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๒๔๒
๒๔๔
๒๔๙
๒๕๕
๒๖๑
๒๖๕
๒๖๘

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

จ

ตอนที่ ๑๓ นับถือเทวดายังพอฟง
แตถามัวหวังพึ่งขอผล ก็หลนจากหลักพุทธไมเหลือดี..๒๗๒
-

ถึงธรรมจริงด้วยปัญญา จึงยิ่งสอนด้วยกรุณา
บทสวดมนต์ กับเทวดา
มนุษย์พัฒนา ดีกว่าเทวดามีฤทธิ์
เหนือฟ้า ยังมีธรรม

๒๗๒
๒๗๕
๒๗๙
๒๘๔

- จับหลักชัดแล้ว ใครไปทางดี ใครไปทางร้าย จับได้ทันหมด

๒๘๙

- สังคมจะเข้มแข็ง ต้องไม่คลุมเครือ

๒๙๖

ตอนที่ ๑๔ ถารูภูมิหลังของอินเดียสักหนอย
จะคอยเห็นแกนของพระพุทธศาสนา ............................ ๓๐๓
-

อารยันเข้าครอง ชมพูทวีปได้คํา “อริยะ/อารยะ”
พระพรหมสร้างโลก ให้คนแบ่งเป็นวรรณะสี่ มีสิทธิ์เสรีไม่เท่ากัน
พราหมณ์ติดต่อพระพรหมได้ ใครอยากรวยอยากใหญ่ก็ไปบูชายัญ
วัดคือสถานศึกษาของปวงชน เปิดแก่ทุกคน ไม่เลือกวรรณะไหน

๓๐๓
๓๐๖
๓๐๘
๓๑๑

- สังคมเจริญมากขึ้น คนเบื่อสังคมก็มากขึ้น

๓๑๓

- เข้าสู่ทางสายกลาง เป็นมัชฌิมา
- จากเทพมาสู่ธรรม อยากได้อะไรก็ตอ้ งพยายามทํา
- จะทําจะพัฒนาจะแก้ปัญหาให้ได้ผล ก็ต้องศึกษาครบองค์รวมที่มี ๓

๓๑๕
๓๑๙
๓๒๒

-

๓๒๖
๓๒๘
๓๓๒
๓๓๕

ครูคปู่ ัญญา มีกรุณากระตุ้นเตือน ขับเคลื่อนด้วยสํานึกที่บริสุทธิ์
จัดตั้งสังคมดีได้แค่ครึง่ กลาง เพราะเข้าไม่ถึงธรรมชาติ แม้แต่ของคน
รู้เรื่องเก่า ช่วยให้เข้าใจพระพุทธศาสนา
มองความศักดิ์สิทธิ์ของพระรัตนตรัย เริ่มเข้าใจพระพุทธศาสนา

หนาวาง

ภาค ๒

แคดูเปลือก ถามองเปน
ก็เห็นพระพุทธศาสนา

ตอนที่
๗

ตัวมีชื่อวาเปนพระ
แตถาไมปฏิบัติใหถกู ก็แคคอื กันกับหมอผี
เมื่อวานนี้คุยกันมาถึงเรื่องความสัมพันธระหวางพระสงฆกับประชาชน รวมไปถึง
บทบาททางสังคมของพระภิกษุ ทั้งในแงของการเปนสวนรวมในสงฆ และในสังคมใหญ
ทีนี้ ในการสัมพันธกันนั้น สิ่งหนึ่งที่จะมีความหมายมาก ก็คือ ภาพของพระ ใน
สายตาของประชาชน เพราะวาเมื่อมีภาพอยางไรแลว ก็โยงไปถึงบทบาทดวย คนก็จะ
คาดหวังจากภาพที่เขามีนั้นวาพระสงฆควรมีบทบาทอยางนี้ ควรทําหนาที่อยางนี้ หรือคง
จะใหอะไรแกเขาอยางนั้นๆ การที่เขาคาดหวังและสรางภาพอยางนี้ บางทีก็เกิดยอนมา
จากบทบาทของพระเอง ที่ไดทํา หรือไดแสดงออกมา
ถึงตรงนี้ เราก็ตองมาโยงดูวา แลวอะไรละ เปนบทบาทที่แทจริงของพระ ภาพ
อะไรที่คนควรจะมีตอพระสงฆ โดยเฉพาะจุดที่เปนหัวใจก็คือ ความหมายของการเปน
พระภิกษุนี้อยูที่ไหน

นักบวช คือใคร คือผูทําอะไร ในความเขาใจของประชาชน
เมื่อคนมองพระสงฆ รวมทั้งนักบวชทั่วไป ก็มองไปที่บทบาทหนาที่ แลวก็เกิดภาพ
และความหมายหลายอยาง ซึ่งเปนเรื่องสืบเนื่องมาตั้งแตสมัยโบราณ อยางในอินเดียก็มี
ศาสนามากมายและหลากหลาย แลวศาสนาโดยทั่วไปก็มีวิวัฒนาการ ซึ่งเห็นไดวา จาก
วิวัฒนาการของศาสนานั้นๆ ก็มีบทบาทของนักบวชเกิดขึ้น นักบวชก็ทําบทบาทที่เปนไป
ตามแนวทางหรือตามวัตถุประสงคของศาสนานั้น ซึ่งกลายเปนความหมายของนักบวช
ตอผูคน หรือตอหมูมนุษย

๑๔๔
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ยกตัวอยางเชนวา ในความหมายหนึ่ง นักบวชเปนสื่อกลางระหวางเทพเจากับ
มนุษย เปนผูที่คอยบอกความตองการของเทพเจาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรนลับ วาพระผูเปน
เจาหรืออํานาจเรนลับนั้น ตองประสงคอะไร
นักบวชอาจจะอางแมแตถึงขั้นที่บอกวา พระผูเปนเจาทรงวางกฎเกณฑไวอยางนี้
นะ พวกเธอตองประพฤติปฏิบัติอยางนี้ ตองทําอยางนี้ พระผูเปนเจาจึงจะโปรด ถาเธอไม
ทําอยางนี้ พระผูเปนเจาจะลงโทษ
จะเห็นไดมากวา ในศาสนาที่เปนมาแตโบราณนั้น นักบวชมักมีบทบาทอยางนี้ ก็
เลยเกิดความหมายขึ้นมาวา นักบวชเปนสื่อกลางระหวางเทพเจาหรือสวรรค กับโลก
มนุษย นักบวชก็เลยเปนตัวแทนของพระเจา หรือเปนตัวแทนของเทพเจาไป
ทีนี้ อีกความหมายหนึ่ง นักบวชอยางฤาษีชีไพร เปนผูที่ปลีกตัวออกไปจากสังคม
สละละทิ้งหมดทุกอยาง ทรัพยสินเงินทองขาวของทั้งหลาย ไมเอาอะไรทั้งนั้น เพราะเบื่อ
วัตถุ เบื่อสังคม ก็ไปอยูกับเรื่องของการหาคุณคาทางจิตใจ หาความสุขจากความสงบ
จากบทบาทที่วานี้ ก็จึงมีภาพของนักบวชวาเปนคนพวกที่ปลีกตัวออกจากสังคม ไมยุง
เกี่ยวกับผูคน
แลวอีกอยางหนึ่ง เมื่อกี้ขามไป ก็คือ ในเมื่อเปนสื่อกลางระหวางเทพเจากับมนุษย
แลว นักบวชก็เลยกลายเปนผูที่สามารถสนองความตองการของประชาชน ในการที่จะทํา
ใหเขาไดรับผลประโยชนที่ตองการ ดวยการทําพิธีกรรม เพราะฉะนั้นก็จึงเกิดความหมาย
ของนักบวชขึ้นมาอีกอยางหนึ่ง คือเปนผูประกอบพิธี
การประกอบพิธีคืออะไร พิธีกรรมก็คือชองทางสื่อสาร ทั้งสื่อความตองการ และ
สื่อสนองความตองการ โดยมีฐานที่ลึกลงไป คือมีอํานาจเรนลับของเทพเจา หรืออํานาจ
ศักดิ์สิทธิ์ ที่จะอํานวยผลประโยชนใหแกมนุษย โดยผานพิธีกรรมนั้น เชน การบูชายัญ
พราหมณก็เลยถูกถือวาเปนนักบวชผูทําพิธีบูชายัญให แลวพราหมณก็เลยเดนในแงของ
ความเปนนักประกอบพิธี และก็จะเห็นไดมากวา นักบวชมีความหมายเปนคนพวกที่
ประกอบพิธีกรรม
นอกจากนั้น พอนักบวชไดเปนตัวแทนของเทพเจา ก็อาจจะไดรับมอบอํานาจจาก
พระองค หรือไปมุงมั่นกับการบําเพ็ญเพียรทางจิต บางทีประสบความสําเร็จ ไดเขาถึง
ภาวะที่ลึกซึ้ง ดึงอํานาจเรนลับตางๆ ออกมาใชได เกิดมีพลังจิตขึ้นมา เลยเปนผูมีฤทธิ์มี
ปาฏิหาริย ก็กลายเปนผูวิเศษ

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๔๕

พอเจอแบบนี้ คนก็จะมองวานักบวชนี่คือผูวิเศษ เปนผูที่มีฤทธิ์ มีปาฏิหาริย เปน
คนศักดิ์สิทธิ์ หรือไมก็เปนผูสื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถาเขาไปหาแลว เขาจะไดผลประโยชน
ไดลาภ ไดความสําเร็จ สมหวังอยางที่ปรารถนา ก็กลายเปนความคาดหวังของคนขึ้นมา
ภาพเหลานี้จะเห็นไดวามีทั่วไป ครั้นมามองพระในพระพุทธศาสนา คนก็มอง
พระสงฆในภาพของนักบวชอยางที่วามานั้นดวย เพราะวาผูคนทั้งหลายมีความเขาใจตอ
ศาสนาและบุคคลในศาสนาคือนักบวชในความหมายตางๆ อยางที่วามานั้นเปนพื้นอยู
แมมานับถือพระพุทธศาสนา ความเขาใจแบบนั้นก็มาครอบงํานําจิตนําใจใหคิดหมาย ให
คาดหวัง และใหเห็นไปอยางนั้น
ที นี้ เราก็ ม าตรวจสอบกั น ดู ว า ความหมายไหนจึ ง จะถู ก ต อ งตามหลั ก
พระพุทธศาสนา อันไหนเปนความหมายที่พระพุทธเจาทรงตองการ
ความหมายที่วามาแลวนั้น ยังไมถูกตรง ยังไมชัด แตก็มิใชวาจะผิดไปหมด ก็เปน
ภาพที่มีประโยชนอยู เพราะวาอยางนอยมันก็เปนเรื่องที่ทําใหคนหันไปสนใจอะไรๆ อีก
ดานหนึ่ง ที่ไมใชจมอยูกับเรื่องของความเปนอยูในชีวิตประจําวัน ที่วุนวายของเขา แลวก็
อาจจะเปนชองทาง หรือเปนสื่อที่จะนําคนออกไปคนหาสิ่งที่ประณีตลึกซึ้งกวาเรื่องที่เขา
จําเจหรือสาละวนกันอยูนั้น
ที่วามีประโยชนอยูบาง ก็เชนวา นักบวชเปนสื่อกลางระหวางโลกแหงรูปธรรม กับ
โลกแหงนามธรรม ที่มองไมเห็น
อยางไรก็ตาม นามธรรมที่วานี้ มักจะคิดกันไปถึงพลังศักดิ์สิทธิ์ที่กุมอํานาจเรนลับ
เสียมากกวา ไมใชนามธรรมในความหมายของคุณธรรมความดีงามหรือสัจธรรมอยาง
ตรงไปตรงมา ดังนั้น ที่วาเปนจุดเชื่อมตอนี้ จึงไมแนวาจะนําไปหานามธรรมที่เปนความ
จริง แท ที่ เ ป น ความดี ง าม ความสมบูร ณ ไดห รื อ เปล า เพราะว า แทนที่ จ ะเข า ถึง ดว ย
ป ญ ญา ก็ ก ลายเป น ต อ งอ า งสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ม าเป น สื่ อ หรื อ มาสั่ ง การ กํ า หนดมา หรื อ
เรียกรองมาอยางนั้นอยางนี้
ทีนี้ ถานักบวชเปนคนดี ก็จะอางอํานาจลึกลับ หรืออํานาจยิ่งใหญของเทพเจามา
สั่งการกําหนดใหสังคมประพฤติดีงาม อยางที่วาใหมีศีลธรรมหรือจริยธรรม โดยเรียกรอง
จากพวกมนุษยนี้วา เทพเจาทรงมีอํานาจดลบันดาลนะ พวกเธอจะตองประพฤติดี ตอง
เวนจากความชั่ว ถาพวกเธอเวนจากความชั่ว และประพฤติดีตามคําสอนของพระองค
เทพเจาก็จะโปรด แตถาพวกเธอละเมิดฝาฝน พระผูเปนเจาก็จะพิโรธ แลวก็จะทรงลงโทษ

๑๔๖
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ดวยการอางอํานาจเรน ลับนี้ นั กบวช หรือพูดกวางๆ วาศาสนา ก็สามารถตั้ ง
ขอกําหนดเรียกรองทางศีลธรรมได ศาสนาจึงมาชวยตรงนี้ คือตรงที่วาเปนสื่อยึดดึงรั้งไว
ไมใหคนตกจมลงไปในความชั่วราย หรือเหนี่ยวขึ้นไปสูสิ่งที่ดีงามยิ่งขึ้น อยางนอยเมื่อคน
มาหานักบวช ดวยการที่มีความเขาใจวาศักดิ์สิทธิ์ มีอํานาจเรนลับยิ่งใหญ โดยที่นักบวช
เปนสื่อกลาง หรือแมแตตัวนักบวชเองมีอํานาจศักดิ์สิทธิ์เปนผูวิเศษนี้ นักบวชหรือศาสนา
แบบที่วานั้น ก็ชวยไดตรงนี้
พรอมกันนั้นก็ไดอีกอยางหนึ่ง คือ คนมีทุกขรอนมีภัยอันตราย มีความหวาดกลัว
มีความกลุมกังวลอะไรตางๆ มาหาแลว ก็ไดสิ่งที่ชวยปลอบประโลม ใหสบายใจ หายทุกข
หายรอน หรือเบาบางลง ถานอนไมหลับก็กลับนอนไดดีขึ้น นี่คือไดเครื่องกลอมใจไป
เครื่องกลอมใจนี้ก็มีประโยชนอยูพอสมควร เหมือนอยางคนนอนไมหลับ ก็อาศัย
ยากลอมประสาทชวย ยานั้นก็มีประโยชน แตในการที่เขาอาศัยพวกสิ่งกลอม หรือเครื่อง
ปลอบประโลมใจมาชวยนี้ เขาอาจจะตองจาย อยางที่เรียกวาบางทีก็ไมคุม บางทีจาย
หนัก เกิ นไป ต องมี สิ่ง ที่เขาเอาไปแลกเพื่อใหไ ดอันนี้ มา คนนอนไม หลับ มี ทุกข จิ ตใจ
วุนวายนั้น แยแนๆ พอไดยานอนหลับ ก็สบาย หายเดือดรอน มีกําลังวังชาขึ้นมา พรอม
จะเดินหนาตอไป แตถาตองพึ่งพาตองติดอยูกับยากลอม ก็แยไปอีกดาน และอีกชั้นหนึ่ง
การแกปญหาแบบยากลอมนี้ จึงตองระวังใหดีวา ทําอยางไรจะใหคนไดประโยชน
จากยากลอม เพียงเปนจุดชวยใหไดพักผอน จะไดมีกําลังสดชื่น แลวเดินหนาตอไป ไมมัว
มาติดงอมแงม ไมมาจมแชอยู จุดนี้แหละสําคัญ
นี่คือเรื่องของศาสนาในประเภทที่วามาแลว ที่วานักบวชเปนสื่อกับสิ่งที่มีอํานาจ
เรนลับ ที่จะชวยเหลือใหเขาไดอะไรตา งๆ มาปลุกปลอบประโลมใจใหเ กิดความหวัง
ถึงแมถาเขาตองมาจายเพื่ออันนี้ เขาก็ไดจริงไปอันหนึ่ง คือ ความสบายใจ มีกําลังใจ แต
อีกดานหนึ่งก็ทําใหเขามาติดจมอยู กลายเปนผูพึ่งพา คือหวังพึ่ง หรือขึ้นตอสิ่งเหลานี้
ตัวเองก็อยูแคนั้น ไมไดพัฒนา ถึงจะพัฒนาบาง ก็อาศัยเขากําหนดใหพัฒนาอยางนั้นแค
นั้น พัฒนาตัวเองไมได อยูดีมีอิสรภาพดวยปญญาไมได
ในแงที่วามาตรงนี้ จะกลายเปนการจาย หรือการแลกเปลี่ยนที่ไมคุม อาจจะเสีย
มากกวาได เพราะพื้นใจก็คือภาวะที่ตกอยูในความประมาท ตัวเองไมคิดทําอะไร ไมแกไข
ไมสูปญหา ไมหาทางแกปญหา ก็ออนแอลง นี่คือตกอยูในความประมาท ไมพัฒนาตน
ดวยสํานึกของสติ ใหไปในทางที่สวางดวยปญญา
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ยิ่งกวานั้น ปญหาอยางอื่นยังตามมาอีก นอกจากวา หนึ่ง ในชีวิตสวนตัว ตนเองไม
สํ า นึ ก ที่ จ ะพั ฒ นา ก็ ม าข อ สอง ในสั ง คม คนไม เ อาใจใส ดู แ ลกั น ไม หั น เข า มาร ว มกั น
แกปญหา ไมรวมกันทําการที่ควรชวยกันทํา เพราะมัวหันไปมองความสัมพันธระหวางตน
กับอํานาจเรนลับที่อยูภายนอก ก็เลยไมสนใจในหมูผูคนดวยกันเอง อยางที่วาเราจะมา
ชวยกันแกปญหาอยางไร ก็เลยเสียทั้งชีวิตและสังคม
ทีนี้ ถาหากวาคนนั้น หนึ่ง มีความเขมแข็งสักหนอย ใจสู แลวหาทางแกปญหา ก็
อาจจะผานจุดนี้ไปได โดย สอง เรียนรู แลวพัฒนาตนไปได โดยไมจําเปนตองมาพึ่งสิ่งกลอม หรือ
ถาเขายังไมเขมแข็งพอ แตมีนักบวชที่ดี ซึ่งปรารถนาดี และมีปญญา คือ ดานเจตนา ก็ดี
ต อ เขา โดยมี เ มตตา แล ว ด า นป ญ ญา ก็ รู เ ข า ใจ หยั่ ง ถึ ง ความจริ ง มองเห็ น สิ่ ง ที่ เ ป น
คุณประโยชนสูงขึ้นไป ก็จะอาศัยการที่เขาเขามาหานั้น ชักนําเขาขึ้นสูสิ่งที่สูงขึ้นไปได
ในเรื่องนี้ แมแตพระสงฆในพุทธศาสนา ก็อาจจะใชเปนเทคนิคในการที่วา เพราะ
คนเขายังออนแอ เขามาโดยหวังพึ่ง ก็ใหเขาไดความปลุกปลอบประโลมใจไป ก็ถือวาได
ไปขั้นหนึ่ง แตพระตองไมใหเขาติดหรืองันหรือตันหรือจมอยูแคนั้น แตตองแนะนํา ตองนํา
ทางใหไปถึงปญญา ที่จะใหเขาพัฒนาตัวเองตอไปได นี่ก็เหมือนเปนบันไดที่ชวยพาดพา
ใหเขาเดินตอขึ้นไป ไมใหจบลงดวยปญหาที่กลายเปนวามาทําใหติดจมอยูตรงนั้น อยาง
ที่พูดเมื่อกี้วาไดแคหวังพึ่ง แลวพอมีเครื่องกลอมใจใหสบายได ก็หยุด แลวก็รอคอยผลที่
ทานจะดลบันดาลให นี่คือตกอยูในความประมาท ไมแกไขปรับปรุง ไมพัฒนาตัวเอง
ถาชว ยไดแคกลอมใจ การลงทุนนั้นก็คงไมคุม คือไดไ มคุมเสีย เมื่อมองในแง
สังคม ก็เปนการสูญเสียมากดวย ถามนุษยในสังคมสวนใหญมาจมอยูกับการหวังพึ่งสิ่ง
เรนลับอํานาจภายนอกเหลานี้ เอาแคไดเครื่องปลอบประโลมใจ สบายใจไปทีหนึ่งๆ อยู
ดวยความหวังมากขึ้น แลวก็รอคอยไป แตแลวความหวังนี้ก็มากลอมตัวเอง ทําใหไมเรง
แกไขสิ่งที่ควรแกไข ไมเรงทําการที่ควรทํา ปลอยปญหาใหคางคา ก็คือตกอยูในความ
ประมาทอยางที่วาแลว ซึ่งเปนความสูญเสียที่ยิ่งใหญมาก
แตในทางตรงขาม ถามีความเขมแข็งทนสู ถึงจะทุกขยากลําบากตอนนี้หนอย แต
เมื่อผานไปไดแลว ก็ไดเรียนรู ยิ่งเขมแข็งขึ้น ไดพัฒนากาย พัฒนาศีลวินัย พัฒนาจิตใจ
พัฒนาปญญาตอเนื่องไป แลวก็จะเดินหนาไดดีขึ้นๆ
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ความหมายของการเปนพระภิกษุ อยูที่ไหน
ทีนี้ก็มาดูวา ภาพ บทบาท และความหมายของนักบวช อยางไหนที่พระพุทธศาสนา
ตองการ เราถือวาพระสงฆมีความหมายและบทบาทอะไร ที่ถูกตองแทจริง
บทบาทของนั ก บวชที่ ว า มาข า งต น นั้ น พระพุ ท ธเจ า ทรงพบผ า นมาหมดแล ว
โดยเฉพาะพราหมณนี่ชัดเจน คือเปนผูบูชายัญ การบูชายัญก็ทําใหคนมีความหวัง คนที่
ถือพราหมณนั้น หวังพึ่งเทพเจา เชน พระพรหม พระอัคนี พระประชาบดี ฯลฯ ก็คิดวา
ทานคงจะมาชวย จึงหาเครื่องเซนไป ทีนี้ก็เปนทางหาผลประโยชนของพราหมณดวย
พราหมณก็บอกสิวา เทพเจาองคนี้เกงในทางบันดาลเรื่องนี้ๆ องคนี้เกงทางลาภ องคนี้เกง
ทางยศตําแหนง องคนี้เกงทางคูครอง อะไรอยางนี้ แลวก็บอกตอไปวาเทพเจาองคนี้ชอบ
เครื่องเซนอยางนั้น องคนั้นชอบเครื่องเซนอยางนี้
เมื่อเปนอยางนี้ คนที่จะเซนสรวงบูชายัญ จะไปทําเองไดอยางไร เมื่อไมรู ก็ตอง
มาหาผูเชี่ยวชาญ คือพราหมณสิ พราหมณทานจะไดจัดให เปนอันวา คนก็ตองมาหา
พราหมณ พราหมณก็จัดพิธีใหทีหนึ่งๆ ก็ไดสตางคเยอะ เลยกลายเปนระบบผลประโยชน
ขึ้นมา แลวก็เกิดผลเสียแกสังคมในแงตางๆ จุดสําคัญก็อยูที่วาคนมัวจองมัวจมอยูกับการ
หวังพึ่ง อยูกับเครื่องกลอม อยูกับสิ่งประโลมใจ ไดมีความหวัง แตลงทุนสูญเสียมาก ไม
คุมกัน เพราะมันขัดขวางการพัฒนาชีวิตพัฒนาสังคม เสียไปหมด
สภาพอยางนี้เปนของเดนในอินเดีย ที่สมัยนั้นเรียกวาชมพูทวีป พระพุทธเจาได
ทรงประสบ ก็จึงไดทรงดึงคนจากเทพมาสูธรรม ซึ่งจะไดอธิบายกันตอไป โดยใหมาอยูกับ
ความเป นจริง ความเปนเหตุเ ปนผล ตามกฎเกณฑ แหงเหตุ ปจจัยในธรรมชาติ ใหใช
ปญญาศึกษา แมวาอาจจะเหนื่อยหนอย ไมงายเหมือนไปหาพราหมณ แลวก็โยนภาระ
ไปเลย คือ พอไปหาพราหมณ เราไมตองทําอะไร มันก็สบาย คนก็ชอบ ตัวเองไมตองทํา
อะไร จะขอจากพระเปนเจา ตองทําพิธี ก็เอาเครื่องเซนไป แลวก็ยกภาระใหแกพราหมณ
ซึ่งเปนเจาพิธี พราหมณก็จัดการให ดวยการทําพิธีบูชายัญ ตัวเองก็มานอนฝนสบาย ก็รอ
ไป แตตัวเองไมไดทําอะไรที่เปนของแทจริง เอาสาระไมได
เมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมา ก็บอกวา ความจริงเปนเรื่องธรรมดาของธรรมชาติ
เปนกฎเกณฑแหงเหตุปจจัย ที่เปนไปโดยสัมพันธกัน มนุษยตองการผลใด ก็ตองทําเหตุ
ปจจัยของผลอันนั้น และการที่จะทําเหตุไดตรง ใหไดผลดี ก็ตองมีปญญาที่จะรูเขาใจเหตุ
ปจจัย จึงตองศึกษา แลวทานก็เอาความรูในความจริงนั้นมาวางเปนหลักใหมองเห็นจับ
ไดงาย โดยถือการศึกษา การพัฒนาตน การเรียนรูฝกตนนี้ เปนหนาที่หลักในชีวิตของเรา
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การฝ ก การศึ ก ษา การพั ฒ นากาย พั ฒ นาศี ล วิ นั ย พั ฒ นาจิ ต ใจ และพั ฒ นา
ปญญานี่แหละ ที่จะทําใหชีวิตดีงามมีแกนสารอยางแทจริง ไดสิ่งที่เปนสาระ ไดแกนได
เนื้อจริงๆ ไมใชไดเพียงสิ่งกลอม พอใหสบายใจไปชั่วคราว เพราะฉะนั้น เราจะตองอดทน
เอาหนอย ตองเขมแข็ง พระพุทธเจาจึงตองทรงปลุกใจคนใหลุกขึ้น ดังที่ตรัสเปนคาถา
ธรรมบทวา (ขุ.ธ.๒๕/๓๒๗/๓๘๙)
อุฏฺฐหถ นิสีทถ
ทฬฺหํ สิกฺขถ สนฺติยา
แปลวา: ลุกขึ้นเถิด เธอทั้งหลายมานั่งกันเถิด จงศึกษาเพื่อสันติใหจริงจังเถิด
ย้ําวา คนเรานี้มีความโนมเอียงที่จะออนแอ ชอบตามใจตัว อยากเอางายๆ แตคน
ที่จะฝกตัว จะพัฒนาตนนี้ มันยากหนอย ตองเขมแข็ง ตองสู อยางนอยตองเริ่มใชปญญา
ตองรูคิด ตองคิดโดยมีความรู พอเจอปญหาแลว ตองคิดวาจะแกไขอยางไร ตองสืบสาว
คนหาเหตุปจจัย นี่มันยาก ไมเหมือนอยางที่วา เจอปญหาแลว โยนปญหาไปใหเทวดาแก
อยางนี้สบายกวา แตอยาเอาเลย ไปไมไกล ไมมีอิสรภาพ
พระพุทธเจาทรงมาปลุกใจคนวา เธอตองเขมแข็งนะ มนุษยนี้เ ปนสัตวที่ฝกได
การที่จะมีชีวิตดีงามได เราตองเรียนรูฝกฝนพัฒนาตน ก็ปลุกใจกันหนัก
พระพุทธเจาตองทรงวางพระองคเ ปนตัวอยางวา จะเปนพระพุทธเจาได ตอง
บําเพ็ญบารมี ตองทําความดีที่เปนคุณธรรมอยางสูงสุด อยางที่ไมมีใครอื่นทําได ตอง
เขมแข็งจริงๆ แตขนาดปลุกใจกันอยางนี้ ชาวพุทธยังถอยเลย อาว! ไปเสียแลว ไปๆ มาๆ
เดี๋ยวเอาพระพุทธเจาไปเปนที่ขอลาภ ไปขอหวยเสียแลว นี่เปนอยางนี้ คนมีความโนม
เอียงที่จะออนแอลงเรื่อย มักตามใจตัวเอง ชอบสบาย รอใหเขาเอาอะไรมากลอม นี่แหละ
ลัทธิกลอมก็เลยอยูไดเรื่อยไป
ทีนี้ พระของเรานั้น ที่เกิดขึ้นมาทามกลางสภาพอยางนี้ ก็เหมือนทวนกระแสอยู
แลว พระพุทธเจาตองทรงสรางภาพใหม ตั้งความหมายใหมใหแกพระสงฆ
ในการนี้ ความหมายเกาบางอยางก็เอาเขามาไดบาง ในบางแง ดังที่เราจะเห็นวา
ภาพของพระสงฆนี้ มีความหมายบางอยางของเดิมติดมา เชน ความหมายวาเปนผูสละ
เชน สละทรัพยสินสิ่งของ สละละเหยาเรือน เดินไปในทางที่จะเปนผูไมยึดติดถือมั่นในสิ่ง
ทั้งหลาย นี่ก็คือความหมายอยางที่รูกันอยูแลว แตไมไดยอมรับไปถึงความหมายเดิมของ
เขา ที่วาตัดขาดจากสังคม ปลีกตัว ไมเอาเรื่องเอาราวกับใคร อยางนี้พระพุทธศาสนาไม
เอาดวย ดังที่ไดอธิบายไปแลวในครั้งกอน
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ทีนี้ อะไรละคือภาพที่ตองการสํา หรับพระสงฆ พระพุทธเจาตรัสไวหลายแหง
อยางในหลักที่เรียกวา โอวาทปาฏิโมกข ที่ถือวาเปนหัวใจของพระพุทธศาสนา ที่ทรง
แสดงในวันมาฆบูชา นั่นก็ชัด มีลักษณะของบรรพชิต หรือสมณะ ดวย ขอยกมาใหดู
ในโอวาทปาฏิ โ มกขนั้น เมื่ อ ทรงประกาศหลั ก การและจุ ด หมายของพระพุ ทธ
ศาสนา (ที่วา ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา, นิพพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา) เสร็จแลว ก็ตรัสตอไปวา
น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี
ผูทํารายคนอื่น ไมใชบรรพชิต
สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโต ผูเบียดเบียนคนอื่น ไมเปนสมณะ
นี่ใชไหม ตรงนี้แหละคือลักษณะของบรรพชิต ความหมายของการเปนบรรพชิต
และเปนสมณะ ก็คือ เปนผูสงบ ไมเบียดเบียน ไมทํารายใคร
ภาพของพระอย า งหนึ่ งที่ ไ ด ต รงนี้ คื อ เป น สั ญ ลั ก ษณ ข องความไม มี ภั ย หรื อ
ปลอดภัย อยางที่เคยพูดแลววา เห็นพระที่ไหน ปลอดภัยที่นั่น อันนี้เปนภาพที่มีมาใน
สังคมไทย เปนวัฒนธรรมทางจิตใจ ซึ่งคนไทยสรางมาไดสําเร็จดีทีเดียว ถาเห็นพระที่ไหน
ก็สบายใจไดเลย ตองใหไดอยางนั้น
ความไม มี ภั ย นี้ ทํ า ให เ กิ ด ความรู สึ ก มั่ น คง อย า งคํ า ที่ ฝ รั่ ง ชอบพู ด กั น นั ก ว า
security อันนี้ถือเปนศัพทสําคัญเลยนะ พอเห็นพระแลวควรมีความรูสึกอันนี้ ซึ่งถาจะใช
คําไทยใหตรง ควรพูดวา มีความเกษม
คําวา security นี้ ที่จริงควรแปลวา “เกษม” แตเราแปลกันมาวา ความมั่นคง
ความจริงไมไดความหมายที่แทของฝรั่ง ศัพทแทวา “เกษม” นี้มันยิ่งกวาปลอดภัย ของ
ฝรั่งวา security ก็ใกลกันนี้ คือนอกจากไมมีภัยแลว ยังมีความรูสึกที่ปลอดโปรงโลงใจ
ดวยวาจะไมมีภัยเขามาถึงได เหมือนคนที่อยูในน้ํา ถาเปนถิ่นที่มีจรเข ก็กลัวหรือหวาด
แตถาเขาอยูหางจากบริเวณที่ตองหาม หรือวายน้ําเกง ก็นับวาปลอดภัย นั่นเปนขั้นหนึ่ง
แตเมื่อไรเขาขึ้นฝงแลว ยืนบนฝงนั้นได นั่นคือเกษม ตราบใดยังอยูในน้ํา ถึงแมจะเกง จะ
หางออกไป ปลอดภัยได แตก็ไมเทากับขึ้นไปยืนบนฝง ภาวะอยางนี้คือเกษม
พระเปนเครื่องหมายของความไมมีภัย เปนผูไมเบียดเบียน ไมทํารายใคร ทําใหที่
นั่นถิ่นนั้นเปนแดนเกษม เพราะฉะนั้น เห็นพระที่ไหนก็จึงรูสึกปลอดภัย สบายใจ เปน
คุณลักษณะพื้นฐานอยางหนึ่งที่สําคัญ อันเสริมสรางสภาพจิตที่ดี และมีความหมาย
สําคัญตอสังคมพรอมไปดวย โดยเปนแบบอยาง และนําทางสังคม ไปสูภาวะที่ไมมีการ
เบียดเบียน ไมมีเวรภัย
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บอกแลววา ในสังคมไทยที่สืบตอกันมา ชาวบานเดินทางไปไหน พอเห็นพระก็
รูสึกเปนสิริมงคล เพราะพระเปนเครื่องหมายของความปลอดภัย คนเขาไปในปา ไมรูวา
โจรผูรายจะดักซุมอยูที่ไหน แตพอไปเจอพระเขา ก็สบายใจ โอ ที่นี่ไมมีภัยแน สบายใจได
แล ว ก็ ล งนั่ ง ยองๆ ยกมือ ท ว มหัว โดยมี ค วามโล ง ใจ ปลื้ม ใจ เป น ความสุ ข เป น อัน ว า
ลักษณะที่เปนภาพของพระอยางหนึ่ง คือเปนสัญลักษณของความไมมีภัย
ทีนี้ พอไมมีภัยแลว จิตก็โปรงโลง เขากับเรื่องที่พูดไปแลว คือตอเขากับขั้นของ
การสรางปสาทะ ถาเปนพระดี พอพบพอเห็น นอกจากรูสึกปลอดภัยแลว ก็ชื่นใจ มีจิต
ผองใส เลื่อมใส เปนกุศลเกิดขึ้นในใจ พอสภาพจิตอยางนี้เกิดขึ้นแลว จิตนั้นก็พรอมที่จะ
เดินหนา กาวขึ้นสูความดีงามทางจิตใจและงอกงามทางปญญาสูงยิ่งขึ้นไป โดยเปนจุดที่
ทําใหมีการสื่อสัมพันธ เขามาหากัน แลวพระก็จะไดแสดงธรรม เพื่อแกปญหาชีวิต หรือ
ทําใหมีการเรียนรูอยางใดอยางหนึ่ง พูดงายๆ ก็คือ ทําใหเขาไดปญญาตอไป เปนอันวา
ไดทั้งคุณคาทางจิตใจ และทางปญญา ที่จะนําไปสูพฤติกรรมที่ดีงามยิ่งขึ้น นี่คือเปน
โอกาสที่นําไปสูบทบาทของพระในการใหธรรม
บทบาทของพระในขั้นที่ถูกตองตรงแทตามหลักพระพุทธศาสนา มีความหมายที่
สําคัญในเชิงนี้ ซึ่งไมติดอยูกับความหมายที่วาเปนผูวิเศษ เปนผูมีฤทธิ์ปาฏิหาริย แมวา
ความหมายเหลานั้นก็ไมใชวาจะเลวรายเสมอไป แตอยางที่วาแลว อันนั้นไดประโยชนที่
คลุมเครือ แตมีโทษสําคัญที่ทําใหคนมาฝากความหวังพึ่งไว
เมื่อเจอกับพระแลว ถาไดความปลอดโปรงสบายใจ แตยังคิดหวังพึ่งใหทานทํา
นั่นทํานี่ให ก็ยังเปนจิตที่ผูกมัด ไมเปนอิสระ ดังนั้น เมื่อทําใหเขามีความรูสึกปลอดภัย
จิตใจผองใส ซึ่งเปนคุณภาพที่เกิดขึ้นในตัวของเขาเองแลว ก็เดินหนาตอไปที่จะใหเขามี
ปญญา จะไดเปนอิสระในตัวเขาเอง พระพุทธศาสนาไมตองการใหคนมาติดจมอยูกับการ
พึ่งพา เพราะฉะนั้นจึงตองมีการกาวตอไปในขั้นของปญญาดังที่วาแลว
รวมแลว ภาพของพระที่เราสรางกันมาในสังคมไทย ก็ไดผลสําเร็จพอสมควร แต
เวลานี้สังคมไทยกําลังถอยกลับ คนจํานวนมากกําลังมองพระในฐานะเปนสื่อของอํานาจ
เรนลับ เปนผูวิเศษ เปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะเขาไปหวังพึ่ง เปนแหลงใหเครื่องกลอมใจ ปลุก
ปลอบประโลมใจ แลวก็ใหอยูดวยความหวัง ลงทายก็ตกอยูในความประมาท ไมพัฒนา
ตนเอง เขาสูสภาพที่เ ปนลักษณะของนักบวชในศาสนาโบราณ ที่พระพุทธเจาไดทรง
พยายามปลดเปลื้องออกไป และพนออกมา
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ถอยจากวันนี้ (ใน พ.ศ. ๒๕๓๙) ยอนหลังไปสัก ๒๐ ป มีหนังสือประกอบการ
เรียนของมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง ในเมืองไทยเรานี่แหละ เขียนอธิบายเรื่องศาสนา ถึงตอน
หนึ่งวาดวยเรื่องพระสงฆ ก็วาไป สรุปไดวา พระนี้ก็มีบทบาทเหมือนกับหมอผี
นี่ก็คือ ทานผูเขียนหนังสือหรือตํารานั้น คงจะมองพระดวยความเขาใจอยางที่วา
แลว คือมองพระในลักษณะของผูวิเศษ แลวก็มีบทบาทอยางที่วา ใครมีเคราะห มีเรื่องราว
เดือดกายรอนใจ ก็มาหา มาขอใหชวย หมอผีก็เขาพิธีหมุบหมิบๆ แลวบอกวา เธอมีเคราะห
นี่เพราะผีตัวนั้นมันทํา ขาจับมันเอาใสในหมอนี้แลว แกสบายใจเถิด กลับไปบานได
ที่ทานผูเขียนนั้นเขาใจและมองอยางนั้น สวนหนึ่งก็อาจจะมาจากตัวพระนี่เอง
จํานวนหนึ่ง หรือไมนอยเลย ไมรูจักวาความเปนพระอยูที่ไหน แลวก็ทําตัวเองใหปรากฎ
เปนภาพออกมาแกเขาอยางนั้น เขาก็เลยมองพระเหมือนเปนหมอผีไป
เรื่องนี้ ถาพระสงฆไมสามารถแกไขลักษณะที่บิดเบนและบทบาทที่เขวเพี้ยนไป
และนําเขามาสูหลักการของพระพุทธศาสนาได ก็พูดอยางชาวบานวาพุทธศาสนาเสื่อม
นั่นเอง คือแคมีชื่อ แตตัวหลักการไมอยู ก็กลายเปนเหมือนศาสนาเกาๆ ทั้งหลาย แลว
ไปๆ มาๆ คนก็จับหลักไมได มองไมออกวาของจริงคืออยางไร แมแตพระสงฆเองก็จับ
หลักไมถูกวา บทบาทของตัวเองอยูที่ไหน
ทวนความวา บทบาทนั้นโยงไปสูการที่ตัวเองมีหนาที่มีความหมายอยางไรตอ
สังคม ภาพของตัวเองในสายตาของประชาชนเปนอยางไร ตัวเองเปนสัญลักษณของอะไร
แลวก็ไดคําตอบวา พระสงฆเปนสัญลักษณของความไมมีภัย แลวก็เปนสื่อนําปสาทะ ที่จะ
พาคนใหกาวไปในไตรสิกขา โดยที่พระสงฆนั้นเปนแบบอยางของชีวิตแหงการพัฒนาตน
ทีนี้ก็ลําดับวา หนึ่ง ไมมีเวรภัย สอง ทําใหคนมีจิตชื่นบานผองใส พรอมที่จะรับ
กุศลธรรมยิ่งขึ้นไป โดยตัวพระเองมีธรรมที่จะให สาม แลวก็เปนแบบอยางของชีวิต ที่
บําเพ็ญไตรสิกขา ที่เจริญงอกงามในการฝกฝนพัฒนาตนเอง โดยมีความสุขสงบอิ่มเต็ม
อยูภายใน ซึ่งจะชักนําประชาชนใหเจริญยิ่งขึ้นไปในไตรพิธบุญกิริยา และในไตรสิกขา
ดวย นี่คือภาพพระที่พึงตองการ
แลวทําอยางไรจะไปถึงจุดหมายนี้ การที่มาพบปะเจอะเจอกัน ไมมีภัย แลวทําให
เกิดความเลื่อมใสใจผองนั้น เปาหมายก็อยูที่วา จะไดชักนําเขาใหเจริญในไตรสิกขา เชน
ใหเกิดปญญาขึ้น จึงตองใหธรรม ก็เกิดเปนธรรมทานขึ้นมา
เมื่อทําอยางนี้ คนก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้น โดยมิใชมาหวังพึ่งติดอยูกับตัวพระ
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มิใชเปนอยางในศาสนาโบราณ ที่คนมาหามาอยูใกลตัวพระ โดยหวังใหทานชวย
บันดาลอะไรตออะไรให หรือเปนสื่อไปถึงอํานาจเรนลับ ไสยศาสตร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพเจา
ที่จะมาชวยบันดาลให ไดแตหวังพึ่งผูกตัวติดพันยึดกันอยูอยางนั้น ตองขึ้นตอเจาของ
อํานาจยิ่งใหญนั้น ไมเปนอิสระสักที
แตพอเราปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธศาสนา คนก็เปนอิสระของเขา เขาได
ความรูเขาใจแลว ก็เดินทางของเขาเองได พระก็เพียงเปนกัลยาณมิตรให คนก็พัฒนาตัว
เขาเองตอๆ ไป

“พระ” ที่ชาวบานเรียก ทําไมมีชื่อวา “ภิกษุ”
มาดู ศัพ ท กัน บ า ง นัก บวชในพระพุ ท ธศาสนานี้ มี ชื่ อ หลั กเรี ย กว า “ภิก ษุ ” แต
บางครั้งก็เรียกวา “สมณะ” บางครั้งก็ใชคําวา “มุนี” บางทีเรียกวา “ยติ” ก็มี ฯลฯ
ในบรรดาคําเรียกเหลานี้ บางศัพททานสงวนไวใชสําหรับพระคือภิกษุ ในระดับที่
เปนผูไดพัฒนาไปมากแลวในไตรสิกขา เชนคําวา “มุนี”
“มุนี” เปนคําเกาที่เขาใชกันอยูกอนแลวในชมพูทวีป มีความหมายตามรูปศัพทวา
“ผู นิ่ ง ” และตามที่ เ ขาใช กั น มาก อ นนอกพระพุ ท ธศาสนานั้ น บางที ก็ ไ ปจั บ เอาแค
ความหมายตามตัวหนังสือ นักบวชบางศาสนาก็ยึดถือสําคัญที่รูปลักษณและอาการ แลว
มีลักษณะที่ไมพูดไมจากับใคร นั่งนิ่ง คนก็ติดในรูปแบบ ถือวามุนีคืออยางนี้ พระพุทธเจา
ก็ตรัสวา ความเปนมุนีไมไดอยูที่ความเปนผูนั่งนิ่ง หรือตั้งทาทํากิริยาอาการวาเปนผูนิ่ง
แตอยูที่ความมีปญญารูเขาใจความจริงของสิ่งทั้งหลาย และเมื่อรูเทาทันแลว ก็ทําให
วางใจลงตัวพอดี มีจิตใจสงบ คือนิ่งโดยมีปญญา ที่พาใจใหสงบ มั่นคง คําตรัสอยางนี้
เปนการปลุกคนใหตื่นขึ้นมา การเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาก็มาในลักษณะอยางนี้
ที่นี้ คําหลัก หรือคําสามัญที่ใชเปนพื้น คือ “ภิกษุ” ก็มีความหมายตามรูปศัพท
หลายอยาง เชน อยางงายๆ ภิกษุ แปลวาผูขอ คือ ภิกขุ มีรากศัพทเดียวกันกับ ภิกขา เคย
ไดยินไหม ภิกขาจาร หมายความวา เที่ยวไปขอภิกษา ภิกษาก็คืออาหารที่ขอเขาไดมา
ภิกษา-ภิกษุ ภิกขา-ภิกขุ โดยนัยนี้ ภิกษุก็จึงเปนผูขอ นี่เปนความหมายงายๆ พื้นๆ ตาม
รูปแบบ เปนเรื่องของการดําเนินชีวิต มองแคนี้ก็เปน ภิกษุ
แทรกนิดหนึ่งวา “ภิกษุ” ที่แปลมาเปนภาษาไทยวา “ผูขอ” นั้น ขอใหสังเกต คํา
ไทยวา “ขอ” นี้ มีความหมายกวางจนอาจทําใหเขาใจผิดได

๑๕๔
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ดู ง า ยๆ คํ า จากภาษาบาลี อี ก คํ า หนึ่ ง คื อ “ยาจก” ถ า แปลตรงๆ ก็ ว า “ผู ข อ”
เหมือนกัน (พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไมแปลตรงๆ แตแปลเอา
ความหรือเลี่ยงไปวา “คนขอทาน”) นี่ก็กลายเปนวา “ภิกษุ” กับ “ยาจก” แปลเหมือนกัน
วา “ผูขอ” คําแปลในภาษาไทยจึงชวนใหเขาใจผิด
แทจริงนั้น เมื่อดูใหชัด “ภิกษุ” กับ “ยาจก” ที่แปลเปนไทยเหมือนกันวา “ผูขอ” นั้น
มาจากธาตุคือรากศัพทตางตัว ซึ่งมีความหมายไมเทากัน “ยาจก” มาจาก ยาจ แปลวาขอ
“ภิกษุ” มาจาก ภิกฺข ก็แปลวาขอ
ยาจ เปนคําสามัญหรือพื้นๆ ใชสําหรับการขอทั่วไปหมด รวมทั้งบอกขอ รองขอ
ออนวอนขอ สวน ภิกฺข เปนคําที่ใชจําเพาะในขอบเขตจํากัด ในภาษาบาลีเอง ก็บอก
ความหมายของ ภิกฺข ดวย ยาจ คือบอกวา “ภิกฺข แปลวา ยาจ”
แต ภิกฺข ถึงจะแปลวา ขอ ก็ใชในความหมายจําเพาะที่มีขอบเขตจํากัด คือใช
สําหรับการขออาหาร ขอของกิน (ดังที่อาหารซึ่งขอเขามา เรียกวา ภิกขา หรือภิกษา) และ
มีนัยที่บงบอกถึงอาการแสดงออกในการขอดวยวา ขอโดยอาการของนักบวช จนถึงวาขอ
อยางพระอริยะเจา คือถือภาชนะเดินไปแลวยืนสงบนิ่งตามธรรมเนียมของนักบวช ที่เปน
อันใหรูกันวาตองการอาหาร ซึ่งไมเหมือนกับยาจก ที่เปนผูขอ โดยไมจํากัดสิ่งที่ขอ และไม
จํากัดอาการแสดงออกในการขอ พจนานุกรมก็เลยแปลวา คนขอทาน
อยางไรก็ตาม ถึงจะขออยางงาม ก็ยังคือขอนั่นแหละ ถามองพระตามความหมาย
อยางนี้มากไป ก็จะกลายเปนวา บทบาทของพระอยูที่การขอนี่เอง ดูทาจะไมดีแน แตที่
จริง ก็ไมตองมัวถือสาหาสาระอะไรกับเรื่องนี้ใหมากเกินไป คําเรียกนี้ก็ใชไปตามที่คนพูด
กันมาในสังคมสมัยนั้น เปนเรื่องของสมมุติบัญญัติพื้นๆ พอหมายรูวาคํานั้นพูดถึงอะไร
เหมือนอยางพูดวา “ภูเขา” คนก็พอรูเขาใจแลว ไมตองไปคิดมาก เดี๋ยวจะไปกัน
ใหญ เชนบอกวา “ภู เขา” ออ ก็คือ เขาของภู ภูแปลวาแผ นดิน ก็เ ปนเขาของแผนดิ น
หมายถึงเขาที่งอกขึ้นบนแผนดิน ธรรมดาวา เขายอมงอกบนหัว เชนเขาวัว ถาอยางนั้น
แผนดินตรงที่มีภูเขา ก็เปนหัวหรือศีรษะของแผนดิน อยางนี้ก็ไปกันใหญ เลยเถิดไปแลว
อีกดานหนึ่ง ความหมายที่วาภิกษุแปลวาผูขอนั้น เปนความหมายโดยพยัญชนะ
หรื อตามตัว อั ก ษร สื บ เนื่ องจากสมมติบัญ ญั ติที่ถื อกั นมา แต ในคั มภี รบ าลี ทา นนิ ย ม
วิเคราะหศัพทที่สําคัญ ใหมองเห็นสาระในแงตางๆ กระจายออกไป ใหความหมายของคํา
นั้นๆ เปนเหมือนคําสอนที่จะชวยกํากับความประพฤติปฏิบัติ และสําหรับคําวา “ภิกขุ/
ภิกษุ” นี้ ก็จึงมีความหมายที่ทานวิเคราะหออกไปอีกหลายอยาง
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ในที่นี้ นําความหมายแบบวิเคราะห ซึ่งมีมาก มาเลาใหฟงเปนความรูประกอบ
คงจะเหมาะแกผูที่ใฝรู โดยเฉพาะในทางภาษา แตผูไมสนใจ จะขามไปเสียก็ได
กอนจะไปดูความหมายตามวิเคราะหนัยตางๆ นั้น มาดูคําจํากัดความ “ภิกษุ” ใน
พระไตรปฎกกันกอน เริ่มที่วินัยปฎก ซึ่งแสดงความหมายของภิกษุดวยคําจํากัดความ
อย างที่ใช กันในกฎหมาย คื อ ชี้ล งไปวา “ภิ กษุ ” ที่กล าวถึง ในพระวินัย โดยเฉพาะใน
สิกขาบททั้งหลาย ซึ่งเปนพุทธบัญญัตินั้น หมายถึงใคร ไดแกบุคคลผูใด ดังนี้ (วินย.๑/๒๖/๔๒)
คําว่า “ภิกษุ” มีความหมายว่า
ชื่อว่า ภิกษุ โดยอรรถว่า เป็นผู้ขอภิกษา
ชื่อว่า ภิกษุ โดยอรรถว่า ดําเนินภิกขาจริยา
ชื่อว่า ภิกษุ โดยอรรถว่า ครองผืนผ้าที่ตัดฉีก
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
บรรดาภิกษุเหล่านั้น ภิกษุ ผู้อุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรม อันไม่กําเริบ
ควรแก่ฐานะ โดยสงฆ์ที่พร้อมเพรียงกันนี้ ชื่อว่า “ภิกษุ” ที่ทรงประสงค์ ในอรรถนี้.
ขอความนี้บอกวา ในพระวินัย ซึ่งวาตามบัญญัติ ยึดถือรูปแบบ รักษาแบบแผน
“ภิกษุ” หมายถึงผูที่สงฆอุปสมบทใหดวยสังฆกรรมที่เปนญัตติจตุตถกรรม เทานั้น ไมนับ
ผูที่เรียกวาเปนภิกษุในความหมายอื่น นี่เรื่องของวินัย หรือกฎหมาย ตองใหแนชัด ตายตัว
ในพระอภิธรรมปฎก ทานบอกวจนัตถ คือความหมายของคําวา “ภิกษุ” ไวคลาย
กับในพระวินัยปฎก ดังนั้น กอนจะไปที่พระสุตตันตปฎก จึงดูความหมายในคัมภีรฝายพระ
อภิธรรมเสียกอน แตพึงทราบวาขอความจากพระอภิธรรมนี้ อยูในภาคสุตตันตภาชนีย
(แจงความแบบพระสูตร)
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๑๕๖

จะเห็นวา ในพระอภิธรรมปฎก บอกความหมายตางๆ โดยไมไดจํากัดหรือระบุ
เจาะจงลงไปวาจะตองใชความหมายใด ขอยกมาใหดู ดังนี้ (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
เพราะกําลังทําลายบาปอกุศลธรรมทั้งหลาย จึงชื่อว่าภิกษุ
เพราะทําลายบาปอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว 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 หรือพูดสั้นๆ วา ในพระสูตร ซึ่งแสดงธรรมมีคําสอนทุกระดับ
ทั้งสมมุติและปรมัตถ อันจัดปรับใหเหมาะกับพื้นเพภูมิธรรมจริตอัธยาศัยของผูฟง ความ
หมายของ “ภิกษุ” มีทั้งแบบพื้นๆ ตามหลักการทั่วไป และแบบปลุกใหตื่น ยกมาดูพอเห็น
คําว่า “ภิกษุ” มีความหมายว่า
ชื่อว่า ภิกษุ เพราะได้ทําลายธรรม ๗ ประการ คือ ทําลายสักกายทิฏฐิ
วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ราคะ โทสะ โมหะ และมานะ.
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ภิ ก ษุนั้ น ได้ทํ า ลายบาปอกุศ ลธรรม อั น ก่ อ ความเศร้ าหมอง ก่ อ ภพใหม่
เป็นไปกับด้วยความกระวนกระวาย มีวิบากเป็นทุกข์ เป็นที่ตั้งแห่งชาติ ชรา และ
มรณะต่อไป.
(ขุ.ม.๒๙/๘๖/๘๒)
ดังที่วาแลว ในพระสู ตร พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมให เ หมาะกับบุคคล และ
สถานการณ ความหมายของ “ภิกษุ” แมจะคงอยูตามหลักใหญ แตมีรายละเอียดและ
แงมุมยักเยื้องตางกันไป ขอเลาบางเรื่องเปนตัวอยาง (สํ.ส.๑๕/๗๑๗/๒๖๗)
ที่เมืองสาวัตถี พราหมณคนหนึ่งเขาไปเฝาพระพุทธเจา แลวกราบทูลวา
ท่านพระโคดมผู้เจริญ ข้าพเจ้าเป็นผู้ขอภิกษา พระองค์ก็เป็นผู้ขอภิกษา
ในภาวะนี้ เราจะต่างอะไรกัน
พระพุทธเจาตรัสตอบวา
บุคคลจะชื่อว่าเป็นภิกษุ เพียงเพราะขอภิกษากะคนอื่น ก็หาไม่ ตราบเท่าที่
ยังสมาทานธรรมอันเป็นพิษ จะเป็นภิกษุหาได้ไม่ ผู้ใดในโลกนี้ ลอยบุญลอยบาป
แล้ว ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ในโลกด้วยปัญญา ผู้นั้นแลจึงเรียกได้ว่าเป็นภิกษุ
ดังไดพูดแลว คนจํานวนมากติดรูปแบบ ถือลักษณะอาการภายนอกเปนมาตรฐาน
จนไปๆ มาๆ มองแครูปลักษณ ไปไมถึงสาระ หรือลืมสาระไปเลย เอาแควา จะเปนฤๅษี ก็
เกลาผมทรงชฎา จะเปนพระ ก็โกนศีรษะนุงเหลืองหมเหลือง เพราะการยึดติดอยางนี้
บางทีพระพุทธเจาจึงตรัสสอนแบบเปดตาปลุกใหตื่น ดังที่ตรัสครั้งหนึ่งวา (ขุ.ธ.๒๕/๒๐/๓๓)
ผู้ใด ถึงจะตกแต่งกาย สวมใส่อาภรณ์ แต่หากประพฤติชอบ เป็นผู้สงบ
ฝึกอบรมตนแน่วแน่ เป็นผู้ประพฤติธรรมอันประเสริฐ เลิกละการเบียดเบียน
ปวงสัตว์ทั้งหมดแล้ว ผู้นั้นแล จะเรียกว่าเป็นพราหมณ์ เป็นสมณะ หรือเป็น
พระภิกษุ ก็ได้ทั้งสิ้น
ฟงพุทธพจนนี้แลว ผูที่ไมไดบวชพระ ก็สบายใจไดวาโอกาสทางธรรมไมไดหายไป
ไหน ในพระสูตร พุทธพจนที่ตรัสแสดงความหมายของ “ภิกษุ” ยังมีอีก ใครสนใจก็ไปคนดู
ในพระไตรปฎกเลม ๒๕
ความหมายที่แสดงไวในพระไตรปฎกเหลานี้ ในคัมภีรยุคตอมา ตั้งแตอรรถกถา
ลงไป ไดยกขึ้นมาย้ําเนนบาง อธิบายขยายความตอบาง โดยเฉพาะนิยมนิยามความหมาย
ของศัพท ดวยวิธีวิเคราะหใหเห็นรากศัพท ที่เรียกวา “ธาตุ” ก็เอามาใหดูพอเห็นแนว ใคร
ไมอยากยุงกับเรื่องภาษา จะขามไปก็ได
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คํา วา “ภิ กฺขุ ” นี้ ตามปกติ ก็ ถือ กันว า มาจากธาตุคือ “ภิกฺ ข” (+ รู ปจ จัย) ดั ง ที่
วิเคราะหศัพทไดวา
ภิกฺขตีติ ภิกฺขุ. (ชื่อวา ภิกษุ เพราะขอภิกษา)
แตทานบอกนัยอื่นวา มาจาก “อิกฺข” ธาตุ ก็ได คือ ภย+อิกฺข+รู =ภิกฺขุ ตาม
วิเคราะหที่วา
ภยํ อิกฺขตีติ ภิกฺขุ. (ชื่อวา ภิกษุ เพราะมองเห็นภัย)
ทีนี้ ก็จะวาไมชัด จะถามไดวา ภัยอะไร ภัยที่ไหน ทานจึงบอกไวดวยวาภัยอะไร
ตรงนี้ ในคัมภีรสวนใหญ เรียกไดวาแทบทั้งนั้น บอกวาภัยในสังสารวัฏ ดังวิเคราะหที่วา
สํสาเร ภยํ อิกฺขตีติ ภิกฺขุ. (ชื่อวา ภิกษุ เพราะมองเห็นภัย ในสังสารวัฏ)
แตบางคัมภีรบอกตางออกไป กลายเปนวิเคราะหวา
สงฺขาเร ภยํ อิกฺขตีติ ภิกฺขุ. (ชื่อวา ภิกษุ เพราะมองเห็นภัย ในสังขาร)
ที่วาเห็นภัยในสังสารวัฏนั้น เขาใจงาย แตที่วาเห็นภัยในสังขาร ดูเหมือนวาเปน
ความหมายที่ลึกเขาไปอีกหนอย พูดใหสั้นวา เมื่อภิกษุเห็นภัยในสังขารแลว ก็พยายามที่
จะประพฤติปฏิบัติบําเพ็ญสมณธรรม เพื่อใหพนจากสังขาร ไปสูวิสังขาร (คือนิพพาน)
ความหมายอยางนี้ ก็เปนแงนามธรรม
ทีนี้ก็มีอีกวิเคราะหหนึ่ง ที่อยูในฝายรูปธรรม คลายๆ กับที่วามาจาก “ภิกฺข” คือ
ชื่อวาภิกษุ เพราะขอภิกษา เปนเรื่องอาหาร คราวนี้เปนเรื่องของเครื่องนุงหม ทานวา ภิกขุ
นั้นมาจาก “ภิท” (ธาตุ-รากศัพทนี้ มีรูปกริยาชองสามเปน “ภินฺน”) ซึ่งแปลวาทําลาย เชน
ตัด ฉีก ทุบ ผา ก็ได ดังวิเคราะหวา
ภินฺนปฏธโรติ ภิกฺขุ. (ชื่อวา ภิกษุ เพราะครองผืนผาที่ตัดฉีกแลว)
นี่คือเปนผูทรงหรือครองผาที่ฉีกๆ ขาดๆ เอามาตัดตอ เย็บติดกัน เต็มไปดวยรอย
ตะเข็บ ไมสวยไมงาม ไมเรียบไมรื่น อยางบังสุกุลจีวร ที่เคยเลาวา พระไปเที่ยวเก็บเอาผา
ที่เขาทิ้ง เปนเศษเปนชิ้นมา แลวก็มาตม มาตัด มาเย็บ มายอม ทําเปนจีวร เพราะฉะนั้น
ผาของทานจึงเปนชิ้นเปนแผน คือมาจากเศษผา หรือมีลักษณะอยางเศษผานั่นเอง
ทีนี้ “ภิท” ธาตุ ที่แปลวาทําลายนั่นแหละ เมื่อกี้ใชในความหมายที่เปนรูปธรรม
คือทําลายผืนผา ทีน้ี ทานใหความหมายทางนามธรรมบาง แทนที่จะทําลายตัดฉีกผา ก็
เปลี่ยนเปนทําลายกิเลส ดังวิเคราะหวา
ภินฺนตฺตา ปาปกานํ อกุสลานํ ธมฺมานํ ภิกฺขุ.
(ชื่อวา ภิกษุ เพราะทําลายบาปอกุศลธรรมแลว)

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๕๙

วาตามวิเคราะหนี้ ภิกษุตองเปนพระอริยะตั้งแตโสดาบันขึ้นไป จึงมีอีกวิเคราะห
หนึ่ง ซึ่งแสดงความหมายผอนลงมาวา
ภินฺทติ ปาปเก อกุสเล ธมฺเมติ ภิกฺขุ. หรือสั้นๆ วา: กิเลเส ภินฺทตีติ ภิกฺขุ.
(ชื่อวา ภิกษุ เพราะทําลายบาปอกุศลธรรม, ชื่อวา ภิกษุ เพราะทําลายกิเลส)
ถาอยางนี้ แคกําลังทําลายกิเลส ก็หมายถึงพระที่ยังอยูในอริยมรรค
ความหมายแบบนี้ มุงเอาคุณสมบัติในระดับสูง บงชี้วาตองบําเพ็ญไตรสิกขา
ไดผลกาวหนา จึงทําลายกิเลสได
หันมาดูดานพระวินัย ทานไมวิเคราะหศัพท ไมพูดถึงคุณสมบัติภายในอะไรทั้งนั้น
ทานใหความหมายในทางปฏิบัติ วาไปตามรูปแบบที่มองเห็น ซึ่งเกี่ยวของจัดการไดใน
ชีวิตประจําวัน ในสังคม ดังนั้น เมื่อวาตามคําจํากัดความในทางวินัย ภิกษุก็คือ ผูที่ไดรับ
การอุปสมบทเทานั้นเอง
อยางไรก็ตาม แมวาวินัยจะเอาความหมายแครูปธรรมตามรูปแบบที่มองเห็นกัน
งายๆ แตก็ตองใชถอยคําที่แสดงความหมายนั้นตรงจําเพาะ แนนอน ชัดเจน ไมใหดิ้นได
ดังนั้น ทานจึงมิไดบอกเพียงแควา ภิกษุคือผูที่อุปสมบทแลว แตทานใชถอยคําที่ชี้ชัด
จํากัดจําเพาะ จึงกลายเปนขอความที่ยาวหนอย ดังไดยกมาใหดูขางตนแลว ที่วา “ผู้
อุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรม อันไม่กําเริบ ควรแก่ฐานะ โดยสงฆ์ที่พร้อมเพรียงกัน ชื่อว่าภิกษุ”
ที่วาอุปสมบทนั้น หมายถึงวา ไดเขาสูสังฆกรรม โดยที่ประชุมสงฆมีมติพรอมกัน
รับเขามา เปนความหมายตามวินัย ซึ่งเปนรูปแบบ เมื่ออุปสมบทแลว ก็เปนภิกษุที่มาอยู
ในสงฆ เปนสมาชิกแหงสงฆ ที่เรียกวา สมมุติสงฆ วาในเชิงสังคม ก็เทานี้ คือ ยึดถือตาม
รูปแบบเครงครัด เชน จะแตงตั้ง หรือจะลงโทษ ก็วาไปตามบทบัญญัติกฎกติกา
อยางไรก็ตาม เมื่อจะเอาสาระกันจริงๆ ความเปนภิกษุไมไดอยูเพียงแครูปแบบ
ที่วา ปลงผม หมเหลือง อยางที่พูดกันวา โกนหัวนุงเหลือง ไดอุปสมบทมาแลวเทานั้น แต
ในความหมายที่เปนเนื้อหาสาระ ยังตองวากันตอไปอีก
ในวินัย ถือรูปแบบสําคัญ ยึดตามที่สั่ง ทีนี้พอเขามาในพระสูตร ที่นี่ พระพุทธเจา
ทรงแสดงธรรม คราวนี้เปนการสอน ทรงสอนคนไมใหอยูแครูปแบบ แตใหกาวไปในสาระ
ถึงตอนนี้ เราก็จะเห็นวา พระพุทธเจาตรัสตักเตือนแนะนําตางๆ เชนตรัสวา ความ
เปนภิกษุไมไดอยูที่การโกนหัวนุงหมเหลืองเขาพิธีบวชมาเทานั้น แตอยูที่การปฏิบัติตาม
หลักการ ไดแกการบําเพ็ญไตรสิกขา เริ่มตั้งแตการที่ไดประพฤติหางไกลจากการเบียดเบียน
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อยางที่ไดยกพุทธพจน ที่เปนคาถาธรรมบท มาใหดูทีหนึ่งแลว ซึ่งบอกวา แมจะ
แตงกายสวมใสอาภรณ แตถาประพฤติสงบ เปนผูที่ฝกตน เปนผูแนวแนตอมรรคาแหง
ชีวิตที่ดีงาม ดําเนินชีวิตประเสริฐ เปนผูวางอาชญาแลวในสัตวทั้งปวง คือไมเบียดเบียน
ใคร คนอยางนี้ จะเรียกวาเปนพราหมณ เปนภิกษุ เปนสมณะ ก็ไดทั้งสิ้น
นี่ คื อ ไม ถื อ รู ป แบบกั น ละ เอาสาระกั น เลย ถึ ง จะไม ไ ด บ วช ทั้ ง ที่ เ ป น ชาวบ า น
แต งตัว ประดั บ กาย มีเ สื้อ ผ า อาภรณ นี่ แหละ แต ถ า เขามีจิ ต ใจอยา งที่ ว า นี้ ประพฤติ
ตัวอยางที่วานี้ จะเรียกเขาเปนพราหมณ เปนสมณะ หรือเปนภิกษุ ก็ไดทั้งสิ้น
เรื่องแบบนี้ พระพุทธเจาตรัสเตือนพวกพราหมณมาก เฉพาะอยางยิ่งที่ตรัสวา
ความเปนพราหมณ ที่ถือวา เป นคนประเสริ ฐเลิศกวาใครนั้ น ไมใ ชอ ยูท่ี การได เ กิด ใน
วรรณะพราหมณ คนมิใชเปนพราหมณ มิใชเปนคนเลิศประเสริฐ โดยชาติกําเนิด ความ
เปนพราหมณ ไมใชอยูที่การถือพรตปฏิบัติตามแบบแผนของวรรณะ อยางที่พราหมณ
บัญญัติกันไว แตความเปนพราหมณอยูที่การกําจัดสิ่งชั่วรายในตัว ละกิเลสไดแลว
พราหมณถือวาพวกตนเปนผูลอยบาปแลว เวลาจะลอยบาป เขาก็ลงไปในแมน้ํา
ศักดิ์สิทธิ์ เฉพาะอยางยิ่งแมน้ําคงคา เดี๋ยวนี้ก็ยังไปอาบกันอยู ลองไปอินเดีย ไปดูที่เมือง
พาราณาสี จะเห็นคนอินเดียมากมายลงไปอาบน้ําลอยบาป ลางบาปกันในแมน้ําคงคา
พระพุทธเจาตรัสวา ถาทานลงไปในแมน้ําศักดิ์สิทธิ์แลว บาปมันลอยไปได เตา
ปลามันคงหมดบาปไปกอนพวกทาน และตรัสดวยวา ถาแมน้ําศักดิ์สิทธิ์พาเอาบาปของ
พวกท า นหลุ ด ลอยหายไปได มั น ก็ ต อ งพาบุ ญ ของพวกท า นหลุ ด ลอยหายไปได ด ว ย
เหมือนกัน
พระพุทธเจาตรัสวา การจะลอยบาปลางบาปไดจริง ไมใชมาลอยมาลางในแมน้ํา
อย า งนี้ แต ต อ งลอยหรื อ ล า งด ว ยน้ํ า แห ง ธรรม คื อ การชํ า ระล า งตั ว เอง ด ว ยการฝ ก
การศึ ก ษาพั ฒ นาตน ขั ด เกลากิ เ ลสของตั ว เอง ละเลิ ก บาปกรรม เพิ่ ม พู น กุ ศ ลธรรม
บําเพ็ญบุญกิริยา หรือเจริญไตรสิกขา
พระพุทธเจาจึงประทานความหมายของการลอยบาปใหใหม ไมใชไปลอยใน
แมน้ําคงคา แตหมายถึงลอยบาปดวยการกําจัดออกไปจากตัวเอง เพราะฉะนั้น จึงตรัส
เรียกพระอรหันตวาเปนพราหมณ เปนการสรางความหมายเชิงสาระ ไมเอาแครูปแบบ นี่
คือที่ตรัสวา คนไมเปนพราหมณเพราะชาติกําเนิด แตเปนพราหมณเพราะกรรม คือการ
กระทํา

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๖๑

ตกลงวา ของแทที่ตองการคือเนื้อหาสาระ แตเนื้อหาสาระนั้นจะดํารงอยูได
อยางไร และจะเขาถึงไดอยางไร และทําอยางไร เมื่อเขาถึงสาระแลว จะรักษาสาระนั้นไว
ได พระพุทธเจาทรงเขาถึงสัจธรรมแลว ทําอยางไรจะรักษาความจริงที่ตรัสรูไวได ก็สราง
รูปแบบขึ้นมาหอหุมสาระนั้นไว รูปแบบจึงมีประโยชน คือ สังฆะ กับชีวิตภิกษุ ที่ดํารงอยูใน
ระบบแบบแผนของวินัย ไดหอหุมรักษาสาระคือธรรมที่พระองคเขาถึงและตรัสแสดงนี้ไว
ตอไปอีก นอกจากรักษาไวใหไดแลว ทําอยางไรจะสื่อสําแดงออกไป ใหความจริง
อันเปนสาระที่ปรากฎขึ้นแลวนี้ เปนประโยชนแกคนกวางขวางออกไป ก็ตองอาศัยรูปแบบ
อีก เพราะฉะนั้นการมีสังฆะ มีพระภิกษุ มีวิถีชีวิตนักบวชแบบนี้ขึ้นมา ก็เพื่อจะไดมาสื่อ
สาระอันนี้ออกไป ไมใชวาจะเอาแตสาระไวอยางเดียว บางคนบอกวาจะเอาแตสาระ นั่น
ยังไมพอ พระพุทธศาสนาถือวาสําคัญทั้งคู สาระจะดํารงคงอยูรักษาไวได และไดรับการ
สื่อออกไปเปนประโยชนแกคนจํานวนมาก ก็ดวยอาศัยรูปแบบ
เพราะฉะนั้นจึงตองมีรูปแบบไวชวย แตรูปแบบที่ไมมีสาระ ก็เปนโมฆะ วางเปลา
ไรประโยชน จึงตองอาศัยซึ่งกันและกัน โดยรูตระหนักวา สิ่งที่ตองการแทจริง คือสาระ
ในเมื่อสิ่งที่เปนเปาประสงค ที่ตองการแทจริง คือสาระ สวนรูปแบบเพียงมาชวย
เพื่อจะรักษาสาระนั้นใหคงอยูไดยั่งยืน พรอมทั้งสื่อออกไปใหเปนประโยชนแกคนจํานวน
มากอยางไดผล พระภิกษุจึงมีทําหนาที่สําหรับตัวเองที่จะตองพยายามเขาถึงสาระ พรอม
ทั้งเปนรูปแบบที่ดีใหไดผลดวย จะไดสามารถรักษาสาระ พรอมทั้งสื่อสารแผขยายสาระ
ออกไปใหเกิดประโยชนแกมนุษยจํานวนมาก
นี้คือมาเขาในหลักใหญที่วา สาระเปนเรื่องของธรรม รูปแบบเปนเรื่องของวินัย
ซึ่งเปนองคประกอบใหญของพระพุทธศาสนาทั้งสองอยาง ขาดไมไดดวยกันทั้งคู ถา
เมื่อไรหมดไปอยางใดอยางหนึ่ง ก็ถือวาพระพุทธศาสนาหมดไป คือตัวพุทธศาสนาที่แทก็
อยูดวยธรรม แตในทางสังคม ลําพังธรรมเทานั้นชูตัวปรากฎอยูไมได ตองมีรูปแบบ เชน
สถานะของสถาบัน อันเปนไปตามวินัย มาชวยรักษาไว
เปนอันวา ที่พูดมานี้คือเรื่องความหมายของพระภิกษุ หรือความเปนพระสงฆ
หรือนักบวชในพุทธศาสนา ซึ่งไปสัมพันธกับวิวัฒนาการของศาสนา ดังที่กลาวมานี้ก็คือ
การที่พระพุทธเจาไดทรงมีประสบการณในเรื่องของนักบวชตางๆ มามากมาย แลวทรง
ตองการจะนําคนใหกาวไปอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งเปนขั้นที่ยาก คือขั้นที่วา มนุษยจะตองยอมรับ
ตระหนักรูถึงธรรมชาติของตนเอง ที่เปนสัตวผูตองฝกฝนพัฒนา จะมีชีวิตดีงามไดดวย
การศึกษาฝกฝนพัฒนา และมีความเพียรที่จะดําเนินการศึกษาฝกฝนพัฒนานั้น
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จุดที่พระพุทธเจาทรงย้ําเนนในการแกไข อยูตรงที่วา มนุษยจํานวนมากออนแอ
อยากไดอยากมีสิ่งปลอบประโลมใจ ชอบอยูดวยความหวังรออํานาจดลบันดาลจากขาง
นอกมาทําให โดยตัวเองไมตองหนักตองเหนื่อย ก็เลยเอาแตคอยพึ่งสิ่งอื่น แลวก็เลยอยู
กับการหวังพึ่ง เที่ยวหาเครื่องปลอบประโลมใจ พอใหสบายใจ เอาแคความสุขเฉพาะหนา
ให ผ า นเวลาไปที ห นึ่ ง ๆ นอนรอผลไปเรื่ อ ยๆ แล ว ก็ ต กอยู ใ นความประมาท ไม แ ก ไ ข
ปรับปรุงพัฒนาตนเอง หยุดนิ่ง ไมมีแรงที่จะกาวไป
ที่วามานี้ เปนปญหาใหญมากในสังคมไทยจนกระทั่งปจจุบัน หรือเวลานี้ยิ่งหนัก
ลงไปอีก

ปญหาหนักนี้จะแกไดอยางไร พระจะทําไดไหม พระจะสามารถปฏิบัติตามหลักการ
ของพระพุทธศาสนา เพื่อนําประชาชนใหกาวตอไปไดหรือไม ขอใหไปตอบคําถามนี้

ตอบขอสงสัย (ตัดออกไปบ้าง เพราะไม่ได้ยินคําถามที่บันทึกเสียงไว้ จึงคัดลอกไม่ได้)
ปุจฉา: แตกอนจะไดยินแตวา พระภิกษุก็แปลมาวา เห็นภัยในสังสารวัฏ

พระพรหมคุณาภรณ: ใหเขาใจไวกอนวา อันนี้เปนการหาความหมายที่จะใหเปน

ประโยชน ทีนี้ตนศัพทก็อยูที่วา “เห็นภัย” (ภยํ อิกฺขตีติ) ทีนี้จะเห็นภัยในอะไร อยางที่วา
แลว พระโบราณาจารยสว นมากนิยมกันวา เห็นภัยในสังสารวัฏ (สํสาเร ภยํ อิกฺขตีติ
ภิกฺขุ) แตบางคัมภีรไมเอาอยางนั้น โดยเฉพาะในคัมภีรอภิธานัปปทีปกาสูจิ เปลี่ยนไป
บอกวา เห็นภัยในสังขาร (สงฺขาเร ภยํ อิกฺขตีติ ภิกฺขุ) ในเรื่องของภาษา พวกศัพทเหลานี้
ทานก็ยักเยื้องกันไป หาธาตุ หาปจจัยที่จะเขากับรูปศัพท บางทีเปนการเลนศัพทก็มี
ปุจฉา: (ไมสามารถไดยินคําถาม ตั้งแตนาทีที่ ๔๑.๐๖)

พระพรหมคุณาภรณ: การที่ยักเยื้องไปนิดหนึ่งนี้ ก็อยูในขอบเขตเดียวกัน เปนแงมุม

ของการปฏิ บั ติ ใ นเรื่ อ งศั พ ท แ สง บางที ศั พ ท นี้ สมั ย หนึ่ ง ของเดิ ม ที่ จ ะเอามาใช มี
ความหมายอยางนี้ ตอมามีวิวัฒนาการ เจอวาความหมายเดิมนั้นไมจริงแลว แตตัวศัพท
ก็ยังใชอยู ทั้งที่ความหมายที่แทจริงไมตรงตามรูปศัพทเดิมแลว และเมื่อใชศัพทนั้นตอไป
ก็นิยามความหมายกันใหม นี่คือใชกันอยางรูเขาใจเทาทัน เรื่องของภาษาก็อยางนั้น
เหมือนอยางคําฝรั่งวา atom/อะตอม ที่ไทยแปลวาปรมาณูนี้ ความหมายเดิมของ
ตนศัพทไมไดตรงกับปรมาณูเลย และเปนความหมายที่ไมตรงกับความจริงดวย คือ ตัว
ศัพทวา atom/อะตอม นั้นแปลวา ตัดผาหรือแบงแยกออกไปอีกไมได คือตอนที่จะใชคํานี้
เดิมทีเขาเขาใจวาอยางนั้น เขาก็เลยเรียกมันวา atom/อะตอม

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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แต ต อมาได รูขึ้ น ว า เจ า อะตอมนี่ แ ยกได แต ก็ เ รีย กมั น ไปแล ว และเดี๋ย วนี้ ก็ ยั ง
เรียกวาอะตอมอยู ถาไปเถียงเอาจริงกันในเรื่องศัพท ก็ใชไมได แตถาเราไปเถียงอยางนั้น
ก็กลายเปนวาเรานี่ยุงไมเขาเรื่อง อันนี้เปนเรื่องของศัพท เปนเรื่องของภาษา ก็ใชดวย
ความรูเ ข าใจเทา ทันสิ เมื่ อใชเ ปน ก็ไ ดประโยชน จะไดความรูเ กี่ย วกับประวัติของคํ า
นั้นเอง ที่เปนประวัติของวิทยาศาสตรดวย
เปนอันวา เมื่อเปนเรื่องของความเปนมาในอดีต บางทีก็กลายเปนวาไดประโยชน
ในการศึกษาความเปนมาทางความคิด หรือวิวัฒนาการของสิ่งนั้น
ถึงแมศัพทวาภิกขุ หรือพระภิกษุนี้ ถามองในแงของประวัติศาสตร ก็มีเพียงวา ออ
ก็เปนนักบวชประเภทหนึ่ง ที่เ ขาเรียกกันมาวาภิกษุ ซึ่งมีอยูแลวกอนพระพุทธศาสนา
เกิดขึ้น เมื่อพระพุทธเจาจะทรงใชคําเรียกนักบวชคือบรรพชิต คณะใหม ที่พระองคไดทรง
ตั้งขึ้น ก็ตองทรงเลือกเอาศัพทใดศัพทหนึ่ง ที่นาจะสื่อความหมายที่ประชาชนเขาใจได
ใกลเคียงดีที่สุดในบรรดาศัพทที่มีอยู และพระพุทธเจาก็ไดทรงเลือกศัพทนี้ คือ “ภิกษุ”
แตถึงอยางไร ก็ไมไดความหมายที่พระองคทรงตองการแทจริง เพราะสภาพที่
เปนอยูเวลานั้น ไมตรงกับที่พระองคทรงพระประสงคแนนอน เพราะวาถาพระองคทรง
เห็นดวยกับสภาพเดิม พระองคก็ไมตองตั้งพระพุทธศาสนา
นี่ ก็ คื อ ว า เมื่ อ พระองค ไ ม ท รงเห็ น ด ว ยกั บ ของเดิ ม แล ว เมื่ อ เกิ ด มี ภิ ก ษุ ใ น
พระพุทธศาสนา ความหมายก็ยอมไมเ หมือนของเดิม แตเพื่อสื่อกับประชาชน ก็ตอง
อาศั ยถ อยคํ า ในภาษา เป นอั น ว า ทรงเลื อ กเอาคํ า ที่ สื่ อได ดีที่ สุด ใกล เ คี ย งที่ สุ ด แล ว
พระองค ก็ ท รงสร า งความหมายให แ ก ศั พ ท นี้ ใ ห ชั ด ต อ ไป ให ต รงตามหลั ก การของ
พระพุทธศาสนา อันนี้เปนเรื่องของศัพท ของถอยคํา ไมตองไปติดไปยึดอะไรนัก
ขอลงทาย ที่อภิธานัปปทีปกาสูจิ วา ชื่อวาภิกษุ เพราะเห็นภัยในสังขารนั้น อยาง
นอยก็มีคัมภีรเนตฺติวิภาวินีฏีกา (ฉบับอักษรพมา หนา 107) เปนเพื่อน คือที่นี่บอกวา
“สงฺขตธมฺเม ภยาทิโต อิกฺขตีติ ภิกฺขุ.” (ชื่อวาภิกษุ เพราะมองเห็นสังขตธรรม/สังขารทั้งหลาย
โดยความเปนภัยเปนตน)
ปุจฉา: ตองวิเคราะหดวยใชไหมคะ

พระพรหมคุ ณ าภรณ : อ อ นี่ เ ป น ความรู เ ชิ ง ภาษาศาสตร บ า ง เป น ความรู เ ชิ ง

ประวั ติ ศ าสตร บ า ง ก็ ว า กั น ไปตามเรื่ อ งที่ เ ข า มาเกี่ ย วข อ ง เมื่ อ มาในแง ไ หน ก็ ใ ห ไ ด
ประโยชนในแงนั้น บางอยางเปนเพียงความรูประกอบ หรือเสริม ไมตองไปเครงเครียด
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ปุจฉา: ทานคะ ผูมองเห็นภัยในสังขาร ทานพระครูบอกวาเปนผูมองเห็นภัยในสังสารวัฏ

นี้ จริงๆ บาลีมันมาจากคําวาอะไรคะ
พระพรหมคุณาภรณ: ที่จริงบอกไปแลว วาอีกทีสั้นๆ นะ “เห็นภัยในสังขาร” มาใน
วิเคราะหวา สงฺขาเร ภยํ อิกฺขตีติ ภิกฺขุ สวน “เห็นภัยในสังสารวัฏ” มาในวิเคราะหวา สํสาเร
ภยํ อิกฺขตีติ ภิกฺขุ ย้ําวา ตัวศัพทอยูที่ “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 ไมตองไปยุงอะไรนักในเรื่องความหมายเชิงศัพท ที่วามานี้เปนการ
ประดับความรู ทําใหเ ราไดแงมุมที่จะเอามาพูดกันเพื่อสื่อความหมาย ที่อาจจะไปใช
ประโยชนใหเปนจุดเริ่มตนในการสนทนา เพื่อแนะนําการปฏิบัติ เปนตน อยาไปติด
ปุจฉา: ทานเจาคุณอาจารยคะ เราเห็นในพิธีหลวง เวลามีพิธีทางการ มีพระภิกษุสวด

มนต ใหพร อะไรตออะไรแลวนี้ เราจะเห็นมีพิธีพราหมณไปเกี่ยวของดวย ทีนี้ ทานเจาคุณ
พูดในแงของพิธีการตางๆ เหลานี้นะคะ ทานเจาคุณบอกวา จริงๆ นี้ ทั้งที่เรามีประวัติ
ความเปนมาอยางไรแลว ก็พูดไปในแงของการทําใหเกิดการประสานกลมกลืน ระหวาง
ความเชื่อและลัทธิตางๆ กัน แตวาจริงๆ แลว พอมาวิเคราะหดูอีกทีหนึ่ง การที่เราประสาน
โดยที่ไมมีหลัก คนเริ่มถอยหางจากสาระนี้ มันไดผลไมคุม เราเห็นทีวี พอมีพิธีพราหมณ
เราก็มีความรูสึกวา มันทําใหศักดิ์สิทธิ์ขึ้น ขลังขึ้น เราก็ไปติด
พระพรหมคุณาภรณ: พราหมณก็เปนสื่อกับอํานาจเรนลับในเทพเจา หรือไสยศาสตร
อะไรพวกนั้น
ปุจฉา: ทีนี้ คําถามของหนูตอไป ก็คือวา เมื่อเปนขอที่เราเห็นผลอยางนั้นแลว ทําไมเรา

ไมตัดพิธีพราหมณออกละคะ
พระพรหมคุ ณ าภรณ : นี่ เ ป น เรื่ อ งมาในราชสํ า นั ก คื อ เดิ ม ในราชสํ า นั ก นี่ สาย
พราหมณมีอิทธิพลมาก แรงมาตั้งแตสมัยอยุธยา

ปุจฉา: มันเปนวัฒนธรรม แตถาเราเห็นอยางนี้แลว ทําไมไมพัฒนาหรือตัดทิ้งบาง เมื่อ

สาระมันหายไปแลวนี้ กลัวจะไปจับสาระผิด
พระพรหมคุณาภรณ: นั่นก็เปนเรื่องที่บุคคลผูมีความรับผิดชอบรวมกันในสังคมนี้
จะตองมาชวยกันถกเถียง ใครที่จะเปนผูทําใหเกิดผลนี้ อยางนอยตองเขาใจหลักการกอน

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๖๕

ในราชสํานักของเรานี้ อิทธิพลของศาสนาพราหมณเคยมีมาก โดยเฉพาะอยุธยา
ที่รับอิทธิพลมากจากสายขอม เพราะวาอาณาจักรขอมเปนอาณาจักรที่นับถือศาสนา
ฮินดูและพุทธศาสนาแบบมหายาน โดยพุทธศาสนามหายานกับฮินดู ก็แขงกันมา
สว นพุ ท ธศาสนาเถรวาทนี้ เ ข า มาในหมู ป ระชาชน มี ก ารสั นนิ ษ ฐานว า ต อ มา
อาณาจักรขอมลมสลาย ศูนยกลางอํานาจหมดไป ตอนนั้น ศาสนาฮินดูกับศาสนาพุทธ
มหายาน อยูกับราชสํานัก อยูกับศูนยกลางอํานาจ พอศูนยกลางอํานาจลม ศาสนาฮินดู
กับพุทธมหายานก็ลมไปดวย สวนพุทธศาสนาเถรวาทนั้นอยูในหมูประชาชน ฉะนั้น เมื่อ
เมืองหลวง เมื่อราชสํานักลมสลาย พุทธศาสนาเถรวาทก็ไมลมไปดวย อันนี้เปนเรื่องเดิม
ทีนี้ตอนหลัง แมวาขอมจะลมสลายแลว แตอิทธิพลขอมนี้มาก ครอบงําวัฒนธรรม
ประเพณีอะไรตางๆ หมด ราชสํานักไทยทางฝายอยุธยา ก็ไดรับอิทธิพลของพราหมณมาก มี
ปุโรหิต มีพิธีกรรม มีหลักกฎหมาย มีการลงโทษ อะไรตางๆ ตามแนวศาสนาพราหมณหมด
เพราะฉะนั้น ศาสนาพราหมณก็อยูในราชสํานักตลอดมา มีแมกระทั่งพราหมณประจําราชสํานัก
ทีนี้ พุทธศาสนาดังบอกแลวที่วาเปนของประชาชน แลวอิทธิพลของประชาชนก็
มาก เพราะฉะนั้น พระพุทธศาสนาก็เขามาสูราชสํานักดวย พระมหากษัตริยบางทีก็นับ
ถือไปดวยกันกับแนวคิดความเชื่อของพราหมณ ก็เลยคูกันมา
เพราะฉะนั้น เราอาจจะมองไปไดในแงคลายๆ วา ถาจะเอาพุทธ ทําไมไมจัดการ
ใหเปนพุทธใหหมดเลย ก็รูอยูแลววาพุทธไมไปบังคับใคร แลวอิทธิพลของพราหมณก็ลง
ลึกมาก แลวมันไปเกี่ยวกับเรื่องของพระราชอํานาจอะไรตางๆ ดวย เพราะวาในเรื่องการ
ลงโทษอะไรตางๆ เปนตนนี่ ศาสนาพราหมณเขาวากันหนักๆ แตพุทธศาสนาไมมีการ
ลงโทษแบบนั้น ในศาสนาพราหมณนั้น เขาลงโทษกัน ชนิดฆากัน เอาตาย ถึงที่สุดเลย ใช
ไหม แตพุทธศาสนาเปนศาสนาที่เนนมิใหมีการเบียดเบียน จะมาหาบทบัญญัติในเรื่อง
การลงโทษจากพระพุทธศาสนา ไมอาจจะไดอะไรที่รุนแรงอยางนั้น เอางายๆ ลองไปอาน
หนังสือไตรภูมิ ที่เรียกวาไตรภูมิพระรวงดูก็ได มีแตจะใหลดหยอนผอนเบาโทษลงไป
ปุจฉา: (ไมสามารถไดยินคําถาม ตั้งแตนาที ๕๐.๓๐)
ปุจฉา: (ไมสามารถไดยินคําถาม ตั้งแตนาที ๕๒:๐๐)

พระพรหมคุณาภรณ: ก็อยางที่ในรัชกาลที่ ๔ ทรงนําเขามานั่นไง เชน พิธีพืชมงคล

แรกนาขวัญ แตเดิมนั้น มีเพียงพิธีพราหมณ คือแรกนาขวัญอยางเดียว มีเรื่องของ
พราหมณเทานั้น แลวรัชกาลที่ ๔ ก็ทรงเพิ่มพิธีพุทธเขาไป โดยนิมนตพระเขาไปเจริญพระ
พุทธมนต เรียกวาเปนพิธีพืชมงคล ก็เลยเกิดมีพิธีพุทธ กับพิธีพราหมณ เปนคูกัน

๑๖๖

ตามพระใหมไปเรียนธรรม

อยางนี้ก็เปนแนวนโยบายของรัฐเหมือนกัน ที่จะเอาพุทธศาสนาเพิ่มเขาไป แตใน
เรื่ อ งตั ว บทกฎหมาย อย า งกฎหมายไทยก็ เ อาแบบมาจากมนู ธ รรมศาสตร ซึ่ ง เป น
กฎหมายของฮินดู มนูธรรมศาสตรนี้ไมเบานะ แตวาชาวเราซึ่งเปนพุทธ ก็เลือกเอามา เรา
ไมใชหมด มนูธรรมศาสตรนี่ก็อยูในระบบวรรณะ อยางที่เคยยกตัวอยางบอยๆ ที่เขา
บัญญัติไว เชนวา ถาคนวรรณะศูทรมาฟงสาธยายพระเวท ใหเอาตะกั่วหลอมหยอดหูมัน
ถามันสาธยายพระเวท ใหตัดลิ้นมันเสีย ถามันเรียนพระเวท ใหผากายมันเปนสองซีก
อยางนี้มาในสายของมนูธรรมศาสตร แตของพุทธไมมีทางเปนอยางนั้นไดเลย
ปุจฉา: (ไมสามารถไดยินคําถาม ตั้งแตนาที ๕๓.๑๓)

พระพรหมคุณาภรณ: อาว ก็ศาสนาพราหมณเขาแยกคนเปนชั้นวรรณะนี่ เขาก็ตอง

ผูกขาดการศึกษา ผูกขาดคัมภีรพระเวท เพื่อวาพราหมณจะไดรักษาสถานะของเขาไวได
พราหมณเปนชนวรรณะสูง เขาบอกวาเขานี่แหละเกิดจากพระโอฐของพระพรหม
เรื่องก็คือวา ในอินเดียนั้น คนถูกแบงเปนสี่วรรณะ ใครเกิดมาในวรรณะไหน ก็
ตองอยูในวรรณะนั้นตลอดชาติ ไมมีทางเปลี่ยนได แลวก็มีสิทธิ มีวิถีทางดําเนินชีวิต ตาม
บัญญัติของศาสนา ในระบบนี้ คนวรรณะพราหมณมีอภิสิทธิ์สูงสุด เปนผูที่คนอื่นตอง
เคารพ โดยชาติกําเนิด เขาเกิดมา ก็เปนผูประเสริฐทันที แตพระพุทธเจามาตรัสบอกวา
คนเรานี้ไมไดเปนพราหมณเพราะชาติกําเนิดหรอกนะ คนจะเลิศหรือเลว อยูที่การกระทํา
ถาคุณประพฤติไมดี คุณก็เปนคนถอย ทรงวาเอาแรงๆ
ศาสนาพราหมณเขาบัญญัติไวเขมหมด เชน เขาไมใหคนวรรณะศูทรมีสิทธิ์เรียน
เลย เพราะถาศูทรเรียนพระเวท เกิดมีปญญาขึ้นมา เดี๋ยวก็จะยุง พอไปเรียน ก็โดนลงโทษ
เลย นี่ไมใชแคการปกครองหรอก แตเปนเรื่องของสถานะดวย เรื่องผลประโยชนดวย
ปุจฉา: (ไมสามารถไดยินคําถาม)

พระพรหมคุ ณาภรณ: ก็นั่นน ะสิ ขอสําคัญอยู ที่นี่ คือผูที่ เกี่ยวของนี้ จะตองเขาใจ

หลักการ แลวก็รูจักโยงเขามาสูแนวทางของพุทธศาสนา ที่จะดึงคนขึ้นไป
อยางที่อาตมาเคยพูดบอยๆ วา ศาสนานั้นไมใชเปนเพียงที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
และถาเราใชคําวาที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจก็มี ๒ แบบ คือ หนึ่ง ยึด
เหนี่ยวแลว ดึงลง กับ สอง ยึดเหนี่ยวแลว ดึงขึ้น
ทีนี้ จะเห็นไดวา ศาสนามากมายนั้น เปนที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ แบบที่วาเหนี่ยว
แลว ดึงใหจมลงไปเลย หรือจมอยูนั่นแหละ โดยหลงจมอยูในโมหะ ความลุมหลง งมงาย
ความเพลิดเพลิน การปลอบใจตัวเอง ความประมาท การไมพัฒนาตัวเอง

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๖๗

สําหรับพระพุทธศาสนา ถาเราจะใชเปนที่ยึดที่เหนี่ยวที่เกาะ ก็ตองหมายความวา
ยึดเหนี่ยวเกาะแลว ดึงขึ้น คือ พอใหเขาไดที่เกาะ มีหลักยึดแลว เราก็ถือโอกาสนําเขาขึ้น
ไป ใหเขาพัฒนาในศีล ในวินัย ในจิตใจ ใหไปถึงสมาธิ และใหมีปญญากํากับทั่วทุกอยาง
ใหดีงามขึ้นไป แตถาเราไมดึงขึ้น คนก็จมอยูนั่นแหละ จมอยูดวยความหวังในอํานาจเรน
ลับ ที่จะดลบันดาล ที่จะมาชวย
ขอสําคัญก็อยางที่วา ปลอยใหคนไมทําการดวยความเพียร ไมฝกฝนพัฒนาตน
ไมเรียนรูการแกปญหา ตกอยูในความประมาท ปลอยเวลาใหลวงไป งอมืองอเทา อยูดวย
ความหวั ง และการรอคอย แล ว ก็ ต อ งขึ้ น ต อ สิ่ ง อื่ น ภายนอก ไม เ ป น อิ ส ระแก ต นเอง
พึ่งตนเองไมได นี่คือเสียหลักการสําคัญไปเลย
เรื่องที่ถามเกี่ยวกับเทวดานี้ พระพุทธเจาไมไดทรงปฏิเสธ และเปนเรื่องที่ก็จะพูด
กันอยูแลว แตแยกไปเปนอีกเรื่องหนึ่ง วันนี้เราตองการพูดในแงของความหมายของความ
เปนพระเทานั้นเอง แตตอนนี้ชักจะงอกออกไปในเรื่องอื่น
เรื่อ งนี้ ก็ เ ป น เรื่ อ งใหญ ที่ต องพู ด พระพุท ธเจ า ไม ป ฏิเ สธเทวดา ไม ปฏิ เ สธไสย
ศาสตร แตเรามีหลักการชัดเจนเลยวาไมตองมัวมาเถียงกัน คุณเถียงกันพันป คุณตกลง
กั น ไม ไ ด ห า พั น ป ก็ ต กลงกั น ไม ไ ด เทวดามี ห รื อ ไม มี ไสยศาสตร เ ป น จริ ง ไหม ฤทธิ์
ปาฏิหาริยเปนจริงไหม มันผลุบๆ โผลๆ ถามัวไปเถียงกัน และไปรอพิสูจนกอน แลวจึงมา
ประพฤติปฏิบัติได ก็เลิกกัน
พระพุทธศาสนาไมใหรอ เรามีทาทีที่ชัดเจนอยูแลว เทวดาจะมี ก็มีไป ไสยศาสตร
จะมี ก็มีไป ฤทธิ์จะเปนจริง ก็เปนจริงไป แตเราไมหวังพึ่ง นี่ พุทธศาสนาเด็ดขาดตรงนี้
ชัดเจน ไมตอ งไปรอเสียเวลา ไมตองมัวพะวาพะวัง ไมใชอยางบางคนที่วา เอ เราตองรอสิ
ถามันจริง เราก็จะเอา อะไรอยางนี้
ปุจฉา: (ไมสามารถไดยินคําถาม)

พระพรหมคุณาภรณ: อัพยากตปญหา เปนปญหาที่ลึกลงไปถึงสภาวะที่มีหรือไมมี

เชนเรื่องอัตตาอะไรพวกนี้ ที่วาพระพุทธเจาไมทรงพยากรณ เพราะมิใชเปนสิ่งที่จะยุติได
ดวยการพูดจาถกเถียง บางอยางก็ไมตองไปตอบ แตฟงไวและอยูไปไดตามที่วากันมา ไม
ตองไปปฏิเสธ เพราะฉะนั้นไมเปนปญหากับเรื่องนี้
อยางเรื่องเทวดานี่ ไมตองมัวเถียงกันวามีหรือไมมี พระพุทธเจาตรัสวิธีปฏิบัติเลย
ใหอยูดวยกันดวยเมตตา แผเมตตาใหเทวดา ทําบุญอุทิศใหเทวดาดวย จะเจริญพุทธมนต
สาธยายธรรม ก็เชิญเทวดามาฟงดวย เทวดาจะไดเอาไปใชประโยชน เอาไปพัฒนาตนเอง

๑๖๘
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แตทั้งหมดนี้ เรามีทาทีที่ชัดเจนที่สุดคือ ไมไปมัวหวังพึ่ง ไมมัวรอคอยอํานาจดล
บันดาลจากเทวดา ซึ่งจะมีหรือไมมี ขณะที่เขาเถียงกันหาความรูที่ยังไมแน เราปฏิบัติได
แนๆ ทันที โดยที่เราไมตองรอ เราไมตองมัวหวังพึ่ง เราใชปญญาพยายามแกปญหา พา
กันทําไป ตรงนี้เปนจุดที่เด็ดขาด ที่จะทําใหเปนชาวพุทธได
ปุจฉา: (ไมสามารถไดยินคําถาม)

พระพรหมคุณาภรณ: แตตองชี้ใหเขาเห็นโทษ วาเพราะอะไรจึงไมใหไปมัวหวังพึ่ง

เพราะหวังพึ่งแลว ไดไม คุมเสี ย เราไม ปฏิเ สธวา คุณได คือไดความปลอบประโลมใจ
สบายใจ เหมือนไดยากลอม แตสบายแคชั่วคราว ไปนอนฝนหวาน แตคุณจะสูญเสีย
มากกวา จะลงทุนไมคุมกับการที่จะสูญเสีย คุณจะตกอยูในความประมาท คุณจะไมได
แกปญหา คุณจะไมไดพัฒนาตนเอง ทั้งชีวิตสวนตนและทั้งสังคมก็เสีย แยไปดวยกันหมด
มันไมคุม มันเปนการลงทุนที่มากเกินไป คุณอาจจะสูญเสียชีวิตของคุณทั้งชีวิตเลย โดย
เหมือนกับยกชีวิตของเราไปใหกับสิ่งเหลานี้ แลวก็คือการทําลายคุณคาที่ชีวิตควรจะพึง
ไดทั้งหมด ที่วานี้ ตองพูดใหเขาเขาใจดวยปญญา
ปุจฉา: (ไมสามารถไดยินคําถาม)

พระพรหมคุณาภรณ: เมื่อกี้นี้บอกวา เราไมไดลบหลู แตเราจะลบลาง แตคํานี้แรงไป

ความหมายไมถึงอยางนี้หรอก คือเปนการพูดทีเลนทีจริง หรือพูดเปนสํานวน
ที่วาลบลาง ก็คือลบลางความเชื่อที่ผิด โดยตองการใหเขาเรียนรู เราอาจจะพูดให
เบาลงวา ไมลบหลู แตตองการใหคุณเรียนรู เพื่อจะไดชวยกันแกปญหาสังคม คือเราไม
ไปมัวถกเถียง วามีหรือไมมี หรือเพื่อจะเอาชนะอะไรกัน แตเราตองการสรางสรรคชีวิตที่ดี
งาม และสังคมที่ดีงาม เพราะเราเห็นอยูวา ถา มัวมาหมกมุนกันอยู หลงจมอยูกับสิ่ ง
เหลานี้ จะมีอันตรายมาก
จั บ จุ ด ของป ญ หาด ว ยว า โดยมากคนไม ค อ ยชั ด กั น ในเรื่ อ งเหตุ ผ ลว า ทํ า ไม
พระพุทธเจาจึงไมใหเรามาหวังพึ่งสิ่งเหลานี้ เมื่อจุดนี้ไมชัด ก็ทําใหคนไปอยูแคทางเลือก
สองแพรง ระหวางจะเอา หรือจะไมเอา จับตัวเหตุผลที่แทไมได ก็ไปเถียงกันอยูแควา มี
หรือไมมี จริงหรือไมจริง ก็เลยเสียเวลามาก
บอกแลววา ทานจะมีหรือไมมี จะจริงหรือไมจริง เขาเถียงกัน อีกหาพันป ก็ปลอย
ใหเถียงไป เราไมวาและไมยุงดวย เราไมรอที่จะขอพึ่งใคร แตเราจะทําเรื่องที่มนุษยตอง
ทํ า กั น ไป ด ว ยความพากเพี ย ร ด ว ยเมตตาร ว มกายร ว มใจร ว มวาจา อย า งเต็ ม
กําลังสติปญญาที่จะพัฒนาไปได

ตอนที่
๘

สวดมนต์เป็นเรื่องใหญ่

สวดกันทําไม ตองรูใหชัด
ตอนนี้ มาคุ ย กั น ในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ชี วิ ต ประจํ า วั น จะเห็ น ว า เรื่ อ งหนึ่ ง ใน
ชีวิตประจําวันของพระ ซึ่งเกี่ยวของไปถึงพุทธศาสนิกชนทั่วไปดวย ก็คือการสวดมนต ที่
เรามาทําวัตรเชา และทําวัตรค่ํานี้ ก็อยูในเรื่องสวดมนตนี่แหละ
นอกจากทําวัตรเชา และทําวัตรค่ําแลว เวลามีพิธีกรรม ไมวาจะทําบุญในวัดก็
ตาม นอกวัดก็ตาม ก็มีการสวดมนตเปนหลัก ถาเปนงานมงคล ก็เ รียกวา เจริญพระ
พุทธมนต ถาเปนงานอวมงคล คืองานเกี่ยวกับคนตาย เกี่ยวกับงานศพ ไมวาจะเปนเรื่อง
ลวงแลว หรือเรื่องปจจุบัน ก็เรียกวา สวดพระพุทธมนต แตถาเปนเรื่องการสวดมนต
ทั่วๆ ไป ก็ใชแควา “สวดมนต”

สวดมนต เริ่มตนจากการสาธยายรักษาพุทธพจน
ในพระพุทธศาสนานี้ เดิมทีนั้น การสวดมนตเปนเรื่องของการสาธยายคําสอน
ของพระพุทธเจา ตามวิธีทรงจําดวยปากเปลา เพราะวาสมัยกอนในยุคเริ่มแรกนั้น การ
รักษาคําสอนของพระพุทธเจา ยังไมใชวิธีเขียนเปนลายลักษณอักษร แตใชวิธีทอง แลวก็
มาสาธยายพรอมกัน ซึ่งเปนวิธีรักษาคําสอนที่แมนยํามาก
ที่วาแมนยํามากก็เพราะวา ในการสวดพรอมกัน ซึ่งวาเปนทํานองนั้น ใครสวดผิด
ตัวเดียวก็ไมได ถาใครสวดผิดคําใดคําหนึ่ง ก็ขัดกับเขา เขากับพวกไมได ตกหลนก็ไมได
เกินก็ไมได ตองเทากัน ตรงกัน เหมือนกัน จึงจะสวดพรอมไปดวยกันไดโดยดี จึงเปนวิธี
รักษาคําสอนอยางที่บอกเมื่อกี้วาแมนยํามาก ยิ่งกวาใชตัวหนังสือ
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สมัยกอนนั้น ยังไมมีการพิมพ ตองเขียนคัดลอกตัวหนังสือ พอคัดลอกทีหนึ่ง ก็มี
การตกหลนพลั้งเผลอบางทุกครั้งไป อยางคําเกาที่พูดกันมาถึงการคัดลอกตํารายาวา
“ลอกสามที กินตาย”
ขอยกตัวอยางยาไทย ไมตองถึงขนานหนึ่งหรอก แคกระผีกหนึ่ง หรือครึ่งขนาน
ตามที่ฟงคนเกาพูดไว เชนวา “ลูกประคําดีควายรากขี้กาแดง”
ชาวบานหรือชาวเมืองก็ตาม ที่ไมมีความรูอยางหมอยา ไมรูจักสมุนไพร ไมรูจัก
ตนไมเพียงพอ เมื่อคัดลอกชื่อตัวยาขางบนนี้ ก็ยอมเขียนไปไดเทาที่ตนรู เมื่อไมรูจริง ก็
เขี ย นไปตามที่ ต นคิ ด ได จ ากความรู ข องตั ว เช น คนหนึ่ ง เขี ย นคั ด ลอกออกมาว า
“ลูกประคํา ดีควาย ราก ขี้ กาแดง” อีกคนหนึ่งคัดไปวา “ลูกประคํา ดี ควายราก ขี้กาแดง”
แคหากาแดงอยางเดียว ก็แยแลว อาจจะไมทันคนไขตายไปเสียกอน ถึงจะตกลง
ตัดสินใจเอาอยางใดอยางหนึ่งใหไดครบตามนี้ พอใหคนไขกิน ถึงวาถาไมตาย ก็อาจจะ
ปางตาย ไมตองสามทีหรอก แคลอกทีเดียว ก็พอจะตายไดแลว
ที่จ ริง นั้ น “ประคํา ดี ควาย” เปนตน ไม อยา งหนึ่ ง ก็ เ อา “ลู ก” คื อผลของมั น มา
“ขี้กาแดง” เปนชื่อของไมเถาชนิดหนึ่ง ก็เอา “ราก” ของไมเถานี้มา นี่คือตองมีความรูเปน
พื้นฐานอยูกอน ดังนั้น การจะเขียนคัดลอกอะไร จึงตองมีความรู หรือมีผูรูจริงมากํากับ
หรือตรวจสอบใหแนใจ งานการสําคัญจึงไมเอาแคมีการเขียนคัดลอกมา แตตองมีการ
กํากับหรือตรวจสอบใหแนชัด
โดยเฉพาะการรักษาพุทธพจนจะตองแมนยําที่สุด ทานจึงวางระบบไว ใหมีทานที่
รูเชี่ยวชาญเปนหัวหนารับผิดชอบเปนขั้นตอน และการรักษาสืบตอก็ใชการสาธยายคือ
สวดพรอมกัน อันเปนการรักษาไวมั่นแนกับตัวของแตละคน และสวดตรวจสอบซึ่งกันและ
กันใหถูกตรงลงตัวแมนยําเปนอยางเดียวกันทุกเวลา
การที่ทานถืองานสาธยายเปนเรื่องสําคัญมาก ตองเอาใจใสและระวังอยางยิ่งนั้น
ก็เพราะวา คําสั่งสอนของพระพุทธเจา ที่เปนหลักของพระศาสนานั้น ก็คือ ธรรมวินัย ที่
พระองคไดทรงแสดงไวบัญญัติไว ซึ่งจะตองคงอยูเปนพระศาสดาของมวลพุทธบริษัท
เมื่อพระพุทธเจาปรินิพพานแลว สิ่งที่เปนตัวแทนของพระองค ก็คือสิ่งที่พระองค
ไดทรงสั่งสอนไว เพราะฉะนั้น เมื่อจะปรินิพพาน พระพุทธเจาจึงไมไดทรงตั้งใครเปน
หัวหนา เปนประธาน เปนประมุขของคณะสงฆ สืบแทนพระองค แตตรัสวา
“เมื่อเราล่วงลับไปแล้ว ธรรม และวินัย ที่เราแสดงไว้ บัญญัติไว้ นั้นแล จะ
เป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย”
(ที.ม.๑๐/๑๔๑/๑๗๘)

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๗๑

เมื่อพระพุทธเจาตรัสไวเองอยางนี้ ก็ยิ่งเปนเรื่องสําคัญ พระเถระสมัยนั้นจึงเอาใจ
ใส อ ย า งยิ่ ง ในการที่ จ ะรั ก ษาพุ ท ธพจน คื อ พระธรรมวิ นั ย อั น เป น คํ า สั่ ง สอนของ
พระพุทธเจาไวใหแมนยําที่สุด พรอมทั้งถือวาการทําธรรมวินัยใหคลาดเคลื่อน เปนเรื่อง
รายแรงมาก
กอนพระพุทธเจาปรินิพพาน พระสงฆก็เอาใจใสติดตามเก็บ คอยสาธยาย และ
รักษาพุทธพจนอยูแลว แตละองคใสใจสดับวาพระพุทธเจาตรัสอะไรใหมๆ เพราะตองใช
เปนหลักในการศึกษาเลาเรียน พิจารณาในธรรมวิจัย ทบทวน นําทาง ตรวจสอบการ
ปฏิ บั ติ ข องตน และแนะนํ า สั่ง สอนผู อื่ น แต เ มื่ อต า งคนต า งหมู ตา งรั ก ษา ก็ ยั ง กระจั ด
กระจาย เมื่อพระพุทธเจาปรินิพพานแลว จึงตองชวนกัน รวมตัวกัน มาประชุมกัน เพื่อ
รวบรวมประมวลตั้งเปนหลักไวใหครบถวนบริบูรณเทาที่จะทําได ดังที่เรียกวาสังคายนา
“สังคายนา” แปลวา การสวดพรอมกัน คือ มาประชุมกัน เพื่อรวบรวมประมวล
คําสั่งสอนของพระพุทธเจา นํามาทวนทานกันในที่ประชุม และเมื่อตกลงกันแลว ก็สวด
สาธยาย เปนการยอมรับและวางไวเปนหลัก เรียกวา สังคายนา หรือ สังคีติ (ในภาษา
บาลี นิยมใช “สังคีติ” มากกวา ซึ่งก็แปลวาการสวดพรอมกันนั่นแหละ)
การสวดพร อ มกั น อย า งที่ ว า มานี้ ทํ า ให พุ ท ธพจน ค งอยู อ ย า งเดิ ม แน น อน จะ
เปลี่ยนแปลง จะทําใหคลาดเคลื่อน ตกหลน หรือเพิ่มเติมอะไร ไมไดทั้งนั้น
ทีนี้ เพื่อใหรัดกุมมั่นใจยิ่งขึ้น ก็จัดเปนคณะแบงงานกัน เชนวา พระเถระองคนี้
เปนผูใหญ และมีลูกศิษยมาก เชี่ยวชาญในสวนของทีฆนิกาย ก็ไดรับมอบหมายวา ทาน
เปนผูชาญฉลาด ไดศึกษาคําสอนของพระพุทธเจาในสวนนี้มาช่ําชอง แตกฉาน อธิบาย
ไดแมนตรงชัดเจน ก็ขอใหทานรับผิดชอบนําหมูคณะของทานในการทรงจําทีฆนิกายนี้ไว
สวนองคนั้นช่ําชองในมัชฌิมนิกาย ก็ใหเปนหัวหนารับผิดชอบมัชฌิมนิกาย สวนองคโนน
ชํานาญนิกายโนน ก็รับผิดชอบสวนโนนตอไป แลวคณะของแตละทานก็สวดสาธยาย
สวนที่ตนรับผิดชอบนั้นๆ พรอมกันอยางนี้ เปนประจําสม่ําเสมอตอไป
เรื่อ งเป นมาอย างนี้ จนกระทั่งถึ งประมาณ พ.ศ. ๔๕๐ ที่ ลัง กาทวี ป (ป จจุบั น
เรียกวา “ศรีลังกา”) จึงมีการจารึกพุทธพจนลงเปนลายลักษณอักษร ตอจากนั้น การสวด
รักษาพุทธพจนก็เปนเรื่องที่เหมือนกับหมดความจําเปน ไมถือเปนกิจจําเปนอีก การสวด
มนตสาธยายคําสอนจึงคอยๆ นอยลงไป ก็มาเนนกันในการรักษาคัมภีร ซึ่งเปนเรื่องของ
ลายลักษณอักษร
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ขอใหสังเกตไวดวยวา การจารึกพุทธพจนลงเปนลายลักษณอักษรครั้งนั้น เปน
งานที่ทานถือวาจําเปนตองทําดวยความจําใจ คือไมไดเต็มใจทําโดยมองเห็นวาเปนวิธีที่ดี
ขึ้นกวาวิธีเดิมที่สาธยายกันมา แตทานปรารภวา ในสภาพชีวิตและสถานการณบานเมือง
นับแตเวลานั้นตอไป จะหาบุคคลที่ชาญฉลาดช่ําชองและใสใจในการศึกษาทรงจําพระ
ธรรมวินัยไดยากขึ้น จึงจําเปนตองหันไปพึ่งการจารึกเปนตัวหนังสือ ซึ่งเปนวิธีที่ดอยลงไป
ในการจารึกเปนลายลักษณอักษรนั้น ก็ตองกําชับกันวาจะคัดลอกอยางไรไมให
ผิดพลาด มีคติที่ถึงกับถือมาวา การไดจารึกพระธรรมอักษรหนึ่ง มีคาเทากับไดสราง
พระพุทธรูปองคหนึ่ง ในสมัยโบราณทานใหถือกันอยางนั้น แสดงวาทานใหความสําคัญ
มาก และถามองในมุมกลับก็หมายความวา ใครทําคําจารึกพุทธพจนใหผิดเพี้ยนเสียหาย
หนึ่งอักษร ก็เทากับทําลายพระพุทธรูปหนึ่งองค นี่ก็คือเปนคําเตือนที่ทําใหระมัดระวัง
ตั้งใจในการรักษาพระธรรมวินัยอยางยวดยิ่ง
ที นี้ ก็ ม าเน น ให ม องในแง บ วกว า ใครสร า งพระธรรมหนึ่ ง อั ก ษร เท า กั บ สร า ง
พระพุทธรูปหนึ่งองค คือไดบุญมาก เดี๋ยวนี้นาจะยกคตินี้ขึ้นมาเนนมาย้ํามาปฏิบัติกันให
มาก เพราะในยุคนี้ คนหันไปสรางพระพุทธรูปกันบางทีมากเกินไป ไมคอยเอาใจใสจนจะ
ลืมสรางพระธรรม ที่มีคาอักษรหนึ่งเทากับสรางพระพุทธรูปองคหนึ่ง
ตองย้ํากันวา พระธรรมนี้แหละคือตัวพุทธพจนที่เ ปนพระศาสดาของชาวพุทธ
พระพุทธเจาตรัสพระธรรมไว เรามีความรูจากพระธรรมนั้นแลว จึงสรางพระพุทธรูปได
พระธรรมมาจากพระพุทธเจา แลวจากพระธรรมจึงมีพระพุทธรูป และพระธรรมนั้นแหละ
เปนตัวของจริงที่พระพุทธเจาใหเราเอามาใช เอามาปฏิบัติ

สวดมนต ไดเปนทําวัตร
การสวดมนตสาธยายธรรมนี้ เราไดรักษาสืบตอกันมา จนเกิดมีประเพณีในการ
สวดมนต แมวาในสมัยหลังนี้ ความหมายในเชิงรักษาคําสอนของพระพุทธเจาจะลด
นอยลงไป เราก็เอามาใชในความหมายอื่น เชนวา ใชการสวดมนตในความหมายวาเปน
เครื่องสํารวมจิต หรือโนมนําจิตเขามาสูความสงบ ชวยใหเกิดสมาธิ หรือเปนเครื่องนํา
ศรัทธาปสาทะ
แตในประเพณีที่วานั้น ในแงหนึ่งก็ยังมีความหมายเปนการสาธยายคําสอนของ
พระพุ ท ธเจ า ให ป ระชาชนได ฟ ง เท า กั บ ว า ในเวลามี ง านพิ ธี ก็ ใ ห ม าฟ ง คํ า สอนของ
พระพุทธเจากันดวย ไดฟงไดทบทวนบางสวนก็ยังดี โดยเปนสิรมิ งคลพรอมไปดวย

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๗๓

แตในการสวดอยางนี้ สวนสําคัญจะมุงไปในแงเปนเครื่องโนมจิตนําใจ ใหเกิด
ศรัทธาปสาทะ ใหมีปติ เกิดความอิ่มใจ ผอนคลาย นอมไปสูความสงบ เปนสมาธิงายขึ้น
โดยอาจใชเปนสวนนําสูสมาธิ คือ กอนจะเจริญจิตภาวนา หรือจะนั่งสมาธิกัน ก็มาสวด
มนตกัน ใหใจหางความวุนวาย หายฟุงไปขั้นหนึ่งกอน
จิตของเราที่วุนวายกับเรื่องตางๆ ถามาถึง จะนั่งสมาธิทันที ใจนั้นยังคิดครุนวุนวาย
ในเรื่องที่ติดคางมาจากขางนอก เรื่องที่ผานพบมา จากที่ทํางานบาง จากถนนหนทางบาง
จากการพูดจากับคนนั้นคนนี้บาง ยังคาใจ จิตยังฟุง ก็ตัดตอนเสียดวยการสวดมนตนี่
แหละ เปลี่ยนบรรยากาศใหม พอเขามาในที่ที่นั่งกันพรอมเพรียงสงบเบา เรียบกาย เงียบ
วาจา โนมจิตเขามาอยูกับคําสวดที่เปนพุทธพจน หรือคําบาลีที่ทานรอยกรองไวอยางดี
จิตมาสัมผัสกับความงดงามของถอยคํา คลอยไปตามจังหวะทํานองที่สลวยรื่น ไดชื่นจิตชู
ใจ พาใหจิตใจนั้นผอนคลายสงบสบาย จึงเปนวิธีปฏิบัติเบื้องตนของการที่จะเจริญสมาธิ
ทีนี้ การสวดมนตสาธยายธรรมนั้น ในแงที่ปฏิบัติกันมาเปนกิจกรรมรวมกัน ก็เลย
มีความหมายในเชิงวาเปนกิจกรรมของหมูคณะหรือของชุมชมดวย คือกลายเปนโอกาสที่
จะไดมาพบปะพรอมเพรียงกัน ซึ่งควรทําใหเปนประจําสม่ําเสมอ ก็เลยเกิดเปนวัตรขึ้นมา
วัตร คือขอปฏิบัติประจํา หรือหนาที่ ในที่นี้ก็คือเปนกิจหรือหนาที่ประจําวัน ตอมา
การประชุ ม พร อ มกั น สวดมนต ก็ จึ ง กลายเป น กิ จ วั ต ร มี ก ารทํ า วั ต รเช า ทํ า วั ต รค่ํ า
หมายความวา มาปฏิบัติกิจพิธีหรือทํากิจกรรมของสวนรวมประจําวัน ในภาคเชา และ
ภาคค่ํา โดยมีการสวดมนตนี้ เรียกวา “ทําวัตร”
ดังที่วาแลว วัตร แปลวากิจประจํา หรือขอปฏิบัติประจํา เมื่อการสวดมนตดวยกัน
กลายเปนวัตร ก็เปนโอกาสใหพระภิกษุสามเณรไดมาประชุมพรอมกัน เพราะพระสงฆอยูใน
วัดเดียวกัน ก็ควรมีโอกาสไดมาพบปะพรอมกัน ตามหลักที่วาประชุมกันสม่ําเสมอ หรือมา
พรักพรอมกันเนืองนิตย ในบางวัดที่ไมไดฉันภัตพรอมกัน แตก็มาสวดมนตพรอมกัน โดย
มีสัญญาณตีระฆังวา เอาละนะ มาพรอมกันสักที ในวันหนึ่งก็ไดพบกัน ๒ ครั้ง เชา-ค่ํา
เมื่อพระเณรมาพรอมกัน นอกจากสวดมนตแลว ก็เกิดเปนโอกาสที่วา ประธาน
คือเจาอาวาส มีเรื่องอะไรจะบอก จะแจงขาว จะเลาความเปนไปของหมูคณะ ก็จะได
บอกกลาวเลาแจงในตอนนี้เลย และถามีอะไรเกิดขึ้นเปนไปในวัด ที่ควรจะแกไขปรับปรุง
หรือจัดดําเนินการ ก็จะไดยกขึ้นมาปรึกษาหารือ ตลอดจนมอบหมายกัน หรือวาถามีเรื่อง
อะไรเกี่ยวกับความประพฤติปฏิบัติเกิดขึ้นในวัด ที่จะเปนความเสื่อมเสีย หรือไมเหมาะไม
ควร ก็จะไดแนะนําสั่งสอน ใหความรูความเขาใจ บอกหลักบอกวิธีปฏิบัติตอไป
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นอกจากเรื่องราวทั่วๆ ไปแลว ก็ควรมีสวนที่เปนสาระเชิงลึกอยูในรายการดวย
เชน อธิบายธรรมวันละขอ แสดงหลักธรรมสําหรับแกปญหาเดน หรือสําหรับปฏิบัติตอ
เหตุการณความเปนไปในสังคม อยางนอยก็อาจจะเลาชาดกใหฟง แลวก็เปนโอกาสที่จะ
สอนจะฝกปฏิบัติกรรมฐานดวย มากหรือนอย ตามแตจะพิจารณาจัดใหเหมาะ
รวมแลว อยางที่วามานี้ ก็เปนโอกาส เปนเวลาที่จะมีกิจกรรมของหมูคณะ เปน
เครื่องสรางความสามัคคี ทําใหเกิดมีความคุนเคยสนิทสนมของพระที่อยูรวมกัน เปนเรื่อง
ของกิจกรรมทางสังคม ซึ่งมีความหมายหลายอยาง
แต น อกจากในหมูพ ระเองแลว ญาติโ ยมก็ อ าจจะมาร ว มด ว ย ประชาชนจะมี
โอกาสไดรับผลอย า งเดี ย วกับ ที่ พ ระได รับดั งวามานั้น ทั้งในแง ข องการไดม าพบปะมี
กิจกรรมรวมกัน ไดมาใกลชิดกับพระสงฆ ไดมารวมสวดมนต ไดทําจิตใหสงบ เปนฐาน
เปนบาท เปนเครื่องเตรียมจิตใหพรอมเพื่อสมาธิ แลวก็นั่งสมาธิกันบาง มากหรือนอย ก็
แลวแตจะจัดกัน เปนอันวาไดประโยชนแกบรรดาพุทธบริษัททั้งหมด

บทสวดมนต รูจักไว แคพอแยกไดใน ๓ ประเภท
ทีนี้ก็พูดถึงเรื่องบทสวดมนต คือ ถอยคําขอความที่นํามาสวดเปนมนต หรือคํา
ความอันถือเปนมนต ที่นํามาสวด บทสวดมนตโดยทั่วไปที่รูจักและใชกันในปจจุบันนี้
จําแนกได ๓ ประเภท คือ
๑. บทสวดที่ สื บ มาแต เ ดิ ม คื อ พระพุ ท ธพจน คํ า สอนของพระพุ ท ธเจ า และ
เรื่องราวคํากลาวที่รักษาไวในพระไตรปฏก เมื่อสิ้นยุคของการรักษาพระธรรม
วินัยไวโดย “มุขปาฐะ” คือโดยทรงจําดวยการสาธยายและบอกเลาดวยปาก
เปลา แลว ความคุนชินและพอใจในการสาธยายดวยการสวดเปนทํานองก็ยัง
มีตอมา เมื่อไมตองสวดหรือสาธยายทั้งหมดอยางแตกอน ก็คงเหลืออยูเฉพาะ
บทที่นิยม หรือคัดเลือกพระสูตร เลือกบทธรรมคําสอนที่เห็นวานารูนาจําหรือ
เข ากับแนวทางของประโยชนที่ ประสงคไ วสวดเปนประจํา อยา งที่ เ รายั ง มี
มงคลสูตร รตนสูตร กรณียเมตตสูตร เปนตน
แลวตอมาก็ประมวลจัดบทสวดเหลานี้ ใหเปนแบบเปนระบบ คําสอน
หรือพระสูตรบางบท ยาวมาก บางทีก็นํามาเรียบเรียงใหมใหสั้นลงเหมือนยอ
ความไว ดังที่ไ ดรวบรวมกันไวเ ปนบทสวดมนตเ จ็ดตํานาน สิบสองตํานาน
ตลอดจนสวดมนตฉบับหลวง
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๒. บทสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย คือ สรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจา คุณ
พระธรรม คุณพระสงฆ เชนบทที่คุนกันมากวา “อิติป โส ...”
บทสวดมนตที่จัดไวสําหรับการทําวัตรเชา ทําวัตรค่ํา โดยตรง อยางที่รูจัก
กันอยู ดังที่สวดกันอยูทั่วเมืองไทยเวลานี้วา “โย โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ...”
นั้น เปนบทสวดประเภทสรรเสริญพุทธคุณ ธรรมคุณ และสังฆคุณ ซึ่งทานนํา
ถอยความในพระไตรปฎกมาตั้งเปนแกน แลวจัดเรียบเรียงขึ้นใหม เพื่อให
เหมาะกับโอกาสสําหรับกิจนี้โดยเฉพาะ
บทสวดประเภทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยอยางนี้มีมากพอสมควร เปน
เครื่องนอมจิตเขาสูพระพุทธคุณ เปนตน นําเอาพุทธคุณเปนตนนั้นมาเปน
อนุสติ เมื่อระลึกถึงพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ก็นอมจิตไปสูความดีงาม สู
การสนใจใฝศึ ก ษาปฏิ บัติ ธ รรมกว า งลึ ก ขยายออกไป หรื อ แม แต จ ะใช เ ป น
เครื่องระลึกในการเจริญสมาธิ ก็ได
๓. ส ว นบทสวดประเภทที่ ๓ ได แ ก คํ า อวยชั ย ให พ ร หรื อ การตั้ ง จิ ต มี เ มตตา
ปรารถนาดีใหเขามีความสุขความเจริญ หรือใหประสบโชคชัยสวัสดี ก็เปนการ
เจริญกุศลธรรม ใหจิตกาวไปในพรหมวิหาร อันโนมนอมตอไปสูสังคหธรรม
และสามัคคีธรรม ที่จะนํามาซึ่งความอยูดีมีสุขดวยกันในสังคม
บทสวดประเภทนี้ มักเปนบทประพันธที่เรียบเรียงขึ้นภายหลังในยุคสมัย
ตางๆ อยางเชนบทหนึ่งที่เราสวดกันมากที่สุดวา “ภวตุ สพฺพมงฺคลํ รกฺขนฺตุ
สพฺพเทวตา...” นี้ เวลามีงานพิธีอะไรๆ ก็สวดกันแทบทุกครั้งเลย บทนี้เปน
ตัวอยางของคําสวดที่เกิดภายหลัง ไมมีในพระไตรปฏก
แลวก็นาสังเกตไวดวยวา ตอนหลังๆ นี่ นอกเหนือจากบทสวดอวยชัยให
พร หรือตั้งจิตปรารถนาดีแลว ชักจะมีคําสวดที่เลยไปในทางที่คลายๆ หรือ
ใกลๆ เกือบจะเปนคําออนวอนไปเสีย บทสวดประเภทนี้เกิดขึ้นมาภายหลัง
เมื่อปลอยเพลินๆ ไป ก็แตงกันขึ้นมาๆ
ก็เปนอันวาครบแลว ๓ ประเภท ขอทวนวา หนึ่ง ประเภทพระพุทธพจน และคํา
สอนธรรม สวนมากมาจากพระไตรปฏก สอง ประเภทคําสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ซึ่ง
นอมนําเชื่อมตอเขาสูการศึกษาปฏิบัติธรรม แลวก็ สาม จําพวกคําอวยชัยใหพร ที่เปนการ
เจริ ญ เมตตาธรรม นํ า ให เ พิ่ ม พู น กุ ศ ลได แต ค วรระวั ง ไว บ า ง โดยรู เ ข า ใจเท า ทั น ว า
สวนมากเกิดขึ้นภายหลัง พระอาจารยภายหลังเรียบเรียงรจนาขึ้น
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ถาเปนบทสวดประเภทพุทธพจน หรือขอความจากพระไตรปฎก โดยมากก็จะพูด
ถึงเรื่องการประพฤติปฏิบัติดีงาม อันเปนเรื่องของคําสอน ซึ่งก็อาจจะบอกดวยวา การ
ประพฤติปฏิบัติเชนนั้น จะนําใหเกิดผลดีอยางนั้นๆ ซึ่งเปนเรื่องของผลดีที่เกิดจากการ
ฝกหัดปฏิบัติตาม เปนเรื่องของพระพุทธศาสนาโดยตรง
แตจําพวกบทสวดอวยชัยใหพรนั้น เปนการตั้งจิตปรารถนาดีตอกัน ซึ่งก็เปนไป
ตามหลั ก พระศาสนา ที่ ส อนให แ สดงความปรารถนาดี ตั้ ง จิ ต เมตตาต อ กั น ต อ มวล
ชาวโลก ทั่วทั้งสรรพสัตว อันนี้ก็ดีแลว ใชได แตอาจจะตองระวังไวบางวา ถาไมเตือน ไม
คุมกันไว บางทีก็จะเฉออกไปได จะไปเฉียดๆ เขากับศาสนาโบราณบางพวก เดี๋ยวจะใกล
หรือจะกลายเปนลัทธิไหววอนเอาแตออนเอาแตขอไปเสีย เอาละ นี่แคเปนความรูทั่วๆ ไป

หนังสือสวดมนตของวัด จัดไวเพื่อใชฝกและทบทวน
ที นี้ ก็ ม าพู ด ถึ ง หนั ง สื อ สวดมนต ข องวั ด ญาณเวศกวั น อั น นี้ ไ ม มี อ ะไรมาก
ความสําคัญอยูที่วาเปนหนังสือสวดมนต สวนที่วาเปนของวัดญาณเวศกวัน ก็เพียงบอก
ใหรูวาเปนฉบับที่เลือกคัดจัดเรียงลําดับไวสําหรับใชสวดและใชฝกสวด เพื่อความสะดวก
และเปนระเบียบที่วัดญาณเวศกวัน เทานั้นเอง คือสําคัญที่เปนหนังสือสวดมนต ไมใช
สําคัญที่วัดญาณเวศกวัน ถาวัดญาณเวศกวันจัดแลว ชวยใหการสวดมนตไดผลดี ก็ใชได
หนังสือสวดมนตที่ใชประจําของเรานี้ ไดจัดกลุมและเรียงลําดับใหเปนบทสวด
ประจํ า วั น ดั ง ได บ อกข า งบนแล ว ขอให เ ข า ใจว า บทสวดประจํ า วั น นี้ จั ด ขึ้ น เพื่ อ ใช
ประโยชนในสํานัก ไมใชวาเขาสวดประจําวันกันอยางนีท้ ั่วไปทั้งหมด
หมายความวา บทสวดมีมากมาย ทีนี้ บางบทนั้นพระสงฆไทยเราใชสวดกันอยู
เปนประจํา ที่วัดเราก็ควรจะทบทวนไวใหแมนใหคลอง และอีกดานหนึ่ง บางบทไมคอยได
ใช ก็ควรจะจําไวใหไดดวย เผื่อไปในงานที่มีการสวดขึ้นมา ก็จะไดไมติดขัด
เมื่อบทสวดมีมากมาย จะสวดใหหมดในวันเดียว ก็ไมไหว ทําอยางไรดี ในวัด
เกาๆ ที่สวดมนตกันมากมายสืบมายาวนาน ทานก็หาหลักมาจัดของทานใหลงตัวไปได
ตามสมควร ทีนี้ สําหรับของเรา เราก็จัดใหเขากับเหตุผลและวัตถุประสงคที่มองเห็น เมื่อ
นั บ เวลาเป น สั ป ดาห มี ๗ วั น ก็ ม าจั ด กั น ใน ๗ วั น นี้ เอาบทสวดมนต ที่ จํ า ได แ ล ว มา
ทบทวนกันบาง เอาบทที่ไมคุนมาจัดกลุมไวใหมโี อกาสสวดบอยๆ จะไดจําใหแมนบาง
การสวดบทสวดมนตประจําวันนั้น ก็เหมือนเปนประเพณีที่ทํากันมาหลังทําวัตร
ค่ํา ซึ่งมีเวลาเปดวางเปนชวงยาว ไมเหมือนทําวัตรเชาที่มีเวลาจําเพาะกระชั้นกับกิจอื่นๆ
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ยอนหลังไปดูเวลานั้น วัดญาณเวศกวันเพิ่งเกิดขึ้นมาใหมๆ ตอนนั้น พระมีไมกี่
องค พระที่มาเริ่มตน ก็เปนพระเกาซึ่งสวดบทสวดมนตตางๆ ไดมากมากอนแลว ก็เอาขอ
นี้มาเปนหลักในการจัดดวย
ตกลงก็จัดกันวา วันอาทิตย และวันจันทร ใชสําหรับบทสวดในงานมงคลทั่วๆ
ไป ซึ่งเปนบทสวดที่ใชมาก และมีปริมาณมาก จึงตองใชถึง ๒ วัน
ทีนี้ก็แบงวา วันอาทิตยนี่สําหรับบทสวดที่ใชมากที่สุด สวดกันเปนประจําเลย
อยางเชน มงคลสูตร แตตอนนั้นเปนระยะแรกๆ ก็อยางที่วาแลว มีพระนอยองค ซึ่งเปน
พระเกาๆ ทั้งนั้น เมื่อบทสวดมีเยอะ หลายบทที่ใชกันประจําบอยมาก สวดคลองอยูแลว ก็
ตัดออกเสียบาง เพราะฉะนั้น บทสวดวันอาทิตยนี้ ที่จริงไมครบ บทสวดที่ใชประจํายังมี
อีก แตเพราะเห็นวาพระที่สวด เปนพระเกา หลายบทนั้นคลองกันเหลือเกิน ไมจําเปนตอง
มาสวดอีก ก็เลยไมเอามาใส เพราะฉะนั้น เรื่องก็จึงยังคางอยูวาบทสวดเหลานี้ไมครบ อัน
นี้เปนเรื่องความเปนมาของสํานัก ซึ่งเนนบทที่ใชนอยหนอย ขอใหรูทันไว
ตอไป สําหรับวันจันทร ก็สวดบทที่อยูในประเภทเดียวกับวันอาทิตยนั่นแหละ คือ
บทที่ใชในงานมงคล แตเปนบทที่ใชนอยลงมาหนอย หรือนอยกวา
ตอจากนั้น สําหรับวันอังคาร เปนบทสวดพิเศษ เชน บทสวดงานมงคลในพระ
ราชพิธี ในวัง ก็อยูในประเภทเดียวกับสองวันกอนนั่นเอง ตางแตวาใชเฉพาะในวัง ขาง
นอกไมใช เชนบท “อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ โลกานํ อนุกมฺปโก...” และบท “ยํ ยํ เทวมนุสสานํ...”
แตทีนี้ บทสวดพิเศษเฉพาะในพระราชพิธีนี้มีนอย เวลาเหลือ ก็เลยเพิ่มบทที่นา
เอาใจใสพิเศษเขามา คือบท “ปพพชิตอภิณหปจจเวกขณ” ขอที่บรรพชิตควรพิจารณา
เนืองๆ ๑๐ ประการ ซึ่งเปนของเหมาะสําหรับพระสงฆ เพราะเปนขอพิจารณาชีวิตของ
ตนเอง ไวเตือนใจในการเปนอยูและการประพฤติปฏิบัติ ในบางวัดทานสวดเปนประจําทุก
วันเลย ที่นี่เราเอามาแทรกไวในวันอังคาร จัดเปนบทสวดพิเศษดวย
ตอไปก็จะเพิ่มอีก ที่คิดไวนั้น จะเพิ่มอีกเยอะ เชน บทสวดเกี่ยวกับสังคหวัตถุ ซึ่งก็
เปนบทสวดพิเศษ ซึ่งทั่วไปเขาไมไดสวดกัน
ตอไปวันพุธ ก็เปลี่ยนมาเปนงานอวมงคล ในวันพุธ จึงเปนบทสวดสําหรับงาน
ศพ งานระลึกถึงและอุทิศกุศลแกผูลวงลับ เชน บทสวดมาติกา บทสวดอภิธรรม ๗ คัมภีร
แตเราไมตองไปถืออะไร
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ที่จริง การที่ทานเลือกเอาบทพระอภิธรรมไปใชสวดในงานศพนี้ เพราะตองการ
หลัก ธรรมคํ า สอนที่สํ า คั ญ สู งสง เพราะวา งานศพนี้นั บ เริ่มที่ง านศพบิ ด ามารดา และ
สําหรับคนที่จัดงานศพนั้น ที่สําคัญที่สุดก็คือจัดงานศพเพื่ออุทิศกุศลแกบิดามารดา ซึ่ง
เปนยอดของผูมีพระคุณ จึงตองจัดใหดีที่สุด
โบราณถือกันวา พระอภิธรรมนี้เปนคําสอนที่ยอดสุด นี่วาตามที่โบราณถือกันมา
จึงเหมาะสําหรับใชตอบแทนคุณบิดามารดา ดังที่วา เวลาสรางคัมภีร ก็นิยมสรางพระ
อภิธรรมนี้เปนเครื่องตอบแทนคุณบิดามารดา เพราะฉะนั้น เวลามีงานศพ ก็สวดคัมภีร
หรือบทสวดที่ถือวาเยี่ยมยอด คืออภิธรรมนี้
นอกจากนั้ น อี ก แง ห นึ่ ง อภิ ธ รรมก็ เ ป น ธรรมกว า งๆ ที่ ท า นประมวลไว อ ย า ง
ครอบคลุม วาดวยเรื่องของธรรมชาติลวนๆ สําหรับไวมองหรือพิจารณาความจริงของ
ธรรมชาติ อันรวมทั้งชีวิตดวย
เปนอันวาไดทั้งสองแง ทั้งแงตอบแทนพระคุณ กับทั้งในแงเปนเวลาที่จะไดมา
สดับฟงเพื่อทบทวนพิจารณาหลักธรรมที่แสดงสัจจะ คือความจริงของธรรมชาติและชีวิต
ตอ ไป วั น พฤหั ส บดี ก็ ตอ เนื่ องมา คื อ ยั ง เป น บทสวดที่ ใช ใ นงานศพ หรือ งาน
อวมงคล ที่วาตอเนื่องมา คือ บทสวดวันพุธ ไดแกพระอภิธรรมนั้น ใชในตัวพิธีโดยมุงไปที่
ศพ หรือผูที่ลวงลับจากไป เชน สวดมาติกา และสวดพระอภิธรรมตอนกลางคืน อะไร
อยางนี้ แตทีนี้สืบเนื่องจากนั้น ก็จะมีการสวดพระพุทธมนตสําหรับงานอวมงคล ที่เขาคู
กับการเจริญพระพุทธมนตสําหรับงานมงคล
ถึงตอนนี้ งานพิธีจะมุงไปที่การทําบุญของตัวเจาภาพ คือคนที่ยังอยู นอกจากให
คนที่ยังอยูทําบุญโดยอุทิศแกผูที่จากไปแลว บทสวดตางๆ ก็จะเปนคําสอนคําเตือนใจแก
ผูอยู ในการปฏิบัติตอชีวิตของตน เปนตน
ที่วาเขาคูกัน ก็โดยเทียบเคียง ดังที่วา ในงานมงคล มีการเจริญพระพุทธมนต ฉัน
เพล แลวในงานอวมงคล ก็มีการสวดพระพุทธมนต ฉันเพล ถึงตรงนี้ก็เลยมีบทสวดอีกชุด
หนึ่ง คือบทสวดพระพุทธมนตสําหรับงานอวมงคล และชุดนี้ก็จัดมาไวในวันพฤหัสบดี
ใครชอบศึกษา ก็ลองไปตรวจสอบเทียบกันดู บทสวดสําหรับเจริญพระพุทธมนต
ในงานมงคล ที่จัดไวสําหรับวันอาทิตยนั้น เชน มงคลสูตร สอนหลักการเปนอยูดําเนินชีวิต
ที่ดีงาม ใหมีความสุขความเจริญ ตั้งแตวาไมคบพาล แตคบบัณฑิต บูชาคนที่ควรบูชา หา
ความรูใหมาก เอาใจใสดูแลพอแม เลี้ยงดูบุตรภรรยา ทํางานใหเสร็จจริงจังเรียบรอย ฯลฯ
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แตบทสวดสําหรับสวดพระพุทธมนตในงานอวมงคล ที่จัดไวสําหรับวันพฤหัสบดี
นี้ เชนบท “ยถาป เสลา...” มาอีกแนวหนึ่ง คือ เตือนใจใหระลึกถึงความจริงของชีวิต ที่มี
การเกิด แก เจ็บ ตาย เปนธรรมดา บอกวาเปรียบเหมือนภูเขาหิน สูงใหญ กลิ้งมาจากทิศ
ทั้งสี่ บดขยี้สรรพสัตว ไมมีทางลอดหนีที่จะรอดไปได ฉันใด ความแก และความตาย ก็บด
ขยี้ผูคนสัตวทั้งหลาย ฉันนั้น เพราะฉะนั้น ควรจะมีศรัทธามั่นในพระรัตนตรัย ทําความถูก
ตองใหชีวิตนี้ไดประโยชน โดยประพฤติธรรม ทั้งดวยกาย วาจา และจิตใจ
แลวก็มีบทสวดอื่นๆ ที่แนะนําตักเตือนในการปฏิบัติตอชีวิตแงตางๆ เชนวา คนใด
เจริญธรรม ๕ ประการ มี ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ก็เรียกไดวามีชีวิตไมวางเปลา
เทากับบอกวา คนที่ตายไปแลว ถาไดมีธรรมเหลานี้ ก็เปนชีวิตที่มีคา และใหเราทั้งหลาย
ประพฤติปฏิบัติเจริญธรรมเหลานี้ ตอไปเราก็ตองตายเหมือนกัน จะไดมีชีวิตที่ไมวางเปลา
เกิดมาไมเปนโมฆะ อะไรอยางนี้
รวมแลวก็เปนบทสวดเตือนใจ ใหรูเทาทันความจริงของชีวิต ใหดําเนินชีวิตดวย
ความไม ป ระมาท ให ส ร า งสรรค คุ ณ งามความดี ให บํ า เพ็ ญ คุ ณ ประโยชน อะไรๆ ใน
ทํานองนี้ นี่เปนบทสวดที่จัดไวทบทวนกันและทําใหแมนมั่นในวันพฤหัสบดี ใชสําหรับ
สวดพุทธมนตในงานอวมงคล โดยปรกติจะสวดมนตในชุดนี้จบแลว ก็นิมนตฉันเพลตอ
ตอไปวันศุกร จัดไวเปนที่รวมของบทสวดอนุโมทนา รวมทั้งอวยชัยใหพร คือ ใน
งานพิธีตางๆ หลังจากพระสวดมนต และฉันเสร็จแลว ก็จะมีการอนุโมทนา ไมวาจะใน
งานมงคล หรือในงานอวมงคล เราก็เอาบทสวดอนุโมทนาไปรวมอยูดวยกันในวันศุกร จะ
เห็นวามีหลายบท แตที่จริงยังไมหมด เอาไวเทาที่ควรจะใชกอน เพราะวามากมายแลว
แตตอไปขางหนา อาจตองพิจารณากันอีก อยางตอนนี้ ที่นี่เปนวัดโดยสมบูรณแลว และมี
พระมากขึ้นๆ มีโยมเกี่ยวของมากขึ้นๆ ในวันหนึ่ง อาจจะตองใสใหเต็มใหครบ
ถึงตรงนี้ บทสวดที่ใชประจําทั่วไปครบพอแลว แตยังเหลือวันเสาร อยูอีกวันหนึ่ง
ก็เลยเปนโอกาสสําหรับบทสวดพิเศษขนาดใหญ แตบทสวดพิเศษขนาดใหญก็มีหลายบท
ในที่นี้ ไดตกลงเลือกเอาธัมมจักกัปปวัตตนสูตร สําหรับสวดในวันเสาร บทเดียวก็พอแลว
เพราะเปนบทที่ยาวมาก
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนี้ นิยมใหสวดในงานวันเกิดใหญๆ ซึ่งเปนงานมงคลที่
สําคัญ โดยแทรกเสริมเขาไปนําหนาบทสวดชุดที่ไดจัดไวสําหรับวันอาทิตย อยางที่วาแลว
บทสวดวันอาทิตยใชเจริญพุทธมนตในงานมงคล ซึ่งรวมทั้งวันเกิดอยูแลว แตมีพิเศษวา
สําหรับงานวันเกิดใหญๆ นิยมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเพิ่มเขาไปดวย

๑๘๐

ตามพระใหมไปเรียนธรรม

ความจริง ในงานศพก็มีบทสวดใหญๆ เชนนิยมกันมาวา ทําบุญ ๗ วันใหสวดบท
นี้เพิ่มเขามาดวย ทําบุญ ๕๐ วัน เพิ่มบทนี้ ทําบุญ ๑๐๐ วัน เพิ่มบทนี้ แตมาถึงปจจุบัน
ตอนนี้ คงเปนเพราะยากจะหาพระที่สวดบทใหญๆ ซึ่งนานทีจะมีโอกาสใช ก็เลยสวดบท
พิเศษกันแคธัมมนิยามสูตร ซึ่งเปนพระสูตรที่สําคัญ แตคอนขางสั้น ที่จริง ยังมี อาทิตตปริยายสูตร และอนัตตลักขณสูตร ซึ่งยาวมากหนอย ซึ่งเดี๋ยวนี้แทบจะไมมีงานไหนสวด
แลว ก็สวด ธัมมนิยามสูตร ที่มีอยูแลวในชุดของวันพฤหัสบดี เปนพื้น
ขอแทรกแงศึกษาหนอยวา การที่มีประเพณีนิยมใหสวดพระสูตรใหญๆ ที่ยาว
มากๆ ในงานพิธีที่สําคัญ ดังเชน ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อาทิตตปริยายสูตร และอนัตตลั ก ขณสู ต ร นั้ น เหตุผ ลอย า งหนึ่ ง นอกเหนื อ จากเรื่ อ งของงานบุ ญ เองแล ว นา จะเป น
ทํานองอุบายวิธีของพระเถระแตโบราณวา ในกาลยาวไกลหางจากทานไปขางหนา ถึงแม
การศึกษา การทรงจําและสาธยายพุทธพจนจะเสื่อมลงไป สาระจะจางหาย แมจะเหลือ
แตรูปแบบจําพวกพิธีกรรม ประเพณีการสวดมนตที่ทานนําทางวางไว จะเปนเหมือน
เครื่องบังคับใหพุทธบริษัทยังตองเอาใจใสทรงจําพุทธพจนที่สําคัญๆ เอาไว (แมถึงวาใน
ขั้นที่ทรุดลงไปมากแลว จะสวดได แตหารูความหมายแตอยางใดไม) นี่คือเทากับผูกสาระ
ใหพวงติดไปกับรูปแบบสืบตอไป
เปนอันวา ไดทําความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องบทสวดในหนังสือสวดมนตที่เรานํามา
สวดกั น ประจํ า วั น ในตอนว า ด ว ยบทสวดมนต ตอ ท า ยทํ า วั ต รค่ํ า นั บ ว า เป น เรื่ อ งของ
ชีวิตประจําวันสวนหนึ่ง จึงเอามาเลาถวายใหเกิดความรูความเขาใจ เกี่ยวกับสิ่งที่เรา
เกี่ยวของประจําวัน เพราะมิฉะนั้น เดี๋ยวผานเวลาไปแลว ไดแตสวดจบกันไปๆ โดยไมรูวา
อะไรเปนอะไร แลวก็ไมเขาใจสิ่งที่ตนทํา
ตอนนี้ ถาสงสัยอะไร ก็นิมนตถามใหรูกันไป นี่เปนตัวอยางของการบอกสิ่งที่เรา
เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน แตบางทีมีบางอยางที่ผมไมทันนึก ทานก็เก็บหรือยกมาถาม

ตอบเรื่องสวดมนตแลวแตถาม (ตัดออกไปบาง เพราะไมไดยินคําถาม)
ปุจฉา: [การชุมนุมเทวดา – จับความ ไมสามารถไดยินคําถาม]
พระพรหมคุณาภรณ: ออ เมื่อจะเจริญพุทธมนต ในงานมงคล จะมีการชุมนุมเทวดา อัน
นี้อยูในรายการของบทสวดวันอาทิตย และวันจันทร แมในวันอังคารที่เปนบทสวดพิเศษ
ในวัง ก็ยังอยูในงานมงคล ก็มีการชุมนุมเทวดาดวย

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๘๑

แตบทสวดของวันพุธ และวันพฤหัสบดี ไมตองมีการชุมนุมเทวดา เพราะเปนงาน
อวมงคล สวนในวันศุกรนั้นเปนบทสวดอนุโมทนา ซึ่งเนื่องอยูกับงานมงคลเปนสวนมาก ก็
เลยเอาชุมนุมเทวดารวมไวดวย ถึงแมจะมีบทสวดอนุโมทนาในงานอวมงคลอยูดวย ก็
แทรกอยูนิดเดียว คือบท “อทาสิ เม...” ตอจากนั้นก็ไปวันเสาร ซึ่งมีธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
อันนี้ก็เปนบทสวดในการเจริญพระพุทธมนต ที่วานิยมสําหรับวันเกิดใหญๆ ก็อยูในงาน
มงคลเหมือนกัน จึงมีการชุมนุมเทวดาดวย
ชุมนุมเทวดานั้น เคยอธิบายแลวนะ วาเปนการใหโอกาสแกเทวดา โดยเชิญชวน
เทวดามาฟงธรรมของพระพุทธเจาดวย เทวดาจะไดเอาธรรมไปประพฤติปฏิบัติ ขัดเกลา
กิเลสของทานเอง เปนการพัฒนาชีวิตของทานใหดีขึ้น

ปุจฉา: [บทสวดชุมนุมเทวดา และบทสวดอื่นที่นิยมกัน – จับความ ไมสามารถไดยินคําถาม]
พระพรหมคุณาภรณ: การชุมนุมเทวดานั้นทํากันมาเปนประเพณี บทสวดชุมนุมเทวดา
ก็เปนของแตงขึ้นภายหลัง เปนของยุคหลังพุทธกาลคงจะนานมาก เวลานี้ ที่ปฏิบัติกันมา
เปนประเพณี ก็มีความซับซอนอยูบาง คือในตัวบทที่มีอยูนั้น มีการสวดมากสวดนอยไม
เทากัน ตามความพิเศษของงานพิธีที่ใช สําหรับพระใหมและคนทั่วไปยังไมควรพูดตอนนี้
เดี๋ยวจะสับสน เอาแคตามที่ใชกันทั่วไปกอน (ถาตองการทราบ ก็ดูไดใน พจนานุกรมพุทธ
ศาสน ฉบับประมวลศัพท)
บทสวดมนต และคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่นิยมกันมากมาย เปนของแตงในยุคหลังๆ หาง
พุทธกาลนาน แตมักยากที่จะบอกไดวาใครแตงขึ้น เมื่อไร ไดแคพอจะสันนิษฐานไดบาง
ไมไดบาง เพราะไมมีระบบการตรวจสอบและรักษาอยางคัมภีร โดยเฉพาะพระไตรปฎก
คาถาชินบัญชรที่ทานถามถึงนั้น แมจะแตงไวนานแลว และอาจจะเคยนิยมกัน
มาแลวในอดีต แตก็เงียบๆ ไปนานแลว เพิ่งจะเดนขึ้นมาใหมไมนานนี้เอง ตอนแรก กลาว
ขานกันในเชิงที่คลายๆ วามาคนพบกันใหม หลังจากเลือนรางไปนาน แถมมีการเขาใจกัน
วาเปนของสมเด็จพระพุฒาจารย (โต) วัดระฆังฯ แตตอมาปรากฎวา มีการไปเจอเขาที
หลังวา ในลังกา (ปจจุบันเปนศรีลังกา) มีของเดิมเกากวา แสดงวาคาถาชินบัญชรนี้เขา
มาจากลังกาทีหนึ่งกอน แตก็ไมทราบวาแตงเมื่อไร
สําหรับบทสวดในงานศพ ก็ยังมีบทสวดพระมาลัย ซึ่งเคยนิยมสวดกันมากสืบมา
เปนประเพณี แตเรื่องพระมาลัยนี้ก็เปนเรื่องหลังพุทธกาลนานมาก เกิดขึ้นในลังกา ในถิ่น
ที่เรียกวา มลยชนบท หรือเรียกใหงายขึ้นอีกวามาลัยชนบท ในลังกาทวีป ในเมื่อไมชัดเจน
ในทางภูมิศาสตรและประวัติศาสตร ก็นับวาเปนตํานาน

ตามพระใหมไปเรียนธรรม

๑๘๒

ปุจฉา: [เรื่องคาถาพาหุง – จับความ ไมสามารถไดยินคําถาม]
พระพรหมคุณาภรณ: คาถาพาหุง หรือ พาหุง ๘ บท มีชื่อเรียกเปนภาษาทางการวา
ชยมังคลัฏฐกคาถา แมจะเปนบทประพันธที่แตงขึ้นภายหลัง ก็มิใชเปนเรื่องราวใหมๆ หรือ
ใสเนื้อหาจากขางนอก แตเปนการนําเอาเนื้อความและเรื่องราวในสมัยพุทธกาล คือความ
เปนไปในพุทธประวัติ รวบรวมมาเรียบเรียงไว เหมือนเขาเลาเรื่องในประวัติศาสตร
พาหุง ๘ บทนี้ ก็เปนการประมวลแบบสรุปเรื่อง โดยกลาวถึงเรื่องราว ๘ เหตุการณ
ที่พระพุทธเจาไดทรงผจญผูมุงราย ไมวาจะเปนคน เปนยักษ มาร พรหม หรือแมแตสัตว
น า กลั ว ที่ เ ป น ผู ร า ย หรื อ มุ ง ร า ยเข า มา ทรงมี ชั ย ชนะด ว ยพระพุ ท ธคุ ณ เช น ด ว ยพระ
ปญญาคุณ เปลี่ยนรายใหกลายเปนดี โดยทําใหเขาหันมาเปนมิตร หรือกลับตัวกลับใจ
เลิกละอธรรม หันมาถือธรรมตอไป จึงถือเปนบทสวดแหงชัยชนะ
พาหุง ๘ บทนั้น (มีคาถาสรุปอีก ๑ คาถา รวมเปน ๙ คาถา) เรียกกันงายๆ วา
“พาหุง” เพราะคาถาแรกเริ่มตนดวยคําวา พาหุง นําหนา พอสวด เสียงก็ขึ้นมาใหไดยินวา
“พาหุง” ก็เลยเรียกวาบทพาหุง
คาถาพาหุงเปนสวนหลักสวนแกนของบทสวดถวายพรพระ คือ ในงานทําบุญเลี้ยง
พระ เมื่อจะไมเจริญพระพุทธมนตแบบเต็มพิธี เนื่องจากไมมีพิธีพิเศษจําเพาะ หรือวาได
เจริญพระพุทธมนตแบบเต็มพิธีเสร็จไปในวันกอนนั้นแลว (เชน เจริญพระพุทธมนตไปเมื่อ
เย็นวันกอนแลว วันนี้ก็นิมนตมาฉัน) เพื่อจะใหสั้น ก็สวดถวายพรพระโดยมีบทพาหุงนี้
เปนหลัก จบแลวก็ถวายภัตตาหารเลย
บทสวดถวายพรพระ ที่วาสั้น คือมีจํากัดไมกี่บท และเปนบทที่สวดคุนกันอยูแลว
เรียงลําดับใหนําไปใชไดงาย คือ

- นโม ตสฺส...
- อิติปิ โส... สฺวากฺขาโต... สุปฏิปนฺโน...
- พาหุํ สหสฺส...
- มหาการุณิโก... ชยนฺโต...
- ภวตุ สพฺพมงฺคลํ...
พูดแคพอเขาใจ และใชงานได เทานี้กอน (ถาตองการทราบมากอีกหนอย ก็ดูใน
พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท)

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๘๓

พระสวดมนต ตางอยางไรกับคนรองเพลง
ไดฟงคําถามหลายเรื่องเกี่ยวกับการสวดมนต แตโดยมากเปนเรื่องของบทสวด
มนต และประเพณีพิธีกรรมเกี่ยวกับการสวด ที่จริง ควรเอาใจใสใหมากสักหนอยในดาน
คุณประโยชนที่เปนสาระของการสวดมนตนั้น
อยางที่วาแลว เดิมที การสวดคือสาธยายนั้นมุงเพื่อเปนการรักษาพุทธพจน รักษา
คําสอน และเรื่องราวที่สืบมาจากพระพุทธเจา แตเมื่อเลิกรักษาพระคัมภีรดวยการทองจํา
และสาธยายแลว การสวดมนตไดมาเปนสวนหนึ่งที่สําคัญในกิจพิธีของสวนรวม และ
บรรดาพิธีกรรม
อยางที่วาแลว บางที เราใชการสวดมนตเปนสวนนํากอนเจริญสมาธิ หรือเปนบุพ
ภาคในการฝกจิตภาวนา ใหการสวดมนตนั้นเปนเครื่องชวยเปลี่ยนอารมณของจิต หักหัน
หรือชักพาจิตใหหยุดและหลุดออกมาจากอารมณของเรื่องวุนวายภายนอก อยางนอยก็
มารวมอยูในบรรยากาศใหม ที่สงบเย็นผอนคลาย และนอมนําใหเกิดความรูสึกที่ดีงาม
อันเปนกุศล ทําใหสบายใจ เอิบอิ่มปลาบปลื้มใจ หรือเจริญศรัทธาปสาทะได
ถึงแมไ มไ ดสวดเอง เชน ในเวลาฟงพระเจริญพระพุทธมนตในพิธีตางๆ ถาได
บรรยากาศเหมาะ เมื่อฟงไป จิตใจก็จะเกิดมีความรูสึกซาบซึ้ง อิ่มใจ ปลื้มใจ เจริญศรัทธา
ปสาทะ ไดความรูสึกตางๆ ที่ดีงาม อันเปนกุศล ยิ่งถารูสาระเขาใจความหมายของบท
สวดนั้นดวย ฟงไป พินิจเนื้อความไป นอกจากเจริญจิตใจแลว ก็จะไดเจริญปญญาดวย
เหตุที่การสวดมนตโนมนําความรูสึกที่ดีงาม ทําใหเอิบอิ่มยินดี ปลาบปลื้ม เจริญ
ศรัทธา ตลอดจนสงบเย็นสบายผอนคลาย ก็เพราะการสวดเปนการใชเสียงเปลงถอยคํา
ออกมาอยางรื่นไพเราะเสนาะหูและเปนจังหวะเปนทํานอง อันจูงจิตกระตุนใจใหเกิด
ความรูสึกคลอยตามหรือนอมไปตามเสียงที่รับสัมผัสเขามานั้น เทียบไดคลายกันกับการ
ขับรอง หรือรองเพลง
การสวดมนตและการรองเพลงมีลักษณะรวมในแงที่โนมนําชักจูงและกระตุนใจ
ใหเกิดความรูสึกไดลึกๆ แรงๆ อาจเปนความซาบซาซานกระจาย หรือความรื่นสงบซึ้ง
สํารวมก็ได
แตมีความแตกตางอยางสําคัญระหวาง ๒ อยางนั้น คือ การรองเพลงเปนของ
ดาดดิบที่เปดปลอยสุดแตจะปลุกเรากระตุนความรูสึกไดแรงๆ ตามปรารถนา ซึ่งบอย
ทีเดียวมุงใหเกิดความรูสึกของสภาพจิตที่เปนบาปอกุศล

๑๘๔

ตามพระใหมไปเรียนธรรม

สวนการสวดมนตเปนการขับรองหรือจะวาเปนการรองเพลงอยางหนึ่ง ที่อยูใน
ขอบเขตของการสนองจุดหมายที่เปนกุศล โดยเฉพาะในพระพุทธศาสนา พระสงฆสวด
มนตไดเฉพาะในอาการอันถูกตองตามพุทธบัญญัติ ที่จะเสริมสรางกุศลธรรม
ที่วาการสวดมนตและการรองเพลงมีลักษณะรวมกันนั้น จะเห็นวาการสวดมนตมี
ที่มาที่ไปคูเคียงเทียบใกลกับการรองเพลงนั่นเอง
เริ่มตั้งแตตัวถอยคํา ก็ใชศัพทเดียวกัน คีตะ แปลวา เพลง รองเพลง ขับรอง แตก็
แปลวาสวดดวย อีกรูปหนึ่งเปนคํานามแท คือ คีติ แปลวา เพลง การขับรอง การรองเพลง
และก็แปลวาคําสวด การสวด แลวคําตรงสําหรับการสวด และการรองเพลง ก็คือ คายนะ
คําที่เมื่อนํามาวางเทียบใหดู จะเขาใจไดงาย คงไดแกคําวา สังคายนา ซึ่งเปนคํา
พระที่คนไทยใชกันจนคุนแลว แตคนไทยใชคําวาสังคายนากันไปกันมา นานเขาก็ไมรูตัว
วาความหมายที่ตนเขาใจนั้นอาจจะเพี้ยนไปเสียแลว คือไมตรงกับความหมายเดิมที่
แทจริงของ “สังคายนา”
“สังคายนา” คําพระเดิม ซึ่งมาจากภาษาบาลี แปลตรงตัวตามรูปศัพทวา “การ
สวดพรอมกัน” หมายความวา เมื่อนําขอความที่วาเปนพระพุทธพจนมาบอกเลาแสดงแก
ที่ประชุมแลว ถาที่ประชุมตรวจสอบทวนทานแลว ตกลงยอมรับวาใช เปนพุทธพจน คือ
คําตรัสคําสอนของพระพุทธเจา ที่ประชุมทั้งหมด คือพระทั้งหมดที่ประชุมกันนั้น ก็สวด
ขอความที่ยอมรับวาเปนพุทธพจนนั้นพรอมกัน
ดังนั้น “สังคายนา” จึงหมายถึงการตกลงยอมรับเรื่องราวขอความขอมูลที่นําเขา
มาตรวจสอบ ดวยการสวดขอความนั้นพรอมกัน เปนการแสดงวาที่ประชุมถือรวมกัน
อยางนั้นเปนอันหนึ่งอันเดียวกันสืบไป
เมื่ อ ใช คํ า นี้ ล งตั ว แล ว ความหมายของสั ง คายนาก็ ค รอบคลุ ม กิ น รวมถึ ง การ
ดําเนินการใหสําเร็จตามนี้ตลอดทั้งกระบวนการ การสวดพรอมกันก็คือการจบหรือเสร็จ
สิ้นงานทั้งกระบวนการนั้น เวลาแปล แมวาตัวศัพทคือแคสวดพรอมกัน แตก็รูสึกวาไม
คลุมความ ก็เลยหาคํามาใช เชนนิยมแปลกันมาวา “รอยกรอง” อยางที่วารอยกรองพระ
ธรรมวินัย หรือไมก็ทับศัพทอยางที่นิยมในเมืองไทยวา “สังคายนา”
สังคายนา ในภาษาพระ หรือในคัมภีรบาลี นิยมใชอีกรูปหนึ่งบอยกวา คือใชคําวา
“สังคีติ” ซึ่งก็คือคําเดียวกัน แตตางรูป เชนสังคายนาครั้งที่ ๑ จะเขียนวา ปฐมสังคายนา ก็
ได แตของทานนิยมใชวา “ปฐมสังคีติ” (ในเมืองไทย ไมนิยมใชคําวา “สังคีติ”)

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๘๕

ทีนี้ สังคีติ คือการสวดพรอมกัน หรือสังคายนานั้น 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 ทั้งรวมหมวดหมูและแยกประเภท ดังปรากฎอยูในพระไตรปฎก มีอเนก
ประการ เชนวา...]
หันไปดูความหมายดานการรองเพลง ก็ใช “สังคีต” คําเดียวกันนี่แหละ ขอยกมา
ใหดูเทียบกัน แตเลาเรื่องใหรูที่มาที่ไปเสียกอนวา ครั้งหนึ่ง 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 ที่ฝงสระอโนดาต
แลวความพิเศษของเธอจะปรากฎใหเห็นกันที่นั่น]
ในเมืองไทย เรานําคําวา “สังคีต” มาใชกันจนถือเปนคําไทยสามัญไปแลว และ
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็ไดแสดงความหมายใหวา “น. การ
รองรําทําเพลง เชน สังคีตศิลป.” (เราไมแปลวา “สังคายนาแลว”)
ที่พูดมานี้ คงชวยใหมีความเขาใจพอมองเห็นไดกวางๆ แลว ทีนี้ก็มาดูใหชัดลงไป
วา สวดมนตของพระ กับรองเพลงของโยม จะแยกกันตรงไหน อยางไร และอันนี้ไมใชเปน
เรื่องที่มุงเฉพาะสําหรับพระใหม แตเ ปนความรูใหแกญาติโยม และพระทั่ว ไป เพราะ
เกี่ยวของกับความเปนอยูและการปฏิบัติในวงกวาง จะยกพุทธบัญญัติในเรื่องนี้มาใหดู
กันเลย แลวจะเขาใจไดเอง
เรื่องมาในพระวินัยปฎก (วินย.๗/๑๙-๒๑/๘-๙) วา
[๑๙] สมัยนั้นแล ที่พระนครราชคฤห์ มีมหรสพบนยอดเขา พระฉัพพัคคีย์ได้
ไปเพื่อดูมหรสพ ชาวบ้านเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพระสมณะเหล่า
ศากยบุตร จึงไปเพื่อดูการฟ้อนรํา การขับร้อง และการประโคมดนตรี เหมือนพวก
คฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม ภิกษุทั้งหลาย...กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค

๑๘๖

ตามพระใหมไปเรียนธรรม

พระผู้มีพระภาค...ตรัสว่า ‘ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงไปเพื่อดูการฟ้อนรํา
(นัจจะ) การขับร้อง (คีตะ) หรือการประโคมดนตรี (วาทิต), รูปใดไป ต้องอาบัติทุกกฎ’
[๒๐] สมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย์สวดธรรมด้วยเสียงขับร้องเอื้อนยืดยาว
ชาวบ้านเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า พระสมณะเหล่าศากยบุตรพวกนี้ สวด
ธรรมด้วยเสียงขับร้องเอื้อนยืดยาว เหมือนที่พวกเราร้องเพลง ภิกษุทั้งหลายได้
ยิน... กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค
พระผู้มีพระภาค ... ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ‘ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า
... จริงหรือ?’ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ‘จริง พระพุทธเจ้าข้า’
พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียน ... ครั้นแล้วทรงทําธรรมีกถา รับสั่งกะ
ภิกษุทั้งหลายว่า ‘ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุสวดธรรมด้วยเสียงขับร้องเอื้อนยืดยาว
มีโทษ ๕ ประการนี้ คือ:๑. ตนเองติดใคร่ในเสียงนั้น
๒. คนอื่นก็ติดใคร่ในเสียงนั้น
๓. ชาวบ้านก็ติเตียน
๔. สมาธิของผู้ครุ่นใคร่การแต่งเสียง ก็จะเสียไป
๕. ชุมชนชั้นหลังจะถือเป็นเยี่ยงอย่าง
‘ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้สวดธรรมด้วยเสียงขับร้องเอื้อนยืดยาว มีโทษ ๕
ประการนี้แล
‘ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงสวดธรรม ด้วยเสียงขับร้องเอื้อนยืดยาว
(น ภิกฺขเว อายตเกน คีตสฺสเรน ธมฺโม คายิตพฺโพ) รูปใดสวด ต้องอาบัติทุกกฎ’
[๒๑] สมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายรังเกียจในการสวดสรภัญญะ... กราบทูล
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ‘ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการสวดสรภัญญะ’
ในพุทธบัญญัตินี้ มีคําบาลีที่แปลใหเขาใจกันไดยาก คือ “อายตเกน คีตสฺสเรน”
โดยเฉพาะคําที่ตองจับความหมายใหตรงคือ “อายตก” พระไตรปฎกแปลตางฉบับ ก็แปลตาง
กันไปบาง และแปลแลวก็ยังจับความลําบาก เมื่อสํารวจอรรถาธิบายของคํานี้ ในอรรถ
กถา-ฎีกาตางๆ ทั้งคําอธิบายในกรณีนี้ และในกรณีอื่นๆ พอจะพูดเชิงอธิบายวา สวดดวย
เสียงขับรองที่เอื้อนแบบวูบลงไปวาบหายอยางตกเหว วื้ดขึ้นไปเหมือนกบกระโดด ผิด
ทํานองสวดที่เปนแบบแผน ทําอักขระใหเสีย (ฟงไมออกไมชัดวาเปนตัวอักษรใดกันแน)

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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สวน สรภัญญะ แปลวา การกลาว(ธรรม)ดวยเสียง ไมตองคิดเรียบเรียงพูดอธิบาย
ก็ได แคใชเ สียงเปลงวาตามขอความที่ทานประพันธไวออกมาใหคนไดสดับธรรมเกิด
ประโยชน แ ก จิต ใจและป ญ ญาของเขา โดยมีลั ก ษณะของการออกเสีย งที่ ก ลมกล อ ม
ดําเนินไปอยางเหมาะสมแกสมณะ ไมทําวิการคืออาการผิดแปลก ไมทําอักขระคําและ
ความใหเสียหาย เปนไปตามทํานองที่เ ปนแบบแผน (ทานวามี ๓๒ ทํานอง ชื่อวา
ตรังควัตร โธตกวัตร และคลิตวัตร เปนตน)
ขอปดทายวา ในภาษาบาลี ถึงแมการสวดมนต กับการรองเพลงจะมีตนศัพท
เดียวกัน แตโดยทั่วไป คีต และคีติ ใชสําหรับเพลง และการรองเพลงอยางของชาวบาน
สวนของพระ นิยมใชในรูปศัพทสําหรับการสวดรวมกันพรอมกัน เปนสังคีต สังคีติ และ
สังคายนา ในความหมายที่เปนงานเปนการอยางที่วามาแลว
ดังที่รูกันดี ทั้งการสวดและการรองเพลง ก็มุงความไพเราะ แตการรองเพลงของ
ชาวบาน ในหลายกรณีเปนการรองเพื่อยั่วยวนลอเราในเรื่องกามารมณ ตางกับบทสวด
ของพระ ที่มุงเพื่อโนมนําจิตใหคิดถึงความดีงาม นอมใจไปสูความสงบ
อยางไรก็ดี แมแตในพวกเพลงของชาวบานเอง ก็มีเพลงซึ่งมีลักษณะที่โนมนอม
จิตใจมาสูความสงบ หรือทําใหระลึกถึงธรรม คํานึงถึงความจริงของธรรมชาติ ตระหนัก
ในสัจจะของชีวิต ทําใหคิดถึงสิ่งที่ดีงาม หรือชวนใหคิดในทางที่ประณีตสูงขึ้นไป
จึงเหมือนมีเพลง ๒ พวกมาเขาคูเทียบกัน หรือจะวาดุลกันก็ได คือ ดานหนึ่งก็มี
เพลงรองในทางกาม เพลงปลุกกิเลส เราอกุศล ยั่วยุราคะ หรือโลภะ แลวก็โทสะ และ
โมหะ และอีกดานหนึ่งก็มีบทสวดบทเพลงที่มุงความสงบ ความดีงาม ที่เรากุศล ซึ่งปลุก
จิตเตือนใจใหเกิดความรัก มีเมตตา ใฝปรารถนาจะชวยเหลือกัน เสริมศรัทธา เกิดความ
ไดคิดหรือคิดได เจริญปญญา หรือโนมใจใหสงบเย็นปลอดโปรงโลงสบายผอนคลาย
เพลงบางบทมีเนื้อหามองชีวิตในทางที่งดงาม หรือชวนใหคิดในทางที่ดีงาม โดย
มาผสานกับธรรม ถึงแมยังมีความคิดใฝปรารถนาในเชิงกาม แตผูกโยงไวกับความดีงาม
ชวนจิตจูงใจใหนึกถึงธรรม นึกถึงคําสอนของพระพุทธเจา อยางบทเพลงใหญบทหนึ่งใน
พระไตรปฏก อยูในพระสูตรสําคัญ ชื่อวาสักกปญหสูตร (ที.ม.๑๐/๒๔๗-๒๗๒/๒๙๘-๓๒๓)
เพลงนี้เปนคําดีดพิณขับรองของคนธรรพเทพบุตร ชื่อวาปญจสิขะ เพื่อสงเสียง
เปนคํากราบทูลพระพุทธเจาขอเขาเฝา เนื้อเพลงเปนคําพรรณนาความรักของตนตอ
เทพธิ ดานามว า สุริ ยวัจ ฉสา บอกความใฝ ปรารถนาทางกาม โดยอิ งธรรมโยงถึ งพระ
รัตนตรัย เปนบทนําใหทาวสักกะ คือพระอินทร ไดเขาไปเฝาทูลถามปญหากะพระพุทธเจา
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ในพระพุทธศาสนานี้ คัมภีรตางๆ มีเรื่องราวเกี่ยวกับการรองเพลงฟงเพลงอยูมาก
แหง เชนในอรรถกถาธรรมบท (ธ.อ.๖/๙๖) ทานเลาเรื่องวา ครั้งหนึ่ง พระพุทธเจาทรงแตง
เพลงคาถาธรรมใหแกมาณพที่จะไปตอบเพลงปริศนาธรรมที่นาคราชใหธิดาขับรอง ครั้ง
นั้น มาณพก็เห็นแจงธรรม นาคราชก็ไดรูขาวการอุบัติของพระพุทธเจา
พระบาง โยมบาง บางทีเดินทางผานไปโนนไปนี่ ไดยินคนรองเพลง มีเนื้อความ
เตือนใจใหมองเห็นความจริงของชีวิต หลายทานหลายคนไดบรรลุธรรม บางทีก็ไดเปน
พระอรหันต เชนที่ทานพูดถึงพระนักวิปสสนา ๖๐ องคเดินทางผานไป ไดยินหญิงรับใชที่
ดูแลนาขาวรองเพลงซึ่งพูดถึงการเกิดแกเจ็บตายแลว ไดบรรลุอรหัตผล พระองคหนึ่งใน
ระหวางเดินทาง ไดยินเสียงเพลงของคนเก็บดอกบัวในสระน้ํา ก็ไดบรรลุอรหัตผล (พระ
ไมไดเจตนาจะไปฟงไปดูรายการที่เขาจัดเพื่อการบันเทิง จึงไมไดผิดวินัย) แมแตนอก
พุทธกาล คนไดฟงเพลงแลวบรรลุธรรมเปนพระปจเจกพุทธเจา ก็มี (สํ.อ.๑/๒๕๙)
แมแตในเรื่องกามารมณ ก็อยางในเพลงของคนธรรพเทพบุตรที่เลาขางตน ควร
นําเอาธรรมะเขาไปแทรก เพื่อจะดึงจิตโนมใจคนเขามาสูความดีงาม อยางนอยมีสติใน
เรื่องกามบาง ไมเชนนั้นคนก็จะถูกดึงลงไปอยางเดียว มีแตลอเรายั่วยวนกัน แลวเรื่อง
กามารมณก็หยาบลงไปๆ
ในทางพุทธศาสนา ทาทีในเรื่องนี้ก็คือการที่เราตองไปพบกับคนในจุดที่เขายืนอยู
เป น อยู แล ว ใช วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ จ ะช ว ยเขาด ว ยเมตตา โดยมี จุ ด มุ ง หมายที่ ชั ด เจน คื อ ทํ า
อยางไรจะดึง จะนําเขาขึ้นมาสูความดีงาม สูการรูเขาใจ มีธรรม ประพฤติปฏิบัติธรรม
ยิ่งขึ้น ถาเราไมไปพบกับเขา ณ จุดที่เขายืนอยู เขาก็ไมยอมกระโดดขามคูขามเขามาหา
เราเหมือนกัน
การพัฒนาคน การสอนคน การที่คนจะฝกตนนั้น ก็ขึ้นตอสภาพแวดลอม ขึ้นตอ
พื้นฐานของคนเหลานั้นๆ แลวก็ขึ้นกับความสามารถของผูสอนเองดวย ผูสอนบางทาน
สามารถมาก อาจจะพูดนิดเดียว ทําใหคนกาวกระโดดจากจุดที่เขายืนอยู ขามเครื่องกีด
กั้นมาถึงตัวผูสอนไดเลย แตเราจะมองใหเปนอยางนั้นทั้งหมดไมได จะวานั่นคือนอยนักก็
ได พระหรือผูสอนมีความสามารถไมเทากัน ตองนึกเผื่อไว อยาเอาตัวเองคนเดียวเปน
ประมาณ ไมใชจะตองใหเขาทําอยางฉันเทานั้น เราตองนึกถึงวิสัยของผูอื่นดวย
คนที่ ฟงมี อุ ปนิสัย แตกตา งกัน เปนความแตกต า งระหว า งบุ ค คล ฝ า ยผู สอนก็
เชนเดียวกัน ก็มีความสามารถไมเหมือนกัน

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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เมื่ อ มองกว า งๆ อย า งนี้ ก็ จึ ง ต อ งมี ค วามยื ด หยุ น มี ค วามหลากหลาย แต ก็ มี
ขอบเขตอยางที่เคยพูดมาแลว คือที่วา โดยเกณฑอยางต่ํา จะตองไมเลยลงไปกวานี้ แลว
อยางสูง ก็มีจุดหมายที่มองเห็นได แลวภายในขอบเขตของเกณฑอยางต่ําอยางสูงนี้ ก็จะ
ยืดหยุน ใหใชความเหมาะสมที่จะใหไดผล โดยขึ้นตอความแตกตางระหวางบุคคล ซึ่ง
หมายถึงความแตกตางระหวางบุคคลของผูฟงฝายหนึ่ง และความแตกตางระหวางบุคคล
ของผูสอนฝายหนึ่ง องคประกอบเหลานี้ ตองนึกถึงวา ทําอยางไรจะใหบรรจบกันลงตัว
พอดี เมื่อองคประกอบเหลานี้มาลงตัวพอดี ก็เปนมัชฌิมาปฏิปทา ผลสําเร็จก็เกิดขึ้น
เวลานี้ เรามั ก ได เ ห็ น แต เ รื่ อ งของการที่ จ ะเอาอย า งใดอย า งหนึ่ ง ตายตั ว จะเอาแต
มาตรฐานของตัวเขาวา ซึ่งทําใหเกิดปมขัดแยงดวย แลวก็อาจทําใหเสียผลที่ควรจะไดไปดวย
ที่จริงไมไดตั้งใจพูดเรื่องนี้ แตการที่พูดถึงเรื่องของบทสวดเหลานี้ ก็ดวยมีความ
ประสงคจะโนมใจคนเขามาสูธรรม ดังที่ไดเห็นกันแลววา แมแตการสาธยายธรรมที่เปน
การรักษาคําสอนของพระพุทธเจา ก็ยังมาเปนการสวดสังคีติ ซึ่งใชศัพทเดียวกับการขับ
เพลง แตก็ตองมีระบบการระวังอยางที่วาแลว ที่วาทํานองจะตองอยูในลักษณะที่จะโนม
นําจิตมาสูความดีงาม สูความสงบ โดยตองทําดวยความตั้งใจที่เปนกุศล คือมีสตินั่นเอง
สําหรับพระนั้น ความตั้งใจเมื่อสวดในพิธี ก็คือความตั้งใจปรารถนาดีตอผูฟง
สวดมนตโดยคิดมุงจะใหญาติโยมประชาชนไดรับผลดี ไดเกิดความผองใสของจิตใจ ให
ใจสงบ นอมไปสูธรรม ไมใชสวดเพื่อผลประโยชนของตัวเอง
ถาพระเราตั้งจิตปรารถนาดี มีเมตตาอยางนี้อยูเสมอ การสวดที่เปนการกระทําก็
จะดีไปดวย มิฉะนั้นก็อาจจะไปคิดแควา เออ เราไปสวด ไปทําพิธี ก็สวดไปเปนพิธี อะไร
อยางนี้ ไปๆ มาๆ คําวาเปนพิธี ก็จะมีความหมายแคสักวาทํา โดยไมไดตั้งใจ ทําพอให
เสร็จๆ ไป ไมมีกุศลที่มุงหมาย แลวผลดีก็เลยไมเกิดขึ้น เอาละ ขอหยุดเรื่องนี้ไวกอน

ปดทาย ยอนยายไปย้ําขางตน
กอนจะเลยมาถึงเรื่องนี้ ไดพูดถึงเรื่องบทสวดที่นํามาจัดลงในวันเสารวา คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งเปนบทสวดที่ใหญยาวทีเดียว
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนี้ ไดบอกแลววา นิยมใชสวดในงานวันเกิดใหญๆ แตใน
ที่นี้ไมพึงเขาใจวา เหตุผลในการที่เราจัดเขามาใหพระสวดในวัดนี้ เพราะเปนบทสวดใน
พิธีวันเกิดเทานั้น ที่จริง ไมไดมุงแควาเพราะใชสวดในวันเกิดใหญๆ แตที่จัดเขามาในการ
สวดนี้ คือมุงที่ความสําคัญของตัวพระสูตรนี้เอง

๑๙๐

ตามพระใหมไปเรียนธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนี้ ที่วาเปนพระสูตรสําคัญมาก ก็เริ่มตั้งแตวา เปนปฐม
เทศนา คือ เปนพระธรรมเทศนาครั้งแรกของพระพุทธเจา
แลวการที่มีชื่อวา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก็ดวยมีความหมายสําคัญ ตามคําแปล
ที่วา พระสูตรแหงการหมุนธรรมจักร หรือหมุนวงลอธรรม หมายความวา พระพุทธเจาทรง
เริ่มประกาศพระศาสนา หรือประดิษฐานอาณาจักรธรรมก็ได นี้คือการเริ่มแรก
เพราะฉะนั้น พระสูตรนี้จึงมีความสําคัญ ทั้งในแงของเหตุการณ และในแงของ
เนื้อหา เปนการประกาศหลักการใหญของพระพุทธศาสนา ไดแก มัชฌิมาปฏิปทา คือ
ทางสายกลาง แลวก็โยงเขาไปหาหลักการที่ใหญกวานั้น ซึ่งครอบคลุมหมด กลาวคือหลัก
อริยสัจ ๔
ตามลําดับความในพระสูตรนี้ พระพุทธเจาทรงเริ่มตนที่มัชฌิมาปฏิปทา นี่คือ
เปนจุดที่ทรงเชื่อมตอและหักหันเขาสูระบบคําสอนของพระองค คือทรงตัดตอนจากลัทธิ
แนวความคิดขอปฏิบัติของยุคสมัย หรือหลักการและระบบที่รูจักและทํากันอยูถึงเวลานั้น
อันเรียกไดวาเปนของเกา เขามาสูหลักการและระบบใหมที่พระองคทรงประกาศขึ้นมา
และกําลังจะเผยแพรแผขยายออกไป
ที่ ว า ตั ด ตอน หั ก หั น และขึ้ น ต น ใหม คื อ เริ่ ม แรก พระพุ ท ธเจ า ทรงท า วความ
เชื่อมโยงมาจากสภาพความเปนจริงของยุคนั้นวา นักบวชนักคิดคนผูเปนใหญเจาอิทธิพล
ในยุคนั้นเวลานั้น มีความคิดความเชื่อการปฏิบัติและการดําเนินชีวิตกันอยู ๒ แบบ ซึ่ง
พระองคตรัสวาเปนสุดโตง คือ สุดสายดานหนึ่งก็เ ปนพวกที่หมกมุนในกามสุข มุงหา
ความสุขความพรั่งพรอมดวยเครื่องบํารุงบําเรอปรนเปรอทางวัตถุ เรียกวา กามสุขัลลิกานุโยค แลวที่สุดสายอีกดานหนึ่ง ก็คือพวกที่มุงไปแตในเรื่องของจิตใจ จนสุดขีดถึงขั้น
ละทิ้งเรื่องวัตถุ เรื่องทางกาย แมแตทรมานรางกาย เพื่อหวังจะปลดปลอยจิต เปนที่สุด
แหงการทําตนเองใหลําบากเปลา เรียกวา อัตตกิลมถานุโยค
นี้ เ ป น สภาพของความเป นอยู การประพฤติ ปฏิบั ติ และลัท ธิ ค วามเชื่ อ ในยุ ค
พุทธกาล กอนที่พระพุทธเจาจะทรงประกาศพระศาสนา พระพุทธเจาทรงประกาศพระ
ศาสนาขึ้นมาทามกลางสภาพชีวิตและสังคมที่วานี้ คือทามกลางขอปฏิบัติและแนวคิด
ความเชื่อที่สุดทาง ๒ อยาง คือ กามสุขัลลิกานุโยค กับ อัตตกิลมถานุโยค นั้น
พอเริ่มตน พระพุทธเจาก็ทรงปฏิเสธระบบชีวิตความคิดความเชื่อที่มีอยูตอหนาคนทั้ง ๒
แบบนั้น โดยตรัสเรียกวาเปนสุดโตง เปนสุดทาง ๒ ขาง ที่ตองไมของแวะ ไมพึงเกี่ยวของ
จะตองหลีกเลี่ยงละเลิกไปใหพน แลวกาวเขาสูทางสายกลาง คือ มัชฌิมาปฏิปทา
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จากนั้นก็ทรงประกาศทางสายกลาง ที่ตัดตอนจากที่สุด ๒ อยางนั้น เปนจุดเริ่ม
ที่ตั้งตนใหม เกิดเปนมัชฌิมาปฏิปทา อันเปนขอปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาสนา
พอตัดแยกออกมาจากทางเกา เขาสูมัชฌิมาปฏิปทาเปนจุดเริ่มที่ตั้งตนใหมแลว
ทีนี้ ก็เขาไปหาหลักการใหญที่ครอบคลุม กลาวคือ อริยสัจ ๔
ถึงตอนนี้ พระพุทธเจาก็ทรงโยงจากมัชฌิมาปฏิปทา เขาไปยังอริยสัจ ๔ แลวก็
ทรงประกาศใหรูเขาใจกันวาที่พระองคตั้งระบบมัชฌิมาปฏิปทาขึ้นมานี้ ก็มากับการได
ตรัสรูอริยสัจ ๔ นี้ ซึ่งทําใหพระองคทรงตื่นสวางขึ้นมาเปน “พุทธะ” คือ พระพุทธเจา
ถ า พระองค มิ ไ ด ต รั ส รู อ ริ ย สั จ ๔ นี้ โดยครบถ ว นสมบู ร ณ แ ล ว พระองค ก็ จ ะ
ปฏิญาณพระองคไมไดวาตรัสรู ไดบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแลว
เปนอันวา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนี้ (เรียกแบบรูกันงายๆ วา “ธรรมจักร”) เปน
พระสูตรที่ประกาศหลักการสําคัญของพระพุทธศาสนา ทั้งหลักการใหญ และประมวลขอ
ปฏิบัติ พรอมทั้งเปนเครื่องยืนยันพระสัมมาสัมโพธิญาณ กับทั้งบอกใหรูวาพระพุทธเจา
ตรัสรูอะไร
จึงไดนํามาจัดเขาเปนบทสวดสําคัญ โดยมาประสานเขากับการใชประโยชนใน
ปจจุบัน คือเปนบทสวดในวันเกิดใหญๆ อยางที่วาไปแลว
เปนอันไดความหมายทั้งสองดาน
ตามประเพณีนั้น แมแตที่เอาธรรมจักรไปจัดเปนบทสวดในวันเกิดใหญๆ ทานก็
คงจะมองความหมายในแงนี้ดวย คือมองวาเปนพระสูตรที่สําคัญยิ่ง การนําพระปฐม
เทศนามาสวด ตองนับวาเปนมงคลอันยิ่งใหญ นี้ก็เปนเรื่องของเหตุผลที่พอจะมองเห็น
จะถือวาเปนเรื่องเกร็ดๆ หรือปลีกยอย ก็พูดได ก็เอามาเลาถวายไว

ตอนที่
๙

พุทธศาสนาเกิดขึ้นมา

ใชวาพิธีกรรมจะไรความหมาย
เรื่องตอไปที่อยากจะพูดวันนี้ เปนหัวขอใหญหนอย โยงกับเรื่องที่เราพูดกันมา
หลายครั้งแลว เชน เรื่องการบูชา เครื่องบูชา การสวดมนต อะไรตางๆ เรื่องเหลานี้ วาโดย
หลักใหญ ก็อยูในเรื่องพิธีกรรม
พิธีกรรมเปนเรื่องเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของพุทธศาสนิกชน และพระเราก็
เกี่ยวของมาก เพราะฉะนั้น ก็เอามาพูดกัน แตก็อยางที่วาแลว วันนี้อยากจะพูดนอยๆ จึง
คงจะแคพูดนําเรื่องไวเทานั้น ยังไมจบในวันนี้
พิธีกรรม มีเพื่ออะไร? เริ่มแรกก็อยากจะฟงทัศนะของพระนวกะกอน อยากจะฟง
ทานสุรเดชวามองพิธีกรรมอยางไร มองแลวเห็นความหมาย หรือมีความเขาใจอยางไร
หรือมีทัศนคติอยางไรตอเรื่องพิธีกรรม
พระสุรเดช: เปนรูปแบบที่จะนอมนําใหเกิดความเลื่อมใส... (ฟงเสียงบันทึกไมไดยิน)
พระพรหมคุณาภรณ: อันนี้ก็เ ขากับนัยที่เคยพูดกันมาแลว แมวายังไมไดพูด
เรื่องพิธีกรรมโดยตรง ทีนี้ ทานจักรพันธละ
พระจักรพันธ: (ฟงเสียงบันทึกไมไดยิน)
พระพรหมคุณาภรณ: เปนการแสดงศรัทธาอยางหนึ่ง แลวทานโอรัส วาอยางไร
พระโอรัส: … เพื่อเปนการแสดงความเคารพ... แลวก็สอง เพื่อโนมนําเขาสู
ธรรมะ (ฟงเสียงบันทึกไมไดยิน)
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พระพรหมคุณาภรณ: พูดยาก ลองมองดูในสายตาของประชาชนทั่วไปสิ อยาง
ชาวบานนี้ มีความเขาใจตอพิธีกรรมอยางไร วาเปนอะไร ยังไมตองเอาตัวเองละ เพราะวา
ถาเอาตัวเอง เราก็จะพยายามพูดใหเปนเหตุเปนผล เอาความเขาใจของชาวบานเถอะ วา
เขารูสึกนึกคิดอยางไร ในเวลาที่เขามาหาพระ หรือมาทําพิธีอะไรอยางนี้
พระนวกะ: (ฟงเสียงบันทึกไมไดยิน)
พระพรหมคุณาภรณ: เหรอ! …ปลอบประโลมใจ คลายทุกข อันนั้นคลายๆ เปน
จุดหมาย เอาอยางนี้ไดไหม พิธีกรรมนี้ มักจะเขาใจความหมายกันวา เปนการทําใหขลัง
ใหศักดิ์สิทธิ์ สําหรับคนจํานวนมากทั่วๆ ไปนะ พิธีกรรมจะมีความหมายในเชิงนี้หรือเปลา
คื อ ว า พอได ทํ า พิ ธี พอมี พิ ธี ก รรมขึ้ น มา ก็ ทํ า ให รู สึ ก ว า เป น เรื่ อ งที่ ทํ า ให ข ลั ง ทํ า ให
ศักดิ์สิทธิ์ แลวก็มั่นใจ หรือเขมแข็งขึ้นมา ทีนี้ พอรูสึกวาเกิดความขลังศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาแลว
มั่นใจ หรือเขมแข็งขึ้นมาแลว ก็ไดผลละ ใชไหม?
ที่วาไดผล ก็อยูตรงนี้ ตรงที่ใจฟูขึ้นมา อาจจะถึงกับปลื้มขนลุกขนพองวา โอนี่...
ขลังนะ ศักดิ์สิทธิ์นะ เอาละ ทีนี้ก็จะมีอํานาจดลบันดาล จะทําใหเราพนจากความทุกข จะ
มาแกปญหา มาแกเคราะหของเราได จะทําใหเรามีโชคดี ไดลาภ ไดนั่นไดนี่ นี้คืออํานาจ
ที่เกิดจากความขลัง ตามที่วานี้ พิธีกรรมก็เปนเรื่องของความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ เปนการ
ทําใหขลัง ใหศักดิ์สิทธิ์ ความหมายที่มองกันทั่วๆ ไป คืออยางนี้ ใชไหม?

สืบเสาะเจาะลึก “พิธีกรรม”
ในตัวพิธีกรรมเอง ที่จริง คําวา “พิธีกรรม” มาจากคําวา “วิธี” + “กรรม” สําหรับ
“วิธี” เมื่อแผลง ว เปน พ มันก็เปน พิธี
แล ว “วิ ธี” แปลว า อะไรล ะ วิ ธี นั้ น จะเห็ น ได ใ นคํ า ว า วิ ธี ก าร ซึ่ ง เป น เรื่ อ งของ
ปฏิบัติการ ที่จะนําไปสูจุดหมายที่ตองการ สวน “กรรม” ก็แปลวา การกระทํา
เพราะฉะนั้น วิธีกรรม ที่แผลงเปน พิธีกรรม ก็คือการกระทําที่เปนวิธีการ หรือเปน
แนวทางของปฏิบัติการที่จะนําไปสูผลหรือจุดหมายที่ตองการ
ตามความเปนมา ดังไดเห็นไดรูกันอยู พิธีกรรมก็มากับศาสนา ทีนี้จุดหมายที่มีมา
ในศาสนาตางๆ ตั้งแตเดิมนั้น มักจะเปนเรื่องของผลในเชิงอํานาจดลบันดาล เมื่อเปน
อยางนั้น พิธีกรรมก็เลยมุงที่จะไปสนองจุดหมายนั้น เมื่อไปสนองจุดหมายในเรื่องอํานาจ
ดลบันดาล ก็ตองมีความขลังความศักดิ์สิทธิ์ เพราะฉะนั้น ความหมายของพิธีกรรมก็จึง
เปนเรื่องของการทําใหขลังใหศักดิ์สิทธิ์ อยางที่วาแลว
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ตามพระใหมไปเรียนธรรม

ทีนี้ตอมา เมื่อไมนานนักนี้ ความหมายของพิธีกรรมในทางขลังศักดิ์สิทธิ์ ชักจะ
เลือนลางหรือเสื่อมลงไป เฉพาะอยางยิ่งในยุคที่ความนิยมวิทยาศาสตรเฟองฟูมาก บาง
คราว คนถึงกับดูถูกเรื่องพิธีกรรม เรื่องของขลัง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเรื่องศาสนาทั่วไปหมด
หันไปในทางตรงขาม ถึงขั้นที่เรียกวา “คลั่งวิทยาศาสตร”
ในยุคคลั่งวิทยาศาสตรนั้น คนไมเห็นความสําคัญของพิธีกรรม แถมมองไปในเชิง
เหยียดๆ พิธีกรรมที่เหลือติดมากับประเพณี ซึ่งยังตองทําสืบตอกันมา ก็มีความหมายแค
เป น เรื่ อ งที่ สั ก ว า ทํ า จนกระทั่ ง ไปๆ มาๆ กลายเป น ว า คนสมั ย ใหม ม องพิ ธี ก รรมใน
ความหมายวาเปนเรื่องสักวาทําๆ กันไป จนถึงกับมีคําพูดจําพวกที่วา “ทําพอเปนพิธี”
เพราะเปนเรื่องที่ทําตอๆ ติดกันมาแตเดิม ยังทิ้งไมได ความหมายที่วาขลัง ศักดิ์สิทธิ์ ก็ไม
สําคัญอะไรแลว บางทีเลยไปในทางตรงขาม ออกจะเยาะๆ เยยๆ ไปดวยซ้ํา
เรื่องความนิยมวิทยาศาสตร อะไรๆ ก็ตองใหเปนวิทยาศาสตร ตองพิสูจนไดดวย
วิทยาศาสตร ถึงกับเปนอาการคลั่งวิทยาศาสตรขึ้นมานี้ ก็นาศึกษา ใครสนใจ ก็ไปคนดู
เรื่อง “scientism”
ที่เปนอยางนี้ จะวามนุษยไปสุดโตง ๒ ขางก็ได สมัยหนึ่ง มองความหมายของ
พิธีกรรมวาเปนเรื่องขลัง ศักดิ์สิทธิ์ เวลาจะเขาพิธี ตองเตรียมใจ ตองทําใหหนักแนน เอา
จริงเอาจัง กลัวดวยวา ถาทําผิดพิธีไป เดี๋ยวเทพเจาจะมาหักคอ หรือจะเกิดเคราะหราย
อะไรตางๆ ไมไดละ ตองตั้งใจทําใหดีเต็มที่ แมนเปยบ นั่นก็สุดโตง หรือเฉไปขางหนึ่ง
อีกสมัยหนึ่งก็มองความหมายของพิธีกรรมวา เปนเรื่องเหลวไหลงมงาย ไมมี
สาระอะไร สักวาทําไปอยางนั้น จนกระทั่งวาแมแตคําวา “พิธี” ก็ถึงกับกลายเปนคําที่ไมมี
คุณคา ถูกเอาไปใชในทางหยามเยย อยางที่วาขางตน คือ เวลาจะทําอะไร ถาทําไมเอา
จริงเอาจัง ก็บอกกันวา ทําพอเปนพิธีนะ นี่ก็ไปสุดโตง หรือเฉไปอีกขางหนึ่ง ตรงขามกับ
ขางแรกที่เปนเรื่องขลัง ศักดิ์สิทธิ์ หนักแนน จริงจัง แรง คราวนี้กลายเปนเหลวไหล ไมมี
ความสําคัญ ก็สุดโตงทั้งสองอยาง
ความหมายสุ ด โต ง สองอย า งนี้ น า จะไม ใ ช ค วามหมายที่ แ ท ที่ ต อ งการใน
พระพุทธศาสนา ในพระพุทธศาสนานั้น หลักการก็บอกแลววา เราไมไดมุงในแงอํานาจ
ดลบั น ดาลของสิ่ ง เร น ลั บ ภายนอก ไม ไ ด ห วั ง พึ่ ง อํ า นาจภายนอก ที่ จ ะมาดลบั น ดาล
ชวยเหลือ แตในพระพุทธศาสนา ก็มีพิธี มีพิธีกรรม ซึ่งเปนเรื่องที่มีสาระ มีความหมาย
หนักแนนจริงจัง ตองตั้งใจทํา ไมใชเรื่องเหลวไหล หรือสักแตวาทําพอใหเสร็จๆ ผานๆ ไป
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๑๙๕

หันไปตั้งตนกันที่คําถามแรกเลยวา ในพุทธศาสนามีพิธีกรรมหรือเปลา? ก็ปรากฎ
วามีนักปราชญหลายทาน อยางฝรั่งที่ไมเกี่ยวของ ไมเคยเห็นวัฒนธรรมไทยในหมูชาว
พุทธ เขาศึกษาพุทธศาสนาโดยตรงจากคําสอนในคัมภีร หลายคนบอกวาพุทธศาสนา
เปนศาสนาที่ไมมีพิธีกรรม วาไปโนนเลย
บางคนก็เลยไปอีก ถึงกับบอกวา พุทธศาสนาไมใชศาสนา คือไมใชศาสนาใน
ความหมายของพวกเขา หรื อ ในความหมายตามแบบในอารยธรรมของเขา คื อ ใน
ความหมายของตะวันตก ที่มองศาสนาในความหมายของศัพทที่เขาใชวา “religion” ซึ่งมี
ความหมายตามแนวคิดและสถาบันของเขา ซึ่งแมแตตัวเขาเองก็จํากัดความยากเต็มที
จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยังหาลงกันไดไม
แตมีนัยอยางหนึ่ง ที่พอจะเปนแกนรวม หรือเปนสวนยืนตัวอยูในความหมายของ
ศาสนา ที่ฝรั่งเรียกวา หรือใชคําวา religion นั้น คือ ฝรั่งทั้งหลายมองศาสนา คือ religion
ตามความหมายของเขาวา มีความผูกพันกับสิ่งเรนลับเหนือธรรมชาติ ที่เขาใชคําว า
supernatural ซึ่งมนุษยไมสามารถเขาใจได อยูนอกเหนือความสามารถของมนุษย เมื่อ
มนุษยนับถือศาสนา ก็ตองไปผูกพันกับสภาวะที่เรนลับเหนือธรรมชาติอันนั้น ทีนี้ พุทธ
ศาสนาไมมีความผูกพันกับสภาวะที่วานั้น เพราะฉะนั้นจึงไมเปนศาสนา (แบบของเขา)
นี่คือ ศาสนาในความหมายของเขานะ ในความหมายของคําวา religion ไมใช
ความหมายของเรา เพราะฉะนั้น เรื่องนี้จึงเปนเรื่องใหญ ถกเถียงกันจบไดยาก
แตที่สําคัญตรงจุดนี้ก็คือ พอมีสภาวะเรนลับเหนือธรรมชาติ เหนือวิสัยของมนุษย
เปน supernatural แลว ก็ตองมีพิธีกรรม ซึ่งเปนปฏิบัติการที่จะสื่อใหสภาวะนั้นถึงกันกับ
มนุษยได อยางของฝรั่งนั้น ที่เปนมาในคริสตศาสนาก็มี sacraments ตางๆ ซึ่งก็ชัดเลย
วา พิธีกรรมมีสาระอยูที่ความศักดิ์สิทธิ์ มุงการทําใหศักดิ์สิทธิ์
ถึงตรงนี้ เราก็กลับมาที่เรื่องพิธีกรรมอีก หันไปดูศาสนาโบราณตางๆ ก็มีพิธีกรรม
เปนสวนประกอบสําคัญ อยางที่บอกเมื่อกี้แลววา ความหมายอยางหนึ่งที่สําคัญ หรือจะ
เปนความหมายหลักของพิธีกรรม คือการทําใหเกิดความ(รูสึก)ขลังและศักดิ์สิทธิ์ จึงตอง
ปฏิบัติดวยความตั้งใจทําจริงจังอยางถูกตอง
ยกตัวอยาง เมื่อพระพุทธเจาประทับอยูที่วัดพระเวฬุวัน เมืองราชคฤห วันหนึ่ง
ตอนเชาตรู ขณะเสด็จจะเขาไปบิณฑบาตในเมืองราชคฤห ไดทอดพระเนตรเห็นมาณพ
คือหนุมนอยแหงวรรณะพราหมณ ออกมาจากเมืองราชคฤห ลงอาบน้ําจนเปยกทั้งตัว ทั้ง
ผาก็เปยก ผมก็เปยก แลวมายืนไหวทิศทั้งหลาย (ที.ปา.๑๑/๑๗๒/๑๙๔)
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มาณพยืนไหวทิศ เริ่มดวยทิศตะวันออก คือทิศที่พระอาทิตยขึ้น ซึ่งเรียกวาทิศ
เบื้องหนา แลวก็ตอไปทิศเบื้องขวา คือทิศใต แลวก็ทิศเบื้องหลัง คือทิศตะวันตก ตอดวย
ทิศเบื้องซาย คือทิศเหนือ แลวก็ทิศเบื้องลาง จบสุดทายที่ทิศเบื้องบน รวมเปน ๖ ทิศ
พระพุทธเจาเสด็จเขาไปทักทายเขา ตรัสถามวา นี่เธอไหวทิศนี้ทิศนั้น ทําอะไรกัน
เขาก็ทูลตอบวา บิดาของขาพเจา เมื่ออยูบนเตียงนอนที่จะตาย คือเมื่อนอนใกลจะสิ้นใจ
ไดฝากฝงสั่งเสียบอกขาพเจาไววา เมื่อพอสิ้นชีวิตไปแลว ใหไหวทิศทั้ง ๖ ขาพเจานั้น ดวย
ความรักเคารพบิดา จึงปฏิบัติตามคําสั่งของทาน ดวยการมาไหวทิศ หมายความวา ถึง
จะไมเขาใจความหมาย ก็ทําตามอยางตั้งใจจริงจัง เพราะเคารพบิดา นี่เห็นไหม พิธีกรรม
พิธีกรรมจึงเปนวิธีปฏิบัติเพื่อแสดงความตั้งใจอยางจริงจังที่จะสื่อความหมาย
และความมุงหมายไปถึงอํานาจอะไรอยางหนึ่งที่เรนลับเหนือวิสัย ซึ่งยิ่งใหญศักดิ์สิทธิ์ แต
เรามองไมเห็นความหมายปรากฎชัดออกมาในตัวรูปแบบของการกระทําที่แสดงออกเปน
รูปธรรม ซึ่งจะเปนประโยชนใชสอย หรือเปนเรื่องของเหตุผลในชีวิตประจําวัน
อยางในกรณีนี้ เรามองไมเห็นวา ทําไมมาณพนั้นจึงไปอาบน้ํามาเปยกทั้งตัว แลว
ก็มายืนไหวทางโนนที ทางนี้ที ไหวทิศตะวันออก ไหวทิศใต ทิศเหนือ ถาคนตางพวกตาง
วัฒนธรรมมามอง ก็เห็นเปนเรื่องแปลก อาจจะขําไปเลยก็ได ขณะที่คนพวกอื่นมองเห็น
วาไมมีความหมาย แตคนพวกที่ทําพิธีนั้น เอาจริงเอาจัง ถือเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง
เปนอันวา ความขลังความศักดิ์สิทธิ์นี้แหละเปนความหมายหลัก เปนแกน เปน
พื้นฐาน และความเชื่อตอความขลังศักดิ์สิทธิ์นี้ก็เปนตัวยึดโยงคนไวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือ
วิสัย พรอมกับรักษาระบบนั้นไว ทั้งๆ ที่ความขลังศักดิ์สิทธิ์นั้น เขาไมเห็นความเปนเหตุ
เปนผลในเชิงของชีวิตจริงประจําวัน หรือเหตุผลที่จะเขาใจได แตเขามองไปที่ความอาจ
จะเปนไดวามีเหตุผลที่ซอนแฝงอยูเบื้องหลัง เปนของซอนเรน ซึ่งรวมแลวในที่สุดก็คือจะ
เปนอํานาจหรืออานุภาพที่บันดาลผลดีหรือผลที่ปรารถนาใหแกผูทําพิธีหรือผูที่ปฏิบัติตาม
เรื่องนี้ ในเมื่อเปนการยากที่จะใหยึดถือไวในระยะยาวตามที่บอกเลา ลําพังความ
เชื่อก็ไมพอ เพื่อจะใหขอปฏิบัติจําพวกพิธีกรรมนี้คงอยูไดนานๆ ก็ใหทําตอๆ ตามๆ กันไป
หรือกําหนดเปนแบบแผน แลวก็ถายทอดสืบตอกันไปจนกลายเปนประเพณี โดยเอา
ความศัก ดิ์สิทธิ์หรื ออํานาจเรนลับ เปนตัว อ างอิงที่ผู กมัดจิต ใจคน แมแตทําใหตองทํ า
เพราะกลัว เปนตน เหมือนมีคําขูแฝงอยูวา ถาไมทําตามนี้ จะมีเคราะหเกิดผลรายตางๆ
แตถาทําแลว จะไดผลดีมีโชคลาภ นี่ก็มาสนองกิเลสของคน ก็เลยเปนการเอากิเลสของ
คนมาชวยผูกมัดไวดวย
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ในทางตรงขาม ถาขืนไปอธิบายกันอยู พิธีกรรมและขอปฏิบัติประกอบปลีกยอยก็
เยอะแยะไปหมด อธิบายกันไมหวาดไมไหว และคนก็ไมเอาใจใส ยากที่จะโนมใจ ก็ตอง
รวบรัดเอาเขามาในเรื่องของอํานาจเรนลับ เธอทําไปก็แลวกัน แลวเธอก็จะไดโชคไดลาภ
ไมมีภัยไรเคราะห แตถาเธอไมทํา จะเกิดเคราะหราย คนก็ตั้งใจทํากันไปทั้งที่ไมรูเรื่องหรือ
มัวๆ ไมชัดเจน
ไปๆ มาๆ ศาสนามากมายแตโบราณก็เลยสืบตอกันมาในลักษณะนี้ โดยเกิดเปน
dogma คือขอยึดถือ ขอปฏิบัติ ความเชื่อที่ตายตัว การที่ตองยึดถือตองทําอยางใดอยาง
หนึ่งตายตัว โดยหามสงสัย ไมใหถาม ลงทาย ศาสนาพวกที่ถือตามศรัทธา ก็จะอยูมาใน
ลักษณะนี้ และพิธีกรรมก็พวงมาในลักษณะนี้ดวย
ทีนี้ หันมาดูพระพุทธศาสนา เปนที่สังเกตมานานแลว ตั้งแตเมื่อชาวตะวันตกเพิ่ง
เจอพระพุทธศาสนา ในยุคที่ยังตื่นหรือคลั่งไคลวิทยาศาสตร ตอนนั้น พวกผูรูของฝรั่งที่มา
เจอมาดูพระพุทธศาสนา แปลกใจหรือตื่นเตนบอกวา พุทธศาสนานี้ เรียกกันเปนศาสนา
แตไมมี dogma ไมมีขอกําหนดที่บังคับความเชื่อแบบนั้น แลวก็มองตอไปในแงวาพุทธ
ศาสนาเขากับวิทยาศาสตรได บางก็ชื่นชมกาลามสูตร แลวอะไรๆ ก็วากันไป
เมื่อไมมี dogma ไมบังคับความเชื่อ ไมมีขอกําหนดใหตองเชื่อ ก็ใชปญญาเปน
ตัวทํางาน พุทธศาสนาถือปญญาเปนใหญ พระพุทธเจาตรัสวา ปญญาเปนเยี่ยมยอด
(ปญฺญุตฺตรา สพฺเพ ธมฺมา – ธรรมทั้งปวง มีปัญญาเป็นยอดยิ่ง, องฺ.นวก.๒๓/๒๑๘/๔๐๐) ปญญา
ปลดปลอยมนุษยใหเปนอิสระ
ทีนี้ถาคนไมศึกษา ไมใชปญญา ก็รักษาพระพุทธศาสนาไมอยู ไมเหมือนอยาง
ศาสนาที่มีขอกําหนดตายตัว เอาศรัทธาเขาวา ไมตองถาม เธอเชื่อไปก็แลวกัน ทําไปเถิด
แลวก็ปรากฎวา ศาสนาที่เอาศรัทธาเขาวาอยางนี้ กลับอยูไดดี อยูไดงายเลย เออ... พอ
ลูกเกิดมา พอแมก็บอกวาทําอยางนี้ๆ ก็แลวกัน ตามไปวัดนะ แลวทําอยางนี้ๆ ถึงจะไม
ตองถาม มันก็อยูได เชื่ออยางนี้ และปฏิบัติอยางนั้น ก็แลวกัน ก็อยูกันไป อยูไดเรื่อย แต
สําหรับพระพุทธศาสนา แคนั้นไมพอที่จะคงอยูได
อยางที่วาแลว พุทธศาสนานั้นตองอาศัยปญญา ถาไมมีปญญา ไมใชปญญา ไม
รูไมเขาใจ ตอไปหลักธรรมก็เพี้ยนหมด ลองเอามาตรวจตราพิจารณากันจริงๆ สิ เดี๋ยวนี้
ธรรมวินัยเพี้ยนไปเทาไรแลว อยางนอยพุทธศาสนาก็จะกลายไปเปนอยางศาสนาโบราณ
หรือศาสนาแบบอยูแคศรัทธา ซึ่งไมใชพระพุทธศาสนาตัวจริง
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พระพุทธศาสนาจะอยูได ตองมีการศึกษาตลอดเวลา ตองมีการตรวจสอบความ
เชื่อ ตรวจสอบพัฒนาความรูความเขาใจและการทําการปฏิบัติ ไมเหมือนศาสนาทั่วไปที่
ถือศรัทธาเปนใหญ เมื่อเอาขอกําหนดความเชื่อและการปฏิบัติ มายื่นใหแลว ก็กํากับหรือ
บังคับลงไปบอกวาใหถือตายตัวอยางนั้น ก็เปนอันวาอยูไดเลย
แตในพระพุทธศาสนา เมื่อไมกําหนดใหถือตายตัว ไมบังคับลงไป พอวาไปๆ เดี๋ยว
ก็ตางคนตางวาบาง คนเดียววาไปตางๆ บาง ไมนานก็เลือน ก็เพี้ยน ขนาดวินัยซึ่งเพี้ยน
ยาก ก็ยังไถล ไมตองพูดถึงธรรมที่เฉกันไปไกลๆ จึงตองคอยทบทวนตรวจสอบกันเรื่อยๆ
พูดสั้นๆ วาคือตองศึกษานั่นเอง อันนี้ ถาไมระวังใหดี ก็กลายเปนจุดออนอยางหนึ่ง จะวา
เปนขอดีหรือขอเสียของพุทธศาสนาก็แลวแต แตก็ทําใหพระพุทธศาสนานี้ รักษาไดยาก

ไมวาจะจัดจะมีพิธีหรือไม พระก็มีหนาที่ใหธรรม
พูดไปๆ คอยจะเลยเรื่อยออกไปเรื่องขางนอก ยอนกลับมาที่เ รื่องพิ ธีกรรมอีก
ศาสนาตางๆ กําหนดขอปฏิบัติเปนพิธีกรรมกันมากมาย หลายเรื่องก็จัดวางเปนแบบแผน
ที่ซับซอน เชน พราหมณบอกวา นี่นะ ทุกคนตองบูชาไฟ ไฟที่จะบูชามีเทานั้นๆ ชนิด ไฟ
ชนิดนั้นๆ มีพิธีบูชาอยางนั้นๆ ไฟชนิดนี้ตองบูชาเปนประจําตลอดเวลา ตองดูแลอยาให
ดับ รักษาตอๆ ไปชั่วลูกชั่วหลาน จากพอแมสงตอใหลูก แลวลูกก็สงตอไป
นั่นไฟขนาดยอย ยังมีไฟบูชาใหญขึ้นไปอีก จนถึงไฟในพิธีบูชายัญ ซึ่งมีหลาย
ระดับ แลวก็มีขอกําหนดของพิธีตางๆ กันไป เชน บูชายัญชนิดนี้ เอาสัตวชนิดนี้ เชนวา
แพะ ๗๐๐ ตัว วัว ๗๐๐ ตัว แกะ ๗๐๐ ตัว มาฆาบูชายัญ โดยมีการเตรียมการฆาอยาง
นี้ๆ ตัวคนที่เขาพิธี เชน สามีกับภรรยา สามีจะตองแตงตัวอยางนั้น ภรรยาจะตองแตง
ตัวอยางนี้ จะตองมาอยูในที่ที่กําหนดไว แลวก็นอนอยางนั้นๆ เปนเวลาเทานั้นๆ ฯลฯ
ขอกําหนดเหลานี้อยางนี้ เปนพิธีกรรมซึ่งสําหรับเรามองไมเห็นเหตุผลออกมา ก็
คลายอยางที่วาเมื่อกี้ การไหวทิศก็เหมือนกัน เราก็ไมเห็นอะไรเปนเหตุผลออกมา แตไหว
ทิศก็ยังดีกวาบูชายัญ ที่พระพุทธเจาตรัสวาเปนการเบียดเบียนทั้งตนเองและผูอื่น ทําราย
ทั้งคน ทั้งสัตว ถาวาในแงอยางนี้ ก็จะเห็นเปนเหตุเปนผลได
ทีนี้เหตุผลอยางหนึ่งก็อยางที่พูดเมื่อกี้ คืออาจจะเปนความปรารถนาดีของผูที่
ริ เ ริ่ ม จั ด ตั้ ง ขึ้ น มา คิ ด ดี แ ล ว ก็ บ อกให ทํ า ไปเลย ไม ต อ งมั ว เสี ย เวลาอธิ บ าย ให เ ขาได
ประโยชนไปเลยดวยการปฏิบัติโดยไมตองเขาใจเหตุผล ก็เปนอันใหเปนขอปฏิบัติที่สืบๆ
กันมาแตโบราณ โดยไมตองถามเหตุผล ถึงจะมองสืบหา ก็ไมเห็นเหตุผลในเชิงปฏิบัติ ที่
ผูคนจะเขาใจได ก็เลยเปนเหตุผลพิเศษที่เรนลับ เรียกวาเปนอุบาย
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อยางไหวทิศที่วานั้น อาจจะเกิดจากความปรารถนาดีของผูที่วางขึ้นมา ซึ่งมีไดใน
แงตางๆ แตอยางงายๆ ก็อาจจะทําใหตองตื่นแตเชา ใหทันพระอาทิตยขึ้น อยางนี้เปนตน
นี่ก็คือวาฉันไมตองบอกใหเสียเวลา เธอปฏิบัติไปก็แลวกัน ถาฉันบอก ถึงจะมีเ หตุผล
แถมอธิบายอยางดี แตแลวเธอก็ไมปฏิบัติ สูสั่งหรือขูดวยความขลังศักดิ์สิทธิ์ไมได บอกไป
เลย ใหไหวทิศ แลวทีนี้ เพื่อจะไหวทิศใหถูกใหทัน ก็ตองไหวตอนพระอาทิตยขึ้น ไมใชไป
ไหวตอนเที่ยง ที่ไมชัดวาทิศไหนอยูตรงไหน เข็มทิศก็ยังไมมี เอาเปนวา จะใหทันพระ
อาทิตยขึ้น แลวไหวทิศไดตรง ก็ตองรีบตื่นกอนรุง ก็เลยไดลุกขึ้นแตเชา อยางนี้เปนตน
ในทางตรงขาม อาจจะเปนเหตุผลที่เปนความปรารถนารายของผูที่วางก็ได เชน
เพราะเห็นแกผลประโยชนของตัวเอง พราหมณอาจจะวางขอกําหนดขึ้นอยางนั้นๆ เพื่อ
จะไดลาภมากๆ ก็ทําใหมีอะไรซับซอนมากขึ้น นี่ก็เปนไปได
อยางไรก็ตาม เมื่อวากันไป จะใหเหตุผลอะไรก็ตาม รวมแลวแลวก็ไมปลอดภัย
และไมดีจริง ไมดีงามอยางยั่งยืน ถามนุษยจะพัฒนากันจริงๆ ก็ตองรูเหตุรูผล ใหไปถึง
เหตุผลที่แทจริง และก็ตองฝกตองพัฒนาคนใหตองไมขี้เกียจ ไมขี้ครานจนเกินไป ตองหัด
ใหคนรูจักใชปญญาพิจารณาและตั้งใจศึกษา แลวปฏิบัติกิจทําการดวยความตระหนักรู
และมีความเพียรพยายาม ใหเจตนาก็ดี ปญญาก็มี นี่ก็จะมาถึงพระพุทธศาสนา
อยางเรื่องของมาณพที่มาไหวทิศนี้ เขาชื่อวาสิงคาลกะ พระไตรปฏกเลาเรื่องบอก
ที่มาที่ไปขึ้นตนไวแคนั้น แตอรรถกถาคือคัมภีรหรือหนังสือที่อธิบายพระไตรปฏก ชวยเลา
เพิ่มเติมวา ความจริงนั้น บิดาของมาณพคนนี้ เปนพราหมณที่ไดมาเปนพุทธศาสนิกชน
แลว แถมเปนโสดาบันดวยซ้ํา
ทีนี้ตอนที่ทานพราหมณนั้นมีชีวิตอยู ก็เอาใจใสอยากจะใหลูกรูหลักธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจา แตจะชักนําอยางไร ลูกก็ดื้อ ไมเอาใจใส บอกใหไปวัดบางสิ เขาก็ไม
ยอมไป เขาบอกวาไปแลวตองไปไหวพระ ตองไปนั่งหลังขดหลังแข็ง ก็เมื่อย แลวเดี๋ยวไป
รูจักกับพระเขาอีก คุนเคยกันขึ้นมา ก็อาจจะตองนิมนตไปบาน เดี๋ยวก็ตองถวายอาหาร
สิ้นเปลือง แลวก็ยุง วางั้น เลยไมยอมไปวัดสักที เปนอันไมไดเขามาใกลชิดพระพุทธเจา
พระธรรม พระสงฆ
ทานพราหมณอยูมาแกชราจะถึงแกกรรม ก็คิดหวงวา เอ... ทําอยางไรเราจะชวย
ใหลูกไดรูจักธรรมะ ไดรูจักพระสงฆ ไดไปวัด ก็เลยทําเปนอุบาย สั่งลูกใหไปทําพิธีไหวทิศ
นี้ เมื่อเขาไปไหวทิศที่หนาประตูเมืองตอนเชา เดี๋ยวก็ตองเจอกับพระพุทธเจา พระองคก็
จะตองตรัสถาม แลวก็จะทรงสอน ก็จะเปนอุบายนําลูกเขาสูพระพุทธศาสนาได นี่
อรรถกถาเลานะ จะอยางไรก็แลวแต พระอรรถกถาจารยทานวาไวอยางนั้น
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ไมวาจะอยางไร ก็เ ปนอันวา ตัวการไหวทิศเองนี้ เราเห็นไดวามันไมมีเ หตุผล
ชัดเจนในตัว ทีนี้ เมื่อพระพุทธเจาทรงพบกับมาณพนี้ที่มาไหวทิศอยู ไดตรัสถาม และเขา
ทูลตอบอยางที่วาแลว พระองคก็ตรัสวา การไหวทิศอยางนี้ ไมใชการไหวทิศในอริยวินัย
คือในระบบแบบแผนของอริยชน ก็คงทํานองวาชาวอารยันแทไมทําอยางนี้
พอมาณพไดยินคํานี้ ก็สะดุดใจ กระทบความคิดขึ้นมาเลย เอ... อะไรนะ มีดวย
หรือ การไหวทิศในระบบแบบแผนของอริยชน อยางที่ขาพเจาทําอยูอยางดี ตั้งใจเต็มที่นี้
ไมใชเปนการไหวทิศแบบอารยันเสียแลว เขาก็เลยทูลถามวา แลวอยางไรละที่จะเรียกวา
เปนการไหวทิศในระบบแบบแผนของอริยชน
พออยางนี้ ก็ไดจังหวะ ถึงโอกาส พระพุทธเจาก็จึงตรัสแสดงวา ทิศตางๆ ที่คลุม
ครอบรอบตัวเรานี้ ก็คือผูคนที่อยูในสถานะตางๆ กันในสังคม ซึ่งเราตองมีความสัมพันธ
ดวย เมื่อเราดําเนินชีวิตอยูในสังคม เราจะตองมีความสัมพันธกับคนที่อยูในสถานะแหง
ความสัมพันธตางๆ กัน ซึ่งจัดแยกไดเปน ๖ กลุม ๖ จําพวก การปฏิบัติหนาที่ตอบุคคล
เหลานั้นใหถูกตอง นั้นแหละเรียกวาการไหวทิศ
จากนั้น พระพุทธเจาก็ตรัสถึงความหมายของทิศทั้งหมดนั้นๆ ไปตามลําดับ คือ ที่
๑ ทิศตะวันออก เปนทิศเบื้องหนา ไดแก บิดามารดา มีหลักการปฏิบัติตอกันระหวางบิดา
มารดา กับบุตรอยางนั้นๆ เมื่อทําถูกตองอยางนี้ เรียกวาไหวทิศที่ ๑ แลวก็ตรัสไปเรื่อยๆ
จนครบ ๖ ทิศ ซึ่งจะไมยกมาพูดกันในที่นี้ เพราะที่นี่จะอธิบายเรื่องพิธีกรรม
เป น อั น ว า พิ ธี ก รรมในการไหว ทิ ศ ได เ กิ ด มี ค วามหมายขึ้ น มา เท า กั บ ว า
พระพุทธเจาทรงใหความหมายใหมแกเรื่องทิศ ๖ และการไหวทิศ ซึ่งกลายเปนเรื่องที่เปน
เหตุเปนผล เปนการปฏิบัติที่เกิดเปนประโยชนในชีวิตและสังคมมนุษย ไมเปนแคพิธีกรรม
ในความหมายเดิม ซึ่งเปนเรื่องของความขลังศักดิ์สิทธิ์ อันเรนลับ มองไมเ ห็นเหตุผล
อาจจะมีเหตุผลอยูเบื้องหลังที่โยงไปยังประโยชนบางอยางที่ไมตรงไปตรงมา หรือเปน
เหตุผลที่ไมจริงไมจัง หรืออาจจะเปนเหตุผลที่พนสมัยไปแลวก็ได
ที่วานี้หมายความวา ตอนที่บัญญัติจัดตั้งพิธีกรรมนั้น อาจมีเหตุผลที่เปนประโยชน
แทจริงอยูเบื้องหลัง แตดวยปจจัยอันไมเอื้อของยุคสมัยเชนการที่ไมอาจสื่อสารถึงกันให
เพียงพอได ก็ใชวิธีที่จะใหมีการปฏิบัติขึ้นไดโดยไมตองขึ้นตอการสื่อสารมากนัก จากนั้น
เมื่อยอมรับทํากันมาแลว ก็ทํากันโดยไมรูชัด สักวาทําตามๆ สืบกันมา โดยที่เหตุผลนั้น
อาจจะเหมาะเขากันไดสําหรับชีวิตในยุคสมัยกอน ซึ่งถึงสมัยนี้อาจไมเกี่ยวกันแลว ก็เลย
กลายเปนวาถือปฏิบัติกันไปตามความเชื่อ ที่อาจจะเปนความหลงงมงายไปแลว
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ทีนี้ ที่นักปราชญสมัยใหมจากขางนอกเขาศึกษาแลวบอกวา พุทธศาสนาไมมี
พิธีกรรมนั้น ก็คือเขาพูดถึงพระพุทธศาสนาในยุคเดิม ในสมัยของพระพุทธเจา หรือตามที่
พระพุทธเจาตรัสไว ดังที่วาหลักคําสอนเดิมตามที่พระพุทธเจาทรงแสดงไวนั้น ตรัสถึงการ
ปฏิบัติในเรื่องที่รูเขาใจมองเห็นเปนประโยชน ซึ่งซึ้งดวยใจ ถึงดวยปญญา อยางจะแจง
จริงจัง วากันเปนเหตุเปนผลชัดเจนไปเลย
ตามที่วานี้ เมื่อมาเทียบกับยุคปจจุบันก็จะเห็นวา ในสมัยพุทธกาลไมมีพิธีกรรม
อยางยุคนี้ อยางพระฉันขาวเวลานี้ สมัยนี้ มีการจัดพิธี อาจจะเปนพิธีทําบุญ ที่วางลําดับ
ขั้นตอนการปฏิบัติ เปนแบบเปนแผน เริ่มตั้งแตมีการจุดธูปจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย มี
การไหวการกราบ แลวก็มีการอาราธนาศีล รับศีล ที่เรียกวาสมาทานศีล หรือรับศีลกัน
แลวก็มีการเจริญพระพุทธมนต อะไรตางๆ
จะเห็นวา ญาติโยมนิมนตพระไปฉัน กวาจะไดฉัน วากันตั้งครึ่งคอนชั่วโมง ฉัน
เสร็จแลวก็มีการอนุโมทนาใหพร สวดอนุโมทนาใหพรเสร็จ ก็กลับ บางทีแทบไมไดพูดได
จากันเลยกับเจาภาพ กลายเปนเรื่องของกิจกรรมที่เรียกวาพิธีกรรมไปหมด
แลวความหมายของการทําพิธีนั้นๆ แมแตทําบุญอยางที่วา ก็ไปอยูที่ ๒ อยางดัง
วาแลว หนึ่ง เรื่องของความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ ที่มักจะโยงไปยังอํานาจเรนลับอะไร
บางอยาง ที่จะบันดาลผลสําเร็จ ใหโชคลาภ หรือปดเปาภัยอันตรายเคราะหกรรม เปนตน
หรือไมก็ สอง มองเปนเรื่องของการที่สักแตวาทําเปนพิธี ก็มักมองกันอยางใดอยางหนึ่ง
อยูแคนี้
ทีนี้ ความหมายที่แทอยูที่ไหน หรือควรไปใหถึงไหน เราหันกลับไปดูครั้งพุทธกาล
เมื่อมีผูนิมนตพระพุทธเจาไปบาน ก็จะไมมีพิธีกรรมมากมายหยุมหยิมเหลานี้ แตจะเห็น
ไดตามเรื่องที่เลาไวในพระไตรปฏกวา เมื่อเขานิมนตไปฉัน พระพุทธเจาเสด็จไปเสวยภัตที่
บานของเขาแลว
พอฉันเสร็จ ก็มีขอความลงทายใหรูวา พระผูมีพระภาคไดตรัสธรรมกถา ยังบุคคล
นั้น สนฺทสฺเสตฺวา - ใหมองเห็นชัดเจนแจมแจง สมาทเปตฺวา – ใหเขาพรอมใจรับเอาคําสอน
ของพระองคไปใชไปปฏิบัติ สมุตฺเตเชตฺวา - ทําใหเขามีจิตใจแกลวกลา เกิดกําลังใจ คึกคัก
คิดเอาจริงเอาจังที่จะปฏิบัติตามคําสอนของพระองค แลวก็ สมฺปหํเสตฺวา - ทําใหเขาราเริง
ยินดี มีจิตใจสดชื่นเบิกบาน ทั้งนี้ก็ ธมฺมิยา กถาย – ดวยธรรมีกถา ถอยคําที่ทรงอธิบายหรือ
แสดงธรรม แลวจึงเสด็จกลับ
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ตามพระใหมไปเรียนธรรม

เมื่อพระพุทธเจาเสวยคือฉันเสร็จ ก็มีขอความนี้ลงทาย เหมือนเปนคําสรุป บอก
ผลของการเสด็จไปตามที่นิมนตใหไปฉัน คือลงวา ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสตฺวา สมาทเปตฺวา
สมุตฺเตเชตฺวา สมฺปหํเสตฺวา แลวก็ อุฏฺฐายาสนา ปกฺกามิ ทรงลุกจากอาสนะ เสด็จกลับออกไป
ไมเฉพาะเสด็จไปตามที่เขานิมนตฉันเทานั้น ถึงแมเขามาเฝาที่วัด หรือพบปะที่
อื่นๆ เรื่องราวก็จะมีสาระไปจบลงตรงที่วา ทรงแสดงธรรมกถา ใหเขามองเห็นเขาใจธรรม
ชี้ใหชัด ชวนใจใหปฏิบัติ เราใหกลา ปลุกใหราเริง หรือแจมแจง จูงใจ แกลวกลา ราเริง
ถึงแมนิมนตพระเถระทั้งหลายไปฉัน หรือไปหาทาน ทานก็ปฏิบัติตามอยางที่พระพุทธเจา
ทรงนําไวอยางนี้
จะพูดรวมๆ กวางๆ ก็ไดวา จะไปเฝา ไดพบพระพุทธเจา ไดพบพระ ไมวาที่ไหน
เมื่อไร ก็เปนอันวาจะไดฟงธรรมกถา ที่แจมแจง จูงใจ ทําใหแกลวกลา ราเริง เพราะไมวา
ใครจะจัดจะมีพิธีหรือไม พระก็มีหนาที่ใหธรรมอยูนั่นเอง
เปนอันไดเห็นแลววา ไมวาพิธีจะมีหรือไม หรือจะมีอยางไร สิ่งที่พระพุทธเจาทรง
ปฏิบัติก็อยูในสวนของเนื้อหาสาระ คือไปรวมหรือสรุปลงที่การแสดงธรรม แนะนําชี้แจง
สั่งสอน ใหเขาไดศึกษา ไดเรียนรู ใหเกิดความเขาใจชัดเจน แจมแจง อยากจะทํา และมี
กําลังใจที่จะประพฤติปฏิบัติธรรม โดยมีจิตใจราเริง เบิกบาน แลวจึงเสด็จออกไป
ทีนี้ เรามาดูวา พระสมัยปจจุบันนี้ไปประกอบพิธี สวดมนตเสร็จ ฉันแลว สวดให
พรแลวก็กลับ แลวดูวา เมื่อเทียบกับแบบของพระพุทธเจา ในสองอยางนี้ อยางไหนมี
คุณคาในเชิงประโยชน เริ่มแตคุณคาทางจิตใจ มากนอยตางกันอยางไร หรือวาสองอยาง
นั้นสื่อถึงกันอยางไร อันนี้คือสิ่งที่อยากจะพูดตอไป ตอนนี้ก็มาเริ่มหรือเกริ่นเรื่องไว
ที่วาคราวนี้มาเริ่มเรื่องไว คือมาชี้หรือมาสะกิดใหดูกันวา ปจจุบันนี้ พิธีกรรมได
เขามามีในพระพุทธศาสนาจนมากมายเกลื่อนทั่วไปแลว ถาดูในยุคพุทธกาล ไมเ ห็น
พระพุทธเจาทรงประกอบพิธีกรรมอะไรเลย มีแตเรื่องการปฏิบัติจริงๆ ใหเห็นประโยชน
ชัดเจนกันไปเลย
แตมาในปจจุบันนี้ พุทธศาสนาชักจะหรือทําทาจะไปคลายกับศาสนาทั่วๆ ไป ที่มี
พิธีกรรมเปนกิจหนาที่สําคัญอันใหญ แลวก็มีความหมายไปทางขลังศักดิ์สิทธิ์อยางที่วา
แลว ทําใหคนไปนึกถึงอํานาจเรนลับอะไรไมชัด ที่จะมาบันดาลผลใหเขาตามที่ตองการ
ทั้งในเชิงปดเปาภัยอันตราย และในเชิงที่จะบันดาลผลสําเร็จที่ตองการ
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เวลานี้ ในพระพุทธศาสนาเอง ไมวาจะทําอะไร ก็เนนเรื่องพิธีกรรม จะมีงานมงคล
ก็นิมนตพระไปเจริญพระพุทธมนต มีการทํา น้ํามนต มี สายสิญจน แถมบางทียั งตอ ง
กําหนดอีกวา จะตองเอาใบเงินใบทองใบนาคมาใสดวย สําหรับคนที่เครงพิธี ก็อาจจะมี
รายละเอียดเรื่องหยุมหยิมอีกเยอะ
ดูงายๆ อยางงานวางศิลาฤกษ เดี๋ยวนี้พระก็เขาไปเกี่ยวของ ที่จริง เรื่องนี้เปนพิธี
พราหมณ เขามีขอกําหนดเกี่ยวกับเรื่องไม และอะไรตางๆ เชนวาไมชนิดไหนที่จะเอามา
ใช เอามาตอก คลายๆ เปนเสา หรือเปนหลัก แลวมีกอนอิฐ ทั้งอิฐทอง อิฐเงิน อิฐนาค
อะไรพวกนี้ อยางที่วาแลว ในเรื่องพิธีกรรม มีขอกําหนด มีวิธีปฏิบัติตางๆ ซึ่งเรามองไม
เห็นเหตุผลชัดเจน
ในเมื่อถึงเวลานี้ พิธีกรรมไดเขามาเปนสวนสําคัญในวงการพุทธศาสนา เราก็ควร
มาศึกษาวา พิธีกรรมมีความหมายอยางไร อะไรควรเปนความหมายแทจริงที่ตองการใน
พระพุทธศาสนา ขอฝากไว เปนเรื่องที่จะพูดกันตอไป นี่คือพูดเกริ่นนําไว
แลวก็ควรพิจารณาดวยวา ความหมายแบบของศาสนาโบราณที่ติดเขามา กับ
ความหมายแทจริงที่ตองการในพระพุทธศาสนา จะโยงกันได จะมาประสานเขาดวยกัน
ไดไหม อยางไร ถาเราไมสามารถโยงไปใหถึงจุดที่พึงประสงค คือความหมายแทที่เปน
ของพระพุทธศาสนานั้นได ความรูเขาใจพระพุทธศาสนาก็จะตองคลาดเคลื่อน จะตอง
เพี้ยนออกไป เพราะไมสามารถรักษาสาระไวได
เวลานี้นาเปนหวงพอสมควร เพราะวาการทําพิธีกรรม เปนเพียงการกระทําใน
ความหมายแบบศาสนาโบราณไปเสียมาก แลวคนก็มีสายตาที่มองพิธีกรรมกันไดแค ๒
อยางที่วา คือ มองไปในเชิงขลังศักดิ์สิทธิ์ หรือมิฉะนั้นก็ถือวาเปนเรื่องของการทําสืบๆ กัน
มา พอใหเปนธรรมเนียม ตามวัฒนธรรมประเพณี แคสักแตวาทํา ไมไดมีความหมายและ
เหตุผลอะไรพิเศษ
เราจึงตองมาดูวา อะไรคือสาระที่ตองการของพิธีกรรม สําหรับวันนี้ก็คิดวา เอาไว
แคนี้กอน

ตอนที่
๑๐

ถ้าไม่ถือแบบงมงาย

ก็อาจใชพิธีกรรมมาสื่อธรรมใหถึงคน
จะพูดเรื่องพิธีกรรมที่คางไว ไดพูดมาถึงตอนที่วา ไปๆ มาๆ เวลานี้ สําหรับคน
สวนใหญ พิธีกรรมหันหลังกลับไปมีความหมายอยางศาสนาโบราณ คือ มองในแงขลัง
ศักดิ์สิทธิ์ โดยสื่อกับอํานาจเรนลับที่มองไมเห็น สวนคนอีกพวกหนึ่งก็ไดแคมีความรูสึกใน
เชิงปฏิกิริยา แลวก็มองพิธีกรรมในแงเปนเรื่องที่สักแตวาทําๆ ใหแลวๆ กันไป ไมมีสาระ

มีเปลือกหุมไว เนื้อจึงอยูมาได แตถาติดอยูที่เปลือก ก็อดไดเนื้อ
ไมวาจะมองพิธีกรรมตามความหมายโบราณ หรือมองแบบปฏิกิริยา ก็ทําใหไมได
ประโยชนจากพิธีกรรม แลวหลายคนก็เลยมองพระพุทธศาสนาแคเปลือกผิว บางทีก็เลย
สรุปวา พุทธศาสนานี่ไมเห็นจะมีเนื้อหาสาระอะไร เปนเพียงเรื่องของพิธีกรรม เมื่อมอง
อย า งนี้ นอกจากไม รู จั ก ใช พิ ธี ก รรมให เ ป น ประโยชน แ ล ว พิ ธี ก รรมก็ เ หมื อ นกั บ เป น
เครื่องหมายบอกวาพุทธศาสนาเสื่อมแลว จะหมดแลว ถาพิธีกรรมไมมีความหมายที่จะ
สื่อเนื้อหาสาระออกมาได ก็คงถึงเวลาที่พระพุทธศาสนาจะเสื่อมจริงๆ
อยางไรก็ตาม มองในทางกลับกัน แมแตเมื่อพิธีกรรมกําลังจะหมดความหมายไป
นี่แหละ ในแงหนึ่ง มันก็ยังเปนรูปแบบที่แสดงวาพระพุทธศาสนายังไมถึงกับหมดสิ้นไป
เสียทีเดียว เหมือนกับเปลือกผิวที่หอหุมเนื้อตัว แมวาคนสวนมากจะมองผิวเผินเห็นแค
เปลือกนอก มองไมถึงเนื้อใน หรือยอมใหเปลือกบังตาตัวเขาเอง แตตราบใดเปลือกยังหุม
เนื้อในไว ก็ยังมีโอกาสรอคนตาดีหรือคนมองเปน ที่จะมาเห็นเนื้อในและเอาสาระไปใชได
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แยกวานั้น แมแตเมื่อเหลือแตเปลือก ถึงแมเนื้อตัวขางในจะแหงเหือดหดเหี่ยวยน
ยับยูยี่ไป จับไมติดแลว แตตราบใดยังมีเปลือกเหลือไวเปนรูปแบบที่หุมหอรักษาเนื้อใน ก็
ยังมีโอกาสใหเราจับเคาสืบคนที่จะฟนฟูเนื้อหาสาระนั้นขึ้นได
ลองคิดดูสิวา ถาแมแตรูปแบบคือพิธีกรรมก็ไมเหลือแลว จะยิ่งแยใหญ เพราะถา
เนื้ อ หาสาระหมดไปแล ว รู ป แบบก็ ห มดไปเสี ย อี ก ด ว ย ที นี้ แ หละจะลํ า บาก ฟ น ยาก
เหมือนกับวาไมมีอะไรเหลืออยูเลย ไมรูจะตั้งตนที่ไหน ไมรูจะเอาอะไรมาจับมาจัดใหได
เนื้อขึ้นมา
เหมือนวาเรามีน้ําดีบริสุทธิ์อยูขวดหนึ่ง แตคนขี้เมามาเอาขวดนั้นไปใสสุราแทน
ขวดน้ํากลายเปนขวดเหลา ถาไมไดขวดคืนมา ก็เปนอันวาเสียหมดทั้งน้ําทั้งขวด เจอน้ํา
ก็ไมมีที่ใส แตถาไดขวดคืนมา เราก็เทเหลาทิ้งไป เอาขวดมาใชใสน้ําบริสุทธิ์ไดอีก
ดังนั้น การที่ยังมีพิธีกรรมเปนรูปแบบหรือเปลือกหุมเหลืออยู แมเนื้อในจะหายไป
จากตา ก็ยังเปนโอกาสวาเรายังไมสูญเสียหมดสิ้นเชิง เราก็เอาพิธีกรรมที่เปนซากเปน
สวนเหลือนี้ มาใชเ ปนรูปรางชองทางที่จะฟนตัวพระพุทธศาสนากลับมา ก็คือฟนเอา
เนื้อหาสาระกลับมาใสในรูปแบบนี้ใหม ไมใชวามองไมเห็นเนื้อ เหลือแตพิธีกรรม ก็จะทิ้ง
รูปแบบที่เปนเปลือกนี้เสียอีก ก็เทากับวาไมรูจักใชมันใหเปนประโยชน
พิธีกรรมเหมือนกับวาเปนปอมปราการสุดทายของพระพุทธศาสนา เราถอยรนทิ้ง
พื้นที่ออกมาแลว จะทิ้งปอมปราการสุดทายนี่เสียอีกดวยหรือ ไมควรทําอยางนั้น เราควร
จะเอามันมาใชประโยชนในการตั้งหลักฟนกําลังรุกกลับเขาไปเอาพื้นที่หรือเนื้อตัวกลับมา
เปนอันวา ถาใชเปน พิธีกรรมก็มีคุณคา นาจะเอามาใชใหไดประโยชน

ทามกลางระหวางสองปลาย พิธีกรรมใหประโยชนเยอะแยะ
ทีนี้ พิธีกรรม ที่วาเปนรูปแบบที่สื่อสาระเปนอยางไร? ถาเราติดอยูกับความหมาย
ของพิธีกรรมในแงที่วาเมื่อกี้ คือแบบศาสนาโบราณ ที่เปนเรื่องของความขลังศักดิ์สิทธิ์
พอไมเห็นความหมายในแงนั้น ก็เกิดปฏิกิริยามองพิธีกรรมเปนเรื่องของการสักวาทําไป
เสีย นี่ก็กลายเปนสุดโตงสองขาง ผิดทั้งนั้น
ความจริงนั้น พิธีกรรมมีความหมายของมันเองอยูแลว ถามองกวางออกไป เราจะ
เห็นวา เรื่องราวกิจการสวนรวมที่เ ปนเรื่องการอยูรวมกันของมนุษย เปนกิจกรรมทาง
สังคม ตามปรกติตองมีพิธีกรรมทั้งนั้น
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แมแตจะประชุมกัน ก็ตองมีพิธี เริ่มตั้งแตวา เออ เราจะมีการประชุมนะ พอพูดวา
จะประชุม ก็คือการที่วาเราตองจัดกิจกรรมเปนเรื่องเปนราวขึ้นมา ไมใชวาตางคนก็อยู
เรื่อ ยๆ เฉื่อยๆ กันไป และตางคนจะทํ าอะไรๆ อยา งไรๆ ก็แลวแตตัว การที่นั ดหมาย
จัด เปนเรื่องเปนราวเปนแบบแผนขึ้นมานั้น ก็คือการจัดทําขึ้นใหเ ปนพิธี แคนี้ก็ตองมี
พิธีกรรม
“พิธี” ก็คือ “วิธี” นั่นเอง วิธี แผลง ว เปน พ ก็เปน พิธี สวนกรรม ก็คือ การกระทํา
ไดแก กิจกรรม หรือกิจการ ดังนั้น พิธีกรรม ก็คือกิจกรรมอันเปนวิธีการ ที่จะนําไปสูผลที่
ตองการ
ถาเราจะใหคนหลายๆ คนมาพูดกันฟงกันในเรื่องอะไรสักอยางหนึ่งใหไดผลที่
ตองการแกกิจการหรือแกสวนรวม ก็ตองมาประชุม ซึ่งทําใหไดปรึกษาหารือกัน ถาไมมี
การประชุม ก็ยากที่จะพูดกันใหไดเ รื่องไดราว ไปพูดกับคนโนนที กับคนนี้ที เรื่องราว
กระจัดกระจาย ไมมีที่รวม หาขอยุติไมได ไมจบ จึงใหมีการพบปะพูดกันฟงกันพรอมที
เดียวกัน แลวก็ตกลงกัน
การจัดใหมีการพบปะพูดคุยพรอมทีเดียวกัน นั่นเปนพิธีแลว มีวิธีปฏิบัติเปนแบบ
แผนที่จะใหไดผลที่ตองการขึ้นมาแลว เริ่มตนก็บอกวา เราจะมีการประชุมนะ วันที่เทานั้น
เวลานั้น ใหเรามาพบปะพูดคุยกัน พอพบปะกัน ก็ตองมีวิธีปฏิบัติจัดการอีกวา จะจัดที่จัด
ทางอยางไร มานั่งลอมโตะกันนะ นั่งตามลําดับอยางนั้นๆ ตองมีประธานที่ประชุมอยูตรง
นั้น จะเริ่มประชุม ก็มีการเปดประชุม จัดลําดับการพูด ใหพูดทีละคน ไมพูดแซงแยงกัน
ถาเปนกิจการงานใหญๆ คนมาประชุมกันหลายรอยคน ก็ตองมีกิจกรรมที่เปน
จุ ด เริ่ ม ต น เป น เครื่ อ งหมายให รู ว า เอาละนะ เราจะเริ่ ม ประชุ ม กั น แล ว นะ คนที่ เ ป น
ประธานอาจจะตองกลาวเปด แลวก็อาจจะมีการพูดแนะนํา บอกความมุงหมายของการ
ประชุม หรือยกประเด็นที่จะพิจารณาขึ้นมาระบุใหบรรดาคนที่มารวมประชุมจับใหชัด
ฯลฯ ทั้งหมดนี้เปนพิธีทั้งนั้น เต็มไปดวยพิธีกรรม
รวมความมาย้ําอีกทีวา พิธีกรรม เปนกิจกรรมอันเปนวิธีการที่จะใหการปฏิบัติกิจ
ของสวนรวม ดําเนินไปอยางไดผล นําไปสูผลที่ตองการรวมกัน เริ่มตั้งแตเปนเครื่องนัด
หมายใหทําการอยางพรักพรอมกัน
พอบอกวาจะมีกิจกรรมอันนี้ ก็จะตองมีการปฏิบัติที่คลายกับเปนระเบียบแบบ
แผนขึ้ นมา ตั้ งต นแต เ ป นจุ ดนั ด หมายให ค นมาพบพรอมกั น ที่นั่ นๆ แล ว กิจ กรรมของ
สวนรวมหรือของหมูชน ก็ดําเนินไปเปนลําดับตามระเบียบวิธีปฏิบัติขึ้นมาทันที
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พิธีกรรมเปนจุดนัดหมาย หรือเปนขอกําหนดหมายใหหมูชนหรือคนทั้งหลายที่
เกี่ยวของสามารถทํากิจกรรมทั้งหลายไดเ ปนลําดับอยางพรอมเพรียงเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน อันชวยใหกิจกรรมนั้นสําเร็จผลสัมฤทธิ์ประโยชนแกคนที่เขารวมใหไดผลที่หมาย
ไดดีที่สุด อยางที่วาแลว ตั้งตนแตไดรูวาจะไปทําอะไรเมื่อไร เปนการนัดพบพรอมกัน พอ
ไปในที่นั้นแลว ก็มีจุดนัดหมายตอไปวา เอาละนะ ถึงตอนนี้ๆ จะทํากิจกรรมสวนนี้ๆ ทําให
ทั้งกาย ทั้งวาจา ทั้งจิตใจ และความรูเขาใจ ของทุกคนที่มารวม สงบเขามาสมานรวมเปน
อันหนึ่งอันเดียว แคนี้การปฏิบัติธรรม หรือการเจริญกุศล ก็เริ่มตนขึ้นแลว
ในทางพระศาสนา ถาตัดความหมายในเชิงศักดิ์สิทธิ์แบบลึกลับออกไปเสีย เราก็
จะเห็นความหมาย คุณคา และประโยชนที่วามานี้ ซึ่งเปนความศักดิ์สิทธิ์ที่มองเห็นได
ดูงายๆ เมื่อญาติโยมมาประชุมพรอมกัน เพื่อทํากิจกรรมของสวนรวม เชน ที่
เรียกวาพิธีทําบุญ หรืองานทําบุญ พอถึงเวลาเริ่มพิธี เรามีบุคคลที่เรียกวาเปนประธาน นี่
ก็ เ ปน จุ ด นั ด หมาย พอประธานเคลื่ อ นไหวทํา อะไร คนก็ จ ะเอาใจใส ต ามดู ต ามรู พอ
ประธานไปจุดธูป ก็เปนจุดกําหนด ซึ่งบอกความนัดหมายกันวา เอาละนะ งานทําบุญ
เริ่มตนแลว ผูคนที่พูดคุยกันจอกแจก จอแจ และเดินกันพลาน ก็หยุด มานั่งสงบอยูกับที่
คนที่คุยกัน ก็หยุด สงบปากสงบคํา สายตารวมจองไปที่เดียวกัน เกิดความจริงจังในการ
เริ่มตนกิจกรรมแลว เปนการนัดหมายวาเราจะไดรวมกิจกรรมของสวนรวมพรอมดวยกัน
เริ่มตั้งแตประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนั้นทีเดียว
ตามที่พูดมาถึงตรงนี้ จะเห็นวา “พิธีกรรม” ตามความหมายที่ตรงไปตรงมาของ
มันเองนั้น สรุปไดวา
หนึ่ง เปนการนัดพบ ใหหมูชนมารวมกิจกรรมพรักพรอมกัน
สอง เปนเครื่องนัดหมาย ในการดําเนินกิจกรรมของสวนรวม
สาม สรางความรูสึกเปนจริงเปนจังวา เรารวมกันระดมมุงทําเรื่องนี้กันอยูนะ
ตอไป สี่ เปนสวนของการทําความพรอมหรือเปนจุดเริ่มที่นําเขาสูงานที่ตองการ
ตามที่วาในขอสี่นั้น ขอใหดูที่เรื่องของพระสงฆ อยางการสวดปาติโมกข ซึ่งเปน
สังฆกรรมอยางหนึ่ง คือเปนงานของสวนรวม เมื่อจะเริ่มตน ตองมีการจัดเตรียมตางๆ
เมื่อจัดเตรียมเสร็จพรอมแลว เวลาเริ่มสวดก็ยังมีการซักซอมทวนถามใหแนชัดวาการ
จัดเตรียมทุกอยางครบถวนแนจริงไหม ดังที่พระทานทวนถามกันกอนในแตละรายการ
ตามลําดับวา “สมฺมชฺชนี ปทีโป จ อุทกํ อาสเนน จ...”

๒๐๘

ตามพระใหมไปเรียนธรรม

“สมฺมชฺชนี” การทําความสะอาดปดกวาดสถานที่ ทําแลวหรือ?
“ปทีโป จ” การจัดตั้งจุดดวงประทีป เชน เทียน หรือไฟสอง จัดไวแลวหรือ?
ขอนี้ ถาเปนเวลาค่ําคืน ก็ตองตอบยืนยันได แตถาสวดปาติโมกขตอนกลางวัน
พอถามตรวจสอบมาถึง “ปทีโป จ” ทานที่ตอบ ก็จะบอกวา “อิทานิ สุริยาโลกสฺส อตฺถิตาย
ปทีปกิจฺจํ นตฺถิ” บัดนี้ กิจที่จะตองใชดวงประทีป ไมมี เพราะมีแสงจากดวงอาทิตย อยางนี้
เปนตน
พระมาอยูรวมกัน เมื่อมีกิจกรรมรวมกัน อยางนอยในเวลาสวดปาติโมกขที่ตอง
ทําเปนประจําแนนอนทุกครึ่งเดือน ถาทําในยามค่ําคืน ก็ตองอาศัยดวงประทีป และนี่ก็
อาจจะเปนที่มาของประเพณีถวายเทียนพรรษา ที่ประชาชนอยากจะชวยใหพระสงฆ
ปฏิบัติกิจตามพระวินัยไดจริงจัง ทีนี้ ตอไป
“อุทกํ” น้ําละ จัดไวแลวหรือ? น้ําฉันน้ําใช ตองเตรียมไวใหพรอม กอนการประชุม
จะเริ่มตน
“อาสเนน จ” อาสนะละ ปูลาดจัดไวพรอมแลวหรือ? ไมใชวาพระมากันเต็ม จะ
ประชุมอยูแลว ยังวุนวาย ทําโนนทํานี่ ยังจัดสถานที่เตรียมการไมเสร็จ ใชไมได
การจัดเตรียมการเบื้องตนกอนสวดปาติโมกขอยางนี้ ทานเรียกวา “บุพกรณ” เปน
สิ่งที่ตองทํากอน กอนจะถึงตัวการประชุมจริง คือสวดปาติโมกข
นี่แสดงวา ในพระศาสนานี้ ตองเอาใจใสใหความสําคัญกับการทํากิจสวนรวม
ตองเตรียมการใหพรอม เพื่อใหพิธีใหการประชุมดําเนินไปดวยดี ไมใชมาวุนวายกันตอน
เริ่มประชุมแลว
จะเห็นวา พิธีกรรมนี้เปนการเตรียมการเพื่อใหกิจกรรมหรือการงานของหมู ของ
สงฆ ของสังคม ของสวนรวม ดําเนินไปไดดวยดี โดยมีความพรอม และทําใหเกิดความ
เปนจริงเปนจัง ทําใหคนที่มารวมเห็นความสําคัญ
ทีนี้ ประโยชนที่ ตามมาก็ คือ ความเป นระเบีย บเรี ยบร อ ย พอจั ดเป นพิธี ก รรม
อย างที่ว า คนมามากมายตั้ ง ๒๐๐ – ๓๐๐ - ๔๐๐ - ๕๐๐ พอเริ่ มพิธี มีสั ญ ญาณว า
เริ่มตนละนะ ตอจากนี้เอาจริงละ ทุกคนตองอยูในระเบียบ นั่งอยูกับที่ของตัวเอง สงบ
ปากสงบคํา จะไปเที่ยวคุยอะไรกันวุนวายไมได ตองตั้งใจทํากิจกรรมรวมกันนี้ใหเสร็จ ก็
เกิดความเปนระเบียบเรียบรอย
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จากความเปนระเบียบเรียบรอยแลวอะไรตามมา ก็กลายเปนการฝกวินัยไปในตัว
แลวสิ ใชไหม ในแงหนึ่ง พิธีกรรมนี้ใชเปนวิธีฝกคนได เปนวินัยเบื้องตนเลยทีเดียว
แลววินัยนําไปสูอะไร ก็นําไปสูศีลที่เราตองการอยางสําคัญ ในพระศาสนานี้ ขอ
ปฏิบัติสําคัญรวมอยูในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา ศีลเปนเบื้องตน ไดแกการรูจัก
ควบคุมกายวาจาของตนได เราเอาวินัยมาฝกคนในการใชกายวาจา เมื่อสามารถทําให
กายวาจาอยูในวินัย ตั้งอยูในความดีงามความเรียบรอยได ก็เปนศีลขึ้นมา
พอมี พิธี กรรมขึ้นมา อยา งที่บอกเมื่ อกี้ วา การเคลื่อนไหวกายวาจาตองอยูใ น
ระเบียบ ไมเที่ยวเดินกันวุนวาย หรือแมแตจะนั่ง ก็ใหนั่งโดยอาการสงบเรียบรอย การใช
คําพูด เมื่อไมถึงโอกาส หรือไมมีเหตุผลที่จะตองใช ก็สงบนิ่ง เกิดเปนวินัยที่ทําใหคนตอง
ดูแลปกครองตัวเอง แลวก็รูจักที่จะควบคุมตัวเอง จึงเปนการฝกกายวาจา เมื่อฝกกาย
วาจาของตนใหไดผลอยูตัวเปนจริงไดจริงขึ้นมา ก็เปนศีล
เปนธรรมดาในสังคมมนุษยนี้ เมื่อคนมาอยูรวมกัน ก็ตองรูจักสํารวมกายวาจา
ของตนเอง ไม ใ ห ไ ปเบี ย ดเบี ย นรุ ก รานกอ ความเดื อ ดรอ นหรือ แมแ ต ร บกวนทํ า ความ
รําคาญแกผูอื่น จึงจะอยูรวมกับคนทั้งหลายในสังคมไดดวยดี การฝกการใชกายวาจา
และควบคุมดูแลการแสดงออกทางกายวาจานั้น จึงเปนเรื่องที่จําเปน เปนการปกครอง
ตนเองไดในขั้นพื้นฐานทีเดียว
ทีนี้ ในการฝกกายวาจานั้น ถาปุบปบไปฝกในเรื่องใหญๆ โดยไมเคยฝกขั้นเตรียม
ในเรื่องเล็กนอยไวกอน ก็ฝนหนัก ทําไดยาก
ในสังคมที่เจริญดีจึงมีวัฒนธรรมประเพณีที่สืบสานกันมา ซึ่งทําใหเกิดเปนระบบ
พฤติกรรมการปฏิบัติแสดงออกทางกายวาจาที่เปนบรรยากาศ เปนสภาพแวดลอม ซึ่งทํา
ใหคนในสังคมนั้น พอเกิดขึ้นมา หรือเริ่มตนเขามาอยูรวมสังคมนั้น ก็ไดฝกหัดกายวาจา
ของตน เริ่มแตในเรื่องเล็กๆ นอยๆ ในชีวิตประจําวัน จนกลายเปนพฤติกรรมที่เคยชินอยู
ตัวโดยไมตองรูตัว ตัวอยางงายๆ ก็เชนการเขาแถวหรือเขาคิวเดินไปรับอะไรๆ ตามสิทธิ
ของตนโดยลําดับ อันนี้เปนการฝกวินัย ใหเกิดศีล ที่พึงสังเกตไว ไมควรมองขามไป
พิธีกรรมตางๆ ก็เปนระบบพฤติกรรมยอยๆ เมื่อมันเปนกิจกรรมของชุมชน ที่มี
บอยๆ หรือทํากันเปนประจํา จึงเปนโอกาสใหทุกคนที่เขารวม ไดฝกพฤติกรรมกายวาจา
ของตนไปเรื่อยๆ โดยไมตองรูตัว ในแงนี้จึงถือวา พิธีกรรมเปนสวนหนึ่งของวินัย และเมื่อ
เปนสวนหนึ่งของวินัย ก็คือเปนเครื่องฝกคนใหมีศีล คือมีกายวาจาที่ไดรับการฝกนั่นเอง
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จับจุดตรงนี้วา ใหเราฝกทําฝกเวนฝกบังคับควบคุมตัวเองหรือปกครองตัวเองให
ได แมแตในเรื่องเล็กๆ นอยๆ จนกระทั่งเคยชิน โดยพิธีกรรมที่รูจักใชรูจักปฏิบัติ ก็เปนวิธี
ฝกอยางดีในความหมายนี้
แล ว ก็ พึ งเขา ใจดว ยว า การที่ เ ราจะรู จัก ควบคุม กายวาจาของตนเองได นั้ น ก็
หมายถึงการบังคับจิตใจของตนเองไดดวย ดังนั้น แมแตการฝกจิตใจใหมีความสงบและ
เขมแข็งเปนตน เราก็ไดโดยไมรูตัวไปดวย
จากนั้น เมื่อเรารูจักบังคับควบคุมตัวเองไดในเรื่องเล็กๆ นอยๆ มันก็เปนพื้นฐาน
ในการที่จะฝกในวงกวางออกไป ในเรื่องใหญๆ ไดดวย จึงพูดไดวา พิธีกรรมเปนสว น
เบื้องตนของการฝกวินัย ใหเกิดมีศีล
ตอไป เราไดอะไรอีกจากพิธีกรรม เมื่อใชพิธีกรรมเปนเครื่องฝกในแดนศีลแลว สิ่งหนึ่ง
ที่พวงตามมา ก็คือ ความเรียบรอยงดงาม ความนาเลื่อมใส ความรูสึกซาบซึ้ง นาประทับใจ
โดยเฉพาะในทางพระศาสนา จะเห็นไดวาผลดานนี้มีมาก เพราะวาประชาชนนั้น
มีศรัทธาเปนพื้นอยูแลว อะไรๆ ที่เปนเรื่องราวเกี่ยวกับพระศาสนา ก็ทําใหจิตใจโนมนอม
ไปในทางของความยินดีและดีงาม ทีนี้ พอมีความเปนระเบียบเรียบรอยของพิธีกรรมเขา
มาเสริม เชนวาพระสงฆ แมเพียงวามานั่งพรอมกันจํานวนมาก เปนแถวเปนแนวเปน
ระเบียบ แคนี้แหละ คนเห็นก็เกิดปติ มีความปลาบปลื้มประทับใจไดแลว
ตอจากนั้น พอพระสวดพรอมกัน เสียงออกมามีทํานองเรียบรื่นตามที่ฝกไวอยางดี
คนฟงก็เกิดปติปลาบปลื้มใจ บางทีถึงกับรองไหน้ําตาไหลเลย นี่คือไดผลทางจิตใจดวย
ไมใชไดแคศีล แตไดผลลึกเขาไปในจิตใจ ทําใหจิตใจซาบซึ้ง ไดปติ ไดความผองใสของ
จิตใจ นี่คือไดผลมากขึ้น
อันนี้จะเห็นชัดขึ้นมาในเวลามี เหตุการณพิเศษ เปนเหตุการณใหญๆ ซึ่งคนที่
มารวมพิธีมีจิตใจที่เหมือนกับไดเตรียมพรอมที่จะรับจะชื่นชมอยูแลว เมื่อมีพิธีกรรมที่ทํา
อยางดี คนจะไดความรูสึกนี้มาก จะเกิดความรูสึกชื่นฉ่ําซูซาหรือขนลุกขนชันเลยทีเดียว
ผมเคยเลาบอยๆ วา เมื่อไปอเมริกาครั้งแรกนานมาแลว ใน พ.ศ. ๒๕๑๕ พระไป
คณะเล็กๆ ๓ รูป เวลานั้น อเมริกาเพิ่งเริ่มตนกําลังเตรียมสรางวัดแหงหนึ่งที่เมืองลอสแอง
เจลิส (Los Angeles) เมื่อเราไปเยี่ยมเยือนที่นั่น สถานที่ที่พระพักอาศัยยังเปนเพียงบาน
เล็กๆ หลังหนึ่งเทานั้น สวนที่อื่นนอกจากลอสแองเจลิส ยังไมมีวัดหรือที่พักสงฆเลย คน
ไทยที่ไปอยูในอเมริกาเวลานั้น จึงแทบไมมีโอกาสเห็นพระ โดยเฉพาะหลายคนอยูที่นั่นมา
หลายสิบป โดยไมไดกลับมาเมืองไทยเลย

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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เมื่ อ พระคณะ ๓ องค นั้ น เดิ น ทางไปในแถบตะวั น ออก ตรงข า มกั บ แถบของ
ลอสแองเจลิส คือ ไปทางนิวยอรก บัลติมอร ฟลาเดลเฟย วอชิงตัน ดี.ซี. อะไรพวกนี้ ก็ได
พบญาติโยมคนไทยมากมาย ญาติโยมเห็นพระก็ดีใจ บางคนตั้ง ๑๐ ป ๒๐ ป ไมไดเห็น
พระเลย พอไดยินขาว ก็ดีใจ มาหาพระกันใหญ แลวทานที่แข็งขันและรูพิธี ก็จัดงานให
ญาติโยมทั้งหลายมาทําบุญรวมกัน
ในบางเมือง อยางชิคาโก ญาติโยมคนไทยไปเชาไปขอใชสถานที่ของวัดญี่ปุน
เปนที่จัดงานทําบุญ แลวก็นิมนตพระไปเลี้ยงภัตตาหาร และฟงธรรม นี้ก็คือเปนพิธีกรรม
ตามแบบของประเพณีบานเรา
พอเริ่มพิธีเดี๋ยวหนึ่ง ก็ปรากฎวาเวลาพระสวดมนต ญาติโยมรองไหน้ําตาไหลกัน
สะอึกสะอื้น นี่เพราะอะไร ก็เสียงพระสวดมนตนี่แหละ มันซึ้งลงไปถึงจิตไรสํานึกเลย
ทีเ ดีย ว มั น พาจิต ใจของญาติ โ ยมคนไทยที่นั่น มาเชื่ อ มโยงถึ งกั นกั บพ อ แม พี่ น องและ
ดินแดนแผนดินไทยทั้งหมด
จิตที่มีความรูสึกหยั่งโยงถึงขั้นนี้ ลงไปถึงสิ่งที่ฝงลึกในจิตไรสํานึก ตามปรกติเรา
อยู ด ว ยจิ ตระดั บสํ า นึก แล ว ก็ วา ไปตามเคยชิน ออกมาแค ว า รั บ รู ต ามที่ รู เ ห็ น ตอ หน า
เรื่อยๆ เปอยๆ ไป ทีนี้พอหยั่งลงไปถึงจิตไรสํานึก มันก็สื่อโดยไมรูตัวออกมาเอง ใหเกิด
ความตื้นตันใจ เพราะเสียงสวดมนตนั้น ทําใหนึกถึงบาน นึกถึงถิ่นเดิม นึกถึงประเทศไทย
นึกถึงพอแม นึกถึงบรรพบุรุษ ปูยาตายาย ฯลฯ
เสียงสวดมนตนั้น เปนสื่อ เปนตัวแทน เปนสัญลักษณ โยงไปยังทุกสิ่งทุกอยาง
หมดเลย แลวแสดงออกมาเปนความตื้นตันใจที่พรั่งขึ้นมาในทันที โดยไมตองอธิบาย
เปนอันวา พิธีกรรมนั้นมีความหมายมาก มันสื่อมันโยงไปถึงอะไรตางๆ มากมาย
พิธีกรรมซึ่งเปนเรื่องของวัฒนธรรมนี้ เปนสิ่งหนึ่งที่เราเรียกวาเอกลักษณ มันเปน
ลักษณะและอาการที่แสดงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งเปนแบบหนึ่งของตน ของชาติ
ของประเทศ ที่ตางหากจากคนอื่นพวกอื่น ไมเหมือนเขา เพราะฉะนั้น เวลาไปทําไปรวม
พิธีกรรมแบบชาวพุทธของไทย มันก็สื่อความหมายอันนี้ ที่เปนอันหนึ่ง ซึ่งตางไปจากคน
อื่น ไมมีใครเหมือน ถาไมมีลักษณะและอาการอันนี้ ก็ไมมีสิ่งที่จะมาสื่อได เพราะฉะนั้น
ในแงนี้ พิธีกรรมก็มีความสําคัญมาก
ในแง ข องความซาบซึ้ ง ความรู สึ ก ประทั บ ใจ ต อ ความเป น ระเบี ย บเรี ย บร อ ย
งดงาม มีจังหวะ ทํานอง อะไรพวกนี้ ก็มีผลมาก ขอเลาอีกเรื่องหนึ่งวา ลูกโยมทานหนึ่ง มี
เพื่อนเปนคริสต วันหนึ่งเพื่อนคนนั้นแตงงาน ลูกก็เลยเขาไปรวมพิธีในโบสถคริสตดวย
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ลูกมาเลาใหพอแมฟงวา ไดไปรวมพิธี ไดรวมรับเห็นรับฟงพิธีกรรมในการแตงงาน
นั้นแลว เกิดความรูสึกประทับใจมาก จนแทบอยากจะเปลี่ยนศาสนาไปเขาคริสตเสียเลย
ในกรณีนี้ ก็เห็นชัดวา พิธีกรรมนั้น ถารูจักจัดใหดี จะมีอิทธิพล มีผลมากมาย เพราะฉะนั้น
การจั ด พิ ธี ก รรมตามความหมายแง นี้ จึ ง ต อ งมุ ง ไปที่ ผ ลต อ จิ ต ใจของญาติ โ ยม หรื อ
ผูเขารวมพิธี และผูที่พบเห็น ไมใชจัดโดยมุงไปที่ความใหญโต สิ้นเปลือง ใชเงินทองมาก
เวลานี้ จะเห็นวา ความหมายและจุดหมายของพิธีกรรมอยางที่จะพึงไดนี้ ไมคอย
มี คือ ความหมายที่แทจริงไดเลือนรางจางหายไป กลายเปนวา มันเพี้ยนออกไปในแงที่มุง
เอาความใหญโต คิดจะจัดใหใหญโตเขาวา ถึงกับแขงขันวางานของใคร พิธีของใครจะ
ใหญกวากัน ใหลือลั่นไปทั่วเมืองทั้งจังหวัดเลยวา ที่วัดนั้นมีพิธีกรรมใหญโตมโหฬาร โดย
หมายถึงการใชเงินสิ้นเปลืองมากๆ ดวย นี่แหละความเพี้ยน
ดังนั้นจึงควรไดสติตื่นกันขึ้นมา หันกลับมาคํานึงถึงคุณคา และผลดีงามทางดาน
จิตใจ วาเราจัดงานนี้ มีพิธีกรรมนี้ จะทําใหคนเกิดปสาทะ เกิดศรัทธา เกิดความซาบซึ้ง
เกิดปติ นอมจิตไปสูคุณงามความดีไดมากเทาใด ถาเราจัดพิธีกรรมไดดี ทั้งชวยฝกคน
โดยไมรูตัว ใหพัฒนาวินัย เจริญขึ้นในศีล และสามารถนอมใจคนไปสูความดีงาม กระตุน
เตือนใจใหคนอยากจะทําความดียิ่งขึ้นไป ก็แสดงวาไดผล เริ่มสื่อความหมายไดแลว
เปนอันวา ถึงตอนนี้ พิธีกรรมมีความหมายเพิ่มขึ้นมาอีก นอกจากฝกวินัย ใหได
ศีลแลว ก็ไดความเรียบรอยงดงาม และนําไปสูผลที่เปนคุณคาทางจิตใจอีกดวย

ถาพิธีกรรมทําถูกตอง กายวาจาก็ไดฝกวินัย จิตใจก็ไดสื่อไปถึงธรรม
ยังไมหมด พิธีกรรมยังมีคุณคาขอตอไปอีก คุณคาอะไร ก็คือผลในแงวา พิธีกรรม
ทางพระศาสนานั้น เปนการเตรียมโอกาสสําหรับการทําหนาที่ของพระสงฆ เริ่มตั้งแต
สรางโอกาสและเปนโอกาสใหพระสงฆไดพบกับญาติโยม ตอจากนั้น เมื่อโอกาสเปดแลว
พระสงฆก็จะไดสื่อสอนแสดงธรรมแกญาติโยม นี่คือการทําหนาที่ของพระ
เมื่อพระพบกับโยม ก็คือไดหรือเกิดมีโอกาสขึ้นแลว พระก็ใชโอกาสนั้นทําหนาที่
หรือทํากิจของพระ ตามบทบาทของตนเอง ก็คือไดโอกาสที่จะใหธรรม ตั้งแตไดพูดจา
ทักทาย ปราศรัย ไถถาม ถาเขามีขอสงสัยทางธรรม ก็ตอบชี้แจงอธิบายใหเขาฟง
เคยบอกแลววา เมื่อพระพบกับญาติโยม หนาที่ตามบทบาทก็คือ การใหธรรม
เมื่อยังไมไดพูด ก็ใหธรรมโดยไมตองพูด
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ใหธรรมโดยไมตองพูดนั้นงาย เริ่มดวยใหโดยการปรากฎตัวของพระเอง ที่ถูกตอง
ตามลักษณะของความเปนสมณะ โดยมีความสงบ เปนตน ซึ่งจะทําใหจิตใจของญาติโยม
ประชาชน เกิดความแชมชื่น เบิกบาน นอมนําใจใหนึกถึงเรื่องทางพระศาสนา ใหนึกถึง
ธรรม ระลึกถึงพระรัตนตรัย ใหจิตใจดีงามเจริญในกุศล แคนี้ก็ใหธรรมแลว โดยไมตองพูด
ทีนี้ตอไป เมื่อมีโอกาสที่จะพูด และตนเองมีความสามารถ พระก็อธิบายธรรมให
เขาฟง นี่คือ พิธีกรรมกลายเปนโอกาสใหพระสงฆไดพบกับญาติโยม และจะไดทําหนาที่
ตามบทบาทของพระสงฆ ใหเกิดประโยชนแกประชาชน
สมัยนี้ ถาไมมีพิธีกรรม โอกาสที่พระจะพบกับญาติโยม ก็หายาก จะเห็นวาญาติ
โยมมาวัดดวยเรื่องพิธีกรรมเปนสวนมาก สวนที่จะมาโดยไมขึ้นไมอิงพิธีกรรมนั้นนอย
พิธีกรรมจึงเปนโอกาสใหพระไดพบญาติโยมที่มาวัด สวนนอกวัดนั้น โอกาสที่พระจะพบ
กับโยมแทบไมมีเลย ก็มีแตพิธีกรรมนี่แหละที่จะชวยใหไดพบ เชน มีงานทําบุญขึ้นบาน
ใหม งานทําบุญแตงงาน ที่จัดขึ้นมาโดยเปนประเพณีของสังคม
ถึงตรงนี้ก็อยูที่พระจะใชโอกาสหรือไม แตโอกาสนั้นมีแลว โดยพิธีกรรมเตรียม
โอกาสไวใหพระ ถาพระรูจักใชโอกาสนั้น ก็ทําหนาที่ตามบทบาทของตน ในการที่จะให
ธรรมแกประชาชน
ดูต อไป พิ ธี ก รรมยัง มี ป ระโยชน ที่ เ ป นข อ ปลี กย อ ยอี ก คื อ สํ า หรั บ คนหมู ใ หญ
ธรรมะเปนเรื่องละเอียดออน คนจํานวนมากหรือประชาชนทั่วไปเขาถึงยาก พอเจอเรื่อง
นามธรรมที่ลึกซึ้ง ก็ไมสนใจ ไมใสใจ มีนอยคนที่จะมาพบพระเพื่อหาธรรมะ แถมบางทีก็
มีนอยพระที่จะใหธรรมะ ในสภาพการณอยางนี้ พูดในวงกวาง เราก็ไดอาศัยพิธีกรรมเปน
ชองทางสื่อสารกับคนหมูมาก พอจะดึงหรือตรึงเอาไวกอน อยางนอย เมื่อมองไมถึงเนื้อ
ใน ก็ดูเปลือกสวยๆ ไปพลางๆ ยังพอมีเยื่อใย ไมถึงกับเลิกราทิ้งกันไป
อีกอยางหนึ่ง เมื่อเปนการยากที่พระจะสื่อสารกับคนหมูใหญ ดวยการใหธรรมะ
ในขั้นที่เปนเนื้อหาสาระ เปนนามธรรม พูดกันยาก เขาไมคอยเขาใจ หรือไมสนใจจะฟง ก็
เอากิจกรรมมาชวย โดยสื่อสารกันในขั้นรูปแบบ
พิธีกรรมนั้นเปนกิจกรรม และเปนเรื่องของรูปแบบ ก็อยูที่วาเราจะจัดกิจกรรม
อยางไร ที่จะใหคนเขาไปถึงสาระที่ตองการซึ่งเปนธรรมะ ดวยการพัฒนาพิธีกรรมที่จะสื่อ
ความหมายดึงความสนใจของเขาได ไมใชปลอยไปเรื่อยๆ สักแตวาทําตามๆ กันมา จนไป
เข า ความหมายอย า งที่ พู ด ข า งต น ว า พิ ธี ก รรมก็ คื อ เรื่ อ งที่ สั ก ว า ทํ า พอเป น พิ ธี ถ า จั ด
พิธีกรรมใหเปนกิจกรรมที่มีความหมายได ก็เปนประโยชนขึ้นมาอีกอยางหนึ่ง
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นอกจากนั้น พิธีกรรมยังมีประโยชนอีก โดยเปนสวนเบื้องตนที่จะนําตอไปสูสิ่งที่
ลึกซึ้งหรือสูงขึ้นไป ยกตัวอยางงา ยๆ เราจะใหคนปฏิบัติธรรม อยางจะบําเพ็ญสมาธิ
แมแตจะนั่งสมาธิเพียงแควาทําจิตใจใหสงบ ทานก็พัฒนาวิธีปฏิบัติขึ้นมา ใหเปนขั้นเปน
ตอน โดยมีการเตรียมกายเตรียมจิต เพื่อทําจิตใหพรอม
จะเตรียมจิตทําจิตใหพรอมอยางไร เชน ที่วัดจัดที่นัดหมายใหคนมาเจริญสมาธิ
กัน คนมาจากบานบาง มาจากที่ทํางานบาง หลายคนวุนวายกับเรื่องราวหลากหลายมา
ทั้งวัน ใจคิดเรื่องโนนเรื่องนี้ ยิ่งผานมาในทองถนน พบอารมณตางๆ ที่ทําใหใจวุนวาย
ทั้งนั้น พอมาถึงวัด ถาจะเขานั่งสมาธิทันที ใจก็ไมพรอม อารมณที่ติดที่คางมาจากบาน
จากที่ทํางาน จากทองถนน ก็ตามเขาไปรบกวน ตรงนี้เปนจุดขั้วตอที่สําคัญ
ตรงจุดเปลี่ยนสําคัญที่วานั้น ทานก็จัดใหมีขั้นตอนที่จะเตรียมจิตใหพรอมขึ้นมา
กอน เพื่อใหใจโนมเขามาสูความสงบ ดวยการจัดใหมีกิจกรรมที่เปนพิธีกรรมขึ้นมา ที่ทํา
กันมากก็เริ่มดวยพิธสี วดมนต มาประชุมสวดมนตพรอมกันกอน
การสวดมนตนั้นก็เปนขั้นตอนของการเตรียมจิต ดวยการเปลี่ยนยายอารมณ คํา
สวดมนต เสียงสวดมนต บรรยากาศใหมของที่สวดมนต เขามาครองใจแทน ทําใหอารมณที่
ติดคางมาจากขางนอกหายไป จิตก็โนมเขามาสูความสงบ ทําใหพรอมที่จะนั่งสมาธิได
ยิ่งกวานั้น เมื่อจะมีการเจริญสมาธิกันอยางเอาจริงเอาจังมากขึ้น บอกวาจะเขา
ปฏิบัติเปนชวงยาว หลายคนมาพรอมกันแลว แตที่จริงขางในจิตใจยังพะวักพะวนอยู บางที
ก็ยังมีความเคลือบแคลงอยูบาง เอ... เราจะมาอยูนี่ตั้ง ๑๐ วัน หรือเดือนหนึ่ง จะไดผล
อะไรจริงหรือ เสียเวลามากนะ ใจคิดโนนคิดนี่ หวงโนน กังวลนี่ หวาดนั่น กลัวนี่
ถึงตรงนี้ ทานก็ใหจัดพิธีกรรมขึ้นมาชวย ดังที่มีพิธีถวายตัวแดพระพุทธเจา หรือ
มอบตัวแกพระอาจารย เปนการมอบกายถวายชีวิตกันเลย นี่ก็เปนอุบาย เปนประเพณีวิธี
ปฏิ บั ติ ที่ ใ นคั ม ภี ร บ างแห ง บอกไว ในสํ า นัก ต า งๆ หรื อ หลายสํ า นั ก เมื่ อ ใครจะมาเข า
กรรมฐาน ก็ใหมาทําพิธีมอบตัว โดยเปลงวาจา กลาวคํามั่นออกมาเลย
ถาถวายตัวแดพระพุทธเจา ก็บอกวา “อิมาหํ ภควา อตฺตภาวํ ตุมฺหากํ ปริจฺจชามิ”
แปลวา “ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขาพระพุทธเจาขอสละอัตภาพนี้แดพระองค”
ถา มอบตัวแกพระอาจารย ก็บอกวา “อิมาหํ ภนฺเต อตฺตภาวํ ตุมหากํ ปริจฺจชามิ”
แปลวา “ขาแตทานอาจารยผูเจริญ ขาพเจาขอสละอัตภาพนี้แดทาน”
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การที่ถวายตัวหรือมอบตัวอยางนี้ มิใชจะเปนประโยชนอะไรแกพระพุทธเจา หรือ
แกพระอาจารยแตอยางใดเลย แตเพื่อตัวของผูปฏิบัตินั้นเอง จะไดมั่นแนวมุงไปเต็มที่ ไม
ตองไปพูดถึงเรื่องอื่นแลว ขอกังวลอะไรตางๆ ที่เรียกวาปลิโพธทั้งหลาย ไมเอามาคิดแลว
ตัดไดหมดเลย ถึงตอนกลางคืน ไปอยูในที่เปลี่ยวเดียวดาย นากลัว เคยตัวสั่นกลัวผี คราว
นี้ไมกลัวแลว ก็ขนาดชีวิตยังสละได ถวายหรือมอบใหทานไปแลว นี่คือเปนการเตรียมจิต
ใหมุงมั่นเต็มที่ ทําใหรูสกึ เอาจริงเอาจัง
พอเตรียมจิตอยางนี้ เริ่มตนโดยมีความมุงมั่น ถวายตัวใหทานแลว มีใจพุงดิ่งไป
แลว ก็พรอมที่จะเดินแนวไปเปนสมาธิ แตถาปลอยใหจิตมัวกังวล พะวักพะวน หวาดนั่น
กลัวนี่ หวงหนาหวงหลังอยู ก็อาจจะไมไดผลอะไรเลย
เปนอันวา พิธีกรรมอยางนี้ เปนตัวทําการที่มาตัดตอน ยกเอาอะไรๆ ที่จะเขามา
รบกวนจากขางนอกทิ้งไปเสีย แลวก็ทําใหพรอมที่จะเดินหนาไปทําหรือเขามาอยูกับสิ่งที่
ตองการ อยางเต็มตัวเต็มที่
เพราะฉะนั้น วาโดยสาระ พิธีกรรมจึงเปนกิจกรรมเบื้องตน เปนสวนบุพภาคที่จะ
นําเขาสูสิ่งที่เปนเนื้อหาสาระ ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป แลวมันก็เปนรูปแบบ ที่ชวยหอหุมไวซึ่ง
เนื้อหาสาระ แลวก็ชวยสื่อสาระนั้นดวย คือไดทั้งในแงหอหุม ทั้งในแงเปนสื่อ
หอหุม ก็คือรักษาหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา ที่เปนเนื้อหาสาระเอาไว
เพราะว า นามธรรมนั้ น ถ า ไม มี รู ป แบบช ว ยเป น กรอบเป น เขื่ อ น จะรั ก ษาไว ไ ด ย าก
โดยเฉพาะสําหรับคนหมูใหญ สําหรับสังคม ตองอาศัยรูปแบบมาชวย
เหมือนอยางเนื้อมะมวง เนื้อกลวย เนื้อผลไม จะอยูไดดวยดี ก็ตองอาศัยเปลือก
ถ า ไม มี เ ปลื อ ก เนื้ อก็ อ ยูไ ด ย าก แตถ า เปลื อ กไมมี เ นื้ อ ก็ ห มดความหมาย เหมื อ นกั บ
พิธีกรรมที่วา ถามันไมรักษา ไมหอหุมสาระไว ไมมีเนื้อหาอยูขางใน มันก็ไมมีความหมาย
กลายเปนของรกรุงรัง เปนขยะไป เพราะฉะนั้นจึงตองสัมพันธอาศัยกันและกัน ใหเนื้อหา
อาศัยเปลือกชวยรักษาไว และขางในเปลือกตองมีสาระที่เราจะเอาประโยชนได
การที่พระพุทธศาสนา หลักคําสอน พระธรรมวินัย มาถึงเราในปจจุบันนี้ได ก็
อาศัยรูปแบบทั้งนั้น ตั้งแตมีวัดวาอาราม มีพระภิกษุสงฆ แลวก็มีกิจกรรมของชุมชน ที่
เปนประเพณี เปนวัฒนธรรม รักษาตัวพระศาสนาไว อยางที่บอกแลววา เมื่อรูปแบบยัง
อยู แมวาเนื้อหาสาระจะมองแทบไมเห็นแลว เราก็อยาเพิ่งดวนทิ้งรูปแบบ หรือทิ้งเปลือก
ไปเสีย แตเราตองรูจักใชประโยชน และมันเปนจุดเริ่มใหเราได ถาไมมีเหลือแมแตเปลือก
นั่นสิ เราจะแย ไมรูจะไปจับไปเริ่มที่ไหน
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ทีนี้ เมื่อรูตัวแลววา เนื้อจะไมมีแลวนะ เหลือแตเปลือก ก็ตองรีบเอาเนื้อกลับมาใส
พระพุทธศาสนาปจจุบันนี้ ถึงเวลาแลวใชไหม ที่จะตองพยายามเอาเนื้อกลับมา แตก็อยา
ดวนทิ้งเปลือก อยามองขามประโยชนของมัน
ทวนอีกทีวา เปลือกนั้น หนึ่ง หอหุมรักษา สอง เปนสื่อ ที่วาสื่อ ก็คือ ทําใหเนื้อหา
สาระปรากฎ แพรออกมาสูประชาชน อยางที่วาไปแลว
ลําพังเนื้อหาสาระอยางเดียว สําหรับคนหมูมาก เขาไมคอยเขาใจ และไมคอย
สนใจ เวลามีพิธีกรรม ก็เปนชองทางใหเราสื่อกับคนหมูมากนั้น ใหไปถึงเนื้อหาสาระ คือ
หลักธรรมคําสอน การที่จะเปนสื่อใหไดผลดี ก็อยูที่วาเราจะจัดอยางไร
เราตองคํานึงถึงคนหมูมากดวย อยาคิดถึงแคคน สองคน สามคน บางทีเรามัว
มองแตสาธุชนที่สนใจอยูแลว แตแคนั้นไมพอ พระศาสนามีเพื่อพหูชน คือคนสวนใหญ
ฉะนั้นเราจะตองหาทางสื่อ แตเพื่อประโยชนแกเขา ไมใชเพื่อเอาจากเขา และพระผูทํา
หนาที่สื่อนั้น ตองรูเขาใจวาจุดมุงหมายอยูที่ไหน อยาติดอยูแคเปลือก หรือสิ่งหอหุม อยา
ติดอยูแคพิธีกรรม หรือรูปแบบที่เปนสื่อ โดยไมใชสื่อใหเปนประโยชน
พิธีกรรมนี้ นอกจากเปรียบเทียบวาเหมือนกับเปลือกผลไมแลว อีกอยางหนึ่งก็
เหมือนกับแกวน้ํา แกวน้ํามีประโยชนอยางไร แกวน้ําก็มีประโยชนที่บรรจุน้ํา แกวน้ํามี
ประโยชนเพราะวามีน้ํา สิ่งที่เราตองการคือน้ํา เราไมไดตองการแกว แตถาเราไมมีแกว
เราจะใชประโยชนจากน้ําไดยาก จะกินน้ําทีหนึ่ง เราตองเดินไปที่แหลงน้ํา เชน ไปที่บอ
ไปที่สระ และแมจะไปที่บอที่สระแลว ถาไมมีแกว ไมมีเครื่องตัก เราก็ตองวักน้ํา หรือกม
ตัว เอาหัวลงไป ใชปากดูดน้ํา หรืออะไรทํานองนั้น อันแสนจะยากเย็น
ทีนี้ ถาเรามีแกว ก็เริ่มตั้งแตการที่จะตักน้ํา เอามาดื่ม เอามาฉัน ก็งาย เสร็จแลว
ยังสามารถเอามาเก็บมาวางไวรอใชไดอีกตามที่ตองการ จะดื่มน้ําเมื่อไร ก็ใชไดเมื่อนั้น
และจะใชแกวเล็กหรือแกวใหญ ก็จัดเอาได ทํารูปแบบใหเหมาะกับประโยชนที่ตองการ
แตเนื้อหา ก็คือน้ํานั่นแหละ
เพื่อวัตถุประสงคที่ตางๆ กันไป ในกิจกรรมอยางนี้ๆ เราตองการแกวในรูปลักษณ
อยางนี้ๆ เชนวา แกวใหญ แกวเล็ก หรือแกวปากบาน แกวปากเล็ก แกวกนตื้น แกวผอม
สูง ฯลฯ เราก็จัดใหสนองความตองการเฉพาะกรณี ยักเยื้องไปได
ในที่สุด ไมวาจะอยางไร เนื้อหาก็คือน้ํา เราจะเอาน้ํา แตถาไมไดรูปแบบ เราก็ใช
ประโยชนจากน้ําไดยาก และไมไดตามที่ตองการ ฉะนั้น รูปแบบจึงมีประโยชนมาก น้ําเปน
สาระที่ตองการ แตถาไมมีแกว ก็ใชประโยชนยาก แตถาแกวไมมีน้ํา ก็หมดความหมาย
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นี่พูดวนแลว เปนอันวา รูปแบบ คือพิธีกรรมนี้ เปนตัวที่ทั้งหอหุมรักษาเนื้อหา
สาระไว แลวก็เปนสื่อที่จะทําใหเนื้อหาสาระปรากฎผลเปนประโยชนแกคนทั่วไป เรียกวา
สื่อสาร คือสื่อไปถึงสาระ นี่ก็เปนประโยชนอีกอยางหนึ่งของพิธีกรรม
ประโยชนของพิธีกรรมมีเยอะ ตองคอยๆ นึก ความจริงมีมากกวานี้ แตตอนนี้เอา
เทานี้กอน ขอสําคัญอยูที่จับหลักใหได คือเปนความสัมพันธระหวางเนื้อหาสาระ กับ
รูปแบบ เมื่อใดรูปแบบพิธีกรรมไหนสื่อสาระไมไดแลว ก็ตองพิจารณาชําระสะสาง
กิ จ กรรมทั้ ง หลายในพระพุ ท ธศาสนานี้ เดิ ม ก็ คื อ ใช เ ป น เครื่ อ งสื่ อ สาระ เมื่ อ
พระพุทธเจายังทรงพระชนมอยู พิธีไมตองมีมาก แตก็มีนั่นแหละ เพราะเปนธรรมดาของ
การประชุม การชุมนุมพบปะกันเปนเรื่องเปนราว ก็ตองมีพิธี
แตอยางที่บอกแลววา พิธีนั้นเปนเพียงกิจกรรมสวนที่จะนําไปสูเนื้อหาสาระ ใน
เมื่อพระพุทธเจาทรงเปนบุคคลที่มีความสามารถพิเศษในการสอน ตรัสอธิบายแมแตเรื่อง
นามธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งใหเวไนยเขาใจได กิจกรรมเปนรูปแบบที่จะตองใช ก็นอย พระที่
มีความสามารถ ก็ไมจําเปนตองเรียกรองรูปแบบมาก
แตสําหรับพระทั่วๆ ไป ทานไมไดมีความสามารถมากอยางนั้น และยิ่งพูดกวางไป
ถึงพระศาสนารวมๆ ทั้งหมด การที่ดํารงมาไดยั่งยืนนาน เปนเรื่องของคนหมูใหญ การที่
จะตองเอากิจกรรมพิธีที่เ ปนรูปแบบ มารักษาเนื้อหาสาระ ก็ยิ่งมีความจําเปนมากขึ้น
เพราะชุมชน ตลอดจนทั้งสังคม อาศัยกิจกรรมเปนเครื่องยึดโยงและบุกเบิกทาง
ในภาพรวมของสังคม แมจะมีการสั่งสอนธรรมกันไมนอย แตคนเพียงนิดหนอย
จะเขาถึงพระพุทธศาสนาในระดับปญญา คนสวนใหญยังตองไดรับการดูแลเอาใจใสใน
การพัฒนาศีลพัฒนาจิตใจ และสําหรับคนสวนใหญนี้ การศึกษาอบรมก็มาจากการมีชีวิต
ที่เจริญเติบโตขึ้นมาในวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตตั้งแตในครอบครัว ซึ่งสืบทอดกัน
มาและเปนบรรยากาศลอมรอบตัว โดยเปนไปเองไมตองรูตัว เหมือนคนเกิดมาในสังคมที่
มีธรรมเนียมเขาคิวอยูตัวแลว ก็ไดวินัยแงนี้จากการทําตามคนรุนกอนๆ โดยไมตองอบรม
สั่งสอน พิธีกรรมเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตอยางที่วานี้ ซึ่งถาจัดทํา
โดยตระหนักในความหมาย ก็จะไดเครื่องพัฒนาคนทั้งทางวินัยและทางจิตใจขึ้นมาทันที
ถามองออกนึกไดวาพิธีกรรมไมใชสําคัญที่ใหญโตหรูหรา แตเปนเครื่องสื่อธรรม
ซึ่งมีคุณคาในการพัฒนาวินัยใหงามในศีล ชวยใหเจริญปติศรัทธาปสาทะที่จะผูกใจคนไว
กับศีลธรรม และพัฒนาจิตใจใหงอกงามในกุศลธรรม เมื่อตระหนักอยางนี้แลว การมี
พิธีกรรมก็จะมีความหมาย และเปนเครื่องแสดงความเจริญของพระพุทธศาสนาไดจริง

ตอนที่
๑๑

วัตถุมงคล
ตองใชผูกใจประชาชนไวกับธรรม
“วัตถุมงคล” เกรอขึ้นมา “เครื่องรางของขลัง” ซาๆ หายไป
ไดพูดเรื่องพิธีกรรมมา ๒ ครั้งแลว ถือวาจบ อยางที่วาแลว พิธีกรรมเปนเรื่อง
รูปแบบ เปนดานรูปธรรม ที่มาสื่อนามธรรม สื่อคําสอนของพระพุทธเจา
ทีนี้ ในเรื่องรูปธรรมนั้น นอกจากพิธีกรรมที่เปนดานกิจกรรมแลว ยังมีสิ่งที่เปน
รูปธรรมชัดยิ่งกวากิจกรรมอีก คือเปนวัตถุโดยตรง คืออะไร ก็คือสิ่งที่เราเรียกกันปจจุบันนี้
วา “วัตถุมงคล”
ในเมื่อไดพูดถึงเรื่องพิธีกรรม ที่เปนรูปธรรม ในดานกิจกรรมแลว ก็จะพูดเรื่องวัตถุ
มงคล ที่เปนรูปธรรม ในดานวัตถุตอไปเลย โดยถือวา วัตถุมงคลก็เปนรูปธรรม ซึ่งควรจะ
สื่อธรรมะ ที่เปนนามธรรม
คําวา“วัตถุมงคล” นี้เปนคําคอนขางใหม และก็คอนขางแปลกดวย ไมรูวาใครเปน
คนตนคิดบัญญัติขึ้นมา เพิ่งมีไมนานนี้เอง สมัยที่ผมยังเปนเณร นึกไมออกวามีคํานี้ สมัย
นั้นพูดกันวาเครื่องรางของขลัง ซึ่งมีหลายอยางเยอะแยะ แตที่เดนมากก็คือ พระเครื่อง
เมื่อคําวาวัตถุมงคลเกิดขึ้นและติดปากคนแลว ก็ไมคอยไดยินใครพูดวาเครื่องราง
ของขลัง และพระเครื่องก็มารวมอยูในคําวาวัตถุมงคล
ปจจุบันนี้ คนมีทัศนะตอเรื่องพระเครื่อง และเครื่องรางของขลังอยางอื่นๆ ที่เรียก
รวมกันวาวัตถุมงคลนี้ ตางกันไปเปน ๒ ฝาย ฝายหนึ่งถือเปนเรื่องสําคัญเอาจริงเอาจัง
เชื่อวาเปนสิ่งที่ชวยคุมครอง ใหโชคใหลาภ บันดาลผลสําเร็จที่ตองการ สวนอีกฝายหนึ่งก็
ติเตียน คัดคาน บางทีถึงกับดูหมิ่นเหยียดหยามวาเปนเรื่องเหลวไหลงมงาย

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๑๙

ที่ จ ริ ง ยั ง มี พ วกที่ ๓ คื อ ผู ที่ ม องกว า งๆ พยายามเข า ใจ และบอกว า ให รู จั ก ใช
ประโยชน แตวาโดยทั่วไป คนจะอยูในสองฝาย ที่ไปสุดขั้วสองขางเสียแหละมาก
กอนจะพูดเรื่องนี้ตอไป ขอตั้งขอสังเกตไวหนอยหนึ่งวา ถอยหลังไปครึ่งศตวรรษ
คือ ราว ๕๐ ปกอนโนน เมื่ อกระแสนิยมวิทยาศาสตร ยังแรงมากนั้น เห็ นไดชั ดว า คน
สมัยใหม หรือคนหัวใหมที่ถือตัววาเจริญแลว สวนมากอยูในฝายที่ติเตียนและดูถูกเหยียด
หยามการนับถือเครื่องรางของขลัง วาเปนเรื่องเหลวไหลงมงาย
แตมาถึงเวลานี้ กระแสนิยมวิทยาศาสตรออนกําลังลงไปจนแผว คนสมัยใหม
กลับหันมาเชื่อถือเรื่องไสยศาสตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้น หรือไมก็เผื่อใจให
เรื่องวัตถุมงคล โดยเฉพาะพระเครื่องนี้ มีมาแตโบราณ เปนเรื่องเกาแก ถาเรา
บอกวาสิ่งเหลานี้ไมดี ไมถูกตอง เปนโทษ คนสมัยกอนโนนถือผิด โงเขลางมงาย ก็เทากับ
วาเราติเตียนคนโบราณขางเดียว ทั้งที่วาแทจริงนั้น เราคิดเอาเอง คนโบราณนั้นอาจจะ
ไมไดโง และเขาอาจจะมีปญญาบางอยางที่จะใหแกเราดวย
การที่จ ะคิด จะวา อะไรตอ เรื่ องนี้ เรานา จะได ศึก ษาความคิด ความเข าใจและ
พฤติกรรมของคนโบราณตอเรื่องนี้กอน มิใหเปนการติเตียนวาเขาจากความไมรูของเรา
เอง และตัดสินลงโทษเขาโดยไมเปนธรรม
เปนอันวา เราควรจะศึกษาใหรูจักคนสมัยเกาชัดมากขึ้น มองหาความจริงใหเห็น
ภูมิธรรมภูมิปญญาของคนเกาๆ เหลานั้น ไมใชวาจะตั้งหนาตั้งตาตําหนิทาเดียว และการ
ที่มองใหเห็นและเอามาบอกเลากันนี้ ก็ไมใชหมายความวาจะไปยกยองคนโบราณ แต
เปนการหาความเขาใจ ซึ่งอาจจะมองเห็นคติที่เปนประโยชน
ในการหาความเขาใจนั้น
หนึ่ง เราดูความเปนมาในอดีตเทาที่จะหาได วาคนสมัยเกาโนนมองและปฏิบัติตอ
เรื่องนี้กันมาอยางไร แลวก็
สอง เรามี ห ลั ก การของพระพุ ท ธศาสนาที่ จ ะใช วั ด ใช เ ที ย บอยู แ ล ว ในคั ม ภี ร
ทั้งหลาย โดยเฉพาะพระไตรปฏกที่จารึกพุทธพจนไวนี่ เราสามารถเขาไปดูหลักการไดเลย
จากการศึกษาบรรจบกันสองดานนี้ จะทําใหเราสามารถพิจารณา เกิดความรู
เขาใจ และไดแนวทางไดคติอะไรตางๆ ดีขึ้น ชัดขึ้น
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ตามพระใหมไปเรียนธรรม

ตนโพธิ์นําหนา กอนพระพุทธปฏิมาจะมี
เริ่มดวยพระเครื่ องกอน ในสมัย กอนนั้ น พระเครื่ องมี มาก และมี ความสําคั ญ
สําหรับชาวพุทธ เหนือกวาวัตถุมงคลอยางอื่น มีหลายขนาด ทั้งขนาดใหญโต จนถึงพระ
เครื่ อ งองค เ ล็ ก ๆ ในความเป น มาแต เ ดิ ม นั้ น ก็ อ ย า งพระพุ ท ธรู ป นั่ น แหละ คื อ คนทํ า
พระพุทธรูปในขนาดตางๆ ตามความมุงหมายที่จะใหเปนที่ระลึกแทนองคพระพุทธเจา
ตั้งแตเดิมทีเดียว ในสมัยพุทธกาล คนที่นับถือพระพุทธศาสนา เมื่อยังเปนปุถุชน
เริ่มตนก็ศรัทธาในองคพระพุทธเจา เมื่อศรัทธาแลว ก็จะมีความรูสึกผูกพัน จนกระทั่งเปน
ความรัก
ตามเรื่องที่มีบันทึกไว หลายทานเคารพรักพระพุทธเจามาก เชน พระเจาปเสนทิ
โกศลไดตรัสบรรยายแสดงความเคารพรักตอพระพุทธเจาอยางเปนเรื่องเปนราว เปนเหตุ
เปนผล จนเปนพระสูตรหนึ่ง ชื่อวาธรรมเจติยสูตร (ม.ม.๑๓/๕๕๙-๕๗๐/๕๐๖-๕๑๖;เรียกงายๆ ก็ได
วา ธรรมเจดียสูตร) คฤหบดีสูงอายุมากคูหนึ่ง ชื่อ นกุลบิดา และนกุลมารดา รักพระพุทธเจา
เหมือนลูก ก็มีความสนิทสนมกับพระพุทธเจามาก
พระพุ ท ธเจ า ตรั ส เสมอว า ไม ใ ห ติ ด ในตั ว บุ ค คล เป น การเตื อ นสติ ว า อย า ให
กลายเปนการมาติดอยูแคนี้ เพราะวาวัตถุประสงคของพระพุทธศาสนานั้น ตองการใหคน
หลุดพน พึ่งตนเองได เปนอิสระ พระพุทธเจาทรงมาชวยเปนกัลยาณมิตร แตบางทีคนก็
มาติดในกัลยาณมิตรเสีย
แตถึงอยางไรก็ตาม ความเคารพรักที่พวงมากับศรัทธานี้ ก็มีประโยชนมากใน
ระดับหนึ่ง ทําใหมาเอาใจใส พาโนมใจสูธรรม คอยสดับคําสอน แลวก็ศึกษาจริงจัง เปน
ทางใหเดินหนาตอไป ความเปนกัลยาณมิตรที่ผูกกันไวดวยศรัทธา ก็เปนประโยชนอยางนี้
คือเปนเหมือนบันไดที่จะไตนําไปสูจุดหมายที่สูงขึ้นไป
ศรัทธาที่ถูกตอง ทําใหเกิดปญญา แลวก็หลุดพนเปนอิสระ เปนแตเพียงวา ตอง
ระวัง คอยเตือนไวไมใหมาติดอยูแคนี้ และไมใหกลายเปนหลง การที่พระพุทธเจาทรง
เตือนไวนั้น ไมไดหมายความวา ไมใหมีศรัทธา แตใหมีศรัทธาที่ประกอบดวยปญญา และ
นํ า ให เ กิ ด ป ญ ญา ศรั ท ธาเป น คุ ณ สมบั ติ สํ า คั ญ ที่ ช ว ยเป น ตั ว นํ า ในเบื้ อ งต น ที่ จ ะให
เดินหนาไปได อยางมีพลัง และทําใหเอาจริงเอาจังดวย

ความเคารพรักผูกพันดวยศรัทธานี้ ทําใหอยากพบเห็นอยูใกลชิด เมื่อพระพุทธเจา
เสด็จไปไหนหางไกล เหลาผูศรัทธาก็คิดถึง จึงอยากมีอะไรเปนองคแทนที่จะพบเห็นไปเฝาได
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เรื่องเปนอยางนี้ จึงไดมีเหตุการณเกิดขึ้นเปนตัวอยาง ดังความที่เลามาวา ที่วัด
พระเชตวัน พระพุทธเจาประทับจําพรรษามากที่สุด และชาวเมืองสาวัตถีมีโอกาสใกลชิด
พระองคโดยมาเฝาบอยๆ แตเปนธรรมดาวา พระพุทธเจายอมเสด็จออกจาริกไปบําเพ็ญ
พุทธกิจในถิ่นแดนแวนแควนตางๆ ในเวลาที่เสด็จออกจาริกไปอยางนั้น ชาวเมืองสาวัตถี
ที่มาหวังจะเฝา เมื่อไมพบพระองคก็ไมอิ่มเอมใจ
อนาถบิณฑิกเศรษฐีมองเห็นปมขอนี้ จึงไปปรึกษาพระอานนทและเสนอแนะวา
นาจะมีปูชนียสถานสักแหงไวที่พระเชตวันนั้น เปนที่เฝาถวายเครื่องบูชาแทนพระองค
ใครมาเมื่อไร ก็เหมือนไดไปเฝาพระพุทธเจา
เมื่อพระอานนทกราบทูลพระพุทธเจา และไดรับพระพุทธดํารัสแนะนําแลว ก็นํา
เมล็ดจากตนโพธิ์ตรัสรูมาปลูกที่ประตูวัดพระเชตวัน โพธิ์ตนนั้นจึงเปนที่ประชาชนมา
เขาถึงและถวายเครื่องบูชา เหมือนดังวาพระพุทธเจาประทับอยูเปนประจํา และดวยเหตุ
ที่พระอานนทเปนผูปลูก ก็จึงไดชื่อวา “อานันทโพธิ์”
คติโบราณก็มีอยูวา บุคคลที่ทําความดียิ่งใหญ หรือเปนที่เคารพนับถืออยางสูง
ของประชาชน เมื่อทานจากไปแลว คนก็เก็บสิ่งของที่เกี่ยวกับตัวทาน ไวเปนองคแทน เปน
ที่ระลึก โดยเฉพาะก็คืออัฐิ ซึ่งนําไปสรางสถูปบรรจุไว โดยปรกติ ก็จะสรางไวที่ทางสี่แพรง
ซึ่งเปนจุดที่คนทั้งหลายเดินมาพบปะมองเห็นอยูเสมอ จะไดกราบไหวบูชา เปนที่ระลึก
เตือนใจใหนึกถึงทานที่เคารพบูชานั้น แลวจิตใจจะไดโนมไปสูคุณความดี และการที่จะถือ
เปนแบบอยาง
คติการสร างสถู ปบรรจุอั ฐิ ก็เ ดน ชัดในพระพุ ทธศาสนา นิยมเรีย กว าพระธาตุ
สําหรับพระพุทธเจาเราเรียกวา พระบรมสารีริกธาตุ เปนเครื่องเตือนใจใหระลึกถึงพระ
พุ ท ธคุ ณ และคํ า สอนของพระองค คื อ เมื่ อ ระลึ ก ถึ ง พระองค แ ล ว ก็ นึ ก ถึ ง คํ า สอนของ
พระองคดวย พรอมทั้งเตือนใจใหเรามั่นมุงไปในคุณธรรมความดีงาม
ดังที่มีเรื่องมาตั้งแตในพระไตรปฏกวา เมื่อพระพุทธเจาปรินิพพานแลว กษัตริย
เมืองตางๆ พากันสงทูตมาขอพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อจะไปบรรจุสถูปไวแทนพระองคใน
เมืองของตนๆ ใหเปนที่สักการะเคารพบูชาของประชาชน นี้ก็เปนไปตามคติแตโบราณ
นอกจากพระอัฐิ หรือพระสรีรธาตุของพระองคแลว แมแตสิ่งที่พระองคเคยทรงใช
และสถานที่เคยเสด็จไปประทับ คนก็ถือเอาเปนที่ระลึกถึงพระพุทธเจาดวย พระพุทธเจา
เองก็ตรัสวา สถานที่ ๔ แหง เปนสังเวชนียสถาน คือสถานที่อันเปนที่ตั้งแหงความสังเวช
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ตามพระใหมไปเรียนธรรม

สังเวชนีย หมายความวา เปนเครื่องเตือนใจใหเกิดพลังสํานึก ที่เรียกวาสังเวช คํา
วา “สังเวช” นี่ ในภาษาไทยสมัยนี้ มีความหมายเพี้ยนไป พาใหเขาใจผิด กลายเปนสลด
หดหู ถาสลดหดหูก็เปนอกุศลไปสิ กลายเปนของเสียในใจจําพวกนิวรณ นั่นคือผิดแลว
“สังเวช” นี้ มาจากคํานามวา สังเวค ประกอบดวย เวค/เวคะ แปลวา พลัง กําลัง
แรง หรือความรวดเร็ว มี สํ/สัง นําหนา ซึ่งแปลวา พรั่งพรอม พรึ่บพรั่บ
หมายความวา เมื่อไปเห็นไปชมสถานที่ที่พระพุทธเจาเคยประทับมากอน คือที่
เกี่ยวของกับพระองค เริ่มตั้งแตสถานที่ประสูติ ที่ลุมพินีวัน สถานที่ตรัสรู ที่พุทธคยา โดย
เฉพาะที่ตนโพธิ์ สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา ที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน แลวก็สถานที่
ปรินิพพาน ที่กุสินารา พอนึกถึงพระพุทธเจา ก็เกิดพลังสํานึกพรึ่บพรั่บพรั่งพรูขึ้นมา จึง
เรียกวาเปน สังเวชนียสถาน
พระพุทธเจาตรัสไวเองวา สี่สถานนั้นเปนที่ที่ชาวพุทธควรจะไดเห็นไดดูใหระลึก
ถึงวา พระพุทธเจาของเราเคยเสด็จมาประทับที่นี้ เคยใชสถานที่นี้ แลวจะไดปลุกเรา
เตือนใจใหนึกถึงพระองค นึกถึงคําสอนของพระองค ทําใหเกิดพลังใจมีสํานึกโลดแลนไป
ในการเอาจริงเอาจังที่จะสรางสรรคกุศลธรรม อันจะเปนประโยชนแกตัวเขาเอง
ย้ําวา ในคําวาสังเวชนียสถานนั้น อยางที่กลาวแลว สังเวค/สังเวช แปลวา เกิด
กําลังในใจพรั่งขึ้นมา ไมใชแปลวาสลดหดหูใจ แตเปนที่ปลุกใจ ใหเกิดพลังโลดแลนไปใน
การทําความดี คือ ไปเห็นสถานที่นั้นแลว ก็นึกขึ้นมาวาพระพุทธเจาเคยประทับที่ตรงนี้ นี่
เราไดมาเห็นดวยตนเองแลว เกิดปติปลาบปลื้มซูซาขึ้นมา ใจมีพลังโลดแลนไปวา เราจะ
ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจาใหเ ต็มที่ เราเคยปลอยตัวตกอยูในความประมาท
คราวนี้จะไมประมาทแลว อะไรอยางนี้
นอกจากสถานที่แลว สิ่งที่พระพุทธเจาเคยทรงใชสอย อาจจะเปนบาตร หรือเปน
อะไรก็แลวแต ก็ถือวาเปนเครื่องระลึกแทนพระองคเหมือนกัน สิ่งเหลานี้ทั้งหมด ทานใช
คําวา “เจดีย” เจดีย สําหรับชาวพุทธ คือสิ่งที่เตือนใจใหระลึกถึงองคพระพุทธเจา หรือ
เจดียที่เกี่ยวกับพระพุทธเจา ก็เปน พุทธเจดีย มี ๔ ประเภท คือ
๑. ธาตุเจดีย เจดียที่บรรจุพระธาตุ คือ พระอัฐิของพระพุทธเจา ไดแก พระสถูป
ตางๆ
๒. ธรรมเจดีย เจดียบรรจุพระธรรม ที่เอาพุทธพจน เชน คําจารึกปฏิจจสมุปบาท
“เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา...” ไปบรรจุไว
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๓. บริโภคเจดีย เจดียคือสิ่งหรือสถานที่ที่พระพุทธเจา เคยทรงใชสอย แมแต
สังเวชนียสถานทั้ง ๔ ก็เปนบริโภคเจดียหมด บริโภคไมใชแคฉัน บริโภคใน
ภาษาบาลี หมายถึงใชสอย
๔. อุทเทสิกเจดีย เจดียที่สรางอุทิศ หมายความวาสรางขึ้นเจาะจงมุงหมายไป
ถึงพระพุทธเจา เปนองคแทนพระพุทธเจา ไดแกพระพุทธรูป
อุทเทสิกเจดีย คือพระพุทธรูปนี้ เกิดหลังสุด เพราะวาสมัยกอนนั้น เขาถือกัน ไม
กลาทํารูปแทนทานที่เคารพนับถือสูงสุด ก็เลยไมมีพระพุทธรูป (มีตํานานเลาเรื่องวามีการทํา
พระพุทธรูปตั้งแตในพุทธกาล แตไมเปนที่ยอมรับในทางประวัติศาสตร จึงไมเอามาเลาที่น)ี่
ที่วาสมัยกอนโนน คนไมกลาสรางพระพุทธรูป จะเห็นไดชัดในสมัยพระเจาอโศก
มหาราช พ.ศ. ๒๑๘-๒๖๐ คือหลังจากพระพุทธเจาปรินิพพานแลว ๒๐๐ กวาป
พระเจ า อโศกมหาราชนั้ น ทรงนั บ ถื อ พระพุ ท ธเจ า และอุ ป ถั ม ถ บํ า รุ ง
พระพุทธศาสนาอยางยวดยิ่ง แลวก็ไดสรางถาวรวัตถุ เปนหลักเปนฐานไว โดยใชหิน ใช
ศิลา ทําใหโบราณวัตถุยุคพระเจาอโศก คงเหลืออยูมาถึงปจจุบันมากมายอยางยิ่ง เชน
ศิ ล าจารึ ก ทั้ ง หลั ก ศิ ล าเสาศิ ล าจารึ ก และจารึ ก บนโขดหิ น แผ น หิ น การที่ เ รารู จั ก
พระพุทธศาสนาในอินเดียยุคหลังพุทธกาล ก็ไดจากการขุดคนแลวไปเจอโบราณวัตถุ
โบราณสถาน ในสมัยพระเจาอโศกนี่แหละมาก
สวนในยุคอื่นๆ ที่สรางอะไรๆ ดวยไม เปนตน ก็ผุพังไปหมด ไมมีเหลือ แตก็มีบาง
ยุคในสมัยหลังๆ ที่อาจจะเอาอยางพระเจาอโศก ไดทําสิ่งกอสรางดวยศิลาบาง ซึ่งทําให
อยูไดยืนนานถาวร
ทีนี้ พระเจาอโศกมหาราชนั้น ทรงเคารพรักพระพุทธเจามาก ก็โปรดใหแกะสลัก
ทํารูปภาพในศิลาไว ตั้งแตเรื่องราวในพุทธประวัติ ทั้งตอนพระพุทธเจาประสูติ ตอนตรัสรู
ตอนแสดงพระธรรมจักร ตอนปรินิพพาน มีทั้งนั้น แตรูปภาพในเหตุการณเหลานั้น ไมมี
องคพระพุทธเจาเลย ทําวางไว โดยทําเปนเครื่องหมาย หรือเปนสัญลักษณ ใหรูวา ออ อัน
นี้คือเหตุการณตอนนั้นๆ
ขอยกตัวอยาง เชนวา ถาเปนภาพเหตุการณตอนประสูติ ก็มีรูปพระนางสิริมหา
มายาประทับยืนพระหัตถเหนี่ยวกิ่งไมสาละ อยางนี้คนดูก็รูวา ออ... นี่เปนตอนประสูติ
แลวก็เห็นรูปดอกบัวเปลาๆ เรียงกันไป ๗ ดอก เหมือนกับรองรับพระบาทที่เหยียบยางไป
๗ กาว แตไมทําองคไว พอเห็นรูปดอกบัวอยางนี้ คนก็รูทันทีวานี่คือสิทธัตถกุมารประสูติ
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ทีนี้ ตอนตรัสรู ก็ทํารูปตนโพธิ์ไวสิ มีพระแทนที่ประทับนั่งที่โคนตนโพธิ์นั้น แลวก็มี
รูปอื่นประกอบ ใหรูวานี่คือเหตุการณตอนพระพุทธเจาตรัสรู สวนตอนปรินิพพาน ก็มีพระ
แทนไสยาสนใตตนสาละ แคนี้ก็รูกัน แลวตอนทรงแสดงปฐมเทศนา ก็มีรูปกวางหมอบอยู
ใตพระแทน อยางนี้พอดูก็รูวา คือปาอิสิปตนมฤคทายวัน อันเปนที่อยูของพวกหมูเนื้อหมู
กวาง อยางนี้เปนตน
ภาพพุทธประวัติในศิลาสมัยพระเจาอโศกอยางที่วามานี้ บอกชัดเจนเลยวาเวลา
นั้น ยังไมมีการสรางพระพุทธรูป นั่นคือกอน พ.ศ. ๓๐๐
เวลาผานมานานจนใกล พ.ศ. ๕๐๐ จึงไดเกิดมีพระพุทธรูปขึ้น และการที่เกิดมี
พระพุทธรูปขึ้นได ก็เพราะมีชนชาติที่มีวัฒนธรรมอื่นเขามาอยูในชมพูทวีป คือพวกกรีก
พวกกรี กนี้ เ ข า มาอยู ตั้งแต สมั ยอเลกซานเดอร ม หาราชยกทัพ มาถึ งชมพู ท วี ป
ในชวง พ.ศ. ๑๕๖-๘ แลวมีอาณาจักรของพวกกรีกเกิดขึ้นในแดนโยนก ลงมาถึงคันธาร
รัฐ เมื่อชนชาติกรีกอยูในถิ่นนั้นนานมา ก็หันมานับถือพระพุทธศาสนากันมาก รวมทั้งพระ
เจามิลินท (Menander) ปนโยนก ผูครองสาคลนคร ในชวง พ.ศ. ๕๐๐ ที่เรารูจักกันดี
ตามวัฒนธรรมกรีก เขานิยมสรางปฏิมากรรม คือทํารูปปนสวยงามใหญโต ของ
เทพเจาทั้งหลายของเขา เชน Zeus (ไดแก Jupiter ของพวกโรมัน) Aphrodite (ไดแก
Venus ของพวกโรมัน) เมื่อมานับถือพระพุทธศาสนา เขาก็พอใจที่จะสรางพระพุทธรูป ก็
จึงเกิดมีพระพุทธรูปแบบคันธาระของพวกกรีกขึ้นมา เริ่มแตราว พ.ศ. ๕๐๐ ดังที่วา

กรีกมา กรีกหมด พระพุทธรูปยังมีสืบมา
เพื่อใหจับตนชนปลายพอไดบางในทางประวัติศาสตร ขอเลาความเปนไปในชมพู
ทวีปราว ๕๐๐ ป ตอจากสิ้นพุทธกาล มาจนถึงยุคที่เริ่มมีการสรางพระพุทธรูป ราว พ.ศ.
๕๐๐ ในสมัยใกลพญามิลินท
ความจริ ง ตั้ ง แต ใ นพุ ท ธกาลก็ มี ช นชาติ ก รี ก อยู ใ นชมพู ท วี ป แล ว เนื่ อ งอยู ใ น
มหาชนบท ๑๖ ของชมพูทวีป เรียกรวมกับกัมโพชะ เปน “โยนกกัมโพช” (ม.ม.๑๓/๖๑๗/๕๖๐)
อยูสุดดานตะวันตกเฉียงเหนือ แตเปนกรีกแหง Ionia จึงเรียกวา “โยนะ” หรือ “โยนก”
แลวตอจากนั้น ไมวากรีกพวกไหน เขาก็เรียกเปนโยนกหมด
ตอมา ในศตวรรษที่ ๒ หลังพุทธกาล อเลกซานเดอรมหาราช กษัตริยกรีกแหง
มาซิโดเนีย ยกทัพแผอํานาจรบชนะดินแดนตางๆ มาจนจดชายแดนอินเดีย ตั้งทัพที่ตักสิลา
(เขียนอยางสันสกฤตเปน “ตักษศิลา”) ใน พ.ศ. ๑๕๘ (325 B.C.) เตรียมบุกเขาตีอินเดีย
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เวลานั้ น อาณาจั ก รมคธรุ ง เรื อ งเป น ใหญ ใ นชมพู ท วี ป อาณาจั ก รอื่ น ๆ ที่ เ คย
ยิ่งใหญในสมัยพุทธกาลตกอยูใตอํานาจของมคธหมดแลว ราชาแหงมคธเวลานั้นอยูใน
ราชวงศนันทะ แตก็มีพวกหัวหนาเผาเจาเมืองยอมยอยที่อยากแยงชิงอํานาจขึ้นครองมคธ
โดยเฉพาะที่สําคัญมีเ จาระดับหัวหนาเผาผูหนึ่ง ชื่อวาจันทรคุปต อยูในวงศที่
ภาษาบาลีเรียกวาโมริยะ สันสกฤตเรียกวาเมารยะ ตามที่สืบความกันไดวา โมริยวงศ
หรือเผาเมารยะนี้ เปนตระกูลพระญาติวงศสายหนึ่งของพระพุทธเจา ซึ่งคูมากับศากยวงศ และก็คงถูกกวาดลางหมดไปจากแควนโกศลพรอมในคราวเดียวกัน ในรัชกาลของ
พระเจาวิฑูฑภะ ที่ตอจากพระเจาปเสนทิโกศล
ตองยอนไปเลาเรื่องเกาในสมัยพุทธกาลหนอยหนึ่ง กษัตริยในศากยวงศนั้นมี
ความหวงแหนถือตัวในเรื่องวรรณะเปนอยางยิ่ง แมวาในพุทธกาลแควนศากยะจะไดตก
อยูใตอํานาจของแควนโกศลแลว แตในดานพงศเผาก็ยังยึดถือรุนแรงมาก
ตอมา เมื่อพระพุทธเจาประกาศพระศาสนากวางขวางออกไปแลว ราชาแหง
แควนโกศล คือพระเจาปเสนทิโกศล ไดเคารพนับถือพระพุทธเจามาก ถึงกับมีพระทัย
ปรารถนาจะเปนญาติของพระพุทธเจาในทางชาติวงศ จึงไดทรงสงทูตนําพระราชสาสน
ไปขอพระราชธิดาของกษัตริยศากยะ มาเปนพระมเหสี
กษัตริยศากยะนั้นเปนเผาที่หวงแหนสกุลวงศเปนอยางยิ่ง จะไมยอม แตเพราะ
แควนโกศลมีอํานาจมาก ก็ตองยอม แตใชวิธีหลอก โดยสงนางวาสภขัตติยา ซึ่งเปนลูก
กษัตริย แตเกิดจากนางทาสีไปให ก็ไปเปนมเหสีของพระเจาปเสนทิโกศล
ตอมา นางวาสภขัตติยาก็มีโอรส ชื่อวาวิฑูฑภะ เมื่อเจาชายวิฑูฑภะเติบโตขึ้นมา
ก็ขอไปเยี่ยมญาติวงศฝายพระมารดา แมจะไดรับการตอนรับ แตไดลวงรูโดยบังเอิญวาที่
จริงนั้นเขาเหยียดหยาม ก็เลยผูกอาฆาตวาจะตองลางเผาศากยะ
พอเจาวิฑูฑภะไดขึ้นครองแควนโกศล ก็ยกทัพไปทําลายแควนศากยะ ลางเผา
ศากยะหมดสิ้น แตก็มีบางที่หนีไปได แควนศากยะก็อยูใกลๆ เชิงเขาหิมาลัยอยูแลว พวก
ที่หนีรอดไปได ก็เขาไปลึกมากขึ้นอีกทางเชิงเขาหิมาลัยนั้น
ตามเรื่องตอมา หลังพุทธปรินิพพาน เมื่อถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแลวมีการ
แจกพระธาตุ ในบรรดาเมืองที่สงทูตมาขอพระบรมสารีริกธาตุ ก็มีเจาศากยะที่กบิลพัสดุ
และเจาโมริยะที่รามคามอยูในรายการดวย แสดงวาพระญาติวงศของพระพุทธเจาก็ยังมี
เหลือรอดอยู และก็สืบเคากันวาโมริยกษัตริยไดสืบเชื้อสายตอกันมาจนถึงจันทรคุปตนี้
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หั น กลั บ มาดู อ เลกซานเดอร ม หาราชที่ ตั้ ง ทั พ เตรี ย มจะเข า ตี ม คธของกษั ต ริ ย
ราชวงศนันทะ นั่นเปนกองทัพจากขางนอก ในเวลาเดียวกันนั้น ดานขางในเอง เจาจันทร
คุปตก็กําลังหาทางโคนราชวงศนันทะ
มีเรื่องเลาวา อเลกซานเดอรมหาราชกับจันทรคุปตวางแผนจะรวมกันบุกตีมคธ
ฝายอเลกซานเดอรก็คิดวา ศึกครั้งนี้ยิ่งใหญนัก ถาเราไดกําลังจากพวกในถิ่นของเขาเองนี้
มาชวย ก็จะทําการไดงายขึ้น ก็จึงคิดจะหาชนเผารอบนอกของแควนมคธมาเปนกําลังยก
เขาตี ฝายจันทรคุปตก็คิดวา ถาเราไดอเลกซานเดอรมาเปนกําลัง เราก็จะตีมคธไดงายขึ้น
เมื่อสองพวกคิดกันอยางนี้ ก็มาประสานกันได แลวก็มีการนัดพบกัน จันทรคุปตก็
ไปพบที่คายของอเลกซานเดอรมหาราช แถวชายแดน
พอพบกัน ตางฝายก็มีขัตติยมานะ เอาละสิ ใครจะแสดงความเคารพกอน อเลกซานเดอรมหาราชก็ถือตัววาเราเปนกษัตริยยิ่งใหญ รบที่ไหนก็มีแตชนะปราบมาตลอด
หมด ตั้งแตกรีกจนกระทั่งประชิดอินเดีย แสนเกรียงไกร ไฉนจะมายอมคารวะแกกษัตริย
แคชั้นหัวหนาเผา ฝายจันทรคุปตก็คิดวาเราเปนเจาคนแหงแดนชมพูทวีปที่ศักดิ์สิทธิ์
ยิ่งใหญ ไฉนจะไปออนนอมแกชนพวกที่มาจากดินแดนภายนอก เปนอันวาตางคนตางไม
ยอมแสดงคารวะกอน พระเจาอเลกซานเดอรมหาราช เมื่อเห็นเชนนั้น ก็ทรงพระพิโรธ จึง
สั่งจับจันทรคุปตขัง ไมตรีก็ขาดสะบั้น แทนที่จะมาชวยกันรบ ก็เลยจบเทานั้น
เมื่อจันทรคุปตถูกจับแลว ก็มีเรื่องราวตอมาวา ในที่สุด จันทรคุปตหนีไปได สวน
ทางฝายอเลกซานเดอรมหาราช ตอมา จะดวยเหตุผลใดก็ตาม ก็เลิกทัพกลับกรีก
บางวา แมทัพนายกองของอเลกซานเดอรซึ่งผานศึกสงครามมายาวนานถึง ๑๐ ป
บุกตะลุยขามดินแดนมากมายมาคอนหมื่นกิโลเมตร ฝาภัยธรรมชาติทั้งบนบกและใน
ทะเลมานักหนา พากันออนลาเหนื่อยหนายตอการรบราฆาฟน ไมมีใจจะรบตอไป
บางวา อเลกซานเดอรสืบไดตัวเลขกําลังพลของมคธ เชน กองทัพชางที่ใหญยิ่ง
(ชาวตะวันตกไมรูจัก) เปนตน เห็นวาหนักหนานัก ไมนาเสี่ยง
แตไมวาจะอยางไร อเลกซานเดอรมหาราชก็ถอนทัพกลับไป ไมเขาตีมคธ (อเลกซานเดอรเสด็จกลับทางเรือ ไปสวรรคตที่บาบิโลน)
เมื่ออเลกซานเดอรมหาราชตกลงไมเขาตีอินเดีย และเดินทัพกลับนั้น ก็ทิ้งใหแม
ทัพที่ติดตามมา ครอบครองดินแดนที่ไดรบชนะไปแลว ก็จึงมีกษัตริยกรีกปกครองดินแดน
ที่ ต อ จากชายแดนอิ น เดี ย ออกไป เที ย บป จจุ บั น ตั้ ง แต ป ากี ส ถาน อั ฟ กานิ ส ถาน และ
อิหราน เรื่อยไป ก็จึงมีชนชาติกรีกตั้งถิ่นฐานอยูกันมามากในแวนแควนเหลานี้ (เมื่อจันทร
คุปตขึ้นเปนใหญแลว ก็มาเอาดินแดนแถวนี้ไปรวมเขาในมหาอาณาจักรของตนมากมาย)
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ฝายเจาจันทรคุปตก็ดําเนินการตามแผนของตนตอไป พอคิดวามีกําลังพรอม ก็
ยกเขาตีเมืองหลวง แตพายแพ และหลบลี้หนีซอกซอนไปแทบจะเอาชีวิตไมรอด
มีเรื่องเลาวา ขณะที่จันทรคุปตหนีผานเขาไปในหมูบานแหงหนึ่ง ไดยินยายแกดา
หลาน คือคุณยายทําขนมเบื้องใหหลานกิน พอเสร็จจากเตา เอาใหหลาน อารามอยาก
กินใหอรอยเต็มที่ หลานก็กัดกรวมลงไปตรงกลางที่มีเนื้อขนมมาก ขนมกําลังรอนเต็มที่ ก็
ลวกปาก หลานรองไหจา คุณยายก็ดาหลานวา เอ็งมันโงเหมือนไอเจาจันทรคุปต กินเขา
ไปไดอยางไรที่ตรงกลาง ขนมรอนๆ เพิ่งเอาลงจากเตา เขาก็แทะเล็มเขามาจากขอบกอนสิ
จันทรคุปตไดยินคําดานี้ ก็ไดความคิด จึงใชยุทธวิธีใหม คอยๆ รวมบานเล็กเมือง
นอย ตีโอบลอมเขามา จนในที่สุด ๔ ปหลังจากอเลกซานเดอรมหาราชถอนทัพไปแลว คือ
ใน พ.ศ. ๑๖๒ (321 B.C.) จันทรคุปตก็เขาตีแควนมคธไดสําเร็จ แลวก็ขึ้นเปนราชาผู
ยิ่งใหญ เริ่มตนราชวงศโมริยะ หรือเมารยะ
พระเจาจันทรคุปตมีโอรสพระนามวาพินทุสาร ไมใชพิมพิสารนะ พิมพิสารนั้น
สมัยพุทธกาล นี่พินทุสาร เปนโอรสของพระเจาจันทรคุปต ตอจากพระเจาจันทรคุปต
พินทุสารก็ขึ้นครองราชย ทรงมีโอรสมากถึงรอยเอ็ด องคหนึ่งชื่อวาเจาชายอโศก
พระเจาพินทุสารทรงสงเจาชายอโศกไปเปนอุปราชครองแควนอวันตี อโศกนี่ดุ
รายมาก พอพระเจาพินทุสารสวรรคต อโศกกุมารจะเอาราชสมบัติไวกับตัว ก็บุกจับพี่นอง
ฆาหมด เหลือไวแตนองรวมครรภมารดาองคเดียว พอขึ้นครองราชยแลว ก็ยกทัพออกรุก
โจมตี ดิ น แดนต า งๆ จนกระทั่ ง ถึ ง ศึ ก ครั้ ง ใหญ ที่ ไ ปตี แ คว น กลิ ง คะ ซึ่ ง เป น แดนนั ก รบ
เกงกลา แมจะชนะ แตจากการที่ไดพบเห็นความทุกขยากเดือดรอนของประชาชนในการ
สงครามนั้น ก็ทําใหพระเจาอโศกสลดพระทัยอยางยิ่ง และไดหันมานับถือพระพุทธศาสนา
ถึงตอนนี้ พระเจาอโศกมหาราชเปลี่ยนนโยบายใหมโดยสิ้นเชิง เลิกการแสวงชัย
ชนะดวยสงคราม มาเปน “ธรรมวิชัย” คือชนะดวยธรรม เปลี่ยนจากการรบราฆาฟน มา
สรางสรรคประโยชนสุขแกประชาชน บําเพ็ญสาธารณประโยชน สรางถนนหนทาง ปลูก
ตนไมใหรมเงา ปลูกพืชสมุนไพร สรางโรงพยาบาลคน สรางโรงพยาบาลสัตว สรางวิหาร
คือวัดวาอาราม เปนที่ใหการศึกษาแกประชาชน
สมัยนั้น ยังไมมีกระดาษใชกัน พระเจาอโศกก็ใหเขียนศิลาจารึกไวในที่ตางๆ ให
หัวหนาหมูชนหรือผูปกครองทองถิ่น มาเรียนรูแลวนําไปบอกแจงเผยแพร เพื่อสั่งสอน
แนะนําขาราชการและประชาชน ใหประพฤติดีมีศีลธรรม อยูรวมกันในสังคมที่ดี รูเขาใจ
และปฏิบัติใหถูกตองตามนโยบายของบานเมือง
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ขอเล า รวบรัด ว า พระเจ า อโศกมหาราชได ท รงอุ ปถั ม ภ บํ า รุ ง พระพุ ท ธศาสนา
มากมาย และไดทรงเผยแผขยายพระพุทธศาสนาออกไปในดินแดนแวนแควนตางๆ ทํา
ใหพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองมาก แตหลังจากพระองคสวรรคตแลวไมเต็มครึ่งศตวรรษ
พวกพราหมณมีปุษยมิตรเปนหัวหนา ก็ไดยึดอํานาจ จับราชาแหงราชวงศโมริยะของพระ
เจ า อโศกมหาราชนี้ ปลงพระชนม เ สี ย แล ว ตั้ งราชวงศ ใ หม ชื่ อ วา ราชวงศ ศุง คะ เป น
ราชวงศของวรรณะพราหมณ แลวก็กําจัดพระพุทธศาสนาเปนการใหญ
แตราชวงศศุงคะไมสามารถครองอํานาจยิ่งใหญอยางสมัยพระเจาอโศกได แวน
แคว น ได แ ตกกระจั ด กระจายออกไป และแว น แคว น ที่ แ ตกออกไปเหล า นี้ ก็ รั ก ษา
พระพุทธศาสนาไวได และราชวงศศุงคะเองอยูไดประมาณศตวรรษเดียว ก็สิ้นอํานาจ
ทีนี้ ในบรรดาแวนแควนที่แตกออกไปเหลานั้น ก็มีแควนที่สืบสายมาจากกษัตริย
กรีก ที่เคยเปนแมทัพของอเลกซานเดอรมหาราชดวย แควนเหลานี้ไดมาอยูใตอํานาจของ
พระเจาอโศก หลังสิ้นพระเจาอโศก และตอมาราชวงศศุงคะขึ้นครองเมืองแลว แตคุม
แควนเหลานี้ไวไมอยู พวกนี้ก็ตั้งตัวเปนใหญขึ้นมา
กษัตริยสายกรีกนี้ก็สืบทอดกันมา และกษัตริยกรีกองคหนึ่งมีกําลังอํานาจเรือง
เกียรติยศในระยะ พ.ศ. ๕๐๐ พระนามวาพระเจาเมนานเดอร เรียกเปนภาษาบาลีวา พระ
เจามิลินท (ตําราฝรั่งบางวา เมนานเดอร รวมสมัยกับปุษยมิตร ราว พ.ศ. ๓๐๒)
พระเจา Menander หรือมิลินทราชานี้ มีเรื่องราววาเปนนักปราชญ นิยมถกเถียง
เรื่องทางปรัชญาตามแบบของพวกกรีก ไดทาประดานักปราชญนักบวชมาโตวาทะ ทําให
วงการศาสนาปรั ช ญาสั่ น สะเทือ นไปทั่ ว จนกระทั่ งไดม าโตกั บ พระนาคเสน แล ว ทรง
เลื่อมใส ทรงประกาศนับถือพุทธศาสนา และไดบํารุงพระพุทธศาสนาเปนการใหญ แลวก็
แนนอนวา เมื่อพระราชาเปนพุทธศาสนูปถัมภกใหญแลว ราษฎรก็นับถือกันมากมายทั่วไป
เปนธรรมดาวา ในแวนแควนของชาวกรีกที่มีกษัตริยกรีกนั้น ก็มีวัฒนธรรมกรีกสืบ
กันมา และอยางที่วาแลว พวกกรีกนั้นชอบปนรูปเคารพ ในเมืองกรีกจึงมีรูปเทพเจาอะไร
ตออะไรตางๆ เยอะแยะไปหมด
ครั้นมานับถือพระพุทธศาสนา พวกกรีกก็อยากปนรูปพระพุทธเจาไวเคารพ ไปๆ
มาๆ ในเวลาใกลๆ สมัยของพระเจาเมนานเดอร พวกกรีกก็ถือตามแนวคิดความนิยมใน
วัฒนธรรมของกรีกนั้น ดําเนินการปนพระพุทธรูปขึ้นมา ก็จึงเกิดมีพระพุทธรูปขึ้นเปนครั้ง
แรกจากชนเชื้อสายกรีก ที่มาเปนผูปกครองและเปนประชาชนอยูในอินเดีย

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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เพราะฉะนั้น พระพุทธรูปในยุคแรกๆ นี้ จึงเปนศิลปะที่อยูทางดานตะวันตกเฉียง
เหนือของประเทศอินเดีย เพราะวาพวกกษัตริยกรีกปกครองอยูแถบนั้น โดยเฉพาะก็เปน
ศิลปะคันธาระ
คันธาระนั้น เปนชื่อแควนของอินเดีย หรือชมพูทวีป ที่อยูทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ซึ่งมีสืบมาแตสมัยพุทธกาล อยูถัดใตลงมาจากแควนโยนกของพระเจาเมนานเดอร ก็คือ
อยูในแถบเดียวกัน เรียกรวมๆ วาเปนถิ่นแดนของพวกกรีกดวยกันนั่นเอง
ประวัติศาสตรแหงชมพูทวี ปดําเนินตอมา ผานกาลเวลาอีก ๒,๐๐๐ ป มีการ
รุกรานและศึกสงครามมากมาย ถึงบัดนี้ ชนชาวกรีกหายหมดไปแลว เชนเดียวกับแควน
โยนกและคันธาระที่สิ้นชื่อไป เหลือไวแตรองรอยในประเทศปจจุบันที่ชื่อวาอัฟกานิสถาน
ที่เลาเรื่องราวมายืดยาวนี้ ก็ตองการเพียงจะบอกถึงการเกิดขึ้นของพระพุทธรูป
เทานั้นเอง ก็เปนอันวา พวกชาวพุทธกรีกไดสรางพระพุทธรูปขึ้นมาเพื่อจะไดเคารพกราบ
ไหว เปนที่ระลึกแทนองคพระพุทธเจา
จากนั้น คติการสรางพระพุทธรูป เพื่อไวเปนองคแทนที่ระลึกถึงพระพุทธเจา ก็มี
เรื่อยมา คนที่มีกําลังมาก ก็สรางองคใหญๆ คนที่มีกําลังนอย ก็สรางองคเล็กๆ หรือคนที่มี
กําลังมากอยากจะแจกเผื่อแผคนมากๆ ก็สรางองคเล็กๆ จํานวนมากแจกกันไป เวลาผาน
มา ก็เกิดเปนความนิยมในการสรางพระพุทธรูป จนแพรหลายมีจํานวนมากมาย

ใครจะอยูบันไดขั้นไหน ก็ชวยทั้งนั้น แตทุกคนตองไตตอใหสูงขึ้นไป
ตอมา เหมือนเปนวิวัฒนาการ ความคิดความมุงหมายในการสรางพระพุทธรูปก็
คืบหนาขยายออกไป พุทธศาสนิกบางคนบางกลุมก็มาคํานึงวา ในอนาคตกาลเบื้องหนา
ที่ ถิ่ น ของพวกเรานี้ พระพุ ท ธศาสนาอาจจะสู ญ สิ้ น ไปก็ ไ ด เราจะต อ งทํ า อะไรเป น
เครื่ อ งหมายให ค นในกาลเบื้ อ งหน า รู ว า ในกาลก อ นโน น ดิ น แดนนี้ ไ ด เ คยมี
พระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงอยู แลวก็ตกลงวา เราตองสรางสถูปแลวบรรจุพระพุทธรูปไว
ทั้งองคใหญ และองคนอย ที่เราเรียกวาพระเครื่อง หรือพระพิมพแบบตางๆ
ถึง ตอนนี้ ก็ จึง เกิ ด มี ค ติ ก ารสร า งสถู ป บรรจุ พ ระพุ ท ธรู ป ใหญ น อ ย เพื่ อ ไว เ ป น
หลักฐานเผื่อกาลอนาคต เมื่อพระพุทธศาสนาเสื่อมสูญ สิ้นไป จะไดแสดงวาไดเคยมี
พระพุทธศาสนาเจริญอยูในดินแดนนี้
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เปนอันไดมีเหตุผลขึ้นมาอีกอยางหนึ่งที่พึงรูวา ทําไมจึงมีการสรางพระเครื่องกัน
มากมายนักหนา และเหตุผลขอนี้ไดกลายเปนความมุงหมายใหญขอเดนของการสราง
พระเครื่องบรรจุในสถูปเจดีย ที่ทําใหคนยุคไมนานนักนี้ ไดตื่นเตนกันบอยๆ เดี๋ยวเจอกรุ
พระเครื่องที่โนน เดี๋ยวกรุพระที่นั่นแตก (ที่ยังไมแตก ก็ไปทุบใหแตกเสียเลย)
ตอนนี้ก็ไดวัตถุประสงคของการสรางพระพุทธรูป ๒ อยางแลว คือ
หนึ่ง เปนที่เคารพบูชาแทนองคพระพุทธเจา ซึ่งเตือนใจใหระลึกถึงพระพุทธเจา
พรอมทั้งพระธรรมคําสอนของพระองค เปนเครื่องเจริญศรัทธา ทําใหมีกําลังใจ เกิดปติ
อิ่มใจ นอมจิตไปสูความสงบ
ในขอนี้ แมจะใชในทางสมาธิก็ได เมื่อเราจะเริ่มบําเพ็ญสมาธิ ทําจิตใจใหสงบ ตั้ง
มั่น แนวแน แตใจยังฟุงยังแกวง นึกเรื่องโนนเรื่องนี้ เมื่อเรามีพระพุทธรูปที่เราตั้งจิตผูกใจ
เคารพอยูกับตัว พอมองไปที่พระพุทธรูป ใจก็รวมมานึกถึงแตพระพุทธเจาอยางเดียว แลว
นึกถึงพระคุณของพระองค ใจของเราก็โนมเขาสูความสงบ แนว ตั้งมั่น เปนสมาธิไดงาย
จึงมีประโยชนเยอะแยะ แลวก็
สอง เกิดมีคติที่ถือวา เรามาสรางพระพุทธรูปองคใหญองคนอยกันไวใหมากมาย
แลวใสสถูปเจดียบรรจุไว เพื่อเปนหลักฐานแสดงวาพระพุทธศาสนาเคยมีที่นี่ แลวก็นิยม
ทําตามกันมา ครั้นเวลาผานไป อาจจะหลายๆ รอยป คนรุนหลังเจอสถูปเจดียที่บรรจุพระ
อยางนี้ ก็เรียกวากรุพระบาง กรุพระเครื่องบาง
เรื่องนี้ ไมวาจะไปอยางไร จะมาอยา งไร จะยอมรับหรือไม ในที่สุด ก็ไ มพน ที่
จะตองสนองความตองการตามธรรมชาติของมนุษยปุถุชนในขั้นพื้นฐาน วัตถุประสงคขอ
นี้ จะเอาหรือไมเอา ก็มาไดเอง อยูที่วาจะตองรูเขาใจ และปฏิบัติใหพอเหมาะพอดี แลว
หาทางวาจะจัดการใหดีขึ้นไปอยางไร
อะไรคือความตองการตามธรรมชาติขั้นพื้นฐานของปุถุชน คนเรานี้มีชีวิตซึ่งเปน
ธรรมชาติ และดําเนินชีวิตอยูกับธรรมชาติดวยอาศัยความรู แตธรรมชาติลอมรอบชีวิต
ของเขานั้น มีทั้งที่มนุษยรูและไมรู สวนที่รู เขาก็พอจะปฏิบัติจัดการได แตสวนที่ไมรู เขาก็
อับจนไมสามารถปฏิบัติจัดการได
ธรรมชาติสวนที่เขาไมรูไมเขาใจนั้น ก็กลายเปนวาอยูเหนือธรรมชาติ ซึ่งที่จริงก็
คือธรรมชาติที่เหนือที่เกินที่เขาจะรูจะเขาใจนั่นเอง เมื่อเขาไมรูไมเขาใจไมสามารถปฏิบัติ
จัดการได เขาก็หวาดหวั่นกลัวเกรง
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เมื่อไมสามารถปฏิบัติจัดการเองได เกิดความหวาดหวั่นกลัวเกรง มนุษยก็หาพวก
หาที่พึ่งซึ่งจะมาชวยใหปฏิบัติจัดการกับธรรมชาติที่เกินหรือเหนือความรูเขาใจ ที่เรียกวา
เหนือธรรมชาตินั้น ตรงนี้เรียกกันวามนุษยหาที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยว แลวก็เรียกกันวาเปนความ
ตองการพื้นฐานทางศาสนา ซึ่งก็ยอมมีอยูทั่วไปเปนธรรมดา
ถึงแมวาพระพุทธศาสนาจะไมไดมุงมาสนองความตองการของมนุษยในขอนี้ขั้น
นี้ คื อ พระพุ ท ธศาสนาเกิ ด มี ขึ้ น เพื่ อ ให ม นุ ษ ย พั ฒ นาเข า ถึ ง จุ ด หมายที่ สู ง ขึ้ น ไป แต
พระพุทธศาสนาก็ยอมไมมองขามความตองการพื้นฐานอันนี้ คือตองชวยมนุษยในขั้นนี้
ดวย เพียงแตวาไมติดอยูแคจะสนองความตองการขั้นนี้ และไมหาผลประโยชนจากความ
ตองการของมนุษยในขั้นนี้ แตพาเขาขึ้นสูจุดหมายที่เปนอิสระสูงเหนือกวานั้นขึ้นไป
เรื่องก็เปนอยางที่วามานี้แหละ การมีพระพุทธรูป การนับถือรูปภาพแทนองค
พระพุทธเจา สําหรับคนจํานวนมากทีเดียว ตามธรรมชาติของมนุษยปุถุชน ซึ่งยังมีความ
หวั่นไหว มีความหวาดกลัวอะไรตางๆ ที่มองไมเห็น ที่ลึกลับ จะวาเหนือธรรมชาติหรือ
อยางไรก็ตาม คือเกินวิสัยที่เขาจะจัดการได เมื่อมีสิ่งที่ระลึกแลว ไดอะไรที่เชื่อวาจะเปนที่
พึ่งที่ยึดเหนี่ยวแลว ก็ทําใหจิตใจเกิดกําลังขึ้นมา มีกําลังใจ หายหวาดหายกลัว หายสั่น
สะทานพรั่นพรึง พอจะตั้งตัวตั้งหลักไดบาง นี่คือชวย หรือสนองความตองการขั้นพื้นฐาน
เรื่องทํานองนี้ พระพุทธเจาเองก็ตรัสไว แมวาตอนนั้นยังอยูในพุทธกาล ยังไมมี
พระพุทธรูป แตโดยสาระก็คือ มีที่พึ่งที่ระลึก ขอยกตัวอยางพระสูตรหนึ่ง ชื่อวาธชัคคสูตร
ในพระสูตรนั้น (สํ.ส.๑๕/๘๖๓/๓๒๐) พระพุทธเจาตรัสสอนใหหลักวา เมื่อพระภิกษุไป
อยูในปา ไปอยูตามโคนไม จะบําเพ็ญสมณธรรม หรือเจริญภาวนาตามเรื่องของทาน ถา
เกิดความกลัว ขนลุกขนชัน ตัวสั่นขึ้นมา ใจไมอยูกับเนื้อกับตัว ไมเปนอันปฏิบัติ ก็ใหระลึก
นึกถึงพระพุทธเจา ระลึกถึงพระธรรม ระลึกถึงพระสงฆ ยกขึ้นมาชูเปนธงชัยเปนหลักใจ
ของตน ก็จะหายหวาดหายกลัวได นี่คือมีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจไว ไมใหขวัญเสียเตลิดไป
นี่ก็เปนที่พึ่งที่ระลึก ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะสนองความตองการในขั้นพื้นฐาน แตก็
จะตองพูดกันอีกวายึดเหนี่ยวอยางไร ซึ่งเปนเรื่องสําคัญเหมือนกัน เพราะวาเดี๋ยวนี้พูดกัน
มากวา ศาสนาเปนที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ซึ่งก็ถูกในขั้นหนึ่ง แตถามีศาสนาเพื่อเปนที่พึ่งที่
ยึดเหนี่ยวจิตใจเทานั้นละก็ พุทธศาสนาก็ไมตองมีหรอก เรื่องนี้เดี๋ยวจะอธิบายกันทีหลัง
หันกลับไปที่ธชัคคสูตร พระพุทธเจาตรัสตอไปวา “ภูตปุพฺพํ ภิกฺขเว” ภิกษุทั้งหลาย
เรื่องเคยมีมาแลว พระองคทรงเลาตํานานในอินเดียวา เทวดากับอสูรยกทัพมารบกัน
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ทีนี้ เทวดาก็มีทั้งเทวดาหัวหนา ชั้นแมทัพ จนถึงเทวดาลูกนอง พวกพลทหาร ฝาย
อสูรก็เชนเดียวกัน มีทั้งอสูรหัวหนา จนถึงอสูรลูกนอง เมื่อทําสงครามห้ําหั่นกัน เทวดา
ลูกนอง พวกพลทหาร ก็มีความหวาดกลัวเหมือนกัน เพราะพวกอสูรนี่ก็ไมใชยอย พวก
อสูรนี่เปนบุพเทวดา คือเทวดาเกา ก็เปนนักรบกลาหาญเหมือนกัน
ทีนี้ ในเวลารบกัน เมื่อเกิดความหวาดกลัว พวกเทวดาที่เปนรี้พลก็จะมองดูธงของ
แมทัพ เชน ธงของพระอินทร ธงของพระประชาบดี หรือธงของพระอะไรก็แลวแต ที่เปน
แมทัพใหญๆ พอมองดูเห็นธงแลว ก็เกิดความฮึกเหิมใจสูขึ้นมา มนุษยปุถุชนก็อยางนี้
ตองมีอะไรมาเชียร แคนักกีฬาไปแขงไปสูในสนาม ก็ยังตองอาศัยกองเชียรปลุกใจ
ทีนี้พวกทหารเทวดาก็เชนเดียวกัน พอมองดูธงของแมทัพ ก็เกิดใจฮึกเหิม มีกําลัง
สู พระพุทธเจาก็ตรัสตอไปวา นี่นะ ที่จริงนั้น แมแตตัวพระอินทรเอง ตัวเทพประชาบดีเอง
แลวก็ประดาเทพอื่นๆ ที่เ ปนแมทัพทั้งหลายนี้ ตัวเขาเองก็ยังมีกิเลส ยังมีความกลัว มี
ความหวาดเสียว มีความสะดุง แลวพวกทหารไปนึกถึงเทวดาแมทัพเหลานี้ ก็ยังมีกําลังใจ
ฮึกเหิม หายหวาดกลัว หรือบรรเทาความกลัวลงไปได
แตพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆนี้ หมดกิเลสแลว ไมหวาด ไมเสียว ไมสะดุง
ไมมีความกลัวเหลืออยูเลย เด็ดขาดยิ่งกวาพวกเทวดาชั้นแมทัพเหลานั้น เพราะฉะนั้น
ทานไปอยูในปา ถาเกิดความหวาดกลัว ก็ใหระลึกถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ซึ่ง
ไมมีกิเลส ไมมีความหวาดกลัวเลยนี้ ก็จะมีกําลังใจ หายหวาดหายกลัว เด็ดเดี่ยว มั่นใจ
ไดยิ่งกวานั้น
วิธีปฏิบัตินี้เปนเครื่องชวยเพื่อใหพระภิกษุที่ไปปฏิบัติธรรมในปา ในที่เปลาเปลี่ยว
มีความมั่นใจ หายกลัว เพราะพระที่ไปปฏิบัตินี้ก็ยังเปนปุถุชนอยู แมแตจะไมมีผี ไมมี
เทวดามาหลอก พอไปอยูในปาลึกๆ ไกลๆ อยางนั้น บางทีก็กลัวขึ้นมาเอง จะกลัวผี หรือ
กลัวอะไรก็แลวแต การระลึกถึงพระพุทธเจา ตามความหมายแบบนี้ ก็มีความหมายในเชิง
ชูกําลังใจ ใหหายหวาดกลัว เขาในแบบที่เรียกวา เปนที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ โดยเฉพาะใน
ยามที่ขวัญเสีย ยามที่เสี่ยงภัยอันตราย อันนี้แคระลึกถึงพระพุทธคุณ โดยไมมีวัตถุใหเห็น
ใหจับตอง ไมมีพระพุทธรูป ใจตองนึกเอา ก็เปนหลักยึดเหนี่ยวใหแกจิตใจไดแลว
ทีนี้ ถาเรามีสิ่งยึดเหนี่ยวที่ระลึกเปนวัตถุ เปนรูปราง เปนของที่มองเห็น ก็ยิ่งสื่อได
ชัด วัตถุเปนของหยาบ มีสัมผัสเปนรูปธรรมเดนขึ้นมา ทําใหมีที่เกาะที่จับของจิตไดหนัก
แนนขึ้น พอใจนึกถึง ก็ไดจุดเริ่มที่เดน ทําใหใจมั่นแลวเกิดกําลังใจอยางที่วามานั้น
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อันนี้เปนความหมายอีกอยางหนึ่งที่สําคัญของพระพุทธรูป ของพระเครื่อง ซึ่งชัก
จะใกลกับความหมายที่ใชกันมากในปจจุบันนี้ แตตองระวัง ตองแยกได วาความหมายที่
ใชในพระพุทธศาสนาอยูในขอบเขตแคไหน และความหมายที่จะเกินเลยผิดพลาดอยู
ตรงไหน ตรงนี้ตองทําความเขาใจใหดี นี่คือเรามาถึงจุดที่เฉียดกันแลว
ขอแทรกเรื่องเทวดาอีกหนอย ตองจับหลักการของพระพุทธศาสนาในเรื่องนี้ไวให
ชัด คือ พระพุทธศาสนาถือวา ธรรมสูงสุด ไมใชเทพสูงสุด ธรรมตองเหนือเทพ ไมใชเทพ
เหนือธรรม เทพตองไมเหนือธรรม แลวก็ตองระลึกไวใหมั่นใจวา ธรรมเหนือเทพ ถาเราอยู
ในธรรม เราไมตองกลัวเทพเทวา ไมตองกลัวอะไรทั้งนั้น
มีเรื่องราวบอยๆ วา เทวดามาแกลงมนุษย แมแตเอาเรื่องกับพระสงฆ เชนที่วา
พระไปปฏิบัติธรรมในปา บางทีเทวดาก็ไมพอใจ โกรธ เชนเทวดาเคืองขุนใจขึ้นมาวา เออ
... เราอยูที่นี่สบายดี แตเวลานี้มีพระเขามาอยูในถิ่นนี้ ทีนี้เ ราจะทําอะไรตามใจ ก็ไ ม
สะดวก คลายๆ วาตองเกรงใจพระ เพราะพระที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบตั้งอยูในธรรมนี้ เรา
ตองระวังตัวขึ้น ชักจะอึดอัด เทวดาก็เลยแกลงตางๆ เชนมาหลอกหลอน เนรมิตรูปอะไร
ตางๆ ที่นากลัวใหพระอยูไมเปนสุข จะไดไปเสียจากที่นั้น พระจึงตองมีวิธีปฏิบัติในการ
เจริญเมตตา เปนตน ที่จะใหเทวดามาเปนมิตร แลวอยูใกลชิดกันไดอยางเปนสุข
เทวดานั้นมีทั้งที่ดีทั้งที่ราย แมวาโดยเฉลี่ยแลวถือวาเทวดามีคุณความดีในระดับ
ที่สูงกวามนุษย แตก็ยังอยูในระดับที่มีกิเลส ดังที่เทวดาโดยทั่วไปยังแสดงกิเลสใหเห็น
อยางที่รูกันอยู เชนชอบยกทัพมารบกัน มาแยงชิงอะไรๆ กัน ลองไปดูสิ เทวดาในตํานาน
หรือในเทพนิยาย ไมวากรีก วาฮินดู ในอินเดีย หรือในประเทศไหนๆ มีแตเรื่องเทวดาสูกัน
ยกทัพรบกัน ปราบปรามกัน มีโลภะมาก โทสะแรง โมหะเยอะ เทวดามีกิเ ลสเหมือ น
มนุษยนี่เอง เมื่ออยูในระดับที่มีกําลังมีอํานาจ โอกาสมาหนุน ก็ทําใหยิ่งฮึกเหิม
สําหรับชาวพุทธ หลักมีอยูชัดแลววา ธรรมเปนใหญ ธรรมสูงสุด เมื่อตองเกี่ยวของ
กับเทวดา หรือมีเรื่องกับเทวดา ก็ถือธรรมใหมั่น เอาธรรมตัดสิน
ที่วามานี้ เปนหลักการทั่วไปที่ชาวพุทธทุกคนควรแมนใจที่จะใชจะปฏิบัติ และ
แถมอีกหลักหนึ่งวา มนุษยเปนสัตวที่ประเสริฐดวยการฝก ตามหลักนี้ ในเวลาหนึ่งเวลา
เดียวกัน จะใหทุกคนเปนอยางเดียวกัน ยอมไมได แตจะปลอยใหคนหนึ่งคนใดย่ําอยูกับที่
เดิมที่เดียว ไมพัฒนาตัวขึ้นไป ก็ไมได จึงไดบอกขางตนวา พระพุทธศาสนาไมมองขาม
ความตองการพื้นฐานตามธรรมชาติของปุถุชน ที่ยังหวั่นไหว หวาดกลัวภัยลึกลับที่มองไม
เห็น ทานจึงชวยมนุษยในขั้นนี้ดวย แตทานไมอยูแคสนองความตองการขั้นนี้ ทานพาเขา
พัฒนาใหมีจิตใจและปญญาที่จะขึ้นไปอยูพนเหนือความตองการขั้นนั้นตอไปดวย
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โบราณทําพระไวบอกคนขางหนา คนยุคใหมทําพระใหไดเงินมาบัดนี้
ขอยอนกลับไปพูดถึงความเขาใจ และการปฏิบัติตอเรื่องพระพุทธรูป โดยเฉพาะ
ในสมัยโบราณ ที่สืบกันมาในเมืองไทยนี้
จะเห็นวา ในความหมายที่พูดมาเมื่อกี้ เวลามีการศึกสงครามใหญๆ แมแตองค
พระมหากษัตริยก็ทรงนําพระพุทธรูปไปออกบูชาใหปรากฎแกบานเมืองเปนกําลังใจ หรือ
แมแตจะออกทัพ ก็นําเหลาทหารเขามาในพระอุโบสถ มากราบไหวสักการะพระพุทธรูป
องคสําคัญ นี่คือในยามศึกสงคราม ซึ่งเปนเรื่องใหญยิ่ง ในขั้นความเปนความตายของ
ประเทศชาติบานเมือง ที่ผูคน ถาไมมีหลักยึดเหนี่ยวใหมั่นแนว จิตใจก็จะวอกแวกหวั่นไหว
เกิดความหวาดกลัว จึงตองทําการที่จะใหจิตใจเขมแข็ง เกิดมีกําลังใจใหมากที่สุด
สวนการบรรจุพระใสสถูปเจดียไวเพื่อเปนเครื่องหมายของการมีพระพุทธศาสนา
ที่นั่นในอดีต ก็เปนคติมาแตโบราณที่แพรหลาย แตคนรุนหลังที่พบพระในกรุ ดูเหมือนวา
แทบไมมีใครมองถึงความหมายในแงนั้น
เรื่องนี้ ผมมีประสบการณของตัวเอง ก็จะเลาใหฟงประดับความรูไว เปนเรื่องใน
ระยะใกลๆ นี้ ถอยหลังไปราวรอยป คือหลวงพอวัดบานกราง เจาคุณพระเมธีธรรมสาร ที่
เปนอุปชฌายตอนที่ผมบวชเณร ทานเปนพระที่เลื่องลือกันวาขลังมาก ถึงมรณภาพไป
เมื่ออายุราว ๙๐ ป ถึงตอนนี้ก็เกินรอยปมานานแลว (นับถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ ได ๑๒๖ ป)
หลวงพอวัดบานกรางเลาถึงชีวิตในวัยเด็กของทาน ทานเลาวา วัดบานกรางที่ผม
บวชเณรนี้ เปนวัดที่มีชื่อในเรื่องพระขุนแผน เคยไดยินไหม พระ “ขุนแผนวัดบางกราง” มี
ชื่อในทางขลังมาก หลวงพอเคยเปนเด็กวัด อยูที่นั่นมาตั้งแตเล็ก เราฟงทานเลา ก็จะได
เห็นวา คนสมัยกอนนั้นเขามองพระขลังของคนสมัยปจจุบันนี้อยางไร
ที่วัดบานกรางสมัยนั้น มีเจดียบางองคเปนกรุพระเครื่อง อยูมาๆ ตอนที่หลวงพอ
เป นเด็ ก กรุ พ ระเครื่ อ งบางกรุ ก็ แตก มี พ ระเครื่ อ งวั ด บา นกร า ง มี พ ระขุ น แผนออกมา
มากมาย หรือเต็มไปหมด แตเวลานั้น ไมมีใครเอาใจใส พระขุนแผนที่เรามานิยมกันใน
สมัยนี้นั้น ในสมัยที่หลวงพอยังเปนเด็กวิ่งเลนกันอยูนั้น ไมมีใครเอาใจใส
พระเครื่องที่เต็มอยูในกรุมากมาย ไมมีใครสนใจนั้น เขาทําอยางไรกัน วัดบาน
กรางนี้อยูริมฝงแมน้ําทาจีน ตามธรรมดาของสมัยโบราณ วัดก็อยูริมน้ําทั้งนั้น เพราะวา
ชุมชนสมัยนั้นยอมตั้งอยูในที่ใกลน้ํา เนื่องจากการคมนาคม การทํามาหาเลี้ยงชีพ การกิน
อยู ปจจัยสี่ โดยเฉพาะน้ํา ตองอาศัยแมน้ํา เด็กๆ สมัยนั้น จึงเปนนักเลนน้ํากันทั่วไป
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หลวงพอตอนเปนเด็กวัด ก็ชอบไปวิ่งเลนกับเพื่อนเด็กๆ แลวก็ชอบเลนน้ําอยาง
ที่วา ถึงแมไมลงเลนน้ํา ก็หาทางสนุกอยางใดอยางหนึ่งกับแมน้ํา เมื่อวัดบานกรางมีกรุแตก
มีพระเครื่องกองอยูมากมาย พวกเด็กๆ ก็มีของเลน ที่จะไปสนุกกันที่แมน้ําไดเปนประจํา
วิธีเลนสนุกนี้ก็คือ เวลาเชาๆ เย็นๆ หรือตอนใดตอนหนึ่ง พวกเด็กๆ ก็พากันไปที่
กรุพระ หลังวิหาร เอามือกอบพระเครื่องจากกรุที่แตกนั้นมาคนละกอบ แลวก็วิ่งไปที่ริมฝง
แมน้ํา วางพระเครื่องกองลงไปแถวๆ นั้น แลวเด็กแตละคนก็หยิบพระเครื่องขึ้นมาคนหนึ่ง
ทีละองค ยืนเรียงแถวกันที่ริมฝง แลวก็ขวางพระแขงกันออกไปกลางแมน้ํา วาใครจะขวาง
ไดไกลกวากัน ขวางกันไดไมอั้น เพราะพระมากเหลือเกิน ไมตองกลัวหมด จนเหนื่อยหรือ
เบื่อพอแลว ก็เลิกกันไปทีหนึ่ง แลวพอจะสนุก ก็มาขวางแขงกันใหม
ตอนที่ฟงหลวงพอเลาเรื่องนี้ ผมเปนสามเณรเล็กๆ อยูหางเหตุการณสมัยหลวง
พอ เป นเด็ กที่ เ ล น แข งขว า งพระกัน นั้ น ราวครึ่ง ศตวรรษ เห็ นได ชั ด ว า ในชว งเวลาครึ่ ง
ศตวรรษนั้น คนไทยมองความหมายของพระเครื่องตางออกไปมากทีเดียว
ผมเปนเณรเล็กๆ เมื่อไดฟงหลวงพอเลาเรื่องอยางนั้นแลว และเรื่องราวก็คือความ
เปนไปที่วัดบานกรางที่ผมบวชอยูนั่นเอง แมแตกรุพระที่แตกก็มีใหเห็นกันอยูรูกันทั่ว แต
จะเปนกรุเดียวกับที่หลวงพอเอาพระไปขวางเลนหรือไม ก็ไมทราบแน ดังนั้น บางครั้งใน
เวลาที่เงียบๆ ผมก็เดินไปทางหลังวิหาร ไปดูเจดียองคที่กรุแตกซึ่งเปนที่รูกันในเวลานั้น
กรุพระนั้นอยูใตเจดีย คือขางในเจดียนั้น ขุดลึกลงไปใตดิน และดานนอกที่ฐาน
เจดียที่ระดับเหนือพื้นดินเล็กนอย มีชองคลายประตูหรือหนาตางพอตัวคนเขาไปได ชอง
นั้นแหละเดิมคงปดไว แลวชองนั้นถูกทําลายดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ก็เลยกลายเปนกรุแตก
ผมเข า ไปที่ ช อ งนั้ น แล ว ต อ งโดดหรื อ ปล อ ยตั ว ตกลงไปบนพื้ น ใต ฐ านเจดี ย ลึ ก ลงไป
พอสมควร แตไมถึงกับไตกลับขึ้นมายากนัก
ในสมัยที่ผมเปนเณรเล็กๆ นั้น คนตื่นพระเครื่องกันในความหมายวาเปนของขลัง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์แลว และพระขุนแผนวัดบานกรางก็ขึ้นชื่อลือเลื่องอยางที่วาแลว คนจึงหากัน
นัก คนที่ชอบในแงขลังก็มาเอาไปกอน เมื่อผมลงไปในกรุนั้น ทองกรุวางโลง แมวาบนพื้น
กนเจดียยังมีพระเครื่องอยูไมนอยเลย แตเปนเศษเปนชิ้นแตกๆ หักๆ ทั้งนั้น พระเณรเด็ก
ชอบลงไปคนหากัน เผื่อจะพบองคดีองคเต็ม แตไมไดยินวามีใครไดอยางที่หวัง
ทีนี้ ที่หลวงพอเลาวาทานกับเพื่อนเด็กวัด เอาพระจากกรุไปขวางแขงกันที่ริมฝง
แมน้ํานั้น ในสมัยหลวงพอเปนเด็ก แมน้ําสุพรรณคงยังไมมีประตูน้ําที่โพธิ์พระยา หนาน้ํา
น้ําขึ้น แมน้ําก็กวางใหญ แตหนาแลง น้ําลด เหลือน้ํานอย จนบางแหงคนเดินขามได
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พระเณรเด็กที่นึกถึงคําเลานี้ ก็มองเห็นวิธีหนึ่งที่จะหา คือไปเดินตามริมฝงแมน้ํา
โดยเฉพาะในฤดูแลง น้ําลด ตลิ่งต่ําลงและฝงลาดลงไปทางกลางแมน้ํา ปรากฎวาหลาย
คนไดพระขุนแผนชนิดเต็มองค เพราะวาในน้ําเปนพวกโคลนเลน พระก็จึงไมแตกไมหัก
แตอยูในสภาพเดิมหรือสภาพที่ดี
ผมเอง เวลานั้ น ที่ ว า เปน เณรเล็ ก ๆ ก็ เ คยไปเดิ นเลี ยบตลิ่ งริม ฝง แม น้ํ า แลว ก็
บังเอิญเจอไดมาองคหนึ่ง นับไดวาเปนองคเต็ม มีริ้วรอยตําหนิปริขางๆ นิดเดียว ก็ตอง
เปนองคที่หลวงพอหรือไมก็เ พื่อนๆ ของทานนั่นแหละขวางไว จําไดวาเปนพระที่งาม
ทีเดียว ออนชอย เนื้อละเอียด สีสันดูหนักแนน ตางจากพระที่ทําขึ้นใหม ซึ่งก็เปนพิมพ
จากแมแบบของเดิมนั่นแหละ แลวก็ใชเนื้อเดิมจากพระที่แตกๆ หักๆ กนกรุ เอามาปน แต
ก็ไมไดประณีตงามเหมือนของเดิมแทๆ นั้น
พระขุนแผนที่ไดมาจากริมฝงแมน้ําที่วานั้น ตัวผมเองเปนเณรเล็กๆ ก็ไมไดติดใจ
อะไรนัก คงเปนเพียงเรื่องของความอยากรูอยากเห็นตามประสาเด็ก ตอมาก็ใหแกทานที่
เปนผูใหญกวาไป และเวลานี้ก็ไมมีพระเครื่องอยูกับตัวหรืออยูในยามแมแตองคเดียว
นี้เปนเรื่องเกา ที่เลาไวจะใหเห็นวา ในสมัยหลังๆ นี้ ความนับถือพระเครื่องในแง
ของความขลังมีมากขึ้น และความเขวความเพี้ยนบางทีก็มากขึ้นดวย
ประมาณครึ่งศตวรรษหลังจากเด็กวัดแขงกันขวางพระเครื่องที่ริมฝงแมน้ําทาจีน
พระเครื่องไดเริ่มมีความหมายในแงเปนของขลังแลว และตัวหลวงพอเองก็ไดขึ้นมาเปน
หลวงพ อ โดยไดเ ป นที่ นับถืออยางกวางขวางในดานของความขลังนี้ดว ย แตมีข อน า
สังเกตวา ไมเห็นทานสนใจใสใจอะไรกับเรื่องพระเครื่องหรือของขลังทั้งหลาย และนอย
นักที่ทานจะใหพระเครื่องแกใคร นานๆ นักหนาจะใหแกลูกศิษยบางคนที่ทานดูแลววา
เปนคนดี ในโอกาสพิเศษจริงๆ เดี๋ยวผมจะเลาปฏิปทาของหลวงพอ ที่คนเขาเลื่องลือวา
เปนพระขลังมาก วาตัวทานเองปฏิบัติตอเรื่องนี้อยางไร เปนเรื่องที่เราควรจะเขาใจ
แตในยุคตอมา สมภาร คือเจาอาวาสหลังจากหลวงพอแลว ชอบทําพระเครื่อง
ออกเผยแพรใหแกผูคน โดยเฉพาะทานเจาอาวาสองคถัดมาตอจากหลวงพอ เอาจริงเอา
จังมาก ทานไปหาองคที่สมบูรณมา แลวก็ทําเปนแมแบบไว ตอนแรกก็ขนเอาพระที่แตกๆ
หักๆ ที่อยูกนกรุเกานั้น เอามาบด แลวก็ใชพิมพตามแมแบบนี้ มีทั้งขุนแผนพิมพเดี่ยว
และขุนแผนพิมพคู ทําออกมามากมาย ไมทราบวารูกันไปอยางไร ไดเห็นคนมาหาพระที่
ทานนั้น วามาจากแถวมาเลเซีย (หรือสิงคโปร?) ก็มี
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ก็เปนอันวา พระวัดบานกราง พิมพแทเต็มองค และเนื้อดินเกาจากองคเดิมซึ่ง
เปนของแทเหมือนกัน แตเปนองคที่แตกๆ หักๆ นํามาผลิตจากพิมพนี้ ตอมา รุนเนื้อดิน
เกาของแทก็คงหมดไป ทานตอๆ มาจะใชดินอะไร หรือมีวิธีอยางไร หรือวาหมดดินแท
แลวก็เลิกทํา อันนั้นก็วากันไป ตอนหลังนี้ หางเวลา หางเรื่อง ผมไมทราบอะไรแลว
ที่วามานี้เปนเรื่องที่เลาจากประสบการณของผมเองตามที่พอไดรูไดเห็นมา โดย
สรุปจะเห็นวา ในสมัยของคนรุนกอนไมนานนัก ชาวบานไมคอยเห็นความสําคัญของเรื่อง
พระเครื่องของขลัง แตคนรุนตอมาสมัยหลังนี้ หันมานิยมในเรื่องความขลังกันมากขึ้น
แลวก็ตื่นเที่ยวแสวงหากันมากมาย
เมื่อคนตื่นหากันมาก ก็มีการผลิตขึ้นมา ทําขึ้นใหม แลวก็มีคาเปนราคา ถึงกับตั้ง
ราคากั น ว า พิ ม พ อ ย า งไหน เนื้ อ อย า งไหน ขนาดไหน ราคาเท า ไร จนกระทั่ ง ชั ก จะ
กลายเปนการซื้อขาย แลวก็มีคนตั้งศัพทใหมขึ้นมาคําหนึ่งเรียกวา “พุทธพาณิชย” นี่เปน
ศัพทยุคหลัง เปนคําเกิดใหม ไมมีในยุคสมัยกอน นาจะบันทึกเปนประวัติคําไววา คํานี้
เกิดขึ้นเมื่อปไหน
เปนเรื่องที่นาศึกษาวาเปนมาอยางไร จากจุดที่วาหลวงพอเมื่อยังเปนเด็ก เอาพระ
เครื่องไปขวางเลนกัน ครั้นถึงสมัยตอมาๆ เวลาผานไปๆ ไปอยางไรมาอยางไร จึงพัฒนา
มาถึงขั้นที่กลายเปนเรื่องของการซื้อขาย แมกระทั่งวาไมตองเอาของเกาในกรุ แตทํากัน
ขึ้นใหม ผลิตเปนอยางอุตสาหกรรมไปเลย
จากเรื่ อ งเท า ที่ พ อระลึ ก ความหลั ง ได นับ จากที่ ผ มบวชมา ก็ ล องจั บ ความมา
เชื่อมตอและลําดับเรื่องดู ในยุคแรกๆ นั้น นาจะเปนวา เมื่อกรุแตกแลว ผูคนเห็นพระที่คน
โบราณทําไว มีความสวยงาม และมีรูปรางตางๆ ขนาดตางๆ ก็อยากได จะเก็บไวดู อยาง
นอยก็ไวดูสวยงาม หรือมีไวเปนที่ระลึก
ตอนแรก ใครอยากไดอยางไหนเทาไร ก็มาเลือกเอาไปตามสบาย ในสมัยที่หลวง
พอยังเปนเด็กนั้น พระมีมากเหลือลน จะมาเอาเมื่อไรก็ได จากความรูสึกที่วาจะมาเอา
เมื่อไรก็ได ก็เลยไมเอาใจใส ปลอยกองทิ้งอยูอยางนั้น เด็กๆ ก็เอาไปขวางเลนอยางที่วา
ทีนี้ เมื่อคนนั้นไปเอามาบาง คนนี้มาเอาไปบาง เวลาผานมาๆ นานๆ กองพระก็
ชักจะยุบ เหลือนอยลง ชักจะเริ่มหายาก ทีนี้พอของนอยเขา หายากขึ้น คนก็ชักจะเห็น
คุณคา แมแตจะไมมองในแงขลังศักดิ์สิทธิ์ ก็มองในแงที่วา พระเครื่องนี้เปนที่ระลึกแทน
องคพระพุทธเจา มีรูปรางลักษณะงดงาม เปนของมีคา นาจะมีเก็บไวบาง เดี๋ยวหายาก
ขึ้น เราก็จะอด ที่วานี้ พูดอยางกวางๆ มองทั่วๆ ไป ไมเฉพาะที่วัดบานกราง
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พอของนอยเขา ชักจะหายาก คนก็อยากได แตชักจะไดไมงาย พระที่อยูวัด ดูแล
วัด ก็ชักจะตองเอาใจใสที่จะมาจัด เพราะพระอยูกับวัด สามารถไปนําเอาพระเครื่อง
เหลานั้นมารวมไว อาจจะจัดเก็บใหเปนที่ ทีนี้ คนที่มาวัด ใครอยากได ก็แจกๆ กันไป
ตอมา พระจากกรุเหลือนอยลงไปอีก พระที่อยูวัดก็มานึกวา เออนี่ ถาเราแจก
เรื่อยเปอยไป ของมีนอย เดี๋ยวก็หมดสิ เราจะแจกใครดี ก็หาทางแจกใหมีเหตุผล หรือให
ไดประโยชนมากขึ้น ก็มานึกวา เอาอยางนี้ดีกวา ใครที่เปนคนดี เปนคนมีศรัทธา นั่น
แหละนาแจก นี่คือชักจะมีเกณฑขึ้นมาแลว
ตอมาของนอยลงไปอีก ก็นึกอีกวา เอ... ควรเอาไวใหเฉพาะแกคนที่มีศรัทธามาก
อาวจะรูไดอยางไร บางคนเปนที่รูกันอยูแลว ก็ใหไดเลย แตคนอื่นละ เอางายๆ เวลาเขา
มาบํารุงวัด เขามาถวายปจจัยสี่ หรือวามาบริจาคสรางโนนสรางนี่ เราก็แจกใหเขาไป เปน
การอนุโมทนาดวย แลวก็เปนการรูจักเลือกคนที่ควรจะให
ถึงตอนนี้ พอบอกวาใหแกคนที่มีศรัทธา แลวไปดูที่การบริจาค ก็ชักจะมีเรื่องเงินๆ
ทองๆ เขามาเกี่ยวของแลว แตนี่ไมไดหมายความวาเปนการตอบแทนนะ คือวาเราจะแจก
อยูแลว แตของมีนอย ควรเลือกคนที่จะแจก จะแจกใหใครดี ก็เลือกแจกแกคนที่ดีมีน้ําใจ
ศรัทธา นี่ก็สมเหตุสมผล
ตอมาจากนั้น พระนอยลงอีก ก็แจกลําบากยิ่งขึ้น อาจจะตองมีการแยกวา เออนะ
... คนนี้ศรัทธามาก ควรใหองคงามๆ หนอย คนนี้ศรัทธานอย ใหแคองคธรรมดาๆ ไปๆ
มาๆ จะแจกจะมอบให องคใหญ องคเล็ก รูปทรงแบบไหน ก็ตองแยกเกณฑแจกขึ้นเรื่อยๆ
แตทีนี้ที่สําคัญก็คือ ชักจะกลายเปนธรรมเนียมขึ้นมาแลวสิวา ถาบริจาคเงิน จึง
ใหพระ ถาไมบริจาค ก็ไมให เอาละสิ ความรูสึกในเชิงเปนของตอบแทนชักจะเกิดขึ้นแลว
ตอมา พระของเดิมจากกรุที่แจกไปๆ หมดแลว จะทําอยางไร และคานิยมอยาก
ไดพระในเวลาบริจาคของ ก็ชักจะติดขึ้นมาแลว ชักจะรูสึกวา เวลาบริจาคอะไร ก็จะได
หรือจะตองไดของตอบแทนดวย ถึงตอนนี้ ก็เกิดเปนคานิยม เปนความรูสึก หรือเปนธรรม
เนียมขึ้นมาแลว
ทีนี้ เคยมีพระเครื่องแจก แตตอนนี้พระหมดกรุแลว ธรรมเนียมก็มีขึ้นแลววา คน
บริจาคมา ก็ตองมอบใหพระไป จะทําอยางไร พระเกาหมดไป ก็ทําพระใหมขึ้นมาสิ ตาม
แบบของเกานั่นแหละ ทีนี้ ก็ทําพระใหมแจก ทําไปๆ ก็เลยกลายเปนธรรมเนียมใหมขึ้นมา
คนโบราณทําพระเครื่องใสกรุบรรจุเจดียไวเพื่อใหคนภายภาคหนารู แตคนสมัยนี้ทําพระ
เครื่องขึ้นมาสําหรับแจกมอบตอบแทนการบริจาค เปนของสมนาคุณ
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ถึงตอนนี้ คนที่จะไปบริจาค ชักจะไมใชบริจาคจริงแลว แตกลายเปนวาตองมี
แรงจูงใจดวย คือตองมีแรงจูงใจแฝงอยูเบื้องหลังขางในวา เออ... ทานจะแจกทานจะให
อันนี้นะ เราไปบริจาคกันเถอะ หรือวา เราไปบริจาคที่โนนนะ จะไดพระเครื่องรุนนั้นมา
ดวย นี่คือไมใช บริจาคดวยจิต สละให ไมชัดว าบริ จาคด วยศรัทธาเสีย แลวใชไหม แต
กลายเปนใหดวยหวังผลตอบแทน หรือมีแรงจูงใจอยากไดอันนั้น จึงไปบริจาคอันนี้ วาที่
แทก็คือไมใชการบริจาคนั่นเอง
นี่ก็คือเพี้ยนแลว ความเสื่อมเริ่มเกิดขึ้นแลว ตอมา พอชักจะเปนธรรมเนียมขึ้น
มาแลว แมแตพระที่ดี โดยไมไดรูตัว ก็แจกแบบนี้ตามไปกับเขาดวย แตพระไมดีไปไกล
กวานั้น คราวนี้ก็จะหาเงินละ คนเขานิยมอยากจะไดอะไร เราก็ทําอันนั้นแจก สมนาคุณผู
บริจาค เปาอยูที่จะเอาเงิน
นานไปนานมา การบริจาคทําบุญ ก็กลายเปนเรื่องซับซอนมากขึ้น ลึกเขาไปใน
การบริจาค มีทั้งบุญมีทั้งบาปซอนกันไป บอกวาทํานี่เพื่อเอาเงินเขาวัด พระที่ดีก็อาจจะ
ไมไดคิดมาก เห็นวาเปนธรรมเนียมเขาทํากันมาอยางนั้น ก็คิดในแงวา เออ... เราจะทํา
ประโยชนสวนรวม มาสรางวัดวาอารามกัน ก็มีของแจก เปนของสมนาคุณใหแกญาติโยม
ที่บริจาค ก็สรางพระเครื่องขึ้นมา หรือแมแตหลอพระบูชาก็แลวแต ก็ทําไป แตถาจะให
บริสุทธิ์ ก็ไมถูกตองอยูนั่นแหละ
ฝายพระที่ไมไดคิดดีอยางนั้น ไมไดคิดจะเอาเงินเขาสวนรวม เขาวัด หรือเอาไป
สรางกุฏิ วิหาร เสนาสนะอะไรใหวัดเลย คิดแตจะหาเงินเขาตัวอยางเดียว แสดงออกมา
ขางนอก ก็เหมือนๆ กัน เรื่องที่เรียกวาเปนงานบุญงานกุศลก็เลยซับซอน ยิ่งไปกันใหญ
ในดานตัวพระเครื่องเอง มาถึงเดี๋ยวนี้ ก็ถึงขนาดเปนใบโฆษณา ลงหนังสือพิมพ
เปนหนาๆ ก็มี บรรยายสรรพคุณวา พระนี่ เนื้ออยางนี้ ขนาดอยางนี้ ขลังในทางนี้นะ
ราคาเทานั้นนะ อะไรตางๆ กลายเปนสินคาชัดเลย นี่คือเรียกไดวาพุทธพาณิชยจริงๆ
ที่เลามานี้ จะเห็นวา ความเสื่อมไดเกิดขึ้นมาตามลําดับ เรื่องพระเครื่อง เรื่องบุญ
กุศล เปนเรื่องนามธรรม เปนเรื่องทางจิตใจ สมัยกอนไมมีมูลคา ไมไดตีราคาเปนเงินเปน
ทอง ถาเราไมมองดูความหมายและการปฏิบัติของคนโบราณบาง เราอาจจะนึกวาคน
โบราณเขาก็ทํากันมาอยางนี้ แตที่จริง เรื่องที่จะเอาพระมาแลกเปลี่ยนเปนเงินเปนทองนี้
ไมมีหรอก ผมเลาความเปนมาเทาที่รู เพื่อใหเห็นวา เรื่องนี้มีความเปนมาอยางไร เขาใจ
วาคงจะพอเห็น
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เอาละ สําหรับวันนี้ จะเลาไวแคนี้กอน เพราะวาไดใชเวลาไปมากแลว คราวหนา
เราจะคอยมาโยงเขาหลักอีกทีหนึ่ง วามีหลักปฏิบัติในเรื่องนี้อยางไร สําหรับคราวนี้ ขอตัด
ตอนเลาอดีตแคนี้กอน มีอะไรสงสัยเฉพาะชวงนี้ไหมครับ

ตอบบางคําถาม (ตัดออกไปบาง เพราะไมไดยินคําถามที่จะคัดลอก)
ปุจฉา: [ใชพระเครื่องสื่อธรรม เหมือนอยางหนังสือธรรม – จับความ ไมสามารถไดยินคําถาม]
พระพรหมคุณาภรณ: ออ ถาจะใชพระเครื่องสื่อธรรมะนี่ ก็อาจจะมีความหมายบาง แต
จะไดเฉพาะแง แคบางจุด และถาทําในแงนี้ จะแจกพระเครื่องบางก็ได และทานก็ทํากัน
มา คราวตอไปจะคุยกันเรื่องนี้ดวย แตถึงอยางไรก็ไมเหมือนหนังสือธรรมหรอก
หนังสือธรรมนี่เ ปนของจําเปนในการที่จะเอาตัวหลักคําสอนไปถึงคนไดทั่วไป
อยางกวางขวาง ทีนี้ ในการที่ไมขายนี้ ทําไดเฉพาะเราที่เปนตนเรื่อง แตสําหรับชาวบาน
เขามีอาชีพการงาน เขาตองลงทุน ถาไมร่ํารวยมากจริงๆ เขาไมสามารถจะอยูได ตองแยก
แบงตอนกันไป คือ ในตอนของเรา เราใหเปลาไป ไมเอาอะไร สวนในตอนของเขา ก็เพียง
วาใหเขาไปทําในทางการงานอาชีพที่เปนสุจริต เราไมตามไปยุงดวย
เรื่องวาคนที่ขออนุญาตไปพิมพ จะยอมใหเขาขายหากําไรไดไหมนั้น ก็อยูที่วาเรา
จะคิดเขาใจมีนโยบายอยางไร จะมองจะเห็นอะไรอยางไร ของบางแหง ใครจะเอาไปพิมพ
ทานไมยอมใหขายเด็ดขาด ใหไปพิมพแจกอยางเดียว แตถาเรามองในแงที่จะใหเปน
ประโยชนกวางขวาง การแจกไปนี่ จะวนอยูในวงแคบอยางยิ่ง อยูในหมูคนที่คบกันทาง
ธรรมอยูแลว หรือคนที่สนใจอยูแลว คนจํานวนมากทีเดียวจะไมไดรับหนังสือเหลานี้เลย
ทีนี้ การเผยแผธรรมนั้น ตองการใหไปถึงคนขางนอกดวย ตองการใหคนที่ไมรู ให
คนที่ไมสนใจ ไดหันเขามาหาธรรมะบาง ใหคนที่ไมมาวัด ไมมาหาพระ บางจังหวะ หรือ
โดยบังเอิญ ก็ไดเจอธรรมะจากหนังสือตามรานขางนอก ในที่ไกลวัด คนพวกอยางนี้แหละ
นาจะเอาใจใสเขาดวย ทีนี้ก็ตองอาศัยกิจการของยุคสมัยมาใชใหเปนประโยชน
ขอสําคัญก็อยูที่เจตนาของเราเอง อยางที่วาเราเปนตนเรื่องตนทาง ก็รักษาเจตนาให
บริสุทธิ์ไว เมื่อเราไมมีเจตนาหาผลประโยชน เราไมเอาผลประโยชนอะไรเลยแลว เรายอม
ไหมที่จะใหคนขางนอกที่เขาทํากิจการคาขาย ไดประโยชนไปตามทางแหงอาชีพของเขา
สําหรับตัวเราเอง ถาหาผลประโยชน ก็ไมถูกตอง แตทีนี้ ถาเปนเรื่องของการที่วา
ในการเผยแพร เราจะไดอาศัยมือหรือกิจการของชาวบาน ก็มาพิจารณาดูกัน
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ชาวบานเขาเปนอยูดวยอาชีพ ถาเราแบงตอนกัน ในตอนของเรา เราชัดแลววา
เราไมเอาอะไร สวนในตอนของเขา เราใหโอกาสแกเขา คุณไปทําชัดๆ ตรงๆ ตามวิถีของ
อาชีวะที่สุจริตก็แลวกัน เราเอาแคนั้น
ที่วานี้ก็คือ เราตองระวังดวยวา ถาเขาตั้งใจมุงจะหาผลประโยชนจริงๆ เกินเลย
จากการทําสัมมาอาชีวะตามปกติ เราก็ไมเอาดวย
เคยมีบางแหงมาติดตอขอพิมพหนังสือ แบบที่ใหเราไดคาลิขสิทธิ์ อยางนี้เราไม
เอา เพราะเมื่อมีคาลิขสิทธิ์แลว เราก็ถูกจํากัดหรือถูกผูกมัด เขาจายคาลิขสิทธิ์มา เราก็
เสียสิทธิ์ไป แตเมื่อเราอนุญาตฟรี ไมวาเราจะพิมพเอง เราจะอนุญาตแกใครๆ อีกเมื่อไร ก็
ไดทั้งนั้น เพราะเราไมเอา เราไมไดอะไร เราก็เปนอิสระ
ตกลงว า หนั ง สื อ ที่ นี่ ใครใคร พิ ม พ แ จก ก็ แ จก ใครใคร พิ ม พ ข าย ก็ ข าย ไม มี
ค า ลิ ข สิ ท ธิ์ ขอให ทํ า กั น โปร ง ๆ โล ง ๆ ก็ แ ล ว กั น แต เ ราก็ ต ามดู บ า ง อย า ให เ ห็ น แก
ผลประโยชนเกินไป
เมื่อเราไมมีคาลิขสิทธิ์ ญาติโยมอยากจะพิมพเรื่องไหนเมื่อไร ก็พิมพไดงาย พิมพ
แจกเปนการทําบุญงานศพ อันนี้ละมากที่สุด แลวก็วันเกิด วันแตงงาน ก็พิมพกันตาม
สบาย แตการพิมพเฉพาะงานศพ หรืองานจําเพาะอันใดก็ตาม หนังสือกระจายไปได
เฉพาะในขอบเขตหนึ่ง ซึ่งจํากัดอยูในวงของคนกลุมนั้นๆ ทีนี้คนที่เขาตามอานหนังสือ ก็
ไมมีโอกาสตามไปทุกงาน ถาขืนเราไปใชวิธีแคนี้ คนที่สนใจจริงๆ ก็ไมมีโอกาส แลวเขาจะ
ไปที่ไหน เขาจะพรั่งมาที่นี่อยางเดียว เราก็ตามพิมพใหไมไหวเหมือนกัน แลวเราก็ไมมี
เวลาที่จะยุงดวย แลวอีกอยางหนึ่ง หนังสือที่พิมพแจกจําเพาะงาน อยางเชนงานศพนั้น
คนไปงานนั้นอาจจะไดทุกคน แตคนที่จะสนใจตองการอานหนังสือที่ไดรับแจกไป อาจจะ
ไมกี่คน แตแนวาไมใชทุกคน วาในแงนี้ ก็เหมือนกับวามีความสูญเปลาพวงมาดวย
จุดหมายแทๆ ควรอยูที่วา จะใหคนที่ตองการอาน หรือคนที่ควรอาน ไดอาน ก็เลย
มาลงที่วา เราก็ปลอย อยางที่วาแลว ใครอยากพิมพแจก ก็พิมพแจกไป ใครอยากพิมพ
ขาย ก็พิมพขายไป ใครจะหากําไรบางตามสมควร เพื่อกิจการของคฤหัสถ ก็ทําไป ขอ
สําคัญ ขอใหเปนโอกาสแกคนที่ตองการศึกษา ใหเขามีโอกาส ใหเขาตามหาตามอานได
สวนเรื่องพระเครื่องนี้ ถาจะใหถูกตอง ก็ตองทําแจก เพราะวาครั้งโบราณนั้น อันนี้
ไมมีมูลคาเปนเงินเปนทอง ถาจะมีเปนเงินเปนทอง เกี่ยวกับการบริจาค ก็อยางที่วา ตอง
ระวัง โดยเฉพาะเจตนา ตองใหถูก ตรง บริสุทธิ์

ตอนที่
๑๒

เอาวัตถุมงคลมาเป็นบันได
พัฒนาคนขึ้นไปใหเหนือวัตถุมงคล
คุยกันตอเรื่องวัตถุมงคล หรือเรื่องรูปธรรมที่วา ถาใชถูกตอง ก็สื่อธรรมะได ทีนี้ก็
ไปนึ กถึ งที่ ทา นจัก รพั นธ ถ ามเมื่ อเชา เรื่ อ งระหว า งหนัง สื อ กั บ พระเครื่อ ง ทา นถามว า
อยางไร ลองถามอีกที

ปุจฉา: [ใชพระเครื่องสื่อธรรม เหมือนอยางหนังสือธรรม – จับความ ไมสามารถไดยินคําถาม]
พระพรหมคุณาภรณ: อยางที่วาแลว ถาจะใชพระเครื่องสื่อธรรมะนี่ ก็มีแงมุมที่จะใชได
บาง แตไมมาก ถึงอยางไรก็ไมเหมือนหนังสือธรรมหรอก หนังสือนั้นเปนสื่อธรรมะโดยตรง
ตั้งแตโดยวัตถุประสงค โดยหนาที่ของมัน โดยบทบาทของมัน แตพวกพระเครื่องนี่สื่อโดย
ออม ตองผานผูนําแสดงอีกทีหนึ่ง แลวบางทีถาสื่อไมถูก ก็ไปสื่ออยางอื่นออกไปนอกเรื่อง
นอกราวเลย จึงตองระวังมาก
ทีนี้ในกรณีที่ไมไดแจก แมแตจะเอาไปเปนสินคา โดยมีการแลกเปลี่ยนเปนเงิน
ทองขึ้นมา เราจะเห็นไดวาพวกหนังสือนั้น ถึงจะออกไปสูกิจการของรานคาที่เขาทําเปน
ธุรกิจ มันก็ยังเปนไดแคสินคาซื้อขายแลกเปลี่ยน ตามอัตราสวนของการทํากําไรที่อยูใน
ความสัมพันธระหวางผูผลิตกับผูบริโภค เหมือนกับหนังสืออื่นๆ แถมหนังสืออื่นๆ อยาง
หนังสืออานเลน อาจจะขายไดราคาดีกวาดวย
แตถาเปนพวกวัตถุมงคลนี้ละก็ ลงทุนนิดเดียว ไดกําไรมหาศาล พวกทําหนังสือ
ธรรมะขายนี่ เสี่ยงตอการขาดทุนมาก คนซื้อก็นอย แลวราคาก็ตองจํากัด แตถาเปนวัตถุ
มงคลพระเครื่องนี่นะ ลงทุนสิบบาท อาจจะขายพันบาท หรือยิ่งกวานั้น อาจจะลงทุนรอย
บาท ขายหาหมื่นหรือหาแสนบาทไปเลย ฉะนั้นจึงไดบอกวา กําไรมหาศาล
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ทีนี้ ถามีเจตนาราย ไมเปนบุญไมเปนกุศล ไมไดคิดจะเอาเงินมาใชเพื่อสรางสรรค
ทําประโยชนสาธารณะ หรือทําอะไรเพื่อสวนรวม มุงจะหาประโยชนสวนตัว ก็กลายเปน
การคากําไรอยางหนักที่สุดเลย คงไมมีการคากําไรเกินควรอันใด จะไดกําไรมากเทานี้
มีอาจารยฝรั่งทานหนึ่ง มาศึกษาพระพุทธศาสนาในเมืองไทยเรานี้หลายสิบปแลว
พูดแบบตั้งขอสังเกตขึ้นมาวา ทั่วทั้งโลกนี้ ไมเคยเห็นของอะไรลงทุนนอยที่สุด แลวขายได
ราคาแพงที่สุด เหมือนอยางพระเครื่องในเมืองไทยนี้เลย อยางที่วาแลว ลงทุนรอยบาท
อาจจะขายไดกําไรหาแสนบาท (ลงทุนดินหาบาท กําไรมาหาลานบาท ก็อาจจะได)
อาว ชักจะออกไปนอกเรื่องเสียแลว ขอยอนกลับมาเรื่องของเรา รวมความแลวก็
คือวา ถาใชใหถูก พระเครื่องวัตถุมงคลนี้ก็สื่อธรรมะได แตสื่อไดในขอบเขตจํากัด ไดใน
ระดับศีลคือความประพฤติ ก็แสนจะดีแลว เชนวา มาชวยกํากับใหตองยึดถือขอปฏิบัติ
เชนการงดเวนจากการเบียดเบียนกัน ไมใหละเมิดศีล หรืออะไรก็แลวแตพระอาจารยจะ
สั่ง แลวก็สื่อทางจิตใจ ทําใหปลาบปลื้ม เอิบอิ่มใจ อบอุนใจ รูสึกปลอดภัย มีความแกลว
กลามั่นใจ เปนตน แตสื่อไปถึงปญญาไดนอย ตางจากหนังสือธรรมที่สื่อไปถึงปญญา
โดยตรงไดเลย
หนังสือธรรมที่สื่อไปถึงปญญานั้นสําคัญมาก เมื่ออานหนังสือธรรมก็เหมือนมา
ฟงคําสอนเอง และเมื่อเขาไปถึงคําสอนของพระพุทธเจาโดยตรงแลว ก็มาเอาธรรมของ
พระพุทธเจาไปเผยแผตอไดดวย
แตทีนี้ หนังสือที่วาเปนสื่อโดยตรงนั้น ก็มีการเอาไปใชประโยชนซอนใหเปนเงื่อน
ปมขึ้นมาไดอีก คือมีการเอาหนังสือไปใชเปนสื่อหนุนวัตถุมงคลอีกทีหนึ่ง
วิธีการอยางที่วานั้น เดี๋ยวนี้มีการใชกันเยอะ คือไมใชเอาหนังสือมาสื่อธรรม แต
เอาหนังสือไปใชเปนสื่อโฆษณาหรือโปรโมตวัตถุมงคลพระเครื่อง หรือทําคลายๆ เปนหนา
มา ออกมาโฆษณาคุณภาพสาธยายสรรพคุณของพระเครื่อง วัตถุมงคล อาจารยขลัง
เลยกลายเปนการใชหนังสือเพื่อวัตถุประสงคอื่น ไมใชเปนสื่อธรรมะตรงไปตรงมาแลว
นี่เปนเรื่องของความซับซอนในสังคมปจจุบัน ที่ตองพิจารณากันตางแงตางมุม
หลายขั้นหลายตอน

๒๔๔

ตามพระใหมไปเรียนธรรม

ถาจะมีพระเครื่อง ก็ใชใหไดเต็มคุณคา ดังไดวาที่นี่
ขอยอนกลับมาพูดกันตอไปในเรื่องของความหมาย ประโยชน และการปฏิบัติตอ
วัตถุมงคล โดยเฉพาะพระเครื่อง ที่พูดมาแลว เปนเรื่องในแงของประวัติความเปนมา
เพื่อใหมองเห็นบทบาทและการปฏิบัติของคนในสมัยโบราณ สืบมาตั้งแตพุทธกาล จนถึง
ยุคใกลปจจุบันนี้ ดังที่ไดเลาเรื่องบางอยางเกี่ยวกับหลวงพอวัดบานกราง
ทีนี้ก็เลยอยากจะเลาตออีกนิดหนึ่ง วาถึงวัตรปฏิบัติของตัวหลวงพอเอง อยางที่
เลาไปทีหนึ่งแลววา หลวงพอวัดบานกรางนี้เปนที่เลื่องลือระบือไกลทั้งในเรื่องความเครง
และในด า นความขลั ง ประชาชนเลื่ อ มใสศรั ท ธากวา งขวางมากมาย อิ ท ธิ พ ลในทาง
ศรัทธานี้ จะเห็นไดงาย ในเวลาที่หลวงพอหรือที่วัดมีกิจธุระงานการอะไร ซึ่งตองการ
กําลังคน ประชาชนจากถิ่นใกลถิ่นไกลทั่วรอบจะมาถวายกําลังกันอยางคับคั่งพรั่งพรอม
คราวหนึ่ง ที่วัดบานกรางนี้ มีการยายเสนาสนะหมดทั้งวัด ทั้งกุฏิ หอระฆัง ศาลา
มาจนถึงหอสวดมนต โดยเฉพาะหอสวดมนตนั้นใหญมาก ทีนี้จะยายอยางไรจึงจะไดเร็ว
ไวและไมตองเปลืองเงิน สําหรับเสนาสนะบางอยาง เชนพวกกุฏินี้ ก็ไมจําเปน เอาเฉพาะ
หลัง สํา คั ญ ๆ ที่ เ ป น หลัก ส ว นนอกนั้ นก็ รื้อ เอาไปสร างใหม แต เ สนาสนะบางอย างทั้ ง
ใหญโต และอยากจะรักษารูปลักษณไวใหคงอยูอยางเดิม จะยายจากจุดนี้ ไปตั้งอีกแหง
หนึ่ง ซึ่งหางออกไปมากพอสมควร เชนหอสวดมนต ก็ตองใชวิธียกไปทั้งหลัง แตจะยก
ยายไปไดอยางไร เวลานั้นยังไมมีเครื่องมือแบบเทคโนโลยียุคปจจุบัน ก็ใชกําลังศรัทธา
วิธีใชกํา ลังศรัทธาทํ าอยางไร หลวงพอ ก็แจ งขาวออกไปนัดหมายชาวบา นว า
วันที่เทานั้น เวลานั้นนะ ใหญาติโยมมาพรอมใจกันยกยายเสนาสนะในวัด แลวระหวาง
นั้น ก็ใหชางไปนําไมไผมาจํานวนมาก เอาเชือกผูกลําไมไผมัดไวกับเสาหอสวดมนต (เสา
ไมของหอสวดมนตสมัยโบราณ ตนใหญมหึมา) ยึดระหวางเสาทุกตนขนาบทั้งสองขาง
ถึงกันหมด เวนที่วางที่คนจะเขาไปยืนเปนชองๆ แลวเลื่อยตัดเสาใหตรงเสมอกันทุกตน ใน
เวลาเดียวกัน ก็ไปทําแทนปูนซีเมนตเปนตอมอ เตรียมรอรับเสาลงตั้งในที่ใหม
พอถึงวันนัด ประชาชนก็มากันมากมาย คับคั่งเต็มไปหมด ไมรูวาเทาไรละ แลว
ทานใหจัดคนเขาประจําที่ พอถึงเวลา หลวงพอใหสัญญาณ ทุกคนก็พรอมกันยกลําไมไผ
ขึ้นเดินหนาไป หอสวดมนตก็คอยๆ เดินไปชาๆ อยางสบายๆ เหมือนคนเดินนั่นแหละ พอ
ถึงที่หมาย เสาทุกตนตรงกับตอมอที่ทําเตรียมรอไวแลว ก็วางลงไป หอสวดมนตก็มาตั้งอยู
ในที่ใหมอยางเรียบรอย ไมมีอะไรช้ํา เพราะเหมือนกับวาหอสวดมนตนั้นเดินมาเฉยๆ
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เรื่ อ งคนยกหอสวดมนต พ าเดิ น ย า ยไปตั้ ง ในที่ ใ หม นี้ เป น เครื่ อ งแสดงถึ ง พลั ง
ศรั ท ธาของประชาชน อั น มี พ ระสงฆ ที่ เ ขาเคารพเป นศู น ยก ลาง ว า มี ผ ลในทางความ
สามัคคี ทําใหเกิดเรี่ยวแรงกําลังอันยิ่งใหญ ใหทําการอะไรๆ ก็สําเร็จ
ทีนี้ มาดูวาในขณะที่หลวงพอเปนที่เลื่องลือในความเครงความขลังและเปนที่
เคารพนับถืออยางนี้ ทานปฏิบัติตอเรื่องความขลังศักดิ์สิทธิ์ เรื่องพระเครื่องวัตถุมงคล
ทั้งหลายอยางไร
ดูงายๆ ในชีวิตประจําวัน ปรากฎวาทานไมพูดถึงเรื่องพระเครื่องของขลัง ไมมี
อะไรที่แสดงวาทานสนใจใสใจกับการทําอะไรๆ ในทางศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์เดชอยางใดเลย ทาน
พูดถึงแตเรื่องหลักธรรมคําสอน สอนพระในวัดใหประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ให
ทําหนาที่ของพระใหถูกตอง สอนธรรมใหชาวบานรูเขาใจวาควรดําเนินชีวิตอยางไร เชน
ใหขยันหมั่นเพียรในการทํามาหาเลี้ยงชีพ อยูรวมกันดวยดี ชวยเหลือเกื้อกูลกัน สอนเด็ก
สอนนักเรียนใหขยันหมั่นเพียรเลาเรียน และประพฤติดีงาม
เฉพาะอยางยิ่งทานเนนมากในเรื่องการศึกษาของเด็ก เอาจริงเอาจังในการชวย
ทองถิ่นใหมีที่เรียนของเด็กใหมากใหพอ ขวนขวายในการสรางโรงเรียน ใหเด็กในชนบทมี
โอกาสเลาเรียน เรื่องนี้ทานเอาจริงมาก
พระเครื่องพิมพตางๆ ตลอดจนเครื่องรางของขลังทั้งหลายนั้น คนก็เชื่อกันวาทาน
มีอยางดีอยางวิเศษ แตก็ไดแคพูดกันไป เพราะทานเองไมไดเอาใจใสแมแตจะพูดถึง บาง
ทีลูกศิษยบางคนก็มาบอกกระซิบกันวาไดเห็นพระเครื่องนั้นๆ ในกุฏิของทาน ก็ไดแตเลา
กันเบาๆ ไมกลาพูดดังๆ
เมื่อเปนอยางที่วานี้ แลวคนจะเชื่อจะเลื่องลือกันไปไดอยางไรวาทานขลัง พูดได
วาคนย อ มรูกั นไปเองโดยเป น ไปตามเหตุ ซึ่ง ทํ า ให ยิ่ ง มั่ น ใจ คื อ ถ า เมื่อ ไร ใครมีเ รื่ อ ง
เดือดรอน เชน มีคนถูกผีเขา หรือถูกกระทํา ถูกคุณ ถูกไสยอะไรตางๆ ไมรูจะไปพึ่งใคร
คนในครอบครัว หรือคนขางเคียงก็มาหาทานใหชวย หรือมานิมนตไปแกไข ทานก็แกไข
ใหเสร็จเรียบรอยไป เฉพาะรายนั้นๆ กรณีนั้นๆ เสร็จแลว ก็แลวไป จบแคนั้น ไมตองพูด
ไมตองโฆษณา ความเชื่อมั่นก็เลยคอยๆ เปนไปเองอยางมั่นคง
สวนพระเครื่อง และของขลังทั้งหลาย ซึ่งทานเองไมไดเอาใจใสแมแตจะพูดถึงนั้น
ก็มีเหตุการณที่ทําใหรูกันไดวาทานมีดี อยางที่วาแลว ในชีวิตประจําวัน ทานไมพูดถึงเรื่อง
เครื่องรางของขลัง ทานไมแจกไมใหแกใคร คนอยากจะได ทานก็ไมให แตก็ไมใชวาจะ
ไมใหเสียเลยทีเดียว ควรพูดวา ใครจะไดจากทานนั้น ยากมาก
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นี่หมายความวา มีบางกรณีที่ทานให และทานใหเองดวย โดยคนนั้นไมตองขอ
กรณีอยางนี้ก็เชนวา ลูกศิษยคนนี้ทานเปนอุปชฌายบวชให และทานไดเห็นวาเขาเปนคน
ดีจริง ประพฤติดีตลอดมา เมื่อเขาเติบโตขึ้น ถึงเวลาหนึ่งเขาจะยายถิ่นฐานไปอยูที่อื่น
ทานก็เรียกเขามา หรือในเวลาที่เขามากราบลา ทานก็บอกแกเขาวา คราวนี้เธอจะยายถิ่น
ไปอยูในที่ใหม หลวงพอจะใหของดีไปรักษาคุมครอง ตอนนั้นหลวงพอก็จะสอนกํากับไป
วา เธอไปตั้งต นตั้งตัวในตางถิ่ นครั้งนี้ เปนคราวสําคั ญนะ ขอใหตั้งหนาตั้งตาทํางาน
ขยันหมั่นเพียร หาเลี้ยงชีพโดยสุจริต อยาไดประพฤติเสียหาย พระทานจะไดคุมครอง นี่
คือกํากับไปเสร็จในเรื่องของศีลธรรม ทั้งในเรื่องที่ควรเวน และในเรื่องที่ควรประพฤติ
เปนอันวา โอกาสที่ทานจะใหพระเครื่องนี้มีนอยนัก และเมื่อใหนอยใหยากใน
เวลาที่สําคัญยิ่งอยางนี้ การใหนั้นก็มีความหมายอยางสูง ทําใหเกิดผลหลายอยาง ทั้งคน
ที่ไดรับก็จะจดจําระลึกถึงคําสั่งสอนที่ทานใหครั้งนั้นอยางที่จะตองถือหรือทําตามอยาง
จริงจัง ควบไปกับความผูกพันกับพระคุณที่ทานมีเมตตาตอตนเอง แลวก็ทําใหคนอื่นที่
อยากจะได ก็ตองเอาตัวอยางการทําความดีของคนที่ไดนั้น ทําใหตัวเองตองประพฤติดี
ดวย คือ ถาไมประพฤติตัวใหดี หลวงพอก็ไมให ถาอยากไดของดี ก็ตองประพฤติตัวใหดี
ตรงนี้แหละ ที่พระเครื่องวัตถุมงคลจะสื่อธรรมะได คือในเวลาที่จะมอบของดีให ก็
เปนโอกาสที่หลวงพอจะไดสอนธรรมะ ถาจับที่จุดนี้ พระเครื่องวัตถุมงคลก็เปนเครื่องมือ
สื่อธรรมได แตจะสื่อไดอยางดีแคไหน ก็อยูที่จะรูจักใชอยางไร แตที่ขาดไมได เปนแกน
เลยทีเดียว ก็คือเจตนาซึ่งสุจริต มุงไปที่ธรรม
เทาที่พูดกันมาถึงตรงนี้ ก็พอจะตั้งเปนบทสรุปใหเราไวทบทวนวา พระสมัยกอน
ที่ทานมีปฏิปทาตามหลักการนี้ มีลักษณะของการปฏิบัติตอเรื่องพระเครื่องวัตถุมงคล
อยางไร ก็พอสรุปไดวา หนึ่ง ไมมีราคา ไมมีคาเปนเงินทอง ทานไมเอาเงิน เพราะวาตองให
เปล า สอง ไม ใ ช ใ ห ง า ยๆ ไม ใ ช ข องกลาดเกลื่ อ น กว า จะได ม านี่ แสนจะยาก เราต อ ง
ประพฤติตัวใหดี กวาจะได เรียกวาตองสะสมบารมีมาเยอะ แลวก็ สาม มีขอเรียกรองทาง
ศี ลธรรมกํ า กั บ ไปอี ก นี่ ฉัน มอบให น ะ เธอได พ ระไปนี่ นะ พระจะคุม ครองต อ เมื่อ เธอ
ประพฤติตัวดีอยางนั้นๆ ถาเธอประพฤติเสียหายอยางนั้นๆ พระจะไมคุมครอง ฯลฯ
สมัยกอนนั้น มีการถือขอหามขอกําหนดทางศีลธรรมแมแตที่ละเอียดหยุมหยิม
เชนถือวามีพระขลังอยูกับตัวนี่ อยาไปดาแมเขานะ พระจะไมคุมครอง
สมัยผมเปนเด็กเล็กๆ ที่สุพรรณ ในอําเภอศรีประจันต มีทานขุนทานหนึ่ง เรียกกัน
วา “ขุนศรี” เปนมือปราบผูราย ที่เลื่องลือมากวาหนังเหนียว โดนยิงก็ไมเปนไร ชื่อดังนัก
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ทีนี้ ขุนศรี ซึ่งมีชื่อเต็มวา “ขุนศรีประจันตรักษา” นี้ ก็อยูยงคงกระพัน แลวทานก็
ไปปราบโจรเรื่อยมา แตคราวหนึ่ง มีขาวมา คนคงเลาตอกันลั่น เราเปนเด็กเล็กๆ จึง
พลอยไดยินไปดวยวา ขุนศรีถูกโจรยิงตายแลว ชาวบานโจษจันกันวา โจรมันทําอยางไรก็
ไมรู ทานขุนก็เลยโกรธ แลวก็ดาแมมัน พอดาแมมันเทานั้นแหละ ลูกปนก็ปง ยิงเขาเลย
ทานขุนศรีก็ตายคราวนี้เอง
นี่แหละเปนตัวอยางวา เรื่องของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ โบราณถือนัก ตองมีศีลมีธรรม
มีขอถือกํากับมาดวย
ขอที่ควรย้ําใหมาก ก็คือเรื่องคุณคาทางจิตใจ ที่เปนสื่อโยง ระหวางตัวผูนั้น กับ
บุคคลที่มีพระคุณความดี อยางที่วา หลวงพออุปชฌายจะใหแกลูกศิษย ทานก็ตองเลือก
ผูที่ประพฤติดี และเลือกเวลาที่จะให เชน ใหในยามที่จะจากถิ่นไปทํามาหากิน หรือไปตั้ง
หลักตั้งฐาน อะไรอยางนี้
ทีนี้ พอใหพระไปแลว และใหไปอยางยวดยาก ในยามที่สําคัญยิ่งอยางนี้ เมื่อลูก
ศิษยไปอยูในถิ่นไกล พระองคนี้ก็เปนที่ระลึกแทนองคหลวงพอ พอมองดูเห็นพระ หรือนึก
ถึงพระ อันดับหนึ่งก็นึกถึงพระพุทธเจาวา นี่เปนองคแทนพระพุทธเจาที่เรานับถือสูงสุด
เปนสรณะ แลวตอนั้นทันที คือสอง ก็นึกถึงหลวงพออุปชฌาย ที่ใหพระนั้นมา
ตอนนั้นแหละ ความเคารพรักนับถือเอิบอิ่มซาบซึ้งใจ ก็แลนซานซาไปหมดทั้งตัว
ทั้งนึกถึงพระคุณความดีของทาน ที่ไดชวยเหลือเกื้อหนุนอบรมสั่งสอนมา แลวก็ระลึกถึง
คําสอนของทานที่สั่งกํากับเรามาวาจะตองประพฤติปฏิบัติตัวอยางไร
ตอไปอีก ในเมื่อพระเครื่ององคนี้ เปนที่ระลึกแทนองคหลวงพออุปชฌาย ทําให
เรามีใจผูกพันตลอดเวลา เราก็รักเคารพบูชาทานอยางลึกซึ้งหนักแนนจริงจัง และถนอม
รักษาทานไวอยางดีที่สุด
ทีนี้ ตัวเองก็มีลูกเปนทายาท ตอมา พอตัวเองแกเฒาลง ลูกที่รักก็เติบโตขึ้นแลว
พอถึงวัยที่เขาจะตั้งตัวเปนหลักฐาน พอก็เรียกลูกที่รักมา แลวก็บอกวา นี่นะลูก พระองค
นี้ พอไดมา หลวงพออุปชฌายทานให พอรักพระองคนี้อยางชีวิตของพอเลยทีเดียว จึง
รักษาไวอยางดี ลูกเปนที่รักของพอ เวลานี้ลูกโตแลว พอก็จะมอบพระหลวงพอนี้ใหแกลูก
ขอใหลูกเก็บรักษาบูชาทานใหดี ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัวอยูในศีลในธรรม สรางสรรคสิ่งที่
ดีงาม ทําประโยชนตามคําพระสอน พระจะไดคุมครองหนุนนําใหเจริญงอกงาม
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คราวนี้ลูกก็ไดรับพระไป ในการที่ลูกรับพระไปนั้น ลูกก็รูวาพระหลวงพอองคนี้
เปนของที่พอรักที่สุด แลวพอก็รักเรามาก พอจึงตั้งใจมอบใหแกเรา นี้คือคุณคาทางจิตใจ
ซึ่งเปนความสัมพันธโยงระหวางลูกกับพอ เขามารวมอยูในองคพระหลวงพอนี้ แลวก็โยง
ตอไปหาหลวงพออุปชฌายของพอ ตอไปจนถึงพระพุทธเจา ทีเดียวตลอดหมดเลย
เห็นไดชัดวา คุณคาทางจิตใจอันลึกซึ้งมากมาย รวมอยูที่พระเครื่ององคเดียวนี้
ซึ่งหอยคอเราอยู พอมองเห็นหรือนึกถึงหลวงพอองคนี้ทีไร ก็ระลึกถึง ทั้งพระพุทธเจา ทั้ง
พอของเรา ทั้งอุปชฌายของพอ พรอมทั้งความมุงหวังและคําสั่งสอนของทานดวย มา
ทีเดียวกันพรั่งพรึ่บ นี่คือคุณคาทางจิตใจที่เต็มเปยมไปหมด ซึ่งมีคุณคาสูงอยางยิ่ง
แลวหันมาดูปจจุบันบาง จะเห็นวา คุณคาที่พูดมาเหลานี้แทบจะไมมีเหลือเลย
หนึ่ง มันกลายเปนของที่ซื้อไดดวยเงินทอง เปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ซื้อขายไดไปเสียแลว ใชไหม?
สอง มันเกลื่อนกลาดดาษดา หาไดแสนงาย สาม มันไมมีขอเรียกรองทางศีลธรรมเลย แต
กลายเปนเรื่องของการหาลาภ หาเงิน หาทอง อยางเดียว เปนที่ตั้งของความโลภ อยาง
ที่วาเปนกิจการพาณิชย นี่ในแงสังคม
สวนในแงบุคคล สําหรับเจาตัวคนนั้นเอง ก็นึกคิดอยูแควา เรามีพระเครื่องนี่ เรา
จะไดปลอดภัย ใครจะทําอะไรเราไมได ไมตองกลัวใคร แลวก็กลายเปนยั่วยุหัวใจในทางที่
จะฮึกเหิม จนกระทั่งหันไปกลาทําความชั่วก็มี บางทีก็ไปในทางลอเราความเห็นแกตัว มุง
จะใหไ ดโ ชคไดลาภสว นตัว โดยไม มีขอ เรี ยกรองทางศี ลธรรม ไมมี คุณ คาทางจิต ใจที่
เชื่อมโยงอยางที่วาแลว คือความสัมพันธที่ยึดโยงกับทานผูมีพระคุณ ตั้งแตพอแม ปูยาตา
ยาย ครูอาจารย ขึ้นไปจนถึงพระพุทธเจา อันนี้ไมไดนึกถึงเลย นึกแตในแงวาเปนวัตถุ
มงคลที่จะชวยใหตัวไดลาภไดผลเทานั้นเอง ตกลงคุณคาเหลานี้หายหมดเลย
เพราะฉะนั้น ไมควรจะดวนไปดูถูกคนสมัยโบราณ ไมควรนึกวาคนโบราณก็นับ
ถือพระเครื่อง ติดเครื่องรางของขลัง หาวัตถุมงคล เหมือนพวกเราสมัยนี้แหละ ไมควรเอา
ตัวเราไปเทียบงายๆ ขอใหพิจารณากอนวา ในเรื่องพระเครื่องวัตถุมงคลนั้น คนสมัยนี้
ไมไดมีหลักอะไรในการนับถือ แลวก็ใชในทางเสียหายมาก ในทางพาณิชย ในทางเห็นแก
ตัว ในทางสนองกิเลส ใชไหม ถาใช ก็อยานึกวาคนโบราณจะเปนอยางพวกตัวในสมัยนี้
คนโบราณไมไดไถลไปมากถึงขนาดนั้น ในวิถีชีวิตของคนโบราณนั้น พระเครื่องที่คนสมัย
นี้จัดเปนวัตถุมงคลนั้น เปนรูปธรรมที่เขาใชสื่อธรรมไดจริง
คุณคาและความหมายในเรื่องนี้ มิใชมีแคนี้ ก็มาดูกันตอไป
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ปดชองหวั่นใจ ไดชองใหธรรม
กอนจะพูดดานอื่นแงอื่นตอไป ขอแถมหรือเติมในสวนที่พูดจบไปเมื่อกี้อีกหนอย
คือที่วาเอาอยางคติโบราณ พอลูกรักโตแลว จะแยกครอบครัว พอแมอาจจะมอบพระ
เครื่องหรือพระพุทธรูปที่สืบทอดกันมาในตระกูลใหแกลูกนั้น อาจพูดแยกแยะอีกนิดวา ใน
เวลามอบทรัพยสินให หรือมอบใหทรัพยมรดก อาจจะมอบใหพระเครื่องคุมหรือกํากับ
พรอมไปดวย นอกจากพระเครื่องจะมีคุณคาทางจิตใจอยางบริสุทธิ์ ซึ่งเปนเครื่องระลึก
ผูกพันที่สนิทแนนยั่งยืนกวาพวกทรัพยสินเงินทอง ซึ่งอาจจะชักพาใจเขวไปในทางอื่นแลว
พระนั้นก็จะเปนเครื่องเตือนใจลูก เตือนใจเหลาทายาท ใหปฏิบัติหรือจัดการทรัพยสิน
เหลานั้น ใหถูกตองชอบธรรมดวย อยางนอยไมใหทรัพยสินกลายเปนเหตุกอบาปกรรม
ทีนี้ก็มาวาในแงอื่นกันตอไป พระพุทธศาสนานั้นอยูทามกลางลัทธิศาสนาอื่นๆ
มากมาย ตั้ง แต ศ าสนาพราหมณ พวกลั ทธิผี ส างเทวดา ไสยศาสตร พวกนั ก พรตนั ก
บําเพ็ญตบะ อะไรตา งๆ มีอยู เกลื่ อนกลาด แลว หลายพวกหลายลัทธิ ก็มีอ ยูแล วกอ น
พระพุทธศาสนาเกิดขึ้น เมื่อคนเขานับถือสิ่งเหลานี้อยู และทํากันมาแลว เดี๋ยวคนนั้นถูก
คุณ ถูกไสย ถูกเขาเสกหนังเขาทอง หรืออะไรทํานองนี้ พระก็ตองพบ ตองเจอ หรืออยาง
เรื่องความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์เดชปาฏิหาริ์ย เรื่องอํานาจเรนลับที่เขาวาเหนือธรรมชาติ
ที่มีอยูกลาดเกลื่อน ถึงพระจะไมไปเจอ ก็ตองมีเรื่องใหเขามาเจอกับพระ
จุดหมายของพระพุทธศาสนาก็ชัดวาจะใหคนเปนอิสระ หลุดพน ไมตองพึ่งพาขึ้น
ตอเรื่องพวกนี้ หลักการก็ชัดวาพระสงฆมีหนาที่สั่งสอนแนะนําประชาชนใหฝกตัวพัฒนา
ตนจนเปนอิสระหลุดพนจากเรื่องพวกนี้ แตวิธีการในภาคปฏิบัติวาทําอยางไรจะใหคน
พัฒนาขึ้นไปไดอยางนั้น อันนี้ขึ้นตอปจจัยทั้งภายในและภายนอกหลายอยาง
ในสภาพที่เปนจริงนั้น พระพุทธศาสนาและพระสงฆอยูกับประชาชนทามกลางสิ่ง
เหลานี้ แตประชาชนมีระดับของการพัฒนาชีวิตจิตใจไมเทากัน บางพวกอยูกับความเชื่อ
เหลวไหล หวั ง ผลจากอํ า นาจดลบั น ดาลของสิ่ ง เหล า นี้ ห า งไกลจากคํ า สอนของ
พระพุทธเจา ไมรูเรื่องธรรมะเลย บางพวกพูดกันงาย บางพวกพอจะรับฟง บางพวกไม
ยอมฟงเลย บางพวกเขาใจงาย บางพวกเขาใจยาก บางพวกฟงไมรูเรื่อง แลวตัวพระเองที่
จะสอนเขาก็มีความสามารถไมเทากัน บางองคเกงพอจะสอนใหเขาเขาใจดวยปญญาได
เร็วไวงายดาย บางองคไมมีความสามารถในการสอน แถมบางองคก็ไมมีความรูพอ เมื่อ
มองกวางๆ เห็นสภาพที่แตกตางหลากหลายอยางนี้ การที่พระสงฆจะนําพระพุทธศาสนา
ไปชวยพัฒนาประชาชน ก็ตองเปนไปในระดับและรูปแบบที่แตกตางหลากหลาย
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ตามพระใหมไปเรียนธรรม

พระที่สามารถในการสอน และรูหลักธรรมดีดวย อยางที่วาเขาถึงคนระดับที่มี
ปญญา ก็อาจจะสอนแบบพุงตรงเจาะจุดทีเดียวไดผลเสร็จไปเลย แตพระองคเดียวกันนั่น
แหละ ไปสอนคนที่ไมมีปญญา หรือคนที่ไมรูเรื่องเลย ก็อาจจะตองใชอีกวิธีหนึ่ง เปลี่ยนไป
ทีนี้ อีกกรณีหนึ่ง ตัวพระที่ไปสอนไมคอยมีปญญา แลวก็ดอยความสามารถใน
การสอน แถมรูหลักธรรมก็นอยดวย แตใจดีมีเมตตากรุณา อยากจะชวยเหลือชาวบาน
แบบนี้จะทําอยางไรดี จะใชวิธีไหนจึงจะสื่อพระพุทธศาสนากับชาวบานได กรณีอยางนี้
เปนตัวอยางใหเราตองมองกวาง คิดเผื่อใหพอสมควร คือ อยาเอาแตตัวเองคนเดียวเปน
ประมาณ เมื่อตนเกงกาจสามารถในการสอน ก็ไมใชคิดวาตองใหพระอื่นพระทุกองคตอง
ทําอยางฉัน แลวเขาทําไมได ก็เอาแตติแตดาวาเขา อยางนั้นจะสําเร็จผลขึ้นมาก็หาไม
และก็มิใชจะดีแกพระศาสนาและแกประชาชน
ในสั ง คมกว า งๆ รวมๆ นั้ น คนเราอยู ใ นระดั บ การพั ฒ นาไม เ ท า กั น มี ค วาม
แตกตางหลากหลาย แตเรามุงหวังใหทุกคนไดประโยชนจากพระพุทธศาสนาเทาที่จะทํา
ได แลวจะทําอยางไร เริ่มแรกก็ตองไมลืมหลักที่วา ในการไปเปนสื่อที่จะนําทางดึงเขา
ขึ้นมา ใหเขาพัฒนาขึ้นนั้น ก็ตองมีจุดที่จะพบกับเขา
จุดที่จะพบกันนั้น เราจะเอาจุดที่ตัวเรายืนอยู แลวตะโกนบอกไป สั่งไป หรือรอให
เขากระโจนมาหาเรานั้น ทําไดยาก แตเราควรจะไปพบหรือไปหาเขา ณ จุดที่เขายืนอยู ใช
ไหม แลวจากจุดที่พบกันตรงที่เขายืนอยูนั่นแหละ พูดกันใหเขาใจรูเรื่องกัน เมื่อเขาเขาใจ
และใจเขาเอาแลว เราก็นําหรือพาเขาเดินออกมา หรือตามเราขึ้นไป
ตอนนี้ เรามองไปที่คนสวนใหญ ดูวาในสังคมวงกวาง คนทั่วๆ ไปสวนมากเปน
อยางไร ยืนอยูตรงไหน หรือเดินมาแลวถึงไหน ก็เห็นสภาพที่วา เวลานี้ สังคมยังเต็มไป
ดวยความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์เดชปาฏิหาริ์ย นับถือผีสางเทวดา เกรงกลัวอํานาจเรน
ลับ ติดในไสยศาสตร
เมื่อดูลึกลงไป แกนของเรื่องเหลานี้ ก็อยูที่ความ “กลัว” นั่นเอง กลัวอํานาจเรนลับ
ที่มองไมเห็น อยางที่พูดวาอํานาจเหนือธรรมชาติ ถึงแมจะบอกวาสมัยนี้วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเจริญมาก ถึงแมวาวิทยาศาสตรเปนเรื่องของความรู ไมใชแคความเชื่อ แตคน
ทั่วๆ ไป ก็พัฒนาไดแค “ความเชื่อวิทยาศาสตร” ซึ่งเวลานี้ไดกลับเสื่อมลงไปมาก สวน
เทคโนโลยีนั้นชวยแกไขอะไรในเรื่องนี้แทบไมไดเลย แถมจะมาสนองหรือรับใชไสยศาสตร
หนักลงไปอีก
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คนในยุคที่วาเจริญนักแลวนี้ ก็ยังเต็มไปดวยความไมรู ลึกลงไปในใจจึงยังกลัว
อํ า นาจเร น ลั บ เหล า นี้ แล ว ความกลั ว นี้ ก็ ทํ า ให ค นหวั่ น ไหว ถึ ง แม จ ะเห็ น กั น อยู ว า
พระพุทธศาสนาสอนเปนเหตุเปนผล แลวก็พูดกันวา พระพุทธศาสนาสอนไมใหเชื่อเรื่อง
เหลวไหลงมงาย แตพอเอาเขาจริง ความกลัวในระดับที่ลึกลงไป ความหวาดกังวล อยาง
น อ ยความหวั่ น ใจ ก็ ยั ง มี อ ยู เมื่ อ เอาตามหลั ก ถึ ง จะบอกว า เป น ชาวพุ ท ธ ก็ ต อ งขั้ น
โสดาบันนั่นแหละจึงจะพนเรื่องนี้ไปไดจริง ตอนนี้ ขางนอกเจริญดวยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี แตขางในคนยังหางไกลจากความเปนโสดาบัน
ไมตองพูดถึงพวกที่หลงงมงายหรอก แมแตชาวพุทธขั้นคอนขางดี พูดออกมาชัด
วาเชื่อในเหตุในผล แตความหวงความหวั่นใจวาอาจจะมีอํานาจเรนลับบางอยางซึ่งมอง
ไมเห็น การที่ไมรูวาอนาคตจะเปนอยางไร ก็ยังไมหมดไป ในเมื่อตัวเปนมนุษยปุถุชน ก็ยัง
มีความหวาด มีความหวั่น มีความพรั่นใจอยู ในเวลาที่ไมมีเหตุการณอะไร ก็ไมเปนไร แต
พอเกิดอะไรขึ้นกับตัว บางทีก็ชักจะเริ่มแกวง บางคนสําหรับตัวเองไมเปนไร แตพอถึงคน
ใกล ชิ ด บุ ต รภรรยา คนที่ รั ก เป น ดวงใจ เอาละสิ ชั ก จะอยู ไ ม ไ ด แ ล ว ทั้ ง ๆ ที่ รู อ ยู ว า
พระพุทธศาสนาสอนธรรมะไว หลวงพอก็สอนใหเอาเหตุเอาผล แตมันชักจะเอาไมอยู
พอมีเรื่องขึ้นมา แมแตมาหาหลวงพอ หลวงพอก็สอนเปนเหตุเปนผล ทานวาเธอ
อยาไปเชื่ออะไรงมงายไป มันเปนเรื่องของเหตุปจจัย เปนเรื่องการกระทําของเรา เราตอง
มีสติปญญา ทานก็อธิบายใหฟง ก็เห็นตามหลวงพอ ก็เอาละ วาตามหลวงพอนะ
บางรายกลับไปแลว เขมแข็งจริง ก็อยูได แตบางรายไมอยางนั้น พอกลับไปบาน
ชักไมแนใจอีกแลว อยางไรๆ มันก็ยังหวั่นใจอยู ถาอยางนั้นก็ปลอดภัยไวกอนดีกวา
เอาละสิ ทีนี้ทําอยางไรจะเผื่อปลอดภัยไวกอน ในสังคมของเรานี่ เรื่องพรรคนี้มีอยู
เกลื่อนกลาด มีไสยศาสตร มีหมอผี มีคนทรง จะปลอดภัยไวกอน ก็เลยดอดไปหาแลว ไป
หาพวกหมอผี ไปหาคนทรง
ทีนี้พอไปหาแลว เขาทําพิธีใหใจไดรูสึกวาปลอดภัยไวกอนแลว แตทีนี้มันมักจะไม
หยุดแคนั้น ถึงตอนนี้ โอกาสที่จะถูกชักจูงก็มีขึ้นมาแลว และคนที่เขามาในสถานกาณ
อยางนี้ ก็มักถูกชักจูงงาย ทีนี้ พวกที่วานั้น เมื่อเขาจะหาลาภ จะเอาใหมาก ก็อาจจะพูด
ตอความยาวออกไปอะไรตางๆ เชนวา นี่... คุณถูกเขาทํานะ ไอคนนั้นมันแกลง คุณเอา
ไหม ผมจะทําแกให แกแคน เอามันใหหนักเลย วางั้น ทีนี้ก็ตองเสียเงินเสียทองมากขึ้นๆ
แลวก็เปนเรื่องของกิเลส โลภะโทสะมาแลว ออกไปนอกพระพุทธศาสนาแลว
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อยางกรณีที่พูดมานี้ ก็คือถึงขั้นที่หลวงพอเอาไมอยูแลว ใชไหม แลวปญหาแบบนี้
เมื่อพระอยูกับชาวบาน ก็ตองเจอแน
อยางผมอยูที่นี่ ที่วัดญาณเวศกวันนี่แหละ ก็เจอแลว มีมาแลว วันหนึ่ง ชาวบาน
รายหนึ่งมาหา บอกวา เมื่อคืนนี้ ฉันฝนราย มีปศาจ หรืออะไรไมรู ตัวใหญเหลือเกิน ดํา
ทะมึน ตรงเขามาหาฉัน พอมาถึง ก็กระชากลูกออกไปจากอก
โอโฮ ลองคิดดูสิ ลูกนี่เปนสุดที่รัก พอเจอฝนรายอยางนี้ ใจก็ไมอยูแลว คุมใหมั่น
ไมได หวั่นไหวไปหมด ตัวเองยังพอวานะ แตนี่ลูกที่แสนรัก ยังไงๆ ก็ตองเอาไวกอน ตอง
ปลอดภัยไวกอน แตไมรูจะไปพึ่งใครที่ไหน ก็ไปหาพระกอนละ ยังไงๆ ก็ตองใหมั่นใจวา
ลูกปลอดภัย
คนที่มาถึงขั้นนี้ พูดไดวา ใจไมอยูกับเนื้อกับตัวแลว จะพูดจาอะไรเปนเหตุเปนผล
ก็ยืดยาดนอกเรื่องไปหมด ไมฟงแลว ฟงไมรูเรื่อง ถาพระขืนพูดมาก ฉันก็ไปกอนละ พระ
จะทําอยางไร ตอนแรกก็ตองหาทางใชวิธีที่จะทําใหเขาสงบกอน ใหใจมาอยูกับเนื้อกับตัว
อยางนอยใหพอพูดกันได ใหฟงกันรูเรื่อง ใหยอมเงี่ยโสตลงมาสดับ
เรื่องอยางนี้แหละที่พระอยางหลวงพอวัดบานกรางทานเจอกันมานานแลวแตครั้ง
โบราณ จะเรียกวาหนามยอก เอาหนามบง หรืออะไรก็แลวแต ความกลัวนั้น จะแกไดจริง
ก็ดวยตัวแกโดยตรงของมัน คือความรู พอรูวาอะไรเปนอะไร จะทํากับมันอยางไร ความ
กลัวก็หมดไปหายไป แตเมื่อไมรู ยังไมรู ก็เอาความเชื่อมาตั้งยันไวกอน เปนการแกไปขั้น
หนึ่ง ยิ่งเชื่อมั่นเทาไร ก็ยิ่งสูกลัวไดดีเทานั้น อยางนอยก็เรียกสติคืนมา เกิดมีกําลังใจขึ้น
ที่วาหนามยอก เอาหนามบงนั้น ก็คือ จะแกความกลัวอํานาจเรนลับ สิ่งที่มองไม
เห็น ก็เอาความเชื่อความมั่นใจในอํานาจศักดิ์สิทธิ์ของสิ่งที่เคารพบูชานับถือเขามาขม
หรือมาขับไลไปเสีย ถาเปนชาวพุทธที่เขาขั้นแทหนอย ก็พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณนี่
แหละ พอศรัทธา ความเชื่อจับเอาอํานาจศักดิ์สิทธิ์ เอาอานุภาพของพุทธคุณเขามา ความ
เชื่อมาแทนที่ความกลัว ความกลัวก็หายไป เรียกขวัญคืนมา ใจก็มั่นแนว คนก็สงบนิ่งได
ตอนนี้ก็ตองมีวิธีการกันหนอย จะเรียกวาเปนอุบายก็ได วิธีงายๆ ที่พระทํากันมา
แตโบราณ ก็คือทําพิธี หรือมีพิธีกรรมกันหนอย ตอนแรก พระฟงเรื่องรายของเขาแลว ก็ยัง
ไมพูดไมอธิบายอะไรละ เอาแคพูดปลอบใจใหกําลังใจนิดหนอยแลว หลวงพอก็บอกวา
เออ ไมเปนไร หลวงพอจะชวยบอกพิธีให มานี่นะ เธอมาจุดธูปเทียนบูชาพระกอน เสร็จ
แลว หลวงพอก็อาจจะเลือกบทสวดมนตสั้นๆ บทหนึ่งหรือ ๒-๓ บทมาบอกเขาวาบทสวด
มนตนี้ ดีแงนั้นๆ ใชแกใชกันอันนั้นๆ มีเรื่องราวมาอยางนั้นๆ แลวนําหรือใหพระนําเขา
สวด จนพอสมควรแลว ก็ใหเขาแผเมตตา กรวดน้ําอุทิศกุศลใหเจากรรมนายเวร เปนตน
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พอไดทําพิธีอยางนี้เสร็จแลว คนนั้นก็จะสงบลง ใจเขามาอยูกับเนื้อกับตัวแลว
เปนพิธีเรียกขวัญอยางหนึ่ง ก็คือเขาไดศรัทธามาจับมายึดหลักใหมีที่ยันที่ตั้งตัว ทรงตัว
ขึ้นมาได มั่นคงมั่นใจ
พอเขาสงบเย็นเบาสบายขึ้นมาแลว ทีนี้ก็ไมมีอะไรมาดึงมากวนใจใหวาวุน พระ
จะพูดอะไร เขาก็พรอม ฟงไดหมด นี่คือพิธีนั้นเปนบุพภาค เปนขั้นของการเตรียมตัว
เตรียมใจของเขาใหพรอมที่จะรับธรรมะ
เมื่อเขาพรอมอยางนี้แลว พระก็พูดคุยธรรมะได อธิบายหลักธรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้
อาจจะเลาชาดก หรือเลาเรื่องราวในพุทธประวัติ ที่พระพุทธเจาเคยทรงเผชิญและทรง
จัดการปญหาแบบนี้ อธิบายไปไดทั้งขั้นศีล ขั้นจิตใจ จนถึงขั้นปญญา อาจจะถือโอกาส
สอนหลักธรรมสําหรับการเลี้ยงลูก สอนวิธีเลี้ยงลูก ใหรูจักมีพรหมวิหาร ใหใชเมตตา
กรุณา มุทิตา อุเบกขา อยางไรๆ อยางนอยบอกวิธีประพฤติปฏิบัติตัวแกเขาในยามที่
ประสบเหตุการณรายอยางนี้ ใหเปนประโยชนแกตัวเขา แกครอบครัว แกสังคมสืบตอไป
เสร็จแลว เขาจะลากลับ เมื่อหลวงพอเห็ นควรในทางส งเสริม กําลังใจเปนต น
นอกจากอวยชัยใหพรแลว บางทีก็พรมน้ํามนตให แถมบางทีมอบพระใหไปบูชากํากับอีก
เพื่อชวยใหจิตใจเขมแข็งยิ่งขึ้น มั่นใจยิ่งขึ้นวา ไมตองเกรงกลัว ไมตองกังวลแลววาภูตผี
ปศาจที่ไหนจะมากล้ํากราย อันนี้ก็เปนเรื่องของสวนประกอบเสริมไป และตอนนี้แหละ
พระจะตองวางจิตใหตรง ทําทั้งหมดดวยเมตตาการุณยเพื่อประโยชนแกเขาจริงๆ ไมถือ
โอกาสทํานาหาผลประโยชนบนหลังชาวบาน
แลวมองใหดี มองอีกที จะเห็นวา เรื่องราวเหตุการณในชีวิตของชาวบาน ของ
ชุมชน ของสังคมอยางนี้แหละ ที่เปนตัวขับเคลื่อนใหชาวบานมาหามาพบพระ และเปน
โอกาสใหพระไดแสดงธรรม คนจํานวนมากนั้น ถาเขาไมมีเรื่องจําเปน ไมเจอเหตุการณ
อยางนี้ เขาไมเคยถามถึงพระ เขาจะไมมาหาพระ เมื่อเกิดมีเรื่องขึ้น จึงไดเปนโอกาสให
พระไดแสดงธรรม ก็เปนสื่ออยางหนึ่ง และนี่ก็อยูท่ีพระวาจะใชโอกาสนี้หรือไมใช ถาพระ
ไมใชเปนโอกาสในการสื่อธรรม โยมมา ก็ไดแตทําพิธี พระก็อาจจะนึกแคจะไดปจจัย ก็
คือไมไดอะไรที่เปนหลักเลย ชาวบานก็หลงไปตามเดิม หรือหลงหนักเขาไปอีก
ที่วามาตอนนี้ ก็เปนการที่พระใชพิธีกรรม ตลอดไปถึงวัตถุมงคลตางๆ มาเปน
รูปธรรมที่ชวยสื่อธรรม อยางที่วาเปนบุพภาค คือการเตรียมการเบื้องตนเพื่อใหเขาพรอม
ที่จะตั้งจิตสดับธรรม เขาสูศีล เจริญจิต เจริญปญญา ตอไป
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รวมความแลวก็เปนอันวา ไมวาจะอยางไรก็ตาม ก็ตองยอมรับความจริงวา ในหมู
มนุษยปุถุชนนี้ ความหวาดหวั่นเกรงภัยกลัวอํานาจที่มองไมเห็นนั้น มีอยูตลอดเวลา แฝง
แทรกอยู ในชี วิ ต ของคนและในชุม ชน จึ งเป น ธรรมดาที่พ ระเราตั้ งแต ครั้ง โบราณต อ ง
เกี่ยวของตองประสบ แลวก็ตองหาทางชวยเหลือ และก็ตองยอมรับวาทานทําไดดีทีเดียว
วิธีปฏิบัติที่พระใชกันมาแตครั้งโบราณ ขอใชคําวาเปนการ “ปิดช่องความหวั่นใจ”
เพื่อเตรียมการและเปนชองทางที่จะนําธรรมเขาไปใหแกคน
อยางที่กลาวแลววา สําหรับมนุษยปุถุชนที่หวาดระแวงตออํานาจลี้ลับเหลานั้น
จะตองปดชองความหวั่นใจของเขาใหไดกอน เขาจึงจะมีใจที่จะรับธรรมได ถาไมปดชอง
ความหวั่นใจ ใจเขาไม อยูกับตัว ก็ ไ มเ ป นอันฟงธรรม หรื อฟงไปแลว ยังเขาไม ถึง พอ
ออกไปแลว ก็ไมแน ไมมั่นคง เขาก็จะตกอยูในวังวนของการหวังพึ่งอํานาจภายนอกตอไป
ถาพระปดชองความหวั่นใจของชาวบานได คนมาหาพระแลวก็ไดหมด ทั้งพนไป
จากความหวั่นกลัว ใจสงบสบายได โดยไมตองไปหาหมอผี ไมตองไปหาคนทรง แลวก็ได
พัฒ นาจิ ตใจพัฒ นาป ญ ญาขึ้นไปด ว ยการไดสดั บธรรม และทางที่จ ะเพลี่ ย งพล้ํ าไถล
ออกไปในดานกิเลสใหถูกลอเราโลภะ ยั่วยุโทสะ ก็ไมมี เพราะฉะนั้น ทานจึงยอมใหนําเอา
วิธีปฏิบัติในทางที่เปนกุศลตอสิ่งเหลานี้ เขามาอยูในครอบคลุมของพระพุทธศาสนาดวย
เพื่อใหประชาชนมาหาพระแลว ทั้งพนภัย และไดธรรมไดปญญา ทุกอยางครบจบไปที่นี่เลย
จากที่พูดมาตรงนี้ จะไดความชัดเจนอีกอยางหนึ่งดวย คือการแยกไดระหวาง
บทบาทของพระ กับบทบาทของหมอผีและประดาเจาพิธีของลัทธิศาสนาทั้งหลาย
บทบาทของหมอผี เ จ า พิ ธี ศ าสนาโบราณทั้ ง หลาย คื อ ทํ า พิ ธี สื่ อ กั บ พวกผี ส าง
เทวดาอํานาจศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับตางๆ เพื่อชวยใหชาวบานผูมาหาสามารถปฏิบัติตามไดใน
การที่จะพนภัยและไดผลที่ปรารถนาจากอํานาจเรนลับนั้น แลวก็พวงดวยความสัมพันธ
ระหวางชาวบานกับหมอผีในเชิงซื้อขายหรือตอบแทนบริการ
สวนบทบาทของพระในพุทธศาสนา ในกรณีแบบนี้ แบงได ๒ ขั้นตอน คือ ชวยให
ชาวบานพนภัยจากอํานาจเรนลับนั้นแลว จะไดมีความสงบมั่นใจ พรอมที่จะสดับรับธรรม
คํ า สอนเพื่ อ การพั ฒ นาในศี ล ในวิ นั ย ในทางจิ ต ใจและในป ญ ญาสู ง ขึ้ น ไป โดยให
ความสัมพันธระหวางพระกับชาวบานดําเนินไปดวยศรัทธาและเมตตา มิใชซื้อขายหรือ
ตอบแทนบริการ
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ถาพูดใหตรงแท บทบาทของพระมีอยางเดียว หรือขั้นเดียว คือการแจกจายให
ธรรม สวนการชวยใหพนภัยจากอํานาจเรนลับ เปนสวนที่แทรกเพิ่มเขามาในกรณีที่ตอง
ชวยใหเขาเตรียมตัวพรอมหรือตั้งตัวขึ้นได ในการที่จะสดับรับธรรมคําสอน คือจะไดศึกษา
บทบาทของพระที่ แ ยกต า งกั น กั บ หมอผี นี้ พระนี่ แ หละจะต อ งชั ด กั บ ตนเอง
มิฉะนั้น ถาหลงเพลินไป พระเองแยกไมถูก แลวก็เลยทําตัวใหคนขางนอกมองไปวา พระ
กับหมอผี ก็คือกันนั่นเอง อยางที่เคยเลาใหฟงมาครั้งหนึ่งกอนนี้แลว

ใหเขาไดที่ยึดแลว ก็ดึงยกเขาขึ้นมา
เมื่ อ กี้ นี้ จั บ จุ ด ที่ เ ป น สาระสํ า คั ญ ในการที่ พ ระสงฆ ป ฏิ บั ติ ต อ สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ห รื อ
อํานาจเรนลับวา เปนการที่ทานชวย “ปดชองหวั่นใจ” ใหแกชาวบาน อันนี้เปนเปาหมาย
หลัก อยางที่วาแลว เปนการเตรียมคนใหพรอมที่จะเงี่ยโสตลงสดับธรรมตอไป
ทีนี้ พรอมกับการชวยปดชองความหวั่นใจใหแกชาวบานนั้น การปฏิบัติที่ถูกตอง
ของพระสงฆยังปดกั้นโทษหรือขอเสียของลัทธิสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไสยศาสตรภายนอกอีก ๒ ขั้น คือ
๑. ไมไถลออกไปในเรื่องของกิเลส พวกราคะ โลภะ โทสะ โมหะ ที่พวงอยูกับ
ลัทธิผีสางเทวดา เรื่องลึกลับ ไสยศาสตร
๒. แลวก็ไมอิงอํานาจกิเลสนั้น ขยายออกไปสูการหาผลประโยชน เชนที่วาการ
ตอบแทนบริการ การชวนใหแกแคน ไมมีเรื่องการที่จะไปคิดรายผูอื่น จะไป
ทํารายกัน มีแตพระคุณ การมีเมตตาการุณย
สําหรับพวกผีสางเทวดานั้น มีทั้งพวกที่รายและพวกที่ดี อยางที่พูดไปแลวเมื่อเชา
นี้วา พวกเทวดาในศาสนาพราหมณหรือฮินดูนั้น มีเรื่องแผลงฤทธิ์รบราฆาฟนกันนักหนา
แสดงอํานาจขมกัน ยกทัพปราบกัน แลวมาในเรื่องไสยศาสตรก็ทํานองเดียวกัน มีเรื่อง
ของกิเลสมาก เอามาใชในการทํารายกัน หาผลประโยชนกัน พวกหมอผีหรือพวกทําไสย
ศาสตรขางนอก มักมีชื่อเสียงดวยเรื่องพวกนี้ อยางที่ไดยินบอกกันแมแตในปจจุบันนี้วา
หมอเขมรนี่เกงนักในเรื่องอาถรรพณ ทําคุณไสย ทํารายคนโดยใชไสยศาสตร
ทีนี้ในสมัยโบราณนั้น พระสงฆก็อยูกับชาวบาน ทามกลางสภาพและเรื่องราว
อยางที่วานั้น พระนั้นเปนผูนํา เปนที่พึ่งที่หวังของชาวบาน ถาเขามีทุกขจากเรื่องพวกนี้
ขึ้นมา มาหาพระก็ชวยอะไรไมได ก็ไมเปนที่มั่นใจ ไมโลงใจ พอไปหาพวกหมอผีหรือพวก
ชํานาญทางคุณไสย ก็พาเขวออกไปใหหลงวุนกับการแก การทําตอบ แลวก็บอกวาไม
อยากไปหาพระแลว ชวยอะไรไมได
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ในสภาพสังคมที่เปนมาอยางนี้ เมื่อพระจะตองเปนที่พึ่งชวยชาวบานได เรื่องก็
คอยๆ เปนไปเอง บางทีหมอผีหมอคุณไสยเกาก็มาบวชบาง มีพระที่ไดเรียนรูเรื่องนี้บาง
แตเมื่อเปนพระรูและทําไดในเรื่องเหลานี้ ก็เปลี่ยนมาทําในทางของพระ เรียนแกไดแลว
ไมทําในทางของพวกไสยศาสตร ก็เอามาใชเพื่อปดชองความหวั่นใจอยางที่วาแลว
เป น อัน ว า มี พ ระที่ ทันกั บ หมอผี แ ละพวกทํ า คุ ณ ไสยแล ว คราวนี้ พอชาวบา น
เดือดรอนถูกกระทํา เขามาหาพระ พระก็แกให แลวจบแคนั้น ไมตอเรื่องยาวออกไปทาง
ไสยศาสตรขางนอก พระทําแตสวนที่เปนคุณอยางเดียว จบดานไสยศาสตรแลว ก็ดึงเขา
มาในพุทธศาสตร คือใหธรรม นําเขาสูการศึกษา ที่จะพัฒนาศีล วินัย จิตใจ และปญญา
ของคนและชุมชนของเขาตอไป
มองในแงหนึ่ง การที่พระชวยแกไขดานไสยศาสตรอยางนี้ ก็เปนการเอาความขลัง
ศักดิ์สิทธิ์มาใชเปนทางหรือเปนสื่อนําเขาสูพระพุทธศาสนา เปนจุดเชื่อมตอจากศาสนา
ภายนอกเขาสูพระพุทธศาสนา โดยตัดสวนปลายของพวกไสยศาสตรในการหาลาภหา
ผลประโยชน สนองความตองการในทางเห็นแกตัว การแกแคน การทํารายซึ่งกันและกัน
ออกไปเสีย
แตถาพระไมตัดแยกออกมาสูการใหธรรม ก็อยางที่วาแลว พระก็จะแคคือกับหมอ
ผี อยางที่มีอาจารยนักสังคมวิทยาของมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในประเทศไทยนี้ ไมบอกละ
วามหาวิทยาลัยอะไร ไดเขียนตําราไว ที่เคยเลาใหฟงแลว ผมไปอานเจอเขา ทานเขียน
สรุปลงไปเลยวา โดยความหมายทางศาสนาแลว พระกับหมอผีนี่เหมือนกัน
นักวิชาการที่ไมรูไมเขาใจเพียงพอ ก็มองศาสนาทั้งหลายเหมือนกันหมด เขาบอก
วาศาสนาเปนที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคน เวลามีความหวาดหวั่นเกรงภัยอันตราย ก็ไปหา
นัก บวชนั ก ทํ า พิธี ศ าสนา เขามองพระเหมือนกั บนั กบวชหรือ ผู ประกอบพิธี ใ นศาสนา
โบราณ จึงบอกวาพระกับหมอผีมีบทบาทเหมือนกัน เมื่อไปหา ไมวาพระหรือหมอผีก็ทํา
พิธีให ไดปลอบประโลมใจแลว ก็หายหวาด หายกลัว สบายใจโลงใจไป เขาก็เลยมองวา
พระนี่มีบทบาทหนาที่อยางเดียวกับหมอผี
แมวาอาจารยทานนี้จะพูดไมถูกไมดี แตก็ดีในแงที่จะเอามาใชประโยชน คือเอา
มาเตือนพระ เอามาย้ํา เอามาพูดใหบอย เพื่อใหพระระวังรักษาตัวไวไมใหเปนไดแคหมอผี
เปนอันวามองได ๒ อยาง คือ หนึ่ง นักสังคมวิทยานั้นไมเขาใจเรื่องศาสนาเพียงพอ
ไมรูจักพระพุทธศาสนา จึงสรุปเอาเองงายๆ สอง เมื่อนักสังคมวิทยาเองไมเขาใจเพียงพอ
อยูแลว พระก็ไปทําใหเขาเห็นอยางนั้นเสียอีก อยางนี้ก็ถือวาเปนเพราะพระทําเสียเอง
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ในกรณีที่พระเองไมไดทําหนาที่ของพระใหถูกตอง ไมไดดึงคนขึ้นมาสูความดีงาม
ที่สูงขึ้น ไดแคใหเขามีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ปลอบประโลมใจใหสบายไปไดเทานั้น พระก็ได
แคเหมือนหมอผี แตถาพระทําหนาที่ถูกตอง การใหที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ก็เปนจุดเชื่อมตอ
จากศาสนาภูตผีเปนตน ขึ้นมาสูพระพุทธศาสนา
พระจึงตองใสใจคํานึงวาทําอยางไรเราจะดึงคนขึ้นได ถอนคนขึ้นมาใหพนจาก
ความหมกจมอยูในความหลง จากความหวาดกลัวตางๆ นี่คือ พอใหเขาไดที่เกาะที่ยึด
เหนี่ยวแลว เราก็ดึงเขาขึ้นมา ดวยการสอนธรรม ใหเขาพัฒนาทั้งพฤติกรรม จิตใจ และ
ปญญา จุดสําคัญอยูตรงนี้ ถาพระไมทําหนาที่นี้ ก็เสียความเปนพระ บทบาทของพระก็
หายไป พระก็แคหมอผีอยางที่วามานั้น พอเขายึดเหนี่ยวแลว เราจึงตองดึงเขาขึ้นมา
ที นี้ ในเรื่ อ งทั้ ง หมดนี้ คํ า เด น ที่ สํ า คั ญ มาก คื อ “ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ” เราจะต อ งเข า ใจ
ความหมายของคํานี้ใหชัด
จะเห็นวา ชาวพุทธทั่วๆ ไป ที่วาเคารพนับถือพระพุทธเจา ไปบูชาพระพุทธรูป ก็
นึกไปถึงความศักดิ์สิทธิ์ มองพระพุทธรูปในความหมายวาศักดิ์สิทธิ์ดวย
แตความศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศาสนา กับในศาสนาทั่วไปที่ใชความเชื่อเปนหลัก
นั้ นต างกั นชั ดเจน เพราะว า ในศาสนาทั่ ว ไปนั้น ความศั กดิ์ สิท ธิ์ อ ยู ที่ ค วามเกง กาจ มี
อิ ท ธิ ฤ ทธิ์ ป าฏิ ห าริ ย อย า งที่ พู ด ไปแล ว เช น เทพเจ า ฮิ นดู ที่ ว า มี ค วามสามารถกํ า จั ด
คูปรปกษ โดยมีฤทธิ์เดช แสดงโทสะไดรุนแรง
จะเห็ นว า เมื่อ ทางศาสนาฮิ น ดู เ ขาสรา งเทวรู ปนั้น ไปดู เ ถอะ จะต องสร า งใน
ลักษณะที่ใหเห็นวาเกงกาจ ดุราย โหดเหี้ยม มีกําลังมหาศาล กําจัดศัตรูไดอยางรุนแรง
เพราะฉะนั้น เทพเจาฮินดูจะมีทาทางฮึกเหิม ผาดโผน โจนทะยาน ยกแขน ยกขา
หนาตาถมึงทึง มีแขนมีขามีบาทามาก อาจจะมีมือมีแขนถึงพันหนึ่งเลย ที่จริงนั้น พันมือ
พันแขนนี่จะไปทําอะไรได มันคงตีกันวุนหมด แตเขาเอาใหมีมากเขาวา
แคทศกัณฐ สิบคอ สิบหนา ยี่สิบแขน ยี่สิบมือ ก็ยุงแลว สงสัยวา เวลาแกใชจริง
คงใชแคสองสามมือเทานั้นแหละ ถาใชยี่สิบมือ มันก็คงตีกันเอง แลวไปมีถึงพันมือ จะไป
ทําอะไร มันมากเสียเปลา ไรประโยชน
รวมความวา เทวรูปของฮิน ดู จ ะเปนอย างนั้ น ผาดโผน โจนทะยาน มี อาวุ ธ ที่
รายแรงที่สุด ชนิดที่เหลือระอา เหนือกวาอาวุธธรรมดา เปนฟาผา เปนอสุนีบาต เปนจักร
เรียกวาสรางกันขึ้นมาจะใหเห็นวามีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริ์ย มีอํานาจยิ่งใหญ สามารถกําจัด
ศัตรูไดอยางยิ่ง เปนอันวา ความศักดิ์สิทธิ์ของเขามากับฤทธิ์เดชที่พวงดวยกิเลส
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ทีนี้ เมื่อมาถึงพระพุทธศาสนา ความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นสูพระคุณ และกลายเปนวา
ความศักดิ์สิทธิ์สูงสุดมาอยูที่ความบริสุทธิ์ ไมมีความศักดิ์สิทธิ์ใดสูความบริสุทธิ์ได ดัง
ที่วาในพระพุทธศาสนามีตํานาน มีคัมภีรที่พูดถึงสัจจาธิฏฐาน หรือสัตยาธิษฐาน เอา
ความบริสุทธิ์เปนที่อางอิง เอาความจริงเปนที่ตั้ง แลวชนะพวกฤทธิ์เดช พวกที่ใชกิเลส
ความศักดิ์สิทธิ์ หมายถึงอํานาจที่บันดาลใหเกิดผลสําเร็จ “ศักดิ์” แปลวาอํานาจ
“สิทธิ์” แปลวาความสําเร็จ ศักดิ์สิทธิ์จึงแปลวา อํานาจที่บันดาลผลสําเร็จใหเกิดขึ้น
ถามวาอํานาจอะไร ของเขาบอกวา พลังที่กําจัดศัตรู ของเราบอกวาความบริสุทธิ์
พวงมาดวย พลังแหงเมตตากรุณา ความปรารถนาประโยชนสุขแกผูอื่น คิดจะชวยเหลือ
และสาม พลังปญญา
อยางที่รูกันวา พระพุทธเจาของเรานี้มีพระคุณ ๓ ประการ หนึ่ง พระปญญาคุณ สอง
พระวิสุทธิคุณ สาม พระมหากรุณาคุณ นี้คือยอดของความศักดิ์สิทธิ์
ทีนี้ เราสรางพระพุทธรูปที่แสนจะศักดิ์สิทธิ์ เปนอยางไร ขอใหนึกเทียบกับเทวรูป
ฮินดูที่ผาดโผน โจนทะยาน ถมึงทึงนั้น พระพุทธรูปของเรา อยางปางมารวิชัย พระพิชิตมาร
ที่สูกับมารนี่ ประทับนั่งสงบ ไมแสดงอาการวาจะไปกําราบขมใคร หรือจะไปทํารายใคร
เลย ประทับนิ่งสบายสงบเรียบรอย แถมยิ้มนอยๆ อีกดวย นี่คือมีเมตตากรุณา รอแตจะ
ชวยมวลมนุษย แลวก็บริสุทธิ์ และมีปญญาสูงสุด นี่คือพระคุณ เปนความศักดิ์สิทธิ์ที่แท
จึงเห็นไดชัดวา แมแตจะใชคําวาศักดิ์สิทธิ์ ในพระพุทธศาสนาก็เปนเรื่องของคุณ
คือความดีงามอยางเดียว ไมมีเรื่องของโทษ หรือความราย แตอยางใดเลย
ตกลงเราก็ดึงคนจากความหมายของความศักดิ์สิทธิ์แบบรุนแรงในศาสนาอื่น เขา
มาสูความหมายแบบสงบงามในพระพุทธศาสนา
เอาละ ในทามกลางสภาพแวดลอมที่เขามีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์เดช
เหลานี้ พระพุทธศาสนาก็ไมไดมองขาม และก็มาชวยคนในเรื่องเหลานี้ดวย โดยดึงเขา
เขามาในความหมายที่ขัดเกลาใหประณีต
ตองยอมรับความจริงอยางที่พูดไปแลววา มนุษยปุถุชนนั้นใจยังหวั่นไหว ยังมี
กิเลส ยังมีความหวาดความกลัว ถาไมไดฝกจิตมาแลวอยางดี พอเกิดเหตุการณเฉพาะ
หนาที่เลวรายรุนแรงขึ้นมา ก็ตั้งตัวไมทัน ยืนตัวไมติด ถาตั้งตัวไมติด จิตก็เตลิด แลวก็เสีย
ขวัญ พอขวัญหนีดีฝอแลว เรี่ยวแรงกําลังที่มีอยู ก็ไมรูวาหายไปไหน แลวทําอะไรก็ไมถูก
ดว ย เพราะใจไมมี ที่จั บที่ ยึด สติห าย สมาธิ ตั้ง ไม ไ ด ถาอย า งนี้ ถึง จะเป นชาวพุ ทธ ก็
กลายเปนแพคนพวกอื่นที่มีศรัทธารุนแรง

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๕๙

ถา มี ศ รั ท ธาลงดิ่ ง แรงกล า นะ ไมว า จะเชื่ อ อะไร จะเอาอะไรมายึ ด จะเป น สิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ เปนลัทธิอุดมการณอะไรๆ ก็ใจอยูใจมั่นได แมแตเอากบเอาเขียดมายัดใสปาก
โดยไมรู ก็สูไปไดจนตลอด ดังจะเห็นวา ในศาสนาโบราณ บางทีไปเอาสัตวอะไรตออะไร
มานับถือ เอาอะไรก็ได ใหมันมีศรัทธาแรงกลาขึ้นมา พอเชื่อลงจิตไรสํานึกแลวละก็ จิตก็
มั่นเต็มที่เลย ฮึกเหิม เด็ดเดี่ยว มุงไปอยางเดียว
ทีนี้ ไมวาจะเปนศาสนาอะไรที่ไหนก็ได เพราะที่จริงมันเปนธรรมดาของธรรมชาติ
อยางนั้นเอง ตัวสําคัญ สาระมันอยูที่นี่ คือศรัทธาที่ดิ่งลงไปถึงจิตไรสํานึกนี่เอง
เมื่อคนมีศรัทธาลงลึกดิ่งแลว ศรัทธาที่รุนแรงก็ทําใหจิตมีกําลัง แลวจิตก็พุงมุง
แนวไปสูเปาหมาย พอจิตพุงมุงแนว มันก็เกิดสมาธิสิ ถึงจะเปนมิจฉาสมาธิ มันก็คือแนว
นั่นแหละ ทีนี้ ถาเกิดเหตุรายขึ้นมาโดยฉับพลันทันทีปบนี่นะ คนที่มีความเชื่อเต็มสุดเต็มที่
ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยูแลว นี่คือจิตมีจุดที่รวมพรอมอยูแลว มันก็พุงจุดรวมปบไปตั้งเต็มตัว
พรอมอยูที่นั่น ไมมีกระจัดกระจายไปไหนเลย มันก็เขมแข็งขึ้นมาทันที ใชไหม
พอจิตเขมแข็งมั่นแนวอยูกับจุดที่ยึดอยางเดียว ใจก็เปนสมาธิ สติก็ตั้งอยูได ทีนี้
จะสูอะไร จะทํางานอันไหนที่ตองการ ก็ไปได ถึงไหนถึงกัน
สว นคนที่ไ มมี ค วามเชื่ อในสิ่ ง เหล า นี้ ไมเ อาสิ่ งศั กดิ์ สิ ทธิ์ แต ก็ไ มไ ด ฝก จิ ต ของ
ตัวเองมาใหดี พอเกิดเหตุรายขึ้นมา จิตไมมีที่ยึดที่จับ ใจเตลิดเพริดไป ตั้งสติก็ไมไดไมอยู
ความคิดก็พราหมด ทําอะไรไมถูก ก็เลยแยไปเลย ใชไหม
อยางนี้แหละ พวกที่วาเอาเหตุเอาผลดีนัก ก็เลยกลายเปนกลับไปแพพวกที่วามี
ศรัทธางมงาย เชื่ออะไรไมเขาเรื่อง เพราะฉะนั้นอยาไปดูถูก ถาจิตยังฝกไมพอ ปญญายัง
ไมถึงจริง ก็ยังไมพนอาศัยความศักดิ์สิทธิ์ เปนที่ใหจิตจับ เมื่อยังเปนปุถุชน ยังไมถึงโสดา
ก็ยังมีสีลัพพตปรามาส ยังไปไมพนสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทีนี้ เราจะฝกคน จะใหเขาพัฒนาขึ้นไปในศีลในวินัย ในจิตใจ ในปญญา สูความ
เปนอิสระหลุดพน ไมใชมัวติดอยูแคศรัทธาในผีสางเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประดาลัทธิ
ความเชื่อ ที่ตองยึดมั่นถือมั่น โดยตัวเองก็ไมไดรูแจงจริง ไมเปนอิสระ แลวก็ทําใหตีกัน
ทะเลาะกันขมเหงรังแกรบราฆาฟนทําสงครามกัน เราก็เริ่มดวยศรัทธาแบบใหม โดยดึง
เขามาหาพุทธคุณ เขามายึดพระรัตนตรัยไวเปนหลัก เปนจุดตั้งตนตั้งตัวที่จะดึงมนุษยขึ้น
ไปใหพนจากความชั่วราย พนจากโทษของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สักแตวาอยูดวยความเชื่อแลวก็
ตองติดยึดพึ่งพาตลอดไป โดยทํามนุษยใหพัฒนา ใหประณีตขึ้นไป ใหสามารถอยูดวยจิต
ปญญาที่เปนอิสระจากตัว และแผเมตตาการุณยใหแกคนอื่นไดทั่วทั้งมวล
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ตรงนี้มาแยกแยะกันนิดหนึ่ง คือ ศรัทธาความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรๆ นั้น เมื่อ
ปกใจดิ่งแนวลงไป ก็ไดผลมากอยางที่วามานั้น แตมีโทษที่ทําใหติดอยูแคนั้น เชื่อก็แลว
กัน ไมตองถาม หรือถึงกับหามถาม แลวก็ตองติดแนนอยูกับมัน จึงบอกวาไมเปนอิสระ
ที นี้ เ ราก็ หั น มาหาศรั ท ธาอย า งที่ พ ระพุ ท ธเจ า ทรงสอน ซึ่ ง เป น ศรั ท ธาที่
ประกอบดวยปญญา สงเสริมใหถาม ใหตรวจสอบ โดยศรัทธามาชวยจับจุดที่จะถามจะ
ตรวจสอบ ซึ่งทําใหเราพัฒนาขึ้นไปในปญญา จนในที่สุดก็ไมตองติดไมตองยึดอยูดวย
ศรัทธา เปนอิสระไปไดเลย
เปนอันวา เราไมไดหยุดอยูแคศรัทธา ไมหยุดอยูแคสิ่งที่เชื่อที่ยึดเหนี่ยว การที่มี
ศรัทธาในพระรัตนตรัย นอกจากศรัทธาโดยมีปญญารูเขาใจแลว เราไมไดใหเขามีพระ
รัตนตรัยยึดเหนี่ยวแลวหยุดแคนั้น แตเราจะอาศัยพระรัตนตรัยนั้นดึงเขาใหกาวตอขึ้นไป
ในการพัฒนาชีวิตสูอิสรภาพที่สูงขึ้นไปๆ ไมใชติดไมใชจมอยูแคนั้น
ตรงนี้ ขอแทรกเรื่องจิตไรสํานึกหนอย เรื่องความเชื่อ เรื่องความกลัวนี่ อิงอยูกับ
ความไมรู แสดงอาการจากจิตไรสํานึกครอบงําขามจิตสํานึกออกมาชนิดที่รวดเร็วและ
รุนแรงจนนึกไมถึง ตั้งตัวไมทัน
เอาตัวอยางในทางราย สมมุติวาเราเขาไปในปา ขณะที่เดินกันไปเปนกลุม มีคน
หนึ่งตะโกนขึ้นมา บอกวา เสือมาแลว เทานี้แหละ หลายคนตัวสั่นงันงก ตั้งสติไมอยู ขาสั่น
พั่บๆๆๆ ทําอะไรไมถูกเลย และเปนกันไปตางๆ ที่เกิดอาการตางๆ ขึ้นมาอยางนี้ ตองคิด
ไหมวา เสือมีรูปรางอยางนั้นนะ มันนากลัวอยางนั้น มันเปนอันตรายตอเราไดอยางนั้นๆ
ตองใชเวลาคิดไหมในการที่จะเกิดอาการตัวสั่นงันงก ไมตองเลย ใชไหม ในเรื่องของจิตไร
สํานึกนั้น อาการออกมาเอง มันทันที พรึ่บพรั่บ พรั่งพรู ไมตองมีเวลาคิดเลย
ไมตองถึงขั้นเจอเสือหรอก เอาแควาจะพูดในที่ประชุม บางคนที่ยังใหม ไมคุน
ขาดความมั่นใจ แลวเกิดอาการประหมา ตองคิดไหมวาเราจะประหมา มีไหม มันมาเอง
แล ว ก็ห ามไม ไ ด ดว ย เรื่ อ งเหล านี้ มีเ ยอะ อยา งที่เ คยเลา วา คนหนึ่ งแข็ งแรงมาก เป น
นักมวยหรือนักกีฬา คราวหนึ่งไปสอบครั้งสําคัญ ถึงวันประกาศผล ก็ไปดูผลสอบ พอดู
ประกาศไมมีชื่อเทานั้นแหละ เขาออน ขาพับ ยืนไมอยู เดินไมได อาการที่ออกมาจากจิต
ไรสํานึกนี้ ไมตองคิดหรอก มันเปนเองและทันทีเลย ไมเหมือนเรื่องของจิตสํานึก ในระดับ
ของจิตสํานึกนั้น ตองคิดกอนวา จะเอาอยางไร จะทําอยางไร แตนี่ไมตอง
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ทีนี้มีอะไรที่จะทําใหจิตของคนมีตัวสูที่กันที่แกอันนี้ มันก็ตองถึงกับจิตไรสํานึก
เหมือนกัน ตองแรงพอและทันกัน พอไดยินวาเสือมาแลวนี่ ถาเรามีหลักประกันที่ยันความ
เชื่ออยูในใจซึ่งแรงมาก ตัวยึดจับของความเชื่อนี้ก็ยันเต็มอยูในตัว ก็ขึ้นมาดุลเองปบเลย
อยูได ไมตัวสั่น ไมขวัญหาย ไมเตลิด อันนี้เราสามารถไปถึงไดดวยตนเอง โดยฝกจิตใหตั้ง
มั่นเขมแข็งอยูกับความรูธรรมอยางถึงกัน อันนี้เปนเรื่องของการพัฒนามนุษย
แตสําหรับมนุษยปุถุชนที่ยังดิบอยูนี่ อาศัยอะไร เมื่อไมมีความรูแจงชัด ก็อาศัยสิ่ง
ที่เชื่อ อยางของศักดิ์สิทธิ์ เอามาดุลกับตัวการที่ตรงขามกันในระดับจิตไรสํานึกนี้ ที่จะแก
กันไปเองในทันใดโดยไมตองใชความคิด ตองถึงขั้นนี้ จึงจะแกกันได ไมใชไปมัวคิดตาม
เหตุผลวา มันคืออะไร มันเปนมาอยางไร ไมทันกัน เพราะฝายกลัวตัวสั่นนั้นมันไมตองคิด
พอไดยินเทานั้น ก็ไปแลว เปนเรื่องที่ตองแกกันใหถึงขั้นจิตไรสํานึก
เอาละนะ ก็ เ ป น อั น ว า นี่ เ ป น เรื่ อ งที่ เ ราจะต อ งเข า ใจเหตุ ผ ล ว า ความเชื่ อ สิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ เปนเรื่องถึงระดับจิตไรสํานึกที่ไมขึ้นตอการคิดเหตุผล เมื่อมันมีผลตอการกอ
ทุกขแกปญหาของคน มันก็เขามาสูพระพุทธศาสนา มีการนํามาใชประโยชนนอยบาง
มากบางตามกาลเทศะของยุคสมัย แตตองระวังมาก ตองไมประมาททั้งในการใช และใน
ตัวของผูใช ที่จะตองตั้งตัวอยูในธรรมใหหนักแนนมั่นคง

หวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไสยศาสตร มัวประมาท จึงไมพนความเสื่อม
ไดพูดมามากแลวในแงที่วา เรื่องพระเครื่อง ของขลัง วัตถุมงคล สิ่งศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์
เดชปาฏิหาริย ก็มีผลดีบางอยาง ในการทําใหเกิดกําลังใจ ทําใหเกิดมีความเขมแข็งมั่นใจ
ใช แ ก ป ญ หากั น ทุก ข บ างระดับ โดยเฉพาะในระดั บ ของจิ ต ไร สํ า นึ ก ที่ เ ป นเรื่ องรุ น แรง
ฉับพลัน เกี่ยวกับสัญชาตญาณความกลัวเปนตน แตตองรูจักใชประโยชนในขอบเขตที่ไม
เสียหาย อยางที่วาพระพึงใชอยางไมประมาท เพียงเพื่อปดชองหวั่นใจของชาวบาน โดย
ใหเปนขั้นตอนหรือเปนบันไดที่จะกาวตอขึ้นไปสูการใหธรรม เพื่อการศึกษาพัฒนาคน
การที่ตองไมประมาทนั้น ก็เพราะอาจเผลออาจเพลินอาจพลาด แลวทําใหเกิด
ความเสื่อมและผลราย ไมประมาท ดานแรกคือ ตองระวังไมทําผิดพลาดใหเสียหลักการ
ของพระพุทธศาสนา ดานที่สองคือ ตองปองกันและใหอยูในขอบเขตที่จะไมพาคนถลํา
ไถลตกลงไปในความเสื่อม ไมใหคนสูญเสียการพัฒนาตัวของเขา
ดานแรกนั้นเปนอันวาไดพูดไปพอสมควรแลว ทีนี้ ที่ตองระวังมากคือผลเสียแก
ชาวบาน แกชีวิต แกสังคมของเขา
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ขอแรก เมื่อเราเชื่อความศักดิ์สิทธิ์ เชื่ออํานาจดลบันดาล ซึ่งเปนอํานาจภายนอก
ที่จะมาชวยเรา เราก็มีความอุนใจ ความมั่นใจและกําลังใจก็เกิดขึ้น แตทีนี้ ถาเพลินๆ
ปลอยใจใหเคยชินกับความรูสึกแบบนี้ ตอไปก็จะติดนิสัยกลายเปนคนที่หวังจะไดรับ
ความชวยเหลือจากอํานาจภายนอก กลายเปนคนที่หวังพึ่ง แลวก็รอความชวยเหลือ ไม
ขวนขวาย เฉื่อยชา พูดงายๆ วา ไมดิ้นรนขวนขวายเพียรพยายามดวยตนเอง
ขอใหคิดดู การที่เราหวังความชวยเหลือจากอํานาจดลบันดาลภายนอก ยังตอง
พึ่งสิ่งภายนอกอยู ที่วามีผลดีทําใหมีความอุนใจเปนตน แตเปนความอุนใจ เปนกําลังใจ
ที่มาจากการที่เชื่อวาจะมีคนอื่นพลังอื่นมาชวยนี้ กับการที่เรามีกําลังความสามารถที่จะ
ทําไดดวยตนเอง ชวยตัวเองไดนั้น อันไหนดีกวากัน
การที่อุนใจมั่นใจวา ถามีภัยอันตราย ทานจะมาชวยเรา กับการที่เราพรอมที่จะ
แกไขภัยอันตรายไดดวยตนเอง อันไหนดีกวา จะเอาอันไหน คงตอบไดวาอันหลังดีกวา
ถาวางเปนหลักขั้นตน ก็บอกวา เราไมควรจมอยูกับความอุนใจสบายใจจากการ
หวั งพึ่ ง รอคอยความช วยเหลื อ จากภายนอก แตเ ราควรพั ฒ นาไปสู ก ารพึ่ง ตนเองได
สามารถแกไขปดเปาปญหาไดดวยตนเอง
ทีนี้ เราลองแบงคนเปน ๓ พวก
พวกที่ ๑ คือ คนที่ชวยตัวเองก็ไมได ไมมีความสามารถ แลวก็ไมมีที่พึ่งเลย ไมมี
ความหวังวาใครจะมาชวย ขาดความหวัง ขาดความอุนใจ ขาดกําลังใจ
พวกที่ ๒ คือ คนที่มีความหวัง เชื่อวาอํานาจภายนอก คนอื่น หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะ
มาชวย อุนใจ มีกําลังใจ
พวกที่ ๓ คือ คนที่มีความสามารถ พรอมที่จะแกไขปญหา กําจัดภัยอันตรายได
ดวยตนเอง พึ่งตนเองได
สามพวกนี่ ลองวั ด ดู สิ พวกไหนดี ที่ สุ ด (ตอบว า : พวกที่ ๓) แล ว พวกไหน
รองลงมา (ตอบวา: พวกที่ ๒) พวกนี้ยังมีความอุนใจ แลวที่แยที่สุด (ตอบวา: พวกที่ ๑)
วาโดยทั่วไป ใครๆ ก็จะตอบอยางนี้ แตอยาเพิ่ง บางทีก็ไมแนอยางนั้นนะ ทีนี้ เอา
ละ วาโดยมาตรฐานสามัญ ก็ตองวาอยางนี้ สําหรับพวกที่ ๒ การมีที่พึ่ง ชวยใหมีความ
อุนใจ ก็ยังไดบาง แตพวกที่ ๑ ไมไดอะไรเลย อางวาง มีแตความหวาดกลัว มีแตทุกข นี่
คือมองกันงายๆ แตที่จริง ไมแนหรอก ยังไมเด็ดขาด มองใหลึก มองหลายๆ ชั้น พวกที่ ๑
ที่วาแยนั้น อาจจะ “แน” คือดีกวา ก็ได
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มาดูวา พวกที่ ๑ คนไมมีที่หวังวาจะมีใครมาใหพึ่งใหชวยอะไรเลย กับพวกที่ ๒
คนมีที่หวังใหอุนใจวาจะมีผูมาชวยนี้ ใครดีกวา ที่วาไมแน ไมเด็ดขาดนั้น เปนอยางไร
ดูกอนวา พวกที่ ๒ คนมีที่หวังพึ่ง เชื่อวาจะมีคนมีเทวดามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาชวยนี้ มี
จุดออนอยางนอย ๒ ประการ
หนึ่ง การที่หวังพึ่งผูอื่น ทําใหรอคอย ก็เลยไมดิ้นรนขวนขวาย ไมเพียรพยายาม ไม
เอาเรี่ยวแรงไมเอาปญญาของตัวออกมาใชแกไขบําบัดปญหา อุนใจแลว ก็นอนรอ งอมือ
งอเทา ก็ทําใหออนแอ มัวแตหวังพึ่งเขา ก็เลยไมไดพัฒนาตัวเอง รวมแลวก็คือตกอยูใน
ความประมาท ปล อ ยเวลาเสี ย ไปเปล า ป ญ หาก็ ร อเขามาแก ใ ห ตั ว เองก็ ไ ม พั ฒ นา
สติปญญาความสามารถไมมีอะไรดีขึ้นเลย
สอง คือความไมชัดเจน ทั้งยังไมรูวาทานจะชวยไดจริงหรือเปลา และถาชวยไดจริง
ถึงเวลาที่ตองการ จะมาชวยจริงหรือเปลา แลวเมื่อทานมาชวย ตัวเราเองนี่ทานจะใหตอง
ทําอะไรแคไหนบางไหม ความไมชัดเจนเหลานี้เปนอันตรายมาก มนุษยนี่ ถาไมมีความ
ชัดเจนวา เขาจะชวยจริงไหม ชวยแคไหน ตัวเองตองทําอะไรบาง และแคไหน อยางนี้
อันตราย ทําใหรีๆ รอๆ หันรีหันขวาง ไมทําการอะไรใหจริงแนวชัดเจนลงไป นานไปก็เคย
ชินในทางเสียนิสัย ไมเขมแข็ง ไมมุงมั่น ไมเด็ดเดี่ยว ไมมีวินัย ไรระเบียบ
ทีนี้เอาไปเทียบกับคนที่ไมมีที่หวัง ไมมีความหวังเลย พวกนี้ถาออนแอ ไมดิ้นรน
ตอสู ก็ยอยยับแยไปเลย หรือมิฉะนั้น ถาไมยอมแพ ก็หันหนาเผชิญเขาผจญ ดิ้นรนสู
เต็มที่ อาจจะยอยยับ ไปก็ไ ด แตอาจจะชนะภัยหรือรอดไปก็ไ ด ถารอดหรือชนะ ก็จ ะ
เขมแข็งยิ่งขึ้นๆ และจากการดิ้นรนหาทางชนะภัยพยายามแกไขปญหานั้น ก็ไดพัฒนาตัว
ใหมีความสามารถทั้งกาย ทั้งพฤติกรรม ทั้งจิตใจและปญญา รวมทั้งมีวินัย และพัฒนา
ระเบียบระบบขึ้นดวย พวกที่ ๑ ที่พัฒนาอยางนี้ ก็จะกลายเปนพวกที่ ๓ ทีว่ าขางตน
คนที่รูวาไมมีใครชวยแนนอนแลว ถาไมออนแอยอมสยบยอยยับไปเสีย ก็ตองดิ้น
สุดฤทธิ์ และอยางที่วา ถาชนะหรือรอดไปได ก็จะเกงกลาสามารถยิ่งขึ้นไปอีก นี่ก็คือการ
อยูรอดแบบธรรมชาติดิบๆ ก็ขอใหพิจารณาดูวาคนพวกที่ ๑ อยางนี้ กับพวกที่ ๒ ที่หวัง
พึ่งความชวยเหลือจากขางนอกนั้น พวกไหนแย พวกไหนแนกวากัน
คนพวกที่ดิ้นรนขวนขวายเพียรพยายามสูภัยแกไขปญหา โดยไมมัวหวังพึ่งพา
อํานาจภายนอก ไมมัวรอความชวยเหลือนั้น ตอไปวิถีชีวิตและสังคมก็จะมีลักษณะที่วา
เมื่อภัยยังไมมา ปญหายังไมเกิด ก็ไมประมาท พอภัยเกิด ปญหามา ก็ฟนฝาสุดแรง แลว
เขาก็พัฒนาขึ้นไปๆ ทําใหมีชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพดีกวา เลยหนาพวกที่ ๒ แนๆ
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เปน อันว า การหวังพึ่ งมัวรอความชว ยเหลือจากอํา นาจศัก ดิ์สิท ธิ์อิท ธิฤทธิ์ดล
บันดาลนี้ มีโทษอยางที่วา ๒ ประการ ทั้งทําใหตัวบุคคลออนแอลงไป แลวความไมชัดเจน
ไมเห็นกระบวน ทําใหหันรีหันขวาง รีๆ รอๆ ก็ทําใหมีวิถีชีวิตวิถีสังคมที่ไรระเบียบระบบ
มองต อ ไปอี ก เรื่ อ งนี้ เ ป น ป ญ หาไม เ ฉพาะการหวั ง พึ่ ง ความช ว ยเหลื อ จากสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์อํานาจเรนลับเทานั้น เรามาทําความเขาใจกันวา อํานาจที่เราจะหวังพึ่งจาก
ภายนอกนี่ มี ๒ อยาง คือ หนึ่ง จากมนุษยดวยกัน สอง จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อํานาจเรนลับที่มอง
ไมเห็น ที่ไดพูดไปนั้นวาดวยอยางที่สองคืออํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แตอยางแรกก็ตองพูดดวย
แมแตการหวังพึ่งรอความชวยเหลือจากมนุษยดวยกัน ก็มีโทษ ขั้นแรก วาโดย
พื้นฐาน ในสังคมใด ในชุมชนใด มนุษยชวยเหลือกันดี ก็ชวยกันไดดีกวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีก
เพราะชวยเหลือกันไดจริงจัง แนนอนกวา และเปนการชวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งทุกคน
ชวยคนอื่นดวย ไมใชรอใหคนอื่นชวยตนเองขางเดียว การชวยกันอยางนี้ทําใหชุมชน
เขมแข็ง สามัคคี มีสุข มีขอดีมากกวาเสีย
แตขอเสียเปนโทษจะเกิดขึ้นเมื่อมีการหวังพึ่ง แลวก็รอความชวยเหลือ คือจะมี
บางคนที่ไมมองในแงที่จะชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะไมมองที่วา สําหรับตัวเอง
ของแต ล ะคนนั้ น ให เ น น การช ว ยเหลื อ ผู อื่ น โดยตนเองตั้ ง ตั ว ให ดี ที่ จ ะพึ่ ง ตนให ไ ด ก็
เปนอันวาตามปกติคือ แมจะอยูในสังคมที่คนชวยเหลือกันดี แตแตละคนก็พยายามพึ่ง
ตนใหได ไมไดหวังพึ่ง ไมรอความชวยเหลือจากใคร นี่คือควรใหเปนกันอยางนี้
แตในสังคมที่ชวยเหลือกันดีนั้นแหละ เมื่อคนพึ่งกันไดแลว ก็จะมีคนพวกหนึ่งที่
คิดขางเดียววา ไมเปนไรนะ ถาเราทุกขยากลําบาก ก็มีจะคนมาชวย หรือเราก็จะไปขอ
ความชวยเหลือไดที่นั่นที่นี่ จากคนนั้นคนนี้ พอคิดอยางนี้แลว ก็อยูดวยความหวังพึ่งผูอื่น
รอคอยความชวยเหลือ ก็เลยไมดิ้นรนขวนขวาย ไมขยันหมั่นเพียร บอกวา “สบาย” แตนี่
คื อ อยู ใ นความประมาท แล ว ก็ จ ะอ อ นแอ ถ า คนเป น อย า งนี้ กั น มาก และมั ว แต จ ะ
ชวยเหลือคนแบบนี้กันนัก ก็เปนเหตุใหทั้งสังคมออนแอลงไปดวยกันหมด นี่ก็แงหนึ่งละ
ทีนี้ ใกลการหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์อํานาจดลบันดาลเขาไปอีก ก็คือ การหวังพึ่ง
รอความชวยเหลือจากคนขางนอก จากผูมีอํานาจ ไมวาอํานาจเงินตรา หรืออํานาจความ
ใหญโต และแมแตจากรัฐบาล อันนี้ก็เปนฤทธิ์อํานาจดลบันดาลอีกแบบหนึ่ง จึงมีโทษ
ทํานองเดียวกับการหวังพึ่งแลวรอความชวยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์อํานาจดลบันดาล
โดยมีความซับซอนมากขึ้น เนื่องจากมีเจตนาของผูที่วาจะมาชวยนั้นบัญชาอยูขางหลัง
ดวย ทั้งนี้เวนแตจะชวยเหลืออยางถูกหลัก ถูกวิธี จากใจที่มีธรรม มีปญญา
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ที่ ว า ช ว ยเหลื อ อย า งถู ก หลั ก ถู ก วิ ธี จากใจที่ มี ธ รรม มี ป ญ ญา จึ ง จะเป น การ
ชวยเหลือที่ดี ไมมีโทษนั้น เปนอยางไร
บอกแล ว ว า โทษของการหวั ง พึ่ ง รอความช ว ยเหลื อ นั้ น อยู ที่ ทํ า ให เ กิ ด ความ
ประมาท ขาดความกระตือรือรนขวนขวาย ไดแตรอไดแตพึ่งพาขึ้นตอเขา ไมพัฒนาตัวเอง
ออนแอ หมดความสามารถ กลายเปนคนดอยคุณภาพ ถาหนักมากก็ถึงขั้นทําอะไรไมเปน
จึงตองชวยโดยไมเปดชองใหเกิดโทษที่วามานั้น นั่นคือ ชวยใหเขาชวยตัวเองได
ใหเขาตั้งตัวขึ้นมาที่จะพึ่งตนเองไดตอไป ถาใหดีจริง ก็ชวยดวยการที่ใหเขาตองทํา ซึ่งเปน
การชวยเหลือที่ทําใหคนเขมแข็งขึ้นมา ใหเขาไดพัฒนาตัวเอง ไดฝกตนใหพึ่งตัวเองได นี่
แหละคือถูกหลักถูกวิธี
แลวที่วา จากใจที่มีธรรม มีปญญา ก็คือเขามาชวยเขาโดยสุจริตใจ บริสุทธิ์ใจ
ด ว ยปรารถนาดี มี เ มตตากรุ ณ าจริ ง ๆ ไม ใ ช ห วั ง จะเอาโน น เอานี่ เช น จะได เ ขาไว เ ป น
เครื่ อ งมื อ เป น ทุ น มนุ ษ ย ที่ จ ะทํ า การส ว นตั ว อะไรสั ก อย า ง และที่ ว า มี ป ญ ญา ก็ โ ดย
ตระหนักรูในการที่จะดําเนินความชวยเหลือใหเปนไปอยางถูกหลักถูกวิธีที่วามานั้น รูเทา
ทันที่จะแกปญหา ปดกั้นโทษ และทําใหเกิดประโยชนตามวัตถุประสงค

รัฐบาลจัดบานเมืองดี ใหประชาชนมีโอกาสพัฒนาตัวเต็มที่
จุดที่ตองย้ําหรือวากันใหชัดอีกหนอย ก็คือ ในระดับรัฐกับราษฎร หรือรัฐบาลกับ
ประชาชนทั้ ง ประเทศ เพราะคนถื อ หรือ มองกั น อยู แ ลว ว า รั ฐ บาลเหมื อนมี ห น า ที่ต อ ง
ชวยเหลือประชาชน
ทีนี้เรามามองที่พระพุทธศาสนาบาง หนาที่ของพระนั้นบอกแลววาคือตองให
ธรรมแกประชาชน ใหธรรมนี้ก็คือสั่งสอนแนะนําตางๆ พูดสั้นๆ วา เปนการใหการศึกษา
(ตามพุทธพจนวา “ปุญฺญเมว โส สิกฺเขยฺย” ขุ.อิติ.๒๕/๒๐๐/๒๔๑; “คนนั้นพึงศึกษาบุญ” คือฝกใหดี
งามมีคุณภาพสูงขึ้น) หรือใหประชาชนชาวบานกาวไปในการศึกษานั่นเอง คือพัฒนาคน
ใหเจริญงอกงามขึ้นไปในทานศีล ในวินัย ในจิตใจ และปญญา
ทีนี้ เมื่อมองในแงของพระ ในแงของธรรม หนาที่หลักของรัฐบาลก็คือ จัดการถิ่น
ดินแดนสังคมของประเทศชาตินี้ ใหมีสิ่งแวดลอม บรรยากาศ ความอยูรวมกันของคน
และบริการตางๆ ใหเปนสภาพที่เอื้ออํานวยใหประชาชนเปนอยูไดดี อยางที่จะใหบรรดา
ประชาชนพรอมสะดวกสบายเปนสัปปายะที่จะพัฒนาตัว พัฒนาชีวิตของเขาใหดีงาม
สมบูรณยิ่งขึ้นไป พูดสั้นๆ วาใหเขาเจริญบุญในตัว หรือใหตัวเขาเจริญขึ้นในบุญ ก็ได
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ดูใ หดี จะมองเห็ น ความมุงหมายของการปกครองอยู ต รงจุ ดที่ ว า นี้ พู ด ภาษา
ชาวบานวา การที่รัฐบาลจัดการประเทศชาติใหเจริญ ใหประชาชนอยูรมเย็นเปนสุขนั้น
เปนการสรางสภาพเอื้อใหแกการพัฒนาตนพัฒนาชีวิตของประชาชน การอยูดีมีสุขไมใช
เปนจุดหมาย แตเปนมรรคา เปน means ไมใชเปน end คือรัฐจัดใหประชาชนไดสัปปายะ
ที่จะพัฒนาชีวิตของเขา อยางนี้จึงจะเปนการสรางประโยชนสุขแกประชาชนอยางแทจริง
ถาทําไดอยางนี้ ก็จะสอดคลองกับหลักพุทธศาสนา และรัฐกับพระก็จะทํางาน
เพื่อประโยชนสุขของประชาชนอยางสอดคลองรับชวงตอหรือเติมเต็มดานกัน เหมือนดัง
ผู ป กครองรั ฐ ที่ เ ป น อริ ย ชน (พระเจ า พิ ม พิ ส ารผู โ สดาบั น ) อนุ ศ าสน ป ระชาราษฎร
ในทิฏฐธัมมิกัตถแลว ก็สงพวกเขาไปรับอนุศาสนในสัมปรายิกัตถจากพระพุทธเจา (ดู
เรื่องใน วินย.๕/๑/๒)
นี่ถือได วา เปนหลัก การในการทํา หนา ที่ของรัฐ กับของพระ ในการสรางสรรค
ประโยชนสุขของประชาชน เปนระบบแยกรัฐกับศาสนา ที่คนไทยถือมาแตโบราณ
เรื่องความสัมพันธระหวางรัฐบาลกับประชาชนนี่จะตองย้ําใหมาก โดยเฉพาะ
ที่วารัฐบาลจะชวยเหลือประชาชนอยางไร ประชาชนหรือพวกชาวบานเอง ตองตั้งหลักให
ดี แลวก็ตองดูออกดูเปนดวยวาที่รัฐบาลชวยนั้นถูกหลักหรือไม ไมตามใจตัวเอง แลวก็ไม
ปลอยใหรัฐบาลทําผิดพลาด เพราะถาชวยเหลือกันไมถูกหลักถูกวิธีอยางที่วาขางตน ใน
ที่สุด ประชาชนไมพัฒนา ดอยคุณภาพ ความเสื่อมก็มาตกที่ประเทศชาตินั่นแหละ
บอกแลววางานของรัฐคือการจัดการบานเมืองใหเปนสัปปายะ โดยรวมเกื้อหนุน
ประชาชนใหทําสภาพชีวิตและสภาพแวดลอมใหเกื้อกูล เมื่อบานเมืองสงบเรียบรอย
ปลอดภัยไมมีโจรผูราย ติดตอสื่อสารเดินทางกันไดสะดวก ปจจัยพรอมดีแลว ประชาชนก็
ทํามาหากินกันไป พึ่งตัวใหได และพัฒนาชีวิตใหดี แลวอยางนี้รัฐบาลจะตองไปชวยเหลือ
อะไร ก็ไมตองชวย ไวยามจําเปนมีภัยพิบัติจึงชวย
ดังนั้นหนาที่ของรัฐไมใชการชวยเหลือประชาชน ถาจะชวย ก็คือชวยใหเ ขามี
โอกาสที่จะทํา ชวยใหเขาสามารถที่จะทํา ถาเขาทําไมเปนผล เพราะติดอุปสรรค หรือมี
ภัย หรือเกิดความวิบัติ จึงจะชวยเหลือ และชวยใหตรงจุด
ถาคิดวารัฐบาลมีหนาที่ชวยเหลือประชาชน แลวรัฐบาลใหความหวังแกประชาชน
วาจะชวยเหลือ แตไมไดทําความชัดเจนวารัฐบาลจะชวยแคไหน ประชาชนจะตองทําเอง
เทาไร ถาอยางนี้ ประชาชนก็จะรีๆ รอๆ จะทําอะไรก็ไมทํา หันรีหันขวาง ไมแนไมชัด ก็
เหยาะๆ แหยะๆ มีแตออนแอลงไป

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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หนักกวานั้นอีก คือจะชวยแบบหยิบยื่นให ทําแบบจะเอาอกเอาใจประชาชน แลว
ประชาชนก็หวังพึ่งรอความชวยเหลือจากรัฐบาล ก็เลยไมเปนอันทําอะไร เปนอยางที่วา
ขางตนคือ ประชาชนก็จมอยูในความประมาท ไมกระตือรือรนขวนขวาย พึ่งตนเองไมได
ไมพัฒนาตัวเอง ก็เสื่อมถอยดอยคุณภาพ ประเทศชาติก็ยิ่งออนแอ
ถาจะชวยแบบนี้ ไมชวยเลย ดีกวา ถาไมชวยเลย ใหรูกันแนนอนเด็ดขาดลงไป
คนก็จะดิ้นสุดฤทธิ์อยางที่วาแลว ถาคนเรารูวาไมมีใครเอาดวย ไมมีใครชวย เราตองทํา
เองแนแลวนะ เขาก็จะดิ้น จะลงมือทํา และมีความเขมแข็งขึ้นมา ถาไมตาย ก็กาวหนาแน
เปนอันวา การหวังพึ่งผูอื่นนี้ ไมเฉพาะในการสัมพันธกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แมแตการ
หวังพึ่งมนุษยดวยกันเอง ก็มีโทษภัยทั้งสองสถาน หนึ่ง การหวังพึ่งรอคอยความชวยเหลือ
ทําใหตกอยูในความประมาท และออนแอ สอง ความไมชัดเจนวาจะชวยจะตองทําแคไหน
ก็ทําใหมัวรีๆ รอๆ หันรีหันขวาง จะทําอะไรก็ไมทําใหเด็ดขาดลงไป
ถาเปนความสัมพันธระหวางรัฐบาลกับประชาชน ก็ทําใหประมาท ออนแอ เสื่อม
ถอย ดอยพัฒนา หยอนคุณภาพกันลงไปทั้งประเทศ
ประชาชนตองเพียรพึ่งตน ใหผลที่หมายสําเร็จดวยการกระทําของตน รัฐบาลดูแล
ประชาชนไมใหเสียโอกาสและเกื้อหนุนสงเสริมใหทําใหไดใหดี ไมตองมัวรอกันเอาใจกัน
เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงสอนหลักธรรมวา ในหมูมนุษยนั้น อยาอยูกันแค
เมตตา กรุณา มุทิตา ตองถึง อุเบกขา ดวย จึงจะเกิดความพอดี ที่จะปลอดพนจากปญหา
ที่วามานั้น เรื่อง “ต้องไปให้ถึงอุเบกขา” นี้ จะตองเขาใจใหชัด และตองปฏิบัติใหได ถามี
โอกาสขางหนา คงจะไดวากันอีกที
เอาละ ไดความแลว ไมแนวาพวกที่ ๑ กับพวกที่ ๒ นี่ใครจะดีกวากัน อยาไปนึก
วาคนที่ไมมีที่หวัง พึ่งใครไมได จะแยกวาคนที่มีที่หวังพึ่ง เพราะวาความหวังพึ่งรอความ
ชวยเหลือนั้น มีโทษอยางราย ที่ทําใหตกอยูในความประมาท แลวก็รีๆ รอๆ ไมแนนอน
เด็ดขาดลงไปในการที่จะตองดิ้นรนขวนขวายทําใหไดดวยตนเอง แลวก็ทําใหออนแอ
พึ่งตนเองไมได ไมพัฒนา เลยแยที่สุด
ในเรื่องที่พูดมาทั้งหมดตอนนี้ ขอใหจับหลักใหญแกนกลางใหได ไมวาพูดไปถึง
ไหน ก็ตองมาลงที่แกนธรรมอันนี้ อันนี้อันไหน คือหลักวา ต้องทําเอา พึงให้สําเร็จด้วยการ
กระทํา เดี๋ยวคุยกันตอไป จะเห็นหลักพระพุทธศาสนาขอนี้ชัดยิ่งขึ้น
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ไดความมั่นใจใหทํากิจเต็มที่ กับหวังไดผลดลบันดาลโดยไมตองทํา
ที นี้ บางคนก็ จ ะถามว า พระพุ ท ธเจ า ไม ใ ห ห วั ง พึ่ ง สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ร อคอยความ
ชวยเหลือจากอํานาจดลบันดาลนอกตัว แลวทําไมจึงมีการสวดมนต มีบทสวดพระปริตร
มีการขออํานาจคุณพระรัตนตรัยใหคุมครอง
ขอพูดออมๆ และนอกเรื่องบาง ไมตองใจรอน ที่วาพระพุทธเจาไมทรงสนับสนุน
การหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อํานาจเรนลับ แตในพระพุทธศาสนาก็มีการที่เหมือนกับขอพรขอ
ความคุมครองจากพระรัตนตรัยบาง จากเทวดาบาง มีการสวดมนตตางๆ นั้น ตอนนี้มอง
งายๆ กอนวา ในเรื่องนี้มีจุดแยกที่สําคัญ
ในทางพระพุทธศาสนานี้ การสวดมนต การระลึกคุณพระรัตนตรัยมาคุมครองนั้น
จํา กัดการชวยไวเ ฉพาะให ค วามเขมแข็ งมั่น ใจในดานความมั่น คงปลอดภั ย แล วเกิด
กําลังใจมุงไปในการกระทําการที่เปนกิจหนาที่ หรือเปนจุดหมายของตน
อยางเรื่องพระไปปฏิบัติธรรมในปาที่พูดไปแลว พระพุทธเจาทรงใหหลักวา ให
ระลึกถึงพระพุทธเจาแลวจะไดหายกลัว พอหายกลัวแลวก็มีกําลังใจ ทีนี้ก็มุงหนาไปใน
การปฏิบัติกิจหนาที่ของตนเอง ซึ่งชัดเจนอยูแลว เชนวาสมถะและวิปสสนา โดยไมมี
ความหวาดหวั่นระแวงกังวล ก็จะทําการปฏิบัตินั้นไดเต็มที่
จุดสําคัญอยูตรงนี้ คือ การที่มาชวยใหกําลังใจมั่นใจหายกลัวนี้ ไมไปขัดขวางการ
ที่ทานจะปฏิบัติกิจหนาที่ แตไปสงเสริมกําลังใหทํายิ่งขึ้นไป หรือทําไดเต็มที่ ไมใชจะมา
บันดาลผลสําเร็จที่ตองการจากสมถะและวิปสสนานั้นใหเราโดยไมตองทําไมตองปฏิบัติ
แตถาการเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หวังพึ่งนี้ มาทําใหเราคิดหวังไปวาอํานาจอื่นจะมาชวย
บันดาลผลที่ตองการให แลวเราก็เลยไมตองทํา นี่คือแสดงวามันเปนการหวังพึ่งแลวรอ
ความชวยเหลือ การเกิดกําลังใจมั่นใจคราวนี้ไมไปสนับสนุนการกระทําของตนแลว อยางนี้
ผิดทันทีเลย เพราะมันกลายเปนการไปยั้งหยุดการกระทํา ยั้งหยุดความเพียร นี่คือจุดตัดสิน
การนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตองเปนตัวหนุนความเพียร ชวยใหทําอยางจริงจังมากขึ้น
เทานั้น จึงจะใชได ถาเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หวังพึ่ง แลวไปมัวรอทานบันดาลให ไมพึ่งตัว ไม
พัฒนาตนเอง หรือยั้งหยุดความเพียร ไมเรงทํากิจทําการ นั่นคือผิดแนนอน
ขอใหนึกถึงปมสําคัญที่ตองทําใหเปนจุดผาน ตองทําตรงนี้ใหโลงกอน ชมพูทวีปที่
พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นนั้นอยูในบรรยากาศของความเชื่อผีสางอมนุษยเทวดามารพรหม
เต็มไปหมด คนกลัวอํานาจหวาดเกรงความศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์เดชเหลานี้ ถึงคนนอกชมพูทวีป
ก็เถิด ความหวาดเกรงอํานาจมองไมเห็นที่เรียกวาเหนือธรรมชาตินี้ มีไปทั่ว จนปจจุบันนี้
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ทีนี้ เมื่อเขามาในพระพุทธศาสนาใหมๆ ยังไมเขาถึงธรรมพอ ความเชื่อความเกรง
กลัวหวาดระแวงเกาๆ ก็ยังตามมารังควาน พอเขาปาเปนตน นึกถึงผีสางอมนุษยขึ้นมา ก็
ใจหวั่นตัวสั่น ระแวงโนนระวังนั่น ตั้งสมาธิไมได ไมเปนอันจะกาวไปในการปฏิบัติ หรือ
ชาวบานก็ใจคอไมดี หวั่นไหวระทึกใจ ไมเ ปนอันทํางานที่มุงจะทํา หวงลูกหวงหลาน
จะตองใหเขาคลายปมนี้ออกไปไดกอน พอผานไปไดแลว เขาสูการปฏิบัติและความรู
เขาใจธรรมกาวไปแลว ปมนี้ก็หายไปเอง ไมตองหวง แตจะคลายปมที่จุดเริ่มตนนี้อยางไร
ตรงนี้แหละที่เรื่องการระลึกคุณพระรัตนตรัย การสวดมนต บทสวดพระปริตร
ตางๆ เขามา ใหพระและประดาญาติโยมคลายปมและสลัดเครื่องถวงดึงรัดรึงใจออกไป
ได ใหตั้งตัวไดมั่นแนแลว ก็กาวแนวมุงไปไดเต็มที่ในการทํางานการปฏิบัติกิจของตน
ตอไป เอาแคนี้
ขอใหดูเถิดอยางงายๆ คําวา “ปริตร” แปลวา เครื่องคุมครองปองกัน” คือบทสวด
ที่นับถือเปนพระพุทธมนต ที่จัดวาเปนคําขลัง หรือคําศักดิ์สิทธิ์ ก็ตรงที่คุมครองปองกัน
ชวยใหพนจากภยันตรายและทําใหเกษมสวัสดี หรือดูตัวอยางคําสวดที่พระใหพรบอย
ที่สุดตอนลงทายวา “สพฺพพุทฺธานุภาเวน... สพฺพธมฺมานุภาเวน... สพฺพสงฺฆานุภาเวน... สทา
โสตฺถี ภวนฺตุ เต” แปลสบายๆ วา “ดวยอานุภาพของพระพุทธเจาทั้งปวง... พระธรรมเจาทั้ง
ปวง... พระสังฆเจาทั้งปวง... ขอความสวัสดี/มั่นคงปลอดภัย จงมีแกทาน ทุกเมื่อ” นี่ชัด
แลว ไมมีที่ไหนบอกวาจะบันดาลโนนบันดาลนี่ให โดยไมตองทําอะไร
เรื่องนี้ ก็ ย อ มโยงไปถึ ง เทวดาด ว ย ทั้ ง ในแง ที่ ค นอยากขอผลประโยชน ใ ห ท า น
บันดาลให และในแงหวาดกลัว อํานาจที่จะมาทํารายลงโทษเพราะไมรูวาตนจะไดไ ป
ละเมิดล วงเกินท านเขาเมื่อไรอยางไร พระปริตรที่เ อามาสวดคุ มครองป องกั นก็จึ งให
ชาวบานมั่นใจในดานของเทวดาดวย ขอยกมาใหดูทอนหนึ่งจากรตนปริตร (รตนสูตร,ขุ.ขุ.
๒๕/๖/๕) ทอนนี้มี ๒ คาถา แตแคนี้ก็ยาวมาก จึงใหดูเพียงเริ่มตน และลงทาย
ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ...
ตสฺมา หิ เน รกฺขถ อปฺปมตฺตา ฯ
คําแปล: บรรดาภูตผีเทวาที่มาชุมนุมกันในถิ่นแดนนี้ ไมวาจะเปนเหลาผูอยูบน
ภาคพื้น หรือผูอยูในเวหา ขอประดาทุกทานทุกตนจงมีใจยินดี แลวจะไดตั้งใจฟงภาษิต
ฉะนั้นแล ขอใหปวงภูตผีเทพพรหมจงตั้งใจฟง ขอใหทานทั้งหลายทําใจรักเมตตา
แกประชาชาวมนุษย (เมตฺตํ กโรถ มานุสิยา ปชาย) พวกมนุษยพากันนําพลีกรรมไปบูชาทั้ง
กลางวันกลางคืน เพราะเหตุฉะนั้นแล ทานทั้งหลายจงไมประมาทดูแลรักษาประชาชาว
มนุษยเหลานั้น

๒๗๐

ตามพระใหมไปเรียนธรรม

ขอให เ ข า ใจว า คาถานี้ เ ป น คํ า แนะนํ า สอนธรรมของพระแก เ ทวดา คื อ ใน
พระพุทธศาสนา พระมีหนาที่ใหธรรมแนะนําสั่งสอนทั้งแกมนุษยและเทวดา
เรามองตามคาถานี้ไ ดวา เทวดานั้นรูกันอยูวาเปนผูยิ่งใหญมีอํานาจมากมาย
แลวหลายทานก็ชอบใชอํานาจ พระจึงบอกในนี้วา ขอใหเทวดามีเมตตาแกมนุษย คือให
คิดไปในทางที่จะชวยเหลือ แลวก็ใหระลึกถึงความดีของพวกมนุษย ที่นําพลีกรรมไปไหว
บูชาเทวดากันทั้งวันทั้งคืน (ประเพณีในอินเดียสมัยนั้นเอาจริงเอาจังเรื่องนี้ เทวดาอยาเอา
แตจะรับของเซนไหว อยาคิดแตจะเอาอยางใจ ถาเขาทําไมถูก ใจก็จะลงโทษ) ขอให
เทวดาดูแลรักษาพวกมนุษยเหลานั้นโดยไมประมาท
จะเห็นวา ทานไมพูดถึงเรื่องที่จะใหเทวดาดลบันดาลใหนั่นใหนี่ แตเอาในแงที่ให
เทวดาดูแลรักษาใหผูคนอยูกันอยางมั่นคงปลอดภัย (เขาจะไดตั้งหนาตั้งตาทํางานกันไป
ไดเต็มที่ ไมมีหวงกังวล) นี่ก็ทํานองเดียวกับการคุมครองของพระรัตนตรัยที่วามาแลว
มาถึงตรงนี้ นาจะเอาเรื่องความชวยเหลือของรัฐบาลแกประชาชนที่พูดไปแลว
กอนหนานี้ นํามาสรุปเทียบกันไว
ได บ อกแล ว ว า หน า ที่ ข องรั ฐ บาลนั้ น ที่ จ ริ ง ไม ใ ช ก ารไปช ว ยเหลื อชาวบ า นใน
ความหมายวาเอาความชวยเหลือไปหยิบยื่นให ซึ่งจะกลายเปนวาเปนการทําใหชาวบาน
หวังพึ่งพารอความชวยเหลือจากขางนอก แลวก็ประมาท ขาดการพัฒนา พึ่งตนเองไมได
รัฐบาลไมใชทําตัวเปนผูดลบันดาล ถาจะใชคําวาชวย ก็คือรัฐชวยจัดสัปปายะจัดบริการ
และป จ จั ย เครื่ อ งเกื้ อ หนุ น ความสะดวกมั่ น คงปลอดภั ย ที่ จ ะให ช าวบ า นมั่ น ใจ ไม มั ว
พะวาพะวังหวาดระแวง แลวเขาจะไดมุงมั่นแนวไปในการทํางานของตนไดเต็มที่
นี่ก็เหมือนกับในทางพระพุทธศาสนา ที่มีการขอพรพระรัตนตรัย มีการสวดมนต
สวดพระปริตรอะไรตางๆ นั้น ไมใชวาทานจะดลบันดาลลาภผลใหโดยไมตองทํา แตทาน
คุมครองปองกันภัยให เธอจะไดมั่นใจ แลวก็ตั้งหนามุงหนาทํากิจทําการไปใหเต็มที่ ใหผล
ที่หมายสําเร็จดวยการกระทําและความเพียรพยายามของพวกเธอ
นี่ก็ คือ หลัก การเดี ยวกั น แลว ก็ มาบรรจบกัน ถา อยา งนี้ ก็ไ ดค รบถว น ทั้ งดา น
รูปธรรม และดานนามธรรม ทั้ง material และ spiritual คือ ที่วาชวยนั้น ไมใชไปดล
บันดาลให แตไปหนุนในการที่เขาจะทํา รัฐบาลก็ไปเกื้อหนุนความมั่นคงทางวัตถุรูปธรรม
พระก็มาเกื้อหนุนดานความมั่นใจทางนามธรรม พอรวมกันพรอมทั้งสองทางอยางนี้แลว
ประชาชนชาวบานก็มั่นแนว ไมวอกแวก ตั้งหนาตั้งตาทํากิจหนาที่การงานกันไปไดเต็มที่
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ขอย้ําปดรายการตอนนี้ไวหนอยวา อันนี้เปนหลักการสําคัญของพระพุทธศาสนา
เปนหลักใหญที่คลุมและคุมเรื่องที่พูดมาและที่จะพูดตอไปในตอนนี้ทั้งหมด คือหลักที่วา
พระพุทธศาสนาเปน กรรมวาท ถือหลักการกระทํา กิริยวาท ถือหลักวาตองใหสําเร็จดวย
การกระทํา วิริยวาท ถือหลักวาตองเพียรพยายาม
นี่แหละหลักเปนอยางนี้ จึงตองมองเรื่องความศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์เทวดา เปนตน
ใหถูกตอง ไมใหพลาดไปจากหลักใหญนี้ อยาเลยเถิดไปกลายเปนเรื่องดลบันดาลให โดย
ไมตองทํา
แลวก็ขอแถมไวหนอย ตามหลักใหญนี้ มองดูเถิด ในเมืองไทยนี้แหละ เราเห็นคน
ไทยมากมาย หรือแทบจะพูดไดวาสวนมากหรือสวนใหญ เปนนักไหววอน ชอบไปกราบ
ไหวขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเหลือเกิน ไปที่พระใหญ พระโต หลวงพอโนน หลวงปูนี้ เจาแม
นั่น เจาพอโนน แมกระทั่งเทพเจานอกพระพุทธศาสนา คนที่มองดู มักจะเห็นแคเผินๆ
แลวก็เหมารวมวาคนเหลานั้นเปนอยางเดียวกันไปหมด
แตที่จริง ถารูหลัก จะเห็นวา คนเหลานั้นตางกันเปน ๒ พวก อยางชัดเจน
พวกหนึ่งไหวขอพรแบบขอใหทานดลบันดาลให แลวตัวเองก็ไปนอนหวังนอนคอย
รอโชครอลาภเรื่อยไป
ส ว นอี ก พวกหนึ่ ง นั้ น ทํ า งานทํ า การเอาจริ ง เอาจั ง อยู แ ล ว มาขอพรขอความ
คุมครองสําทับเขาไป เติมความมั่นใจ แลวกลับไปบาน ก็ไปมุงหนาทํางานของเขาตอไป
ขอใหเอาหลักใหญที่บอกเมื่อกี้นั้นมาเปนมาตรฐานตรวจสอบ ก็จะมองเห็นวา
ทํ า ไมคนกลุ ม นั้ น พวกนั้ น จึ ง เจริ ญ ก า วหน า เช น มั่ ง คั่ ง ร่ํ า รวย แต อี ก พวกหนึ่ ง ก็ ป อ แป
ปวกเปยก บางทีขี้เหลาเมายาของเขาตอไป
อยางไรก็ตาม แมแตพวกหลังที่วาขยันหมั่นเพียรทํางานทําการอยูตลอดเวลาของ
เขา แลวมาวอนไหวขอพรกํากับสําทับเขาไปใหหนักแนนมั่นใจแนวแนมากขึ้นนั้น เขาทํา
ตรงหลักแค กึ่งหนึ่ ง ใจยังมั วๆ มึ นๆ ด วยโมหะ และไหววอนขอดวยแรงโลภะมาก ไม
เปนไปดวยปญญารูเขาใจหลัก ที่จะตระหนักถึงผลตามเหตุปจจัย ที่จะเกื้อกูลแกสวนตัว
และแกสังคมอยางไร เปนตน
เมื่อมองเห็นและเขาใจตามหลักนี้แลว ก็ชวยกันแกไขปรับปรุงสังคมไทยใหเขาที่
เขาทางที่จะเจริญกาวหนาพัฒนาอยางถูกทางและอยางแนใจกันตอไป

ตอนที่
๑๓

นับถือเทวดายังพอฟัง
แตถามัวหวังพึ่งขอผล ก็หลนจากหลักพุทธไมเหลือดี
ถึงธรรมจริงดวยปญญา จึงยิ่งสอนดวยกรุณา
ไดพูดกันมาถึงเรื่องสิ่งที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวันทั่วไป สภาพแวดลอมที่ชาว
พุทธจะตองดําเนินชีวิตสัมพันธอยูเรื่อยๆ โยงมาถึงเรื่องสภาพความเชื่อถือทางศาสนาที่มี
อยูกอนพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น เปนเรื่องเกี่ยวกับวัตถุบาง เรื่องพิธีกรรมบาง ความเชื่อ
ตางๆ บาง ในเมื่อพระพุทธศาสนาไปเกี่ยวของกับเรื่องเหลานั้น ซึ่งรวมทั้งเรื่องความเชื่อ
เกี่ยวกับผีสางเทวดาเทพเจาตางๆ ดวยนี้ พระพุทธศาสนาจะปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นอยางไร
พระพุทธศาสนามีลักษณะอยางหนึ่งที่ถือวา มนุษยนั้นจะตองเรียนรูตองฝกฝน
พัฒนาตน ในการเรียนรูฝกฝนพัฒนาตนนี้ สิ่งสําคัญก็คือตองใหเกิดปญญา ปญญาเปน
ตัวแกนกลางสําคัญที่สุด ที่จะทําใหมนุษยพัฒนาตนขึ้นมา คือ ในที่สุด มนุษยจะตองรู
นั่นเอง ตองรูเขาใจความจริงของสิ่งตางๆ
ทีนี้ ปญญานั้น โดยธรรมชาติเอง เปนสิ่งที่ยัดเยียดบังคับใหกันไมได เปนเรื่องที่
แตละคนจะตองเรียนรูฝกตน พัฒนาตัวขึ้นไป แตผูอื่นก็ชวยเกื้อหนุนได โดยมาบอกเลาสั่ง
สอนแนะนํา และชวยจัดสภาพแวดลอมที่เกื้อกูล เปนตน
ในเมื่อปญญาซึ่งเปนคุณสมบัติสําคัญของผูศึกษา เปนสิ่งที่บังคับยัดเยียดใหกัน
ไมไดอยางนี้ โดยธรรมชาติเอง หลักการของพระพุทธศาสนาจึงตองเปนหลักการที่ให
เสรีภาพ ไมอาจบังคับได
นอกจากนั้น หลักพระพุทธศาสนาก็โยงตอไปถึงการที่วา เมื่อมนุษยมีปญญารู
แจงเขาใจความจริงโดยสมบูรณแลว จิตใจเปนอิสระ ก็เขาใจผูอื่นถูกตอง
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การเข า ใจผู อื่ น ตามความเป น จริ ง ก็ ทํ า ให รู ถึ ง สุ ข ถึ ง ทุ ก ข ข องเขา แล ว ก็ เ กิ ด
ความเห็นอกเห็นใจ ก็เกิดคุณธรรมตามมา มีเมตตา กรุณา เปนตน กระบวนการนี้ก็จึง
เปนไปเอง เปนธรรมชาติของมนุษยที่พัฒนาแลว อยางนั้นเอง
อี ก อย า งหนึ่ ง ที่ ว า รู ค วามจริ ง เข า ใจผู อื่ น ถู ก ต อ งแล ว จะมี ค วามรู สึ ก ที่ ดี ง าม
ปรารถนาดีตอผูอื่นนั้น สําหรับทานที่พนเปนอิสระปราศจากจากทุกขแลว เขาถึงสัจธรรม
แลว มองเห็น มนุษยผู อื่นที่ยังตกอยูใตอํานาจกิเลสและความทุ กข ก็เ กิดความกรุณ า
ฉะนั้น ทานที่เขาถึงความจริงสูงสุด มีปญญาสูงสุดแลว ก็จึงมีกรุณาสูงสุดดวย
ทีนี้ กรุณาที่เกิดสูงสุดสืบจากปญญานี้ ก็เทากับมาเปนตัวนําทางใหไปชวยเหลือ
ผูอื่น และก็บอกอยูในตัว เองวา การที่จะไปชวยเหลือผูอื่นนั้น จะทําดวยการบังคับ ก็
เปนไปไมได เพราะวาโดยธรรมชาติเอง ปญญาบังคับใหไมได แลวทานผูเขาถึงความจริง
มีปญญาแลว อยากจะใหผูอื่นมีปญญาดวย แมทานจะมีกรุณาสูงสุดดวย แตจะไปบังคับ
เขาใหมีปญญาไดอยางไร ก็ตองประพฤติตอเขาโดยดี โดยที่วา ไปชวยทําอยางไร จะให
เขาไดเรียนรู ไดฝกตน ไดมีปญญาขึ้น ก็จึงตองไปเที่ยวแนะนําสั่งสอน ดวยเมตตากรุณา
นั้น ก็เลยกลายเปนกัลยาณมิตร
ทีนี้ คนเขาอยูในภาวะที่ยังไมรูเรื่องรูราว แลวก็มีสติปญญา มีอินทรียตางๆ กัน มี
ความสามารถในการเรียนรูตางๆ กันนี้ เราจะทําอยา งไร วิธีปฏิบัติที่สําคัญก็คือ ตอง
ยอมรับความแตกตางหลากหลายของมนุษยเหลานั้น แลวโดยทั่วไปก็ตองไปพบกับเขา
ในจุดที่เขายืนอยู จะไปเรียกรอง จะไปบังคับ ใหเขากระโดดมาหาตัว ยอมทําไมได
ถาตนมีความสามารถมากในการสอน และถาเขามีปญญาดีเปนพื้นฐานอยูแลว
มีศักยภาพสูง เรียกวามีธุลีในดวงตานอย ก็แสดงธรรมใหเขาเกิดความรูความเขาใจอยาง
ที่ตองการไดเลย แตถาเขามีปญญานอย ดอยศักยภาพ มีธุลีในดวงตามาก ก็สอนใหรู
เขาใจไดยาก เปนสัมพัทธตามอัตรา
ความแตกตางหลากหลายเหลานี้ ย้ําวารวมทั้งระดับความสามารถของผูสอนเอง
ด ว ย คื อ ขึ้ น ต อ ตั ว ผู ส อนเองอี ก ถ า ผู ส อนมี ป ญ ญารู เ ข า ใจความจริ ง แล ว แต มี
ความสามารถในการสอนนอย จะทําอยางไร ก็ตองมีวิธีปฏิบัติยักเยื้องกันไปมากมาย
แต ร วมแล ว หลั กการก็ คื อว า ต อ งการช วยให เ ขาฝ ก ฝนพั ฒ นาตนขึ้ น มา แล ว
จุดหมายก็คือใหเขาเขาถึงความจริงดวยปญญา เชนเดียวกับที่ทานผูไปสอนเขานั้นไดถึง
แลว พรอมกันนั้น ก็ตองเขาไปสัมพันธดวยเมตตา กรุณา ไปชวยเหลือเขา โดยตองอดทน
ตองพยายามคอยๆ แนะ คอยๆ นํา ตามความแกออนแหงอินทรียของเขา
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บางทีเขาอินทรียยังไมพรอม อยางเมื่อพระพุทธเจาเสด็จไปสอน พระองคก็ตองรอ
ใหอินทรียเขาสุกงอม บางทีอินทรียของเขายังไมยอมสุกงอม พระองคก็ทรงหาวิธีการ จะ
เรียกวาเทคนิคก็ได ที่จะใหเขาไดบมอินทรีย โดยมีวิธีปฏิบัติเพื่อบมอินทรียของเขาให
พรอม แลวจึงจะสามารถสอนสิ่งที่เขาพึงตองการได
ดังนั้น เรื่องการที่จะไปสอนผูอื่นนี้ ก็จึงเปนเรื่องใหญเหลือเกิน เปนเรื่องที่จะตองมี
วิธีก ารมากมาย ต องดูที่คุณสมบั ติของผูสอนเองดว ย ที่จ ะต องพัฒนาตนเอง พั ฒนา
ความสามารถในการสอน ตองรูจักตัวผูที่เราจะไปสอน วาเขาแคไหนเพียงไร ในแงไหน
ดานใด ทั้งรูจักใชวิธีการสอนใหเหมาะที่จะไดผล ขอแผกผันยักเยื้องตางๆ เหลานี้ก็เปน
เรื่องใหญอยางหนึ่ง ซึ่งเปนดานหนึ่งของพระพุทธคุณ ที่วาพระพุทธเจา นอกจากตรัสรูสัจ
ธรรมดวยพระองคเองแลว ก็ทรงมีความสามารถในการสอนอยางเยี่ยมยอดดวย
ทีนี้ มาถึงจุดที่ตองการพูดในวันนี้ ก็คือวา พระพุทธเจาทรงสอนพระพุทธศาสนา
ทามกลางสภาพแวดลอม ซึ่งในสมัยนั้น ก็คือสังคมอินเดียที่อยูใตอิทธิพลของศาสนา
พราหมณ
พระพุทธเจาทรงอยูในสภาพแวดลอมอยางนั้น ทรงเห็นมนุษยที่อยูทามกลาง
สภาพอยางนั้น พระองคจะตองทรงไปเกี่ยวของ ทั้งกับตัวคนและกับสภาพแวดลอมของ
เขา พระองคจะทรงปฏิบัติตอบุคคลและสิ่งเหลานั้นอยางไร อีกทั้งในเมื่อไมใชวิธีบังคับ
และไปพบกับเขา ณ จุดที่เขายืนอยู ก็ตองยอมรับเขาตามที่เปนจริง การที่จะปฏิบัติใน
เรื่องเหลานี้ ก็จึงเกิดมีวิธีการตางๆ ขึ้นมา ซึ่งทําใหมองเห็นไดวา พระพุทธเจาทรงสอน
พระภิกษุแมกระทั่งวา จะพึงปฏิบัติหรือสอนประชาชนอยางไร ในสภาพหรือในกรณีที่เขา
มีพิธีกรรมบาง มีความเชื่อเทพเจาเทวดา มีการบูชา มีการเซนสรวงอะไรตางๆ ที่ไดเปนมา
และเปนอยูของเขา อยางนั้นๆ
ดั ง ที่ ว า นั้ น พระองค จ ะทรงปฏิ บั ติ อ ย า งไร โดยที่ ว า จะไม เ สี ย หลั ก การของ
พระพุทธศาสนา โดยยังรักษาหลักการของพระพุทธศาสนาไวไดดวย พรอมกันนั้นก็ถือ
เปนจุดเชื่อมตอเพื่อนําเขาเขาสูพระพุทธศาสนา หรือวาเพื่อดึงเขาใหพัฒนาตัวของเขาเอง
ไดยิ่งขึ้นไป อันนี้เปนจุดที่สําคัญ
ทีนี้พอดีวา บทสวดมนตในวันนี้ เปนบทสวดประเภทอนุโมทนา ไดเคยบอกไวแลว
วา บทสวดมนตวันศุกรภายในสํานักที่วัดญาณเวศกวันจัดไวนี้ เปนประเภทบทอนุโมทนา
ซึ่งมีการอวยชัยใหพรแกญาติโยม
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ในบรรดาบทอนุโมทนาเหลานี้ บางบทเปนเรื่องเกี่ยวของกับเทวดา มีการอุทิศ
กุ ศ ลให แ ก เ ทวดา แม แ ต พู ด ถึ ง เทวดาให ม าคุ ม ครองหมูม นุ ษ ย อ ะไรต า งๆ ด ว ย ถ า ไม
พิจารณาใหดี และถาไมรูหลักการของพระพุทธศาสนาอยางชัดเจน จะมองไปวาบางบท
นั้นเหมือนจะเฉียดๆ ไปทางศาสนาเกา คลายกับวาจะใหชาวบานไปเซนสรวงบูชาเทวดา
ดวย หรืออะไรทํานองนี้ ถาเราไมรูหลักการไวกอน แลวมาอานบทอนุโมทนาเหลานี้ บางที
ก็ชักจะสับสนเหมือนกัน
เพราะฉะนั้น จึงขอใหตระหนักถึงหลักความเขาใจและหลักการปฏิบัติในเรื่อง
เทวดา เปนตน ที่ไดพูดไดย้ําไปแลว เชนที่วา พระพุทธศาสนาใหอยูรวมโลกกับเทวดา
อยางญาติมิตรดวยเมตตา และถาจะมีอะไรทํานองจะคลายขอรองขอพร ก็คือเตือนให
เทวดาทําหนาที่ดูแลคุมครองรักษาคนใหมีความมั่นคงปลอดภัย เพื่อความมั่นใจในการที่
ตั ว คนเองจะได มุ ง หน า ปฏิ บั ติ กิ จ หน า ที่ ทํ า การทั้ ง หลายไปให สํ า เร็ จ ด ว ยความเพี ย ร
พยายามของตัวเขาเองอยางเต็มที่ มิใชจะใหมีการหวังพึ่งออนวอน แลวรอผลดลบันดาล
หลักการเหลานี้ ไดพูดไดย้ําไปแลว ในที่นี้ ก็เหมือนไดผอนคลาย มาดูตัวอยาง
การปฏิ บัติ ต ามหลั ก การนั้ น เล็ กๆ น อยๆ เป น การทํ าความรูค วามเขา ใจให แ น น แฟ น
ชัดเจนยิ่งขึ้นไป

บทสวดมนต กับเทวดา
อยางที่วาเมื่อกี้นี้ บทสวดอนุโมทนาบางบทคลายๆ วาชักจะเฉียดการเซนสรวง
บูชาเขาไป พอดีวา ในเมื่อวันนี้เรามีบทสวดอนุโมทนาที่ไปเกี่ยวของกับเทวดาดวย ก็เลย
คิดวาจะนําบทสวดสําหรับวันนี้บางสวนมาแปลและฟงกัน
แตขอใหตั้งขอสังเกตเปนพิเศษสําหรับบทที่เกี่ยวของกับเทวดานั้น โดยโยงกับ
ความเขาใจในเรื่องที่เคยพูดไปแลว ที่วาพระพุทธศาสนานั้นไปเกี่ยวของกับประชาชน ที่
เขาอยูในสภาพแวดลอม ในความเชื่อทางศาสนา ในการทําพิธีกรรม ตลอดจนวัตถุขาว
ของตางๆ ตามที่เขามีเขาเปนของเขาอยูแลว ในสภาพอยางนั้น พระพุทธศาสนาจะปฏิบัติ
อยางไร ทําอยางไรจะดํารงรักษาหลักการของพระพุทธศาสนาไวได ในเมื่อเราไมมีการ
บังคับใคร หรือแมแตจะใชสิ่งเหลานั้นมาเปนสื่อเพื่อจะคอยๆ นําเขาขึ้นมาสูความดีงามสู
การศึกษาพัฒนาที่สูงขึ้นไป คือใหเขาเจริญในไตรสิกขา สู ศีล สมาธิ ปญญา ใหพัฒนาใน
พฤติกรรม จิตใจ และปญญา ยิ่งขึ้นไป
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นี่ก็พูดนําไว เพื่อจะไดเปนเครื่องสังเกต พรอมทั้งจะไดย้ําทวนความเขาใจ แลวเรา
ก็มาดูบทสวดมนตกันตอไป ดังที่บทตอไปนี้จะเปนเรื่องเกี่ยวกับเทวดาชัดมาก
เพื่อไมใหใชที่มาก และฟงยาก ตัวบทคําบาลีจะยกมาเฉพาะขึ้นตน-ลงทาย สวน
คําแปลก็ดูกันเต็มๆ เลย (ปาฏลิคามิยสูตร, เฉพาะคาถาเทวตาทิสสทักขิณานุโมทนา, ขุ.อุ.๒๕/๑๗๓/๒๒๑) ดังนี้
ยสฺมึ ปเทเส กปฺเปติ วาสํ ปณฺฑิตชาติโย...
เทวตานุกมฺปิโต โปโส สทา ภทฺรานิ ปสฺสติ ฯ
คําแปล: บุคคลบัณฑิตชาติ ไมวาจะไปอยูที่ใด ก็ใหทานผูมีศีล ผูสํารวม ผูเปน
พรหมจารีไดบริโภค (เลี้ยงดู) และพึงอุทิศทักษิณาเพื่อเทวดาในที่นั้นดวย เทวดาเหลานั้น
ไดรับการบูชาแลว ก็จะบูชาตอบ ไดรับการนับถือแลว ก็จะนับถือตอบ แลวแตนั้น เทวดา
ทั้งหลายก็จะเอื้อเอ็นดูเขา ประดุจมารดาที่เอื้อเอ็นดูบุตร ที่เปนลูกในอก คนที่เทวดาเอื้อ
เอ็นดู ก็จะพบเห็นสิ่งที่ดีงาม ทุกเมื่อ
นี่ก็คือ ในสังคมอินเดียเวลานั้น คนตองเตรียมเครื่องเซนไหวทําการบูชายัญแก
เทวดากันอยูเรื่อยทุกวัน (การบูชายัญมีมากมายหลายอยางหลายระดับ บางอยางตองบูชาประจํา
ทุกวัน) เมื่อมาในพระพุทธศาสนา ทานก็ใหคนกับเทวดาอยูกันดวยไมตรีมีเมตตา แตทาน
ใหคนเอาใจใสคนดวยกันเปนหลัก เริ่มแตค้ําจุนทานผูใหธรรมที่สังคมจะตองบํารุงไว
เมื่อบํารุงทานผูทรงศีลทรงธรรม ไดทําบุญแลว ก็ไมตองไปจัดเตรียมเครื่องเซน
ถวายเทวดาอีก ก็อุทิศบุญใหแกเทวดาดวยเลย สวนเทวดาก็ไมตองรอเครื่องเซน และไม
ตองคิดจะบันดาลโนนบันดาลนี่ใหแกคนที่ออนวอน เพียงแตมีเมตตาเหลียวแลมนุษย
เอื้อเอ็นดูคนใหเขาปลอดโปรงโลงสบายใจ เหมือนพอแมผูใหญเอ็นดูเหลียวแลลูกๆ เด็กๆ
นี่ คื อ จั ด วางระบบความสั ม พั น ธ กั น ใหม กั บ เทวดา ให อ ยู ใ นหลั ก การของ
พระพุทธศาสนา อยูกันดวยดีใหสบายโลงโปรงใจ แลวตางฝายก็ทํากิจหนาที่ของตนๆ ไป
ไมตองมามัวขลุกขลุยอยูกับการขอลาภขอยศ และรอผลดลบันดาลกันใหวุนวายนัวเนีย
นาจะตรวจสอบดูดวยวา ชาวพุทธปจจุบันปฏิบัติตามหลักการนี้กันดีอยูหรือเปลา
จบไปหนึ่งละ ทีนี้ ครั้งที่แลว ไดยกคาถาหนึ่งมาแปลใหฟงแลว คาถาจากรตนสูตร
ซึ่งบอกกลาวเตือนเหลาเทวดาวา คนเขาเอาของมาบูชากันทั้งคืนทั้งวัน ขอใหเทวดาเอา
ใจใสดูแลรักษาเขาใหดีนะ ทีนี้ คาถานั้นสั้น (ที่จริงก็พออยูในตัวแลวแหละ) ปรากฎวา
พระอาจารยสมัยหลังๆ คงอยากกําชับเทวดาใหชัดเจนหนักแนนมากขึ้น ก็เลยไดแตง
คาถาชุดใหมขยายคาถาดั้งเดิมนั้นยืดออกไป แลวก็ตั้งชื่อขึ้นมาวา เทวตาภิสัมมันตนคาถา
(คราวนี้ไมใชในพระไตรปฎกละ) แลวก็ใชสวดกันมาจนปจจุบันนี้
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เทวตาภิสัมมันตนคาถา คือคาถาที่พระ หรือคนที่สวด กลาวเรียกเทวดา หรือวา
พูดจาปรึกษากับเทวดา พูดงายๆ ก็คือเตือนนั่นแหละ (ยกบาลีแคขึ้นตน-ลงทาย) วาดังนี้
ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ...
ตสฺมา หิ เน รกฺขถ อปฺปมตฺตา ฯ
คําแปล: บรรดาภูตผีเทวาที่มาชุมนุมกันในถิ่นแดนนี้ ไมวาจะเปนเหลาผูอยูบนภาคพื้น
หรือผูอยูในเวหา ขอประดาทุกทานทุกตนจงมีใจยินดี แลวจะไดตั้งใจฟงภาษิต
พวกขาพเจาจะกลาวสุภาษิตนิดหนอยแกทานทั้งหลาย อันเปนถอยคําที่ใหเกิดมีสติอยูใน
ความดี มิใชเปนคําชั่วรายเสียหาย หากเปนถอยคําอางอิงหลักธรรม สําหรับผูทําการเกื้อหนุนเหลาชน
เพราะฉะนั้น ขอใหพวกทานคุมเหลาประดาภูตผีเทวาใหสงบไว ขอใหทานทั้งหลายทํา
ใจรักเมตตาแกประชาชาวมนุษย (เมตฺตํ กโรถ มานุสิยา ปชาย)
พวกมนุษยพากันนําพลีกรรมไปบูชาทั้งกลางวันกลางคืน ดวยความรักภักดียิ่งนัก
ตอเหลาภูตผีเทวา โดยหวังจะไดความชวยเหลือตอบแทน
เหลามนุษยนั้นเปนผูมีกําลังอํานาจนอย สวนพวกทานเหลาภูตผีเทวา เปนผูมีฤทธาศักดา
เดชยิ่งใหญอยางวิเศษ พวกทานไมสําแดงกาย พวกมนุษยก็รูเขาใจ ฉะนั้นไซร ขอใหทานทั้งหลาย
จงไมประมาทดูแลรักษาประชาชาวมนุษยเหลานั้น
ดูสิวา คาถานี้แสดงวาพระพุทธศาสนามุงหมายใหมนุษยมีความสัมพันธกับเหลา
ผีสางเทวาจนถึงประดาพระพรหมอยางไร ในขณะที่ชาวชมพูทวีปคืออินเดียเวลานั้น เขา
นับถือเทวดากันอยู และเขาก็หวังความชวยเหลืออะไรตางๆ เรื่องนี้มองไดหลายอยาง เรา
จะมองอยางไร
ที่ ย กมาดูกั น นี้ เป น คาถาที่ พ ระพุ ท ธศาสนาพู ด กั บ เทวดา ซึ่ งเป น ตั ว แทนของ
ความคิดความเชื่อในศาสนาเกา ในตอนนี้ พระพุทธเจาตรัสกับเทวดา หรือพวกเราชาว
พุทธนี้ก็ได โดยเฉพาะก็คือพระ ซึ่งทําหนาที่เปนผูสอนธรรม พูดกับเทวดา โดยเอาพื้นฐาน
ประเพณีเดิมที่เชื่อกันมาในสังคมของเขานั่นแหละ เปนหลัก แลวก็มากําหนดหนาที่ของ
เทวดาใหชัด เพราะในความสัมพันธระหวางมนุษยกับเทวดาที่เปนมาแตเดิมนั้น ก็รูกันอยู
แลววา มนุษยนั้นหวังความชวยเหลือจากเทวดา จึงไปออนวอน ไปบวงสรวง ไปบูชายัญ
พวกเขาเชื่อวา เทวดาชวยเหลือมนุษยได เพราะมีอํานาจมาก สามารถบันดาลให
แตที่เปนมานั้นไมแน เทวดาอาจไมชวยก็ได เพราะเทวดาทานรอเครื่องเซน เพราะฉะนั้น
พระพุท ธศาสนาก็เ ข ามาใชฐานความเชื่อเดิมนั้น กํ าหนดใหชัดเลยวาเปนหน าที่ของ
เทวดาจะตองคอยเอาใจใสดูแลมนุษย ซึ่งเคารพบูชาพวกเขาอยูแลว เทวดาควรเปนอยาง
ผูใหญที่ตองดูแลเด็ก อยางคนมีกําลังที่ตองชวยคนที่ออนแอกวา
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ตามพระใหมไปเรียนธรรม

ทานเตือนเทวดา เปนการพูดอยางสอนผูใหญวา พวกมนุษยนั้นเขาดอยกวา เขา
ออนแอกวาพวกทาน แลวเขาก็อุตสาหพยายามมาเซนสรวงบูชาพวกทานกันอยางเอาจริง
เอาจังนักหนา เขาก็หวังความชวยเหลือจากพวกทานนี่แหละ ในเมื่อเทวดามีฤทธานุภาพ
ยิ่ งใหญ มี อํ า นาจที่ จ ะช ว ยเหลื อ ท า นเป นผู ใ หญ ก็ ข อให พ วกท า นนี้ เ อาใจใส อย า ได
ประมาท จงดูแลรักษาเขา นี่ก็เปนทํานองกําหนดใหชัดเลยวา เปนหนาที่ของเทวดาจะตอง
คอยดูแลเอาใจใสชวยเหลือมนุษย ไมตองรอเครื่องเซน ไมตองไปบันดาลอะไรใหเขา
อัน นี้ เ ป นเรื่ อ งของความสั ม พั น ธ ที่ย กระดั บ ขึ้ น มาอี ก ขั้ น หนึ่ ง อย า งน อ ยก็ ให มี
ขอบเขตที่ชัดขึ้นมา เปนทาทีของการมีเมตตาตอกัน ระหวางมนุษยกับเทวดา และการที่
พูดกับเทวดาอยางนี้ ก็เปนการทําใหพวกมนุษยมองเทวดาใหมดวย เพราะวาเมื่อพระ
สอนเทวดา มนุษยก็มองบทบาทของเทวดาชัดขึ้นมา วาเทวดาควรทําตัวอยางไร พรอมทั้ง
ก็เปนการสอนมนุษยใหตระหนักถึงบทบาทของตนเองในความสัมพันธนั้นดวย
คาถาที่วามานี้จะเปนคํากลาวของเทวดาดวยกันก็ได แตเปนเทวดาที่นับถือพุทธ
ศาสนา ก็เอาหลักธรรมคําสอนไปบอกแกพวกเทวดาดวยกัน อยางใน อาฏานาฏิยสูตร
(ที.ปา.๑๑/๒๐๗/๒๐๘) ทั้งสูตรเลย เปนถอยความที่เทวดากลาว คือเปนคําของทาวจตุโลกบาล
ชาวชมพูทวีปนับถือทาวจตุโลกบาล ซึ่งเปนเทวดาที่รักษาทิศทั้งสี่ ทีนี้ตามเรื่องใน
พระสูตรวา วันหนึ่งทาวจตุโลกบาลนี้ก็มาเฝาพระพุทธเจา แลวก็กราบทูลวา พระภิกษุ
หรืออุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย เมื่อไปอยูในที่ตางๆ เชนตามปาตามเขา ใน
สถานที่เหลานั้นก็มีพวกภูตผีสางเทวดา ที่อยูในสังกัดของทาวจตุโลกบาล เปนยักษบาง
เปนกุมภัณฑบาง เปนเทวดาเหลานั้นเหลานี้ ซึ่งก็อาจจะมีพวกที่ยังไมรูจักพระ ไมรูจักศีล
๕ หรือวาธรรมะ ตางกับตัวทาวจตุโลกบาลเอง ที่ไดมาเปนพุทธศาสนิกชนแลว นับถือพระ
รูธรรมะ แตลูกนองเหลานั้น เมื่อไมรูจัก บางทีเขาก็จะมากวนมาแกลง พวกขาพเจาก็จึง
คิดวา พวกเราเอาคํานี้มากลาวถวายไว เพื่อวาถาพระหรือชาวบานไดกลาวคํานี้ ที่เปน
คาถาออกมาจากพวกเราที่เปนหัวหนาของเขา พวกผีสางยักษอมนุษยอะไรเหลานั้น ก็จะ
ไดมีใจเปนมิตร เพราะไดฟงคําของหัวหนาแลว อยางนอยก็จะบอกอยางนักเลงวา เฮ... นี่
เราพวกเดียวกันนะ ชาวพุทธจะไปไหนอยูไหน ก็เลยไมมีภูตผีอมนุษยตนใดที่ตองกลัว
เปนอันวา ทาวจตุโลกบาลเอาคําของตนเอง ซึ่งเปนผูใหญ เปนหัวหนานี้ เอามา
ถวายพระพุทธเจาไว แลวทีนี้เมื่อพระหรือชาวพุทธนําเอาคําเหลานี้ไปกลาวที่ไหนก็ตาม
พวกผีสางเทวดาก็จะไดยินไดฟง ดวยความเคารพยําเกรงหัวหนาของพวกตน ก็จะตอง
ตั้งใจดี เปนมิตรตอชาวพุทธ รวมแลวเรื่องนี้ก็มีสาระแบบเดียวกันกับคาถาที่วามาแลว
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มนุษยพัฒนา ดีกวาเทวดามีฤทธิ์
เลาไปเลามา ก็ซ้ําไปซ้ํามา พูดแลวพูดอีก ถาเห็นวาชักจะนาเบื่อ ก็ขามตอนนี้ไป
เลย แตจะถืออยางเมื่อกี้ ที่บอกวาเปนการทวนย้ําใหแมนใหชัด ก็คงพอรับได แตมองใหดี
เรื่องนี้ก็ควรพูดใหมาก ใหสมกับที่วา พวกเราเปนชาวพุทธกันมา เรื่องที่พูดจากันเหมือน
เปนชีวิตของสังคมนี้แลว ปานนี้ก็ยังไมรูไมเขาใจ ปฏิบัติกันผิดๆ พลาดๆ จะเปนลูกศิษย
ของพราหมณอินเดียกันไปเสียแทบหมด ถาคิดอยางนี้ได ก็มาพูดกันตอไป เดี๋ยวก็จบ
บอกแลวนะ วาหลักการและการปฏิบัติที่พูดมานี้ คือการที่พระพุทธศาสนาเขาไป
สัมพันธกับลัทธิความเชื่อถือเกาๆ ที่สืบๆ มา และยังแพรหลายครอบงําสังคมชมพูทวีปใน
สมัยนั้น เราตองยอมรับความจริงวา คนที่อยูในสภาพแวดลอมอยางนั้น เมื่อเขามานับถือ
พระพุทธเจาแรกเริ่ม จํานวนมากทีเดียวยังไมเขาใจอะไรชัด หรือแมมีความรูเขาใจบาง
แตความหวาดหวั่นพรั่นใจตอสิ่งที่ตัวเองเคยเชื่อถือมากอน จําพวกอํานาจเรนลับตางๆ นี้
และการที่สังคมเขาเชื่อถือและพูดจาแสดงออกทําการตางๆ เปนบรรยากาศครอบคลุมไป
ทั่ว ก็ยังครอบครองจิตหรือหลอนหลอกใจตลอดเวลา
ดังที่พูดแลววา เมื่อความหวาดหวั่นยังมี พระพุทธศาสนาก็เ อาเจาอํานาจเจา
อิ ท ธิ พ ลเหล า นี้ เ ข า มาอยู ใ นร ม ธรรมของพระพุ ท ธศาสนาให ห มด อย า งเรื่ อ งท า วจตุ
โลกบาลที่วาแลว เขาใหญในอินเดียอยู เราจะขามเขาไปไดอยางไร ก็ใหมาเปนมิตร เปน
ลูกศิษยกันไปเสีย อยางนอยก็ทําใหชาวพุทธไมตองไปหวาดหวั่นตอผูยิ่งใหญเหลานั้น
อย า งที่ เ รี ย กแล ว ว า “ปิ ด ช่ อ งความหวั่ น ใจ” เสี ย เสร็ จ แล ว ก็ จ ะได ไ ม ต องกั ง วลกั บ สิ่ ง
เหลานั้น จะไดหันมาศึกษาธรรม พินิจพิจารณาวิจัยธรรมไดโดยสมบูรณ มิฉะนั้นก็จะยัง
ก้ําๆ กึ่งๆ ใจหนึ่งก็จะศึกษาพระพุทธศาสนา จะเรียนรูฝกศึกษาพัฒนาตน จะปฏิบัติตาม
คําสอน แตอีกใจหนึ่งก็ยังหวั่นวา ถาพวกเทพเจาเหลาเทวดาภูตผีสางยักษอมนุษยมา
รังแกรังควาน จะทําอยางไร ก็เกิดมีอาการก้ําๆ กึ่งๆ ขึ้น กาวมั่นแนวไปไมได
ปรากฎวา ตั้งแตพุทธกาลนั้นแลว พระพุทธเจาและพระสาวกที่เกงกลาสามารถ
ไดทําสําเร็จเสร็จสิ้นในเรื่องนี้ แกปญหาขั้นแรกนี้เรียบรอยโลงไปแลว อยางที่วาไดเอาเจา
อํานาจเจาอิทธิพลเหลานี้เขามาอยูในรมธรรมของพระพุทธศาสนาจนหมด โดยเฉพาะที่
ยิ่ ง ใหญ ชั้ น สุ ด ยอด ไล ล งมาหมดทุ ก ชั้ น เลย ตั้ ง แต พ ระพรหมลงมา ได ม านั บ ถื อ
พระพุทธเจากันทั่ว มากราบมาไหว พระอินทรก็มาเปนลูกศิษยสําคัญใกลชิดพระพุทธเจา
เวลาพระพุทธเจาประชวร ดวยความเคารพรักพระพุทธเจามาก พระอินทรนี่แหละมาเฝา
ปฏิบัติ ขออภัยเถอะ อรรถกถาบอกไกลถึงวาทาวสักกะก็มาเทกระโถนมูตรคูถ
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ดังที่รูกันอยูแลววา พระอินทรนี่เปน “เทวราชา” เปนจอมราชแหงประดาเทพ หรือ
เทวดาทั้งหมด แลวพระพรหมที่อยูในระดับสูงสุด พระพุทธเจาและพระมหาโมคคัลลาน
ตองไปผจญ เรียกวาทรมานพระพรหม เรื่องมาเปนพระสูตรๆ กันเลย
มาถึงพวกทาวจตุโลกบาลนี้เปนระดับต่ําลงมาแลว เปนระดับที่ใกลคนและมา
เกี่ยวของกับมนุษยตลอดเวลา ทาวจตุโลกบาลก็มานับถือพระพุทธเจาอีกเชนกัน และยัง
แถมไปประชุมกันเรียบเรียงคําบอกกลาวแกบรรดาลูกนองของตน เสร็จแลวก็เอามาถวาย
ไวกับพระพุทธเจา โดยบอกวาเปนหวงพุทธศาสนิกชน จึงมาถวายคํานั้นไวใหรูวาหัวหนา
เทพจาตุมฯ ไดพูดไดบอกหรือสั่งไววาอยางนี้
นี่ก็ฝากใหอานพระสูตรอยางนี้ แลวแปลความหมายมาดูกัน
ตกลงวาบรรยากาศแหงความสัมพันธที่ดีนั้นครอบคลุมไปทั่วแลว ก็ใหชาวพุทธ
สบายโลงใจ เวลามาสวดมนตฟงธรรม ทั้งที่เดี๋ยวนี้เปนพวกเดียวกันแลว แตใจอาจจะยัง
หวั่น ก็เชิญเทวดามาฟงธรรมฟงสวดมนตดวยกันเสีย ใจก็อุนวา เทวดาเปนพวกเรานะ มา
ฟงธรรมดวยกันกับเราอยูที่นี่ แถมเมื่อเทวดาใหญๆ มาอยูนี่ พวกผีสางอมนุษยอะไรๆ ก็
เตลิดเปดเปงไปลิบลับ ก็สบายใจ ทีนี้ก็ไมตองไปหวงไปกังวลอะไรแลว ตอไปนี้ใจจะได
มุงมั่น มีสมาธิ ตั้งใจสดับฟงธรรม แลวก็ปฏิบัติธรรมกันใหจริงจังเต็มที่ เรื่องก็เปนอยางนี้
ขอสําคัญที่ตองย้ําอยูที่วา ความสัมพันธกับเหลาเทพเทวา หมดเรื่องการไหววอน
หวังพึ่งรอคอยผลดลบันดาล ไมมีแลว เอาแคในแงที่แตละทานแตละคนจะไดหายสะดุง
หวาดกลัว แลวมุงหนาดําเนินไปในหลักการที่จะทําผลใหสําเร็จดวยการกระทํา ก็เจริญ
สมณธรรม บําเพ็ญกิจกรณียไดอยางเต็มที่ตอไป
บางทีบางทานไปมองวา พระสูตรเหลานี้คงไมใชของพระพุทธศาสนา วาเปนคํา
สอนขางนอกเขามา มีเรื่องเทพเทวาของศาสนาเกาๆ เลยคิดวาพระไตรปฏกนี้อาจจะมีสิ่ง
แปลกปลอมเขามามาก นี่แหละบางทีก็อาจจะจับเลยจุด ก็เทพเทวาเหลานี้เขามาอยูใน
รมพระพุทธศาสนากันแลว บุคคลเดิมเกาๆ แตจิตใจไดเปลี่ยนมาเปนพุทธแลวนี่ ความคิด
คําพูดอะไรก็ใหม เปนไปตามพระพุทธธรรม ไมแปลกปลอมออกนอกไปไหน
พระสูตรที่มาในพระไตรปฏก ยอมมีเนื้อหาสาระและจุดมุงหมายตางๆ กัน ทั้งโดย
ระดับของธรรมเอง และความเหมาะกับหมูชนที่หลากหลายในตางระดับมากมาย แลวจุด
หนึ่งที่สําคัญอันตองไมลืม ก็คือตองยอมรับตระหนักถึงความจริงที่วา พระพุทธศาสนา
เกิดขึ้นในสภาพแวดลอมอะไร แลวจะไปโยงกับสิ่งเหลานั้นใหไดผลในทางที่ดีในการที่
ธรรมจะอํานวยผลเกื้อกูลแกทุกคนเทาที่จะเปนไปไดอยางไร
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หลักการที่พูดมาเมื่อกี้วา พระพุทธศาสนานี้ถือวามนุษยตองศึกษาพัฒนาฝกฝน
ตนเอง แลวการที่มนุษยจะฝกฝนพัฒนาตนเองนี้ จะไปบังคับใสปญญาใหก็ไมได จึงตอง
ไปพบกับเขาในจุดที่เขายืนอยู ยอมรับมนุษยตามที่เขาเปน แตท่ียอมรับนั้น ไมใชยอม
ปลอย แลวทิ้งใหเขาเปนเขาอยูแคนั้นอยางนั้น แตยอมรับ คือรูเขาตามที่เขาเปน แลวก็
พยายามไปชวยรั้งชวยดึงเขาขึ้นมา
ทีนี้ การที่จะดึงเขาขึ้นมา ก็ตองเริ่มจากจุดที่เขาอยูนั่นแหละ อยางนอยใหเขาเกิด
ความมั่นใจ และเปลี่ยนทัศนคติ เปลี่ยนทาทีตอสิ่งที่เขาเคยมี เพราะฉะนั้น เมื่อเขาเขามา
สูพระพุทธศาสนา เรื่องเทวดาเรื่องอะไรก็ไมเหมือนของเดิมแลว อยางในพระสูตรที่วา
ดวยเรื่องเทวดา สาระสําคัญก็ไมเหมือนกับของศาสนาพราหมณแลว หางไกลกัน ทาที
ความสัมพันธ ความรูสึก อะไรตางๆ ตางกันหมด
เทวดาของพราหมณสําแดงศักดาเดช เกงกาจยกทัพไปรบไปห้ําหั่นกัน เอาอาวุธ
นั้นอาวุธนี้มา พอเขามาในพระสูตรของพระพุทธศาสนา เทวดามาประชุมกัน มีแตเรื่องดีๆ
พูดถึงคุณธรรม เรื่องธรรมะ เรื่องเมตตา บอกวาใหชวยเหลือกัน ใหภูตผีเทวามีใจดีคิดดี
ตอมนุษย
อยางที่วามนุษยนี้ นี่วาตามประเพณี ตามพื้นฐานเดิม เขาอุตสาหใสใจมาเซน
สรวงบูชา หาพลีกรรมมาสังเวยเทพไททั้งกลางคืนกลางวัน ก็เพราะเขายังออนแอ เขาก็
หวังใหทานชวยเหลือตอบแทนเขา เพราะฉะนั้น พวกทานตองเอาใจใสชวยรักษาเขาดวย
เมื่อเทวดาผูใหญสอนเทวดาลูกนอง ก็สอนตามหลักธรรมที่พระพุทธเจาสอน จะวาไปก็
คลายวาเอาปากเทวดาดวยกันไปพูด เทวดาใหญวา เทวดานอยก็ตองฟง
ยิ่งกวานี้ เทวดาก็ดี พระพรหมก็ดี ในที่สุดก็ยังกลัวมาร มารนี่เปนตัวรังควานอยู
เรื่อยแกเทพไทไปจนถึงพระพรหม จะเห็นไดชัดตอนพระพุทธเจาตรัสรู นี่ก็เปนหัวตอของ
ศาสนาเดิมกับพระพุทธศาสนาเหมือนกัน ก็มีเรื่องที่เราเอามาตีความเปนบุคลาธิษฐาน
เรื่องก็มีวา พระโพธิสัตวไปประทับนั่งใตตนโพธิ์ บนโพธิบัลลังก ตอนจะตรัสรูก็
ตองทรงผจญมาร ใชไหม พระองคตอสูกับมาร แลวก็พิชติ มาร
มารนี่เปนเทพพวกปรนิมมิตวสวัตดี เรียกวา วสวัตดีมาร คือมารผูยังสัตวทั้งหลาย
ให เ ป น ไปในอํ า นาจของตน เขาอยู ใ นชั้ น กามาวจรของเหล า สั ต ว ที่ ว า ยวนอยู ใ นกาม
ประดาสัตวเหลานี้จะตองติดอยูในกาม จะพนไปไมได ถาพนไปไดก็คือพนจากอํานาจ
ของมาร เพราะฉะนั้น มารก็ตองขัดขวาง
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เมื่อพระโพธิสัตวมาดําเนินในทางแหงการตรัสรู มารจึงไมพอใจ มาคิดวา ถา
พระองคตรัสรู ก็จะพนจากอํานาจของเขา อยางนี้มารยอมไมได ตองราวีกันเต็มที่ แลว
มารก็ยกทัพมา ตามตํานานที่ทานพรรณนา กองทัพมารครั้งนี้ใหญหลวงที่สุด มีเสนาทุก
ชนิดทุกประเภท ยกทัพกันมา
ตอนนั้นนะ พวกเทวดาดีจนถึงพวกพระพรหม ดวยดีใจวาพระพุทธเจาจะตรัสรู ได
พากันมาเฝาหอมลอมพระโพธิสัตวอยูเต็มไปหมด แนนเลย
ที นี้ พวกเทพพวกพรหม พอได ยิ น ว า มารมาเท า นั้ น แหละ ก็ แ ตกกระจายหนี
กระเจิงกันไปสุดขอบจักรวาล เปนอันวามารนี่มีอํานาจยิ่งใหญที่สุด ทําใหเทพพรหมหนี
กันสุดกู ก็เลยเหลือพระพุทธเจาประทับอยูองคเดียว
เปนอันวาไมมีใครชวยแลว เพราะวาพระพรหมยังหนีเตลิดเปดเปง แลวเมื่อทัพ
มารมาเต็มไปหมด และพระโพธิสัตวอยูพระองคเดียว ก็ถึงตอนที่จะตองพิชิตมาร ในที่สุด
ก็ ท รงชนะมารพร อ มทั้ ง เสนาทั้ ง หมด และคื น นั้ น ก็ ต รั ส รู เป น พระพุ ท ธเจ า เป น พระ
พิชิตมาร ชาวพุทธก็สรางเปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย แปลวาพิชิตมาร ชนะมาร แตไมรู
วาไปอยางไรมาอยางไร คนไทยชอบเรียกวาพระสะดุงมาร เห็นไหม ที่เราพูดธรรมกันอยูนี่
พระปางมารวิชัย ก็อยางองคที่ประทับนั่งอยูขางหลังเรานี่เอง
ตอนที่จะพิชิตมารนั้น พระโพธิสัตวทรงอางบารมีที่ไดบําเพ็ญมา นางธรณีก็แสดง
ตัวออกมาเปนพยาน แลวบีบมวยผม น้ําก็นองทวมทัพมารหมดสิ้น นี่หมายถึงคุณความดี
ที่ไดทรงบําเพ็ญมามากมายไมรูเทาไร เปนเรื่องของเหตุปจจัยแหงโพธิญาณที่ไดทรงสราง
สมบําเพ็ญมา กําลังแหงคุณความดีที่ไดสรางมามากมายนี้ ก็พิชิตความชั่วรายหมดไป
จะเห็นวา พระพุทธเจาไมตองมีอาวุธ ไมตองออกราวี ทรงใชพระบารมี และมีพระ
ปญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ พระมหากรุณาคุณ ก็ทรงชนะมาร เพราะฉะนั้นจึงไมตองไป
กลัว ไมวาเทพ มาร พรหม พระพุทธคุณชนะหมด พวกเราก็ควรพัฒนาคุณสมบัติทั้งสาม
อยางนี้ขึ้นมา ตามอยางพระองค
เมื่อพระพุทธเจาทรงชนะมารโดยพระคุณอยางนี้ ก็ไมตองทรงมีพระอาการดุเดือด
อยางเทวรูปฮินดู ที่จะตองผาดโผนโจนทะยาน ลุกขึ้น ยกแขง ยกขา แลวก็ถืออาวุธราย
มากมาย ใชยี่สิบมือ พันมืออะไรทั้งนั้น ไมตองเลย อยางที่เคยวาแลว พระพุทธรูปปาง
มารวิชัย พระพิชิตมารนี่ชนะมารในพระอาการสงบที่สุดเลย แลวก็มีเมตตากรุณายิ้มแยม
พรอมที่จะเกื้อหนุนใหธรรมความดีงามถึงปญญา แกมวลประชาสรรพสัตว
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นี่คือยอดสุดของฤทธาพลานุภาพ อยูที่คุณานุภาพขึ้นไปถึงพระปญญาพระกรุณา
และความบริสุทธิ์เหลานี้ ไมใชอยูที่โลภะ โทสะ โมหะ ซึ่งยกออกมาชูแสดงกันเต็มที่ เปน
การเปลี่ยนจากพลังอํานาจกิเลส มาเปนพลังคุณธรรม
อยางในคาถาเชนวา มนุสฺสภูตํ สมฺพุทฺธํ อตฺตทนฺตํ สมาหิตํ... เทวาปิ ตํ นมสฺสนฺติ
(องฺ . ปฺ จ ก.๒๒/๓๑๔/๓๘๖) ว า พระสั ม พุ ท ธเจ า นี้ ทั้ ง ที่ เ ป น มนุ ษ ย นี่ แ หละ แต ท รงฝ ก อบรม
พัฒ นาพระองคเ องแลว เปนผูมีพระหฤทัยที่ไ ดอบรมถึงที่แลว แมเทพทั้งหลายก็นอม
นมัสการ ในคาถาอื่นที่พระพรหมนบนอมก็มี เอาละแคนี้กอน
ที่วาพระพุทธเจาหรือบุคคลที่ไดฝกตนหรือพัฒนาตนดีพรอมแลว แมเทพพรหมก็
เคารพบู ช า ก็ ห มายความว า เมื่ อ ฝก ตนแลว มนุษ ย ก ลั บ เป น ผู ป ระเสริ ฐ สู ง สุ ด ความ
ประเสริฐอยูที่คุณความดี มีปญญา มีกรุณา มีความบริสุทธิ์ อยางที่วามา
ความจริง ในคาถาอนุโมทนา ยังมีบทที่ยกพระพุทธคุณมาใหพร ที่เราใชสวดกัน
ตลอดทุกครั้ง แตไมเอามารวมดวยเพราะวางายเกินไป
บทสวด ภวตุ สพฺพมงฺคลํ... นี้เปนของในยุคหลัง ไมมีในพระไตรปฏก ก็เปนการโยง
เชื่อมตอจากความเชื่อในศาสนาเกาเขาสูพระพุทธศาสนา
แตตองระวังใหดีนะ พระยุคหลังๆ บางทีก็ชักเกินเลยไปเหมือนกัน บางทีชักจะ
กลายเปนออนวอนไปเสีย แตในของเดิมยุคเกา แนวทัศนนี้ชัดมาก
ทาทีตอเทวดาอะไรตางๆ ที่พูดมานี้ ก็คิดวาคงจะใหไดแนวคิดที่เสริมปญญา แลว
ก็เปนเครื่องมายืนยันหรือมาย้ําเสริมสิ่งที่พูดไปแลว
บทสวดวันศุกรยังมีอีก แตในที่นี้กําลังมุงเอาเรื่องเกี่ยวกับเทวดา ก็ขอขามไปกอน
เพียงแตบอกคราวๆ ไวสักหนอย ใหทราบวาเปนคําอนุโมทนาในเรื่องอะไร
คาถาสวดอนุโมทนาบทตอไป มาจากพระไตรปฎก เปนคาถาสรุปทาย อาทิยสูตร
(องฺ.ปฺจก.๒๒/๔๑/๔๘) ซึ่งบอกใหเรารูจักปฏิบัติตอทรัพย วาทํางานสุจริตอยางขยันหมั่นเพียร
ไดทรัพยมาแลว จะใชในเรื่องอะไร ทําอะไรบาง
จุดสําคัญ เมื่อมาคํานึงวา ทรัพยที่ไดมา เราไดใชใหเปนประโยชนดีแลว ไดเลี้ยงตัว
เลี้ยงครอบครัวแลว คนที่ควรดูแลเลี้ยงดู เราก็ไดเลี้ยงแลว ใชทําความดีบําเพ็ญประโยชน
แลว ไมไดใชกอความเดือดรอน ใชถูกตองตามหลักของการใชจายทรัพยแลว เมื่อระลึก
ทบทวนกับตัวเองอยางนี้ ก็เกิดปติปลาบปลื้มไมเดือดรอนใจ ใครๆ ก็ชื่นชม ถึงตายก็ไปดี
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ตอไป สุดทายคือ วิหารทานคาถา (วินย.๗/๒๐๓/๘๗) คือ คาถาอานิสงสในการถวายวัด
ถวายที่อยูกุฎีเสนาสนะ นี่มาจากพระวินัยปฎก
ในเวลาถวายวัด ถวายกุฏิ ฯลฯ ก็จะใชบทนี้อนุโมทนา แตบางทีพระก็สวดโดยไมรู
ความหมาย สวดไปอยางนั้นเอง ถารูความหมายที่พระพุทธเจาตรัสไว ก็จะทําใหเ รา
ปฏิบัติไดถูกตอง บอกใหรูวา การสรางวัดถวาย มีเ หตุผลอะไร มีวัตถุประสงคอยางไร
สรางเพื่อใคร มีประโยชนอยางไร ควรปฏิบัติอยางไร ตั้งแตกันรอน หนาว แดด ลม ฝน
เหลือบยุงริ้นไร บรรดาสัตวราย ฯลฯ เปนที่บําเพ็ญฌานและวิปสสนาก็ได
วิหาเร การเย รมฺเม พึงสรางกุฏิที่อยูอาศัยใหเปนรมณีย แลวก็นิมนตทานผูเปน
พหูสูต ผูรูธรรม รูวินัย มาอยูอาศัย ทานเหลานั้นก็จะแสดงธรรม ที่บรรเทาสรรพทุกข ให
ฟงแลว หมดทุกขหมดรอน รมเย็นสุขสบาย
เอาละนะ สองบททายนี่ เอาแคจับความมาบอก ก็เปนอันวาจบ หมดแลว บท
สวดสําหรับวันศุกร ทีนี้สวดไปแลวก็ไดรูความหมายดวย ก็คงจะพอแลววันนี้

เหนือฟา ยังมีธรรม
มาพูดเรื่องนี้กันตอไป แตคงจะมีอะไรๆ ที่พูดแลวพูดอีก ซ้ํามาก เพราะเรื่องนี้มา
จากการพูดคุย พอมีอะไรโยงกับ เรื่องเกา ก็เ ลาก็อธิบายอีก พอเอามาทําเปนหนังสือ
ความซ้ําก็ปรากฎขึ้นมา อยางที่วาแลว ถาไมอยากซ้ํา ก็ขามไป มิฉะนั้นก็ถือเปนการย้ํา
ทวน และที่สําคัญแนก็คือ จะไดเจอแงใหม แลวก็จะไดหลักเพิ่มอีก อานไมเสียเวลาเปลา
ดําเนินความตอไป พระพุทธเจาไมไดทรงถกเถียงวา เทวดามีจริงหรือไมมี ฤทธิ์
เดชปาฏิห ารย มี หรื อไมมี แต พ ระองค ไ ม ทรงปฏิ เ สธ ทรงรั บเลย เทวดาก็ มี อิ ทธิ ฤ ทธิ์
ปาฏิหาริยก็มี ไมไปเสียเวลาเถียง เพราะเถียงไปก็ไรประโยชน
เทวดามีหรือไมมี เถียงกันไปรอยปพันป ก็ไมจบ ไมมีวันชนะกัน อีกหาพันป ก็
เถียงไมจบ อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยมีจริงไหม ไสยศาสตรทําไดจริงไหมนี้ เถียงอีกหมื่นปก็ไม
จบ วิทยาศาสตรกระเดื่องขึ้นมาจนชักจะหงอยลงไป ไสยศาสตรก็ยังอยูได
แลวถารอวาตองเถียงกันใหเสร็จไปวามีจริงหรือไมมี แลวจึงจะปฏิบัติได ก็ไมมีวัน
ยุติ ไมมีวันที่จะไดปฏิบัติ พระพุทธศาสนาไมใหรอ การปฏิบัติของพระพุทธศาสนาไมตอง
ไปขึ้นตอ ไมตองไปรอการเถียงเหลานี้ ไมเปนไร ฉันยอมรับก็ไดเลย มีก็มี เปนไรไป เทวดา
มี ก็มี ฤทธิ์ปาฏิหาริยไสยศาสตรมี ก็มี แตขอสําคัญอยูที่วา ฉันไมพึ่ง ไมเด็ดคือ ฉันไมขึ้น
ตอความเชื่อเรื่องเหลานี้ ฉันจะทําดวยเรี่ยวแรงของฉันเอง

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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นี่ พระพุทธศาสนาเด็ดขาดตรงนี้ เทวดามี ฉันก็ไมหวังพึ่ง ฤทธิ์ปาฏิหาริยมี ฉันก็
ไมหวังพึ่ง คุณจะเถียง ก็เถียงกันไป ฉันไมตองรอ ฉันปฏิบัติไดทันที ขอใหจับจุดนี้ใหได
ย้ําอีกทีวา พระพุทธศาสนาไมตองไปเถียง มันเด็ดขาดอยูแลว ถึงมี ฉันก็ไมหวังพึ่ง
แลวจะไปยุงอะไรอีกละ ใชไหม ก็เด็ดขาดหมดเรื่องไปแลว แตเดี๋ยวนี้คนยังจับจุดนี้กันไม
คอยได ก็ไปเถียงกันอยูนั่นแหละ คลายกับวา ถาเถียงกันแลวรูหรือตกลงวามี ก็ตองหวัง
พึ่งสิ ก็เลยรออยูนั่นเอง ไมเปนอันจะไดปฏิบัติจัดการกิจหนาที่สิ่งที่ควรทําใหเสร็จสิ้นไป
เอาละนะ พุทธศาสนาเด็ดขาดแลวตรงนี้ ฉะนั้น เราไมตองไปขึ้นกับการถกเถียง
ของใคร พระพุทธเจามีฤทธิ์มาก ใชไ หม แตพ ระพุ ทธเจาใชฤทธิ์ทําอะไรบา ง ในพุทธ
ประวัติมีไหมตลอด ๔๕ พรรษาแหงพุทธกิจ พระพุทธเจายอดของคนมีฤทธิ์ เคยใชฤทธิ์
บันดาลอะไรใหแกลูกศิษยคนไหน มีไหม ไมมี ใชไหม
ทําไมพระพุทธเจาผูยอดมีฤทธิ์จึงไมใชฤทธิ์ที่มีนั้นบันดาลผลที่ใครอยากไดใครขอ
ใหแกลูกศิษยสาวกชาวพุทธ ชาวพุทธคนนี้มีเรื่องอยากไดนี่ ก็ไปหาพระพุทธเจาชวย
บันดาล คนนั้นอยากไดนั่น ก็ไปหาพระพุทธเจาชวยบันดาล มีไหม? ไมมี นี่ก็เพราะวา
หลักการของเราชัด ทัง้ ๆ ที่ทานมีฤทธิ์ ทานทําได เราก็ไมเอา เราไมไปหวังพึ่ง เราจะเพียร
เทวดา เรายอมรับวามี แตใหอยูกันดวยเมตตาอยางมิตร มนุษยไมตองไปออน
วอน ไมตองไปหวังพึ่ง ไมตองไปขอความชวยเหลือ ตางฝายตางทําหนาที่ของตนไป
ทีนี้ ในยามที่มนุษยประสบทุกขภัย ถาเทวดาดีมีคุณธรรม จะชวย ก็มาชวยดวย
คุณธรรมของเทวดา ไมตองรอใหมนุษยไปเซนไหวออนวอน ในคัมภีรพุทธศาสนาเรื่อง
เปนมาอยางนี้
ถา เทวดาไมมีคุ ณ ธรรม ก็ต องรอให คนไปอ อนวอนใหเ ครื่อ งเซ น ถ า เทวดารอ
เครื่องเซน คนดีไมทันไดเซน ก็ไมชวย แตคนรายไปเซน เทวดาก็ชวย อยางนี้จะถูกตอง
หรือ ตอไปศีลธรรมก็เสียหมด ระบบสังคมของมนุษยเสียแลว ระบบสวรรคของเทวดาก็ซ้ํา
เขาไปอีก
แมแตในหมูมนุษยดวยกัน คนมีอํานาจมีทรัพย เราก็ไมควรไปรอหวังพึ่ง เราควร
ทําหนาที่ของเราไปใหดีที่สุด เมื่อเราทําดีอยูแลว เกิดมีทุกขยากติดขัด คนที่มีทรัพยมี
อํานาจนั้น ถาเขามีคุณธรรม เขาก็ตองเอาใจใสมาชวยคนดี ไมใชตองรอใหไปออนวอน
ถาตองรอใหไปออนวอน ก็แสดงวาคุณธรรมไมมี คนออนแอก็หวังพึ่ง แลวก็ตองใชการยก
ยองสรรเสริญปอยอหรือตองสนองกิเลสดวยเครื่องเซนไหวใหผลตอบแทน แลวอยางที่วา
แลว ระบบสังคมมนุษยก็เสีย
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ทีนี้ที่วา เมื่อไปสัมพันธกับเทวดาในแบบนั้น สังคมเทวดาจะเสียดวย เพราะวาตัว
เทวดาเองก็ยังมีกิเลส ยังมีโลภะ โทสะ โมหะ แทนที่จะไดขัดเกลากิเลสนั้น เทวดาก็ไมเปน
อันไดปฏิบัติธรรมพัฒนาตนเอง แทนที่จะดูวาคนดีที่ไหนตกทุกขแลวจะไปชวย ก็มัวแต
สอดสายมองวามนุษยคนไหนจะเซนฉัน คนไหนจะเอาเครื่องเซนมาใหมาก เราจะไปชวย
คนไหน แลวนี่ก็เปนการซ้ําเติมสังคมมนุษยใหเลอะเทอะหนักขึ้นไปอีก
สวนเทวดาในพระพุทธศาสนานี้ไมรอรับเครื่องเซน หลักการก็อยางเดียวกับใน
สังคมมนุษยที่ดี คือตองชวยดวยคุณธรรม ถาคนดีที่ไหนเดือดรอน เทวดาตองอาสนรอน
เอง ไมตองมีการไปเซนไหวขอรองเลย หลักขอนี้ตางจากของฮินดูชัด แตชาวพุทธเองก็ไม
เคยสังเกตวาตางกันอยางไร
ก็ขอใหสังเกตวา เทวดาของฮินดูนั้น มนุษยตองไปบูชายัญ โดยไปหาพราหมณ
ขอใหชวยทําพิธีให พราหมณรูดีติดตอได อาจจะเลือกใหวาเทวดาองคนี้มีฤทธิ์เกงในทาง
บันดาลลาภ องคนี้เกงทางบันดาลยศ องคนี้เกงทางบันดาลลูก... แลวเทวดาองคนี้ชอบ
เครื่องเซนแบบนี้ องคนั้นชอบเครื่องเซนแบบนั้น ใครอยากไดอะไร ก็ตองไปหาพราหมณ
พราหมณเปนผูเชี่ยวชาญ เมื่อไปหาพราหมณบอกใหแลว ก็จัดเครื่องเซนตามที่
แกบอกให พราหมณก็สบาย ไดคาตอบแทนในการจัดพิธี ไดเงินไดทองขาวของมากมาย
แกก็กุมอํานาจในการติดตอกับเทพเจาไว
ทีนี้เมื่อมนุษยสัมพันธกับเทพเจา ดวยการเอาเครื่องเซนมาบูชายัญ เพื่อใหตัวเอง
ไดผลที่หวัง เมื่ออยากไดมากๆ ก็เอาใจเทวดาหนักเขาๆ ไปๆ มาๆ ก็ถึงกับตองฆาสัตว
ใหญๆ จํานวนมากมาย จนถึงขั้นฆาคนบูชายัญ อยางนี้ก็ไมมีที่สิ้นสุด นี้คือความสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับเทวดาในแบบของศาสนาพราหมณ
แตในพระพุทธศาสนาไมตองใชเครื่องเซน จะทําอะไร เมื่อเกรงใจเทวดา โบราณ
ทํากันมาโดยใชวิธีบอกกลาว อยางที่วาแลว ทานใหเราอยูกับเทวดาอยางญาติมิตร เราก็
ให ค วามเคารพ เราไม เ หยี ย ดหยามดู ถู ก เทวดา เราไปไหน ก็ แ ผ เ มตตาให เ ทวดา
ความสัมพันธตรงนี้ตองจับใหชัดใหดีนะ อันไหนพุทธ อันไหนพราหมณ
พราหมณสัมพันธกับเทวดา โดยตองไปออนวอน แลวก็คอยหวังพึ่ง เอาเครื่องเซน
ไปให แลวรอรับผลประโยชนที่หวังวาจะได แตในพุทธศาสนามีความสัมพันธแบบเมตตา
ถือวาเปนเพื่อนรวมโลก อยูดวยกันโดยมีเมตตาไมตรี ดีตอกัน แตเราไมหวังพึ่งพารอ
ความชวยเหลือจากทาน ตางฝายก็ยังตองพัฒนาตนใหงอกงามสูงขึ้นไป ตางก็ตองทํา
หนาที่ของตนใหดี เราหวังผลสําเร็จจากการกระทําดวยความเพียรพยายามของเราเอง
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อยางที่วาแลว เวลาไปไหน เราก็แผเมตตาใหเทวดาดวย ขอใหทานเปนสุข เมื่อ
ทําบุญ เราก็อุทิศสวนกุศลใหแกเทวดา แมแตจะสวดมนต เราก็ชุมนุมเทวดา บอกให
เทวดามารวมฟงธรรมดวย เปนการเผื่อแผจิตใจให นี่คือการอยูกันฉันญาติมิตร
ทีนี้ถาคนดีตกต่ําเดือดรอน ที่วาเทวดาอาสนรอน หมายถึงพระอินทรอาสนรอน
เคยไดยินไหมในวรรณคดีไทย เรื่อง สังขทอง ที่วา “ทิพอาสนเคยออนแตกอนมา กระดาง
ดั่งศิลาประหลาดใจ” อันนี้ตามคติพุทธ หมายความวาเทวดาเดือดรอนเอง ไมใชวาคน
จะตองมาถวายเครื่องเซน แตเทวดาตองคอยคํานึง คอยพิจารณา คอยสํารวจตรวจตรา
คนดีที่ไหนใครตกต่ําเดือดรอน ตองไปชวย โดยชวยดวยคุณธรรมของตัวเทวดาเอง มนุษย
ไมตองไปรอขอพึ่ง แลวอยางนี้มนุษยเองก็จะดี ธรรมะก็อยูในสังคมได สังคมนี้โลกนี้ก็มี
หลัก แลวเทวดาเองก็จะอยูในธรรม ก็จะดีดวย
หลั ก การที่ ว า นี้ สํ า คั ญ มาก ทํ า ให ม นุ ษ ย ต อ งทํ า หน า ที่ ข องตั ว เองให ถู ก ต อ ง
ยกตัวอยางชาดกเรื่องมหาชนก ที่ในหลวงทรงนํามาเรียบเรียงเปนพระราชนิพนธ ก็แสดง
คตินี้ชัดเจน เรื่องพระมหาชนกโพธิสัตวบําเพ็ญวิริยบารมี
มหาชนกนั้นไปคาขาย เดินทางไปในเรือเดินสมุทร ออกไปในทะเลใหญ ทางแสน
ไกลมองไมเห็นฝง พอดีเกิดมีมรสุมมารุนแรง เรือจะแตกแนนอน คนทั้งหลายที่ไปในเรือ
นั้น พอรูวาเรือจะแตก จิตไรสํานึกก็สําแดงเดช เกิดความกลัวขึ้นมา ตัวสั่นงันงก ไมมีสติ
พวกหนึ่งก็รองไหเพอรําพันถึงพอแมญาติพี่นองซึ่งอยูที่บาน พวกหนึ่งก็คร่ําครวญ
ร่ําไรในชะตากรรมยามเคราะหรายที่ไมนาจะเกิดขึ้นมาแกตัวของตน อีกพวกหนึ่งก็กราบ
ไหวออนวอนเทวดาใหมาชวย อะไรตางๆ คนมีอาการวิปริต เปนกันไปนานา
สวนมหาชนกนี้ตั้งสติได ใจอยูกับตัว ไมพิไรรําพัน ไมรองไห ไมคร่ําครวญ ไมออน
วอนเทวดา ไมเอาทั้งนั้น แตใชปญญาพิจารณาคิดแกไขสถานการณวา เรือจวนลมแลว
เราเตรียมตัวอยางไรจะดีที่สุด อยางนอยเมื่อเรือแตกลงไปอยูในมหาสมุทรแลว ถึงแมถา
จะตายก็ใหอยูไดนานที่สุด แตถาวาในขณะที่อยูไดนานนั้นมีโอกาส อาจจะรอดก็ได เชน
วาอาจมีเรือผานมา หรือเมื่อเราวายน้ําไป อาจจะมีกําลังพอ ถาไมไกลนัก ก็ไปถึงฝงได
เอาละ เตรียมตัวใหเต็มที่เต็มโอกาส เริ่มตั้งแตคิดการเตรียมหาจุดที่ดีที่สุดในเรือ
ตรงที่วาเมื่อไปอยูแลว พอเรือลมลง เราจะไมถูกเรือดูดหรือถูกเรือครอบเสีย แลวก็หาทอน
ไมมาเตรียมไว เตรียมตัวอยางดีที่สุด พอถึงตอนที่เรือลมคว่ําลงจริงๆ มหาชนกก็ดํารงตัว
ไดดีที่สุด ลงไปอยูในน้ําอยางดี มีทอนไมเกาะ แลวก็ใชความเพียรวายน้ําพยายามไป
ไมไดรําพึงรําพัน ไมไดหดหูถดถอยทอแทใจ
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เมื่อมหาชนกใชกําลังเทาที่มีจะวายน้ําไป ก็คิดวาทิศไหนดีที่สุดที่นาจะมีฝง ก็ทุก
ทิศแหละไมเห็นฝง ดังนั้นก็ตองลองไปทิศหนึ่งละ เสี่ยงไปดู ถาอยูเฉยๆ ก็ตายเปลา แตถา
วายไป อาจจะตายก็ได อาจจะรอดก็ได คิดแลวก็วายน้ําไปเรื่อยจนถึงวันที่ ๗
ทีนี้ เทวดาก็มีหนาที่ของตนเองเหมือนกัน ครั้งนั้น เทพธิดาที่ดูแลมหาสมุทร ชื่อ
นางมณีเ มขลา มาตรวจดู ก็เ ห็นมหาชนกว ายน้ํ าอยู เธอนึก ยิ้มเยาะในใจวา ตาคนนี้
จะตองตายแนๆ อยูแลว ไมมีทางเลย ทั้งที่ไมเห็นฝงแลว จะมาวายอยูทําไม ก็ไปปรากฎ
กายสําแดงตัวใหเห็น แลวก็กลาวถอยคําที่ทําใหเกิดเปนบทสนทนาขึ้นมา
เทพธิดามณีเมขลาก็กลาวเริ่มตนขึ้นวา นี่ ทานจะมาวายน้ําอยูทําไม ทั้งที่มองไม
เห็นฝง ก็จะตายเสียเปลา มหาชนกก็ตอบไปวา เราเกิดมาแลว เมื่อกําลังยังมีอยู เปนคนก็
ตองพยายามเรื่อยไปจนถึงที่สุด ถาจะตายก็ไมเปนหนี้ใคร ก็เปนบทสนทนาวากันไป ใน
ที่สุด นางมณีเมขลาชื่นชมความพากเพียรของมหาชนก ก็เลยอุมเขาฝงพาไปยังที่หมาย
ในเรื่ อ งนี้ คติ ก็ คื อ ว า มหาชนกนั้ น ทํ า ความเพี ย รด ว ยเรี่ ย วแรงของตนเอง ใช
สติปญญาคิดหาทาง ไมไปหวังพึ่งออนวอนนอนรอใคร สวนเทพธิดามณีเมขลาที่มาชวย
ก็ชวยดวยเมตตา ดวยการพิจารณาเหตุผล บนฐานแหงคุณธรรมของเธอเอง
นี่เปนคติสําหรับมวลมนุษยดวยเหมือนกัน ในสังคมมนุษยก็จะตองปฏิบัติอยางนี้
มนุษยที่มีกําลัง มีอํานาจ ก็ควรจะชวยเหลือผูออนแอกวาดวยคุณธรรมในใจของตัวเอง
ไมใชจะรอใหเขามาเซนไหว มาขอความชวยเหลือ
สวนตัวของคนที่ออนแอ หรือเดือดรอน ไรที่พึ่ง ก็ตองพากเพียรชวยตัวเองเต็มที่
และรวมมือกันในหมูพวกตัว ไมมัวหวังพึ่งรอความชวยเหลือจากผูอื่นขางนอก อยางนี้
สังคมจึงจะเขมแข็ง มั่นคง พัฒนา คนมีคุณภาพ แลวก็อยูดีได
พูดเรื่องเทวดามายืดยาว กอนนี้ก็พูดไปมากแลว อาจจะซ้ําบอยไปหนอย แตเรื่อง
นี้ซ้ําไวบางก็ดี เปนการย้ํา เพราะคนพูดถึงเทวดากันนัก ชาวพุทธนี่แหละไมเบา แตพอวา
จะเอาอยางไรกับเทวดา ก็จับหลักอะไรไมได มักจะเขวไปเปนพราหมณกันเสียเรื่อย
เพื่อใหหนักแนนสมเปนเรื่องใหญ ขอสรุปหลักสําคัญของชาวพุทธ ในการสัมพันธ
และปฏิบัติตอเทวดา ดังนี้
- อยูกับเทวดา และปฏิบัติตอเทวดา ดวยเมตตามีไมตรีอยางญาติมิตรที่นานับถือ
- ไมหวังพึ่ง ไมรอคอยความชวยเหลือจากเทวดา แตมุงหนาทํากิจหนาที่ของตน
ทําผลที่มุงหมายใหสําเร็จดวยการลงมือทํา ดวยความเพียรพยายามของตนเอง
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- ที่คนนับถือกันวาเทพเทวามีฤทธานุภาพยิ่งใหญนั้น ตองรูตอไปวา เหนือกวา
เทวดานั้น ธรรมเปนใหญสูงสุด ชาวพุทธตองถือธรรมเปนใหญ แมแตถามีกรณี
ขัดแยงระหวางมนุษยกับเทวดา ก็ใหเอาธรรมมาตัดสิน
- พระมีหนาที่สอนเทวดา พระบอกวาเทวดาที่มนุษยเกรงกลัวและหวังพึ่งกันมา
แตยุคดึกดําบรรพนั้น ขอใหมีเมตตาแกมนุษย ไมควรไปรอการเซนไหวโดยลอ
ดวยการที่จะดลบันดาลอะไรๆ ให การชวยมนุษยนั้น ขอใหมุงเอาใจใสคอยดูแล
เขาใหอยูดีมั่นคงปลอดภัย ใหเขาตั้งหนาตั้งตาทํางานทําการกันไปไดเต็มที่
ควรย้ํากันไววา พระพุทธศาสนาเนนนักในเรื่องการหวังผลสําเร็จดวยการลงมือทํา
และทําใหสําเร็จดวยความเพียรพยายาม ในชาดกบอกใหเรารูตรงนี้วานี่เปนจุดเปลี่ยนจุด
ยายออกจากศาสนาเกาที่เขาสยบตอเทพเจา เอาแตไหววอนรอเทวดา เมื่อมาถึงพระ
พุทธศาสนา ทานยืนยันใหเลยวา “ความเพียรของคนไม่ลดละ ถึงเทวดาก็กีดกันไม่ได้”
(เทวา น อิสฺสนฺติ ปุริสปรกฺกมสฺส, ๒๗/๕๐๕/๑๒๘)
ทายเรื่องในตอนนี้ ก็ขอย้ําหลักการใหญที่ไดพูดมาแลวอีกครั้งหนึ่ง คือหลักที่วา
พระพุทธศาสนาเปน กรรมวาท เปน กิริยวาท เปน วิริยวาท หมายความวา ถือหลักการ
กระทํา ถือหลักวาตองใหสําเร็จดวยการกระทํา ถือหลักวาตองเพียรพยายาม
จับหลักนี้ไดแลว เรื่องพระเครื่อง วัตถุมงคล ความศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์เทวดา ก็เขา
มาอยูในกรอบที่จะไมกอปญหา

จับหลักชัดแลว ใครไปทางดี ใครไปทางราย จับไดทันหมด
เอาละนะ เปนอันวา ในพระพุทธศาสนานี่ มีคติเรื่องนี้ชัดเจนแลว เพราะฉะนั้น
พระพุทธเจาทรงมีฤทธิ์ เปนยอดของผูมีฤทธิ์ ก็ไมใชฤทธิ์มาบันดาลผลที่ตองการใหใคร
แตทรงใชฤทธิ์ในการเผยแผพระพุทธศาสนาในกรณีเดียว คือจะปราบผูเอาฤทธิ์มาใชแก
พระองค ปราบเสร็ จ ก็ เ ลิ ก ใช ฤ ทธิ์ เป น การย อ นความเชื่ อ ของสั ง คมยุ ค นั้ น ที่ เ ชื่ อ กั น
นักหนาวาใครจะเปนพระอรหันต ตองมีฤทธิ์ หรือถือวาคนมีฤทธิ์เปนพระอรหันต
ในสภาพสังคมที่เปนอยางนี้ ซึ่งมีคานิยม มีภาพ มีทิฏฐินี้อยู เมื่อพระพุทธเจาทรง
ประกาศพระศาสนา ก็ไปเจอพวกที่วามีฤทธิ์มากมาย ทีนี้ ถาพระองคไมมีฤทธิ์ คนพวก
นั้นก็ไมฟง เขาถือวาเขาแนกวา ตัวอยางที่ชัด คือพวกชฎิล พอพระพุทธเจาเสด็จเขาไปใน
สํานักของเขา จะขอพัก พวกชฎิลก็ออกพิษเลย เขาดูถูกวา นักบวชหนุมคนนี้ ทาทางสงบ
อยางนี้ ไมไดความหรอก เดี๋ยวเราจะแกลง
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พอเริ่มพัก ก็เอาเลย คืนแรกชฎิลก็แกลง แตพระพุทธเจาก็ผาน คืนที่ ๒ ก็ผาน คืน
ที่ ๓ ก็ผาน ชฎิลก็แกลงแรงขึ้นทุกที แตพระพุทธเจาก็ผานทุกคืน จนกระทั่งในที่สุดชฎิล
ไมมีอะไรจะแกลง แลวก็สูไมได ก็เลยยอม เมื่อเขารูแนวามีฤทธิ์สูพระพุทธเจาไมได เขา
แพ ก็จึงยอมฟง ใชไหม ถาพระพุทธเจาไมมีฤทธิ์เหนือเขา เขาก็ไมฟง จะพูดจาอะไร เขาก็
ไมฟง แตพอแพฤทธิ์ แกก็ฟง พอฟง พระพุทธเจาก็จึงทรงสอนธรรมได และเมื่อเขาเขาใจ
แลว ก็จบ พระพุทธเจาก็ไมทรงใชฤทธิ์อีกเลย
อยางที่วานี้ จึงเรียกวาใชฤทธิ์ปราบฤทธิ์ เพื่อจะไดสอนธรรม คือเปนวิธีการในการ
ที่จะใหคนยอมรับฟงคําสอน ฉะนั้นฤทธิ์ก็เลยกลายเปนสื่อธรรม เพื่อจะสยบคนมีฤทธิ์ให
สงบพรอมที่จะมาเขาสูธรรม
นี่เปนคติที่บอกเราใหปฏิบัติในแบบเดียวกัน คือการใชสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรตางๆ นี้
เพื่อเปนสื่อเขาสูธรรม แตความมุงหมายนี้จะตองชัดเจน แนนอน ที่จะนําเขาไปสูธรรม
ไมใชไปทําใหเขาจมอยู ตองใหกําลังใจที่ไดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น เปนกําลังใจที่หนุนในการ
ทําความเพียร อยาใหเปนกําลังใจที่จะทําใหหวังพึ่ง แลวก็เลยหยุดรอความชวยเหลือ
แลวก็ออนแอ ตกอยูในความประมาท
ทีนี้ ลัทธิหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อํานาจฤทธิ์เดชปาฏิหาริย ไสยศาสตร สวนมากนั้นมี
ผลรายที่ทําใหหวังพึ่งและรอคอย ฉะนั้นก็จะทําใหคนออนแอลงไปทุกที จึงขัดตอหลักการ
สําคัญของพระพุทธศาสนา อยางนอย ๔ ประการ ซึ่งเปนเรื่องที่ควรตองจําไวใหดี
การเชื่ อ สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ อิ ท ธิ ฤ ทธิ์ ไสยศาสตร สิ่ ง เร น ลั บ หรื อ อะไรก็ ต าม ถ า ขั ด
หลักการ ๔ อยางตอไปนี้ เปนอันใชไมไดในพระพุทธศาสนา คือ
๑. หลักทําการดวยความเพียร หลักพุทธศาสนาขอนี้ชัดเจน ไดแกหลักกรรมและ
หลักความเพียร ตรงกับที่พูดมากอนแลววา กรรมวาท กิริยวาท และวิริยวาท
พูดสั้นๆ วา ถือหลักการที่จะตองทําใหสําเร็จดวยความเพียรพยายาม ถาเรา
ไปเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แลวหวังพึ่ง มัวรอความชวยเหลือ ก็ทําใหเราไมทําการดวย
ความเพียร นี่คือแสดงวาผิดหลักการของพระพุทธศาสนาขอที่ ๑ นี้
๒. หลักการพัฒนาตน เปนธรรมชาติของมนุษยที่วา คนเรานี้จะดีเลิศประเสริฐได
ดวยการฝก ดวยการศึกษาพัฒนาตน คนเรานี้ตองฝกฝนตนเอง ใหดียิ่งขึ้นๆ
ใหมีความสามารถยิ่งขึ้นๆ ใหมีศีลดีโดยมีวินัย แลวก็เจริญในจิตใจ ในปญญา
ทีนี้ ถาไปเจอปญหา ไปเจออุปสรรค ไปเจอสิ่งที่ตองทํา แลวมัวไปหวังพึ่ง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์อํานาจเรนลับ ไดแตรอใหทานชวย คนก็ไมพัฒนาตัวเอง
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เจอปญหา ไมคิดแก มัวออนวอนนอนรอใหทานแกให ตัวเองก็อยูเทาเดิม
ปญญาก็ไมพัฒนา แตถาเราเจอปญหา เราคิดแกไข เราใชปญญา ปญญา
ของเราก็พัฒนาขึ้นมา เราก็ดีขึ้นๆ
ทีนี้ การเชื่อแลวหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อํานาจเรนลับ ก็ขัดขวางการพัฒนา
ทําใหไมฝกฝนตนเอง เรามีชีวิตอยูชาติหนึ่งแครอยป โดยมากไมเ กินรอยป
เวลานี้มันนอย แลวเรามาเสียเวลารอคอยความชวยเหลือจากสิ่งเหลานี้ เราไม
พัฒนาตนเอง ก็เสียเวลาไปเปลา แลวทั้งชีวิตก็หมดไป ไมคุมเลย
การหวังพึ่งออนวอนนอนรอที่ไดแคความอุนใจสบายใจ จึงเปนการลงทุน
ที่แพงมาก ที่เราอาจจะตองเอาชีวิตไปทุมใหหมดทั้งชีวิต แลวชีวิตก็เลยหมด
สิ้ น ไปกั บ การจมอยู กั บ สิ่ ง เหล า นี้ ชี วิ ต ที่ ค วรจะพั ฒ นาได ใช เ วลาให เ ป น
ประโยชนในชวงรอยปนี้ ก็เลยมาเสียเวลาหมดไปๆ เปนความสูญเปลา
เพราะฉะนั้น อยาไปลงทุนที่ไมคุมคา ที่ซื้อมาดวยราคาแพงเกินไป เรา
อาจจะไดความอุนใจ ความมีกําลังใจ ไดความสุขแบบกลอมใจ พอใหสบาย
ใจ แตมันคุมหรือเปลา เราสูญเสียเทาไร สูญเสียการที่จะใหชีวิตไดพัฒนา
เขาถึงสิ่งที่ดีงาม ที่ประเสริฐอีกเยอะแยะ แตนี่เราตองสูญเสียไปหมด เราไดแค
การกลอมใจใหสบายเทานี้เอง ชีวิตเราจะเอาแคนี้หรือ คุมไหมที่เราจะลงทุน ที่
ไดไมเทาเสีย เพราะฉะนั้น อยาเสียหลักการพัฒนาตนเอง
๓. หลักความไมประมาท หลักนี้พระพุทธศาสนาเนนนัก พระพุทธเจาตรัสย้ําแลว
ย้ําอีกวา ใหเราอยูดวยความไมประมาท ถาเราหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อํานาจเรน
ลับ ก็รอไปสิ ทีนี้ก็ไมตองทําอะไรแลว ไมไดใชเวลาใหเปนประโยชน เวลาก็
ผานไปๆ อะไรที่ควรทําก็ไมไดทํา ตกอยูในความประมาท ไดแตออนแอลงไปๆ
๔. หลักมีอิสรภาพพึ่งตนได ถาเราหวังพึ่งอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะใหทานบันดาล
ให อะไรๆ จะสําเร็จหรือไม ก็อยูที่ทาน ไมไดอยูที่เรา เราก็ขึ้นตอทาน ไมมีทาง
เปนตัวของตัวเอง ก็ตองขึ้นตอผูมีฤทธิ์ ขึ้นตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก็สูญเสียอิสรภาพ
ตองหวังพึ่งผูอื่นเรื่อยไป ก็พึ่งตัวเองไมได ขัดหลักพึ่งตนเอง
พระพุ ท ธศาสนาสอนให พึ่ ง ตนเอง แล ว ก็ ใ ห มี อิ ส รภาพ มนุ ษ ย ต อ ง
พึ่งตนเองได โดยทําตนใหเปนที่พึ่งของตนเองได คือฝกใหทําไดดวยตนเอง
แลวพึ่งตนเองได เมื่อพึ่งตนเองได ก็เปนอิสระ ถาไมทําตนเองใหเปนที่พึ่งได ก็
พึ่งตนเองไมได เมื่อพึ่งตนเองไมได ก็ตองขึ้นตอผูอื่น ก็ไมมีอิสรภาพ
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ตามพระใหมไปเรียนธรรม
พุทธศาสนาเนนนักใหคนเปนอิสระ พระพุทธเจาทรงมาสอนเรา ก็เพื่อให
เราชวยตัวเองได พึ่งตนเองได เปนอิสระ พระพุทธเจาไมตองการใหใครมาขึ้น
ตอพระองค พระองคมีฤทธิ์เต็มที่ มีความสามารถเต็มที่ แตพระองคไมยอมให
ใครมาเกาะติดพึ่งพระองค ที่ฉันมาชวยนี่ คือมาสอนใหคณ
ุ พึ่งตนเองได
กอนจะพึ่งตนเองได คุณตองทําตนใหเปนที่พึ่งไดกอน ไมใชอยูๆ จะพึ่ง
ตนเอง คนที่จะพึ่งตนเอง ตองทําตนใหเปนที่พึ่งได ดวยการพัฒนาตัวเองขึ้นมา
ที่วาพระพุทธเจามาชวยเรา ก็คือมาชวยโดยสอนเราแนะนําเรา เพื่อใหเรา
พัฒนาตัวเอง ใหพึ่งตนเองได ใหทําตนใหเปนที่พึ่งได เสร็จแลวเราก็เปนอิสระ
ไมตองขึ้นตอพระพุทธเจา
พระพุทธเจาไมตองการใหใครมาขึ้นตอพระองค ไมเหมือนศาสนาเปนอัน
มากที่สอนวาตองฝากชีวิตจิตใจ ตองมอบชีวิตจิตใจไวในองคเทพเจานั้น เทพ
เจานี้ อยางสุดจิตสุดใจ แตในพุทธศาสนาไมมีอยางนั้น พุทธศาสนามาสอนให
คนพึ่งตนเองได พระพุทธเจาที่มาทรงสอนนั้น ก็คือเมื่อทรงคนพบธรรมแลว ก็
มาเปนกัลยาณมิตรของสัตวทั้งหลาย โดยมาแสดงธรรมนั้น มาบอกให เมื่อ
ทานเรียนรูปฏิบัติ ทานก็จะเห็นไดดวยตนเอง ทําไดดวยตนเอง ก็เปนอิสระ

ถาเราหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์อํานาจดลบันดาลภายนอก ก็ขัดหลัก ๔ ประการนี้
เพราะฉะนั้นเราจึงตกลงใจวา สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น ถึงมี ถึงจริง เราก็ไมไปหวังพึ่ง เพราะอะไร
เพราะวาเมื่อเสียหลักการ ๔ อยางนี้แลว ก็ไดไมเทาเสีย แตถาเราพากเพียรทําตัวเราเอง
ใหเขมแข็งขึ้นมาแลว เราจะไดมากกวาที่จะไดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นอีกมากมาย
แมแตในหมูมนุษยเอง ในสังคมที่คนหวังพึ่งกันได ถาไมระวังใหดี ก็จะไมพัฒนา
เพราะเต็มไปดวยคนที่ออนเปลี้ย สูสังคมที่ทุกคนตองดิ้นรนชวยตัวเองไมได เพราะแทบ
ทุกคนตองเขมแข็งจึงอยูได แตไมใชไมใหชวยกันเลยนะ มนุษยตองชวยกัน แตตองชวย
อยางมีหลัก เชนที่วาชวยดวยการทําใหเขาชวยตัวเองได ชวยใหเขาพึ่งตัวเองเปน การชวย
กับการไมชวย ตองมีดุลยภาพ พระพุทธเจาจึงสอนหลักพรหมวิหารที่จะเรียนกันตอไป
การพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะไมใหเสียหลักการ ๔ อยางนั้น ก็มีทางอยูเหมือนกัน ทาน
ยอมให แถมแนะนํ า ไว ด ว ย คื อ การนั บ ถื อ เพื่ อ ความคุ ม ครองป อ งกั น ภั ย ช ว ยให เ กิ ด
ความรูสึกมั่นคง มั่นใจ หายหวั่นหายหวาด หายระแวงกังวล แลว จะไดตั้งหนา ตั้งตา
ทํางานการกิจหนาที่ของตนมุงแนวไปไดเต็มที่
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การนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบที่ทานแนะนํานี้ ตางกับแบบกอนโนนอยางตรงขามกัน
เลย การหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบที่ทานหาม ซึ่งเสียหลักการทั้ง ๔ นั้น เปนการเชื่ออํานาจ
ดลบันดาล จะใหทานทําให แลวตัวเองก็เลยไมตองทํา
แตการนับถือแบบหลังที่ทานยอมใหนี้ เปนการเชื่ออํานาจคุมครองปกปองรักษา
ที่มาชวยหนุ นใหเราทําการนั้นๆ อยางมุงมั่ น เปนหลั กประกันให เราเดินหนาไปอยา ง
สุดกําลัง ไมระแวงขางหลัง ไมกังวลขางหนา (แตก็อยาใหถึงกับประมาท) แลวตัวเราก็ยิ่ง
ทําเต็มที่เลย คิดวานี่คงชัดแนแลวนะ
ทีนี้ เรื่องของขลัง วัตถุมงคล พระเครื่อง อะไรตางๆ นี้ พูดมาเยอะแยะ ยาวยืด เรา
ลองมาสรุปกันอีกทีวา ใชอยางไรถูก ใชอยางไรผิด ลองสรุปสิวามีอะไรบาง
ในบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สําหรับชาวพุทธนั้น พระเครื่องนี้นับวาเฟองที่สุด จึงยกขึ้น
มาตั้งเปนหลัก สรุปไดวา พระเครื่องนั้น

หนึ่ง คนโบราณทําไวเปนเครื่องหมายวาเคยมีพระพุทธศาสนาเจริญที่นั่น คือเปน
วั ต ถุ ที่ เ ป น เครื่ อ งสํ า แดง เป น องค แ ทนพระพุ ท ธเจ า แล ว ก็ เ ป น องค แ ทนของ
พระพุทธศาสนา ตอไปถาพระพุทธศาสนาสูญ สิ้นแลว กรุแตก คนไปเจอโบราณวัตถุ
เหลานี้ ก็จะรูวาเคยมีพระพุทธศาสนาเจริญอยูที่นั่น

สอง ใชคุม และกันใหอยูไดดี และพอดี ในทามกลางความเชื่อถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์
เดชดลบันดาล และในความสัมพันธกับศาสนาโบราณตางๆ
ที่วา “คุม” คือใหอยูในหลักของพระพุทธศาสนา ในขอบเขตของคุณความดี ใหอยู
ในความหมายของการเชื่อถืออํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในขอบเขตที่เปนคุณเปนความดีงาม ให
มีความมั่น ใจในความมั่นคงปลอดภัย แล วจะไดมุงหนา ทํา มุง หนา ปฏิบั ติกิ จหนา ที่ใ ห
สําเร็จ และใชแคพอเปนครื่องปดชองความหวั่นใจ ดังที่ไดพูดขางตน แลวก็ “กัน” ไมให
ถูกชักจูงไปดวยลัทธิภายนอกที่จะพาใหเ ขว เชนไปหวังพึ่งอํานาจดลบันดาล กันไสย
ศาสตร เชนไมใหหมอผีมาจูงไปในทางราย ทั้งกันออกไป แลวก็คุมไวได
สาม คนโบราณใช เ ป น เครื่ อ งเตื อ นใจให ร ะลึ ก ถึ ง พระพุ ท ธเจ า ระลึ ก ถึ ง คุ ณ
พระพุทธเจา โดยเปนองคแทน เพราะวาปุถุชนนี่ ถาไมมีวัตถุ จะใหระลึกดวยนามธรรม
ลวนๆ ก็นึกไดยาก จึงใชวัตถุเปนสื่อ แมแตจะทําสมาธิ ก็เอามาชวยจูงจิตได
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สําหรับชาวบาน เอาพระเครื่องไวใกลๆ เชนอยูที่คอ ก็จะไดเตือนใจใหระลึกถึง
พระพุทธเจาอยูเรื่อยๆ บอยๆ (ถาไมมีพระเครื่องที่เปนวัตถุนี้ บางทีหรือบางคนก็ลืมพระ
ไปเลย) แลวก็โนมใจโยงไปหาคุณคาหรือผูสูงคาทางจิตใจ เชนที่เลาไปแลววา โยงไปถึง
พอแมปูยาตายาย ไปถึงอุปชฌายอาจารย ที่วาเปนของรักที่ทานรักษาไว และไดมอบให
ตอๆ กันมา เปนคุณคาสําคัญของชีวิตนี้ มีความหมายซึ่งไดผลมากทางคุณความดี ทาง
ศีลธรรม ทางจริยธรรม อะไรตางๆ กวางไกลมากมาย คนเดี๋ยวนี้อางวางขาดคุณคาอันนี้
กันมาก ควรเขาใจ และปฏิบัติใหถูกตอง
สี่ พอใชเปนสื่อ ก็เปนอันวามาเปนเครื่องเตือนใจระลึก พอเตือนใจระลึกก็โยง
ตอไปยังความหมายที่สาม คือเปนสื่อเขาสูธรรม คือนํามาใชเปนสื่อในการเรียกรองธรรม
จะเอาคุ ณ ธรรม เอาศี ล ธรรม เอาจริ ย ธรรม ก็ ว า ไป บอกเขาว า ถ า เธออยากให พ ระ
คุมครอง เธอจะตองประพฤติตัวอยูในศีลในธรรม ตองเวนจากการประพฤติชั่วอยางนั้น
อยางนี้ และตองทําความดี ตองขยันหมั่นเพียรทําการงานหนาที่ใหดี แลวพระจะคุมครอง
นี่คือเรียกรองศีลธรรมแลว แลวเวลาจะให ก็สอนธรรม อธิบายใหรูเขาใจดีขึ้น นี่คือเปนสื่อ
เขาสูธรรมแลว
โดยเฉพาะเด็กๆ นี่ พระอาจารยนอยองคจะมีความสามารถสอนใหสนใจ ให
เขาใจ เรื่องนี้เราตองยอมรับ เราอยาเอาตัวเกงคนเดียวไปเทียบ จริงอยู พระอาจารยองค
นี้มีความสามารถสอนเด็กไดเกง แมแตสอนดวยนามธรรม สอนดวยคําสอนลวนๆ เด็กก็
เขาใจ แลวเด็กก็ศรัทธา แตทีนี้พระทั่วๆ ไป ทานไมไดมีความสามารถอยางนั้นนี่ แตทานก็
หวังดี และทานก็มีหนาที่ที่จะสอน
ที นี้ ทํ า อยา งไรล ะ เป น ธรรมดาว า เด็ ก ก็ ส นใจพวกวั ตถุ ชอบของสวยๆ งามๆ
แทนที่จะใหของเลน พระมีพระเครื่ององคเล็กๆ สวยๆ ก็เอาใหเด็ก แตอยาใหงายนัก เอา
อยางคนโบราณ ก็ตองมีนอยๆ หาไดยาก เด็กก็อยากได ก็ยอมเอามาให ไวเปนที่ระลึกนะ
องคนี้ชอบไหม ทานเกงเยี่ยมยอด มีปญญามากอยางนี้ๆ ถาเราอยากมีปญญา ก็ทําอยาง
นี้ๆ เอาไปนะ ใหนองใหหนูพยายามมีปญญาอยางทานนะ ก็สื่อธรรมะไปสิ นี่ก็อยูที่จะ
รูจักใชเทคนิคสื่อนําเขาไป
ตอมาก็อาจจะคอยๆ โยงไปหาธรรมที่เปนหลักสําคัญๆ ใชเปนสื่อสอนธรรมะวา นี่
นะ เธอจะให พ ระคุ ม ครอง ก็ รั ก ษา ๕ ข อ นี้พ อแล ว ไม ต อ งเอามาก ให เ ด็ก มีสิ่ ง ระลึ ก
เตือนใจอยูกับตัววา ฉันเปนชาวพุทธนะ อยูใกลพระพุทธเจา นึกถึงพระพุทธเจาแลว เรา
จะทําอันนี้ๆ อยางนี้ๆ ใหได
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การมีสิ่งเตือนใจอยูกับตัวนี้ สําหรับเด็กๆ มีประโยชนมาก เพราะวาเด็กตองอยูกับ
สิ่งที่เปนวัตถุ สิ่งที่เปนรูปธรรม จึงจะสื่อไปหานามธรรมได ถาเด็กไมมีพระ แกก็ไปหาอะไร
ตออะไรอื่นมาติดตัว หาสิ่งสวยงาม ของประดับ ที่จบตันอยูแคความสวยงามตอหนา หรือ
มี ร าคาที่ พ ากิ เ ลสโฉ ทํ า ไมเราไม เ อาพระพุ ท ธรู ป เล็ ก ๆ ให ล ะ ดี ก ว า มี คุ ณ ค า ลึ ก ซึ้ ง
กวางไกลกวาการที่จะเพียงสวยงามเอาไปอวดโก ยังมีคุณคาทางคุณธรรม ทางจิตใจ เปน
เครื่องผูกพันกับบิดามารดาอีก พอแมจะใหก็ได ไมตองใหพระให เมื่อใชเปน ก็มีประโยชน
รวมความวา นี่ก็เปนประโยชนอีกอยางหนึ่ง พูดสั้นๆ วา ใชสื่อธรรม
ตกลงวา หนึ่ง เปนหลักฐานแสดงถึงการเคยมีพระพุทธศาสนา สอง ใชคุมความ
เชื่อถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหอยูในหลักพระพุทธศาสนา กันไมใหถูกชักพาออกไปในลัทธิและวิธี
ปฏิบัติที่เปนโทษ สาม เตือนใจใหระลึกถึงพระพุทธเจา พระรัตนตรัย โยงคุณคาทางจิตใจ
ไปถึงบิดามารดาเปนตน สี่ เปนสื่อธรรมตั้งแตชวยนําจิตเขาสูสมาธิ ทําใหรวมจิตใจไดงาย
แลวก็เปนทางใหพระไดสอนธรรมะ เอาไปเรียกรองจริยธรรม รวมเปน ๔ ประการ
ทีนี้ ถาใชไมเปน ใชผิดไป ก็กลายเปนโทษ
หนึ่ง ทําใหติดจมหลงเพลิน อยูแคในความหมายวาศาสนาเปนที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจ ไดที่พึ่งพํานักแลว มีกําลังใจ กลอมใจใหสบาย หายทุกข หายรอน หายเดือดเนื้อ
รอนใจ ไมตองดิ้นรนขวนขวาย ติดเพลินอยูแคนี้ นอนสบาย
สอง ก็หวังพึ่ง รออํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์วาทานจะมาชวย ทําใหออนแอ ตกอยูในความ
ประมาท ไมทําการดวยความเพียร แลวก็พึ่งตนเองไมได ไดแตนอนคอยความชวยเหลือ
สาม ถาผูใช เชนพระนี้แหละ ไมเขาใจหลักการของพระพุทธศาสนา หรือมีเจตนา
ไม ดี หรื อ ไม มี ป ญ ญาที่ จ ะนํ า คนให พั ฒ นาต อ ไป อาจจะกลายเป น ผู ดึ ง คนออกจาก
พระพุทธศาสนาไปเลย เปนผลรายที่ตรงกันขาม
คนที่ไมรูจริง ไมเขาใจหลักพระพุทธศาสนา มองไมเปน แยกไมออก ก็คิดนึกไดแค
วา สิ่งเหลานี้ก็เหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นนอกพระพุทธศาสนา เปนเรื่องไสยศาสตร หรือ
อยางเดียวกับเรื่องเทพเจา เมื่อเอาความหมายนี้มาใสในพระพุทธศาสนา ก็กลายเปนดึง
คนออกจากพระพุทธศาสนาไปโดยไมรูตัว ซึ่งเปนไปไดมากดวย นี้คือผลที่กลับตรงขาม
แทนที่จะดึงคนเขาสูธรรม เขาสูพระพุทธศาสนา ก็กลายเปนดึงออกไปเลย
สี่ อาจจะเปนชองทาง หรือเปนเครื่องมือของการหลอกลวง และหาลาภ คนที่มี
เจตนาไมดี อาจจะใชสิ่งเหลานี้เปนเครื่องมือหาผลประโยชนสวนตัว ใหไดลาภไดสักการะ
ตางๆ มากมาย
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หา ผลตอสังคม คือ จากการที่มนุษยอยูดวยความหวังพึ่งสิ่งภายนอก แลวมัวงอ
มืองอเทา ก็กลายเปนคนออนแอกันไปทั่ว แลวผลรวมก็มาลงที่สังคม ทําใหเปนสังคมที่
ออนแอ พัฒนาไมไป
ผลเสียตอสังคมไมใชแคนั้น ยังมีอีกอยางหนึ่งที่สําคัญมาก คือวา มนุษยที่หวังพึ่ง
อํ า นาจเร น ลั บ ภายนอกมาช ว ยนี้ จุ ด สั ม พั น ธ ข องเขาก็ คื อ สิ่ ง เร น ลั บ ที่ เ ขามองไม เ ห็ น
ความสัมพันธของเขาไปอยูกับสิ่งนั้น เมื่อความสัมพันธไปอยูที่นั่นแลว เขาก็จะไมคอยเอา
ใจใสตอเพื่อนมนุษยดวยกัน ไมเหลียวแลกัน มีอะไรเกิดขึ้น ก็มองไปที่อํานาจเรนลับขาง
นอก มองขามเพื่อนมนุษยในสังคมไป ไมสนใจ ไมดูแล อันนี้มีผลรายตอสังคมมนุษยมาก

สังคมจะเขมแข็ง ตองไมคลุมเครือ
ที่พูดขึ้นมาเมื่อกี้ในเรื่องที่วา เมื่อมนุษยไปหวังพึ่งอํานาจเรนลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหมา
ชวยตัว ก็หันไปสัมพันธกับสิ่งเรนลับนอกสังคม แลวก็เลยไมเอาใจใสเหลียวแลเพื่อน
มนุษยดวยกันในสังคม มองขามคน มองขามสังคมไป ไดแตคิดถึงเทวดา อันนี้จะมีผลราย
ตอสังคมมนุษยมากนั้น เรื่องความเชื่อและการหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กับผลในระดับสังคมนี้
เปนเรื่องที่ควรสนใจใหมากดวย
มนุษยที่มาอยูรวมกันและเกิดเปนสังคมขึ้นมานี้ เหตุผลสําคัญก็คือเพราะมนุษย
เหลานั้นตองพึ่งพาอาศัยกัน เมื่อตองพึ่งกัน ก็มีการหวังพึ่งคนอื่น แลวก็ทําใหคนตองไป
รวมมือกับคนอื่น ตองสนใจชวยคนอื่น
ตรงนี้ก็เปนไปตามธรรมชาตินั่นเอง เมื่อตองหวังพึ่งผูอื่น แตละคนก็ตองไปรวมมือ
กับคนอื่น แลวก็ทําการตางๆ ใหดําเนินไป ยามเกิดปญหา ก็ตองชวยกันรวมกันแกไข เมื่อ
ทําไปตามธรรมชาติแคนี้ มนุษยก็ขับเคลื่อนสังคมของตนใหดําเนินเดินหนาไปไดแลว
ยิ่ ง เมื่ อ ทางด า นจิ ต ใจ มี เ รื่ อ งของคุ ณ ธรรมเข า มาหนุ น มานํ า ด ว ย สั ง คมก็ ยิ่ ง
เข ม แข็ ง มั่ น คงสงบสุ ข คนก็ อ ยู กั น ดี มี ก ารสนใจกั น เหลี ย วแลกั น พร อ มที่ จ ะช ว ยกั น
รวมมือกันจริงจังเต็มจิตสนิทใจ
ทีนี้ วาตามกระบวนการแบบธรรมชาตินั้น เมื่อเกิดเหตุรายเปนปญหารวมกันที่
สําคัญ มนุษยรูอยูวาพวกเขาจะตองแกปญหากันเอง ดวยตัวของพวกเขา มนุษยก็จะมา
รวมกันหาทางคิดแกปญหา แลวก็ทําการแกปญหาของสังคมเสร็จไปได
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แตทีนี้ พอมนุษยหันไปหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อํานาจเรนลับ คราวนี้ จุดมุงในการ
สัมพันธของเขาเบนออกไปอยูที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์เดชเหลานั้นเสียแลว เขาก็มองไปที่นั่น
คอยรอวี่แววจากทาน พรอมกันนั้นเขาก็ไมคิดหวังพึ่งเพื่อนมนุษยดวยกัน ไมหันไปดูผูคน
ที่อยูในชุมชนเดียวกับเขา ในสถานะระดับเดียวกับเขา ที่เปนเพื่อนรวมทองถิ่น รวมสังคม
เขามองขามไปเลย
เมื่อเปนอยางนั้น ในสังคมที่คนเปนอยางนี้ การรวมมือ การชวยเหลือกัน การ
รวมกันคิดแกปญหาเปนตน ก็จะมีไดยาก มีนอย หรือแทบไมมี แลวสังคมอยางนี้ก็จะ
พัฒนาไดยาก และก็จะเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประชาธิปไตย หรือแมตอการที่จะมี
ประชาธิปไตยดวย เพราะประชาธิปไตยตองอาศัยมนุษยที่อยูในทองถิ่นชุมชนสังคมนั้น
มาพึ่งพาอาศัยกัน และรวมมือกัน ในการสรางสรรคและแกปญหา นี่คือผลเสียในสังคม
เปนผลเสียที่จุดสําคัญ เปนอันใหญ ตรงกลางเลย
ในขั้นพื้นฐาน เมื่อมัวหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สําหรับแตละคนก็สูญเสียอยูแลว หลาย
อยางดังวาแลว เชน ทําใหไมขวนขวายเรงทําการดวยความเพียร ทําใหไมคิดที่จะพัฒนา
ตัวเอง ทําใหตกอยูในความประมาท ทําใหไมพึ่งตนเอง สูญเสียอิสรภาพ เสร็จแลวใน
ระดับสังคมก็สูญเสียอีก คือการที่วาคนจะไมมารวมกันชวยกันแกปญหา ไมรวมกันทํา
การทั้งหลาย แลวสังคมแบบนี้ จะเขมแข็งมั่นคงทรงตัวอยูไดและไปดีไดอยางไร
ถาไมมีการหวังพึ่งใดๆ จากภายนอก ไมวาจากมนุษย หรือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์
เทวดา ในสังคมที่หวังพึ่งใครไมไดแลว คนก็จะตองดิ้นรนดวยตนเองกันสุดฤทธิ์ นี่ทางหนึ่ง
หรือไมก็สอง คนจะตองพึ่งกันเอง คือมาชวยกันคิดรวมกันทําการแกปญหา แลวสังคม
หรือชุมชนก็จะพัฒนาขึ้นมาดวยเรี่ยวแรงกําลังของคน
เพราะฉะนั้นจึงพูดวา การหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหลานี้ ตองระวังมาก อาจจะไดไม
คุมเสีย ผลไดคือทําใหจิตใจสบาย ผอนคลายทุกข หลบทุกข หลบปญหา กลอมใจ ปลอบ
ประโลมจิตใจ ชุมฉ่ําไปทีหนึ่ง แตแคนี้พอไหม ไมพอหรอก เพราะไมไดแกปญหาจริง
ปญหาก็อยูอยางนั้น นี่คือกลายเปนตกอยูในความประมาท ยิ่งหนักเขาไปอีก
แมแตที่ชวยกลอมใจใหสบายไปไดนั้น ก็ทําใหพลาดได คือวา พอสบายไดแลว ก็
เลยไมดิ้นรนอยางที่วาเมื่อกี้ ก็ประมาท ออนแอ แยระยะยาว
การหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรตางๆ เหลานี้ เปนสิ่งกลอมชนิดหนึ่ง อันนี้ทําใหนึกถึง
คารลมารกซที่มองศาสนาวาเปนยาฝน แตที่จริงตองพูดวา ศาสนาที่คารลมารกซรูจักเปน
ยาฝน เพราะคารลมารกซไมรูจักศาสนาเพียงพอ โดยเฉพาะเขาไมรูจักพุทธศาสนาเลย
ไปเห็นศาสนาตางๆ เปนอยางนั้น ก็บอกวาศาสนาเปนยาฝน เปน opium เหมาหมด
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เมื่อคารลมารกซไมรูจักพระพุทธศาสนา เขาก็ไมรูหลักการที่วามาเหลานี้ ควรจะ
พูดวา พระพุทธศาสนารอบคอบกวามารกซิสม คนสมัยใหมที่ไปชื่นชมมารกซก็ไปเขาใจ
วา นี่เขาวาถูกแลว แตที่จริงไมพอ จริงอยู ที่เขาวาก็ตรงบาง ศาสนาที่เปนอยางวา ก็เปน
ยาฝน เสพแลวก็ติด งอมไปเลย ทีนี้ก็กลอม ไดกลอมก็เพลิน ทีนี้ก็สบายใจแลว เชนไปหา
หมอผี ก็มานอนสบาย
ตอนกอนนี้ มีทุกข มีภัย หวาดกลัว หวั่นใจ นอนไมหลับ พอไปหาหมอผีมาเสร็จ
แลว ไดกลอมใจ ก็นอนหลับได นี่คืออยาเพิ่งไปปฏิเสธเสียเลยนะ สําหรับมนุษยที่พัฒนา
ในระดับตางๆ กันนั้น สิ่งกลอมหรือตัวกลอมนี้ก็มีประโยชนอยูบาง แตตองใชใหเปน
อย า งตอนนี้ ค นตื่ นกีฬ ากั น มาก กี ฬ าก็เ ป นสิ่ ง กล อมชนิ ด หนึ่ง ซึ่ งรูกั นดี ว า เป น
ประโยชน แตบางทีเลยเถิดไปบางแงเกิดเปนโทษ ก็ดูเหมือนจะปดซอนกันไว ดนตรี กีฬา
สิ่งบันเทิง อะไรเหลานี้เปนสิ่งกลอมทั้งนั้น ก็ใชกลอมกันนักหนา บางอยางก็ใชอยางเปนโทษ
ไมนอย ยิ่งในยุคที่ธุรกิจครอบงํา มีความเคลือบคลุม ก็ยิ่งแยกโทษแยกประโยชนไดยาก
คนเรานี้เวลาเหน็ดเหนื่อยกายใจ มีความรอนรนกระวนกระวาย ชีวิตบีบคั้น บางที
ก็ตองไปหาอะไรที่จะชวยกลอมจิต พักใจบ าง รางกายก็ตองการการพักผอน จิตใจก็
ตองการการพักผอน ก็มาอาศัยสิ่งกลอมเหลานี้
บางคนใจไม ส บายวุ น วาย ฟ ง ดนตรี ก็ ก ล อ มใจสบายไป มี เ รื่ อ งราวใน
ชี วิ ต ประจํ า วั น วุ น วาย ก็ มาดู กีฬ าสบายไปที หรื อ ดู ร ายการบั นเทิ ง ทางที วี ก็ ก ล อมใจ
เพลิดเพลินไปไดยาวๆ มีปญหาใหญของชีวิต เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หวังพึ่งทาน ไปไหววอน ก็
กลอมใจสบายไป อะไรตางๆ เหลานี้ มีอํานาจที่จะเปนตัวกลอม ทําใหคนไดพักจิตใจ
สบาย บางทีก็เกิดมีความสดชื่นขึ้นมา ทําใหมีพลังที่จะเดินหนาไปอีก
แตทีนี้ดานรายก็มี คูมากับตัวกลอม ก็คือการติด และทั้งการติด รวมทั้งเพลิน
และความประมาท ก็รออยูขางหนาการกลอม
สิ่งกลอมนี่มักจะจูงกายจูงใจไปในการที่จะติด แลวถาเกิดไปติดสิ่งกลอมเมื่อไร
ผลรายก็จะติดมาดวย พอติดก็เพลิน คราวนี้ผลรายก็เริ่มมา ทําใหเฉื่อยนิ่ง ไมดิ้นรน ไม
ขวนขวาย ไมอยากทําการตางๆ ความประมาทก็โผลหนา แลวผลในทางลบก็เกิดขึ้น
เปนอันวา เราจะตองใชสิ่งกลอมใหเปน ถาจะใช ก็ใชแคพอวา จิตที่ดิ้นรนกระวน
กระวายเรารอนนี้ ใหมันไดสงบเย็นลงบาง แตอยาอยูแคนี้ ใหถือวาเปนการเตรียมจิตให
พรอม โดยไดพักใหมีกําลังและเรี่ยวแรงแลว จะไดเดินหนาทําการทั้งหลายตอไป ตรงนี้
แหละที่สําคัญ
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เพราะฉะนั้น ศาสนายากลอมยาฝนตางๆ ก็ไมใชไมมีประโยชน อยางนอยก็ชวย
ใหคนผอนคลายหายทุกข จิตใจสบาย กลับฟนคืนชีวิตชีวาขึ้นมาไดบางคราวหนึ่งพักหนึ่ง
พอจะตั้งตัวขึ้นมาทําอะไรไดบาง มิฉะนั้น จิตใจที่เรารอนกระวนกระวายกระสับกระสาย
ไปหมด จะปดกั้นใหทําอะไรไมไดเลย นี่คือมันชวยไดบาง แตพรอมกันนั้นก็มีผลเสียที่พูด
ไปแลว คือ พอสบายผอนเบาขึ้น แทนที่จะใชโอกาสหันไปทําการ ก็มัวติด มัวเพลิน นี่ก็คือ
จมอยูในความประมาท กลายเปนโทษแลว ก็อยูกับการหวังพึ่งตอไป ไมทําเอง ก็ออนแอ
ลงไปๆ คือมีโทษที่พูดไปแลวทั้งหมดนั่นแหละ ฉะนั้น จึงตองใชเปน ใชใหถูกตอง
แมกระทั่งสมาธิ ถาใชไมเปน ก็เปนสิ่งกลอม อยางฝรั่งที่มีจิตใจเรารอน เพราะอยู
ในสังคมที่บีบคั้น เปนระบบแขงขัน มุงหาวัตถุเสพ และเสพวัตถุแลวก็ไมไดความสมใจ
มาถึงจุดหนึ่งก็เบื่อหนายชีวิต ไมมีความสุข ไปๆ มาๆ มาเจอสมาธิ ฝรั่งก็ชอบใจ มานั่ง
สมาธิ ก็สบาย หายเครียดหายเรารอน ใจสงบ นี่เอาสมาธิเปนตัวกลอม ก็ติดเพลินอีก ทํา
ใหหลบลี้ ไมแกปญหา ก็ผิดอีก เพราะฉะนั้น ถาใชไมเปน สมาธิก็เปนสิ่งกลอม แลวจะใช
ใหถูกอยางไร เปนเรื่องที่จะตองเอามาพูดกันตอไปทั้งนั้น แตตอนนี้เพียงกลาวไวใหเห็น
แงมุมในเบื้องตน วาอะไรๆ หลายอยางมีแงเขวอยูตลอดเวลา แมแตการปฏิบัติธรรม
พูดมาเยอะแยะ สรุปแลวก็ไมจบสักที สรุปแลวก็มาขยายออกไปอีก มีเรื่องเยอะ
และเรื่องเหลานี้มีแงมุมมากมาย ฉะนั้นจึงควรจับหลักพระพุทธศาสนาไวไหดี อยาให
พลาด อยาใหเพลี่ยงพล้ํา วาเราจะใชสิ่งเหลานี้ๆ ไดแคไหน แลวก็ไมตองไปดูถูกดูหมิ่น
แลวก็อยาไปติดไปหลง ใชใหถูกใหพอดี เพราะวาเดี๋ยวนี้มีแนวโนมที่จะไปสุดขั้ว พวกหนึ่ง
ก็ปฏิเสธ ดาวาติเตียนไปเลย อีกพวกหนึ่งก็หลงงมงาย ติดงอมไปเลย
มีคําที่ชอบพูดกันวา ไมเชื่อแตอยาลบหลู อางกันนักเชียว ทานฟงเขาแลวจะตอบ
วาอยางไร เราบอกวา ไมใชไมเชื่อ แตฉันอยากจะเรียนรู อยางนี้ใชไหม เราไมไดลบหลู
พระพุทธศาสนาไมเคยสอนใหลบหลูใคร แตทานไมเอาแควาไมเชื่อแตอยาลบหลู แลว
จะตองยอมอยูอยางนั้น ซึ่งกลายเปนวาไมลบหลูแลวก็หยุด ก็คือตองยอมสยบ
พระพุทธศาสนาไมเอาอยางนั้น บอกวาไมเชื่อแตอยาลบหลู นี่จบไปดวนๆ หยุด
เฉยไปโดยไมรูเรื่องรูราว ตองบอกวา ฉันไมลบหลู แตฉันไมยอมสยบ ฉันจะตองเรียนรู
เพราะฉะนั้น คุณใหเหตุใหผลมา เราตองการเรียนรู ใหฉันไดปญญา
พระพุ ท ธศาสนาไม เ อาเลยเรื่ อ งกล อ มของศาสนาหวั ง พึ่ ง ในเรื่ อ งนี้
พระพุทธศาสนาสอนใหเราพัฒนาตัวกาวหนาตอไป ใหทําการดวยความเพียร ใหมีความ
เขมแข็ง การที่จะไดความหายเหนื่อยจากสิ่งกลอมมาชวยใหสบายไปชั่วประเดี๋ยวหนึ่ง ยัง
เปนทางของความติดเพลิน และความประมาท เราไมเอา
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ในทางตรงขาม ถาเรามีความเขมแข็ง ทุกขที่บีบคั้นกลับเปนแรงขับเคลื่อนใหเรา
เรงกาวไปหาความสําเร็จ ถาจําเปน เรายอมเผชิญและผจญทุกข ทุกขนั้นเปนตัวบีบคั้น
ทําใหมนุษยไมประมาท
เปนธรรมดาตามธรรมชาติวา มนุษยปุถุชนนั้น เมื่อถูกทุกขบีบคั้นและภัยคุกคาม
ก็จะลุกขึ้นดิ้นรนขวนขวาย แลวก็จะเจริญงอกงามได แตยามใดสบายมีความหวัง ก็จะลง
นอนเสพเสวยสุ ข แต นี่ พอมี ทุ ก ข บี บ คั้ น ภั ย คุ ก คาม แทนที่ จ ะลุ ก ขึ้ น ดิ้ น รนขวนขวาย
กลับไปหาสิ่งกลอม พอไดสบายมาคั่นหนอย ก็ลงนอนหรือหยุดเฉยเสียนี่ ก็เลยไมไปไหน
เพราะฉะนั้นจึงตองระวัง จับจุดใหได และปฏิบัติตอสิ่งเหลานี้ใหถูกตอง ดวยความรูเขาใจ
เทาทันถึงหลักถึงธรรม
แตหยอนลงมาระดับหนึ่ง ถาคนอื่นเขายังจะใชสิ่งกลอม ก็บอกเขาวากลอมพอให
ไดพักจิตใหสดชื่นขึ้น แลวเดินหนาตอไป และตองใชสิ่งกลอมนั้นใหเกิดกําลังใจในทาง
สนับสนุนความพากเพียร ไมใชทําใหเราสยบความเพียรพยายาม เอาแตรอคอยความ
ชวยเหลือ ตองใชใหถูกตองอยางนี้ แลวเมื่อมีกําลังเขมแข็งขึ้น ก็ใหอยูไดดวยตนเอง
อยางที่วาแลว ไมตองหาสิ่งกลอมเลยดีกวา เอาทุกขภัยที่เปนของจริงนั่นแหละมา
เป น ตั ว เร ง ตั ว เองให ไ ม ป ระมาทยิ่ ง ขึ้น เพราะว า คนที่ ไ ม ย อมสยบ ก็ ใ ช ทุ ก ข บี บคั้ น ภั ย
คุกคามมาทําใหตนยิ่งเรงรัดในการดิ้นรนขวนขวายมากขึ้นไปอีก ทั้งนี้ การปฏิบัติในเรื่อง
อยางนี้ยอมยืดหยุนและหลากหลายไปตามความแตกตางระหวางบุคคล โดยความถนัด
อัธยาศรัยบาง โดยระดับการพัฒนาบาง แลวยังไปสัมพันธกับปจจัยอื่นๆ อีก เชนปจจัยใน
ฝายผูสอน ที่มีความแตกตางในระดับความสามารถ สติปญญา เปนตนดวย
เพราะฉะนั้น การที่จะพูดถึงสิ่งเหลานี้ จะตัดสินลงไปเปนอยางเดียวไมได ตอง
แจกแจงแยกแยะให เ ห็ น คุ ณ และโทษ และทางออกให ค รบถ ว นบริ บู ร ณ โดยเฉพาะ
พระสงฆซึ่งเปนผูทําหนาที่ตอประชาชน ตองชัดเจนในเรื่องนี้
ขอโอกาสพูดถึงตัวเองวา ตอนนี้ผมย้ํานักเวลาไปพูดในที่ประชุมวา เวลานี้ เรื่อง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไสยศาสตร ความเชื่อเจาพอเจาแม อะไรตางๆ นี้ มันเกลื่อนกลาดครอบงํา
สังคมไทย แลวเราก็ไมมีความชัดเจนตอสิ่งเหลานี้ มืดๆ มัวๆ สลัวคลุมเครือ สังคมที่ไมมี
ความชัดเจนนั้น เปนสังคมที่มีอันตราย เพราะฉะนั้น จะตองรีบสรางความชัดเจน โดยมี
ทาทีที่วาเอาอยางไร ใหแนชัดลงไป
โดยเฉพาะผูที่รับผิดชอบสังคม ไมวาจะเปนผูนําประเทศ ผูบริหาร หรือพระสงฆ
นักการศึกษา พวกนี้จะตองชัดเจนแนลงไปวา ทาทีตอสิ่งเหลานี้จะเอาอยางไร แตที่เปน
กันอยูนี้คลุมๆ เครือๆ สังคมที่เต็มไปดวยความพรามัวสลัวคลุมเครืออยางนี้ พัฒนายาก
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แลวผูบริหารประเทศชาติ เมื่อไมมีความชัดเจน ขาดความรูความเขาใจจริง ก็ไมมี
ความเขมแข็ง ขาดความกลาหาญ พอไปเจอสิ่งเหลานี้หนอย ก็หวั่นไหว กลัวเขา ตองทํา
ตาม เขาบอกเรื่องโชคลาง อันนั้นไมดี ตองแก ตองเปลี่ยนเสาใหม ตองยายโนนยายนี่ ก็
โอนเอน ผูนําตองมีความเขมแข็ง บอกวาฉันจะยืนหยัดในหลักการ ถาไดคนอยางนี้ ก็ไม
ตองกลัวแลว เทวดาก็ตองยอม อยางที่ไดนําพุทธพจนมาใหฟงแลว เทวดาตองยอมแก
มนุษยที่เขมแข็งยืนหยัดในธรรม แลวจะเลาใหฟงอีก
เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมนุษยกับเทวดานั้น พระพุทธศาสนามีเรื่องเยอะ
แต เ ราจั บจุ ด กัน ไม ถูก เลย พอบอกวา เทวดามี ก็ ไ ปนับ ถือ เทวดาแบบพราหมณ พุ ท ธ
ศาสนาทานสอนมานักหนา ในคัมภีรวาไวและใหตัวอยางเยอะแยะ ก็ไมเอามาใช อันไหน
แบบพุทธ อันไหนแบบพราหมณ ตัวรับผิดชอบเปนผูนําสังคมขนาดนี้ ก็ยังแยกไมเปน
ผมยกหลักอันหนึ่งมาย้ําแลวย้ําเลา พระพุทธศาสนาสอนวา ธรรมต้องเหนือเทพ
แลวก็มีตัวอยางในเรื่องที่มนุษยเกิดกรณีพิพาทกับเทวดา ตองตัดสินกันดวยธรรม เรื่อง
อะไรตางๆ เหลานี้ มีในคัมภีรทั้งนั้น แลวมนุษยที่เขมแข็งจริงๆ ก็ตองเขมแข็งโดยมีหลัก
ที่วาตนเองตั้งอยูในธรรม ถามนุษยตั้งอยูในธรรม เทวดาก็ตองยอม
เพราะฉะนั้น ผูนําประเทศของเรา ผูบริหารบานเมือง ตองเขมแข็ง มั่นใจเด็ดเดี่ยว
วา ถาฉันตั้งอยูในธรรมปฏิบัติถูกตองแลว เทวดาก็เทวดาเถอะ จะมาวาอยางนี้ๆ ไมเอา
ทั้งนั้น ยันหนาเทวดาเลย ตองขนาดนั้น และดวยความเขมแข็งนี่แหละ จะสูได และจะนํา
ประชาชนไดดวย
ประชาชนรอความเขมแข็ง ประชาชนของเรามีจิตใจออนแออยูแลว ผูนําก็ไ ป
ออนแออีก แลวจะไปไดอยางไร ทีนี้ ถาผูนําเขมแข็ง เปนหลักให ประชาชนก็จะไดเขมแข็ง
ขึ้นมาบาง สังคมก็จะอยูได
เพราะฉะนั้น เวลานี้เราตองการผูนําที่มีความเขมแข็ง ที่เอาธรรมมายืนหยัด และ
สูกับเทวดาได จนกระทั่งเทวดาตองยอม ตามคติพระพุทธศาสนา ที่มีมาในประวัติของ
บุคคลผูมีธรรม ที่ทานยืนหยัดมาแลว และเทวดาตองยอม ชาวพุทธตองเปนอยางนั้น
แตไ มไ ดหมายความวาเราดูถูกเทวดานะ บอกแลววา เราไมลบหลูเ ลย เราให
เกียรติเทวดา เราถือวาเทวดาโดยทั่วไป วาโดยเฉลี่ยแลว อยูในระดับที่มีคุณธรรม มีภูมิ
ธรรมสูงกวามนุษย เรานับถือเทวดาอยางทานผูใหญ ใหความเคารพ และตางก็มีเมตตา
ตอกัน อยางที่วาแลว มนุษยทําบุญ ก็อุทิศกุศลแกเทวดาดวย
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อยางไรก็ตาม ถาเทวดาไมตั้งอยูในธรรม มนุษยก็ตองยืนหยัดในธรรม แลวมนุษย
ที่ยืนหยัดตั้งอยูในธรรมนั้น ก็จะเปนหลักใหแกสังคมมนุษย และเปนหลักใหแกเทวดาดวย
เวลานี้ สังคมของเรามีปจจัยที่จะสรางความออนแอมาก และกระแสปจจัยของ
ความออนแอนี้กําลังไหลแรงมา เพราะฉะนั้นจะตองจับหลักใหไดใหชัด แลวตั้งตัวยืนขึ้นมา
ในหลักการของพระพุทธศาสนาอยางเขมแข็ง ก็จะไปได สังคมไทยก็จะอยู และก็จะดี
เอาละครับ วันนี้พูดมาบอกวาจะจบหลายหนแลว ไมจบสักที ตอนนี้จบแน ก็ขอ
อนุโมทนาทุกองค ถาไมมีอะไร ก็กราบพระพรอมกัน

ตอนที่
๑๔

ถ้ารู้ภูมิหลังของอินเดียสักหน่อย
จะคอยเห็นแกนของพระพุทธศาสนา
อารยันเขาครอง ชมพูทวีปไดคํา “อริยะ/อารยะ”
คุยกันมาเยอะแลวในเรื่องทั่วๆ ไป วาจะเขาสูหลักการของพระพุทธศาสนาเสียที
แตคราวนี้ยังนึกวา ควรจะพูดไปเชื่อมโยงยอนไปถึงความเปนมากอนเกิดพระพุทธศาสนา
ซึ่งที่จริงก็พูดไปในเรื่องราวที่ผานไปแลว เชนเรื่องภูตผีเทวดา แตนั่นเปนสวนยอยที่แยก
เปนเรื่องๆ คราวนี้กอนจะเขาเรื่องหลักคือตัวพระพุทธศาสนา ก็ควรมาทบทวนและจัดให
เปนลําดับนิดหนอย เพราะฉะนั้นก็จะไปซ้ํากับเรื่องที่พูดไปแลวบาง
พระพุทธศาสนานั้นเกิดในประเทศอินเดีย หรือเรียกภาษาเกาวา “ชมพูทวีป” ก็แล
ชมพูทวีปนั้นเปนดินแดนที่เจริญดวยอารยธรรมมาแตโบราณ ตามที่นักประวัติศาสตร
สืบคนกันมา เขาบอกวา เคยมีอารยธรรมเกาแกในอินเดีย ตั้งแตสัก ๕,๐๐๐ ปมาแลว คือ
อารยธรรมลุมแมน้ําสินธุ ซึ่งยังมีซากทางโบราณคดีเหลืออยู เขาจึงเริ่มเรื่องอินเดียกันที่นี่
ทีนี้ ตอมาก็มีชนเผาเรรอน เปนนักรบบนหลังมา ที่เกงกลาในการสงคราม ไดบุก
เขามาทางตะวันตกเฉียงเหนือ ก็สูรบกัน แลวพวกที่เขามาใหมนี้ชนะ
พวกที่เขามาใหมทางตะวันตกเฉียงเหนือนี้ เรียกวาพวกอารยัน (Aryans) ภาษา
บาลีเรียกวา “อริยกะ” ตอมาพวกนี้ก็ใชศัพทนี้ในความหมายวาเปนผูเจริญ คือเรียกพวก
ตัวเองวาเปนผูเจริญ เปนอริยะ
คําวา “อริย” คืออริยะนี้ แปลวา ผูประเสริฐ หรือผูเจริญ เปนภาษาสันสกฤตวา
“อารฺย” คืออารยะ ฝรั่งเรียกวา อารยัน ก็เปนชนเผาหนึ่งนั่นเอง
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สวนชนพวกเกาที่อยูมาเดิมในลุมแมน้ําสินธุนั้น ที่จริงเขามีอารยธรรมรุงเรืองกวา
เขาตั้งบานตั้งเมือง มีสถาปตยกรรม มีศิลปกรรม มีวิถีชีวิตอะไรตางๆ ที่พัฒนาไปมากแลว
แตในการรบราทําสงครามกับพวกอารยันที่เขามานั้น พวกเจาถิ่นเดิมนี้แพ
ในสมัยโบราณ เรื่องราวเปนกันเชนนี้มาก ที่วาพวกที่มีอารยธรรมเจริญ ตั้งบานตั้ง
เมืองแลว ตอมาก็แพพวกคนปาเถื่อนที่บุกรุกเขามา
ก็เปนอันวา พวกชาวชมพูทวีปที่ตั้งหลักฐานอยูเดิมในลุมแมน้ําสินธุนั้น ไดพาย
แพแกพวกอารยัน แลวพวกอารยันก็เขามาครอบครองดินแดน แลวก็รับเอาความเจริญ
ของพวกเกานี้เขาไปดวย
คนพวกเกานั้น เมื่อแพ ก็ถูกลดฐานะลงไป อาจจะถูกจับเปนทาส กลายเปนคน
ชั้นต่ํา อันนี้ก็อาจจะเปนเบื้องหลังของการที่เกิดเปนชนวรรณะตางๆ ดวย ที่วาพวกอารยัน
ที่เขามา ก็ยกตัวสูงขึ้นไป แลวก็มีการแบงชั้นวรรณะ พวกคนในถิ่นเดิมนี้ก็กลายเปนคน
ชั้นทาสชั้นต่ํา เรียกวามิลักขะ (ในภาษาบาลี ปกติเรียกวา “มิลกฺขก” คือมิลักขกะ) พวก
ตัวเอง คืออารยัน ก็กลายเปนคนชั้นสูง
พวกอารยันมีวัฒนธรรมที่สืบมาโดยศาสนา จัดระเบียบชีวิตและระบบสังคมตาม
หลักศาสนาพราหมณ ถือเอาพวกอารยัน เปนคนวรรณะสูง ไดแก กษัตริย พราหมณ และ
แพศย สวนพวกวรรณะศูทร ไมเปนอารยัน ไมเปนอริยกะ แตเปนมิลักขะ นี่ก็คือไดเกิดมี
วรรณะ ๔ ตามที่พวกเราลําดับกันมาวาคือ กษัตริย พราหมณ แพศย และศูทร
ตามที่วามานี้ก็จะเห็นวา คําวา อริยะ หรืออารยะนี้ ไดเกิดมีมาแลวกอนที่จะเกิด
พระพุทธศาสนา แตความหมายเดิมในครั้งนั้น ของคําวาอริยะ หรืออารยะนี้ เปนเรื่องของ
ชนชั้น ตามหลักศาสนาพราหมณ หรือที่จริงก็คือตามวัฒนธรรมของพวกอารยันที่เขามา
จากภายนอกนั้น
เรื่องราวในแงประวัติศาสตรยุคแรกนี้ เปนการสันนิษฐานเทาที่เขาคนควาได ใน
ที่นี้ก็จะไมพูดตอไปอีก
ทีนี้ เราจะมาพูดกันในแงของความเชื่อถือและการถือปฏิบัติสืบกันมาทางศาสนา
โดยที่วา เรื่องราวเหลานี้ดานนี้จะชัด เพราะมันไดเขาไปอยูในบทบัญญัติของศาสนา แลว
ก็ เ ป น เรื่ อ งของการถื อ ปฏิ บั ติ สื บ กั น มาในชี วิ ต จริ ง ฉะนั้ น ถึ ง ตรงนี้ ก็ จ ะตั ด ตอนเรื่ อ ง
ประวัติศาสตรแคนั้น เราจะไมคอยเขาไปเกี่ยวของ นอกจากจะพูดถึงในเมื่อมันเกี่ยวโยง
เขามาบาง
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พวกอารยั น นี้ ก็ อ ยู ใ นอิ น เดี ย มา แล ว ก็ เ จริ ญ ขึ้ น และสร า งบ า นสร า งเมื อ งกั น
จนกระทั่งมาถึงยุคพุทธกาล
เมื่อถึงยุคพุทธกาลนั้น สังคมชมพูทวีปหรืออินเดียนี้ ก็อยูภายใตความเชื่อถือและ
การประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนาพราหมณ ซึ่งเปนศาสนาที่พวกอารยันนําเขามา ดัง
ที่วาแลว ศาสนาพราหมณนั้นก็ถือหลักหรือตั้งหลักขึ้นไว ใหแบงคนเปนวรรณะ เปนชนชั้น
ตางๆ ซึ่งที่จริง คําวาวรรณะ ก็แปลวาสีผิวนั่นเอง แสดงวาเดิมนั้น เรื่องแบงวรรณะคงเกิด
จากการแบงสีผิวกัน หรือวาสีผิวเปนเครื่องกําหนดวา พวกที่เขามาใหมมีสีผิวอยางหนึ่ง
แลวพวกที่อยูเดิมในอินเดียก็มีสีผิวอยางหนึ่ง ก็แยกสีผิวกัน แยกกันเปนชนชั้นวรรณะ
แทรกนิดหนึ่งวา พวกอารยันที่บุกเขามานี้ รกรากเดิมของพวกเขาอยูในแถบทะเล
แคสเปยน (Caspian Sea) ทางตะวันตกเฉียงเหนือขึ้นไปแสนไกล วัดมาถึงแคเขตแดน
อินเดียดานตะวันตกเฉียงเหนือสุด ก็กวา ๒,๐๐๐ กิโลเมตร แถวๆ ใตประเทศรัสเซีย
ปจจุบัน (Russia) ดานยุโรป (จากกรุงมอสโก/Moscow แทบจะตรงลงมาพันกวากิโล) ซึ่ง
อยูในเขตที่อากาศหนาว แลวผิวก็คงจะขาว ตัวโต ตางจากคนอินเดีย เวลานั้นหมายถึง
พวกมิลักขะ ที่อยูในเอเชียใต ซึ่งในฤดูรอน แสนจะรอน จึงคงมีผิวดํา ตัวเล็ก (ฮิตเลอร/
Hitler ผูยิ่งใหญแหงเยอรมนี ถือวาคนเยอรมันเปนชนอารยัน/Aryans อันเปนเผาของพวก
ยอดมนุษย ไมมีพวกอื่นใดจะมาเทียบได) การแบงวรรณะก็คงวากันตามสีผิวที่วานี้
พวกอารยันอพยพลงมาจนราว ค.ศ. 2000 ก็ถึงอิหราน/Iran แลวบุกเขาไปครอง
(ฝรั่งสืบคนแลวบอกวา Iran ก็เพี้ยนมาจากอารยันนั่นเอง ดังที่เขาวา Iran แปลวาดินแดน
ของอารยัน/land of Aryans) แลวจากอิหรานพวกหนึ่งก็มาบุกเขาอินเดียดังที่วามาแลว
ที นี้ ศาสนาพราหมณ ก็ ไ ด ว างบทบั ญ ญั ติ ล งไป บอกว า การที่ แ บ ง เป น ชนชั้ น
วรรณะตางๆ เหลานี้ เปนพระประสงคของพระผูเปนเจา นั่นคือ พระพรหม ที่เปนเทพ
สูงสุด พระพรหมทรงสรางคนมาใหเปนอยางนั้น
เลายอนไปนิดหนึ่งวา เดิมทีเดียวนั้น ตอนที่พวกอารยันเรรอนอพยพลงมา พวก
เขาก็นับถือเทพเจา เชนเดียวกับพวกคนสมัยโบราณ แหงอารยธรรมลุมแมน้ําสินธุ ซึ่งก็
ยอมนับถือเทพเจาเหมือนกัน เมื่อสองเผานี้เขามาอยูดวยกันแลว เรื่องของเทพเจาตางๆ
ก็อาจจะเขามาผสมกลมกลืน หรือเขามาปะปนกันบาง
เมื่อกี้วาจะไมพูดเรื่องประวัติศาสตร ก็อดพูดไมได เดิมเขาสันนิษฐานวา เดิมนั้น
ตอนที่พวกอารยันเรรอนอยูนี้ พระอินทรนาจะเปนเทพเจาสูงสุด แตเขาก็นับถือเทพเจา
มากมาย จนกระทั่งมาอยูในอินเดียแลว ก็พัฒนาความเชื่ออะไรตางๆ ขึ้นมา จนในที่สุดก็
มีเทพเจาสูงสุดผูเดียว คือพระพรหม ที่เปนผูสรางโลก เทพเจาอื่นๆ ก็ต่ําลดหลั่นลงมา
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(สมั ย หลั งอี ก นาน มี พ ระศิ ว ะใหญ ขึ้ น มาด ว ย และเขาก็สื บอี ก ว า พระศิ ว ะนั้ น
นาจะมาจากเทพเจาของพวกชาวอารยธรรมเดิมในลุมแมน้ําสินธุ หรือพวกมิลักขะ, ใน
พระพุทธศาสนา ศิวะ/สิวะ เปนคําสูง หมายถึงสภาวะที่สุขเกษมเยี่ยมยอด บางทีก็ใชเปน
ไวพจนของนิพพาน นี่ก็คงเอาคําศัพทที่ดีที่สุดไปใชเรียกเทพเจาสูงสุดของพวกตน)

พระพรหมสรางโลก ใหคนแบงเปนวรรณะสี่ มีสิทธิ์เสรีไมเทากัน
ทีนี้ พระพรหมก็เปนผูสรางสรรคบันดาลโลกและทุกสิ่งทุกอยาง พราหมณก็บอก
วาที่มนุษยแบงกันเปนวรรณะตางๆ นี้ ก็มาจากการสรางของพระพรหม พระพรหมทาน
สรางมาเรียบรอยแลว ใหใครๆ เกิดมาในวรรณะไหน ก็แบงคนเปนวรรณะสี่ ดังวาแลว
พวกพราหมณ เ รี ย งวรรณะสี่ เ ป น พราหมณ กษั ตริ ย แพศย ศู ทร แตท างพวก
กษัตริยก็พยายามถือวาวรรณะกษัตริยสูงสุด แลวก็เรียงลําดับเปน กษัตริย พราหมณ
แพศย ศูทร สองวรรณะแรกจึงสูงสุด คลายวา อาจจะมีการแยงอํานาจกันเอง อยางไรก็ดี
พราหมณนั้นเปนพวกปญญาชน เปนพวกศึกษาคัมภีร เปนเจาหนาที่ศาสนา เปนเจา
พิธีกรรม ตอนนั้น ความเปนนักบวช ความเปนนักวิชาการ ความมีปญญาอะไรตางๆ นี้
รวมอยูในคนพวกเดียว ซึ่งสมัยโบราณก็เปนมาอยางนั้น
เปนอันวา ศาสนาไดเปนที่มาของความเจริญดานปญญา มีการศึกษารูธรรมชาติ
เพราะพวกพราหมณนี้มีเวลา ไมตองไปยุงกับการทํามาหาเลี้ยงชีพ อยูกับการประกอบพิธี
ทําใหมีเวลาคิดพิจารณาตางๆ ก็เลยมีปญญามากกวาพวกอื่น แลวก็เปนผูรักษาสืบตอ
หลักคําสอนสืบกันมา พราหมณก็เปนปญญาชน เปนเจาพิธี เปนเจาหนาที่ศาสนา แลวก็
สําทับใหพวกตนเปนวรรณะสูงสุด ก็บอกวาพระพรหมทรงสรางพราหมณขึ้นมาจากพระ
โอษฐของพระองค จึงมีหนาที่กลาวแนะนําสั่งสอนบอกพิธี จัดอะไรตางๆ แมแตวางหลัก
ความประพฤติปฏิบัติในสังคม ทําใหวรรณะทั้งหลายมีวิถีชีวิตของตนๆ ตางกันไป
ทีนี้ อีกวรรณะที่สูง คือ กษัตริย (สันสกฤต) หรือขัตติยะ (บาลี) พวกนี้ก็เปนนักรบ
เปนนักปกครอง ก็ถือกันวา พระพรหมสรางกษัตริยจากพระพาหา คือแขนของพระองค
การใชแขนก็เปนเรื่องของการใชกําลัง การตอสู การรบ สงคราม
ตอไปก็วา พระพรหมทรงสรางวรรณะที่ ๓ คือแพศย บาลีเรียกวาเวสสะ จาก
ตะโพก ตนขาที่ใชเดิน เพราะฉะนั้น พวกนี้ก็เปนพอคาวาณิช เดินทางไปคาขาย
สมัยกอนนั้น พวกพอคาเดินทางคาขายจากเมืองนี้ไปเมืองโนน โดยกองเกวียน ที่
ภาษาฝรั่งเรียกวา คาราวาน/caravan มีเรื่องในคัมภีรพุทธศาสนามากมาย กองเกวียนที่
มากทานก็จะบอกวา ๕๐๐ ตัวเลข ๕๐๐ นี้ใชกันนัก แสดงวามาก

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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ตอไป วรรณะสุดทาย ที่ต่ําสุด เรียกวา ศูทร บาลีเปน สุททะ หมายถึงพวกคนชั้น
กรรมกร คนรับใช คนรับจางเปนแรงงานตางๆ พวกนี้ พราหมณก็บอกวา พระพรหมเปน
เจาทรงสรางจากพระบาทของพระองค เพราะฉะนั้นก็มีหนาที่รับใชเขา คนไหนเกิดมาใน
วรรณะไหน ก็ตองเปนอยูอยางนั้นจนตาย
แลวพราหมณก็บอกวา พระพรหมเปนเจาไดทรงบัญญัติมาเสร็จวา พราหมณ
เปนผูที่สูง เปนผูบริสุทธิ์ จะตองไดรับความเคารพนับถือยกยอง มีฐานะเปนที่เคารพบูชา
แลวก็เปนผูสื่อสารกับพระพรหม จึงบอกความประสงคของพระผูเปนเจาได วาพระองค
จะเอาอยางไร เพราะฉะนั้นคนพวกอื่นจึงตองเชื่อฟง และพราหมณก็ผูกขาดคัมภีร ที่เขา
สืบตอกันมา เปนที่รักษาคําสอนอะไรตางๆ ของพระพรหม ที่ทานสื่อสารมา เรียกวา พระ
เวท ซึ่งแบงเปน ๓ สวนสําคัญ เรียกวา ไตรเพท แลวก็มีคัมภีรเพิ่มขึ้นมาอีกจากไตรเพท
เรียกวา อาถรรพณเวท วาดวยเรื่องอาถรรพณ พวกไสยศาสตร สิ่งลึกลับ เปนที่สี่ เปนพระ
เวทอีกสวนหนึ่งที่สําคัญ แตเขาไมนับเขา ก็เรียกเปนหลักวาไตรเพท
หลักการขอบัญญัติ เกี่ยวกับชีวิตคนในวรรณะตางๆ ก็ถือตามกันมา ถือวามาจาก
พระพรหมทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น พวกวรรณะเหลานั้นก็ตองปฏิบัติตาม จะประพฤตินอก
ออกไปไมได ใครเกิดมาในวรรณะไหน ก็ตองยึดมั่นในบัญญัติสําหรับวรรณะของตน ตอง
ทําตาม ถาไปทําอะไรผิด ก็เปนบาป พราหมณเปนผูลอยบาปแลว สวนคนพวกอื่นก็ไป
อาบน้ําลางบาปในแมน้ําศักดิ์สิทธิ์ เฉพาะอยางยิ่งแมน้ําคงคา
แลวใครไปแตงงานกับคนต่ําตางวรรณะ มีลูกออกมา ก็เปนคนนอกวรรณะเรียกวา
“จัณฑาล” เปนคนแสนจะต่ํา ถูกดูถูกหนักเขาไปอีก เรียกวาเปนพวกที่แตะตองไมได คํา
วาแตะตองไมไดในที่นี้หมายความวาเปนเสนียดจัญไร ใครแตะตองก็เปนบาป อยาวาแต
ถูกตัวเลย คนจัณฑาลเดินผาน เงามาพาดที่จานขาว ตองขวางทิ้งหมด กินไมได ไปอยู
เหนือลมเขา ก็ไมได แมแตมองเห็น เขาก็ไปลางตา ตอมาจึงเรียกวาพวก Untouchables
ซึ่งเปนปญหาใหญของสังคมอินเดีย ก็เปนอันวา คนพวกนี้ถือเรื่องวรรณะรุนแรงมาก
เมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น พระพุทธเจาก็ทรงสอนใหเลิกลมวรรณะ และไดตั้ง
สังฆะ (สงฆ) ขึ้นมาใหเปนชุมชนหรือสังคมไรวรรณะ ใครมาบวชก็สลัดทิ้งวรรณะไปโดย
อัตโนมัติ ในพระไตรปฎกมีเรื่องมากมายที่พระพุทธเจาทรงพบสนทนากับพวกพราหมณ
เสด็จไปบาง เขามาเฝาบาง ก็ทรงติเตียนระบบวรรณะอยางแรง โดยเฉพาะพราหมณที่ถือ
วาพวกตนเหนือคนพวกอื่น บางเรื่องก็เปนพระสูตรขนาดใหญ อยางอัสสลายนสูตร (ม.ม.
๑๓/๖๑๓/๕๕๘) และวาเสฏฐสูตร (ม.ม.๑๓/๗๐๔/๖๔๑)
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พราหมณติดตอพระพรหมได ใครอยากรวยอยากใหญก็ไปบูชายัญ
ทีนี้ นอกจากวา พระเจา จะสรางคนมาแยกเปน วรรณะตางๆ แลว ในเมื่อพระ
พรหมเปนผูสรางสรรคบันดาลโลก เปนผูยิ่งใหญที่สุด อะไรๆ จะเปนอยางไร ก็สุดแต
พระองค เพราะฉะนั้นก็เ กิดมีความสัมพันธระหวางมนุษยกับเทพเจา ในเมื่อทุกอยาง
แลวแตพระเจา เราจะไดดีมีสุข หรือจะประสบความทุกข ก็เปนเพราะเรามีความสัมพันธ
ไมดีตอพระผูเปนเจา หรือเทพเจา ทีนี้ถาเราทําไมดี พระผูเปนเจาไมโปรด เราก็แย ถาเรา
ทําใหทานโปรดพอพระทัย เราก็ไดประสบผลดีที่ปรารถนา
อาว ถาอยางนี้ เราจะทําอยางไร มนุษยนั้นก็มีเรื่องดีๆ รายๆ ประสบเหตุการณผัน
ผวนเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งในชีวิตของตนเอง และในธรรมชาติแวดลอมที่ตัวบังคับควบคุม
ไมได เชน ภัยธรรมชาติ น้ําทวม แผนดินไหว อะไรตออะไร
คนพวกนี้ก็ถือวา เราตองไปออนวอนเซนสรวงบูชา เอาใจเทพเจา ถาจะมีภัย
อันตราย หรือกลัว ก็ไปออนวอนขอใหทานชวยปองกันปดเปาภยันตราย ถาตองการผลที่
ปรารถนา ก็ไปออนวอนเอาอกเอาใจ ซึ่งก็เปนแนวเดียวกับศาสนาโบราณทั้งหลายอื่น ที่
พวกนักปราชญ นักวิชาการบอกวาศาสนาเกิดมาจากความกลัว กลัวจะพบภัยธรรมชาติ
ฟาผา แผนดินไหว น้ําทวม ลมพายุใหญ แลวก็เรื่องรายๆ ในชีวิตของตัวและพวกตัว
คนเหลานี้หวาดกลัว เมื่อไมรูเหตุรูผล ไมรูไปมาอยางไร ก็นึกก็มองในแงที่เทียบ
กับในสังคมมนุษยวา เราจะเปนอยางไร ก็มีคนที่ใหญกวาเรา ซึ่งอาจจะมาทํารายเรา มา
ใชอํานาจจัดการกับเราได นี่ในธรรมชาติ ก็คงจะมีผูยิ่งใหญ มีอํานาจ มาบันดาล เราก็
ตองไหววอนเอาอกเอาใจ เพราะฉะนั้น มนุษยก็เลยสรางเทพเจาขึ้นมา
ถามองในแงของเรา ก็คือมนุษยสรางเทพเจาขึ้นมาจากภาพของมนุษยดวยกัน
คือภาพของมนุษยผูยิ่งใหญ ใหมีเทพเจาที่มีอํานาจ ที่บันดาลทุกอยาง ที่มนุษยจะไปเซน
สรวงออนวอน ทําใหเกิดศาสนา
ศาสนาพราหมณก็มีความสัมพันธแบบนี้ โดยพราหมณเปนผูติดตอกับพระพรหม
เปนเจาได คนเกรงกลัวอํานาจเรนลับเหนือธรรมชาติ ซึ่งมาจากพระผูเปนเจา ก็ตองไป
ติดตอพราหมณ พราหมณก็บอกวาจะตองทําอะไร จะออนวอนอยางไรๆ พราหมณมีเวลา
ก็คิดพิธีขึ้นมา พวกเทพเจานี่มีมากมาย ตั้งแตเทพสูงสุดลงมา แลวก็เ ทพเล็กๆ นอยๆ
มากมาย ก็เปนไปไดที่พราหมณจะบอกวา เทพเจาองคนี้นะเกงในดานนี้ องคนั้นเกงใน
ดานลาภ องคโนนเกงในดานยศ องคนี้เกงในดานใหผลตามปรารถนาในเรื่องครอบครัว
เรื่องการมีลูก หรืออะไรตางๆ ก็วากันไป
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ทีนี้เทพเจาแตละองค ก็อาจจะชอบเครื่องเซนสรวงออนวอนไมเหมือนกัน องคนี้
ชอบอยางนี้ องคนั้นชอบอยางนั้น พราหมณก็เปนผูเชี่ยวชาญ เหมือนวารูใจเทพเจา รูวิธี
ติดตอ พิธีกรรมที่จะติดตอ พิธีกรรมก็กลายเปนเครื่องมือ เปนวิธีการ เปนระเบียบปฏิบัติ
ในการสื่อกับเทพเจา แลวพิธีกรรมก็มีความหมายในเชิงศักดิ์สิทธิ์เรนลับขลังอยางที่วา
อย า งที่ไ ด พู ด มาถึ ง เรื่ อ งความหมายของพิ ธีก รรม แบบที่ ช าวบ า นเข า ใจกั นเยอะ ที นี้
ชาวบานตองการผลในทางที่ปดเปาเคราะหราย หรือวาตองการผลในทางโชคลาภอะไร ก็
ไปหาพราหมณ พราหมณก็ประกอบพิธีกรรมให ซึ่งเขาเรียกวายัญ ก็ไปเซนสรวงบูชา
ทีนี้การเอาใจเทพเจาที่เรามองไมเห็น เราไมรูใจทาน ก็เอาใจยาก มนุษยก็ตองทํา
อยางดีที่สุดของตัวเอง สมมุติวาไปออนวอนบูชาเซนสรวงครั้งนี้ ไมไดผลสําเร็จ มนุษยมี
ความเชื่ออยูแลววา เทพเจาเปนผูบันดาลผล ก็ยอมนึกวาเราทําไมถูกพระทัยทาน เขาไม
นึกเปนอยางอื่น เขาไมนึกวามีหรือไมมี แตเขาไปนึกในแงวาเราทําไมถูกพระทัยพระองค
คนก็คิดวาเราอาจจะถวายเครื่องเซนสรวงบูชานอยไป ก็ไปหาพราหมณ แลว
พราหมณก็บอกอยางนั้นอยางนี้ บอกวาเธอนี่ทําไมถูกพิธี ผิดอยางนั้นอยางนี้ ก็ตองเอา
ใจ ก็ไปทําเพิ่มอีก พอเพิ่มแลว เกิดมันจําเพาะไปไดผลบางอยาง ถึงจะนิดๆ หนอยๆ คนก็
มองเขาขางตัววา เออ ดูทาจะเขาทีแลว แตยังไดนอยไป ก็นึกวา ถาเราเพิ่มเครื่องเซน ทํา
ใหใหญโตขึ้นอีก ทานก็จะโปรดมากกวานี้ ก็ยิ่งเพิ่มใหญ คราวนี้ไดมาบางแลว ตอไป จะ
ใหไดมากที่สุด ก็ยิ่งเพิ่ม เรื่องการเซนสรวงก็พัฒนาไปๆ
จะเห็นไดวาการเซนสรวงสังเวยนี้ยิ่งใหญขึ้นทุกที การเซนสรวงบูชาเปนรูปแบบ
ตางๆ ก็เรียกวา “ยฺ” (สันสกฤตเปน “ยชฺ”) คือการบูชายัญ ฉะนั้น การเซนสรวง
ตางๆ ในศาสนาพราหมณ ก็รวมอยูในคําวา “ยัญ” เราเรียกเปนภาษาไทยวา บูชายัญ
การบูชายัญก็เปนเรื่องสําคัญที่วา พราหมณจะเปนผูดําเนินการประกอบพิธีกรรม
ที่มนุษยจะติดตอกับเทพเจา โดยการเอาอกเอาใจ บูชายัญ ถวายเครื่องเซนสรวงสังเวย
เพื่อใหทานโปรดปราน แลวก็บันดาลผลที่ตองการให การบูชายัญก็วิจิตรพิสดารขึ้นมา
มากมาย เพราะเอาใจไมมีที่สิ้นสุด ยิ่งเมื่อพวกที่มาบูชายัญนั้น เปนผูมีอํานาจ เปนเศรษฐี
ก็ยิ่งมีพิธีกรรมใหญโต จนกระทั่งกษัตริยที่ตองการจะแผอํานาจ อยากจะรบชนะ ก็ตอง
เอาใจเทพเจาอีก ก็มาหาพราหมณๆ ก็วาการรบครั้งนี้ยิ่งใหญนัก ตองประกอบพิธีบูชา
ยัญใหใหญยิ่ง จะไดรบชนะ
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ตอมา ก็เกิดมียัญใหญ อยางอัศวเมธ ฆามาบูชายัญ ที่ถือวายิ่งใหญที่สุด เมื่อจะ
บูชายัญ ก็ปลอยมาอุปการ และเลือกคัดเจาชายที่เปนนักรบเกงกลา ๑๐๐ องค พรอมทั้ง
ทหารบริวาร ใหไปกับมาอุปการนี้ แลวก็เดินทางไป ๑ ป ผานดินแดนไหน ดินแดนนั้น
ตองเปดใหผาน ถาไมใหผาน ก็รบกัน จนครบ ๑ ปแลว ก็กลับมาถึงดินแดนของตัวเอง
พอกลับมา ก็จัดพิธีใหญโตเลยคราวนี้ ฉลองกันเต็มที่ แลวก็ฆามานั้น จึงเรียกวา
อัศวเมธ คือการฆามาบูชายัญ ซึ่งก็เปนการฉลองชัยชนะไปดวย นี้เปนตัวอยาง ยัญอื่นๆ
ก็มีมากมาย ยัญที่ใหญพอสมควร จะเห็นวามีในพระไตรปฏกบอย คือเรื่องที่วากษัตริย
หรือพราหมณผูใหญทําการบูชายัญ ซึ่งมีระเบียบพิธีในการบูชายัญนั้นมากมาย
ในพิธีบูชายัญใหญๆ สัตวที่เอามาฆาที่ไดยินแทบเปนแบบ ไดแก วัว ๕๐๐ แพะ
๕๐๐ แกะ ๕๐๐ อยางพระเจาปเสนทิโกศลก็มีเรื่องที่ทรงทําพิธีมหายัญ ฆาโคผู ๕๐๐ ตัว
ลูกโคผู ๕๐๐ ตัว ลูกโคตัวเมีย ๕๐๐ ตัว แพะ ๕๐๐ ตัว แกะ ๕๐๐ ตัว (สํ.ส.๑๕/๓๔๙/๑๐๙)
บางพิธีก็มีจํานวนมากกวานี้ ที่เหมือนเปนแบบอีกขั้นหนึ่ง ก็ฆาอยางละ ๗๐๐ ตัว เชน
พราหมณกูฏทันตะ ก็เตรียมมหายัญ ฆาโคผู ๗๐๐ ลูกโคผู ๗๐๐ ลูกโคเมีย ๗๐๐ แพะ
๗๐๐ แกะ ๗๐๐ (ที.สี.๙/๒๐๐/๑๖๒) นอกจากสัตวตองตายแลว พวกขาทาสก็เ ดือดรอน
วุนวาย ที่วานี้พูดถึงยัญพิธีใหญ ยัญที่ทุกบานตองทําทุกวันก็มี
พระพุทธเจาบางทีก็ตรัสสอนหรือสนทนาจนเจาพิธีเลิกลมพิธีบูชายัญ เกิดเปน
พระสูตร เชน ในกูฏทันตสูตร (ที่มา อางแลว) พระพุทธเจาตรัสเลาแกพราหมณใหญ นามวา
กูฏทันตะ ตรัสบอกวิธีบูชามหายัญ โดยไมมีการฆาสัตว อยางถาเปนราชาก็เตรียมการ
ดวยการจัดการบานเมืองใหดี ใหประชาชนทุกหมูเหลามีการงานอาชีพทั่วกัน
จากนั้นก็ทําบานเมืองใหปลอดภัย กําจัดโจรผูรายดวยวิธีที่จะไมมีคนไปเปนโจร
ผูราย ดวยการจัดใหพันธุพืชและอาหารแกพลเมืองที่ขยันหมั่นเพียรในอาชีพเกษตรกรรม
และการเลี้ ย งสั ต ว เพิ่ม ทุ น ให แก พ ลเมือ งที่ ข ยั น ในพาณิ ช ยกรรม จั ด ให เ บี้ ย เลี้ ยงและ
เงิ น เดื อ นแก ข า ราชการที่ ข ยั น ในกิ จ การบ า นเมื อ ง ให ป ระชาชนอยู กั น ร ม เย็ น เป น สุ ข
ปลอดภัย มีความสุขในครอบครัว
เมื่อบานเมืองดีมีความพรอมแลว ก็ทําการบูชายัญ ดวยการบําเพ็ญนิตยทาน
บํารุงบรรพชิตที่มีศีล สรางวัดวาอาราม แลวบําเพ็ญศีลบําเพ็ญธรรม และกาวหนาขึ้นไปๆ
ในศีลในธรรม จนกระทั่งถึงออกบวช
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ลงทาย พราหมณกูฏทันตะก็ลมเลิกพิธีบูชายัญของตน ปลอยวัว ลูกวัว แพะ แกะ
ที่เตรียมจะฆาทั้งหมด แถมไดมาเปนชาวพุทธอีกดวย
ทีนี้ วาถึงยัญของพราหณตออีกหนอย เขาเอาใจเทพเจาถึงขั้นฆาคนบูชายัญ และ
ฆาอยางอื่นๆ ใหเต็มที่ เรียกวา สรรพเมธ (จากสันสกฤต สรฺวเมธ) คือฆาครบหมดทุกอยาง
เรื่องก็เ ปนมาอยางนี้ ทํากันไปๆ ก็กลายเปนสภาพของสังคม เปนวิถีชีวิตของ
สังคม เราก็มองวา การที่เขามีความสัมพันธกับเทพเจาดวยการบวงสรวงออนวอนบูชา
ยั ญ นี้ เป น เพราะมนุ ษ ย ไ ด แ ต ม องออกไปนอกตั ว และนึ ก ถึ งแค ตั ว เองว า ต อ งการผล
อยางไร แทนที่จะคิดวา ตัวเราเองจะตองทําอะไรบาง เมื่อบูชายัญไปแลว ไมไดผลดีอยาง
ที่ ตอ งการ แทนที่ จ ะคิ ด ว า ตัว เราจะตอ งปรั บ ปรุ งแก ไ ขตั ว เองและการกระทํ า ของตน
อยางไร ก็ไมเอา คิดแตในแงวา เราจะไปใหเทพเจาองคไหนบันดาลให ถาไมไดผลดีมาก
แทนที่จ ะคิ ดปรั บปรุ ง ก็ไ ปบู ชายั ญใหยิ่ งใหญขึ้ น อีก ใจคนออกไปขางนอก ไมพัฒ นา
ตนเอง แลวก็มุงหวังผลสําเร็จจากการดลบันดาลของเทพเจา
ฝรั่งผูรูคนควาแลวบอกวา เมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นแลว การบูชายัญก็ซบเซา
ตอมา ถึงสมัยพระเจาอโศกมหาราช (พ.ศ. ๒๑๘-๒๖๐/271-232 BC) ทรงประกาศหาม
การฆาสัตวบูชายัญทั่วทั้งมหาอาณาจักร แตตอมาอีกราว ๔๒ ป พราหมณปุษยมิตรได
สังหารกษัตริยพฤหัทรถ ที่เปนหลานเหลนของพระเจาอโศก ลมราชวงศโมริยะ/เมารยะ
แลวขึ้นครองแผนดินซึ่งหดลง ตั้งราชวงศศุงคะขึ้น ราว พ.ศ. ๓๐๒/185 BC แลวก็ทําการ
บูชายัญอัศวเมธอยางยิ่งใหญ ฟนการบูชายัญขึ้นมา และใหคาหัวแกคนที่ไปฆาชาวพุทธ
มาได การครั้งนี้คงเปนเหตุสําคัญใหอินเดียกลับเปนดินแดนแหงการบูชายัญ พรอมกับ
เปนแดนเทวดาเรื่อยมา (ดู "India." Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Bri
tannica Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopædia Britannica, 2014.)

วัดคือสถานศึกษาของปวงชน เปดแกทุกคน ไมเลือกวรรณะ
ที่ไดเลามา คือสภาพของสังคมอินเดีย ที่มีมนุษยก็มีวรรณะ แบงแยกกันไปหมด
และมนุษยก็ตองอยูในสภาพอยางนั้น เปลี่ยนแปลงไมได แลวเรื่องนี้ก็มีผลตอไปอีก
ดังที่วา พราหมณเปนผูสื่อสารกับเทพเจา คัมภีรพระเวทมาจากพระพรหม เปนที่
บรรจุของพัฒนาการทางความคิด ความเขาใจ ความเชื่อของมนุษย พราหมณถือตัวเปน
ผูรู แลวก็ผูกขาดการศึกษา ไมใหคนชั้นต่ําเลาเรียน
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คนวรรณะศูทรถูกหามเรีย นพระเวท แลว คัมภีรมนู ธรรมศาสตรก็พยายามทํ า
ระบบวรรณะใหมั่นคงยิ่งขึ้น ถึงกับบัญญัติวา คนวรรณะศูทร ถามาฟงพระเวท ใหเอา
ตะกั่วหลอมหยอดหูมัน ถามันสาธยายพระเวท ใหตัดลิ้นมันเสีย ถามันมาเรียนพระเวท
ใหผากายมันเปนสองซีก ก็คือตายแนๆ เปนอันวาคนวรรณะศูทรก็ไมมีการศึกษา นี่คือ
การผู กขาดการศึก ษา ให คนชั้นต่ํ าไมมีท างเจริญ ขึ้นในสั งคม และก็ไ มไ ด เ รีย นภาษา
สันสกฤต ที่เปนภาษาของคนชั้นสูง ซึ่งสืบทอดมาโดยขัดเกลาจากภาษาพระเวท ที่เปน
ภาษาศักดิ์สิทธิ์
เมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น พระพุทธเจาทรงบัญญัติ ดังมาในวินัยปฎก หามมิให
ยกพุทธพจนคําสอนของพระองคขึ้นมาใชภาษาสันสกฤต เพราะเปนการกีดกั้นคนชั้นลาง
ไมใหมีการศึกษา พรอมกับทรงอนุญาตใหเรียนพุทธพจนดวยภาษาของตนเอง (วินย.๗/
๑๘๐/๗๐) ซึ่งที่นั่นก็คือภาษาสามัญที่ชาวแควนมคธใชสื่อสารพูดจากัน เปนการเปดโอกาส
ใหประชาชนมีการศึกษาไดทั่วกัน
เมื่อวัด ซึ่งเรียกตามบาลีวา “วิหาร” (ที่อยู, เริ่มแรกเมื่อพระพุทธเจาทรงอนุญาต
ใหพระสงฆมีวัดอยู เรียกวา “อาราม” - วินย.๔/๖๓/๗๑) เปนสถานศึกษาสําหรับคนทั่วไป
ตอมาอีก ๒๐๐ ปเ ศษ พระเจาอโศกไดทรงสรางวัด/วิหารขึ้น ๘๔,๐๐๐ แหง ทั่วมหา
อาณาจักร เพื่อใหประชาชนไดเลาเรียนกันไดทุกคน ทุกวรรณะ ทั้งหญิงและชาย
ตอมา วัด/วิหารเหลานี้ก็ไดเจริญใหญโตมากขึ้น บางแหงใหญมากจนเรียกวาเปน
“มหาวิหาร” ฝรั่งแปลกันวา university ที่คนไทยเรียกวามหาวิทยาลัย เริ่มดวยราว พ.ศ.
๖๐๐ ก็เกิดนาลันทามหาวิหาร เปน university แลวตอๆ มาก็มีอีกหลายมหาวิทยาลัย แต
นาลันทาก็ยังยิ่งใหญที่สุด ไดเ ปนมหาวิทยาลัยนานาชาติ มีนักศึกษามาจากประเทศ
ตางๆ เชน จีน และทิเบต ดังเชนพระถังซัมจั๋ง ซึ่งไปศึกษาจนจบแลวไดเปนอาจารยที่นั่น
กอนจะนําพระไตรปฎกเดินทางกลับไปประเทศจีน
หันกลับไปดูพราหมณกันตอ เปนอันวาการศึกษาไดถูกจํากัดอยูในหมูคนวรรณะ
สูง พวกคนวรรณะต่ํานั้นถูกจํากัดสิทธิอะไรตางๆ อยูแลว ยิ่งเมื่อโอกาสในการศึกษาไมมี
ก็ไมมีทางที่จะพัฒนาตัวเอง ก็จมอยูอยางนั้น พวกศูทรก็แยอยูแลว คนจัณทาลยิ่งไมมี
ทางไดเลาเรียน
สมัยนั้น คนชั้นสูงอยางพวกราชกุมารไปเรียนกันที่เมืองตักสิลา ซึ่งมีอาจารยเปน
ทิ ศ าปาโมกข ซึ่ ง แปลว า อาจารย ผูเ ป น ประมุ ขในทิศ หมายความว า มีชื่ อ เสี ย งลือ ลั่ น
ยิ่งใหญไปทั่วทิศ
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ทีนี้ เมื่อราชามหากษัตริย และเศรษฐี สงราชกุมารสงลูกไปเรียนที่ตักสิลา สมัย
นั้ น การคมนาคมยั ง ไม ส ะดวก ต อ งเดิ น ทางกั น แสนไกล ฝ า แดนทุ ร กั น ดาร ผจญภั ย
อันตราย ไปเรียนที่ตักสิลา (อยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย) ก็มีเรื่องราว
การผจญภัยของพวกเจาชายหรือพวกลูกเศรษฐีเหลานี้บาง หมอชีวกก็ไดมีโอกาสไปเรียน
ที่นั่นจนจบ แลวในขากลับสูเมืองราชคฤห ระหวางทางก็รักษาผูปวยคนเจ็บมาเรื่อยๆ
ทีนี้ มีเรื่องมาในชาดกวา ครั้งหนึ่ง มีสองคนลูกพี่ลูกนอง เปนคนจัณทาลอยากจะ
ศึกษา แตดังที่วาการศึกษาสมัยนั้นถูกผูกขาด ไมใหคนวรรณะต่ําและนอกวรรณะเลา
เรียน เมื่อสองคนนั้นใฝศึกษา จะเรียนที่ตักสิลา ก็เลยตองปลอมตัว คือไปเขาเรียนโดยไม
เปดเผยวรรณะของตัว เทากับปลอมตัวเปนคนวรรณะสูง จึงเขาไปเรียนได เปนอันวาได
เขาเรียนในสํานักของอาจารยทิศาปาโมกข
แตอยางที่วาขางตน ชีวิตความเปนอยู ขนบธรรมประเพณีของคนในวรรณะสี่นั้น
แตกตางกันอยูแลว และก็ไมมีโอกาสที่จะไดมาเกี่ยวของสังสรรคกัน คบหากันไมได ดังนั้น
คนวรรณะต่ําก็ไมรูเรื่องวิถีชีวิตความเปนอยูของคนชั้นสูง เมื่อปลอมตัวเขาไปอยางนั้น อยู
ไปๆ ก็ปดไมได เมื่อสองคนนั้นเขาไปเรียนกับเพื่อนๆ ซึ่งเปนชนวรรณะสูงๆ ก็ปดไมอยู
เพราะสภาพการประพฤติปฏิบัติ แมแตถอยคําที่แสดงออกก็ตางจากพวกคนชั้นสูง
สองพี่นองนั้น คนหนึ่งเรียนไดจนจบ แตอีกคนหนึ่งยังไมทันจบ ก็เจอเหตุรา ย
เสียกอน คือ คราวหนึ่ง พวกเพื่อนๆ จับไดวา สองคนนี้มาจากวรรณะต่ํา พอจับได ทั้งๆ ที่
เปนเพื่อนกัน อยูใกลชิดกันมาตั้งนาน ก็ซอมก็บอมเสียไมมีดี แลวไลออกไป (ชา.อ.๗/๒๓)
เรื่ อ งที่ เ ล า มานี้ เป น ตั ว อย า งแสดงถึ ง สภาพของคนวรรณะต่ํ า ที่ ถู ก กี ด กั้ น
การศึกษา เนื่องจากการผูกขาดการศึกษา ซึ่งเราควรตั้งเปนขอสังเกตไว

สังคมเจริญมากขึ้น คนเบื่อสังคมก็มากขึ้น
มาดูสภาพบานเมืองสมัยนั้นกันอีกหนอย ในขณะที่ศาสนาพราหมณเจริญรุงเรือง
เปนใหญทั่วทั้งชมพูทวีปอยูนี้ ในดานการเมืองก็มีราชามหากษัตริยตางๆ แยกเปนแวน
แควน หรือรัฐตางๆ เปนอันมาก
ธรรมดากษัตริย ก็ยอมมีการแยงชิงดินแดน รบราฆาฟนทําสงครามกัน และใน
ที่สุดก็จะมีแวนแควนหรือรัฐบางรัฐใหญขึ้นๆ มีอํานาจมาก แตกอนนั้น มีแวนแควนใหญ
นอยเปนอันมาก ในสมัยพุทธกาลวามี ๑๖ ประเทศ เรียกวามหาชนบท
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ตามพระใหมไปเรียนธรรม

รัฐใหญ ๑๖ ประเทศที่มีชื่อกันมา ไดแก อังคะ มคธ กาสี โกศล วัชชี มัลละ เจตีย
วังสะ กุรุ ปญจาละ อัสสกะ อวันตี คันธาระ และกัมโพชะ แตพอถึงพุทธกาล ปรากฎวา
บางแควนก็ถูกปราบปรามรวมเขาในแควนใหญอื่น เชน อังคะเขาไปรวมอยูในมคธ อังคะ
เที ย บเดี๋ ยวนี้ ก็ คือ แถบเบงกอล ( Bengal) กาสีซึ่ งมี เ มือ งพาราณสี เ ป น เมื อ งหลวง ก็ มี
ประวัติการรบราฆาฟนกับโกศลยาวนานมาก แตมาถึงพุทธกาล แควนกาสีก็ไดถูกรวมเขา
ในแควนโกศลไปแลว แลวก็ยังมีแควนอื่นๆ อีก ที่เปนไปทํานองนี้
รวมแลว รัฐที่ใหญจริงๆ ในสมัยพุทธกาล มีสัก ๕-๖ แควน มคธนั้นยิ่งใหญมาก คู
กับโกศล เคียงบาเคียงไหลกันเลย ตอมาหลังพุทธกาล ไมชา โกศลก็สลาย แลวอีกแควน
หนึ่งที่ใหญมาก เปนมหาอํานาจ แขงความยิ่งใหญกันกับมคธ เปนศัตรูที่เขมแข็งและ
เตรียมความพรอมอยูเสมอที่จะสูรบกับมคธ ไดแกวัชชี แตพอสิ้นพุทธกาลไปไมทันไร
มคธก็ปราบวัชชีได
มคธยิ่งใหญขึ้นๆ จนกระทั่งในที่สุด ในแถบกลางที่เปนถิ่นเจริญอยางสูง มคธนี่
แหละเหลืออยูเปนแควนเดียว แตไกลออกไปมาก ทางตะวันตกเฉียงใตหนอยๆ แควน
อวันตีก็ใหญเหมือนกัน แลวก็มีแควนวังสะ ซึ่งไกลออกไปทางตะวันตกตอนกลาง ในระดับ
ที่แทบจะตรงกับมคธ รัฐพวกนี้ถึงจะใหญจะเกง ตอมาก็ถูกรวมเขาไปอยูในมคธจนหมด
ในเวลายาวนานที่กษัตริยในรัฐเหลานี้แยงชิงอํานาจกันนั้น แควนทั้งหลายก็มี
ความเจริญ มีการพัฒนาบานเมืองกันใหญโต การเดินทางระหวางแวนแควนตางๆ ก็
มากขึ้น มีพอคาวาณิชเดินทางไปคาขายกันมากมาย แลวคนกลุมนี้ก็มั่งคั่งร่ํารวยมีทรัพย
สมบัติมากและมีอิทธิพลมากขึ้น กลายเปนเศรษฐี เปนคหบดีมหาศาล
การมีเศรษฐีใหญๆ ถือวามีความสําคัญมาก เพราะหมายถึงความเจริญทางวัตถุ
ทางเศรษฐกิจของบานเมืองนั้น จนกระทั่งวาพวกกษัตริยในรัฐตางๆ ตองพยายามใหมี
เศรษฐีในบานเมืองของตน บางแควนมีเศรษฐีนอยคน ก็ขอเศรษฐีใหญจากอีกแควนหนึ่ง
มา บานเมืองก็ใหความสําคัญ มีการตั้งตําแหนงเศรษฐี โดยพระราชา บางทีเรียกวาบูชา
ดวยตําแหนงเศรษฐี ไดตําแหนงแลว เศรษฐีก็มีหนาที่ไปเฝาพระราชาวันละสองหน เมื่อ
เงินทองสะพัดสะพรั่ง คนมีความเปนอยูดีสะดวกสบาย ก็หันมาหมกมุนในเรื่องของกาม
สุขมากขึ้น มีการบํารุงบําเรอตางๆ นี้ก็เปนสภาพดานหนึ่งของบานเมืองที่เจริญรุงเรือง
แตอีกดานหนึ่ง บางคน เมื่อบานเมืองเจริญ ตัวเองมีความพรั่งพรอมทางวัตถุ มี
การบํารุงบําเรอมาก ไปๆ ก็มองเห็นวาไมไดมีความสุขอยางแทจริง ก็มีคนที่เบื่อหนายโลก
ของกามนี้ แลวก็สละโลกออกไปหาความสุขทางจิตใจ ไปอยูปา เปนฤาษีชีไพร ตัดขาด
จากสังคม ไมเอาเรื่องเอาราวกับใคร ไมยุงเกี่ยวกับชาวบาน
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สภาพที่เปนไปเชนนี้ไดมีสืบมาเรื่อยๆ แตเมื่อถึงยุคพุทธกาล ชีวิตแบบนี้ก็ปรากฎ
เดนขึ้น อยางที่วาแลว ไดมีพวกคนที่เบื่อกามเบื่อโลก ไปอยูปา ตัดขาดจากสังคม พวกนี้ก็
ไปเก็บเผือกเก็บมันกิน เก็บผลไมมากิน ถึงตอนนี้จึงนับไดวามีชีวิตสองแบบ คือ ชีวิตแบบ
ที่หมกมุนในกามารมณ หาความสุขทางวัตถุ เสพอามิส กับชีวิตของพวกที่ตัดขาดปลีกตัว
จากสังคม ไปหาความสงบทางจิตใจ เปนฤาษีชีไพร ไดฌานสมาบัติ แลวก็เลนฌานเปน
ฌานกีฬา นอกจากนั้นยังมีพวกแสวงหาสัจธรรม แสวงปญญา โดยเปนนักบวชเรรอน
อยางพวกปริพาชก ที่เที่ยวเดินทางไป ทาคนโตวาที แลกวาทะกัน เพื่อใหรูสัจธรรม
ที่ ว า มานี้ เ ป น สภาพในพุ ท ธกาล ซึ่ ง แสดงถึ ง ความเจริ ญ ของอารยธรรม แต
ทามกลางสภาพอยางนี้ ผูคนก็มีความสับสนทางความรูความคิดกันมาก มีความคิดเห็น
มีความเชื่อถือตางๆ กันไป สงสัยกันวาอะไรคือความจริงความแท
ในดานความรูความคิดนี้ ก็มีหลายคนที่ไดรับความเชื่อถือนับถือ ตางก็ตั้งตัวหรือ
ไดรับยกยองขึ้นมา เปนหัวหนาหมูคณะ เปนศาสดา เปนเจาลัทธิอะไรตางๆ ซึ่งมีมาก
พอสมควร อยางในพุทธกาล นอกจากพวกพราหมณแลว เราพูดถึงศาสดา ๖ ลัทธิ
ฝายพวกพราหมณเอง ซึ่งเปนวรรณะสูง มีอิทธิพลมากที่สุด จนกระทั่งศาสนา
พราหมณไดครอบงําสังคมอินเดียทั้งหมด ตัวพราหมณเองนั้น เปนเจาพิธี เปนนักวิชาการ
เปนปญญาชน บางทีดูคลายเปนนักบวช แตที่จริงไมใช เขาครองเรือน มีครอบครัว อยู
บาน มีบัญญัติของวรรณะที่เขมงวดมาก เพื่อจะรักษาวรรณะของตนในความสูงสง ไมให
เทียบเทียมปะปน เขาถือวาพราหมณที่สูงที่แทที่สุด จะตองบริสุทธิ์ทั้งสองฝาย ทั้งบิดาก็
เปนพราหมณ มารดาก็เปนพราหมณี ตลอดมาเทานั้นเทานี้ชั่วอายุคน
พราหมณไดมีอํานาจมากขึ้น บางคนก็ครอบครองดินแดน บางคนก็ไดรับมอบ
อํ า นาจจากกษัต ริ ย ใ ห ป กครองดิน แดนส ว นนั้ นส ว นนี้ ก็ เ ลยเป น ทั้ง พราหมณ เป นทั้ ง
ผูปกครอง

เขาสูทางสายกลาง เปนมัชฌิมา
ในสภาพอยางนี้ พระพุทธศาสนาก็เกิดขึ้น พระพุทธเจาไดประสูติเปนเจาชาย
สิทธัตถะ ในแควนศากยะ พระองคก็ไดเ ห็นสภาพความเปนอยูของผูคน สภาพความ
เชื่ อ ถื อ การปฏิ บั ติ ต อ มาพระองค ก็ เ สด็ จ ออกผนวช ซึ่ ง ตามเรื่ อ งบอกว า พระองค ไ ด
พิจารณาเห็นวา คนทั้งหลายเกิดมาแลว ก็ตกอยูใตอํานาจคติธรรมดา ตามกฎธรรมชาติ
เกิด แก เจ็บ ตาย แลวก็อยูกันแคนี้ ชีวิตเวียนวน ไมมีทางออก ไมเปนอิสระ ชีวิตอยางไร
จะมีความหมายกวานี้ แลวพระองคก็ทรงคิดแสวงโมกขธรรม สูความเปนอิสระ
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ตามเรื่องมีมาวา พระองคไดเสด็จออกไปนอกพระราชวัง แลวไดทอดพระเนตร
เห็นเทวทูต ๔ ซึ่งที่จริงคือนิมิต ๔ ในคัมภีรทานไมเรียกวา เทวทูต ๔ แตเรียกวา นิมิต ๔
คือเทวทูต ๓ (คนแก คนเจ็บ คนตาย) กับสมณะ แลวเอามาเรียกรวมกัน ความจริง อยาง
ที่สี่ คือสมณะ ไมไดเปนเทวทูต
เทวทูตนี้มีความหมายวาเปนสื่อ เปนสื่อของเทพเจาคือยมเทพ และยมเทพก็คือ
ความตาย หมายความวา เทวทูต ๓ คือ คนแก คนเจ็บ คนตาย นี้ เปนสื่อ เปนทูต ของ
พญายม คนแก แลวก็เจ็บ แลวก็ตาย จึงเปนทูตของพญายม เหมือนมาเตือนใหตระหนักรู
ความตาย อันจะตองมาถึง มองในแงคติธรรม ก็คือ เปนเครื่องเตือนใจใหระลึกถึงกฎ
ธรรมชาติที่วา คนเกิดมาแลว จะตองแก ตองเจ็บ แลวในที่สุดก็ตองตาย เหมือนวาไปหา
พญายม เรียกไดวาเปนทูตพญายม
สวนสมณะ เปนทางออกที่จะใหพนจากคติธรรมดานี้ อยางนอยก็เปนความหวัง
ที่ จ ะหลุ ด ออกไป ไม เ รี ย กว า เทวทู ต เพราะไม ไ ด เ กี่ ย วอะไรกั บ พญายม ครั้ ง นั้ น พระ
โพธิสัตวก็ไดไปเห็น เทวทูต คือทูตพญายมทั้ง ๓ พรอมทั้งสมณะ
ขอนอกเรื่องอีกนิดหนึ่ง เทวทูตนี้มีชุด ๓ กับชุด ๕ ที่เปนชุด ๕ คือเพิ่มเกิดดวย จึง
ไดแก คนเกิด คนแก คนเจ็บ คนถูกลงราชทัณฑ (คนถูกลงทัณฑกรรมกรณ) และคนตาย
เทวทูตที่ ๔ ไดแกคนที่ทําความผิด พระราชาใหเอาไปขังคุก ใสเครื่องจองจํา ทรมานดวย
ประการต า งๆ ตามวิ ธี ล งโทษในหลั ก ศาสนาพราหมณ เป น การลงโทษที่ รุ น แรงมาก
เมืองไทยเราก็รับเอาประเพณีการลงโทษแบบนี้จากของฮินดูเขามาใชในสมัยโบราณ โดย
รับมาจากอินเดียเยอะ เขาใจกันวาในสมัยอยุธยา นี่เทวทูตชุด ๕ สวนเทวทูตชุด ๓ ก็ตัด
คนเกิด และคนถูกลงโทษออก เหลือ ๓ คือ คนแก คนเจ็บ คนตาย
พระโพธิสัตว คือเจาชายสิทธัตถะ ไดเสด็จไปในเมืองกบิลพัสดุ แลวทอดพระเนตร
เห็น คนแก คนเจ็บ คนตาย พระองคทรงมานึกถึงเรื่องนี้วา มนุษยเกิดมา ก็มาอยูใตคติ
ธรรมดา เกิดแลวก็แกเจ็บตาย หายไป ไมมีอะไร ชีวิตไมมีความหมาย
ตอมาอีกครั้งหนึ่ง ไดเสด็จไปเห็นสมณะ ซึ่งมีลักษณะ อากัปกิริยา ที่นาเลื่อมใส มี
ชีวิตสงบ แลวก็โยงมาหาความคํานึงของพระองควา นี้นาจะเปนทางออก ที่จะทําใหเราไป
คนหาใหไดคนพบสิ่งที่ดีมีความหมายแทจริง ที่เปนทางรอด ทางหลุดพน จากเรื่องของ
การเกิดแกเจ็บตาย อันเปนความทุกขของเหลามนุษย แลวก็เปนเหตุใหพระองคคิดจะ
ออกไปมีชีวิตอยางสมณะนั้น
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นี้ เ ป นเรื่ อ งตามพระประวั ติในคั มภี ร แต ทา นเลา ไว เ พี ย งสั้ น ๆ แบบสรุ ปลํ า ดั บ
เหตุการณ ในนั้นจึงไมไดอธิบายถึงเรื่องของชีวิตที่กวางออกไป เราจะตองไปอานไปคน
เยอะแยะ เปนอันวา มนุษยที่เกิดมาเหลานี้ ที่วายวนอยูในเกิดแกเจ็บตายนี้ ไมใชแคแก
เจ็บตายเฉยๆ ตองมองรวมไปถึงสภาพที่เ ขาอยูในสังคมมนุษย ที่มีความเชื่อ มีความ
ประพฤติปฏิบัติประเพณีอยางที่วามานั้น
การที่พระพุทธเจาจะทรงแกปญหาของชีวิตของสังคม ก็รวมไปถึงการแกปญหา
เกี่ยวกับเรื่องการเปนอยู ความเชื่อ การประพฤติปฏิบัติ อะไรตางๆ เหลานี้ดวย ดังที่วาแลว
ในที่สุด หลังจากทอดพระเนตรเห็นเทวทูต พระโพธิสัตวก็ไดเสด็จออกบรรพชา
เพื่อไปแสวงหาความจริง หาทางออกใหแกชีวิต และแกไขทุกขภัยของมนุษยทั้งหลาย ที่
เรียกวาสังคม ไปคนหาวิธีการที่มีความหวังวาจะเปนไปได
คนสมัยนั้น อยางที่เลามาแลว มีคนที่หาทางออกกันอยูแลว อยางที่วา บางพวกก็
ตัดขาดจากสังคมไปเปนฤาษีชีไพร
บางพวกเห็นวา การบํารุงบําเรอตนดวยกาม อามิส วัตถุ สิ่งของ สิ่งเสพตางๆ
เหลานี้ มีแตทําใหลุมหลงเพลิดเพลิน ไมไดทําใหไดความหมายที่แทจริง ความหมายที่
แท จ ริ ง น า จะอยู ที่ จิ ต ใจ ที นี้ ร า งกายนี้ เราไปปรนเปรอมั น ก็ ม าครอบคลุ ม บดบั ง
ความหมายที่แทจริงที่จะไดจากจิตใจ เพราะจิตใจมัวไปลุมหลงกับสิ่งเหลานี้ เพราะฉะนั้น
ก็ตองตัดสิ่งลุมหลงเหลานี้ออกไป เมื่อกายตองการสิ่งเสพอะไรตางๆ บํารุงบําเรอ ก็เปน
การขัดขวาง ทําใหจิตใจพรามัว จึงตองไมตามใจมัน ไมบํารุงบําเรอ อาจจะตองถึงกับ
บังคับมันเลย ไปๆ มาๆ ก็เลยเกิดการบําเพ็ญตบะ ทรมานรางกาย
พวกลั ท ธิ ที่ บ อกว า ร า งกายนี้ อ ย า ไปตามใจมั น เดี๋ ย วมั น จะทํ า ให จิ ต ของเรา
หมกมุ น ลุ ม หลง พร า มั ว จึ ง ต อ งทรมานมั น ที่ ว า บํ า เพ็ ญ ตบะ ก็ เ ช น ว า นอนสบาย
ปรนเปรอมีความสุข ไมดี ก็นอนบนหนาม
ถาตามใจมัน เวลาเย็น ก็ตองการอุน เวลารอนก็ตองการเย็น เราอยาตามใจมัน
เพราะฉะนั้น เวลาแดดรอนๆ ก็ไปยืน ไปนอนกลางแดด เวลาหนาวก็ลงไปแชตัวในแมน้ํา
เดี๋ยวมันอยากไปนอน ก็นอน อยากนั่งก็นั่ง มัวไปพักผอน ก็ตามใจมัน ยืนสองขา
ก็สบายเกินไป เพราะฉะนั้นก็ไปยืนขาเดียว ถายืนขาเดียวกลางแดด ยิ่งดีใหญ
ทีนี้ เรากินอาหาร ก็คือตามใจตัวเอง ก็อยาไปกินมัน อดเสียเลย ถาไมไหวจริงๆ ก็
กินนิดหนอย เพราะถาอดโดยสิ้นเชิง ก็ตายแน เอาแคพยายามอดใหไดมากที่สุด อดเทาที่
อดได ก็กินนอยๆ อยางที่วา แลวก็มีการบัญญัติวาตองกินครั้งละแคนั้นๆ จํากัดปริมาณ
ตอไปก็มีการอวดกัน แขงกัน ใครจะเกง ใครจะกินไดนอยกวากัน ใครจะอดไดนานกวา
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นอกจากนั้น เราหายใจนี้ ก็ตามใจมันมากไป เพราะฉะนั้นก็กลั้นลมหายใจเสีย
เทาที่จะทนได
ทีนี้ คนพวกหนึ่งก็ไปบําเพ็ญสมาธิ ไดฌานสมาบัติ มีจิตดื่มด่ํา มีความสุขทาง
จิตใจ ก็งวนอยูกับการหาความสุขจากฌาน เกิดเปนศัพทวาฌานกีฬา พวกฤาษีก็เลน
ฌานกีฬาอยางที่วา อีกพวกหนึ่งก็วาไดเขาไปรวมกับภาวะอะไรก็ไมรู ซึ่งเปนสุดยอด เขา
รวมเปนหนึ่งเดียว บางก็คิดวานั่นคือพรหมัน คือปรมาตมัน เปนอันวาสารพัด
พระพุทธเจาเมื่อทรงแสวงหาทางออก ทางพน ทางอิสระ ก็ไปในสํานักของลัทธิ
ตางๆ เหลานี้ เหมือนวาเปนการทดลอง เขาบําเพ็ญโยคะ ก็ไปบําเพ็ญกับเขา ไปนั่งสมาธิ
ไดฌานสมาบัติ อยางที่เคยเลาแลววา ไปเขาสํานักอาฬารดาบส กาลามโคตร พระองคก็
ไดถึงอากิญจัญญายตนสมาบัติ เปนอรูปฌานชั้นที่ ๓ จบความรูอาจารยแลว ก็ออกไปสู
สํานักของอุททกดาบส รามบุตร ก็ไดจบเนวสัญญานาสัญญายตนะ ครบสมาบัติ ๘ จบ
อรูปฌานครบถวน จบความรูอาจารย
ตอนนั้น อาจารยก็ชวนใหสอนในสํานัก พระองคเห็นวายังไมใชทางที่ถูกตอง มัน
อยูแคจิตดื่มด่ํา ไปทําใหจิตสงบได เหมือนกับเราไปคุมมันไว แตความจริงมันก็คือจิตนั้น
ซึ่งออกจากฌาน จากสมาบัติแลว ก็ยังเปนอยางเดิม นี่คือจิตยังมีกิเลสนอนอยู ถาไป
ประสบอารมณอะไรตางๆ เหตุการณเขามาจากภายนอก ก็จะมีจิตหวั่นไหวไปตาม เพราะ
ไมรู แ จง ความจริ งของสิ่ ง ต างๆ พระองค จึ งเสด็ จ ออกไปแสวงหาต อ ต อ มาก็ มี ก ารไป
บําเพ็ญทุกรกิริยา บําเพ็ญตบะอยางที่เ ลา เมื่อกี้ ซึ่งพระองคไดบําเพ็ญใหถึงที่สุด อด
อาหารเต็มที่ กลั้นลมหายใจ อะไรตางๆ พระองคทดลองหมด จนกระทั่งในที่สุดก็สรุปได
วา การปฏิบัติแบบเหลานี้ มิใชทางที่ถูกตอง ก็ละเลิก
หลังจากเลิกบําเพ็ญตบะ ก็ทรงเสวยภัตตาหารอีก ใหรางกายมีกําลัง ใหรางกาย
อยูในสภาพอันเหมาะที่จะใชสติปญญาไดดี แตไมใชหมายความจะไปปรนเปรอมัน การ
ปฏิบัติอยูตรงจุด ตรงกลาง ไมใชไปตามพวกหนึ่งที่ปรนเปรอรางกายใหมีความสุข หา
ความสุขจากการเสพ กินอรอย และไมใชไปตามอีกพวกหนึ่งที่ไปทรมานรางกาย ไมกิน
ซึ่งเปนสุดทาง ที่จริง ชีวิตที่จะดีไดนั้น ตองอาศัยรางกายที่พรอมพอดี ใหมีกําลังที่จะไป
แสวงหาค น หาตอ ไป อย า งที่ ว า แล ว พระองค จ ะให ร า งกายมี กํ า ลั ง แข็ ง แรง ก็ เ ปลี่ ย น
เปนมาเสวยภัตตาหารพอดีๆ เพื่อจะไดใชรางกายนี้ไปทําประโยชน คือไปแสวงหาความ
จริงตอไป
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ถึงตอนนี้พระองคก็มาถึงทางสายกลาง อันเปนการปฏิบัติที่พอดี คือ ขามพนจาก
การคิดวนอยูแตดานร่างกาย มองจุดหมายขึ้นไปจากเรื่องวัตถุและรางกาย มองแควาเมื่อ
ไมเ อาวัตถุ เสพปรนเปรอรา งกายหมกมุ นอยูในกามแลว ก็ ตองหั นตรงขา มไปบี บเค น
ทรมานรางกายนั้น และพรอมกันนั้น ก็ขามพนความหมกมุนเอาแตดานจิต ที่คิดวา เมื่อไม
ตามใจกายแลว ก็ตองมามุงที่การอบรมจิต จะทําใหจิตเขาถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ภาวะนั้นภาวะนี้
ดวยสมาธิ ใหจิตมีพลังใชทําสิ่งที่ตองการ ใหมีฤทธิ์เดชปาฏิหาริย นึกวาการสรางพลังจิตจะ
ทําใหเกงกาจหลุดพน พระองคตัดสินไดแลววาไมใช แตทั้งสองแนวทางนั้น เปนสุดโตงทั้งคู
เมื่อละเลิกขามพนวิถีสุดโตง ๒ ทางนั้นแลว ก็มาเขาสูวิถีที่ ๓ ขึ้นไปใหถึงปัญญา ก็
เขาสูมัชฌิมาปฏิปทา ทางที่พอดี โดยบูรณาการทั้งกาย จิต และปญญา วาใหใชกายที่มี
กําลังดีอยางเปนประโยชนในขอบเขตที่ถูกตองของมัน และพัฒนาจิตใหเขมแข็งมั่นคง
พรอมที่จะทําประโยชนใหพอ แคพอแกการที่จะไปถึงที่หมาย แลวมาประสานกับปญญา
ใหร องรั บ และหนุ น ปญ ญา ที่ พ าไปสู ค วามหลุ ด พ นเป นอิ สระ จึ งจะสมบู รณ เกิ ด เป น
มัชฌิมาปฏิปทา แลวพระโพธิสัตวก็ดําเนินตามมรรคานี้ และไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา

จากเทพมาสูธรรม อยากไดอะไรก็ตองพยายามทํา
ถึงตรงนี้ก็ทวนความซ้ําอีกวา ประวัติที่เลามา พอจะใหเห็นสภาพภูมิหลังของชีวิต
และสั ง คมชมพู ท วี ป แต สิ่ ง ที่ ต อ งการนั้ น อยู ที่ จ ะให เ ห็ น อิ ท ธิ พ ลครอบงํ า ของศาสนา
พราหมณ ซี่งยิ่งใหญที่สุด เพราะวาคนทั้งหลาย สังคมทั้งหมด ดําเนินชีวิตภายใตความ
เชื่อและการปฏิบัติตามบทบัญญัติของศาสนาพราหมณ ดังไดเห็นแลว ในเรื่องวรรณะ
ความสัมพันธกับเทพเจา มีพระพรหมเปนตน ดวยการบูชายัญ หวังอํานาจดลบันดาลของ
เทพเจามาใหผลที่ตองการ ทั้งในการที่จะชวยใหพนภัย และในการที่จะใหสมปรารถนา
พระพุทธเจาไดประสบสภาพเหลานี้ เริ่มตั้งแตเรื่องวรรณะ พระองคก็ทรงไมเห็น
ดวย เมื่อออกประกาศพระศาสนา พระองคก็ใหเลิกลมวรรณะ สอนไมใหคนยึดติดอยูใน
วรรณะ และตั้งสังฆะขึ้นมา รับคนจากทุกวรรณะ แมแตคนจัณฑาลก็ไดศึกษาเลาเรียน
ทุกคนมีโอกาสที่จะไดศึกษาเทากัน โดยใหถือวาภาวะประเสริฐสูงสุดอยูที่การ
พัฒนาตนเอง เมื่อศึกษาแลว จะเปนผูที่สูงสุด คือเปนผูที่พัฒนาตนแลวไดบรรลุธรรม
สูงสุด เปนอริยะ หรือ อารยะ ที่แทจริง เปนพระอรหันต หมดกิเลสหมดความทุกขดวย
ปญญาที่ไดพัฒนาเต็มที่ โดยเปนบูรณาการของศีล สมาธิ ปญญา ทั้งพฤติกรรม จิตใจ
และปญญา
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อีกดานหนึ่ง ชีวิตของคนมีความสัมพันธกับเทพเจาดวยการออนวอนบูชายัญ
พระพุทธเจาเสด็จจาริกไป เมื่อพบกษัตริยบาง พราหมณบาง ทําการบูชายัญ พระองคก็
ทรงสอนใหเห็นวา การกระทํา การดําเนินชีวิต การปฏิบัติที่ถูกตองตางหาก จึงจะจะนํา
ผลที่ปรารถนาแทจริงมาให ก็สอนใหเขาเลิกลมการบูชายัญ
ทีนี้สําหรับประชาชนทั่วไป ทําอยางไรจะใหเขามาเขาสูแนวทางดําเนินชีวิตที่ไม
ไปมัวหวังพึ่งอํานาจดลบันดาลของเทพเจา ซึ่งไดทําใหระบบการดําเนินชีวิตและสังคม
วิปลาสไป อยางที่พูดเมื่อกี้วา คนไมคิดวาตัวเองจะตองทําอะไรบาง เมื่อตองการอะไร ก็
มองแตเพียงวา จะไปขอจากเทพองคไหน จะใหองคไหนบันดาลให ไมคิดวาเรานี่แหละ
จะตองทําอะไร และเมื่ออยากไดมากขึ้นๆ ก็ยิ่งพัฒนาพิธีบูชายัญใหย่ิงใหญ แทนที่จะคิด
วาเราจะตองพัฒนาตัวเรา แกไขปรับปรุงพัฒนาการกระทําของเราเอง
ในสภาพนี้ พระพุทธเจาก็ทรงสอนหลักการใหญอันใหมขึ้นมา ซึ่งเปนการแยงกัน
กันแนวความคิดของยุคสมัยนั้น ทวนกระแสของยุคนั้นที่ถือวา ความเปนไปในโลกและ
สังคมมนุษยขึ้นตอเทพเจาสูงสุด ที่ทรงอํานาจดลบันดาล มนุษยจึงสัมพันธดวยการไป
ออนวอนใหทานโปรดปรานบันดาลผลที่ตองการให เปนการหวังจะใชอํานาจภายนอก
พระพุทธเจาทรงสอนใหม บอกผูคนทั้งหลายวา ทานทั้งหลายอยามัวไปแหงน
มองเทพเจาและไปหวังพึ่งอํานาจของเทพไท สิ่งทั้งหลายมีความจริงของมันเอง คือมัน
เปนไปตามธรรมดาธรรมชาติ ที่สิ่งทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัยของมัน เมื่อสิ่งทั้งหลาย
เปนไปตามเหตุปจจัยของมัน ผลจะเกิด ก็เกิดจากเหตุ เหตุใหเกิดผล ความเปนจริงอันนี้มี
อยูในธรรมชาติ เปนกฎธรรมชาติ เรียกวา “ธรรม”
ธรรม ก็คือความจริงของสิ่งทั้งหลาย คือการที่สิ่งทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัย
โดยธรรมดา ไม ไ ด ขึ้ น ต อ เทพเจ า หรื อ อะไรๆ เหนื อ ธรรมดา ความเป น จริ ง ตามกฎ
ธรรมชาตินี่สิ ที่พวกทานจะตองเอาใจใส เพราะวา ทานจะดําเนินชีวิตถูกตอง ทานจะทํา
การไดผล ก็อยูที่ทานตองทําใหถูกตองตามกฎเกณฑนี้
เมื่อสิ่งทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัย ผลจะเกิด ก็เกิดตามเหตุปจจัย เมื่อทาน
ตองการผล ทานก็ตองดูวาเหตุปจจัยมีไหม พอไหม ตรงไหม ที่จะใหเกิดผลนี้ ถาไมมีเหตุ
ปจจัยใหเกิดผลนี้ ทานก็ตองทําเหตุปจจัยนั้นเอา
ตอนนี้ก็เทากับวา พระพุทธเจาทรงเปลี่ยนหลักการพื้นฐานเลยทีเดียว คือหลัก
ของพราหมณที่วา มีเทพเจาสูงสุดสรางสรรคบันดาลทุกสิ่งทุกอยาง เราตองการอะไร ก็
ตองใหทานบันดาล เปลี่ยนมาเปนวา เปนความจริงในกฎธรรมชาตินี่เอง ที่สิ่งทั้งหลาย
เปนไปตามเหตุปจจัย ถาตองการผล ก็ตองทําเหตุ อันนี้จึงเรียกวา ดึงจากเทพสู่ธรรม

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๓๒๑

เดิมเขาถือเทพเจา ถือหลักการแหงเทพเจา แตพระพุทธเจามาสอนธรรม คือหลัก
ความจริงของธรรมชาติเอง เปนกฎธรรมชาติ เรียกวาเปลี่ยนหลักการพื้นฐาน จากเทพมา
สูธรรม งานใหญของพระพุทธเจา คือดึงคนจากเทพมาสูธรรม
เมื่อดึงคนจากเทพมาสูธ รรมแลว คนก็ตองเปลี่ ยนความสัมพันธใ หม เดิมเขา
สัมพันธกับเทพเจา เมื่อหวังในอํานาจบันดาลของเทพเจา ก็ตองไปออนวอน เพราะฉะนั้น
ความสัมพันธกับเทพ ก็อยูที่ไปออนวอน ขออํานาจชวยเหลือ
ทีนี้ เมื่ อคนมี ค วามสัม พั นธ กั บธรรม ที่ เ ป นความจริง เปน กฎธรรมชาติ จะทํ า
อยางไร ความจริงก็คือความเปนไปตามเหตุปจจัยของมันเอง มนุษยจะไปสัมพันธกับมัน
อยางไร ก็ทําไปตามกระบวนการของเหตุปจจัยที่วา ผลเกิดจากเหตุ เมื่อเราตองการผล
เราก็ตองทําเหตุปจจัย
เมื่ อ ท า นต อ งการผล ถ า เป น เทพเจ า ท า นต อ งไปอ อ นวอนให เ ทพช ว ย แต ถ า
สัมพันธกับธรรม ทานตองทําเอา โดยทําใหตรงเหตุปจจัย เปนอันวา ตอจากธรรมก็มีคํา
วา ทานตองทํา การกระทํานี้เรียกวา “กรรม”
สรุปลงไปวา ในแงที่มนุษยมาสัมพันธกับธรรม จากหลักการแหงธรรม จึงเกิดมี
หลักการแหง “กรรม”
ย้ําวา ธรรม คือหลักความจริงที่มีอยูตามธรรมดาของมัน เมื่อมนุษยไปสัมพันธกับ
ความจริงที่มีอยูตามธรรมดา คือมนุษยตองการผลสําเร็จ มนุษยก็ตองทํา การกระทํานี้
เรียกวา กรรม
นี่แยกกันแลวนะ ดานเทพ ความจริงความเปนไปทุกอยางขึ้นอยูกับเทพ มนุษยไป
สัมพันธโดยการออนวอนเซนสรวงบูชายัญ ทีนี้มาถึงพระพุทธศาสนา หลักการใหญมีอยู
วาทุกอยางเปนไปตามธรรม เมื่อทุกอยางเปนไปตามธรรม มนุษยก็สัมพันธกับธรรม โดย
การทํากรรม ถาทานทํากรรมดี ก็คือมีการกระทําที่ตรงตามเหตุปจจัยที่จะใหเกิดผลดี จึง
ไดผลดี ถาทานทํากรรมไมดี ก็คือมีการกระทําที่เปนเหตุปจจัยราย ที่ทําใหเกิดผลราย ถึง
ตอนนี้ มนุษยก็ตองทํากรรมที่ดี
ถาไปออนวอนเทพเจา ทานออนวอน ทานก็ทําอะไรไมได เพราะตองขึ้นตอเทพ
เจา ทานก็นอน ใชไหม ก็เลยไมไดทําอะไร แตถาทานสัมพันธกับความเปนจริงของกฎ
ธรรมชาติ ทานตองทํา ความสําเร็จอยูที่การกระทําของทาน ทานจึงตองมีความเพียร ถา
เปนเทพเจา คนก็นอนรอไป แตถาเปนกรรม คนตองเพียรพยายามทําเอา คนจะทําการ
ใดๆ ใหไดผล ก็ตองมีความเพียร หลักคําสอนวาดวยการกระทํา กับหลักคําสอนวาดวย
ความเพียร ตองมาดวยกัน ถึงตอนนี้ หลักกรรมก็โยงมาหาหลักความเพียร คือ “วิริยะ”
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พระพุทธเจาเปน กรรมวาที แปลวา ผูประกาศหลักแหงการกระทํา (ผูถือหลักกรรม)
เปน วิริยวาที แปลวา ผูประกาศหลักแหงความเพียรพยายาม (ผูถือหลักความเพียร)
กรรมวาที วิริยวาที คูกัน
ยิ่งกวานั้น ขยายชัดขึ้นไปอีก พระพุทธเจาตรัสวา “เรา...เป็นกรรมวาท เป็นกิริยวาท
เป็นวิริยวาท” (องฺ.ติก.๒๐/๕๗๗/๓๖๙) มี “กิริยวาท” เพิ่มอีกคําหนึ่ง แปลวา ถือหลักการแหง
การตองทํา เปนการสําทับเขาไป ก็เลยมี ๓ คําวา ผูถือหลักการกระทํา ผูถือหลักวาตอง
ทํา ผูถือหลักความเพียร

จะทําจะพัฒนาจะแกปญหาใหไดผล ก็ตองศึกษาครบองครวมที่มี ๓
เอาละนะ ไดพูดใหมองเห็นลักษณะและหลักการของพระพุทธศาสนาพอสมควร
แลว ทีนี้วากันตอไป เมื่อเราทําการ และทําดวยความเพียรพยายามแลว เอ... ไมไดผล
ขึ้นมา จะวาอยางไร อาว... บอกแลววา ที่เราจะทํานี่ เราตองทําเหตุปจจัยใหตรงตามกฎ
ธรรมชาติ ที นี้ถ า เราทํ า แลว แต ไ ม ต รงเหตุป จ จัย ที่จ ะให เ กิ ด ผลที่ ต องการ อุ ตส า ห ทํา
เหนื่อยยาก มีความพากเพียรจริง ก็ไมสําเร็จ เหนื่อยเปลา ใชไหม
เพราะฉะนั้น การทํากรรมยังไมเปนหลักประกัน ตองทํากรรมที่ดีที่ถูกตอง แลวอยางไรจะ
ทํากรรมที่ดีที่ถูกตอง ใหเกิดผลที่ตองการได นี่แหละจึงตองบอกตอไปวา จะเอาเพียงแคมี
ความเพียรแลวก็ทําๆๆๆ ไป ไมไดหรอก ไมไดผล เหนื่อยยากลําบากเปลา บอกแลววาตอง
ทําใหตรงเหตุปจจัย แลวทําอยางไรจึงจะตรงเหตุปจจัย ตอบงายๆ วา ก็ตองรูเหตุปจจัยสิ
นี่ก็ตอไปอีกกาวหนึ่งละ การจะทํากรรม ดวยความเพียรใหสําเร็จผลได ก็มีขอ
เรียกรองมาจากธรรม วา ก็ตองรูธรรมนะสิ นี่ก็คือตองรูถึงเหตุปจจัย ตองรูเหตุปจจัยแลว
จึงทํา เมื่อรูเหตุปจจัย ก็ทําใหตรงเหตุปจจัยไดสิ เมื่อทําตรงเหตุปจจัย ก็ไดผล เมื่อเหตุ
ปจจัยดี ก็ใหเกิดผลที่ตองการที่ดี เมื่อเหตุปจจัยราย ไปทําเขาก็เกิดผลราย เพราะฉะนั้น
เราจึงตองพัฒนาตัวดวยการรูเหตุปจจัย ตองพัฒนาตัวขึ้นไปใหรูไดถึงเหตุปจจัย ความรู
คืออะไร ก็คือ ปญญา เพราะฉะนั้น คนจะตองมีปญญา
แตคนจะมีปญญาไดอยางไร ก็ตองมีความอยากรู ตองมีพฤติกรรมถูกตอง ตองมี
จิตใจเขมแข็ง มีความเพียร มีใจสู มีใจแนว มองใหชัด ดูใหตรง เชน เจอปญหาก็สู มีความ
เขมแข็งที่จะสู คิดสูปญหา เดินหนาขวนขวาย ตั้งใจแนว มองพินิจ คิดแยบคาย จนได
ความรู ก็เปนปญญา พอปัญญา มา ก็แกปัญหา หมดไป จะสรางสรรคทําอะไร ก็สําเร็จได
ทั้งหมดนี้รวมเรียกวา “ศึกษา” พระเรียกวา “สิกขา” จะแปลวาเรียนรู ก็ไมวา
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ความอยากรูนี่ เ ปนตัวสํา คัญ เปนตัว เริ่ม ที่จ ะขับ เคลื่อ น มี ชื่อ วา “ฉั น ทะ” มั น
ผลักดันตัวอื่นๆ ที่วามา เชน ความเพียรถูกตอง ความตั้งใจถูกตอง มองใหถูกตอง ให
เดินหนาทําหนาที่ของตนๆ และทุกตัวเหลานี้ เรียกวาเปน “กุศล” แปลวาฉลาด ชอบแปล
กันวาดี หมายถึงดีอยางมีความฉลาด
คุณสมบัติเหลานั้นตองมาประกอบประสานสามัคคีกัน ใหไปถึงจุดหมายคือได
ปญญาที่รูเหตุปจจัย เปนอันวาตองมีปญญา อยางที่วาแลว ปญญาจะเกิดไดอยางไร ก็
ตองเรียนรูดังที่วาแลว เปนอันวาเราตองการปญญา แตปญญาจะเกิดมาไดอยางไร ก็ตอง
ศึกษา ตองเรียนรู ดังที่วามา เพราะฉะนั้นก็ตกลงวา สิ่งที่มนุษยตองทําคือ “ศึกษา” ที่
ภาษาบาลีเรียกวาสิกขา สิกขาก็เลยเปนหลักการใหญของพระพุทธศาสนา ที่วามนุษย
ตองทําอะไร ก็มาจบที่สิกขา/ศึกษานี้
ย อ นกลั บ ไปหาหลั ก การใหญ พื้ น ฐาน คื อ “ธรรม” ที่ ว า เป น ความจริ ง มี อ ยู ใ น
ธรรมชาติตามธรรมดา ไมวามนุษยจะรู หรือไมรู จะทํา หรือไมทํา มันก็อยูของมันอยาง
นั้น ไมไปกระทบกระเทือนมันได
ทีนี้มนุษยจะมาสัมพันธกับธรรมตัวนี้อยางไร ก็สัมพันธโดยที่วา ทานตองทําเหตุ
ปจจัย นี้คือ ธรรมเรียกร้องกรรม แลวทานจะทํากรรมลุลวงได ก็ตองใชความเพียร นี้คือ
กรรมเรียกร้องวิริยะ แลวทานก็ตองทําใหตรงเหตุปจจัย ดวยการที่ไดรูเหตุปจจัย นี่คือ
ธรรม กรรม ความเพียร เรียกร้องปัญญา ของคน
ทําอยางไรเราจะมีปญญา เราก็ตองอยากรู ตองขวนขวายฝกฝน ตองพัฒนาตน
คือตองสิกขา ตองศึกษา ในที่สุดก็มาจบที่สิกขา พระจึงบอกวา ชีวิตมนุษยนี้ จะดี จะงาม
จะเลิศ จะประเสริฐ จะเปนชีวิตที่ไดผล จะเปนอยูอยางดี ก็ตองศึกษา
ตกลงวา สิกขา/ศึกษา ก็มาเปนหลักการปฏิบัติทั้งหมดของพระพุทธศาสนา โดย
มีจุดมุงหมายที่ตองการปญญา แตพูดเมื่อกี้วาปญญาจะเกิดไดอยางไร
ปญญาจะเกิดมาได ก็ตองอาศัยทุกดานของชีวิตมารวมกัน ไดแก พฤติกรรม ที่
แสดงออกและสัมพันธ ตองถูกเรื่องถูกที่ถูกทาง จิตใจ ตองเขมแข็ง มีความขยัน มีความ
อดทน มีสติ มั่นแนว และปัญญา เอง ที่รูคิดเขาใจเจริญงอกงามถูกตรงแจงชัดยิ่งขึ้นๆ
ปญญาตนๆ ก็เปนปจจัยหนุนปญญาที่ตอๆ ขยายขึ้นไป
พฤติกรรมที่ถูกเรื่องถูกที่ถูกทาง ซึ่งเรียกใหสั้นวาศีล แลวก็จิตใจที่สงบสุขสดใส
เขมแข็งเขาที่อยูตัวมุงหนามั่นแนว และปญญาที่รูเขาใจแจงชัดยิ่งขึ้นไปๆ ทั้งสามอยางนี้
จะตองมาประสานหนุนเสริมกัน
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ปญญาตองอาศัยจิตใจ จะเจริญปญญาตองพัฒนาจิตใจ ปญญาทํางานในจิตใจ
พัฒนาขึ้นในจิตใจ เมื่อจิตขุนมัว ก็มองอะไรไมออกไมชัด ใจวุนวายเดือดรอนสับสน ก็คิด
อะไรไมออก เมื่อจิตใสสงบมั่นแนวเปนสมาธิ ก็คิดออกมองเห็นหยั่งรูไ ด นี่คือปญญา
อาศัยจิตใจที่เปนสมาธิ
ในจิตใจนั้น สมาธิเองก็มีตัวทํางานตัวอื่นๆ ที่ประสานชวยงานกัน มีสมาธิสงบดีมี
ความสุข ถาไมมีตัวอื่นมารวมดวยชวยกัน ก็ชวนใหเพลินเฉื่อยติดอยูนิ่ง แมกระทั่งขี้เกียจ
จึงใหมีสติ ซึ่งตื่นตัวตรวจตราคอยเตือน ระลึกสิ่งที่นาใชประโยชน นึกถึงจุดหมาย ใหไม
ลืม ไมเลือนหาย และมีวิริยะ ซึ่งกระตือรือรนขยันหมั่นเพียรมุงจะไปขางหนาๆ พาคนที่มี
สมาธิ ใหออกเดินหนาทําการอยางเรียบสงบเขมแข็งมั่นคง เมื่อมีวิริยะ สติ สมาธิพรอม
ปญญาก็จะทํางานไดดี พัฒนาไดดี เพราะฉะนั้น ดานจิตก็สําคัญ จึงตองพัฒนาจิตขึ้นมา
ดวย เพื่อใหปญญาพัฒนาและทํางานบนฐานของจิตอันพรอมดี ที่ควรแกงาน เปนกัมมนีย
จิตใจก็ตองอาศัยพฤติกรรม ขอนี้งาย แทบไมตองอธิบาย แคใจอยากจะไปไหน ก็
ตองใชขาเดิน อยากกินอะไร อยากดื่มอะไร อยากเห็นอะไร อยากใหบานสะอาด อยากจะ
นั่งสมาธิ กั บเขา ฯลฯ ก็ ต องใช ปาก ใช ตา ใช ข า ใช มือ เป นต น ทํ า พฤติก รรมนั้ นๆ ถ า
พฤติกรรมไมดี ไมนาดู ไมคลอง ไมถนัด ไมทั่วถึง ไมครบ ฯลฯ ก็เสียหาย ไมไดผลดี จึงตอง
ฝกฝนพัฒนาพฤติกรรมใหใหดีงาม ใหเปนศีล ใหมีวินัย ใหคลอง ใหสอดคลองตามวิธี
ปญญาก็ตองอาศัยพฤติกรรม เราจะเรียนรู เราจะมีปญญา เราก็ตองใชขาเดิน ใช
ปากพูด ใชมือจับฉวยหยิบยื่นจัดทําสิ่งตางๆ เชน เราจะทดลองอะไร หรือมีขอมูลที่จะให
เราเกิดปญญาอยูที่ไหน เราก็ตองเดินไป ไปคนไปหาเก็บรวมขอมูล ถาเราตองการรูอะไร
อยางหนึ่ง มีคนที่รูเรื่องนั้นเชี่ยวชาญ นอกจากเดินทางไปหา ก็ตองรูจักใชปากพูด รูจักพูด
ใหเขาเขาใจความประสงคของเรา จะถามอะไร ถาถามไมเปน พูดไมเปน เขาฟงไมรูเรื่อง
เลยไมไดความรูนั้น ถาพูดไมดี แทนที่เขาจะพูดดวย เขาอาจจะเดินหนีไปเลย
เพราะฉะนั้นจึงตองปรับปรุงพฤติกรรมและวิธีการในการพูดจาสื่อสาร พูดใหเขา
เขาใจไดดี และใชถอยคําที่นาฟง ชวนใหคนอยากพูดดวย ถารูจักพูด พูดดี รูจักโตตอบ
สนทนา ก็ไดขอมูล ไดรับการถายทอดความรู ตัวเองก็พัฒนาปญญาไดดี เรื่องพฤติกรรม
จึงเปนขอสําคัญ ที่จะทําใหคนพัฒนาปญญาได
รวมความวา จะพัฒนาปญญา ตองอาศัยทั้งพฤติกรรมและจิตใจ และเมื่อพัฒนา
ปญญาดีแลว ปญญารูสภาวะ เขาใจเหตุผลความมุงหมายในเรื่องนั้นๆ ก็มาชวยเราให
พัฒนาพฤติกรรม และจิตใจ ใหไดผลดียิ่งขึ้นไปอีก
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ในดานจิตใจ เมื่อมีปญญา ก็ทําใหจิตใจพัฒนา อยางงายๆ เราเจอปญหา เจอ
ทุกขบีบคั้น ติดขัด พอเรามีปญญาคิดออกวาจะทําอยางไร ก็หายทุกข หลุดพน โลงสบาย
มี ค วามสุข หรือ ว า เรามี เ รื่ องมี ง านที่ แ ต เ ดิ มไม อ ยากทํ า ไม เ ต็ ม ใจทํ า พอเกิ ด ป ญ ญา
มองเห็นคุณคาของสิ่งที่จะทํา เห็นประโยชน ก็เปลี่ยนเปนพอใจ มีความสุขในการกระทํา
นี่คือปญญากลับมาเปนปจจัยแกจิต
คุณคาเยี่ยมยอดของปญญา อยูที่ทําใหเกิดอิสรภาพ คือทําใหหลุดพนเปนอิสระ
เมื่อไมรู ไมมีปญญา ไมวาพฤติกรรม หรือจิตใจ ก็อึดอัด ติดขัด บีบคั้น เปนทุกข แตพอเกิด
ปญญา รูวาจะทําพฤติกรรมอะไร อยางไร จะไปทางไหน จะแกปญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้อยางไร
พอรู ก็โลง พนความอึดอัดติดขัด เปนอิสระไปได เรื่องนี้ถามีโอกาสขางหนา ก็จะพูดกันอีก
รวมความวา ตองพัฒนาไปดวยกัน ทั้งพฤติกรรม จิตใจ และปญญา แยกเปน
พัฒนาพฤติกรรม คือดานกายวาจาที่สัมพันธกับสิ่งแวดลอม ไมวาทางสังคม
ของหมูมนุษย หรือทางวัตถุสิ่งแวดลอม ตั้งแตการกินใชปจจัยสี่ พัฒนาหมด การพัฒนา
พฤติกรรม เรียกวา “ศีล” แลวก็
พัฒนาจิตใจ โดยอาศัยสมาธิเปนแกน เพื่อใหจิตใจอยูในภาวะที่ดีที่สุด เรียบ
สงบ ชัด มีพลังมั่นแนว ไดที่ ซึ่งเหมาะแกการใชงาน เรียกตามศัพทวา “กัมมนีย” เปน
เครื่องหนุนเสริมทําใหพรอมที่จะ
พัฒนาปญญา ที่จะรูความจริง รูเหตุปจจัย กระบวนการ และความสัมพันธของ
มัน อั นจะนํ าไปสู การแกป ญหาได ทําการทั้ งหลายใหสํ าเร็จ หมดความบีบ คั้นอึด อัด
ขัดของ หลุดพน โลง เปนอิสระ
ระบบทั้งหมดนี้เรียกวา “ไตรสิกขา” คือ การศึกษาสามดาน จัดไดเปนสามขั้น
ประสานเสริมกันเปนอันหนึ่งอันเดียว
พอถึงนี่ ก็พอมองออกไดว า พระพุทธศาสนาก็อยูตรงนี้เอง คืออยูที่ไ ตรสิกขา
หมายถึงระบบการมีชีวิตเปนอยูประพฤติปฏิบัติของมนุษยทั้งหมด ที่ดําเนินไปในการ
พัฒนา ใหเ ปนชีวิตดีงาม สรางสรรคสังคมใหเ ปนอุดมสัปปายะ นําไปสูจุดหมายแหง
ความปลอดทุกขปราศปญหา เปนอิสระ โดยมีสันติสุขเปนสวนรวมพวงพรอมไปดวย
ตลอดกระบวนการปฏิบัติ
วันนี้คิดวาพอเทานี้กอน เปนจุดบรรจบ ที่วาพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาแลว อยูใน
สภาพแวดลอมอยางไร และมาแกไขปญหาอยางไร
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ครูคูปญญา มีกรุณากระตุนเตือน ขับเคลื่อนดวยสํานึกที่บริสุทธิ์
มีจุดหัวเลี้ยวหัวตออยูนิดหนึ่ง คือวา เมื่อพระพุทธศาสนาสอนหลักการใหมนั้น
เราตองยอมรับความจริงวา มนุษยทั่วๆ ไป สวนใหญยังอยู ณ จุดที่เราเรียกไดวายังไมรู
ไมพัฒนา หรือไมก็หลงผิดไป ติดในทิฏฐิ ทฤษฎี แนวความคิด ความเชื่อตางๆ เราจะให
คนเหลานั้นกระโดดพรวดขึ้นมาสูจุดที่ตองการทันที เปนไปไมได
เมื่อเปนอยา งนี้ ในแงของการอยูกับ หมูมนุษยจํานวนมาก ซึ่งมี การพัฒนาใน
ระดับตางๆ ไมเหมือนกันนี้ เราจะทําอยางไร ตอนนี้ เริ่มตนก็เปนเรื่องของความสามารถ
ของผูสอนละ พระพุทธเจาจะตองทรงใชความสามารถในการสอน ในฐานะพระศาสดา
วาจะทําอยางไรใหมนุษยเดินเขามาสูหลักการนี้
ในเมื่ อ หลั ก การของพระพุ ท ธศาสนาเป น หลั ก แห ง สิ ก ขา คื อ การเรี ย นรู ฝก ฝน
พัฒนาตนใหเกิดปญญา ดังไดบอกแลววา ตามหลักการนี้จะบังคับกันไมได จะจับเอา
สมาธิใสเขาไปในใจคนก็ไมได จะเอาปญญาไปยัดเยียดใสเขาไปในหัวคนก็ไมได มนุษย
จะตองพัฒนาตัวเอง โดยอาศัยทานที่มีความรูกวาพัฒนากวา เริ่มแตพระพุทธเจามา
แนะนําสั่งสอน ดวยความปรารถนาดี มีเมตตากรุณา มาเกื้อหนุนใหคอยๆ พัฒนาขึ้นไป
เพราะฉะนั้น ในการสั่งสอนที่จะชวยคนทั้งหลายใหพัฒนา จึงเกิดมีหลักสําคัญที่
เปนคุณสมบัติของตัวผูสอนขึ้นมา ๒ ประการ คือ ปญญา กับ กรุณา
ย้ําวา การที่ไปสอนนั้น เราตองการใหเขาเกิดปญญา ซึ่งเปนตัวตัดสินที่จะให
บรรลุธรรม หรือจะใหรูจักดําเนินชีวิตไดถูกตอง แตปญญาจะเกิดขึ้นแกเขาไดอยางไร ดัง
ที่วาแลว เราจะไปบังคับเขาไมได เพราะเอาปญญาไปยัดเยียดใสสมองไมได ก็ตองไป
ชวยเหลือเขา โดยไปแนะนําสั่งสอน และหาทางเกื้อกูล เชนจัดสภาพแวดลอมใหเกื้อหนุน
ที่จะใหเขาฝกฝนพัฒนาตนไดเรียนรูขึ้นมาอยางไดผล เพราะฉะนั้น ตัวผูสอนเองจึงตองมี
จิตใจที่มากดวยกรุณา คิดจะชวยเหลือสงเสริมใหเขาขึ้นสูความดีงามไดปญญา จึงมี
หลักการใหญวาดวยคุณสมบัติหลักของพระศาสดา และของบรรดาผูสอน ๒ ประการ
ไดแก ปญญา กับ กรุณา ดังที่วามานั้น
ขอแรก ปัญญา ก็ตองพรอมทั้ง ๒ ดาน เรายกพระพุทธเจาเปนแบบ ก็คือ ทั้งทรงมี
พระปญญารูแจงธรรมดวยพระองคเอง กับทั้งทรงมีพระปญญาที่สามารถสอนคนอื่นใหรู
ธรรมตามไดดวย โดยรูจักเขาใจผูเรียน และรูจักจัดวิธีสอนเปนตน จึงวางลงไดวา หนึ่ง ใน
ตนเองมีปญญารูความจริงรูสิ่งที่จะสอนเขาเปนอยางดี สอง มีปญญาที่สามารถสื่อสารสั่ง
สอนความรูความจริงนั้นใหคนอื่นรูเขาใจไดประโยชนจริง
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ถามีพระปญญาเพียงขั้นที่หนึ่ง พระพุทธเจาก็ทรงไดประโยชนเฉพาะพระองค ได
เป น พระป จ เจกพุท ธเจ า แตเ พราะพระพุ ท ธเจ า มี พ ระป ญ ญาอย างที่ ๒ คือ ป ญ ญาที่
สามารถเอาความรูความจริงนั้นมาสื่อสารสั่งสอนใหคนอื่นเขาใจได ใหเปนประโยชนแก
คนหมูมาก ก็จึงเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา
ทีนี้ ตอไป พระคุณสมบัติตัวที่อยูขางหลัง ที่จะกระตุนเตือนใหพระองคนําเอา
ธรรมเอาความจริงเสด็จออกไปสื่อใหเปนประโยชนแกคนหมูใหญ ก็คือคุณธรรมที่เรียกวา
กรุณา ที่อยากจะไปชวยเขาใหพนออกไปจากความไมรู จากความทุกข
ความปรารถนาจะชวยคนอื่นนี้ ตองมีอยางมากจริงๆ จึงเสด็จไปทรงสั่งสอนมวล
ประชาทั้งชาวปาดงแดนเขาชาวบานชาวเมืองทุกถิ่นทุกทิศตลอดเวลายาวนานหลายสิบป
มิไดมีที่จะทรงถดถอย เราก็จึงบอกวาพระองคทรงมีพระคุณที่เรียกวา “มหากรุณา”
ทีนี้ ยอนหลังไป ในสวนของพระองคเองที่ไดตรัสรูเปนพระพุทธเจานั้น ก็คือทรงมี
พระปญญาดานแรก ที่ทําใหพระองคทรงคนพบรูเขาถึงธรรมความจริง บรรลุจุดหมาย
กลายเปนผูพนจากกิเลสและความทุกข นั่นเปนตอนสําคัญที่เปนพื้นฐานเลยทีเดียว ทีนี้
ภาวะที่พนจากกิเลสและความทุกขนั้นเรียกวา “วิมุตติ” นี่แหละคือตอนที่บรรลุจุดหมาย
แหงพระโพธิญาณ
เมื่อถึงวิมุตติ หลุดพนจากกิเลสและความทุกขแลว ก็ชัดเจนวายอมเปนผูบริสุทธิ์
หมดจด เรียกวามี วิสุทธิ ซึ่งเราก็นับเปนพระคุณของพระพุทธเจา หรือคุณสมบัติอีกขอ
หนึ่ง นี่แหละที่วาเปนพื้นฐาน
ขยายความวา ในการที่พระพุทธเจาทรงอาศัยพระมหากรุณา ทําใหเสด็จออกไป
แลวทรงใชพระปญญาความสามารถสั่งสอนประชาชนใหไดประโยชนพนโทษทุกขภัย ที่
เราเรียกวาบําเพ็ญพุทธกิจนั้น พระองคทรงบําเพ็ญพุทธกิจคือทํางานบนฐานแหงความ
บริสุทธิ์หมดจด คือวิสุทธินี่แหละ จึงทรงมุงเพื่อประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริง
พูดอยางสํานวนไทยวา ไมมีนอกไมมีใน ไมมีเบื้องหลังเบื้องหนา มุงหวังประโยชนสุขแก
มวลประชาอยางแทจริง
แลวเราก็นับพระคุณสมบัติแหงความบริสุทธิ์ที่เปนพื้นฐานรองรับการทํางานการ
บําเพ็ญพุทธกิจของพระพุทธเจา จัดเปนพระคุณอีกขอหนึ่ง รวมกับพระปญญา และพระ
มหากรุณาที่วาไปแลว ก็จึงเปน พระคุณ ๓ แลวเราก็เรียงลําดับตามแบบของเราวา พระ
ปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระมหากรุณาคุณ นี่ก็บอกเปนความรูไว หรือไดทบทวนกัน
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ตามพระใหมไปเรียนธรรม

เรื่ อ ง พุ ท ธคุ ณ ๓ นี้ ขอให จั บ ระบบสั ม พั น ธ ใ ห ถ นั ด ให ชั ด ให ดี เดี๋ ย วจะมอง
ความหมายไดเพียงพราๆ เราไดเห็นแลววา เมื่อพระพุทธเจาตรัสรู ก็ทรงถึงวิมุตติ คือ
ความหลุดพนจากกิเลสและความทุกข จึงทรงไวซึ่งความบริสุทธิ์หมดจดที่เรียกวาวิสุทธิ
พระวิสุทธินี้จึงมีเปนพื้นประจําอยูในพระองคเปนลักษณะตามปกติ ไมวาจะพูดถึงหรือไม
ทีนี้ ในคัมภีรสําคัญที่รักษากันมา ทานนิยมยอพุทธคุณลงมาเปน ๒ ขอ ไดแก
พระปญญา กับพระกรุณา โดยเพงไปที่ภาคปฏิบัติการ คือ พระปัญญา เปนพระคุณหลัก
ในดานผลสัมฤทธิ์ของพระองคเอง ทําใหตรัสรูเปนพระพุทธเจา และทําใหทรงทํางานทํา
หนาที่ในการสั่งสอนโปรดสัตวไดสําเร็จ กับ พระกรุณา เปนพระคุณหลักดานผลสัมฤทธิ์
ใหเกิดมีพุทธกิจเพื่อประโยชนแกผูอื่น อันไดแกมวลประชาชาวโลก
บางที เ ราเรี ย กพระพุ ทธเจ า วา ทรงเป น พระบรมครู เมื่ อเป น เช น นี้ ครูอ าจารย
ทั้งหลายก็ควรบําเพ็ญปฏิบัติพัฒนาตนใหมีคุณสมบัติและการปฏิบัติตามอยางพระบรม
ครู หมั่นพิจารณาสํารวจและปรับปรุงตนเอง ดานปญญา ก็ใหรูจริงในสิ่งที่จะสอนเขา
รูจักเขาใจผูเรียน และรูจักสอนดวยวิธีการที่จะไดผล และดานกรุณา ก็มีน้ําใจเปยมดวย
ความปราถนาดี ต อ ศิ ษ ย ต อ นั ก เรี ย น ที่ จ ะให เ ขาเรี ย นรู ไ ด ผ ลและพั ฒ นาก า วไปใน
การศึกษา ใหสาํ เร็จเปนคนดีมีคุณภาพใหได
เมื่อดานปฏิบัติการดําเนินไปตามนี้ดวยดี ก็หมั่นตรวจสอบตนเองลึกลงไปในขั้น
พื้นฐานที่รองรับการทํางานทําหนาที่นั้นอีกชั้นหนึ่ง คือ ดานวิสุทธิ ดูความสะอาดหมดจด
วาเราดํารงภาวะและปฏิบัติหนาที่ของความเปนครูอาจารยอยางถูกตองสะอาดบริสุทธิ์
โดยมีสํานึกในภาวะความเปนครูอาจารยและการทําหนาที่ของครูอาจารยนั้น โดยซื่อตรง
ตอหลักการและวัตถุประสงคของผูมีหนาที่นําพาคนใหศึกษาอยางแทจริง

จัดตั้งสังคมดีไดแคครึ่งกลาง เพราะเขาไมถึงธรรมชาติ แมแตของคน
ทีนี้ ในความเปนพระศาสดา ซึ่งหมายถึงการสื่อนําการศึกษาแกประชาชนเพื่อ
ประโยชนในวงกวางใหไพศาลทั่วถึงกัน พระปญญาที่จะดําเนินการประกาศสั่งสอนธรรม
แก ป ระชาชน ก็ ข ยายงานตามความเติ บ ใหญ ข องจํ า นวนผู เ ข า มาเป น สาวก ที่ เ กิ ด
เปนสังฆะ ทําใหมีชุมชนใหม ตองดําเนินการจัดตั้ง วางระบบ จัดระบบการเรียนการสอน
จัดสภาพแวดลอม จนพัฒนาเปนสถาบันในสังคมขึ้นมา
การจัดตั้งวางระบบตางๆ เหลานี้ เรียกวา “วินัย” ก็เลยเกิดมีคําใหมคือวินัยนี้
ขึ้นมาเปนคูกับคําใหญคําแรกคือ “ธรรม”
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ยอนกลับไปดูธรรมกันอีกที “ธรรม” คือความจริงที่พระพุทธเจาตรัสรู อยางที่ได
พูดถึงปญญาในแงแรก ที่วารูความจริงของธรรมดาธรรมชาติ เรียกวารูธรรม ตรัสรูธรรม
แลวจึงนําธรรม คือความจริงนั้น มาใชปญญาในงานที่ ๒ ที่จะแสดง บอกแจง สั่งสอน
ธรรม คือความจริงของธรรมชาติที่พระพุทธเจาตรัสรูนั้น ไมวาพระพุทธเจาจะเกิด
หรือไมเกิด ก็มีอยูตามธรรมดาของมัน คําเดิมวาเปนธาตุ ดังที่พระองคตรัสบอกวา
อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตานํ อนุปฺปาทา วา ตถาคตานํ ฐิตาว สา ธาตุ
ธมฺมฏฺฐิตตา ธมฺมนิยามตา “สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา”ติ... (องฺ.ติก.๒๐/๕๗๖/๓๖๘)
พระองคตรัสวา ตถาคต คือพระพุทธเจาทั้งหลาย จะเกิดขึ้นหรือไมก็ตาม ความ
จริ ง ก็ มี อ ยู ต ามธรรมดาของมั น ว า สิ่ ง ทั้ ง หลายไม เ ที่ ย ง เป น ทุ ก ข เป น อนั ต ตา แต
พระพุทธเจาทรงคนพบ ตรัสรู เขาถึงความจริงนั้นแลว ก็นํามาเปดเผย แสดง (เทเสติ)
ชี้แจง ทําใหงาย ใหเขาใจกันได นี้คืองานที่พระพุทธเจาไดทํา จึงเปนอันวา
๑. ธรรม คื อ ความจริ ง มี อ ยู ต ามธรรมดาของมั น ไม ขึ้ น ต อ การเกิ ด ขึ้ น ของ
พระพุทธเจา
๒. พระพุทธเจาทรงคนพบธรรม เมื่อคนพบแลว ก็นํามา “แสดง” โดยพระองคทํา
ใหเปนเรื่องที่คนเขาใจกันได ดวยการชี้แจงอธิบายชวยใหผูฟงเขาใจงาย
ขอใหสังเกตนะ คําหลักคือ “แสดง” ทรงคนพบแลว ก็นํามาบอก มาแสดง ทรงใช
คํ า ว า แสดง เพราะธรรมเป น ความจริ ง ของมั น เองอย า งนั้ น ไม เ กี่ ย วกั บ การที่ ว า
พระพุทธเจาจะเกิดหรือไม พบแลวก็เอามาบอก แสดง วางใหดู
ยกคํามาดูใหครบวา “...อภิสมฺพุชฺฌิตฺวา อภิสเมตฺวา อาจิกฺขติ เทเสติ ปญฺญาเปติ ปฏฺฐเปติ
วิวรติ วิภชติ อุตฺตานีกโรติ...” แปลวา “ครั้นตรัสรู ครั้นคนพบแลว ก็จึง บอก แสดง วางแผ ตั้งใหดู
เปดเผย แจกแจง ทําใหเขาใจงาย วา...”
สําหรับธรรม ทานใชคําวาแสดงเปนคํายืน หรือเปนคําหลักอยางที่วา ตลอดมา
อยางที่วา “แสดงธรรม” ที่คนไทยนิยมใชทับศัพทวา “เทศน” แตควรเขาใจความหมายให
ตรงกับของทานดวย ไมใชบอกวาเทศน แตกลายเปนคิดเอาเดาเองขึ้นมาก็วาไปๆ
ทีนี้ ถานําธรรมนั้นมาจัดตั้ง วางเปนระบบ เชน จัดรูปราง ลําดับเปนหมวดเปนหมู
เป น ต น อย า งนี้ เ รี ย กว า “บั ญ ญั ติ ” (ปญ ฺญ าเปติ ) เมื่ อ ทรงแสดงธรรมนั้ น ในบางส ว น
พระพุทธเจาก็ทรงบัญญัติจัดตั้งวางระบบของธรรมดวย เปนการนําเสนอในรูปแบบและ
ลักษณะที่จะใหมองเห็นงายเขาใจสะดวก
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แตที่บัญญัติจัดตั้งวางระบบอยางจริงจังก็คือ เอาความรูธรรมนี้ มาใชใหเ ป น
ประโยชนแกหมูมนุษยจํานวนมาก ดวยการจัดระเบียบชีวิต จัดระบบชุมชน จัดตั้งองคกร
วางแบบแผน ตลอดจนวิธีปฏิบัติในการดําเนินชีวิตและกิจการตางๆ ขึ้นมา เพื่อใหการ
แสดงธรรม การสั่ ง สอน การศึ ก ษาธรรม การฝ ก ตนพั ฒ นาคน เป น ไปด ว ยดี มี
ประสิทธิภาพ ที่จะใหธรรมที่พระองคตรัสรูนั้นเขาถึงชนจํานวนมากเหลานี้ ใหคนเหลานั้น
เขาถึงธรรม และไดประโยชนมากขึ้นไปๆ จนสูงสุด
การนําเอาความรูธรรม มาจัดตั้งวางระเบียบชีวิต วางระบบสังคม จัดตั้งชุมชน
และกิจ การเป นตน ใหเ ป น “สัง ฆะ” ที่จ ะอํา นวยผลสมตามความมุง หมายที่ว ามานั้ น
เรียกวา วินัย ถึงตอนนี้ แมธรรมจะยังยืนพื้นอยูเปนฐาน แตการบัญญัติไดออกมาสูขั้น
ของสังคมที่ยอมรับและถือตามสมมติ
เมื่อมาถึงขั้นของวินัย ที่จัดการสังคม ทํากับหมูชนแลว ก็ไ มใ ชการบอกแสดง
ความจริงของธรรมหรือธรรมชาติวาอะไรเปนอยางไร แตกลายเปนการสั่งการกําหนดวา
จะเอาอยางไร ใหทําอะไร จะจัดการอยางไร วากันในขั้นของสมมติ/สมมุติ แลวก็บัญญัติ
ขอกําหนด กฎ กติกา ขึ้นมา ดังนั้น การปฏิบัติในขั้นของวินัยนี้ จึงรวมอยูในการบัญญัติ
เปนอันว า พระพุทธเจา ทรงทํา ๒ อยาง หนึ่ง แสดงธรรม สอง บัญญั ติวินัย การ
บัญญัติวินัย เปนเรื่องทางสังคม ที่จัดการกับสังฆะที่ตั้งขึ้นมา ดังที่ทรงบัญญัติขอกําหนด
เปนสิกขาบทมากมายของวินัย ที่จะจัดการใหสังฆะนี้เปนชุมชนที่มีระบบจัดตั้งอันอํานวย
สภาพแวดลอมและความสัมพันธทางสังคม ที่เกื้อหนุนตอการที่คนผูอยูในชุมชนนั้น จะได
ประโยชนจากธรรม ตามธรรม และใหชุมชนนี้เปนที่แผขยายประโยชนสุขออกไปแกสังคม
ใหญ จนถึงชนชาวโลกทั่วทั้งมวล
เพราะฉะนั้น สองอยางนี้จึงตองประสานกัน คือหลักการแหงธรรม กับ วินัย ซึ่ง
โยงธรรมชาติ ใหถึงกันสอดคลองเกื้อกูลหนุนกันกับมนุษยในสังคมของเขา
ถึงจุดนี้ พระพุทธศาสนาก็จึงประกอบดวยองค ๒ คือ ธรรม กับ วินัย ธรรมเปน
ความจริ ง ที่ มี อ ยู ต ามธรรมดา พระองค จ ะเกิ ด หรื อ ไม เ กิ ด มั น ก็ มี อ ยู เ ป น อยู อ ย า งนั้ น
พระพุทธเจาก็เพียงแตคนพบแลวนํามาแสดง แตเพื่อใหธรรมนี้เกิดประโยชนแกหมูมนุษย
พระองคจึงมาจัดตั้งวางระบบ จัดระเบียบชีวิต จัดระบบสังคม จัดตั้งองคกร จัดตั้งสังฆะ
ขึ้นมา การจัดทํานี้เรียกวา วินัย ซึ่งเปนการจัดใหสอดคลองกับธรรมนั้น เพื่อใหมนุษย
เหลานี้ไดประโยชนจากธรรม ที่พระองคตรัสรู ดวยการดําเนินตามธรรมนั้น
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ฉะนั้น วินัยจึงตองตั้งอยูบนฐานของธรรม โดยมีธรรมเปนจุดหมาย แตวินัยนี้ มิใช
มีความหมายแคบๆ วาเปนระเบียบอะไรตางๆ อยางในภาษาไทย แตหมายถึงการจัดตั้ง
วางระบบระเบียบ ทั้งระเบียบชีวิต ระบบสังคม ทุกอยาง ไมวาจะเปนระบบเศรษฐกิจ
ระบบการเมืองการปกครอง หรือระบบอะไรๆ ที่เปนฝมือของมนุษย รวมอยูในวินัยทั้งนั้น
เราจะหาจะใชปจจัยสี่กันอยางไร จะกินจะอยูกันอยางไร จะอยูรวมกันอยางไร
ใครจะมีสิทธิมีหนาที่อะไรๆ จะสืบตอมอบหมายถายทอดทรัพยสินบริขารกันอยางไร จะ
พัฒนาคนใหมที่เ ขามาตอรุนกันอยางไร จะจัดสรรอํานวยใหมีการเลาเรียนศึกษากัน
อย า งไร จะปกครองกั น อย า งไร จึ ง จะเป น ชุ ม ชนที่ ดี ได ป ระโยชน จ ากความจริ ง ของ
ธรรมชาติ ที่จะยั่งยืนอยูดวยดีบนฐานแหงความเปนจริงของธรรมชาติ ใหชีวิตเจริญงอก
งาม โดยมีสภาพแวดลอมที่เ อื้ อเกื้อหนุนตอการที่แต ละคนจะไดฝก ฝนพัฒนาชีวิต ให
กาวหนาขึ้นไปในไตรสิกขา ใหแตละชีวิตนั้นไดบรรลุจุดหมายหรือคุณคาสูงสุดแหงชีวิต
ของเขา สาระก็อยูตรงนี้เอง เพราะฉะนั้น วินัยก็จึงจัดสรรระเบียบชีวิตและระบบสังคม
เพื่อใหคนในชุมชนนั้นไดโอกาสที่จะพัฒนาในไตรสิกขาอยางดีที่สุด
อยางงายๆ คนมีชีวิตที่เปนธรรมชาติ รางกายของเขาก็เปนธรรมชาติ จิตใจก็เปน
ธรรมชาติ ปญญาจะรูจริงก็ตองรูอยางเขาถึงสภาวะของธรรมชาติ ทั้งสังคมก็ตั้งอยูบน
ฐานของธรรมชาติ ในวงลอมของธรรมชาติ เมื่อจะจัดตั้งวางระเบียบชีวิตระบบสังคม ถา
ไมรูความจริงของธรรมชาติ หยั่งไมถึงธรรมชาติของมนุษย จะใหเปนสังคมที่ดีแทจริง
ยอมไมอาจเปนไปได เพราะไมอาจเปนสังคมที่ดีแทแกมนุษย และไมสามารถเปนสังคม
ของมนุษยที่ดีแทจริง
เป น อัน ว า ด ว ยความมุ ง หมายเพื่ อ ให เ กิ ด ประโยชน สุ ข แก ม วลมนุ ษ ย ก็มี การ
ประสานกันระหวางธรรมกับวินัย ที่เปนหลักการใหญสองอยางของพระพุทธศาสนา
ถา รูแตธรรมอยางเดียว เขา ถึงธรรมชาติ ก็เ ปนพระปจเจกพุทธเจา แตเพราะ
สามารถมาสื่ อ ธรรมให เ ป น ประโยชนแ ก ห มู ม นุษ ย จํ า นวนมากได ด ว ยการจั ด ตั้ ง วาง
ระเบียบชีวิตระบบสังคมใหแกมนุษย ที่เรียกวาวินัย จึงเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา นี่คือ
หลักการใหญที่ไดพูดมา
ในหมูมนุษยที่มีมากมายนั้น คนที่หูตาเริ่มสวาง มองเห็นกวางไกลไดเขาใจมาก
หนอย พอชุมชนสังฆะอยางนี้มีขึ้นมา ก็สมใจปรารถนา มีศรัทธาพากันมารวม บางก็เขา
อยูขางใน บางก็มาๆ ไปๆ แตคนสวนใหญที่เหลืออยูมากหลาย จะทําอยางไร
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รูเรื่องเกา ชวยใหเขาใจพระพุทธศาสนา
ที่ไ ดพู ด มา คงเห็น ชั ด แล วว า สัง คมชมพูทวีป ครั้ งนั้นเปน อย า งไร ผู ค นมี ค วาม
เชื่ อ ถื อ เป นอยูกั นอย างไร เมื่ อ พระพุ ท ธศาสนาเกิด ขึ้ น พระพุ ท ธเจ า ทรงสั่ ง สอนอะไร
แตกตางกับเขาออกไปอยางไร ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงอยางไร
ทุกทานคงบอกวาแตกตางหางไกลกันลิบลับ หลายอยางตรงขามกันเลย และหลาย
อยางก็ไดเปลี่ยนมา แตไปๆ มาๆ พระพุทธศาสนานั่นเองกลับตองหมดไปจากชมพูทวีป
แลวอินเดียก็หันเขาหาระบบวรรณะ อยูกับเทวดา ไดบูชายัญกันจนถึงปจจุบันสืบมา
ตอนนี้ก็เ หมือนมาสรุป เรื่องราวกันอีกครั้ ง สรุปแลวสรุป เลา เพราะเปนเรื่องที่
พูดคุยกัน ก็วาไปเรื่อยๆ
ที่พูดเมื่อกี้วา เมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น มีวัดมีพระสงฆแลว คนที่มีธุลีในดวงตา
นอยหนอย ก็ตามทัน พากันหันมาบวชมาเรียน มาวัดฟงธรรม แตคนสวนใหญก็ยังวายวน
อยูในความลุมหลงงมงาย ยังหวังอํานาจดลบันดาล พึ่งปจจัยภายนอก ยังออนแอทาง
ปญญา จะทําอยางไร
นี่แหละเรื่องของการปฏิบัติตอคนสวนใหญ ก็คือตองมีวิธีปฏิบัติหลายระดับ บอก
แลววาไมมีการบังคับในพระพุทธศาสนา เพราะความจริงของธรรมชาติในการพัฒนาคน
เปนของบังคับกันไมได เหมือนอยางที่เราไดยินไดฟงเรื่องขางนอกมากมาย เขาบังคับกัน
วา แกตองเชื่อนะ ไมงั้นแกตาย ทั้งที่ไมเชื่อ ก็ตองบอกวาเชื่อ ก็เลยมีแตคนที่เชื่อ เพราะ
คนที่ไมเชื่อ ไมมีเหลือ ตายไปหมดแลว แตทีนี้เราไมบังคับ เขาก็ยังไมรู แลวจะทําอยางไร
เมื่อไมบังคับ ก็ตองชวยเขา โดยเอาเมตตากรุณาเปนที่ตั้ง ตองไปพบกับเขา ณ
จุดที่เขายืนอยู นี่ก็กลับไปสูสิ่งที่เคยพูดมาแลว เมื่อเขายังมาไมถึง หรือเริ่มเขามานิดหนึ่ง
ยางเหยียบเขามานิดหนอย เทาหนึ่งเขามาแลว แตอีกเทาหนึ่งยังอยูขางนอก ขางหนึ่งก็ยัง
หวั่นใจตามความเชื่อเกาวา เรามาอยางนี้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจาจะเอาอยางไรกับเรา อีก
ดานหนึ่งก็อยากจะเขามาในพระพุทธศาสนา เราก็หาจุดพักจุดเชื่อมตอให
จะเชื่อมตออยางไร ก็อาศัยกรุณา บางทีก็ตองผอนใหเขาบาง เออ... คุณเชื่อมา
อยางไร ก็เชื่อไปกอน แตขออยางเดียวนะ อยาทําใหผิดหลักการของพระพุทธศาสนา เชน
อยาใหมีการฆา อยาใหมีการทํารา ย นี่คุณยังอยากบูชายัญ พระสอนไม ใหฆา ไมใ ห
ทําลายชีวิต คุณจะบูชายัญโดยไมตองมีการฆาสัตวไดไหม คิดดูสิ พอเขาคิดได เขายอม
เอาสวนที่มีการฆาสัตวออกไปแลว พระก็ยอมใหเขาบูชายัญ

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๓๓๓

ยิ่งกวานั้น พระก็บอกวิธีบูชายัญใหใหม เออ... เรามาบูชายัญกันดวยวิธีใหมจะ
ดีกวา พระบอกวา การบูชายัญชนิดที่ไมตองไปขออํานาจดลบันดาลของเทพเจา ก็มี แลว
พระก็สอนวิธีชนิดที่เ ปนการทํากิ จกรรมทางสั งคม ที่ออกผลมาเปนประโยชน แกผูอื่ น
อยางที่พระพุทธเจาทรงสอนมหายัญ ที่เ ปนการบํารุงบานเมืองและประชาราษฎร แก
กูฏทันตพราหมณ ไปๆ มาๆ ความหมายของการบูชายัญ ก็กลายเปนการทําทาน การ
บําเพ็ญประโยชน ชวยเหลือคนยากไร อะไรตางๆ เหลานี้
นี่เปนตัวอยางของการมีจุดเชื่อมตอ ซึ่งมีขึ้นมาเพราะวาคนยังไมพรอม เขายังอยู
ที่รอยตอระหวางความเชื่อเกากับพระพุทธศาสนา เขายังติดในการปฏิบัติตามประเพณี
ในสังคมของเขา ตามวัฒนธรรมที่มีมาเดิม และสําหรับคนอินเดียนั้น เรื่องอยางนี้เขาแนน
เหนียวนัก ทานไปดูสิ เขาทํามาหลายพันป เคยอยางไร เดี๋ยวนี้ก็ยังทําอยูอยางนั้น เราจะ
เอากําลังแรงที่ไหนไปปลดเปลื้องเขาออกมา ทั้งอยางนี้ ทําไมพระพุทธเจาทําได พระ
มหาสาวกทําได
ในเมืองไทย คนที่เหมอๆ มึนๆ ก็มีอยางนั้น แตไมเห็นจะแนนเหนียวเหมือนใน
อินเดีย เรานาจะเอาเขาออกมาไดงายกวา แตดูเหมือนมันจะกลับกันวา แทนที่จะเปลื้อง
เขาออกมา บางทีพระกลับพาตัวเขาเอาไปตอกติดเขาไปเสียนี่
เมื่ อ เข า ใจอย า งนี้ แ ล ว ก็ ข อให ม องบรรพบุ รุ ษ คนโบราณของเราด ว ยความ
ระมัดระวังขึ้นสักหนอย อยาดวนวาเขาโง ขอใหมองโดยมีความรูความเขาใจเปนทุนไวใช
พิจารณา เชนดูวา ในพระศาสนาของเรานี้ อยูกันมาโดยไมมีการบังคับนะ เราจะเอาอยาง
ใจเราไมได การปฏิบัติอยางนี้ เชนที่เกี่ยวกับผีสางเทวดา ที่เราเห็นเขาทําอยูนั้น เปนการ
หลงไหลงมงาย หวังผลดลบันดาล หรือวาเปนปฏิบัติการที่ประณีตขึ้นมาแลว ไมกอความ
เสียหาย ไมเกิดโทษ แลวก็ไมผิดหลักการของพระพุทธศาสนา เชนไมมีการฆา ไมมีการ
เบียดเบียน แลวก็มีการทําความดี มีอะไรที่ดีงามประกอบควบอยู เออ... ถาไดตามหลัก
พิจารณานี้ ก็เอาละ ปลอยเขาทํากันไปกอน แตก็ตองไมประมาท คอยตรวจสอบไว
เพราะฉะนั้นจึงไดเกิดมีเรื่องราวประเพณีวิธีปฏิบัติที่มีลักษณะของการเชื่อมตอ
ระหวางพระพุทธศาสนากับศาสนาเกา ที่สืบกันมายาวนาน เชนที่วา แมแตเดี๋ยวนี้ ก็มีการ
สวดมนต มีสายสิญจน มีการทําน้ํามนต อะไรตางๆ แตไดขัดเกลาแลวใหประณีต เขามา
อยูในขอบเขตแหงหลักการของพระพุทธศาสนา แตก็อยางที่วา ตองไมประมาท ไมให
พลาดเลยเถิด และพระ รวมทั้งบรรดาชาวพุทธ จะตองมีการศึกษาที่จะนําจะคุมการ
ปฏิบัติใหอยูในทาง โดยเฉพาะตองสอนชักนําใหเชื่อมโยงเขาสูกุศลธรรมใหได แลวเขาจะ
ไดเดินหนามากับเราตอไป
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เรื่องราวในพุทธกาลก็มีเปนตัวอยาง เปนเครื่องนําทางให อยางที่วาพระพุทธเจา
เคยบั ญญัติ เ รื่องไมใ หพระเหยียบผา ปูลาดในที่นิมนต ที นี้ตอมา มี คุณผูหญิงคนหนึ่ ง
นิมนตพระไป แลวเอาผามาใหเหยียบ ขอใหเปนมงคล พระไมยอมเหยียบให เขาเสียใจ ก็
โพนทะนาวา พระนี่ ขอแคนี้ ทําไมทําใหไมได กลายเปนเสียใจและเสียศรัทธา
พระพุทธเจาเมื่อทรงทราบ ก็ทรงแกไข ทรงวางอนุบัญญัติขึ้นมาวา (วินย.๗/๑๒๔/๕๐)
พวกชาวบานยั งถื อมงคล ถ าคฤหั สถข อร องให เ หยีย บเพื่ อใหเ ป นมงคล ก็ อ นุญ าตให
เหยียบได
นี่ก็เปนตัวอยางของการปฏิบัติในระยะเชื่อมตอ เขาขอเพื่อใหเปนมงคล หรือบาง
คนก็ขอทํานองเปนที่ระลึก ก็เขาไมไดขอผลดลบันดาลอะไรนี่ ก็ยอมรับเขาตามที่เขาเปน
เปนการพบกับเขา ณ จุดที่เขายืนอยู พบกันดีๆ แลว ก็จะเริ่มตน หรือเดินตอไปได
ย้ําวา จุดที่ชัดเจนคือ อยาใหผิดหลักการของพระพุทธศาสนา หนึ่ง หลักกรรม บอก
วา คุณจะไปเกี่ยวของกับสิ่งเหลานี้อยางไรก็ตาม ตองอยาใหขัดหลักกรรม ที่พระพุทธเจา
ตรัสวา เราเปน กรรมวาท เปน กิริยวาท เปน วิริยวาท คือ ตองทําการใหสําเร็จดวยความ
เพียร นี่หนึ่งละนะ
สอง หลักสิกขา อยาใหเสียหลักสิกขา คือการศึกษาฝกฝนพัฒนาตนยิ่งขึ้นไป แลว
สาม อยาใหเสียหลักความไมประมาท จะปลอยตัวใหกลายเปนคนประมาท เรื่อยเฉื่อย ผัด
เพี้ยน ใชไมได แลวก็ สี่ อยาใหขัดหลักการพึ่งตนเอง เราตองพึ่งตัวเองได ตองมีความเปน
อิสระ ไมตองเอาชีวิตเอาอนาคตอะไรของตัวไปแขวนไปฝากไวกับสิ่งวิเศษเหลานั้น ใหไม
เปนตัวของตัวเอง ใหเสียอิสรภาพ
นี่ก็เปนการบอกวา ถาเราปฏิบัติแลว ไมขัดกับหลักการเหลานี้ หรือเอามาหนุน
หลักการนั้นได ก็ไมวา เพราะฉะนั้น จึงมีเรื่องที่แมแตพระเขาไปในปา คงเปนพระที่ยังใหม
เมื่ อ ไปบํ า เพ็ ญ สมณธรรม ก็ เ กิ ด หวาดกลั ว พวกผี ส างเทวดา ว า จะมาหลอกมาแกล ง
พระพุทธเจาทรงสอนใหระลึกถึงพระรัตนตรัย จะไดหายกลัวสิ่งเหลานี้ แลวปฏิบัติเต็มที่
การปฏิบัติที่วานี้ ถึงจะไปเกี่ยวของกับเทวดา แตตรงกันขาม ไมใชเปนการหวังพึ่ง
ขอผล ไมไดขอใหดลบันดาลอะไร แตขอเพียงความมั่นคงปลอดภัย เพื่อใหเราทํางานของ
เราไดอยางมั่นใจ แลวก็ทําไดอยางมุงมั่นเต็มที่ นี่คือกลายเปนมาหนุนหลักการที่จะทําให
สําเร็จดวยความพยายามของตนเอง บทสวดมนตในพระพุทธศาสนาเอาที่จุดนี้

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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หรืออยางอาฏานาฏิยสูตรที่เลาแลววา ทาวจตุโลกบาลมาเฝาพระพุทธเจา กราบ
ทู ล ว า เผื่ อ เดี๋ ย วพวกชาวบ า นไปอยู ใ นที่ ต า งๆ เหล า ป ศ าจยั ก ษ ภู ต ผี พ วกที่ ไ ม รู จั ก
พระพุทธศาสนา อาจจะมากลั่นแกลง ก็ใหพวกชาวบานเอาคําของเทวดาหัวหนาเหลานี้
ไปกลาว พวกตัวรายนั้นจะไดไมกลามากวน หรือมันจะไดเคารพ แลวจะไดไมรังแก ไมมา
รังควาน
นี่ก็เห็นไดเลยวา เปนเรื่องของการปฏิบัติไปตามสภาพความเปนจริงที่ชาวพุทธอยู
ทามกลางความเชื่อเหลานั้น แตก็นั่นแหละ ตองไมใหเสียหลักการของชาวพุทธ
เป น อั น ว า จุ ด ที่ ชั ด เจนของพระพุ ท ธศาสนา คื อ เมื่ อ ไปสั ม พั น ธ กั บ ความเชื่ อ
เหลานี้ ซึ่งจะเรียกวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิ์ปาฏิหาริย ผีสางเทพเจา อํานาจเรนลับ อะไรก็ตาม
ก็ไมใหหยุดยอมตันตื้ออยูแคนั้น หรือถูกชักพาเขวไป แตจะตองเดินหนาไปสูไตรสิกขาให
ได ถาไปยอมหวังพึ่ง หมกอยู ก็เปนอันวาตัน
เพราะฉะนั้น ถาใชสิ่งเหลานั้นแลว มั่นใจที่จะทํา ที่จะเพียรพยายาม มุงเดินหนา
ไปในไตรสิกขา หรือมาเปนสื่อในการดึงขึ้นไป ก็ยอมให นี่ก็คือการเชื่อมตอ
ทีนี้ ตอไป การหวังอํานาจเรนลับเหลานั้น การใชสิ่งเหลานั้น จะตองไมเปนไป
ในทางราย ใหผิดหลักการของพระพุทธศาสนา คือ ไมใหเปนการสนองกิเลส ไมใหมุงไป
ในทางของความเห็นแกตัว การแยงชิงผลประโยชนกัน การทํารายผูอื่น ใชโลภะโทสะ ที่
เปนเรื่องของไสยศาสตร เรื่องของศาสนาเกาภายนอก ที่มีการทําคุณทําไสย แกลงกัน
หรืออางเทวดามาบันดาลทํารายศัตรู หรืออะไรก็แลวแต ในทางราย พุทธศาสนาไมเอา

มองความศักดิ์สิทธิ์ของพระรัตนตรัย เริ่มเขาใจพระพุทธศาสนา
เพื่อคุมเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ไวในความหมายที่เ ปนความดีงาม คุณธรรม และ
ความบริสุทธิ์ ทานก็ตั้งหลักใหใหม อะไรละที่จะมาเปนที่ตั้งใหเ กิดความศักดิ์สิทธิ์ใ น
ความหมายอยางนี้ แนนอน ที่ดีที่สุดก็คือพระรัตนตรัย เขามาแทนพวกนั้นไดเลย
พระรัตนตรัยก็มีความหมายสําหรับคนทั่วไป ในเชิงศักดิ์สิทธิ์ มีอํานาจได ทีนี้การ
มองความหมายของพระรัตนตรัย ก็แยกเปน ๒ ความหมาย
สําหรับคนทั่วไป ก็เปนเรื่องของจิตใจ ที่วาจะมาเปนจุดเชื่อมตอสําหรับคนที่นับ
ถือสรณะที่พึ่งแบบเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เรื่องของอํานาจดลบันดาลภายนอก ชาวพุทธที่อยูใน
จุดหัวตอนั้น ก็จะมองสรณะที่พึ่งในความหมายแบบโบราณ ก็เอาพระรัตนตรัยเปนสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ ก็ไมเปนไร นี่จะเปนการกาวขั้นหนึ่งของเขา

๓๓๖

ตามพระใหมไปเรียนธรรม

พระรัตนตรัยที่นับถือแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ จะปดกั้นชองทางเสียหายได เพราะเมื่อ
มานับถือพระรัตนตรัยแลว ความศักดิ์สิทธิ์ยายจากอํานาจความดุราย และความรุนแรง
ของกิเลส โดยเฉพาะโทสะ มาอยูที่คุณธรรมความดี สัจจะ ปญญา เมตตากรุณา ความ
บริสุทธิ์ อยางที่พูดแลวขางตน
แล ว ต อ ไป ซึ่ง ก็ ไ ด พู ด แล ว เช น เดี ย วกั น คื อ ชาวพุ ทธขออํ า นาจพระรั ต นตรั ย ที่
ศักดิ์สิทธิ์ ไมเอาเลยที่จะใหมาดลบันดาลอะไรให ซึ่งจะทําใหมัวหวังพึ่งรอความชวยเหลือ
นอนงอมืองอเทา อยางนั้นชาวพุทธรังเกียจ ชาวพุทธขออํานาจพระรัตนตรัยเพื่อคุมครอง
ใหมีความมั่นคงปลอดภัย เพื่อจะไดมุงหนาพยายามทํากิจทําการไดอยางจริงจังเต็มที่
โดยไมมีความหวั่นหวาดเสียวสะดุงกลัวภัย ในขณะที่ก็ตั้งอยูในความไมประมาท
เมื่อปฏิบัติถูกตองตามที่วานี้ พระรัตนตรัยแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มาเปนจุดตั้งหลักให
พรอม กอนที่จะยายออกจากสภาพจิตที่ยังมีความหวั่นกลัวไมแนใจในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์
อะไรเหลานี้ ไปเขาในหลักการและปฏิปทาของพระพุทธศาสนาโดยสมบูรณ นั่นคือเมื่อ
เปนอริยชน ตั้งแตชั้นโสดาบัน ถึงตอนนั้น เรื่องศักดิ์สิทธิ์ก็ไมอยูในความสนใจอีกตอไป
ตอไป อยางที่ ๒ เปนความหมายสําหรับชาวพุทธแท ที่จะเดินหนาไปในไตรสิกขา
คือความหมายที่วา พอระลึกถึงพระพุทธเจา ก็เตือนใจใหนึกขึ้นมาวา ออ... นี่คือพระองค
ผูเปนตัวแทนแสดงศักยภาพของมนุษย ที่สามารถฝกฝนพัฒนาไดจนถึงที่สุด เปนบุคคล
ประเสริฐเปนแบบอยาง เราก็มีศักยภาพนี้
เมื่อระลึกถึงพระพุทธเจา ก็เตือนใจเราวา เราก็เปนมนุษย เราก็มีศักยภาพนี้ ก็มี
ความมั่นใจ เรียกวามีศรัทธาเชื่อมั่นใน ตถาคตโพธิ คือเชื่อในปญญาตรัสรู ที่ทําใหมนุษย
เปนพุทธะได ซึ่งมีเปนศักยภาพอยูในมนุษยทุกคน แลวก็จะไดตระหนักในหนาที่วา เรา
จะตองมีชีวิตที่ดีดวยการพัฒนาศึกษาเรียนรู เพราะฉะนั้น เราจะตองพัฒนาตน ตอง
เดินหนาไปในไตรสิกขา เปนการเกิดกําลังใจที่ไดแบบอยาง ซึ่งจะไดอธิบายกันตอไป แตรวม
แลว การระลึกถึงพระพุทธเจาในความหมายที่แทนี้ จะจูงเขาสูไตรสิกขา จนไปถึงอริยสัจ
ไมวาจะอยางไร เมื่อนับถือพระรัตนตรัยเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในความหมายที่ถูกตอง
แลว ก็เปนสื่อ เปนจุดเชื่อมตอที่จะนําเขาสูการพัฒนาตนพัฒนาชีวิต ตอนแรกมองความ
ศักดิ์สิทธิ์ของพระรัตนตรัยที่พระคุณานุภาพ แลวก็กาวตอมาที่ความหมายแทอีกชั้นหนึ่ง
ที่จะเดินหนาไปในไตรสิกขา มีแตกาวหนาไป พนไปจากโทษตัวราย คือความหวังพึ่งรอ
ความชวยเหลือ ที่ทําใหเขาจมอยู
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พอนั บ ถื อ อย า งนี้ แ ล ว ก็ ป ด กั้ น การว า ยวนหมกตั ว จมอยู ใ นความหลงความ
ประมาท เปนตน ก็หมดปญหา แถมกลายเปนเครื่องเสริมกําลังใจ ทําใหมีเรี่ยวแรงความ
มั่นใจในการปฏิบัติยิ่งขึ้น เหมือนพระที่ไปอยูปาเขา ถามัวกลัวมัวหวาดอยู ก็ไมเปนอัน
ปฏิบัติ ใจเปนสมาธิไมได แตพอหายกลัว กําลังใจมา ใจดี มีจิตมั่นคงแลว หนาที่ของตัว
จะตองทําที่มีอยู ก็ทําไดปฏิบัติไปเต็มที่ ก็กลับเปนดีไป อยางที่ย้ํามาบอยแลว
สรุปวา พระรัตนตรัยนี้ แมจะยังนับถือในความหมายแบบศักดิ์สิทธิ์ แตเมื่อเปน
จุดเชื่อมตอที่จะใหคนตั้งหลักเพื่อยายออกไปใหพนจากการหมกจมอยูในสภาพจิตที่หวัง
พึ่งรอผล เปลี่ยนมาเปนการระลึกใหเกิดกําลังใจในการกระทําในการปฏิบัติยิ่งขึ้นไป และ
ชวยเตือนชวยเสริมใหกาวหนาตอไปในไตรสิกขา ก็เปนอันวากันผลเสียออกไปได
การเปลี่ยนยายสภาพจิตอยางนี้ ทําใหศาสนามิใชมีความหมายเพียงเปนที่พึ่งที่
ยึดเหนี่ย วจิต ใจ ที่ ว าพอไปพึ่ งไปยึ ด เหนี่ย วเกาะติ ดแล ว ก็ดึงใหจ มลงไป แตต รงข า ม
ศาสนาก็จะมีความหมายในแงที่วา เปนที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจ ที่ยึดเหนี่ยวแลว เกาะ
แลว จะดึงขึ้น พาใหสูงขึ้นไป คือทําใหคนเดินหนาในการพัฒนาชีวิตของเขา เจริญงอก
งามในดานพฤติกรรม จิตใจ และปญญายิ่งขึ้นไป
ฉะนั้น หลักการใหญในการที่พระจะไปสัมพันธกับชาวบาน เมื่อมีเรื่องของความ
ศักดิ์สิทธิ์เขาไปเกี่ยวของ พระก็จะตองใชสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปนเครื่องดึงคนใหกาวไปในการ
พัฒนาชีวิตของเขา อยางนอยใหมีความเขมแข็งมุงมั่นในการเพียรพยายามทํากิจหนาที่
มากยิ่งขึ้น ทําใหเขาเจริญพัฒนาขึ้นมา ไมใชดึงเขาไวใหจมอยูเทาเดิม
ถาพระทําไดแคปลอบประโลมจิตใจ ทําใหเขามีขวัญดี อยูกับที่ไดสบาย ก็เปนได
แคเหมือนศาสนาโบราณ อยางที่นักสังคมวิทยาบางทานวาพระก็เหมือนหมอผี ที่ไปขอให
ทําพิธีเสร็จแลว ก็สบายใจ ชุมฉ่ําประโลมใจใหอยูไดดวยความหวังตอไป ไดเทานั้นเอง
ถ า ศาสนามี ค วามหมายเท า นี้ พระพุ ท ธศาสนาก็ ไ ม ต อ งเกิ ด เพราะศาสนา
พราหมณอยางเดียวก็สนองความมุงหมายขอนี้ไดดีอยูแลว แตเรามองเห็นวานั่นคือการ
ทําใหคนจมลง จึงตองใหความศักดิ์สิทธิ์เ ปนตัวเชื่อมตัวหนุนใหคนพัฒนา ใหคนเกิด
ความเพียรพยายามมุงมั่นในการกระทํากรรมที่ดีใหได พระตองทําอันนี้ใหได ถาทําอันนี้
ไมได ก็บกพรองในการทําหนาที่ของพระ
การเชื่อความศักดิ์สิทธิ์แบบดึงคนขึ้นมานี้ เปนอันวายังรับได และเมื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์
นั้นเปนพระรัตนตรัย ก็ไดความศักดิ์สิทธิ์ที่กันกิเลสความชั่วรายออกไป ไมมีเรื่องของการ
สนองโลภะ สนองโทสะ การทํารายอะไรกัน มีแตเรื่องของคุณความดี
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ตามพระใหมไปเรียนธรรม

ในความหมายใหมนี้ พระพุทธรูปซึ่งมีพุทธลักษณะสงบ งาม ฉายพระเมตตา เปน
สัญลักษณแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ที่สูงสุด วาอยูที่ความบริสุทธิ์ คุณธรรม เมตตากรุณา
ปญญา มิใชจะตองเหี้ยมหาญดุรายอยางเทพเจา ที่สําแดงภาพของเทวรูปทั้งหลาย
ควรเนนความสําคัญของเรื่องนี้วา เมื่อเขามาสูพระพุทธศาสนา ความศักดิ์สิทธิ์นี้
เปนความตางที่จุดเริ่มตนเลยทีเดียว เหมือนเปนทางแยก ที่คนจะออกจากความเชื่อที่ผิด
เขามาสูพระพุทธศาสนา จึงจะตองเขาใจความแตกตางใหชัด และปฏิบัติใหถูกตอง
ในการปฏิ บั ติ ต อ สิ่ ง เหล า นี้ ถึ ง อย า งไรเราก็ ต อ งยอมรั บ ความจริ ง ว า มนุ ษ ย
ทั้งหลายอยูในระดับการพัฒนาไมเทากัน และก็เปนธรรมดาวา คนที่ยังพัฒนานอยก็คือ
คนสวนใหญ ซึ่งยังไปไมพนสิ่งเหลานี้ อันนี้แหละเปนจุดที่วาจะตองปฏิบัติตอสิ่งเหลานี้
ดวยความรอบคอบ บางทีเรามองแคชั้นเดียว แลวตัดสินเลยวาตองอยางนั้น ตองอยางนี้
บางก็ไดแตดาวาติเตียน กลายเปนการใชวิธีหักดามพราดวยเขา กลายเปนเหมือนไลตีคน
เหลานี้ใหออกจากพระศาสนา หรือไมก็ไมไดทําใหเขาพัฒนาแมแตเขาใจอะไรดีขึ้น
เพราะฉะนั้น ชาวพุทธตั้งแตโบราณ ซึ่งยอมไดผานปญหาในการสัมพันธปฏิบัติ
ตอสิ่งเหลานี้ตอกันมายาวนาน จึงไดมีวิธีปฏิบัติสืบกันมา ซึ่งเมื่อมาถึงปจจุบัน วิธีปฏิบัติ
เหลานั้นก็ยอมมีความเหมาะ ความไมเหมาะ ความไดผลดีหรือไม ซึ่งเปลี่ยนแปลง และ
ตางกันไป บางอยางก็เห็นไดวาดีงามแยบคาย ก็ควรชวยกันพิจารณาจัดสรรดวยความ
เขาใจโดยไมประมาท ใหสมที่จะไดผลตามหลักการที่พูดมา
คิดวาสังคมไทยไดประสบความสําเร็จพอไปไดในเรื่องนี้ แมวาบางครั้งจะเพลี่ยง
พล้ําไปบาง บางยุคสมัยก็เปดชองใหญใหแกความเชื่อถือภายนอก ลัทธิพาเหียรแทรกปน
เข า มา บางที ก็ ถึ ง กั บ เสื่ อ มทรุ ด ไป แต ร วมแล ว ก็ ยั ง สามารถรั ก ษาหลั ก การของ
พระพุทธศาสนาไวได ถึงแมจะเสื่อม ก็ยังอยูในขั้นมีทางที่พอจะฟนขึ้นได
ในขณะที่ตองยอมใหประชาชนยังยุงเกี่ยวกับสิ่งเหลานี้ ก็ใหอยูในหลักการที่วา
หนึ่ ง ดึ ง ขึ้ น สอง อยู ใ นกรอบของความดี ง าม ไม ส นองโลภะ โทสะ โมหะ ให ไ ด แ ค นี้
พระพุทธศาสนาก็ยังพอจะรักษาตัวอยูได
การที่จะทําอยางนั้นได ผูที่เปนสําคัญก็คือผูนําของสังคม โดยเฉพาะผูปกครอง
ประเทศ แลวก็พระสงฆเอง ที่นับวาเปนศูนยกลาง เปนผูที่ดํารงหลักการของพระศาสนา
ถาพระสงฆยังยึดหลักการนี้ได ก็ยังไมเพลี่ยงพล้ํา คือ ไมใชวาตัวเองก็ไมเขาใจหลักการ
ของพระศาสนา แล ว ยั ง แถมไปจู ง ประชาชนออกจากพระศาสนาไปอี ก ทํ า ให ค วาม
ศักดิ์สิทธิ์กลายความหมายเปนแบบศาสนาโบราณไปเสีย
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ผูนําประเทศก็สําคัญ จะเห็นวา อยางในรัชกาลที่ ๑ คนไทยก็เจอปญหานี้หนัก
หลังกรุงศรีอยุธยาถูกเผา บานเมืองระส่ําระสาย แลวยังตองสูรบกับพมา กูบานเมือง
ฟนฟูประเทศกันอีกนาน ประชาชนในยุคนั้น เห็นไดชัดจากประกาศของรัชกาลที่ ๑ วา ทั้ง
พระและชาวบานหางเหินจากการศึกษาพระพุทธศาสนา มีความเชื่อลุมหลงเหลวไหลใน
เรื่องเหลานี้ และหลอกลวงกัน ใชเปนวิธีหากินกันนักหนา
ครั้งนั้น ในหลวง ทั้งที่พระราชภารกิจในการสงครามปองกันประเทศและดูแล
บา นเมื องทั่ว ไปจะหนักยิ่ งอยู แ ลว ก็ยัง ทรงเอาพระทัย ใสใ หค วามสํ าคั ญ ในการแกไ ข
ปญหาและฟนฟูใหมในดานนี้ เฉพาะอยางยิ่งดวยการศึกษา ซึ่งตรงจุด เปนหัวใจ ดังที่ได
ทรงมีประกาศทํานองกฎพระสงฆทยอยออกมา อยางเชนในกฎพระสงฆฉบับที่ ๔ ตอน
หนึ่งวา “ห้ามอย่าให้มีภิกษุโลเล... มิได้ร่ําเรียนธุระทังสองฝ่าย อย่าให้มีได้เป็นอันขาดทีเดียว”
เรื่องนี้แสดงวาผูนําของเราครั้งนั้นทรงรูหลักพระศาสนาอยางดี ควรถือเปนขอ
เตือนใจวา ไมวาประชาชนจะเสื่อมโทรมออนแอเฉไฉไปทางไหนอยางไร ก็ขอใหผูนําตรึง
การศึกษาปฏิบัติของพระเณรและประชาชนไวใหได จะไดเปนหลักที่จะทรงสังคมไว
เพราะฉะนั้น การที่ในหลวงรัชกาลที่ ๑ ทรงมีประกาศออกมา ที่แสดงวาพระองค
ไดทอดพระเนตรเห็นประชาชนไปหมกมุนกับความเชื่อเหลานี้ จนถูกชักจูงออกนอกพระ
ศาสนา ไปสูความเหลวไหล ก็ทรงมีประกาศออกมาเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไข อยางนี้
สังคมก็ยังมีหลักใหรักษาตัวอยูได นาจะถือเปนแบบอยางใหแกนักการเมืองนักปกครองที่
จะนําประชาชนในทางสติปญญาอยางถูกตอง ไมใชนําเขวเฉไฉไปเสียเอง
โดยเฉพาะพระสงฆ นี้ แ หละ เป น แกนกลางโดยตรง จะต อ งเข า ใจและรั ก ษา
หลักการไวใหไดใหดี สวนสังคมขางมาก ชาวบานทั่วไปนั้น เราจะไปหวังใหเขามาเขาถึง
หลักการของพระศาสนาอยางใจนั้น เปนไปไมได เอาแคใหเขาปฏิบัติอยูในกรอบขอบเขต
ไมเสียหลักการ ใหพระศาสนาเปนประโยชนแกประชาชนเวลานั้น แลวก็ไมประมาทที่จะ
พัฒนากันขึ้นไป เพราะในที่สุดแลว พระศาสนาที่มีขึ้น ก็เพื่อประโยชนแกประชาชนนั่นเอง
เรามุงจะใหประชาชนเขาถึงชีวิตที่ดีงาม แตชีวิตที่ดีงามไมใชเกิดขึ้นไดฉับพลัน ก็
ตองมีการพัฒนา ตองเรียนรู ตองศึกษา ตองมีสิกขา และเราตองยอมรับความแตกตาง
หลากหลายของมนุ ษ ย แล ว ก็ทํา การดว ยปญญา โดยมีคุณ ธรรม คือกรุณ า ที่จ ะเป น
แรงจูงใจใหปฏิบัติการไดสําเร็จ คิดวาพูดมาบัดนี้ถึงสิบโมงแลว ก็พอสมควร

ภาคพิเศษ

เรื่องของวัดญาณเวศกวัน
(และ คําปรารภ ในการพิมพ์ ภาค ๑)

วัดญาณเวศกวัน
ความเปนมาเทาที่ระลึกได
ณ โอกาสที่วัดญาณเวศกวันไดรับพระราชทานผาพระกฐินซึ่งจะไดทอด ในวันที่
๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ โดย พลโท นายแพทยธํารงรัตน แกวกาญจน เปนผูรับพระราชทาน
มานั้น พระเดชพระคุณ พระพรหมคุณาภรณ ไดปรารภถึงการที่จะรวบรวมประวัติของ
วัดญาณเวศกวัน เพื่อพิมพไวเปนอนุสรณ และเปนบรรณาการแกบรรดาผูรวมงานกฐินใน
ครั้งนี้ดวย ซึ่งเปนเรื่องที่นายินดีเปนอยางยิ่ง (เปนหวงแตสุขภาพและตาของทานซึ่งรับ
การผาตัดมาใหมๆ เทานั้น) เพราะวัดญาณเวศกวันเปนวัดเล็ก คอนขางใหมตอชุมชน ยัง
ไมใครมีใครรูจักความเปนมาของวัดนี้มากนัก
ในการนี้ นอกจากพระเดชพระคุณทานจะเขียนเองแลว ทานยังมีเมตตาเปดโอกาส
ใหบรรดาโยมที่เกามากับวัดไดเขียนสวนหนึ่งดวย เปนการฟนอดีตซึ่งโยมคงจะไมมีขอความ
ที่จะไปเสริมของทานได แตคงจะเปนเมตตาธรรมของทานที่จะเปดโอกาสโปรดใหญาติโยม
ไดยอนระลึกถึงกุศลกรรมในอดีตของตนเองอีกครั้งหนึ่ง เพื่อยังใหเกิดปติสุขแกตนเอง
ดิฉันเปนโยมผูหนึ่งซึ่งไดรับความเมตตาในครั้งนี้ดวย แตนาเสียดายที่ไมสามารถ
จะระลึกอะไรไดมากนัก แมจะอาศัยทั้งภาพและความจําที่เหลืออยูบางก็ตาม เพราะปจจัย
หลายอยางเปนอุปสรรค นอกจากความเสื่อมทั่วไปอันเปนธรรมชาติของวัยแลว ขณะนี้
สุขภาพยังไมคืนสูปกติหลังจากปวยมาเปนเวลานาน ทั้งยังมีปญหาอื่นสมทบอีกดวย เชน
การยายที่อยูเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ มีผลกระทบมาก ขาวของกระจัดกระจาย หายสูญไปก็
มาก ตูหนังสือบางตู ปรากฏวาถูกปลวกกินทั้งตู ดวยเหตุนั้น ดิฉันจึงไดจัดเอกสารสวน
ของวัดที่จัดวาสําคัญ เก็บบรรจุลงกลองพลาสติกขนาดใหญ นําไปเก็บไวที่ทานพระครู
ปลัด ดวยเกรงจะหนีปลวกไมพน แตไมไดบันทึกวาเอกสารอะไรบาง
ถึงอยางไรก็เปนที่แนนอนอยูแลววา สวนที่ดิฉันเขียนคงจะไมมีสาระอะไรมากนัก
เพราะบันทึกของพระเดชพระคุณทานก็ยอมจะสมบูรณที่สุดอยูแลว จึงไดแตขอประทาน
อภัย ขอเขียนแตเพียงเทาที่ระลึกไดจากสมองฝอๆ ของวัย ๙๐ เทานั้น

(๓๔๔)

วัดญาณเวศกวัน

วัดญาณเวศกวันเปนวัดราษฎรขนาดเล็ก พึ่งจะไดรับอนุญาตใหกอตั้งเปนทางการ
เมื่อ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๗ มีเนื้อที่ในขณะนั้น ๑๑ ไรเศษ ปจจุบันมีประมาณ ๒๒ ไร
ตั้งอยู ณ ตําบลบางกระทึก อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีพระเดชพระคุณพระ
พรหมคุณาภรณ เปนเจาอาวาส มีพระสงฆจํานวนไมแนนอน ขณะนี้มี ๒๑ รูป เปนพระ
นวกะเปนสวนใหญ เหตุเพราะยังอยูในพรรษา ถาเปนเวลานอกพรรษาก็จะมีพระประจํา
เพียงจํานวนนอย ประมาณ ๑๑–๑๒ รูป เทานั้น
วัดนี้เปนวัดที่กําลังพัฒนา ซึ่งก็คอยเปนคอยไปตามกําลังของญาติโยมและแรง
ศรั ทธา เชน ในป นี้กํ าลั งเริ่ มกอ สรางหอธรรม เพื่อ รวบรวมผลงานของท านไว ณ ที่
เดียวกัน และเพื่อสนับสนุนการคนควาศึกษาธรรมของผูสนใจ
วัดญาณเวศกวัน เมื่อเทียบกับวัดทั่วๆ ไป นับวาเปนวัดที่คอนขางใหม มีอายุ
เพียง ๑๐ ปเศษ มีประวัติความเปนมาอันควรบันทึกไวดังนี้
เมื่อพูดถึงกําเนิดของวัดญาณเวศกวัน ก็เวนที่จะพูดถึงวัดพระพิเรนทร ซึ่งเปนตน
กําเนิดใหเกิดวัดญาณเวศกวันเสียมิได
วัดพระพิเรนทรเ ปนวัดเกาแก ตั้งอยูในใจกลางของเมืองหลวง ในยานธุร กิจ
ฉะนั้น จึงมีชุมชนในละแวกนั้นมาใชบริการของวัดมากมาย จนเกินความพอเหมาะพอดี
ของวัดที่จะรับได แตโดยความเปนวัดซึ่งมีหนาที่จะตองใหการสงเคราะหแกชุมชนดวย
ความเมตตา จึงทําใหบรรยากาศของวัดเต็มไปดวยปญหานานาประการ เริ่มตั้งแตอาณา
บริเวณของวัดซึ่งมีเนื้อที่จํากัดขยายไมออก เนื่องจากมีอาคารรานคาตั้งประชิดอยูทุกดาน
เวนไวแตดานซึ่งมีที่จําเพาะประตูวัดเทานั้น ภายในวัดก็แออัดไปดวยอาคารโรงเรือนเต็ม
เนื้อที่ อาทิ โบสถ วิหาร โรงธรรม โรงพิธี กุฏิพระ และอาคารจําเปนสําหรับพระ
บรรยากาศภายในวัดเต็มไปดวยมลภาวะที่เปนปญหาตอสุขภาพของผูพํานักอยาง
มาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในเวลาตั้งแตบายไปจนถึงกลางคืน อันเปนชวงเวลาที่เขาจัดงาน
พิธีตางๆ ความแออัดก็ยิ่งทวีมากขึ้น ทั้งคนที่มาใชบริการ ทั้งรถรา ทั้งเสียงจากพิธีกรรม
ตางๆ ของแตละศาลา ซึ่งตางคนตางมุงในกิจของตน ทําใหบรรยากาศทั่วไปเต็มไปดวย
ความวุนวายเซ็งแซ
นอกจากนั้นแลว สิ่งที่เปนปญหาซ้ําเติมในการทําลายสุขภาพของพระเดชพระคุณ
โดยตรง ก็คือบรรยากาศของกุฏิที่พักของทานเอง แมจะเปนตึกสองชั้นขนาดไมเล็ก แต
บรรยากาศรอบๆ ก็ไมนาอยูเสียแลว

ความเปนมาเทาที่ระลึกได

(๓๔๕)

กุฏินี้ตั้งอยูดานหลังสุด ติดกําแพงวัด ชั้นลางเปนที่พักอาศัยของลูกศิษย ดานบน
เปนที่พํานักของทาน ดานหนาเปนทางผานไปยังกุฏิอื่นๆ ดานขวาเปนหองสุขาแถว ซึ่งมี
ดานหลังชิดกําแพงวัด
นอกกําแพงมีถนนซอยเล็กๆ เปนทางไปมาหนาตึกแถว ๒ ชั้น ยาวตลอดแนว
ซอย สวนหนึ่งของตึกแถวนี้เปนที่ตั้งของรานทําทอง ซึ่งมีหนาตางตรงกับหนาตางของทาน
พอดี การทําทองของเขาในเวลากลางคืนทํากันจนดึก
เวลาทําทองเขาจะนั่งทําตรงหนาตางซึ่งตรงกับหนาตางของทาน เพื่อระบายกลิ่น
ควันใหออกขางนอกทางเดียว เวลาทําทองเขาจะใหเครื่องเปาพนไฟในการหลอมละลาย
ใช น้ํ า ประสานทองเป น เครื่ อ งประสาน ฉะนั้ น เวลาทํ า งาน ไอน้ํ า ประสานทองก็ จะพุ ง
กระจายตรงมายังหนาตางของทานที่อยูตรงกันขาม ฟุงกระจายมาอยางแรง ทําใหทาน
ทํางานก็ไมได จําวัดก็ไมได ตองลุกหนีออกจากหอง มาเดินที่ระเบียงขางหนา เพียงแตให
กลิ่นไอเบาบางลงบางเทานั้น
การเปนอยูอยางนี้มาตลอดเวลานับสิบๆ ปที่ทานพํานักที่นี่ ไอน้ําประสานทองนี้
เปนอันตรายตอปอดมาก ทานมีอาการหายใจสั้นๆ อึดอัดอยูเปนประจํา และทวียิ่งขึ้นทุกวัน
มีผูเลาวา เคยมีผูศรัทธาบางทานจะไปขอใหรานทําทองยายที่ แตทานก็บอกวา อยาไป
รบกวนอาชีพของเขาเลย ก็เลยจบอยูเทานั้น สวนอาการปวยของทาน เดิมก็คิดวาเปนโรค
ภูมิแพแกไมหาย การหายใจไมเต็มปอดเปนปญหามากขึ้นๆ
พวกเราญาติ โ ยมพากั น วิ ต ก พยายามหาที่พํ า นั ก ข างนอกเพื่ อ ขอให ท า นย า ย
ออกไป แตก็หาที่เหมาะไมไ ดสักที พอมีจังหวะวางก็ออกไปดูตามวัด รางๆ ซึ่งมีม าก
ดวยกัน ไปกันทั้งทางบก ทางเรือ ก็ไมไดที่เหมาะใจ เจาอาวาสบางวัดใน กทม. ไดทราบ
เรื่อง ก็ยินดีที่จะจัดหาที่ถวายนิมนตทานไปอยูดวย แตปรกติทานไมชอบรบกวนใครๆ
อยูแลว ก็ไดแตอนุโมทนาขอบคุณไป
ระหวางนี้อาการของทานก็มากขึ้นทุกที ความทราบถึงนายแพทยโรจน สุวรรณสุทธิ
แหง ร.พ.ศิริราช ผูที่ศรัทธาและเคารพทานมาก โดยคุณหญิงอุบล หุวะนันท เปนผูไป
ปรารภใหฟง คุณหมอโรจนตกใจมาก เขียนจดหมายดวนมาถวายทานอธิบายวา การสูด
ไอน้ําประสานทองเขาไปบอยๆ จะทําใหปอดเกิดพังผืดยึด และมีอาการหายใจไมเต็มปอด
เปนอันตรายมาก จึงขอใหทานรีบยายออกจากวัดทันที ใหรูสึกเหมือนไฟไหมบาน เพราะ
เมื่อเปนแลวยากแกการรักษา ใหทานรีบยายออกโดยเร็วที่สุด

(๓๔๖)

วัดญาณเวศกวัน

ญาติโยมไดทราบความ ก็พากันวิตก จะตองเรงไปหาที่พักชั่วคราวถวายกอน…
แตตองเปนที่เหมาะสําหรับสงฆ คือไมขัดตอพระวินัย ขณะยังหาไมได ก็อาราธนาทานให
เปนคนไขไปพลางกอน พักในโรงพยาบาลชั่วคราว
ตอมาไมนานนัก คุณพนิตา อังจันทรเพ็ญ ไดมากราบเรียนพระเดชพระคุณทาน
วา คุณยงยุทธ ธนะปุระ พรอมดวยคุณชุติมา ภรรยา มีศรัทธาจะถวายที่ดิน ๒๕ ไร ที่
เปนมรดกจากคุณพอคุณยงยุทธ ที่ตําบลวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พวกเราดีใจกันมาก ไกลหนอยก็ไมวา พากันไปดู แตไดพบปญหาหลายอยาง ที่
สําคัญที่สุดคือ ดินเปรี้ยว น้ําเปรี้ยว ปลูกตนไมไมขึ้น คณะศิษยไดพยายามอยางมากที่จะ
ช ว ย กั น แ ก ป ญ ห า ข อ นี้ ไ ด เ ชิ ญ อ า จ า ร ย ผู เ ชี่ ย ว ช า ญ ทา ง ป ฐ พี วิ ท ย า จ า ก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มาปรึกษาหาทางแกไข อาจารยคณะนั้นก็เสนอวิธีแกให แตก็
ยาก ตองลงทุนลงแรงมาก เปนภาระใหญที่ไมคุมคา
ครั้นเมื่อพิจารณาทางดานภาวะแวดลอม ก็พบวา ทางดานฟารมขางเคียงเขาเลี้ยงไก
เปนฟารมใหญ มีไกจํานวนนับหมื่น มีการฉีดยา พนยา ฟุงไปไกล และเมื่อถึงฤดูที่มีลมผาน
มา ก็มีกลิ่นเหม็นโชยมาดวย แมกระนั้น ทานก็ยังไมปฏิเสธเสียทีเดียว ดวยเห็นวาเจาของ
เขามีศรัทธามาก เขาอุตสาหปลูกเรือนชั่วคราวดวยไมไผใหทานทดลองไปอยู ทานก็เมตตา
ฉลองศรัทธาถึงสองครั้ง กลับมาก็อาพาธทั้งสองครั้ง ทานจึงจําตองปฏิเสธไปอยางเกรงใจ
ตอมาไมนานนัก คุณหมอกาญจนา เกษสอาด ศรัทธาเกาของทาน มากราบเรียน
วา มีเพื่อนของเพื่อนเขาปลูกศาลาใหญไวกลางสระน้ําในที่แปลงใหญของเขาที่ตําบลลําลูก
กา จังหวัดปทุมธานี ไมมีใครใชประโยชนเลย ทิ้งวางไวเฉยๆ หากทานจะใชเปนที่พัก
ชั่วคราวได เจาของเขาจะยินดีมาก ก็พากันไปดู เห็นวาพอจะใชได เพราะในขณะนั้นมี
พระสงฆในคณะของทานเพียง ๒ องค เทานั้น คือ พระครูปลัดปฎกวัฒน (ปจจุบัน)
ศิษยของทาน และพระครูสังฆรักษ (ฉาย) ซึ่งรักเคารพทานมาก ติดตามมาจากวัด
พระพิเรนทรดวยกัน
ที่ศาลากลางสระนี้ก็เหมือนกัน ทานก็มิไดรับเสียทันที เพราะพระเดชพระคุณทาน
เปนผูที่ละเอียดรอบคอบมาก ไมตัดสินอะไรงายๆ จึงตกลงวา ทานและคณะจะทดลอง
พัก ดู กอ นระยะหนึ่ง ครั้ น รูสึ กวา พอจะอยูไ ด ทา นจึ งรับ อาราธนา ผู เ ปน เจา ของศาลา
ดังกลาว คือ คุณบุญเจิด หลิมสุนทร ผูซึ่งตอมาไดมาเปนศรัทธาใหญของทาน มีผลให
เกิดสถานพํานักสงฆสายใจธรรม เปนอนุสรณถึงคุณสายใจ หลิมสุนทร ภรรยาของทาน

ความเปนมาเทาที่ระลึกได

(๓๔๗)

ผูถึงแกกรรมไปดวยโรคมะเร็ง และเปนผูที่มีศรัทธาอยางสูงในพระเดชพระคุณเปนอยาง
ยิ่ง ในระหวางที่เธอมีชีวิตอยู ไดเปนผูที่ดูแลเอาใจใสการเปนอยูของทานและคณะของ
พระเดชพระคุณอยางดีที่สุด มีความตั้งใจฟงธรรมและปฏิบัติธรรมดวยความเลื่อมใส
ศรัทธาในพระเดชพระคุณอยางสูง
ทั้งสามีภรรยาเจาของศาลา ยิ่งนานวันยิ่งเพิ่มความเลื่อมใสศรัทธามากขึ้นๆ เอาใจ
ใสดูแลการเปนอยูของทานอยางดีที่สุด แมบานที่เธอพํานักจะอยูหางไกลจากศาลากลาง
สระสักเพียงใด แตทั้งครอบครัวก็หาเวลามาดูแลการเปนอยูของทานไมเวนแตละวัน
พยายามปรับปรุงสถานที่พํานักใหสัปปายะมากขึ้นเรื่อยๆ กอตรงโนน สรางตรงนี้
พยายามถวายความสะดวกสบาย ทั้งสวยงามใหมากยิ่งขึ้น ดูแลใหความสะดวกสบายแก
ทุกคนแมแตญาติโยมที่มากราบนมัสการที่เยี่ยมทาน
ทานและคณะพักอยูที่นี่อยางสะดวกสบายคอนขางนานถึง ๓ พรรษา ในระหวาง
นี้ญาติโยมก็ยังมิไดหยุดที่จะเสาะหาที่ดินสรางวัดถาวรอยูเรื่อยๆ
ครั้นตอมาในป พ.ศ. ๒๕๓๑ คุณหมอกาญจนาไดทราบขาววา บริษัทไทยประกัน
ชีวิต มีที่ดินทิ้งวางเปลาอยูแปลงหนึ่งบนถนนขางพุทธมณฑล สาย ข มีเนื้อที่ราว ๑๑ ไร
เศษ เตรียมไวจะสรางตึกสัมมนาคาร ๔ ชั้น เพื่อใชเปนที่สัมมนา แตติดขัดดวยทางพุทธ
มณฑลไมอนุญาตใหสรางตึกสูงเกิน ๑๕ เมตร โครงการนั้นจึงเปนอันระงับไป ที่ดินแปลง
นี้ทั้งๆ ที่ถมแตงเตรียมการไวแลว ก็เลยทิ้งไปเฉยๆ
เราไปดูกันแลว เห็นวาเปนที่สัปปายะมาก ลักษณะทั่วไปของที่ดินแถบนั้นเปน
สวน สงบ รมรื่น มีบานเรือนตั้งอยูหางๆ กัน มีผูอยูอาศัยไมมาก รถราก็ไมคอยผานไปมา
มากนัก ทั้งปากซอยก็ยังมีปอมยามรักษาการของพุทธมณฑลดูแลการเขาออกของผูคน
และยวดยานอยูเปนประจําอีกดวย ทั้งสัปปายะ ทั้งปลอดภัย จึงเปนที่ถูกใจของทุกคน
อยางมาก
พอดีกับทางคุณยงยุทธก็ขายที่ดินที่วังนอยได ที่ดินสวนที่เคยถวายนั้นขายได ๕
ลาน พอดีที่กําลังตองการเปนทุนในการซื้อที่ดินแปลงนี้ เราตกลงกันในราคา ๕ ลาน ๘
แสน เศษเทาไรดิฉันจําไมได จําไดแตวาอาจารยลดา รัตกสิกร เซ็นเช็คจายจํานวนที่ขาด
ใหทันที อันที่จริงเจาของเขาเรียกแพงกวานี้มาก แตอาศัยความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
และคําวิงวอนจากศรัทธาหลายสาย เขาจึงตกลงขายใหในราคาดังกลาว

(๓๔๘)

วัดญาณเวศกวัน

ญาติโยมทุกคนที่เกี่ยวของพากันดีใจ ชวนกันติดตามทานไปดูที่แปลงใหญ เห็นมี
การขุดสระถมดินไวดีแลว มีตนไมประเภทขึ้นเอง เชน ตนมะขามเทศ กระถิน ขึ้นสูง
ระเกะระกะทั่วไปในระหวางพงหญาขึ้นสูง แตก็สัมผัสไดถึงความสงบที่ซอนอยูภายใน
คุณยงยุทธ ธนะปุระ ในฐานะที่เปนสถาปนิก ไดขออาสาวางแผนผังการกอสราง
จัดแบงเขตที่ควรสําหรับวัดใหพอเหมาะพอดีกับที่ดินที่มีอยู แตตอมาเมื่ออาณาเขตของ
วัดขยายออกมากขึ้นๆ แผนผังที่วางไวเดิมจําตองเปลี่ยนไปดังที่ปรากฏในปจจุบัน
จังหวะนั้นชางพอเหมาะพอดี ที่ดิฉันจะไดมีโอกาสรวมทําบุญ เนื่องจากความ
จําเปนที่จะตองยายที่อยูหนีความอัดแอของสุขุมวิท ในที่ดินมีบานอยู ๓ หลัง เปนตึก
หนึ่งหลัง อีก ๒ หลังเปนบานไม ทุกหลังจะตองรื้อออก ก็ดีแลวจะไดนําไมมาใชประโยชน
ขางหนา เพราะขณะนั้นไมหายาก และแพงมาก ทั้งหาที่แกแกรงไมคอยได ไมจากบานทั้ง
๓ หลังจึงเปนประโยชนมาก เรือนไมหลังใหญเปนไมที่ดีมาก คุณพอดิฉันสั่งลองลงมาเอง
จากจังหวัดบุรีรัมย มีเสาไมเต็งรังตนโตๆ ไดนํามาใชเปนสะพานขามคูคลองในวัด
ไมดีๆ สวนมากคัดมาใชที่วัด พื้นไมสัก ไมแดง กะไวสําหรับพื้นกุฏิทั้งสอง คุณ
หมอจรูญขอถวายคาสรางกุฏิทั้งหมด คุณยงยุทธเปนผูรับผิดชอบในการกอสรางกุฏิ ไมที่
เหลือก็ไดนํามาใชทําอุปกรณที่จําเปนตางๆ เชน เตียง ตั่ง โตะ
บังเอิญอีกที่ขณะนั้น ดิฉันมีคนสวนซึ่งมีฝมือทางชางไมอยูดวย จึงทําไดทุกอยาง
ที่ตองการ ดิฉันเองก็รูสึกเปนสุข เพลิดเพลินไปกับงานเล็กๆ นอยๆ นี้ คนสวนนี้รับใชอยู
๗ ป ไดทํางานไมถวายวัดไวมาก กอนจะลาออกไป จึงขอโอกาสนี้อนุโมทนากับเขา
เมื่อกุฏิขึ้นแลว การกอสรางอื่นๆ ก็คอยๆ ตามมาตามลําดับความจําเปน เชน โรง
ครัว หองสุขา หอระฆัง ศาลาสวดมนต กําแพง หอฉัน หองพักญาติโยม กุฏิใหญ โบสถ
และหอธรรมที่กําลังจะเริ่มขึ้น ทั้งอาณาบริเวณวัดก็ขยายออกไปเรื่อยๆ ตามเหตุการณ
และความจําเปน กลายเปนวัดญาณเวศกวัน ที่สงบรมรื่น และงดงาม ทามกลางไมดอกไม
ใบไมยืนตนที่ยังความเปนธรรมชาติ ดังเชนที่ปรากฏในปจจุบัน
คุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ
วันที่ 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 ครั้งที่ ๑ – ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๗

วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นมงคลวารที่ โยมคุณ หญิงกระจ่ างศรี
รักตะกนิษฐ มีอายุครบ ๑๐๐ ปี เป็นอภิลักขิตกาลอันสําคัญ สมควรฉลองสิริชนมกาลด้วย
ธรรมทานใหญ่ ที่จะอํานวยประโยชน์ยืนนาน จึงถือเป็นโอกาสที่จะพิมพ์เผยแพร่หนังสือ
ธรรมซึ่งจะเป็นเล่มใหญ่ในระยะยาว ชื่อว่า ตามพระใหมไปเรียนธรรม และประจวบว่า โยม
คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ เป็นรัตตัญญูบุคคล ๑ ใน ๓ ท่านของวัดญาณเวศกวัน ที่มี
ชนมวารบรรจบครบศตวรรษในปีเดียวกัน คือ พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้ จึงได้ตกลงจะพิมพ์หนังสือ
ธรรมเล่มดังกล่าวทยอยไป ซึ่งถ้าไม่จบเล่มในปี ๒๕๕๗ นี้ ก็คงหรืออาจจะเสร็จสิ้นในปีที่
สืบเนื่องต่อๆ ไป ทั้งนี้ มีข้อดําริและเรื่องราวปรากฏอยู่ในคํา “ปรารภ” ต่อจากนี้แล้ว
อนึ่ง ได้คํานึงว่า โยมคุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ เป็นผู้ที่ริเริ่มและได้เพียร
พยายามเอาจริงเอาจังอย่างยิ่ง ในการเที่ยวสืบเสาะแสวงหาสถานพํานักอันเป็นสัปปายะ ที่
อาตมภาพจะไปพักอาศัยให้พ้นไปจากถิ่นอากาศเสียที่เป็นพิษภัยเพิ่มโรคาพาธ แล้วจะได้
ทํางานตรวจเขียนหนังสือธรรมต่อไปได้ยืนยาว จนมีญาติโยมร่วมใจร่วมขวนขวายมากท่าน
และในที่สุดก็ได้พบสถานที่สมวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทางด้านหลังของพุทธมณฑล ที่อาตม
ภาพพร้อมคณะได้เข้ามาพํานักตั้งแต่เข้าพรรษา พ.ศ. ๒๕๓๒ และเมื่อกาลเวลาผ่านมา ด้วย
การที่โยมผู้ศรัทธาจัดทําเสริมสร้างนานัปการ สถานที่อันมุ่งเพียงให้เป็นที่หลบลี้ภัยอากาศ
เสียและซุ่มทําหนังสือ ก็กลายเป็นวัดญาณเวศกวัน ดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน
เมื่อถึงวาระนี้ น่าจะนําคําบอกเล่าของโยมคุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ มาพิมพ์
ไว้ด้วย คนรุ่นหลังจะได้รู้ถึงความคิดและเรื่องราวที่เป็นต้นกําเนิดและเป็นภูมิหลังของวัด
ญาณเวศกวันนี้ ที่เป็นส่วนสําคัญในประวัติของวัด เพื่อจะได้มีความแจ่มชัดในการที่จะสืบ
สานกิจการของวัดกันต่อไป
ในกฐินกาลแห่ง พ.ศ. ๒๕๔๗ คือ ๑๐ ปีล่วงแล้ว เมื่อวัดญาณเวศกวันมีอายุได้
๑๕ ปี อาตมภาพได้ ขอให้โยมคุณหญิงเขี ยนเล่าเรื่องราวดั งกล่าว แล้ว พิมพ์แจกในวั น
ทอดกฐินปีนั้น ครั้นต่อมาถึงปี ๒๕๕๒ มีการตั้งเสาอโศก คือเสาจําลองหลักศิลาจารึกของ
พระเจ้าอโศกมหาราช ที่ลานด้านหลังวัด ประจวบวาระที่วัดญาณเวศกวันมีอายุ ๒๐ ปี อาตม
ภาพได้บอกแจ้งขอรวบรวมคําเล่าของโยมรุ่นแรกที่ร่วมกันสร้างวัด และได้มาบ้าง ยังไม่ครบ

(๓๕๐)

อารัมภพจน – ปรารภ

ครั้งนั้น ตนเองก็ได้เขียนเรื่อง “๒๐ ป วัดญาณเวศกวัน” แต่เขียนไปได้แค่ยุคที่ ๑
เพียง ๓๘ หน้า ได้ประวัติช่วงต้นของการสร้างวัด ยังไปไม่ถึงไหน การเขียนประวัติวัดก็ค้าง
อยู่เท่านั้นจนบัดนี้ เพราะงานหนังสือธรรมที่ทําไม่ทันมีมากมาย และในที่สุด ตัวอาตมภาพ
เองก็ต้องไปพักอาศัยและตรวจเขียนหนังสือธรรมที่ยังค้างอยู่อีกนับไม่ได้ ในถิ่นไกลออกไป
เนื่องจากปัญหาเก่าคือเรื่องอากาศกับโรคาพาธนั่นเอง
โดยนัยที่กล่าวมา ในวาระนี้ จึงถือเป็นโอกาสที่จะนําข้อเขียนคําเล่าของโยมคุณหญิง
กระจ่างศรี รักตะกนิษฐ เรื่อง “วัดญาณเวศกวัน ความเปนมาเทาที่ระลึกได” ลงตีพิมพ์ไว้
ด้วย จะได้เป็นประโยชน์อีกด้านหนึ่ง คือในแง่ของสถานที่หนึ่งซึ่งผุดและแพร่หนังสือธรรม
สืบต่อไป
ว่าถึงหนังสือ ตามพระใหมไปเรียนธรรม นี้ ในวันอายุมงคล ๑๐๐ ปี ของคุณโยม
หมอจรูญ ผลนิวาส เมื่อวันที่ 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 แต่ครั้นถึงเวลาจริงในบัดนี้ เสร็จได้เพิ่มเพียง ๒ ตอน รวมกับเดิมเป็น
ภาค ๑ มีชื่อว่า “วางฐานชีวิตแหงการศึกษา” มีทั้งหมดแค่ ๖ ตอน นี้คือความไม่แน่นอน
อันเป็นไปตามเหตุปัจจัย โดยเฉพาะในยามที่กําลังของสังขารมีแต่จะถดถอย ก็จะต้องเผชิญ
และผจญด้วยกําลังเท่าที่มีอยู่นี้ต่อไป แต่การที่ได้เริ่มพิมพ์ขึ้นมาเป็นส่วนแห่งการฉลองอายุ
มงคลของท่านที่มีคุณได้อุปการะวัดนี้มา ไม่ว่าจะเสร็จแล้วเท่าใด ก็ชื่อว่าบุญกิริยาที่ควรแก่
กาล ได้เกิดก่อและดําเนินต่อไปแล้ว
ถ้อยพจน์อันพึงพรรณนาเลยกว่านี้ มีในคํา “ปรารภ” ถัดไปข้างหน้า
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

คําปรารภ
ในการพิมพ์ฉบับ ๔ ตอน ครั้งที่ ๑ – ๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๗

วัดญาณเวศกวันนี้ ญาติโยมไดรวมใจกันสรางถวาย เปนสมบัติของชาติศาสนา โดยมี
พระจําพรรษาเริ่มแต พ.ศ. ๒๕๓๒ นับถึงบัดนี้ ๒๕ ป กิจกรรมและเรื่องราวในชีวิตบางตอน
ของบุคคลเกาๆ หลายทาน ประกอบกันเปนประวัติของวัดญาณเวศกวัน
ไดคิดไวนานแลววา ที่วัดญาณเวศกวัน การพิมพหนังสือธรรมทานแจก เปนงานหลัก
เดนชัดในการเผยแผธรรม เมื่อถึงวันสําคัญเนื่องกับบุคคลผูมีเรื่องราวเปนประวัติของวัดดังที่วา
นาจะถือเปนโอกาสดีที่จะบําเพ็ญธรรมทานดังกลาว ซึ่งนอกจากชวยใหมีการเลือกสรรหนังสือ
ที่จะพิมพจริงจังขึ้นแลว ก็จะไดเปนการทบทวนเลาประวัติของวัดผานทางคุณความดีของทาน
เหลานั้นดวย เมื่อคิดดังนี้แลว ก็ไดเริ่มปฏิบัติตามที่คิดนั้นมาบาง แตยังไมเปนเรื่องที่ชัดขึ้นมา
บัดนี้ โอกาสเชนนั้ นกํ า ลังจะมาถึ งเป นคราวใหญ คื อ ป พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้ เปน ศกที่
บุคคลรัตตัญู ทานผูใหญแหงยุคเริ่มสรางวัด ทั้งฝายบรรพชิตและคฤหัสถ ๓ ทาน มีอายุครบ
๑๐๐ ป เต็ม ๑ ศตวรรษบริบรู ณ รวมเปน ๓๐๐ ป เรียงตามลําดับกาล คือ
วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนมงคลวารมีอายุครบ ๑๐๐ ป ของ คุณโยมหมอ
จรูญ ผลนิวาส (มีงานทําบุญอายุมงคล ที่วัดญาณเวศกวัน 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 เปนผูเริ่มเรื่องวาจะทํานั่นทํานี่ แลวคุณโยมหมอจรูญ
ผลนิวาส ก็รวมดวย และหนุนเต็มที่
ไมใชแคเรื่องสรางวัด ที่โยมทั้งสองทานใชเวลาและเรี่ยวแรงมากมายในการตระเวน
สํารวจหาสถานที่สัปปายะ (ในระยะแรก ไมไดคิดจะสรางวัด) เพื่อใหอาตมภาพออกจากกรุง
ไปทํางานธรรมะในที่ที่สุขภาพจะไมเสื่อมทรุดลงไปอีกจนเกินแก โดยมีโยมหลายทานเขา
มารวม จนเกิดมีวัดญาณเวศกวันขึ้น เรื่องอื่นๆ ยังอีกมาก
ตั้งแตกอนเกิดวัด โยมทั้งสองพรอมครอบครัว ไดตั้งทุนพิมพพจนานุกรมพุทธศาสน
ดูแลจัดหาปจจัยสี่และบรรดาอุปกรณเครื่องดําเนินศาสนกิจใหไมติดขัด จัดถวายรถยนตแทบ
ทุกคันที่พระสงฆวัดนี้ไดใช ตั้งแตกอนสรางวัดเรื่อยมา

(๓๕๒)

อารัมภพจน – ปรารภ

พอเริ่มยุคที่ใชคอมพิวเตอรทํางานพิมพหนังสือบนโตะได (desktop publishing) ก็
จัดซื้อคอมพิวเตอรถวาย พอจะสรางกุฏิเริ่มดวย ๒ หลังแรกของวัด ทุนทรัพยและไมสักไมแดง
จากการรื้อบานเกาของโยมก็มาเปนเสนาสนะ พอตั้งวัดไดก็ประเดิมทุนสรางโบสถ แลวก็ตั้ง
ทุนตางๆ ไวเปนฐานเปนหลักประกันที่จะบํารุงเลี้ยงวัดในระยะยาว
เรื่องการบุญใหมๆ มีมากมาย ไมอาจจําไดหมด และมิใชโอกาสที่พึงนํามาแจงไว แตก็
ควรเลาไวตางหากใหละเอียดกวานี้ เพื่อประโยชนเชิงประวัติของวัดหรือการสวนรวม
ทีนี้ ดานพระสงฆ หลวงลุงพระครูสังฆรักษฉาย ปฺาปทีโป เปนองคหนึ่งในคณะ
พระภิกษุ ๓ รูป ที่ออกจากวัดพระพิเรนทร มาสูศาลากลางสระ ลําลูกกา แลวจําพรรษาชุด
แรกตั้งแตป ๒๕๓๒ ที่วัดญาณเวศกวัน กับที่สถานพํานักสงฆสายใจธรรม เขาดงยาง
ที่วัดญาณเวศกวัน และที่สายใจธรรม พอมีพระใหม ๑-๒ รูป ยังไมเปนชั้นเรียน หลวง
ลุงทั้งที่สูงวัยมาก แตจําแบบไดแมนยํายิ่ง ก็รับภาระรวมกับพระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ สอน
ธรรมวินัยแกนวกภิกษุ จนเมื่อวัดมีพระใหมมากขึ้นๆ เปนชั้นเรียน เปนสํานักเรียน ก็ทําหนาที่
ครูสอนพระปริยัติธรรมเรื่อยมา กระทั่งชราภาพครอบงํา จําตองหยุดงานสอน
พอดีอาตมภาพเริ่มแยกไปพักในชนบท โดยไปเปนชวงๆ หลวงลุงก็รวมเดินทางเปน
ประจํา แมกระทั่งไปจําวัดสูความหนาว 12๐c. ถึงหนองแข ในจังหวัดรอยเอ็ด แตในที่สุด ชราก็
มาคุกคามหนักขึ้น กอนเขาพรรษา ๒๕๕๑ ไดเริ่มคุมหนักเบาไมได
ครั้นถึงตนป ๒๕๕๒ หลังจากมีพิธีรับใบตราตั้ง พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ เปนรอง
เจาอาวาส และ พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร เปนผูชวยเจาอาวาส ในวันที่ ๒๒ ก.พ. แลว
สัปดาหหนึ่ง หลวงลุงรวมเดินทางจะไปพักที่หนองแข ๓ สัปดาห แตไปถึงแคสายใจธรรม ก็ขอ
กลับวัด แลวตอมาปลายเดือนเมษายน หลวงลุงก็ไปพักดวยในชนบทเปนครั้งสุดทาย โดย
เดินทางไปที่สถานพํานักสงฆสหธรรมวาสี ที่ริมเขื่อนกระเสียว เพียง ๑ สัปดาห หลังกลับมาวัด
ญาณเวศกวันครั้งนี้แลว หลวงลุงก็ไมเดินทางไปไหนอีก
ตอจากนั้น ทั้งหลวงลุงและอาตมภาพตางก็มีรางกายที่เสื่อมสภาพไปคนละทาง
อาตมภาพไปหาอากาศที่จะหายใจสะดวกขึ้น ก็เริ่มแยกไปจําพรรษาหลังในชนบท ตั้งตนที่
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)

(๓๕๓)

ตอนแรกนึกไมออกวามีหนังสืออะไรที่จะพิมพ แลวจะวาบังเอิญก็ได เปนความพอดีที่
ประจวบมาบรรจบกัน คือ ชวง ๕ ปเศษที่ผานมา ซึ่งพูดไดวาถูกอากาศหนักไลออกจากวัด ไป
อยูในที่อันไมแนนอนนั้น เปนโอกาสใหไดเรงงานหนังสือธรรมะหลายเรื่อง แขงเวลา แขงโรค
แขงชรา อยางเต็มที่ โดยไมรูวาจะเสร็จเมื่อใด
จนในที่สุด เมื่อสิ้นเมษายน ขึ้นเดือนพฤษภาคม ที่ผานมาใกลๆ นี้เอง อยูๆ ก็นึกขึ้นได
วา งานหนักๆ ที่เรงทํามาไมไดหยุดเลยนั้น ถึงตอนนั้น เสร็จหมดแลว โดยเฉพาะ พุทธธรรม
ฉบับปรับขยาย (คือ ฉบับใชขอมูลคอมพิวเตอร) เกิดชวงวาง เปนความพอดีที่เหมือนบังเอิญมา
(ถาถือจริงจัง งานใหญที่คางยังไมหมด พอ พุทธธรรมฯ เสร็จที่สายใจธรรม คุณสุพงษ ประจุมาศ
ก็ทวงใหเขียน อริยวินัย ที่บอกไวเกิน ๓๐ ปแลววาคิดจะเขียนใหเปนคูของ พุทธธรรมฯ แตไดตอบไปวา
อริยวินัย นั้นไดยุติกับตัวเองแลววา ถึงบัดนี้ ไมมีชีวิตเหลืออยูพอที่จะเขียนใหจบได เปนอันยกเลิกไป)
ทีนี้ ความประจวบที่มาบรรจบ ก็คือ วันหนึ่งในชวงนั้นแหละ ก็นึกขึ้นมาถึงตนฉบับ
หนังสือ ที่เปนขอมูลคอมพิวเตอร ถอดจากเสียงบันทึก MP3 ของคําบรรยายธรรมเรื่อง ตาม
พระใหม่ไปเรียนธรรม ๖๐ ตอน ที่ ดร.วรภา อโณทยานนท ถวายไวนาน (๖ ป) แลว เมื่อมีชวง
วางขึ้นนี้ นาจะยกขึ้นมาตรวจชําระแลวพิมพเปนหนังสือธรรมทาน เปนโอกาสเหมาะทีเดียว
แลวเรื่องก็มาบรรจบอีกชั้นหนึ่งวา ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม นี้ เปนธรรมบรรยายเรื่อง
ใหญ ที่พิมพขึ้นมาก็เปนเหมือนหนังสือเรียนเลมโต (คาดวาเกิน ๑,๐๐๐ หนา) จะเปนประโยชน
กวางขวางยาวนานในการศึกษา และงานตรวจชําระตีพิมพก็ใหญ คงใชเวลาเกือบทั้งป สมที่
จะเปนหนังสือสําหรับธรรมทานบุญกิริยา ในการฉลองมงคลวารของทานผูใหญ ที่มีอายุครบ
๑๐๐ ป ๓ ทาน อันทอดระยะกันไป ถือไดวาตลอด พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้
ความพอดีที่ประจวบมาบรรจบกัน เปนอันลงตัวดวยดี เมื่อเรื่องสําเร็จตามนี้ นอกจาก
สมหมายในการมีธรรมทานที่เหมาะสําหรับมงคลวารของทานผูใหญแลว ก็จะไดฉลองบุญเจตนา
ของ ดร.วรภา อโณทยานนท ที่ไดทําตนฉบับนี้ขึ้น อีกทั้งเปนการสัมฤทธิ์ความปรารถนาของทาน
ที่ไดหมายใจพากเพียรไวที่จะใหธรรมบรรยายชุดนี้เสร็จเปนเลมหนังสือ แลวรอมา ๑๕-๒๐ ป
ควรเลาเรื่องตนฉบับใหชัดขึ้นหนอยวา เมื่ออาตมภาพไปพักที่สายใจธรรมนั้น ญาติ
โยมหลายทานในวงสายใจธรรมไดนัดกันไปเยี่ยม เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ ในการไปคราว
นั้น มีขอพิเศษวา คุณถาวร และคุณจันทรประภา อโณทยานนท มีลูกสาวติดตามไปดวย คือ
ดร. วรภา อโณทยานนท ซึ่งจบการศึกษาที่อเมริกา ทํางานที่นั่น เพิ่งกลับมาเมืองไทย
เจาตัว ดร. วรภา นําตนฉบับขอมูลคอมพิวเตอร ของคําบรรยายธรรม ๒ ชุด ทําเปน
เลมหนังสืออยางดี ไปถวาย คือ ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม และ จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา โดย
เลาประกอบวา ไดทาํ งานนี้ระหวางอยูในสหรัฐ ใชเวลาเรื่องละ (หรือชุดละ) ๑ ป
เรื่องตนฉบับของ ดร. วรภา อโณทยานนท นี้ ควรเลารายละเอียดเพิ่มไวอีกตางหาก
เชนเดียวกับเรื่องราวอื่นหลายอยาง ซึ่งไดเพียงเอยถึงไว จะดูโอกาสที่เหมาะตอไป

(๓๕๔)

อารัมภพจน – ปรารภ

อยางนอยก็ชัดเจนวา การเตรียมตนฉบับทั้ง ๒ เรื่องนั้น เปนงานหนัก ทําไดยากอยาง
ยิ่ง ตองสําเร็จดวยฉันทะและวิริยะอยางสูง ที่จริงก็คือตองพรอมดวยอิทธิบาททั้ง ๔ และที่ทํา
นั้น จนถึงนําไปถวาย ก็โดยมีน้ําใจปรารถนาดี โดยหวังใหเปนธรรมทาน เพื่อความเจริญธรรม
เจริญปญญา อันจะเปนไปเพื่อประโยชนสุขแกประชาชน จึงสมควรดําเนินการใหสําเร็จลุลวง
ตามที่มุงหมาย พรอมทั้งขออนุโมทนา ดร. วรภา อโณทยานนท ไว ณ ที่นี้ เปนอยางยิ่ง
ดังวาแลว ธรรมบรรยายชุด ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม นี้ เปนเรื่องใหญยืดยาวถึง ๖๐
ตอน การตรวจชํ า ระที่ ค งใช เ วลาเกื อ บทั้ งป (อาจจะเกิ น ป ก็ ไ ด ) เพิ่ งเริ่ ม มาได เ ดื อ นเดี ย ว
เบื้องแรก คิดวาจะรอใหงานเสร็จสิ้นแลวพิมพเปนเลมทีเดียว
ตอมา ไดความคิดใหมวา นาจะจัดแบงใหเหมาะได คือ ขณะนี้เสร็จ ๔ ตอน ไดความ
ถึงจบพิธีอุปสมบทในโบสถ พอดีจะถึงมงคลวารแรก คือ ๑๗ มิ.ย. ๕๗ เมื่อพิมพ ๔ ตอนนี้กอน
ก็จะเทากับวา ในวันอายุมงคลของ คุณโยมหมอจรูญ ผลนิวาส ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ถึง
ตอนที่พิธีบวชเสร็จ ไดพระใหมองคที่จะเรียน เตรียมตัวพรอมแลว จากนั้น เมื่อถึงมงคลวาร
ทายปของ โยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ ณ ๑๒ ต.ค. ๕๗ (หรือเมื่อไรก็ตามที่ทําเสร็จ
โดยถือวาเนื่องในวันนั้น) ก็จะได ตามพระใหม่ ที่บวชเสร็จแลวนั้น ไปเรียนธรรม จนจบ
อนึ่ง งานตรวจชําระนี้ทําเมื่อตัวผูตรวจออกจากวัดญาณเวศกวันไปหลายปแลว และอยู
ไมเปนที่ ขึ้นตอความคาดหมายในการรักษาปอด งานหนังสือธรรมนี้จึงขึ้นตอการยายที่ดวย
สําหรับ ๔ ตอนที่เสร็จแลวนี้ เริ่มดวยไดรับตนฉบับ ที่สายใจธรรม (ฉะเชิงเทรา) ตรวจที่ดงสะเดา
(เพชรบุรี) เสร็จตอน ๔ บนหอพุทธธรรม (สุพรรณบุรี) ขออนุโมทนาผูที่อุปถัมภเกื้อกูลในที่นั้นๆ
แตตอจากนี้ ตอนที่ ๕ คอนขางแนวาจะตองไปทําเสร็จในที่ไกลออกไป จบเมื่อใด ก็จะรูวาที่ไหน
ในที่สุ ด เรื่ องทั้งหมดมารวมลง ณ ที่หมาย คื อการบําเพ็ ญธรรมทานบุญกิริยา ใน
มงคลกาลแหง พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่บุคคลผูรัตตัญู ๓ ทาน เจริญชนมวัสสครบ ๑๐๐ ป
วันใดวันหนึ่ง ตั้งแตขึ้นปใหม 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
สดชื่นเบิกบานผองใส กาวหนางอกงามในธรรม มีความสุขเกษมศานต ยั่งยืนนานตลอดไป
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗

คําโปรย
ปกหลัง – หลังปก

“…คุณพ่อคุณแม่นั้นรักลูกมาก อยากให้ลูกเป็นคนดี มีความสุขความเจริญ ลูกก็ถือว่า
พ่อแม่มีพระคุณมาก จึงมีหลักธรรมสอนให้กตัญญูกตเวที ให้ตอบแทนพระคุณของท่าน
“ทําไมจึงถือว่าการบวชนี้เป็นการตอบแทนพระคุณ ก็อย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่า พ่อแม่นั้นฝาก
ความสุขความทุกข์ไว้กับลูกเป็นอย่างมาก ถ้าลูกมีความสุขความเจริญ ประพฤติดี พ่อแม่ก็มี
ความสุขด้วย ถ้าลูกประพฤติไม่ดี เป็นที่หนักใจ พ่อแม่นั้นแหละจะเป็นคนที่ทุกข์ที่สุด
“ในเมื่ อ พ่ อ แม่ ฝ ากสุ ข และทุ ก ข์ ไ ว้ กั บ ลู ก อย่ า งนี้ ลู ก ที่ ดี ก็ ต้ อ งพยายามทํ า ให้ พ่ อ แม่ มี
ความสุข มีความสบายใจ ไม่หนักใจกับเรา ได้มองเห็นเราด้วยความปลื้มใจ และมีความหวัง
“...พ่อแม่จะมีความสุขมีความหวังอย่างนี้ได้ ก็ด้วยเห็น…ลูกเป็นคนดี มีความขยันหมั่น
เพียร มีคุณธรรม เจริญงอกงาม มีชีวิตที่ดีงามมีความสุข ถ้าพ่อแม่เห็นลูกดีงามมีความสุขความ
เจริญอย่างนี้ พ่อแม่ก็มีความสุข ลูกไม่ต้องทําอะไร ก็ตอบแทนพระคุณพ่อแม่อยู่แล้วในตัว
“ทีนี้ ก็เลยจะขอขยายความว่า การตอบแทนพระคุณพ่อแม่ อาจสรุปได้ ๓ อย่าง
๑. เลี้ยงท่านทางกาย เช่นเลี้ยงด้วยอาหาร ด้วยปัจจัย ๔ ยามท่านชราแก่เฒ่าลง เรา
อาจจะดูแลท่านในเรื่องวัตถุ สิ่งอํานวยความสะดวกสบายต่างๆ แต่ระหว่างที่ท่านยัง
แข็งแรง ท่านเป็นฝ่ายเลี้ยงเรา ท่านเลี้ยงเราก่อน ซึ่งกลายเป็นว่า กว่าจะได้ตอบแทน
ท่าน เราต้องรออีกนาน แถมไม่แน่เสียด้วย จึงมี...ข้อต่อไป ซึ่งทําได้ทันที ไม่ต้องรอ
๒. เลี้ยงทางใจ เลี้ยงใจนี้เป็นการเลี้ยงที่สําคัญ เลี้ยงใจก็คือช่วยให้ใจของท่านสบาย มี
ความสุข ให้ท่านเห็นลูกแล้วได้ปลื้มใจ อย่างน้อยก็ไม่หนักใจ อย่างที่พูดเมื่อกี้ที่ว่า
ถ้าเราประพฤติตัวดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ตั้งใจทําการงาน มีความสุขความเจริญ นั่น
ก็เป็นการเลี้ยงใจพ่อแม่ ทําให้พ่อแม่มีความสุข ชื่นใจ ปลื้มใจ ตลอดเวลา
๓. ลูกตอบแทนพระคุณอย่างสูงสุดแก่พ่อแม่ ด้วยการให้สิ่งที่ประเสริฐแก่ชีวิตของท่าน
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ถึงลูกจะเอาพ่อแม่มาขึ้นบ่าประคบประหงมเลี้ยงดูตลอดชีวิต
อย่างดีที่สุด ก็ยังไม่ได้ชื่อว่าตอบแทนพระคุณของท่าน แต่ลูกคนใด ถ้าพ่อแม่เป็น
คนไม่มีศรัทธา ทําให้ท่านมีศรัทธาได้ พ่อแม่ไม่มีศีล ทําให้ท่านหันมาประพฤติดี
ปฏิ บั ติ ช อบ มี ศี ล ได้ พ่ อ แม่ ไ ม่ มี จ าคะ ไม่ มี ค วามเสี ย สละ ไม่ ช่ ว ยเหลื อ บํ า เพ็ ญ
ประโยชน์ ลูกก็ทําให้พ่อแม่มีจาคะเป็นคนเสียสละบําเพ็ญประโยชน์ได้ พ่อแม่ไม่มี
ปัญญา ลูกก็ช่วยหาทางเกื้อหนุนให้ท่านมีปัญญาขึ้นได้ เช่นมีปัญญารู้ธรรมะ เข้าใจ
หลักพระศาสนา รู้เท่าทันธรรมดาของโลกและชีวิต โดยโน้มนําท่านอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ด้วยวิธีที่เหมาะสม อย่างนี้ถือว่าเป็นการตอบแทนพระคุณอย่างสูง…”

