท่ีพ่ึง ก็ตองพากเพียรชวยตัวเองเต็มท่ี 
และรวมมือกันในหมูพวกตัว ไมมัวหวังพึ่งรอความชวยเหลือจากผูอ่ืนขางนอก อยางน้ี
สังคมจึงจะเขมแข็ง ม่ันคง พัฒนา คนมีคุณภาพ แลวก็อยูดีได  

พูดเรื่องเทวดามายืดยาว กอนน้ีก็พูดไปมากแลว อาจจะซํ้าบอยไปหนอย แตเรื่อง
น้ีซํ้าไวบางก็ดี เปนการยํ้า เพราะคนพูดถึงเทวดากันนัก ชาวพุทธน่ีแหละไมเบา แตพอวา
จะเอาอยางไรกับเทวดา ก็จับหลักอะไรไมได มักจะเขวไปเปนพราหมณกันเสียเรื่อย 

เพื่อใหหนักแนนสมเปนเร่ืองใหญ ขอสรุปหลักสําคัญของชาวพุทธ ในการสัมพันธ
และปฏิบัติตอเทวดา ดังน้ี 

- อยูกับเทวดา และปฏิบัติตอเทวดา ดวยเมตตามีไมตรีอยางญาติมิตรท่ีนานับถือ 
- ไมหวังพึ่ง ไมรอคอยความชวยเหลือจากเทวดา แตมุงหนาทํากิจหนาท่ีของตน 
ทําผลท่ีมุงหมายใหสําเร็จดวยการลงมือทํา ดวยความเพียรพยายามของตนเอง 
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- ท่ีคนนับถือกันวาเทพเทวามีฤทธานุภาพย่ิงใหญน้ัน ตองรูตอไปวา เหนือกวา
เทวดาน้ัน ธรรมเปนใหญสูงสุด ชาวพุทธตองถือธรรมเปนใหญ แมแตถามีกรณี
ขัดแยงระหวางมนุษยกับเทวดา ก็ใหเอาธรรมมาตัดสิน 

- พระมีหนาท่ีสอนเทวดา พระบอกวาเทวดาท่ีมนุษยเกรงกลัวและหวังพึ่งกันมา
แตยุคดึกดําบรรพน้ัน ขอใหมีเมตตาแกมนุษย ไมควรไปรอการเซนไหวโดยลอ
ดวยการที่จะดลบันดาลอะไรๆ ให การชวยมนุษยน้ัน ขอใหมุงเอาใจใสคอยดูแล
เขาใหอยูดีม่ันคงปลอดภัย ใหเขาต้ังหนาต้ังตาทํางานทําการกันไปไดเต็มท่ี 
ควรยํ้ากันไววา พระพุทธศาสนาเนนนักในเร่ืองการหวังผลสําเร็จดวยการลงมือทํา 

และทําใหสําเร็จดวยความเพียรพยายาม ในชาดกบอกใหเรารูตรงนี้วาน่ีเปนจุดเปล่ียนจุด
ยายออกจากศาสนาเกาท่ีเขาสยบตอเทพเจา เอาแตไหววอนรอเทวดา เม่ือมาถึงพระ 
พุทธศาสนา ทานยืนยันใหเลยวา “ความเพียรของคนไม่ลดละ ถึงเทวดาก็กีดกันไม่ได้”   
(เทวา น อิสฺสนฺติ ปุริสปรกฺกมสฺส, ๒๗/๕๐๕/๑๒๘)  

ทายเร่ืองในตอนน้ี ก็ขอยํ้าหลักการใหญท่ีไดพูดมาแลวอีกครั้งหน่ึง คือหลักท่ีวา 
พระพุทธศาสนาเปน กรรมวาท เปน กิริยวาท เปน วิริยวาท หมายความวา ถือหลักการ
กระทํา ถือหลักวาตองใหสําเร็จดวยการกระทํา ถือหลักวาตองเพียรพยายาม  

จับหลักน้ีไดแลว เรื่องพระเครื่อง วัตถุมงคล ความศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์เทวดา ก็เขา
มาอยูในกรอบท่ีจะไมกอปญหา  

จับหลักชัดแลว ใครไปทางดี ใครไปทางราย จับไดทันหมด    
เอาละนะ เปนอันวา ในพระพุทธศาสนานี่ มีคติเรื่องน้ีชัดเจนแลว เพราะฉะน้ัน

พระพุทธเจาทรงมีฤทธิ์ เปนยอดของผูมีฤทธิ์ ก็ไมใชฤทธิ์มาบันดาลผลที่ตองการใหใคร 
แตทรงใชฤทธิ์ในการเผยแผพระพุทธศาสนาในกรณีเดียว คือจะปราบผูเอาฤทธิ์มาใชแก
พระองค ปราบเสร็จ ก็เลิกใชฤทธิ์ เปนการยอนความเช่ือของสังคมยุคน้ัน ท่ีเชื่อกัน
นักหนาวาใครจะเปนพระอรหันต ตองมีฤทธิ์ หรือถือวาคนมีฤทธิ์เปนพระอรหันต  

ในสภาพสังคมที่เปนอยางน้ี ซ่ึงมีคานิยม มีภาพ มีทิฏฐิน้ีอยู เม่ือพระพุทธเจาทรง
ประกาศพระศาสนา ก็ไปเจอพวกท่ีวามีฤทธิ์มากมาย ทีน้ี ถาพระองคไมมีฤทธิ์ คนพวก
น้ันก็ไมฟง เขาถือวาเขาแนกวา ตัวอยางท่ีชัด คือพวกชฎิล พอพระพุทธเจาเสด็จเขาไปใน
สํานักของเขา จะขอพัก พวกชฎิลก็ออกพิษเลย เขาดูถูกวา นักบวชหนุมคนน้ี ทาทางสงบ
อยางน้ี ไมไดความหรอก เด๋ียวเราจะแกลง  
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พอเร่ิมพัก ก็เอาเลย คืนแรกชฎิลก็แกลง แตพระพุทธเจาก็ผาน คืนท่ี ๒ ก็ผาน คืน
ท่ี ๓ ก็ผาน ชฎิลก็แกลงแรงข้ึนทุกที แตพระพุทธเจาก็ผานทุกคืน จนกระท่ังในท่ีสุดชฎิล 
ไมมีอะไรจะแกลง แลวก็สูไมได ก็เลยยอม เม่ือเขารูแนวามีฤทธิ์สูพระพุทธเจาไมได เขา
แพ ก็จึงยอมฟง ใชไหม ถาพระพุทธเจาไมมีฤทธิ์เหนือเขา เขาก็ไมฟง จะพูดจาอะไร เขาก็
ไมฟง แตพอแพฤทธิ์ แกก็ฟง พอฟง พระพุทธเจาก็จึงทรงสอนธรรมได และเม่ือเขาเขาใจ
แลว ก็จบ พระพุทธเจาก็ไมทรงใชฤทธิ์อีกเลย  

อยางท่ีวาน้ี จึงเรียกวาใชฤทธิ์ปราบฤทธ์ิ เพื่อจะไดสอนธรรม คือเปนวิธีการในการ
ท่ีจะใหคนยอมรับฟงคําสอน ฉะน้ันฤทธิ์ก็เลยกลายเปนส่ือธรรม เพ่ือจะสยบคนมีฤทธิ์ให
สงบพรอมที่จะมาเขาสูธรรม  

น่ีเปนคติท่ีบอกเราใหปฏิบัติในแบบเดียวกัน คือการใชส่ิงศักดิ์สิทธิ์อะไรตางๆ น้ี 
เพ่ือเปนส่ือเขาสูธรรม แตความมุงหมายน้ีจะตองชัดเจน แนนอน ท่ีจะนําเขาไปสูธรรม 
ไมใชไปทําใหเขาจมอยู ตองใหกําลังใจท่ีไดจากส่ิงศักดิ์สิทธิ์น้ัน เปนกําลังใจท่ีหนุนในการ
ทําความเพียร อยาใหเปนกําลังใจท่ีจะทําใหหวังพ่ึง แลวก็เลยหยุดรอความชวยเหลือ 
แลวก็ออนแอ ตกอยูในความประมาท  

ทีน้ี ลัทธิหวังพึ่งส่ิงศักดิ์สิทธิ์อํานาจฤทธ์ิเดชปาฏิหาริย ไสยศาสตร สวนมากน้ันมี
ผลรายท่ีทําใหหวังพึ่งและรอคอย ฉะน้ันก็จะทําใหคนออนแอลงไปทุกที จึงขัดตอหลักการ
สําคัญของพระพุทธศาสนา อยางนอย ๔ ประการ ซ่ึงเปนเรื่องท่ีควรตองจําไวใหดี 

การเช่ือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ ไสยศาสตร ส่ิงเรนลับ หรืออะไรก็ตาม ถาขัด
หลักการ ๔ อยางตอไปน้ี เปนอันใชไมไดในพระพุทธศาสนา คือ  

๑. หลักทําการดวยความเพียร หลักพุทธศาสนาขอน้ีชัดเจน ไดแกหลักกรรมและ
หลักความเพียร ตรงกับท่ีพูดมากอนแลววา กรรมวาท กิริยวาท และวิริยวาท 
พูดส้ันๆ วา ถือหลักการที่จะตองทําใหสําเร็จดวยความเพียรพยายาม ถาเรา
ไปเช่ือส่ิงศักดิ์สิทธิ์แลวหวังพ่ึง มัวรอความชวยเหลือ ก็ทําใหเราไมทําการดวย
ความเพียร น่ีคือแสดงวาผิดหลักการของพระพุทธศาสนาขอท่ี ๑ น้ี  

๒. หลักการพัฒนาตน เปนธรรมชาติของมนุษยท่ีวา คนเรานี้จะดีเลิศประเสริฐได 
ดวยการฝก ดวยการศึกษาพัฒนาตน คนเรานี้ตองฝกฝนตนเอง ใหดีย่ิงข้ึนๆ 
ใหมีความสามารถย่ิงข้ึนๆ ใหมีศีลดีโดยมีวินัย แลวก็เจริญในจิตใจ ในปญญา 

ทีน้ี ถาไปเจอปญหา ไปเจออุปสรรค ไปเจอส่ิงท่ีตองทํา แลวมัวไปหวังพึ่ง
ส่ิงศักด์ิสิทธิ์อํานาจเรนลับ ไดแตรอใหทานชวย คนก็ไมพัฒนาตัวเอง  
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เจอปญหา ไมคิดแก มัวออนวอนนอนรอใหทานแกให ตัวเองก็อยูเทาเดิม 
ปญญาก็ไมพัฒนา แตถาเราเจอปญหา เราคิดแกไข เราใชปญญา ปญญา
ของเราก็พัฒนาข้ึนมา เราก็ดีข้ึนๆ   

ทีน้ี การเช่ือแลวหวังพ่ึงส่ิงศักดิ์สิทธิ์อํานาจเรนลับ ก็ขัดขวางการพัฒนา 
ทําใหไมฝกฝนตนเอง เรามีชีวิตอยูชาติหน่ึงแครอยป โดยมากไมเกินรอยป  
เวลาน้ีมันนอย แลวเรามาเสียเวลารอคอยความชวยเหลือจากส่ิงเหลาน้ี เราไม
พัฒนาตนเอง ก็เสียเวลาไปเปลา แลวท้ังชีวิตก็หมดไป ไมคุมเลย  

การหวังพ่ึงออนวอนนอนรอท่ีไดแคความอุนใจสบายใจ จึงเปนการลงทุน
ท่ีแพงมาก ท่ีเราอาจจะตองเอาชีวิตไปทุมใหหมดท้ังชีวิต แลวชีวิตก็เลยหมด
ส้ินไปกับการจมอยู กับส่ิงเหลาน้ี ชีวิตท่ีควรจะพัฒนาได ใชเวลาใหเปน
ประโยชนในชวงรอยปน้ี ก็เลยมาเสียเวลาหมดไปๆ เปนความสูญเปลา  

เพราะฉะน้ัน อยาไปลงทุนท่ีไมคุมคา ท่ีซ้ือมาดวยราคาแพงเกินไป เรา
อาจจะไดความอุนใจ ความมีกําลังใจ ไดความสุขแบบกลอมใจ พอใหสบาย
ใจ แตมันคุมหรือเปลา เราสูญเสียเทาไร สูญเสียการท่ีจะใหชีวิตไดพัฒนา
เขาถึงส่ิงท่ีดีงาม ท่ีประเสริฐอีกเยอะแยะ แตน่ีเราตองสูญเสียไปหมด เราไดแค
การกลอมใจใหสบายเทาน้ีเอง ชีวิตเราจะเอาแคน้ีหรือ คุมไหมที่เราจะลงทุน ท่ี
ไดไมเทาเสีย เพราะฉะน้ัน อยาเสียหลักการพัฒนาตนเอง  

๓. หลักความไมประมาท หลักน้ีพระพุทธศาสนาเนนนัก พระพุทธเจาตรัสยํ้าแลว
ยํ้าอีกวา ใหเราอยูดวยความไมประมาท ถาเราหวังพ่ึงส่ิงศักด์ิสิทธิ์อํานาจเรน
ลับ ก็รอไปสิ ทีน้ีก็ไมตองทําอะไรแลว ไมไดใชเวลาใหเปนประโยชน เวลาก็
ผานไปๆ อะไรท่ีควรทําก็ไมไดทํา ตกอยูในความประมาท ไดแตออนแอลงไปๆ  

๔. หลักมีอิสรภาพพึ่งตนได ถาเราหวังพ่ึงอํานาจส่ิงศักดิ์สิทธิ์ จะใหทานบันดาล
ให อะไรๆ จะสําเร็จหรือไม ก็อยูท่ีทาน ไมไดอยูท่ีเรา เราก็ข้ึนตอทาน ไมมีทาง
เปนตัวของตัวเอง ก็ตองข้ึนตอผูมีฤทธิ์ ข้ึนตอส่ิงศักดิ์สิทธิ์ ก็สูญเสียอิสรภาพ 
ตองหวังพึ่งผูอ่ืนเรื่อยไป ก็พ่ึงตัวเองไมได ขัดหลักพ่ึงตนเอง   

พระพุทธศาสนาสอนใหพึ่งตนเอง แลวก็ใหมีอิสรภาพ มนุษยตอง
พ่ึงตนเองได โดยทําตนใหเปนท่ีพึ่งของตนเองได คือฝกใหทําไดดวยตนเอง 
แลวพ่ึงตนเองได เม่ือพ่ึงตนเองได ก็เปนอิสระ ถาไมทําตนเองใหเปนท่ีพึ่งได ก็
พ่ึงตนเองไมได เม่ือพ่ึงตนเองไมได ก็ตองข้ึนตอผูอ่ืน ก็ไมมีอิสรภาพ  
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พุทธศาสนาเนนนักใหคนเปนอิสระ พระพุทธเจาทรงมาสอนเรา ก็เพ่ือให
เราชวยตัวเองได พึ่งตนเองได เปนอิสระ พระพุทธเจาไมตองการใหใครมาข้ึน
ตอพระองค พระองคมีฤทธิ์เต็มท่ี มีความสามารถเต็มท่ี แตพระองคไมยอมให
ใครมาเกาะติดพ่ึงพระองค ท่ีฉันมาชวยน่ี คือมาสอนใหคณุพึ่งตนเองได  

กอนจะพึ่งตนเองได คุณตองทําตนใหเปนท่ีพ่ึงไดกอน ไมใชอยูๆ จะพึ่ง 
ตนเอง คนที่จะพึ่งตนเอง ตองทําตนใหเปนที่พึ่งได ดวยการพัฒนาตัวเองข้ึนมา  

ท่ีวาพระพุทธเจามาชวยเรา ก็คือมาชวยโดยสอนเราแนะนําเรา เพื่อใหเรา 
พัฒนาตัวเอง ใหพึ่งตนเองได ใหทําตนใหเปนท่ีพ่ึงได เสร็จแลวเราก็เปนอิสระ 
ไมตองขึ้นตอพระพุทธเจา  

พระพุทธเจาไมตองการใหใครมาข้ึนตอพระองค ไมเหมือนศาสนาเปนอัน
มากท่ีสอนวาตองฝากชีวิตจิตใจ ตองมอบชีวิตจิตใจไวในองคเทพเจาน้ัน เทพ
เจาน้ี อยางสุดจิตสุดใจ แตในพุทธศาสนาไมมีอยางน้ัน พุทธศาสนามาสอนให
คนพ่ึงตนเองได พระพุทธเจาท่ีมาทรงสอนน้ัน ก็คือเม่ือทรงคนพบธรรมแลว ก็
มาเปนกัลยาณมิตรของสัตวท้ังหลาย โดยมาแสดงธรรมน้ัน มาบอกให เม่ือ
ทานเรียนรูปฏิบัติ ทานก็จะเห็นไดดวยตนเอง ทําไดดวยตนเอง ก็เปนอิสระ  

ถาเราหวังพึ่งส่ิงศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์อํานาจดลบันดาลภายนอก ก็ขัดหลัก ๔ ประการน้ี 
เพราะฉะน้ันเราจึงตกลงใจวา ส่ิงศักดิ์สิทธิ์น้ัน ถึงมี ถึงจริง เราก็ไมไปหวังพ่ึง เพราะอะไร 
เพราะวาเม่ือเสียหลักการ ๔ อยางน้ีแลว ก็ไดไมเทาเสีย แตถาเราพากเพียรทําตัวเราเอง
ใหเขมแข็งข้ึนมาแลว เราจะไดมากกวาท่ีจะไดจากส่ิงศักด์ิสิทธิ์น้ันอีกมากมาย   

แมแตในหมูมนุษยเอง ในสังคมท่ีคนหวังพ่ึงกันได ถาไมระวังใหดี ก็จะไมพัฒนา 
เพราะเต็มไปดวยคนที่ออนเปล้ีย สูสังคมที่ทุกคนตองดิ้นรนชวยตัวเองไมได เพราะแทบ
ทุกคนตองเขมแข็งจึงอยูได แตไมใชไมใหชวยกันเลยนะ มนุษยตองชวยกัน แตตองชวย
อยางมีหลัก เชนท่ีวาชวยดวยการทําใหเขาชวยตัวเองได ชวยใหเขาพึ่งตัวเองเปน การชวย
กับการไมชวย ตองมีดุลยภาพ พระพุทธเจาจึงสอนหลักพรหมวิหารท่ีจะเรียนกันตอไป 

การพึ่งส่ิงศักดิ์สิทธิ์ท่ีจะไมใหเสียหลักการ ๔ อยางน้ัน ก็มีทางอยูเหมือนกัน ทาน
ยอมให แถมแนะนําไวดวย คือการนับถือเพ่ือความคุมครองปองกันภัย ชวยใหเกิด
ความรูสึกม่ันคง ม่ันใจ หายหว่ันหายหวาด หายระแวงกังวล แลวจะไดต้ังหนาตั้งตา
ทํางานการกิจหนาท่ีของตนมุงแนวไปไดเต็มท่ี  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๙๓ 

การนับถือส่ิงศักด์ิสิทธิ์แบบที่ทานแนะนําน้ี ตางกับแบบกอนโนนอยางตรงขามกัน
เลย การหวังพ่ึงส่ิงศักด์ิสิทธิ์แบบที่ทานหาม ซ่ึงเสียหลักการท้ัง ๔ น้ัน เปนการเช่ืออํานาจ
ดลบันดาล จะใหทานทําให แลวตัวเองก็เลยไมตองทํา  

แตการนับถือแบบหลังท่ีทานยอมใหน้ี เปนการเช่ืออํานาจคุมครองปกปองรักษา 
ท่ีมาชวยหนุนใหเราทําการน้ันๆ อยางมุงม่ัน เปนหลักประกันใหเราเดินหนาไปอยาง
สุดกําลัง ไมระแวงขางหลัง ไมกังวลขางหนา (แตก็อยาใหถึงกับประมาท) แลวตัวเราก็ย่ิง
ทําเต็มท่ีเลย คิดวาน่ีคงชัดแนแลวนะ  

ทีน้ี เรื่องของขลัง วัตถุมงคล พระเคร่ือง อะไรตางๆ น้ี พูดมาเยอะแยะ ยาวยืด เรา
ลองมาสรุปกันอีกทีวา ใชอยางไรถูก ใชอยางไรผิด ลองสรุปสิวามีอะไรบาง  

ในบรรดาส่ิงศักดิ์สิทธิ์สําหรับชาวพุทธน้ัน พระเครื่องน้ีนับวาเฟองท่ีสุด จึงยกข้ึน
มาตั้งเปนหลัก สรุปไดวา พระเครื่องน้ัน 

หน่ึง คนโบราณทําไวเปนเครื่องหมายวาเคยมีพระพุทธศาสนาเจริญท่ีน่ัน คือเปน
วัต ถุ ท่ี เปน เครื่ อง สําแดง  เปนองค แทนพระพุทธเจ า  แลว ก็ เปนองคแทนของ
พระพุทธศาสนา ตอไปถาพระพุทธศาสนาสูญส้ินแลว กรุแตก คนไปเจอโบราณวัตถุ
เหลาน้ี ก็จะรูวาเคยมีพระพุทธศาสนาเจริญอยูท่ีน่ัน  

สอง ใชคุม และกันใหอยูไดดี และพอดี ในทามกลางความเช่ือถือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์
เดชดลบันดาล และในความสัมพันธกับศาสนาโบราณตางๆ   

ท่ีวา “คุม” คือใหอยูในหลักของพระพุทธศาสนา ในขอบเขตของคุณความดี ใหอยู
ในความหมายของการเชื่อถืออํานาจส่ิงศักดิ์สิทธิ์ในขอบเขตท่ีเปนคุณเปนความดีงาม ให
มีความม่ันใจในความม่ันคงปลอดภัยแลวจะไดมุงหนาทํามุงหนาปฏิบัติกิจหนาท่ีให
สําเร็จ และใชแคพอเปนคร่ืองปดชองความหว่ันใจ ดังท่ีไดพูดขางตน แลวก็ “กัน” ไมให
ถูกชักจูงไปดวยลัทธิภายนอกท่ีจะพาใหเขว เชนไปหวังพึ่งอํานาจดลบันดาล กันไสย
ศาสตร เชนไมใหหมอผีมาจูงไปในทางราย ท้ังกันออกไป แลวก็คุมไวได  

สาม คนโบราณใชเปนเครื่องเตือนใจใหระลึกถึงพระพุทธเจา ระลึกถึงคุณ
พระพุทธเจา โดยเปนองคแทน เพราะวาปุถุชนน่ี ถาไมมีวัตถุ จะใหระลึกดวยนามธรรม
ลวนๆ ก็นึกไดยาก จึงใชวัตถุเปนส่ือ แมแตจะทําสมาธิ ก็เอามาชวยจูงจิตได  



 

๒๙๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

สําหรับชาวบาน เอาพระเคร่ืองไวใกลๆ เชนอยูท่ีคอ ก็จะไดเตือนใจใหระลึกถึง
พระพุทธเจาอยูเร่ือยๆ บอยๆ (ถาไมมีพระเครื่องท่ีเปนวัตถุน้ี บางทีหรือบางคนก็ลืมพระ
ไปเลย) แลวก็โนมใจโยงไปหาคุณคาหรือผูสูงคาทางจิตใจ เชนท่ีเลาไปแลววา โยงไปถึง
พอแมปูยาตายาย ไปถึงอุปชฌายอาจารย ท่ีวาเปนของรักท่ีทานรักษาไว และไดมอบให
ตอๆ กันมา เปนคุณคาสําคัญของชีวิตน้ี มีความหมายซ่ึงไดผลมากทางคุณความดี ทาง
ศีลธรรม ทางจริยธรรม อะไรตางๆ กวางไกลมากมาย คนเดี๋ยวน้ีอางวางขาดคุณคาอันน้ี
กันมาก ควรเขาใจ และปฏิบัติใหถูกตอง  

ส่ี พอใชเปนส่ือ ก็เปนอันวามาเปนเคร่ืองเตือนใจระลึก พอเตือนใจระลึกก็โยง
ตอไปยังความหมายท่ีสาม คือเปนส่ือเขาสูธรรม คือนํามาใชเปนส่ือในการเรียกรองธรรม 
จะเอาคุณธรรม เอาศีลธรรม เอาจริยธรรม ก็วาไป บอกเขาวา ถาเธออยากใหพระ
คุมครอง เธอจะตองประพฤติตัวอยูในศีลในธรรม ตองเวนจากการประพฤติช่ัวอยางน้ัน 
อยางน้ี และตองทําความดี ตองขยันหม่ันเพียรทําการงานหนาท่ีใหดี แลวพระจะคุมครอง 
น่ีคือเรียกรองศีลธรรมแลว แลวเวลาจะให ก็สอนธรรม อธิบายใหรูเขาใจดีข้ึน น่ีคือเปนส่ือ
เขาสูธรรมแลว  

โดยเฉพาะเด็กๆ น่ี พระอาจารยนอยองคจะมีความสามารถสอนใหสนใจ ให
เขาใจ เร่ืองน้ีเราตองยอมรับ เราอยาเอาตัวเกงคนเดียวไปเทียบ จริงอยู พระอาจารยองค
น้ีมีความสามารถสอนเด็กไดเกง แมแตสอนดวยนามธรรม สอนดวยคําสอนลวนๆ เด็กก็
เขาใจ แลวเด็กก็ศรัทธา แตทีน้ีพระท่ัวๆ ไป ทานไมไดมีความสามารถอยางน้ันน่ี แตทานก็
หวังดี และทานก็มีหนาท่ีท่ีจะสอน  

ทีน้ีทําอยางไรละ เปนธรรมดาวา เด็กก็สนใจพวกวัตถุ ชอบของสวยๆ งามๆ 
แทนท่ีจะใหของเลน พระมีพระเครื่ององคเล็กๆ สวยๆ ก็เอาใหเด็ก แตอยาใหงายนัก เอา
อยางคนโบราณ ก็ตองมีนอยๆ หาไดยาก เด็กก็อยากได ก็ยอมเอามาให ไวเปนท่ีระลึกนะ 
องคน้ีชอบไหม ทานเกงเย่ียมยอด มีปญญามากอยางน้ีๆ ถาเราอยากมีปญญา ก็ทําอยาง
น้ีๆ เอาไปนะ ใหนองใหหนูพยายามมีปญญาอยางทานนะ ก็ส่ือธรรมะไปสิ น่ีก็อยูท่ีจะ
รูจักใชเทคนิคส่ือนําเขาไป  

ตอมาก็อาจจะคอยๆ โยงไปหาธรรมท่ีเปนหลักสําคัญๆ ใชเปนส่ือสอนธรรมะวา น่ี
นะ เธอจะใหพระคุมครอง ก็รักษา ๕ ขอน้ีพอแลว ไมตองเอามาก ใหเด็กมีส่ิงระลึก
เตือนใจอยูกับตัววา ฉันเปนชาวพุทธนะ อยูใกลพระพุทธเจา นึกถึงพระพุทธเจาแลว เรา
จะทําอันน้ีๆ อยางน้ีๆ ใหได  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๙๕ 

การมีส่ิงเตือนใจอยูกับตัวน้ี สําหรับเด็กๆ มีประโยชนมาก เพราะวาเด็กตองอยูกับ
ส่ิงท่ีเปนวัตถุ ส่ิงท่ีเปนรูปธรรม จึงจะส่ือไปหานามธรรมได ถาเด็กไมมีพระ แกก็ไปหาอะไร
ตออะไรอ่ืนมาติดตัว หาส่ิงสวยงาม ของประดับ ท่ีจบตันอยูแคความสวยงามตอหนา หรือ
มีราคาท่ีพากิเลสโฉ ทําไมเราไมเอาพระพุทธรูปเล็กๆ ใหละ ดีกวา มีคุณคาลึกซ้ึง
กวางไกลกวาการท่ีจะเพียงสวยงามเอาไปอวดโก ยังมีคุณคาทางคุณธรรม ทางจิตใจ เปน
เครื่องผูกพันกับบิดามารดาอีก พอแมจะใหก็ได ไมตองใหพระให เม่ือใชเปน ก็มีประโยชน 

รวมความวา น่ีก็เปนประโยชนอีกอยางหน่ึง พูดส้ันๆ วา ใชส่ือธรรม   
ตกลงวา หน่ึง เปนหลักฐานแสดงถึงการเคยมีพระพุทธศาสนา สอง ใชคุมความ

เช่ือถือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ใหอยูในหลักพระพุทธศาสนา กันไมใหถูกชักพาออกไปในลัทธิและวิธี
ปฏิบัติท่ีเปนโทษ สาม เตือนใจใหระลึกถึงพระพุทธเจา พระรัตนตรัย โยงคุณคาทางจิตใจ
ไปถึงบิดามารดาเปนตน ส่ี เปนส่ือธรรมต้ังแตชวยนําจิตเขาสูสมาธิ ทําใหรวมจิตใจไดงาย 
แลวก็เปนทางใหพระไดสอนธรรมะ เอาไปเรียกรองจริยธรรม รวมเปน ๔ ประการ  

ทีน้ี ถาใชไมเปน ใชผิดไป ก็กลายเปนโทษ  
หน่ึง ทําใหติดจมหลงเพลิน อยูแคในความหมายวาศาสนาเปนท่ีพึ่งท่ียึดเหน่ียว

จิตใจ ไดท่ีพ่ึงพํานักแลว มีกําลังใจ กลอมใจใหสบาย หายทุกข หายรอน หายเดือดเน้ือ
รอนใจ ไมตองดิ้นรนขวนขวาย ติดเพลินอยูแคน้ี นอนสบาย  

สอง ก็หวังพ่ึง รออํานาจส่ิงศักด์ิสิทธิ์วาทานจะมาชวย ทําใหออนแอ ตกอยูในความ
ประมาท ไมทําการดวยความเพียร แลวก็พึ่งตนเองไมได ไดแตนอนคอยความชวยเหลือ  

สาม ถาผูใช เชนพระน้ีแหละ ไมเขาใจหลักการของพระพุทธศาสนา หรือมีเจตนา
ไมดี หรือไมมีปญญาท่ีจะนําคนใหพัฒนาตอไป อาจจะกลายเปนผูดึงคนออกจาก
พระพุทธศาสนาไปเลย เปนผลรายท่ีตรงกันขาม  

คนท่ีไมรูจริง ไมเขาใจหลักพระพุทธศาสนา มองไมเปน แยกไมออก ก็คิดนึกไดแค
วา ส่ิงเหลาน้ีก็เหมือนกับส่ิงศักดิ์สิทธิ์อ่ืนนอกพระพุทธศาสนา เปนเร่ืองไสยศาสตร หรือ
อยางเดียวกับเร่ืองเทพเจา เม่ือเอาความหมายนี้มาใสในพระพุทธศาสนา ก็กลายเปนดึง
คนออกจากพระพุทธศาสนาไปโดยไมรูตัว ซ่ึงเปนไปไดมากดวย น้ีคือผลที่กลับตรงขาม 
แทนท่ีจะดึงคนเขาสูธรรม เขาสูพระพุทธศาสนา ก็กลายเปนดึงออกไปเลย   

ส่ี  อาจจะเปนชองทาง หรือเปนเคร่ืองมือของการหลอกลวง และหาลาภ คนท่ีมี
เจตนาไมดี อาจจะใชส่ิงเหลาน้ีเปนเคร่ืองมือหาผลประโยชนสวนตัว ใหไดลาภไดสักการะ 
ตางๆ มากมาย  
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หา ผลตอสังคม คือ จากการท่ีมนุษยอยูดวยความหวังพ่ึงส่ิงภายนอก แลวมัวงอ
มืองอเทา ก็กลายเปนคนออนแอกันไปท่ัว แลวผลรวมก็มาลงท่ีสังคม ทําใหเปนสังคมท่ี
ออนแอ พัฒนาไมไป  

ผลเสียตอสังคมไมใชแคน้ัน ยังมีอีกอยางหน่ึงท่ีสําคัญมาก คือวา มนุษยท่ีหวังพึ่ง
อํานาจเรนลับภายนอกมาชวยน้ี จุดสัมพันธของเขาก็คือส่ิงเรนลับท่ีเขามองไมเห็น 
ความสัมพันธของเขาไปอยูกับส่ิงน้ัน เม่ือความสัมพันธไปอยูท่ีน่ันแลว เขาก็จะไมคอยเอา
ใจใสตอเพื่อนมนุษยดวยกัน ไมเหลียวแลกัน มีอะไรเกิดข้ึน ก็มองไปท่ีอํานาจเรนลับขาง
นอก มองขามเพ่ือนมนุษยในสังคมไป ไมสนใจ ไมดูแล อันน้ีมีผลรายตอสังคมมนุษยมาก 

สังคมจะเขมแข็ง ตองไมคลุมเครือ    
ท่ีพูดข้ึนมาเม่ือก้ีในเร่ืองท่ีวา เม่ือมนุษยไปหวังพ่ึงอํานาจเรนลับส่ิงศักดิ์สิทธิ์ใหมา

ชวยตัว ก็หันไปสัมพันธกับส่ิงเรนลับนอกสังคม แลวก็เลยไมเอาใจใสเหลียวแลเพ่ือน
มนุษยดวยกันในสังคม มองขามคน มองขามสังคมไป ไดแตคิดถึงเทวดา อันน้ีจะมีผลราย
ตอสังคมมนุษยมากน้ัน เรื่องความเช่ือและการหวังพ่ึงส่ิงศักดิ์สิทธิ์ กับผลในระดับสังคมน้ี 
เปนเรื่องท่ีควรสนใจใหมากดวย 

มนุษยท่ีมาอยูรวมกันและเกิดเปนสังคมขึ้นมาน้ี เหตุผลสําคัญก็คือเพราะมนุษย
เหลาน้ันตองพึ่งพาอาศัยกัน เม่ือตองพึ่งกัน ก็มีการหวังพ่ึงคนอ่ืน แลวก็ทําใหคนตองไป
รวมมือกับคนอ่ืน ตองสนใจชวยคนอ่ืน 

ตรงน้ีก็เปนไปตามธรรมชาติน่ันเอง เม่ือตองหวังพ่ึงผูอ่ืน แตละคนก็ตองไปรวมมือ
กับคนอ่ืน แลวก็ทําการตางๆ ใหดําเนินไป ยามเกิดปญหา ก็ตองชวยกันรวมกันแกไข เม่ือ
ทําไปตามธรรมชาติแคน้ี มนุษยก็ขับเคล่ือนสังคมของตนใหดําเนินเดินหนาไปไดแลว  

ย่ิงเม่ือทางดานจิตใจ มีเรื่องของคุณธรรมเขามาหนุนมานําดวย สังคมก็ย่ิง
เขมแข็งม่ันคงสงบสุข คนก็อยูกันดี มีการสนใจกัน เหลียวแลกัน พรอมท่ีจะชวยกัน 
รวมมือกันจริงจังเต็มจิตสนิทใจ  

ทีน้ี วาตามกระบวนการแบบธรรมชาติน้ัน เม่ือเกิดเหตุรายเปนปญหารวมกันท่ี
สําคัญ มนุษยรูอยูวาพวกเขาจะตองแกปญหากันเอง ดวยตัวของพวกเขา มนุษยก็จะมา
รวมกันหาทางคิดแกปญหา แลวก็ทําการแกปญหาของสังคมเสร็จไปได  
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แตทีน้ี พอมนุษยหันไปหวังพ่ึงส่ิงศักดิ์สิทธิ์อํานาจเรนลับ คราวน้ี จุดมุงในการ
สัมพันธของเขาเบนออกไปอยูท่ีส่ิงศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์เดชเหลาน้ันเสียแลว เขาก็มองไปท่ีน่ัน 
คอยรอวี่แววจากทาน พรอมกันน้ันเขาก็ไมคิดหวังพ่ึงเพื่อนมนุษยดวยกัน ไมหันไปดูผูคน
ท่ีอยูในชุมชนเดียวกับเขา ในสถานะระดับเดียวกับเขา ท่ีเปนเพ่ือนรวมทองถ่ิน รวมสังคม 
เขามองขามไปเลย 

เม่ือเปนอยางน้ัน ในสังคมท่ีคนเปนอยางน้ี การรวมมือ การชวยเหลือกัน การ
รวมกันคิดแกปญหาเปนตน ก็จะมีไดยาก มีนอย หรือแทบไมมี แลวสังคมอยางน้ีก็จะ
พัฒนาไดยาก และก็จะเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประชาธิปไตย หรือแมตอการท่ีจะมี
ประชาธิปไตยดวย เพราะประชาธิปไตยตองอาศัยมนุษยท่ีอยูในทองถ่ินชุมชนสังคมน้ัน 
มาพ่ึงพาอาศัยกัน และรวมมือกัน ในการสรางสรรคและแกปญหา น่ีคือผลเสียในสังคม 
เปนผลเสียท่ีจุดสําคัญ เปนอันใหญ ตรงกลางเลย  

ในข้ันพ้ืนฐาน เม่ือมัวหวังพ่ึงส่ิงศักดิ์สิทธิ์ สําหรับแตละคนก็สูญเสียอยูแลว หลาย
อยางดังวาแลว เชน ทําใหไมขวนขวายเรงทําการดวยความเพียร ทําใหไมคิดท่ีจะพัฒนา
ตัวเอง ทําใหตกอยูในความประมาท ทําใหไมพ่ึงตนเอง สูญเสียอิสรภาพ เสร็จแลวใน
ระดับสังคมก็สูญเสียอีก คือการท่ีวาคนจะไมมารวมกันชวยกันแกปญหา ไมรวมกันทํา
การท้ังหลาย แลวสังคมแบบน้ี จะเขมแข็งม่ันคงทรงตัวอยูไดและไปดีไดอยางไร  

ถาไมมีการหวังพ่ึงใดๆ จากภายนอก ไมวาจากมนุษย หรือจากส่ิงศักด์ิสิทธิ์ฤทธิ์
เทวดา ในสังคมท่ีหวังพ่ึงใครไมไดแลว คนก็จะตองดิ้นรนดวยตนเองกันสุดฤทธิ์ น่ีทางหน่ึง 
หรือไมก็สอง คนจะตองพ่ึงกันเอง คือมาชวยกันคิดรวมกันทําการแกปญหา แลวสังคม
หรือชุมชนก็จะพัฒนาข้ึนมาดวยเร่ียวแรงกําลังของคน  

เพราะฉะน้ันจึงพูดวา การหวังพ่ึงส่ิงศักดิ์สิทธิ์เหลาน้ี ตองระวังมาก อาจจะไดไม
คุมเสีย ผลไดคือทําใหจิตใจสบาย ผอนคลายทุกข หลบทุกข หลบปญหา กลอมใจ ปลอบ
ประโลมจิตใจ ชุมฉํ่าไปทีหน่ึง แตแคน้ีพอไหม ไมพอหรอก เพราะไมไดแกปญหาจริง 
ปญหาก็อยูอยางน้ัน น่ีคือกลายเปนตกอยูในความประมาท ย่ิงหนักเขาไปอีก 

แมแตท่ีชวยกลอมใจใหสบายไปไดน้ัน ก็ทําใหพลาดได คือวา พอสบายไดแลว ก็
เลยไมดิ้นรนอยางท่ีวาเม่ือก้ี ก็ประมาท ออนแอ แยระยะยาว 

การหวังพึ่งส่ิงศักดิ์สิทธิ์อะไรตางๆ เหลาน้ี เปนส่ิงกลอมชนิดหน่ึง อันน้ีทําใหนึกถึง
คารลมารกซท่ีมองศาสนาวาเปนยาฝน แตท่ีจริงตองพูดวา ศาสนาท่ีคารลมารกซรูจักเปน
ยาฝน เพราะคารลมารกซไมรูจักศาสนาเพียงพอ โดยเฉพาะเขาไมรูจักพุทธศาสนาเลย 
ไปเห็นศาสนาตางๆ เปนอยางน้ัน ก็บอกวาศาสนาเปนยาฝน เปน opium เหมาหมด 
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เม่ือคารลมารกซไมรูจักพระพุทธศาสนา เขาก็ไมรูหลักการท่ีวามาเหลาน้ี ควรจะ
พูดวา พระพุทธศาสนารอบคอบกวามารกซิสม คนสมัยใหมท่ีไปชื่นชมมารกซก็ไปเขาใจ
วา น่ีเขาวาถูกแลว แตท่ีจริงไมพอ จริงอยู ท่ีเขาวาก็ตรงบาง ศาสนาท่ีเปนอยางวา ก็เปน
ยาฝน เสพแลวก็ติด งอมไปเลย ทีน้ีก็กลอม ไดกลอมก็เพลิน ทีน้ีก็สบายใจแลว เชนไปหา
หมอผี ก็มานอนสบาย  

ตอนกอนน้ี มีทุกข มีภัย หวาดกลัว หวั่นใจ นอนไมหลับ พอไปหาหมอผีมาเสร็จ
แลว ไดกลอมใจ ก็นอนหลับได น่ีคืออยาเพิ่งไปปฏิเสธเสียเลยนะ สําหรับมนุษยท่ีพัฒนา
ในระดับตางๆ กันน้ัน ส่ิงกลอมหรือตัวกลอมน้ีก็มีประโยชนอยูบาง แตตองใชใหเปน  

อยางตอนนี้คนต่ืนกีฬากันมาก กีฬาก็เปนส่ิงกลอมชนิดหน่ึง ซ่ึงรูกันดีวาเปน
ประโยชน แตบางทีเลยเถิดไปบางแงเกิดเปนโทษ ก็ดูเหมือนจะปดซอนกันไว ดนตรี กีฬา 
ส่ิงบันเทิง อะไรเหลานี้เปนส่ิงกลอมทั้งน้ัน ก็ใชกลอมกันนักหนา บางอยางก็ใชอยางเปนโทษ
ไมนอย ย่ิงในยุคท่ีธุรกิจครอบงํา มีความเคลือบคลุม ก็ย่ิงแยกโทษแยกประโยชนไดยาก   

คนเราน้ีเวลาเหน็ดเหน่ือยกายใจ มีความรอนรนกระวนกระวาย ชีวิตบีบคั้น บางที
ก็ตองไปหาอะไรที่จะชวยกลอมจิต พักใจบาง รางกายก็ตองการการพักผอน จิตใจก็
ตองการการพักผอน ก็มาอาศัยส่ิงกลอมเหลาน้ี  

บางคนใจไมสบายวุนวาย  ฟงดนตรี  ก็กลอมใจสบายไป  มี เรื่ องราวใน
ชีวิตประจําวันวุนวาย ก็มาดูกีฬาสบายไปที หรือดูรายการบันเทิงทางทีวี ก็กลอมใจ
เพลิดเพลินไปไดยาวๆ มีปญหาใหญของชีวิต เช่ือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ หวังพ่ึงทาน ไปไหววอน ก็
กลอมใจสบายไป อะไรตางๆ เหลาน้ี มีอํานาจท่ีจะเปนตัวกลอม ทําใหคนไดพักจิตใจ
สบาย บางทีก็เกิดมีความสดช่ืนข้ึนมา ทําใหมีพลังท่ีจะเดินหนาไปอีก  

แตทีน้ีดานรายก็มี คูมากับตัวกลอม ก็คือการติด และท้ังการติด รวมท้ังเพลิน 
และความประมาท ก็รออยูขางหนาการกลอม  

ส่ิงกลอมน่ีมักจะจูงกายจูงใจไปในการท่ีจะติด แลวถาเกิดไปติดส่ิงกลอมเม่ือไร 
ผลรายก็จะติดมาดวย พอติดก็เพลิน คราวน้ีผลรายก็เริ่มมา ทําใหเฉ่ือยน่ิง ไมดิ้นรน ไม
ขวนขวาย ไมอยากทําการตางๆ ความประมาทก็โผลหนา แลวผลในทางลบก็เกิดข้ึน  

เปนอันวา เราจะตองใชส่ิงกลอมใหเปน ถาจะใช ก็ใชแคพอวา จิตท่ีดิ้นรนกระวน
กระวายเรารอนน้ี ใหมันไดสงบเย็นลงบาง แตอยาอยูแคน้ี ใหถือวาเปนการเตรียมจิตให
พรอม โดยไดพักใหมีกําลังและเร่ียวแรงแลว จะไดเดินหนาทําการท้ังหลายตอไป ตรงน้ี
แหละท่ีสําคัญ  
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เพราะฉะน้ัน ศาสนายากลอมยาฝนตางๆ ก็ไมใชไมมีประโยชน อยางนอยก็ชวย
ใหคนผอนคลายหายทุกข จิตใจสบาย กลับฟนคืนชีวิตชีวาข้ึนมาไดบางคราวหน่ึงพักหน่ึง 
พอจะต้ังตัวข้ึนมาทําอะไรไดบาง มิฉะน้ัน จิตใจท่ีเรารอนกระวนกระวายกระสับกระสาย
ไปหมด จะปดก้ันใหทําอะไรไมไดเลย น่ีคือมันชวยไดบาง แตพรอมกันน้ันก็มีผลเสียท่ีพูด
ไปแลว คือ พอสบายผอนเบาข้ึน แทนท่ีจะใชโอกาสหันไปทําการ ก็มัวติด มัวเพลิน น่ีก็คือ
จมอยูในความประมาท กลายเปนโทษแลว ก็อยูกับการหวังพึ่งตอไป ไมทําเอง ก็ออนแอ
ลงไปๆ คือมีโทษท่ีพูดไปแลวท้ังหมดน่ันแหละ ฉะน้ัน จึงตองใชเปน ใชใหถูกตอง  

แมกระท่ังสมาธิ ถาใชไมเปน ก็เปนส่ิงกลอม อยางฝร่ังท่ีมีจิตใจเรารอน เพราะอยู
ในสังคมที่บีบคั้น เปนระบบแขงขัน มุงหาวัตถุเสพ และเสพวัตถุแลวก็ไมไดความสมใจ 
มาถึงจุดหน่ึงก็เบื่อหนายชีวิต ไมมีความสุข ไปๆ มาๆ มาเจอสมาธิ ฝรั่งก็ชอบใจ มาน่ัง
สมาธิ ก็สบาย หายเครียดหายเรารอน ใจสงบ น่ีเอาสมาธิเปนตัวกลอม ก็ติดเพลินอีก ทํา
ใหหลบล้ี ไมแกปญหา ก็ผิดอีก เพราะฉะน้ัน ถาใชไมเปน สมาธิก็เปนส่ิงกลอม แลวจะใช
ใหถูกอยางไร เปนเรื่องท่ีจะตองเอามาพูดกันตอไปท้ังน้ัน แตตอนน้ีเพียงกลาวไวใหเห็น
แงมุมในเบื้องตน วาอะไรๆ หลายอยางมีแงเขวอยูตลอดเวลา แมแตการปฏิบัติธรรม  

พูดมาเยอะแยะ สรุปแลวก็ไมจบสักที สรุปแลวก็มาขยายออกไปอีก มีเรื่องเยอะ 
และเร่ืองเหลาน้ีมีแงมุมมากมาย ฉะน้ันจึงควรจับหลักพระพุทธศาสนาไวไหดี อยาให
พลาด อยาใหเพล่ียงพลํ้า วาเราจะใชส่ิงเหลาน้ีๆ ไดแคไหน แลวก็ไมตองไปดูถูกดูหม่ิน 
แลวก็อยาไปติดไปหลง ใชใหถูกใหพอดี เพราะวาเด๋ียวน้ีมีแนวโนมท่ีจะไปสุดข้ัว พวกหน่ึง
ก็ปฏิเสธ ดาวาติเตียนไปเลย อีกพวกหน่ึงก็หลงงมงาย ติดงอมไปเลย  

มีคําท่ีชอบพูดกันวา ไมเช่ือแตอยาลบหลู อางกันนักเชียว ทานฟงเขาแลวจะตอบ
วาอยางไร เราบอกวา ไมใชไมเช่ือ แตฉันอยากจะเรียนรู อยางน้ีใชไหม เราไมไดลบหลู 
พระพุทธศาสนาไมเคยสอนใหลบหลูใคร แตทานไมเอาแควาไมเช่ือแตอยาลบหลู แลว
จะตองยอมอยูอยางน้ัน ซ่ึงกลายเปนวาไมลบหลูแลวก็หยุด ก็คือตองยอมสยบ  

พระพุทธศาสนาไมเอาอยางน้ัน บอกวาไมเช่ือแตอยาลบหลู น่ีจบไปดวนๆ หยุด
เฉยไปโดยไมรูเร่ืองรูราว ตองบอกวา ฉันไมลบหลู แตฉันไมยอมสยบ ฉันจะตองเรียนรู 
เพราะฉะน้ัน คุณใหเหตุใหผลมา เราตองการเรียนรู ใหฉันไดปญญา  

พระ พุทธศาสนาไม เ อา เลย เ รื่ อ งกล อมของศาสนาห วังพึ่ ง  ใน เ รื่ อ ง น้ี 
พระพุทธศาสนาสอนใหเราพัฒนาตัวกาวหนาตอไป ใหทําการดวยความเพียร ใหมีความ
เขมแข็ง การท่ีจะไดความหายเหน่ือยจากส่ิงกลอมมาชวยใหสบายไปช่ัวประเด๋ียวหน่ึง ยัง
เปนทางของความติดเพลิน และความประมาท เราไมเอา   
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ในทางตรงขาม ถาเรามีความเขมแข็ง ทุกขท่ีบีบคั้นกลับเปนแรงขับเคล่ือนใหเรา
เรงกาวไปหาความสําเร็จ ถาจําเปน เรายอมเผชิญและผจญทุกข ทุกขน้ันเปนตัวบีบคั้น 
ทําใหมนุษยไมประมาท  

เปนธรรมดาตามธรรมชาติวา มนุษยปุถุชนน้ัน เม่ือถูกทุกขบีบคั้นและภัยคุกคาม 
ก็จะลุกข้ึนด้ินรนขวนขวาย แลวก็จะเจริญงอกงามได แตยามใดสบายมีความหวัง ก็จะลง
นอนเสพเสวยสุข แตน่ี พอมีทุกขบีบคั้นภัยคุกคาม แทนท่ีจะลุกข้ึนด้ินรนขวนขวาย 
กลับไปหาส่ิงกลอม พอไดสบายมาค่ันหนอย ก็ลงนอนหรือหยุดเฉยเสียน่ี ก็เลยไมไปไหน 
เพราะฉะน้ันจึงตองระวัง จับจุดใหได และปฏิบัติตอส่ิงเหลาน้ีใหถูกตอง ดวยความรูเขาใจ
เทาทันถึงหลักถึงธรรม   

แตหยอนลงมาระดับหน่ึง ถาคนอ่ืนเขายังจะใชส่ิงกลอม ก็บอกเขาวากลอมพอให
ไดพักจิตใหสดช่ืนข้ึน แลวเดินหนาตอไป และตองใชส่ิงกลอมน้ันใหเกิดกําลังใจในทาง
สนับสนุนความพากเพียร ไมใชทําใหเราสยบความเพียรพยายาม เอาแตรอคอยความ
ชวยเหลือ ตองใชใหถูกตองอยางน้ี แลวเม่ือมีกําลังเขมแข็งข้ึน ก็ใหอยูไดดวยตนเอง  

อยางท่ีวาแลว ไมตองหาส่ิงกลอมเลยดีกวา เอาทุกขภัยท่ีเปนของจริงน่ันแหละมา
เปนตัวเรงตัวเองใหไมประมาทย่ิงข้ึน เพราะวาคนท่ีไมยอมสยบ ก็ใชทุกขบีบคั้นภัย
คุกคามมาทําใหตนย่ิงเรงรัดในการดิ้นรนขวนขวายมากข้ึนไปอีก ท้ังน้ี การปฏิบัติในเร่ือง
อยางน้ียอมยืดหยุนและหลากหลายไปตามความแตกตางระหวางบุคคล โดยความถนัด
อัธยาศรัยบาง โดยระดับการพัฒนาบาง แลวยังไปสัมพันธกับปจจัยอ่ืนๆ อีก เชนปจจัยใน
ฝายผูสอน ท่ีมีความแตกตางในระดับความสามารถ สติปญญา เปนตนดวย  

เพราะฉะน้ัน การท่ีจะพูดถึงส่ิงเหลาน้ี จะตัดสินลงไปเปนอยางเดียวไมได ตอง
แจกแจงแยกแยะใหเห็นคุณ และโทษ และทางออกใหครบถวนบริบูรณ โดยเฉพาะ
พระสงฆซ่ึงเปนผูทําหนาท่ีตอประชาชน ตองชัดเจนในเร่ืองน้ี  

ขอโอกาสพูดถึงตัวเองวา ตอนน้ีผมยํ้านักเวลาไปพูดในท่ีประชุมวา เวลาน้ี เรื่อง
ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ ไสยศาสตร ความเช่ือเจาพอเจาแม อะไรตางๆ น้ี มันเกล่ือนกลาดครอบงํา
สังคมไทย แลวเราก็ไมมีความชัดเจนตอส่ิงเหลาน้ี มืดๆ มัวๆ สลัวคลุมเครือ สังคมท่ีไมมี
ความชัดเจนน้ัน เปนสังคมท่ีมีอันตราย เพราะฉะน้ัน จะตองรีบสรางความชัดเจน โดยมี
ทาทีท่ีวาเอาอยางไร ใหแนชัดลงไป  

โดยเฉพาะผูท่ีรับผิดชอบสังคม ไมวาจะเปนผูนําประเทศ ผูบริหาร หรือพระสงฆ 
นักการศึกษา พวกน้ีจะตองชัดเจนแนลงไปวา ทาทีตอส่ิงเหลาน้ีจะเอาอยางไร แตท่ีเปน
กันอยูน้ีคลุมๆ เครือๆ สังคมที่เต็มไปดวยความพรามัวสลัวคลุมเครืออยางน้ี พัฒนายาก  
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แลวผูบริหารประเทศชาติ เม่ือไมมีความชัดเจน ขาดความรูความเขาใจจริง ก็ไมมี
ความเขมแข็ง ขาดความกลาหาญ พอไปเจอส่ิงเหลาน้ีหนอย ก็หว่ันไหว กลัวเขา ตองทํา
ตาม เขาบอกเร่ืองโชคลาง อันน้ันไมดี ตองแก ตองเปล่ียนเสาใหม ตองยายโนนยายน่ี ก็
โอนเอน ผูนําตองมีความเขมแข็ง บอกวาฉันจะยืนหยัดในหลักการ ถาไดคนอยางน้ี ก็ไม
ตองกลัวแลว เทวดาก็ตองยอม อยางท่ีไดนําพุทธพจนมาใหฟงแลว เทวดาตองยอมแก
มนุษยท่ีเขมแข็งยืนหยัดในธรรม แลวจะเลาใหฟงอีก  

เก่ียวกับความสัมพันธระหวางมนุษยกับเทวดาน้ัน พระพุทธศาสนามีเรื่องเยอะ 
แตเราจับจุดกันไมถูกเลย พอบอกวาเทวดามี ก็ไปนับถือเทวดาแบบพราหมณ พุทธ
ศาสนาทานสอนมานักหนา ในคัมภีรวาไวและใหตัวอยางเยอะแยะ ก็ไมเอามาใช อันไหน
แบบพุทธ อันไหนแบบพราหมณ ตัวรับผิดชอบเปนผูนําสังคมขนาดน้ี ก็ยังแยกไมเปน 

ผมยกหลักอันหน่ึงมายํ้าแลวยํ้าเลา พระพุทธศาสนาสอนวา ธรรมต้องเหนือเทพ 
แลวก็มีตัวอยางในเร่ืองท่ีมนุษยเกิดกรณีพิพาทกับเทวดา ตองตัดสินกันดวยธรรม เรื่อง
อะไรตางๆ เหลาน้ี มีในคัมภีรท้ังน้ัน แลวมนุษยท่ีเขมแข็งจริงๆ ก็ตองเขมแข็งโดยมีหลัก 
ท่ีวาตนเองตั้งอยูในธรรม ถามนุษยตั้งอยูในธรรม เทวดาก็ตองยอม  

เพราะฉะน้ัน ผูนําประเทศของเรา ผูบริหารบานเมือง ตองเขมแข็ง ม่ันใจเด็ดเดี่ยว
วา ถาฉันต้ังอยูในธรรมปฏิบัติถูกตองแลว เทวดาก็เทวดาเถอะ จะมาวาอยางน้ีๆ ไมเอา
ท้ังน้ัน ยันหนาเทวดาเลย ตองขนาดน้ัน และดวยความเขมแข็งน่ีแหละ จะสูได และจะนํา
ประชาชนไดดวย  

ประชาชนรอความเขมแข็ง ประชาชนของเรามีจิตใจออนแออยูแลว ผูนําก็ไป
ออนแออีก แลวจะไปไดอยางไร ทีน้ี ถาผูนําเขมแข็ง เปนหลักให ประชาชนก็จะไดเขมแข็ง
ข้ึนมาบาง สังคมก็จะอยูได  

เพราะฉะน้ัน เวลาน้ีเราตองการผูนําท่ีมีความเขมแข็ง ท่ีเอาธรรมมายืนหยัด และ
สูกับเทวดาได จนกระท่ังเทวดาตองยอม ตามคติพระพุทธศาสนา ท่ีมีมาในประวัติของ
บุคคลผูมีธรรม ท่ีทานยืนหยัดมาแลว และเทวดาตองยอม ชาวพุทธตองเปนอยางน้ัน  

แตไมไดหมายความวาเราดูถูกเทวดานะ บอกแลววาเราไมลบหลูเลย เราให
เกียรติเทวดา เราถือวาเทวดาโดยท่ัวไป วาโดยเฉล่ียแลว อยูในระดับท่ีมีคุณธรรม มีภูมิ
ธรรมสูงกวามนุษย เรานับถือเทวดาอยางทานผูใหญ ใหความเคารพ และตางก็มีเมตตา
ตอกัน อยางท่ีวาแลว มนุษยทําบุญ ก็อุทิศกุศลแกเทวดาดวย  
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อยางไรก็ตาม ถาเทวดาไมตั้งอยูในธรรม มนุษยก็ตองยืนหยัดในธรรม แลวมนุษย
ท่ียืนหยัดตั้งอยูในธรรมน้ัน ก็จะเปนหลักใหแกสังคมมนุษย และเปนหลักใหแกเทวดาดวย  

เวลาน้ี สังคมของเรามีปจจัยท่ีจะสรางความออนแอมาก และกระแสปจจัยของ
ความออนแอนี้กําลังไหลแรงมา เพราะฉะนั้นจะตองจับหลักใหไดใหชัด แลวต้ังตัวยืนข้ึนมา
ในหลักการของพระพุทธศาสนาอยางเขมแข็ง ก็จะไปได สังคมไทยก็จะอยู และก็จะดี 

เอาละครับ วันน้ีพูดมาบอกวาจะจบหลายหนแลว ไมจบสักที ตอนน้ีจบแน ก็ขอ
อนุโมทนาทุกองค ถาไมมีอะไร ก็กราบพระพรอมกัน  

 
 
   
 
 



ตอนที่ 

๑๔ 

ถ้ารู้ภูมิหลังของอินเดียสักหน่อย  

จะคอยเห็นแกนของพระพุทธศาสนา 

อารยันเขาครอง ชมพูทวีปไดคํา “อริยะ/อารยะ”  
คุยกันมาเยอะแลวในเร่ืองท่ัวๆ ไป วาจะเขาสูหลักการของพระพุทธศาสนาเสียที 

แตคราวนี้ยังนึกวา ควรจะพูดไปเช่ือมโยงยอนไปถึงความเปนมากอนเกิดพระพุทธศาสนา 
ซ่ึงท่ีจริงก็พูดไปในเรื่องราวท่ีผานไปแลว เชนเร่ืองภูตผีเทวดา แตน่ันเปนสวนยอยท่ีแยก
เปนเรื่องๆ คราวน้ีกอนจะเขาเรื่องหลักคือตัวพระพุทธศาสนา ก็ควรมาทบทวนและจัดให
เปนลําดับนิดหนอย เพราะฉะน้ันก็จะไปซํ้ากับเร่ืองท่ีพูดไปแลวบาง  

พระพุทธศาสนานั้นเกิดในประเทศอินเดีย หรือเรียกภาษาเกาวา “ชมพูทวีป” ก็แล
ชมพูทวีปน้ันเปนดินแดนท่ีเจริญดวยอารยธรรมมาแตโบราณ ตามท่ีนักประวัติศาสตร
สืบคนกันมา เขาบอกวา เคยมีอารยธรรมเกาแกในอินเดีย ต้ังแตสัก ๕,๐๐๐ ปมาแลว คือ
อารยธรรมลุมแมนํ้าสินธุ ซ่ึงยังมีซากทางโบราณคดีเหลืออยู เขาจึงเริ่มเรื่องอินเดียกันท่ีน่ี 

ทีน้ี ตอมาก็มีชนเผาเรรอน เปนนักรบบนหลังมา ท่ีเกงกลาในการสงคราม ไดบุก
เขามาทางตะวันตกเฉียงเหนือ ก็สูรบกัน แลวพวกท่ีเขามาใหมน้ีชนะ  

พวกท่ีเขามาใหมทางตะวันตกเฉียงเหนือน้ี เรียกวาพวกอารยัน (Aryans) ภาษา
บาลีเรียกวา “อริยกะ” ตอมาพวกน้ีก็ใชศัพทน้ีในความหมายวาเปนผูเจริญ คือเรียกพวก
ตัวเองวาเปนผูเจริญ เปนอริยะ 

คําวา “อริย” คืออริยะน้ี แปลวา ผูประเสริฐ หรือผูเจริญ เปนภาษาสันสกฤตวา 
“อารฺย” คืออารยะ ฝร่ังเรียกวา อารยัน ก็เปนชนเผาหน่ึงน่ันเอง  



 

๓๐๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

สวนชนพวกเกาท่ีอยูมาเดิมในลุมแมนํ้าสินธุน้ัน ท่ีจริงเขามีอารยธรรมรุงเรืองกวา 
เขาตั้งบานตั้งเมือง มีสถาปตยกรรม มีศิลปกรรม มีวิถีชีวิตอะไรตางๆ ท่ีพัฒนาไปมากแลว 
แตในการรบราทําสงครามกับพวกอารยันท่ีเขามาน้ัน พวกเจาถ่ินเดิมน้ีแพ  

ในสมัยโบราณ เร่ืองราวเปนกันเชนน้ีมาก ท่ีวาพวกท่ีมีอารยธรรมเจริญ ตั้งบานตั้ง
เมืองแลว ตอมาก็แพพวกคนปาเถ่ือนท่ีบุกรุกเขามา  

ก็เปนอันวา พวกชาวชมพูทวีปท่ีตั้งหลักฐานอยูเดิมในลุมแมนํ้าสินธุน้ัน ไดพาย
แพแกพวกอารยัน แลวพวกอารยันก็เขามาครอบครองดินแดน แลวก็รับเอาความเจริญ
ของพวกเกาน้ีเขาไปดวย  

คนพวกเกาน้ัน เม่ือแพ ก็ถูกลดฐานะลงไป อาจจะถูกจับเปนทาส กลายเปนคน
ช้ันต่ํา อันน้ีก็อาจจะเปนเบื้องหลังของการท่ีเกิดเปนชนวรรณะตางๆ ดวย ท่ีวาพวกอารยัน
ท่ีเขามา ก็ยกตัวสูงข้ึนไป แลวก็มีการแบงช้ันวรรณะ พวกคนในถ่ินเดิมน้ีก็กลายเปนคน
ช้ันทาสช้ันต่ํา เรียกวามิลักขะ (ในภาษาบาลี ปกติเรียกวา “มิลกฺขก” คือมิลักขกะ) พวก
ตัวเอง คืออารยัน ก็กลายเปนคนชั้นสูง  

พวกอารยันมีวัฒนธรรมท่ีสืบมาโดยศาสนา จัดระเบียบชีวิตและระบบสังคมตาม
หลักศาสนาพราหมณ ถือเอาพวกอารยัน เปนคนวรรณะสูง ไดแก กษัตริย พราหมณ และ 
แพศย สวนพวกวรรณะศูทร ไมเปนอารยัน ไมเปนอริยกะ แตเปนมิลักขะ น่ีก็คือไดเกิดมี
วรรณะ ๔ ตามที่พวกเราลําดับกันมาวาคือ กษัตริย พราหมณ แพศย และศูทร 

ตามท่ีวามาน้ีก็จะเห็นวา คําวา อริยะ หรืออารยะน้ี ไดเกิดมีมาแลวกอนท่ีจะเกิด
พระพุทธศาสนา แตความหมายเดิมในครั้งน้ัน ของคําวาอริยะ หรืออารยะน้ี เปนเร่ืองของ
ชนช้ัน ตามหลักศาสนาพราหมณ หรือท่ีจริงก็คือตามวัฒนธรรมของพวกอารยันท่ีเขามา
จากภายนอกน้ัน  

เรื่องราวในแงประวัติศาสตรยุคแรกน้ี เปนการสันนิษฐานเทาท่ีเขาคนควาได ใน
ท่ีน้ีก็จะไมพูดตอไปอีก  

ทีน้ี เราจะมาพูดกันในแงของความเช่ือถือและการถือปฏิบัติสืบกันมาทางศาสนา 
โดยท่ีวา เรื่องราวเหลาน้ีดานน้ีจะชัด เพราะมันไดเขาไปอยูในบทบัญญัติของศาสนา แลว
ก็เปนเร่ืองของการถือปฏิบัติสืบกันมาในชีวิตจริง ฉะน้ัน ถึงตรงน้ีก็จะตัดตอนเร่ือง
ประวัติศาสตรแคน้ัน เราจะไมคอยเขาไปเก่ียวของ นอกจากจะพูดถึงในเม่ือมันเก่ียวโยง
เขามาบาง  
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พวกอารยันน้ีก็อยูในอินเดียมา แลวก็เจริญข้ึน และสรางบานสรางเมืองกัน 
จนกระท่ังมาถึงยุคพุทธกาล  

เม่ือถึงยุคพุทธกาลน้ัน สังคมชมพูทวีปหรืออินเดียน้ี ก็อยูภายใตความเชื่อถือและ
การประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนาพราหมณ ซ่ึงเปนศาสนาท่ีพวกอารยันนําเขามา ดัง
ท่ีวาแลว ศาสนาพราหมณน้ันก็ถือหลักหรือตั้งหลักข้ึนไว ใหแบงคนเปนวรรณะ เปนชนช้ัน
ตางๆ ซ่ึงท่ีจริง คําวาวรรณะ ก็แปลวาสีผิวน่ันเอง แสดงวาเดิมน้ัน เรื่องแบงวรรณะคงเกิด
จากการแบงสีผิวกัน หรือวาสีผิวเปนเครื่องกําหนดวา พวกที่เขามาใหมมีสีผิวอยางหน่ึง 
แลวพวกท่ีอยูเดิมในอินเดียก็มีสีผิวอยางหนึ่ง ก็แยกสีผิวกัน แยกกันเปนชนช้ันวรรณะ 

แทรกนิดหน่ึงวา พวกอารยันท่ีบุกเขามาน้ี รกรากเดิมของพวกเขาอยูในแถบทะเล
แคสเปยน (Caspian Sea) ทางตะวันตกเฉียงเหนือข้ึนไปแสนไกล วัดมาถึงแคเขตแดน
อินเดียดานตะวันตกเฉียงเหนือสุด ก็กวา ๒,๐๐๐ กิโลเมตร แถวๆ ใตประเทศรัสเซีย
ปจจุบัน (Russia) ดานยุโรป (จากกรุงมอสโก/Moscow แทบจะตรงลงมาพันกวากิโล) ซ่ึง
อยูในเขตท่ีอากาศหนาว แลวผิวก็คงจะขาว ตัวโต ตางจากคนอินเดีย เวลาน้ันหมายถึง
พวกมิลักขะ ท่ีอยูในเอเชียใต ซ่ึงในฤดูรอน แสนจะรอน จึงคงมีผิวดํา ตัวเล็ก (ฮิตเลอร/
Hitler ผูย่ิงใหญแหงเยอรมนี ถือวาคนเยอรมันเปนชนอารยัน/Aryans อันเปนเผาของพวก
ยอดมนุษย ไมมีพวกอ่ืนใดจะมาเทียบได) การแบงวรรณะก็คงวากันตามสีผิวท่ีวาน้ี 

พวกอารยันอพยพลงมาจนราวป 2000 ก.คศ. ก็ถึงอิหราน/Iran แลวบุกเขาครอง 
(ฝรั่งสืบคนแลวบอกวา Iran ก็เพ้ียนมาจากอารยันน่ันเอง ดังท่ีเขาวา Iran แปลวาดินแดน
ของอารยัน/land of Aryans) แลวจากอิหรานพวกหน่ึงก็มาบุกเขาอินเดียดังท่ีวามาแลว 

ทีน้ี ศาสนาพราหมณก็ไดวางบทบัญญัติลงไป บอกวาการท่ีแบงเปนชนชั้น 
วรรณะตางๆ เหลาน้ี เปนพระประสงคของพระผูเปนเจา น่ันคือ พระพรหม ท่ีเปนเทพ
สูงสุด พระพรหมทรงสรางคนมาใหเปนอยางน้ัน 

เลายอนไปนิดหน่ึงวา เดิมทีเดียวน้ัน ตอนท่ีพวกอารยันเรรอนอพยพลงมา พวก
เขาก็นับถือเทพเจา เชนเดียวกับพวกคนสมัยโบราณ แหงอารยธรรมลุมแมนํ้าสินธุ ซ่ึงก็
ยอมนับถือเทพเจาเหมือนกัน เม่ือสองเผาน้ีเขามาอยูดวยกันแลว เร่ืองของเทพเจาตางๆ 
ก็อาจจะเขามาผสมกลมกลืน หรือเขามาปะปนกันบาง  

เม่ือก้ีวาจะไมพูดเร่ืองประวัติศาสตร ก็อดพูดไมได เดิมเขาสันนิษฐานวา เดิมน้ัน 
ตอนท่ีพวกอารยันเรรอนอยูน้ี พระอินทรนาจะเปนเทพเจาสูงสุด แตเขาก็นับถือเทพเจา
มากมาย จนกระท่ังมาอยูในอินเดียแลว ก็พัฒนาความเช่ืออะไรตางๆ ข้ึนมา จนในท่ีสุดก็
มีเทพเจาสูงสุดผูเดียว คือพระพรหม ท่ีเปนผูสรางโลก เทพเจาอ่ืนๆ ก็ต่ําลดหล่ันลงมา   



 

๓๐๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

(สมัยหลังอีกนาน มีพระศิวะใหญข้ึนมาดวย และเขาก็สืบอีกวา พระศิวะน้ัน 
นาจะมาจากเทพเจาของพวกชาวอารยธรรมเดิมในลุมแมนํ้าสินธุ หรือพวกมิลักขะ, ใน
พระพุทธศาสนา ศิวะ/สิวะ เปนคําสูง หมายถึงสภาวะท่ีสุขเกษมเย่ียมยอด บางทีก็ใชเปน
ไวพจนของนิพพาน น่ีก็คงเอาคําศัพทท่ีดีท่ีสุดไปใชเรียกเทพเจาสูงสุดของพวกตน) 

พระพรหมสรางโลก ใหคนแบงเปนวรรณะส่ี มีสิทธ์ิเสรีไมเทากัน 
ทีน้ี พระพรหมก็เปนผูสรางสรรคบันดาลโลกและทุกส่ิงทุกอยาง พราหมณก็บอก

วาท่ีมนุษยแบงกันเปนวรรณะตางๆ น้ี ก็มาจากการสรางของพระพรหม พระพรหมทาน
สรางมาเรียบรอยแลว ใหใครๆ เกิดมาในวรรณะไหน ก็แบงคนเปนวรรณะส่ี ดังวาแลว 

พวกพราหมณเรียงวรรณะส่ีเปน พราหมณ กษัตริย แพศย ศูทร แตทางพวก
กษัตริยก็พยายามถือวาวรรณะกษัตริยสูงสุด แลวก็เรียงลําดับเปน กษัตริย พราหมณ 
แพศย ศูทร สองวรรณะแรกจึงสูงสุด คลายวา อาจจะมีการแยงอํานาจกันเอง อยางไรก็ดี 
พราหมณนั้นเปนพวกปญญาชน เปนพวกศึกษาคัมภีร เปนเจาหนาท่ีศาสนา เปนเจา
พิธีกรรม ตอนน้ัน ความเปนนักบวช ความเปนนักวิชาการ ความมีปญญาอะไรตางๆ น้ี 
รวมอยูในคนพวกเดียว ซ่ึงสมัยโบราณก็เปนมาอยางน้ัน  

เปนอันวา ศาสนาไดเปนท่ีมาของความเจริญดานปญญา มีการศึกษารูธรรมชาติ 
เพราะพวกพราหมณน้ีมีเวลา ไมตองไปยุงกับการทํามาหาเล้ียงชีพ อยูกับการประกอบพิธี 
ทําใหมีเวลาคิดพิจารณาตางๆ ก็เลยมีปญญามากกวาพวกอ่ืน แลวก็เปนผูรักษาสืบตอ
หลักคําสอนสืบกันมา พราหมณก็เปนปญญาชน เปนเจาพิธี เปนเจาหนาท่ีศาสนา แลวก็
สําทับใหพวกตนเปนวรรณะสูงสุด ก็บอกวาพระพรหมทรงสรางพราหมณข้ึนมาจากพระ
โอษฐของพระองค จึงมีหนาท่ีกลาวแนะนําส่ังสอนบอกพิธี จัดอะไรตางๆ แมแตวางหลัก
ความประพฤติปฏิบัติในสังคม ทําใหวรรณะท้ังหลายมีวิถีชีวิตของตนๆ ตางกันไป 

ทีน้ี อีกวรรณะที่สูง คือ กษัตริย (สันสกฤต) หรือขัตติยะ (บาลี) พวกน้ีก็เปนนักรบ
เปนนักปกครอง ก็ถือกันวา พระพรหมสรางกษัตริยจากพระพาหา คือแขนของพระองค 
การใชแขนก็เปนเร่ืองของการใชกําลัง การตอสู การรบ สงคราม 

ตอไปก็วา พระพรหมทรงสรางวรรณะท่ี ๓ คือแพศย บาลีเรียกวาเวสสะ จาก
ตะโพก ตนขาท่ีใชเดิน เพราะฉะน้ัน พวกนี้ก็เปนพอคาวาณิช เดินทางไปคาขาย   

สมัยกอนน้ัน พวกพอคาเดินทางคาขายจากเมืองน้ีไปเมืองโนน โดยกองเกวียน ท่ี
ภาษาฝรั่งเรียกวา คาราวาน/caravan มีเรื่องในคัมภีรพุทธศาสนามากมาย กองเกวียนท่ี
มากทานก็จะบอกวา ๕๐๐ ตัวเลข ๕๐๐ น้ีใชกันนัก แสดงวามาก  
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ตอไป วรรณะสุดทาย ท่ีต่ําสุด เรียกวา ศูทร บาลีเปน สุททะ หมายถึงพวกคนช้ัน
กรรมกร คนรับใช คนรับจางเปนแรงงานตางๆ พวกน้ี พราหมณก็บอกวา พระพรหมเปน
เจาทรงสรางจากพระบาทของพระองค เพราะฉะน้ันก็มีหนาท่ีรับใชเขา คนไหนเกิดมาใน
วรรณะไหน ก็ตองเปนอยูอยางน้ันจนตาย   

แลวพราหมณก็บอกวา พระพรหมเปนเจาไดทรงบัญญัติมาเสร็จวา พราหมณ
เปนผูท่ีสูง เปนผูบริสุทธิ์ จะตองไดรับความเคารพนับถือยกยอง มีฐานะเปนท่ีเคารพบูชา 
แลวก็เปนผูส่ือสารกับพระพรหม จึงบอกความประสงคของพระผูเปนเจาได วาพระองค
จะเอาอยางไร เพราะฉะน้ันคนพวกอ่ืนจึงตองเช่ือฟง และพราหมณก็ผูกขาดคัมภีร ท่ีเขา
สืบตอกันมา เปนท่ีรักษาคําสอนอะไรตางๆ ของพระพรหม ท่ีทานส่ือสารมา เรียกวา พระ
เวท ซ่ึงแบงเปน ๓ สวนสําคัญ เรียกวา ไตรเพท แลวก็มีคัมภีรเพิ่มข้ึนมาอีกจากไตรเพท 
เรียกวา อาถรรพณเวท วาดวยเร่ืองอาถรรพณ พวกไสยศาสตร ส่ิงลึกลับ เปนท่ีส่ี เปนพระ
เวทอีกสวนหน่ึงท่ีสําคัญ แตเขาไมนับเขา ก็เรียกเปนหลักวาไตรเพท  

หลักการขอบัญญัติ เก่ียวกับชีวิตคนในวรรณะตางๆ ก็ถือตามกันมา ถือวามาจาก
พระพรหมท้ังส้ิน เพราะฉะน้ัน พวกวรรณะเหลาน้ันก็ตองปฏิบัติตาม จะประพฤตินอก
ออกไปไมได ใครเกิดมาในวรรณะไหน ก็ตองยึดม่ันในบัญญัติสําหรับวรรณะของตน ตอง
ทําตาม ถาไปทําอะไรผิด ก็เปนบาป พราหมณเปนผูลอยบาปแลว สวนคนพวกอื่นก็ไป
อาบน้ําลางบาปในแมนํ้าศักดิ์สิทธิ์ เฉพาะอยางย่ิงแมนํ้าคงคา 

แลวใครไปแตงงานกับคนตํ่าตางวรรณะ มีลูกออกมา ก็เปนคนนอกวรรณะเรียกวา 
“จัณฑาล” เปนคนแสนจะต่ํา ถูกดูถูกหนักเขาไปอีก เรียกวาเปนพวกท่ีแตะตองไมได คํา
วาแตะตองไมไดในท่ีน้ีหมายความวาเปนเสนียดจัญไร ใครแตะตองก็เปนบาป อยาวาแต
ถูกตัวเลย คนจัณฑาลเดินผาน เงามาพาดท่ีจานขาว ตองขวางท้ิงหมด กินไมได ไปอยู
เหนือลมเขา ก็ไมได แมแตมองเห็น เขาก็ไปลางตา ตอมาจึงเรียกวาพวก Untouchables 
ซ่ึงเปนปญหาใหญของสังคมอินเดีย ก็เปนอันวา คนพวกน้ีถือเร่ืองวรรณะรุนแรงมาก 

เม่ือพระพุทธศาสนาเกิดข้ึน พระพุทธเจาก็ทรงสอนใหเลิกลมวรรณะ และไดตั้ง
สังฆะ (สงฆ) ข้ึนมาใหเปนชุมชนหรือสังคมไรวรรณะ ใครมาบวชก็สลัดท้ิงวรรณะไปโดย
อัตโนมัติ ในพระไตรปฎกมีเรื่องมากมายท่ีพระพุทธเจาทรงพบสนทนากับพวกพราหมณ 
เสด็จไปบาง เขามาเฝาบาง ก็ทรงติเตียนระบบวรรณะอยางแรง โดยเฉพาะพราหมณท่ีถือ
วาพวกตนเหนือคนพวกอ่ืน บางเรื่องก็เปนพระสูตรขนาดใหญ อยางอัสสลายนสูตร (ม.ม.
๑๓/๖๑๓/๕๕๘) และวาเสฏฐสูตร (ม.ม.๑๓/๗๐๔/๖๔๑)  



 

๓๐๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

พราหมณติดตอพระพรหมได ใครอยากรวยอยากใหญก็ไปบูชายัญ 
ทีน้ี นอกจากวาพระเจาจะสรางคนมาแยกเปนวรรณะตางๆ แลว ในเม่ือพระ

พรหมเปนผูสรางสรรคบันดาลโลก เปนผูย่ิงใหญท่ีสุด อะไรๆ จะเปนอยางไร ก็สุดแต
พระองค เพราะฉะน้ันก็เกิดมีความสัมพันธระหวางมนุษยกับเทพเจา ในเม่ือทุกอยาง
แลวแตพระเจา เราจะไดดีมีสุข หรือจะประสบความทุกข ก็เปนเพราะเรามีความสัมพันธ
ไมดีตอพระผูเปนเจา หรือเทพเจา ทีน้ีถาเราทําไมดี พระผูเปนเจาไมโปรด เราก็แย ถาเรา
ทําใหทานโปรดพอพระทัย เราก็ไดประสบผลดีท่ีปรารถนา  

อาว ถาอยางน้ี เราจะทําอยางไร มนุษยน้ันก็มีเรื่องดีๆ รายๆ ประสบเหตุการณผัน
ผวนเปล่ียนแปลงตางๆ ท้ังในชีวิตของตนเอง และในธรรมชาติแวดลอมท่ีตัวบังคับควบคุม
ไมได เชน ภัยธรรมชาติ นํ้าทวม แผนดินไหว อะไรตออะไร  

คนพวกน้ีก็ถือวา เราตองไปออนวอนเซนสรวงบูชา เอาใจเทพเจา ถาจะมีภัย
อันตราย หรือกลัว ก็ไปออนวอนขอใหทานชวยปองกันปดเปาภยันตราย ถาตองการผลท่ี
ปรารถนา ก็ไปออนวอนเอาอกเอาใจ ซ่ึงก็เปนแนวเดียวกับศาสนาโบราณท้ังหลายอ่ืน ท่ี
พวกนักปราชญ นักวิชาการบอกวาศาสนาเกิดมาจากความกลัว กลัวจะพบภัยธรรมชาติ 
ฟาผา แผนดินไหว นํ้าทวม ลมพายุใหญ แลวก็เรื่องรายๆ ในชีวิตของตัวและพวกตัว 

คนเหลาน้ีหวาดกลัว เม่ือไมรูเหตุรูผล ไมรูไปมาอยางไร ก็นึกก็มองในแงท่ีเทียบ
กับในสังคมมนุษยวา เราจะเปนอยางไร ก็มีคนท่ีใหญกวาเรา ซ่ึงอาจจะมาทํารายเรา มา
ใชอํานาจจัดการกับเราได น่ีในธรรมชาติ ก็คงจะมีผูย่ิงใหญ มีอํานาจ มาบันดาล เราก็
ตองไหววอนเอาอกเอาใจ เพราะฉะน้ัน มนุษยก็เลยสรางเทพเจาข้ึนมา   

ถามองในแงของเรา ก็คือมนุษยสรางเทพเจาข้ึนมาจากภาพของมนุษยดวยกัน 
คือภาพของมนุษยผูย่ิงใหญ ใหมีเทพเจาท่ีมีอํานาจ ท่ีบันดาลทุกอยาง ท่ีมนุษยจะไปเซน
สรวงออนวอน ทําใหเกิดศาสนา  

ศาสนาพราหมณก็มีความสัมพันธแบบนี้ โดยพราหมณเปนผูติดตอกับพระพรหม
เปนเจาได คนเกรงกลัวอํานาจเรนลับเหนือธรรมชาติ ซ่ึงมาจากพระผูเปนเจา ก็ตองไป
ติดตอพราหมณ พราหมณก็บอกวาจะตองทําอะไร จะออนวอนอยางไรๆ พราหมณมีเวลา 
ก็คิดพิธีข้ึนมา พวกเทพเจาน่ีมีมากมาย ต้ังแตเทพสูงสุดลงมา แลวก็เทพเล็กๆ นอยๆ 
มากมาย ก็เปนไปไดท่ีพราหมณจะบอกวา เทพเจาองคน้ีนะเกงในดานน้ี องคน้ันเกงใน
ดานลาภ องคโนนเกงในดานยศ องคน้ีเกงในดานใหผลตามปรารถนาในเรื่องครอบครัว 
เร่ืองการมีลูก หรืออะไรตางๆ ก็วากันไป  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๐๙ 

ทีน้ีเทพเจาแตละองค ก็อาจจะชอบเคร่ืองเซนสรวงออนวอนไมเหมือนกัน องคน้ี
ชอบอยางน้ี องคน้ันชอบอยางน้ัน พราหมณก็เปนผูเช่ียวชาญ เหมือนวารูใจเทพเจา รูวิธี
ติดตอ พิธีกรรมท่ีจะติดตอ พิธีกรรมก็กลายเปนเคร่ืองมือ เปนวิธีการ เปนระเบียบปฏิบัติ 
ในการส่ือกับเทพเจา แลวพิธีกรรมก็มีความหมายในเชิงศักด์ิสิทธิ์เรนลับขลังอยางท่ีวา 
อยางท่ีไดพูดมาถึงเร่ืองความหมายของพิธีกรรม แบบท่ีชาวบานเขาใจกันเยอะ ทีน้ี
ชาวบานตองการผลในทางท่ีปดเปาเคราะหราย หรือวาตองการผลในทางโชคลาภอะไร ก็
ไปหาพราหมณ พราหมณก็ประกอบพิธีกรรมให ซ่ึงเขาเรียกวายัญ ก็ไปเซนสรวงบูชา  

ทีน้ีการเอาใจเทพเจาท่ีเรามองไมเห็น เราไมรูใจทาน ก็เอาใจยาก  มนุษยก็ตองทํา
อยางดีท่ีสุดของตัวเอง สมมุติวาไปออนวอนบูชาเซนสรวงคร้ังน้ี ไมไดผลสําเร็จ มนุษยมี
ความเช่ืออยูแลววา เทพเจาเปนผูบันดาลผล ก็ยอมนึกวาเราทําไมถูกพระทัยทาน เขาไม
นึกเปนอยางอ่ืน เขาไมนึกวามีหรือไมมี แตเขาไปนึกในแงวาเราทําไมถูกพระทัยพระองค  

คนก็คิดวาเราอาจจะถวายเคร่ืองเซนสรวงบูชานอยไป ก็ไปหาพราหมณ แลว
พราหมณก็บอกอยางน้ันอยางน้ี บอกวาเธอนี่ทําไมถูกพิธี ผิดอยางน้ันอยางน้ี ก็ตองเอา
ใจ ก็ไปทําเพิ่มอีก พอเพิ่มแลว เกิดมันจําเพาะไปไดผลบางอยาง ถึงจะนิดๆ หนอยๆ คนก็
มองเขาขางตัววา เออ ดูทาจะเขาทีแลว แตยังไดนอยไป ก็นึกวา ถาเราเพ่ิมเคร่ืองเซน ทํา
ใหใหญโตข้ึนอีก ทานก็จะโปรดมากกวาน้ี ก็ย่ิงเพิ่มใหญ คราวน้ีไดมาบางแลว ตอไป จะ
ใหไดมากท่ีสุด ก็ย่ิงเพ่ิม เรื่องการเซนสรวงก็พัฒนาไปๆ   

จะเห็นไดวาการเซนสรวงสังเวยน้ีย่ิงใหญข้ึนทุกที การเซนสรวงบูชาเปนรูปแบบ
ตางๆ ก็เรียกวา “ย ฺ” (สันสกฤตเปน “ยชฺ”) คือการบูชายัญ ฉะน้ัน การเซนสรวง
ตางๆ ในศาสนาพราหมณ ก็รวมอยูในคําวา “ยัญ” เราเรียกเปนภาษาไทยวา บูชายัญ  

การบูชายัญก็เปนเร่ืองสําคัญท่ีวา พราหมณจะเปนผูดําเนินการประกอบพิธีกรรม
ท่ีมนุษยจะติดตอกับเทพเจา โดยการเอาอกเอาใจ บูชายัญ ถวายเคร่ืองเซนสรวงสังเวย 
เพ่ือใหทานโปรดปราน แลวก็บันดาลผลท่ีตองการให การบูชายัญก็วิจิตรพิสดารข้ึนมา
มากมาย เพราะเอาใจไมมีท่ีส้ินสุด ย่ิงเม่ือพวกท่ีมาบูชายัญน้ัน เปนผูมีอํานาจ เปนเศรษฐี 
ก็ย่ิงมีพิธีกรรมใหญโต จนกระท่ังกษัตริยท่ีตองการจะแผอํานาจ อยากจะรบชนะ ก็ตอง
เอาใจเทพเจาอีก ก็มาหาพราหมณๆ ก็วาการรบคร้ังน้ีย่ิงใหญนัก ตองประกอบพิธีบูชา
ยัญใหใหญย่ิง จะไดรบชนะ  



 

๓๑๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ตอมา ก็เกิดมียัญใหญ อยางอัศวเมธ ฆามาบูชายัญ ท่ีถือวาย่ิงใหญท่ีสุด เม่ือจะ
บูชายัญ ก็ปลอยมาอุปการ และเลือกคัดเจาชายท่ีเปนนักรบเกงกลา ๑๐๐ องค พรอมท้ัง
ทหารบริวาร ใหไปกับมาอุปการน้ี แลวก็เดินทางไป ๑ ป ผานดินแดนไหน ดินแดนน้ัน
ตองเปดใหผาน ถาไมใหผาน ก็รบกัน จนครบ ๑ ปแลว ก็กลับมาถึงดินแดนของตัวเอง  

พอกลับมา ก็จัดพิธีใหญโตเลยคราวน้ี ฉลองกันเต็มท่ี แลวก็ฆามาน้ัน จึงเรียกวา 
อัศวเมธ คือการฆามาบูชายัญ ซ่ึงก็เปนการฉลองชัยชนะไปดวย น้ีเปนตัวอยาง ยัญอ่ืนๆ 
ก็มีมากมาย ยัญท่ีใหญพอสมควร จะเห็นวามีในพระไตรปฏกบอย คือเรื่องท่ีวากษัตริย 
หรือพราหมณผูใหญทําการบูชายัญ ซ่ึงมีระเบียบพิธีในการบูชายัญน้ันมากมาย  

ในพิธีบูชายัญใหญๆ สัตวท่ีเอามาฆาท่ีไดยินแทบเปนแบบ ไดแก วัว ๕๐๐ แพะ 
๕๐๐ แกะ ๕๐๐ อยางพระเจาปเสนทิโกศลก็มีเร่ืองท่ีทรงทําพิธีมหายัญ ฆาโคผู ๕๐๐ ตัว 
ลูกโคผู ๕๐๐ ตัว ลูกโคตัวเมีย ๕๐๐ ตัว แพะ ๕๐๐ ตัว แกะ ๕๐๐ ตัว (สํ.ส.๑๕/๓๔๙/๑๐๙) 
บางพิธีก็มีจํานวนมากกวาน้ี ท่ีเหมือนเปนแบบอีกข้ันหน่ึง ก็ฆาอยางละ ๗๐๐ ตัว เชน
พราหมณกูฏทันตะ ก็เตรียมมหายัญ ฆาโคผู ๗๐๐ ลูกโคผู ๗๐๐ ลูกโคเมีย ๗๐๐ แพะ 
๗๐๐ แกะ ๗๐๐ (ที.สี.๙/๒๐๐/๑๖๒) นอกจากสัตวตองตายแลว พวกขาทาสก็เดือดรอน
วุนวาย ท่ีวาน้ีพูดถึงยัญพิธีใหญ ยัญท่ีทุกบานตองทําทุกวันก็มี 

พระพุทธเจาบางทีก็ตรัสสอนหรือสนทนาจนเจาพิธีเลิกลมพิธีบูชายัญ เกิดเปน
พระสูตร เชน ในกูฏทันตสูตร (ที่มา อางแลว) พระพุทธเจาตรัสเลาแกพราหมณใหญ นามวา
กูฏทันตะ ตรัสบอกวิธีบูชามหายัญ โดยไมมีการฆาสัตว อยางถาเปนราชาก็เตรียมการ
ดวยการจัดการบานเมืองใหดี ใหประชาชนทุกหมูเหลามีการงานอาชีพท่ัวกัน  

จากน้ันก็ทําบานเมืองใหปลอดภัย กําจัดโจรผูรายดวยวิธีท่ีจะไมมีคนไปเปนโจร
ผูราย ดวยการจัดใหพันธุพืชและอาหารแกพลเมืองท่ีขยันหม่ันเพียรในอาชีพเกษตรกรรม 
และการเล้ียงสัตว เพิ่มทุนใหแกพลเมืองท่ีขยันในพาณิชยกรรม จัดใหเบ้ียเล้ียงและ
เงินเดือนแกขาราชการท่ีขยันในกิจการบานเมือง ใหประชาชนอยูกันรมเย็นเปนสุข 
ปลอดภัย มีความสุขในครอบครัว  

เม่ือบานเมืองดีมีความพรอมแลว ก็ทําการบูชายัญ ดวยการบําเพ็ญนิตยทาน 
บํารุงบรรพชิตท่ีมีศีล สรางวัดวาอาราม แลวบําเพ็ญศีลบําเพ็ญธรรม และกาวหนาข้ึนไปๆ 
ในศีลในธรรม จนกระท่ังถึงออกบวช 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๑๑ 

ลงทาย พราหมณกูฏทันตะก็ลมเลิกพิธีบูชายัญของตน ปลอยวัว ลูกวัว แพะ แกะ 
ท่ีเตรียมจะฆาท้ังหมด แถมไดมาเปนชาวพุทธอีกดวย 

ทีน้ี วาถึงยัญของพราหณตออีกหนอย เขาเอาใจเทพเจาถึงข้ันฆาคนบูชายัญ และ
ฆาอยางอ่ืนๆ ใหเต็มท่ี เรียกวา สรรพเมธ (จากสันสกฤต สรฺวเมธ) คือฆาครบหมดทุกอยาง  

เรื่องก็เปนมาอยางน้ี ทํากันไปๆ ก็กลายเปนสภาพของสังคม เปนวิถีชีวิตของ
สังคม เราก็มองวา การท่ีเขามีความสัมพันธกับเทพเจาดวยการบวงสรวงออนวอนบูชา
ยัญน้ี เปนเพราะมนุษยไดแตมองออกไปนอกตัว และนึกถึงแคตัวเองวาตองการผล
อยางไร แทนท่ีจะคิดวา ตัวเราเองจะตองทําอะไรบาง เม่ือบูชายัญไปแลว ไมไดผลดีอยาง
ท่ีตองการ แทนท่ีจะคิดวา ตัวเราจะตองปรับปรุงแกไขตัวเองและการกระทําของตน
อยางไร ก็ไมเอา คิดแตในแงวา เราจะไปใหเทพเจาองคไหนบันดาลให ถาไมไดผลดีมาก 
แทนท่ีจะคิดปรับปรุง ก็ไปบูชายัญใหย่ิงใหญข้ึนอีก ใจคนออกไปขางนอก ไมพัฒนา
ตนเอง แลวก็มุงหวังผลสําเร็จจากการดลบันดาลของเทพเจา  

ฝร่ังผูรูคนควาแลวบอกวา เม่ือพระพุทธศาสนาเกิดข้ึนแลว การบูชายัญก็ซบเซา 
ตอมา ถึงสมัยพระเจาอโศกมหาราช (พ.ศ. ๒๑๘-๒๖๐/271-232 BC) ทรงประกาศหาม
การฆาสัตวบูชายัญท่ัวท้ังมหาอาณาจักร แตตอมาอีกราว ๔๒ ป พราหมณปุษยมิตรได
สังหารกษัตริยพฤหัทรถ ท่ีเปนหลานเหลนของพระเจาอโศก ลมราชวงศโมริยะ/เมารยะ 
แลวข้ึนครองแผนดินซึ่งหดลง ตั้งราชวงศศุงคะข้ึน ราว พ.ศ. ๓๐๒/185 BC แลวก็ทําการ
บูชายัญอัศวเมธอยางย่ิงใหญ ฟนการบูชายัญข้ึนมา และใหคาหัวแกคนท่ีไปฆาชาวพุทธ
มาได การครั้งน้ีคงเปนเหตุสําคัญใหอินเดียกลับเปนดินแดนแหงการบูชายัญ พรอมกับ
เปนแดนเทวดาเร่ือยมา (ดู "India." Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Bri 
tannica Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopædia Britannica, 2014.) 

วัดคือสถานศึกษาของปวงชน เปดแกทุกคน ไมเลือกวรรณะ 
ท่ีไดเลามา คือสภาพของสังคมอินเดีย ท่ีมีมนุษยก็มีวรรณะ แบงแยกกันไปหมด

และมนุษยก็ตองอยูในสภาพอยางน้ัน เปล่ียนแปลงไมได แลวเรื่องน้ีก็มีผลตอไปอีก  
ดังท่ีวา พราหมณเปนผูส่ือสารกับเทพเจา คัมภีรพระเวทมาจากพระพรหม เปนท่ี

บรรจุของพัฒนาการทางความคิด ความเขาใจ ความเช่ือของมนุษย พราหมณถือตัวเปน
ผูรู แลวก็ผูกขาดการศึกษา ไมใหคนช้ันต่ําเลาเรียน  



 

๓๑๒  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

คนวรรณะศูทรถูกหามเรียนพระเวท แลวคัมภีรมนูธรรมศาสตรก็พยายามทํา
ระบบวรรณะใหม่ันคงยิ่งข้ึน ถึงกับบัญญัติวา คนวรรณะศูทร ถามาฟงพระเวท ใหเอา
ตะก่ัวหลอมหยอดหูมัน ถามันสาธยายพระเวท ใหตัดล้ินมันเสีย ถามันมาเรียนพระเวท 
ใหผากายมันเปนสองซีก ก็คือตายแนๆ เปนอันวาคนวรรณะศูทรก็ไมมีการศึกษา น่ีคือ
การผูกขาดการศึกษา ใหคนช้ันต่ําไมมีทางเจริญข้ึนในสังคม และก็ไมไดเรียนภาษา
สันสกฤต ท่ีเปนภาษาของคนชั้นสูง ซ่ึงสืบทอดมาโดยขัดเกลาจากภาษาพระเวท ท่ีเปน
ภาษาศักดิ์สิทธิ์  

เม่ือพระพุทธศาสนาเกิดข้ึน พระพุทธเจาทรงบัญญัติ ดังมาในวินัยปฎก หามมิให
ยกพุทธพจนคําสอนของพระองคข้ึนมาใชภาษาสันสกฤต เพราะเปนการกีดก้ันคนช้ันลาง
ไมใหมีการศึกษา พรอมกับทรงอนุญาตใหเรียนพุทธพจนดวยภาษาของตนเอง (วินย.๗/
๑๘๐/๗๐) ซ่ึงท่ีน่ันก็คือภาษาสามัญท่ีชาวแควนมคธใชส่ือสารพูดจากัน เปนการเปดโอกาส
ใหประชาชนมีการศึกษาไดท่ัวกัน  

เม่ือวัด ซ่ึงเรียกตามบาลีวา “วิหาร” (ท่ีอยู, เริ่มแรกเม่ือพระพุทธเจาทรงอนุญาต
ใหพระสงฆมีวัดอยู เรียกวา “อาราม” - วินย.๔/๖๓/๗๑) เปนสถานศึกษาสําหรับคนท่ัวไป 
ตอมาอีก ๒๐๐ ปเศษ พระเจาอโศกไดทรงสรางวัด/วิหารข้ึน ๘๔,๐๐๐ แหง ท่ัวมหา
อาณาจักร เพ่ือใหประชาชนไดเลาเรียนกันไดทุกคน ทุกวรรณะ ท้ังหญิงและชาย 

ตอมา วัด/วิหารเหลาน้ีก็ไดเจริญใหญโตมากขึ้น บางแหงใหญมากจนเรียกวาเปน 
“มหาวิหาร” ฝรั่งแปลกันวา university ท่ีคนไทยเรียกวามหาวิทยาลัย เริ่มดวยราว พ.ศ. 
๖๐๐ ก็เกิดนาลันทามหาวิหาร เปน university แลวตอๆ มาก็มีอีกหลายมหาวิทยาลัย แต
นาลันทาก็ยังย่ิงใหญท่ีสุด ไดเปนมหาวิทยาลัยนานาชาติ มีนักศึกษามาจากประเทศ
ตางๆ เชน จีน และทิเบต ดังเชนพระถังซัมจ๋ัง ซ่ึงไปศึกษาจนจบแลวไดเปนอาจารยท่ีน่ัน 
กอนจะนําพระไตรปฎกเดินทางกลับไปประเทศจีน 

หันกลับไปดูพราหมณกันตอ เปนอันวาการศึกษาไดถูกจํากัดอยูในหมูคนวรรณะ
สูง พวกคนวรรณะตํ่าน้ันถูกจํากัดสิทธิอะไรตางๆ อยูแลว ย่ิงเม่ือโอกาสในการศึกษาไมมี 
ก็ไมมีทางท่ีจะพัฒนาตัวเอง ก็จมอยูอยางน้ัน พวกศูทรก็แยอยูแลว คนจัณทาลย่ิงไมมี
ทางไดเลาเรียน  

สมัยน้ัน คนช้ันสูงอยางพวกราชกุมารไปเรียนกันท่ีเมืองตักสิลา ซ่ึงมีอาจารยเปน
ทิศาปาโมกข ซ่ึงแปลวา อาจารยผูเปนประมุขในทิศ หมายความวามีช่ือเสียงลือล่ัน
ย่ิงใหญไปท่ัวทิศ  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๑๓ 

ทีน้ี เม่ือราชามหากษัตริย และเศรษฐี สงราชกุมารสงลูกไปเรียนท่ีตักสิลา สมัย
น้ันการคมนาคมยังไมสะดวก ตองเดินทางกันแสนไกล ฝาแดนทุรกันดาร ผจญภัย
อันตราย ไปเรียนท่ีตักสิลา (อยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย) ก็มีเรื่องราว
การผจญภัยของพวกเจาชายหรือพวกลูกเศรษฐีเหลาน้ีบาง หมอชีวกก็ไดมีโอกาสไปเรียน
ท่ีน่ันจนจบ แลวในขากลับสูเมืองราชคฤห ระหวางทางก็รักษาผูปวยคนเจ็บมาเรื่อยๆ 

ทีน้ี มีเร่ืองมาในชาดกวา ครั้งหน่ึง มีสองคนลูกพ่ีลูกนอง เปนคนจัณทาลอยากจะ
ศึกษา แตดังท่ีวาการศึกษาสมัยน้ันถูกผูกขาด ไมใหคนวรรณะตํ่าและนอกวรรณะเลา
เรียน เม่ือสองคนน้ันใฝศึกษา จะเรียนท่ีตักสิลา ก็เลยตองปลอมตัว คือไปเขาเรียนโดยไม
เปดเผยวรรณะของตัว เทากับปลอมตัวเปนคนวรรณะสูง จึงเขาไปเรียนได เปนอันวาได
เขาเรียนในสํานักของอาจารยทิศาปาโมกข 

แตอยางท่ีวาขางตน ชีวิตความเปนอยู ขนบธรรมประเพณีของคนในวรรณะส่ีน้ัน 
แตกตางกันอยูแลว และก็ไมมีโอกาสที่จะไดมาเก่ียวของสังสรรคกัน คบหากันไมได ดังน้ัน
คนวรรณะตํ่าก็ไมรูเรื่องวิถีชีวิตความเปนอยูของคนช้ันสูง เม่ือปลอมตัวเขาไปอยางน้ัน อยู
ไปๆ ก็ปดไมได เม่ือสองคนน้ันเขาไปเรียนกับเพ่ือนๆ ซ่ึงเปนชนวรรณะสูงๆ ก็ปดไมอยู 
เพราะสภาพการประพฤติปฏิบัติ แมแตถอยคําท่ีแสดงออกก็ตางจากพวกคนช้ันสูง  

สองพ่ีนองน้ัน คนหนึ่งเรียนไดจนจบ แตอีกคนหน่ึงยังไมทันจบ ก็เจอเหตุราย
เสียกอน คือ คราวหนึ่ง พวกเพ่ือนๆ จับไดวา สองคนน้ีมาจากวรรณะต่ํา พอจับได ท้ังๆ ท่ี
เปนเพื่อนกัน อยูใกลชิดกันมาตั้งนาน ก็ซอมก็บอมเสียไมมีดี แลวไลออกไป (ชา.อ.๗/๒๓) 

เ ร่ืองท่ีเลามาน้ี เปนตัวอยางแสดงถึงสภาพของคนวรรณะตํ่า ท่ีถูกกีดก้ัน
การศึกษา เน่ืองจากการผูกขาดการศึกษา ซ่ึงเราควรต้ังเปนขอสังเกตไว 

สังคมเจริญมากขึ้น คนเบื่อสังคมก็มากขึ้น 
มาดูสภาพบานเมืองสมัยน้ันกันอีกหนอย ในขณะท่ีศาสนาพราหมณเจริญรุงเรือง

เปนใหญท่ัวท้ังชมพูทวีปอยูน้ี ในดานการเมืองก็มีราชามหากษัตริยตางๆ แยกเปนแวน
แควน หรือรัฐตางๆ เปนอันมาก  

ธรรมดากษัตริย ก็ยอมมีการแยงชิงดินแดน รบราฆาฟนทําสงครามกัน และใน
ท่ีสุดก็จะมีแวนแควนหรือรัฐบางรัฐใหญข้ึนๆ มีอํานาจมาก แตกอนน้ัน มีแวนแควนใหญ
นอยเปนอันมาก ในสมัยพุทธกาลวามี ๑๖ ประเทศ เรียกวามหาชนบท  



 

๓๑๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

รัฐใหญ ๑๖ ประเทศท่ีมีช่ือกันมา ไดแก อังคะ มคธ กาสี โกศล วัชชี มัลละ เจตีย 
วังสะ กุรุ ปญจาละ อัสสกะ อวันตี คันธาระ และกัมโพชะ แตพอถึงพุทธกาล ปรากฎวา 
บางแควนก็ถูกปราบปรามรวมเขาในแควนใหญอ่ืน เชน อังคะเขาไปรวมอยูในมคธ อังคะ
เทียบเด๋ียวน้ี ก็คือแถบเบงกอล (Bengal) กาสีซ่ึงมีเมืองพาราณสีเปนเมืองหลวง ก็มี
ประวัติการรบราฆาฟนกับโกศลยาวนานมาก แตมาถึงพุทธกาล แควนกาสีก็ไดถูกรวมเขา
ในแควนโกศลไปแลว แลวก็ยังมีแควนอ่ืนๆ อีก ท่ีเปนไปทํานองน้ี  

รวมแลว รัฐท่ีใหญจริงๆ ในสมัยพุทธกาล มีสัก ๕-๖ แควน มคธน้ันย่ิงใหญมาก คู
กับโกศล เคียงบาเคียงไหลกันเลย ตอมาหลังพุทธกาล ไมชา โกศลก็สลาย แลวอีกแควน
หน่ึงท่ีใหญมาก เปนมหาอํานาจ แขงความย่ิงใหญกันกับมคธ เปนศัตรูท่ีเขมแข็งและ
เตรียมความพรอมอยูเสมอท่ีจะสูรบกับมคธ ไดแกวัชชี แตพอส้ินพุทธกาลไปไมทันไร  
มคธก็ปราบวัชชีได  

มคธย่ิงใหญข้ึนๆ จนกระท่ังในท่ีสุด ในแถบกลางท่ีเปนถ่ินเจริญอยางสูง มคธน่ี
แหละเหลืออยูเปนแควนเดียว แตไกลออกไปมาก ทางตะวันตกเฉียงใตหนอยๆ แควน 
อวันตีก็ใหญเหมือนกัน แลวก็มีแควนวังสะ ซ่ึงไกลออกไปทางตะวันตกตอนกลาง ในระดับ
ท่ีแทบจะตรงกับมคธ รัฐพวกน้ีถึงจะใหญจะเกง ตอมาก็ถูกรวมเขาไปอยูในมคธจนหมด  

ในเวลายาวนานท่ีกษัตริยในรัฐเหลาน้ีแยงชิงอํานาจกันน้ัน แควนท้ังหลายก็มี
ความเจริญ มีการพัฒนาบานเมืองกันใหญโต การเดินทางระหวางแวนแควนตางๆ  ก็
มากข้ึน มีพอคาวาณิชเดินทางไปคาขายกันมากมาย แลวคนกลุมน้ีก็ม่ังคั่งรํ่ารวยมีทรัพย
สมบัติมากและมีอิทธิพลมากขึ้น กลายเปนเศรษฐี เปนคหบดีมหาศาล  

การมีเศรษฐีใหญๆ ถือวามีความสําคัญมาก เพราะหมายถึงความเจริญทางวัตถุ 
ทางเศรษฐกิจของบานเมืองน้ัน จนกระท่ังวาพวกกษัตริยในรัฐตางๆ ตองพยายามใหมี
เศรษฐีในบานเมืองของตน บางแควนมีเศรษฐีนอยคน ก็ขอเศรษฐีใหญจากอีกแควนหน่ึง
มา บานเมืองก็ใหความสําคัญ มีการต้ังตําแหนงเศรษฐี โดยพระราชา บางทีเรียกวาบูชา
ดวยตําแหนงเศรษฐี ไดตําแหนงแลว เศรษฐีก็มีหนาท่ีไปเฝาพระราชาวันละสองหน เม่ือ
เงินทองสะพัดสะพร่ัง คนมีความเปนอยูดีสะดวกสบาย ก็หันมาหมกมุนในเรื่องของกาม
สุขมากข้ึน มีการบํารุงบําเรอตางๆ น้ีก็เปนสภาพดานหน่ึงของบานเมืองท่ีเจริญรุงเรือง  

แตอีกดานหนึ่ง บางคน เม่ือบานเมืองเจริญ ตัวเองมีความพรั่งพรอมทางวัตถุ มี
การบํารุงบําเรอมาก ไปๆ ก็มองเห็นวาไมไดมีความสุขอยางแทจริง ก็มีคนท่ีเบ่ือหนายโลก
ของกามน้ี แลวก็สละโลกออกไปหาความสุขทางจิตใจ ไปอยูปา เปนฤาษีชีไพร ตัดขาด
จากสังคม ไมเอาเร่ืองเอาราวกับใคร ไมยุงเก่ียวกับชาวบาน  
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สภาพท่ีเปนไปเชนน้ีไดมีสืบมาเรื่อยๆ แตเม่ือถึงยุคพุทธกาล ชีวิตแบบน้ีก็ปรากฎ
เดนข้ึน อยางท่ีวาแลว ไดมีพวกคนท่ีเบื่อกามเบ่ือโลก ไปอยูปา ตัดขาดจากสังคม พวกน้ีก็
ไปเก็บเผือกเก็บมันกิน เก็บผลไมมากิน ถึงตอนน้ีจึงนับไดวามีชีวิตสองแบบ คือ ชีวิตแบบ
ท่ีหมกมุนในกามารมณ หาความสุขทางวัตถุ เสพอามิส กับชีวิตของพวกท่ีตัดขาดปลีกตัว
จากสังคม ไปหาความสงบทางจิตใจ เปนฤาษีชีไพร ไดฌานสมาบัติ แลวก็เลนฌานเปน
ฌานกีฬา นอกจากน้ันยังมีพวกแสวงหาสัจธรรม แสวงปญญา โดยเปนนักบวชเรรอน 
อยางพวกปริพาชก ท่ีเท่ียวเดินทางไป ทาคนโตวาที แลกวาทะกัน เพื่อใหรูสัจธรรม  

ท่ีวามาน้ีเปนสภาพในพุทธกาล ซ่ึงแสดงถึงความเจริญของอารยธรรม แต
ทามกลางสภาพอยางน้ี ผูคนก็มีความสับสนทางความรูความคิดกันมาก มีความคิดเห็น
มีความเช่ือถือตางๆ กันไป สงสัยกันวาอะไรคือความจริงความแท  

ในดานความรูความคิดน้ี ก็มีหลายคนท่ีไดรับความเชื่อถือนับถือ ตางก็ตั้งตัวหรือ
ไดรับยกยองข้ึนมา เปนหัวหนาหมูคณะ เปนศาสดา เปนเจาลัทธิอะไรตางๆ ซ่ึงมีมาก
พอสมควร อยางในพุทธกาล นอกจากพวกพราหมณแลว เราพูดถึงศาสดา ๖ ลัทธิ  

ฝายพวกพราหมณเอง ซ่ึงเปนวรรณะสูง มีอิทธิพลมากที่สุด จนกระท่ังศาสนา
พราหมณไดครอบงําสังคมอินเดียท้ังหมด ตัวพราหมณเองน้ัน เปนเจาพิธี เปนนักวิชาการ 
เปนปญญาชน บางทีดูคลายเปนนักบวช แตท่ีจริงไมใช เขาครองเรือน มีครอบครัว อยู
บาน มีบัญญัติของวรรณะท่ีเขมงวดมาก เพ่ือจะรักษาวรรณะของตนในความสูงสง ไมให
เทียบเทียมปะปน เขาถือวาพราหมณท่ีสูงท่ีแทท่ีสุด จะตองบริสุทธิ์ท้ังสองฝาย ท้ังบิดาก็
เปนพราหมณ มารดาก็เปนพราหมณี ตลอดมาเทาน้ันเทาน้ีช่ัวอายุคน  

พราหมณไดมีอํานาจมากข้ึน บางคนก็ครอบครองดินแดน บางคนก็ไดรับมอบ
อํานาจจากกษัตริยใหปกครองดินแดนสวนน้ันสวนน้ี ก็เลยเปนท้ังพราหมณ เปนท้ัง
ผูปกครอง  

เขาสูทางสายกลาง เปนมัชฌิมา 
ในสภาพอยางน้ี พระพุทธศาสนาก็เกิดข้ึน พระพุทธเจาไดประสูติเปนเจาชาย

สิทธัตถะ ในแควนศากยะ พระองคก็ไดเห็นสภาพความเปนอยูของผูคน สภาพความ
เช่ือถือการปฏิบัติ ตอมาพระองคก็เสด็จออกผนวช ซ่ึงตามเรื่องบอกวาพระองคได
พิจารณาเห็นวา คนท้ังหลายเกิดมาแลว ก็ตกอยูใตอํานาจคติธรรมดา ตามกฎธรรมชาติ 
เกิด แก เจ็บ ตาย แลวก็อยูกันแคน้ี ชีวิตเวียนวน ไมมีทางออก ไมเปนอิสระ ชีวิตอยางไร
จะมีความหมายกวาน้ี แลวพระองคก็ทรงคิดแสวงโมกขธรรม สูความเปนอิสระ  



 

๓๑๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ตามเรื่องมีมาวา พระองคไดเสด็จออกไปนอกพระราชวัง แลวไดทอดพระเนตร
เห็นเทวทูต ๔ ซ่ึงท่ีจริงคือนิมิต ๔ ในคัมภีรทานไมเรียกวา เทวทูต ๔ แตเรียกวา นิมิต ๔ 
คือเทวทูต ๓ (คนแก คนเจ็บ คนตาย) กับสมณะ แลวเอามาเรียกรวมกัน ความจริง อยาง
ท่ีส่ี คือสมณะ ไมไดเปนเทวทูต  

เทวทูตน้ีมีความหมายวาเปนส่ือ เปนส่ือของเทพเจาคือยมเทพ และยมเทพก็คือ
ความตาย หมายความวา เทวทูต ๓ คือ คนแก คนเจ็บ คนตาย น้ี เปนส่ือ เปนทูต ของ
พญายม คนแก แลวก็เจ็บ แลวก็ตาย จึงเปนทูตของพญายม เหมือนมาเตือนใหตระหนักรู
ความตาย อันจะตองมาถึง มองในแงคติธรรม ก็คือ เปนเคร่ืองเตือนใจใหระลึกถึงกฎ
ธรรมชาติท่ีวา คนเกิดมาแลว จะตองแก ตองเจ็บ แลวในท่ีสุดก็ตองตาย เหมือนวาไปหา
พญายม เรียกไดวาเปนทูตพญายม  

สวนสมณะ เปนทางออกท่ีจะใหพนจากคติธรรมดาน้ี อยางนอยก็เปนความหวัง 
ท่ีจะหลุดออกไป ไมเรียกวาเทวทูต เพราะไมไดเก่ียวอะไรกับพญายม คร้ังน้ัน พระ
โพธิสัตวก็ไดไปเห็น เทวทูต คือทูตพญายมท้ัง ๓ พรอมท้ังสมณะ  

ขอนอกเร่ืองอีกนิดหน่ึง เทวทูตน้ีมีชุด ๓ กับชุด ๕ ท่ีเปนชุด ๕ คือเพิ่มเกิดดวย จึง
ไดแก คนเกิด คนแก คนเจ็บ คนถูกลงราชทัณฑ (คนถูกลงทัณฑกรรมกรณ) และคนตาย 
เทวทูตท่ี ๔ ไดแกคนท่ีทําความผิด พระราชาใหเอาไปขังคุก ใสเคร่ืองจองจํา ทรมานดวย
ประการตางๆ ตามวิธีลงโทษในหลักศาสนาพราหมณ เปนการลงโทษท่ีรุนแรงมาก 
เมืองไทยเราก็รับเอาประเพณีการลงโทษแบบนี้จากของฮินดูเขามาใชในสมัยโบราณ โดย
รับมาจากอินเดียเยอะ เขาใจกันวาในสมัยอยุธยา น่ีเทวทูตชุด ๕ สวนเทวทูตชุด ๓ ก็ตัด
คนเกิด และคนถูกลงโทษออก เหลือ ๓ คือ คนแก คนเจ็บ คนตาย  

พระโพธิสัตว คือเจาชายสิทธัตถะ ไดเสด็จไปในเมืองกบิลพัสดุ แลวทอดพระเนตร
เห็น คนแก คนเจ็บ คนตาย พระองคทรงมานึกถึงเรื่องน้ีวา มนุษยเกิดมา ก็มาอยูใตคติ
ธรรมดา เกิดแลวก็แกเจ็บตาย หายไป ไมมีอะไร ชีวิตไมมีความหมาย  

ตอมาอีกครั้งหน่ึง ไดเสด็จไปเห็นสมณะ ซ่ึงมีลักษณะ อากัปกิริยา ท่ีนาเล่ือมใส มี
ชีวิตสงบ แลวก็โยงมาหาความคํานึงของพระองควา น้ีนาจะเปนทางออก ท่ีจะทําใหเราไป
คนหาใหไดคนพบส่ิงท่ีดีมีความหมายแทจริง ท่ีเปนทางรอด ทางหลุดพน จากเรื่องของ
การเกิดแกเจ็บตาย อันเปนความทุกขของเหลามนุษย แลวก็เปนเหตุใหพระองคคิดจะ
ออกไปมีชีวิตอยางสมณะน้ัน  
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น้ีเปนเรื่องตามพระประวัติในคัมภีร แตทานเลาไวเพียงส้ันๆ แบบสรุปลําดับ
เหตุการณ ในน้ันจึงไมไดอธิบายถึงเร่ืองของชีวิตท่ีกวางออกไป เราจะตองไปอานไปคน
เยอะแยะ เปนอันวา มนุษยท่ีเกิดมาเหลาน้ี ท่ีวายวนอยูในเกิดแกเจ็บตายน้ี ไมใชแคแก
เจ็บตายเฉยๆ ตองมองรวมไปถึงสภาพท่ีเขาอยูในสังคมมนุษย ท่ีมีความเช่ือ มีความ
ประพฤติปฏิบัติประเพณีอยางท่ีวามาน้ัน  

การท่ีพระพุทธเจาจะทรงแกปญหาของชีวิตของสังคม ก็รวมไปถึงการแกปญหา
เก่ียวกับเร่ืองการเปนอยู ความเช่ือ การประพฤติปฏิบัติ อะไรตางๆ เหลานี้ดวย ดังท่ีวาแลว  

ในท่ีสุด หลังจากทอดพระเนตรเห็นเทวทูต พระโพธิสัตวก็ไดเสด็จออกบรรพชา 
เพ่ือไปแสวงหาความจริง หาทางออกใหแกชีวิต และแกไขทุกขภัยของมนุษยท้ังหลาย ท่ี
เรียกวาสังคม ไปคนหาวิธีการที่มีความหวังวาจะเปนไปได  

คนสมัยน้ัน อยางท่ีเลามาแลว มีคนท่ีหาทางออกกันอยูแลว อยางท่ีวา บางพวกก็
ตัดขาดจากสังคมไปเปนฤาษีชีไพร  

บางพวกเห็นวา การบํารุงบําเรอตนดวยกาม อามิส วัตถุ ส่ิงของ ส่ิงเสพตางๆ 
เหลาน้ี มีแตทําใหลุมหลงเพลิดเพลิน ไมไดทําใหไดความหมายท่ีแทจริง ความหมายท่ี
แทจริงนาจะอยู ท่ีจิตใจ ทีน้ี รางกายนี้ เราไปปรนเปรอมัน ก็มาครอบคลุมบดบัง
ความหมายท่ีแทจริงท่ีจะไดจากจิตใจ เพราะจิตใจมัวไปลุมหลงกับส่ิงเหลาน้ี เพราะฉะน้ัน
ก็ตองตัดส่ิงลุมหลงเหลาน้ีออกไป เม่ือกายตองการส่ิงเสพอะไรตางๆ บํารุงบําเรอ ก็เปน
การขัดขวาง ทําใหจิตใจพรามัว จึงตองไมตามใจมัน ไมบํารุงบําเรอ อาจจะตองถึงกับ
บังคับมันเลย ไปๆ มาๆ ก็เลยเกิดการบําเพ็ญตบะ ทรมานรางกาย  

พวกลัทธิท่ีบอกวา รางกายนี้อยาไปตามใจมัน เดี๋ยวมันจะทําใหจิตของเรา 
หมกมุน ลุมหลง พรามัว จึงตองทรมานมัน ท่ีวาบําเพ็ญตบะ ก็เชนวา นอนสบาย
ปรนเปรอมีความสุข ไมดี ก็นอนบนหนาม  

ถาตามใจมัน เวลาเย็น ก็ตองการอุน เวลารอนก็ตองการเย็น เราอยาตามใจมัน 
เพราะฉะน้ัน เวลาแดดรอนๆ ก็ไปยืน ไปนอนกลางแดด เวลาหนาวก็ลงไปแชตัวในแมนํ้า  

เดี๋ยวมันอยากไปนอน ก็นอน อยากน่ังก็น่ัง มัวไปพักผอน ก็ตามใจมัน ยืนสองขา
ก็สบายเกินไป เพราะฉะน้ันก็ไปยืนขาเดียว ถายืนขาเดียวกลางแดด ย่ิงดีใหญ  

ทีน้ี เรากินอาหาร ก็คือตามใจตัวเอง ก็อยาไปกินมัน อดเสียเลย ถาไมไหวจริงๆ ก็
กินนิดหนอย เพราะถาอดโดยส้ินเชิง ก็ตายแน เอาแคพยายามอดใหไดมากท่ีสุด อดเทาท่ี
อดได ก็กินนอยๆ อยางท่ีวา แลวก็มีการบัญญัติวาตองกินครั้งละแคน้ันๆ จํากัดปริมาณ 
ตอไปก็มีการอวดกัน แขงกัน ใครจะเกง ใครจะกินไดนอยกวากัน ใครจะอดไดนานกวา  



 

๓๑๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

นอกจากน้ัน เราหายใจน้ี ก็ตามใจมันมากไป เพราะฉะน้ันก็กล้ันลมหายใจเสีย
เทาท่ีจะทนได  

ทีน้ี คนพวกหน่ึงก็ไปบําเพ็ญสมาธิ ไดฌานสมาบัติ มีจิตดื่มด่ํา มีความสุขทาง
จิตใจ ก็งวนอยูกับการหาความสุขจากฌาน เกิดเปนศัพทวาฌานกีฬา พวกฤาษีก็เลน
ฌานกีฬาอยางท่ีวา อีกพวกหน่ึงก็วาไดเขาไปรวมกับภาวะอะไรก็ไมรู ซ่ึงเปนสุดยอด เขา
รวมเปนหน่ึงเดียว บางก็คิดวาน่ันคือพรหมัน คือปรมาตมัน เปนอันวาสารพัด  

พระพุทธเจาเม่ือทรงแสวงหาทางออก ทางพน ทางอิสระ ก็ไปในสํานักของลัทธิ
ตางๆ เหลาน้ี เหมือนวาเปนการทดลอง เขาบําเพ็ญโยคะ ก็ไปบําเพ็ญกับเขา ไปน่ังสมาธิ 
ไดฌานสมาบัติ อยางท่ีเคยเลาแลววา ไปเขาสํานักอาฬารดาบส กาลามโคตร พระองคก็
ไดถึงอากิญจัญญายตนสมาบัติ เปนอรูปฌานช้ันท่ี ๓ จบความรูอาจารยแลว ก็ออกไปสู
สํานักของอุททกดาบส รามบุตร ก็ไดจบเนวสัญญานาสัญญายตนะ ครบสมาบัติ ๘ จบ
อรูปฌานครบถวน จบความรูอาจารย  

ตอนน้ัน อาจารยก็ชวนใหสอนในสํานัก พระองคเห็นวายังไมใชทางท่ีถูกตอง มัน
อยูแคจิตดื่มดํ่า ไปทําใหจิตสงบได เหมือนกับเราไปคุมมันไว แตความจริงมันก็คือจิตน้ัน 
ซ่ึงออกจากฌาน จากสมาบัติแลว ก็ยังเปนอยางเดิม น่ีคือจิตยังมีกิเลสนอนอยู ถาไป
ประสบอารมณอะไรตางๆ เหตุการณเขามาจากภายนอก ก็จะมีจิตหว่ันไหวไปตาม เพราะ
ไมรูแจงความจริงของส่ิงตางๆ พระองคจึงเสด็จออกไปแสวงหาตอ ตอมาก็มีการไป
บําเพ็ญทุกรกิริยา บําเพ็ญตบะอยางท่ีเลาเม่ือก้ี ซ่ึงพระองคไดบําเพ็ญใหถึงท่ีสุด อด
อาหารเต็มท่ี กล้ันลมหายใจ อะไรตางๆ พระองคทดลองหมด จนกระท่ังในท่ีสุดก็สรุปได
วา การปฏิบัติแบบเหลาน้ี มิใชทางท่ีถูกตอง ก็ละเลิก  

หลังจากเลิกบําเพ็ญตบะ ก็ทรงเสวยภัตตาหารอีก ใหรางกายมีกําลัง ใหรางกาย
อยูในสภาพอันเหมาะท่ีจะใชสติปญญาไดดี แตไมใชหมายความจะไปปรนเปรอมัน การ
ปฏิบัติอยูตรงจุด ตรงกลาง ไมใชไปตามพวกหน่ึงท่ีปรนเปรอรางกายใหมีความสุข หา
ความสุขจากการเสพ กินอรอย และไมใชไปตามอีกพวกหน่ึงท่ีไปทรมานรางกาย ไมกิน 
ซ่ึงเปนสุดทาง ท่ีจริง ชีวิตท่ีจะดีไดน้ัน ตองอาศัยรางกายท่ีพรอมพอดี ใหมีกําลังท่ีจะไป
แสวงหาคนหาตอไป อยางท่ีวาแลว พระองคจะใหรางกายมีกําลังแข็งแรง ก็เปล่ียน
เปนมาเสวยภัตตาหารพอดีๆ เพ่ือจะไดใชรางกายนี้ไปทําประโยชน คือไปแสวงหาความ
จริงตอไป   



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๑๙ 

ถึงตอนน้ีพระองคก็มาถึงทางสายกลาง อันเปนการปฏิบัติท่ีพอดี คือ ขามพนจาก
การคิดวนอยูแตดานร่างกาย มองจุดหมายขึ้นไปจากเรื่องวัตถุและรางกาย มองแควาเม่ือ
ไมเอาวัตถุเสพปรนเปรอรางกายหมกมุนอยูในกามแลว ก็ตองหันตรงขามไปบีบเคน
ทรมานรางกายน้ัน และพรอมกันนั้น ก็ขามพนความหมกมุนเอาแตดานจิต ท่ีคิดวา เม่ือไม
ตามใจกายแลว ก็ตองมามุงท่ีการอบรมจิต จะทําใหจิตเขาถึงส่ิงน้ันส่ิงน้ีภาวะน้ันภาวะน้ี
ดวยสมาธิ ใหจิตมีพลังใชทําส่ิงท่ีตองการ ใหมีฤทธ์ิเดชปาฏิหาริย นึกวาการสรางพลังจิตจะ
ทําใหเกงกาจหลุดพน พระองคตัดสินไดแลววาไมใช แตท้ังสองแนวทางน้ัน เปนสุดโตงท้ังคู 

เม่ือละเลิกขามพนวิถีสุดโตง ๒ ทางน้ันแลว ก็มาเขาสูวิถีท่ี ๓ ข้ึนไปใหถึงปัญญา ก็
เขาสูมัชฌิมาปฏิปทา ทางท่ีพอดี โดยบูรณาการท้ังกาย จิต และปญญา วาใหใชกายท่ีมี
กําลังดีอยางเปนประโยชนในขอบเขตท่ีถูกตองของมัน และพัฒนาจิตใหเขมแข็งม่ันคง
พรอมท่ีจะทําประโยชนใหพอ แคพอแกการที่จะไปถึงท่ีหมาย แลวมาประสานกับปญญา 
ใหรองรับและหนุนปญญา ท่ีพาไปสูความหลุดพนเปนอิสระ จึงจะสมบูรณ เกิดเปน 
มัชฌิมาปฏิปทา แลวพระโพธิสัตวก็ดําเนินตามมรรคาน้ี และไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา 

จากเทพมาสูธรรม อยากไดอะไรก็ตองพยายามทํา  
ถึงตรงน้ีก็ทวนความซํ้าอีกวา ประวัติท่ีเลามา พอจะใหเห็นสภาพภูมิหลังของชีวิต

และสังคมชมพูทวีป แตส่ิงท่ีตองการน้ันอยูท่ีจะใหเห็นอิทธิพลครอบงําของศาสนา
พราหมณ ซ่ีงย่ิงใหญท่ีสุด เพราะวาคนท้ังหลาย สังคมทั้งหมด ดําเนินชีวิตภายใตความ
เช่ือและการปฏิบัติตามบทบัญญัติของศาสนาพราหมณ ดังไดเห็นแลว ในเรื่องวรรณะ 
ความสัมพันธกับเทพเจา มีพระพรหมเปนตน ดวยการบูชายัญ หวังอํานาจดลบันดาลของ
เทพเจามาใหผลท่ีตองการ ท้ังในการท่ีจะชวยใหพนภัย และในการท่ีจะใหสมปรารถนา  

พระพุทธเจาไดประสบสภาพเหลาน้ี เริ่มตั้งแตเร่ืองวรรณะ พระองคก็ทรงไมเห็น
ดวย เม่ือออกประกาศพระศาสนา พระองคก็ใหเลิกลมวรรณะ สอนไมใหคนยึดติดอยูใน
วรรณะ และตั้งสังฆะข้ึนมา รับคนจากทุกวรรณะ แมแตคนจัณฑาลก็ไดศึกษาเลาเรียน  

ทุกคนมีโอกาสท่ีจะไดศึกษาเทากัน โดยใหถือวาภาวะประเสริฐสูงสุดอยูท่ีการ
พัฒนาตนเอง เม่ือศึกษาแลว จะเปนผูท่ีสูงสุด คือเปนผูท่ีพัฒนาตนแลวไดบรรลุธรรม
สูงสุด เปนอริยะ หรือ อารยะ ท่ีแทจริง เปนพระอรหันต หมดกิเลสหมดความทุกขดวย
ปญญาท่ีไดพัฒนาเต็มท่ี โดยเปนบูรณาการของศีล สมาธิ ปญญา ท้ังพฤติกรรม จิตใจ 
และปญญา  



 

๓๒๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

อีกดานหน่ึง ชีวิตของคนมีความสัมพันธกับเทพเจาดวยการออนวอนบูชายัญ 
พระพุทธเจาเสด็จจาริกไป เม่ือพบกษัตริยบาง พราหมณบาง ทําการบูชายัญ พระองคก็
ทรงสอนใหเห็นวา การกระทํา การดําเนินชีวิต การปฏิบัติท่ีถูกตองตางหาก จึงจะจะนํา
ผลท่ีปรารถนาแทจริงมาให ก็สอนใหเขาเลิกลมการบูชายัญ  

ทีน้ีสําหรับประชาชนทั่วไป ทําอยางไรจะใหเขามาเขาสูแนวทางดําเนินชีวิตท่ีไม
ไปมัวหวังพึ่งอํานาจดลบันดาลของเทพเจา ซ่ึงไดทําใหระบบการดําเนินชีวิตและสังคม
วิปลาสไป อยางท่ีพูดเม่ือก้ีวา คนไมคิดวาตัวเองจะตองทําอะไรบาง เม่ือตองการอะไร ก็
มองแตเพียงวา จะไปขอจากเทพองคไหน จะใหองคไหนบันดาลให ไมคิดวาเราน่ีแหละ
จะตองทําอะไร และเม่ืออยากไดมากข้ึนๆ ก็ย่ิงพัฒนาพิธีบูชายัญใหย่ิงใหญ แทนที่จะคิด
วาเราจะตองพัฒนาตัวเรา แกไขปรับปรุงพัฒนาการกระทําของเราเอง 

ในสภาพน้ี พระพุทธเจาก็ทรงสอนหลักการใหญอันใหมข้ึนมา ซ่ึงเปนการแยงกัน
กันแนวความคิดของยุคสมัยน้ัน ทวนกระแสของยุคน้ันท่ีถือวา ความเปนไปในโลกและ
สังคมมนุษยข้ึนตอเทพเจาสูงสุด ท่ีทรงอํานาจดลบันดาล มนุษยจึงสัมพันธดวยการไป
ออนวอนใหทานโปรดปรานบันดาลผลท่ีตองการให เปนการหวังจะใชอํานาจภายนอก  

พระพุทธเจาทรงสอนใหม บอกผูคนท้ังหลายวา ทานท้ังหลายอยามัวไปแหงน
มองเทพเจาและไปหวังพ่ึงอํานาจของเทพไท ส่ิงท้ังหลายมีความจริงของมันเอง คือมัน
เปนไปตามธรรมดาธรรมชาติ ท่ีส่ิงท้ังหลายเปนไปตามเหตุปจจัยของมัน เม่ือส่ิงท้ังหลาย
เปนไปตามเหตุปจจัยของมัน ผลจะเกิด ก็เกิดจากเหตุ เหตุใหเกิดผล ความเปนจริงอันน้ีมี
อยูในธรรมชาติ เปนกฎธรรมชาติ เรียกวา “ธรรม”  

ธรรม ก็คือความจริงของส่ิงท้ังหลาย คือการท่ีส่ิงท้ังหลายเปนไปตามเหตุปจจัย 
โดยธรรมดา ไมได ข้ึนตอเทพเจา หรืออะไรๆ เหนือธรรมดา ความเปนจริงตามกฎ
ธรรมชาติน่ีสิ ท่ีพวกทานจะตองเอาใจใส เพราะวา ทานจะดําเนินชีวิตถูกตอง ทานจะทํา
การไดผล ก็อยูท่ีทานตองทําใหถูกตองตามกฎเกณฑน้ี  

เม่ือส่ิงท้ังหลายเปนไปตามเหตุปจจัย ผลจะเกิด ก็เกิดตามเหตุปจจัย เม่ือทาน
ตองการผล ทานก็ตองดูวาเหตุปจจัยมีไหม พอไหม ตรงไหม ท่ีจะใหเกิดผลน้ี ถาไมมีเหตุ
ปจจัยใหเกิดผลน้ี ทานก็ตองทําเหตุปจจัยน้ันเอา  

ตอนน้ีก็เทากับวา พระพุทธเจาทรงเปล่ียนหลักการพ้ืนฐานเลยทีเดียว คือหลัก
ของพราหมณท่ีวา มีเทพเจาสูงสุดสรางสรรคบันดาลทุกส่ิงทุกอยาง เราตองการอะไร ก็
ตองใหทานบันดาล เปล่ียนมาเปนวา เปนความจริงในกฎธรรมชาติน่ีเอง ท่ีส่ิงท้ังหลาย
เปนไปตามเหตุปจจัย ถาตองการผล ก็ตองทําเหตุ อันน้ีจึงเรียกวา ดึงจากเทพสู่ธรรม  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๒๑ 

เดิมเขาถือเทพเจา ถือหลักการแหงเทพเจา แตพระพุทธเจามาสอนธรรม คือหลัก
ความจริงของธรรมชาติเอง เปนกฎธรรมชาติ เรียกวาเปล่ียนหลักการพื้นฐาน จากเทพมา
สูธรรม งานใหญของพระพุทธเจา คือดึงคนจากเทพมาสูธรรม  

เม่ือดึงคนจากเทพมาสูธรรมแลว คนก็ตองเปล่ียนความสัมพันธใหม เดิมเขา
สัมพันธกับเทพเจา เม่ือหวังในอํานาจบันดาลของเทพเจา ก็ตองไปออนวอน เพราะฉะน้ัน
ความสัมพันธกับเทพ ก็อยูท่ีไปออนวอน ขออํานาจชวยเหลือ  

ทีน้ี เม่ือคนมีความสัมพันธกับธรรม ท่ีเปนความจริง เปนกฎธรรมชาติ จะทํา
อยางไร ความจริงก็คือความเปนไปตามเหตุปจจัยของมันเอง มนุษยจะไปสัมพันธกับมัน
อยางไร ก็ทําไปตามกระบวนการของเหตุปจจัยท่ีวา ผลเกิดจากเหตุ เม่ือเราตองการผล
เราก็ตองทําเหตุปจจัย  

เม่ือทานตองการผล ถาเปนเทพเจา ทานตองไปออนวอนใหเทพชวย แตถา
สัมพันธกับธรรม ทานตองทําเอา โดยทําใหตรงเหตุปจจัย เปนอันวา ตอจากธรรมก็มีคํา
วา ทานตองทํา การกระทําน้ีเรียกวา “กรรม” 

สรุปลงไปวา ในแงท่ีมนุษยมาสัมพันธกับธรรม จากหลักการแหงธรรม จึงเกิดมี
หลักการแหง  “กรรม” 

ยํ้าวา ธรรม คอืหลักความจริงท่ีมีอยูตามธรรมดาของมัน เม่ือมนุษยไปสัมพันธกับ
ความจริงท่ีมีอยูตามธรรมดา คือมนุษยตองการผลสําเร็จ มนุษยก็ตองทํา การกระทําน้ี
เรียกวา กรรม  

น่ีแยกกันแลวนะ ดานเทพ ความจริงความเปนไปทุกอยางข้ึนอยูกับเทพ มนุษยไป
สัมพันธโดยการออนวอนเซนสรวงบูชายัญ ทีน้ีมาถึงพระพุทธศาสนา หลักการใหญมีอยู
วาทุกอยางเปนไปตามธรรม เม่ือทุกอยางเปนไปตามธรรม มนุษยก็สัมพันธกับธรรม โดย
การทํากรรม ถาทานทํากรรมดี ก็คือมีการกระทําท่ีตรงตามเหตุปจจัยท่ีจะใหเกิดผลดี จึง
ไดผลดี ถาทานทํากรรมไมดี ก็คือมีการกระทําท่ีเปนเหตุปจจัยราย ท่ีทําใหเกิดผลราย ถึง
ตอนน้ี มนุษยก็ตองทํากรรมที่ดี  

ถาไปออนวอนเทพเจา ทานออนวอน ทานก็ทําอะไรไมได เพราะตองข้ึนตอเทพ
เจา ทานก็นอน ใชไหม ก็เลยไมไดทําอะไร แตถาทานสัมพันธกับความเปนจริงของกฎ
ธรรมชาติ ทานตองทํา ความสําเร็จอยูท่ีการกระทําของทาน ทานจึงตองมีความเพียร ถา
เปนเทพเจา คนก็นอนรอไป แตถาเปนกรรม คนตองเพียรพยายามทําเอา คนจะทําการ
ใดๆ ใหไดผล ก็ตองมีความเพียร หลักคําสอนวาดวยการกระทํา กับหลักคําสอนวาดวย
ความเพียร ตองมาดวยกัน ถึงตอนนี้ หลักกรรมก็โยงมาหาหลักความเพียร คือ “วิริยะ” 



 

๓๒๒  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

พระพุทธเจาเปน กรรมวาที แปลวา ผูประกาศหลักแหงการกระทํา (ผูถือหลักกรรม) 
เปน วิริยวาที  แปลวา  ผูประกาศหลักแหงความเพียรพยายาม  (ผูถือหลักความเพียร)   
กรรมวาที วิริยวาที คูกัน  

ย่ิงกวาน้ัน ขยายชัดขึ้นไปอีก พระพุทธเจาตรัสวา “เรา...เป็นกรรมวาท เป็นกิริยวาท 
เป็นวิริยวาท” (องฺ.ติก.๒๐/๕๗๗/๓๖๙) มี “กิริยวาท” เพิ่มอีกคําหน่ึง แปลวา ถือหลักการแหง
การตองทํา  เปนการสําทับเขาไป ก็เลยมี ๓ คําวา ผูถือหลักการกระทํา ผูถือหลักวาตอง
ทํา ผูถือหลักความเพียร 

จะทําจะพัฒนาจะแกปญหาใหไดผล ก็ตองศึกษาครบองครวมท่ีมี ๓  
เอาละนะ ไดพูดใหมองเห็นลักษณะและหลักการของพระพุทธศาสนาพอสมควร

แลว ทีน้ีวากันตอไป เม่ือเราทําการ และทําดวยความเพียรพยายามแลว เอ... ไมไดผล
ข้ึนมา จะวาอยางไร อาว... บอกแลววา ท่ีเราจะทําน่ี เราตองทําเหตุปจจัยใหตรงตามกฎ
ธรรมชาติ ทีน้ีถาเราทําแลว แตไมตรงเหตุปจจัยท่ีจะใหเกิดผลท่ีตองการ อุตสาหทํา 
เหน่ือยยาก มีความพากเพียรจริง ก็ไมสําเร็จ เหน่ือยเปลา ใชไหม   

เพราะฉะนั้น การทํากรรมยังไมเปนหลักประกัน ตองทํากรรมท่ีดีท่ีถูกตอง แลวอยางไรจะ
ทํากรรมที่ดีท่ีถูกตอง ใหเกิดผลท่ีตองการได น่ีแหละจึงตองบอกตอไปวา จะเอาเพียงแคมี
ความเพียรแลวก็ทําๆๆๆ ไป ไมไดหรอก ไมไดผล เหนื่อยยากลําบากเปลา บอกแลววาตอง
ทําใหตรงเหตุปจจัย แลวทําอยางไรจึงจะตรงเหตุปจจัย ตอบงายๆ วา ก็ตองรูเหตุปจจัยสิ  

น่ีก็ตอไปอีกกาวหน่ึงละ การจะทํากรรม ดวยความเพียรใหสําเร็จผลได ก็มีขอ
เรียกรองมาจากธรรม วา ก็ตองรูธรรมนะสิ น่ีก็คือตองรูถึงเหตุปจจัย ตองรูเหตุปจจัยแลว
จึงทํา เม่ือรูเหตุปจจัย ก็ทําใหตรงเหตุปจจัยไดสิ เม่ือทําตรงเหตุปจจัย ก็ไดผล เม่ือเหตุ
ปจจัยดี ก็ใหเกิดผลท่ีตองการท่ีดี เม่ือเหตุปจจัยราย ไปทําเขาก็เกิดผลราย เพราะฉะน้ัน
เราจึงตองพัฒนาตัวดวยการรูเหตุปจจัย ตองพัฒนาตัวข้ึนไปใหรูไดถึงเหตุปจจัย ความรู
คืออะไร ก็คือ ปญญา เพราะฉะน้ัน คนจะตองมีปญญา  

แตคนจะมีปญญาไดอยางไร ก็ตองมีความอยากรู ตองมีพฤติกรรมถูกตอง ตองมี
จิตใจเขมแข็ง มีความเพียร มีใจสู มีใจแนว มองใหชัด ดูใหตรง เชน เจอปญหาก็สู มีความ
เขมแข็งท่ีจะสู คิดสูปญหา เดินหนาขวนขวาย ตั้งใจแนว มองพินิจ คิดแยบคาย จนได
ความรู ก็เปนปญญา พอปัญญา มา ก็แกปัญหา หมดไป จะสรางสรรคทําอะไร ก็สําเร็จได 
ท้ังหมดน้ีรวมเรียกวา “ศึกษา” พระเรียกวา “สิกขา” จะแปลวาเรียนรู ก็ไมวา 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๒๓ 

ความอยากรูน่ีเปนตัวสําคัญ เปนตัวเร่ิมท่ีจะขับเคล่ือน มีช่ือวา “ฉันทะ” มัน
ผลักดันตัวอ่ืนๆ ท่ีวามา เชน ความเพียรถูกตอง ความตั้งใจถูกตอง มองใหถูกตอง ให
เดินหนาทําหนาท่ีของตนๆ และทุกตัวเหลาน้ี เรียกวาเปน “กุศล” แปลวาฉลาด ชอบแปล
กันวาดี หมายถึงดีอยางมีความฉลาด 

คุณสมบัติเหลาน้ันตองมาประกอบประสานสามัคคีกัน ใหไปถึงจุดหมายคือได
ปญญาที่รูเหตุปจจัย เปนอันวาตองมีปญญา อยางท่ีวาแลว ปญญาจะเกิดไดอยางไร ก็
ตองเรียนรูดังท่ีวาแลว เปนอันวาเราตองการปญญา แตปญญาจะเกิดมาไดอยางไร ก็ตอง
ศึกษา ตองเรียนรู ดังท่ีวามา เพราะฉะน้ันก็ตกลงวา ส่ิงท่ีมนุษยตองทําคือ “ศึกษา” ท่ี
ภาษาบาลีเรียกวาสิกขา สิกขาก็เลยเปนหลักการใหญของพระพุทธศาสนา ท่ีวามนุษย
ตองทําอะไร ก็มาจบที่สิกขา/ศึกษานี้  

ยอนกลับไปหาหลักการใหญพ้ืนฐาน คือ “ธรรม” ท่ีวาเปนความจริงมีอยูใน
ธรรมชาติตามธรรมดา ไมวามนุษยจะรู หรือไมรู จะทํา หรือไมทํา มันก็อยูของมันอยาง
น้ัน ไมไปกระทบกระเทือนมันได  

ทีน้ีมนุษยจะมาสัมพันธกับธรรมตัวน้ีอยางไร ก็สัมพันธโดยท่ีวา ทานตองทําเหตุ
ปจจัย น้ีคือ ธรรมเรียกร้องกรรม แลวทานจะทํากรรมลุลวงได ก็ตองใชความเพียร น้ีคือ 
กรรมเรียกร้องวิริยะ แลวทานก็ตองทําใหตรงเหตุปจจัย ดวยการที่ไดรูเหตุปจจัย น่ีคือ 
ธรรม กรรม ความเพียร เรียกร้องปัญญา ของคน 

ทําอยางไรเราจะมีปญญา เราก็ตองอยากรู ตองขวนขวายฝกฝน ตองพัฒนาตน 
คือตองสิกขา ตองศึกษา ในท่ีสุดก็มาจบที่สิกขา พระจึงบอกวา ชีวิตมนุษยน้ี จะดี จะงาม 
จะเลิศ จะประเสริฐ จะเปนชีวิตท่ีไดผล จะเปนอยูอยางดี ก็ตองศึกษา  

ตกลงวา สิกขา/ศึกษา ก็มาเปนหลักการปฏิบัติท้ังหมดของพระพุทธศาสนา โดย
มีจุดมุงหมายท่ีตองการปญญา แตพูดเม่ือก้ีวาปญญาจะเกิดไดอยางไร  

ปญญาจะเกิดมาได ก็ตองอาศัยทุกดานของชีวิตมารวมกัน ไดแก พฤติกรรม ท่ี
แสดงออกและสัมพันธ ตองถูกเรื่องถูกท่ีถูกทาง จิตใจ ตองเขมแข็ง มีความขยัน มีความ
อดทน มีสติ ม่ันแนว และปัญญา เอง ท่ีรูคิดเขาใจเจริญงอกงามถูกตรงแจงชัดย่ิงข้ึนๆ 
ปญญาตนๆ ก็เปนปจจัยหนุนปญญาที่ตอๆ ขยายข้ึนไป  

พฤติกรรมที่ถูกเรื่องถูกท่ีถูกทาง ซ่ึงเรียกใหส้ันวาศีล แลวก็จิตใจท่ีสงบสุขสดใส
เขมแข็งเขาท่ีอยูตัวมุงหนาม่ันแนว และปญญาท่ีรูเขาใจแจงชัดย่ิงข้ึนไปๆ ท้ังสามอยางน้ี 
จะตองมาประสานหนุนเสริมกัน 



 

๓๒๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ปญญาตองอาศัยจิตใจ จะเจริญปญญาตองพัฒนาจิตใจ ปญญาทํางานในจิตใจ 
พัฒนาข้ึนในจิตใจ เม่ือจิตขุนมัว ก็มองอะไรไมออกไมชัด ใจวุนวายเดือดรอนสับสน ก็คิด
อะไรไมออก เม่ือจิตใสสงบม่ันแนวเปนสมาธิ ก็คิดออกมองเห็นหย่ังรูได น่ีคือปญญา
อาศัยจิตใจที่เปนสมาธิ  

ในจิตใจน้ัน สมาธิเองก็มีตัวทํางานตัวอ่ืนๆ ท่ีประสานชวยงานกัน มีสมาธิสงบดีมี
ความสุข ถาไมมีตัวอ่ืนมารวมดวยชวยกัน ก็ชวนใหเพลินเฉ่ือยติดอยูน่ิง แมกระท่ังข้ีเกียจ 
จึงใหมีสติ ซ่ึงตื่นตัวตรวจตราคอยเตือน ระลึกส่ิงท่ีนาใชประโยชน นึกถึงจุดหมาย ใหไม
ลืม ไมเลือนหาย และมีวิริยะ ซ่ึงกระตือรือรนขยันหม่ันเพียรมุงจะไปขางหนาๆ พาคนที่มี
สมาธิ ใหออกเดินหนาทําการอยางเรียบสงบเขมแข็งม่ันคง เม่ือมีวิริยะ สติ สมาธิพรอม 
ปญญาก็จะทํางานไดดี พัฒนาไดดี เพราะฉะน้ัน ดานจิตก็สําคัญ จึงตองพัฒนาจิตข้ึนมา
ดวย เพื่อใหปญญาพัฒนาและทํางานบนฐานของจิตอันพรอมดี ท่ีควรแกงาน เปนกัมมนีย  

จิตใจก็ตองอาศัยพฤติกรรม ขอน้ีงาย แทบไมตองอธิบาย แคใจอยากจะไปไหน ก็
ตองใชขาเดิน อยากกินอะไร อยากดื่มอะไร อยากเห็นอะไร อยากใหบานสะอาด อยากจะ
น่ังสมาธิกับเขา ฯลฯ ก็ตองใชปาก ใชตา ใชขา ใชมือ เปนตน ทําพฤติกรรมน้ันๆ ถา
พฤติกรรมไมดี ไมนาดู ไมคลอง ไมถนัด ไมทั่วถึง ไมครบ ฯลฯ ก็เสียหาย ไมไดผลดี จึงตอง
ฝกฝนพัฒนาพฤติกรรมใหใหดีงาม ใหเปนศีล ใหมีวินัย  ใหคลอง ใหสอดคลองตามวิธี  

ปญญาก็ตองอาศัยพฤติกรรม เราจะเรียนรู เราจะมีปญญา เราก็ตองใชขาเดิน ใช
ปากพูด ใชมือจับฉวยหยิบย่ืนจัดทําส่ิงตางๆ เชน เราจะทดลองอะไร หรือมีขอมูลที่จะให
เราเกิดปญญาอยูท่ีไหน เราก็ตองเดินไป ไปคนไปหาเก็บรวมขอมูล ถาเราตองการรูอะไร
อยางหน่ึง มีคนท่ีรูเรื่องน้ันเช่ียวชาญ นอกจากเดินทางไปหา ก็ตองรูจักใชปากพูด รูจักพูด 
ใหเขาเขาใจความประสงคของเรา จะถามอะไร ถาถามไมเปน พูดไมเปน เขาฟงไมรูเรื่อง 
เลยไมไดความรูน้ัน ถาพูดไมดี แทนท่ีเขาจะพูดดวย เขาอาจจะเดินหนีไปเลย  

เพราะฉะนั้นจึงตองปรับปรุงพฤติกรรมและวิธีการในการพูดจาสื่อสาร พูดใหเขา
เขาใจไดดี และใชถอยคําท่ีนาฟง ชวนใหคนอยากพูดดวย ถารูจักพูด พูดดี รูจักโตตอบ
สนทนา ก็ไดขอมูล ไดรับการถายทอดความรู ตัวเองก็พัฒนาปญญาไดดี เร่ืองพฤติกรรม
จึงเปนขอสําคัญ ท่ีจะทําใหคนพัฒนาปญญาได  

รวมความวา จะพัฒนาปญญา ตองอาศัยท้ังพฤติกรรมและจิตใจ และเม่ือพัฒนา
ปญญาดีแลว ปญญารูสภาวะ เขาใจเหตุผลความมุงหมายในเรื่องน้ันๆ ก็มาชวยเราให
พัฒนาพฤติกรรม และจิตใจ ใหไดผลดีย่ิงข้ึนไปอีก  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๒๕ 

ในดานจิตใจ เม่ือมีปญญา ก็ทําใหจิตใจพัฒนา อยางงายๆ เราเจอปญหา เจอ
ทุกขบีบคั้น ติดขัด พอเรามีปญญาคิดออกวาจะทําอยางไร ก็หายทุกข หลุดพน โลงสบาย 
มีความสุข หรือวา เรามีเร่ืองมีงานท่ีแตเดิมไมอยากทํา ไมเต็มใจทํา พอเกิดปญญา
มองเห็นคุณคาของส่ิงท่ีจะทํา เห็นประโยชน ก็เปล่ียนเปนพอใจ มีความสุขในการกระทํา 
น่ีคือปญญากลับมาเปนปจจัยแกจิต  

คุณคาเย่ียมยอดของปญญา อยูท่ีทําใหเกิดอิสรภาพ คือทําใหหลุดพนเปนอิสระ 
เม่ือไมรู ไมมีปญญา ไมวาพฤติกรรม หรือจิตใจ ก็อึดอัด ติดขัด บีบค้ัน เปนทุกข แตพอเกิด
ปญญา รูวาจะทําพฤติกรรมอะไร อยางไร จะไปทางไหน จะแกปญหาเร่ืองน้ันเร่ืองนี้อยางไร 
พอรู ก็โลง พนความอึดอัดติดขัด เปนอิสระไปได เร่ืองนี้ถามีโอกาสขางหนา ก็จะพูดกันอีก   

รวมความวา ตองพัฒนาไปดวยกัน ท้ังพฤติกรรม จิตใจ และปญญา แยกเปน 
พัฒนาพฤติกรรม คือดานกายวาจาที่สัมพันธกับส่ิงแวดลอม ไมวาทางสังคม

ของหมูมนุษย  หรือทางวัตถุส่ิงแวดลอม ตั้งแตการกินใชปจจัยส่ี พัฒนาหมด การพัฒนา
พฤติกรรม เรียกวา “ศีล” แลวก็ 

พัฒนาจิตใจ โดยอาศัยสมาธิเปนแกน เพื่อใหจิตใจอยูในภาวะท่ีดีท่ีสุด เรียบ 
สงบ ชัด มีพลังม่ันแนว ไดท่ี ซ่ึงเหมาะแกการใชงาน เรียกตามศัพทวา “กัมมนีย” เปน
เครื่องหนุนเสริมทําใหพรอมท่ีจะ 

พัฒนาปญญา ท่ีจะรูความจริง รูเหตุปจจัย กระบวนการ และความสัมพันธของ
มัน อันจะนําไปสูการแกปญหาได ทําการท้ังหลายใหสําเร็จ หมดความบีบค้ันอึดอัด
ขัดของ หลุดพน โลง เปนอิสระ  

ระบบท้ังหมดน้ีเรียกวา “ไตรสิกขา” คือ การศึกษาสามดาน จัดไดเปนสามข้ัน 
ประสานเสริมกันเปนอันหน่ึงอันเดียว  

พอถึงน่ี ก็พอมองออกไดวา พระพุทธศาสนาก็อยูตรงน้ีเอง คืออยูท่ีไตรสิกขา 
หมายถึงระบบการมีชีวิตเปนอยูประพฤติปฏิบัติของมนุษยท้ังหมด ท่ีดําเนินไปในการ
พัฒนา ใหเปนชีวิตดีงาม สรางสรรคสังคมใหเปนอุดมสัปปายะ นําไปสูจุดหมายแหง
ความปลอดทุกขปราศปญหา เปนอิสระ โดยมีสันติสุขเปนสวนรวมพวงพรอมไปดวย
ตลอดกระบวนการปฏิบัติ 

วันน้ีคิดวาพอเทาน้ีกอน เปนจุดบรรจบ ท่ีวาพระพุทธศาสนาเกิดข้ึนมาแลว อยูใน
สภาพแวดลอมอยางไร และมาแกไขปญหาอยางไร  



 

๓๒๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ครูคูปญญา มีกรุณากระตุนเตือน ขับเคล่ือนดวยสํานึกที่บริสุทธ์ิ 
มีจุดหัวเล้ียวหัวตออยูนิดหน่ึง คือวา เม่ือพระพุทธศาสนาสอนหลักการใหมน้ัน 

เราตองยอมรับความจริงวา มนุษยท่ัวๆ ไป สวนใหญยังอยู ณ จุดท่ีเราเรียกไดวายังไมรู 
ไมพัฒนา หรือไมก็หลงผิดไป ติดในทิฏฐิ ทฤษฎี แนวความคิด ความเช่ือตางๆ เราจะให
คนเหลาน้ันกระโดดพรวดข้ึนมาสูจุดท่ีตองการทันที เปนไปไมได  

เม่ือเปนอยางน้ี ในแงของการอยูกับหมูมนุษยจํานวนมาก ซ่ึงมีการพัฒนาใน
ระดับตางๆ ไมเหมือนกันน้ี เราจะทําอยางไร ตอนน้ี เริ่มตนก็เปนเรื่องของความสามารถ
ของผูสอนละ พระพุทธเจาจะตองทรงใชความสามารถในการสอน ในฐานะพระศาสดา 
วาจะทําอยางไรใหมนุษยเดินเขามาสูหลักการน้ี  

ในเม่ือหลักการของพระพุทธศาสนาเปนหลักแหงสิกขา คือการเรียนรูฝกฝน
พัฒนาตนใหเกิดปญญา ดังไดบอกแลววา ตามหลักการน้ีจะบังคับกันไมได จะจับเอา
สมาธิใสเขาไปในใจคนก็ไมได จะเอาปญญาไปยัดเยียดใสเขาไปในหัวคนก็ไมได มนุษย
จะตองพัฒนาตัวเอง โดยอาศัยทานท่ีมีความรูกวาพัฒนากวา เริ่มแตพระพุทธเจามา
แนะนําส่ังสอน ดวยความปรารถนาดี มีเมตตากรุณา มาเก้ือหนุนใหคอยๆ พัฒนาข้ึนไป  

เพราะฉะน้ัน ในการส่ังสอนท่ีจะชวยคนท้ังหลายใหพัฒนา จึงเกิดมีหลักสําคัญท่ี
เปนคุณสมบัติของตัวผูสอนข้ึนมา ๒ ประการ คือ ปญญา กับ กรุณา  

ยํ้าวา การที่ไปสอนนั้น เราตองการใหเขาเกิดปญญา ซ่ึงเปนตัวตัดสินท่ีจะให
บรรลุธรรม หรือจะใหรูจักดําเนินชีวิตไดถูกตอง แตปญญาจะเกิดข้ึนแกเขาไดอยางไร ดัง
ท่ีวาแลว เราจะไปบังคับเขาไมได เพราะเอาปญญาไปยัดเยียดใสสมองไมได ก็ตองไป
ชวยเหลือเขา โดยไปแนะนําส่ังสอน และหาทางเก้ือกูล เชนจัดสภาพแวดลอมใหเก้ือหนุน 
ท่ีจะใหเขาฝกฝนพัฒนาตนไดเรียนรูข้ึนมาอยางไดผล เพราะฉะน้ัน ตัวผูสอนเองจึงตองมี
จิตใจท่ีมากดวยกรุณา คิดจะชวยเหลือสงเสริมใหเขาข้ึนสูความดีงามไดปญญา จึงมี
หลักการใหญวาดวยคุณสมบัติหลักของพระศาสดา และของบรรดาผูสอน ๒ ประการ 
ไดแก  ปญญา กับ กรุณา ดังท่ีวามาน้ัน  

ขอแรก ปัญญา ก็ตองพรอมท้ัง ๒ ดาน เรายกพระพุทธเจาเปนแบบ ก็คือ ท้ังทรงมี
พระปญญารูแจงธรรมดวยพระองคเอง กับท้ังทรงมีพระปญญาที่สามารถสอนคนอื่นใหรู
ธรรมตามไดดวย โดยรูจักเขาใจผูเรียน และรูจักจัดวิธีสอนเปนตน จึงวางลงไดวา หน่ึง ใน
ตนเองมีปญญารูความจริงรูส่ิงท่ีจะสอนเขาเปนอยางดี  สอง มีปญญาท่ีสามารถส่ือสารส่ัง
สอนความรูความจริงน้ันใหคนอ่ืนรูเขาใจไดประโยชนจริง  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๒๗ 

ถามีพระปญญาเพียงข้ันท่ีหน่ึง พระพุทธเจาก็ทรงไดประโยชนเฉพาะพระองค ได
เปนพระปจเจกพุทธเจา แตเพราะพระพุทธเจามีพระปญญาอยางท่ี ๒ คือปญญาท่ี
สามารถเอาความรูความจริงน้ันมาส่ือสารส่ังสอนใหคนอ่ืนเขาใจได ใหเปนประโยชนแก
คนหมูมาก ก็จึงเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา  

ทีน้ี ตอไป พระคุณสมบัติตัวท่ีอยูขางหลัง ท่ีจะกระตุนเตือนใหพระองคนําเอา
ธรรมเอาความจริงเสด็จออกไปส่ือใหเปนประโยชนแกคนหมูใหญ ก็คือคุณธรรมท่ีเรียกวา 
กรุณา ท่ีอยากจะไปชวยเขาใหพนออกไปจากความไมรู จากความทุกข  

ความปรารถนาจะชวยคนอ่ืนน้ี ตองมีอยางมากจริงๆ จึงเสด็จไปทรงส่ังสอนมวล
ประชาทั้งชาวปาดงแดนเขาชาวบานชาวเมืองทุกถ่ินทุกทิศตลอดเวลายาวนานหลายสิบป 
มิไดมีท่ีจะทรงถดถอย เราก็จึงบอกวาพระองคทรงมีพระคุณท่ีเรียกวา “มหากรุณา” 

ทีน้ี ยอนหลังไป ในสวนของพระองคเองท่ีไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาน้ัน ก็คือทรงมี
พระปญญาดานแรก ท่ีทําใหพระองคทรงคนพบรูเขาถึงธรรมความจริง บรรลุจุดหมาย 
กลายเปนผูพนจากกิเลสและความทุกข น่ันเปนตอนสําคัญท่ีเปนพื้นฐานเลยทีเดียว ทีน้ี
ภาวะท่ีพนจากกิเลสและความทุกขน้ันเรียกวา “วิมุตติ” น่ีแหละคือตอนท่ีบรรลุจุดหมาย
แหงพระโพธิญาณ 

เม่ือถึงวิมุตติ หลุดพนจากกิเลสและความทุกขแลว ก็ชัดเจนวายอมเปนผูบริสุทธิ์
หมดจด เรียกวามี วิสุทธิ ซ่ึงเราก็นับเปนพระคุณของพระพุทธเจา หรือคุณสมบัติอีกขอ
หน่ึง น่ีแหละท่ีวาเปนพื้นฐาน  

ขยายความวา ในการท่ีพระพุทธเจาทรงอาศัยพระมหากรุณา ทําใหเสด็จออกไป 
แลวทรงใชพระปญญาความสามารถส่ังสอนประชาชนใหไดประโยชนพนโทษทุกขภัย ท่ี
เราเรียกวาบําเพ็ญพุทธกิจน้ัน พระองคทรงบําเพ็ญพุทธกิจคือทํางานบนฐานแหงความ
บริสุทธิ์หมดจด คือวิสุทธิน่ีแหละ จึงทรงมุงเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริง 
พูดอยางสํานวนไทยวา ไมมีนอกไมมีใน ไมมีเบ้ืองหลังเบ้ืองหนา มุงหวังประโยชนสุขแก
มวลประชาอยางแทจริง  

แลวเราก็นับพระคุณสมบัติแหงความบริสุทธิ์ท่ีเปนพ้ืนฐานรองรับการทํางานการ
บําเพ็ญพุทธกิจของพระพุทธเจา จัดเปนพระคุณอีกขอหน่ึง รวมกับพระปญญา และพระ
มหากรุณาท่ีวาไปแลว ก็จึงเปน พระคุณ ๓ แลวเราก็เรียงลําดับตามแบบของเราวา พระ
ปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระมหากรุณาคุณ น่ีก็บอกเปนความรูไว หรือไดทบทวนกัน 



 

๓๒๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

เรื่อง พุทธคุณ ๓ น้ี ขอใหจับระบบสัมพันธใหถนัดใหชัดใหดี เดี๋ยวจะมอง
ความหมายไดเพียงพราๆ เราไดเห็นแลววา เม่ือพระพุทธเจาตรัสรู ก็ทรงถึงวิมุตติ คือ
ความหลุดพนจากกิเลสและความทุกข จึงทรงไวซึ่งความบริสุทธิ์หมดจดท่ีเรียกวาวิสุทธิ 
พระวิสุทธิน้ีจึงมีเปนพื้นประจําอยูในพระองคเปนลักษณะตามปกติ ไมวาจะพูดถึงหรือไม  

ทีน้ี ในคัมภีรสําคัญท่ีรักษากันมา ทานนิยมยอพุทธคุณลงมาเปน ๒ ขอ ไดแก 
พระปญญา กับพระกรุณา โดยเพงไปที่ภาคปฏิบัติการ คือ พระปัญญา เปนพระคุณหลัก
ในดานผลสัมฤทธิ์ของพระองคเอง ทําใหตรัสรูเปนพระพุทธเจา และทําใหทรงทํางานทํา
หนาท่ีในการส่ังสอนโปรดสัตวไดสําเร็จ กับ พระกรุณา เปนพระคุณหลักดานผลสัมฤทธิ์
ใหเกิดมีพุทธกิจเพ่ือประโยชนแกผูอ่ืน อันไดแกมวลประชาชาวโลก  

บางทีเราเรียกพระพุทธเจาวาทรงเปนพระบรมครู เม่ือเปนเชนน้ี ครูอาจารย
ท้ังหลายก็ควรบําเพ็ญปฏิบัติพัฒนาตนใหมีคุณสมบัติและการปฏิบัติตามอยางพระบรม
ครู หม่ันพิจารณาสํารวจและปรับปรุงตนเอง ดานปญญา ก็ใหรูจริงในส่ิงท่ีจะสอนเขา 
รูจักเขาใจผูเรียน และรูจักสอนดวยวิธีการท่ีจะไดผล และดานกรุณา ก็มีนํ้าใจเปยมดวย
ความปราถนาดีตอศิษย ตอนักเรียน ท่ีจะใหเขาเรียนรูไดผลและพัฒนากาวไปใน
การศึกษา ใหสําเร็จเปนคนดีมีคุณภาพใหได  

เม่ือดานปฏิบัติการดําเนินไปตามน้ีดวยดี ก็หม่ันตรวจสอบตนเองลึกลงไปในข้ัน
พื้นฐานท่ีรองรับการทํางานทําหนาท่ีน้ันอีกช้ันหน่ึง คือ ดานวิสุทธิ ดูความสะอาดหมดจด
วาเราดํารงภาวะและปฏิบัติหนาท่ีของความเปนครูอาจารยอยางถูกตองสะอาดบริสุทธิ์ 
โดยมีสํานึกในภาวะความเปนครูอาจารยและการทําหนาท่ีของครูอาจารยน้ัน โดยซื่อตรง
ตอหลักการและวัตถุประสงคของผูมีหนาท่ีนําพาคนใหศึกษาอยางแทจริง  

จัดตั้งสังคมดีไดแคคร่ึงกลาง เพราะเขาไมถึงธรรมชาติ แมแตของคน  
ทีน้ี ในความเปนพระศาสดา ซ่ึงหมายถึงการส่ือนําการศึกษาแกประชาชนเพ่ือ

ประโยชนในวงกวางใหไพศาลท่ัวถึงกัน พระปญญาท่ีจะดําเนินการประกาศส่ังสอนธรรม
แกประชาชน ก็ขยายงานตามความเติบใหญของจํานวนผูเขามาเปนสาวก ท่ีเกิด
เปนสังฆะ ทําใหมีชุมชนใหม ตองดําเนินการจัดต้ัง วางระบบ จัดระบบการเรียนการสอน 
จัดสภาพแวดลอม จนพัฒนาเปนสถาบันในสังคมข้ึนมา  

การจัดต้ังวางระบบตางๆ เหลาน้ี เรียกวา “วินัย” ก็เลยเกิดมีคําใหมคือวินัยน้ี 
ข้ึนมาเปนคูกับคําใหญคําแรกคือ “ธรรม” 
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ยอนกลับไปดูธรรมกันอีกที “ธรรม” คือความจริงท่ีพระพุทธเจาตรัสรู อยางท่ีได
พูดถึงปญญาในแงแรก ท่ีวารูความจริงของธรรมดาธรรมชาติ เรียกวารูธรรม ตรัสรูธรรม 
แลวจึงนําธรรม คือความจริงน้ัน มาใชปญญาในงานท่ี ๒ ท่ีจะแสดง บอกแจง ส่ังสอน 

ธรรม คือความจริงของธรรมชาติท่ีพระพุทธเจาตรัสรูน้ัน ไมวาพระพุทธเจาจะเกิด
หรือไมเกิด ก็มีอยูตามธรรมดาของมัน คําเดิมวาเปนธาตุ ดังท่ีพระองคตรัสบอกวา  

อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตานํ อนุปฺปาทา วา ตถาคตานํ ฐ ิตาว สา ธาตุ  
ธมฺมฏฺฐ ิตตา ธมฺมนิยามตา “สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา”ติ...  (องฺ.ติก.๒๐/๕๗๖/๓๖๘)  
พระองคตรัสวา ตถาคต คือพระพุทธเจาท้ังหลาย จะเกิดข้ึนหรือไมก็ตาม ความ

จริงก็มีอยูตามธรรมดาของมัน วาส่ิงท้ังหลายไมเ ท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา แต
พระพุทธเจาทรงคนพบ ตรัสรู เขาถึงความจริงน้ันแลว ก็นํามาเปดเผย แสดง (เทเสติ) 
ช้ีแจง ทําใหงาย ใหเขาใจกันได น้ีคืองานท่ีพระพุทธเจาไดทํา จึงเปนอันวา  

๑. ธรรม คือความจริงมีอยูตามธรรมดาของมัน ไม ข้ึนตอการเกิดขึ้นของ
พระพุทธเจา  

๒. พระพุทธเจาทรงคนพบธรรม เม่ือคนพบแลว ก็นํามา “แสดง” โดยพระองคทํา
ใหเปนเรื่องท่ีคนเขาใจกันได ดวยการช้ีแจงอธิบายชวยใหผูฟงเขาใจงาย 

ขอใหสังเกตนะ คําหลักคือ “แสดง” ทรงคนพบแลว ก็นํามาบอก มาแสดง ทรงใช
คําวาแสดง  เพราะธรรมเปนความจริงของมันเองอยางน้ัน  ไม เ ก่ียวกับการที่วา
พระพุทธเจาจะเกิดหรือไม พบแลวก็เอามาบอก แสดง วางใหดู  

ยกคํามาดูใหครบวา “...อภิสมฺพุชฺฌิตฺวา อภิสเมตฺวา อาจิกฺขติ เทเสติ ปญ ฺญาเปติ ปฏฺฐเปติ  
วิวรติ  วิภชติ  อุตฺตานีกโรติ...” แปลวา “ครั้นตรัสรู ครั้นคนพบแลว ก็จึง บอก แสดง วางแผ ตั้งใหดู 
เปดเผย แจกแจง ทําใหเขาใจงาย วา...”  

สําหรับธรรม ทานใชคําวาแสดงเปนคํายืน หรือเปนคําหลักอยางท่ีวา ตลอดมา 
อยางท่ีวา “แสดงธรรม” ท่ีคนไทยนิยมใชทับศัพทวา “เทศน” แตควรเขาใจความหมายให
ตรงกับของทานดวย ไมใชบอกวาเทศน แตกลายเปนคิดเอาเดาเองข้ึนมาก็วาไปๆ 

ทีน้ี ถานําธรรมน้ันมาจัดตั้ง วางเปนระบบ เชน จัดรูปราง ลําดับเปนหมวดเปนหมู 
เปนตน อยางน้ีเรียกวา “บัญญัติ” (ปญ ฺญาเปติ) เม่ือทรงแสดงธรรมน้ัน ในบางสวน 
พระพุทธเจาก็ทรงบัญญัติจัดตั้งวางระบบของธรรมดวย เปนการนําเสนอในรูปแบบและ
ลักษณะท่ีจะใหมองเห็นงายเขาใจสะดวก  
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แตท่ีบัญญัติจัดตั้งวางระบบอยางจริงจังก็คือ เอาความรูธรรมน้ี มาใชใหเปน
ประโยชนแกหมูมนุษยจํานวนมาก ดวยการจัดระเบียบชีวิต จัดระบบชุมชน จัดตั้งองคกร
วางแบบแผน ตลอดจนวิธีปฏิบัติในการดําเนินชีวิตและกิจการตางๆ ขึ้นมา เพื่อใหการ
แสดงธรรม  การส่ังสอน  การศึกษาธรรม  การฝกตนพัฒนาคน  เปนไปดวยดี  มี
ประสิทธิภาพ ท่ีจะใหธรรมท่ีพระองคตรัสรูน้ันเขาถึงชนจํานวนมากเหลาน้ี ใหคนเหลาน้ัน
เขาถึงธรรม และไดประโยชนมากข้ึนไปๆ จนสูงสุด  

การนําเอาความรูธรรม มาจัดตั้งวางระเบียบชีวิต วางระบบสังคม จัดตั้งชุมชน 
และกิจการเปนตน ใหเปน “สังฆะ” ท่ีจะอํานวยผลสมตามความมุงหมายท่ีวามาน้ัน 
เรียกวา วินัย ถึงตอนน้ี แมธรรมจะยังยืนพื้นอยูเปนฐาน แตการบัญญัติไดออกมาสูข้ัน
ของสังคมท่ียอมรับและถือตามสมมติ  

เม่ือมาถึงข้ันของวินัย ท่ีจัดการสังคม ทํากับหมูชนแลว ก็ไมใชการบอกแสดง
ความจริงของธรรมหรือธรรมชาติวาอะไรเปนอยางไร แตกลายเปนการส่ังการกําหนดวา
จะเอาอยางไร ใหทําอะไร จะจัดการอยางไร วากันในขั้นของสมมติ/สมมุติ แลวก็บัญญัติ
ขอกําหนด กฎ กติกา ข้ึนมา ดังน้ัน การปฏิบัติในข้ันของวินัยน้ี จึงรวมอยูในการบัญญัติ 

เปนอันวา พระพุทธเจาทรงทํา ๒ อยาง หน่ึง แสดงธรรม สอง บัญญัติวินัย การ
บัญญัติวินัย เปนเรื่องทางสังคม ท่ีจัดการกับสังฆะที่ต้ังข้ึนมา ดังท่ีทรงบัญญัติขอกําหนด
เปนสิกขาบทมากมายของวินัย ท่ีจะจัดการใหสังฆะน้ีเปนชุมชนท่ีมีระบบจัดตั้งอันอํานวย
สภาพแวดลอมและความสัมพันธทางสังคม ท่ีเก้ือหนุนตอการท่ีคนผูอยูในชุมชนน้ัน จะได
ประโยชนจากธรรม ตามธรรม และใหชุมชนน้ีเปนท่ีแผขยายประโยชนสุขออกไปแกสังคม
ใหญ จนถึงชนชาวโลกท่ัวท้ังมวล  

เพราะฉะน้ัน สองอยางน้ีจึงตองประสานกัน คือหลักการแหงธรรม กับ วินัย ซ่ึง
โยงธรรมชาติ ใหถึงกันสอดคลองเก้ือกูลหนุนกันกับมนุษยในสังคมของเขา  

ถึงจุดน้ี พระพุทธศาสนาก็จึงประกอบดวยองค ๒ คือ ธรรม กับ วินัย ธรรมเปน
ความจริงท่ีมีอยูตามธรรมดา พระองคจะเกิดหรือไมเกิด มันก็มีอยูเปนอยูอยางน้ัน 
พระพุทธเจาก็เพียงแตคนพบแลวนํามาแสดง แตเพื่อใหธรรมน้ีเกิดประโยชนแกหมูมนุษย
พระองคจึงมาจัดตั้งวางระบบ จัดระเบียบชีวิต จัดระบบสังคม จัดต้ังองคกร จัดตั้งสังฆะ
ข้ึนมา การจัดทําน้ีเรียกวา วินัย ซ่ึงเปนการจัดใหสอดคลองกับธรรมนั้น เพ่ือใหมนุษย
เหลาน้ีไดประโยชนจากธรรม ท่ีพระองคตรัสรู ดวยการดําเนินตามธรรมน้ัน  
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ฉะน้ัน วินัยจึงตองตั้งอยูบนฐานของธรรม โดยมีธรรมเปนจุดหมาย แตวินัยน้ี มิใช
มีความหมายแคบๆ วาเปนระเบียบอะไรตางๆ อยางในภาษาไทย แตหมายถึงการจัดตั้ง
วางระบบระเบียบ ท้ังระเบียบชีวิต ระบบสังคม ทุกอยาง ไมวาจะเปนระบบเศรษฐกิจ 
ระบบการเมืองการปกครอง หรือระบบอะไรๆ ท่ีเปนฝมือของมนุษย รวมอยูในวินัยท้ังน้ัน  

เราจะหาจะใชปจจัยส่ีกันอยางไร จะกินจะอยูกันอยางไร จะอยูรวมกันอยางไร 
ใครจะมีสิทธิมีหนาท่ีอะไรๆ จะสืบตอมอบหมายถายทอดทรัพยสินบริขารกันอยางไร จะ
พัฒนาคนใหมท่ีเขามาตอรุนกันอยางไร จะจัดสรรอํานวยใหมีการเลาเรียนศึกษากัน
อยางไร จะปกครองกันอยางไร จึงจะเปนชุมชนท่ีดี ไดประโยชนจากความจริงของ
ธรรมชาติ ท่ีจะย่ังยืนอยูดวยดีบนฐานแหงความเปนจริงของธรรมชาติ ใหชีวิตเจริญงอก
งาม โดยมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือเก้ือหนุนตอการท่ีแตละคนจะไดฝกฝนพัฒนาชีวิตให
กาวหนาข้ึนไปในไตรสิกขา ใหแตละชีวิตน้ันไดบรรลุจุดหมายหรือคุณคาสูงสุดแหงชีวิต
ของเขา สาระก็อยูตรงน้ีเอง เพราะฉะน้ัน วินัยก็จึงจัดสรรระเบียบชีวิตและระบบสังคม
เพ่ือใหคนในชุมชนน้ันไดโอกาสท่ีจะพัฒนาในไตรสิกขาอยางดีท่ีสุด  

อยางงายๆ คนมีชีวิตท่ีเปนธรรมชาติ รางกายของเขาก็เปนธรรมชาติ จิตใจก็เปน
ธรรมชาติ ปญญาจะรูจริงก็ตองรูอยางเขาถึงสภาวะของธรรมชาติ ท้ังสังคมก็ต้ังอยูบน
ฐานของธรรมชาติ ในวงลอมของธรรมชาติ เม่ือจะจัดตั้งวางระเบียบชีวิตระบบสังคม ถา
ไมรูความจริงของธรรมชาติ หย่ังไมถึงธรรมชาติของมนุษย จะใหเปนสังคมท่ีดีแทจริง 
ยอมไมอาจเปนไปได เพราะไมอาจเปนสังคมท่ีดีแทแกมนุษย และไมสามารถเปนสังคม
ของมนุษยท่ีดีแทจริง 

เปนอันวา ดวยความมุงหมายเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขแกมวลมนุษย ก็มีการ
ประสานกันระหวางธรรมกับวินัย ท่ีเปนหลักการใหญสองอยางของพระพุทธศาสนา  

ถารูแตธรรมอยางเดียว เขาถึงธรรมชาติ ก็เปนพระปจเจกพุทธเจา แตเพราะ
สามารถมาส่ือธรรมใหเปนประโยชนแกหมูมนุษยจํานวนมากได ดวยการจัดต้ังวาง
ระเบียบชีวิตระบบสังคมใหแกมนุษย ท่ีเรียกวาวินัย จึงเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา น่ีคือ
หลักการใหญท่ีไดพูดมา 

ในหมูมนุษยท่ีมีมากมายนั้น คนท่ีหูตาเร่ิมสวาง มองเห็นกวางไกลไดเขาใจมาก
หนอย พอชุมชนสังฆะอยางน้ีมีข้ึนมา ก็สมใจปรารถนา มีศรัทธาพากันมารวม บางก็เขา
อยูขางใน บางก็มาๆ ไปๆ แตคนสวนใหญท่ีเหลืออยูมากหลาย จะทําอยางไร  



 

๓๓๒  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

รูเร่ืองเกา ชวยใหเขาใจพระพุทธศาสนา  
ท่ีไดพูดมา คงเห็นชัดแลววาสังคมชมพูทวีปครั้งน้ันเปนอยางไร ผูคนมีความ

เช่ือถือเปนอยูกันอยางไร เม่ือพระพุทธศาสนาเกิดข้ึน พระพุทธเจาทรงส่ังสอนอะไร 
แตกตางกับเขาออกไปอยางไร ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงอยางไร  

ทุกทานคงบอกวาแตกตางหางไกลกันลิบลับ หลายอยางตรงขามกันเลย และหลาย
อยางก็ไดเปล่ียนมา แตไปๆ มาๆ พระพุทธศาสนาน่ันเองกลับตองหมดไปจากชมพูทวีป 
แลวอินเดียก็หันเขาหาระบบวรรณะ อยูกับเทวดา ไดบูชายัญกันจนถึงปจจุบันสืบมา 

ตอนนี้ก็เหมือนมาสรุปเรื่องราวกันอีกครั้ง สรุปแลวสรุปเลา เพราะเปนเรื่องท่ี
พูดคุยกัน ก็วาไปเร่ือยๆ  

ท่ีพูดเม่ือก้ีวา เม่ือพระพุทธศาสนาเกิดข้ึน มีวัดมีพระสงฆแลว คนท่ีมีธุลีในดวงตา
นอยหนอย ก็ตามทัน พากันหันมาบวชมาเรียน มาวัดฟงธรรม แตคนสวนใหญก็ยังวายวน
อยูในความลุมหลงงมงาย ยังหวังอํานาจดลบันดาล พึ่งปจจัยภายนอก ยังออนแอทาง
ปญญา จะทําอยางไร 

น่ีแหละเร่ืองของการปฏิบัติตอคนสวนใหญ ก็คือตองมีวิธีปฏิบัติหลายระดับ บอก
แลววาไมมีการบังคับในพระพุทธศาสนา เพราะความจริงของธรรมชาติในการพัฒนาคน
เปนของบังคับกันไมได เหมือนอยางท่ีเราไดยินไดฟงเร่ืองขางนอกมากมาย เขาบังคับกัน
วา แกตองเช่ือนะ ไมง้ันแกตาย ท้ังท่ีไมเช่ือ ก็ตองบอกวาเช่ือ ก็เลยมีแตคนท่ีเช่ือ เพราะ
คนท่ีไมเช่ือ ไมมีเหลือ ตายไปหมดแลว แตทีน้ีเราไมบังคับ เขาก็ยังไมรู แลวจะทําอยางไร  

เม่ือไมบังคับ ก็ตองชวยเขา โดยเอาเมตตากรุณาเปนท่ีต้ัง ตองไปพบกับเขา ณ 
จุดท่ีเขายืนอยู น่ีก็กลับไปสูส่ิงท่ีเคยพูดมาแลว เม่ือเขายังมาไมถึง หรือเริ่มเขามานิดหน่ึง 
ยางเหยียบเขามานิดหนอย เทาหน่ึงเขามาแลว แตอีกเทาหน่ึงยังอยูขางนอก ขางหน่ึงก็ยัง
หว่ันใจตามความเชื่อเกาวา เรามาอยางน้ี ส่ิงศักดิ์สิทธิ์เทพเจาจะเอาอยางไรกับเรา อีก
ดานหน่ึงก็อยากจะเขามาในพระพุทธศาสนา เราก็หาจุดพักจุดเช่ือมตอให  

จะเช่ือมตออยางไร ก็อาศัยกรุณา บางทีก็ตองผอนใหเขาบาง เออ... คุณเช่ือมา
อยางไร ก็เช่ือไปกอน แตขออยางเดียวนะ อยาทําใหผิดหลักการของพระพุทธศาสนา เชน 
อยาใหมีการฆา อยาใหมีการทําราย น่ีคุณยังอยากบูชายัญ พระสอนไมใหฆา ไมให
ทําลายชีวิต คุณจะบูชายัญโดยไมตองมีการฆาสัตวไดไหม คิดดูสิ พอเขาคิดได เขายอม
เอาสวนท่ีมีการฆาสัตวออกไปแลว พระก็ยอมใหเขาบูชายัญ  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๓๓ 

ย่ิงกวาน้ัน พระก็บอกวิธีบูชายัญใหใหม เออ... เรามาบูชายัญกันดวยวิธีใหมจะ
ดีกวา พระบอกวา การบูชายัญชนิดท่ีไมตองไปขออํานาจดลบันดาลของเทพเจา ก็มี แลว
พระก็สอนวิธีชนิดท่ีเปนการทํากิจกรรมทางสังคม ท่ีออกผลมาเปนประโยชนแกผูอ่ืน 
อยางท่ีพระพุทธเจาทรงสอนมหายัญ ท่ีเปนการบํารุงบานเมืองและประชาราษฎร แก     
กูฏทันตพราหมณ ไปๆ มาๆ ความหมายของการบูชายัญ ก็กลายเปนการทําทาน การ
บําเพ็ญประโยชน ชวยเหลือคนยากไร อะไรตางๆ เหลาน้ี  

น่ีเปนตัวอยางของการมีจุดเช่ือมตอ ซ่ึงมีข้ึนมาเพราะวาคนยังไมพรอม เขายังอยู
ท่ีรอยตอระหวางความเช่ือเกากับพระพุทธศาสนา เขายังติดในการปฏิบัติตามประเพณี
ในสังคมของเขา ตามวัฒนธรรมท่ีมีมาเดิม และสําหรับคนอินเดียน้ัน เร่ืองอยางน้ีเขาแนน
เหนียวนัก ทานไปดูสิ เขาทํามาหลายพันป เคยอยางไร เดี๋ยวน้ีก็ยังทําอยูอยางน้ัน เราจะ
เอากําลังแรงท่ีไหนไปปลดเปล้ืองเขาออกมา ท้ังอยางน้ี ทําไมพระพุทธเจาทําได พระ
มหาสาวกทําได  

ในเมืองไทย คนท่ีเหมอๆ มึนๆ ก็มีอยางน้ัน แตไมเห็นจะแนนเหนียวเหมือนใน
อินเดีย เรานาจะเอาเขาออกมาไดงายกวา แตดูเหมือนมันจะกลับกันวา แทนท่ีจะเปล้ือง
เขาออกมา บางทีพระกลับพาตัวเขาเอาไปตอกติดเขาไปเสียน่ี  

เม่ือเขาใจอยางน้ีแลว ก็ขอใหมองบรรพบุรุษคนโบราณของเราดวยความ
ระมัดระวังข้ึนสักหนอย อยาดวนวาเขาโง ขอใหมองโดยมีความรูความเขาใจเปนทุนไวใช
พิจารณา เชนดูวา ในพระศาสนาของเราน้ี อยูกันมาโดยไมมีการบังคับนะ เราจะเอาอยาง
ใจเราไมได การปฏิบัติอยางน้ี เชนท่ีเก่ียวกับผีสางเทวดา ท่ีเราเห็นเขาทําอยูน้ัน เปนการ
หลงไหลงมงาย หวังผลดลบันดาล หรือวาเปนปฏิบัติการท่ีประณีตข้ึนมาแลว ไมกอความ
เสียหาย ไมเกิดโทษ แลวก็ไมผิดหลักการของพระพุทธศาสนา เชนไมมีการฆา ไมมีการ
เบียดเบียน แลวก็มีการทําความดี มีอะไรท่ีดีงามประกอบควบอยู เออ... ถาไดตามหลัก
พิจารณาน้ี ก็เอาละ ปลอยเขาทํากันไปกอน แตก็ตองไมประมาท คอยตรวจสอบไว  

เพราะฉะน้ันจึงไดเกิดมีเรื่องราวประเพณีวิธีปฏิบัติท่ีมีลักษณะของการเช่ือมตอ
ระหวางพระพุทธศาสนากับศาสนาเกา ท่ีสืบกันมายาวนาน เชนท่ีวา แมแตเดี๋ยวน้ี ก็มีการ
สวดมนต มีสายสิญจน มีการทํานํ้ามนต อะไรตางๆ แตไดขัดเกลาแลวใหประณีต เขามา
อยูในขอบเขตแหงหลักการของพระพุทธศาสนา แตก็อยางท่ีวา ตองไมประมาท ไมให
พลาดเลยเถิด และพระ รวมท้ังบรรดาชาวพุทธ จะตองมีการศึกษาที่จะนําจะคุมการ
ปฏิบัติใหอยูในทาง โดยเฉพาะตองสอนชักนําใหเช่ือมโยงเขาสูกุศลธรรมใหได แลวเขาจะ
ไดเดินหนามากับเราตอไป 



 

๓๓๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

เรื่องราวในพุทธกาลก็มีเปนตัวอยาง เปนเคร่ืองนําทางให อยางท่ีวาพระพุทธเจา
เคยบัญญัติเร่ืองไมใหพระเหยียบผาปูลาดในท่ีนิมนต ทีน้ีตอมา มีคุณผูหญิงคนหน่ึง
นิมนตพระไป แลวเอาผามาใหเหยียบ ขอใหเปนมงคล พระไมยอมเหยียบให เขาเสียใจ ก็
โพนทะนาวา พระน่ี ขอแคน้ี ทําไมทําใหไมได กลายเปนเสียใจและเสียศรัทธา  

พระพุทธเจาเม่ือทรงทราบ ก็ทรงแกไข ทรงวางอนุบัญญัติข้ึนมาวา (วินย.๗/๑๒๔/๕๐)  
พวกชาวบานยังถือมงคล ถาคฤหัสถขอรองใหเหยียบเพ่ือใหเปนมงคล ก็อนุญาตให
เหยียบได  

น่ีก็เปนตัวอยางของการปฏิบัติในระยะเช่ือมตอ  เขาขอเพ่ือใหเปนมงคล หรือบาง
คนก็ขอทํานองเปนท่ีระลึก ก็เขาไมไดขอผลดลบันดาลอะไรนี่ ก็ยอมรับเขาตามท่ีเขาเปน 
เปนการพบกับเขา ณ จุดท่ีเขายืนอยู พบกันดีๆ แลว ก็จะเร่ิมตน หรือเดินตอไปได 

ยํ้าวา จุดท่ีชัดเจนคือ อยาใหผิดหลักการของพระพุทธศาสนา หน่ึง หลักกรรม บอก
วา คุณจะไปเก่ียวของกับส่ิงเหลาน้ีอยางไรก็ตาม ตองอยาใหขัดหลักกรรม ท่ีพระพุทธเจา
ตรัสวา เราเปน กรรมวาท เปน กิริยวาท เปน วิริยวาท คือ ตองทําการใหสําเร็จดวยความ
เพียร น่ีหน่ึงละนะ 

สอง หลักสิกขา อยาใหเสียหลักสิกขา คือการศึกษาฝกฝนพัฒนาตนยิ่งข้ึนไป แลว
สาม อยาใหเสียหลักความไมประมาท จะปลอยตัวใหกลายเปนคนประมาท เร่ือยเฉ่ือย ผัด
เพ้ียน ใชไมได แลวก็ ส่ี อยาใหขัดหลักการพ่ึงตนเอง เราตองพึ่งตัวเองได ตองมีความเปน
อิสระ ไมตองเอาชีวิตเอาอนาคตอะไรของตัวไปแขวนไปฝากไวกับส่ิงวิเศษเหลาน้ัน ใหไม
เปนตัวของตัวเอง ใหเสียอิสรภาพ  

น่ีก็เปนการบอกวา ถาเราปฏิบัติแลว ไมขัดกับหลักการเหลาน้ี หรือเอามาหนุน
หลักการน้ันได ก็ไมวา เพราะฉะน้ัน จึงมีเร่ืองท่ีแมแตพระเขาไปในปา คงเปนพระท่ียังใหม 
เม่ือไปบําเพ็ญสมณธรรม ก็เกิดหวาดกลัวพวกผีสางเทวดา วาจะมาหลอกมาแกลง 
พระพุทธเจาทรงสอนใหระลึกถึงพระรัตนตรัย จะไดหายกลัวส่ิงเหลาน้ี แลวปฏิบัติเต็มท่ี 

การปฏิบัติท่ีวาน้ี ถึงจะไปเก่ียวของกับเทวดา แตตรงกันขาม ไมใชเปนการหวังพึ่ง
ขอผล ไมไดขอใหดลบันดาลอะไร แตขอเพียงความม่ันคงปลอดภัย เพื่อใหเราทํางานของ
เราไดอยางม่ันใจ แลวก็ทําไดอยางมุงม่ันเต็มท่ี น่ีคือกลายเปนมาหนุนหลักการท่ีจะทําให
สําเร็จดวยความพยายามของตนเอง บทสวดมนตในพระพุทธศาสนาเอาที่จุดน้ี 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๓๕ 

หรืออยางอาฏานาฏิยสูตรท่ีเลาแลววา ทาวจตุโลกบาลมาเฝาพระพุทธเจา กราบ
ทูลวา เ ผ่ือเดี๋ยวพวกชาวบานไปอยูในท่ีตางๆ เหลาปศาจยักษภูตผีพวกที่ไมรู จัก
พระพุทธศาสนา อาจจะมากลั่นแกลง ก็ใหพวกชาวบานเอาคําของเทวดาหัวหนาเหลาน้ี
ไปกลาว พวกตัวรายน้ันจะไดไมกลามากวน หรือมันจะไดเคารพ แลวจะไดไมรังแก ไมมา
รังควาน  

น่ีก็เห็นไดเลยวา เปนเรื่องของการปฏิบัติไปตามสภาพความเปนจริงท่ีชาวพุทธอยู
ทามกลางความเช่ือเหลาน้ัน แตก็น่ันแหละ ตองไมใหเสียหลักการของชาวพุทธ  

เปนอันวา จุดท่ีชัดเจนของพระพุทธศาสนา คือ เม่ือไปสัมพันธกับความเช่ือ
เหลาน้ี ซ่ึงจะเรียกวาส่ิงศักด์ิสิทธิ์ ฤทธิ์ปาฏิหาริย ผีสางเทพเจา อํานาจเรนลับ อะไรก็ตาม 
ก็ไมใหหยุดยอมตันตื้ออยูแคน้ัน หรือถูกชักพาเขวไป แตจะตองเดินหนาไปสูไตรสิกขาให
ได ถาไปยอมหวังพึ่ง หมกอยู ก็เปนอันวาตัน  

เพราะฉะน้ัน ถาใชส่ิงเหลาน้ันแลว ม่ันใจท่ีจะทํา ท่ีจะเพียรพยายาม มุงเดินหนา
ไปในไตรสิกขา หรือมาเปนส่ือในการดึงข้ึนไป ก็ยอมให น่ีก็คือการเช่ือมตอ  

ทีน้ี ตอไป การหวังอํานาจเรนลับเหลาน้ัน การใชส่ิงเหลาน้ัน จะตองไมเปนไป
ในทางราย ใหผิดหลักการของพระพุทธศาสนา คือ ไมใหเปนการสนองกิเลส ไมใหมุงไป
ในทางของความเห็นแกตัว การแยงชิงผลประโยชนกัน การทํารายผูอ่ืน ใชโลภะโทสะ ท่ี
เปนเร่ืองของไสยศาสตร เรื่องของศาสนาเกาภายนอก ท่ีมีการทําคุณทําไสย แกลงกัน 
หรืออางเทวดามาบันดาลทํารายศัตรู หรืออะไรก็แลวแต ในทางราย พุทธศาสนาไมเอา  

มองความศักดิ์สิทธ์ิของพระรัตนตรัย เร่ิมเขาใจพระพุทธศาสนา  
เพ่ือคุมเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ไวในความหมายท่ีเปนความดีงาม คุณธรรม และ 

ความบริสุทธิ์ ทานก็ตั้งหลักใหใหม อะไรละท่ีจะมาเปนท่ีต้ังใหเกิดความศักดิ์สิทธิ์ใน
ความหมายอยางน้ี แนนอน ท่ีดีท่ีสุดก็คือพระรัตนตรัย เขามาแทนพวกน้ันไดเลย  

พระรัตนตรัยก็มีความหมายสําหรับคนท่ัวไป ในเชิงศักด์ิสิทธิ์ มีอํานาจได ทีน้ีการ
มองความหมายของพระรัตนตรัย ก็แยกเปน ๒ ความหมาย  

สําหรับคนทั่วไป ก็เปนเรื่องของจิตใจ ท่ีวาจะมาเปนจุดเช่ือมตอสําหรับคนท่ีนับ
ถือสรณะท่ีพ่ึงแบบเปนส่ิงศักดิ์สิทธิ์ เรื่องของอํานาจดลบันดาลภายนอก ชาวพุทธท่ีอยูใน
จุดหัวตอน้ัน ก็จะมองสรณะท่ีพึ่งในความหมายแบบโบราณ ก็เอาพระรัตนตรัยเปนส่ิง
ศักดิ์สิทธิ์ ก็ไมเปนไร น่ีจะเปนการกาวข้ันหน่ึงของเขา  
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พระรัตนตรัยท่ีนับถือแบบส่ิงศักด์ิสิทธิ์น้ี จะปดก้ันชองทางเสียหายได เพราะเม่ือ
มานับถือพระรัตนตรัยแลว ความศักดิ์สิทธิ์ยายจากอํานาจความดุราย และความรุนแรง
ของกิเลส โดยเฉพาะโทสะ มาอยูท่ีคุณธรรมความดี สัจจะ ปญญา เมตตากรุณา ความ
บริสุทธิ์ อยางท่ีพูดแลวขางตน 

แลวตอไป ซ่ึงก็ไดพูดแลวเชนเดียวกัน คือชาวพุทธขออํานาจพระรัตนตรัยท่ี
ศักดิ์สิทธิ์ ไมเอาเลยท่ีจะใหมาดลบันดาลอะไรให ซ่ึงจะทําใหมัวหวังพ่ึงรอความชวยเหลือ
นอนงอมืองอเทา อยางน้ันชาวพุทธรังเกียจ ชาวพุทธขออํานาจพระรัตนตรัยเพ่ือคุมครอง
ใหมีความม่ันคงปลอดภัย เพ่ือจะไดมุงหนาพยายามทํากิจทําการไดอยางจริงจังเต็มท่ี 
โดยไมมีความหว่ันหวาดเสียวสะดุงกลัวภัย ในขณะท่ีก็ตั้งอยูในความไมประมาท   

เม่ือปฏิบัติถูกตองตามที่วาน้ี พระรัตนตรัยแบบส่ิงศักดิ์สิทธิ์ก็มาเปนจุดตั้งหลักให
พรอม กอนที่จะยายออกจากสภาพจิตที่ยังมีความหว่ันกลัวไมแนใจในเร่ืองความศักด์ิสิทธ์ิ
อะไรเหลาน้ี ไปเขาในหลักการและปฏิปทาของพระพุทธศาสนาโดยสมบูรณ น่ันคือเม่ือ
เปนอริยชน ต้ังแตช้ันโสดาบัน ถึงตอนน้ัน เรื่องศักดิ์สิทธิ์ก็ไมอยูในความสนใจอีกตอไป 

ตอไป อยางท่ี ๒ เปนความหมายสําหรับชาวพุทธแท ท่ีจะเดินหนาไปในไตรสิกขา 
คือความหมายท่ีวา พอระลึกถึงพระพุทธเจา ก็เตือนใจใหนึกข้ึนมาวา ออ... น่ีคือพระองค
ผูเปนตัวแทนแสดงศักยภาพของมนุษย ท่ีสามารถฝกฝนพัฒนาไดจนถึงท่ีสุด เปนบุคคล
ประเสริฐเปนแบบอยาง เราก็มีศักยภาพน้ี  

เม่ือระลึกถึงพระพุทธเจา ก็เตือนใจเราวา เราก็เปนมนุษย เราก็มีศักยภาพน้ี ก็มี
ความม่ันใจ เรียกวามีศรัทธาเช่ือม่ันใน ตถาคตโพธิ คือเช่ือในปญญาตรัสรู ท่ีทําใหมนุษย
เปนพุทธะได ซ่ึงมีเปนศักยภาพอยูในมนุษยทุกคน แลวก็จะไดตระหนักในหนาท่ีวา เรา
จะตองมีชีวิตท่ีดีดวยการพัฒนาศึกษาเรียนรู เพราะฉะน้ัน เราจะตองพัฒนาตน ตอง
เดินหนาไปในไตรสิกขา เปนการเกิดกําลังใจท่ีไดแบบอยาง ซึ่งจะไดอธิบายกันตอไป แตรวม
แลว การระลึกถึงพระพุทธเจาในความหมายท่ีแทน้ี จะจูงเขาสูไตรสิกขา จนไปถึงอริยสัจ  

ไมวาจะอยางไร เม่ือนับถือพระรัตนตรัยเปนส่ิงศักด์ิสิทธิ์ในความหมายท่ีถูกตอง
แลว ก็เปนส่ือ เปนจุดเช่ือมตอท่ีจะนําเขาสูการพัฒนาตนพัฒนาชีวิต ตอนแรกมองความ
ศักดิ์สิทธิ์ของพระรัตนตรัยท่ีพระคุณานุภาพ แลวก็กาวตอมาที่ความหมายแทอีกช้ันหน่ึง 
ท่ีจะเดินหนาไปในไตรสิกขา มีแตกาวหนาไป พนไปจากโทษตัวราย คือความหวังพ่ึงรอ
ความชวยเหลือ ท่ีทําใหเขาจมอยู  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๓๗ 

พอนับถืออยางน้ีแลว ก็ปดก้ันการวายวนหมกตัวจมอยูในความหลงความ
ประมาท เปนตน ก็หมดปญหา แถมกลายเปนเครื่องเสริมกําลังใจ ทําใหมีเร่ียวแรงความ
ม่ันใจในการปฏิบัติย่ิงข้ึน เหมือนพระท่ีไปอยูปาเขา ถามัวกลัวมัวหวาดอยู ก็ไมเปนอัน
ปฏิบัติ ใจเปนสมาธิไมได แตพอหายกลัว กําลังใจมา ใจดี มีจิตม่ันคงแลว หนาท่ีของตัว
จะตองทําท่ีมีอยู ก็ทําไดปฏิบัติไปเต็มท่ี ก็กลับเปนดีไป อยางท่ียํ้ามาบอยแลว 

สรุปวา พระรัตนตรัยน้ี แมจะยังนับถือในความหมายแบบศักดิ์สิทธิ์ แตเม่ือเปน
จุดเช่ือมตอท่ีจะใหคนตั้งหลักเพ่ือยายออกไปใหพนจากการหมกจมอยูในสภาพจิตท่ีหวัง
พึ่งรอผล เปล่ียนมาเปนการระลึกใหเกิดกําลังใจในการกระทําในการปฏิบัติย่ิงข้ึนไป และ
ชวยเตือนชวยเสริมใหกาวหนาตอไปในไตรสิกขา ก็เปนอันวากันผลเสียออกไปได  

การเปล่ียนยายสภาพจิตอยางน้ี ทําใหศาสนามิใชมีความหมายเพียงเปนท่ีพ่ึงท่ี
ยึดเหน่ียวจิตใจ ท่ีวาพอไปพ่ึงไปยึดเหนี่ยวเกาะติดแลว ก็ดึงใหจมลงไป แตตรงขาม 
ศาสนาก็จะมีความหมายในแงท่ีวา เปนท่ีพึ่งท่ียึดเหนี่ยวของจิตใจ ท่ียึดเหนี่ยวแลว เกาะ
แลว จะดึงข้ึน พาใหสูงข้ึนไป คือทําใหคนเดินหนาในการพัฒนาชีวิตของเขา เจริญงอก
งามในดานพฤติกรรม จิตใจ และปญญายิ่งข้ึนไป  

ฉะน้ัน หลักการใหญในการท่ีพระจะไปสัมพันธกับชาวบาน เม่ือมีเรื่องของความ
ศักด์ิสิทธิ์เขาไปเก่ียวของ พระก็จะตองใชส่ิงศักดิ์สิทธิ์เปนเครื่องดึงคนใหกาวไปในการ
พัฒนาชีวิตของเขา อยางนอยใหมีความเขมแข็งมุงม่ันในการเพียรพยายามทํากิจหนาท่ี 
มากย่ิงข้ึน ทําใหเขาเจริญพัฒนาข้ึนมา ไมใชดึงเขาไวใหจมอยูเทาเดิม   

ถาพระทําไดแคปลอบประโลมจิตใจ ทําใหเขามีขวัญดี อยูกับท่ีไดสบาย ก็เปนได
แคเหมือนศาสนาโบราณ อยางท่ีนักสังคมวิทยาบางทานวาพระก็เหมือนหมอผี ท่ีไปขอให
ทําพิธีเสร็จแลว ก็สบายใจ ชุมฉํ่าประโลมใจใหอยูไดดวยความหวังตอไป ไดเทาน้ันเอง  

ถาศาสนามีความหมายเทาน้ี พระพุทธศาสนาก็ไมตองเกิด เพราะศาสนา
พราหมณอยางเดียวก็สนองความมุงหมายขอน้ีไดดีอยูแลว แตเรามองเห็นวาน่ันคือการ
ทําใหคนจมลง จึงตองใหความศักดิ์สิทธิ์เปนตัวเช่ือมตัวหนุนใหคนพัฒนา ใหคนเกิด
ความเพียรพยายามมุงม่ันในการกระทํากรรมท่ีดีใหได พระตองทําอันน้ีใหได ถาทําอันน้ี
ไมได ก็บกพรองในการทําหนาท่ีของพระ  

การเช่ือความศักดิ์สิทธิ์แบบดึงคนข้ึนมาน้ี เปนอันวายังรับได และเม่ือส่ิงศักดิ์สิทธิ์
น้ันเปนพระรัตนตรัย ก็ไดความศักดิ์สิทธิ์ท่ีกันกิเลสความช่ัวรายออกไป ไมมีเรื่องของการ
สนองโลภะ สนองโทสะ การทํารายอะไรกัน มีแตเรื่องของคุณความดี  
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ในความหมายใหมน้ี พระพุทธรูปซ่ึงมีพุทธลักษณะสงบ งาม ฉายพระเมตตา เปน
สัญลักษณแสดงถึงความศักด์ิสิทธิ์ท่ีสูงสุด วาอยูท่ีความบริสุทธิ์ คุณธรรม เมตตากรุณา 
ปญญา มิใชจะตองเห้ียมหาญดุรายอยางเทพเจา ท่ีสําแดงภาพของเทวรูปท้ังหลาย  

ควรเนนความสําคัญของเร่ืองน้ีวา เม่ือเขามาสูพระพุทธศาสนา ความศักดิ์สิทธิ์น้ี
เปนความตางท่ีจุดเร่ิมตนเลยทีเดียว เหมือนเปนทางแยก ท่ีคนจะออกจากความเช่ือท่ีผิด 
เขามาสูพระพุทธศาสนา จึงจะตองเขาใจความแตกตางใหชัด และปฏิบัติใหถูกตอง  

ในการปฏิบัติตอส่ิงเหลาน้ี ถึงอยางไรเราก็ตองยอมรับความจริงวา มนุษย
ท้ังหลายอยูในระดับการพัฒนาไมเทากัน และก็เปนธรรมดาวา คนท่ียังพัฒนานอยก็คือ
คนสวนใหญ ซ่ึงยังไปไมพนส่ิงเหลาน้ี อันน้ีแหละเปนจุดท่ีวาจะตองปฏิบัติตอส่ิงเหลาน้ี
ดวยความรอบคอบ บางทีเรามองแคช้ันเดียว แลวตัดสินเลยวาตองอยางน้ัน ตองอยางน้ี 
บางก็ไดแตดาวาติเตียน กลายเปนการใชวิธีหักดามพราดวยเขา กลายเปนเหมือนไลตีคน
เหลาน้ีใหออกจากพระศาสนา หรือไมก็ไมไดทําใหเขาพัฒนาแมแตเขาใจอะไรดีข้ึน  

เพราะฉะน้ัน ชาวพุทธตั้งแตโบราณ ซ่ึงยอมไดผานปญหาในการสัมพันธปฏิบัติ
ตอส่ิงเหลาน้ีตอกันมายาวนาน จึงไดมีวิธีปฏิบัติสืบกันมา ซ่ึงเม่ือมาถึงปจจุบัน วิธีปฏิบัติ
เหลาน้ันก็ยอมมีความเหมาะ ความไมเหมาะ ความไดผลดีหรือไม ซ่ึงเปล่ียนแปลง และ
ตางกันไป บางอยางก็เห็นไดวาดีงามแยบคาย ก็ควรชวยกันพิจารณาจัดสรรดวยความ
เขาใจโดยไมประมาท ใหสมท่ีจะไดผลตามหลักการท่ีพูดมา 

คิดวาสังคมไทยไดประสบความสําเร็จพอไปไดในเรื่องน้ี แมวาบางคร้ังจะเพล่ียง
พลํ้าไปบาง บางยุคสมัยก็เปดชองใหญใหแกความเช่ือถือภายนอก ลัทธิพาเหียรแทรกปน
เขามา  บางทีก็ถึงกับเ ส่ือมทรุดไป  แตรวมแลวก็ยังสามารถรักษาหลักการของ
พระพุทธศาสนาไวได ถึงแมจะเส่ือม ก็ยังอยูในข้ันมีทางท่ีพอจะฟนข้ึนได  

ในขณะท่ีตองยอมใหประชาชนยังยุงเก่ียวกับส่ิงเหลาน้ี ก็ใหอยูในหลักการที่วา 
หน่ึง ดึงข้ึน สอง อยูในกรอบของความดีงาม ไมสนองโลภะ โทสะ โมหะ ใหไดแค น้ี 
พระพุทธศาสนาก็ยังพอจะรักษาตัวอยูได  

การที่จะทําอยางน้ันได ผูท่ีเปนสําคัญก็คือผูนําของสังคม โดยเฉพาะผูปกครอง
ประเทศ แลวก็พระสงฆเอง ท่ีนับวาเปนศูนยกลาง เปนผูท่ีดํารงหลักการของพระศาสนา 
ถาพระสงฆยังยึดหลักการนี้ได ก็ยังไมเพล่ียงพลํ้า คือ ไมใชวาตัวเองก็ไมเขาใจหลักการ
ของพระศาสนา แลวยังแถมไปจูงประชาชนออกจากพระศาสนาไปอีก ทําใหความ
ศักดิ์สิทธิ์กลายความหมายเปนแบบศาสนาโบราณไปเสีย  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๓๙ 

ผูนําประเทศก็สําคัญ จะเห็นวา อยางในรัชกาลท่ี ๑ คนไทยก็เจอปญหาน้ีหนัก 
หลังกรุงศรีอยุธยาถูกเผา บานเมืองระสํ่าระสาย แลวยังตองสูรบกับพมา กูบานเมือง 
ฟนฟูประเทศกันอีกนาน ประชาชนในยุคน้ัน เห็นไดชัดจากประกาศของรัชกาลท่ี ๑ วา ท้ัง
พระและชาวบานหางเหินจากการศึกษาพระพุทธศาสนา มีความเช่ือลุมหลงเหลวไหลใน
เร่ืองเหลาน้ี และหลอกลวงกัน ใชเปนวิธีหากินกันนักหนา  

ครั้งน้ัน ในหลวง ท้ังท่ีพระราชภารกิจในการสงครามปองกันประเทศและดูแล
บานเมืองท่ัวไปจะหนักย่ิงอยูแลว ก็ยังทรงเอาพระทัยใสใหความสําคัญในการแกไข
ปญหาและฟนฟูใหมในดานน้ี เฉพาะอยางย่ิงดวยการศึกษา ซ่ึงตรงจุด เปนหัวใจ ดังท่ีได
ทรงมีประกาศทํานองกฎพระสงฆทยอยออกมา อยางเชนในกฎพระสงฆฉบับท่ี ๔ ตอน
หน่ึงวา “ห้ามอย่าให้มีภิกษุโลเล... มิได้รํ่าเรียนธุระทังสองฝ่าย อย่าให้มีได้เป็นอันขาดทีเดียว” 

เรื่องน้ีแสดงวาผูนําของเราครั้งน้ันทรงรูหลักพระศาสนาอยางดี ควรถือเปนขอ
เตือนใจวา ไมวาประชาชนจะเส่ือมโทรมออนแอเฉไฉไปทางไหนอยางไร ก็ขอใหผูนําตรึง
การศึกษาปฏิบัติของพระเณรและประชาชนไวใหได จะไดเปนหลักท่ีจะทรงสังคมไว  

เพราะฉะน้ัน การท่ีในหลวงรัชกาลท่ี ๑ ทรงมีประกาศออกมา ท่ีแสดงวาพระองค
ไดทอดพระเนตรเห็นประชาชนไปหมกมุนกับความเช่ือเหลาน้ี จนถูกชักจูงออกนอกพระ
ศาสนา ไปสูความเหลวไหล ก็ทรงมีประกาศออกมาเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไข อยางน้ี
สังคมก็ยังมีหลักใหรักษาตัวอยูได นาจะถือเปนแบบอยางใหแกนักการเมืองนักปกครองท่ี
จะนําประชาชนในทางสติปญญาอยางถูกตอง ไมใชนําเขวเฉไฉไปเสียเอง 

โดยเฉพาะพระสงฆน้ีแหละ เปนแกนกลางโดยตรง จะตองเขาใจและรักษา
หลักการไวใหไดใหดี สวนสังคมขางมาก ชาวบานท่ัวไปน้ัน เราจะไปหวังใหเขามาเขาถึง
หลักการของพระศาสนาอยางใจน้ัน เปนไปไมได เอาแคใหเขาปฏิบัติอยูในกรอบขอบเขต 
ไมเสียหลักการ ใหพระศาสนาเปนประโยชนแกประชาชนเวลาน้ัน แลวก็ไมประมาทท่ีจะ
พัฒนากันขึ้นไป เพราะในท่ีสุดแลว พระศาสนาที่มีข้ึน ก็เพ่ือประโยชนแกประชาชนน่ันเอง  

เรามุงจะใหประชาชนเขาถึงชีวิตท่ีดีงาม แตชีวิตท่ีดีงามไมใชเกิดขึ้นไดฉับพลัน ก็
ตองมีการพัฒนา ตองเรียนรู ตองศึกษา ตองมีสิกขา และเราตองยอมรับความแตกตาง
หลากหลายของมนุษย แลวก็ทําการดวยปญญา โดยมีคุณธรรม คือกรุณา ท่ีจะเปน
แรงจูงใจใหปฏิบัติการไดสําเร็จ คิดวาพูดมาบัดน้ีถึงสิบโมงแลว ก็พอสมควร 
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เปดประตูชีวติ  
กาวไปในการศึกษา 
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ตอนที่ 

๑๕ 

ธรรมชาติของมนุษยอยูตรงนี้  
คือ จะดี จะเลศิ สุดประเสริฐ ดวยการศึกษา 

วันน้ีคิดวาจะพูดใหสืบเน่ืองจากคร้ังกอน คือ ในครั้งกอนน้ัน ไดพูดถึงหลักการ
ของพระพุทธศาสนา โดยเทียบเคียงกับสภาพภูมิหลังของสังคมอินเดีย ในเวลาท่ี
พระพุทธศาสนาเกิดข้ึน 

ไดพูดใหเห็นแลววา หลักการสําคัญของพระพุทธศาสนารวมอยูท่ี “สิกขา” คือ
การศึกษา น่ันเปนการพูดในแงหน่ึง ทีน้ี เม่ือพูดในแงน้ันแลว ก็ควรจะพูดอีกแงหน่ึงเขามา
บรรจบกันดวย เพื่อเปนการยํ้าถึงเหตุผลวาทําไมพระพุทธศาสนาจึงสอนเร่ืองสิกขา หรือ 
พูดใหเต็มวา ไตรสิกขา ท่ีวาเปนหลักการสําคัญ  

ธรรมชาติของคนบอกวา จะเกงจะดี ก็ฝกเอา ไมมัวรอเขามาทําให   
ยอนกลับไปมองในแงของภูมิหลังท่ีไดพูดผานมา การท่ีสิกขาคือการศึกษาเปน

หลักการใหญน้ัน ก็เทียบกับศาสนาพราหมณ ท่ีเขามีหลักการนับถือออนวอนเทพเจา ทีน้ี
ก็มาดูวา ท่ีจริง หลักการแหงสิกขาน้ี เปนการสอนตามธรรมชาติของมนุษยน่ันเอง พูด
งายๆ วา ในขณะท่ีศาสนาพราหมณบอกวา คนเราน้ีจะไดดีมีความสําเร็จเปนคนวิเศษได
ดวยเทพเจาโปรดประทานบันดาลให แตพระพุทธศาสนาสอนว่า คนเราน้ีจะเอาดีมี
ความสําเร็จเปนคนเลิศประเสริฐได ดวยการศึกษาฝกฝนพัฒนาตัวเองข้ึนไป  

น่ีก็หมายความวา เหตุผลท่ีพระพุทธเจาทรงสอนหลักการแหงไตรสิกขาน้ี เปน
เหตุผลท่ีเก่ียวกับธรรมชาติของมนุษย คือ พระพุทธเจาทรงยกหลักสิกขาคือการศึกษา
ข้ึนมาสอน โดยทรงถือเอาธรรมชาติของมนุษยเองเปนพ้ืนฐาน  



 

๓๔๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ธรรมชาติของมนุษยคืออยางไร ธรรมชาติพ้ืนฐานของมนุษยน้ัน ตามหลักพุทธ
ศาสนาบอกวา มนุษยเปนสัตวท่ีฝกได และตองฝก  

คําวา “ท่ีจะพึงฝก” หรือ “ตองฝก” น้ี คําบาลีวา “ทมฺม” (ทัมมะ) เราฟง ไดยิน
เหมือนกับ “ธมฺม” (ธัมมะ) คือ ธรรมะ ท่ีหมายถึงหลักธรรมคําสอน แตท่ีจริงเปนคนละคํา 
“ธัมมะ” คือธรรมะ ท่ีเปนหลักธรรม คือหลักความจริงของธรรมชาติ เขียนดวย “ธ” ธง เรา
ก็เพียงเปล่ียน “ธ” ธง ของธัมมะน้ัน มาเขียนดวย “ท” ทหาร ก็เปน “ทัมมะ” ท่ีแปลวาอัน
จะพึงฝก หรือตองฝก อันบงช้ีถึงธรรมชาติของมนุษยซ่ึงเปนสัตวท่ีฝกไดและจะตองฝก  

ธรรมชาติของมนุษยน้ีเห็นไดชัดเม่ือเทียบกับสัตวท้ังหลายจําพวกอ่ืน สัตวชนิดอ่ืน
น้ัน ตามปกติถือวาเปนสัตวท่ีฝกไมได คือฝกไดนอยนัก ไมใชวาฝกไมไดเลย แตฝกไดนอย
นิด จนกระท่ังวาการฝกน้ันแทบไมมีความหมาย หรือแทบไมมีความสําคัญสําหรับการ
ดําเนินชีวิตและการดํารงอยูของเขา   

ถามวา เม่ือสัตวจําพวกอ่ืนไมเปนอยูดวยอาศัยการฝก แลวเขาอยูไดดวยอะไร 
ตอบดวยภาษาปจจุบันวา สัตวจําพวกอ่ืนน้ันอยูไดดวยสัญชาตญาณ เม่ือเกิดมาแลว มัน
อาศัยสัญชาตญาณ ก็อยูได มันมีการเรียนรูนอย ฝกตัวนอย จะเห็นวาสัตวหลายอยางท่ี
มองเห็นอยูใกลเราน้ี พอออกจากทองแมช่ัวประเด๋ียว ก็เดินได ว่ิงได วายนํ้าได บางชนิดก็
อาจจะตองหลายวันหนอย รวมแลวก็คือ มันอยูดวยสัญชาตญาณ เรียนรูนอย ฝกไดนอย  

สวนมนุษยน้ีไมเหมือนสัตวเหลาน้ัน มนุษยเกิดมาแลว ชวยตัวเองไมได ยังไม
สามารถดําเนินชีวิต แตตองอาศัยพอแมเล้ียงดู โดยใชเวลานานมาก เปนเวลาหลายป
ทีเดียว อาจจะ ๑๐ ป หรือกวาน้ัน จึงจะสามารถดําเนินชีวิตไดดวยตนเอง  

ทีน้ี ระหวางท่ีคนอ่ืนเล้ียงดูเขาน้ัน เราลองมองท่ีตัวเขาสิวาเขาทําอะไร ระหวางท่ี
พอแมเปนตน เล้ียงดูน้ัน ตัวเขาเองก็ศึกษา คือ เรียนรู ฝกตัว ฝกหัด พัฒนาตนเอง ในการ
ท่ีจะดําเนินชีวิตใหเปนอยูได เขาตองศึกษา ฝกหัด เรียนรู ในแทบทุกเรื่องทุกอยาง แมแต
เร่ืองงายๆ ในการเปนอยูประจําวัน ตั้งแต กิน นอน น่ัง ยืน ขับถาย สารพัด ตองฝก ตอง
หัด ตองเรียนรูหมดท้ังน้ัน ไมไดมาเอง ทําไมเปนข้ึนมาเอง แมแตจะเดิน จะพูด ก็ตองรอ
ใหพรอม จนกระท่ังเกิดมาแลวปหน่ึง จึงหัดเดิน หัดพูด ตองเรียนรูเรียนทํา น่ีคือ การฝก   

ในภาษาพระ การฝก ใชคําวา ทมะ เม่ือเปนคนท่ีจะถูกฝก ก็ซอน ม เขาไปอีกตัว
หน่ึง เปน ทัมมะ แปลวา สัตวท่ีตองฝก  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๔๕ 

คําวา ทมะ คือการฝกน้ี เปนศัพทท่ีใชแทนกันได หรือใกลเคียงกันกับคําวา 
“สิกขา” คือศึกษา ซ่ึงก็แปลวา เรียน ท้ังเรียนรู เรียนทํา คือฝกเหมือนกัน แลวก็ใชเขาชุด
กัน หรือแทนกันได กับคําวา “ภาวนา” ท่ีแปลวาทําใหเปนใหมี หรืออบรม หรือ “พัฒนา” 
ท่ีแปลวา ทําใหเจริญขึ้น เพราะฉะน้ันเราจึงพูดรวมๆ กันไปวา เรียนรูฝกหัดพัฒนา  

มนุษยเปนสัตวท่ีตองเรียนรู ตองหัดทํา ตองฝกฝนพัฒนา อยางท่ีวามา เม่ือเขา
ศึกษาฝกหัดพัฒนา เขาก็มีชีวิตเปนอยูดําเนินไปได และสามารถทําชีวิตของเขาใหมี
คุณสมบัติตางๆ มากมายหลากหลายเพ่ิมพูนงอกงามขึ้นมาจนยิ่งลํ้าเหนือปกติวิสัยเกิน
กวาท่ีจะคาดหมายได น่ีแหละเปนธรรมชาติพิเศษที่แตกตางออกไปและเหนือกวาประดา
สัตวอ่ืนๆ  

ยํ้าอีกทีวา เม่ือเทียบกับสัตวอ่ืน มนุษยไมไดการดําเนินชีวิตมางายๆ เปลาๆ แต
ตองลงทุนดวยการศึกษาเรียนรูหัดทําฝกฝนเอา จะเกงจะดีจะมีสุขไดจริงแทแคไหน ก็อยูท่ี
รูจักฝกหัดใหมีใหเปนข้ึนมา ไมเหมือนสัตวชนิดอ่ืนท่ีการรูจักดําเนินชีวิตของเขาสวนใหญ
ไดมาเองดวยสัญชาตญาณ ไมตองลงทุนดวยการศึกษา เขาเปนอยูไดงายๆ โดยเรียนรูฝก  
หัดนิดหนอยเทาน้ัน พอเกิดมาแลว ประเดี๋ยวก็วายนํ้าได เดินได รูจักหากิน ชวยตัวเองได   

เม่ือมองในแงของธรรมชาติพื้นฐานอยางน้ี มนุษยก็สูสัตวชนิดอ่ืนไมได แตแลว
สัตวชนิดอ่ืนเหลาน้ันก็ไดแคมีชีวิตเปนอยูได เกิดมาแคไหน ก็ตายไปแคน้ัน สวนมนุษยน้ีท่ี
ตองศึกษาเรียนรูหัดทํา ตองฝกฝนพัฒนา จึงจะมีชีวิตอยูดําเนินไปไดน้ัน พอเขาสู
การศึกษาแลว เขาไมจบแคมีชีวิตเปนอยูไดเทาน้ัน แตเจริญพัฒนางอกงามขึ้นสูความ
เปนสัตวประเสริฐ มีความวิเศษเปนเลิศหลากหลายท่ีลํ้าเลยเหนือปกติวิสัย  

มีสัตวบางชนิดท่ีเรียกวาฝกได น่ันคือเรียกโดยที่วา เม่ือเทียบกับสัตวชนิดอ่ืนแลว
นับวาฝกไดมากหนอย เชน ชาง มา ลิง ปลาโลมา เปนตน สัตวพวกน้ีสามารถเรียนรูได
เยอะ แตก็มีขีดจํากัด ไปไมไดไกล ควรจะเรียกแควาฝกไดบาง  

แลวขอสําคัญก็คือ สัตวบางชนิดท่ีเรียกวาฝกไดน้ัน มันฝกตัวเองไมได ตองอาศัย
มนุษยฝกให กลายเปนวา การฝก คือตัวความสามารถน้ันมาอยูท่ีมนุษย ท่ีไปฝกใหสัตว
อีกทีหน่ึง จึงทําใหชางสามารถไปลากซุงได ไปรบ ไปทําสงครามได มาก็เอามาใชเปน
พาหนะ ลิงก็เอาไปเก็บมะพราวใหเจาของสวน หรือไปเลนละครลิง เปนตน แตในท่ีสุด
รวมแลว ก็มนุษยน่ีเองฝกใหท้ังน้ัน ตัวมันเองเรียนรูฝกหัดพัฒนาไดนอย ท่ีจะไดมากสัก
หนอย ก็ตองอาศัยมนุษยฝกให และถึงจะฝกอยางไร ก็มีขอบเขตจํากัด ไปไดไมไกล ก็จบ
แคท่ีมนุษยจะใชงาน เอาไปเลนละครสัตว ไมไดดีไปกวานั้น   



 

๓๔๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

มนุษยเปนสัตวประเสริฐขึ้นมาเองก็หาไม  
แตประเสริฐไดดวยการฝก  

มนุษยน้ีเสียเปรียบในขั้นพ้ืนฐานท่ีวา ถาไมฝก ไมศึกษา ไมเรียน ไมหัด ก็ไม
สามารถเปนอยูได จึงเรียกวาเปนสัตวท่ีตองฝก และในการท่ีตองฝกน้ี ก็เปนสัตวซ่ึงมี
ศักยภาพหรือมีวิสัยท่ีจะฝกไดอยางแสนดีแสนวิเศษดวย  

ท่ีวาฝกไดน้ี จุดสําคัญมาอยูตรงท่ีวา พอฝกแลว ก็ประเสริฐ เกง สามารถย่ิงกวา
สัตว ท้ังหลายท่ัวไป  ท่ีวาสามารถอยู ได เองดวยสัญชาตญาณ  แตแลวก็อยูดวย
สัญชาตญาณอยางน้ันไปตลอดชีวิต อยูอยางน้ันแคน้ันเองตลอดชาติ เกิดมามีเทาไร 
จนกระท่ังตายไป ก็ไดเทาน้ัน ไมมีการเปล่ียนแปลงใหวิเศษข้ึนไป โลกของสัตวท้ังหลาย
จึงอยูทามกลางธรรมชาติ ตามพื้นฐานเดิมของมัน  

สวนมนุษยท่ีเปนสัตวซ่ึงฝกไดน้ัน เพราะความท่ีฝกได เรียนได พัฒนาได ก็เลยฝก
กันเรื่อยไป ฝกไมรูจักจบ เรียนรูถายทอดความรูจากบรรพบุรุษก็ได แลวตัวเองก็เรียนรูฝก
ตัวเองใหทําอะไรตางๆ ได เพิ่มย่ิงข้ึนไปอีก จนเรียกไดวาแทบไมมีขีดจํากัด  

มนุษยเรียนรูฝกหัดพัฒนาไป จนสามารถประดิษฐ สรางสรรควัตถุตางๆ ทํา
เครื่องมือเคร่ืองใช จนถึงข้ันเปนเทคโนโลยีช้ันสูง ทําใหโลกมนุษยเจริญกาวหนา แลวก็มี
การจัดสรรความเปนอยู จัดระบบและกิจการของสังคม เกิดเปนวัฒนธรรม เปนอารย
ธรรม เปนโลกของมนุษยข้ึนมาตางหาก  

กลายเปนวา เวลาเราพูดถึงคําวา “โลก” ก็เลยตองแยกออกไปวา เปนโลกตามที่มี
อยูของธรรมชาติ เปนโลกธรรมชาติ หรือเปนโลกท่ีมนุษยสรางสรรคข้ึนมา ซ่ึงมีความ
พิเศษแปลกไปจากโลกของธรรมชาติ เรียกวาโลกมนุษย เปนอีกโลกหน่ึงเลย  

ทีน้ี ท่ีวามนุษยฝกฝนพัฒนาไดวิเศษเลิศลํ้าน้ัน ก็มิใชแคในเร่ืองของวัตถุดาน
รูปธรรมอยางท่ีวามา แตในทางจิตใจ ก็พัฒนาใหมีคุณธรรมอยางประเสริฐเลิศลํ้า 
จนกระท่ังเปนมนุษยท่ีดีงามยอดเย่ียมสูงสุดได  

แลวท่ีสําคัญท่ีสุด ก็คือปญญา มนุษยมีปญญาท่ีพัฒนาได จนกระท่ังสามารถ
ตรัสรูเปนพระพุทธเจา อันเปนการฝกตนของมนุษยดวยการศึกษาพัฒนาอยางสูงสุด เรา
จึงตั้งพระพุทธเจาเปนแบบ ใหมนุษยมีความม่ันใจวา บุคคลน้ีพัฒนาสูงสุดจนเปน
พระพุทธเจาได   



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๔๗ 

ท่ีพูดมาน้ีก็คือบอกวา ความวิเศษของมนุษยอยูท่ีฝกได และความประเสริฐของ
มนุษยก็อยูท่ีวาไดฝก เพราะอยางน้ี เราจึงเรียกมนุษยวาเปนสัตวประเสริฐ  

ท่ีวามนุษยเปนสัตวประเสริฐน้ัน ไมใชประเสริฐข้ึนมาเองลอยๆ แตประเสริฐท่ีฝก
ได แลวก็ไดฝก และเม่ือฝกแลว จึงประเสริฐ พูดใหเต็มวา มนุษยเปนสัตวท่ีประเสริฐดวย
การฝก จะเติมตอไปก็ไดวา ถาไมฝก ก็ไมประเสริฐ ถาไมฝกไมศึกษาไมหัดไมเรียนไม
พัฒนาแลว จะดอยย่ิงกวาสัตวชนิดอ่ืน ไมมีสัตวชนิดใดแยกวามนุษย เพราะวาสัตวชนิด
อ่ืนอาศัยสัญชาตญาณอยูได แตมนุษยน่ีมีเพียงสัญชาตญาณอยูไมได  

เพราะเปนสัตวท่ีฝกไดน่ีแหละ ก็เลยกลายเปนวา เม่ือฝกแลว มนุษยจึงประเสริฐ
อยางย่ิง ประเสริฐจนกระท่ังพระพุทธเจาตรัสเหมือนใหกําลังใจไวแกพวกมนุษยน้ีวา 
มนุษยท่ีฝกตนดีแลวน้ัน ประเสริฐย่ิงกวาเทวดาและพระพรหม แมแตเทวดาและพระ
พรหมก็มาเคารพบูชามนุษยท่ีฝกตนดีแลว  

พระพุทธเจาคือบุคคลท่ีพัฒนาฝกตนสูงสุดแลว ท่ีประดาเทพมวลพรหมมานอม
นมัสการ เราจึงถือพระพุทธเจาเปนแบบฉบับ แลวก็มีคาถาแสดงความประเสริฐของ
มนุษยท่ีฝกตนดีแลวน้ีมากมาย อยางคาถาหน่ึงในธรรมบทท่ีวา  

วรมสฺสตรา ทนฺตา  อาชานียา จ สินฺธวา  
กุญฺชรา จ มหานาคา  อตฺตทนฺโต ตโต วรํ  

แปลวา: มา ท้ังอัสดร อาชาไนย และสินธพ ชาง ท้ังประดากุญชร กระท่ังเหลาชาง
หลวง ฝกแลว เปนสัตวดีเลิศ แตคนท่ีฝกตนแลว ประเสริฐกวาท้ังหมดน้ัน  

บรรดาสัตวท่ีฝกแลวดีสุดยอด ก็มาจบท่ีมนุษย ตรงที่วามนุษยน่ีแหละฝกไดมาก
และประเสริฐจริงๆ จนถึงข้ันท่ีตรัสในคาถาวา  

มนุสฺสภูตํ  สมฺพุทฺธํ   อตฺตทนฺตํ  สมาหิตํ... 
เทวาปิ ตํ นมสฺสนฺติ... 

แปลวา: พระสัมพุทธะน้ี ท้ังท่ีเปนมนุษยน่ีแหละ ฝกพระองคดีแลว มีพระหฤทัย
อบรมถึงท่ีแลว แมเทพทั้งหลายก็นอมนมัสการ  

คาถาท่ียกมาเปนตัวอยางน้ี ช้ีบอกธรรมชาติของมนุษยดวย แลวก็ใหกําลังใจแก
มนุษยดวย วาคนเราน้ีสามารถฝกตนใหดีเลิศ ใหประเสริฐเย่ียมสุดยอดได  
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ในเม่ือพระพุทธเจาตรัสแสดงหลักความจริงเนนไวถึงอยางน้ีแลววา มนุษยเราน้ี
จะมีชีวิตท่ีดีท่ีเลิศได ก็ตองฝกฝนพัฒนาตัวเอง และถาตกลงวาจะฝกตัวพัฒนาตนแลว ก็
เหมือนกับวาฝกอยางไร ก็จะไดอยางน้ัน จนกระท่ังเปนผูประเสริฐท่ีสุด  

เม่ือไดมองเห็นธรรมชาติของตนเปนอยางน้ี และพระพุทธเจาก็ไดตรัสเนนไวถึง
อยางน้ี บรรดาชาวพุทธควรจะต้ังอกต้ังใจเอาจริงเอาจังกับการศึกษาการฝกตัวพัฒนา
ชีวิตของตน นําเอาความจริงของธรรมชาติน้ีมาใชประโยชนในการที่จะทําชีวิตของตัวเอง
ใหดีงามประเสริฐข้ึน มิฉะน้ันก็จะไดแคฝกหรือเรียนรูไปเพียงเพราะความจําเปนบังคับใน
การเปนอยูเฉพาะหนาเทาท่ีพอจะมีชีวิตอยูได แบบไมตั้งใจ ไมรูตัว แลวก็เอาดีอะไรไมได   

บอกแลววา การดําเนินชีวิตของมนุษยไมไดมาเปลาๆ แตตองลงทุนดวย
การศึกษา เรียนรู ฝก หัด พัฒนา แคเรื่องงายๆ จะเดิน จะพูด ก็ไมใชวาจะเดินได จะพูด
ไดข้ึนมาเองเลย  แตตองหัดเดิน จึงเดินได ตองหัดพูด จึงพูดได แมแตแคกิน ก็ตองฝกตอง
หัด แลวก็ลงทุนลงแรงหัดกันนานนาเหน่ือยมากทีเดียว   

ทีน้ี เม่ือหัดไป ฝกไป พอพูดได เดินได พอใหเปนอยูและใชงานในชีวิตประจําวัน
ได แคพอแกความจําเปนในการมีชีวิต ใหอยูรอด ใหเปนอยูไดแลว คนจํานวนมากคิดวา 
เรากินได เดินได พูดไดแลว ก็หยุดเรียน หยุดฝกแคน้ัน น่ีคือ เขาไมสํานึก ไมตระหนักใน
ธรรมชาติของมนุษยท่ีวาจะดีไดดวยฝกเอา ย่ิงฝกก็ย่ิงดี ถาฝกย่ิงขึ้นไปอีก ก็จะย่ิง
เช่ียวชาญชํานาญประณีต จนเปนเลิศประเสริฐเย่ียมยอด เม่ือเขาหยุดฝกแคน้ัน ก็เอาดี
ไมได ศักยภาพท่ีมีอยู ก็เสียเปลา ไมสัมฤทธิ์ผล ไมออกผลเต็มท่ี หรือเทาท่ีควร แมแตเดิน 
ก็แคเดินได แตเดินไมดี เดินไมงาม พูดได แตพูดไมดี พูดไมเปน พูดใหสําเร็จผลไมได 

ทีน้ี ถาเราฝกตอไป ไมหยุดเสีย พฤติกรรมตางๆ ในการเปนอยู ในการเคล่ือนไหว 
ในการพูด และในการทําการทํางานท้ังหลาย ก็จะชํานาญเช่ียวชาญประณีตย่ิงข้ึน แลวก็
มีประสิทธิภาพ ไดผลดีย่ิงขึ้น ไมใชแคเดินได พูดได แตคราวน้ี เดินเปน เดินนาดู เดิน
อยางสงางาม พูดเปน พูดนาฟงนาเช่ือนาเล่ือมใส ฯลฯ รวมแลวก็คือทําใหไดผลดีย่ิงข้ึน  

การท่ีเรามีวัฒนธรรม เชนแบบแผนมารยาทอะไรตางๆ ก็เปนเรื่องของการฝกใหมี
พฤติกรรมท่ีประณีตย่ิงข้ึน นอกจากมีพฤติกรรมประณีตขึ้นแลว จิตใจก็ประณีตข้ึน มี
คุณธรรมมากข้ึน ฯลฯ แตอยางท่ีวาแลว ท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือการฝกปญญา ทําใหเฉียบคม 
มองเห็นเขาใจอะไรๆ ลึกซ้ึง กวางขวาง ละเอียดลออย่ิงข้ึน ต้ังแตรูเขาใจความจริงของส่ิง
ตางๆ รูองคประกอบ รูเหตุปจจัย รูจักสัมพันธเช่ือมโยงเหตุปจจัย ใหสามารถแกปญหา 
คิดการใหมๆ สรางสรรคประดิษฐอะไรตางๆ พัฒนาบรรดาศาสตรและศิลป พาอารยธรรม
ใหเจริญกาวหนา ตลอดจนหย่ังรูสัจธรรมเขาถึงความจริงรวบยอดของสรรพส่ิงสรรพธรรม 
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เปนนักศึกษาเต็มระบบ ครบไตรศึกษา จึงเปนอารยชนไดจริง   
เปนอันวา ถาเราไมหยุดฝก ไมเลิกศึกษา ไมละเลยการพัฒนาชีวิต ความสามารถ

ตามธรรมชาติในการฝกตนน้ีก็จะทําใหเราเปนมนุษยท่ีประเสริฐไดจริง เพราะฉะน้ัน ดวย
ความรูตระหนักในธรรมชาติพ้ืนฐานของตนเองน้ี เราจะตองเรียนรูเรียนทําพยายามฝกตัว
พัฒนาตนตลอดเวลา  

ชีวิตของเราท่ีอยูมาไดน้ี ก็ดวยการเรียนรูฝกหัดพัฒนาตนเองเร่ือยมาจนเคยชิน
เร่ือยเปอยไมรูตัว ตอไปนี้เราจะศึกษาจะต้ังใจฝกตั้งใจหัดพัฒนาตนเองอยางจริงจัง ให
เลิศใหประเสริฐใหสําเร็จอยางเย่ียมยอด แลวก็จะเลิศเปนสุดยอดไดจริงๆ 

สรุปวา ชีวิตมนุษยน้ัน เปนชีวิตท่ีดีงามประเสริฐเลิศได ดวยการเรียนรูฝกหัด
พัฒนา ท่ีเรียกวา สิกขา คือการศึกษา หรือตามศัพทพ้ืนฐานวา ทมะ พระพุทธศาสนานํา
หลักความจริงตามธรรมดาของธรรมชาติน้ีมาใช บอกใหมนุษยฝกฝนพัฒนาตนเอง 
เรียนรูใหแจงชัด และหัดทําใหไดจริง ใหถูกใหดีย่ิงข้ึนไปจนกวาจะสมบูรณบริบูรณ  

หลัก สิกขา คือการศึกษาน้ี เปนการพัฒนาตนพัฒนาคนใหครบทั้ง ๓ ดาน คือ
พฤติกรรม จิตใจ และ ปญญา เรียกรวมกันทีเดียวเต็มระบบท้ัง ๓ สิกขา วา ไตรสิกขา 

เคยบอกแลววา การฝกหัดพัฒนาในดานพฤติกรรม เรียกวา ศีล โดยเนนใหใช
วินัย ขอยํ้าวา คําวาพฤติกรรมน้ีใชไปพลางกอนเทาน้ัน เพราะความหมายอาจจะแคบ
เกินไป แตก็หาคําท่ีตรงจริงไมได คือหมายถึงการพัฒนาตัวเองในความสัมพันธกับ
ส่ิงแวดลอม ท้ังส่ิงแวดลอมทางสังคม ตั้งแตเพ่ือนมนุษยคือคน จนถึงสัตวอ่ืนๆ และ
ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติทางวัตถุ ท้ังท่ีมีชีวิตเชนพืชพรรณ และท่ีไมมีชีวิตเชนขาวของ
เครื่องใชปจจัยส่ี ใหกินอยูสัมพันธกันอยางไดผลดี ใหเก้ือกูล ไมเบียดเบียนกัน ใหชีวิต
ความเปนอยูมีสภาพท่ีพรอมจะเอ้ือเก้ือหนุนการพัฒนาจิตใจและพัฒนาปญญา เร่ืองน้ี
เคยพูดไวมากแลว ไมควรตองซํ้าเกินไป  

การฝกฝนพัฒนาในดานจิตใจ ใหเปนจิตใจท่ีดีงามมีคุณธรรม เปนจิตใจท่ีเขมแข็ง
มุงหนาแนวแนม่ันคง และเปนจิตใจท่ีสดช่ืนเบิกบานมีความสุขสงบ ซ่ึงพรอมท่ีจะใช
ปญญาและรองรับการพัฒนาปญญาไดดีท่ีสุด เรียกส้ันๆ วา สมาธิ  

แลวในข้ันคลุมยอด คือการฝกฝนพัฒนาในดานปญญา ใหรู จักคิดรู จักใช
ความคิดนําพาเขาในทางแหงการรูเขาใจจนถึงความจริงแท รูตรง รูถูกตอง รูทัน รูท่ัว
ตลอด รูแจงชัด รูองคประกอบ รูเหตุปจจัย รูระบบความสัมพันธ หย่ังถึงความจริง เรียก
ส้ันๆ วา ปญญา  
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เม่ือฝกหัดพัฒนาการดําเนินชีวิต จิต ปญญาอยางน้ีกาวหนาไป มนุษยเจริญงอก
งามประเสริฐย่ิงข้ึน ก็เปล่ียนจากมนุษยท่ีเรียกวา ปุถุชน คือคนหยาบหนา ไปเปนมนุษยท่ี
ประณีตขัดเกลาดีข้ึน เปนผูมีการศึกษา หรือกําลังศึกษา เรียกวา เสขะ หรือ เสกขะ  

“เสขะ” หรือ “เสกขะ” น้ัน ก็มาจาก สิกขา น่ันเอง “สิกขา” เปนนาม ท่ีแสดงภาวะ
ของการเรียนรูฝกหัดพัฒนา ทีนี้พอมาเปนคน เปล่ียน อิ เปน เอ สิกขา ก็เปน เสกขา แลวเอา 
อา เปน อะ ก็เปน เสกขะ ตัด ก ก็เปน เสขะ แปลวาคนท่ีกําลังศึกษา หรือคนที่มีการศึกษา  

ทีน้ีกแ็ยกหรือจําแนกผูมีการศึกษานี้เปนระดับตางๆ ข้ันตนเรียกวาเปน “โสดาบัน” 
แลวสูงข้ึนไปอีกข้ันหน่ึง เรียกวา “สกทาคามี” แลวสูงข้ึนไปอีกข้ันหน่ึง เรียกวา “อนาคามี” 
ท้ัง ๓ ระดับน้ีเรียกวาเปน เสกขะ หรือพูดใหส้ันเขา ก็เปน เสขะ ยํ้าอีกทีวา เสขะ หรือ 
เสกขะ แปลวา ผูยังศึกษา หรือกําลังศึกษา จะเรียกวานักศึกษา ก็ได  

บางคร้ังทานยอมลดหยอนให ปุถุชนช้ันดี ทานมีศัพทให เรียกวา “กัลยาณปุถุชน” 
ซ่ึงอนุโลมใหเปน เสขะ หรือ เสกขะ ได คือนับวาหรือจัดวาเปนผูมีการศึกษา อยูในระดับท่ี
กําลังศึกษา เปนนักศึกษาได 

แตคนท่ัวไป เรียกวา “ปุถุชน” เฉยๆ แปลวาคนท่ียังหนา “หนา” หมายความวายัง
มีกิเลสมาก ถาเปนปุถุชนท่ีมีกิเลสหนามาก ก็ถือวาเปนคนมืดบอดเลย เรียกวา “อันธพาล
ปุถุชน” แปลวา ปุถุชน คือคนกิเลสหนา ชนิดอันธพาล ท่ีโงเขลาอยางมืดบอด เม่ือพัฒนา
ดีข้ึนมา ก็เปน กัลยาณปุถุชน ซ่ึงเริ่มจัดเขาในระดับของคนท่ีมีการศึกษา  

แมจะพัฒนาข้ึนไปจนเปน โสดาบัน สกทาคามี จนกระท่ังอนาคามี ท้ังหมดน้ีก็ยัง
อยูในระดับของผูศึกษา ซ่ึงยังตองศึกษาตอไปอีก  

ทีน้ี พอศึกษาจบ ไมตองศึกษาอีกตอไป ก็เรียกวา อเสขะ หรือ อเสกขะ ไดแก 
พระอรหันต รวมทั้งพระพุทธเจาดวย เปนบุคคลระดับเดียวท่ีไมตองศึกษา หรือจบ
การศึกษา  

เปนอันวา ใครก็ตามท่ียังไมเปนพระอรหันต ก็ยังตองศึกษาเรื่อยไป อยางพระท่ี
บวชมานี่ ก็เขามาเพื่อจะเรียน จะศึกษา จะหาความรูและฝกหัดขัดเกลาพัฒนาตนเอง 
ตราบใดยังไมเปนพระอรหันต ก็ยังตองศึกษา  

แมจะบวชมา ๕๐-๖๐ ป หรือแมแต ๑๐๐ ป จนกระทั่งเปนพระเถระผูใหญ เปน
มหาเถระ อาจจะมีอายุถึง ๙๐ ป ๑๐๐ ป ก็ยังตองศึกษาอยูน่ันแหละ ไมจบ เปนเร่ืองของ
ชีวิตของเรา ท่ีเปนมนุษย ซ่ึงจะตองเปนอยางน้ัน เพราะเปนธรรมชาติของคนท่ีวาเปนสัตว
ท่ีตองฝก คือตองศึกษา เม่ือยังไมเปนพระอรหันต ก็ตองศึกษา คือตองเจริญไตรสิกขา  
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บอกแลววา ชีวิตท่ีดีงาม คือชีวิตแหงการศึกษา แหงการเรียนรูฝกหัดพัฒนา เปน
คน ก็ตองเรียนรูเรื่อยไป ถาใครไมศึกษา ถึงจะบวชเขามาเปนพระอยูนานถึง ๗๐-๘๐ ป
แลว ถาถือวาตัวบวชนาน ไมศึกษา ไมเรียนรูฝกหัดพัฒนาตัวเองตอๆ ไป ก็ถือวาตกอยูใน
ความประมาท ผิดธรรม โดยผิดธรรมชาติของตัวเอง  

เดี๋ยวน้ีเขามีคําพูดเหมือนกับเปนของใหมวา “การศึกษาตลอดชีวิต” เพ่ิงมาตื่นกัน
ในระยะหลังน้ี นิยมกันข้ึนมาใหมวาใหคนตองมีการศึกษาตลอดชีวิต ศึกษากันไมรูจบ แต
ท่ีจริงน้ัน พระพุทธศาสนาสอนมานานแลว ทานถือวาเปนอยางน้ันเอง คือเปนธรรมชาติ
ของมนุษย ท่ีวาตองศึกษากันไปจนกวาจะเปนพระอรหันต  

เดี๋ยวน้ีเรามาบอกกันวา ใหสังคมน้ีเปนสังคมแหงการศึกษา หรือเปนสังคมแหง
การเรียนรู แตท่ีจริง พระพุทธศาสนาสอนมานานนักหนา ทานวาอยางน้ีมาต้ังแตตน 
ตั้งแตเดิมเลยทีเดียววา คนทุกคนจะตองศึกษาเรียนรูฝกหัดพัฒนา ฉะน้ัน สังคมมนุษยจึง
ตองเปนสังคมแหงการเรียนรูศึกษาพัฒนา โดยเปนไปตามธรรมชาติท่ีจะตองเปนเชน
น้ันเอง มิฉะน้ันก็จะเปนสังคมท่ีเอาดีไมได  

ย่ิงกวาน้ัน ทานยังเนนตอไปอีกวา เม่ือคนมีการศึกษาพัฒนาอยางน้ี จนไดเปน
พระโสดาบันข้ึนไป กระท่ังถึงเปนพระอรหันตน่ันแหละ จึงถือวาเปน อริยะ คือ อริยชน 
หรืออารยชนท่ีแทจริง ความเปนอริยะ หรืออารยะ เปนผูเจริญ เปนผูประเสริฐน้ัน อยูท่ีการ
ไดศึกษา ในสังคมใด คนไมฝกไมศึกษาไมพัฒนาตน สังคมน้ันก็ขาดไรอารยชน 

น่ีคือจุดสังเกตสําคัญ ใหมองวา พระพุทธศาสนาทําใหเกิดความเปล่ียนแปลง
ใหม คือ จากแนวคิดของพวกอารยัน หรือตามภาษาบาลีเรียกวา ชนชาติอริยกะ ที่เคยพูด
ไปแลว ซ่ึงถือตัวเองวาเปนผูเจริญ เปนชนพวกท่ีประเสริฐ โดยเปนเผาพันธุของเขา แลว
เอามากําหนดวรรณะ วาวรรณะช้ันสูง คือ ตั้งแตวรรณะแพศย ไดแกพวกพอคาวาณิชข้ึน
ไป แลวก็พราหมณ และกษัตริย จึงเปนอริยะ เปนอารยชน สวนพวกศูทร พวกจัณฑาล 
เปนคนชั่นต่ําทราม ไมมีทางเปนอริยะ คืออารยชนได  

ท่ีวาน้ันคือความคิดเกาของศาสนาพราหมณ ท่ีวาความเปนอารยชนกําหนดโดย
ชาติกําเนิด แตพระพุทธศาสนาสอนใหมตามหลักความจริงของธรรมชาติวา ความ
ประเสริฐของมนุษย อยูท่ีการเรียนรูฝกฝนพัฒนาตน ท่ีเรียกวา สิกขา คือการศึกษาน้ี 
เพราะฉะน้ัน  ผูใดไดเรียนรูฝกฝนพัฒนาตนดีข้ึนแลว  ก็เปนผูประเสริฐ  เปนอริยะ  เปน
อารยชนท่ีแทจริง  
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ทวนความวา ตามท่ีพระพุทธศาสนาบอกไว ความเปนอริยะ หรืออารยชนน้ัน 
ยายจากเร่ืองเผาพันธุ หรือชาติกําเนิด กลับมาอยูท่ีความเปนจริงในคุณสมบัติของความ
เปนมนุษย คือวา คนที่มีการศึกษา ไดพัฒนาตนเปนโสดาบัน เปนสกทาคามี เปนอนาคามี 
เปนอรหันต อยางนอยเปนกัลยาณปุถุชน น่ีแหละคืออริยะ หรืออารยชน ท่ีแทจริง  

“อริย” ท่ีเราเรียกวาอริยบุคคล เปนภาษาบาลี ถาเปนภาษาสันสกฤต ก็เปน
อารยะ น่ีคือเทียบกับในศาสนาพราหมณ ท่ีแบงคนในสังคมอินเดียสมัยน้ัน เปน ๔ 
วรรณะ คือ กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร ถือวา ๓ วรรณะแรก เปนคนชั้นสูง เปนอารยะ
หรืออารยชน แตพระพุทธศาสนาบอกวา ความเปนอารยชนไมไดอยูท่ีชาติกําเนิด แตอยูท่ี
การศึกษา ซ่ึงทําใหคนรูจักทํากรรมท่ีดีงามเปนกุศล  

คนท่ีจะเปนอารยชน จะมาจากชนชั้นไหน มีกําเนิดอยางไรก็ได ขอใหพัฒนาตน
ข้ึนมาแลว เราก็แบงระดับโดยถือเอาการพัฒนา หรือการศึกษาน้ีเปนมาตรฐานในการวัด 
โดยจัดบุคคลที่ไดพัฒนามาจนกระท่ังมีคุณธรรมความดี มีสติปญญา มีพฤติกรรมใน
ระดับหน่ึง เรียกวา โสดาบัน สูงข้ึนไปเรียกวา สกทาคามี สูงข้ึนไปอีก เรียกวา อนาคามี 
แลวสุดทายเรียกวา อรหันต คนท่ีเปนอยางน้ี จะเปนใครก็ได ก็คือเปนอารยชน เปน
อริยบุคคลท่ีแทจริง  

เม่ือมองอยางงายๆ ก็คือ พระพุทธศาสนาเอาศัพทเกาๆ ของศาสนาพราหมณมา
ใชในความหมายใหมท่ีตรงตามธรรมชาติ แมแตคําวา “พราหมณ” เองท่ีเขาบอกวา เปนผู
ประเสริฐ พระพุทธศาสนาก็เอามาใชเรียกพระอรหันตวาเปนพราหมณ   

พราหมณของเขา แปลวาผูลอยบาปแลว แตเขาไปลอยบาปในแมนํ้าคงคา โดย
ลงไปในแมนํ้าคงคา แลวบอกวาแมนํ้าคงคาลางบาปได พาบาปไปหมด  

พระพุทธเจาตรัสวา ถาแมนํ้าคงคาลางบาปได บรรดาหอยเตาปูปลาท่ีอยูใน
แมนํ้าคงคาก็หมดบาปกอนพวกพราหมณสิ  พระพุทธเจาตรัสวา นํ้าพาเอาบาปไปไมได
หรอก ถานํ้าพาบาปไปได มันก็พาเอาบุญไปไดดวย แลวพระองคก็ตรัสวา การลอยบาป
อยูท่ีน่ี คืออยูท่ีการฝกฝนพัฒนาตน เม่ือเรามีการศึกษา เราพัฒนาตนดีข้ึนมาแลว เราก็
เปนผูหมดบาป แถมก็สามารถเปนผูหมดบุญไดดวย ลอยท้ังบุญท้ังบาปไปไดท้ังหมดเลย  

พราหมณคิดลอยแตบาป แตพระพุทธเจาตรัสวา ไมตองไปลอยเฉพาะบาปหรอก 
ลอยใหหมด ลอยท้ังบาปท้ังบุญเลย เพราะฉะน้ัน เม่ือพัฒนาดวยการศึกษาจนเปนพระ
อรหันตแลว ก็พนท้ังจากบุญท้ังจากบาป พนไดหมดเลย สูความบริสุทธิ์ท่ีแทจริง  
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เราก็จึงบอกวา พราหมณท่ีแทคือพระอรหันต ซ่ึงจะเปนใครก็ได จะอยูในวรรณะ
ไหนก็ได ขอใหปฏิบัติฝกฝนพัฒนาตนแลว ก็เปนพราหมณไดท้ังน้ัน แลวก็เปนพราหมณท่ี
แทจริงดวย  

วันน้ีคิดวาพูดกันเทาน้ีกอน ใหเห็นวา หลักการของพระพุทธศาสนา คือไตรสิกขา
น้ี เปนคําสอนท่ีอยูบนฐานแหงความเปนจริงของธรรมชาติ คือธรรมชาติของมนุษยน้ีเอง 
ท่ีตองศึกษา ตองเรียนรูฝกฝนพัฒนา จึงจะมีชีวิตท่ีดีงามได  

ถามนุษยมาตระหนัก มาสํานึกในธรรมชาติของตนนี้ ก็จะปฏิบัติตัวไดถูกตองตรง
ตามธรรมชาติของตนเอง จะรูจักใชความจริงตามธรรมชาติน้ีใหเปนประโยชน แลวก็ทําให
ชีวิตของตนน้ีดีงามประเสริฐอยางท่ีกลาวมา   

วันน้ี ขอพูดกันเพียงเทาน้ี 

 



ตอนที่ 

๑๖ 

“ธรรม” มีความหมายมากมาย  
รูไวแค ๔ เริ่มท่ี ธรรมชาติ กับ ธรรมดา  

“ธรรม” คําย่ิงใหญ ที่แปลยากท่ีสุด   
พูดไปเยอะแลว ทีน้ีมีเร่ืองหนึ่งท่ีควรพูดไวดวย คือท่ีวาพระพุทธศาสนาสอน

หลักการพ้ืนฐานสําคัญใหญท่ีสุด ไดแก ธรรม หรือ ธรรมะ ดังท่ีวาพระพุทธศาสนาเกิด
ข้ึนมา ดึงคนจากเทพ สูธรรม  

“ธรรม” เปนคําท่ีใหญ มีความหมายกวางขวางเหลือเกิน เปนคําท่ีใหความหมาย
ยาก หาคําแทนท่ีจะเอามาแสดงความหมายใหพอแกใจไมได เวลาจะแปลเปนไทย เราก็
ไมมีคําท่ีจะแปลใหคลุมความได ตองอธิบายกันยืดยาว ตองหาถอยคํามาแสดง
ความหมายในแงตางๆ มากมาย แลวอยางไรๆ ก็ไมชัดเจนเพียงพอ    

เม่ือฝรั่งเอาไปศึกษากัน จะเขียนบอกเปนภาษาอังกฤษ พอคิดแปลออกไป ก็ไมรู
จะหาคําไหนมาแทนไดเหมือนกัน เปนคําท่ีมีความหมายกวางเหลือเกิน ไมมีใครหาศัพท
ท่ีส่ือตรงแทไดสําเร็จ พยายามกันมาหลายสิบป เปนรอยปแลว ในท่ีสุดก็ตองเขียนทับ
ศัพทแบบเดียวกับคนไทย เดี๋ยวน้ีฝรั่งก็รูจักคําน้ีกันมากแลว จนกระท่ังความจําเปนในการ
แปลแทบไมมีเหลือ ฝร่ังก็เขาใจกันพอจะพูดไดวาท่ัวไปแลว  

ในหนังสือภาษาอังกฤษ เวลาพูดถึงธรรม เด๋ียวน้ีสวนมากหรือโดยท่ัวไปก็ทับ
ศัพทเลย โดยเขียนแบบสันสกฤตบาง เขียนแบบบาลีบาง ถาเขียนแบบบาลี ก็เปน 
Dhamma (ธัมม/ธัมมะ) ถาเขียนแบบสันสกฤต ก็เปน Dharma (ธรรม/ธรรมะ)  

ในภาษาไทย โดยมากหรือตามปกติ เราเขียนแบบสันสกฤตกันมาก คือ ธรรม 
หรือธรรมะ ท่ีจริงน้ัน รูปท่ีแทของสันสกฤตเปน “ธรฺม” สวนรูปคําบาลีคือ “ธมฺม” เราเขียน
เปนธัมม หรือธัมมะ แตคนไทยเรานิยมใชรูปสันสกฤตกันเร่ือยมา โดยเขียนแบบไทยเอา 
“รฺ” เปน “รร” ไดคําวา ธรรม/ธรรมะ เปนอันวาใชทับศัพทอยางเปนท่ีรูท่ัวกัน  
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ในเม่ือ “ธรรม” มีความหมายกวาง หาถอยคํามาจํากัดความไมไดเต็มใจ และ
ยากท่ีจะพูดจาอธิบายใหชัดเจนได ก็ตองมาสรางความเขาใจพอใหเห็นเคาเห็นแนวเปน
หลักไวกอน  

ในภาษาบาลีเอง ทานก็พยายามใหความหมายของคําวา “ธรรม” โดยเฉพาะใน
ช้ันอรรถกถา มีคัมภีรท่ีพยายามแสดงความหมายของธรรมไวหลายแหง แสดงไวมากบาง
นอยบาง มีอยูแหงหน่ึงใหไวมากถึง ๑๑ ความหมาย  

ในท่ีน้ี ถาเราจะมาพูดท้ัง ๑๑ ความหมาย ก็จะทําใหคนเรียนใหมย่ิงสับสน ท้ังจํา
ไมไหว แลวก็อาจจะสับสนปะปนกัน ตอนนี้เราอยูในข้ันตน ตองมองกวางๆ และจับหลัก
ใหได ในท่ีน้ีจะพูดกันแค ๔ ความหมายก็พอ  

“ธรรม” ไมวาจะมากมายกี่ความหมาย รูไว ๔ ก็ครบ  
ถาเขาใจ “ธรรม” ใน ๔ ความหมายน้ีแลวละก็ ไมตองหวง ความหมายท่ีเหลือก็

กลายเปนความหมายปลีกยอยไป เราจับใหไดหลัก จับสาระใหได ใหตรงจุดสําคัญกอน  
ธรรม ในความหมายสําคัญ ๔ อยาง อะไรบาง 
๑. บอกแลววา “ธรรม” เปนคําท่ีมีความหมายกวางท่ีสุด ครอบคลุมทุกส่ิงทุก

อยาง ไมมีอะไรไมเปนธรรม เม่ือไมมีอะไรไมเปนธรรม แลวธรรมจะคืออะไร ก็
ไดแก ธรรมชาติ คือส่ิงท่ีมีท่ีเกิดข้ึนตามธรรมดาของมัน  

ธรรมในความหมายน้ี ไมวาจะจําแนกแจกแจงอยางไร ก็ใหครอบคลุมทุกส่ิงทุก
อยาง เชนบอกวา ธรรม แยกเปน ๒ อยาง เปน รูปธรรม กับ อรูปธรรม (ตามนิยมของเรา
วา รูปธรรม กับ นามธรรม) ส่ิงท้ังหลายบรรดามี ก็คือ รูปธรรม กับ อรูปธรรม มีอยูเทาน้ี  

ถึงไมแบงอยางนั้น จะจําแนกอยางอ่ืนก็ได มาดูที่ทานจัดเปนหลักไว เชน อีกอยาง
หนึ่งแบงเปน โลกิยธรรม กับโลกุตรธรรม ไมวาอะไรก็อยูในธรรม ๒ น้ี หรือจะแยกเปน 
สังขตธรรม กับอสังขตธรรม หรือสังขารธรรม กับวิสังขารธรรม ทุกคูครอบคลุมทุกส่ิงทุกอยาง  

หรือไมอยางน้ัน จะแยกเปน ๓ ก็ได คือเปน กุศลธรรม อกุศลธรรม และอัพยากต
ธรรม กุศลธรรมพูดอยางงายๆ คือฝายดี อกุศลธรรมเปนฝายราย แลวก็อัพยากตธรรม
ไดแกท่ีเปนอัพยากฤต เปนกลางๆ ไมใชดีไมใชราย ไมพูดวาดีหรือราย  

ท่ีวามาน้ีเปนการจําแนกใหเห็นวา คําวา “ธรรม” น่ีครอบคลุมหมดทุกส่ิงทุกอยาง 
ดีก็เปนธรรม ช่ัวก็เปนธรรม วัตถุก็เปนธรรม รางกายก็เปนธรรม นามธรรมหรือเร่ืองจิตใจก็
เปนธรรม ตลอดจนนิพพานก็เปนธรรม ไมวาอะไรเปนธรรมหมดท้ังน้ัน  



 

๓๕๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ธรรมในความหมายน้ี บางทีฝร่ังก็แปลวา thing ไทยก็แปลวาส่ิง ใกลกันมาก คํา
วา “ส่ิง” ในภาษาไทยกับ “thing” ในภาษาอังกฤษน้ี บังเอิญวาเสียงใกลหรือคลายกัน
มาก แลวก็มีความหมายเหมือนวาตรงกัน   

มองดูทีแรก ท้ัง “ส่ิง” และ “thing” ใหความรูสึกวาเปนจําพวกวัตถุหรือรูปธรรม 
ถาอยางน้ันก็ถือวาไมครอบคลุม อยางไรก็ตาม ไมวาในภาษาไทยก็ตาม ในภาษาอังกฤษ
ก็ตาม เวลาจะหาคํามาแทนส่ิงท่ีตัวพูด แลวจะใหครอบคลุมทุกส่ิงทุกอยาง ก็ไมรูจะหาคํา
อะไรมาแทน ไปๆ มาๆ ถึงจะไมเต็มใจ ก็ตองใชคําวา “ส่ิง” กับ “thing” น่ีแหละ  

ขอใหนึกกันดู แมแตเรื่องนามธรรม ในภาษาไทยนี้ พวกเราบางคร้ังจะหาคําพูด
มาส่ือแทนอะไรบางอยางท่ีเปนความรูสึกนึกคิดซ่ึงเปนนามธรรม ก็หาไมได แลวก็ตองใช 
“ส่ิง” และในภาษาอังกฤษก็เหมือนกัน ฝรั่งก็ตองใช “thing”  

เอาเปนวา ในท่ีสุดในทางภาษาน้ัน เราตองการคําพูดอะไรคําหน่ึง ท่ีหมายรวมทุก
ส่ิงทุกอยาง แทนทุกส่ิงทุกอยาง แทน everything ไดท้ังหมด  และในภาษาบาลี หรือใน
คําพระ ทานมีอยูแลว ก็คือ “ธรรม” น้ีเอง 

รวมความวา “ธรรม” ในความหมายท่ีหน่ึงน้ี ส่ือความหมายวาไดแกธรรมชาติ แต
เวลาน้ี เราก็มาแยกอีกวา ธรรมชาติคือไมใชส่ิงท่ีมนุษยประดิษฐหรือจัดทําข้ึน ส่ิงท่ีมนุษย
ประดิษฐข้ึนไมใชธรรมชาติ ตรงน้ีก็ยุงอีก เพราะคําวา “ธรรม” น่ีหมายถึงทุกส่ิงทุกอยาง 
แมแตรถมอเตอรไซค ก็ไมพนเปนธรรม คอมพิวเตอรก็ไมพนเปนธรรม  

ลองมองใหตลอดสิ ถึงจะวากันไปอยางไรแคไหนก็ตาม ในท่ีสุดเอาเขาจริงใหถึง
ตัวแท รถมอเตอรไซคก็ดี คอมพิวเตอรก็ดี เน้ือตัวของมันก็เปนส่ิงท่ีเกิดท่ีมีอยูตามธรรมดา 
ในธรรมชาติ ไมไดเอามาจากท่ีไหนอ่ืนเลย ถึงจะแปลกรูปไปตามการประดิษฐแตงสรร
ของมนุษย ก็เปนเพียงสภาพซ่ึงมีรูปรางลักษณาการท่ีแปรไป แตสาระเน้ือแทของมันก็ยัง
เปนของธรรมชาติ เปนส่ิงท่ีอยูในธรรมชาติ แลวมันก็ตองเปนไปตามกฎธรรมชาติ ไมพน
จากภาวะท่ีเปนธรรมชาติไปได ท่ีวาเปนส่ิงประดิษฐของมนุษย มันก็คือธรรมชาติแปรรูป 
ซ่ึงก็ไมพนเปนธรรมชาติ  

ก็เอาละ ความหมายท่ีหน่ึงของ “ธรรม” ก็คือ ธรรมชาติ ไดแก ส่ิงท้ังหลายบรรดา
มี ไมวาจะเปนรูปธรรม หรือนามธรรม ก็ตาม เปนเรื่องวัตถุก็ตาม จิตใจก็ตาม เปนเร่ืองดีก็
ตาม ไมดีก็ตาม ไมดีไมรายก็ตาม เปนโลกียก็ตาม เปนโลกุตรก็ตาม หมดส้ิน ไมมีเหลือ น่ี
คือความหมายท่ีหน่ึง  
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๒. “ธรรม” ในความหมายท่ีสอง ก็อยูดวยกัน หรือตอกันกับความหมายที่หน่ึงน่ัน
แหละ คือวา ส่ิงท้ังหลาย หรือธรรมชาติน้ี มีความเปนอยูเปนไปของมัน ซ่ึง
เปนความจริงของมันวา มันจะตองเปนอยางน้ัน มันจะตองเปนอยางน้ี มันมี
การเกิดข้ึน ตั้งอยู ดับไป มันมีการเจริญเติบโต แลวมีการเส่ือมสลาย มันเกิด
ข้ึนมา โดยมีกระบวนการเกิดอยางน้ันๆ แลวจะเปล่ียนแปลงไปอยางน้ีๆ 
เหมือนกับมีกฎเกณฑกํากับอยู เรียกวา ความเปนจริงของมันท่ีมันจะเปนไป
ตางๆ หรือความเปนไปของมันท่ีเปนความจริงอยูในตัวมันเอง เรียกงายๆ วา 
ธรรมดาของมัน ท่ีเปนอยูเปนไปของมันอยางน้ันๆ หรือวาธรรมชาติน้ีมี
ธรรมดาของมันอยางน้ัน ซ่ึงบางทีเราก็เรียกวาเปนกฎธรรมชาติ ซ่ึงถาเรา
เขาใจ มองไปถึง เราจึงจะเขาใจมันชัดเจน ถาเราไมเขาถึงตัวความจริงความ
เปนไปของมันอันน้ี เราก็ไมรูจักมันจริง  

  น่ีก็คือ “ธรรม” ในความหมายวา ธรรมดา คือธรรมดาของธรรมชาติ หรือ
ความจริงของธรรมชาติ ท่ีเปนของมันอยางน้ันๆ หรือจะเรียกวากฎธรรมชาติ ก็
เขาใจตรงกันได 

ธรรมดา คือความจริงของธรรมชาติ ความเปนไปท่ีแนนอนของมันน้ี ถาเรารูแลว 
นอกจากจะรูจักตัวมันแลว เราจะสามารถถึงกับจัดการกับมันได  

ยกตัวอยาง เชนวาตนไม ทีแรก เราไปเห็นวามันมีรูปรางลักษณะหนาตา
สวนประกอบตางๆ ท่ีเปนอยางน้ีๆ เรารูจักมัน น่ีคือธรรมในความหมายท่ีหน่ึง คือท่ีเปน
ธรรมชาติ ทีน้ีลึกกวาน้ัน เรารูวาตนไมน้ัน มันเกิดมาอยางไร มันเกิดจากอะไร ท่ีมันเปน
อยางน้ีน้ัน มันมีความเปนมาอยางน้ันๆ เชนตอมาเรารูไปจนกระท่ังวา ตนไมน้ีเดิมมันเปน
เม็ดอยู แลวตอมา มันงอกมันงามมันเติบโตข้ึนมาจนเปนตนไมอยางน้ี เราตามดูมันจนใน
ท่ีสุดเรารูกระท่ังวา การท่ีมันมีการเจริญเติบโต จากท่ีเปนเม็ดน้ันมันโตข้ึนมา มันตอง
อาศัยน่ันอาศัยน่ี มีดิน มีนํ้า มีปุย มีโอชะในดิน มีอุณหภูมิเหมาะ ฯลฯ เปนเหตุปจจัย
ตางๆ แลวมันจึงเจริญเติบโตข้ึนมา น่ีคือรูธรรมในความหมายท่ีสอง คือธรรมดาของมัน 

พอเรารูกระบวนการเจริญเติบโตอะไรตางๆ รูเหตุปจจัยของมัน รูความเปนไปของ
มัน วามันเปนไปอยางไรๆ เรียกวารูธรรมดาของมัน หรือรูกฎธรรมชาติของมันแลว เราก็
สามารถจัดการกับตนไมน้ีได เชนวา ถาเราตองการกินผลของมัน คราวนี้เราไมตองไป
เท่ียวหามันละ เราสามารถปลูกมันไดแลว แคเอาเม็ดมาเทาน้ันเอง แลวก็จัดการใหมัน
เปนไปตามธรรมดาของมัน 



 

๓๕๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

แตกอนน้ี เราจะกินผลของมันทีหน่ึง เราตองไปตามหามันท่ีตน แตพอรูความจริง
ท่ีเปนธรรมดาของมันน้ีแลว เราก็เอาเม็ดของมันมาปลูกท่ีหลังบานเลย ตอมาก็ไมตองเดิน
ไปไกลแลว แคไปหลังบาน ก็เก็บเอาผลที่ตนไมมากินไดงายๆ สบายไปเลย  

ย่ิงรูมากมายลึกซ้ึงละเอียดลออ ก็ย่ิงสามารถจัดการกับมันไดตามปรารถนามาก
ข้ึน ถึงข้ันดัดแปลงแกไขเปล่ียนแปลงมันก็ได แตท้ังน้ีก็ตองเปนไปตามกฎเกณฑความเปน
จริงท่ีเปนธรรมดาของมัน โดยจัดการใหตรงกับเหตุปจจัยในระบบความสัมพันธของมัน  

สรุปวา ความจริงของส่ิงท้ังหลาย หรือความเปนไปท่ีแนนอนเปนนิยามของ
ธรรมชาติ ท่ีมีอาการเปนกฎเปนเกณฑอันน้ี เปนความหมายของ “ธรรม” ในแงท่ี ๒ ถาพูด
เปนภาษาบาลีเดิม เทียบเคียงกับคําวาธรรมชาติ ก็ไดแกคําวา ธรรมดา  

ธรรมดา ก็คือความเปนไปของธรรมชาติ ธรรมชาติ ก็คือส่ิงท่ีเปนไปตามธรรมดา 
ก็วากลับกันไปกลับกันมา ถาถามวา ธรรมชาติคืออะไร ก็ตอบวา ธรรมชาติ คือส่ิงท่ี
เปนไปตามธรรมดา แลวถามวา ธรรมดาคืออะไร ก็ตอบวา ธรรมดา คือความเปนไปของ
ธรรมชาติ หรือความจริงของธรรมชาติท่ีเปนของมันอยางน้ัน ธรรมดาน่ีแหละสําคัญนัก 
ถารูธรรมดาแลว ก็กาวไปถึงขั้นท่ีจะจัดการกับธรรมชาติได เอาละ ไดสองความหมายแลว  

๓. สืบเน่ืองจากความหมายท่ี ๒ ก็ตอถึงความหมายท่ี ๓ เหมือนตามกันมาเอง 
ขอใหนึกงายๆ วา ในเม่ือส่ิงท้ังหลาย รวมท้ังตัวเราดวย มีอยูเปนธรรมชาติ
อยางน้ี แลวมันก็เปนไปตามความจริงแหงธรรมดาของมันท่ีเปนอยางน้ันๆ 
สุดแตเหตุปจจัยท้ังหลายท่ีสัมพันธกัน ในเม่ือชีวิตของเราจะตองเปนไปอยาง
น้ัน เราอยากมีชีวิตท่ีดี อยากมีความเจริญ อยากมีสุขภาพดี อยากมีความสุข 
อยากมีสติปญญา ฯลฯ ทําอยางไรจะสําเร็จละ ก็ตองปฏิบัติตัว ตองดําเนิน
ชีวิตใหถูกตองตามความเปนจริงของธรรมชาติน้ัน ตามธรรมดาน้ัน ปฏิบัติให
ถูกตองตามเหตุปจจัยท่ีจะทําใหเกิดผลท่ีดีน้ันๆ จึงจะไดผลอยางท่ีตองการ 
 ถาทําไมถูกตองตามธรรมดา ตามความเปนจริงของมัน ตามกฎของ
ธรรมชาติน้ัน ท่ีเรียกวาเปนไปตามเหตุปจจัย เราไปทําผิดเหตุปจจัย มันก็ไม
เกิดผลดีท่ีตองการ แตเกิดผลราย เสียหายแกตัวเอง  
 เชนอยางรางกายของเราน้ี ซ่ึงเปนธรรมชาติ ถาเรารูวามันเจริญเพราะ
อะไร มันแข็งแรงเพราะอะไร มันตองการอาหาร เราก็ตองกินอาหาร มัน
ตองการอาหารอยางไหนมาบํารุงท่ีจะเปนเหตุปจจัยชวยใหรางกายดีในดาน
น้ีดานน้ัน เราก็เลือกหากินอาหารอยางน้ันๆ รูกระท่ังวาจะกินปริมาณแคไหน
ใหตรงตามที่มันตองการ  
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 รวมความวา ย่ิงรูธรรมดาของส่ิงน้ันตรงชัด รูเต็มตามกฎธรรมชาติ รูถูกรู
ตรงเหตุปจจัยจริงๆ ก็ย่ิงปฏิบัติไดถูกตองใหเกิดผลท่ีดีน้ันๆ น่ีคือการปฏิบัติท่ี
ถูกตองตามความเปนจริงของกฎธรรมชาติ เพื่อใหเกิดผลดีแกเรา  
 ขอท่ีเราจะตองประพฤติปฏิบัติ ใหเปนไปโดยสอดคลองกับความเปน
จริงของธรรมชาติ ท่ีเปนธรรมดาหรือกฎธรรมชาติ เพ่ือใหเกิดผลดีแกตัวเราน่ี
แหละ เรียกวา “ธรรม” ในความหมายท่ี ๓  
 “ธรรม” ในความหมายท่ี ๓ น้ี เรานิยมเรียกใหงายใหสะดวกวา ความ
ประพฤติดีงาม หรือขอปฏิบัติท่ีดีงามของมนุษย แตท่ีจริงก็คือ ขอท่ีมนุษย
จะตองประพฤติปฏิบัติ เชน ดําเนินชีวิต ใหสอดคลองกับความจริง หรือ
ธรรมดาของธรรมชาติ ในทางท่ีจะใหเกิดผลดีตามความประสงค (หรือจะไม
ประสงค ก็ตาม) ของมนุษย ใหชีวิตเขาถึงภาวะดีงามท่ีพึงตองการ  
 “ธรรม” ในความหมายท่ี ๓ คือ การปฏิบัติใหถูกตองตรงตามธรรมดาท่ี
มนุษยจะตองทําตองดําเนินเพื่อใหเกิดผลดีแกตนน้ี เรียกช่ือไดตางๆ ถาจะ
เลียนศัพทใหคลายๆ เขาชุดกับ หน่ึง-ธรรมชาติ สอง-ธรรมดา ขอ ๓ น้ีก็ใชคําวา 
ธรรมจริยา  

ในการสัมพันธกับความเปนจริงของธรรมชาติท่ีมันเปนไปตามธรรมดานั้น ก็เปน
ธรรมดาท่ีวามนุษยจะตองการใหตนเองไดรับผลดี หรือเกิดผลท่ีดีแกตน คือตองการมีชีวิต
ท่ีดีมีความสุข เราตองการแตสวนท่ีดี ท่ีตรงกับความปรารถนาของเรา เราไมอยากไดสวน
ท่ีไมดี ท่ีจะเกิดผลรายแกตน เม่ือมนุษยตองปฏิบัติใหถูกใหตรงตามความเปนจริงของ
ธรรมชาติท่ีจะใหเกิดผลดี คือธรรมจริยา และตองละเวนการปฏิบัติท่ีจะใหเกิดผลราย คือ
ท่ีผิดธรรมจริยา “ธรรม” ในความหมายท่ี ๓ คือธรรมจริยาน้ี จึงเก่ียวของใกลชิดติดตัว
มนุษยมากท่ีสุด  

จะเห็นวา “ธรรม” ในตอนที่เปนความหมายท่ี ๓ คือธรรมจริยาน้ี เปนขอท่ีมนุษย
จะตองประพฤติปฏิบัติ และมีขอท่ีตรงขามกับมัน ท่ีจะตองละตองเวนตองไมปฏิบัติ พอ
ถึงตอนน้ีแหละ ก็มีดี กับไมดี มีเรื่องของความดี กับความช่ัว ข้ึนมาละ คือ สวนหรือขางท่ี
จะปฏิบัติใหเกิดคุณเกิดประโยชนแกมนุษย ก็เปนขอปฏิบัติท่ีเราเรียกวาดี คือขอท่ีจะทํา
ใหเกิดผลดีท่ีเราตองการ แลวตรงขาม สวนหรือขางท่ีวาถาเราปฏิบัติ ก็จะใหเกิดโทษเกิด
ผลรายแกมนุษย จัดเปนขอปฏิบัติท่ีเราเรียกวาช่ัวราย ไมดี ซ่ึงเราก็จึงไมควรปฏิบัติ ควร
ละ ควรเวน 



 

๓๖๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

เพราะฉะน้ัน ถึงตอนน้ี คือในความหมายที่ ๓ ก็มีเรื่องความดี-ความช่ัว โดยท่ี 
“ธรรม” ก็มีความหมายเปนความดี แลวก็เรียกภาวะท่ีตรงขาม หรือตัวไมดี เปน “อธรรม”  

แตท่ีจริง ในความหมายท่ีหน่ึง ไดบอกแลววา ทุกส่ิงทุกอยางเปนธรรมหมดท้ังน้ัน 
ดังไดบอกตอนน้ันแลววา “ธรรม” จําแนกออกไปเปน กุศลธรรม ก็ธรรมน่ันแหละท่ีเปน
กุศล และอกุศลธรรม ก็ธรรมที่เปนอกุศล แลวยังมีอัพยากตธรรม คือธรรมที่ไมเปนกุศลไม
เปนอกุศล น่ันคือ “ธรรม” ในความหมายที่ ๑ ซ่ึงกวางท่ีสุด ดีก็เปนธรรม ช่ัวก็เปนธรรม ไม
ดีไมช่ัวก็เปนธรรม เพราะฉะน้ัน ก็มีธรรมท่ีดี ธรรมท่ีเลว ธรรมท่ีเปนบุญ ธรรมท่ีเปนบาป มี
บุญธรรม มีบาปธรรม มีกุศลธรรม มีอกุศลธรรม มีอัพยากฤตธรรม 

พอมาเปนเรื่องของมนุษย มนุษยเขามาเก่ียวของ ธรรมก็มีความหมายท่ี ๓ ข้ึน 
โดยเอาเฉพาะดีเทาน้ันเปนธรรม ถาไมดี ก็ไมเรียกวาธรรม แตเปนอธรรม  

ถึงตอนน้ี เม่ือเราเขาใจหลักการอยางน้ีแลว เราก็แยกไดวา ทําไมบางครั้ง แมแตท่ี
ไมดี เราก็พูดวาธรรม  

เราเรียนมาตั้งแตเปนเด็กๆ พอแมสอน ครูอาจารยสอนใหเรารูจักธรรม เราก็รูเราก็
เขาใจธรรมวาเปนเรื่องดีๆ ท้ังน้ัน อยูมาๆ เรามาฟงพระ ทานวามีธรรมอันเปนบาป เอ... 
อยางไรกัน ธรรมอันเปนบาป ธรรมเปนเรื่องดี มิใชหรือ ธรรมจะเปนบาปไดอยางไร แตพอ
เขาใจหลักน้ีแลว เราก็ไมสับสน ท้ังความหมายท่ี ๑ ท่ี ๒ และท่ี ๓ แสดงตัวของมันเองให
เราเห็นความหมายชัด พอรูหลักแลว ก็ชัดไปถึงความหมายท่ี ๔ ตอไปดวย 

๔. มาถึง “ธรรม” ในความหมายที่ส่ี ซ่ึงไมมีอยูดวยตัวของมันเอง แตกลับมา
ครอบคลุม “ธรรม” ทั้งในความหมายที่ ๑ ที่ ๒ และท่ี ๓ ที่เปนของมันอยางนั้น 
 ในความหมายท่ี ๑ ส่ิงท้ังหลายท่ีมีอยูเปนธรรมชาติ มันก็เปนของมัน
อยางน้ัน มนุษยจะรู จะไมรู จะหลับตา จะลืมตา มันก็เปนของมันอยางน้ัน ที
น้ี ในความหมายท่ี ๒ ความเปนจริงของมันท่ีเปนไปตามเหตุปจจัยเปนตน ท่ี
เรียกวาธรรมดา ก็อีกน่ันแหละ มนุษยจะรูหรือไมรู จะเกิดหรือไมเกิด มันก็
เปนของมันอยางน้ัน แลวในความหมายท่ี ๓ ส่ิงท่ีมนุษยจะพึงปฏิบัติเพ่ือให
เกิดผลดีแกชีวิตของตนเอง สอดคลองกับความเปนจริงท่ีเปนธรรมดาของ
ธรรมชาติ มนุษยจะปฏิบัติหรือไมปฏิบัติ มันก็เปนของมันอยางน้ัน ถามนุษยรู
แลวปฏิบัติตาม ก็ไดผลดีแกตนเอง ถาไมปฏิบัติตาม ก็เกิดผลรายเสียหายไป
เอง โดยท่ีวามันก็มีอยูเปนอยูของมันอยางน้ัน  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๖๑ 

  ในเม่ือ “ธรรม” ในความหมายทั้ง ๓ อยางน้ัน มันมีอยูของมันอยางน้ัน ถา
มนุษยไมรู ตัวมนุษยเองก็ไมไดประโยชนจากมัน ถามนุษยรูเขาใจปฏิบัติได
สอดคลอง ก็เกิดประโยชนแกตนเอง แตอยูๆ จะใหมนุษยท่ัวท้ังหมดรูเขาใจ
ธรรมอยางท่ีวาน้ัน ก็เปนไปไมได จึงตองมีผู ท่ีทรงปญญา ท่ีเราเรียกวา
พระพุทธเจา มารูเขาใจรูแจงชัดธรรม ท้ังในความหมายท่ี ๑ ท่ี ๒ และท่ี ๓ 
แลวทรงนําเอาความจริงท่ีรูแจงชัดน้ี มาบอกเลา มากลาว มาส่ังสอน ช้ีใหดู ให
มนุษยท้ังหลายรูเขาใจและรูจักใชรูจักปฏิบัติธรรมในความหมายท้ังสามน้ัน    

  คําสอน คําบอกเลา ของทานท่ีเรียกวาพระพุทธเจาน้ี เปนส่ือใหพวกเรา
เหลามนุษยรูเขาใจรูจักใชรูจักปฏิบัติธรรมในความหมายท้ังสามอยางแรก คํา
บอกเลากลาวสอนของทาน ก็เปนส่ือ เปนตัวแทน เปนคําท่ีแสดงออกมาของ
ธรรมท้ังสามความหมายนั้น บอกเลากลาวแสดงครอบคลุมท้ังหมด   

  ในเม่ือคําสอนของทานเปนส่ือเปนตัวแทนที่แสดงธรรมใน ๓ ความหมาย
แรก เม่ือเราเลาเรียนสดับฟงคําสอนน้ัน เราก็รูเขาใจเขาถึงธรรมในท้ังสาม
ความหมายน้ันเอง คําสอนของพระพุทธเจาก็เลยเรียกวา “ธรรม” ดวย โดยเปน
ธรรมในความหมายที่ ๔ ซ่ึงเม่ือเรียกใหเปนศัพทท่ีเรียงเขาชุด ตอจาก ๓ คํา
แรก หน่ึง-ธรรมชาติ สอง-ธรรมดา สาม-ธรรมจริยา ขอ ๔ น้ี ก็เรียกวา ธรรมเทศนา 

เปนอันวา “ธรรม” ก็เกิดมีความหมายท่ี ๔ ขึ้นมา คือหมายถึง คําสอนท่ีแสดง
ธรรมใน ๓ ความหมายกอนขางตนใหเรารูจักเขาใจ  

เม่ือเปนอยางน้ี “ธรรม” ในความหมายท่ี ๔ น้ีก็เลยกลายเปนจุดเริ่ม เหมือนกับวา
เราพบกับธรรมในความหมายท่ี ๔ น้ีกอนความหมายอ่ืนๆ ดังท่ีเม่ือมีใครถามวา “ธรรมคือ
อะไร?” เราก็ตอบวา “ธรรม คือคําสอนของพระพุทธเจา” นี่คือ เรารูธรรมในความหมายท่ี
๔ คือคําสอนของพระพุทธเจาน้ี ท่ีจะส่ือแสดงธรรมท่ีเปนตัวยืนในสามขอแรก เหมือนเปน
ตัวแทนของธรรมตัวยืนในสามความหมายแรกน้ัน  

ยํ้าวา มนุษยมารูเขาใจเขาถึงธรรมในสามความหมายแรกซ่ึงเปนตัวยืนได ดวย
อาศัยธรรมคือคําสอน ซ่ึงจําเพาะวาเปนคําสอนของพระพุทธเจา ผูไดตรัสรูธรรมในสาม
ความหมายน้ันแลว และมิใชแสดงอะไรอ่ืน แตหยิบยกธรรมในความหมายสามอยางแรก
น้ันมาแสดง มาส่ังสอน แนะนํา ช้ีแจง ใหคนท้ังหลายรูเขาใจไดประโยชน  

รวมความวา ไดความหมายของ “ธรรม” ท่ีสําคัญ ๔ อยาง เรียงศัพทเขากันเปน
ชุดวา ธรรมชาติ ธรรมดา ธรรมจริยา และ ธรรมเทศนา  



 

๓๖๒  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ปุจฉา: [ขอสรุป และโยงใหชัดอีกที – ไมสามารถไดยินคําถาม จับความตามคําตอบ] 
พระพรหมคุณาภรณ: ทวนอีกทีหน่ึงวา “ธรรม” มีความหมายมากมาย ในท่ีน้ี เราจับ
เฉพาะความหมายท่ีเปนหลัก ๔ อยาง คือ  

๑. ธรรมชาติ  คือ ส่ิงท้ังหลายบรรดามี ท่ีเกิดท่ีมีตามธรรมดาของมัน  
๒. ธรรมดา  คือ ภาวะความเปนไปของธรรมชาติ หรือความจริงของธรรมชาติ 

หรือกฎธรรมชาติ  
๓. ธรรมจริยา  คือ ขอท่ีมนุษยตองประพฤติปฏิบัติใหสอดคลองกับธรรมดา คือ

สอดคลองกับความเปนจริงของธรรมชาติน้ัน เพื่อใหเกิดผลดีท่ีพึงประสงค  
๔. ธรรมเทศนา คือ คําสอนที่แสดงธรรม คือธรรมชาติ ธรรมดา และธรรมจริยานั้น  
ตามท่ีวาน้ี จะเห็นวา ผูท่ีเขาถึงธรรมท่ีเปนธรรมดาในความหมายท่ี ๒ ก็คือเขาถึง

ความจริงท่ีเปนแกนแทของธรรมชาติในความหมายที่ ๑ แลวจากการที่เขาถึงธรรมใน
ความหมายท่ี ๒ น้ัน ธรรมจริยาซ่ึงเปนความหมายท่ี ๓ ก็จะตามมาดวย และเม่ือรูแจงชัด
ธรรมในความหมายทั้ง ๓ น้ันโยงรวมเปนอันเดียวกัน จึงจะสามารถแสดงธรรมเทศนา ใน
ความหมายท่ี ๔ ท่ีจะส่ือถึงธรรมใน ๓ ความหมายแรกน้ันได  

เม่ือเขาใจความหมายของธรรมอยางท่ีพูดมานี้แลว ตอไปก็จะไมตองงง ถาใครมา
พูดถึงธรรมท่ีดี ธรรมท่ีไมดี หรือพูดวา จงประพฤติธรรม อยาประพฤติส่ิงท่ีไมใชธรรม ก็ไม
ตองเถียงวา ไหนวาทุกอยางเปนธรรม ไมมีส่ิงท่ีไมใชธรรม แลวทานมาพูดทําไมวา จงอยา
ประพฤติส่ิงท่ีไมใชธรรม ส่ิงท่ีไมใชธรรม ก็เปนอธรรม ทานพูดอยางไรกัน มันขัดกันน่ี เม่ือ
รูความหมายอยางน้ีแลว ก็ไมขัดกัน หมดปญหาไป  

ธรรมดี ธรรมเลว หรือธรรม และอธรรม อะไรตางๆ เราแยกไดถูก พอเขาพูดมา ใน
ใจของเราก็รูทันวา ออ น่ีเขากําลังพูดถึงธรรมในความหมายท่ี ๑  น่ี...ธรรมในความหมาย
ท่ี ๒  น่ี...ธรรมในความหมายท่ี ๓  น่ี...ธรรมในความหมายที่ ๔    

ผูเรียนพุทธศาสนา ตามปกติก็เจอธรรมในความหมายท่ี ๔ กอน พอเร่ิมก็เจอวา 
ธรรมคืออะไร? ธรรมคือคําส่ังสอนของพระพุทธเจา ความหมายน้ีอยูทายสุด แตเปนจุด
เร่ิมของผูเรียน เพราะเปนธรรมตัวส่ือตัวแทนตัวแสดง ท่ีจะนําผูเรียนไปเขาถึงธรรมตัวยืน
ในความหมายท่ี ๑-๒-๓ เพราะอยางท่ีบอกเม่ือก้ีวา ธรรมก็เปนอยูมีอยูตามปกติธรรมดา
ของมัน แตมนุษยท่ัวไปไมรูไมเขาใจ จนกระท่ังมีทานผูรูเขาถึงความจริงน้ัน แลวนํามา
บอกมาสอนมาแนะนํามาอธิบาย  คนอ่ืนจึงเขาใจ  คนอ่ืนตองอาศัยคําสอนของ
พระพุทธเจาเปนส่ือท่ีจะพาตัวเองไปเขาถึงธรรมที่แทจริง เพราะฉะน้ัน เราก็ตองมาเจอกับ
ธรรม ท่ีหมายถึงคําสอนของพระพุทธเจากอน เพื่อชวยส่ือนําเราไปเขาถึงธรรมตัวจริง 



ตอนที่ 

๑๗ 

การศกึษาเริ่มท่ีตาหู  
จะดูฟงไดแคตัณหา หรือไปถึงปญญา ก็มาลุนกัน  

เกิดมากับอวิชชา ก็เปนธรรมดาจะเจอหนากับทุกข   
เร่ืองของการเรียนรู ก็หมายถึงการศึกษา แลวก็หมายถึงการท่ีจะไดเจริญงอกงาม 

หรือพัฒนาชีวิต จับท่ีจุดสําคัญวาจะเกิดมีสติปญญาที่จะนําพาชีวิตใหเจริญงอกงามไป
ไดดวยดี  

การศึกษาเริ่มมาตั้งแตเกิด ไมตองพูดถึงเร่ืองของชีวิตใหยืดยาว ไมตองไปสืบ
จนกระท่ังถึงชาติกอนชาติหนา เอาแคในชาติปจจุบันน้ี โดยพิจารณาความเปนจริงท่ี
งายๆ เร่ิมตั้งแตเกิดมานี้ พอเกิดปุบ เราก็ตองดํารงชีวิตท่ีเรียกวาอยูใหรอด อยูรอดแลวก็
ดําเนินชีวิตท่ีจะอยูใหดี  

มนุษยจะมีชีวิตเปนอยูไดอยางไร แคจะมีชีวิตอยูรอดไปได ก็ตองมีวิธีท่ีจะทําให
เปนอยูได มนุษยเกิดมา มีแตตัว ก็ออกมาอยูทามกลางโลกน้ีท่ียังไมรูเรื่องอะไรเลย แมจะ
มีตาและลืมตา ก็เห็นอะไรยังไมชัด แลวก็ไมรูวาอะไรเปนอะไร แลวจะอยูไดอยางไร ก็
อยางท่ีวาแลว คือตองอาศัยผูอ่ืนเล้ียงดู  

ทีน้ีขอตัดผานเร่ืองผูอ่ืนเล้ียงดู ท่ีพูดไปแลว รวมความก็เปนอันวา ผูอ่ืนชวย เชน
พอแมชวยเล้ียงดู และในระหวางน้ันก็เรียนรูไป ฝกตัวเองไป จึงเปนอยูได  

ทีน้ีเรามาดูเรื่องการเรียนรูของมนุษยน่ี เม่ือมนุษยเกิดมา ยังไมรูจักอะไร จากการ
ท่ีไมรูน้ี ก็มีผล คือ เม่ือไมรูอะไร ก็ทําอะไรไมถูก เม่ือไมรูวาอะไรเปนอะไร มีความสัมพันธ
กับตัวเองอยางไร เปนคุณเปนโทษอยางไร ก็ติดขัดไปหมด เพราะไมรูวาจะวางตัว และจะ
ปฏิบัติตอส่ิงเหลาน้ันอยางไร  



 

๓๖๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

พอเกิด มนุษยก็ออกมาอยูทามกลางส่ิงแวดลอมรอบตัวเต็มท่ัวไปหมด การท่ีจะมี
ชีวิตเปนอยูได อยูใหรอด ก็คือตองเอาชีวิตของตัวน้ีดําเนินเดินหนาไปในทามกลาง
ส่ิงแวดลอมน้ัน ชีวิตของเราจะเปนอยูไปไดอยางไร คือเราจะดําเนินชีวิตไปไดอยางไร 
ทามกลางส่ิงแวดลอมน้ัน  

ทีน้ี ส่ิงแวดลอมเหลาน้ันตัวก็ไมรูจักเลย เม่ือไมรูจัก ก็ติดขัดไปหมด บีบค้ันขัดของ
ไปทุกอยางทุกทาง อยางท่ีเราเรียกในภาษาไทยวาเปนปญหา ก็เกิดเปนปญหาข้ึนมา  

ท่ีจริง “ปญหา” ท่ีแปลวาขอขัดของน้ี เปนความหมายท่ีพัฒนาข้ึนมาจนชักจะแปร
ไปกลายเปนเร่ืองของความบีบค้ันติดขัด ซ่ึงเปนความหมายใหม  

แตเดิมน้ัน ในภาษาพระ คําวา “ปญหา” แปลวา “คําถาม” ทีน้ี พอเปนคําถามท่ี
ตอบยาก ตองขบคิดมาก ก็ของจิตคาใจติดคางอยูในความคิด เรียกวาคิดไมออก ขบไม
แตก ไปๆ มาๆ ถึงแมไมเปนคําถาม อะไรๆ ท่ีของขัด ก็เรียกวาปญหา แตท่ีจริงก็คือไมใช
เปนคําเดิม ท่ีเปนเจาของความหมายนี้ 

ท่ีแทน้ัน ภาวะท่ีเกิดข้ึนมา เปนความติดขัด บีบค้ัน กดดัน ขัดของ เพราะไมรูจะ
ทําอยางไรน้ี เรียกวา “ทุกข” น่ีคือตัวศัพทท่ีแท  

แตสมัยน้ีมาเรียกวาเปนปญหา โดยที่วาเรื่องราวขอติดขัดน้ัน เกิดเปนคําถาม
ข้ึนมาแกตัวเอง ไมตองมีคนอ่ืนมาถาม แลวบางทีบางแงก็เลยทําใหเกิดความสับสน ทํา
ใหคนไมคอยเขาใจหรือเขาใจผิดพลาดไปในความหมายของคําวาทุกข  

เปนอันวา ชีวิตท่ีเปนอยูกันน้ี พอเกิดปุบ ก็โผลออกมาอยูทามกลางโลกของ
ส่ิงแวดลอมรอบตัว แลวก็เริ่มติดขัดทีเดียววา จะเปนจะอยูไดอยางไร การท่ีจะเปนจะอยู
ได อยางท่ีวาแลว ก็ตองรูจักส่ิงตางๆ เพราะชีวิตจะดําเนินไปได ก็ตองรูวาส่ิงน้ันๆ เปน
อะไร และรูวาจะปฏิบัติตอส่ิงเหลาน้ันอยางไร เม่ือไมรูอะไร ก็ไมรูวาจะทําตัว จะปฏิบัติตัว
อยางไร จะสัมพันธกับส่ิงเหลาน้ันอยางไร ก็ติดขัดคับของ น่ีคือเกิด “ทุกข”  

ถึงตอนน้ีก็ไดความวา หนึ่ง ไมรู เกิดมากับความไมรู หรือเกิดมาโดยมีความไมรู 
มีส่ิงมีภาวะท่ีเรียกวา “อวิชชา” สอง เม่ือไมรู ก็ทําอะไรไมถูก สัมพันธกับอะไรไมถูกไป
หมด จึงเกิดความติดขัด บีบค้ัน ขัดของ กับตัวเอง เปนภาวะท่ีเรียกวา “ทุกข”  

ไมวาจะรูสึกทุกข หรือไมรูสึกวาทุกข มันก็คือทุกข ซ่ึงเปนภาวะตามธรรมดา
ธรรมชาติของมัน 
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ไดตัณหามานําพาชีวิต ก็ตองติดเอาตาสันไปดวย   
ตกลงวา มีอวิชชาเกิดมา ก็มีทุกข ไดคูละ คือ อวิชชา กับ ทุกข์ เพราะไมรู จะเปน

จะอยู จึงติดจึงขัด ทีน้ีทําอยางไรจึงจะดําเนินชีวิตไปได  
มนุษยเกิดมา มีแตตัว ก็จริง แตตัวน้ีมีอะไรติดมาดวย ไมใชตัวเปลาๆ แตตัวน้ันมี

เครื่องมือท่ีจะเอามาติดตอกับส่ิงแวดลอมน่ันแหละ  
ตรงนี้สําคัญนัก ย้ําวา เกิดมาไมรู จึงติดขัด ก็ตองหาทางรู ทําอยางไรจะรูไดละ ออ 

ส่ิงท่ีจะชวยใหรูก็ติดตัวมาแลว คือคนเกิดมามีเครื่องมือท่ีจะรูและติดตอกับส่ิงแวดลอมติด
ตัวมาดวยแลว การรูจักโลกรูจักส่ิงแวดลอมก็เริ่มท่ีน่ีแหละ เครื่องมือท่ีติดตัวมาดวยน้ี ก็
คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย แลวลึกเขาไปในตัวก็คือ ใจ ท่ีจะประมวล ท่ีจะปรุง ท่ีจะจัดสรรส่ิง
ที่รูเขามาทางตา ทางหู ทางจมูก ทางล้ิน และทางกายนั้น ใหไดใหเปนไปอยางที่ตัวตองการ 

เครื่องมือสําหรับรูและติดตอกับส่ิงแวดลอมท่ีติดตัวมาน้ี เรียกวา “อายตนะ” 
แปลวา แดน คือแดนท่ีติดตอน่ันเอง ตาของเราเปนแดนติดตอกับโลก โดยดู-เห็น หูของ
เราก็เปนแดนติดตอกับโลก โดยฟง-ไดยิน ฯลฯ เปนอันวา เรามีเครื่องมือติดตอส่ือสารกับ
โลกหรือส่ิงแวดลอมติดตัวมาดวย ตรงนี้แหละท่ีสําคัญ มันจะเปนตัวไขปญหา ท่ีจะมาแก
ทุกข ทําลายความติดขัดข้ันตน เพ่ือจะใหดําเนินชีวิตไปได  

“อายตนะ” น้ี ท่ีวาเปนแดนติดตอ คือเปนแดนรับแดนสงแดนส่ือสารติดตอ เปน
ทางผานของการติดตอส่ือสาร เปนคําท่ีมีความหมายอยางท่ีเรียกวาเปนเชิง passive ไม
คอยนิยมใช แตมีคําเรียกอีกอยางหน่ึง ซ่ึงนิยมใชท่ัวไป มีความหมายเชิง active คือคําวา 
“อินทรีย์” แปลวา เจาการ หรือเจาหนาท่ี คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ เรียกวา อินทรีย ใน
ฐานะเปนอวัยวะท่ีเปนเจาหนาท่ี เปนเจาการ เปนใหญในการทําหนาท่ีติดตอรูจักโลก ๖ 
ตัว อยูขางนอก ๕ ตัว คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และขางใน ๑ ตัว คือ ใจ 

ตา เปนเจาหนาท่ีติดตอในงานดู-เห็น หู เปนเจาการเจาหนาท่ีในงานฟง-ไดยิน 
เปนตน เปนอันวาเรามี อายตนะ เครื่องมือส่ือสาร หรืออินทรีย เจาหนาท่ีติดตอกับโลก 
ติดตัวมา ๖ อยาง ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ น่ีแหละจะทําใหเราไดความรูเก่ียวกับโลก รูจัก
ส่ิงแวดลอมรอบตัว เม่ือรูจักแลว เราก็จะปฏิบัติตอส่ิงน้ันได เรากจ็ะดําเนินชีวิตไปได  

แตตองเขาใจใหชัดอีกหนอยวา พอเกิดมาใหมๆ ทันทีท่ีรู แคเห็น แคไดยิน ฯลฯ 
น่ันยังไมพอ แคเห็น แคไดยิน คนยังไมรูข้ึนมาทันทีวามันคืออะไร เปนอยางไร มันมีคุณมี
โทษอยางไร แคดูใหเห็นวา อันน้ีสีเขียว น่ีเปนอะไร ก็ตองใชเวลาบางแลว เพราะฉะน้ัน
การรูจัก การรูเขาใจน้ี ไมใชไดปุบปบทันที ตองรูดวยการเรียนรู ตองมีการเรียนรู้  



 

๓๖๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ทีน้ี การท่ีจะอยูรอดเปนอยูไดน้ัน มันรอชาไมได การท่ีจะรูไปถึงข้ันท่ีวาเปนอะไร 
เปนอยางไร มีคุณมีโทษอยางไร แลวจะปฏิบัติอยางไร ทําอยางไร ท่ีตองรูโดยเรียน หรือ
ตองมีการเรียนรูน้ัน ตองใชเวลาบาง แตถาไดเรียนรูแลว ก็จะคอนขางแนนอน คือรูวา จะ
ทําตัวอยางไร จะปฏิบัติตอมันอยางไร น่ีคือจะปฏิบัติไดตองอาศัยความรู แมวาบางทีรู
นอย รูไมพอ หรอืรูผิด แลวก็อาจจะปฏิบัติไปถูก แตในท่ีสุดก็จําเปนตองอาศัยรู จนกระท่ัง
ตองรูจริง รูเพียงพอ และท้ังหมดในการท่ีจะรูอยางท่ีวาน้ี  ตองอาศัยเวลา  

ทีน้ีบางทีจะอาศัยเวลา จะรอใหรู จะรูใหพอ ก็ไมได บางกรณีเปนเร่ืองเฉพาะหนา 
ฉับพลันทันใด แลวจะทําอยางไร  

ตอนน้ีก็มาถึงอีกดานหนึ่ง คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย น้ันมันไมใชส่ือให “รู” อยาง
เดียว ไมใชแคน้ัน ตาน้ีไมใชดูแลวก็รูเขียวรูแดงรูเหลือง รูกลมรูแบนรูเหล่ียม อะไรเทาน้ัน 
มันมีอีกอยางหนึ่ง คือ “รูสึก” ดวย ตรงน้ีแหละสําคัญมาก   

อินทรีย – ตา หู จมูก ล้ิน กาย – ทําหนาท่ีนอกจากส่ือใหรู ก็ส่ือใหรูสึกดวย พอ
เห็น พอไดยินอะไรตางๆ ก็มีความรูสึก คือสบาย ถูกหูถูกตา นาชอบใจ หรือไมสบาย ขัด
ตาแสลงหู นาเกลียดนากลัว ซ่ึงมีผลเปนปฏิกิริยาออกไปไดฉับไวทันที เม่ือยังไมมีความรู 
หรือกอนจะรู ความรูสึกจึงชวยมนุษยไดมาก หรืออาศัยความรูสึกชวยตัวเองไวกอน เชน 
ไดยินเสียงดังสน่ันหว่ันไหว อยางฟาผา หรือเห็นอะไรใหญโตดําทะมึนเคล่ือนเขามา รูสึก
หวาดกลัว ท้ังท่ียังไมรูวาเปนอะไร มีภัยหรือไม ก็หลบ หรือหนีไปกอน ชวยใหปลอดภัยได  

แตถาอยูแคอาศัยหรือใชความรูสึก ก็มีชีวิตอยูแคในระดับของสัญชาตญาณ 
เหมือนบรรดาสัตวช้ันตํ่าท้ังหลาย (และในระดับน้ี ก็ท่ือก็อืดอาดชากวาสัตวพวกนั้น แพ
มันดวย) ไมพัฒนาปญญาท่ีเปนความรูอันประเสริฐอยางวิเศษของมนุษยข้ึนมา ซ่ึงจะให
แกปญหา ดับทุกขภัย ทําการท้ังหลายอีกมากมายใหสําเร็จไดอยางกระจางแจงแทจริง 
แถมรายกวาน้ัน บางทียังไมไดความรูชัด เอาความรูสึกไปเปนเช้ือของความคิด เลยปรุง
แตงเตลิดเปดเปงไปเหมือนอยางกระตายตื่นตูม กลายเปนอันตรายไดมากมายใหญหลวง   

เปนอันวา ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ของเรานี้ ทําหนาท่ีสองดาน เหมือนกับทางแยก
สองทาง ดานรูเปนของจริงของแท เปนงานสําคัญท่ีจะทําใหเราดําเนินชีวิตไดดี แตมันไม
คอยไดมางายๆ ตองเรียน ตองใชเรี่ยวแรง ใชเวลา ตางจากดานความรูสึกท่ีเหมือนวา
งายๆ ไว เกิดทันที อันไหนไดยินไดเห็นแลวไมสบายตา ไมสบายหู ไมถูกกัน ก็รูสึกในทาง
ผละผลักขัดแยง แลวก็เกิดปฏิกิริยาชิงชังไมชอบใจ พอไมชอบใจชิงชัง ก็ไมเอา ก็หนี หรือ
ถาตัวใหญกวาเหนือกวา จัดการกับมันได ก็อาจจะทําลายมันเสีย แตถาไดยินไดเห็นแลว
รูสึกสบาย ก็อยากไดอยากเอา ก็เขาไปหา เขาไปเอา  
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ดวยเหตุท่ีวา ดานรูสึกน้ีมันไว มันมีปฏิกิริยาออกมาในใจตัวเอง กําหนดการ
ตัดสินใจไดทันที คนก็จึงอยูใตอิทธิพลของความรูสึกกันมาก ดานรูสึกก็จึงมักข้ึนหนามา
เปนตัวชักนําหรือนําพาการดําเนินชีวิตกอน ตั้งตนแตวา จะมีปฏิกิริยาตอส่ิงน้ันๆ อยางไร 
จะเอาหรือไมเอา จะไปทางไหน อยางไร ก็ข้ึนตอความรูสึก เอาความรูสึกเปนตัวกําหนดกอน  

ความรูสึกน้ัน ท่ีเปนพ้ืนเบ้ืองตน ศัพททางการเรียกวา “เวทนา” ซ่ึงก็อยางท่ีวา
แลว รวมท้ังหมดมี ๓ อยาง คือ  

๑. รูสึกสบาย เรียกงายๆ วา สุข  
๒. รูสึกไมสบาย เรียกวา ทุกข์ หรือถาไมใชท้ังสองอยางน้ัน ก็คือ 
๓. รูสึกเฉยๆ (อุเบกขา) จะวาทุกข ก็ไมใช สุข ก็ไมใช (อทุกขมสุข) 
แตทางพระบอกลึกลงไปอีก ท่ีวาไมสุขไมทุกข หรือเฉยๆ น้ี ทานวาท่ีจริงมันเปน

สุขออนๆ คือเพลินๆ  
พูดกันงายๆ วา ความรูสึก คือเวทนา มี ๓ อยางน้ี เปนความรูสึก สุข ทุกข และ

เฉยๆ คืออุเบกขา หรืออทุกขมสุข คือไมทุกขไมสุข เรียกส้ันๆ งายๆ วา สุข ทุกข อุเบกขา  
พอรับรูปบ ก็มีความรูสึก คือ สุข หรือทุกข หรือเฉยๆ ทีน้ี ถาอยูใตอิทธิพลของ

ความรูสึก เปนไปตามความรูสึกอยางท่ีวาเม่ือก้ี ถารูสึกสุข ก็เกิดมีปฏิกิริยา คือชอบใจ ถา
รูสึกทุกข ก็เกิดมีปฏิกิริยาไมชอบใจ ถารูสึกอุเบกขา เฉยๆ ก็เรื่อยๆ เฉ่ือยๆ เพลินๆ  

ปฏิกิริยาตอจากความรูสึกสุขหรือทุกข ท่ีเปนการชอบใจ หรือไมชอบใจน้ี เรียกวา 
“ตัณหา” น่ีคือ ตอจากเวทนา ท่ีเปนความรูสึก ก็ตามมาดวยตัณหา ซ่ึงเปนการสําแดง
ปฏิกิริยาหรืออาการตอบสนอง วาชอบใจ หรือไมชอบใจ พูดตามภาษาเกา ท่ีวาชอบใจ-
ไมชอบใจ หรือชอบ-ชังน้ี เขาใชคําวา ยินดียินราย  

เปนอันวา คนเราน้ี โดยพ้ืนของมนุษยปุถุชน ท่ียังไมมีการศึกษา ไมไดเรียนรู 
ไมไดฝก ไมไดพัฒนา ก็จะอยูกับความรูสึก และปฏิกิริยาตอความรูสึกน้ัน ดังไดพูดไปแลว
ท่ีวา ถาเวทนาเปนสุข ก็ชอบใจ อยากไดอยากเอา ถาเวทนาเปนทุกข ก็ไมชอบใจ เกลียด
ชัง อยากจะหนี อยากจะพนไป หรือแมกระทั่งอยากทําลาย น่ีคือ ความชอบใจหรือไมชอบ
ใจนั้นเปนตัวกําหนด วาจะเอาหรือไมเอา จะเขาหาหรือหลีกหนี อยางท่ีวาแลว  

พอชอบใจ ตกลงวาจะเอา ทีน้ีก็คิด เริ่มตั้งแตคิดวาทําอยางไรจะไดส่ิงน้ี เม่ือตกลง
แลว ก็ลงมือทํา ต้ังแตเคล่ือนไหว หาทางใหไดมา ถาเกิดกรณีวาคนอ่ืนก็อยากได ก็แยงชิง
กัน กลายเปนเรื่องราวขยายกวางขวางยืดยาวออกไปๆ  



 

๓๖๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

อยางท่ีวาน้ีก็หมายความวา คนท่ีเกิดมาในความไมรูคืออวิชชาน้ัน ปลอยตัวจม
อยูในความไมรู การเปนอยู การดําเนินชีวิต การทํากิจทําการอะไรๆ ท้ังหลายของเขา 
เปนไปตามกระแสของความรูสึกแหงเวทนา แลวก็ถูกนําพาไปใตอํานาจของความชอบใจ
หรือไมชอบใจแหงตัณหา เม่ือเปนอยางน้ีก็หมายความวา ตัณหาเปนตัวการท่ีครอบงํา
ชีวิต โดยท่ีวาตัณหานั้นดําเนินไป โดยไมตองมีความรู คืออยูกับอวิชชา  

เพราะฉะน้ันก็จึงเขาชุดกัน คือ เม่ือไมมีความรู อยูกับอวิชชา ตัณหาก็เขามา
กํากับบงการ เม่ือความรูไมมี ก็อาศัยตัณหานําพาไป เอาแคปฏิกิริยาตอความรูสึกท่ีชอบ
ใจหรือไมชอบใจ เปนตัวกําหนดวาจะเอาอยางไร แลวก็ดําเนินชีวิตไปในความมืดๆ มัวๆ 
น่ีคือสภาพพ้ืนฐานของชีวิตมนุษยปุถุชน ซ่ึงดําเนินไปตามตัณหา ท่ีวาชอบใจ ไมชอบใจ 
ซ่ึงเปนไปตามความรูสึก คือเวทนา ท่ีเปนสุข เปนทุกข หรือไมก็เฉยๆ เซ่ืองๆ ซึมๆ เปนอยู
กันแควา พอมีเวทนากระตุนไหว ก็ว่ิงแลนโลดไปตามแรงขับของตัณหา 

การมีชีวิตท่ีดําเนินไปตามความรูสึก ไมเปนไปดวยความรูน้ัน มันไมแนไมนอนวา
ส่ิงน้ัน การท่ีทําน้ัน ดีหรือไม จะเกิดประโยชนแกชีวิตหรือไม เอาแนไมได แตจะทําอยางไร
ไดละ เม่ือยังไมรู แตจะใหชีวิตอยูไปได ก็อาศัยตัณหาไปกอน น่ีคือชีวิตของมนุษยปุถุชน 

แตท่ีจริง ไมใชตัณหาอยางเดียว ตัณหาเปนแรงขับเคล่ือน และตัณหานั้นก็มากับ
กิเลสอ่ืนๆ เยอะแยะไปหมด ซ่ึงไมตองสาธยาย แตท่ีเปนจุดสังเกตอยางสําคัญ ซ่ึงควรพูด
ไวในท่ีน้ี คือ บนพ้ืนของความไมรู ท่ีอาศัยความอยากตามชอบใจไมชอบใจของตัณหา
เปนตัวขับเคล่ือนช้ีนําตัดสินน้ัน อวิชชาก็ใหกําเนิด “ความกลัว” ข้ึนมาเปนตัวย้ังแรงขับ
ของตัณหา เปนคูกันดวย ความกลัว มิใชเปนตัวย้ังแรงขับเคล่ือน ไปเอา ไปหาเทาน้ัน แต
เปนตัวโหมการทําลายดวย 

“ความกลัว” น้ี ภาษาบาลีวา “ภย” คือ ภัย น่ันเอง แตในภาษาไทย พอพูดวาภัย 
แทนท่ีจะนึกถึงความกลัวในใจ คนก็มองไปท่ีอันตรายขางนอก ดังน้ัน สําหรับความกลัว
ในท่ีน้ี ถาใชคําวา “ภัย” คนไทยก็จะสับสน อยางนอยก็ไมชัด จึงหาคําอ่ืนมาแทน ในท่ีน้ี 
ขอใชคําวา “ตาสะ” (“ตาสนะ” หรือ “ตาสัน” ก็ได, = ความเสียวสะดุง หวาดสยอง) ซ่ึงใช
ประกอบกันบางแทนกันบาง กับภยะ เปนอันวา ตัณหา (ความอยากตามท่ีชอบไมชอบ) 
มาคูกับ ตาสะ (= ตาสัน, ความหวาดกลัว) 

เม่ือไมรูวาท่ีจะเจอ จะดีหรือจะราย ถาเจอท่ีชอบใจ ก็ไมเปนไร ถาเจอท่ีไมชอบใจ 
ท่ีราย เปนอันตราย เราก็จะแย เห็นไดยินส่ิงท่ีคุกคาม มันจะทําราย แตไมรูวาจะกัน จะแก
ไดอยางไร เม่ือไมรู ก็กลัว ก็หวาดหว่ัน ความกลัวที่พวงมากับความไมรูนี้ จึงครอบงําจิตใจ  
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ความอยากสนองชอบใจไมชอบใจ และความกลัวน้ี เขามาครอบงําชีวิตของ
ปุถุชน เม่ือไมรู ก็อยูก็ไปดวยแรงขับของตัณหา ทําไปตามความอยากอยางท่ีชอบใจ
หรือไมชอบใจ ถาชอบใจ อยากได ก็ดิ้นรนไปหาไปเอา ถาไมชอบใจ อยากพนไป ก็หนี 
หรือทําลายมันเสีย แตพรอมกันน้ัน เพราะไมรู ก็หวาดก็กลัวอยางน้ันอยางน้ี ทําใหตองย้ัง 
ตองระวังตัว เม่ือไมรูวาเปนอยางไร ถาเขาไป อาจจะเกิดอันตรายตอชีวิต ก็ไมยอมเขาไปหา 
หรือไมก็หลีกหลบหนีไปเสีย  

เปนอันวา สําหรับมนุษยปุถุชน ผูยังไมมีความรู ยังไมไดพัฒนาปญญา ตัณหา 
กับ ตาสัน ไดเปนเครื่องชวยนําพาและคุมกันชีวิตของเขา  

ชีวิตที่ดี ในวิถีแหงปญญา มีสติใหไมประมาท   
อยางไรก็ดี ก็เปนอันตองรูตระหนักไววา วิถีทางของตัณหา กับ ตาสัน น้ีไมใชของ

ดีจริง ไมปลอดภัย เพราะวาของชอบใจ เปนโทษก็มี ของไมชอบใจ เปนคุณก็มี  
ยกตัวอยางไดไหมครับวาอะไรท่ีชอบใจน้ันไมแน บางทีเปนโทษแกชีวิตของตัวเอง  

ปุจฉา-สนทนา: [ไมสามารถไดยินคําถาม-ตอบ] 
วิสัชนา-ตอ: ของอรอย ชอบกิน เปนอันตราย มีเยอะ ถาคนเอาแตชอบใจไมชอบใจ ก็
โดนหลอกงาย พอรูสึกสบาย ชอบใจ ก็เอา เขาก็หลอกได เพราะไมมีปญญาท่ีจะรูความ
จริง รวมแลวก็คือเส่ียง เม่ืออยูดวยตัณหา เอาความชอบใจไมชอบใจเขาวา ก็มีความ
เส่ียงในการดําเนินชีวิต ถาไปเจอของชอบใจท่ีเปนคุณ ก็ดีไป แตถาไปเจอของชอบใจ แต
เปนโทษ ก็แยไปเลย แลวบางทีของท่ีชอบใจเปนโทษรายถึงข้ันเสียหายไปท้ังชีวิตก็มี หรือ
อาจจะถึงกับตายไปเลยก็ได ตกลงวา ในการจะมีชีวิตท่ีดี ถาอยูดวยความอยากตามท่ี
ชอบใจไมชอบใจน้ี ไมปลอดภัย  

ท่ีวาน้ีก็รวมไปถึงเรื่องความกลัวดวย ฐานของความกลัวน้ันก็คือความไมรู
เชนเดียวกัน คือ ท้ังความอยากตามท่ีชอบใจไมชอบใจ และท้ังความกลัวน้ัน มันตั้งอยูบน
ฐานของอวิชชา คือความไมรู มีอวิชชาเปนตัวเอ้ือ เปนวิถีที่ไมพนทุกข ไมปลอดภัย  

เอาละ ทีน้ีทําอยางไรจึงจะมีชีวิตท่ีดีได ก็ตองใชดานรู อยางท่ีพูดกันมาแลว เรามี 
ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ติดตัวมา แตเม่ือก้ีน้ี คนอยูแคความรูสึก ยังไมทันรูอะไร ก็ไปตาม
ความรูสึก แลวโลดแลนไปในกระแสตัณหา จึงเปนวิถีของอวิชชา-ตัณหา แลวก็คลุกเคลา
มอมแมมอยูกับทุกข พนทุกขไปไมได  
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ดังท่ีพูดเม่ือก้ีแลววา เม่ือไมรู ก็ติดขัดอึดอัด คืออวิชชากับทุกขน้ัน คูกัน เม่ือติดขัด 
ไมรูวาจะทําอะไรอยางไหน ตัณหาก็มาบอกให มานํามาพาไป ตัณหาก็อาศัยอวิชชาน่ัน
แหละเปนชองวางใหเขามา ก็เลยเปนพวกเดียวกัน ไปดวยกัน เพราะไมมีความรู ก็ไปตาม
ความรูสึก แตจะไปอยางไรๆ ก็ไมสามารถพนจากทุกขได อวิชชา-ตัณหาก็จึงอยูในวิถีของ
ทุกข  

ทีน้ี นอกจากดานรูสึก ก็มีดานรู เราหันไปใช ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ในดานรูดวย 
ดานรู น้ี มีการเรียนดวย การเรียนมาชวยพัฒนาความรู ทําใหรูมากมายกวางขวาง
ละเอียดลึกซ้ึงซับซอนแยกแงแตกมุมออกไป เขาถึงความจริงของโลกแหงส่ิงแวดลอม
ท้ังหลายรวมเขามาทั้งตัวเราเองดวย ต้ังตนแตวา ออ น่ีสีเขียวสีแดง รูปรางยาวส้ันกลม
แบน เรียนรูวาอันน้ีเปนตนไมนะ ตนไมชนิดน้ีมีลักษณะอยางน้ีๆ เรียกวาอะไร มีคุณมีโทษ
อยางไร มีผลกินไดหรือกินไมได ฯลฯ  

การเรียนรู ทําใหเราปลอดภัยไดจริง เพราะวาเม่ือรูแลว ก็ตอบปญหาไดตรง 
ปฏิบัติไดถูกตอง ก็หายติดขัด หายอึดอัด พนทุกขโลงไปได ดังน้ัน การจะมีชีวิตอยูไดดี
อยางแทจริง จึงตองอาศัยตองใชความรู และความรูท่ีโยงจิตใจของเราออกไปเขาถึงเน้ือ
ตัวท่ีเปนความจริงของส่ิงท้ังหลายน้ี เรียกวา “ปญญา” 

เพียงแครูวา มันคืออะไร มันเปนคุณหรือเปนโทษ เราก็เริ่มปฏิบัติตอมันไดถูกตอง 
เราก็พนจากความติดขัด บีบคั้น ขัดของ คือพนจากทุกข ในท่ีน้ี เพ่ือใหกลมกลืนกับการใช
ภาษาของคนไทยปจจุบัน ก็จะยอมใหคําวา “ทุกข” กับคําวา “ปญหา” ใชแทนกันได เม่ือ
เรามีความรูคือปญญา เราปฏิบัติตอส่ิงน้ันๆ ไดถูกตอง ทุกขท่ีเราเรียกวาปญหา ก็ไมเกิด 
คือหมดความติดขัดอึดอัดบีบคั้น น่ีคือ ปัญญามา ปัญหาหมด เราก็ดําเนินชีวิตไปไดดวยดี  

เพราะฉะน้ัน เราจึงตองการดานตรงขามกับไมรู คือตองการรู อะไรคือส่ิงท่ีตรง
ขามกับความไมรู ก็คือความรู ท่ีเม่ือก้ีบอกไวเรียกวาปญญา น่ันคือคําเรียกอยางท่ัวไป 
เปนคํากวาง แตทีน้ี เราไดบอกกันไววา ความไมรู เรียกวา “อวิชชา” ก็มีคําจําเพาะท่ีใช
เรียกใหเปนคูตรงขามกัน คือเรียกความรูวาเปน “วิชชา”  

มาถึงน่ีแลว ก็เปนอันสรุปรวบยอดวา เราตองการ “วิชชา” ท่ีจะทําใหเราพนไป
จากทุกข ความพนไปจากทุกข ซ่ึงเปนดานตรงขามกับทุกขน้ี เรียกวา “วิมุตติ” แปลวา 
ความหลุดพน จะแปลอยางไทยๆ วาเปนอิสระ ก็ได พอรู-เกิดวิชชา ก็หลุดพนจากทุกข-
เปนวิมุตติ เปนอันวาไดอีกสายหน่ึง คือ วิชชารู วิมุตติก็พนทุกข ไมมีทุกขเกิดข้ึนอีก วิชชา
แลวก็วิมุตติ เปนอันวาได ๒ สาย คือ อวิชชา-ทุกข์ กับ วิชชา-วิมุตติ  
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ทีน้ี วิชชาน้ันหมายถึงรูจริงแจมแจง มนุษยน่ีกวาจะเรียนรูไปถึงรูจริงๆ รูแจงเลยน้ี 
ไมใชงายๆ ทานก็เลยสงวนคําวาวิชชาไวใชสําหรับความรูแจงจริงจบเด็ดขาดไปเลย สวน
ความรูชัดเจนในระหวางน้ี ตั้งแตเล็กๆ นอยๆ เพ่ิมเติมไปเรื่อยๆ จนกระท่ังจบสิ้น ทานให
ศัพทท่ีใชไดกวางๆ มาคําหน่ึงวา “ปญญา” ดังท่ีไดบอกเม่ือก้ีทีหน่ึงแลว 

ทวนความวา ปญญาเปนความรูเขาใจท่ีพูดกันไดท่ัวไป ในระหวางท่ียังไมถึง
วิชชา-ความรูแจง ก็เปนปญญาไปเร่ือยๆ จึงเปนอันวา ในระดับท่ัวไปนั้น เราตองการ
ปญญา เม่ือมีปญญาเกิดข้ึน ก็จะทําใหความบีบคั้นติดขัดคับของเบาบางลงไปๆ คือทุกข
เบาบางลดนอยลง เม่ือเปนวิชชา คือปญญาน้ันเปนวิชชาเต็มท่ี ก็จะถึงวิมุตติโดยสมบูรณ 
ในระหวางน้ีก็เทากับวา ปญญามาทําใหหลุดพนจากทุกขท่ีนอยลงไปเรื่อยๆ บรรเทาเบา
บางลงไป   

ขอสรุปตอนน้ีนะ เปนอันวา เราเกิดในโลก ก็มาอยูทามกลางสภาพแวดลอม ท่ี
ชีวิตจะตองดําเนินไป เรามาแตตัว แตการท่ีชีวิตจะดําเนินไปได จะตองปฏิบัติตอ
ส่ิงแวดลอมไดถูกตอง โดยที่ตองรูจักมัน ตองมีความรู ถึงแมวาตัวเองยังไมมีความรู แตก็
มีเคร่ืองมือติดตัวมา ท่ีจะติดตอกับโลก ท่ีจะเรียนรูบรรดาส่ิงแวดลอมได คือ ตา หู จมูก 
ล้ิน กาย ตอเขามาถึงใจ เรียกวา อายตนะ หรือ อินทรีย  

แตทีน้ี การเรียนรูน้ัน งอกงามเพิ่มพูนพัฒนาคืบหนาไปโดยตองผานกาลเวลา เร็ว
บาง ชาบาง ในระหวางน้ัน เม่ือยังขาดแคลนความรู มีความรูนอย รูไมพอ อายตนะ หรือ 
อินทรียก็ชวยส่ือใหแกชีวิตอีกดานหนึ่งดวย ซ่ึงก็มาชวยเหลือเก้ือกูลแกชีวิตในการท่ีจะ
ดําเนินไปในโลกน้ัน คือ นอกจากใหไดความรูแลว ก็ใหมีความรูสึกดวย ความรูสึกน้ีก็มี
บทบาทชักนําชีวิต โดยที่มันเรียกรองใหชีวิตมีปฏิกิริยาตอส่ิงท่ีไดพบในส่ิงแวดลอมตางๆ
น้ัน ในอาการของความชอบใจ-ไมชอบใจ ไปตามความรูสึกน้ันๆ  

ถามนุษยไมมีความรู หรือไมใชความรู แตเปนทาสของความรูสึก แลวดําเนินชีวิต
ไปตามแรงของความชอบใจ-ไมชอบใจนั้น ก็เปนสายหรือวิถีท่ีเรียกวา อวิชชา-ตัณหา-
ทุกข หรือส้ันๆ วา อวิชชา-ทุกข แลวก็จะพบประสบทุกขร่ําไป ไมพนจากทุกขไปได  

ทีน้ี อีกสายหน่ึงก็คือ ใช ตา หู จมูก ล้ิน กาย ตอถึงใจน้ัน ในดานรู ไดแกเรียนรู 
เม่ือเรียนรูไปๆ มีความรูเขาใจจริง ก็จะปฏิบัติตอส่ิงท้ังหลายไดถูกตอง แมแตเอาความรูมา
ปรับแปรแกไขความรูสึกใหพัฒนาข้ึนดวย เชนเปล่ียนความรูสึกโกรธเปนรูสึกเห็นใจ ทํา
ใหดําเนินชีวิตไปไดดวยดี ก็เปนสายหรือวิถีท่ีเรียกวา วิชชา-วิมุตติ คือ มีวิชชา รูแจงความ
จริงแลว ก็วิมุตติ หลุดพนจากทุกข ไมมีทุกขเกิดข้ึนมาบีบค้ันของขัด ไดเปนอิสระแทจริง   



 

๓๗๒  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

แถมทายนิดหน่ึง เม่ือก้ีน้ี ในวิถีของอวิชชา-ตัณหา-ทุกข ไดบอกไววา บนฐานของ
อวิชชาความไมรูน้ัน ตัณหา ซ่ึงนําพาบงการใหเอาใหทําอะไรตางๆ ดวยความอยากตาม
ชอบใจและไมชอบใจ มีตัวทํางานควบคูพวงกันมา คือภยะ หรือตาสัน ไดแกความกลัว ซ่ึง
ตามปกติมาทําหนาท่ีเปนตัวยับย้ังหรือหามตัณหา และบางครั้งก็เปนตัวโหม (เชน เพราะ
กลัววาคนอ่ืนพวกอ่ืนจะมีกําลังใหญข้ึนมากดขมตัว จึงรีบกําจัดหรือทําการรุนแรงตางๆ)     

ทีน้ี ในวิถีของวิชชา-วิมุตติ หรือพูดงายๆ วาวิถีของปญญา มนุษยท่ีมีความรู
เปนอยูดวยปญญา นอกจากทําการท้ังหลายใหสําเร็จอยางดีดวยปัญญาแลว ก็มีสติท่ีทํา
ใหเปนอยูดําเนินชีวิตกิจการท้ังปวงดวยความไม่ประมาท ซ่ึงเปนท้ังความต่ืนตัวระวัง
ปองกัน ไมใหเผลอ ไมใหปลอยปละละเลย และเปนตัวเรงรัดใหทํากิจและใหทันการ 
เหมือนเปนตัวเรียกปญญาใหมาทํางาน โดยเปนไปในวิถีของการดับปญหา ขามพนทุกข 
ตรงขามกับวิถีเพิ่มทุกขกอปญหาของตัณหา 

เปนอันวา ตอนนี้ไดหลักท่ัวไปแลว ก็คิดวาจบเทาน้ีกอน แลวคอยมาขยายความ
ใหละเอียดตอไป มีอะไรสงสัยไหม?  

ปุจฉา: [ไมสามารถไดยินคําถาม] 
วิสัชนา: ก็น่ีแหละ จากขั้นไมรู ก็มาถึงตอนรูครึ่งไมรูครึ่ง ในข้ันน้ีก็จะมีความไมชัดเจนวา
มันเปนอยางไรกันแน แลวถาไมระวังใหดี ก็จะเกิดมีภาวะท่ีเรียกวาการปรุงแตงข้ึนมา แต
อันน้ันเปนเรื่องท่ีลงไปในรายละเอียด ตอนนี้เราเอาแคหลักการท่ัวไปกอน  

ปุจฉา: [ไมสามารถไดยินคําถาม] 
วิสัชนา: ในการรับรูทางอายตนะ หรือเม่ืออินทรียรับรูน้ัน มีความรูสึกทันที เชน ทันทีท่ีตา
เห็น ก็รูสึกสบายตา หรือไมสบายตา หรือเรื่อยๆ เฉยๆ ทันที สวนดานรู ก็ไดแคเห็น แตยัง
ไมรูจักวาเปนอะไร เอาละวา ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ทํางานรับรู เห็น ไดยิน เปนตนน้ัน 
ดานรูสึกมาทันที แลวการปรุงแตงก็ตองอาศัยความรูสึกน้ีดวย  

ปุจฉา: [ไมสามารถไดยินคําถาม]  
วิสัชนา: ตัณหาก็เปนสวนหน่ึงอยูในกลุมสังขาร จะพูดวาตัณหาเปนสังขารตัวหน่ึง ก็
ถูกตอง คือสังขารเปนช่ือรวม ดังท่ีเรียกวาสังขารขันธ ไดแกเจตสิก ๕๐ ตัว ตัณหาก็เปน
เจตสิกตัวหน่ึงในน้ัน คือไดแก โลภเจตสิก เอาละพูดไวแคน้ี เปนเรื่องนอกขอบเขตที่ควรรู
ในตอนนี้ เดี๋ยวจะงง  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๗๓ 

 

ปุจฉา: [ไมสามารถไดยินคําถาม]   

วิสัชนา: ออ สงสัยเรื่องสังขาร คําวา “สังขาร” น้ีเจอบอย  
ในไตรลักษณ์ ก็เจอ “สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา, สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา” บอกวา สังขาร

ท้ังปวงไมเท่ียง สังขารท้ังปวงคงทนอยูไมได  
ในขันธ์ ๕ ก็เจอ คือ บรรดาสังขารท่ีจัดรวมเปนหมวดเรียกวา สังขารขันธ  
ในปฏิจสมุปบาท หรือ ปัจจยาการ ๑๒ ก็เจอ ในทอนท่ีวา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา 

(เพราะอวิชชาเปนปจจัย สังขารจึงมี)  
นักเรียนเขาใจเร่ืองน้ีใหชัดไวแตแรก จะไดพ้ืนฐานท่ีเปนประโยชนอยางมากใน

การศึกษาธรรมตอๆ ไป 
สังขารในหมวดธรรม ๓ อยางน้ี มีความหมายท่ีตางกันแยกไดเปน ๒ พวก คือ

สังขารในไตรลักษณ์ มีความหมายตางหากแยกออกไปเปนพวกหนึ่ง คือหมายถึง ส่ิง
ท้ังหลายท้ังปวง ไมวารูปธรรมหรือนามธรรม ท่ีเกิดจากปจจัยปรุงแตงประกอบกันข้ึนมา 

สวนสังขาร ในขันธ์ ๕ กับ สังขาร ในปฏิจสมุปบาท เปนสังขารชุดเดียวกัน ไดแก
ประดานามธรรม ท่ีเปนคุณสมบัติ เปนเจตสิก อันมีเจตนาเปนหัวหนา หรือเปนตัวนํา ซ่ึง
ปรุงแตงจิตใจใหเปนไปตางๆ  

ความแตกตางระหวาง สังขาร ในขันธ์ ๕ กับ สังขาร ในปฏิจสมุปบาท เปนเพียง
รูปแบบของการนําเสนอ คือ  

ในขันธ์ ๕ สังขารถูกเอามานําเสนอหรืออธิบายในความหมายท่ีมองแบบหยุดน่ิง 
โดยแยกใหเห็นองคประกอบ เหมือนอยางเอารถยนตมาจอดหรือมาตั้งใหอยูน่ิงๆ แลว
จัดแยกจับวางใหดูสวนประกอบ เปนช้ินๆ เปนพวกๆ วามีอะไรๆ บาง มีลักษณะหนาท่ี
ตางกันไปอยางไรๆ 

สวนในปฏิจสมุปบาท เปนเร่ืองของปฏิบัติการ คือใหดูสังขารเหลาน้ัน ในขณะท่ี
กําลังทําหนาท่ีอยูในกระบวนการวา ทํางานสัมพันธ ตอเน่ือง รับชวง สงผลตอองค  
ประกอบอ่ืนๆ อยางไรๆ เปนการพูดในเชิง function คือการทําหนาท่ี ตางจากในขันธ์ ๕ 
ท่ีมองในแงองคประกอบวามีสวนยอยอะไรบาง เปนการพูดคนละแบบเทาน้ันเอง คือ 
สังขารในขันธ์ ๕ นี่แหละ ขณะทํางานอยูในกระบวนการ ก็เปนสังขารในปฏิจสมุปบาท  



 

๓๗๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ปุจฉา: [ไมสามารถไดยินคําถาม]   

วิสัชนา: ออ วิญญาณเกิดมีในการรู ไดเห็น ไดยิน ไดกล่ิน ท่ีอายตนะทุกครั้ง คือเม่ือ
อินทรียทําหนาท่ีทุกครั้ง ก็มีวิญญาณเกิดข้ึนทุกคร้ัง พูดอีกอยางหน่ึงวา เม่ืออินทรีย
ทํางานรับรูน้ัน การรูน่ันแหละคือวิญญาณ ถาพูดเปนภาษารูปธรรมก็คือ วิญญาณมีอยู
เปนแกนของการรับรูน้ันตลอดเวลา วิญญาณอยูในการรับรู ในการทําหนาท่ีของอายตนะ
ท้ัง ๖ ทุกคร้ังไป มันเปนการรู โดยท่ีวาตัวมันเองก็เปนกลางๆ แลวแตตัวประกอบท่ีจะมี
คุณสมบัติอยางไร พวกตัวดีตัวราย อยางเชน ตัณหา และปญญา อะไรน้ัน อยูในจําพวก
สังขาร  

เรื่องพวกน้ีคอยไปดูรายละเอียดกันอีกที ตอนน้ีเอาหลักการใหญแคน้ีกอน จับเอา
ตรงที่วา เม่ือชีวิตเริ่มตน คนเกิดมาแลว จะมีชีวิตเปนอยูรอดไปไดอยางไร มนุษยท่ีดําเนิน
ชีวิตกันอยูน้ี ก็ไปจากจุดเริ่มท่ี ตา หู จมูก ล้ิน... แลวก็แยกเปน ๒ สาย เปน สายอวิชชา-
ตัณหา-ทุกข กับ สายวิชชา-วิมุตติ ท่ีเรียกงายๆ วา วิถีแห่งปัญญา  

ถาไมมีอะไร ก็เทาน้ีกอน  
 



ตอนที่ 

๑๘ 

ถาอยูแครูสึก ก็เปนคนพาล  
เอารูมาประสานสูปญญา บัณฑติจงึมา อารยธรรมจึงมี  

ทบทวน เร่ืองรูสึกสูตัณหา กับรูสูปญญา 
มาคุยกันตอในเรื่องเกา เรื่องน้ีสําคัญ เม่ือจะพูดคุย ก็ทบทวนกันหนอย ถาเปน

การอานหนังสือ ถือวาผานมาแลว จะขามไปเลยก็ไมวา แตถาทนซํ้าไหว ก็ไดประโยชนเพิ่ม 
ไดพูดไปถึงเรื่องธรรมชาติของคนเรา เร่ิมตั้งแตวาเกิดมาอยูในโลกตองดําเนินชีวิต

ไปทามกลางส่ิงแวดลอม ทําอยางไรจะเปนอยูได แลวก็เปนอยูใหดีดวย  
ในเม่ือเกิดมายังไมรูจักอะไร ก็ปฏิบัติตอชีวิตของตนเอง และตอส่ิงแวดลอมไมถูก 

เม่ือไมรูวาจะทําจะปฏิบัติอยางไร ก็เกิดความติดขัดกดดันบีบค้ันในตัวเอง เรียกส้ันๆ วา
เกิดทุกขหรือเกิดปญหา จึงไดบอกวา เพราะไมรู จึงทําใหเกิดส่ิงท่ีเรียกวาทุกขหรือปญหา 
ฉะน้ันความไมรูหรืออวิชชา จึงเปนตัวเหตุตนตอของทุกข  

พรอมกันน้ัน มันก็เปนเหตุผลท่ีบอกวามนุษยตองการความรู เพราะวา เม่ือรูแลว 
ก็ดําเนินชีวิตไปได เพราะรูวาจะทําอะไรอยางไร จะปฏิบัติตอส่ิงท้ังหลายอยางไร ความรู
จึงเปนตัวสําคัญท่ีทําใหพนทุกข พนปญหา เปนอันวา เราตองการส่ิงท่ีตรงขามกับความ
ไมรู คือตองการความรู เม่ือมีความรู ก็พนหายความไมรู แลวก็พนจากปญหา พนทุกข 

ความไมรูเรียกวา “อวิชชา” ความรูก็เรียกวา “วิชชา” แตคําวาวิชชานี้ สงวนไว
สําหรับความรูแจงธรรมดาของธรรมชาติเด็ดขาดจริงๆ สวนความรูเขาใจชัดมากข้ึนมาๆ 
ระหวางนี้ ต้ังแตยังรูไมแจงจริงเต็มที่ ชวยใหเปนอยูไดดีข้ึนๆ ใหใชศัพทกวางๆ วา “ปญญา” 
เม่ือรูแลว พนปญหา ปลอดทุกข เรียกวา “วิมุตติ” เปนอันวาไมเกิดปญหา ไมเกิดทุกข  

ทีน้ีก็จับคูไดแลว อวิชชา คูกับ ทุกข์ สวน วิชชา ท่ีในระดับท่ัวไปเรียกวาปัญญา ก็คู
กับ วิมุตติ พูดส้ันๆ ในขั้นเด็ดขาดสูงสุดทีเดียววา วิชชา คูกับ วิมุตติ    
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ระหวางท่ีความรูยังไมแจงเด็ดขาดเปนวิชชา แตยังอยูในข้ันของการพัฒนา ท่ี
เรียกวาปญญา ก็ทําใหเราลดทุกขลงไปๆ เหลือทุกขนอยลงๆ เปนระดับท่ีเรียกวาสัมพัทธ 
โดยมีทุกขนอยลง มีสุขมากข้ึน อันน้ีเปนหลักการท่ัวไป  

ทีน้ียอนหลังลงไป ในการที่จะมีความรู เพื่อใหเปนอยูดําเนินชีวิตไปไดน้ี เรามี
เครื่องมือท่ีจะส่ือหาความรูติดมากับตัวต้ังแตเกิดแลว ดังน้ัน ท่ีพูดกันวาคนเราเกิดมามีแต
ตัวน้ัน ท่ีจริง ไมใชมีแคตัวเปลาๆ แตตัวน้ันมันไมเปลา มันมีเคร่ืองมือวิเศษสําหรับใช
ส่ือสารกับโลกแหงส่ิงแวดลอม คือมี ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ท่ีเรียกวา อายตนะ (แดน
ติดตอเช่ือมตอกับโลก) หรือ อินทรีย (อวัยวะท่ีเปนเจาหนาท่ีทําการน้ันๆ เชน ทําการเห็น 
ทําการไดยิน ฯลฯ) ติดตัวเตรียมพรอมมาแลว 

ทีนี้ อายตนะ หรืออินทรียน้ี เมื่อส่ือสารกับโลก มันทําหนาท่ี ๒ อยาง หรือ ๒ ดาน คือ  
๑. “รู” วาอะไรเปนอะไร สีเขียว สีแดง สีเหลือง เสียงสัตว เสียงแมว เสียงคน ฯลฯ 
๒. “รูสึก” วาสุข สบาย หรือทุกข ไมสบาย หรือไมก็เฉยๆ ไมสุข ไมทุกข  
ดานรูน้ัน อยางท่ีวาแลว คือเปนเรื่องของการดับทุกขแกปญหาโดยตรง ท่ีจะทําให

มนุษยเปนอยูดําเนินชีวิตไปได แตการท่ีจะรู แลวก็รูใหมาก ใหพอ ใหแนใหจริงใหตรงแท
น้ัน มักไมไดทันทีทันใด แตตองใชเวลา กวาจะมีความรูมาได ชีวิตตองทํางานตอกันใน
ระบบการรับรู-เรียนรูหลายช้ัน และในระหวางน้ัน แมแตเม่ืออินทรียรับรูเขามาทางตาเปน
ตนและเขาไปในใจแลว ก็ตองรูจักคิดเช่ือมโยงสืบคนตรวจสอบความรูอีก จึงจะไดจึงจะ
เกิดเปนปญญา ท่ีจะเอามาใชประโยชน สําหรับดําเนินชีวิต หรือทําอะไรตางๆ ได 
เพราะฉะน้ัน กระบวนการที่จะเกิดความรูชัดเปนปญญาน้ี จึงมีความซับซอนพอสมควร
พูดงายๆ วาตองมีสติจับ มีความเพียรเรงรุด ตองใชเวลา น่ีนะดานความรู (ท่ีจะศึกษา)   

สวนอีกดานหนึ่ง คือความรูสึกนั้น เกิดข้ึนทันที และมีผลตอการดําเนินชีวิตในทันใด 
เชน พอเห็นพอไดยิน ก็รูสึกวาสุขสบายหรือทุกขไมสบาย แลวถารูสึกสุขสบาย ก็ชอบใจ 
ตอดวยอยากไดอยากเอา ถารูสึกท ุกขไมสบาย ก็ขัดใจไมชอบใจ ตอดวยเกลียดชัง อยาก
หลบ อยากหนี อยากทําลาย เปนปฏิกิริยาข้ึนมาในทันที (ถารูสึกเฉยๆ ก็เพลินๆ ไป ไมเอา
เร่ืองดวย) ในข้ันพ้ืนฐาน คนก็ดําเนินชีวิตกันไปอยางน้ี อยูกับการหาความรูสึก (ท่ีจะเสพ) 

ดังท่ีวาน้ี ดานความรูสึกเขามาชักนําการดําเนินชีวิตของเรากอน เปนตัวเดนตัว
นําหนาในการดําเนินชีวิตของมนุษยข้ันตน คือเม่ือยังไมไดเรียนรู ยังไมมีหรือไมใชปญญา 
ก็วาตามความรูสึกกันไป 
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ขอบอกแทรกไวกอนวา ตอจากความรูสึกข้ันตนท่ีเปนภาครับ (passive) คือรูสึก
สุขสบาย หรือทุกขไมสบายแลว ความรูสึกตอบสนองเปนปฏิกิริยา ซ่ึงเปนภาคแสดงหรือ
ภาคทําการ (active) เชน ชอบใจ-ไมชอบใจ อยากเอา-อยากทําราย ข้ันน้ีเม่ือมีความรู
ข้ึนมาเปนปญญาและรูจักใชปญญา ก็สามารถปรับแกแปรผันพัฒนาใหเปนความรูสึกท่ี
สรางสรรคเก้ือกูล หรือพูดส้ันๆ วาใหเปนกุศลได คือดานรูจะมาพัฒนาดานรูสึก ซ่ึงก็เปน
เร่ืองสําคัญ แตในข้ันน้ีขอขามไปกอน ตอไปขางหนา ถามีเวลา คอยเอามาวากัน 

ทีน้ี ความรูสึกข้ันตน ซ่ึงเปนภาครับ ท่ีรูสึกสบาย หรือไมสบาย หรือเฉยๆ น้ัน ศัพท
พระเรียกวา เวทนา (แปลกันวา การเสพอารมณ หรือเสวยอารมณ) ถาเปนเวทนาท่ีรูสึก
สบายเปนสุข เรียกวาสุขเวทนา ถาเปนเวทนาท่ีรูสึกไมสบายเปนทุกข เรียกวา ทุกขเวทนา 
ถาเปนเวทนาท่ีรูสึกเฉยๆ เรื่อยๆ หรือพอเพลินๆ คือ จะวาทุกขก็ไมใช จะวาสุขก็ไมใช 
เรียกวา อทุกขมสุขเวทนา หรือเรียกใหส้ันวา อุเบกขา  

ท่ีจริง เวทนา ความรูสึกภาครับน้ี ท่ีแบงเปน ๓ วา สุข ทุกข เฉยๆ น้ัน เปนการแบง
อยางงายๆ ถาแยกละเอียด ก็แบงเปน ๕ คือ แบงเปน สุขกาย ทุกขกาย แลวก็ สุขใจ ดีใจ 
เรียกวา โสมนัส แลวก็ ทุกขใจ ไมสบายทางใจ เรียกวา โทมนัส แลวจึงถึงเฉยๆ ท่ีเรียกวา
อุเบกขา การท่ีแบงละเอียดเปน ๕ น้ัน ก็แคเอากายกับใจมานับแยกออกไป ถาเราไมแยก
กายแยกใจ ก็เรียกรวมๆ วา สุข ทุกข แลวก็เฉยๆ เปน ๓ ก็มีแคน้ี   

มีแคสุข แลวก็ทุกข (เฉยไมตองพูดถึง) เทาน้ีแหละ มันมีอิทธิพลย่ิงใหญเหลือเกิน 
อยางท่ีเห็นกันอยูวา มนุษยท่ีเปนอยูดําเนินชีวิตกันไปตลอดวัน-เดือน-ป สิบป รอยปน่ี ก็
แคจะหาความสุข แลวก็หลีกหนีความทุกขเทาน้ันเอง เร่ืองเวทนาน้ี มองงายๆ ผานๆ ไป  
เหมือนกับวามันนิดหนอย มีแคสามหรือหาเทาน้ีแหละ แตมันมีอิทธิพลตอชีวิตของแตละ
คน ตอโลกท้ังหมด ตอสังคมของมวลมนุษย มากมายเหลือลน  

ท่ีจริง เวทนาน้ันเปนเพียงฝายรับ คือ มันเปนเรื่องท่ีเกิดแคตามธรรมชาติ เม่ือเรา
ไปพบปะเจอะเจอสัมผัสส่ิงตางๆ ตั้งแตเห็นดวยตา ไดยินดวยหู เปนตน ก็เกิดความรูสึก
ข้ึนมา ไมสุข ก็ทุกข หรือเฉยๆ ทีน้ี เร่ิมจากเวทนาน่ีแหละ เม่ือมนุษยตองการจะเอาแตท่ี
สุขสบาย หลีกหนีทุกขท่ีไมสบาย เขาก็วุนวายอยูกับปฏิกิริยาตอบสนองท่ีวา มีความชอบ
ใจ หรือไมชอบใจ แลวก็อยากไดอยากเอา หรืออยากหนีอยากทําลาย ตรงนี้แหละ คือเจา
ตัวสําคัญท่ีเรียกคําเดียวใหส้ันวา “ตัณหา”  ซ่ึงโดยไมตองมีความรูเลย เอาแคชอบใจ-ไม
ชอบใจ อยากไดอยากเอา-อยากหนีอยากทําลาย ก็มาทํางานรับกันกับเวทนา แลว
ขับเคล่ือน บงการ บัญชา นําพาชีวิตและสังคมมนุษยไป 
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บอกเม่ือก้ีแลววา เวทนาซ่ึงเปนฝายรับ เปนเร่ืองท่ีเปนไปตามกระบวนของ
ธรรมชาติ สวนท่ีจะเปนเร่ืองของเราเอง ก็ตอนมีปฏิกิริยาชอบใจ-ไมชอบใจ ท่ีเรียกวา
ตัณหาข้ึนมาชักพาบงการบัญชาชีวิต เวทนาน้ันถึงจะมีอิทธิพลมาก แตคนก็ไมจําเปนตอง
ยอมหรือตองปลอยตัวใหไหลไปตามกระแสของมัน ย่ิงเม่ือดานรูพัฒนาไปดีมีปญญามาก
ข้ึน คนก็ย่ิงสามารถปกครองตัวเอง เปนอิสระ และกลับเปนนายท่ีจะนําพาบังคับบัญชา
ชีวิตของตนไปดวยปญญาท่ีมองเห็นธรรม และใชธรรมใหเปนประโยชนสูงสุด   

จับจุดสําคัญไววา ตอนท่ีเรามีปฏิกิริยาตอเวทนา คือปฏิกิริยาตอความรูสึกน่ี
แหละท่ีสําคัญ เพราะอะไร เพราะวาเวทนาความรูสึกน้ันยังไมเปนการกระทําของเรา มัน
เปนเพียงกระบวนการของธรรมชาติ เชน เม่ือเราไปสัมผัสกับแสงสวางท่ีจาเกินไป เราก็
รูสึกไมสบายตา มันเปนเรื่องท่ีเปนไปตามธรรมชาติ แตพอเรามีปฏิกิริยาข้ึนมาวาชอบใจ-
ไมชอบใจ น่ีคือเกิดตัณหาข้ึนมา วาชอบใจ-ไมชอบใจ แลวอยากเอา-อยากไมเอา ก็คือเริ่ม
เปนการกระทําของเราเอง การกระทําของเราน้ีเร่ิมตนตอนท่ีชอบใจ-ไมชอบใจ แลวก็
อยากเอาอยากไล ท่ีเปนตัณหา ไมใชตอนรูสึก ซ่ึงเปนเวทนา 

ลําดับเรื่องวา พอตา-หู กระทบอะไร-ถูกอะไรกระทบ รูสึกสบาย-ไมสบาย น่ีเปน
ภาครับ ตามกระบวนการของธรรมชาติ เรายังไมไดทํา ยังไมเปนการกระทําของเรา ทีน้ี 
พอรูสึกสบายแลว เราชอบ เราเอา หรือพอรูสึกไมสบายแลว เราไมชอบ เราไมเอา น่ีคือ
เปนการกระทําของเราละ เปนข้ันของการกระทําทางใจ ตอจากชอบใจ-ไมชอบใจ ท่ีเปน
การกระทําทางใจแลว ก็อาจตามมาดวยการทําตอๆ ไป ทางกายและทางวาจา ถาชอบใจ 
ก็จะเอา ถาไมชอบใจ ก็จะเล่ียงจะไลจะหนีจะทําลาย  

ถาเรามีชีวิตอยูแคมีปฏิกิริยาชอบใจ-ไมชอบใจไปตามเวทนา ยอมใหความชอบ
ใจไมชอบใจเขามานําทางชีวิต แลวทําไปตามความอยาก เราก็วุนอยูกับความคิดท่ีวาทํา
อยางไรจะไดส่ิงน้ี ทําอยางไรจะหนีส่ิงน้ันไป หรือทําลายมันได จากการคิดก็ออกมาสูการ
เคล่ือนไหว ใชเทาเดินไปหาไปเอา หรือพาเราว่ิงหนี ใชมือหยิบจับเอา หรือผลักไสทําลาย 
แลวแตชอบใจหรือไมชอบใจ น่ีคือตอจากเวทนา ท่ีรูสึกสุขสบายหรือทุกขไมสบาย ก็ตอ
ดวยตัณหา ท่ีชอบใจหรือไมชอบใจ อยากไดอยากเอาหรืออยากหนีอยากทําลาย  

ถึงตอนนี้ก็คือ แทนท่ีจะหาจะเอาความรูความเขาใจซ่ึงจําเปนสําหรับการเปนอยู
ท่ีดีมาใชดําเนินชีวิต ก็กลับปลอยใหตัณหานําพาชีวิตไป ท้ังหมดน้ีเปนเรื่องราวความ
เปนไปในดานความรูสึก โดยไมตองใชความรู จึงบอกวาอยูดวยอวิชชา เม่ืออยูกับอวิชชา 
ก็เปนชองวางใหตัณหาเขามาเปนตัวนําทางชีวิต จึงบอกวาอวิชชาน้ีเปนปจจัยแกตัณหา  
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คําวาเปนปจจัยน้ี มิใชมีความหมายเจาะตรงอยางคําวา  “เหตุ” คือมิใช
หมายความวาจะตองเปนตัวการท่ีทําใหอันน้ันอันน้ีเกิดข้ึน แตมีความหมายกวาง แม
เพียงเปนตัวเปดชองให ก็เปนปจจัย หรือเปนตัวเก้ือหนุน เปนตัวใหโอกาส เปนตัว
เช่ือมตอสงตอสืบเน่ือง เปนตน ก็เปนปจจัย  

ทีน้ี เม่ือมีเวทนารูสึกสุขหรือทุกขแลว ถาไมกาวไปหารู ก็คือมีอวิชชาเปนชองวาง
โหวท่ีเปดโอกาสใหตัณหาซ่ึงรูสึกชอบใจหรือไมชอบใจ อยากไดอยากเอาหรืออยากหนี
อยากทําลาย เขามาเกาะกุมใจ พรอมที่จะบงการบัญชานําพาชีวิตไป   

เม่ือตัณหาซ่ึงชอบใจอยากไดอยากเอาหรือเกลียดชังอยากหนีอยากทําลายเขามา
เกาะกุมใจแลว ถายังไมมีสติท่ีจะเอาปญญามามองดูรูเขาใจเห็นความจริงใหรอบดาน 
หรือมีใจมืดมัวจับเอาความรูแคท่ีจะรับใชสนองงานตามบัญชาของตัณหา ก็คือปลอยให
ตัณหาเขามาบงการนําพาชีวิตน้ี ถาตัณหาเขามาเปนตัวบงการนําทางชีวิตของเรา เราก็
จะทําอะไรๆ ลงไปบนพื้นฐานของอวิชชา โดยไมมีความรูชัดพอ ก็ไมปลอดภัย เพราะ
ตัณหาจะพาไปไหนจะเอาอยางไร ก็แลวแตชอบใจหรือไมชอบใจ โดยข้ึนตอเวทนาท่ีได
รับเขามาวาเปนสุขหรือเปนทุกข ก็จะพาใหเกิดปญหาท้ังหลายอยางท่ีไดวาแลว  

น่ีก็คือท่ีไดบอกแลววา อวิชชาเปดชองแกตัณหา แลวปญหาก็ตามมา เปนความ
ติดขัดบีบค้ันเรียกวาทุกข อวิชชากับทุกข ก็เขาคูตามกันมา  

ท่ีวามาน้ีเปนดานท่ีวาตัณหาเปนตัวบงการ ตัณหาน้ันมุงไปท่ีเวทนาความรูสึก 
โดยจองจะเอาเวทนาท่ีเปนสุข แลวก็หลีกเล่ียงเวทนาท่ีเปนทุกข เปาหมายของตัณหามุง
ไปท่ีเวทนาท่ีจะหนี ท่ีจะเอา ทีน้ีอยางท่ีวาแลว เวทนาน้ันก็คือความรูสึกทางตาหูจมูกล้ิน
กาย ตัณหาก็มุงจะใหตาไดเห็นส่ิงท่ีสวยงาม หูไดฟงเสียงท่ีไพเราะ จมูกไดดมกล่ินท่ี
หอมๆ ล้ินไดล้ิมรสท่ีอรอย กายไดสัมผัสส่ิงท่ีนุมน่ิมซูซา อะไรตางๆ จําพวกน้ี เรื่องจึง
กลายเปนวาไอเจาตัณหาน้ันก็จะมาบงการใหเราใชตาหูจมูกล้ินกาย เพ่ือจะหาเพื่อจะได
เวทนาท่ีมันชอบใจ  

สําหรับการกระทําอยางน้ี เราใชคําวา “เสพ” เพราะฉะน้ันจึงพูดไดวา ตัณหามุง
ใชตาหูจมูกล้ินกายเพื่อการเสพ และน่ีก็จึงเปนลักษณะการดําเนินชีวิตของคน ท่ีเรียกวา
เปนปุถุชน ท่ีใชตาหูจมูกล้ินกายโดยมุงไปท่ีการเสพ มุงท่ีจะบํารุงบําเรอตาหูจมูกล้ินกาย
ของตนใหไดเสพส่ิงท่ีหวานช่ืนเปนสุขแบบสนุกสนานเอร็ดอรอย มีชีวิตท่ีกระเสือกกระสน
รานรนกันไปเหมือนอยางสัตวโลกอ่ืนๆ ท้ังหลายท่ีไดดูไดเห็นกันอยูน่ันแล 
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นักเสพ เปนนักลาสุข-หลบทุกข แตนักศึกษาสุขทุกเมื่อทุกเวลา    
ทีน้ีหันไปดูอีกดานหน่ึง ท่ีพูดไวแลวแตตน คือดานความรู ท่ีมากับความหลุดพน 

เปนอิสระ จากทุกข จากปญหา  
ดานรูน้ันก็ใชตาหูจมูกล้ินเหมือนกัน แตรูเห็นไดยินในแงท่ีวาอะไรเปนอะไร ตาก็ดู

ก็เห็น เริ่มตั้งแตเขียวแดงขาวเหลือง รูปรางกลมแบนยาวเหล่ียม ใหญเล็ก รูทรวดทรง 
สัณฐาน หูก็ไดยินเสียง เสียงทุมเสียงแหลม เสียงเบาเสียงดัง เสียงนกเสียงกาเสียงเสือ 
เสียงกระทิงเสียงแรด เสียงฟารองเสียงฟาผา อะไรตางๆ ก็วาไป  

ถาเอาความรู เราก็จะตอบสนองไดถูกตอง โดยไมใชแคมีปฏิกิริยาชอบใจ-ไมชอบ
ใจไปตามเวทนา แลวทําไปตามความอยาก แตในดานความรูน้ี เม่ือรูแลว มันจะเช่ือมโยง
ตอเน่ืองไป คือพอรูวาอะไรเปนอะไรแลว มันก็จะโยงตอไปหาส่ิงท่ีเรียกวาขอมูลอ่ืนๆ พอ
ขอมูลเช่ือมตอกัน ก็เกิดความรูมากข้ึน และน่ีก็คือความรูจากความสัมพันธ์ ของส่ิงตางๆ  

พอเราตระหนักวาส่ิงท้ังหลายสัมพันธกัน ก็รูวาอะไรเปนอะไรเพิ่มข้ึนไปทุกที จาก
เห็นใบไม ก็เห็นตอไปท่ีก่ิงไม มันมีกาน อยูกับก่ิงไม แตกออกมาจากตนไม ฯลฯ แลว
ตนไมน่ีมาอยางไร ตอมาก็รูวา ออ.. มันมาจากเม็ด อยูในดิน แลวงอกข้ึนมา โตข้ึนไปๆ ใน
ทองฟา ฯลฯ เร่ิมจากรูจักส่ิงเหลาน้ัน ตอมาก็รูเห็นความเปนไปในความสัมพันธของมัน
กับส่ิงท้ังหลายขยายกวางออกไป ตอนแรกเรียกวาเห็นธรรมชาติ หรือส่ิงท่ีเปนธรรมชาติ 
เสร็จแลวก็เห็นความจริงของธรรมชาติ คือเห็นตัวธรรม คือธรรมดาของมัน แตในข้ันตน
ท่ัวๆ ไปน้ี มนุษยเราจะรูความจริงแคในระดับท่ีผิวเผิน พอใชในการดําเนินชีวิตงายๆ 
เทาน้ัน ยังไมไดรูลึกซ้ึงอะไร ถารูลึกซ้ึง ก็ย่ิงไดประโยชนมาก  

คนท่ีแมจะมีปญญาความรูในระดับของการเปนอยูประจําวัน ท่ีไมลึกซ้ึงเทาไรน้ี ก็
ยังพ่ึงพาตัวเองใหอยูดี ชวยผูอ่ืนไดเยอะ และชวยสรางสรรคใหเกิดความเจริญไดมาก  

วิทยาการตางๆ ก็มาจากการสังเกตปรากฏการณ และรูความสัมพันธ เห็นเมฆมา 
แลวมีฝนตก ตอมาก็รูวา เม่ือเมฆมาแลว ก็มีหวังวาฝนอาจจะตก บางทีตกบางทีไมตก 
อยางนอยก็ไดรูวาอาจจะตก ตอมาก็เห็นปรากฎการณอ่ืนท่ีแทรกเขามา ออ.. กอนฝนจะ
ตก พอเมฆมา มักจะมีลมมาดวย หรือลมมา แลวเมฆก็มา ฯลฯ การท่ีไดรูไดเห็น
ปรากฎการณเหลาน้ีแลวเช่ือมโยงความสัมพันธได ก็ทําใหมนุษยเกิดปญญา แลวก็รูวาจะ
ปฏิบัติตออะไรๆ ไดอยางถูกตอง ทําใหดําเนินชีวิตไดดีข้ึน น่ีคืออีกดานหน่ึงท่ีสําคัญ คือ
การใชตาหูจมูกล้ินกายของเรา สําหรับรู รับรู แลวก็เรียนรู เม่ือรูก็เปนทางมาของปญญา  
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ท่ีวามาน้ีก็อยูท่ีวิธีปฏิบัติในการรับรู และในการเรียนรูเปนสําคัญ ตั้งตนแตท่ีวา
เม่ือรับรูก็ไมไหลไปตามเวทนาท่ีรูสึกสุขสบายหรือทุกขไมสบาย แลวเฉออกไปอยูกับ
ความชอบใจไมชอบใจอยากไดอยากเอาหรืออยากทําลาย แตใหความรูสึกเปนตัวกระตุน
ในการหาความรู เชนชวยใหจับจุดจับแงของความรูไดถนัด แลวก็เรียนรูโดยใชวิธี
เช่ือมโยงในระบบความสัมพันธ ซ่ึงอาศัยการทํางานของอายตนะหรืออินทรียท่ีสําคัญคือ
จิต วาจะสามารถเช่ือมโยงขอมูลความรูอยางไร ซ่ึงอันน้ีก็คือการคดิน่ันเอง  

ถามีวิธีคิดดีท่ีแยบคาย ก็สามารถเอาขอมูลความรูตางๆ มาเช่ือมโยงกันใน
ลักษณะของการสืบสาวเหตุปจจัย ดวยการวิเคราะหแยกแยะส่ิงท่ีไดเห็นไดยินเปนตน 
ออกเปนองคประกอบตางๆ แลวสืบสาวใหเห็นความสัมพันธในความเปนเหตุปจจัยแงน้ัน
แงน้ี เปนตน เปนวิธีคิดท่ีทําใหคนไดปญญาและพัฒนาปญญาย่ิงข้ึนไปๆ  

ก็เปนอันไดบอกวา การใชอายตนะหรืออินทรียในดานสําคัญ ก็คือดานความรู 
เม่ือใชตาหูจมูกล้ินกายจนถึงใจมารับรูเรียนรูใหไดความรูขอมูลและความสัมพันธมา ก็
เกิดปญญา ทําใหมนุษยสามารถดําเนินชีวิตไดดี อันน้ีแหละท่ีเปนตัวแกปญหา ถาพูดโดย
ใชถอยคําไทย ก็เทากับบอกวา ปญญาเปนตัวแกปญหา เม่ือปญญามา ปญหาก็หมดไป  

ตอนแรกเรายังขาดไรความรู ไมมีปญญา ก็คือ มีอวิชชา ปญหาก็มาครอบงําเรา 
และเม่ือถูกปญหาครอบงํา ก็คือเปนทุกขน่ันเอง น่ีคือเราตองการปญญา เม่ือปญญามา ก็
แกปญหาได หรือวา ปัญญามา ปัญหาหมด ถาใชศัพทพระก็บอกวา เม่ือปญญามา ก็พน
ทุกขได ในท่ีน้ีเราพูดกันงายๆ วา ทุกขก็คือปญหานั่นแหละ ปญญาก็คูกับปญหาหรือทุกข 
เราไดปญญามา ก็แกปญหาไป แกทุกขไป จนกระท่ังเปนอิสระ ปลอดพนจากทุกขได  

ในดานความรูน้ี พอเรารูข้ึนมา ก็ไดประโยชนทันที ย่ิงถาสามารถเช่ือมตอโยง
ความรู หรือจับความสัมพันธได มองเห็นระบบปจจัยสัมพันธ ก็ทําใหเราเห็นทางท่ีจะทํา
โนนทําน่ี ท้ังในการแกไขปญหา และในการสรางสรรคมากมาย เรามองเห็นประโยชน 
และก็จะมีความสุขจากการไดการมีความรูน้ัน  

เพราะฉะน้ัน คนท่ีรูจักใชอินทรีย คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ในการท่ีจะรู ก็ไดการ
เรียนรู การรับรูก็เปนการเรียนรูไปดวย หรือรูไปก็เรียนไป แลวมันก็มาเปนประโยชนแก
ชีวิตของเรานั่นเอง โดยมองเห็นประโยชนของความรู ท่ีจะมาเก้ือกูลอุดหนุนการดําเนิน
ชีวิต เอาความรูมาใชประโยชนกับชีวิต ดวยการท่ีวาจะทําอะไรอยางไร  
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ท้ังน้ีก็ตั้งตนแตวา พอเรียนรูวามันเปนอยางน้ันอยางน้ีแลว เราก็จะทําอยางน้ัน
อยางน้ีได และเม่ือเราทําไป เราก็ทําไดทําเปน โดยทําส่ิงน้ันไดถูกตองและเกิดผลเปนจริง 
เชนเรารูวา ตนไมนี้เกิดมาจากเม็ด เราก็หาเม็ดมา เม็ดอยูในลูก อยูในผลไม ซ่ึงอยูบนตนไม 
เม่ือผลไมแก มันหลนลงมา เราก็เอาเม็ดของมันไปปลูกท่ีบานของเรา แลวตนไมก็ข้ึนมา น้ี
คือเราไดเรียนรูแลว และเราก็ทําไดแลว ปญหาความทุกขความติดขัดก็ไมมี 

ตอไปอีก การปลูกตนไมน้ัน มันข้ึนบางไมข้ึนบาง เราก็อยากรูวามันเปนเพราะ
อะไร ก็เลยไดเรียนตลอดเวลาวา ทําไมจึงเปนอยางน้ันอยางน้ี ออ มองดูสวนประกอบท่ี
เก่ียวของสิ ดิน อาจจะไมดี หรือเอาลงดินลึกเกินไป ตื้นเกินไป หรือวาขาดนํ้า เราเอาไป
ปลูกเฉยๆ มีแตเม็ดใสลงไปในดิน นึกวามันจะข้ึน เปลา มันไมข้ึนหรอก มีแตดินเฉยๆ แลว
ก็ถูกแดดท้ังวัน รอน ดินมันแหง ไมมีนํ้าเลย มันจึงข้ึนไมได ก็เลยรูวาตองมีนํ้าดวย อะไร
ตางๆ ทํานองน้ี ก็เรียนรูไปๆ แลวก็ไดฝกฝน ตอมาก็ชํานาญ  

ไมวาจะปลูกตนไมเปน ทําอะไรๆ ไดเกง หรือดําเนินชีวิตไปดวยดี ก็มาจากการ
เรียนรูฝกฝน การท่ีไดเรียนรูไดฝกไดหัด ก็ทําใหพัฒนา ดีเกงชํานาญข้ึนเร่ือยๆ การเรียนรู
ฝกหัดพัฒนานี้ เรียกวา “ศึกษา” ตอนนี้จึงเปนอันวา เราใชตาหูจมูกล้ินกายใจใน
ความหมายและเพ่ือวัตถุประสงคอีกอยางหนึ่ง คือใชเพื่อศึกษา หรือเรียนรูฝกหัดพัฒนา 
และเพราะวาเรามองเห็นประโยชนจากการท่ีไดรู เราก็จึงมีความสุขจากการไดรูไดเรียน 
เราก็ชอบที่จะเรียนรู และเกิดความใฝรู  

ย่ิงอยากรูแรงเขมข้ึน ในเวลาที่เรียนรู ก็ย่ิงมีความสุขมากข้ึน และความใฝรูน้ันก็
จะม่ันลึกมากข้ึน จนทําใหเปนคนท่ีมุงจะรูความจริงของส่ิงตางๆ เจออะไรก็ไมสนใจในแง
ท่ีจะเสพ สนใจแตในแงท่ีจะหาความรู แลวก็มีความสุขจากการสนองความใฝรู ก็เลยไม
ติดใครใสใจท่ีจะหาความสุขจากการเสพ ไมลุมหลงมัวเมาในวัตถุ ทําใหมีจิตใจท่ีมี
คุณภาพ มีสภาพชีวิตและวิถีการดําเนินชีวิตท่ีประณีต อยางนอยก็มีวิถีชีวิตสองดานท่ีดุล
กัน ดานหน่ึงก็ใชตาหูจมูกล้ินกายในการเสพ แตไมหมกมุน สวนอีกดานหนึ่งก็ใชตาหูจมูก
ล้ินกายใจเพื่อเรียนรู โดยมีความใฝรูมากข้ึน และมีความสุขจากการไดสนองความใฝรูน้ัน  

บอกแลววา เม่ือเราใชตาหูจมูกล้ินกายใจเพ่ือเรียนรู แลวฝกฝนพัฒนาไป ก็พูด
งายๆ วา ใชตาหูจมูกล้ินกายใจเพ่ือศึกษา ตอนนี้จึงเทากับมีทางแยกสองทาง ทางหน่ึงน้ัน
ใชตาหูจมูกล้ินกายใจเพื่อเสพ สวนอีกดานหน่ึงใชเพื่อศึกษา พวกนักเสพก็จะมีความ
ตองการเสพมากข้ึนๆ แลวก็สนองความตองการเสพ เขาก็สุขจากการเสพ สวนพวกศึกษา 
ก็พัฒนาความใฝรูมากข้ัน แลวก็มีความสุขจากการศึกษา คือการท่ีไดสนองความใฝรู  
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ท่ีวาน้ีก็เปนลักษณะท่ีตางกันสองดานของคน ๒ พวก คือ พวกนักเสพ กับ พวก
นักศึกษา 

พวกนักเสพ น้ันมีความสุขท่ีข้ึนตอส่ิงท่ีชอบใจ ถาไปเจอส่ิงท่ีไมชอบใจ ก็ทุกข 
เพราะเขามุงเอาเวทนาท่ีสุขสบาย จึงเอา เสพแลวก็สุข ทีน้ีถาเจอเวทนาท่ีไมสบาย ไม
ชอบใจ ก็ทุกข ยังไมทันไดเสพเลย ก็ทุกขแลว เพราะพอเจอมันเขา อาศัยความจําเดิมท่ีไม
ชอบใจ ก็ทุกขทันที น่ีคือความสุขความทุกขของเขาข้ึนตอส่ิงท่ีชอบใจหรือไมชอบใจ เจอ
ส่ิงชอบใจก็สุข เจอส่ิงไมชอบใจก็ทุกข  

ทีน้ีคนเราน้ัน เม่ือมีชีวิตอยูดําเนินชีวิตไป ก็เปนธรรมดาวาตองเจอแน ท้ังส่ิงชอบ
ใจไมชอบใจ เพราะฉะน้ันคนพวกนักเสพท่ีใชตาหูจมูกล้ินกายใจเพ่ือเสพ ก็จะมีสุขทุกข
วนเวียนอยูกับส่ิงชอบใจไมชอบใจ วันหน่ึงๆ ก็อยูกับความชอบใจไมชอบใจ ไดเห็นส่ิงท่ี
สบาย ชอบใจ ก็สุข เจอส่ิงไมชอบใจ ก็ทุกข มีความสุขเปนเพียงซีกหน่ึงของชีวิต แลวก็มี
ชีวิตท่ีวนเวียนอยูกับ ๒ ซีกของสุขและทุกข เปนสังสารวัฏอยูอยางน้ีแคน้ี   

หันไปดูฝายพวกนักศึกษา (แท) ท่ีใชตาหูจมูกล้ินกายใจเพ่ือเรียนรู เพื่อศึกษา การ
เรียนรูน่ีใชไดกับทุกอยาง อะไรก็ตามท่ีเขามากระทบอินทรีย ตั้งแตตาหูเปนตนไป ท่ีเรา
เรียกวาประสบการณน้ัน เราเรียนรูไดหมด ไมเก่ียวกับความชอบใจหรือไมชอบใจ  

หมายความวา การเรียนรูไมขึ้นตอความชอบใจ-ไมชอบใจ เราเจอของชอบใจ ก็
ไดเรียนรู เจอของไมชอบใจ ก็ไดเรียนรู (ในมากหลายกรณี ของไมชอบใจ เราเรียนรูได
มากกวา หรือไดประโยชนในการเรียนรูมากกวา) น่ีก็เพราะวา เราไดความสุขจากการ
เรียนรู ความสุขของเราจึงไมข้ึนตอเวทนา ไมข้ึนตอตัณหา ไมวาชอบใจหรือไมชอบใจ เรา
เรียนรูไดจากทุกอยางท่ีเขามาทั้งหมด ดังน้ัน ในเม่ือเรามีความสุขจากความใฝรู จาก
การศึกษา เราก็เลยสามารถมีความสุขจากทุกส่ิงทุกอยางท่ีเราไดประสบ ซ่ึงเราไดเรียนรู
หมดท้ังน้ัน พูดเปนสํานวนวาพนจากสังสารวัฏของการเวียนวายไปในสุขทุกขของการ
เจอะเจอประสบสิ่งท่ีชอบใจและไมชอบใจ น่ีเปนจุดตางท่ีสําคัญอยางย่ิง  

เปนอันวา พวกใชตาหูจมูกล้ินเพื่อเสพ เปนนักเสพ ก็สุขทุกขหมุนเวียนอยูกับเรื่อง
ชอบใจไมชอบใจ ฝายผูใชตาหูจมูกล้ินกายใจเพ่ือศึกษา เปนสุขทุกสถานการณ เรียกวา
พนสังสารวัฏไปไดระดับหนึ่ง แลวตอจากนั้นเขาก็พัฒนามากขึ้นไปอีก เม่ือความใฝรูมากขึ้น 
เขาก็เปนอิสระจากการเสพมากข้ึนทุกที ไมวาจะเจอปญหา หรือเจออะไร ถาเปนเรื่องท่ีจะ
ไดเรียนรูมาก ความใฝรูก็ย่ิงมาก ก็จึงทําใหปญหากลายเปนส่ิงท่ีชวยใหไดสนองความ
ตองการในความใฝรูย่ิงข้ึน เพราะวาย่ิงเปนปญหา ก็ย่ิงไดฝกไดคิดพิจารณา แลวก็ย่ิงได
เรียนรูมาก เพราะฉะน้ันก็เลยกลายเปนวาเขาไปชอบและไดสุขจากส่ิงท่ีคนไมชอบใจ  



 

๓๘๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

น่ีแหละก็ไดเห็นกันแลววา อะไรที่พวกนักเสพไมชอบใจ แตพวกนักใฝศึกษากลับ
ชอบ เพราะจะไดเรียนรูเยอะ เชนชอบส่ิงท่ียาก หรือชอบเรื่องท่ีเปนปญหา พูดใหถึง
สํานวนภาษาก็วา เขาพนจากสังสารวัฏข้ันท่ีหน่ึง คือ พนจากสุขทุกขท่ีข้ึนตอส่ิงชอบใจไม
ชอบใจ โดยสามารถมีความสุขไดจากการเรียนรูในทุกสถานการณ 

เอาละนะ เราไดวิถีชีวิตสองอยาง และคนสองพวกแลว ฝายหนึ่งดําเนินชีวิตไป 
โดยใชตาหูจมูกล้ินกายใจเพื่อเสพ เปนนักเสพ แลวก็สุขทุกขอยูท่ีชอบใจไมชอบใจ พวกน้ี 
เม่ือสาละวนอยูกับการหาเสพ ก็ขาดการพัฒนาปญญา วิถีชีวิตของเขาก็เขาทางที่จะเปน
คนท่ีคําพระเรียกวา “พาล” (คนออนปญญา) กับอีกฝายหน่ึงท่ีใชตาหูจมูกล้ินกายใจเพ่ือ
ศึกษา แลวก็มีความสุขจากการศึกษาที่ไดเรียนรู โดยมีความสุขไดจากทุกส่ิงท่ีประสบ ใน
ทุกสถานการณ คนพวกน้ีแหละเม่ือพัฒนาไปๆ ก็เปน “บัณฑิต” (ผูดําเนินชีวิตดวยปญญา) 

จากเสพ พัฒนาไปเปนศึกษา แลวมาถึงสรางสรรค   
ตามท่ีวามานี้ สําหรับพวกนักเสพ เร่ืองจบ วนเปนสังสารวัฏอยูอยางนั้น แตสําหรับ

พวกนักศึกษา ยังไมจบ ไมหยุดแคนั้น เพราะวาความรูนั้นพัฒนาได มันยังพัฒนาตอไป 
หมายความวา ในเร่ืองของความรูนี้ เราเห็นอะไร ไดยินอะไร ก็รูวาอันนี้เปนอยางนี้ อันนั้น
เปนอยางน้ัน น่ีคือรูแลว แตมันไมจบแคนั้น พอมองอีกที เชน ดูส่ิงน้ันเทียบกับสภาวะท่ีจริง
แทหรือท่ีสมบูรณของมัน หรือเทียบกับส่ิงอ่ืนในสภาวะน้ัน ก็เห็นไดวาในขณะน้ี มันอยูใน
ภาวะท่ีดีท่ีถูกตองท่ีเต็มสมบูรณ มีภาวะท่ีควรจะเปนตามสภาวะท่ีจริงแทของมันหรือไม   

ยกตัวอยาง เชนมองเห็นตนไม ก็รูวาน่ันเปนตนไมตนหน่ึง เห็นตนไหนๆ ก็รูอยาง
น้ันท้ังหมด แตดูอีกที เอ.. ตนไมตนน้ันสดช่ืนแข็งแรงดี แตตนน้ีมันแหงมันเห่ียวไม
สมบูรณ พอรูอยางน้ีแลว ความรูก็กาวไปในความคิดวา ตามภาวะที่มันควรจะเปน มัน
ควรจะมีสภาวะท่ีสดช่ืน มันควรจะสมบูรณอยางน้ีๆ การท่ีมันเห่ียวแหงน้ันไมถูกตอง พอรู
พอเห็นอยางน้ัน ปญญาก็รูก็บอกวาตนไมน้ีควรจะเปนอยางโนน มันไมควรจะเปนอยางน้ี 
แลวถึงตอนน้ี ก็จะเกิดความอยากข้ึนมาอีกอยางหน่ึงวา อยากใหมันเปนอยางน้ันๆ ตอ
ดวยอยากทําใหมันเปนอยางน้ันๆ ตนไมท่ีหอเห่ียวโทรมนี้ อยากจะใหมันสมบูรณแข็งแรง  

ท่ีวาอยากใหมันสมบูรณ ใหมันแข็งแรง ก็คืออยากใหมันมีภาวะท่ีเต็มสมบูรณ
ตามสภาวะท่ีแทของมัน พูดใหเปนภาษางายๆ วา “อยากให้มันดี” เม่ือมันยังไมดี ทีน้ีพอ
อยากใหมันดี แลวจะวาอยางไร ก็ตองทําใหมันดีสิ ถึงตรงน้ีก็เกิดความ “อยากทําให้มันดี” 
คืออยากทําใหมันอยูในภาวะท่ีดีท่ีสมบูรณเต็มตามสภาวะท่ีแทจริงของมัน ความอยาก
ทําท่ีวาน้ีก็คือความตองการอยางหน่ึง พอมีความอยากทําน้ีข้ึนมา เม่ือไดทําก็เปนการ
สนองความตองการน้ัน แลวก็ทําใหเกิดความสุข 
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ทวนอีกทีวา ตอนแรกเรารูวาอันน้ันคืออะไร เปนอยางไร พอรูแลว ก็อยากใหมันดี 
ใหมันอยูในภาวะท่ีดีท่ีสมบูรณเต็มตามสภาวะท่ีแทของมัน เม่ือมันยังไมเปนอยางน้ัน ก็
อยากทําใหมันดีอยางน้ัน พอทําใหมันดี ไดสนองความอยากทําใหมันดีน้ัน ก็มีความสุข  

ความอยากทําใหมันดี อยากทําใหส่ิงน้ันๆ สมบูรณเต็มสภาวะของมันน้ี เรียก
ตามคําพระวา “ฉันทะ”  ดังท่ีวาแลว เม่ือตองการใหมันดี อยากทําใหมันดี คือมีฉันทะ
แลว พอทําตามน้ันคือ ได้สนองฉันทะ ก็มีความสุข โดยที่วาตลอดเวลาท่ีทําอยูน้ัน เปน
การคอยๆ กาวไปสูภาวะท่ีตองการมากข้ึนทุกทีๆ คนจึงมีความสุขในการกระทําน้ัน
เร่ือยไป จนกระท่ังทําเสร็จ ก็มีความสุขเต็มเปยม ในการที่ไดสนองความตองการโดย
สมบูรณ จนลุถึงจุดหมาย  

การทําใหมันดีน้ี เรามาใชศัพทสมัยใหม เรียกวา การสร้างสรรค์ คือเปนการทําท่ี 
ไมใชทําลอยๆ แตเปนการทําเพื่อใหมันดี ทีน้ี ถาคนมีความอยากทําการสรางสรรคอยูใน
ใจ เวลาเขาทําการสรางสรรคน้ัน เขาก็มีความสุข  

ถึงตอนน้ี คนท่ีเปนนักเรียนรู เปนนักศึกษา ก็กาวตอไป โดยมีคุณสมบัติเพิ่ม
ข้ึนมาอีก ๒ ข้ัน คือ หนึ่ง ความอยากสรางสรรค หรือความใฝสรางสรรค หรือพูดส้ันๆ 
อยางท่ีทางพระเรียกวา “ฉันทะ” ท่ีแปลงายๆ วา อยากทํา คืออยากทําใหมันดี แลวก็ 
สอง มี “ความสุข” จากการทําใหมันดีหรือการสรางสรรคน้ัน น่ีเปนการกาวไปอีกข้ันหน่ึง  

ตามท่ีวามาน้ี การศึกษาจึงสัมพันธกับการสรางสรรค จากการศึกษา ก็กาวมาสู
การสรางสรรค จากความใฝรู ก็กาวสูความใฝทํา หรือใฝสรางสรรค ท่ีวาน้ี  

จุดน้ีตรงขามกับฝายนักเสพ พวกนักเสพน้ันมีสุขมีทุกขวนเวียนอยูกับส่ิงท่ีชอบใจ
ไมชอบใจ ในการที่จะบํารุงบําเรอตาหูจมูกล้ินกายของเขา เม่ือส่ิงเสพมาบําเรอตาหูจมูก
ล้ินกายของเขา เขาก็ชอบใจสบายเปนสุข เขาตองการแคเอามันมาบําเรอตาหูจมูกล้ินกาย
น้ันใหสุขสบาย แลวก็ไมตองทําอะไร พวกนักเสพน้ีจะมีความสุขจากการเสพโดยไดรับ
การบํารุงบําเรอ ท่ีจะไมตองทําอะไร ทีน้ี ถาตองทําอะไร ก็คือทุกข เพราะฉะน้ัน สําหรับ
พวกนักเสพนี้ การทําคือการทําการสรางสรรคอยางท่ีพูดมานั้น กลายเปนความทุกข  

แยกอีกทีวา ฝายพวกนักศึกษา ซ่ึงเดินหนามาสูการสรางสรรคน้ี การกระทําเปน
การสนองความตองการท่ีจะใหลุถึงจุดหมาย เพราะฉะน้ัน การกระทําจึงเป็นความสุข เขา
จึงมีความสุขจากการกระทํา แตฝายนักเสพน้ันตรงกันขาม คนพวกน้ีมีความทุกข์จากการ
กระทํา น้ีคือจุดแยกของการเสพความรูสึก กับการศึกษาเรียนรู ซ่ึงเริ่มท่ีตาหูจมูกล้ินกาย
ใจของเรา  
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น่ีคือการศึกษาท่ีตั้งตนแลว และชีวิตก็ไดเร่ิมพัฒนา ในขณะท่ีพวกนักเสพไม
พัฒนา มัววายวนอยูในสังสารวัฏน้ัน ผูท่ีใชตาหูจมูกล้ินเพ่ือศึกษาและสรางสรรค มีความ
ใฝรูและใฝสรางสรรค และมีความสุขจากการไดศึกษาและสรางสรรคน้ัน ก็พัฒนาตอไป 
โดยพนจากสังสารวัฏแหงความสุขทุกขจากชอบใจไมชอบใจ สามารถมีความสุขในการ
ดําเนินชีวิตไดจริง เพราะวาในการดําเนินชีวิตน้ัน คนจะเอาแตเสพอยูไมได แตเขาตองทํา
การตางๆ ตองรูจักเรียนรู ตองสูปญหาได ตองมีความสุขในบรรดากิจกรรมทั้งหลายของ
ชีวิต ไม่ใช่ว่าทํากิจทําการอะไรก็ทุกข์ มีสุขอยู่แค่เสพ   

ตามท่ีไดพูดมาเพื่อใหเห็นจุดเริ่มของการศึกษาในชีวิตของคนเราน้ี โยงไปถึงธรรม
ท้ังหลายในพระพุทธศาสนา แมแตในข้ันสูงสุดไดท้ังหมด วาเริ่มท่ีตาหูจมูกล้ินกายใจ 
เพราะฉะน้ันพระพุทธเจาจึงทรงเนนเรื่องน้ีมาก ในพระไตรปฏก เดี๋ยวก็เจอๆ พุทธพจนวา 
ภิกษุหรือบุคคลรับรูดวยตา ดวยหู ดวยจมูก ฯลฯ แลวเกิดความยินดียินราย... ถามาใน
กระแสนี้ ก็คือเดินหนาไปหาทุกข วงจรหรือสังสารวัฏแหงทุกขก็เกิดข้ึนมา  

ในทางตรงขาม พอรับรูเขามาแลวเกิดเวทนารูสึกสุขทุกข แตไมตกอยูใตอํานาจ
ความชอบใจ-ไมชอบใจ ตัณหาไมมา หันไปทางปญญา พนอํานาจของความรูสึกได 
ตอนน้ีก็เกิดการเรียนรู กลายเปนวาพนสังสารวัฏไปแลว  

ตัณหาตองพ่ึงปญญามาแกปญหา พานักเสพใหทุกข ท่ีตองศึกษา  
อยางไรก็ตาม เม่ือวากันโดยท่ัวไป ชีวิตของคนเราน้ีก็ดังท่ีวาแลว เหลามนุษย

ปุถุชนน้ันหนักไปในทางที่มุงหนาจะหาเสพ แตมันก็เปนธรรมดาท่ีขัดกันอยูในตัวเองน่ัน
แหละวา การท่ีเขาจะอยูกับการเสพอยางเดียว ก็เปนไปไมได เพราะการดําเนินชีวิตท่ีดี 
แมแตแคจะอยูรอดนั้น จะใชความชอบใจ-ไมชอบใจเทานั้น ไมอาจเปนไปได เขาจําเปนตอง
อาศัยปญญาดวย  

ถึงตอนน้ีแหละท่ีจะเกิดความไมพรอมและปญหาสารพัน ในเม่ือมนุษยท่ีมุงหนา
จะหาเสพ แตจําเปนจะตองเรียนรูบาง แลวการเรียนรูก็เปนเรื่องจําใจของเขา ท่ีจะตองทน
ทุกข สุขท่ีหวังจะไดจากเสพไมคอยจะมา แตทุกขท่ีจําเปนกลับตองผจญมากมาย 

ย่ิงกวาน้ัน ในชีวิตท่ีจะอยูไปไดน้ัน ไมใชแคตองเรียนรู เขาตองทํางานทําการตางๆ 
ดวย เพราะวาเม่ือเขาอยากจะเสพ ส่ิงท่ีอยากเสพมิใชจะมีใหเสพตลอดเวลา เขาตองหา
มาหรือตองทําใหมี ถึงตรงน้ีมันก็เลยกลายเปนการบังคับใหจําเปนตองเรียนรู และ
จําเปนตองทํา  
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แตก็อยางท่ีวาแลว การท่ีจะตองเรียนรู และการที่จะตองทําน้ี เปนความจําใจของ
พวกเขาเหลานักเสพ เน่ืองจากวาการท่ีเขาตองทําน้ัน เปนเง่ือนไขเพ่ือใหเขาไดส่ิงเสพ เขา
ไมไดทําดวยความพอใจใฝรัก เขาไมไดคิดมุงหมายวา เขาจะทําเพ่ือใหส่ิงน้ันไดไปอยูใน
ภาวะท่ีดีของมัน ไปเขาถึงสภาวะท่ีสมบูรณของมัน เขาไมไดนึกอยางน้ัน เขานึกแคในแง
ท่ีวาเขาจะไดมันมาเสพ เปาหมายอะไรตออะไรจึงขัดขืนฝนกันไปหมด ไมสอดคลองไม
ประสานกันเลย แตมันมีการท่ีวาเขาจะตองเรียนรูบาง เขาจะตองศึกษาบาง เพื่อใหได
ปญญามาใชงาน มาทําการใหสําเร็จท่ีจะไดส่ิงเสพน้ันมา รวมแลวก็เปนอันวา เขาจําใจ
เหมือนถูกบังคับใหตองทํา เพราะถาเขาไมทํา ก็จะไมไดส่ิงเสพ เม่ือเขาจําใจทํา เขาก็
ไมไดไมมีความสุขในการกระทําน้ัน มีแตความฝนใจ ไดความทุกข 

พรอมกันน้ัน อีกดานหน่ึง ปญญาท่ีเขาพัฒนาข้ึนเพ่ือเอามาใชน้ัน ก็ไมเปน
ปญญาแทท่ีเต็มตัวของมัน แตเปนแคเส้ียวปญญาท่ีเขาจะเอามาสนองงานรับใชเจตนา
ในฝายของความชอบใจ-ไมชอบใจ พูดงายๆ วาจะเอามาสนองตัณหา โดยท่ีวาตัณหา
เปนแรงขับดันอยูขางหลัง ตัณหาเปนตัวเจาอิทธิพล เปนผูนํา และปญญากลายเปนตัวรับ
ใช เพียงแควาหาความรูมาเพ่ือจะสนองความตองการใหไดส่ิงน้ันมาเสพ ก็จบ ปญญาน้ี
มาแกปญหาดับทุกขไปช่ัวคราวชั่วกรณีเสร็จไปทีหน่ึงๆ แตไมใชปญญาแทท่ีจะแกปญหา
ดับทุกขไดอยางย่ังยืน อันน้ีเปนความซับซอนอีกช้ันหน่ึง ท่ีเราควรรูเขาใจเทาทันไวดวย  

เม่ือมนุษยรูเขาใจจริง ก็จะเห็นวา เราจะตองไมไปตกอยูใตอํานาจของตัณหาที่มุง
จะเสพ เราตองมีการเรียนรูมีการศึกษาที่เปนอิสระ ท่ีจะพัฒนาปญญาอันแทขึ้นมา ซ่ึงพน
จากสุขทุกขของความชอบใจ-ไมชอบใจ รู จักไดรู จักมีความสุขจากการศึกษาและ
สรางสรรคใหมากข้ึน การศึกษาก็จะชวยใหเราพัฒนาชีวิตท่ีดีไดถูกวิถีถูกทาง  

ถาเราไมเขาใจหลักการท่ีวาน้ี เจาตัวใฝเสพคือตัณหา ก็จะเขามาเปนเจาอิทธิพล 
เปนตัวนําพาบัญชากํากับ แลวโดยไมรูตัว เราก็จะเรียนรูก็จะศึกษา ตลอดจนทําการตางๆ 
เพียงเพื่อจะรับใชตัณหาท่ีตองการเสพเทาน้ันเอง แลวดังท่ีวาแลว ชีวิตก็ไมพัฒนา 
เพราะวาชีวิตน้ันก็จะวนจมเวียนวายอยูในดานเสพ วุนกับการหาทางที่จะทําใหไดเสพ
มากๆ ยุงกับการปรนเปรอบํารุงบําเรอตัวตน ท้ังจิตใจท้ังปญญาก็ไมพัฒนา  

ย่ิงกวาน้ัน ในการท่ีมุงจะเสพน้ี ก็ตองหาตองไดมาเพ่ือตนใหมาก ทําใหย่ิงตอง
แสวงหามาก ทําใหเกิดการแยงชิงเบียดเบียนกันมากในสังคม ตัวเองก็มีชีวิตท่ีกระวน
กระวายมาก ทุกขในตัวเองก็แผขยายออกไปใหสังคมเดือดรอนวุนวายดวย ก็เลยเปน
ความเดือดรอนเกิดทุกขภัยท้ังในตัวเอง และแกสังคม  
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ชีวิตตัวเองท่ีไมดีข้ึนน้ัน ท่ีจริงทรุดลงดวย นอกจากความทุรนทุรายกระวนกระวาย
ในการหาเสพจะมากแลว ความเบ่ือหนายตอส่ิงท่ีไดท่ีมีอยูแลวก็จะมารังควานตัวเอง หรือ
ไมอยางน้ันมันก็ไมพอ เพราะวาส่ิงท่ีไดมาเสพเดิมเกากอน ก็ลดดีกรีของแรงกระตุน
ความรูสึกเบาลงไป ทําใหเกิดความเบ่ือหนาย จะหาส่ิงท่ีรุนเราแรงย่ิงข้ึน และท่ีไมพอ ก็
จะหาจะเอามาใหมากข้ึน ซํ้าปญหาเติมทุกขภัยใหบานขยายซับซอนนัวเนียนุงนัง 

ถามีปญญาสวางขึ้นมาสองใหเขาใจเรื่องชีวิตวาดําเนินไปอยางไรจึงจะถูกตอง รู
วาอยางไรผิดอยางไรถูกแลว ก็จะพัฒนาชีวิตของตนไปในวิถีของการศึกษาและ
สรางสรรคมากข้ึน ทําใหมีความสุขในการศึกษาและในการสรางสรรคมากข้ึน พรอมกับ
เปนทาสของกระแสอวิชชา-ตัณหา-ปญหา/ทุกข นอยลง ไมเปนทาสของการเสพ ไม
จําเปนตองหาสุขจากเสพมากนัก ความสุขข้ึนตอวัตถุภายนอกนอยลง เพราะวาสุขจาก
เสพน้ันเปนสุขท่ีตองข้ึนตอส่ิงนอกตัว ท่ีจะมาสนองความรูสึกทางตาหูจมูกล้ินกายน้ัน อัน
มาจากภายนอก ตองไปเอา ความสุขท่ีจะมีตองข้ึนตอส่ิงอ่ืน ความสุขอยูขางนอก ไมอยู
ในตัวเอง แตพอเรามีการศึกษาและสรางสรรค ความสุขก็มาอยูในตัวเอง มีอยูภายใน ไม
ตองข้ึนตอส่ิงภายนอก ฉะน้ันจึงเปนอิสระมากข้ึน น่ีก็เปนวิถีชีวิต ๒ แบบ  

เวลานี้ ปญหาของโลกอยูท่ีวา มนุษยไมเขาใจชีวิตของตนเอง ไมรูจักการศึกษา 
แลวก็เลยไปเปนทาสของการเสพ ปลอยใหความสุขข้ึนตอการเสพวัตถุ ทําใหมุงไปในการ
แสวงหาใหมากท่ีสุด จนกลายเปนอารยธรรมไปเลย เขานึกวาน่ีคือความเจริญ  

ในความเจริญแบบน้ี จึงเห็นไดชัดวา มนุษยมิไดมีชีวิตท่ีมีความสุขจริง แลวก็มี
การเบียดเบียนกันในสังคมมาก กับท้ังตองทําลายธรรมชาติส่ิงแวดลอม มีแตผลเสียท่ีทํา
ใหเดือดรอนกันไปทั่ว แลวบอกวาน่ีคือเจริญ แตหาทางแกปญหาไมได เพราะจับจุดไมถูก  

ฉะน้ัน จึงเปนหนาท่ีของผูท่ีรูเขาใจธรรม ซ่ึงมองเห็นความเปนจริงของชีวิตใน
ธรรมชาติ เม่ือเขาใจความจริงแหงธรรมชาติของชีวิตแลว ก็ดําเนินชีวิตใหถูกตอง คนย่ิง
พัฒนา ชีวิตและความสุขก็ย่ิงข้ึนตอวัตถุส่ิงเสพภายนอกนอยลง โดยมีความเปนอิสระท่ี
ความสุขเกิดมีภายในไดมากข้ึนๆ เม่ือความสุขเปนของภายในตนเอง ไมตองข้ึนตอวัตถุ
ภายนอกมากนัก ก็ไมจําเปนตองไปแสวงแยงชิงกันมาก แลวก็กลับมาเก้ือกูลกันไดดวย 
เพราะวาการสรางสรรคน้ันหมายถึงการทําใหส่ิงตางๆ ดีข้ึน ซ่ึงกลับมาเก้ือกูลตอสังคม 
ชีวิตของตัวเองก็เปนอิสระมีความสุขภายในปลอดโปรงมากข้ึนดวย ความเก้ือกูลกันใน
สังคมก็ดีข้ึน การท่ีจะทําลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมก็นอยลง ดีไปทุกดาน 
อยางน้ีจึงจะเปนอารยธรรมที่สมจริง ไมใชอารยธรรมแคสักวา 

เปนอันวาพูดไปเทาท่ีจะนึกได คิดวาเทาน้ีก็นาจะเพียงพอสําหรับเชาน้ี  



ตอนที่ 

๑๙ 

อารยธรรมมนุษยหนีวงจรเจริญแลวเส่ือมไมได  
เพราะวายวนอยูแคในกระแสตัณหา  

ถึงแนวคิดพิชิตธรรมชาติผิดไป ฝร่ังก็ไดจิตใจใฝรู-สูงานยาก 
อารยธรรมมนุษยท่ีสรางกันข้ึนมาน้ี เกิดจากมนุษยผูใฝศึกษา มีปญญา สวนสัตว

ท้ังหลายอ่ืนมีความใฝเสพ และอยูดวยการเสพเปนปกติ แตสัตวอ่ืนเหลาน้ันไมสามารถมี
อารยธรรม เพราะขาดศักยภาพทางปญญา แตอารยธรรมมนุษยท่ีวาน้ันก็ยังไมใชเปน
อารยธรรมท่ีแท ยังเปนอารยธรรมแคสักวา เพราะยังติดจมอยูใตปญหาในเร่ืองการสนอง
ความอยากของตัณหาท่ีจะเสพ  ซ่ึ ง ทําให เปนอารยธรรมแค มี ช่ือหรู  แต ท่ีจ ริง
กะพรองกะแพรง มีการเบียดเบียนกันนักหนา หาสันติภาพไมได แมแตกับธรรมชาติ จึงไม
อาจเปนอารยธรรมที่ย่ังยืน เร่ืองน้ีพูดกันไปแลว 

แตมีเร่ืองท่ีนาจะคุยกันอีก มีขอนาสังเกต ๒ อยาง คือ หนึ่ง ท่ีเราพูดกันไปแลววา
สัตวอ่ืนท้ังหลายไมมีความสามารถในการที่จะเรียนรู ท่ีเรียกวาศึกษา และในการท่ีจะ
สรางสรรค คือมันฝกตนไมไดน่ันเอง หมายความวาฝกไดในขอบเขตจํากัดนัก และตองรอ
ใหคนฝกให จนกระท่ังเราเรียกวาฝกไมได สวนมนุษยมีศักยภาพพิเศษตรงน้ี คือตรงท่ีวา
เปนสัตวท่ีฝกได เรียกวาศึกษาและสรางสรรคได เปนเหตุปจจัยอํานวยใหมนุษยสามารถ
สรางอารยธรรม แตมีปมปญหาตรงท่ีวา มนุษยน้ันมีความตองการเสพ คือตัณหาเปนพื้น
อยู และเจาตัณหาน้ันมันแรง ถึงกับครอบงําคนและขมปญญามนุษยได  

อิทธิพลของตัณหาท่ีเขามาอยูเบ้ืองหลัง ซ่ึงทําใหการศึกษาและการสรางสรรค
ของมนุษยหันกลับไปสนองดานเสพหรือดานตองการเสพซอนเขาไปอีกน่ีแหละ ทําให
มนุษยไมสามารถพัฒนาอารยธรรมไปในทางท่ีจะดีงามเปนของแทจริงได และอารยธรรม
แบบสักวาน้ัน ก็เลยกลายเปนตัวกอปญหาเสียเอง  



 

๓๙๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

อีกอยางหน่ึงคือสอง ท่ีนาสังเกตก็คือ ดูสัตวชนิดอ่ืนท่ีวามันอยูกับการเสพน้ัน มัน
เสพแคตามสัญชาตญาณท่ีจํากัดมาก ในการเสพของมันน้ัน อยางเร่ืองอาหาร มันก็แคหา
มากินเพ่ือใหแข็งแรงมีชีวิตอยูรอด ก็พอเทาน้ัน ไมมีเรื่องของการทําใหวิจิตรพิสดารอยาง
คน มนุษยน่ีสิ อยากจะเสพ ไมใชแคเสพแลว ก็เสร็จ แตพัฒนาการเสพและพัฒนาส่ิงเสพ
กันไปนักหนาไมรูจบ ท่ีจริงไมใชพัฒนาหรอก แตเราตองเอาศัพทน้ีมาใช ในท่ีน้ีท่ีเรียกวา 
“พัฒนา” ก็คือขยายน่ันเอง ขยายท้ังปริมาณและดีกรีของการเสพน้ันใหมันหนักหนา 
มโหฬาร อยางท่ีสัตวอ่ืนเทียบอะไรไมไดเลย ในเร่ืองน้ี มนุษยน้ันเหลือเกินนัก ใชไหม   

ดังน้ัน ท่ีวาสัตวท้ังหลายเปนนักเสพน้ี มันไมไดเปนนักเสพมากมายอยางมนุษย
เลย มันเสพแคตามสัญชาตญาณ แลวก็จบ อันน้ีเห็นชัด แตการเสพของมนุษยน้ี
เหลือหลาย ย่ิงมนุษยมาเขาใจผิดนึกวาความสุขของตนอยูท่ีการเสพดวยแลว เขาก็ย่ิงมา
เนนกันในดานน้ี ดังจะเห็นไดวาปจจุบันน้ี เรื่องของอารยธรรมเปนการมุงมาสนองในดาน
น้ี การพัฒนาท่ีเรียกวาดานวัตถุ ก็เพ่ือจะสนองตัณหาในการเสพของมนุษย จนกระท่ัง
สังคมมนุษยกลายเปนสังคมบริโภคนิยม อยางท่ีพูดกันอยูแลว  

เอาละ หันกลับมาพูดในเรื่องอารยธรรมของมนุษยอยางเดียว ไมตองพูดถึงสัตว
อ่ืนแลว อารยธรรมมนุษยท่ีเปนมาน้ีมีขอสังเกตเพ่ิมอีกอยางหน่ึงดวย คือวา การท่ีมนุษย
มีการศึกษาและสรางสรรคน้ี มักไมไดเกิดจากปญญาท่ีแทจริง แตมักเกิดจากเหตุบีบคั้น 
โดยเฉพาะความจําเปน เชนในการอยูรอด อยางอารยธรรมตะวันตกท่ีเจริญมาไดอยางน้ี 
แลวเอามาเทียบกับตะวันออกของเรา เขาภูมิใจวาเขาไดสรางสรรคอารยธรรมเจริญกาว
ลํ้าหนามามาก ทีน้ีเบื้องหลังการสรางสรรคอารยธรรมน้ัน ปจจัยตัวสําคัญก็คือ การศึกษา 
และการสรางสรรค คือตองเรียนรู ตองใฝรูและแสวงปญญา มีความใฝรูและมีความ
พากเพียรในการทํางาน เหน็ดเหนื่อยแคไหนก็ไมถอย พยายามสรางสรรคใหสําเร็จจนได  

ทีน้ี คุณสมบัติท่ีวาน้ันเกิดข้ึนมาไดอยางไร ก็เกิดจากแรงบีบคั้นในความเปนอยู 
เปนสําคัญ มนุษยในฐานะท่ีเปนปุถุชนน้ี มีความโนมเอียงไปทางดานความรูสึกอยางท่ีได
พูดกันแลววา ถาไดเสพแลว สุขสม ก็จบ ทีน้ีถาไมมีเหตุจําเปนบีบคั้น เขาเท่ียวหาส่ิงเสพ 
พบส่ิงเสพ ไดเสพ แลวก็สบาย ก็หยุด ก็นอนเสวยสุข  

ทีน้ีเอามาเทียบกัน สังคมตะวันตกกับสังคมตะวันออก จะเห็นชัดวาสังคม
ตะวันออก โดยเฉพาะเมืองไทยน้ี มีความอุดมสมบูรณในเร่ืองพืชพันธุธัญญาหาร อยาง
คําเกาท่ีพูดกันมาวา “ในน้ํามีปลา ในนามีข้าว” และธรรมชาติ เชน หนาว-รอน ลมพายุ
ใหญ ภูเขาไฟ แผนดินไหว เปนตน ก็ไมบีบค้ัน อยูกันสบาย  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๙๑ 

อยางฝรั่งท่ีมาเมืองไทยบอกวา ธรรมชาติในเมืองไทยน้ี friendly มันเปนมิตร ไม
เหมือนในเมืองเขา ท่ีแสนจะบีบคั้น ทําใหเขารูสึกเปนศัตรูท่ีตองตอสู ตั้งตนแตความขาด
แคลนในเร่ืองพืชพันธุธัญญาหาร ไมอุดมสมบูรณ แลวสภาพของธรรมชาติก็บีบค้ัน เชน
วา อากาศแสนจะหนาว แลวในฤดูหนาวนี้ ก็ขาดแคลนอาหารนักหนา อยางท่ีเลากันแลว  

ทีน้ี ความบีบคั้นท่ีวาน้ันก็ทําใหคนตะวันตกตองพยายามดิ้นรนเพื่อใหอยูรอด คือ
สภาพความเปนอยูท่ีเปนทุกขภัยทําใหเขาตองด้ินรนขวนขวายเพ่ือใหพนจากความบีบคั้น
น้ัน การด้ินรนก็คือการหาทางอยูรอด จากความจําเปนในการดิ้นรนใหพนจากทุกขภัยท่ี
บีบคั้นน้ี ก็ทําใหเขาตองแสวงหาความรู ตองดิ้นรนขวนขวายในการเรียนรู เม่ือไดความรู
แลวก็ถึงข้ันตอนท่ีจะทําใหสําเร็จ เพ่ือจะไดมีกินมีใช เปนตน ก็ตองเพียรพยายามทําการท่ี
เรียกวาสรางสรรค เม่ืออยูกันมาทํากันมาอยางน้ียาวนานเปนรอยๆ ป หรือแมกระท่ังเปน
พันป มันก็เปนวิถีชีวิตของเขา และกลายเปนอารยธรรม  

อารยธรรมตะวันตกท่ีเปนมาอยางน้ี ท่ีคนตองดิ้นรนตอสูกับธรรมชาติเพ่ือใหพน
จากอํานาจครอบงําของมัน และสามารถจัดการกับธรรมชาติใหเปนประโยชนแกพวกตน 
อันน้ีแหละ พูดไดวาไดสรางคนท่ีมีจิตใจใฝรู และใฝสรางสรรคข้ึนมามากมาย แลวคน
พวกน้ีแหละก็เปนแกนในการสรางสรรคอารยธรรม ท่ีมีแนวคิดสําคัญเดนนําในการท่ีจะ
เอาชนะธรรมชาติ หรือพิชิตธรรมชาติ เขามุงคนหาความจริงของธรรมชาติ โดยถือเปนการ
ลวงความลับของมัน เพื่อจะเอามาใชจัดการมันใหอยูใตอํานาจของมนุษย และเอา
ประโยชนจากมันใหไดตามปรารถนา (ดูเชิงอรรถถัดจากนี้ ๒ หน้า พอได้เค้าความรู้เร่ืองนี้) 

แมวาเวลาน้ี คนตะวันตกเองจะสํานึกตระหนักเห็นโทษของแนวคิดพิชิตธรรมชาติ 
แลว และหันมายํ้าเตือนใหคนหันมาอยูรวมกับธรรมชาติอยางเปนมิตร แตความมีจิตใจ
ใฝรูของเขาก็เปนคุณสมบัติท่ีเปนแบบอยางอันดี ซ่ึงควรพัฒนาข้ึนมา  

ความมีจิตใจใฝรู น้ีมีลักษณะสําคัญท่ีอยากรูความจริงของธรรมชาติและส่ิง
ท้ังหลาย วาเปนอยางไร จะสืบคนหาความจริงใหได ถาไมถึงความจริง จะไมยอมหยุด 
คนอยางน้ีจะไมเห็นแกการเสพ ดังท่ีเราเห็นไดชัดในชีวิตของคนพวกน้ี ท่ีเขามีความสุขใน
การแสวงหาความรู เขายอมทนยอมสละทุกอยางเพ่ือจะเขาถึงความจริงใหได  

ความมีจิตใจใฝสรางสรรคก็เชนเดียวกัน คนท่ีมีจิตใจอยางน้ีจะเพียรทําการเพ่ือ
จุดหมายท่ีไดพิจารณาแลววาดีแนใหสําเร็จจนได ไมวาจะยากอยางไร ก็สูท้ังน้ัน พูดรวมๆ 
วา ในตะวันตก มีคนท่ีมีลักษณะจิตใจท่ีเรียกวา ใฝ่รู้-สู้ความยาก อยางน้ีมาก  



 

๓๙๒  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

วัฒนธรรมของชาวตะวันตก ท่ีเรียกวาวัฒนธรรมวิทยาศาสตร และวัฒนธรรม
อุตสาหกรรม เปนตน ก็สัมพันธมากับสภาพจิตหรือคุณสมบัติของจิตใจน้ีดวย ท้ังในแงท่ี
สภาพจิตน้ีเปนเหตุ เชนวา ความใฝรูเปนเหตุใหเขาพัฒนาวิทยาศาสตรกาวหนามามาก 
แลววิทยาศาสตรเอง ในกระบวนการคนหาความรู ก็ทําใหคนของเขาพัฒนาจิตนิสัยท่ีใฝรู
ไดเขมขนดวย น่ีคือเปนเหตุปจจัยแกกันและกัน  

อีกดานหน่ึง ความเพียรพยายามที่จะสรางสรรควัตถุผลิตสินคาอุตสาหภัณฑ
ข้ึนมาใหคนมีกินมีใช ใหสังคมมีความพร่ังพรอมทางวัตถุ เจริญทางเศรษฐกิจ ก็ทําใหเกิด
อุตสาหกรรม ซ่ึงกลายเปนวิถี ชีวิต  ท่ีเรียกวาวัฒนธรรมอุตสาหกรรม ท่ี ทําใหคน
ขยันหม่ันเพียร สูความลําบากเหน่ือยยากไมถอย แลวการท่ีเขาสูความยากได เหน่ือยไม
ถอยน้ัน ก็กลายเปนปจจัยใหเขาพัฒนาอุตสาหกรรมสําเร็จ  

วัฒนธรรมอุตสาหกรรมสรางคนท่ีเขมแข็ง เปนนักผลิต แลวคนท่ีมีนิสัยของนัก
ผลิต ก็มาพัฒนาอุตสาหกรรมย่ิงข้ึนไป  เปนปจจัยแกกันและกัน และก็เปนปจจัยท่ีทําให
สังคมของเขาเจริญงอกงามมาในแบบน้ัน  

อารยธรรมพิชิตธรรมชาติ-คิดแยกสวน เจอบริโภคนิยม จะจบไหม? 
ในสมัยกอนโนน ตามคัมภีรท้ังหลาย ท้ังในพระไตรปฏก และอรรถกถาเปนตน 

เราไดเรียนรูวา พระพุทธเจาประทับอยูในปาใหญๆ อยางปามหาวันน่ี กินเขตแควนตางๆ 
ท้ังแควนศากยะ แควนวัชชี แควนมัลละ แสดงวาปาพวกน้ีใหญโตเหลือเกิน แตเดี๋ยวน้ี ปา
เหลาน้ัน หรือปาอยางน้ัน มีท่ีไหน หรืออยางลุมพินีท่ีพระพุทธเจาประสูติ ก็เปนปาเปน
สวนใหญ แตเด๋ียวน้ีมีเพียงทุงนา  

ในประเทศอินเดียเด๋ียวน้ิ ตนไมเหลือแตตนเล็กๆ ภูเขาก็มักเปนเขาหัวโลน ภูเขาท่ี
ไมมีตนไมเลยน้ันเยอะแยะไปหมด สภาพธรรมชาติเปล่ียนแปลงไปมาก การท่ีเปนอยางน้ี
ก็เกิดจากอารยธรรมมนุษยดวย  

จะเห็นวา อารยธรรมเกิดท่ีไหน ก็ทําลายธรรมชาติท่ีน่ัน แลวการที่ธรรมชาติ
พินาศ ก็ทําใหมนุษยอยูไมได อารยธรรมก็เส่ือมสลาย เปนกันมาอยางน้ีท่ัวไป เหมือนเปน
วงจร แถมตอนท่ีอังกฤษเขามาปกครองอินเดีย อังกฤษก็เอาทรัพยากรธรรมชาติไปมาก 
เชนขนเอาไมเอาซุงไปไมรูเทาไร น่ีก็เปนเหตุปจจัยอันหน่ึงดวย อินเดียเองก็เปน
กระบวนการของอารยธรรมท่ีทําใหธรรมชาติเส่ือมโทรมมายาวนาน  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๙๓ 

อินเดียเคยเจริญดวยอารยธรรมมาก  ฝรั่งก็ยอมรับวาวิทยาศาสตร  และ
คณิตศาสตร เจริญในอินเดียกอนตะวันตก จีนก็เจริญกอนฝรั่ง ตะวันตกน้ัน ยอนหลังไป
สักพันป เขาลาหลังจีนและอินเดียในทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหางไกล แตแลวใน
ยุคหลังตอมา เขาไดพัฒนาจนลํ้าหนาไปไกล∗  

หันกลับมาพูดเร่ืองของฝรั่งอีกทีหน่ึง ตะวันตกน้ัน นอกจากถูกแรงบีบคั้นของ
สภาพความเปนอยูทางธรรมชาติแลว ก็มีความบีบคั้นทางดานสังคมมาก ไมเพียงวา
มนุษยเบียดเบียนเชนทําสงครามกัน แคเรื่องความเช่ือทางศาสนาก็มีการบีบคั้น
ปราบปรามกันอยางรุนแรง เพราะวาศาสนาคริสตใชศรัทธาเปนหลัก แลวกอนศาสนา
คริสต ศาสนาสมัยเกาก็บีบค้ันพวกศาสนาคริสตมากอน อยางท่ีพวกโรมันเอาพวกคริสต
ไปฆา จับเอาไปสูกับสิงโต อะไรอยางน้ี ในอาณาจักรโรมันน้ัน ชาวคริสตตายไปไมรูเทาไร  

ทีน้ี ตอมา ถึงทีพวกคริสตใหญข้ึน ก็บีบคั้นพวกอ่ืน ตั้งแตยุคโรมันน่ันแหละ ย่ิง
ตอมา ศาสนจักรคริสตย่ิงใหญข้ึนจนครอบครองยุโรปท้ังหมด โปปเปนผูสวมมงกุฏใหแก
บรรดากษัตริยยุโรป ก็มีอํานาจบังคับไดท่ัว อยางพระเจาเฮนรี ท่ี ๔ ราชาแหงเยอรมัน 
และเปนจักรพรรดิแหงจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ (Henry IV, King of Germany and 
Holy Roman Emperor) แสดงอาการแข็งขอจะขัดขืนฝนอํานาจขององคพระสันตะปาปา 
ก็ถูกโปปเกรกอรี ท่ี ๗ (Pope Gregory VII) ทรงลงโทษถอดถอนตําแหนง และควํ่าบาตร 
พระเจาเฮนรี ท่ี ๔ ตองทรงเดินทางขามเทือกเขาแอลป/Alps ไปเฝาโปป เม่ือเดือน
กุมภาพันธ ค.ศ. 1077 (พ.ศ. ๑๖๒๐)  และรับโทษยืนพระบาทเปลากลางหิมะขางวังของ
โปป ๓ วัน โปปจึงทรงยกโทษให และไดรับศีลมหาสนิทกลับเขาศาสนา ดังน้ีเปนตน  
                                                 
∗  ดูความคิดความเข้าใจของตะวันตก ในเรื่องแนวคิดพิชิตธรรมชาติ และความเจริญของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ พอได้เค้า 

“Man could imitate God by creating. To do so, he must learn nature's secrets,…The reward for 
success would be eternal life and youth, as well as freedom from want and disease. It was a heady 
vision, and it gave rise to the notion that, through science and technology, man could bend nature to 
his wishes. This is essentially the modern view of science, and it should be emphasized that it occurs 
only in Western civilization. It is probably this attitude that permitted the West to surpass the East, 
after centuries of inferiority, in the exploitation of the physical world.”  
(“The History of Science: The rise of modern science”, Encyclopædia Britannica, 1997) 

แปลไวพอรูวา: “มนุษย์สามารถเลียนแบบพระผู้เป็นเจ้าได้ด้วยการสรรค์สร้าง การที่จะทําอย่างน้ันได้ มนุษย์จะต้อง
เรียนรู้ความลับของธรรมชาติ...รางวัลสําหรับความสําเร็จน้ี ก็คือชีวิตและวัยงามชั่วนิรันดร์ พร้อมทั้งความหลุดพ้นจาก
ความขาดแคลนและโรคภัยไข้เจ็บ ความคิดน้ีเป็นวิสัยทัศน์ท่ีกําแหงหาญ และทําให้เกิดแนวคิดความเชื่อข้ึนมาว่า ด้วย
อาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษย์จะสามารถบิดเบนดัดแปลงธรรมชาติไปได้ตามใจปรารถนา ทัศนะสมัยใหม่
เก่ียวกับวิทยาศาสตร์ ว่าโดยสาระสําคัญเป็นอย่างท่ีว่ามาน้ี และควรจะต้องยํ้าไว้ด้วยว่า ทัศนะน้ีปรากฏมีเฉพาะแต่ใน
อารยธรรมตะวันตกเท่าน้ัน และก็คงเป็นด้วยทัศนคติอย่างน้ีน่ีแหละ ที่ช่วยให้ตะวันตก หลังจากท่ีต่ําต้อยด้อยกว่า
ตะวันออกมานานหลายศตวรรษ กลับสามารถเลยล้ําหน้าตะวันออกไปได้ในการจัดการเอาประโยชน์จากโลกแห่งวัตถุ” 



 

๓๙๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

อํานาจย่ิงใหญของคริสตจักรอยางหน่ึงจะเห็นชัดจากการต้ังศาลตัดสินศรัทธา ท่ี
เรียกวา Inquisition ใครไมเช่ือ Bible ใครพูดอะไรผิดจากคัมภีร ใครพูดจาลบหลู แสดง
ความไมเช่ือ แมแตสงสัย ไมไดท้ังน้ัน ถูกจับขึ้นศาลน้ี ถาไมยอมถอนความเช่ือ ก็มีหวังถูก
เผาท้ังเปน หรือใหดื่มยาพิษ โดยเฉพาะในสเปน คนถูกเผาท้ังเปน ตายเปนหม่ืนๆ  

การบีบคั้นทางความคิดท่ีรุนแรงมากอยางน้ี ไดเปนแรงบีบค้ันใหฝร่ังด้ินรนทาง
ปญญา กลายเปนเคร่ืองปะทะใหวิทยาศาสตรเจริญข้ึนดวย เร่ิมต้ังแตเร่ืองดาราศาสตร 
เวลาน้ัน ทางคริสตถือวาโลกเปนศูนยกลางของจักรวาล ทีน้ี พอพวกนักคิดนักหาความรู
มาสอนวา โลกไมใชเปนศูนยกลางจักรวาล ดวงอาทิตยตางหากเปนศูนยกลางจักรวาล ก็
ถูกศาสนจักรคริสตจับข้ึนศาลท่ีวาน้ี และลงโทษ  

ยกตัวอยาง เชน กาลิเลโอ (Galileo Galilei) ท่ีถูกจับข้ึนศาล แตทานกาลิเลโอเม่ือ
ถูกบังคับใหเลิกละความคิด ก็ยอม จึงไมถูกประหารชีวิต โดนลงโทษ (ป 1633/๒๑๗๖) 
เพียงกักบริเวณใหอยูในบานจนตาย (เรื่องท่ีเขียนถูกส่ังเผา) ตางจากนักปรัชญาช่ือ  บรูโน 
(Giordano Bruno) ท่ีสอนวาเอกภพเปนอนันต คือไมมีท่ีสุด (infinite universe, แปลกัน
แบบชาวบานวาจักรวาลไมมีท่ีจบส้ิน) ถูกศาล Inquisition ตัดสินใหเลิกละความคิด ก็ไม
ยอม เลยถูกตัดสินลงโทษเผาทั้งเปน (17 ก.พ. 1600/๒๑๔๓) 

แตน่ีแหละ คนย่ิงถูกบีบ ก็ย่ิงดิ้น อยางคนท่ีถูกธรรมชาติบีบคั้นในความเปนอยู ไม
มีจะกิน ก็ด้ินรนหาทางรอดเพื่อจะมีกิน สวนในเร่ืองน้ีเปนการบีบค้ันทางปญญา เม่ือถูก
บีบคั้น คนก็ย่ิงดิ้นรนหาทางรู ในยุคน้ัน เม่ือโทษแรงนัก ผูท่ีใฝรูก็มาจับกลุมหาความรูกัน
ลับๆ เปนพ้ืนฐานอันหน่ึงท่ีทําใหตะวันตกมีการแสวงหาความรูจริงจังและเปนทางมาของ
ความเจริญของวิทยาศาสตร  

เอาละ จากแรงบีบคั้นของชีวิตทามกลางธรรมชาติก็ตาม สังคมก็ตามนี้ ก็ทําให
ฝ ร่ังได พัฒนาจิตนิสัยหรือคุณสมบัติแหงความใฝ่ รู้-สู้ยาก  ข้ึนมา  ในวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมอุตสาหกรรม เปนตน และทําใหเกิดคนเกงคนดีจํานวนมาก  

อยางไรก็ตาม จุดสําคัญอยูท่ีวา มองในระยะยาว อารยธรรมสมัยใหมน้ีไดมี
จุดหมายท่ีมุงไปตามความคิดความเช่ือท่ีวา การมีวัตถุเสพพร่ังพรอมน่ันแหละคือ
ความสุขสมบูรณ ดังท่ีวาชาวตะวันตกเหลาน้ี แมวาเวลาน้ันยังสรางตัวอยู ตัวเองยังไมได
เห็นส่ิงเสพฟุงเฟอฟุมเฟอยเหลาน้ัน แตก็คิดฝนเปนเปาหมายของสังคมในระยะยาวท่ีหวัง
วาการท่ีเขาขยันหม่ันเพียรสรางสรรคกันอยางน้ัน ตอไปขางหนาโนนจะไดมีวัตถุเสพพรั่ง
พรอมและมีความสุข ดังน้ัน เปาหมายจึงกลับไปอยูท่ีวัตถุเสพอีก เขาแทบไมรูจักคําวา 
“พอดี” อันน้ีจะวาเปนจุดพลาดก็ได  
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ฝร่ังถือวาตนเขายุคปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) นับโดยเอา
อังกฤษเปนหลัก ก็คือในชวงป 1750/๒๒๙๓ ถึง 1850/๒๓๙๓ ตั้งแตน้ัน วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม ก็พาชาวตะวันตกกาวมาสูภาวะท่ีจะม่ังคั่งพร่ังพรอม  

แตอีกนานผลจึงไปออกชัดท่ีอเมริกา หลังสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ ประเทศอเมริกาซ่ึง
ชนะสงครามโดยไมชํ้าเลย เพราะสนามรบอยูนอกดินแดนออกไปหางไกล ตั้งแตทศวรรษ 
1950s มา ก็เจริญรุงเรืองย่ิงใหญม่ังค่ังพรั่งพรอมอยางย่ิง จนเกิดคําศัพทท่ีคนอเมริกัน
เรียกสังคมของตนวาเปน “affluent society” (คําน้ีเกิดเม่ือป 1958/๒๕๐๑) ทําทาวาจะ
ไดสัมฤทธ์ิฝนอเมริกัน (American dream) ซ่ึงมีความหมายแบบชาวบานมุงไปท่ีความสุข
สนุกสะดวกสบายทางวัตถุ แลวอเมริกาก็นํามนุษยสมัยใหมเขาสู ยุคบริโภคนิยม 
(consumerism) เรียกสังคมของตัววาเปน consumer society 

เม่ือสัก ๕๐ ปมาน้ีเอง ผลดานลบของความเจริญทางอุตสาหกรรม การผลิตซ่ึงมี
การผลาญ-ทําลายซอนพวงอยูในตัว ความพร่ังพรอมทางวัตถุ และการเสพบํารุงบําเรอไม
รูจักประมาณของนักบริโภค ก็เริ่มปรากฏชัดออกมาในอเมริกาน่ันเอง นํ้าเสีย ดินเสีย 
อากาศเปนพิษ ขยะเกล่ือนลน คนเปนโรคมากมาย จากส่ิงแวดลอมท่ีเสียหายเส่ือมโทรม 
จากนํ้า จากอาหารท่ีกินดื่มเขาไป จากอากาศท่ีหายใจ แมกระท่ังเปนโรคอวน (obesity)  

เร่ืองก็ดําเนินไปตามเหตุของมัน เชน ชาวบานในถ่ินใกลโรงงานอุตสาหกรรม อยูมา 
ลูกหลานเจ็บปวยแปลกๆ งงกันอยู แลววันหน่ึงไปพบนํ้าเนาเสียเปนพิษ ในถิ่นน้ันเอง จับได
วามาจากโรงงาน จึงรูวาน่ีเองคือแหลงโรคของลูกหลาน ก็พากันตระหนก ตื่นกลัว แลวคนก็
ตื่นตัวกวางออกไป พากันเรียกรองรบเราทางการบานเมืองใหแกไข ปญหาส่ิงแวดลอมก็
ข้ึนมาเปนงานรับผิดชอบระดับชาติ เริ่มมีรัฐบัญญัติ Clean Air Act คือรัฐบัญญัติอากาศ
สะอาด ออกมาเปนฉบับแรก ในป 1963/๒๕๐๖ ตอดวย Wilderness Act คือรัฐบัญญัติ
พิทักษปา ในป 1964/๒๕๐๗ และ Water Quality Act คือรัฐบัญญัติคุณภาพนํ้า ในป 
1965/๒๕๐๘ เรียง ๓ ป ติดกัน ๓ ฉบับ (อังกฤษมี Clean Air Act กอนแลวแตป 1955/๒๔๙๘)   

พอถึงป 1969/๒๕๑๒ รัฐบาลอเมริกันก็ตั้งหนวยราชการหนวยแรกเก่ียวกับการ
รักษาส่ิงแวดลอม คือ Council on Environmental Quality แลวปตอมา 1970/๒๕๑๓ ใน
ระดับสากลก็มีการฉลองวันโลก (Earth Day) เปนครั้งแรก ฝายรัฐบาลอเมริกันก็ออกรัฐ
บัญญัติใหมช่ือวา National Environmental Policy Act (รัฐบัญญัตินโยบายส่ิงแวดลอม
แหงชาติ) แลวก็ตั้งหนวยราชการท่ีเรียกช่ือวา Environmental Protection Agency 
(หนวยงานพิเศษเพ่ือพิทักษส่ิงแวดลอม) ข้ึนมา ซ่ึงเปนคูกับ Council on Environmental 
Quality ที่วาเมื่อกี้  ทั้งมีสภาปองกันทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource Defense 
Council) อีกดวย ในระดับสากลก็เกิดองคการกรีนพีซ (Greenpeace) ในป 1971/๒๕๑๔   



 

๓๙๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

น้ีคือความตื่นตัว ตื่นกลัว และการเคล่ือนไหวในเร่ืองการพิทักษและอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม ท่ีมองแคในประเทศอเมริกา ถานับจากป1963 ถึงป ๒๕๑๓ (1970) ก็ไมถึง
ทศวรรษ นับวาเปนไปอยางรวดเร็ว ถึงตอนน้ี วิชา Ecology – นิเวศวิทยา ก็เดนข้ึนมา มี
การศึกษาเร่ืองระบบนิเวศ – ecosystems เปนการใหญ  

มีการพูดถึงเรื่ององครวม – holism, holistic มีการเนนเรื่องภาวะสมดุล – 
balance หรือดุลยภาพ โยงไปยัง harmony คนพูดกันถึงเรื่องส่ิงแวดลอม เนนเรื่อง
ผลิตภัณฑ เรื่องสินคา ใหเปน environment-friendly (environmentally friendly) เรื่อง
อาหารการกิน เรื่องการดูแลสุขภาพ เรื่องการบําบัดโรคาพาธ การรูจักกินอาหารซึ่งเปน
การกัน-แกโรคไปในตัว โดยอางอิงแนวคิดแบบองครวม เนนกันวาใหพอดี ใหมีดุลยภาพ 
ใหสมดุล  กลมกลืนกับธรรมชาติ  คนรังเ กียจหรือหว่ันกลัวพวกสารเคมีท่ีมากับ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม หันไปหาระบบวิธีท่ีเปนธรรมชาติ เชน organic 
farming หรือ organic gardening วิชาความรูเกาๆ ของตะวันออก ก็ชักจะฟนตัว บางก็
เดนข้ึนมา คนตะวันตกสมัยใหมหันมาสนใจ หรือพูดถึงมากข้ึนในเรื่องวิธีปฏิบัติจัดการ
ปจจัยส่ี และการดําเนินชีวิต ในแบบที่สืบมาในดินแดนตะวันออก มีศาสตรวิทยาอยาง 
macrobiotics ( เขามาอเมริกาจากญ่ีปุนหลังสงครามโลกครั้ ง ท่ี  ๒)  และ  holistic 
medicine (ในอเมริกาเฟองมากในระยะใกล พ.ศ. ๒๕๑๓ สืบตอมา) เปนตน 

พูดรวมๆ กวางๆ คงตองบอกวา อารยธรรมย่ิงใหญท่ีเจริญมากับแนวคิดพิชิต
ธรรมชาติ และความคิดแยกสวนน้ี  ไดมาถึงจุดถูกกระทบใหรูตัววายังกะพรองกะแพรง
งอนแงน อยางนอยก็สูญเสียความม่ันใจ ถูกคอนแคะลอเลนไดวาไมเปน holistic 
civilization จะตองจัดปรับใหมท้ังระบบครบมวลองคาพยพ ใหพอดีเปนมัชฌิมา 

สันโดษมี Work Ethic จึงมา  
พูดเรื่อยๆ เลยมาไกลจนถึงปจจุบัน ท่ีมีคําเรียกวาเปนยุคบริโภคนิยม ตอนนี้ผลิต

กันเกง ผลิตไดมากมาย ก็เสพกันใหญ แตแยกวาน้ันดูเหมือนแทบจะกลายเปนวาเอาแต
เสพ ธุรกิจข้ึนมาเปนใหญ ดูรวมๆ เหมือนวาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม 
พากันไปสนองธุรกิจท่ีหากําไรจากนักบริโภคกันแทบหมด 

ทีน้ี ยอนกลับไปท่ีเกาตอนเร่ิมเปนนักผลิต เพ่ิงเขายุคอุตสาหกรรม วิทยาศาตร 
เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมกําลังกระปรี้กระเปรา มีพวกคนนํายุคท่ีกําลังกระตือรือรนมี
ใจมุงม่ันในการคนควาหาความจริงของธรรมชาติ หรือจะวาหาทางลวงความลับของ
ธรรมชาติก็แลวแต  มีนักประดิษฐท่ีขยันขันแข็งใจจดใจจออยูกับการสรางงาน และนัก
ผลิตท่ีมุงหนาพัฒนางานและระบบงานในการผลิตกันอยางเอาจริงเอาจัง 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๙๗ 

ตนยุคอุตสาหกรรม หรือระยะแรกของยุคน้ัน ถือไดวาคนมีจิตใจใฝสรางสรรค 
แมวาเขาจะมีจุดหมายในระยะยาวมุงไปท่ีการเสพ ซ่ึงมากอปญหาบริโภคนิยมท่ีเต็มไป
ดวยนักเสพในปจจุบัน แตในยุคแรกน้ัน คนมีจิตใจมุงม่ันพากเพียรกาวไปในการทํางาน
ของตน พูดไดวาพวกเขามีจิตใจใฝรู-ใฝสรางสรรค เปนนักคนควาทดลองหาความจริง ท่ี
มุงม่ันเด็ดเดี่ยว อุทิศตัวอุทิศใจ ยอมอุทิศท้ังชีวิตใหแกการคนหาความจริงเฉพาะเร่ือง
น้ันๆ แลวก็สรางวัฒนธรรมวิทยาศาสตรขึ้นมา สวนคนพวกท่ีอุตสาหะในการประดิษฐ
และงานผลิต ก็ทําใหเกิดวัฒนธรรมอุตสาหกรรม  พวกน้ีไมใชคนใฝเสพ แตเปนผูมีความ
ขยันหม่ันเพียร พัฒนามากับจริยธรรมในการทํางาน ดังท่ีสังคมฝรั่งอยางอเมริกันน้ี แมใน
ปจจุบันก็มีความภูมิใจวา สังคมของเขาเจริญมาได สรางอุตสาหกรรมมาสําเร็จ เพราะ
เขามี work ethic คือจริยธรรมในการทํางาน อาจเรียกใหส้ันวา จริยธรรมเอางาน 

work ethic ท่ีฝร่ังวาเขามีและเขาภูมิใจน้ีเปนอยางไร ขอใหไปคนหาความรูกันดู 
ในท่ีน้ีเอามาพูดหนอยหน่ึง จริยธรรมเอางานของฝรั่งคืออะไร ตามท่ีเขาอธิบายกันไว คือ
การสูยอมท่ีจะเปนอยูอยางงายๆ กระเหม็ดกระแหม ไมเห็นแกการเสพการบํารุงบําเรอ 
ตั้งหนาตั้งตาทําการทํางานไป โดยไมเอาความสุขสวนตัว เม่ือทํางานไปๆ ไดผลตอบแทน
มา มีกําไร ก็สะสมเปนทุนไว ไมเอาไปบํารุงบําเรอหาความสุข แตเอามาลงทุนทําการงาน
ตอไป น่ีละคือจริยธรรมในการทํางานของฝร่ัง เรียกวา work ethic ท่ีฝรั่งอธิบายของเขาไว 

ฉะน้ัน ในชวงของการสรางสรรคอารยธรรมของเขานี้ ฝรั่งจึงเปนคนท่ีไมไดเห็นแก
การเสพ รวมแลวก็คือมีความใฝรู-สูงานยาก อยางท่ีวา มีความขยันหม่ันเพียรน้ีตลอดมา 
และเปนอยูอยางงายๆ พูดดวยภาษาของเรา เรียกวามี “สันโดษ”  

สันโดษของพวกนักสรางสรรค ท้ังสายวิทยาศาสตร และสายอุตสาหกรรมน้ัน 
ชัดเจนมาก เพราะความไมเห็นแกการบํารุงบําเรอปรนเปรอหาเสพความสุขน้ี จึงมีบุคคล
สําคัญๆ ท่ีเปนแกนในการสรางสรรคอารยธรรมของเขา เห็นไดชัดเจนอยางท่ีวาแลว 
นักวิทยาศาสตรเย่ียมยอดของเขา ก็มาจากการท่ีมีความใฝรูอยางสูงสุด แลวก็มีนัก
ประดิษฐ มีนักผลิต ท่ีใฝสรางสรรค มุงม่ันทําใหดยีอดเย่ียม  

คนเหลาน้ีไมเอาใจใสกับเร่ืองความสะดวกสบายและการหาเสพอะไร ไมคิดจะ
ปรนเปรอรางกายของตัว เอางายๆ ลองไปอานประวัติ ดูวิธีดําเนินชีวิตของไอนสไตน 
(Albert Einstein, 1879-1955/๒๔๒๒-๒๔๙๘) เปนสักตัวอยางหน่ึง ก็ได และก็จะดีดวย 
คนเหลาน้ีคิดมุงเอาแตวาจะคนหาความรูใหถึงความจริง และทําการในมือใหสําเร็จ แลว
ก็มีความสุขในการหาความรูและทํางานสรางสรรคเหลาน้ัน  
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แตทีน้ี มองไปขางหนายาวไกล เปาหมายมันผิด เม่ือดูรวมแลว การท่ีเขามีความ
ใฝรูสูส่ิงยาก มุงม่ันหม่ันเพียรคนหาความรูและทําการผลิตกันจริงจังนักหนาน้ัน เขาไปคิด
หมายในแงท่ีวา เม่ือพวกเขาพัฒนาศาสตร พัฒนาศิลป พัฒนาฝมือไดเช่ียวชาญชํ่าชองดี
แลว ก็จะสามารถผลิตสามารถสรางใหคนมีวัตถุเสพบริโภคกันพร่ังพรอมเปนอยู
สะดวกสบาย สังคมจะเจริญม่ังคั่ง แลวน่ันก็คือสังคมจะดี คนจะมีความสุข  

แตครั้นเจริญอยางน้ันจริง อยางท่ีมันมาออกผลใหแกคนยุคน้ี ท่ีวาไดเปนสังคมท่ี
พร่ังพรอม เหมือนกับไดบรรลุจุดหมาย แตพอถึงจุดหมาย ไดม่ังคั่ง มีใหเสพบริโภคพรั่ง
พรอม เลยกลายเปนบริโภคนิยม ดังท่ีวา นอกจากเกิดปญหาดานธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม 
ท่ีสงผลกลับมาทําลายสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนแลว คุณภาพของตัวคนเองก็ผัน
แปรไปดวย เกิดภาวะผกผัน คนรุนใหมเปล่ียนไปในทางพลิกกลับ  

คนรุนใหมพลิกผันอยางไร คนรุนเกาโนนคิดคนสรางสรรคทํางานกันมาดวยใจใฝ
ปรารถนาจุดหมายในระยะยาว โดยท่ีตัวเขาเองมีจิตใจใฝรูใฝสรางสรรคใฝทําการเปนเลิศ
ใหสัมฤทธิ์อยางเต็มท่ี แลวก็ใฝดีเห็นแกสังคม เห็นแกลูกหลานตอไป มีคุณธรรม และอยางท่ี
ฝรั่งเองย้ําวาเขามีจริยธรรมเอางาน เปน work ethic แตเพราะมีจุดหมายท่ีผิดชนิดปลาย
ปดติดตัน เน่ืองจากมีทิฏฐิคือความคิดเห็นเช่ือถือท่ีผิดพลาดไปวา การมีวัตถุเสพพรั่ง
พรอมน่ันแหละเปนความสุขท่ีแทจริง ทีน้ี พอถึงจุดหมายท่ีวาน้ันแลว มาถึงยุคน้ี พวกฝรั่ง
ปจจุบันก็กลายเปนคนที่เสียฐาน หมดทุน กินบุญเกา คือ ปจจัยท่ีจะทําใหเขามีนิสัยใฝรู-
สูยากเปนนักศึกษาและสรางสรรคน้ัน มันหมดไปแลว พรอมกันน้ัน ความขาดแคลนแบบ
ท่ีเปนแรงบีบคั้นใหคนรุนเกาดิ้นรนสรางสรรคขยันมุงม่ันทํางาน ก็ไมมี เม่ือไมถูกแรงบีบ
คั้น แถมไดมาอยู ณ จุดท่ีหมายไว ซ่ึงมีวัตถุเสพบริโภคสมบูรณอีกดวย อยางท่ีวา
กลายเปนสังคมบริโภค คนรุนใหมก็เปล่ียนไป คนพวกน้ีก็กลายเปนนักเสพผูนิยมบริโภค   

ถึงตอนน้ี จึงเกิดภาวะที่วา ฝรั่งรุนใหมในยุคน้ีไมคอยมีความใฝรู ไมขยันอดทน 
จริยธรรมเอางานเสื่อมลง อยางท่ีเคยเลา เวลาน้ี (ในชวงใกลป 1990≠๒๕๓๐) ในอเมริกา
มีหนังสือออกมา ท้ังแบบผลงานวิจัย และแบบวิเคราะหวิจารณวา ทําไมในอเมริกาบัดน้ี 
คนจึงไมคอยมี work ethic หนังสือมากเลมโอดครวญถึงการท่ีคนอเมริกันรุนใหมไมขยัน
อดทน เอาแตจะหาความสะดวกสบาย หนักไมเอาเบาไมสู เห็นแกส่ิงเสพบํารุงบําเรอ 
ออนแอเส่ือมลงไป พาใหสังคมเส่ือมโทรม สินคาผลิตภัณฑก็ดอยคุณภาพลง ฯลฯ สูญ
เสียสัมฤทธิภาพในการแขงขัน 
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น่ีฝรั่งรุนเกาหนอย เขาร่ํารองโอดครวญหวนหา เราก็ฟงเขา แตเรามองดูอยางคน
นอก ก็เห็นวา คนรุนใหมของเขาท่ีเขมในการคิดคนประดิษฐทํางานสรางสรรคมุงม่ัน
จริงจัง ซึ่งกาวหนาเดนนํา ก็ยังมี น่ีก็มองไดวา บุญเกาท่ีพวกเขาทําไว อยางความเปนคน
ใฝรู-สูงานยาก นิสัยนักผลิต นิสัยนักคิดคน ท่ีสะสมกันมาในภูมิหลังนานเปนรอยๆ ป มิใช
จะหายหมดไปงายๆ ในทันใด คนรุนใหมของเขา ท่ีดีเด็ด ถึงจะลดนอย แตจํานวนหนึ่งก็
ยังเปนตราชู ชวยเชิดสังคมของเขาไว แตถาประมาทตอๆ ไป ความเส่ือมแทก็ตองมาถึง 
เหมือนอารยธรรมใหญๆ ในอดีต ท่ีทยอยรุงโรจนข้ึนมา แลวก็ลมสลายลงไป  

ฝร่ังสันโดษแลวขยัน คนไทยสันโดษแลวพากันขี้เกียจ?  
พูดถึงฝรั่ง โดยจองจับท่ีอเมริกันแลว ก็มาดูเทียบกับสังคมไทย สังคมของเราน้ี ดู

ข้ันแรก เอางายๆ ก็อยางท่ีวาแลว อยูกันมาในสภาพแวดลอมดินฟาอากาศท่ีสุขสบาย 
“ในนํ้ามีปลา ในนามีขาว” ไมมีแรงบีบคั้นอะไรท่ีจะทําใหคนดิ้นรนขวนขวาย ใชไหม 
เพราะฉะน้ัน การท่ีจะใฝรูสูส่ิงยากจึงไมคอยมี เพราะวาส่ิงท่ีจะเสพบํารุงบําเรอมีอยูมาก 
มันพรอมอยูตอหนาแลว จะไปทําอะไร จะตองไปหาท่ีไหน จะรอทําไม ฉะน้ันก็เสพมันเลย  

เอาละ ถึงสมัยหน่ึง เราก็อยากจะพัฒนา คือ เม่ือ พ.ศ. ๒๕๐๐ กวานิดๆ จับเรื่อง
วา คนไทยไมมีภูมิตานทานท่ีจะรอชาในการเสพอยูแลว เวลาเจอกับส่ิงเสพสมัยใหม คือ
เทคโนโลยีจากตะวันตก ก็ย่ิงชอบ  

จําเพาะวา คนไทยชอบมองเทคโนโลยีในแง่ของส่ิงเสพ ไม่ได้มองในแง่เป็น
เคร่ืองมือผลิต คือมองในแงท่ีวาจะเอามาบํารุงบําเรอปรนเปรอความสุขสะดวกสบายของ
ตัวเอง จึงมีความโนมเอียงในทางที่จะบริโภคหรือเสพอยูแลว ทีน้ีพอเร่ิมยุคพัฒนา
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๓ บานเมืองอยากจะสรางความกาวหนาแบบตะวันตก ซ่ึงท่ีจริงเราก็
มีความคิดอยางน้ีอยูนานแลว แตคลายๆ วา ยังไมตั้งจุดพุงใหแรง ตอนน้ีพอถึงป ๒๕๐๐ 
เศษน่ี คราวน้ีต้ังเปาอยางแรงเลยวา จะตองพัฒนาประเทศใหเจริญทางเศรษฐกิจ ใหมี
วัตถุพรั่งพรอม ก็ฝนไวเลยวา บานเมืองจะตองเต็มไปดวยคอนกรีต ถนนหนทาง ตึกราม
บานชอง จะตองข้ึนกันหราเดนฟาดารดาษ คือจะตองใหอิฐปูนเต็มบานเต็มเมือง  

ตอนน้ัน แมแตวัดตางๆ ก็รังเกียจตนไม ถอยหลังไป ๓๐ กวาป (ถึงป ๒๕๕๙ คือ +
๒๐ = ๕๐ ป) วัดท้ังหลายรังเกียจตนไมมาก เพราะถือวาเปนเคร่ืองหมายของความปา
เถ่ือน ลาหลัง วัดจึงตัดตนไมกันเปนการใหญ แลวก็สรางอาคารอิฐปูนข้ึนมา บานเมืองก็
สรางถนนหนทาง และอาคารตางๆ ส่ิงกอสรางข้ึนกันใหญ เปนยุคคอนกรีตพัฒนา ก็วาได 
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อาการของการพัฒนาท่ีเขามาในวัด มองเห็นเดนตรงท่ีวา หนึ่ง ตัดตนไม สอง 
ของเกาๆ อยางคัมภีรใบลาน บางวัดเอาออกมาเผาทิ้ง โดยเห็นวาเปนของเกาเขลอะแลว 
ไมสวยสดงดงามอะไร แลวยังรกรุงรัง เกะกะ ก็เผาทิ้งเสียเยอะ  

ความเคล่ือนไหวและกระแสการแนะนําสงเสริมน้ี ทําใหคานิยมทางวัตถุเฟอง
ย่ิงขึ้น พูดไดวา ทางการบานเมืองเวลาน้ันจับจุดเหตุปจจัยของฝร่ังผิด นึกวาฝรั่งสราง
ความเจริญข้ึนมาดวยการสงเสริมใหคนอยากมีวัตถุฟุมเฟอย อยากมีทรัพยสินเงินทอง มี
สมบัติวัตถุหรูหราโออา เสพบริโภคกันใหเยอะๆ แลวก็คิดวา ดวยการกระตุนเราใหคน
อยากมีวัตถุเสพกันมากๆ น้ี จะทําใหคนขยันหม่ันเพียรทํางานกันใหญ แลวทางการ
บานเมืองก็เลยบอกพระวาขออยาใหสอนเรื่องสันโดษ  

ตอนนั้น พระสงฆมีการประชุม “สัมมันตนา” ในชวงท่ีจะเกิดคําวา “สัมมนา” 
นายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือหรือสาสนหรือสารมาถึงท่ีประชุมพระคณาธิการ ตอนนั้น พ.ศ. 
๒๕๐๓ ยังเรียกวาพระคณาธิการ ยังไมไดออก พ.ร.บ. คณะสงฆ ๒๕๐๕ ท่ีจะใหเปนพระ
สังฆาธิการ พระคณาธิการท่ัวประเทศไดมาประชุมใหญท่ีวัดมหาธาตุ นายกรัฐมนตรีก็มี
สารมาถึงท่ีประชุม พูดถึงเร่ืองการพัฒนาประเทศ แลวตอนหน่ึงท่ีพูดถึงเรื่องน้ี ก็ขอรองวา
ไม่ให้พระสอนหลักธรรมเร่ืองสันโดษ หลักธรรมอ่ืนมีเยอะแยะ เวลาน้ีประเทศชาติตองการ
พัฒนา หลักธรรมขอสันโดษน่ีจะทําใหคนไมขวนขวาย ไมขยัน ไมสรางสรรค ไมพัฒนา
ประเทศ เพราะฉะน้ัน ก็ขอใหงดสอนสันโดษเสีย 

นี่ คือที่วาทางการบานเมืองไทยมีความเขาใจผิด เขาเขาใจวาคนตะวันตก 
ขยันหม่ันเพียรสรางอารยธรรม สรางความเจริญทางวัตถุมาได ดวยการท่ีแตละคนนั้นใฝเสพ 
อยากมีวัตถุพรั่งพรอม แตท่ีจริงน้ัน ฝร่ังเขาหวังเสพในระยะยาว ขางหนาอีกรอยปโนน รอ
ไปจะไดเสพ แตอีกนาน ตอนนี้อดๆ ทนๆ เอาแตทํางาน สันโดษกันไปกอนนะ สังคมฝรั่ง
เม่ือรอยกวาปมาน้ี เขาอยูกับงานดวยความสันโดษ มี work ethic อยางท่ีวาแลว   

ขอย้ําอีกนิด ถาจะเปนอยางอเมริกาท่ีเขาทํามาน้ัน เม่ือจะพัฒนา สมมุติวาเวลาน้ี
มีความลาหลังขาดแคลนกันอยู ก็ต้ังจุดหมายมองไปท่ีรอยปหรือนานปขางหนา บอกให
หวังกันวา ในอนาคตศตวรรษหนึ่งขางหนาโนนนะ ดวยการท่ีเราพยายามสรางสรรค ขยัน
อดทนทํางานดวยความเหนื่อยยากกันน้ี ก็จะทําใหสังคมของเรามีความม่ังคั่งพร่ังพรอม 
น่ีคือตั้งจุดหมายในระยะยาวอยางเขา วากันเปนรอยๆ ป ถาเราไมไหว ก็เอาเปนสิบๆ ป 
เวลาน้ีมองยังไมเห็นเลย แตเพื่อบรรลุจุดหมายในระยะยาวน้ัน จึงตองสันโดษ ไมเห็นแก
การบํารุงบําเรอ ทนสูเหน่ือยยากในขณะปจจุบันไปกอน เพ่ือจะสมหวังในวันขางหนา แต
คนไทยจะพัฒนาคราวนี้ มาตั้งจุดหมายจะเอาเฉพาะหนา ก็เลยจบกัน ไมตองไปไหน 
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ไมใชแคน้ัน ของฝร่ังเกาท่ีเขาหวังน้ัน เขามองหรือต้ังเปนจุดหมายสวนรวมของ
สังคม มุงหมายวาแตละคนทํากันไป ทนเอาหนอย ไปขางหนาสังคมจะไดมีความพรั่ง
พรอม แลวก็จะมีกินมีใชสุขสบายท่ัวกัน แตของเรายุใหแตละคนแตละครัวอยากมีวัตถุกิน
ใชใหพรั่งพรอม มีส่ิงฟุมเฟอยเสพกัน ใหแตละบานอยากมีทีวี อยากมีตูเย็น ฯลฯ ทาน
ผูปกครองอาจจะไมไดมุงใหถึงกับเปนอยางน้ัน แตชาวบานไมรูดวย แลวอะไรละเกิดข้ึน 
ก็กูยืมเงิน เกิดการซ้ือขายแบบผอนสงกันไปท่ัว แตไมไดเลยนิสัยท่ีจะสูงานสูการ ก็เพราะ
จับจุดผิด ไปสนับสนุนตัณหาชนิดท่ีเอาแคไดเสพเฉพาะหนาในระยะส้ันๆ   

เรื่องเปนอยางไร ขอไขความสักนิด คือ ดวยการกระตุนเราแบบท่ีวาน้ัน คนไทยก็
อยากไดส่ิงเสพฟุมเฟอยกันใหญ แตเขาอยากทํางานหรือเปลา เขาอยากได แตเขาไม
อยากทํางาน ส่ิงท่ีรัฐทําได และหวังวาจะไดก็คือ ใหการทํางานมาเปนเง่ือนไข ถาคุณจะ
ไดส่ิงเสพ คุณตองทํางาน ดวยการทํางาน คุณจะไดส่ิงเสพ แตในเม่ือคนเขาไมอยาก
ทํางาน การทํางานก็เลยกลายเปนเรื่องจําใจ ซ่ึงเขาพยายามหลีกเล่ียง และคนยอมอยาก
ไดส่ิงเสพใหเร็วท่ีสุด จะรอทํางานกอน มันก็ชา เพราะฉะน้ันทางท่ีดีท่ีสุดทําอยางไร ก็ตอง
กูหน้ียืมสิน ใหมีไวกอน คอยทํางานใชตามหลัง กูเงินมายืมเงินมา เพื่อใหไดส่ิงเสพกอน 
และมีใหมาก แลวก็มาอวดโกกันอีก จะตองมีรถเครื่อง จะตองมีรถพิคอัพมาแขงกัน บาน
ไหนไมมีก็แย บางทีมีโดยไมมีความจําเปน มุงแตวาจะสนองคานิยมท่ีจะเสพบํารุงบําเรอ
ความสุข และเพื่ออวดโกกัน ก็คือคานิยมในทางตัณหา และมานะน่ันเอง  

นอกจากน้ัน ถาเปนขาราชการละ เพ่ือจะใหมีเสพเร็วๆ มัวทํางานอยูก็ชา ยอม
ทุจริตเลย น่ีคือหาทางลัดเพ่ือใหไดส่ิงเสพเร็วๆ ตอมาก็มีระบบผอนสง ผอนสงน้ีดีนัก ทํา
ใหมีส่ิงเสพไดเร็ว ตอนน้ีก็ยอมเปนหน้ีเอาหนอย ไมตองบังคับตัวเองทนรอใหลําบาก การ
ท่ีจะคิดเพียรพยายามสรางสรรคดวยจิตใจ อยางลงลึกเปนนิสัยใจคอ ก็ไมมี ความใฝรู-สู
ยากอยางในสังคมฝรั่ง ก็ไมเกิด  

ความใฝรู-สูความยาก และใฝสรางสรรคน้ี มีภาวะจิตท่ีเปนแกนลึกอยูขางใน คือ 
หนึ่ง อยากรูความจริง สอง อยากทําอะไรๆ ใหมันดี ระบบของเราไมไดสรางภาวะจิตท่ี
เปนแกน คือฉันทะน้ี เพราะฉะน้ันการพัฒนาจึงกาวไปไมได แตกลายเปนวังวน คือคน
อยากมีวัตถุเสพ แลวทํางานเพราะเปนเง่ือนไขใหไดวัตถุเสพน้ัน แลวถาหลีกเล่ียงได ก็หัน
มาใชวิธีลัด เชนกูยืมหรือทุจริต เปนอันวา เม่ือทํางานโดยไมมีฉันทะท่ีอยากทําใหมันดี 
หนึ่ง งานก็ไมมีคุณภาพ จะดีไมดี ก็ไมใสใจ เพราะทําแคพอเปนเง่ือนไขใหไดเงินหรือ
ผลตอบแทน สอง ถาเจอทางลัดท่ีจะไดจะมีเงินมาซ้ือส่ิงเสพเร็วไว ถึงจะทุจริต ก็เอา 
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สังคมแบบน้ีจะแยเพราะขาดฐาน ในขณะท่ีท้ังโลกกําลังมีปญหากับความเส่ือม
น้ัน ถาสังคมไทยเปนอยางน้ี ก็จะตองเส่ือมไวกวาสังคมฝร่ัง เพราะสังคมฝรั่งไดสรางทุน
ในเร่ืองนิสัยใจคอมานาน ไดท้ังความใฝรู-สูยาก ใฝรู-ใฝสรางสรรค เขามีทุนทางจิตใจ 
เรียกงายๆ วาทุนธรรม ท่ีไดสรางไวมาก  

อยางวันน้ี มีรองเจาคณะอําเภอมาจากตางจังหวัด มีมรรคนายกและญาติโยม
ดวย ก็เลยคุยกัน ทานรองเจาคณะอําเภอพูดถึงสภาพปญหายาเสพติด เร่ืองยามาท่ี
ระบาดมาก และรัฐก็จะใหปราบจริงจัง แตนาสงสัยวาทางสําเร็จมีแคไหน ทานยก  
ตัวอยางวาตําราจไปจับยามาได มากมายเทากับลังเบียร คือมากเหลือเกิน พอเขาใหเงิน
สองแสนปบ ก็จับไดเหมือนกัน แตไดสองรอยเม็ด แลวท่ีเหลือไปไหน ก็เขาตลาดตอไป 
แตตํารวจไดไปสองแสน แลวเจาคนพวกน้ันก็ดําเนินกิจการตอไปได หรือวาชาวบานมียา
มาเยอะ ก็ไปจับได แตพอเขาใหเงินมา ก็วาจับไดส่ีเม็ด น้ีเปนตัวอยาง และผูมีอิทธิพลก็
เปนผูผลิตเสียเอง ซ่ึงทําใหการปราบปรามเปนไปไดยาก  

ทําไมจึงเปนอยางน้ี ก็เพราะคนไมมีการเห็นแกความดีงาม ไมมีความใฝท่ีจะให
สังคมดีงาม คิดเอาแตประโยชนสวนตัว ตองการแตจะเสพ พูดส้ันๆ วา ฉันทะไม่มี มีแต่
ตัณหา หรือ ฉันทะไม่มี แต่ตัณหาเต็มท่ี ถาอยางน้ีสังคมก็ตองทรุดแนๆ   

แลวทานรองเจาคณะอําเภอก็แสดงความวิตก บอกวาขณะน้ีในวัดก็ระบาด 
เพราะมีพวกที่มาบวช ติดยามาเขามา แลวเม่ือมีพระติดยามา ก็เกิดความกลัวกันอีก บาง
ทีพระเจาคณะก็ไมกลาจัดการ อยางตัวทานเองก็เคยถูกลอบยิง เพราะมีพระเจาอาวาส
ติดฝนแลวก็ม่ัวสุม มีคนอ่ืนๆ มาสูบดวย พอไปส่ังพักตําแหนงเจาอาวาส เขาก็โกรธจะทํา
ราย การท่ียาเสพติดเขามาก็เปนเรื่องของความใฝเสพ ขอสําคัญในการท่ีจะปราบ ถาใน
สังคมน้ีคนมีฉันทะ ก็ใฝดี อยากใหสังคมดี อยากแกปญหาใหสําเร็จจริงๆ ก็แกปญหางาย
ข้ึน แตในเม่ือตัณหา วากันเละ แตละคนก็เอาแตผลประโยชนสวนตัว จะแกไดอยางไร  

สังคมฝรั่งก็ประสบปญหาอยางเดียวกับเรา มียาเสพติดแพรระบาดมาก แตทุน
ของเขาดีกวาเรา หมายความวาคนจํานวนขางใหญของเขายังมีตัวความใฝท่ีจะทําสังคมให
ดี จึงทําการดวยความสุจริตใจกวา ต้ังใจทําจริงจังกวา ปราบปรามอยางเอาจริงเอาจังกวา  

แตของเราท่ีเลามาน้ี มันไมใชการปราบแลว เปนแควาไปหาเงินจากส่ิงเสพติด ได
แตทําเปนปราบ มันไมไดคิดปราบเลย แตไปหาเงิน ไปหาผลประโยชน ไปฉวยโอกาสจาก
การท่ีสังคมมีปญหาน้ี หาผลประโยชนซอนใหแกตัวเอง เพราะฉะน้ัน ในแงน้ี สังคมไทยน่ี
จะลําบาก เพราะขาดการศึกษาพื้นฐานในการที่จะสรางคน ใหมีนิสัยใฝ่รู้-ใฝ่สร้างสรรค์ 
อยากทําการให้มันดี ในขณะท่ีสังคมฝรั่งยังมีทุนน้ีเยอะ ท่ีจะพัฒนาสังคมของเขาได  
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พวกเจริญก็เสื่อมลง พวกจะเจริญก็ยันไมขึ้น ดูพอเห็นเปนเพราะอะไร  
ถามีฉันทะ เราทําอะไร เราก็อยากใหส่ิงท่ีเราทําน้ันดี สําเร็จเรียบรอยอยางดีท่ีสุด 

เราไปกวาดถนน ถาเรามีความใฝดีอยากใหมันดีน้ี เราก็ทําดวยใจรัก อยากจะใหถนนน้ัน
สะอาดอยางดี  

ตองยํ้ากันวา ความใฝรู-ใฝสรางสรรค อยากทําการใหมันดีน้ี สําคัญนัก จําเปน
อยางย่ิง ถาตองการมีชีวิตท่ีงาม มีสังคมท่ีดี ก็ตองสรางมัน คือสรางฉันทะน้ีข้ึนมา 
พระพุทธเจาตรัสวา ฉันทะเปนรากเหงาหรือตนตอของสรรพธรรม ทุกความดีมีฉันทะเปน
มูล (ฉนฺทมูลกา สพฺเพ ธมฺมา, องฺ.ทสก.๒๔/๕๘/๑๑๔)  

แตถาในตัวไมมีคุณสมบัติน้ี คนก็กลายเปนลูกไลของตัณหา คิดจะเอาจะหา
ผลประโยชนตอบแทนอยางเดียว แลวอะไรจะเกิดข้ึน ไมวาไปทํางานอะไร แมแตงาน
เล็กๆ นอยๆ ก็สักแตวาทํา สมมุติวาไปทําทางระบายนํ้า แมแตคนท่ีไปทํางานสวน
ปลีกยอยเล็กๆ เชนไปเทปูน ไปวางทอนํ้า หรือทําอะไรก็ตาม ถาเขามีตัวความใฝ
สรางสรรค-อยากทําการใหมันดีน้ี ก็จะทําใหมันดีท่ีสุดอยางเต็มฝมือของเขา เขาไป
เก่ียวของกับอะไร ก็อยากทําใหมันดีหมดทั้งน้ัน สวนผลประโยชนก็วากันอีกเร่ืองหนึ่งตาม
เง่ือนไข ตามขอตกลง  

แตถาไมมีตัวฉันทะน้ี เขาก็สักวาทํา หรือทําอยางจําใจเพราะมันเปนเง่ือนไขที่จะ
ใหไดเงินเทาน้ัน คือแคหวังจะไดผลตอบแทน ก็คิดถึงแตท่ีจะไดเงิน รอเอาเงิน แตเรื่องเท
ปูน วางทอ จะทําใหดีอยางไร อันน้ีไมคิด ถาไมมีคนคุม ไดโอกาส ก็ย่ิงทําไปลวกๆ  

อยางน้ีก็ทําใหสังคมยิ่งยุงยาก ตองตั้งคนมาคุม ตั้งคนคุมมาแลว คนคุมก็ไมมี
ความใฝดี เอาแคสักวาทําอีก ก็ย่ิงแย กลายเปนระบบจางคนเล้ียงเสือ ท่ีวาบาทส้ินเสือ
ตายนั่นแหละ คือเปนระบบท่ีเนาเละไปหมด ขอใหมองดู สังคมไทยขณะน้ีกําลังเสวยผล
อันน้ีหรือเปลา จะแกปญหาอะไร ก็แกไมได เพราะวามันเละเทะไปหมดแลว  

หันไปดูแงน้ีในสังคมตะวันตก ทุนท่ีเขาสรางมาเปนรอยๆ ป เขมดีกวาเรา เขายังมี
ทุนน้ีพอจะเขมแข็งอยู แตกระน้ัน ขนาดมาเปนสังคมที่หมดแรงบีบคั้นใหใฝรูใฝสรางสรรค
แลว เขาก็ยังกลับเส่ือมลงอยางรวดเร็วพอสมควร เวลาน้ีก็เริ่มมีความวิปริตในระบบตางๆ  

ฝร่ังรักความเปนธรรมมาก เพราะแรงบีบคั้นของการเบียดเบียนกันทางสังคมใน
อดีต ใชไหม เขาสรางจิตใจท่ีรักความเปนธรรมมาไดอยางดี ก็ถือวาใฝดีน่ีแหละ เม่ือรัก
ความเปนธรรมมาก ก็สรางกฎกติกาขึ้นมาเพ่ือเปนหลักในการปฏิบัติตอกัน และเพ่ือจะ
รักษาความเปนธรรม ก็มีเครื่องมือคือกฎหมายข้ึนมา  



 

๔๐๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ทีน้ี เม่ือคนยังรักความเปนธรรม กฎหมายก็เปนเครื่องมือท่ีจะรักษาความเปน
ธรรมน้ัน แตมาตอนน้ี ในสังคมอเมริกันเปนตน เริ่มมีคนท่ีอยากไดผลประโยชนมาก และ
มีใจที่รักความเปนธรรมลดนอยลง กฎหมายท่ีเคยเปนเครื่องมือในการท่ีจะรักษาความ
เปนธรรม ก็เร่ิมกลับมาเปนเคร่ืองมือหาผลประโยชน เพราะจิตใจท่ีรักความเปนธรรมหรือ
ใฝดีน้ันเบาบางหรือจะหมดไป ถึงตอนน้ีจุดประสงคก็เปล่ียน  

เม่ือคนเริ่มอยากไดผลประโยชนมาก อะไรจะเกิดข้ึน ระบบเดิมท่ีชวยรักษาความ
เปนธรรมในสังคม ก็กลับจะมาเปนระบบสนองการหาผลประโยชน  

ดูเหมือนผมเคยเลาใหฟงแลววา เวลาน้ีในสังคมอเมริกันมีปญหาจากนัก
กฎหมาย นักกฎหมายน้ีถือเปนอาชีพอันดับหน่ึงของอเมริกา ในเมืองไทยน้ีแพทยอันดับ
หน่ึง แตในอเมริกาน้ัน ทนายความ นักกฎหมายเปนอันดับหน่ึง ใครก็อยากไปเรียน 
รายไดดีมาก ตอนหลังๆ น้ี เม่ือเรียนกันมากมาย ก็มีผูจบกฎหมายเยอะ แลวมาในระยะ
๖-๗ ปน้ี นักกฎหมายกําลังถูกประณามจากสังคมมาก ถูกดา ถูกดูถูก ท่ีเปนอยางน้ันก็
เน่ืองจากสภาพท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันอยางหน่ึง คือการใชกฎหมายหาผลประโยชน  

เรื่องก็มีวา ทนายความนักกฎหมายบางที่ ข้ึนปายรับบริการทางกฎหมายฟรี 
ทํานองวาเปนการบําเพ็ญประโยชนแกสังคม มองในแงน้ี ชาวบานมีเร่ืองเดือดรอน ก็มา
ปรึกษาความกับทนายความได ไมเอาเงิน น่ีแสดงวามีนํ้าใจดีเหลือเกิน ท่ีจริง ฝร่ังน่ี
เปนไปไดยากนะ ตามปกติตองคิดเงินกันหนัก ช่ัวโมงหน่ึงเทาไร คาปรึกษาความน้ันใน
เมืองฝร่ังแพงมาก  

ทีน้ี เขาข้ึนปายวาใหบริการปรึกษากฎหมายฟรี ท่ีวาฟรีน้ีคืออยางไร คือวา คุณมี
เร่ืองกระทบกระท่ังอะไรกับเพ่ือนบาน ก็มาปรึกษาได จะไดชวยตั้งคดีให พอต้ังคดีแลวก็
เอาข้ึนศาล ฉันก็จะไปวาความให บริการท้ังหมดน้ีไมเอาเงิน ปรึกษาความ วาความ ไม
เอาเงินท้ังน้ัน แตถาชนะ ไดเงินมา แบงคนละครึ่งนะ  

อยางน้ีก็เปนแรงจูงใจแกชาวบานสิ ชาวบานก็อยากจะตั้งคดีข้ึนมา เพราะวาจะ
ไดผลประโยชน ถาชนะก็ได ถาแพก็ไมเสียอะไรเลย ชาวบานก็ชอบ ทีน้ีก็คอยจองเพื่อน
บาน  มีอะไรกระทบกระท่ังกัน  พอจะตั้งคดีได  ก็ไปหาทนายความ  ไปเลาใหฟง 
ทนายความก็ตั้งคดีขึ้นศาล วาความให ถาชนะ ก็แบงคนละคร่ึง ถาแพ ก็แลวไป คราวน้ี
สังคมเปนอยางไร ชาวบานมุงจะหาผลประโยชน ก็เพงกัน ระแวงกัน อยูกันไมเปนสุข  
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แมแตอาชีพแพทยก็เจอปญหาจากระบบน้ี ในอเมริกามีแพทยไทยเราไปอยูไม
นอยเลย ปญหาท่ีวามาก็เปนเหตุหน่ึงท่ีทําใหแพทยไทยเราเดินทางกลับเมืองไทยมาก
ดวย นอกจากเร่ืองนโยบายของรัฐท่ีเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับระบบการรักษาสุขภาพแลว 
ปญหาอยางหนึ่งก็คือ การท่ีคนไขคอยจองหาชองจากคุณหมอตลอดเวลา คุณหมอพลาด
นิดเดียว ก็ตั้งคดีฟองเลย ทนายความก็รวมคิดดวย เพื่อจะหาเงิน อยางน้ีไมใชเพื่อความ
เปนธรรมแลว แตเพ่ือผลประโยชน  

สังคมที่จะอยูไดน้ัน คนตองมีความใฝดี มีฉันทะ รักความเปนธรรม เปนตน เม่ือ
สภาพจิตน้ี หรือคุณธรรมน้ีหมดไป และความตองการผลประโยชนเขามาเต็มท่ีแลว 
ตัณหาครอบงําได มันก็ตองเละเทะอยางท่ีวาน้ัน มันก็คือเนา เพราะฉะน้ันสังคมอเมริกันก็
ตองเส่ือม ท่ีวามาน้ีเปนตัวอยางอันหน่ึง แลวสังคมของเราละ ตามที่พูดกันมาน้ัน เห็นได
แลววา สังคมของเราน้ีขาดพื้นฐานในการสรางความใฝรู-ใฝสรางสรรค อยากทําการให
มันดี อยางท่ีวามา เพราะฉะน้ันจึงนากลัวอันตรายมาก  

แลวซํ้าราย เราก็จับจุดไมถูกดวย โดยเขาใจวาสังคมตะวันตกน้ัน พัฒนา
อุตสาหกรรมเปนตน สรางความเจริญแมแตดานวัตถุมาไดดวยการที่อยากจะมีวัตถุเสพ
พร่ังพรอม คนไทยเขาใจผิดอยางน้ัน ท่ีจริง เขาก็ตองการเหมือนกัน แตเขาตองการใน
ระยะยาว และตองการสําหรับสังคมเปนสวนรวม ซ่ึงหมายถึงเปนรอยปหรือหลายรอยป 
แตในระหวางน้ัน สภาวการณท่ีเปนจริง ก็คือการท่ีแตละคนตองขยันอดทน ยอมอดออม
อยูอยางงายๆ ไมบํารุงบําเรอ ไมหาความสุข ไมเห็นแกการเสพ คืออยูอยางสันโดษ จึงทํา
ใหเขาสามารถพัฒนาประเทศชาติ สืบสานอารยธรรมมาได  

แตเราเขาใจผิด ไปจับเอาความมุงหมายของแตละคนในระยะส้ัน เฉพาะหนา ให
แตละคน แตละครอบครัวอยากมีวัตถุเสพพร่ังพรอม ผลก็คือความวิปริต การพัฒนาก็ไม
สําเร็จดวยดี สังคมก็โทรม มีส่ิงเลวรายตางๆ ในสังคมนี้เต็มไปหมด ถาเราไมรีบแกไข
ปญหานี้ จะลําบาก น่ีเปนปญหาของสังคมไทย มีทางแกไหม และจะแกทันหรือเปลา  

ลงทายวา เวลาน้ี ท้ังไทย ท้ังฝรั่ง ก็เริ่มเขาสูวิถีเดียวกัน อยางท่ีวาแลว สังคม
ตะวันตกก็หมดยุคของแรงบีบคั้นท่ีจะทําใหเขามีความใฝรู-สูส่ิงยาก ไมเปนอยางแตกอน 
ในภาวะสังคมท่ีพรั่งพรอมแลวคนเปนนักเสพ นิยมบริโภค ปญหาตางๆ ก็จะเขามาบั่น
ทอนสังคมของเขาเชนเดียวกัน แมวาฐานเกาจะชวยเขาไปไดอีกนาน ในแงของภูมิ
ตานทาน และความเขมแข็ง ท่ีมีมาแตเดิม  



 

๔๐๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

จะใหใฝรู ใฝสรางสรรค ใฝสัมฤทธ์ิ สูความเปนเลิศ ฝกงายท้ังนั้น 
หันกลับมาดูหลักกันอีก ทบทวนวา ในการใชตาหูจมูกล้ินกายใจน้ัน เม่ือเรายังไม

พัฒนา อยูในสภาพพ้ืนฐาน ในระดับของสัญชาตญาณ เราก็ใชตาหูน้ันไปในดาน
ความรูสึกมาก เม่ือเอาความรูสึก เราก็อยูกับความชอบใจ-ไมชอบใจ ซ่ึงเปนเรื่องของ
ตัณหา แลวตัณหาก็ทําใหเราใฝเสพ แลวก็มุงหวังใฝหาหมกมุนวุนวายไปกับการท่ีจะหา
ส่ิงเสพมาบํารุงบําเรอตน คือ บํารุงบําเรอตาหูจมูกล้ินกายใจของตน ยุงอยูกับความรูสึก 
คือ เวทนา ท่ีจะหาความสุขหลีกหนีความทุกข น่ีคือเร่ืองของตัณหา ท่ีวาใฝเสพ 

ทีน้ีอีกดานหนึ่ง เราใชตาหูจมูกล้ินกายใจ เพ่ือเรียนรู ตอมา จากการเรียนรู ไดรูวา
อะไรเปนอะไร เปนอยางไร มันเสีย มันแย หรือวามันเต็ม มันดี เม่ือรูแลว ก็อยากใหมันดี 
และอยากทําใหมันดี ก็ไดคําท่ีมาคูกับตัณหา คืออยากรู-อยากสรางสรรค หรือใฝรู-ใฝ
สรางสรรค เรียกเปนศัพทวา ฉันทะ  

เปนอันวาไดคูแลว ตัณหา คือความอยากที่เปนอกุศล สวนฉันทะ คือความอยากท่ี
เปนกุศล เปนธรรมสําคัญอยางย่ิง เปนมูลของกุศลธรรมท้ังหมด พาใหเจริญกาวหนาใน
บรรดากุศลธรรม จึงตองแมนใจวา เราจะมีฉันทะ อยากรู-อยากใหมันดี-อยากทําใหมันดี 
หรือใฝรู-ใฝสรางสรรค แลวก็จะพัฒนาได ใหชีวิตดีงาม เปนตน  

ไดพูดแลววา การใฝสรางสรรคน้ี ตามมากับความใฝรู คือ เม่ือเรียนรู ก็จะเห็นวา
คืออะไร เปนอะไร  แลวก็รูวาเปนอยางไร แลวก็รูวามันควรจะเปนอยางไร แลวก็อยากให
มันเปนอยางท่ีมันควรจะเปน คืออยากใหมันดี แลวก็อยากทําใหมันดี ถึงตรงน้ีก็เลยใชคํา
ใหส้ันวา ใฝสรางสรรค  

วิธีงายๆ ในการกระตุนหรือพัฒนาฉันทะ เริ่มท่ีสภาพตามธรรมชาติของตัวเราก็ได 
ตั้งแตรางกายไปเลย ท่ีจริง คนเราน้ีมีพ้ืนอยูแลวท่ีจะพัฒนาตน คนมีฉันทะ อยากใหมันดี 
เปนทุนอยูแลว อยางเด็กๆ มองดูตัวเอง ก็อยากใหอยูในสภาพที่ดี เชน มีมือ ก็อยากใหมือ
น้ันหมดจดสดใสสมสวนแข็งแรง ใชงานไดคลองแคลว ไมผอมซีดสกปรก อยากใหน้ิวท้ัง
หางามสะอาด หนาตา หู จมูก ก็อยากใหงามหมดจดเรียบรอย หมดท้ังรางกาย ก็อยาก
ใหงามสงาเปลงปล่ังมีสุขภาพแข็งแรง อยางน้ีเปนตน เม่ือใจมีฉันทะอยูแลว นอกจาก
เรียนรูวารางกายและอวัยวะน้ันๆ ควรเปนอยางไร ควรมีรูปลักษณอยางไรจึงจะดีแลว ก็
ดูแลรักษาบริหารใหมันสะอาดแข็งแรงสดใสอยูในสภาพและสุขภาพท่ีดีท่ีสุดของมัน น่ีคือ
เรามีทุนฉันทะ อยูแลว ก็ปฏิบัติพัฒนาไดทันที โดยเริ่มจากเร่ืองของตัวเองนี้แหละ  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๔๐๗ 

ทีน้ีก็ขยายออกไป ไมใชติดตันอยูแครางกายของตัว เราไปสัมพันธกับอะไร ไมวา
จะไปเก่ียวของกับอะไร ก็อยากใหมันดีงาม ใหมันผองแผวสมบูรณไปทุกอยาง เครื่อง
เรียน เคร่ืองใช อยางกระเปา สมุด ปากกา หนังสือ จนกระทั่งท่ีนอน หองนอน หองนํ้า 
ฯลฯ ดูแลรักษาใหสะอาดเรียบรอย อยูในสภาพท่ีใชงานไดอยางดี ไปใชแกวนํ้า ก็อยากให
แกวนํ้าสะอาด อยูในท่ีท่ีมันควรจะอยู ไปน่ัง ไปยืน ไปเดินท่ีไหน ก็อยากใหท่ีน่ันเรียบรอย 
สะอาดตา อยูในสภาพท่ีสมบูรณ ขยายกวางออกไป ถึงบริเวณบาน สนาม ถนนหนทาง 
กระท่ังท่ีโรงเรียน ฯลฯ ไมวาไปเก่ียวของกับอะไร ก็อยากใหส่ิงน้ัน ท่ีน้ัน ดีงามสมบูรณ  

เม่ือเราพัฒนาฉันทะอยางน้ี นอกจากจะเกิดความดีงามตางๆ แลว กระแสเสพของตัณหา
ก็จะไมคอยไดโอกาส มันก็จะเบาลงไป ไดแคใหฉันทะมาชวยถวงดุลตัณหา ก็ดีเยอะแลว 

 เปนอันวา ใหเด็กใชฉันทะพัฒนาตนใหกาวไปในการทําความดีงามตางๆ เริ่ม
จากตัวเอง แลวขยายไปสูส่ิงท้ังหลายท่ีเขาเก่ียวของ อยางท่ีวามานั้น น่ีแหละการศึกษาก็
เริ่มท่ีบานเกิดของเรานี่เอง กวาจะไปโรงเรียน เด็กก็พัฒนาไปเยอะแลว ไมตองรอ
จนกระท่ังไปบวชเณรบวชพระจึงไดฝกพัฒนาฉันทะท่ีจะไปทํากิจวัตร ไปลางถาน ไป
กวาดลานวัด ฯลฯ (พระมีวินัยซึ่งกําหนดขอวัตรมากมาย ใหพระไดฝกใชฉันทะทําการตางๆ) 

ฉันทะ ท่ีอยากใหมันดี-อยากทําใหมันดี ในเรื่องเล็กๆ นอยๆ บอยๆ เสมอๆ น่ี
แหละ ก็จะพัฒนาเปนความใฝดีติดตัวไป เม่ือเด็กเติบโตข้ึน จะไปทํางานทําการอะไร  ก็มี
ตนทุนฉันทะอยูในตัว ท่ีจะทํางานทําการสรางสรรคอะไรท้ังหลาย ดวยแรงใจใฝสัมฤทธ์ิ 
สรางสรรคทุกส่ิงสรรพใหมีความเปนเลิศอยางเปนไปเอง โดยไมตองไปร่ํารองโหยหาอยาง
ท่ีตองบนวากัน และท่ีสําคัญย่ิงก็คือ ความใฝ่สัมฤทธิ์ มีความเป็นเลิศ อยางน้ี เปน
คุณสมบัติในตัวของเขา ท่ีเปนไปของมันเอง โดยไมตองไปคิดท่ีจะแขงขันกับใคร 

คนมีฉันทะดีแลวน้ี นอกจากในแงบวกท่ีวา ไมวาจะไปทําอะไร ก็ทําส่ิงน้ันใหดี ให
สมบูรณแลว ในทางตรงขาม เขาก็ยอมไมไดท่ีจะใหส่ิงน้ัน เปนส่ิงท่ีสักวาทํา หรือทําแคพอ
ใหเสร็จ ผานๆ ไป เลอะเทอะ หรือไมเรียบรอย เขาไมยอมปลอย คนท่ีมีฉันทะ ไป
เก่ียวของกับอะไร จึง ไม่ใช่แค่อยากให้สิ่งน้ันดี แต่จะทําให้ดีท่ีสุด 

ทีน้ี หันมาดูในสังคมไทย อยางนอยเอาตอหนาเวลาน้ี ดูเหมือนวา ฉันทะเปนของ
หาไดยากย่ิง มีแตความใฝเสพเต็มไปหมด แถมรายกวานั้น คนไทยแทบไมมีใครรูจักฉันทะ
แลว พอพูดถึงคําวา “ความอยาก” คนไทยบอกวาคือตัณหา คือรูจักแคตัณหาอยางเดียว 
อยางน้ีก็แทบจบกัน แคจะเอาฉันทะมาถวงดุลตัณหาสักหนอย ก็ไมรูวาจะไดจากท่ีไหน  



 

๔๐๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ถาไมมีฉันทะมาดุล คนก็มีความอยากดานเดียวเลย คือฝายตัณหา อยากเสพ ถา
เปนอยางน้ี ก็แทบจะลมละลาย เราไมไดหวังวาจะตองใหคนมีแตใฝรู-ใฝดีอยางเดียว เขา
ยังเปนปุถุชนอยู เรายอมใหเขาใฝเสพ แตเอาแคพอประมาณ ใหใฝรู-ใฝดีมาชวยถวงดุล
ไวบาง จะไดไมหนักหนานัก ไมเนาเละเกินไป และเขาก็จะไดมีทางพัฒนาข้ึนตอไปโดย
รูจักมีความเปนอิสระบาง ข้ึนตอส่ิงเสพนอยลง หาความสุขจากเสพนอยลง  หันไปอยูกับ
ความใฝรู-ใฝสรางสรรค ท่ีพัฒนามากข้ึนๆ  

เลิกอุบอิบออมแอม หันมาอยูกับความชัดเจน ท่ีมีความมั่นใจ 
แตนาสังเกตวา ในสังคมไทยเรานี้ ในหมูชาวพุทธเอง ความอยากท่ีแยกเปน ๒ 

ประเภทน่ี แทบไมรูจัก ไมเขาใจกันเลย มันหายไปไหน พอพูดข้ึนมาถึงความอยาก คนถือ
พุทธบอกวา อยากไมไดนะ ผิด เอาความอยากเปนผิดหมด เพราะเขาใจวาความอยาก
เปนตัณหาท้ังน้ัน คนโดยมากเขาใจอยางน้ี ใชไหม บอกกันวา อยากไมไดนะ ตองไม
อยากอะไรท้ังน้ัน เลยกลายเปนวา ถาเปนชาวพุทธละก็ ตองทําเปนไมอยากไดอยากดี
อะไร น่ีคือพลาดแลว พลาดอย่างสาหัสเลย อยู่กันในความมืดมัวสลัวคลุมเครือ เม่ือนับถือ
ธรรมกันมัวๆ สลัวๆ ออมแอมๆ เลือนราง ไมมีความชัดเจน ก็งอนแงนโซเซแนนอน  

เรื่องก็กลายเปนวา ชาวพุทธไทยพากันเขาใจไปวาความอยากมีอยูอยางเดียว คือ
ตัณหา แยกไมออก ไปอยากอะไรๆ ท่ีดีงาม ก็เขาใจเปนอยากตัณหาหมด เพราะฉะน้ันมี
ความอยากไมได ตองลด ตองละ ตองเลิกอยางเดียว ใหดับ ใหละหมด อยางนอยก็ตอง
แสดงตัววาเปนคนไมมีตัณหา ไมมีความอยาก อยางน้ีก็จบเลย มันก็ดวนนะสิ เม่ือก้ีบอก
แลววา พระพุทธเจาตรัสวาฉันทะความอยากท่ีเปนกุศลน่ี เปนมูลของกุศลธรรม เราจะ
พัฒนาในธรรมได ปฏิบัติธรรมกาวหนาไปได ก็ตองมีความอยาก ท่ีวาใฝรู-ใฝดี คือฉันทะ  

ทีน้ีสังคมไทย เม่ือจับหลักไมได ไมมีหลัก แยกไมถูกอยางน้ี ก็พลาด แลวเราจะให
คนรํ่าเรียนศึกษา ทําการทํางานอะไรตางๆ อยูในสังคมนี้ โดยมีแรงกระตุนอะไรละ ถาไม
เรียนดวยตัณหา อยากรวย อยากม่ังมี ก็เควงควาง ไมมีทิศมีทาง  

จะปฏิบัติธรรมก็ตองไมอยาก ก็กลายเปนวา คนปฏิบัติธรรมตองไปเปนมนุษยอีก
พวกหนึ่ง ตองไปมีชีวิตอีกแบบหน่ึง อยามายุงกับชาวบาน จะมาอยูกับชาวโลกไมได น่ี
เปนเรื่องทางโลก พวกปฏิบัติธรรมก็ไมเอาดวยกับโลก พวกทางโลกก็เลยไมตองยุง
เก่ียวกับธรรม แทนที่จะเปนพวกเดียวกัน ท่ีพัฒนาอยูหนาอยูหลังตามกันไป กาวหนาไป
ดวยกัน ก็กลายเปนแยกเปนคนละพวก อยูตางหากกัน แลวก็เลยหมดไปดวยกัน 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๔๐๙ 

เพื่อรวบรัด ขอใหดูหลักท่ีทานแสดงไว ทานวาไวแลว ความอยากความปรารถนา
มี ๒ อยาง (ม.อ.๑/๔๕) คือ 

๑. ตณฺหาปตฺถนา ความปรารถนาท่ีเปนตัณหา (อยากเอา, ตองการเสพ) 
๒. ฉนฺทปตฺถนา ความปรารถนาท่ีเปนฉันทะ (อยากดี, ตองการทําดี-ทําใหดี) 
ความปรารถนาหรืออยากแบบตัณหานั้น ไมตองพูดถึงละ รูกันอยูแลววาทานไม

หนุน แตปรารถนาหรืออยากแบบฉันทะ พระพุทธเจาตรัสใหเราเอาจริงเอาจัง ใหอยากทํา
ความดีงาม จนกระท่ังปรารถนานิพพาน ดูพุทธพจนสักแหง (ม.มู.๑๒/๓๙๑/๔๒๑) ท่ีตรัสวา 

ปามุชฺชพหุลา โหถ      เขมํ ปตฺเถถ ภิกฺขโว 
แปลว่า: เธอท้ังหลายจงเปนผูมากดวยปราโมทย พึงปรารถนาความเกษมเถิด 

ภิกษุท้ังหลาย  
ตัณหาเกิดท่ีไหน ควรละเสียท่ีน่ัน สวนฉันทะ ทานก็ใหละ แตละดวยการทําให

สําเร็จตามฉันทะน้ัน คือ ละดวยการทําตามฉันทะน้ันจนสําเร็จผล ทําใหฉันทะน้ันหมดไป
เอง หรือไมตองมีฉันทะนั้นอีกตอไป  

พูดอีกอยางหนึ่งวา ตัณหา เปนความตองการชนิดท่ีวา เม่ือมันเกิดข้ึนมา เราก็ละ
ดวยการสลัดท้ิงไปเสียเลย ไมตองเก็บเอาไวใชอะไรตอไป สวนฉันทะ เปนความตองการ
ชนิดท่ีควรทําตาม จนสําเร็จ หมดความตองการน้ันไปเอง อยางในเร่ืองท่ีพระอานนท
อธิบายแกพราหมณคนหน่ึงวา (สํ.ม.๑๙/๑๑๖๓-๘/๓๔๙) 
พระอานนท:  น่ีแนะพราหมณ ทานเขาใจวาอยางไร กอนน้ี ทานไดมีฉันทะ (ในเร่ือง) วา เรา

จักไปวัด, เม่ือทานไปถึงวัดแลว ฉันทะเพื่อการน้ัน ก็สงบระงับไป ใชไหม? 
พราหมณ:  ใชอยางน้ัน ทาน... 
พระอานนท:  ฉันน้ันเหมือนกันแล ทานพราหมณ ภิกษุใดเปนพระอรหันตขีณาสพ...ฉันทะ 

เพ่ือการบรรลุอรหัตต ท่ีภิกษุน้ันเคยมีในกาลกอน เม่ือเธอบรรลุอรหัตตแลว 
ฉันทะเพื่อการน้ัน ก็สงบระงับไป, 

เรื่องความอยาก ๒ อยาง คือ อยากแบบตัณหา กับอยางแบบฉันทะน้ี พูดซํ้าแลว
ซํ้าอีก ขอใหอยาถือกัน เพราะเปนเร่ืองสําคัญมาก ท่ีซํ้า ก็ใหถือเปนยํ้า แลวก็ขอยํ้าซํ้าอีกที 
โดยคัดขอความจากหนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (พ.ศ. ๒๕๕๕, หนา ๑๐๗๔) มาขนาบไว
ท่ีน่ี  
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มีข้อสังเกตว่า คนไทยท่ัวไป โดยเฉพาะชาวพุทธไทยน้ีเอง พอพูดถึงความ
อยาก ก็มักจะบอกว่าไม่ดี ไม่ถูก ใช้ไม่ได้ แล้วก็ชอบบอกกัน สอนกัน ไม่ให้อยาก ซึ่ง
นับว่าเป็นอันตราย อาจกลายเป็นการทําร้าย ทั้งตัดรอนการพัฒนาคน และขัดขวาง
การพัฒนาสังคมประเทศชาติ 

ส่วนคนอีกพวกหน่ึงก็เลยเถิดไปในทางตรงข้าม ชอบพูดชอบสอนว่าให้อยากได้
อยากเอา อยากมั่งอยากมี บางทีถึงกับสอนให้โลภ ให้อยากเด่นอยากดัง อยากเป็น
ใหญ่เป็นโต บอกว่าต้องอย่างน้ี ประเทศชาติสังคมจึงจะพัฒนา แต่ไม่ได้พัฒนาจริง
เลย มีแต่พัฒนาไปสู่ความพินาศ อย่างน้อยก็ทําให้เกิดการพัฒนาท่ีไม่ยั่งยืน ทั้ง
การเมืองและเศรษฐกิจ พาคนพาโลกออกไปจากสันติภาพ 

ในการสอนคน ปลุกเราใจเด็กใหอยากเจริญกาวหนา อยากศึกษา ตั้งใจเลาเรียน 
ยอนไปเม่ือ ๔๐-๕๐ ปกอน คนโตๆ ชอบพูดวา “เออ.. ตั้งหนาต้ังตามานะพากเพียรเรียน
ไปนะ ตอไปจะไดเปนใหญเปนโต เปนเจาคนนายคน” น่ีเปนความคิดในเชิงสนองระบบ
ราชการบานเมืองเวลานั้น ก็กระตุนกันโดยไมรูตัว ไมไดคิดอะไรมาก มักจะวาตามๆ กันไป  

เวลาน้ัน การเลาเรียนเพ่ือมุงไปเขารับราชการ เปนจุดหมายเดนนําหนาเปาหมาย
อยางอ่ืน ทางราชการจะไดคนเขาไปเปนกําลังของราชการมากๆ เขากับยุคสมัยของการ
พัฒนาประเทศ การท่ีจะเปนขาราชการ ก็ตองเรียนตองศึกษา เม่ือชาวบานไมมีแรงจูงใจ
จะใหเรียน จะทําอยางไร ก็เอาไปโยงกับแนวคิดเกาท่ีสืบกันมาแบบเจานายขุนนางวา 
ตองใหเห็นวาคนเปนขาราชการน้ันใหญโต เพราะฉะน้ัน ถาอยากเปนใหญเปนโต เปน
เจานาย ก็ตองไปเรียนสิ ก็เลยกลายเปนวา เอาความเปนใหญเปนโต เปนเจาคนนายคน
น้ัน มาเปนแรงจูงใจใหคนมาเรียน  

น่ีก็อีกน่ันแหละ มันแสดงดวยวาคนไทยลืมหลักฉันทะกันมานานแลว ในกรณีน้ี 
ไมเอาตัณหามาเรา ไมตรงไปท่ีตัณหา และก็ไมใชฉันทะ แตไปเอาตัวรายอีกอยางหน่ึงมา
ใช ความความอยากใหญอยากโตน้ี คําพระเรียกวา “มานะ”  

มานะ เปนกิเลสสําคัญอยางหน่ึง แปลวา ความถือตัวอยากเหนือคนอ่ืน ความ
อยากใหญ อยากโต อยากเดน อยากมีอํานาจ สมัยน้ัน คนเอามานะ คือความอยาก
ใหญโตน่ี มากระตุนคนใหเรียนหนังสือ ไปๆ มาๆ คําวามานะน้ัน กลายเปนดีไปเลย แถม
ไดความหมายใหมวาเพียรพยายาม ดังท่ีเขาใจกันในภาษาไทยเวลาน้ี มานะไดเปนศัพท
ท่ีมีความหมายวา “เพียรพยายาม” ไปแลว และในท่ีน้ี มันก็เปนการเราใจคนใหเขามา
ศึกษาเลาเรียนดวยกิเลส คือ มานะ โดยกระตุนใหอยากใหญอยากโต เปนเจาคนนายคน  
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การท่ีมานะมีความหมายเพี้ยนมาเปนความเพียรพยายามน้ี ก็คงเกิดจากเอา
มานะ ท่ีอยากใหญโต มากระตุนใหพากเพียร แลวไปๆ มาๆ คนเลยเขาใจเขวเอามานะ
เปนความเพียรไปเสียเลย 

ยุคสมัยผานมาถึงเวลานี้  ระบบราชการไมคอยมีความสําคัญแลว  เรื่อง
ผลประโยชนและระบบธุรกิจสําคัญกวา ตอนน้ี คนไมใชเลาเรียนศึกษาเพราะอยากใหญ
อยากโตเปนเจาคนนายคนแลว เขาอยากมีเงินมีทองมากๆ มีรายไดดีๆ มากกวา น่ีคือมา
เขาทางของตัณหา มาเขายุคของการพัฒนาที่กระตุนใหคนอยากมีทรัพยสินเงินทอง มี
วัตถุฟุมเฟอย ส่ิงเสพมากๆ เพราะฉะน้ัน ในยุคน้ี ตัณหาก็ข้ึนมาเดน  

สังคมไทยในชวงรอยปท่ีผานมาน้ี ก็เปนอันวาใชตัณหากับมานะเปนแรงจูงใจ
กระตุนเราคนแมแตในการเลาเรียนศึกษา  สวนฉันทะน้ัน คนไมรูจัก ไมรูเรื่องเลย แลวก็
นึกไปวา คนท่ีไมอยากไดอยากดี ก็เขาวัดไป อยามายุงกับชาวบาน ถาเขามาทางธรรม ก็
อยากอะไรไมได มีความอยากไมได ความอยากเปนตัณหา เปนกิเลส ผิด ตองดับตองละ
ใหหมด น่ีคือความสับสนปนเปคลาดเคลื่อนคลุมเครือตางๆ ท่ีพาใหโทรมเปล้ียเสียหมด  

เม่ือมาเขายุคของแรงจูงใจแบบตัณหา คนก็จะอยากเขามาเลาเรียนศึกษาโดยดู
วาอาชีพไหนจะใหรายไดดีท่ีสุด เรียนไปโดยมุงหวังไดผลตอบแทนรายได มิใชเรียนเพราะ
ชอบวิชาการน้ัน แตติดอยูใตระบบผลประโยชน เขามองไมเห็น ไมตระหนัก ไมสํานึกวา 
แรงจูงใจตัวจริงในการศึกษา ท่ีจะทําใหเกิดการพัฒนาที่แทน้ัน มันอยูท่ีไหน  

ดูงายๆ ในระยะท่ีผานมาไมนานน้ี เม่ือคนจะเรียนวิชาชีพ และมองหาวาอาชีพ
ไหนมีรายไดดีท่ีสุด อาชีพแพทยก็เดนท่ีสุด ถือวาเปนแหลงรายไดท่ีดีท่ีสุด คนเกงๆ ก็เลือก
และแขงกันเขาเรียน โดยไมคํานึงวาตัวเองชอบความเปนแพทยหรือเปลา อยากรักษาคน
หรือเปลา อยากใหคนมีสุขภาพดีหรือเปลา  

ถึงตอนน้ี ตองจับจุดใหไดวา แรงจูงใจแบบฉันทะคืออะไร ขอใหดูใหดี ตรงน้ีแหละ
เจอละ หันหลังไปดูแรงจูงใจแบบตัณหา บอกแลววาคืออยากมีรายไดสูง อยากได
ผลประโยชนตอบแทนมากๆ ทีน้ี ดังท่ีวาแลว ฉันทะ เปนตัวแทท่ีจะสรางสรรค ฉันทะ คือ
ความอยากใหมันดี-อยากทําใหมันดี ดังน้ัน ฉันทะจึงอยากไดผลท่ีตรงกับเหตุของการ
กระทําน้ันๆ เม่ือเห็นวาการกระทําน้ันจะทําใหเกิดผลดีท่ีมันตองการ ฉันทะก็อยากทําส่ิง
น้ัน อาชีพแพทยเปนงานท่ีดีเพราะอะไร ก็เพราะวาวิชาแพทยชวยใหคนหายจากโรคภัยไข
เจ็บ ทําใหคนมีสุขภาพดี ในกรณีน้ี ฉันทะอยากใหมันดี-อยากทําใหมันดี ก็คืออยากใหคน
หายจากโรคภัยไขเจ็บ อยากทําใหคนมีสุขภาพดี ฉันทะจึงอยากเรียนแพทย  
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ทีน้ี ถาใครมาเรียนแพทย เพราะอยากชวยรักษาคน อยากใหคนหายเจ็บหายปวย 
อยากใหคนไทยมีสุขภาพดี อยากใหสังคมไทยมีภาวะของสุขภาพท่ีดี อยางน้ีเรียกวาเรียน
ดวยแรงจูงใจแบบฉันทะ แตพอมองถึงตรงน้ีก็ชัดวา ในสังคมไทยนานมาแลวน้ี การเรียน
ดวยแรงจูงใจฉันทะ แทบหาไมได หรือหายไปเลย ไมเฉพาะอาชีพแพทย ไมวาจะเรียน
อะไร คนก็มุงแตเรื่องรายได ยังดีวามีคนท่ีเรียนดวยฉันทะติดมาบาง แมจะนอยนิด ก็ชวย
พยุงสังคมไว ถาไมมีคนประเภทน้ีเลย สังคมไปไมรอด  

คนท่ีมีฉันทะ ถาจะมาเรียนแพทย ก็เพราะเขามีใจรักเพ่ือนมนุษย อยากจะ
ชวยเหลือเพ่ือนมนุษยใหมีสุขภาพดี อยากใหสังคมปลอดพนโรคภัย ฉันทะน่ีแหละท่ีจะทํา
ใหสังคมพัฒนาไปถูกทางท่ีจะมีสันติสุขได แตในเม่ือคนสวนใหญถูกครอบงําดวยตัณหา
และมานะ สังคมก็ตองเส่ือม  

เวลาน้ี กระแสตัณหาย่ิงแรงใหญ กระแสฉันทะออนเหลือเกิน แมแตคนท่ีรูจัก
ฉันทะก็แทบไมมี เพราะฉะน้ัน ในการทํางานประกอบการอาชีพท่ัวไป มีคนนอยท่ีจะใสใจ
ในตัวงานวา มันดีงามเปนคุณประโยชนหรือไม คนมองแตท่ีผลประโยชน คนท่ีไปเรียนไป
ศึกษา ก็มองแตผลตอบแทน รายได ไมไดนึกถึงสาระตัวแทของงานท่ีเปนการกระทําแทๆ 
วา ท่ีจริง การงานอาชีพท่ีตัวทําน้ัน มันเพื่อผลอะไรแทๆ ท่ีตรงตามธรรมชาติของมัน เชน
วางานแพทยก็เพ่ือแกไขบําบัดโรค รักษาคนใหหายเจ็บไขหายทุกข ใหแข็งแรงมีสุขภาพดี 

ตองใชกฎมนุษยใหหนุนกฎธรรมชาติ มิใชอยูแคระบบเง่ือนไข  
ตรงน้ี มาแยกกันใหชัดถึงความแตกตางในการตองการผล ระหวางฉันทะ กับตัณหา 

ตัณหาตองการส่ิงเสพ ส่ิงเสพเปนเร่ืองของการไดมา คนอยากไดอยากเอามัน โดยไม
เก่ียวกับการทําเหตุ คนมิใชตองการทําเหตุเพื่อใหเกิดส่ิงเสพน้ัน ส่ิงเสพมิใชเปนผลจาก
การทําเหตุของเขา ไมวามันจะมีอยูแลว หรือวาใครจะทําเหตุใหเกิดส่ิงเสพน้ันข้ึนมา ก็ไมใช
เร่ืองของเขา อาจเปนของสําเร็จรูปก็ได ใหมันตรงกับความอยากเสพของเขาก็แลวกัน เขา
ตองการแตจะไดส่ิงนั้นมาเสพเพ่ือปรนเปรอตัวเอง จึงวาเขาอยากไดอยากเอา ไมไดอยากทํา   

ทีน้ีมาดูฉันทะบาง คนท่ีตองการใหอะไรมันดีน้ัน จะตองอยากรูและอยากทําเหตุ
ท่ีจะใหมันดี ดังน้ันมันจึงไปเก่ียวของกับการกระทําของเขา ตองมาจากการกระทําของเขา 
น่ีก็ตางกันแลว พวกตัณหานั้นอยากไดอยากเอา เพราะเขาตองการเสพ แตพวกฉันทะน่ี
อยากทํา คือทําเหตุเพ่ือใหเกิดผลดีท่ีตองการ เชนวา ความสะอาดเปนส่ิงท่ีดี คนมีฉันทะก็
ตองการใหมีความสะอาด ฉันทะอยากใหสะอาด การกวาดเปนเหตุใหสะอาด เขาจึง
อยากทําการกวาด ท่ีเปนเหตุของความสะอาด  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๔๑๓ 

ไมใชแคน้ัน คนมีฉันทะอยากใหสะอาด และอยากทําใหสะอาด ก็จะเต็มใจทํา
การกวาด และจะมีความสุขในการกวาดน้ันดวย ตรงนี้สําคัญนะ คนอยากใหสะอาด-
อยากทําใหมันสะอาด ก็ตั้งใจจะกวาดจะเช็ด เปนความต้ังใจเต็มใจทําของเขาเอง และ
เขาก็จะทําไปจนกวามันจะสะอาด ถาไมสะอาด ก็ไมยอมหยุด น่ีคือเหตุกับผลตรงกัน การ
ทําเหตุคือทําการกวาดมาจากใจของเขาเอง เขาจึงมีความสุขในการกวาด ความสะอาดท่ี
เกิดข้ึนก็คือส่ิงท่ีเขาตองการและเปนผลจากการทําการกวาดของเขา เม่ือความสะอาด
เกิดข้ึน เขาก็มีความสุขสมอยาก โดยไมตองเสพของอะไรเลย ความอยากแบบนี้เปนฉันทะ  

หันไปดูตัณหาบาง ตัณหาอยากไดส่ิงเสพ แตส่ิงเสพน้ันยังไมมา ยังไมมี ทํา
อยางไรจะไดมันมาเสพละ ก็อาจจะตองเอาการกระทําอะไรอยางใดอยางหนึ่งมาเปน
เง่ือนไข  

อยางในกรณีของการกวาดบานน้ัน ถาเด็กไมไดตองการความสะอาด ไมไดอยาก
ใหบานสะอาด และก็ไมไดอยากทําใหบานสะอาด เด็กก็ไมมีฉันทะคือไมมีความอยากท่ี
จะทําการกวาด แตเด็กอยากไดขนมมาเสพคือมากิน น่ีคือมีตัณหาอยากเสพ แตขนมยัง
ไมมี ผูใหญก็เอาการทําบานใหสะอาดคือการกวาดมาเปนเง่ือนไข โดยเอาการไดขนมเสพ
มาตั้งเปนรางวัล จึงบอกเด็กวา น่ีนะเธอ ถาเธอกวาดบานใหสะอาด ฉันจะใหขนม เธอจะ
ไดขนมมากิน น่ีคือเอาการไดวัตถุเสพมาเปนเง่ือนไขใหเด็กตองทําการกวาด  

แตการกระทําน้ีเปนเพียงเง่ือนไข การทําการกวาดทําใหเกิดความสะอาดซึ่งมิใช
เปนส่ิงท่ีเด็กตองการ มันไมตรงกับผลที่เด็กตองการ การกวาดเปนเหตุ แตผลของการ
กวาดท่ีแทคืออะไร ผลท่ีแทตามธรรมชาติ คือความสะอาด การกวาดเปนเหตุ ความ
สะอาดเปนผล แตเด็กไมไดตองการความสะอาดท่ีเปนผลของการทําการกวาดน้ัน เด็กทํา
การกวาดเพราะมันเปนเง่ือนไขท่ีจะใหเขาไดส่ิงท่ีเขาตองการ คือส่ิงเสพอันไดแกขนม น่ี
คือ เหตุกับผลไมไดตรงกันเลย  

ในเม่ือการไดผลคือส่ิงเสพน้ี เปนเพียงเง่ือนไขใหเด็กตองทํา เม่ือเปนเง่ือนไขให
ตองทํา เด็กไมไดอยากทํา แตเด็กตองทํา ก็จําใจทํา เม่ือเด็กจําใจ ไมไดเต็มใจทําการ
กวาด เด็กก็ไมมีความสุขในการกวาด ใจก็รอแตวาเม่ือไรจะไดขนมสักที ก็จําใจกวาด
ตลอดเวลา เม่ือจําใจกวาด การทํางานคือการกวาด ก็เปนความทุกข  

ย่ิงกวาน้ัน เม่ือเด็กจําใจทํา ไมตั้งใจไมเต็มใจทําการกวาด เขาก็หาทางเล่ียง ถา
ไมมีคนคุม หรือคนคุมไมอยู ก็ไมเอาเรื่องแลว ทําแคพอใหไดเงินไดขนม ถาหลีกเล่ียง 
หรือหลอกใหไมตองทําการกวาดได  ก็เอาเลย  



 

๔๑๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

เปนอันวา ในระบบเง่ือนไข ไปดวยรางวัลน้ี หน่ึง เม่ือตองกวาด ก็จําใจสักวากวาด 
ไมตั้งใจ ไมเต็มใจ มีสภาพจิตท่ีไมดี และมีโอกาสมากท่ีจะกวาดไมสะอาด สอง เด็กเองไมมี
ความสุขในการกระทําคือการกวาด แตกลายเปนมีทุกข สาม เกิดปมในการหาทางหลบ
เล่ียง หรือทํางานหลอกๆ สี่ ก็เลยตองคอยคุม ยุงกับการจัดตั้งระบบควบคุม หา ผลเสียแก
สังคม เชน ยากท่ีจะไดผลงานท่ีมีคุณภาพเย่ียมยอด อยางการกวาดท่ีไมสะอาดเรียบรอย 
ไมดีเทาท่ีควรนั้น เปนตัวอยาง  

น่ีเปนขอบงช้ีใหเห็นจุดแยกท่ีจะตองหาทางใหม เน่ืองจากปญหาวา ถาใชตัณหา
เปนเคร่ืองกระตุนใหคนทํางาน ดวยวิธีการแบบใหรางวัลเด็ก โดยใหขนมเพื่อใหเด็กตอง
กวาดบาน แลวเกิดปมวา ถาไมมีรางวัล เด็กก็คงไมกวาด เม่ือสังคมไมมีคนท่ีตองการทํา
ใหมันดี ก็ตองมีแตรางวัลลอ โดยเส่ียงตอการทุจริตไมซ่ือเรื่อยไป สังคมก็จะอยูดีจริงไมได  

หันไปดูเด็กท่ีชอบความสะอาด อยากใหสะอาด อยากทําใหสะอาด พูดส้ันๆ วา 
ใฝดี มีฉันทะ เด็กคนนี้ไมตองมีใครคุม เขาไปอยูท่ีไหน ไมตองมีคนอ่ืนอยู ไมตองมีใครใช 
เด็กเห็นอะไรไมสะอาด เขาทนน่ิงเฉยไมได ก็ไปควาไมกวาด มากวาด ไปเอาผาข้ีริ้ว มา
เช็ดถูเอง และเขาจะทําจนกระท่ังสะอาดจริง จนเปนท่ีพอใจของตัวเอง น่ีคือจุดแยกออก
จากตัณหา ไปสูฉันทะ  

เปนอันวา ถาเด็กกวาดบาน เพราะตองการขนมหรือรางวัลตอบแทน น้ันคือทํา
ดวยตัณหา ในระบบเง่ือนไข ซ่ึงจะมีผลราย ท้ังแกตัวเด็กเอง ท่ีทําดวยความจําใจ เปน
ทุกข ไมมีความสุข พรอมท้ังไมมีหลักประกันดวยวาเขาจะทําการกวาดน้ันตอไป และผล
ตอสังคมก็ไมดี ไมจริงจัง ไมย่ังยืนดวย  

สวนคนท่ีมีความอยากแบบฉันทะ คือใฝดี เชน ตองการความสะอาด หรืออยาก
ใหมีความสะอาด ซ่ึงเปนส่ิงท่ีดีงาม ก็คือตองการผลตรงกับเหตุท่ีเขาอยากทํา คือ ทําการ
กวาด ใหเกิดความสะอาด ซ่ึงจะเกิดผลดีแกชีวิตของเขาเอง ทําใหเขามีความสุขในการ
กระทําน้ัน ในการทํางานคือการกวาดน้ัน และทําใหเกิดผลดีแกสังคม ท่ีเขาทําดวยความ
ตั้งใจเต็มใจใหผลงานสําเร็จออกมาเต็มท่ี เขาอาจทําไดดีกวาคนท่ีไปเรียกรองเขาดวยซํ้า 
เชนวา คนท่ีไปเรียกรองจะเอาแคน้ี แตเขาทําดีกวาน้ันอีก เพราะวาใจเขาชอบเขาอยาก  

สังคมของเรานี้ ท่ีแทน้ัน ก็ตองการผลที่ตรงตามธรรมชาติน้ี คือตองการผลของ
ฉันทะ แตเราไมรูจักฉันทะ น่ีก็คือ หน่ึง ในแงของปญญาความเขาใจ ก็ไมรูจัก ไมมีหลักท่ีจะ
มาใชแกปญหา สอง แถมยังปฏิบัติการผิด ไปกระตุนคนดวยตัณหา-มานะใหสรางปญหา 
จึงยิ่งแยใหญ รวมแลวก็เพราะไมเขาสูการศึกษาที่ตรงตามความจริงแหงธรรมชาติของชีวิต  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๔๑๕ 

สังคมสรางอารยธรรมข้ึนมาได เพราะมนุษยเปนสัตวท่ีฉลาด สามารถจัดระบบ
สังคม การท่ีเราจัดระบบสังคมนั้นเพ่ืออะไร วัตถุประสงคท่ีแทก็เพ่ือใหมนุษยมีชีวิตท่ีดีขึ้น 
โดยมุงใหการจัดระบบสังคมเปนเคร่ืองสนับสนุนใหกิจกรรมกิจการท้ังหลายเปนไปดวยดี 
และไดผลดีจริงจัง อยางเราจัดระบบจางงานขึ้นมา ก็เปนการแบงงานกันทํา โดยมุงใหแต
ละคนทํางานท่ีตนถนัดชํานาญไดเต็มท่ีและไดผลสําเร็จอยางดี  

เราต้ังระบบงานข้ึน จางคนมาทํางาน ใหคนมีเงินเดือนกิน คนทํางาน แลวได
เงินเดือน การทํางานน้ันเปนเหตุ แลวเงินเดือนท่ีไดเปนผล เห็นชัดวาเกิดเปนกฎข้ึนมา คือ 
การทํางานเปนเหตุ การไดเงินเดือนเปนผล เชน ยกตัวอยางน้ีบอยท่ีสุดวา จางคนทําสวน 
การทําสวน เปนเหตุ เงินเดือน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท เปนผล  

กฎน้ีเปนกฎท่ีมนุษยสรางข้ึน มองเห็นความเปนเหตุเปนผลชัดเจน เปนความจริง
นะ ทําไมจะไมจริงละ ก็ทําสวนเปนเหตุ จึงไดเงินเดือน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท เปนผลจริงๆ  

แตจริงแน จริงแทไหม ตอบไดวา จริงไมแน จริงไมแท เพราะวาการทําสวนน้ัน 
ไมไดทําใหเงินเกิดข้ึนมา เงินน้ัน ตองมีคนเอามาให แตอะไรทําใหเกิดเปนกฎข้ึนมาได
สําเร็จ ก็คือการยอมรับรวมกัน หรือขอตกลง ท่ีภาษาพระเรียกวา สมมุติ มาจาก สํ+มติ, 
มติ แปลวา ความรู การยอมรับ กับ สํ แปลวา รวมกัน พรอมดวยกัน จึงแปลรวมวา การ
รับรูดวยกัน การยอมรับรวมกัน หรือขอตกลง แลวดวยสมมุติ คือการยอมรับรวมกันน่ี
แหละ กฎมนุษยจึงมีอยูเปนอยูไดวา การทําสวนเปนเหตุ การไดเงินเดือนหาพันบาทเปน
ผล เปนตน แตถาไมมีสมมุติคือการยอมรับน้ี กฎมนุษยขอน้ีก็หายไป ใชไหม  

กฎน้ีไมมีจริง ถาไมมีการยอมรับ คุณมาทําสวนเดือนหน่ึงแลว ฝายนายจางไม
ยอมรับดวย เงินเดือนก็ไมมา ตกลงวากฎของมนุษย ท่ีสรางกันข้ึนในสังคมนี้ เกิดจาก
ความฉลาดของมนุษย แตมันเปนเพียงกฎสมมุติ คือตั้งอยูบนฐานของการยอมรับรวมกัน
ของมนุษยเหลาน้ัน มิใชมีจริงในธรรมชาติ แตมนุษยจํานวนมากในปจจุบันน้ี หลอก
ตัวเอง นึกวากฎนี้เปนความจริง  

ถาเขาไมหลอกตัวเอง เขาจะตองถามตอวา การท่ีเราสรางกฎมนุษยข้ึนมา ท้ังท่ี
มันไมมีความจริงแทในธรรมชาติเลยน้ี เราตั้งมันข้ึนมาเพ่ืออะไร ตอบวา ตั้งข้ึนมาเพราะ 
เราตองการผลอะไรอยางหนึ่งท่ีซอนอยู เราตองการผลที่ เปนความจริงแทตามกฎ
ธรรมชาติ ท่ีซอนอยูเบื้องหลังกฎมนุษยน้ี ผลอะไรท่ีเราตองการแทจริง ก็งายๆ จากการทํา
สวนเปนเหตุน้ัน ก็มีผลท่ีเปนความจริงตามกฎของธรรมชาติ แตผลน้ันไมใชเงินเดือนตาม
กฎของมนุษย 



 

๔๑๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ผลตามกฎธรรมชาติของการทําสวนคืออะไร การทําสวนเปนเหตุ อาว.. อะไรเปน
ผล (ไมสามารถไดยินคําตอบ) ตนไมเจริญงอกงาม ถูกไหม การทําสวนเปนเหตุ ตนไม
เจริญงอกงามเปนผล อันน้ีเปนกฎธรรมชาติ ไมมีทางคัดคานได ทีน้ี เม่ือสังคมตองการผล
น้ี คนตองการใหสวนดี ใหตนไมเจริญงอกงาม ท่ีเปนผลตามกฎธรรมชาติ ก็ตองมีการทํา
สวนเปนเหตุ แตทําอยางไรจะใหมีการทําสวนอยางจริงจัง มนุษยท่ีฉลาดจึงจัดระบบใน
สังคมข้ึน โดยตั้งกฎมนุษยวา คุณมาทําสวนน่ีนะ คุณไมตองไปหวงกังวลเรื่องการทํามา
หากินอะไร คุณตั้งใจทํางานในสวนน้ีไป คุณก็จะมีเงินใช ฉันใหเงินเดือนคุณหาพันบาท  

ถาสองกฎนี้สอดคลองกันดี ก็หนุนกัน กฎมนุษยคือการทําสวนหนึ่งเดือนได
เงินเดือนหาพันบาท ก็มาชวยหนุนใหกฎธรรมชาติท่ีวา การทําสวนเปนเหตุ ตนไมเจริญ
งอกงามเปนผล ไดผลสําเร็จอยางดี เพราะวาคนทําสวนน้ัน เม่ือไมตองกังวลเร่ืองการ
เปนอยู และไมตองยุงกับงานการอะไรอ่ืน ก็ตั้งใจทําสวนเต็มแรง เต็มเวลา เต็มฝมือ เต็มท่ี  

แตทีน้ีปมก็มาอยูท่ีตัวท่ีในใจท่ีคุณภาพคุณธรรมของคนทําสวนน้ันเอง อยูท่ีวาคน
ทําสวนจะมีตัณหา หรือมีฉันทะ ถาคนทําสวนมีแตตัณหา ก็ตองการเงินเดือนหาพันบาท
อยางเดียว เขาตองการผลประโยชนตามกฎมนุษยเทาน้ัน เขาไมไดตองการความเจริญ
งอกงามของตนไม ท่ีเปนผลของการทําสวนตามกฎธรรมชาติ ทีน้ีละ การทําสวนก็จะเปน
งานท่ีฝนใจเขา หน่ึง เขาจะทําสวนดวยความทุกข สอง เขาจะไมเต็มใจทํา จะพยายามเล่ียง
งาน หลบงาน ทําแคนอยๆ พอใหเห็นวาไดทําแลว ฯลฯ แลวผลท่ีสุดก็คือ การทําสวน
ไมไดผลดีเทาท่ีควร ตัวเองก็ไมมีความสุขจริง และผลแกสังคมก็ไมได  

แตถาคนทําสวนน้ันยังอยูกับความเปนจริงของกฎธรรมชาติ เขาก็มีฉันทะ คือรัก
ตนไม อยากใหตนไมเจริญเติบโตงอกงาม แลวก็อยากทําใหมันเจริญงอกงามอยางดีท่ีสุด 
เม่ือเขาทําสวนดวยฉันทะ การทําสวนก็เปนเหตุ และตนไมเจริญงอกงามก็เปนผล ตรงกัน  

คนสวนท่ีมีฉันทะ อยากใหตนไมเจริญงอกงาม ก็อยากทําสวนแน แกก็อยากไป
ขุดดิน อยากไปพรวนดิน อยากรดนํ้า คอยดูแลวา มันงามดีหรือวามันเห่ียวเฉา ใบมันผลิ
แตกเขียวดีไหม มีผลดกผลงามดีไหม ฯลฯ แกจะเอาใจใส แลวก็ต้ังใจทําไปทุกอยางท่ีจะให
มันดี เม่ือมีฉันทะตัวอยากใหมันดีนี้ ก็เปนอันม่ันใจวา งานทําสวนจะไดผลดี แลวกฎมนุษย
คือไดเงินเดือนหาพันบาท ก็จะมาเปนตัวหนุนชวยใหเขาทํางานดวยฉันทะมุงไปไดเต็มที่ ไม
ตองละลาละลังหวงกังวล แตถาคนไมมีฉันทะ มีแตตัณหา ก็ยุงอยางท่ีวาแลว คนก็ไมต้ังใจ
ทํางาน ตัวเองก็ฝนทํางาน ใจไมสบายมีความทุกข และผลแกสังคมก็เต็มที อะไรๆ ก็รวน
ไปหมด อาจตองจางคนมาคุม ถาคนคุมก็ไมมีฉันทะ ก็หนักเขาไปอีก ไปกันใหญ หมดกัน  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๔๑๗ 

ตกลงวา ท่ีเราวางกฎมนุษยข้ึนมาน้ี ก็เพ่ือสนับสนุนการทําเหตุท่ีจะใหเกิดผลตาม
กฎธรรมชาติ มนุษยฉลาดอยางน้ี แตแลวมนุษยกลับมาแปลกแยกจากธรรมชาติเสียเอง 
ก็เลยเอาแตตัณหา ไมมีฉันทะ พอมนุษยเอาแตตัณหา อารยธรรมก็เริ่มเส่ือม มนุษยท่ี
สรางสรรคอารยธรรมมาน้ัน แมแตอารยธรรมท่ีผิด ก็สรางมาไดดวยฉันทะ เชนมีความใฝรู
ใฝสรางสรรค ฉะน้ัน สังคมตะวันตกน่ี เราก็ตองยอมรับความดีของเขาในบางแงบางระดับ 
แมวาเขาจะพลาดในแงจุดหมายระยะยาว และมีทิฏฐิพ้ืนฐานท่ีผิดไป แตสวนภายใน
ระหวางน้ี เขาไดสรางพื้นเพสะสมทุนแมแตนิสัยใจคอท่ีดีมาไมนอย  

น่ีคือเร่ืองของฉันทะและตัณหา คิดวาคงแยกไดชัด ทานจักรพันธชัดไหม ชัดนะ  
เปนอันวา แมแตทําสวน เราก็ตองการใหคนมีฉันทะ แลวฉันทะน้ันจะเปนฐานท่ี

ม่ันคงท่ีสุด โดยมีกฎมนุษยมาเปนตัวหนุนดังวาแลว  
สังคมมนุษยท่ีฉลาดมีอารยธรรมน้ัน เกงในการจัดตั้งวางระบบ และสรางกฎ

มนุษยขึ้นมา แตตองมีปญญาท่ีจะเขาถึงตัวสาระแทท่ีวา การท่ีเราวางกฎมนุษยไดอารย
ธรรมข้ึนมานี้ ก็เพื่อไปหนุนความจริงความดีงามในธรรมดาของธรรมชาติท่ีตองการ ถา
กฎมนุษย เชนการทําสวนเปนเหตุ ไดเงินเดือนหาพันบาทเปนผลน้ี ไปชวยหนุนฉันทะให
ทํางานเต็มท่ี มันก็ดีแนๆ แตเวลาน้ี มันขาดตอน เหลือแตข้ันของตัณหา จะเอาแคกฎ
มนุษย ละท้ิงหรือละเลยกฎธรรมชาติ จึงทําทาจะพัง จะลมสลาย  

ถาเรียนแพทยมาโดยไมมีฉันทะ ไมมีความตั้งใจดีตอคนไข ไมมุงหมายจะรักษา
คนไขใหหายโรค คิดเอาแตผลประโยชน คนจะเปนจะตายอยางไร ก็ชางมัน ชีวิตและ
สังคมก็แย แตเรายังมีแพทยดีๆ มีฉันทะอยูเยอะ จึงพยุงกันมาได แตตอไปน้ีจะนากลัว
มากย่ิงข้ึน เพราะตัณหาทําทาจะมาครอบงําสังคมไทย และฉันทะก็หมดไปๆ ทุกทีๆ  

อรุณรุงแลว แสงเงินแสงทองมา ดวงตะวันข้ึนฟา มิหาใครวอน   
กลับมาท่ีหลัก เม่ือแยกไดแลววา อยากที่ผิดคืออยากดวยตัณหา และอยากที่ถูก

คืออยากดวยฉันทะ รูวาฉันทะสําคัญมาก ก็ตองระวัง  
อยาไปหาม อยาไปตัดทางไมใหคนอยาก ตองบอกวา อยากดวยฉันทะ คืออยากรู 

อยากเขาถึงความจริง เรียกวาใฝรู และอยากใหมันดี-อยากทําใหมันดี เรียกวาใฝ
สรางสรรค ดานน้ีเราตองการ เพ่ือใหมนุษยมีชีวิตท่ีดีงาม และสรางสังคมท่ีมีสันติสุข
ข้ึนมาได   



 

๔๑๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

มีพุทธพจนวา ฉันทะ ความอยากรู-อยากใหมันดี-อยากทําใหมันดี ใฝรู-ใฝสรรค
น้ี เปนแสงเงินแสงทองของอริยมรรคา (สํ.ม.๑๙/๑๓๒/๓๗)  จึงเปน รุ่งอรุณของการศึกษา  

พอแสงเงินแสงทองสองฟา อรุณรุงมา ไมตองหาใครไหววอน อาทิตยก็จะอุทัย
เดินหนาทอแสงแจมจาแนนอน ถาฉันทะต้ังตนข้ึนมาเม่ือไร ก็ม่ันใจไดวาคนจะมีชีวิตท่ีดี
งาม จะเจริญกาวหนาไปในทางของอารยชน แลวก็จะพัฒนาได มันเปนแรงนํา พอมี
ฉันทะ อยากใหมันดีแลว ก็ทําเต็มท่ี ฉันทะน้ันจึงเปนขอแรกของอิทธิบาท ๔  

อิทธิบาท ๔ ขอแรกคือ ฉันทะ เม่ือมีความอยากใหมันดี-อยากทําใหมันดีน้ีข้ึน
แลว ก็จะมี วิริยะ คือความเพียรพยายามตามมา และก็จะเอาใจจดใจจออยูกับการท่ีจะ
ทําน้ัน เปน จิตตะ ชวยใหปญญามาทํางานจริงจัง ท้ังพิจารณา ตรวจสอบ ไตรตรอง 
คนควา ทดลอง เปน วิมังสา 

คนท่ีมีฉันทะน้ี ไมวาจะไปเก่ียวของกับอะไร ก็อยากใหมันดีหมด เพราะฉะน้ันจึง
ปลอดภัยสบายใจได ไมตองมีใครไปคอยจํ้าจ้ีจํ้าไช การเลาเรียนงานการดําเนินไปดวยตัว
เขาเอง อยางท่ีพระพุทธเจาตรัสวา เม่ืออาทิตยจะอุทัยน้ัน แสงเงินแสงทองขึ้นมากอน ฉัน
ใด เม่ือจะมีชีวิตท่ีดีงาม คือดําเนินตามมรรคมีองค ๘ น้ัน ฉันทะก็ข้ึนมากอน ฉันน้ัน 

เม่ือแสงเงินแสงทองข้ึนมาแลว ตะวันก็ทอแสงแจมจาตอไปเอง ไมตองรอใหใคร
มาเรงเรา พอฉันทะความใฝดี อยากใหมันดีมาแลว ก็เริ่มไดเลย ตอนน้ีเดินหนาแลว  

วันน้ีพูดมาพอสมควรแลว ไดขยายไปในเร่ืองของชีวิต และอารยธรรม เรื่องของ
สังคมมนุษย ท้ังตะวันตก และตะวันออก แตแทรกอีกนิดหน่ึง  

ยอนกลับไปตรงที่วา ฝร่ังมีแรงบีบค้ัน ทําใหเขาตองดิ้นรน แลวโดยไมรูตัวก็ทําให
เขาสรางภูมิธรรม สรางสะสมนิสัยใจคอท่ีดี เชนความใฝรูใฝสรางสรรค ขึ้นมา แตทีน้ี ใน
บางสังคมก็มีแรงบีบค้ัน เน่ืองจากธรรมชาติไมเอ้ืออํานวย แตทําไมไมพัฒนา ตรงน้ีจึงตอง
แทรกวา ถาคนไปหวังพึ่งอํานาจดลบันดาลภายนอกได ก็จบแคน้ัน ก็หยุด ลงนอนรอไป 

อยางในสังคมอินเดีย ท่ีคนมุงไปพ่ึงอํานาจดลบันดาล เขาหวังพ่ึงเทพเจา จึงบูชา
ยัญ แลวรอใหเทพเจาชวย ก็รอการชวยไปเถิด ไมดิ้นรนขวนขวาย จึงมิใชวามีแรงบีบคั้น
แลวมนุษยจะดิ้นเสมอไป ถามีแรงบีบคั้นแลว หวังไมไดวาจะมีใครชวย ตองตายแน คนจึง
จะด้ินเต็มท่ี  

จึงตองมีเง่ือนไขเติมเขามาอีก อยางทางคริสตก็สอนวา พระเจาจะชวยเฉพาะคน
ท่ีชวยตัวเอง พอบอกอยางน้ี ใครก็มัวรอหวังพ่ึงพระเจาไมได ก็ตองดิ้นรนขวนขวายเอง  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๔๑๙ 

อยางเร่ืองของยิว เขาก็มีสัญญาระยะยาววา โนนแผนดินแหงสัญญาไกลโพน อีก
เปนพันๆ ปขางหนา พวกเธอจะได แตตอนน้ี พวกเธอชวยตัวเองไปกอนนะ ตอนน้ีเรรอน
กันไปในทะเลทราย พวกเธอก็ดิ้นรนสูไปเถอะ อยางน้ีก็รอหวังพ่ึงอยูไมได  

ยังมีอีกอยางหน่ึง คือตัวกลอม ถามีอะไรมากลอมใหสบายใจ ชวยใหลืมทุกขหลบ
ปญหาไปได คนก็ไมดิ้นอีกเหมือนกัน ตัวกลอมอะไรละ งายๆ ก็ส่ิงเสพติด และแมแตการ
บันเทิงตางๆ ทําใหคนลุมหลงเพลิดเพลิน สนุก ลืมความทุกขเฉพาะหนาไปได อยางน้ีก็
หยุดด้ินรนขวนขวาย ไมไปเหมือนกัน  

ตัวกลอมอยางประณีตก็มี แมแตสมาธิ ถาใชไมเปน ใชผิด ก็เปนตัวกลอมไดโดย
ไมรูตัว สมาธิท่ีใชผิดน้ัน แทนท่ีจะมาเปนองคธรรมหนุนการปฏิบัติในไตรสิกขา แทนที่ชวย
ใหกาวข้ึนไปในปญญา ก็กลับมาเปนตัวกลอมใหเพลินเสียอีก เวลามีทุกขมีปญหา ก็มา
น่ังสมาธิหลบทุกขหลบปญหาน้ัน อยางพวกเขาปา เปนฤาษีชีไพร เจริญสมาธิ ไดฌาน
แลว ก็เพลินเลนฌานกีฬา น่ีก็กลอมใหสบาย ก็หยุดอีก ไปไมรอดเหมือนกัน  

สภาพพื้นฐานก็คือ มนุษยปุถุชนน้ัน เม่ือถูกทุกขบีบคั้น ถูกภัยคุกคาม จึงลุกข้ึน
ดิ้นรนขวนขวาย แตถาหวังพ่ึงอะไรได หรือมีอะไรกลอมใหเพลินลืมทุกขไปเสีย ก็รอ ก็
หยุด ดังน้ัน จึงตองมองหลายแง ดังท่ีสังคมตางๆ มีความแตกตางกันดังท่ีวามา  

สําหรับสังคมไทย ก็วิเคราะหเอาเองก็แลวกัน วาเราน้ีเปนอยางไร เทาท่ีมองเห็น
งายๆ ในแงทุกขบีบค้ัน ภัยคุกคาม เราก็ผจญนอย แลวเรายังมีลัทธิหวังพ่ึงเขามาซํ้าดวย 
และส่ิงกลอมเราก็มีมากมาย คนไทยก็เลยไมคอยจะดิ้นรนขวนขวาย และก็ออนแออีก
ดวย เปนอยางน้ีหรือเปลา? 



ตอนที่ 

๒๐ 

อะไรกนัคนไทย   
ยังแยกไมไดวา สันโดษไหนราย สันโดษไหนดี  

จะไปถึงสันโดษได ตองใหคนไทยมีการศึกษา 
บอกไววาจะพูดเรื่องสันโดษ เพราะเก่ียวของกับเรื่องตัณหา-ฉันทะ ท่ีพูดไปแลว 

แตเรื่องสันโดษเคยพูดแทรกมาบาง ตอนวาดวยชีวิตพระ เพราะวาสันโดษน้ันเปนธรรมท่ี
พระพุทธเจาตรัสเปนพิเศษสําหรับพระสงฆ ซ่ึงมีชีวิตท่ีเนนในภาคจิตใจ ในเร่ืองนามธรรม 
และชีวิตดานวัตถุของพระสงฆก็เอาไปฝากไวแลวกับชาวบาน  

ทีน้ีเรามาดูเรื่องสันโดษในแงท่ีสัมพันธกับยุคสมัย เม่ือคืนน้ีไดปรารภเร่ืองท่ีวา 
เม่ือเริ่มยุคพัฒนาในประเทศไทย ประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๓ ทางรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรี
ไดมีสารไปถึงท่ีประชุมพระคณาธิการท่ัวประเทศวา ประเทศชาติกําลังพัฒนา ขอใหงด
สอนหลักธรรมอยางเร่ืองสันโดษน้ี เพราะจะทําใหคนเปนทํานองวาไมอยากไดอยากดี
อะไร แลวก็อยูกันไปๆ เปนอยางไรก็อยูอยางน้ัน ไมขยันทําการทํางาน ไมชวยกันสราง
อะไรๆ ใหเพ่ิมพูน ประเทศชาติก็จะไมเจริญ  

ก็มาดูกันวาปญหาเปนอยางไร ท่ีจริง เรื่องน้ี จะไปวาทางบานเมืองอยางเดียวก็ไม
ถูก บานเมืองเขาก็วาไปตามที่เขาเขาใจ คนในสังคมไทยนี้มากมายก็มีความเขาใจอยางนั้น 
แคน้ัน คือเขาใจไปวา ถาคนสันโดษแลว ก็ไมอยากไดอยากดีอะไร สันโดษมีความหมาย
วาพอใจในส่ิงท่ีมีอยู มีอยางไรก็พอใจอยางน้ัน ทีน้ีถาคนไทย ซ่ึงรวมท้ังผูปกครองบาน
เมืองไทย มีความรูความเขาใจดวนแคน้ัน เขาก็ยอมตีความผิด คิดเฉพลาดไปได  

ย่ิงกวาน้ัน ทางฝายบานเมืองยังมองเฉไปอีกขางหน่ึงดวยวา ถาจะใหคนขยัน  
หม่ันเพียร หาเงินหาทองใหมาก เพ่ือใหประเทศชาติเจริญ ก็ตองใหคนโลภเยอะๆ อยากมี
กินมีใชเยอะๆ มีของฟุมเฟอยมากๆ ทีน้ี ถาไปพอใจตามท่ีมีท่ีเปนอยู คนก็จะไมอยากได
วัตถุเหลาน้ี แลวก็จะไมทําการทํางาน ไมหาเงินหาทอง ประเทศก็พัฒนาไมได  
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คนสวนใหญในสังคมไทย ซ่ึงรวมท้ังผูปกครองบานเมือง ถาไมเรียกวามองตื้นๆ ก็
ตองวาเขาคิดเขาใจเอางายๆ อยางน้ี พากันนึกวาธรรมขอสันโดษน้ีขัดขวางความเจริญ 
ทําใหประเทศชาติไมพัฒนา  

นอกจากน้ัน ท้ังพฤติกรรมและความคิดความเขาใจของชาวพุทธเอง ก็พราๆ เขวๆ 
ดวย คือคนไทยชาวพุทธจํานวนมาก ก็เขาใจอยางท่ีเขาวาน่ันแหละ คือบอกวาสันโดษก็
อยางน้ันแหละ ไดแกพอใจตามที่มีท่ีเปน ก็ไมอยากไดอะไร แลวยังแถมเขาใจไปวา คนมี
สันโดษแลว จะไดมีความสุข คือมีความสุขกับของท่ีมี เม่ือมีความสุขแลว ก็ไมดิ้นรน
ขวนขวาย พฤติกรรมก็ชวนใหมองไปในทางท่ีวา มีสันโดษมีวัตถุอยางไร ก็อยูเทาน้ัน เม่ือ
สบายมีความสุขแลว ก็กลอมใจตัวเองใหไมขยันขวนขวาย ลักษณะอยางน้ีก็ชวนให
มองเห็นเปนคลายกับคนขี้เกียจเหมือนกัน เพราะฉะน้ันมันก็ไมสรางสรรคอีกน่ันเอง  

เม่ือคนไทยชาวพุทธเองนี้เขาใจความหมายของสันโดษไมถูกตอง ก็ทําใหคน
ภายนอก ท่ีไมคอยใกลชิด หรือเพงมองชาวพุทธอยูแลว ก็เลยมองเปนวา สันโดษน่ีทําให
ชาวพุทธเปนคนท่ีไมขวนขวาย ไมสรางสรรค ไมเพียรพยายาม ไปจนกระท่ังถึงเปนคน
เฉ่ือยชา ข้ีเกียจ งอมืองอเทา น่ีก็คือตัวเองมีแงมุมท่ีทําใหเขามองไดอยางน้ันดวย  

รวมแล้วก็ต้องโทษทั้งสองฝ่าย และทุกฝ่าย ต้องมองให้ชัดว่า เป็นความผิดพลาดถึง 
๓ ช้ัน คนไทยท่ัวไปเข้าใจผิด ๒ ด้าน แล้วคนพุทธก็เฉอีกด้านหน่ึง ซ้ําเติมกันเข้าไป เมืองไทย
ก็รับเคราะห์เอา รวมแล้วก็คือ ขาดการศึกษา 

โดยเฉพาะทางการบ้านเมืองนั้น ในฐานะเป็นผู้ใหญ่ เป็นผู้รับผิดชอบกิจการของ
ประเทศชาติ ที่จริงต้องมีความรับผิดชอบท่ีจะศึกษาเร่ืองสันโดษให้เข้าใจให้ชัด ในขณะท่ี
ประชาชนไม่เข้าใจ  ไม่รู้จริง ผู้นําจะต้องศึกษาให้ชดั แล้วนําเอาสันโดษในความหมายที่ถูกต้อง
มาสอนประชาชนด้วย เพราะพระพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นศาสนาท่ีขึ้นต่อศรัทธา แตเ่ป็นศาสนาท่ี
ตัดสินด้วยปัญญา ต้องมีการศึกษาเป็นฐาน 

อยางพระมหากษัตริยในอดีตของไทยน้ี เม่ือทรงสงสัยความหมายของหลักธรรม
หรือเรื่องอะไรในพระศาสนา ก็ทรงมีพระราชปุจฉาไปใหคณะสงฆตอบหรือช้ีแจง แตน่ี
กลายเปนวา ผูนําชาติบานเมืองก็ไมเขาใจ เปนไดแคเหมือนชาวบาน มีความเขาใจแคคือกัน  

แมทางฝายวิชาการก็เชนกัน ก็ตองติเตียนทางดานการศึกษาสังคมวิทยาดวย 
สังคมวิทยาในเมืองไทยเราก็ตามแบบตะวันตก ในหมูนักสังคมวิทยาก็เขาใจคําสอนทาง
พุทธศาสนาโดยแยกไมออกระหวาง ความเขาใจและความเช่ือท่ีช่ือวาเปนพุทธศาสนา 
ตามความประพฤติปฏิบัติและความเขาใจของชาวบาน กับพุทธศาสนาที่เปนหลักการแท  



 

๔๒๒  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

นักสังคมวิทยาของเรา เวลาศึกษาพุทธศาสนา เขาแยกไมออก ท่ีจริงคือไมคิด 
หรือไมตระหนักรูท่ีจะแยก เขาก็เอาพุทธศาสนาตามท่ีชาวบานเช่ือถือปฏิบัติ คือนึกวา ส่ิง
ท่ีชาวบานเช่ือถือปฏิบัติน้ันคือพุทธศาสนา หรือวาชาวบานซ่ึงมีช่ือวาชาวพุทธเช่ือถือ
ปฏิบัติอยางไร น้ันคือพุทธศาสนา เม่ือเขาเขาใจอยางน้ี เขาไดแคน้ี นอกจากตัวเขาเองเขว
ไปตามชาวบานแลว เขาก็ชวยสังคมไทยไมได  

ดังท่ีวาแลว พุทธศาสนาเปนศาสนาท่ีไมข้ึนตอศรัทธา จึงตองศึกษาใหรูเขาใจให
ถูกตองดวยปญญา เม่ือนักวิชาการทําไดแคฟงและเช่ือตามชาวบาน ถาชาวบานเพ้ียน 
นักวิชาการก็เพ้ียนตามไป แทนท่ีนักวิชาการจะบริการชวยใหการศึกษาสรางปญญาใหแก
สังคม ชาวบานเขาใจพุทธศาสนาไมถูก ปฏิบัติไมแท นักวิชาการจะไดชวยแยกใหเห็นวา 
ท่ีชาวบานเชื่อถือปฏิบัติน้ันผิดพลาดอยางไร หลักการที่แทของพระพุทธศาสนาวาอยางไร 
ก็จะชวยเหลือสังคมไทยในการที่จะพัฒนาใหดีข้ึน ก็เลยทําไมได ก็ไปไดแคอยางฝร่ัง  

ฝรั่งก็มาศึกษาสังคมท่ีนับถือพระพุทธศาสนา มีบางคนที่พยายามเขาถึงตัว
หลักการ แตโดยมากก็ไดแคแบบเดียวกัน คือคําวาพุทธศาสนาของเขา ก็คือพุทธศาสนา
ตามความเชื่อและการประพฤติปฏิบัติของชาวบาน ซ่ึงเขารูเขาใจช้ันเดียวตามชาวบาน 
ไปไมถึงพระพุทธศาสนาในความหมายที่แทจริง  

ดังท่ีพูดไปแลววา พระพุทธศาสนาน้ันเปนศาสนาแหงปญญา ไมใชศาสนาแหง
ศรัทธา ฝรั่งรูจักมาแตศาสนาแหงศรัทธา คือหลักคําสอนของศาสนาเปนส่ิงท่ีเรียกวา 
dogma คือขอกําหนดศรัทธา เปนความเช่ือตายตัว ขอปฏิบัติตายตัว ตองถือตามแบบ
เด็ดขาด ตองเช่ือตองทําไปตามน้ัน เชน วันหน่ึงตองไหวตองกราบเทาน้ันหน ตองเช่ือพระ
เจาองคน้ันๆ เด็ดขาด ถาไมเช่ือไมทําอยางน้ัน ก็เปนความผิด ตองถูกลงโทษอยางน้ีๆ 
และก็อยางท่ีวาแลว dogma น้ันก็ชวยใหศาสนาประเภทน้ีดํารงรักษาตัวไดม่ันคง เพราะ
ไมตองถาม และก็ไมตองศึกษา มาถึงก็บอกปบเลยวาใหเช่ือวาดังน้ี ใหทําอยางน้ี ก็จบ  

แตในพระพุทธศาสนาน้ี ไมมี dogma ไมมีขอกําหนดใหตองเช่ือ ไมบังคับศรัทธา 
แตใหมีอิสรภาพทางปญญา เปนเสรีทางความคิด จึงตองศึกษาใหรูเขาใจ แลวทีน้ี เม่ือ
คุณเขาใจแลว ก็ใชวิจารณญาณในการที่จะปฏิบัติ พระพุทธศาสนาจึงตองข้ึนตอ
การศึกษา ถาไมมีการศึกษา ตอไปก็เคล่ือนคลาดหมด  

หลักธรรมในพุทธศาสนาน้ันเห็นไดชัดเลยวา เม่ือคนขาดการศึกษาแลว เขาก็วา
ตามๆ กันไป พูดตอๆ กันไป แลวมันก็ขาดก็แหวงวิ่น ก็เพี้ยนไปเรื่อยๆ ทีละหนอยๆ ใน
ท่ีสุดแทบจะไมเหลือตัวเดิม บางทีเปล่ียนตรงขามไปเลย  
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เหมือนอยางประชาธิปไตยในสังคมไทยนี้ ประชาธิปไตยน้ันจะไดหลักการท่ีแท
เปนประโยชนจริง ก็ตองมีการศึกษา ถาไมมีการศึกษา ก็เคล่ือนคลาดหมด  

อยางสมัยกอน หลายสิบปโนน ไปถามชาวบานวา ประชาธิปไตยคืออะไร? 
ชาวบานก็ไมรูเรื่อง บางคนบอกไดวา โนนไง ท่ีอยูในพานรัฐธรรมนูญท่ีอนุสาวรีย ถนนราช
ดําเนิน น่ันคือประชาธิปไตย น่ีแสดงวาแกไมรูเรื่องอะไรเลย ใชไหม ทีน้ีประชาธิปไตยใน
ความหมายของชาวบานไมนอยเลย ไดแควาปฏิวัติทําใหเกิดประชาธิปไตย จึงไดโนน ใน
พานรัฐธรรมนูญท่ีอนุสาวรีย ซ่ึงสําคัญมาก จึงเอาไปใสพานตั้งเชิดชูบูชาไวท่ีน่ัน  

ถึงเด๋ียวน้ีก็เถอะ มีชาวบานเทาไรเขาใจประชาธิปไตย ชาวบานมากทีเดียวมองวา
การเลือกต้ัง คือประชาธิปไตย สวนท่ีวาการเลือกต้ังเพื่ออะไร มันมีสวนสําคัญในระบบการ
ปกครองประชาธิปไตยอยางไร ก็ไมชัด ประชาธิปไตยท่ีแทจริง ตองอาศัยคนมีการศึกษา  

พระพุทธศาสนาเปนระบบคําสอนและหลักความประพฤติปฏิบัติท่ีใหคนใช
ปญญา ใหมีเสรีภาพทางความคิด ในเม่ือไมมีขอกําหนดความเช่ือและขอปฏิบัติแบบ
ตายตัวเหมือนศาสนาทั่วๆ ไป ถาคนไมมีการศึกษา มันก็จะเคล่ือนคลาดเพ้ียนไปเรื่อยๆ 
จึงเปนความจําเปนท่ีวา สําหรับศาสนาแบบน้ี ผูศึกษาจะตองแยกได ระหวางตัว หลักการ
ที่แท้ของพระพุทธศาสนา ซ่ึงเราอาศัยพุทธพจนเทาท่ีมีในพระไตรปฏกเปนแหลงใหญ 
สําหรับตรวจสอบวินิจฉัย เปนมาตรฐาน กับ อีกดานหนึ่งคือ พุทธศาสนาตามความเช่ือ
ความเข้าใจของประชาชาวบ้าน ซ่ึงตองคอยปรับใหเขากับหลักการท่ีแทอยูเสมอ  

ลักษณะของพระพุทธศาสนาตองเปนอยางท่ีวาน้ี เราจึงตองใหการศึกษาแก
ประชาชนอยูตลอดเวลา เพ่ือปรับความเช่ือและการปฏิบัติของคนใหเขาหลักอยูเร่ือยไป 
ถาขาดการศึกษาน้ี ก็มีแตการท่ีจะเคล่ือนคลาดผิดเพี้ยนไป  

เรื่องสันโดษก็เชนเดียวกัน มันเปนเรื่องท่ีวา ไดมีความเขาใจเปนพ้ืนท่ีพูดตอๆ กัน
มา ซ่ึงไดบางสวน แตการท่ีไดบางสวนก็คือความไมสมบูรณ และความไมสมบูรณก็เปน
ความผิดพลาดในแงหน่ึง  

ทีน้ีสันโดษเปนอยางไร สันโดษน้ัน เม่ือคนไทยเขาใจกันวา ความอยากนี้ไม
ถูกตอง ดังท่ีพูดไปแลว คนไทยมองวา สําหรับชาวพุทธ ความอยากน้ีใชไมได ผิด เพราะ
คนไทยยุคนี้เอาความอยากเป็นตัณหาไปหมด เม่ือเขาใจความอยากเปนตัณหาไปหมด ก็
ทําใหเขาใจสันโดษผิดดวย เพราะวาสันโดษน้ีมุงมาคุมตัณหา แลวเสริมฉันทะ เม่ือคนไม
เขาใจเรื่องฉันทะ ก็นึกไดแควา มีสันโดษมาคุม มาละ มาลดตัณหาแลว ไมตอไปยังฉันทะ 
ก็เลยขาดดวน คนมีความเขาใจท่ีพิกลพิการ ก็จบกัน  



 

๔๒๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

สันโดษลดตัณหา เปดทางโลงใหฉันทะ ที่จะไมสันโดษไดเต็มท่ี  
ทีน้ี สันโดษแท ท่ีวามาคุมตัณหา แลวเสริมฉันทะ เปนอยางไร มาดูกันเริ่มตั้งแต

วา โดยท่ัวไป พระพุทธเจาตรัสสันโดษน้ีแกพระ ตามปกติไมมีตรัสแกคฤหัสถหรือชาวบาน 
ท่ีวาตรัสแกพระน้ัน ทรงสอนใหภิกษุสันโดษดวยจีวร ดวยบิณฑบาต ดวยเสนาสนะ ตามมี
ตามได หรือตามท่ีเปนของตน หรือตามที่ตนไดมา หมายความวา ภิกษุไดอาหาร
บิณฑบาตมาอยางไร ก็พอใจอยางน้ัน ไดจีวรท่ีเปนอยางไร ก็ยินดีตามนั้น น้ีขั้นตน  

จุดสังเกตอยูท่ีวา พระพุทธเจาทรงสอนใหภิกษุสันโดษกับพวกปจจัยส่ี ซ่ึงเปน
วัตถุสําหรับอาศัยบริโภคเล้ียงชีพ ไมเคยตรัสเลยวาใหสันโดษในเร่ืองการทํากิจหนาท่ี ใน
การบําเพ็ญศีล สมาธิ ปญญา น่ีหน่ึงแลวนะ ขอสําคัญวาใหสันโดษในปจจัยส่ี  

จุดสังเกตตอไป เม่ือสันโดษในปจจัยส่ีแลว ในธรรมชุดเดียวกันน้ัน ตรัสอะไรตอไป
อีก ก็จะเห็นวา พระพุทธเจาตรัสตอไปวา เม่ือสันโดษแลว ก็ใหมีธรรมตางๆ ตามมา ใน
บรรดาธรรมท่ีตามมาตอจากสันโดษ คือความเพียร ทําไมในชุดเดียวกัน ตอจากสันโดษ
จึงใหมีความเพียร คือใหเพียรในการทํากิจหนาท่ีของตน ในดานกิจหนาท่ีน้ันไมใหสันโดษ 
เร่ืองน้ีขอใหดูในหลักธรรมท่ีมาจําเพาะเลย ชัดๆ เรียกวา อริยวงศ์ ๔ คือ  

๑. สันโดษด้วยจีวร 
๒. สันโดษด้วยบิณฑบาต  
๓. สันโดษด้วยเสนาสนะ ที่อยู่อาศัย 
๔. ยินดีพอใจ ในการละอกุศลธรรม และยินดีพอใจ ในการเจริญกุศลธรรม 

ตองดูท้ังชุด จึงจะเห็นเปาหมาย หรือสาระท่ีตองการ การท่ีใหสันโดษใน ๓ ขอตน 
ก็เพื่อจะไดมุงมาทําขอท่ี ๔ ไดจริงจัง หรือเต็มท่ี น่ีเปนความตอเน่ืองสัมพันธ โดยมีจุด
สังเกตอยูท่ีวา การปฏิบัติไมจบท่ีสันโดษ ไมอยูแคสันโดษ แตไปลงทายท่ีความเพียรใน
การทําหนาท่ี และใหเห็นความสัมพันธในแงท่ีวา สันโดษน้ันมาเปนตัวหนุน มาเปนตัว
ชวยใหเกิดมีโอกาสในการท่ีจะมาทําขอสุดทาย คือในการเพียรพยายามทํากิจหนาท่ีให 
ไดผล คือการทํางานกําจัดละส่ิงรายอกุศล และในการสรางสรรคพัฒนากุศลส่ิงดีงาม  

เหตุผลในลําดับความสัมพันธของหลักธรรมชุดน้ีชัดเจนวา ถาภิกษุไมสันโดษ 
ความไมสันโดษก็จะมาขัดขวางการทําหนาท่ีของเธอ อันไดแกการพัฒนาชีวิตใน
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา ถาภิกษุไมสันโดษในวัตถุในปจจัยส่ี เธอก็จะมัววุนวาย
กับการหาจีวรสวยๆ มาหม หาอาหารอรอยมาฉัน อยากมีท่ีอยูโออาหรูหรา ขวนขวายแต
เร่ืองวัตถุปจจัย ใจก็ไมอยูกับกิจหนาท่ีของตัว คือการท่ีจะศึกษาในไตรสิกขาน้ัน  
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ถาแยกแยะออกไป เม่ือพระไมสันโดษในปจจัยส่ี จะขัดขวางการทํากิจหนาท่ี
หลายข้ัน หน่ึง คอยครุนคิดวา ทําอยางไรจะไดจีวรสวยๆ ชนิดเน้ือดีท่ีสุด ราคาแพงๆ มาใช 
หรือหาอาหารรสเลิศมาฉัน ฯลฯ คิดแตเรื่องน้ี ใจไปอยูกับเร่ืองการหาวัตถุเสพ ไมมีใจท่ีจะ
มาคิดเรื่องการพัฒนาในไตรสิกขา วาจะเจริญศีล สมาธิ ปญญา อยางไร สอง ตอจาก
ครุนคิดอยางน้ัน ก็ใชเวลาแสวงหาส่ิงเหลาน้ัน สาม แลวก็ใชแรงงานวุนไปกับการหาส่ิง
เหลาน้ัน เปนอันวา เวลาก็หมดไป แรงงานก็หมดไป ความคิดก็วุนวายอยูกับเร่ืองการหา
เสพ หาวัตถุ กิจหนาท่ีของตัวเสียหมด ไมเจริญศีล สมาธิ ปญญา ไมใสใจเลาเรียนปริยัติ 
ปฏิบัตติามคําสอน และนําธรรมไปเผยแผ สมณกิจของพระท้ังสามอยางน้ันเส่ือมเสียไป  

รวมความวา เม่ือไมสันโดษแลว เวลา แรงงาน และความคิด ก็จะหมดไปกับการ
หาวัตถุเสพ ก็เลยไมมีเวลา แรงงาน และความคิดท่ีจะมาใชในการทําศาสนกิจ เจริญ
สมณธรรม บําเพ็ญไตรสิกขา เสียหมด  

นอกจากน้ัน ชีวิตของพระอยูในทางท่ีไมยุงกับเรื่องวัตถุ พยายามสละวัตถุอยูแลว 
ถายังไปวุนวายหาส่ิงเหลาน้ัน ก็ตรงขามกับแนวทางของตน วาโดยหลักการ ชีวิตของพระ
ในดานวัตถุทานฝากไวกับชาวบาน โดยวินัยใหอาศัยชาวบาน เม่ือพระไมสันโดษ มุงจะ
หาวัตถุ ก็เบียดเบียนชาวบาน ซํ้ารายก็จะไปแสวงหาในทางท่ีไมสมควร ไปหลอกลวง
ชาวบาน หรือหาทางลอชาวบานใหตนไดลาภสักการะ ซ่ึงเปนมิจฉาชีพของพระ พรอมกับ
กอความเดือดรอนแกชาวบาน ทําตัวใหเล้ียงยาก ในเม่ือชีวิตของพระดานวัตถุฝากไวกับ
ชาวบาน ก็ตองทําตัวใหเขาเล้ียงงาย ความสันโดษก็ชวยใหไมไปเบียดเบียน ไมไปทําให
ชาวบานเดือดรอน เขาศรัทธาถวายมา พระก็ฉันพอใหมีชีวิตท่ีจะทํากิจหนาท่ีของตน  

ท่ีวาน้ีพูดในดานของพระ โดยสาระสําคัญก็คือวา สันโดษเปนตัวเอ้ือ ชวยใหเรา
สงวนเวลา เรี่ยวแรง และความคิดเอาไว เพ่ือจะไดเอาเวลา เรี่ยวแรงกําลัง และความคิด
น้ัน มาทุมเทใหแกการทํากิจหนาท่ีของตน พอพระสันโดษ ก็มีเวลา เรี่ยวแรงกําลัง และ
ความคิดมากมายที่จะทํางานของตน ท่ีจะเลาเรียน จะปฏิบัติ จะเผยแผธรรมไดอยาง
เต็มท่ี ไมตองกังวลอะไร จิตใจก็ไมฟุงซาน มีสมาธิมากข้ึน ใจแนวแนในการทํากิจ บําเพ็ญ
ไตรสิกขามุงหนาไป น้ีคือวัตถุประสงคของสันโดษ  

จะเห็นวา สันโดษน้ีมาคุมตัณหา ท่ีอยากเสพวัตถุ ท่ีจะหาความสะดวกสบาย
ปรนเปรอตัว แลวก็หนุนฉันทะ คือความอยากใหมันดี ท่ีอยากรู อยากสรางสรรค อยาก
ทําใหชีวิตเจริญงอกงามในไตรสิกขา และอยากทําอะไรๆ ใหบรรลุผลดีงาม จนกระท่ังถึง
นิพพาน และทํางานของพระใหชาวโลกเปนสุข สมดังพระพุทธวาจาท่ีตรัสวา “เขมํ ปตฺเถถ 
ภิกฺขโว” ขางตน และ “จรถ  ภิกฺขเว  จาริกํ  พหุชนหิตาย  พหุชนสุขาย  โลกานุกมฺปาย” ท่ีรูกันดี 
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น่ีแหละท่ีวา สันโดษมาคุมมาทอนความอยากในวัตถุเสพใหลดลงไป แลวก็มา 
เก้ือหนุนสงเสริมความอยากในกุศลธรรม แลวในแงของกุศลธรรม ทานใหเอาเต็มท่ี คราว
น้ีทานไมใหสันโดษ ท่ีวาฉันทะอยากทําใหมันดี ก็คืออยากทําใหเจริญงอกงามในธรรม
น่ันเอง  ธรรมในท่ีน้ีหมายถึงกุศลธรรม จึงเปนความอยากในกุศลธรรม เม่ืออยากในกุศล
ธรรม ก็เปนฉันทะ ตรงขามกับอยากในวัตถุเสพท่ีเปนตัณหา  

ณ ตรงนี้ก็มาถึงจุดท่ีบรรจบกันของหลักสันโดษ-ไมสันโดษสําคัญ ๒ อยางท่ี
พระพุทธเจาตรัสไว ซ่ึงดานหน่ึงวา ให้สันโดษในวัตถุเสพหรือปัจจัยส่ี (เชน “ฆาสจฺฉาทน-
ปรมตาย สนฺตุฏฺโฐ”, ที.สี.๙/๑๐๐/๗๙) และพรอมกันน้ัน อีกดานหน่ึงพระองคตรัสวา ให้ไม่
สันโดษในกุศลธรรม (เชน “อสนฺตุฏฺฐ ิตา  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ”, องฺ.ทุก.๒๐/๒๕๑/๖๔) 

น้ีคือความประสานบรรจบของหลักธรรมท่ีชาวพุทธท่ัวๆ ไปไมคอยนึกถึง (ไมรูจัก
ดวยซํ้า?) พอสันโดษก็ม่ัว แลวจบแคน้ัน ท่ีจริงทานใหไมสันโดษดวย คูกัน เพราะฉะน้ันจึง
ตองพูดใหมีตัวตอวา สันโดษในอะไร ไมสันโดษในอะไร ไมใชพูดท้ิงไวดวนๆ วา สันโดษ 
บอกเขาใหชัดวา สันโดษในปัจจัยสี่หรือในวัตถุเสพ แลวตอดวย ไมสันโดษในกุศลธรรม   

ถาเปนเรื่องของกุศลธรรม การสรางสรรคความดีละก็ ทานไมใหสันโดษ ถาใคร
สันโดษในกุศลธรรม ใจพอในส่ิงท่ีดีงาม ทํากิจหนาท่ีของตัวไดดีบอกวาแคน้ีพอแลว ถา
อยางน้ี ทานเรียกวาเปนคนประมาท ขอใหจําไวเลยนะ ถาใครใจพอวาฉันมีสันโดษในกุศล
ธรรม ทานเรียกวาเปนผูประมาท ผิดทันที อางพุทธพจนมาตําหนิคนน้ันไดเลยวา:  

“ดูกรนันทิยะ ก็อริยสาวกเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทอย่างไร?...อริยสาวกนั้น
สันโดษแล้วด้วยอริยกันตศีล ไม่พยายามให้ยิ่งขึ้นไป...เมื่อเธอเป็นผู้ประมาทอยู่
อย่างน้ี ย่อมไม่มีปราโมทย์ เมื่อไม่มีปราโมทย์ ก็ไม่มีปีติ...ก็ไม่มีปัสสัทธิ...ย่อมอยู่
เป็นทุกข์...ย่อมไม่มีสมาธิ...ธรรมท้ังหลายย่อมไม่ปรากฏ...อริยสาวกน้ันย่อมถึง
ความนับว่า อยู่ด้วยความประมาท”  (สํ.ม.๑๙/๑๖๐๑/๕๐๐) 
เปนอันวา ในเรื่องกุศลธรรม การทําความดี การสรางสรรคส่ิงดีงาม ทานไมให

สันโดษ แตจะตองกาวหนาตอไปใหตลอด ตราบใดยังไมบรรลุจุดหมายสูงสุด ทานไมให
หยุด เพราะฉะน้ันจะยกพุทธพจนท่ีตรัสไวมาสนับสนุนอีก   

ภิกษุทั้งหลาย เราไม่สรรเสริญแม้แต่ความต้ังอยู่คงอยู่ได้ในกุศลธรรม
ทั้งหลาย ไม่ต้องพูดถึงความเส่ือมถอยในกุศลธรรม เราสรรเสริญอย่างเดียวแต่
ความเจริญงอกงามในกุศลธรรมท้ังหลาย...  (องฺ.ทสก.๒๔/๕๓/๑๐๑)  
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แลวอยางในธรรมบท ก็มีคาถาบอกไว เปนพุทธพจน ซึ่งตรัสวา  
จะด้วยการมีเพียงศีลพรต จะด้วยความเป็นพหูสูต ด้วยการได้สมาธิ ด้วยการ

มีที่พักนอนอย่างวิเวก หรือด้วยมองเห็นว่า เราสัมผัสได้ถึงสุขจากเนกขัมมะ ท่ี
พวกปุถุชนไม่ได้เสพ ก็ตาม ตราบใดยังไม่ถึงความส้ินอาสวะ ภิกษุอย่าได้ถึงความ
นอนใจ – (วิสฺสาสมาปาทิ อปฺปตฺโต อาสวกฺขยํ) (ขุ.ธ.๒๕/๒๙/๕๑) 
น่ีคือ ถายังไมถึงจุดหมาย ไมใหหยุด ไมใหนอนใจ ไมใหไมสันโดษ ในพระสูตรท่ี

คัดทอนหนึ่งมาใหดูแลวขางบน (ท่ีตรัสแกเจานันทิยะ) ก็บอกวา แมแตเปนอริยสาวก ถา
เกิดความพอใจ สันโดษ ใจพอวา เราไดบรรลุธรรมวิเศษแลว พอสันโดษเทาน้ัน ก็ผอน ก็
ชะลอ พระพุทธเจาตรัสวา เธอนี้เปนปมาทวิหารี เปนผูอยูดวยความประมาท จึงตองยํ้า
กันไววา ถาสันโดษในกุศลธรรมเม่ือไร ก็เปนอันวาประมาท ผิดทันที จับจุดน้ีใหได  

ตองยํ้าวา ความสันโดษในวัตถุเสพ มาหนุนความไม่สันโดษในกุศลธรรม อยาง
ท่ีวาไปแลว ความสันโดษในวัตถุเสพเปนตัวหนุนเปนตัวเช่ือมโดยท่ีมันชวยสงวนเวลา 
ออมแรงงาน และเก็บเวลาคิดเอาไวให ก็เลยกลายเปนตัวเอ้ือโอกาสในการท่ีจะทํากิจ
หนาท่ีของตน เปนอันวาไดหลักแลว  

คนสันโดษมีความสุข แตไมใชสันโดษเพื่อจะมีความสุข   
มีขอสังเกตอีกอยางหนึ่ง คือ คนจํานวนมากทีเดียวไปเขาใจวา สันโดษแลวจะได

มีความสุข หรือวาใหมีสันโดษเถิด จะไดมีความสุข อันน้ีเปนการจับจุดท่ีผิด เขานึกวาเม่ือ
สันโดษ ก็จะไดมีความสุข มันก็ถูกอยูในแงท่ีวา ความสันโดษน้ันทําใหเปนคนมีความสุข
ไดงาย เปนคนสุขงายดวยวัตถุนอย เพราะวา เม่ือไดอะไรมาเปนของตน มีแคไหน ก็พอใจ
เทาน้ัน เม่ือพอใจก็มีความสุข แตความสุขไมใชเปนวัตถุประสงคของสันโดษ มันเปนผล
พลอยไดในการปฏิบัติ  

จุดพลาดคือไปเขาใจวา สันโดษเพ่ือความสุข แลวเอาความสุขเปนวัตถุประสงค
ของสันโดษไป ควรยํ้าวา ความสุขเปนผลพลอยไดของสันโดษ คุณคาหรือประโยชนท่ีแท
ของสันโดษน้ันอยูท่ีวา มันเปนตัวหนุน เปนตัวสรางโอกาส ท่ีทําใหเราสามารถระดมเวลา
กําลังแรงงานความคิดมาใชในการทํากิจหนาท่ีไดเต็มท่ีหรือมากย่ิงข้ึน และในระหวางน้ัน 
สันโดษก็ทําใหเรามีความสุขดวย และความสุขก็ย่ิงมาชวยเสริมกําลังของเรา เพราะวาถา
เราไมมีความสุขท่ีใจพอกับวัตถุท่ีมี จิตใจของเราก็จะวาวุนรอนรน ทําใหไมเปนอันทํากิจ
หนาท่ีในการบําเพ็ญไตรสิกขา  



 

๔๒๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ขอยํ้าใหจับจุดใหถูก สันโดษไมใชเพื่อความสุข แตสันโดษเพ่ือใหตัวโลงตัวเบาท่ี
จะกาวไปขางหนาไดเต็มท่ี แตสันโดษก็ทําใหมีความสุข ซ่ึงชวยใหปฏิบัติกาวไปอยางดี
ดวย เพราะวา ถาไมสันโดษ ก็ไมมีความสุข เพราะใจไปวุนวายรอนรนหวงกังวลกับเรื่อง
ของเสพท่ีตัวเองไมมี เม่ือรอนรนกระวนการวาย ใจไมสงบ ก็ไมเปนสมาธิท่ีจะม่ันแนมุง
แนวไป ก็ปฏิบัติไมไดผล แตพอมีความสุขดวยพอใจ-ใจพอกับวัตถุแลว มันสุข มันก็สงบ  
มันก็มาชวยหนุนใหมุงไปในการปฏิบัติกิจหนาท่ีดวยดีย่ิงข้ึน ใจก็จะมาอยูกับการกับงาน 
แลวก็มีความสุขจากงานอีกดวย  

ขอใหชัดเจนวา สันโดษทําให้สุข แต่ไม่ใช่สันโดษเพื่อสุข ความจริงเปนอยางน้ัน 
ไดวัตถุมา ก็พอใจกับวัตถุท่ีได พอสันโดษปบ ก็มีความสุข แตถาคิดวาสุขแลว ก็พอ มันก็
ดวน เพราะมันจะหยุด ไมสงตอวามันจะชวยใหกาวหนาไปในการปฏิบัติธรรมสรางสรรค
ความดีท่ีมุงหมายไดอยางไร พอมันดวนอยางน้ี สันโดษก็เล่ือนลอย กลายเปนวามี
วัตถุประสงคอยูแคความสุข เอาความสุขเปนวัตถุประสงคของสันโดษ พอสันโดษ ไดสุข
แลว ก็นอนเลย ถาอยางน้ี สันโดษก็สงเสริมความข้ีเกียจ ตรงกับท่ีเขาวา  

แลวสันโดษอยางน้ีก็ไปสงเสริมตัณหา เพราะวาสันโดษแลว จะไดสุข ก็สันโดษ
เพ่ือความสุข อยากไดเสพความสุข แลวก็ข้ีเกียจ ไมตองทําอะไร เลยกลายเปนตัณหาไป 
น่ีไมใชดีนะ ข้ีเกียจก็เข้าตัณหาน่ันแหละ คืออยากเสพการบําเรอปรนเปรอตนอีกแบบหน่ึง 

 ตัณหานั้น ทําใหรอนรนกระวนกระวายวิ่งทะยานพลานไป มันยังไมได ก็พลาน
หาเสพ เม่ือตองทําอะไร มันก็ทุกข น่ันอยางหน่ึง แลวอีกอยางหน่ึง ก็ทําใหข้ีเกียจ มัน
สบายก็ติดในความสุข ไมอยากทําอะไร และไมตองทําอะไร มันมีเสพ มันอยากเสพ แลว
มันก็นอนเสพสุขสบายกับความขี้เกียจ กลายเปนวา ข้ีเกียจก็ตัณหา พล่านไปก็ตัณหา
เหมือนกัน ตัณหาท้ังคู เปนตัณหาแบบพลาน กับตัณหาแบบเกียจคราน 

เพราะฉะน้ัน คนท่ีสันโดษเพื่อความสุข ก็เปนสันโดษแบบตัณหา ไมใชเปนธรรมท่ี
แท ไมถูกตอง ทีน้ี คนไทยเม่ือไมเขาใจเรื่องฉันทะ ก็ตอไมได นึกวาเอาสันโดษมา ไมเอา
ตัณหา ไมอยากไดวัตถุมากมาย แตกลายเปนวาจะอยูสบาย จะไดสุขดี แลวก็ติดสุข ก็เลย
ลุมหลงเสพความสุขน้ัน เพลินๆ ไป เลยกลายเปนโมหะ ก็เปนอันวาไมดี คือผิดน่ันแหละ 

น่ีก็วาเสียรุนแรง สันโดษท่ีเขาใจผิด ปฏิบัติผิดอยางน้ี ก็เลยเปนเหตุใหเขาวาได 
ชาวพุทธก็ตองยอมรับตัวเองเหมือนกันวา รูเขาใจปฏิบัติไมถูกตอง อีกหน่ึงแลวนะ ไป
เขาใจวาสันโดษเพ่ือความสุข เอาสุขเปนวัตถุประสงคของสันโดษ ก็เฉ แลวก็ตันอีก 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๔๒๙ 

ทวนกันอีกที ตองเขาใจสันโดษวามีความสุขเปนเพียงผลพวงมา เม่ือสันโดษแลว
มันก็สุขมาเอง ไมตองไปคิด ไมตองไปพยายาม มันมาเองเลย พอสันโดษ สุขก็มาดวย 
หมายความวา สุขจากวัตถุน้ันไดทันทีเม่ือเราสันโดษ เราพอใจกับมัน อันท่ีไดท่ีมี แลวเจา
ความสุขตัวน้ีก็ทําใหตัดความกระวนกระวายดานวัตถุ แตไมใชหยุดอยูกับมัน คือไมใช
หยุดอยูกับความสุขน้ัน แตมันตองทําตัวเปนโอกาส เพื่อเอาฉันทะเดินหนาพาไปทํากิจ
หนาท่ี โดยปรารถนาจะทําส่ิงดีงามท้ังหลายท่ีจะใหบรรลุจุดหมายท่ีปญญาบอกไวตอไป 
อยางน้ีมันจึงจะรับกัน แลวสันโดษก็มาตอดวยไมสันโดษ พอไมสันโดษในกุศลธรรม ก็คือ
ฉันทะมาบอกใหกาวหนาตอไป  

สันโดษในวัตถุเสพ ก็มารับกันกับไมสันโดษในกุศลธรรม พอคุมตัณหาปบ ฉันทะ
ก็มาตอปุบ สันโดษก็สําเร็จความมุงหมาย เปนไปตามหลักการใหญของพระพุทธศาสนา  

ที่วานี้หมายความวา ธรรมทั้งหลายที่เราใชเราปฏิบัติทั้งหมด อยูในระบบไตรสิกขา 
น่ันก็คืออยูในระบบของการฝกฝนพัฒนามนุษยใหกาวตอไปสูจุดหมายสูงสุด เพ่ือมีชีวิตท่ี
ดีงาม พนปญหา ปลอดทุกข ตราบใดท่ียังไมถึงจุดหมายน้ี หยุดไมได ดังท่ีวาไปแลว  

เม่ือธรรมทุกขออยูในระบบไตรสิกขา ก็คืออยูในกระบวนการกาวไปขางหนาสู
จุดหมายใหญ ในเม่ือมันอยูในกระบวนการท่ีจะกาวไปในไตรสิกขา คือในการฝกฝน
พัฒนาตัวของคน ธรรมอันเปนขอปฏิบัติแตละขอ ก็ตองมีความสัมพันธกับขออ่ืน โดย
สงผลตอกันตอๆ ไป ไมใชดวนๆ ไมใชมีความหมายเฉพาะตัวมัน แลวก็จบ  

ถาธรรมมีความหมายเฉพาะตัว ขอไหนขอน้ัน ก็แสดงวา มันไมสัมพันธในระบบ 
ก็ไมอยูในกระบวนการของไตรสิกขา แสดงวาไมถูก ไมครบ หรือเขาใจไมพอ เพราะฉะน้ัน
จะตองเช่ือมโยงตอไดวา ขอปฏิบัติน้ี ธรรมขอน้ี สงผลตอไปอยางไรท่ีจะใหเรากาวคืบหนา
ไปในไตรสิกขา  

โดยนัยน้ี เราจึงตองดูวาสันโดษสงผลตอไปอยางไร ตามที่วามาน้ัน ชัดแลวใชไหม 
พอสันโดษปบ ออ.. ก็ไดออมสงวนเวลา แรงงาน และความคิดไว แลวเอาเวลา แรงงาน 
และความคิดน้ันไปใชในการบําเพ็ญพัฒนากุศลธรรม กาวไปในกระบวนการของการทํา
ส่ิงดีงามสรางสรรคสัมฤทธิ์จุดหมายตอไป อยางน้ีก็คือตอเขาในไตรสิกขาได มันก็หนุนๆ 
กันไป ดังท่ีวาตอกับไมสันโดษในกุศลธรรมก็ได ตอกับความเพียรพยายามก็ได ตอกับ
สมาธิ ตอกับปญญา ไปไดหมด โดยเปนตัวเอ้ือโอกาสน่ันเอง จึงบอกวาเปนธรรมเบ้ืองตน
ในระดับของการสรางโอกาสในการท่ีจะเจริญกาวหนาในการปฏิบัติ หรือในการดําเนิน
ชีวิตท่ีดี หรือในการศึกษานั่นเอง น่ีก็คือหลักการของไตรสิกขา ซ่ึงใชไดท่ัวไป  



 

๔๓๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

เรื่องสมาธิก็เปนตัวอยาง ทําไมจึงเปนสมาธิท่ีผิด สมาธิผิดเพราะอะไร เพราะวา
ไปเปนตัวกลอม พอเอาสมาธิไปใชกลอม มันก็จบในตัวมันเอง พอไดความสุขก็หยุด ทีน้ี 
สมาธิท่ีถูกตอง มันอยูในไตรสิกขา มันตองสงผลตอไป สมาธิเปนตัวเอ้ือใหแกอะไร มันทํา
ใหจิตเหมาะพรอมท่ีจะใชงาน แลวเอาจิตน้ีไปทํางานในการใชปญญา พัฒนาปญญา 
สมาธิก็สงผลตอปญญา อยางน้ีเรียกวาปฏิบัติถูก เพราะมีการสงผลตอกันในระบบ
ไตรสิกขาใหกาวหนาไปได ไมใชทําใหหยุด ถาธรรมขอไหนท่ียังอยูในระหวางปฏิบัติน้ีทํา
ใหหยุด ก็ดวนไป แสดงวาพลาดแลว น่ีเปนหลักวินิจฉัยท่ัวไป ท่ีใชไดในขออ่ืนๆ ดวย  

พูดคุยแถมทาย: สันโดษ-ไมสันโดษ ในสังคมของชาวบาน   
เอาละ คิดวาไดหลักการแลวนะ เม่ือคนมีฉันทะ อยากทําส่ิงท่ีดีงาม ทําใหมันดี  

อยางท่ีพูดไปแลว ก็เปนอันวาไมมีปญหา การพัฒนาสรางสรรคก็อาศัยฉันทะน้ีแหละ แต
ถาไปอาศัยตัณหา ก็พลาด คนอยากไดวัตถุเสพ เห็นแกตัว แยงชิงกัน และไมอยากทําการ
ทํางาน เละเทะในระบบเง่ือนไข สังคมก็ปนปวน รวนเร ผุโทรมไปหมด   

เรื่องจบแลว ก็พูดคุยกันสบายๆ แถมอีกหนอย มาดูในแงของชาวบาน แมวาหลัก
สันโดษน้ี ตามปกติ หรือโดยท่ัวไป พระพุทธเจาตรัสมุงสําหรับพระสงฆ โดยเปนขอธรรมท่ี
เนนมาก แตคฤหัสถก็เอาสาระของสันโดษมาใชได เฉพาะอยางย่ิงท่ีหนีไมได คือหลัก
ความไมสันโดษท่ีถูกตอง คือไมสันโดษในกุศลธรรม ท้ังน้ีสาระสําคัญอยูท่ีวา  

๑.  สันโดษดวยวัตถุเสพ ตองมากับไมสันโดษในกุศลธรรม การที่เราสันโดษ ก็เพ่ือ
ออมสงวนเวลา แรงงาน และความคิดไว จะไดเอาเวลา แรงงาน และความคิดนั้นไป
ใชไปทุมเทใหกับการทํางาน ทํากิจหนาที่ ทําส่ิงที่ดีงามทั้งหลาย แคนี้ก็ใชไดแลว  

ทีน้ี ผลพลอยไดก็คือ คนสันโดษมีความสุขงายดวยวัตถุนอย เม่ือสุขงายดวย
วัตถุนอย ก็ไมฟุงซานวุนวาย จิตใจไมกระวนกระวายกับเร่ืองการหาความสุขทาง
วัตถุ ทําใหมีความตั้งใจและมีความสุขในการทํางาน  

สวนคนไมสันโดษ ไมพอใจกับส่ิงท่ีตนมีอยูแลว ความสุขไปอยูกับส่ิงท่ียังไมมี
ยังไมได พอไดของใหมมาหรือไดมาใหมๆ มีสุขสมใจมาก แตสุขไมยืนยาว เดี๋ยว
ใจก็ไปอยูกับส่ิงท่ียังไมมีอีก ใจวาวุนพลุงพลานอยูเรื่อย แถมส่ิงท่ีมีอยูแลว ก็ไมทํา
ใหมีความสุข ย่ิงถาตัณหาแรงมาก ความสุขกับส่ิงท่ีไดมาก็มักส้ันลง บางทีก็ถูก
ซํ้าดวยความเบ่ือหนาย เพิ่มทุกขข้ึนมาอีก และเม่ือไมสามารถมีความสุขกับส่ิงท่ี
มี แตเอาความสุขไปฝากไวกับส่ิงท่ียังไมไดไมมี ก็ไปไมถึงความสุขสักที คนไม
สันโดษ ท้ังท่ีหวังความสุขจากการเสพวัตถุ แตความสุขไปอยูกับส่ิงท่ียังไมมีไมได 
จึงไมไดไมมีแมแตความสุขจริงจังยืนยาวจากส่ิงท่ีอยากเสพ 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๔๓๑ 

๒. คนไมสันโดษตองเอาเวลา แรงงาน และความคิด ไปทุมเทใหแกการหาส่ิงเสพ 
เม่ือเปนอยางน้ี เขาก็อาจจะเบียดบังเวลา ถามีกิจมีหนาท่ีท่ีจะตองทําอะไร ก็ไม
เปนอันทํา เพราะใจไมอยูกับงานการหนาท่ีแลว แตไปอยูกับความคิดวาจะหาส่ิง
เสพอยางไร บางทีไมเบียดบังแคเวลาและแรงงาน ส่ิงเสพน้ันตองซื้อหามาดวย
เงิน ถาเงินไมพอหรือไมทัน ก็อาจทําการทุจริต เพ่ือเอาทรัพยไปซ้ือหาส่ิงเสพน้ัน  

๓. คนไมสันโดษน้ัน ในเม่ือความสุขของเขาอยูกับวัตถุท่ียังไมได การทํางานก็ทําให
เขาตองขาดความสุขท่ีตองการ เพราะฉะน้ันการทํางานจึงเปนความฝนใจเปน
ทุกข เวลาทํางาน นอกจากทรมานใจแลว ก็ไมตั้งใจทํางาน ทําใหงานเสียหรือ
ดอยคุณภาพ เลยเสียไปหมดทุกดาน ชีวิตของตัวก็ไมมีความสุข ทํางานก็ฝนใจได
ทุกข บรรยากาศในท่ีทํางานก็ไมราเริงสดช่ืน พาใหผูรวมงานสุขภาพจิตไมดี งาน
ดอยคุณภาพ เกิดผลเสียออกไปถึงสังคม  

สวนคนสันโดษนั้นตรงขาม หน่ึง ความสุขจากวัตถุก็ไดแลว เพราะไดอะไร
เทาไรมาตามท่ีตกลง ก็ยินดีพอใจกับส่ิงท่ีไดท่ีมีน้ัน สอง มีความสุจริตไดงาย รักษา
ความสุจริตไดงาย ไมตองเบียดบังเวลา แรงงาน และเงินทองท่ีจะเอาไปหาส่ิงเสพ 
สาม ก็ตั้งใจทํางาน เม่ือไมมีความหวงเร่ืองวัตถุเสพเขามาแยงความคิดจิตใจ ใจก็
อยูกับงาน อยากทําใหงานสําเร็จ อยากทํางานใหไดผล เกิดความรักงาน พอรัก
งาน ก็คือรักในกุศลธรรม รักในความดีงาม มีฉันทะ ก็ทํางานดวยความสุข ได
ความสุขจากการทํางานอีก  

๔. ผลดีก็ไปออกที่สังคม ใหสังคมไดประโยชนดวย ไดท้ังในแงท่ีมีการเบียดเบียนกัน
นอยลง ท้ังในแงงานท่ีสรางสรรคสังคมนั้นตามกิจหนาท่ี ไดพัฒนาสังคมไปดวย  
เปนอันวาไดผลดี ๔ อยางเลย สุขของตัวเองก็ได ท้ังสุขจากวัตถุก็ไดแลว สุขจาก

การทํางานก็ไดอีก ไดซํ้าสอง สวนคนไมสันโดษน้ัน สุขจากวัตถุก็ไมไดจริง แถมยังทุกข
จากการทํางานอีก เสียท้ังคู รวมความวา สันโดษน้ี ถาใชถูกตองแลวเปนประโยชนอยาง
ย่ิง เปนฐานสําคัญของการพัฒนา ก็เห็นจะพอสมควร  

ขอท่ีควรจับไวเปนหลัก ซ่ึงจะใชไดกับทุกเรื่องตอไป คือ ตองมอง ตองเขาใจธรรม
ใหเห็นความสัมพันธในระบบการบําเพ็ญไตรสิกขาอยางถูกตอง มิฉะน้ันก็จะผิดพลาด
สับสน อยางท่ีไดพูดแลววา ในเร่ืองสันโดษน้ี เปนความผิดพลาดท้ังสองฝาย ท้ังผูบริหาร
ประเทศก็ไมรูไมเขาใจ ไดแควาไปตามที่ชาวบานถือสืบกันมาแคบๆ เขวๆ ฝายชาวพุทธ
เองก็ไมเขาใจชัดเจน จับไดคร่ึงๆ กลางๆ และพาใหคนอ่ืนมองผิดพลาดเตลิดกันไป  



 

๔๓๒  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

เพราะฉะน้ัน จะตองรูเขาใจธรรมท้ังหลายใหถูกตองชัดเจน และปฏิบัติใหตรงเขา
ในทาง และใหครบแงมุมของมัน ตองตอตองเช่ือมตองโยงใหได วาธรรมแตละขอน้ันๆ รับ
กันและสงตอกับขออ่ืนอันไหนอยางไร ในระบบและกระบวนใหญท่ีรวมดวยกันท้ังหมด 
จนถึงจุดหมายสุดทาย  

อยาไปมองแบบคิดเอาเขาใจเองในความหมายของธรรมขอน้ันๆ อยางเดียวจบใน
ตัว ความหมายของขอธรรมน้ันๆ จะชัดตอเม่ือไปโยงกันในระบบ วาธรรมขอน้ีๆ อยูท่ี
ตําแหนงไหนในระบบไตรสิกขา แลวมันมีความสัมพันธสงผลตอกันกับขออ่ืนอยางอ่ืน
อยางไร ถาจับอันน้ีไมได ก็ยังไมช่ือวาเขาใจธรรม น่ันคือตองถือการศึกษาเปนสําคัญ 
พระพุทธศาสนาอยู่ได้กับพุทธศาสนิกชนที่ไม่ขาดการศึกษา  

ดูงายๆ อยางคนในสังคมท่ีอยูในระบบประชาธิปไตย หรือจะระบบอะไรก็ตาม  ก็
ตองรูเขาใจความสัมพันธของเรื่องยอยๆ ในระบบนั้นดวย เม่ือมีความชัดเจน จึงจะใชจึง
จะรักษาสังคมและระบบน้ันได จุดน้ีสําคัญนะ 

  



ตอนที่ 

๒๑ 

ทุกราย-ดี มีความอยากเปนรากเหงา  
มาพวกเราชวนกันอยากทําใหมันดี  

ฉันทะมา การศึกษาก็มี 
เรื่องตัณหากับฉันทะน้ี ไดพูดมามากมายแลว ถึงตอนน้ี ดูความท่ีพูดไวบอกวา 

“คิดวาคงจะสรุป...สักที” แตท่ีตรวจชําระมาเพื่อจะพิมพเปนเลมหนังสือน้ี นึกวานาจะได
สรุปมาเรื่อยๆ ถาอยางน้ันก็จะเปนการสรุปซํ้าอีก แตเม่ือมีเน้ือหาซ่ึงพูดไวแลว ก็พิมพไว
ดวยเพ่ือใหครบตามที่ไดพูดไปแลว  

ทีน้ี กะจะบอกวา ผูท่ีไมตองการอานเรื่องราวซํ้าๆ อาจจะขามผานตอนน้ีไปเสีย 
แตพอตรวจดูไป ก็พบวามีอะไรบางอยางมาในแงมุมแตกออกไปท่ีเพ่ิมประโยชนนา
นําไปใช 

เม่ือพูดคราวนั้น ไดบอกวา “คิดวาคงจะสรุปเรื่องตัณหากับฉันทะสักที เพราะพูด
กันมาเยอะแลว” จับเอาท่ีลักษณะสําคัญของความอยาก ๒ ประเภทน้ี  

ไดบอกแลววา ความอยากในทางธรรมมี ๒ อยาง คือ  
๑. ความอยากท่ีเปนอกุศล เรียกวา ตัณหา  
๒. ความอยากท่ีเปนกุศล เรียกวา ฉันทะ  
ตัณหา คือ ความอยากในเวทนาท่ีเปนสุข และเล่ียงหนีเวทนาที่เปนทุกข มี

ลักษณะท่ีเปนความชอบใจ ไมชอบใจ ไดแกความอยากในรูปเสียงกล่ินรสสัมผัสและ 
อารมณในใจ ท่ีนาใคร นาพอใจ ขอแปลงายๆ ใหเขากับภาษาไทยวา ความใฝ่เสพ 

สวน ฉันทะ หมายถึง ความอยากรูความจริงของส่ิงตางๆ แลวกาวไปสูความ
อยากใหมันดี แลวก็อยากทําใหมันดี ขอแปลงายๆ วา อยากรู-อยากทํา หรือ ใฝ่รู้-ใฝ่
สร้างสรรค์  



 

๔๓๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ทีน้ีมาดูลักษณะท่ีตางกัน ตัณหาน้ัน บอกแลววา มากับอวิชชา คืออาศัยอวิชชา
เปนตัวเอ้ือโอกาส ไมตองมีความรูอะไรเลย ไมตองมีการเรียนรูอะไรท้ังส้ิน สักแตวามี
ความรูสึก คือ เม่ืออายตนะ คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ไดกระทบส่ิงซ่ึงใหเกิดเวทนาคือ
ความรูสึกท่ีเปนสุข ก็ชอบใจ แลวใครอยากในเวทนานั้น เม่ืออายตนะกระทบส่ิงซ่ึงใหเกิด
เวทนาคือความรูสึกท่ีเปนทุกข ก็ไมชอบใจ แลวอยากหลีกหนีเวทนาน้ัน ถาไมมีความรู 
คนก็มีชีวิตอยูกับปฏิกิริยาของตัณหาตอเวทนาคือความรูสึกอยางเต็มท่ี  

ทีน้ี ถามีปญญา เกิดรู ข้ึนมาเม่ือไร อวิชชาลดลงไป ตัณหาก็จะถูกทอนกําลัง 
เพราะฉะน้ันตัณหาจึงตองอาศัยอวิชชา เม่ือมีความรูข้ึนมา ตัณหาก็จะถูกทําใหไมม่ันคง 
หรือไมแรงกลา ถาเกิดมีความรูข้ึน ตัณหาก็ถูกบ่ันรอน หรือบางทีถูกทําลายอํานาจไปเลย 
เชน รูวาส่ิงท่ีจะเสพ ส่ิงท่ีใหสุขเวทนาน้ี เปนโทษแกชีวิต พอความรูน้ีเกิดข้ึน ถาความรูน้ัน
ชัดเจนแรงพอ ตัณหาอาจจะหายไปเลย ข้ึนตอการท่ีวา ปญญาเพ่ิมข้ึน หรืออวิชชาลดลง
ไปมากนอยแคไหน ดังท่ีวาถาปญญาความรูชัดเจนแจมแจง ก็จะทําลายกําลังตัณหา
หมดไปได แตคนท่ียังไมมีปญญา อยูกับดานความรูสึก ก็ตองใหตัณหาชักนําพาชีวิตไป  

เพราะฉะน้ัน อวิชชาจึงคูกับตัณหา เปนตัวกอปญหา ใหเกิดทุกข พูดเขาชุดกันวา 
อวิชชา ตัณหา ปัญหา หรือ อวิชชา ตัณหา ทุกข์ น่ีคือวงจรของมัน   

สวนอีกดานหนึ่ง คือ ฉันทะ ซ่ึงมากับปญญา คือ เม่ือเร่ิมมีความรูความเขาใจ
ข้ึนมา ก็จะเห็นวาอะไรเปนส่ิงท่ีดี เปนคุณแกชีวิตของตน เปนตน พอรูวาอันน้ันมีคุณเปน
ประโยชน ก็เกิดฉันทะ มีความอยากตอส่ิงน้ัน ซ่ึงกอนน้ันอาจจะไมเคยอยาก  

เคยยกตัวอยางบอยๆ เชนเรื่องอาหาร ท่ีเคยพูดแลววา การกินอาหารมี ๒ อยาง 
คือ หน่ึง กินดวยตัณหา เพื่อเสพรสอรอย เปนการสนองความอยากตอความรูสึกเปนสุข 
กับ สอง กินดวยปญญา เพ่ือทําใหเกิดคุณภาพชีวิต หรือทําใหสุขภาพดี เปนการสนอง
ความอยากความตองการคุณคาท่ีจะทําใหชีวิตดีงาม หมายความวา กินดวยรูวาเพ่ือให
เกิดสภาวะดีงามสมบูรณของชีวิต ท่ีเรียกวาสุขภาพ แลวเกิดความอยากในอาหารท่ีทําให
มีสุขภาพดีน้ัน จึงกินเพื่อสนองความอยากใหมันดี คือฉันทะน้ัน  

อาหารท่ีรูสึกอรอยแตเปนโทษ ก็สนองความตองการของตัณหา แตพอปญญา
เกิดข้ึน รูวาอาหารน้ันเปนโทษตอชีวิต ก็ทําลายกําลังตัณหา ทําใหตัณหาเบาลง หรือ
อาจจะหายไปเลย เสร็จแลวก็เปล่ียน หันไปกินอาหารที่รูวามีคุณคา เพ่ือสนองความ
ตองการของฉันทะ ท่ีอยากทําชีวิตใหเขาสูสภาวะท่ีดีงามสมบูรณของมัน 
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ทํานองเดียวกันในทางตรงขาม บางทีแมวามองดูอาหารไมคอยจะรูสึกอรอย แต
พอปญญารูวาอาหารน้ันมีคุณคา ดีตอชีวิต ก็สามารถเกิดความอยากข้ึนได คืออยากใน
อาหารท่ีมีคุณคาเปนประโยชน ชวยใหมีสุขภาพแข็งแรง เพราะการบอกของปญญา มา
นําทางแกจิตใจ ทําใหมีความอยากท่ีเกิดจากความรูข้ึนมาวาดีวาควร ไมใชความอยาก
แคตามความรูสึก  

คราวน้ีก็จะกินอาหารน้ัน ไมใชดวยความอยากเสพเพื่อไดความรูสึกอรอย แตกิน
ดวยความอยากทําใหชีวิตรางกายอยูในสภาวะท่ีดีงามสมบูรณของมัน เปนความอยาก
ความตองการที่เกิดจากปญญา เปนกุศล เรียกวา ฉันทะ  

คิดวาแยกไดแนแลวนะ ระหวางการกินดวยตัณหา หรือสนองตัณหา ท่ีอยากเสพ
เวทนา ใหไดความรูสึกอรอย กับกินดวยฉันทะ หรือสนองฉันทะ ท่ีอยากทําใหรางกายอยู
ในสุขภาพมีชีวิตท่ีดี เกิดจากปญญา สัมพันธกับความรู  

การกินสนองตัณหา เพื่อเสพรสอรอย วาไปตามความรูสึก ไมเอาความรู เปนเรื่อง
ของอวิชชา ไมตองฟงปญญา เพราะฉะน้ัน อะไรอรอย อะไรโก ก็กินเขาไป ไมตองพูดถึง
ประเภทอาหาร และจะกินมาก หรือกินนอย กินเทาไร ก็แลวแตวาอรอยหรือไม ถาไม
อรอย ก็ไมกิน ถายังอรอย จะมากเทาไร ก็กินเขาไป ไมตองคํานึงถึงปริมาณ 

แตถากินสนองฉันทะ เพื่อทําใหชีวิตรางกายอยูในสภาวะท่ีดีงามสมบูรณ ก็กิน
ดวยความรูเทาทัน โดยใหความรูสึกเปนแคตัวประกอบ แตถือความรูเปนหลัก จะกินอะไร 
กินอาหารประเภทหรือจําพวกไหน จะกินมาก กินนอย กินในปริมาณเทาไร ก็วาไปเทาท่ี
ตระหนักรูวาจะทําใหชีวิตรางกายอยูในสุขภาวะดังท่ีวา 

การกินดวยปญญาสนองฉันทะน้ี ถาพูดใหจํางาย ก็คือกินแบบปฏิสังขาโย ซ่ึงเปน
การกินอาหารอยางมีโยนิโสมนสิการ ท่ีทรงสอนใหพระปฏิบัติเปนประจํา จนพระสงฆถือ
เปนแบบแผน มีการพิจารณาอาหาร ทํากันกระท่ังบางทีกลายเปนพิธี เอาแครูปแบบไป 
แตท่ีจริง พระควรปฏิบัติเปนตัวอยาง ทุกคน จะเปนพระหรือโยม ไมวาใคร ก็ควรใช
หลักการกินอยางน้ีท้ังน้ัน 

ท่ีเรียกวาปฏิสังขาโย น้ัน คือเรียกตามคําภาษาบาลีท่ีขึ้นตนขอความสําหรับ
พิจารณา ซ่ึงบอกความตระหนักรูถึงเหตุผลและการปฏิบัติท่ีถูกตองในการกินอาหาร ท่ี
จริง หลักน้ีจัดเปนศีลอยางหน่ึงของพระ ใชกับปจจัยส่ีทุกอยาง และไดพูดไดอธิบายได
แปลคําพิจารณาเต็มท้ังบทไปแลวในตอนตนๆ โนน ในท่ีน้ี พูดอีกก็เอาเพียงจับสาระไปใช
กัน และเนนเฉพาะการรับประทานอาหาร 
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คําพิจารณาน้ี ข้ึนตนวา ปฏิสงฺขา โยนิโส... ตามดวยขอความท่ีจัดแยกไดเปน ๓ 
ทอน หรือ ๓ ชวง ไดบอกคําแปลไวในตอนตนๆ แลว ท่ีน่ีจับเอาแตใจความ ดังน้ี  

เรารับประทานอาหาร ดวยปญญารูตระหนักวา  
ก) ข้อระวัง: มิใช่เพื่อสนุกเล่น เห็นแก่เอร็ดอร่อยหลงมัวเมา เอาโก้โอ่อ่า 
ข) วัตถุประสงค์: แต่เพื่อดํารงร่างกาย หายหิวหายไม่สบาย เก้ือหนุนการดําเนินชีวิตท่ี

ประเสริฐ (พรหมจริยะ คือ การดําเนินอริยมรรค เจริญไตรสิกขา การศึกษา ชีวิตท่ีดี)  
ค) อานิสงส์: ระงับเวทนาเก่า (แกทุกขรอนรนกระวนกระวายเนื่องจากความหิว) กับท้ัง

ไม่ให้เกิดเวทนาใหม่ (เชน ไมอึดอัด ไมทองเสีย เนื่องจากรับประทานมากเกินไป หรือ
กินของไมดีมีพิษ) มีชีวิตดําเนินไปได้ พร้อมท้ังเป็นการบริโภคท่ีบริสุทธิ์ ไร้โทษ ไม่ก่อ
ความเสียหาย แล้วก็เป็นอยู่ผาสุก 

แคในเร่ืองจะกินอาหาร ก็เห็นไดวามีจุดแยกชัด ระหวางกินดวยตัณหา กับกิน
ดวยฉันทะ จุดสําคัญก็คือตัณหาน้ันอาศัยอวิชชา สวนฉันทะอาศัยปญญา มากับปญญา 
เม่ือหม่ันใชฉันทะในชีวิตประจําวัน เชนในการกินอาหารอยางน้ี ก็ไดพัฒนาปญญา มี
การศึกษาไปดวย น้ีก็เปนลักษณะหน่ึงท่ีสําคัญ  

ฉันทะมา ภาวนาจึงมี ตัณหามา ตัวกูจึงมี 
ทีน้ีตอไป ตัณหาน้ันวนเวียนอยู กับส่ิงท่ีชอบ-ไมชอบ มุงจะไดรับการสนอง

ความรูสึกท่ีมีความสุข จากการท่ีอายตนะกระทบกับส่ิงท่ีเขามากระทบสัมผัสแลวเกิด
ความรูสึกเปนเวทนา ก็จบเทาน้ัน เกิดการกระทบแลว ไดความรูสึกคือเวทนา แลวก็ไมได
อะไรเปนสาระข้ึนมา ไมไดอะไรเขามาในเน้ือตัวของชีวิตเลย เพียงเปนความรูสึกเกิดข้ึน
จากการกระทบ แลวก็ผานไปๆ  

แตถาเปนฉันทะ ใฝรู-ใฝดี อยากทําใหมันดี ก็จะไดอะไรบางอยางท่ีเปนสาระเขา
มาในชีวิต ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง เชนอยางไดความรู ก็เกิดการเปล่ียนแปลงขึ้นใน
เน้ือตัวของชีวิต เราไดความรู ก็ไดการเปล่ียนแปลง ไดจิตใจที่เปล่ียนแปลง มีการ
พัฒนาข้ึน ลักษณะน้ีภาษาพระเรียกวาเปน “ภาวนา”  

ภาวนา แปลวา การทําใหเปนใหมีข้ึน คือ เกิดความเปล่ียนแปลงในทางท่ีทําใหมี
คุณภาพใหมๆ ท่ีเรียกกันวา เกิดการเปล่ียนแปลงเชิงคุณภาพ ซ่ึงในภาษาไทยปจจุบัน
กลับไปใชคําสามัญวา “พัฒนา” แตในภาษาเดิม ทานใช “ภาวนา” จึงจะเปนการ
เปล่ียนแปลงเชิงคุณภาพ หรือพัฒนาเชิงคุณภาพ  
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ในภาษาไทย ท่ีเรามาใชพัฒนาเปนการเปล่ียนแปลงเชิงคุณภาพน้ัน วากันไปก็
เปนการทําใหสับสนอยูบาง เพราะวาในภาษาเดิม พัฒนาเปนคําสามัญ หมายถึงการ
ขยายตัวเติบโตข้ึนอยางท่ัวๆ ไป ไมจําเปนตองเปล่ียนแปลงคุณภาพ อยางท่ีเคย
ยกตัวอยางวา กองขยะใหญข้ึนๆ ก็เรียกวา กองขยะน้ันพัฒนา  

ยํ้าวา “ภาวนา” น้ี ใชสําหรับการเปล่ียนแปลงในทางเพ่ิมขยายเชิงคุณภาพ เม่ือ
ตัณหาเกิดข้ึน ชีวิตก็อยูอยางน้ัน ก็แคไดเสพรสอรอย ทางตา หู จมูก ล้ิน ฯลฯ เพ่ิมแต
ปริมาณ ดีกรี ขีดข้ันของความกระตุนเราในการเสพ แลวก็วนเวียนอยูเทาเดิม  

แตฉันทะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงเชิงคุณภาพ โดยสัมพันธกับการพัฒนา
ปญญา ปญญารู เทาน้ี ฉันทะก็พัฒนาไปตามเทาน้ัน กอนน้ี ไมเห็นคุณคาไมเห็น
ประโยชน ฉันทะก็ยังไมมี พอมีปญญารูวาดี มีคุณคา มันควรจะเปนอยางน้ัน มันควรจะดี
อยางน้ี ฉันทะก็เกิดตามไป คือเกิดความอยากทําใหมันเปนไปอยางน้ัน  

ทีน้ี ปญญาน้ันมีการพัฒนา พอปญญารูดีข้ึน อันท่ีเคยวาดีน้ัน ยังไมดีจริง ตอง
อยางน้ันจะดีกวาน้ี ฉันทะก็พัฒนาตามปญญาข้ึนไป มีการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ ท่ีวา
เปนภาวนา  

วากันตอไป จะเห็นลักษณะของตัณหาอีกอยางหนึ่งวา พอตัณหามา ก็เกิดมี 
“ตัวตน” ข้ึนรับ เปนตัวตนในความคิดปรุงแตง ท่ียึดติดถือม่ันดวยอํานาจความรูสึก ซ่ึง
มิไดมีจริง คือในเวลาที่จะเสพ ก็จะมีตัวตนข้ึนมารับเปนผูเสพ  

แตในฝายฉันทะน้ัน ไมมีตัวตนขึ้นมารับสมอาง เปนเรื่องของสภาวธรรม ความ
อยากในสภาวะท่ีดี ก็มุงไปท่ีสภาวะน้ัน อยากใหสภาวะน้ันเกิดข้ึน แลวเกิดความอยากทํา
ใหเปนอยางน้ัน ตอดวยการทําใหมันเปนอยางน้ัน เปนกระบวนการท่ีดําเนินไปของเหตุ
ปจจัยตามธรรมชาติ เรียกส้ันๆ วากระบวนธรรม  

ในฝายตัณหา พออยากเสพ ก็เกิดมีตัวตนข้ึนมาเปนผูเสพ สวนในฝายฉันทะ ตาม
คําพูดวาเราอยากในภาวะน้ัน อยากใหส่ิงน้ันดี อยากทําใหส่ิงน้ันดี อยากรู อยากเขาถึง
ความจริงของส่ิงน้ัน อันน้ีไมตองมีตัวตนขึ้นมา มีเพียงสภาวะและองคประกอบของสิ่ง
น้ันๆ เชน เม่ือเรากินอาหารดวยฉันทะ ก็คือเราอยากใหรางกายแข็งแรงมีสุขภาพดี ก็เปน
สภาวะ คือเห็นวาสภาวะรางกายแข็งแรงอยางน้ี จึงจะดี หรือวาเจาะไปท่ีสวนน้ันๆ ให
องคประกอบสวนน้ันๆ มันดี ซ่ึงเปนเรื่องของความเปนไปในสภาวะของส่ิงน้ันๆ  



 

๔๓๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ตรงนี้แหละ มีจุดมีปมท่ีซับซอนเขามา ถาเกิดมีตัวตนขึ้นมา (ท่ีจริงคือเกิดมี
ความรูสึกยึดถือเปนตัวตนข้ึนมา) ตัณหาก็เขาอาศัยทันที  

เชนท่ีวาเรากินเพื่อใหรางกายแข็งแรงสุขภาพดีน่ี ตอนแรกเปนความรูเขาใจของ
ปญญา วารางกายควรจะแข็งแรงมีสุขภาพดี แลวการกินอาหารน่ีก็เพื่อใหมีสภาวะนี้ คือ
เพ่ือใหรางกายมีสภาวะแข็งแรงสุขภาพดี แลวก็เกิดมีความอยากความตองการที่จะกิน
อาหารน้ันเพ่ือทําใหรางกายมีสภาวะแข็งแรงสุขภาพดี อันน้ีโดยสภาวะแทๆ เปนฉันทะ 
คือความอยากใหสภาวะท่ีดีน้ันเกิดข้ึน แตพอวาอยากใหรางกายแข็งแรงมีสุขภาพดี (ฉัน) 
จะไดสวยข้ึนมาปบ ก็มีตัวตนข้ึนมาเลย วาเออ เราจะไดสวย ใชไหม น่ีคือตัณหามาแลว  

ปุจฉา:  [ในการถอดความจากเสียงบันทึก - ไมสามารถไดยินคําถาม] 
วิสัชนา: ตัวสภาวะเปนเชิงจุดหมาย เหตุปจจัยเปนตัวเหตุท่ีกระทํา คือจุดหมายที่วา
ตองการใหส่ิงน้ันอยูในภาวะท่ีดี ขณะน้ีมันยังไมสมบูรณ ยังพรอง ยังโทรม ยังออนแอ 
ปญญาความรูวาอะไรเปนอะไร รูวามันควรจะเปนอยางไร ก็ทําเกิดมีฉันทะคือความอยาก
ใหมันแข็งแรง ใหมันแจมใส ใหมันดี ใหมันสมบูรณ ฯลฯ อยากใหเกิดใหมีภาวะนั้น เปนการ
มองเห็นการรูไปท่ีส่ิงน้ันๆ แตละอยางๆ แตละสวนๆ มันเปนสภาวะ ไมไดเก่ียวกับตัวตน 

ทีน้ี พอเกิดตัวตนเขามารับ เขาสนองตัณหา ตอนนี้แหละ ในภาวะปุถุชน ตัณหา
กับฉันทะก็จะมีการเกิดสลับกัน แลวเอาประโยชนจากกันและกันได พอฉันทะเกิดข้ึนมา 
อยากทําใหดีงามแข็งแรงสมบูรณ ตัณหาก็เขาไปยึดเลย เออ ตัวเราจะไดสวย คนน้ันจะได
รักเรา คนน้ีจะไดชอบเรา การท่ีอยากอยางน้ีก็จะนําไปสูการเสพ ดังน้ัน ตัวตนก็เขามา  

เพราะเหตุน้ีแหละ ตัณหาจึงมีลักษณะที่วา หน่ึง กามตัณหา คืออยากเสพ เสพรูป
เสียงกล่ินรส เปนตน ท่ีไดพูดไปแลว ทีน้ี สอง กระบวนก็ขยายออกไปเปนวา มีตัวตนท่ีจะ
เสพ แลวก็อยากใหตัวตนน้ันย่ิงใหญ ใหตัวตนนั้นสวยงาม ใหตัวตนน้ันอยูย่ังยืนตลอดไป 
จะไดมีโอกาสเสพมากๆ และเรื่อยๆ แลวความอยากในอํานาจ ในอะไรตออะไรก็มา น่ี
แหละ จากกามตัณหา อยากในส่ิงเสพ แลวเพื่อจะไดเสพๆๆๆ จึงตองมีตัวมีตนอยูเรื่อยไป
ท่ีจะไดเสพ ก็มี ภวตัณหา เพราะฉะน้ัน ภวตัณหา ก็เกิดข้ึน คือความอยากในภาวะท่ี
ตัวตนจะคงอยูตลอดไป มันก็สัมพันธกับตัวตนตอเน่ืองไป พอมีตัวตนผูเสพ ก็อยากให
ตัวตนน้ันย่ังยืนอยูในภาวะท่ีจะไดเสพอยูเรื่อยๆ เพราะฉะน้ัน จากกามตัณหา ก็ออกมามี
ภวตัณหา แลวก็ออกไปสูวิภวตัณหา อยากพนไปจากภาวะท่ีไมสนองความอยากเสพน้ัน 
เปนอันวา มีตัวตนยํ้าขยายตลอดกระบวน  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๔๓๙ 

ปุจฉา:  [ไมสามารถไดยินคําถาม] 
วิสัชนา:  ภวตัณหา คืออาการท่ีตองการใหตัวตนท่ียึดไวน้ี ไดเปนอยางน้ันอยางน้ี เปน
ตัวตนท่ีย่ิงใหญ เปนตัวตนที่คงอยูย่ังยืนตลอดไป ใหตัวเราท่ียึดถืออยูในจิต ท่ีสรางข้ึนมา
น้ี อยูในภาวะท่ีจะเสพไดมากๆ เสพไดเร่ือยๆ อยากในภาวะของตัวตน ท่ีจะไดจะเปน
อยางน้ันอยางน้ี  

ปุจฉา:  [ไมสามารถไดยินคําถาม] 
วิสัชนา: ตัณหาเปนสังขารอยูแลว ตัณหา ความชอบใจไมชอบใจ อยากได อยากเอา 
อยากหนี อยากทําลาย เปนสวนหน่ึงของสังขาร เปนตัวตามตัวแรกตอจากเวทนา เปน
ปฏิกิริยาตอเวทนา คือตอความรูสึก  

ทีน้ี อยางท่ีวาแลว ลักษณะสําคัญของตัณหานั้นอยางหน่ึงก็คือ การมีตัวตน พอ
อยากเสพอะไร ก็เกิดมีตัวตนผูเสพ แลวก็จะมีอาการขัดแยง ท่ีจะไดตามปรารถนาหรือ
ไมได ตอนน้ี ทุกขก็เกิดข้ึนมา เพราะมันมีตัวตนท่ีรับกระทบ สวนฉันทะน้ี มันไปท่ีสภาวะ 
อยากในสภาวะท่ีดี เปนเร่ืองของสภาวธรรมท่ีเกิดตามปญญา ไมมีตัวตนเกิดข้ึน แตตอง
ระวังในตอนท่ีวาแลว คือ พอฉันทะมุงไปท่ีอะไรซ่ึงตรงกับความตองการของตัณหา เจา
ตัณหานั้นก็แทรกเขามารับ พอตัณหาเขามารับ ก็มีตัวตนข้ึนมา ถึงตอนน้ีก็จะกลายเปน
ตัณหาเขามาแทนที่ฉันทะ ซ่ึงก็จะดับหายไป เพราะฉะน้ันจึงตองระวัง สําหรับมนุษย
ปุถุชนน้ัน ยังมีกิเลสหนา ตัณหาก็จะไดโอกาสอยูเร่ือย พอไดชอง มันก็เขามาละ  

เพราะฉะน้ันจึงตองระวัง ชีวิตปุถุชนจะใหบริสุทธิ์ปลอดโลงไป ยังไมไหว เอาแควา 
ทําอยางไรจะใหฉันทะมาเปนตัวนํา มาเปนเจาประจํา แลวก็มีสติคอยย้ังคอยคุมตัณหาไว  

ก็เลยพูดตอไปอีกขอหน่ึงวา ท้ังสองอยาง ท้ังตัณหาและฉันทะน่ี จะตองละ
ดวยกันท้ังคู แตละคนละแบบ เรื่องน้ี พูดไปครั้งหน่ึงแลว แตซํ้าอีกทีใหแมนก็ดี ตัณหาน้ัน 
ละ ท้ิงไปเลย ไมตองไปคํานึงอะไรกับมัน วาจะสนองความตองการหรือไม คือวา ถาเรา
รูเทาทัน เขาใจ เห็นโทษของมัน ก็ลด ก็ละ ก็เลิก แลวก็คุมมัน แลวแตความสามารถของ
เรา เม่ือยังเปนปุถุชน ก็อาจจะยังยอมมันบาง แตก็ใหฉันทะมาชวยแทรก ชวยแทนบอยๆ  

สวนฉันทะน่ี ก็ละเหมือนกัน แตทานใหละดวยการทําใหสําเร็จ ใหถึงจุดหมายของ
มัน หมายความวา ฉันทะคืออยากใหเกิดภาวะท่ีดีอันน้ีๆ ก็ทําใหสําเร็จตามน้ัน หรือละ 
ดวยการทําใหบรรลุจุดหมายของมัน แตตัณหาน่ัน มันเกิดข้ึนมา ก็ละไปเลย ถายังไม
สามารถพอ ก็ลด ก็คุม อยางท่ีวา คงเห็นการปฏิบัติท่ีตางกันแลวนะ  



 

๔๔๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ขอแทรกนิดหน่ึงวา การละตัณหา การพัฒนาฉันทะ เปนตนน้ี เปนเรื่องในทาง
ปฏิบัติ ซ่ึงก็อยูในระบบของเหตุปจจัย ท่ีมีความซับซอนไดมาก จึงเปนเร่ืองของการศึกษา 
การพัฒนาปญญา แลวก็ใชประโยชนจากความซับซอนน้ันไดดวย อยางในการละตัณหา 
ทานก็บอกไววา อาจอาศัยตัณหามาละตัณหาก็ได ดังท่ีพระอานนทกลาวไว (องฺ.จตุกฺก.๒๑/
๑๕๙/๑๙๕) ขอคัดมาใหดูวา “ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ได้ยินว่า ภิกษุชื่อน้ี กระทําให้แจ้งซ่ึงเจโตวิมุตติ 
ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ ฯลฯ เธอจึงมีความดําริว่า เมื่อไรหนอ เราจักกระทําให้แจ้งซ่ึงเจโต
วิมตุติ ปัญญาวิมุตติ ฯลฯ บ้าง สมัยต่อมา เธออาศัยตัณหาแล้วละตัณหาเสียได้” 

ในกรณีน้ี มีการอาศัยความถือตัว เทียบตัวเทียบตน เห็นผูอ่ืนทําผลสําเร็จท่ีดี ก็
อยากทําไดอยางเขา จากตัณหานั้น ก็เปนปจจัยใหเกิดมีฉันทะและเพียรพยายามจนสําเร็จ 

ในเรื่องท่ีพูดไปแลว เก่ียวกับตัณหา อยางในระบบเง่ือนไขซ่ึงบอกเด็กวากวาด
บานแลวจะใหรางวัล หรือคนทําสวนแลวไดเงินเดือน ในกรณีอยางน้ี ใชตัณหาเปน
แรงจูงใจ ซ่ึงไมใชวิธีท่ีดีแทก็จริง แตตามหลักความจริงวาคนเปนสัตวท่ีฝกได และใน
สภาพชีวิตสภาพสังคมมากมาย ก็ยังตองใหเร่ืองราวกิจการดําเนินไปโดยมีคนสวนมาก ก็
คือปุถุชนน่ีแหละ ซ่ึงยังหนักในตัณหา  

ในสภาพเชนน้ี ก็ควรใชความซับซอนของระบบเหตุปจจัยใหเปนประโยชน เอา
ตัณหามาเปนตัวเร่ิมสําหรับคนสวนมาก แลวจัดระบบและวิธีการที่จะชวยใหคนเหลาน้ัน
พัฒนาฉันทะขึ้นมา สําหรับคนสวนใหญ สังคมทั่วไป เม่ือเราปรารถนาดีตอชีวิตของเขา 
และตอสังคม เราเองก็ตองมีฉันทะท่ีจะปรับแกและพัฒนา ท้ังน้ีก็อาศัยความรูเขาใจหลัก
ฉันทะท่ีวามา และไมประมาท จะวาไป น่ีก็คือสภาพท่ีทาทายในการพัฒนาอารยธรรม 

ทีน้ีในแงของสุขและทุกข ตัณหาน้ันทําใหเปนสุข คือมีสุขเวทนาได เจอส่ิงท่ีชอบ
ใจ ไดสุขเวทนา ไดเสพ ก็เปนสุข แตพอเจอสิ่งท่ีไมชอบใจ ก็ทุกข ตัณหาจึงทําใหคนมี
ความสุขความทุกขวนเวียนอยูกับส่ิงชอบใจ-ไมชอบใจ แตฝายฉันทะน่ีทําใหคนสามารถมี
สุขไดท้ังจากส่ิงชอบใจและส่ิงไมชอบใจ ดังท่ีวาไปแลว เชน บอยทีเดียว เขาสุขจากความ
พอใจท่ีจะไดเรียนรูจากส่ิงท่ีไมนาชอบใจ มากกวาไดจากส่ิงท่ีชอบใจ  

ตอไปอีก ตัณหาใหสุขจากการเสพ จากการไดรับการบํารุงบําเรอ ใหตัวสบาย คือ
ไมตองทําอะไร ชอบท่ีจะคอยเสวยผล แตถาตองทําอะไร ก็คือทุกข  

สวนในฝายฉันทะ เพราะอยากทําใหมันดี เม่ือทํา ก็จึงมีความสุข การทํางานจึงเป็น
ความสุข หรือ มีความสุขในการทํางาน 
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อยางไรก็ดี ฉันทะประกันไมไดวาจะพนทุกข เพราะคนยังอยูในระหวางพัฒนา 
ความอยากใหมันดี เม่ือมีแรงกลานัก บางทีก็อาจจะไมไดอยางใจ ทําใหเกิดมีตัวตนข้ึนมา
ใหถูกบีบค้ันกดดันตามแรงขับแหงตัณหาของมนุษยปุถุชน ก็เกิดอาการเครียดข้ึนมาได    

ขอใหสังเกตวา ท่ีเกิดเครียดเปนทุกขข้ึนมาน้ัน เปนเรื่องท่ีสัมพันธกับตัณหา คือใจ
คนน้ันยังมีชองวาง เม่ืออยากใหมันดี ความอยากในสภาวะนั้นเปนฉันทะก็จริง แต
ระหวางน้ี อาจจะเกิดความยึดตัวตนขึ้นมา แลวก็กลายเปนความอยากของตัวตนวา 
ทําไมเราอยากใหมันดี แตมันไมดีสักที พอตัวตนเกิดข้ึนมา ทําไมมันยังไมดี มันไมทันใจ 
ไมสมใจท่ีอยากใหมันดี ปญญารูเหตุปจจัยยังมีไมพอท่ีจะเขาใจใหวางใจยอมรับความ
จริงได ตัณหาก็ไดชองอยากใหไดอยางใจตัว มีตัวตนข้ึนมาอีก ก็เกิดทุกขข้ึนมา เปนอันวา 
ยังพนไปจากทุกขไมส้ินเชิง เพราะยังอยูในภาวะของการพัฒนาในไตรสิกขา  

พูดกันงายๆ วา ตัณหาตองการเพื่อตัวตน สวนฉันทะตองการเพื่อสภาวะท่ีดีน้ันๆ
ของส่ิงน้ันๆ เปนเรื่องของส่ิงน้ันๆ ก็ไมเก่ียวกับตัวตน ถาเราปรารถนาแบบตัณหา เราก็มี
ตัวตน ปรารถนาเพ่ือตัวตน ตัวตนจะไดเสพรสอรอย จะไดเปน จะไดไมเปนอยางน้ันอยาง
น้ี แตถาปรารถนาแบบฉันทะ ก็จะสนองความตองการของชีวิต ท่ีเปนสภาวธรรม จะเห็น
วา ความอยากเสพรสอรอยของอาหาร เปนความตองการของตัวตน แตความอยากให
รางกายมีสุขภาพดี เปนความตองการเพื่อสภาวะท่ีดีท่ีสมบูรณของชีวิต อันเปนเร่ืองของ
ธรรมชาติ ซ่ึงไมเก่ียวกับตัวตน  

ในชีวิตของปุถุชนน้ี เปนธรรมดาวา ความตองการของชีวิต กับความตองการของ
ตัวตน มักจะขัดกัน ตัวตนอยากเสพรสอรอย อยากกินอาหารท่ีชอบ แตถาจะเสพรสอรอย
ใหมาก ก็ตองกินใหมาก แลวก็ทําใหกินในปริมาณท่ีมากเกินไป บางทีก็กินอาหารผิด
ประเภท กินอาหารท่ีเปนโทษตอรางกาย กลายเปนการเบียดเบียนทําลายชีวิตของตัวเอง  

ท่ีจริง ชีวิตเองไมไดตองการอาหารท่ีมากมาย ท่ีอรอยอยางน้ัน แตมันตองการ
อาหารที่มีคุณคา ในปริมาณท่ีเปนประโยชนแกมัน ท่ีจะใหมันมีสุขภาพดี ชีวิตตองการ
อยางน้ี แตเจาตัวตนตองการเสพรสอรอย เม่ือสนองความอยากความตองการของตัวตน 
ก็กลับไปทําลายชีวิต ทีน้ีถาตองการสนองความตองการของชีวิตใหมีสุขภาพดี ก็กลับ
ขัดแยงบีบค้ันความตองการของตัวตน เจาตัวตนน้ันไมไดสมความปรารถนา ไมไดเสพรส
อรอย เพราะวาเม่ือจะสนองความตองการของชีวิตใหมีสุขภาพดี ก็ตองกินอาหารจํากัด
ประเภทและปริมาณ จะกินเกินไปไมได หรือจะกินอาหารท่ีมีคุณคา ก็ไมคอยอรอย ถาจะ
สนองความตองการของชีวิต ตัวตนก็อด เจาตัวตนก็ขัดใจ อันที่ดีแก่ชีวิต กลายเป็นความ
ทุกข์ของคน ผู้ถูกตัณหาเอาตัวตนมาทําให้เขาแปลกแยกจากชีวิตของตน 
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เพราะฉะน้ัน ปุถุชนท่ีอยูดวยอวิชชา-ตัณหา ก็จะตองมีความตองการของตัวตน ท่ี
ขัดกับความตองการของชีวิตของตัวเอง คือตองการเพ่ือตัวตน ขัดกับความตองการของ
ชีวิต ซ่ึงบางทีกลายเปนการทําลายชีวิตของตัวเองไปเลย  

ทีน้ี ถาคนมีปญญามากข้ึน เขาก็จะเรียนรูวา เราตองสนองความตองการของชีวิต
สิ จึงจะถูกตอง เราจะกินเพ่ือใหรางกายแข็งแรงมีสุขภาพดี กินอาหารในปริมาณท่ีพอดี 
และกินอาหารท่ีมีคุณคา มันจะอรอยหรือไมอรอย ก็เปนเร่ืองรองลงไป เอาการสนอง
ความตองการของชีวิตเปนหลัก น่ีคือฉันทะท่ีตองการความดีความงามของชีวิต จึงไดพูด
วา ฉันทะตองการคุณภาพชีวิต ตองการใหชีวิตดีงาม โดยท่ีมันเกิดจากปญญาซ่ึงรูไป
จนถึงวัตถุประสงควา ท่ีกินน้ีก็เพื่อสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตนะ เราจะกินอะไรก็ใหได
คุณภาพชีวิต ใหมีสุขภาพดีแข็งแรง ปญญามาบอกใหท้ังน้ัน แลวฉันทะก็อยากไปตามน้ัน    

สวนตัณหา อยูกับตัวตนท่ีมันไมรูวาอยูท่ีไหน เจาตัวตนน้ีอยูท่ีไหน ไมชัดออกมา 
แตเราเห็นไดชัดวา พอปญญามา ปญญาจะตรงไปที่สภาวะเลย ไมตองยุงเก่ียวไมตองมี
ตัวตน ตอนน้ี ในชีวิตของเรานี่ ก็เห็นไดชัดวา ในสายอวิชชา-ตัณหาน่ี จะมีตัวตนข้ึนมา 
แตในสายปญญา-ฉันทะ มีแตภาวะนั้นๆ ของชีวิต  

แมแตในคนเดียวกันน้ี ก็เกิดความขัดแยงระหวางกระแสอวิชชา-ตัณหา ท่ีมีตัวตน
เกิดข้ึนมา ขัดแยงกับกระบวนการของสภาวธรรมท่ีเปนไปตามเหตุปจจัย ตัวตนจะเอา
อยางใจ ก็ขัดแยงทําใหชีวิตท่ีเปนสภาวธรรมเสียหาย ถาจะใหชีวิตตามสภาวธรรมอยูดี 
ตัวตนก็ไมไดอยางใจ ก็เกิดเปนทุกขขึ้นมา สวนทางดานปญญา-ฉันทะ ก็วาไปตาม
สภาวธรรม ตามเหตุปจจัย รูไปตามน้ัน ทําไปตามน้ัน ก็จบ น่ีแหละ แมแตในการดําเนิน
ชีวิตข้ันพื้นฐานน้ี ตั้งแตในชีวิตประจําวัน สองสายน้ันก็ตางกันอยูแลว  

ไดเห็นแลววา ในการเสพน้ัน เม่ือคนตองการสนองความตองการของตัวตนใต
บังคับของตัณหา บอยคร้ังก็จะขัดแยงกับความตองการของชีวิต ดังเชนในเร่ืองการกิน
อาหารที่วาแลว ทีนี้ ในเร่ืองเพศก็เหมือนกัน ในสภาวะความเปนจริง ก็เห็นไดชัดวา ในกรณี
มากมาย คนตองการเสพรสสัมผัสทางเพศ แตเขาขัดขวางความตองการของชีวิตในการที่จะ
สืบพันธุ ทั้งๆ ที่ความตองการที่แทคือความตองการของชีวิต ชีวิตตองการสืบตอ ตองการ
เปนอยูตอไป ตองการท่ีจะแพรพันธุ จึงเรียกวาสืบพันธุ ชีวิตมันบอกชัดๆ วามันตองการ
สืบพันธุ แตเจาตัวตนน้ีมันไมยอมให มันตองการเสพรสอยางเดียว เพ่ือสนองตัณหาของ
ตัวตนเทาน้ัน เพราะฉะน้ันมันจึงหาทางและทําการปองกันดวยวิธีตางๆ มากมาย ใหไม
ตองสนองความตองการของชีวิต แลวก็เกิดความขัดกันข้ึนมา ระหวางความปรารถนา
ของอัตตา กับความตองการของชีวิตตามสภาวะ น่ีก็เห็นไดชัดถึงความขัดแยงกัน  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๔๔๓ 

ตอไปอาจเปนไดวา ทางดานล้ิน มนุษยอาจจะหาทางเสพรสอรอย สนองความ
ตองการแหงตัณหาของตัวตน โดยใหตัวตนได แตไมใหชีวิตได เพราะวาเวลาน้ีรูกันมาก
ข้ึนวา การกินอาหารอรอยท่ีตัวตนชอบในปริมาณมาก เปนการทําลายสุขภาพ อาจ
เปนไปไดวา คนสมัยตอไปจะคิดหาวิธีท่ีจะไดเสพใหล้ินอรอย โดยไมใหอาหารเขาไปใน
รางกาย โดยใชหลักวา “ใหล้ินได – ใหทองอด” ความขัดแยงระหวางตัณหาท่ีบังคับ
บัญชาตัวตน กับความตองการสภาวะดีงามของชีวิต จะซับซอนและรุนแรงยิ่งข้ึน 

ท่ีพูดกันมาน้ีแสดงวา เรื่องของมนุษยน่ียุงนัก มนุษยยุคน้ีอยูกับคานิยมเสพ
บริโภค เขาพยายามสนองความตองการของตัณหาซ่ึงเสพเพื่อตัวตน เพราะฉะน้ันก็
จะตองมีปญหาซับซอนข้ึนมาอยางน้ี ซ่ึงลวนเปนเรื่องท่ีทําใหตองพิจารณาตอไป รวมท้ัง
เร่ืองเกย และเร่ืองอะไรตางๆ มากมาย  

ในแงของความสัมพันธระหวางความตองการของตัวตน กับความตองการของ
ชีวิตท่ีเปนธรรมชาติตามสภาวะ ซ่ึงขัดแยงกัน ก็คงจะเห็นไดแลววามันตางกันอยางไร 
อะไรเปนของแทจริงตามสภาวะท่ีควรจะเปนของธรรมชาติ อะไรเปนเรื่องความตองการ
ของตัวตนภายใตแรงขับดันของตัณหา  

แมวาจะควรเขาใจ ยอมรับและยอมใหแกภาวะของปุถุชน ใหเขาไดสมตามสภาพ
บาง แตก็ควรใหเปนไปอยางมีหลัก โดยคํานึงถึงความถูกตอง ความสมเหตุผล ความรูจัก
ประมาณ และไมละเลยความไมประมาทในการพัฒนาชีวิตหรือพัฒนาความเปนมนุษย 
พรอมทั้งมีสติเตือนสํานึกวา การทําอะไรๆ โดยไมคํานึงถึงความตองการตามสภาวะเสียเลย 
เปนความถูกตองหรือไม ถาหนักหนานักมันจะกลายเปนความวิปริตไปไหม หรือวาอันน้ี
เปนพัฒนาการตามแนวคิดพิชิตธรรมชาติ (ซ่ึงก็ยอมรับกันแลววาเปนความผิดพลาด
อยางหน่ึง) ท้ังน้ีลวนเปนขอสําหรับยกข้ึนมาพิจารณากัน แตจะท้ิงไวแคน้ีกอน  

คิดวาวันน้ีจะพูดส้ันๆ ใหเห็นลักษณะท่ัวไปของความแตกตางระหวางความอยาก 
๒ ประเภทท่ีเรียกวา ตัณหา กับ ฉันทะ เทาท่ีวามาน้ี แยกกันไดชัดแลวนะ  

เรื่องน้ีชวยกันบอกดวยวาเปนเร่ืองสําคัญ ถาชาวพุทธแยกไมออกระหวางความ
อยากสองอยางน้ี ก็ถือวาฐานเสียแลว เพราะวาการปฏิบัติธรรม ความกาวหนาในธรรม 
ในไตรสิกขา ตองอาศัยฉันทะ การท่ีฉันทะทําใหเกิดความเปล่ียนแปลงเชิงคุณภาพ จึง
เปนภาวนา คือเจริญในไตรสิกขา เพราะสิกขา ก็คือการเรียนรูศึกษาฝกหัดพัฒนา การ
สนองฉันทะน้ัน เปนการเกิดความเปล่ียนแปลงเขามาในเน้ือตัวของชีวิต ในพฤติกรรม 
จิตใจ ปญญา เปล่ียนแปลงหมด แตตัณหาไมไปไหน อยูแคกระทบ ไดความรูสึก ก็จบ 
กระทบผาน กระทบผาน ไมมีอะไรเปนสาระเขามาในเน้ือตัวเลย  
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ปุจฉา:  [ไมสามารถไดยินคําถาม] 
วิสัชนา: เม่ือก้ีบอกแลววา ฉันทะ ละดวยการทําใหสําเร็จถึงจุดหมายของมัน หมายความ
วา จุดหมายของมันในกรณีน้ันคืออะไร ก็ทําใหสําเร็จตามน้ัน พอถึงจุดหมาย ก็คือจบแลว 
ท่ีวาละ ก็คือมันหมดหนาท่ีไปเอง เปนการละเฉพาะกรณี ละในกรณีน้ันๆ ไมใชเลิกไปเลย  
 ฉันทะท่ีเกิดข้ึนแตละคร้ัง ตองทําใหสําเร็จถึงจุดหมายของมัน จึงบอกวา ละดวย
การทําใหสําเร็จตามนั้น เม่ือจุดหมายสําเร็จแลว มันก็ละ คือหมดหนาท่ีของมันไปเอง 
สวนทางฝายตัณหา ก็ละดวยการท่ีวา มันเกิดเม่ือไร ก็ละมันไปเลย แตสําหรับปุถุชน ก็
อาจจะไดแควาคุมมัน หรือบรรเทามัน ทําใหเบาบางลง หรือเอาฉันทะมาดุลมาคาน  
 เปนอันวา ท่ีพูดมามากมาย ก็มุงเพ่ือใหเห็นจุดแยก และความแตกตาง ระหวาง
ตัณหา กับฉันทะ เปนสองดาน ไดเนนวาฉันทะเปนองคธรรมสําคัญในกระบวนการของ
ไตรสิกขา เพราะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงพัฒนาข้ึนในเน้ือตัวชีวิตของเรา สวนตัณหา
น้ันไมไดอะไรเขามาจริงจัง แคกระทบ-ผาน กระทบ-ผาน 

คงจํากันไดไมลืมวา พระพุทธเจาตรัสไว “ฉนฺทมูลกา สพฺเพ ธมฺมา” (องฺ.ทสก.๒๔/๕๘/

๑๑๔) ธรรมทั้งปวงมีความอยากเปนมูล ทุกราย-ดี มีความอยากเปนรากเหงา ความดีมี
ฉันทะเปนตนเคา มาพวกเราชวนกันอยากทําใหมันดี  



   

ภาคพิเศษ 

เรื่องของวัดญาณเวศกวนั 

 

(และ คําปรารภ ในการพิมพ์ ภาค ๑) 
 



 
 



วัดญาณเวศกวนั 
ความเปนมาเทาที่ระลึกได 

 ณ โอกาสท่ีวัดญาณเวศกวันไดรับพระราชทานผาพระกฐินซ่ึงจะไดทอด ในวันท่ี 
๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ โดย พลโท นายแพทยธํารงรัตน แกวกาญจน เปนผูรับพระราชทาน
มาน้ัน พระเดชพระคุณ พระพรหมคุณาภรณ  ไดปรารภถึงการท่ีจะรวบรวมประวัติของ
วัดญาณเวศกวัน เพื่อพิมพไวเปนอนุสรณ และเปนบรรณาการแกบรรดาผูรวมงานกฐินใน
คร้ังน้ีดวย ซ่ึงเปนเรื่องท่ีนายินดีเปนอยางย่ิง (เปนหวงแตสุขภาพและตาของทานซ่ึงรับ
การผาตัดมาใหมๆ เทาน้ัน) เพราะวัดญาณเวศกวันเปนวัดเล็ก คอนขางใหมตอชุมชน ยัง
ไมใครมีใครรูจักความเปนมาของวัดนี้มากนัก  

ในการน้ี นอกจากพระเดชพระคุณทานจะเขียนเองแลว ทานยังมีเมตตาเปดโอกาส
ใหบรรดาโยมที่เกามากับวัดไดเขียนสวนหน่ึงดวย เปนการฟนอดีตซ่ึงโยมคงจะไมมีขอความ
ที่จะไปเสริมของทานได แตคงจะเปนเมตตาธรรมของทานท่ีจะเปดโอกาสโปรดใหญาติโยม
ไดยอนระลึกถึงกุศลกรรมในอดีตของตนเองอีกครั้งหน่ึง เพื่อยังใหเกิดปติสุขแกตนเอง 
 ดิฉันเปนโยมผูหน่ึงซ่ึงไดรับความเมตตาในครั้งน้ีดวย แตนาเสียดายท่ีไมสามารถ
จะระลึกอะไรไดมากนัก แมจะอาศัยท้ังภาพและความจําท่ีเหลืออยูบางก็ตาม เพราะปจจัย
หลายอยางเปนอุปสรรค นอกจากความเส่ือมท่ัวไปอันเปนธรรมชาติของวัยแลว ขณะน้ี
สุขภาพยังไมคืนสูปกติหลังจากปวยมาเปนเวลานาน ท้ังยังมีปญหาอื่นสมทบอีกดวย เชน 
การยายท่ีอยูเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ มีผลกระทบมาก ขาวของกระจัดกระจาย หายสูญไปก็
มาก ตูหนังสือบางตู ปรากฏวาถูกปลวกกินท้ังตู ดวยเหตุนั้น ดิฉันจึงไดจัดเอกสารสวน
ของวัดท่ีจัดวาสําคัญ เก็บบรรจุลงกลองพลาสติกขนาดใหญ นําไปเก็บไวท่ีทานพระครู
ปลัด ดวยเกรงจะหนีปลวกไมพน แตไมไดบันทึกวาเอกสารอะไรบาง  

ถึงอยางไรก็เปนท่ีแนนอนอยูแลววา สวนท่ีดิฉันเขียนคงจะไมมีสาระอะไรมากนัก 
เพราะบันทึกของพระเดชพระคุณทานก็ยอมจะสมบูรณท่ีสุดอยูแลว จึงไดแตขอประทาน
อภัย ขอเขียนแตเพียงเทาท่ีระลึกไดจากสมองฝอๆ ของวัย ๙๐ เทาน้ัน 



 

(๔๔๘)  วัดญาณเวศกวัน 
 

 วัดญาณเวศกวันเปนวัดราษฎรขนาดเล็ก พึ่งจะไดรับอนุญาตใหกอต้ังเปนทางการ
เม่ือ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๗ มีเนื้อท่ีในขณะน้ัน ๑๑ ไรเศษ ปจจุบันมีประมาณ  ๒๒ ไร 
ต้ังอยู ณ ตําบลบางกระทึก อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีพระเดชพระคุณพระ
พรหมคุณาภรณ เปนเจาอาวาส มีพระสงฆจํานวนไมแนนอน ขณะนี้มี ๒๑ รูป เปนพระ
นวกะเปนสวนใหญ เหตุเพราะยังอยูในพรรษา ถาเปนเวลานอกพรรษาก็จะมีพระประจํา
เพียงจํานวนนอย ประมาณ ๑๑–๑๒ รูป เทาน้ัน  

วัดนี้เปนวัดท่ีกําลังพัฒนา ซ่ึงก็คอยเปนคอยไปตามกําลังของญาติโยมและแรง
ศรัทธา เชน ในปน้ีกําลังเริ่มกอสรางหอธรรม เพื่อรวบรวมผลงานของทานไว ณ ท่ี
เดียวกัน และเพื่อสนับสนุนการคนควาศึกษาธรรมของผูสนใจ 
 วัดญาณเวศกวัน เม่ือเทียบกับวัดท่ัวๆ ไป นับวาเปนวัดท่ีคอนขางใหม มีอายุ
เพียง ๑๐ ปเศษ มีประวัติความเปนมาอันควรบันทึกไวดังนี้ 
 เมื่อพูดถึงกําเนิดของวัดญาณเวศกวัน ก็เวนท่ีจะพูดถึงวัดพระพิเรนทร ซ่ึงเปนตน
กําเนิดใหเกิดวัดญาณเวศกวันเสียมิได  

วัดพระพิเรนทรเปนวัดเกาแก ต้ังอยูในใจกลางของเมืองหลวง ในยานธุรกิจ 
ฉะนั้น จึงมีชุมชนในละแวกนั้นมาใชบริการของวัดมากมาย จนเกินความพอเหมาะพอดี
ของวัดท่ีจะรับได แตโดยความเปนวัดซ่ึงมีหนาท่ีจะตองใหการสงเคราะหแกชุมชนดวย
ความเมตตา จึงทําใหบรรยากาศของวัดเต็มไปดวยปญหานานาประการ เร่ิมต้ังแตอาณา
บริเวณของวัดซ่ึงมีเนื้อท่ีจํากัดขยายไมออก เนื่องจากมีอาคารรานคาต้ังประชิดอยูทุกดาน 
เวนไวแตดานซ่ึงมีท่ีจําเพาะประตูวัดเทานั้น ภายในวัดก็แออัดไปดวยอาคารโรงเรือนเต็ม
เน้ือท่ี อาทิ โบสถ วิหาร โรงธรรม โรงพิธี กุฏิพระ และอาคารจําเปนสําหรับพระ  

บรรยากาศภายในวัดเต็มไปดวยมลภาวะท่ีเปนปญหาตอสุขภาพของผูพํานักอยาง
มาก โดยเฉพาะอยางย่ิงในเวลาตั้งแตบายไปจนถึงกลางคืน อันเปนชวงเวลาท่ีเขาจัดงาน
พิธีตางๆ ความแออัดก็ย่ิงทวีมากข้ึน ท้ังคนท่ีมาใชบริการ ท้ังรถรา ท้ังเสียงจากพิธีกรรม
ตางๆ ของแตละศาลา ซ่ึงตางคนตางมุงในกิจของตน ทําใหบรรยากาศท่ัวไปเต็มไปดวย
ความวุนวายเซ็งแซ  

นอกจากน้ันแลว สิ่งท่ีเปนปญหาซ้ําเติมในการทําลายสุขภาพของพระเดชพระคุณ
โดยตรง ก็คือบรรยากาศของกุฏิท่ีพักของทานเอง แมจะเปนตึกสองช้ันขนาดไมเล็ก แต
บรรยากาศรอบๆ ก็ไมนาอยูเสียแลว  



 

ความเปนมาเทาท่ีระลึกได  (๔๔๙) 

กุฏินี้ต้ังอยูดานหลังสุด ติดกําแพงวัด ช้ันลางเปนท่ีพักอาศัยของลูกศิษย ดานบน
เปนท่ีพํานักของทาน ดานหนาเปนทางผานไปยังกุฏิอื่นๆ ดานขวาเปนหองสุขาแถว ซ่ึงมี
ดานหลังชิดกําแพงวัด  

นอกกําแพงมีถนนซอยเล็กๆ เปนทางไปมาหนาตึกแถว ๒ ช้ัน ยาวตลอดแนว
ซอย สวนหนึ่งของตึกแถวน้ีเปนท่ีต้ังของรานทําทอง ซ่ึงมีหนาตางตรงกับหนาตางของทาน
พอดี การทําทองของเขาในเวลากลางคืนทํากันจนดึก  

เวลาทําทองเขาจะนั่งทําตรงหนาตางซ่ึงตรงกับหนาตางของทาน เพื่อระบายกลิ่น
ควันใหออกขางนอกทางเดียว เวลาทําทองเขาจะใหเครื่องเปาพนไฟในการหลอมละลาย 
ใชนํ้าประสานทองเปนเครื่องประสาน ฉะน้ันเวลาทํางาน ไอนํ้าประสานทองก็จะพุง
กระจายตรงมายังหนาตางของทานท่ีอยูตรงกันขาม ฟุงกระจายมาอยางแรง ทําใหทาน
ทํางานก็ไมได จําวัดก็ไมได ตองลุกหนีออกจากหอง มาเดินท่ีระเบียงขางหนา เพียงแตให
กลิ่นไอเบาบางลงบางเทาน้ัน  

การเปนอยูอยางนี้มาตลอดเวลานับสิบๆ ปท่ีทานพํานักท่ีนี่ ไอน้ําประสานทองน้ี
เปนอันตรายตอปอดมาก ทานมีอาการหายใจสั้นๆ อึดอัดอยูเปนประจํา และทวีย่ิงขึ้นทุกวัน 
มีผูเลาวา เคยมีผูศรัทธาบางทานจะไปขอใหรานทําทองยายท่ี แตทานก็บอกวา อยาไป
รบกวนอาชีพของเขาเลย ก็เลยจบอยูเทานั้น สวนอาการปวยของทาน เดิมก็คิดวาเปนโรค
ภูมิแพแกไมหาย การหายใจไมเต็มปอดเปนปญหามากข้ึนๆ  

พวกเราญาติโยมพากันวิตก พยายามหาท่ีพํานักขางนอกเพื่อขอใหทานยาย
ออกไป แตก็หาท่ีเหมาะไมไดสักที พอมีจังหวะวางก็ออกไปดูตามวัดรางๆ ซ่ึงมีมาก
ดวยกัน ไปกันท้ังทางบก ทางเรือ ก็ไมไดท่ีเหมาะใจ เจาอาวาสบางวัดใน กทม. ไดทราบ
เร่ือง ก็ยินดีท่ีจะจัดหาท่ีถวายนิมนตทานไปอยูดวย แตปรกติทานไมชอบรบกวนใครๆ 
อยูแลว ก็ไดแตอนุโมทนาขอบคุณไป  

ระหวางน้ีอาการของทานก็มากข้ึนทุกที ความทราบถึงนายแพทยโรจน สุวรรณสุทธิ 
แหง ร.พ.ศิริราช ผูท่ีศรัทธาและเคารพทานมาก โดยคุณหญิงอุบล หุวะนันท เปนผูไป
ปรารภใหฟง คุณหมอโรจนตกใจมาก เขียนจดหมายดวนมาถวายทานอธิบายวา การสูด
ไอน้ําประสานทองเขาไปบอยๆ จะทําใหปอดเกิดพังผืดยึด และมีอาการหายใจไมเต็มปอด 
เปนอันตรายมาก จึงขอใหทานรีบยายออกจากวัดทันที ใหรูสึกเหมือนไฟไหมบาน เพราะ
เม่ือเปนแลวยากแกการรักษา ใหทานรีบยายออกโดยเร็วท่ีสุด  



 

(๔๕๐)  วัดญาณเวศกวัน 
 

ญาติโยมไดทราบความ ก็พากันวิตก จะตองเรงไปหาท่ีพักช่ัวคราวถวายกอน…
แตตองเปนท่ีเหมาะสําหรับสงฆ คือไมขัดตอพระวินัย ขณะยังหาไมได ก็อาราธนาทานให
เปนคนไขไปพลางกอน พักในโรงพยาบาลช่ัวคราว  

ตอมาไมนานนัก คุณพนิตา อังจันทรเพ็ญ ไดมากราบเรียนพระเดชพระคุณทาน
วา คุณยงยุทธ ธนะปุระ พรอมดวยคุณชุติมา ภรรยา มีศรัทธาจะถวายท่ีดิน ๒๕ ไร ท่ี
เปนมรดกจากคุณพอคุณยงยุทธ ท่ีตําบลวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

พวกเราดีใจกันมาก ไกลหนอยก็ไมวา พากันไปดู แตไดพบปญหาหลายอยาง ท่ี
สําคัญท่ีสุดคือ ดินเปรี้ยว น้ําเปร้ียว ปลูกตนไมไมข้ึน คณะศิษยไดพยายามอยางมากท่ีจะ
ช ว ย กั น แก ป ญห า ข อ นี้  ไ ด เ ชิ ญ อ า จ า ร ย ผู เ ช่ี ย ว ช าญท า ง ป ฐพี วิ ท ย า  จ า ก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มาปรึกษาหาทางแกไข อาจารยคณะน้ันก็เสนอวิธีแกให แตก็
ยาก ตองลงทุนลงแรงมาก เปนภาระใหญท่ีไมคุมคา  

ครั้นเม่ือพิจารณาทางดานภาวะแวดลอม ก็พบวา ทางดานฟารมขางเคียงเขาเล้ียงไก
เปนฟารมใหญ มีไกจํานวนนับหม่ืน มีการฉีดยา พนยา ฟุงไปไกล และเม่ือถึงฤดูที่มีลมผาน
มา ก็มีกล่ินเหม็นโชยมาดวย แมกระน้ัน ทานก็ยังไมปฏิเสธเสียทีเดียว ดวยเห็นวาเจาของ
เขามีศรัทธามาก เขาอุตสาหปลูกเรือนชั่วคราวดวยไมไผใหทานทดลองไปอยู ทานก็เมตตา
ฉลองศรัทธาถึงสองครั้ง กลับมาก็อาพาธท้ังสองครั้ง ทานจึงจําตองปฏิเสธไปอยางเกรงใจ 
 ตอมาไมนานนัก คุณหมอกาญจนา เกษสอาด ศรัทธาเกาของทาน มากราบเรียน
วา มีเพื่อนของเพื่อนเขาปลูกศาลาใหญไวกลางสระน้ําในท่ีแปลงใหญของเขาที่ตําบลลําลูก
กา จังหวัดปทุมธานี ไมมีใครใชประโยชนเลย ท้ิงวางไวเฉยๆ หากทานจะใชเปนท่ีพัก
ช่ัวคราวได เจาของเขาจะยินดีมาก ก็พากันไปดู เห็นวาพอจะใชได เพราะในขณะน้ันมี
พระสงฆในคณะของทานเพียง ๒ องค เทานั้น คือ พระครูปลัดปฎกวัฒน (ปจจุบัน) 
ศิษยของทาน และพระครูสังฆรักษ (ฉาย) ซ่ึงรักเคารพทานมาก ติดตามมาจากวัด
พระพิเรนทรดวยกัน  

ท่ีศาลากลางสระนี้ก็เหมือนกัน ทานก็มิไดรับเสียทันที เพราะพระเดชพระคุณทาน
เปนผูท่ีละเอียดรอบคอบมาก ไมตัดสินอะไรงายๆ จึงตกลงวา ทานและคณะจะทดลอง
พักดูกอนระยะหนึ่ง คร้ันรูสึกวาพอจะอยูไดทานจึงรับอาราธนา ผูเปนเจาของศาลา
ดังกลาว คือ คุณบุญเจิด หลิมสุนทร ผูซ่ึงตอมาไดมาเปนศรัทธาใหญของทาน มีผลให
เกิดสถานพํานักสงฆสายใจธรรม เปนอนุสรณถึงคุณสายใจ หลิมสุนทร ภรรยาของทาน 



 

ความเปนมาเทาท่ีระลึกได  (๔๕๑) 

ผูถึงแกกรรมไปดวยโรคมะเร็ง และเปนผูท่ีมีศรัทธาอยางสูงในพระเดชพระคุณเปนอยาง
ย่ิง ในระหวางท่ีเธอมีชีวิตอยู ไดเปนผูท่ีดูแลเอาใจใสการเปนอยูของทานและคณะของ
พระเดชพระคุณอยางดีท่ีสุด มีความต้ังใจฟงธรรมและปฏิบัติธรรมดวยความเลื่อมใส
ศรัทธาในพระเดชพระคุณอยางสูง  

ท้ังสามีภรรยาเจาของศาลา ย่ิงนานวันย่ิงเพิ่มความเลื่อมใสศรัทธามากข้ึนๆ เอาใจ
ใสดูแลการเปนอยูของทานอยางดีท่ีสุด แมบานท่ีเธอพํานักจะอยูหางไกลจากศาลากลาง
สระสักเพียงใด แตท้ังครอบครัวก็หาเวลามาดูแลการเปนอยูของทานไมเวนแตละวัน 
พยายามปรับปรุงสถานท่ีพํานักใหสัปปายะมากข้ึนเรื่อยๆ กอตรงโนน สรางตรงน้ี 
พยายามถวายความสะดวกสบาย ท้ังสวยงามใหมากยิ่งข้ึน ดูแลใหความสะดวกสบายแก
ทุกคนแมแตญาติโยมท่ีมากราบนมัสการท่ีเย่ียมทาน  

ทานและคณะพักอยูท่ีนี่อยางสะดวกสบายคอนขางนานถึง ๓ พรรษา ในระหวาง
นี้ญาติโยมก็ยังมิไดหยุดท่ีจะเสาะหาท่ีดินสรางวัดถาวรอยูเร่ือยๆ 
 ครั้นตอมาในป พ.ศ. ๒๕๓๑ คุณหมอกาญจนาไดทราบขาววา บริษัทไทยประกัน
ชีวิต มีท่ีดินท้ิงวางเปลาอยูแปลงหนึ่งบนถนนขางพุทธมณฑล สาย ข มีเน้ือท่ีราว ๑๑ ไร
เศษ เตรียมไวจะสรางตึกสัมมนาคาร ๔ ช้ัน เพื่อใชเปนท่ีสัมมนา แตติดขัดดวยทางพุทธ
มณฑลไมอนุญาตใหสรางตึกสูงเกิน ๑๕ เมตร โครงการนั้นจึงเปนอันระงับไป ท่ีดินแปลง
นี้ท้ังๆ ท่ีถมแตงเตรียมการไวแลว ก็เลยท้ิงไปเฉยๆ  

เราไปดูกันแลว เห็นวาเปนท่ีสัปปายะมาก ลักษณะท่ัวไปของท่ีดินแถบนั้นเปน
สวน สงบ รมรื่น มีบานเรือนต้ังอยูหางๆ กัน มีผูอยูอาศัยไมมาก รถราก็ไมคอยผานไปมา
มากนัก ท้ังปากซอยก็ยังมีปอมยามรักษาการของพุทธมณฑลดูแลการเขาออกของผูคน
และยวดยานอยูเปนประจําอีกดวย ท้ังสัปปายะ ท้ังปลอดภัย จึงเปนท่ีถูกใจของทุกคน
อยางมาก  

พอดีกับทางคุณยงยุทธก็ขายท่ีดินท่ีวังนอยได ท่ีดินสวนท่ีเคยถวายน้ันขายได ๕ 
ลาน พอดีท่ีกําลังตองการเปนทุนในการซ้ือท่ีดินแปลงน้ี เราตกลงกันในราคา ๕ ลาน ๘ 
แสน เศษเทาไรดิฉันจําไมได จําไดแตวาอาจารยลดา  รัตกสิกร เซ็นเช็คจายจํานวนท่ีขาด
ใหทันที อันท่ีจริงเจาของเขาเรียกแพงกวานี้มาก แตอาศัยความศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
และคําวิงวอนจากศรัทธาหลายสาย เขาจึงตกลงขายใหในราคาดังกลาว  



 

(๔๕๒)  วัดญาณเวศกวัน 
 

ญาติโยมทุกคนท่ีเก่ียวของพากันดีใจ ชวนกันติดตามทานไปดูท่ีแปลงใหญ เห็นมี
การขุดสระถมดินไวดีแลว มีตนไมประเภทข้ึนเอง เชน ตนมะขามเทศ กระถิน ข้ึนสูง
ระเกะระกะท่ัวไปในระหวางพงหญาข้ึนสูง แตก็สัมผัสไดถึงความสงบท่ีซอนอยูภายใน 
 คุณยงยุทธ ธนะปุระ ในฐานะที่เปนสถาปนิก ไดขออาสาวางแผนผังการกอสราง 
จัดแบงเขตท่ีควรสําหรับวัดใหพอเหมาะพอดีกับท่ีดินท่ีมีอยู แตตอมาเม่ืออาณาเขตของ
วัดขยายออกมากข้ึนๆ แผนผังท่ีวางไวเดิมจําตองเปล่ียนไปดังท่ีปรากฏในปจจุบัน 
 จังหวะน้ันชางพอเหมาะพอดี ท่ีดิฉันจะไดมีโอกาสรวมทําบุญ เน่ืองจากความ
จําเปนท่ีจะตองยายท่ีอยูหนีความอัดแอของสุขุมวิท ในท่ีดินมีบานอยู ๓ หลัง เปนตึก
หนึ่งหลัง อีก ๒ หลังเปนบานไม ทุกหลังจะตองร้ือออก ก็ดีแลวจะไดนําไมมาใชประโยชน
ขางหนา เพราะขณะนั้นไมหายาก และแพงมาก ท้ังหาท่ีแกแกรงไมคอยได ไมจากบานท้ัง 
๓ หลังจึงเปนประโยชนมาก เรือนไมหลังใหญเปนไมท่ีดีมาก คุณพอดิฉันสั่งลองลงมาเอง
จากจังหวัดบุรีรัมย มีเสาไมเต็งรังตนโตๆ ไดนํามาใชเปนสะพานขามคูคลองในวัด  

ไมดีๆ สวนมากคัดมาใชท่ีวัด พื้นไมสัก ไมแดง กะไวสําหรับพื้นกุฏิท้ังสอง คุณ
หมอจรูญขอถวายคาสรางกุฏิท้ังหมด คุณยงยุทธเปนผูรับผิดชอบในการกอสรางกุฏิ ไมท่ี
เหลือก็ไดนํามาใชทําอุปกรณท่ีจําเปนตางๆ เชน เตียง ต่ัง โตะ  

บังเอิญอีกท่ีขณะน้ัน ดิฉันมีคนสวนซ่ึงมีฝมือทางชางไมอยูดวย จึงทําไดทุกอยาง
ท่ีตองการ ดิฉันเองก็รูสึกเปนสุข เพลิดเพลินไปกับงานเล็กๆ นอยๆ น้ี คนสวนนี้รับใชอยู 
๗ ป ไดทํางานไมถวายวัดไวมาก กอนจะลาออกไป จึงขอโอกาสนี้อนุโมทนากับเขา 
 เมื่อกุฏิข้ึนแลว การกอสรางอื่นๆ ก็คอยๆ ตามมาตามลําดับความจําเปน เชน โรง
ครัว หองสุขา หอระฆัง ศาลาสวดมนต กําแพง หอฉัน หองพักญาติโยม กุฏิใหญ โบสถ 
และหอธรรมท่ีกําลังจะเริ่มข้ึน ท้ังอาณาบริเวณวัดก็ขยายออกไปเร่ือยๆ ตามเหตุการณ
และความจําเปน กลายเปนวัดญาณเวศกวัน ท่ีสงบรมรื่น และงดงาม ทามกลางไมดอกไม
ใบไมยืนตนท่ียังความเปนธรรมชาติ ดังเชนท่ีปรากฏในปจจุบัน 

คุณหญิงกระจางศรี รักตะกนษิฐ 
วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ (วันที่คําเล่านี้มาถึงวัด) 

หมายเหตุ: “วัดญาณเวศกวัน ความเป็นมาเท่าที่ระลึกได้” นี้ พิมพครั้งแรก ในโอกาสที่ พลโท นายแพทยธํารงรัตน 
แกวกาญจน อัญเชิญผาพระกฐินพระราชทานมาทอดที่ วัดญาณเวศกวัน ในวันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๔๗ 



 อารัมภพจน 
ในการพิมพ์ฉบับ ๖ ตอน คร้ังที่ ๑ – ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๗ 

วันที่  ๑๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็นมงคลวารที่  โยมคุณหญิงกระจ่างศรี   
รักตะกนิษฐ มีอายุครบ ๑๐๐ ปี เป็นอภิลักขิตกาลอันสําคัญ สมควรฉลองสิริชนมกาลด้วย
ธรรมทานใหญ่ ท่ีจะอํานวยประโยชน์ยืนนาน จึงถือเป็นโอกาสที่จะพิมพ์เผยแพร่หนังสือ
ธรรมซ่ึงจะเป็นเล่มใหญ่ในระยะยาว ชื่อว่า ตามพระใหมไปเรียนธรรม และประจวบว่า โยม
คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ เป็นรัตตัญญูบุคคล ๑ ใน ๓ ท่านของวัดญาณเวศกวัน ที่มี
ชนมวารบรรจบครบศตวรรษในปีเดียวกัน คือ พ.ศ. ๒๕๕๗ น้ี จึงได้ตกลงจะพิมพ์หนังสือ
ธรรมเล่มดังกล่าวทยอยไป ซ่ึงถ้าไม่จบเล่มในปี ๒๕๕๗ น้ี ก็คงหรืออาจจะเสร็จสิ้นในปีท่ี
สืบเนื่องต่อๆ ไป ทั้งน้ี มีข้อดําริและเร่ืองราวปรากฏอยู่ในคํา “ปรารภ” ต่อจากน้ีแล้ว 

อน่ึง ได้คํานึงว่า โยมคุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ เป็นผู้ที่ริเร่ิมและได้เพียร
พยายามเอาจริงเอาจังอย่างยิ่ง ในการเท่ียวสืบเสาะแสวงหาสถานพํานักอันเป็นสัปปายะ ท่ี 
อาตมภาพจะไปพักอาศัยให้พ้นไปจากถ่ินอากาศเสียที่เป็นพิษภัยเพิ่มโรคาพาธ แล้วจะได้
ทํางานตรวจเขียนหนังสือธรรมต่อไปได้ยืนยาว จนมีญาติโยมร่วมใจร่วมขวนขวายมากท่าน 
และในที่สุดก็ได้พบสถานที่สมวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทางด้านหลังของพุทธมณฑล ท่ีอาตม
ภาพพร้อมคณะได้เข้ามาพํานักต้ังแต่เข้าพรรษา พ.ศ. ๒๕๓๒ และเม่ือกาลเวลาผ่านมา ด้วย
การท่ีโยมผู้ศรัทธาจัดทําเสริมสร้างนานัปการ สถานท่ีอันมุ่งเพียงให้เป็นท่ีหลบลี้ภัยอากาศ
เสียและซุ่มทําหนังสือ ก็กลายเป็นวัดญาณเวศกวัน ดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน  

เม่ือถึงวาระนี้ น่าจะนําคําบอกเล่าของโยมคุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ มาพิมพ์
ไว้ด้วย คนรุ่นหลังจะได้รู้ถึงความคิดและเร่ืองราวท่ีเป็นต้นกําเนิดและเป็นภูมิหลังของวัด
ญาณเวศกวันน้ี ที่เป็นส่วนสําคัญในประวัติของวัด เพื่อจะได้มีความแจ่มชัดในการที่จะสืบ
สานกิจการของวัดกันต่อไป 

ในกฐินกาลแห่ง พ.ศ. ๒๕๔๗ คือ ๑๐ ปีล่วงแล้ว เม่ือวัดญาณเวศกวันมีอายุได้ 
๑๕ ปี อาตมภาพได้ขอให้โยมคุณหญิงเขียนเล่าเร่ืองราวดังกล่าว แล้วพิมพ์แจกในวัน
ทอดกฐินปีน้ัน คร้ันต่อมาถึงปี ๒๕๕๒ มีการตั้งเสาอโศก คือเสาจําลองหลักศิลาจารึกของ
พระเจ้าอโศกมหาราช ที่ลานด้านหลังวัด ประจวบวาระท่ีวัดญาณเวศกวันมีอายุ ๒๐ ปี อาตม
ภาพได้บอกแจ้งขอรวบรวมคําเล่าของโยมรุ่นแรกที่ร่วมกันสร้างวัด และได้มาบ้าง ยังไม่ครบ 



 

(๔๕๔)  อารัมภพจน – ปรารภ 
 

คร้ังน้ัน ตนเองก็ได้เขียนเร่ือง “๒๐ ป วัดญาณเวศกวัน” แต่เขียนไปได้แค่ยุคท่ี ๑ 
เพียง ๓๘ หน้า ได้ประวัติช่วงต้นของการสร้างวัด ยังไปไม่ถึงไหน การเขียนประวัติวัดก็ค้าง
อยู่เท่าน้ันจนบัดน้ี เพราะงานหนังสือธรรมท่ีทําไม่ทันมีมากมาย และในที่สุด ตัวอาตมภาพ
เองก็ต้องไปพักอาศัยและตรวจเขียนหนังสือธรรมที่ยังค้างอยู่อีกนับไม่ได้ ในถ่ินไกลออกไป 
เน่ืองจากปัญหาเก่าคือเร่ืองอากาศกับโรคาพาธนั่นเอง 

โดยนัยท่ีกล่าวมา ในวาระน้ี จึงถือเป็นโอกาสที่จะนําข้อเขียนคําเล่าของโยมคุณหญิง
กระจ่างศรี รักตะกนิษฐ เร่ือง “วัดญาณเวศกวัน ความเปนมาเทาที่ระลึกได” ลงตีพิมพ์ไว้
ด้วย จะได้เป็นประโยชน์อีกด้านหนึ่ง คือในแง่ของสถานท่ีหน่ึงซ่ึงผุดและแพร่หนังสือธรรม 
สืบต่อไป 

ว่าถึงหนังสือ ตามพระใหมไปเรียนธรรม น้ี ในวันอายุมงคล ๑๐๐ ปี ของคุณโยม
หมอจรูญ ผลนิวาส เม่ือวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ที่ผ่านมา มีเวลาจัดทํา ๑ เดือน ทันพิมพ์เสร็จ
ได้ ๔ ตอน กะว่ากว่าจะถึงวันอายุมงคล ๑๐๐ ปี ของโยมคุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ 
ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ มีเวลา ๔ เดือน โดยคํานวณว่าทําได้เดือนละ ๔ ตอน ก็จะ
เสร็จอีก ๑๖ ตอน แต่คร้ันถึงเวลาจริงในบัดน้ี เสร็จได้เพิ่มเพียง ๒ ตอน รวมกับเดิมเป็น
ภาค ๑ มีชื่อว่า “วางฐานชีวิตแหงการศึกษา” มีทั้งหมดแค่ ๖ ตอน นี้คือความไม่แน่นอน 
อันเป็นไปตามเหตุปัจจัย โดยเฉพาะในยามที่กําลังของสังขารมีแต่จะถดถอย ก็จะต้องเผชิญ
และผจญด้วยกําลังเท่าที่มีอยู่นี้ต่อไป แต่การที่ได้เร่ิมพิมพ์ขึ้นมาเป็นส่วนแห่งการฉลองอายุ
มงคลของท่านที่มีคุณได้อุปการะวัดนี้มา ไม่ว่าจะเสร็จแล้วเท่าใด ก็ชื่อว่าบุญกิริยาที่ควรแก่
กาล ได้เกิดก่อและดําเนินต่อไปแล้ว 

ถ้อยพจน์อันพึงพรรณนาเลยกว่าน้ี มีในคํา “ปรารภ” ถัดไปข้างหน้า 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 



 คําปรารภ 
ในการพิมพ์ฉบับ ๔ ตอน ครั้งที่ ๑ – ๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๗ 

วัดญาณเวศกวันนี้ ญาติโยมไดรวมใจกันสรางถวาย เปนสมบัติของชาติศาสนา โดยมี
พระจําพรรษาเร่ิมแต พ.ศ. ๒๕๓๒ นับถึงบัดนี้ ๒๕ ป กิจกรรมและเร่ืองราวในชีวิตบางตอน
ของบุคคลเกาๆ หลายทาน ประกอบกันเปนประวัติของวัดญาณเวศกวัน 

ไดคิดไวนานแลววา ที่วัดญาณเวศกวัน การพิมพหนังสือธรรมทานแจก เปนงานหลัก
เดนชัดในการเผยแผธรรม เม่ือถึงวันสําคัญเนื่องกับบุคคลผูมีเร่ืองราวเปนประวัติของวัดดังที่วา 
นาจะถือเปนโอกาสดีที่จะบําเพ็ญธรรมทานดังกลาว ซ่ึงนอกจากชวยใหมีการเลือกสรรหนังสือ
ที่จะพิมพจริงจังขึ้นแลว ก็จะไดเปนการทบทวนเลาประวัติของวัดผานทางคุณความดีของทาน
เหลานั้นดวย เมื่อคิดดังนี้แลว ก็ไดเร่ิมปฏิบัติตามที่คิดน้ันมาบาง แตยังไมเปนเร่ืองที่ชัดขึ้นมา 

บัดนี้ โอกาสเชนนั้นกําลังจะมาถึงเปนคราวใหญ คือ ป พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้ เปนศกท่ี
บุคคลรัตตัญู ทานผูใหญแหงยุคเร่ิมสรางวัด ทั้งฝายบรรพชิตและคฤหัสถ ๓ ทาน มีอายุครบ 
๑๐๐ ป เต็ม ๑ ศตวรรษบริบรูณ รวมเปน ๓๐๐ ป เรียงตามลําดับกาล คือ 

วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนมงคลวารมีอายุครบ ๑๐๐ ป ของ คุณโยมหมอ
จรูญ ผลนิวาส (มีงานทําบุญอายุมงคล ท่ีวัดญาณเวศกวัน ในวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๗) 

วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนมงคลวารมีอายุครบ ๑๐๐ ป ของ โยมคุณหญิง
กระจางศรี รักตะกนิษฐ 

อีกทานหนึ่ง ไมอาจเรียงลําดับตามกาลได เพราะองคทานเองไมทราบวันเกิดของตน 
คือ พระครูสังฆรักษฉาย ปฺาปทีโป แตทานก็มีอายุครบ ๑๐๐ ป ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้เชนกัน  

โยมทั้งสองทานเปนคูมิตรสนิทแนนแฟน เมื่อมาทําบุญกุศล ก็ทําดวยกัน ตามปกติ 
โยมคุณหญิงกระจางศรี  รักตะกนิษฐ  เปนผูเร่ิมเร่ืองวาจะทํานั่นทํานี่  แลวคุณโยมหมอจรูญ 
ผลนิวาส ก็รวมดวย และหนุนเต็มที่ 

ไมใชแคเร่ืองสรางวัด ที่โยมทั้งสองทานใชเวลาและเรี่ยวแรงมากมายในการตระเวน
สํารวจหาสถานที่สัปปายะ (ในระยะแรก ไมไดคิดจะสรางวัด) เพ่ือใหอาตมภาพออกจากกรุง
ไปทํางานธรรมะในที่ที่สุขภาพจะไมเส่ือมทรุดลงไปอีกจนเกินแก โดยมีโยมหลายทานเขา
มารวม จนเกิดมีวัดญาณเวศกวันขึ้น เร่ืองอ่ืนๆ ยังอีกมาก 

ต้ังแตกอนเกิดวัด โยมทั้งสองพรอมครอบครัว ไดต้ังทุนพิมพพจนานุกรมพุทธศาสน  
ดูแลจัดหาปจจัยส่ีและบรรดาอุปกรณเคร่ืองดําเนินศาสนกิจใหไมติดขัด จัดถวายรถยนตแทบ
ทุกคันที่พระสงฆวัดนี้ไดใช ต้ังแตกอนสรางวัดเร่ือยมา  



 

(๔๕๖)  อารัมภพจน – ปรารภ 
 

พอเร่ิมยุคที่ใชคอมพิวเตอรทํางานพิมพหนังสือบนโตะได (desktop publishing) ก็
จัดซื้อคอมพิวเตอรถวาย พอจะสรางกุฏิเร่ิมดวย ๒ หลังแรกของวัด ทุนทรัพยและไมสักไมแดง
จากการร้ือบานเกาของโยมก็มาเปนเสนาสนะ พอต้ังวัดไดก็ประเดิมทุนสรางโบสถ แลวก็ต้ัง
ทุนตางๆ ไวเปนฐานเปนหลักประกันที่จะบํารุงเล้ียงวัดในระยะยาว  

เร่ืองการบุญใหมๆ มีมากมาย ไมอาจจําไดหมด และมิใชโอกาสที่พึงนํามาแจงไว แตก็
ควรเลาไวตางหากใหละเอียดกวานี้ เพ่ือประโยชนเชิงประวัติของวัดหรือการสวนรวม  

ทีนี้ ดานพระสงฆ หลวงลุงพระครูสังฆรักษฉาย ปฺาปทีโป เปนองคหนึ่งในคณะ
พระภิกษุ ๓ รูป  ที่ออกจากวัดพระพิเรนทร  มาสูศาลากลางสระ  ลําลูกกา แลวจําพรรษาชุด
แรกต้ังแตป ๒๕๓๒ ที่วัดญาณเวศกวัน กับที่สถานพํานักสงฆสายใจธรรม เขาดงยาง  

ที่วัดญาณเวศกวัน และที่สายใจธรรม พอมีพระใหม ๑-๒ รูป ยังไมเปนช้ันเรียน หลวง
ลุงทั้งที่สูงวัยมาก แตจําแบบไดแมนยํายิ่ง ก็รับภาระรวมกับพระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ สอน
ธรรมวินัยแกนวกภิกษุ จนเมื่อวัดมีพระใหมมากขึ้นๆ เปนช้ันเรียน เปนสํานักเรียน ก็ทําหนาท่ี
ครูสอนพระปริยัติธรรมเร่ือยมา กระทั่งชราภาพครอบงํา จําตองหยุดงานสอน  

พอดีอาตมภาพเร่ิมแยกไปพักในชนบท โดยไปเปนชวงๆ หลวงลุงก็รวมเดินทางเปน
ประจํา แมกระทั่งไปจําวัดสูความหนาว 12๐c. ถึงหนองแข ในจังหวัดรอยเอ็ด แตในท่ีสุด ชราก็
มาคุกคามหนักขึ้น กอนเขาพรรษา ๒๕๕๑ ไดเร่ิมคุมหนักเบาไมได  

คร้ันถึงตนป ๒๕๕๒ หลังจากมีพิธีรับใบตราต้ัง พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ เปนรอง
เจาอาวาส และ พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร เปนผูชวยเจาอาวาส ในวันที่ ๒๒ ก.พ. แลว
สัปดาหหนึ่ง หลวงลุงรวมเดินทางจะไปพักที่หนองแข ๓ สัปดาห แตไปถึงแคสายใจธรรม ก็ขอ
กลับวัด แลวตอมาปลายเดือนเมษายน หลวงลุงก็ไปพักดวยในชนบทเปนคร้ังสุดทาย โดย
เดินทางไปที่สถานพํานักสงฆสหธรรมวาสี ที่ริมเขื่อนกระเสียว เพียง ๑ สัปดาห หลังกลับมาวัด
ญาณเวศกวันคร้ังน้ีแลว หลวงลุงก็ไมเดินทางไปไหนอีก      

ตอจากนั้น  ท้ังหลวงลุงและอาตมภาพตางก็มีรางกายที่เส่ือมสภาพไปคนละทาง      
อาตมภาพไปหาอากาศที่จะหายใจสะดวกขึ้น ก็เร่ิมแยกไปจําพรรษาหลังในชนบท ต้ังตนท่ี
สายใจธรรม ในป ๒๕๕๒ นั้นเอง สวนหลวงลุงก็ชราชวยตัวเองยากขึ้นจนไมไหว ยอมนอนให
พระโยมอุปฏฐากเกือบเต็มอัตราอยูที่วัดญาณเวศกวัน ดังที่รูกันดี  

คราวนี้ก็มาถึงปพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ทานผูใหญของวัดญาณเวศกวัน ทั้ง ๓ ทาน 
เจริญชนมวัสสครบ ๑๐๐ ป เปนการเหมาะควรอยางยิ่ง ที่จะจัดพิมพหนังสือธรรมเพื่อฉลอง
มงคลวารอันรวมได ๓๐๐ ป  



 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)    (๔๕๗) 

ตอนแรกนึกไมออกวามีหนังสืออะไรที่จะพิมพ แลวจะวาบังเอิญก็ได เปนความพอดีท่ี
ประจวบมาบรรจบกัน คือ ชวง ๕ ปเศษที่ผานมา ซ่ึงพูดไดวาถูกอากาศหนักไลออกจากวัด ไป
อยูในที่อันไมแนนอนน้ัน เปนโอกาสใหไดเรงงานหนังสือธรรมะหลายเร่ือง แขงเวลา แขงโรค 
แขงชรา อยางเต็มที่ โดยไมรูวาจะเสร็จเมื่อใด  

จนในที่สุด เม่ือสิ้นเมษายน ขึ้นเดือนพฤษภาคม ที่ผานมาใกลๆ นี้เอง อยูๆ ก็นึกขึ้นได
วา งานหนักๆ ที่เรงทํามาไมไดหยุดเลยนั้น ถึงตอนนั้น เสร็จหมดแลว โดยเฉพาะ พุทธธรรม 
ฉบับปรับขยาย (คือ ฉบับใชขอมูลคอมพิวเตอร) เกิดชวงวาง เปนความพอดีที่เหมือนบังเอิญมา  

(ถาถือจริงจัง งานใหญท่ีคางยังไมหมด พอ พุทธธรรมฯ เสร็จที่สายใจธรรม คุณสุพงษ ประจุมาศ 
ก็ทวงใหเขียน อริยวินัย ท่ีบอกไวเกิน ๓๐ ปแลววาคิดจะเขียนใหเปนคูของ พุทธธรรมฯ แตไดตอบไปวา 
อริยวินัย นั้นไดยุติกับตัวเองแลววา ถึงบัดนี้ ไมมีชีวิตเหลืออยูพอท่ีจะเขียนใหจบได เปนอันยกเลิกไป) 

ทีนี้ ความประจวบที่มาบรรจบ ก็คือ วันหนึ่งในชวงนั้นแหละ ก็นึกขึ้นมาถึงตนฉบับ
หนังสือ ที่เปนขอมูลคอมพิวเตอร ถอดจากเสียงบันทึก MP3 ของคําบรรยายธรรมเร่ือง ตาม
พระใหม่ไปเรียนธรรม ๖๐ ตอน ที่ ดร.วรภา อโณทยานนท ถวายไวนาน (๖ ป) แลว เมื่อมีชวง
วางขึ้นนี้ นาจะยกขึ้นมาตรวจชําระแลวพิมพเปนหนังสือธรรมทาน เปนโอกาสเหมาะทีเดียว 

แลวเร่ืองก็มาบรรจบอีกช้ันหนึ่งวา ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม นี้ เปนธรรมบรรยายเร่ือง
ใหญ ที่พิมพขึ้นมาก็เปนเหมือนหนังสือเรียนเลมโต (คาดวาเกิน ๑,๐๐๐ หนา) จะเปนประโยชน
กวางขวางยาวนานในการศึกษา และงานตรวจชําระตีพิมพก็ใหญ คงใชเวลาเกือบทั้งป สมท่ี
จะเปนหนังสือสําหรับธรรมทานบุญกิริยา ในการฉลองมงคลวารของทานผูใหญ ที่มีอายุครบ 
๑๐๐ ป ๓ ทาน อันทอดระยะกันไป ถือไดวาตลอด พ.ศ. ๒๕๕๗ น้ี   

ความพอดีที่ประจวบมาบรรจบกัน เปนอันลงตัวดวยดี เมื่อเรื่องสําเร็จตามนี้ นอกจาก
สมหมายในการมีธรรมทานที่เหมาะสําหรับมงคลวารของทานผูใหญแลว ก็จะไดฉลองบุญเจตนา
ของ ดร.วรภา อโณทยานนท ที่ไดทําตนฉบับนี้ข้ึน อีกทั้งเปนการสัมฤทธิ์ความปรารถนาของทาน
ที่ไดหมายใจพากเพียรไวที่จะใหธรรมบรรยายชุดนี้เสร็จเปนเลมหนังสือ แลวรอมา ๑๕-๒๐ ป 

ควรเลาเร่ืองตนฉบับใหชัดขึ้นหนอยวา เมื่ออาตมภาพไปพักที่สายใจธรรมนั้น ญาติ
โยมหลายทานในวงสายใจธรรมไดนัดกันไปเยี่ยม เม่ือวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ ในการไปคราว
นั้น มีขอพิเศษวา คุณถาวร และคุณจันทรประภา อโณทยานนท มีลูกสาวติดตามไปดวย คือ 
ดร. วรภา อโณทยานนท ซ่ึงจบการศึกษาที่อเมริกา ทํางานท่ีนั่น เพ่ิงกลับมาเมืองไทย  

เจาตัว ดร. วรภา นําตนฉบับขอมูลคอมพิวเตอร ของคําบรรยายธรรม ๒ ชุด ทําเปน
เลมหนังสืออยางดี ไปถวาย คือ ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม และ จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา โดย
เลาประกอบวา ไดทาํงานนี้ระหวางอยูในสหรัฐ ใชเวลาเรื่องละ (หรือชุดละ) ๑ ป  

เร่ืองตนฉบับของ ดร. วรภา อโณทยานนท นี้ ควรเลารายละเอียดเพ่ิมไวอีกตางหาก 
เชนเดียวกับเร่ืองราวอ่ืนหลายอยาง ซ่ึงไดเพียงเอยถึงไว จะดูโอกาสที่เหมาะตอไป 



 

(๔๕๘)  อารัมภพจน – ปรารภ 
 

อยางนอยก็ชัดเจนวา การเตรียมตนฉบับทั้ง ๒ เร่ืองนั้น เปนงานหนัก ทําไดยากอยาง
ยิ่ง ตองสําเร็จดวยฉันทะและวิริยะอยางสูง ที่จริงก็คือตองพรอมดวยอิทธิบาททั้ง ๔ และที่ทํา
นั้น จนถึงนําไปถวาย ก็โดยมีนํ้าใจปรารถนาดี โดยหวังใหเปนธรรมทาน เพ่ือความเจริญธรรม
เจริญปญญา อันจะเปนไปเพ่ือประโยชนสุขแกประชาชน จึงสมควรดําเนินการใหสําเร็จลุลวง
ตามที่มุงหมาย พรอมทั้งขออนุโมทนา ดร. วรภา อโณทยานนท ไว ณ ที่น้ี เปนอยางยิ่ง 

ดังวาแลว ธรรมบรรยายชุด ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม นี้ เปนเร่ืองใหญยืดยาวถึง ๖๐ 
ตอน การตรวจชําระที่คงใชเวลาเกือบทั้งป (อาจจะเกินปก็ได) เพ่ิงเร่ิมมาไดเดือนเดียว 
เบื้องแรก คิดวาจะรอใหงานเสร็จส้ินแลวพิมพเปนเลมทีเดียว  

ตอมา ไดความคิดใหมวา นาจะจัดแบงใหเหมาะได คือ ขณะนี้เสร็จ ๔ ตอน ไดความ
ถึงจบพิธีอุปสมบทในโบสถ พอดีจะถึงมงคลวารแรก คือ ๑๗ มิ.ย. ๕๗ เมื่อพิมพ ๔ ตอนน้ีกอน 
ก็จะเทากับวา ในวันอายุมงคลของ คุณโยมหมอจรูญ ผลนิวาส ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ถึง
ตอนที่พิธีบวชเสร็จ ไดพระใหมองคที่จะเรียน เตรียมตัวพรอมแลว จากนั้น เม่ือถึงมงคลวาร
ทายปของ โยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ ณ ๑๒ ต.ค. ๕๗ (หรือเม่ือไรก็ตามที่ทําเสร็จ 
โดยถือวาเนื่องในวันนั้น) ก็จะได ตามพระใหม่ ที่บวชเสร็จแลวน้ัน ไปเรียนธรรม จนจบ 

อนึ่ง งานตรวจชําระน้ีทําเมื่อตัวผูตรวจออกจากวัดญาณเวศกวันไปหลายปแลว และอยู
ไมเปนที่ ขึ้นตอความคาดหมายในการรักษาปอด งานหนังสือธรรมนี้จึงขึ้นตอการยายที่ดวย 
สําหรับ ๔ ตอนที่เสร็จแลวนี้ เร่ิมดวยไดรับตนฉบับ ท่ีสายใจธรรม (ฉะเชิงเทรา) ตรวจที่ดงสะเดา 
(เพชรบุรี) เสร็จตอน ๔ บนหอพุทธธรรม (สุพรรณบุรี) ขออนุโมทนาผูที่อุปถัมภเกื้อกูลในที่น้ันๆ 
แตตอจากนี้ ตอนที่ ๕ คอนขางแนวาจะตองไปทําเสร็จในที่ไกลออกไป จบเมื่อใด ก็จะรูวาที่ไหน   

ในที่สุด เร่ืองท้ังหมดมารวมลง ณ ท่ีหมาย คือการบําเพ็ญธรรมทานบุญกิริยา ใน
มงคลกาลแหง พ.ศ. ๒๕๕๗  ที่บุคคลผูรัตตัญู ๓ ทาน เจริญชนมวัสสครบ ๑๐๐ ป 

วันใดวันหนึ่ง ต้ังแตข้ึนปใหม ถึงวันสิ้นป เปนมงคลวารของ พระครูสังฆรักษฉาย ปฺาปทีโป 
อภิลักขิตกาล ๑๗ มิถุนายน เปนมงคลวารของ คุณโยมหมอจรูญ ผลนิวาส 
จากนั้น ๑๒ ตุลาคม คือมงคลวารของ โยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ  
ขออนุโมทนาศาสนกิจของพระครูผูมหาเถระ และอนุโมทนากุศลจริยา ที่โยมทั้งสอง

ทานไดบําเพ็ญอยางอุทิศตัวอุทิศใจ ในการบํารุงพระพุทธศาสนา อุปถัมภวัดและพระสงฆ แผ
ขยายประโยชนสุขของประชาชน ตลอดเวลายาวนาน ขอทุกทานจงเจริญดวยจตุรพิธพรชัย 
สดช่ืนเบิกบานผองใส กาวหนางอกงามในธรรม มีความสุขเกษมศานต ยั่งยืนนานตลอดไป 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ 



 
 

 “…คุณพ่อคุณแม่นั้นรักลูกมาก อยากให้ลูกเป็นคนดี มีความสุขความเจริญ ลูกก็ถือว่า
พ่อแม่มีพระคุณมาก จึงมีหลักธรรมสอนให้กตัญญูกตเวที ให้ตอบแทนพระคุณของท่าน  

“ทําไมจึงถือว่าการบวชน้ีเป็นการตอบแทนพระคุณ ก็อย่างที่กล่าวเม่ือก้ีว่า พ่อแม่นั้นฝาก
ความสุขความทุกข์ไว้กับลูกเป็นอย่างมาก ถ้าลูกมีความสุขความเจริญ ประพฤติดี พ่อแม่ก็มี
ความสุขด้วย ถ้าลูกประพฤติไม่ดี เป็นที่หนักใจ พ่อแม่น้ันแหละจะเป็นคนท่ีทุกข์ท่ีสุด  

“ในเม่ือพ่อแม่ฝากสุขและทุกข์ไว้กับลูกอย่างนี้ ลูกท่ีดีก็ต้องพยายามทําให้พ่อแม่มี
ความสุข มีความสบายใจ ไม่หนักใจกับเรา ได้มองเห็นเราด้วยความปล้ืมใจ และมีความหวัง  

“...พ่อแม่จะมีความสุขมีความหวังอย่างนี้ได้ ก็ด้วยเห็น…ลูกเป็นคนดี มีความขยันหม่ัน 
เพียร มีคุณธรรม เจริญงอกงาม มีชีวิตที่ดีงามมีความสุข ถ้าพ่อแม่เห็นลูกดีงามมีความสุขความ
เจริญอย่างนี้ พ่อแม่ก็มีความสุข ลูกไม่ต้องทําอะไร ก็ตอบแทนพระคุณพ่อแม่อยู่แล้วในตัว  

“ทีนี้ ก็เลยจะขอขยายความว่า การตอบแทนพระคุณพ่อแม่ อาจสรุปได้ ๓ อย่าง 
๑. เล้ียงท่านทางกาย เช่นเลี้ยงด้วยอาหาร ด้วยปัจจัย ๔ ยามท่านชราแก่เฒ่าลง เรา

อาจจะดูแลท่านในเร่ืองวัตถุ ส่ิงอํานวยความสะดวกสบายต่างๆ แต่ระหว่างที่ท่านยัง
แข็งแรง ท่านเป็นฝ่ายเล้ียงเรา ท่านเล้ียงเราก่อน ซึ่งกลายเป็นว่า กว่าจะได้ตอบแทน
ท่าน เราต้องรออีกนาน แถมไม่แน่เสียด้วย จึงมี...ข้อต่อไป ซ่ึงทําได้ทันที ไม่ต้องรอ    

๒. เล้ียงทางใจ เลี้ยงใจน้ีเป็นการเล้ียงที่สําคัญ เล้ียงใจก็คือช่วยให้ใจของท่านสบาย มี
ความสุข ให้ท่านเห็นลูกแล้วได้ปล้ืมใจ อย่างน้อยก็ไม่หนักใจ อย่างที่พูดเม่ือกี้ที่ว่า 
ถ้าเราประพฤติตัวดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ตั้งใจทําการงาน มีความสุขความเจริญ นั่น
ก็เป็นการเล้ียงใจพ่อแม่ ทําให้พ่อแม่มีความสุข ชื่นใจ ปล้ืมใจ ตลอดเวลา  

๓. ลูกตอบแทนพระคุณอย่างสูงสุดแก่พ่อแม่ ด้วยการให้ส่ิงที่ประเสริฐแก่ชีวิตของท่าน 
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ถึงลูกจะเอาพ่อแม่มาข้ึนบ่าประคบประหงมเล้ียงดูตลอดชีวิต
อย่างดีท่ีสุด ก็ยังไม่ได้ชื่อว่าตอบแทนพระคุณของท่าน แต่ลูกคนใด ถ้าพ่อแม่เป็น
คนไม่มีศรัทธา ทําให้ท่านมีศรัทธาได้ พ่อแม่ไม่มีศีล ทําให้ท่านหันมาประพฤติดี
ปฏิบัติชอบ มีศีลได้ พ่อแม่ไม่มีจาคะ ไม่มีความเสียสละ ไม่ช่วยเหลือบําเพ็ญ
ประโยชน์ ลูกก็ทําให้พ่อแม่มีจาคะเป็นคนเสียสละบําเพ็ญประโยชน์ได้ พ่อแม่ไม่มี
ปัญญา ลูกก็ช่วยหาทางเก้ือหนุนให้ท่านมีปัญญาข้ึนได้ เช่นมีปัญญารู้ธรรมะ เข้าใจ
หลักพระศาสนา รู้เท่าทันธรรมดาของโลกและชีวิต โดยโน้มนําท่านอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ด้วยวิธีท่ีเหมาะสม อย่างนี้ถือว่าเป็นการตอบแทนพระคุณอย่างสูง 




