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พิมพท่ี    



อนุโมทนา  

ในปกอนน้ี เม่ือ พ.ศ. ๒๕๕๗ คุณโยม พ.ญ. จรูญ ผลนิวาส ไดมีอายุเต็ม ๑ 
ศตวรรษ คือ ๑๐๐ ป ณ วันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ แลวตอจากน้ันประมาณ ๔ เดือน ใน
วันท่ี ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ ก็มีอายุเต็ม ๑๐๐ ป 
เชนเดียวกัน 

มงคลวารอายุครบศตวรรษของโยมยุคตนกําเนิดวัดญาณเวศกวัน ท้ังสองทาน ใน 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดเปนวาระใหกําเนิดแกหนังสือ ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม โดยไดพิมพ
หนังสือดังกลาวแจกเปนธรรมทาน เพ่ือเจริญบุญกิริยาในมงคลวารสองวาระน้ัน 

อยางไรก็ดี ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม เปนหนังสือเลมใหญมาก จะครบเม่ือจบ ๖๐ 
ตอน สวนท่ีไดพิมพแลวใน ๒ มงคลวารน้ัน อยูในขั้นเริ่มแรก เพ่ิงเสร็จไดพิมพออกมาใน
วาระแรก ๔ ตอน และในวาระท่ี ๒ เพ่ิมอีก ๒ เปน ๖ ตอน จัดรวมเปนจบภาค ๑ 

บัดน้ี เวลาผานมาแลวอีก ๑ ป และวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ก็กําลังจะมาถึง ซ่ึง
จะเปนมงคลวารคลายวันเกิดของ คุณโยมหมอจรูญ ผลนิวาส ท่ีจะมีอายุครบ ๑๐๑ ป อัน
เปนตัวเลขพิเศษ ท่ีเรียกกันวา “รอยเอ็ด”  

เม่ือถึงมงคลวารคลายวันเกิดของคุณโยมหมอจรูญ ผลนิวาส ลูกหลานญาติมิตรก็
จัดพิธีทําบุญเล้ียงพระกันมาเปนประจําทุกป ท่ีอุโบสถวัดญาณเวศกวัน ในวันท่ี ๑๗ 
มิถุนายน ของปน้ันๆ ในปน้ีก็เชนเดียวกัน นอกจากน้ัน ในปน้ี ก็จะพิมพหนังสือธรรมทาน
บุญกิริยาอีก และก็ไดตกลงวาจะพิมพหนังสือ ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอจากปท่ีแลว   

เม่ือปท่ีแลว หนังสือ ตามพระใหม่ฯ พิมพเสร็จออกมา เริ่มในมงคลวารของคุณโยม
หมอจรูญ ผลนิวาส ๔ ตอน และในมงคลวารของโยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ ได
เพ่ิมอีก ๒ เปน ๖ ตอน รวมเปน ภาค ๑ ช่ือวา “วางฐานชีวิตแห่งการศึกษา” มี ๑๔๐ หนา  

มาถึงบัดน้ี ในมงคลวารอายุ ๑๐๑ ป ของคุณโยมหมอจรูญ ผลนิวาส ณ วันท่ี ๑๗ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ น้ี เวลาผานมาอีก ๘ เดือน หนังสือเสร็จเพิ่มข้ึนอีก ๘ ตอน คือ ตอน ๗ 
– ๑๔ จัดรวมเปน ภาค ๒ ช่ือวา “แค่ดูเปลือก ถ้ามองเป็น ก็เห็นพระพุทธศาสนา” มี ๑๙๙ 
หนา ถานับรวมกันท้ัง ๒ ภาค คือ ๑๔ ตอน ก็ได ๓๙๙ หนา 

ไดบอกแลววา หนังสือ ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม มีท้ังหมด ๖๐ ตอน นับหนาก็จะ
เกิน ๑,๐๐๐ แน กวาจะตรวจชําระทําเปนเลมหนังสือเสร็จ ก็อีกราว ๕ ถึง ๑๐ ป ถา
ปฏิบัติเหมือนอยางปน้ี ในมงคลวารทําบุญอายุประจําป ของคุณโยมหมอจรูญ ผลนิวาส 
ก็จะตามพิมพหนังสือ ตามพระใหม่ฯ  กันไปเร่ือยๆ รอนับกันไปอีกนาน 
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งานตรวจชําระทําหนังสือ ตามพระใหม่ฯ น้ี ในชวงหลัง เม่ือมงคลวารของคุณโยม
หมอใกลเขามา ก็ไดเรงอยางมาก งานเสร็จกระช้ันชิด คงอดไมไดท่ีจะมีขอพลาดจุดพรอง
หลายแหง เฉพาะอยางย่ิงเร่ืองท่ีพูดซํ้าๆ บางเร่ืองพูดคุยหลายคร้ัง ตอนน้ีถึงจะพบ ก็
ลบท้ิงไมคอยทัน ตองขอใหทนอานซํ้าไปกอน รอไวพิมพใหม คอยพิจารณาท่ีจะจัดปรับ
เร่ืองท่ีซํ้าใหกลืนเขาไปรวมในท่ีเดียวกัน   

ตามพระใหม่ฯ ภาค ๒ น้ี แมวาโดยความจําเปน ตองเปนงานน้ิวเดียวเหมือนกันกับ
ภาคแรกและหนังสือเลมกอนๆ ในชวง ๑๐ ปมาน้ี ก็เปนความสะดวกแกสภาพชีวิต แตใช
ท่ีทํางานหลายแหงมากข้ึน เพราะยายไปหาท่ีซ่ึงหวังวาปอดจะหายใจไดดีข้ึน งาน ๑๙๙ 
หนาคราวน้ี ในเวลา ๗ เดือน ใชสถานท่ีนับได ๕ จังหวัด รวมท้ังนอนโรงพยาบาล
ประมาณ ๕ เท่ียว ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ เริ่มท่ี “ภูเคียงผา” สูงเกือบ ๗๐๐ เมตร ท่ี
ชัยภูมิ แลวเขาอาศัย ไดทําบางไมไดทําบาง ในโรงพยาบาลศิริราช ท่ีกรุงเทพฯ ออกไป
อางเก็บนํ้ากระเสียว สุพรรณบุรี ตอไปที่ศาลากลางสระ สถานพํานักสงฆสายใจธรรม 
ฉะเชิงเทรา แลวยายไปยังนิมพไพรสณฑ ในเพชรบุรี มาจบท่ีอางเก็บนํ้ากระเสียว ท่ี อ.
ดานชาง ณ ส้ินเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ในบัดน้ี โรคาพาธอาจจะขัดขวางใหงานไม
ราบร่ืน แตก็มีขอดีท่ีเปนเคร่ืองเรงอยางแรง คาดวากวา ตามพระใหม่ฯ จะจบ ๖๐ ตอน ใน 
๕-๑๐ ปขางหนา ก็คงไดรอนเรไปอยางน้ีอีกเรื่อยๆ 

ขออนุโมทนา ดร. วรภา อโณทยานนท ท่ีไดเจริญอิทธิบาทธรรม ในการนําขอมูล
เสียงของคําพูดคุยเรื่อง ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม พิมพลงเปนขอมูลตัวหนังสือใน
คอมพิวเตอร และไดนําตนฉบับขอมูลคอมพิวเตอร ไปถวายเม่ือหลายปกอนโนน อันเปน
ฐานใหงานบําเพ็ญธรรมทานครั้งน้ี สําเร็จลุลวงตามท่ีมุงหมาย  

ขออนุโมทนาบุญจริยา ท่ีคุณโยม พ.ญ. จรูญ ผลนิวาส ไดบําเพ็ญมาตลอดเวลา
ยาวนาน ในการบํารุงพระพุทธศาสนา อุปถัมภวัดและพระสงฆ ชวยแผขยายประโยชนสุข
ของประชาชนใหไพศาล รวมท้ังธรรมทานครั้งน้ี ขอใหคุณโยมหมอจรูญ ผลนิวาส และ
บรรดาลูกหลาน เจริญดวยจตุรพิธพรชัย สดช่ืนเบิกบานผองใส กาวหนางอกงามในธรรม 
มีความสุขเกษมศานต ย่ังยืนนานตลอดไป  
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-  รัฐบาลจัดบ้านเมืองดี ให้ประชาชนมีโอกาสพัฒนาตัวเต็มท่ี ๒๖๕ 
-  ได้ความม่ันใจให้ทํากิจเต็มท่ี กบัหวังได้ผลดลบันดาลโดยไม่ต้องทํา ๒๖๘ 



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  จ 

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

ตอนท่ี ๑๔ ถารูภูมิหลังของอินเดียสักหนอย 
 จะคอยเห็นแกนของพระพุทธศาสนา ............................ ๓๐๓ 
-  อารยันเข้าครอง ชมพูทวีปได้คํา “อริยะ/อารยะ”    ๓๐๓ 
-  พระพรหมสร้างโลก ให้คนแบ่งเป็นวรรณะส่ี มสิีทธ์ิเสรีไม่เท่ากัน ๓๐๖ 
-  พราหมณ์ติดต่อพระพรหมได้ ใครอยากรวยอยากใหญ่ก็ไปบูชายัญ ๓๐๘ 
-  วัดคือสถานศึกษาของปวงชน เปิดแก่ทุกคน ไม่เลือกวรรณะไหน ๓๑๑ 
-  สังคมเจริญมากขึ้น คนเบื่อสังคมก็มากข้ึน ๓๑๓ 
-  เข้าสู่ทางสายกลาง เป็นมัชฌิมา ๓๑๕ 
-  จากเทพมาสู่ธรรม อยากได้อะไรก็ตอ้งพยายามทํา ๓๑๙ 
-  จะทําจะพัฒนาจะแก้ปัญหาให้ได้ผล ก็ต้องศึกษาครบองค์รวมท่ีมี ๓ ๓๒๒ 
-  ครูคู่ปัญญา มีกรุณากระตุ้นเตือน ขับเคล่ือนด้วยสํานึกที่บริสุทธ์ิ ๓๒๖ 
-  จัดตั้งสังคมดีได้แค่ครึง่กลาง เพราะเข้าไม่ถึงธรรมชาติ แม้แตข่องคน ๓๒๘ 
-  รู้เรื่องเก่า ช่วยให้เข้าใจพระพุทธศาสนา ๓๓๒ 
-  มองความศักดิ์สิทธ์ิของพระรัตนตรัย เริ่มเข้าใจพระพุทธศาสนา ๓๓๕ 



 

 

 

หนาวาง 
 



ภาค ๒ 

แคดูเปลือก ถามองเปน  
ก็เหน็พระพุทธศาสนา 



 
 

 
 
 
 



ตอนที่ 

๗ 

ตัวมีชื่อวาเปนพระ  
แตถาไมปฏิบัติใหถกู ก็แคคือกันกบัหมอผี 

 เม่ือวานน้ีคุยกันมาถึงเรื่องความสัมพันธระหวางพระสงฆกับประชาชน รวมไปถึง
บทบาททางสังคมของพระภิกษุ ท้ังในแงของการเปนสวนรวมในสงฆ และในสังคมใหญ  

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

ถึงตรงน้ี เราก็ตองมาโยงดูวา แลวอะไรละ เปนบทบาทที่แทจริงของพระ ภาพ
อะไรท่ีคนควรจะมีตอพระสงฆ โดยเฉพาะจุดท่ีเปนหัวใจก็คือ ความหมายของการเปน
พระภิกษุน้ีอยูท่ีไหน  

นักบวช คือใคร คือผูทําอะไร ในความเขาใจของประชาชน 
เม่ือคนมองพระสงฆ รวมท้ังนักบวชท่ัวไป ก็มองไปท่ีบทบาทหนาท่ี แลวก็เกิดภาพ

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



 

๑๔๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ยกตัวอยางเชนวา ในความหมายหน่ึง นักบวชเปนส่ือกลางระหวางเทพเจากับ
มนุษย เปนผูท่ีคอยบอกความตองการของเทพเจาหรือส่ิงศักดิ์สิทธิ์เรนลับ วาพระผูเปน
เจาหรืออํานาจเรนลับน้ัน ตองประสงคอะไร  

นักบวชอาจจะอางแมแตถึงข้ันท่ีบอกวา พระผูเปนเจาทรงวางกฎเกณฑไวอยางน้ี
นะ พวกเธอตองประพฤติปฏิบัติอยางน้ี ตองทําอยางน้ี พระผูเปนเจาจึงจะโปรด ถาเธอไม
ทําอยางน้ี พระผูเปนเจาจะลงโทษ  

จะเห็นไดมากวา ในศาสนาท่ีเปนมาแตโบราณน้ัน นักบวชมักมีบทบาทอยางน้ี ก็
เลยเกิดความหมายข้ึนมาวา นักบวชเปนส่ือกลางระหวางเทพเจาหรือสวรรค กับโลก
มนุษย นักบวชก็เลยเปนตัวแทนของพระเจา หรือเปนตัวแทนของเทพเจาไป  

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

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

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

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



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๔๕ 

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

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

ที น้ี  เรา ก็มาตรวจสอบกันดูว า  ความหมายไหนจึงจะถูกตองตามหลัก
พระพุทธศาสนา อันไหนเปนความหมายท่ีพระพุทธเจาทรงตองการ  

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

ท่ีวามีประโยชนอยูบาง ก็เชนวา นักบวชเปนส่ือกลางระหวางโลกแหงรูปธรรม กับ 
โลกแหงนามธรรม ท่ีมองไมเห็น  

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

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



 

๑๔๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

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

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

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

การแกปญหาแบบยากลอมน้ี จึงตองระวังใหดีวา ทําอยางไรจะใหคนไดประโยชน 
จากยากลอม เพียงเปนจุดชวยใหไดพักผอน จะไดมีกําลังสดชื่น แลวเดินหนาตอไป ไมมัว
มาติดงอมแงม ไมมาจมแชอยู จุดน้ีแหละสําคัญ  

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

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



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๔๗ 

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

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

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

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

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



 

๑๔๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ความหมายของการเปนพระภิกษุ อยูท่ีไหน 
ทีน้ีก็มาดูวา ภาพ บทบาท และความหมายของนักบวช อยางไหนที่พระพุทธศาสนา

ตองการ เราถือวาพระสงฆมีความหมายและบทบาทอะไร ท่ีถูกตองแทจริง   
บทบาทของนักบวชท่ีวามาขางตนน้ัน พระพุทธเจาทรงพบผานมาหมดแลว 

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

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

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

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



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๔๙ 

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

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

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

พระพุทธเจาทรงมาปลุกใจคนวา เธอตองเขมแข็งนะ มนุษยน้ีเปนสัตวท่ีฝกได 
การท่ีจะมีชีวิตดีงามได เราตองเรียนรูฝกฝนพัฒนาตน ก็ปลุกใจกันหนัก  

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

ทีน้ี พระของเราน้ัน ท่ีเกิดข้ึนมาทามกลางสภาพอยางน้ี ก็เหมือนทวนกระแสอยู
แลว พระพุทธเจาตองทรงสรางภาพใหม ตั้งความหมายใหมใหแกพระสงฆ  

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



 

๑๕๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

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

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

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

น่ีใชไหม ตรงนี้แหละคือลักษณะของบรรพชิต ความหมายของการเปนบรรพชิต
และเปนสมณะ ก็คือ เปนผูสงบ ไมเบียดเบียน ไมทํารายใคร  

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

ความไมมีภัยน้ี ทําใหเกิดความรูสึกม่ันคง อยางคําท่ีฝรั่งชอบพูดกันนักวา 
security อันน้ีถือเปนศัพทสําคัญเลยนะ พอเห็นพระแลวควรมีความรูสึกอันน้ี ซ่ึงถาจะใช
คําไทยใหตรง ควรพูดวา มีความเกษม  

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

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



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๕๑ 

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

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

บทบาทของพระในขั้นท่ีถูกตองตรงแทตามหลักพระพุทธศาสนา มีความหมายท่ี
สําคัญในเชิงน้ี ซ่ึงไมติดอยูกับความหมายท่ีวาเปนผูวิเศษ เปนผูมีฤทธิ์ปาฏิหาริย แมวา
ความหมายเหลาน้ันก็ไมใชวาจะเลวรายเสมอไป แตอยางท่ีวาแลว อันน้ันไดประโยชนท่ี
คลุมเครือ แตมีโทษสําคัญท่ีทําใหคนมาฝากความหวังพ่ึงไว  

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

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



 

๑๕๒  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

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

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

ท่ีทานผูเขียนน้ันเขาใจและมองอยางน้ัน สวนหน่ึงก็อาจจะมาจากตัวพระน่ีเอง 
จํานวนหนึ่ง หรือไมนอยเลย ไมรูจักวาความเปนพระอยูท่ีไหน แลวก็ทําตัวเองใหปรากฎ
เปนภาพออกมาแกเขาอยางน้ัน เขาก็เลยมองพระเหมือนเปนหมอผีไป 

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

ทวนความวา บทบาทน้ันโยงไปสูการที่ตัวเองมีหนาท่ีมีความหมายอยางไรตอ
สังคม ภาพของตัวเองในสายตาของประชาชนเปนอยางไร ตัวเองเปนสัญลักษณของอะไร 
แลวก็ไดคําตอบวา พระสงฆเปนสัญลักษณของความไมมีภัย แลวก็เปนส่ือนําปสาทะ ที่จะ
พาคนใหกาวไปในไตรสิกขา โดยท่ีพระสงฆน้ันเปนแบบอยางของชีวิตแหงการพัฒนาตน  

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

แลวทําอยางไรจะไปถึงจุดหมายน้ี การท่ีมาพบปะเจอะเจอกัน ไมมีภัย แลวทําให
เกิดความเล่ือมใสใจผองน้ัน เปาหมายก็อยูท่ีวา จะไดชักนําเขาใหเจริญในไตรสิกขา เชน 
ใหเกิดปญญาข้ึน จึงตองใหธรรม ก็เกิดเปนธรรมทานข้ึนมา  

เม่ือทําอยางน้ี คนก็จะมีชีวิตท่ีดีข้ึน โดยมิใชมาหวังพึ่งติดอยูกับตัวพระ  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๕๓ 

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

แตพอเราปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธศาสนา คนก็เปนอิสระของเขา เขาได
ความรูเขาใจแลว ก็เดินทางของเขาเองได พระก็เพียงเปนกัลยาณมิตรให คนก็พัฒนาตัว
เขาเองตอๆ ไป  

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

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

เปนผูไดพัฒนาไปมากแลวในไตรสิกขา เชนคําวา “มุนี”  
“มุนี” เปนคําเกาท่ีเขาใชกันอยูกอนแลวในชมพูทวีป มีความหมายตามรูปศัพทวา 

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

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

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



 

๑๕๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

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

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

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

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

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

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

อีกดานหน่ึง ความหมายท่ีวาภิกษุแปลวาผูขอน้ัน เปนความหมายโดยพยัญชนะ 
หรือตามตัวอักษร สืบเน่ืองจากสมมติบัญญัติท่ีถือกันมา แตในคัมภีรบาลี ทานนิยม
วิเคราะหศัพทท่ีสําคัญ ใหมองเห็นสาระในแงตางๆ กระจายออกไป ใหความหมายของคํา
น้ันๆ เปนเหมือนคําสอนท่ีจะชวยกํากับความประพฤติปฏิบัติ และสําหรับคําวา “ภิกขุ/
ภิกษุ” น้ี ก็จึงมีความหมายท่ีทานวิเคราะหออกไปอีกหลายอยาง  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๕๕ 

ในท่ีน้ี นําความหมายแบบวิเคราะห ซ่ึงมีมาก มาเลาใหฟงเปนความรูประกอบ 
คงจะเหมาะแกผูท่ีใฝรู โดยเฉพาะในทางภาษา แตผูไมสนใจ จะขามไปเสียก็ได 

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

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

ควรแก่ฐานะ โดยสงฆ์ที่พร้อมเพรียงกัน 
บรรดาภิกษุเหล่าน้ัน ภิกษุ ผู้อุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรม อันไม่กําเริบ 

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

“ภิกษุ” หมายถึงผูท่ีสงฆอุปสมบทใหดวยสังฆกรรมท่ีเปนญัตติจตุตถกรรม เทาน้ัน ไมนับ
ผูท่ีเรียกวาเปนภิกษุในความหมายอ่ืน น่ีเร่ืองของวินัย หรือกฎหมาย ตองใหแนชัด ตายตัว 

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



 

๑๕๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

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

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

พร้อมเพรียงกัน ชื่อว่าภิกษุ  
ในพระสุตตันตปฎก หรือพูดส้ันๆ วา ในพระสูตร ซ่ึงแสดงธรรมมีคําสอนทุกระดับ 

ท้ังสมมุติและปรมัตถ อันจัดปรับใหเหมาะกับพื้นเพภูมิธรรมจริตอัธยาศัยของผูฟง ความ  
หมายของ “ภิกษุ” มีท้ังแบบพื้นๆ ตามหลักการท่ัวไป และแบบปลุกใหตื่น ยกมาดูพอเห็น 

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

วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ราคะ โทสะ โมหะ และมานะ.  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๕๗ 

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

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

ท่ีเมืองสาวัตถี พราหมณคนหน่ึงเขาไปเฝาพระพุทธเจา แลวกราบทูลวา  
ท่านพระโคดมผู้เจริญ ข้าพเจ้าเป็นผู้ขอภิกษา พระองค์ก็เป็นผู้ขอภิกษา 

ในภาวะนี้ เราจะต่างอะไรกัน  
พระพุทธเจาตรัสตอบวา 

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

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

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

ไหน ในพระสูตร พุทธพจนท่ีตรัสแสดงความหมายของ “ภิกษุ” ยังมีอีก ใครสนใจก็ไปคนดู
ในพระไตรปฎกเลม ๒๕ 

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



 

๑๕๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ภินฺนตฺตา  ปาปกานํ  อกุสลานํ  ธมฺมานํ  ภิกฺขุ.  
(ช่ือวา ภิกษุ เพราะทําลายบาปอกุศลธรรมแลว) 



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๕๙ 

วาตามวิเคราะหน้ี ภิกษุตองเปนพระอริยะตั้งแตโสดาบันข้ึนไป จึงมีอีกวิเคราะห
หน่ึง ซ่ึงแสดงความหมายผอนลงมาวา 

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

ไดผลกาวหนา จึงทําลายกิเลสได  
หันมาดูดานพระวินัย ทานไมวิเคราะหศัพท ไมพูดถึงคุณสมบัติภายในอะไรท้ังน้ัน 

ทานใหความหมายในทางปฏิบัติ วาไปตามรูปแบบท่ีมองเห็น ซ่ึงเก่ียวของจัดการไดใน
ชีวิตประจําวัน ในสังคม ดังน้ัน เม่ือวาตามคําจํากัดความในทางวินัย ภิกษุก็คือ ผูท่ีไดรับ
การอุปสมบทเทาน้ันเอง  

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

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

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

ในวินัย ถือรูปแบบสําคัญ ยึดตามท่ีส่ัง ทีน้ีพอเขามาในพระสูตร ท่ีน่ี พระพุทธเจา
ทรงแสดงธรรม คราวน้ีเปนการสอน ทรงสอนคนไมใหอยูแครูปแบบ แตใหกาวไปในสาระ  

ถึงตอนน้ี เราก็จะเห็นวา พระพุทธเจาตรัสตักเตือนแนะนําตางๆ เชนตรัสวา ความ
เปนภิกษุไมไดอยูท่ีการโกนหัวนุงหมเหลืองเขาพิธีบวชมาเทาน้ัน แตอยูท่ีการปฏิบัติตาม
หลักการ ไดแกการบําเพ็ญไตรสิกขา เร่ิมต้ังแตการที่ไดประพฤติหางไกลจากการเบียดเบียน  



 

๑๖๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

อยางท่ีไดยกพุทธพจน ท่ีเปนคาถาธรรมบท มาใหดูทีหน่ึงแลว ซ่ึงบอกวา แมจะ
แตงกายสวมใสอาภรณ แตถาประพฤติสงบ เปนผูท่ีฝกตน เปนผูแนวแนตอมรรคาแหง
ชีวิตท่ีดีงาม ดําเนินชีวิตประเสริฐ เปนผูวางอาชญาแลวในสัตวท้ังปวง คือไมเบียดเบียน
ใคร คนอยางน้ี จะเรียกวาเปนพราหมณ เปนภิกษุ เปนสมณะ ก็ไดท้ังส้ิน  

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

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

พราหมณถือวาพวกตนเปนผูลอยบาปแลว เวลาจะลอยบาป เขาก็ลงไปในแมนํ้า
ศักดิ์สิทธิ์ เฉพาะอยางย่ิงแมนํ้าคงคา เดี๋ยวน้ีก็ยังไปอาบกันอยู ลองไปอินเดีย ไปดูท่ีเมือง
พาราณาสี จะเห็นคนอินเดียมากมายลงไปอาบนํ้าลอยบาป ลางบาปกันในแมนํ้าคงคา  

พระพุทธเจาตรัสวา ถาทานลงไปในแมนํ้าศักดิ์สิทธิ์แลว บาปมันลอยไปได เตา
ปลามันคงหมดบาปไปกอนพวกทาน และตรัสดวยวา ถาแมนํ้าศักด์ิสิทธิ์พาเอาบาปของ
พวกทานหลุดลอยหายไปได มันก็ตองพาบุญของพวกทานหลุดลอยหายไปไดดวย
เหมือนกัน   

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

พระพุทธเจาจึงประทานความหมายของการลอยบาปใหใหม ไมใชไปลอยใน
แมนํ้าคงคา แตหมายถึงลอยบาปดวยการกําจัดออกไปจากตัวเอง เพราะฉะน้ัน จึงตรัส
เรียกพระอรหันตวาเปนพราหมณ เปนการสรางความหมายเชิงสาระ ไมเอาแครูปแบบ น่ี
คือท่ีตรัสวา คนไมเปนพราหมณเพราะชาติกําเนิด แตเปนพราหมณเพราะกรรม คือการ
กระทํา  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๖๑ 

ตกลงวา ของแทท่ีตองการคือเน้ือหาสาระ แตเน้ือหาสาระน้ันจะดํารงอยูได
อยางไร และจะเขาถึงไดอยางไร และทําอยางไร เม่ือเขาถึงสาระแลว จะรักษาสาระน้ันไว
ได พระพุทธเจาทรงเขาถึงสัจธรรมแลว ทําอยางไรจะรักษาความจริงท่ีตรัสรูไวได ก็สราง
รูปแบบข้ึนมาหอหุมสาระน้ันไว รูปแบบจึงมีประโยชน คือ สังฆะ กับชีวิตภิกษุ ท่ีดํารงอยูใน
ระบบแบบแผนของวินัย ไดหอหุมรักษาสาระคือธรรมท่ีพระองคเขาถึงและตรัสแสดงน้ีไว  

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

เพราะฉะน้ันจึงตองมีรูปแบบไวชวย แตรูปแบบที่ไมมีสาระ ก็เปนโมฆะ วางเปลา 
ไรประโยชน จึงตองอาศัยซ่ึงกันและกัน โดยรูตระหนักวา ส่ิงท่ีตองการแทจริง คือสาระ  

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

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

เปนอันวา ท่ีพูดมาน้ีคือเร่ืองความหมายของพระภิกษุ หรือความเปนพระสงฆ 
หรือนักบวชในพุทธศาสนา ซ่ึงไปสัมพันธกับวิวัฒนาการของศาสนา ดังท่ีกลาวมาน้ีก็คือ
การท่ีพระพุทธเจาไดทรงมีประสบการณในเร่ืองของนักบวชตางๆ มามากมาย แลวทรง
ตองการจะนําคนใหกาวไปอีกข้ันหน่ึง ซ่ึงเปนข้ันท่ียาก คือข้ันท่ีวา มนุษยจะตองยอมรับ
ตระหนักรูถึงธรรมชาติของตนเอง ท่ีเปนสัตวผูตองฝกฝนพัฒนา จะมีชีวิตดีงามไดดวย
การศึกษาฝกฝนพัฒนา และมีความเพียรท่ีจะดําเนินการศึกษาฝกฝนพัฒนาน้ัน  



 

๑๖๒  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

จุดท่ีพระพุทธเจาทรงยํ้าเนนในการแกไข อยูตรงท่ีวา มนุษยจํานวนมากออนแอ 
อยากไดอยากมีส่ิงปลอบประโลมใจ ชอบอยูดวยความหวังรออํานาจดลบันดาลจากขาง
นอกมาทําให โดยตัวเองไมตองหนักตองเหน่ือย ก็เลยเอาแตคอยพ่ึงส่ิงอ่ืน แลวก็เลยอยู
กับการหวังพึ่ง เท่ียวหาเคร่ืองปลอบประโลมใจ พอใหสบายใจ เอาแคความสุขเฉพาะหนา
ใหผานเวลาไปทีหน่ึงๆ นอนรอผลไปเรื่อยๆ แลวก็ตกอยูในความประมาท ไมแกไข
ปรับปรุงพัฒนาตนเอง หยุดน่ิง ไมมีแรงท่ีจะกาวไป  

ท่ีวามาน้ี เปนปญหาใหญมากในสังคมไทยจนกระท่ังปจจุบัน หรือเวลานี้ย่ิงหนัก
ลงไปอีก  

ปญหาหนักน้ีจะแกไดอยางไร พระจะทําไดไหม พระจะสามารถปฏิบัติตามหลักการ
ของพระพุทธศาสนา เพื่อนําประชาชนใหกาวตอไปไดหรือไม ขอใหไปตอบคําถามนี้ 

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

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

เปนอันวา เม่ือเปนเร่ืองของความเปนมาในอดีต บางทีก็กลายเปนวาไดประโยชน
ในการศึกษาความเปนมาทางความคิด หรือวิวัฒนาการของส่ิงน้ัน   

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

แตถึงอยางไร  ก็ไมไดความหมายท่ีพระองคทรงตองการแทจริง เพราะสภาพท่ี
เปนอยูเวลาน้ัน ไมตรงกับท่ีพระองคทรงพระประสงคแนนอน เพราะวาถาพระองคทรง
เห็นดวยกับสภาพเดิม พระองคก็ไมตองตั้งพระพุทธศาสนา  

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

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

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



 

๑๖๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

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

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

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



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๖๕ 

ในราชสํานักของเรานี้ อิทธิพลของศาสนาพราหมณเคยมีมาก โดยเฉพาะอยุธยา
ท่ีรับอิทธิพลมากจากสายขอม เพราะวาอาณาจักรขอมเปนอาณาจักรท่ีนับถือศาสนา
ฮินดูและพุทธศาสนาแบบมหายาน โดยพุทธศาสนามหายานกับฮินดู ก็แขงกันมา  

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

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

ทีน้ี พุทธศาสนาดังบอกแลวท่ีวาเปนของประชาชน แลวอิทธิพลของประชาชนก็
มาก เพราะฉะน้ัน พระพุทธศาสนาก็เขามาสูราชสํานักดวย พระมหากษัตริยบางทีก็นับ
ถือไปดวยกันกับแนวคิดความเช่ือของพราหมณ ก็เลยคูกันมา  

เพราะฉะน้ัน เราอาจจะมองไปไดในแงคลายๆ วา ถาจะเอาพุทธ ทําไมไมจัดการ
ใหเปนพุทธใหหมดเลย ก็รูอยูแลววาพุทธไมไปบังคับใคร แลวอิทธิพลของพราหมณก็ลง
ลึกมาก แลวมันไปเก่ียวกับเร่ืองของพระราชอํานาจอะไรตางๆ ดวย เพราะวาในเรื่องการ
ลงโทษอะไรตางๆ เปนตนน่ี ศาสนาพราหมณเขาวากันหนักๆ แตพุทธศาสนาไมมีการ
ลงโทษแบบนั้น ในศาสนาพราหมณน้ัน เขาลงโทษกัน ชนิดฆากัน เอาตาย ถึงท่ีสุดเลย ใช
ไหม แตพุทธศาสนาเปนศาสนาที่เนนมิใหมีการเบียดเบียน จะมาหาบทบัญญัติในเรื่อง
การลงโทษจากพระพุทธศาสนา ไมอาจจะไดอะไรท่ีรุนแรงอยางน้ัน เอางายๆ ลองไปอาน
หนังสือไตรภูมิ ท่ีเรียกวาไตรภูมิพระรวงดูก็ได มีแตจะใหลดหยอนผอนเบาโทษลงไป  
ปุจฉา: (ไมสามารถไดยินคําถาม ต้ังแตนาที ๕๐.๓๐) 
ปุจฉา: (ไมสามารถไดยินคําถาม ต้ังแตนาที ๕๒:๐๐) 
พระพรหมคุณาภรณ: ก็อยางท่ีในรัชกาลท่ี ๔ ทรงนําเขามาน่ันไง เชน พิธีพืชมงคล 
แรกนาขวัญ แตเดิมน้ัน มีเพียงพิธีพราหมณ คือแรกนาขวัญอยางเดียว มีเรื่องของ
พราหมณเทาน้ัน แลวรัชกาลท่ี ๔ ก็ทรงเพิ่มพิธีพุทธเขาไป โดยนิมนตพระเขาไปเจริญพระ
พุทธมนต เรียกวาเปนพิธีพืชมงคล ก็เลยเกิดมีพิธีพุทธ กับพิธีพราหมณ เปนคูกัน  



 

๑๖๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

อยางน้ีก็เปนแนวนโยบายของรัฐเหมือนกัน ท่ีจะเอาพุทธศาสนาเพิ่มเขาไป แตใน
เรื่องตัวบทกฎหมาย อยางกฎหมายไทยก็เอาแบบมาจากมนูธรรมศาสตร ซ่ึงเปน
กฎหมายของฮินดู มนูธรรมศาสตรน้ีไมเบานะ แตวาชาวเราซึ่งเปนพุทธ ก็เลือกเอามา เรา
ไมใชหมด มนูธรรมศาสตรน่ีก็อยูในระบบวรรณะ อยางท่ีเคยยกตัวอยางบอยๆ ท่ีเขา
บัญญัติไว เชนวา ถาคนวรรณะศูทรมาฟงสาธยายพระเวท ใหเอาตะก่ัวหลอมหยอดหูมัน 
ถามันสาธยายพระเวท ใหตัดล้ินมันเสีย ถามันเรียนพระเวท ใหผากายมันเปนสองซีก 
อยางน้ีมาในสายของมนูธรรมศาสตร แตของพุทธไมมีทางเปนอยางน้ันไดเลย 
ปุจฉา: (ไมสามารถไดยินคําถาม ต้ังแตนาที ๕๓.๑๓) 
พระพรหมคุณาภรณ: อาว ก็ศาสนาพราหมณเขาแยกคนเปนช้ันวรรณะน่ี เขาก็ตอง
ผูกขาดการศึกษา ผูกขาดคัมภีรพระเวท เพ่ือวาพราหมณจะไดรักษาสถานะของเขาไวได 
พราหมณเปนชนวรรณะสูง เขาบอกวาเขาน่ีแหละเกิดจากพระโอฐของพระพรหม  

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

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

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

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



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๖๗ 

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

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

เรื่องท่ีถามเก่ียวกับเทวดาน้ี พระพุทธเจาไมไดทรงปฏิเสธ และเปนเร่ืองท่ีก็จะพูด
กันอยูแลว แตแยกไปเปนอีกเรื่องหนึ่ง วันน้ีเราตองการพูดในแงของความหมายของความ
เปนพระเทาน้ันเอง แตตอนน้ีชักจะงอกออกไปในเร่ืองอ่ืน  

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

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

อยางเร่ืองเทวดานี่ ไมตองมัวเถียงกันวามีหรือไมมี พระพุทธเจาตรัสวิธีปฏิบัติเลย 
ใหอยูดวยกันดวยเมตตา แผเมตตาใหเทวดา ทําบุญอุทิศใหเทวดาดวย จะเจริญพุทธมนต 
สาธยายธรรม ก็เชิญเทวดามาฟงดวย เทวดาจะไดเอาไปใชประโยชน เอาไปพัฒนาตนเอง  



 

๑๖๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

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

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

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

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



ตอนที่ 

๘ 

สวดมนต์เป็นเรื่องใหญ่  
สวดกันทําไม ตองรูใหชัด 

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

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

สวดมนต เร่ิมตนจากการสาธยายรักษาพุทธพจน  
ในพระพุทธศาสนาน้ี เดิมทีน้ัน การสวดมนตเปนเร่ืองของการสาธยายคําสอน

ของพระพุทธเจา ตามวิธีทรงจําดวยปากเปลา เพราะวาสมัยกอนในยุคเร่ิมแรกน้ัน การ
รักษาคําสอนของพระพุทธเจา ยังไมใชวิธีเขียนเปนลายลักษณอักษร แตใชวิธีทอง แลวก็
มาสาธยายพรอมกัน ซ่ึงเปนวิธีรักษาคําสอนท่ีแมนยํามาก  

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



 

๑๗๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

สมัยกอนน้ัน ยังไมมีการพิมพ ตองเขียนคัดลอกตัวหนังสือ พอคัดลอกทีหน่ึง ก็มี
การตกหลนพล้ังเผลอบางทุกครั้งไป อยางคําเกาท่ีพูดกันมาถึงการคัดลอกตํารายาวา 
“ลอกสามที กินตาย”  

ขอยกตัวอยางยาไทย ไมตองถึงขนานหน่ึงหรอก แคกระผีกหน่ึง หรือครึ่งขนาน 
ตามที่ฟงคนเกาพูดไว เชนวา “ลูกประคําดีควายรากข้ีกาแดง” 

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

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

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

โดยเฉพาะการรักษาพุทธพจนจะตองแมนยําท่ีสุด ทานจึงวางระบบไว ใหมีทานท่ี
รูเช่ียวชาญเปนหัวหนารับผิดชอบเปนข้ันตอน และการรักษาสืบตอก็ใชการสาธยายคือ
สวดพรอมกัน อันเปนการรักษาไวม่ันแนกับตัวของแตละคน และสวดตรวจสอบซึ่งกันและ
กันใหถูกตรงลงตัวแมนยําเปนอยางเดียวกันทุกเวลา 

การท่ีทานถืองานสาธยายเปนเรื่องสําคัญมาก ตองเอาใจใสและระวังอยางย่ิงน้ัน 
ก็เพราะวา คําส่ังสอนของพระพุทธเจา ท่ีเปนหลักของพระศาสนาน้ัน ก็คือ ธรรมวินัย ท่ี
พระองคไดทรงแสดงไวบัญญัติไว ซ่ึงจะตองคงอยูเปนพระศาสดาของมวลพุทธบริษัท  

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

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



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๗๑ 

เม่ือพระพุทธเจาตรัสไวเองอยางน้ี ก็ย่ิงเปนเร่ืองสําคัญ พระเถระสมัยน้ันจึงเอาใจ
ใสอยางย่ิงในการท่ีจะรักษาพุทธพจน คือพระธรรมวินัย  อันเปนคําส่ังสอนของ
พระพุทธเจาไวใหแมนยําท่ีสุด พรอมท้ังถือวาการทําธรรมวินัยใหคลาดเคล่ือน เปนเรื่อง
รายแรงมาก  

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

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

การสวดพรอมกันอยางท่ีวามาน้ี ทําใหพุทธพจนคงอยูอยางเดิมแนนอน จะ
เปล่ียนแปลง จะทําใหคลาดเคล่ือน ตกหลน หรือเพ่ิมเติมอะไร ไมไดท้ังน้ัน  

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

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



 

๑๗๒  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ขอใหสังเกตไวดวยวา การจารึกพุทธพจนลงเปนลายลักษณอักษรครั้งน้ัน เปน
งานท่ีทานถือวาจําเปนตองทําดวยความจําใจ คือไมไดเต็มใจทําโดยมองเห็นวาเปนวิธีท่ีดี
ข้ึนกวาวิธีเดิมท่ีสาธยายกันมา แตทานปรารภวา ในสภาพชีวิตและสถานการณบานเมือง
นับแตเวลาน้ันตอไป จะหาบุคคลท่ีชาญฉลาดชํ่าชองและใสใจในการศึกษาทรงจําพระ
ธรรมวินัยไดยากข้ึน จึงจําเปนตองหันไปพึ่งการจารึกเปนตัวหนังสือ ซึ่งเปนวิธีท่ีดอยลงไป 

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

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

ตองยํ้ากันวา พระธรรมน้ีแหละคือตัวพุทธพจนท่ีเปนพระศาสดาของชาวพุทธ 
พระพุทธเจาตรัสพระธรรมไว เรามีความรูจากพระธรรมน้ันแลว จึงสรางพระพุทธรูปได 
พระธรรมมาจากพระพุทธเจา แลวจากพระธรรมจึงมีพระพุทธรูป และพระธรรมน้ันแหละ
เปนตัวของจริงท่ีพระพุทธเจาใหเราเอามาใช เอามาปฏิบัติ 

สวดมนต ไดเปนทําวัตร  
การสวดมนตสาธยายธรรมน้ี เราไดรักษาสืบตอกันมา จนเกิดมีประเพณีในการ

สวดมนต แมวาในสมัยหลังน้ี ความหมายในเชิงรักษาคําสอนของพระพุทธเจาจะลด
นอยลงไป เราก็เอามาใชในความหมายอ่ืน เชนวา ใชการสวดมนตในความหมายวาเปน
เครื่องสํารวมจิต หรือโนมนําจิตเขามาสูความสงบ ชวยใหเกิดสมาธิ หรือเปนเคร่ืองนํา
ศรัทธาปสาทะ  

แตในประเพณีท่ีวาน้ัน ในแงหน่ึงก็ยังมีความหมายเปนการสาธยายคําสอนของ
พระพุทธเจาใหประชาชนไดฟง เทากับวา ในเวลามีงานพิธี ก็ใหมาฟงคําสอนของ
พระพุทธเจากันดวย ไดฟงไดทบทวนบางสวนก็ยังดี โดยเปนสิรมิงคลพรอมไปดวย  
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แตในการสวดอยางน้ี สวนสําคัญจะมุงไปในแงเปนเคร่ืองโนมจิตนําใจ ใหเกิด
ศรัทธาปสาทะ ใหมีปติ เกิดความอ่ิมใจ ผอนคลาย นอมไปสูความสงบ เปนสมาธิงายข้ึน 
โดยอาจใชเปนสวนนําสูสมาธิ คือ กอนจะเจริญจิตภาวนา หรือจะน่ังสมาธิกัน ก็มาสวด
มนตกัน ใหใจหางความวุนวาย หายฟุงไปข้ันหน่ึงกอน  

จิตของเราที่วุนวายกับเร่ืองตางๆ ถามาถึง จะน่ังสมาธิทันที ใจน้ันยังคิดครุนวุนวาย
ในเร่ืองท่ีติดคางมาจากขางนอก เร่ืองท่ีผานพบมา จากท่ีทํางานบาง จากถนนหนทางบาง 
จากการพูดจากับคนน้ันคนน้ีบาง ยังคาใจ จิตยังฟุง ก็ตัดตอนเสียดวยการสวดมนตน่ี
แหละ เปล่ียนบรรยากาศใหม พอเขามาในท่ีท่ีน่ังกันพรอมเพรียงสงบเบา เรียบกาย เงียบ
วาจา โนมจิตเขามาอยูกับคําสวดท่ีเปนพุทธพจน หรือคําบาลีท่ีทานรอยกรองไวอยางดี 
จิตมาสัมผัสกับความงดงามของถอยคํา คลอยไปตามจังหวะทํานองท่ีสลวยรื่น ไดช่ืนจิตชู
ใจ พาใหจิตใจน้ันผอนคลายสงบสบาย จึงเปนวิธีปฏิบัติเบ้ืองตนของการท่ีจะเจริญสมาธิ   

ทีน้ี การสวดมนตสาธยายธรรมน้ัน ในแงท่ีปฏิบัติกันมาเปนกิจกรรมรวมกัน ก็เลย
มีความหมายในเชิงวาเปนกิจกรรมของหมูคณะหรือของชุมชมดวย คือกลายเปนโอกาสท่ี
จะไดมาพบปะพรอมเพรียงกัน ซ่ึงควรทําใหเปนประจําสมํ่าเสมอ ก็เลยเกิดเปนวัตรข้ึนมา  

วัตร คือขอปฏิบัติประจํา หรือหนาท่ี ในท่ีน้ีก็คือเปนกิจหรือหนาท่ีประจําวัน ตอมา
การประชุมพรอมกันสวดมนต ก็จึงกลายเปนกิจวัตร มีการทําวัตรเชา ทําวัตรคํ่า 
หมายความวา มาปฏิบัติกิจพิธีหรือทํากิจกรรมของสวนรวมประจําวัน ในภาคเชา และ
ภาคคํ่า โดยมีการสวดมนตน้ี เรียกวา “ทําวัตร”  

ดังท่ีวาแลว วัตร แปลวากิจประจํา หรือขอปฏิบัติประจํา เม่ือการสวดมนตดวยกัน
กลายเปนวัตร ก็เปนโอกาสใหพระภิกษุสามเณรไดมาประชุมพรอมกัน เพราะพระสงฆอยูใน
วัดเดียวกัน ก็ควรมีโอกาสไดมาพบปะพรอมกัน ตามหลักท่ีวาประชุมกันสมํ่าเสมอ หรือมา
พรักพรอมกันเนืองนิตย ในบางวัดท่ีไมไดฉันภัตพรอมกัน แตก็มาสวดมนตพรอมกัน โดย
มีสัญญาณตีระฆังวา เอาละนะ มาพรอมกันสักที ในวันหน่ึงก็ไดพบกัน ๒ ครั้ง เชา-ค่ํา 

เม่ือพระเณรมาพรอมกัน นอกจากสวดมนตแลว ก็เกิดเปนโอกาสท่ีวา ประธาน
คือเจาอาวาส มีเรื่องอะไรจะบอก จะแจงขาว จะเลาความเปนไปของหมูคณะ ก็จะได
บอกกลาวเลาแจงในตอนน้ีเลย และถามีอะไรเกิดขึ้นเปนไปในวัด ท่ีควรจะแกไขปรับปรุง
หรือจัดดําเนินการ ก็จะไดยกข้ึนมาปรึกษาหารือ ตลอดจนมอบหมายกัน หรือวาถามีเรื่อง
อะไรเก่ียวกับความประพฤติปฏิบัติเกิดขึ้นในวัด ท่ีจะเปนความเส่ือมเสีย หรือไมเหมาะไม
ควร ก็จะไดแนะนําส่ังสอน ใหความรูความเขาใจ บอกหลักบอกวิธีปฏิบัติตอไป  
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นอกจากเรื่องราวท่ัวๆ ไปแลว ก็ควรมีสวนท่ีเปนสาระเชิงลึกอยูในรายการดวย 
เชน อธิบายธรรมวันละขอ แสดงหลักธรรมสําหรับแกปญหาเดน หรือสําหรับปฏิบัติตอ
เหตุการณความเปนไปในสังคม อยางนอยก็อาจจะเลาชาดกใหฟง แลวก็เปนโอกาสท่ีจะ
สอนจะฝกปฏิบัติกรรมฐานดวย มากหรือนอย ตามแตจะพิจารณาจัดใหเหมาะ  

รวมแลว อยางท่ีวามานี้ ก็เปนโอกาส เปนเวลาที่จะมีกิจกรรมของหมูคณะ เปน
เครื่องสรางความสามัคคี ทําใหเกิดมีความคุนเคยสนิทสนมของพระท่ีอยูรวมกัน เปนเรื่อง
ของกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงมีความหมายหลายอยาง  

แตนอกจากในหมูพระเองแลว ญาติโยมก็อาจจะมารวมดวย ประชาชนจะมี
โอกาสไดรับผลอยางเดียวกับท่ีพระไดรับดังวามาน้ัน ท้ังในแงของการไดมาพบปะมี
กิจกรรมรวมกัน ไดมาใกลชิดกับพระสงฆ ไดมารวมสวดมนต ไดทําจิตใหสงบ เปนฐาน 
เปนบาท เปนเคร่ืองเตรียมจิตใหพรอมเพื่อสมาธิ แลวก็น่ังสมาธิกันบาง มากหรือนอย ก็
แลวแตจะจัดกัน เปนอันวาไดประโยชนแกบรรดาพุทธบริษัทท้ังหมด  

บทสวดมนต รูจักไว แคพอแยกไดใน ๓ ประเภท 
ทีน้ีก็พูดถึงเรื่องบทสวดมนต คือ ถอยคําขอความที่นํามาสวดเปนมนต หรือคํา

ความอันถือเปนมนต ท่ีนํามาสวด บทสวดมนตโดยท่ัวไปท่ีรูจักและใชกันในปจจุบันน้ี 
จําแนกได ๓ ประเภท คือ 

๑. บทสวดท่ีสืบมาแตเดิม คือ พระพุทธพจน คําสอนของพระพุทธเจา และ
เรื่องราวคํากลาวท่ีรักษาไวในพระไตรปฏก เม่ือส้ินยุคของการรักษาพระธรรม
วินัยไวโดย “มุขปาฐะ” คือโดยทรงจําดวยการสาธยายและบอกเลาดวยปาก
เปลา แลว ความคุนชินและพอใจในการสาธยายดวยการสวดเปนทํานองก็ยัง
มีตอมา เม่ือไมตองสวดหรือสาธยายท้ังหมดอยางแตกอน ก็คงเหลืออยูเฉพาะ
บทท่ีนิยม หรือคัดเลือกพระสูตร เลือกบทธรรมคําสอนที่เห็นวานารูนาจําหรือ
เขากับแนวทางของประโยชนท่ีประสงคไวสวดเปนประจํา อยางท่ีเรายังมี 
มงคลสูตร รตนสูตร กรณียเมตตสูตร เปนตน 

แลวตอมาก็ประมวลจัดบทสวดเหลาน้ี ใหเปนแบบเปนระบบ คําสอน 
หรือพระสูตรบางบท ยาวมาก บางทีก็นํามาเรียบเรียงใหมใหส้ันลงเหมือนยอ
ความไว ดังท่ีไดรวบรวมกันไวเปนบทสวดมนตเจ็ดตํานาน สิบสองตํานาน 
ตลอดจนสวดมนตฉบับหลวง  
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๒. บทสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย คือ สรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจา คุณ
พระธรรม คุณพระสงฆ  เชนบทท่ีคุนกันมากวา “อิติป โส ...”  

บทสวดมนตที่จัดไวสําหรับการทําวัตรเชา ทําวัตรคํ่า โดยตรง อยางที่รูจัก
กันอยู ดังท่ีสวดกันอยูท่ัวเมืองไทยเวลานี้วา “โย โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ...” 
น้ัน เปนบทสวดประเภทสรรเสริญพุทธคุณ ธรรมคุณ และสังฆคุณ ซ่ึงทานนํา
ถอยความในพระไตรปฎกมาตั้งเปนแกน แลวจัดเรียบเรียงข้ึนใหม เพ่ือให
เหมาะกับโอกาสสําหรับกิจน้ีโดยเฉพาะ  

บทสวดประเภทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยอยางน้ีมีมากพอสมควร เปน
เครื่องนอมจิตเขาสูพระพุทธคุณ เปนตน นําเอาพุทธคุณเปนตนน้ันมาเปน
อนุสติ เม่ือระลึกถึงพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ก็นอมจิตไปสูความดีงาม สู
การสนใจใฝศึกษาปฏิบัติธรรมกวางลึกขยายออกไป หรือแมแตจะใชเปน
เคร่ืองระลึกในการเจริญสมาธิ ก็ได  

๓. สวนบทสวดประเภทท่ี ๓ ไดแกคําอวยชัยใหพร หรือการตั้งจิตมีเมตตา 
ปรารถนาดีใหเขามีความสุขความเจริญ หรือใหประสบโชคชัยสวัสดี ก็เปนการ
เจริญกุศลธรรม ใหจิตกาวไปในพรหมวิหาร อันโนมนอมตอไปสูสังคหธรรม
และสามัคคีธรรม ท่ีจะนํามาซึ่งความอยูดีมีสุขดวยกันในสังคม 

บทสวดประเภทน้ี มักเปนบทประพันธท่ีเรียบเรียงข้ึนภายหลังในยุคสมัย
ตางๆ อยางเชนบทหน่ึงท่ีเราสวดกันมากท่ีสุดวา “ภวตุ สพฺพมงฺคลํ รกฺขนฺตุ 
สพฺพเทวตา...” น้ี เวลามีงานพิธีอะไรๆ ก็สวดกันแทบทุกครั้งเลย บทน้ีเปน
ตัวอยางของคําสวดท่ีเกิดภายหลัง ไมมีในพระไตรปฏก  

แลวก็นาสังเกตไวดวยวา ตอนหลังๆ น่ี นอกเหนือจากบทสวดอวยชัยให
พร หรือตั้งจิตปรารถนาดีแลว ชักจะมีคําสวดท่ีเลยไปในทางท่ีคลายๆ หรือ
ใกลๆ เกือบจะเปนคําออนวอนไปเสีย บทสวดประเภทนี้เกิดข้ึนมาภายหลัง 
เม่ือปลอยเพลินๆ ไป ก็แตงกันข้ึนมาๆ  

ก็เปนอันวาครบแลว ๓ ประเภท ขอทวนวา หนึ่ง ประเภทพระพุทธพจน และคํา
สอนธรรม สวนมากมาจากพระไตรปฏก สอง ประเภทคําสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ซ่ึง
นอมนําเช่ือมตอเขาสูการศึกษาปฏิบัติธรรม แลวก็ สาม จําพวกคําอวยชัยใหพร ท่ีเปนการ
เจริญเมตตาธรรม นําใหเพ่ิมพูนกุศลได แตควรระวังไวบาง โดยรูเขาใจเทาทันวา 
สวนมากเกิดข้ึนภายหลัง พระอาจารยภายหลังเรียบเรียงรจนาข้ึน  



 

๑๗๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ถาเปนบทสวดประเภทพุทธพจน หรือขอความจากพระไตรปฎก โดยมากก็จะพูด
ถึงเร่ืองการประพฤติปฏิบัติดีงาม อันเปนเรื่องของคําสอน ซ่ึงก็อาจจะบอกดวยวา การ
ประพฤติปฏิบัติเชนน้ัน จะนําใหเกิดผลดีอยางน้ันๆ ซ่ึงเปนเร่ืองของผลดีท่ีเกิดจากการ
ฝกหัดปฏิบัติตาม เปนเรื่องของพระพุทธศาสนาโดยตรง  

แตจําพวกบทสวดอวยชัยใหพรน้ัน เปนการตั้งจิตปรารถนาดีตอกัน ซ่ึงก็เปนไป
ตามหลักพระศาสนา ท่ีสอนใหแสดงความปรารถนาดี ตั้งจิตเมตตาตอกัน ตอมวล
ชาวโลก ท่ัวท้ังสรรพสัตว อันน้ีก็ดีแลว ใชได แตอาจจะตองระวังไวบางวา ถาไมเตือน ไม
คุมกันไว บางทีก็จะเฉออกไปได จะไปเฉียดๆ เขากับศาสนาโบราณบางพวก เด๋ียวจะใกล
หรือจะกลายเปนลัทธิไหววอนเอาแตออนเอาแตขอไปเสีย เอาละ น่ีแคเปนความรูท่ัวๆ ไป 

หนังสือสวดมนตของวัด จัดไวเพ่ือใชฝกและทบทวน  
ที น้ี ก็มาพูดถึงหนังสือสวดมนตของวัดญาณเวศกวัน  อันน้ีไม มีอะไรมาก 

ความสําคัญอยูท่ีวาเปนหนังสือสวดมนต สวนท่ีวาเปนของวัดญาณเวศกวัน ก็เพียงบอก
ใหรูวาเปนฉบับท่ีเลือกคัดจัดเรียงลําดับไวสําหรับใชสวดและใชฝกสวด เพื่อความสะดวก
และเปนระเบียบท่ีวัดญาณเวศกวัน เทาน้ันเอง คือสําคัญท่ีเปนหนังสือสวดมนต ไมใช
สําคัญท่ีวัดญาณเวศกวัน ถาวัดญาณเวศกวันจัดแลว ชวยใหการสวดมนตไดผลดี ก็ใชได 

หนังสือสวดมนตท่ีใชประจําของเราน้ี ไดจัดกลุมและเรียงลําดับใหเปนบทสวด
ประจําวัน ดังไดบอกขางบนแลว ขอใหเขาใจวา บทสวดประจําวันน้ี จัดข้ึนเพ่ือใช
ประโยชนในสํานัก ไมใชวาเขาสวดประจําวันกันอยางน้ีท่ัวไปท้ังหมด  

หมายความวา บทสวดมีมากมาย ทีน้ี บางบทนั้นพระสงฆไทยเราใชสวดกันอยู
เปนประจํา ท่ีวัดเราก็ควรจะทบทวนไวใหแมนใหคลอง และอีกดานหนึ่ง บางบทไมคอยได
ใช ก็ควรจะจําไวใหไดดวย เผ่ือไปในงานท่ีมีการสวดข้ึนมา ก็จะไดไมติดขัด 

เม่ือบทสวดมีมากมาย จะสวดใหหมดในวันเดียว ก็ไมไหว ทําอยางไรดี ในวัด
เกาๆ ท่ีสวดมนตกันมากมายสืบมายาวนาน ทานก็หาหลักมาจัดของทานใหลงตัวไปได
ตามสมควร ทีน้ี สําหรับของเรา เราก็จัดใหเขากับเหตุผลและวัตถุประสงคท่ีมองเห็น เม่ือ
นับเวลาเปนสัปดาห มี ๗ วัน ก็มาจัดกันใน ๗ วันน้ี เอาบทสวดมนตท่ีจําไดแลวมา
ทบทวนกันบาง เอาบทท่ีไมคุนมาจัดกลุมไวใหมีโอกาสสวดบอยๆ จะไดจําใหแมนบาง 

การสวดบทสวดมนตประจําวันน้ัน ก็เหมือนเปนประเพณีท่ีทํากันมาหลังทําวัตร
ค่ํา ซ่ึงมีเวลาเปดวางเปนชวงยาว ไมเหมือนทําวัตรเชาท่ีมีเวลาจําเพาะกระช้ันกับกิจอ่ืนๆ   



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๗๗ 

ยอนหลังไปดูเวลาน้ัน วัดญาณเวศกวันเพิ่งเกิดข้ึนมาใหมๆ ตอนนั้น พระมีไมก่ี
องค พระท่ีมาเริ่มตน ก็เปนพระเกาซ่ึงสวดบทสวดมนตตางๆ ไดมากมากอนแลว ก็เอาขอ
น้ีมาเปนหลักในการจัดดวย  

ตกลงก็จัดกันวา วันอาทิตย และวันจันทร ใชสําหรับบทสวดในงานมงคลทั่วๆ 
ไป ซ่ึงเปนบทสวดท่ีใชมาก และมีปริมาณมาก จึงตองใชถึง ๒ วัน 

ทีน้ีก็แบงวา วันอาทิตยน่ีสําหรับบทสวดท่ีใชมากที่สุด สวดกันเปนประจําเลย 
อยางเชน มงคลสูตร แตตอนนั้นเปนระยะแรกๆ ก็อยางท่ีวาแลว มีพระนอยองค ซ่ึงเปน
พระเกาๆ ท้ังน้ัน เม่ือบทสวดมีเยอะ หลายบทท่ีใชกันประจําบอยมาก สวดคลองอยูแลว ก็
ตัดออกเสียบาง เพราะฉะน้ัน บทสวดวันอาทิตยน้ี ท่ีจริงไมครบ บทสวดท่ีใชประจํายังมี
อีก แตเพราะเห็นวาพระท่ีสวด เปนพระเกา หลายบทน้ันคลองกันเหลือเกิน ไมจําเปนตอง
มาสวดอีก ก็เลยไมเอามาใส เพราะฉะน้ัน เรื่องก็จึงยังคางอยูวาบทสวดเหลาน้ีไมครบ อัน
น้ีเปนเรื่องความเปนมาของสํานัก ซ่ึงเนนบทท่ีใชนอยหนอย ขอใหรูทันไว  

ตอไป สําหรับวันจันทร ก็สวดบทท่ีอยูในประเภทเดียวกับวันอาทิตยน่ันแหละ คือ
บทท่ีใชในงานมงคล แตเปนบทท่ีใชนอยลงมาหนอย หรือนอยกวา  

ตอจากน้ัน สําหรับวันอังคาร เปนบทสวดพิเศษ เชน บทสวดงานมงคลในพระ
ราชพิธี ในวัง ก็อยูในประเภทเดียวกับสองวันกอนน่ันเอง ตางแตวาใชเฉพาะในวัง ขาง
นอกไมใช เชนบท “อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ โลกานํ อนุกมฺปโก...” และบท “ยํ ยํ เทวมนุสสานํ...”  

แตทีน้ี บทสวดพิเศษเฉพาะในพระราชพิธีน้ีมีนอย เวลาเหลือ ก็เลยเพ่ิมบทท่ีนา
เอาใจใสพิเศษเขามา คือบท “ปพพชิตอภิณหปจจเวกขณ” ขอท่ีบรรพชิตควรพิจารณา
เนืองๆ ๑๐ ประการ ซ่ึงเปนของเหมาะสําหรับพระสงฆ เพราะเปนขอพิจารณาชีวิตของ
ตนเอง ไวเตือนใจในการเปนอยูและการประพฤติปฏิบัติ ในบางวัดทานสวดเปนประจําทุก
วันเลย ท่ีน่ีเราเอามาแทรกไวในวันอังคาร จัดเปนบทสวดพิเศษดวย  

ตอไปก็จะเพิ่มอีก ท่ีคิดไวน้ัน จะเพ่ิมอีกเยอะ เชน บทสวดเก่ียวกับสังคหวัตถุ ซ่ึงก็
เปนบทสวดพิเศษ ซ่ึงท่ัวไปเขาไมไดสวดกัน  

ตอไปวันพุธ ก็เปล่ียนมาเปนงานอวมงคล ในวันพุธ จึงเปนบทสวดสําหรับงาน
ศพ งานระลึกถึงและอุทิศกุศลแกผูลวงลับ เชน บทสวดมาติกา บทสวดอภิธรรม ๗ คัมภีร 
แตเราไมตองไปถืออะไร  



 

๑๗๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ท่ีจริง การท่ีทานเลือกเอาบทพระอภิธรรมไปใชสวดในงานศพนี้ เพราะตองการ
หลักธรรมคําสอนท่ีสําคัญสูงสง เพราะวางานศพน้ีนับเริ่มท่ีงานศพบิดามารดา และ
สําหรับคนท่ีจัดงานศพน้ัน ท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือจัดงานศพเพ่ืออุทิศกุศลแกบิดามารดา ซ่ึง
เปนยอดของผูมีพระคุณ จึงตองจัดใหดีท่ีสุด  

โบราณถือกันวา พระอภิธรรมน้ีเปนคําสอนท่ียอดสุด น่ีวาตามท่ีโบราณถือกันมา 
จึงเหมาะสําหรับใชตอบแทนคุณบิดามารดา ดังท่ีวา เวลาสรางคัมภีร ก็นิยมสรางพระ
อภิธรรมน้ีเปนเครื่องตอบแทนคุณบิดามารดา เพราะฉะน้ัน เวลามีงานศพ ก็สวดคัมภีร
หรือบทสวดท่ีถือวาเย่ียมยอด คืออภิธรรมน้ี  

นอกจากน้ัน อีกแงหน่ึง อภิธรรมก็เปนธรรมกวางๆ ท่ีทานประมวลไวอยาง
ครอบคลุม วาดวยเร่ืองของธรรมชาติลวนๆ สําหรับไวมองหรือพิจารณาความจริงของ
ธรรมชาติ อันรวมท้ังชีวิตดวย  

เปนอันวาไดท้ังสองแง ท้ังแงตอบแทนพระคุณ กับท้ังในแงเปนเวลาท่ีจะไดมา
สดับฟงเพ่ือทบทวนพิจารณาหลักธรรมท่ีแสดงสัจจะ คือความจริงของธรรมชาติและชีวิต  

ตอไปวันพฤหัสบดี ก็ตอเน่ืองมา คือยังเปนบทสวดท่ีใชในงานศพ หรืองาน
อวมงคล ท่ีวาตอเน่ืองมา คือ บทสวดวันพุธ ไดแกพระอภิธรรมน้ัน ใชในตัวพิธีโดยมุงไปท่ี
ศพ หรือผูท่ีลวงลับจากไป เชน สวดมาติกา และสวดพระอภิธรรมตอนกลางคืน อะไร
อยางน้ี แตทีน้ีสืบเน่ืองจากน้ัน ก็จะมีการสวดพระพุทธมนตสําหรับงานอวมงคล ท่ีเขาคู
กับการเจริญพระพุทธมนตสําหรับงานมงคล  

ถึงตอนน้ี งานพิธีจะมุงไปท่ีการทําบุญของตัวเจาภาพ คือคนท่ียังอยู นอกจากให
คนท่ียังอยูทําบุญโดยอุทิศแกผูท่ีจากไปแลว บทสวดตางๆ ก็จะเปนคําสอนคําเตือนใจแก
ผูอยู ในการปฏิบัติตอชีวิตของตน เปนตน 

ท่ีวาเขาคูกัน ก็โดยเทียบเคียง ดังท่ีวา ในงานมงคล มีการเจริญพระพุทธมนต ฉัน
เพล แลวในงานอวมงคล ก็มีการสวดพระพุทธมนต ฉันเพล ถึงตรงน้ีก็เลยมีบทสวดอีกชุด
หน่ึง คือบทสวดพระพุทธมนตสําหรับงานอวมงคล และชุดน้ีก็จัดมาไวในวันพฤหัสบดี  

ใครชอบศึกษา ก็ลองไปตรวจสอบเทียบกันดู บทสวดสําหรับเจริญพระพุทธมนต
ในงานมงคล ท่ีจัดไวสําหรับวันอาทิตยน้ัน เชน มงคลสูตร สอนหลักการเปนอยูดําเนินชีวิต
ท่ีดีงาม ใหมีความสุขความเจริญ ตั้งแตวาไมคบพาล แตคบบัณฑิต บูชาคนท่ีควรบูชา หา
ความรูใหมาก เอาใจใสดูแลพอแม เล้ียงดูบุตรภรรยา ทํางานใหเสร็จจริงจังเรียบรอย ฯลฯ 



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๗๙ 

แตบทสวดสําหรับสวดพระพุทธมนตในงานอวมงคล ท่ีจัดไวสําหรับวันพฤหัสบดี
น้ี เชนบท “ยถาป เสลา...” มาอีกแนวหน่ึง คือ เตือนใจใหระลึกถึงความจริงของชีวิต ท่ีมี
การเกิด แก เจ็บ ตาย เปนธรรมดา บอกวาเปรียบเหมือนภูเขาหิน สูงใหญ กล้ิงมาจากทิศ
ท้ังส่ี บดขยี้สรรพสัตว ไมมีทางลอดหนีท่ีจะรอดไปได ฉันใด ความแก และความตาย ก็บด
ขย้ีผูคนสัตวท้ังหลาย ฉันน้ัน เพราะฉะน้ัน ควรจะมีศรัทธาม่ันในพระรัตนตรัย ทําความถูก
ตองใหชีวิตน้ีไดประโยชน โดยประพฤติธรรม ท้ังดวยกาย วาจา และจิตใจ   

แลวก็มีบทสวดอื่นๆ ท่ีแนะนําตักเตือนในการปฏิบัติตอชีวิตแงตางๆ เชนวา คนใด
เจริญธรรม ๕ ประการ มี ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ก็เรียกไดวามีชีวิตไมวางเปลา 
เทากับบอกวา คนท่ีตายไปแลว ถาไดมีธรรมเหลาน้ี ก็เปนชีวิตท่ีมีคา และใหเราท้ังหลาย
ประพฤติปฏิบัติเจริญธรรมเหลาน้ี ตอไปเราก็ตองตายเหมือนกัน จะไดมีชีวิตท่ีไมวางเปลา 
เกิดมาไมเปนโมฆะ อะไรอยางน้ี  

รวมแลวก็เปนบทสวดเตือนใจ ใหรูเทาทันความจริงของชีวิต ใหดําเนินชีวิตดวย
ความไมประมาท ใหสรางสรรคคุณงามความดี ใหบําเพ็ญคุณประโยชน อะไรๆ ใน
ทํานองน้ี น่ีเปนบทสวดท่ีจัดไวทบทวนกันและทําใหแมนม่ันในวันพฤหัสบดี ใชสําหรับ
สวดพุทธมนตในงานอวมงคล โดยปรกติจะสวดมนตในชุดน้ีจบแลว ก็นิมนตฉันเพลตอ 

ตอไปวันศุกร จัดไวเปนท่ีรวมของบทสวดอนุโมทนา รวมทั้งอวยชัยใหพร คือ ใน
งานพิธีตางๆ หลังจากพระสวดมนต และฉันเสร็จแลว ก็จะมีการอนุโมทนา ไมวาจะใน
งานมงคล หรือในงานอวมงคล เราก็เอาบทสวดอนุโมทนาไปรวมอยูดวยกันในวันศุกร จะ
เห็นวามีหลายบท แตท่ีจริงยังไมหมด เอาไวเทาท่ีควรจะใชกอน เพราะวามากมายแลว 
แตตอไปขางหนา อาจตองพิจารณากันอีก อยางตอนนี้ ท่ีน่ีเปนวัดโดยสมบูรณแลว และมี
พระมากข้ึนๆ มีโยมเก่ียวของมากข้ึนๆ ในวันหน่ึง อาจจะตองใสใหเต็มใหครบ  

ถึงตรงนี้ บทสวดท่ีใชประจําท่ัวไปครบพอแลว แตยังเหลือวันเสาร อยูอีกวันหน่ึง 
ก็เลยเปนโอกาสสําหรับบทสวดพิเศษขนาดใหญ แตบทสวดพิเศษขนาดใหญก็มีหลายบท 
ในท่ีน้ี ไดตกลงเลือกเอาธัมมจักกัปปวัตตนสูตร สําหรับสวดในวันเสาร บทเดียวก็พอแลว
เพราะเปนบทท่ียาวมาก  

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรน้ี นิยมใหสวดในงานวันเกิดใหญๆ ซ่ึงเปนงานมงคลท่ี
สําคัญ โดยแทรกเสริมเขาไปนําหนาบทสวดชุดท่ีไดจัดไวสําหรับวันอาทิตย อยางท่ีวาแลว 
บทสวดวันอาทิตยใชเจริญพุทธมนตในงานมงคล ซ่ึงรวมท้ังวันเกิดอยูแลว แตมีพิเศษวา 
สําหรับงานวันเกิดใหญๆ นิยมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเพ่ิมเขาไปดวย  



 

๑๘๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ความจริง ในงานศพก็มีบทสวดใหญๆ เชนนิยมกันมาวา ทําบุญ ๗ วันใหสวดบท
น้ีเพิ่มเขามาดวย ทําบุญ ๕๐ วัน เพ่ิมบทนี้ ทําบุญ ๑๐๐ วัน เพิ่มบทน้ี แตมาถึงปจจุบัน
ตอนน้ี คงเปนเพราะยากจะหาพระท่ีสวดบทใหญๆ ซ่ึงนานทีจะมีโอกาสใช ก็เลยสวดบท
พิเศษกันแคธัมมนิยามสูตร ซ่ึงเปนพระสูตรท่ีสําคัญ แตคอนขางส้ัน ท่ีจริง ยังมี อาทิตต-
ปริยายสูตร และอนัตตลักขณสูตร ซ่ึงยาวมากหนอย ซ่ึงเดี๋ยวน้ีแทบจะไมมีงานไหนสวด
แลว ก็สวด ธัมมนิยามสูตร ท่ีมีอยูแลวในชุดของวันพฤหัสบดี เปนพื้น  

ขอแทรกแงศึกษาหนอยวา การท่ีมีประเพณีนิยมใหสวดพระสูตรใหญๆ ท่ียาว
มากๆ ในงานพิธีท่ีสําคัญ ดังเชน ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อาทิตตปริยายสูตร และอนัตต-
ลักขณสูตร น้ัน เหตุผลอยางหน่ึงนอกเหนือจากเร่ืองของงานบุญเองแลว นาจะเปน
ทํานองอุบายวิธีของพระเถระแตโบราณวา ในกาลยาวไกลหางจากทานไปขางหนา ถึงแม
การศึกษา การทรงจําและสาธยายพุทธพจนจะเส่ือมลงไป สาระจะจางหาย แมจะเหลือ
แตรูปแบบจําพวกพิธีกรรม ประเพณีการสวดมนตท่ีทานนําทางวางไว จะเปนเหมือน
เครื่องบังคับใหพุทธบริษัทยังตองเอาใจใสทรงจําพุทธพจนท่ีสําคัญๆ เอาไว (แมถึงวาใน
ข้ันท่ีทรุดลงไปมากแลว จะสวดได แตหารูความหมายแตอยางใดไม) น่ีคือเทากับผูกสาระ
ใหพวงติดไปกับรูปแบบสืบตอไป   

เปนอันวา ไดทําความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องบทสวดในหนังสือสวดมนตท่ีเรานํามา
สวดกันประจําวัน ในตอนวาดวยบทสวดมนตตอทายทําวัตรค่ํา นับวาเปนเร่ืองของ
ชีวิตประจําวันสวนหนึ่ง จึงเอามาเลาถวายใหเกิดความรูความเขาใจ เก่ียวกับส่ิงท่ีเรา
เก่ียวของประจําวัน เพราะมิฉะน้ัน เดี๋ยวผานเวลาไปแลว ไดแตสวดจบกันไปๆ โดยไมรูวา
อะไรเปนอะไร แลวก็ไมเขาใจส่ิงท่ีตนทํา  

ตอนน้ี ถาสงสัยอะไร ก็นิมนตถามใหรูกันไป น่ีเปนตัวอยางของการบอกส่ิงท่ีเรา
เก่ียวของในชีวิตประจําวัน แตบางทีมีบางอยางท่ีผมไมทันนึก ทานก็เก็บหรือยกมาถาม  

ตอบเร่ืองสวดมนตแลวแตถาม (ตัดออกไปบาง เพราะไมไดยินคําถาม) 
ปุจฉา: [การชุมนุมเทวดา – จับความ ไมสามารถไดยินคําถาม] 
พระพรหมคุณาภรณ: ออ เม่ือจะเจริญพุทธมนต ในงานมงคล จะมีการชุมนุมเทวดา อัน
น้ีอยูในรายการของบทสวดวันอาทิตย และวันจันทร แมในวันอังคารท่ีเปนบทสวดพิเศษ
ในวัง ก็ยังอยูในงานมงคล ก็มีการชุมนุมเทวดาดวย  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๘๑ 

แตบทสวดของวันพุธ และวันพฤหัสบดี ไมตองมีการชุมนุมเทวดา เพราะเปนงาน
อวมงคล สวนในวันศุกรน้ันเปนบทสวดอนุโมทนา ซ่ึงเน่ืองอยูกับงานมงคลเปนสวนมาก ก็
เลยเอาชุมนุมเทวดารวมไวดวย ถึงแมจะมีบทสวดอนุโมทนาในงานอวมงคลอยูดวย ก็
แทรกอยูนิดเดียว คือบท “อทาสิ เม...” ตอจากน้ันก็ไปวันเสาร ซ่ึงมีธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
อันน้ีก็เปนบทสวดในการเจริญพระพุทธมนต ท่ีวานิยมสําหรับวันเกิดใหญๆ ก็อยูในงาน
มงคลเหมือนกัน จึงมีการชุมนุมเทวดาดวย  

ชุมนุมเทวดาน้ัน เคยอธิบายแลวนะ วาเปนการใหโอกาสแกเทวดา โดยเชิญชวน
เทวดามาฟงธรรมของพระพุทธเจาดวย เทวดาจะไดเอาธรรมไปประพฤติปฏิบัติ ขัดเกลา
กิเลสของทานเอง เปนการพัฒนาชีวิตของทานใหดีข้ึน  

ปุจฉา: [บทสวดชุมนุมเทวดา และบทสวดอื่นที่นิยมกัน – จับความ ไมสามารถไดยินคําถาม] 
พระพรหมคุณาภรณ: การชุมนุมเทวดาน้ันทํากันมาเปนประเพณี บทสวดชุมนุมเทวดา 
ก็เปนของแตงข้ึนภายหลัง เปนของยุคหลังพุทธกาลคงจะนานมาก เวลาน้ี ท่ีปฏิบัติกันมา
เปนประเพณี ก็มีความซับซอนอยูบาง คือในตัวบทท่ีมีอยูน้ัน มีการสวดมากสวดนอยไม
เทากัน ตามความพิเศษของงานพิธีท่ีใช สําหรับพระใหมและคนท่ัวไปยังไมควรพูดตอนน้ี 
เด๋ียวจะสับสน เอาแคตามท่ีใชกันท่ัวไปกอน (ถาตองการทราบ ก็ดูไดใน พจนานุกรมพุทธ
ศาสน ฉบับประมวลศัพท)  

บทสวดมนต และคาถาศักดิ์สิทธิ์ท่ีนิยมกันมากมาย เปนของแตงในยุคหลังๆ หาง
พุทธกาลนาน แตมักยากท่ีจะบอกไดวาใครแตงข้ึน เม่ือไร ไดแคพอจะสันนิษฐานไดบาง 
ไมไดบาง เพราะไมมีระบบการตรวจสอบและรักษาอยางคัมภีร โดยเฉพาะพระไตรปฎก 

คาถาชินบัญชรท่ีทานถามถึงน้ัน แมจะแตงไวนานแลว และอาจจะเคยนิยมกัน
มาแลวในอดีต แตก็เงียบๆ ไปนานแลว เพิ่งจะเดนข้ึนมาใหมไมนานน้ีเอง ตอนแรก กลาว
ขานกันในเชิงท่ีคลายๆ วามาคนพบกันใหม หลังจากเลือนรางไปนาน แถมมีการเขาใจกัน
วาเปนของสมเด็จพระพุฒาจารย (โต) วัดระฆังฯ แตตอมาปรากฎวา มีการไปเจอเขาที
หลังวา ในลังกา (ปจจุบันเปนศรีลังกา) มีของเดิมเกากวา แสดงวาคาถาชินบัญชรน้ีเขา
มาจากลังกาทีหน่ึงกอน แตก็ไมทราบวาแตงเม่ือไร  

สําหรับบทสวดในงานศพ ก็ยังมีบทสวดพระมาลัย ซ่ึงเคยนิยมสวดกันมากสืบมา
เปนประเพณี แตเร่ืองพระมาลัยน้ีก็เปนเรื่องหลังพุทธกาลนานมาก เกิดข้ึนในลังกา ในถ่ิน
ท่ีเรียกวา มลยชนบท หรือเรียกใหงายข้ึนอีกวามาลัยชนบท ในลังกาทวีป ในเม่ือไมชัดเจน
ในทางภูมิศาสตรและประวัติศาสตร ก็นับวาเปนตํานาน  



 

๑๘๒  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ปุจฉา: [เรื่องคาถาพาหุง – จับความ ไมสามารถไดยินคําถาม] 
พระพรหมคุณาภรณ: คาถาพาหุง หรือ พาหุง ๘ บท มีช่ือเรียกเปนภาษาทางการวา 
ชยมังคลัฏฐกคาถา แมจะเปนบทประพันธท่ีแตงข้ึนภายหลัง ก็มิใชเปนเรื่องราวใหมๆ หรือ
ใสเน้ือหาจากขางนอก แตเปนการนําเอาเน้ือความและเรื่องราวในสมัยพุทธกาล คือความ
เปนไปในพุทธประวัติ รวบรวมมาเรียบเรียงไว เหมือนเขาเลาเรื่องในประวัติศาสตร  

พาหุง ๘ บทนี้ ก็เปนการประมวลแบบสรุปเร่ือง โดยกลาวถึงเร่ืองราว ๘ เหตุการณ 
ท่ีพระพุทธเจาไดทรงผจญผูมุงราย ไมวาจะเปนคน เปนยักษ มาร พรหม หรือแมแตสัตว
นากลัว ท่ีเปนผูราย หรือมุงรายเขามา ทรงมีชัยชนะดวยพระพุทธคุณ เชนดวยพระ
ปญญาคุณ เปล่ียนรายใหกลายเปนดี โดยทําใหเขาหันมาเปนมิตร หรือกลับตัวกลับใจ 
เลิกละอธรรม หันมาถือธรรมตอไป จึงถือเปนบทสวดแหงชัยชนะ  

พาหุง ๘ บทน้ัน (มีคาถาสรุปอีก ๑ คาถา รวมเปน ๙ คาถา) เรียกกันงายๆ วา 
“พาหุง” เพราะคาถาแรกเร่ิมตนดวยคําวา พาหุง นําหนา พอสวด เสียงก็ข้ึนมาใหไดยินวา 
“พาหุง” ก็เลยเรียกวาบทพาหุง  

คาถาพาหุงเปนสวนหลักสวนแกนของบทสวดถวายพรพระ คือ ในงานทําบุญเล้ียง
พระ เม่ือจะไมเจริญพระพุทธมนตแบบเต็มพิธี เน่ืองจากไมมีพิธีพิเศษจําเพาะ หรือวาได
เจริญพระพุทธมนตแบบเต็มพิธีเสร็จไปในวันกอนน้ันแลว (เชน เจริญพระพุทธมนตไปเม่ือ
เย็นวันกอนแลว วันน้ีก็นิมนตมาฉัน) เพ่ือจะใหส้ัน ก็สวดถวายพรพระโดยมีบทพาหุงน้ี
เปนหลัก จบแลวก็ถวายภัตตาหารเลย  

บทสวดถวายพรพระ ท่ีวาส้ัน คือมีจํากัดไมก่ีบท และเปนบทท่ีสวดคุนกันอยูแลว 
เรียงลําดับใหนําไปใชไดงาย คือ 

- นโม ตสฺส... 
- อิติปิ โส...  สฺวากฺขาโต...  สุปฏิปนฺโน... 
- พาหุํ สหสสฺ... 
- มหาการุณิโก...  ชยนฺโต... 
- ภวตุ สพพฺมงฺคลํ...  
พูดแคพอเขาใจ และใชงานได เทาน้ีกอน (ถาตองการทราบมากอีกหนอย ก็ดูใน 

พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท)  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๘๓ 

พระสวดมนต ตางอยางไรกับคนรองเพลง  
ไดฟงคําถามหลายเร่ืองเก่ียวกับการสวดมนต แตโดยมากเปนเร่ืองของบทสวด

มนต และประเพณีพิธีกรรมเก่ียวกับการสวด ท่ีจริง ควรเอาใจใสใหมากสักหนอยในดาน
คุณประโยชนท่ีเปนสาระของการสวดมนตน้ัน  

อยางท่ีวาแลว เดิมที การสวดคือสาธยายน้ันมุงเพ่ือเปนการรักษาพุทธพจน รักษา
คําสอน และเร่ืองราวที่สืบมาจากพระพุทธเจา แตเม่ือเลิกรักษาพระคัมภีรดวยการทองจํา
และสาธยายแลว การสวดมนตไดมาเปนสวนหน่ึงท่ีสําคัญในกิจพิธีของสวนรวม และ
บรรดาพิธีกรรม  

อยางท่ีวาแลว บางที เราใชการสวดมนตเปนสวนนํากอนเจริญสมาธิ หรือเปนบุพ
ภาคในการฝกจิตภาวนา ใหการสวดมนตน้ันเปนเคร่ืองชวยเปล่ียนอารมณของจิต หักหัน
หรือชักพาจิตใหหยุดและหลุดออกมาจากอารมณของเร่ืองวุนวายภายนอก อยางนอยก็
มารวมอยูในบรรยากาศใหม ท่ีสงบเย็นผอนคลาย และนอมนําใหเกิดความรูสึกท่ีดีงาม 
อันเปนกุศล ทําใหสบายใจ เอิบอ่ิมปลาบปล้ืมใจ หรือเจริญศรัทธาปสาทะได  

ถึงแมไมไดสวดเอง เชน ในเวลาฟงพระเจริญพระพุทธมนตในพิธีตางๆ ถาได
บรรยากาศเหมาะ เม่ือฟงไป จิตใจก็จะเกิดมีความรูสึกซาบซ้ึง อ่ิมใจ ปล้ืมใจ เจริญศรัทธา 
ปสาทะ ไดความรูสึกตางๆ ท่ีดีงาม อันเปนกุศล ย่ิงถารูสาระเขาใจความหมายของบท
สวดน้ันดวย ฟงไป พินิจเน้ือความไป นอกจากเจริญจิตใจแลว ก็จะไดเจริญปญญาดวย 

เหตุท่ีการสวดมนตโนมนําความรูสึกท่ีดีงาม ทําใหเอิบอ่ิมยินดี ปลาบปล้ืม เจริญ
ศรัทธา ตลอดจนสงบเย็นสบายผอนคลาย ก็เพราะการสวดเปนการใชเสียงเปลงถอยคํา
ออกมาอยางรื่นไพเราะเสนาะหูและเปนจังหวะเปนทํานอง อันจูงจิตกระตุนใจใหเกิด
ความรูสึกคลอยตามหรือนอมไปตามเสียงท่ีรับสัมผัสเขามาน้ัน เทียบไดคลายกันกับการ
ขับรอง หรือรองเพลง  

การสวดมนตและการรองเพลงมีลักษณะรวมในแงท่ีโนมนําชักจูงและกระตุนใจ
ใหเกิดความรูสึกไดลึกๆ แรงๆ อาจเปนความซาบซาซานกระจาย หรือความรื่นสงบซ้ึง
สํารวมก็ได  

แตมีความแตกตางอยางสําคัญระหวาง ๒ อยางน้ัน คือ การรองเพลงเปนของ
ดาดดิบท่ีเปดปลอยสุดแตจะปลุกเรากระตุนความรูสึกไดแรงๆ ตามปรารถนา ซ่ึงบอย
ทีเดียวมุงใหเกิดความรูสึกของสภาพจิตท่ีเปนบาปอกุศล  



 

๑๘๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

สวนการสวดมนตเปนการขับรองหรือจะวาเปนการรองเพลงอยางหน่ึง ท่ีอยูใน
ขอบเขตของการสนองจุดหมายท่ีเปนกุศล โดยเฉพาะในพระพุทธศาสนา พระสงฆสวด
มนตไดเฉพาะในอาการอันถูกตองตามพุทธบัญญัติ ท่ีจะเสริมสรางกุศลธรรม 

ท่ีวาการสวดมนตและการรองเพลงมีลักษณะรวมกันน้ัน จะเห็นวาการสวดมนตมี
ท่ีมาท่ีไปคูเคียงเทียบใกลกับการรองเพลงน่ันเอง  

เริ่มตั้งแตตัวถอยคํา ก็ใชศัพทเดียวกัน คีตะ แปลวา เพลง รองเพลง ขับรอง แตก็
แปลวาสวดดวย อีกรูปหน่ึงเปนคํานามแท คือ คีติ แปลวา เพลง การขับรอง การรองเพลง 
และก็แปลวาคําสวด การสวด แลวคําตรงสําหรับการสวด และการรองเพลง ก็คือ คายนะ 

คําท่ีเม่ือนํามาวางเทียบใหดู จะเขาใจไดงาย คงไดแกคําวา สังคายนา ซ่ึงเปนคํา
พระท่ีคนไทยใชกันจนคุนแลว แตคนไทยใชคําวาสังคายนากันไปกันมา นานเขาก็ไมรูตัว
วาความหมายที่ตนเขาใจน้ันอาจจะเพ้ียนไปเสียแลว คือไมตรงกับความหมายเดิมท่ี
แทจริงของ “สังคายนา” 

“สังคายนา” คําพระเดิม ซ่ึงมาจากภาษาบาลี แปลตรงตัวตามรูปศัพทวา “การ
สวดพรอมกัน” หมายความวา เม่ือนําขอความท่ีวาเปนพระพุทธพจนมาบอกเลาแสดงแก
ท่ีประชุมแลว ถาท่ีประชุมตรวจสอบทวนทานแลว ตกลงยอมรับวาใช เปนพุทธพจน คือ
คําตรัสคําสอนของพระพุทธเจา ท่ีประชุมท้ังหมด คือพระท้ังหมดท่ีประชุมกันน้ัน ก็สวด
ขอความที่ยอมรับวาเปนพุทธพจนน้ันพรอมกัน  

ดังน้ัน “สังคายนา” จึงหมายถึงการตกลงยอมรับเรื่องราวขอความขอมูลท่ีนําเขา
มาตรวจสอบ ดวยการสวดขอความน้ันพรอมกัน เปนการแสดงวาท่ีประชุมถือรวมกัน
อยางน้ันเปนอันหน่ึงอันเดียวกันสืบไป 

เม่ือใชคําน้ีลงตัวแลว ความหมายของสังคายนาก็ครอบคลุมกินรวมถึงการ
ดําเนินการใหสําเร็จตามน้ีตลอดท้ังกระบวนการ การสวดพรอมกันก็คือการจบหรือเสร็จ
ส้ินงานท้ังกระบวนการน้ัน เวลาแปล แมวาตัวศัพทคือแคสวดพรอมกัน แตก็รูสึกวาไม
คลุมความ ก็เลยหาคํามาใช เชนนิยมแปลกันมาวา “รอยกรอง” อยางท่ีวารอยกรองพระ
ธรรมวินัย หรือไมก็ทับศัพทอยางท่ีนิยมในเมืองไทยวา “สังคายนา”  

สังคายนา ในภาษาพระ หรือในคัมภีรบาลี นิยมใชอีกรูปหน่ึงบอยกวา คือใชคําวา 
“สังคีติ” ซ่ึงก็คือคําเดียวกัน แตตางรูป เชนสังคายนาคร้ังท่ี ๑ จะเขียนวา ปฐมสังคายนา ก็
ได แตของทานนิยมใชวา “ปฐมสังคีติ” (ในเมืองไทย ไมนิยมใชคําวา “สังคีติ”) 



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๘๕ 

ทีน้ี สังคีติ คือการสวดพรอมกัน หรือสังคายนาน้ัน มีรูปกริยาเปน “สังคีต” แปลวา 
สวดพรอมกันแลว หรือสังคายนาแลว ขอยกตัวอยางคําบาลีของจริงมาใหดู เชนทานเลาวา 

...อาทิมเนกวิธํ  ตีสุ  ปิฏเกสุ  สนฺทิสฺสมานํ  สงฺคหปฺปเภทํ ววฏฺฐเปตฺวาว  
สตฺตหิ มาเสหิ สงฺคีตํ.   วินย.อ.๑/๒๙; ที.อ.๑/๒๕; สงฺคณี อ.๒๐/๒๘ 
[แปล: ทานสังคีต (สังคายนา/สวดพรอมกัน/รอยกรองแลว) โดยเวลา ๗ เดือน จัด

วางกําหนดลงไป ท้ังรวมหมวดหมูและแยกประเภท ดังปรากฎอยูในพระไตรปฎก มีอเนก
ประการ เชนวา...] 

หันไปดูความหมายดานการรองเพลง ก็ใช “สังคีต” คําเดียวกันน่ีแหละ ขอยกมา
ใหดูเทียบกัน แตเลาเรื่องใหรูท่ีมาท่ีไปเสียกอนวา ครั้งหน่ึง ธิดาของทาวเวสวัณ (ไทยนิยม
เรียกวาทาวเวสสุวัณ) เถียงกันวาใครรองรําเกงกวากัน ไมยอมกัน จึงพากันไปหาพระบิดา 
ขอใหตัดสิน ทาวเวสวัณตรัสวา 

...คจฺฉถ ธีตโร อโนตตฺตทหตีเร เทวสมาคเม สงฺคีตํ ปวตฺเตถ, ตตฺถ โว วิเสโส 
ปากโฏ ภวิสฺสติ.   วิมาน.อ.๑๔๙ 
[แปล: ไปเถิด ลูกหญิง ไปแสดงสังคีต (การรองรํา) ในเทวสมาคม ท่ีฝงสระอโนดาต 

แลวความพิเศษของเธอจะปรากฎใหเห็นกันท่ีน่ัน] 
ในเมืองไทย เรานําคําวา “สังคีต” มาใชกันจนถือเปนคําไทยสามัญไปแลว และ 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็ไดแสดงความหมายใหวา “น. การ
รองรําทําเพลง เชน สังคีตศิลป.” (เราไมแปลวา “สังคายนาแลว”) 

ท่ีพูดมาน้ี คงชวยใหมีความเขาใจพอมองเห็นไดกวางๆ แลว ทีน้ีก็มาดูใหชัดลงไป
วา สวดมนตของพระ กับรองเพลงของโยม จะแยกกันตรงไหน อยางไร และอันน้ีไมใชเปน
เรื่องท่ีมุงเฉพาะสําหรับพระใหม แตเปนความรูใหแกญาติโยม และพระทั่วไป เพราะ
เก่ียวของกับความเปนอยูและการปฏิบัติในวงกวาง จะยกพุทธบัญญัติในเร่ืองน้ีมาใหดู
กันเลย แลวจะเขาใจไดเอง  

เรื่องมาในพระวินัยปฎก (วินย.๗/๑๙-๒๑/๘-๙) วา  
[๑๙] สมัยน้ันแล ที่พระนครราชคฤห์ มีมหรสพบนยอดเขา พระฉัพพัคคีย์ได้

ไปเพื่อดูมหรสพ ชาวบ้านเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า  ไฉนพระสมณะเหล่า
ศากยบุตร จึงไปเพื่อดูการฟ้อนรํา การขับร้อง และการประโคมดนตรี เหมือนพวก
คฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม ภิกษุทั้งหลาย...กราบทูลเร่ืองน้ันแด่พระผู้มีพระภาค  



 

๑๘๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

พระผู้มีพระภาค...ตรัสว่า ‘ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงไปเพื่อดูการฟ้อนรํา 
(นัจจะ) การขับร้อง (คีตะ) หรือการประโคมดนตรี (วาทิต), รูปใดไป ต้องอาบัติทุกกฎ’  

[๒๐] สมัยน้ันแล พระฉัพพัคคีย์สวดธรรมด้วยเสียงขับร้องเอื้อนยืดยาว 
ชาวบ้านเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า พระสมณะเหล่าศากยบุตรพวกนี้ สวด
ธรรมด้วยเสียงขับร้องเอ้ือนยืดยาว เหมือนท่ีพวกเราร้องเพลง ภิกษุทั้งหลายได้
ยิน... กราบทูลเร่ืองน้ันแด่พระผู้มีพระภาค 

 พระผู้มีพระภาค ... ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ‘ดูกรภิกษุท้ังหลาย ข่าวว่า
... จริงหรือ?’ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ‘จริง พระพุทธเจ้าข้า’ 

  พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียน ... คร้ันแล้วทรงทําธรรมีกถา รับสั่งกะ
ภิกษุทั้งหลายว่า ‘ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุสวดธรรมด้วยเสียงขับร้องเอื้อนยืดยาว 
มีโทษ ๕ ประการน้ี คือ:- 

      ๑. ตนเองติดใคร่ในเสียงน้ัน 
      ๒. คนอื่นก็ติดใคร่ในเสียงน้ัน 
      ๓. ชาวบ้านก็ติเตียน 
      ๔. สมาธิของผู้ครุ่นใคร่การแต่งเสียง ก็จะเสียไป  
      ๕. ชุมชนชั้นหลังจะถือเป็นเยี่ยงอย่าง 
‘ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้สวดธรรมด้วยเสียงขับร้องเอ้ือนยืดยาว มีโทษ ๕ 

ประการนี้แล  
‘ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุไม่พึงสวดธรรม  ด้วยเสียงขับร้องเอื้อนยืดยาว     

(น ภิกฺขเว อายตเกน คีตสฺสเรน ธมฺโม คายิตพฺโพ) รูปใดสวด ต้องอาบัติทุกกฎ’  
 [๒๑] สมัยน้ันแล ภิกษุทั้งหลายรังเกียจในการสวดสรภัญญะ... กราบทูล

เร่ืองน้ันแด่พระผู้มีพระภาค  
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ‘ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการสวดสรภัญญะ’  

ในพุทธบัญญัติน้ี มีคําบาลีท่ีแปลใหเขาใจกันไดยาก คือ “อายตเกน คีตสฺสเรน” 
โดยเฉพาะคําที่ตองจับความหมายใหตรงคือ “อายตก” พระไตรปฎกแปลตางฉบับ ก็แปลตาง 
กันไปบาง และแปลแลวก็ยังจับความลําบาก เม่ือสํารวจอรรถาธิบายของคําน้ี ในอรรถ
กถา-ฎีกาตางๆ ท้ังคําอธิบายในกรณีน้ี และในกรณีอ่ืนๆ พอจะพูดเชิงอธิบายวา สวดดวย
เสียงขับรองท่ีเอ้ือนแบบวูบลงไปวาบหายอยางตกเหว ว้ืดข้ึนไปเหมือนกบกระโดด ผิด
ทํานองสวดที่เปนแบบแผน ทําอักขระใหเสีย (ฟงไมออกไมชัดวาเปนตัวอักษรใดกันแน) 



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๘๗ 

สวน สรภัญญะ แปลวา การกลาว(ธรรม)ดวยเสียง ไมตองคิดเรียบเรียงพูดอธิบาย
ก็ได แคใชเสียงเปลงวาตามขอความที่ทานประพันธไวออกมาใหคนไดสดับธรรมเกิด
ประโยชนแกจิตใจและปญญาของเขา โดยมีลักษณะของการออกเสียงท่ีกลมกลอม
ดําเนินไปอยางเหมาะสมแกสมณะ ไมทําวิการคืออาการผิดแปลก ไมทําอักขระคําและ
ความใหเสียหาย  เปนไปตามทํานองท่ีเปนแบบแผน  (ทานวามี  ๓๒  ทํานอง  ช่ือวา  
ตรังควัตร โธตกวัตร และคลิตวัตร เปนตน) 

ขอปดทายวา ในภาษาบาลี ถึงแมการสวดมนต กับการรองเพลงจะมีตนศัพท
เดียวกัน แตโดยท่ัวไป คีต และคีติ ใชสําหรับเพลง และการรองเพลงอยางของชาวบาน 
สวนของพระ นิยมใชในรูปศัพทสําหรับการสวดรวมกันพรอมกัน เปนสังคีต สังคีติ และ
สังคายนา ในความหมายท่ีเปนงานเปนการอยางท่ีวามาแลว 

ดังท่ีรูกันดี ท้ังการสวดและการรองเพลง ก็มุงความไพเราะ แตการรองเพลงของ
ชาวบาน ในหลายกรณีเปนการรองเพ่ือย่ัวยวนลอเราในเร่ืองกามารมณ ตางกับบทสวด
ของพระ ท่ีมุงเพ่ือโนมนําจิตใหคิดถึงความดีงาม นอมใจไปสูความสงบ  

อยางไรก็ดี แมแตในพวกเพลงของชาวบานเอง ก็มีเพลงซ่ึงมีลักษณะท่ีโนมนอม
จิตใจมาสูความสงบ หรือทําใหระลึกถึงธรรม คํานึงถึงความจริงของธรรมชาติ ตระหนัก
ในสัจจะของชีวิต ทําใหคิดถึงส่ิงท่ีดีงาม หรือชวนใหคิดในทางท่ีประณีตสูงข้ึนไป  

จึงเหมือนมีเพลง ๒ พวกมาเขาคูเทียบกัน หรือจะวาดุลกันก็ได คือ ดานหน่ึงก็มี
เพลงรองในทางกาม เพลงปลุกกิเลส เราอกุศล ย่ัวยุราคะ หรือโลภะ แลวก็โทสะ และ
โมหะ และอีกดานหน่ึงก็มีบทสวดบทเพลงท่ีมุงความสงบ ความดีงาม ท่ีเรากุศล ซ่ึงปลุก
จิตเตือนใจใหเกิดความรัก มีเมตตา ใฝปรารถนาจะชวยเหลือกัน เสริมศรัทธา เกิดความ
ไดคิดหรือคิดได เจริญปญญา หรือโนมใจใหสงบเย็นปลอดโปรงโลงสบายผอนคลาย  

เพลงบางบทมีเน้ือหามองชีวิตในทางท่ีงดงาม หรือชวนใหคิดในทางท่ีดีงาม โดย
มาผสานกับธรรม ถึงแมยังมีความคิดใฝปรารถนาในเชิงกาม แตผูกโยงไวกับความดีงาม 
ชวนจิตจูงใจใหนึกถึงธรรม นึกถึงคําสอนของพระพุทธเจา อยางบทเพลงใหญบทหน่ึงใน
พระไตรปฏก อยูในพระสูตรสําคัญ ช่ือวาสักกปญหสูตร (ที.ม.๑๐/๒๔๗-๒๗๒/๒๙๘-๓๒๓)  

เพลงน้ีเปนคําดีดพิณขับรองของคนธรรพเทพบุตร ช่ือวาปญจสิขะ เพ่ือสงเสียง
เปนคํากราบทูลพระพุทธเจาขอเขาเฝา เน้ือเพลงเปนคําพรรณนาความรักของตนตอ
เทพธิดานามวาสุริยวัจฉสา บอกความใฝปรารถนาทางกาม โดยอิงธรรมโยงถึงพระ
รัตนตรัย เปนบทนําใหทาวสักกะ คือพระอินทร ไดเขาไปเฝาทูลถามปญหากะพระพุทธเจา 



 

๑๘๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ในพระพุทธศาสนาน้ี คัมภีรตางๆ มีเร่ืองราวเก่ียวกับการรองเพลงฟงเพลงอยูมาก
แหง เชนในอรรถกถาธรรมบท (ธ.อ.๖/๙๖) ทานเลาเรื่องวา ครั้งหน่ึง พระพุทธเจาทรงแตง
เพลงคาถาธรรมใหแกมาณพท่ีจะไปตอบเพลงปริศนาธรรมท่ีนาคราชใหธิดาขับรอง ครั้ง
น้ัน มาณพก็เห็นแจงธรรม นาคราชก็ไดรูขาวการอุบัติของพระพุทธเจา 

พระบาง โยมบาง บางทีเดินทางผานไปโนนไปนี่ ไดยินคนรองเพลง มีเน้ือความ
เตือนใจใหมองเห็นความจริงของชีวิต หลายทานหลายคนไดบรรลุธรรม บางทีก็ไดเปน
พระอรหันต เชนท่ีทานพูดถึงพระนักวิปสสนา ๖๐ องคเดินทางผานไป ไดยินหญิงรับใชท่ี
ดูแลนาขาวรองเพลงซึ่งพูดถึงการเกิดแกเจ็บตายแลว ไดบรรลุอรหัตผล พระองคหน่ึงใน
ระหวางเดินทาง ไดยินเสียงเพลงของคนเก็บดอกบัวในสระนํ้า ก็ไดบรรลุอรหัตผล (พระ
ไมไดเจตนาจะไปฟงไปดูรายการท่ีเขาจัดเพ่ือการบันเทิง จึงไมไดผิดวินัย) แมแตนอก
พุทธกาล คนไดฟงเพลงแลวบรรลุธรรมเปนพระปจเจกพุทธเจา ก็มี (สํ.อ.๑/๒๕๙) 

แมแตในเร่ืองกามารมณ ก็อยางในเพลงของคนธรรพเทพบุตรท่ีเลาขางตน ควร
นําเอาธรรมะเขาไปแทรก เพ่ือจะดึงจิตโนมใจคนเขามาสูความดีงาม อยางนอยมีสติใน
เร่ืองกามบาง ไมเชนน้ันคนก็จะถูกดึงลงไปอยางเดียว มีแตลอเราย่ัวยวนกัน แลวเรื่อง
กามารมณก็หยาบลงไปๆ  

ในทางพุทธศาสนา ทาทีในเร่ืองน้ีก็คือการท่ีเราตองไปพบกับคนในจุดท่ีเขายืนอยู 
เปนอยู แลวใชวิธีปฏิบัติท่ีจะชวยเขาดวยเมตตา โดยมีจุดมุงหมายท่ีชัดเจน คือ ทํา
อยางไรจะดึง จะนําเขาข้ึนมาสูความดีงาม สูการรูเขาใจ มีธรรม ประพฤติปฏิบัติธรรม
ย่ิงข้ึน ถาเราไมไปพบกับเขา ณ จุดท่ีเขายืนอยู เขาก็ไมยอมกระโดดขามคูขามเขามาหา
เราเหมือนกัน  

การพัฒนาคน การสอนคน การท่ีคนจะฝกตนนั้น ก็ข้ึนตอสภาพแวดลอม ข้ึนตอ
พื้นฐานของคนเหลาน้ันๆ แลวก็ข้ึนกับความสามารถของผูสอนเองดวย ผูสอนบางทาน
สามารถมาก อาจจะพูดนิดเดียว ทําใหคนกาวกระโดดจากจุดท่ีเขายืนอยู ขามเคร่ืองกีด
ก้ันมาถึงตัวผูสอนไดเลย แตเราจะมองใหเปนอยางน้ันท้ังหมดไมได จะวาน่ันคือนอยนักก็
ได พระหรือผูสอนมีความสามารถไมเทากัน ตองนึกเผ่ือไว อยาเอาตัวเองคนเดียวเปน
ประมาณ ไมใชจะตองใหเขาทําอยางฉันเทาน้ัน เราตองนึกถึงวิสัยของผูอ่ืนดวย  

คนท่ีฟงมีอุปนิสัยแตกตางกัน เปนความแตกตางระหวางบุคคล ฝายผูสอนก็
เชนเดียวกัน ก็มีความสามารถไมเหมือนกัน  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๘๙ 

เม่ือมองกวางๆ อยางน้ี ก็จึงตองมีความยืดหยุน มีความหลากหลาย แตก็มี
ขอบเขตอยางท่ีเคยพูดมาแลว คือท่ีวา โดยเกณฑอยางต่ํา จะตองไมเลยลงไปกวาน้ี แลว
อยางสูง ก็มีจุดหมายที่มองเห็นได แลวภายในขอบเขตของเกณฑอยางต่ําอยางสูงน้ี ก็จะ
ยืดหยุน ใหใชความเหมาะสมท่ีจะใหไดผล โดยขึ้นตอความแตกตางระหวางบุคคล ซ่ึง
หมายถึงความแตกตางระหวางบุคคลของผูฟงฝายหน่ึง และความแตกตางระหวางบุคคล
ของผูสอนฝายหน่ึง องคประกอบเหลาน้ี ตองนึกถึงวา ทําอยางไรจะใหบรรจบกันลงตัว
พอดี เม่ือองคประกอบเหลาน้ีมาลงตัวพอดี ก็เปนมัชฌิมาปฏิปทา ผลสําเร็จก็เกิดข้ึน  

เวลานี้ เรามักไดเห็นแตเร่ืองของการที่จะเอาอยางใดอยางหน่ึงตายตัว จะเอาแต
มาตรฐานของตัวเขาวา ซึ่งทําใหเกิดปมขัดแยงดวย แลวก็อาจทําใหเสียผลที่ควรจะไดไปดวย 

ท่ีจริงไมไดตั้งใจพูดเรื่องน้ี แตการท่ีพูดถึงเรื่องของบทสวดเหลาน้ี ก็ดวยมีความ
ประสงคจะโนมใจคนเขามาสูธรรม ดังท่ีไดเห็นกันแลววา แมแตการสาธยายธรรมท่ีเปน
การรักษาคําสอนของพระพุทธเจา ก็ยังมาเปนการสวดสังคีติ ซ่ึงใชศัพทเดียวกับการขับ
เพลง แตก็ตองมีระบบการระวังอยางท่ีวาแลว ท่ีวาทํานองจะตองอยูในลักษณะท่ีจะโนม
นําจิตมาสูความดีงาม สูความสงบ โดยตองทําดวยความตั้งใจท่ีเปนกุศล คือมีสติน่ันเอง  

สําหรับพระน้ัน ความต้ังใจเม่ือสวดในพิธี ก็คือความตั้งใจปรารถนาดีตอผูฟง 
สวดมนตโดยคิดมุงจะใหญาติโยมประชาชนไดรับผลดี ไดเกิดความผองใสของจิตใจ ให
ใจสงบ นอมไปสูธรรม ไมใชสวดเพ่ือผลประโยชนของตัวเอง  

ถาพระเราตั้งจิตปรารถนาดี มีเมตตาอยางน้ีอยูเสมอ การสวดท่ีเปนการกระทําก็
จะดีไปดวย มิฉะน้ันก็อาจจะไปคิดแควา เออ เราไปสวด ไปทําพิธี ก็สวดไปเปนพิธี อะไร
อยางน้ี ไปๆ มาๆ คําวาเปนพิธี ก็จะมีความหมายแคสักวาทํา โดยไมไดตั้งใจ ทําพอให
เสร็จๆ ไป ไมมีกุศลท่ีมุงหมาย แลวผลดีก็เลยไมเกิดข้ึน เอาละ ขอหยุดเรื่องน้ีไวกอน  

ปดทาย ยอนยายไปยํ้าขางตน  
กอนจะเลยมาถึงเร่ืองน้ี ไดพูดถึงเร่ืองบทสวดท่ีนํามาจัดลงในวันเสารวา คือ ธัมม-

จักกัปปวัตตนสูตร ซ่ึงเปนบทสวดท่ีใหญยาวทีเดียว 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรน้ี ไดบอกแลววา นิยมใชสวดในงานวันเกิดใหญๆ แตใน

ท่ีน้ีไมพึงเขาใจวา เหตุผลในการท่ีเราจัดเขามาใหพระสวดในวัดน้ี เพราะเปนบทสวดใน
พิธีวันเกิดเทาน้ัน ท่ีจริง ไมไดมุงแควาเพราะใชสวดในวันเกิดใหญๆ แตท่ีจัดเขามาในการ
สวดน้ี คือมุงท่ีความสําคัญของตัวพระสูตรน้ีเอง  



 

๑๙๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรน้ี ท่ีวาเปนพระสูตรสําคัญมาก ก็เริ่มตั้งแตวา เปนปฐม
เทศนา คือ เปนพระธรรมเทศนาคร้ังแรกของพระพุทธเจา  

แลวการท่ีมีช่ือวา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก็ดวยมีความหมายสําคัญ ตามคําแปล
ท่ีวา พระสูตรแหงการหมุนธรรมจักร หรือหมุนวงลอธรรม หมายความวา พระพุทธเจาทรง
เร่ิมประกาศพระศาสนา หรือประดิษฐานอาณาจักรธรรมก็ได น้ีคือการเร่ิมแรก  

เพราะฉะน้ัน พระสูตรน้ีจึงมีความสําคัญ ท้ังในแงของเหตุการณ และในแงของ
เน้ือหา เปนการประกาศหลักการใหญของพระพุทธศาสนา ไดแก มัชฌิมาปฏิปทา คือ
ทางสายกลาง แลวก็โยงเขาไปหาหลักการท่ีใหญกวาน้ัน ซ่ึงครอบคลุมหมด กลาวคือหลัก 
อริยสัจ ๔  

ตามลําดับความในพระสูตรน้ี พระพุทธเจาทรงเริ่มตนท่ีมัชฌิมาปฏิปทา น่ีคือ
เปนจุดท่ีทรงเช่ือมตอและหักหันเขาสูระบบคําสอนของพระองค คือทรงตัดตอนจากลัทธิ
แนวความคิดขอปฏิบัติของยุคสมัย หรือหลักการและระบบท่ีรูจักและทํากันอยูถึงเวลานั้น 
อันเรียกไดวาเปนของเกา เขามาสูหลักการและระบบใหมท่ีพระองคทรงประกาศขึ้นมา
และกําลังจะเผยแพรแผขยายออกไป  

ท่ีวาตัดตอน หักหัน และขึ้นตนใหม คือ เร่ิมแรก พระพุทธเจาทรงทาวความ
เช่ือมโยงมาจากสภาพความเปนจริงของยุคน้ันวา นักบวชนักคิดคนผูเปนใหญเจาอิทธิพล
ในยุคน้ันเวลานั้น มีความคิดความเช่ือการปฏิบัติและการดําเนินชีวิตกันอยู ๒ แบบ ซ่ึง
พระองคตรัสวาเปนสุดโตง คือ สุดสายดานหน่ึงก็เปนพวกท่ีหมกมุนในกามสุข มุงหา
ความสุขความพร่ังพรอมดวยเคร่ืองบํารุงบําเรอปรนเปรอทางวัตถุ เรียกวา กามสุขัลลิ-
กานุโยค แลวท่ีสุดสายอีกดานหน่ึง ก็คือพวกท่ีมุงไปแตในเร่ืองของจิตใจ จนสุดขีดถึงข้ัน
ละท้ิงเรื่องวัตถุ เร่ืองทางกาย แมแตทรมานรางกาย เพ่ือหวังจะปลดปลอยจิต เปนท่ีสุด
แหงการทําตนเองใหลําบากเปลา เรียกวา อัตตกิลมถานุโยค  

น้ีเปนสภาพของความเปนอยู การประพฤติปฏิบัติ และลัทธิความเช่ือ ในยุค
พุทธกาล กอนท่ีพระพุทธเจาจะทรงประกาศพระศาสนา พระพุทธเจาทรงประกาศพระ
ศาสนาข้ึนมาทามกลางสภาพชีวิตและสังคมท่ีวาน้ี คือทามกลางขอปฏิบัติและแนวคิด
ความเช่ือท่ีสุดทาง ๒ อยาง คือ กามสุขัลลิกานุโยค กับ อัตตกิลมถานุโยค น้ัน  

พอเร่ิมตน พระพุทธเจาก็ทรงปฏิเสธระบบชีวิตความคิดความเชื่อที่มีอยูตอหนาคนท้ัง ๒ 
แบบน้ัน โดยตรัสเรียกวาเปนสุดโตง เปนสุดทาง ๒ ขาง ท่ีตองไมของแวะ ไมพึงเกี่ยวของ 
จะตองหลีกเล่ียงละเลิกไปใหพน แลวกาวเขาสูทางสายกลาง คือ มัชฌิมาปฏิปทา 
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จากน้ันก็ทรงประกาศทางสายกลาง ท่ีตัดตอนจากท่ีสุด ๒ อยางน้ัน เปนจุดเริ่ม
ท่ีตั้งตนใหม เกิดเปนมัชฌิมาปฏิปทา อันเปนขอปฏิบัติท้ังหมดในพระพุทธศาสนา  

พอตัดแยกออกมาจากทางเกา เขาสูมัชฌิมาปฏิปทาเปนจุดเริ่มท่ีต้ังตนใหมแลว 
ทีน้ี ก็เขาไปหาหลักการใหญท่ีครอบคลุม กลาวคือ อริยสัจ ๔  

ถึงตอนน้ี พระพุทธเจาก็ทรงโยงจากมัชฌิมาปฏิปทา เขาไปยังอริยสัจ ๔ แลวก็
ทรงประกาศใหรูเขาใจกันวาท่ีพระองคตั้งระบบมัชฌิมาปฏิปทาข้ึนมาน้ี ก็มากับการได
ตรัสรูอริยสัจ ๔ น้ี ซ่ึงทําใหพระองคทรงต่ืนสวางข้ึนมาเปน “พุทธะ” คือ พระพุทธเจา 

ถาพระองคมิไดตรัสรูอริยสัจ ๔ น้ี โดยครบถวนสมบูรณแลว พระองคก็จะ
ปฏิญาณพระองคไมไดวาตรัสรู ไดบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแลว  

เปนอันวา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรน้ี (เรียกแบบรูกันงายๆ วา “ธรรมจักร”) เปน
พระสูตรท่ีประกาศหลักการสําคัญของพระพุทธศาสนา ท้ังหลักการใหญ และประมวลขอ
ปฏิบัติ พรอมท้ังเปนเครื่องยืนยันพระสัมมาสัมโพธิญาณ กับท้ังบอกใหรูวาพระพุทธเจา
ตรัสรูอะไร  

จึงไดนํามาจัดเขาเปนบทสวดสําคัญ โดยมาประสานเขากับการใชประโยชนใน
ปจจุบัน คือเปนบทสวดในวันเกิดใหญๆ อยางท่ีวาไปแลว  

เปนอันไดความหมายท้ังสองดาน 
ตามประเพณีน้ัน แมแตท่ีเอาธรรมจักรไปจัดเปนบทสวดในวันเกิดใหญๆ ทานก็

คงจะมองความหมายในแงน้ีดวย คือมองวาเปนพระสูตรท่ีสําคัญย่ิง การนําพระปฐม
เทศนามาสวด ตองนับวาเปนมงคลอันย่ิงใหญ น้ีก็เปนเรื่องของเหตุผลท่ีพอจะมองเห็น 
จะถือวาเปนเรื่องเกร็ดๆ หรือปลีกยอย ก็พูดได ก็เอามาเลาถวายไว  

 



ตอนที่ 

๙ 

พุทธศาสนาเกิดข้ึนมา  

ใชวาพิธีกรรมจะไรความหมาย 

เรื่องตอไปที่อยากจะพูดวันน้ี เปนหัวขอใหญหนอย โยงกับเรื่องท่ีเราพูดกันมา
หลายคร้ังแลว เชน เรื่องการบูชา เคร่ืองบูชา การสวดมนต อะไรตางๆ เร่ืองเหลาน้ี วาโดย
หลักใหญ ก็อยูในเร่ืองพิธีกรรม  

พิธีกรรมเปนเร่ืองเก่ียวของกับชีวิตประจําวันของพุทธศาสนิกชน และพระเราก็
เก่ียวของมาก เพราะฉะน้ัน ก็เอามาพูดกัน แตก็อยางท่ีวาแลว วันน้ีอยากจะพูดนอยๆ จึง
คงจะแคพูดนําเรื่องไวเทาน้ัน ยังไมจบในวันน้ี  

พิธีกรรม มีเพื่ออะไร? เริ่มแรกก็อยากจะฟงทัศนะของพระนวกะกอน อยากจะฟง
ทานสุรเดชวามองพิธีกรรมอยางไร มองแลวเห็นความหมาย หรือมีความเขาใจอยางไร 
หรือมีทัศนคติอยางไรตอเรื่องพิธีกรรม 

พระสุรเดช: เปนรูปแบบท่ีจะนอมนําใหเกิดความเล่ือมใส... (ฟงเสียงบันทึกไมไดยิน) 
พระพรหมคุณาภรณ: อันน้ีก็เขากับนัยท่ีเคยพูดกันมาแลว แมวายังไมไดพูด

เร่ืองพิธีกรรมโดยตรง ทีน้ี ทานจักรพันธละ  
พระจักรพันธ: (ฟงเสียงบันทึกไมไดยิน) 
พระพรหมคุณาภรณ: เปนการแสดงศรัทธาอยางหน่ึง แลวทานโอรัส วาอยางไร 
พระโอรัส: … เพ่ือเปนการแสดงความเคารพ... แลวก็สอง เพื่อโนมนําเขาสู

ธรรมะ  (ฟงเสียงบันทึกไมไดยิน) 
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พระพรหมคุณาภรณ: พูดยาก ลองมองดูในสายตาของประชาชนทั่วไปสิ อยาง
ชาวบานน้ี มีความเขาใจตอพิธีกรรมอยางไร วาเปนอะไร ยังไมตองเอาตัวเองละ เพราะวา 
ถาเอาตัวเอง เราก็จะพยายามพูดใหเปนเหตุเปนผล เอาความเขาใจของชาวบานเถอะ วา
เขารูสึกนึกคิดอยางไร ในเวลาท่ีเขามาหาพระ หรือมาทําพิธีอะไรอยางน้ี 

พระนวกะ: (ฟงเสียงบันทึกไมไดยิน) 
พระพรหมคุณาภรณ: เหรอ! …ปลอบประโลมใจ คลายทุกข อันน้ันคลายๆ เปน

จุดหมาย เอาอยางน้ีไดไหม พิธีกรรมน้ี มักจะเขาใจความหมายกันวา เปนการทําใหขลัง 
ใหศักดิ์สิทธิ์ สําหรับคนจํานวนมากท่ัวๆ ไปนะ พิธีกรรมจะมีความหมายในเชิงน้ีหรือเปลา 
คือวา พอไดทําพิธี พอมีพิธีกรรมข้ึนมา ก็ทําใหรู สึกวา เปนเรื่องท่ีทําใหขลัง ทําให
ศักดิ์สิทธิ์ แลวก็ม่ันใจ หรือเขมแข็งข้ึนมา ทีน้ี พอรูสึกวาเกิดความขลังศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาแลว 
ม่ันใจ หรือเขมแข็งข้ึนมาแลว ก็ไดผลละ ใชไหม?  

ท่ีวาไดผล ก็อยูตรงนี้ ตรงที่ใจฟูข้ึนมา อาจจะถึงกับปล้ืมขนลุกขนพองวา โอน่ี... 
ขลังนะ ศักดิ์สิทธิ์นะ เอาละ ทีน้ีก็จะมีอํานาจดลบันดาล จะทําใหเราพนจากความทุกข จะ
มาแกปญหา มาแกเคราะหของเราได จะทําใหเรามีโชคดี ไดลาภ ไดน่ันไดน่ี น้ีคืออํานาจ
ท่ีเกิดจากความขลัง ตามที่วาน้ี พิธีกรรมก็เปนเรื่องของความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ เปนการ
ทําใหขลัง ใหศักดิ์สิทธิ์ ความหมายที่มองกันท่ัวๆ ไป คืออยางน้ี ใชไหม? 

สืบเสาะเจาะลึก “พิธีกรรม”  
ในตัวพิธีกรรมเอง ท่ีจริง คําวา “พิธีกรรม” มาจากคําวา “วิธี” + “กรรม” สําหรับ 

“วิธี” เม่ือแผลง ว เปน พ มันก็เปน พิธี  
แลว “วิธี” แปลวาอะไรละ วิธีน้ัน จะเห็นไดในคําวา วิธีการ ซ่ึงเปนเร่ืองของ

ปฏิบัติการ ท่ีจะนําไปสูจุดหมายท่ีตองการ สวน “กรรม” ก็แปลวา การกระทํา  
เพราะฉะน้ัน วิธีกรรม ท่ีแผลงเปน พิธีกรรม ก็คือการกระทําท่ีเปนวิธีการ หรือเปน

แนวทางของปฏิบัติการท่ีจะนําไปสูผลหรือจุดหมายท่ีตองการ  
ตามความเปนมา ดังไดเห็นไดรูกันอยู พิธีกรรมก็มากับศาสนา ทีน้ีจุดหมายท่ีมีมา

ในศาสนาตางๆ ตั้งแตเดิมน้ัน มักจะเปนเรื่องของผลในเชิงอํานาจดลบันดาล เม่ือเปน
อยางน้ัน พิธีกรรมก็เลยมุงท่ีจะไปสนองจุดหมายน้ัน เม่ือไปสนองจุดหมายในเรื่องอํานาจ
ดลบันดาล ก็ตองมีความขลังความศักดิ์สิทธิ์ เพราะฉะน้ัน ความหมายของพิธีกรรมก็จึง
เปนเรื่องของการทําใหขลังใหศักดิ์สิทธิ์ อยางท่ีวาแลว 



 

๑๙๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ทีน้ีตอมา เม่ือไมนานนักน้ี ความหมายของพิธีกรรมในทางขลังศักด์ิสิทธิ์ ชักจะ
เลือนลางหรือเส่ือมลงไป เฉพาะอยางย่ิงในยุคท่ีความนิยมวิทยาศาสตรเฟองฟูมาก บาง
คราว คนถึงกับดูถูกเร่ืองพิธีกรรม เรื่องของขลัง ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ และเรื่องศาสนาทั่วไปหมด 
หันไปในทางตรงขาม ถึงข้ันท่ีเรียกวา “คล่ังวิทยาศาสตร”  

ในยุคคล่ังวิทยาศาสตรน้ัน คนไมเห็นความสําคัญของพิธีกรรม แถมมองไปในเชิง
เหยียดๆ พิธีกรรมท่ีเหลือติดมากับประเพณี ซ่ึงยังตองทําสืบตอกันมา ก็มีความหมายแค
เปนเรื่องท่ีสักวาทํา จนกระท่ังไปๆ มาๆ กลายเปนวา คนสมัยใหมมองพิธีกรรมใน
ความหมายวาเปนเรื่องสักวาทําๆ กันไป จนถึงกับมีคําพูดจําพวกท่ีวา “ทําพอเปนพิธี” 
เพราะเปนเรื่องท่ีทําตอๆ ติดกันมาแตเดิม ยังท้ิงไมได ความหมายที่วาขลัง ศักดิ์สิทธิ์ ก็ไม
สําคัญอะไรแลว บางทีเลยไปในทางตรงขาม ออกจะเยาะๆ เยยๆ ไปดวยซํ้า 

เรื่องความนิยมวิทยาศาสตร อะไรๆ ก็ตองใหเปนวิทยาศาสตร ตองพิสูจนไดดวย
วิทยาศาสตร ถึงกับเปนอาการคล่ังวิทยาศาสตรข้ึนมาน้ี ก็นาศึกษา ใครสนใจ ก็ไปคนดู
เร่ือง “scientism”   

ท่ีเปนอยางน้ี จะวามนุษยไปสุดโตง ๒ ขางก็ได สมัยหน่ึง มองความหมายของ
พิธีกรรมวาเปนเร่ืองขลัง ศักดิ์สิทธิ์ เวลาจะเขาพิธี ตองเตรียมใจ ตองทําใหหนักแนน เอา
จริงเอาจัง กลัวดวยวา ถาทําผิดพิธีไป เดี๋ยวเทพเจาจะมาหักคอ หรือจะเกิดเคราะหราย 
อะไรตางๆ ไมไดละ ตองต้ังใจทําใหดีเต็มท่ี แมนเปยบ น่ันก็สุดโตง หรือเฉไปขางหน่ึง  

อีกสมัยหน่ึงก็มองความหมายของพิธีกรรมวา เปนเรื่องเหลวไหลงมงาย ไมมี
สาระอะไร สักวาทําไปอยางน้ัน จนกระท่ังวาแมแตคําวา “พิธี” ก็ถึงกับกลายเปนคําท่ีไมมี
คุณคา ถูกเอาไปใชในทางหยามเยย อยางท่ีวาขางตน คือ เวลาจะทําอะไร ถาทําไมเอา
จริงเอาจัง ก็บอกกันวา ทําพอเปนพิธีนะ น่ีก็ไปสุดโตง หรือเฉไปอีกขางหน่ึง ตรงขามกับ
ขางแรกท่ีเปนเรื่องขลัง ศักดิ์สิทธิ์ หนักแนน จริงจัง แรง คราวน้ีกลายเปนเหลวไหล ไมมี
ความสําคัญ ก็สุดโตงท้ังสองอยาง  

ความหมายสุดโตงสองอยางน้ี  นาจะไมใชความหมายที่แท ท่ีตองการใน
พระพุทธศาสนา ในพระพุทธศาสนาน้ัน หลักการก็บอกแลววา เราไมไดมุงในแงอํานาจ
ดลบันดาลของส่ิงเรนลับภายนอก ไมไดหวังพึ่งอํานาจภายนอก ท่ีจะมาดลบันดาล
ชวยเหลือ แตในพระพุทธศาสนา ก็มีพิธี มีพิธีกรรม ซ่ึงเปนเรื่องท่ีมีสาระ มีความหมาย 
หนักแนนจริงจัง ตองต้ังใจทํา ไมใชเรื่องเหลวไหล หรือสักแตวาทําพอใหเสร็จๆ ผานๆ ไป 



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๙๕ 

หันไปต้ังตนกันท่ีคําถามแรกเลยวา ในพุทธศาสนามีพิธีกรรมหรือเปลา? ก็ปรากฎ
วามีนักปราชญหลายทาน อยางฝรั่งท่ีไมเก่ียวของ ไมเคยเห็นวัฒนธรรมไทยในหมูชาว
พุทธ เขาศึกษาพุทธศาสนาโดยตรงจากคําสอนในคัมภีร หลายคนบอกวาพุทธศาสนา 
เปนศาสนาท่ีไมมีพิธีกรรม วาไปโนนเลย  

บางคนก็เลยไปอีก ถึงกับบอกวา พุทธศาสนาไมใชศาสนา คือไมใชศาสนาใน
ความหมายของพวกเขา หรือในความหมายตามแบบในอารยธรรมของเขา คือใน
ความหมายของตะวันตก ท่ีมองศาสนาในความหมายของศัพทท่ีเขาใชวา “religion” ซ่ึงมี
ความหมายตามแนวคิดและสถาบันของเขา ซ่ึงแมแตตัวเขาเองก็จํากัดความยากเต็มที 
จนกระท่ังเดี๋ยวน้ีก็ยังหาลงกันไดไม  

แตมีนัยอยางหน่ึง ท่ีพอจะเปนแกนรวม หรือเปนสวนยืนตัวอยูในความหมายของ
ศาสนา ท่ีฝรั่งเรียกวา หรือใชคําวา religion น้ัน คือ ฝรั่งท้ังหลายมองศาสนา คือ religion 
ตามความหมายของเขาวา มีความผูกพันกับส่ิงเรนลับเหนือธรรมชาติ ท่ีเขาใชคําวา 
supernatural ซ่ึงมนุษยไมสามารถเขาใจได อยูนอกเหนือความสามารถของมนุษย เม่ือ
มนุษยนับถือศาสนา ก็ตองไปผูกพันกับสภาวะท่ีเรนลับเหนือธรรมชาติอันน้ัน ทีน้ี พุทธ
ศาสนาไมมีความผูกพันกับสภาวะท่ีวาน้ัน เพราะฉะน้ันจึงไมเปนศาสนา (แบบของเขา)  

น่ีคือ ศาสนาในความหมายของเขานะ ในความหมายของคําวา religion ไมใช
ความหมายของเรา เพราะฉะน้ัน เร่ืองน้ีจึงเปนเรื่องใหญ ถกเถียงกันจบไดยาก  

แตท่ีสําคัญตรงจุดน้ีก็คือ พอมีสภาวะเรนลับเหนือธรรมชาติ เหนือวิสัยของมนุษย 
เปน supernatural แลว ก็ตองมีพิธีกรรม ซ่ึงเปนปฏิบัติการที่จะส่ือใหสภาวะน้ันถึงกันกับ
มนุษยได อยางของฝร่ังน้ัน ท่ีเปนมาในคริสตศาสนาก็มี sacraments ตางๆ ซ่ึงก็ชัดเลย
วา พิธีกรรมมีสาระอยูท่ีความศักด์ิสิทธิ์ มุงการทําใหศักดิ์สิทธิ์ 

ถึงตรงน้ี เราก็กลับมาท่ีเรื่องพิธีกรรมอีก หันไปดูศาสนาโบราณตางๆ ก็มีพิธีกรรม
เปนสวนประกอบสําคัญ อยางท่ีบอกเม่ือก้ีแลววา ความหมายอยางหน่ึงท่ีสําคัญ หรือจะ
เปนความหมายหลักของพิธีกรรม คือการทําใหเกิดความ(รูสึก)ขลังและศักดิ์สิทธิ์ จึงตอง
ปฏิบัติดวยความต้ังใจทําจริงจังอยางถูกตอง  

ยกตัวอยาง เม่ือพระพุทธเจาประทับอยูท่ีวัดพระเวฬุวัน เมืองราชคฤห วันหน่ึง 
ตอนเชาตรู ขณะเสด็จจะเขาไปบิณฑบาตในเมืองราชคฤห ไดทอดพระเนตรเห็นมาณพ
คือหนุมนอยแหงวรรณะพราหมณ ออกมาจากเมืองราชคฤห ลงอาบน้ําจนเปยกท้ังตัว ท้ัง
ผาก็เปยก ผมก็เปยก แลวมายืนไหวทิศท้ังหลาย (ที.ปา.๑๑/๑๗๒/๑๙๔) 



 

๑๙๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

มาณพยืนไหวทิศ เริ่มดวยทิศตะวันออก คือทิศท่ีพระอาทิตยข้ึน ซ่ึงเรียกวาทิศ
เบ้ืองหนา แลวก็ตอไปทิศเบ้ืองขวา คือทิศใต แลวก็ทิศเบื้องหลัง คือทิศตะวันตก ตอดวย
ทิศเบื้องซาย คือทิศเหนือ แลวก็ทิศเบื้องลาง จบสุดทายท่ีทิศเบื้องบน รวมเปน ๖ ทิศ  

พระพุทธเจาเสด็จเขาไปทักทายเขา ตรัสถามวา น่ีเธอไหวทิศน้ีทิศน้ัน ทําอะไรกัน 
เขาก็ทูลตอบวา บิดาของขาพเจา เม่ืออยูบนเตียงนอนท่ีจะตาย คือเม่ือนอนใกลจะส้ินใจ 
ไดฝากฝงส่ังเสียบอกขาพเจาไววา เม่ือพอส้ินชีวิตไปแลว ใหไหวทิศท้ัง ๖ ขาพเจาน้ัน ดวย
ความรักเคารพบิดา จึงปฏิบัติตามคําส่ังของทาน ดวยการมาไหวทิศ หมายความวา ถึง
จะไมเขาใจความหมาย ก็ทําตามอยางตั้งใจจริงจัง เพราะเคารพบิดา น่ีเห็นไหม พิธีกรรม  

พิธีกรรมจึงเปนวิธีปฏิบัติเพ่ือแสดงความต้ังใจอยางจริงจังท่ีจะส่ือความหมาย
และความมุงหมายไปถึงอํานาจอะไรอยางหนึ่งท่ีเรนลับเหนือวิสัย ซ่ึงย่ิงใหญศักดิ์สิทธิ์ แต
เรามองไมเห็นความหมายปรากฎชัดออกมาในตัวรูปแบบของการกระทําท่ีแสดงออกเปน
รูปธรรม ซ่ึงจะเปนประโยชนใชสอย หรือเปนเรื่องของเหตุผลในชีวิตประจําวัน  

อยางในกรณีน้ี เรามองไมเห็นวา ทําไมมาณพน้ันจึงไปอาบนํ้ามาเปยกท้ังตัว แลว
ก็มายืนไหวทางโนนที ทางน้ีที ไหวทิศตะวันออก ไหวทิศใต ทิศเหนือ ถาคนตางพวกตาง
วัฒนธรรมมามอง ก็เห็นเปนเรื่องแปลก อาจจะขําไปเลยก็ได ขณะท่ีคนพวกอื่นมองเห็น
วาไมมีความหมาย แตคนพวกท่ีทําพิธีน้ัน เอาจริงเอาจัง ถือเปนเร่ืองสําคัญอยางย่ิง  

เปนอันวา ความขลังความศักดิ์สิทธิ์น้ีแหละเปนความหมายหลัก เปนแกน เปน
พื้นฐาน และความเช่ือตอความขลังศักดิ์สิทธิ์น้ีก็เปนตัวยึดโยงคนไวกับส่ิงศักดิ์สิทธิ์เหนือ
วิสัย พรอมกับรักษาระบบน้ันไว ท้ังๆ ท่ีความขลังศักดิ์สิทธิ์น้ัน เขาไมเห็นความเปนเหตุ
เปนผลในเชิงของชีวิตจริงประจําวัน หรือเหตุผลท่ีจะเขาใจได แตเขามองไปท่ีความอาจ 
จะเปนไดวามีเหตุผลท่ีซอนแฝงอยูเบ้ืองหลัง เปนของซอนเรน ซ่ึงรวมแลวในท่ีสุดก็คือจะ
เปนอํานาจหรืออานุภาพท่ีบันดาลผลดีหรือผลท่ีปรารถนาใหแกผูทําพิธีหรือผูท่ีปฏิบัติตาม  

เรื่องน้ี ในเม่ือเปนการยากท่ีจะใหยึดถือไวในระยะยาวตามท่ีบอกเลา ลําพังความ
เช่ือก็ไมพอ เพื่อจะใหขอปฏิบัติจําพวกพิธีกรรมน้ีคงอยูไดนานๆ ก็ใหทําตอๆ ตามๆ กันไป
หรือกําหนดเปนแบบแผน แลวก็ถายทอดสืบตอกันไปจนกลายเปนประเพณี โดยเอา
ความศักด์ิสิทธิ์หรืออํานาจเรนลับเปนตัวอางอิงท่ีผูกมัดจิตใจคน แมแตทําใหตองทํา
เพราะกลัว เปนตน เหมือนมีคําขูแฝงอยูวา ถาไมทําตามนี้ จะมีเคราะหเกิดผลรายตางๆ 
แตถาทําแลว จะไดผลดีมีโชคลาภ น่ีก็มาสนองกิเลสของคน ก็เลยเปนการเอากิเลสของ
คนมาชวยผูกมัดไวดวย  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๙๗ 

ในทางตรงขาม ถาขืนไปอธิบายกันอยู พิธีกรรมและขอปฏิบัติประกอบปลีกยอยก็
เยอะแยะไปหมด อธิบายกันไมหวาดไมไหว และคนก็ไมเอาใจใส ยากท่ีจะโนมใจ ก็ตอง
รวบรัดเอาเขามาในเร่ืองของอํานาจเรนลับ เธอทําไปก็แลวกัน แลวเธอก็จะไดโชคไดลาภ 
ไมมีภัยไรเคราะห แตถาเธอไมทํา จะเกิดเคราะหราย คนก็ต้ังใจทํากันไปทั้งท่ีไมรูเรื่องหรือ
มัวๆ ไมชัดเจน  

ไปๆ มาๆ ศาสนามากมายแตโบราณก็เลยสืบตอกันมาในลักษณะน้ี โดยเกิดเปน 
dogma คือขอยึดถือ ขอปฏิบัติ ความเช่ือท่ีตายตัว การท่ีตองยึดถือตองทําอยางใดอยาง
หน่ึงตายตัว โดยหามสงสัย ไมใหถาม ลงทาย ศาสนาพวกท่ีถือตามศรัทธา ก็จะอยูมาใน
ลักษณะน้ี และพิธีกรรมก็พวงมาในลักษณะน้ีดวย  

ทีน้ี หันมาดูพระพุทธศาสนา เปนท่ีสังเกตมานานแลว ตั้งแตเม่ือชาวตะวันตกเพิ่ง
เจอพระพุทธศาสนา ในยุคท่ียังตื่นหรือคล่ังไคลวิทยาศาสตร ตอนนั้น พวกผูรูของฝรั่งท่ีมา
เจอมาดูพระพุทธศาสนา แปลกใจหรือตื่นเตนบอกวา พุทธศาสนาน้ี เรียกกันเปนศาสนา 
แตไมมี dogma ไมมีขอกําหนดท่ีบังคับความเช่ือแบบน้ัน แลวก็มองตอไปในแงวาพุทธ
ศาสนาเขากับวิทยาศาสตรได บางก็ช่ืนชมกาลามสูตร แลวอะไรๆ ก็วากันไป   

เม่ือไมมี dogma ไมบังคับความเช่ือ ไมมีขอกําหนดใหตองเช่ือ ก็ใชปญญาเปน
ตัวทํางาน  พุทธศาสนาถือปญญาเปนใหญ  พระพุทธเจาตรัสวา  ปญญาเปนเย่ียมยอด  
(ปญ ฺญ ุตฺตรา สพฺเพ ธมฺมา – ธรรมท้ังปวง มีปัญญาเป็นยอดยิ่ง, องฺ.นวก.๒๓/๒๑๘/๔๐๐) ปญญา
ปลดปลอยมนุษยใหเปนอิสระ  

ทีน้ีถาคนไมศึกษา ไมใชปญญา ก็รักษาพระพุทธศาสนาไมอยู ไมเหมือนอยาง
ศาสนาที่มีขอกําหนดตายตัว เอาศรัทธาเขาวา ไมตองถาม เธอเช่ือไปก็แลวกัน ทําไปเถิด 
แลวก็ปรากฎวา ศาสนาท่ีเอาศรัทธาเขาวาอยางน้ี กลับอยูไดดี อยูไดงายเลย เออ... พอ
ลูกเกิดมา พอแมก็บอกวาทําอยางน้ีๆ ก็แลวกัน ตามไปวัดนะ แลวทําอยางน้ีๆ ถึงจะไม
ตองถาม มันก็อยูได เช่ืออยางน้ี และปฏิบัติอยางน้ัน ก็แลวกัน ก็อยูกันไป อยูไดเร่ือย แต
สําหรับพระพุทธศาสนา แคน้ันไมพอท่ีจะคงอยูได 

อยางท่ีวาแลว พุทธศาสนาน้ันตองอาศัยปญญา ถาไมมีปญญา ไมใชปญญา ไม
รูไมเขาใจ ตอไปหลักธรรมก็เพ้ียนหมด ลองเอามาตรวจตราพิจารณากันจริงๆ สิ เดี๋ยวน้ี 
ธรรมวินัยเพี้ยนไปเทาไรแลว อยางนอยพุทธศาสนาก็จะกลายไปเปนอยางศาสนาโบราณ 
หรือศาสนาแบบอยูแคศรัทธา ซ่ึงไมใชพระพุทธศาสนาตัวจริง 



 

๑๙๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

พระพุทธศาสนาจะอยูได ตองมีการศึกษาตลอดเวลา ตองมีการตรวจสอบความ
เช่ือ ตรวจสอบพัฒนาความรูความเขาใจและการทําการปฏิบัติ ไมเหมือนศาสนาทั่วไปท่ี
ถือศรัทธาเปนใหญ เม่ือเอาขอกําหนดความเช่ือและการปฏิบัติ มาย่ืนใหแลว ก็กํากับหรือ
บังคับลงไปบอกวาใหถือตายตัวอยางน้ัน ก็เปนอันวาอยูไดเลย  

แตในพระพุทธศาสนา เม่ือไมกําหนดใหถือตายตัว ไมบังคับลงไป พอวาไปๆ เดี๋ยว
ก็ตางคนตางวาบาง คนเดียววาไปตางๆ บาง ไมนานก็เลือน ก็เพี้ยน ขนาดวินัยซ่ึงเพี้ยน
ยาก ก็ยังไถล ไมตองพูดถึงธรรมท่ีเฉกันไปไกลๆ จึงตองคอยทบทวนตรวจสอบกันเรื่อยๆ 
พูดส้ันๆ วาคือตองศึกษาน่ันเอง อันน้ี ถาไมระวังใหดี ก็กลายเปนจุดออนอยางหน่ึง จะวา
เปนขอดีหรือขอเสียของพุทธศาสนาก็แลวแต แตก็ทําใหพระพุทธศาสนาน้ี รักษาไดยาก  

ไมวาจะจัดจะมีพิธีหรือไม พระก็มีหนาที่ใหธรรม  
พูดไปๆ คอยจะเลยเร่ือยออกไปเรื่องขางนอก ยอนกลับมาท่ีเรื่องพิธีกรรมอีก 

ศาสนาตางๆ กําหนดขอปฏิบัติเปนพิธีกรรมกันมากมาย หลายเร่ืองก็จัดวางเปนแบบแผน
ท่ีซับซอน เชน พราหมณบอกวา น่ีนะ ทุกคนตองบูชาไฟ ไฟท่ีจะบูชามีเทาน้ันๆ ชนิด ไฟ
ชนิดน้ันๆ มีพิธีบูชาอยางน้ันๆ  ไฟชนิดน้ีตองบูชาเปนประจําตลอดเวลา ตองดูแลอยาให
ดับ รักษาตอๆ ไปช่ัวลูกช่ัวหลาน จากพอแมสงตอใหลูก แลวลูกก็สงตอไป  

น่ันไฟขนาดยอย ยังมีไฟบูชาใหญข้ึนไปอีก จนถึงไฟในพิธีบูชายัญ ซ่ึงมีหลาย
ระดับ แลวก็มีขอกําหนดของพิธีตางๆ กันไป  เชน บูชายัญชนิดน้ี เอาสัตวชนิดน้ี เชนวา 
แพะ ๗๐๐ ตัว วัว ๗๐๐ ตัว แกะ ๗๐๐ ตัว มาฆาบูชายัญ โดยมีการเตรียมการฆาอยาง
น้ีๆ ตัวคนที่เขาพิธี เชน สามีกับภรรยา สามีจะตองแตงตัวอยางน้ัน ภรรยาจะตองแตง
ตัวอยางน้ี จะตองมาอยูในท่ีท่ีกําหนดไว แลวก็นอนอยางน้ันๆ เปนเวลาเทาน้ันๆ ฯลฯ  

ขอกําหนดเหลาน้ีอยางน้ี เปนพิธีกรรมซ่ึงสําหรับเรามองไมเห็นเหตุผลออกมา ก็
คลายอยางท่ีวาเม่ือก้ี การไหวทิศก็เหมือนกัน เราก็ไมเห็นอะไรเปนเหตุผลออกมา แตไหว
ทิศก็ยังดีกวาบูชายัญ ท่ีพระพุทธเจาตรัสวาเปนการเบียดเบียนท้ังตนเองและผูอ่ืน ทําราย
ท้ังคน ท้ังสัตว ถาวาในแงอยางน้ี ก็จะเห็นเปนเหตุเปนผลได 

ทีน้ีเหตุผลอยางหนึ่งก็อยางท่ีพูดเม่ือก้ี คืออาจจะเปนความปรารถนาดีของผูท่ี
ริเ ร่ิมจัดต้ังข้ึนมา คิดดีแลวก็บอกใหทําไปเลย ไมตองมัวเสียเวลาอธิบาย ใหเขาได
ประโยชนไปเลยดวยการปฏิบัติโดยไมตองเขาใจเหตุผล ก็เปนอันใหเปนขอปฏิบัติท่ีสืบๆ 
กันมาแตโบราณ โดยไมตองถามเหตุผล ถึงจะมองสืบหา ก็ไมเห็นเหตุผลในเชิงปฏิบัติ ท่ี
ผูคนจะเขาใจได ก็เลยเปนเหตุผลพิเศษท่ีเรนลับ เรียกวาเปนอุบาย 



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๙๙ 

อยางไหวทิศท่ีวาน้ัน อาจจะเกิดจากความปรารถนาดีของผูท่ีวางข้ึนมา ซ่ึงมีไดใน
แงตางๆ แตอยางงายๆ ก็อาจจะทําใหตองตื่นแตเชา ใหทันพระอาทิตยข้ึน อยางน้ีเปนตน 
น่ีก็คือวาฉันไมตองบอกใหเสียเวลา เธอปฏิบัติไปก็แลวกัน ถาฉันบอก ถึงจะมีเหตุผล 
แถมอธิบายอยางดี แตแลวเธอก็ไมปฏิบัติ สูส่ังหรือขูดวยความขลังศักดิ์สิทธิ์ไมได บอกไป
เลย ใหไหวทิศ แลวทีน้ี เพ่ือจะไหวทิศใหถูกใหทัน ก็ตองไหวตอนพระอาทิตยขึ้น ไมใชไป
ไหวตอนเท่ียง ท่ีไมชัดวาทิศไหนอยูตรงไหน เข็มทิศก็ยังไมมี เอาเปนวา จะใหทันพระ
อาทิตยข้ึน แลวไหวทิศไดตรง ก็ตองรีบตื่นกอนรุง ก็เลยไดลุกขึ้นแตเชา อยางน้ีเปนตน  

ในทางตรงขาม อาจจะเปนเหตุผลท่ีเปนความปรารถนารายของผูท่ีวางก็ได เชน 
เพราะเห็นแกผลประโยชนของตัวเอง พราหมณอาจจะวางขอกําหนดข้ึนอยางน้ันๆ เพ่ือ
จะไดลาภมากๆ ก็ทําใหมีอะไรซับซอนมากข้ึน น่ีก็เปนไปได  

อยางไรก็ตาม เม่ือวากันไป จะใหเหตุผลอะไรก็ตาม รวมแลวแลวก็ไมปลอดภัย 
และไมดีจริง ไมดีงามอยางย่ังยืน ถามนุษยจะพัฒนากันจริงๆ ก็ตองรูเหตุรูผล ใหไปถึง
เหตุผลท่ีแทจริง และก็ตองฝกตองพัฒนาคนใหตองไมข้ีเกียจ ไมข้ีครานจนเกินไป ตองหัด
ใหคนรูจักใชปญญาพิจารณาและตั้งใจศึกษา แลวปฏิบัติกิจทําการดวยความตระหนักรู 
และมีความเพียรพยายาม ใหเจตนาก็ดี ปญญาก็มี น่ีก็จะมาถึงพระพุทธศาสนา 

อยางเร่ืองของมาณพท่ีมาไหวทิศน้ี เขาชื่อวาสิงคาลกะ พระไตรปฏกเลาเร่ืองบอก
ท่ีมาท่ีไปข้ึนตนไวแคน้ัน แตอรรถกถาคือคัมภีรหรือหนังสือท่ีอธิบายพระไตรปฏก ชวยเลา
เพ่ิมเติมวา ความจริงน้ัน บิดาของมาณพคนนี้ เปนพราหมณท่ีไดมาเปนพุทธศาสนิกชน
แลว แถมเปนโสดาบันดวยซํ้า  

ทีน้ีตอนท่ีทานพราหมณน้ันมีชีวิตอยู ก็เอาใจใสอยากจะใหลูกรูหลักธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจา แตจะชักนําอยางไร ลูกก็ด้ือ ไมเอาใจใส บอกใหไปวัดบางสิ เขาก็ไม
ยอมไป เขาบอกวาไปแลวตองไปไหวพระ ตองไปน่ังหลังขดหลังแข็ง ก็เม่ือย แลวเดี๋ยวไป
รูจักกับพระเขาอีก คุนเคยกันข้ึนมา ก็อาจจะตองนิมนตไปบาน เดี๋ยวก็ตองถวายอาหาร 
ส้ินเปลือง แลวก็ยุง วาง้ัน เลยไมยอมไปวัดสักที เปนอันไมไดเขามาใกลชิดพระพุทธเจา 
พระธรรม พระสงฆ  

ทานพราหมณอยูมาแกชราจะถึงแกกรรม ก็คิดหวงวา เอ... ทําอยางไรเราจะชวย
ใหลูกไดรูจักธรรมะ ไดรูจักพระสงฆ ไดไปวัด ก็เลยทําเปนอุบาย ส่ังลูกใหไปทําพิธีไหวทิศ
น้ี เม่ือเขาไปไหวทิศท่ีหนาประตูเมืองตอนเชา เดี๋ยวก็ตองเจอกับพระพุทธเจา พระองคก็
จะตองตรัสถาม  แลวก็จะทรงสอน  ก็จะเปนอุบายนําลูกเขาสูพระพุทธศาสนาได  น่ี  
อรรถกถาเลานะ จะอยางไรก็แลวแต พระอรรถกถาจารยทานวาไวอยางน้ัน  



 

๒๐๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ไมวาจะอยางไร ก็เปนอันวา ตัวการไหวทิศเองน้ี เราเห็นไดวามันไมมีเหตุผล
ชัดเจนในตัว ทีน้ี เม่ือพระพุทธเจาทรงพบกับมาณพน้ีท่ีมาไหวทิศอยู ไดตรัสถาม และเขา
ทูลตอบอยางท่ีวาแลว พระองคก็ตรัสวา การไหวทิศอยางน้ี ไมใชการไหวทิศในอริยวินัย 
คือในระบบแบบแผนของอริยชน ก็คงทํานองวาชาวอารยันแทไมทําอยางน้ี 

พอมาณพไดยินคําน้ี ก็สะดุดใจ กระทบความคิดข้ึนมาเลย เอ... อะไรนะ มีดวย
หรือ การไหวทิศในระบบแบบแผนของอริยชน อยางท่ีขาพเจาทําอยูอยางดี ตั้งใจเต็มท่ีน้ี 
ไมใชเปนการไหวทิศแบบอารยันเสียแลว เขาก็เลยทูลถามวา แลวอยางไรละท่ีจะเรียกวา
เปนการไหวทิศในระบบแบบแผนของอริยชน  

พออยางน้ี ก็ไดจังหวะ ถึงโอกาส พระพุทธเจาก็จึงตรัสแสดงวา ทิศตางๆ ท่ีคลุม
ครอบรอบตัวเราน้ี ก็คือผูคนท่ีอยูในสถานะตางๆ กันในสังคม ซ่ึงเราตองมีความสัมพันธ
ดวย เม่ือเราดําเนินชีวิตอยูในสังคม เราจะตองมีความสัมพันธกับคนท่ีอยูในสถานะแหง
ความสัมพันธตางๆ กัน ซึ่งจัดแยกไดเปน ๖ กลุม ๖ จําพวก การปฏิบัติหนาท่ีตอบุคคล
เหลาน้ันใหถูกตอง น้ันแหละเรียกวาการไหวทิศ  

จากน้ัน พระพุทธเจาก็ตรัสถึงความหมายของทิศท้ังหมดน้ันๆ ไปตามลําดับ คือ ท่ี 
๑ ทิศตะวันออก เปนทิศเบื้องหนา ไดแก บิดามารดา มีหลักการปฏิบัติตอกันระหวางบิดา
มารดา กับบุตรอยางน้ันๆ เม่ือทําถูกตองอยางน้ี เรียกวาไหวทิศท่ี ๑ แลวก็ตรัสไปเรื่อยๆ
จนครบ ๖ ทิศ ซ่ึงจะไมยกมาพูดกันในท่ีน้ี เพราะท่ีน่ีจะอธิบายเรื่องพิธีกรรม  

เปนอันวา  พิธีกรรมในการไหว ทิศได เ กิดมีความหมายข้ึนมา  เทากับวา 
พระพุทธเจาทรงใหความหมายใหมแกเรื่องทิศ ๖ และการไหวทิศ ซ่ึงกลายเปนเรื่องท่ีเปน
เหตุเปนผล เปนการปฏิบัติท่ีเกิดเปนประโยชนในชีวิตและสังคมมนุษย ไมเปนแคพิธีกรรม
ในความหมายเดิม ซ่ึงเปนเรื่องของความขลังศักดิ์สิทธิ์ อันเรนลับ มองไมเห็นเหตุผล 
อาจจะมีเหตุผลอยูเบื้องหลังท่ีโยงไปยังประโยชนบางอยางท่ีไมตรงไปตรงมา หรือเปน
เหตุผลท่ีไมจริงไมจัง หรืออาจจะเปนเหตุผลท่ีพนสมัยไปแลวก็ได  

ที่วานี้หมายความวา ตอนที่บัญญัติจัดต้ังพิธีกรรมนั้น อาจมีเหตุผลท่ีเปนประโยชน
แทจริงอยูเบ้ืองหลัง แตดวยปจจัยอันไมเอ้ือของยุคสมัยเชนการท่ีไมอาจส่ือสารถึงกันให
เพียงพอได ก็ใชวิธีท่ีจะใหมีการปฏิบัติข้ึนไดโดยไมตองข้ึนตอการส่ือสารมากนัก จากน้ัน 
เม่ือยอมรับทํากันมาแลว ก็ทํากันโดยไมรูชัด สักวาทําตามๆ สืบกันมา โดยท่ีเหตุผลน้ัน
อาจจะเหมาะเขากันไดสําหรับชีวิตในยุคสมัยกอน ซ่ึงถึงสมัยน้ีอาจไมเก่ียวกันแลว ก็เลย
กลายเปนวาถือปฏิบัติกันไปตามความเช่ือ ท่ีอาจจะเปนความหลงงมงายไปแลว  
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ทีน้ี ท่ีนักปราชญสมัยใหมจากขางนอกเขาศึกษาแลวบอกวา พุทธศาสนาไมมี
พิธีกรรมน้ัน ก็คือเขาพูดถึงพระพุทธศาสนาในยุคเดิม ในสมัยของพระพุทธเจา หรือตามท่ี
พระพุทธเจาตรัสไว ดังท่ีวาหลักคําสอนเดิมตามท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงไวน้ัน ตรัสถึงการ
ปฏิบัติในเรื่องท่ีรูเขาใจมองเห็นเปนประโยชน ซ่ึงซ้ึงดวยใจ ถึงดวยปญญา อยางจะแจง
จริงจัง วากันเปนเหตุเปนผลชัดเจนไปเลย  

ตามท่ีวาน้ี เม่ือมาเทียบกับยุคปจจุบันก็จะเห็นวา ในสมัยพุทธกาลไมมีพิธีกรรม
อยางยุคน้ี อยางพระฉันขาวเวลาน้ี สมัยน้ี มีการจัดพิธี อาจจะเปนพิธีทําบุญ ท่ีวางลําดับ
ข้ันตอนการปฏิบัติ เปนแบบเปนแผน เร่ิมตั้งแตมีการจุดธูปจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย มี
การไหวการกราบ แลวก็มีการอาราธนาศีล รับศีล ท่ีเรียกวาสมาทานศีล หรือรับศีลกัน  
แลวก็มีการเจริญพระพุทธมนต อะไรตางๆ  

จะเห็นวา ญาติโยมนิมนตพระไปฉัน กวาจะไดฉัน วากันตั้งครึ่งคอนช่ัวโมง ฉัน
เสร็จแลวก็มีการอนุโมทนาใหพร สวดอนุโมทนาใหพรเสร็จ ก็กลับ บางทีแทบไมไดพูดได
จากันเลยกับเจาภาพ กลายเปนเรื่องของกิจกรรมที่เรียกวาพิธีกรรมไปหมด  

แลวความหมายของการทําพิธีน้ันๆ แมแตทําบุญอยางท่ีวา ก็ไปอยูท่ี ๒ อยางดัง
วาแลว หนึ่ง เรื่องของความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ ท่ีมักจะโยงไปยังอํานาจเรนลับอะไร
บางอยาง ท่ีจะบันดาลผลสําเร็จ ใหโชคลาภ หรือปดเปาภัยอันตรายเคราะหกรรม เปนตน 
หรือไมก็ สอง มองเปนเรื่องของการท่ีสักแตวาทําเปนพิธี ก็มักมองกันอยางใดอยางหน่ึง 
อยูแคน้ี   

ทีน้ี ความหมายท่ีแทอยูท่ีไหน หรือควรไปใหถึงไหน เราหันกลับไปดูครั้งพุทธกาล 
เม่ือมีผูนิมนตพระพุทธเจาไปบาน ก็จะไมมีพิธีกรรมมากมายหยุมหยิมเหลาน้ี แตจะเห็น
ไดตามเรื่องท่ีเลาไวในพระไตรปฏกวา เม่ือเขานิมนตไปฉัน พระพุทธเจาเสด็จไปเสวยภัตท่ี
บานของเขาแลว   

พอฉันเสร็จ ก็มีขอความลงทายใหรูวา พระผูมีพระภาคไดตรัสธรรมกถา ยังบุคคล
น้ัน สนฺทสฺเสตฺวา - ใหมองเห็นชัดเจนแจมแจง สมาทเปตฺวา  – ใหเขาพรอมใจรับเอาคําสอน
ของพระองคไปใชไปปฏิบัติ สมุตฺเตเชตฺวา - ทําใหเขามีจิตใจแกลวกลา เกิดกําลังใจ คึกคัก 
คิดเอาจริงเอาจังท่ีจะปฏิบัติตามคําสอนของพระองค แลวก็ สมฺปหํเสตฺวา - ทําใหเขาราเริง
ยินดี มีจิตใจสดช่ืนเบิกบาน ท้ังน้ีก็ ธมฺมิยา กถาย – ดวยธรรมีกถา ถอยคําท่ีทรงอธิบายหรือ
แสดงธรรม แลวจึงเสด็จกลับ 



 

๒๐๒  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

เม่ือพระพุทธเจาเสวยคือฉันเสร็จ ก็มีขอความน้ีลงทาย เหมือนเปนคําสรุป บอก
ผลของการเสด็จไปตามท่ีนิมนตใหไปฉัน คือลงวา ธมฺมิยา  กถาย  สนฺทสฺเสตฺวา สมาทเปตฺวา 
สมุตฺเตเชตฺวา สมฺปหํเสตฺวา แลวก็ อุฏฺฐายาสนา ปกฺกามิ ทรงลุกจากอาสนะ เสด็จกลับออกไป  

ไมเฉพาะเสด็จไปตามท่ีเขานิมนตฉันเทาน้ัน ถึงแมเขามาเฝาท่ีวัด หรือพบปะท่ี
อ่ืนๆ เร่ืองราวก็จะมีสาระไปจบลงตรงท่ีวา ทรงแสดงธรรมกถา ใหเขามองเห็นเขาใจธรรม 
ช้ีใหชัด ชวนใจใหปฏิบัติ เราใหกลา ปลุกใหราเริง หรือแจมแจง จูงใจ แกลวกลา ราเริง 
ถึงแมนิมนตพระเถระท้ังหลายไปฉัน หรือไปหาทาน ทานก็ปฏิบัติตามอยางท่ีพระพุทธเจา
ทรงนําไวอยางน้ี  

จะพูดรวมๆ กวางๆ ก็ไดวา จะไปเฝา ไดพบพระพุทธเจา ไดพบพระ ไมวาท่ีไหน
เม่ือไร ก็เปนอันวาจะไดฟงธรรมกถา ท่ีแจมแจง จูงใจ ทําใหแกลวกลา ราเริง เพราะไมวา
ใครจะจัดจะมีพิธีหรือไม พระก็มีหนาท่ีใหธรรมอยูน่ันเอง 

เปนอันไดเห็นแลววา ไมวาพิธีจะมีหรือไม หรือจะมีอยางไร ส่ิงท่ีพระพุทธเจาทรง
ปฏิบัติก็อยูในสวนของเน้ือหาสาระ คือไปรวมหรือสรุปลงท่ีการแสดงธรรม แนะนําช้ีแจง
ส่ังสอน ใหเขาไดศึกษา ไดเรียนรู ใหเกิดความเขาใจชัดเจน แจมแจง อยากจะทํา และมี
กําลังใจท่ีจะประพฤติปฏิบัติธรรม โดยมีจิตใจราเริง เบิกบาน แลวจึงเสด็จออกไป  

ทีน้ี เรามาดูวา พระสมัยปจจุบันน้ีไปประกอบพิธี สวดมนตเสร็จ ฉันแลว สวดให
พรแลวก็กลับ แลวดูวา เม่ือเทียบกับแบบของพระพุทธเจา ในสองอยางน้ี อยางไหนมี
คุณคาในเชิงประโยชน เริ่มแตคุณคาทางจิตใจ มากนอยตางกันอยางไร หรือวาสองอยาง
น้ันส่ือถึงกันอยางไร อันน้ีคือส่ิงท่ีอยากจะพูดตอไป ตอนน้ีก็มาเร่ิมหรือเกร่ินเรื่องไว  

ท่ีวาคราวน้ีมาเร่ิมเรื่องไว คือมาช้ีหรือมาสะกิดใหดูกันวา ปจจุบันน้ี พิธีกรรมได
เขามามีในพระพุทธศาสนาจนมากมายเกล่ือนทั่วไปแลว ถาดูในยุคพุทธกาล ไมเห็น
พระพุทธเจาทรงประกอบพิธีกรรมอะไรเลย มีแตเร่ืองการปฏิบัติจริงๆ ใหเห็นประโยชน
ชัดเจนกันไปเลย  

แตมาในปจจุบันน้ี พุทธศาสนาชักจะหรือทําทาจะไปคลายกับศาสนาท่ัวๆ ไป ท่ีมี
พิธีกรรมเปนกิจหนาท่ีสําคัญอันใหญ แลวก็มีความหมายไปทางขลังศักด์ิสิทธิ์อยางท่ีวา
แลว ทําใหคนไปนึกถึงอํานาจเรนลับอะไรไมชัด ท่ีจะมาบันดาลผลใหเขาตามท่ีตองการ 
ท้ังในเชิงปดเปาภัยอันตราย และในเชิงท่ีจะบันดาลผลสําเร็จท่ีตองการ  
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เวลาน้ี ในพระพุทธศาสนาเอง ไมวาจะทําอะไร ก็เนนเรื่องพิธีกรรม จะมีงานมงคล 
ก็นิมนตพระไปเจริญพระพุทธมนต มีการทํานํ้ามนต มีสายสิญจน แถมบางทียังตอง
กําหนดอีกวา จะตองเอาใบเงินใบทองใบนาคมาใสดวย สําหรับคนท่ีเครงพิธี ก็อาจจะมี
รายละเอียดเร่ืองหยุมหยิมอีกเยอะ 

 ดูงายๆ อยางงานวางศิลาฤกษ เดี๋ยวน้ีพระก็เขาไปเกี่ยวของ ท่ีจริง เร่ืองน้ีเปนพิธี
พราหมณ เขามีขอกําหนดเก่ียวกับเรื่องไม และอะไรตางๆ เชนวาไมชนิดไหนท่ีจะเอามา
ใช เอามาตอก คลายๆ เปนเสา หรือเปนหลัก แลวมีกอนอิฐ ท้ังอิฐทอง อิฐเงิน อิฐนาค 
อะไรพวกน้ี อยางท่ีวาแลว ในเรื่องพิธีกรรม มีขอกําหนด มีวิธีปฏิบัติตางๆ ซ่ึงเรามองไม
เห็นเหตุผลชัดเจน  

ในเม่ือถึงเวลาน้ี พิธีกรรมไดเขามาเปนสวนสําคัญในวงการพุทธศาสนา เราก็ควร
มาศึกษาวา พิธีกรรมมีความหมายอยางไร อะไรควรเปนความหมายแทจริงท่ีตองการใน
พระพุทธศาสนา ขอฝากไว เปนเรื่องท่ีจะพูดกันตอไป น่ีคือพูดเกริ่นนําไว  

แลวก็ควรพิจารณาดวยวา ความหมายแบบของศาสนาโบราณท่ีติดเขามา กับ
ความหมายแทจริงท่ีตองการในพระพุทธศาสนา จะโยงกันได จะมาประสานเขาดวยกัน
ไดไหม อยางไร ถาเราไมสามารถโยงไปใหถึงจุดท่ีพึงประสงค คือความหมายแทท่ีเปน
ของพระพุทธศาสนาน้ันได ความรูเขาใจพระพุทธศาสนาก็จะตองคลาดเคล่ือน จะตอง
เพ้ียนออกไป เพราะไมสามารถรักษาสาระไวได  

เวลาน้ีนาเปนหวงพอสมควร เพราะวาการทําพิธีกรรม เปนเพียงการกระทําใน
ความหมายแบบศาสนาโบราณไปเสียมาก แลวคนก็มีสายตาท่ีมองพิธีกรรมกันไดแค ๒ 
อยางท่ีวา คือ มองไปในเชิงขลังศักดิ์สิทธิ์ หรือมิฉะน้ันก็ถือวาเปนเรื่องของการทําสืบๆ กัน
มา พอใหเปนธรรมเนียม ตามวัฒนธรรมประเพณี แคสักแตวาทํา ไมไดมีความหมายและ
เหตุผลอะไรพิเศษ  

เราจึงตองมาดูวา อะไรคือสาระท่ีตองการของพิธีกรรม สําหรับวันน้ีก็คิดวา เอาไว
แคน้ีกอน 
 



ตอนที่ 

๑๐ 

ถ้าไม่ถือแบบงมงาย  

ก็อาจใชพิธีกรรมมาสื่อธรรมใหถึงคน 

จะพูดเร่ืองพิธีกรรมท่ีคางไว ไดพูดมาถึงตอนท่ีวา ไปๆ มาๆ เวลาน้ี สําหรับคน
สวนใหญ พิธีกรรมหันหลังกลับไปมีความหมายอยางศาสนาโบราณ คือ มองในแงขลัง
ศักดิ์สิทธิ์ โดยส่ือกับอํานาจเรนลับท่ีมองไมเห็น สวนคนอีกพวกหนึ่งก็ไดแคมีความรูสึกใน
เชิงปฏิกิริยา แลวก็มองพิธีกรรมในแงเปนเร่ืองท่ีสักแตวาทําๆ ใหแลวๆ กันไป ไมมีสาระ  

มีเปลือกหุมไว เนื้อจึงอยูมาได แตถาติดอยูที่เปลือก ก็อดไดเนื้อ   
ไมวาจะมองพิธีกรรมตามความหมายโบราณ หรือมองแบบปฏิกิริยา ก็ทําใหไมได

ประโยชนจากพิธีกรรม แลวหลายคนก็เลยมองพระพุทธศาสนาแคเปลือกผิว บางทีก็เลย
สรุปวา พุทธศาสนาน่ีไมเห็นจะมีเน้ือหาสาระอะไร เปนเพียงเรื่องของพิธีกรรม เม่ือมอง
อยางน้ี นอกจากไมรู จักใชพิธีกรรมใหเปนประโยชนแลว พิธีกรรมก็เหมือนกับเปน
เครื่องหมายบอกวาพุทธศาสนาเส่ือมแลว จะหมดแลว ถาพิธีกรรมไมมีความหมายท่ีจะ
ส่ือเน้ือหาสาระออกมาได ก็คงถึงเวลาท่ีพระพุทธศาสนาจะเส่ือมจริงๆ 

อยางไรก็ตาม มองในทางกลับกัน แมแตเม่ือพิธีกรรมกําลังจะหมดความหมายไป
น่ีแหละ ในแงหน่ึง มันก็ยังเปนรูปแบบท่ีแสดงวาพระพุทธศาสนายังไมถึงกับหมดส้ินไป
เสียทีเดียว เหมือนกับเปลือกผิวท่ีหอหุมเน้ือตัว แมวาคนสวนมากจะมองผิวเผินเห็นแค
เปลือกนอก มองไมถึงเน้ือใน หรือยอมใหเปลือกบังตาตัวเขาเอง แตตราบใดเปลือกยังหุม
เน้ือในไว ก็ยังมีโอกาสรอคนตาดีหรือคนมองเปน ท่ีจะมาเห็นเน้ือในและเอาสาระไปใชได 
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แยกวาน้ัน แมแตเม่ือเหลือแตเปลือก ถึงแมเน้ือตัวขางในจะแหงเหือดหดเห่ียวยน
ยับยูย่ีไป จับไมติดแลว แตตราบใดยังมีเปลือกเหลือไวเปนรูปแบบที่หุมหอรักษาเน้ือใน ก็
ยังมีโอกาสใหเราจับเคาสืบคนท่ีจะฟนฟูเนื้อหาสาระน้ันข้ึนได  

ลองคิดดูสิวา ถาแมแตรูปแบบคือพิธีกรรมก็ไมเหลือแลว จะย่ิงแยใหญ เพราะถา
เน้ือหาสาระหมดไปแลว รูปแบบก็หมดไปเสียอีกดวย ทีน้ีแหละจะลําบาก ฟนยาก 
เหมือนกับวาไมมีอะไรเหลืออยูเลย ไมรูจะตั้งตนท่ีไหน ไมรูจะเอาอะไรมาจับมาจัดใหได
เน้ือข้ึนมา 

เหมือนวาเรามีนํ้าดีบริสุทธิ์อยูขวดหนึ่ง แตคนข้ีเมามาเอาขวดน้ันไปใสสุราแทน 
ขวดนํ้ากลายเปนขวดเหลา ถาไมไดขวดคืนมา ก็เปนอันวาเสียหมดท้ังนํ้าท้ังขวด เจอน้ํา 
ก็ไมมีท่ีใส แตถาไดขวดคืนมา เราก็เทเหลาท้ิงไป เอาขวดมาใชใสนํ้าบริสุทธิ์ไดอีก  

ดังน้ัน การท่ียังมีพิธีกรรมเปนรูปแบบหรือเปลือกหุมเหลืออยู แมเน้ือในจะหายไป
จากตา ก็ยังเปนโอกาสวาเรายังไมสูญเสียหมดส้ินเชิง เราก็เอาพิธีกรรมท่ีเปนซากเปน
สวนเหลือน้ี มาใชเปนรูปรางชองทางท่ีจะฟนตัวพระพุทธศาสนากลับมา ก็คือฟนเอา
เน้ือหาสาระกลับมาใสในรูปแบบน้ีใหม ไมใชวามองไมเห็นเน้ือ เหลือแตพิธีกรรม ก็จะท้ิง
รูปแบบท่ีเปนเปลือกน้ีเสียอีก ก็เทากับวาไมรูจักใชมันใหเปนประโยชน  

พิธีกรรมเหมือนกับวาเปนปอมปราการสุดทายของพระพุทธศาสนา เราถอยรนท้ิง
พื้นท่ีออกมาแลว จะท้ิงปอมปราการสุดทายน่ีเสียอีกดวยหรือ ไมควรทําอยางน้ัน เราควร
จะเอามันมาใชประโยชนในการต้ังหลักฟนกําลังรุกกลับเขาไปเอาพื้นท่ีหรือเน้ือตัวกลับมา  
เปนอันวา ถาใชเปน พิธีกรรมก็มีคุณคา นาจะเอามาใชใหไดประโยชน 

ทามกลางระหวางสองปลาย พิธีกรรมใหประโยชนเยอะแยะ   
ทีน้ี พิธีกรรม ท่ีวาเปนรูปแบบท่ีส่ือสาระเปนอยางไร? ถาเราติดอยูกับความหมาย

ของพิธีกรรมในแงท่ีวาเม่ือก้ี คือแบบศาสนาโบราณ ท่ีเปนเรื่องของความขลังศักดิ์สิทธิ์ 
พอไมเห็นความหมายในแงน้ัน ก็เกิดปฏิกิริยามองพิธีกรรมเปนเรื่องของการสักวาทําไป
เสีย น่ีก็กลายเปนสุดโตงสองขาง ผิดท้ังน้ัน 

ความจริงน้ัน พิธีกรรมมีความหมายของมันเองอยูแลว ถามองกวางออกไป เราจะ
เห็นวา เรื่องราวกิจการสวนรวมท่ีเปนเร่ืองการอยูรวมกันของมนุษย เปนกิจกรรมทาง
สังคม ตามปรกติตองมีพิธีกรรมท้ังน้ัน  



 

๒๐๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

แมแตจะประชุมกัน ก็ตองมีพิธี เริ่มต้ังแตวา เออ เราจะมีการประชุมนะ พอพูดวา
จะประชุม ก็คือการท่ีวาเราตองจัดกิจกรรมเปนเร่ืองเปนราวขึ้นมา ไมใชวาตางคนก็อยู
เรื่อยๆ เฉ่ือยๆ กันไป และตางคนจะทําอะไรๆ อยางไรๆ ก็แลวแตตัว การท่ีนัดหมาย
จัดเปนเร่ืองเปนราวเปนแบบแผนข้ึนมาน้ัน ก็คือการจัดทําขึ้นใหเปนพิธี แคน้ีก็ตองมี
พิธีกรรม 

“พิธี” ก็คือ “วิธี” น่ันเอง วิธี แผลง ว เปน พ ก็เปน พิธี สวนกรรม ก็คือ การกระทํา 
ไดแก กิจกรรม หรือกิจการ ดังน้ัน พิธีกรรม ก็คือกิจกรรมอันเปนวิธีการ ท่ีจะนําไปสูผลท่ี
ตองการ  

ถาเราจะใหคนหลายๆ คนมาพูดกันฟงกันในเรื่องอะไรสักอยางหน่ึงใหไดผลท่ี
ตองการแกกิจการหรือแกสวนรวม ก็ตองมาประชุม ซ่ึงทําใหไดปรึกษาหารือกัน ถาไมมี
การประชุม ก็ยากท่ีจะพูดกันใหไดเร่ืองไดราว ไปพูดกับคนโนนที กับคนนี้ที เร่ืองราว
กระจัดกระจาย ไมมีท่ีรวม หาขอยุติไมได ไมจบ จึงใหมีการพบปะพูดกันฟงกันพรอมที
เดียวกัน แลวก็ตกลงกัน 

การจัดใหมีการพบปะพูดคุยพรอมทีเดียวกัน น่ันเปนพิธีแลว มีวิธีปฏิบัติเปนแบบ
แผนท่ีจะใหไดผลท่ีตองการข้ึนมาแลว เริ่มตนก็บอกวา เราจะมีการประชุมนะ วันท่ีเทาน้ัน
เวลาน้ัน ใหเรามาพบปะพูดคุยกัน พอพบปะกัน ก็ตองมีวิธีปฏิบัติจัดการอีกวา จะจัดท่ีจัด
ทางอยางไร มาน่ังลอมโตะกันนะ น่ังตามลําดับอยางน้ันๆ ตองมีประธานท่ีประชุมอยูตรง
น้ัน จะเริ่มประชุม ก็มีการเปดประชุม จัดลําดับการพูด ใหพูดทีละคน ไมพูดแซงแยงกัน 

ถาเปนกิจการงานใหญๆ คนมาประชุมกันหลายรอยคน ก็ตองมีกิจกรรมที่เปน
จุดเร่ิมตน เปนเครื่องหมายใหรูวา เอาละนะ เราจะเริ่มประชุมกันแลวนะ คนท่ีเปน
ประธานอาจจะตองกลาวเปด แลวก็อาจจะมีการพูดแนะนํา บอกความมุงหมายของการ
ประชุม หรือยกประเด็นท่ีจะพิจารณาขึ้นมาระบุใหบรรดาคนท่ีมารวมประชุมจับใหชัด 
ฯลฯ ท้ังหมดน้ีเปนพิธีท้ังน้ัน เต็มไปดวยพิธีกรรม 

รวมความมาย้ําอีกทีวา พิธีกรรม เปนกิจกรรมอันเปนวิธีการท่ีจะใหการปฏิบัติกิจ
ของสวนรวม ดําเนินไปอยางไดผล นําไปสูผลท่ีตองการรวมกัน เริ่มตั้งแตเปนเครื่องนัด
หมายใหทําการอยางพรักพรอมกัน  

พอบอกวาจะมีกิจกรรมอันน้ี ก็จะตองมีการปฏิบัติท่ีคลายกับเปนระเบียบแบบ
แผนข้ึนมา ตั้งตนแตเปนจุดนัดหมายใหคนมาพบพรอมกัน ท่ีน่ันๆ แลวกิจกรรมของ
สวนรวมหรือของหมูชน ก็ดําเนินไปเปนลําดับตามระเบียบวิธีปฏิบัติข้ึนมาทันที  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๐๗ 

พิธีกรรมเปนจุดนัดหมาย หรือเปนขอกําหนดหมายใหหมูชนหรือคนทั้งหลายท่ี
เก่ียวของสามารถทํากิจกรรมทั้งหลายไดเปนลําดับอยางพรอมเพรียงเปนอันหน่ึงอัน
เดียวกัน อันชวยใหกิจกรรมนั้นสําเร็จผลสัมฤทธ์ิประโยชนแกคนท่ีเขารวมใหไดผลท่ีหมาย
ไดดีท่ีสุด อยางท่ีวาแลว ต้ังตนแตไดรูวาจะไปทําอะไรเม่ือไร เปนการนัดพบพรอมกัน พอ
ไปในที่น้ันแลว ก็มีจุดนัดหมายตอไปวา เอาละนะ ถึงตอนน้ีๆ จะทํากิจกรรมสวนน้ีๆ ทําให
ท้ังกาย ท้ังวาจา ท้ังจิตใจ และความรูเขาใจ ของทุกคนท่ีมารวม สงบเขามาสมานรวมเปน
อันหน่ึงอันเดียว แคน้ีการปฏิบัติธรรม หรือการเจริญกุศล ก็เร่ิมตนข้ึนแลว 

ในทางพระศาสนา ถาตัดความหมายในเชิงศักดิ์สิทธิ์แบบลึกลับออกไปเสีย เราก็
จะเห็นความหมาย คุณคา และประโยชนท่ีวามาน้ี ซ่ึงเปนความศักดิ์สิทธิ์ท่ีมองเห็นได  

ดูงายๆ เม่ือญาติโยมมาประชุมพรอมกัน เพ่ือทํากิจกรรมของสวนรวม เชน ท่ี
เรียกวาพิธีทําบุญ หรืองานทําบุญ พอถึงเวลาเร่ิมพิธี เรามีบุคคลท่ีเรียกวาเปนประธาน น่ี
ก็เปนจุดนัดหมาย พอประธานเคล่ือนไหวทําอะไร คนก็จะเอาใจใสตามดูตามรู พอ
ประธานไปจุดธูป ก็เปนจุดกําหนด ซ่ึงบอกความนัดหมายกันวา เอาละนะ งานทําบุญ
เร่ิมตนแลว ผูคนท่ีพูดคุยกันจอกแจก จอแจ และเดินกันพลาน ก็หยุด มาน่ังสงบอยูกับท่ี 
คนท่ีคุยกัน ก็หยุด สงบปากสงบคํา สายตารวมจองไปท่ีเดียวกัน เกิดความจริงจังในการ
เร่ิมตนกิจกรรมแลว เปนการนัดหมายวาเราจะไดรวมกิจกรรมของสวนรวมพรอมดวยกัน 
เร่ิมตั้งแตประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยน้ันทีเดียว  

ตามท่ีพูดมาถึงตรงน้ี จะเห็นวา “พิธีกรรม” ตามความหมายท่ีตรงไปตรงมาของ
มันเองน้ัน สรุปไดวา  

หน่ึง  เปนการนัดพบ ใหหมูชนมารวมกิจกรรมพรักพรอมกัน 
สอง  เปนเครื่องนัดหมาย ในการดําเนินกิจกรรมของสวนรวม  
สาม  สรางความรูสึกเปนจริงเปนจังวา เรารวมกันระดมมุงทําเร่ืองน้ีกันอยูนะ  
ตอไป ส่ี  เปนสวนของการทําความพรอมหรือเปนจุดเริ่มท่ีนําเขาสูงานท่ีตองการ 
ตามที่วาในขอส่ีน้ัน ขอใหดูท่ีเรื่องของพระสงฆ อยางการสวดปาติโมกข ซ่ึงเปน

สังฆกรรมอยางหนึ่ง คือเปนงานของสวนรวม เม่ือจะเริ่มตน ตองมีการจัดเตรียมตางๆ 
เม่ือจัดเตรียมเสร็จพรอมแลว เวลาเร่ิมสวดก็ยังมีการซักซอมทวนถามใหแนชัดวาการ
จัดเตรียมทุกอยางครบถวนแนจริงไหม ดังท่ีพระทานทวนถามกันกอนในแตละรายการ
ตามลําดับวา “สมฺมชฺชนี ปทีโป จ อุทกํ อาสเนน จ...” 



 

๒๐๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

“สมฺมชฺชนี” การทําความสะอาดปดกวาดสถานท่ี ทําแลวหรือ? 
“ปทีโป จ” การจัดต้ังจุดดวงประทีป เชน เทียน หรือไฟสอง จัดไวแลวหรือ?  
ขอน้ี ถาเปนเวลาค่ําคืน ก็ตองตอบยืนยันได แตถาสวดปาติโมกขตอนกลางวัน 

พอถามตรวจสอบมาถึง “ปทีโป จ” ทานท่ีตอบ ก็จะบอกวา “อิทานิ สุริยาโลกสฺส อตฺถิตาย 
ปทีปกิจฺจํ นตฺถิ” บัดน้ี กิจท่ีจะตองใชดวงประทีป ไมมี เพราะมีแสงจากดวงอาทิตย อยางน้ี
เปนตน  

พระมาอยูรวมกัน เม่ือมีกิจกรรมรวมกัน อยางนอยในเวลาสวดปาติโมกขท่ีตอง
ทําเปนประจําแนนอนทุกครึ่งเดือน ถาทําในยามค่ําคืน ก็ตองอาศัยดวงประทีป และน่ีก็
อาจจะเปนท่ีมาของประเพณีถวายเทียนพรรษา ท่ีประชาชนอยากจะชวยใหพระสงฆ
ปฏิบัติกิจตามพระวินัยไดจริงจัง ทีน้ี ตอไป 

“อุทกํ” นํ้าละ จัดไวแลวหรือ? นํ้าฉันนํ้าใช ตองเตรียมไวใหพรอม กอนการประชุม
จะเริ่มตน  

“อาสเนน จ” อาสนะละ ปูลาดจัดไวพรอมแลวหรือ? ไมใชวาพระมากันเต็ม จะ
ประชุมอยูแลว ยังวุนวาย ทําโนนทําน่ี ยังจัดสถานท่ีเตรียมการไมเสร็จ ใชไมได  

การจัดเตรียมการเบื้องตนกอนสวดปาติโมกขอยางน้ี ทานเรียกวา “บุพกรณ” เปน
ส่ิงท่ีตองทํากอน กอนจะถึงตัวการประชุมจริง คือสวดปาติโมกข  

น่ีแสดงวา ในพระศาสนาน้ี ตองเอาใจใสใหความสําคัญกับการทํากิจสวนรวม 
ตองเตรียมการใหพรอม เพ่ือใหพิธีใหการประชุมดําเนินไปดวยดี ไมใชมาวุนวายกันตอน
เร่ิมประชุมแลว   

จะเห็นวา พิธีกรรมนี้เปนการเตรียมการเพื่อใหกิจกรรมหรือการงานของหมู ของ
สงฆ ของสังคม ของสวนรวม ดําเนินไปไดดวยดี โดยมีความพรอม และทําใหเกิดความ
เปนจริงเปนจัง ทําใหคนท่ีมารวมเห็นความสําคัญ  

ทีน้ี ประโยชนท่ีตามมาก็คือ ความเปนระเบียบเรียบรอย พอจัดเปนพิธีกรรม 
อยางท่ีวา คนมามากมายต้ัง ๒๐๐ – ๓๐๐ - ๔๐๐ - ๕๐๐ พอเริ่มพิธี มีสัญญาณวา
เร่ิมตนละนะ ตอจากน้ีเอาจริงละ ทุกคนตองอยูในระเบียบ น่ังอยูกับท่ีของตัวเอง สงบ
ปากสงบคํา จะไปเท่ียวคุยอะไรกันวุนวายไมได ตองตั้งใจทํากิจกรรมรวมกันน้ีใหเสร็จ ก็
เกิดความเปนระเบียบเรียบรอย  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๐๙ 

จากความเปนระเบียบเรียบรอยแลวอะไรตามมา ก็กลายเปนการฝกวินัยไปในตัว
แลวสิ ใชไหม ในแงหน่ึง พิธีกรรมน้ีใชเปนวิธีฝกคนได เปนวินัยเบ้ืองตนเลยทีเดียว  

แลววินัยนําไปสูอะไร ก็นําไปสูศีลท่ีเราตองการอยางสําคัญ ในพระศาสนาน้ี ขอ
ปฏิบัติสําคัญรวมอยูในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา ศีลเปนเบ้ืองตน ไดแกการรูจัก
ควบคุมกายวาจาของตนได เราเอาวินัยมาฝกคนในการใชกายวาจา เม่ือสามารถทําให
กายวาจาอยูในวินัย ตั้งอยูในความดีงามความเรียบรอยได ก็เปนศีลข้ึนมา  

พอมีพิธีกรรมข้ึนมา อยางท่ีบอกเม่ือก้ีวา การเคล่ือนไหวกายวาจาตองอยูใน
ระเบียบ ไมเท่ียวเดินกันวุนวาย หรือแมแตจะน่ัง ก็ใหน่ังโดยอาการสงบเรียบรอย การใช
คําพูด เม่ือไมถึงโอกาส หรือไมมีเหตุผลท่ีจะตองใช ก็สงบนิ่ง เกิดเปนวินัยท่ีทําใหคนตอง
ดูแลปกครองตัวเอง แลวก็รูจักท่ีจะควบคุมตัวเอง จึงเปนการฝกกายวาจา เม่ือฝกกาย
วาจาของตนใหไดผลอยูตัวเปนจริงไดจริงข้ึนมา ก็เปนศีล  

เปนธรรมดาในสังคมมนุษยน้ี เม่ือคนมาอยูรวมกัน ก็ตองรูจักสํารวมกายวาจา
ของตนเอง ไมใหไปเบียดเบียนรุกรานกอความเดือดรอนหรือแมแตรบกวนทําความ
รําคาญแกผูอ่ืน จึงจะอยูรวมกับคนท้ังหลายในสังคมไดดวยดี การฝกการใชกายวาจา
และควบคุมดูแลการแสดงออกทางกายวาจานั้น จึงเปนเรื่องท่ีจําเปน เปนการปกครอง
ตนเองไดในข้ันพ้ืนฐานทีเดียว 

ทีน้ี ในการฝกกายวาจานั้น ถาปุบปบไปฝกในเร่ืองใหญๆ โดยไมเคยฝกข้ันเตรียม
ในเร่ืองเล็กนอยไวกอน ก็ฝนหนัก ทําไดยาก  

ในสังคมท่ีเจริญดีจึงมีวัฒนธรรมประเพณีท่ีสืบสานกันมา ซึ่งทําใหเกิดเปนระบบ
พฤติกรรมการปฏิบัติแสดงออกทางกายวาจาท่ีเปนบรรยากาศ เปนสภาพแวดลอม ซ่ึงทํา
ใหคนในสังคมน้ัน พอเกิดข้ึนมา หรือเร่ิมตนเขามาอยูรวมสังคมน้ัน ก็ไดฝกหัดกายวาจา
ของตน เร่ิมแตในเรื่องเล็กๆ นอยๆ ในชีวิตประจําวัน จนกลายเปนพฤติกรรมท่ีเคยชินอยู
ตัวโดยไมตองรูตัว ตัวอยางงายๆ ก็เชนการเขาแถวหรือเขาคิวเดินไปรับอะไรๆ ตามสิทธิ
ของตนโดยลําดับ อันน้ีเปนการฝกวินัย ใหเกิดศีล ท่ีพึงสังเกตไว ไมควรมองขามไป 

พิธีกรรมตางๆ ก็เปนระบบพฤติกรรมยอยๆ เม่ือมันเปนกิจกรรมของชุมชน ท่ีมี
บอยๆ หรือทํากันเปนประจํา จึงเปนโอกาสใหทุกคนที่เขารวม ไดฝกพฤติกรรมกายวาจา
ของตนไปเร่ือยๆ โดยไมตองรูตัว ในแงน้ีจึงถือวา พิธีกรรมเปนสวนหน่ึงของวินัย และเม่ือ
เปนสวนหนึ่งของวินัย ก็คือเปนเครื่องฝกคนใหมีศีล คือมีกายวาจาท่ีไดรับการฝกน่ันเอง  



 

๒๑๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

จับจุดตรงน้ีวา ใหเราฝกทําฝกเวนฝกบังคับควบคุมตัวเองหรือปกครองตัวเองให
ได แมแตในเร่ืองเล็กๆ นอยๆ จนกระท่ังเคยชิน โดยพิธีกรรมท่ีรูจักใชรูจักปฏิบัติ ก็เปนวิธี
ฝกอยางดีในความหมายนี้  

แลวก็พึงเขาใจดวยวา การท่ีเราจะรูจักควบคุมกายวาจาของตนเองไดน้ัน ก็
หมายถึงการบังคับจิตใจของตนเองไดดวย ดังน้ัน แมแตการฝกจิตใจใหมีความสงบและ
เขมแข็งเปนตน เราก็ไดโดยไมรูตัวไปดวย  

จากน้ัน เม่ือเรารูจักบังคับควบคุมตัวเองไดในเรื่องเล็กๆ นอยๆ มันก็เปนพื้นฐาน
ในการท่ีจะฝกในวงกวางออกไป ในเร่ืองใหญๆ ไดดวย จึงพูดไดวา พิธีกรรมเปนสวน
เบ้ืองตนของการฝกวินัย ใหเกิดมีศีล  

ตอไป เราไดอะไรอีกจากพิธีกรรม เมื่อใชพิธีกรรมเปนเคร่ืองฝกในแดนศีลแลว สิ่งหน่ึง
ที่พวงตามมา ก็คือ ความเรียบรอยงดงาม ความนาเล่ือมใส ความรูสึกซาบซ้ึง นาประทับใจ  

โดยเฉพาะในทางพระศาสนา จะเห็นไดวาผลดานน้ีมีมาก เพราะวาประชาชนน้ัน
มีศรัทธาเปนพ้ืนอยูแลว อะไรๆ ท่ีเปนเรื่องราวเก่ียวกับพระศาสนา ก็ทําใหจิตใจโนมนอม
ไปในทางของความยินดีและดีงาม ทีน้ี พอมีความเปนระเบียบเรียบรอยของพิธีกรรมเขา
มาเสริม เชนวาพระสงฆ แมเพียงวามาน่ังพรอมกันจํานวนมาก เปนแถวเปนแนวเปน
ระเบียบ แคน้ีแหละ คนเห็นก็เกิดปติ มีความปลาบปล้ืมประทับใจไดแลว  

ตอจากน้ัน พอพระสวดพรอมกัน เสียงออกมามีทํานองเรียบรื่นตามท่ีฝกไวอยางดี 
คนฟงก็เกิดปติปลาบปล้ืมใจ บางทีถึงกับรองไหนํ้าตาไหลเลย น่ีคือไดผลทางจิตใจดวย 
ไมใชไดแคศีล แตไดผลลึกเขาไปในจิตใจ ทําใหจิตใจซาบซึ้ง ไดปติ ไดความผองใสของ
จิตใจ น่ีคือไดผลมากข้ึน  

อันน้ีจะเห็นชัดข้ึนมาในเวลามีเหตุการณพิเศษ เปนเหตุการณใหญๆ ซ่ึงคนท่ี
มารวมพิธีมีจิตใจที่เหมือนกับไดเตรียมพรอมท่ีจะรับจะช่ืนชมอยูแลว เม่ือมีพิธีกรรมท่ีทํา
อยางดี คนจะไดความรูสึกน้ีมาก จะเกิดความรูสึกช่ืนฉํ่าซูซาหรือขนลุกขนชันเลยทีเดียว  

ผมเคยเลาบอยๆ วา เม่ือไปอเมริกาครั้งแรกนานมาแลว ใน พ.ศ. ๒๕๑๕ พระไป
คณะเล็กๆ ๓ รูป เวลานั้น อเมริกาเพ่ิงเริ่มตนกําลังเตรียมสรางวัดแหงหน่ึงท่ีเมืองลอสแอง
เจลิส (Los Angeles) เม่ือเราไปเย่ียมเยือนท่ีน่ัน สถานท่ีท่ีพระพักอาศัยยังเปนเพียงบาน
เล็กๆ หลังหน่ึงเทาน้ัน สวนท่ีอ่ืนนอกจากลอสแองเจลิส ยังไมมีวัดหรือท่ีพักสงฆเลย คน
ไทยท่ีไปอยูในอเมริกาเวลาน้ัน จึงแทบไมมีโอกาสเห็นพระ โดยเฉพาะหลายคนอยูท่ีน่ันมา
หลายสิบป โดยไมไดกลับมาเมืองไทยเลย  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๑๑ 

เม่ือพระคณะ ๓ องคน้ัน เดินทางไปในแถบตะวันออก ตรงขามกับแถบของ
ลอสแองเจลิส คือ ไปทางนิวยอรก บัลติมอร ฟลาเดลเฟย วอชิงตัน ดี.ซี. อะไรพวกน้ี ก็ได
พบญาติโยมคนไทยมากมาย ญาติโยมเห็นพระก็ดีใจ บางคนต้ัง ๑๐ ป ๒๐ ป ไมไดเห็น 
พระเลย พอไดยินขาว ก็ดีใจ มาหาพระกันใหญ แลวทานท่ีแข็งขันและรูพิธี ก็จัดงานให
ญาติโยมท้ังหลายมาทําบุญรวมกัน  

ในบางเมือง อยางชิคาโก ญาติโยมคนไทยไปเชาไปขอใชสถานท่ีของวัดญ่ีปุน 
เปนท่ีจัดงานทําบุญ แลวก็นิมนตพระไปเลี้ยงภัตตาหาร และฟงธรรม น้ีก็คือเปนพิธีกรรม
ตามแบบของประเพณีบานเรา  

พอเร่ิมพิธีเดี๋ยวหน่ึง ก็ปรากฎวาเวลาพระสวดมนต ญาติโยมรองไหนํ้าตาไหลกัน
สะอึกสะอ้ืน น่ีเพราะอะไร ก็เสียงพระสวดมนตน่ีแหละ มันซ้ึงลงไปถึงจิตไรสํานึกเลย
ทีเดียว มันพาจิตใจของญาติโยมคนไทยท่ีน่ันมาเช่ือมโยงถึงกันกับพอแมพ่ีนองและ
ดินแดนแผนดินไทยท้ังหมด  

จิตท่ีมีความรูสึกหย่ังโยงถึงข้ันน้ี ลงไปถึงส่ิงท่ีฝงลึกในจิตไรสํานึก ตามปรกติเรา
อยูดวยจิตระดับสํานึก แลวก็วาไปตามเคยชิน ออกมาแควารับรูตามท่ีรูเห็นตอหนา 
เร่ือยๆ เปอยๆ ไป ทีน้ีพอหย่ังลงไปถึงจิตไรสํานึก มันก็ส่ือโดยไมรูตัวออกมาเอง ใหเกิด
ความต้ืนตันใจ เพราะเสียงสวดมนตน้ัน ทําใหนึกถึงบาน นึกถึงถ่ินเดิม นึกถึงประเทศไทย 
นึกถึงพอแม นึกถึงบรรพบุรุษ ปูยาตายาย ฯลฯ  

เสียงสวดมนตน้ัน เปนส่ือ เปนตัวแทน เปนสัญลักษณ โยงไปยังทุกส่ิงทุกอยาง
หมดเลย แลวแสดงออกมาเปนความตื้นตันใจท่ีพรั่งข้ึนมาในทันที โดยไมตองอธิบาย 
เปนอันวา พิธีกรรมน้ันมีความหมายมาก มันส่ือมันโยงไปถึงอะไรตางๆ มากมาย  

พิธีกรรมซ่ึงเปนเรื่องของวัฒนธรรมนี้ เปนส่ิงหน่ึงท่ีเราเรียกวาเอกลักษณ มันเปน
ลักษณะและอาการท่ีแสดงความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ซ่ึงเปนแบบหน่ึงของตน ของชาติ 
ของประเทศ ท่ีตางหากจากคนอื่นพวกอ่ืน ไมเหมือนเขา เพราะฉะน้ัน เวลาไปทําไปรวม
พิธีกรรมแบบชาวพุทธของไทย มันก็ส่ือความหมายอันน้ี ท่ีเปนอันหน่ึง ซ่ึงตางไปจากคน
อ่ืน ไมมีใครเหมือน ถาไมมีลักษณะและอาการอันน้ี ก็ไมมีส่ิงท่ีจะมาส่ือได เพราะฉะนั้น 
ในแงน้ี พิธีกรรมก็มีความสําคัญมาก  

ในแงของความซาบซ้ึง ความรูสึกประทับใจ ตอความเปนระเบียบเรียบรอย
งดงาม มีจังหวะ ทํานอง อะไรพวกน้ี ก็มีผลมาก ขอเลาอีกเรื่องหน่ึงวา ลูกโยมทานหน่ึง มี
เพ่ือนเปนคริสต วันหน่ึงเพื่อนคนน้ันแตงงาน ลูกก็เลยเขาไปรวมพิธีในโบสถคริสตดวย  



 

๒๑๒  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ลูกมาเลาใหพอแมฟงวา ไดไปรวมพิธี ไดรวมรับเห็นรับฟงพิธีกรรมในการแตงงาน
น้ันแลว เกิดความรูสึกประทับใจมาก จนแทบอยากจะเปล่ียนศาสนาไปเขาคริสตเสียเลย 
ในกรณีน้ี ก็เห็นชัดวา พิธีกรรมน้ัน ถารูจักจัดใหดี จะมีอิทธิพล มีผลมากมาย เพราะฉะน้ัน 
การจัดพิธีกรรมตามความหมายแงน้ี จึงตองมุงไปที่ผลตอจิตใจของญาติโยม หรือ
ผูเขารวมพิธี และผูท่ีพบเห็น ไมใชจัดโดยมุงไปที่ความใหญโต ส้ินเปลือง ใชเงินทองมาก  

เวลาน้ี จะเห็นวา ความหมายและจุดหมายของพิธีกรรมอยางท่ีจะพึงไดน้ี ไมคอย
มี คือ ความหมายท่ีแทจริงไดเลือนรางจางหายไป กลายเปนวา มันเพี้ยนออกไปในแงท่ีมุง
เอาความใหญโต คิดจะจัดใหใหญโตเขาวา ถึงกับแขงขันวางานของใคร พิธีของใครจะ
ใหญกวากัน ใหลือล่ันไปทั่วเมืองท้ังจังหวัดเลยวา ท่ีวัดน้ันมีพิธีกรรมใหญโตมโหฬาร โดย
หมายถึงการใชเงินส้ินเปลืองมากๆ ดวย น่ีแหละความเพี้ยน  

ดังน้ันจึงควรไดสติตื่นกันข้ึนมา หันกลับมาคํานึงถึงคุณคา และผลดีงามทางดาน
จิตใจ วาเราจัดงานน้ี มีพิธีกรรมน้ี จะทําใหคนเกิดปสาทะ เกิดศรัทธา เกิดความซาบซ้ึง 
เกิดปติ นอมจิตไปสูคุณงามความดีไดมากเทาใด ถาเราจัดพิธีกรรมไดดี ท้ังชวยฝกคน
โดยไมรูตัว ใหพัฒนาวินัย เจริญข้ึนในศีล และสามารถนอมใจคนไปสูความดีงาม กระตุน
เตือนใจใหคนอยากจะทําความดีย่ิงข้ึนไป ก็แสดงวาไดผล เริ่มส่ือความหมายไดแลว  

เปนอันวา ถึงตอนน้ี พิธีกรรมมีความหมายเพ่ิมข้ึนมาอีก นอกจากฝกวินัย ใหได
ศีลแลว ก็ไดความเรียบรอยงดงาม และนําไปสูผลท่ีเปนคุณคาทางจิตใจอีกดวย  

ถาพิธีกรรมทําถูกตอง กายวาจาก็ไดฝกวินัย จิตใจก็ไดส่ือไปถึงธรรม    
ยังไมหมด พิธีกรรมยังมีคุณคาขอตอไปอีก คุณคาอะไร ก็คือผลในแงวา พิธีกรรม

ทางพระศาสนาน้ัน เปนการเตรียมโอกาสสําหรับการทําหนาท่ีของพระสงฆ เร่ิมตั้งแต
สรางโอกาสและเปนโอกาสใหพระสงฆไดพบกับญาติโยม ตอจากน้ัน เม่ือโอกาสเปดแลว
พระสงฆก็จะไดส่ือสอนแสดงธรรมแกญาติโยม น่ีคือการทําหนาท่ีของพระ  

เม่ือพระพบกับโยม ก็คือไดหรือเกิดมีโอกาสขึ้นแลว พระก็ใชโอกาสนั้นทําหนาท่ี 
หรือทํากิจของพระ ตามบทบาทของตนเอง ก็คือไดโอกาสท่ีจะใหธรรม ตั้งแตไดพูดจา 
ทักทาย ปราศรัย ไถถาม ถาเขามีขอสงสัยทางธรรม ก็ตอบช้ีแจงอธิบายใหเขาฟง  

เคยบอกแลววา เม่ือพระพบกับญาติโยม หนาท่ีตามบทบาทก็คือ การใหธรรม 
เม่ือยังไมไดพูด ก็ใหธรรมโดยไมตองพูด  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๑๓ 

ใหธรรมโดยไมตองพูดน้ันงาย เร่ิมดวยใหโดยการปรากฎตัวของพระเอง ท่ีถูกตอง
ตามลักษณะของความเปนสมณะ โดยมีความสงบ เปนตน ซ่ึงจะทําใหจิตใจของญาติโยม
ประชาชน เกิดความแชมช่ืน เบิกบาน นอมนําใจใหนึกถึงเรื่องทางพระศาสนา ใหนึกถึง
ธรรม ระลึกถึงพระรัตนตรัย ใหจิตใจดีงามเจริญในกุศล แคน้ีก็ใหธรรมแลว โดยไมตองพูด   

ทีน้ีตอไป เม่ือมีโอกาสท่ีจะพูด และตนเองมีความสามารถ พระก็อธิบายธรรมให
เขาฟง น่ีคือ พิธีกรรมกลายเปนโอกาสใหพระสงฆไดพบกับญาติโยม และจะไดทําหนาท่ี
ตามบทบาทของพระสงฆ ใหเกิดประโยชนแกประชาชน  

สมัยน้ี ถาไมมีพิธีกรรม โอกาสท่ีพระจะพบกับญาติโยม ก็หายาก จะเห็นวาญาติ
โยมมาวัดดวยเรื่องพิธีกรรมเปนสวนมาก สวนท่ีจะมาโดยไมข้ึนไมอิงพิธีกรรมน้ันนอย 
พิธีกรรมจึงเปนโอกาสใหพระไดพบญาติโยมท่ีมาวัด สวนนอกวัดน้ัน โอกาสท่ีพระจะพบ
กับโยมแทบไมมีเลย ก็มีแตพิธีกรรมน่ีแหละท่ีจะชวยใหไดพบ เชน มีงานทําบุญข้ึนบาน
ใหม งานทําบุญแตงงาน ท่ีจัดข้ึนมาโดยเปนประเพณีของสังคม  

ถึงตรงน้ีก็อยูท่ีพระจะใชโอกาสหรือไม แตโอกาสน้ันมีแลว โดยพิธีกรรมเตรียม
โอกาสไวใหพระ ถาพระรูจักใชโอกาสนั้น ก็ทําหนาท่ีตามบทบาทของตน ในการที่จะให
ธรรมแกประชาชน   

ดูตอไป พิธีกรรมยังมีประโยชนท่ีเปนขอปลีกยอยอีก คือ สําหรับคนหมูใหญ 
ธรรมะเปนเรื่องละเอียดออน คนจํานวนมากหรือประชาชนท่ัวไปเขาถึงยาก พอเจอเรื่อง
นามธรรมท่ีลึกซ้ึง ก็ไมสนใจ ไมใสใจ มีนอยคนท่ีจะมาพบพระเพื่อหาธรรมะ แถมบางทีก็
มีนอยพระท่ีจะใหธรรมะ ในสภาพการณอยางน้ี พูดในวงกวาง เราก็ไดอาศัยพิธีกรรมเปน
ชองทางส่ือสารกับคนหมูมาก พอจะดึงหรือตรึงเอาไวกอน อยางนอย เม่ือมองไมถึงเน้ือ
ใน ก็ดูเปลือกสวยๆ ไปพลางๆ ยังพอมีเย่ือใย ไมถึงกับเลิกราทิ้งกันไป 

อีกอยางหนึ่ง เม่ือเปนการยากที่พระจะส่ือสารกับคนหมูใหญ ดวยการใหธรรมะ 
ในข้ันท่ีเปนเน้ือหาสาระ เปนนามธรรม พูดกันยาก เขาไมคอยเขาใจ หรือไมสนใจจะฟง ก็
เอากิจกรรมมาชวย โดยส่ือสารกันในข้ันรูปแบบ  

พิธีกรรมน้ันเปนกิจกรรม และเปนเรื่องของรูปแบบ ก็อยูท่ีวาเราจะจัดกิจกรรม
อยางไร ท่ีจะใหคนเขาไปถึงสาระท่ีตองการซ่ึงเปนธรรมะ ดวยการพัฒนาพิธีกรรมท่ีจะส่ือ
ความหมายดึงความสนใจของเขาได ไมใชปลอยไปเรื่อยๆ สักแตวาทําตามๆ กันมา จนไป
เขาความหมายอยางท่ีพูดขางตนวาพิธีกรรมก็คือเร่ืองท่ีสักวาทําพอเปนพิธี ถาจัด
พิธีกรรมใหเปนกิจกรรมท่ีมีความหมายได ก็เปนประโยชนข้ึนมาอีกอยางหน่ึง   



 

๒๑๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

นอกจากน้ัน พิธีกรรมยังมีประโยชนอีก โดยเปนสวนเบ้ืองตนท่ีจะนําตอไปสูส่ิงท่ี
ลึกซ้ึงหรือสูงขึ้นไป ยกตัวอยางงายๆ เราจะใหคนปฏิบัติธรรม อยางจะบําเพ็ญสมาธิ 
แมแตจะน่ังสมาธิเพียงแควาทําจิตใจใหสงบ ทานก็พัฒนาวิธีปฏิบัติข้ึนมา ใหเปนข้ันเปน
ตอน โดยมีการเตรียมกายเตรียมจิต เพ่ือทําจิตใหพรอม  

จะเตรียมจิตทําจิตใหพรอมอยางไร เชน ท่ีวัดจัดท่ีนัดหมายใหคนมาเจริญสมาธิ
กัน คนมาจากบานบาง มาจากท่ีทํางานบาง หลายคนวุนวายกับเรื่องราวหลากหลายมา
ท้ังวัน ใจคิดเรื่องโนนเรื่องน้ี ย่ิงผานมาในทองถนน พบอารมณตางๆ ท่ีทําใหใจวุนวาย
ท้ังน้ัน พอมาถึงวัด ถาจะเขาน่ังสมาธิทันที ใจก็ไมพรอม อารมณท่ีติดท่ีคางมาจากบาน 
จากท่ีทํางาน จากทองถนน ก็ตามเขาไปรบกวน ตรงน้ีเปนจุดข้ัวตอท่ีสําคัญ 

ตรงจุดเปล่ียนสําคัญท่ีวาน้ัน ทานก็จัดใหมีข้ันตอนท่ีจะเตรียมจิตใหพรอมข้ึนมา
กอน เพื่อใหใจโนมเขามาสูความสงบ ดวยการจัดใหมีกิจกรรมท่ีเปนพิธีกรรมข้ึนมา ท่ีทํา
กันมากก็เริ่มดวยพิธสีวดมนต มาประชุมสวดมนตพรอมกันกอน  

การสวดมนตน้ันก็เปนข้ันตอนของการเตรียมจิต ดวยการเปล่ียนยายอารมณ คํา
สวดมนต เสียงสวดมนต บรรยากาศใหมของท่ีสวดมนต เขามาครองใจแทน ทําใหอารมณท่ี
ติดคางมาจากขางนอกหายไป จิตก็โนมเขามาสูความสงบ ทําใหพรอมที่จะน่ังสมาธิได  

ย่ิงกวาน้ัน เม่ือจะมีการเจริญสมาธิกันอยางเอาจริงเอาจังมากข้ึน บอกวาจะเขา
ปฏิบัติเปนชวงยาว หลายคนมาพรอมกันแลว แตท่ีจริงขางในจิตใจยังพะวักพะวนอยู บางที
ก็ยังมีความเคลือบแคลงอยูบาง เอ... เราจะมาอยูน่ีตั้ง ๑๐ วัน หรือเดือนหน่ึง จะไดผล
อะไรจริงหรือ เสียเวลามากนะ ใจคิดโนนคิดน่ี หวงโนน กังวลน่ี หวาดน่ัน กลัวน่ี 

ถึงตรงน้ี ทานก็ใหจัดพิธีกรรมข้ึนมาชวย ดังท่ีมีพิธีถวายตัวแดพระพุทธเจา หรือ
มอบตัวแกพระอาจารย เปนการมอบกายถวายชีวิตกันเลย น่ีก็เปนอุบาย เปนประเพณีวิธี
ปฏิบัติท่ีในคัมภีรบางแหงบอกไว ในสํานักตางๆ หรือหลายสํานัก เม่ือใครจะมาเขา
กรรมฐาน ก็ใหมาทําพิธีมอบตัว โดยเปลงวาจา กลาวคําม่ันออกมาเลย  

ถาถวายตัวแดพระพุทธเจา ก็บอกวา “อิมาหํ ภควา อตฺตภาวํ ตุมฺหากํ ปริจฺจชามิ”        
แปลวา “ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขาพระพุทธเจาขอสละอัตภาพน้ีแดพระองค” 

ถามอบตัวแกพระอาจารย ก็บอกวา “อิมาหํ ภนฺเต อตฺตภาวํ ตุมหากํ ปริจฺจชามิ”        
แปลวา “ขาแตทานอาจารยผูเจริญ ขาพเจาขอสละอัตภาพน้ีแดทาน” 



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๑๕ 

การท่ีถวายตัวหรือมอบตัวอยางน้ี มิใชจะเปนประโยชนอะไรแกพระพุทธเจา หรือ
แกพระอาจารยแตอยางใดเลย แตเพ่ือตัวของผูปฏิบัติน้ันเอง จะไดม่ันแนวมุงไปเต็มท่ี ไม
ตองไปพูดถึงเร่ืองอ่ืนแลว ขอกังวลอะไรตางๆ ท่ีเรียกวาปลิโพธท้ังหลาย ไมเอามาคิดแลว 
ตัดไดหมดเลย ถึงตอนกลางคืน ไปอยูในท่ีเปล่ียวเดียวดาย นากลัว เคยตัวส่ันกลัวผี คราว
น้ีไมกลัวแลว ก็ขนาดชีวิตยังสละได ถวายหรือมอบใหทานไปแลว น่ีคือเปนการเตรียมจิต
ใหมุงม่ันเต็มท่ี ทําใหรูสึกเอาจริงเอาจัง  

พอเตรียมจิตอยางน้ี เริ่มตนโดยมีความมุงม่ัน ถวายตัวใหทานแลว มีใจพุงด่ิงไป
แลว ก็พรอมท่ีจะเดินแนวไปเปนสมาธิ แตถาปลอยใหจิตมัวกังวล พะวักพะวน หวาดน่ัน 
กลัวน่ี หวงหนาหวงหลังอยู ก็อาจจะไมไดผลอะไรเลย  

เปนอันวา พิธีกรรมอยางน้ี เปนตัวทําการท่ีมาตัดตอน ยกเอาอะไรๆ ท่ีจะเขามา
รบกวนจากขางนอกท้ิงไปเสีย แลวก็ทําใหพรอมท่ีจะเดินหนาไปทําหรือเขามาอยูกับส่ิงท่ี
ตองการ อยางเต็มตัวเต็มท่ี   

เพราะฉะน้ัน วาโดยสาระ พิธีกรรมจึงเปนกิจกรรมเบื้องตน เปนสวนบุพภาคท่ีจะ
นําเขาสูส่ิงท่ีเปนเน้ือหาสาระ ท่ีลึกซึ้งย่ิงข้ึนไป แลวมันก็เปนรูปแบบ ท่ีชวยหอหุมไวซ่ึง
เน้ือหาสาระ แลวก็ชวยส่ือสาระน้ันดวย คือไดท้ังในแงหอหุม ท้ังในแงเปนส่ือ  

หอหุม ก็คือรักษาหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา ท่ีเปนเน้ือหาสาระเอาไว 
เพราะวานามธรรมน้ัน ถาไมมีรูปแบบชวยเปนกรอบเปนเข่ือน จะรักษาไวไดยาก 
โดยเฉพาะสําหรับคนหมูใหญ สําหรับสังคม ตองอาศัยรูปแบบมาชวย   

เหมือนอยางเน้ือมะมวง เน้ือกลวย เน้ือผลไม จะอยูไดดวยดี ก็ตองอาศัยเปลือก 
ถาไมมีเปลือก เน้ือก็อยูไดยาก แตถาเปลือกไมมีเน้ือ ก็หมดความหมาย เหมือนกับ
พิธีกรรมท่ีวา ถามันไมรักษา ไมหอหุมสาระไว ไมมีเน้ือหาอยูขางใน มันก็ไมมีความหมาย 
กลายเปนของรกรุงรัง เปนขยะไป เพราะฉะน้ันจึงตองสัมพันธอาศัยกันและกัน ใหเน้ือหา
อาศัยเปลือกชวยรักษาไว และขางในเปลือกตองมีสาระท่ีเราจะเอาประโยชนได 

การท่ีพระพุทธศาสนา หลักคําสอน พระธรรมวินัย มาถึงเราในปจจุบันน้ีได ก็
อาศัยรูปแบบทั้งน้ัน ตั้งแตมีวัดวาอาราม มีพระภิกษุสงฆ แลวก็มีกิจกรรมของชุมชน ท่ี
เปนประเพณี เปนวัฒนธรรม รักษาตัวพระศาสนาไว อยางท่ีบอกแลววา เม่ือรูปแบบยัง
อยู แมวาเน้ือหาสาระจะมองแทบไมเห็นแลว เราก็อยาเพิ่งดวนท้ิงรูปแบบ หรือท้ิงเปลือก
ไปเสีย แตเราตองรูจักใชประโยชน และมันเปนจุดเร่ิมใหเราได ถาไมมีเหลือแมแตเปลือก
น่ันสิ เราจะแย ไมรูจะไปจับไปเร่ิมท่ีไหน  



 

๒๑๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ทีน้ี เม่ือรูตัวแลววา เน้ือจะไมมีแลวนะ เหลือแตเปลือก ก็ตองรีบเอาเน้ือกลับมาใส 
พระพุทธศาสนาปจจุบันน้ี ถึงเวลาแลวใชไหม ท่ีจะตองพยายามเอาเน้ือกลับมา แตก็อยา
ดวนท้ิงเปลือก อยามองขามประโยชนของมัน  

ทวนอีกทีวา เปลือกน้ัน หน่ึง  หอหุมรักษา สอง  เปนส่ือ ท่ีวาส่ือ ก็คือ ทําใหเน้ือหา 
สาระปรากฎ แพรออกมาสูประชาชน อยางท่ีวาไปแลว  

ลําพังเน้ือหาสาระอยางเดียว สําหรับคนหมูมาก เขาไมคอยเขาใจ และไมคอย
สนใจ เวลามีพิธีกรรม ก็เปนชองทางใหเราส่ือกับคนหมูมากน้ัน ใหไปถึงเน้ือหาสาระ คือ
หลักธรรมคําสอน การท่ีจะเปนส่ือใหไดผลดี ก็อยูท่ีวาเราจะจัดอยางไร  

เราตองคํานึงถึงคนหมูมากดวย อยาคิดถึงแคคน สองคน สามคน บางทีเรามัว
มองแตสาธุชนท่ีสนใจอยูแลว แตแคน้ันไมพอ พระศาสนามีเพ่ือพหูชน คือคนสวนใหญ 
ฉะนั้นเราจะตองหาทางส่ือ แตเพ่ือประโยชนแกเขา ไมใชเพ่ือเอาจากเขา และพระผูทํา
หนาท่ีส่ือน้ัน ตองรูเขาใจวาจุดมุงหมายอยูท่ีไหน อยาติดอยูแคเปลือก หรือส่ิงหอหุม อยา
ติดอยูแคพิธีกรรม หรือรูปแบบท่ีเปนส่ือ โดยไมใชส่ือใหเปนประโยชน  

พิธีกรรมน้ี นอกจากเปรียบเทียบวาเหมือนกับเปลือกผลไมแลว อีกอยางหนึ่งก็ 
เหมือนกับแกวนํ้า แกวนํ้ามีประโยชนอยางไร แกวนํ้าก็มีประโยชนท่ีบรรจุนํ้า แกวนํ้ามี
ประโยชนเพราะวามีนํ้า ส่ิงท่ีเราตองการคือนํ้า เราไมไดตองการแกว แตถาเราไมมีแกว 
เราจะใชประโยชนจากน้ําไดยาก จะกินนํ้าทีหน่ึง เราตองเดินไปที่แหลงนํ้า เชน ไปท่ีบอ 
ไปท่ีสระ และแมจะไปที่บอท่ีสระแลว ถาไมมีแกว ไมมีเคร่ืองตัก เราก็ตองวักนํ้า หรือกม
ตัว เอาหัวลงไป ใชปากดูดนํ้า หรืออะไรทํานองน้ัน อันแสนจะยากเย็น  

ทีน้ี ถาเรามีแกว ก็เริ่มต้ังแตการท่ีจะตักนํ้า เอามาดื่ม เอามาฉัน ก็งาย เสร็จแลว
ยังสามารถเอามาเก็บมาวางไวรอใชไดอีกตามที่ตองการ จะดื่มนํ้าเม่ือไร ก็ใชไดเม่ือน้ัน 
และจะใชแกวเล็กหรือแกวใหญ ก็จัดเอาได ทํารูปแบบใหเหมาะกับประโยชนท่ีตองการ 
แตเน้ือหา ก็คือนํ้าน่ันแหละ  

เพื่อวัตถุประสงคท่ีตางๆ กันไป ในกิจกรรมอยางน้ีๆ เราตองการแกวในรูปลักษณ
อยางน้ีๆ เชนวา แกวใหญ แกวเล็ก หรือแกวปากบาน แกวปากเล็ก แกวกนตื้น แกวผอม
สูง ฯลฯ เราก็จัดใหสนองความตองการเฉพาะกรณี ยักเย้ืองไปได  

ในท่ีสุด ไมวาจะอยางไร เน้ือหาก็คือนํ้า เราจะเอานํ้า แตถาไมไดรูปแบบ เราก็ใช
ประโยชนจากนํ้าไดยาก และไมไดตามท่ีตองการ ฉะนั้น รูปแบบจึงมีประโยชนมาก นํ้าเปน
สาระท่ีตองการ แตถาไมมีแกว ก็ใชประโยชนยาก แตถาแกวไมมีนํ้า ก็หมดความหมาย  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๑๗ 

น่ีพูดวนแลว เปนอันวา รูปแบบ คือพิธีกรรมน้ี เปนตัวท่ีท้ังหอหุมรักษาเน้ือหา
สาระไว แลวก็เปนส่ือท่ีจะทําใหเน้ือหาสาระปรากฎผลเปนประโยชนแกคนท่ัวไป เรียกวา
ส่ือสาร คือส่ือไปถึงสาระ น่ีก็เปนประโยชนอีกอยางหน่ึงของพิธีกรรม  

ประโยชนของพิธีกรรมมีเยอะ ตองคอยๆ นึก ความจริงมีมากกวาน้ี แตตอนน้ีเอา
เทาน้ีกอน ขอสําคัญอยูท่ีจับหลักใหได คือเปนความสัมพันธระหวางเน้ือหาสาระ กับ 
รูปแบบ เม่ือใดรูปแบบพิธีกรรมไหนส่ือสาระไมไดแลว ก็ตองพิจารณาชําระสะสาง 

กิจกรรมท้ังหลายในพระพุทธศาสนาน้ี เดิมก็คือใชเปนเคร่ืองส่ือสาระ เม่ือ
พระพุทธเจายังทรงพระชนมอยู พิธีไมตองมีมาก แตก็มีน่ันแหละ เพราะเปนธรรมดาของ
การประชุม การชุมนุมพบปะกันเปนเรื่องเปนราว ก็ตองมีพิธี  

แตอยางท่ีบอกแลววา พิธีน้ันเปนเพียงกิจกรรมสวนท่ีจะนําไปสูเน้ือหาสาระ ใน
เม่ือพระพุทธเจาทรงเปนบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษในการสอน ตรัสอธิบายแมแตเรื่อง
นามธรรมที่ละเอียดลึกซ้ึงใหเวไนยเขาใจได กิจกรรมเปนรูปแบบท่ีจะตองใช ก็นอย พระท่ี
มีความสามารถ ก็ไมจําเปนตองเรียกรองรูปแบบมาก  

แตสําหรับพระท่ัวๆ ไป ทานไมไดมีความสามารถมากอยางน้ัน และย่ิงพูดกวางไป
ถึงพระศาสนารวมๆ ท้ังหมด การท่ีดํารงมาไดย่ังยืนนาน เปนเรื่องของคนหมูใหญ การท่ี
จะตองเอากิจกรรมพิธีท่ีเปนรูปแบบ มารักษาเน้ือหาสาระ ก็ย่ิงมีความจําเปนมากข้ึน 
เพราะชุมชน ตลอดจนท้ังสังคม อาศัยกิจกรรมเปนเครื่องยึดโยงและบุกเบิกทาง 

ในภาพรวมของสังคม แมจะมีการส่ังสอนธรรมกันไมนอย แตคนเพียงนิดหนอย
จะเขาถึงพระพุทธศาสนาในระดับปญญา คนสวนใหญยังตองไดรับการดูแลเอาใจใสใน
การพัฒนาศีลพัฒนาจิตใจ และสําหรับคนสวนใหญน้ี การศึกษาอบรมก็มาจากการมีชีวิต
ท่ีเจริญเติบโตข้ึนมาในวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตต้ังแตในครอบครัว ซ่ึงสืบทอดกัน
มาและเปนบรรยากาศลอมรอบตัว โดยเปนไปเองไมตองรูตัว เหมือนคนเกิดมาในสังคมท่ี
มีธรรมเนียมเขาคิวอยูตัวแลว ก็ไดวินัยแงน้ีจากการทําตามคนรุนกอนๆ โดยไมตองอบรม
ส่ังสอน พิธีกรรมเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตอยางท่ีวาน้ี ซ่ึงถาจัดทํา
โดยตระหนักในความหมาย ก็จะไดเครื่องพัฒนาคนท้ังทางวินัยและทางจิตใจข้ึนมาทันที  

ถามองออกนึกไดวาพิธีกรรมไมใชสําคัญท่ีใหญโตหรูหรา แตเปนเครื่องส่ือธรรม 
ซ่ึงมีคุณคาในการพัฒนาวินัยใหงามในศีล ชวยใหเจริญปติศรัทธาปสาทะที่จะผูกใจคนไว
กับศีลธรรม และพัฒนาจิตใจใหงอกงามในกุศลธรรม เม่ือตระหนักอยางน้ีแลว การมี
พิธีกรรมก็จะมีความหมาย และเปนเครื่องแสดงความเจริญของพระพุทธศาสนาไดจริง 



ตอนที่ 

๑๑ 

วัตถุมงคล  

ตองใชผูกใจประชาชนไวกับธรรม 

“วัตถุมงคล” เกรอขึ้นมา “เคร่ืองรางของขลัง” ซาๆ หายไป 
ไดพูดเรื่องพิธีกรรมมา ๒ คร้ังแลว ถือวาจบ อยางท่ีวาแลว พิธีกรรมเปนเรื่อง

รูปแบบ เปนดานรูปธรรม ท่ีมาส่ือนามธรรม ส่ือคําสอนของพระพุทธเจา  
ทีน้ี ในเร่ืองรูปธรรมน้ัน นอกจากพิธีกรรมท่ีเปนดานกิจกรรมแลว ยังมีส่ิงท่ีเปน

รูปธรรมชัดย่ิงกวากิจกรรมอีก คือเปนวัตถุโดยตรง คืออะไร ก็คือส่ิงท่ีเราเรียกกันปจจุบันน้ี
วา “วัตถุมงคล”   

ในเม่ือไดพูดถึงเรื่องพิธีกรรม ท่ีเปนรูปธรรม ในดานกิจกรรมแลว ก็จะพูดเรื่องวัตถุ
มงคล ท่ีเปนรูปธรรม ในดานวัตถุตอไปเลย โดยถือวา วัตถุมงคลก็เปนรูปธรรม ซ่ึงควรจะ
ส่ือธรรมะ ท่ีเปนนามธรรม   

คําวา“วัตถุมงคล” น้ีเปนคําคอนขางใหม และก็คอนขางแปลกดวย ไมรูวาใครเปน
คนตนคิดบัญญัติข้ึนมา เพ่ิงมีไมนานนี้เอง สมัยท่ีผมยังเปนเณร นึกไมออกวามีคําน้ี สมัย
น้ันพูดกันวาเคร่ืองรางของขลัง ซ่ึงมีหลายอยางเยอะแยะ แตท่ีเดนมากก็คือ พระเคร่ือง  

เม่ือคําวาวัตถุมงคลเกิดข้ึนและติดปากคนแลว ก็ไมคอยไดยินใครพูดวาเคร่ืองราง
ของขลัง และพระเคร่ืองก็มารวมอยูในคําวาวัตถุมงคล 

ปจจุบันน้ี คนมีทัศนะตอเรื่องพระเคร่ือง และเคร่ืองรางของขลังอยางอ่ืนๆ ท่ีเรียก
รวมกันวาวัตถุมงคลน้ี ตางกันไปเปน ๒ ฝาย ฝายหน่ึงถือเปนเร่ืองสําคัญเอาจริงเอาจัง 
เช่ือวาเปนส่ิงท่ีชวยคุมครอง ใหโชคใหลาภ บันดาลผลสําเร็จท่ีตองการ สวนอีกฝายหนึ่งก็
ติเตียน คัดคาน บางทีถึงกับดูหม่ินเหยียดหยามวาเปนเร่ืองเหลวไหลงมงาย  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๑๙ 

ท่ีจริงยังมีพวกท่ี ๓ คือผูท่ีมองกวางๆ พยายามเขาใจ และบอกวาใหรูจักใช
ประโยชน แตวาโดยท่ัวไป คนจะอยูในสองฝาย ท่ีไปสุดข้ัวสองขางเสียแหละมาก 

กอนจะพูดเรื่องน้ีตอไป ขอตั้งขอสังเกตไวหนอยหน่ึงวา ถอยหลังไปคร่ึงศตวรรษ 
คือราว ๕๐ ปกอนโนน เม่ือกระแสนิยมวิทยาศาสตรยังแรงมากน้ัน เห็นไดชัดวา คน
สมัยใหม หรือคนหัวใหมท่ีถือตัววาเจริญแลว สวนมากอยูในฝายท่ีติเตียนและดูถูกเหยียด
หยามการนับถือเคร่ืองรางของขลัง วาเปนเร่ืองเหลวไหลงมงาย  

แตมาถึงเวลาน้ี กระแสนิยมวิทยาศาสตรออนกําลังลงไปจนแผว คนสมัยใหม
กลับหันมาเช่ือถือเรื่องไสยศาสตรส่ิงศักด์ิสิทธิ์มากข้ึน หรือไมก็เผ่ือใจให 

เรื่องวัตถุมงคล โดยเฉพาะพระเคร่ืองน้ี มีมาแตโบราณ เปนเรื่องเกาแก ถาเรา
บอกวาส่ิงเหลาน้ีไมดี ไมถูกตอง เปนโทษ คนสมัยกอนโนนถือผิด โงเขลางมงาย ก็เทากับ
วาเราติเตียนคนโบราณขางเดียว ท้ังท่ีวาแทจริงน้ัน เราคิดเอาเอง คนโบราณน้ันอาจจะ
ไมไดโง และเขาอาจจะมีปญญาบางอยางท่ีจะใหแกเราดวย  

การท่ีจะคิดจะวาอะไรตอเรื่องน้ี เรานาจะไดศึกษาความคิดความเขาใจและ
พฤติกรรมของคนโบราณตอเรื่องน้ีกอน มิใหเปนการติเตียนวาเขาจากความไมรูของเรา
เอง และตัดสินลงโทษเขาโดยไมเปนธรรม 

เปนอันวา เราควรจะศึกษาใหรูจักคนสมัยเกาชัดมากข้ึน มองหาความจริงใหเห็น
ภูมิธรรมภูมิปญญาของคนเกาๆ เหลาน้ัน ไมใชวาจะต้ังหนาตั้งตาตําหนิทาเดียว และการ
ท่ีมองใหเห็นและเอามาบอกเลากันน้ี ก็ไมใชหมายความวาจะไปยกยองคนโบราณ แต
เปนการหาความเขาใจ ซ่ึงอาจจะมองเห็นคติท่ีเปนประโยชน 

ในการหาความเขาใจนั้น  
หน่ึง  เราดูความเปนมาในอดีตเทาท่ีจะหาได วาคนสมัยเกาโนนมองและปฏิบัติตอ

เร่ืองน้ีกันมาอยางไร แลวก็  
สอง  เรามีหลักการของพระพุทธศาสนาท่ีจะใชวัดใชเทียบอยูแลว ในคัมภีร

ท้ังหลาย โดยเฉพาะพระไตรปฏกท่ีจารึกพุทธพจนไวน่ี เราสามารถเขาไปดูหลักการไดเลย  
จากการศึกษาบรรจบกันสองดานน้ี จะทําใหเราสามารถพิจารณา เกิดความรู

เขาใจ และไดแนวทางไดคติอะไรตางๆ ดีข้ึน ชัดข้ึน  
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ตนโพธิ์นําหนา กอนพระพุทธปฏิมาจะมี 
เริ่มดวยพระเครื่องกอน ในสมัยกอนน้ัน พระเครื่องมีมาก และมีความสําคัญ

สําหรับชาวพุทธ เหนือกวาวัตถุมงคลอยางอ่ืน มีหลายขนาด ท้ังขนาดใหญโต จนถึงพระ
เคร่ืององคเล็กๆ ในความเปนมาแตเดิมน้ัน ก็อยางพระพุทธรูปน่ันแหละ คือคนทํา
พระพุทธรูปในขนาดตางๆ ตามความมุงหมายท่ีจะใหเปนท่ีระลึกแทนองคพระพุทธเจา  

ตั้งแตเดิมทีเดียว ในสมัยพุทธกาล คนท่ีนับถือพระพุทธศาสนา เม่ือยังเปนปุถุชน 
เร่ิมตนก็ศรัทธาในองคพระพุทธเจา เม่ือศรัทธาแลว ก็จะมีความรูสึกผูกพัน จนกระท่ังเปน
ความรัก  

ตามเร่ืองท่ีมีบันทึกไว หลายทานเคารพรักพระพุทธเจามาก เชน พระเจาปเสนทิ
โกศลไดตรัสบรรยายแสดงความเคารพรักตอพระพุทธเจาอยางเปนเร่ืองเปนราว เปนเหตุ
เปนผล จนเปนพระสูตรหน่ึง ช่ือวาธรรมเจติยสูตร (ม.ม.๑๓/๕๕๙-๕๗๐/๕๐๖-๕๑๖;เรียกงายๆ ก็ได
วา ธรรมเจดียสูตร) คฤหบดีสูงอายุมากคูหน่ึง ช่ือ นกุลบิดา และนกุลมารดา รักพระพุทธเจา
เหมือนลูก ก็มีความสนิทสนมกับพระพุทธเจามาก  

พระพุทธเจาตรัสเสมอวา ไมใหติดในตัวบุคคล เปนการเตือนสติวาอยาให
กลายเปนการมาติดอยูแคน้ี เพราะวาวัตถุประสงคของพระพุทธศาสนาน้ัน ตองการใหคน
หลุดพน พ่ึงตนเองได เปนอิสระ พระพุทธเจาทรงมาชวยเปนกัลยาณมิตร แตบางทีคนก็
มาติดในกัลยาณมิตรเสีย   

แตถึงอยางไรก็ตาม ความเคารพรักท่ีพวงมากับศรัทธาน้ี ก็มีประโยชนมากใน
ระดับหน่ึง ทําใหมาเอาใจใส พาโนมใจสูธรรม คอยสดับคําสอน แลวก็ศึกษาจริงจัง เปน
ทางใหเดินหนาตอไป ความเปนกัลยาณมิตรท่ีผูกกันไวดวยศรัทธา ก็เปนประโยชนอยางน้ี 
คือเปนเหมือนบันไดท่ีจะไตนําไปสูจุดหมายท่ีสูงข้ึนไป  

ศรัทธาท่ีถูกตอง ทําใหเกิดปญญา แลวก็หลุดพนเปนอิสระ เปนแตเพียงวา ตอง
ระวัง คอยเตือนไวไมใหมาติดอยูแคน้ี และไมใหกลายเปนหลง การที่พระพุทธเจาทรง
เตือนไวน้ัน ไมไดหมายความวา ไมใหมีศรัทธา แตใหมีศรัทธาที่ประกอบดวยปญญา และ
นําใหเกิดปญญา ศรัทธาเปนคุณสมบัติสําคัญท่ีชวยเปนตัวนําในเบื้องตน ท่ีจะให
เดินหนาไปได อยางมีพลัง และทําใหเอาจริงเอาจังดวย  

ความเคารพรักผูกพันดวยศรัทธาน้ี ทําใหอยากพบเห็นอยูใกลชิด เม่ือพระพุทธเจา
เสด็จไปไหนหางไกล เหลาผูศรัทธาก็คิดถึง จึงอยากมีอะไรเปนองคแทนที่จะพบเห็นไปเฝาได  
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เรื่องเปนอยางน้ี จึงไดมีเหตุการณเกิดข้ึนเปนตัวอยาง ดังความท่ีเลามาวา ท่ีวัด
พระเชตวัน พระพุทธเจาประทับจําพรรษามากที่สุด และชาวเมืองสาวัตถีมีโอกาสใกลชิด
พระองคโดยมาเฝาบอยๆ แตเปนธรรมดาวา พระพุทธเจายอมเสด็จออกจาริกไปบําเพ็ญ
พุทธกิจในถ่ินแดนแวนแควนตางๆ ในเวลาท่ีเสด็จออกจาริกไปอยางน้ัน ชาวเมืองสาวัตถี
ท่ีมาหวังจะเฝา เม่ือไมพบพระองคก็ไมอ่ิมเอมใจ  

อนาถบิณฑิกเศรษฐีมองเห็นปมขอน้ี จึงไปปรึกษาพระอานนทและเสนอแนะวา
นาจะมีปูชนียสถานสักแหงไวท่ีพระเชตวันน้ัน เปนท่ีเฝาถวายเครื่องบูชาแทนพระองค 
ใครมาเม่ือไร ก็เหมือนไดไปเฝาพระพุทธเจา  

เม่ือพระอานนทกราบทูลพระพุทธเจา และไดรับพระพุทธดํารัสแนะนําแลว ก็นํา
เมล็ดจากตนโพธิ์ตรัสรูมาปลูกท่ีประตูวัดพระเชตวัน โพธิ์ตนน้ันจึงเปนท่ีประชาชนมา
เขาถึงและถวายเครื่องบูชา เหมือนดังวาพระพุทธเจาประทับอยูเปนประจํา และดวยเหตุ
ท่ีพระอานนทเปนผูปลูก ก็จึงไดช่ือวา “อานันทโพธิ์”   

คติโบราณก็มีอยูวา บุคคลท่ีทําความดีย่ิงใหญ หรือเปนท่ีเคารพนับถืออยางสูง
ของประชาชน เม่ือทานจากไปแลว คนก็เก็บส่ิงของท่ีเก่ียวกับตัวทาน ไวเปนองคแทน เปน
ท่ีระลึก โดยเฉพาะก็คืออัฐิ ซ่ึงนําไปสรางสถูปบรรจุไว โดยปรกติ ก็จะสรางไวท่ีทางส่ีแพรง 
ซ่ึงเปนจุดท่ีคนท้ังหลายเดินมาพบปะมองเห็นอยูเสมอ จะไดกราบไหวบูชา เปนท่ีระลึก 
เตือนใจใหนึกถึงทานท่ีเคารพบูชาน้ัน แลวจิตใจจะไดโนมไปสูคุณความดี และการท่ีจะถือ
เปนแบบอยาง 

คติการสรางสถูปบรรจุอัฐิ ก็เดนชัดในพระพุทธศาสนา นิยมเรียกวาพระธาตุ 
สําหรับพระพุทธเจาเราเรียกวา พระบรมสารีริกธาตุ เปนเครื่องเตือนใจใหระลึกถึงพระ
พุทธคุณและคําสอนของพระองค คือเม่ือระลึกถึงพระองคแลว ก็นึกถึงคําสอนของ
พระองคดวย พรอมทั้งเตือนใจใหเราม่ันมุงไปในคุณธรรมความดีงาม  

ดังท่ีมีเรื่องมาตั้งแตในพระไตรปฏกวา เม่ือพระพุทธเจาปรินิพพานแลว กษัตริย
เมืองตางๆ พากันสงทูตมาขอพระบรมสารีริกธาตุ เพ่ือจะไปบรรจุสถูปไวแทนพระองคใน
เมืองของตนๆ ใหเปนท่ีสักการะเคารพบูชาของประชาชน น้ีก็เปนไปตามคติแตโบราณ  

นอกจากพระอัฐิ หรือพระสรีรธาตุของพระองคแลว แมแตส่ิงท่ีพระองคเคยทรงใช 
และสถานท่ีเคยเสด็จไปประทับ คนก็ถือเอาเปนท่ีระลึกถึงพระพุทธเจาดวย พระพุทธเจา
เองก็ตรัสวา สถานท่ี ๔ แหง เปนสังเวชนียสถาน คือสถานท่ีอันเปนท่ีต้ังแหงความสังเวช  
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สังเวชนีย หมายความวา เปนเครื่องเตือนใจใหเกิดพลังสํานึก ท่ีเรียกวาสังเวช คํา
วา “สังเวช” น่ี ในภาษาไทยสมัยน้ี มีความหมายเพ้ียนไป พาใหเขาใจผิด กลายเปนสลด
หดหู ถาสลดหดหูก็เปนอกุศลไปสิ กลายเปนของเสียในใจจําพวกนิวรณ น่ันคือผิดแลว  

“สังเวช” นี้ มาจากคํานามวา สังเวค ประกอบดวย เวค/เวคะ แปลวา พลัง กําลัง
แรง หรือความรวดเร็ว มี สํ/สัง นําหนา ซ่ึงแปลวา พรั่งพรอม พรึ่บพร่ับ  

หมายความวา เม่ือไปเห็นไปชมสถานท่ีท่ีพระพุทธเจาเคยประทับมากอน คือท่ี
เก่ียวของกับพระองค เริ่มต้ังแตสถานท่ีประสูติ ท่ีลุมพินีวัน สถานท่ีตรัสรู ท่ีพุทธคยา โดย
เฉพาะท่ีตนโพธิ์ สถานท่ีทรงแสดงปฐมเทศนา ท่ีปาอิสิปตนมฤคทายวัน แลวก็สถานท่ี
ปรินิพพาน ท่ีกุสินารา พอนึกถึงพระพุทธเจา ก็เกิดพลังสํานึกพร่ึบพรั่บพรั่งพรูข้ึนมา จึง
เรียกวาเปน สังเวชนียสถาน  

พระพุทธเจาตรัสไวเองวา ส่ีสถานน้ันเปนท่ีท่ีชาวพุทธควรจะไดเห็นไดดูใหระลึก
ถึงวา พระพุทธเจาของเราเคยเสด็จมาประทับท่ีน้ี เคยใชสถานที่น้ี แลวจะไดปลุกเรา
เตือนใจใหนึกถึงพระองค นึกถึงคําสอนของพระองค ทําใหเกิดพลังใจมีสํานึกโลดแลนไป
ในการเอาจริงเอาจังท่ีจะสรางสรรคกุศลธรรม อันจะเปนประโยชนแกตัวเขาเอง   

ยํ้าวา ในคําวาสังเวชนียสถานน้ัน อยางท่ีกลาวแลว สังเวค/สังเวช แปลวา เกิด
กําลังในใจพรั่งข้ึนมา ไมใชแปลวาสลดหดหูใจ แตเปนท่ีปลุกใจ ใหเกิดพลังโลดแลนไปใน
การทําความดี คือ ไปเห็นสถานท่ีน้ันแลว ก็นึกข้ึนมาวาพระพุทธเจาเคยประทับท่ีตรงนี้ น่ี
เราไดมาเห็นดวยตนเองแลว เกิดปติปลาบปล้ืมซูซาข้ึนมา ใจมีพลังโลดแลนไปวา เราจะ
ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจาใหเต็มท่ี เราเคยปลอยตัวตกอยูในความประมาท 
คราวนี้จะไมประมาทแลว อะไรอยางน้ี  

นอกจากสถานท่ีแลว ส่ิงท่ีพระพุทธเจาเคยทรงใชสอย อาจจะเปนบาตร หรือเปน
อะไรก็แลวแต ก็ถือวาเปนเครื่องระลึกแทนพระองคเหมือนกัน ส่ิงเหลาน้ีท้ังหมด ทานใช
คําวา “เจดีย” เจดีย สําหรับชาวพุทธ คือส่ิงท่ีเตือนใจใหระลึกถึงองคพระพุทธเจา หรือ
เจดียท่ีเก่ียวกับพระพุทธเจา ก็เปน พุทธเจดีย มี ๔ ประเภท คือ 

๑. ธาตุเจดีย เจดียท่ีบรรจุพระธาตุ คือ พระอัฐิของพระพุทธเจา ไดแก พระสถูป
ตางๆ  

๒. ธรรมเจดีย เจดียบรรจุพระธรรม ท่ีเอาพุทธพจน เชน คําจารึกปฏิจจสมุปบาท 
“เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา...” ไปบรรจุไว  
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๓. บริโภคเจดีย เจดียคือส่ิงหรือสถานท่ีท่ีพระพุทธเจาเคยทรงใชสอย แมแต
สังเวชนียสถานทั้ง ๔ ก็เปนบริโภคเจดียหมด บริโภคไมใชแคฉัน บริโภคใน
ภาษาบาลี หมายถึงใชสอย  

๔. อุทเทสิกเจดีย เจดียท่ีสรางอุทิศ หมายความวาสรางข้ึนเจาะจงมุงหมายไป
ถึงพระพุทธเจา เปนองคแทนพระพุทธเจา ไดแกพระพุทธรูป  

อุทเทสิกเจดีย คือพระพุทธรูปน้ี เกิดหลังสุด เพราะวาสมัยกอนน้ัน เขาถือกัน ไม
กลาทํารูปแทนทานท่ีเคารพนับถือสูงสุด ก็เลยไมมีพระพุทธรูป (มีตํานานเลาเร่ืองวามีการทํา
พระพุทธรูปต้ังแตในพุทธกาล แตไมเปนที่ยอมรับในทางประวัติศาสตร จึงไมเอามาเลาท่ีน่ี) 

ท่ีวาสมัยกอนโนน คนไมกลาสรางพระพุทธรูป จะเห็นไดชัดในสมัยพระเจาอโศก
มหาราช พ.ศ. ๒๑๘-๒๖๐ คือหลังจากพระพุทธเจาปรินิพพานแลว ๒๐๐ กวาป  

พระ เจ าอโศกมหาราชนั้ น  ทรงนับ ถือพระพุทธ เจ าและ อุป ถัมถบํ า รุ ง
พระพุทธศาสนาอยางยวดย่ิง แลวก็ไดสรางถาวรวัตถุ เปนหลักเปนฐานไว โดยใชหิน ใช
ศิลา ทําใหโบราณวัตถุยุคพระเจาอโศก คงเหลืออยูมาถึงปจจุบันมากมายอยางย่ิง เชน 
ศิลาจารึก ท้ังหลักศิลาเสาศิลาจารึก และจารึกบนโขดหินแผนหิน การท่ีเรารู จัก
พระพุทธศาสนาในอินเดียยุคหลังพุทธกาล ก็ไดจากการขุดคนแลวไปเจอโบราณวัตถุ 
โบราณสถาน ในสมัยพระเจาอโศกน่ีแหละมาก  

สวนในยุคอ่ืนๆ ท่ีสรางอะไรๆ ดวยไม เปนตน ก็ผุพังไปหมด ไมมีเหลือ แตก็มีบาง
ยุคในสมัยหลังๆ ท่ีอาจจะเอาอยางพระเจาอโศก ไดทําส่ิงกอสรางดวยศิลาบาง ซ่ึงทําให
อยูไดยืนนานถาวร 

ทีน้ี พระเจาอโศกมหาราชนั้น ทรงเคารพรักพระพุทธเจามาก ก็โปรดใหแกะสลัก
ทํารูปภาพในศิลาไว ตั้งแตเรื่องราวในพุทธประวัติ ท้ังตอนพระพุทธเจาประสูติ ตอนตรัสรู 
ตอนแสดงพระธรรมจักร ตอนปรินิพพาน มีท้ังน้ัน แตรูปภาพในเหตุการณเหลาน้ัน ไมมี
องคพระพุทธเจาเลย ทําวางไว โดยทําเปนเครื่องหมาย หรือเปนสัญลักษณ ใหรูวา ออ อัน
น้ีคือเหตุการณตอนน้ันๆ  

ขอยกตัวอยาง เชนวา ถาเปนภาพเหตุการณตอนประสูติ ก็มีรูปพระนางสิริมหา
มายาประทับยืนพระหัตถเหน่ียวก่ิงไมสาละ อยางน้ีคนดูก็รูวา ออ... น่ีเปนตอนประสูติ 
แลวก็เห็นรูปดอกบัวเปลาๆ เรียงกันไป ๗ ดอก เหมือนกับรองรับพระบาทที่เหยียบยางไป 
๗ กาว แตไมทําองคไว พอเห็นรูปดอกบัวอยางน้ี คนก็รูทันทีวาน่ีคือสิทธัตถกุมารประสูติ   



 

๒๒๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ทีน้ี ตอนตรัสรู ก็ทํารูปตนโพธิ์ไวสิ มีพระแทนท่ีประทับน่ังท่ีโคนตนโพธิ์น้ัน แลวก็มี
รูปอ่ืนประกอบ ใหรูวาน่ีคือเหตุการณตอนพระพุทธเจาตรัสรู สวนตอนปรินิพพาน ก็มีพระ
แทนไสยาสนใตตนสาละ แคนี้ก็รูกัน แลวตอนทรงแสดงปฐมเทศนา ก็มีรูปกวางหมอบอยู
ใตพระแทน อยางน้ีพอดูก็รูวา คือปาอิสิปตนมฤคทายวัน อันเปนท่ีอยูของพวกหมูเน้ือหมู
กวาง อยางน้ีเปนตน  

ภาพพุทธประวัติในศิลาสมัยพระเจาอโศกอยางท่ีวามาน้ี บอกชัดเจนเลยวาเวลา
น้ัน ยังไมมีการสรางพระพุทธรูป น่ันคือกอน พ.ศ. ๓๐๐ 

เวลาผานมานานจนใกล พ.ศ. ๕๐๐ จึงไดเกิดมีพระพุทธรูปข้ึน และการท่ีเกิดมี
พระพุทธรูปข้ึนได ก็เพราะมีชนชาติท่ีมีวัฒนธรรมอ่ืนเขามาอยูในชมพูทวีป คือพวกกรีก  

พวกกรีกน้ีเขามาอยูต้ังแตสมัยอเลกซานเดอรมหาราชยกทัพมาถึงชมพูทวีป  
ในชวง พ.ศ. ๑๕๖-๘ แลวมีอาณาจักรของพวกกรีกเกิดข้ึนในแดนโยนก ลงมาถึงคันธาร
รัฐ เม่ือชนชาติกรีกอยูในถ่ินน้ันนานมา ก็หันมานับถือพระพุทธศาสนากันมาก รวมท้ังพระ
เจามิลินท (Menander) ปนโยนก ผูครองสาคลนคร ในชวง พ.ศ. ๕๐๐ ท่ีเรารูจักกันดี 

ตามวัฒนธรรมกรีก เขานิยมสรางปฏิมากรรม คือทํารูปปนสวยงามใหญโต ของ
เทพเจาท้ังหลายของเขา เชน Zeus (ไดแก Jupiter ของพวกโรมัน) Aphrodite (ไดแก 
Venus ของพวกโรมัน) เม่ือมานับถือพระพุทธศาสนา เขาก็พอใจท่ีจะสรางพระพุทธรูป ก็
จึงเกิดมีพระพุทธรูปแบบคันธาระของพวกกรีกข้ึนมา เริ่มแตราว พ.ศ. ๕๐๐ ดังท่ีวา  

กรีกมา กรีกหมด พระพุทธรูปยังมีสืบมา  
เพื่อใหจับตนชนปลายพอไดบางในทางประวัติศาสตร ขอเลาความเปนไปในชมพู

ทวีปราว ๕๐๐ ป ตอจากส้ินพุทธกาล มาจนถึงยุคท่ีเริ่มมีการสรางพระพุทธรูป ราว พ.ศ. 
๕๐๐ ในสมัยใกลพญามิลินท 

ความจริง ตั้งแตในพุทธกาลก็มีชนชาติกรีกอยูในชมพูทวีปแลว เน่ืองอยูใน
มหาชนบท ๑๖ ของชมพูทวีป เรียกรวมกับกัมโพชะ เปน “โยนกกัมโพช” (ม.ม.๑๓/๖๑๗/๕๖๐) 
อยูสุดดานตะวันตกเฉียงเหนือ แตเปนกรีกแหง Ionia จึงเรียกวา “โยนะ” หรือ “โยนก” 
แลวตอจากน้ัน ไมวากรีกพวกไหน เขาก็เรียกเปนโยนกหมด 

ตอมา ในศตวรรษท่ี ๒ หลังพุทธกาล อเลกซานเดอรมหาราช กษัตริยกรีกแหง
มาซิโดเนีย ยกทัพแผอํานาจรบชนะดินแดนตางๆ มาจนจดชายแดนอินเดีย ต้ังทัพท่ีตักสิลา 
(เขียนอยางสันสกฤตเปน “ตักษศิลา”) ใน พ.ศ. ๑๕๘ (325 B.C.) เตรียมบุกเขาตีอินเดีย  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๒๕ 

เวลาน้ัน อาณาจักรมคธรุงเรืองเปนใหญในชมพูทวีป อาณาจักรอ่ืนๆ ท่ีเคย
ย่ิงใหญในสมัยพุทธกาลตกอยูใตอํานาจของมคธหมดแลว ราชาแหงมคธเวลาน้ันอยูใน
ราชวงศนันทะ แตก็มีพวกหัวหนาเผาเจาเมืองยอมยอยท่ีอยากแยงชิงอํานาจข้ึนครองมคธ  

โดยเฉพาะท่ีสําคัญมีเจาระดับหัวหนาเผาผูหน่ึง ช่ือวาจันทรคุปต อยูในวงศท่ี
ภาษาบาลีเรียกวาโมริยะ สันสกฤตเรียกวาเมารยะ ตามที่สืบความกันไดวา โมริยวงศ 
หรือเผาเมารยะน้ี เปนตระกูลพระญาติวงศสายหน่ึงของพระพุทธเจา ซ่ึงคูมากับศากย-
วงศ และก็คงถูกกวาดลางหมดไปจากแควนโกศลพรอมในคราวเดียวกัน ในรัชกาลของ
พระเจาวิฑูฑภะ ท่ีตอจากพระเจาปเสนทิโกศล 

ตองยอนไปเลาเร่ืองเกาในสมัยพุทธกาลหนอยหนึ่ง กษัตริยในศากยวงศน้ันมี
ความหวงแหนถือตัวในเรื่องวรรณะเปนอยางย่ิง แมวาในพุทธกาลแควนศากยะจะไดตก
อยูใตอํานาจของแควนโกศลแลว แตในดานพงศเผาก็ยังยึดถือรุนแรงมาก  

ตอมา เม่ือพระพุทธเจาประกาศพระศาสนากวางขวางออกไปแลว ราชาแหง
แควนโกศล คือพระเจาปเสนทิโกศล ไดเคารพนับถือพระพุทธเจามาก ถึงกับมีพระทัย
ปรารถนาจะเปนญาติของพระพุทธเจาในทางชาติวงศ จึงไดทรงสงทูตนําพระราชสาสน
ไปขอพระราชธิดาของกษัตริยศากยะ มาเปนพระมเหสี  

กษัตริยศากยะน้ันเปนเผาท่ีหวงแหนสกุลวงศเปนอยางย่ิง จะไมยอม แตเพราะ
แควนโกศลมีอํานาจมาก ก็ตองยอม แตใชวิธีหลอก โดยสงนางวาสภขัตติยา ซ่ึงเปนลูก
กษัตริย แตเกิดจากนางทาสีไปให ก็ไปเปนมเหสีของพระเจาปเสนทิโกศล  

ตอมา นางวาสภขัตติยาก็มีโอรส ช่ือวาวิฑูฑภะ เม่ือเจาชายวิฑูฑภะเติบโตข้ึนมา 
ก็ขอไปเย่ียมญาติวงศฝายพระมารดา แมจะไดรับการตอนรับ แตไดลวงรูโดยบังเอิญวาท่ี
จริงน้ันเขาเหยียดหยาม ก็เลยผูกอาฆาตวาจะตองลางเผาศากยะ   

พอเจาวิฑูฑภะไดข้ึนครองแควนโกศล ก็ยกทัพไปทําลายแควนศากยะ ลางเผา
ศากยะหมดส้ิน แตก็มีบางท่ีหนีไปได แควนศากยะก็อยูใกลๆ เชิงเขาหิมาลัยอยูแลว พวก
ท่ีหนีรอดไปได ก็เขาไปลึกมากข้ึนอีกทางเชิงเขาหิมาลัยน้ัน  

ตามเร่ืองตอมา หลังพุทธปรินิพพาน เม่ือถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแลวมีการ
แจกพระธาตุ ในบรรดาเมืองท่ีสงทูตมาขอพระบรมสารีริกธาตุ ก็มีเจาศากยะท่ีกบิลพัสดุ 
และเจาโมริยะท่ีรามคามอยูในรายการดวย แสดงวาพระญาติวงศของพระพุทธเจาก็ยังมี
เหลือรอดอยู และก็สืบเคากันวาโมริยกษัตริยไดสืบเช้ือสายตอกันมาจนถึงจันทรคุปตน้ี  



 

๒๒๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

หันกลับมาดูอเลกซานเดอรมหาราชท่ีตั้งทัพเตรียมจะเขาตีมคธของกษัตริย
ราชวงศนันทะ น่ันเปนกองทัพจากขางนอก ในเวลาเดียวกันน้ัน ดานขางในเอง เจาจันทร
คุปตก็กําลังหาทางโคนราชวงศนันทะ  

มีเร่ืองเลาวา อเลกซานเดอรมหาราชกับจันทรคุปตวางแผนจะรวมกันบุกตีมคธ 
ฝายอเลกซานเดอรก็คิดวา ศึกครั้งน้ีย่ิงใหญนัก ถาเราไดกําลังจากพวกในถ่ินของเขาเองน้ี 
มาชวย ก็จะทําการไดงายข้ึน ก็จึงคิดจะหาชนเผารอบนอกของแควนมคธมาเปนกําลังยก
เขาตี ฝายจันทรคุปตก็คิดวา ถาเราไดอเลกซานเดอรมาเปนกําลัง เราก็จะตีมคธไดงายข้ึน  

เม่ือสองพวกคิดกันอยางน้ี ก็มาประสานกันได แลวก็มีการนัดพบกัน จันทรคุปตก็
ไปพบท่ีคายของอเลกซานเดอรมหาราช แถวชายแดน  

พอพบกัน ตางฝายก็มีขัตติยมานะ เอาละสิ ใครจะแสดงความเคารพกอน อเลก-
ซานเดอรมหาราชก็ถือตัววาเราเปนกษัตริยย่ิงใหญ รบท่ีไหนก็มีแตชนะปราบมาตลอด
หมด ต้ังแตกรีกจนกระท่ังประชิดอินเดีย แสนเกรียงไกร ไฉนจะมายอมคารวะแกกษัตริย
แคช้ันหัวหนาเผา ฝายจันทรคุปตก็คิดวาเราเปนเจาคนแหงแดนชมพูทวีปท่ีศักดิ์สิทธิ์
ย่ิงใหญ ไฉนจะไปออนนอมแกชนพวกท่ีมาจากดินแดนภายนอก เปนอันวาตางคนตางไม
ยอมแสดงคารวะกอน พระเจาอเลกซานเดอรมหาราช เม่ือเห็นเชนน้ัน ก็ทรงพระพิโรธ จึง
ส่ังจับจันทรคุปตขัง ไมตรีก็ขาดสะบ้ัน แทนท่ีจะมาชวยกันรบ ก็เลยจบเทาน้ัน  

เม่ือจันทรคุปตถูกจับแลว ก็มีเรื่องราวตอมาวา ในท่ีสุด จันทรคุปตหนีไปได สวน
ทางฝายอเลกซานเดอรมหาราช ตอมา จะดวยเหตุผลใดก็ตาม ก็เลิกทัพกลับกรีก  

บางวา แมทัพนายกองของอเลกซานเดอรซ่ึงผานศึกสงครามมายาวนานถึง ๑๐ ป 
บุกตะลุยขามดินแดนมากมายมาคอนหม่ืนกิโลเมตร ฝาภัยธรรมชาติท้ังบนบกและใน
ทะเลมานักหนา พากันออนลาเหน่ือยหนายตอการรบราฆาฟน ไมมีใจจะรบตอไป  

บางวา อเลกซานเดอรสืบไดตัวเลขกําลังพลของมคธ เชน กองทัพชางท่ีใหญย่ิง 
(ชาวตะวันตกไมรูจัก) เปนตน เห็นวาหนักหนานัก ไมนาเส่ียง  

แตไมวาจะอยางไร อเลกซานเดอรมหาราชก็ถอนทัพกลับไป ไมเขาตีมคธ (อเลก-
ซานเดอรเสด็จกลับทางเรือ ไปสวรรคตท่ีบาบิโลน) 

เม่ืออเลกซานเดอรมหาราชตกลงไมเขาตีอินเดีย และเดินทัพกลับน้ัน ก็ท้ิงใหแม
ทัพท่ีติดตามมา ครอบครองดินแดนท่ีไดรบชนะไปแลว ก็จึงมีกษัตริยกรีกปกครองดินแดน
ท่ีตอจากชายแดนอินเดียออกไป เทียบปจจุบันตั้งแตปากีสถาน อัฟกานิสถาน และ
อิหราน เรื่อยไป ก็จึงมีชนชาติกรีกตั้งถ่ินฐานอยูกันมามากในแวนแควนเหลาน้ี (เม่ือจันทร
คุปตข้ึนเปนใหญแลว ก็มาเอาดินแดนแถวนี้ไปรวมเขาในมหาอาณาจักรของตนมากมาย)  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๒๗ 

ฝายเจาจันทรคุปตก็ดําเนินการตามแผนของตนตอไป พอคิดวามีกําลังพรอม ก็
ยกเขาตีเมืองหลวง แตพายแพ และหลบล้ีหนีซอกซอนไปแทบจะเอาชีวิตไมรอด   

มีเร่ืองเลาวา ขณะท่ีจันทรคุปตหนีผานเขาไปในหมูบานแหงหน่ึง ไดยินยายแกดา
หลาน คือคุณยายทําขนมเบื้องใหหลานกิน พอเสร็จจากเตา เอาใหหลาน อารามอยาก
กินใหอรอยเต็มท่ี หลานก็กัดกรวมลงไปตรงกลางท่ีมีเน้ือขนมมาก ขนมกําลังรอนเต็มท่ี ก็
ลวกปาก หลานรองไหจา คุณยายก็ดาหลานวา เอ็งมันโงเหมือนไอเจาจันทรคุปต กินเขา
ไปไดอยางไรท่ีตรงกลาง ขนมรอนๆ เพิ่งเอาลงจากเตา เขาก็แทะเล็มเขามาจากขอบกอนสิ  

จันทรคุปตไดยินคําดาน้ี ก็ไดความคิด จึงใชยุทธวิธีใหม คอยๆ รวมบานเล็กเมือง
นอย ตีโอบลอมเขามา จนในท่ีสุด ๔ ปหลังจากอเลกซานเดอรมหาราชถอนทัพไปแลว คือ
ใน พ.ศ. ๑๖๒ (321 B.C.) จันทรคุปตก็เขาตีแควนมคธไดสําเร็จ แลวก็ข้ึนเปนราชาผู
ย่ิงใหญ เริ่มตนราชวงศโมริยะ หรือเมารยะ  

พระเจาจันทรคุปตมีโอรสพระนามวาพินทุสาร ไมใชพิมพิสารนะ พิมพิสารน้ัน
สมัยพุทธกาล น่ีพินทุสาร เปนโอรสของพระเจาจันทรคุปต ตอจากพระเจาจันทรคุปต 
พินทุสารก็ข้ึนครองราชย ทรงมีโอรสมากถึงรอยเอ็ด องคหน่ึงช่ือวาเจาชายอโศก  

พระเจาพินทุสารทรงสงเจาชายอโศกไปเปนอุปราชครองแควนอวันตี อโศกน่ีดุ
รายมาก พอพระเจาพินทุสารสวรรคต อโศกกุมารจะเอาราชสมบัติไวกับตัว ก็บุกจับพ่ีนอง
ฆาหมด เหลือไวแตนองรวมครรภมารดาองคเดียว พอข้ึนครองราชยแลว ก็ยกทัพออกรุก
โจมตีดินแดนตางๆ จนกระท่ังถึงศึกครั้งใหญท่ีไปตีแควนกลิงคะ ซ่ึงเปนแดนนักรบ
เกงกลา แมจะชนะ แตจากการท่ีไดพบเห็นความทุกขยากเดือดรอนของประชาชนในการ
สงครามน้ัน ก็ทําใหพระเจาอโศกสลดพระทัยอยางย่ิง และไดหันมานับถือพระพุทธศาสนา  

ถึงตอนน้ี พระเจาอโศกมหาราชเปล่ียนนโยบายใหมโดยส้ินเชิง เลิกการแสวงชัย
ชนะดวยสงคราม มาเปน “ธรรมวิชัย” คือชนะดวยธรรม เปล่ียนจากการรบราฆาฟน มา
สรางสรรคประโยชนสุขแกประชาชน บําเพ็ญสาธารณประโยชน สรางถนนหนทาง ปลูก
ตนไมใหรมเงา ปลูกพืชสมุนไพร สรางโรงพยาบาลคน สรางโรงพยาบาลสัตว สรางวิหาร 
คือวัดวาอาราม เปนท่ีใหการศึกษาแกประชาชน  

สมัยน้ัน ยังไมมีกระดาษใชกัน พระเจาอโศกก็ใหเขียนศิลาจารึกไวในท่ีตางๆ ให
หัวหนาหมูชนหรือผูปกครองทองถ่ิน มาเรียนรูแลวนําไปบอกแจงเผยแพร เพ่ือส่ังสอน
แนะนําขาราชการและประชาชน ใหประพฤติดีมีศีลธรรม อยูรวมกันในสังคมท่ีดี รูเขาใจ
และปฏิบัติใหถูกตองตามนโยบายของบานเมือง 



 

๒๒๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ขอเลารวบรัดวา พระเจาอโศกมหาราชไดทรงอุปถัมภบํารุงพระพุทธศาสนา
มากมาย และไดทรงเผยแผขยายพระพุทธศาสนาออกไปในดินแดนแวนแควนตางๆ ทํา
ใหพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองมาก แตหลังจากพระองคสวรรคตแลวไมเต็มคร่ึงศตวรรษ  
พวกพราหมณมีปุษยมิตรเปนหัวหนา ก็ไดยึดอํานาจ จับราชาแหงราชวงศโมริยะของพระ
เจาอโศกมหาราชนี้ ปลงพระชนมเสีย แลวตั้งราชวงศใหม ช่ือวาราชวงศศุงคะ เปน
ราชวงศของวรรณะพราหมณ แลวก็กําจัดพระพุทธศาสนาเปนการใหญ  

แตราชวงศศุงคะไมสามารถครองอํานาจยิ่งใหญอยางสมัยพระเจาอโศกได แวน
แควนไดแตกกระจัดกระจายออกไป และแวนแควนท่ีแตกออกไปเหลาน้ีก็รักษา
พระพุทธศาสนาไวได และราชวงศศุงคะเองอยูไดประมาณศตวรรษเดียว ก็ส้ินอํานาจ 

ทีน้ี ในบรรดาแวนแควนท่ีแตกออกไปเหลาน้ัน ก็มีแควนท่ีสืบสายมาจากกษัตริย
กรีก ท่ีเคยเปนแมทัพของอเลกซานเดอรมหาราชดวย แควนเหลาน้ีไดมาอยูใตอํานาจของ
พระเจาอโศก หลังส้ินพระเจาอโศก และตอมาราชวงศศุงคะข้ึนครองเมืองแลว แตคุม
แควนเหลาน้ีไวไมอยู พวกน้ีก็ตั้งตัวเปนใหญข้ึนมา  

กษัตริยสายกรีกน้ีก็สืบทอดกันมา และกษัตริยกรีกองคหน่ึงมีกําลังอํานาจเรือง
เกียรติยศในระยะ พ.ศ. ๕๐๐ พระนามวาพระเจาเมนานเดอร เรียกเปนภาษาบาลีวา พระ
เจามิลินท (ตําราฝร่ังบางวา เมนานเดอร รวมสมัยกับปุษยมิตร ราว พ.ศ. ๓๐๒) 

พระเจา Menander หรือมิลินทราชาน้ี มีเรื่องราววาเปนนักปราชญ นิยมถกเถียง
เร่ืองทางปรัชญาตามแบบของพวกกรีก ไดทาประดานักปราชญนักบวชมาโตวาทะ ทําให
วงการศาสนาปรัชญาส่ันสะเทือนไปท่ัว จนกระท่ังไดมาโตกับพระนาคเสน แลวทรง
เล่ือมใส ทรงประกาศนับถือพุทธศาสนา และไดบํารุงพระพุทธศาสนาเปนการใหญ แลวก็
แนนอนวา เม่ือพระราชาเปนพุทธศาสนูปถัมภกใหญแลว ราษฎรก็นับถือกันมากมายทั่วไป 

เปนธรรมดาวา ในแวนแควนของชาวกรีกท่ีมีกษัตริยกรีกน้ัน ก็มีวัฒนธรรมกรีกสืบ
กันมา และอยางท่ีวาแลว พวกกรีกน้ันชอบปนรูปเคารพ ในเมืองกรีกจึงมีรูปเทพเจาอะไร
ตออะไรตางๆ เยอะแยะไปหมด  

ครั้นมานับถือพระพุทธศาสนา พวกกรีกก็อยากปนรูปพระพุทธเจาไวเคารพ ไปๆ 
มาๆ ในเวลาใกลๆ สมัยของพระเจาเมนานเดอร พวกกรีกก็ถือตามแนวคิดความนิยมใน
วัฒนธรรมของกรีกน้ัน ดําเนินการปนพระพุทธรูปข้ึนมา ก็จึงเกิดมีพระพุทธรูปข้ึนเปนครั้ง
แรกจากชนเช้ือสายกรีก ท่ีมาเปนผูปกครองและเปนประชาชนอยูในอินเดีย  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๒๙ 

เพราะฉะน้ัน พระพุทธรูปในยุคแรกๆ น้ี จึงเปนศิลปะท่ีอยูทางดานตะวันตกเฉียง
เหนือของประเทศอินเดีย เพราะวาพวกกษัตริยกรีกปกครองอยูแถบน้ัน โดยเฉพาะก็เปน
ศิลปะคันธาระ  

คันธาระน้ัน เปนชื่อแควนของอินเดีย หรือชมพูทวีป ท่ีอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือ 
ซ่ึงมีสืบมาแตสมัยพุทธกาล อยูถัดใตลงมาจากแควนโยนกของพระเจาเมนานเดอร ก็คือ
อยูในแถบเดียวกัน เรียกรวมๆ วาเปนถ่ินแดนของพวกกรีกดวยกันน่ันเอง 

ประวัติศาสตรแหงชมพูทวีปดําเนินตอมา ผานกาลเวลาอีก ๒,๐๐๐ ป มีการ
รุกรานและศึกสงครามมากมาย ถึงบัดน้ี ชนชาวกรีกหายหมดไปแลว เชนเดียวกับแควน
โยนกและคันธาระท่ีส้ินช่ือไป เหลือไวแตรองรอยในประเทศปจจุบันท่ีช่ือวาอัฟกานิสถาน  

ท่ีเลาเรื่องราวมายืดยาวน้ี ก็ตองการเพียงจะบอกถึงการเกิดข้ึนของพระพุทธรูป 
เทาน้ันเอง ก็เปนอันวา พวกชาวพุทธกรีกไดสรางพระพุทธรูปข้ึนมาเพ่ือจะไดเคารพกราบ
ไหว เปนท่ีระลึกแทนองคพระพุทธเจา  

จากน้ัน คติการสรางพระพุทธรูป เพ่ือไวเปนองคแทนท่ีระลึกถึงพระพุทธเจา ก็มี
เร่ือยมา คนท่ีมีกําลังมาก ก็สรางองคใหญๆ คนท่ีมีกําลังนอย ก็สรางองคเล็กๆ หรือคนท่ีมี
กําลังมากอยากจะแจกเผ่ือแผคนมากๆ ก็สรางองคเล็กๆ จํานวนมากแจกกันไป เวลาผาน
มา ก็เกิดเปนความนิยมในการสรางพระพุทธรูป จนแพรหลายมีจํานวนมากมาย  

ใครจะอยูบันไดขั้นไหน ก็ชวยทั้งน้ัน แตทุกคนตองไตตอใหสูงขึ้นไป  
ตอมา เหมือนเปนวิวัฒนาการ ความคิดความมุงหมายในการสรางพระพุทธรูปก็

คืบหนาขยายออกไป พุทธศาสนิกบางคนบางกลุมก็มาคํานึงวา ในอนาคตกาลเบ้ืองหนา 
ท่ี ถ่ินของพวกเราน้ี พระพุทธศาสนาอาจจะสูญส้ินไปก็ได เราจะตองทําอะไรเปน
เครื่ องหมายใหคนในกาลเบื้ องหนารู ว า  ในกาลกอนโนน  ดินแดนน้ีได เคยมี
พระพุทธศาสนาเจริญม่ันคงอยู แลวก็ตกลงวา เราตองสรางสถูปแลวบรรจุพระพุทธรูปไว 
ท้ังองคใหญ และองคนอย ท่ีเราเรียกวาพระเครื่อง หรือพระพิมพแบบตางๆ  

ถึงตอนน้ี ก็จึงเกิดมีคติการสรางสถูปบรรจุพระพุทธรูปใหญนอย เพ่ือไวเปน
หลักฐานเผ่ือกาลอนาคต เม่ือพระพุทธศาสนาเส่ือมสูญส้ินไป จะไดแสดงวาไดเคยมี
พระพุทธศาสนาเจริญอยูในดินแดนน้ี  



 

๒๓๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

เปนอันไดมีเหตุผลข้ึนมาอีกอยางหน่ึงท่ีพึงรูวา ทําไมจึงมีการสรางพระเคร่ืองกัน
มากมายนักหนา และเหตุผลขอน้ีไดกลายเปนความมุงหมายใหญขอเดนของการสราง
พระเครื่องบรรจุในสถูปเจดีย ท่ีทําใหคนยุคไมนานนักน้ี ไดตื่นเตนกันบอยๆ เดี๋ยวเจอกรุ
พระเคร่ืองท่ีโนน เดี๋ยวกรุพระท่ีน่ันแตก (ท่ียังไมแตก ก็ไปทุบใหแตกเสียเลย) 

ตอนน้ีก็ไดวัตถุประสงคของการสรางพระพุทธรูป ๒ อยางแลว คือ 
หน่ึง  เปนท่ีเคารพบูชาแทนองคพระพุทธเจา ซ่ึงเตือนใจใหระลึกถึงพระพุทธเจา

พรอมท้ังพระธรรมคําสอนของพระองค เปนเครื่องเจริญศรัทธา ทําใหมีกําลังใจ เกิดปติ 
อ่ิมใจ นอมจิตไปสูความสงบ  

ในขอน้ี แมจะใชในทางสมาธิก็ได เม่ือเราจะเร่ิมบําเพ็ญสมาธิ ทําจิตใจใหสงบ ตั้ง
ม่ัน แนวแน แตใจยังฟุงยังแกวง นึกเรื่องโนนเรื่องน้ี เม่ือเรามีพระพุทธรูปท่ีเราตั้งจิตผูกใจ
เคารพอยูกับตัว พอมองไปท่ีพระพุทธรูป ใจก็รวมมานึกถึงแตพระพุทธเจาอยางเดียว แลว
นึกถึงพระคุณของพระองค ใจของเราก็โนมเขาสูความสงบ แนว ตั้งม่ัน เปนสมาธิไดงาย 
จึงมีประโยชนเยอะแยะ แลวก็ 

สอง  เกิดมีคติท่ีถือวา เรามาสรางพระพุทธรูปองคใหญองคนอยกันไวใหมากมาย 
แลวใสสถูปเจดียบรรจุไว เพื่อเปนหลักฐานแสดงวาพระพุทธศาสนาเคยมีท่ีน่ี แลวก็นิยม
ทําตามกันมา คร้ันเวลาผานไป อาจจะหลายๆ รอยป คนรุนหลังเจอสถูปเจดียท่ีบรรจุพระ
อยางน้ี ก็เรียกวากรุพระบาง กรุพระเคร่ืองบาง  

เรื่องน้ี ไมวาจะไปอยางไร จะมาอยางไร จะยอมรับหรือไม ในท่ีสุด ก็ไมพนท่ี
จะตองสนองความตองการตามธรรมชาติของมนุษยปุถุชนในข้ันพ้ืนฐาน วัตถุประสงคขอ
น้ี จะเอาหรือไมเอา ก็มาไดเอง อยูท่ีวาจะตองรูเขาใจ และปฏิบัติใหพอเหมาะพอดี แลว
หาทางวาจะจัดการใหดีข้ึนไปอยางไร 

อะไรคือความตองการตามธรรมชาติข้ันพ้ืนฐานของปุถุชน คนเรานี้มีชีวิตซ่ึงเปน
ธรรมชาติ และดําเนินชีวิตอยูกับธรรมชาติดวยอาศัยความรู แตธรรมชาติลอมรอบชีวิต
ของเขาน้ัน มีท้ังท่ีมนุษยรูและไมรู สวนท่ีรู เขาก็พอจะปฏิบัติจัดการได แตสวนท่ีไมรู เขาก็
อับจนไมสามารถปฏิบัติจัดการได  

ธรรมชาติสวนท่ีเขาไมรูไมเขาใจน้ัน ก็กลายเปนวาอยูเหนือธรรมชาติ ซ่ึงท่ีจริงก็
คือธรรมชาติท่ีเหนือท่ีเกินท่ีเขาจะรูจะเขาใจน่ันเอง เม่ือเขาไมรูไมเขาใจไมสามารถปฏิบัติ
จัดการได เขาก็หวาดหว่ันกลัวเกรง   



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๓๑ 

เม่ือไมสามารถปฏิบัติจัดการเองได เกิดความหวาดหว่ันกลัวเกรง มนุษยก็หาพวก
หาท่ีพ่ึงซ่ึงจะมาชวยใหปฏิบัติจัดการกับธรรมชาติท่ีเกินหรือเหนือความรูเขาใจ ท่ีเรียกวา
เหนือธรรมชาติน้ัน ตรงน้ีเรียกกันวามนุษยหาท่ีพ่ึงท่ียึดเหน่ียว แลวก็เรียกกันวาเปนความ
ตองการพื้นฐานทางศาสนา ซ่ึงก็ยอมมีอยูท่ัวไปเปนธรรมดา 

ถึงแมวาพระพุทธศาสนาจะไมไดมุงมาสนองความตองการของมนุษยในขอน้ีข้ัน
น้ี คือพระพุทธศาสนาเกิดมีข้ึนเพ่ือใหมนุษยพัฒนาเขาถึงจุดหมายท่ีสูงข้ึนไป แต
พระพุทธศาสนาก็ยอมไมมองขามความตองการพ้ืนฐานอันน้ี คือตองชวยมนุษยในข้ันน้ี
ดวย เพียงแตวาไมติดอยูแคจะสนองความตองการข้ันน้ี และไมหาผลประโยชนจากความ
ตองการของมนุษยในข้ันน้ี แตพาเขาข้ึนสูจุดหมายท่ีเปนอิสระสูงเหนือกวาน้ันข้ึนไป 

เรื่องก็เปนอยางท่ีวามาน้ีแหละ การมีพระพุทธรูป การนับถือรูปภาพแทนองค
พระพุทธเจา สําหรับคนจํานวนมากทีเดียว ตามธรรมชาติของมนุษยปุถุชน ซ่ึงยังมีความ
หว่ันไหว มีความหวาดกลัวอะไรตางๆ ท่ีมองไมเห็น ท่ีลึกลับ จะวาเหนือธรรมชาติหรือ
อยางไรก็ตาม คือเกินวิสัยท่ีเขาจะจัดการได เม่ือมีส่ิงท่ีระลึกแลว ไดอะไรที่เช่ือวาจะเปนท่ี
พึ่งท่ียึดเหนี่ยวแลว ก็ทําใหจิตใจเกิดกําลังข้ึนมา มีกําลังใจ หายหวาดหายกลัว หายส่ัน
สะทานพรั่นพรึง พอจะตั้งตัวตั้งหลักไดบาง น่ีคือชวย หรือสนองความตองการข้ันพื้นฐาน 

เรื่องทํานองน้ี พระพุทธเจาเองก็ตรัสไว แมวาตอนน้ันยังอยูในพุทธกาล ยังไมมี
พระพุทธรูป แตโดยสาระก็คือ มีท่ีพ่ึงท่ีระลึก ขอยกตัวอยางพระสูตรหน่ึง ช่ือวาธชัคคสูตร  

ในพระสูตรน้ัน (สํ.ส.๑๕/๘๖๓/๓๒๐) พระพุทธเจาตรัสสอนใหหลักวา เม่ือพระภิกษุไป
อยูในปา ไปอยูตามโคนไม จะบําเพ็ญสมณธรรม หรือเจริญภาวนาตามเร่ืองของทาน ถา
เกิดความกลัว ขนลุกขนชัน ตัวส่ันข้ึนมา ใจไมอยูกับเนื้อกับตัว ไมเปนอันปฏิบัติ ก็ใหระลึก
นึกถึงพระพุทธเจา ระลึกถึงพระธรรม ระลึกถึงพระสงฆ ยกข้ึนมาชูเปนธงชัยเปนหลักใจ
ของตน ก็จะหายหวาดหายกลัวได น่ีคือมีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจไว ไมใหขวัญเสียเตลิดไป 

น่ีก็เปนท่ีพึ่งท่ีระลึก ท่ียึดเหน่ียวจิตใจ ท่ีจะสนองความตองการในข้ันพ้ืนฐาน แตก็
จะตองพูดกันอีกวายึดเหน่ียวอยางไร ซ่ึงเปนเรื่องสําคัญเหมือนกัน เพราะวาเดี๋ยวน้ีพูดกัน
มากวา ศาสนาเปนท่ีพ่ึงท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ ซ่ึงก็ถูกในข้ันหน่ึง แตถามีศาสนาเพื่อเปนท่ีพ่ึงท่ี
ยึดเหนี่ยวจิตใจเทาน้ันละก็ พุทธศาสนาก็ไมตองมีหรอก เรื่องน้ีเดี๋ยวจะอธิบายกันทีหลัง  

หันกลับไปท่ีธชัคคสูตร พระพุทธเจาตรัสตอไปวา “ภูตปุพฺพํ ภิกฺขเว” ภิกษุท้ังหลาย 
เร่ืองเคยมีมาแลว พระองคทรงเลาตํานานในอินเดียวา เทวดากับอสูรยกทัพมารบกัน  



 

๒๓๒  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ทีน้ี เทวดาก็มีท้ังเทวดาหัวหนา ช้ันแมทัพ จนถึงเทวดาลูกนอง พวกพลทหาร ฝาย
อสูรก็เชนเดียวกัน มีท้ังอสูรหัวหนา จนถึงอสูรลูกนอง เม่ือทําสงครามหํ้าห่ันกัน เทวดา
ลูกนอง พวกพลทหาร ก็มีความหวาดกลัวเหมือนกัน เพราะพวกอสูรน่ีก็ไมใชยอย พวก
อสูรน่ีเปนบุพเทวดา คือเทวดาเกา ก็เปนนักรบกลาหาญเหมือนกัน  

ทีน้ี ในเวลารบกัน เม่ือเกิดความหวาดกลัว พวกเทวดาท่ีเปนรี้พลก็จะมองดูธงของ
แมทัพ เชน ธงของพระอินทร ธงของพระประชาบดี หรือธงของพระอะไรก็แลวแต ท่ีเปน
แมทัพใหญๆ พอมองดูเห็นธงแลว ก็เกิดความฮึกเหิมใจสูข้ึนมา มนุษยปุถุชนก็อยางน้ี 
ตองมีอะไรมาเชียร แคนักกีฬาไปแขงไปสูในสนาม ก็ยังตองอาศัยกองเชียรปลุกใจ  

ทีน้ีพวกทหารเทวดาก็เชนเดียวกัน พอมองดูธงของแมทัพ ก็เกิดใจฮึกเหิม มีกําลัง
สู พระพุทธเจาก็ตรัสตอไปวา น่ีนะ ท่ีจริงน้ัน แมแตตัวพระอินทรเอง ตัวเทพประชาบดีเอง 
แลวก็ประดาเทพอ่ืนๆ ท่ีเปนแมทัพท้ังหลายน้ี ตัวเขาเองก็ยังมีกิเลส ยังมีความกลัว มี
ความหวาดเสียว มีความสะดุง แลวพวกทหารไปนึกถึงเทวดาแมทัพเหลาน้ี ก็ยังมีกําลังใจ
ฮึกเหิม หายหวาดกลัว หรือบรรเทาความกลัวลงไปได  

แตพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆน้ี หมดกิเลสแลว ไมหวาด ไมเสียว ไมสะดุง 
ไมมีความกลัวเหลืออยูเลย เด็ดขาดย่ิงกวาพวกเทวดาชั้นแมทัพเหลาน้ัน เพราะฉะน้ัน 
ทานไปอยูในปา ถาเกิดความหวาดกลัว ก็ใหระลึกถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ซ่ึง
ไมมีกิเลส ไมมีความหวาดกลัวเลยน้ี ก็จะมีกําลังใจ หายหวาดหายกลัว เด็ดเดี่ยว ม่ันใจ
ไดย่ิงกวาน้ัน 

วิธีปฏิบัติน้ีเปนเคร่ืองชวยเพื่อใหพระภิกษุท่ีไปปฏิบัติธรรมในปา ในท่ีเปลาเปล่ียว 
มีความม่ันใจ หายกลัว เพราะพระท่ีไปปฏิบัติน้ีก็ยังเปนปุถุชนอยู แมแตจะไมมีผี ไมมี
เทวดามาหลอก พอไปอยูในปาลึกๆ ไกลๆ อยางน้ัน บางทีก็กลัวข้ึนมาเอง จะกลัวผี หรือ
กลัวอะไรก็แลวแต การระลึกถึงพระพุทธเจา ตามความหมายแบบน้ี ก็มีความหมายในเชิง
ชูกําลังใจ ใหหายหวาดกลัว เขาในแบบท่ีเรียกวา เปนที่พึ่งท่ียึดเหน่ียวจิตใจ โดยเฉพาะใน
ยามที่ขวัญเสีย ยามท่ีเส่ียงภัยอันตราย อันน้ีแคระลึกถึงพระพุทธคุณ โดยไมมีวัตถุใหเห็น
ใหจับตอง ไมมีพระพุทธรูป ใจตองนึกเอา ก็เปนหลักยึดเหนี่ยวใหแกจิตใจไดแลว  

ทีน้ี ถาเรามีส่ิงยึดเหนี่ยวท่ีระลึกเปนวัตถุ เปนรูปราง เปนของท่ีมองเห็น ก็ย่ิงส่ือได
ชัด วัตถุเปนของหยาบ มีสัมผัสเปนรูปธรรมเดนข้ึนมา ทําใหมีท่ีเกาะท่ีจับของจิตไดหนัก
แนนข้ึน พอใจนึกถึง ก็ไดจุดเร่ิมท่ีเดน ทําใหใจม่ันแลวเกิดกําลังใจอยางท่ีวามาน้ัน  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๓๓ 

อันน้ีเปนความหมายอีกอยางหน่ึงท่ีสําคัญของพระพุทธรูป ของพระเครื่อง ซ่ึงชัก
จะใกลกับความหมายที่ใชกันมากในปจจุบันน้ี แตตองระวัง ตองแยกได วาความหมายท่ี
ใชในพระพุทธศาสนาอยูในขอบเขตแคไหน และความหมายที่จะเกินเลยผิดพลาดอยู
ตรงไหน ตรงนี้ตองทําความเขาใจใหดี น่ีคือเรามาถึงจุดท่ีเฉียดกันแลว  

ขอแทรกเร่ืองเทวดาอีกหนอย ตองจับหลักการของพระพุทธศาสนาในเรื่องน้ีไวให
ชัด คือ พระพุทธศาสนาถือวา ธรรมสูงสุด ไมใชเทพสูงสุด ธรรมตองเหนือเทพ ไมใชเทพ
เหนือธรรม เทพตองไมเหนือธรรม แลวก็ตองระลึกไวใหม่ันใจวา ธรรมเหนือเทพ ถาเราอยู
ในธรรม เราไมตองกลัวเทพเทวา ไมตองกลัวอะไรทั้งน้ัน  

มีเร่ืองราวบอยๆ วา เทวดามาแกลงมนุษย แมแตเอาเรื่องกับพระสงฆ เชนท่ีวา
พระไปปฏิบัติธรรมในปา บางทีเทวดาก็ไมพอใจ โกรธ เชนเทวดาเคืองขุนใจข้ึนมาวา เออ
... เราอยูท่ีน่ีสบายดี แตเวลาน้ีมีพระเขามาอยูในถ่ินน้ี ทีน้ีเราจะทําอะไรตามใจ ก็ไม
สะดวก คลายๆ วาตองเกรงใจพระ เพราะพระท่ีประพฤติดีปฏิบัติชอบตั้งอยูในธรรมน้ี เรา
ตองระวังตัวข้ึน ชักจะอึดอัด เทวดาก็เลยแกลงตางๆ เชนมาหลอกหลอน เนรมิตรูปอะไร
ตางๆ ท่ีนากลัวใหพระอยูไมเปนสุข จะไดไปเสียจากท่ีน้ัน พระจึงตองมีวิธีปฏิบัติในการ
เจริญเมตตา เปนตน ท่ีจะใหเทวดามาเปนมิตร แลวอยูใกลชิดกันไดอยางเปนสุข 

เทวดานั้นมีท้ังท่ีดีท้ังท่ีราย แมวาโดยเฉล่ียแลวถือวาเทวดามีคุณความดีในระดับ
ท่ีสูงกวามนุษย แตก็ยังอยูในระดับท่ีมีกิเลส ดังท่ีเทวดาโดยทั่วไปยังแสดงกิเลสใหเห็น
อยางท่ีรูกันอยู เชนชอบยกทัพมารบกัน มาแยงชิงอะไรๆ กัน ลองไปดูสิ เทวดาในตํานาน
หรือในเทพนิยาย ไมวากรีก วาฮินดู ในอินเดีย หรือในประเทศไหนๆ มีแตเร่ืองเทวดาสูกัน 
ยกทัพรบกัน ปราบปรามกัน มีโลภะมาก โทสะแรง โมหะเยอะ เทวดามีกิเลสเหมือน
มนุษยน่ีเอง เม่ืออยูในระดับท่ีมีกําลังมีอํานาจ โอกาสมาหนุน ก็ทําใหย่ิงฮึกเหิม  

สําหรับชาวพุทธ หลักมีอยูชัดแลววา ธรรมเปนใหญ ธรรมสูงสุด เม่ือตองเก่ียวของ
กับเทวดา หรือมีเรื่องกับเทวดา ก็ถือธรรมใหม่ัน เอาธรรมตัดสิน 

ท่ีวามาน้ี เปนหลักการท่ัวไปท่ีชาวพุทธทุกคนควรแมนใจท่ีจะใชจะปฏิบัติ และ
แถมอีกหลักหน่ึงวา มนุษยเปนสัตวท่ีประเสริฐดวยการฝก ตามหลักน้ี ในเวลาหน่ึงเวลา
เดียวกัน จะใหทุกคนเปนอยางเดียวกัน ยอมไมได แตจะปลอยใหคนหน่ึงคนใดย่ําอยูกับท่ี
เดิมท่ีเดียว ไมพัฒนาตัวข้ึนไป ก็ไมได จึงไดบอกขางตนวา พระพุทธศาสนาไมมองขาม
ความตองการพื้นฐานตามธรรมชาติของปุถุชน ท่ียังหว่ันไหว หวาดกลัวภัยลึกลับท่ีมองไม
เห็น ทานจึงชวยมนุษยในข้ันน้ีดวย แตทานไมอยูแคสนองความตองการข้ันน้ี ทานพาเขา
พัฒนาใหมีจิตใจและปญญาท่ีจะข้ึนไปอยูพนเหนือความตองการข้ันน้ันตอไปดวย  



 

๒๓๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

โบราณทําพระไวบอกคนขางหนา คนยุคใหมทําพระใหไดเงินมาบัดน้ี   
ขอยอนกลับไปพูดถึงความเขาใจ และการปฏิบัติตอเรื่องพระพุทธรูป โดยเฉพาะ

ในสมัยโบราณ ท่ีสืบกันมาในเมืองไทยน้ี  
จะเห็นวา ในความหมายที่พูดมาเม่ือก้ี เวลามีการศึกสงครามใหญๆ แมแตองค

พระมหากษัตริยก็ทรงนําพระพุทธรูปไปออกบูชาใหปรากฎแกบานเมืองเปนกําลังใจ หรือ
แมแตจะออกทัพ ก็นําเหลาทหารเขามาในพระอุโบสถ มากราบไหวสักการะพระพุทธรูป
องคสําคัญ น่ีคือในยามศึกสงคราม ซ่ึงเปนเร่ืองใหญย่ิง ในข้ันความเปนความตายของ
ประเทศชาติบานเมือง ที่ผูคน ถาไมมีหลักยึดเหน่ียวใหม่ันแนว จิตใจก็จะวอกแวกหวั่นไหว 
เกิดความหวาดกลัว จึงตองทําการท่ีจะใหจิตใจเขมแข็ง เกิดมีกําลังใจใหมากท่ีสุด  

สวนการบรรจุพระใสสถูปเจดียไวเพ่ือเปนเคร่ืองหมายของการมีพระพุทธศาสนา
ท่ีน่ันในอดีต ก็เปนคติมาแตโบราณท่ีแพรหลาย แตคนรุนหลังท่ีพบพระในกรุ ดูเหมือนวา
แทบไมมีใครมองถึงความหมายในแงน้ัน 

เรื่องน้ี ผมมีประสบการณของตัวเอง ก็จะเลาใหฟงประดับความรูไว เปนเรื่องใน
ระยะใกลๆ น้ี ถอยหลังไปราวรอยป คือหลวงพอวัดบานกราง เจาคุณพระเมธีธรรมสาร ท่ี
เปนอุปชฌายตอนท่ีผมบวชเณร ทานเปนพระท่ีเล่ืองลือกันวาขลังมาก ถึงมรณภาพไป
เม่ืออายุราว ๙๐ ป ถึงตอนน้ีก็เกินรอยปมานานแลว (นับถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ ได ๑๒๖ ป) 

หลวงพอวัดบานกรางเลาถึงชีวิตในวัยเด็กของทาน ทานเลาวา วัดบานกรางท่ีผม
บวชเณรน้ี เปนวัดท่ีมีช่ือในเร่ืองพระขุนแผน เคยไดยินไหม พระ “ขุนแผนวัดบางกราง” มี
ช่ือในทางขลังมาก หลวงพอเคยเปนเด็กวัด อยูท่ีน่ันมาต้ังแตเล็ก เราฟงทานเลา ก็จะได
เห็นวา คนสมัยกอนน้ันเขามองพระขลังของคนสมัยปจจุบันน้ีอยางไร  

ท่ีวัดบานกรางสมัยน้ัน มีเจดียบางองคเปนกรุพระเครื่อง อยูมาๆ ตอนที่หลวงพอ
เปนเด็ก กรุพระเคร่ืองบางกรุก็แตก มีพระเครื่องวัดบานกราง มีพระขุนแผนออกมา
มากมาย หรือเต็มไปหมด แตเวลาน้ัน ไมมีใครเอาใจใส พระขุนแผนที่เรามานิยมกันใน
สมัยน้ีน้ัน ในสมัยท่ีหลวงพอยังเปนเด็กว่ิงเลนกันอยูน้ัน ไมมีใครเอาใจใส   

พระเครื่องท่ีเต็มอยูในกรุมากมาย ไมมีใครสนใจน้ัน เขาทําอยางไรกัน วัดบาน
กรางน้ีอยูริมฝงแมนํ้าทาจีน ตามธรรมดาของสมัยโบราณ วัดก็อยูริมนํ้าท้ังน้ัน เพราะวา
ชุมชนสมัยน้ันยอมตั้งอยูในท่ีใกลนํ้า เน่ืองจากการคมนาคม การทํามาหาเล้ียงชีพ การกิน
อยู ปจจัยส่ี โดยเฉพาะนํ้า ตองอาศัยแมนํ้า เด็กๆ สมัยน้ัน จึงเปนนักเลนนํ้ากันท่ัวไป 
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หลวงพอตอนเปนเด็กวัด ก็ชอบไปวิ่งเลนกับเพ่ือนเด็กๆ แลวก็ชอบเลนนํ้าอยาง
ที่วา ถึงแมไมลงเลนนํ้า ก็หาทางสนุกอยางใดอยางหนึ่งกับแมน้ํา เม่ือวัดบานกรางมีกรุแตก 
มีพระเครื่องกองอยูมากมาย พวกเด็กๆ ก็มีของเลน ท่ีจะไปสนุกกันท่ีแมนํ้าไดเปนประจํา  

วิธีเลนสนุกน้ีก็คือ เวลาเชาๆ เย็นๆ หรือตอนใดตอนหน่ึง พวกเด็กๆ ก็พากันไปท่ี
กรุพระ หลังวิหาร เอามือกอบพระเคร่ืองจากกรุท่ีแตกน้ันมาคนละกอบ แลวก็ว่ิงไปท่ีริมฝง
แมน้ํา วางพระเครื่องกองลงไปแถวๆ น้ัน แลวเด็กแตละคนก็หยิบพระเครื่องข้ึนมาคนหน่ึง
ทีละองค ยืนเรียงแถวกันท่ีริมฝง แลวก็ขวางพระแขงกันออกไปกลางแมนํ้า วาใครจะขวาง
ไดไกลกวากัน ขวางกันไดไมอ้ัน เพราะพระมากเหลือเกิน ไมตองกลัวหมด จนเหน่ือยหรือ
เบ่ือพอแลว ก็เลิกกันไปทีหน่ึง แลวพอจะสนุก ก็มาขวางแขงกันใหม   

ตอนท่ีฟงหลวงพอเลาเร่ืองน้ี ผมเปนสามเณรเล็กๆ อยูหางเหตุการณสมัยหลวง
พอเปนเด็กท่ีเลนแขงขวางพระกันน้ัน ราวครึ่งศตวรรษ เห็นไดชัดวาในชวงเวลาครึ่ง
ศตวรรษน้ัน คนไทยมองความหมายของพระเครื่องตางออกไปมากทีเดียว  

ผมเปนเณรเล็กๆ เม่ือไดฟงหลวงพอเลาเรื่องอยางน้ันแลว และเร่ืองราวก็คือความ
เปนไปท่ีวัดบานกรางท่ีผมบวชอยูน่ันเอง แมแตกรุพระท่ีแตกก็มีใหเห็นกันอยูรูกันท่ัว แต
จะเปนกรุเดียวกับท่ีหลวงพอเอาพระไปขวางเลนหรือไม ก็ไมทราบแน ดังน้ัน บางคร้ังใน
เวลาท่ีเงียบๆ ผมก็เดินไปทางหลังวิหาร ไปดูเจดียองคท่ีกรุแตกซ่ึงเปนท่ีรูกันในเวลาน้ัน  

กรุพระน้ันอยูใตเจดีย คือขางในเจดียน้ัน ขุดลึกลงไปใตดิน และดานนอกท่ีฐาน
เจดียท่ีระดับเหนือพ้ืนดินเล็กนอย มีชองคลายประตูหรือหนาตางพอตัวคนเขาไปได ชอง
น้ันแหละเดิมคงปดไว แลวชองน้ันถูกทําลายดวยเหตุใดเหตุหน่ึง ก็เลยกลายเปนกรุแตก 
ผมเขาไปที่ชองน้ันแลว ตองโดดหรือปลอยตัวตกลงไปบนพ้ืนใตฐานเจดีย ลึกลงไป
พอสมควร แตไมถึงกับไตกลับข้ึนมายากนัก 

ในสมัยท่ีผมเปนเณรเล็กๆ น้ัน คนตื่นพระเครื่องกันในความหมายวาเปนของขลัง
ส่ิงศักดิ์สิทธิ์แลว และพระขุนแผนวัดบานกรางก็ข้ึนช่ือลือเล่ืองอยางท่ีวาแลว คนจึงหากัน
นัก คนท่ีชอบในแงขลังก็มาเอาไปกอน เม่ือผมลงไปในกรุน้ัน ทองกรุวางโลง แมวาบนพื้น
กนเจดียยังมีพระเคร่ืองอยูไมนอยเลย แตเปนเศษเปนช้ินแตกๆ หักๆ ท้ังน้ัน พระเณรเด็ก
ชอบลงไปคนหากัน เผ่ือจะพบองคดีองคเต็ม แตไมไดยินวามีใครไดอยางท่ีหวัง 

ทีน้ี ท่ีหลวงพอเลาวาทานกับเพ่ือนเด็กวัด เอาพระจากกรุไปขวางแขงกันท่ีริมฝง
แมนํ้าน้ัน ในสมัยหลวงพอเปนเด็ก แมนํ้าสุพรรณคงยังไมมีประตูนํ้าท่ีโพธิ์พระยา หนานํ้า 
นํ้าข้ึน แมนํ้าก็กวางใหญ แตหนาแลง นํ้าลด เหลือนํ้านอย จนบางแหงคนเดินขามได 
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พระเณรเด็กท่ีนึกถึงคําเลาน้ี ก็มองเห็นวิธีหน่ึงท่ีจะหา คือไปเดินตามริมฝงแมนํ้า 
โดยเฉพาะในฤดูแลง นํ้าลด ตล่ิงต่ําลงและฝงลาดลงไปทางกลางแมนํ้า ปรากฎวาหลาย
คนไดพระขุนแผนชนิดเต็มองค เพราะวาในนํ้าเปนพวกโคลนเลน พระก็จึงไมแตกไมหัก 
แตอยูในสภาพเดิมหรือสภาพท่ีดี  

ผมเอง เวลาน้ัน ท่ีวาเปนเณรเล็กๆ ก็เคยไปเดินเลียบตล่ิงริมฝงแมนํ้า แลวก็
บังเอิญเจอไดมาองคหน่ึง นับไดวาเปนองคเต็ม มีริ้วรอยตําหนิปริขางๆ นิดเดียว ก็ตอง
เปนองคท่ีหลวงพอหรือไมก็เพ่ือนๆ ของทานน่ันแหละขวางไว จําไดวาเปนพระท่ีงาม
ทีเดียว ออนชอย เน้ือละเอียด สีสันดูหนักแนน ตางจากพระท่ีทําข้ึนใหม ซ่ึงก็เปนพิมพ
จากแมแบบของเดิมน่ันแหละ แลวก็ใชเน้ือเดิมจากพระท่ีแตกๆ หักๆ กนกรุ เอามาปน แต
ก็ไมไดประณีตงามเหมือนของเดิมแทๆ น้ัน 

พระขุนแผนท่ีไดมาจากริมฝงแมนํ้าท่ีวาน้ัน ตัวผมเองเปนเณรเล็กๆ ก็ไมไดติดใจ
อะไรนัก คงเปนเพียงเร่ืองของความอยากรูอยากเห็นตามประสาเด็ก ตอมาก็ใหแกทานท่ี
เปนผูใหญกวาไป และเวลาน้ีก็ไมมีพระเครื่องอยูกับตัวหรืออยูในยามแมแตองคเดียว 

น้ีเปนเรื่องเกา ท่ีเลาไวจะใหเห็นวา ในสมัยหลังๆ น้ี ความนับถือพระเครื่องในแง
ของความขลังมีมากข้ึน และความเขวความเพี้ยนบางทีก็มากข้ึนดวย  

ประมาณคร่ึงศตวรรษหลังจากเด็กวัดแขงกันขวางพระเครื่องท่ีริมฝงแมนํ้าทาจีน 
พระเครื่องไดเริ่มมีความหมายในแงเปนของขลังแลว และตัวหลวงพอเองก็ไดขึ้นมาเปน
หลวงพอ โดยไดเปนท่ีนับถืออยางกวางขวางในดานของความขลังน้ีดวย แตมีขอนา
สังเกตวา ไมเห็นทานสนใจใสใจอะไรกับเรื่องพระเคร่ืองหรือของขลังท้ังหลาย และนอย
นักท่ีทานจะใหพระเคร่ืองแกใคร นานๆ นักหนาจะใหแกลูกศิษยบางคนท่ีทานดูแลววา
เปนคนดี ในโอกาสพิเศษจริงๆ เดี๋ยวผมจะเลาปฏิปทาของหลวงพอ ท่ีคนเขาเล่ืองลือวา
เปนพระขลังมาก วาตัวทานเองปฏิบัติตอเร่ืองน้ีอยางไร เปนเรื่องท่ีเราควรจะเขาใจ  

แตในยุคตอมา สมภาร คือเจาอาวาสหลังจากหลวงพอแลว ชอบทําพระเครื่อง
ออกเผยแพรใหแกผูคน โดยเฉพาะทานเจาอาวาสองคถัดมาตอจากหลวงพอ เอาจริงเอา
จังมาก ทานไปหาองคท่ีสมบูรณมา แลวก็ทําเปนแมแบบไว ตอนแรกก็ขนเอาพระท่ีแตกๆ 
หักๆ ท่ีอยูกนกรุเกาน้ัน เอามาบด แลวก็ใชพิมพตามแมแบบน้ี มีท้ังขุนแผนพิมพเด่ียว 
และขุนแผนพิมพคู ทําออกมามากมาย ไมทราบวารูกันไปอยางไร ไดเห็นคนมาหาพระท่ี
ทานน้ัน วามาจากแถวมาเลเซีย (หรือสิงคโปร?) ก็มี 
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ก็เปนอันวา พระวัดบานกราง พิมพแทเต็มองค และเน้ือดินเกาจากองคเดิมซ่ึง
เปนของแทเหมือนกัน แตเปนองคท่ีแตกๆ หักๆ นํามาผลิตจากพิมพน้ี ตอมา รุนเน้ือดิน
เกาของแทก็คงหมดไป ทานตอๆ มาจะใชดินอะไร หรือมีวิธีอยางไร หรือวาหมดดินแท
แลวก็เลิกทํา อันน้ันก็วากันไป ตอนหลังน้ี หางเวลา หางเร่ือง ผมไมทราบอะไรแลว  

ท่ีวามาน้ีเปนเร่ืองท่ีเลาจากประสบการณของผมเองตามที่พอไดรูไดเห็นมา โดย
สรุปจะเห็นวา ในสมัยของคนรุนกอนไมนานนัก ชาวบานไมคอยเห็นความสําคัญของเร่ือง
พระเครื่องของขลัง แตคนรุนตอมาสมัยหลังน้ี หันมานิยมในเรื่องความขลังกันมากข้ึน 
แลวก็ตื่นเท่ียวแสวงหากันมากมาย  

เม่ือคนตื่นหากันมาก ก็มีการผลิตข้ึนมา ทําขึ้นใหม แลวก็มีคาเปนราคา ถึงกับตั้ง
ราคากันวา พิมพอยางไหน เน้ืออยางไหน ขนาดไหน ราคาเทาไร จนกระทั่งชักจะ
กลายเปนการซ้ือขาย แลวก็มีคนตั้งศัพทใหมข้ึนมาคําหน่ึงเรียกวา “พุทธพาณิชย” น่ีเปน
ศัพทยุคหลัง เปนคําเกิดใหม ไมมีในยุคสมัยกอน นาจะบันทึกเปนประวัติคําไววา คําน้ี
เกิดข้ึนเม่ือปไหน  

เปนเร่ืองท่ีนาศึกษาวาเปนมาอยางไร จากจุดท่ีวาหลวงพอเม่ือยังเปนเด็ก เอาพระ
เครื่องไปขวางเลนกัน ครั้นถึงสมัยตอมาๆ เวลาผานไปๆ ไปอยางไรมาอยางไร จึงพัฒนา
มาถึงข้ันท่ีกลายเปนเร่ืองของการซ้ือขาย แมกระท่ังวาไมตองเอาของเกาในกรุ แตทํากัน
ข้ึนใหม ผลิตเปนอยางอุตสาหกรรมไปเลย 

จากเรื่องเทาท่ีพอระลึกความหลังได นับจากท่ีผมบวชมา ก็ลองจับความมา
เช่ือมตอและลําดับเรื่องดู ในยุคแรกๆ น้ัน นาจะเปนวา เม่ือกรุแตกแลว ผูคนเห็นพระท่ีคน
โบราณทําไว มีความสวยงาม และมีรูปรางตางๆ ขนาดตางๆ ก็อยากได จะเก็บไวดู อยาง
นอยก็ไวดูสวยงาม หรือมีไวเปนท่ีระลึก  

ตอนแรก ใครอยากไดอยางไหนเทาไร ก็มาเลือกเอาไปตามสบาย ในสมัยท่ีหลวง
พอยังเปนเด็กน้ัน พระมีมากเหลือลน จะมาเอาเม่ือไรก็ได จากความรูสึกท่ีวาจะมาเอา
เม่ือไรก็ได ก็เลยไมเอาใจใส ปลอยกองทิ้งอยูอยางน้ัน เด็กๆ ก็เอาไปขวางเลนอยางท่ีวา  

ทีน้ี เม่ือคนนั้นไปเอามาบาง คนน้ีมาเอาไปบาง เวลาผานมาๆ นานๆ กองพระก็
ชักจะยุบ เหลือนอยลง ชักจะเร่ิมหายาก ทีน้ีพอของนอยเขา หายากข้ึน คนก็ชักจะเห็น
คุณคา แมแตจะไมมองในแงขลังศักด์ิสิทธิ์ ก็มองในแงท่ีวา พระเครื่องน้ีเปนท่ีระลึกแทน
องคพระพุทธเจา มีรูปรางลักษณะงดงาม เปนของมีคา นาจะมีเก็บไวบาง เดี๋ยวหายาก
ข้ึน เราก็จะอด ท่ีวาน้ี พูดอยางกวางๆ มองท่ัวๆ ไป ไมเฉพาะท่ีวัดบานกราง 



 

๒๓๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

พอของนอยเขา ชักจะหายาก คนก็อยากได แตชักจะไดไมงาย พระท่ีอยูวัด ดูแล
วัด ก็ชักจะตองเอาใจใสท่ีจะมาจัด เพราะพระอยูกับวัด สามารถไปนําเอาพระเครื่อง
เหลาน้ันมารวมไว อาจจะจัดเก็บใหเปนท่ี ทีน้ี คนท่ีมาวัด ใครอยากได ก็แจกๆ กันไป   

ตอมา พระจากกรุเหลือนอยลงไปอีก พระท่ีอยูวัดก็มานึกวา เออน่ี ถาเราแจก
เร่ือยเปอยไป ของมีนอย เดี๋ยวก็หมดสิ เราจะแจกใครดี ก็หาทางแจกใหมีเหตุผล หรือให
ไดประโยชนมากข้ึน ก็มานึกวา เอาอยางน้ีดีกวา ใครที่เปนคนดี เปนคนมีศรัทธา น่ัน
แหละนาแจก น่ีคือชักจะมีเกณฑข้ึนมาแลว  

ตอมาของนอยลงไปอีก ก็นึกอีกวา เอ... ควรเอาไวใหเฉพาะแกคนท่ีมีศรัทธามาก 
อาวจะรูไดอยางไร บางคนเปนท่ีรูกันอยูแลว ก็ใหไดเลย แตคนอ่ืนละ เอางายๆ เวลาเขา
มาบํารุงวัด เขามาถวายปจจัยส่ี หรือวามาบริจาคสรางโนนสรางน่ี เราก็แจกใหเขาไป เปน
การอนุโมทนาดวย แลวก็เปนการรูจักเลือกคนท่ีควรจะให  

ถึงตอนน้ี พอบอกวาใหแกคนท่ีมีศรัทธา แลวไปดูท่ีการบริจาค ก็ชักจะมีเรื่องเงินๆ 
ทองๆ เขามาเก่ียวของแลว แตน่ีไมไดหมายความวาเปนการตอบแทนนะ คือวาเราจะแจก
อยูแลว แตของมีนอย ควรเลือกคนท่ีจะแจก จะแจกใหใครดี ก็เลือกแจกแกคนท่ีดีมีนํ้าใจ
ศรัทธา น่ีก็สมเหตุสมผล 

ตอมาจากน้ัน พระนอยลงอีก ก็แจกลําบากย่ิงข้ึน อาจจะตองมีการแยกวา เออนะ
... คนน้ีศรัทธามาก ควรใหองคงามๆ หนอย คนน้ีศรัทธานอย ใหแคองคธรรมดาๆ ไปๆ 
มาๆ จะแจกจะมอบให องคใหญ องคเล็ก รูปทรงแบบไหน ก็ตองแยกเกณฑแจกข้ึนเรื่อยๆ  

แตทีน้ีท่ีสําคัญก็คือ ชักจะกลายเปนธรรมเนียมข้ึนมาแลวสิวา ถาบริจาคเงิน จึง
ใหพระ ถาไมบริจาค ก็ไมให เอาละสิ ความรูสึกในเชิงเปนของตอบแทนชักจะเกิดข้ึนแลว  

ตอมา พระของเดิมจากกรุท่ีแจกไปๆ หมดแลว จะทําอยางไร และคานิยมอยาก
ไดพระในเวลาบริจาคของ ก็ชักจะติดข้ึนมาแลว ชักจะรูสึกวา เวลาบริจาคอะไร ก็จะได 
หรือจะตองไดของตอบแทนดวย ถึงตอนน้ี ก็เกิดเปนคานิยม เปนความรูสึก หรือเปนธรรม
เนียมข้ึนมาแลว  

ทีน้ี เคยมีพระเคร่ืองแจก แตตอนน้ีพระหมดกรุแลว ธรรมเนียมก็มีข้ึนแลววา คน
บริจาคมา ก็ตองมอบใหพระไป จะทําอยางไร พระเกาหมดไป ก็ทําพระใหมข้ึนมาสิ ตาม
แบบของเกาน่ันแหละ ทีน้ี ก็ทําพระใหมแจก ทําไปๆ ก็เลยกลายเปนธรรมเนียมใหมข้ึนมา 
คนโบราณทําพระเครื่องใสกรุบรรจุเจดียไวเพ่ือใหคนภายภาคหนารู แตคนสมัยน้ีทําพระ
เครื่องข้ึนมาสําหรับแจกมอบตอบแทนการบริจาค เปนของสมนาคุณ  
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ถึงตอนน้ี คนท่ีจะไปบริจาค ชักจะไมใชบริจาคจริงแลว แตกลายเปนวาตองมี
แรงจูงใจดวย คือตองมีแรงจูงใจแฝงอยูเบื้องหลังขางในวา เออ... ทานจะแจกทานจะให
อันน้ีนะ เราไปบริจาคกันเถอะ หรือวา เราไปบริจาคท่ีโนนนะ จะไดพระเครื่องรุนน้ันมา
ดวย น่ีคือไมใชบริจาคดวยจิตสละให ไมชัดวาบริจาคดวยศรัทธาเสียแลวใชไหม แต
กลายเปนใหดวยหวังผลตอบแทน หรือมีแรงจูงใจอยากไดอันน้ัน จึงไปบริจาคอันน้ี วาท่ี
แทก็คือไมใชการบริจาคน่ันเอง 

น่ีก็คือเพ้ียนแลว ความเส่ือมเริ่มเกิดข้ึนแลว ตอมา พอชักจะเปนธรรมเนียมข้ึน
มาแลว แมแตพระท่ีดี โดยไมไดรูตัว ก็แจกแบบนี้ตามไปกับเขาดวย แตพระไมดีไปไกล
กวาน้ัน คราวน้ีก็จะหาเงินละ คนเขานิยมอยากจะไดอะไร เราก็ทําอันน้ันแจก สมนาคุณผู
บริจาค เปาอยูท่ีจะเอาเงิน 

นานไปนานมา การบริจาคทําบุญ ก็กลายเปนเร่ืองซับซอนมากข้ึน ลึกเขาไปใน
การบริจาค มีท้ังบุญมีท้ังบาปซอนกันไป บอกวาทําน่ีเพื่อเอาเงินเขาวัด พระท่ีดีก็อาจจะ
ไมไดคิดมาก เห็นวาเปนธรรมเนียมเขาทํากันมาอยางน้ัน ก็คิดในแงวา เออ... เราจะทํา
ประโยชนสวนรวม มาสรางวัดวาอารามกัน ก็มีของแจก เปนของสมนาคุณใหแกญาติโยม
ท่ีบริจาค ก็สรางพระเครื่องข้ึนมา หรือแมแตหลอพระบูชาก็แลวแต ก็ทําไป แตถาจะให
บริสุทธิ์ ก็ไมถูกตองอยูน่ันแหละ   

ฝายพระท่ีไมไดคิดดีอยางน้ัน ไมไดคิดจะเอาเงินเขาสวนรวม เขาวัด หรือเอาไป
สรางกุฏิ วิหาร เสนาสนะอะไรใหวัดเลย คิดแตจะหาเงินเขาตัวอยางเดียว แสดงออกมา
ขางนอก ก็เหมือนๆ กัน เร่ืองท่ีเรียกวาเปนงานบุญงานกุศลก็เลยซับซอน ย่ิงไปกันใหญ  

ในดานตัวพระเคร่ืองเอง มาถึงเดี๋ยวน้ี ก็ถึงขนาดเปนใบโฆษณา ลงหนังสือพิมพ
เปนหนาๆ ก็มี บรรยายสรรพคุณวา พระน่ี เน้ืออยางน้ี ขนาดอยางน้ี ขลังในทางนี้นะ 
ราคาเทาน้ันนะ อะไรตางๆ กลายเปนสินคาชัดเลย น่ีคือเรียกไดวาพุทธพาณิชยจริงๆ  

ท่ีเลามาน้ี จะเห็นวา ความเส่ือมไดเกิดข้ึนมาตามลําดับ เรื่องพระเครื่อง เรื่องบุญ
กุศล เปนเรื่องนามธรรม เปนเรื่องทางจิตใจ สมัยกอนไมมีมูลคา ไมไดตีราคาเปนเงินเปน
ทอง ถาเราไมมองดูความหมายและการปฏิบัติของคนโบราณบาง เราอาจจะนึกวาคน
โบราณเขาก็ทํากันมาอยางน้ี แตท่ีจริง เรื่องท่ีจะเอาพระมาแลกเปล่ียนเปนเงินเปนทองน้ี 
ไมมีหรอก  ผมเลาความเปนมาเทาท่ีรู เพื่อใหเห็นวา เรื่องน้ีมีความเปนมาอยางไร เขาใจ
วาคงจะพอเห็น 
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เอาละ สําหรับวันน้ี จะเลาไวแคน้ีกอน เพราะวาไดใชเวลาไปมากแลว คราวหนา 
เราจะคอยมาโยงเขาหลักอีกทีหน่ึง วามีหลักปฏิบัติในเร่ืองน้ีอยางไร สําหรับคราวน้ี ขอตัด
ตอนเลาอดีตแคน้ีกอน มีอะไรสงสัยเฉพาะชวงน้ีไหมครับ    

ตอบบางคําถาม (ตัดออกไปบาง เพราะไมไดยินคําถามที่จะคัดลอก) 
ปุจฉา: [ใชพระเครื่องสื่อธรรม เหมือนอยางหนังสือธรรม – จับความ ไมสามารถไดยินคําถาม] 
พระพรหมคุณาภรณ: ออ ถาจะใชพระเคร่ืองส่ือธรรมะนี่ ก็อาจจะมีความหมายบาง แต
จะไดเฉพาะแง แคบางจุด และถาทําในแงน้ี จะแจกพระเคร่ืองบางก็ได และทานก็ทํากัน
มา คราวตอไปจะคุยกันเรื่องน้ีดวย แตถึงอยางไรก็ไมเหมือนหนังสือธรรมหรอก  

หนังสือธรรมนี่เปนของจําเปนในการท่ีจะเอาตัวหลักคําสอนไปถึงคนไดท่ัวไป 
อยางกวางขวาง ทีน้ี ในการท่ีไมขายน้ี ทําไดเฉพาะเราท่ีเปนตนเร่ือง แตสําหรับชาวบาน 
เขามีอาชีพการงาน เขาตองลงทุน ถาไมรํ่ารวยมากจริงๆ เขาไมสามารถจะอยูได ตองแยก
แบงตอนกันไป คือ ในตอนของเรา เราใหเปลาไป ไมเอาอะไร สวนในตอนของเขา ก็เพียง
วาใหเขาไปทําในทางการงานอาชีพท่ีเปนสุจริต เราไมตามไปยุงดวย 

เรื่องวาคนท่ีขออนุญาตไปพิมพ จะยอมใหเขาขายหากําไรไดไหมนั้น ก็อยูท่ีวาเรา
จะคิดเขาใจมีนโยบายอยางไร จะมองจะเห็นอะไรอยางไร ของบางแหง ใครจะเอาไปพิมพ
ทานไมยอมใหขายเด็ดขาด ใหไปพิมพแจกอยางเดียว แตถาเรามองในแงท่ีจะใหเปน
ประโยชนกวางขวาง การแจกไปนี่ จะวนอยูในวงแคบอยางย่ิง อยูในหมูคนท่ีคบกันทาง
ธรรมอยูแลว หรือคนท่ีสนใจอยูแลว คนจํานวนมากทีเดียวจะไมไดรับหนังสือเหลาน้ีเลย  

ทีน้ี การเผยแผธรรมน้ัน ตองการใหไปถึงคนขางนอกดวย ตองการใหคนท่ีไมรู ให
คนท่ีไมสนใจ ไดหันเขามาหาธรรมะบาง ใหคนท่ีไมมาวัด ไมมาหาพระ บางจังหวะ หรือ
โดยบังเอิญ ก็ไดเจอธรรมะจากหนังสือตามรานขางนอก ในท่ีไกลวัด คนพวกอยางน้ีแหละ 
นาจะเอาใจใสเขาดวย ทีน้ีก็ตองอาศัยกิจการของยุคสมัยมาใชใหเปนประโยชน  

ขอสําคัญก็อยูท่ีเจตนาของเราเอง อยางท่ีวาเราเปนตนเรื่องตนทาง ก็รักษาเจตนาให
บริสุทธิ์ไว เม่ือเราไมมีเจตนาหาผลประโยชน เราไมเอาผลประโยชนอะไรเลยแลว เรายอม
ไหมท่ีจะใหคนขางนอกท่ีเขาทํากิจการคาขาย ไดประโยชนไปตามทางแหงอาชีพของเขา  

สําหรับตัวเราเอง ถาหาผลประโยชน ก็ไมถูกตอง แตทีน้ี ถาเปนเรื่องของการท่ีวา 
ในการเผยแพร เราจะไดอาศัยมือหรือกิจการของชาวบาน ก็มาพิจารณาดูกัน 



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๔๑ 

ชาวบานเขาเปนอยูดวยอาชีพ ถาเราแบงตอนกัน ในตอนของเรา เราชัดแลววา
เราไมเอาอะไร สวนในตอนของเขา เราใหโอกาสแกเขา คุณไปทําชัดๆ ตรงๆ ตามวิถีของ
อาชีวะท่ีสุจริตก็แลวกัน เราเอาแคน้ัน  

ท่ีวาน้ีก็คือ เราตองระวังดวยวา ถาเขาตั้งใจมุงจะหาผลประโยชนจริงๆ เกินเลย
จากการทําสัมมาอาชีวะตามปกติ เราก็ไมเอาดวย  

เคยมีบางแหงมาติดตอขอพิมพหนังสือ แบบที่ใหเราไดคาลิขสิทธิ์ อยางน้ีเราไม
เอา เพราะเม่ือมีคาลิขสิทธิ์แลว เราก็ถูกจํากัดหรือถูกผูกมัด เขาจายคาลิขสิทธิ์มา เราก็
เสียสิทธิ์ไป แตเม่ือเราอนุญาตฟรี ไมวาเราจะพิมพเอง เราจะอนุญาตแกใครๆ อีกเม่ือไร ก็
ไดท้ังน้ัน เพราะเราไมเอา เราไมไดอะไร เราก็เปนอิสระ  

ตกลงวา หนังสือท่ีน่ี ใครใครพิมพแจก ก็แจก ใครใครพิมพขาย ก็ขาย ไมมี
คาลิขสิทธิ์ ขอใหทํากันโปรงๆ โลงๆ ก็แลวกัน แตเราก็ตามดูบาง อยาใหเห็นแก
ผลประโยชนเกินไป   

เม่ือเราไมมีคาลิขสิทธิ์ ญาติโยมอยากจะพิมพเร่ืองไหนเม่ือไร ก็พิมพไดงาย พิมพ
แจกเปนการทําบุญงานศพ อันน้ีละมากท่ีสุด แลวก็วันเกิด วันแตงงาน ก็พิมพกันตาม
สบาย แตการพิมพเฉพาะงานศพ หรืองานจําเพาะอันใดก็ตาม หนังสือกระจายไปได
เฉพาะในขอบเขตหน่ึง ซ่ึงจํากัดอยูในวงของคนกลุมน้ันๆ ทีน้ีคนท่ีเขาตามอานหนังสือ ก็
ไมมีโอกาสตามไปทุกงาน ถาขืนเราไปใชวิธีแคน้ี คนท่ีสนใจจริงๆ ก็ไมมีโอกาส แลวเขาจะ
ไปท่ีไหน เขาจะพรั่งมาท่ีน่ีอยางเดียว เราก็ตามพิมพใหไมไหวเหมือนกัน แลวเราก็ไมมี
เวลาท่ีจะยุงดวย แลวอีกอยางหน่ึง หนังสือท่ีพิมพแจกจําเพาะงาน อยางเชนงานศพน้ัน 
คนไปงานน้ันอาจจะไดทุกคน แตคนท่ีจะสนใจตองการอานหนังสือท่ีไดรับแจกไป อาจจะ
ไมก่ีคน แตแนวาไมใชทุกคน วาในแงน้ี ก็เหมือนกับวามีความสูญเปลาพวงมาดวย 

จุดหมายแทๆ ควรอยูที่วา จะใหคนที่ตองการอาน หรือคนท่ีควรอาน ไดอาน ก็เลย
มาลงท่ีวา เราก็ปลอย อยางท่ีวาแลว ใครอยากพิมพแจก ก็พิมพแจกไป ใครอยากพิมพ
ขาย ก็พิมพขายไป ใครจะหากําไรบางตามสมควร เพื่อกิจการของคฤหัสถ ก็ทําไป ขอ
สําคัญ ขอใหเปนโอกาสแกคนท่ีตองการศึกษา ใหเขามีโอกาส ใหเขาตามหาตามอานได  

สวนเร่ืองพระเคร่ืองน้ี ถาจะใหถูกตอง ก็ตองทําแจก เพราะวาครั้งโบราณน้ัน อันน้ี
ไมมีมูลคาเปนเงินเปนทอง ถาจะมีเปนเงินเปนทอง เก่ียวกับการบริจาค ก็อยางท่ีวา ตอง
ระวัง โดยเฉพาะเจตนา ตองใหถูก ตรง บริสุทธิ์  



ตอนที่ 

๑๒ 

เอาวัตถุมงคลมาเป็นบันได   
พัฒนาคนขึ้นไปใหเหนือวัตถุมงคล 

คุยกันตอเร่ืองวัตถุมงคล หรือเรื่องรูปธรรมท่ีวา ถาใชถูกตอง ก็ส่ือธรรมะได ทีน้ีก็
ไปนึกถึงท่ีทานจักรพันธถามเม่ือเชา เร่ืองระหวางหนังสือกับพระเครื่อง ทานถามวา
อยางไร ลองถามอีกที 

ปุจฉา: [ใชพระเครื่องสื่อธรรม เหมือนอยางหนังสือธรรม – จับความ ไมสามารถไดยินคําถาม] 
พระพรหมคุณาภรณ: อยางท่ีวาแลว ถาจะใชพระเคร่ืองส่ือธรรมะน่ี ก็มีแงมุมท่ีจะใชได
บาง แตไมมาก ถึงอยางไรก็ไมเหมือนหนังสือธรรมหรอก หนังสือน้ันเปนส่ือธรรมะโดยตรง 
ตั้งแตโดยวัตถุประสงค โดยหนาท่ีของมัน โดยบทบาทของมัน แตพวกพระเคร่ืองน่ีส่ือโดย
ออม ตองผานผูนําแสดงอีกทีหน่ึง แลวบางทีถาส่ือไมถูก ก็ไปส่ืออยางอ่ืนออกไปนอกเรื่อง
นอกราวเลย จึงตองระวังมาก  

ทีน้ีในกรณีท่ีไมไดแจก แมแตจะเอาไปเปนสินคา โดยมีการแลกเปล่ียนเปนเงิน
ทองข้ึนมา เราจะเห็นไดวาพวกหนังสือน้ัน ถึงจะออกไปสูกิจการของรานคาท่ีเขาทําเปน
ธุรกิจ มันก็ยังเปนไดแคสินคาซ้ือขายแลกเปล่ียน ตามอัตราสวนของการทํากําไรท่ีอยูใน
ความสัมพันธระหวางผูผลิตกับผูบริโภค เหมือนกับหนังสืออ่ืนๆ แถมหนังสืออ่ืนๆ อยาง 
หนังสืออานเลน อาจจะขายไดราคาดีกวาดวย  

แตถาเปนพวกวัตถุมงคลน้ีละก็ ลงทุนนิดเดียว ไดกําไรมหาศาล พวกทําหนังสือ
ธรรมะขายน่ี เส่ียงตอการขาดทุนมาก คนซ้ือก็นอย แลวราคาก็ตองจํากัด แตถาเปนวัตถุ
มงคลพระเครื่องน่ีนะ ลงทุนสิบบาท อาจจะขายพันบาท หรือย่ิงกวาน้ัน อาจจะลงทุนรอย
บาท ขายหาหม่ืนหรือหาแสนบาทไปเลย ฉะน้ันจึงไดบอกวา กําไรมหาศาล 



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๔๓ 

ทีน้ี ถามีเจตนาราย ไมเปนบุญไมเปนกุศล ไมไดคิดจะเอาเงินมาใชเพ่ือสรางสรรค
ทําประโยชนสาธารณะ หรือทําอะไรเพื่อสวนรวม มุงจะหาประโยชนสวนตัว ก็กลายเปน
การคากําไรอยางหนักท่ีสุดเลย คงไมมีการคากําไรเกินควรอันใด จะไดกําไรมากเทาน้ี  

มีอาจารยฝรั่งทานหน่ึง มาศึกษาพระพุทธศาสนาในเมืองไทยเราน้ีหลายสิบปแลว 
พูดแบบตั้งขอสังเกตขึ้นมาวา ท่ัวท้ังโลกน้ี ไมเคยเห็นของอะไรลงทุนนอยท่ีสุด แลวขายได
ราคาแพงท่ีสุด เหมือนอยางพระเคร่ืองในเมืองไทยน้ีเลย อยางท่ีวาแลว ลงทุนรอยบาท 
อาจจะขายไดกําไรหาแสนบาท (ลงทุนดินหาบาท กําไรมาหาลานบาท ก็อาจจะได)  

อาว ชักจะออกไปนอกเรื่องเสียแลว ขอยอนกลับมาเรื่องของเรา รวมความแลวก็
คือวา ถาใชใหถูก พระเครื่องวัตถุมงคลน้ีก็ส่ือธรรมะได แตส่ือไดในขอบเขตจํากัด ไดใน
ระดับศีลคือความประพฤติ ก็แสนจะดีแลว เชนวา มาชวยกํากับใหตองยึดถือขอปฏิบัติ 
เชนการงดเวนจากการเบียดเบียนกัน ไมใหละเมิดศีล หรืออะไรก็แลวแตพระอาจารยจะ
ส่ัง แลวก็ส่ือทางจิตใจ ทําใหปลาบปล้ืม เอิบอ่ิมใจ อบอุนใจ รูสึกปลอดภัย มีความแกลว
กลาม่ันใจ เปนตน แตส่ือไปถึงปญญาไดนอย ตางจากหนังสือธรรมที่ส่ือไปถึงปญญา
โดยตรงไดเลย  

หนังสือธรรมท่ีส่ือไปถึงปญญานั้นสําคัญมาก เม่ืออานหนังสือธรรมก็เหมือนมา
ฟงคําสอนเอง และเม่ือเขาไปถึงคําสอนของพระพุทธเจาโดยตรงแลว ก็มาเอาธรรมของ
พระพุทธเจาไปเผยแผตอไดดวย  

แตทีน้ี หนังสือท่ีวาเปนส่ือโดยตรงนั้น ก็มีการเอาไปใชประโยชนซอนใหเปนเง่ือน
ปมขึ้นมาไดอีก คือมีการเอาหนังสือไปใชเปนส่ือหนุนวัตถุมงคลอีกทีหน่ึง  

วิธีการอยางท่ีวาน้ัน เดี๋ยวน้ีมีการใชกันเยอะ คือไมใชเอาหนังสือมาส่ือธรรม แต
เอาหนังสือไปใชเปนส่ือโฆษณาหรือโปรโมตวัตถุมงคลพระเคร่ือง หรือทําคลายๆ เปนหนา
มา ออกมาโฆษณาคุณภาพสาธยายสรรพคุณของพระเคร่ือง วัตถุมงคล อาจารยขลัง 
เลยกลายเปนการใชหนังสือเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน ไมใชเปนส่ือธรรมะตรงไปตรงมาแลว  

น่ีเปนเร่ืองของความซับซอนในสังคมปจจุบัน ท่ีตองพิจารณากันตางแงตางมุม
หลายข้ันหลายตอน  
  



 

๒๔๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ถาจะมีพระเคร่ือง ก็ใชใหไดเต็มคุณคา ดังไดวาท่ีนี่   
ขอยอนกลับมาพูดกันตอไปในเรื่องของความหมาย ประโยชน และการปฏิบัติตอ

วัตถุมงคล โดยเฉพาะพระเครื่อง ท่ีพูดมาแลว เปนเรื่องในแงของประวัติความเปนมา 
เพ่ือใหมองเห็นบทบาทและการปฏิบัติของคนในสมัยโบราณ สืบมาต้ังแตพุทธกาล จนถึง
ยุคใกลปจจุบันน้ี ดังท่ีไดเลาเรื่องบางอยางเก่ียวกับหลวงพอวัดบานกราง  

ทีน้ีก็เลยอยากจะเลาตออีกนิดหน่ึง วาถึงวัตรปฏิบัติของตัวหลวงพอเอง อยางท่ี
เลาไปทีหน่ึงแลววา หลวงพอวัดบานกรางน้ีเปนท่ีเล่ืองลือระบือไกลท้ังในเร่ืองความเครง
และในดานความขลัง ประชาชนเล่ือมใสศรัทธากวางขวางมากมาย อิทธิพลในทาง
ศรัทธานี้ จะเห็นไดงาย ในเวลาท่ีหลวงพอหรือท่ีวัดมีกิจธุระงานการอะไร ซ่ึงตองการ
กําลังคน ประชาชนจากถ่ินใกลถ่ินไกลท่ัวรอบจะมาถวายกําลังกันอยางคับค่ังพรั่งพรอม  

คราวหนึ่ง ท่ีวัดบานกรางน้ี มีการยายเสนาสนะหมดท้ังวัด ท้ังกุฏิ หอระฆัง ศาลา 
มาจนถึงหอสวดมนต โดยเฉพาะหอสวดมนตน้ันใหญมาก ทีน้ีจะยายอยางไรจึงจะไดเร็ว
ไวและไมตองเปลืองเงิน สําหรับเสนาสนะบางอยาง เชนพวกกุฏิน้ี ก็ไมจําเปน เอาเฉพาะ
หลังสําคัญๆ ท่ีเปนหลัก สวนนอกนั้นก็รื้อเอาไปสรางใหม แตเสนาสนะบางอยางท้ัง
ใหญโต และอยากจะรักษารูปลักษณไวใหคงอยูอยางเดิม จะยายจากจุดน้ี ไปตั้งอีกแหง
หน่ึง ซ่ึงหางออกไปมากพอสมควร เชนหอสวดมนต ก็ตองใชวิธียกไปท้ังหลัง แตจะยก
ยายไปไดอยางไร เวลาน้ันยังไมมีเคร่ืองมือแบบเทคโนโลยียุคปจจุบัน ก็ใชกําลังศรัทธา 

วิธีใชกําลังศรัทธาทําอยางไร หลวงพอก็แจงขาวออกไปนัดหมายชาวบานวา  
วันท่ีเทาน้ัน เวลาน้ันนะ ใหญาติโยมมาพรอมใจกันยกยายเสนาสนะในวัด แลวระหวาง
น้ัน ก็ใหชางไปนําไมไผมาจํานวนมาก เอาเชือกผูกลําไมไผมัดไวกับเสาหอสวดมนต (เสา
ไมของหอสวดมนตสมัยโบราณ ตนใหญมหึมา) ยึดระหวางเสาทุกตนขนาบท้ังสองขาง 
ถึงกันหมด เวนท่ีวางท่ีคนจะเขาไปยืนเปนชองๆ แลวเล่ือยตัดเสาใหตรงเสมอกันทุกตน ใน
เวลาเดียวกัน ก็ไปทําแทนปูนซีเมนตเปนตอมอ เตรียมรอรับเสาลงต้ังในที่ใหม  

พอถึงวันนัด ประชาชนก็มากันมากมาย คับคั่งเต็มไปหมด ไมรูวาเทาไรละ แลว
ทานใหจัดคนเขาประจําท่ี พอถึงเวลา หลวงพอใหสัญญาณ ทุกคนก็พรอมกันยกลําไมไผ
ข้ึนเดินหนาไป หอสวดมนตก็คอยๆ เดินไปชาๆ อยางสบายๆ เหมือนคนเดินน่ันแหละ พอ
ถึงท่ีหมาย เสาทุกตนตรงกับตอมอที่ทําเตรียมรอไวแลว ก็วางลงไป หอสวดมนตก็มาตั้งอยู
ในท่ีใหมอยางเรียบรอย ไมมีอะไรชํ้า เพราะเหมือนกับวาหอสวดมนตน้ันเดินมาเฉยๆ  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๔๕ 

เรื่องคนยกหอสวดมนตพาเดินยายไปตั้งในท่ีใหมน้ี เปนเครื่องแสดงถึงพลัง
ศรัทธาของประชาชน อันมีพระสงฆท่ีเขาเคารพเปนศูนยกลาง วามีผลในทางความ
สามัคคี ทําใหเกิดเรี่ยวแรงกําลังอันย่ิงใหญ ใหทําการอะไรๆ ก็สําเร็จ  

ทีน้ี มาดูวาในขณะท่ีหลวงพอเปนท่ีเล่ืองลือในความเครงความขลังและเปนท่ี
เคารพนับถืออยางน้ี ทานปฏิบัติตอเรื่องความขลังศักด์ิสิทธิ์ เรื่องพระเคร่ืองวัตถุมงคล
ท้ังหลายอยางไร  

ดูงายๆ ในชีวิตประจําวัน ปรากฎวาทานไมพูดถึงเร่ืองพระเคร่ืองของขลัง ไมมี
อะไรท่ีแสดงวาทานสนใจใสใจกับการทําอะไรๆ ในทางศักด์ิสิทธิ์ฤทธิ์เดชอยางใดเลย ทาน
พูดถึงแตเรื่องหลักธรรมคําสอน สอนพระในวัดใหประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ให
ทําหนาท่ีของพระใหถูกตอง สอนธรรมใหชาวบานรูเขาใจวาควรดําเนินชีวิตอยางไร เชน 
ใหขยันหม่ันเพียรในการทํามาหาเล้ียงชีพ อยูรวมกันดวยดี ชวยเหลือเก้ือกูลกัน สอนเด็ก
สอนนักเรียนใหขยันหม่ันเพียรเลาเรียน และประพฤติดีงาม  

เฉพาะอยางย่ิงทานเนนมากในเรื่องการศึกษาของเด็ก เอาจริงเอาจังในการชวย
ทองถ่ินใหมีท่ีเรียนของเด็กใหมากใหพอ ขวนขวายในการสรางโรงเรียน ใหเด็กในชนบทมี
โอกาสเลาเรียน เร่ืองน้ีทานเอาจริงมาก  

พระเครื่องพิมพตางๆ ตลอดจนเคร่ืองรางของขลังท้ังหลายน้ัน คนก็เช่ือกันวาทาน
มีอยางดีอยางวิเศษ แตก็ไดแคพูดกันไป เพราะทานเองไมไดเอาใจใสแมแตจะพูดถึง บาง
ทีลูกศิษยบางคนก็มาบอกกระซิบกันวาไดเห็นพระเคร่ืองน้ันๆ ในกุฏิของทาน ก็ไดแตเลา
กันเบาๆ ไมกลาพูดดังๆ  

เม่ือเปนอยางท่ีวาน้ี แลวคนจะเช่ือจะเล่ืองลือกันไปไดอยางไรวาทานขลัง พูดได
วาคนยอมรูกันไปเองโดยเปนไปตามเหตุ ซ่ึงทําใหย่ิงม่ันใจ คือ ถาเม่ือไร ใครมีเร่ือง
เดือดรอน เชน มีคนถูกผีเขา หรือถูกกระทํา ถูกคุณ ถูกไสยอะไรตางๆ ไมรูจะไปพึ่งใคร 
คนในครอบครัว หรือคนขางเคียงก็มาหาทานใหชวย หรือมานิมนตไปแกไข ทานก็แกไข
ใหเสร็จเรียบรอยไป เฉพาะรายน้ันๆ กรณีน้ันๆ เสร็จแลว ก็แลวไป จบแคน้ัน ไมตองพูด 
ไมตองโฆษณา ความเช่ือม่ันก็เลยคอยๆ เปนไปเองอยางม่ันคง  

สวนพระเคร่ือง และของขลังท้ังหลาย ซ่ึงทานเองไมไดเอาใจใสแมแตจะพูดถึงน้ัน 
ก็มีเหตุการณท่ีทําใหรูกันไดวาทานมีดี อยางท่ีวาแลว ในชีวิตประจําวัน ทานไมพูดถึงเรื่อง
เครื่องรางของขลัง ทานไมแจกไมใหแกใคร คนอยากจะได ทานก็ไมให แตก็ไมใชวาจะ
ไมใหเสียเลยทีเดียว ควรพูดวา ใครจะไดจากทานน้ัน ยากมาก 



 

๒๔๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

น่ีหมายความวา มีบางกรณีท่ีทานให และทานใหเองดวย โดยคนนั้นไมตองขอ 
กรณีอยางน้ีก็เชนวา ลูกศิษยคนน้ีทานเปนอุปชฌายบวชให และทานไดเห็นวาเขาเปนคน
ดีจริง ประพฤติดีตลอดมา เม่ือเขาเติบโตข้ึน ถึงเวลาหน่ึงเขาจะยายถ่ินฐานไปอยูท่ีอ่ืน 
ทานก็เรียกเขามา หรือในเวลาท่ีเขามากราบลา ทานก็บอกแกเขาวา คราวน้ีเธอจะยายถ่ิน
ไปอยูในท่ีใหม หลวงพอจะใหของดีไปรักษาคุมครอง ตอนน้ันหลวงพอก็จะสอนกํากับไป
วา เธอไปตั้งตนต้ังตัวในตางถ่ินคร้ังน้ี เปนคราวสําคัญนะ ขอใหตั้งหนาตั้งตาทํางาน 
ขยันหม่ันเพียร หาเล้ียงชีพโดยสุจริต อยาไดประพฤติเสียหาย พระทานจะไดคุมครอง น่ี
คือกํากับไปเสร็จในเรื่องของศีลธรรม ท้ังในเร่ืองท่ีควรเวน และในเร่ืองท่ีควรประพฤติ  

เปนอันวา โอกาสท่ีทานจะใหพระเคร่ืองน้ีมีนอยนัก และเม่ือใหนอยใหยากใน
เวลาท่ีสําคัญย่ิงอยางน้ี การใหน้ันก็มีความหมายอยางสูง ทําใหเกิดผลหลายอยาง ท้ังคน
ท่ีไดรับก็จะจดจําระลึกถึงคําส่ังสอนท่ีทานใหครั้งน้ันอยางท่ีจะตองถือหรือทําตามอยาง
จริงจัง ควบไปกับความผูกพันกับพระคุณท่ีทานมีเมตตาตอตนเอง แลวก็ทําใหคนอ่ืนท่ี
อยากจะได ก็ตองเอาตัวอยางการทําความดีของคนท่ีไดน้ัน ทําใหตัวเองตองประพฤติดี 
ดวย คือ ถาไมประพฤติตัวใหดี หลวงพอก็ไมให ถาอยากไดของดี ก็ตองประพฤติตัวใหดี  

ตรงน้ีแหละ ท่ีพระเคร่ืองวัตถุมงคลจะส่ือธรรมะได คือในเวลาที่จะมอบของดีให ก็
เปนโอกาสท่ีหลวงพอจะไดสอนธรรมะ ถาจับท่ีจุดน้ี พระเครื่องวัตถุมงคลก็เปนเคร่ืองมือ
ส่ือธรรมได แตจะส่ือไดอยางดีแคไหน ก็อยูท่ีจะรูจักใชอยางไร แตท่ีขาดไมได เปนแกน
เลยทีเดียว ก็คือเจตนาซ่ึงสุจริต มุงไปท่ีธรรม  

เทาท่ีพูดกันมาถึงตรงน้ี ก็พอจะต้ังเปนบทสรุปใหเราไวทบทวนวา พระสมัยกอน 
ท่ีทานมีปฏิปทาตามหลักการน้ี มีลักษณะของการปฏิบัติตอเร่ืองพระเคร่ืองวัตถุมงคล
อยางไร ก็พอสรุปไดวา หน่ึง ไมมีราคา ไมมีคาเปนเงินทอง ทานไมเอาเงิน เพราะวาตองให
เปลา สอง ไมใชใหงายๆ ไมใชของกลาดเกล่ือน กวาจะไดมาน่ี แสนจะยาก เราตอง
ประพฤติตัวใหดี กวาจะได เรียกวาตองสะสมบารมีมาเยอะ แลวก็ สาม มีขอเรียกรองทาง
ศีลธรรมกํากับไปอีก น่ี ฉันมอบใหนะ เธอไดพระไปนี่นะ พระจะคุมครองตอเม่ือเธอ
ประพฤติตัวดีอยางน้ันๆ ถาเธอประพฤติเสียหายอยางน้ันๆ พระจะไมคุมครอง ฯลฯ 

สมัยกอนน้ัน มีการถือขอหามขอกําหนดทางศีลธรรมแมแตท่ีละเอียดหยุมหยิม 
เชนถือวามีพระขลังอยูกับตัวน่ี อยาไปดาแมเขานะ พระจะไมคุมครอง  

สมัยผมเปนเด็กเล็กๆ ท่ีสุพรรณ ในอําเภอศรีประจันต มีทานขุนทานหนึ่ง เรียกกัน
วา “ขุนศรี” เปนมือปราบผูราย ท่ีเล่ืองลือมากวาหนังเหนียว โดนยิงก็ไมเปนไร ช่ือดังนัก  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๔๗ 

ทีน้ี ขุนศรี ซ่ึงมีช่ือเต็มวา “ขุนศรีประจันตรักษา” น้ี ก็อยูยงคงกระพัน แลวทานก็
ไปปราบโจรเรื่อยมา แตคราวหน่ึง มีขาวมา คนคงเลาตอกันล่ัน เราเปนเด็กเล็กๆ จึง
พลอยไดยินไปดวยวา ขุนศรีถูกโจรยิงตายแลว ชาวบานโจษจันกันวา โจรมันทําอยางไรก็
ไมรู ทานขุนก็เลยโกรธ แลวก็ดาแมมัน พอดาแมมันเทาน้ันแหละ ลูกปนก็ปง ยิงเขาเลย 
ทานขุนศรีก็ตายคราวนี้เอง  

น่ีแหละเปนตัวอยางวา เรื่องของขลังส่ิงศักดิ์สิทธิ์น่ี โบราณถือนัก ตองมีศีลมีธรรม 
มีขอถือกํากับมาดวย  

ขอท่ีควรยํ้าใหมาก ก็คือเรื่องคุณคาทางจิตใจ ท่ีเปนส่ือโยง ระหวางตัวผูน้ัน กับ
บุคคลที่มีพระคุณความดี อยางท่ีวา หลวงพออุปชฌายจะใหแกลูกศิษย ทานก็ตองเลือก
ผูท่ีประพฤติดี และเลือกเวลาที่จะให เชน ใหในยามท่ีจะจากถิ่นไปทํามาหากิน หรือไปตั้ง
หลักต้ังฐาน อะไรอยางน้ี   

ทีน้ี พอใหพระไปแลว และใหไปอยางยวดยาก ในยามท่ีสําคัญย่ิงอยางน้ี เม่ือลูก
ศิษยไปอยูในถ่ินไกล พระองคน้ีก็เปนท่ีระลึกแทนองคหลวงพอ พอมองดูเห็นพระ หรือนึก
ถึงพระ อันดับหน่ึงก็นึกถึงพระพุทธเจาวา น่ีเปนองคแทนพระพุทธเจาท่ีเรานับถือสูงสุด
เปนสรณะ แลวตอน้ันทันที คือสอง ก็นึกถึงหลวงพออุปชฌาย ท่ีใหพระน้ันมา  

ตอนน้ันแหละ ความเคารพรักนับถือเอิบอ่ิมซาบซ้ึงใจ ก็แลนซานซาไปหมดท้ังตัว 
ท้ังนึกถึงพระคุณความดีของทาน ท่ีไดชวยเหลือเก้ือหนุนอบรมส่ังสอนมา แลวก็ระลึกถึง
คําสอนของทานท่ีส่ังกํากับเรามาวาจะตองประพฤติปฏิบัติตัวอยางไร  

ตอไปอีก ในเม่ือพระเครื่ององคน้ี เปนท่ีระลึกแทนองคหลวงพออุปชฌาย ทําให
เรามีใจผูกพันตลอดเวลา เราก็รักเคารพบูชาทานอยางลึกซ้ึงหนักแนนจริงจัง และถนอม
รักษาทานไวอยางดีท่ีสุด  

ทีน้ี ตัวเองก็มีลูกเปนทายาท ตอมา พอตัวเองแกเฒาลง ลูกท่ีรักก็เติบโตข้ึนแลว
พอถึงวัยท่ีเขาจะต้ังตัวเปนหลักฐาน พอก็เรียกลูกท่ีรักมา แลวก็บอกวา น่ีนะลูก พระองค
น้ี พอไดมา หลวงพออุปชฌายทานให พอรักพระองคน้ีอยางชีวิตของพอเลยทีเดียว จึง
รักษาไวอยางดี ลูกเปนท่ีรักของพอ เวลาน้ีลูกโตแลว พอก็จะมอบพระหลวงพอน้ีใหแกลูก 
ขอใหลูกเก็บรักษาบูชาทานใหดี ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัวอยูในศีลในธรรม สรางสรรคส่ิงท่ี
ดีงาม ทําประโยชนตามคําพระสอน พระจะไดคุมครองหนุนนําใหเจริญงอกงาม   



 

๒๔๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

คราวน้ีลูกก็ไดรับพระไป ในการท่ีลูกรับพระไปน้ัน ลูกก็รูวาพระหลวงพอองคน้ี
เปนของที่พอรักท่ีสุด แลวพอก็รักเรามาก พอจึงตั้งใจมอบใหแกเรา น้ีคือคุณคาทางจิตใจ 
ซ่ึงเปนความสัมพันธโยงระหวางลูกกับพอ เขามารวมอยูในองคพระหลวงพอน้ี แลวก็โยง
ตอไปหาหลวงพออุปชฌายของพอ ตอไปจนถึงพระพุทธเจา ทีเดียวตลอดหมดเลย  

เห็นไดชัดวา คุณคาทางจิตใจอันลึกซ้ึงมากมาย รวมอยูท่ีพระเครื่ององคเดียวน้ี 
ซ่ึงหอยคอเราอยู พอมองเห็นหรือนึกถึงหลวงพอองคน้ีทีไร ก็ระลึกถึง ท้ังพระพุทธเจา ท้ัง
พอของเรา ท้ังอุปชฌายของพอ พรอมท้ังความมุงหวังและคําส่ังสอนของทานดวย มา
ทีเดียวกันพรั่งพรึ่บ น่ีคือคุณคาทางจิตใจท่ีเต็มเปยมไปหมด ซ่ึงมีคุณคาสูงอยางย่ิง  

แลวหันมาดูปจจุบันบาง จะเห็นวา คุณคาท่ีพูดมาเหลาน้ีแทบจะไมมีเหลือเลย 
หน่ึง มันกลายเปนของท่ีซ้ือไดดวยเงินทอง เปนส่ิงศักดิ์สิทธิ์ท่ีซ้ือขายไดไปเสียแลว ใชไหม? 
สอง มันเกล่ือนกลาดดาษดา หาไดแสนงาย สาม มันไมมีขอเรียกรองทางศีลธรรมเลย แต
กลายเปนเรื่องของการหาลาภ หาเงิน หาทอง อยางเดียว เปนท่ีตั้งของความโลภ อยาง
ท่ีวาเปนกิจการพาณิชย น่ีในแงสังคม 

สวนในแงบุคคล สําหรับเจาตัวคนน้ันเอง ก็นึกคิดอยูแควา เรามีพระเคร่ืองน่ี เรา
จะไดปลอดภัย ใครจะทําอะไรเราไมได ไมตองกลัวใคร แลวก็กลายเปนย่ัวยุหัวใจในทางท่ี
จะฮึกเหิม จนกระท่ังหันไปกลาทําความชั่วก็มี บางทีก็ไปในทางลอเราความเห็นแกตัว มุง
จะใหไดโชคไดลาภสวนตัว โดยไมมีขอเรียกรองทางศีลธรรม ไมมีคุณคาทางจิตใจท่ี
เช่ือมโยงอยางท่ีวาแลว คือความสัมพันธท่ียึดโยงกับทานผูมีพระคุณ ตั้งแตพอแม ปูยาตา
ยาย ครูอาจารย ข้ึนไปจนถึงพระพุทธเจา อันน้ีไมไดนึกถึงเลย นึกแตในแงวาเปนวัตถุ
มงคลที่จะชวยใหตัวไดลาภไดผลเทาน้ันเอง ตกลงคุณคาเหลาน้ีหายหมดเลย  

เพราะฉะน้ัน ไมควรจะดวนไปดูถูกคนสมัยโบราณ ไมควรนึกวาคนโบราณก็นับ
ถือพระเครื่อง ติดเครื่องรางของขลัง หาวัตถุมงคล เหมือนพวกเราสมัยน้ีแหละ ไมควรเอา
ตัวเราไปเทียบงายๆ ขอใหพิจารณากอนวา ในเรื่องพระเคร่ืองวัตถุมงคลน้ัน คนสมัยน้ี
ไมไดมีหลักอะไรในการนับถือ แลวก็ใชในทางเสียหายมาก ในทางพาณิชย ในทางเห็นแก
ตัว ในทางสนองกิเลส ใชไหม ถาใช ก็อยานึกวาคนโบราณจะเปนอยางพวกตัวในสมัยน้ี 
คนโบราณไมไดไถลไปมากถึงขนาดน้ัน ในวิถีชีวิตของคนโบราณน้ัน พระเคร่ืองท่ีคนสมัย
น้ีจัดเปนวัตถุมงคลนั้น เปนรูปธรรมที่เขาใชส่ือธรรมไดจริง  

คุณคาและความหมายในเรื่องน้ี มิใชมีแคน้ี ก็มาดูกันตอไป  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๔๙ 

ปดชองหว่ันใจ ไดชองใหธรรม   
กอนจะพูดดานอ่ืนแงอ่ืนตอไป ขอแถมหรือเติมในสวนท่ีพูดจบไปเม่ือก้ีอีกหนอย 

คือท่ีวาเอาอยางคติโบราณ พอลูกรักโตแลว จะแยกครอบครัว พอแมอาจจะมอบพระ
เครื่องหรือพระพุทธรูปท่ีสืบทอดกันมาในตระกูลใหแกลูกน้ัน อาจพูดแยกแยะอีกนิดวา ใน
เวลามอบทรัพยสินให หรือมอบใหทรัพยมรดก อาจจะมอบใหพระเครื่องคุมหรือกํากับ
พรอมไปดวย นอกจากพระเคร่ืองจะมีคุณคาทางจิตใจอยางบริสุทธิ์ ซึ่งเปนเครื่องระลึก
ผูกพันท่ีสนิทแนนย่ังยืนกวาพวกทรัพยสินเงินทอง ซ่ึงอาจจะชักพาใจเขวไปในทางอ่ืนแลว 
พระน้ันก็จะเปนเคร่ืองเตือนใจลูก เตือนใจเหลาทายาท ใหปฏิบัติหรือจัดการทรัพยสิน
เหลาน้ัน ใหถูกตองชอบธรรมดวย อยางนอยไมใหทรัพยสินกลายเปนเหตุกอบาปกรรม  

ทีน้ีก็มาวาในแงอ่ืนกันตอไป พระพุทธศาสนาน้ันอยูทามกลางลัทธิศาสนาอ่ืนๆ 
มากมาย ตั้งแตศาสนาพราหมณ พวกลัทธิผีสางเทวดา ไสยศาสตร พวกนักพรตนัก
บําเพ็ญตบะ อะไรตางๆ มีอยูเกล่ือนกลาด แลวหลายพวกหลายลัทธิก็มีอยูแลวกอน
พระพุทธศาสนาเกิดข้ึน เม่ือคนเขานับถือส่ิงเหลาน้ีอยู และทํากันมาแลว เดี๋ยวคนน้ันถูก
คุณ ถูกไสย ถูกเขาเสกหนังเขาทอง หรืออะไรทํานองน้ี พระก็ตองพบ ตองเจอ หรืออยาง
เร่ืองความเช่ือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์เดชปาฏิหาร์ิย เรื่องอํานาจเรนลับท่ีเขาวาเหนือธรรมชาติ 
ท่ีมีอยูกลาดเกล่ือน ถึงพระจะไมไปเจอ ก็ตองมีเร่ืองใหเขามาเจอกับพระ 

จุดหมายของพระพุทธศาสนาก็ชัดวาจะใหคนเปนอิสระ หลุดพน ไมตองพ่ึงพาข้ึน
ตอเรื่องพวกน้ี หลักการก็ชัดวาพระสงฆมีหนาท่ีส่ังสอนแนะนําประชาชนใหฝกตัวพัฒนา
ตนจนเปนอิสระหลุดพนจากเร่ืองพวกน้ี แตวิธีการในภาคปฏิบัติวาทําอยางไรจะใหคน
พัฒนาข้ึนไปไดอยางน้ัน อันน้ีข้ึนตอปจจัยท้ังภายในและภายนอกหลายอยาง 

ในสภาพท่ีเปนจริงน้ัน พระพุทธศาสนาและพระสงฆอยูกับประชาชนทามกลางส่ิง
เหลาน้ี แตประชาชนมีระดับของการพัฒนาชีวิตจิตใจไมเทากัน บางพวกอยูกับความเช่ือ
เหลวไหล หวังผลจากอํานาจดลบันดาลของส่ิงเหลาน้ี หางไกลจากคําสอนของ
พระพุทธเจา ไมรูเรื่องธรรมะเลย บางพวกพูดกันงาย บางพวกพอจะรับฟง บางพวกไม
ยอมฟงเลย บางพวกเขาใจงาย บางพวกเขาใจยาก บางพวกฟงไมรูเร่ือง แลวตัวพระเองท่ี
จะสอนเขาก็มีความสามารถไมเทากัน บางองคเกงพอจะสอนใหเขาเขาใจดวยปญญาได
เร็วไวงายดาย บางองคไมมีความสามารถในการสอน แถมบางองคก็ไมมีความรูพอ เม่ือ
มองกวางๆ เห็นสภาพท่ีแตกตางหลากหลายอยางน้ี การท่ีพระสงฆจะนําพระพุทธศาสนา
ไปชวยพัฒนาประชาชน ก็ตองเปนไปในระดับและรูปแบบท่ีแตกตางหลากหลาย   



 

๒๕๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

พระท่ีสามารถในการสอน และรูหลักธรรมดีดวย อยางท่ีวาเขาถึงคนระดับท่ีมี
ปญญา ก็อาจจะสอนแบบพุงตรงเจาะจุดทีเดียวไดผลเสร็จไปเลย แตพระองคเดียวกันนั่น
แหละ ไปสอนคนท่ีไมมีปญญา หรือคนท่ีไมรูเร่ืองเลย ก็อาจจะตองใชอีกวิธีหน่ึง เปล่ียนไป 

ทีน้ี อีกกรณีหน่ึง ตัวพระท่ีไปสอนไมคอยมีปญญา แลวก็ดอยความสามารถใน
การสอน แถมรูหลักธรรมก็นอยดวย แตใจดีมีเมตตากรุณา อยากจะชวยเหลือชาวบาน 
แบบน้ีจะทําอยางไรดี จะใชวิธีไหนจึงจะส่ือพระพุทธศาสนากับชาวบานได กรณีอยางน้ี
เปนตัวอยางใหเราตองมองกวาง คิดเผ่ือใหพอสมควร คือ อยาเอาแตตัวเองคนเดียวเปน
ประมาณ เม่ือตนเกงกาจสามารถในการสอน ก็ไมใชคิดวาตองใหพระอ่ืนพระทุกองคตอง
ทําอยางฉัน แลวเขาทําไมได ก็เอาแตติแตดาวาเขา อยางน้ันจะสําเร็จผลข้ึนมาก็หาไม 
และก็มิใชจะดีแกพระศาสนาและแกประชาชน 

ในสังคมกวางๆ รวมๆ น้ัน คนเราอยูในระดับการพัฒนาไมเทากัน มีความ
แตกตางหลากหลาย แตเรามุงหวังใหทุกคนไดประโยชนจากพระพุทธศาสนาเทาท่ีจะทํา
ได แลวจะทําอยางไร เร่ิมแรกก็ตองไมลืมหลักท่ีวา ในการไปเปนส่ือท่ีจะนําทางดึงเขา
ข้ึนมา ใหเขาพัฒนาข้ึนน้ัน ก็ตองมีจุดท่ีจะพบกับเขา  

จุดท่ีจะพบกันน้ัน เราจะเอาจุดท่ีตัวเรายืนอยู แลวตะโกนบอกไป ส่ังไป หรือรอให
เขากระโจนมาหาเราน้ัน ทําไดยาก แตเราควรจะไปพบหรือไปหาเขา ณ จุดท่ีเขายืนอยู ใช
ไหม แลวจากจุดท่ีพบกันตรงท่ีเขายืนอยูน่ันแหละ พูดกันใหเขาใจรูเรื่องกัน เม่ือเขาเขาใจ
และใจเขาเอาแลว เราก็นําหรือพาเขาเดินออกมา หรือตามเราข้ึนไป 

ตอนน้ี เรามองไปที่คนสวนใหญ ดูวาในสังคมวงกวาง คนท่ัวๆ ไปสวนมากเปน
อยางไร ยืนอยูตรงไหน หรือเดินมาแลวถึงไหน ก็เห็นสภาพที่วา เวลาน้ี สังคมยังเต็มไป
ดวยความเช่ือเรื่องส่ิงศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์เดชปาฏิหาร์ิย นับถือผีสางเทวดา เกรงกลัวอํานาจเรน
ลับ ติดในไสยศาสตร  

เม่ือดูลึกลงไป แกนของเร่ืองเหลาน้ี ก็อยูท่ีความ “กลัว” น่ันเอง กลัวอํานาจเรนลับ
ท่ีมองไมเห็น อยางท่ีพูดวาอํานาจเหนือธรรมชาติ ถึงแมจะบอกวาสมัยน้ีวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเจริญมาก ถึงแมวาวิทยาศาสตรเปนเรื่องของความรู ไมใชแคความเช่ือ แตคน
ท่ัวๆ ไป ก็พัฒนาไดแค “ความเช่ือวิทยาศาสตร” ซ่ึงเวลาน้ีไดกลับเส่ือมลงไปมาก สวน
เทคโนโลยีน้ันชวยแกไขอะไรในเร่ืองน้ีแทบไมไดเลย แถมจะมาสนองหรือรับใชไสยศาสตร
หนักลงไปอีก 



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๕๑ 

คนในยุคท่ีวาเจริญนักแลวน้ี ก็ยังเต็มไปดวยความไมรู ลึกลงไปในใจจึงยังกลัว
อํานาจเรนลับเหลาน้ี แลวความกลัวน้ีก็ทําใหคนหว่ันไหว ถึงแมจะเห็นกันอยูวา
พระพุทธศาสนาสอนเปนเหตุเปนผล แลวก็พูดกันวา พระพุทธศาสนาสอนไมใหเช่ือเรื่อง
เหลวไหลงมงาย แตพอเอาเขาจริง ความกลัวในระดับท่ีลึกลงไป ความหวาดกังวล อยาง
นอยความหว่ันใจ ก็ยังมีอยู เม่ือเอาตามหลัก ถึงจะบอกวาเปนชาวพุทธ ก็ตองข้ัน
โสดาบันน่ันแหละจึงจะพนเร่ืองน้ีไปไดจริง ตอนน้ี ขางนอกเจริญดวยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี แตขางในคนยังหางไกลจากความเปนโสดาบัน  

ไมตองพูดถึงพวกท่ีหลงงมงายหรอก แมแตชาวพุทธข้ันคอนขางดี พูดออกมาชัด
วาเช่ือในเหตุในผล แตความหวงความหว่ันใจวาอาจจะมีอํานาจเรนลับบางอยางซ่ึงมอง
ไมเห็น การท่ีไมรูวาอนาคตจะเปนอยางไร ก็ยังไมหมดไป ในเม่ือตัวเปนมนุษยปุถุชน ก็ยัง
มีความหวาด มีความหวั่น มีความพร่ันใจอยู ในเวลาท่ีไมมีเหตุการณอะไร ก็ไมเปนไร แต
พอเกิดอะไรข้ึนกับตัว บางทีก็ชักจะเริ่มแกวง บางคนสําหรับตัวเองไมเปนไร แตพอถึงคน
ใกลชิด บุตรภรรยา คนท่ีรักเปนดวงใจ เอาละสิ ชักจะอยูไมไดแลว ท้ังๆ ท่ีรูอยูวา 
พระพุทธศาสนาสอนธรรมะไว หลวงพอก็สอนใหเอาเหตุเอาผล แตมันชักจะเอาไมอยู  

พอมีเรื่องข้ึนมา แมแตมาหาหลวงพอ หลวงพอก็สอนเปนเหตุเปนผล ทานวาเธอ
อยาไปเช่ืออะไรงมงายไป มันเปนเรื่องของเหตุปจจัย เปนเรื่องการกระทําของเรา เราตอง
มีสติปญญา ทานก็อธิบายใหฟง ก็เห็นตามหลวงพอ ก็เอาละ วาตามหลวงพอนะ  

บางรายกลับไปแลว เขมแข็งจริง ก็อยูได แตบางรายไมอยางน้ัน พอกลับไปบาน 
ชักไมแนใจอีกแลว อยางไรๆ มันก็ยังหวั่นใจอยู ถาอยางน้ันก็ปลอดภัยไวกอนดีกวา  

เอาละสิ ทีน้ีทําอยางไรจะเผ่ือปลอดภัยไวกอน ในสังคมของเรานี่ เร่ืองพรรคน้ีมีอยู
เกล่ือนกลาด มีไสยศาสตร มีหมอผี มีคนทรง จะปลอดภัยไวกอน ก็เลยดอดไปหาแลว ไป
หาพวกหมอผี ไปหาคนทรง 

ทีน้ีพอไปหาแลว เขาทําพิธีใหใจไดรูสึกวาปลอดภัยไวกอนแลว แตทีน้ีมันมักจะไม
หยุดแคน้ัน ถึงตอนน้ี โอกาสท่ีจะถูกชักจูงก็มีข้ึนมาแลว และคนท่ีเขามาในสถานกาณ
อยางน้ี ก็มักถูกชักจูงงาย ทีน้ี พวกท่ีวาน้ัน เม่ือเขาจะหาลาภ จะเอาใหมาก ก็อาจจะพูด
ตอความยาวออกไปอะไรตางๆ เชนวา น่ี... คุณถูกเขาทํานะ ไอคนน้ันมันแกลง คุณเอา
ไหม ผมจะทําแกให แกแคน เอามันใหหนักเลย วาง้ัน ทีน้ีก็ตองเสียเงินเสียทองมากข้ึนๆ 
แลวก็เปนเรื่องของกิเลส โลภะโทสะมาแลว ออกไปนอกพระพุทธศาสนาแลว  



 

๒๕๒  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

อยางกรณีท่ีพูดมานี้ ก็คือถึงขั้นท่ีหลวงพอเอาไมอยูแลว ใชไหม แลวปญหาแบบน้ี 
เม่ือพระอยูกับชาวบาน ก็ตองเจอแน  

อยางผมอยูท่ีน่ี ท่ีวัดญาณเวศกวันน่ีแหละ ก็เจอแลว มีมาแลว วันหน่ึง ชาวบาน
รายหน่ึงมาหา บอกวา เม่ือคืนน้ี ฉันฝนราย มีปศาจ หรืออะไรไมรู ตัวใหญเหลือเกิน ดํา
ทะมึน ตรงเขามาหาฉัน พอมาถึง ก็กระชากลูกออกไปจากอก  

โอโฮ ลองคิดดูสิ ลูกน่ีเปนสุดท่ีรัก พอเจอฝนรายอยางน้ี ใจก็ไมอยูแลว คุมใหม่ัน
ไมได หวั่นไหวไปหมด ตัวเองยังพอวานะ แตน่ีลูกท่ีแสนรัก ยังไงๆ ก็ตองเอาไวกอน ตอง
ปลอดภัยไวกอน แตไมรูจะไปพ่ึงใครท่ีไหน ก็ไปหาพระกอนละ ยังไงๆ ก็ตองใหม่ันใจวา
ลูกปลอดภัย  

คนท่ีมาถึงข้ันน้ี พูดไดวา ใจไมอยูกับเน้ือกับตัวแลว จะพูดจาอะไรเปนเหตุเปนผล 
ก็ยืดยาดนอกเร่ืองไปหมด ไมฟงแลว ฟงไมรูเรื่อง ถาพระขืนพูดมาก ฉันก็ไปกอนละ พระ
จะทําอยางไร ตอนแรกก็ตองหาทางใชวิธีท่ีจะทําใหเขาสงบกอน ใหใจมาอยูกับเน้ือกับตัว 
อยางนอยใหพอพูดกันได ใหฟงกันรูเรื่อง ใหยอมเง่ียโสตลงมาสดับ  

เรื่องอยางน้ีแหละท่ีพระอยางหลวงพอวัดบานกรางทานเจอกันมานานแลวแตครั้ง
โบราณ จะเรียกวาหนามยอก เอาหนามบง หรืออะไรก็แลวแต ความกลัวน้ัน จะแกไดจริง 
ก็ดวยตัวแกโดยตรงของมัน คือความรู พอรูวาอะไรเปนอะไร จะทํากับมันอยางไร ความ
กลัวก็หมดไปหายไป แตเม่ือไมรู ยังไมรู ก็เอาความเช่ือมาตั้งยันไวกอน เปนการแกไปขั้น
หน่ึง ย่ิงเช่ือม่ันเทาไร ก็ย่ิงสูกลัวไดดีเทาน้ัน อยางนอยก็เรียกสติคืนมา เกิดมีกําลังใจข้ึน 

ท่ีวาหนามยอก เอาหนามบงน้ัน ก็คือ จะแกความกลัวอํานาจเรนลับ ส่ิงท่ีมองไม
เห็น ก็เอาความเช่ือความม่ันใจในอํานาจศักดิ์สิทธิ์ของส่ิงท่ีเคารพบูชานับถือเขามาขม 
หรือมาขับไลไปเสีย ถาเปนชาวพุทธท่ีเขาข้ันแทหนอย ก็พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณนี่
แหละ พอศรัทธา ความเช่ือจับเอาอํานาจศักดิ์สิทธิ์ เอาอานุภาพของพุทธคุณเขามา ความ
เช่ือมาแทนท่ีความกลัว ความกลัวก็หายไป เรียกขวัญคืนมา ใจก็ม่ันแนว คนก็สงบนิ่งได   

ตอนน้ีก็ตองมีวิธีการกันหนอย จะเรียกวาเปนอุบายก็ได วิธีงายๆ ท่ีพระทํากันมา
แตโบราณ ก็คือทําพิธี หรือมีพิธีกรรมกันหนอย ตอนแรก พระฟงเรื่องรายของเขาแลว ก็ยัง
ไมพูดไมอธิบายอะไรละ เอาแคพูดปลอบใจใหกําลังใจนิดหนอยแลว หลวงพอก็บอกวา 
เออ ไมเปนไร หลวงพอจะชวยบอกพิธีให มาน่ีนะ เธอมาจุดธูปเทียนบูชาพระกอน เสร็จ
แลว หลวงพอก็อาจจะเลือกบทสวดมนตส้ันๆ บทหน่ึงหรือ ๒-๓ บทมาบอกเขาวาบทสวด
มนตน้ี ดีแงน้ันๆ ใชแกใชกันอันน้ันๆ มีเรื่องราวมาอยางน้ันๆ แลวนําหรือใหพระนําเขา
สวด จนพอสมควรแลว ก็ใหเขาแผเมตตา กรวดนํ้าอุทิศกุศลใหเจากรรมนายเวร เปนตน 



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๕๓ 

พอไดทําพิธีอยางน้ีเสร็จแลว คนน้ันก็จะสงบลง ใจเขามาอยูกับเน้ือกับตัวแลว 
เปนพิธีเรียกขวัญอยางหน่ึง ก็คือเขาไดศรัทธามาจับมายึดหลักใหมีท่ียันท่ีตั้งตัว ทรงตัว
ข้ึนมาได ม่ันคงม่ันใจ  

พอเขาสงบเย็นเบาสบายข้ึนมาแลว ทีน้ีก็ไมมีอะไรมาดึงมากวนใจใหวาวุน พระ
จะพูดอะไร เขาก็พรอม ฟงไดหมด น่ีคือพิธีน้ันเปนบุพภาค เปนข้ันของการเตรียมตัว
เตรียมใจของเขาใหพรอมท่ีจะรับธรรมะ  

เม่ือเขาพรอมอยางน้ีแลว พระก็พูดคุยธรรมะได อธิบายหลักธรรมเก่ียวกับเร่ืองน้ี 
อาจจะเลาชาดก หรือเลาเรื่องราวในพุทธประวัติ ท่ีพระพุทธเจาเคยทรงเผชิญและทรง
จัดการปญหาแบบน้ี อธิบายไปไดท้ังข้ันศีล ข้ันจิตใจ จนถึงข้ันปญญา อาจจะถือโอกาส
สอนหลักธรรมสําหรับการเล้ียงลูก สอนวิธีเล้ียงลูก ใหรูจักมีพรหมวิหาร ใหใชเมตตา 
กรุณา มุทิตา อุเบกขา อยางไรๆ อยางนอยบอกวิธีประพฤติปฏิบัติตัวแกเขาในยามท่ี
ประสบเหตุการณรายอยางน้ี ใหเปนประโยชนแกตัวเขา แกครอบครัว แกสังคมสืบตอไป  

เสร็จแลว เขาจะลากลับ เม่ือหลวงพอเห็นควรในทางสงเสริมกําลังใจเปนตน 
นอกจากอวยชัยใหพรแลว บางทีก็พรมนํ้ามนตให แถมบางทีมอบพระใหไปบูชากํากับอีก 
เพ่ือชวยใหจิตใจเขมแข็งย่ิงข้ึน ม่ันใจย่ิงข้ึนวา ไมตองเกรงกลัว ไมตองกังวลแลววาภูตผี
ปศาจที่ไหนจะมากลํ้ากราย อันน้ีก็เปนเรื่องของสวนประกอบเสริมไป และตอนน้ีแหละ
พระจะตองวางจิตใหตรง ทําท้ังหมดดวยเมตตาการุณยเพื่อประโยชนแกเขาจริงๆ ไมถือ
โอกาสทํานาหาผลประโยชนบนหลังชาวบาน  

แลวมองใหดี มองอีกที จะเห็นวา เรื่องราวเหตุการณในชีวิตของชาวบาน ของ
ชุมชน ของสังคมอยางน้ีแหละ ท่ีเปนตัวขับเคล่ือนใหชาวบานมาหามาพบพระ และเปน
โอกาสใหพระไดแสดงธรรม คนจํานวนมากนั้น ถาเขาไมมีเร่ืองจําเปน ไมเจอเหตุการณ
อยางน้ี เขาไมเคยถามถึงพระ เขาจะไมมาหาพระ เม่ือเกิดมีเรื่องข้ึน จึงไดเปนโอกาสให
พระไดแสดงธรรม ก็เปนส่ืออยางหน่ึง และน่ีก็อยูท่ีพระวาจะใชโอกาสน้ีหรือไมใช ถาพระ
ไมใชเปนโอกาสในการส่ือธรรม โยมมา ก็ไดแตทําพิธี พระก็อาจจะนึกแคจะไดปจจัย ก็ 
คือไมไดอะไรที่เปนหลักเลย ชาวบานก็หลงไปตามเดิม หรือหลงหนักเขาไปอีก 

ท่ีวามาตอนนี้ ก็เปนการท่ีพระใชพิธีกรรม ตลอดไปถึงวัตถุมงคลตางๆ มาเปน
รูปธรรมที่ชวยส่ือธรรม อยางท่ีวาเปนบุพภาค คือการเตรียมการเบ้ืองตนเพื่อใหเขาพรอม
ท่ีจะตั้งจิตสดับธรรม เขาสูศีล เจริญจิต เจริญปญญา ตอไป  



 

๒๕๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

รวมความแลวก็เปนอันวา ไมวาจะอยางไรก็ตาม ก็ตองยอมรับความจริงวา ในหมู
มนุษยปุถุชนน้ี ความหวาดหว่ันเกรงภัยกลัวอํานาจท่ีมองไมเห็นน้ัน มีอยูตลอดเวลา แฝง
แทรกอยูในชีวิตของคนและในชุมชน จึงเปนธรรมดาที่พระเราตั้งแตครั้งโบราณตอง
เก่ียวของตองประสบ แลวก็ตองหาทางชวยเหลือ และก็ตองยอมรับวาทานทําไดดีทีเดียว 

วิธีปฏิบัติท่ีพระใชกันมาแตคร้ังโบราณ ขอใชคําวาเปนการ “ปิดช่องความหวั่นใจ” 
เพ่ือเตรียมการและเปนชองทางที่จะนําธรรมเขาไปใหแกคน  

อยางท่ีกลาวแลววา สําหรับมนุษยปุถุชนท่ีหวาดระแวงตออํานาจล้ีลับเหลาน้ัน 
จะตองปดชองความหวั่นใจของเขาใหไดกอน เขาจึงจะมีใจที่จะรับธรรมได ถาไมปดชอง
ความหว่ันใจ ใจเขาไมอยูกับตัว ก็ไมเปนอันฟงธรรม หรือฟงไปแลว ยังเขาไมถึง พอ
ออกไปแลว ก็ไมแน ไมม่ันคง เขาก็จะตกอยูในวังวนของการหวังพ่ึงอํานาจภายนอกตอไป 

ถาพระปดชองความหว่ันใจของชาวบานได คนมาหาพระแลวก็ไดหมด ท้ังพนไป
จากความหว่ันกลัว ใจสงบสบายได โดยไมตองไปหาหมอผี ไมตองไปหาคนทรง แลวก็ได
พัฒนาจิตใจพัฒนาปญญาข้ึนไปดวยการไดสดับธรรม และทางท่ีจะเพล่ียงพลํ้าไถล
ออกไปในดานกิเลสใหถูกลอเราโลภะ ย่ัวยุโทสะ ก็ไมมี เพราะฉะน้ัน ทานจึงยอมใหนําเอา
วิธีปฏิบัติในทางท่ีเปนกุศลตอส่ิงเหลาน้ี เขามาอยูในครอบคลุมของพระพุทธศาสนาดวย 
เพื่อใหประชาชนมาหาพระแลว ท้ังพนภัย และไดธรรมไดปญญา ทุกอยางครบจบไปที่นี่เลย  

จากท่ีพูดมาตรงนี้ จะไดความชัดเจนอีกอยางหนึ่งดวย คือการแยกไดระหวาง
บทบาทของพระ กับบทบาทของหมอผีและประดาเจาพิธีของลัทธิศาสนาทั้งหลาย 

บทบาทของหมอผีเจาพิธีศาสนาโบราณท้ังหลาย คือทําพิธีส่ือกับพวกผีสาง
เทวดาอํานาจศักดิ์สิทธิ์ล้ีลับตางๆ เพื่อชวยใหชาวบานผูมาหาสามารถปฏิบัติตามไดใน
การท่ีจะพนภัยและไดผลท่ีปรารถนาจากอํานาจเรนลับน้ัน แลวก็พวงดวยความสัมพันธ
ระหวางชาวบานกับหมอผีในเชิงซ้ือขายหรือตอบแทนบริการ 

สวนบทบาทของพระในพุทธศาสนา ในกรณีแบบน้ี แบงได ๒ ข้ันตอน คือ ชวยให
ชาวบานพนภัยจากอํานาจเรนลับน้ันแลว จะไดมีความสงบม่ันใจ พรอมท่ีจะสดับรับธรรม
คําสอนเพ่ือการพัฒนาในศีลในวินัยในทางจิตใจและในปญญาสูงข้ึนไป  โดยให
ความสัมพันธระหวางพระกับชาวบานดําเนินไปดวยศรัทธาและเมตตา มิใชซ้ือขายหรือ
ตอบแทนบริการ 



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๕๕ 

ถาพูดใหตรงแท บทบาทของพระมีอยางเดียว หรือข้ันเดียว คือการแจกจายให
ธรรม สวนการชวยใหพนภัยจากอํานาจเรนลับ เปนสวนท่ีแทรกเพ่ิมเขามาในกรณีท่ีตอง
ชวยใหเขาเตรียมตัวพรอมหรือตั้งตัวขึ้นได ในการท่ีจะสดับรับธรรมคําสอน คือจะไดศึกษา  

บทบาทของพระท่ีแยกตางกันกับหมอผีน้ี พระน่ีแหละจะตองชัดกับตนเอง 
มิฉะน้ัน ถาหลงเพลินไป พระเองแยกไมถูก แลวก็เลยทําตัวใหคนขางนอกมองไปวา พระ
กับหมอผี ก็คือกันน่ันเอง อยางท่ีเคยเลาใหฟงมาคร้ังหน่ึงกอนน้ีแลว 

ใหเขาไดที่ยึดแลว ก็ดึงยกเขาขึ้นมา   
เม่ือก้ีน้ีจับจุดท่ีเปนสาระสําคัญในการท่ีพระสงฆปฏิบัติตอส่ิงศักดิ์สิทธิ์หรือ

อํานาจเรนลับวา เปนการท่ีทานชวย “ปดชองหว่ันใจ” ใหแกชาวบาน อันน้ีเปนเปาหมาย
หลัก อยางท่ีวาแลว เปนการเตรียมคนใหพรอมท่ีจะเง่ียโสตลงสดับธรรมตอไป 

ทีน้ี พรอมกับการชวยปดชองความหว่ันใจใหแกชาวบานน้ัน การปฏิบัติท่ีถูกตอง
ของพระสงฆยังปดกั้นโทษหรือขอเสียของลัทธิส่ิงศักด์ิสิทธ์ิไสยศาสตรภายนอกอีก ๒ ข้ัน คือ  

๑. ไมไถลออกไปในเร่ืองของกิเลส พวกราคะ โลภะ โทสะ โมหะ ท่ีพวงอยูกับ
ลัทธิผีสางเทวดา เรื่องลึกลับ ไสยศาสตร  

๒. แลวก็ไมอิงอํานาจกิเลสน้ัน ขยายออกไปสูการหาผลประโยชน เชนท่ีวาการ
ตอบแทนบริการ การชวนใหแกแคน ไมมีเรื่องการท่ีจะไปคิดรายผูอ่ืน จะไป
ทํารายกัน มีแตพระคุณ การมีเมตตาการุณย 

สําหรับพวกผีสางเทวดานั้น มีท้ังพวกท่ีรายและพวกที่ดี อยางท่ีพูดไปแลวเม่ือเชา
น้ีวา พวกเทวดาในศาสนาพราหมณหรือฮินดูน้ัน มีเร่ืองแผลงฤทธิ์รบราฆาฟนกันนักหนา 
แสดงอํานาจขมกัน ยกทัพปราบกัน แลวมาในเร่ืองไสยศาสตรก็ทํานองเดียวกัน มีเรื่อง
ของกิเลสมาก เอามาใชในการทํารายกัน หาผลประโยชนกัน พวกหมอผีหรือพวกทําไสย
ศาสตรขางนอก มักมีช่ือเสียงดวยเร่ืองพวกน้ี อยางท่ีไดยินบอกกันแมแตในปจจุบันน้ีวา 
หมอเขมรน่ีเกงนักในเรื่องอาถรรพณ ทําคุณไสย ทํารายคนโดยใชไสยศาสตร  

ทีน้ีในสมัยโบราณน้ัน พระสงฆก็อยูกับชาวบาน ทามกลางสภาพและเร่ืองราว
อยางท่ีวาน้ัน พระน้ันเปนผูนํา เปนท่ีพึ่งท่ีหวังของชาวบาน ถาเขามีทุกขจากเรื่องพวกน้ี
ข้ึนมา มาหาพระก็ชวยอะไรไมได ก็ไมเปนท่ีม่ันใจ ไมโลงใจ พอไปหาพวกหมอผีหรือพวก
ชํานาญทางคุณไสย ก็พาเขวออกไปใหหลงวุนกับการแก การทําตอบ แลวก็บอกวาไม
อยากไปหาพระแลว ชวยอะไรไมได 



 

๒๕๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ในสภาพสังคมท่ีเปนมาอยางน้ี เม่ือพระจะตองเปนท่ีพ่ึงชวยชาวบานได เร่ืองก็
คอยๆ เปนไปเอง บางทีหมอผีหมอคุณไสยเกาก็มาบวชบาง มีพระท่ีไดเรียนรูเรื่องน้ีบาง 
แตเม่ือเปนพระรูและทําไดในเรื่องเหลาน้ี ก็เปล่ียนมาทําในทางของพระ เรียนแกไดแลว 
ไมทําในทางของพวกไสยศาสตร ก็เอามาใชเพื่อปดชองความหวั่นใจอยางท่ีวาแลว 

เปนอันวา มีพระท่ีทันกับหมอผีและพวกทําคุณไสยแลว คราวน้ี พอชาวบาน
เดือดรอนถูกกระทํา เขามาหาพระ พระก็แกให แลวจบแคน้ัน ไมตอเร่ืองยาวออกไปทาง
ไสยศาสตรขางนอก พระทําแตสวนท่ีเปนคุณอยางเดียว จบดานไสยศาสตรแลว ก็ดึงเขา
มาในพุทธศาสตร คือใหธรรม นําเขาสูการศึกษา ท่ีจะพัฒนาศีล วินัย จิตใจ และปญญา
ของคนและชุมชนของเขาตอไป  

มองในแงหน่ึง การท่ีพระชวยแกไขดานไสยศาสตรอยางน้ี ก็เปนการเอาความขลัง
ศักด์ิสิทธิ์มาใชเปนทางหรือเปนส่ือนําเขาสูพระพุทธศาสนา เปนจุดเช่ือมตอจากศาสนา
ภายนอกเขาสูพระพุทธศาสนา โดยตัดสวนปลายของพวกไสยศาสตรในการหาลาภหา
ผลประโยชน สนองความตองการในทางเห็นแกตัว การแกแคน การทํารายซ่ึงกันและกัน
ออกไปเสีย  

แตถาพระไมตัดแยกออกมาสูการใหธรรม ก็อยางท่ีวาแลว พระก็จะแคคือกับหมอ
ผี อยางท่ีมีอาจารยนักสังคมวิทยาของมหาวิทยาลัยแหงหน่ึงในประเทศไทยน้ี ไมบอกละ
วามหาวิทยาลัยอะไร ไดเขียนตําราไว ท่ีเคยเลาใหฟงแลว ผมไปอานเจอเขา ทานเขียน
สรุปลงไปเลยวา โดยความหมายทางศาสนาแลว พระกับหมอผีน่ีเหมือนกัน  

นักวิชาการท่ีไมรูไมเขาใจเพียงพอ ก็มองศาสนาท้ังหลายเหมือนกันหมด เขาบอก
วาศาสนาเปนท่ีพึ่งท่ียึดเหนี่ยวจิตใจคน เวลามีความหวาดหว่ันเกรงภัยอันตราย ก็ไปหา
นักบวชนักทําพิธีศาสนา เขามองพระเหมือนกับนักบวชหรือผูประกอบพิธีในศาสนา
โบราณ จึงบอกวาพระกับหมอผีมีบทบาทเหมือนกัน เม่ือไปหา ไมวาพระหรือหมอผีก็ทํา
พิธีให ไดปลอบประโลมใจแลว ก็หายหวาด หายกลัว สบายใจโลงใจไป เขาก็เลยมองวา 
พระน่ีมีบทบาทหนาท่ีอยางเดียวกับหมอผี  

แมวาอาจารยทานน้ีจะพูดไมถูกไมดี แตก็ดีในแงท่ีจะเอามาใชประโยชน คือเอา
มาเตือนพระ เอามายํ้า เอามาพูดใหบอย เพื่อใหพระระวังรักษาตัวไวไมใหเปนไดแคหมอผี 

เปนอันวามองได ๒ อยาง คือ หน่ึง นักสังคมวิทยาน้ันไมเขาใจเรื่องศาสนาเพียงพอ 
ไมรูจักพระพุทธศาสนา จึงสรุปเอาเองงายๆ สอง เม่ือนักสังคมวิทยาเองไมเขาใจเพียงพอ
อยูแลว พระก็ไปทําใหเขาเห็นอยางน้ันเสียอีก อยางน้ีก็ถือวาเปนเพราะพระทําเสียเอง  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๕๗ 

ในกรณีท่ีพระเองไมไดทําหนาท่ีของพระใหถูกตอง ไมไดดึงคนข้ึนมาสูความดีงาม
ท่ีสูงข้ึน ไดแคใหเขามีท่ียึดเหน่ียวจิตใจ ปลอบประโลมใจใหสบายไปไดเทาน้ัน พระก็ได
แคเหมือนหมอผี แตถาพระทําหนาท่ีถูกตอง การใหท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ ก็เปนจุดเช่ือมตอ
จากศาสนาภูตผีเปนตน ข้ึนมาสูพระพุทธศาสนา  

พระจึงตองใสใจคํานึงวาทําอยางไรเราจะดึงคนขึ้นได ถอนคนข้ึนมาใหพนจาก
ความหมกจมอยูในความหลง จากความหวาดกลัวตางๆ น่ีคือ พอใหเขาไดท่ีเกาะท่ียึด
เหน่ียวแลว เราก็ดึงเขาข้ึนมา ดวยการสอนธรรม ใหเขาพัฒนาท้ังพฤติกรรม จิตใจ และ
ปญญา จุดสําคัญอยูตรงนี้ ถาพระไมทําหนาท่ีน้ี ก็เสียความเปนพระ บทบาทของพระก็
หายไป พระก็แคหมอผีอยางท่ีวามาน้ัน พอเขายึดเหนี่ยวแลว เราจึงตองดึงเขาข้ึนมา  

ทีน้ี ในเรื่องท้ังหมดน้ี คําเดนท่ีสําคัญมาก คือ “ศักดิ์สิทธิ์” เราจะตองเขาใจ
ความหมายของคําน้ีใหชัด  

จะเห็นวา ชาวพุทธท่ัวๆ ไป ท่ีวาเคารพนับถือพระพุทธเจา ไปบูชาพระพุทธรูป ก็
นึกไปถึงความศักดิ์สิทธิ์ มองพระพุทธรูปในความหมายวาศักดิ์สิทธิ์ดวย  

แตความศักด์ิสิทธิ์ในพระพุทธศาสนา กับในศาสนาท่ัวไปที่ใชความเช่ือเปนหลัก
น้ันตางกันชัดเจน เพราะวาในศาสนาท่ัวไปนั้น ความศักดิ์สิทธิ์อยูท่ีความเกงกาจ มี
อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย อยางท่ีพูดไปแลว เชน เทพเจาฮินดู ท่ีวามีความสามารถกําจัด
คูปรปกษ โดยมีฤทธิ์เดช แสดงโทสะไดรุนแรง  

จะเห็นวา เม่ือทางศาสนาฮินดูเขาสรางเทวรูปน้ัน ไปดูเถอะ จะตองสรางใน
ลักษณะท่ีใหเห็นวาเกงกาจ ดุราย โหดเห้ียม มีกําลังมหาศาล กําจัดศัตรูไดอยางรุนแรง  

เพราะฉะน้ัน เทพเจาฮินดูจะมีทาทางฮึกเหิม ผาดโผน โจนทะยาน ยกแขน ยกขา 
หนาตาถมึงทึง มีแขนมีขามีบาทามาก อาจจะมีมือมีแขนถึงพันหน่ึงเลย ท่ีจริงน้ัน พันมือ
พันแขนน่ีจะไปทําอะไรได มันคงตีกันวุนหมด แตเขาเอาใหมีมากเขาวา  

แคทศกัณฐ สิบคอ สิบหนา ย่ีสิบแขน ย่ีสิบมือ ก็ยุงแลว สงสัยวา เวลาแกใชจริง 
คงใชแคสองสามมือเทาน้ันแหละ ถาใชย่ีสิบมือ มันก็คงตีกันเอง แลวไปมีถึงพันมือ จะไป
ทําอะไร มันมากเสียเปลา ไรประโยชน  

รวมความวา เทวรูปของฮินดูจะเปนอยางน้ัน ผาดโผน โจนทะยาน มีอาวุธท่ี
รายแรงที่สุด ชนิดที่เหลือระอา เหนือกวาอาวุธธรรมดา เปนฟาผา เปนอสุนีบาต เปนจักร 
เรียกวาสรางกันข้ึนมาจะใหเห็นวามีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริ์ย มีอํานาจย่ิงใหญ สามารถกําจัด
ศัตรูไดอยางย่ิง เปนอันวา ความศักดิ์สิทธิ์ของเขามากับฤทธิ์เดชที่พวงดวยกิเลส  



 

๒๕๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ทีน้ี เม่ือมาถึงพระพุทธศาสนา ความศักดิ์สิทธิ์ข้ึนสูพระคุณ และกลายเปนวา 
ความศักดิ์สิทธิ์สูงสุดมาอยูท่ีความบริสุทธิ์ ไมมีความศักด์ิสิทธิ์ใดสูความบริสุทธิ์ได ดัง
ท่ีวาในพระพุทธศาสนามีตํานาน มีคัมภีรท่ีพูดถึงสัจจาธิฏฐาน หรือสัตยาธิษฐาน เอา
ความบริสุทธิ์เปนท่ีอางอิง เอาความจริงเปนท่ีตั้ง แลวชนะพวกฤทธิ์เดช พวกท่ีใชกิเลส  

ความศักดิ์สิทธิ์ หมายถึงอํานาจที่บันดาลใหเกิดผลสําเร็จ “ศักดิ์” แปลวาอํานาจ 
“สิทธิ์” แปลวาความสําเร็จ ศักดิ์สิทธิ์จึงแปลวา อํานาจท่ีบันดาลผลสําเร็จใหเกิดข้ึน  

ถามวาอํานาจอะไร ของเขาบอกวา พลังท่ีกําจัดศัตรู ของเราบอกวาความบริสุทธิ์ 
พวงมาดวย พลังแหงเมตตากรุณา ความปรารถนาประโยชนสุขแกผูอ่ืน คิดจะชวยเหลือ 
และสาม พลังปญญา  

อยางท่ีรูกันวา พระพุทธเจาของเราน้ีมีพระคุณ ๓ ประการ หน่ึง พระปญญาคุณ สอง 
พระวิสุทธิคุณ สาม พระมหากรุณาคุณ น้ีคือยอดของความศักด์ิสิทธิ์  

ทีน้ี เราสรางพระพุทธรูปท่ีแสนจะศักดิ์สิทธิ์ เปนอยางไร ขอใหนึกเทียบกับเทวรูป 
ฮินดูท่ีผาดโผน โจนทะยาน ถมึงทึงนั้น พระพุทธรูปของเรา อยางปางมารวิชัย พระพิชิตมาร 
ท่ีสูกับมารน่ี ประทับน่ังสงบ ไมแสดงอาการวาจะไปกําราบขมใคร หรือจะไปทํารายใคร
เลย ประทับน่ิงสบายสงบเรียบรอย แถมย้ิมนอยๆ อีกดวย น่ีคือมีเมตตากรุณา รอแตจะ
ชวยมวลมนุษย แลวก็บริสุทธิ์ และมีปญญาสูงสุด น่ีคือพระคุณ เปนความศักดิ์สิทธิ์ท่ีแท  

จึงเห็นไดชัดวา แมแตจะใชคําวาศักดิ์สิทธิ์ ในพระพุทธศาสนาก็เปนเร่ืองของคุณ 
คือความดีงามอยางเดียว ไมมีเรื่องของโทษ หรือความราย แตอยางใดเลย 

ตกลงเราก็ดึงคนจากความหมายของความศักดิ์สิทธิ์แบบรุนแรงในศาสนาอ่ืน เขา
มาสูความหมายแบบสงบงามในพระพุทธศาสนา  

เอาละ ในทามกลางสภาพแวดลอมท่ีเขามีความเช่ือในความศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์เดช
เหลาน้ี พระพุทธศาสนาก็ไมไดมองขาม และก็มาชวยคนในเรื่องเหลาน้ีดวย โดยดึงเขา
เขามาในความหมายท่ีขัดเกลาใหประณีต  

ตองยอมรับความจริงอยางท่ีพูดไปแลววา มนุษยปุถุชนน้ันใจยังหว่ันไหว ยังมี
กิเลส ยังมีความหวาดความกลัว ถาไมไดฝกจิตมาแลวอยางดี พอเกิดเหตุการณเฉพาะ
หนาท่ีเลวรายรุนแรงข้ึนมา ก็ตั้งตัวไมทัน ยืนตัวไมติด ถาตั้งตัวไมติด จิตก็เตลิด แลวก็เสีย
ขวัญ พอขวัญหนีดีฝอแลว เรี่ยวแรงกําลังท่ีมีอยู ก็ไมรูวาหายไปไหน แลวทําอะไรก็ไมถูก
ดวย เพราะใจไมมีท่ีจับท่ียึด สติหาย สมาธิตั้งไมได ถาอยางน้ี ถึงจะเปนชาวพุทธ ก็
กลายเปนแพคนพวกอ่ืนท่ีมีศรัทธารุนแรง  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๕๙ 

ถามีศรัทธาลงดิ่งแรงกลานะ ไมวาจะเช่ืออะไร จะเอาอะไรมายึด จะเปนส่ิง
ศักดิ์สิทธิ์ เปนลัทธิอุดมการณอะไรๆ ก็ใจอยูใจม่ันได แมแตเอากบเอาเขียดมายัดใสปาก
โดยไมรู ก็สูไปไดจนตลอด ดังจะเห็นวา ในศาสนาโบราณ บางทีไปเอาสัตวอะไรตออะไร
มานับถือ เอาอะไรก็ได ใหมันมีศรัทธาแรงกลาข้ึนมา พอเช่ือลงจิตไรสํานึกแลวละก็ จิตก็
ม่ันเต็มท่ีเลย ฮึกเหิม เด็ดเดี่ยว มุงไปอยางเดียว  

ทีน้ี ไมวาจะเปนศาสนาอะไรท่ีไหนก็ได เพราะท่ีจริงมันเปนธรรมดาของธรรมชาติ
อยางน้ันเอง ตัวสําคัญ สาระมันอยูท่ีน่ี คือศรัทธาท่ีด่ิงลงไปถึงจิตไรสํานึกน่ีเอง  

เม่ือคนมีศรัทธาลงลึกดิ่งแลว ศรัทธาท่ีรุนแรงก็ทําใหจิตมีกําลัง แลวจิตก็พุงมุง
แนวไปสูเปาหมาย พอจิตพุงมุงแนว มันก็เกิดสมาธิสิ ถึงจะเปนมิจฉาสมาธิ มันก็คือแนว
น่ันแหละ ทีน้ี ถาเกิดเหตุรายข้ึนมาโดยฉับพลันทันทีปบน่ีนะ คนท่ีมีความเช่ือเต็มสุดเต็มท่ี
ในส่ิงศักดิ์สิทธิ์อยูแลว น่ีคือจิตมีจุดท่ีรวมพรอมอยูแลว มันก็พุงจุดรวมปบไปตั้งเต็มตัว
พรอมอยูท่ีน่ัน ไมมีกระจัดกระจายไปไหนเลย มันก็เขมแข็งข้ึนมาทันที ใชไหม  

พอจิตเขมแข็งม่ันแนวอยูกับจุดท่ียึดอยางเดียว ใจก็เปนสมาธิ สติก็ตั้งอยูได ทีน้ี
จะสูอะไร จะทํางานอันไหนท่ีตองการ ก็ไปได ถึงไหนถึงกัน  

สวนคนท่ีไมมีความเช่ือในส่ิงเหลาน้ี ไมเอาส่ิงศักดิ์สิทธิ์ แตก็ไมไดฝกจิตของ
ตัวเองมาใหดี พอเกิดเหตุรายขึ้นมา จิตไมมีท่ียึดท่ีจับ ใจเตลิดเพริดไป ตั้งสติก็ไมไดไมอยู 
ความคิดก็พราหมด ทําอะไรไมถูก ก็เลยแยไปเลย ใชไหม  

อยางน้ีแหละ พวกท่ีวาเอาเหตุเอาผลดีนัก ก็เลยกลายเปนกลับไปแพพวกท่ีวามี
ศรัทธางมงาย เช่ืออะไรไมเขาเรื่อง เพราะฉะน้ันอยาไปดูถูก ถาจิตยังฝกไมพอ ปญญายัง
ไมถึงจริง ก็ยังไมพนอาศัยความศักด์ิสิทธิ์ เปนท่ีใหจิตจับ เม่ือยังเปนปุถุชน ยังไมถึงโสดา 
ก็ยังมีสีลัพพตปรามาส ยังไปไมพนส่ิงศักดิ์สิทธิ์  

ทีน้ี เราจะฝกคน จะใหเขาพัฒนาข้ึนไปในศีลในวินัย ในจิตใจ ในปญญา สูความ
เปนอิสระหลุดพน ไมใชมัวติดอยูแคศรัทธาในผีสางเทพเทวาส่ิงศักด์ิสิทธิ์ประดาลัทธิ
ความเช่ือ ท่ีตองยึดม่ันถือม่ัน โดยตัวเองก็ไมไดรูแจงจริง ไมเปนอิสระ แลวก็ทําใหตีกัน
ทะเลาะกันขมเหงรังแกรบราฆาฟนทําสงครามกัน เราก็เริ่มดวยศรัทธาแบบใหม โดยดึง
เขามาหาพุทธคุณ เขามายึดพระรัตนตรัยไวเปนหลัก เปนจุดตั้งตนตั้งตัวท่ีจะดึงมนุษยข้ึน
ไปใหพนจากความช่ัวราย พนจากโทษของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีสักแตวาอยูดวยความเช่ือแลวก็
ตองติดยึดพ่ึงพาตลอดไป โดยทํามนุษยใหพัฒนา ใหประณีตข้ึนไป ใหสามารถอยูดวยจิต
ปญญาท่ีเปนอิสระจากตัว และแผเมตตาการุณยใหแกคนอ่ืนไดท่ัวท้ังมวล  



 

๒๖๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ตรงน้ีมาแยกแยะกันนิดหน่ึง คือ ศรัทธาความเช่ือในส่ิงศักดิ์สิทธิ์อะไรๆ น้ัน เม่ือ
ปกใจด่ิงแนวลงไป ก็ไดผลมากอยางท่ีวามานั้น แตมีโทษท่ีทําใหติดอยูแคน้ัน เช่ือก็แลว
กัน ไมตองถาม หรือถึงกับหามถาม แลวก็ตองติดแนนอยูกับมัน จึงบอกวาไมเปนอิสระ  

ที น้ี เราก็ หันมาหาศรัทธาอยาง ท่ีพระพุทธเจาทรงสอน  ซ่ึ ง เปนศรัทธาท่ี
ประกอบดวยปญญา สงเสริมใหถาม ใหตรวจสอบ โดยศรัทธามาชวยจับจุดท่ีจะถามจะ
ตรวจสอบ ซ่ึงทําใหเราพัฒนาข้ึนไปในปญญา จนในท่ีสุดก็ไมตองติดไมตองยึดอยูดวย
ศรัทธา เปนอิสระไปไดเลย 

เปนอันวา เราไมไดหยุดอยูแคศรัทธา ไมหยุดอยูแคส่ิงท่ีเช่ือท่ียึดเหนี่ยว การท่ีมี
ศรัทธาในพระรัตนตรัย นอกจากศรัทธาโดยมีปญญารูเขาใจแลว เราไมไดใหเขามีพระ
รัตนตรัยยึดเหน่ียวแลวหยุดแคน้ัน แตเราจะอาศัยพระรัตนตรัยน้ันดึงเขาใหกาวตอข้ึนไป
ในการพัฒนาชีวิตสูอิสรภาพท่ีสูงข้ึนไปๆ ไมใชติดไมใชจมอยูแคน้ัน   

ตรงน้ี ขอแทรกเร่ืองจิตไรสํานึกหนอย เรื่องความเช่ือ เร่ืองความกลัวน่ี อิงอยูกับ
ความไมรู แสดงอาการจากจิตไรสํานึกครอบงําขามจิตสํานึกออกมาชนิดท่ีรวดเร็วและ
รุนแรงจนนึกไมถึง ต้ังตัวไมทัน  

เอาตัวอยางในทางราย สมมุติวาเราเขาไปในปา ขณะท่ีเดินกันไปเปนกลุม มีคน
หนึ่งตะโกนข้ึนมา บอกวา เสือมาแลว เทาน้ีแหละ หลายคนตัวส่ันงันงก ตั้งสติไมอยู ขาส่ัน
พั่บๆๆๆ ทําอะไรไมถูกเลย และเปนกันไปตางๆ ท่ีเกิดอาการตางๆ ข้ึนมาอยางน้ี ตองคิด
ไหมวา เสือมีรูปรางอยางน้ันนะ มันนากลัวอยางน้ัน มันเปนอันตรายตอเราไดอยางน้ันๆ 
ตองใชเวลาคิดไหมในการท่ีจะเกิดอาการตัวส่ันงันงก ไมตองเลย ใชไหม ในเร่ืองของจิตไร
สํานึกน้ัน อาการออกมาเอง มันทันที พรึ่บพรั่บ พรั่งพรู ไมตองมีเวลาคิดเลย  

ไมตองถึงข้ันเจอเสือหรอก เอาแควาจะพูดในท่ีประชุม บางคนท่ียังใหม ไมคุน 
ขาดความม่ันใจ แลวเกิดอาการประหมา ตองคิดไหมวาเราจะประหมา มีไหม มันมาเอง 
แลวก็หามไมไดดวย เร่ืองเหลาน้ีมีเยอะ อยางท่ีเคยเลาวา คนหน่ึงแข็งแรงมาก เปน
นักมวยหรือนักกีฬา คราวหน่ึงไปสอบครั้งสําคัญ ถึงวันประกาศผล ก็ไปดูผลสอบ พอดู
ประกาศไมมีช่ือเทาน้ันแหละ เขาออน ขาพับ ยืนไมอยู เดินไมได อาการท่ีออกมาจากจิต
ไรสํานึกน้ี ไมตองคิดหรอก มันเปนเองและทันทีเลย ไมเหมือนเร่ืองของจิตสํานึก ในระดับ
ของจิตสํานึกน้ัน ตองคิดกอนวา จะเอาอยางไร จะทําอยางไร แตน่ีไมตอง 



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๖๑ 

ทีน้ีมีอะไรท่ีจะทําใหจิตของคนมีตัวสูท่ีกันท่ีแกอันน้ี มันก็ตองถึงกับจิตไรสํานึก
เหมือนกัน ตองแรงพอและทันกัน พอไดยินวาเสือมาแลวน่ี ถาเรามีหลักประกันท่ียันความ
เช่ืออยูในใจซ่ึงแรงมาก ตัวยึดจับของความเช่ือน้ีก็ยันเต็มอยูในตัว ก็ข้ึนมาดุลเองปบเลย 
อยูได ไมตัวส่ัน ไมขวัญหาย ไมเตลิด อันน้ีเราสามารถไปถึงไดดวยตนเอง โดยฝกจิตใหตั้ง
ม่ันเขมแข็งอยูกับความรูธรรมอยางถึงกัน อันน้ีเปนเรื่องของการพัฒนามนุษย  

แตสําหรับมนุษยปุถุชนท่ียังดิบอยูน่ี อาศัยอะไร เม่ือไมมีความรูแจงชัด ก็อาศัยส่ิง
ท่ีเช่ือ อยางของศักดิ์สิทธิ์ เอามาดุลกับตัวการท่ีตรงขามกันในระดับจิตไรสํานึกน้ี ท่ีจะแก
กันไปเองในทันใดโดยไมตองใชความคิด ตองถึงข้ันน้ี จึงจะแกกันได ไมใชไปมัวคิดตาม
เหตุผลวา มันคืออะไร มันเปนมาอยางไร ไมทันกัน เพราะฝายกลัวตัวส่ันน้ันมันไมตองคิด 
พอไดยินเทาน้ัน ก็ไปแลว เปนเรื่องท่ีตองแกกันใหถึงข้ันจิตไรสํานึก 

เอาละนะ ก็เปนอันวา น่ีเปนเรื่องท่ีเราจะตองเขาใจเหตุผล วาความเช่ือส่ิง
ศักด์ิสิทธิ์ เปนเร่ืองถึงระดับจิตไรสํานึกท่ีไมข้ึนตอการคิดเหตุผล เม่ือมันมีผลตอการกอ
ทุกขแกปญหาของคน มันก็เขามาสูพระพุทธศาสนา มีการนํามาใชประโยชนนอยบาง
มากบางตามกาลเทศะของยุคสมัย แตตองระวังมาก ตองไมประมาทท้ังในการใช และใน
ตัวของผูใช ท่ีจะตองตั้งตัวอยูในธรรมใหหนักแนนม่ันคง 

หวังพ่ึงส่ิงศักดิ์สิทธ์ิไสยศาสตร มัวประมาท จึงไมพนความเส่ือม   
ไดพูดมามากแลวในแงท่ีวา เรื่องพระเคร่ือง ของขลัง วัตถุมงคล ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์

เดชปาฏิหาริย ก็มีผลดีบางอยาง ในการทําใหเกิดกําลังใจ ทําใหเกิดมีความเขมแข็งม่ันใจ 
ใชแกปญหากันทุกขบางระดับ โดยเฉพาะในระดับของจิตไรสํานึกท่ีเปนเรื่องรุนแรง
ฉับพลัน เก่ียวกับสัญชาตญาณความกลัวเปนตน แตตองรูจักใชประโยชนในขอบเขตท่ีไม
เสียหาย อยางท่ีวาพระพึงใชอยางไมประมาท เพียงเพ่ือปดชองหวั่นใจของชาวบาน โดย
ใหเปนขั้นตอนหรือเปนบันไดท่ีจะกาวตอข้ึนไปสูการใหธรรม เพ่ือการศึกษาพัฒนาคน  

การที่ตองไมประมาทนั้น ก็เพราะอาจเผลออาจเพลินอาจพลาด แลวทําใหเกิด
ความเส่ือมและผลราย ไมประมาท ดานแรกคือ ตองระวังไมทําผิดพลาดใหเสียหลักการ
ของพระพุทธศาสนา ดานท่ีสองคือ ตองปองกันและใหอยูในขอบเขตที่จะไมพาคนถลํา
ไถลตกลงไปในความเส่ือม ไมใหคนสูญเสียการพัฒนาตัวของเขา 

ดานแรกน้ันเปนอันวาไดพูดไปพอสมควรแลว ทีน้ี ท่ีตองระวังมากคือผลเสียแก
ชาวบาน แกชีวิต แกสังคมของเขา  
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ขอแรก เม่ือเราเช่ือความศักดิ์สิทธิ์ เช่ืออํานาจดลบันดาล ซ่ึงเปนอํานาจภายนอก
ท่ีจะมาชวยเรา เราก็มีความอุนใจ ความม่ันใจและกําลังใจก็เกิดข้ึน แตทีน้ี ถาเพลินๆ 
ปลอยใจใหเคยชินกับความรูสึกแบบน้ี ตอไปก็จะติดนิสัยกลายเปนคนท่ีหวังจะไดรับ
ความชวยเหลือจากอํานาจภายนอก กลายเปนคนท่ีหวังพ่ึง แลวก็รอความชวยเหลือ ไม
ขวนขวาย เฉ่ือยชา พูดงายๆ วา ไมดิ้นรนขวนขวายเพียรพยายามดวยตนเอง 

ขอใหคิดดู การท่ีเราหวังความชวยเหลือจากอํานาจดลบันดาลภายนอก ยังตอง
พึ่งส่ิงภายนอกอยู ท่ีวามีผลดีทําใหมีความอุนใจเปนตน แตเปนความอุนใจ เปนกําลังใจ
ท่ีมาจากการที่เช่ือวาจะมีคนอ่ืนพลังอ่ืนมาชวยน้ี กับการท่ีเรามีกําลังความสามารถท่ีจะ
ทําไดดวยตนเอง ชวยตัวเองไดน้ัน อันไหนดีกวากัน  

การท่ีอุนใจม่ันใจวา ถามีภัยอันตราย ทานจะมาชวยเรา กับการท่ีเราพรอมท่ีจะ
แกไขภัยอันตรายไดดวยตนเอง อันไหนดีกวา จะเอาอันไหน คงตอบไดวาอันหลังดีกวา  

ถาวางเปนหลักขั้นตน ก็บอกวา เราไมควรจมอยูกับความอุนใจสบายใจจากการ
หวังพ่ึง รอคอยความชวยเหลือจากภายนอก แตเราควรพัฒนาไปสูการพึ่งตนเองได 
สามารถแกไขปดเปาปญหาไดดวยตนเอง  

ทีน้ี เราลองแบงคนเปน ๓ พวก  
พวกท่ี ๑ คือ คนท่ีชวยตัวเองก็ไมได ไมมีความสามารถ แลวก็ไมมีท่ีพ่ึงเลย ไมมี

ความหวังวาใครจะมาชวย ขาดความหวัง ขาดความอุนใจ ขาดกําลังใจ  
พวกท่ี ๒ คือ คนท่ีมีความหวัง เช่ือวาอํานาจภายนอก คนอ่ืน หรือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ จะ

มาชวย อุนใจ มีกําลังใจ  
พวกท่ี ๓ คือ คนท่ีมีความสามารถ พรอมท่ีจะแกไขปญหา กําจัดภัยอันตรายได

ดวยตนเอง พึ่งตนเองได  
สามพวกน่ี ลองวัดดูสิ พวกไหนดี ท่ีสุด (ตอบวา: พวกท่ี ๓)  แลวพวกไหน 

รองลงมา (ตอบวา: พวกท่ี ๒)  พวกน้ียังมีความอุนใจ แลวท่ีแยท่ีสุด (ตอบวา: พวกท่ี ๑)  
วาโดยท่ัวไป ใครๆ ก็จะตอบอยางน้ี แตอยาเพ่ิง บางทีก็ไมแนอยางน้ันนะ ทีน้ี เอา

ละ วาโดยมาตรฐานสามัญ ก็ตองวาอยางน้ี สําหรับพวกท่ี ๒ การมีท่ีพ่ึง ชวยใหมีความ
อุนใจ ก็ยังไดบาง แตพวกท่ี ๑ ไมไดอะไรเลย อางวาง มีแตความหวาดกลัว มีแตทุกข น่ี
คือมองกันงายๆ แตท่ีจริง ไมแนหรอก ยังไมเด็ดขาด มองใหลึก มองหลายๆ ช้ัน พวกท่ี ๑ 
ท่ีวาแยน้ัน อาจจะ “แน” คือดีกวา ก็ได  
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มาดูวา พวกที่ ๑ คนไมมีท่ีหวังวาจะมีใครมาใหพ่ึงใหชวยอะไรเลย กับพวกท่ี ๒ 
คนมีท่ีหวังใหอุนใจวาจะมีผูมาชวยน้ี ใครดีกวา ท่ีวาไมแน ไมเด็ดขาดน้ัน เปนอยางไร 

ดูกอนวา พวกที่ ๒ คนมีท่ีหวังพึ่ง เช่ือวาจะมีคนมีเทวดามีส่ิงศักดิ์สิทธิ์มาชวยน้ี มี
จุดออนอยางนอย ๒ ประการ  

หน่ึง การท่ีหวังพ่ึงผูอ่ืน ทําใหรอคอย ก็เลยไมดิ้นรนขวนขวาย ไมเพียรพยายาม ไม
เอาเรี่ยวแรงไมเอาปญญาของตัวออกมาใชแกไขบําบัดปญหา อุนใจแลว ก็นอนรอ งอมือ
งอเทา ก็ทําใหออนแอ มัวแตหวังพ่ึงเขา ก็เลยไมไดพัฒนาตัวเอง รวมแลวก็คือตกอยูใน
ความประมาท ปลอยเวลาเสียไปเปลา ปญหาก็รอเขามาแกให ตัวเองก็ไมพัฒนา 
สติปญญาความสามารถไมมีอะไรดีข้ึนเลย 

สอง คือความไมชัดเจน ท้ังยังไมรูวาทานจะชวยไดจริงหรือเปลา และถาชวยไดจริง 
ถึงเวลาที่ตองการ จะมาชวยจริงหรือเปลา แลวเม่ือทานมาชวย ตัวเราเองนี่ทานจะใหตอง
ทําอะไรแคไหนบางไหม ความไมชัดเจนเหลาน้ีเปนอันตรายมาก มนุษยน่ี ถาไมมีความ
ชัดเจนวา เขาจะชวยจริงไหม ชวยแคไหน ตัวเองตองทําอะไรบาง และแคไหน อยางน้ี
อันตราย ทําใหรีๆ รอๆ หันรีหันขวาง ไมทําการอะไรใหจริงแนวชัดเจนลงไป นานไปก็เคย
ชินในทางเสียนิสัย ไมเขมแข็ง ไมมุงม่ัน ไมเด็ดเด่ียว ไมมีวินัย ไรระเบียบ 

ทีน้ีเอาไปเทียบกับคนที่ไมมีท่ีหวัง ไมมีความหวังเลย พวกน้ีถาออนแอ ไมดิ้นรน
ตอสู ก็ยอยยับแยไปเลย หรือมิฉะน้ัน ถาไมยอมแพ ก็หันหนาเผชิญเขาผจญ ดิ้นรนสู
เต็มท่ี อาจจะยอยยับไปก็ได แตอาจจะชนะภัยหรือรอดไปก็ได ถารอดหรือชนะ ก็จะ
เขมแข็งย่ิงข้ึนๆ และจากการด้ินรนหาทางชนะภัยพยายามแกไขปญหาน้ัน ก็ไดพัฒนาตัว
ใหมีความสามารถท้ังกาย ท้ังพฤติกรรม ท้ังจิตใจและปญญา รวมท้ังมีวินัย และพัฒนา
ระเบียบระบบขึ้นดวย พวกท่ี ๑ ท่ีพัฒนาอยางน้ี ก็จะกลายเปนพวกที่ ๓ ท่ีวาขางตน 

คนท่ีรูวาไมมีใครชวยแนนอนแลว ถาไมออนแอยอมสยบยอยยับไปเสีย ก็ตองดิ้น
สุดฤทธิ์ และอยางท่ีวา ถาชนะหรือรอดไปได ก็จะเกงกลาสามารถย่ิงข้ึนไปอีก น่ีก็คือการ
อยูรอดแบบธรรมชาติดิบๆ ก็ขอใหพิจารณาดูวาคนพวกท่ี ๑ อยางน้ี กับพวกท่ี ๒ ท่ีหวัง
พึ่งความชวยเหลือจากขางนอกน้ัน พวกไหนแย พวกไหนแนกวากัน  

คนพวกท่ีดิ้นรนขวนขวายเพียรพยายามสูภัยแกไขปญหา โดยไมมัวหวังพ่ึงพา
อํานาจภายนอก ไมมัวรอความชวยเหลือน้ัน ตอไปวิถีชีวิตและสังคมก็จะมีลักษณะท่ีวา 
เม่ือภัยยังไมมา ปญหายังไมเกิด ก็ไมประมาท พอภัยเกิด ปญหามา ก็ฟนฝาสุดแรง แลว
เขาก็พัฒนาข้ึนไปๆ ทําใหมีชีวิตและสังคมท่ีมีคุณภาพดีกวา เลยหนาพวกท่ี ๒ แนๆ 
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เปนอันวา การหวังพึ่งมัวรอความชวยเหลือจากอํานาจศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ดล
บันดาลน้ี มีโทษอยางท่ีวา ๒ ประการ ท้ังทําใหตัวบุคคลออนแอลงไป แลวความไมชัดเจน
ไมเห็นกระบวน ทําใหหันรีหันขวาง รีๆ รอๆ ก็ทําใหมีวิถีชีวิตวิถีสังคมท่ีไรระเบยีบระบบ  

มองตอไปอีก เรื่องน้ีเปนปญหาไมเฉพาะการหวังพึ่งความชวยเหลือจากส่ิง
ศักด์ิสิทธิ์อํานาจเรนลับเทาน้ัน เรามาทําความเขาใจกันวา อํานาจท่ีเราจะหวังพ่ึงจาก
ภายนอกน่ี มี ๒ อยาง คือ หน่ึง จากมนุษยดวยกัน สอง จากส่ิงศักดิ์สิทธิ์อํานาจเรนลับท่ีมอง
ไมเห็น ท่ีไดพูดไปนั้นวาดวยอยางท่ีสองคืออํานาจส่ิงศักดิ์สิทธิ์ แตอยางแรกก็ตองพูดดวย   

แมแตการหวังพึ่งรอความชวยเหลือจากมนุษยดวยกัน ก็มีโทษ ขั้นแรก วาโดย
พื้นฐาน ในสังคมใด ในชุมชนใด มนุษยชวยเหลือกันดี ก็ชวยกันไดดีกวาส่ิงศักดิ์สิทธิ์อีก 
เพราะชวยเหลือกันไดจริงจัง แนนอนกวา และเปนการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ซ่ึงทุกคน
ชวยคนอ่ืนดวย ไมใชรอใหคนอ่ืนชวยตนเองขางเดียว การชวยกันอยางน้ีทําใหชุมชน
เขมแข็ง สามัคคี มีสุข มีขอดีมากกวาเสีย  

แตขอเสียเปนโทษจะเกิดข้ึนเม่ือมีการหวังพึ่ง แลวก็รอความชวยเหลือ คือจะมี
บางคนท่ีไมมองในแงท่ีจะชวยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยเฉพาะไมมองที่วา สําหรับตัวเอง
ของแตละคนน้ัน ใหเนนการชวยเหลือผูอ่ืน โดยตนเองตั้งตัวใหดีท่ีจะพ่ึงตนใหได ก็
เปนอันวาตามปกติคือ แมจะอยูในสังคมท่ีคนชวยเหลือกันดี แตแตละคนก็พยายามพึ่ง
ตนใหได ไมไดหวังพึ่ง ไมรอความชวยเหลือจากใคร น่ีคือควรใหเปนกันอยางน้ี  

แตในสังคมที่ชวยเหลือกันดีน้ันแหละ เม่ือคนพึ่งกันไดแลว ก็จะมีคนพวกหน่ึงท่ี
คิดขางเดียววา ไมเปนไรนะ ถาเราทุกขยากลําบาก ก็มีจะคนมาชวย หรือเราก็จะไปขอ
ความชวยเหลือไดท่ีน่ันท่ีน่ี จากคนน้ันคนนี้ พอคิดอยางนี้แลว ก็อยูดวยความหวังพ่ึงผูอ่ืน 
รอคอยความชวยเหลือ ก็เลยไมดิ้นรนขวนขวาย ไมขยันหม่ันเพียร บอกวา “สบาย” แตน่ี
คืออยูในความประมาท แลวก็จะออนแอ ถาคนเปนอยางน้ีกันมาก และมัวแตจะ
ชวยเหลือคนแบบนี้กันนัก ก็เปนเหตุใหท้ังสังคมออนแอลงไปดวยกันหมด น่ีก็แงหน่ึงละ 

ทีน้ี ใกลการหวังพ่ึงส่ิงศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์อํานาจดลบันดาลเขาไปอีก ก็คือ การหวังพึ่ง
รอความชวยเหลือจากคนขางนอก จากผูมีอํานาจ ไมวาอํานาจเงินตรา หรืออํานาจความ
ใหญโต และแมแตจากรัฐบาล อันน้ีก็เปนฤทธิ์อํานาจดลบันดาลอีกแบบหน่ึง จึงมีโทษ
ทํานองเดียวกับการหวังพ่ึงแลวรอความชวยเหลือจากส่ิงศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์อํานาจดลบันดาล 
โดยมีความซับซอนมากข้ึน เน่ืองจากมีเจตนาของผูท่ีวาจะมาชวยน้ันบัญชาอยูขางหลัง
ดวย ท้ังน้ีเวนแตจะชวยเหลืออยางถูกหลัก ถูกวิธี จากใจท่ีมีธรรม มีปญญา   
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ท่ีวาชวยเหลืออยางถูกหลัก ถูกวิธี จากใจท่ีมีธรรม มีปญญา จึงจะเปนการ
ชวยเหลือท่ีดี ไมมีโทษน้ัน เปนอยางไร  

บอกแลววาโทษของการหวังพ่ึงรอความชวยเหลือน้ัน อยูท่ีทําใหเกิดความ
ประมาท ขาดความกระตือรือรนขวนขวาย ไดแตรอไดแตพึ่งพาข้ึนตอเขา ไมพัฒนาตัวเอง 
ออนแอ หมดความสามารถ กลายเปนคนดอยคุณภาพ ถาหนักมากก็ถึงข้ันทําอะไรไมเปน  

จึงตองชวยโดยไมเปดชองใหเกิดโทษท่ีวามาน้ัน น่ันคือ ชวยใหเขาชวยตัวเองได 
ใหเขาต้ังตัวข้ึนมาท่ีจะพ่ึงตนเองไดตอไป ถาใหดีจริง ก็ชวยดวยการท่ีใหเขาตองทํา ซ่ึงเปน
การชวยเหลือท่ีทําใหคนเขมแข็งข้ึนมา ใหเขาไดพัฒนาตัวเอง ไดฝกตนใหพ่ึงตัวเองได น่ี
แหละคือถูกหลักถูกวิธี  

แลวท่ีวา จากใจที่มีธรรม มีปญญา ก็คือเขามาชวยเขาโดยสุจริตใจ บริสุทธิ์ใจ 
ดวยปรารถนาดีมีเมตตากรุณาจริงๆ ไมใชหวังจะเอาโนนเอาน่ี เชนจะไดเขาไวเปน
เคร่ืองมือ เปนทุนมนุษยท่ีจะทําการสวนตัวอะไรสักอยาง และท่ีวามีปญญา ก็โดย
ตระหนักรูในการท่ีจะดําเนินความชวยเหลือใหเปนไปอยางถูกหลักถูกวิธีท่ีวามาน้ัน รูเทา
ทันท่ีจะแกปญหา ปดก้ันโทษ และทําใหเกิดประโยชนตามวัตถุประสงค 

รัฐบาลจัดบานเมืองดี ใหประชาชนมีโอกาสพัฒนาตัวเต็มที่    
จุดท่ีตองยํ้าหรือวากันใหชัดอีกหนอย ก็คือ ในระดับรัฐกับราษฎร หรือรัฐบาลกับ

ประชาชนทั้งประเทศ เพราะคนถือหรือมองกันอยูแลววารัฐบาลเหมือนมีหนาท่ีตอง
ชวยเหลือประชาชน   

ทีน้ีเรามามองท่ีพระพุทธศาสนาบาง หนาท่ีของพระน้ันบอกแลววาคือตองให
ธรรมแกประชาชน ใหธรรมน้ีก็คือส่ังสอนแนะนําตางๆ พูดส้ันๆ วา เปนการใหการศึกษา 
(ตามพุทธพจนวา “ปุญ ฺญเมว โส สิกฺเขยฺย” ขุ.อิติ.๒๕/๒๐๐/๒๔๑; “คนน้ันพึงศึกษาบุญ” คือฝกใหดี
งามมีคุณภาพสูงข้ึน) หรือใหประชาชนชาวบานกาวไปในการศึกษานั่นเอง คือพัฒนาคน
ใหเจริญงอกงามข้ึนไปในทานศีล ในวินัย ในจิตใจ และปญญา 

ทีน้ี เม่ือมองในแงของพระ ในแงของธรรม หนาท่ีหลักของรัฐบาลก็คือ จัดการถ่ิน
ดินแดนสังคมของประเทศชาติน้ี ใหมีส่ิงแวดลอม บรรยากาศ ความอยูรวมกันของคน 
และบริการตางๆ ใหเปนสภาพท่ีเอ้ืออํานวยใหประชาชนเปนอยูไดดี อยางท่ีจะใหบรรดา
ประชาชนพรอมสะดวกสบายเปนสัปปายะที่จะพัฒนาตัว พัฒนาชีวิตของเขาใหดีงาม
สมบูรณย่ิงข้ึนไป พูดส้ันๆ วาใหเขาเจรญิบุญในตัว หรือใหตัวเขาเจริญข้ึนในบุญ ก็ได  
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ดูใหดี จะมองเห็นความมุงหมายของการปกครองอยูตรงจุดท่ีวาน้ี พูดภาษา
ชาวบานวา การท่ีรัฐบาลจัดการประเทศชาติใหเจริญ ใหประชาชนอยูรมเย็นเปนสุขน้ัน 
เปนการสรางสภาพเอ้ือใหแกการพัฒนาตนพัฒนาชีวิตของประชาชน การอยูดีมีสุขไมใช
เปนจุดหมาย แตเปนมรรคา เปน means ไมใชเปน end คือรัฐจัดใหประชาชนไดสัปปายะ
ท่ีจะพัฒนาชีวิตของเขา อยางน้ีจึงจะเปนการสรางประโยชนสุขแกประชาชนอยางแทจริง  

ถาทําไดอยางน้ี ก็จะสอดคลองกับหลักพุทธศาสนา และรัฐกับพระก็จะทํางาน
เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนอยางสอดคลองรับชวงตอหรือเติมเต็มดานกัน เหมือนดัง
ผูปกครองรัฐท่ีเปนอริยชน (พระเจาพิมพิสารผูโสดาบัน) อนุศาสนประชาราษฎร
ในทิฏฐธัมมิกัตถแลว ก็สงพวกเขาไปรับอนุศาสนในสัมปรายิกัตถจากพระพุทธเจา (ดู
เร่ืองใน วินย.๕/๑/๒)  

น่ีถือไดวาเปนหลักการในการทําหนาท่ีของรัฐ กับของพระ ในการสรางสรรค
ประโยชนสุขของประชาชน เปนระบบแยกรัฐกับศาสนา ท่ีคนไทยถือมาแตโบราณ  

เรื่องความสัมพันธระหวางรัฐบาลกับประชาชนน่ีจะตองยํ้าใหมาก โดยเฉพาะ
ท่ีวารัฐบาลจะชวยเหลือประชาชนอยางไร ประชาชนหรือพวกชาวบานเอง ตองตั้งหลักให
ดี แลวก็ตองดูออกดูเปนดวยวาท่ีรัฐบาลชวยน้ันถูกหลักหรือไม ไมตามใจตัวเอง แลวก็ไม
ปลอยใหรัฐบาลทําผิดพลาด เพราะถาชวยเหลือกันไมถูกหลักถูกวิธีอยางท่ีวาขางตน ใน
ท่ีสุด ประชาชนไมพัฒนา ดอยคณุภาพ ความเส่ือมก็มาตกท่ีประเทศชาติน่ันแหละ  

บอกแลววางานของรัฐคือการจัดการบานเมืองใหเปนสัปปายะ โดยรวมเก้ือหนุน
ประชาชนใหทําสภาพชีวิตและสภาพแวดลอมใหเก้ือกูล เม่ือบานเมืองสงบเรียบรอย 
ปลอดภัยไมมีโจรผูราย ติดตอส่ือสารเดินทางกันไดสะดวก ปจจัยพรอมดีแลว ประชาชนก็
ทํามาหากินกันไป พึ่งตัวใหได และพัฒนาชีวิตใหดี แลวอยางน้ีรัฐบาลจะตองไปชวยเหลือ
อะไร ก็ไมตองชวย ไวยามจําเปนมีภัยพิบัติจึงชวย  

ดังน้ันหนาท่ีของรัฐไมใชการชวยเหลือประชาชน ถาจะชวย ก็คือชวยใหเขามี
โอกาสท่ีจะทํา ชวยใหเขาสามารถท่ีจะทํา ถาเขาทําไมเปนผล เพราะติดอุปสรรค หรือมี
ภัย หรือเกิดความวิบัติ จึงจะชวยเหลือ และชวยใหตรงจุด 

ถาคิดวารัฐบาลมีหนาท่ีชวยเหลือประชาชน แลวรัฐบาลใหความหวังแกประชาชน
วาจะชวยเหลือ แตไมไดทําความชัดเจนวารัฐบาลจะชวยแคไหน ประชาชนจะตองทําเอง
เทาไร ถาอยางน้ี ประชาชนก็จะรีๆ รอๆ จะทําอะไรก็ไมทํา หันรีหันขวาง ไมแนไมชัด ก็
เหยาะๆ แหยะๆ มีแตออนแอลงไป 



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๖๗ 

หนักกวาน้ันอีก คือจะชวยแบบหยิบย่ืนให ทําแบบจะเอาอกเอาใจประชาชน แลว
ประชาชนก็หวังพึ่งรอความชวยเหลือจากรัฐบาล ก็เลยไมเปนอันทําอะไร เปนอยางท่ีวา
ขางตนคือ ประชาชนก็จมอยูในความประมาท ไมกระตือรือรนขวนขวาย พึ่งตนเองไมได 
ไมพัฒนาตัวเอง ก็เส่ือมถอยดอยคุณภาพ ประเทศชาติก็ย่ิงออนแอ  

ถาจะชวยแบบนี้ ไมชวยเลย ดีกวา ถาไมชวยเลย ใหรูกันแนนอนเด็ดขาดลงไป 
คนก็จะดิ้นสุดฤทธิ์อยางท่ีวาแลว ถาคนเรารูวาไมมีใครเอาดวย ไมมีใครชวย เราตองทํา
เองแนแลวนะ เขาก็จะด้ิน จะลงมือทํา และมีความเขมแข็งข้ึนมา ถาไมตาย ก็กาวหนาแน 

เปนอันวา การหวังพ่ึงผูอ่ืนน้ี ไมเฉพาะในการสัมพันธกับส่ิงศักดิ์สิทธิ์ แมแตการ
หวังพ่ึงมนุษยดวยกันเอง ก็มีโทษภัยท้ังสองสถาน หน่ึง การหวังพึ่งรอคอยความชวยเหลือ 
ทําใหตกอยูในความประมาท และออนแอ สอง ความไมชัดเจนวาจะชวยจะตองทําแคไหน 
ก็ทําใหมัวรีๆ รอๆ หันรีหันขวาง จะทําอะไรก็ไมทําใหเด็ดขาดลงไป  

ถาเปนความสัมพันธระหวางรัฐบาลกับประชาชน ก็ทําใหประมาท ออนแอ เส่ือม
ถอย ดอยพัฒนา หยอนคุณภาพกันลงไปท้ังประเทศ  

ประชาชนตองเพียรพ่ึงตน ใหผลท่ีหมายสําเร็จดวยการกระทําของตน รัฐบาลดูแล
ประชาชนไมใหเสียโอกาสและเก้ือหนุนสงเสริมใหทําใหไดใหดี ไมตองมัวรอกันเอาใจกัน  

เพราะฉะน้ัน พระพุทธเจาจึงสอนหลักธรรมวา ในหมูมนุษยน้ัน อยาอยูกันแค
เมตตา กรุณา มุทิตา ตองถึง อุเบกขา ดวย จึงจะเกิดความพอดี ท่ีจะปลอดพนจากปญหา
ท่ีวามานั้น เรื่อง “ต้องไปให้ถึงอุเบกขา” น้ี จะตองเขาใจใหชัด และตองปฏิบัติใหได ถามี
โอกาสขางหนา คงจะไดวากันอีกที  

เอาละ ไดความแลว ไมแนวาพวกท่ี ๑ กับพวกท่ี ๒ น่ีใครจะดีกวากัน อยาไปนึก
วาคนท่ีไมมีท่ีหวัง พ่ึงใครไมได จะแยกวาคนท่ีมีท่ีหวังพ่ึง เพราะวาความหวังพึ่งรอความ
ชวยเหลือน้ัน มีโทษอยางราย ท่ีทําใหตกอยูในความประมาท แลวก็รีๆ รอๆ ไมแนนอน
เด็ดขาดลงไปในการท่ีจะตองดิ้นรนขวนขวายทําใหไดดวยตนเอง แลวก็ทําใหออนแอ 
พึ่งตนเองไมได ไมพัฒนา เลยแยท่ีสุด 

ในเร่ืองท่ีพูดมาท้ังหมดตอนนี้ ขอใหจับหลักใหญแกนกลางใหได ไมวาพูดไปถึง
ไหน ก็ตองมาลงท่ีแกนธรรมอันน้ี อันน้ีอันไหน คือหลักวา ต้องทําเอา พึงให้สําเร็จด้วยการ
กระทํา เดี๋ยวคุยกันตอไป จะเห็นหลักพระพุทธศาสนาขอน้ีชัดย่ิงขึ้น 



 

๒๖๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ไดความม่ันใจใหทํากิจเต็มท่ี กับหวังไดผลดลบันดาลโดยไมตองทํา    
ทีน้ี บางคนก็จะถามวา พระพุทธเจาไมใหหวังพึ่งส่ิงศักดิ์ สิทธิ์รอคอยความ

ชวยเหลือจากอํานาจดลบันดาลนอกตัว แลวทําไมจึงมีการสวดมนต มีบทสวดพระปริตร 
มีการขออํานาจคุณพระรัตนตรัยใหคุมครอง  

ขอพูดออมๆ และนอกเร่ืองบาง ไมตองใจรอน ท่ีวาพระพุทธเจาไมทรงสนับสนุน
การหวังพึ่งส่ิงศักดิ์สิทธิ์อํานาจเรนลับ แตในพระพุทธศาสนาก็มีการท่ีเหมือนกับขอพรขอ
ความคุมครองจากพระรัตนตรัยบาง จากเทวดาบาง มีการสวดมนตตางๆ น้ัน ตอนน้ีมอง
งายๆ กอนวา ในเร่ืองน้ีมีจุดแยกท่ีสําคัญ  

ในทางพระพุทธศาสนานี้ การสวดมนต การระลึกคุณพระรัตนตรัยมาคุมครองน้ัน 
จํากัดการชวยไวเฉพาะใหความเขมแข็งม่ันใจในดานความม่ันคงปลอดภัย แลวเกิด
กําลังใจมุงไปในการกระทําการท่ีเปนกิจหนาท่ี หรือเปนจุดหมายของตน  

อยางเร่ืองพระไปปฏิบัติธรรมในปาท่ีพูดไปแลว พระพุทธเจาทรงใหหลักวา ให
ระลึกถึงพระพุทธเจาแลวจะไดหายกลัว พอหายกลัวแลวก็มีกําลังใจ ทีน้ีก็มุงหนาไปใน
การปฏิบัติกิจหนาท่ีของตนเอง ซ่ึงชัดเจนอยูแลว เชนวาสมถะและวิปสสนา โดยไมมี
ความหวาดหว่ันระแวงกังวล ก็จะทําการปฏิบัติน้ันไดเต็มท่ี 

จุดสําคัญอยูตรงน้ี คือ การท่ีมาชวยใหกําลังใจม่ันใจหายกลัวน้ี ไมไปขัดขวางการ
ท่ีทานจะปฏิบัติกิจหนาท่ี แตไปสงเสริมกําลังใหทําย่ิงข้ึนไป หรือทําไดเต็มท่ี ไมใชจะมา
บันดาลผลสําเร็จท่ีตองการจากสมถะและวิปสสนานั้นใหเราโดยไมตองทําไมตองปฏิบัติ   

แตถาการเช่ือส่ิงศักดิ์สิทธิ์หวังพ่ึงน้ี มาทําใหเราคิดหวังไปวาอํานาจอ่ืนจะมาชวย
บันดาลผลที่ตองการให แลวเราก็เลยไมตองทํา น่ีคือแสดงวามันเปนการหวังพ่ึงแลวรอ
ความชวยเหลือ การเกิดกําลังใจม่ันใจคราวนี้ไมไปสนับสนุนการกระทําของตนแลว อยางนี้
ผิดทันทีเลย เพราะมันกลายเปนการไปย้ังหยุดการกระทํา ย้ังหยุดความเพียร นี่คือจุดตัดสิน  

การนึกถึงส่ิงศักดิ์สิทธิ์ตองเปนตัวหนุนความเพียร ชวยใหทําอยางจริงจังมากข้ึน
เทาน้ัน จึงจะใชได ถาเช่ือส่ิงศักดิ์สิทธิ์หวังพ่ึง แลวไปมัวรอทานบันดาลให ไมพ่ึงตัว ไม
พัฒนาตนเอง หรือย้ังหยุดความเพียร ไมเรงทํากิจทําการ น่ันคือผิดแนนอน  

ขอใหนึกถึงปมสําคัญท่ีตองทําใหเปนจุดผาน ตองทําตรงน้ีใหโลงกอน ชมพูทวีปท่ี
พระพุทธศาสนาเกิดข้ึนน้ันอยูในบรรยากาศของความเช่ือผีสางอมนุษยเทวดามารพรหม
เต็มไปหมด คนกลัวอํานาจหวาดเกรงความศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์เดชเหลาน้ี ถึงคนนอกชมพูทวีป
ก็เถิด ความหวาดเกรงอํานาจมองไมเห็นท่ีเรียกวาเหนือธรรมชาติน้ี มีไปท่ัว จนปจจุบันน้ี 



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๖๙ 

ทีน้ี เม่ือเขามาในพระพุทธศาสนาใหมๆ ยังไมเขาถึงธรรมพอ ความเช่ือความเกรง
กลัวหวาดระแวงเกาๆ ก็ยังตามมารังควาน พอเขาปาเปนตน นึกถึงผีสางอมนุษยข้ึนมา ก็
ใจหว่ันตัวส่ัน ระแวงโนนระวังน่ัน ตั้งสมาธิไมได ไมเปนอันจะกาวไปในการปฏิบัติ หรือ
ชาวบานก็ใจคอไมดี หว่ันไหวระทึกใจ ไมเปนอันทํางานที่มุงจะทํา หวงลูกหวงหลาน 
จะตองใหเขาคลายปมน้ีออกไปไดกอน พอผานไปไดแลว เขาสูการปฏิบัติและความรู
เขาใจธรรมกาวไปแลว ปมนี้ก็หายไปเอง ไมตองหวง แตจะคลายปมท่ีจุดเริ่มตนน้ีอยางไร  

ตรงนี้แหละท่ีเรื่องการระลึกคุณพระรัตนตรัย การสวดมนต บทสวดพระปริตร
ตางๆ เขามา ใหพระและประดาญาติโยมคลายปมและสลัดเคร่ืองถวงดึงรัดรึงใจออกไป
ได ใหตั้งตัวไดม่ันแนแลว ก็กาวแนวมุงไปไดเต็มท่ีในการทํางานการปฏิบัติกิจของตน
ตอไป เอาแคน้ี 

ขอใหดูเถิดอยางงายๆ คําวา “ปริตร” แปลวา เคร่ืองคุมครองปองกัน” คือบทสวด
ท่ีนับถือเปนพระพุทธมนต ท่ีจัดวาเปนคําขลัง หรือคําศักดิ์สิทธิ์ ก็ตรงท่ีคุมครองปองกัน
ชวยใหพนจากภยันตรายและทําใหเกษมสวัสดี หรือดูตัวอยางคําสวดที่พระใหพรบอย
ท่ีสุดตอนลงทายวา “สพฺพพุทฺธานุภาเวน... สพฺพธมฺมานุภาเวน... สพฺพสงฺฆานุภาเวน... สทา 
โสตฺถี ภวนฺตุ เต” แปลสบายๆ วา “ดวยอานุภาพของพระพุทธเจาท้ังปวง... พระธรรมเจาท้ัง
ปวง... พระสังฆเจาท้ังปวง... ขอความสวัสดี/ม่ันคงปลอดภัย จงมีแกทาน ทุกเม่ือ” น่ีชัด
แลว ไมมีท่ีไหนบอกวาจะบันดาลโนนบันดาลน่ีให โดยไมตองทําอะไร 

เรื่องน้ีก็ยอมโยงไปถึงเทวดาดวย ท้ังในแงท่ีคนอยากขอผลประโยชนใหทาน
บันดาลให และในแงหวาดกลัวอํานาจท่ีจะมาทํารายลงโทษเพราะไมรูวาตนจะไดไป
ละเมิดลวงเกินทานเขาเม่ือไรอยางไร พระปริตรท่ีเอามาสวดคุมครองปองกันก็จึงให
ชาวบานม่ันใจในดานของเทวดาดวย ขอยกมาใหดูทอนหน่ึงจากรตนปริตร (รตนสูตร,ขุ.ขุ.
๒๕/๖/๕) ทอนน้ีมี ๒ คาถา แตแคน้ีก็ยาวมาก จึงใหดูเพียงเร่ิมตน และลงทาย 

ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ...  
ตสฺมา หิ เน รกฺขถ อปฺปมตฺตา ฯ  

คําแปล: บรรดาภูตผีเทวาท่ีมาชุมนุมกันในถ่ินแดนน้ี ไมวาจะเปนเหลาผูอยูบน
ภาคพ้ืน หรือผูอยูในเวหา ขอประดาทุกทานทุกตนจงมีใจยินดี แลวจะไดต้ังใจฟงภาษิต  

ฉะน้ันแล ขอใหปวงภูตผีเทพพรหมจงต้ังใจฟง ขอใหทานท้ังหลายทําใจรักเมตตา
แกประชาชาวมนุษย (เมตฺตํ กโรถ มานุสิยา ปชาย) พวกมนุษยพากันนําพลีกรรมไปบูชาท้ัง
กลางวันกลางคืน เพราะเหตุฉะน้ันแล ทานท้ังหลายจงไมประมาทดูแลรักษาประชาชาว
มนุษยเหลาน้ัน  



 

๒๗๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ขอใหเขาใจวา คาถาน้ีเปนคําแนะนําสอนธรรมของพระแกเทวดา คือใน
พระพุทธศาสนา พระมีหนาท่ีใหธรรมแนะนําส่ังสอนท้ังแกมนุษยและเทวดา  

เรามองตามคาถาน้ีไดวา เทวดาน้ันรูกันอยูวาเปนผูย่ิงใหญมีอํานาจมากมาย 
แลวหลายทานก็ชอบใชอํานาจ พระจึงบอกในน้ีวา ขอใหเทวดามีเมตตาแกมนุษย คือให
คิดไปในทางท่ีจะชวยเหลือ แลวก็ใหระลึกถึงความดีของพวกมนุษย ท่ีนําพลีกรรมไปไหว
บูชาเทวดากันท้ังวันท้ังคืน (ประเพณีในอินเดียสมัยน้ันเอาจริงเอาจังเรื่องน้ี เทวดาอยาเอา
แตจะรับของเซนไหว อยาคิดแตจะเอาอยางใจ ถาเขาทําไมถูกใจก็จะลงโทษ) ขอให
เทวดาดูแลรกัษาพวกมนุษยเหลาน้ันโดยไมประมาท  

จะเห็นวา ทานไมพูดถึงเรื่องท่ีจะใหเทวดาดลบันดาลใหน่ันใหน่ี แตเอาในแงท่ีให
เทวดาดูแลรักษาใหผูคนอยูกันอยางม่ันคงปลอดภัย (เขาจะไดตั้งหนาตั้งตาทํางานกันไป
ไดเต็มท่ี ไมมีหวงกังวล) น่ีก็ทํานองเดียวกับการคุมครองของพระรัตนตรัยท่ีวามาแลว 

มาถึงตรงน้ี นาจะเอาเร่ืองความชวยเหลือของรัฐบาลแกประชาชนท่ีพูดไปแลว
กอนหนาน้ี นํามาสรุปเทียบกันไว  

ไดบอกแลววา หนาท่ีของรัฐบาลน้ัน ท่ีจริงไมใชการไปชวยเหลือชาวบานใน
ความหมายวาเอาความชวยเหลือไปหยิบย่ืนให ซ่ึงจะกลายเปนวาเปนการทําใหชาวบาน
หวังพ่ึงพารอความชวยเหลือจากขางนอก แลวก็ประมาท ขาดการพัฒนา พ่ึงตนเองไมได 
รัฐบาลไมใชทําตัวเปนผูดลบันดาล ถาจะใชคําวาชวย ก็คือรัฐชวยจัดสัปปายะจัดบริการ
และปจจัยเคร่ืองเก้ือหนุนความสะดวกม่ันคงปลอดภัยท่ีจะใหชาวบานม่ันใจ ไมมัว
พะวาพะวังหวาดระแวง แลวเขาจะไดมุงม่ันแนวไปในการทํางานของตนไดเต็มท่ี   

น่ีก็เหมือนกับในทางพระพุทธศาสนา ท่ีมีการขอพรพระรัตนตรัย มีการสวดมนต 
สวดพระปริตรอะไรตางๆ น้ัน ไมใชวาทานจะดลบันดาลลาภผลใหโดยไมตองทํา แตทาน
คุมครองปองกันภัยให เธอจะไดม่ันใจ แลวก็ตั้งหนามุงหนาทํากิจทําการไปใหเต็มท่ี ใหผล
ท่ีหมายสําเร็จดวยการกระทําและความเพียรพยายามของพวกเธอ 

น่ีก็คือหลักการเดียวกัน แลวก็มาบรรจบกัน ถาอยางน้ี ก็ไดครบถวน ท้ังดาน
รูปธรรม และดานนามธรรม ท้ัง material และ spiritual คือ ท่ีวาชวยน้ัน ไมใชไปดล
บันดาลให แตไปหนุนในการท่ีเขาจะทํา รัฐบาลก็ไปเก้ือหนุนความม่ันคงทางวัตถุรูปธรรม 
พระก็มาเก้ือหนุนดานความม่ันใจทางนามธรรม พอรวมกันพรอมท้ังสองทางอยางน้ีแลว 
ประชาชนชาวบานก็ม่ันแนว ไมวอกแวก ตั้งหนาตั้งตาทํากิจหนาท่ีการงานกันไปไดเต็มท่ี  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๗๑ 

ขอยํ้าปดรายการตอนน้ีไวหนอยวา อันน้ีเปนหลักการสําคัญของพระพุทธศาสนา 
เปนหลักใหญท่ีคลุมและคุมเร่ืองท่ีพูดมาและท่ีจะพูดตอไปในตอนน้ีท้ังหมด คือหลักท่ีวา  
พระพุทธศาสนาเปน กรรมวาท ถือหลักการกระทํา กิริยวาท ถือหลักวาตองใหสําเร็จดวย
การกระทํา วิริยวาท ถือหลักวาตองเพียรพยายาม  

น่ีแหละหลักเปนอยางน้ี จึงตองมองเรื่องความศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์เทวดา เปนตน 
ใหถูกตอง ไมใหพลาดไปจากหลักใหญน้ี อยาเลยเถิดไปกลายเปนเร่ืองดลบันดาลให โดย
ไมตองทํา 

แลวก็ขอแถมไวหนอย ตามหลักใหญน้ี มองดูเถิด ในเมืองไทยน้ีแหละ เราเห็นคน
ไทยมากมาย หรือแทบจะพูดไดวาสวนมากหรือสวนใหญ เปนนักไหววอน ชอบไปกราบ
ไหวขอพรส่ิงศักดิ์สิทธิ์กันเหลือเกิน ไปท่ีพระใหญ พระโต หลวงพอโนน หลวงปูน้ี เจาแม
น่ัน เจาพอโนน แมกระท่ังเทพเจานอกพระพุทธศาสนา คนท่ีมองดู มักจะเห็นแคเผินๆ 
แลวก็เหมารวมวาคนเหลาน้ันเปนอยางเดียวกันไปหมด  

แตท่ีจริง ถารูหลัก จะเห็นวา คนเหลาน้ันตางกันเปน ๒ พวก อยางชัดเจน  
พวกหน่ึงไหวขอพรแบบขอใหทานดลบันดาลให แลวตัวเองก็ไปนอนหวังนอนคอย

รอโชครอลาภเร่ือยไป  
สวนอีกพวกหน่ึงน้ันทํางานทําการเอาจริงเอาจังอยูแลว มาขอพรขอความ

คุมครองสําทับเขาไป เติมความม่ันใจ แลวกลับไปบาน ก็ไปมุงหนาทํางานของเขาตอไป  
ขอใหเอาหลักใหญท่ีบอกเม่ือก้ีน้ันมาเปนมาตรฐานตรวจสอบ ก็จะมองเห็นวา 

ทําไมคนกลุมน้ันพวกน้ันจึงเจริญกาวหนาเชนม่ังคั่งร่ํารวย แตอีกพวกหน่ึงก็ปอแป
ปวกเปยก บางทีข้ีเหลาเมายาของเขาตอไป  

อยางไรก็ตาม แมแตพวกหลังท่ีวาขยันหม่ันเพียรทํางานทําการอยูตลอดเวลาของ
เขา แลวมาวอนไหวขอพรกํากับสําทับเขาไปใหหนักแนนม่ันใจแนวแนมากข้ึนน้ัน เขาทํา
ตรงหลักแคก่ึงหน่ึง ใจยังมัวๆ มึนๆ ดวยโมหะ และไหววอนขอดวยแรงโลภะมาก ไม
เปนไปดวยปญญารูเขาใจหลัก ท่ีจะตระหนักถึงผลตามเหตุปจจัย ท่ีจะเก้ือกูลแกสวนตัว 
และแกสังคมอยางไร เปนตน 

เม่ือมองเห็นและเขาใจตามหลักน้ีแลว ก็ชวยกันแกไขปรับปรุงสังคมไทยใหเขาท่ี
เขาทางท่ีจะเจริญกาวหนาพัฒนาอยางถูกทางและอยางแนใจกันตอไป  



ตอนที่ 

๑๓ 

นับถือเทวดายังพอฟัง   
แตถามัวหวังพ่ึงขอผล ก็หลนจากหลักพุทธไมเหลือด ี

ถึงธรรมจริงดวยปญญา จึงย่ิงสอนดวยกรุณา    
ไดพูดกันมาถึงเรื่องส่ิงท่ีเก่ียวของในชีวิตประจําวันท่ัวไป สภาพแวดลอมท่ีชาว

พุทธจะตองดําเนินชีวิตสัมพันธอยูเรื่อยๆ โยงมาถึงเร่ืองสภาพความเช่ือถือทางศาสนาที่มี
อยูกอนพระพุทธศาสนาเกิดข้ึน เปนเรื่องเก่ียวกับวัตถุบาง เร่ืองพิธีกรรมบาง ความเช่ือ
ตางๆ บาง ในเม่ือพระพุทธศาสนาไปเก่ียวของกับเร่ืองเหลาน้ัน ซ่ึงรวมท้ังเรื่องความเช่ือ
เก่ียวกับผีสางเทวดาเทพเจาตางๆ ดวยน้ี พระพุทธศาสนาจะปฏิบัติตอส่ิงเหลาน้ันอยางไร  

พระพุทธศาสนามีลักษณะอยางหน่ึงท่ีถือวา มนุษยน้ันจะตองเรียนรูตองฝกฝน
พัฒนาตน ในการเรียนรูฝกฝนพัฒนาตนนี้ ส่ิงสําคัญก็คือตองใหเกิดปญญา ปญญาเปน
ตัวแกนกลางสําคัญท่ีสุด ท่ีจะทําใหมนุษยพัฒนาตนข้ึนมา คือ ในท่ีสุด มนุษยจะตองรู
น่ันเอง ตองรูเขาใจความจริงของส่ิงตางๆ  

ทีน้ี ปญญาน้ัน โดยธรรมชาติเอง เปนส่ิงท่ียัดเยียดบังคับใหกันไมได เปนเร่ืองท่ี
แตละคนจะตองเรียนรูฝกตน พัฒนาตัวข้ึนไป แตผูอ่ืนก็ชวยเก้ือหนุนได โดยมาบอกเลาส่ัง
สอนแนะนํา และชวยจัดสภาพแวดลอมท่ีเก้ือกูล เปนตน  

ในเม่ือปญญาซ่ึงเปนคุณสมบัติสําคัญของผูศึกษา เปนส่ิงท่ีบังคับยัดเยียดใหกัน
ไมไดอยางน้ี โดยธรรมชาติเอง หลักการของพระพุทธศาสนาจึงตองเปนหลักการท่ีให
เสรีภาพ ไมอาจบังคับได  

นอกจากน้ัน หลักพระพุทธศาสนาก็โยงตอไปถึงการท่ีวา เม่ือมนุษยมีปญญารู
แจงเขาใจความจริงโดยสมบูรณแลว จิตใจเปนอิสระ ก็เขาใจผูอ่ืนถูกตอง  
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การเขาใจผู อ่ืนตามความเปนจริง ก็ทําใหรู ถึงสุขถึงทุกขของเขา แลวก็เกิด
ความเห็นอกเห็นใจ ก็เกิดคุณธรรมตามมา มีเมตตา กรุณา เปนตน กระบวนการน้ีก็จึง
เปนไปเอง เปนธรรมชาติของมนุษยท่ีพัฒนาแลว อยางน้ันเอง  

อีกอยางหนึ่ง ท่ีวารูความจริง เขาใจผูอ่ืนถูกตองแลว จะมีความรูสึกท่ีดีงาม 
ปรารถนาดีตอผูอ่ืนน้ัน สําหรับทานท่ีพนเปนอิสระปราศจากจากทุกขแลว เขาถึงสัจธรรม
แลว มองเห็นมนุษยผูอ่ืนท่ียังตกอยูใตอํานาจกิเลสและความทุกข ก็เกิดความกรุณา 
ฉะน้ัน ทานท่ีเขาถึงความจริงสูงสุด มีปญญาสูงสุดแลว ก็จึงมีกรุณาสูงสุดดวย  

ทีน้ี กรุณาท่ีเกิดสูงสุดสืบจากปญญาน้ี ก็เทากับมาเปนตัวนําทางใหไปชวยเหลือ
ผูอ่ืน และก็บอกอยูในตัวเองวา การท่ีจะไปชวยเหลือผูอ่ืนน้ัน จะทําดวยการบังคับ ก็
เปนไปไมได เพราะวาโดยธรรมชาติเอง ปญญาบังคับใหไมได แลวทานผูเขาถึงความจริง 
มีปญญาแลว อยากจะใหผูอ่ืนมีปญญาดวย แมทานจะมีกรุณาสูงสุดดวย แตจะไปบังคับ
เขาใหมีปญญาไดอยางไร ก็ตองประพฤติตอเขาโดยดี โดยท่ีวา ไปชวยทําอยางไร จะให
เขาไดเรียนรู ไดฝกตน ไดมีปญญาข้ึน ก็จึงตองไปเท่ียวแนะนําส่ังสอน ดวยเมตตากรุณา
น้ัน ก็เลยกลายเปนกัลยาณมิตร  

ทีน้ี คนเขาอยูในภาวะท่ียังไมรูเรื่องรูราว แลวก็มีสติปญญา มีอินทรียตางๆ กัน มี
ความสามารถในการเรียนรูตางๆ กันน้ี เราจะทําอยางไร วิธีปฏิบัติท่ีสําคัญก็คือ ตอง
ยอมรับความแตกตางหลากหลายของมนุษยเหลาน้ัน แลวโดยท่ัวไปก็ตองไปพบกับเขา 
ในจุดท่ีเขายืนอยู จะไปเรียกรอง จะไปบังคับ ใหเขากระโดดมาหาตัว ยอมทําไมได  

ถาตนมีความสามารถมากในการสอน และถาเขามีปญญาดีเปนพ้ืนฐานอยูแลว 
มีศักยภาพสูง เรียกวามีธุลีในดวงตานอย ก็แสดงธรรมใหเขาเกิดความรูความเขาใจอยาง
ท่ีตองการไดเลย แตถาเขามีปญญานอย ดอยศักยภาพ มีธุลีในดวงตามาก ก็สอนใหรู
เขาใจไดยาก เปนสัมพัทธตามอัตรา 

ความแตกตางหลากหลายเหลาน้ี ยํ้าวารวมท้ังระดับความสามารถของผูสอนเอง
ดวย  คือ ข้ึนตอตัวผูสอนเองอีก  ถาผูสอนมีปญญารู เข าใจความจริงแลว  แต มี
ความสามารถในการสอนนอย จะทําอยางไร ก็ตองมีวิธีปฏิบัติยักเย้ืองกันไปมากมาย  

แตรวมแลว หลักการก็คือวา ตองการชวยใหเขาฝกฝนพัฒนาตนข้ึนมา แลว
จุดหมายก็คือใหเขาเขาถึงความจริงดวยปญญา เชนเดียวกับท่ีทานผูไปสอนเขานั้นไดถึง
แลว พรอมกันน้ัน ก็ตองเขาไปสัมพันธดวยเมตตา กรุณา ไปชวยเหลือเขา โดยตองอดทน 
ตองพยายามคอยๆ แนะ คอยๆ นํา ตามความแกออนแหงอินทรียของเขา  
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บางทีเขาอินทรียยังไมพรอม อยางเม่ือพระพุทธเจาเสด็จไปสอน พระองคก็ตองรอ
ใหอินทรียเขาสุกงอม บางทีอินทรียของเขายังไมยอมสุกงอม พระองคก็ทรงหาวิธีการ จะ
เรียกวาเทคนิคก็ได ท่ีจะใหเขาไดบมอินทรีย โดยมีวิธีปฏิบัติเพ่ือบมอินทรียของเขาให
พรอม แลวจึงจะสามารถสอนส่ิงท่ีเขาพึงตองการได  

ดังน้ัน เรื่องการท่ีจะไปสอนผูอ่ืนน้ี ก็จึงเปนเรื่องใหญเหลือเกิน เปนเรื่องท่ีจะตองมี
วิธีการมากมาย ตองดูท่ีคุณสมบัติของผูสอนเองดวย ท่ีจะตองพัฒนาตนเอง พัฒนา
ความสามารถในการสอน ตองรูจักตัวผูท่ีเราจะไปสอน วาเขาแคไหนเพียงไร ในแงไหน
ดานใด ท้ังรูจักใชวิธีการสอนใหเหมาะท่ีจะไดผล ขอแผกผันยักเย้ืองตางๆ เหลาน้ีก็เปน
เร่ืองใหญอยางหน่ึง ซ่ึงเปนดานหน่ึงของพระพุทธคุณ ท่ีวาพระพุทธเจา นอกจากตรัสรูสัจ
ธรรมดวยพระองคเองแลว ก็ทรงมีความสามารถในการสอนอยางเย่ียมยอดดวย  

ทีน้ี มาถึงจุดท่ีตองการพูดในวันน้ี ก็คือวา พระพุทธเจาทรงสอนพระพุทธศาสนา
ทามกลางสภาพแวดลอม ซ่ึงในสมัยน้ัน ก็คือสังคมอินเดียท่ีอยูใตอิทธิพลของศาสนา
พราหมณ  

พระพุทธเจาทรงอยูในสภาพแวดลอมอยางน้ัน ทรงเห็นมนุษยท่ีอยูทามกลาง
สภาพอยางน้ัน พระองคจะตองทรงไปเก่ียวของ ท้ังกับตัวคนและกับสภาพแวดลอมของ
เขา พระองคจะทรงปฏิบัติตอบุคคลและส่ิงเหลาน้ันอยางไร อีกท้ังในเม่ือไมใชวิธีบังคับ 
และไปพบกับเขา ณ จุดท่ีเขายืนอยู ก็ตองยอมรับเขาตามท่ีเปนจริง การท่ีจะปฏิบัติใน
เร่ืองเหลาน้ี ก็จึงเกิดมีวิธีการตางๆ ขึ้นมา ซ่ึงทําใหมองเห็นไดวา พระพุทธเจาทรงสอน
พระภิกษุแมกระท่ังวา จะพึงปฏิบัติหรือสอนประชาชนอยางไร ในสภาพหรือในกรณีท่ีเขา
มีพิธีกรรมบาง มีความเช่ือเทพเจาเทวดา มีการบูชา มีการเซนสรวงอะไรตางๆ ท่ีไดเปนมา
และเปนอยูของเขา อยางน้ันๆ  

ดังท่ีวาน้ัน พระองคจะทรงปฏิบัติอยางไร โดยท่ีวาจะไมเสียหลักการของ
พระพุทธศาสนา โดยยังรักษาหลักการของพระพุทธศาสนาไวไดดวย พรอมกันน้ันก็ถือ
เปนจุดเช่ือมตอเพ่ือนําเขาเขาสูพระพุทธศาสนา หรือวาเพ่ือดึงเขาใหพัฒนาตัวของเขาเอง
ไดย่ิงขึ้นไป อันน้ีเปนจุดท่ีสําคัญ  

ทีน้ีพอดีวา บทสวดมนตในวันน้ี เปนบทสวดประเภทอนุโมทนา ไดเคยบอกไวแลว
วา บทสวดมนตวันศุกรภายในสํานักท่ีวัดญาณเวศกวันจัดไวน้ี เปนประเภทบทอนุโมทนา
ซ่ึงมีการอวยชัยใหพรแกญาติโยม  
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ในบรรดาบทอนุโมทนาเหลาน้ี บางบทเปนเร่ืองเก่ียวของกับเทวดา มีการอุทิศ
กุศลใหแกเทวดา แมแตพูดถึงเทวดาใหมาคุมครองหมูมนุษยอะไรตางๆ ดวย ถาไม
พิจารณาใหดี และถาไมรูหลักการของพระพุทธศาสนาอยางชัดเจน จะมองไปวาบางบท
น้ันเหมือนจะเฉียดๆ ไปทางศาสนาเกา คลายกับวาจะใหชาวบานไปเซนสรวงบูชาเทวดา
ดวย หรืออะไรทํานองน้ี ถาเราไมรูหลักการไวกอน แลวมาอานบทอนุโมทนาเหลาน้ี บางที
ก็ชักจะสับสนเหมือนกัน  

เพราะฉะน้ัน จึงขอใหตระหนักถึงหลักความเขาใจและหลักการปฏิบัติในเร่ือง
เทวดา เปนตน ท่ีไดพูดไดยํ้าไปแลว เชนท่ีวา พระพุทธศาสนาใหอยูรวมโลกกับเทวดา
อยางญาติมิตรดวยเมตตา และถาจะมีอะไรทํานองจะคลายขอรองขอพร ก็คือเตือนให
เทวดาทําหนาท่ีดูแลคุมครองรักษาคนใหมีความม่ันคงปลอดภัย เพื่อความม่ันใจในการท่ี
ตัวคนเองจะไดมุงหนาปฏิบัติกิจหนาท่ีทําการท้ังหลายไปใหสําเร็จดวยความเพียร
พยายามของตัวเขาเองอยางเต็มท่ี มิใชจะใหมีการหวังพ่ึงออนวอน แลวรอผลดลบันดาล  

หลักการเหลาน้ี ไดพูดไดยํ้าไปแลว ในท่ีน้ี ก็เหมือนไดผอนคลาย มาดูตัวอยาง
การปฏิบัติตามหลักการน้ัน เล็กๆ นอยๆ เปนการทําความรูความเขาใจใหแนนแฟน
ชัดเจนย่ิงข้ึนไป  

บทสวดมนต กับเทวดา    
อยางท่ีวาเม่ือก้ีน้ี บทสวดอนุโมทนาบางบทคลายๆ วาชักจะเฉียดการเซนสรวง

บูชาเขาไป พอดีวา ในเม่ือวันน้ีเรามีบทสวดอนุโมทนาท่ีไปเก่ียวของกับเทวดาดวย ก็เลย
คิดวาจะนําบทสวดสําหรับวันน้ีบางสวนมาแปลและฟงกัน  

แตขอใหตั้งขอสังเกตเปนพิเศษสําหรับบทท่ีเก่ียวของกับเทวดาน้ัน โดยโยงกับ
ความเขาใจในเรื่องท่ีเคยพูดไปแลว ท่ีวาพระพุทธศาสนาน้ันไปเก่ียวของกับประชาชน ท่ี
เขาอยูในสภาพแวดลอม ในความเช่ือทางศาสนา ในการทําพิธีกรรม ตลอดจนวัตถุขาว
ของตางๆ ตามที่เขามีเขาเปนของเขาอยูแลว ในสภาพอยางน้ัน พระพุทธศาสนาจะปฏิบัติ
อยางไร ทําอยางไรจะดํารงรักษาหลักการของพระพุทธศาสนาไวได ในเม่ือเราไมมีการ
บังคับใคร หรือแมแตจะใชส่ิงเหลาน้ันมาเปนส่ือเพ่ือจะคอยๆ นําเขาข้ึนมาสูความดีงามสู
การศึกษาพัฒนาที่สูงข้ึนไป คือใหเขาเจริญในไตรสิกขา สู ศีล สมาธิ ปญญา ใหพัฒนาใน
พฤติกรรม จิตใจ และปญญา ย่ิงขึ้นไป 



 

๒๗๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

น่ีก็พูดนําไว เพ่ือจะไดเปนเคร่ืองสังเกต พรอมท้ังจะไดยํ้าทวนความเขาใจ แลวเรา
ก็มาดูบทสวดมนตกันตอไป ดังท่ีบทตอไปน้ีจะเปนเร่ืองเก่ียวกับเทวดาชัดมาก  

เพื่อไมใหใชท่ีมาก และฟงยาก ตัวบทคําบาลีจะยกมาเฉพาะข้ึนตน-ลงทาย สวน
คําแปลก็ดูกันเต็มๆ เลย (ปาฏลิคามิยสูตร, เฉพาะคาถาเทวตาทิสสทักขิณานุโมทนา, ขุ.อุ.๒๕/๑๗๓/๒๒๑) ดังน้ี 

ยสฺมึ ปเทเส กปฺเปติ       วาสํ ปณฺฑิตชาติโย...  
เทวตานุกมฺปิโต โปโส    สทา ภทฺรานิ ปสฺสติ ฯ  

คําแปล: บุคคลบัณฑิตชาติ ไมวาจะไปอยูท่ีใด ก็ใหทานผูมีศีล ผูสํารวม ผูเปน
พรหมจารีไดบริโภค (เลี้ยงดู) และพึงอุทิศทักษิณาเพื่อเทวดาในท่ีน้ันดวย เทวดาเหลาน้ัน
ไดรับการบูชาแลว ก็จะบูชาตอบ ไดรับการนับถือแลว ก็จะนับถือตอบ แลวแตน้ัน เทวดา
ท้ังหลายก็จะเอ้ือเอ็นดูเขา ประดุจมารดาท่ีเอ้ือเอ็นดูบุตร ท่ีเปนลูกในอก คนท่ีเทวดาเอ้ือ
เอ็นดู ก็จะพบเห็นส่ิงท่ีดีงาม ทุกเม่ือ  

น่ีก็คือ ในสังคมอินเดียเวลาน้ัน คนตองเตรียมเครื่องเซนไหวทําการบูชายัญแก
เทวดากันอยูเรื่อยทุกวัน (การบูชายัญมีมากมายหลายอยางหลายระดับ บางอยางตองบูชาประจํา
ทุกวัน) เม่ือมาในพระพุทธศาสนา ทานก็ใหคนกับเทวดาอยูกันดวยไมตรีมีเมตตา แตทาน
ใหคนเอาใจใสคนดวยกันเปนหลัก เริ่มแตค้ําจุนทานผูใหธรรมท่ีสังคมจะตองบํารุงไว  

เม่ือบํารุงทานผูทรงศีลทรงธรรม ไดทําบุญแลว ก็ไมตองไปจัดเตรียมเคร่ืองเซน
ถวายเทวดาอีก ก็อุทิศบุญใหแกเทวดาดวยเลย สวนเทวดาก็ไมตองรอเครื่องเซน และไม
ตองคิดจะบันดาลโนนบันดาลน่ีใหแกคนท่ีออนวอน เพียงแตมีเมตตาเหลียวแลมนุษย 
เอ้ือเอ็นดูคนใหเขาปลอดโปรงโลงสบายใจ เหมือนพอแมผูใหญเอ็นดูเหลียวแลลูกๆ เด็กๆ  

น่ีคือจัดวางระบบความสัมพันธ กันใหมกับเทวดา  ใหอยูในหลักการของ
พระพุทธศาสนา อยูกันดวยดีใหสบายโลงโปรงใจ แลวตางฝายก็ทํากิจหนาท่ีของตนๆ ไป 
ไมตองมามัวขลุกขลุยอยูกับการขอลาภขอยศ และรอผลดลบันดาลกันใหวุนวายนัวเนีย 

นาจะตรวจสอบดูดวยวา ชาวพุทธปจจุบันปฏิบัติตามหลักการน้ีกันดีอยูหรือเปลา 
จบไปหนึ่งละ ทีน้ี คร้ังท่ีแลว ไดยกคาถาหน่ึงมาแปลใหฟงแลว คาถาจากรตนสูตร 

ซ่ึงบอกกลาวเตือนเหลาเทวดาวา คนเขาเอาของมาบูชากันท้ังคืนท้ังวัน ขอใหเทวดาเอา
ใจใสดูแลรักษาเขาใหดีนะ ทีน้ี คาถาน้ันส้ัน (ท่ีจริงก็พออยูในตัวแลวแหละ) ปรากฎวา
พระอาจารยสมัยหลังๆ คงอยากกําชับเทวดาใหชัดเจนหนักแนนมากข้ึน ก็เลยไดแตง
คาถาชุดใหมขยายคาถาดั้งเดิมน้ันยืดออกไป แลวก็ตั้งช่ือข้ึนมาวา เทวตาภิสัมมันตนคาถา 
(คราวน้ีไมใชในพระไตรปฎกละ) แลวก็ใชสวดกันมาจนปจจุบันน้ี 



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๗๗ 

เทวตาภิสัมมันตนคาถา คือคาถาท่ีพระ หรือคนท่ีสวด กลาวเรียกเทวดา หรือวา
พูดจาปรึกษากับเทวดา พูดงายๆ ก็คือเตือนน่ันแหละ (ยกบาลีแคข้ึนตน-ลงทาย) วาดังน้ี 

ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ...  
ตสฺมา หิ เน รกฺขถ อปฺปมตฺตา ฯ  

คําแปล: บรรดาภูตผีเทวาที่มาชุมนุมกันในถ่ินแดนน้ี ไมวาจะเปนเหลาผูอยูบนภาคพ้ืน 
หรือผูอยูในเวหา ขอประดาทุกทานทุกตนจงมีใจยินดี แลวจะไดตั้งใจฟงภาษิต  

พวกขาพเจาจะกลาวสุภาษิตนิดหนอยแกทานท้ังหลาย อันเปนถอยคําท่ีใหเกิดมีสติอยูใน
ความดี มิใชเปนคําชั่วรายเสียหาย หากเปนถอยคําอางอิงหลักธรรม สําหรับผูทําการเก้ือหนุนเหลาชน  

เพราะฉะน้ัน ขอใหพวกทานคุมเหลาประดาภูตผีเทวาใหสงบไว ขอใหทานท้ังหลายทํา
ใจรักเมตตาแกประชาชาวมนุษย (เมตฺตํ กโรถ มานุสิยา ปชาย)  

พวกมนุษยพากันนําพลีกรรมไปบูชาท้ังกลางวันกลางคืน ดวยความรักภักดีย่ิงนัก
ตอเหลาภูตผีเทวา โดยหวังจะไดความชวยเหลือตอบแทน  

เหลามนุษยน้ันเปนผูมีกําลังอํานาจนอย สวนพวกทานเหลาภูตผีเทวา เปนผูมีฤทธาศักดา
เดชยิ่งใหญอยางวิเศษ พวกทานไมสําแดงกาย พวกมนุษยก็รูเขาใจ ฉะน้ันไซร ขอใหทานทั้งหลาย 
จงไมประมาทดูแลรักษาประชาชาวมนุษยเหลาน้ัน 

ดูสิวา คาถาน้ีแสดงวาพระพุทธศาสนามุงหมายใหมนุษยมีความสัมพันธกับเหลา
ผีสางเทวาจนถึงประดาพระพรหมอยางไร ในขณะท่ีชาวชมพูทวีปคืออินเดียเวลาน้ัน เขา
นับถือเทวดากันอยู และเขาก็หวังความชวยเหลืออะไรตางๆ เร่ืองน้ีมองไดหลายอยาง เรา
จะมองอยางไร  

ท่ียกมาดูกันน้ี เปนคาถาท่ีพระพุทธศาสนาพูดกับเทวดา ซ่ึงเปนตัวแทนของ
ความคิดความเช่ือในศาสนาเกา ในตอนน้ี พระพุทธเจาตรัสกับเทวดา หรือพวกเราชาว
พุทธน้ีก็ได โดยเฉพาะก็คือพระ ซ่ึงทําหนาท่ีเปนผูสอนธรรม พูดกับเทวดา โดยเอาพื้นฐาน
ประเพณีเดิมท่ีเช่ือกันมาในสังคมของเขาน่ันแหละ เปนหลัก แลวก็มากําหนดหนาท่ีของ
เทวดาใหชัด เพราะในความสัมพันธระหวางมนุษยกับเทวดาท่ีเปนมาแตเดิมน้ัน ก็รูกันอยู
แลววา มนุษยน้ันหวังความชวยเหลือจากเทวดา จึงไปออนวอน ไปบวงสรวง ไปบูชายัญ  

พวกเขาเช่ือวา เทวดาชวยเหลือมนุษยได เพราะมีอํานาจมาก สามารถบันดาลให 
แตท่ีเปนมานั้นไมแน เทวดาอาจไมชวยก็ได เพราะเทวดาทานรอเครื่องเซน เพราะฉะน้ัน 
พระพุทธศาสนาก็เขามาใชฐานความเชื่อเดิมน้ัน กําหนดใหชัดเลยวาเปนหนาท่ีของ
เทวดาจะตองคอยเอาใจใสดูแลมนุษย ซ่ึงเคารพบูชาพวกเขาอยูแลว เทวดาควรเปนอยาง
ผูใหญท่ีตองดูแลเด็ก อยางคนมีกําลังท่ีตองชวยคนท่ีออนแอกวา 



 

๒๗๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ทานเตือนเทวดา เปนการพูดอยางสอนผูใหญวา พวกมนุษยน้ันเขาดอยกวา เขา
ออนแอกวาพวกทาน แลวเขาก็อุตสาหพยายามมาเซนสรวงบูชาพวกทานกันอยางเอาจริง
เอาจังนักหนา เขาก็หวังความชวยเหลือจากพวกทานน่ีแหละ ในเม่ือเทวดามีฤทธานุภาพ
ย่ิงใหญ มีอํานาจท่ีจะชวยเหลือ ทานเปนผูใหญ ก็ขอใหพวกทานน้ีเอาใจใส อยาได
ประมาท จงดูแลรักษาเขา นี่ก็เปนทํานองกําหนดใหชัดเลยวา เปนหนาที่ของเทวดาจะตอง
คอยดูแลเอาใจใสชวยเหลือมนุษย ไมตองรอเครื่องเซน ไมตองไปบันดาลอะไรใหเขา  

อันน้ีเปนเรื่องของความสัมพันธท่ียกระดับข้ึนมาอีกข้ันหน่ึง อยางนอยก็ใหมี
ขอบเขตท่ีชัดข้ึนมา เปนทาทีของการมีเมตตาตอกัน ระหวางมนุษยกับเทวดา และการท่ี
พูดกับเทวดาอยางน้ี ก็เปนการทําใหพวกมนุษยมองเทวดาใหมดวย เพราะวาเม่ือพระ
สอนเทวดา มนุษยก็มองบทบาทของเทวดาชัดข้ึนมา วาเทวดาควรทําตัวอยางไร พรอมท้ัง
ก็เปนการสอนมนุษยใหตระหนักถึงบทบาทของตนเองในความสัมพันธน้ันดวย  

คาถาท่ีวามาน้ีจะเปนคํากลาวของเทวดาดวยกันก็ได แตเปนเทวดาท่ีนับถือพุทธ
ศาสนา ก็เอาหลักธรรมคําสอนไปบอกแกพวกเทวดาดวยกัน อยางใน อาฏานาฏิยสูตร   
(ที.ปา.๑๑/๒๐๗/๒๐๘) ท้ังสูตรเลย เปนถอยความที่เทวดากลาว คือเปนคําของทาวจตุโลกบาล  

ชาวชมพูทวีปนับถือทาวจตุโลกบาล ซ่ึงเปนเทวดาท่ีรักษาทิศท้ังส่ี ทีน้ีตามเร่ืองใน
พระสูตรวา วันหน่ึงทาวจตุโลกบาลน้ีก็มาเฝาพระพุทธเจา แลวก็กราบทูลวา พระภิกษุ 
หรืออุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนท้ังหลาย เม่ือไปอยูในท่ีตางๆ เชนตามปาตามเขา ใน
สถานที่เหลาน้ันก็มีพวกภูตผีสางเทวดา ท่ีอยูในสังกัดของทาวจตุโลกบาล เปนยักษบาง 
เปนกุมภัณฑบาง เปนเทวดาเหลาน้ันเหลาน้ี ซ่ึงก็อาจจะมีพวกท่ียังไมรูจักพระ ไมรูจักศีล 
๕ หรือวาธรรมะ ตางกับตัวทาวจตุโลกบาลเอง ท่ีไดมาเปนพุทธศาสนิกชนแลว นับถือพระ 
รูธรรมะ แตลูกนองเหลาน้ัน เม่ือไมรูจัก บางทีเขาก็จะมากวนมาแกลง พวกขาพเจาก็จึง
คิดวา พวกเราเอาคําน้ีมากลาวถวายไว เพื่อวาถาพระหรือชาวบานไดกลาวคําน้ี ท่ีเปน
คาถาออกมาจากพวกเราที่เปนหัวหนาของเขา พวกผีสางยักษอมนุษยอะไรเหลาน้ัน ก็จะ
ไดมีใจเปนมิตร เพราะไดฟงคําของหัวหนาแลว อยางนอยก็จะบอกอยางนักเลงวา เฮ... น่ี
เราพวกเดียวกันนะ ชาวพุทธจะไปไหนอยูไหน ก็เลยไมมีภูตผีอมนุษยตนใดท่ีตองกลัว 

เปนอันวา ทาวจตุโลกบาลเอาคําของตนเอง ซ่ึงเปนผูใหญ เปนหัวหนาน้ี เอามา
ถวายพระพุทธเจาไว แลวทีน้ีเม่ือพระหรือชาวพุทธนําเอาคําเหลาน้ีไปกลาวท่ีไหนก็ตาม 
พวกผีสางเทวดาก็จะไดยินไดฟง ดวยความเคารพยําเกรงหัวหนาของพวกตน ก็จะตอง
ตั้งใจดี เปนมิตรตอชาวพุทธ รวมแลวเร่ืองน้ีก็มีสาระแบบเดียวกันกับคาถาท่ีวามาแลว  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๗๙ 

มนุษยพัฒนา ดีกวาเทวดามีฤทธิ์    
เลาไปเลามา ก็ซํ้าไปซํ้ามา พูดแลวพูดอีก ถาเห็นวาชักจะนาเบื่อ ก็ขามตอนน้ีไป

เลย แตจะถืออยางเม่ือก้ี ท่ีบอกวาเปนการทวนยํ้าใหแมนใหชัด ก็คงพอรับได แตมองใหดี 
เร่ืองน้ีก็ควรพูดใหมาก ใหสมกับท่ีวา พวกเราเปนชาวพุทธกันมา เรื่องท่ีพูดจากันเหมือน
เปนชีวิตของสังคมน้ีแลว ปานน้ีก็ยังไมรูไมเขาใจ ปฏิบัติกันผิดๆ พลาดๆ จะเปนลูกศิษย
ของพราหมณอินเดียกันไปเสียแทบหมด ถาคิดอยางน้ีได ก็มาพูดกันตอไป เดี๋ยวก็จบ  

บอกแลวนะ วาหลักการและการปฏิบัติท่ีพูดมาน้ี คือการท่ีพระพุทธศาสนาเขาไป
สัมพันธกับลัทธิความเช่ือถือเกาๆ ท่ีสืบๆ มา และยังแพรหลายครอบงําสังคมชมพูทวีปใน
สมัยน้ัน เราตองยอมรับความจริงวา คนท่ีอยูในสภาพแวดลอมอยางนั้น เม่ือเขามานับถือ
พระพุทธเจาแรกเร่ิม จํานวนมากทีเดียวยังไมเขาใจอะไรชัด หรือแมมีความรูเขาใจบาง 
แตความหวาดหวั่นพร่ันใจตอส่ิงท่ีตัวเองเคยเช่ือถือมากอน จําพวกอํานาจเรนลับตางๆ น้ี 
และการท่ีสังคมเขาเช่ือถือและพูดจาแสดงออกทําการตางๆ เปนบรรยากาศครอบคลุมไป
ท่ัว ก็ยังครอบครองจิตหรือหลอนหลอกใจตลอดเวลา  

ดังท่ีพูดแลววา เม่ือความหวาดหว่ันยังมี พระพุทธศาสนาก็เอาเจาอํานาจเจา
อิทธิพลเหลาน้ีเขามาอยูในรมธรรมของพระพุทธศาสนาใหหมด อยางเร่ืองทาวจตุ
โลกบาลท่ีวาแลว เขาใหญในอินเดียอยู เราจะขามเขาไปไดอยางไร ก็ใหมาเปนมิตร เปน
ลูกศิษยกันไปเสีย อยางนอยก็ทําใหชาวพุทธไมตองไปหวาดหวั่นตอผูย่ิงใหญเหลาน้ัน 
อยางท่ีเรียกแลววา “ปิดช่องความหวั่นใจ” เสีย เสร็จแลวก็จะไดไมตองกังวลกับส่ิง
เหลาน้ัน จะไดหันมาศึกษาธรรม พินิจพิจารณาวิจัยธรรมไดโดยสมบูรณ มิฉะน้ันก็จะยัง
กํ้าๆ ก่ึงๆ ใจหนึ่งก็จะศึกษาพระพุทธศาสนา จะเรียนรูฝกศึกษาพัฒนาตน จะปฏิบัติตาม
คําสอน แตอีกใจหน่ึงก็ยังหว่ันวา ถาพวกเทพเจาเหลาเทวดาภูตผีสางยักษอมนุษยมา
รังแกรังควาน จะทําอยางไร ก็เกิดมีอาการกํ้าๆ ก่ึงๆ ข้ึน กาวม่ันแนวไปไมได  

ปรากฎวา ตั้งแตพุทธกาลน้ันแลว พระพุทธเจาและพระสาวกท่ีเกงกลาสามารถ 
ไดทําสําเร็จเสร็จส้ินในเรื่องน้ี แกปญหาข้ันแรกน้ีเรียบรอยโลงไปแลว อยางท่ีวาไดเอาเจา
อํานาจเจาอิทธิพลเหลาน้ีเขามาอยูในรมธรรมของพระพุทธศาสนาจนหมด โดยเฉพาะท่ี
ย่ิงใหญ ช้ันสุดยอด  ไลลงมาหมดทุกช้ันเลย  ตั้งแตพระพรหมลงมา  ไดมานับถือ
พระพุทธเจากันท่ัว มากราบมาไหว พระอินทรก็มาเปนลูกศิษยสําคัญใกลชิดพระพุทธเจา 
เวลาพระพุทธเจาประชวร ดวยความเคารพรักพระพุทธเจามาก พระอินทรน่ีแหละมาเฝา
ปฏิบัติ ขออภัยเถอะ อรรถกถาบอกไกลถึงวาทาวสักกะก็มาเทกระโถนมูตรคูถ  



 

๒๘๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ดังท่ีรูกันอยูแลววา พระอินทรน่ีเปน “เทวราชา” เปนจอมราชแหงประดาเทพ หรือ
เทวดาท้ังหมด แลวพระพรหมท่ีอยูในระดับสูงสุด พระพุทธเจาและพระมหาโมคคัลลาน
ตองไปผจญ เรียกวาทรมานพระพรหม เร่ืองมาเปนพระสูตรๆ กันเลย  

มาถึงพวกทาวจตุโลกบาลน้ีเปนระดับตํ่าลงมาแลว เปนระดับที่ใกลคนและมา
เก่ียวของกับมนุษยตลอดเวลา ทาวจตุโลกบาลก็มานับถือพระพุทธเจาอีกเชนกัน และยัง
แถมไปประชุมกันเรียบเรียงคําบอกกลาวแกบรรดาลูกนองของตน เสร็จแลวก็เอามาถวาย
ไวกับพระพุทธเจา โดยบอกวาเปนหวงพุทธศาสนิกชน จึงมาถวายคําน้ันไวใหรูวาหัวหนา
เทพจาตุมฯ ไดพูดไดบอกหรือส่ังไววาอยางน้ี  

น่ีก็ฝากใหอานพระสูตรอยางน้ี แลวแปลความหมายมาดูกัน 
ตกลงวาบรรยากาศแหงความสัมพันธท่ีดีน้ันครอบคลุมไปท่ัวแลว ก็ใหชาวพุทธ

สบายโลงใจ เวลามาสวดมนตฟงธรรม ท้ังท่ีเดี๋ยวน้ีเปนพวกเดียวกันแลว แตใจอาจจะยัง
หว่ัน ก็เชิญเทวดามาฟงธรรมฟงสวดมนตดวยกันเสีย ใจก็อุนวา เทวดาเปนพวกเรานะ มา
ฟงธรรมดวยกันกับเราอยูท่ีน่ี แถมเม่ือเทวดาใหญๆ มาอยูน่ี พวกผีสางอมนุษยอะไรๆ ก็
เตลิดเปดเปงไปลิบลับ ก็สบายใจ ทีน้ีก็ไมตองไปหวงไปกังวลอะไรแลว ตอไปนี้ใจจะได
มุงม่ัน มีสมาธิ ตั้งใจสดับฟงธรรม แลวก็ปฏิบัติธรรมกันใหจริงจังเต็มท่ี เรื่องก็เปนอยางน้ี 

ขอสําคัญท่ีตองยํ้าอยูท่ีวา ความสัมพันธกับเหลาเทพเทวา หมดเร่ืองการไหววอน
หวังพ่ึงรอคอยผลดลบันดาล ไมมีแลว เอาแคในแงท่ีแตละทานแตละคนจะไดหายสะดุง
หวาดกลัว แลวมุงหนาดําเนินไปในหลักการท่ีจะทําผลใหสําเร็จดวยการกระทํา ก็เจริญ
สมณธรรม บําเพ็ญกิจกรณียไดอยางเต็มท่ีตอไป 

บางทีบางทานไปมองวา พระสูตรเหลาน้ีคงไมใชของพระพุทธศาสนา วาเปนคํา
สอนขางนอกเขามา มีเรื่องเทพเทวาของศาสนาเกาๆ เลยคิดวาพระไตรปฏกน้ีอาจจะมีส่ิง
แปลกปลอมเขามามาก น่ีแหละบางทีก็อาจจะจับเลยจุด ก็เทพเทวาเหลาน้ีเขามาอยูใน
รมพระพุทธศาสนากันแลว บุคคลเดิมเกาๆ แตจิตใจไดเปล่ียนมาเปนพุทธแลวน่ี ความคิด
คําพูดอะไรก็ใหม เปนไปตามพระพุทธธรรม ไมแปลกปลอมออกนอกไปไหน  

พระสูตรท่ีมาในพระไตรปฏก ยอมมีเน้ือหาสาระและจุดมุงหมายตางๆ กัน ท้ังโดย
ระดับของธรรมเอง และความเหมาะกับหมูชนท่ีหลากหลายในตางระดับมากมาย แลวจุด
หน่ึงท่ีสําคัญอันตองไมลืม ก็คือตองยอมรับตระหนักถึงความจริงท่ีวา พระพุทธศาสนา
เกิดข้ึนในสภาพแวดลอมอะไร แลวจะไปโยงกับส่ิงเหลาน้ันใหไดผลในทางท่ีดีในการท่ี
ธรรมจะอํานวยผลเก้ือกูลแกทุกคนเทาท่ีจะเปนไปไดอยางไร  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๘๑ 

หลักการท่ีพูดมาเม่ือก้ีวา พระพุทธศาสนานี้ถือวามนุษยตองศึกษาพัฒนาฝกฝน
ตนเอง แลวการท่ีมนุษยจะฝกฝนพัฒนาตนเองนี้ จะไปบังคับใสปญญาใหก็ไมได จึงตอง
ไปพบกับเขาในจุดท่ีเขายืนอยู ยอมรับมนุษยตามที่เขาเปน แตท่ียอมรับน้ัน ไมใชยอม
ปลอย แลวท้ิงใหเขาเปนเขาอยูแคน้ันอยางน้ัน แตยอมรับ คือรูเขาตามท่ีเขาเปน แลวก็
พยายามไปชวยรั้งชวยดึงเขาข้ึนมา  

ทีน้ี การที่จะดึงเขาข้ึนมา ก็ตองเร่ิมจากจุดท่ีเขาอยูน่ันแหละ อยางนอยใหเขาเกิด
ความม่ันใจ และเปล่ียนทัศนคติ เปล่ียนทาทีตอส่ิงท่ีเขาเคยมี เพราะฉะน้ัน เม่ือเขาเขามา
สูพระพุทธศาสนา เรื่องเทวดาเร่ืองอะไรก็ไมเหมือนของเดิมแลว อยางในพระสูตรท่ีวา
ดวยเร่ืองเทวดา สาระสําคัญก็ไมเหมือนกับของศาสนาพราหมณแลว หางไกลกัน ทาที
ความสัมพันธ ความรูสึก อะไรตางๆ ตางกันหมด  

เทวดาของพราหมณสําแดงศักดาเดช เกงกาจยกทัพไปรบไปห้ําห่ันกัน เอาอาวุธ
น้ันอาวุธน้ีมา พอเขามาในพระสูตรของพระพุทธศาสนา เทวดามาประชุมกัน มีแตเรื่องดีๆ 
พูดถึงคุณธรรม เรื่องธรรมะ เร่ืองเมตตา บอกวาใหชวยเหลือกัน ใหภูตผีเทวามีใจดีคิดดี
ตอมนุษย  

อยางท่ีวามนุษยน้ี น่ีวาตามประเพณี ตามพ้ืนฐานเดิม เขาอุตสาหใสใจมาเซน
สรวงบูชา หาพลีกรรมมาสังเวยเทพไทท้ังกลางคืนกลางวัน ก็เพราะเขายังออนแอ เขาก็
หวังใหทานชวยเหลือตอบแทนเขา เพราะฉะน้ัน พวกทานตองเอาใจใสชวยรักษาเขาดวย 
เม่ือเทวดาผูใหญสอนเทวดาลูกนอง ก็สอนตามหลักธรรมที่พระพุทธเจาสอน จะวาไปก็
คลายวาเอาปากเทวดาดวยกันไปพูด เทวดาใหญวา เทวดานอยก็ตองฟง  

ย่ิงกวาน้ี เทวดาก็ดี พระพรหมก็ดี ในท่ีสุดก็ยังกลัวมาร มารน่ีเปนตัวรังควานอยู
เร่ือยแกเทพไทไปจนถึงพระพรหม จะเห็นไดชัดตอนพระพุทธเจาตรัสรู น่ีก็เปนหัวตอของ
ศาสนาเดิมกับพระพุทธศาสนาเหมือนกัน ก็มีเรื่องท่ีเราเอามาตีความเปนบุคลาธิษฐาน  

เรื่องก็มีวา พระโพธิสัตวไปประทับน่ังใตตนโพธ์ิ บนโพธิบัลลังก ตอนจะตรัสรูก็
ตองทรงผจญมาร ใชไหม พระองคตอสูกับมาร แลวก็พิชติมาร  

มารน่ีเปนเทพพวกปรนิมมิตวสวัตดี เรียกวา วสวัตดีมาร คือมารผูยังสัตวท้ังหลาย
ใหเปนไปในอํานาจของตน เขาอยูในช้ันกามาวจรของเหลาสัตวท่ีวายวนอยูในกาม 
ประดาสัตวเหลาน้ีจะตองติดอยูในกาม จะพนไปไมได ถาพนไปไดก็คือพนจากอํานาจ
ของมาร เพราะฉะน้ัน มารก็ตองขัดขวาง 



 

๒๘๒  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

เม่ือพระโพธิสัตวมาดําเนินในทางแหงการตรัสรู มารจึงไมพอใจ มาคิดวา ถา
พระองคตรัสรู ก็จะพนจากอํานาจของเขา อยางน้ีมารยอมไมได ตองราวีกันเต็มท่ี แลว
มารก็ยกทัพมา ตามตํานานท่ีทานพรรณนา กองทัพมารครั้งน้ีใหญหลวงท่ีสุด มีเสนาทุก
ชนิดทุกประเภท ยกทัพกันมา  

ตอนน้ันนะ พวกเทวดาดีจนถึงพวกพระพรหม ดวยดีใจวาพระพุทธเจาจะตรัสรู ได
พากันมาเฝาหอมลอมพระโพธิสัตวอยูเต็มไปหมด แนนเลย  

ทีน้ี พวกเทพพวกพรหม พอไดยินวามารมาเทาน้ันแหละ ก็แตกกระจายหนี
กระเจิงกันไปสุดขอบจักรวาล เปนอันวามารน่ีมีอํานาจย่ิงใหญท่ีสุด ทําใหเทพพรหมหนี
กันสุดกู ก็เลยเหลือพระพุทธเจาประทับอยูองคเดียว  

เปนอันวาไมมีใครชวยแลว เพราะวาพระพรหมยังหนีเตลิดเปดเปง แลวเม่ือทัพ
มารมาเต็มไปหมด และพระโพธิสัตวอยูพระองคเดียว ก็ถึงตอนท่ีจะตองพิชิตมาร ในท่ีสุด 
ก็ทรงชนะมารพรอมท้ังเสนาท้ังหมด และคืนน้ันก็ตรัสรู เปนพระพุทธเจา เปนพระ
พิชิตมาร ชาวพุทธก็สรางเปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย แปลวาพิชิตมาร ชนะมาร แตไมรู
วาไปอยางไรมาอยางไร คนไทยชอบเรียกวาพระสะดุงมาร เห็นไหม ท่ีเราพูดธรรมกันอยูน่ี 
พระปางมารวิชัย ก็อยางองคท่ีประทับน่ังอยูขางหลังเรานี่เอง  

ตอนท่ีจะพิชิตมารน้ัน พระโพธิสัตวทรงอางบารมีท่ีไดบําเพ็ญมา นางธรณีก็แสดง
ตัวออกมาเปนพยาน แลวบีบมวยผม นํ้าก็นองทวมทัพมารหมดส้ิน น่ีหมายถึงคุณความดี
ท่ีไดทรงบําเพ็ญมามากมายไมรูเทาไร เปนเรื่องของเหตุปจจัยแหงโพธิญาณท่ีไดทรงสราง
สมบําเพ็ญมา กําลังแหงคุณความดีท่ีไดสรางมามากมายนี้ ก็พิชิตความชั่วรายหมดไป  

จะเห็นวา พระพุทธเจาไมตองมีอาวุธ ไมตองออกราวี ทรงใชพระบารมี และมีพระ
ปญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ พระมหากรุณาคุณ ก็ทรงชนะมาร เพราะฉะน้ันจึงไมตองไป
กลัว ไมวาเทพ มาร พรหม พระพุทธคุณชนะหมด พวกเราก็ควรพัฒนาคุณสมบัติท้ังสาม
อยางน้ีข้ึนมา ตามอยางพระองค 

เม่ือพระพุทธเจาทรงชนะมารโดยพระคุณอยางน้ี ก็ไมตองทรงมีพระอาการดุเดือด
อยางเทวรูปฮินดู ท่ีจะตองผาดโผนโจนทะยาน ลุกข้ึน ยกแขง ยกขา แลวก็ถืออาวุธราย
มากมาย ใชย่ีสิบมือ พันมืออะไรทั้งน้ัน ไมตองเลย อยางท่ีเคยวาแลว พระพุทธรูปปาง
มารวิชัย พระพิชิตมารน่ีชนะมารในพระอาการสงบที่สุดเลย แลวก็มีเมตตากรุณาย้ิมแยม 
พรอมที่จะเก้ือหนุนใหธรรมความดีงามถึงปญญา แกมวลประชาสรรพสัตว  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๘๓ 

น่ีคือยอดสุดของฤทธาพลานุภาพ อยูท่ีคุณานุภาพข้ึนไปถึงพระปญญาพระกรุณา
และความบริสุทธิ์เหลาน้ี ไมใชอยูท่ีโลภะ โทสะ โมหะ ซ่ึงยกออกมาชูแสดงกันเต็มท่ี เปน
การเปล่ียนจากพลังอํานาจกิเลส มาเปนพลังคุณธรรม  

อยางในคาถาเชนวา มนุสฺสภูตํ สมฺพุทฺธํ อตฺตทนฺตํ สมาหิตํ... เทวาปิ ตํ นมสฺสนฺติ 
(องฺ.ปฺจก.๒๒/๓๑๔/๓๘๖) วาพระสัมพุทธเจาน้ี ท้ังท่ีเปนมนุษยน่ีแหละ แตทรงฝกอบรม
พัฒนาพระองคเองแลว เปนผูมีพระหฤทัยท่ีไดอบรมถึงท่ีแลว แมเทพท้ังหลายก็นอม
นมัสการ ในคาถาอ่ืนท่ีพระพรหมนบนอมก็มี เอาละแคน้ีกอน  

ท่ีวาพระพุทธเจาหรือบุคคลท่ีไดฝกตนหรือพัฒนาตนดีพรอมแลว แมเทพพรหมก็
เคารพบูชา ก็หมายความวา เม่ือฝกตนแลว มนุษยกลับเปนผูประเสริฐสูงสุด ความ
ประเสริฐอยูท่ีคุณความดี มีปญญา มีกรุณา มีความบริสุทธิ์ อยางท่ีวามา  

ความจริง ในคาถาอนุโมทนา ยังมีบทท่ียกพระพุทธคุณมาใหพร ท่ีเราใชสวดกัน
ตลอดทุกครั้ง แตไมเอามารวมดวยเพราะวางายเกินไป  

บทสวด ภวตุ สพฺพมงฺคลํ... น้ีเปนของในยุคหลัง ไมมีในพระไตรปฏก ก็เปนการโยง
เช่ือมตอจากความเช่ือในศาสนาเกาเขาสูพระพุทธศาสนา  

แตตองระวังใหดีนะ พระยุคหลังๆ บางทีก็ชักเกินเลยไปเหมือนกัน บางทีชักจะ
กลายเปนออนวอนไปเสีย แตในของเดิมยุคเกา แนวทัศนน้ีชัดมาก  

ทาทีตอเทวดาอะไรตางๆ ท่ีพูดมานี้ ก็คิดวาคงจะใหไดแนวคิดท่ีเสริมปญญา แลว
ก็เปนเครื่องมายืนยันหรือมายํ้าเสริมส่ิงท่ีพูดไปแลว  

บทสวดวันศุกรยังมีอีก  แตในท่ีน้ีกําลังมุงเอาเร่ืองเก่ียวกับเทวดา ก็ขอขามไปกอน 
เพียงแตบอกคราวๆ ไวสักหนอย ใหทราบวาเปนคําอนุโมทนาในเร่ืองอะไร 

คาถาสวดอนุโมทนาบทตอไป มาจากพระไตรปฎก เปนคาถาสรุปทาย อาทิยสูตร 
(องฺ.ป ฺจก.๒๒/๔๑/๔๘) ซ่ึงบอกใหเรารูจักปฏิบัติตอทรัพย วาทํางานสุจริตอยางขยันหม่ันเพียร 
ไดทรัพยมาแลว จะใชในเร่ืองอะไร ทําอะไรบาง  

จุดสําคัญ เม่ือมาคํานึงวา ทรัพยท่ีไดมา เราไดใชใหเปนประโยชนดีแลว ไดเล้ียงตัว
เล้ียงครอบครัวแลว คนท่ีควรดูแลเล้ียงดู เราก็ไดเล้ียงแลว ใชทําความดีบําเพ็ญประโยชน
แลว ไมไดใชกอความเดือดรอน ใชถูกตองตามหลักของการใชจายทรัพยแลว เม่ือระลึก
ทบทวนกับตัวเองอยางน้ี ก็เกิดปติปลาบปล้ืมไมเดือดรอนใจ ใครๆ ก็ช่ืนชม ถึงตายก็ไปดี 



 

๒๘๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ตอไป สุดทายคือ วิหารทานคาถา (วินย.๗/๒๐๓/๘๗) คือ คาถาอานิสงสในการถวายวัด 
ถวายท่ีอยูกุฎีเสนาสนะ น่ีมาจากพระวินัยปฎก  

ในเวลาถวายวัด ถวายกุฏิ ฯลฯ ก็จะใชบทน้ีอนุโมทนา แตบางทีพระก็สวดโดยไมรู
ความหมาย สวดไปอยางน้ันเอง ถารูความหมายท่ีพระพุทธเจาตรัสไว ก็จะทําใหเรา
ปฏิบัติไดถูกตอง บอกใหรูวา การสรางวัดถวาย มีเหตุผลอะไร มีวัตถุประสงคอยางไร 
สรางเพ่ือใคร มีประโยชนอยางไร ควรปฏิบัติอยางไร ตั้งแตกันรอน หนาว แดด ลม ฝน 
เหลือบยุงริ้นไร บรรดาสัตวราย ฯลฯ เปนท่ีบําเพ็ญฌานและวิปสสนาก็ได  

วิหาเร การเย รมฺเม พึงสรางกุฏิท่ีอยูอาศัยใหเปนรมณีย แลวก็นิมนตทานผูเปน
พหูสูต ผูรูธรรม รูวินัย มาอยูอาศัย ทานเหลาน้ันก็จะแสดงธรรม ท่ีบรรเทาสรรพทุกข ให
ฟงแลว หมดทุกขหมดรอน รมเย็นสุขสบาย  

เอาละนะ สองบททายน่ี เอาแคจับความมาบอก ก็เปนอันวาจบ หมดแลว บท
สวดสําหรับวันศุกร ทีน้ีสวดไปแลวก็ไดรูความหมายดวย ก็คงจะพอแลววันน้ี  

เหนือฟา ยังมีธรรม    
มาพูดเรื่องน้ีกันตอไป แตคงจะมีอะไรๆ ท่ีพูดแลวพูดอีก ซํ้ามาก เพราะเร่ืองน้ีมา

จากการพูดคุย พอมีอะไรโยงกับเร่ืองเกา ก็เลาก็อธิบายอีก พอเอามาทําเปนหนังสือ 
ความซ้ําก็ปรากฎขึ้นมา อยางท่ีวาแลว ถาไมอยากซํ้า ก็ขามไป มิฉะน้ันก็ถือเปนการยํ้า
ทวน และท่ีสําคัญแนก็คือ จะไดเจอแงใหม แลวก็จะไดหลักเพ่ิมอีก อานไมเสียเวลาเปลา 

ดําเนินความตอไป พระพุทธเจาไมไดทรงถกเถียงวา เทวดามีจริงหรือไมมี ฤทธิ์
เดชปาฏิหารย มีหรือไมมี แตพระองคไมทรงปฏิเสธ ทรงรับเลย เทวดาก็มี อิทธิฤทธิ์
ปาฏิหาริยก็มี ไมไปเสียเวลาเถียง เพราะเถียงไปก็ไรประโยชน  

เทวดามีหรือไมมี เถียงกันไปรอยปพันป ก็ไมจบ ไมมีวันชนะกัน อีกหาพันป ก็
เถียงไมจบ อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยมีจริงไหม ไสยศาสตรทําไดจริงไหมนี้ เถียงอีกหม่ืนปก็ไม
จบ วิทยาศาสตรกระเดื่องข้ึนมาจนชักจะหงอยลงไป ไสยศาสตรก็ยังอยูได  

แลวถารอวาตองเถียงกันใหเสร็จไปวามีจริงหรือไมมี แลวจึงจะปฏิบัติได ก็ไมมีวัน
ยุติ ไมมีวันท่ีจะไดปฏิบัติ พระพุทธศาสนาไมใหรอ การปฏิบัติของพระพุทธศาสนาไมตอง
ไปข้ึนตอ ไมตองไปรอการเถียงเหลาน้ี ไมเปนไร ฉันยอมรับก็ไดเลย มีก็มี เปนไรไป เทวดา
มี ก็มี ฤทธิ์ปาฏิหาริยไสยศาสตรมี ก็มี แตขอสําคัญอยูท่ีวา ฉันไมพ่ึง ไมเด็ดคือ ฉันไมข้ึน
ตอความเช่ือเร่ืองเหลาน้ี ฉันจะทําดวยเร่ียวแรงของฉันเอง 



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๘๕ 

น่ี พระพุทธศาสนาเด็ดขาดตรงน้ี เทวดามี ฉันก็ไมหวังพ่ึง ฤทธิ์ปาฏิหาริยมี ฉันก็
ไมหวังพึ่ง คุณจะเถียง ก็เถียงกันไป ฉันไมตองรอ ฉันปฏิบัติไดทันที ขอใหจับจุดน้ีใหได  

ย้ําอีกทีวา พระพุทธศาสนาไมตองไปเถียง มันเด็ดขาดอยูแลว ถึงมี ฉันก็ไมหวังพึ่ง 
แลวจะไปยุงอะไรอีกละ ใชไหม ก็เด็ดขาดหมดเรื่องไปแลว แตเดี๋ยวน้ีคนยังจับจุดน้ีกันไม
คอยได ก็ไปเถียงกันอยูน่ันแหละ คลายกับวา ถาเถียงกันแลวรูหรือตกลงวามี ก็ตองหวัง
พึ่งสิ ก็เลยรออยูน่ันเอง ไมเปนอันจะไดปฏิบัติจัดการกิจหนาท่ีส่ิงท่ีควรทําใหเสร็จส้ินไป  

เอาละนะ พุทธศาสนาเด็ดขาดแลวตรงน้ี ฉะน้ัน เราไมตองไปข้ึนกับการถกเถียง
ของใคร พระพุทธเจามีฤทธิ์มาก ใชไหม แตพระพุทธเจาใชฤทธิ์ทําอะไรบาง ในพุทธ
ประวัติมีไหมตลอด ๔๕ พรรษาแหงพุทธกิจ พระพุทธเจายอดของคนมีฤทธิ์ เคยใชฤทธิ์
บันดาลอะไรใหแกลูกศิษยคนไหน มีไหม ไมมี ใชไหม  

ทําไมพระพุทธเจาผูยอดมีฤทธิ์จึงไมใชฤทธิ์ท่ีมีน้ันบันดาลผลท่ีใครอยากไดใครขอ
ใหแกลูกศิษยสาวกชาวพุทธ ชาวพุทธคนน้ีมีเรื่องอยากไดน่ี ก็ไปหาพระพุทธเจาชวย
บันดาล คนน้ันอยากไดน่ัน ก็ไปหาพระพุทธเจาชวยบันดาล มีไหม? ไมมี น่ีก็เพราะวา 
หลักการของเราชัด ท้ังๆ ท่ีทานมีฤทธิ์ ทานทําได เราก็ไมเอา เราไมไปหวังพ่ึง เราจะเพียร 

เทวดา เรายอมรับวามี แตใหอยูกันดวยเมตตาอยางมิตร มนุษยไมตองไปออน
วอน ไมตองไปหวังพ่ึง ไมตองไปขอความชวยเหลือ ตางฝายตางทําหนาท่ีของตนไป 

ทีน้ี ในยามท่ีมนุษยประสบทุกขภัย ถาเทวดาดีมีคุณธรรม จะชวย ก็มาชวยดวย
คุณธรรมของเทวดา ไมตองรอใหมนุษยไปเซนไหวออนวอน ในคัมภีรพุทธศาสนาเรื่อง
เปนมาอยางน้ี  

ถาเทวดาไมมีคุณธรรม ก็ตองรอใหคนไปออนวอนใหเคร่ืองเซน ถาเทวดารอ
เครื่องเซน คนดีไมทันไดเซน ก็ไมชวย แตคนรายไปเซน เทวดาก็ชวย อยางน้ีจะถูกตอง
หรือ ตอไปศีลธรรมก็เสียหมด ระบบสังคมของมนุษยเสียแลว ระบบสวรรคของเทวดาก็ซํ้า
เขาไปอีก  

แมแตในหมูมนุษยดวยกัน คนมีอํานาจมีทรัพย เราก็ไมควรไปรอหวังพึ่ง เราควร
ทําหนาท่ีของเราไปใหดีท่ีสุด เม่ือเราทําดีอยูแลว เกิดมีทุกขยากติดขัด คนท่ีมีทรัพยมี
อํานาจน้ัน ถาเขามีคุณธรรม เขาก็ตองเอาใจใสมาชวยคนดี ไมใชตองรอใหไปออนวอน 
ถาตองรอใหไปออนวอน ก็แสดงวาคุณธรรมไมมี คนออนแอก็หวังพึ่ง แลวก็ตองใชการยก
ยองสรรเสริญปอยอหรือตองสนองกิเลสดวยเคร่ืองเซนไหวใหผลตอบแทน แลวอยางท่ีวา
แลว ระบบสังคมมนุษยก็เสีย  



 

๒๘๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ทีน้ีท่ีวา เม่ือไปสัมพันธกับเทวดาในแบบน้ัน สังคมเทวดาจะเสียดวย เพราะวาตัว
เทวดาเองก็ยังมีกิเลส ยังมีโลภะ โทสะ โมหะ แทนท่ีจะไดขัดเกลากิเลสนั้น เทวดาก็ไมเปน
อันไดปฏิบัติธรรมพัฒนาตนเอง แทนท่ีจะดูวาคนดีท่ีไหนตกทุกขแลวจะไปชวย ก็มัวแต
สอดสายมองวามนุษยคนไหนจะเซนฉัน คนไหนจะเอาเคร่ืองเซนมาใหมาก เราจะไปชวย
คนไหน แลวน่ีก็เปนการซํ้าเติมสังคมมนุษยใหเลอะเทอะหนักข้ึนไปอีก  

สวนเทวดาในพระพุทธศาสนานี้ไมรอรับเคร่ืองเซน หลักการก็อยางเดียวกับใน
สังคมมนุษยท่ีดี คือตองชวยดวยคุณธรรม ถาคนดีท่ีไหนเดือดรอน เทวดาตองอาสนรอน
เอง ไมตองมีการไปเซนไหวขอรองเลย หลักขอน้ีตางจากของฮินดูชัด แตชาวพุทธเองก็ไม
เคยสังเกตวาตางกันอยางไร  

ก็ขอใหสังเกตวา เทวดาของฮินดูน้ัน มนุษยตองไปบูชายัญ โดยไปหาพราหมณ
ขอใหชวยทําพิธีให พราหมณรูดีติดตอได อาจจะเลือกใหวาเทวดาองคน้ีมีฤทธิ์เกงในทาง
บันดาลลาภ องคน้ีเกงทางบันดาลยศ องคน้ีเกงทางบันดาลลูก... แลวเทวดาองคน้ีชอบ
เครื่องเซนแบบนี้ องคน้ันชอบเครื่องเซนแบบน้ัน ใครอยากไดอะไร ก็ตองไปหาพราหมณ  

พราหมณเปนผูเชี่ยวชาญ เม่ือไปหาพราหมณบอกใหแลว ก็จัดเครื่องเซนตามท่ี
แกบอกให พราหมณก็สบาย ไดคาตอบแทนในการจัดพิธี ไดเงินไดทองขาวของมากมาย 
แกก็กุมอํานาจในการติดตอกับเทพเจาไว  

ทีน้ีเม่ือมนุษยสัมพันธกับเทพเจา ดวยการเอาเครื่องเซนมาบูชายัญ เพ่ือใหตัวเอง
ไดผลท่ีหวัง เม่ืออยากไดมากๆ ก็เอาใจเทวดาหนักเขาๆ ไปๆ มาๆ ก็ถึงกับตองฆาสัตว
ใหญๆ จํานวนมากมาย จนถึงข้ันฆาคนบูชายัญ อยางน้ีก็ไมมีท่ีส้ินสุด น้ีคือความสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับเทวดาในแบบของศาสนาพราหมณ  

แตในพระพุทธศาสนาไมตองใชเครื่องเซน จะทําอะไร เม่ือเกรงใจเทวดา โบราณ
ทํากันมาโดยใชวิธีบอกกลาว อยางท่ีวาแลว ทานใหเราอยูกับเทวดาอยางญาติมิตร เราก็
ใหความเคารพ เราไมเหยียดหยามดูถูกเทวดา เราไปไหน ก็แผเมตตาใหเทวดา 
ความสัมพันธตรงนี้ตองจับใหชัดใหดีนะ อันไหนพุทธ อันไหนพราหมณ  

พราหมณสัมพันธกับเทวดา โดยตองไปออนวอน แลวก็คอยหวังพ่ึง เอาเครื่องเซน
ไปให แลวรอรับผลประโยชนท่ีหวังวาจะได แตในพุทธศาสนามีความสัมพันธแบบเมตตา 
ถือวาเปนเพื่อนรวมโลก อยูดวยกันโดยมีเมตตาไมตรี ดีตอกัน แตเราไมหวังพ่ึงพารอ
ความชวยเหลือจากทาน ตางฝายก็ยังตองพัฒนาตนใหงอกงามสูงขึ้นไป ตางก็ตองทํา
หนาท่ีของตนใหดี เราหวังผลสําเร็จจากการกระทําดวยความเพียรพยายามของเราเอง 
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อยางท่ีวาแลว เวลาไปไหน เราก็แผเมตตาใหเทวดาดวย ขอใหทานเปนสุข เม่ือ
ทําบุญ เราก็อุทิศสวนกุศลใหแกเทวดา แมแตจะสวดมนต เราก็ชุมนุมเทวดา บอกให
เทวดามารวมฟงธรรมดวย เปนการเผ่ือแผจิตใจให น่ีคือการอยูกันฉันญาติมิตร  

ทีน้ีถาคนดีตกต่ําเดือดรอน ท่ีวาเทวดาอาสนรอน หมายถึงพระอินทรอาสนรอน 
เคยไดยินไหมในวรรณคดีไทย เรื่อง สังขทอง ท่ีวา “ทิพอาสนเคยออนแตกอนมา กระดาง
ดั่งศิลาประหลาดใจ” อันน้ีตามคติพุทธ หมายความวาเทวดาเดือดรอนเอง ไมใชวาคน
จะตองมาถวายเครื่องเซน แตเทวดาตองคอยคํานึง คอยพิจารณา คอยสํารวจตรวจตรา 
คนดีท่ีไหนใครตกต่ําเดือดรอน ตองไปชวย โดยชวยดวยคุณธรรมของตัวเทวดาเอง มนุษย
ไมตองไปรอขอพึ่ง แลวอยางน้ีมนุษยเองก็จะดี ธรรมะก็อยูในสังคมได สังคมนี้โลกน้ีก็มี
หลัก แลวเทวดาเองก็จะอยูในธรรม ก็จะดีดวย  

หลักการที่วาน้ีสําคัญมาก ทําใหมนุษยตองทําหนาท่ีของตัวเองใหถูกตอง 
ยกตัวอยางชาดกเร่ืองมหาชนก ท่ีในหลวงทรงนํามาเรียบเรียงเปนพระราชนิพนธ ก็แสดง
คติน้ีชัดเจน เรื่องพระมหาชนกโพธิสัตวบําเพ็ญวิริยบารมี  

มหาชนกน้ันไปคาขาย เดินทางไปในเรือเดินสมุทร ออกไปในทะเลใหญ ทางแสน
ไกลมองไมเห็นฝง พอดีเกิดมีมรสุมมารุนแรง เรือจะแตกแนนอน คนท้ังหลายท่ีไปในเรือ
น้ัน พอรูวาเรือจะแตก จิตไรสํานึกก็สําแดงเดช เกิดความกลัวข้ึนมา ตัวส่ันงันงก ไมมีสติ  

พวกหนึ่งก็รองไหเพอรําพันถึงพอแมญาติพ่ีนองซ่ึงอยูท่ีบาน พวกหน่ึงก็คร่ําครวญ 
ร่ําไรในชะตากรรมยามเคราะหรายท่ีไมนาจะเกิดข้ึนมาแกตัวของตน อีกพวกหน่ึงก็กราบ
ไหวออนวอนเทวดาใหมาชวย อะไรตางๆ คนมีอาการวิปริต เปนกันไปนานา  

สวนมหาชนกน้ีตั้งสติได ใจอยูกับตัว ไมพิไรรําพัน ไมรองไห ไมครํ่าครวญ ไมออน
วอนเทวดา ไมเอาท้ังน้ัน แตใชปญญาพิจารณาคิดแกไขสถานการณวา เรือจวนลมแลว 
เราเตรียมตัวอยางไรจะดีท่ีสุด อยางนอยเม่ือเรือแตกลงไปอยูในมหาสมุทรแลว ถึงแมถา
จะตายก็ใหอยูไดนานท่ีสุด แตถาวาในขณะท่ีอยูไดนานน้ันมีโอกาส อาจจะรอดก็ได เชน
วาอาจมีเรือผานมา หรือเม่ือเราวายนํ้าไป อาจจะมีกําลังพอ ถาไมไกลนัก ก็ไปถึงฝงได  

เอาละ เตรียมตัวใหเต็มท่ีเต็มโอกาส เร่ิมตั้งแตคิดการเตรียมหาจุดท่ีดีท่ีสุดในเรือ 
ตรงที่วาเม่ือไปอยูแลว พอเรือลมลง เราจะไมถูกเรือดูดหรือถูกเรือครอบเสีย แลวก็หาทอน
ไมมาเตรียมไว เตรียมตัวอยางดีท่ีสุด พอถึงตอนท่ีเรือลมควํ่าลงจริงๆ มหาชนกก็ดํารงตัว
ไดดีท่ีสุด ลงไปอยูในนํ้าอยางดี มีทอนไมเกาะ แลวก็ใชความเพียรวายนํ้าพยายามไป 
ไมไดรําพึงรําพัน ไมไดหดหูถดถอยทอแทใจ  



 

๒๘๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

เม่ือมหาชนกใชกําลังเทาท่ีมีจะวายนํ้าไป ก็คิดวาทิศไหนดีท่ีสุดท่ีนาจะมีฝง ก็ทุก
ทิศแหละไมเห็นฝง ดังน้ันก็ตองลองไปทิศหน่ึงละ เส่ียงไปดู ถาอยูเฉยๆ ก็ตายเปลา แตถา
วายไป อาจจะตายก็ได อาจจะรอดกไ็ด คิดแลวก็วายนํ้าไปเรื่อยจนถึงวันท่ี ๗  

ทีน้ี เทวดาก็มีหนาท่ีของตนเองเหมือนกัน คร้ังน้ัน เทพธิดาท่ีดูแลมหาสมุทร ช่ือ
นางมณีเมขลา มาตรวจดู ก็เห็นมหาชนกวายนํ้าอยู เธอนึกย้ิมเยาะในใจวา ตาคนน้ี
จะตองตายแนๆ อยูแลว ไมมีทางเลย ท้ังท่ีไมเห็นฝงแลว จะมาวายอยูทําไม ก็ไปปรากฎ
กายสําแดงตัวใหเห็น แลวก็กลาวถอยคําท่ีทําใหเกิดเปนบทสนทนาข้ึนมา  

เทพธิดามณีเมขลาก็กลาวเร่ิมตนข้ึนวา น่ี ทานจะมาวายนํ้าอยูทําไม ท้ังท่ีมองไม
เห็นฝง ก็จะตายเสียเปลา มหาชนกก็ตอบไปวา เราเกิดมาแลว เม่ือกําลังยังมีอยู เปนคนก็
ตองพยายามเร่ือยไปจนถึงท่ีสุด ถาจะตายก็ไมเปนหน้ีใคร ก็เปนบทสนทนาวากันไป ใน
ท่ีสุด นางมณีเมขลาชื่นชมความพากเพียรของมหาชนก ก็เลยอุมเขาฝงพาไปยังท่ีหมาย  

ในเรื่องน้ี คติก็คือวา มหาชนกน้ันทําความเพียรดวยเรี่ยวแรงของตนเอง ใช
สติปญญาคิดหาทาง ไมไปหวังพึ่งออนวอนนอนรอใคร สวนเทพธิดามณีเมขลาท่ีมาชวย 
ก็ชวยดวยเมตตา ดวยการพิจารณาเหตุผล บนฐานแหงคุณธรรมของเธอเอง  

น่ีเปนคติสําหรับมวลมนุษยดวยเหมือนกัน ในสังคมมนุษยก็จะตองปฏิบัติอยางน้ี 
มนุษยท่ีมีกําลัง มีอํานาจ ก็ควรจะชวยเหลือผูออนแอกวาดวยคุณธรรมในใจของตัวเอง 
ไมใชจะรอใหเขามาเซนไหว มาขอความชวยเหลือ  

สวนตัวของคนท่ีออนแอ หรือเดือดรอน ไรท่ีพ่ึง ก็ตองพากเพียรชวยตัวเองเต็มท่ี 
และรวมมือกันในหมูพวกตัว ไมมัวหวังพึ่งรอความชวยเหลือจากผูอ่ืนขางนอก อยางน้ี
สังคมจึงจะเขมแข็ง ม่ันคง พัฒนา คนมีคุณภาพ แลวก็อยูดีได  

พูดเรื่องเทวดามายืดยาว กอนน้ีก็พูดไปมากแลว อาจจะซํ้าบอยไปหนอย แตเรื่อง
น้ีซํ้าไวบางก็ดี เปนการยํ้า เพราะคนพูดถึงเทวดากันนัก ชาวพุทธน่ีแหละไมเบา แตพอวา
จะเอาอยางไรกับเทวดา ก็จับหลักอะไรไมได มักจะเขวไปเปนพราหมณกันเสียเรื่อย 

เพื่อใหหนักแนนสมเปนเร่ืองใหญ ขอสรุปหลักสําคัญของชาวพุทธ ในการสัมพันธ
และปฏิบัติตอเทวดา ดังน้ี 

- อยูกับเทวดา และปฏิบัติตอเทวดา ดวยเมตตามีไมตรีอยางญาติมิตรท่ีนานับถือ 
- ไมหวังพึ่ง ไมรอคอยความชวยเหลือจากเทวดา แตมุงหนาทํากิจหนาท่ีของตน 
ทําผลท่ีมุงหมายใหสําเร็จดวยการลงมือทํา ดวยความเพียรพยายามของตนเอง 
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- ท่ีคนนับถือกันวาเทพเทวามีฤทธานุภาพย่ิงใหญน้ัน ตองรูตอไปวา เหนือกวา
เทวดาน้ัน ธรรมเปนใหญสูงสุด ชาวพุทธตองถือธรรมเปนใหญ แมแตถามีกรณี
ขัดแยงระหวางมนุษยกับเทวดา ก็ใหเอาธรรมมาตัดสิน 

- พระมีหนาท่ีสอนเทวดา พระบอกวาเทวดาท่ีมนุษยเกรงกลัวและหวังพึ่งกันมา
แตยุคดึกดําบรรพน้ัน ขอใหมีเมตตาแกมนุษย ไมควรไปรอการเซนไหวโดยลอ
ดวยการที่จะดลบันดาลอะไรๆ ให การชวยมนุษยน้ัน ขอใหมุงเอาใจใสคอยดูแล
เขาใหอยูดีม่ันคงปลอดภัย ใหเขาต้ังหนาต้ังตาทํางานทําการกันไปไดเต็มท่ี 
ควรยํ้ากันไววา พระพุทธศาสนาเนนนักในเร่ืองการหวังผลสําเร็จดวยการลงมือทํา 

และทําใหสําเร็จดวยความเพียรพยายาม ในชาดกบอกใหเรารูตรงนี้วาน่ีเปนจุดเปล่ียนจุด
ยายออกจากศาสนาเกาท่ีเขาสยบตอเทพเจา เอาแตไหววอนรอเทวดา เม่ือมาถึงพระ 
พุทธศาสนา ทานยืนยันใหเลยวา “ความเพียรของคนไม่ลดละ ถึงเทวดาก็กีดกันไม่ได้”   
(เทวา น อิสฺสนฺติ ปุริสปรกฺกมสฺส, ๒๗/๕๐๕/๑๒๘)  

ทายเร่ืองในตอนน้ี ก็ขอยํ้าหลักการใหญท่ีไดพูดมาแลวอีกครั้งหน่ึง คือหลักท่ีวา 
พระพุทธศาสนาเปน กรรมวาท เปน กิริยวาท เปน วิริยวาท หมายความวา ถือหลักการ
กระทํา ถือหลักวาตองใหสําเร็จดวยการกระทํา ถือหลักวาตองเพียรพยายาม  

จับหลักน้ีไดแลว เรื่องพระเครื่อง วัตถุมงคล ความศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์เทวดา ก็เขา
มาอยูในกรอบท่ีจะไมกอปญหา  

จับหลักชัดแลว ใครไปทางดี ใครไปทางราย จับไดทันหมด    
เอาละนะ เปนอันวา ในพระพุทธศาสนานี่ มีคติเรื่องน้ีชัดเจนแลว เพราะฉะน้ัน

พระพุทธเจาทรงมีฤทธิ์ เปนยอดของผูมีฤทธิ์ ก็ไมใชฤทธิ์มาบันดาลผลที่ตองการใหใคร 
แตทรงใชฤทธิ์ในการเผยแผพระพุทธศาสนาในกรณีเดียว คือจะปราบผูเอาฤทธิ์มาใชแก
พระองค ปราบเสร็จ ก็เลิกใชฤทธิ์ เปนการยอนความเช่ือของสังคมยุคน้ัน ท่ีเชื่อกัน
นักหนาวาใครจะเปนพระอรหันต ตองมีฤทธิ์ หรือถือวาคนมีฤทธิ์เปนพระอรหันต  

ในสภาพสังคมที่เปนอยางน้ี ซ่ึงมีคานิยม มีภาพ มีทิฏฐิน้ีอยู เม่ือพระพุทธเจาทรง
ประกาศพระศาสนา ก็ไปเจอพวกท่ีวามีฤทธิ์มากมาย ทีน้ี ถาพระองคไมมีฤทธิ์ คนพวก
น้ันก็ไมฟง เขาถือวาเขาแนกวา ตัวอยางท่ีชัด คือพวกชฎิล พอพระพุทธเจาเสด็จเขาไปใน
สํานักของเขา จะขอพัก พวกชฎิลก็ออกพิษเลย เขาดูถูกวา นักบวชหนุมคนน้ี ทาทางสงบ
อยางน้ี ไมไดความหรอก เด๋ียวเราจะแกลง  
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พอเร่ิมพัก ก็เอาเลย คืนแรกชฎิลก็แกลง แตพระพุทธเจาก็ผาน คืนท่ี ๒ ก็ผาน คืน
ท่ี ๓ ก็ผาน ชฎิลก็แกลงแรงข้ึนทุกที แตพระพุทธเจาก็ผานทุกคืน จนกระท่ังในท่ีสุดชฎิล 
ไมมีอะไรจะแกลง แลวก็สูไมได ก็เลยยอม เม่ือเขารูแนวามีฤทธิ์สูพระพุทธเจาไมได เขา
แพ ก็จึงยอมฟง ใชไหม ถาพระพุทธเจาไมมีฤทธิ์เหนือเขา เขาก็ไมฟง จะพูดจาอะไร เขาก็
ไมฟง แตพอแพฤทธิ์ แกก็ฟง พอฟง พระพุทธเจาก็จึงทรงสอนธรรมได และเม่ือเขาเขาใจ
แลว ก็จบ พระพุทธเจาก็ไมทรงใชฤทธิ์อีกเลย  

อยางท่ีวาน้ี จึงเรียกวาใชฤทธิ์ปราบฤทธ์ิ เพื่อจะไดสอนธรรม คือเปนวิธีการในการ
ท่ีจะใหคนยอมรับฟงคําสอน ฉะน้ันฤทธิ์ก็เลยกลายเปนส่ือธรรม เพ่ือจะสยบคนมีฤทธิ์ให
สงบพรอมที่จะมาเขาสูธรรม  

น่ีเปนคติท่ีบอกเราใหปฏิบัติในแบบเดียวกัน คือการใชส่ิงศักดิ์สิทธิ์อะไรตางๆ น้ี 
เพ่ือเปนส่ือเขาสูธรรม แตความมุงหมายน้ีจะตองชัดเจน แนนอน ท่ีจะนําเขาไปสูธรรม 
ไมใชไปทําใหเขาจมอยู ตองใหกําลังใจท่ีไดจากส่ิงศักดิ์สิทธิ์น้ัน เปนกําลังใจท่ีหนุนในการ
ทําความเพียร อยาใหเปนกําลังใจท่ีจะทําใหหวังพ่ึง แลวก็เลยหยุดรอความชวยเหลือ 
แลวก็ออนแอ ตกอยูในความประมาท  

ทีน้ี ลัทธิหวังพึ่งส่ิงศักดิ์สิทธิ์อํานาจฤทธ์ิเดชปาฏิหาริย ไสยศาสตร สวนมากน้ันมี
ผลรายท่ีทําใหหวังพึ่งและรอคอย ฉะน้ันก็จะทําใหคนออนแอลงไปทุกที จึงขัดตอหลักการ
สําคัญของพระพุทธศาสนา อยางนอย ๔ ประการ ซ่ึงเปนเรื่องท่ีควรตองจําไวใหดี 

การเช่ือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ ไสยศาสตร ส่ิงเรนลับ หรืออะไรก็ตาม ถาขัด
หลักการ ๔ อยางตอไปน้ี เปนอันใชไมไดในพระพุทธศาสนา คือ  

๑. หลักทําการดวยความเพียร หลักพุทธศาสนาขอน้ีชัดเจน ไดแกหลักกรรมและ
หลักความเพียร ตรงกับท่ีพูดมากอนแลววา กรรมวาท กิริยวาท และวิริยวาท 
พูดส้ันๆ วา ถือหลักการที่จะตองทําใหสําเร็จดวยความเพียรพยายาม ถาเรา
ไปเช่ือส่ิงศักดิ์สิทธิ์แลวหวังพ่ึง มัวรอความชวยเหลือ ก็ทําใหเราไมทําการดวย
ความเพียร น่ีคือแสดงวาผิดหลักการของพระพุทธศาสนาขอท่ี ๑ น้ี  

๒. หลักการพัฒนาตน เปนธรรมชาติของมนุษยท่ีวา คนเรานี้จะดีเลิศประเสริฐได 
ดวยการฝก ดวยการศึกษาพัฒนาตน คนเรานี้ตองฝกฝนตนเอง ใหดีย่ิงข้ึนๆ 
ใหมีความสามารถย่ิงข้ึนๆ ใหมีศีลดีโดยมีวินัย แลวก็เจริญในจิตใจ ในปญญา 

ทีน้ี ถาไปเจอปญหา ไปเจออุปสรรค ไปเจอส่ิงท่ีตองทํา แลวมัวไปหวังพึ่ง
ส่ิงศักด์ิสิทธิ์อํานาจเรนลับ ไดแตรอใหทานชวย คนก็ไมพัฒนาตัวเอง  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๙๑ 

เจอปญหา ไมคิดแก มัวออนวอนนอนรอใหทานแกให ตัวเองก็อยูเทาเดิม 
ปญญาก็ไมพัฒนา แตถาเราเจอปญหา เราคิดแกไข เราใชปญญา ปญญา
ของเราก็พัฒนาข้ึนมา เราก็ดีข้ึนๆ   

ทีน้ี การเช่ือแลวหวังพ่ึงส่ิงศักดิ์สิทธิ์อํานาจเรนลับ ก็ขัดขวางการพัฒนา 
ทําใหไมฝกฝนตนเอง เรามีชีวิตอยูชาติหน่ึงแครอยป โดยมากไมเกินรอยป  
เวลาน้ีมันนอย แลวเรามาเสียเวลารอคอยความชวยเหลือจากส่ิงเหลาน้ี เราไม
พัฒนาตนเอง ก็เสียเวลาไปเปลา แลวท้ังชีวิตก็หมดไป ไมคุมเลย  

การหวังพ่ึงออนวอนนอนรอท่ีไดแคความอุนใจสบายใจ จึงเปนการลงทุน
ท่ีแพงมาก ท่ีเราอาจจะตองเอาชีวิตไปทุมใหหมดท้ังชีวิต แลวชีวิตก็เลยหมด
ส้ินไปกับการจมอยู กับส่ิงเหลาน้ี ชีวิตท่ีควรจะพัฒนาได ใชเวลาใหเปน
ประโยชนในชวงรอยปน้ี ก็เลยมาเสียเวลาหมดไปๆ เปนความสูญเปลา  

เพราะฉะน้ัน อยาไปลงทุนท่ีไมคุมคา ท่ีซ้ือมาดวยราคาแพงเกินไป เรา
อาจจะไดความอุนใจ ความมีกําลังใจ ไดความสุขแบบกลอมใจ พอใหสบาย
ใจ แตมันคุมหรือเปลา เราสูญเสียเทาไร สูญเสียการท่ีจะใหชีวิตไดพัฒนา
เขาถึงส่ิงท่ีดีงาม ท่ีประเสริฐอีกเยอะแยะ แตน่ีเราตองสูญเสียไปหมด เราไดแค
การกลอมใจใหสบายเทาน้ีเอง ชีวิตเราจะเอาแคน้ีหรือ คุมไหมที่เราจะลงทุน ท่ี
ไดไมเทาเสีย เพราะฉะน้ัน อยาเสียหลักการพัฒนาตนเอง  

๓. หลักความไมประมาท หลักน้ีพระพุทธศาสนาเนนนัก พระพุทธเจาตรัสยํ้าแลว
ยํ้าอีกวา ใหเราอยูดวยความไมประมาท ถาเราหวังพ่ึงส่ิงศักด์ิสิทธิ์อํานาจเรน
ลับ ก็รอไปสิ ทีน้ีก็ไมตองทําอะไรแลว ไมไดใชเวลาใหเปนประโยชน เวลาก็
ผานไปๆ อะไรท่ีควรทําก็ไมไดทํา ตกอยูในความประมาท ไดแตออนแอลงไปๆ  

๔. หลักมีอิสรภาพพึ่งตนได ถาเราหวังพ่ึงอํานาจส่ิงศักดิ์สิทธิ์ จะใหทานบันดาล
ให อะไรๆ จะสําเร็จหรือไม ก็อยูท่ีทาน ไมไดอยูท่ีเรา เราก็ข้ึนตอทาน ไมมีทาง
เปนตัวของตัวเอง ก็ตองข้ึนตอผูมีฤทธิ์ ข้ึนตอส่ิงศักดิ์สิทธิ์ ก็สูญเสียอิสรภาพ 
ตองหวังพึ่งผูอ่ืนเรื่อยไป ก็พ่ึงตัวเองไมได ขัดหลักพ่ึงตนเอง   

พระพุทธศาสนาสอนใหพึ่งตนเอง แลวก็ใหมีอิสรภาพ มนุษยตอง
พ่ึงตนเองได โดยทําตนใหเปนท่ีพึ่งของตนเองได คือฝกใหทําไดดวยตนเอง 
แลวพ่ึงตนเองได เม่ือพ่ึงตนเองได ก็เปนอิสระ ถาไมทําตนเองใหเปนท่ีพึ่งได ก็
พ่ึงตนเองไมได เม่ือพ่ึงตนเองไมได ก็ตองข้ึนตอผูอ่ืน ก็ไมมีอิสรภาพ  



 

๒๙๒  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

พุทธศาสนาเนนนักใหคนเปนอิสระ พระพุทธเจาทรงมาสอนเรา ก็เพ่ือให
เราชวยตัวเองได พึ่งตนเองได เปนอิสระ พระพุทธเจาไมตองการใหใครมาข้ึน
ตอพระองค พระองคมีฤทธิ์เต็มท่ี มีความสามารถเต็มท่ี แตพระองคไมยอมให
ใครมาเกาะติดพ่ึงพระองค ท่ีฉันมาชวยน่ี คือมาสอนใหคณุพึ่งตนเองได  

กอนจะพึ่งตนเองได คุณตองทําตนใหเปนท่ีพ่ึงไดกอน ไมใชอยูๆ จะพึ่ง 
ตนเอง คนที่จะพึ่งตนเอง ตองทําตนใหเปนที่พึ่งได ดวยการพัฒนาตัวเองข้ึนมา  

ท่ีวาพระพุทธเจามาชวยเรา ก็คือมาชวยโดยสอนเราแนะนําเรา เพื่อใหเรา 
พัฒนาตัวเอง ใหพึ่งตนเองได ใหทําตนใหเปนท่ีพ่ึงได เสร็จแลวเราก็เปนอิสระ 
ไมตองขึ้นตอพระพุทธเจา  

พระพุทธเจาไมตองการใหใครมาข้ึนตอพระองค ไมเหมือนศาสนาเปนอัน
มากท่ีสอนวาตองฝากชีวิตจิตใจ ตองมอบชีวิตจิตใจไวในองคเทพเจาน้ัน เทพ
เจาน้ี อยางสุดจิตสุดใจ แตในพุทธศาสนาไมมีอยางน้ัน พุทธศาสนามาสอนให
คนพ่ึงตนเองได พระพุทธเจาท่ีมาทรงสอนน้ัน ก็คือเม่ือทรงคนพบธรรมแลว ก็
มาเปนกัลยาณมิตรของสัตวท้ังหลาย โดยมาแสดงธรรมน้ัน มาบอกให เม่ือ
ทานเรียนรูปฏิบัติ ทานก็จะเห็นไดดวยตนเอง ทําไดดวยตนเอง ก็เปนอิสระ  

ถาเราหวังพึ่งส่ิงศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์อํานาจดลบันดาลภายนอก ก็ขัดหลัก ๔ ประการน้ี 
เพราะฉะน้ันเราจึงตกลงใจวา ส่ิงศักดิ์สิทธิ์น้ัน ถึงมี ถึงจริง เราก็ไมไปหวังพ่ึง เพราะอะไร 
เพราะวาเม่ือเสียหลักการ ๔ อยางน้ีแลว ก็ไดไมเทาเสีย แตถาเราพากเพียรทําตัวเราเอง
ใหเขมแข็งข้ึนมาแลว เราจะไดมากกวาท่ีจะไดจากส่ิงศักด์ิสิทธิ์น้ันอีกมากมาย   

แมแตในหมูมนุษยเอง ในสังคมท่ีคนหวังพ่ึงกันได ถาไมระวังใหดี ก็จะไมพัฒนา 
เพราะเต็มไปดวยคนที่ออนเปล้ีย สูสังคมที่ทุกคนตองดิ้นรนชวยตัวเองไมได เพราะแทบ
ทุกคนตองเขมแข็งจึงอยูได แตไมใชไมใหชวยกันเลยนะ มนุษยตองชวยกัน แตตองชวย
อยางมีหลัก เชนท่ีวาชวยดวยการทําใหเขาชวยตัวเองได ชวยใหเขาพึ่งตัวเองเปน การชวย
กับการไมชวย ตองมีดุลยภาพ พระพุทธเจาจึงสอนหลักพรหมวิหารท่ีจะเรียนกันตอไป 

การพึ่งส่ิงศักดิ์สิทธิ์ท่ีจะไมใหเสียหลักการ ๔ อยางน้ัน ก็มีทางอยูเหมือนกัน ทาน
ยอมให แถมแนะนําไวดวย คือการนับถือเพ่ือความคุมครองปองกันภัย ชวยใหเกิด
ความรูสึกม่ันคง ม่ันใจ หายหว่ันหายหวาด หายระแวงกังวล แลวจะไดต้ังหนาต้ังตา
ทํางานการกิจหนาท่ีของตนมุงแนวไปไดเต็มท่ี  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๙๓ 

การนับถือส่ิงศักดิ์สิทธิ์แบบที่ทานแนะนําน้ี ตางกับแบบกอนโนนอยางตรงขามกัน
เลย การหวังพ่ึงส่ิงศักด์ิสิทธิ์แบบท่ีทานหาม ซ่ึงเสียหลักการท้ัง ๔ น้ัน เปนการเช่ืออํานาจ
ดลบันดาล จะใหทานทําให แลวตัวเองก็เลยไมตองทํา  

แตการนับถือแบบหลังท่ีทานยอมใหน้ี เปนการเช่ืออํานาจคุมครองปกปองรักษา 
ท่ีมาชวยหนุนใหเราทําการน้ันๆ อยางมุงม่ัน เปนหลักประกันใหเราเดินหนาไปอยาง
สุดกําลัง ไมระแวงขางหลัง ไมกังวลขางหนา (แตก็อยาใหถึงกับประมาท) แลวตัวเราก็ย่ิง
ทําเต็มท่ีเลย คิดวาน่ีคงชัดแนแลวนะ  

ทีน้ี เรื่องของขลัง วัตถุมงคล พระเคร่ือง อะไรตางๆ น้ี พูดมาเยอะแยะ ยาวยืด เรา
ลองมาสรุปกันอีกทีวา ใชอยางไรถูก ใชอยางไรผิด ลองสรุปสิวามีอะไรบาง  

ในบรรดาส่ิงศักดิ์สิทธิ์สําหรับชาวพุทธน้ัน พระเครื่องน้ีนับวาเฟองท่ีสุด จึงยกข้ึน
มาตั้งเปนหลัก สรุปไดวา พระเครื่องน้ัน 

หน่ึง คนโบราณทําไวเปนเครื่องหมายวาเคยมีพระพุทธศาสนาเจริญท่ีน่ัน คือเปน
วัต ถุ ท่ี เปน เครื่ อง สําแดง  เปนองค แทนพระพุทธเจ า  แลว ก็ เปนองคแทนของ
พระพุทธศาสนา ตอไปถาพระพุทธศาสนาสูญส้ินแลว กรุแตก คนไปเจอโบราณวัตถุ
เหลาน้ี ก็จะรูวาเคยมีพระพุทธศาสนาเจริญอยูท่ีน่ัน  

สอง ใชคุม และกันใหอยูไดดี และพอดี ในทามกลางความเช่ือถือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์
เดชดลบันดาล และในความสัมพันธกับศาสนาโบราณตางๆ   

ท่ีวา “คุม” คือใหอยูในหลักของพระพุทธศาสนา ในขอบเขตของคุณความดี ใหอยู
ในความหมายของการเชื่อถืออํานาจส่ิงศักดิ์สิทธิ์ในขอบเขตท่ีเปนคุณเปนความดีงาม ให
มีความม่ันใจในความม่ันคงปลอดภัยแลวจะไดมุงหนาทํามุงหนาปฏิบัติกิจหนาท่ีให
สําเร็จ และใชแคพอเปนคร่ืองปดชองความหว่ันใจ ดังท่ีไดพูดขางตน แลวก็ “กัน” ไมให
ถูกชักจูงไปดวยลัทธิภายนอกท่ีจะพาใหเขว เชนไปหวังพึ่งอํานาจดลบันดาล กันไสย
ศาสตร เชนไมใหหมอผีมาจูงไปในทางราย ท้ังกันออกไป แลวก็คุมไวได  

สาม คนโบราณใชเปนเครื่องเตือนใจใหระลึกถึงพระพุทธเจา ระลึกถึงคุณ
พระพุทธเจา โดยเปนองคแทน เพราะวาปุถุชนน่ี ถาไมมีวัตถุ จะใหระลึกดวยนามธรรม
ลวนๆ ก็นึกไดยาก จึงใชวัตถุเปนส่ือ แมแตจะทําสมาธิ ก็เอามาชวยจูงจิตได  



 

๒๙๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

สําหรับชาวบาน เอาพระเคร่ืองไวใกลๆ เชนอยูท่ีคอ ก็จะไดเตือนใจใหระลึกถึง
พระพุทธเจาอยูเร่ือยๆ บอยๆ (ถาไมมีพระเครื่องท่ีเปนวัตถุน้ี บางทีหรือบางคนก็ลืมพระ
ไปเลย) แลวก็โนมใจโยงไปหาคุณคาหรือผูสูงคาทางจิตใจ เชนท่ีเลาไปแลววา โยงไปถึง
พอแมปูยาตายาย ไปถึงอุปชฌายอาจารย ท่ีวาเปนของรักท่ีทานรักษาไว และไดมอบให
ตอๆ กันมา เปนคุณคาสําคัญของชีวิตน้ี มีความหมายซ่ึงไดผลมากทางคุณความดี ทาง
ศีลธรรม ทางจริยธรรม อะไรตางๆ กวางไกลมากมาย คนเดี๋ยวน้ีอางวางขาดคุณคาอันน้ี
กันมาก ควรเขาใจ และปฏิบัติใหถูกตอง  

ส่ี พอใชเปนส่ือ ก็เปนอันวามาเปนเคร่ืองเตือนใจระลึก พอเตือนใจระลึกก็โยง
ตอไปยังความหมายท่ีสาม คือเปนส่ือเขาสูธรรม คือนํามาใชเปนส่ือในการเรียกรองธรรม 
จะเอาคุณธรรม เอาศีลธรรม เอาจริยธรรม ก็วาไป บอกเขาวา ถาเธออยากใหพระ
คุมครอง เธอจะตองประพฤติตัวอยูในศีลในธรรม ตองเวนจากการประพฤติช่ัวอยางน้ัน 
อยางน้ี และตองทําความดี ตองขยันหม่ันเพียรทําการงานหนาท่ีใหดี แลวพระจะคุมครอง 
น่ีคือเรียกรองศีลธรรมแลว แลวเวลาจะให ก็สอนธรรม อธิบายใหรูเขาใจดีข้ึน น่ีคือเปนส่ือ
เขาสูธรรมแลว  

โดยเฉพาะเด็กๆ น่ี พระอาจารยนอยองคจะมีความสามารถสอนใหสนใจ ให
เขาใจ เร่ืองน้ีเราตองยอมรับ เราอยาเอาตัวเกงคนเดียวไปเทียบ จริงอยู พระอาจารยองค
น้ีมีความสามารถสอนเด็กไดเกง แมแตสอนดวยนามธรรม สอนดวยคําสอนลวนๆ เด็กก็
เขาใจ แลวเด็กก็ศรัทธา แตทีน้ีพระท่ัวๆ ไป ทานไมไดมีความสามารถอยางน้ันน่ี แตทานก็
หวังดี และทานก็มีหนาท่ีท่ีจะสอน  

ทีน้ีทําอยางไรละ เปนธรรมดาวา เด็กก็สนใจพวกวัตถุ ชอบของสวยๆ งามๆ 
แทนท่ีจะใหของเลน พระมีพระเครื่ององคเล็กๆ สวยๆ ก็เอาใหเด็ก แตอยาใหงายนัก เอา
อยางคนโบราณ ก็ตองมีนอยๆ หาไดยาก เด็กก็อยากได ก็ยอมเอามาให ไวเปนท่ีระลึกนะ 
องคน้ีชอบไหม ทานเกงเย่ียมยอด มีปญญามากอยางน้ีๆ ถาเราอยากมีปญญา ก็ทําอยาง
น้ีๆ เอาไปนะ ใหนองใหหนูพยายามมีปญญาอยางทานนะ ก็ส่ือธรรมะไปสิ น่ีก็อยูท่ีจะ
รูจักใชเทคนิคส่ือนําเขาไป  

ตอมาก็อาจจะคอยๆ โยงไปหาธรรมท่ีเปนหลักสําคัญๆ ใชเปนส่ือสอนธรรมะวา น่ี
นะ เธอจะใหพระคุมครอง ก็รักษา ๕ ขอน้ีพอแลว ไมตองเอามาก ใหเด็กมีส่ิงระลึก
เตือนใจอยูกับตัววา ฉันเปนชาวพุทธนะ อยูใกลพระพุทธเจา นึกถึงพระพุทธเจาแลว เรา
จะทําอันน้ีๆ อยางน้ีๆ ใหได  
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การมีส่ิงเตือนใจอยูกับตัวน้ี สําหรับเด็กๆ มีประโยชนมาก เพราะวาเด็กตองอยูกับ
ส่ิงท่ีเปนวัตถุ ส่ิงท่ีเปนรูปธรรม จึงจะส่ือไปหานามธรรมได ถาเด็กไมมีพระ แกก็ไปหาอะไร
ตออะไรอ่ืนมาติดตัว หาส่ิงสวยงาม ของประดับ ท่ีจบตันอยูแคความสวยงามตอหนา หรือ
มีราคาท่ีพากิเลสโฉ ทําไมเราไมเอาพระพุทธรูปเล็กๆ ใหละ ดีกวา มีคุณคาลึกซ้ึง
กวางไกลกวาการท่ีจะเพียงสวยงามเอาไปอวดโก ยังมีคุณคาทางคุณธรรม ทางจิตใจ เปน
เครื่องผูกพันกับบิดามารดาอีก พอแมจะใหก็ได ไมตองใหพระให เม่ือใชเปน ก็มีประโยชน 

รวมความวา น่ีก็เปนประโยชนอีกอยางหน่ึง พูดส้ันๆ วา ใชส่ือธรรม   
ตกลงวา หน่ึง เปนหลักฐานแสดงถึงการเคยมีพระพุทธศาสนา สอง ใชคุมความ

เช่ือถือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ใหอยูในหลักพระพุทธศาสนา กันไมใหถูกชักพาออกไปในลัทธิและวิธี
ปฏิบัติท่ีเปนโทษ สาม เตือนใจใหระลึกถึงพระพุทธเจา พระรัตนตรัย โยงคุณคาทางจิตใจ
ไปถึงบิดามารดาเปนตน ส่ี เปนส่ือธรรมต้ังแตชวยนําจิตเขาสูสมาธิ ทําใหรวมจิตใจไดงาย 
แลวก็เปนทางใหพระไดสอนธรรมะ เอาไปเรียกรองจริยธรรม รวมเปน ๔ ประการ  

ทีน้ี ถาใชไมเปน ใชผิดไป ก็กลายเปนโทษ  
หน่ึง ทําใหติดจมหลงเพลิน อยูแคในความหมายวาศาสนาเปนท่ีพึ่งท่ียึดเหน่ียว

จิตใจ ไดท่ีพ่ึงพํานักแลว มีกําลังใจ กลอมใจใหสบาย หายทุกข หายรอน หายเดือดเน้ือ
รอนใจ ไมตองดิ้นรนขวนขวาย ติดเพลินอยูแคน้ี นอนสบาย  

สอง ก็หวังพ่ึง รออํานาจส่ิงศักด์ิสิทธิ์วาทานจะมาชวย ทําใหออนแอ ตกอยูในความ
ประมาท ไมทําการดวยความเพียร แลวก็พึ่งตนเองไมได ไดแตนอนคอยความชวยเหลือ  

สาม ถาผูใช เชนพระน้ีแหละ ไมเขาใจหลักการของพระพุทธศาสนา หรือมีเจตนา
ไมดี หรือไมมีปญญาท่ีจะนําคนใหพัฒนาตอไป อาจจะกลายเปนผูดึงคนออกจาก
พระพุทธศาสนาไปเลย เปนผลรายท่ีตรงกันขาม  

คนท่ีไมรูจริง ไมเขาใจหลักพระพุทธศาสนา มองไมเปน แยกไมออก ก็คิดนึกไดแค
วา ส่ิงเหลาน้ีก็เหมือนกับส่ิงศักดิ์สิทธิ์อ่ืนนอกพระพุทธศาสนา เปนเร่ืองไสยศาสตร หรือ
อยางเดียวกับเร่ืองเทพเจา เม่ือเอาความหมายนี้มาใสในพระพุทธศาสนา ก็กลายเปนดึง
คนออกจากพระพุทธศาสนาไปโดยไมรูตัว ซ่ึงเปนไปไดมากดวย น้ีคือผลที่กลับตรงขาม 
แทนท่ีจะดึงคนเขาสูธรรม เขาสูพระพุทธศาสนา ก็กลายเปนดึงออกไปเลย   

ส่ี  อาจจะเปนชองทาง หรือเปนเคร่ืองมือของการหลอกลวง และหาลาภ คนท่ีมี
เจตนาไมดี อาจจะใชส่ิงเหลาน้ีเปนเคร่ืองมือหาผลประโยชนสวนตัว ใหไดลาภไดสักการะ 
ตางๆ มากมาย  
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หา ผลตอสังคม คือ จากการท่ีมนุษยอยูดวยความหวังพ่ึงส่ิงภายนอก แลวมัวงอ
มืองอเทา ก็กลายเปนคนออนแอกันไปท่ัว แลวผลรวมก็มาลงท่ีสังคม ทําใหเปนสังคมท่ี
ออนแอ พัฒนาไมไป  

ผลเสียตอสังคมไมใชแคน้ัน ยังมีอีกอยางหน่ึงท่ีสําคัญมาก คือวา มนุษยท่ีหวังพึ่ง
อํานาจเรนลับภายนอกมาชวยน้ี จุดสัมพันธของเขาก็คือส่ิงเรนลับท่ีเขามองไมเห็น 
ความสัมพันธของเขาไปอยูกับส่ิงน้ัน เม่ือความสัมพันธไปอยูท่ีน่ันแลว เขาก็จะไมคอยเอา
ใจใสตอเพื่อนมนุษยดวยกัน ไมเหลียวแลกัน มีอะไรเกิดข้ึน ก็มองไปท่ีอํานาจเรนลับขาง
นอก มองขามเพ่ือนมนุษยในสังคมไป ไมสนใจ ไมดูแล อันน้ีมีผลรายตอสังคมมนุษยมาก 

สังคมจะเขมแข็ง ตองไมคลุมเครือ    
ท่ีพูดข้ึนมาเม่ือก้ีในเร่ืองท่ีวา เม่ือมนุษยไปหวังพ่ึงอํานาจเรนลับส่ิงศักด์ิสิทธิ์ใหมา

ชวยตัว ก็หันไปสัมพันธกับส่ิงเรนลับนอกสังคม แลวก็เลยไมเอาใจใสเหลียวแลเพ่ือน
มนุษยดวยกันในสังคม มองขามคน มองขามสังคมไป ไดแตคิดถึงเทวดา อันน้ีจะมีผลราย
ตอสังคมมนุษยมากน้ัน เรื่องความเช่ือและการหวังพ่ึงส่ิงศักดิ์สิทธิ์ กับผลในระดับสังคมน้ี 
เปนเรื่องท่ีควรสนใจใหมากดวย 

มนุษยท่ีมาอยูรวมกันและเกิดเปนสังคมขึ้นมาน้ี เหตุผลสําคัญก็คือเพราะมนุษย
เหลาน้ันตองพึ่งพาอาศัยกัน เม่ือตองพึ่งกัน ก็มีการหวังพ่ึงคนอ่ืน แลวก็ทําใหคนตองไป
รวมมือกับคนอ่ืน ตองสนใจชวยคนอ่ืน 

ตรงน้ีก็เปนไปตามธรรมชาติน่ันเอง เม่ือตองหวังพ่ึงผูอ่ืน แตละคนก็ตองไปรวมมือ
กับคนอ่ืน แลวก็ทําการตางๆ ใหดําเนินไป ยามเกิดปญหา ก็ตองชวยกันรวมกันแกไข เม่ือ
ทําไปตามธรรมชาติแคน้ี มนุษยก็ขับเคล่ือนสังคมของตนใหดําเนินเดินหนาไปไดแลว  

ย่ิงเม่ือทางดานจิตใจ มีเรื่องของคุณธรรมเขามาหนุนมานําดวย สังคมก็ย่ิง
เขมแข็งม่ันคงสงบสุข คนก็อยูกันดี มีการสนใจกัน เหลียวแลกัน พรอมท่ีจะชวยกัน 
รวมมือกันจริงจังเต็มจิตสนิทใจ  

ทีน้ี วาตามกระบวนการแบบธรรมชาติน้ัน เม่ือเกิดเหตุรายเปนปญหารวมกันท่ี
สําคัญ มนุษยรูอยูวาพวกเขาจะตองแกปญหากันเอง ดวยตัวของพวกเขา มนุษยก็จะมา
รวมกันหาทางคิดแกปญหา แลวก็ทําการแกปญหาของสังคมเสร็จไปได  
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แตทีน้ี พอมนุษยหันไปหวังพ่ึงส่ิงศักดิ์สิทธิ์อํานาจเรนลับ คราวน้ี จุดมุงในการ
สัมพันธของเขาเบนออกไปอยูท่ีส่ิงศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์เดชเหลาน้ันเสียแลว เขาก็มองไปท่ีน่ัน 
คอยรอวี่แววจากทาน พรอมกันน้ันเขาก็ไมคิดหวังพ่ึงเพื่อนมนุษยดวยกัน ไมหันไปดูผูคน
ท่ีอยูในชุมชนเดียวกับเขา ในสถานะระดับเดียวกับเขา ท่ีเปนเพ่ือนรวมทองถ่ิน รวมสังคม 
เขามองขามไปเลย 

เม่ือเปนอยางน้ัน ในสังคมท่ีคนเปนอยางน้ี การรวมมือ การชวยเหลือกัน การ
รวมกันคิดแกปญหาเปนตน ก็จะมีไดยาก มีนอย หรือแทบไมมี แลวสังคมอยางน้ีก็จะ
พัฒนาไดยาก และก็จะเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประชาธิปไตย หรือแมตอการท่ีจะมี
ประชาธิปไตยดวย เพราะประชาธิปไตยตองอาศัยมนุษยท่ีอยูในทองถ่ินชุมชนสังคมน้ัน 
มาพ่ึงพาอาศัยกัน และรวมมือกัน ในการสรางสรรคและแกปญหา น่ีคือผลเสียในสังคม 
เปนผลเสียท่ีจุดสําคัญ เปนอันใหญ ตรงกลางเลย  

ในข้ันพ้ืนฐาน เม่ือมัวหวังพ่ึงส่ิงศักดิ์สิทธิ์ สําหรับแตละคนก็สูญเสียอยูแลว หลาย
อยางดังวาแลว เชน ทําใหไมขวนขวายเรงทําการดวยความเพียร ทําใหไมคิดท่ีจะพัฒนา
ตัวเอง ทําใหตกอยูในความประมาท ทําใหไมพ่ึงตนเอง สูญเสียอิสรภาพ เสร็จแลวใน
ระดับสังคมก็สูญเสียอีก คือการท่ีวาคนจะไมมารวมกันชวยกันแกปญหา ไมรวมกันทํา
การท้ังหลาย แลวสังคมแบบน้ี จะเขมแข็งม่ันคงทรงตัวอยูไดและไปดีไดอยางไร  

ถาไมมีการหวังพ่ึงใดๆ จากภายนอก ไมวาจากมนุษย หรือจากส่ิงศักด์ิสิทธิ์ฤทธิ์
เทวดา ในสังคมท่ีหวังพ่ึงใครไมไดแลว คนก็จะตองดิ้นรนดวยตนเองกันสุดฤทธิ์ น่ีทางหน่ึง 
หรือไมก็สอง คนจะตองพ่ึงกันเอง คือมาชวยกันคิดรวมกันทําการแกปญหา แลวสังคม
หรือชุมชนก็จะพัฒนาข้ึนมาดวยเร่ียวแรงกําลังของคน  

เพราะฉะน้ันจึงพูดวา การหวังพ่ึงส่ิงศักดิ์สิทธิ์เหลาน้ี ตองระวังมาก อาจจะไดไม
คุมเสีย ผลไดคือทําใหจิตใจสบาย ผอนคลายทุกข หลบทุกข หลบปญหา กลอมใจ ปลอบ
ประโลมจิตใจ ชุมฉํ่าไปทีหน่ึง แตแคน้ีพอไหม ไมพอหรอก เพราะไมไดแกปญหาจริง 
ปญหาก็อยูอยางน้ัน น่ีคือกลายเปนตกอยูในความประมาท ย่ิงหนักเขาไปอีก 

แมแตท่ีชวยกลอมใจใหสบายไปไดน้ัน ก็ทําใหพลาดได คือวา พอสบายไดแลว ก็
เลยไมดิ้นรนอยางท่ีวาเม่ือก้ี ก็ประมาท ออนแอ แยระยะยาว 

การหวังพึ่งส่ิงศักดิ์สิทธิ์อะไรตางๆ เหลาน้ี เปนส่ิงกลอมชนิดหน่ึง อันน้ีทําใหนึกถึง
คารลมารกซท่ีมองศาสนาวาเปนยาฝน แตท่ีจริงตองพูดวา ศาสนาท่ีคารลมารกซรูจักเปน
ยาฝน เพราะคารลมารกซไมรูจักศาสนาเพียงพอ โดยเฉพาะเขาไมรูจักพุทธศาสนาเลย 
ไปเห็นศาสนาตางๆ เปนอยางน้ัน ก็บอกวาศาสนาเปนยาฝน เปน opium เหมาหมด 



 

๒๙๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

เม่ือคารลมารกซไมรูจักพระพุทธศาสนา เขาก็ไมรูหลักการท่ีวามาเหลาน้ี ควรจะ
พูดวา พระพุทธศาสนารอบคอบกวามารกซิสม คนสมัยใหมท่ีไปชื่นชมมารกซก็ไปเขาใจ
วา น่ีเขาวาถูกแลว แตท่ีจริงไมพอ จริงอยู ท่ีเขาวาก็ตรงบาง ศาสนาท่ีเปนอยางวา ก็เปน
ยาฝน เสพแลวก็ติด งอมไปเลย ทีน้ีก็กลอม ไดกลอมก็เพลิน ทีน้ีก็สบายใจแลว เชนไปหา
หมอผี ก็มานอนสบาย  

ตอนกอนน้ี มีทุกข มีภัย หวาดกลัว หวั่นใจ นอนไมหลับ พอไปหาหมอผีมาเสร็จ
แลว ไดกลอมใจ ก็นอนหลับได น่ีคืออยาเพิ่งไปปฏิเสธเสียเลยนะ สําหรับมนุษยท่ีพัฒนา
ในระดับตางๆ กันน้ัน ส่ิงกลอมหรือตัวกลอมน้ีก็มีประโยชนอยูบาง แตตองใชใหเปน  

อยางตอนนี้คนต่ืนกีฬากันมาก กีฬาก็เปนส่ิงกลอมชนิดหน่ึง ซ่ึงรูกันดีวาเปน
ประโยชน แตบางทีเลยเถิดไปบางแงเกิดเปนโทษ ก็ดูเหมือนจะปดซอนกันไว ดนตรี กีฬา 
ส่ิงบันเทิง อะไรเหลานี้เปนส่ิงกลอมทั้งน้ัน ก็ใชกลอมกันนักหนา บางอยางก็ใชอยางเปนโทษ
ไมนอย ย่ิงในยุคท่ีธุรกิจครอบงํา มีความเคลือบคลุม ก็ย่ิงแยกโทษแยกประโยชนไดยาก   

คนเราน้ีเวลาเหน็ดเหน่ือยกายใจ มีความรอนรนกระวนกระวาย ชีวิตบีบคั้น บางที
ก็ตองไปหาอะไรที่จะชวยกลอมจิต พักใจบาง รางกายก็ตองการการพักผอน จิตใจก็
ตองการการพักผอน ก็มาอาศัยส่ิงกลอมเหลาน้ี  

บางคนใจไมสบายวุนวาย  ฟงดนตรี  ก็กลอมใจสบายไป  มี เรื่ องราวใน
ชีวิตประจําวันวุนวาย ก็มาดูกีฬาสบายไปที หรือดูรายการบันเทิงทางทีวี ก็กลอมใจ
เพลิดเพลินไปไดยาวๆ มีปญหาใหญของชีวิต เช่ือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ หวังพ่ึงทาน ไปไหววอน ก็
กลอมใจสบายไป อะไรตางๆ เหลาน้ี มีอํานาจท่ีจะเปนตัวกลอม ทําใหคนไดพักจิตใจ
สบาย บางทีก็เกิดมีความสดช่ืนข้ึนมา ทําใหมีพลังท่ีจะเดินหนาไปอีก  

แตทีน้ีดานรายก็มี คูมากับตัวกลอม ก็คือการติด และท้ังการติด รวมท้ังเพลิน 
และความประมาท ก็รออยูขางหนาการกลอม  

ส่ิงกลอมน่ีมักจะจูงกายจูงใจไปในการท่ีจะติด แลวถาเกิดไปติดส่ิงกลอมเม่ือไร 
ผลรายก็จะติดมาดวย พอติดก็เพลิน คราวน้ีผลรายก็เริ่มมา ทําใหเฉ่ือยน่ิง ไมดิ้นรน ไม
ขวนขวาย ไมอยากทําการตางๆ ความประมาทก็โผลหนา แลวผลในทางลบก็เกิดข้ึน  

เปนอันวา เราจะตองใชส่ิงกลอมใหเปน ถาจะใช ก็ใชแคพอวา จิตท่ีดิ้นรนกระวน
กระวายเรารอนน้ี ใหมันไดสงบเย็นลงบาง แตอยาอยูแคน้ี ใหถือวาเปนการเตรียมจิตให
พรอม โดยไดพักใหมีกําลังและเร่ียวแรงแลว จะไดเดินหนาทําการท้ังหลายตอไป ตรงน้ี
แหละท่ีสําคัญ  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๙๙ 

เพราะฉะน้ัน ศาสนายากลอมยาฝนตางๆ ก็ไมใชไมมีประโยชน อยางนอยก็ชวย
ใหคนผอนคลายหายทุกข จิตใจสบาย กลับฟนคืนชีวิตชีวาข้ึนมาไดบางคราวหน่ึงพักหน่ึง 
พอจะต้ังตัวข้ึนมาทําอะไรไดบาง มิฉะน้ัน จิตใจท่ีเรารอนกระวนกระวายกระสับกระสาย
ไปหมด จะปดก้ันใหทําอะไรไมไดเลย น่ีคือมันชวยไดบาง แตพรอมกันน้ันก็มีผลเสียท่ีพูด
ไปแลว คือ พอสบายผอนเบาข้ึน แทนท่ีจะใชโอกาสหันไปทําการ ก็มัวติด มัวเพลิน น่ีก็คือ
จมอยูในความประมาท กลายเปนโทษแลว ก็อยูกับการหวังพึ่งตอไป ไมทําเอง ก็ออนแอ
ลงไปๆ คือมีโทษท่ีพูดไปแลวท้ังหมดน่ันแหละ ฉะน้ัน จึงตองใชเปน ใชใหถูกตอง  

แมกระท่ังสมาธิ ถาใชไมเปน ก็เปนส่ิงกลอม อยางฝร่ังท่ีมีจิตใจเรารอน เพราะอยู
ในสังคมที่บีบคั้น เปนระบบแขงขัน มุงหาวัตถุเสพ และเสพวัตถุแลวก็ไมไดความสมใจ 
มาถึงจุดหน่ึงก็เบื่อหนายชีวิต ไมมีความสุข ไปๆ มาๆ มาเจอสมาธิ ฝรั่งก็ชอบใจ มาน่ัง
สมาธิ ก็สบาย หายเครียดหายเรารอน ใจสงบ น่ีเอาสมาธิเปนตัวกลอม ก็ติดเพลินอีก ทํา
ใหหลบล้ี ไมแกปญหา ก็ผิดอีก เพราะฉะน้ัน ถาใชไมเปน สมาธิก็เปนส่ิงกลอม แลวจะใช
ใหถูกอยางไร เปนเรื่องท่ีจะตองเอามาพูดกันตอไปท้ังน้ัน แตตอนน้ีเพียงกลาวไวใหเห็น
แงมุมในเบื้องตน วาอะไรๆ หลายอยางมีแงเขวอยูตลอดเวลา แมแตการปฏิบัติธรรม  

พูดมาเยอะแยะ สรุปแลวก็ไมจบสักที สรุปแลวก็มาขยายออกไปอีก มีเรื่องเยอะ 
และเร่ืองเหลาน้ีมีแงมุมมากมาย ฉะน้ันจึงควรจับหลักพระพุทธศาสนาไวไหดี อยาให
พลาด อยาใหเพล่ียงพลํ้า วาเราจะใชส่ิงเหลาน้ีๆ ไดแคไหน แลวก็ไมตองไปดูถูกดูหม่ิน 
แลวก็อยาไปติดไปหลง ใชใหถูกใหพอดี เพราะวาเด๋ียวน้ีมีแนวโนมท่ีจะไปสุดข้ัว พวกหน่ึง
ก็ปฏิเสธ ดาวาติเตียนไปเลย อีกพวกหน่ึงก็หลงงมงาย ติดงอมไปเลย  

มีคําท่ีชอบพูดกันวา ไมเช่ือแตอยาลบหลู อางกันนักเชียว ทานฟงเขาแลวจะตอบ
วาอยางไร เราบอกวา ไมใชไมเช่ือ แตฉันอยากจะเรียนรู อยางน้ีใชไหม เราไมไดลบหลู 
พระพุทธศาสนาไมเคยสอนใหลบหลูใคร แตทานไมเอาแควาไมเช่ือแตอยาลบหลู แลว
จะตองยอมอยูอยางน้ัน ซ่ึงกลายเปนวาไมลบหลูแลวก็หยุด ก็คือตองยอมสยบ  

พระพุทธศาสนาไมเอาอยางน้ัน บอกวาไมเช่ือแตอยาลบหลู น่ีจบไปดวนๆ หยุด
เฉยไปโดยไมรูเร่ืองรูราว ตองบอกวา ฉันไมลบหลู แตฉันไมยอมสยบ ฉันจะตองเรียนรู 
เพราะฉะน้ัน คุณใหเหตุใหผลมา เราตองการเรียนรู ใหฉันไดปญญา  

พระ พุทธศาสนาไม เ อา เลย เ รื่ อ งกล อมของศาสนาห วังพึ่ ง  ใน เ รื่ อ ง น้ี 
พระพุทธศาสนาสอนใหเราพัฒนาตัวกาวหนาตอไป ใหทําการดวยความเพียร ใหมีความ
เขมแข็ง การท่ีจะไดความหายเหน่ือยจากส่ิงกลอมมาชวยใหสบายไปช่ัวประเด๋ียวหน่ึง ยัง
เปนทางของความติดเพลิน และความประมาท เราไมเอา   



 

๓๐๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ในทางตรงขาม ถาเรามีความเขมแข็ง ทุกขท่ีบีบคั้นกลับเปนแรงขับเคล่ือนใหเรา
เรงกาวไปหาความสําเร็จ ถาจําเปน เรายอมเผชิญและผจญทุกข ทุกขน้ันเปนตัวบีบคั้น 
ทําใหมนุษยไมประมาท  

เปนธรรมดาตามธรรมชาติวา มนุษยปุถุชนน้ัน เม่ือถูกทุกขบีบคั้นและภัยคุกคาม 
ก็จะลุกข้ึนด้ินรนขวนขวาย แลวก็จะเจริญงอกงามได แตยามใดสบายมีความหวัง ก็จะลง
นอนเสพเสวยสุข แตน่ี พอมีทุกขบีบคั้นภัยคุกคาม แทนท่ีจะลุกข้ึนด้ินรนขวนขวาย 
กลับไปหาส่ิงกลอม พอไดสบายมาค่ันหนอย ก็ลงนอนหรือหยุดเฉยเสียน่ี ก็เลยไมไปไหน 
เพราะฉะน้ันจึงตองระวัง จับจุดใหได และปฏิบัติตอส่ิงเหลาน้ีใหถูกตอง ดวยความรูเขาใจ
เทาทันถึงหลักถึงธรรม   

แตหยอนลงมาระดับหน่ึง ถาคนอ่ืนเขายังจะใชส่ิงกลอม ก็บอกเขาวากลอมพอให
ไดพักจิตใหสดช่ืนข้ึน แลวเดินหนาตอไป และตองใชส่ิงกลอมน้ันใหเกิดกําลังใจในทาง
สนับสนุนความพากเพียร ไมใชทําใหเราสยบความเพียรพยายาม เอาแตรอคอยความ
ชวยเหลือ ตองใชใหถูกตองอยางน้ี แลวเม่ือมีกําลังเขมแข็งข้ึน ก็ใหอยูไดดวยตนเอง  

อยางท่ีวาแลว ไมตองหาส่ิงกลอมเลยดีกวา เอาทุกขภัยท่ีเปนของจริงน่ันแหละมา
เปนตัวเรงตัวเองใหไมประมาทย่ิงข้ึน เพราะวาคนท่ีไมยอมสยบ ก็ใชทุกขบีบคั้นภัย
คุกคามมาทําใหตนย่ิงเรงรัดในการดิ้นรนขวนขวายมากข้ึนไปอีก ท้ังน้ี การปฏิบัติในเร่ือง
อยางน้ียอมยืดหยุนและหลากหลายไปตามความแตกตางระหวางบุคคล โดยความถนัด
อัธยาศรัยบาง โดยระดับการพัฒนาบาง แลวยังไปสัมพันธกับปจจัยอ่ืนๆ อีก เชนปจจัยใน
ฝายผูสอน ท่ีมีความแตกตางในระดับความสามารถ สติปญญา เปนตนดวย  

เพราะฉะน้ัน การท่ีจะพูดถึงส่ิงเหลาน้ี จะตัดสินลงไปเปนอยางเดียวไมได ตอง
แจกแจงแยกแยะใหเห็นคุณ และโทษ และทางออกใหครบถวนบริบูรณ โดยเฉพาะ
พระสงฆซ่ึงเปนผูทําหนาท่ีตอประชาชน ตองชัดเจนในเร่ืองน้ี  

ขอโอกาสพูดถึงตัวเองวา ตอนน้ีผมยํ้านักเวลาไปพูดในท่ีประชุมวา เวลาน้ี เรื่อง
ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ ไสยศาสตร ความเช่ือเจาพอเจาแม อะไรตางๆ น้ี มันเกล่ือนกลาดครอบงํา
สังคมไทย แลวเราก็ไมมีความชัดเจนตอส่ิงเหลาน้ี มืดๆ มัวๆ สลัวคลุมเครือ สังคมท่ีไมมี
ความชัดเจนน้ัน เปนสังคมท่ีมีอันตราย เพราะฉะน้ัน จะตองรีบสรางความชัดเจน โดยมี
ทาทีท่ีวาเอาอยางไร ใหแนชัดลงไป  

โดยเฉพาะผูท่ีรับผิดชอบสังคม ไมวาจะเปนผูนําประเทศ ผูบริหาร หรือพระสงฆ 
นักการศึกษา พวกน้ีจะตองชัดเจนแนลงไปวา ทาทีตอส่ิงเหลาน้ีจะเอาอยางไร แตท่ีเปน
กันอยูน้ีคลุมๆ เครือๆ สังคมที่เต็มไปดวยความพรามัวสลัวคลุมเครืออยางน้ี พัฒนายาก  
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แลวผูบริหารประเทศชาติ เม่ือไมมีความชัดเจน ขาดความรูความเขาใจจริง ก็ไมมี
ความเขมแข็ง ขาดความกลาหาญ พอไปเจอส่ิงเหลาน้ีหนอย ก็หว่ันไหว กลัวเขา ตองทํา
ตาม เขาบอกเร่ืองโชคลาง อันน้ันไมดี ตองแก ตองเปล่ียนเสาใหม ตองยายโนนยายน่ี ก็
โอนเอน ผูนําตองมีความเขมแข็ง บอกวาฉันจะยืนหยัดในหลักการ ถาไดคนอยางน้ี ก็ไม
ตองกลัวแลว เทวดาก็ตองยอม อยางท่ีไดนําพุทธพจนมาใหฟงแลว เทวดาตองยอมแก
มนุษยท่ีเขมแข็งยืนหยัดในธรรม แลวจะเลาใหฟงอีก  

เก่ียวกับความสัมพันธระหวางมนุษยกับเทวดาน้ัน พระพุทธศาสนามีเรื่องเยอะ 
แตเราจับจุดกันไมถูกเลย พอบอกวาเทวดามี ก็ไปนับถือเทวดาแบบพราหมณ พุทธ
ศาสนาทานสอนมานักหนา ในคัมภีรวาไวและใหตัวอยางเยอะแยะ ก็ไมเอามาใช อันไหน
แบบพุทธ อันไหนแบบพราหมณ ตัวรับผิดชอบเปนผูนําสังคมขนาดน้ี ก็ยังแยกไมเปน 

ผมยกหลักอันหน่ึงมายํ้าแลวยํ้าเลา พระพุทธศาสนาสอนวา ธรรมต้องเหนือเทพ 
แลวก็มีตัวอยางในเร่ืองท่ีมนุษยเกิดกรณีพิพาทกับเทวดา ตองตัดสินกันดวยธรรม เรื่อง
อะไรตางๆ เหลาน้ี มีในคัมภีรท้ังน้ัน แลวมนุษยท่ีเขมแข็งจริงๆ ก็ตองเขมแข็งโดยมีหลัก 
ท่ีวาตนเองตั้งอยูในธรรม ถามนุษยตั้งอยูในธรรม เทวดาก็ตองยอม  

เพราะฉะน้ัน ผูนําประเทศของเรา ผูบริหารบานเมือง ตองเขมแข็ง ม่ันใจเด็ดเดี่ยว
วา ถาฉันต้ังอยูในธรรมปฏิบัติถูกตองแลว เทวดาก็เทวดาเถอะ จะมาวาอยางน้ีๆ ไมเอา
ท้ังน้ัน ยันหนาเทวดาเลย ตองขนาดน้ัน และดวยความเขมแข็งน่ีแหละ จะสูได และจะนํา
ประชาชนไดดวย  

ประชาชนรอความเขมแข็ง ประชาชนของเรามีจิตใจออนแออยูแลว ผูนําก็ไป
ออนแออีก แลวจะไปไดอยางไร ทีน้ี ถาผูนําเขมแข็ง เปนหลักให ประชาชนก็จะไดเขมแข็ง
ข้ึนมาบาง สังคมก็จะอยูได  

เพราะฉะน้ัน เวลาน้ีเราตองการผูนําท่ีมีความเขมแข็ง ท่ีเอาธรรมมายืนหยัด และ
สูกับเทวดาได จนกระท่ังเทวดาตองยอม ตามคติพระพุทธศาสนา ท่ีมีมาในประวัติของ
บุคคลผูมีธรรม ท่ีทานยืนหยัดมาแลว และเทวดาตองยอม ชาวพุทธตองเปนอยางน้ัน  

แตไมไดหมายความวาเราดูถูกเทวดานะ บอกแลววาเราไมลบหลูเลย เราให
เกียรติเทวดา เราถือวาเทวดาโดยท่ัวไป วาโดยเฉล่ียแลว อยูในระดับท่ีมีคุณธรรม มีภูมิ
ธรรมสูงกวามนุษย เรานับถือเทวดาอยางทานผูใหญ ใหความเคารพ และตางก็มีเมตตา
ตอกัน อยางท่ีวาแลว มนุษยทําบุญ ก็อุทิศกุศลแกเทวดาดวย  
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อยางไรก็ตาม ถาเทวดาไมตั้งอยูในธรรม มนุษยก็ตองยืนหยัดในธรรม แลวมนุษย
ท่ียืนหยัดตั้งอยูในธรรมน้ัน ก็จะเปนหลักใหแกสังคมมนุษย และเปนหลักใหแกเทวดาดวย  

เวลาน้ี สังคมของเรามีปจจัยท่ีจะสรางความออนแอมาก และกระแสปจจัยของ
ความออนแอนี้กําลังไหลแรงมา เพราะฉะนั้นจะตองจับหลักใหไดใหชัด แลวต้ังตัวยืนข้ึนมา
ในหลักการของพระพุทธศาสนาอยางเขมแข็ง ก็จะไปได สังคมไทยก็จะอยู และก็จะดี 

เอาละครับ วันน้ีพูดมาบอกวาจะจบหลายหนแลว ไมจบสักที ตอนน้ีจบแน ก็ขอ
อนุโมทนาทุกองค ถาไมมีอะไร ก็กราบพระพรอมกัน  

 
 
   
 
 



ตอนที่ 

๑๔ 

ถ้ารู้ภูมิหลังของอินเดียสักหน่อย  

จะคอยเห็นแกนของพระพุทธศาสนา 

อารยันเขาครอง ชมพูทวีปไดคํา “อริยะ/อารยะ”  
คุยกันมาเยอะแลวในเร่ืองท่ัวๆ ไป วาจะเขาสูหลักการของพระพุทธศาสนาเสียที 

แตคราวนี้ยังนึกวา ควรจะพูดไปเช่ือมโยงยอนไปถึงความเปนมากอนเกิดพระพุทธศาสนา 
ซ่ึงท่ีจริงก็พูดไปในเรื่องราวท่ีผานไปแลว เชนเร่ืองภูตผีเทวดา แตน่ันเปนสวนยอยท่ีแยก
เปนเรื่องๆ คราวน้ีกอนจะเขาเรื่องหลักคือตัวพระพุทธศาสนา ก็ควรมาทบทวนและจัดให
เปนลําดับนิดหนอย เพราะฉะน้ันก็จะไปซํ้ากับเร่ืองท่ีพูดไปแลวบาง  

พระพุทธศาสนานั้นเกิดในประเทศอินเดีย หรือเรียกภาษาเกาวา “ชมพูทวีป” ก็แล
ชมพูทวีปน้ันเปนดินแดนท่ีเจริญดวยอารยธรรมมาแตโบราณ ตามท่ีนักประวัติศาสตร
สืบคนกันมา เขาบอกวา เคยมีอารยธรรมเกาแกในอินเดีย ต้ังแตสัก ๕,๐๐๐ ปมาแลว คือ
อารยธรรมลุมแมนํ้าสินธุ ซ่ึงยังมีซากทางโบราณคดีเหลืออยู เขาจึงเริ่มเรื่องอินเดียกันท่ีน่ี 

ทีน้ี ตอมาก็มีชนเผาเรรอน เปนนักรบบนหลังมา ท่ีเกงกลาในการสงคราม ไดบุก
เขามาทางตะวันตกเฉียงเหนือ ก็สูรบกัน แลวพวกท่ีเขามาใหมน้ีชนะ  

พวกท่ีเขามาใหมทางตะวันตกเฉียงเหนือน้ี เรียกวาพวกอารยัน (Aryans) ภาษา
บาลีเรียกวา “อริยกะ” ตอมาพวกน้ีก็ใชศัพทน้ีในความหมายวาเปนผูเจริญ คือเรียกพวก
ตัวเองวาเปนผูเจริญ เปนอริยะ 

คําวา “อริย” คืออริยะน้ี แปลวา ผูประเสริฐ หรือผูเจริญ เปนภาษาสันสกฤตวา 
“อารฺย” คืออารยะ ฝร่ังเรียกวา อารยัน ก็เปนชนเผาหน่ึงน่ันเอง  
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สวนชนพวกเกาท่ีอยูมาเดิมในลุมแมนํ้าสินธุน้ัน ท่ีจริงเขามีอารยธรรมรุงเรืองกวา 
เขาตั้งบานตั้งเมือง มีสถาปตยกรรม มีศิลปกรรม มีวิถีชีวิตอะไรตางๆ ท่ีพัฒนาไปมากแลว 
แตในการรบราทําสงครามกับพวกอารยันท่ีเขามาน้ัน พวกเจาถ่ินเดิมน้ีแพ  

ในสมัยโบราณ เร่ืองราวเปนกันเชนน้ีมาก ท่ีวาพวกท่ีมีอารยธรรมเจริญ ตั้งบานตั้ง
เมืองแลว ตอมาก็แพพวกคนปาเถ่ือนท่ีบุกรุกเขามา  

ก็เปนอันวา พวกชาวชมพูทวีปท่ีตั้งหลักฐานอยูเดิมในลุมแมนํ้าสินธุน้ัน ไดพาย
แพแกพวกอารยัน แลวพวกอารยันก็เขามาครอบครองดินแดน แลวก็รับเอาความเจริญ
ของพวกเกาน้ีเขาไปดวย  

คนพวกเกาน้ัน เม่ือแพ ก็ถูกลดฐานะลงไป อาจจะถูกจับเปนทาส กลายเปนคน
ช้ันต่ํา อันน้ีก็อาจจะเปนเบื้องหลังของการท่ีเกิดเปนชนวรรณะตางๆ ดวย ท่ีวาพวกอารยัน
ท่ีเขามา ก็ยกตัวสูงข้ึนไป แลวก็มีการแบงช้ันวรรณะ พวกคนในถ่ินเดิมน้ีก็กลายเปนคน
ช้ันทาสช้ันต่ํา เรียกวามิลักขะ (ในภาษาบาลี ปกติเรียกวา “มิลกฺขก” คือมิลักขกะ) พวก
ตัวเอง คืออารยัน ก็กลายเปนคนชั้นสูง  

พวกอารยันมีวัฒนธรรมท่ีสืบมาโดยศาสนา จัดระเบียบชีวิตและระบบสังคมตาม
หลักศาสนาพราหมณ ถือเอาพวกอารยัน เปนคนวรรณะสูง ไดแก กษัตริย พราหมณ และ 
แพศย สวนพวกวรรณะศูทร ไมเปนอารยัน ไมเปนอริยกะ แตเปนมิลักขะ น่ีก็คือไดเกิดมี
วรรณะ ๔ ตามที่พวกเราลําดับกันมาวาคือ กษัตริย พราหมณ แพศย และศูทร 

ตามท่ีวามาน้ีก็จะเห็นวา คําวา อริยะ หรืออารยะน้ี ไดเกิดมีมาแลวกอนท่ีจะเกิด
พระพุทธศาสนา แตความหมายเดิมในครั้งน้ัน ของคําวาอริยะ หรืออารยะน้ี เปนเร่ืองของ
ชนช้ัน ตามหลักศาสนาพราหมณ หรือท่ีจริงก็คือตามวัฒนธรรมของพวกอารยันท่ีเขามา
จากภายนอกน้ัน  

เรื่องราวในแงประวัติศาสตรยุคแรกน้ี เปนการสันนิษฐานเทาท่ีเขาคนควาได ใน
ท่ีน้ีก็จะไมพูดตอไปอีก  

ทีน้ี เราจะมาพูดกันในแงของความเช่ือถือและการถือปฏิบัติสืบกันมาทางศาสนา 
โดยท่ีวา เรื่องราวเหลาน้ีดานน้ีจะชัด เพราะมันไดเขาไปอยูในบทบัญญัติของศาสนา แลว
ก็เปนเร่ืองของการถือปฏิบัติสืบกันมาในชีวิตจริง ฉะน้ัน ถึงตรงน้ีก็จะตัดตอนเร่ือง
ประวัติศาสตรแคน้ัน เราจะไมคอยเขาไปเก่ียวของ นอกจากจะพูดถึงในเม่ือมันเก่ียวโยง
เขามาบาง  
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พวกอารยันน้ีก็อยูในอินเดียมา แลวก็เจริญข้ึน และสรางบานสรางเมืองกัน 
จนกระท่ังมาถึงยุคพุทธกาล  

เม่ือถึงยุคพุทธกาลน้ัน สังคมชมพูทวีปหรืออินเดียน้ี ก็อยูภายใตความเชื่อถือและ
การประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนาพราหมณ ซ่ึงเปนศาสนาท่ีพวกอารยันนําเขามา ดัง
ท่ีวาแลว ศาสนาพราหมณน้ันก็ถือหลักหรือตั้งหลักข้ึนไว ใหแบงคนเปนวรรณะ เปนชนช้ัน
ตางๆ ซ่ึงท่ีจริง คําวาวรรณะ ก็แปลวาสีผิวน่ันเอง แสดงวาเดิมน้ัน เรื่องแบงวรรณะคงเกิด
จากการแบงสีผิวกัน หรือวาสีผิวเปนเครื่องกําหนดวา พวกที่เขามาใหมมีสีผิวอยางหน่ึง 
แลวพวกท่ีอยูเดิมในอินเดียก็มีสีผิวอยางหนึ่ง ก็แยกสีผิวกัน แยกกันเปนชนช้ันวรรณะ 

แทรกนิดหน่ึงวา พวกอารยันท่ีบุกเขามาน้ี รกรากเดิมของพวกเขาอยูในแถบทะเล
แคสเปยน (Caspian Sea) ทางตะวันตกเฉียงเหนือข้ึนไปแสนไกล วัดมาถึงแคเขตแดน
อินเดียดานตะวันตกเฉียงเหนือสุด ก็กวา ๒,๐๐๐ กิโลเมตร แถวๆ ใตประเทศรัสเซีย
ปจจุบัน (Russia) ดานยุโรป (จากกรุงมอสโก/Moscow แทบจะตรงลงมาพันกวากิโล) ซ่ึง
อยูในเขตท่ีอากาศหนาว แลวผิวก็คงจะขาว ตัวโต ตางจากคนอินเดีย เวลาน้ันหมายถึง
พวกมิลักขะ ท่ีอยูในเอเชียใต ซ่ึงในฤดูรอน แสนจะรอน จึงคงมีผิวดํา ตัวเล็ก (ฮิตเลอร/
Hitler ผูย่ิงใหญแหงเยอรมนี ถือวาคนเยอรมันเปนชนอารยัน/Aryans อันเปนเผาของพวก
ยอดมนุษย ไมมีพวกอ่ืนใดจะมาเทียบได) การแบงวรรณะก็คงวากันตามสีผิวท่ีวาน้ี 

พวกอารยันอพยพลงมาจนราว ค.ศ. 2000 ก็ถึงอิหราน/Iran แลวบุกเขาไปครอง 
(ฝรั่งสืบคนแลวบอกวา Iran ก็เพ้ียนมาจากอารยันน่ันเอง ดังท่ีเขาวา Iran แปลวาดินแดน
ของอารยัน/land of Aryans) แลวจากอิหรานพวกหน่ึงก็มาบุกเขาอินเดียดังท่ีวามาแลว 

ทีน้ี ศาสนาพราหมณก็ไดวางบทบัญญัติลงไป บอกวาการท่ีแบงเปนชนชั้น 
วรรณะตางๆ เหลาน้ี เปนพระประสงคของพระผูเปนเจา น่ันคือ พระพรหม ท่ีเปนเทพ
สูงสุด พระพรหมทรงสรางคนมาใหเปนอยางน้ัน 

เลายอนไปนิดหน่ึงวา เดิมทีเดียวน้ัน ตอนท่ีพวกอารยันเรรอนอพยพลงมา พวก
เขาก็นับถือเทพเจา เชนเดียวกับพวกคนสมัยโบราณ แหงอารยธรรมลุมแมนํ้าสินธุ ซ่ึงก็
ยอมนับถือเทพเจาเหมือนกัน เม่ือสองเผาน้ีเขามาอยูดวยกันแลว เร่ืองของเทพเจาตางๆ 
ก็อาจจะเขามาผสมกลมกลืน หรือเขามาปะปนกันบาง  

เม่ือก้ีวาจะไมพูดเร่ืองประวัติศาสตร ก็อดพูดไมได เดิมเขาสันนิษฐานวา เดิมน้ัน 
ตอนท่ีพวกอารยันเรรอนอยูน้ี พระอินทรนาจะเปนเทพเจาสูงสุด แตเขาก็นับถือเทพเจา
มากมาย จนกระท่ังมาอยูในอินเดียแลว ก็พัฒนาความเช่ืออะไรตางๆ ข้ึนมา จนในท่ีสุดก็
มีเทพเจาสูงสุดผูเดียว คือพระพรหม ท่ีเปนผูสรางโลก เทพเจาอ่ืนๆ ก็ต่ําลดหล่ันลงมา   



 

๓๐๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

(สมัยหลังอีกนาน มีพระศิวะใหญข้ึนมาดวย และเขาก็สืบอีกวา พระศิวะน้ัน 
นาจะมาจากเทพเจาของพวกชาวอารยธรรมเดิมในลุมแมนํ้าสินธุ หรือพวกมิลักขะ, ใน
พระพุทธศาสนา ศิวะ/สิวะ เปนคําสูง หมายถึงสภาวะท่ีสุขเกษมเย่ียมยอด บางทีก็ใชเปน
ไวพจนของนิพพาน น่ีก็คงเอาคําศัพทท่ีดีท่ีสุดไปใชเรียกเทพเจาสูงสุดของพวกตน) 

พระพรหมสรางโลก ใหคนแบงเปนวรรณะส่ี มีสิทธ์ิเสรีไมเทากัน 
ทีน้ี พระพรหมก็เปนผูสรางสรรคบันดาลโลกและทุกส่ิงทุกอยาง พราหมณก็บอก

วาท่ีมนุษยแบงกันเปนวรรณะตางๆ น้ี ก็มาจากการสรางของพระพรหม พระพรหมทาน
สรางมาเรียบรอยแลว ใหใครๆ เกิดมาในวรรณะไหน ก็แบงคนเปนวรรณะส่ี ดังวาแลว 

พวกพราหมณเรียงวรรณะส่ีเปน พราหมณ กษัตริย แพศย ศูทร แตทางพวก
กษัตริยก็พยายามถือวาวรรณะกษัตริยสูงสุด แลวก็เรียงลําดับเปน กษัตริย พราหมณ 
แพศย ศูทร สองวรรณะแรกจึงสูงสุด คลายวา อาจจะมีการแยงอํานาจกันเอง อยางไรก็ดี 
พราหมณนั้นเปนพวกปญญาชน เปนพวกศึกษาคัมภีร เปนเจาหนาท่ีศาสนา เปนเจา
พิธีกรรม ตอนน้ัน ความเปนนักบวช ความเปนนักวิชาการ ความมีปญญาอะไรตางๆ น้ี 
รวมอยูในคนพวกเดียว ซ่ึงสมัยโบราณก็เปนมาอยางน้ัน  

เปนอันวา ศาสนาไดเปนท่ีมาของความเจริญดานปญญา มีการศึกษารูธรรมชาติ 
เพราะพวกพราหมณน้ีมีเวลา ไมตองไปยุงกับการทํามาหาเล้ียงชีพ อยูกับการประกอบพิธี 
ทําใหมีเวลาคิดพิจารณาตางๆ ก็เลยมีปญญามากกวาพวกอ่ืน แลวก็เปนผูรักษาสืบตอ
หลักคําสอนสืบกันมา พราหมณก็เปนปญญาชน เปนเจาพิธี เปนเจาหนาท่ีศาสนา แลวก็
สําทับใหพวกตนเปนวรรณะสูงสุด ก็บอกวาพระพรหมทรงสรางพราหมณข้ึนมาจากพระ
โอษฐของพระองค จึงมีหนาท่ีกลาวแนะนําส่ังสอนบอกพิธี จัดอะไรตางๆ แมแตวางหลัก
ความประพฤติปฏิบัติในสังคม ทําใหวรรณะท้ังหลายมีวิถีชีวิตของตนๆ ตางกันไป 

ทีน้ี อีกวรรณะที่สูง คือ กษัตริย (สันสกฤต) หรือขัตติยะ (บาลี) พวกน้ีก็เปนนักรบ
เปนนักปกครอง ก็ถือกันวา พระพรหมสรางกษัตริยจากพระพาหา คือแขนของพระองค 
การใชแขนก็เปนเร่ืองของการใชกําลัง การตอสู การรบ สงคราม 

ตอไปก็วา พระพรหมทรงสรางวรรณะท่ี ๓ คือแพศย บาลีเรียกวาเวสสะ จาก
ตะโพก ตนขาท่ีใชเดิน เพราะฉะน้ัน พวกนี้ก็เปนพอคาวาณิช เดินทางไปคาขาย   

สมัยกอนน้ัน พวกพอคาเดินทางคาขายจากเมืองน้ีไปเมืองโนน โดยกองเกวียน ท่ี
ภาษาฝรั่งเรียกวา คาราวาน/caravan มีเรื่องในคัมภีรพุทธศาสนามากมาย กองเกวียนท่ี
มากทานก็จะบอกวา ๕๐๐ ตัวเลข ๕๐๐ น้ีใชกันนัก แสดงวามาก  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๐๗ 

ตอไป วรรณะสุดทาย ท่ีต่ําสุด เรียกวา ศูทร บาลีเปน สุททะ หมายถึงพวกคนช้ัน
กรรมกร คนรับใช คนรับจางเปนแรงงานตางๆ พวกน้ี พราหมณก็บอกวา พระพรหมเปน
เจาทรงสรางจากพระบาทของพระองค เพราะฉะน้ันก็มีหนาท่ีรับใชเขา คนไหนเกิดมาใน
วรรณะไหน ก็ตองเปนอยูอยางน้ันจนตาย   

แลวพราหมณก็บอกวา พระพรหมเปนเจาไดทรงบัญญัติมาเสร็จวา พราหมณ
เปนผูท่ีสูง เปนผูบริสุทธิ์ จะตองไดรับความเคารพนับถือยกยอง มีฐานะเปนท่ีเคารพบูชา 
แลวก็เปนผูส่ือสารกับพระพรหม จึงบอกความประสงคของพระผูเปนเจาได วาพระองค
จะเอาอยางไร เพราะฉะน้ันคนพวกอ่ืนจึงตองเช่ือฟง และพราหมณก็ผูกขาดคัมภีร ท่ีเขา
สืบตอกันมา เปนท่ีรักษาคําสอนอะไรตางๆ ของพระพรหม ท่ีทานส่ือสารมา เรียกวา พระ
เวท ซ่ึงแบงเปน ๓ สวนสําคัญ เรียกวา ไตรเพท แลวก็มีคัมภีรเพิ่มข้ึนมาอีกจากไตรเพท 
เรียกวา อาถรรพณเวท วาดวยเร่ืองอาถรรพณ พวกไสยศาสตร ส่ิงลึกลับ เปนท่ีส่ี เปนพระ
เวทอีกสวนหน่ึงท่ีสําคัญ แตเขาไมนับเขา ก็เรียกเปนหลักวาไตรเพท  

หลักการขอบัญญัติ เก่ียวกับชีวิตคนในวรรณะตางๆ ก็ถือตามกันมา ถือวามาจาก
พระพรหมท้ังส้ิน เพราะฉะน้ัน พวกวรรณะเหลาน้ันก็ตองปฏิบัติตาม จะประพฤตินอก
ออกไปไมได ใครเกิดมาในวรรณะไหน ก็ตองยึดม่ันในบัญญัติสําหรับวรรณะของตน ตอง
ทําตาม ถาไปทําอะไรผิด ก็เปนบาป พราหมณเปนผูลอยบาปแลว สวนคนพวกอื่นก็ไป
อาบน้ําลางบาปในแมนํ้าศักดิ์สิทธิ์ เฉพาะอยางย่ิงแมนํ้าคงคา 

แลวใครไปแตงงานกับคนตํ่าตางวรรณะ มีลูกออกมา ก็เปนคนนอกวรรณะเรียกวา 
“จัณฑาล” เปนคนแสนจะต่ํา ถูกดูถูกหนักเขาไปอีก เรียกวาเปนพวกท่ีแตะตองไมได คํา
วาแตะตองไมไดในท่ีน้ีหมายความวาเปนเสนียดจัญไร ใครแตะตองก็เปนบาป อยาวาแต
ถูกตัวเลย คนจัณฑาลเดินผาน เงามาพาดท่ีจานขาว ตองขวางท้ิงหมด กินไมได ไปอยู
เหนือลมเขา ก็ไมได แมแตมองเห็น เขาก็ไปลางตา ตอมาจึงเรียกวาพวก Untouchables 
ซ่ึงเปนปญหาใหญของสังคมอินเดีย ก็เปนอันวา คนพวกน้ีถือเร่ืองวรรณะรุนแรงมาก 

เม่ือพระพุทธศาสนาเกิดข้ึน พระพุทธเจาก็ทรงสอนใหเลิกลมวรรณะ และไดตั้ง
สังฆะ (สงฆ) ข้ึนมาใหเปนชุมชนหรือสังคมไรวรรณะ ใครมาบวชก็สลัดท้ิงวรรณะไปโดย
อัตโนมัติ ในพระไตรปฎกมีเรื่องมากมายท่ีพระพุทธเจาทรงพบสนทนากับพวกพราหมณ 
เสด็จไปบาง เขามาเฝาบาง ก็ทรงติเตียนระบบวรรณะอยางแรง โดยเฉพาะพราหมณท่ีถือ
วาพวกตนเหนือคนพวกอ่ืน บางเรื่องก็เปนพระสูตรขนาดใหญ อยางอัสสลายนสูตร (ม.ม.
๑๓/๖๑๓/๕๕๘) และวาเสฏฐสูตร (ม.ม.๑๓/๗๐๔/๖๔๑)  
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พราหมณติดตอพระพรหมได ใครอยากรวยอยากใหญก็ไปบูชายัญ 
ทีน้ี นอกจากวาพระเจาจะสรางคนมาแยกเปนวรรณะตางๆ แลว ในเม่ือพระ

พรหมเปนผูสรางสรรคบันดาลโลก เปนผูย่ิงใหญท่ีสุด อะไรๆ จะเปนอยางไร ก็สุดแต
พระองค เพราะฉะน้ันก็เกิดมีความสัมพันธระหวางมนุษยกับเทพเจา ในเม่ือทุกอยาง
แลวแตพระเจา เราจะไดดีมีสุข หรือจะประสบความทุกข ก็เปนเพราะเรามีความสัมพันธ
ไมดีตอพระผูเปนเจา หรือเทพเจา ทีน้ีถาเราทําไมดี พระผูเปนเจาไมโปรด เราก็แย ถาเรา
ทําใหทานโปรดพอพระทัย เราก็ไดประสบผลดีท่ีปรารถนา  

อาว ถาอยางน้ี เราจะทําอยางไร มนุษยน้ันก็มีเรื่องดีๆ รายๆ ประสบเหตุการณผัน
ผวนเปล่ียนแปลงตางๆ ท้ังในชีวิตของตนเอง และในธรรมชาติแวดลอมท่ีตัวบังคับควบคุม
ไมได เชน ภัยธรรมชาติ นํ้าทวม แผนดินไหว อะไรตออะไร  

คนพวกน้ีก็ถือวา เราตองไปออนวอนเซนสรวงบูชา เอาใจเทพเจา ถาจะมีภัย
อันตราย หรือกลัว ก็ไปออนวอนขอใหทานชวยปองกันปดเปาภยันตราย ถาตองการผลท่ี
ปรารถนา ก็ไปออนวอนเอาอกเอาใจ ซ่ึงก็เปนแนวเดียวกับศาสนาโบราณท้ังหลายอ่ืน ท่ี
พวกนักปราชญ นักวิชาการบอกวาศาสนาเกิดมาจากความกลัว กลัวจะพบภัยธรรมชาติ 
ฟาผา แผนดินไหว นํ้าทวม ลมพายุใหญ แลวก็เรื่องรายๆ ในชีวิตของตัวและพวกตัว 

คนเหลาน้ีหวาดกลัว เม่ือไมรูเหตุรูผล ไมรูไปมาอยางไร ก็นึกก็มองในแงท่ีเทียบ
กับในสังคมมนุษยวา เราจะเปนอยางไร ก็มีคนท่ีใหญกวาเรา ซ่ึงอาจจะมาทํารายเรา มา
ใชอํานาจจัดการกับเราได น่ีในธรรมชาติ ก็คงจะมีผูย่ิงใหญ มีอํานาจ มาบันดาล เราก็
ตองไหววอนเอาอกเอาใจ เพราะฉะน้ัน มนุษยก็เลยสรางเทพเจาข้ึนมา   

ถามองในแงของเรา ก็คือมนุษยสรางเทพเจาข้ึนมาจากภาพของมนุษยดวยกัน 
คือภาพของมนุษยผูย่ิงใหญ ใหมีเทพเจาท่ีมีอํานาจ ท่ีบันดาลทุกอยาง ท่ีมนุษยจะไปเซน
สรวงออนวอน ทําใหเกิดศาสนา  

ศาสนาพราหมณก็มีความสัมพันธแบบนี้ โดยพราหมณเปนผูติดตอกับพระพรหม
เปนเจาได คนเกรงกลัวอํานาจเรนลับเหนือธรรมชาติ ซ่ึงมาจากพระผูเปนเจา ก็ตองไป
ติดตอพราหมณ พราหมณก็บอกวาจะตองทําอะไร จะออนวอนอยางไรๆ พราหมณมีเวลา 
ก็คิดพิธีข้ึนมา พวกเทพเจาน่ีมีมากมาย ต้ังแตเทพสูงสุดลงมา แลวก็เทพเล็กๆ นอยๆ 
มากมาย ก็เปนไปไดท่ีพราหมณจะบอกวา เทพเจาองคน้ีนะเกงในดานน้ี องคน้ันเกงใน
ดานลาภ องคโนนเกงในดานยศ องคน้ีเกงในดานใหผลตามปรารถนาในเรื่องครอบครัว 
เร่ืองการมีลูก หรืออะไรตางๆ ก็วากันไป  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๐๙ 

ทีน้ีเทพเจาแตละองค ก็อาจจะชอบเคร่ืองเซนสรวงออนวอนไมเหมือนกัน องคน้ี
ชอบอยางน้ี องคน้ันชอบอยางน้ัน พราหมณก็เปนผูเช่ียวชาญ เหมือนวารูใจเทพเจา รูวิธี
ติดตอ พิธีกรรมท่ีจะติดตอ พิธีกรรมก็กลายเปนเคร่ืองมือ เปนวิธีการ เปนระเบียบปฏิบัติ 
ในการส่ือกับเทพเจา แลวพิธีกรรมก็มีความหมายในเชิงศักด์ิสิทธิ์เรนลับขลังอยางท่ีวา 
อยางท่ีไดพูดมาถึงเร่ืองความหมายของพิธีกรรม แบบท่ีชาวบานเขาใจกันเยอะ ทีน้ี
ชาวบานตองการผลในทางท่ีปดเปาเคราะหราย หรือวาตองการผลในทางโชคลาภอะไร ก็
ไปหาพราหมณ พราหมณก็ประกอบพิธีกรรมให ซ่ึงเขาเรียกวายัญ ก็ไปเซนสรวงบูชา  

ทีน้ีการเอาใจเทพเจาท่ีเรามองไมเห็น เราไมรูใจทาน ก็เอาใจยาก  มนุษยก็ตองทํา
อยางดีท่ีสุดของตัวเอง สมมุติวาไปออนวอนบูชาเซนสรวงคร้ังน้ี ไมไดผลสําเร็จ มนุษยมี
ความเช่ืออยูแลววา เทพเจาเปนผูบันดาลผล ก็ยอมนึกวาเราทําไมถูกพระทัยทาน เขาไม
นึกเปนอยางอ่ืน เขาไมนึกวามีหรือไมมี แตเขาไปนึกในแงวาเราทําไมถูกพระทัยพระองค  

คนก็คิดวาเราอาจจะถวายเคร่ืองเซนสรวงบูชานอยไป ก็ไปหาพราหมณ แลว
พราหมณก็บอกอยางน้ันอยางน้ี บอกวาเธอนี่ทําไมถูกพิธี ผิดอยางน้ันอยางน้ี ก็ตองเอา
ใจ ก็ไปทําเพิ่มอีก พอเพิ่มแลว เกิดมันจําเพาะไปไดผลบางอยาง ถึงจะนิดๆ หนอยๆ คนก็
มองเขาขางตัววา เออ ดูทาจะเขาทีแลว แตยังไดนอยไป ก็นึกวา ถาเราเพ่ิมเคร่ืองเซน ทํา
ใหใหญโตข้ึนอีก ทานก็จะโปรดมากกวาน้ี ก็ย่ิงเพิ่มใหญ คราวน้ีไดมาบางแลว ตอไป จะ
ใหไดมากท่ีสุด ก็ย่ิงเพ่ิม เรื่องการเซนสรวงก็พัฒนาไปๆ   

จะเห็นไดวาการเซนสรวงสังเวยน้ีย่ิงใหญข้ึนทุกที การเซนสรวงบูชาเปนรูปแบบ
ตางๆ ก็เรียกวา “ย ฺ” (สันสกฤตเปน “ยชฺ”) คือการบูชายัญ ฉะน้ัน การเซนสรวง
ตางๆ ในศาสนาพราหมณ ก็รวมอยูในคําวา “ยัญ” เราเรียกเปนภาษาไทยวา บูชายัญ  

การบูชายัญก็เปนเร่ืองสําคัญท่ีวา พราหมณจะเปนผูดําเนินการประกอบพิธีกรรม
ท่ีมนุษยจะติดตอกับเทพเจา โดยการเอาอกเอาใจ บูชายัญ ถวายเคร่ืองเซนสรวงสังเวย 
เพ่ือใหทานโปรดปราน แลวก็บันดาลผลท่ีตองการให การบูชายัญก็วิจิตรพิสดารข้ึนมา
มากมาย เพราะเอาใจไมมีท่ีส้ินสุด ย่ิงเม่ือพวกท่ีมาบูชายัญน้ัน เปนผูมีอํานาจ เปนเศรษฐี 
ก็ย่ิงมีพิธีกรรมใหญโต จนกระท่ังกษัตริยท่ีตองการจะแผอํานาจ อยากจะรบชนะ ก็ตอง
เอาใจเทพเจาอีก ก็มาหาพราหมณๆ ก็วาการรบคร้ังน้ีย่ิงใหญนัก ตองประกอบพิธีบูชา
ยัญใหใหญย่ิง จะไดรบชนะ  



 

๓๑๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ตอมา ก็เกิดมียัญใหญ อยางอัศวเมธ ฆามาบูชายัญ ท่ีถือวาย่ิงใหญท่ีสุด เม่ือจะ
บูชายัญ ก็ปลอยมาอุปการ และเลือกคัดเจาชายท่ีเปนนักรบเกงกลา ๑๐๐ องค พรอมท้ัง
ทหารบริวาร ใหไปกับมาอุปการน้ี แลวก็เดินทางไป ๑ ป ผานดินแดนไหน ดินแดนน้ัน
ตองเปดใหผาน ถาไมใหผาน ก็รบกัน จนครบ ๑ ปแลว ก็กลับมาถึงดินแดนของตัวเอง  

พอกลับมา ก็จัดพิธีใหญโตเลยคราวน้ี ฉลองกันเต็มท่ี แลวก็ฆามาน้ัน จึงเรียกวา 
อัศวเมธ คือการฆามาบูชายัญ ซ่ึงก็เปนการฉลองชัยชนะไปดวย น้ีเปนตัวอยาง ยัญอ่ืนๆ 
ก็มีมากมาย ยัญท่ีใหญพอสมควร จะเห็นวามีในพระไตรปฏกบอย คือเรื่องท่ีวากษัตริย 
หรือพราหมณผูใหญทําการบูชายัญ ซ่ึงมีระเบียบพิธีในการบูชายัญน้ันมากมาย  

ในพิธีบูชายัญใหญๆ สัตวท่ีเอามาฆาท่ีไดยินแทบเปนแบบ ไดแก วัว ๕๐๐ แพะ 
๕๐๐ แกะ ๕๐๐ อยางพระเจาปเสนทิโกศลก็มีเร่ืองท่ีทรงทําพิธีมหายัญ ฆาโคผู ๕๐๐ ตัว 
ลูกโคผู ๕๐๐ ตัว ลูกโคตัวเมีย ๕๐๐ ตัว แพะ ๕๐๐ ตัว แกะ ๕๐๐ ตัว (สํ.ส.๑๕/๓๔๙/๑๐๙) 
บางพิธีก็มีจํานวนมากกวาน้ี ท่ีเหมือนเปนแบบอีกข้ันหน่ึง ก็ฆาอยางละ ๗๐๐ ตัว เชน
พราหมณกูฏทันตะ ก็เตรียมมหายัญ ฆาโคผู ๗๐๐ ลูกโคผู ๗๐๐ ลูกโคเมีย ๗๐๐ แพะ 
๗๐๐ แกะ ๗๐๐ (ที.สี.๙/๒๐๐/๑๖๒) นอกจากสัตวตองตายแลว พวกขาทาสก็เดือดรอน
วุนวาย ท่ีวาน้ีพูดถึงยัญพิธีใหญ ยัญท่ีทุกบานตองทําทุกวันก็มี 

พระพุทธเจาบางทีก็ตรัสสอนหรือสนทนาจนเจาพิธีเลิกลมพิธีบูชายัญ เกิดเปน
พระสูตร เชน ในกูฏทันตสูตร (ที่มา อางแลว) พระพุทธเจาตรัสเลาแกพราหมณใหญ นามวา
กูฏทันตะ ตรัสบอกวิธีบูชามหายัญ โดยไมมีการฆาสัตว อยางถาเปนราชาก็เตรียมการ
ดวยการจัดการบานเมืองใหดี ใหประชาชนทุกหมูเหลามีการงานอาชีพท่ัวกัน  

จากน้ันก็ทําบานเมืองใหปลอดภัย กําจัดโจรผูรายดวยวิธีท่ีจะไมมีคนไปเปนโจร
ผูราย ดวยการจัดใหพันธุพืชและอาหารแกพลเมืองท่ีขยันหม่ันเพียรในอาชีพเกษตรกรรม 
และการเล้ียงสัตว เพิ่มทุนใหแกพลเมืองท่ีขยันในพาณิชยกรรม จัดใหเบ้ียเล้ียงและ
เงินเดือนแกขาราชการท่ีขยันในกิจการบานเมือง ใหประชาชนอยูกันรมเย็นเปนสุข 
ปลอดภัย มีความสุขในครอบครัว  

เม่ือบานเมืองดีมีความพรอมแลว ก็ทําการบูชายัญ ดวยการบําเพ็ญนิตยทาน 
บํารุงบรรพชิตท่ีมีศีล สรางวัดวาอาราม แลวบําเพ็ญศีลบําเพ็ญธรรม และกาวหนาข้ึนไปๆ 
ในศีลในธรรม จนกระท่ังถึงออกบวช 
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ลงทาย พราหมณกูฏทันตะก็ลมเลิกพิธีบูชายัญของตน ปลอยวัว ลูกวัว แพะ แกะ 
ท่ีเตรียมจะฆาท้ังหมด แถมไดมาเปนชาวพุทธอีกดวย 

ทีน้ี วาถึงยัญของพราหณตออีกหนอย เขาเอาใจเทพเจาถึงข้ันฆาคนบูชายัญ และ
ฆาอยางอ่ืนๆ ใหเต็มท่ี เรียกวา สรรพเมธ (จากสันสกฤต สรฺวเมธ) คือฆาครบหมดทุกอยาง  

เรื่องก็เปนมาอยางน้ี ทํากันไปๆ ก็กลายเปนสภาพของสังคม เปนวิถีชีวิตของ
สังคม เราก็มองวา การท่ีเขามีความสัมพันธกับเทพเจาดวยการบวงสรวงออนวอนบูชา
ยัญน้ี เปนเพราะมนุษยไดแตมองออกไปนอกตัว และนึกถึงแคตัวเองวาตองการผล
อยางไร แทนท่ีจะคิดวา ตัวเราเองจะตองทําอะไรบาง เม่ือบูชายัญไปแลว ไมไดผลดีอยาง
ท่ีตองการ แทนท่ีจะคิดวา ตัวเราจะตองปรับปรุงแกไขตัวเองและการกระทําของตน
อยางไร ก็ไมเอา คิดแตในแงวา เราจะไปใหเทพเจาองคไหนบันดาลให ถาไมไดผลดีมาก 
แทนท่ีจะคิดปรับปรุง ก็ไปบูชายัญใหย่ิงใหญข้ึนอีก ใจคนออกไปขางนอก ไมพัฒนา
ตนเอง แลวก็มุงหวังผลสําเร็จจากการดลบันดาลของเทพเจา  

ฝร่ังผูรูคนควาแลวบอกวา เม่ือพระพุทธศาสนาเกิดข้ึนแลว การบูชายัญก็ซบเซา 
ตอมา ถึงสมัยพระเจาอโศกมหาราช (พ.ศ. ๒๑๘-๒๖๐/271-232 BC) ทรงประกาศหาม
การฆาสัตวบูชายัญท่ัวท้ังมหาอาณาจักร แตตอมาอีกราว ๔๒ ป พราหมณปุษยมิตรได
สังหารกษัตริยพฤหัทรถ ท่ีเปนหลานเหลนของพระเจาอโศก ลมราชวงศโมริยะ/เมารยะ 
แลวข้ึนครองแผนดินซึ่งหดลง ตั้งราชวงศศุงคะข้ึน ราว พ.ศ. ๓๐๒/185 BC แลวก็ทําการ
บูชายัญอัศวเมธอยางย่ิงใหญ ฟนการบูชายัญข้ึนมา และใหคาหัวแกคนท่ีไปฆาชาวพุทธ
มาได การครั้งน้ีคงเปนเหตุสําคัญใหอินเดียกลับเปนดินแดนแหงการบูชายัญ พรอมกับ
เปนแดนเทวดาเร่ือยมา (ดู "India." Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Bri 
tannica Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopædia Britannica, 2014.) 

วัดคือสถานศึกษาของปวงชน เปดแกทุกคน ไมเลือกวรรณะ 
ท่ีไดเลามา คือสภาพของสังคมอินเดีย ท่ีมีมนุษยก็มีวรรณะ แบงแยกกันไปหมด

และมนุษยก็ตองอยูในสภาพอยางน้ัน เปล่ียนแปลงไมได แลวเรื่องน้ีก็มีผลตอไปอีก  
ดังท่ีวา พราหมณเปนผูส่ือสารกับเทพเจา คัมภีรพระเวทมาจากพระพรหม เปนท่ี

บรรจุของพัฒนาการทางความคิด ความเขาใจ ความเช่ือของมนุษย พราหมณถือตัวเปน
ผูรู แลวก็ผูกขาดการศึกษา ไมใหคนช้ันต่ําเลาเรียน  



 

๓๑๒  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

คนวรรณะศูทรถูกหามเรียนพระเวท แลวคัมภีรมนูธรรมศาสตรก็พยายามทํา
ระบบวรรณะใหม่ันคงยิ่งข้ึน ถึงกับบัญญัติวา คนวรรณะศูทร ถามาฟงพระเวท ใหเอา
ตะก่ัวหลอมหยอดหูมัน ถามันสาธยายพระเวท ใหตัดล้ินมันเสีย ถามันมาเรียนพระเวท 
ใหผากายมันเปนสองซีก ก็คือตายแนๆ เปนอันวาคนวรรณะศูทรก็ไมมีการศึกษา น่ีคือ
การผูกขาดการศึกษา ใหคนช้ันต่ําไมมีทางเจริญข้ึนในสังคม และก็ไมไดเรียนภาษา
สันสกฤต ท่ีเปนภาษาของคนชั้นสูง ซ่ึงสืบทอดมาโดยขัดเกลาจากภาษาพระเวท ท่ีเปน
ภาษาศักดิ์สิทธิ์  

เม่ือพระพุทธศาสนาเกิดข้ึน พระพุทธเจาทรงบัญญัติ ดังมาในวินัยปฎก หามมิให
ยกพุทธพจนคําสอนของพระองคข้ึนมาใชภาษาสันสกฤต เพราะเปนการกีดก้ันคนช้ันลาง
ไมใหมีการศึกษา พรอมกับทรงอนุญาตใหเรียนพุทธพจนดวยภาษาของตนเอง (วินย.๗/
๑๘๐/๗๐) ซ่ึงท่ีน่ันก็คือภาษาสามัญท่ีชาวแควนมคธใชส่ือสารพูดจากัน เปนการเปดโอกาส
ใหประชาชนมีการศึกษาไดท่ัวกัน  

เม่ือวัด ซ่ึงเรียกตามบาลีวา “วิหาร” (ท่ีอยู, เริ่มแรกเม่ือพระพุทธเจาทรงอนุญาต
ใหพระสงฆมีวัดอยู เรียกวา “อาราม” - วินย.๔/๖๓/๗๑) เปนสถานศึกษาสําหรับคนท่ัวไป 
ตอมาอีก ๒๐๐ ปเศษ พระเจาอโศกไดทรงสรางวัด/วิหารข้ึน ๘๔,๐๐๐ แหง ท่ัวมหา
อาณาจักร เพ่ือใหประชาชนไดเลาเรียนกันไดทุกคน ทุกวรรณะ ท้ังหญิงและชาย 

ตอมา วัด/วิหารเหลาน้ีก็ไดเจริญใหญโตมากขึ้น บางแหงใหญมากจนเรียกวาเปน 
“มหาวิหาร” ฝรั่งแปลกันวา university ท่ีคนไทยเรียกวามหาวิทยาลัย เริ่มดวยราว พ.ศ. 
๖๐๐ ก็เกิดนาลันทามหาวิหาร เปน university แลวตอๆ มาก็มีอีกหลายมหาวิทยาลัย แต
นาลันทาก็ยังย่ิงใหญท่ีสุด ไดเปนมหาวิทยาลัยนานาชาติ มีนักศึกษามาจากประเทศ
ตางๆ เชน จีน และทิเบต ดังเชนพระถังซัมจ๋ัง ซ่ึงไปศึกษาจนจบแลวไดเปนอาจารยท่ีน่ัน 
กอนจะนําพระไตรปฎกเดินทางกลับไปประเทศจีน 

หันกลับไปดูพราหมณกันตอ เปนอันวาการศึกษาไดถูกจํากัดอยูในหมูคนวรรณะ
สูง พวกคนวรรณะตํ่าน้ันถูกจํากัดสิทธิอะไรตางๆ อยูแลว ย่ิงเม่ือโอกาสในการศึกษาไมมี 
ก็ไมมีทางท่ีจะพัฒนาตัวเอง ก็จมอยูอยางน้ัน พวกศูทรก็แยอยูแลว คนจัณทาลย่ิงไมมี
ทางไดเลาเรียน  

สมัยน้ัน คนช้ันสูงอยางพวกราชกุมารไปเรียนกันท่ีเมืองตักสิลา ซ่ึงมีอาจารยเปน
ทิศาปาโมกข ซ่ึงแปลวา อาจารยผูเปนประมุขในทิศ หมายความวามีช่ือเสียงลือล่ัน
ย่ิงใหญไปท่ัวทิศ  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๑๓ 

ทีน้ี เม่ือราชามหากษัตริย และเศรษฐี สงราชกุมารสงลูกไปเรียนท่ีตักสิลา สมัย
น้ันการคมนาคมยังไมสะดวก ตองเดินทางกันแสนไกล ฝาแดนทุรกันดาร ผจญภัย
อันตราย ไปเรียนท่ีตักสิลา (อยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย) ก็มีเรื่องราว
การผจญภัยของพวกเจาชายหรือพวกลูกเศรษฐีเหลาน้ีบาง หมอชีวกก็ไดมีโอกาสไปเรียน
ท่ีน่ันจนจบ แลวในขากลับสูเมืองราชคฤห ระหวางทางก็รักษาผูปวยคนเจ็บมาเรื่อยๆ 

ทีน้ี มีเร่ืองมาในชาดกวา ครั้งหน่ึง มีสองคนลูกพ่ีลูกนอง เปนคนจัณทาลอยากจะ
ศึกษา แตดังท่ีวาการศึกษาสมัยน้ันถูกผูกขาด ไมใหคนวรรณะตํ่าและนอกวรรณะเลา
เรียน เม่ือสองคนน้ันใฝศึกษา จะเรียนท่ีตักสิลา ก็เลยตองปลอมตัว คือไปเขาเรียนโดยไม
เปดเผยวรรณะของตัว เทากับปลอมตัวเปนคนวรรณะสูง จึงเขาไปเรียนได เปนอันวาได
เขาเรียนในสํานักของอาจารยทิศาปาโมกข 

แตอยางท่ีวาขางตน ชีวิตความเปนอยู ขนบธรรมประเพณีของคนในวรรณะส่ีน้ัน 
แตกตางกันอยูแลว และก็ไมมีโอกาสที่จะไดมาเก่ียวของสังสรรคกัน คบหากันไมได ดังน้ัน
คนวรรณะตํ่าก็ไมรูเรื่องวิถีชีวิตความเปนอยูของคนช้ันสูง เม่ือปลอมตัวเขาไปอยางน้ัน อยู
ไปๆ ก็ปดไมได เม่ือสองคนน้ันเขาไปเรียนกับเพ่ือนๆ ซ่ึงเปนชนวรรณะสูงๆ ก็ปดไมอยู 
เพราะสภาพการประพฤติปฏิบัติ แมแตถอยคําท่ีแสดงออกก็ตางจากพวกคนช้ันสูง  

สองพ่ีนองน้ัน คนหนึ่งเรียนไดจนจบ แตอีกคนหน่ึงยังไมทันจบ ก็เจอเหตุราย
เสียกอน คือ คราวหนึ่ง พวกเพ่ือนๆ จับไดวา สองคนน้ีมาจากวรรณะต่ํา พอจับได ท้ังๆ ท่ี
เปนเพื่อนกัน อยูใกลชิดกันมาตั้งนาน ก็ซอมก็บอมเสียไมมีดี แลวไลออกไป (ชา.อ.๗/๒๓) 

เ ร่ืองท่ีเลามาน้ี เปนตัวอยางแสดงถึงสภาพของคนวรรณะตํ่า ท่ีถูกกีดก้ัน
การศึกษา เน่ืองจากการผูกขาดการศึกษา ซ่ึงเราควรต้ังเปนขอสังเกตไว 

สังคมเจริญมากขึ้น คนเบื่อสังคมก็มากขึ้น 
มาดูสภาพบานเมืองสมัยน้ันกันอีกหนอย ในขณะท่ีศาสนาพราหมณเจริญรุงเรือง

เปนใหญท่ัวท้ังชมพูทวีปอยูน้ี ในดานการเมืองก็มีราชามหากษัตริยตางๆ แยกเปนแวน
แควน หรือรัฐตางๆ เปนอันมาก  

ธรรมดากษัตริย ก็ยอมมีการแยงชิงดินแดน รบราฆาฟนทําสงครามกัน และใน
ท่ีสุดก็จะมีแวนแควนหรือรัฐบางรัฐใหญข้ึนๆ มีอํานาจมาก แตกอนน้ัน มีแวนแควนใหญ
นอยเปนอันมาก ในสมัยพุทธกาลวามี ๑๖ ประเทศ เรียกวามหาชนบท  



 

๓๑๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

รัฐใหญ ๑๖ ประเทศท่ีมีช่ือกันมา ไดแก อังคะ มคธ กาสี โกศล วัชชี มัลละ เจตีย 
วังสะ กุรุ ปญจาละ อัสสกะ อวันตี คันธาระ และกัมโพชะ แตพอถึงพุทธกาล ปรากฎวา 
บางแควนก็ถูกปราบปรามรวมเขาในแควนใหญอ่ืน เชน อังคะเขาไปรวมอยูในมคธ อังคะ
เทียบเด๋ียวน้ี ก็คือแถบเบงกอล (Bengal) กาสีซ่ึงมีเมืองพาราณสีเปนเมืองหลวง ก็มี
ประวัติการรบราฆาฟนกับโกศลยาวนานมาก แตมาถึงพุทธกาล แควนกาสีก็ไดถูกรวมเขา
ในแควนโกศลไปแลว แลวก็ยังมีแควนอ่ืนๆ อีก ท่ีเปนไปทํานองน้ี  

รวมแลว รัฐท่ีใหญจริงๆ ในสมัยพุทธกาล มีสัก ๕-๖ แควน มคธน้ันย่ิงใหญมาก คู
กับโกศล เคียงบาเคียงไหลกันเลย ตอมาหลังพุทธกาล ไมชา โกศลก็สลาย แลวอีกแควน
หน่ึงท่ีใหญมาก เปนมหาอํานาจ แขงความย่ิงใหญกันกับมคธ เปนศัตรูท่ีเขมแข็งและ
เตรียมความพรอมอยูเสมอท่ีจะสูรบกับมคธ ไดแกวัชชี แตพอส้ินพุทธกาลไปไมทันไร  
มคธก็ปราบวัชชีได  

มคธย่ิงใหญข้ึนๆ จนกระท่ังในท่ีสุด ในแถบกลางท่ีเปนถ่ินเจริญอยางสูง มคธน่ี
แหละเหลืออยูเปนแควนเดียว แตไกลออกไปมาก ทางตะวันตกเฉียงใตหนอยๆ แควน 
อวันตีก็ใหญเหมือนกัน แลวก็มีแควนวังสะ ซ่ึงไกลออกไปทางตะวันตกตอนกลาง ในระดับ
ท่ีแทบจะตรงกับมคธ รัฐพวกน้ีถึงจะใหญจะเกง ตอมาก็ถูกรวมเขาไปอยูในมคธจนหมด  

ในเวลายาวนานท่ีกษัตริยในรัฐเหลาน้ีแยงชิงอํานาจกันน้ัน แควนท้ังหลายก็มี
ความเจริญ มีการพัฒนาบานเมืองกันใหญโต การเดินทางระหวางแวนแควนตางๆ  ก็
มากข้ึน มีพอคาวาณิชเดินทางไปคาขายกันมากมาย แลวคนกลุมน้ีก็ม่ังคั่งรํ่ารวยมีทรัพย
สมบัติมากและมีอิทธิพลมากขึ้น กลายเปนเศรษฐี เปนคหบดีมหาศาล  

การมีเศรษฐีใหญๆ ถือวามีความสําคัญมาก เพราะหมายถึงความเจริญทางวัตถุ 
ทางเศรษฐกิจของบานเมืองน้ัน จนกระท่ังวาพวกกษัตริยในรัฐตางๆ ตองพยายามใหมี
เศรษฐีในบานเมืองของตน บางแควนมีเศรษฐีนอยคน ก็ขอเศรษฐีใหญจากอีกแควนหน่ึง
มา บานเมืองก็ใหความสําคัญ มีการต้ังตําแหนงเศรษฐี โดยพระราชา บางทีเรียกวาบูชา
ดวยตําแหนงเศรษฐี ไดตําแหนงแลว เศรษฐีก็มีหนาท่ีไปเฝาพระราชาวันละสองหน เม่ือ
เงินทองสะพัดสะพร่ัง คนมีความเปนอยูดีสะดวกสบาย ก็หันมาหมกมุนในเรื่องของกาม
สุขมากข้ึน มีการบํารุงบําเรอตางๆ น้ีก็เปนสภาพดานหน่ึงของบานเมืองท่ีเจริญรุงเรือง  

แตอีกดานหนึ่ง บางคน เม่ือบานเมืองเจริญ ตัวเองมีความพรั่งพรอมทางวัตถุ มี
การบํารุงบําเรอมาก ไปๆ ก็มองเห็นวาไมไดมีความสุขอยางแทจริง ก็มีคนท่ีเบ่ือหนายโลก
ของกามน้ี แลวก็สละโลกออกไปหาความสุขทางจิตใจ ไปอยูปา เปนฤาษีชีไพร ตัดขาด
จากสังคม ไมเอาเร่ืองเอาราวกับใคร ไมยุงเก่ียวกับชาวบาน  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๑๕ 

สภาพท่ีเปนไปเชนน้ีไดมีสืบมาเรื่อยๆ แตเม่ือถึงยุคพุทธกาล ชีวิตแบบน้ีก็ปรากฎ
เดนข้ึน อยางท่ีวาแลว ไดมีพวกคนท่ีเบื่อกามเบ่ือโลก ไปอยูปา ตัดขาดจากสังคม พวกน้ีก็
ไปเก็บเผือกเก็บมันกิน เก็บผลไมมากิน ถึงตอนน้ีจึงนับไดวามีชีวิตสองแบบ คือ ชีวิตแบบ
ท่ีหมกมุนในกามารมณ หาความสุขทางวัตถุ เสพอามิส กับชีวิตของพวกท่ีตัดขาดปลีกตัว
จากสังคม ไปหาความสงบทางจิตใจ เปนฤาษีชีไพร ไดฌานสมาบัติ แลวก็เลนฌานเปน
ฌานกีฬา นอกจากน้ันยังมีพวกแสวงหาสัจธรรม แสวงปญญา โดยเปนนักบวชเรรอน 
อยางพวกปริพาชก ท่ีเท่ียวเดินทางไป ทาคนโตวาที แลกวาทะกัน เพื่อใหรูสัจธรรม  

ท่ีวามาน้ีเปนสภาพในพุทธกาล ซ่ึงแสดงถึงความเจริญของอารยธรรม แต
ทามกลางสภาพอยางน้ี ผูคนก็มีความสับสนทางความรูความคิดกันมาก มีความคิดเห็น
มีความเช่ือถือตางๆ กันไป สงสัยกันวาอะไรคือความจริงความแท  

ในดานความรูความคิดน้ี ก็มีหลายคนท่ีไดรับความเชื่อถือนับถือ ตางก็ตั้งตัวหรือ
ไดรับยกยองข้ึนมา เปนหัวหนาหมูคณะ เปนศาสดา เปนเจาลัทธิอะไรตางๆ ซ่ึงมีมาก
พอสมควร อยางในพุทธกาล นอกจากพวกพราหมณแลว เราพูดถึงศาสดา ๖ ลัทธิ  

ฝายพวกพราหมณเอง ซ่ึงเปนวรรณะสูง มีอิทธิพลมากที่สุด จนกระท่ังศาสนา
พราหมณไดครอบงําสังคมอินเดียท้ังหมด ตัวพราหมณเองน้ัน เปนเจาพิธี เปนนักวิชาการ 
เปนปญญาชน บางทีดูคลายเปนนักบวช แตท่ีจริงไมใช เขาครองเรือน มีครอบครัว อยู
บาน มีบัญญัติของวรรณะท่ีเขมงวดมาก เพ่ือจะรักษาวรรณะของตนในความสูงสง ไมให
เทียบเทียมปะปน เขาถือวาพราหมณท่ีสูงท่ีแทท่ีสุด จะตองบริสุทธิ์ท้ังสองฝาย ท้ังบิดาก็
เปนพราหมณ มารดาก็เปนพราหมณี ตลอดมาเทาน้ันเทาน้ีช่ัวอายุคน  

พราหมณไดมีอํานาจมากข้ึน บางคนก็ครอบครองดินแดน บางคนก็ไดรับมอบ
อํานาจจากกษัตริยใหปกครองดินแดนสวนน้ันสวนน้ี ก็เลยเปนท้ังพราหมณ เปนท้ัง
ผูปกครอง  

เขาสูทางสายกลาง เปนมัชฌิมา 
ในสภาพอยางน้ี พระพุทธศาสนาก็เกิดข้ึน พระพุทธเจาไดประสูติเปนเจาชาย

สิทธัตถะ ในแควนศากยะ พระองคก็ไดเห็นสภาพความเปนอยูของผูคน สภาพความ
เช่ือถือการปฏิบัติ ตอมาพระองคก็เสด็จออกผนวช ซ่ึงตามเรื่องบอกวาพระองคได
พิจารณาเห็นวา คนท้ังหลายเกิดมาแลว ก็ตกอยูใตอํานาจคติธรรมดา ตามกฎธรรมชาติ 
เกิด แก เจ็บ ตาย แลวก็อยูกันแคน้ี ชีวิตเวียนวน ไมมีทางออก ไมเปนอิสระ ชีวิตอยางไร
จะมีความหมายกวาน้ี แลวพระองคก็ทรงคิดแสวงโมกขธรรม สูความเปนอิสระ  



 

๓๑๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ตามเรื่องมีมาวา พระองคไดเสด็จออกไปนอกพระราชวัง แลวไดทอดพระเนตร
เห็นเทวทูต ๔ ซ่ึงท่ีจริงคือนิมิต ๔ ในคัมภีรทานไมเรียกวา เทวทูต ๔ แตเรียกวา นิมิต ๔ 
คือเทวทูต ๓ (คนแก คนเจ็บ คนตาย) กับสมณะ แลวเอามาเรียกรวมกัน ความจริง อยาง
ท่ีส่ี คือสมณะ ไมไดเปนเทวทูต  

เทวทูตน้ีมีความหมายวาเปนส่ือ เปนส่ือของเทพเจาคือยมเทพ และยมเทพก็คือ
ความตาย หมายความวา เทวทูต ๓ คือ คนแก คนเจ็บ คนตาย น้ี เปนส่ือ เปนทูต ของ
พญายม คนแก แลวก็เจ็บ แลวก็ตาย จึงเปนทูตของพญายม เหมือนมาเตือนใหตระหนักรู
ความตาย อันจะตองมาถึง มองในแงคติธรรม ก็คือ เปนเคร่ืองเตือนใจใหระลึกถึงกฎ
ธรรมชาติท่ีวา คนเกิดมาแลว จะตองแก ตองเจ็บ แลวในท่ีสุดก็ตองตาย เหมือนวาไปหา
พญายม เรียกไดวาเปนทูตพญายม  

สวนสมณะ เปนทางออกท่ีจะใหพนจากคติธรรมดาน้ี อยางนอยก็เปนความหวัง 
ท่ีจะหลุดออกไป ไมเรียกวาเทวทูต เพราะไมไดเก่ียวอะไรกับพญายม คร้ังน้ัน พระ
โพธิสัตวก็ไดไปเห็น เทวทูต คือทูตพญายมท้ัง ๓ พรอมท้ังสมณะ  

ขอนอกเร่ืองอีกนิดหน่ึง เทวทูตน้ีมีชุด ๓ กับชุด ๕ ท่ีเปนชุด ๕ คือเพิ่มเกิดดวย จึง
ไดแก คนเกิด คนแก คนเจ็บ คนถูกลงราชทัณฑ (คนถูกลงทัณฑกรรมกรณ) และคนตาย 
เทวทูตท่ี ๔ ไดแกคนท่ีทําความผิด พระราชาใหเอาไปขังคุก ใสเคร่ืองจองจํา ทรมานดวย
ประการตางๆ ตามวิธีลงโทษในหลักศาสนาพราหมณ เปนการลงโทษท่ีรุนแรงมาก 
เมืองไทยเราก็รับเอาประเพณีการลงโทษแบบนี้จากของฮินดูเขามาใชในสมัยโบราณ โดย
รับมาจากอินเดียเยอะ เขาใจกันวาในสมัยอยุธยา น่ีเทวทูตชุด ๕ สวนเทวทูตชุด ๓ ก็ตัด
คนเกิด และคนถูกลงโทษออก เหลือ ๓ คือ คนแก คนเจ็บ คนตาย  

พระโพธิสัตว คือเจาชายสิทธัตถะ ไดเสด็จไปในเมืองกบิลพัสดุ แลวทอดพระเนตร
เห็น คนแก คนเจ็บ คนตาย พระองคทรงมานึกถึงเรื่องน้ีวา มนุษยเกิดมา ก็มาอยูใตคติ
ธรรมดา เกิดแลวก็แกเจ็บตาย หายไป ไมมีอะไร ชีวิตไมมีความหมาย  

ตอมาอีกครั้งหน่ึง ไดเสด็จไปเห็นสมณะ ซ่ึงมีลักษณะ อากัปกิริยา ท่ีนาเล่ือมใส มี
ชีวิตสงบ แลวก็โยงมาหาความคํานึงของพระองควา น้ีนาจะเปนทางออก ท่ีจะทําใหเราไป
คนหาใหไดคนพบส่ิงท่ีดีมีความหมายแทจริง ท่ีเปนทางรอด ทางหลุดพน จากเรื่องของ
การเกิดแกเจ็บตาย อันเปนความทุกขของเหลามนุษย แลวก็เปนเหตุใหพระองคคิดจะ
ออกไปมีชีวิตอยางสมณะน้ัน  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๑๗ 

น้ีเปนเรื่องตามพระประวัติในคัมภีร แตทานเลาไวเพียงส้ันๆ แบบสรุปลําดับ
เหตุการณ ในน้ันจึงไมไดอธิบายถึงเร่ืองของชีวิตท่ีกวางออกไป เราจะตองไปอานไปคน
เยอะแยะ เปนอันวา มนุษยท่ีเกิดมาเหลาน้ี ท่ีวายวนอยูในเกิดแกเจ็บตายน้ี ไมใชแคแก
เจ็บตายเฉยๆ ตองมองรวมไปถึงสภาพท่ีเขาอยูในสังคมมนุษย ท่ีมีความเช่ือ มีความ
ประพฤติปฏิบัติประเพณีอยางท่ีวามาน้ัน  

การท่ีพระพุทธเจาจะทรงแกปญหาของชีวิตของสังคม ก็รวมไปถึงการแกปญหา
เก่ียวกับเร่ืองการเปนอยู ความเช่ือ การประพฤติปฏิบัติ อะไรตางๆ เหลานี้ดวย ดังท่ีวาแลว  

ในท่ีสุด หลังจากทอดพระเนตรเห็นเทวทูต พระโพธิสัตวก็ไดเสด็จออกบรรพชา 
เพ่ือไปแสวงหาความจริง หาทางออกใหแกชีวิต และแกไขทุกขภัยของมนุษยท้ังหลาย ท่ี
เรียกวาสังคม ไปคนหาวิธีการที่มีความหวังวาจะเปนไปได  

คนสมัยน้ัน อยางท่ีเลามาแลว มีคนท่ีหาทางออกกันอยูแลว อยางท่ีวา บางพวกก็
ตัดขาดจากสังคมไปเปนฤาษีชีไพร  

บางพวกเห็นวา การบํารุงบําเรอตนดวยกาม อามิส วัตถุ ส่ิงของ ส่ิงเสพตางๆ 
เหลาน้ี มีแตทําใหลุมหลงเพลิดเพลิน ไมไดทําใหไดความหมายท่ีแทจริง ความหมายท่ี
แทจริงนาจะอยู ท่ีจิตใจ ทีน้ี รางกายนี้ เราไปปรนเปรอมัน ก็มาครอบคลุมบดบัง
ความหมายท่ีแทจริงท่ีจะไดจากจิตใจ เพราะจิตใจมัวไปลุมหลงกับส่ิงเหลาน้ี เพราะฉะน้ัน
ก็ตองตัดส่ิงลุมหลงเหลาน้ีออกไป เม่ือกายตองการส่ิงเสพอะไรตางๆ บํารุงบําเรอ ก็เปน
การขัดขวาง ทําใหจิตใจพรามัว จึงตองไมตามใจมัน ไมบํารุงบําเรอ อาจจะตองถึงกับ
บังคับมันเลย ไปๆ มาๆ ก็เลยเกิดการบําเพ็ญตบะ ทรมานรางกาย  

พวกลัทธิท่ีบอกวา รางกายนี้อยาไปตามใจมัน เดี๋ยวมันจะทําใหจิตของเรา 
หมกมุน ลุมหลง พรามัว จึงตองทรมานมัน ท่ีวาบําเพ็ญตบะ ก็เชนวา นอนสบาย
ปรนเปรอมีความสุข ไมดี ก็นอนบนหนาม  

ถาตามใจมัน เวลาเย็น ก็ตองการอุน เวลารอนก็ตองการเย็น เราอยาตามใจมัน 
เพราะฉะน้ัน เวลาแดดรอนๆ ก็ไปยืน ไปนอนกลางแดด เวลาหนาวก็ลงไปแชตัวในแมนํ้า  

เดี๋ยวมันอยากไปนอน ก็นอน อยากน่ังก็น่ัง มัวไปพักผอน ก็ตามใจมัน ยืนสองขา
ก็สบายเกินไป เพราะฉะน้ันก็ไปยืนขาเดียว ถายืนขาเดียวกลางแดด ย่ิงดีใหญ  

ทีน้ี เรากินอาหาร ก็คือตามใจตัวเอง ก็อยาไปกินมัน อดเสียเลย ถาไมไหวจริงๆ ก็
กินนิดหนอย เพราะถาอดโดยส้ินเชิง ก็ตายแน เอาแคพยายามอดใหไดมากท่ีสุด อดเทาท่ี
อดได ก็กินนอยๆ อยางท่ีวา แลวก็มีการบัญญัติวาตองกินครั้งละแคน้ันๆ จํากัดปริมาณ 
ตอไปก็มีการอวดกัน แขงกัน ใครจะเกง ใครจะกินไดนอยกวากัน ใครจะอดไดนานกวา  



 

๓๑๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

นอกจากน้ัน เราหายใจน้ี ก็ตามใจมันมากไป เพราะฉะน้ันก็กล้ันลมหายใจเสีย
เทาท่ีจะทนได  

ทีน้ี คนพวกหน่ึงก็ไปบําเพ็ญสมาธิ ไดฌานสมาบัติ มีจิตดื่มด่ํา มีความสุขทาง
จิตใจ ก็งวนอยูกับการหาความสุขจากฌาน เกิดเปนศัพทวาฌานกีฬา พวกฤาษีก็เลน
ฌานกีฬาอยางท่ีวา อีกพวกหน่ึงก็วาไดเขาไปรวมกับภาวะอะไรก็ไมรู ซ่ึงเปนสุดยอด เขา
รวมเปนหน่ึงเดียว บางก็คิดวาน่ันคือพรหมัน คือปรมาตมัน เปนอันวาสารพัด  

พระพุทธเจาเม่ือทรงแสวงหาทางออก ทางพน ทางอิสระ ก็ไปในสํานักของลัทธิ
ตางๆ เหลาน้ี เหมือนวาเปนการทดลอง เขาบําเพ็ญโยคะ ก็ไปบําเพ็ญกับเขา ไปน่ังสมาธิ 
ไดฌานสมาบัติ อยางท่ีเคยเลาแลววา ไปเขาสํานักอาฬารดาบส กาลามโคตร พระองคก็
ไดถึงอากิญจัญญายตนสมาบัติ เปนอรูปฌานช้ันท่ี ๓ จบความรูอาจารยแลว ก็ออกไปสู
สํานักของอุททกดาบส รามบุตร ก็ไดจบเนวสัญญานาสัญญายตนะ ครบสมาบัติ ๘ จบ
อรูปฌานครบถวน จบความรูอาจารย  

ตอนน้ัน อาจารยก็ชวนใหสอนในสํานัก พระองคเห็นวายังไมใชทางท่ีถูกตอง มัน
อยูแคจิตดื่มดํ่า ไปทําใหจิตสงบได เหมือนกับเราไปคุมมันไว แตความจริงมันก็คือจิตน้ัน 
ซ่ึงออกจากฌาน จากสมาบัติแลว ก็ยังเปนอยางเดิม น่ีคือจิตยังมีกิเลสนอนอยู ถาไป
ประสบอารมณอะไรตางๆ เหตุการณเขามาจากภายนอก ก็จะมีจิตหว่ันไหวไปตาม เพราะ
ไมรูแจงความจริงของส่ิงตางๆ พระองคจึงเสด็จออกไปแสวงหาตอ ตอมาก็มีการไป
บําเพ็ญทุกรกิริยา บําเพ็ญตบะอยางท่ีเลาเม่ือก้ี ซ่ึงพระองคไดบําเพ็ญใหถึงท่ีสุด อด
อาหารเต็มท่ี กล้ันลมหายใจ อะไรตางๆ พระองคทดลองหมด จนกระท่ังในท่ีสุดก็สรุปได
วา การปฏิบัติแบบเหลาน้ี มิใชทางท่ีถูกตอง ก็ละเลิก  

หลังจากเลิกบําเพ็ญตบะ ก็ทรงเสวยภัตตาหารอีก ใหรางกายมีกําลัง ใหรางกาย
อยูในสภาพอันเหมาะท่ีจะใชสติปญญาไดดี แตไมใชหมายความจะไปปรนเปรอมัน การ
ปฏิบัติอยูตรงจุด ตรงกลาง ไมใชไปตามพวกหน่ึงท่ีปรนเปรอรางกายใหมีความสุข หา
ความสุขจากการเสพ กินอรอย และไมใชไปตามอีกพวกหน่ึงท่ีไปทรมานรางกาย ไมกิน 
ซ่ึงเปนสุดทาง ท่ีจริง ชีวิตท่ีจะดีไดน้ัน ตองอาศัยรางกายท่ีพรอมพอดี ใหมีกําลังท่ีจะไป
แสวงหาคนหาตอไป อยางท่ีวาแลว พระองคจะใหรางกายมีกําลังแข็งแรง ก็เปล่ียน
เปนมาเสวยภัตตาหารพอดีๆ เพ่ือจะไดใชรางกายนี้ไปทําประโยชน คือไปแสวงหาความ
จริงตอไป   
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ถึงตอนน้ีพระองคก็มาถึงทางสายกลาง อันเปนการปฏิบัติท่ีพอดี คือ ขามพนจาก
การคิดวนอยูแตดานร่างกาย มองจุดหมายขึ้นไปจากเรื่องวัตถุและรางกาย มองแควาเม่ือ
ไมเอาวัตถุเสพปรนเปรอรางกายหมกมุนอยูในกามแลว ก็ตองหันตรงขามไปบีบเคน
ทรมานรางกายน้ัน และพรอมกันนั้น ก็ขามพนความหมกมุนเอาแตดานจิต ท่ีคิดวา เม่ือไม
ตามใจกายแลว ก็ตองมามุงท่ีการอบรมจิต จะทําใหจิตเขาถึงส่ิงน้ันส่ิงน้ีภาวะน้ันภาวะน้ี
ดวยสมาธิ ใหจิตมีพลังใชทําส่ิงท่ีตองการ ใหมีฤทธ์ิเดชปาฏิหาริย นึกวาการสรางพลังจิตจะ
ทําใหเกงกาจหลุดพน พระองคตัดสินไดแลววาไมใช แตท้ังสองแนวทางน้ัน เปนสุดโตงท้ังคู 

เม่ือละเลิกขามพนวิถีสุดโตง ๒ ทางน้ันแลว ก็มาเขาสูวิถีท่ี ๓ ข้ึนไปใหถึงปัญญา ก็
เขาสูมัชฌิมาปฏิปทา ทางท่ีพอดี โดยบูรณาการท้ังกาย จิต และปญญา วาใหใชกายท่ีมี
กําลังดีอยางเปนประโยชนในขอบเขตท่ีถูกตองของมัน และพัฒนาจิตใหเขมแข็งม่ันคง
พรอมท่ีจะทําประโยชนใหพอ แคพอแกการที่จะไปถึงท่ีหมาย แลวมาประสานกับปญญา 
ใหรองรับและหนุนปญญา ท่ีพาไปสูความหลุดพนเปนอิสระ จึงจะสมบูรณ เกิดเปน 
มัชฌิมาปฏิปทา แลวพระโพธิสัตวก็ดําเนินตามมรรคาน้ี และไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา 

จากเทพมาสูธรรม อยากไดอะไรก็ตองพยายามทํา  
ถึงตรงน้ีก็ทวนความซํ้าอีกวา ประวัติท่ีเลามา พอจะใหเห็นสภาพภูมิหลังของชีวิต

และสังคมชมพูทวีป แตส่ิงท่ีตองการน้ันอยูท่ีจะใหเห็นอิทธิพลครอบงําของศาสนา
พราหมณ ซ่ีงย่ิงใหญท่ีสุด เพราะวาคนท้ังหลาย สังคมทั้งหมด ดําเนินชีวิตภายใตความ
เช่ือและการปฏิบัติตามบทบัญญัติของศาสนาพราหมณ ดังไดเห็นแลว ในเรื่องวรรณะ 
ความสัมพันธกับเทพเจา มีพระพรหมเปนตน ดวยการบูชายัญ หวังอํานาจดลบันดาลของ
เทพเจามาใหผลท่ีตองการ ท้ังในการท่ีจะชวยใหพนภัย และในการท่ีจะใหสมปรารถนา  

พระพุทธเจาไดประสบสภาพเหลาน้ี เริ่มตั้งแตเร่ืองวรรณะ พระองคก็ทรงไมเห็น
ดวย เม่ือออกประกาศพระศาสนา พระองคก็ใหเลิกลมวรรณะ สอนไมใหคนยึดติดอยูใน
วรรณะ และตั้งสังฆะข้ึนมา รับคนจากทุกวรรณะ แมแตคนจัณฑาลก็ไดศึกษาเลาเรียน  

ทุกคนมีโอกาสท่ีจะไดศึกษาเทากัน โดยใหถือวาภาวะประเสริฐสูงสุดอยูท่ีการ
พัฒนาตนเอง เม่ือศึกษาแลว จะเปนผูท่ีสูงสุด คือเปนผูท่ีพัฒนาตนแลวไดบรรลุธรรม
สูงสุด เปนอริยะ หรือ อารยะ ท่ีแทจริง เปนพระอรหันต หมดกิเลสหมดความทุกขดวย
ปญญาท่ีไดพัฒนาเต็มท่ี โดยเปนบูรณาการของศีล สมาธิ ปญญา ท้ังพฤติกรรม จิตใจ 
และปญญา  



 

๓๒๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

อีกดานหน่ึง ชีวิตของคนมีความสัมพันธกับเทพเจาดวยการออนวอนบูชายัญ 
พระพุทธเจาเสด็จจาริกไป เม่ือพบกษัตริยบาง พราหมณบาง ทําการบูชายัญ พระองคก็
ทรงสอนใหเห็นวา การกระทํา การดําเนินชีวิต การปฏิบัติท่ีถูกตองตางหาก จึงจะจะนํา
ผลท่ีปรารถนาแทจริงมาให ก็สอนใหเขาเลิกลมการบูชายัญ  

ทีน้ีสําหรับประชาชนทั่วไป ทําอยางไรจะใหเขามาเขาสูแนวทางดําเนินชีวิตท่ีไม
ไปมัวหวังพึ่งอํานาจดลบันดาลของเทพเจา ซ่ึงไดทําใหระบบการดําเนินชีวิตและสังคม
วิปลาสไป อยางท่ีพูดเม่ือก้ีวา คนไมคิดวาตัวเองจะตองทําอะไรบาง เม่ือตองการอะไร ก็
มองแตเพียงวา จะไปขอจากเทพองคไหน จะใหองคไหนบันดาลให ไมคิดวาเราน่ีแหละ
จะตองทําอะไร และเม่ืออยากไดมากข้ึนๆ ก็ย่ิงพัฒนาพิธีบูชายัญใหย่ิงใหญ แทนที่จะคิด
วาเราจะตองพัฒนาตัวเรา แกไขปรับปรุงพัฒนาการกระทําของเราเอง 

ในสภาพน้ี พระพุทธเจาก็ทรงสอนหลักการใหญอันใหมข้ึนมา ซ่ึงเปนการแยงกัน
กันแนวความคิดของยุคสมัยน้ัน ทวนกระแสของยุคน้ันท่ีถือวา ความเปนไปในโลกและ
สังคมมนุษยข้ึนตอเทพเจาสูงสุด ท่ีทรงอํานาจดลบันดาล มนุษยจึงสัมพันธดวยการไป
ออนวอนใหทานโปรดปรานบันดาลผลท่ีตองการให เปนการหวังจะใชอํานาจภายนอก  

พระพุทธเจาทรงสอนใหม บอกผูคนท้ังหลายวา ทานท้ังหลายอยามัวไปแหงน
มองเทพเจาและไปหวังพ่ึงอํานาจของเทพไท ส่ิงท้ังหลายมีความจริงของมันเอง คือมัน
เปนไปตามธรรมดาธรรมชาติ ท่ีส่ิงท้ังหลายเปนไปตามเหตุปจจัยของมัน เม่ือส่ิงท้ังหลาย
เปนไปตามเหตุปจจัยของมัน ผลจะเกิด ก็เกิดจากเหตุ เหตุใหเกิดผล ความเปนจริงอันน้ีมี
อยูในธรรมชาติ เปนกฎธรรมชาติ เรียกวา “ธรรม”  

ธรรม ก็คือความจริงของส่ิงท้ังหลาย คือการท่ีส่ิงท้ังหลายเปนไปตามเหตุปจจัย 
โดยธรรมดา ไมได ข้ึนตอเทพเจา หรืออะไรๆ เหนือธรรมดา ความเปนจริงตามกฎ
ธรรมชาติน่ีสิ ท่ีพวกทานจะตองเอาใจใส เพราะวา ทานจะดําเนินชีวิตถูกตอง ทานจะทํา
การไดผล ก็อยูท่ีทานตองทําใหถูกตองตามกฎเกณฑน้ี  

เม่ือส่ิงท้ังหลายเปนไปตามเหตุปจจัย ผลจะเกิด ก็เกิดตามเหตุปจจัย เม่ือทาน
ตองการผล ทานก็ตองดูวาเหตุปจจัยมีไหม พอไหม ตรงไหม ท่ีจะใหเกิดผลน้ี ถาไมมีเหตุ
ปจจัยใหเกิดผลน้ี ทานก็ตองทําเหตุปจจัยน้ันเอา  

ตอนน้ีก็เทากับวา พระพุทธเจาทรงเปล่ียนหลักการพ้ืนฐานเลยทีเดียว คือหลัก
ของพราหมณท่ีวา มีเทพเจาสูงสุดสรางสรรคบันดาลทุกส่ิงทุกอยาง เราตองการอะไร ก็
ตองใหทานบันดาล เปล่ียนมาเปนวา เปนความจริงในกฎธรรมชาติน่ีเอง ท่ีส่ิงท้ังหลาย
เปนไปตามเหตุปจจัย ถาตองการผล ก็ตองทําเหตุ อันน้ีจึงเรียกวา ดึงจากเทพสู่ธรรม  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๒๑ 

เดิมเขาถือเทพเจา ถือหลักการแหงเทพเจา แตพระพุทธเจามาสอนธรรม คือหลัก
ความจริงของธรรมชาติเอง เปนกฎธรรมชาติ เรียกวาเปล่ียนหลักการพื้นฐาน จากเทพมา
สูธรรม งานใหญของพระพุทธเจา คือดึงคนจากเทพมาสูธรรม  

เม่ือดึงคนจากเทพมาสูธรรมแลว คนก็ตองเปล่ียนความสัมพันธใหม เดิมเขา
สัมพันธกับเทพเจา เม่ือหวังในอํานาจบันดาลของเทพเจา ก็ตองไปออนวอน เพราะฉะน้ัน
ความสัมพันธกับเทพ ก็อยูท่ีไปออนวอน ขออํานาจชวยเหลือ  

ทีน้ี เม่ือคนมีความสัมพันธกับธรรม ท่ีเปนความจริง เปนกฎธรรมชาติ จะทํา
อยางไร ความจริงก็คือความเปนไปตามเหตุปจจัยของมันเอง มนุษยจะไปสัมพันธกับมัน
อยางไร ก็ทําไปตามกระบวนการของเหตุปจจัยท่ีวา ผลเกิดจากเหตุ เม่ือเราตองการผล
เราก็ตองทําเหตุปจจัย  

เม่ือทานตองการผล ถาเปนเทพเจา ทานตองไปออนวอนใหเทพชวย แตถา
สัมพันธกับธรรม ทานตองทําเอา โดยทําใหตรงเหตุปจจัย เปนอันวา ตอจากธรรมก็มีคํา
วา ทานตองทํา การกระทําน้ีเรียกวา “กรรม” 

สรุปลงไปวา ในแงท่ีมนุษยมาสัมพันธกับธรรม จากหลักการแหงธรรม จึงเกิดมี
หลักการแหง  “กรรม” 

ยํ้าวา ธรรม คอืหลักความจริงท่ีมีอยูตามธรรมดาของมัน เม่ือมนุษยไปสัมพันธกับ
ความจริงท่ีมีอยูตามธรรมดา คือมนุษยตองการผลสําเร็จ มนุษยก็ตองทํา การกระทําน้ี
เรียกวา กรรม  

น่ีแยกกันแลวนะ ดานเทพ ความจริงความเปนไปทุกอยางข้ึนอยูกับเทพ มนุษยไป
สัมพันธโดยการออนวอนเซนสรวงบูชายัญ ทีน้ีมาถึงพระพุทธศาสนา หลักการใหญมีอยู
วาทุกอยางเปนไปตามธรรม เม่ือทุกอยางเปนไปตามธรรม มนุษยก็สัมพันธกับธรรม โดย
การทํากรรม ถาทานทํากรรมดี ก็คือมีการกระทําท่ีตรงตามเหตุปจจัยท่ีจะใหเกิดผลดี จึง
ไดผลดี ถาทานทํากรรมไมดี ก็คือมีการกระทําท่ีเปนเหตุปจจัยราย ท่ีทําใหเกิดผลราย ถึง
ตอนน้ี มนุษยก็ตองทํากรรมที่ดี  

ถาไปออนวอนเทพเจา ทานออนวอน ทานก็ทําอะไรไมได เพราะตองข้ึนตอเทพ
เจา ทานก็นอน ใชไหม ก็เลยไมไดทําอะไร แตถาทานสัมพันธกับความเปนจริงของกฎ
ธรรมชาติ ทานตองทํา ความสําเร็จอยูท่ีการกระทําของทาน ทานจึงตองมีความเพียร ถา
เปนเทพเจา คนก็นอนรอไป แตถาเปนกรรม คนตองเพียรพยายามทําเอา คนจะทําการ
ใดๆ ใหไดผล ก็ตองมีความเพียร หลักคําสอนวาดวยการกระทํา กับหลักคําสอนวาดวย
ความเพียร ตองมาดวยกัน ถึงตอนนี้ หลักกรรมก็โยงมาหาหลักความเพียร คือ “วิริยะ” 



 

๓๒๒  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

พระพุทธเจาเปน กรรมวาที แปลวา ผูประกาศหลักแหงการกระทํา (ผูถือหลักกรรม) 
เปน วิริยวาที  แปลวา  ผูประกาศหลักแหงความเพียรพยายาม  (ผูถือหลักความเพียร)   
กรรมวาที วิริยวาที คูกัน  

ย่ิงกวาน้ัน ขยายชัดขึ้นไปอีก พระพุทธเจาตรัสวา “เรา...เป็นกรรมวาท เป็นกิริยวาท 
เป็นวิริยวาท” (องฺ.ติก.๒๐/๕๗๗/๓๖๙) มี “กิริยวาท” เพิ่มอีกคําหน่ึง แปลวา ถือหลักการแหง
การตองทํา  เปนการสําทับเขาไป ก็เลยมี ๓ คําวา ผูถือหลักการกระทํา ผูถือหลักวาตอง
ทํา ผูถือหลักความเพียร 

จะทําจะพัฒนาจะแกปญหาใหไดผล ก็ตองศึกษาครบองครวมท่ีมี ๓  
เอาละนะ ไดพูดใหมองเห็นลักษณะและหลักการของพระพุทธศาสนาพอสมควร

แลว ทีน้ีวากันตอไป เม่ือเราทําการ และทําดวยความเพียรพยายามแลว เอ... ไมไดผล
ข้ึนมา จะวาอยางไร อาว... บอกแลววา ท่ีเราจะทําน่ี เราตองทําเหตุปจจัยใหตรงตามกฎ
ธรรมชาติ ทีน้ีถาเราทําแลว แตไมตรงเหตุปจจัยท่ีจะใหเกิดผลท่ีตองการ อุตสาหทํา 
เหน่ือยยาก มีความพากเพียรจริง ก็ไมสําเร็จ เหน่ือยเปลา ใชไหม   

เพราะฉะนั้น การทํากรรมยังไมเปนหลักประกัน ตองทํากรรมท่ีดีท่ีถูกตอง แลวอยางไรจะ
ทํากรรมที่ดีท่ีถูกตอง ใหเกิดผลท่ีตองการได น่ีแหละจึงตองบอกตอไปวา จะเอาเพียงแคมี
ความเพียรแลวก็ทําๆๆๆ ไป ไมไดหรอก ไมไดผล เหนื่อยยากลําบากเปลา บอกแลววาตอง
ทําใหตรงเหตุปจจัย แลวทําอยางไรจึงจะตรงเหตุปจจัย ตอบงายๆ วา ก็ตองรูเหตุปจจัยสิ  

น่ีก็ตอไปอีกกาวหน่ึงละ การจะทํากรรม ดวยความเพียรใหสําเร็จผลได ก็มีขอ
เรียกรองมาจากธรรม วา ก็ตองรูธรรมนะสิ น่ีก็คือตองรูถึงเหตุปจจัย ตองรูเหตุปจจัยแลว
จึงทํา เม่ือรูเหตุปจจัย ก็ทําใหตรงเหตุปจจัยไดสิ เม่ือทําตรงเหตุปจจัย ก็ไดผล เม่ือเหตุ
ปจจัยดี ก็ใหเกิดผลท่ีตองการท่ีดี เม่ือเหตุปจจัยราย ไปทําเขาก็เกิดผลราย เพราะฉะน้ัน
เราจึงตองพัฒนาตัวดวยการรูเหตุปจจัย ตองพัฒนาตัวข้ึนไปใหรูไดถึงเหตุปจจัย ความรู
คืออะไร ก็คือ ปญญา เพราะฉะน้ัน คนจะตองมีปญญา  

แตคนจะมีปญญาไดอยางไร ก็ตองมีความอยากรู ตองมีพฤติกรรมถูกตอง ตองมี
จิตใจเขมแข็ง มีความเพียร มีใจสู มีใจแนว มองใหชัด ดูใหตรง เชน เจอปญหาก็สู มีความ
เขมแข็งท่ีจะสู คิดสูปญหา เดินหนาขวนขวาย ตั้งใจแนว มองพินิจ คิดแยบคาย จนได
ความรู ก็เปนปญญา พอปัญญา มา ก็แกปัญหา หมดไป จะสรางสรรคทําอะไร ก็สําเร็จได 
ท้ังหมดน้ีรวมเรียกวา “ศึกษา” พระเรียกวา “สิกขา” จะแปลวาเรียนรู ก็ไมวา 



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๒๓ 

ความอยากรูน่ีเปนตัวสําคัญ เปนตัวเร่ิมท่ีจะขับเคล่ือน มีช่ือวา “ฉันทะ” มัน
ผลักดันตัวอ่ืนๆ ท่ีวามา เชน ความเพียรถูกตอง ความตั้งใจถูกตอง มองใหถูกตอง ให
เดินหนาทําหนาท่ีของตนๆ และทุกตัวเหลาน้ี เรียกวาเปน “กุศล” แปลวาฉลาด ชอบแปล
กันวาดี หมายถึงดีอยางมีความฉลาด 

คุณสมบัติเหลาน้ันตองมาประกอบประสานสามัคคีกัน ใหไปถึงจุดหมายคือได
ปญญาที่รูเหตุปจจัย เปนอันวาตองมีปญญา อยางท่ีวาแลว ปญญาจะเกิดไดอยางไร ก็
ตองเรียนรูดังท่ีวาแลว เปนอันวาเราตองการปญญา แตปญญาจะเกิดมาไดอยางไร ก็ตอง
ศึกษา ตองเรียนรู ดังท่ีวามา เพราะฉะน้ันก็ตกลงวา ส่ิงท่ีมนุษยตองทําคือ “ศึกษา” ท่ี
ภาษาบาลีเรียกวาสิกขา สิกขาก็เลยเปนหลักการใหญของพระพุทธศาสนา ท่ีวามนุษย
ตองทําอะไร ก็มาจบที่สิกขา/ศึกษานี้  

ยอนกลับไปหาหลักการใหญพ้ืนฐาน คือ “ธรรม” ท่ีวาเปนความจริงมีอยูใน
ธรรมชาติตามธรรมดา ไมวามนุษยจะรู หรือไมรู จะทํา หรือไมทํา มันก็อยูของมันอยาง
น้ัน ไมไปกระทบกระเทือนมันได  

ทีน้ีมนุษยจะมาสัมพันธกับธรรมตัวน้ีอยางไร ก็สัมพันธโดยท่ีวา ทานตองทําเหตุ
ปจจัย น้ีคือ ธรรมเรียกร้องกรรม แลวทานจะทํากรรมลุลวงได ก็ตองใชความเพียร น้ีคือ 
กรรมเรียกร้องวิริยะ แลวทานก็ตองทําใหตรงเหตุปจจัย ดวยการที่ไดรูเหตุปจจัย น่ีคือ 
ธรรม กรรม ความเพียร เรียกร้องปัญญา ของคน 

ทําอยางไรเราจะมีปญญา เราก็ตองอยากรู ตองขวนขวายฝกฝน ตองพัฒนาตน 
คือตองสิกขา ตองศึกษา ในท่ีสุดก็มาจบที่สิกขา พระจึงบอกวา ชีวิตมนุษยน้ี จะดี จะงาม 
จะเลิศ จะประเสริฐ จะเปนชีวิตท่ีไดผล จะเปนอยูอยางดี ก็ตองศึกษา  

ตกลงวา สิกขา/ศึกษา ก็มาเปนหลักการปฏิบัติท้ังหมดของพระพุทธศาสนา โดย
มีจุดมุงหมายท่ีตองการปญญา แตพูดเม่ือก้ีวาปญญาจะเกิดไดอยางไร  

ปญญาจะเกิดมาได ก็ตองอาศัยทุกดานของชีวิตมารวมกัน ไดแก พฤติกรรม ท่ี
แสดงออกและสัมพันธ ตองถูกเรื่องถูกท่ีถูกทาง จิตใจ ตองเขมแข็ง มีความขยัน มีความ
อดทน มีสติ ม่ันแนว และปัญญา เอง ท่ีรูคิดเขาใจเจริญงอกงามถูกตรงแจงชัดย่ิงข้ึนๆ 
ปญญาตนๆ ก็เปนปจจัยหนุนปญญาที่ตอๆ ขยายข้ึนไป  

พฤติกรรมที่ถูกเรื่องถูกท่ีถูกทาง ซ่ึงเรียกใหส้ันวาศีล แลวก็จิตใจท่ีสงบสุขสดใส
เขมแข็งเขาท่ีอยูตัวมุงหนาม่ันแนว และปญญาท่ีรูเขาใจแจงชัดย่ิงข้ึนไปๆ ท้ังสามอยางน้ี 
จะตองมาประสานหนุนเสริมกัน 



 

๓๒๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ปญญาตองอาศัยจิตใจ จะเจริญปญญาตองพัฒนาจิตใจ ปญญาทํางานในจิตใจ 
พัฒนาข้ึนในจิตใจ เม่ือจิตขุนมัว ก็มองอะไรไมออกไมชัด ใจวุนวายเดือดรอนสับสน ก็คิด
อะไรไมออก เม่ือจิตใสสงบม่ันแนวเปนสมาธิ ก็คิดออกมองเห็นหย่ังรูได น่ีคือปญญา
อาศัยจิตใจที่เปนสมาธิ  

ในจิตใจน้ัน สมาธิเองก็มีตัวทํางานตัวอ่ืนๆ ท่ีประสานชวยงานกัน มีสมาธิสงบดีมี
ความสุข ถาไมมีตัวอ่ืนมารวมดวยชวยกัน ก็ชวนใหเพลินเฉ่ือยติดอยูน่ิง แมกระท่ังข้ีเกียจ 
จึงใหมีสติ ซ่ึงตื่นตัวตรวจตราคอยเตือน ระลึกส่ิงท่ีนาใชประโยชน นึกถึงจุดหมาย ใหไม
ลืม ไมเลือนหาย และมีวิริยะ ซ่ึงกระตือรือรนขยันหม่ันเพียรมุงจะไปขางหนาๆ พาคนที่มี
สมาธิ ใหออกเดินหนาทําการอยางเรียบสงบเขมแข็งม่ันคง เม่ือมีวิริยะ สติ สมาธิพรอม 
ปญญาก็จะทํางานไดดี พัฒนาไดดี เพราะฉะน้ัน ดานจิตก็สําคัญ จึงตองพัฒนาจิตข้ึนมา
ดวย เพื่อใหปญญาพัฒนาและทํางานบนฐานของจิตอันพรอมดี ท่ีควรแกงาน เปนกัมมนีย  

จิตใจก็ตองอาศัยพฤติกรรม ขอน้ีงาย แทบไมตองอธิบาย แคใจอยากจะไปไหน ก็
ตองใชขาเดิน อยากกินอะไร อยากดื่มอะไร อยากเห็นอะไร อยากใหบานสะอาด อยากจะ
น่ังสมาธิกับเขา ฯลฯ ก็ตองใชปาก ใชตา ใชขา ใชมือ เปนตน ทําพฤติกรรมน้ันๆ ถา
พฤติกรรมไมดี ไมนาดู ไมคลอง ไมถนัด ไมทั่วถึง ไมครบ ฯลฯ ก็เสียหาย ไมไดผลดี จึงตอง
ฝกฝนพัฒนาพฤติกรรมใหใหดีงาม ใหเปนศีล ใหมีวินัย  ใหคลอง ใหสอดคลองตามวิธี  

ปญญาก็ตองอาศัยพฤติกรรม เราจะเรียนรู เราจะมีปญญา เราก็ตองใชขาเดิน ใช
ปากพูด ใชมือจับฉวยหยิบย่ืนจัดทําส่ิงตางๆ เชน เราจะทดลองอะไร หรือมีขอมูลที่จะให
เราเกิดปญญาอยูท่ีไหน เราก็ตองเดินไป ไปคนไปหาเก็บรวมขอมูล ถาเราตองการรูอะไร
อยางหน่ึง มีคนท่ีรูเรื่องน้ันเช่ียวชาญ นอกจากเดินทางไปหา ก็ตองรูจักใชปากพูด รูจักพูด 
ใหเขาเขาใจความประสงคของเรา จะถามอะไร ถาถามไมเปน พูดไมเปน เขาฟงไมรูเรื่อง 
เลยไมไดความรูน้ัน ถาพูดไมดี แทนท่ีเขาจะพูดดวย เขาอาจจะเดินหนีไปเลย  

เพราะฉะนั้นจึงตองปรับปรุงพฤติกรรมและวิธีการในการพูดจาสื่อสาร พูดใหเขา
เขาใจไดดี และใชถอยคําท่ีนาฟง ชวนใหคนอยากพูดดวย ถารูจักพูด พูดดี รูจักโตตอบ
สนทนา ก็ไดขอมูล ไดรับการถายทอดความรู ตัวเองก็พัฒนาปญญาไดดี เร่ืองพฤติกรรม
จึงเปนขอสําคัญ ท่ีจะทําใหคนพัฒนาปญญาได  

รวมความวา จะพัฒนาปญญา ตองอาศัยท้ังพฤติกรรมและจิตใจ และเม่ือพัฒนา
ปญญาดีแลว ปญญารูสภาวะ เขาใจเหตุผลความมุงหมายในเรื่องน้ันๆ ก็มาชวยเราให
พัฒนาพฤติกรรม และจิตใจ ใหไดผลดีย่ิงข้ึนไปอีก  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๒๕ 

ในดานจิตใจ เม่ือมีปญญา ก็ทําใหจิตใจพัฒนา อยางงายๆ เราเจอปญหา เจอ
ทุกขบีบคั้น ติดขัด พอเรามีปญญาคิดออกวาจะทําอยางไร ก็หายทุกข หลุดพน โลงสบาย 
มีความสุข หรือวา เรามีเร่ืองมีงานท่ีแตเดิมไมอยากทํา ไมเต็มใจทํา พอเกิดปญญา
มองเห็นคุณคาของส่ิงท่ีจะทํา เห็นประโยชน ก็เปล่ียนเปนพอใจ มีความสุขในการกระทํา 
น่ีคือปญญากลับมาเปนปจจัยแกจิต  

คุณคาเย่ียมยอดของปญญา อยูท่ีทําใหเกิดอิสรภาพ คือทําใหหลุดพนเปนอิสระ 
เม่ือไมรู ไมมีปญญา ไมวาพฤติกรรม หรือจิตใจ ก็อึดอัด ติดขัด บีบค้ัน เปนทุกข แตพอเกิด
ปญญา รูวาจะทําพฤติกรรมอะไร อยางไร จะไปทางไหน จะแกปญหาเร่ืองน้ันเร่ืองนี้อยางไร 
พอรู ก็โลง พนความอึดอัดติดขัด เปนอิสระไปได เร่ืองนี้ถามีโอกาสขางหนา ก็จะพูดกันอีก   

รวมความวา ตองพัฒนาไปดวยกัน ท้ังพฤติกรรม จิตใจ และปญญา แยกเปน 
พัฒนาพฤติกรรม คือดานกายวาจาท่ีสัมพันธกับส่ิงแวดลอม ไมวาทางสังคม

ของหมูมนุษย  หรือทางวัตถุส่ิงแวดลอม ตั้งแตการกินใชปจจัยส่ี พัฒนาหมด การพัฒนา
พฤติกรรม เรียกวา “ศีล” แลวก็ 

พัฒนาจิตใจ โดยอาศัยสมาธิเปนแกน เพื่อใหจิตใจอยูในภาวะท่ีดีท่ีสุด เรียบ 
สงบ ชัด มีพลังม่ันแนว ไดท่ี ซ่ึงเหมาะแกการใชงาน เรียกตามศัพทวา “กัมมนีย” เปน
เครื่องหนุนเสริมทําใหพรอมท่ีจะ 

พัฒนาปญญา ท่ีจะรูความจริง รูเหตุปจจัย กระบวนการ และความสัมพันธของ
มัน อันจะนําไปสูการแกปญหาได ทําการท้ังหลายใหสําเร็จ หมดความบีบค้ันอึดอัด
ขัดของ หลุดพน โลง เปนอิสระ  

ระบบท้ังหมดน้ีเรียกวา “ไตรสิกขา” คือ การศึกษาสามดาน จัดไดเปนสามข้ัน 
ประสานเสริมกันเปนอันหน่ึงอันเดียว  

พอถึงน่ี ก็พอมองออกไดวา พระพุทธศาสนาก็อยูตรงน้ีเอง คืออยูท่ีไตรสิกขา 
หมายถึงระบบการมีชีวิตเปนอยูประพฤติปฏิบัติของมนุษยท้ังหมด ท่ีดําเนินไปในการ
พัฒนา ใหเปนชีวิตดีงาม สรางสรรคสังคมใหเปนอุดมสัปปายะ นําไปสูจุดหมายแหง
ความปลอดทุกขปราศปญหา เปนอิสระ โดยมีสันติสุขเปนสวนรวมพวงพรอมไปดวย
ตลอดกระบวนการปฏิบัติ 

วันน้ีคิดวาพอเทาน้ีกอน เปนจุดบรรจบ ท่ีวาพระพุทธศาสนาเกิดข้ึนมาแลว อยูใน
สภาพแวดลอมอยางไร และมาแกไขปญหาอยางไร  



 

๓๒๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ครูคูปญญา มีกรุณากระตุนเตือน ขับเคล่ือนดวยสํานึกที่บริสุทธ์ิ 
มีจุดหัวเล้ียวหัวตออยูนิดหน่ึง คือวา เม่ือพระพุทธศาสนาสอนหลักการใหมน้ัน 

เราตองยอมรับความจริงวา มนุษยท่ัวๆ ไป สวนใหญยังอยู ณ จุดท่ีเราเรียกไดวายังไมรู 
ไมพัฒนา หรือไมก็หลงผิดไป ติดในทิฏฐิ ทฤษฎี แนวความคิด ความเช่ือตางๆ เราจะให
คนเหลาน้ันกระโดดพรวดข้ึนมาสูจุดท่ีตองการทันที เปนไปไมได  

เม่ือเปนอยางน้ี ในแงของการอยูกับหมูมนุษยจํานวนมาก ซ่ึงมีการพัฒนาใน
ระดับตางๆ ไมเหมือนกันน้ี เราจะทําอยางไร ตอนน้ี เริ่มตนก็เปนเรื่องของความสามารถ
ของผูสอนละ พระพุทธเจาจะตองทรงใชความสามารถในการสอน ในฐานะพระศาสดา 
วาจะทําอยางไรใหมนุษยเดินเขามาสูหลักการน้ี  

ในเม่ือหลักการของพระพุทธศาสนาเปนหลักแหงสิกขา คือการเรียนรูฝกฝน
พัฒนาตนใหเกิดปญญา ดังไดบอกแลววา ตามหลักการน้ีจะบังคับกันไมได จะจับเอา
สมาธิใสเขาไปในใจคนก็ไมได จะเอาปญญาไปยัดเยียดใสเขาไปในหัวคนก็ไมได มนุษย
จะตองพัฒนาตัวเอง โดยอาศัยทานท่ีมีความรูกวาพัฒนากวา เริ่มแตพระพุทธเจามา
แนะนําส่ังสอน ดวยความปรารถนาดี มีเมตตากรุณา มาเก้ือหนุนใหคอยๆ พัฒนาข้ึนไป  

เพราะฉะน้ัน ในการส่ังสอนท่ีจะชวยคนท้ังหลายใหพัฒนา จึงเกิดมีหลักสําคัญท่ี
เปนคุณสมบัติของตัวผูสอนข้ึนมา ๒ ประการ คือ ปญญา กับ กรุณา  

ยํ้าวา การที่ไปสอนนั้น เราตองการใหเขาเกิดปญญา ซ่ึงเปนตัวตัดสินท่ีจะให
บรรลุธรรม หรือจะใหรูจักดําเนินชีวิตไดถูกตอง แตปญญาจะเกิดข้ึนแกเขาไดอยางไร ดัง
ท่ีวาแลว เราจะไปบังคับเขาไมได เพราะเอาปญญาไปยัดเยียดใสสมองไมได ก็ตองไป
ชวยเหลือเขา โดยไปแนะนําส่ังสอน และหาทางเก้ือกูล เชนจัดสภาพแวดลอมใหเก้ือหนุน 
ท่ีจะใหเขาฝกฝนพัฒนาตนไดเรียนรูข้ึนมาอยางไดผล เพราะฉะน้ัน ตัวผูสอนเองจึงตองมี
จิตใจท่ีมากดวยกรุณา คิดจะชวยเหลือสงเสริมใหเขาข้ึนสูความดีงามไดปญญา จึงมี
หลักการใหญวาดวยคุณสมบัติหลักของพระศาสดา และของบรรดาผูสอน ๒ ประการ 
ไดแก  ปญญา กับ กรุณา ดังท่ีวามาน้ัน  

ขอแรก ปัญญา ก็ตองพรอมท้ัง ๒ ดาน เรายกพระพุทธเจาเปนแบบ ก็คือ ท้ังทรงมี
พระปญญารูแจงธรรมดวยพระองคเอง กับท้ังทรงมีพระปญญาที่สามารถสอนคนอื่นใหรู
ธรรมตามไดดวย โดยรูจักเขาใจผูเรียน และรูจักจัดวิธีสอนเปนตน จึงวางลงไดวา หน่ึง ใน
ตนเองมีปญญารูความจริงรูส่ิงท่ีจะสอนเขาเปนอยางดี  สอง มีปญญาท่ีสามารถส่ือสารส่ัง
สอนความรูความจริงน้ันใหคนอ่ืนรูเขาใจไดประโยชนจริง  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๒๗ 

ถามีพระปญญาเพียงข้ันท่ีหน่ึง พระพุทธเจาก็ทรงไดประโยชนเฉพาะพระองค ได
เปนพระปจเจกพุทธเจา แตเพราะพระพุทธเจามีพระปญญาอยางท่ี ๒ คือปญญาท่ี
สามารถเอาความรูความจริงน้ันมาส่ือสารส่ังสอนใหคนอ่ืนเขาใจได ใหเปนประโยชนแก
คนหมูมาก ก็จึงเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา  

ทีน้ี ตอไป พระคุณสมบัติตัวท่ีอยูขางหลัง ท่ีจะกระตุนเตือนใหพระองคนําเอา
ธรรมเอาความจริงเสด็จออกไปส่ือใหเปนประโยชนแกคนหมูใหญ ก็คือคุณธรรมท่ีเรียกวา 
กรุณา ท่ีอยากจะไปชวยเขาใหพนออกไปจากความไมรู จากความทุกข  

ความปรารถนาจะชวยคนอ่ืนน้ี ตองมีอยางมากจริงๆ จึงเสด็จไปทรงส่ังสอนมวล
ประชาทั้งชาวปาดงแดนเขาชาวบานชาวเมืองทุกถ่ินทุกทิศตลอดเวลายาวนานหลายสิบป 
มิไดมีท่ีจะทรงถดถอย เราก็จึงบอกวาพระองคทรงมีพระคุณท่ีเรียกวา “มหากรุณา” 

ทีน้ี ยอนหลังไป ในสวนของพระองคเองท่ีไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาน้ัน ก็คือทรงมี
พระปญญาดานแรก ท่ีทําใหพระองคทรงคนพบรูเขาถึงธรรมความจริง บรรลุจุดหมาย 
กลายเปนผูพนจากกิเลสและความทุกข น่ันเปนตอนสําคัญท่ีเปนพื้นฐานเลยทีเดียว ทีน้ี
ภาวะท่ีพนจากกิเลสและความทุกขน้ันเรียกวา “วิมุตติ” น่ีแหละคือตอนท่ีบรรลุจุดหมาย
แหงพระโพธิญาณ 

เม่ือถึงวิมุตติ หลุดพนจากกิเลสและความทุกขแลว ก็ชัดเจนวายอมเปนผูบริสุทธิ์
หมดจด เรียกวามี วิสุทธิ ซ่ึงเราก็นับเปนพระคุณของพระพุทธเจา หรือคุณสมบัติอีกขอ
หน่ึง น่ีแหละท่ีวาเปนพื้นฐาน  

ขยายความวา ในการท่ีพระพุทธเจาทรงอาศัยพระมหากรุณา ทําใหเสด็จออกไป 
แลวทรงใชพระปญญาความสามารถส่ังสอนประชาชนใหไดประโยชนพนโทษทุกขภัย ท่ี
เราเรียกวาบําเพ็ญพุทธกิจน้ัน พระองคทรงบําเพ็ญพุทธกิจคือทํางานบนฐานแหงความ
บริสุทธิ์หมดจด คือวิสุทธิน่ีแหละ จึงทรงมุงเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริง 
พูดอยางสํานวนไทยวา ไมมีนอกไมมีใน ไมมีเบ้ืองหลังเบ้ืองหนา มุงหวังประโยชนสุขแก
มวลประชาอยางแทจริง  

แลวเราก็นับพระคุณสมบัติแหงความบริสุทธิ์ท่ีเปนพ้ืนฐานรองรับการทํางานการ
บําเพ็ญพุทธกิจของพระพุทธเจา จัดเปนพระคุณอีกขอหน่ึง รวมกับพระปญญา และพระ
มหากรุณาท่ีวาไปแลว ก็จึงเปน พระคุณ ๓ แลวเราก็เรียงลําดับตามแบบของเราวา พระ
ปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระมหากรุณาคุณ น่ีก็บอกเปนความรูไว หรือไดทบทวนกัน 



 

๓๒๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

เรื่อง พุทธคุณ ๓ น้ี ขอใหจับระบบสัมพันธใหถนัดใหชัดใหดี เดี๋ยวจะมอง
ความหมายไดเพียงพราๆ เราไดเห็นแลววา เม่ือพระพุทธเจาตรัสรู ก็ทรงถึงวิมุตติ คือ
ความหลุดพนจากกิเลสและความทุกข จึงทรงไวซึ่งความบริสุทธิ์หมดจดท่ีเรียกวาวิสุทธิ 
พระวิสุทธิน้ีจึงมีเปนพื้นประจําอยูในพระองคเปนลักษณะตามปกติ ไมวาจะพูดถึงหรือไม  

ทีน้ี ในคัมภีรสําคัญท่ีรักษากันมา ทานนิยมยอพุทธคุณลงมาเปน ๒ ขอ ไดแก 
พระปญญา กับพระกรุณา โดยเพงไปที่ภาคปฏิบัติการ คือ พระปัญญา เปนพระคุณหลัก
ในดานผลสัมฤทธิ์ของพระองคเอง ทําใหตรัสรูเปนพระพุทธเจา และทําใหทรงทํางานทํา
หนาท่ีในการส่ังสอนโปรดสัตวไดสําเร็จ กับ พระกรุณา เปนพระคุณหลักดานผลสัมฤทธิ์
ใหเกิดมีพุทธกิจเพ่ือประโยชนแกผูอ่ืน อันไดแกมวลประชาชาวโลก  

บางทีเราเรียกพระพุทธเจาวาทรงเปนพระบรมครู เม่ือเปนเชนน้ี ครูอาจารย
ท้ังหลายก็ควรบําเพ็ญปฏิบัติพัฒนาตนใหมีคุณสมบัติและการปฏิบัติตามอยางพระบรม
ครู หม่ันพิจารณาสํารวจและปรับปรุงตนเอง ดานปญญา ก็ใหรูจริงในส่ิงท่ีจะสอนเขา 
รูจักเขาใจผูเรียน และรูจักสอนดวยวิธีการท่ีจะไดผล และดานกรุณา ก็มีนํ้าใจเปยมดวย
ความปราถนาดีตอศิษย ตอนักเรียน ท่ีจะใหเขาเรียนรูไดผลและพัฒนากาวไปใน
การศึกษา ใหสําเร็จเปนคนดีมีคุณภาพใหได  

เม่ือดานปฏิบัติการดําเนินไปตามน้ีดวยดี ก็หม่ันตรวจสอบตนเองลึกลงไปในข้ัน
พื้นฐานท่ีรองรับการทํางานทําหนาท่ีน้ันอีกช้ันหน่ึง คือ ดานวิสุทธิ ดูความสะอาดหมดจด
วาเราดํารงภาวะและปฏิบัติหนาท่ีของความเปนครูอาจารยอยางถูกตองสะอาดบริสุทธิ์ 
โดยมีสํานึกในภาวะความเปนครูอาจารยและการทําหนาท่ีของครูอาจารยน้ัน โดยซื่อตรง
ตอหลักการและวัตถุประสงคของผูมีหนาท่ีนําพาคนใหศึกษาอยางแทจริง  

จัดตั้งสังคมดีไดแคคร่ึงกลาง เพราะเขาไมถึงธรรมชาติ แมแตของคน  
ทีน้ี ในความเปนพระศาสดา ซ่ึงหมายถึงการส่ือนําการศึกษาแกประชาชนเพ่ือ

ประโยชนในวงกวางใหไพศาลท่ัวถึงกัน พระปญญาท่ีจะดําเนินการประกาศส่ังสอนธรรม
แกประชาชน ก็ขยายงานตามความเติบใหญของจํานวนผูเขามาเปนสาวก ท่ีเกิด
เปนสังฆะ ทําใหมีชุมชนใหม ตองดําเนินการจัดต้ัง วางระบบ จัดระบบการเรียนการสอน 
จัดสภาพแวดลอม จนพัฒนาเปนสถาบันในสังคมข้ึนมา  

การจัดต้ังวางระบบตางๆ เหลาน้ี เรียกวา “วินัย” ก็เลยเกิดมีคําใหมคือวินัยน้ี 
ข้ึนมาเปนคูกับคําใหญคําแรกคือ “ธรรม” 



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๒๙ 

ยอนกลับไปดูธรรมกันอีกที “ธรรม” คือความจริงท่ีพระพุทธเจาตรัสรู อยางท่ีได
พูดถึงปญญาในแงแรก ท่ีวารูความจริงของธรรมดาธรรมชาติ เรียกวารูธรรม ตรัสรูธรรม 
แลวจึงนําธรรม คือความจริงน้ัน มาใชปญญาในงานท่ี ๒ ท่ีจะแสดง บอกแจง ส่ังสอน 

ธรรม คือความจริงของธรรมชาติท่ีพระพุทธเจาตรัสรูน้ัน ไมวาพระพุทธเจาจะเกิด
หรือไมเกิด ก็มีอยูตามธรรมดาของมัน คําเดิมวาเปนธาตุ ดังท่ีพระองคตรัสบอกวา  

อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตานํ อนุปฺปาทา วา ตถาคตานํ ฐ ิตาว สา ธาตุ  
ธมฺมฏฺฐ ิตตา ธมฺมนิยามตา “สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา”ติ...  (องฺ.ติก.๒๐/๕๗๖/๓๖๘)  
พระองคตรัสวา ตถาคต คือพระพุทธเจาท้ังหลาย จะเกิดข้ึนหรือไมก็ตาม ความ

จริงก็มีอยูตามธรรมดาของมัน วาส่ิงท้ังหลายไมเ ท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา แต
พระพุทธเจาทรงคนพบ ตรัสรู เขาถึงความจริงน้ันแลว ก็นํามาเปดเผย แสดง (เทเสติ) 
ช้ีแจง ทําใหงาย ใหเขาใจกันได น้ีคืองานท่ีพระพุทธเจาไดทํา จึงเปนอันวา  

๑. ธรรม คือความจริงมีอยูตามธรรมดาของมัน ไม ข้ึนตอการเกิดขึ้นของ
พระพุทธเจา  

๒. พระพุทธเจาทรงคนพบธรรม เม่ือคนพบแลว ก็นํามา “แสดง” โดยพระองคทํา
ใหเปนเรื่องท่ีคนเขาใจกันได ดวยการช้ีแจงอธิบายชวยใหผูฟงเขาใจงาย 

ขอใหสังเกตนะ คําหลักคือ “แสดง” ทรงคนพบแลว ก็นํามาบอก มาแสดง ทรงใช
คําวาแสดง  เพราะธรรมเปนความจริงของมันเองอยางน้ัน  ไม เ ก่ียวกับการที่วา
พระพุทธเจาจะเกิดหรือไม พบแลวก็เอามาบอก แสดง วางใหดู  

ยกคํามาดูใหครบวา “...อภิสมฺพุชฺฌิตฺวา อภิสเมตฺวา อาจิกฺขติ เทเสติ ปญ ฺญาเปติ ปฏฺฐเปติ  
วิวรติ  วิภชติ  อุตฺตานีกโรติ...” แปลวา “ครั้นตรัสรู ครั้นคนพบแลว ก็จึง บอก แสดง วางแผ ตั้งใหดู 
เปดเผย แจกแจง ทําใหเขาใจงาย วา...”  

สําหรับธรรม ทานใชคําวาแสดงเปนคํายืน หรือเปนคําหลักอยางท่ีวา ตลอดมา 
อยางท่ีวา “แสดงธรรม” ท่ีคนไทยนิยมใชทับศัพทวา “เทศน” แตควรเขาใจความหมายให
ตรงกับของทานดวย ไมใชบอกวาเทศน แตกลายเปนคิดเอาเดาเองข้ึนมาก็วาไปๆ 

ทีน้ี ถานําธรรมน้ันมาจัดตั้ง วางเปนระบบ เชน จัดรูปราง ลําดับเปนหมวดเปนหมู 
เปนตน อยางน้ีเรียกวา “บัญญัติ” (ปญ ฺญาเปติ) เม่ือทรงแสดงธรรมน้ัน ในบางสวน 
พระพุทธเจาก็ทรงบัญญัติจัดตั้งวางระบบของธรรมดวย เปนการนําเสนอในรูปแบบและ
ลักษณะท่ีจะใหมองเห็นงายเขาใจสะดวก  



 

๓๓๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

แตท่ีบัญญัติจัดตั้งวางระบบอยางจริงจังก็คือ เอาความรูธรรมน้ี มาใชใหเปน
ประโยชนแกหมูมนุษยจํานวนมาก ดวยการจัดระเบียบชีวิต จัดระบบชุมชน จัดตั้งองคกร
วางแบบแผน ตลอดจนวิธีปฏิบัติในการดําเนินชีวิตและกิจการตางๆ ขึ้นมา เพื่อใหการ
แสดงธรรม  การส่ังสอน  การศึกษาธรรม  การฝกตนพัฒนาคน  เปนไปดวยดี  มี
ประสิทธิภาพ ท่ีจะใหธรรมท่ีพระองคตรัสรูน้ันเขาถึงชนจํานวนมากเหลาน้ี ใหคนเหลาน้ัน
เขาถึงธรรม และไดประโยชนมากข้ึนไปๆ จนสูงสุด  

การนําเอาความรูธรรม มาจัดตั้งวางระเบียบชีวิต วางระบบสังคม จัดตั้งชุมชน 
และกิจการเปนตน ใหเปน “สังฆะ” ท่ีจะอํานวยผลสมตามความมุงหมายท่ีวามาน้ัน 
เรียกวา วินัย ถึงตอนน้ี แมธรรมจะยังยืนพื้นอยูเปนฐาน แตการบัญญัติไดออกมาสูข้ัน
ของสังคมท่ียอมรับและถือตามสมมติ  

เม่ือมาถึงข้ันของวินัย ท่ีจัดการสังคม ทํากับหมูชนแลว ก็ไมใชการบอกแสดง
ความจริงของธรรมหรือธรรมชาติวาอะไรเปนอยางไร แตกลายเปนการส่ังการกําหนดวา
จะเอาอยางไร ใหทําอะไร จะจัดการอยางไร วากันในขั้นของสมมติ/สมมุติ แลวก็บัญญัติ
ขอกําหนด กฎ กติกา ข้ึนมา ดังน้ัน การปฏิบัติในข้ันของวินัยน้ี จึงรวมอยูในการบัญญัติ 

เปนอันวา พระพุทธเจาทรงทํา ๒ อยาง หน่ึง แสดงธรรม สอง บัญญัติวินัย การ
บัญญัติวินัย เปนเรื่องทางสังคม ท่ีจัดการกับสังฆะที่ต้ังข้ึนมา ดังท่ีทรงบัญญัติขอกําหนด
เปนสิกขาบทมากมายของวินัย ท่ีจะจัดการใหสังฆะน้ีเปนชุมชนท่ีมีระบบจัดตั้งอันอํานวย
สภาพแวดลอมและความสัมพันธทางสังคม ท่ีเก้ือหนุนตอการท่ีคนผูอยูในชุมชนน้ัน จะได
ประโยชนจากธรรม ตามธรรม และใหชุมชนน้ีเปนท่ีแผขยายประโยชนสุขออกไปแกสังคม
ใหญ จนถึงชนชาวโลกท่ัวท้ังมวล  

เพราะฉะน้ัน สองอยางน้ีจึงตองประสานกัน คือหลักการแหงธรรม กับ วินัย ซ่ึง
โยงธรรมชาติ ใหถึงกันสอดคลองเก้ือกูลหนุนกันกับมนุษยในสังคมของเขา  

ถึงจุดน้ี พระพุทธศาสนาก็จึงประกอบดวยองค ๒ คือ ธรรม กับ วินัย ธรรมเปน
ความจริงท่ีมีอยูตามธรรมดา พระองคจะเกิดหรือไมเกิด มันก็มีอยูเปนอยูอยางน้ัน 
พระพุทธเจาก็เพียงแตคนพบแลวนํามาแสดง แตเพื่อใหธรรมน้ีเกิดประโยชนแกหมูมนุษย
พระองคจึงมาจัดตั้งวางระบบ จัดระเบียบชีวิต จัดระบบสังคม จัดต้ังองคกร จัดตั้งสังฆะ
ข้ึนมา การจัดทําน้ีเรียกวา วินัย ซ่ึงเปนการจัดใหสอดคลองกับธรรมนั้น เพ่ือใหมนุษย
เหลาน้ีไดประโยชนจากธรรม ท่ีพระองคตรัสรู ดวยการดําเนินตามธรรมน้ัน  
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ฉะน้ัน วินัยจึงตองตั้งอยูบนฐานของธรรม โดยมีธรรมเปนจุดหมาย แตวินัยน้ี มิใช
มีความหมายแคบๆ วาเปนระเบียบอะไรตางๆ อยางในภาษาไทย แตหมายถึงการจัดตั้ง
วางระบบระเบียบ ท้ังระเบียบชีวิต ระบบสังคม ทุกอยาง ไมวาจะเปนระบบเศรษฐกิจ 
ระบบการเมืองการปกครอง หรือระบบอะไรๆ ท่ีเปนฝมือของมนุษย รวมอยูในวินัยท้ังน้ัน  

เราจะหาจะใชปจจัยส่ีกันอยางไร จะกินจะอยูกันอยางไร จะอยูรวมกันอยางไร 
ใครจะมีสิทธิมีหนาท่ีอะไรๆ จะสืบตอมอบหมายถายทอดทรัพยสินบริขารกันอยางไร จะ
พัฒนาคนใหมท่ีเขามาตอรุนกันอยางไร จะจัดสรรอํานวยใหมีการเลาเรียนศึกษากัน
อยางไร จะปกครองกันอยางไร จึงจะเปนชุมชนท่ีดี ไดประโยชนจากความจริงของ
ธรรมชาติ ท่ีจะย่ังยืนอยูดวยดีบนฐานแหงความเปนจริงของธรรมชาติ ใหชีวิตเจริญงอก
งาม โดยมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือเก้ือหนุนตอการท่ีแตละคนจะไดฝกฝนพัฒนาชีวิตให
กาวหนาข้ึนไปในไตรสิกขา ใหแตละชีวิตน้ันไดบรรลุจุดหมายหรือคุณคาสูงสุดแหงชีวิต
ของเขา สาระก็อยูตรงน้ีเอง เพราะฉะน้ัน วินัยก็จึงจัดสรรระเบียบชีวิตและระบบสังคม
เพ่ือใหคนในชุมชนน้ันไดโอกาสท่ีจะพัฒนาในไตรสิกขาอยางดีท่ีสุด  

อยางงายๆ คนมีชีวิตท่ีเปนธรรมชาติ รางกายของเขาก็เปนธรรมชาติ จิตใจก็เปน
ธรรมชาติ ปญญาจะรูจริงก็ตองรูอยางเขาถึงสภาวะของธรรมชาติ ท้ังสังคมก็ต้ังอยูบน
ฐานของธรรมชาติ ในวงลอมของธรรมชาติ เม่ือจะจัดตั้งวางระเบียบชีวิตระบบสังคม ถา
ไมรูความจริงของธรรมชาติ หย่ังไมถึงธรรมชาติของมนุษย จะใหเปนสังคมท่ีดีแทจริง 
ยอมไมอาจเปนไปได เพราะไมอาจเปนสังคมท่ีดีแทแกมนุษย และไมสามารถเปนสังคม
ของมนุษยท่ีดีแทจริง 

เปนอันวา ดวยความมุงหมายเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขแกมวลมนุษย ก็มีการ
ประสานกันระหวางธรรมกับวินัย ท่ีเปนหลักการใหญสองอยางของพระพุทธศาสนา  

ถารูแตธรรมอยางเดียว เขาถึงธรรมชาติ ก็เปนพระปจเจกพุทธเจา แตเพราะ
สามารถมาส่ือธรรมใหเปนประโยชนแกหมูมนุษยจํานวนมากได ดวยการจัดต้ังวาง
ระเบียบชีวิตระบบสังคมใหแกมนุษย ท่ีเรียกวาวินัย จึงเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา น่ีคือ
หลักการใหญท่ีไดพูดมา 

ในหมูมนุษยท่ีมีมากมายนั้น คนท่ีหูตาเร่ิมสวาง มองเห็นกวางไกลไดเขาใจมาก
หนอย พอชุมชนสังฆะอยางน้ีมีข้ึนมา ก็สมใจปรารถนา มีศรัทธาพากันมารวม บางก็เขา
อยูขางใน บางก็มาๆ ไปๆ แตคนสวนใหญท่ีเหลืออยูมากหลาย จะทําอยางไร  



 

๓๓๒  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

รูเร่ืองเกา ชวยใหเขาใจพระพุทธศาสนา  
ท่ีไดพูดมา คงเห็นชัดแลววาสังคมชมพูทวีปครั้งน้ันเปนอยางไร ผูคนมีความ

เช่ือถือเปนอยูกันอยางไร เม่ือพระพุทธศาสนาเกิดข้ึน พระพุทธเจาทรงส่ังสอนอะไร 
แตกตางกับเขาออกไปอยางไร ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงอยางไร  

ทุกทานคงบอกวาแตกตางหางไกลกันลิบลับ หลายอยางตรงขามกันเลย และหลาย
อยางก็ไดเปล่ียนมา แตไปๆ มาๆ พระพุทธศาสนาน่ันเองกลับตองหมดไปจากชมพูทวีป 
แลวอินเดียก็หันเขาหาระบบวรรณะ อยูกับเทวดา ไดบูชายัญกันจนถึงปจจุบันสืบมา 

ตอนนี้ก็เหมือนมาสรุปเรื่องราวกันอีกครั้ง สรุปแลวสรุปเลา เพราะเปนเรื่องท่ี
พูดคุยกัน ก็วาไปเร่ือยๆ  

ท่ีพูดเม่ือก้ีวา เม่ือพระพุทธศาสนาเกิดข้ึน มีวัดมีพระสงฆแลว คนท่ีมีธุลีในดวงตา
นอยหนอย ก็ตามทัน พากันหันมาบวชมาเรียน มาวัดฟงธรรม แตคนสวนใหญก็ยังวายวน
อยูในความลุมหลงงมงาย ยังหวังอํานาจดลบันดาล พึ่งปจจัยภายนอก ยังออนแอทาง
ปญญา จะทําอยางไร 

น่ีแหละเร่ืองของการปฏิบัติตอคนสวนใหญ ก็คือตองมีวิธีปฏิบัติหลายระดับ บอก
แลววาไมมีการบังคับในพระพุทธศาสนา เพราะความจริงของธรรมชาติในการพัฒนาคน
เปนของบังคับกันไมได เหมือนอยางท่ีเราไดยินไดฟงเร่ืองขางนอกมากมาย เขาบังคับกัน
วา แกตองเช่ือนะ ไมง้ันแกตาย ท้ังท่ีไมเช่ือ ก็ตองบอกวาเช่ือ ก็เลยมีแตคนท่ีเช่ือ เพราะ
คนท่ีไมเช่ือ ไมมีเหลือ ตายไปหมดแลว แตทีน้ีเราไมบังคับ เขาก็ยังไมรู แลวจะทําอยางไร  

เม่ือไมบังคับ ก็ตองชวยเขา โดยเอาเมตตากรุณาเปนท่ีต้ัง ตองไปพบกับเขา ณ 
จุดท่ีเขายืนอยู น่ีก็กลับไปสูส่ิงท่ีเคยพูดมาแลว เม่ือเขายังมาไมถึง หรือเริ่มเขามานิดหน่ึง 
ยางเหยียบเขามานิดหนอย เทาหน่ึงเขามาแลว แตอีกเทาหน่ึงยังอยูขางนอก ขางหน่ึงก็ยัง
หว่ันใจตามความเชื่อเกาวา เรามาอยางน้ี ส่ิงศักดิ์สิทธิ์เทพเจาจะเอาอยางไรกับเรา อีก
ดานหน่ึงก็อยากจะเขามาในพระพุทธศาสนา เราก็หาจุดพักจุดเช่ือมตอให  

จะเช่ือมตออยางไร ก็อาศัยกรุณา บางทีก็ตองผอนใหเขาบาง เออ... คุณเช่ือมา
อยางไร ก็เช่ือไปกอน แตขออยางเดียวนะ อยาทําใหผิดหลักการของพระพุทธศาสนา เชน 
อยาใหมีการฆา อยาใหมีการทําราย น่ีคุณยังอยากบูชายัญ พระสอนไมใหฆา ไมให
ทําลายชีวิต คุณจะบูชายัญโดยไมตองมีการฆาสัตวไดไหม คิดดูสิ พอเขาคิดได เขายอม
เอาสวนท่ีมีการฆาสัตวออกไปแลว พระก็ยอมใหเขาบูชายัญ  
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ย่ิงกวาน้ัน พระก็บอกวิธีบูชายัญใหใหม เออ... เรามาบูชายัญกันดวยวิธีใหมจะ
ดีกวา พระบอกวา การบูชายัญชนิดท่ีไมตองไปขออํานาจดลบันดาลของเทพเจา ก็มี แลว
พระก็สอนวิธีชนิดท่ีเปนการทํากิจกรรมทางสังคม ท่ีออกผลมาเปนประโยชนแกผูอ่ืน 
อยางท่ีพระพุทธเจาทรงสอนมหายัญ ท่ีเปนการบํารุงบานเมืองและประชาราษฎร แก     
กูฏทันตพราหมณ ไปๆ มาๆ ความหมายของการบูชายัญ ก็กลายเปนการทําทาน การ
บําเพ็ญประโยชน ชวยเหลือคนยากไร อะไรตางๆ เหลาน้ี  

น่ีเปนตัวอยางของการมีจุดเช่ือมตอ ซ่ึงมีข้ึนมาเพราะวาคนยังไมพรอม เขายังอยู
ท่ีรอยตอระหวางความเช่ือเกากับพระพุทธศาสนา เขายังติดในการปฏิบัติตามประเพณี
ในสังคมของเขา ตามวัฒนธรรมท่ีมีมาเดิม และสําหรับคนอินเดียน้ัน เร่ืองอยางน้ีเขาแนน
เหนียวนัก ทานไปดูสิ เขาทํามาหลายพันป เคยอยางไร เดี๋ยวน้ีก็ยังทําอยูอยางน้ัน เราจะ
เอากําลังแรงท่ีไหนไปปลดเปล้ืองเขาออกมา ท้ังอยางน้ี ทําไมพระพุทธเจาทําได พระ
มหาสาวกทําได  

ในเมืองไทย คนท่ีเหมอๆ มึนๆ ก็มีอยางน้ัน แตไมเห็นจะแนนเหนียวเหมือนใน
อินเดีย เรานาจะเอาเขาออกมาไดงายกวา แตดูเหมือนมันจะกลับกันวา แทนท่ีจะเปล้ือง
เขาออกมา บางทีพระกลับพาตัวเขาเอาไปตอกติดเขาไปเสียน่ี  

เม่ือเขาใจอยางน้ีแลว ก็ขอใหมองบรรพบุรุษคนโบราณของเราดวยความ
ระมัดระวังข้ึนสักหนอย อยาดวนวาเขาโง ขอใหมองโดยมีความรูความเขาใจเปนทุนไวใช
พิจารณา เชนดูวา ในพระศาสนาของเราน้ี อยูกันมาโดยไมมีการบังคับนะ เราจะเอาอยาง
ใจเราไมได การปฏิบัติอยางน้ี เชนท่ีเก่ียวกับผีสางเทวดา ท่ีเราเห็นเขาทําอยูน้ัน เปนการ
หลงไหลงมงาย หวังผลดลบันดาล หรือวาเปนปฏิบัติการท่ีประณีตข้ึนมาแลว ไมกอความ
เสียหาย ไมเกิดโทษ แลวก็ไมผิดหลักการของพระพุทธศาสนา เชนไมมีการฆา ไมมีการ
เบียดเบียน แลวก็มีการทําความดี มีอะไรท่ีดีงามประกอบควบอยู เออ... ถาไดตามหลัก
พิจารณาน้ี ก็เอาละ ปลอยเขาทํากันไปกอน แตก็ตองไมประมาท คอยตรวจสอบไว  

เพราะฉะน้ันจึงไดเกิดมีเรื่องราวประเพณีวิธีปฏิบัติท่ีมีลักษณะของการเช่ือมตอ
ระหวางพระพุทธศาสนากับศาสนาเกา ท่ีสืบกันมายาวนาน เชนท่ีวา แมแตเดี๋ยวน้ี ก็มีการ
สวดมนต มีสายสิญจน มีการทํานํ้ามนต อะไรตางๆ แตไดขัดเกลาแลวใหประณีต เขามา
อยูในขอบเขตแหงหลักการของพระพุทธศาสนา แตก็อยางท่ีวา ตองไมประมาท ไมให
พลาดเลยเถิด และพระ รวมท้ังบรรดาชาวพุทธ จะตองมีการศึกษาที่จะนําจะคุมการ
ปฏิบัติใหอยูในทาง โดยเฉพาะตองสอนชักนําใหเช่ือมโยงเขาสูกุศลธรรมใหได แลวเขาจะ
ไดเดินหนามากับเราตอไป 



 

๓๓๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

เรื่องราวในพุทธกาลก็มีเปนตัวอยาง เปนเคร่ืองนําทางให อยางท่ีวาพระพุทธเจา
เคยบัญญัติเร่ืองไมใหพระเหยียบผาปูลาดในท่ีนิมนต ทีน้ีตอมา มีคุณผูหญิงคนหน่ึง
นิมนตพระไป แลวเอาผามาใหเหยียบ ขอใหเปนมงคล พระไมยอมเหยียบให เขาเสียใจ ก็
โพนทะนาวา พระน่ี ขอแคน้ี ทําไมทําใหไมได กลายเปนเสียใจและเสียศรัทธา  

พระพุทธเจาเม่ือทรงทราบ ก็ทรงแกไข ทรงวางอนุบัญญัติข้ึนมาวา (วินย.๗/๑๒๔/๕๐)  
พวกชาวบานยังถือมงคล ถาคฤหัสถขอรองใหเหยียบเพ่ือใหเปนมงคล ก็อนุญาตให
เหยียบได  

น่ีก็เปนตัวอยางของการปฏิบัติในระยะเช่ือมตอ  เขาขอเพ่ือใหเปนมงคล หรือบาง
คนก็ขอทํานองเปนท่ีระลึก ก็เขาไมไดขอผลดลบันดาลอะไรนี่ ก็ยอมรับเขาตามท่ีเขาเปน 
เปนการพบกับเขา ณ จุดท่ีเขายืนอยู พบกันดีๆ แลว ก็จะเร่ิมตน หรือเดินตอไปได 

ยํ้าวา จุดท่ีชัดเจนคือ อยาใหผิดหลักการของพระพุทธศาสนา หน่ึง หลักกรรม บอก
วา คุณจะไปเก่ียวของกับส่ิงเหลาน้ีอยางไรก็ตาม ตองอยาใหขัดหลักกรรม ท่ีพระพุทธเจา
ตรัสวา เราเปน กรรมวาท เปน กิริยวาท เปน วิริยวาท คือ ตองทําการใหสําเร็จดวยความ
เพียร น่ีหน่ึงละนะ 

สอง หลักสิกขา อยาใหเสียหลักสิกขา คือการศึกษาฝกฝนพัฒนาตนยิ่งข้ึนไป แลว
สาม อยาใหเสียหลักความไมประมาท จะปลอยตัวใหกลายเปนคนประมาท เร่ือยเฉ่ือย ผัด
เพ้ียน ใชไมได แลวก็ ส่ี อยาใหขัดหลักการพ่ึงตนเอง เราตองพึ่งตัวเองได ตองมีความเปน
อิสระ ไมตองเอาชีวิตเอาอนาคตอะไรของตัวไปแขวนไปฝากไวกับส่ิงวิเศษเหลาน้ัน ใหไม
เปนตัวของตัวเอง ใหเสียอิสรภาพ  

น่ีก็เปนการบอกวา ถาเราปฏิบัติแลว ไมขัดกับหลักการเหลาน้ี หรือเอามาหนุน
หลักการน้ันได ก็ไมวา เพราะฉะน้ัน จึงมีเร่ืองท่ีแมแตพระเขาไปในปา คงเปนพระท่ียังใหม 
เม่ือไปบําเพ็ญสมณธรรม ก็เกิดหวาดกลัวพวกผีสางเทวดา วาจะมาหลอกมาแกลง 
พระพุทธเจาทรงสอนใหระลึกถึงพระรัตนตรัย จะไดหายกลัวส่ิงเหลาน้ี แลวปฏิบัติเต็มท่ี 

การปฏิบัติท่ีวาน้ี ถึงจะไปเก่ียวของกับเทวดา แตตรงกันขาม ไมใชเปนการหวังพึ่ง
ขอผล ไมไดขอใหดลบันดาลอะไร แตขอเพียงความม่ันคงปลอดภัย เพื่อใหเราทํางานของ
เราไดอยางม่ันใจ แลวก็ทําไดอยางมุงม่ันเต็มท่ี น่ีคือกลายเปนมาหนุนหลักการท่ีจะทําให
สําเร็จดวยความพยายามของตนเอง บทสวดมนตในพระพุทธศาสนาเอาที่จุดน้ี 



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๓๕ 

หรืออยางอาฏานาฏิยสูตรท่ีเลาแลววา ทาวจตุโลกบาลมาเฝาพระพุทธเจา กราบ
ทูลวา เ ผ่ือเดี๋ยวพวกชาวบานไปอยูในท่ีตางๆ เหลาปศาจยักษภูตผีพวกที่ไมรู จัก
พระพุทธศาสนา อาจจะมากลั่นแกลง ก็ใหพวกชาวบานเอาคําของเทวดาหัวหนาเหลาน้ี
ไปกลาว พวกตัวรายน้ันจะไดไมกลามากวน หรือมันจะไดเคารพ แลวจะไดไมรังแก ไมมา
รังควาน  

น่ีก็เห็นไดเลยวา เปนเรื่องของการปฏิบัติไปตามสภาพความเปนจริงท่ีชาวพุทธอยู
ทามกลางความเช่ือเหลาน้ัน แตก็น่ันแหละ ตองไมใหเสียหลักการของชาวพุทธ  

เปนอันวา จุดท่ีชัดเจนของพระพุทธศาสนา คือ เม่ือไปสัมพันธกับความเช่ือ
เหลาน้ี ซ่ึงจะเรียกวาส่ิงศักด์ิสิทธิ์ ฤทธิ์ปาฏิหาริย ผีสางเทพเจา อํานาจเรนลับ อะไรก็ตาม 
ก็ไมใหหยุดยอมตันตื้ออยูแคน้ัน หรือถูกชักพาเขวไป แตจะตองเดินหนาไปสูไตรสิกขาให
ได ถาไปยอมหวังพึ่ง หมกอยู ก็เปนอันวาตัน  

เพราะฉะน้ัน ถาใชส่ิงเหลาน้ันแลว ม่ันใจท่ีจะทํา ท่ีจะเพียรพยายาม มุงเดินหนา
ไปในไตรสิกขา หรือมาเปนส่ือในการดึงข้ึนไป ก็ยอมให น่ีก็คือการเช่ือมตอ  

ทีน้ี ตอไป การหวังอํานาจเรนลับเหลาน้ัน การใชส่ิงเหลาน้ัน จะตองไมเปนไป
ในทางราย ใหผิดหลักการของพระพุทธศาสนา คือ ไมใหเปนการสนองกิเลส ไมใหมุงไป
ในทางของความเห็นแกตัว การแยงชิงผลประโยชนกัน การทํารายผูอ่ืน ใชโลภะโทสะ ท่ี
เปนเร่ืองของไสยศาสตร เรื่องของศาสนาเกาภายนอก ท่ีมีการทําคุณทําไสย แกลงกัน 
หรืออางเทวดามาบันดาลทํารายศัตรู หรืออะไรก็แลวแต ในทางราย พุทธศาสนาไมเอา  

มองความศักดิ์สิทธ์ิของพระรัตนตรัย เร่ิมเขาใจพระพุทธศาสนา  
เพ่ือคุมเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ไวในความหมายท่ีเปนความดีงาม คุณธรรม และ 

ความบริสุทธิ์ ทานก็ตั้งหลักใหใหม อะไรละท่ีจะมาเปนท่ีต้ังใหเกิดความศักดิ์สิทธิ์ใน
ความหมายอยางน้ี แนนอน ท่ีดีท่ีสุดก็คือพระรัตนตรัย เขามาแทนพวกน้ันไดเลย  

พระรัตนตรัยก็มีความหมายสําหรับคนท่ัวไป ในเชิงศักด์ิสิทธิ์ มีอํานาจได ทีน้ีการ
มองความหมายของพระรัตนตรัย ก็แยกเปน ๒ ความหมาย  

สําหรับคนทั่วไป ก็เปนเรื่องของจิตใจ ท่ีวาจะมาเปนจุดเช่ือมตอสําหรับคนท่ีนับ
ถือสรณะท่ีพ่ึงแบบเปนส่ิงศักดิ์สิทธิ์ เรื่องของอํานาจดลบันดาลภายนอก ชาวพุทธท่ีอยูใน
จุดหัวตอน้ัน ก็จะมองสรณะท่ีพึ่งในความหมายแบบโบราณ ก็เอาพระรัตนตรัยเปนส่ิง
ศักดิ์สิทธิ์ ก็ไมเปนไร น่ีจะเปนการกาวข้ันหน่ึงของเขา  



 

๓๓๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

พระรัตนตรัยท่ีนับถือแบบส่ิงศักด์ิสิทธิ์น้ี จะปดก้ันชองทางเสียหายได เพราะเม่ือ
มานับถือพระรัตนตรัยแลว ความศักดิ์สิทธิ์ยายจากอํานาจความดุราย และความรุนแรง
ของกิเลส โดยเฉพาะโทสะ มาอยูท่ีคุณธรรมความดี สัจจะ ปญญา เมตตากรุณา ความ
บริสุทธิ์ อยางท่ีพูดแลวขางตน 

แลวตอไป ซ่ึงก็ไดพูดแลวเชนเดียวกัน คือชาวพุทธขออํานาจพระรัตนตรัยท่ี
ศักดิ์สิทธิ์ ไมเอาเลยท่ีจะใหมาดลบันดาลอะไรให ซ่ึงจะทําใหมัวหวังพ่ึงรอความชวยเหลือ
นอนงอมืองอเทา อยางน้ันชาวพุทธรังเกียจ ชาวพุทธขออํานาจพระรัตนตรัยเพ่ือคุมครอง
ใหมีความม่ันคงปลอดภัย เพ่ือจะไดมุงหนาพยายามทํากิจทําการไดอยางจริงจังเต็มท่ี 
โดยไมมีความหว่ันหวาดเสียวสะดุงกลัวภัย ในขณะท่ีก็ตั้งอยูในความไมประมาท   

เม่ือปฏิบัติถูกตองตามที่วาน้ี พระรัตนตรัยแบบส่ิงศักดิ์สิทธิ์ก็มาเปนจุดตั้งหลักให
พรอม กอนที่จะยายออกจากสภาพจิตที่ยังมีความหว่ันกลัวไมแนใจในเร่ืองความศักด์ิสิทธ์ิ
อะไรเหลาน้ี ไปเขาในหลักการและปฏิปทาของพระพุทธศาสนาโดยสมบูรณ น่ันคือเม่ือ
เปนอริยชน ต้ังแตช้ันโสดาบัน ถึงตอนน้ัน เรื่องศักดิ์สิทธิ์ก็ไมอยูในความสนใจอีกตอไป 

ตอไป อยางท่ี ๒ เปนความหมายสําหรับชาวพุทธแท ท่ีจะเดินหนาไปในไตรสิกขา 
คือความหมายท่ีวา พอระลึกถึงพระพุทธเจา ก็เตือนใจใหนึกข้ึนมาวา ออ... น่ีคือพระองค
ผูเปนตัวแทนแสดงศักยภาพของมนุษย ท่ีสามารถฝกฝนพัฒนาไดจนถึงท่ีสุด เปนบุคคล
ประเสริฐเปนแบบอยาง เราก็มีศักยภาพน้ี  

เม่ือระลึกถึงพระพุทธเจา ก็เตือนใจเราวา เราก็เปนมนุษย เราก็มีศักยภาพน้ี ก็มี
ความม่ันใจ เรียกวามีศรัทธาเช่ือม่ันใน ตถาคตโพธิ คือเช่ือในปญญาตรัสรู ท่ีทําใหมนุษย
เปนพุทธะได ซ่ึงมีเปนศักยภาพอยูในมนุษยทุกคน แลวก็จะไดตระหนักในหนาท่ีวา เรา
จะตองมีชีวิตท่ีดีดวยการพัฒนาศึกษาเรียนรู เพราะฉะน้ัน เราจะตองพัฒนาตน ตอง
เดินหนาไปในไตรสิกขา เปนการเกิดกําลังใจท่ีไดแบบอยาง ซึ่งจะไดอธิบายกันตอไป แตรวม
แลว การระลึกถึงพระพุทธเจาในความหมายท่ีแทน้ี จะจูงเขาสูไตรสิกขา จนไปถึงอริยสัจ  

ไมวาจะอยางไร เม่ือนับถือพระรัตนตรัยเปนส่ิงศักด์ิสิทธิ์ในความหมายท่ีถูกตอง
แลว ก็เปนส่ือ เปนจุดเช่ือมตอท่ีจะนําเขาสูการพัฒนาตนพัฒนาชีวิต ตอนแรกมองความ
ศักดิ์สิทธิ์ของพระรัตนตรัยท่ีพระคุณานุภาพ แลวก็กาวตอมาที่ความหมายแทอีกช้ันหน่ึง 
ท่ีจะเดินหนาไปในไตรสิกขา มีแตกาวหนาไป พนไปจากโทษตัวราย คือความหวังพ่ึงรอ
ความชวยเหลือ ท่ีทําใหเขาจมอยู  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๓๗ 

พอนับถืออยางน้ีแลว ก็ปดก้ันการวายวนหมกตัวจมอยูในความหลงความ
ประมาท เปนตน ก็หมดปญหา แถมกลายเปนเครื่องเสริมกําลังใจ ทําใหมีเร่ียวแรงความ
ม่ันใจในการปฏิบัติย่ิงข้ึน เหมือนพระท่ีไปอยูปาเขา ถามัวกลัวมัวหวาดอยู ก็ไมเปนอัน
ปฏิบัติ ใจเปนสมาธิไมได แตพอหายกลัว กําลังใจมา ใจดี มีจิตม่ันคงแลว หนาท่ีของตัว
จะตองทําท่ีมีอยู ก็ทําไดปฏิบัติไปเต็มท่ี ก็กลับเปนดีไป อยางท่ียํ้ามาบอยแลว 

สรุปวา พระรัตนตรัยน้ี แมจะยังนับถือในความหมายแบบศักดิ์สิทธิ์ แตเม่ือเปน
จุดเช่ือมตอท่ีจะใหคนตั้งหลักเพ่ือยายออกไปใหพนจากการหมกจมอยูในสภาพจิตท่ีหวัง
พึ่งรอผล เปล่ียนมาเปนการระลึกใหเกิดกําลังใจในการกระทําในการปฏิบัติย่ิงข้ึนไป และ
ชวยเตือนชวยเสริมใหกาวหนาตอไปในไตรสิกขา ก็เปนอันวากันผลเสียออกไปได  

การเปล่ียนยายสภาพจิตอยางน้ี ทําใหศาสนามิใชมีความหมายเพียงเปนท่ีพ่ึงท่ี
ยึดเหน่ียวจิตใจ ท่ีวาพอไปพ่ึงไปยึดเหนี่ยวเกาะติดแลว ก็ดึงใหจมลงไป แตตรงขาม 
ศาสนาก็จะมีความหมายในแงท่ีวา เปนท่ีพึ่งท่ียึดเหนี่ยวของจิตใจ ท่ียึดเหนี่ยวแลว เกาะ
แลว จะดึงข้ึน พาใหสูงข้ึนไป คือทําใหคนเดินหนาในการพัฒนาชีวิตของเขา เจริญงอก
งามในดานพฤติกรรม จิตใจ และปญญายิ่งข้ึนไป  

ฉะน้ัน หลักการใหญในการท่ีพระจะไปสัมพันธกับชาวบาน เม่ือมีเรื่องของความ
ศักด์ิสิทธิ์เขาไปเก่ียวของ พระก็จะตองใชส่ิงศักดิ์สิทธิ์เปนเครื่องดึงคนใหกาวไปในการ
พัฒนาชีวิตของเขา อยางนอยใหมีความเขมแข็งมุงม่ันในการเพียรพยายามทํากิจหนาท่ี 
มากย่ิงข้ึน ทําใหเขาเจริญพัฒนาข้ึนมา ไมใชดึงเขาไวใหจมอยูเทาเดิม   

ถาพระทําไดแคปลอบประโลมจิตใจ ทําใหเขามีขวัญดี อยูกับท่ีไดสบาย ก็เปนได
แคเหมือนศาสนาโบราณ อยางท่ีนักสังคมวิทยาบางทานวาพระก็เหมือนหมอผี ท่ีไปขอให
ทําพิธีเสร็จแลว ก็สบายใจ ชุมฉํ่าประโลมใจใหอยูไดดวยความหวังตอไป ไดเทาน้ันเอง  

ถาศาสนามีความหมายเทาน้ี พระพุทธศาสนาก็ไมตองเกิด เพราะศาสนา
พราหมณอยางเดียวก็สนองความมุงหมายขอน้ีไดดีอยูแลว แตเรามองเห็นวาน่ันคือการ
ทําใหคนจมลง จึงตองใหความศักดิ์สิทธิ์เปนตัวเช่ือมตัวหนุนใหคนพัฒนา ใหคนเกิด
ความเพียรพยายามมุงม่ันในการกระทํากรรมท่ีดีใหได พระตองทําอันน้ีใหได ถาทําอันน้ี
ไมได ก็บกพรองในการทําหนาท่ีของพระ  

การเช่ือความศักดิ์สิทธิ์แบบดึงคนข้ึนมาน้ี เปนอันวายังรับได และเม่ือส่ิงศักดิ์สิทธิ์
น้ันเปนพระรัตนตรัย ก็ไดความศักดิ์สิทธิ์ท่ีกันกิเลสความช่ัวรายออกไป ไมมีเรื่องของการ
สนองโลภะ สนองโทสะ การทํารายอะไรกัน มีแตเรื่องของคุณความดี  



 

๓๓๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ในความหมายใหมน้ี พระพุทธรูปซ่ึงมีพุทธลักษณะสงบ งาม ฉายพระเมตตา เปน
สัญลักษณแสดงถึงความศักด์ิสิทธิ์ท่ีสูงสุด วาอยูท่ีความบริสุทธิ์ คุณธรรม เมตตากรุณา 
ปญญา มิใชจะตองเห้ียมหาญดุรายอยางเทพเจา ท่ีสําแดงภาพของเทวรูปท้ังหลาย  

ควรเนนความสําคัญของเร่ืองน้ีวา เม่ือเขามาสูพระพุทธศาสนา ความศักดิ์สิทธิ์น้ี
เปนความตางท่ีจุดเร่ิมตนเลยทีเดียว เหมือนเปนทางแยก ท่ีคนจะออกจากความเช่ือท่ีผิด 
เขามาสูพระพุทธศาสนา จึงจะตองเขาใจความแตกตางใหชัด และปฏิบัติใหถูกตอง  

ในการปฏิบัติตอส่ิงเหลาน้ี ถึงอยางไรเราก็ตองยอมรับความจริงวา มนุษย
ท้ังหลายอยูในระดับการพัฒนาไมเทากัน และก็เปนธรรมดาวา คนท่ียังพัฒนานอยก็คือ
คนสวนใหญ ซ่ึงยังไปไมพนส่ิงเหลาน้ี อันน้ีแหละเปนจุดท่ีวาจะตองปฏิบัติตอส่ิงเหลาน้ี
ดวยความรอบคอบ บางทีเรามองแคช้ันเดียว แลวตัดสินเลยวาตองอยางน้ัน ตองอยางน้ี 
บางก็ไดแตดาวาติเตียน กลายเปนการใชวิธีหักดามพราดวยเขา กลายเปนเหมือนไลตีคน
เหลาน้ีใหออกจากพระศาสนา หรือไมก็ไมไดทําใหเขาพัฒนาแมแตเขาใจอะไรดีข้ึน  

เพราะฉะน้ัน ชาวพุทธตั้งแตโบราณ ซ่ึงยอมไดผานปญหาในการสัมพันธปฏิบัติ
ตอส่ิงเหลาน้ีตอกันมายาวนาน จึงไดมีวิธีปฏิบัติสืบกันมา ซ่ึงเม่ือมาถึงปจจุบัน วิธีปฏิบัติ
เหลาน้ันก็ยอมมีความเหมาะ ความไมเหมาะ ความไดผลดีหรือไม ซ่ึงเปล่ียนแปลง และ
ตางกันไป บางอยางก็เห็นไดวาดีงามแยบคาย ก็ควรชวยกันพิจารณาจัดสรรดวยความ
เขาใจโดยไมประมาท ใหสมท่ีจะไดผลตามหลักการท่ีพูดมา 

คิดวาสังคมไทยไดประสบความสําเร็จพอไปไดในเรื่องน้ี แมวาบางคร้ังจะเพล่ียง
พลํ้าไปบาง บางยุคสมัยก็เปดชองใหญใหแกความเช่ือถือภายนอก ลัทธิพาเหียรแทรกปน
เขามา  บางทีก็ถึงกับเ ส่ือมทรุดไป  แตรวมแลวก็ยังสามารถรักษาหลักการของ
พระพุทธศาสนาไวได ถึงแมจะเส่ือม ก็ยังอยูในข้ันมีทางท่ีพอจะฟนข้ึนได  

ในขณะท่ีตองยอมใหประชาชนยังยุงเก่ียวกับส่ิงเหลาน้ี ก็ใหอยูในหลักการที่วา 
หน่ึง ดึงข้ึน สอง อยูในกรอบของความดีงาม ไมสนองโลภะ โทสะ โมหะ ใหไดแค น้ี 
พระพุทธศาสนาก็ยังพอจะรักษาตัวอยูได  

การที่จะทําอยางน้ันได ผูท่ีเปนสําคัญก็คือผูนําของสังคม โดยเฉพาะผูปกครอง
ประเทศ แลวก็พระสงฆเอง ท่ีนับวาเปนศูนยกลาง เปนผูท่ีดํารงหลักการของพระศาสนา 
ถาพระสงฆยังยึดหลักการนี้ได ก็ยังไมเพล่ียงพลํ้า คือ ไมใชวาตัวเองก็ไมเขาใจหลักการ
ของพระศาสนา แลวยังแถมไปจูงประชาชนออกจากพระศาสนาไปอีก ทําใหความ
ศักดิ์สิทธิ์กลายความหมายเปนแบบศาสนาโบราณไปเสีย  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๓๙ 

ผูนําประเทศก็สําคัญ จะเห็นวา อยางในรัชกาลท่ี ๑ คนไทยก็เจอปญหาน้ีหนัก 
หลังกรุงศรีอยุธยาถูกเผา บานเมืองระสํ่าระสาย แลวยังตองสูรบกับพมา กูบานเมือง 
ฟนฟูประเทศกันอีกนาน ประชาชนในยุคน้ัน เห็นไดชัดจากประกาศของรัชกาลท่ี ๑ วา ท้ัง
พระและชาวบานหางเหินจากการศึกษาพระพุทธศาสนา มีความเช่ือลุมหลงเหลวไหลใน
เร่ืองเหลาน้ี และหลอกลวงกัน ใชเปนวิธีหากินกันนักหนา  

ครั้งน้ัน ในหลวง ท้ังท่ีพระราชภารกิจในการสงครามปองกันประเทศและดูแล
บานเมืองท่ัวไปจะหนักย่ิงอยูแลว ก็ยังทรงเอาพระทัยใสใหความสําคัญในการแกไข
ปญหาและฟนฟูใหมในดานน้ี เฉพาะอยางย่ิงดวยการศึกษา ซ่ึงตรงจุด เปนหัวใจ ดังท่ีได
ทรงมีประกาศทํานองกฎพระสงฆทยอยออกมา อยางเชนในกฎพระสงฆฉบับท่ี ๔ ตอน
หน่ึงวา “ห้ามอย่าให้มีภิกษุโลเล... มิได้รํ่าเรียนธุระทังสองฝ่าย อย่าให้มีได้เป็นอันขาดทีเดียว” 

เรื่องน้ีแสดงวาผูนําของเราครั้งน้ันทรงรูหลักพระศาสนาอยางดี ควรถือเปนขอ
เตือนใจวา ไมวาประชาชนจะเส่ือมโทรมออนแอเฉไฉไปทางไหนอยางไร ก็ขอใหผูนําตรึง
การศึกษาปฏิบัติของพระเณรและประชาชนไวใหได จะไดเปนหลักท่ีจะทรงสังคมไว  

เพราะฉะน้ัน การท่ีในหลวงรัชกาลท่ี ๑ ทรงมีประกาศออกมา ท่ีแสดงวาพระองค
ไดทอดพระเนตรเห็นประชาชนไปหมกมุนกับความเช่ือเหลาน้ี จนถูกชักจูงออกนอกพระ
ศาสนา ไปสูความเหลวไหล ก็ทรงมีประกาศออกมาเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไข อยางน้ี
สังคมก็ยังมีหลักใหรักษาตัวอยูได นาจะถือเปนแบบอยางใหแกนักการเมืองนักปกครองท่ี
จะนําประชาชนในทางสติปญญาอยางถูกตอง ไมใชนําเขวเฉไฉไปเสียเอง 

โดยเฉพาะพระสงฆน้ีแหละ เปนแกนกลางโดยตรง จะตองเขาใจและรักษา
หลักการไวใหไดใหดี สวนสังคมขางมาก ชาวบานท่ัวไปน้ัน เราจะไปหวังใหเขามาเขาถึง
หลักการของพระศาสนาอยางใจน้ัน เปนไปไมได เอาแคใหเขาปฏิบัติอยูในกรอบขอบเขต 
ไมเสียหลักการ ใหพระศาสนาเปนประโยชนแกประชาชนเวลาน้ัน แลวก็ไมประมาทท่ีจะ
พัฒนากันขึ้นไป เพราะในท่ีสุดแลว พระศาสนาที่มีข้ึน ก็เพ่ือประโยชนแกประชาชนน่ันเอง  

เรามุงจะใหประชาชนเขาถึงชีวิตท่ีดีงาม แตชีวิตท่ีดีงามไมใชเกิดขึ้นไดฉับพลัน ก็
ตองมีการพัฒนา ตองเรียนรู ตองศึกษา ตองมีสิกขา และเราตองยอมรับความแตกตาง
หลากหลายของมนุษย แลวก็ทําการดวยปญญา โดยมีคุณธรรม คือกรุณา ท่ีจะเปน
แรงจูงใจใหปฏิบัติการไดสําเร็จ คิดวาพูดมาบัดน้ีถึงสิบโมงแลว ก็พอสมควร  
 
 





ภาคพิเศษ 

เรื่องของวัดญาณเวศกวนั 

 

(และ คําปรารภ ในการพิมพ์ ภาค ๑) 
 



 
 



วัดญาณเวศกวนั 
ความเปนมาเทาที่ระลึกได 

 ณ โอกาสท่ีวัดญาณเวศกวันไดรับพระราชทานผาพระกฐินซ่ึงจะไดทอด ในวันท่ี 
๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ โดย พลโท นายแพทยธํารงรัตน แกวกาญจน เปนผูรับพระราชทาน
มาน้ัน พระเดชพระคุณ พระพรหมคุณาภรณ  ไดปรารภถึงการท่ีจะรวบรวมประวัติของ
วัดญาณเวศกวัน เพื่อพิมพไวเปนอนุสรณ และเปนบรรณาการแกบรรดาผูรวมงานกฐินใน
คร้ังน้ีดวย ซ่ึงเปนเรื่องท่ีนายินดีเปนอยางย่ิง (เปนหวงแตสุขภาพและตาของทานซ่ึงรับ
การผาตัดมาใหมๆ เทาน้ัน) เพราะวัดญาณเวศกวันเปนวัดเล็ก คอนขางใหมตอชุมชน ยัง
ไมใครมีใครรูจักความเปนมาของวัดนี้มากนัก  

ในการน้ี นอกจากพระเดชพระคุณทานจะเขียนเองแลว ทานยังมีเมตตาเปดโอกาส
ใหบรรดาโยมที่เกามากับวัดไดเขียนสวนหน่ึงดวย เปนการฟนอดีตซ่ึงโยมคงจะไมมีขอความ
ที่จะไปเสริมของทานได แตคงจะเปนเมตตาธรรมของทานท่ีจะเปดโอกาสโปรดใหญาติโยม
ไดยอนระลึกถึงกุศลกรรมในอดีตของตนเองอีกครั้งหน่ึง เพื่อยังใหเกิดปติสุขแกตนเอง 
 ดิฉันเปนโยมผูหน่ึงซ่ึงไดรับความเมตตาในครั้งน้ีดวย แตนาเสียดายท่ีไมสามารถ
จะระลึกอะไรไดมากนัก แมจะอาศัยท้ังภาพและความจําท่ีเหลืออยูบางก็ตาม เพราะปจจัย
หลายอยางเปนอุปสรรค นอกจากความเส่ือมท่ัวไปอันเปนธรรมชาติของวัยแลว ขณะน้ี
สุขภาพยังไมคืนสูปกติหลังจากปวยมาเปนเวลานาน ท้ังยังมีปญหาอื่นสมทบอีกดวย เชน 
การยายท่ีอยูเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ มีผลกระทบมาก ขาวของกระจัดกระจาย หายสูญไปก็
มาก ตูหนังสือบางตู ปรากฏวาถูกปลวกกินท้ังตู ดวยเหตุนั้น ดิฉันจึงไดจัดเอกสารสวน
ของวัดท่ีจัดวาสําคัญ เก็บบรรจุลงกลองพลาสติกขนาดใหญ นําไปเก็บไวท่ีทานพระครู
ปลัด ดวยเกรงจะหนีปลวกไมพน แตไมไดบันทึกวาเอกสารอะไรบาง  

ถึงอยางไรก็เปนท่ีแนนอนอยูแลววา สวนท่ีดิฉันเขียนคงจะไมมีสาระอะไรมากนัก 
เพราะบันทึกของพระเดชพระคุณทานก็ยอมจะสมบูรณท่ีสุดอยูแลว จึงไดแตขอประทาน
อภัย ขอเขียนแตเพียงเทาท่ีระลึกไดจากสมองฝอๆ ของวัย ๙๐ เทาน้ัน 



 

(๓๔๔)  วัดญาณเวศกวัน 
 

 วัดญาณเวศกวันเปนวัดราษฎรขนาดเล็ก พึ่งจะไดรับอนุญาตใหกอต้ังเปนทางการ
เม่ือ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๗ มีเนื้อท่ีในขณะน้ัน ๑๑ ไรเศษ ปจจุบันมีประมาณ  ๒๒ ไร 
ต้ังอยู ณ ตําบลบางกระทึก อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีพระเดชพระคุณพระ
พรหมคุณาภรณ เปนเจาอาวาส มีพระสงฆจํานวนไมแนนอน ขณะนี้มี ๒๑ รูป เปนพระ
นวกะเปนสวนใหญ เหตุเพราะยังอยูในพรรษา ถาเปนเวลานอกพรรษาก็จะมีพระประจํา
เพียงจํานวนนอย ประมาณ ๑๑–๑๒ รูป เทาน้ัน  

วัดนี้เปนวัดท่ีกําลังพัฒนา ซ่ึงก็คอยเปนคอยไปตามกําลังของญาติโยมและแรง
ศรัทธา เชน ในปน้ีกําลังเริ่มกอสรางหอธรรม เพื่อรวบรวมผลงานของทานไว ณ ท่ี
เดียวกัน และเพื่อสนับสนุนการคนควาศึกษาธรรมของผูสนใจ 
 วัดญาณเวศกวัน เมื่อเทียบกับวัดท่ัวๆ ไป นับวาเปนวัดท่ีคอนขางใหม มีอายุ
เพียง ๑๐ ปเศษ มีประวัติความเปนมาอันควรบันทึกไวดังนี้ 
 เมื่อพูดถึงกําเนิดของวัดญาณเวศกวัน ก็เวนท่ีจะพูดถึงวัดพระพิเรนทร ซ่ึงเปนตน
กําเนิดใหเกิดวัดญาณเวศกวันเสียมิได  

วัดพระพิเรนทรเปนวัดเกาแก ต้ังอยูในใจกลางของเมืองหลวง ในยานธุรกิจ 
ฉะนั้น จึงมีชุมชนในละแวกนั้นมาใชบริการของวัดมากมาย จนเกินความพอเหมาะพอดี
ของวัดท่ีจะรับได แตโดยความเปนวัดซ่ึงมีหนาท่ีจะตองใหการสงเคราะหแกชุมชนดวย
ความเมตตา จึงทําใหบรรยากาศของวัดเต็มไปดวยปญหานานาประการ เร่ิมต้ังแตอาณา
บริเวณของวัดซ่ึงมีเนื้อท่ีจํากัดขยายไมออก เนื่องจากมีอาคารรานคาต้ังประชิดอยูทุกดาน 
เวนไวแตดานซ่ึงมีท่ีจําเพาะประตูวัดเทานั้น ภายในวัดก็แออัดไปดวยอาคารโรงเรือนเต็ม
เน้ือท่ี อาทิ โบสถ วิหาร โรงธรรม โรงพิธี กุฏิพระ และอาคารจําเปนสําหรับพระ  

บรรยากาศภายในวัดเต็มไปดวยมลภาวะท่ีเปนปญหาตอสุขภาพของผูพํานักอยาง
มาก โดยเฉพาะอยางย่ิงในเวลาตั้งแตบายไปจนถึงกลางคืน อันเปนชวงเวลาท่ีเขาจัดงาน
พิธีตางๆ ความแออัดก็ย่ิงทวีมากข้ึน ท้ังคนท่ีมาใชบริการ ท้ังรถรา ท้ังเสียงจากพิธีกรรม
ตางๆ ของแตละศาลา ซ่ึงตางคนตางมุงในกิจของตน ทําใหบรรยากาศท่ัวไปเต็มไปดวย
ความวุนวายเซ็งแซ  

นอกจากน้ันแลว สิ่งท่ีเปนปญหาซ้ําเติมในการทําลายสุขภาพของพระเดชพระคุณ
โดยตรง ก็คือบรรยากาศของกุฏิท่ีพักของทานเอง แมจะเปนตึกสองช้ันขนาดไมเล็ก แต
บรรยากาศรอบๆ ก็ไมนาอยูเสียแลว  



 

ความเปนมาเทาท่ีระลึกได  (๓๔๕) 

กุฏินี้ต้ังอยูดานหลังสุด ติดกําแพงวัด ช้ันลางเปนท่ีพักอาศัยของลูกศิษย ดานบน
เปนท่ีพํานักของทาน ดานหนาเปนทางผานไปยังกุฏิอื่นๆ ดานขวาเปนหองสุขาแถว ซ่ึงมี
ดานหลังชิดกําแพงวัด  

นอกกําแพงมีถนนซอยเล็กๆ เปนทางไปมาหนาตึกแถว ๒ ช้ัน ยาวตลอดแนว
ซอย สวนหนึ่งของตึกแถวน้ีเปนท่ีต้ังของรานทําทอง ซ่ึงมีหนาตางตรงกับหนาตางของทาน
พอดี การทําทองของเขาในเวลากลางคืนทํากันจนดึก  

เวลาทําทองเขาจะนั่งทําตรงหนาตางซ่ึงตรงกับหนาตางของทาน เพื่อระบายกลิ่น
ควันใหออกขางนอกทางเดียว เวลาทําทองเขาจะใหเครื่องเปาพนไฟในการหลอมละลาย 
ใชนํ้าประสานทองเปนเครื่องประสาน ฉะน้ันเวลาทํางาน ไอนํ้าประสานทองก็จะพุง
กระจายตรงมายังหนาตางของทานท่ีอยูตรงกันขาม ฟุงกระจายมาอยางแรง ทําใหทาน
ทํางานก็ไมได จําวัดก็ไมได ตองลุกหนีออกจากหอง มาเดินท่ีระเบียงขางหนา เพียงแตให
กลิ่นไอเบาบางลงบางเทาน้ัน  

การเปนอยูอยางนี้มาตลอดเวลานับสิบๆ ปท่ีทานพํานักท่ีนี่ ไอน้ําประสานทองน้ี
เปนอันตรายตอปอดมาก ทานมีอาการหายใจสั้นๆ อึดอัดอยูเปนประจํา และทวีย่ิงขึ้นทุกวัน 
มีผูเลาวา เคยมีผูศรัทธาบางทานจะไปขอใหรานทําทองยายท่ี แตทานก็บอกวา อยาไป
รบกวนอาชีพของเขาเลย ก็เลยจบอยูเทานั้น สวนอาการปวยของทาน เดิมก็คิดวาเปนโรค
ภูมิแพแกไมหาย การหายใจไมเต็มปอดเปนปญหามากข้ึนๆ  

พวกเราญาติโยมพากันวิตก พยายามหาท่ีพํานักขางนอกเพื่อขอใหทานยาย
ออกไป แตก็หาท่ีเหมาะไมไดสักที พอมีจังหวะวางก็ออกไปดูตามวัดรางๆ ซ่ึงมีมาก
ดวยกัน ไปกันท้ังทางบก ทางเรือ ก็ไมไดท่ีเหมาะใจ เจาอาวาสบางวัดใน กทม. ไดทราบ
เร่ือง ก็ยินดีท่ีจะจัดหาท่ีถวายนิมนตทานไปอยูดวย แตปรกติทานไมชอบรบกวนใครๆ 
อยูแลว ก็ไดแตอนุโมทนาขอบคุณไป  

ระหวางน้ีอาการของทานก็มากข้ึนทุกที ความทราบถึงนายแพทยโรจน สุวรรณสุทธิ 
แหง ร.พ.ศิริราช ผูท่ีศรัทธาและเคารพทานมาก โดยคุณหญิงอุบล หุวะนันท เปนผูไป
ปรารภใหฟง คุณหมอโรจนตกใจมาก เขียนจดหมายดวนมาถวายทานอธิบายวา การสูด
ไอน้ําประสานทองเขาไปบอยๆ จะทําใหปอดเกิดพังผืดยึด และมีอาการหายใจไมเต็มปอด 
เปนอันตรายมาก จึงขอใหทานรีบยายออกจากวัดทันที ใหรูสึกเหมือนไฟไหมบาน เพราะ
เม่ือเปนแลวยากแกการรักษา ใหทานรีบยายออกโดยเร็วท่ีสุด  



 

(๓๔๖)  วัดญาณเวศกวัน 
 

ญาติโยมไดทราบความ ก็พากันวิตก จะตองเรงไปหาท่ีพักช่ัวคราวถวายกอน…
แตตองเปนท่ีเหมาะสําหรับสงฆ คือไมขัดตอพระวินัย ขณะยังหาไมได ก็อาราธนาทานให
เปนคนไขไปพลางกอน พักในโรงพยาบาลช่ัวคราว  

ตอมาไมนานนัก คุณพนิตา อังจันทรเพ็ญ ไดมากราบเรียนพระเดชพระคุณทาน
วา คุณยงยุทธ ธนะปุระ พรอมดวยคุณชุติมา ภรรยา มีศรัทธาจะถวายท่ีดิน ๒๕ ไร ท่ี
เปนมรดกจากคุณพอคุณยงยุทธ ท่ีตําบลวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

พวกเราดีใจกันมาก ไกลหนอยก็ไมวา พากันไปดู แตไดพบปญหาหลายอยาง ท่ี
สําคัญท่ีสุดคือ ดินเปรี้ยว น้ําเปร้ียว ปลูกตนไมไมข้ึน คณะศิษยไดพยายามอยางมากท่ีจะ
ช ว ย กั น แก ป ญห า ข อ นี้  ไ ด เ ชิ ญ อ า จ า ร ย ผู เ ช่ี ย ว ช าญท า ง ป ฐพี วิ ท ย า  จ า ก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มาปรึกษาหาทางแกไข อาจารยคณะน้ันก็เสนอวิธีแกให แตก็
ยาก ตองลงทุนลงแรงมาก เปนภาระใหญท่ีไมคุมคา  

ครั้นเม่ือพิจารณาทางดานภาวะแวดลอม ก็พบวา ทางดานฟารมขางเคียงเขาเล้ียงไก
เปนฟารมใหญ มีไกจํานวนนับหม่ืน มีการฉีดยา พนยา ฟุงไปไกล และเม่ือถึงฤดูที่มีลมผาน
มา ก็มีกล่ินเหม็นโชยมาดวย แมกระน้ัน ทานก็ยังไมปฏิเสธเสียทีเดียว ดวยเห็นวาเจาของ
เขามีศรัทธามาก เขาอุตสาหปลูกเรือนชั่วคราวดวยไมไผใหทานทดลองไปอยู ทานก็เมตตา
ฉลองศรัทธาถึงสองครั้ง กลับมาก็อาพาธท้ังสองครั้ง ทานจึงจําตองปฏิเสธไปอยางเกรงใจ 
 ตอมาไมนานนัก คุณหมอกาญจนา เกษสอาด ศรัทธาเกาของทาน มากราบเรียน
วา มีเพื่อนของเพื่อนเขาปลูกศาลาใหญไวกลางสระน้ําในท่ีแปลงใหญของเขาที่ตําบลลําลูก
กา จังหวัดปทุมธานี ไมมีใครใชประโยชนเลย ท้ิงวางไวเฉยๆ หากทานจะใชเปนท่ีพัก
ช่ัวคราวได เจาของเขาจะยินดีมาก ก็พากันไปดู เห็นวาพอจะใชได เพราะในขณะน้ันมี
พระสงฆในคณะของทานเพียง ๒ องค เทานั้น คือ พระครูปลัดปฎกวัฒน (ปจจุบัน) 
ศิษยของทาน และพระครูสังฆรักษ (ฉาย) ซ่ึงรักเคารพทานมาก ติดตามมาจากวัด
พระพิเรนทรดวยกัน  

ท่ีศาลากลางสระนี้ก็เหมือนกัน ทานก็มิไดรับเสียทันที เพราะพระเดชพระคุณทาน
เปนผูท่ีละเอียดรอบคอบมาก ไมตัดสินอะไรงายๆ จึงตกลงวา ทานและคณะจะทดลอง
พักดูกอนระยะหนึ่ง คร้ันรูสึกวาพอจะอยูไดทานจึงรับอาราธนา ผูเปนเจาของศาลา
ดังกลาว คือ คุณบุญเจิด หลิมสุนทร ผูซ่ึงตอมาไดมาเปนศรัทธาใหญของทาน มีผลให
เกิดสถานพํานักสงฆสายใจธรรม เปนอนุสรณถึงคุณสายใจ หลิมสุนทร ภรรยาของทาน 



 

ความเปนมาเทาท่ีระลึกได  (๓๔๗) 

ผูถึงแกกรรมไปดวยโรคมะเร็ง และเปนผูท่ีมีศรัทธาอยางสูงในพระเดชพระคุณเปนอยาง
ย่ิง ในระหวางท่ีเธอมีชีวิตอยู ไดเปนผูท่ีดูแลเอาใจใสการเปนอยูของทานและคณะของ
พระเดชพระคุณอยางดีท่ีสุด มีความต้ังใจฟงธรรมและปฏิบัติธรรมดวยความเลื่อมใส
ศรัทธาในพระเดชพระคุณอยางสูง  

ท้ังสามีภรรยาเจาของศาลา ย่ิงนานวันย่ิงเพิ่มความเลื่อมใสศรัทธามากข้ึนๆ เอาใจ
ใสดูแลการเปนอยูของทานอยางดีท่ีสุด แมบานท่ีเธอพํานักจะอยูหางไกลจากศาลากลาง
สระสักเพียงใด แตท้ังครอบครัวก็หาเวลามาดูแลการเปนอยูของทานไมเวนแตละวัน 
พยายามปรับปรุงสถานท่ีพํานักใหสัปปายะมากข้ึนเรื่อยๆ กอตรงโนน สรางตรงน้ี 
พยายามถวายความสะดวกสบาย ท้ังสวยงามใหมากยิ่งข้ึน ดูแลใหความสะดวกสบายแก
ทุกคนแมแตญาติโยมท่ีมากราบนมัสการท่ีเย่ียมทาน  

ทานและคณะพักอยูท่ีนี่อยางสะดวกสบายคอนขางนานถึง ๓ พรรษา ในระหวาง
นี้ญาติโยมก็ยังมิไดหยุดท่ีจะเสาะหาท่ีดินสรางวัดถาวรอยูเร่ือยๆ 
 ครั้นตอมาในป พ.ศ. ๒๕๓๑ คุณหมอกาญจนาไดทราบขาววา บริษัทไทยประกัน
ชีวิต มีท่ีดินท้ิงวางเปลาอยูแปลงหนึ่งบนถนนขางพุทธมณฑล สาย ข มีเน้ือท่ีราว ๑๑ ไร
เศษ เตรียมไวจะสรางตึกสัมมนาคาร ๔ ช้ัน เพื่อใชเปนท่ีสัมมนา แตติดขัดดวยทางพุทธ
มณฑลไมอนุญาตใหสรางตึกสูงเกิน ๑๕ เมตร โครงการนั้นจึงเปนอันระงับไป ท่ีดินแปลง
นี้ท้ังๆ ท่ีถมแตงเตรียมการไวแลว ก็เลยท้ิงไปเฉยๆ  

เราไปดูกันแลว เห็นวาเปนท่ีสัปปายะมาก ลักษณะท่ัวไปของท่ีดินแถบนั้นเปน
สวน สงบ รมรื่น มีบานเรือนต้ังอยูหางๆ กัน มีผูอยูอาศัยไมมาก รถราก็ไมคอยผานไปมา
มากนัก ท้ังปากซอยก็ยังมีปอมยามรักษาการของพุทธมณฑลดูแลการเขาออกของผูคน
และยวดยานอยูเปนประจําอีกดวย ท้ังสัปปายะ ท้ังปลอดภัย จึงเปนท่ีถูกใจของทุกคน
อยางมาก  

พอดีกับทางคุณยงยุทธก็ขายท่ีดินท่ีวังนอยได ท่ีดินสวนท่ีเคยถวายน้ันขายได ๕ 
ลาน พอดีท่ีกําลังตองการเปนทุนในการซ้ือท่ีดินแปลงน้ี เราตกลงกันในราคา ๕ ลาน ๘ 
แสน เศษเทาไรดิฉันจําไมได จําไดแตวาอาจารยลดา  รัตกสิกร เซ็นเช็คจายจํานวนท่ีขาด
ใหทันที อันท่ีจริงเจาของเขาเรียกแพงกวานี้มาก แตอาศัยความศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
และคําวิงวอนจากศรัทธาหลายสาย เขาจึงตกลงขายใหในราคาดังกลาว  



 

(๓๔๘)  วัดญาณเวศกวัน 
 

ญาติโยมทุกคนท่ีเก่ียวของพากันดีใจ ชวนกันติดตามทานไปดูท่ีแปลงใหญ เห็นมี
การขุดสระถมดินไวดีแลว มีตนไมประเภทข้ึนเอง เชน ตนมะขามเทศ กระถิน ข้ึนสูง
ระเกะระกะท่ัวไปในระหวางพงหญาข้ึนสูง แตก็สัมผัสไดถึงความสงบท่ีซอนอยูภายใน 
 คุณยงยุทธ ธนะปุระ ในฐานะที่เปนสถาปนิก ไดขออาสาวางแผนผังการกอสราง 
จัดแบงเขตท่ีควรสําหรับวัดใหพอเหมาะพอดีกับท่ีดินท่ีมีอยู แตตอมาเม่ืออาณาเขตของ
วัดขยายออกมากข้ึนๆ แผนผังท่ีวางไวเดิมจําตองเปล่ียนไปดังท่ีปรากฏในปจจุบัน 
 จังหวะน้ันชางพอเหมาะพอดี ท่ีดิฉันจะไดมีโอกาสรวมทําบุญ เน่ืองจากความ
จําเปนท่ีจะตองยายท่ีอยูหนีความอัดแอของสุขุมวิท ในท่ีดินมีบานอยู ๓ หลัง เปนตึก
หนึ่งหลัง อีก ๒ หลังเปนบานไม ทุกหลังจะตองร้ือออก ก็ดีแลวจะไดนําไมมาใชประโยชน
ขางหนา เพราะขณะนั้นไมหายาก และแพงมาก ท้ังหาท่ีแกแกรงไมคอยได ไมจากบานท้ัง 
๓ หลังจึงเปนประโยชนมาก เรือนไมหลังใหญเปนไมท่ีดีมาก คุณพอดิฉันสั่งลองลงมาเอง
จากจังหวัดบุรีรัมย มีเสาไมเต็งรังตนโตๆ ไดนํามาใชเปนสะพานขามคูคลองในวัด  

ไมดีๆ สวนมากคัดมาใชท่ีวัด พื้นไมสัก ไมแดง กะไวสําหรับพื้นกุฏิท้ังสอง คุณ
หมอจรูญขอถวายคาสรางกุฏิท้ังหมด คุณยงยุทธเปนผูรับผิดชอบในการกอสรางกุฏิ ไมท่ี
เหลือก็ไดนํามาใชทําอุปกรณท่ีจําเปนตางๆ เชน เตียง ต่ัง โตะ  

บังเอิญอีกท่ีขณะน้ัน ดิฉันมีคนสวนซ่ึงมีฝมือทางชางไมอยูดวย จึงทําไดทุกอยาง
ท่ีตองการ ดิฉันเองก็รูสึกเปนสุข เพลิดเพลินไปกับงานเล็กๆ นอยๆ น้ี คนสวนนี้รับใชอยู 
๗ ป ไดทํางานไมถวายวัดไวมาก กอนจะลาออกไป จึงขอโอกาสนี้อนุโมทนากับเขา 
 เมื่อกุฏิข้ึนแลว การกอสรางอื่นๆ ก็คอยๆ ตามมาตามลําดับความจําเปน เชน โรง
ครัว หองสุขา หอระฆัง ศาลาสวดมนต กําแพง หอฉัน หองพักญาติโยม กุฏิใหญ โบสถ 
และหอธรรมท่ีกําลังจะเริ่มข้ึน ท้ังอาณาบริเวณวัดก็ขยายออกไปเร่ือยๆ ตามเหตุการณ
และความจําเปน กลายเปนวัดญาณเวศกวัน ท่ีสงบรมรื่น และงดงาม ทามกลางไมดอกไม
ใบไมยืนตนท่ียังความเปนธรรมชาติ ดังเชนท่ีปรากฏในปจจุบัน 

คุณหญิงกระจางศรี รักตะกนษิฐ 
วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ (วันที่คําเล่านี้มาถึงวัด) 

หมายเหตุ: “วัดญาณเวศกวัน ความเป็นมาเท่าที่ระลึกได้” นี้ พิมพครั้งแรก ในโอกาสที่ พลโท นายแพทยธํารงรัตน 
แกวกาญจน อัญเชิญผาพระกฐินพระราชทานมาทอดที่ วัดญาณเวศกวัน ในวันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๔๗ 



 อารัมภพจน 
ในการพิมพ์ฉบับ ๖ ตอน คร้ังที่ ๑ – ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๗ 

วันที่  ๑๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็นมงคลวารที่  โยมคุณหญิงกระจ่างศรี   
รักตะกนิษฐ มีอายุครบ ๑๐๐ ปี เป็นอภิลักขิตกาลอันสําคัญ สมควรฉลองสิริชนมกาลด้วย
ธรรมทานใหญ่ ท่ีจะอํานวยประโยชน์ยืนนาน จึงถือเป็นโอกาสที่จะพิมพ์เผยแพร่หนังสือ
ธรรมซ่ึงจะเป็นเล่มใหญ่ในระยะยาว ชื่อว่า ตามพระใหมไปเรียนธรรม และประจวบว่า โยม
คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ เป็นรัตตัญญูบุคคล ๑ ใน ๓ ท่านของวัดญาณเวศกวัน ที่มี
ชนมวารบรรจบครบศตวรรษในปีเดียวกัน คือ พ.ศ. ๒๕๕๗ น้ี จึงได้ตกลงจะพิมพ์หนังสือ
ธรรมเล่มดังกล่าวทยอยไป ซ่ึงถ้าไม่จบเล่มในปี ๒๕๕๗ น้ี ก็คงหรืออาจจะเสร็จสิ้นในปีท่ี
สืบเนื่องต่อๆ ไป ทั้งน้ี มีข้อดําริและเร่ืองราวปรากฏอยู่ในคํา “ปรารภ” ต่อจากน้ีแล้ว 

อน่ึง ได้คํานึงว่า โยมคุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ เป็นผู้ที่ริเร่ิมและได้เพียร
พยายามเอาจริงเอาจังอย่างยิ่ง ในการเท่ียวสืบเสาะแสวงหาสถานพํานักอันเป็นสัปปายะ ท่ี 
อาตมภาพจะไปพักอาศัยให้พ้นไปจากถ่ินอากาศเสียที่เป็นพิษภัยเพิ่มโรคาพาธ แล้วจะได้
ทํางานตรวจเขียนหนังสือธรรมต่อไปได้ยืนยาว จนมีญาติโยมร่วมใจร่วมขวนขวายมากท่าน 
และในที่สุดก็ได้พบสถานที่สมวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทางด้านหลังของพุทธมณฑล ท่ีอาตม
ภาพพร้อมคณะได้เข้ามาพํานักต้ังแต่เข้าพรรษา พ.ศ. ๒๕๓๒ และเม่ือกาลเวลาผ่านมา ด้วย
การท่ีโยมผู้ศรัทธาจัดทําเสริมสร้างนานัปการ สถานท่ีอันมุ่งเพียงให้เป็นท่ีหลบลี้ภัยอากาศ
เสียและซุ่มทําหนังสือ ก็กลายเป็นวัดญาณเวศกวัน ดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน  

เม่ือถึงวาระนี้ น่าจะนําคําบอกเล่าของโยมคุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ มาพิมพ์
ไว้ด้วย คนรุ่นหลังจะได้รู้ถึงความคิดและเร่ืองราวท่ีเป็นต้นกําเนิดและเป็นภูมิหลังของวัด
ญาณเวศกวันน้ี ที่เป็นส่วนสําคัญในประวัติของวัด เพื่อจะได้มีความแจ่มชัดในการที่จะสืบ
สานกิจการของวัดกันต่อไป 

ในกฐินกาลแห่ง พ.ศ. ๒๕๔๗ คือ ๑๐ ปีล่วงแล้ว เม่ือวัดญาณเวศกวันมีอายุได้ 
๑๕ ปี อาตมภาพได้ขอให้โยมคุณหญิงเขียนเล่าเร่ืองราวดังกล่าว แล้วพิมพ์แจกในวัน
ทอดกฐินปีน้ัน คร้ันต่อมาถึงปี ๒๕๕๒ มีการตั้งเสาอโศก คือเสาจําลองหลักศิลาจารึกของ
พระเจ้าอโศกมหาราช ที่ลานด้านหลังวัด ประจวบวาระท่ีวัดญาณเวศกวันมีอายุ ๒๐ ปี อาตม
ภาพได้บอกแจ้งขอรวบรวมคําเล่าของโยมรุ่นแรกที่ร่วมกันสร้างวัด และได้มาบ้าง ยังไม่ครบ 



 

(๓๕๐)  อารัมภพจน – ปรารภ 
 

คร้ังน้ัน ตนเองก็ได้เขียนเร่ือง “๒๐ ป วัดญาณเวศกวัน” แต่เขียนไปได้แค่ยุคท่ี ๑ 
เพียง ๓๘ หน้า ได้ประวัติช่วงต้นของการสร้างวัด ยังไปไม่ถึงไหน การเขียนประวัติวัดก็ค้าง
อยู่เท่าน้ันจนบัดน้ี เพราะงานหนังสือธรรมท่ีทําไม่ทันมีมากมาย และในที่สุด ตัวอาตมภาพ
เองก็ต้องไปพักอาศัยและตรวจเขียนหนังสือธรรมที่ยังค้างอยู่อีกนับไม่ได้ ในถ่ินไกลออกไป 
เน่ืองจากปัญหาเก่าคือเร่ืองอากาศกับโรคาพาธนั่นเอง 

โดยนัยท่ีกล่าวมา ในวาระน้ี จึงถือเป็นโอกาสที่จะนําข้อเขียนคําเล่าของโยมคุณหญิง
กระจ่างศรี รักตะกนิษฐ เร่ือง “วัดญาณเวศกวัน ความเปนมาเทาที่ระลึกได” ลงตีพิมพ์ไว้
ด้วย จะได้เป็นประโยชน์อีกด้านหนึ่ง คือในแง่ของสถานท่ีหน่ึงซ่ึงผุดและแพร่หนังสือธรรม 
สืบต่อไป 

ว่าถึงหนังสือ ตามพระใหมไปเรียนธรรม น้ี ในวันอายุมงคล ๑๐๐ ปี ของคุณโยม
หมอจรูญ ผลนิวาส เม่ือวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ที่ผ่านมา มีเวลาจัดทํา ๑ เดือน ทันพิมพ์เสร็จ
ได้ ๔ ตอน กะว่ากว่าจะถึงวันอายุมงคล ๑๐๐ ปี ของโยมคุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ 
ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ มีเวลา ๔ เดือน โดยคํานวณว่าทําได้เดือนละ ๔ ตอน ก็จะ
เสร็จอีก ๑๖ ตอน แต่คร้ันถึงเวลาจริงในบัดน้ี เสร็จได้เพิ่มเพียง ๒ ตอน รวมกับเดิมเป็น
ภาค ๑ มีชื่อว่า “วางฐานชีวิตแหงการศึกษา” มีทั้งหมดแค่ ๖ ตอน นี้คือความไม่แน่นอน 
อันเป็นไปตามเหตุปัจจัย โดยเฉพาะในยามที่กําลังของสังขารมีแต่จะถดถอย ก็จะต้องเผชิญ
และผจญด้วยกําลังเท่าที่มีอยู่นี้ต่อไป แต่การที่ได้เร่ิมพิมพ์ขึ้นมาเป็นส่วนแห่งการฉลองอายุ
มงคลของท่านที่มีคุณได้อุปการะวัดนี้มา ไม่ว่าจะเสร็จแล้วเท่าใด ก็ชื่อว่าบุญกิริยาที่ควรแก่
กาล ได้เกิดก่อและดําเนินต่อไปแล้ว 

ถ้อยพจน์อันพึงพรรณนาเลยกว่าน้ี มีในคํา “ปรารภ” ถัดไปข้างหน้า 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 



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

วัดญาณเวศกวันนี้ ญาติโยมไดรวมใจกันสรางถวาย เปนสมบัติของชาติศาสนา โดยมี
พระจําพรรษาเร่ิมแต พ.ศ. ๒๕๓๒ นับถึงบัดนี้ ๒๕ ป กิจกรรมและเร่ืองราวในชีวิตบางตอน
ของบุคคลเกาๆ หลายทาน ประกอบกันเปนประวัติของวัดญาณเวศกวัน 

ไดคิดไวนานแลววา ที่วัดญาณเวศกวัน การพิมพหนังสือธรรมทานแจก เปนงานหลัก
เดนชัดในการเผยแผธรรม เม่ือถึงวันสําคัญเนื่องกับบุคคลผูมีเร่ืองราวเปนประวัติของวัดดังที่วา 
นาจะถือเปนโอกาสดีที่จะบําเพ็ญธรรมทานดังกลาว ซ่ึงนอกจากชวยใหมีการเลือกสรรหนังสือ
ที่จะพิมพจริงจังขึ้นแลว ก็จะไดเปนการทบทวนเลาประวัติของวัดผานทางคุณความดีของทาน
เหลานั้นดวย เมื่อคิดดังนี้แลว ก็ไดเร่ิมปฏิบัติตามที่คิดน้ันมาบาง แตยังไมเปนเร่ืองที่ชัดขึ้นมา 

บัดนี้ โอกาสเชนนั้นกําลังจะมาถึงเปนคราวใหญ คือ ป พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้ เปนศกท่ี
บุคคลรัตตัญู ทานผูใหญแหงยุคเร่ิมสรางวัด ทั้งฝายบรรพชิตและคฤหัสถ ๓ ทาน มีอายุครบ 
๑๐๐ ป เต็ม ๑ ศตวรรษบริบรูณ รวมเปน ๓๐๐ ป เรียงตามลําดับกาล คือ 

วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนมงคลวารมีอายุครบ ๑๐๐ ป ของ คุณโยมหมอ
จรูญ ผลนิวาส (มีงานทําบุญอายุมงคล ท่ีวัดญาณเวศกวัน ในวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๗) 

วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนมงคลวารมีอายุครบ ๑๐๐ ป ของ โยมคุณหญิง
กระจางศรี รักตะกนิษฐ 

อีกทานหนึ่ง ไมอาจเรียงลําดับตามกาลได เพราะองคทานเองไมทราบวันเกิดของตน 
คือ พระครูสังฆรักษฉาย ปฺาปทีโป แตทานก็มีอายุครบ ๑๐๐ ป ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้เชนกัน  

โยมทั้งสองทานเปนคูมิตรสนิทแนนแฟน เมื่อมาทําบุญกุศล ก็ทําดวยกัน ตามปกติ 
โยมคุณหญิงกระจางศรี  รักตะกนิษฐ  เปนผูเร่ิมเร่ืองวาจะทํานั่นทํานี่  แลวคุณโยมหมอจรูญ 
ผลนิวาส ก็รวมดวย และหนุนเต็มที่ 

ไมใชแคเร่ืองสรางวัด ที่โยมทั้งสองทานใชเวลาและเรี่ยวแรงมากมายในการตระเวน
สํารวจหาสถานที่สัปปายะ (ในระยะแรก ไมไดคิดจะสรางวัด) เพ่ือใหอาตมภาพออกจากกรุง
ไปทํางานธรรมะในที่ที่สุขภาพจะไมเส่ือมทรุดลงไปอีกจนเกินแก โดยมีโยมหลายทานเขา
มารวม จนเกิดมีวัดญาณเวศกวันขึ้น เร่ืองอ่ืนๆ ยังอีกมาก 

ต้ังแตกอนเกิดวัด โยมทั้งสองพรอมครอบครัว ไดต้ังทุนพิมพพจนานุกรมพุทธศาสน  
ดูแลจัดหาปจจัยส่ีและบรรดาอุปกรณเคร่ืองดําเนินศาสนกิจใหไมติดขัด จัดถวายรถยนตแทบ
ทุกคันที่พระสงฆวัดนี้ไดใช ต้ังแตกอนสรางวัดเร่ือยมา  



 

(๓๕๒)  อารัมภพจน – ปรารภ 
 

พอเร่ิมยุคที่ใชคอมพิวเตอรทํางานพิมพหนังสือบนโตะได (desktop publishing) ก็
จัดซื้อคอมพิวเตอรถวาย พอจะสรางกุฏิเร่ิมดวย ๒ หลังแรกของวัด ทุนทรัพยและไมสักไมแดง
จากการร้ือบานเกาของโยมก็มาเปนเสนาสนะ พอต้ังวัดไดก็ประเดิมทุนสรางโบสถ แลวก็ต้ัง
ทุนตางๆ ไวเปนฐานเปนหลักประกันที่จะบํารุงเล้ียงวัดในระยะยาว  

เร่ืองการบุญใหมๆ มีมากมาย ไมอาจจําไดหมด และมิใชโอกาสที่พึงนํามาแจงไว แตก็
ควรเลาไวตางหากใหละเอียดกวานี้ เพ่ือประโยชนเชิงประวัติของวัดหรือการสวนรวม  

ทีนี้ ดานพระสงฆ หลวงลุงพระครูสังฆรักษฉาย ปฺาปทีโป เปนองคหนึ่งในคณะ
พระภิกษุ ๓ รูป  ที่ออกจากวัดพระพิเรนทร  มาสูศาลากลางสระ  ลําลูกกา แลวจําพรรษาชุด
แรกต้ังแตป ๒๕๓๒ ที่วัดญาณเวศกวัน กับที่สถานพํานักสงฆสายใจธรรม เขาดงยาง  

ที่วัดญาณเวศกวัน และที่สายใจธรรม พอมีพระใหม ๑-๒ รูป ยังไมเปนช้ันเรียน หลวง
ลุงทั้งที่สูงวัยมาก แตจําแบบไดแมนยํายิ่ง ก็รับภาระรวมกับพระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ สอน
ธรรมวินัยแกนวกภิกษุ จนเมื่อวัดมีพระใหมมากขึ้นๆ เปนช้ันเรียน เปนสํานักเรียน ก็ทําหนาท่ี
ครูสอนพระปริยัติธรรมเร่ือยมา กระทั่งชราภาพครอบงํา จําตองหยุดงานสอน  

พอดีอาตมภาพเร่ิมแยกไปพักในชนบท โดยไปเปนชวงๆ หลวงลุงก็รวมเดินทางเปน
ประจํา แมกระทั่งไปจําวัดสูความหนาว 12๐c. ถึงหนองแข ในจังหวัดรอยเอ็ด แตในท่ีสุด ชราก็
มาคุกคามหนักขึ้น กอนเขาพรรษา ๒๕๕๑ ไดเร่ิมคุมหนักเบาไมได  

คร้ันถึงตนป ๒๕๕๒ หลังจากมีพิธีรับใบตราต้ัง พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ เปนรอง
เจาอาวาส และ พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร เปนผูชวยเจาอาวาส ในวันที่ ๒๒ ก.พ. แลว
สัปดาหหนึ่ง หลวงลุงรวมเดินทางจะไปพักที่หนองแข ๓ สัปดาห แตไปถึงแคสายใจธรรม ก็ขอ
กลับวัด แลวตอมาปลายเดือนเมษายน หลวงลุงก็ไปพักดวยในชนบทเปนคร้ังสุดทาย โดย
เดินทางไปที่สถานพํานักสงฆสหธรรมวาสี ที่ริมเขื่อนกระเสียว เพียง ๑ สัปดาห หลังกลับมาวัด
ญาณเวศกวันคร้ังน้ีแลว หลวงลุงก็ไมเดินทางไปไหนอีก      

ตอจากนั้น  ท้ังหลวงลุงและอาตมภาพตางก็มีรางกายที่เส่ือมสภาพไปคนละทาง      
อาตมภาพไปหาอากาศที่จะหายใจสะดวกขึ้น ก็เร่ิมแยกไปจําพรรษาหลังในชนบท ต้ังตนท่ี
สายใจธรรม ในป ๒๕๕๒ นั้นเอง สวนหลวงลุงก็ชราชวยตัวเองยากขึ้นจนไมไหว ยอมนอนให
พระโยมอุปฏฐากเกือบเต็มอัตราอยูที่วัดญาณเวศกวัน ดังที่รูกันดี  

คราวนี้ก็มาถึงปพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ทานผูใหญของวัดญาณเวศกวัน ทั้ง ๓ ทาน 
เจริญชนมวัสสครบ ๑๐๐ ป เปนการเหมาะควรอยางยิ่ง ที่จะจัดพิมพหนังสือธรรมเพื่อฉลอง
มงคลวารอันรวมได ๓๐๐ ป  



 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)    (๓๕๓) 

ตอนแรกนึกไมออกวามีหนังสืออะไรที่จะพิมพ แลวจะวาบังเอิญก็ได เปนความพอดีท่ี
ประจวบมาบรรจบกัน คือ ชวง ๕ ปเศษที่ผานมา ซ่ึงพูดไดวาถูกอากาศหนักไลออกจากวัด ไป
อยูในที่อันไมแนนอนน้ัน เปนโอกาสใหไดเรงงานหนังสือธรรมะหลายเร่ือง แขงเวลา แขงโรค 
แขงชรา อยางเต็มที่ โดยไมรูวาจะเสร็จเมื่อใด  

จนในที่สุด เม่ือสิ้นเมษายน ขึ้นเดือนพฤษภาคม ที่ผานมาใกลๆ นี้เอง อยูๆ ก็นึกขึ้นได
วา งานหนักๆ ที่เรงทํามาไมไดหยุดเลยนั้น ถึงตอนนั้น เสร็จหมดแลว โดยเฉพาะ พุทธธรรม 
ฉบับปรับขยาย (คือ ฉบับใชขอมูลคอมพิวเตอร) เกิดชวงวาง เปนความพอดีที่เหมือนบังเอิญมา  

(ถาถือจริงจัง งานใหญท่ีคางยังไมหมด พอ พุทธธรรมฯ เสร็จที่สายใจธรรม คุณสุพงษ ประจุมาศ 
ก็ทวงใหเขียน อริยวินัย ท่ีบอกไวเกิน ๓๐ ปแลววาคิดจะเขียนใหเปนคูของ พุทธธรรมฯ แตไดตอบไปวา 
อริยวินัย นั้นไดยุติกับตัวเองแลววา ถึงบัดนี้ ไมมีชีวิตเหลืออยูพอท่ีจะเขียนใหจบได เปนอันยกเลิกไป) 

ทีนี้ ความประจวบที่มาบรรจบ ก็คือ วันหนึ่งในชวงนั้นแหละ ก็นึกขึ้นมาถึงตนฉบับ
หนังสือ ที่เปนขอมูลคอมพิวเตอร ถอดจากเสียงบันทึก MP3 ของคําบรรยายธรรมเร่ือง ตาม
พระใหม่ไปเรียนธรรม ๖๐ ตอน ที่ ดร.วรภา อโณทยานนท ถวายไวนาน (๖ ป) แลว เมื่อมีชวง
วางขึ้นนี้ นาจะยกขึ้นมาตรวจชําระแลวพิมพเปนหนังสือธรรมทาน เปนโอกาสเหมาะทีเดียว 

แลวเร่ืองก็มาบรรจบอีกช้ันหนึ่งวา ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม นี้ เปนธรรมบรรยายเร่ือง
ใหญ ที่พิมพขึ้นมาก็เปนเหมือนหนังสือเรียนเลมโต (คาดวาเกิน ๑,๐๐๐ หนา) จะเปนประโยชน
กวางขวางยาวนานในการศึกษา และงานตรวจชําระตีพิมพก็ใหญ คงใชเวลาเกือบทั้งป สมท่ี
จะเปนหนังสือสําหรับธรรมทานบุญกิริยา ในการฉลองมงคลวารของทานผูใหญ ที่มีอายุครบ 
๑๐๐ ป ๓ ทาน อันทอดระยะกันไป ถือไดวาตลอด พ.ศ. ๒๕๕๗ น้ี   

ความพอดีที่ประจวบมาบรรจบกัน เปนอันลงตัวดวยดี เมื่อเรื่องสําเร็จตามนี้ นอกจาก
สมหมายในการมีธรรมทานที่เหมาะสําหรับมงคลวารของทานผูใหญแลว ก็จะไดฉลองบุญเจตนา
ของ ดร.วรภา อโณทยานนท ที่ไดทําตนฉบับนี้ข้ึน อีกทั้งเปนการสัมฤทธิ์ความปรารถนาของทาน
ที่ไดหมายใจพากเพียรไวที่จะใหธรรมบรรยายชุดนี้เสร็จเปนเลมหนังสือ แลวรอมา ๑๕-๒๐ ป 

ควรเลาเร่ืองตนฉบับใหชัดขึ้นหนอยวา เมื่ออาตมภาพไปพักที่สายใจธรรมนั้น ญาติ
โยมหลายทานในวงสายใจธรรมไดนัดกันไปเยี่ยม เม่ือวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ ในการไปคราว
นั้น มีขอพิเศษวา คุณถาวร และคุณจันทรประภา อโณทยานนท มีลูกสาวติดตามไปดวย คือ 
ดร. วรภา อโณทยานนท ซ่ึงจบการศึกษาที่อเมริกา ทํางานท่ีนั่น เพ่ิงกลับมาเมืองไทย  

เจาตัว ดร. วรภา นําตนฉบับขอมูลคอมพิวเตอร ของคําบรรยายธรรม ๒ ชุด ทําเปน
เลมหนังสืออยางดี ไปถวาย คือ ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม และ จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา โดย
เลาประกอบวา ไดทาํงานนี้ระหวางอยูในสหรัฐ ใชเวลาเรื่องละ (หรือชุดละ) ๑ ป  

เร่ืองตนฉบับของ ดร. วรภา อโณทยานนท นี้ ควรเลารายละเอียดเพ่ิมไวอีกตางหาก 
เชนเดียวกับเร่ืองราวอื่นหลายอยาง ซ่ึงไดเพียงเอยถึงไว จะดูโอกาสที่เหมาะตอไป 



 

(๓๕๔)  อารัมภพจน – ปรารภ 
 

อยางนอยก็ชัดเจนวา การเตรียมตนฉบับทั้ง ๒ เร่ืองนั้น เปนงานหนัก ทําไดยากอยาง
ยิ่ง ตองสําเร็จดวยฉันทะและวิริยะอยางสูง ที่จริงก็คือตองพรอมดวยอิทธิบาททั้ง ๔ และที่ทํา
นั้น จนถึงนําไปถวาย ก็โดยมีน้ําใจปรารถนาดี โดยหวังใหเปนธรรมทาน เพ่ือความเจริญธรรม
เจริญปญญา อันจะเปนไปเพ่ือประโยชนสุขแกประชาชน จึงสมควรดําเนินการใหสําเร็จลุลวง
ตามที่มุงหมาย พรอมทั้งขออนุโมทนา ดร. วรภา อโณทยานนท ไว ณ ที่น้ี เปนอยางยิ่ง 

ดังวาแลว ธรรมบรรยายชุด ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม นี้ เปนเร่ืองใหญยืดยาวถึง ๖๐ 
ตอน การตรวจชําระที่คงใชเวลาเกือบทั้งป (อาจจะเกินปก็ได) เพ่ิงเร่ิมมาไดเดือนเดียว 
เบื้องแรก คิดวาจะรอใหงานเสร็จส้ินแลวพิมพเปนเลมทีเดียว  

ตอมา ไดความคิดใหมวา นาจะจัดแบงใหเหมาะได คือ ขณะนี้เสร็จ ๔ ตอน ไดความ
ถึงจบพิธีอุปสมบทในโบสถ พอดีจะถึงมงคลวารแรก คือ ๑๗ มิ.ย. ๕๗ เมื่อพิมพ ๔ ตอนน้ีกอน 
ก็จะเทากับวา ในวันอายุมงคลของ คุณโยมหมอจรูญ ผลนิวาส ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ถึง
ตอนที่พิธีบวชเสร็จ ไดพระใหมองคที่จะเรียน เตรียมตัวพรอมแลว จากนั้น เม่ือถึงมงคลวาร
ทายปของ โยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ ณ ๑๒ ต.ค. ๕๗ (หรือเม่ือไรก็ตามที่ทําเสร็จ 
โดยถือวาเนื่องในวันนั้น) ก็จะได ตามพระใหม่ ที่บวชเสร็จแลวน้ัน ไปเรียนธรรม จนจบ 

อนึ่ง งานตรวจชําระน้ีทําเมื่อตัวผูตรวจออกจากวัดญาณเวศกวันไปหลายปแลว และอยู
ไมเปนที่ ขึ้นตอความคาดหมายในการรักษาปอด งานหนังสือธรรมนี้จึงขึ้นตอการยายที่ดวย 
สําหรับ ๔ ตอนที่เสร็จแลวนี้ เร่ิมดวยไดรับตนฉบับ ท่ีสายใจธรรม (ฉะเชิงเทรา) ตรวจที่ดงสะเดา 
(เพชรบุรี) เสร็จตอน ๔ บนหอพุทธธรรม (สุพรรณบุรี) ขออนุโมทนาผูที่อุปถัมภเกื้อกูลในที่น้ันๆ 
แตตอจากนี้ ตอนที่ ๕ คอนขางแนวาจะตองไปทําเสร็จในที่ไกลออกไป จบเมื่อใด ก็จะรูวาที่ไหน   

ในที่สุด เร่ืองท้ังหมดมารวมลง ณ ท่ีหมาย คือการบําเพ็ญธรรมทานบุญกิริยา ใน
มงคลกาลแหง พ.ศ. ๒๕๕๗  ที่บุคคลผูรัตตัญู ๓ ทาน เจริญชนมวัสสครบ ๑๐๐ ป 

วันใดวันหนึ่ง ต้ังแตข้ึนปใหม ถึงวันสิ้นป เปนมงคลวารของ พระครูสังฆรักษฉาย ปฺาปทีโป 
อภิลักขิตกาล ๑๗ มิถุนายน เปนมงคลวารของ คุณโยมหมอจรูญ ผลนิวาส 
จากนั้น ๑๒ ตุลาคม คือมงคลวารของ โยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ  
ขออนุโมทนาศาสนกิจของพระครูผูมหาเถระ และอนุโมทนากุศลจริยา ที่โยมทั้งสอง

ทานไดบําเพ็ญอยางอุทิศตัวอุทิศใจ ในการบํารุงพระพุทธศาสนา อุปถัมภวัดและพระสงฆ แผ
ขยายประโยชนสุขของประชาชน ตลอดเวลายาวนาน ขอทุกทานจงเจริญดวยจตุรพิธพรชัย 
สดช่ืนเบิกบานผองใส กาวหนางอกงามในธรรม มีความสุขเกษมศานต ยั่งยืนนานตลอดไป 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ 



 
คําโปรย 

ปกหลัง – หลังปก 
 

 “…คุณพ่อคุณแม่นั้นรักลูกมาก อยากให้ลูกเป็นคนดี มีความสุขความเจริญ ลูกก็ถือว่า
พ่อแม่มีพระคุณมาก จึงมีหลักธรรมสอนให้กตัญญูกตเวที ให้ตอบแทนพระคุณของท่าน  

“ทําไมจึงถือว่าการบวชน้ีเป็นการตอบแทนพระคุณ ก็อย่างที่กล่าวเม่ือก้ีว่า พ่อแม่นั้นฝาก
ความสุขความทุกข์ไว้กับลูกเป็นอย่างมาก ถ้าลูกมีความสุขความเจริญ ประพฤติดี พ่อแม่ก็มี
ความสุขด้วย ถ้าลูกประพฤติไม่ดี เป็นที่หนักใจ พ่อแม่น้ันแหละจะเป็นคนท่ีทุกข์ท่ีสุด  

“ในเม่ือพ่อแม่ฝากสุขและทุกข์ไว้กับลูกอย่างนี้ ลูกท่ีดีก็ต้องพยายามทําให้พ่อแม่มี
ความสุข มีความสบายใจ ไม่หนักใจกับเรา ได้มองเห็นเราด้วยความปลื้มใจ และมีความหวัง  

“...พ่อแม่จะมีความสุขมีความหวังอย่างนี้ได้ ก็ด้วยเห็น…ลูกเป็นคนดี มีความขยันหม่ัน 
เพียร มีคุณธรรม เจริญงอกงาม มีชีวิตที่ดีงามมีความสุข ถ้าพ่อแม่เห็นลูกดีงามมีความสุขความ
เจริญอย่างนี้ พ่อแม่ก็มีความสุข ลูกไม่ต้องทําอะไร ก็ตอบแทนพระคุณพ่อแม่อยู่แล้วในตัว  

“ทีนี้ ก็เลยจะขอขยายความว่า การตอบแทนพระคุณพ่อแม่ อาจสรุปได้ ๓ อย่าง 
๑. เล้ียงท่านทางกาย เช่นเลี้ยงด้วยอาหาร ด้วยปัจจัย ๔ ยามท่านชราแก่เฒ่าลง เรา

อาจจะดูแลท่านในเร่ืองวัตถุ ส่ิงอํานวยความสะดวกสบายต่างๆ แต่ระหว่างที่ท่านยัง
แข็งแรง ท่านเป็นฝ่ายเล้ียงเรา ท่านเล้ียงเราก่อน ซึ่งกลายเป็นว่า กว่าจะได้ตอบแทน
ท่าน เราต้องรออีกนาน แถมไม่แน่เสียด้วย จึงมี...ข้อต่อไป ซ่ึงทําได้ทันที ไม่ต้องรอ    

๒. เล้ียงทางใจ เลี้ยงใจน้ีเป็นการเล้ียงที่สําคัญ เล้ียงใจก็คือช่วยให้ใจของท่านสบาย มี
ความสุข ให้ท่านเห็นลูกแล้วได้ปล้ืมใจ อย่างน้อยก็ไม่หนักใจ อย่างที่พูดเม่ือกี้ที่ว่า 
ถ้าเราประพฤติตัวดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ตั้งใจทําการงาน มีความสุขความเจริญ นั่น
ก็เป็นการเล้ียงใจพ่อแม่ ทําให้พ่อแม่มีความสุข ชื่นใจ ปล้ืมใจ ตลอดเวลา  

๓. ลูกตอบแทนพระคุณอย่างสูงสุดแก่พ่อแม่ ด้วยการให้ส่ิงท่ีประเสริฐแก่ชีวิตของท่าน 
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ถึงลูกจะเอาพ่อแม่มาข้ึนบ่าประคบประหงมเล้ียงดูตลอดชีวิต
อย่างดีท่ีสุด ก็ยังไม่ได้ชื่อว่าตอบแทนพระคุณของท่าน แต่ลูกคนใด ถ้าพ่อแม่เป็น
คนไม่มีศรัทธา ทําให้ท่านมีศรัทธาได้ พ่อแม่ไม่มีศีล ทําให้ท่านหันมาประพฤติดี
ปฏิบัติชอบ มีศีลได้ พ่อแม่ไม่มีจาคะ ไม่มีความเสียสละ ไม่ช่วยเหลือบําเพ็ญ
ประโยชน์ ลูกก็ทําให้พ่อแม่มีจาคะเป็นคนเสียสละบําเพ็ญประโยชน์ได้ พ่อแม่ไม่มี
ปัญญา ลูกก็ช่วยหาทางเก้ือหนุนให้ท่านมีปัญญาข้ึนได้ เช่นมีปัญญารู้ธรรมะ เข้าใจ
หลักพระศาสนา รู้เท่าทันธรรมดาของโลกและชีวิต โดยโน้มนําท่านอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ด้วยวิธีท่ีเหมาะสม อย่างน้ีถือว่าเป็นการตอบแทนพระคุณอย่างสูง…”  




