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บันทึกในการพิมพ
ฉบับเพิ่มเติม-จัดลําดับใหม
หนังสือ “กรณีธรรมกาย” เปนงานเขียนเฉพาะหนา ออกมา
ในเวลาเรงดวน เพื่อแกปญหาถอยคําจาบจวงพระธรรมวินัย มุง
สรางความเขาใจเฉพาะจุดที่ถูกทําใหสับสน ซึ่งมักเปนหลักธรรม
หรือขอธรรมที่หนัก ผูอานทั่วไปที่มีพื้นฐานไมพอ อาจจับความได
ยาก เมื่อเวลาผานไปจึงเขียนขยายความและแทรกเพิ่มตามโอกาส
อีกทั้งมีบางทานแจงวาไดใชเปนอุปกรณในการศึกษาพระพุทธศาสนา จึ ง เห็ น ควรเพิ่ ม เติ ม คําอธิ บ ายบางตอนให มี เ นื้ อ ความ
ครบถวน
ในการพิม พค รั้ง ใหมนี้ ไดเ ขีย นแทรกเสริม เพิ่ม ความให
ชั ด เจนและได เ นื้ อ หาสาระมากขึ้ น โดยเฉพาะในตอนว า ด ว ย
“นิพพานเปนอนัตตา” เพิ่มขึ้นมาประมาณ ๒๕ หนา และทายเรื่อง
“บุญ-บารมี” อีก ๒ หนา สวนในที่อื่น ๆ ก็ไดแ ทรกเสริมปรับปรุง
เล็กๆ นอยๆ กระจายทั่วไป
อนึ่ง สวนที่เขียนแทรกเพิ่ม มีตอนเล็กตอนนอยหลายแหง
ทําใหดูลักลั่น เมื่อจะพิมพใหมคราวนี้ จึงจัดแบงบท-ภาค และ
ลําดับเนื้อหาใหมทั้งหมด

พระธรรมปฎก
๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๒

ก

คําปรารภ
หนังสือเลมนี้เกิดขึ้นดวยปรารภเหตุเฉพาะหนา คือในปลาย
ป ๒๕๔๑ เมื่อเกิดกรณีปญหาวัดพระธรรมกายขึ้นไมนาน ไดมี
เอกสารของวัด พระธรรมกาย ที่พ ยายามสรางความชอบธรรม
แกคําสอนและกิจกรรมของสํานัก เผยแพรออกไปจํานวนมากมาย
อยางกวางขวาง เมื่อไดอานแมเพียงบางสวน ก็เห็นเนื้อหาที่จะกอ
ความเขาใจผิดพลาดสับสนแกประชาชนถึงขั้นทําใหพระศาสนา
สั่นคลอนได จึงไดเรงเขียนคําชี้แจงขึ้นมาจนเสร็จไปขั้นหนึ่ง
นอกจากเหตุเฉพาะหนานั้นก็มีเหตุผลระยะยาววา ไมวาจะ
เกิดกรณีปญหาเชนนี้ขึ้นก็ตาม ไมเกิดขึ้นก็ตาม การสรางเสริม
ปญญาดวยการเผยแพรความรูความเขาใจที่ถูกตอง ยอมมีความ
สําคัญในตัวของมันเอง เพราะความรูเห็น ถูกตองเปนฐานของ
พฤติกรรม จิตใจ และกิจการทุกอยาง ที่จะดําเนินไปไดโดยถูกตอง
และปลอดโปรงโลงเบา เกื้อกูลตอการแกปญหาและการสรางสรรค
ทั้งปวง
หลังจากงานเรงเฉพาะหนาเสร็จไปขั้นหนึ่งแลว จึงไดเขียน
แทรกเสริมเพิ่มความตอมาใหชัดเจนและครอบคลุมยิ่งขึ้น ดัง
ปรากฏเปนหนังสือเลมขยายในบัดนี้ ซึ่งแมจะพยายามเขียนใหสั้น
ก็ยังยาวเกินคาดหมายไปมาก
แมหากการแกปญหาของสวนรวมในบัดนี้ไมลุลวง สาระที่
จัดรวมไวกอ็ าจชวยเอือ้ แกคนรุน หลัง หรือปจฉิมาชนตา ผูม ปี ญ
 ญา
ข

ที่จะมีโอกาสมาแกปญหาหรือฟนฟูกูพระศาสนา อยางนอยก็ชวย
ใหรูเขาใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นแลวครั้งหนึ่ง
เนื้อหาที่นํามาเสนอไว มุงที่ขอมูลความรูและหลักการตาม
หลักฐานที่ยอมรับกันวาเปนมาตรฐานกลางของพระพุทธศาสนา
เถรวาท พรอมทั้งคําอธิบายพอเชื่อมโยงระหวางฐานขอมูล โดย
แยกทัศนะหรือความคิดเห็นออกไวตางหาก และใหมีเพียงแตนอย
ดวยเหตุที่เปนหนังสือเลมขยาย ซึ่งเขียนเพิ่มเติม โดยแทรก
เขาในหลายแหงของเลมเดิม มิใชเขียนตอเนื่องในคราวเดียว จึง
อาจมีเนื้อความที่ลักลั่นและซ้ําซอนบาง
เนื่องจากเปนเรื่องที่เกี่ยวกับกรณีปญหาเฉพาะ แมมิจงใจให
กระทบกระทั่ง แตเมื่อจะใหเกิดความชัดเจน ก็จําเปนตองมีคํา
และความบางสวนที่พาดพิงถึงสํานักพระธรรมกาย และทานผู
เกี่ยวของ จึงขออภัยไว ณ ที่นี้ดวย โดยขอใหถือวามาชวยกันทํา
ประโยชนเพื่อพระศาสนาและสังคมสวนรวม
หวังวาหนังสือเลมนี้จะเปนสวนรวมอยางหนึ่ง ที่จะใหเกิด
ความรูความเขาใจที่ถูกตอง เปนสัมมาทัศนะ ที่จะเปนฐานแหง
ความมั่นคงยั่งยืนของพระธรรมวินัย และความเจริญแพรหลาย
แหงประโยชนสุขของประชาชน สืบตอไป
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กรณีธรรมกาย
ตนเรื่อง
กรณีธรรมกาย ถึงขั้นจวงจาบพระธรรมวินัย
เมื่อ ๙ วันที่ผา นมานี้ คือ วัน ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๒ ไดมี
ผูส อื่ ขาว จากสือ่ มวลชนตาง ๆ มาถามปญหาเกีย่ วกับเรือ่ งวัดพระ
ธรรมกาย และผูสื่อขาวคนหนึ่งไดถวายหนังสือ ชื่อวา “เจาะลึกวัด
พระธรรมกาย ขอมูลทีไ่ มเคยเปดเผยทีใ่ ดมากอน ลับสุดยอด”
ตอมาไดเปดหนังสือ นี้อา นดูบ างสว น โดยเฉพาะ“คําถาม
คําตอบที่นา สนใจ” เมื่อพลิกดูผา นๆ ไปจนจบ ปรากฏวา ๒ ขอ
สุ ด ท า ยเปนคําถามเกี่ยวกับเรื่องนิพพานเปนอัตตาหรือ อนัตตา
และเรื่องธรรมกาย ในขอเกี่ยวกับนิพพานนั้นตั้งเปนคําถามวา
“มีการถกเถียงกันวา นิพพานเปนอัตตาหรืออนัตตา ไมทราบ
จริง ๆ เปนอยางไร?”

และขอสุดทายวา
“ธรรมกาย มีในพระไตรปฎกหรือไม?”

สองขอนี้เปนเรื่องที่เกี่ยวกับหลักการ หรือหลักธรรมสําคัญ
ของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะขอที่วาดวยเรื่อง นิพพานเปน
อัตตา หรืออนัตตา เมื่ออานดูลักษณะการเขียนคําตอบเปนไปใน

๒

กรณีธรรมกาย

เชิง ที่จ ะทําใหผูอา นเกิด ความเขาใจไปวา หลัก การสําคัญของ
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะเรื่องนิพพานนั้น ไมชัดเจน ไมแนนอน
ยังหาขอสรุปไมได เปนเรื่องของความคิดเห็น
การเขียนเชนนี้ถือไดวาถึงขั้นที่จวงจาบพระธรรมวินัย เปน
เรื่องสําคัญมาก และเปนเอกสารซึ่งจะคงอยูยาวนาน อาจกอผล
กวางไกล จึงสมควรรีบชีแ้ จงไว เพือ่ สรางความรูค วามเขาใจทีถ่ กู ตอง
ตอมาอีก ๒-๓ วัน ก็มีพระนําเอาหนังสือพิมพมติชนรายวัน
ฉบับวันพุธ ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๒ มาใหดู โดยเฉพาะหนา ๑๒
“สุขสรรค” มีบ ทความเรื่อ ง “สายตรงจากธรรมกาย นิพพาน
เปนอัตตาหรืออนัตตา” โดย พระสมชาย านวุฑฺโฒ บทความนี้
เมื่ อ อ า นแล ว จะยิ่ ง สร า งความสั บ สนต อ หลั ก การสํ า คั ญ ของ
พระพุทธศาสนาที่กลาวมานั้นยิ่งขึ้น
อีก ๒-๓ วันตอมาก็มีรายงานขาวของหนังสือพิมพ มติชน
รายวัน ฉบับวันอาทิตยที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๒ กลาวถึงอดีต
ขาราชการชั้นผูใหญทานหนึ่ง ซึ่งเขามาเกี่ยวของกับการแกปญหา
วั ด พระธรรมกาย ได ก ล า วถึ ง ป ญ หาบางอย า งที่ จ ะต อ งแก ไ ข
ตอนหนึ่งไดกลาววา “เรื่องนิพพานเปนความคิดที่หลากหลาย”
การที่ทานกลาวอยางนี้ จะเปนผลจากการเผยแพรเอกสารของวัด
พระธรรมกาย หรือไมก็ตาม แตเปนเรื่องที่ตองเอาใจใสอยางยิ่ง
ที่พูดนี้มิใชจะวากลาวขาราชการผูนั้น เพราะทานไมไดทํา
ความผิดอะไร แตคาํ พูดนัน้ เทากับเปนสัญญาณเตือนภัยวา อันตราย
ทีร่ า ยแรงกําลังเกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนา เพราะความสับสนหรือ
เขาใจผิดตอหลักการสําคัญของพระพุทธศาสนา กําลังแผขยาย

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๓

ออกไปในหมูประชาชน ซึ่งจะนําไปสูความสั่นคลอนของพระพุทธ
ศาสนาถึงขั้นรากฐานเลยทีเดียว
ที่จริงนั้น หลักการสําคัญของพระพุทธศาสนามีความชัดเจน
แนนอน และไมใชเปนเพียงเรื่องของความคิดเห็น แตเปนเรื่อง
ของหลักฐานที่ชาวพุทธถือกันวามาจากพระพุทธเจาโดยตรง คือ
มาในพระไตรปฎก และมีคัมภีรอรรถกถาเปนตน อธิบายประกอบ
ซึง่ ชาวพุทธทุกยุคสมัย ถือวาเปนเนือ้ เปนตัวของพระศาสนา เปนหลัก
สําคัญที่สุด และไดเพียรพยายามอยางยิ่งที่จะรักษาไวใหแมนยํา
ดวยการทรงจํา ศึกษาเลาเรียน และมีการสังคายนาเปนงานใหญ
หลายยุคสมัยตลอดมา
เมื่อมีเหตุการณรายเกิดขึ้นแกพระศาสนา ชาวพุทธก็ควร
ตื่นตัวขึ้นมา ชวยกันขจัดภัยและปกปองรักษาพระศาสนาไว อยาง
นอยก็ใชเปนโอกาสที่จะไดศึกษา สรางเสริม หรือแมแตชําระ
สะสางความรูความเขาใจในพระศาสนาที่ตนนับถือ ทําความเห็น
ใหถูกตอง ใหไดชื่อวาสามารถถือเอาประโยชนจากสถานการณที่
ผานเขามา และผานพนปญหาไปอยางไดปญญา
ในการชี้แจงตอไปนี้ จําเปนตองพูดพาดพิง ถาขอความที่
กลาวจะเปนเหตุใหทานผูเกี่ยวของไมสบายใจ ก็ขออภัยไวกอน
แตขอใหตั้งใจรวมกันวา เราจะทําการนี้เพื่อดํารงรักษาพระพุทธศาสนาใหบ ริสุทธิ์บ ริบูร ณที่สุดเทาที่จะทําได เพื่อใหพระพุทธศาสนาที่บรรพบุรุษไดรักษาสืบตอตกทอดกันมาจนถึงเรา โดย
อาศัยกําลังความเพียรพยายาม เรี่ยวแรง ความอุตสาหะและ
ศรัทธาเปนอยางยิ่ง มิใหสูญเสียไป และเพื่อใหประชาชนทั้งใน
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บั ด นี้ แ ละเบื้ อ งหน า ยั ง สามารถได รั บ ประโยชน ที่ แ ท จ ริ ง จาก
พระพุทธศาสนา คือ มุงเพื่อรักษาพระธรรมวินัยและประโยชนสุข
ของประชาชน

ประพฤติวิปริตจากพระธรรมวินัย ก็ราย
แตทาํ พระธรรมวินัยใหวิปริต รายยิ่งกวา
ปญหาเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายที่กําลังไดรับการวิพากษ
วิจารณกันอยูนี้มีหลายเรื่อง แยกไดหลายแงหลายประเด็น เชน
เรือ่ งความประพฤติสว นตัวของพระ เรือ่ งการดําเนินงานขององคกร
คือวัดและมูลนิธิ เกี่ยวกับการครอบครองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เปนตน
ตลอดจนการดําเนินธุรกิจตางๆ การแสวงหาเงินทอง โดยวิธีซึ่ง
เปนที่สงสัยวาจะไมถูกตอง ในแงกฎหมายบาง ในแงพระวินัยบาง
โดยเฉพาะการยกอิทธิฤ ทธิ์ป าฏิห าริยขึ้น มาเผยแพรในลักษณะ
ที่เปนการชักจูงใหคนบริจาคเงิน การใชวิธีกึ่งเกณฑใหเด็กนักเรียน
นักศึกษา ตลอดจนขาราชการ เปนตน จํานวนมากๆ มารวมกิจกรรม
โดยมีเปาหมายที่นาสงสัยวาจะมุงไปที่การใหบริจาคเงินหรือไม
สุดทายก็คอื ปญหาทีเ่ กีย่ วกับพระธรรมวินยั โดยตรง โดยเฉพาะ
การแสดงหลักการของพระพุทธศาสนา เรือ่ งนิพพานเปนอัตตา เรื่อง
ธรรมกาย และเรื่องอายตนนิพพาน
ปญหาทั้งหมดนั้น ลวนมีความสําคัญ และจะตองแกไขดวย
วิธีที่เหมาะสมใหถูกตองแตละอยาง แตเมื่อพิจารณาในแงของการ
ดํารงรักษาพระศาสนา ปญหาสําคัญที่สุดก็คือ ปญหาเกี่ยวกับ
พระธรรมวินัย ซึ่งกระทบถึงหลักการของพระพุทธศาสนา พูดให
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เขาใจงายวา การทําพระธรรมวินัยใหวิปริต ซึ่งรายแรงยิ่งกวาการ
ประพฤติวิปริตจากพระธรรมวินัย
๑. ประพฤติวิปริตจากพระธรรมวินัย หรือทําตัววิปริตจาก
พระธรรมวินัย หมายความวา พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวอยางไร
ก็ไมประพฤติปฏิบัติตามนั้น ละเมิดพุทธบัญญัติ แตยังรูตัวหรือ
ยอมรับวาการทําอยางนั้นเปนความผิด
๒. ทําพระธรรมวินัยใหวิปริต หมายความวา พระพุทธเจา
สั่งสอนไวอยางหนึ่ง กลับบอกวาพระพุทธเจาสั่งสอนไวอีกอยาง
หนึ่ง สิ่งที่พระพุทธเจาสอนไว กลับบอกวาพระพุทธเจาไมไดสอน
สิ่งที่พระพุทธเจาไมไดสอน กลับบอกวาพระพุทธเจาสอน สิ่งที่พระ
พุทธเจาสอนวาชั่วราย ผิด กลับสอนวาดีงาม ถูกตอง สิ่งที่พระ
พุทธเจาสอนวาดีงาม ถูกตอง กลับสอนวาชั่วราย ผิด เปนตน
ปฏิเสธ ลบลาง หรือบิดเบือนคําสั่งสอนของพระพุทธเจา
ยกตัวอยางดานพระวินัย เชน วินัยบัญญัติไมใหภิกษุดื่มสุรา
ไม ใ ห เ สพเมถุ น แต ภิ ก ษุ นั้ น ดื่ ม สุ ร า หรื อ เสพเมถุ น เรี ย กว า
ประพฤติวิป ริต จากพระธรรมวินัย ก็ตอ งแกไ ขโดยดําเนิน การ
ลงโทษไปเปนสวนเฉพาะบุคคล
แตถามีพระภิกษุยึดถือประกาศขึ้นมาหรือเผยแพรวา การ
ดื่มสุราก็ดี การเสพเมถุนก็ดี ไมผิดวินัย พระพุทธเจาไมไดหามไว
ก็เ ปน ปญ หาถึง ขั้น ทําพระธรรมวินัย ใหวิป ริต ซึ่ง เปนเรื่อ งใหญ
ถึงกับทําใหเกิดมีการสังคายนา
ยกตัวอยางดานธรรม เชน พระไตรปฎกระบุไววา นิพพาน
เปนอนัตตา ถามีภิกษุเห็นวานิพพานเปนอัตตา หรือไมยอมรับวา
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นิพพานเปนอนัตตา เรียกวา เปน การเห็นผิด จากพระธรรมวินัย
ก็ ต อ งแก ไ ขด ว ยการให ศึ ก ษาหรื อ ทําความเข า ใจกั น ให ถู ก ต อ ง
เปนสวนเฉพาะตัวของภิกษุนั้น
แต ถ า มี พ ระภิ ก ษุ ยึ ด ถื อ ประกาศขึ้ น มาหรื อ เผยแพร ว า
พระพุทธเจาสอน หรือพระไตรปฎกระบุไววานิพพานเปนอัตตา
เปนสถานที่ดินแดนมีขนาดวัดได หรือบอกวาพระไตรปฎกที่ระบุวา
นิพพานเปนอนัตตา เปนหลักฐานที่เ ชื่อ ถือ ไมไ ด ก็เ ปน ปญ หา
ถึงขั้นทําพระธรรมวินัยใหวิปริต ซึ่งเปนเรื่องใหญถึงกับทําใหตองมี
การสังคายนา

ไมควรยอมเสียพระศาสนา เพื่อรักษาตัวของตน
ยอนกลับไปขางตน ปญหาเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายที่วา มี
หลายเรือ่ ง หลายแง หลายดาน หลายประเด็นนัน้ มีขอ นาสังเกตวา
เมือ่ เรือ่ งเกิดขึน้ แลว ทางวัดโดยเฉพาะเจาอาวาส เงียบอยู และไดมี
ผูเ รียกรองขอใหทา นเจาอาวาสมาชีแ้ จง ตอมาทางวัดมีพระทีอ่ อกมา
พูดกลาวตอบทํานองวา
“เรายึดแนวพระพุทธเจาจะชนะดวยความสงบนิ่ง . . . พระ
พุทธเจามีผูหญิงมากลาวหาวามีทองกับพระพุทธเจา บางทีมี
คนจางคนมารุมดาสองขางทาง พระองคแกอยางไร พระพุทธ
เจานิ่งตลอด บอกไวเลยวาชนะไดดวยความสงบนิ่ง แลว
ความจริงก็ปรากฏในที่สุด พระพุทธเจาไมเคยแกขาว อยูดวย
ความนิ่งสงบ และสุดทายก็ชนะ ความจริงจะปรากฏ เราเองก็
เลยใชวิธีการเดียวกัน”
(หนังสือพิมพมติชนรายวัน วันอาทิตยที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๒)
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การกลาวอางเชนนี้ ตองระวังมาก เพราะจะทําใหคนเขาใจผิด
ตอพระพุทธเจา ความจริงพระพุทธเจาไมไดใชวธิ สี งบนิง่ อยางเดียว
ทรงใชวิธีปฏิบัติใหเหมาะสมกับสถานการณ ที่จะใหเรื่องจบสิ้นลง
ดวยดี ดวยความถูกตองและชัดเจน
พุทธศาสนิกชนทีค่ นุ เคยวัด คงจะไดยนิ พระสวดมนตบทหนึง่
อยูเสมอ เวลามีงานเจริญพระพุทธมนตหรือสวดพระพุทธมนต
กอนฉันเพลพระภิกษุสงฆก็จะสวดบทสวดสําคัญบทหนึ่ง เรียก
กันวา บทพาหุง หรือ พาหุง ๘ บท เรียกเปนภาษาทางการวา
ชยมังคลัฏฐกคาถา บทสวดนี้ทานรวบรวมขึ้นไวเพื่อแสดงถึงวิธีที่
พระพุทธเจาทรงมีชัยชนะผานพนเหตุการณราย โดยทรงแกปญหา
ดวยวิธีปฏิบัติตางๆ กัน ดังคําบาลีวา
“พาหุ สหสฺสมภินิมฺมิตสาวุธนฺตํ . . .” เปนตน
ในเหตุการณและปญหาเหลานี้ บางเรือ่ งพระพุทธเจาทรงแก
ดวยวิธีเมตตา บางเรื่องทรงแกดวยขันติ บางเรื่องทรงแกดวย
อิทธิปาฏิหาริย บางเรื่องทรงแกดวยวิธีแหงอาการสงบ บางเรื่อง
ทรงแกดวยความลึกซึ้งแหงการใชปญญา บางเรื่องทรงแกดวยการ
ชี้แจงแสดงความจริง หรือแสดงธรรม
การที่มากลาวอยางขางตนวา “เรายึดแนวพระพุทธเจา จะชนะ
ดวยความสงบนิ่ง” นั้นเปนคําที่กํากวม อาจจะทําใหผูคนเกิดความ
เขาใจวา มีเหตุการณอะไรเกิดขึ้นพระพุทธเจาก็ทรงนิ่งเฉย ซึ่ง
นอกจากจะทําใหคนเขาใจผิดตอพระพุทธเจาแลว อาจจะเปนการ
เสื่อมเสียตอพระพุทธคุณ
สําหรั บ ผู ที่ รู เ รื่ อ งพุ ท ธประวั ติ ดี เมื่ อ ได ยิ น ได ฟ ง อย า งนี้
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นอกจากจะตําหนิไดวาเปนการกอใหเกิดความเขาใจผิดแลว ก็ยัง
จะรูส กึ ไดวา ทานผูก ลาวนัน้ มุง แตจะรักษาตัวเอง โดยไมคาํ นึงวา
การกระทําของตน จะเปนการกอใหเ กิดความเสียหายตอองค
พระพุทธเจาและเสื่อมเสียตอศรัทธาในพระพุทธคุณ ที่ถูกนั้น ควร
ยอมสละตัวเราเพือ่ รักษาพระศาสนา ไมใชยอมใหเสียแกพระศาสนา
เพื่อรักษาตัวเรา

จับประเด็นใหชัด
วางทาทีปฏิบัติใหตรงตามตนเรื่อง
สิง่ ทีจ่ ะพูดตอไปนี้ ไมใชเรือ่ งความคิดเห็น นีเ้ ปนขอสําคัญทีต่ อ ง
ย้าํ ไวกอ น เพราะเอกสารของวัดพระธรรมกายทีเ่ ผยแพรออกมานัน้
มีลักษณะที่ทําใหเกิดความสับสน เชน เอาเรื่องขอเท็จจริงบาง
หลักฐานบาง เหตุผลความคิดเห็นตางๆ บาง มาปะปนกันไปหมด
จนทําใหคนเกิดความรูส กึ ทีม่ องวา แมแตพระไตรปฎกก็เปนเรือ่ งของ
ความคิดเห็น
จะตองแยกใหชดั วา ขณะนีก้ าํ ลังพูดถึงหลักฐาน กําลังพูดถึง
พระไตรปฎก เปนตน หรือกําลังพูดถึงความคิดเห็นของบุคคล
ขอเขียนตอไปนี้ หรือคําชีแ้ จงตอไปนี้ จะแสดงเฉพาะหลักฐาน
ทีม่ าในคัมภีร เริม่ ดวยพระไตรปฎกและอรรถกถา ถามีความคิดเห็น
ก็จะบอกไวดวยวาเปนความคิดเห็น
มีบางทานพูดทํานองวา ควรจะปลอยใหตางคนตางทําไป
เพราะเกรงวาจะทําใหเกิดความแตกแยก เรื่องนี้จะตองระวังรักษา
ทาทีใหถูกตอง
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ขอให จําตระหนั ก ต น เรื่ อ งเดิ ม ไว ใ ห ดี ว า ไม ใ ช เ ป น เรื่ อ ง
ของคนที่เ ปน ฝก เปน ฝา ยมาโตเถียงทะเลาะกัน แตเรื่อ งอยูที่วา
มีปญหาเกิดขึ้น ในที่แหงหนึ่ง โดยมีบุคคลหรือกลุมคนกลุมหนึ่ง
ทําความเสียหาย หรือมีพฤติกรรมที่นาสงสัยวาจะเปนความผิด
หรือเปนภัย มีผูพ บเห็น แลวนํามารองเรียนแกเจาหนาที่ และ
บอกกลาวแกมหาชน เจาหนาที่และประชาชนทั้งหลายจึงตองมา
ชวยกันแกไขระงับปญหา
โดยเฉพาะกรณีนี้ก็คือ มีกลุมคนที่มีพฤติการณอันทําใหเกิด
ความสงสัยกันวากําลังกระทําความเสียหายตอพระธรรมวินัย และ
ตอประโยชนสุข โดยเฉพาะผลประโยชนทางปญญาของประชาชน
จึงเปนหนาที่ของชาวพุทธและประชาชนทุกคน ที่จะตองสนใจ
ชวยกันปกปองรักษาธรรมวินัยไว
ขอสําคัญอยูท วี่ า จะตองระวังรักษาทาทีทถี่ กู ตองนีไ้ ว อยาทํา
ด ว ยความรู สึ ก เป น ฝ ก ฝ า ย แต ทํ า ด ว ยเจตนาที่ มุ ง จะดํ า รง
พระพุทธศาสนา รักษาพระธรรมวินัยของพระพุทธเจาไวใหบริสุทธิ์
ในเรื่องพระธรรมวินัยนั้น การรักษาไวใหบริสุทธิ์บริบูรณที่สุด
เทาที่จะทําได เปนเรื่องสําคัญที่สุด เพราะพระพุทธศาสนาอยูได
ดวยพระธรรมวินัยนั้น
ไมตอ งพูดถึงเรือ่ งใหญโต แมแตเพียงวามีภกิ ษุดมื่ สุรา ชาวพุทธ
ก็ตองสนใจหาทางแกไข ไมใชบอกวาปลอยทานเถิด ใครอยาก
ประพฤติอยางไร ก็ตา งคนตางประพฤติไป ถาไปวากลาวหรือทําอะไร
เดี๋ยวจะเกิดความแตกแยก ถาชาวพุทธมีทาทีหรือทัศนคติอยางนี้
พุทธศาสนาก็จะดํารงอยูไ มได คงจะสูญไปในไมชา
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ขอใหจําตระหนักไววา ที่พระพุทธศาสนาดํารงอยูยืนยาว
มาถึงพวกเราได ก็เพราะพุทธบริษัททุกยุคทุกสมัย ถือวาการ
รักษาธรรมวินัย เปนแกนกลางของการรักษาพระพุทธศาสนา
เมื่อ พระพุ ท ธเจ า ปริ นิ พ พานใหม ๆ เพี ย งมี ภิ ก ษุ รู ป หนึ่ ง
พู ด ว า พระพุทธเจาปรินพิ พานแลว ตอไปไมมใี ครจะคอยวากลาว
เราจะไดทําอะไรโดยสะดวก พระมหากัสสปะไดฟงคําเพียงเทานี้
ก็เรง ชักชวนพระอรหันตทั้งหลายมาประชุมกันสังคายนา รวบรวม
คําสัง่ สอนของพระพุทธเจาวางไวเปนหลักของพระศาสนา ดังปรากฏ
อยูในพระไตรปฎกสืบมา
ความจริงนั้นเปนหนึ่งเดียว และเมื่อเขาถึงความจริง คนก็จะ
เปน อัน หนึ่ง อัน เดีย วกัน โดยความจริง นั้น ไมมีอ ะไรที่จ ะทําให
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดจริงเทากับความจริง
เพื่อใหพิจารณาเรื่องราวไดชัดเจน ขอโอกาสนําเอาเอกสาร
ของวัดพระธรรมกายที่ไดเผยแพร ซึ่งอางถึงขางตนนั้น มาลงพิมพ
ไวดว ย (ดู ผนวก ๑ ทายภาค ๑) และขออภัยอีกครัง้ หนึง่ ทีบ่ างครัง้ จะตอง
ยกขึ้นมาเปนบทตั้งในการพิจารณา ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความชัดเจน

ปญหาของวัดพระธรรมกาย

สวนที่กระทบตอพระธรรมวินัย
วัดพระธรรมกาย เผยแพรคําสอนคลาดเคลื่อนไปจากหลักพระพุทธ
ศาสนาหลายประการ เชน
๑. สอนวานิพพานเปนอัตตา
๒. สอนเรือ่ งธรรมกายอยางเปนภาพนิมติ และใหมธี รรมกาย ทีเ่ ปนตัว
ตนเปนอัตตาของพระพุทธเจามากมายหลายพระองค ไปรวมกันอยูในอายตนนิพพาน
๓. สอนเรือ่ งอายตนนิพพาน ทีป่ รุงถอยคําขึน้ มาเองใหม ใหเปนดินแดน
ที่จะเขาสมาธิไปเฝาพระพุทธเจาได ถึงกับมีพิธีถวายขาวพระ ที่จะนําขาวบูชาไป
ถวายแดพระพุทธเจาในอายตนนิพพานนั้น
คําสอนเหลานี้ ทางสํานักพระธรรมกายสอนขึ้นใหม ผิดเพี้ยนออกไปจาก
ธรรมวินัยของพระพุทธเจา แตแทนที่จะใหรูกันตามตรงวาเปนหลักคําสอนและ
การปฏิบัติของครูอาจารย ทางวัดพระธรรมกายกลับพยายามนําเอาคําสอนใหม
ของตนเขามาสับสนปะปนหรือจะแทนทีห่ ลักคําสอนเดิมทีแ่ ทของพระพุทธศาสนา
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ยิ่ง กวานั้น เพื่อ ใหสําเร็จวัต ถุป ระสงคขางตน วัดพระธรรมกายยังได
เผยแพรเอกสาร ที่จว งจาบพระธรรมวินัย ชักจูง ใหคนเขาใจผิด สับ สน หรือ
แมแตลบหลูพระไตรปฎกบาลี ที่เปนหลักของพระพุทธศาสนาเถรวาท เชน
– ใหเขาใจวาพระไตรปฎกบาลี บันทึกคําสอนไวตกหลน หรือมีฐานะ
เปนเพียงความคิดเห็นอยางหนึ่ง เชื่อถือหรือใชเปนมาตรฐานไมได
– ใหนําเอาพระไตรปฎกฉบับอื่นๆ เชน พระไตรปฎกภาษาจีน และคํา
สอนอื่นๆ ภายนอก มารวมวินิจฉัยพระพุทธศาสนาเถรวาท
– ใหเขาใจเขวไปวาหลักการของพระพุทธศาสนาเปนเรื่องอภิปรัชญา
ขึน้ ตอการตีความ และความคิดเห็น ตลอดจนการถกเถียงทางวิชาการ
– อางนักวิชาการตางประเทศ และการปฏิบัติของตน ดังวาจะใชวินิจฉัย
หลักพระพุทธศาสนาได
ฯลฯ
อีกทั้งสิ่งที่ยกมาอาง เชน คัมภีรของมหายาน และทัศนะของนักวิชาการ
ตะวันตก ก็ไมตรงตามความเปนจริง หรือไมก็เลื่อนลอย
นอกจากนั้น ยังนําคําวา “บุญ” มาใชในลักษณะที่ชัก จูง ประชาชนให
วนเวียนจมอยูกับการบริจาคทรัพย เพื่อวัตถุประสงคตางๆ ชนิดที่สงเสริมความ
ยึดติดถือมั่นในตัวตนและในตัวบุคคล อันอาจกลายเปนแนวโนมที่บั่นรอนสังคม
ไทยในระยะยาว พรอมทั้งทําพระธรรมวินัยใหลางเลือนไปดวย
พฤติการณของสํานักวัดพระธรรมกายอยางนี้ เปนการจาบจวง ลบหลู
ย่ํายีพระธรรมวินัย สรางความสับสนไขวเขวและความหลงผิดแกประชาชน
ขอความบรรยายตอไปนี้ ไดเขียนไวเพื่อเปนทางแหงการศึกษา ใหเกิด
ความเขาใจที่ถูกตอง
พรอมทั้ง เปนเหมือนคําขอรองตอชาววัดพระธรรมกาย ผูยังเห็นแก
พระพุทธศาสนา เมื่อรูเขาใจแลว จะไดหันมารวมกันทําบุญที่ยิ่งใหญ และสนอง
พระคุณบรรพบุรุษไทย ดวยการรักษาพระธรรมวินัยใหบริสุทธิ์สืบไป

รูจักพระไตรปฎก
พระพุทธศาสนาไมใชปรัชญา
เบื้องแรกตองรูความแตกตางระหวางศาสนากับปรัชญากอน
ปรัชญาเปนเรื่องของการคิดหาเหตุผล และถกเถียงกันในเรื่อง
เหตุผลนั้นเพื่อสันนิษฐานความจริง เรื่องที่ถกเถียงนั้นอาจจะไม
เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตที่เปนอยู เชน นักปรัชญาอาจจะถกเถียง
กันวา จักรวาลหรือจักรภพเกิดขึ้นเมื่อไรและจะไปสิ้นสุดเมื่อไร
โลกจะแตกเมื่อไร ชีวิตเกิดขึ้นเมื่อไร เปนตน
นอกจากนั้ น นั ก ปรั ช ญาก็ ไ ม จําเปนตองดําเนินชีวิตตาม
หลักการอะไร หรือแมแตใหสอดคลองกับสิ่งที่ตนคิด เขาคิดหาเหตุ
ผลหาความจริงของเขาไป โดยที่วาชีวิตสวนตัวอาจจะเปนไปใน
ทางที่ตรงขามก็ได เชน นักปรัชญาบางคนอาจจะเปนคนคุมดีคุมราย บางคนสํามะเลเทเมา บางคนมีทุกขจนกระทั่งฆาตัวตาย
แตศาสนาเปนเรื่องของการปฏิบัติ เรื่องของการดําเนินชีวิต
หรือการนํามาใชใหเปนประโยชนในชีวิตจริง การปฏิบัตินั้นตองมี
หลักการที่แนนอนอยางใดอยางหนึ่ง และจะตองมีจุดหมายชัดเจน
ดวยวาตองการอะไร การที่ตอ งมีขอ ปฏิบัติที่แ นน อนและตองมี
จุดหมายทีช่ ดั เจนนัน้ ผูป ฏิบตั กิ ต็ อ งยอมรับหลักการอยางใดอยางหนึง่
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และก็ตองถามตอไปวาจะยอมรับหลักการที่บุคคลผูใดไดคนพบ
หรือแสดงไว ซึ่งเราเรียกวาพระ “ศาสดา”
เพราะฉะนั้น ผูปฏิบัติคือศาสนิกชน เริ่มตนก็ตองยอมรับหรือ
เชื่อการตรัสรูหรือการคนพบความจริงขององคพระศาสดา หรือ
ยอมรับหลักการที่ศาสนานั้นไดแสดงไว ซึ่งเราเรียกวาคําสอน
เพราะฉะนั้นศาสนิกจึงมุงไปที่ตัว คําสอนของพระศาสดา หรือ
หลักการที่ศาสนาวางไว คําสอนของพระศาสดานั้นก็รวบรวมและ
รักษาสืบทอดกันไวในสิ่งที่เรียกกันวาคัมภีร
ในพระพุทธศาสนา เรียกคัมภีรท รี่ กั ษาคําสอนของพระพุทธเจา
ซึ่งเปนพระศาสดาของพระพุทธศาสนาวา “พระไตรปฎก”

พระไตรปฎก คือที่สถิตของพระศาสดา
คัมภีรศาสนา เชน ในพระพุทธศาสนาคือพระไตรปฎกนี้
เปนมาตรฐาน เปนเกณฑตัดสินความเชื่อและการประพฤติปฏิบัติ
เปนที่มา เปนแหลงรักษาหลักการของศาสนานั้นๆ ถาคําสอนหรือ
หลั ก การที่ แ ท ข องพระศาสดาที่ รั ก ษาไว ใ นพระไตรป ฎ กหรื อ ใน
คัมภีรนั้น สูญสิ้นหมดไป ก็ถือวาศาสนานั้นสูญสิ้น
ดังนั้น ศาสนาทั้งหลายจึงถือการรักษาคัมภีรศาสนาของตน
เปนเรื่องสําคัญที่สุด และพระพุทธศาสนาก็ถือวาการรักษาคัมภีร
พระไตรปฎกเปนเรื่องใหญที่สุด
แมแตในประวัติศาสตรชาติไทยของเรา มองยอนหลังไป ไม
ตองยาวไกล เพียงแคยุคกรุงธนบุรี และยุครัตนโกสินทร
หลังกรุงเกาแตก เมื่อพระเจาตากสินมหาราชกูอิสรภาพได

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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รวบรวมคนไทย ตั้งกรุงธนบุรีสําเร็จ ก็ทรงดําเนินงานใหญในการ
ฟนฟูพระพุทธศาสนา คือ โปรดฯใหรวบรวมคัมภีรพระไตรปฎก
จากหัวเมืองตางๆ มาคัดจัดตั้งเปนฉบับหลวง ที่จะเปนหลักของ
พระศาสนาสืบไป
เมื่อพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงตั้งกรุงเทพฯเปน
เมืองหลวงใหมเสร็จ จัดบานเมืองเรียบรอยแลว ก็โปรดฯใหมีการ
สังคายนา และคัดพระไตรปฎกฉบับหลวงขึ้นตั้งไว เปนหลักคูบาน
คูเมือง
พระพุทธเจาเองไดตรัสไววา เมื่อพระองคปรินิพพานไปแลว
ธรรมวินัยที่ทรงแสดงแลวและบัญญัติแลว แกสาวกทั้งหลายนั้น
จะเปนศาสดาแทนพระองคสืบตอไป ธรรมวินัยนั้นเวลานี้อยูที่ไหน
ก็รักษาไวในพระไตรปฎก
ธรรมวินัย ก็คือหลักการและหลักเกณฑของพระพุทธศาสนา
ที่มาจากพุทธพจนและพุทธบัญญัติ ซึ่งเปนบรรทัดฐานที่ชัดเจน
ยิ่งหลักการที่สําคัญ อยางนิพพานซึ่งเปนจุดหมายสูงสุดของ
พระพุทธศาสนาดวยแลว ก็จะตองมีความแนนอนวาเปนอยางไร
เพราะวาศาสนิกหรือผูปฏิบัติทั้งหลาย ยังไมอาจรูเขาใจหลักการ
นี้ดวยประสบการณของตนเอง พระศาสดาจึงตองแสดงไวใหชัด
เทาที่จะใชภาษาสื่อสารใหสติปญญาของผูปฏิบัติรูเขาใจได
ถามิฉะนั้น เมื่อปฏิบัติไป แทนที่จะบรรลุนิพพานของพระ
พุทธศาสนา ก็อาจจะกลายเปนนิพพานของฮินดูไป หรืออาจจะเขา
ถึงฌานสมาบัติ แลวก็เขาใจวานีเ่ ปนนิพพาน หรือปฏิบัติไป รูสึกวา
จิตไปเขารวมกับสภาวะอยางใดอยางหนึ่ง แลวก็นึกวานั่นเปน
นิพพาน
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เพราะฉะนั้น หลักการที่สําคัญนี้ พระศาสดาจะตองวางไว
อยางชัดเจนที่สุด เทาที่สติปญญาของคนที่ปฏิบัติซึ่งยังไมรูไดดวย
ตนเอง จะเขาใจได
พระไตรปฎกเปนแหลงรวมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ที่
เรียกวา “ธรรมวินยั ” นี้ ตัง้ แตเรือ่ งนิพพานซึง่ เปนจุดหมายสูงสุดลงมา
ทัง้ คําสอนทางปญญา อยางไตรลักษณ ปฏิจจสมุปบาท ทัง้ ขอปฏิบตั ิ
คือไตรสิกขา ตลอดจนวินยั เชนทีเ่ รียกวาศีล ๒๒๗ ของพระภิกษุสงฆ
ศีล ๑๐ ของสามเณร และศีล ๕ ศีล ๘ ของอุบาสกอุบาสิกา ทัง้ หมดนี้
อาศัยพระไตรปฎกเปนแหลงรวบรวมไว และเปนมาตรฐานทั้งสิ้น
ควรจะยกพุทธพจนที่ต รัส เมื่อจะปรินิพพาน มาย้ําเตือ น
พุทธศาสนิกชนกันไวเสมอๆ วา
โย โว อานนฺท มยา ธมฺโม จ วินโย จ เทสิโต ปฺตฺโต, โส โว
มมจฺจเยน สตฺถา
(ที.ม.๑๐/๑๔๑/๑๗๘)

แปลวา: “ดูกอนอานนท ธรรมและวินัยใดที่เราไดแสดง

แลว บัญญัติแลว แกเธอทั้งหลาย,ธรรมและวินัยนั้น เปน
ศาสดาของเธอทั้งหลาย เมื่อเราลวงลับไป”
เวลานี้ ธรรมวินยั ทีท่ รงตัง้ ไวเปนศาสดาแทนพระองคอยูท ไี่ หน
ก็อยูในพระไตรปฎก เพราะฉะนั้นจึงถือวา พระไตรปฎกเปนที่สถิต
ของพระพุทธเจา
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๑๗

พระไตรปฎกสําคัญตอพระพุทธศาสนา
ยิ่งกวาที่รัฐธรรมนูญสําคัญตอประเทศชาติ
ถาเทีย บกับ เรื่อ งที่ช าวบา นพอจะเขาใจ พระไตรปฎกนั้น
มีความสําคัญตอศาสนิกชนยิ่งกวา ที่รัฐธรรมนูญมีความสําคัญ
สําหรับพลเมือง คงไมมใี ครพูดวารัฐธรรมนูญเปนเพียงตําราเลมหนึง่
หรื อ ว า เมื่ อ ขึ้ น ศาลมี ก ารยกรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรานั้ น มาตรานี้
ขึ้นมากลาว หรือแมแตยกกฎหมายอาญา กฎหมายแพงมาตรานั้น
มาตรานี้ขึ้น มาอา ง คงไมมีใ ครพูด วา กฎหมายมาตรานั้น นี้
รัฐธรรมนูญมาตรานั้นนี้เปนเพียงความคิดเห็น
ทีว่ า พระไตรปฎกสําคัญยิง่ กวารัฐธรรมนูญ สําหรับศาสนิกชน
เพราะรัฐธรรมนูญนัน้ สามารถเปลีย่ นแปลงไปโดยมติของประชาชน
ที่ผา นทางองคกรนิติบัญ ญัติต ามยุคตามสมัย แตพระไตรปฎก
ไมอาจจะเปลี่ยนแปลงได เพราะเปนคําสอนขององคพระศาสดา
และพระศาสดาก็ปรินิพพานแลว ถาพระไตรปฎกสูญหาย คําสอน
ของพระพุทธเจาก็สูญสิ้น
การทีเ่ รานับถือพระพุทธศาสนา ก็คอื เรายอมรับการตรัสรูข อง
พระพุทธเจา พรอมทั้งอยากรูและนําความจริงที่พระองคตรัสรูนั้น
มาปฏิบตั ิ ดังนัน้ สิง่ ทีเ่ ราตองการทีส่ ดุ จึงไดแกคาํ สอนของพระองค
เมื่อพระองคปรินิพพานแลว เราจึงถือเปนสําคัญที่สุดวาจะรักษา
คําสอนหรือคําตรัสของพระองคที่เรียกวาพุทธพจนไวใหแมนยํา
บริสทุ ธิบ์ ริบรู ณทสี่ ดุ ไดอยางไร เพือ่ ใหพทุ ธศาสนิกชนสามารถเขาถึง
คําสอนของพระองคไดตอไป
เมือ่ เรารักษาคําสอนของพระองคไวดที สี่ ดุ แลว เราก็ใชคาํ สอน
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ของพระองคนั้นเปนมาตรฐาน เปนเกณฑตัดสินความเชื่อ และ
การปฏิบัติที่เรียกวาพระพุทธศาสนาตอไป
ดังนั้น ในเรื่องธรรมวินัยในพระไตรปฎกนี้ แทนที่จะคิดวา
จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง มีแตวาจะตองรักษาไวใหบริสุทธิ์ ใหตรง
ตามเดิมเทาที่เปนไปได
อีกประการหนึง่ รัฐธรรมนูญเปนบทบัญญัตเิ พียงในดานวินยั
เชน กําหนดสิท ธิเ สรีภ าพ หนา ที่พ ลเมือ ง และหลัก เกณฑใ น
การอยูรว มกันในสังคมเปน ตน แตพระไตรปฎกนั้น บรรจุไวทั้ง
ธรรมและวินัย คือทั้งแบบแผนระเบียบความเปนอยูของพระภิกษุ
สงฆ และทั้งหลักการของพระพุทธศาสนา
ถาศาสนิกชนปฏิเสธพระไตรปฎกหรือไมยอมรับพระไตรปฎก
ก็คือไมยอมรับพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาแบบ
นั้น เชน แบบเถรวาท แบบมหายาน แลวแตวาจะเปนพระไตรปฎก
ฉบับไหน
ยิง่ ถาเปนพระภิกษุ การปฏิเสธไมยอมรับพระไตรปฎก ก็คอื
การปฏิเสธไมยอมรับความเปนพระภิกษุของตนนั่นเอง เพราะเหตุ
วาการบวชของภิกษุนนั้ ก็ดี สิง่ ทีเ่ รียกวา ศีล ๒๒๗ ขอ คือสิกขาบท
๒๒๗ ในพระวินัยก็ดี ที่พระภิกษุนั้นรักษาอยู ก็มาจากพุทธบัญญัติ
ในพระไตรปฎก เมื่อภิกษุไมยอมรับพระไตรปฎก ก็คือปฏิเสธการ
บวช และปฏิเสธศีล ๒๒๗ เปนตนของตนนั้นเอง
ที่ ก ล า วนี้ ไ ม ไ ด ห มายความว า จะเป น การจํากั ด สิ ท ธิ แ ละ
เสรีภาพ พระพุทธศาสนาใหสิทธิและเสรีภาพโดยสมบูรณ แมแต
สิทธิและเสรีภาพที่จะปฏิเสธพระไตรปฎกและปฏิเสธพระพุทธเจา
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แตขอสําคัญในความเปนประชาธิปไตย ก็คือความตรงไปตรงมา
เมื่ อ เราไม ย อมรั บ พระไตรป ฎ กนี้ เราไม ย อมรั บ การบวชเป น
พระภิกษุแบบนี้ ก็จะเปนเรือ่ งแปลกประหลาดทีว่ า เรายังเอารูปแบบ
ที่เปนบัญญัติในพระไตรปฎกนั้นมาใช
ยิ่งหลักการที่สูงขึ้นไปอยางเรื่องนิพพาน ก็ยิ่งสําคัญเพิ่มขึ้น
ไปอีก เพราะวาวินัยที่รักษาก็เพื่อที่จะเปนฐานใหเขาถึงจุดหมาย
นั้นเอง ถารักษาหลักการอยางนิพพานซึ่งเปนจุดหมายสูงสุดไว
ไมได การรักษาความประพฤติปฏิบตั เิ บือ้ งตนเชนวินยั ก็แทบจะหมด
ความหมาย

พระไตรปฎกบาลีที่คนไทยนับถือ
คือฉบับเดิมแท เกาแก และสมบูรณที่สุด
พระพุ ท ธศาสนาแบบที่ เ รานั บ ถื อ กั น อยู ซึ่ ง สื บ ต อ มา
ในประเทศไทยนี้ เรียกวาพระพุทธศาสนาเถรวาท หรือบางทีก็ถูก
เรียกวา หินยาน ซึ่งตั้งอยูบนฐานของคําสอนที่รักษามาในพระ
ไตรปฎกภาษาบาลี
พระไตรปฎกภาษาบาลีของเถรวาทนี้ เปนที่ยอมรับกันวา
เปนคําสอนดัง้ เดิมแทของพระพุทธเจา เกาแกทสี่ ดุ เทาทีจ่ ะสืบหาได
แลวรักษากันมาอยางเครงครัด ทั้งแมนยําที่สุดและครบถวนที่สุด
เวลานีใ้ นโลกก็รกู นั อยูว า พระพุทธศาสนามีนกิ ายใหญ ๒ นิกาย
คือ เถรวาท กับมหายาน นอกจากพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท
อยางของเรานี้ ก็มีพระพุทธศาสนาแบบมหายาน ที่มีในประเทศ
แถบเอเชียภาคเหนืออยาง ญี่ปุน จีน เกาหลี มองโกเลีย เปนตน
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รวมทั้งทิเบตซึ่งมักจะไมยอมเรียกตนเปนมหายาน แตเรียกตนวา
วัชรยาน กลายเปน ๓ นิกาย
ทั้ ง โลกนี้ รู กั น อยู แ ละยอมรั บ กั น ทั่ ว ไปว า เถรวาทเป น
พระพุทธศาสนาดัง้ เดิม พระไตรปฎกบาลีกเ็ ปนพระไตรปฎกดัง้ เดิม
ชาวพุทธฝายมหายานก็ยอมรับเชนนั้น นักปราชญที่เชี่ยวชาญ
ดานมหายานนั่นแหละ พูดออกมาเองอยางเต็มปาก
ยกตัวอยางดานจีน เชน Professor Soothill ผูรวบรวม
พจนานุกรมศัพทพระพุทธศาสนาภาษาจีน เขียนไวในคํา “มหายาน”
วา
“大乘 Mahàyana . . . is interpreted as 大教 the greater
teaching as compared with 小教 the smaller, or inferior.
Hãnayàna, which is undoubtedly nearer to the original
teaching of the Buddha, is unfairly described as an
endeavour to seek nirvàna through an ash-covered
body, an
๑
extinguished intellect, and solitariness; . . .”

“มหายาน . . . ไดรบั การแปลความหมายใหเปนหลักธรรม
ที่ยิ่งใหญกวา โดยเปรียบเทียบกับ “หินยาน” ซึ่ง(ถูกแปล
ความหมายให) เปนหลักธรรมทีเ่ ล็กนอยหรือดอยกวา. หินยาน
ซึ่ ง ไม ต อ งสงสั ย เลยว า ใกล เ คี ย งกั บ คํา สอนดั้ ง เดิ ม ของ
พระพุทธเจามากกวา ถูกกลาวขานอยางไมเปนธรรม วาเปน
ความพยายามที่จะแสวงนิรวาณ(นิพพาน) ดวยอาศัยกายที่
หมกเถาธุลี ปญญาทีด่ บั อับแสง และการปลีกตัวหลีกเรน; . . .”
ตัวอยางดานญีป่ นุ เชน Professor Mizuno ไดเขียนหนังสือไว
ใหรูวา
๑

William Edward Soothill and Levis Hodous, A Dictionary of Chinese Buddhist Terms
(London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., Ltd., 1934), p.83.
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๒๑

“. . . of all the sects and schools of Buddhism, Theravada
Buddhism, one of the major Hinayana schools, is the only
๑
one that possesses a complete canon in a single language.”

“ในบรรดาพุทธศาสนาทัง้ หมดทุกนิกายนัน้ พุทธศาสนา
เถรวาท ซึ่งเปนนิกายใหญนิกายหนึ่งในสายหินยาน เปน
พุทธศาสนานิกายเดียว ที่มีพระไตรปฎกครบถวนบริบูรณ
อยูในภาษาเดียว”
ตัวอยางดานประเทศตะวันตก T. O. Ling ก็เขียนไวใน Dictionary
ของเขาทํานองเดียวกันวา
“Tipitaka The canon of Buddh. scripture in Pali, regarded as
authoritative by the Theravada; it is earliest๒ form of Buddh.
teaching available and the most complete.”

“ติปฏก คัมภีรหลักของพระพุทธศาสนาในภาษาบาลี ซึ่ง
เถรวาทยึดถือเปนแบบแผน ติปฏ กเปนคําสอนของพุทธศาสนา
แบบดั้งเดิมสุดเทาที่มีอยู และสมบูรณที่สุด”
เรื่องที่วาพระไตรปฎกบาลีเกาแก เดิมแท ครบถวนที่สุดนี้
เป น ที่ รู แ ละยอมรั บ กั น ทั่ว แตที่กาวไปไกลกวา นั้น ก็คือ การที่
ปราชญมหายาน รวมทั้งในประเทศมหายานเอง ยอมรับดวยวา
คัมภีรของตนไมใชพุทธพจนแทจริง จนกระทั่งเห็นวาจะตองหันมา
ศึกษาพระไตรปฎกบาลีของเถรวาทดวย
ยกตัวอยาง นาย Christmas Humphreys ที่เอกสารของวัด
พระธรรมกาย ยกยองใหเปน “ปราชญใหญทางพระพุทธศาสนาใน
ดินแดนตะวันตก ทีม่ ชี อื่ เสียงกองโลก” ไดเขียนไวในหนังสือตําราอางอิง
๑
๒ Kogen

Mizuno, Buddhist Sutras (Tokyo: Kosei Publishing Co., 1982), p.30.
T. O. Ling, A Dictionary of Buddhism (New York: Charles Scribner's Sons,
1972), p.255.
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ของเขาใหรูวา พระสูตรของมหายานไมใชคําตรัสของพระพุทธเจา
ดังความวา
“The Suttas of the Theravada are presented as actual sermons
of the Buddha; those of the Mahayana
are frankly later
๑
compilations put into his mouth”

“พระสูตรทัง้ หลายของเถรวาทนัน้ ทานนําเสนอไวโดยเปน
พระธรรมเทศนาที่แทจริงของพระพุทธเจา; สวนพระสูตร
ทั้งหลายของมหายาน พูดกันตรงไปตรงมาก็คือคํานิพนธ
ยุคหลังที่บรรจุเขาในพระโอษฐ”
ในประเทศญี่ปุน ความตื่นตัวของมหายานที่จะมาถึงขั้นนี้
ตองผานความกระทบกระทั่งเจ็บปวดกันบาง อยางที่ Dr. Mizuno
เขียนเลาตอนหนึ่งวา
“Dr. Murakami stated that Shakyamuni is the sole historical
Buddha and that Amitabha Buddha . . . never existed . . .
clearly the statement that Shakayamuni did not expound
๒
Mahayana teachings is consistent with historical evidence.”

“ดร.มูรากามิ กลาววา พระศากยมุนีเปนพระพุทธเจา
ที่มีอยูพ ระองคเดียวในประวัติศาสตร และกลาววา พระ
อมิตาภพุทธะ (ที่ศาสนิกนิกายสุขาวดีทั้งหลายนับถือ) ไม
เคยมีจริง . . . คํากลาวที่วา พระศากยมุนีมิไ ดตรัสแสดง
คําสอนของมหายานนั้น เปนการสอดคลองกับหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรอยางแจงชัด”
Dr. Mizuno ไดเขียนถึงสภาพปจจุบันวา
๑

Christmas Humphreys, A Popular Dictionary of Buddhism (London: Curzon
Press,
1976), p. 172.
๒
Mizuno, p. 129.
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“. . . in Japan it is commonly held that, for a correct
understanding, a thorough study of Mahayana Buddhism
must include both primitive and fundamental Buddhism.
The study of Pali sutras has served three important
purposes. It has helped to provide a correct understanding of
both primitive and fundamental Buddhism as the basis of
Buddhism; to advance unity and cooperation among Japanese
Buddhists of different sects, since the Mahayana Buddhist
sects all originate in the same sources—primitive and
fundamental Buddhism; and to provide agreement
that
๑
Shakyamuni was the founder of Buddhism.”

“. . . ในประเทศญี่ปุน ไดยึดถือรวมกันวา เพื่อความ
เขาใจทีถ่ กู ตอง การศึกษาพุทธศาสนามหายานอยางทัว่ ตลอด
จะตองรวมเอาพุทธศาสนา (เถรวาท) ที่ทั้งดั้งเดิมและเปน
พื้นฐานเขามาดวย”
“การศึกษาพระสูตรบาลีสนองวัตถุประสงคสําคัญ ๓
ประการ คือ (๑) ชวยใหมีค วามเขาใจอยางถูกตอ งตอ
พระพุทธศาสนา (เถรวาท) ที่ทั้งดั้งเดิมและเปนพื้นฐานนั้น
วาเปนที่ตั้งของพระพุทธศาสนา; (๒) เพื่อสงเสริมเอกภาพ
และความรวมมือกันในหมูชาวพุทธญี่ปุนผูนับถือนิกายตางๆ
ดวยเหตุที่พุทธศาสนามหายานทุกนิกายลวนมีกําเนิดจาก
แหลงเกิดเดียวกันคือ พุทธศาสนา (เถรวาท) ที่ทั้งดั้งเดิม
และเปนพื้นฐานนั้น และ (๓) เพื่อใหมีความเห็นรวมกันวา
พระศากยมุนี เปนพระศาสดาผูประดิษฐานพระพุทธศาสนา”
พระพุทธศาสนาทั้งเถรวาทและมหายานตางก็มีหลักการ
ของตนเองที่แนนอน ชัดเจน ยิ่งมหายานแตกแยกเปนนิกายยอย ๆ
มากมาย ดังเชนในญี่ปุน ไมตองนับนิกายที่ลมหายสาบสูญไปแลว
๑

Ibid., p.32.

๒๔

กรณีธรรมกาย

ในยุคตาง ๆ ปจจุบันนี้ก็ยังมีนิกายใหญถึง ๕ นิกาย และแตกเปน
นิกายยอยอีกประมาณ ๒๐๐ นิกาย แตละนิกายก็มีคําสอน มี
หลักการตางๆ ที่แตกตางกัน และมหายานดวยกันเองนั้นแหละ
แตกตา งกัน ไกล บางทีแ ตกตา งกัน เองมากยิ่ง กวา แตกตางกับ
พระพุทธศาสนาฝายเถรวาทดวยซ้ํา
ถ า พระพุ ท ธศาสนาฝ า ยเถรวาทอย า งของเราไม ส ามารถ
รักษาหลักการของตนไวได ปลอยใหหลักการหรือคําสอนภายนอก
อยางของมหายานเขามาปะปน จะไมเพียงเกิดความสับสนเทานั้น
แตคาํ สอนทีแ่ ทจริงของพระพุทธเจา ทีใ่ ครๆ หวังจากเรา ก็จะพลอย
เลอะเลือนหมดไป

เพราะไมรกั ษาคําสอนเดิมของพระพุทธเจาไว
มหายานจึงตางกันเองหางไกล ยิง่ กวาตางจากเถรวาทอยางไทย
ความจริงการชําระสะสางแยกกันชัดเจนระหวางเถรวาทกับ
มหายานนั้น ไดมีมานานแลวตั้งแตกอนเกิดเปนมหายานดวยซ้ําไป
หมายความวา กอนจะมีนกิ ายมหายานนัน้ มีความคิดเห็นแปลกแยก
ออกไป ซึง่ ในระยะแรก เรียกวามหาสังฆิกะ แลวจึงพัฒนาขึน้ มาเปน
มหายานภายหลัง การชําระสะสางความคิดเห็นแปลกแยกเหลานี้
ทางฝายเถรวาทไดชแี้ จงแสดงไวชดั เจนแลว ตัง้ แตสงั คายนาครัง้ ที่ ๓
ที่พระเจาอโศกมหาราชเปนองคอุปถัมภ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๕
พระไตรปฎกภาษาสันสกฤตก็ดี จีนก็ดี ทิเบตก็ดี หรือภาษา
อะไรอื่น ก็ดีที่น อกบาลีทั้ง หมดนั้น ลว นเปน ของมหายาน หรือ
สืบเนือ่ งตอมาหลังสังคายนาครัง้ ที่ ๔ (ทางมหายานถือวาเปนครัง้ ที่ ๓)
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ทีเ่ มืองบุรษุ ปุระ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย เมือ่ พ.ศ. ๖๔๓
ซึ่งเปนการสังคายนาของนิกายสรวาสติวาทิน มหายานยอมรับ
การสังคายนาครั้งนี้ ตอมานิกายสรวาสติวาทิน สาบสูญไปแลว
แตมหายานพัฒนาตอมาโดยใชคัมภีรภาษาสันสกฤตอยางเดียว
กับนิกายสรวาสติวาทิน
คั ม ภี ร พ ระไตรป ฎ กสั น สกฤตเป น ของเกิ ด ภายหลั ง จาก
พระไตรปฎกภาษาบาลีทเี่ ปนของดัง้ เดิม การชําระสะสางก็ดี การรู
ความแตกตางกันนัน้ ก็ดี เปนเรือ่ งทีช่ ดั เจนอยูก อ นแลว หมายความวา
พระเถระทีร่ วบรวมจัดทําสังคายนาพระไตรปฎกบาลีของเถรวาทนัน้
ทานรูความแตกตางอยูกอนแลว และทานไดสะสางไวเสร็จแลว
เราจึงไมควรจะนํากลับไปปะปนกันอีก
ยิ่งพระไตรปฎกจีนดวยแลว ก็เกิดสืบเนื่องจากพระไตรปฎก
ฉบับสันสกฤตนั้นอีกตอหนึ่ง พระไตรปฎกจีนนั้นไมไดเกิดขึ้นใน
อินเดีย แตเกิดขึ้นในประเทศจีน เพราะฉะนั้นก็หางหลังฉบับภาษา
สันสกฤตออกไปอีก
เทาที่นักประวัติศาสตรสืบทราบได พระพุทธศาสนาที่เขาไป
สูประเทศจีนอยางจริงจังนั้น ไดเริ่มเมื่อประมาณ พ.ศ. ๖๐๘ เมื่อ
พระเจามิ่งตี่ หรือเมงตี่ ทรงสงทูต ๑๘ คนไปสืบพระพุทธศาสนาใน
ประเทศตะวันตก คือ อินเดีย หรือชมพูทวีป ในครัง้ นัน้ พระกาศยปะ
มาตังคะที่เขามาประเทศจีนจากประเทศอินเดีย ไดแปลพระสูตร
พุทธวัจนะ ๔๒ บท ที่ฝรั่งแปลเปนภาษาอังกฤษวา The Såtra of
Forty-two Sections ขึ้นเปนสูตรแรก
ตอมาอีกนานจึงมีการแปลคัมภีรพ ระไตรปฎกภาษาสันสกฤต
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เปนจีนอยางจริงจังประมาณป พ.ศ. ๙๔๔ เมือ่ พระกุมารชีวะจาก
แควนกูจา ในเอเชียกลาง มาถึงนครเชียงอานแลวไดแปลคัมภีรอ อกมา
สวนหนึง่
ตอจากนัน้ เหตุการณใหญอกี ครัง้ หนึง่ ก็คอื สมัยราชวงคถงั เมือ่
หลวงจีนทีเ่ รารูจ กั กันดี คือพระถังซําจัง๋ หรือหลวงจีนเหีย้ นจัง หรือ
ยวนฉาง ไดไปสืบพระไตรปฎกในไซที คือแควนตะวันตก หรือดิน
แดนตะวันตก ซึ่งหมายถึงชมพูทวีป ใน พ.ศ. ๑๑๗๒ แลวกลับมา
ถึงเมืองจีนเมื่อ พ.ศ. ๑๑๘๘ คือเกือบ พ.ศ. ๑๒๐๐ และไดแปล
พระสูตรภาษาสันสกฤตที่นํามาจากอินเดียเปนภาษาจีน
สวนพระไตรปฎกภาษาทิเบตก็เชนเดียวกัน เพิ่งแปลมาจาก
ภาษาสันสกฤตหลัง พ.ศ. ๑๑๖๐ เพราะวาพระพุทธศาสนาเพิ่ง
เขาสูทิเบตในชวง พ.ศ. ๑๑๖๐ นั้น เมื่อกษัตริยทิเบตอภิเษกสมรส
กับเจาหญิงเนปาลและเจาหญิงจีน ที่นับถือพระพุทธศาสนา
พระไตรปฎกมหายานทีเ่ ปนหลัก ก็มขี องจีนกับของทิเบตเทานี้
สวนพระไตรปฎกมหายานนอกจากนี้ ก็ถายทอดตอจากจีน-ทิเบต
ไปอีก อยางของเกาหลี๑ และญี่ปุนเปนตน หรือไมก็เปนเพียง
กระเส็นกระสาย มีนิดๆ หนอยๆ หาเปนชิ้นเปนอันไดยาก
ที่ น า เสี ย ดายก็ คื อ พระไตรป ฎ กฉบั บ ภาษาสั น สกฤตที่
เปนตนเดิมของมหายานนั้น ไดสูญหายไปแทบหมดสิ้น แมจะกลับ
ไปพบที่ฝงหรือเก็บใสสถูปเจดียไว ก็อยูในสภาพกระจัดกระจาย
หรือแหวงวิ่น
๑

เกาหลี เคยมีพระไตรปฎกมหายานที่นับวาสมบูรณมาก ซึ่งจารึกจบในรัชกาลพระเจา
มุนจง (King Munjong, พ.ศ. ๑๕๙๐-๑๖๒๕) แตถูกทําลายเสียเมื่อครั้งมงโกลรุกราน
ใน พ.ศ. ๑๗๗๔ ตอมาไดทําขึ้นใหม โดยจารึกในแผนไม ใน พ.ศ. ๑๗๗๙
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พระไตรปฎกเดิมของสันสกฤต เกิดหลังบาลีอยูแลว ยังมา
สูญหายไปเสียอีก พระไตรปฎกฉบับภาษาจีนและทิเบตที่แปลตอ
จากฉบับสันสกฤตนั้น ก็เลยแทบไมมีตนฉบับเดิมที่จะตรวจสอบ
การที่จ ะสืบหาคําสอนเดิมที่แ ทแปลใหตรงจริงจึงเปนไปไดยาก
ดังเชนพระไตรปฎกของจีนนัน้ บางเรือ่ งเปนพระสูตรเดียวกัน แตเมือ่
ไมมีฉบับภาษาสันสกฤตที่เปนตัวเดิม ก็เลยรวมเขาชุดโดยเอาทั้ง
ฉบับแปลของพระกุมารชีวะ (ราว พ.ศ. ๙๔๔) และฉบับแปล
ของหลวงจีนเหีย้ นจัง (ราว พ.ศ. ๑๑๘๘) เพิม่ ความใหญโตใหแก
พระไตรปฎกของมหายาน
เปนอันวา พระไตรปฎกของมหายาน ตัง้ แตฉบับใหญของจีน
และทิเบต ตลอดจนฉบับภาษาอืน่ ๆ ทีม่ กี ระเส็นกระสาย ไมวา จะพบ
ที่ไหน ก็พูดไดชัดเจนวาเปนของเกิดทีหลัง และเมื่อมองในแงของ
การรักษาคําสอนของพระพุทธเจา ก็อยูในสภาพงอนแงน นอกจาก
สืบหาพุทธพจนไดยากแลว ก็ยังเปนสวนที่แตงใหมใสพระโอษฐ
เขาไปอีก
ทั้ง นี้ตา งจากพระไตรปฎ กบาลีของเถรวาทที่นอกจากเปน
ของดัง้ เดิมกอนกวาแลว ยังมีประวัตกิ ารรักษาสืบตอมาอยางมัน่ คง
ดังทีป่ ราชญพทุ ธศาสนาไมวา ทีไ่ หนๆ ไมตอ งพูดถึงตัวเราเอง แมถงึ
ตะวันตกและประเทศมหายานเองก็ยอมรับทั่วกัน
การพบพระไตรปฎกอื่น ๆ นั้นก็เปนขอดีใน ๒ ประการ คือ
ประการที่ ๑ จะไดรวู า เรือ่ งนัน้ ๆ ทางมหายานสอนวาอยางไร
และเมื่อพูดถึงมหายานก็ตองแยกนิกายดวยวา นิกายไหนของ
มหายานสอนไววา อยางไร แตไมใชหมายความวาจะเอามาปะปนกัน
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(มหายานดวยกันเองเขาก็ไมยอมใหตางนิกายมาปนกับเขา) แต
เอามาเทียบเพียงใหรูวา ในเรื่องนี้ เชน นิพพาน ทางเถรวาทสอน
วาอยางนี้ มหายานนิกายนี้สอนวาอยางนี้ มหายานนิกายนั้นสอน
วาอยางนั้น
ที่เปนอยางนี้ก็เพราะนิกายมหายานนั้นแตกแยกกันออกไป
มาก ตามคําสอนของอาจารยในแตละนิกาย ดังทีเ่ รียกชือ่ มหายาน
อีกอยางหนึ่งวา อาจารยวาท (บาลีวา อาจริยวาท) มหายานเอง
ก็ไมลงกัน เราควรจะปลอยใหมหายานเถียงกัน ดีกวาจะไปเถียง
ดวย ถาเราเอาคําสอนมหายานจากพระไตรปฎกมหายานเขามา
ละก็จะยุง กันใหญ เพราะมหายานเองก็ยุงกันอยูแลว
ประการที่ ๒ ยิง่ คนพบพระไตรปฎกในประเทศอืน่ ๆ มากเทาไร
ก็ ยิ่ ง เป น การช ว ยย้ําให เ ราได ห ลั ก ฐานมายื น ยั น เรื่ อ งราวที่ พ ระ
ไตรปฎกบาลีของเราไดบนั ทึกไวชดั เจนกอนตัง้ แต พ.ศ. ๒๓๕ แลววา
ทานไดชําระสะสางนิกายแตกแยกแปลกปลอมทั้งหลาย แสดงวา
ลัทธิเชนนั้นเกิดขึ้นจริงๆ ดังหลักฐานที่ไดพบภายหลังเหลานั้น

ถาตีรวนพระไตรปฎกได ก็ถอนรากพระสงฆไทยสําเร็จ
เรื่องนี้จะตองทําความเขาใจใหชัด เวลาพูดจะตองจําแนกวา
เถรวาทหรือพระไตรปฎกเถรวาทวาอยางนี้ พระไตรปฎกมหายาน
วาอยางนี้ ถาไมทําอยางนี้จะสับสนปนเปเกิดปญหามากมายยุง
กันไมจบ และพระพุทธศาสนาที่แทก็จะหมดไปดวย
ยกตัวอยาง ดังที่กลาวแลววาในประเทศญี่ปุนมีพุทธศาสนา
มหายานหลายนิกาย และแยกนิกายยอยเปนรอยๆ นิกาย เอาเฉพาะ
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นิกายใหญ ๕ นิกาย ก็สอนและปฏิบัติตางกันมากมาย
เวลานีส้ งิ่ หนึง่ ทีพ่ ระมหายานของญีป่ นุ ทุกนิกายรักษาไวไมได
ก็คือเพศพรหมจรรย นิกายเซนที่วารักษาไวดวยดีมานาน เดี๋ยวนี้
ตัวอาจารยเจาสํานักก็มีครอบครัวกันไป
พระญีป่ นุ บางนิกาย อยางนิกายชิน นอกจากมีครอบครัวแลว
ยังทําธุรกิจ เปนเจาของโรงงานอุตสาหกรรม เปนเจาของกิจการ
ทําการคาพาณิชยตางๆ
โซกะงักไก สมาคมชาวพุทธ ที่ตั้งขึ้นเปนขบวนการในนิกาย
นิจิเรน ไดตั้งพรรคการเมืองโกเมโตขึ้นเมื่อป ๒๕๐๗ นับวาเปน
การกาวเขาสูวงการเมือง แมจะไมเต็มตัวและเต็มที่เหมือนในอดีต
พระญี่ปุนบางนิกายนั้นในประวัติศาสตรถึงกับตั้งกองทัพ
ของตนเอง มีอํานาจทางการเมืองและทางการทหารมาก แขง
อํานาจกับทางฝายบานเมืองนั้น หรือแขงอํานาจกับพวกขุนนาง
จนในทีส่ ดุ ทางฝายบานเมืองทนไมไหว ตองยกทัพเขามาปราบปราม
ทําสงครามกัน ดังเชน ขุนศึกกิโยโมริ ยกทัพไปปราบและทําลายวัด
โตไดและวัดโกฟุกุ แหงเมืองนารา ใน พ.ศ. ๑๗๒๓ หรือในยุคตอมา
ขุนศึกซามูไรโนบุนางะทําลายวัดเอนริอากุสาํ เร็จ ใน พ.ศ. ๒๑๑๔ และ
ตอสูกับพระนักรบแหงวัดฮองอันอยูกวา ๑๐ ป จึงเอาชนะได ใน
พ.ศ. ๒๑๒๓
สวนทางพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น ก็อยางที่กลาวแลววา
รั ก ษาวิ นั ย แบบแผนคําสอนหลั ก การเดิ ม ไว อ ย า งแม น ยําที่ สุ ด
เพราะฉะนัน้ สภาพสับสนและเหตุการณแปลกๆ อยางนัน้ จะไมเกิดขึน้
เพราะวินัย ที่พ ระรัก ษานั้น ปอ งกันไวอ ยางรัด กุม ที่สุด ไมมีท าง
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ที่จะคลาดเคลื่อนไปได นอกเสียจากวาเราจะไมรักษาพระไตรปฎก
บาลีนี้ไว
ถาไมรจู กั แยกอยางทีว่ า ขางตน ตอไปก็อาจจะมีการกลาวอาง
เชนอาจจะมีพระภิกษุบางรูปพูดขึ้นมาวา เอะ! ที่ประเทศญี่ปุน
พระไตรปฎกฉบับนิกายนั้นไมเห็นมีพุทธบัญญัติขอ นั้น หรือวา
บางนิ ก ายไม เ ห็ น ต อ งให ค วามสําคั ญ มากมายแก พ ระไตรป ฎ ก
เพราะเขานับถืออาจารยเปนใหญ เขาก็เปนพระพุทธศาสนาอยูได
เขาไมไดถอื วินยั อยางเรา วินยั ขอนัน้ ๆ ไมมใี นพระไตรปฎกของญีป่ นุ
เขาถืออยางนั้น ๆ แลวทําไมเราจะตองมาถืออยางนี้ดวย
หากเปนอยางวานั้น ก็อาจจะเปน ไปไดวา พระไทยตอ ไป
จะรัก ษาความเปน พระภิก ษุแ บบเถรวาทไวไมได จะมีครอบครัว
หรือจะทําธุรกิจอุตสาหกรรม เปนเจาของโรงงาน เปนเจาของกิจ
การคาขาย ทําการคาพาณิชย ตลอดกระทั่งมีอํานาจในทางการ
เมื อ ง อย า งที่ เ คยเป น หรื อ เปนอยูในประเทศญี่ปุนและในบาง
ประเทศอื่น ๆ
ในดานหลักการทางธรรม ถาเอาพระไตรปฎกฉบับอืน่ ๆ มาอาง
กันสับสน ตอไปก็อาจจะมีภกิ ษุบางรูปพูดวา เอะ! ในประเทศญีป่ นุ นัน้
บางนิกายเขามีพระสูตรอื่นๆ ที่เราไมมี อยางเชน สุขาวตีวยูหสูตร
ทีเ่ ปนหลักสําคัญของนิกายโจโด และนิกายชิน ซึง่ เปนนิกายทีน่ กั บวช
มีบุตรภรรยา และทํากิจการธุรกิจอุตสาหกรรมที่กลาวมาแลว
สุขาวตีวยูหสูตรนั้นสอนวา มีสวรรคทิศตะวันตก เรียกวา
แดนสุขาวดี ทีม่ พี ระพุทธเจาชือ่ วา อมิตาภะ ประทับอยู ใครอยาก
จะเกิดในสวรรคสขุ าวดีกใ็ หเอยนามพระองคใหมากทีส่ ดุ โดยเฉพาะ
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เวลาตาย ก็จะไดไปอยูกับพระอมิตาภะ และรอเขานิพพานที่นั่น
ถาใครเกิดบอกวาพระสูตรนี้ไมมีในพระไตรปฎกบาลีของเรา นาจะ
เอาเขามาดวยอยางนีเ้ ปนตน จะวาอยางไร ความชัดเจนในหลักการ
และในคัมภีรของตนเองนี้จึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง
คัมภีรพระไตรปฎกบาลีของเถรวาทนั้นเปนของที่สืบมาจาก
การสังคายนาครั้งแรก จึงถือวาตนเดิมที่สุด และก็ไดชําระสะสาง
ความเห็นแตกแยกแปลกปลอม โดยเฉพาะในการสังคายนาครัง้ ที่ ๓
สมัยพระเจาอโศกมหาราช พ.ศ. ๒๓๕ นัน้ เปนทีช่ ดั เจนจะแจงอยูแ ลว
วา อะไรใช อะไรไมใ ชคําสอนของพระพุท ธศาสนาแบบเดิม แท
ที่เรียกวาเถรวาทนี้
จริงอยูใ นเรื่อ งปลีก ยอ ยเล็ก ๆ นอ ยๆ อาจจะมีอะไรที่ไ ม
ชัดเจนไดเปนเรื่องธรรมดา เชนอยางพระเทวทัตกับพระสารีบุตร
ใครจะมีอายุมากกวากันอยางนี้ อาจจะหาหลักฐานไมได หรือวา
ต น โพธิ์ ชื่ อ ว า อานั น ทโพธิที่พ ระเชตวัน ปลูก ขึ้น ปไ หนในระหวาง
พุทธกิจ ๔๕ พรรษา ดังนี้เปนตน แตเรื่องเหลานี้ไมใชขอสําคัญ
สิ่งที่สําคัญก็คือหลักการใหญๆ อยางที่กลาวแลว เชนนิพพานนั้น
จะตองชัดเจน ทานไมปลอยไวใหคลุมเครือ ดังที่กลาวแลว
ยิ่งเปนเรื่องที่ผูปฏิบัติหรือศาสนิกไมอาจจะรูเขาใจได ถา
พระศาสดาไมว างหลัก การไวใ หชัด เจน คําสอนของพระองค
ก็แทบจะไมเกิดประโยชน เพราะผูปฏิบัติไมรูวาตนปฏิบัติอะไรอยู
เปนการปฏิบัติคําสอนของพระพุทธเจา หรือปฏิบัติคําสอนของ
เจา สํานัก ที่คิด ขึ้น เองใหม หรือ ปฏิบัติอ ะไรที่เ ปน ความคิดเห็น
สวนตัวของเขาเอง หรือแมแตปฏิบัติลัทธิอื่นนอกพระพุทธศาสนา
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จริงอยู พระไตรปฎกมหายานทีแ่ ปลไปเปนภาษาจีนเปนตนแลว
อาจใหประโยชนไดบางในแงที่จะเทียบเคียงคําสอนเล็กๆ นอยๆ
เชนขอความในคาถาบางคาถา วามีแปลกกันอยางไร แตนั่นไมใช
เรื่องหลักการ สวนตัวหลักการใหญนั้นทานวางไวและชําระสะสาง
กันชัดเจนไปแลว มีแตพูดไดวา เถรวาทสอนวาอยางนี้ มหายาน
สอนวาอยางนั้น หรือมหายานนิกายนี้วาอยางนี้ มหายานนิกาย
นั้นวาอยางนั้น เปนตนเทานั้น ไมใชเรื่องที่จะมาปะปนกัน

เมื่อชาวพุทธยังนับถือพระไตรปฎก
ก็ยังเคารพพระพุทธเจา และมีพระศาสดาองคเดียวกัน
ประโยชนที่พุทธศาสนิกชนตองการ คือ พระพุทธศาสนาแท
ที่เปนพระดํารัสตรัสสอนของพระพุทธเจา พระไตรปฎกเปนแหลง
ทีบ่ รรจุพระดํารัสตรัสสอนทีเ่ ราตองการนัน้ และเปนทีย่ อมรับทัว่ กัน
รวมทั้งนักปราชญพุทธศาสนาของมหายานวา พระไตรปฎกบาลี
ของเถรวาทนี้ เปนหลักฐานแสดงพุทธวจนะที่
– ดั้งเดิมแทเกาแกที่สุด
– รักษาคําสอนของพระพุทธเจาไวไดแมนยําที่สุด
– ครบถวนสมบูรณที่สุด
ที่วานี้มิใชหมายความวา พระไตรปฎกบาลีจะมีพุทธดํารัส
ครบถวนทุก ถอ ยคําของพระพุทธเจา หรือ วา ทุก ถอ ยคําในพระ
ไตรปฎกเปนพุทธดํารัส แตหมายความวาพุทธพจนเทาทีบ่ นั ทึกไวได
และมีมาถึงเรา อยูในพระไตรปฎก พระไตรปฎกนั้นเรียกไดวาเปน
แหลงเดียวที่เราจะหาคําสอนที่แทของพระพุทธเจาได
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เมื่อเรานับถือพระพุทธศาสนา และปฏิบัติพระพุทธศาสนา
ก็คือ เรายอมรับและตองการปฏิบัติต ามที่พระพุทธเจาตรัสสอน
ซึ่งหมายความวา เราจะตองไปเฝาและไปฟงพระพุทธเจาตรัสเอง
ถึงจะมีใคร เชนครูอาจารยชว ยเลาตอใหฟง ก็ไมเทาไดไปฟงพระองค
ตรัสเอง เพราะฉะนั้น แมแตในสมัยพุทธกาล คนที่อยูเ มืองไกล
ไดฟงคําสอนของพระพุทธเจาจากพระอาจารยนําเขาสูพระพุทธ
ศาสนาแลว ตอมาในที่สุดก็เพียรพยายามเดินทางบุกปาฝาดง
แสนไกล มาเฝาพระพุทธเจา
บัดนี้ เมื่อพระพุทธเจาปรินิพพานแลว เราจึงไมมีทางเลี่ยง
ที่จะตองไปหาและไปเอาคําสอนของพระองคจากพระไตรปฎก
และใชคําตรัสสอนในพระไตรปฎกนั้นเปนเกณฑตัดสินวา สิ่งที่
ใครก็ตามเชื่อถือหรือปฏิบัติอยู เปนพระพุทธศาสนาหรือไม
ใครก็ ต ามที่ ก ล า วอ า งว า ตนปฏิ บั ติ ไ ด โ ดยไม ต อ งอาศั ย
พระไตรปฎก ก็คอื พูดวา ตนปฏิบตั ไิ ดโดยไมตอ งอาศัยพระพุทธเจา
เมื่อเขาปฏิบัติโดยไมอาศัยคําตรัสสอนของพระพุทธเจา เราจะ
เรียกการปฏิบัตินั้นวาเปนพระพุทธศาสนาไดอยางไร แนนอนวา
นั่นเปนการปฏิบัติลัทธิความเชื่อหรือความคิดเห็นของตัวเขาเอง
หรือของใครอื่นที่คิดขอปฏิบัตินั้นขึ้นมา หรืออยางดีก็เปนความที่
เอามาเลาตอจากพระไตรปฎก แบบฟงตามๆ กันมา ซึ่งเสี่ยงตอ
ความคลาดเคลื่อนผิดเพี้ยน
เวลานี้ ชาวพุทธควรจะติติงและตักเตือนกันใหตระหนักถึง
ความสําคัญของการปฏิบัติตอ พระพุทธเจาใหถูก ตอ ง เพราะมี
การกลาวอางพระพุทธเจา หรือกลาวอางพระพุทธศาสนา (แปลวา
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คําสอนของพระพุทธเจา) กันงายๆ โดยมิไดมีก ารตรวจสอบวา
พระองคตรัส ไวห รือ ไม หรือ เปนเพีย งความเชื่อ หรือ การคิดเอา
ของตนเอง ซึ่งถาไมถือวาเปนการกลาวตูพระพุทธเจา ก็เปนการ
ไมเปนธรรมตอพระองค และถาไมถือวาเปนการหลอกประชาชน
ก็เปนความไมใหความเปนธรรมแกประชาชน เชนเดียวกัน
ในเมืองไทยของเรา นาเปนหวงวากําลังมีความโนมเอียงจะ
เปนอาจริยวาทกันมาก มักมีการอางพระเถระ พระมหาเถระองคนนั้
องคนี้ จนจะกลายเปนการเอาอาจารยของตนไปตัดสินพระพุทธเจา
แทนที่จะอัญเชิญพระพุทธเจามาเปนมาตรฐานแกอาจารย
ทีจ่ ริงนัน้ คําสอนของพระเถระ และครูอาจารยทเี่ ราเรียกกันนี้
ตามเกณฑมาตรฐาน ทานไมยอมใหเรียกวาเปนอาจริยวาทเลย
ทานยอมใหเปนอัตตโนมติเทานั้น
คําสอนของพระเถระ และพระอาจารยทั้งหลายนั้น เปน
เครื่อ งชวยเราในการศึกษา และชวยสื่อหรือ โยงเราเขาหาพระ
พุทธเจาเทานั้น ไมใชเปนเกณฑวินิจฉัยหรือตัดสินพระพุทธศาสนา
อยาวาแตพระเถระและพระมหาเถระรุนหลังๆ เหลานี้เลย แมแต
พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร อัครสาวกสูงสุด เมื่อมีปญหาขอธรรม
ก็ยังมีความเคารพตอองคพระศาสดา นําถวายพระพุทธเจาทรง
วินิจฉัย
แมพระมหากัสสปเถระ พระอุบาลีผูยอดแหงวินัยธร และ
พระธรรมภัณฑาคาริกอานนท พรอมดวยพระอรหันตสาวก รวมดวยกัน
๕๐๐ รูป ผูทันเห็นทันเฝาทันตามเสด็จพระพุทธเจา ก็พรอมใจกัน
ยกใหพระธรรมวินยั ทีม่ าอยูใ นพระไตรปฎกนีม้ คี วามสําคัญเหนือกวา

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๓๕

วาทะของทานนั้นๆ เอง
เมื่ อ ชาวพุ ท ธทั้ ง ปวงยั ง นั บ ถื อ และรั ก ษาคํ า สอนของ
พระพุทธเจาในพระไตรปฎก ก็ยงั สมควรแกคาํ ทีเ่ รียกวาเปนผูน บั ถือ
พระพุทธศาสนา และมีหลักทีจ่ ะยึดเหนีย่ วใหเปนอันหนึง่ อันเดียวกัน
โดยมีพระพุทธเจาองคหนึ่งองคเดียวกัน เปนแกนกลางและเปน
ศูนยรวม

ถาหลักคําสอนยังมีมาตรฐานรักษา
พระพุทธศาสนาก็อยูไปไดถึงลูกหลาน
แททจี่ ริง บุคคล ๒ ประเภทนี้ เทากับประกาศตัวอยูโ ดยนัยวา
มิไดนับถือพระพุทธศาสนา มิตองพูดถึงวาจะเปนพระภิกษุหรือ
ผูบวชอยูในพระธรรมวินัย กลาวคือ
๑. ผูก ลาวอางวา ตนปฏิบตั ไิ ดเอง โดยไมตอ งอาศัย ไมตอ งฟง
ไมตองสดับคําสอนของพระพุทธเจา
๒. ผูปฏิเสธคําสอนของพระพุทธเจา ดังที่มีมาถึงเราในพระ
ไตรปฎก
ที่พูด ทั้ง นี้มิใ ชห มายความวา จะตอ งยอมรับ คําและความ
ทุกอยางในพระไตรปฎก โดยมิใหสงสัยหรือไตถาม ในพระพุทธศาสนา
ไม มี ก ารผู ก ขาดเช น นั้ น เพราะท า นเป ด เสรี ภ าพให แ ม แ ต ที่ จ ะ
ปฏิเสธพระไตรปฎก และปฏิเสธพระพุทธเจา แลวปฏิบตั กิ ารอยางซือ่ ตรง
โดยสละภิกขุภาวะหรือไมอยูใ นพระพุทธศาสนาตอไป แตสาํ หรับผูท ี่
ยังนับถือพระพุทธศาสนา ก็ตอ งปฏิบตั กิ ารตรงไปตรงมาเชนเดียวกัน
กลาวคือ การนับถือพระพุทธศาสนา แปลวานับถือคําสอนของ

๓๖

กรณีธรรมกาย

พระพุทธเจา จึงตองเพียรหาคําสอนของพระองคผูเปนพระศาสดา
ในพระไตรปฎก
เมื่อสงสัยคําหรือความใดแมแตในพระไตรปฎก ก็ไมจําเปน
ต อ งเชื่ อ ทั น ที อ ย า งผู ก ขาด แต ส ามารถตรวจสอบกอ น ดัง ที่
พระพุทธเจาไดทรงวางหลักทั่วไปไวแลว ซึ่งสําหรับพวกเราบัดนี้
ก็คือการใชคําสั่งสอนในพระไตรปฎก ตรวจสอบแมแตคําสั่งสอน
ในพระไตรปฎกดวยกันเอง
ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจาไดตรัสหลักมหาปเทส ๔ ไว
ไดแ ก ที่อางอิงใหญ หรือหลักใหญสําหรับใชอางเพื่อสอบสวน
เทียบเคียง เริ่มแตหมวดแรก ที่เปนชุดใหญ ซึ่งแยกเปน
๑. พุทธาปเทส (ยกเอาพระพุทธเจาขึ้นอาง)
๒. สังฆาปเทส (ยกเอาสงฆทั้งหมูขึ้นอาง)
๓. สัมพหุลตั เถราปเทส (ยกเอาพระเถระจํานวนมากขึน้ อาง)
๔. เอกเถราปเทส (ยกเอาพระเถระรูปหนึ่งขึ้นอาง)๑
(ที.ม. ๑๐/๑๑๓/๑๔๔; องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๑๘๐/๒๒๗)

ทั้ง ๔ กรณีนี้ พึง “ตรวจสอบในสูตร พึงเทียบเคียงในวินัย”
ถา ลงกัน สมกั น จึ ง ยอมรั บ ได๒

นอกจากนั้ น ถ า เป น ป ญ หาหรือ ขอ สงสัย ที่จํากัด ลงมา
ในสวนพระวินัย ก็สามารถใชหลักมหาปเทส ๔ ชุดที่ ๒ ตรวจสอบ
ซึ่งจะไมกลาวรายละเอียดในที่นี้ เพราะนักวินัยทราบกันดี (ดู วินย.
๑
๒

ขอ ๓ และ ๔ บางทีทา นเรียกใหสนั้ วา คณาปเทส และ ปุคคฺ ลาปเทส ตามลําดับ (องฺ.ฎีกา
๒/๔๔๓)

เมื่อพระพุทธเจาปรินิพพานแลว การอางก็เหลือเพียงขอ ๒-๓-๔ และทั้งหมดนั้น
ปจจุบันหมายถึงตรวจสอบกับพระไตรปฎก

๓๗

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
๕/๙๒/๑๓๑)

เมื่อพิจารณากวางออกไป โดยครอบคลุมถึงคําสอนรุนหลังๆ
หรือลําดับรองลงมา ทานก็มีหลักเกณฑที่จะใหความสําคัญในการ
วินิจฉัยลดหลั่นกันลงมา โดยวางเกณฑวินิจฉัยคําสอนความเชื่อ
และการปฏิบัติ เปน ๔ ขั้น คือ (ดู ที.อ.๒/๑๗๒/; วินย.อ.๑/๒๗๑; วินย.ฎีกา ๓/๓๕๒)
๑. สุตตะ ไดแก พระไตรปฎก
๒. สุตตานุโลม ไดแก มหาปเทส (ยอมรับอรรถกถาดวย)
๓. อาจริยวาท ไดแก อรรถกถา (พวงฎีกา อนุฎีกาดวย)
๔. อัตตโนมติ ไดแก มติของบุคคลที่นอกจากสามขอตน
“สุตตะ” คือพุทธพจนที่มาในพระไตรปฎกนั้น ทานถือเปน
มาตรฐานใหญ หรือเกณฑสูงสุด ดังคําที่วา
“แทจริง สุตตะ เปนของคืนกลับไมได มีคา เทากับการกสงฆ
(ทีป่ ระชุมพระอรหันตสาวก ๕๐๐ รูป ผูท าํ สังคายนาครัง้ ที่ ๑)
เปนเหมือนครัง้ ทีพ่ ระพุทธเจาทัง้ หลายยังสถิตอยู” (วินย.อ. ๑/๒๗๒)
“เพราะวา เมือ่ คานสุตตะ ก็คอื คานพระพุทธเจา”

(วินย.ฎีกา.๒/๗๑)

พาหิรกสูตร (สูตรภายนอก คือสูตรที่ไมไดขึ้นสูสังคายนา
ทั้ง ๓ ครั้งใหญ) ตลอดถึงพระสูตรของนิกายมหาสังฆิกะ (นิกาย
ใหญที่จัดเปนหินยานที่สืบตอจากภิกษุวัชชีบุตร และตอมาพัฒนา
เปนมหายาน) ทานก็จัดเขาเกณฑไวแลววา
“...ไมพงึ ยึดถือ ควรตัง้ อยูใ นอัตตโนมตินนั่ แหละ หมายความ
วา อัตตโนมติ ในนิกายของตน (เถรวาท) ยังสําคัญกวาสูตร
ที่นํามาจากนิกายอื่น”
(วินย.ฎีกา ๒/๗๒)

๓๘

กรณีธรรมกาย

นี้เปน ตัวอยางหลักเกณฑตางๆ ที่พระเถระในอดีตไดถือ
ปฏิบัติในการดํารงรักษาพระธรรมวินัยสืบกันมา ซึ่งแสดงใหเห็นทั้ง
ประสบการณ ใ นการทํ า งาน และจิ ต ใจที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญ แก
พระธรรมวินัยนั้นอยางมั่นคงยิ่งในหลักการ ทานจึงรักษาพระพุทธ
ศาสนาใหคงอยูยืนนานมาถึงเราได ชนิดที่วาแมพวกเราในปจจุบัน
จะไมเอาใจใส คนยุคตอไปทีต่ นื่ ตัวขึน้ มา ก็ยงั มีโอกาสเขาถึงพระ
พุทธศาสนาไดอีก

นอกจากหลักฐาน ยังมีหลักการ
ที่เปนมาตรฐานสําหรับวัดคําสอน
ขอแทรกเรือ่ งควรทราบเพิม่ เติมทีส่ าํ คัญสักหนอย ทีก่ ลาวมานัน้
เปนเกณฑตรวจสอบหลักฐานทีม่ า หรือทีร่ องรับคําสอนของพระพุทธเจา
หลักฐานเหลานีเ้ ปนทีร่ องรับหลักการของพระพุทธศาสนา ซึง่ ทําให
วินจิ ฉัยไดวา คําความทีใ่ ครก็ตามยกมาอาง เปนคําตรัสของพระพุทธเจา
หรือเปนคําสอนในพระพุทธศาสนาหรือไม เชือ่ ถือไดหรือไม และแคไหน
เพียงใด
ยังมีเกณฑตรวจสอบอีกอยางหนึง่ คือ คําตรัสของพระพุทธเจา
(ซึ่งอยูใ นหลักฐานที่ถูก ตอ ง) ที่แสดงหลักการสําหรับใชวินิจ ฉัย
คําสอน และการประพฤติปฏิบัติทั่วไป วาถูกตองตามหลักพุทธศาสนาหรือไม เรียกงายๆ วา หลักตัดสินพระธรรมวินัย (ที่พูดไป
กอนนั้นเปนเกณฑตัดสินหลักฐานที่แสดงพระธรรมวินัย)
หลักตัดสินพระธรรมวินัยนี้ พระพุทธเจาตรัสแกพระมหาปชาบดีโคตมีเถรีครัง้ หนึง่ และแกพระอุบาลีเถระครัง้ หนึง่

๓๙

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ชุดทีต่ รัสแกพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี มี ๘ ขอ ใจความวา
“ธรรมเหลาใด เปนไปเพื่อ
๑. สราคะ (ความติดใครยอมใจ)
๒. สังโยค (ความผูกรัดมัดตัวอยูในวังวนแหงทุกข)
๓. อาจยะ (ความพอกพูนกิเลส)
๔. มหิจฉตา (ความมักมากอยากใหญ)
๕. อสันตุฏฐี (ความไมรูจักพอ)
๖. สังคณิกา (ความมั่วสุมคลุกคลี)
๗. โกสัชชะ (ความเกียจคราน)
๘. ทุพภรตา (ความเปนคนเลี้ยงยาก)
ธรรมเหลานี้ พึงรูว า ไมใชธรรม ไมใชวนิ ยั ไมใชสตั ถุสาสน (คํา
สอนของพระศาสดา)
สวนธรรมเหลาใด เปนไปเพื่อ
๑. วิราคะ (ความคลายออกเปนอิสระ)
๒. วิสังโยค (ความเปลื้องตนจากวังวนแหงทุกข)
๓. อปจยะ (ความไมพอกพูนกิเลส)
๔. อัปปจฉตา (ความมักนอย ไมมักมากอยากใหญ)
๕. สันตุฏฐี (ความสันโดษ)
๖. ปวิเวก (ความสงัด)
๗. วิริยารัมภะ (ความเรงระดมเพียร)
๘. สุภรตา (ความเปนผูเลี้ยงงาย)
ธรรมเหลานี้ พึงรูว า เปนธรรม เปนวินยั เปนสัตถุสาสน”
(วินย.๗/๕๒๓/๓๓๑)

๔๐

กรณีธรรมกาย

สวนชุดทีต่ รัสแกพระอุบาลีเถระมี ๗ ขอ ใจความวา
“ธรรมเหลาใด เปนไปเพื่อ
๑. เอกันตนิพพิทา (ความหนายหายติดไดสิ้นเชิง)
๒. วิราคะ (ความคลายออกเปนอิสระ)
๓. นิโรธ (ความดับกิเลสไดไมมีทุกขเกิดขึ้น)
๔. อุปสมะ (ความสงบที่กิเลสระงับราบคาบไป)
๕. อภิญญา (ความรูประจักษตรงตอความจริงจําเพาะ)
๖. สัมโพธะ (ความตรัสรูหยั่งเห็นความจริงเต็มพรอม)
๗. นิพพาน (ภาวะดับทุกขหายรอนเย็นสนิท)
ธรรมเหลานีพ้ งึ รูว า เปนธรรม เปนวินยั เปนสัตถุสาสน (คําสอน
(องฺ.สตฺตก. ๒๓/๘๐/๑๔๖)
ของพระศาสดา)”
ถาตรงขามกับขางตนนี้ ก็ไมใชธรรม ไมใชวนิ ยั ไมใชสตั ถุสาสน

เพราะยังมีพระไตรปฎกเถรวาทไวเปนมาตรฐาน
พระมหายานจึงมีโอกาสยอนกลับมาหาพุทธพจนที่แท
มองในทางกลับกัน ถาพระเถระในอดีตเปนอยางที่พวกเรา
เปนกันอยูเวลานี้ ก็เห็นไดชัดวาพระพุทธศาสนาคงไมอยูยืนยาว
มาถึงปจจุบันไดแน หรือถาอยูก็คงเปนคลายอยางพระมหายาน
ในญี่ปุน ที่นอกจากมีครอบครัว เปนนักธุรกิจ ฯลฯ แลวก็ยังแตก
แยกยอยออกไปมากมายเปนรอยๆ นิกายยอย
ที่มหายานเปนอยางนี้ ก็สืบมาแตเดิม คือแตกแยกยอยกัน
มาเรื่อยๆ ตั้งแตกอนเปนมหายาน คือตั้งแตยุคเดิมที่เปนหินยาน
ซึ่งคัมภีรของเถรวาทไดบันทึกเรื่องราวไวแตตน ขอเลาโดยยอ
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เมือ่ พระพุทธเจาปรินพิ พานแลวได ๑ ศตวรรษ คือ ถึง พ.ศ. ๑๐๐
ภิ ก ษุ พ วกหนึ่ ง เรี ย กว า “วั ช ชี บุ ต ร” ได ถื อ ตามลั ท ธิ อ าจารย
(อาจริยวาท) วาการไมปฏิบตั ติ ามพุทธบัญญัตบิ างอยาง รวม ๑๐ ขอ
ไมเปนความผิด เปนเหตุใหพระเถระผูตองการรักษาพระธรรมวินัย
ไวตามเดิมแบบเถรวาท ไดจัดใหมีการสังคายนาครั้งที่ ๒ ขึ้น
อยางไรก็ตาม ภิกษุวัชชีบุตรไมยอม และไดแยกตัวไปตั้งเปน
นิกายขึ้นตางหาก เรียกชื่อวา “มหาสังฆิกะ” (พวกสงฆหมูใหญ)
เปนอาจริยวาทกลุม แรก พอแยกออกไปแลว ปรากฏวาลัทธิถอื ตาม
อาจารย (อาจริยวาท) ก็เกิดมากขึ้น มหาสังฆิกะไดแตกแยกยอย
ออกไป จนกลายเปนอาจริยวาท ๖ นิกายยอย
ทางดานเถรวาทเดิม ก็ไดมอี าจริยวาทแยกตัวออกไป ๒ พวก
แลว ๒ พวกนั้น ก็ไปแตกแยกยอยออกไปเรื่อยๆ จนกลายเปน ๑๑
อาจริยวาท
ความแตกแยกเกิดอาจริยวาทตางๆ มากมายนี้ เกิดขึ้นใน
ชวงเวลา ๑๐๐ ป ดังนั้น เมื่อถึง พ.ศ. ๒๐๐ จึงมีพระพุทธศาสนา
นิกายยอยรวมทั้ง หมด ๑๘ นิกาย๑ เปนเถรวาทดั้ง เดิม ๑ กับ
๑

การแตกแยกสรุปงายๆ คือ เริม่ พ.ศ. ๑๐๐ จากเถรวาท ครัง้ ที่ ๑ พวกวัชชีบตุ รแยกออกไป
ตั้งมหาสังฆิกะ เปนอาจริยวาทแรกแลว จากมหาสังฆิกะ แตกเพิ่มอีก ๒ คือ โคกุลิกะ
และเอกัพโยหาริก, จากโคกุลิกะ ก็แตกเพิ่มอีก ๒ คือ ปณณัตติวาท กับพหุลิยะ
(หรือพหุสสุติกะ) แลวเกิดเจติยวาทเพิ่มซอนเขามาอีก รวมมหาสังฆิกะเองดวยเปน
อาจริยวาท ๖
จากเถรวาทนั้น ครั้งที่ ๒ เกิดอาจริยวาท แยกออกไปอีก ๒ คือ มหิสาสกะ กับ
วัชชิปตุ ตกะ แลววัชชิปตุ ตกะไปแตกเพิม่ อีก ๔ (คือ ธัมมุตตริยะ ภัทรยานิก ฉันนาคาริก
และสั ม มติย ะหรื อ สมิติ ย ะ) ส ว นมหิส าสกะ ก็แ ตกเพิ่ม อีก ๒ คือ สั พ พั ต ถิก วาท
(=สรวาสติวาทะ) กับธัมมคุตติกะ แลวจากสัพพัตถิกวาท เกิดนิกายยอยกัสสปยะซึ่ง
แตกเพิม่ เปนสังกันติกะ ซึง่ แตกตอออกไปเปนสุคตวาท รวมทัง้ หมดเปนอาจริยวาทใหม ๑๑
เมื่อนับทั้งหมด = เถรวาทเดิม + อาจริยวาทชุดแรก ๖ + อาจริยวาทชุดหลัง ๑๑
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อาจริยวาท ๑๗ นิกาย
โดยนัยนี้ เมื่อถึงรัชกาลพระเจาอโศกมหาราช ใน พ.ศ. ๒๑๘
พระพุทธศาสนาซึง่ รุง เรืองในดานการอุปถัมภบาํ รุง กลับไมมเี อกภาพ
มีก ารสั่ง สอนลัท ธิแ ปลกแยกกัน มากมายสับ สน จนทําใหตอ ง
จัดการสังคายนาครั้งใหญอีกเปนครั้งที่ ๓ ใน พ.ศ. ๒๓๕
ในการสังคายนาครั้งที่ ๓ นี้ มีการชําระสะสางทิฏฐิตางๆ ที่
แตกแยกแปลกปลอม ดังที่ประมวลไวในพระไตรปฎก เลม ๓๗ คือ
กถาวัตถุ รวม ๒๑๙ หัวขอ (เรียกวา กถา) เริ่มดวยขอแรก คือ ลัทธิถือ
อัตตา ของพวกนิกายวัชชีบุตร และนิกายสมิติยะ พรอมทั้งอัญญเดียรถียมากมาย มีความยาวเปนพิเศษถึง ๘๓ หนา เรียกรวมๆ วา
“ปุคคลกถา”
นิกายมหาสังฆิกะเปนเจาของทิฏฐิที่ทานชําระสะสางครั้งนี้
หลายเรื่อง (ไมต่ํากวา ๑๙ เรื่อง) ยกตัวอยาง เชน พวกมหาสังฆิกะ
บางสวน ถือทิฏฐิรว มกับพวกนิกายสมิตยิ ะ นิกายวัชชิปตุ ตกะ และ
นิกายสัพพัตถิกวาท (=สรวาสติวาท) วา พระอรหันตกเ็ สือ่ มถอยจาก
อรหัตตผลทีบ่ รรลุแลว กลับมาเปนปุถชุ นอีกได (เรือ่ งใน “ปริหานิกถา”)
ดังนี้เปนตน
หลังจากสังคายนาครัง้ ที่ ๓ แลว ก็เกิดมีเอกภาพขึน้ อยางนอย
ในสวนกลางแหงมหาอาณาจักรของพระเจาอโศกมหาราช และได
มีการสงพระศาสนทูตไปประกาศพระศาสนา ๙ สาย ที่รูกันวาสาย
หนึ่งมายังทวาราวดี ซึ่งอยูในที่ตั้งของประเทศไทยปจจุบันดวย
รวมเปน ๑๘ นิกาย ( = เถรวาท ๑ + อาจริยวาท ๑๗) ทัง้ ๑๘ นิกายนี้ ถูกมหายานเรียก
วาหินยาน
อาจริยวาทเดิม ที่เปนหินยานทั้ง ๑๗ นิกายสูญไปหมดแลว เหลือแตอาจริยวาทปจจุบัน คือมหายาน ที่พัฒนาจากมหาสังฆิกะ (อาจริยวาทแรกสุด ซึ่งก็สูญไปแลว)
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อยางไรก็ตาม ในรอบนอกของชมพูทวีป ไกลออกไป ก็ยังมี
พระภิกษุที่ถืออาจริยวาทตางๆ ไปเผยแพรอยู จึงปรากฏตอมาวา
หลังจากสมัยพระเจาอโศกมหาราชเกือบ ๔ ศตวรรษ ใน พ.ศ. ๖๒๑
พระเจ า กนิ ษ กมหาราชครองแผ น ดิ น แถบอิ น เดี ย ภาคตะวั น ตก
เฉียงเหนือ ที่เมืองบุรุษปุระ (ปจจุบันคือ Peshawar ในปากีสถาน
ไกลออกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ จากนครปาตลีบตุ ร ซึง่ ปจจุบนั คือ
Patna เมืองหลวงของพระเจาอโศกมหาราช ประมาณ ๑,๖๒๕ ก.ม.)
พระเจากนิษกะทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ใฝพระทัย
ศึกษาธรรม ถึงกับนิมนตพระภิกษุไปสอนธรรมแกพระองคทุกวัน
วันละรูป พระภิกษุแตละรูปสอนแตกตางกันบาง ขัดกันบาง ทําให
ทรงสับสน จนกระทัง่ ทรงปรึกษาพระภิกษุรูปหนึ่ง ซึ่งไดถวายคํา
แนะนําใหจัดการสังคายนาขึ้นประมาณ พ.ศ. ๖๔๓
สังคายนาครั้งนี้ ถือวาเปนของนิกายสัพพัตถิกวาท (สรวาสติวาทะ) และมีภิกษุมหายานรวมดวย ตอมาแมนิกายสรวาสติวาทะสูญสิ้นไปแลว เชนเดียวกับอาจริยวาทยุคแรกที่เปนหินยาน
หมดทัง้ ๑๗ นิกาย (มหาสังฆิกะไดพฒ
ั นามาเปนมหายาน) ทางฝาย
มหายานก็นับเอาสังคายนาครั้งนี้ เปนครั้งที่ ๓ ของตน (ไมยอมรับ
สังคายนาครัง้ ที่ ๓ ทีพ่ ระเจาอโศกมหาราชอุปถัมภ เมือ่ พ.ศ. ๒๓๕;
และในทํานองเดียวกันทางเถรวาทก็ไมนับการสังคายนาครั้งนี้)
พระเจากนิษกะไดอุปถัมภบํารุงพระศาสนา และไดทรงสง
สมณทูตไปเผยแผพระพุทธศาสนาในเอเชียกลาง ซึ่งไดเปนแหลง
สําคั ญ ที่ ทําให พ ระพุ ท ธศาสนามหายานแพร ห ลายต อ ไปสู จี น
เกาหลี มองโกเลีย และญี่ปุน
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เมือ่ พระพุทธศาสนามหายาน เจริญขึน้ ในประเทศเหลานัน้ แลว
ก็แตกแยกนิกายและสาขายอยออกไปๆ จนในที่สุดจึงมาเห็นกันวา
ถึงจะแตกแยกไปเปนนิกายไหนๆ ก็ควรจะตองศึกษาพระไตรปฎกบาลี
ของเถรวาท เพื่อจะไดรูหลักคําสอนตามพระพุทธพจนดั้งเดิม และ
มีความเปนอันหนึง่ อันเดียวกัน อยางที่ Professor Mizuno กลาวไว
ดังไดยกมาใหดูขางตน

สิ่งควรทําที่แท คือ
เรงชวนกันหันมายกเอาพระไตรปฎกของเราขึ้นศึกษา
เอกสารของวัดพระธรรมกาย แสดงการยอมรับพระไตรปฎก
บาลีของเถรวาทวา “เปนแหลงอางอิงของคําสอนในพระพุทธศาสนายุค
ดั้งเดิมที่สําคัญที่สุด” แตเขียนตอไปวา
“แต น อกจากพระไตรป ฎ กบาลี แ ล ว ยั ง มี คําสอนยุ ค
ดัง้ เดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจาอยูใ นคัมภีรอ นื่ อีกหลายแหลง
เชน พระไตรปฎกจีน พระไตรปฎกธิเบต คัมภีรสันสกฤต
คัมภีรในภาษาคันธารี ภาษาเนปาลโบราณ ภาษาถิ่นโบราณ
ของอินเดีย เอเชียกลางและที่อื่นๆ
“การจะศึกษาใหเขาใจคําสอนของพระพุทธศาสนายุค
ดั้งเดิมจริงๆ นั้น จึงมีความจําเปนจะตองศึกษา ใหเขาใจ
คัมภีรทั้งหลายเหลานี้ทั้งหมด นําเนื้อหาคัมภีรที่คลายกันมา
เปรี ย บเที ย บกั น วิ เ คราะห ด ว ยหลั ก ทางวิ ช าการทั้ ง ด า น
ภาษาศาสตร และอืน่ ๆ จึงจะไดความเขาใจทีร่ อบดานสมบูรณ”

เอกสารของวัดพระธรรมกาย ทั้งที่นี้และที่อื่น เมื่อกลาวถึง
พระไตรปฎก จะมีลักษณะการพูดทํานองนี้ ซึ่งนอกจากสับสนแลว
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ยังเปนการสรางความเขาใจผิดที่ไมควรใหอภัย เชน ออกชื่อคัมภีร
ในภาษาตางๆ มากมายใหดนู า ทึง่ ประหนึง่ วา แตละภาษาเหลานัน้
คงจะมีพุทธพจนบันทึกไวนอกเหนือจากที่เรารูกันอีกมากมาย แต
แทที่จริงเอาเปนหลักอะไรไมได
คงจะไมตองชี้แจงใหมากและยืดยาว ขอใหทราบงายๆ สั้นๆ
วาเรือ่ งทัง้ หมดกอนทีจ่ ะมาเปนคัมภีรอ ะไรตางๆ ทีย่ กมาอางขางบนนี้
(ซึ่ง สว นมากเปนเรื่อ งกระเส็นกระสาย บางอยางก็ไ มใ ชแ มแ ต
จะเปนคัมภีร) พระเถระผูร กั ษาพระพุทธศาสนา ยุค ๒๐๐ กวาปแรก
ทานรูเหตุการณที่เกิดขึ้นกันดี และไดชําระสะสางเสร็จสิ้นไปแลว
หลังจากนั้น ถาจะมีการยอมรับกัน ก็เพียงพูดใหชัดวา คัมภีรนั้นๆ
เปนของนิกายไหน และนิกายนั้นสอนวาอยางไร เชน เถรวาทวา
อยางไร มหายานนิกายยอยนี้วาอยางไร นิกายยอยนั้นวาอยางไร
ไมตองมาสับสนกันอีก
ขอทบทวนเปนขอสรุปไววา
๑. พระไตรปฎกบาลีของเถรวาทที่เรารักษาไว (แตไมคอย
ศึกษากัน) นี้ เปนที่ยอมรับกันทั่วแมโดยฝายมหายานเอง วาเปนที่
รวบรวมพระพุทธพจนที่ดั้งเดิม แมนยําตรงตามจริง และครบถวน
สมบูรณที่สุด
๒. พระไตรปฎ กฉบับ อื่น ๆ ก็คือ ที่เ ปน ของมหายานนั้น
แมแตนกั วิชาการตะวันตก ทีเ่ อกสารของวัดพระธรรมกายยกยองวา
เปน “ปราชญใหญทางพระพุทธศาสนา . . . ทีม่ ชี อื่ เสียงกองโลก” ก็ยังพูดวา
“พระสูตรทัง้ หลายของมหายาน พูดกันตรงไปตรงมา ก็คอื คํานิพนธ
ยุคหลังทีบ่ รรจุเขาในพระโอษฐ” ดังยกมาใหดขู า งตนแลว (หนา ๒๒)
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เรารูก นั ดีอยูแ ลววา การรักษาพระพุทธศาสนานัน้ เราตองการ
คําสอนทีแ่ ทจริงของพระพุทธเจา เมือ่ พระสูตรของมหายานเปนของ
แตงใสพระโอษฐภายหลัง แลวเราจะนําเอามาสับสนปะปนทําไม
๓. แมวา พระไตรปฎกมหายาน เชน ฉบับภาษาจีน จะมีคาํ สอน
เกาครั้ ง หิ น ยานอยู ด ว ย ก็ แ ทบจะไม มี คุ ณ ประโยชน อ ะไรเป น
สาระที่เราจะพึงสนใจ นอกจากจะไดรูวาเคยมีพุทธศาสนานิกาย
นั้นจริง และสอนวาอยางนั้นๆ ขอชี้แจงเล็กๆ นอยๆ เชน
ก) หินยานที่แตกแยกออกไปถึง ๑๗ นิกายและไดสูญสิ้น
ไปหมดแลว เปนเรื่องเกาที่ทานสะสางเสร็จกันไปแลว ถาจะไปพบ
หลงเหลือบันทึกอยูในฉบับของจีนหรือแมภาษาอื่นๆ บาง ก็เปน
ของสวนเกิน ไมใชเรื่องแปลกอะไร
ข) ในบรรดานิกายตางๆ นั้น เถรวาทนี้เปนหลักมาแตเดิม
กอนมีการแตกแยก และแมหลังแตกแยกแลว เมือ่ นิกายอืน่ สูญสิน้ ไป
เถรวาทก็ดํารงอยูตอมา และเปนที่รูกันวารักษาคําสอนเดิมแทของ
พระพุทธเจาไวแมนยําครบถวนที่สุด เมื่อเปนอยางนี้ ควรจะตั้งใจ
ศึกษาคําสอนที่ทานเพียรพยายามรักษาไวใหนี้แหละใหดี
ค) คําสอนของหินยานทีว่ า มีอยูบ า งในพระไตรปฎกมหายาน
ฉบับภาษาจีนนั้น อยางของนิกายสรวาสติวาทิน เดิมรักษาไวดวย
ภาษาสันสกฤต กวาจะไดแปลเปนภาษาจีนก็ใกล พ.ศ. ๑๐๐๐
แลว และคัมภีรสันสกฤตเดิมก็หายสูญไปมาก ความนาเชื่อถือแม
แตในแงที่จะรักษาคําสอนของนิกายของตนเองก็เหลือนอยลงไป
ทีจ่ ริงนัน้ พระไตรปฎก ตลอดจนคัมภีรท งั้ หลายอืน่ ๆ ทีโ่ นน
บาง ทีน่ บี่ า ง ของนิกายใด มีแคไหน เปนอยางไร ก็เปนเรือ่ งทีร่ ๆู กัน
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อยูแ ลว ถึงแมนานๆ จะมีก ารตื่น เตน กัน ขึ้น วา เกิด ไปพบอะไร
ขึ้น มา เหมือ นเปน ของแปลกใหม แตแทที่จ ริง ก็เ ปน ของนอก
ระดั บ มาตรฐาน และโดยมากก็ เ ป น ของเกิ ด ขึ้ น รุ น หลั ง กว า
คัมภีรอรรถกถาของเรา ไมตองพูดถึงการจะเอามาเทียบกับพระ
ไตรปฎกบาลี
คัมภีร หรือสวนของคัมภีร ทีว่ า พบกันขึน้ บางนัน้ ถาเรามี
เวลาจะสนใจพิเศษก็ไดในแงที่วาเปนเครื่องประดับความรู เชน
เอาไวพิ สู จ น ว า เป น ของนิ ก ายเก า ที่ สู ญ สิ้ น ไปแล ว นิ ก ายไหน
เป น หลักฐานยืนยันเรื่องบางอยางที่ทานเลาไวในคัมภีรของเรา
เรือ่ งไหนบาง ใหความรูป ระกอบเกีย่ วกับเหตุการณและสภาพสังคม
อยางไรบางไหม เปนตน แตในแงตัวหลักการของพระศาสนาแทๆ
แลว เรียกไดวาไมมีผลอะไร
พระไตรปฎกบาลี ๔๕ เลม และอรรถกถา ๕๕ เลม เพียง
๑๐๐ เลมเทานีก้ อ น ไมนบั คัมภีรภ าษาบาลีเลมอืน่ ๆ แมแตวสิ ทุ ธิมคั ค
ทีท่ า นรักษาไวใหเราศึกษามากมาย ขอใหตงั้ ใจศึกษากันจริงๆ จังๆ บาง
เพียง ๕ เลม ๑๐ เลม ก็ยังจะไดรูจักพระพุทธศาสนาดีกวาจะไป
สนใจคัมภีรภายนอกที่กระจัดกระจายเหลานั้น ซึ่งถามีอะไรเปน
ประโยชนบาง ก็ไมตองกังวล ผูรูผูชํานาญก็จะเอามาบอกเราเอง
หรือแมตัวเราจะตองการรูก็ได แตควรจับหลักเถรวาทของตัวเอง
ใหชัดเสียกอน
เวลานี้ก็รูกันดี ใครๆ ก็ยอมรับวา จะรูพระพุทธศาสนาที่เปน
คําสอนแทของพระพุทธเจา ตองศึกษาพระไตรปฎกบาลีของเถรวาท
และวงการมหายานอยางในญีป่ นุ ก็เห็นกันแลววา จะตองหันมาศึกษา
คําสอนเดิมของพระพุทธเจาในพระไตรปฎกบาลีของเราเปนฐาน
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ดังไดกลาวขางตน
สิ่งควรทําที่แนแทก็คือ ควรจะปลุกเรากระตุนเตือนพวกเรา
กันเองนีแ่ หละ ใหหนั มาศึกษาพระพุทธศาสนาทีแ่ ท จากแหลงคําสอน
ที่อยูใกลตัวอยูแลวนี้กันเสียที วาธรรมะของพระพุทธเจาที่ถูกตอง
เปนอยางไร
ถาไมยอมศึกษาเอง ก็ชวยรักษาแหลงคําสอนเดิมแทนี้ไว
เพื่อใหคนอื่นที่เขาเห็นคุณคาจะไดมีโอกาสศึกษา โดยไมไปทําให
แปดเปอนเสียกอน ดวยความรูเทาไมถึงการณ ก็ยังจะเปนบุญ
กุศลแกตนไดสวนหนึ่ง
แตถา จะใหเจริญงอกงามและเขมแข็งมัน่ คงจริง จะตองหมัน่
เตือนจิตสํานึกกันไววา ชาวพุทธเรานี้ จะรักษาพระพุทธศาสนาให
ดํารงอยูดวยความบริสุทธิ์ไดอยางไร เพื่อมิใหตนเองกลายเปนผู
ทําลายมรดกสําคัญที่บรรพบุรุษไดอุต สาหะเพีย รพยายามรัก ษา
กันมาตั้ง เปน พัน ๆ ป
ชาวพุทธจะตองมีการศึกษาอยางนอยขั้นเบื้อ งตน ที่จะทํา
ใหรูต ระหนักถึงความสําคัญของพระธรรมวินัย ที่ทานรักษาไวใน
พระไตรปฎก และมองเห็นความสัมพันธระหวางพระไตรปฎกนั้น
กับความเปนไปของพระพุทธศาสนา
ขอเลาเรื่องหนึ่งวา เมื่อ หลายปม าแลว มีพระภิกษุจาก
ประเทศไทยคณะหนึ่งเดินทางไปดูการพระศาสนาที่ประเทศญี่ปุน
วันหนึ่งก็ไดไปเยี่ยมวัดของสังฆราชนิกายหนึ่ง เมื่อเขาไปพบกับ
สังฆราชนิกายนั้น ก็มีหญิงสาวนําน้ําชามาตอนรับพระภิกษุไทย
ไดความวา หญิงสาวที่นําน้ําชามาตอนรับนั้น เปนลูกสาวของ
สังฆราชญี่ปุนนั่นเอง
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ถาคนไทยไมอยากเห็นพระภิกษุไทยเปนอยางพระญี่ปุน ก็
จะทําไดดวยการชวยกันรักษาพระไตรปฎกบาลีของเถรวาทนี้ไวให
บริสทุ ธิบ์ ริบรู ณมนั่ คง
ดังเปนที่รูกันอยู และเปนที่ยอมรับในหมูผ รู ทู ั่วโลกวา พระ
ไตรปฎกบาลีของเถรวาทนี้แหละ เปนแหลงบรรจุรกั ษาคําสอนเดิม
แทของพระพุทธศาสนาไว เราควรจะมีความภูมใิ จที่สามารถรักษา
คําสอนที่บริสุทธิ์บริบูรณของพระพุทธเจา หรือพระพุทธศาสนาที่
ถูกตองแทจริงนี้ไวใหแกโลก เพื่อใหพระสัทธรรมอํานวยประโยชน
สุขที่ยั่งยืนแกมวลมนุษยสืบไป

เรื่องเบ็ดเตล็ด
เบ็ดเตล็ด ๑: รูจ กั พระไตรปฎกอยางชาวบาน
ก) องคุลมิ าลไมไดอา นพระไตรปฎก
ข) ติดพระไตรปฎก – ติดตํารา

เบ็ดเตล็ด ๒: อางฝรัง่
อางฝรัง่ ๑: พระไตรปฎกอักษรโรมันของ
Pali Text Society เปนฉบับสากล?
อางฝรัง่ ๒: ทัศนะนักวิชาการตะวันตก
เรือ่ งนิพพาน อัตตา - อนัตตา

เบ็ดเตล็ด ๑
รูจักพระไตรปฎกอยางชาวบาน

ก) องคุลิมาลไมไดอานพระไตรปฎก
เมือ่ ปลายเดือนกุมภาพันธ ทีผ่ า นมา คืนหนึง่ ขณะฟงวิทยุอยู
มีผูนําขอเขียนใน นสพ.พิมพไทย มาอาน ไดใจความวา องคุลิมาล
ไมตองอานพระไตรปฎก ก็ไดสําเร็จพระอรหันต เลยนึกขึ้นมาวา
เปนตัวอยางทีด่ มี าก ทีจ่ ะชวยอธิบายใหญาติโยมรูจ กั พระไตรปฎก
ไดขอใหญาติโยมบางทานชวยหาให ก็ไดมา เปนฉบับวัน
พฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ คอลัมน “วิวาทะ” จึงขอ
โอกาสนํามาใชประโยชนในการสรางความรูความเขาใจ (ขออภัย
ตอทานผูเขียนดวย เพื่อประโยชนแกผูอาน มิใชประสงคจะโต
เถียง) ขอเขียนตอนที่เกี่ยวของในคอลัมนนั้นวา
“. . . ก็อยากจะถามวา เมื่อครั้งพุทธกาล ผูที่สําเร็จอรหัน
มีตํารา หรือพระไตรปฎกมาเปนทางนําไปสูพ ระนิพพาน
หรือไม
องค คุ ลี ม ารเที่ ย วไล เ ข น ฆ า ผู ค นจํานวนมาก แต ก็ ไ ด
สําเร็จอรหันต เพียงแตพระพุทธเจาตรัสกับองคคุลีมารวา
เราหยุดแลว ทานยังไมหยุด องคคุลีมารอานพระไตรปฎก
เลมไหนกันครับ
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พระพุทธเจากอ นดับขัน ธป รินิพ พาน ก็ตรัสไวอยาง
ชัดเจนวา ‘เมื่อพระองคละสังขารไปแลว ใหถือพระธรรมวินัย
เปนแนวทางปฏิบตั ติ ามพระองค ไมไดบอกใหถอื พระไตรปฎก
อยางที่เขาใจกัน’ ”

ที่จริงตองพูดใหมกลับตรงขามกับขอเขียนขางบนนี้วา
“ก็อยากจะถามวา ถาไมมพี ระไตรปฎก เราจะรูเ รือ่ งองคุลมิ าล
และเรื่องผูสําเร็จอรหันตในครั้งพุทธกาลหรือไม”
ที่จริงนั้น เพราะมีพระไตรปฎก เราจึงรูเรื่ององคุลิมาล คือ
เราอานและรูเรื่ององคุลิมาลจากพระไตรปฎก
ถา ไมมีพ ระไตรปฎ ก เราก็ไ มไ ดรูวา พระพุท ธเจาตรัส กับ
องคุลิมาลวาอยางไร
ถาไมมีพระไตรปฎก เราก็ไมไดรูจักแมแตชื่อขององคุลิมาล
องคุลมิ าลจะอานพระไตรปฎกไดอยางไร เรือ่ งขององคุลมิ าล
นั่นแหละมาอยูในพระไตรปฎก พวกเราตางหากอานพระไตรปฎก
เพื่อจะไดรูเรื่ององคุลิมาล (และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับพระพุทธเจา
และพระอรหันตทั้งหลายในพุทธกาล)
แตนาเสียดายวา เวลานี้พวกเรานอยคนนักจะไดอานเรื่อง
พระพุ ท ธเจ า จากพระไตรป ฎ ก พวกเราแทบทุก คนไดยิน เรื่อ ง
พระพุทธเจา และไดฟง ธรรมในพระไตรปฎก จากพระสงฆ ครูอาจารย
ผูเฒาผูแก ฯลฯ ที่ฟงตอๆ กันมา กวาจะถึงเราบางทีหลายสิบหรือ
หลายรอยทอด เพราะฉะนั้น กวาจะถึงเรา บางทีเรื่องราวก็เพี้ยน
ไปไกล บางที ก็ เขาใจผิดไปเลย นี่แหละจึงเปนอันตรายอยาง
สําคัญ ที่จะทําใหพระพุทธศาสนาเลอะเลือน เพราะชาวพุทธไม
สนใจจะเรียนธรรมจากตนแหลง คือ พระไตรปฎก
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ยอนกลับไปเรื่ององคุลิมาลอีก
ถาม “องคุลิมาลสําเร็จพระอรหันตไดเองหรือ?”
ตอบ “ไมใช ทานไดฟงพระพุทธเจาตรัส จึงสําเร็จ”
ถาม “แลวพวกเราเวลานี้ละ รูธรรมไดเองหรือ?”
ตอบ “ไมใช พวกเราก็รูจากที่พระพุทธเจาตรัสเหมือนกัน
แตเรารูผานพระสงฆ ครูอาจารย ผูใหญ ตํารับตํารา
หนังสือตางๆ สอน หรือบอกตอๆ กันมา”
ถาม “พระสงฆ ครูอาจารย ฯลฯ เหลานัน้ ไดพบพระพุทธเจา
แลวพระพุทธเจาตรัสสอนใหหรือ?”
ตอบ “ไม ไ ด พ บหรอก พระพุ ท ธเจ า ปริ นิ พ พานนานกว า
๒,๕๐๐ ปแลว”
ถาม “ถาอยางนั้น พระสงฆและครูอาจารย ฯลฯ เหลานั้น
ไปเอาคําสอนของพระพุทธเจามาจากไหน?”
ตอบ “คําสอนของพระพุทธเจานั้น ทานรวบรวมบันทึกไว
ในพระไตรปฏก และรักษาสืบตอกันมาอยางดีที่สุด
ใครอยากรู เ รื่ อ งพระพุ ท ธเจ า และหลั กธรรมคําสอน
ของพระองค ก็ไปอานไปคนเอาจากพระไตรปฎก”
ที่วามานี้แหละคือพระไตรปฎก ขอใหดูงายๆ ดังนี้
ก. เมื่อพระพุทธเจายังทรงพระชนมอยู
พระพุทธเจา ตรัส พุทธพจน = ธรรมวินยั (คําสัง่ สอนของพระพุทธเจา)
ข. หลังจากพระพุทธเจาปรินิพพานแลว
พระไตรปฎก รักษา พุทธพจน = ธรรมวินยั (คําสัง่ สอนของพระพุทธเจา)
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เมื่ อ พระพุ ท ธเจ า จะปริ นิ พ พานได ต รั ส ว า เมื่ อ พระองค
ลวงลับไปแลว ใหสาวกทั้งหลายนับถือธรรมวินัยเปนศาสดา (แทน
พระองค)
ก็ตอ งถามวา เราจะเอาธรรมวินยั ทีไ่ หนมานับถือ แลวก็ตอบวา
ธรรมวินัยที่อยูในพระไตรปฎก
นี่แหละ เพราะอยางนี้ เราจึงพูดไดวา พระไตรปฎกเปนที่
ประทับขององคพระศาสดา (คือธรรมวินัย ที่พระพุทธเจาตรัสไวให
เปนพระศาสดาของเราแทนพระองค)
ถาเราเห็นแกพระพุทธเจา และถาเราถือวาธรรมวินัยสําคัญ
เราก็ตองเห็นความสําคัญของพระไตรปฎก (แลวก็ชวนกันศึกษา
และรักษาพระไตรปฎก)
พระพุทธศาสนาที่ม าถึง เราได ก็เ พราะยังมีพ ระไตรปฎก
ทีร่ กั ษาไว หรือวาเรารูจ กั พระพุทธศาสนาได ก็เพราะยังมีพระไตรปฎก
ตกทอดมาถึงพวกเรา
ไมวา อะไรทีเ่ รารูจ กั เกีย่ วกับพระพุทธศาสนา จะพูดจะเลาขาน
ถายทอดกันมาผานใครๆ อะไรๆ สืบสาวไปถึงตนตอทีแ่ นๆ ก็ตอ งถึง
พระไตรปฎก บุญกรรม บาปกรรม ทาน ศีล ภาวนา ศีล ๕ ของชาวบาน
ศีล ๘ ของอุบาสกอุบาสิกา ศีล ๑๐ ของสามเณร ศีล ๒๒๗ ของพระภิกษุ
เมตตา กรุณา สติ ปญญา สมาธิ ความเพียร นรก สวรรค นิพพาน
หรือแมแตพระพุทธเจา กับทั้งพระธรรม พระสงฆ เรื่องการบวช
กฐิน สังฆทาน โบสถ วิหาร เจดีย ตลอดจนภิกษุสามเณร อุบาสก
อุบาสิกา ก็มาจากพระไตรปฎกทั้งนั้น
ทานที่อางวารูเห็นโนนนี่จากการปฏิบัติ ไมวาพูดเทาไร แต
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ถอยคําที่ทานใชในเรื่องธรรมะ ที่จะสื่อสารกับพระเณร อุบาสก
อุบาสิกา และพุทธศาสนิกชนทัง้ หลาย ก็ไดมาจากพระไตรปฎกทัง้ นัน้
(แตอาจจะผานตอกันมาหลายทอด)
ถาศึก ษาพระพุทธศาสนาจากพระไตรปฎกโดยตรง ก็ได
คําสอนของพระพุทธเจา(เทาที่มีมาถึงเรา)อยางเที่ยงตรงแนนอน
ถาฟงตอจากคนหรือหนังสืออื่นไกลออกไปๆ ก็เสี่ยงมากขึ้นๆ วา
จะไดพระพุทธศาสนาที่คลาดเคลื่อนผิดเพี้ยนหรือผสมปนเป๑
แตพระไตรปฎกก็อาจจะยากสําหรับเรา เพราะฉะนัน้ ก็จงึ ใช
ทางสายกลาง คือใหครูอ าจารยหรือ หนัง สือ ธรรมะมาชวยเปน
สื่ อ โยงเราเข า หาพระไตรป ฎ ก หรื อ ศึ ก ษาพระไตรป ฎ กโดยมี
ครู อ าจารย แ ละหนั ง สื อ เป น ที่ ป รึ ก ษา (อาศั ย พระสงฆ ม าสื่ อ
พระธรรมของพระพุทธเจา)
“ถึงจะขอเมตตาครูอาจารยสอนให ก็ไมควรหางไกลจาก
พระไตรปฎก”
เวลานี้ พระสงฆและญาติโยมเหินหางพระไตรปฎกกันมาก
จึงมีคําสอนและการปฏิบัติที่คลาดเคลื่อนผิดเพี้ยนเกิดขึ้นมากมาย
หรือไมกเ็ ปนโอกาสใหคนทีเ่ ฉไฉเอาพระไตรปฎกมาอางแบบเพีย้ นๆ
หลอกเอาได แตตราบใดที่พระไตรปฎกยังอยู ก็อุนใจไดวา ถึง
อยางไรก็ยังมีที่ตรวจสอบใหไดของแทของจริงกลับคืนมา
๑

อยางในขอเขียนที่ยกมาจาก พิมพไทย นั้น องคคุลีมาร ก็ดี พระพุทธเจาละสังขาร ก็ดี
เปนตัวอยา งคําที่เ พี้ย นไปบา งแลว ถา ไมมีพ ระไตรปฎกเปนศูนยตรวจสอบที่รัก ษา
เอกภาพของชาวพุทธ ตอไปคําความทั้งหลายก็จะผิดเพี้ยนแตกตางกันออกไปเรื่อยๆ
ไมรูจบ นอกจากคําจะตางแลว คนก็จะแตกกันดวย
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เมื่อญาติโยมรูจักพระไตรปฎกอยางนี้แลว ถาใครมาพูด
ธรรมะแลวบอกวาไมใหเชื่อพระไตรปฎก เราก็รูทันวา ออ ธรรมะ
ที่เขาพูดนั้น เขาก็ไดมาจากพระไตรปฎก นาสงสัยวาเขาจะเอา
คําอธิ บ ายส ว นตั ว ของเขาเข า ใส แ ทนคําตรั ส ของพระพุ ท ธเจ า
จึงพยายามตัดทางไมใหเราไปคนหาของจริงอันเดิมในพระไตรปฎก
ขอที่สําคัญมากก็คือ ขอเขียนในพิมพไทยนั้น ฟองถึงสภาพ
ของชาวพุทธเวลานี้วาไมรูจักพระไตรปฎกวาเปนอะไร และสําคัญ
อยางไร
เพราะฉะนั้น ตอนี้ไป เพื่อไมใหเสื่อมกันลงไปมากกวานี้อีก
ก็ตอ งสอนกัน ใหรูจัก พระไตรปฎ ก ใหแ มแ ตเ ด็ก ๆ ก็พูด ไดวา
“เมื่อพระพุทธเจาปรินิพพานแลว พระไตรปฎกก็สอนธรรมวินัย
แทนพระพุทธเจา”
ตอนจบขอเขียนนั้น มีขอความวา
“ปดทายเรือ่ งพระนิพพาน ‘อัตตา-อนัตตา’ หยุดวิวาทะ
กันเถิดครับ เพราะธรรมสองตัวนี้ตองพึ่งพากัน ไมมีอัตตา
อนัตตาก็ไมมี ไมมอี นัตตา ก็ไมมอี ตั ตา ..?..”

ตรงนี้ไมมีอะไรมาก เพียงแตแสดงวา ยังไมเขาใจวา “อัตตาอนัตตา” คืออะไร
เรื่องมีวา คนมีกิเลสมัวแตยึดติดถือมั่นกันอยูในอัตตา/ตัวตน
ทําใหเกิดปญหามากมาย โดยเฉพาะก็คือ เกิดความบีบคั้นกระทบ
กระทั่งเปนทุกข พระพุทธเจาก็มาตรัสสอนใหเลิกยึดมั่น ไมใหยึด
เอาอะไรเปนอัตตา/ตัวตน “อนัตตา” (น=ไม + อัตตา=ตัว ตน)
ก็เปนคําปฏิเสธการยึดถืออัตตา ใหรูวาไมเปนอัตตาเทานั้นเอง
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ไมใชวา มีอัต ตาอยูขา งหนึ่ง แลวก็มีอ ะไรอีกอยางหนึ่ง
เรียกวาอนัตตา ที่ตรงกันขาม ไมใชเปนธรรมสองตัวอะไรที่ไหนเลย
ชาวพุทธไมควรหลงถอยคําแลวเขาใจผิดอยางนั้น

ข) ติดพระไตรปฎก - ติดตํารา
เมื่อหลายวันกอน โยมทานหนึ่งนําหนังสือพิมพ มติชนสุด
สัปดาห ฉบับหนึง่ มา (จําวันทีแ่ ละฉบับทีไ่ มได แตอยูร าวปลาย ก.พ.
หรือตน มี.ค. ๔๒) ไดอานดูพบขอเขียนของทานผูหนึ่ง (จําเลขหนา
ไมได แตก็ไมเปนไร เพราะเพียงแตเห็นวา ไดตัวอยางมาอธิบาย
สรางเสริมความเขาใจในพระพุทธศาสนาแกญาติโยม)
ทานผูน นั้ เขียนถึงการถกเถียงกันเวลานีเ้ กีย่ วกับกรณีธรรมกาย
อานดูจับความไดวา ทานวา ทําไมจะตองไปถกเถียงใหเห็นวา
นิพพานเปนอนัตตา เปนการยึดติดในพระไตรปฎก นิพพานอาจจะ
เปนอนัตตาหรือเปนอัตตา หรือไมเปนทัง้ อัตตาและอนัตตา ฯลฯ ก็ได๑
อานคราวๆ ก็พอจับจุดไดวา ทานผูเขียนยังจับประเด็นของ
เรื่องที่ถกเถียงกันไมได หรือจับประเด็นพลาดไป (อาจเปนไดวา
ผูที่ถกเถียงกันไมไดทําประเด็นใหชัดเจน)
ผูเขียนนั้นเขาใจวา มีการถกเถียงกันวา “นิพพานเปนอัตตา
หรือเปนอนัตตา”
แตที่จริงตัวประเด็น คือ “ตามหลักการของพระพุทธศาสนา
เถรวาท ถือวา นิพพานเปนอัตตาหรืออนัตตา”
เรือ่ งนี้ ถาถามตอบกันแบบชาวบาน ก็งา ยๆ เขาใจกันไดทนั ที
คือ
๑

ความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของถอยคํา “อัตตา-อนัตตา” พึงดูในขอ ก) ขางตน
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ถาเถียงกันวา “นิพพานเปนอัตตาหรืออนัตตา คุณเห็นวา
อยางไร” ถาถามความคิดเห็นอยางนี้ คุณหรือใครๆ จะวาอยางไร
ก็เชิญเถียงกันไปเถิด เราจะไมมาแยงหรือมายุงเกี่ยวดวยใหเสีย
เวลาเลย
แต นี่ เ ขากําลังถกเถียงหรือ พูดกันในเรื่องที่วา “พระพุทธ
ศาสนาเถรวาท บอกไววา นิพพานเปนอัตตาหรืออนัตตา” อันนี้จึง
ตองวากันไปตามหลักการและตามหลักฐาน และจึงตองเรียกรอง
ความซื่อตรง
ผูเขียนทานนี้ คงไมไดดูใหชัดวา เขากําลังถกเถียงหรือพูดจา
เรื่องอะไรกัน จึงไพลเอาเรื่องหลักฐานและหลักการ ไปเปนเรื่อง
ความคิดเห็น เฉออกนอกเรื่องไปเสีย แถมยังพูดใหเปนเรื่องทํานอง
วิชาการ เปนปรัชญา โยงไปถึงฝรั่งนักปราชญตะวันตกดวย
ก็เลยขอเลาเรื่องเชิงเปรียบเทียบเพิ่มอีกหนอย เพื่อใหเขาใจ
งายสําหรับผูที่เลาเรียนมาแบบตะวันตกวา
มีทานผูหนึ่งเที่ยวสั่งสอนเผยแพรความรูวา เพลโตถือวา
ประสบการณทางประสาทสัมผัส (sense experience) เปนของจริง
แทแนนอนกวาความคิดเขาใจเชิงเหตุผล (idea) เพลโตจึงเปน
empiricist (นักประสบการณนิยม)
เพื่อ ใหห นัก แนน ทา นผูนี้ยัง ยกนิท านเปรีย บเทีย บเรื่อ ง
คนถูกจองจําในถ้าํ (myth of the cave) จากขอเขียนของ เพลโตเอง
เรื่อง Politeia (ที่แปลเปนภาษาอังกฤษ เรียกวา The Republic)
มาอางดวย แตขอความเรื่อ งราวที่ยกมาอางนั้นผิดเพี้ยนคลาด
เคลื่อนบาง แปลผิดบาง (ทํานองวาแปล sun คือดวงอาทิตย หรือ
แสงแดด เปนลูกชาย)
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บัดนั้น ก็มีคุณผูหนึ่งเขามาทวงติงและชี้แจงความจริงวา
เพลโตไมใชเปน empiricist แตตรงขามเลยทีเดียว และเรื่องราว
ขอความตาม myth of the cave ใน Politeia ก็ไมไดเปนอยางที่
ทานผูนั้นอาง แลวคุณผูนั้นก็ยกเอาขอความและคําแปลที่ถูกตอง
จากกัณฑที่ ๗ ของ Politeia มาแสดง
ในกรณีนปี้ ระเด็นของเรือ่ ง ไมใชการถกเถียงวา “ประสบการณ
ทางประสาทสัมผัส (sense experience) จริงแท หรือความคิดเขาใจ
เชิงเหตุผล (idea) จริงแท”
แตประเด็น คือ “แนวคิดของเพลโตถือวา ประสบการณทาง
ประสาทสัมผัสจริงแท หรือความคิดเขาใจเชิงเหตุผลจริงแท”
การกระทําของ “คุณผูหนึ่ง” ที่ออกมาทวงติง “ทานผูหนึ่ง”
และชี้แจงตางๆ นั้น
๑. ทําไดโดยไมจาํ เปนทีค่ ณ
ุ ผูห นึง่ จะตองรูว า ระหวาง sense
experience กับ idea อยา งไหนจะจริง แท (แตตอ ง
รูหลักฐานหรือตัวฐานขอมูลใน The Republic)
๒. คุณผูหนึ่ง อาจจะไมสนใจดวยซ้ําไป ที่จะรวมถกเถียงวา
ระหวางสองอยางนั้น อยางไหนจริงแท (แตเขาสนใจ
ที่จะรักษาความเที่ยงตรงของหลักฐาน และการใหมี
ความซื่อตรงในการอางอิง)
๓. ในการกระทําอยางนัน้ เขาไมไดทาํ ตัวเปนผูต ดั สินความจริง
วาตองเปนอยางนัน้ อยางนีแ้ ตประการใด (แตเขาสามารถ
ยืนยันวาหลักฐานและแนวคิดหรือหลักการตามหลักฐาน
เปนอยางนั้นๆ)
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๔. แนนอนวาในการกระทําเชนนั้น เขาไมไดไปผูกขาด หรือ
จํากัดปดกั้นตอความคิดเห็นของผูใด (แตในการแสดง
ทัศนะตองใหแยกไดชัดวา อันไหนเปนตัวหลักการ อัน
ไหนเปนทัศนะสวนตัว ไมวาในทางลบหรือบวก)
๕. และพรอมกันนั้น ก็มิใชเปนการติดตํารา หรือยึดมั่นใน
คัมภีร (“คุณผูหนึ่ง” ไมไดบอกดวยซ้ําวา The Republic
จะตองถูก หรือแมแตบอกวาเขาเชื่อเพลโต)
แทจริงนั้น ไมมีใครอาจรูโดยเด็ดขาดสมบูรณวา คําความที่
บันทึกไวใน Politeia ที่นําสืบกันมา ๒ พันกวาปนั้น เปนคําพูด
ของเพลโตจริงทั้งหมดหรือไม หรือมากนอยเทาใด แตเราควรจะ
ตองอภิปรายหรือถกเถียงกันบนฐานแหงขอมูลที่มั่นใจหรือไวใจ
ไดมากที่สุด
ถ า หลั ก ฐานหรื อ หลั ก การตามหลั ก ฐานนั้ น ไม ต รงตาม
เปนจริง/ไมใชของแทของจริง การคิดพิจ ารณาถกเถียงอภิปราย
ที่สืบเนื่องออกไปเกี่ยวกับแนวคิดของเพลโตก็เหลวทั้งหมด
ในการพิจารณาเรื่องนี้ อยางนอยตองมีการคิดใหชัด จัด
ขอมูลเปนลําดับ และจับประเด็นใหถูก
พูดอยางงายๆ วาปญหาเกิดจาก “การทําฐานขอมูลใหเสีย”
ปญหาในกรณีธรรมกาย อาจแยกไดเปนหลายแง เชน
๑. ความไมซื่อตรงตอขอมูล หรือการนําขอมูลไปใชไปอาง
อยางไมซื่อตรง
๒. การทําฐานข อ มู ล ให วิ ป ลาสคลาดเคลื่ อ นผิ ด เพี้ ย นไป
หรือทําใหถูกเขาใจผิด
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๓. การไมยอมรับหลักการที่ตั้งอยูบนฐานขอมูลแท และทํา
ให เ กิ ด ความสั บ สน ด ว ยการบิ ด เบื อ นหรื อ พยายาม
ปลอมปนขอมูล เพื่อนําเอาทัศนะสวนตัวขึ้นมาตั้งเปน
หลักการแทน
เรื่องนี้จะไมเกิดเปนปญหา ถามีการแยกใหชัดเจน และ
ปฏิบัติใหซื่อตรง คือ แยกระหวาง
๑. หลักการที่เปนไปตามหลักฐานหรือฐานขอมูลเดิม ซึ่ง
ใชเปนมาตรฐานกลาง เปนทีอ่ า งอิงรวม และเปนทีร่ องรับ
การแสดงทัศนะสวนตัวและการอภิปรายถกเถียงตางๆ
๒. ทั ศ นะส ว นตั ว และการถกเถีย งอภิป รายตา งๆ ไมวา
ในทางบวกหรือในทางลบ ที่ปรารภหลักการ และอางอิง
หลักฐานนั้น
ปญหาเกิดขึ้น เมื่อ
๑. บนหลักฐานหรือฐานขอมูลเดิมเดียวกันนัน้ บางคนยกเอา
ทัศนะสวนตัวขึน้ มาตัง้ เปนหลักการ ซอนขึน้ มา หรือสับสน
ปนเปกับหลักการเดิม หรือจะใหแทนที่หลักการเดิม
๒. เนื่อ งจากหลักฐานหรือ ฐานขอ มูล เดิม ไมสอดคลอ ง
กลมกลืนกับหลักการใหมของตน บางคนนัน้ จึงปฏิบตั กิ าร
ที่ไมซื่อตรงตางๆ ตอหลักฐานหรือฐานขอมูลนั้น (เชน
บิดเบือน ลบลาง ชักจูงคนไมใหเชื่อถือ ฯลฯ)
ในกรณีทกี่ ระทําตอเพลโต แมผลเสียหายจะเกิดขึน้ ในวงแคบ
ในเรือ่ งเชิงปรัชญาทีไ่ มยตุ ิ แตกถ็ อื วาเปนการประทุษรายทางปญญา
ตอเพื่อนมนุษย
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อยางนอยก็เปนการทําความทุจริตผิดจริยธรรมทางวิชาการ
ดวยการยกมาอางใหผิด บิดเบือน และปลอมปนขอมูล
กรณีธรรมกายนี้ นอกจากเปนเรื่องของการละเมิดจริยธรรม
ทางวิชาการ และประทุษรายทางปญญาตอเพื่อนมนุษยแลว ยัง
เปนปญหาทางศาสนาที่มีผลรายแรงอยางครอบคลุม เพราะ
๑. สงผลออกมาสูก ารปฏิบตั ใิ นชีวติ จริง คือกลายเปนวิถชี วี ติ
ของคน
๒. เปนเรื่องของมวลชน หรือหมูคนจํานวนมาก หรือกระทบ
ตอสังคมนั้นๆ ทั้งหมด
ยกตัวอยางเชน

๑. การบิดเบือนหลักการใหแปรจากการรังเกียจอิทธิปาฏิหาริย
กลายเปนความลุมหลงหมกมุนในอิทธิปาฏิหาริยนั้น อาจนําไปสู
สภาพจิตแบบหวัง พึ่ง คา นิย มรอผลดลบัน ดาล ความออ นแอ
ไมรูจัก พัฒนาตน ฯลฯ
๒. การบิดเบือนหลักการใหแปรจากองครวมของการพัฒนา
ทางพฤติกรรม จิตใจ และปญญา ที่เนนความสําคัญของปญญาใน
ฐานะตัวชี้นํา ขยายขอบเขต จัดปรับ และปลดปลอยเปนอิสระ มามุง
เนนการสัมผัสประสบการณทางจิตดานความสุขดื่มด่ํา อาจนําไปสู
สภาพจิตที่ลมุ หลง หมกมุน ยึดติดตัวตนรุนแรง ศรัทธาแบบคลัง่ ไคล
หรืองมงาย ความเฉื่อยชา และตกอยูในความประมาท
ดังนี้เปนตน

ฉะนั้น การพิจารณาปญหานี้ จึงไมจํากัดเพียงในเชิงปรัชญา
(ผูพิจารณาอาจไมสนใจเชิงปรัชญาเลยดวยซ้ํา) แตโยงถึงทุกดาน
ของชีวิต และสัง คม โดยมีผ ลเกี่ย วขอ ง และกระทบถึง ทุก คน
ในระยะยาว

เบ็ดเตล็ด ๒

อางฝรั่ง
เอกสารของวัดพระธรรมกาย ยกยองพระไตรปฎกและอรรถกถาฉบับ
อักษรโรมัน ของสมาคมบาลีปกรณ (Pali Text Society) ประเทศอังกฤษ วาเปน
พระไตรปฎกบาลี ฉบับสากล และอางอิง “ปราชญใหญทางพระพุทธศาสนาใน
ดินแดนตะวันตกที่มีชื่อเสียงกองโลก” ดังวาทัศนะของนักวิชาการเหลานั้น จะ
เปนมาตรฐานวินิจฉัยความหมายของหลักธรรมสําคัญในพระพุทธศาสนา
ดูเหมือนวาคนไทยเรามีคานิยมตื่นตามตะวันตกกันมาก ซึ่งเปนกันมา
นาน อันเปนเหตุหนึ่งที่ทําใหมองไมเห็นตามเปนจริง และขาดความเพียรในการ
พัฒนาปญญา อีกทั้งเกิดนิสัยคอยรอคอยตาม ไมรูจักคนควาวิจัยดวยตนเอง
ฝรั่งมีดีอยูมาก แตเราก็ตองมองเขาใหพอดีกับความจริง โดยเฉพาะใน
เรื่องพระพุทธศาสนา ตองรูสถานะของเขา โดยสัมพันธกับภูมิหลัง ผลงานที่เขา
ทํา ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงเปนไปที่ดําเนินอยู
ในที่นี้ ตองการใหรูเขาใจความจริง และวางทาทีใหถูกตอง จึงไดชี้แจง
คํากลาวอาง ในเอกสารของวัดพระธรรมกาย เกี่ยวกับเรื่องขางตนไวดวย
“รูจักพระไตรปฎก” ขางตน ไดบอกเลาใหรูกันแลววา ผูรูทั่วโลก ทั้ง
ปราชญตะวันตก และผูนําของมหายาน ตางยอมรับวา พระไตรปฎกบาลีเถรวาท
ของเรานี้แหละ เปนแหลงคําสอนของพระพุทธเจา ที่เดิมแท แมนยํา ครบถวน
สมบูรณที่สุด เขาเหลานั้นตางหากที่หวังพึ่งเรา เพื่อจะมีโอกาสศึกษาใหรูหลัก
ธรรมเถรวาท ที่เปนเนื้อแทและเปนแกนกลางของพระพุทธศาสนาทุกนิกาย
ในเรื่องเบ็ดเตล็ดตอไปนี้ จะใหผูอานทําความเขาใจตอขออาง ๒ เรื่อง คือ
๑. พระไตรปฎกอักษรโรมันของ Pali Text Society เปนฉบับสากลจริง
หรืออยางไร
๒. ทัศนะของทานที่ถูกเรียกวาเปนปราชญพุทธศาสนาชาวตะวันตก ซึ่ง
เห็นวานิพพานเปนอัตตานั้น ควรเชื่อถือหรือไม เปนความจริงเพียงใด
ขอ ๒ วาดวยนิพพานเปนอัตตาหรืออนัตตา แมเปนขอที่จะพิจารณาใน
ภาค ๑ แตสวนที่ชี้แจงที่นี่ โยงกับเรื่องพระไตรปฎก และนักวิชาการตะวันตก
อีกทั้งเนื้อหาไมยาก จึงลงไวในสวนตนนี้ เหมือนเปนบทนําการชี้แจงขางหนา

อางฝรั่ง ๑
พระไตรปฎกอักษรโรมันของ Pali Text Society
เปนฉบับสากล?
สมาคมบาลีปกรณพิมพพระไตรปฎกอักษรโรมันได
ก็เพราะมีพระไตรปฎกของพวกเราใหเขาคัดลอก
เอกสารของวัดพระธรรมกายไดอางวา
“แมในยุคปจจุบันก็มีนักวิชาการพระพุทธศาสนาทั้งใน
ดินแดนตะวันตก เชน ยุโรป อเมริกา และทางตะวันออก เชน
ญีป่ นุ จีน เกาหลี ถกเถียงกันมาก (เกีย่ วกับเรือ่ งอัตตา) . . .”

เรื่องนี้ไดตอบไปแลวเปนสวนมาก แตยังมีแงที่ควรพูดไวเปน
เรื่องเบ็ดเตล็ดอีกประเด็นหนึ่ง ซึ่งไมสูมีความสําคัญนัก คือเรื่อง
ของนักวิชาการตะวันตกวามีทัศนะอยางไร
แตกอนที่จะพูดเรื่องทัศนะของนักวิชาการตะวันตกโดยตรง
ก็อยากจะพูดถึงพระไตรปฎกบาลีอักษรโรมัน ของสมาคมบาลี
ปกรณประเทศอังกฤษ ที่เอกสารของวัดพระธรรมกายอางวา
“. . . พระไตรปฎกและอรรถกถาฉบับอักษรโรมัน ของ
สมาคมบาลีปกรณ แหงประเทศอังกฤษ (Pali Text Society)
ซึ่ ง เป น พระไตรป ฎ กบาลี ฉ บั บ สากล เป น ที่ อ า งอิ ง ของ
นักวิชาการพุทธศาสนาทัว่ โลกในปจจุบนั ”

สมาคมบาลีปกรณ คือ Pali Text Society นั้น ตั้งขึ้นในกรุง
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ลอนดอนเมื่อ ค.ศ ๑๘๘๑ ตรงกับ พ.ศ ๒๔๒๔ โดย Professor
T.W. Rhys Davids แลวก็ไดพิมพพระไตรปฎก พรอมทั้งอรรถกถา
ภาษาบาลีฉบับอักษรโรมัน และคําแปลภาษาอังกฤษ มาตาม
ลําดับ ไดจํานวนมากทีเดียว
เบื้องตนจะตองเขาใจกันใหชัดไวกอนวา พระไตรปฎกภาษา
บาลีนั้นที่จริงมีฉบับเดียวเทานั้น คือที่รักษาสืบตอกันมาตั้งแตครั้ง
ที่พระอรหันต ๕๐๐ รูป ประชุมกันรวบรวมคําตรัสสอนของพระ
พุทธเจามาตั้งเปนหลักไว เมื่อหลังจากพระพุทธเจาปรินิพพานได
๓ เดือน ที่เรียกวาสังคายนาครั้งที่ ๑
พระไตรปฎกบาลีฉบับเดียวกันนี้ เมื่อชาวพุทธในประเทศ
ตางๆ จะนําไปรักษาและศึกษาในประเทศของตนๆ ก็คัดลอกกันไป
โดยใชอักษรของประเทศของตนๆ แลวก็เรียกวาฉบับอักษรนั้นๆ
หรือฉบับของประเทศนั้นๆ เชน ฉบับอักษรสิงหล หรือฉบับลังกา
ฉบับอักษรไทย หรือฉบับไทย ฉบับอักษรพมา หรือฉบับพมา ฯลฯ
ความแตกตางก็มีเพียงอักษรที่ใชเขียนหรือจารึกเทานั้น ภาษาก็ยัง
คงเปนภาษาบาลีตามเดิม และเนื้อหาทั้งหมดก็เปนคําความเดียว
กันในภาษาบาลีของเดิม
เพราะเหตุที่ทานถือวาคําสอนของพระพุทธเจาในพระไตร
ปฎกบาลีนี้เปนเนื้อเปนตัวของพระพุทธศาสนา เมื่อคัดลอกกันไป
ก็เกรงวาอาจจะมีการผิดเพี้ยนตกหลน ทานจึงคอยตรวจสอบกัน
อยูเสมอๆ เวลาที่ประชุมกันตรวจสอบเปนครั้งใหญๆ อยางที่เรียก
ว า สั ง คายนาครั้ ง หนึ่ ง ๆ ก็ ร วบรวมเอาพระไตรป ฎ กบาลี ที่ มี ใ น
ประเทศตางๆ ทั้งหลาย มาตรวจชําระโดยสอบทานกัน
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แตตองเขาใจวา พระสงฆที่รวมทําสังคายนานั้น ไมใชมาดัด
แปลงถอยคําหรือขอความใดๆ ในพระไตรปฎก เพราะความมุง
หมายอยูที่จะรักษาของเดิมไวใหแมนยําบริสุทธิ์บริบูรณที่สุด (ถา
ใครขืนแทรกอะไรเขาไป ก็เรียกวาเปนสัทธรรมปฏิรูป คือของเทียม
หรือของปลอม)
ดังนั้น ถาพบอะไรแปลกกันในตางฉบับ แมแตเล็กนอยที่สุด
เชนอักษรตางกันตัวเดียว อยาง จ กับ ว ทานก็จะทําเชิงอรรถบอก
ไววา ฉบับนั้นมี จ ฉบับนี้มี ว
เพราะฉะนั้น ความแตกตางหรือพิเศษกวากัน ก็มีเพียงวา
๑. ฉบับไหนพิมพทีหลัง ก็มีโอกาสไดตรวจทานหลายฉบับ
และไดเปรียบที่จะบอกขอแปลก เชนบันทึกไวในเชิงอรรถวา ที่
แปลกกันเล็กๆ นอยๆ นั้นฉบับไหนเปนอยางไร
๒. เมื่อการพิมพทันสมัย อุปกรณมีประสิทธิภาพมากขึ้น ก็
มีการจัดรูปหนา จัดยอหนา วรรคตอน ตั้งหัวขอ ใหตัวอักษรหนาบาง-เอน ทําดัชนีตางๆ และวางระบบอางอิง เปนตน ใหใชงาน
สะดวกยิ่งขึ้น
แตไมวาจะอยางไรก็ตาม เนื้อตัวของพระไตรปฎกแทๆ ก็ของ
เดิม อันเดียวกัน
เมื่อสมาคมบาลีปกรณ คือ Pali Text Society ที่กรุงลอน
ดอน จะพิมพพระไตรปฎกภาษาบาลีอักษรโรมันนั้น ชาวตะวันตก
ไมเคยมีพระไตรปฎกภาษาบาลีมากอน เขาก็มาคัดลอกเอาไปจาก
พระไตรปฎกบาลีฉบับอักษรสิงหลของลังกา ฉบับอักษรไทยของ
ประเทศไทย และฉบับอักษรพมาของพมานี่แหละ โดยเทียบเคียง
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สอบทานกัน แลวพิมพดวยอักษรโรมัน ซึ่งถาพูดงายๆ ก็คืออักษร
ฝรั่ง อยางที่ใชเขียนภาษาอังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส เปนตน นั่นเอง
อยางไรก็ตาม เพราะปญหาเรื่องทุนและกําลังคนที่มีนอย
จึงตองทําอยางคอยเปนคอยไป โดยเลือกพิมพออกมาทีละเลม
สองเลมตามความพรอมหรือเทาที่มีกําลัง คัมภีรใดที่เห็นวาสําคัญ
ใชประโยชนมาก และมีนักปราชญผูรูบาลีที่จะทําได ก็ทําออกมา
กอน โดยไมมีลําดับ ไมเปนระบบที่จัดวางไวโดยรวมทั้งหมด

ถึงแมมคี วามเพียร แตเพราะขาดกําลังและประสบการณ
พระไตรปฎกอักษรโรมัน จึงลักลั่นไมเปนระบบ
คัมภีรที่ Pali Text Society พิมพออกมา นอกจากไมเปน
ลําดับ และไมครบถวนแลว คัมภีรไหนมีคนใชนอย พิมพออกมา
แลวนานๆ พอหมดไปก็ตองปลอยใหขาดคราว หาไดยาก และก็ไม
มีระบบรวมเปนชุด เชน พระสูตรนิกายหนึ่งๆ ก็แยกออกมา จัดเปน
ชุดเฉพาะนิกายนั้นๆ โดยเฉพาะนิกายยอยคือ ขุททกนิกาย กระจัด
กระจายมาก
นอกจากนั้น เมื่อเขาทําไปก็จึงไดเรียนรูไป บางอยางเกิดเปน
ปญหาขึ้นก็แกไขไมได
ยกตัวอยางเชน พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย ซึ่งมีอยู ๓
หมวด (๓ ปณณาสก) ตามปรกติก็ยอมแบงเปน ๓ เลม เชนในพระ
ไตรปฎกบาลีอักษรไทยก็คือเลม ๑๒-๑๓-๑๔ แตฉบับ Pali Text
Society เมื่อจะพิมพ ไมไดวางแผนใหดี หรือคิดพลาดไป ปรากฎ
วามัชฌิมนิกายเลม ๑ รวมเอาหมวดแรกจบแลวยังเกินเขาไปหมวด
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๒ ดวย แตก็ไมจบ ไดราวครึ่งเดียว เลยกลายเปนวามัชฌิมนิกาย
หมวด ๒ คือมัชฌิมปณณาสกเขาไปอยูในเลม ๑ เสียเกือบครึ่ง
สวนที่เหลืออยูพอพิมพเปนเลม ๒ ก็กลายเปนเลมเล็กๆ บางๆ
ตอมาเมื่อ Pali Text Society พิมพฉบับแปลภาษาอังกฤษ
ไดรูความบกพรองนี้ ก็เลยจัดแยกเลมของฉบับแปล ใหตรงกับที่
นิยมกันทั่วไป เปนเหตุใหพระไตรปฎกฉบับ Pali Text Society
ฉบับบาลีกับฉบับแปลภาษาอังกฤษไมตรงกัน คือฉบับแปลภาษา
อังกฤษซึ่งเปนภาค ๒ เมื่อจะดูภาษาบาลี ก็กลายไปอยูในเลม ๑
ครึ่งเลม และอยูในเลม ๒ อีกครึ่งเลม กลายเปนความลักลั่น
อีกตัวอยางหนึ่ง เมื่อจะพิมพพระวินัยปฎกภาษาบาลี ตอน
แรกคงคิดวาจะจัดลําดับเลมอยางไรดี แลวก็ไมไดดําเนินตามแบบ
แผนของการจัดแบงคัมภีรที่มีมาแตเดิม คงจะเห็นวาวินัยปฎก
ตอนมหาวรรค (ของไทยไดแกเลม ๔) มีเรื่องในพุทธประวัติหลัง
ตรัสรูใหม กอนจะตั้งพระศาสนา นาจะจัดเปนเลมแรก ก็เลยเอา
เลม ๔ (นับอยางของเรา)ไปจัดเปนเลม ๑ เสร็จแลวเลม ๑ ในฉบับ
ของไทยก็กลายเปนเลม ๓ ของฉบับ Pali Text Society
แตตอมาเมื่อจะพิมพฉบับแปลภาษาอังกฤษ คงเห็นวาที่ตน
ทําไปตอนพิมพพระวินัยปฎกบาลีนั้นไมถูกตอง ควรจะทําตามวิธี
จัดแบงที่มีมาแตเดิม ก็เลยจัดลําดับเลมของฉบับแปลใหม ทําให
พระวินัยปฎกฉบับแปลภาษาอังกฤษของ Pali Text Society มี
ลําดับ เลม ตรงตามแบบคลายของไทย แลวก็กลายเปน วาพระ
ไตรปฎกบาลีสวนวินัยปฎกของ Pali Text Society ฉบับตนเดิม
ภาษาบาลี กับฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษของตนเองนั้น ลําดับ
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เลมลักลั่นไมตรงกัน
ส ว นฉบั บ ภาษาบาลี ที่ จั ด ลํา ดั บ ผิ ด ไปนั้ น ไม ว า จะเป น
มัชฌิมนิกายก็ตาม เปนวินัยปฎกก็ตาม จะจัดลําดับเลมใหมก็ทํา
ไมได เพราะวาหนังสือนั้นถูกใชอางอิงกันไปมากแลว ถาพิมพใหม
หลักฐานที่อางอิงกันไวเดิมก็มาคนหาไมได ก็จะสับสนวุนวาย จึง
ตองปลอยไปอยางนั้น
ยิ่งขุททกนิกายดวยแลว ก็วุนวายไปหมด คือไมมีระบบ ตอง
แยกพิ ม พ เ ป น เล ม ๆ บางเล ม ก็ พิ ม พ ร วมกั น ไปทั้ ง บาลี ใ นพระ
ไตรปฎกและอรรถกถา โดยเฉพาะบางเลมเวลาอางจะยุงยากหรือ
ปนเป ตัวอยางเชน คัมภีรชาดก (Jàtaka) ซึ่งรวมกัน แยกไมออก
ระหวางชาดกที่มาในพระบาลีคือในพระไตรปฎกแทๆ กับสวนที่
เปนอรรถกถา

พระไตรปฎกบาลีฉบับสากลโดยรูปแบบ ยังไมมี
แตโดยเนื้อหา พระไตรปฎกบาลีเปนสากลตลอดมา
พระไตรปฎกบาลีอักษรโรมันของ Pali Text Society ที่จะ
เรียกไดวา”เปนสากล” ก็มีความหมายอยูอยางเดียว คือมีความได
เปรียบในแงที่ใชอักษรฝรั่ง ซึ่งเรียกเปนทางการวาอักษรโรมัน
อั ก ษรฝรั่ ง นั้ น มากั บภาษาอัง กฤษ ซึ่งเกือบจะเปนภาษา
กลางของโลก คนอานกันทั่วไป ชาวพุทธในประเทศตางๆ ที่อาน
พระไตรปฎกภาษาบาลีนั้น อานอักษรของกันและกันไมคอยได
อยางพระไทยหรือคนไทยก็อานพระไตรปฎกบาลีฉบับอักษรสิงหล
ของลังกาไมคอยได หรือจะอานฉบับอักษรพมาก็อานไมคอยเปน
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คนพมาก็เชนเดียวกัน จะอานของไทยหรือของลังกาก็ไมคอยได
คนลังกาก็อานของไทยหรือของพมาไมคอยเปน อยางนี้เปนตน แต
คนทุกประเทศนี้รูจักอักษรฝรั่ง เวลาจะเขียนเรื่องพระพุทธศาสนา
ใหคนตางชาติอาน ก็เลยมาใชพระไตรปฎกบาลีฉบับอักษรโรมัน
ซึ่งเปนอักษรฝรั่ง อันนี้เปนเหตุใหฉบับของ Pali Text Society ได
รับการอางอิงและใชกันมากกวา
แตถาวาถึงเนื้อหาขางในแลว ก็อยูที่วา ใครทํากอนทําหลัง
ฉบับที่ทําทีหลังก็ไดเปรียบ อยางที่พูดไปแลว ฉบับของ Pali Text
Society นั้นพิมพทีหลังฉบับของลังกา ไทย และพมา จึงมีโอกาส
สอบทานเทียบเคียงฉบับทั้งสามนั้น แลวทําเชิงอรรถไดมากหนอย
แตตอมาตอนหลัง ไทยก็ดี พมาเปนตนก็ดี ก็มีการตรวจชําระกัน
ใหม อยางของพมา ก็มีฉบับ ฉัฏฐสังคีติ ซึ่งตรวจชําระสมัยฉลอง
๒๕ พุทธศตวรรษ ชวง พ.ศ ๒๕๐๐ ซึ่งมีพระสงฆและนักปราชญ
ประเทศตางๆ ไปรวมประชุมมาก
ตามประวัติดังที่วามา เวลานี้พระไตรปฎกบาลีฉบับฉัฏฐสังคีติของพมาก็จึงไดรับความนิยมมาก เมื่อใครจะตรวจชําระพระ
ไตรปฎกกันใหม ไมมีใครไปเอาฉบับอักษรโรมันของ Pali Text
Society เปนแบบ มีแตเขาไปเอาฉบับฉัฏฐสังคีติของพมาเปนหลัก
แลวก็เอาฉบับอื่นๆ รวมทั้งฉบับอักษรโรมันนั้นมาเทียบเคียง ยกตัว
อยางเชน พระไตรปฎกบาลีฉบับมหาจุฬาฯ เมื่อตั้งฉบับของไทย
เราเองเปนฐานแลว ก็สอบทานโดยใหความสําคัญแกฉบับฉัฏฐสังคีตินั้น หรือฉบับอักษรเทวนาครี ที่ทานโกเอ็นกาทํา สําหรับใช
ในประเทศอินเดีย ก็เอาตามฉบับฉัฏฐสังคีติของพมาเลยทีเดียว
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เพราะฉะนั้น ที่วาพระไตรปฎกบาลีอักษรโรมันของสมาคม
บาลีปกรณ หรือ Pali Text Society เปนฉบับสากลอะไรนั้น ก็จึงไม
ไดมีความหมายอะไร นอกเสียจากวาคนระหวางประเทศไดอาศัย
อักษรฝรั่งเปนสื่อที่จะไดอานกันระหวางประเทศไดเทานั้นเอง
ประเทศไทยเราเวลานี้ เมื่อทําพระไตรปฎกบาลี พรอมทั้ง
อรรถกถา (ขณะนี้ มี คําแปลภาษาไทยด ว ยแล ว ) เป น ฉบั บ
คอมพิวเตอร ก็คิดวา ชาวพุทธทั่วไปไมควรจะตองไปอาศัยฉบับ
อักษรโรมันของฝรั่งซึ่งราคาแพงมาก๑ เพียงเพื่อจะคนเทียบเลข
หนาคัมภีรในเวลาที่คนชาติอื่นเขาอางอิง ก็จึงใชวิธีเอาเลขหนา
ของฉบับอักษรโรมันของสมาคมบาลีปกรณมาใสไวในฉบับของเรา
ดวย พรอมกันนั้นก็สามารถกดปุมแปลงบาลีอักษรไทยเปนบาลี
อักษรโรมันบนหนาจอไดดวย เพราะฉะนั้นความจําเปนที่จะใช
พระไตรปฎกบาลีอักษรโรมันของสมาคมบาลีปกรณก็จึงหมดไป
แทบจะโดยสิ้นเชิง
วิธีที่วามานี้แหละ เปนหนทางสําคัญที่จะทําใหเกิดความ
เปนสากลที่แทจริง พระไตรปฎกบาลีนั้นเปนสากลอยูแลว คือ ของ
เถรวาทไมวาประเทศไหน ก็เปนอันเดียวกัน แตในที่นี้พูดถึงความ
เปนสากลของเลมหนังสือและตัวอักษรที่ใชอาน ในความหมายที่
วาฉบับเดียวก็ใชเทียบกันและอางอิงไปไดระหวางทุกฉบับดวย ซึ่ง
เปนโครงการที่จะทําตอไป คือจะใสเลขหนาของฉบับฉัฏฐสังคีติ
ของพมา และฉบับสิงหลเปนตน มารวมอยูในฉบับเดียวกันของ
ไทยนี้ใหหมด
๑

พระไตรปฎกบาลีอักษรโรมัน ของ Pali Text Society มีไมครบชุด แตบางเลมรวม
อรรถกถาติดมาดวย ราคาปจจุบัน คํานวณวาไมต่ํากวา ๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๗๔

กรณีธรรมกาย

ถาทําครบตามที่วามานี้เมื่อไร เราใชฉบับอักษรไทยฉบับ
เดียวก็อางไปไดทั่ว หรือเจอการอางที่มาของพระไตรปฎกไมวา
ฉบับไหน จะเปนอักษรโรมันของอังกฤษ หรือฉบับฉัฏฐสังคีติของ
พมา หรือฉบับสิงหลของลังกา หรือฉบับเทวนาครีของอินเดีย ก็
สามารถมาคนหาในฉบับคอมพิวเตอรของไทยนี้ไดหมดในที่เดียว
โดยเฉพาะการที่ไมตองใชฉบับอักษรโรมันนั้นชวยทุนคาใชจายได
มาก เพราะวาฉบับอักษรโรมันนั้นราคาแพงเปนพิเศษ
ที่พูดมาใหรูวาเขามีความบกพรองผิดพลาดมากมายอยางนี้
มิใชเปนเรื่องที่จะไปเยยหยันพระไตรปฎกบาลีฉบับอักษรโรมันของ
Pali Text Society แตตรงขามเราควรจะยกยองและสงเสริมเขา
ดวยซ้ําไป เพราะวา ทั้งที่เขามีกําลังคนนอย และมีกําลังทรัพยนอย
ก็ ยั ง มี ค วามเพี ย รพยายามและตั้ ง ใจจริ ง อย า งนี้ ๑ นั บ ว า น า
สรรเสริญ พวกเราเสียอีก ทั้งๆ ที่มีกําลังพุทธศาสนิกชนมาก มี
กําลังเงินทองในทางพระศาสนามาก แตไมคอยนํามาใชในดานที่
เปนงานหลักสําคัญของพระศาสนาอยางคัมภีรนี้ จนกระทั่งตองมี
เอกชนทําขึ้นมา
ในหมูพวกเรานี้ ใครมีกําลังทรัพยมาก จะไปชวยสนับสนุน
เขาก็สมควร แตการที่จะไปใหกําลังทรัพยสนับสนุนนั้น ก็ตอ ง
เขาใจวาไมใชใหเพราะความนับถือ แตใหเพื่อชวยเหลือสงเสริม
คือเกื้อกูลกัน
๑

ในหลวงรัชกาลที่ ๕ นอกจากพระราชทานพระไตรปฎกบาลีที่พิมพเปนเลมครั้งแรกใน
ประเทศไทย ชุด ๓๙ เลม (พ.ศ. ๒๔๓๑) ใหเขาแลว ยังทรงบริจาคพระราชทรัพย
อุปถัมภการพิมพหนังสือของ Pali Text Society ดวย อยางเทาที่ทราบ เมื่อเขาจะ
พิมพ Pali-English Dictionary ครั้งแรก ใน ค.ศ. ๑๙๒๑ (พ.ศ. ๒๔๖๔; พระราชทานไป
กอนสวรรคตใน พ.ศ. ๒๔๕๓) ก็ไดพระราชทานไป ๕๐๐ ปอนด
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หันจากพระไตรปฎกแปลของ Pali Text Society
ชาวตะวันตกทีศ่ กึ ษาพุทธศาสนา เหออกมาสูท างเลือกอืน่
สวนพระไตรปฎกฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษนั้น ก็อยางที่
พูดแลววานาสรรเสริญความเพียรพยายามและความตั้งใจจริงของ
เขา นอกจากนั้น ยังนาชื่นชมระเบียบวิธีในการทํางานของเขา ซึ่ง
สืบเนื่องมาจากวัฒนธรรมทางวิชาการของตะวันตก อันทําใหผล
งานของเขามีลักษณะเปนวิชาการมาก และอํานวยประโยชนแก
การศึกษาคนควาไมนอย เชน ประมวลความรูความคิดเกี่ยวกับ
คัมภีรเลมนั้นๆไว เปนบทนําอยางยืดยาวยิ่ง มีเชิงอรรถชวยขยาย
ความรูและชองทางการคนควาตอไป และมีระบบการอางอิงที่ดี
รวมทั้งศัพทสงเคราะห และดัชนีตางๆ
อยางไรก็ตาม ความเปนนักภาษาบาลีและวัฒนธรรมทาง
วิชาการเทานั้นยังไมพอ การที่จะแปลคัมภีรพุทธศาสนาใหถูกตอง
แมนยํานั้น ตองมีความเขาใจหลักธรรม คือเขาใจตัวพระพุทธศาสนาดวย ยิ่งลึกซึ้งเทาไรก็ยิ่งดี แตก็นาเห็นใจผูแปล ที่เขาทําไป
ตามกําลังสุดความสามารถ และเมื่อคนรุนหลังเรียนรูเขาใจมาก
ขึ้น ก็มีการแกไขปรับปรุงเรื่อยมา คัมภีรพระไตรปฎกฉบับแปลเปน
ภาษาอังกฤษของ Pali Text Society จึงไดมีการเปลี่ยนแปลงตอๆ
มา
ยกตัวอยางคัมภีรมัชฌิมนิกายที่พูดไปแลว เมื่อแปลเปน
ภาษาอังกฤษ ระยะแรกเปนฉบับที่ Lord Chalmers แปล ตอมาก็รู
กันวามีความผิดพลาดบกพรองมาก จึงแปลใหมโดยคนใหม คือ
Miss I. B. Horner ที่กลาวถึงแลว
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อยางไรก็ดี ในแงของคัมภีรแปล ตลอดจนหนังสือตํารับตํารา
ตางๆ ทางพระพุทธศาสนานี้ ระยะหลังๆเมื่อมีชาวตะวันตกมาบวช
เปนพระภิกษุในพุทธศาสนา เชนมาบวชอยูลังกา ไดเรียนรูลึกซึ้ง
มากขึ้น คนก็หันมายอมรับนับถือและถือตามหนังสือตํารับตํารา
และแมแตหนังสือแปลพระไตรปฎกและอรรถกถาของพระภิกษุ
ชาวตะวันตกที่มาบวชเปนภิกษุในพุทธศาสนาแลวนี้มากกวา
พวกนักปราชญชาวตะวันตก เชนที่ Pali Text Society นั้น แม
จะมาสนใจในทางพุทธศาสนา แตหลายทานก็สนใจแบบนักวิชา
การ โดยที่พื้นฐานเปนชาวคริสตมาแตเดิม จึงมีแนวคิดติดมาใน
แบบที่ยึดถืออัตตา (Soul)
บางทานแมมาเปนนักปราชญภาษาบาลี ก็ยังนับถือศาสนา
คริสตอยู เพราะความที่ไมคุนกับบรรยากาศคําสอนในพระพุทธศาสนามาแตเดิม ทําใหไมสามารถเขาใจซึ้งถึงหลักธรรมคําสอน
ของพระพุทธศาสนาได
เพราะฉะนั้น คนทั้งหลายทั่วไปที่ศึกษาเนื้อหาธรรมของพระ
พุทธศาสนา จึงหันไปใหความสนใจ คอยฟงคอยอานหนังสือของ
พระฝรั่งบาง พระลังกาบาง ที่รูพุทธศาสนา ยกตัวอยางเชน พระ
Nyanatiloka ชาวเยอรมัน ทีไ่ ปบวชอยูใ นลังกาจนกระทัง่ มรณภาพ
ในลังกานั้น และมีลูกศิษยซึ่งเปนชาวเยอรมันเชนเดียวกัน ชื่อพระ
Nyanaponika ซึ่งก็มรณภาพไปแลว ตอมาก็มีรูปอื่นๆ เชน พระ
Ñàõamoli ซึ่งเปนชาวอังกฤษ
Pali Text Society เอง ตอนหลังๆ นี้ เมื่อพิมพงานแปล
คัมภีรภาษาบาลีเปนภาษาอังกฤษ แทนที่จะใชฝมือของพวกนัก
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ปราชญตะวันตกที่อยูในเมืองฝรั่งอยางเดิม ก็หันมาพิมพคัมภีรที่
พระฝรั่งแปลมากขึ้น อยางงานของพระ Ñàõamoli ภิกษุชาว
อังกฤษที่บวชอยูในลังกา ก็ไดรับการตีพิมพมาก
ยิ่งระยะหลังๆ นี้ ก็มีความโนมเอียงที่วาชาวตะวันตกและ
ฝรั่งที่ศึกษาพระพุทธศาสนาจะหันไปใชพระไตรปฎกฉบับแปลที่
สํานักพิมพอื่นพิมพ แทนที่จะใชฉบับแปลของ Pali Text Society
อยางเชนเวลานี้ มัชฌิมนิกาย ที่พูดถึงเมื่อกี้ ก็มีฉบับของ Wisdom
Publications ซึง่ พิมพฉบับแปลของพระฝรัง่ ทีม่ าบวชอยูใ นศรีลงั กา
คือ Bhikkhu Ñàõamoli (ชาวอังกฤษ บวชป ๑๙๔๙ = พ.ศ.
๒๔๙๒ มรณภาพป ๑๙๖๐ = พ.ศ. ๒๕๐๓) และ Bhikkhu Bodhi
(ชาวอเมริกัน บวชป ๑๙๗๒ = พ.ศ. ๒๕๑๕) เปนตน แสดงถึงการ
ที่วาวงการศึกษาพุทธศาสนายุคหลังๆ นี้ไมคอยเชื่อถือคําแปล
คัมภีรของ Pali Text Society
ยิ่งกวานั้น นักศึกษาพระพุทธศาสนา ที่เปนฝรั่งมาบวชเรียน
เหลานี้แหละ ไดพยายามทําผลงานแปลใหมกันขึ้นเอง เชนอยาง
พระชาวอเมริกัน ชื่อ Bhikkhu Bodhi นั้น ที่มาบวชอยูในศรีลังกา
แลวมาดําเนินการจัดพิมพหนังสือทางพระพุทธศาสนา จนกระทั่ง
เวลานี้ ไ ด เ ป น ประธาน และบรรณาธิ ก าร ของ Buddhist
Publication Society ในศรีลังกา
เพราะฉะนั้น หนังสือที่เปนหลักจริงๆ ของ Pali Text Society
ก็คอื คัมภีรพ ระไตรปฎกบาลีและอรรถกถาภาษาบาลี ทีใ่ ชอกั ษรโรมัน
ซึ่งวงการศึกษาภาษาบาลียังใชกันอยูดวยเหตุผลเพียงวา เพราะ
พวกนักศึกษาทั้งหลายโดยทั่วไปตองอาศัยอักษรฝรั่งเปนสื่อในการ
ที่จะติดตอระหวางกัน

อางฝรั่ง ๒
ทัศนะนักวิชาการตะวันตก
เรื่องนิพพาน อัตตา - อนัตตา

นักปราชญชาวตะวันตกก็นายกยองอยู
แตตองรูจักเขาใหพอดีกับที่เขาเปนจริง
เอกสารของวัดพระธรรมกาย กลาวอางวา
“ปราชญใหญทางพระพุทธศาสนาในดินแดนตะวันตก
ทีม่ ชี อื่ เสียงกองโลกจํานวนมาก ก็มคี วามเห็นวามีอตั ตาทีแ่ ทจริง
อยูในคําสอนทางพระพุทธศาสนา เชน Mrs. Rhys Davids
นายกสมาคมบาลีปกรณ แหงประเทศอังกฤษ ป พ.ศ. ๒๔๖๕๒๔๘๕ . . . Miss I. B. Horner นายกสมาคมบาลีปกรณ
แหงประเทศอังกฤษ ป พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๒๔ . . . Christmas
Humphreys . . . และอีกหลายๆ ทาน”

ขอความขางบนนี้ ใหขอมูลความจริงไมเพียงพอ และทําให
เกิดภาพความเขาใจนักปราชญตะวันตกไมถูกตอง
เรื่องของนักปราชญ และนักวิชาการฝายตะวันตกนี้ ถาจะ
เขียนสั้น ๆ ใหเขาใจเขาถูกตอง อาจเลาวิวัฒนาการทางความรู
ความคิดของเขาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา โดยแบงเปน ๓ ระยะ
(เปนการแบงอยางคราวๆ พอใหเขาใจไดงายเทานั้น) คือ
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ระยะที่ ๑ ปราชญตะวันตกยังติดความคิดเกาๆ ปราชญใน
ดินแดนตะวันตก แมจะรูภาษาบาลี และคนควาเรื่องราวทางพระ
พุทธศาสนาไมนอย แตยังสับสน หลายคนยังจับหลักการของพระ
พุทธศาสนาไมได มักมองพระพุทธศาสนา และหลักธรรมตางๆ
ภายใตอิทธิพลความคิดของตะวันตกเอง หรืออิทธิพลของศาสนา
ฮินดู ตลอดจนแนวคิดพุทธศาสนามหายาน บางก็เขาใจวา พระ
พุทธศาสนาสอนวามีอัตตาหรืออาตมันที่แทจริงอยูในขั้นสุดทาย
บางก็เขาใจวา นิพพานเปนการดับอัตตา บางก็จะเขาใจไปทํานอง
วา นิพพานดับอัตตาสามัญแลวจะมีอัตตาที่แทเหนือนั้นขึ้นไป
ระยะที่ ๒ ฝรั่งมาบวชพระไดทัศนะที่ถูกตอง ในขณะที่
ปราชญทางพระพุทธศาสนาในดินแดนตะวันตก ยังคงสับสน จับ
หลักการของพระพุทธศาสนากันไมคอยไดนั้น ไดมีชาวตะวันตกมา
บวชเปนพระภิกษุอยูในประเทศพุทธศาสนา โดยเฉพาะศรีลังกา
และเมื่อไดศึกษาถึงตนแหลงแทจริงแลว ก็เขาใจหลักธรรมไดถูก
ตอง เชน จับไดชัดวา พระพุทธศาสนาสอนวา ไมมีอัตตาอยูจริง
โดยปรมัตถ และไดเขียนหนังสือเผยแพรพระพุทธศาสนาตามหลัก
การนี้มากขึ้นตามลําดับ
ในระยะที่ ๒ นี้ แมวาคนในตะวันตกจะยังตองอาศัยคัมภีร
พระพุทธศาสนาภาษาบาลีอักษรโรมันที่พิมพในตะวันตก แตใน
ดานหลักธรรม ชาวตะวันตกไดหันมาฟง และอานหนังสือของชาว
ตะวันตกที่มาบวชเปนพระภิกษุในประเทศพุทธศาสนาเองเหลานี้
มากขึ้น
ระยะที่ ๓ ปราชญรนุ ใหมในเมืองฝรัง่ หันมาสูท างทีห่ ายสับสน
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นักปราชญภาษาบาลีและพุทธศาสนาในดินแดนตะวันตกเอง ได
เรียนรูและเขาใจหลักการของพระพุทธศาสนา อยางชัดเจนถูกตอง
มากขึ้ น และความสนใจในพระพุ ท ธศาสนาเถรวาท ก็ เ ริ่ ม
แพรขยายมากขึ้น โดยทั่ว ไป ปรากฏวา นักปราชญรุน ใหมใน
ตะวันตกนั้นกลับไปโตแยงคัดคานปราชญรุนเกาในประเทศของตน
และเผยแพรพระพุทธศาสนาในแนวทางที่แมนยําชัดเจนมากขึ้น
เชน เขียนบอกชัดลงไปวา พระพุทธศาสนาสอนวาอัตตามีอยูเพียง
โดยสมมติ ไมมีจริงโดยปรมัตถ
ขอเลาประดับความรูความเขาใจ พอเปนสังเขปดังนี้

ปราชญพุทธศาสนาตะวันตกรุนเกา ยังเขาใจสับสน
ระหวางพุทธธรรม กับความคิดเดิมในวัฒนธรรมของตน
ระยะที่ ๑ เรื่องนี้ก็สืบเนื่องจากที่พูดขางตน ดังไดกลาวแลว
วา คนที่เรียกกันวานักปราชญทางพุทธศาสนาในดินแดนตะวันตก
นั้น บางก็เปนเพียงนักวิชาการชึ่งยังเปนชาวคริสตอยู บางคนถึงแม
มาเป น ชาวพุ ท ธแลวก็มีพื้นฐานความคิดเดิม ติดมาจากศาสนา
คริสต นอกจากนั้นในยุคแรกนี้ฝรั่งมาเอเชียในกระแสของลัทธิ
อาณานิคม โดยเฉพาะอังกฤษมาพบอารยธรรมเกาแกที่อินเดีย ก็รู
จั ก และคุ น กั บ แนวคิ ด ของศาสนาฮิ น ดู ที่ ยึ ด มั่ น ในลั ท ธิ อ าตมั น
พรอมกันนั้น พระพุทธศาสนาที่ฝรั่งรูจักในยุคแรกนั้นก็เปนฝาย
มหายานซึ่งเขาไปในตะวันตกกอน
ฉะนั้น ฝรั่งที่ศึกษาพุทธศาสนายุคแรกๆ ซึ่งยังไมคุนกับ
บรรยากาศทางความคิดแบบใหม จึงยังมีอิทธิพลความคิดแบบ
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กรีกและศาสนาคริสตเ ดิมชักพามาก และมักตีความพระพุทธ
ศาสนาตามแนวคิดฮินดู หรือไมก็แบบมหายาน
ทั้งนี้จะเห็นวา ไมวาจะเปน Max Muller ปราชญใหญที่แปล
คัมภีรบาลีและสันสกฤตไวหลายเรื่อง ก็ตาม Mrs. C.A.F. Rhys
Davids และ Miss I. B. Horner ที่ไดเปนนายกสมาคมบาลีปกรณ
สืบตอกันมา ก็ตาม ตลอดจนนักศึกษาหรือจะเรียกวานักปราชญ
พุทธศาสนาของตะวันตกหลายคน ไดมคี วามคิดทีจ่ ะมองหรือจะหา
ทางใหพระพุทธศาสนาสอนเรือ่ งอัตตา หรือยอมรับวามีอตั ตาใหได
ยกตัวอยาง Miss I. B. Horner นั้น เปนปราชญทางภาษา
บาลี แตพื้นฐานเดิมเปนฝรั่งในประเทศคริสตศาสนา มีความเขาใจ
เกี่ยวกับเรื่องตัวตนเปนฐานความคิดที่ยึดมั่นอยู นอกจากแปล
คัมภีรภาษาบาลีเปนภาษาอังกฤษแลว ครั้งหนึ่งก็เคยไปทําหนังสือ
รวมกับ Coomaraswamy (เพียงแคชื่อก็ฉายความเปนฮินดูออก
มาแลว) ใหชื่อวา The Living Thought of Gotama the Buddha
ในตอนที่วาดวย Self (อัตตา/ตน) พุทธพจนแรกที่สองทานนี้
ยกมา ก็คือคาถาธรรมบทวา
อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ

พุทธภาษิตนี้ ชาวพุทธไทย แมแตชาวบานที่แทบจะไมได
ศึกษาอะไรเลย แตเพราะความที่คุนกับบรรยากาศในพระพุทธ
ศาสนา และเปนพุทธภาษิตที่คุนหู ก็จึงแปลกันไดวา “ตนเปนที่พึ่ง
ของตน” และเขาใจความหมายกันดีพอสมควร
แต I. B. Horner และ Coomaraswamy พอเห็นวามีคาํ “อตฺตา/
ตน” อยูดวยกัน ๒ ครั้งในพุทธภาษิตนี้ แทนที่จะเขาใจอยางที่ชาว
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พุทธรูกัน ก็ไปนึกถึง อัตตา ๒ อยาง แลวก็คงจะแปลความหมาย
ไปตามแนวคิดคําสอนของฮินดู หรือเอาพระพุทธศาสนาไปโยงกับ
ศาสนาฮินดู ซึ่งถือวามีอัตตา หรืออาตมัน ๒ อยาง ไดแก อาตมัน
ใหญ เรียกวา ปรมาตมัน กับอาตมันเฉพาะบุคคล เรียกวา ชีวาตมัน
ปรากฏวา I. B. Horner กับ Coomaraswamy แปลพุทธ
ภาษิต ในคาถาธัมมบท ที่ ๑๖๐ อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ . . . นี้ วา
“The Self is lord of the self . . .”๑
พึงสังเกตวา Self แรกใช S ใหญ สวน self หลังใช s เล็ก
ทํานองวา อัตตาใหญ เปนนาถะของอัตตาเล็ก
ทั้งสองทานไดเจอพุทธภาษิตอีกบทหนึ่งวา
อตฺตนา ว กตํ ปาป
อตฺตนา อกตํ ปาป

อตฺตนา สงฺกลิ สิ สฺ ติ
อตฺตนา ว วิสชุ ฌ
ฺ ติ
(ขุ.ธ.๒๕/๒๒/๓๗)

ซึ่งชาวพุทธทั่วไปก็เขาใจกันไมยาก ตามคําแปลวา
“ตัวทําชั่ว ตัวก็เศราหมองเอง
ตัวไมทําชั่ว ตัวก็หมดจดเอง”
พอเจออยางนี้ ผูถือลัทธิอัตตา/อาตมัน ก็คงงงไปพักหนึ่งวา
อัตตา/อาตมัน/ตัวตน ซึ่งเปนสิ่งเที่ยงแทถาวร จะมาทําความชั่วได
อยางไร ในที่สุดก็เลยเอาอัตตา/ตน ในกรณีนี้ไปจัดเปน อัตตาเล็ก
ทั้งสองทานไดแยกหัวขอยอยในหนังสือ ตอนที่วาดวย Self
นี้ ออกเปน ๓ หัวขอยอย คือ
๑

Ananda K. Coomaraswamy and I. B. Horner, The Living Thought of Gotama the
Buddha (London: Cassell & Co., Ltd., 1984), p.174.
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(a) The Two Selves
(b) The Great Self แลวก็
(c) The Little Self
ใน ๓ หัวขอยอยนี้ ผูรวบรวมไดยกพุทธพจนอื่นๆ มาแปลไว
อีกมากมาย ตั้งแตหนา ๑๗๔ ไปถึงหนา ๑๙๒ ทําใหตอนที่วาดวย
Self (อัตตา/ตัวตน) ยาวรวมเกือบ ๒๐ หนา นี่คือตัวอยางความ
เขาใจของคนที่เรียกวาเปนปราชญตะวันตกรุนคอนขางเกา
ฝรั่งในประเทศตะวันตกเองนั้น ยอนหลังไปไมกี่ปนี้ นอยคน
นักจะเขาใจพุทธศาสนาไดถกู ตอง ซึง่ ก็ตอ งเห็นใจเขา เพราะอิทธิพล
ความคิดที่ติดมาจากพื้นฐานวัฒนธรรมเดิมมีกาํ ลังชักนําใหมองผิด
เพี้ยนหรือเอียงไป เอกสารของวัดพระธรรมกาย จึงไมสมควรจะไป
ยกยองนับถือเขามากนักถึงกับใหเปน “ปราชญใหญทางพระพุทธ
ศาสนา . . . ที่มีชื่อเสียงกองโลก” ควรจะดูเพียงวา คนใดเขาใจดี
ขึ้นมา ก็อนุโมทนาเขาไป
นอกจากพวกที่เขาใจวา พระพุทธศาสนาสอนวามีอัตตาใน
ขั้นสุดทายที่นอกเหนือจากขันธ ๕ แลว บางพวกก็เขาใจผิดไปอีก
แบบหนึ่งวา พระพุทธศาสนาสอนวานิพพานเปนการดับอัตตา
แม แ ต ห นั ง สื อ อ า งอิ ง ใหญ ๆ อย า ง Encyclopaedia
Britannica ก็ยังติดความเขาใจผิดๆ มาเขียนกันจนบัดนี้ เชน พูด
ถึงนิพพานเปนการดับอัตตา (ที่จริงตามหลักพระพุทธศาสนา ไมมี
อัตตาที่จะตองดับ) แหงหนึ่งวา
“The approaches to the divine or sacred are various rather
than uniform . . . , it moves toward the ultimate goal: the
annihilation of the
๑ self, . . . , Nirvàõa (the state of bliss) in
Buddhism, . . .”
๑

Encyclopaedia Britannica (Chicago, 1988), s.v. “Religious Experience,” vol.26,
p.633. (แมจนถึงปจจุบัน

ค.ศ. ๑๙๙๙ หัวขอนี้ก็ยังคงอยูอยางนี้)
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“วิธีเขาถึงทิพยภาวะหรือภาวะศักดิ์สิทธิ์นั้น แตกตาง
กันหลากหลาย มากกวาจะเปนรูปแบบเดียว . . . เปนการกาว
สูจุดหมายสูงสุด คือการดับสลายอัตตา, . . . ,ไดแกนิรวาณ
(นิพพาน—ภาวะบรมสุข) ในพุทธศาสนา, . . . ,"

รูถึงตามทันวาคนนอกเขาคิดเขาใจไปแคไหน
แตไมใชรอใหเขามาวินิจฉัยหลักการของเรา
อยางไรก็ตาม เวลานี้ความคิดหรือทัศนะเหลานั้นไดเปลีย่ น
แปลงไปมากแลว ความจริงทัศนะเหลานี้ไมมีความสําคัญที่จะตอง
ยกมาอาง เพราะไดพูดไปแลววาเรากําลังพูดถึงหลักฐานที่มา วา
พระพุทธศาสนาเอง หรือพระพุท ธศาสนาในพระไตรปฎกบาลี
เถรวาทเองนี้ แสดงหลักการของตนไวอยางไร ไมใชมาเที่ยวรอ
ทัศนะของผูอื่นที่จะมาวินิจฉัยใหตัวเรา ซึ่งเปนการไมถูกตอง และ
ที่ เอกสารของวัดพระธรรมกาย กลาววา
“เกิดมีการอางอิงหลักฐานในคัมภีร ทัง้ บาลี สันสกฤต จีน
ทิเบต และภาษาอื่นๆ มากมายอันนํามาสูขอสรุปความเห็นนี้
แต ก็ มี นั ก วิ ช าการที่ ไ ม เ ห็ น ด ว ย ยื น ยั น ว า ไม มี อั ต ตาใน
พระพุทธศาสนาเชนกัน ตางฝายตางก็มีเหตุผลของตน”

ความจริงเรื่องนี้งายๆ ชัดเจน ไมสับสน เพราะนักปราชญ
ปจจุบันเขารูกันแลววา ตองแยกแยะออกไปวาหลักการในเรื่องนี้
ของพุ ท ธศาสนาแบบเถรวาทเป น อย า งไร แบบมหายานเป น
อยางไร และในมหายานดวยกันนั้น นิกายไหนวาอยางไร ไมเอามา
สับสนปะปนกัน
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การพูดอยางนี้ ถาเปลี่ยนเอาอีกเรื่องหนึ่งเขาไปแทน ก็
เหมือนกับพูดวา
“ปญหาเรื่องภิกษุควรมีครอบครัวหรือไม ก็มีการอางอิง
หลักฐานทั้งคัมภีรบาลี สันสกฤต จีน ทิเบต และในภาษาอื่นๆ
มากมาย อันนํามาสูการสรุปความเห็นของตน ตางฝายตาง
ยืนยันทัศนะของตน ฝายหนึง่ ก็วา ภิกษุควรมีภรรยา มีครอบครัว
อีกฝายหนึ่งก็วาไมควรมี ตางฝายตางก็มีเหตุผลของตน”

อยางนี้ใครๆ ก็อางได แตไมมีประโยชน

พอชาวตะวันตกมาบวชเปนพระฝรั่ง
ความรูพุทธธรรมก็เริ่มเขาสูทางที่ถูกตอง
ระยะที่ ๒ ไดกลาวแลววา I. B. Horner เขาใจเรื่องอัตตา
ตามแนวคิดแบบอาตมันคลายๆ ศาสนาพราหมณ แตตอมาชาว
ตะวันตกที่เขามาบวชในพระพุทธศาสนา ก็ดี พระภิกษุในพระพุทธ
ศาสนาเถรวาทชาวประเทศนั้น ๆ เอง ก็ดี ไดแปลพุทธพจนเกี่ยว
กับอัตตานี้กันใหม อยางพุทธภาษิตวา อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ก็จะ
แปลกันทํานองนี้วา
“Oneself is one’s own protector (refuge); . . .”๑
ตรงกับทีช่ าวพุทธไทยทัว่ ไป แมแตชาวบานเขาใจกันดีอยูแ ลว
ที่จริงเรื่องนี้พระภิกษุชาวตะวันตกที่มาบวชในประเทศพุทธ
ศาสนาเถรวาทนั้น มีความเห็นลงกัน ไมไดมีปญหามานานแลว มี
๑

เชน

Walpola Rahula, What the Buddha Taught (New York: Grove Press, 1974),

p.130.
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แตฝรั่งนักวิชาการชาวตะวันตกที่อยูในเมืองของตนนั้น ที่วุนวาย
เรื่องวาอัตตาเปนอยางไร พุทธศาสนามีสอนเรื่องอัตตาหรือเปลา
จนกระทั่งมาจบที่ Professer Richard Gombrich ที่จะกลาวถึง
ขางหนา จึงมาเขาสูหลักพุทธศาสนาแบบเถรวาทจริง
เรื่องนิพพานเปนอัตตา หรือเปนอนัตตานี้ ชาวตะวันตกที่มา
บวชเปนพระภิกษุในพุทธศาสนาเถรวาทอยางในลังกา เชน พระ
Nyanatiloka (ชาวเยอรมัน) ทานไมสับสนไปดวย ดังตัวอยางที่
ทานไดเขียนไวนานแลว เชนในหนังสือ Buddhist Dictionary ใน
คํา “Nibbàna” วา
“. . . the Buddha is known as the Anatta-vàdi . . . the
truth of Anattà (q.v.), the egolessness and insubstantiality of
all forms of existence. Without such an understanding, one
will necessarily misconceive Nibbàna—according to one’s
either materialistic or metaphysical leanings—either as
annihilation of an ego, or as an eteral state of existence
๑ into
which an Ego or Self enters or with which it merges.”

“พระพุทธเจาทรงมีพระนามวาเปนอนัตตวาที...หลัก
ความจริงแหงอนัตตา คือภาวะไรตัวตน และความไมมีตัว
แทแหงสภาวธรรมทั้งปวง หากไมมีความรูเขาใจเชนนั้น คน
ก็จะตองเขาใจนิพพานผิดพลาดไปตามความโนมเอียงของ
ตนที่เปนขางวัตถุนิยม หรือไมก็ขางอภิปรัชญาวา (นิพพาน)
เปนการขาดสูญของอัตตา หรือไมก็เปนภาวะเที่ยงแทถาวรที่
อัตตาหรือตัวตนเขาถึงหรือกลืนรวมเขาไป”
และอีกแหงหนึ่งในหนังสือเลมเดียวกัน คือในคําวา “Anattà
ทานเขียนวา
๑

Nyanatiloka, Buddhist Dictionary (Colombo: Frewin & Co., Ltd.1972), p.106.
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๘๗

“While in the case of the first two Characteristics it is
stated that “all formations” (sabbe sankhàrà) are impermanent and subject to suffering, the corresponding text for
the third Characteristic states that “all things are not-self”
(sabbe dhammà anattà; M. 35, Dhp. 279). This is for
emphasizing that the false view of an abiding self or
substance is neither appilcable to any “formation”, or
conditioned phenomenon, nor to ๑Nibbàna, the Unconditioned Element (asankhatà dhàtu)”

“ในกรณีของลักษณะ ๒ อยางแรก ตรัสวา “สังขารทั้ง
หลายทั้งปวง” (สพฺเพ สงฺขารา) ไมเทีย่ ง และเปนทุกข สวนพระ
บาลีที่เขาชุดกัน สําหรับลักษณะที่ ๓ ตรัสวา “ธรรมทั้งปวง
เปนอนัตตา” (สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา; มัชฌิมนิกาย สูตรที่
๓๕ และธรรมบท คาถาที่ ๒๗๙) พุทธพจนนี้ชวยย้ําวา
ความเห็นผิดวามีอัตตาหรือตัวตนที่อยูยงนั้น จะใชกับสังขาร
หรือสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงใดๆ ก็ตาม หรือจะใชกับนิพพาน ที่
เปนอสังขตธาตุก็ตาม ก็ไมไดทั้งนั้น”
นี้ก็เปนตัวอยางความลงกันของพระพุทธศาสนาเถรวาท ซึ่ง
ไมมีปญหา
การที่วัดพระธรรมกายมาสอนวานิพพานเปนอัตตา ดวยวิธี
ทําหลักคําสอนที่มีอยูเดิมใหคนเขาใจสับสนไขวเขวอยางนี้ เปน
เรื่องของความวิปริตผิดพลาดที่รายแรง ซึ่งชาวพุทธจะตองรูเทาทัน
แลวรีบแกไข

๑

Ibid., p.13.
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นาอนุโมทนาที่แมจะชาสักหนอย
แตในที่สุดปราชญตะวันตกก็ตามจับหลักพุทธได
ระยะที่ ๓ เอกสารของวัดพระธรรมกาย นั้น ตองขออภัยที่จะ
กลาวดวยคําทีอ่ าจจะรูส กึ วารุนแรงสักหนอยวา มิใชเปนการกลาวตู
เฉพาะพระธรรมวินัยเทานั้น แตยังไดกลาวตูนักปราชญและนัก
วิชาการทางพระพุทธศาสนาชาวตะวันตกดวย ขอเลาถึงความเขาใจ
ของปราชญชาวตะวันตกตอไปวา
เมื่อการศึกษาพุทธศาสนาของชาวตะวันตกเดินหนาตอมา
ผานพนยุคของ Mrs. Rhys Davids, Miss I. B. Horner, Christmas
Humphreys, Edward Conze เปนตนมาแลว เวลานี้ก็ถึงนายก
สมาคมบาลีปกรณคนปจจุบนั ชือ่ วา Professor Richard Gombrich
ซึ่งถามองในแงลําดับกาลเวลา ตองถือวาเปนปราชญภาษาบาลี
และพุทธศาสนาของตะวันตกรุนลาสุด
ปรากฏวา Richard Gombrich คัดคานทัศนะของปราชญ
ตะวันตกรุนกอนตน เชนคัดคาน Mrs. Rhys Davids ที่เคยเปน
นายกสมาคมบาลีปกรณมากอนอยางเรียกวาเต็มที่ โดยเฉพาะใน
เรือ่ งนิพพานกับอัตตา วาพระพุทธศาสนาถือวา อัตตามีจริงหรือไมนี้
เราอาจจะถือ Richard Gombrich เปนเหมือนผลสะสมแหงปญญา
ของนักวิชาการตะวันตกผูศ กึ ษาพระพุทธศาสนา ทีไ่ ดเดินทางมาถึง
จุดที่เปนมติใหมของนายกสมาคมบาลีปกรณปจจุบัน
ทัศนะของ Richard Gombrich ทําใหขอสรุปแหงเอกสาร
ของวัดพระธรรมกาย ที่พูดไว ๒ ขอนั้น หมดความหมายไปทันที
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๘๙

Richard Gombrich ไดเขียนหนังสือขึ้นเลมหนึ่งชื่อวา
Theravada Buddhism พิมพครั้งแรกเมื่อป ๑๙๘๘ แตเดี๋ยวนี้พม
ิ พ
หลายครัง้ แลว เขาเขียนไวในหนังสือเลมทีก่ ลาวนัน้ หนา ๒๑ วา
“Many scholars of Buddhism, both Western and Hindu, have
tried to prove that the Buddha himself did not preach the doctrine
of no-soul as it has been understood in the Theravadin tradition . .
. This amounts to a claim that this great religious
๑ teacher has been
completely misunderstood by his followers . . .”

“นักปราชญพุทธศาสนาจํานวนมาก ทั้งชาวตะวันตก
และที่เปนชาวฮินดู ไดพยายามพิสูจนวา พระพุทธเจาเองไม
ไดทรงสอนหลักอนัตตา อยางที่เขาใจกันในสายความคิด
ของเถรวาท การกระทําอยางนี้เทากับเปนการตูวาเหลาสาวก
ของพระพุทธเจาเอง ไดเขาใจองคพระศาสดาของตนผิด
พลาดไปอยางสิ้นเชิง . . .”
เรื่องนี้จะตองทําความเขาใจกอนวา พวกฝรั่งรุนกอนที่ถือวา
เปนนักปราชญทางพุทธศาสนานั้น มีความเขาใจผิดเกี่ยวกับเรื่อง
นิพพานกับอัตตา แบบตางๆ แบบหนึ่งเขาใจวามีอัตตาหรือตัว
บุคคลที่เขานิพพาน บางก็เห็นวานิพพานเปนอัตตา บางก็คิดวา
นิพพานเปนการดับอัตตา แต Richard Gombrich สรุปตางออก
ไป โดยคานพวกนักปราชญตะวันตกรุนกอนตน หรือรุนพี่ที่แลวมา
ทั้งหมด
ทัศนะของ Gombrich มาตรงตามหลักการของเถรวาท
อยางแทจริง คืออัตตานั้นโดยปรมัตถไมมีอยูเลย มีแตโดยสมมติ
อยางเดียวเทานั้น เมื่ออัตตามีอยูโดยสมมติ คือไมมีของจริงอยู
๑

Richard F. Gombrich, Theravada Buddhism (London: Routledge & Kegan Paul
Ltd., 1994), p. 21.
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แลว ก็ไมตองไปดับอัตตาอะไรอีก เรียกวาไมมีอัตตาที่จะตองดับ
หมายความวาดับแตความหลงผิดและความยึดมั่นในอัตตาเทานั้น
เมื่อดับความหลงผิดและความยึดมั่นในอัตตาแลว ก็ไมมีอะไรเปน
อัตตาที่จะตองพูดถึงอีก ดังที่ตอมาหนา ๖๓ เขาเขียนอีกวา
“Endless misunderstanding has been caused by
Western writers, who have assumed that Nibbana is the
blowing out of the personal soul . . . there is no soul or self as
a separate entity, for such terms as soul, self, individual etc.,
are mere conventional terms . . . there can be no question
๑ of
getting rid of a soul because one has never had one . . .”

“ไดมีความเขาใจผิดกันอยางไมรูจักจบสิ้น ซึ่งเกิดขึ้น
จากนักเขียนชาวตะวันตก ผูไดยึดถือวานิพพานคือการดับ
อัตตาของบุคคล๒ . . . ไมมีอัตตาหรือตัวตน ที่เปนสิ่งมีอยู
จริงตางหาก เพราะคําทั้งหลายทั้งปวงเชน อัตตา ตัวตน
บุคคล เปนตน เปนเพียงคําสมมติบัญญัติเทานั้น . . . ไม
ตองพูดถึงการที่จะกําจัดอัตตา เพราะวา ใครๆ ก็ไมไดเคยมี
อัตตากันมาเลย”
ถามอง Richard Gombrich วาเปนผลรวมแหงความเพียร
พยายามศึ ก ษาและสติ ป ญ ญาของนั ก ปราชญ พุ ท ธศาสนาชาว
ตะวันตก ก็จะเห็นไดวาความเพียรพยายามศึกษาทั้งหมดนั้น เพิ่ง
มาบรรลุผลที่นี่ คือมาจบที่การยอมรับหรือรูจักคําสอนของพระ
พุทธศาสนาที่แทจริงวา ไมยอมรับอัตตา หรือปฏิเสธลัทธิอัตตา
และเกิดความเขาใจถูกตองขึ้นมาวา ในหลักการของพระพุทธ
๑
Ibid., p. 63.
๒

ในเมืองไทย บางทีเราพูดวา “ดับอัตตา” โดยถือเปนเพียงสํานวนพูดเทานั้น คําพูดนี้มี
ความหมายวาดับความยึดมัน่ ในอัตตา ไมไดหมายความวาดับอัตตา เพราะไมมอี ตั ตาที่จะ
ตองไปดับ มีแตความยึดมั่นที่เกิดจากความหลงผิดวามีอัตตาเทานั้น
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๙๑

ศาสนาเถรวาท อัตตาเปนเพียงคําสมมติทางภาษา เพื่อสื่อสารกัน
ในชีวิตประจําวัน แตไมมีอยูจริงโดยปรมัตถ ไมวาในรูปใดๆ ไมมี
อัตตาแมแตที่จะตองไปดับ เปนการระงับคําสรุปในเอกสารของวัด
พระธรรมกาย ๒ ขอ ที่บอกวา
“ปราชญทางพุทธศาสนาทีม่ ผี ลงานมากมายเปนทีร่ จู กั กัน
ทัว่ โลกเหลานี้ มีความเห็นทีต่ รงกันในเรือ่ งอัตตา นี้ ๒ ประเด็น
ใหญๆ คือ
ก. พระสัมมาสัมพุทธเจาไมเคยปฏิเสธอยางชัดเจนวา
อัตตาทีแ่ ทจริงไมมี และไมเคยตรัสปฏิเสธวาไมมอี ตั ตาใด ๆ
ทัง้ สิน้ ในสัจจะทุกระดับ
ข. เขาเหลานี้เชื่อตรงกันวา ในคําสอนของพุทธศาสนา
ยุคดัง้ เดิมบงบอกนัยวา มีอตั ตาทีแ่ ทจริง ซึง่ อยูใ นภาวะทีส่ งู กวา
ขันธ ๕ หรือสังขตธรรม”

ตอนนี้เมื่อมาถึง Richard Gombrich ก็เลยตองพูดใหมวา
“ปราชญทางพุทธศาสนาของตะวันตกไดมีความเห็น
ผิดกันมามากและยาวนาน จนกระทั่งในที่สุดนี้ ก็ไดมีความ
เห็นถูกตองวา
ก. พระสัมมาสัมพุทธเจา ปฏิเสธอยางชัดเจน วาอัตตาที่แท
จริงไมมี พระองคปฏิเสธอัตตาในระดับปรมัตถโดยสิน้ เชิง
ข. ปราชญตะวันตกมาถึงจุดที่ยอมรับแลววา ในคําสอนของ
พระพุทธศาสนายุคดั้งเดิม ไมถือวามีอัตตาที่จะตองพูด
ถึงใด ๆ อีก นอกจากอัตตาคือตัวตนโดยสมมติเทานั้น”
เรื่องนิพพานเปนอนัตตานี้ ประเทศพุทธศาสนาฝายเถรวาท
ทั้งหลายรวมลงเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ไมไดมีความขัดแยงกันเลย

๙๒
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ปญหาไมนาจะมีขึ้นมา สวนเรื่องของนักวิชาการตะวันตกอะไรนั้น
ก็เปนเรื่องของเขา เปนความคิดเห็นอยางที่วามาแลว ซึ่งก็มาจบที่
Richard Gombrich ที่มารูจักพระพุทธศาสนาตรงกับพระสงฆ
ฝายเถรวาทในที่สุด
ขอใหนึกดูวาตองใชเวลาชานานเทาไร กวาปราชญตะวันตก
จะเดินทางมาถึงจุดที่รูเขาใจคําสอนของพระพุทธศาสนาอยางนี้
ขณะที่ในประเทศเถรวาทนั้น เราไดรูเขาใจกันมาเปนอยางเดียวกัน
อยางนี้นานนักหนาแลว เพราะฉะนั้นการอางนักวิชาการตะวันตก
จึงไมมีความหมายอะไร
แตแมวาปราชญชาวตะวันตกจะรูถูกตองขึ้นแลว ก็ไมใช
เรื่องที่เราจะตองไปนําเขามาอางอิง เพราะประการแรก ไดกลาว
แลววา เราไมเอาความคิดเห็น และประการที่สอง นักปราชญ
ตะวันตกเหลานี้ก็มาศึกษาจากพระไตรปฎกเถรวาทของเรา ไมใช
เขาจะเปนผูวินิจฉัยคําสอนของพระพุทธศาสนา
เมื่อรูอยางนี้แลว ชาวพุทธก็ควรจะวางทาทีใหถูกตอง คือ
ยินดีอนุโมทนาปราชญและนักวิชาการชาวตะวันตก ที่ไดเกิดความ
เขาใจถูกตองนี้ขึ้นมาไดในที่สุด และหันมากระตุนเตือนจิตสํานึก
ของพวกเรากันนี้เองวา ควรจะหันมาชวยกันรักษาพระไตรปฎก ที่
เปนแหลงคําสอนที่แทจริงของพระพุทธศาสนาไวใหแกโลกตอไป
เพื่อใหคนทั้งหลาย ดังเชนนักวิชาการตะวันตกเหลานี้ ยังมีโอกาส
ที่จะมาศึกษาและรูจักพระพุทธศาสนาที่ถูกตอง

ภาค ๑
อนัตตา–ธรรมกาย–อายตนนิพพาน

ภาค ๑
อนัตตา–ธรรมกาย–อายตนนิพพาน

นิพพานเปนอนัตตา
นิพพาน ไมใชปญหาอภิปรัชญา
ทีพ่ ดู ไปแลวนัน้ เปนเรือ่ งความสําคัญของพระไตรปฎก ตอไปนี้
ยอนกลับไปพูดเรื่องนิพพานไมใชปญหาอภิปรัชญา
เอกสารของวัดพระธรรมกาย กลาวไววา
“. . . เรื่องซึ่งอยูพนเกินกวาประสบการณของปุถุชนคน
สามัญจะไปถึงหรือเขาใจได เชน เรื่องนรก สวรรค กฎแหง
กรรม นิพพาน ที่ทานเรียกวาเปนเรื่องอภิปรัชญา หรือเรื่องที่
เปนอจินไตยนัน้ หลายๆ เรือ่ ง เชน เรือ่ งนิพพาน ในทางวิชาการ
สามารถตีความไดหลายนัย”

คํากลาวนั้นไมถูกตอง เพราะนิพพานไมใชทั้งเรื่องอจินไตย
และก็ไมใชเรื่องปญหาอภิปรัชญาดวย
อจินไตย มี ๔ อยาง ตามพุทธพจนที่ตรัสแสดงวา
“ภิกษุทั้งหลาย อจินไตยมี ๔ อันไมพึงคิด๑ ซึ่งเมื่อคิด
๑

ไมไดหมายความวาหามคิด แตถาคิด จะคิดไมออก คือเปนสิ่งที่ไมสําเร็จดวยการคิด
หรือไมสามารถเขาถึงไดดวยการคิด
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จะพึงมีสว นแหงความเปนบา จิตเครียดไปเปลา ๔ อยางนัน้ คือ
๑. พุทธวิสัย
๒. ฌานวิสัย
๓. กรรมวิบาก หรือวิบากแหงกรรม และ
๔. โลกจินตา ความคิดเกี่ยวกับเรื่องโลก (องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๗๗/๑๐๔)
นิพพานไมอยูในอจินไตย ๔ นี้ และก็ไมไดเปนปญหา
metaphysics หรือ อภิปรัชญา
ปญหา metaphysics หรือ อภิปรัช ญานั้น เปน เรื่อ งที่
พระพุทธเจาไมทรงพยากรณ คือไมทรงตอบ หรือไมทรงเสียเวลา
ที่จะพยายามทําใหกระจาง แตนิพพานนั้น ตรงขามกับปญหา
metaphysics เลยทีเดียว เรื่องนี้เปนอยางไรจะไมตองบรรยายยาว
ขอใหมาดูคําสอนของพระพุทธเจา เรื่องมีวา
ครั้งหนึ่ง เมื่อพระพุทธเจาประทับอยูที่นครสาวัตถี ในวัด
พระเชตวัน พระภิกษุชอื่ มาลุงกยบุตร ไดเกิดขอสงสัยขึน้ มาวา มีแงทฐิ ทิ ี่
พระพุทธเจาไมทรงตอบ คือ เรื่องโลกเที่ยง หรือไมเที่ยง (โลกในที่นี้
คือ จักรภพ หรือมวลแหงทุกสิง่ ทุกอยางทีแ่ วดลอมตัวมนุษยเราอยู)
โลกหรือจักรภพนีม้ ที สี่ ดุ หรือไมมที สี่ ดุ ชีวะกับสรีระเปนอันเดียวกัน
หรือชีวะก็อยางหนึง่ สรีระก็อยางหนึง่ ตถาคตหลังจากมรณะแลวมีอยู
หรือวาตถาคตหลังจากมรณะแลวไมมี หรือวาตถาคตหลังมรณะมี
อยูก็ไ มใช ไมมีอยูก็ไ มใ ช
พระมาลุงกยะคิดวาจะไปทูลถามพระพุทธเจาขอใหทรงตอบ
ถาพระพุทธเจาตรัสตอบก็จะอยูป ระพฤติพรหมจรรยตอไป แตถา
พระพุทธเจาไมตรัสตอบก็จะบอกคืน (ลาสิกขา) เสร็จแลวก็ไปเฝา

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๙๗

พระพุทธเจากราบทูลความคิดของตนอยางที่กลาวไปแลววา ถา
พระพุทธเจาตอบก็จะอยูประพฤติพรหมจรรยตอไป แตถาพระ
พุทธเจาไมตอบก็จะบอกคืนสิกขา (คือจะลาสึก)
พระพุทธเจาไดตรัสถามวา มาลุงกยบุตร เราไดกลาวหรือเปลา
วา มาลุงกยบุตร เธอมานี่นะ มาประพฤติพรหมจรรย เราจะตอบ
เรื่องโลกมีที่สุดหรือไมมีที่สุด เปนตนนี้ มาลุงกยบุตรก็กราบทูลวา
พระพุทธเจาไมไดตรัสอยางนัน้ แลวพระพุทธเจาก็ตรัสถามตอไปวา
แลวเธอเองละไดบอกเราไวไหมวา เธอจะประพฤติพรหมจรรย
แลวใหเราตอบเรื่องโลกเที่ยงหรือโลกไมเที่ยงนี้ มาลุงกยบุตรก็
กราบทูลวา ไมไ ดเ ปน เชน นั้น พระพุทธเจาก็ต รัส วา แลวอยางนี้
ใครจะเปนคนบอกคืนใครละ แลวพระองคก็ตรัสวา
ถาใครจะพูดวา ขาพเจาจะไมประพฤติพรหมจรรยในพระ
ศาสนาของพระพุทธเจา ตราบใดทีพ่ ระผูม พี ระภาคเจาไมพยากรณ
(ไมตอบ/ไมทําใหกระจาง) เรื่องโลกเที่ยงหรือโลกไมเที่ยงเปนตนนี้
ถึงคนนั้นจะตาย พระตถาคตก็ยังไมไดตอบ/ยังไมไดทําใหกระจาง
แลวพระองคก็ตรัสอุปมาวา
เปรียบเหมือนวา คนผูหนึ่งถูกเขายิงดวยลูกศรอาบยาพิษที่
รายแรง เพื่อนๆ ญาติมิตรสหายก็พาหมอผาตัดมา คนที่ถูกลูกศร
นั้นก็บอกวา ขาพเจาจะไมยอมใหผาตัดเอาลูกศรนี้ออก จนกวา
ขาพเจาจะรูวาใครเปนคนยิงขาพเจา เขาเปนคนวรรณะกษัตริย
หรือพราหมณ หรือแพศย หรือศูทร มีชื่อมีแซวาอยางไร เปนคนสูง
เปนคนรางเตี้ย หรือสันทัด เปนคนดํา หรือคนคล้ํา เขาอยูหมูบาน
นิคม นครไหน และธนูที่ใชยิงนี้ เปนแบบไหน ชนิดไหน หัวลูกศร
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ทําดวยอะไร สายธนูทําดวยอะไร ปลายธนูติดขนนกชนิดไหน ดังนี้
เปนตน กวาคนนั้นจะรูสิ่งที่เขาถามเหลานี้ เขาก็ตายเสียกอนแลว
เหมือนกับคนที่มาบวชนี้ ถาจะรอใหพระพุทธเจาตรัสตอบ
คําถามอภิปรัชญาเหลานี้ พระองคยังไมทันไดตอบใหเขารูกระจาง
เขาก็ตายไปกอนแลว
ไมวาจะมีทิฏฐิวาโลกเที่ยงหรือไมเที่ยง ฯลฯ การครองชีวิต
ประเสริฐก็หาไดเกิดมีขนึ้ ไม ถึงจะมีทฏิ ฐิเหลานีห้ รือไม ทุกขของคน
ก็ยังมีอยูนั่นเอง และทุกขเหลานี้แหละคือสิ่งที่พระองคทรงประสงค
จะแกไขใหเสร็จสิน้ ไปในปจจุบนั ฉะนัน้ อะไรทีไ่ มทรงพยากรณกใ็ หรู
วาไมทรงพยากรณ และอะไรที่ทรงพยากรณก็ใหรูวาทรงพยากรณ
เรื่องอยางที่วามานั้น เปนปญหาอภิปรัชญา คือคําถามที่วา
โลกเที่ยงหรือไมเที่ยง มีที่สุดหรือไมมีที่สุด เปนตนนั้น พระพุทธเจา
ไมทรงพยากรณ เพราะอะไรจึงไมทรงพยากรณ ก็ตรัสตอบไววา
“นี่แ นะ มาลุงกยบุตร ถึงจะมีทิฏ ฐิวา โลกเที่ย ง (คง
อยูต ลอดไป) การครองชีวิต ประเสริฐจะไดมีขึ้น ก็ห าไม
ถึงจะมีทฏิ ฐิวา โลกไมเทีย่ ง การครองชีวติ ประเสริฐจะไดมขี นึ้
ก็หาไม . . . ถึงจะมีทิฏฐิวาโลกเที่ยง หรือโลกไมเที่ยง ความ
เกิด แก เจ็บ ตาย โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส
(ความผิดหวังคับแคนใจ) ก็ยังคงมีอยู อันเปนทุกขที่เรา
บัญญัติใหแกไขเสียในปจจุบันนี้ทีเดียว . . .
“อะไรเลาที่เราไมพยากรณ? ทิฏฐิวาโลกเที่ยง . . . โลก
ไมเที่ยง . . . โลกมีที่สุด . . . โลกไมมีที่สุด . . . ฯลฯ . . .
เราไมพยากรณ . . . เพราะไมประกอบดวยประโยชน ไมเปน
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เบือ้ งตนแหงชีวติ ประเสริฐ ไมเปนไปเพือ่ นิพพิทา วิราคะ นิโรธ
สันติ อภิญญา ความตรัสรู ไมเปนไปเพื่อนิพพาน
“อะไรเลาทีเ่ ราพยากรณ? เราพยากรณ(ตอบ/ทําใหกระจาง)
วา นีท้ กุ ข นีท้ กุ ขสมุทยั (เหตุใหเกิดทุกข) นีท้ กุ ขนิโรธ (ความ
ดับแหงทุกข) นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ขอปฏิบัติที่นําไปสู
ความดับทุกข) . . . เพราะประกอบดวยประโยชน เปนเบือ้ งตน
แหงชีวติ ประเสริฐ เปนไปเพือ่ นิพพิทา วิราคะ นิโรธ สันติ
(ม.ม.๑๓/๑๕๑-๒/๑๕๐-๒)
อภิญญา ความตรัสรู นิพพาน”
จะเห็นวา พระพุทธเจาทรงสอนหรือทรงพยากรณ เรื่องที่จะ
ทําใหดับทุกขได คือนิพพานนี้ และนิพพานก็อยูในขอทุกขนิโรธ
ซึ่งเปนเรื่องที่ตรัสโดยตรง และเปนเรื่องตรงขามกับอภิปรัชญา
เพราะฉะนั้น นิพพานสําหรับชาวพุทธ ไมใชเรื่องอภิปรัชญา
แต นั ก ปรั ช ญาอาจจะเอาเรื่ อ งนิ พ พานนี้ ไ ปถกเถี ย งในแง ข อง
ปรัชญาของเขาก็ได สว นใครจะไปรวมวงถกเถียงเรื่อ งนิพพาน
ในแงอภิป รัช ญา กับนัก ปรัช ญาก็แลว แต แตถา มัว ถกเถียงอยู
ก็ไมไ ดปฏิบัติ และก็ไมบรรลุนิพพาน
นิพพานเปนเรื่องของความไรทุกข ภาวะที่ปราศจากปญหา
หรือภาวะทีไ่ มมโี ลภะ โทสะ โมหะ ภาวะแหงความสงบ สันติ อิสรภาพ
เปน ความบริสุท ธิ์ เปน ความสะอาด สวา ง สงบ ดวยปญ ญาที่
รูเทา ทัน ความเปน จริงของสังขาร หรือโลกและชีวิต ที่เ ปน อยู
เฉพาะหนาตลอดเวลานี้

๑๐๐
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แหลงความรูที่ชัดเจนมีอยู ก็ไมเอา
กลับไปหาทางเดารวมกับพวกที่ยังสับสน
ตอไป เอกสารของวัดพระธรรมกายเขียนไววา
“เรื่องอัตตาและอนัตตานี้ เปนเรื่องหนึ่งที่มีการถกเถียง
กันมากตั้งแตยุคโบราณหลังพุทธกาลเปนตนมา และมีมา
ตลอดประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา แมในยุคปจจุบันก็มีนัก
วิชาการพระพุทธศาสนาทั้งในดินแดนตะวันตก เชน ยุโรป
อเมริกา และทางตะวันออก เชน ญี่ปุน จีน เกาหลี ถกเถียง
กันมาก ประเด็นที่ถกเถียงกันก็มีหลากหลายเชน . . .

ขอความนี้ ถาจะใหถูกตองและชัดเจน ควรพูดใหมวา
“เรือ่ งอัตตานี้ มีการยึดถือกันมามากตัง้ แตกอ นพุทธกาล
โดยเฉพาะในลัทธิศาสนาพราหมณ และหลังพุทธกาลแลว
ศาสนาฮินดูกไ็ ดพยายามทําใหมนั่ คงยิง่ ขึน้ เห็นไดจากหลักเรือ่ ง
พรหมัน-อาตมัน หรือปรมาตมัน-ชีวาตมัน แตในพุทธศาสนา
นัน้ ทานมีทา ทีทชี่ ดั เจน คือไมยอมรับทฤษฎีอตั ตาดวยประการ
ใดๆ คือ ไมยอมรับอัตตาโดยปรมัตถ ซึ่งเปนทาทีที่ชัดเจน
อยางยิ่ง เพราะฉะนั้นจึงตองระวังไมใหลัทธิภายนอก และ
ลั ท ธิ เ ดิ ม ก อ นพุ ท ธกาลที่ พ ระพุ ท ธเจ า ทรงปฏิ เ สธแล ว นั้ น
กลับแทรกแซงเขามา”
การที่ จ ะยื น ยั น หลั ก พุ ท ธศาสนานี้ ไ ว ไ ด จะต อ งมี ค วาม
เขมแข็งมาก เพราะวา
๑. ลัทธิอาตมัน/อัตตาเดิม ก็มีอิทธิพลมากอยูแลว
๒. เปนเรื่องที่เขาใจยาก บุคคลที่เขามาในพระพุทธศาสนา
แมมาบวชก็อาจจะนําเอาความคิดเห็นที่ผิดเขามาได
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ลัทธิถืออัตตาวามีจริงนี้ ทานผูรักษาพระธรรมวินัยในอดีต
ถือเปนเรื่องสําคัญมากที่จะตองระวังไมใหแทรกหรือแปลกปลอม
เขามาในพระพุทธศาสนา เพราะเปนลัทธิที่มีกําลังครอบงําสังคม
ชมพูทวีปอยูกอนพระพุทธศาสนา เปนหลักการใหญที่ตรงขามกัน
ระหวางพระพุทธศาสนากับลัทธิศาสนาเกา ซึ่งเขาจะตองพยายาม
แผอิทธิพลเขามา และเปนสภาพความเชื่อของมนุษยที่แวดลอม
พระพุทธศาสนาตลอดมา
พูดงายๆ วา พระพุทธศาสนาทั้งทวนกระแสทิฏฐิของลัทธิ
ศาสนาทีม่ อี ทิ ธิพลใหญ และทวนกระแสกิเลสในใจของมนุษยปถุ ชุ น
อยางไรก็ตาม พระเถระในอดีตทานมั่นคงยิ่งนักในหลักการ
ของพระธรรมวิ นั ย ดั ง ที่ ป รากฏว า หลั ง จากพุ ท ธกาลไม น าน
ประมาณ พ.ศ. ๒๓๕ ในสมัยพระเจาอโศกมหาราช พระสงฆมี
พระโมคคั ล ลี บุ ต รติ ส สเถระเป น ประธาน ได ป รารภเรื่ อ งทิ ฐิ
ความเห็นแตกแยกแปลกปลอมเขามาในพระพุทธศาสนา ซึ่งมี
จํานวนมากมาย แยกกันไปถึง ๑๘ นิกาย ซึ่งจะตองแกไข จึงไดจัด
การสังคายนาครั้งที่ ๓ ขึ้นในพระบรมราชูปถัมภของพระเจาอโศกมหาราช
ในการสังคายนาครัง้ นี้ พระโมคคัลลีบตุ รติสสเถระ ไดรวบรวม
คําวินิจฉัยขึ้นมาคัมภีรหนึ่งชื่อวา กถาวัตถุ อยูในพระอภิธรรมปฎก
พิมพเปนพระไตรปฎกบาลีอักษรไทยเลมที่ ๓๗ ซึ่งประมวลเอา
ความเห็น แตกแยกแปลกปลอมมาตั้ง ขึ้น ๒๑๙ หัวขอ แลวทา น
ก็กลาวแก
เรื่องการถืออัตตานี้เปนเรื่องสําคัญที่สุดเรื่องหนึ่ง ที่เปนขอ

๑๐๒

กรณีธรรมกาย

ปรารภในการที่ใ หตอ งสัง คายนา ถึง กับ จัด เปน หัว ขอ แรกของ
กถาวัตถุนี้ เรียกวา “ปุคคลกถา”
คําวา ปุคคละ ใน “ปุคคลกถา” นี้ ทา นใชแ ทนคําทั้ง หมด
ทีเ่ กีย่ วกับการถืออัตตา อยางทีใ่ นภาษาไทยในวงการธรรมเราพูดกัน
อยูเสมอจนติดปากวา สัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา ดังที่ทานให
ความหมายไววา
ตตฺถ ปุคคฺ โลติ อตฺตา สตฺโต ชีโว

(ปฺจ.อ. ๑๒๙)

แปลวา: “ในพระบาลีนนั้ คําวาบุคคล ไดแก อัตตา สัตว

ชีวะ” และคําวา “อนัตตา” ทานก็ใหความหมายไวดวยวา
อนตฺตาติ อตฺตนา ชีเวน ปุคคเลน รหิโต

(ปฺจ.อ. ๑๕๘)

แปลวา: “อนัตตา หมายความวา ปราศจากอัตตา

ปราศจากชีวะ ปราศจากบุคคล”
พวกปุคคลวาที ซึง่ ถือวา บุคคล หรืออัตตา หรือสัตว หรือชีวะ
มีจริงโดยปรมัตถนี้ ทานแนะนําใหรูจักในอรรถกถาวา
เก ปน ปุคคลวาทิโนติ สาสเนว วชฺชปิ ตุ ตฺ กา เจว สมิตยิ า จ พหิทธฺ า
(ปญจ.อ. ๑๒๙)
จ พหู อฺติตถฺ ยิ า

แปลวา: “ชนเหลาไหนเปนปุคคลวาที ตอบวา ในพระศาสนา

เองไดแกพวกภิกษุวัชชีบุตร และพวกนิกายสมิติยะ และ
ภายนอกพระศาสนาไดแก อัญญเดียรถียจํานวนมาก”
การที่ยกเรื่องกถาวัตถุขึ้นมาก็เพื่อใหเห็นวา
๑. เรื่องนิพพานเปนอัตตาหรือเปนอนัตตา และการถืออัตตา
ในรูปแบบตางๆ นั้น

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๐๓

ก) หลักการของเถรวาทมีความชัดเจน และไดปฏิเสธไว
แนนอนแลววา อัตตาไมมีจริงโดยปรมัตถ มีเพียงโดย
สมมติ
ข) ท า นถื อ เป น เรื่ อ งสําคั ญ ที่ จ ะไม ทิ้ ง ไว ใ ห ส าวกหรื อ
ศาสนิ ก ทั้ ง หลายจะต อ งมาคิ ด เห็ น และถกเถี ย งกั น
วุนวายไป
๒. เปนการชี้ใหเห็นวา เรื่องอยางนี้ที่มีการถกเถียงกันนั้น
พระเถระผูดํารงพระศาสนา ทานมีความตระหนักรูกันอยูตลอดมา
วาอะไรเกิดขึ้น และเปนเรื่องที่ทานแสดงไวชัดเจนแลว ทานรูมา
เนิ่นนานในเรื่องการถือความเห็นแตกแยกแปลกปลอม ซึ่งเกิดขึ้น
ตั้งแตสมัยหลังพุทธกาล เพราะสืบเนื่องมาจากลัทธิเกากอนดวย
และทานก็แยกไวชดั เจนแลว เพราะฉะนัน้ ถึงเราจะไปพบเห็นคัมภีร
หรือ แนวคิด ทิฐิอ ะไรเกี่ย วกับ เรื่อ งอัต ตาอีก ก็ใ หรูวา เปน เพีย ง
หลักฐานยืนยันสิ่งที่ทานไดชําระสะสางไวนานมาแลว
ในขณะที่ ห ลั ก การของพระพุ ท ธศาสนาที่ ต นบวชเข า มา
ชัดเจนแนนอนอยูแลว เอกสารของวัดพระธรรมกาย กลับจะใหรอ
ไปหวังพึ่งคนภายนอก ที่ทานปฏิเสธไปแลวบาง ที่เขายังอยูใน
ระหว า งศึ ก ษาคลําหาทางอยู บ า ง (เหมื อ นจะจั บ เอาองค พ ระ
ศาสดามาใหผูศึกษาวินิจฉัย)

๑๐๔
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พระพุทธเจาตรัสไวแนนอนเด็ดขาด
วาลัทธิถอื อัตตา ไมใชคาํ สอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา
การปฏิเสธอัตตาทานถือเปนเรื่องสําคัญเพียงไร จะเห็นได
จากการที่ทานยกขึ้นตั้งเปนหัวขอแรก ในคัมภีรกถาวัตถุนี้ และ
อุทิศเนื้อที่ใหมากเปนพิเศษ ดังเนื้อความภาษาบาลีอักษรไทย
พิมพในพระไตรปฎกยาวถึง ๘๓ หนา
จะยกตัวอยางพุทธพจนทที่ า นอางไวใน “ปุคคลกถา” มาแสดง
ใหเห็นหลักการเกีย่ วกับเรือ่ งอัตตา ๓ แบบ วาอยางไหนไมใชพทุ ธศาสนา
อยางไหนเปนพุทธศาสนาดังนี้
ตโยเม เสนิย สตฺถาโร สนฺโต สํวชิ ชฺ มานา โลกสฺมึ . . .
ตตฺร เสนิย ยฺวายํ สตฺถา ทิฏเ เจว ธมฺเม อตฺตานํ สจฺจโต
เถตโต ปฺเปติ, อภิสมฺปรายฺจ อตฺตานํ สจฺจโต เถตโต ปฺเปติ;
อยํ วุจฺจติ เสนิย สตฺถา สสฺสตวาโท.
ตตฺร เสนิย ยฺวายํ สตฺถา ทิฏเว หิ โข ธมฺเม อตฺตานํ สจฺจโต
เถตโต ปฺเปติ, โน จ โข อภิสมฺปรายํ อตฺตานํ สจฺจโต เถตโต
ปฺเปติ; อยํ วุจฺจติ สตฺถา อุจฺเฉทวาโท.
ตตฺร เสนิย ยฺวายํ สตฺถา ทิฏเ เจว ธมฺเม อตฺตานํ สจฺจโต
เถตโต น ปฺเปติ, อภิสมฺปรายฺจ อตฺตานํ สจฺจโต เถตโต น
ปฺเปติ; อยํ วุจฺจติ เสนิย สตฺถา สมฺมาสมฺพุทฺโธ.
(อภิ.ก. ๓๗/๑๘๘/๘๒ และ อภิ.ปุ ๓๖/๑๐๓/๑๗๙)

แปลวา: “ดูกรเสนิยะ ศาสดา ๓ ประเภทนีม้ ปี รากฏอยู

ในโลก . . . ในศาสดา ๓ ประเภทนั้น
๑. ศาสดาที่บัญญัติ อัตตา โดยความเปนของจริง โดย
ความเปนของแท ทั้งในปจจุบัน ทั้งในเบื้องหนา นี้เรียก
วาศาสดาที่เปนสัสสตวาท (ลัทธิมิจฉาทิฏฐิวาเที่ยง)

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๐๕

๒. ศาสดาที่บัญญัติ อัตตา โดยความเปนของจริง โดย
ความเปนของแท เฉพาะในปจจุบัน ไมบัญญัติเชนนั้น
ในเบื้องหนา นี้เรียกวาศาสดาที่เปนอุจเฉทวาท (ลัทธิ
มิจฉาทิฏฐิวาขาดสูญ)
๓. ศาสดาที่ไมบัญญัติ อัตตา โดยความเปนของจริง โดย
ความเปนของแท ทัง้ ในปจจุบนั ทัง้ ในเบือ้ งหนา นีเ้ รียกวา
ศาสดาผูสัมมาสัมพุทธะ”
โดยเฉพาะลัทธิมิจฉาทิฐิที่เรียกวาสัสสตวาทนั้น อรรถกถา
ไดอธิบายไวอีกวา
อตฺตานํ สจฺจโต เถตโต ปฺเปติ: อตฺตา นาเมโก อตฺถิ นิจโฺ จ ธุโว
(ปฺจ.อ.๘๓)
สสฺสโตติ ภูตโต ถิรโต ปฺเปติ

แปลวา: “ขอความวา บัญญัตอิ ตั ตา โดยความเปนของจริง

โดยความเปนของแท หมายความวา (ศาสดาทีเ่ ปนสัสสตวาท)
บัญญัติโดยความเปนของจริง โดยความเปนของมั่นคงวา
มีภาวะอยางหนึง่ ทีเ่ ปนอัตตา ซึง่ เทีย่ ง (นิจจะ) คงที่ (ธุวะ) ยัง่ ยืน
(สัสสตะ)”
ถาจะพูดกันใหชดั ลงไป ตามหลักการของพระพุทธศาสนานัน้
ไมมีเรื่องอัตตาที่จะเลยขึ้นมาใหตองพิจารณาในขั้นวา นิพพาน
เป น อั ต ตาหรื อ ไม ด ว ยซ้ํ า คื อ เรื่ อ งอั ต ตานั้ น จบไปตั้ ง แต ขั้ น
พิจารณาเรื่องขันธ ๕ วาไมเปนอัตตา แลวก็จบ คือทานถือวา
อัตตาซึ่งเปนศัพทที่ใชแทนกันไดกับ ชีวะ หรือสัตว บุคคล ตัวตน
เรา เขานี้ เปนคําที่มีโดยสมมติ เปนภาษาสําหรับสื่อสารกันเทานั้น
และในภาษาบาลีของพุทธศาสนาเถรวาท คําวา “อัตตา/ตัวตน” นัน้

๑๐๖
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ก็ใชใ นความหมายที่เ ปน สมมติทั้ง หมด
ถา อา นพุท ธศาสนาดวยความเขาใจถูกตองอยางนี้ ก็ไมมี
ปญหาเรื่องอัตตาที่จะตองมาพิจารณากันเลยในขั้นปรมัตถ
สรุป สาระวา พุท ธพจนขา งตน ตรัส วา ในคําสอนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจา อัตตาไมมีจริงโดยปรมัตถ อัตตามีเพียง
ตามภาษาสมมติเทานั้น
ขอย้าํ วา ไมมเี รือ่ งอัตตาทีจ่ ะพิจารณาขึน้ มาถึงขัน้ วานิพพาน
เปนอัตตาหรือไม เพราะมันจบไปกอนหนานั้นแลว

แทจริงนั้น ไมมีอัตตา ที่จะยกมาถกเถียง
วานิพพานเปนอัตตาหรือไม
สาเหตุสําคัญอยางหนึ่ง ที่ทําใหหลายคนถกเถียงหรือคิดหา
ทางใหนิพพานเปนอัตตา/ตัวตน ก็เพราะไมเขาใจความหมายของ
คําวา “อัตตา” โดยหลงคิดไปวา ถานิพพานเปนอนัตตา/ไมเปน
อัตตา นิพพานก็จะเปนความขาดสูญ ไมมีอะไร
ความคิดเห็นวานิพพานเปนความขาดสูญ หรือความไมมนี นั้
เปนมิจฉาทิฏฐิรายแรงอยางหนึ่ง เรียกวา อุจเฉททิฏฐิ (ความเห็น
วาขาดสูญ/เห็นวาอัตตาหายสิ้นไป) เปนความเห็นสุดโตง ตรงขาม
กับสัสสตทิฏฐิ (ความเห็นวาเที่ยง/เห็นวามีอัตตาที่ยั่งยืนตลอดไป)
เพื่อรวบรัด ขอทําความเขาใจวา
๑. สิ่งที่มี หรือสภาวะที่มีอยูจริง ทานเรียกวา “ธรรม” หรือ
เรียกใหจําเพาะลงไปอีกวา “สภาวธรรม” ซึ่งแยกออกเปน ๒ อยาง
คือ

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๐๗

๑) ธรรม หรือสภาวธรรม ที่มีอยูอยางมีเงื่อนไข ขึ้นตอ
เหตุปจจัย เรียกวา สังขตธรรม หรือสังขาร เชน รูป
เวทนา เปนตน (ขันธ ๕)
๒) ธรรม หรือสภาวธรรม ที่มีอยู โดยไมขึ้นตอเหตุปจจัย
เรียกวา อสังขตธรรม หรือวิสังขาร ไดแก นิพพาน
๒. สําหรับมนุษยปุถุชน จะมีความยึดถือขึ้นมาตอธรรมหรือ
สภาวธรรมนั้น วาเปน“อัตตา/ตัวตน” (แยกกับตัวอื่น คนอื่น
เปนตน) และ“อัตตนิยะ/สิ่งที่เนื่องดวยตน” (เชน ทรัพยสินของตน)
อัตตา/ตัวตน จึงเปนเพียงภาพที่มนุษยสรางขึ้นในจิตใจ
ซอนบังสภาวธรรมอีกชั้นหนึ่ง แลวมนุษยก็ยึดติดในภาพคืออัตตา/
ตัวตน แตอัตตา/ตัวตนนั้นมีอยูเพียงในความยึดถือหรือทิฏฐิของ
คนเทานั้น ไมมีอยูจริง
ความยึดถือในภาพตัวตน/อัตตานั้น เรียกวา อัตตทิฏฐิ เมื่อ
มนุษยมีอัตตทิฏฐิ ยึดติดอยูกับภาพอัตตา/ตัวตนแลว ภาพอัตตา/
ตัวตนนั้นก็จะกั้นบังเขาไมใหเห็นสภาวธรรม หรือเห็นบิดเบือนผิด
เพี้ยนไป ทําใหคับแคบ อึดอัด ผูกมัด ไมโปรงโลงเปนอิสระ เปนที่
มาของทุกข ทั้งทุกขในใจคน และทุกขเนื่องจากการเบียดเบียนกัน
ในสังคม
เมือ่ มีอตั ตทิฏฐิ ยึดติดอยูก บั ภาพอัตตา/ตัวตน ก็เปนธรรมดา
ที่จะมองไมเห็นสภาวธรรม เรียกวา ไมเห็นธรรม ไมวาจะเปน
สังขตธรรม/สังขาร/ขันธ ๕ หรืออสังขตธรรม/วิสังขาร/นิพพาน
ตามเปนจริง หรือตามที่มันเปน
แตมนุษยปุถุชนรูจักเพียงแคสังขตธรรม/สังขาร/ขันธ ๕ ยัง

๑๐๘
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ไม รู จั ก นิ พ พาน สิ่ ง ที่ เ ขาจะยึ ด ถื อ เป น อั ต ตา/ตั ว ตนไว ก็ คื อ
สังขตธรรม/สังขาร/ขันธ ๕ เทานั้น
เมื่อเขามองเห็นสังขาร/ขันธ ๕ นั้นตามเปนจริง อัตตทิฏฐิ/
ความยึดถือตัวตน ก็หมดไป พูดอีกสํานวนหนึ่งวา อัตตทิฏฐิ/ความ
ยึดถืออัตตาถูกละหมดไป จึงมองเห็นธรรมตามที่มันเปน
เมื่อมองเห็นธรรมตามเปนจริง นอกจากมองเห็นสภาวธรรม
ที่เปนสังขตะ/สังขาร/ขันธ ๕ ถูกตองแลว ก็มองเห็นสภาวธรรมที่
เรียกวานิพพาน ที่เปนอสังขตะ/วิสังขาร ดวย
ละอัตตทิฏฐิ/ความยึดถืออัตตาได จึงมองเห็นนิพพาน หรือ
วาจะมองเห็นนิพพานก็เมื่อละความยึดถืออัตตา/ตัวตนแลว หรือ
วาเมื่อลุนิพพาน ก็ไมเหลืออัตตทิฏฐิ พูดเปนสํานวนวา ผูบรรลุ
นิพพาน ไมเห็นอัตตา ก็จึงเห็นแตธรรม หรือเพราะมองเห็นธรรม ก็
ไมเห็น(วามี)อัตตา
เมื่อภาพอัตตา (ที่เคยสรางขึ้นมายึดไวเอง) ซึ่งบังธรรมไว
หายไป จึงมองเห็นธรรม ก็ไมมีเรื่องอัตตา/ตัวตน ที่จะตองมาพูดถึง
กันอีก
เพราะฉะนั้น วากันโดยแทโดยจริง จึงไมมีเรื่องอัตตาที่จะมา
พูดถึงกันอีก ในขัน้ ทีว่ า นิพพานเปนอัตตาหรือไม (เพราะอัตตทิฏฐิ/
การยึดถืออัตตา มีอยูกับปุถุชน ที่ยังวุนวายอยูกับสังขาร/ขันธ ๕
พอละอัตตทิฏฐิในสังขารได เรื่องอัตตา/ตัวตนหมด หรือเลิกไปแลว
ก็เห็นสภาวธรรมแหงนิพพาน)
เมื่อยังยึดถืออัตตา(มีอัตตทิฏฐิ) ก็ไมเห็นนิพพาน พอเห็น
นิพพาน ภาพอัตตาที่ยึดถือไวดวยอัตตทิฏฐิก็หมดไปแลว จึงเลิก
พูดเรื่องอัตตา

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๐๙

คนธรรมดายึดถืออัตตา พราหมณยงิ่ พัฒนาอัตตาทีย่ ดึ ไวใหวเิ ศษ

พระพุทธเจามา ใหเลิกยึดถืออัตตา แลวมองเห็นธรรม
เมื่ออยูในโลก คนจําเปนตองสื่อสารกัน จึงตองเรียกชื่อสิ่ง
ตางๆ หรือกําหนดชื่อใหแกธรรมตางๆ ตามที่ตกลงยอมรับรวมกัน
(สมมติ) ชื่อและการกําหนดหมายตางๆ ก็เกิดซอนขึ้นมาบนสภาวธรรมนั้นๆ ไปๆ มาๆ มนุษยปุถุชนก็หลงยึดถือไปตามชื่อหรือขอ
กําหนดซอนตามตกลง(สมมติ)นั้น เวลามองสิ่งทั้งหลายก็เห็นอยู
แคชื่อและภาพที่ซอนบังนั้น ไมเห็นสภาวธรรมที่เปนจริง
แตพระอริยะ แมจะใชชื่อเรียกตางๆ ตามภาษาสื่อสารที่ตก
ลงกันในโลก ก็ใชอยางรูเทาทัน ไมติดหรือมองอยูแคภาพที่กําหนด
ดวยชื่อเรียก แตตระหนักรูอยูในสภาวธรรมตามที่มันเปน
เมื่อมองถึงสภาวธรรม ถอยคําที่กําหนดเปนชื่อเรียกสิ่งตางๆ
ก็เปนเพียงเรื่องรูกันตามตกลง(สมมติ)สําหรับสื่อสาร คําสําคัญๆ
ที่มนุษยใชเปนหลักเพราะโยงเขาหาตัว ก็คือ สัตว บุคคล ตัวตน
เรา-เขา หรือตามภาษาบาลีวา สตฺโต ปุคฺคโล อตฺตา อหํ-ปโร (เติมบาลี
อีกคําหนึ่ง คือ ชีโว = ชีวะ) คําเหลานี้เปนคําชุดเดียวกัน สื่อความ
หมายอยางเดียวกัน หรือใชแทนกันได
บรรดาคําเหลานี้ คําที่เดนคือ “อัตตา/ตัวตน” เพราะแสดง
นัยของการแบงแยกชัดเจน จึงสื่อความหมายถึงการยึดถือไดลึกซึ้ง
แตบางแหง เชนคัมภีรก ถาวัตถุ ใชคําวา “ปุคฺคโล/บุคคล” แทน
คําวา “อัตตา/ตัวตน” และคําอื่นๆ ในชุดนี้ทั้งหมด
ภาพอัตตาที่ยึดถือไว และการยึดติดถือมั่นนั้น นอกจากปด
กั้นบังไมใหเห็นความจริงแลว ก็ทําใหคับแคบ ผูกรัด จํากัด บีบคั้น

๑๑๐

กรณีธรรมกาย

อึดอัด กอความรูสึกกระทบกระทั่ง ขุนมัว เศราหมอง กดดันให
ดิ้นรนหาความสุขที่ขาดไป และติดหลงกับความสุขที่ไดประสบ
พรอมกับแฝงไวดว ยความหวัน่ หวาดตอทุกขและความเลือนหายไป
แหงสุขนั้น
เมื่อการยึดถือและภาพอัตตานี้หมดหายไป ก็สวางโลง มอง
เห็นความจริงทั่ว ตลอด ปลอดโปรงโลงเบา เปนอิส ระ จิตเปน
วิมริยาทิกัต คือกวางขวางไรเขตแดน มีสุข เกษมศานติ์ เปนคุณ
สมบัติประจําอยูภายในโดยไมตองดิ้นรนใฝหา
หลักอนัตตาของพระพุทธศาสนา ที่ไมมีตัวตน มีแตธรรมนี้
พระพุทธเจาทรงสอนขึ้นมา ทามกลางความยึดถือในศาสนาเกา
ของชมพูทวีป คือศาสนาพราหมณ ที่สอนหลักอัตตา/อาตมัน อัน
สืบมาจากพรหม หรือพรหมัน
เมื่อมีพรหม ก็มีอาตมัน(อัตตา) เมื่อมีแตธรรม ก็เปนอนัตตา
(ไมมีอัตตาหรืออาตมัน)
จากหลักการใหญที่ตางกันนี้ คําสอนปลีกยอยทั้งหลายก็ไป
คนละทาง เริ่มแตขอปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
ในศาสนาพราหมณ หลักปฏิบัติใหญ ในชีวิตของทุกคน คือ
การบูชายัญ หรือยัญกรรม ไดแกการเซนสรวงออนวอนตอเทพเจา
ขอผลที่ปรารถนาใหแกตน มุงกาม ทั้งลาภ ยศ หรือทรัพย อํานาจ
ความยิ่งใหญ ความมีชัยเหนือศัตรู และทุกอยางที่จะเสริมขยาย
อัตตา/ตัวตนที่ยึดถือไวนั้นยิ่งขึ้นไป ทายสุดเหนือการบูชายัญ คือ
การที่อัตตา/อาตมัน ไดเขารวมกับพรหม
ในพุทธศาสนา หลักปฏิบัติใหญในชีวิตของทุกคน คือการทํา

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๑๑

บุญ หรือบุญกรรม ไดแกการทําความดี อันเกื้อกูลแกชีวิตของตน
และบุคคลอื่น อันชําระลางความยึดถือในตัวตน ลดทอนความเห็น
แกตัว ดวยไมเบียดเบียนตน ไมเบียดเบียนผูอื่น และเพิ่มเติมเสริม
พัฒนาคุณภาพแหงชีวิต ใหกาย วาจา จิตใจ และปญญา มีคุณ
สมบัติประณีตแกกลา มีความดีงามและความสุขยิ่งขึ้น พรอมกัน
ไปกับความสามารถที่จะทําประโยชนสุขแกผูอื่น จนทายสุดขึ้น
เหนือบุญ ละความยึดถืออัตตา/ตัวตน ไดสิ้นเชิง มีชีวิตที่เปนอยู
ดวยปญญา มีสันติ และอิสรภาพอยางสมบูรณ

เปนธรรมดามนุษยปถุ ชุ น เมือ่ ตัวตนทีเ่ คยยึดไวจะหลุดหาย
ยอมดิ้นรนหาอัตตาที่จะเอามายึดใหม
สาเหตุสําคัญอีกอยางหนึ่ง ที่ทําใหบางทานพยายามคิดให
นิพพานเปนอัตตา/ตัวตน ก็เพราะเห็นพุทธพจนที่ตรัสปฏิเสธใหรู
วาขันธ ๕ เปนอนัตตา/ไมเปนอัตตา แลวคิดตอไปวา พระพุทธเจา
คงจะ ทรงมีพระประสงคใหเห็นวา สิ่งที่เปนอัตตานั้นมีอยูเลยขันธ
๕ ไป ไดแก นิพพาน
ทานที่ถูกเรียกวาเปนนักปราชญพุทธศาสนาชาวตะวันตก
หลายทานในยุคที่ผานมา ก็ไดรวงหลนลงไปในหลุมความคิดนี้ จึง
พากันหลงผิดไปวาพระพุทธศาสนา(คงจะ)สอนวามีอัตตา/ตัวตน
ที่อยูเหนือเลยขันธ ๕ ไป จนกระทั่งถึงยุคที่ชาวตะวันตกมาบวช
เปนพระภิกษุเองบาง ปราชญในตะวันตกรุนใหมไดศึกษาชัดเจน
ขึ้นอีกบาง จึงพนจากความหลงผิดของนักปราชญตะวันตกรุนเกา
เหลานั้นไปได

๑๑๒

กรณีธรรมกาย

คิดงายๆ วา ในเมื่อนิพพานเปนธรรมสําคัญยิ่ง เปนจุดหมาย
สูงสุดของพระพุทธศาสนา พระพุทธเจาเมื่อทรงปฏิเสธขันธ ๕ ใหรู
ว า ไม ใ ช อั ต ตาไปแล ว และทรงอุ ต ส า ห อ ธิ บ ายมามากมายว า
นิพพานเปนวิสุทธิ เปนวิมุตติ เปนสันติ ฯลฯ ถานิพพานเปนอัตตา
ทําไมจะทรงปลอยทิง้ ไว พระองคกจ็ ะตองตรัสระบุลงไปอยางแนนอน
แตที่พระพุทธองคตรัสปฏิเสธขันธ ๕ แลว ไมตรัสถึงอัตตา
อีก ก็เพราะอัตตาเปนเรื่องของความยึดถือ มีอยูกับการยึดถือขันธ
๕ เมื่อเลิกยึดถือขันธ ๕ แลว เรื่องอัตตาก็จบแคนั้น ไมตองพูดถึง
อีกตอไป
เรื่องนี้ไมควรจะตองเสียเวลาอธิบายยาว เพราะมีพุทธพจน
ตรัสไวชัดอยูแลว ขอสรุปวา
๑. แทที่จริง พระพุทธเจามิไดทรงปฏิเสธเฉพาะขันธ ๕ เทา
นั้น วาเปนอนัตตา/ไมเปนอัตตา แตมีพุทธพจนที่ตรัสละเอียดกวา
นั้น ซึ่งปฏิเสธอายตนะหมดทั้ง ๑๒๑ เลยทีเดียว คือปฏิเสธทุกสิ่ง
ทุกอยางประดามีที่มนุษยจะรูถึงได ไมใหยึดอะไรทั้งนั้นเปนอัตตา
หรือใหรูวาไมมีอัตตา ไมวาดวยประการใดๆ (นอกจากโดยสมมติ)
[ที่จริงพุทธพจนวา สังขาร ทั้งปวงไมเที่ยง … เปนทุกข ธรรม
ทั้งปวงเปนอนัตตา ก็เพียงพออยูแลว แตการทรงปฏิเสธอายตนะ
๑๒ ยิ่งทําใหชัดมากขึ้นอีก]
๑

อายตนะ ๑๒ คือ ตา-รูป หู-เสียง จมูก-กลิ่น ลิ้น-รส กาย-โผฏฐัพพะ ใจ-ธรรม ครอบ
คลุมทุกสิ่งทุกอยาง
โดยเฉพาะอายตนะที่ ๑๒ คือ ธรรม (= ธัมมายตนะ) นั้น รวมทั้งนิพพาน ดวย
เพราะเปนสภาวะที่รูดวยใจ

๑๑๓

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒. พระพุทธเจาตรัสไวดวยวา อัตตามีขึ้นเพราะการยึดถือ
ขันธ ๕ และมีอยูกับการยึดถือขันธ ๕ เทานั้น เมื่อพนการยึดถือ
ขันธ ๕ ไปแลว ก็ไมมีเรื่องอัตตาที่จะพูดถึงอีก (เพราะฉะนั้น จึง
ตรัสวา พระอรหันตละอัตตา คือหมดความยึดถือหรือความเห็นวา
มีอัตตาไปแลว)

พุทธพจนตรัสไว อัตตาจบแคขันธ ๕
นิพพาน ผานพนขันธ ๕ ไมมีอัตตาที่ตองมาพูดถึง
เมื่อสรุปหลักการทั่วไปเกี่ยวกับอัตตา-อนัตตาแลว ก็มาดู
พุทธพจนไวเปนหลักฐานอางอิง
พระพุทธเจาตรัสวา เมื่อมีขันธ ๕ และเพราะยึดถือขันธ ๕
นั้น จึงมีทิฏฐิ คือความเห็น ความเชื่อ ความยึดถือ หรือความเขาใจ
ผิดวา มีอัตตา/ตัวตน
กิสฺมึ นุ โข ภิกฺขเว สติ, กึ อุปาทาย, กึ อภินิวิสฺส เอวํ ทิฏิ
อุปฺปชฺชติ: เอตํ มม, เอโสหมสฺม,ิ เอโส เม อตฺตาติ . . .
รูเป โข ภิกขฺ เว . . .เวทนาย . . . สฺาย . . . สงฺขาเรสุ . . . วิฺาเณ
สติ (รูป . . .เวทนํ . . . สฺํ . . . สงฺขาเร . . .) วิ
ฺ าณํ อุปาทาย . . .
อภินิวิสฺส เอวํ ทิฏิ อุปปฺ ชฺชติ: เอตํ มม, เอโสหมสฺม,ิ เอโส เม อตฺตาติ.
(สํ.ข.๑๗/๔๑๙/๒๕๐)

ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู เพราะอาศัยอะไร
เพราะยึดถืออะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นวา นั่นของเรา, เราเปนนั่น,
นั่นเปนอัตตา/ตัวตนของเรา . . .
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูป . . . เมื่อเวทนา . . . เมื่อสัญญา
. . . เมือ่ สังขาร . . . เมือ่ วิญญาณมีอยู เพราะอาศัย (รูป...
แปลวา:

๑๑๔
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เวทนา... สัญญา... สังขาร...) วิญญาณ เพราะยึดมัน่ (รูป …
เวทนา … สัญญา … สังขาร …) วิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิขึ้นวา
นั่นของเรา, เราเปนนั่น, นั่นเปนอัตตา/ตัวตนของเรา”
เปนอันวา อัตตามีแคที่มีขันธ ๕ และมีเพราะไปยึดมั่นขันธ
๕ นั้นไว
พุทธพจนอีกแหงหนึ่ง ก็ตรัสไวชัดวา การที่จะมองอะไรเปน
อัตตา ก็มองเอาอุปาทานขันธ (ขันธอันเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน หรือ
ขันธที่ประกอบดวยอุปาทาน) ๕ นี่แหละเปนอัตตา เมื่อหมด
อวิชชา เกิดวิชชาขึ้นแลว ความยึดถือตัวเรา/ตัวกู และตัวเรา/ตัวกู
จะเปนอยางนั้นอยางนี้ ก็จะไมมี นอกจากนั้นยังตรัสถึงเหตุปจจัยที่
ทําใหเกิดการยึดถืออัตตานั้นขึ้นมาดวย แตพุทธพจนนี้คอนขาง
ยาว จะยกมาเพียงบางสวน ผูต อ งการศึกษา พึงดูตามทีม่ าขางทาย
เย หิ เกจิ ภิกขฺ เว สมณา วา พฺราหฺมณา วา อเนกวิหติ ํ อตฺตานํ
สมนุปสฺสมานา, สมนุปสฺสนฺติ สพฺเพ เต ปฺจปุ าทานกฺขนฺเธ, สมนุปสฺสนฺติ
เอเตสํ วา อฺตรํ. กตเม ปฺจ?
อิธ ภิกขฺ เว อสฺสตุ วา ปุถชุ ชฺ โน . . . รูป อตฺตโต สมนุปสฺสติ, รูปวนฺตํ
วา อตฺตานํ, อตฺตนิ วา รูป, รูปสฺมึ วา อตฺตานํ, เวทนํ . . . สฺํ . . .
สงฺขาเร . . . วิฺาณํ . . . .
(สํ..ข.๑๗/๙๔/๕๗)

แปลวา: “ภิกษุทั้งหลาย สมณะทั้งหลาย ก็ดี พราหมณ

ทั้งหลาย ก็ดี เหลาหนึ่งเหลาใด ก็ตาม เมื่อจะมองเห็น
อัตตา/ตัวตน แบบตางๆ เปนอเนก ยอมมองเห็นอุปาทานขันธเหลานั้นทั้งหมด หรือไมก็มองเห็นอยางใดอยางหนึ่ง
ในบรรดาอุปาทานขันธเหลานั้น กลาวคือ:
ภิกษุทงั้ หลาย ปุถชุ นในโลกนี้ ผูม ไิ ดเรียนสดับ . . . ยอม

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๑๕

มองเห็นรูปวาเปนอัตตา/ตัวตนบาง ยอมมองเห็นอัตตา/
ตัวตนมีรูปบาง ยอมมองเห็นรูปในอัตตา/ตัวตนบาง ยอม
มองเห็นอัตตา/ตัวตนในรูปบาง
ยอมมองเห็นเวทนา...
สัญญา... สังขารทั้งหลาย... วิญญาณ (ทํานองเดียวกัน) โดย
นัยดังกลาวนั้น การมองเห็นนี้แล ก็กลายเปนความปกใจ
ของเขาวา “ตัวเรามี/ตัวเราเปน”
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเขาปกใจวา “ตัวเรามี/ตัวเราเปน”
ดังนี้แลว เมื่อนั้น ก็มี การลงสนอง (อวักกันติ) ของอินทรีย
๕ คือ จักขุนทรีย โสตินทรีย ฆานินทรีย ชิวหินทรีย
กายินทรีย (ตา หู จมูก ลิ้น กาย)
ภิกษุทั้งหลาย มนะ(ใจ)มีอยู ธรรมทั้งหลาย (อารมณ
ตางๆ) มีอยู อวิชชาธาตุมีอยู เมื่อปุถุชนผูมิไดเรียนสดับ ถูก
กระทบดวยการเสวยอารมณที่เกิดจากอวิชชาสัมผัสแลว เขา
ยอมมีความรูสึกยึดถือวา ตัวเรามี/ตัวเราเปนบาง เราเปนนี้ๆ
บาง เราจักเปนบาง เราจักไมเปนบาง ฯลฯ
ภิกษุทั้งหลาย ทั้งที่อินทรีย ๕ ยังคงอยูอยางนั้น (แต)
อริยสาวกผูไดเรียนสดับแลว ละอวิชชาได วิชชาเกิดขึ้น,
เพราะอวิชชาจางคลายไป วิชชาเกิดขึ้น เธอยอมไมมีความรู
สึกยึดถือวา ตัวเรามี/ตัวเราเปนบาง เราเปนนี้ๆ บาง เราจัก
เปนบาง เราจักไมเปนบาง ฯลฯ”
พระพุทธเจาตรัสไวดว ยวา เมือ่ มีอตั ตา/ตัวตน ก็จงึ มีอตั ตนิยะ/
สิง่ ทีเ่ นือ่ งดวยอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องดวยตน เมื่อมีอัตตนิยะ/สิ่งที่เนื่อง
ดวยตน ก็จะตองมีอัตตา/ตัวตน แตเมื่อตามความเปนจริง ไมมีทั้ง

๑๑๖
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อัตตา/ตัวตน และอัตตนิยะ/สิ่งที่เ นื่อ งดวยตน การยึดถืออัตตา/
ตัวตน ที่จะเปนอยูเที่ยงแทนิรันดร จึงเปนพาลธรรม (ธรรมของคน
พาล) อยางเต็มที่ ดังพุทธพจนวา
อตฺตนิ วา ภิกขฺ เว สติ, อตฺตนิยํ เมติ อสฺสาติ, เอวํ ภนฺเต. อตฺตนิเย วา
ภิกขฺ เว สติ, อตฺตา เมติ อสฺสาติ, เอวํ ภนฺเต.
อตฺตนิ จ ภิกขฺ เว อตฺตนิเย จ สจฺจโต เถตโต อนุปลพฺภยิ มาเน, ยมฺปท ํ
ทิฏิฏานํ โส โลโก โส อตฺตา โส เปจฺจ ภวิสฺสามิ นิจฺโจ ธุโว สสฺสโต
อวิปริณามธมฺโม สสฺสติสมํ ตเถว สฺสามีติ นนายํ ภิกขฺ เว เกวโล ปริปโู ร
พาลธมฺโมติ. กิฺหิ โน สิยา ภนฺเต, เกวโล หิ ภนฺเต ปริปโู ร พาลธมฺโมติ.
(ม.มู.๑๒/๒๘๔/๒๗๕)

แปลวา: ภิกษุทั้งหลาย เมื่อมีอัตตา ก็จะมี(ความยึดถือ

วา) อัตตนิยะ/สิ่งที่เนื่องดวยอัตตา ของเรา ใชไหม? เปน
อยางนั้น พระเจาขา
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อมีสิ่งที่เนื่องดวยอัตตา ก็จะมี(ความ
ยึดถือวา) อัตตา/ตัวตน ของเรา (ที่เปนเจาของอัตตนิยะนั้น)
ใชไหม? เปนอยางนั้น พระเจาขา
ภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อทั้งอัตตา และอัตตนิยะ เปนสิ่ง
หาไมไดโดยจริง โดยแท, ฐานแหงทิฏฐิที่วา “นั้นโลก นั้น
อัตตา, ตัวเรานั้น ละชีวิตนี้แลว จักเปนผูเที่ยงแท ยั่งยืน คง
อยูเรื่อยไป ไมตองผันแปร จักดํารงคงอยูอยางนั้น เที่ยงแท
สม่ําเสมอตลอดไป ดังนี้ ก็ยอมเปนพาลธรรม (ธรรมของ
พาลชน) อยางเต็มที่สิ้นเชิง มิใชหรือ? ขาแตพระองคผูเจริญ
จะไมเปนพาลธรรมไดอยางไร แทจริง ฐานแหงทิฏฐินั้น
ยอมเปนพาลธรรมอยางเต็มที่สิ้นเชิงเลยทีเดียว”

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๑๗

ถึงจะนึกเลยไปนอกขันธ ๕
ก็ไมมีอะไรที่พระอริยะมองเห็นเปนอัตตา
พระพุทธเจา ตรัส ไวดว ยแลว วา ไมเ ฉพาะขันธ ๕ เทานั้น
ที่พระอริยะไมยึดถือเปนอัตตา/ตัวตน แตพระอริยะไมยึดถือธรรมที่
เปนขันธ ๕ และอายตนะหมดทั้ง ๑๒ (รูป เวทนา สัญญา สังขาร
ตา-รูป หู-เสียง จมูก-กลิ่น ลิ้น-รส กาย-โผฏฐัพพะ ใจ-ธรรมารมณ)
ดังนี้
สุตวา จ โข ภิกขฺ เว อริยสาวโก . . . รูป . . . เวทนํ . . . สฺํ. . . สงฺขาเร
. . . ยมฺปท ํ ทิฏ สุตํ มุตํ วิฺาตํ ปตฺตํ ปริเยสิตํ อนุวจิ ริตํ มนสา ตมฺป . . .
ยมฺปท ํ ทิฏิฏานํ โส โลโก โส อตฺตา โส เปจฺจ ภวิสสฺ ามิ นิจโฺ จ ธุโว สสฺสโต
อวิปริณามธมฺโม สสฺสติสมํ ตเถว สฺสามีติ ตมฺป ‘เนตํ มม, เนโสหมสฺม,ิ น
เมโส อตฺตาติ สมนุปสฺสติ, โส เอวํ สมนุปสฺสนฺโต อสติ น ปริตสฺสตีต.ิ

แปลวา: “ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดเรียนสดับแลว

ยอมมองเห็นรูป . . . เวทนา . . . สัญญา . . . สังขาร . . .
รูปที่เห็น เสียงที่ไดยิน อารมณที่สบทราบ (ทางจมูก ลิ้น
กาย) ธรรม/สิ่งที่แจงใจ ที่ถึงแลว แสวงหาแลว ตรองแลว
ดวยใจ . . . แมทั้งฐานแหงทิฏฐิที่วา นั้นโลก นั้นอัตตา เรา
นั้น ละชีวิตนี้แลว จักเปนผูเที่ยงแท ยั่งยืน คงอยูเรื่อยไป
ไมตองผันแปร จักดํารงคงอยูอยางนั้นเที่ยงแทสม่ําเสมอ
ตลอดไป (มองเห็น ธรรม/สิ่ง ) แมทั้ง นั้น วา นั่น ของเรา
ก็หามิได เราเปนนัน่ ก็หามิได นัน่ เปนอัตตา/ตัวตน ของเรา
ก็หามิได; อริยสาวกเมื่อมองเห็นอยางนี้ ถึงสิ่งใดๆ จะไมมี
ก็ไมสะดุงใจ”
นักศึกษาธรรมทราบกันดีวา อายตนะภายนอกที่ ๖ (=

๑๑๘
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อายตนะที่ ๑๒) คือ ธรรมทั้งหลาย (เรียกเขาชุดวา ธัมมายตนะ)
นัน้ รวมทัง้ นิพพานดวย พุทธพจนขา งตนนีแ้ สดงวา อริยสาวกมองเห็น
สภาวะทุกสิ่งทุกอยางไมเปนอัตตา ไมมียกเวน
แตเมื่ออรรถกถาอธิบาย อรรถกถาก็จะจํากัดความลงมาวา
ธัมมายตนะในที่นี้ หมายเอาธรรมที่ยัง ยึด ถือ เปน ตัว เปนตนได
(สกฺกายปริปนฺน - ม.อ.๑/๔๐) ซึง่ สอดคลองกับพุทธพจนบทกอนทีย่ กมา
ใหดแู ลววา ไดแก อุปาทานขันธ ๕
พึงสังเกตวา เมื่อพระพุทธเจาตรัสวา รูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ (อุปาทานขันธ ๕) ไมเที่ยง เปนทุกข มาตาม
ลําดับแลว ก็จะตรัสตอไปวา สิ่งเหลานั้นเปนอนัตตา
แตถาตรัสแยกตางหากกัน จะตรัสวา
• อุปาทานขันธ ๕ เปนอนิจจัง/ไมเที่ยง (เชนเดียวกับตรัสวา
อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข) แต
• อายตนะ ทั้งภายในและภายนอก ๖ คู (=๑๒) คือรวมทั้ง
ธัมมายตนะ เปนอนัตตา/ไมเปนตัวตน
ขอใหดูพุทธพจนตอไปนี้
รูป … เวทนา … สฺา … สงฺขารา … วิฺาณํ … อนิจจฺ นฺติ อิติ อิเมสุ
ปฺจสุ อุปาทานกฺขนฺเธสุ อนิจจฺ านุปสฺสี วิหรติ …
จกฺข ุ … รูป … โสตํ … สทฺทา … ฆานํ … คนฺธา … ชิวหฺ า … รสา … กาโย
… โผฏพฺพา … มโน … ธมฺมา อนตฺตาติ อิติ อิเมสุ ฉสุ อชฺฌตฺตกิ พาหิเรสุ
อายตเนสุ อนตฺตานุปสฺสี วิหรติ …
(องฺ.ทสก. ๒๔/๖๐/๑๑๖)

แปลวา: “(ภิกษุ) ตามเห็นในอุปาทานขันธทั้ง ๕ เหลานี้

วาเปนสภาวะไมเที่ยง ดังนี้ คือวา รูป … เวทนา … สัญญา
… สังขาร … วิญญาณ ไมเที่ยง …

๑๑๙
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(ภิกษุ) ตามเห็นในอายตนะภายในและภายนอก ทั้ง ๖
(คู) วาเปนอนัตตา/ไมเปนอัตตา ดังนี้ คือวา ตา … รูป … หู
… เสียง … จมูก … กลิ่น … ลิ้น … รส … กาย …
โผฏฐัพพะ … ใจ … ธรรม เปนอนัตตา/ไมเปนตัวตน”
ทั้งนี้ก็เชนเดียวกับที่ตรัสแยกวา สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา … ทุกฺขา
แต สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา

จะยึดอะไรก็ตามเปนอัตตา
ก็คือยืนยันวายังไมรูจักนิพพาน
มีพทุ ธพจนสาํ คัญทีต่ รัสไวชดั เจน ซึง่ ปรากฏในพระไตรปฎก
หลายแหงวา เปนไปไมไดที่พระอริยบุคคลตั้งแตโสดาบันขึ้นไป
จะยึดถือสิ่งใดๆ หรือยึดถืออะไรๆ วาเปนอัตตา เชน
ฉยิมานิ ภิกขฺ เว อภพฺพฏานานิ. กตมานิ ฉ?
๑. อภพฺโพ ทิฏิสมฺปนฺโน ปุคคฺ โล กฺจิ สงฺขารํ นิจจฺ โต อุปคนฺตุ.
๒. อภพฺโพ ทิฏ ิสมฺปนฺโน ปุคคฺ โล กฺจิ สงฺขารํ สุขโต อุปคนฺตุ.
๓. อภพฺโพ ทิฏิสมฺปนฺโน ปุคคฺ โล กฺจิ ธมฺมํ อตฺตโต อุปคนฺต.ุ
๔. อภพฺโพ ทิฏิสมฺปนฺโน ปุคคฺ โล อนนฺตริยกมฺมํ กาตุ.
๕. อภพฺโพ ทิฏ ิสมฺปนฺโน ปุคคฺ โล โกตุหลมงฺคเลน สุทธฺ ึ ปจฺจาคนฺต.ุ
๖. อภพฺโพ ทิฏิสมฺปนฺโน ปุคคฺ โล อิโต พหิทธฺ า ทกฺขเิ ณยฺยํ คเวสิต.ุ
(องฺ.ฉกฺก. ๒๒/๓๖๔/๔๘๙)

แปลวา: “ภิกษุทั้งหลาย อภัพพฐาน (ฐานะที่ไมอาจเปน

ไปได) มีอยู ๖ ประการดังนี้ กลาวคือ
๑. บุคคลผูมีความเห็นถูกตองสมบูรณ (คือพระโสดาบัน)
เปนผูไมอาจเปนไปได ที่จะยึดถือสังขารใดๆ วาเที่ยง
๒. …ไมอาจเปนไปได ที่จะยึดถือสังขารใดๆ วาเปนสุข
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๓. …ไมอาจเปนไปได ที่จะยึดถือธรรมใดๆ วาเปนอัตตา
๔. …ไมอาจเปนไปได ที่จะกระทําอนันตริยกรรม
๕. …ไมอาจเปนไปได ที่จะเชื่อความบริสุทธิ์สําเร็จดวยการ
ตื่นของขลังมงคล
๖. …ไมอาจเปนไปได ที่จะแสวงหาทักขิไณยนอกหลักคํา
สอนนี้”
บางแหงก็ตรัสโดยเทียบระหวางพระโสดาบันกับปุถุชน ขอ
ยกเฉพาะคําแปลแบบรวบความมาใหดูดังนี้
“ดูกอนอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูชัดวา มิใช
ฐานะ มิใชโอกาส ทีบ่ คุ คลผูม คี วามเห็นถูกตองสมบูรณ (พระ
โสดาบัน) จะพึงยึดถือสังขารใดๆ วาเทีย่ ง … จะพึงยึดถือ
สังขารใดๆ วาเปนสุข … จะพึงยึดถือธรรมใดๆ วา เปน
อัตตา นัน่ มิใชฐานะทีจ่ ะเปนไปได
“แตมีฐานะซึ่งเปนไปได ที่ปุถุชน จะพึงยึดถือสังขาร
บางอยางวาเทีย่ ง … จะพึงยึดถือสังขารบางอยางวาเปนสุข …
จะพึงยึดถือธรรมบางอยางวาเปนอัตตา นั่นเปนฐานะที่เปน
ไปได …”
(ดู ม.อุ. ๑๔/๒๔๕/๑๗๐; องฺ.เอก. ๒๐/๑๕๓/๓๔; อภิ.วิ. ๓๕/๘๓๙/๔๕๔)

คัมภีรตางๆ ตั้งแตอรรถกถาเปนตนมา อธิบายพุทธพจนนี้ไว
ทํานองเดียวกัน๑ ขอยกมาใหดเู ฉพาะโมหวิจเฉทนี ซึง่ พูดไวสนั้ ๆ วา
๑

อรรถกถาและฎีกาตางๆ อธิบายความตอนนี้ไวนาสนใจ สรุปไดความวา
ในตอนวาดวยการยึดถืออัตตาที่ตรัสวา "ธรรมใดๆ" นั้น สําหรับอริยสาวกหมาย
ถึงธรรมในภูมิ ๔ ทั้งหมด (คือรวมถึงโลกุตตรธรรมทั้งนิพพาน) แตสําหรับปุถุชนไดแค

๑๒๑

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
อตฺ ตโต อุป คมนวาเร กสิณาทิป ณฺ ณตฺ ติย า นิพฺ พ านสฺ ส จ
สงฺคณฺหนตฺถํ “สงฺขารนฺติ อวตฺวา “กฺจิ ธมฺมนฺติ วุตตฺ .ํ
(โมหวิจเฉทนี ฉบับฉัฏฐสังคีติ น. ๒๗๖)

แปลวา: “ในตอนวาดวยการยึดถือวาเปนอัตตา ไมตรัส

วา “สังขาร” แตตรัสวา “ธรรมใดๆ” เพื่อรวมทั้งนิพพาน และ
บัญญัติ เชน กสิณ เปนตน เขาดวย”

พระอรหันตไมมี “มัญญนา”
ที่จะใหมามองนิพพานเปนอัตตา
บางแหงพระพุทธเจาตรัสถึงธรรมตางๆ ที่ปุถุชนจําหมายไว
ยึดถือ แตพระอรหันตรูแจงไมยึดถือ ตั้งแตสังขารไปจนถึงนิพพาน
โดยระบุชื่อเรียงไปทีละอยาง ดังพุทธพจนตอไปนี้ (ขอความที่ตรัส
ธรรมในภูมิ ๓
อีกอยางหนึ่ง แมแตสําหรับอริยสาวก จะกําหนดเอาแคธรรมในภูมิ ๓ ก็ได เพราะ
เปนการตรัสเทียบใหเห็นความแตกตางระหวางปุถุชนกับอริยสาวก หมายความวา
ปุถุชนยึดถือติดอยูในสิ่งใด อริยสาวกก็ถอนความยึดถือจากสิ่งนั้น คือเปนการถอน
ความยึดถือที่มีอยูในปุถุชน ซึ่งยึดถือไดแคธรรมในภูมิ ๓
สวนธรรมในภูมิที่ ๔ คือ โลกุตตรธรรม (มรรค ผล และนิพพาน) ไมตองพูดถึง
เพราะผูที่บรรลุโลกุตตรธรรม ก็คือพระอริยบุคคล ตั้งแตโสดาบันขึ้นไป ซึ่งเปนผูละทิฏฐิ
ไดแลว ดังนั้น การยึดถือสังขารในภูมิที่ ๔ (=มรรค และผล) หรือธรรมในภูมิที่ ๔ (=
รวมทั้งนิพพาน) จึงไมเกิดขึ้นเอง เปนธรรมดา และดวยเหตุนี้ คําวา "ธรรมใดๆ" ที่จะมี
การยึดถือขึ้นได ก็หมายถึง บัญญัติ เชน กสิณ เปนตน เทานั้น สวนนิพพานไมอยูใน
วิสัยของทิฏฐิที่จะเกิดมีการยึดถือขึ้นได (หมายความวา คนมีทิฏฐิคือยังมีการยึดถือ ก็
ยังไมไดบรรลุนิพพานที่จะเอามายึดถือ ผูที่บรรรลุนิพพานก็หมดหรือไมมีทิฏฐิที่จะมายึด
ถือนิพพานเสียแลว)
[ดู องฺ.อ.๑/๔๐๓; ม.อ.๔/๗๔; วิภงฺค.อ.๔๕๔; องฺ.ฎีกา.๑/๒๖๒ เปนตน - และดูพุทธพจนที่จะ
ยกมาใหพิจารณาตอไปวา พระอรหันตไมสําคัญมั่นหมายนิพพาน ไมถือนิพพานเปนของ
ตน และไมติดใจนิพพาน เพราะรูนิพพานแลว และสิ้นราคะ โทสะ โมหะ, ม.มู.๑๒/๗/๙]
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ยาวมาก จะยกมาใหดูเปนตัวอยาง โดยเฉพาะในพากยภาษาบาลี
จะยกมาเพียงสั้นๆ ใหเห็นตอนสําคัญ คือ ความเขาใจตอนิพพาน)
อิธ ภิกฺขเว อสฺสุตวา ปุถุชฺชโน … ปวึ … อาป … เตชํ … วายํ
ฯเปฯ ทิฏํ … สุตํ … มุตํ … วิ
ฺ าตํ … เอกตฺตํ … นานตฺตํ … สพฺพํ …
นิพฺพานํ นิพฺพานโต สฺชานาติ นิพฺพานํ นิพฺพานโต สฺตฺวา
• นิพฺพานํ มฺติ
• นิพฺพานสฺมึ มฺติ
• นิพฺพานโต มฺติ
• นิพฺพานมฺเมติ มฺติ
• นิพฺพานํ อภินนฺทติ
ตํ กิสสฺ เหตุ? อปริฺาตํ ตสฺสาติ วทามิ …
โยป โส ภิกขฺ เว ภิกขฺ ุ อรหํ ขีณาสโว … ปวึ … อาป … เตชํ … วายํ
ฯเปฯ ทิฏํ … สุตํ … มุตํ … วิฺาตํ … เอกตฺตํ … นานตฺตํ … สพฺพํ …
นิพฺพานํ นิพฺพานโต อภิชานาติ นิพฺพานํ นิพฺพานโต อภิฺาย
• นิพฺพานํ น มฺติ
• นิพฺพานสฺมึ น มฺติ
• นิพฺพานโต น มฺติ
• นิพฺพานมฺเมติ น มฺติ
• นิพฺพานํ นาภินนฺทติ.
ตํ กิสสฺ เหตุ? ปริฺาตํ ตสฺสาติ วทามิ … ขยา ราคสฺส วีตราคตฺตา …
ขยา โทสสฺส วีตโทสตฺตา … ขยา โมหสฺส วีตโมหตฺตา.
(ม.มู.๑๒/๒-๗/๑-๙)

แปลวา: “ภิกษุทงั้ หลาย ปุถชุ นในโลกนี้ ผูม ไิ ดเรียน

สดับ … ยอมจําหมาย ดิน … น้าํ … ไฟ … ลม ฯลฯ
ยอมจําหมายรูปที่มองเห็นโดยความเปนรูปที่มองเห็น
ครัน้ จําหมายรูปทีม่ องเห็น โดยความเปนรูปทีม่ องเห็นแลว
• ยอมสําคัญมัน
่ หมายรูปทีม่ องเห็น (เชนวาเปนอัตตา/ตัวตน)
• ยอมสําคัญมั่นหมายในรูปที่มองเห็น

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
•

ยอมสําคัญมั่นหมายสิ่งอื่นจากรูปที่มองเห็น
• ยอมสําคัญมั่นหมายวา รูปที่มองเห็น ของเรา
• ยอมติดใจรูปที่มองเห็น
ขอนัน้ เพราะเหตุไร? เรากลาววา เพราะเขายังมิไดรเู ขาใจรูปที่
มองเห็น (ปุถชุ นจําหมาย) เสียงทีไ่ ดยนิ … เรือ่ งทีส่ บทราบ … อารมณ
ทีแ่ จงใจ … ภาวะหนึง่ เดียว … ภาวะตางหลากหลาย … สรรพภาวะ …
(ปุถชุ นจําหมาย) นิพพาน โดยความเปนนิพพาน ครัน้ จําหมาย
นิพพานโดยความเปนนิพพาน แลว
• ยอมสําคัญมั่นหมายนิพพาน (เชนวาเปนอัตตา/ตัวตน)
• ยอมสําคัญมั่นหมายในนิพพาน
• ยอมสําคัญมั่นหมายสภาวะอยางอื่นจากนิพพาน
• ยอมสําคัญมั่นหมายวานิพพานของเรา
• ยอมติดใจนิพพาน
ขอนั้นเพราะเหตุไร? เรากลาววา เพราะเขายังมิไดรูเขา
ใจนิพพาน
ภิกษุทั้งหลาย แมภิกษุใด เปนอรหันต สิ้นอาสวะแลว
… เธอยอมรูแจมชัด ดิน … น้ํา … ไฟ … ลม ฯลฯ
ยอมรูแจมชัดรูปที่มองเห็น โดยความเปนรูปที่มองเห็น
ครั้นรูแจมชัดรูปที่มองเห็น โดยความเปนรูปที่มองเห็นแลว
• ยอมไมสําคัญมั่นหมายรูปที่มองเห็น (วาเปนอัตตา/ตัวตน
เปนตน)
• ยอมไมสําคัญมั่นหมายในรูปที่มองเห็น
• ยอมไมสําคัญมั่นหมายสิ่งอื่นจากรูปที่มองเห็น
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•

ยอมไมสําคัญมั่นหมายวารูปที่มองเห็นของเรา
• ยอมไมติดใจรูปที่มองเห็น
ขอนั้นเพราะเหตุไร? เรากลาววา เพราะเธอไดรูเขาใจ
รูปที่มองเห็น (ภิกษุผูเปนอรหันตนั้นรูแจมชัด) เสียงที่ไดยิน
… เรือ่ งทีส่ บทราบ … อารมณทแี่ จงใจ … ภาวะหนึง่ เดียว …
ภาวะตางหลากหลาย … สรรพภาวะ …
(ภิกษุผเู ปนอรหันตนนั้ รูแ จมชัด) นิพพานโดยความเปน
นิพพาน ครั้นรูแจมชัดนิพพานโดยความเปนนิพพานแลว
• ย อ มไม สําคั ญ มั่ น หมายนิ พ พาน (ว า เป น อั ต ตา/ตั ว ตน
เปนตน)
• ยอมไมสําคัญมั่นหมายในนิพพาน
• ยอมไมสําคัญมั่นหมายสภาวะอยางอื่นจากนิพพาน
• ยอมไมสําคัญมั่นหมายวานิพพานของเรา
• ยอมไมติดใจนิพพาน
ขอนั้นเพราะเหตุไร? เรากลาววา เพราะเธอไดรูเขาใจ
นิพพาน … เพราะเธอเปนผูป ราศจากราคะ ดวยราคะสิน้ ไป
… เพราะเธอเปนผูป ราศจากโทสะ ดวยโทสะสิน้ ไป … เพราะ
เธอเปนผูปราศจากโมหะ ดวยโมหะสิ้นไป”
ขอความตัวเอนในวงเล็บวา “วาเปนอัตตา/ตัวตน เปนตน”
นั้น เปนคําอธิบายความหมายโดยยอ ยังไมครบถวน จึงขอชี้แจง
เพิ่มเติมวา
ความสําคัญมั่นหมายนั้น คําบาลีเรียกวา “มัญญนา” หรือ

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๒๕

“มัญญิตะ” จําแนกเปน ๓ อยาง คือ๑
๑. ตัณหามัญญนา ไดแกความสําคัญมั่นหมายดวยตัณหา
วา “เอตํ มม” (นั่นของเรา, นั่นของกู)
๒. มานมัญญนา ไดแกความสําคัญมั่นหมายดวยมานะวา
“เอโสหมสฺมิ” (เราเปนนั่น, กูเปนนั่น)
๓. ทิฏฐิมัญญนา ไดแกความสําคัญมั่นหมายดวยทิฏฐิวา
“เอโส เม อตฺตา (นั่นเปนอัตตา/ตัวตนของเรา, นั่นเปนตัวกู)
พุทธพจนที่ยกมาใหดูขางตนนั้น แสดงใหเห็นชัดวา พระ
อรหันตบรรลุนิพพานแลว ไมสําคัญมั่นหมายสิ่งใดๆ ไมวาอะไร
ทั้งสิ้น ตลอดถึงนิพพาน ดวยมัญญนาทั้ง ๓ อยางนั้น มีแตปุถุชน
ซึ่ ง ยั ง ไม บ รรลุ นิ พ พาน ที่จ ะสําคัญ มั่น หมายเอานิพ พานและ
สิ่งตางๆ ทั้งหลาย เปนนั่นเปนนี่ เปนอัตตา เปนตัวตน เปนของตน

ยังยึดถืออัตตา ก็ไมรูจักนิพพาน
พอบรรลุนิพพาน ก็ละอัตตาเสียแลว
เนื่องจากอัตตา/ตัวตน มีขึ้นมาเพราะความหลงผิดยึดถือ
หรือมีอยูในความยึดถือ และมีอยูกับความยึดถือเทานั้น เมื่อไมมี
ความยึดถือ ก็ไมมีอัตตา บางครั้งทานจึงใช “อัตตา” คําเดียว ใน
ความหมายวาเปนความยึดถืออัตตา (=อัตตทิฏฐิ) เชนในพุทธพจน
วา “ละอัตตา” จะแปลวา ละความยึดถืออัตตา หรือละอัตตาที่ยึด
ถือไว หรือจะแปลเพียงวา ละความยึดถือ ก็ได
๑

มาใน ขุ.ม.๒๙/๑๙๓/๑๔๙ และอรรถกถา เชน ปฏิสํ.อ.๒/๔๘, ๗๖

๑๒๖

กรณีธรรมกาย

แตจะใชอยางไรก็ตาม ความหมายก็คือ พระอรหันตไมมี
ความยึดถืออะไรๆ วาเปนอัตตา เพราะทานละอัตตา (=ความยึด
ถือหรือความเห็นวามีอัตตา)เสียแลว จึงพูดวา อัตตา/ตัวตน ไมเปน
เรือ่ งทีจ่ ะตองยกขึน้ มาพูดถึงเกีย่ วกับนิพพาน ขอใหดพู ทุ ธพจนวา
อตฺตํ ปหาย อนุปาทิยาโน
าเณป โส นิสสฺ ยํ โน กโรติ
ส เว วิยตฺเตสุ น วคฺคสารี
ทิฏิมปฺ  โส น ปจฺเจติ กิฺจิ

(ขุ.สุ.๒๕/๔๑๒/๔๙๑)

แปลวา: “ละ(การถือหรือเห็นวาเปนหรือมี)อัตตา/ตัว

ตนแลว ไมยดึ ติดถือมัน่ (อะไรๆ) เขาไมสรางทีพ่ กั พิงแมใน
ความรู (ญาณ) ไมแลนไปเขาฝกฝายในหมูชนผูแยกกันดวย
ทิฏฐิหลากหลาย ไมคืนหาทิฏฐิแมอยางใดๆ”
เปนธรรมดาสําหรับมนุษยปุถุชนทั่วไป ที่จะหลงผิดยึดติดถือ
อั ต ตา/ตั ว ตน ดั ง เหตุ ผลที่พ ระพุทธเจาไดต รัสไวแลว แตพวก
พราหมณไดพัฒนาแนวคิดยึดติดถืออัตตา/ตัวตนนั้นใหประณีต
เหนียวแนนลึกซึ้งยิ่งขึ้น
พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นทามกลางแนวคิดอาตมวาท หรือ
อัตตทิฏฐิของพราหมณนี้ แตพระพุทธเจาไดทรงสอนสวนทางกับ
พราหมณอยางตรงขาม คือสอนหลักอนัตตา ใหเลิกละความยึด
ติดถืออัตตาวามีจริง ไมวาดวยประการใดๆ และใหรูจักธรรมคือ
สภาวะที่มีอยูตามธรรมดา
หลักการถืออาตมัน/อัตตา กับหลักอนัตตานี้ เปนหลักการ
พื้นฐานที่ตางกันระหวางศาสนาพราหมณกับพระพุทธศาสนา
พระพุทธเจาทรงสอนพราหมณดวยวา ถาจะเปนพราหมณ

๑๒๗

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

แท ก็คือเปนพระอรหันต ซึ่งเปนผูละอัตตา คือละความยึดติดถือ
อัตตาได เรียกวา “อัตตัญชหะ” (ผูละอัตตา คือละความยึดติดถือ
อัตตา) ดังพุทธพจนวา
น พฺราหฺมโณ อฺโต สุทธฺ มิ าห
ทิฏเ สุเต สีลวเต มุเต วา
ปฺุเ จ ปาเป จ อนูปลิตโฺ ต
อตฺตฺชโห นยิธ ปกุพพฺ มาโนติ
(ขุ.สุ. ๒๕/๔๑๑/๔๘๙)

“พราหมณ(ทีแ่ ท) ไมกลาววาจะมีความบริสทุ ธิ์
ไดโดยมรรคาอยางอืน่
ไมวา (ดวยลัทธิทถี่ อื ความบริสทุ ธิ)์
ดวยสิ่งมองเห็น ดวยสิ่งสดับ ดวยศีลและพรต หรือดวย
สิง่ สบทราบ พราหมณ(ทีแ่ ท)นัน้ ไมตดิ ในบุญและในบาป
เปนผูล ะ(การถือหรือเห็นวาเปนหรือมี)อัตตา/ตัวตนได ไม
กอความปรุงแตงในโลกนี”้
แปลวา:

สรุปอีกครั้งหนึ่งวา
• ไมมพ
ี ทุ ธพจนทไี่ หนตรัสวา มีอตั ตา/ตัวตน ไมวา ในกรณีใดๆ
นอกจากโดยสมมติ (ขอตกลงในการสือ่ สาร)
• มีแตพุทธพจนที่ปฏิเสธอัตตา/ตัวตน กระจายทั่วไป
• สิ่งใดที่คนจะยึดถือเปนอัตตา พระพุทธเจาไดทรงปฏิเสธ
ทุกอยาง
• พนความยึดถือของปุถช
ุ นขึน้ มาแลว ก็ไมมเี รือ่ งอัตตา/ตัวตน
ที่จะตองยกขึ้นมาถกเถียงกันวานิพพานเปนอัตตาหรือไม
• ไมมีที่จอดหรือชองใหลงสําหรับความเห็นวานิพพานเปน
อัตตา/อาตมัน/ตัวตน
• ในพุทธกาลไมปรากฏวามีใครยึดถือนิพพานเปนอัตตา ที่
จะตองยกขึ้นมาเปนเรื่องใหพิจารณา

๑๒๘

กรณีธรรมกาย

พระไตรปฎกและอรรถกถาระบุวา นิพพานเปนอนัตตา
อยางไรก็ตาม เมื่อยังจะยืนยันใหไดวา นิพพานเปนอัตตา
ทานก็ใหหลักการที่ชัดเจนไว สําหรับเอามาใชเปนหลักฐาน ที่จะ
แสดงวานิพพานเปนอนัตตา
กอนจะพูดกันตอไป ตองทําความเขาใจ หรือตกลงกันใหชดั วา

๑. คําตอบที่ตองการ คือ
- พระพุทธเจาตรัสวา๑ นิพพานเปนอัตตา หรือตรัสวา
นิพพานเปนอนัตตา
- แหลงตนเดิมที่เราเอาคําวา “นิพพาน” มาพูดกันนี้๑
บอกไวเองวา นิพพานเปนอัตตาหรืออนัตตา
- หลักการที่เปนมาตรฐานกลางของพระพุทธศาสนา
เถรวาท๒ ถือวา นิพพานเปนอัตตาหรืออนัตตา
เพราะฉะนั้น คําตอบตอไปนี้ จึงเปนการนําเอาหลักฐาน
มาแสดงตามที่พระไตรปฎก และอรรถกถาเปนตนแสดงไว ชนิดที่
ระบุโดยตรงอยางชัดแจง ไมตองเสียเวลาแมแตจะคิดตีความ
ไมเอาทัศนะ ความคิดเห็น คํากลาว คําเลาผลการปฏิบัติ
ของผูใดทั้งสิ้น ไมวาจะเปนพระมหาเถระ พระเถระ หรือครูอาจารย
ทานใด (รวมทั้งของผูเขียนหนังสือนี้เอง)
ถาที่ใดมีการตีความ หรือเปนความคิดเห็น ก็จะวงเล็บหรือ
๑
คําตรัสของพระพุทธเจา เทาที่มีมาถึงเรา หรือเทาที่เราจะรูได
๑
แหลงตนเดิมที่เราไดคําวา “นิพพาน” มา ก็ = พระไตรปฎก
๒

= พระไตรปฎก

หลักการของพระพุทธศาสนาเถรวาท = คําสอนในพระไตรปฎกบาลี พรอมทั้งคัมภีร
สําคัญ เชน อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๒๙

เขี ย นบอกไว แต ต ามปกติ อ ย า งมากก็ จ ะมี เ พี ย งคําอธิ บ าย
ประกอบ๑

๒. ที่วา นิพ พานเปนอนัตตานั้น คําวา “เปนอนัตตา”
เปนการทับศัพทบาลี เพื่อความสะดวกในการกําหนดหมายเทานั้น
โดยสาระ ก็คือ เปน การปฏิเ สธอัต ตา (= น + อัต ตา)
มิใ ชมีอะไรอยางหนึ่งเรียกวาอนัตตา ที่ตรงขามกับอัตตา
- นิพพานเปนอัตตา หรืออนัตตา = นิพพานเปนอัตตา หรือไมเปนอัตตา๒
- ภาษาไทยวา “ไมเปนอัตตา” = พูดทับศัพทบาลีวา “เปนอนัตตา”
- “อนัตตา” ในภาษาบาลี ก็คอื “ไมเปนอัตตา” ในภาษาไทย เทานัน้ เอง

สวนการยึดถือทีต่ รงขามกับอัตตา นัน้ ทานมีคาํ ใหใชอยูแ ลว พระ
พุทธเจาทรงใชคาํ วา “นิรตั ตา” แตเรื่อง อัตตา กับ นิรัตตา ไมใช
ประเด็นที่จะพูดกันที่นี่๓

๑

คําอธิบายประกอบ คือ การขยายความหมายของคําออกไปตามหลักที่มีอยูแลว เชน ถา
มีหลักฐานกลาวถึงอริยสัจจ ๔ หากกลัววาคนทั่วไปจะไมเขาใจ ก็อาจจะวงเล็บไววา (คือ
ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค) อยางนี้เปนการอธิบายประกอบ ไมใชความเห็น
๒
จะแปล “อนัตตา” วา ไมเปนอัตตา ไมใชอัตตา หรือไมมีอัตตา ก็ไมตองเถียงกัน อยูที่
เขาใจใหชัดวา โดยสาระก็คือเปนการปฏิเสธความเปนอัตตา เทานั้นเอง
๓
“นิรัตตะ” หรือ “นิรัตตา” เขาคูกับ “อัตตะ” หรือ “อัตตา” เปนการยึดถือที่ตรงกัน
ขาม คือ อัตตะ/อัตตา = การยึดถือวาเปนอัตตาเที่ยงแทถาวร กับ นิรัตตะ/นิรัตตา =
การยึดถือวาไมมีอัตตาแบบลัทธิขาดสูญ (เชน ขุ.สุ.๒๕/๔๑๐/๔๘๘; ๔๑๗/๕๐๑; ๔๒๑/๕๑๔
และอธิบายใน ขุ.ม.๒๙/๑๐๗/๙๗ เปนตน) แตเรื่องนี้เกินขอบเขตที่พิจารณาในที่นี้ จึงจะ
ไมอธิบาย ถาพูดไวสั้นๆ ก็วา อัตตา กับนิรัตตา เปนเรื่องของความยึดถือ(ทิฏฐิ) สวน
อนัตตา เปนเรื่องของความรู (ปญญา/ญาณ)

๑๓๐

กรณีธรรมกาย

ขอสรุปใหวา
- ในคัมภีรพระพุทธศาสนา เริ่มแตพระไตรปฎก และอรรถกถา
ไมมีหลักฐานในคัมภีรใดเลยที่กลาวถอยคําระบุลงไปวานิพพาน
เปนอัตตา
- แตหลักฐานในคัมภีรที่ระบุลงไปวานิพพานเปนอนัตตานั้นมี
และมีหลายแหง
หลักฐานในพระไตรปฎกและอรรถกถา ที่ระบุวานิพพานเปน
อนัตตา มีมากแหง ในที่นี้จะยกมาพอเปนตัวอยาง

๑. ในพระไตรปฎกเลมที่ ๘ มีคําสรุประบุชัดไว ดังนี้
อนิจจฺ า สพฺพสงฺขารา
นิพพฺ านฺเจว ปณฺณตฺติ

ทุกขฺ านตฺตา จ สงฺขตา
อนตฺตา อิติ นิจฉฺ ยา ฯ
(วินย. ๘/๘๒๖/๒๒๔)

แปลวา: “สังขารทั้งปวง อันปจจัยปรุงแตง ไมเที่ยง เปน

ทุกข เปนอนัตตา นิพพานและบัญญัตเิ ปนอนัตตา วินจิ ฉัย
มีดังนี้”๑
คัมภีรวิมติวิโมทนีไดอธิบายขอความในคาถาสรุปนี้ไววา
ปาฬิยํ นิพฺ พ านฺเ จว ปฺตฺ ตีติ เอตฺ ถ ยสฺ มา สงฺ ขตธมฺ เม
อุปาทาย ปฺตฺตา สมฺมุติสจฺจภูตา ปุคฺคลาทิปฺตฺติ ปรมตฺถโต
อวิชฺชมานตฺตา อุปฺปตฺติวินาสยุตฺตวตฺถุธมฺมนิยเตน อนิจฺจทุกฺขลกฺ ขณทฺ วเยน ยุตฺ ตาติ วตฺ ตุ อยุตฺ ต า, การกเวทกาทิรูเ ปน ปน
ปริกปฺปเตน อตฺตสภาเวน วิรหิตตฺตา “อนตฺตา”ติ วตฺตุ ยุตฺตา.
๑

มีบางทานแปลขอความในพระไตรปฎกตรงนี้ แทนที่จะแปลวา “นิพพานและบัญญัติเปน
อนัตตา” กลับไพลไปแปลวา “บัญญัติ คือนิพพาน เปนอนัตตา” ซึ่งเปนการแปลที่ผิด
พลาดอยางเห็นไดชัด ดังจะเห็นไดจากคําอธิบายในคัมภีรวิมติวิโนทนี

๑๓๑

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
ตสฺมา อยํ ปฺตฺตปิ  อสงฺขตตฺตสามฺโต วตฺถภุ เู ตน นิพพฺ าเนน
สห “อนตฺตา อิติ นิจฺฉยา” ติ วุตฺตา.
อวิชชฺ มานาป หิ สมฺมตุ ิ เกนจิ ปจฺจเยน อกตตฺตา อสงฺขตา เอวาติ
(วิมติวิโนทนีฏีกา ๒/๓๕๑)

แปลวา: “ในขอความนี้วา “นิพฺ พานฺเ จว ปฺตฺ ติ”

ในพระบาลี มีอธิบายดังนี้
ดวยเหตุที่บัญญัติมีบุคคลเปนตน อันเปนสมมติสัจจะ
เปนสิ่งที่อาศัยสังขตธรรมบัญญัติขึ้น เพราะเปนสิ่งที่ไมมีจริง
โดยปรมัตถ จึงไมควรจะกลาววาประกอบดวยลักษณะ ๒
คือ อนิจจลักษณะ และทุกขลักษณะ ซึ่งกําหนดดวยสิ่งที่
ประกอบดวยอุบัติ และวินาศ (เกิด-ดับ) แตควรจะกลาววา
เปนอนัตตา เพราะปราศจากสภาวะที่เปนอัตตา ซึ่งกําหนด
ดวยอาการที่เปนผูกระทําและเปนผูเสวยหรือรับผลเปนตน
เพราะฉะนัน้ กับทัง้ นิพพาน ทีเ่ ปนสิง่ มีอยู แมบญ
ั ญัติ
นี้ ทานก็กลาววา “วินจิ ฉัยวาเปนอนัตตา” เพราะเสมอกัน
โดยความเปนอสังขตะ
จริงอยู สมมติ(=บัญญัติ)แมไมมีอยู ก็เปนอสังขตะ
เพราะไมถูกปจจัยใดๆ กระทําขึ้น”
(นิพพานเปนอสังขตะที่มีจริง สวนบัญญัติเปนอสังขตะที่ไมมี
จริง เพราะฉะนั้นอสังขตธรรมแทจริงมีอยางเดียว คือนิพพาน แต
ทั้ง ๒ อยางนั้นเปนอนัตตา)

๒. หลักธรรมหมวดใหญทคี่ รอบคลุมทุกสิง่ ทุกอยาง ซึง่ ชาวพุทธ
รูจักกันดี คืออริยสัจจ ๔ นิพพานก็อยูในอริยสัจจ ๔ ดวย คือเปน
จุดหมายของพระพุทธศาสนา ไดแก อริยสัจจขอ ๓ ทีเ่ รียกวา “นิโรธ”

๑๓๒
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นิโรธนี้เปนไวพจน คือใชแทนกันไดกับ “นิพพาน” โดยมักใช
เปนคําแสดงความหมายของกันและกัน ดังพุทธพจนที่บันทึกไวใน
พระไตรปฎกบอยครั้งวา ภาวะสงบระงับสังขารทั้งปวง…วิราคะ
นิโรธ นิพพาน นี้ เปนธรรมที่พระองคตรัสรู ซึ่งลึกซึ้ง เห็นไดยาก
(เชน ที.ม.๑๐/๔๒/๔๑; อรรถกถาก็อ ธิบ ายวา นิพฺพานเมว นิโรธสจฺจนฺติ =
“นิพพานนั่น เองคือนิโ รธสัจจ” — วิภงฺค อ.๔๔๕ เปนตน)
พระไตรปฎกเลม ๓๑ ระบุวาอริยสัจจ ๔ ทั้งหมด ซึ่งรวมทั้ง
นิโรธ คือนิพพานดวยนั้น เปนอนัตตา ดังนี้
อนตฺตฏเน จตฺตาริ สจฺจานิ เอกปฏิเวธานิ . . . นิโรธสฺส นิโรธฏโ
(ขุ.ปฏิ. ๓๑/๕๔๖/๔๕๐)
อนตฺตฏโ.

แปลวา: “สัจจะทัง้ ๔ (ทุกข สมุทยั นิโรธ มรรค) มีการ

ตรัสรูด วยกันเปนอันเดียว (คือดวยมรรคญาณเดียวกัน)
โดยความหมายวาเปนอนัตตา . . . นิโรธมีความหมายวาดับ
(ทุกข) ก็มีความหมายวาเปนอนัตตา”
อรรถกถาอธิบายวา
อนตฺตฏเนาติ จตุนฺนมฺป สจฺจานํ อตฺตวิรหิตตฺตา อนตฺตฏเน
(ปฏิสํ.อ.๒/๒๒๙)

แปลวา: “คําวา ‘โดยความหมายวาเปนอนัตตา’ หมาย

ความวา โดยความหมายวาเปนอนัตตา เพราะสัจจะแมทั้ง ๔
เปนสภาวะปราศจาก อัตตา”

๓. อีกแหงหนึง่ ในพระไตรปฎกเลม ๓๑ คัมภีรป ฏิสมั ภิทามัคค
กลาวไววา
เอกสงฺ คหิต าติ ทฺ วาทสหิ อากาเรหิ สพฺ เพ ธมฺ มา เอกสงฺคหิตา
ตถฏเน อนตฺตฏเน สจฺจฏเน . . .

๑๓๓

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
(ขุ.ปฏิ ๓๑/๒๔๒/๑๕๕)

แปลวา: ที่วารวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน อธิบายวา

ธรรมทั้งปวงรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันโดยอาการ ๑๒
คือ โดยอรรถวาเปนอยางนั้น โดยอรรถวาเปนอนัตตา โดย
อรรถวาเปนสัจจะ...”
อรรถกถาอธิบายความตรงนี้ไวใหชัดขึ้นวา
สพฺเพ ธมฺมา เอกสงฺคหิตา สงฺขตาสงฺขตธมฺมา เอเกน สงฺคหิตา
ปริจฉฺ นิ นฺ า. ตถฏเนาติ ภูตฏเน, อตฺตโน อตฺตโน สภาววเสน วิชชฺ มานฏเนาติ
อตฺโถ. อนตฺตฏเนาติ การกเวทกสงฺขาเตน อตฺตนา รหิตฏเน.
(ปฏิสํ.อ. ๑/๓๔๓)

ธรรมทัง้ หลายทัง้ ปวงสงเคราะหเปนอันหนึง่ อัน
เดียวกัน คือ ทั้ง สังขตธรรม (สังขาร/ขันธ ๕) และ
อสังขตธรรม (นิพพาน) สงเคราะห หมายความวา กําหนด
ไดโดยความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ที่วา “โดยอรรถวาเปนอยางนั้น” (ตถา) คือโดยอรรถวา
มีอยู หมายความวา โดยอรรถวา มีอยูตามสภาพของมัน ๆ
ที่วา “โดยอรรถวาเปนอนัตตา” คือโดยความหมายวา
ปราศจากอัตตา ซึ่งนับวาเปนผูทําและผูเสวยหรือรับผล...”
แปลวา:

๔. ในพระไตรปฎกเลม ๑๗ กลาวถึงพุทธพจนวา
สพฺเพ สงฺขารา อนิจจฺ า, สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ
(สํ.ข. ๑๗/๒๓๓)

แปลวา: “สัง ขารทั้ง หลายทั้ง ปวงไมเ ที่ย ง ธรรมทั้ง

หลายทั้งปวงเปนอนัตตา”

๑๓๔
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อรรถกถา อธิบายวา
สพฺเพ สงฺขารา อนิจจฺ าติ สพฺเพ เตภูมกสงฺขารา อนิจจฺ า. สพเพ ธมฺมา
อนตฺตาติ สพเพ จตุภมู กธมฺมา อนตฺตา
(สํ.อ. ๒/๓๔๖)

แปลวา: “พุทธพจนวา สังขารทั้งหลายทั้งปวงไมเที่ย ง

หมายความวา สังขารในภูมิ ๓ (กามาวจรภูมิ รูปาวจรภูมิ
อรูปาวจรภูมิ) ทั้งปวง ไมเที่ยง
พุท ธพจนวา ธรรมทั้ง หลายทั้ง ปวงเปน อนัต ตา
หมายความวา ธรรมในภูมิ ๔ (กามาวจรภูมิ รูปาวจรภูมิ
อรูปาวจรภูมิ และโลกุตตรภูมิ คือ มรรค ผล นิพพาน)
ทั้งหมดทั้งปวงเปนอนัตตา”

๕. อรรถกถาทีอ่ ธิบายเรือ่ งเหลานีย้ งั มีอกี มากมาย จะยกมา
เพียงอีก ๒-๓ แหงก็เพียงพอ ที่จริงเพียงแหงเดียวก็ตองถือวาพอ
เพราะไมมีที่ใดขัดแยง
๑) สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ นิพพฺ านํ อนฺโตกริตวฺ า วุตตฺ ํ
(นิทฺ.อ.๒/๘)

แปลวา: “ขอความวา ‘ธรรมทั้ง ปวงเปนอนัต ตา’ นั้น

พระพุทธองคตรัสรวมทั้งนิพพานดวย”
๒) สพฺ เพ ธมฺ มาติ นิพฺ พ านมฺ ป อนฺ โตกริตฺ ว า วุตฺ ต า อนตฺ ตา
อวสวตฺตนฏเน.

(นิทฺ.อ. ๑/๒๑๙ และ ปฏิสํ.อ. ๑/๖๘)

แปลวา: “ขอความวา ‘ธรรมทัง้ ปวง’ ตรัสไวรวมแมทงั้ นิพพาน

ดวย ชือ่ วาเปนอนัตตา โดยความหมายวาไมเปนไปในอํานาจ”
บางแหงใชคาํ วา อัตตสุญญ แปลวา วาง หรือ สูญจากอัตตา
ก็มี เชน

๑๓๕
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๓) นิพพฺ านธมฺโม อตฺตสฺเสว อภาวโต อตฺตสฺุโ
(ปฏิสํ.อ. ๒/๒๘๗)

แปลวา: “ธรรม คือนิพพาน สูญ (วาง) จากอัตตา

เพราะไมมีอัตตานั่นเอง”
๔) สงฺขตาสงฺขตา ปน สพฺเพป ธมฺมา อตฺตสงฺขาตสฺส ปุคคฺ ลสฺส อภาวโต
อตฺตสฺุาติ.

(ปฏิสํ.อ. ๒/๒๘๗)

แปลวา: “ก็ธรรมทัง้ หลาย แมทงั้ ปวง ทัง้ สังขตะ (สังขาร)

และอสังขตะ (นิพพาน) ลวนสูญ (วาง) จากอัตตา เพราะไม
มีบุคคล กลาวคือ อัตตา”
๕) นิพพฺ านํ อคฺคปรมตฺถวเสน สอุปาทิเสสอนุปาทิเสสวเสน จ ทฺวธิ า กตฺวา
วุตตฺ .ํ ตานิ เทฺว อตฺตตฺตนิยสุ
ฺ โต สงฺขารสฺุโต จ สภาคานิ.
(ปฏิสํ.อ.๒/๒๘๖)

แปลวา: นิพพานตรัสแยกเปน ๒ เปนอัครสูญกับปรมัตถ-

สูญ และสอุปาทิเสสนิพพานกับอนุปาทิเสสนิพพาน นิพพาน
ทั้ง ๒ ประเภทเหลานั้นเสมอภาคกัน โดยเปนภาวะที่วางจาก
อัตตาและสิ่งที่เนื่องดวยอัตตา และโดยเปนภาวะที่วางจาก
สังขาร”
เอกสารของวัดพระธรรมกาย กลาววา
“อัตตามีนัยมากมาย ทั้งอัตตาโดยสมมติ...และอัตตาใน
ระดับที่สูงขึ้น”

ขออธิบายสั้นๆ วา ในที่นี้ ขอความในพระไตรปฎก และ
อรรถกถานั้น ปฏิเสธตรงไปที่อัตตาเลย ไมวาจะมีกี่นัย คือ ไมตอง
ปฏิเสธนัยไหนของอัตตาทั้งนั้น แตปฏิเสธอัตตาทีเดียวหมดไปเลย
คือปฏิเสธอัตตาวาไมมีอยูจริงโดยปรมัตถ เปนอันวาไมตองไปพูด

๑๓๖
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วาเปนอัตตาหรือตัวตนแบบไหน นัยอยางไหน เพราะทานไมได
ปฏิเสธความหมายตางๆ ของอัตตา แตทานปฏิเสธที่คําวาอัตตา
ตรงไปตรงมา ทีเดียวเสร็จสิ้นไปเลยวา อัตตาโดยปรมัตถไมมี
สวนอัตตาโดยสมมติ คือตัวตนตามภาษาพูดที่ใ ชสื่อ สาร
ในชีวติ ประจําวันและในระดับศีลธรรม ก็เปนธรรมดาอยูแ ลว ไมไดมี
ปญหาอะไร หมายความวา นอกจากอัตตาที่ทานปฏิเสธไปแลวนี้
คําที่กลาวถึงอัตตาก็เปนการกลาวโดยสมมติเทานั้น
แตทสี่ าํ คัญก็คอื วา ไมมพี ทุ ธพจน หรือขอความในอรรถกถา
หรือในคัมภีรแ หงใดทีร่ ะบุวา นิพพานเปนอัตตา แตมชี ดั เจนทีร่ ะบุวา
นิพพานเปนอนัตตา
สวนคําวาอัตตาจะใชในนัยไหน อันนั้นเปนอีกเรื่องหนึ่งหรือ
เปนอีก ประเด็นหนึ่ง ทีเ ดีย ว และก็ไมไ ดมีปญ หาอะไรในเมื่อ เรา
รูอยูแลววาเปนการใชโดยสมมติทั้งสิ้น

การหาทางตีความ ใหนิพพานเปนอัตตา
ขอย้ําอีกครั้งหนึ่งวา
- ไมมีหลักฐานในคัมภีรใดเลยที่กลาวถอยคําระบุลงไปวานิพพาน
เปนอัตตา
- แตหลักฐานในคัมภีรที่ระบุลงไปวานิพพานเปนอนัตตานั้นมี
และมีหลายแหง
ดังที่ยกตัวอยางมาแสดงแลว
เมื่อ ไมส ามารถหาหลักฐานมาแสดงวานิพ พานเปน อัตตา
ผูที่หาทางจะทําใหนิพพานเปนอัตตา ก็ใชวิธีตีความ หรือทําใหเกิด
ความสับสน

๑๓๗
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ขอให พิ จ ารณาข อ ความที่ เ อกสารของวั ด พระธรรมกาย
ไดกลาวไว
“๓. คําวา สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา
ซึ่งเปนคําที่มีการอางอิงกันมากนี้ คําวา สพฺเพ ธมฺมา คือ
ธรรมทั้ ง ปวง กิ น ความกว า งเพี ย งใดเพราะมี ทั้ ง คั ม ภี ร ชั้ น
อรรถกถาที่บอกวา ธรรมทั้งปวงในที่นี้ รวมเอาพระนิพพาน
ดวย (อรรถกถา ขุททกนิกาย จูฬนิเทส ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หนา ๘; อรรถกถา ขุททกนิกาย มหานิเทส ฉบับ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หนา ๒๑๙) และมีทั้งคัมภีร
อรรถกถาที่บอกวา ธรรมทั้งปวงที่วาเปนอนัตตานั้นหมายเอา
เฉพาะขันธ ๕ ไมไดครอบคลุมถึงพระนิพพาน (อรรถกถา
ธรรมบท ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย ภาค ๗ หนา ๖๒ )”

คํากลาวนี้จะทําใหเกิดความเขาใจผิดหรือสับสน ถาไมเปน
เพราะตัวผูกลาวสับสนเอง ก็เปนเพราะตั้งใจจะทําใหเกิดความ
สับสน เปนการเสี่ยงตอการตูพระธรรมวินัยเปนอยางยิ่ง ความจริง
คําอธิบายของอรรถกถาไมไดขดั กันเลย ขอใหดพู ทุ ธพจนแสดงหลักนี้
ที่ทานนํามาอธิบายไว ซึ่งตางกันเปน ๒ แบบ
แบบที่ ๑ พุทธพจนที่แสดงแตหลักทั่วไปเปนกลาง ๆ วา
สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ

(เชน สํ.ข. ๑๗/๒๓๓/๑๖๔)

แปลวา: “ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา”

ในกรณีเชนนี้ คําอธิบายของพระอรรถกถาจารย จะกลาว
ครอบคลุมหมดโดยไมมีขอแมวา
สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ สพฺเพ จตุภมู กธมฺมา อนตฺตา
(สํ.อ. ๒/๓๔๖)

๑๓๘

กรณีธรรมกาย

แปลวา: “พุทธพจนวา ‘ธรรมทัง้ ปวงเปนอนัตตา’ หมาย

ความวา ธรรมที่มีในภูมิ ๔ ทั้งหมด เปนอนัตตา”
ขอนี้ชัดเจนไมมีขอแม ไมมีเงื่อนไขใดๆ คือ ทุกอยางรวมทั้ง
นิพพานดวย เปนอนัตตา
แบบที่ ๒ พุทธพจนเฉพาะแหง ซึ่งมีขอความที่เปนเงื่อนไข
จํากัดตอทาย
สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ
อถ นิพพฺ นิ ทฺ ติ ทุกเฺ ข

ยทา ปฺาย ปสฺสติ
เอส มคฺโค วิสทุ ธฺ ยิ า
(ขุ.ธ. ๒๕/๓๐/๕๒; ขุ.เถร. ๒๖/๓๘๓/๓๖๖)

แปลวา: “เมือ่ ใดบุคคลมองเห็นดวยปญญาวาธรรมทัง้ ปวง

เปนอนัตตา เมื่อนั้นยอมหนายในทุกข นี้เปนทางแหงวิสุทธิ”
ในกรณีนี้ อรรถกถาเถรคาถา อธิบายไวบริบูรณวา
สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ สพฺเพป จตุภมู กิ า ธมฺมา อนตฺตา. อิธ
(เถร.อ. ๒/๒๘๓)
ปน เตภูมกิ ธมฺมาว คเหตพฺพา

แปลวา: “ขอความ (พุทธพจน) วาธรรมทั้งปวงเปน

อนัตตา หมายความวา ธรรมทั้งหลายที่เปนไปในภูมิ ๔ แม
ทั้งหมด (คือ กามาวจรภูมิ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ และ
โลกุตตรภูมิ คือ มรรค ผล นิพพาน) เปนอนัตตา
แตในที่นี้ พึงถือเอาเฉพาะธรรมที่เปนไปในภูมิ ๓
(สังขาร/ขันธ ๕) เทานั้น”๑
๑

คําอธิบายตรงนีอ้ รรถกถาธรรมบทจับเฉพาะทอนหลังทีต่ อ งการวา ตตฺถ สพฺเพ ธมฺมาติ
ปฺจกฺขนฺธาเอว อธิปฺเปตา (ธ.อ. ๗/๖๔)
แปลวา: “คําวา ‘ธรรมทั้งปวง’ ในคาถานั้น ทรงประสงคเอาขันธ ๕ เทานั้น”

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๓๙

ที่จริงคําอธิบายนี้ก็ชัดเจนอยูแลว คือ ทานแบงเปน ๒ ทอน
ทอนแรก แสดงหลักทัว่ ไป คือตัวความจริงแทๆ ทีเ่ ปนกลาง ๆ
ซึ่งเปนความหมายที่สมบูรณวา ธรรมทั้งปวง รวมหมดทั้งภูมิ ๔
ซึ่งรวมทั้งนิพพานดวยนั้น เปนอนัตตา
สวนทอนทีส่ อง จํากัดความหมายใหอยูใ นขอบเขตทีต่ อ งการ
หรือตามความประสงคเฉพาะกรณี ดังจะเห็นวามีทั้งคําวา อิธ ซึ่ง
จํากัดเทศะวา “ที่นี้” หรือ “ในกรณีนี้” หรือ “ในคาถานี้” และคําวา
คเหตพฺพา ซึ่งจํากัดวัตถุประสงควา “พึงถือเอา” (หรือในอรรถกถา
ธรรมบทใชคําวา อธิปฺเปตา แปลวา “ทรงประสงคเอา”)
คําวา ในที่นี้ ก็ดี คําวา พึงถือเอา หรือทรงประสงคเอา ก็ดี
เปนคําจํากัดขอบเขต คือ อิธ “ทีน่ ”ี้ ก็จาํ กัดสถานที่ หรือเฉพาะกรณี
และ คเหตพฺพา “พึงถือเอา” หรือ อธิปฺเปตา “ทรงประสงคเอา”
ก็จํากัดความตองการ
การใชคําจํากัดอยางนี้เปนการบอกชัดอยูแลววา เปนการตัด
ออกมาจากสว นรวมทั้ง หมด โดยจับเอาเฉพาะสว นที่ป ระสงค
ในกรณีนนั้ ๆ เพราะในทางพุทธศาสนาถือวาความจริงนัน้ เปนกลางๆ
ไมขึ้น ตอ ความตองการของใคร เพราะฉะนั้น ทา นจึง แสดงหลัก
ทีเ่ ปนความจริงกลางๆ ไวกอ น แลวทอนหลังจึงแสดงความมุง หมาย
ที่ตองการใชเฉพาะในกรณีนั้นๆ หรือเปนเรื่องสัมพันธกับเงื่อนไข
บางอยางในที่นั้น
พูดงายๆวา ไมวาเราจะถือเอาแคไหน จะประสงคเอาหรือ
จะเอามาใชเทาไร ความจริงก็เปนอยูของมันอยางนั้น
อยางในกรณีนี้ ขออธิบายประกอบ จะเห็นวามีคําวา “อถ

๑๔๐

กรณีธรรมกาย

ซึ่งแปลวา “เมื่อนั้นยอมหนายในทุกข” แสดงถึง
ความรูสึกของผูปฏิบัติที่เปนปุถุชน กอนจะหลุดพนจากทุกข และ
ทุกขคืออะไร ทุกขในทางธรรม วาโดยรวบยอดก็ไดแกอุป าทานขันธ ๕
กรณีนี้ อรรถกถาเองก็ไดอธิบายวา เปนวิปสสนาวิธีในการ
ปฏิบัติของผูที่กําลังพิจารณาธรรม ซึ่งในที่นี้หมายถึงพิจารณา
เบญจขันธ โดยยกหลักทัว่ ไป คือ สพฺเพ สงฺขารา อนิจจฺ า, สพฺเพ สงฺขารา
ทุกฺขา, สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา มาแสดงเต็มตามแบบ แตความหมายที่
ตองการในที่นี้ ซึ่งใชในวิปสสนาวิธีนั้น จํากัดเฉพาะการพิจารณา
ขันธ ๕ หรือพิจารณาสังขาร และเมื่อพิจารณาเห็นอยางนั้นก็หนาย
ในทุกข รับกัน คือ หนายในขันธ ๕ หรืออุปาทานขันธ ๕ ที่
พิจารณานั้น
จะอธิบายตามหลักอยางสั้นๆ ก็ไดวา “ธรรมทั้งปวง” สําหรับ
ปุถุชนยอมนึกไดแคภูมิ ๓ ตางจากพระอริยะที่เห็นครอบคลุมภูมิ
ทั้ง ๔ (ดูคําอธิบายในเชิงอรรถ หนา ๑๒๐)
เปนอันวาในที่นี้เปนการใชจํากัดความหมายเฉพาะขอบเขต
โดยมีเงือ่ นไข แตหลักกลางก็ไมไดเสียหายไปไหน เพราะไดบอกแจง
ไวทอนตนอยูแลว เพราะฉะนั้น คําอธิบายของทานจึงไมไดขัดกัน
แตประการใด
และถึงอยางไร คําอธิบายพุทธพจนเหลานี้ก็ไมมีการระบุวา
นิพ พานเปน อัต ตา แตต รงขา ม คําอธิบ ายที่ป รากฏขา งตน นั้น
ก็บอกชัดวา นิพพานรวมอยูในธรรมที่เปนอนัตตา
บางทานเมื่อหาพุทธพจน หรือคําระบุในคัมภีรวานิพพาน
เปนอัตตาไมไดแลว ก็เลยมาเอาขอความตรงนี้ที่วา “ในกรณีนี้

นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข”

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๔๑

ธรรมทั้งปวงทรงประสงคเอาขันธ ๕” แลวก็ไปตีความหมายเอาวา
เมือ่ ธรรมทัง้ ปวงหมายเอาขันธ ๕ เพราะฉะนัน้ นิพพานก็เปนอัตตา ซึง่ ก็
๑. ไมมีพุทธพจน ไมมีขอความ ไมมีถอยคําที่ระบุอยางนั้น
๒. ขัดตอคําอธิบายของอรรถกถาทีก่ ลาวขางตนนัน้ ซึง่ ชัดอยูแ ลว
ขอสรุปปดทายอีกหนอยวา คําอธิบายพุทธพจน “สพฺเพ ธมฺมา
อนตฺตา — ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา” ที่มีขอความจํากัดขอบเขต
ของความหมายวา “แตในทีน่ พี้ งึ ถือเอาเฉพาะธรรมในภูมิ ๓ (=สังขาร/
ขันธ ๕) เทานัน้ ” ก็ดี “คําวา ‘ธรรมทัง้ ปวง’ ในคาถานัน้ ทรงประสงค
เอาขันธ ๕ เทานั้น” ก็ดี เปนคําอธิบายเฉพาะในกรณีของพุทธพจน
“สพฺ เพ ธมฺ มา อนตฺ ตาติ” ในคาถาที่มี “ยทา ปฺาย ปสฺ สติ” มาตอ
ทายเทานั้น
แตพทุ ธพจน “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา” ในทีอ่ นื่ ๆ ซึง่ แสดงหลักทัว่ ไป
โดยไมมีขอความที่เปนเงื่อนไขหรือจํากัดขอบเขตมาตอทายเลยนั้น
อรรถกถาอธิบายวา “ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา หมายความวา
ธรรมในภูมิ ๔ ทั้งหมด เปนอนัตตา” หรือไมก็อธิบายวา “ที่วา
ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตานั้น พระพุทธเจาตรัสรวมทั้งนิพพานดวย”
เมื่อใหความหมายชัดเจนเด็ดขาดอยางนี้แลว ทานก็จบแคนั้น
ความหมายและเหตุผลตางๆ ของอรรถกถาทัง้ หลาย จึงชัดเจน
และสอดคลองกันทั้งหมด ไมมีความขัดแยงสับสนหรือเคลือบคลุม
แตประการใด
ในหลั ก ทั่ ว ไปของไตรลั ก ษณ ๑ พระพุ ท ธเจ า ตรั ส มาตาม
๑

พึงสังเกตวา “ไตรลักษณ” ก็ดี “สามัญลักษณะ” ก็ดี เปนคําที่ใชในรุนอรรถกถา สวนใน
พระไตรปฎก เรียกวา ธรรมนิยาม (ธมฺมนิยามตา)

๑๔๒

กรณีธรรมกาย

ลําดับวา สังขาร(=ขันธ ๕)ทั้งปวงไมเที่ยง สังขารทั้งปวงเปนทุกข
แตพอถึงขอ ๓ ทรงเปลีย่ นเปนวา ธรรมทัง้ ปวง เปนอนัตตา
ถาสังขาร/ขันธ ๕ เทานั้นเปนอนัตตา เมื่อพระองคตรัสผาน
๒ ขอแรกมาตามลําดับอยูแลววา สังขารทั้งปวงไมเที่ยง สังขารทั้งปวงเปน
ทุกข ก็ยอมตรัสตอไปไดเลยวา สังขารทั้งปวงเปนอนัตตา พระองคจะทรง
เปลี่ยนคําใหมทาํ ไมใหยงุ ยากลําบาก ทัง้ แกพระองคเองและแกผฟู ง
(และอรรถกถายังจะตองมาอธิบายกลับใหลาํ บากอีกวา ธรรมหมายเอา
แคสังขาร/ขันธ ๕)
การที่พระองคเปลี่ย นมาตรัสวา ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา
ก็แสดงอยูแ ลววา ขอที่ ๓ คือ “ธรรมทัง้ ปวงเปนอนัตตา” มีอะไรแตก
ตางออกไปจาก ๒ ขอตน และสิง่ ทีแ่ ตกตางก็คอื เปลีย่ นจากสังขาร
(สังขตธรรม/ขันธ ๕) มาเปน ธรรม(สังขตธรรม+อสังขตธรรม/
นิพพาน)
ฉะนั้น สัง ขาร(ขัน ธ ๕)ทั้ง ปวงไมเ ที่ย ง สัง ขาร(ขัน ธ ๕)
ทั้งปวงเปนทุกข ธรรม(ขันธ ๕+นิพพาน)ทั้งปวงเปนอนัตตา จึงมี
ความหมายชัดเจนและสอดคลองกันทุกกรณีแลว โดยสมบูรณ

การใชตรรกะที่ผิด เพื่อใหคิดวานิพพานเปนอัตตา
นอกจากนั้น เอกสารของวัดพระธรรมกาย ยังเขียนไววา
“และนิพพานนี้เปนสิ่งที่อยูพนจากกฎของไตรลักษณ
แนนอน เพราะมีพุทธพจนยืนยันวา นิพพานนั้นเปนนิจจัง
คือเที่ยงแท ยั่งยืน และเปนบรมสุข . . . นิพพานํ ปรมํ สุขํ
แปลวาพระนิพพานเปนสุขอยางยิ่ง”

อั น นี้ เ ป น เรื่ อ งธรรมดา ไม ไ ด มีอะไรพิเศษ เพราะรับ กัน

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๔๓

อยูแลวกับพุทธพจนแสดงไตรลักษณ แตควรพูดใหครบถวนวา
นิพพานพนจากไตรลักษณ ๒ ขอแรก คือ
ขอที่ ๑ สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา สังขารทั้งปวงไมเที่ยง, ในเมื่อ
นิพพานพนจากความเปนสังขาร นิพพานก็เทีย่ ง เปนนิจจัง ขอนีถ้ กู
ขอที่ ๒ สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา สังขารทั้งปวงเปนทุกข, นิพพาน
ไมเปนสังขาร พนจากสังขาร เพราะฉะนั้นนิพพานก็เปนสุข ขอนี้
ก็มีหลักฐานยืนยันอยูมากมาย ไมมีปญหา
แตหลักฐานที่จะบอกวา นิพพานเปนอัตตานั้น ไมมี มีแต
ธรรมทัง้ ปวงเปนอนัตตา ซึง่ รวมทัง้ นิพพานดวยอยูแ ลว เพราะฉะนัน้
ขอ ๓ นี้ ถึงอยางไรก็เอานิพพานเปนอัตตาไมได
เอกสารของวัดพระธรรมกาย ยังพยายามใชวิธีตรรกศาสตร
มาสรุปโดยอางพุทธพจนวา “ยทนิจจฺ ํ ตํ ทุกขฺ ,ํ ยํ ทุกขฺ ํ ตทนตฺตา” ทีแ่ ปลวา
“สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา”
แลวก็บอกวา
“จึงนาคิดวา ถามองในเชิงกลับกัน ในเมื่อนิพพานเที่ยง
และเปนสุข เราก็จะสรุปไดวา สิ่ง ใดเที่ยง สิ่งนั้น เปนสุข
สิ่งใดเปนสุข สิ่งนั้นก็นาจะเปนอัตตา”

คําวา “นาจะ” นัน้ เปนคําทีท่ า นวาเอาเอง ซึง่ ไมมที างเปนจริง
ทั้ง ๒ ประการ
ประการที่ ๑ มีบาลีระบุไวแลววา นิพพานเปนอนัตตา และ
ไมมีขอความใดระบุวานิพพานเปนอัตตา
ประการที่ ๒ การใชตรรกะแบบนัน้ ไมถกู ตอง เหมือนกับคําพูด
ในประโยคที่วา

๑๔๔

กรณีธรรมกาย

“ชีวิตใด เคลื่อนไหวยายที่เองได ชีวิตนั้นเปนสัตว,
ชีวิตที่เปนสัตวทั้งปวงตองตาย”
แลวก็จะมาสรุปเอาวา
“พืชไมเปนชีวิตที่เคลื่อนไหวยายที่เองได ก็จึงไมเปนสัตว
เพราะฉะนั้น พืชก็ไมตองตาย”
การสรุ ป อย า งนี้ ใ ช ไ ม ไ ด เป น ตรรกะที่ ผิ ด พลาดไร ผ ล
เพราะวาชีวิตที่เปนพืชก็ตองตายเหมือนกัน เฉพาะขอความที่วา
ตองตายนี้ครอบคลุมหมด ไมเฉพาะชีวิตที่เคลื่อนไหวยายที่เองได
ที่เปนสัตวเทานั้น
เชนเดียวกับคําวา “ธรรมทัง้ ปวง เปนอนัตตา” ก็คลุมไมเฉพาะ
สิ่งที่ไมเที่ยงเปนทุกขเทานั้น แตรวมทั้งสิ่งที่เที่ยงและเปนสุขดวย
ในทีส่ ดุ ทีว่ า มาทัง้ หมดก็สอดคลองกลมกลืนกัน ลงในขอสรุป
แหงพุทธพจนที่วา
สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา = สังขาร (ขันธ ๕/สังขตธรรม)ทั้งปวง
ไมเที่ยง
สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา = สังขาร (ขันธ ๕/สังขตธรรม)ทั้งปวง
เปนทุกข
สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา = ธรรม (ขันธ ๕ + อสังขตธรรม)ทัง้ ปวง
เปนอนัตตา
ชีวิต มีความหมายกวางกวาสัตว คลุมไปถึงพืชดวย ฉันใด
ธรรม ก็มคี วามหมายกวางกวาสังขาร(สังขตธรรม) คลุมไปถึง
วิสังขาร (อสังขตธรรม) คือ นิพพานดวย ฉันนั้น

๑๔๕

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

การจับคําความที่ผิดมาอางเปนหลักฐาน
เพื่อใหนิพพานเปนอัตตา
มีพทุ ธพจนอกี แหงหนึง่ ทีบ่ างทานชอบนําไปอางเพือ่ ยืนยันวา
นิพพานเปนอัตตา คือ พุทธพจนวา
ชฺา นิพพฺ านมตฺตโน

(ขุ.อุ. ๒๕/๗๗)

แปลวา: “พึงรูนิพพานของตน”

ที่จริงในสุตตนิบาตก็มีพุทธพจนคลายกันวา
สิกเฺ ข นิพพฺ านมตฺตโน

(ขุ.สุ ๒๕/๔๒๒)

แปลวา: “พึงศึกษานิพพานของตน”

ที่จริงพุทธพจนนี้ก็ชัดเจนอยูแลววา ไมใชนิพพานเปนอัตตา
แตมีสิ่งหนึ่งที่ทานใชคําวาอัตตา/ตน มาเปนเจาของนิพพาน
สิ่งที่วาเปนอัตตา/ตัวตนที่เปนเจาของนิพพาน คือ อัตตโน
ตัวนี้ สําหรับในสุตตนิบาต ทานมีคําอธิบายไวในพระไตรปฎกนั่น
เอง คือคัมภีรมหานิทเทส ซึ่งขยายความวา
“สิกเฺ ข นิพพฺ านมตฺตโนติ . . . นิพพฺ านมตฺตโนติ อตฺตโน ราคสฺส
นิพพฺ านาย โทสสฺส นิพพฺ านาย โมหสฺส นิพพฺ านาย...

แปลวา: “พุทธพจนวา ‘พึงศึกษานิพพานของตน’ มี

ความหมายวา … นิพพานของตน คือ (พึงศึกษา) เพือ่ ดับราคะ
(ขุ.ม.๒๙/๘๑๖ เปนตน)
เพื่อดับโทสะ เพื่อดับโมหะ ของตน”
และอรรถกถา (ทั้งอรรถกถาสุตตนิบาต−สุตฺต.อ ๒/๔๔๐ และ
อรรถกถามหานิทเทส−นิทฺ.อ.๑/๒๗) ยังเอาไปไขความอีกคลายๆ กันวา
“สิกเฺ ข นิพพฺ านมตฺตโนติ อตฺตโน ราคาทีนํ นิพพฺ านมตฺถาย อธิสลี าทีนิ
สิกเฺ ขยฺย”

๑๔๖

กรณีธรรมกาย

แปลวา: “พุทธพจนวา ‘พงึ ศึกษานิพพานของตน’ หมาย

ความวา พึงศึกษาอธิศลี เปนตน เพือ่ ประโยชนในการดับกิเลส
ทัง้ หลาย มีราคะเปนตน ของตน”
เปนอันวา “นิพพานของตน” ก็คือ ดับกิเลสของตัวเรานั่นเอง
(และตนหรือตัวเราที่เปนเจาของนิพพาน ก็คือตัวเราที่เปนเจาของ
กิเลสและเปนเจาของการดับกิเลสนั้น) ไมเกี่ยวกับเรื่องที่นิพพาน
จะเปนอัตตาแตประการใดเลย
สวนพุทธพจนในคัมภีรอุทาน ที่วา “พึงรูนิพพานของตน” นั้น
คําวา “ของตน” อรรถกถา (อุ.อ.๒๐๑) อธิบายวาไดแก มรรคญาณ
และผลญาณ ซึ่งก็ชัด อยูแ ลววา มรรค ก็ตาม ผล ก็ตาม ญาณ
หรือปญญา ก็ตาม นั้นเปน สังขตธรรม คือเปนสังขารอยูในขันธ ๕
เพราะฉะนั้น คําวาตนในที่นี้ จึงเปนอัตตาโดยสมมติอยางที่รูกัน
อยูแ ลว เพราะวาเมือ่ มรรคญาณ ผลญาณ เปนสังขาร อยูใ นขันธ ๕
ก็เปนอนัตตานั่นเองโดยปรมัตถ
เรารูกันดีวา พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงการพึ่งตน และ
“พึง่ ตน” ก็คอื ผลักดันกระบวนการแหงเหตุปจ จัย ทีเ่ รียกวา “ธรรม”
ใหดาํ เนินไปสูจ ดุ หมาย พูดงายๆ วา ทําเหตุปจ จัย หรือปฏิบตั ธิ รรม
นั้นๆ เอง ไมใชคอยโชคหรือรอใหใครบันดาลให เพราะฉะนั้น จึงมี
คําสอนที่ใหรูวา พึ่งตน ก็คือพึ่งธรรม
เอกสารของวัดพระธรรมกาย ก็นาํ เอาพุทธพจนเกีย่ วกับการ
พึง่ ตนมาอางดวย เพือ่ ยืนยันวามีอตั ตา ดังบาลีวา
อตฺตทีปา วิหรถ อตฺตสรณา อนฺสรณา, ธมฺมทีปา ธมฺมสรณา
อนฺสรณา.
(ที.ม.๑๐/๙๓/๑๑๙)

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๔๗

แปลวา: “เธอทั้งหลายจงมีตนเปนเกาะ จงมีตนเปนที่พึ่ง

มิใชมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง, จงมีธรรมเปนเกาะ จงมีธรรมเปนที่พึ่ง
มิใชมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง”
ทีจ่ ริง พุทธพจนนเี้ ปนคําสอนภาคปฏิบตั ิ ไมเกีย่ วกับการทีจ่ ะ
แสดงวามี “อัตตา” แตอยางใดเลย ขอใหพจิ ารณาเหตุผลงายๆ วา
๑. เปนคําสอนใหพงึ่ ตนเอง คือใหทาํ หรือใหปฏิบตั ดิ ว ยตนเอง
ตามภาษาอยางทีเ่ ราเขาใจกันในชีวติ ประจําวัน (เหมือนอยางพุทธภาษิตวา อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ = ตนเปนทีพ่ งึ่ ของตน ซึง่ ชาวบานไทย
เขาใจกันดี แตฝรัง่ รุน เกาบางคนเอาไปคิดเลยเถิดเปนวา พระพุทธเจา
สอนหลักอาตมัน)
๒. ในพุทธพจนนี้ พระพุทธเจาก็ตรัสไขความไวชดั เจนแลว
วาทีว่ า มีตนเปนทีพ่ งึ่ ก็คอื มีธรรมเปนทีพ่ งึ่ หมายความวาพึง่ ตน ก็
คือพึง่ ธรรม โดยปฏิบตั ธิ รรมนัน่ แหละ
๓. ยิง่ กวานัน้ พุทธพจนนยี้ งั ไมจบ ยังมีตอ ไปอีก (แตเอกสาร
ของวัดพระธรรมกายไมยกมาแสดงดวย) ซึง่ ทรงอธิบายวา พึง่ ตน =
พึง่ ธรรมนัน้ พึง่ โดยทําอยางไร ขอใหดพู ทุ ธพจนนนั้ ตอไปวา
กถฺจ อานนฺท ภิกขฺ ุ อตฺตทีโป วิหรติ อตฺตสรโณ อนฺสรโณ,
ธมฺมทีโป ธมฺมสรโณ อนฺสรโณ, อิธานนฺท ภิกขฺ ุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ
(ที.ม.๑๐/๙๓/๑๑๙)
… เวทนาสุ … จิตเฺ ต … ธมฺเมสุ …

แปลวา: “ดูกอนอานนท อยางไรเลา ภิกษุจึงจะชื่อวาอยู

อยางมีตนเปนเกาะ มีตนเปนที่พึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง, จึง
จะมีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนที่พึ่ง ไมมีอยางอื่นเปนที่พึ่ง.
ดูกอนอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูตามเห็นในกายวา
เปนกาย … ในเวทนา … ในจิต … ในธรรมทัง้ หลาย …”

๑๔๘
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จะเห็นชัดเจนวา พระพุทธเจาเองทรงอธิบายไวชัดเจนแลว
วา ใหพึ่งตน = พึ่งธรรม = เอาธรรมมาปฏิบัติ = ปฏิบัติตามหลัก
สติปฏฐาน ๔ = พึ่งตนได = มีธรรมเปนที่พึ่ง ไมมีอะไรเกี่ยวของกับ
การมีอัตตา หรือการที่นิพพานจะเปนอัตตา แตอยางใดเลย
ที่จริง ในระหวางการปฏิบตั ิ จะมีคาํ สอนทีก่ ลาวถึงตน/อัตตา
อยางนี้มากมาย กระจายทั่วไป
ตน หรืออัตตาในกระบวนการปฏิบตั นิ ี้ ก็คอื คําพูดตามภาษา
สมมติในชีวติ ประจําวันเทานัน้ เอง
เมือ่ อธิบาย ทานก็จะบอกวา ตน/อัตตา คือ ธรรม หรือทีบ่ างที
เรียกวา ธรรมกาย (คือประมวลแหงธรรมหรือคุณสมบัตทิ งั้ หลาย)
นอกจากทีต่ รัสวา พึง่ ตนโดยปฏิบตั สิ ติปฏ ฐาน ๔ แลว ทานให
ความหมายของตน/ธรรมนัน้ อยางกวางๆ วา ไดแก โลกิยโลกุตตรธรรม บาง ไดแก โลกุตตรธรรม บาง (เชนวา พึง่ ตน พึง่ ธรรม, ที.ม.
๑๐/๙๓/๑๑๙; ตน/อัตตา = ธรรม = โลกิยโลกุตตรธรรม, ที.อ. ๓/๓๐; ตน/อัตตา =
ธรรม = โลกุตตรธรรม ๙, สํ.อ. ๓/๒๗๗; ตน/อัตตา = ธรรมกาย ซึ่งอยางสูง
คือโลกุตตรธรรม ๙, จริยา.อ.๓๒๔) แลวแตขั้น ตอนของการปฏิบัติ
ทั้งนี้ เปนการบอกใหรูวา ตน/อัตตานี้ เปนคําเรียกขานตาม
สมมติของภาษา และเปนคําที่ใชในกระบวนการปฏิบัติ หมายถึง
ธรรมทีเ่ ปนขอปฏิบตั ติ า งๆ ตลอดจนคุณสมบัตทิ เี่ ปนผลของการปฏิบตั ิ
(คือ ธรรมตา งๆ ในระดับ สัง ขาร/สัง ขตธรรม/ขัน ธ ๕ ที่ขา งตน
ไดบอกแลววาโดยปรมัตถเปนอนัตตา)
แตไมมกี ารใช “ตน/อัตตา” นีใ้ นฐานะเปนจุดหมายทีจ่ ะไปเขาถึง
เชน ไมมีคําวาบรรลุอัตตา หรือเขาถึง/เขารวมกับอัตตา/อาตมัน
อยางลัทธิที่ถืออัตตา พูดงายๆ วา นิพพานไมเปนอัตตา

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๔๙

เมื่อจํานนดวยหลักฐาน ก็หาทางทําใหสับสน
ป ญ หาทั้ ง หมดนี้ เ กิ ด ขึ้ น มาจากการพยายามทําให สั บ สน
โดยวิธตี า งๆ เชน เอาหลักฐานกับความคิดเห็นของบุคคลมาปะปนกัน
เปนตน ทุกคนจะตองทันและแยกแยะใหถูก การที่จะวินิจฉัยได
แนชัดจะตองไมออกนอกประเด็น
ขอยกขอความในหนังสือ “นิพพาน—อนัตตา” (หนา ๑๐๑๑) มากลาวซ้ําอีก
“ประเด็นที่พิจารณาในที่นี้ คือ พระไตรปฎกและอรรถกถาวาอยางไร ไมไดพูดถึง
ความเห็นของบุคคล จึงเปนเรือ่ งงายๆ เพียงเอาคําพูดของคัมภีรม าแสดงใหเห็นแทๆ ลวนๆ
เมือ่ แสดงหลักฐาน ถอยคําของคัมภีรเ สร็จแลว ตนเองมีความเห็นอยางไรก็แสดงออกไป
ไมเอาไปปะปนกับถอยคําของคัมภีร ผูอานจึงจะไมสับสนและไมเขาใจผิด
ตองการรูอยางเดียววา คัมภีรพูดวาอยางไร ก็เอาถอยคําของคัมภีรมาแสดงจําเพาะ
แท ๆ ลวน ๆ ไมเอาถอยคําและความคิดเห็นของตนเขาไปปะปน
ตอจากนั้นตนมีความเห็นอยางไร ในเรื่องนั้น หรือไดเห็นผลจากการปฏิบัติของตน
หรือของสํานักของตนอยางไร ก็บอกแจงหรือแสดงไปตามนั้น (ผูอื่นไมจําเปนตองยอมรับ
และเห็นดวย)
ถอยคําหรือมติของคัมภีรนั้นๆ ตนเห็นดวยหรือไมเห็นดวย ก็มีสิทธิวิพากษวิจารณ
ไปตามตรง
คัมภีรนั้นๆ ตนจะเชื่อหรือไม หรือจะวาเชื่อถือไดหรือไม ก็เปนอีกประเด็นหนึ่ง
แตไมวาตนจะเชื่อหรือไม ขอความในคัมภีรก็เปนอยูอยางนั้น”

นอกจากนี้เอกสารของวัดพระธรรมกายยังพูดเฉไฉออกไป
อีกวา

“นอกจากนีย้ งั มีความจําเปนตองศึกษาใหเขาใจสภาพสังคม
อินเดียในครัง้ พุทธกาล วาผูค นมีความคิดความอาน ความเชือ่ อยางไร
นักวิชาการทางพระพุทธศาสนาจึงตองศึกษาใหเขาใจคําสอนของ
พระเวท อุปนิษทั เชน และลัทธิความเชือ่ อืน่ ๆ ของอินเดียทีม่ ี
อิทธิพลในยุคนัน้ ๆ

๑๕๐

กรณีธรรมกาย

รวมทั้งศึกษาประวัติศาสตร และวิวัฒนาการของการ
เผยแผพระพุทธศาสนา การแตกนิกาย ปฏิสัมพันธระหวาง
พระพุทธศาสนานิกายตางๆ และระหวางพุทธกับลัทธิศาสนา
อื่น การศึกษาใหเขาใจภูมิหลังทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
ความเชื่อในยุคนั้นๆ นี้เอง จะทําใหเราตีความเขาใจความ
หมายของคําสอนในพระพุทธศาสนาของเราเองไดถูกตอง
ลึกซึ้งชัดเจนขึ้น”

ขอความนี้เปนคํากลาวผิดที่และสรุปผิดเปา เพราะกรณีนี้
เปนเรื่องของหลักการที่มีหลักฐานแนนอนอยูแลว ซึ่งระบุไวชัดเจน
มาแตดั้งเดิมในพระไตรปฎก ไมใชเปนเรื่องของการตีความ และ
ไมใชเ รื่อ งความเห็น สิ่งที่ตอ งทําคือ การกลาวใหตรงไปตรงมา
ตามขอความที่มีมาในคัมภีร ทานวาอยางใดก็ยกมากลาวอยางนั้น
ขอสําคัญอยูท วี่ า เมือ่ เราไดหลักฐานของพระไตรปฎกแนชดั แลว
การศึกษาสังคมอินเดีย พรอมทั้งประวัติศาสตรและวิวัฒนาการ
ทางความคิด จึง จะเกิด ประโยชนที่แ ทจ ริง คือ จะชว ยใหเ รา
มองอะไรๆ ชัดเจนขึ้น เชน เขาใจขึ้นมาวาสังคมอินเดียเปนอยางไร
ศาสนาพราหมณมีอิท ธิพ ลอยา งไร และประชาชนถูก ครอบงํา
ทําใหเกิดปญหาอยางไร พระพุทธเจาจึงไดตรัสแสดงหลักการนีข้ นึ้
แตตรงขาม ถาจับหลักการของพระพุทธศาสนาไมชัด แลว
ไปศึกษาผิดๆ มา ตนเองก็จะเกิดความลุม หลงไขวเขว แทนที่
จะเขาใจสังคมอินเดีย และเขาใจพระพุทธศาสนา ก็กลายเปนการ
สรางความสับสนยิ่งขึ้น

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๕๑

เมื่อหลักฐานก็ไมมี ตีความก็ไมได
ก็หันไปอางผลจากการปฏิบัติ
เมื่อไมมีแหลงที่มาจากคัมภีรที่จะอาง ซึ่งระบุวานิพพานเปน
อัตตา ทางสํานักธรรมกาย นอกจากจะใชวิธีตีค วามหรือแปล
ผิดพลาด ตลอดจนอางคําสอนของลัทธินิกายอื่น และคําถกเถียง
ของนักวิชาการแลว อีกอยางหนึ่ง คือการอางวาตนไดเห็นอยางนั้น
จากการปฏิบัติ
การอางผลจากการปฏิบัตินั้น เปนเรื่องที่พูดไดงาย แตเสี่ยง
ตอความผิดพลาดมากที่สุด เพราะ
ก) สิง่ ทีอ่ า งวาเห็นในการปฏิบตั นิ นั้ จํานวนมาก หรือสวนมาก
เปนเพียงนิมิต คือภาพที่จิตสรางหรือปรุงแตงขึ้น หรือแมแตเปน
ภาพหลอน
ข) แมแตผูที่ป ฏิบัติไ ปถึง ขั้น สูง หรือ สูง มาก ซึ่ง เห็นผล
จากการปฏิบัติที่เปนจริง ก็ยังมีไมนอยที่ผิดพลาด คือผลที่เห็นนั้น
เปนของจริงในระดับหนึ่ง แตตัวผูปฏิบัติเขาใจผิดวาเปนผลของ
การปฏิบัติอีกระดับหนึ่ง เชนไดฌาน เห็นภาวะจิตในฌานนั้นแลว
เขาใจวาเปนนิพพาน ความเขาใจผิดอยางนี้เปนโทษมาก เพราะ
ทําใหทานผูนั้นหยุดจบอยูแคนั้น ยากจะรูตัวขึ้นมา และเมื่อไมรูตัว
ก็เทากับตัดโอกาสของตนที่จะกาวตอขึ้นไป
ที่วานี้ รวมถึงการเขาใจผิด เอาผลการปฏิบัตินอกพระพุทธ
ศาสนามาเปนผลอยางใดอยางหนึ่งในพระพุทธศาสนา
นี้เปนเพียงตัวอยางของความเสี่ยงอันตรายในการอางหรือ
แมแตมองตัวเองวาเห็นผลการปฏิบตั ิ ดังนัน้ ในพุทธกาลจึงระวังมาก

๑๕๒

กรณีธรรมกาย

ผูปฏิบัติจะไมเที่ยวอางงายๆ และใหการอางไดรับการวินิจฉัยจาก
องคพระพุทธเจา
เนื่องดวยการอางผลจากการปฏิบัติ เสี่ยงตอความผิดพลาด
มากอยางนี้ เมื่อมีใครอางผลจากการปฏิบัติ โดยเฉพาะอางวา
เห็นนิพพาน จึงควรมีขอ พิจารณา และวิธที จี่ ะตรวจสอบ อยางนอย
ตอไปนี้
๑. ผูที่ไดยินคําอางเชนนั้น มีสิทธิตั้งขอสงสัยไวกอนวา
การเห็นในการปฏิบัติที่ทา นผูนั้น อา ง ไมวาจะเห็นนิพพานหรือ
เห็นอะไรก็ตาม อาจจะเปนเพียงการเห็นนิมติ หรือแมแตภาพหลอน
หรือเหมือนการอางของคนที่บอกหวย วาเห็นเลขลอตเตอรี่จาก
การปฏิบัติ
๒. ขั้นตอไป จะตองตรวจสอบการปฏิบัติดวยหลักการซึ่ง
เปนเกณฑตัดสินวา เปนการปฏิบัติที่ถูกตองหรือไม ตรงกับขั้นตอน
ของธรรมปฏิบตั จิ ริงหรือไม เพราะวา ถาเปนการปฏิบตั ทิ ผี่ ดิ หลักการ
ผลที่ไดเห็นนั้นก็ไมถูกตอง
ในสมัยพุทธกาล ผลการปฏิบัตินั้นจะตองไดรับการตรวจ
สอบจากพระพุทธเจา เมื่อพระพุทธเจาปรินิพพานไปแลว ก็ตอง
ตรวจสอบดวยคําสอนของพระองค คือหลักการที่บันทึกไวในพระ
ไตรปฎก
สําหรับพระพุทธศาสนาเถรวาท ถาการปฏิบัตินั้นไมเปนไป
ตามหลักการ ซึง่ ปรากฏในพระไตรปฎก การปฏิบตั นิ นั้ ก็เปนเรือ่ งของ
การปฏิบัติไปตามทัศนะสวนตัวของบุคคลนั้น หรือไมก็เปนเพียง
เรื่องของสํานักนั้น หรือมีคาเทากับการปฏิบัติของฤาษีโยคี เปนตน

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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นอกพระพุทธศาสนา เปนแตเพียงอาศัยรูปแบบในพระพุทธศาสนา
เทานั้น
เนือ่ งจากผลการปฏิบตั นิ นั้ กลาวอางกันงายๆ และเมือ่ ไมมกี าร
ตรวจสอบ ก็เสี่ยงอันตราย ดังนั้น ในหลายกรณี ผูที่ไดฟงคําอาง
ทั้งหลาย จึงไมไดคิดอะไรอื่น นอกจากดีใจที่เราไมไดไปรวมปฏิบัติ
อยางนั้นดวย
ทั้งๆ ที่ตนอาศัยรูปแบบที่กําหนดไวในพระไตรปฎก แตเวลา
ปฏิบัติกลับปฏิบัติไปตามความคิดเห็นของตนเอง ถาไมปฏิบัติ
ตามคําสอนของพระพุทธเจา แลว จะเปน การปฏิบัติที่เ รีย กวา
พุทธศาสนาไดอยางไร
๓. เปนการเสี่ยงตอการอวดอุตริมนุสสธรรม อยางทีก่ ลาว
แลววา ในสมัยพุทธกาลนัน้ เมือ่ จะตรวจสอบวาตนเองไดบรรลุธรรม
ไดเห็นนิพพานหรือไม เปนตน ก็ตองไปใหพระพุทธเจาตรัสรับรอง
ดังที่เรียกวาพยากรณ ถาภิกษุรูปใดกลาวขึ้นกับภิกษุรูปอื่น แทนที่
จะนําไปกลา วขอรับ พยากรณจ ากพระพุท ธเจา อาจจะถูก ตั้ง
ขอสงสัยไวกอนวาอวดอุตริมนุสสธรรม
ในเรื่องนี้จะเห็นไดวา แมแตพระสารีบุตรอัครสาวกเคยพูด
อะไรบางอยาง ภิกษุบางรูปก็ยงั ตัง้ ขอกลาวหาวาทานอวดอุตริมนุสสธรรม ซึ่งตองรับคําวินิจฉัยจากพระพุทธเจา (ดูเรื่องใน สํ.นิ.๑๖/๑๐๔/๕๙)
เมือ่ พระพุทธเจาปรินพิ พานแลว การทีจ่ ะตัดสินก็คอื ตัดสิน
ดวยหลักการทีพ่ ระองคทรงวางไว ซึง่ มีอยูแ ลวในพระไตรปฎก ถา
จะตรวจสอบวาเห็นนิพพานหรือไม ก็ตองพิสูจนตัวเอง อยางที่
พระพุทธเจาตรัสวา

๑๕๔
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“ภิกษุเห็นรูปดวยตา . . . ไดยินเสียงดวยหู . . . ฯลฯ
ยอมรูชัดในตัวของตัวเองวา ภายในใจของเรามีโลภะ มีโทสะ
มีโมหะหรือไม”
(สํ.สฬ. ๑๘/๒๔๐/๑๗๓)
การตรวจสอบตนเองอยางนี้ จึงจะทําใหรูไดวาบรรลุธรรมถึง
ขั้นเห็นนิพพานหรือไม และพระพุทธเจาทรงมุงใหแตละคนสํารวจ
ตรวจสอบในตนเอง ไมใชใหไปอวดอางแกผูอื่น
ถาเห็นโนนเห็นนี่ แลวมาอวดอางแกผอู นื่ บอกวาไดมรรค ไดผล
เห็นนิพพาน ก็ควรจะตองถูกขอใหมองดูในตัวของผูอวดอางนั้นเอง
วาใจยังมี โลภะ โทสะ โมหะ หรือไม พรอมกับการทีจ่ ะตองถูกตรวจ
สอบวาอาจจะเปนการอวดอุตริมนุสสธรรม
ถาบอกวาเห็นนิพพานเปนรูปเปนรางอยางนัน้ อยางนี้ อยูท นี่ นั่
ที่นี่ ก็บ อกไดทันทีวา นั่น ไมใชการเห็นนิพพาน แตเปนการหลง
เอานิมิตอะไรสักอยางเปนนิพพาน ซึ่งตรงขามกับนิพพาน ที่เปน
ภาวะแหงความหลุดพนเปนอิสระ
เวลานี้ไปกันไกลถึงกับมีการพูดวา ทานผูนั้นผูนี้ พระภิกษุ
รูปนั้นรูปนี้ เปนนักปฏิบัติหรือไม โดยจะดูวาไปนั่งสมาธิหรือเปลา
ไปเขาปา ไปนั่งวิปสสนาหรือเปลา อะไรทํานองนี้ คือไปติดอยูที่
รูปแบบ
จริ ง อยู รู ป แบบเหล า นี้ ก็ ช ว ยเป น เครื่ อ งประกอบในการ
พิจารณาขั้นตน แตถาเปนวิธีของพระพุทธเจาแทๆ ไมใชอยูที่ตรงนี้
การดูวาทานผูใดเปนผูปฏิบัติหรือไม ก็ดูที่พฤติกรรมของทานวา
เปน ไปตามศีล หรือ ไม แลว ก็ดูค วามเปน อยู การดําเนิน ชีวิต
การแสดงออกและอาการความเปนไปทั้งหลายที่แสดงวา มีโลภะ

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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โทสะ โมหะนอยหรือมากเพียงใด อันนี้คือการดูการปฏิบัติที่แทจริง
ซึ่งเปนเนื้อแทตามหลักการของพระพุทธเจา

เพราะไมเห็นแกพระธรรมวินัย
จึงตองหาทางดิ้นรนเพื่อหนีใหพนสัจจะ
ระยะหลังนี้ ทางวัดพระธรรมกายไดเผยแพรขอ เขียนคํากลาว
ชื่อ “เถรบัญญัติ” ที่วาเปนของสมเด็จพระสังฆราชพระองคหนึ่ง
“เถรบัญญัต”ิ นัน้ แสดงความไมเห็นดวยกับเรือ่ งนิพพานเปนอนัตตา
และเห็ น ว า นิ พ พานเป น อั ต ตา และได ท ราบว า หลั ง จากนั้ น
ก็ยังไดเผยแพรทัศนะของพระเถระ และพระมหาเถระรูปอื่นๆ อีก
ที่กลาวในเชิงวานิพพานเปนอัตตา
ขอเขียนคํากลาวทั้งหมดนั้น ทําใหไดขอพิจารณาสําหรับ
ทําความเขาใจใหชัดเจนวาจะนําเกณฑวินิจฉัยธรรมวินัยที่ทาน
แสดงไวขางตนมาใชปฏิบัติไดอยางไร
เบื้องแรกที่สุด ขอเขียนคํากลาวของพระเถระและพระมหา
เถระเหลานี้ เปนตัวอยางของสิง่ ทีเ่ รียกวาทัศนะหรือความคิดเห็นตางๆ
การนําเกณฑ วิ นิ จ ฉั ย ธรรมวิ นั ย มาตรวจสอบทั ศ นะหรื อ
ความคิดเห็นตางๆ เหลานั้น ในที่นี้จะพูดไว ๒ ขั้นตอน คือ
ขัน้ ที่ ๑ ดูวา ทัศนะเหลานี้ อยูใ นฐานะอยางไร และจะยอมรับ
ไดหรือไม
ขั้น ที่ ๒ ถา ทัศ นะนั้น ๆ ไมถูก ตอ ง จะกอผลเสียหายตอ
พระธรรมวินัย และเปนความผิดหรือไมเพียงใด
สําหรับขั้นที่ ๑ จะเห็นวา ทัศนะหรือความคิดเห็น ตลอดจน

๑๕๖

กรณีธรรมกาย

คํ า อธิ บ ายบรรยายเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งนิ พ พานเป น อั ต ตาหรื อ ไม นี้
แมแตของทานผูที่เรียกวาเปนผูรูหรือเปนปราชญ ยังมีอีกมากมาย
เมือ่ ทางวัดพระธรรมกายยกทัศนะทีเ่ ห็นวานิพพานเปนอัตตามาอาง
ผู อื่ น ก็ อ าจจะยกทั ศ นะของผู รู ท า นอื่ น ที่ เ ห็ น ว า นิ พ พานเป น
อนัตตาขึน้ มาอาง เชน ยกขอเขียนคํากลาวของสมเด็จพระสังฆราช
พระองคอื่น ขึ้นมาคัด คา นมติขององคกอ น แลวก็จ ะอา งกัน ไป
อางกันมา ไมมีที่สิ้นสุด
ในการวินิจ ฉัย วา อะไรเปนธรรม อะไรเปน วินัย อยา งนี้
ทานมีหลักเกณฑวินิจฉัย ซึ่งเปนเครื่องรักษาพระศาสนาตลอดมา
เปนเครื่องตัดสิน ดังไดยกมาแสดงขางตนแลว (หนา ๓๖-๓๗) คือ
มหาปเทส ๔ ทั้ง ๓ ชุด
สําหรับกรณีอยางนี้ ก็ใชชุดที่ ๓ อันไดแก
๑. สุตตะ คือ พระไตรปฎก
๒. สุตตานุโลม คือ มหาปเทส (ยอมรับอรรถกถาดวย)
๓. อาจริยวาท คือ อรรถกถา (พวงฎีกา อนุฎีกา)
๔. อัตตโนมติ คือ มติ ทัศนะ ความเห็นของทานผูรู เปนตน
ขอ ๑. ตัดสิน ขอ ๒ - ๓ - ๔
ขอ ๒. ตัดสิน ขอ ๓ - ๔
ขอ ๓. ตัดสิน ขอ ๔
ทัศนะ ความเห็น คําอธิบายของพระเถระ และพระมหาเถระ
ทั้งหลายเปนตน จัดเปนอัตตโนมติ (ทานไมยอมรับเปนอาจริยวาท
เพราะอาจริยวาทนั้นจับเอาขั้นเปนอาจริยวงส)
ในการวินจิ ฉัยเรือ่ งนิพพานเปนอัตตาหรืออนัตตา เมือ่ มีสตุ ตะ

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๕๗

จนถึงอาจริยวาทอยูแลว ก็นํามาตัดสินทีเดียว ไมวาจะมีทัศนะของ
พระเถระ พระมหาเถระ เปนตน กี่รอยกี่พันอยาง ก็จบทีเดียว และ
ไมมีประโยชนที่จะยกมาอางตอไป
มติ ทัศนะ ความเห็น คําอธิบายของพระเถระ พระมหาเถระ
ครูอาจารยนั้น มีไวสําหรับเปนเครื่องชวย หรือเปนเครื่องรวมใน
การศึกษาพระธรรมวินัยแกเรา แตจะนํามาใชเปนเกณฑวินิจฉัย
พระธรรมวินัยไมได มีแตตองเอาธรรมวินัยมาวินิจฉัยครูอาจารย

พระพุทธศาสนา คือศาสนาของพระพุทธเจา
จึงตองหาคําสอนของพระองคมาเปนมาตรฐานใหได
พระพุทธศาสนา เปนศาสนาของพระพุทธเจา และพุทธศาสนิกชนทุกคนก็นับถือพระพุทธเจา ซึ่งทรงเปนแหลงตนเดิมของ
คําสอน และเปนศูนยรวมของพุทธบริษัท
จะเปนครูอาจารย หรือพระเถระ พระมหาเถระองคใดก็ตาม
ถาใครมาอางวารูอยางนั้น เห็นอยางนั้น ตามทัศนะ หรือจากผล
การปฏิบัติ เราก็ฟงไว ถาเห็นวาเขาหลักดี ก็เอามาใชชวยการ
ศึกษาของเรา แตจะเอามาตัดสินพระพุทธศาสนาไมได เพราะจะ
ตองอัญเชิญหลักของพระพุทธเจามาวินิจฉัย
ขอใหสัง เกตธรรมเนียมแตเ ดิม ครั้ง พุท ธกาล เมื่อ ใครพบ
นักบวชที่นาเลื่อมใส แลวอยากรูธรรม และเขาไปหา เขาไมถามวา
ทานสอนวาอยางไร แตเขาถามวา “ทานบวชอุทิศใคร ใครเปน
ศาสดาของทาน ศาสดาของทานมีหลักการหรือสอนวาอยางไร”
(เชน วินย.๔/๖๔/๗๓)

๑๕๘

กรณีธรรมกาย

ขอใหดเู รือ่ งพระสารีบตุ รกับพระอัสสชิเปนตัวอยาง พระสารีบุตรเมื่อครั้งยังเปนปริพาชก เห็นพระอัสสชิแลวเลื่อมใส เขาไปหา
และได ถ ามอย า งข า งต น พระอัส สชิทั้ง ที่เ ปน พระอรหัน ตแ ลว
ทานก็ไมอา งหรือเอาตัวทานเองเปนหลัก แตทา นตอบแกพระสารีบตุ ร
ซึ่งยังเปนปริพาชกอยูวา พระพุทธเจาตรัสสอนวาดังนี้ ๆ
แมแตพระภิกษุผมู คี วามรูน อ ย เมือ่ ถูกถามในหลักธรรมสําคัญๆ
อยางเรื่อ งนิพ พาน แมตนเองจะยังไมรู ยัง ไมเ ขา ใจ ยังไมบ รรลุ
ก็ตอบไดตามวิธีป ฏิบัติเ ดีย วกัน นี้ คือ ตอบวา ขาพเจาเองก็ยัง
ไมรูเขาใจเพียงพอ แต
๑. มีห ลัก การที่พ ระพุท ธเจา ตรัส สอนไวดัง นี้ๆ หรือ พระ
ไตรปฎกและคัมภีรนั้นๆ แสดงไวดังนี้ๆ และ
๒. ตามที่ขาพเจารูเขาใจ ขาพเจามีทัศนะหรือความคิดเห็น
วาดังนี้
แมบรรลุธรรมสูงสุด เปนพระอรหันตแลว หมดกิจที่ตองทํา
(ในการที่จะฝกฝนพัฒนาตน)แลว พระสาวกยุคเดิมก็ยังหันมาใช
เวลาเลาเรียนปริยัต๑ิ คือคําสั่งสอนของพระพุทธเจา เพื่อชวยดํารง
พระศาสนาและทําประโยชน แ ก ผู อื่ น ต อ ไป ดั ง ที่ ท า นเรี ย กว า
ภัณฑาคาริกปริยัติ
แมเพียงในการปฏิบัติขั้นตนๆ เมื่อปฏิบัติไปไดพบประสบการณบางอยางทางจิต แลวเอาถอยคําศัพทธรรมที่ตนไมไดศึกษา
ความหมายตามบั ญ ญั ติ ใ ห ชั ด หยิ บ ผิ ด ศั พ ท ผิ ด คํามาเรี ย ก
๑

ปริยัติ นั้น ตามความหมายที่แทจริง ไมใชเปนเพียงการเลาเรียนทั่วๆ ไป แตหมายถึง
พุทธพจนที่จะพึงเลาเรียน

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๕๙

ประสบการณของตน ก็อาจทําใหเกิดความสับสน เปนโทษแกผูอื่น
ที่กําลังศึกษา ฉะนั้นทานจึงใหไมประมาทในการศึกษา เริ่มตั้งแต
ความมั่นคงถองแทในปริยัติ
เพราะฉะนั้น จึงควรสังคายนาแมแตแนวปฏิบัติทั่ว ไปใน
ดานหลักธรรมวา เมื่อพุทธศาสนิกชนสนทนากับพระภิกษุ พึงถาม
เกีย่ วกับสิง่ ทีต่ นสงสัยวา พระพุทธเจาสอนวาอยางไร และพระภิกษุ
เมือ่ จะตอบคําถาม ก็ควรยกคําตรัสของพระพุทธเจาขึน้ มาแสดงกอน
แลวจึงกลาวคําอธิบาย และแสดงทัศนะของตน โดยแยกใหชัดวา
สวนใดเปนหลักคําสอน สวนใดเปนความคิดเห็นหรือทัศนะหรือ
ประสบการณของตน
ชาวพุทธจะตองย้ํากับตัวเองวา พระพุทธศาสนาคือศาสนา
ของพระพุทธเจา ไมใชศาสนาของพระเถระ มหาเถระ หรือบุคคลผูใ ด
เราจะฟงคําสอนของพระพุทธเจา เราจะแสดงหลักทีพ่ ระพุทธเจาสอน
และเราจะเอาหลั ก ที่ ท รงสั่ ง สอนนั้ น เป น มาตรฐาน หรื อ เป น
เกณฑวนิ จิ ฉัย ถาหาคําสอนของพระพุทธเจามาเปนมาตรฐานไมได
ก็ตองยอมรับความจริงวาพระพุทธศาสนาไดหมดไปแลว
ถาพุทธบริษัทยังปฏิบัติตามหลักที่วามานี้ ก็จะดํารงพระพุทธศาสนาไวไ ด พรอมทั้ง พุท ธบริษัท ทั้ง หมดก็จะมีความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน

๑๖๐

กรณีธรรมกาย

จะรักษาพระพุทธศาสนาได
พุทธบริษัทตองมีคุณสมบัติที่นาไววางใจ
ธรรมเนียมในการแสดงธรรมที่มีม าแตโบราณ ก็แสดงวา
คนสมั ย ก อ นได เ อาใจใส ใ ห ค วามสําคั ญ แก ห ลัก คําสอนในพระ
ไตรปฎกตลอดมา เชน เวลาเทศน ก็จะตองตัง้ บาลีนกิ เขปบทขึน้ กอน
คือ ยกคาถาพุทธภาษิต หรือพุทธพจนขึ้นมาตั้งเปนกระทูแลว
วิสชั นาไป กับทัง้ ในระหวางอธิบาย ก็มกี ารยกพุทธพจนอนื่ ขึน้ มาอาง
ตามโอกาส
แนวปฏิบัตินี้ ไดสืบตอมาในหลักสูตรนักธรรมและธรรม
ศึกษาของคณะสงฆไทย คือ ในวิชาเรียงความแกกระทูธรรม
ที่วานี้ มิใชหมายความวาจะตองถือตามรูปแบบเกาอยางนั้น
แตเปนการเตือนกันวา รูปแบบวิธี อาจเปลี่ยนแปลงไปใหไดผล
สมกาลสมัย แตในแงสาระก็คือ ใหเปนการอธิบายธรรม ตลอดจน
แสดงทัศนะอยางอิงหลัก หรืออยางมีหลักฐาน
ที่ ว า นี้ มิ ใ ช เ ป น การติ ด คั ม ภี ร แต เ ป น การซื่ อ ตรงต อ
พระพุทธเจา หรือเคารพองคพระศาสดา เมือ่ เราจะแสดงคําสอนที่
เรียกวา พระพุทธศาสนา ก็ตองพยายามสื่อพุทธธรรมออกไปใหได
ไมใชอางชื่อพระพุทธศาสนา แตคําที่พูดไปกลายเปนเพียงความรู
ความเขาใจความคิดเห็นหรือประสบการณสวนตัว
การติดคัมภีรนั้นเปนสุดโตงอีกทางหนึ่ง ตรงขามกับการสอน
อยางเลือ่ นลอย เราไมควรไปหาสุดโตง ๒ อยางนัน้ แตควรดําเนินตาม
ทางสายกลาง ซึ่งเปนการปฏิบัติที่ถูกตอง คือการสอนอยางมีหลัก
มีที่ไปที่มา ที่อางอิงได

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๖๑

การปฏิ บั ติ อ ย า งนี้ นอกจากเปน การชว ยกัน ดํารงรัก ษา
พระพุทธศาสนาแลว ก็เปนการทําใหมเี อกภาพในวงพุทธบริษทั ดวย
นอกจากนัน้ ก็จะเปนเครือ่ งชวยเรงเรากระตุน เตือน หรือเปนเงือ่ นไข
ใหพระสงฆตองเอาใจใสศึกษาพุทธพจนในพระไตรปฎก
ประโยชน พิ เ ศษอี ก อย า งหนึ่ ง ที่ จ ะพลอยไดไปดว ย ก็คือ
พุทธบริษทั จะมีความสามารถปกปองพระธรรมวินยั ปดชองทางแหง
ปรัปวาท (คําจวงจาบพระธรรมวินัย) และรักษาพระพุทธศาสนา
ที่แทไวได
มิฉะนั้น เวลามีคําสอนแปลกปลอมเกิดขึ้น พุทธบริษัทเอง
ก็สบั สน ถูกคํากลาวอางพุทธพจน หรืออางพระไตรปฎกแบบบิดเบือน
หรือปลอมปน ก็เสียกระบวน ถาไมพลอยเขวไป ก็ตั้ง รับไมทัน
ตัวอยางขณะนี้ ก็คอื กรณีสาํ นักธรรมกาย ซึง่ ตองขออภัยอีก
ทีจ่ ะพูดวา ไดเผยแพรคาํ สอนแปลกปลอมดวยวิธกี ารทุกรูปแบบ เชน
– ยกเอาคําบาลีในพระไตรปฎก และในอรรถกถาเปนตน
ขึน้ มาใช แตใสความหมายใหมตามลัทธิของตนเองเขาไปแทน
– อางพระไตรปฎก และอรรถกถาเปนตน อยางสับสนปนเป
กับลัทธิของตนบาง แปลยักเยื้องใหเขากับหรือสนับสนุน
ลัทธิของตนบาง
– เมื่อติดตันดานหลักฐานในพระไตรปฎก ก็เฉออกไป
• วาพระไตรปฎกบาลีบันทึกไวตกๆ หลนๆ เชื่อถือหรือ
ใชเปนมาตรฐานไมได
• วาจะตองนําเอาพระไตรปฎกจีน เปนตน มารวมวินจิ ฉัย
• วาพระไตรปฎกเปนเพียงความคิดเห็น จะตองฟงคํา
วินิจฉัยของนักวิชาการ
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– เอาหลักฐาน การตีค วาม และความคิดเห็น ของบุค คล
มาทําใหสับ สนกัน
– อ า งว า เป น เรื่ อ งที่ ปุ ถุ ช นไมอ าจรูเ ขา ใจได แตต นไดรู
ไดมองเห็นผลจากการปฏิบัติ
– ยกเอาทัศนะหรือมติของพระเถระ มหาเถระ หรือพระอาจารย
ที่ เ รี ย กว า เป น นั ก ปฏิ บั ติ ที่ พ อ จะเข า แนวของตนได
มาสนับสนุนลัทธิของตน
ถาพุทธบริษัทรูจักพระไตรปฎกบาลี และมั่นในหลักการของ
พระธรรมวินยั ทีจ่ ารึกไวในพระไตรปฎกบาลีนนั้ แมมใี ครมาอางหรือ
ชักจูงอยางไร ก็ไมหวั่นไหว ไมไขวเขว และสามารถชวยกันระงับ
ปญหาได
ถาจะเปนพุทธบริษัทที่ดี ตามมาตรฐานของพระพุทธเจา
ถึงขั้นเปนที่นาไววางใจที่จะเปนศาสนทายาท รับมอบพระพุทธ
ศาสนาจากพระบรมศาสดามาสื บ ทอดรั ก ษาไว ไ ด จะต อ งมี
คุณสมบัติ ตามทีพ่ ระพุทธเจาตรัสแสดงไววา พระองคจะปรินพิ พาน
ตอเมื่อพุทธบริษัททั้ง ๔ ไมวาจะเปนภิกษุก็ตาม ภิกษุณีก็ตาม
อุบาสกก็ตาม อุบาสิกาก็ต าม มีคุณ สมบัติ ๓ ประการตอไปนี้
(ที.ม.๑๐/๑๐๒/๑๓๒)

๑. ดานตนเอง
ก) รูเขาใจหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา
ข) ปฏิบัติไดถูกตองตามหลักธรรมคําสอนนั้น
๒. ดานความสัมพันธกับผูอื่น ทั้งมีความรูความสามารถ
และมีน้ําใจเมตตา ที่จะเผื่อแผใหความรูธรรมแกผูอื่นได
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๓. ดานหลักการ สามารถชีแ้ จงแกไขปรัปวาท คือ คํากลาวราย
หรือความเขาใจคลาดเคลื่อนจากพระพุทธศาสนา

ความซือ่ ตรงตอหลักพระศาสนา และมีเมตตาตอประชาชน
คือหัวใจของการรักษาระบบไตรสิกขาไวใหแกประชาสังคม
หลักเกณฑแหงมหาปเทสทีก่ ลาวขางตน มีความจําเปนและ
ยุตธิ รรม เพราะพระพุทธศาสนาไมมกี ารบังคับศรัทธา แตใหเสรีภาพ
แกทุกคนอยางเปดกวางที่สุด จึงตองมีหลักเกณฑเปนมาตรฐาน
เหมือนอยางในสังคมประชาธิปไตย ซึ่งตองอยูดวยกฎหมายหรือ
กติกา
ดวยวิธีนี้ พระพุทธศาสนาตัวจริงที่เปนหลักการจึงอยูมาได
ทามกลางประชาชนที่มีความรูความเขาใจในพระศาสนาตางๆ กัน
มากบางนอยบาง และมีความคิดเห็นหลากหลาย โดยที่สถาบัน
พระพุทธศาสนาอยูกับเขาดวยเมตตา ไมไปบังคับเขาใหตองเชื่อ
และทําตาม
เมื่อมองสังคมพุทธเถรวาทในวงกวาง ก็เปนคลายอยางที่
ฝรัง่ เปนตนบางพวกมามองวา เมืองไทยเหมือนมีพระพุทธศาสนา ๒
แบบ คือ พุทธศาสนาตัวแทตัวจริง กับพุทธศาสนาแบบชาวบาน
แต น อกเหนือ จากที่วา นี้ ยัง มีอีก อยา งหนึ่ง ที่เ ขาอาจจะ
มองไมถึง คือสะพานเชื่อมระหวางพระพุทธศาสนา ๒ แบบนั้น
ที่วานี้หมายความวา ในขณะที่พระพุทธศาสนาแบบตัวแท
ดํารงรั ก ษาหลั ก การแห ง นิ พ พานที่ เ ป น สภาวธรรมอสั ง ขตะไว
ประชาชนอาจจะเชื่ อ ถื อ เพี้ ย นออกไปไกล จนแม แ ต ม องพระ
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นิ พ พานเป นอมตมหานคร ดังคําประพันธเชิง กวีในภาษาบาลี
และวรรณคดีเกาๆ ของไทย ทัง้ สองอยางก็อยูค กู นั มาได โดยไมอดึ อัด
ขัดแยง เพียงแตคอยระวังโดยไมประมาท ไมใหถลําไปไกล
แตขอสําคัญ ระหวาง ๒ แบบนั้น ที่วามีสะพานเชื่อม ก็คือ
พระพุ ท ธศาสนาแบบตั ว แท ก็ จ ะคอยหาโอกาสแนะนําสั่ ง สอน
หลักการที่แทจริงอยูเสมอ แลวในหมูประชาชนมากมายที่แตกตาง
หลากหลายเหล า นั้ น บางคนบางส ว นก็ จ ะทยอยก า วขึ้ น มาสู
พระพุทธศาสนาแบบตัวแทตัวจริงนั้น โดยนัยนี้การพัฒนาคน และ
พัฒนาสังคมก็เกิดขึ้น
ปจจัยสําคัญที่รักษาระบบนี้ไว ก็คือ การดํารงรักษาหลักการ
ที่ แ ท จ ริ ง ไว อ ย า งมั่ น คงด า นหนึ่ ง และเสรี ภาพทางปญญาของ
ประชาชนในบรรยากาศแห ง เมตตาอี ก ด า นหนึ่ ง พร อ มกั บ ตั ว
ประสานก็ คื อ การที่ พ ระสงฆ ป ฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ นําธรรมวิ นั ย ที่ ไ ด
เลาเรียนศึกษาปฏิบัติมาเผยแผสั่งสอนประชาชนโดยไมประมาท
ปญหาสําคัญทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ จะมาทําลายระบบทีว่ า มานีเ้ สีย ก็คอื
การฉวยโอกาสหาผลประโยชนจากศรัทธาของประชาชนชาวบาน
พรอมกับทําลายตัวหลักการที่แทของพระพุทธศาสนา ซึ่งจะทําให
สะพานเชือ่ มระหวางพระพุทธศาสนา ๒ แบบนัน้ พังทลายขาดไป
ดว ย เหลือ ไวแ ตค วามสับ สน พรอ มกับ ความสูญ สิ้น ของพระ
พุทธศาสนา และความเสื่อมสลายแหงประโยชนสุขของประชาชน
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มีทัศนะสวนตัวไดไมเสียหาย
แตอยาเลยไปถึงขั้นจาบจวงธรรมวินัย
ยอนกลับมาสูเ รือ่ งการตรวจสอบทัศนะของพระเถระมหาเถระ
ครูอาจารยทั้งหลาย ดวยเกณฑวินิจฉัยธรรมวินัยอีกครั้งหนึ่ง
สําหรับขัน้ ตอนแรกทีพ่ จิ ารณาวาทัศนะเหลานัน้ จะเปนทีย่ อม
รับไดหรือไมนนั้ ไดพดู ไปแลว คราวนีก้ ม็ าถึงขัน้ ตอนที่ ๒ ที่ดูวา ถา
ทัศนะนั้นไมถูกตอง จะเสียหายหรือเปนความผิดหรือไมเพียงใด
ในขั้นตอนนี้ ความชัดเจนในการพิจารณาปญหาอยางหนึ่ง
ก็คือ การแยกแยะขั้น ตอนหนัก เบาของการกระทํา วา แคไ หน
จะกระทบกระเทือน หรือถึงกับทําลายพระธรรมวินัย อยางนอย
จะเห็นไดวา สามารถแยกเปน ๓ ขั้น
๑) ขัน้ ทัศนะสวนตัว ทานผูน นั้ ยังไมรไู มเขาใจ หรือไมเชือ่
และอาจจะแสดงทั ศ นะออกมา ถึ ง ท า นจะบ น ว า
พรรณนาตางๆ มากมายวาไมยอมรับ ไมพอใจ หรือ
นอยใจตอคําสัง่ สอนในพระธรรมวินยั ก็เปนความเห็น
ส ว นตั ว ของท า น ยั ง ไม เ อาความเห็ น ส ว นตั ว นั้ น
ไปสอนวา เปน หลัก การของพระพุทธศาสนา หรือ
เอาไปสับสนกับหลักฐาน จึงยังเปนเรื่องของการที่จะ
ชี้แจงถกเถียง ทําความเขาใจ แกไขปรับทัศนะ หรือ
ดําเนินการอยางใดอยางหนึง่ ในกระบวนการของการ
ศึกษา สวนหลักการกลางและหลักฐานตางๆ ก็ยงั คงอยู
ใหัผูอื่นมีโอกาสรูและศึกษากันตอไป
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๒) ขั้นปฏิเสธพระศาสดา หรือปฏิเสธพระธรรมวินัย เชน
กลาววาพระไตรปฎกเปนหลักฐานที่เชื่อถือไมได หรือ
พยายามทําให ผู ค นเข า ใจสั บ สนว า พระไตรป ฎ ก
บันทึกไวต กๆ หลนๆ เอาเปนมาตรฐานไมได เพราะ
ฉะนัน้ หลักการทีม่ อี ยูใ นคัมภีรจ งึ เชือ่ ถือไมได (ขัน้ นีค้ อื
ทีก่ ลาววา ถาผูป ฏิเสธเปนพระภิกษุ ก็คอื ปฏิเสธความ
เป น พระภิ ก ษุ ข องตน เพราะเป น การปฏิ เ สธพุ ท ธ
บัญญัตทิ กี่ าํ หนดการบวชและศีล ๒๒๗ ทีต่ นรักษา)
๓) ขั้นปลอมปนพระธรรมวินัย คือ กลาวใหผิดพลาด
คลาดเคลื่อนไป เชน เมื่อพระไตรปฎกสอนวาอยางนี้
กลับบอกวาพระไตรปฎกไมไดสอนอยางนี้ แตสอน
อยางนั้น หรือนําเอาคําสอนและบัญญัติภายนอก
แมแตของพุทธศาสนานิกายอื่นๆ เขามาแทรกแซง
ปะปนในพระธรรมวิ นั ย หรื อ ในพระไตรป ฎ ก ทํา
หลักการและหลักฐานใหสับสน
ขั้นที่ ๒ และ ๓ นี้ เรียกวา เปนการจาบจวงพระธรรมวินัย
สําหรับขั้นที่ ๒) นั้น เมื่อปฏิเสธพระไตรปฎกแลว ก็อาจจะ
พยายามนําเอาทัศนะของตน หรือของครูอาจารยของตน ขึ้นมา
วางเปนหลักการใหยึดถือแทน ซึ่งนอกจากปฏิเสธพระศาสดาแลว
ก็เปนการยกตัวหรือยกอาจารยของตนขึ้นเหมือนเปนศาสดาแทน
จะเห็นวา พระเถระ และพระมหาเถระทั้งหลาย ที่แสดงมติ
ทัศนะ ความเห็นตางๆ กันไปนั้น ก็อยูเพียงในขั้นที่ ๑ ทานไมได
กาวลวงมาถึงขั้นที่ ๒ และ ๓ เมื่อพุทธศาสนิกชนรูหลักเกณฑ
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วินิจฉัยในพระศาสนา ก็รับฟงดวยความเทาทันและชวยกันศึกษา
ตอไป
แตปญ
 หาทีเ่ กิดขึน้ ตามเอกสารของวัดพระธรรมกาย เปนเหตุ
ใหตอ งแกไข ก็เพราะเปนการกระทําทีถ่ งึ ขัน้ จวงจาบพระธรรมวินยั
ทั้งขั้นที่ ๒ และ ขั้นที่ ๓
อนึ่ง นา สัง เกตดว ยวา พระเถระและมหาเถระที่สํานัก
พระธรรมกายยกเอาทัศนะนิพพานเปนอัตตาของทานขึ้นมาอาง
นั้น แทที่จริง ทางสํานักพระธรรมกายก็ไมไดยอมรับนับถือหรือเห็น
ดวยกับคําสอนของทานเหลานั้น แตคงยกมาอางเพียงดวยหาแง
ที่จะใช ป ระกอบสิ่ ง ที่ ต นยึด ถือ อยูเ ทา นั้น แมก ารยกหลัก ฐาน
ในพระไตรปฎกเปนตนขึ้นมาอาง ก็จะเปนทํานองเดียวกัน จึงมี
การทําหลักฐานใหสบั สนบอยครัง้
ในทางที่ถูกตอง ควรจะศึกษาและอางอิงหลักฐานเหลานั้น
ดวยเจตนาที่มุง หาความจริง ไมควรจะเอาทานมาใชประโยชน
เพื่อสนองความมุงหมายอะไรบางอยางของตนเอง

พูดกันไป พูดกันมา
ระวังอยาหลงคําวา “อนัตตา”
เรื่องนิพพานเปนอัตตา หรืออนัตตานี้ ไดพูดมามากแลว
ขอแถมทายเปนการทบทวนไวอีกหนอย
ไดพูดไวตั้ง แตตนใหกําหนดไวใหชัด วา คําวา “อนัตตา” นี้
เราพูดทับศัพทภาษาบาลีเพือ่ ความสะดวกเทานัน้
จะตองระลึกไววา อนัตตาเปนคําปฏิเสธความเปนอัตตา ไมให
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เกิดการยึดถือเปนอัตตา ไมใชวามีอะไรอยางหนึ่งหรือสภาวะอยาง
หนึ่งที่เรียกวา อนัตตา ที่ตรงขามกับอัตตา
คําทับศัพทบาลีวา “อนัตตา” แปลเปนไทยวา ไมเปนอัตตา
“ไมเปนอัตตา” เปนภาษาไทย คนที่รูภาษาบาลีอยางเดียว
ฟงไมรูเรื่อง แตถาบอกเขาวา “อนัตตา” เขาก็เขาใจตรงกับที่เราพูด
วา “ไมเปนอัตตา” นั่นเอง
นิพพานเปนอนัตตา = นิพพานไมเปนอัตตา
แตหลายคนก็อดไมได ถาไมคอยเตือนใหระวังไว ก็ชักจะ
เพลินไปหรือโนมเอียงไปโดยไมรูตัว ที่จะรูสึกเหมือนวา อนัตตา
เปนอะไรอยางหนึ่งที่ตรงขามกับอัตตา
เพราะฉะนั้น สําหรับคนไทยทั่วไป แทนที่จะพูดวานิพพาน
เปนอัตตา หรือเปนอนัตตา ซึ่งชวนใหหลง ก็สามารถพูดเปนคํา
ภาษาไทยงายๆ วา
“พระพุทธเจาสอนวา นิพพานเปนอัตตาหรือไม?”
แลวก็ตอบงายๆ วา “พระพุทธเจาไมไดสอนวานิพพานเปนอัตตา”
หรืออาจจะพูดใหกวางไปเลยก็ไดวา “พระพุทธเจาไมไดสอน
ใหยึดเอาอะไรเปนอัตตาทั้งสิ้น”
พระพุทธเจามีแตทรงสอนใหรทู นั คําวา อัตตา/ตัวตน ในภาษา
ทั่วไป หรือคําพูดในชีวิตประจําวัน และใหใชมันอยางรูเทาทันตาม
สมมติ
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พูดกันไป พูดกันมา
ระวังอยาหลงประเด็น
อีกอยางหนึ่ง ซึ่งก็สําคัญไมนอย คือ เมื่อพูดกันสั้นๆ วา
นิพพานเปนอัตตาหรืออนัตตา พูดกันไปพูดกันมา บางทีก็จะเพลิน
หลงไปวาเปนการมาเถียงกันวา นิพพานเปนอัตตาหรืออนัตตา
ถาใครจะมาเถียงกันวา นิพพานเปนอัตตา หรือเปนอนัตตา
หรือ ใครจะมาแสดงความคิด วา เขาเห็น วา นิพ พานเปน อัต ตา
ก็เปนเรื่องความคิดเห็นสวนตัวของเขา ใครสนใจจะรวมวงถกเถียง
กับ เขาก็ไ ด แตเ ราทั้ง หลายสว นมากคงไมส นใจจะเถียงเรื่อ งนี้
ก็ใหเปนความเห็นสวนตัวของคนนั้นๆ ไป
แตปญหาเกิดขึ้นเมื่อมีผูเอาความเห็นสวนตัว (หรือแมแต
ประสบการณหรือผลการปฏิบัติของเขา) มาอางใหกลายเปนวา
พระพุทธเจาสอนวานิพพานเปนอัตตา หรือวาพระไตรปฎกสอนวา
นิพพานเปนอัตตา หรือ ทําใหเกิด ความสับสนปะปนตางๆ ซึ่ง
เปนความไมซื่อตรงตอความเปนจริง และบิดเบือนพระธรรมวินัย
ซึ่งเปนตัวพระพุทธศาสนา
ถึงตอนนี้ก็จึงกลายเปนหนาที่ของพุทธบริษัท ที่จะชี้แจง
สรางความรูความเขาใจที่ตรงความเปนจริงวาพระพุทธเจาสอนวา
อยางไร หลักการของพระพุทธศาสนาเถรวาทวาอยางไร อะไรเปน
มาตรฐานที่จะถือรวมกันวาเปนคําสอนของพระพุทธเจา หรือเปน
หลักการของพระพุทธศาสนาเถรวาท และมาตรฐานนั้นวาอยางไร
เปนอันวา ประเด็นปญหาไมใชการเถียงกันวา นิพพานเปน
อัตตาหรืออนัตตา

๑๗๐
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ซึง่ ไดบอกแลววา ชาวพุทธสวนมากคงจะไมสนใจไปถกเถียงดวย
และเราก็อาจจะบอกวาเราไมมีความรูพอที่จะไปถกเถียง
แตประเด็นที่พูดกันมา คือ
พระพุทธเจาทรงสอนวา นิพพานเปนอัตตาหรือไม
หรือวา หลักการของพระพุทธศาสนาเถรวาทถือวา นิพพาน
เปนอัตตา หรืออนัตตา/ไมเปนอัตตา
หรือวา พระไตรปฎก (ตลอดจนคัมภีรตางๆ) วา นิพพาน
เปนอัตตา หรืออนัตตา/ไมเปนอัตตา
สําหรับคําถามอยางนี้ เรามีมาตรฐานไวแลว ชาวพุทธแมจะ
ไมมีความรูอะไรมาก ก็ตอบตรงไปตรงมาอยางพอดีกับความจริง
ไดอยางมั่นใจวา
(เทาที่มีหลักฐานบอกไว) พระพุทธเจาสอนวานิพพานเปน
อนัตตา/ไมเปนอัตตา (หรือจะบอกวา พระพุทธเจาไมไดสอนวา
นิพพานเปนอัตตา ก็ได)
หรือวา หลักการของพระพุทธศาสนาเถรวาทถือวา นิพพาน
เปนอนัตตา/ไมเปนอัตตา
หรือวา พระไตรปฎก (และคัมภีรอรรถกถาเปนตน) สอนวา
นิพพานเปนอนัตตา/ไมเปนอัตตา
เมื่ อ จั บ หลั ก ได อ ย า งนี้ แ ล ว แม แ ต ถ า ถู ก ถามกว า งๆ ว า
“นิพพานเปนอัตตาหรือเปนอนัตตา” ชาวพุทธก็ตอบได ทัง้ อยางถูกตอง
และอยางใจกวาง
บางทานตอบวา “นิพพานเปนเรื่องสูงมาก ฉันยังไมรู ฉันยัง
ไมบรรลุ ฉันตอบไมได” อยางนี้ก็ไปสุดโตงขางหนึ่ง
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บางทานวา “ฉันปฏิบัติมาแลว รูวานิพพานเปน (หรือไมเปน)
อัตตา” ก็ไปสุดโตงอีกขางหนึ่ง
บางทานวา “พระไตรปฎกบอกวา นิพพานเปนอัตตา” ก็กลาย
เปนกลาวตู บิดเบือน หรือปลอมปนพระธรรมวินัยไปเลย
การที่ชาวพุทธจะตอบคําถาม โดยเฉพาะในเรื่องลึกซึ้ง ซึ่ง
ไมอาจพิสูจนใหเห็นกับตาเหมือนยกวัตถุมาตั้งใหดู และถึงจะอวด
วาบรรลุ เขาก็ไมอาจรูวาเราบรรลุจริงหรือไม อยางเรื่องนิพพานนี้
พึงตอบโดยวิธีจําแนกแยกแยะอยางนอยเปน ๒ ขั้น คือ
ขั้นที่ ๑ แสดงหลักการหรือหลักฐานที่เปนมาตรฐานกลาง
อยางที่กลาวขางตน เชนบอกวา พระพุทธศาสนาเถรวาท ถือวา
นิพพานเปนอนัตตา/ไมเปนอัตตา ฯลฯ
ขั้น ที่ ๒ แสดงความคิด เห็น สว นตัว วา สําหรับ ขา พเจา
คิดเห็นวาอยางนี้ๆ หรือวาขาพเจายังไมรูยังไมไดบรรลุ จึงไมขอ
แสดงความคิดเห็น ฯลฯ
วิธีตอบแบบนี้ มีประโยชนและเหตุผลหลายอยาง เชน
• เราไดรัก ษาหลัก การไว แตก็ไ มไ ดผูก ขาดปด กั้น ความ
คิดเห็นของใคร เมื่อเราตอบอยางนี้แลว ใครจะแสดงความคิดเห็น
ถกเถียงกันอยางไร ก็แสดงไป
ถึงตอนนี้ก็อาจจะกลายเปนการถกเถียงทางปรัชญา ซึ่งเรา
จะรวมวงถกเถียงดวยก็ได หรืออาจบอกเขาวา เราไมถนัดในการ
ถกเถียง หรือจิตของเราไมโนมไปในทางปรัชญา จึงขอลาไป แต
เราก็ไดทําหนาที่อยางถูกตองแลว
• เมื่ อ ได รั ก ษาหลั ก การและหลั ก ฐานไว ชั ด แล ว ถึ ง ใคร
จะถกเถียงกันไปอยางไร หลักการนั้นก็จะไมหายไป แตยังคงอยู
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ใหคนอืน่ ๆ ไดศกึ ษาพิจารณากันอีก โดยเฉพาะคนรุน หลังๆ ภายหนา
ในบางยุคสมัยเขาอาจมีสติปญ ญาดีก วา คนรุน เรา เขาอาจจะ
เขาถึงและอธิบายไดชัดเจนกวา
แตถา เอาเพียงความคิดเห็น ของเรา ไมรัก ษาหลักฐานไว
ก็จะกลายเปนวา คนรุนเรามาใชเสรีภาพของตนไปผูกขาดจํากัด
เสรีภาพและปดกัน้ โอกาสของคนรุน หลังทีจ่ ะไดศกึ ษาความจริง
• เปน การเคารพพระศาสดา ไมลบหลูพ ระไตรปฎกและ
คัมภีรทั้งหลายที่ทานถือกันมาเปนมาตรฐาน แตก็ไมใชติดคัมภีร
และไมไดเอาพระไตรปฎกเปนตนมาผูกขาดปดกั้นความคิดเห็น
ของใคร แมวา ใครจะไมเห็น ดว ย ก็วา ไป แตแยกกันใหชัด วา
หลักฐานวาอยางไร และใครเห็นวาอยางไร อันไหนเปนหลักการที่
วางไว อันไหนเปนความคิดเห็นสวนตัว
วาทีจ่ ริง คัมภีรท งั้ หลายนัน้ ก็เหมือนครูอาจารยทลี่ ว งลับไปแลว
ทานไมมีโอกาสลุกขึ้นมาพูดแสดงความเห็น การที่เราสํารวจมติ
ของทานที่บันทึกไว ก็เหมือนกับไปเชิญทานมาพูดใหเราฟงดวย
เปน ทั้ง การรูจัก ใชป ระโยชนจ ากความรูข องทา น และเปนการ
ใหโอกาสแกทานที่จะมารวมพูดหรือถกเถียงกับเรา
• แมวา
 ผูต อบจะยังไมรหู รือยังไมบรรลุธรรมนัน้ ก็ตอบไดถกู ตอง
และสามารถทําประโยชนแกผอู นื่ เทากับทําหนาทีส่ อื่ ธรรมใหแกเขา
ใหเขานําไปศึกษาพิจารณา เหมือนอยางพระภิกษุสามเณรทั่วไป
ถึงจะยังไมบรรลุนิพพาน ก็ตอบอยางนี้ได ชวยประชาชนไดแมแต
ในเรื่องที่ตนเองยังไมรูแจง (แตตองบอกไปตรงๆ ตามหลักฐาน)
ทั้ง ไมเ ปน การอวดอางตนเองวาบรรลุ และไมเปน การตั้ง ตัว เปน
ผูวินิจฉัยนิพพาน
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ฝ า ยผู ฟ ง เขาก็ ไ ม ไ ด ฟงเราในฐานะเปนศาสดา แตฟง ใน
ฐานะที่เราชวยนําคําสอนของพระศาสดามาสือ่ หรือถายทอดใหเขา
ชวยเขาในการศึกษาปฏิบัติ หรือแมแตรวมกาวไปดวยกันกับเขา
ในการศึกษาปฏิบัตินั้น
• เปนการแสดงขอมูลความรูที่ชัดเจน เปนลําดับ ไมสับสน
อยางที่เรียกวา “ไมปนกันมั่ว” อีกทั้งซื่อสัตย ตรงไปตรงมา พอดีๆ
ไมผูกขาดหรือปดกั้นจํากัดใคร เชน แยกไดวา อันไหนตรงไหน
เปนหลักการหรือหลักฐาน อันไหนเปนการตีความ อันไหนเปน
ความคิดเห็น หรือ เปน ประสบการณสว นตัว อัน ไหนเปนของ
พระพุทธศาสนาเถรวาท อันไหนเปนของนิกายอื่นนิกายใด หรือ
เปนของลัทธิภายนอกที่ไหน ฯลฯ
เรื่องหลักการของพระพุทธศาสนาถือวานิพพานเปนอนัตตา/
ไมเปนอัตตา หรือวาพระพุทธเจาไมไดสอนวานิพพานเปนอัตตา
เห็นควรยุติเพียงนี้กอน

ธรรมกาย เรื่องสูงที่ไมใหญ
ธรรมกายแบบไหน
ก็มีความหมายชัดเจนของแบบนั้น
เอกสารของวัดพระธรรมกาย กลาวอางวา
“คําวา ‘ธรรมกาย’ นี้จึงมีมาแตครั้งพุทธกาลแนนอน
โดยไมมีขอสงสัยและขอโตแยงใดๆ ที่เปนประเด็นถกเถียง
กันก็คือ ความหมายของคําวา ‘ธรรมกาย’ บางก็กลาววา
หมายถึงโลกุตรธรรม ๙ บางก็กลาววาหมายถึงพระธรรม
คําสั่งสอนของพระพุทธเจา บางก็กลาววาหมายถึงกายแหง
การตรัสรูธรรมของพระพุทธเจา สิ่งที่สามารถสรุปไดอยาง
มั่นใจอยางหนึ่งก็คือ เราไมสามารถอาศัยหลักฐานทางคัมภีร
เทาที่มีเหลืออยูในปจจุบันมาเปนเครื่องยืนยันวา ความคิดเห็น
ที่แตกตางกันนั้นความคิดอันใดอันหนึ่งถูกตองอยางปราศจาก
ขอโตแยงใดๆ”

ความจริง “ธรรมกาย” ไมใชเรื่องซับซอนสับสนอะไร และก็
ไมใชเ รื่อ งที่ใ ครจะมาลงมติวินิจ ฉัย เพราะเปนขอ มูล ความจริง
ทีป่ รากฏอยู และเปนเรือ่ งทีเ่ ราจะตองพูดไปตามทีท่ า นแสดง ไมขนึ้
ตอความคิดเห็นของผูใ ด และหลักฐานก็ชดั ไมควรเอามาทําใหสบั สน
แทจริงนั้น เรื่องนี้ ถาพูดไปตามลําดับ ก็พูดไดงายมาก ทั้ง
ตรงตามความเปนจริง และเขาใจกันไดชัดเจน ดังนี้
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คําวา “ธรรมกาย” นัน้ ตามศัพท แปลวา กองแหงธรรม ทีร่ วม
ที่ชุมนุม หรือที่ประมวลไวแหงธรรม มีความหมายเฉพาะซึ่งทาน
นํามาใชตามความเปนมา ดังนี้
๑. เดิมทีเดียว ครั้งพุทธกาล ตามที่บันทึกไวในพระไตรปฎก
พระพุทธเจาทรงคัดคานศาสนาพราหมณทสี่ อนวา พระพรหม ผูเ ปนเจา
เปนผูประเสริฐ เลิศ สูงสุด เปนผูสรางสรรคบันดาลโลก และ
พราหมณเปนวรรณะประเสริฐสูงสุด เพราะเปนผูที่พระพรหมสราง
เกิดจากโอษฐพระพรหม
พระพุทธองคไดตรัสขึ้นใหมในทางตรงขามวา ธรรม คือ
ความจริงทีม่ อี ยูใ นธรรมชาตินแี่ หละ ประเสริฐ เลิศ สูงสุด เปนเกณฑ
เปนมาตรฐานแกโลก ไมมีใครสูงหรือทรามมาแตกําเนิด ตาม
พระพรหมกําหนด แตมนุษยทุกคนจะทรามหรือประเสริฐอยูที่
ประพฤติธรรมหรือไม แลวตรัสวา เหลาสาวกของพระองคนี้เปนผูที่
ธรรมสรางขึ้นมา เกิดจากโอษฐของพระองคผูเปนธรรมกาย (คือ
ทรงเปนแหลงที่ประมวลไวและเปนที่หลั่งไหลออกมาแหงพระธรรม
ที่ตรัสแสดง)
พระพุทธเจาทรงใชคําวา “ธรรมกาย” เรียกพระองคครั้งเดียว
ในกรณีนี้ ในสถานการณนี้ ตอมาจึงมีการใชคําวา “ธรรมกาย”
กับผูอ นื่ ในคําประพันธเชิงสดุดี ซึง่ ปรากฏในพระไตรปฎกอีก ๓ ครัง้
(ใชกับพระพุทธเจาพระองคอื่น พระปจเจกพุทธเจา และพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี) และใชกันตอๆ มาในคัมภีรอรรถกถาเปนตน
โดยใชเทียบเคียงกับคําวา “รูปกาย” บางทีก็ใชคูกัน บางทีก็มา
ตางหาก
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ทานใชคาํ วา “ธรรมกาย” เพือ่ ใหเห็นวา คนเราในดานรูปกาย
ซึง่ เปนทีร่ วมแหงรูปธรรม เชน อวัยวะตางๆ เมือ่ เราเลีย้ งดูกเ็ จริญ
เติบโตขึ้นมา ในทํานองเดียวกัน เมื่อพัฒนาธรรมคือคุณสมบัติ
ความดีงาม เชน ศีล สมาธิ ปญญาขึ้น คนนั้นก็มีธรรมกาย คือ
ประมวลหรือที่ชุม นุม แหง ธรรมที่เ จริญ เติบ โตขึ้น จนกระทั่ง เปน
ทีร่ วมแหงธรรมระดับสูงสุด คือ โลกุตตรธรรม อันไดแกมรรค ผล นิพพาน
ธรรมกาย เปนคําพูดรวมๆ เชน หมายถึงโลกุตตรธรรมทัง้ หมด
อยางที่วามาแลว ไมไดหมายถึงองคธรรมขอใดขอหนึ่งโดยเฉพาะ
๒. ตอมาอีกหลายรอยป พระพุทธศาสนามหายาน สืบทอด
ความหมายของคําวา “ธรรมกาย” จากพุทธศาสนาหินยานนิกาย
สรวาสติวาทิน ซึ่งพระพุทธศาสนาเถรวาทไดชําระสะสางออกไป
ในการสังคายนาครั้งที่ ๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๕ และตอมาสาบสูญไป
แลวมหายานก็ไดพัฒนาความหมายของคําวา ”ธรรมกาย” ใหมี
ความสําคัญขึน้ มา ถึงขัน้ เปนหลักการอยางหนึง่ โดยใหธรรมกายนี้
เปนกายหนึ่งในกาย ๓ อยางของพระพุทธเจา ซึ่งมี “กาย” ที่คิด
ศัพทเพิ่มขึ้นมาใหมอีก ๒ อยาง รวมเรียกวา “ตรีกาย” คือ
๑) ธรรมกาย ไดแก ตัวสัจจภาวะ หรือแกนสภาวธรรม
ซึ่งเปนตัวแทของพระพุทธเจา
๒) สัมโภคกาย ไดแก กายในทิพยภาวะ ที่เสวยสุขใน
สรวงสวรรค
๓) นิรมาณกาย ไดแก กายนิรมิต ที่สําแดงพระองคเพื่อ
บําเพ็ญพุทธกิจในโลกมนุษย
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๓. ตอมาหลังพุทธกาล ๒ พันปเศษ พระมงคลเทพมุนี
(หลวงพอสด จนฺทสโร วัดปากน้ํา) ไดนําคํา ”ธรรมกาย” มาใชเรียก
ประสบการณบางอยาง ในระบบการปฏิบัติที่ทานจัดวางขึ้น
ถาพูดตรงไปตรงมา ตามเรื่องที่เปนไป ก็งาย ชัดเจน แต
เอกสารของวัดพระธรรมกาย กลาววา
“คําวา ‘ธรรมกาย’ มีหลักฐานปรากฏในพระไตรปฎก
อยู ๔ แหง และในคัมภีรอรรถกถาและฎีกาอีกหลายสิบแหง
ดังรายละเอียดในหัวขอเรือ่ งหลักฐานวิชชาธรรมกาย นอกจากนี้
ยังมีคัมภีรพระไตรปฎกจีนในสวนที่เปนเนื้อหาของหินยาน
มีการกลาวถึงคําวา “ธรรมกาย” ในหลายๆ แหง ระบุถึง
ความหมายของคําวาธรรมกาย และแนวทางการเขาถึงไว
อยางนาสนใจ แตเนือ้ หาในพระไตรปฎก ฉบับบาลีตกหลนไป”

การกลาวทํานองนี้ เปนการสรางความสับสนขึน้ ใหมในเรือ่ งที่
ชัดเจนอยูแ ลว มีทงั้ การพูดในลักษณะทีจ่ ะใหเห็นวา พระไตรปฎก
บาลีเถรวาททีต่ นเองอาศัยอยู อาจจะเชือ่ ถือไมได หรือบกพรองยิง่ กวา
พระไตรปฎกจีน ในสวนทีเ่ ปนเนือ้ หาของหินยาน ทัง้ ทีห่ นิ ยานนิกายนัน้
ก็ถูกชําระสะสางไปแลว และพระไตรปฎกจีนก็เปนของแปลขึ้น
ภายหลัง การที่กลาววา เอกสารของวัดพระธรรมกาย จาบจวง
พระธรรมวินัย จึงไมใชเปนการกลาวหา แตเปนการกระทําที่
แสดงออกมาเองอยางชัดเจน
ยิ่งกวานั้น ยังมีการกระทําที่นารังเกียจอยางยิ่ง แฝงอยูใน
คํากลาวนั้นอีก ๒ ประการ (ไมตองพูดถึงเจตนาที่อยูเบื้องหลัง) คือ
๑) กลาวถึงพระไตรปฎกจีนขึ้นมาอยางเลื่อนลอย ไมแสดง
เนื้อหาที่อางนั้นออกมาไดเลย อาจจะเปนการกลาวตูพระไตรปฎก
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จีนนั้นดวย
๒) กลาววา “ระบุถงึ ...แนวทางการเขาถึง (ธรรมกาย) ไวอยางนาสนใจ”
แตทจี่ ริง ไมมพี ระไตรปฎกฉบับใดจะตองแสดงวิธเี ขาถึงธรรมกาย เพราะ
คําวา “ธรรมกาย” เปนคําพูดรวมๆ หมายถึงธรรมตางๆ ที่ประสงค
จะกลาวถึงทัง้ ชุด หรือทัง้ หมวด หรือทัง้ มวล เชนโลกุตตรธรรมทัง้ ๙
และธรรมเหลานัน้ เชน โลกุตตรธรรม ๙ นัน่ แหละทีท่ า นจัดวางระบบ
วิธีปฏิบัติเพื่อใหเขาถึงไวเรียบรอยแลว
เมือ่ มรรค ผล นิพพาน มีวธิ ปี ฏิบตั เิ พือ่ ใหบรรลุถงึ พรอมบริบรู ณ
อยูแลว จึงไมตองมีวิธีป ฏิบัติเ พื่อ เขาถึงธรรมกายขึ้นมาตางหาก
มีแตวา ผูที่ป ฏิบัติเ ขา ถึง มรรค ผล นิพพานแลว ก็จะมีธรรมกาย
ที่ประกอบดวยธรรมคือ คุณสมบัติตางๆ มากมาย ตามแตจะเลือก
พรรณนา
ดังกลาวแลววา “ธรรมกาย” ไมใชหลักธรรมอันใดอันหนึ่ง
โดยเฉพาะ ทานใชขึ้นมาในความหมายพิเศษดังกลาวแลว ดังนั้น
จะทราบไว เ ท า นี้ ก็ เ พี ย งพอแล ว แต ถ า ต อ งการทราบเป น
เครื่องประดับความรู ก็ขอขยายความตอไป

ชวยกันระวังไว อยาไพลเอาพุทธถอย
ลงไปเขาลัทธิลึกลับ
กอนจะพูดถึงเรือ่ งธรรมกาย ควรนึกถึงสภาพทัว่ ไปทางศาสนา
อันเปนภูมิหลังที่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นสักเล็กนอย
สังคมอินเดียยุคใกลพุทธกาลนั้น นอกจากอยูใตอิทธิพล
ของศาสนาพราหมณ แ ล ว ก็ มี ก ารแสวงหาทางจิ ต ใจกั น มาก
พระพุทธเจาเองนอกจากทรงอยูใ นบรรยากาศของสังคมอยางนัน้ แลว
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เมือ่ ออกผนวช ก็ไดเสด็จไปศึกษาปฏิบตั ทิ ดลองวิธกี ารของสํานักตางๆ
บางอยางก็ทรงนํามาใชประโยชน แตหลายอยางทีเดียวที่ไดทรง
ปฏิเสธและทรงพยายามเลิกลมหรือแกไข
เรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยที่นิย มกันมากในยุคนั้น ถึงกับใช
วัดความเปนพระอรหันต พระพุทธเจาก็ท รงรังเกีย จ ดังที่ต รัส
ในเรือ่ งปาฏิหาริย ๓ (ที.สี.๙/๓๓๘-๓๕๐/๒๗๒-๒๘๓) และครัง้ ทีพ่ ระมหาสาวก
ชื่อปณโฑลภารัทวาช แสดงฤทธิ์ครั้งใหญ แกชาวเมืองราชคฤห
ดวยความหวังดีตอพระศาสนา ผูคนพากันเลื่อมใสศรัทธามาก
พระพุทธเจาก็ทรงตําหนิอยางแรงวาเปนการไมสมควร ไมใชกิจ
ของสมณะ เปรียบเหมือนสตรีที่อวดแสดงของสงวน เพราะเห็นแก
เงินทอง และทรงบัญญัติสิกขาบทหามภิกษุแสดงอิทธิปาฏิหาริย
แกคฤหัสถ (วินย.๗/๓๑-๓๓/๑๓-๑๖)๑
๑

เนื่องจากยุคนั้นคนนิยมอิทธิปาฏิหาริยมาก และถึงกับใชอิทธิปาฏิหาริยนั้นวัดความเปน
พระอรหันต พระพุทธเจาในฐานะองคพระศาสดาผูประดิษฐานพระพุทธศาสนา ตอง
ทรงผจญกั บ เรื่ อ งเหล า นี้ ม าก จึ ง เป น ธรรมดาที่ จ ะต อ งทรงมี ค วามสามารถดา นนี้
ประกอบดวย จึงมีเปนครั้งคราวที่ทรงใชอิทธิปาฏิหาริย เปนขั้นตอนเบื้องตนในการ
ประกาศพระศาสนา แตโดยมากทรงใชฤทธิเ์ พือ่ ปราบความเมาฤทธิ์ เพือ่ ใหเขายอมรับฟง
และไมมีการใชฤทธิ์เพื่อบันดาลผลที่ปรารถนาใหแกผูใด
พระพุทธศาสนาไมไดปฏิเสธฤทธิ์ปาฏิหาริยในแงวาเปนจริงหรือไม แตขอสําคัญ
คือมีทาทีเชิงปฏิบัติที่ชัดเจนวา ฤทธิ์ปาฏิหาริยถึงจะทําไดจริง ชาวพุทธก็ไมหวังพึ่ง และ
ไมมัววุนวายดวย เพราะมีโทษหลายอยาง โดยเฉพาะ
๑. ทําใหออนแอ มัวแตหวังผลจากการดลบันดาล ไมหวังผลจากการกระทํา ไมเพียร
ทําการใหสําเร็จดวยเรี่ยวแรงการกระทําของตน (ขัดหลักกรรม)
๒. ทําใหไมมุงมั่นแนวแนไปในการฝกฝนพัฒนาตน ที่จะทําใหสามารถทําการใหสําเร็จ
ดวยกําลังสติปญญาของตน เมื่อไมคิดไมทํา พฤติกรรมจิตใจและปญญาก็ไมพัฒนา
(ขัดหลักไตรสิกขา)
๓. ทําใหติดนิสัยหวังพึ่งผูอื่น หรือรอคอยอํานาจบันดาลผลจากภายนอก ตองพึ่งพา
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นอกจากเรื่อ งอิท ธิป าฏิห าริยแ ลว วงการศาสนาและผูค น
ที่เขามาสัมผัสกับศาสนา มักจะโนมเอียงไปทางดานความรูสึก
หรื อ ในเรื่อ งที่เ ปน ดา นอารมณมาก คือ ชื่น ชมหรือไปติด อยูกับ
ความรูสึกที่ดีๆ อยางลึกซึ้งดื่มด่ําหรือรุนแรง โดยเฉพาะ
๑. ศรัทธา เกิดความรูสึกซาบซึ้ง เลื่อมใส เชื่อมั่น มีกําลังใจ
ขนลุกขนพอง ตืน่ เตน อัศจรรย เห็นตาม คลอยตาม จนถึงยึดมัน่ วา
จะตองใหเปนอยางนั้น
๒. สุขซึ้ง มีความรูสึกอิ่มใจ เอิบอาบซาบซาน ดื่มด่ํา รูสึกวา
เขาถึงอะไรบางอยาง และเปนสุขอยางลึกซึ้ง
ความรูสึก ๒ อยางนี้ เปนคุณคาทางจิตใจ ที่ดีงาม เปน
ประโยชนแกชีวิตอยางสูง เปนจุดเดนของความรูสึกทางศาสนา
แตก็มีดานลบที่เปนโทษดวย และบอยทีเดียวที่โทษรายแรงมาก
อยางคาดคิดไมถึง
ศรัท ธาที่แ รงกลา อาจหลงงมงาย และกลายเปน ความ
ยึดมั่นรุนแรง จนถึงกับเขมนหมายวาจะตองใหเปนอยางที่ตนเชื่อ
อาจถึงกับไปบังคับขมคนอื่นใหเชื่อตาม หรือเชื่อจนไมคิดพิจารณา
เขาจะบอกให ทําอะไร ก็ ทําได ทุ ก อย า ง จะไปรบราฆ า ฟ น ทํา
สงครามอย า งไรก็ ไ ด ดั ง ที่ ไ ด เ กิ ด สงครามศาสนาที่ โ หดเหี้ ย ม
รายแรงกันเรื่อยมาตลอดประวัติศาสตร จนถึงปจจุบัน โดยเฉพาะ
ขึ้นตอความชวยเหลือ พึ่งตนเองไมได และไมเปนอิสระ (ขัดหลักพึ่งตนและหลุดพน
เปนอิสระ)
๔. ทําใหปลอยเวลาเสียไปเปลา เพราะมัวหมกมุนวุนวาย หรือเพราะรอคอยผลที่ตน
ทําเองไมได เกิดนิสัยยอหยอนเฉื่อยชา ตกอยูในความประมาท (ขัดหลักอัปปมาทะ)
เพราะฉะนั้นผลที่ไดจึงไมคุมเสีย โดยเฉพาะแกชีวิตและสังคมในระยะยาว
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ในซีกโลกตะวันตก
ความรูสึกสุขอยางลึกซึ้ง ดื่มด่ําเอิบอาบทั่วสรรพางค อาจ
สงผลไปเสริมศรัทธาใหมั่นยิ่งขึ้น บางทีก็ทําใหหลงผิด เขาใจวา
ตนไดบรรลุผลวิเศษที่เปนจุดหมายอยางนั้นๆ เชน เปนนิพพาน
หรือแลวแตอาจารยหรือผูสอนจะบอก อาจทําใหหลงเพลิดเพลิน
อยากปลีกตัวไมยุงกับใคร หรือปลอยทิ้งกิจการงาน หรือลืมปญหา
ใชเปนที่หลบทุกข และตกอยูในความประมาท
ศาสนาในอิ น เดี ย ยุ ค พุ ท ธกาล นั บ ได ว า ไม มี ป ญ หาจาก
ความรูสึกอยางแรกคือศรัท ธา ในแงที่จะไปบีบคั้นเบียดเบีย น
บังคับฆาฟนกันหรือกอการรุนแรง เพราะโนมเอียงหนักไปทางดาน
ความรูสึกอยางที่สอง คือความสุขดื่มด่ํา ดังพวกโยคีฤาษีดาบส
ทีป่ ลีกตนเก็บตัวอยูใ นปา ดืม่ ด่าํ อยูใ นฌานสมาบัติ และแนวโนมนี้
ดูเ หมือนจะตกทอดเรื่อ ยมาในศาสนาสายอินเดีย ถาไมศึกษา
พระพุทธศาสนาใหชัดเจน ก็จะแยกไมออก และจะพลอยทําให
พระพุทธศาสนาตกลงไปในกระแสนั้นดวย
การเกิดขึน้ ของพระพุทธศาสนามีจดุ เดนทีต่ า ง หรือจะเรียกวา
เติมขึ้นมาจากศาสนาทั้งหลาย คือการกาวไปสูปญญา และถือ
ปญญาเปนองคธรรมสําคัญที่สุด
ศรัทธาตองมีปญญาประกอบตั้งแตเริ่มตน และตองนําไปสู
ปญญา จึงจะไมหลงงมงาย และไมนําไปสูความรุนแรง หรือการ
ฆาฟนเบียดเบียนกัน
ความสุขดืม่ ด่าํ ลึกซึง้ ทีช่ วนติดเพลินสยบปญญา ตองพลิกกลับ
ใหเปนฐานแกการทําจิตใหเหมาะหรือพรอมแกการใชงาน แลว
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นําจิตนั้นไปใชงานทางปญญา เอาปญญามาปลดปลอยจิตใหเปน
อิสระ แลวเปนอยูก บั ชีวติ ในโลกทีเ่ ปนจริง ดวยความรู ตืน่ เบิกบาน
ถาไมกาวถึงปญญา ก็ยังไมถึงพระพุทธศาสนา และคุณคา
ดานจิตทีว่ า ดีวา เลิศ ไมวา จะเปนศรัทธา สมาธิ หรือความสุข ก็อาจ
จะกลายเปนกอโทษที่รุนแรงเฉพาะหนา หรือไมก็ลึกซึ้งยาวไกล
ความโนมเอียงของหมูชนในวงการศาสนาอีกอยางหนึ่งคือ
ความตืน่ เตนชอบใจ นอมไปในเรือ่ งลึกลับ การไดรไู ดเห็นสิง่ ทีค่ นอืน่
หรือคนทั่วไปเขาไมไดสัมผัสหรือไมเขาถึง การไดอยูในกลุมพิเศษ
ทีไ่ ดรบั การเลือกสรรทีจ่ ะเขาถึงสิง่ เลิศวิเศษบางอยาง การไดรบั คําสอน
ในเรื่องเรนลับ หรือความรูเรื่องวิเศษ การเปนศิษยวงในเปนตน
พระพุทธเจาทรงรังเกียจสภาพเชนนี้ ที่มีอยูเดิมในสังคม
ศาสนาพราหมณ เชน การผูก ขาดการศึก ษาวา คนวรรณะสูง
จึงเรียนพระเวทได คนวรรณะต่ําอยางพวกศูทรตองหาม (ตอมา
ในมนูธรรมศาสตร ถึงกับตรากฎลงโทษ เชนวา ถาคนวรรณะศูทร
ฟงสาธยายพระเวท ใหเอาตะกั่วหลอมหยอดหู ฯลฯ) พระเวทนั้น
จะตองรักษาไวดวยภาษาพระเวทที่เปนตนเดิมของภาษาสันสกฤต
ตลอดจนหวงวิชา และมีการสอนแบงแยกสงวนเฉพาะ เปนตน
พระพุทธเจาไมทรงยอมรับการแบงแยกคนวาสูงต่ําดวยชาติ
กําเนิดตามระบบวรรณะ ๔ พระองคตรัสสอนวา คนไมใชสงู หรือทราม
เพราะกําเนิด แตจ ะสูง หรือ ทรามก็ดว ยการกระทําของเขาเอง
ทรงเป ด รั บ ทุ ก คนที่ พ ร อ มเข า บวชเรี ย นในธรรมวิ นั ย อย า ง
เสมอภาคกันในระบบไรวรรณะ โดยถือวา ใครก็ตามที่ฝกศึกษา
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พัฒนาตนสิ้นกิเลสแลว เปนผูเลิศสูงสุดกวาทุกวรรณะ๑ และให
พระสาวกจาริกไปประกาศธรรมทั่วทุกหนแหง
เคยมีพระภิกษุทอี่ อกบวชจากวรรณะพราหมณ เขามาทูลเสนอ
ขอให ยกพุทธพจนขึ้น รักษาไวดวยภาษาสันสกฤตแบบพระเวท
พระพุทธเจากลับทรงตําหนิ และทรงบัญญัตสิ กิ ขาบทหามการผูกขาด
จํากัดแคบเชนนัน้ และทรงใหเลาเรียนพุทธพจนดว ยภาษาของตน๒
คําสอนของพระองคเปดกวางแกประชาชนทุกคน จึงปรากฏตอมาวา
พระสงฆไปถึงไหน มีวัดขึ้นที่ใด การศึกษาก็ไปถึงทีน่ นั่ พรอมดวย
ระบบบริษทั ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ทําใหการเกิดขึน้
ของพระพุทธศาสนาเปนทีม่ าของการศึกษามวลชน ที่ไมจํากัดชาติ
ชั้นวรรณะเพศวัย๓
เมื่อจะปรินิพพาน พระพุทธเจาไดตรัสแสดงลักษณะคําสอน
ของพระองคไวอยางชัดเจนวา
๑
๒
๓

เชน ขุ.สุ.๒๕/๓๐๖/๓๕๒; องฺ.อฏก.๒๓/๑๐๙/๒๐๕; ที.ปา.๑๑/๗๑/๑๐๗
วินย.๒/๑๘๐/๗๐

พระพุทธศาสนาและการศึกษามวลชนเจริญแพรหลายมากขึน้ ตามลําดับ จนกระทัง่ ๒๑๘ ป
หลังพุทธกาล พระเจาอโศกมหาราชขึน้ ครองชมพูทวีป เมือ่ เปลีย่ นมานับถือพระพุทธศาสนา
ใน พ.ศ. ๒๒๖ แลว ไดทรงเริ่มนโยบายธรรมวิชัยตามแนวทางของพระพุทธศาสนา
โปรดใหสรางวัด ๘๔,๐๐๐ แหง ทัว่ ราชอาณาจักรซึง่ กวางใหญทสี่ ดุ ในประวัตศิ าสตรอนิ เดีย
และโปรดใหเขียนศิลาจารึกประกาศธรรมไปทุกหนแหง มีวัดภิกษุและวัดภิกษุณีใหการ
ศึกษาแกประชาชนทัง้ หญิงชาย หนังสืออางอิงสําคัญบางฉบับถึงกับเขียนไววา สถิตคิ นรูห นังสือ
ของอินเดียขึ้นสูงถึงรอยละ ๖๐ ตอมาเมื่อพราหมณยึดอํานาจคืนไดแลว ศาสนาฮินดู
ก็จํากัด การศึกษาตามระบบวรรณะอีก และขมวดระบบวรรณะนั้นใหเขมงวดยิ่ง ขึ้น
จนตึงจัด กับ ทั้ง เกิด ความนิย มใหค นแตง งานแตวัย เด็ก การศึก ษาเสื่อ มโทรมลง
จนกระทัง่ เมือ่ ตอนจะเกิดสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ สถิตคิ นรูห นังสือของอินเดีย ต่าํ กวารอยละ ๑๐
(ดู "Education, History of," Encyclopaedia Britannica (1965), VII, 1010)
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“ดูกรอานนท ธรรมอันเราแสดงแลว ไมมีใน ไมมีนอก
(คือไมแบงแยก ไมจํากัด และไมกีดกั้น ไมมีวงนอก-วงใน
เชน ไมจําเพาะบุคคล ไมจําเพาะพวกหรือกลุม)
ดูกรอานนท ตถาคตไมมอี าจริยมุฏฐิ (กํามือของอาจารย
คือคําสอนที่ซอนเรน เปนความลับ หรือสงวนไว) ในธรรม
ทั้งหลาย”
(ที.ม.๑๐/๙๓/๑๑๗)

ที่พูดมานี้เปนตัวอยางลักษณะคําสอนในพระพุทธศาสนา
ทัง้ ในแงทพี่ ระพุทธเจาทรงมุง ใหรคู วามจริงตามธรรมดาของธรรมชาติ
เป น เรื่ อ งเป ด เผยเรีย บงา ย ๑ พรอ มทั้ง มิติเ ชิง เสรีใ นทางสัง คม
ซึ่งชาวพุทธควรจะระลึกตระหนักไวใหชัดเจนมั่นคง เพื่อไมใหถูก
ความรูส กึ เชิงศาสนาแบบทัว่ ไปมายัว่ ยวนลอหลอก ใหดงึ พระพุทธศาสนากลับลงไปในกระแสศาสนาแหงศรัทธาและเพียงความรูสึก
ทางจิตใจ
ความเข า ใจนี้ จ ะเป น ประโยชน ใ นการพิ จ ารณา เรื่ อ ง
“ธรรมกาย” และเรื่อง “อายตนนิพพาน” เปนตน ตอไปดวย
๑

ทีว่ า นีม้ ใิ ชขดั กับพุทธพจนทวี่ า “อธิคโต โข มยายํ ธมฺโม คมฺภโี ร ทุททฺ โส ทุรนุโพโธ” เปนตน
(“ธรรมทีเ่ ราบรรลุนี้ ลึกซึง้ เห็นยาก รูต ามไดยาก . . . หมูส ตั วนี้ ละเลิงอยูใ นสิง่ ติดพัน . . .
จึงเห็นสถานะนีไ้ ดยาก กลาวคือ อิทปั ปจจยตาปฏิจจสมุปบาท . . . แมทงั้ นิพพาน” — เชน
วินย.๔/๗/๘) หมายความวา
๑) ธรรมหรือความจริงนั้นเปนสภาวธรรมตามธรรมดาของธรรมชาติ เปดเผยตัวอยู
ตลอดเวลา ไมมีสิ่งเรนลับเฉพาะพิเศษ
๒) แตมนุษยมีความยึดติดปดตาตัวเอง ดวยความหลงละเลิงอยูในเครื่องผูกพัน
๓) ความจริงนั้นรูแจงดวยปญญา ซึ่งจะตองพัฒนาขึ้นมาในจิตที่ฝกใหพรอม (การฝก
สมาธิก็เพื่อเปนฐานใหแกปญญา ไมใชเปนตัวใหถึงจุดหมาย)

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๘๕

ธรรมกายเดิมแทในพุทธกาล
คําวา “ธรรมกาย” นั้น มีม าในพระไตรปฎ ก รวมทั้ง หมด
มาเปนคําโดดๆ ๓ ครัง้ และมาในคําสมาสคือ คําวา “พหุธมฺมกายา” ๑
ครั้ง รวมเปน ๔ ครั้ง
ที่ม าเปน คําโดด ๓ ครั้ง นั้น มาในรูป “ธมฺ มกาโย” ๒ ครั้ง
“ธมฺมกายํ” ๑ ครั้ง
แตใ นทั้ง หมด ๔ ครั้ง นั้น ครั้ง ที่สําคัญ ที่สุด คือ ที่ม าใน
ตัวพระสูตรแทๆ ซึ่ง เปน ขอ ความรอ ยแกว มีครั้ง เดีย ว นอกนั้น
มาในคัมภีรอปทาน (พระไตรปฎกเลม ๓๒-๓๓) เปนคํารอยกรอง
ประเภทเล า ประวั ติ เ ชิ ง สรรเสริ ญ คุ ณ ของพระพุ ท ธเจ า และพระ
ปจเจกพุทธเจา
“ธรรมกาย” ทีม่ าครัง้ แรก และครัง้ เดียวอยางเปนเรือ่ งเปนราว
ในพระสูตรนั้น พระพุทธเจาทรงใชเปนพระนามเรียกพระองคเอง
และที่เรียกเปนพระนามอยางนี้ ก็เกิดจากการที่ทรงเทียบ ระหวาง
หลักการของพระพุทธศาสนา กับหลักการของศาสนาพราหมณ
เรื่อ งเกิดขึ้น เมื่อ ครั้ง ที่พ ระพุทธเจาตรัสกับวาเสฏฐะ และ
ภารัทวาชะ
วาเสฏฐะ และภารัทวาชะเปนมาณพ คือเปนพราหมณหนุม
ไดเลือ่ มใสในพระพุทธเจาก็เลยมาขอบวช ตอนนัน้ ยังเปนสามเณรอยู
วันหนึ่งพระพุทธเจาเสด็จจงกรมอยู วาเสฏฐะ และภารัทวาชะเห็น
ก็เลยเขามา แลวก็สนทนาปราศรัย
พระพุทธเจาตรัสถามวา เธอสองคนมาบวชอยางนี้ แลว
พราหมณทั้งหลายเขาไมตอวาเอาหรือ

๑๘๖

กรณีธรรมกาย

วาเสฏฐะ และภารัทวาชะก็กราบทูลวา เขาดาอยางรุนแรง
เรียกวาดาจนถึงที่สุดเลยทีเดียว พระองคก็ตรัสถามวา เขาดา
อยางไรละ ทัง้ สองก็กราบทูลวา พวกพราหมณดา วา แกทัง้ สองคนนี่
เกิดมาดีแลวในวรรณะสูงสุด เปนพราหมณผูประเสริฐ เกิดจาก
โอษฐของพระพรหม เปนผูที่พระพรหมสรางขึ้น เปนพรหมนิรมิต
เปนพรหมทายาท แลวเรือ่ งอะไรละ มาสละวรรรณะทีป่ ระเสริฐนีเ่ สีย
แลวไปบวชเปนสมณะ เปนคนชัน้ ต่าํ เกิดจากพระบาทของพระพรหม
เขาดาวาอยางนี้
พระพุทธเจาก็เลยปรารภเรื่องนี้ แลวก็ตรัสวา ที่พราหมณวา
เขาเกิดจากพระพรหม พรหมเนรมิตขึน้ เกิดจากโอษฐของพระพรหมนัน้
ใครๆ ก็เห็นกันอยู พวกพราหมณที่เกิดกันมานั้น ตอนกอนจะเกิด
นางพราหมณีก็มีทอง ตอมาก็คลอด พราหมณก็ออกมาจากครรภ
ของนางพราหมณี ก็เห็นๆ อยู แลวบอกวาเกิดจากปากพระพรหม
พระองคไดตรัสตอไปวา ที่วาในวรรณะ ๔ พราหมณเปน
วรรณะประเสริฐนั้น ความจริงคนไมใชประเสริฐที่กําเนิด หรอก
จะเปน วรรณะไหนก็ตาม ไมวา จะเปน กษัต ริย เปน พราหมณ
เปนแพศย เปนศูทร ถาประพฤติดี ทํากรรมดี ก็เปนผูป ระเสริฐ
แมแตเกิดในวรรณะสูง เปนพราหมณเปนตน แตถาทํากรรมชั่ว
ก็เปนคนต่ําชาเลวทราม ฉะนั้นการที่จะประเสริฐหรือไม ไมไดอยูที่
ชาติกําเนิด แตอยูที่ก ารกระทํา แลวอะไรเปนตัว วัด การกระทํา
ก็คือธรรม ธรรมนี่แหละเปนมาตรฐาน เปนเกณฑวัด ฉะนั้นไมใช
พรหมสูงสุด แตธรรมสูงสุด นี่คือขอสรุปของพระพุทธเจา
นี้ ก็ คื อ การแยกให เ ห็ น ความแตกต า ง ที่ เ ป น จุ ด ยื น ของ
พระพุทธศาสนากับศาสนาพราหมณ

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๘๗

ทางฝายศาสนาพราหมณถือวา พรหม เปนเทพยิ่งใหญ
เปน ผูป ระเสริฐ เลิศ สูง สุด เปน ผูส รา งและจัดสรรบันดาลทุกสิ่ง
ทุกอยาง ทั้งโลกแหงวัตถุและสังคมมนุษย
สวนในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจาใหทรงถือ ธรรม คือ
ความจริงที่มีอยูโดยธรรมชาติ เปนใหญ เปนมาตรฐาน เปนเกณฑ
วัดทุกอยาง
ทางฝายศาสนาพราหมณถือวา พราหมณเปนผูประเสริฐ
เปนวรรณะสูงสุด เกิดจากโอษฐพระพรหม เปนผูที่พระพรหม
เนรมิตขึ้น เปนทายาทของพรหม
พระพุทธเจา ตรัส วา พราหมณห รือ คนวรรณะไหนก็ตาม
ไมไดสูงประเสริฐโดยชาติกําเนิด แตสูงประเสริฐดวยการกระทํา
ความประพฤติ ข องตน ซึ่ ง จะต อ งเอาธรรมเป น เกณฑ ตั ด สิ น
ธรรมสูงเลิศประเสริฐสุด แมแตพราหมณนั้นก็เกิดตามธรรมดา คือ
เกิดจากครรภของนางพราหมณีเทานั้นเอง ความประเสริฐของ
พราหมณนั้นอยูที่ธรรม ถาไมประพฤติธรรมก็ต่ําทรามเชนเดียวกัน
ไมวาวรรณะไหน
เพื่อเทียบกับการที่ศาสนาพราหมณสอนวาพราหมณเกิด
จากโอษฐของพระพรหม พระพุทธเจาก็ตรัสวาพระภิกษุทั้งหลาย
ก็เกิดจากธรรม คือเกิดจากหลักการแหงความจริงความถูกตองดีงาม
และธรรมนี้ ก็ออกมาจากพระโอษฐของพระองค เหลาสาวกของ
พระองคจึงชื่อวาเกิดจากโอษฐของพระพุทธเจา ในฐานะที่ทรงเปน
“ธรรมกาย” คือเปนแหลงที่รวมไวและเปนที่หลั่งไหลออกมาแหง
ธรรมนั้น

๑๘๘

กรณีธรรมกาย

ในขณะทีศ่ าสนาพราหมณสอนวา พราหมณเปนพรหมนิรมิต
(ผูที่พระพรหมเนรมิตขึ้น) เปนพรหมทายาท (ทายาทของพรหม)
พระพุทธเจาตรัสวา เหลาสาวกของพระองค เปนธรรมนิรมิต
(ผูที่ธรรมสรางขึ้น) เปนธรรมทายาท (ทายาทของธรรม)
ขอใหดขู อ ความทีม่ าของ “ธรรมกาย” ในพระไตรปฎก ทีเ่ ทียบ
คําของฝายพราหมณ กับของพระพุทธเจา ดังนี้
“พฺราหฺมณา ภนฺเต เอวมาหํส:ุ พฺราหฺมโณ ว เสฏโ วณฺโณ, หีนา
อฺเ วณฺณา; พฺราหฺมโณ ว สุกฺโก วณฺโณ, กณฺหา อฺเ วณฺณา;
พฺราหฺมณา ว สุชฺฌนฺติ, โน อพฺราหฺมณา; พฺราหฺมณา พฺรหฺมุโน ปุตฺตา
โอรสา มุขโต ชาตา พฺรหฺมชา พฺรหฺมนิมฺมิตา พฺรหฺมทายาทา . . .”
“ธมฺโม หิ วาเสฏา เสฏโ ชเนตสฺมึ ทิฏเ  เจว อภิสมฺปรายฺจ . . .
ยสฺส โข ปนสฺส วาเสฏา ตถาคเต สทฺธา นิวิฏา มูลชาตา ปติฏิตา
ทฬฺหา อสํหาริยา . . . ตสฺเสตํ กลฺลํ วาจาย ภควโตมฺหิ ปุตโฺ ต โอรโส มุขโต
ชาโต ธมฺมโช ธมฺมนิมฺมิโต ธมฺมทายาโทติ. ตํ กิสฺส เหตุ ตถาคตสฺส
เหตํ วาเสฏา อธิวจนํ ธมฺมกาโย อิตปิ  พฺรหฺมกาโย อิตปิ  ธมฺมภูโต อิตปิ 
พฺรหฺมภูโต อิติป . . .”

วาเสฏฐะ และภารัทวาชะ กราบทูลวา “ขาแตพระองค
ผูเจริญ พราหมณทั้งหลายกลาวอยางนี้วา: พราหมณเทานั้น
เปนวรรณะประเสริฐ วรรณะอื่นต่ําทราม พราหมณเทานั้น
เปนวรรณะขาว วรรณะอื่นดํา พราหมณเทานั้นบริสุทธิ์
วรรณะอื่นไมบริสุทธิ์ พราหมณเปนบุตร เปนโอรสของ
พระพรหม เกิดจากโอษฐของพระพรหม พราหมณเกิดจาก
พระพรหม เปนพรหมนิรมิต (ผูที่พระพรหมสราง) เปน
พรหมทายาท (ทายาทของพระพรหม) . . .”

๑๘๙

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

พระผูม พี ระภาคเจาตรัสวา: ดูกรวาเสฏฐะ และภารัทวาชะ
. . . ขอที่พราหมณทั้งหลายกลาวนั้น วิญูชนทั้งหลายหา
ยอมรั บ ไม เพราะเหตุ ว า ในบรรดาวรรณะทั้ ง สี่ นั้ น
ผูใ ดก็ตามเปนอรหันต หมดสิน้ อาสวะแลว . . . ผูน นั้ เรียกวา
เปนผูส งู สุดในวรรณะทัง้ หมด ทัง้ นีก้ เ็ พราะธรรม หาใชเพราะ
อธรรมไม, ธรรมนี่แหละประเสริฐสุด ในหมูมนุษย ทั้งใน
ปจจุบันและเบื้องหนา;
บุคคลผูใด มีศรัทธาที่ฝงราก หยั่งลง ประดิษฐาน มั่น
คงในตถาคต . . . ใครๆ ไมอาจพรากไปได, ควรเรียก
บุคคลผูนั้นวาเปนบุตร เปนโอรส เกิดแตโอษฐของพระผูมี
พระภาคเจา เปนผูเกิดจากธรรม เปนธรรมนิรมิต (ผูที่
ธรรมสราง) เปนธรรมทายาท (ทายาทแหงธรรม) ขอนั้น
เพราะเหตุไร? เพราะคําวา “ธรรมกาย” ก็ดี “พรหมกาย” ก็ดี
“ธรรมภูต” ก็ดี “พรหมภูต” ก็ดี เปนชื่อของตถาคต”
(ที.ปา. ๑๑/๕๑/๙๑)

“กาย” แปลวา กอง ที่รวม ที่ชุมนุมหรือประมวลไว เมื่อเปน
ที่ ร วมหรื อ เป น ที่ ชุ ม นุ ม ประมวลไว แ ห ง ธรรม ก็ จึ ง เรี ย กว า
“ธรรมกาย”
เพราะฉะนั้น คําวา”ธรรมกาย” ก็คือคําที่กลาวขึ้นมาเพื่อใช
เรียกพระพุทธเจา ในฐานะที่ทรงเปนแหลงที่รวมและเปนที่หลั่งไหล
ออกมาแหงธรรม คือพระพุทธเจาทรงคนพบธรรมและทรงคิด
พิจารณาจัดลําดับระบบคําสอนของพระองค แลวก็ตรัสออกมา
เพราะฉะนั้นพระองคก็เปนธรรมกาย ดังที่ทานอธิบายไววา

๑๙๐

กรณีธรรมกาย
ตถาคโต หิ เตปฏกํ พุทธฺ วจนํ หทเยน จินเฺ ตตฺวา วาจาย อภินหี ริ.
เตนสฺส กาโย ธมฺมมยตฺตา ธมฺโมว. อิติ ธมฺโม กาโย อสฺสาติ ธมฺมกาโย.
(ที.อ.๓/๕๐)

แปลวา: “แทจริง พระตถาคต ทรงคิดพุทธพจนทั้งไตร-

ปฎก ดวยพระหทัยแลว ทรงนําออกแสดงดวยพระวาจา
ดวยเหตุนั้น พระกายของพระองค ก็เทากับเปนธรรม เพราะ
แลวดวยธรรม ธรรมเปนพระกายของพระตถาคตโดยนัย
ดังนี้ ฉะนั้น พระองคจึงเปนธรรมกาย”
นี้คือความหมายที่แทจริงของคําวาธรรมกาย

บํารุงเลี้ยงบริหารรางกายไว รูปกายก็เจริญงอกงาม
หมัน่ บําเพ็ญศีลสมาธิปญ
 ญา ธรรมกายก็เติบโตขึน้ มาเอง
คําวา “ธรรมกาย” ในพระไตรปฎกอีก ๓ แหงตอมา ทีว่ า มาใน
คํารอยกรองแสดงประวัติเชิงสดุดีนั้น ก็เปนการใชเชิงเปรียบเทียบ
อีกอยางหนึง่ ซึง่ เปนความหมายทีใ่ ชไดกบั คนอืน่ ๆ ทัว่ ไปดวย โดยใชคู
หรือใชเชิงเทียบเคียงกับคําวา “รูปกาย”
คนเรานั้น ตามปกติก็มีความเจริญเติบโตของรางกาย ที่
ภาษาบาลีเรียกวา”รูปกาย” ซึง่ แปลวา กอง หรือทีร่ วม หรือทีช่ มุ นุม
แหงรูปธรรมตาง ๆ เชน ธาตุดิน น้ํา ลม ไฟ หรืออวัยวะตางๆ เชน
ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก ตับ ไต หัวใจ ปอด เปนตน
คนเรากินอาหารเปนตน เวลาผานไป รางกายหรือรูปกายก็
เจริญเติบโตมากขึ้น ในทํานองเดียวกัน เมื่อเราศึกษาปฏิบัติธรรม
พัฒนาคุณสมบัติที่ดีงามตางๆ เชน ศรัทธา ศีล เมตตา กรุณา สติ
สมาธิ ปญญา เปนตน เพิ่มขึ้นๆ ธรรมก็เจริญเพิ่มพูนขึ้น กลายเปน

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๙๑

กองแหงธรรมทีใ่ หญขนึ้ ๆ คําวากองแหงธรรมหรือชุมนุมแหงธรรมนี้
เรียกวา “ธรรมกาย”
คนเราเจริญเติบโตขึ้นมาทางรูปกายนั่น ดานหนึ่งแลว แต
อีกดานหนึ่งเราก็ควรเจริญดวยคือดานธรรมกาย เพราะฉะนั้นใน
ความหมายนี้ “ธรรมกาย” ก็เลยเปนคําคูกันกับ “รูปกาย”
ธรรมกายที่เจริญขึ้นมาถึงขั้นสูงสุดในขั้นอุดมคติก็คือ ถึงขั้น
โลกุตตรธรรม ไดแก มรรค ผล นิพพาน เพราะฉะนัน้ ในขัน้ สูงสุดและ
ในความหมายที่จําเพาะ ทานจึงใชคําวาธรรมกายนี้ ใหหมายถึง
ชุมนุมแหงธรรมที่เปนโลกุตตระ คือ มรรค ผล นิพพาน แตก็เปน
คําพูด ครอบคลุม รวมๆ กัน ไปทั้ง กลุม ทั้ง หมด ไมใ ชห มายถึง
หลักธรรมขอหนึ่งขอใดโดยเฉพาะ
คําวา ”ธรรมกาย” ที่ใชในความหมายนี้ครั้งสําคัญก็คือ
คราวที่พระมหาปชาบดีโคตมี ซึ่งเปนพระมารดาเลี้ยงและเปน
พระนานางของพระพุทธเจา ซึ่งไดมาผนวชเปนภิกษุณีรูปแรกใน
พระพุทธศาสนา เมื่อชราภาพแลว วันหนึ่งไดมาทูลลาพระพุทธเจา
ไปปรินิพพาน
พระนางไดกลาวเปนคํารอยกรอง คือคาถา ตอนหนึ่งวา
พระนางเปนพระมารดาของพระพุทธเจา แตพระพุทธเจาก็เปน
พระบิดาของพระนางดวยเชนเดียวกัน ขยายความวา พระนางได
เลีย้ งดูรปู กายของพระพุทธเจาใหเจริญเติบโตขึน้ มา แตพระพุทธเจา
ก็ไดชวยทําใหธรรมกายของพระนางเจริญเติบโตขึ้นเชนเดียวกัน
คือชวยใหพระนางไดปฏิบตั ธิ รรม บําเพ็ญไตรสิกขา จนกระทัง่ บรรลุ
มรรค ผล นิพพาน ดังคํากลาวของทานเองตอนนี้วา

๑๙๒

กรณีธรรมกาย

“ขาแตพระสุคตเจา หมอมฉันเปนมารดาของพระองค
ขาแตพระธีระเจา พระองคก็เปนบิดาของหมอมฉัน ขาแต
องคพระนาถะ พระองคทรงเปนผูประทานความสุขอันเกิด
จากพระสัทธรรม ทรงใหกําเนิดแกหมอมฉัน
“ขาแตพระสุคตเจา รูปกายของพระองคนี้ หมอมฉัน
ไดเลี้ยงดูใหเติบใหญขึ้นมา แลพระองคก็ไดพัฒนาธรรมกาย
ของหมอมฉันใหเจริญพรอมดวย
“หมอมฉันใหพระองคดูดดื่มน้ํานมอันระงับความหิว
กระหายใหสงบไดชวั่ คราว แตพระองคไดใหหมอมฉันดูดดืม่
ธรรมกษิรธาร คือน้ํานมแหงธรรม อันนําใหเ กิด สัน ติแท
ที่ไมคืนคลาย ขาแตพระองคพระมหามุนี พระองคมิได
เปนหนี้หมอมฉันเลยในภาระผูกพันและการปกปกรักษา
“เลากันมาวา สตรีทปี่ รารถนาบุตร ทําการเซนสรวง จะได
บุตรสมปรารถนา ถึงกระนั้น สตรีแมที่เ ปน พระมารดา
ของมหาราชดังพระเจามันธาตุราช ก็ยังดําดิ่ง อยูในหวง
มหรรณพแหงภพ แต โอ ! พระโอรสเจา หมอมฉันผูม ารดานี้
ยามที่ยัง จมอยูในทะเลแหงภพ อันพระองคไดโปรดชวย
ใหขามพนไปไดแลวจากภวสาคร
“พระนามวา พระมเหสีพระพันปหลวงนัน้ สตรีทงั้ หลาย
ยังไดกนั งาย แตนามวาพระพุทธมารดานี้ แสนยากทีใ่ ครจะได
ขาแตพระมหาวีระเจา นามวาพุทธมารดานั้น หมอมฉันก็ได
รับแลว ปวงปณิธานใดๆ ทั้งนอยแลใหญ หมอมฉันได
สัมฤทธิ์เต็มเปยมแลว ดวยพระองค

๑๙๓

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

“(บัดนี้) หมอมฉันปรารถนาจะละรางกายนี้ปรินิพพาน
ขาแตองคพระวีรนายก ผูบําบัดทุกขบําราศสิ้น โปรดทรง
อนุญาตเถิด ขอไดโปรดทรงเหยียดออก ซึ่งพระบาทอัน
ดารดาษดวยลายจักรและธงชัย ทัง้ ละเอียดออนดังกมลมาลย
หมอมฉันจะถวายบังคมพระยุคลบาทนั้น แสดงความรักฉัน
มารดาตอบุตร
ขาแตองคพระนายกเจา หมอมฉันไดเห็นพระวรกาย
ที่งามเปลงปลั่งดั่งกองทอง ปรากฏชัดดวยดีแลว จะขอเดิน
ทางสูสันติแหงพระนิพพาน . . .”
(ขุ.อป.๓๓/๑๕๗/๒๘๔)

เมื่อไดอานคํากลาวนี้ดวยตนเองแลว พุทธศาสนิกชนก็คงจะ
เขาใจสาระและวัตถุประสงคในคํากลาวนัน้ ไดชดั เจน จะสังเกตเห็น
วาคํากลาวนี้มีคํากวีเชิงเปรียบเทียบ หรืออุปมาอุปไมยมากมาย
นอกจากธรรมกายแลว ยังมีธรรมเกษียร (น้าํ นมแหงธรรม) ภวอรรณพ
และภวสาคร (ทะเลแหงภพ) เปนตน ผูอานนาจะชื่นชมกับความ
งดงามของคําประพันธ ที่จะโนมใจไปสูการเจริญธรรม ดีกวาจะไป
นึกถึงเรื่องอะไรที่ดูลึกลับพิสดาร

พบคําเทียบเคียงและคําประพันธ
ก็ควรรูทัน เพื่อไดประโยชนที่แทจริง
อยางในกรณีของพระวักกลิ ที่ติดตามดูพระพุทธเจา เพราะ
หลงใหลในพระรูปโฉมของพระองค ครั้งหนึ่งพระองคไดตรัสวา
“อลํ วกฺกลิ กึ เต อิมินา ปูติกาเยน ทิฏเน. โย โข วกฺกลิ ธมฺมํ
ปสฺสติ, โส มํ ปสฺสติ; โย มํ ปสฺสติ, โส ธมฺมํ ปสฺสติ . . .”

๑๙๔

กรณีธรรมกาย

แปลวา: “ดูกอนวักกลิ รางกายที่เปอยเนาไดนี้ เธอเห็น

แลวจะไดประโยชนอะไร ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นเห็นเรา ผูใด
เห็นเรา ผูนั้นเห็นธรรม”
(สํ.ข. ๑๗/๒๑๖/๑๔๖)
คําวา ผูใ ดเห็น ธรรม ผูนั้น เห็น เรานี้ ในพระไตรปฎกเอง
พระพุทธเจาไมไดทรงใชคําวาธรรมกายและรูปกาย แตอรรถกถา
ไดอธิบายโดยใชคําวา รูป กายกับธรรมกายเขามาเทียบ เพื่อให
เขาใจไดงายยิ่งขึ้น
(ดู สํ.อ.๒/๓๔๒; อุ.อ.๓๓๓; อิติ.อ.๓๓๔; ฯลฯ)
เมื่อวาโดยสาระที่แทจริง การเห็นธรรมนั้นแหละคือการเห็น
พระพุทธเจา พระพุทธเจาไมตองการใหสาวกติดอยูกับพระรูปกาย
ของพระองค แตทรงพระประสงคใ หทุก คนเห็น ธรรม คือเห็น
ความจริงที่พระองคตรัสรู ซึ่งจะเปนการเห็นพระพุทธเจาที่แท คือ
เห็นความเปนพระพุทธเจา หรือเห็นความจริงที่ทําใหพระองคเปน
พระพุทธเจา
เมื่อเราเห็นธรรม คือเห็นความจริง ก็คือเห็นสิ่งเดียวกับที่
พระพุทธเจาเห็น และดวยการเห็นธรรม ซึ่งเปนสิ่งเดียวกับที่พระ
องคเห็น เราก็เปนพุทธะอยางที่พระองคเปน
เมือ่ เอาคําวาธรรมกายและรูปกายเขามาอธิบายแบบเทียบกัน
ก็ทําใหรูสึก เปนจริงเปนจังยิ่งขึ้น คําวาเห็นธรรมกายก็คือ เห็นตัว
ธรรมนั่นเอง
คําวา “ธรรมกาย” ที่ม าอีก ๒ ครั้ง ในพระไตรปฎก ก็ใช
ในความหมายอยางนี้ แตไมไดระบุคําวา “รูปกาย” เขาคูไวดวย
ครั้งแรกเปนคําพรรณนาพระคุณของพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย
วาเปน “พหุธมฺมกายา” คือทรงเหมือนกับเปนพระวรกายที่ทรงไว

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๙๕

ซึง่ ธรรมมากมายเปนอเนก ขอยกขอความตอนทีก่ ลาวถึงนัน้ มาใหดู
ดังนี้
“เหลา ทา นผูเ ปน ปราชญ ที่เ จริญ สุญ ญตวิโ มกข
อัปปณิหติ วิโมกข และอนิมติ ตวิโมกข๑ สําเร็จแลว หากมิเขาสู
ความเปนสาวก ก็เปนพระสยัมภูปจเจกพุทธเจา
“พระปจเจกพุทธเจาเหลานัน้ เปนผูม ธี รรมยิง่ ใหญ เปนกาย
ทีร่ วมแหงธรรมมากมาย (พหุธรรมกาย) ทรงอํานาจเปนใหญ
เหนือจิต ขามหวงทุกขทงั้ ปวงแลว มีใจโสมนัส มองเห็นปรมัตถ
เปรียบดังราชสีห อยูเดียวไปเดียวดังนอแรด มีอินทรียสงบ
มีใ จสงบ มั่น แนว เที่ย วจาริก มุง ไปดว ยใจการุณ ยตอ
หมูชนถิ่นหางไกลชายแดนทั้งหลาย เปนดังดวงประทีปที่
สาดสองแสงสวาง ทั้งโลกนี้และโลกหนา บําเพ็ญประโยชน
ตอเนื่องตลอดเวลา กิเลสที่จะกางกั้นไวก็ละไดหมดสิ้นแลว
เปนจอมชน เปนประทีปสองโลก เหมือนแทงทองคําจรัสแสง
๑

บางทานเห็นคําพรรณนาพระคุณตอนนี้ มีขอ ความวา “เจริญสุญญตวิโมกข อนิมติ ตวิโมกข
และอัปปณิหติ วิโมกข สําเร็จแลว หากมิเขาสูค วามเปนสาวก ก็เปนพระสยัมภูปจ เจกพุทธเจา”
ดังนีแ้ ลว ก็ตคี วามเตลิดออกไป แทจริงทีท่ า นกลาวถึงการเจริญสุญญตวิโมกข อนิมติ ตวิโมกข และอัปปณิหติ วิโมกขนนั้ ก็คอื วิธหี นึง่ ในการพูดถึงกระบวนการปฏิบัติเ พื่อ ให
บรรลุอรหัตตผล ซึ่งเปนกระบวนการปฏิบัติโ ดยทั่ว ไป คือในการเจริญวิปส สนาโดย
พิจารณาไตรลักษณนนั้ ถาการพิจารณาอนัตตลักษณะเปนตัวเดนทีท่ าํ ใหหลุดพน การหลุด
พนของทานผูป ฏิบตั นิ นั้ ก็เรียกวา สุญญตวิโมกข ถาการพิจารณาทุกขลักษณะเปนตัว
เดนที่ทําใหหลุดพน ก็เรียกวาอัปปณิหิตวิโมกข ถาการพิจารณาอนิจจลักษณะเปนตัว
เดนที่ทําใหหลุดพน ก็เรียกวาอนิมิตตวิโมกข การหลุดพนหรือบรรลุอรหัตตผลนี้ จะ
บรรยายดวยวิธีพูดอยางอื่นก็ได และทานที่หลุดพนแลวอยางนั้น ถาบรรลุอรหัตตผลโดย
มิไดเปนสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา ก็จดั เปนพระปจเจกพุทธเจา สาระสําคัญมีเทานี้

๑๙๖

กรณีธรรมกาย

เป น ทั ก ขิ ไ ณยบุ ค คลอย า งดี ใ ห แ ก โ ลกได โ ดยมิตองสงสัย
(ขุ.อป.๓๒/๒/๒๐)
เปนผูเอิบอิ่มทุกเวลา . . .”
อีกครั้งหนึ่งเปนคํารอ ยกรองแสดงประวัติของพระเถระชื่อ
อัตถสันทัสสกะ เลาถึงการที่ทานเมื่อครั้งเปนพราหมณชื่อนารทะ
ไดเคยเฝาพระพุทธเจาพระนามวาปทุมตุ ตระ ในอดีต และตอนหนึง่
มีคําสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจาพระองคนั้น โดยมีคําวา
“ธรรมกาย” อยูดวย ดังจะยกมาใหดู ดังนี้
“เรานัง่ ในโรงอันกวางใหญ ไดเห็นพระปทุมตุ ตรพุทธเจา
องคขีณาสพ ผูเปนโลกนายก ทรงเพียบพรอมดวยพลธรรม
ประทับอยูนําหนาหมูภิกษุสงฆจํานวนแสน ที่ทรงวิชชา ๓
และอภิญญา ๖ ซึ่งแวดลอมองคพระสัมพุทธ ใครเห็นแลว
จะไมเลื่อ มใส พระสัมพุทธเจานั้น ไมมีใ ครเทียบเทียม
ในพระญาณได ตลอดถึงเทวโลก ใครเห็นพระองคผทู รง
อนัน ตญาณแลว จะไมเ ลื่อ มใส พระองคผูท รงสาดสอ ง
ธรรมกาย ทั้งพระองคเปนแหลงรวมแหงประดารัตนะ๑ ที่
คนทั้ง หลายไมอาจทําใหกระจัดพลัดพราย ใครเลาเห็น
แลวจะไมเลื่อมใส . . .”
(ขุ.อป.๓๒/๑๓๙/๒๔๒)

ไดยกขอความในพระไตรปฎกทีม่ คี าํ วา “ธรรมกาย” มาใหดคู รบ
หมดทุกแหงแลว สามแหงทายลวนมาในคําประพันธเชิงประวัติ
แหงคัมภีรอปทาน ที่เปนคําพรรณนาพระคุณ
๑

คําบาลีวา “รตนากรํ” บอเกิดหรือแหลงรวมแหงรัตนะทัง้ หลาย คือแหลงแหงคุณสมบัตหิ รือ
ความดีงามมากมาย แต เอกสารของวัดพระธรรมกาย แปลวา “เปนบอเกิดแหงพระรัตนตรัย”
ซึง่ เปนการแปลทีเ่ หมือนจงใจใหคลาดเคลือ่ น เพือ่ ใหไปสนองวัตถุประสงคบางอยางของตน

๑๙๗

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

คําสรรเสริญพระคุณอยางนี้มีมากมายนานัปการ และทาน
กลาวไวในแงตางๆ ดวยถอยคําพรรณนาที่หลากหลาย โดยเฉพาะ
คําอุปมาอุปไมย สมกับเปนคัมภีรเชิงสดุดีพระคุณ
ทามกลางคําสรรเสริญมากมายหลายเรื่อง (ยาวทั้งหมด
เกือบพันหนา)นั้น การที่มีคําวา “ธรรมกาย” ปรากฏขึ้นบางบาง
ครั้ง จึงไมใชเรื่องแปลกอะไร ถาไดอานคัมภีรอปทาน ๒ เลมนี้
ตลอดหรือผานไปทั่วๆ ก็จะเขาใจลักษณะของคัมภีร และไมมอง
คําวา “ธรรมกาย” เกินเลยออกนอกความหมายที่ทานตองการ

จะมองดูรูปกาย ก็อาศัยเพียงตาเนื้อ
แตตองมีตาปญญา จึงจะมองเห็นธรรมกาย
ในคั ม ภี ร รุ น รองลงมา ตั้ ง แต อ รรถกถา มี ก ารใช คําว า
“ธรรมกาย” บอยขึน้ เพราะมีการพรรณนาพระคุณของพระพุทธเจา
บอยขึน้ และจํานวนคัมภีรก ม็ ากดวย แตความหมายก็ชดั คือ มักใช
คูเคียงกับคําวา “รูปกาย” ยกตัวอยางสักแหงหนึ่ง
โยป โส ภควา อสีตอิ นุพยฺ ฺชนปฏิมณฺฑติ ทฺวตฺตสึ มหาปุรสิ ลกฺขณวิจติ ตฺ รูปกาโย สพฺพาการปริสทุ ธฺ สีลกฺขนฺธาทิคณ
ุ รตนสมิทธฺ ธมฺมกาโย
(วิสทุ ธฺ .ิ ๒/๗)

แปลวา: “พระผูมีพ ระภาคเจานั้น แมพระองคใด ทรง

มีพระรูปกายอันวิจิตรดวยมหาบุรุษลักษณะ ๓๒ ประการ
อันประดับดวยอนุพยัญชนะ ๘๐ ทรงมีพระธรรมกาย
อันสําเร็จดวยรัตนะ คือพระคุณ เชน ศีลขันธ (กองศีล)
อันบริสุทธิ์โดยอาการทั้งปวง”

๑๙๘
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ยกตัวอยางอีกแหง แตเพราะขอความยาวมาก ขอคัดมา
แสดงเพียงบางสวน
ปาสาทิกนฺติ พตฺตสึ มหาปุรสิ ลกฺขณ . . . รูปกาย . . . ปสาทนียนฺติ
ทสพลจตุเวสารชฺชฉอสาธารณาณอฏารสอาเวณิกพุทฺธธมฺมปฺปภุติ
อปริมาณคุณคณสมนฺนาคตาย ธมฺมกายสมฺปตฺตยิ า . . . ปสาทารหํ วา.
(อุ.อ.๙๐)

แปลวา: “(พระผูมีพระภาคเจา) ‘ผูนาเลื่อมใส’ หมาย

ความวา ทรงนํามาซึ่งความเลื่อมใสทั่วทุกดาน แกชนผูขวนขวายในการเห็นพระรูปกาย เพราะความสมบูรณ ดวยความ
งามแหงพระสรีระของพระองค อันประดับดวยมหาบุรษุ
ลักษณะ ๓๒ อนุพยัญชนะ ๘๐ พระรัศมีเปลงออก ๑ วา
โดยรอบ และพระเกตุมาลา นาเลื่อมใสทั่วทุกสวน
‘ผูเปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใส’ หมายความวา เปนที่ตั้ง
แหงความเลื่อมใส เหมาะที่จะพึงเลื่อมใส หรือควรแก
ความเลื่อมใสของคนผูมีปญญาอันสม เพราะความสมบูรณ
ดวยพระธรรมกาย อันประกอบดวยมวลแหงพระคุณอัน
ประมาณมิได เริ่มแตพระทศพลญาณ เวสารัชชญาณ ๔
อสาธารณญาณ ๖ และพุทธธรรมที่เปนพระคุณสมบัติ
เฉพาะ ๑๘ ประการ”
จากตัวอยางเล็กนอยนี้ ก็พอจะใหมองเห็นความหมายของ
คําวา “ธรรมกาย” พรอมทัง้ ความมุง หมายในการกลาวคํานีใ้ นคัมภีร
วามุงใชในการพรรณนาพระคุณสมบัติตางๆ ของพระพุทธเจา
เปนสวนมาก แตกเ็ ปนพระคุณทีเ่ ราควรจะอนุวตั รตามกําลัง เพือ่ ให
ธรรมกาย คือ กองแหงธรรมหรือคุณสมบัติในตัวเราเจริญงอกงาม
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ขึ้นดวย โดยบําเพ็ญคุณสมบัติและขอปฏิบัตินั้นๆ ขึ้นมา แตไมใช
มาปฏิบัติการอะไรอยางหนึ่ง เปนการเฉพาะ ที่เรียกวาเขาถึง
ธรรมกาย
ขอประมวลไวเปนความรูประกอบวา คําวา “ธรรมกาย” นี้
มีมาในคัมภีรตางๆ ที่เปนภาษาบาลี เทาที่รวบรวมไวตอนนี้
ก. โดยรูปศัพท ๔๓ รูป แยกเปน
๑) มาในรูปโดดๆ เฉพาะ ธมฺมกาย-ที่แจกวิภัตติตางๆ ๑๔ รูปศัพท
๒) มาในคําสมาส มีคําอื่นตอทาย
๑๓ รูปศัพท
๓) มาในคําสมาส มีคําอื่นนําหนา
๑๖ รูปศัพท

ข. โดยหลักฐานที่มา ๑๒๕ แหง แยกเปน
๑) มาในพระไตรปฎก (รูปโดด ๓+รูปสมาส ๑)
๔ แหง
๒) มาในปกรณพิเศษ (มิลินทปญหา ๑+เปฏโกปเทส ๑+วิสุทธิมัคค ๒) ๔ “
๓) มาในอรรถกถา
๔๓ “
๔) มาในฎีกาและอนุฎีกา
๖๘ “
๕) มาในคัมภีรรุนหลังนอกนี้
๖ “
(สวนเอกสาร และหลักฐานนอกภาษาบาลี ไมตอ งนํามากลาว)

ถาเทียบกับขอธรรมสําคัญอยาง ศีล สมาธิ ปญญา วิมตุ ติ ฯลฯ
ก็นับวา “ธรรมกาย” มาไมมากครั้ง แตถามองในแงวาเปนคําที่ใช
ในความหมายพิเศษ ไมใชตัวหลักธรรม หลักฐานที่มาเพียงเทานี้
ก็ไมนอ ย และเกินพอทีจ่ ะใหเห็นความหมายไดชดั เจน จึงมองไมเห็น
เหตุผลที่จะกลาววาตกหลนไป (ถึงจะตกหลน ก็ไมเปนเหตุให
เสียความหมาย หรือกระทบอะไรตอหลักการแมแตนอย)
เปนอันวา “ธรรมกาย” นีเ้ ปนคําพูดรวมๆ หมายถึงธรรมหลายๆ
อยาง ทั้งชุดทั้งหมวด (สมกับคําวา “กาย” ที่แปลวากอง หรือที่รวม
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หรือชุมนุม) โดยเฉพาะโลกุตตรธรรมทั้งหมด คือมรรค ผล นิพพาน
ทั้ง ๙
คําวา “ธรรมกาย” มีความหมายอยางที่ก ลา วมานี้ คือ
เดิมนั้นไมไดเปนคําสําคัญในพระพุทธศาสนา แตเปนการกลาวขึ้น
ในสถานการณบางอยาง โดยเฉพาะใชในเชิงเปรียบเทียบ และ
ขอสําคัญก็คือไมใชเปนหลักธรรมอันใดอันหนึ่งโดยเฉพาะ แตเปน
การกลาวรวมๆ เชนอยาง โลกุตตรธรรม ก็หมายถึงโลกุตตรธรรม
ที่พูดแบบคลุม ๆ รวมๆ ทั้งหมดทั้งชุด
อนึ่ง การเห็นธรรมกายที่วานี้ ทานก็อธิบายวาไดแกการเห็น
อริยสัจจ ๔ นั่นเอง และทานก็บอกไวดวยวา การเห็นธรรมกายคือ
เห็นอริยสัจจ ๔ นี้ ตองเห็นดวยปญญาจักษุ คือดวยตาปญญา
เราเห็น รูป กายดว ยตาเนื้อ แตจะเห็นธรรมกายดวยตาปญญา
(ไมใชเห็นดวยสมาธิ ถาเห็นดวยสมาธิก็จะเปนการเห็นนิมิตอะไร
อยางใดอยางหนึ่ง)
สมาธินั้นเราใชเพียงเปนตัวชวยทําใหจิตพรอมที่จะทํางาน
ในทางปญญา ซึ่งจะทําใหมองเห็นธรรมกายดวยปญญานั่นอีกที
หนึ่ง ดวยเหตุนี้จึงไมมีคําวาวิชชาธรรมกาย เพราะธรรมกายเปน
เพียงถอยคําเชิงอุปมาอยางที่กลาวมาแลว ใชเฉพาะในบางกรณี
และใชเชิงเปรียบเทียบ อีกทั้งเปนคํากลาวคลุมๆ รวมๆ
ในหลักการสําคัญของพระพุทธศาสนานั้น คําวา “วิชชา”
ทา นมีห ลัก วางไวแ ลว ในคําวิช ชา ๓ ซึ่ง หมายถึง บุพ เพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ และอาสวักขยญาณ หรือวิชชา
๘ ประการ ที่ขยายออกไปอีก ซึ่งก็ไมมีคําวาวิชชาธรรมกายนี้
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หมายความวา คําวา”วิชชา”ของทานมีอยูแลว และวิชชาเหลานี้ก็
ยังปรากฏในคําสอนอยูครบถวน และเปนตัวหลักที่แทของการที่จะ
ใหบรรลุธรรมขั้นสูงในพระพุทธศาสนา ตลอดจนบรรลุนิพพาน ไม
มีวิชชาอะไรที่หายไป จึงไมตองมีวิชชาอะไรมาเพิ่มเติมอีก
จะตองย้าํ วา “ธรรมกาย” เปนคําพูดรวมๆ หมายถึงองคธรรม
หลายอยาง ประมวลเขาดวยกัน โดยเฉพาะมรรค ผล นิพพาน
หลักธรรมสําคัญๆ เหลานั้น มีวิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุหรือเขาถึง
ชัดเจนจําเพาะอยูแลว จึงไมตองมีวิธีปฏิบัติเพื่อเขาถึงธรรมกาย
ซอนขึ้นมาอีก

“ธรรมกาย” ตามวิชชา
ที่ทานวาเพิ่งคนพบใหม
“ธรรมกาย” ตามแบบของสํานักพระธรรมกายนั้น ไมมีมา
ในพระพุทธศาสนาดั้งเดิม แตเปนคําสอนและแนวปฏิบัติตามหลัก
ที่เรียกวา “วิชชาธรรมกาย” ซึ่งทางสํานักกลาววา อาจารยใหญ
ของสํานักไดคน พบ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๖๐ หลังจากทีส่ ญ
ู หายไปหลังจาก
พุทธปรินิพพานได ๕๐๐ ป
ตามหลัก วิชชาธรรมกาย นั้น “ธรรมกาย คือกายในกาย
ที่สุดละเอียด พนจากกายในกายโลกียะ”
ตามหลักปฏิบตั ทิ เี่ รียกวา “วิธที าํ ใหเห็นธรรมกาย” นัน้ เริม่ ตน
ผูป ฏิบตั ิ
“. . . นึกกําหนดนิมิตเปนดวงแกวกลมใส ขนาดเทา
แกวตาดํา ใสสนิท . . . นึกเหมือนดวงแกวนั้นมานิ่งสนิทอยู
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ณ ศูนยกลางกายฐานที่ ๗๑ นึกไปภาวนาไปอยางนุมนวล
เปนพุทธานุสติวา “สัมมาอะระหัง” หรือคอยๆ นอมนึก
ดวงแกวกลมใสใหคอยๆ เคลื่อนเขาสูศูน ยก ลางกาย . . .
และเมื่อนิมิตมาหยุดสนิท ณ ศูนยกลางกาย ใหวางสติลงไป
ยังจุดศูนยกลางของดวงนิมิต . . .”
“. . . ใจหยุดนิ่ง อยูก ลางดวงนั่นแหละ . . . พอนิ่ง
แลวก็เขากลางของกลาง กลางของกลาง กลางของกลาง นิ่ง
หนักเขา นึกวากลางของกลางหนักเขาประเดี๋ยวเดียวแหละ
ดวงนั่นขยายโตออกไป ออกไป ออกไป . . . เปนดวงใสเทา
ดวงจันทรดวงอาทิตย . . .”
“ทําใจใหหยุดนิ่งอยูในกลางศูนยกําเนิดของกายมนุษย
ศูนยนี้เปนที่ไปเกิดมาเกิดของสัตว อยูตรงศูนยกลางกายพอดี
. . . เมื่อทําใจใหหยุดนิ่งอยูตรงนั้นไดถูกสวนแลว จะเห็นดวง
ปฐมมรรค (ผุดซอนขึ้นมาจากกึ่งกลางดวงนิมิต) ซึ่งเรียกวา
ธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน เพราะเปนดวงธรรม ที่ทําให
บังเกิดเปนกายขึ้น, ขนาดของดวงที่ปรากฏนั้น อยางเล็กที่สุด
ก็เ ทา กับ ดวงดาว อยา งโตที่สุด ขนาดเทา พระอาทิต ยห รือ
พระจันทร, สัณฐานกลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ยิ่งนัก, เมื่อเห็น
ชัดเจนดีแลว ก็ทําใจใหนิ่งลงไปกลางดวงใสนั้น พอถูกสวน
เขาก็จะเห็นกายทิพย ปรากฏขึ้นจากกลางวางของดวงใสที่
เห็นแลวนั้น , ตอ ไปทําใจใหหยุดนิ่งอยูในศูนยกําเนิดของ
กายทิพย พอถูกสวนดีแลวจะเกิดดวงธรรม (คือดวงกลมใส
นั่นเอง) ดวงนี้คือ ดวงทุติยมรรค เมื่อดวงนี้ขยายสวนโตและ
๑

ฐานที่กําหนดอารมณ ๗ ตามลําดับ คือ ๑. ชองจมูก ๒. เพลาตา ๓. กึ่งกลางศีรษะ ๔.
เพดานปาก ๕. ชองคอเหนือลูกกระเดือก ๖. สะดือ ๗. เหนือสะดือ ๒ นิว้ (ตรงฐานที่ ๗
มีศูนย ๕ คือ ศูนยธาตุดิน -อยูขวา, ศูนยธาตุน้ํา -อยูหนา, ศูนยธาตุลม -อยูซาย, ศูนย
ธาตุไฟ -อยูหลัง, ศูนยธาตุอากาศ -อยูกลาง วิญญาณธาตุและปฐมมรรคอยูตรงกลางนี้)
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เห็นชัดเจนดีแลว ก็ทาํ ใจใหนงิ่ ลงไปกลางดวงใสนัน้ พอถูกสวน
เข า ก็ จ ะเห็ น กายรู ปพรหมปรากฏขึ้นกลางเหตุวางของดวง
ทุติยมรรคนั้น . . .”

นับจากกายเนื้อของมนุษย ซึ่งจัดวาเปนกายหยาบที่สุดของ
มนุษย ผูป ฏิบตั เิ ห็นกายในกายทีซ่ อ นกันอยูเ ปนชัน้ ๆ กายซอนกายๆ
เขาไปขางในจนสุดละเอียด รวมทั้งสิ้น ๑๘ กาย (ณ ศูนยกลาง
กายมนุษย สะดือทะลุหลัง ขวาทะลุซาย ดายกลุมขึงเสนตึง ตรง
กลางมาจดกัน เรียกอยางรูกันวา “กลางกั๊ก”) ใหปฏิบัติไปตาม
ลําดับ ดังนี้
ก) ขั้นสมถะ - กายโลกียะ = กายมนุษย = อัตตาสมมุติ
๑. ใจหยุดนิ่งอยูกลางดวงธรรม ที่ทําใหเปนกายมนุษย (หยาบ) ใสบริสุทธิ์
อยางกระจกคันฉองสองเงาหนา เทาฟองไขแดงของไก
๒. ใจหยุดนิ่งอยูที่ศูนยกลางดวงธรรม ที่ทําใหเปนกายมนุษย(หยาบ)
ถูกสวนเขา ก็เขาถึง/เห็นกายมนุษยละเอียด ๒ เทาฟองไขแดงของไก
๓. ใจหยุดนิ่งอยูกลางดวงธรรม ที่ทําใหเปนกายมนุษยละเอียด
ถูกสวนเขา ก็เขาถึง/เห็นกายทิพย (หยาบ) ๓ เทาฟองไขแดงของไก
๔. ใจหยุดนิ่งอยูกลางดวงธรรม ที่ทําใหเปนกายทิพย
ถูกสวนเขา ก็เขาถึง/เห็นกายทิพยละเอียด ๔ เทาฟองไขแดงของไก
๕. ใจหยุดนิ่งอยูกลางดวงธรรม ที่ทําใหเปนกายทิพยละเอียด
ถูกสวนเขา ก็เขาถึง/เห็นกายรูปพรหม (หยาบ) ๕ เทาฟองไขแดงของไก
๖. ใจหยุดนิ่งอยูกลางดวงธรรม ที่ทําใหเปนกายรูปพรหม(หยาบ)
ถูกสวนเขา ก็เขาถึง/เห็นกายรูปพรหมละเอียด ๖ เทาฟองไขแดงของไก
๗. ใจหยุดนิ่งอยูกลางดวงธรรม ที่ทําใหเปนกายรูปพรหมละเอียด
ถูกสวนเขา ก็เขาถึง/เห็นกายอรูปพรหม (หยาบ) ๗ เทาฟองไขแดงของไก
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๘. ใจหยุดนิ่งอยูกลางดวงธรรม ที่ทําใหเปนกายอรูปพรหม(หยาบ)
ถูกสวนเขา ก็เขาถึง/เห็นกายอรูปพรหมละเอียด ๘ เทาฟองไขแดงของไก

ข) ขั้นวิปสสนา - กายโลกุตตระ = กายธรรม = ธรรมกาย = อัตตาแท
๙. ใจหยุดนิ่งอยูกลางดวงธรรม ที่ทําใหเปนกายอรูปพรหมละเอียด
ถูกสวนเขา ก็เขาถึง/เห็นกายธรรม[โคตรภู](หยาบ) เปนรูปพระ
ปฏิมากรเกตุดอกบัวตูม หนาตักหยอนกวา ๕ วา สูง ๕ วา
๑๐. ใจหยุดนิ่งอยูกลางดวงธรรม ที่ทําใหเปนธรรมกาย (หยาบ)
ถูกสวนเขา ก็เขาถึง/เห็นกายธรรมละเอียด เปนรูปพระปฏิมากร
เกตุดอกบัวตูม หนาตัก ๕ วา สูง ๕ วา
๑๑. ใจหยุดนิ่งอยูกลางดวงธรรม ที่ทําใหเปนธรรมกายละเอียด
ถู ก ส ว นเข า ก็ เ ข า ถึ ง /เห็ น กายพระโสดา เป น รู ป พระปฏิ ม ากร
เกตุดอกบัวตูม หนาตัก ๕ วา สูง ๕ วา ใสหนักขึ้นไป
๑๒. ใจหยุดนิ่งอยูกลางดวงธรรม ที่ทําใหเปนกายพระโสดา
ถูกสวนเขา ก็เขาถึง/เห็นกายพระโสดาละเอียด เปนรูปพระปฏิมากร
เกตุดอกบัวตูม หนาตัก ๑๐ วา สูง ๑๐ วา
๑๓. ใจหยุ ด นิ่ ง อยู ก ลางดวงธรรม ที่ทําใหเ ปน กายพระโสดาละเอีย ด
ถูกสว นเขา ก็เ ขา ถึง /เห็น กายพระสกทาคา เปน รูป พระปฏิมากร
เกตุดอกบัวตูม หนาตัก ๑๐ วา สูง ๑๐ วา
๑๔. ใจหยุดนิ่งอยูกลางดวงธรรม ที่ทําใหเปนกายพระสกทาคา
ถูกสวนเขา ก็เขาถึง/เห็นกายพระสกทาคาละเอียด เปนรูปพระปฏิมากร
เกตุดอกบัวตูม หนาตัก ๑๕ วา สูง ๑๕ วา
๑๕. ใจหยุดนิ่งอยูกลางดวงธรรม ที่ทําใหเปนกายพระสกทาคาละเอียด
ถูก สว นเขา ก็เ ขา ถึง /เห็น กายพระอนาคา เปน รูป พระปฏิม ากร
เกตุดอกบัวตูม หนาตัก ๑๕ วา สูง ๑๕ วา
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๑๖. ใจหยุดนิ่ง อยูก ลางดวงธรรม ที่ทําใหเ ปน กายพระอนาคาละเอียด
ถูกสวนเขา ก็เขาถึง/เห็นกายพระอนาคาละเอียด เปนรูปพระปฏิมากร
เกตุดอกบัวตูม หนาตัก ๒๐ วา สูง ๒๐ วา
๑๗. ใจหยุดนิ่ง อยูก ลางดวงธรรม ที่ทําใหเ ปน กายพระอนาคาละเอียด
ถู ก ส ว นเข า ก็ เ ข า ถึ ง /เห็ น กายพระอรหั ต เป น รู ป พระปฏิ ม ากร
เกตุดอกบัวตูม หนาตัก ๒๐ วา สูง ๒๐ วา
๑๘. ใจหยุดนิ่งอยูกลางดวงธรรม ที่ทําใหเปนกายพระอรหัต
ถูกสวนเขา ก็เขาถึง/เห็นกายพระอรหัตละเอียด เปนรูปพระปฏิมากร
เกตุดอกบัวตูมหนาตัก ๓๐ วา สูง ๓๐ วา
“ใจก็ ห ยุ ด นิ่ ง อยู ศู น ย ก ลางดวงธรรมที่ ทํ า ให เ ป น
ธรรมกายอรหัตละเอียดนี้ เสร็จกิจในพระพุทธศาสนาพระ
สมณโคดมแคนี้”
“สวน ‘พระนิพพาน’ นั้น คือกายธรรมที่ไดบรรลุ
อรหัตผลแลว”
“พระนิพพานนี้ประทับอยูในอายตนะนิพพาน”
“อายตนนิพพานก็มหี นาทีด่ งึ ดูดพระพุทธเจา พระอรหันต
เข า ไปสู อ ายตนะของตน สถานอั น เป น ที่ ป ระทั บ ของ
พระพุทธเจาเรียกวา ‘อายตนนิพพาน’ สวนพระพุทธเจาที่
ประทับอยูในอายตนนิพพานนั้น เราเรียกวา ‘พระนิพพาน’”
“อายตนนิ พ พาน คื อ ที่ ป ระทั บ ของพระนิ พ พาน
(ธรรมกายทีบ่ รรลุพระอรหัตผลแลว) ทีเ่ ขาอนุปาทิเสสนิพพาน
แลว . . .”๑
“ในอายตนนิ พ พานนั้ น มี แ ต พ ระนิ พ พาน ซึ่ ง ทรง
ประทับเขานิโรธสงบตลอดกันหมด ไมมีการไปมาหาสูกัน
ดังเชนสัตวโลกทั้งหลาย ที่เห็นกันอยูในภพสามนี้”
๑

จากเอกสารตางๆ ของสํานักพระธรรมกายหลายเลม เชน หลักการเจริญภาวนา
สมถวิปสสนากรรมฐาน, วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี, พ.ศ. ๒๕๔๐
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ทีย่ กมาใหดทู งั้ หมดในตอนนีน้ แี่ หละ คือ ธรรมกาย ตามแบบ
ของสํานักพระธรรมกาย ซึ่งเห็นไดชัดเจน และจะตองยอมรับกัน
ตามจริง วาเปนธรรมกายแบบใหม ไมมีมาในพระพุทธศาสนา อัน
จะตองแยกออกไวตางหาก ไมใหสับสนปะปนกับหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา
(ถาจัดเขาในพระพุทธศาสนา ทานผูรูทั้งหลายก็จะจัดเปน
นิมิต คือภาพที่จิตปรุงแตงขึ้น ระหวางที่กําลังเจริญสมาธิบาง
ระดับ)
แมคําวา “นิพพาน” และ “อายตนนิพพาน” ที่กลาวถึงใน
ตอนนี้ก็เปนของใหม ตามแบบเฉพาะของสํานักพระธรรมกาย ไม
พึงนํามาปะปนกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเชนเดียวกัน

ธรรมกายแบบเดิม
เกิดจากการเพิ่มคุณภาพในตัวของเรา
ขอยอนย้ําเพื่อสําทับความเขาใจใหชัดวา “ธรรมกาย” ใน
ความหมายเดิมของพระพุทธศาสนานั้น
๑. เป น คําตรั ส หรื อ คําพู ด เชิ ง เปรี ย บเที ย บ เพื่ อ ให เ ห็ น
ความหมายอยางเปนรูปธรรม กลาวคือ
ก) พระพุทธเจาตรัสหลักการของพระพุทธศาสนาที่ถือ
ธรรมสูงสุด แยกจากศาสนาพราหมณที่ถือวาพระพรหมสูงสุด
และตรัสเชิงเปรียบเทียบวา ที่ศาสนาพราหมณสอนวาพราหมณ
เกิดจากโอษฐของพระพรหมนั้น ภิกษุสาวกทั้งหลายก็เกิดจาก
โอษฐ ข องพระพุ ท ธเจ า คื อ เกิ ด จากธรรม/คําสอน/หลั ก การที่
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หลั่งไหลออกมาจากโอษฐของพระองค ผูเรียกไดวาเปนธรรมกาย
ในฐานะเปนแหลงที่รวมและหลั่งไหลออกมาของธรรมเหลานั้น
(เปนการตรัสในสถานการณทเี่ กีย่ วของเพียงครัง้ เดียว ซึง่ ตรัสตอไป
ดวยวาจะเรียกพระองควาเปนพรหมกาย คือตัวพระพรหมที่แท
ก็ได ในฐานะเปนแหลงธรรมอันประเสริฐ ที่ใหกําเนิดแกอริยชน)
ข) คําประพันธคอื คาถาบางแหงในพระไตรปฎกเลมทายๆ
ใชคําวาธรรมกาย ในเชิงเทียบเคียงกับรูปกาย คือรางกาย เพื่อ
สรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจา ดวยทวงทํานองของความรูสึก
ซาบซึง้ งดงามนอมนําศรัทธาบาง เพือ่ ใหมองเห็นการพัฒนาดานใน
คือ จิต ใจและปญ ญาที่เ จริญ งอกงามขึ้น มา เหมือ นการเลี้ย งดู
รางกายใหเจริญเติบโตบาง
๒. เปนคําตรัสหรือคําพูดแบบคลุมๆ รวมๆ หมายถึงธรรม
คือ คุณ งามความดีห รือ คุณ สมบัติ ทั้ง หมดหรือ ทั้ง ชุด ตามแต
จะประสงคในกรณีนั้นๆ และตรัสหรือพูดอยางผานๆ พอใหเปน
เครื่อ งโนม นําใจเขา หาหลัก ธรรมตา งๆ ที่พึง รูพึง ปฏิบัติตอ ไป
ดังนั้น ธรรมกายจึงไมตองมีวิธีปฏิบัติขึ้น มาโดยเฉพาะตางหาก
ใหเกิดความซ้ําซอนโดยใชเหตุ
ได ก ล า วแล ว ว า ในพระไตรป ฎ กที่ มี คําว า “ธรรมกาย”
ปรากฏอยู ๔ ครัง้ นัน้ ใชเรียกเปนพระนามอยางหนึง่ ของพระพุทธเจา
๑ ครั้ง กลาวถึงพระคุณหรือคุณสมบัตขิ องพระพุทธเจาพระองคอนื่
๑ ครั้ง ของพระปจเจกพุทธเจา ๑ ครั้ง ของพระมหาปชาบดีโคตมี
เถรี ๑ ครัง้
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หลังจากพระไตรปฎกแลว คัม ภีรอ รรถกถาเปนตนมัก ใช
คําวาธรรมกาย เฉพาะกับพระพุทธเจา ในความหมายเชิงสรรเสริญ
พระพุทธคุณ คือ พระคุณสมบัติตางๆ ทางนามธรรม เทียบเคียง
กับพระพุท ธลัก ษณะดา นพระรูป กาย และมัก กลาวไวคูกัน กับ
พระรูปกายนัน้ เชน บรรยายวา พระพุทธเจาทรงมีพระรูปกายงามสงา
ดว ยมหาบุรุษ ลัก ษณะ ๓๒ ประการ ฯลฯ และมีพระธรรมกาย
ทีป่ ระกอบดวยพระทศพลญาณ เปนตน สวนกรณีทจี่ ะใชกบั บุคคลอืน่
หรือใชอยางกวางๆ แทบไมมีเลย๑
เมือ่ ใช “ธรรมกาย” กับพระพุทธเจาแลว บางทีกเ็ ลยผอนลงมา
ใชกบั พระโพธิสตั ว คือทานผูจ ะตรัสรูเ ปนพระพุทธเจาตอไป ซึง่ ก็เปน
บุคคลพิเศษ (พบใชอยางนี้แหงเดียว = จริยา.อ.๓๒๔) โดยหมายถึง
ประดาธรรมคือคุณความดีและคุณสมบัติทั้งหลายที่พระโพธิสัตว
ไดสั่งสมเพิ่มพูนขึ้นมาจากการบําเพ็ญบารมี ซึ่งรวมเขาดวยกัน
เหมือนเปนเนื้อตัวของพระโพธิสัตวนั้น
สําหรับผูอ นื่ ทีจ่ ะมาเกีย่ วของกับธรรมกาย ก็คอื เห็นธรรมกาย
ของพระพุทธเจา ซึ่งเปนสํานวนเชิงรูปธรรม เพื่อเทียบเคียงกันได
กับการเห็นรางกาย/รูปกาย ความหมายก็คือการเห็นธรรมนั่นเอง
และบางที ท า นก็ พู ด เที ย บกั น ไว ด ว ยว า เห็ น พระรู ป กายของ
พระพุทธเจา ดวยมังสจักษุ หรือประสาทจักษุ (ตาเนื้อ) และเห็น
พระธรรมกายของพระพุทธเจา ดวยปญญาจักษุ หรือญาณจักษุ
(ตาปญญา) [เชน อิติ.อ.๓๓๔; วินย.ฏีกา ๑/๔๘๒]
การเห็นธรรมกายของพระพุทธเจา ที่วาหมายถึงเห็นธรรม
๑

ที่ใชกวางๆ พึงดูตัวอยางที่ สุตฺต.อ.๒/๔๔๓

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๐๙

นั่นเองนั้น ก็เทากับที่พระพุทธเจาตรัสวา ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นก็เห็น
พระพุทธเจา เพราะความเปนพระพุทธเจาอยูที่ก ารตรัสรูธรรม
พูดงายๆ วา สาระของความเปนพระพุทธเจาก็คือโพธิ ไดแก
ปญญาที่ตรัสรูธรรม ผูใดถึงโพธิ ผูนั้นก็เปนพุทธะ เมื่อเราเกิด
ปญญารูธรรม ก็เทากับเห็นองคพระพุทธเจา และการเห็นธรรมนี้
เมือ่ พูดออกมาเปนหลักการ ก็หมายถึงการเห็นอริยสัจจอยางทีเ่ คย
กลาวขางตน ซึ่งก็คือการบรรลุมรรคผลนิพพาน
พูดอีกสํานวนหนึง่ การเห็นพระพุทธเจา ก็คอื เห็นพระคุณหรือ
คุณสมบัตขิ องพระองค เพราะพระพุทธเจาก็คอื พุทธคุณ หรือคุณสมบัติ
ที่ทําใหเปนพระพุทธเจานั่นเอง๑
นอกจากนี้จะสังเกตเห็นวา เรื่องการเห็นธรรมกาย และ
ปญญาจักษุทเี่ ปนเครือ่ งเห็นธรรมกายนัน้ เนือ่ งจากเปนคําประเภท
พรรณนาคุณ มิใชเปนคําศัพทจาํ เพาะมาแตเดิม จึงมีความหมายกวาง
ไมจํากัดแนนแฟนอยางคําวา “ธรรมจักษุ” (ธมฺมจกฺขุ) ที่หมายถึง
การเห็นธรรมขัน้ อริยมรรคแนลงไป ดังปรากฏวา ปญญาจักษุมองเห็น
ธรรมกาย ในระดับอริย มรรคอยางนั้น ก็มี (บางทีทา นก็เ รีย กวา
โลกุตตรจักษุ คูกับ โลกิย จัก ษุที่ม องเห็น รูปกาย — สุตฺ ต.อ.๑/๓๙)
แตบางทีก็ผอนลงมา หมายถึงการเขาใจธรรมดวยปญญาของ
มนุษยปุถุชน
ยกตัวอยา งเรื่อ งพระเจาอโศกมหาราช ตอนที่ทรงหันมา
นับถือพระพุทธศาสนา ตามที่ทานเลาไววา ไดทอดพระเนตรเห็น
๑

พุทธฺ คุณาติ จ อตฺถโต พุทโฺ ธเอว ตถาคตสฺส โส เอตํ วาสิฏ อธิวจนํ ธมฺมกาโย อิตปิ ต ิ วจนโต.
(วินย.ฏีกา ๑/๕๔๗) แปลวา “โดยอรรถะ พระพุทธเจา ก็คือ พุท ธคุณ ทั้ง หลาย เพราะ

พระดํารัสวา ดูกรวาเสฏฐะ คําวา ธรรมกายนี้เปนชื่อของตถาคต”

๒๑๐

กรณีธรรมกาย

นิโครธสามเณรแลวทรงเลื่อมใส โปรดใหนิมนตมาฉันภัตตาหาร
ทรงฟงธรรมแลว ไดทรง ”เห็นธรรมกายของพระทศพล อันปรากฏ
ในกระจกเงา คื อ คํ า กล า วของสามเณร” ๑ จึ ง ได ท รงเลื่ อ มใส
ในพระรัตนตรัย ทรงตัง้ อยูใ นสรณะและศีล แลวเจริญพระราชศรัทธา
ยิ่งๆ ขึ้นนับแตนั้นมา
การเห็นธรรมกายในกรณีของพระเจาอโศกมหาราชนี้ ก็คือ
การที่ทรงเกิดความเขาใจธรรมสวางจาขึ้นจนเลื่อมใสศรัทธาใน
พระรัตนตรัยเทานัน้ ไมใชการบรรลุมรรคผลแตอยางใด และก็ไมตอ ง
ทรงปฏิบัติตามหลักวิชชาอะไรเพื่อจะเขาถึงหรือเห็นธรรมกายนั้น
นอกจากใชพระปญญาของพระองคเองพิจารณาไตรตรองธรรม
ที่สามเณรแสดงถวายในเวลานั้น
เนื่ อ งจากธรรมกายเป น ถ อ ยคํ า แบบเปรี ย บเที ย บหรื อ
เชิงกวีนพิ นธ ไมใชหลักธรรมใดโดยเฉพาะ จึงเปนเรือ่ งทีพ่ รรณนากันไป
ไดยืดยาว ซึ่งในที่นี้เห็นวาจะเกินจําเปน จึงขอยุติลงอีกตอนหนึ่ง
แต ไ หนๆ ก็ ไ ด พู ด กั น มามากแล ว ชาวพุ ท ธควรจะได
ประโยชนในเชิงปฏิบัติจากเรื่องธรรมกายนี้ดวย ประโยชนที่จะไดมี
๒ ขั้น คือ
๑. การบํารุงเลี้ยงธรรมกายของตนเองใหเจริญเติบโตขึ้น
๒. การเห็นธรรมกายของพระพุทธเจา
ขอที่ ๑ พึงเห็นตัวอยางในกรณีของพระนางมหาปชาบดีโคตมี
ผูมีธรรมกายที่เจริญเติบโตแลว และในกรณีของพระโพธิสัตว ซึ่ง
อยูในระหวางบํารุงเลี้ยงธรรมกายของตนใหงอกงามยิ่งขึ้นๆ
๑

สามเณรสฺส วจนาทาเส ทิสฺสมานํ ทสพลธมฺมกายํ ทิสฺวา” (วินย.ฏีกา ๑/๑๙๑)

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๑๑

คติที่จะไดในขั้นนี้ คือควรหมั่นเตือนตัวเอง และเตือนกัน
เชน เตือนลูกหลานวา อยามัวบํารุงเลีย้ งแตเพียงรางกาย/รูปกาย
เทานั้นใหเติบโต แตควรพัฒนาคุณความดีหรือคุณสมบัติตางๆ
เชน ความขยันหมั่นเพียร ความเขมแข็ง สมาธิ ปญญา ความ
กตัญูกตเวที ฯลฯ ใหธรรมกายของเราเจริญเติบโตขึ้นดวย
ขอที่ ๒ ก็สืบเนื่องจากขอที่ ๑ นั่นเอง กลาวคือ เมื่อเรา
พัฒนาธรรมกายของเราใหเติบใหญแข็งกลามากขึ้น คุณสมบัติตัว
สําคัญคือปญญา ทีผ่ า นการฝกฝนลับมาอยางดี ก็จะเฉียบคมยิง่ ขึน้
จนถึงขั้น ที่ห ยั่ง รูห ยั่ง เห็นสัจธรรม เปนโพธิ ซึ่งรูแ จงความจริงที่
ทําใหเปนพระพุทธเจา พูดเปนสํานวนเชิงอุปมาวา เห็นธรรมกาย
ของพระพุทธเจา หรือเห็นองค(ธรรมที่ทําใหเปน)พระพุทธเจา

ธรรมกายเปนอัตตา
ไมเขากับหลักวิชชาธรรมกาย
ทางสํานักพระธรรมกายยึดถือวา “ธรรมกายเปนอัตตา”
และไดพยายามหาหลักฐานในคัมภีรมาอาง ปรากฏวามีหลักฐาน
อยูที่เดียว ในอรรถกถาแหงหนึ่ง ซึ่งกลาวถึงธรรมกายเปนอัตตา/
ตั ว ตน แต ห ลั ก ฐานนั้ น กลั บ มาคั ด ค า นขัดแยงตอหลักการของ
สํานักพระธรรมกายที่ยึดถือไวเอง ความในอรรถกถานั้นวา
ปรํ วา อตฺตภูตโต ธมฺมกายโต อฺํ, ปฏิปกฺขํ วา ตทนตฺถกรํ
กิเลสโจรคณํ มินาติ หึสตีติ ปรโม, มหาสตฺโต . . . ตสฺส ภาโว กมฺมํ วา
(จริยา.อ. ๓๒๔)๑
ปารมิตา, ทานาทิกริ ยิ าว.
๑

หลักฐานนีม้ แี หงเดียว แตคมั ภีรร นุ ฎีกาและหลังจากนัน้ ยกไปอางตออีกประมาณ ๓ แหง
คือ ฎีกาแหงทีฆนิกาย ไดแก สีลกฺขนฺธวคฺคฏีกา และ สีลกฺขนฺธวคฺคอภินวฏีกา ภาค ๑; และ
สทฺทนีติปกรณ (ธาตุมาลา)

๒๑๒

กรณีธรรมกาย

แปลวา: “พระมหาสัตว(พระโพธิสัตว) ยอมบั่นทอน คือ

กําจัดฝายอื่น อันไดแกสภาวะอยางอื่นจากธรรมกาย ที่เปน
อัตตา/ตัว(ของพระมหาสัตว) หรือยอมบั่นทอนคือกําจัด
ปฏิปกษ อันไดแกห มูโ จรคือกิเลส ที่จ ะกอ ความพินาศแก
อัตตา/ตัว(ของพระมหาสัตว) เพราะเหตุนั้น พระมหาสัตวจึง
ชื่อวาเปนปรมะ (ผูยอดยิ่ง); ภาวะ หรือกรรม (การกระทํา)
ของพระมหาสัตวผูเปนปรมะ(ยอดยิ่ง) นั้น ชื่อวาปารมิตา
(บารมี) ไดแกการกระทํา (๑๐ อยาง) มีทาน เปนตน นัน่ เอง”
ขอความในอรรถกถาขางบนนี้ อธิบายความหมายของคําวา
“บารมี” คือความดีอยางสูงที่พระโพธิสัตวบําเพ็ญ มีใจความวา
การกระทําความดี ๑๐ ประการ มีทานเปนตน ที่เรียกวาบารมี ก็
เพราะเปนภาวะหรือเปน(กุศล)กรรมของพระโพธิสัตว ผูเปนปรมะ
(บรม คือยอดยิง่ ) ตามความหมายทีว่ า พระโพธิสตั วนนั้ ปองกันรักษา
ธรรมกาย ที่เปนอัตตา คือเปนตัวหรือเปนเนื้อเปนตัวของทานไวได
โดยกําจัดสิ่งอื่นๆ ที่นอกเหนือจากธรรมกายนั้น หรือกําจัดหมูโจร
คือกิเลสความชัว่ รายทัง้ หลายทีเ่ ปนศัตรู ไมใหมากอความเสือ่ มเสีย
ทําอันตรายแกธรรมกาย คือปวงความดีที่ทานไดเพียรบําเพ็ญ
สรางสมมา
ที่อรรถกถากลาววา “ธรรมกายซึ่งเปนอัตตา” ในที่นี้ ไมตรง
ตามความหมายที่ทางสํานักพระธรรมกายตองการ เพราะ
๑. ตามหลั ก คํ า สอนในพระพุ ท ธศาสนาที่ พู ด มาแล ว
ธรรมกายเปนคํารวมๆ คลุมๆ หมายถึงธรรม หรือคุณสมบัติตางๆ
ทัง้ หมดหรือทัง้ ชุด ไมจาํ เพาะขอใดขอหนึง่ แมแตธรรมกายในระดับสูงสุด

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๑๓

ก็ยงั รวมโลกุตตรธรรม ๙ ทัง้ หมด และในโลกุตตรธรรมทัง้ ๙ นัน้
มรรค ๔ ผล ๔ ก็ยังเปนสังขาร และทางสํานักพระธรรมกายก็
ยอมรับเองวาสังขารไมใชอตั ตาแท เปนเพียงอัตตาสมมติ จึงยังเปน
อนัตตา เพราะฉะนั้น ตามหลักใหญนี้ ธรรมกายก็ไมเปนอัตตาแท
ที่ทางสํานักพระธรรมกายตองการ แตเปนไดเพียงอัตตา/ตัวตน
สมมติ
๒. ธรรมกายของพระโพธิสัตว คือความดีหรือคุณสมบัติทั้ง
มวลที่ทานไดสะสมมา อันเปน(ประดุจ)เนื้อตัวหรืออัตตาของทาน
นี้ อาจจะถูกศัตรูคือกิเลสเขามาทําลาย พระโพธิสัตวจึงตองคอย
ระวังปองกันไว แมวาทานจะยอดเยี่ยมที่สามารถกําจัดศัตรูเหลา
นั้น แตก็เ ห็น ไดชัดวาธรรมกายอยางนี้ ไมมีลักษณะที่จะเปน
ธรรมกายในแบบของสํานักพระธรรมกายไดเลย และเปนเพียงคํา
พูดเชิงอุปมาเทานั้น
๓. ถาถือตามหลักของสํานักพระธรรมกายเอง ที่สอนวา
ธรรมกายคือนิพพาน หรือนิพพานเทานั้นเปนธรรมกาย ถาถือ
อยา งนี้ ธรรมกายในขอ ความภาษาบาลีจ ากอรรถกถาขา งตน
ซึง่ เปนธรรมกายของพระโพธิสตั ว ก็เปนธรรมกายตามความหมาย
ของสํานั ก พระธรรมกายไม ไ ด เพราะพระโพธิสัต วเ ปน ปุถุช น
ยังไมไดบรรลุนิพพาน เพราะฉะนั้น ธรรมกายที่วาเปนอัตตา/ตน
ของพระโพธิสัตวในขอความที่ยกมาอางนั้น ก็เปนเพียงอั ต ตา
สมมติตามภาษาพูด คือโดยสภาวะที่แทก็เปนอนัตตาอยูนั่นเอง
๔. ตามหลักวิชชาของสํานักพระธรรมกายเอง คนจะเขาถึง
หรือเห็นธรรมกาย ตองปฏิบัติกาวไปจนเลยกายอรูปพรหมละเอียด
ถึงกายธรรมโคตรภู แตพระโพธิสัตวตามหลักพุทธศาสนาเดิมแท

๒๑๔

กรณีธรรมกาย

ยังเปนปุถุช น ไดอยางสูงก็แคฌานสมาบัติ อยูในระดับพรหม
คื อ ยั ง ไมถึงธรรมกาย เพราะฉะนั้นธรรมกายในที่นี้ก็ตอ งไมใช
ธรรมกายแบบของสํานั ก พระธรรมกาย แตเปนธรรมกายตาม
ความหมายของพระพุทธศาสนาเดิมแท ซึ่งเปนอัตตา/ตัวตนโดย
สมมติเทานั้น
เปนอันวา ไมวาจะมองในความหมายของพระพุทธศาสนา
เดิมแท หรือตามความหมายของสํานักพระธรรมกาย คําวาธรรมกาย
เป น อั ต ตาที่ อ รรถกถาข า งต น ว า ไว ก็ ไ ม เ ป น อั ต ตาแท ที่ สํานัก
พระธรรมกายตองการ

ธรรมกายเปนอัตตา
เปนเรื่องธรรมดาของคําอุปมาอุปไมย
แททจี่ ริง คําอธิบายของอรรถกถาขางตนนัน้ ไมใชเรือ่ งทีจ่ ะ
ตองมองความหมายไปไกลจนเกินเลยความจริงทีท่ า นตองการ คําวา
“ธรรมกาย” ก็เปนคําพูดเชิงเปรียบเทียบ และคําวา”อัตตา/ตัว/ตัวตน”
ก็เปนคําพูดเชิงเปรียบเทียบ หมายความวา พระโพธิสัตวไดเพียร
พยายามบําเพ็ญบารมีสรางสมความดีมามากมาย ความดีเหลานัน้
พู ด รวมเข า ด ว ยกั น ก็ เ ป น ธรรมกาย คื อ กองหรือ ประมวลแหง
คุณสมบัติทั้งหลาย ซึ่งเปนเหมือนเนื้อตัวของทาน ที่ทานรักษาไว
ไมใหศัตรูหมูโจรคือกิเลสมาทําอันตรายใหเสื่อมเสียไป
คําพู ด เชิ ง เปรี ย บเที ย บหรื อ อุ ป มาแบบนี้ มี ม ากมายใน
พระไตรปฎก และคัมภีรร นุ ตอๆ มา อยางเรือ่ งพระเจาอโศกทรงเห็น
พระธรรมกายของพระพุทธเจาในกระจกเงา (คันฉอง) คือคําบรรยาย
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ของสามเณรนิ โ ครธที่ ก ล า วถึ ง ข า งต น คือ บอกวา คําเทศนข อง
สามเณรนั้นเปนเหมือนกระจกเงาที่สะทอนใหเห็นองคพระพุทธเจา
ธรรมกายที่มองเห็นในกระจกเงา หรือในคําบรรยายอยางนี้ ยอม
ไปกันไมไดกับ ธรรมกายในความหมายของสํานักพระธรรมกาย
เพราะไมตองมานั่งเพงใหเห็นที่ศูนยกลางกาย
นอกจากธรรมกายแลว ก็ยังมีคําอื่นอีกมากที่ใชทํานองนี้
อยางคําวา “ธรรมจักร” ที่เราไดยินกันบอย “ธรรมนคร” หรือแมแต
“นิพพานนคร”
“ธรรมจักร” แปลวา วงลอธรรม ที่วาพระพุทธเจาทรง
ประกาศธรรมจักรหรือหมุนวงลอธรรม เมื่อ คราวเทศนครั้ง แรก
แกเบญจวัคคีย ก็ไมไดมีวงลออะไร แตหมายถึงการเริ่มใหธรรม
เคลือ่ นขยับแผขยายไป เทียบกับ “อาณาจักร” คือวงลอแหงอํานาจ
ที่ราชาแผขยายไป หรือเทียบวาพระพุทธเจาทรงเริ่มแผดินแดน
แหงธรรมทีร่ ม เย็นคือธรรมจักรออกไป คูก บั คําวาราชาแผอาณาจักร
ที่เปนดินแดนแหงการใชอํานาจบังคับ
คําวา “ธรรมนคร” ก็ตาม “นิพพานนคร” ก็ตาม หรืออยาง
ฝายรายเชน “กิเลสโจร” ก็ตาม ก็เปนคําที่ทานใชกันเปนธรรมดา
ผูรูธ รรมก็อา นไปโดยเขา ใจความหมายที่ทา นตอ งการ ขอยก
ตัวอยางมาใหดูอีก ๒-๓ แหง เชน
“พระสุมนพุทธเจา ผูทรงเปนนายกแหงโลก . . .
ไดทรงสรางพระอมตนครอันประเสริฐ (นิพพานนคร) อันมี
ศีลเปนปราการกวางใหญ แวดลอมดวยสมาธิเปนคูเมือง
มีวิปสสนาญาณเปนประตูพระนคร มีสติสัมปชัญญะเปน
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บานประตูอันมั่นคง ประดับประดาดวยมณฑปแหงสมาบัติ
เปนตน คับคั่งไปดวยโพธิปกขิยประชาชน . . . ทรงสราง
มหาวิถี(ถนนใหญ) แลวดวยสติปฏฐาน อันไมคดเคี้ยว ตรง
และกวางขวาง . . .”
(พุทฺธ.อ.๒๒๗)
หรืออยางงายๆ วา
“แทจริง บุรุษผูมีปญญา เจริญวิปสสนาแลว เปด
อริยมรรคทวาร เขาสูนิพพานนคร ยอมบรรลุความสําเร็จ
แหงสาวกบาง ความเปนพระปจเจกพุทธเจาบาง สัมมาสัมโพธิญาณบาง”
(มงฺคล. ๑/๑๔๖)
บางทีคําสําคัญๆ คําเดียว ทานใชเชิงอุปมายักเยื้องไปตางๆ
มากมาย เชน กิเลส เรียกเปน กิเลสโจร (โจรคือกิเลส) ในตัวอยาง
ขางตนบาง กิเลสอัคคี (ไฟกิเลส เชน ชา.อ.๔/๘๐) กิเลสพยาธิ (เชน ชา.อ.๑/๖)
กิเลสโรค (เชน เถร.อ.๒/๑๐) กิเลสมล (มลทินคือกิเลส เชน อป.อ.๑/๕)
กิเลสวนะ (ปากิเลส เชน วิมาน.อ.๒๔๖) กิเลสกัณฏกะ (หนามกิเลส เชน
เถร.อ.๒/๓๙๓) กิเลสกัททมะ (เปอกตมกิเลส เชน อป.อ.๒/๑๙๖) กิเลสทุคคะ
(หลมกิเลส เชน ธ.อ.๗/๑๕๔) กิเลสราสี (กองกิเลส เชน ที.อ. ๒/๑๗๕) ฯลฯ
อยางคําวา “กิเลสโจร” (โจรคือกิเลส) ก็มีใชบอยๆ นอกจาก
ที่ยกมาดูขางตน ก็เชน
“สัมมาทิฏฐินี้แล ทานเรียกวา . . . ปญญาศัสตรา (มีด
หรือศัสตราแหงปญญา) . . . โยคาวจรบุคคล กําจัดอวิชชา
อันธการ ดวยสัมมาทิฏฐิ กลาวคือวิปสสนาญาณนี้ ในเบื้อง
บุพภาคแลว ฆาประดากิเลสโจรเสีย ยอมลุถึง นิพ พาน
(เชน ที.อ. ๑/๒๘๒)
โดยเกษม”

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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ในฝายดีก็เชนกัน มีคําใชเชิงเปรียบเทียบใหเปนรูปธรรม
อยางนี้ทั่วไป ซึ่งเปนวิธีพูดใหเห็นงายและนาสนใจมากขึ้น อยาง
คําวา “ธรรม” ก็เปนตัวอยางที่ดี มีคําใชมาก นอกจาก ธรรมกาย
ธรรมจักษุ ธรรมจักร ธรรมนคร ธรรมราชา ยังมีอีกแทบไมตองนับ
(ไมตอ งเแสดงทีม่ า เพราะจะกินเนือ้ ทีเ่ กินไป) เชน ธรรมโอสถ ธรรมรส
ธรรมนาวา ธรรมาทาส (แวนธรรม) ธรรมประทีป ธรรมปชโชต
(ดวงชวาลาแหงธรรม) ธรรมโฆษ (เสียงธรรม) ธรรมรส ธรรมบรรพต
ธรรมโกศ (คลังธรรม) ธรรมเมฆ ธรรมเภรี (กลองธรรม) ธรรมเสตุ
(สะพานธรรมขามสังสารวัฏ) ฯลฯ
แมแต ธรรมรัตนะ ในชุดแหงพระรัตนตรัย ที่มีพุทธรัตนะ
ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ก็เปนคําใชเชิงเทียบเคียงอยางนี้ แต
เปนคําที่ใชสื่อกันจนลงตัว
คําวา “ธรรมกาย”นี้ บางทีทานก็ใชคําวา “ธรรมสรีระ” แทน
โดยมีความหมายอยางเดียวกัน (เชน อุ.อ.๑/๒๗)
อปทาน (พระไตรปฎกเลม ๓๒-๓๓) ซึ่งเปนคัมภีรเดียวใน
พระไตรปฎกที่ปรากฏมีคําวา “ธรรมกาย” (ยกเวนครั้งเดียวที่มี
ในที่อื่น คือ เลม ๑๑ ที่พ ระพุทธเจาตรัสเทีย บหลักการของพุทธ
กับพราหมณ) นั้น ดังไดกลาวแลววา เปนคัมภีรเชิงชีวประวัติ
ประเภทคําประพันธรอยกรองเปนคาถาลวน มุงแสดงพุทธจริยา
และสาวกจริยา ในลักษณะที่เนนความงดงามแหงถอยคําและ
พรรณนาโวหาร มากดวยอุปมาอุปไมย ที่จะใหเกิดความซาบซึ้ง
นอมนําศรัทธาและปติ
ในคัมภีร อปทานนัน้ ไมวา จะกลาวถึงบุคคลหรือขอธรรมทัง้
หลายก็ ต าม มั ก มี ถ อ ยคํ า และเนื้ อ ความเชิ ง เปรี ย บเที ย บ
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ประกอบอยูทั่ว ไป ซึง่ เมือ่ ไดอา นแลวก็จะไมแปลกใจ ทีไ่ ดพบคําวา
ธรรมกาย ซึง่ ทานใชในคัมภีรนี้ในลักษณะเชนเดียวกันนั้น ขอใหดู
ตัวอยางคําของพระอุบาลีเถระที่พรรณนาพระพุทธจริยาวา
“ขาแตองคมหาวีระ พระองคดังขัตติยราช กําจัดหมู
ปจจามิตรแลว ไดพระนามวาเปนธรรมราชาแหงโลก พรอม
ทั้งเทวพิภพ พระองคปราบเหลาเดียรถีย กับทั้งมารพรอม
ดวยปวงเสนา ทรงขจัดความมืดมนอนธการเสร็จสิ้นแลว
ก็ไดทรงสรางธรรมนครขึ้นไว อันมีศีลเปนปราการ มีญาณ
เปนซุมประตู ขาแตองคพระธีรเจา ศรัทธาเปนเสาระเนียด
และสังวรเปนนายทวารบาล สติปฏฐานเปนปอม พระปญญา
ของพระองคเปนลานจตุรัส และอิทธิบาทเปนสี่แยก ธรรม
วิถีก็ไดทรงสรางไวดวยดีแลว
“พระสูตร พระอภิธรรม และพระวินัยหมดทั้งสิ้น คือ
นวังคพุทธพจน เปนธรรมสภา วิหารธรรมอันมีสุญญตอนิมิตต และอัปปณิหิตวิโมกข กับทั้งอาเนญชสมาบัติ และ
นิโรธสมาบัติ เปนธรรมกุฎีของพระองค
“ทานผูมีนามวาสารีบุตร ซึ่งจัดเจนในปฏิภาณ ที่ทรง
ตั้งไวใหเปนเอตทัคคะดานปญญา ไดเปนธรรมเสนาบดีของ
พระองค ทานผูเจนจบทางฤทธิ์ เชี่ยวชาญในจุติอุบัติ นามวา
โกลิตะ (พระโมคคัลลานะ)ไดเปนปุโรหิตของพระองค ขาแต
องคพระมุนี ทานพระมหากัสสปะ ผูทรงไวซึ่งโบราณวงศ
เลิศในธุดงคคุณ ผูมีเดชสูง ยากจักหาผูทัดเทียมได เปนผู
พิพากษา ทานผูมีนามวาอานนท ซึ่งเปนพหูสูต ทรงธรรม

๒๑๙
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ชํานาญพระบาลีทงั้ หมดในพระศาสนา เปนขุนคลังรักษาธรรม
ของพระองค องคพระมหาฤาษีผูมีพระภาคเจา ทรงกาวผาน
พระเถราจารยทั้งปวงนั้นแลว ประทานแกขาพระองค ซึ่ง
หนาที่วินิจฉัย อันวิญูแสดงไวในวินัย . . .”
(ขุ.อป. ๓๒/๘/๖๓)

ไมมีใครตองไปคิดหรือตีความวา ธรรมนคร นี้ เปนดินแดน
บานเมือง หรือเปนสถานที่อะไรจริงจัง
เพราะฉะนั้น ในเรื่อ งธรรมกายนี้ จึง ไมมีขอ ที่จ ะตอ งคิด
ใหไกลเกินไป ทางที่ดีควรจะใชใหไดประโยชนในชีวิตประจําวัน
อยางที่ก ลา วมาแลว คือมาชวนกันบํารุงเลี้ย งธรรมกายของเรา
แตละคนใหเจริญงอกงาม ดวยการพัฒนาชีวติ ทัง้ ดานพฤติกรรม (ศีล)
จิตใจ (สมาธิ) และปญญา จนกระทั่งปญญาแกกลาเห็นความจริง
ของโลกและชีวติ มีจติ ใจเปนอิสระ รู ตืน่ เบิกบาน นัน่ แหละ จึงจะ
เปนการเห็นธรรมกาย/กองธรรมที่แทจริง ที่มิใชเปนเพียงนิมิตภาพ
ในใจที่จิตสรางสรรคขึ้นมา
ขอจบทายดวยขอความกลาวธรรมเชิงอุปมาของพระนาคเสน
ในมิลินทปญหา วา
“ดูกอ นมหาบพิตร . . . พระผูม พี ระภาคเจาทรงธรรมจักร
แลว บรรลุความเปนสัพพัญู ทรงมีชัยชนะสงครามแลว
ไดทรงสรางธรรมนคร . . . ธรรมนครของพระผูมีพระภาค
เจานั้น มีศีลเปนปราการ มีหิริเปนคูเมือง มีสติเปนนาย
ทวารบาล มีญาณเปนซุมประตู มีความเพียรเปนปอม มี
ศรัทธาเปนเสาระเนียด มีปญญาเปนปราสาท มีพระสูตร
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เปนลานจตุรัส มีพระอภิธรรมเปนสี่แยก มีพระวินัยเปน
ศาลวินิจฉัยความ มีสติปฏฐานเปนทางวิถี . . . บนถนนสติ
ปฏฐานวิถีของธรรมนครนัน้ มีรา นคาเรียงราย กลาวคือ ราน
บุบผชาติ (=สัญญา ๑๐) รานเครื่องสําอาง (=ศีลตางประเภท)
รานผลไม (=อริยผล และสมาบัตติ า งๆ) หางเวชภัณฑดบั พิษ (=
อริยสัจจ ๔) หางเภสัชภัณฑ (=โพธิปกขิยธรรม ๓๗) หางอมฤต
ั มณี (=ศีล สมาธิ ปญญา
ภัณฑ (=กายคตาสติ) หางเพชรรัตนอญ
วิมตุ ติ วิมตุ ติญาณทัสสนะ ปฏิสมั ภิทา โพชฌงค) และหางสรรพ
สินคา (=นวังคพุทธพจน . . . สังฆรัตนะ ชาติ-โภค-อายุ-อาโรคยวรรณ-ปญญา-ญาณ-มนุษย-ทิพย-นิพพานสมบัติ)”
(มิลินฺท.๔๑๓)

จะเอาธรรมกายของพระพุทธเจา หรือธรรมกายแบบไหน
ก็มีเสรีภาพเลือกได แตขอใหบอกไปตามตรง
เปนอันวา เรื่องธรรมกายที่มีความหมายแตกตางกัน เปน
เรื่องสัมพันธกับกาลเวลาที่ตางยุคตางสมัย จึงไมมีอะไรจะสับสน
เรื่ อ งธรรมกายในมหายานเขาก็ มี ชั ด ของเขาอยู แ ล ว และถ า
ตองการรูวา ตางกับเถรวาทอยางไร ก็ไมตอ งไปเที่ยวหาใหยาก
จะศึกษาหาอานเมื่อไรก็หาได
มหายานเขาก็ ย อมรั บ อยู ว า คํา สอนเรื่ อ งธรรมกายนั้ น
เขาพัฒนากันขึน้ มาหลังพุทธกาลหลายรอยป และของมหายานนัน้
ธรรมกายเป น ส ว นหนึ่ ง ของหลั ก ตรี ก าย ที่ ถื อ ว า พระพุ ท ธเจ า
ทรงมี ๓ กาย คือ ธรรมกาย สัมโภคกาย และนิรมาณกาย
ทางเถรวาทเรามี ข อ ความในพระไตรป ฎ กที่ ก ล า วถึ ง
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ธรรมกายอยูบาง ในฐานะเปนถอยคําเชิงเปรียบเทียบ ทํานอง
เดียวกับคําวา ธรรมจักร และธรรมนคร เปนตน ซึ่งมีความหมาย
ชัดเจนอยูแลว ความตางระหวางธรรมกายที่เปนความหมายเดิม
ของพระไตรป ฎ กบาลี กั บ ธรรมกายที่ ม หายานพั ฒ นาขึ้ น มา
ก็ศึกษากันไดงาย
แตเวลานี้ยังมีธรรมกายของมหายาน กับธรรมกายของวัด
พระธรรมกาย ซึ่งมีความหมายไมเหมือนกัน อันนี้จะตองมาศึกษา
กันใหม คือกลายเปนเรื่องวา จะตองศึกษาความแตกตางระหวาง
ธรรมกายของมหายานซึ่งเปนกายหนึ่งในสามของตรีกาย กับ
ธรรมกายของวัดพระธรรมกายซึ่งทางมหายานเขายังไมเคยไดยิน
และทางวั ด พระธรรมกายเองยั ง ไม ไ ด พู ด ถึ ง อี ก ๒ กาย คื อ
สัมโภคกาย และนิรมาณกาย จึงควรแสดงเหตุผลแกทางฝาย
มหายานวา เหตุใดจึงไมมีอีก ๒ กายนั้น สวนทางเถรวาทนี้ชัดเจน
อยูแลว ไมตองเถียงกับใคร เพราะไมไดถือธรรมกายเปนเรื่อง
ใหญโตอะไร
ตรีกายนั้นเปนหลักของฝายมหายาน เทาที่ทราบก็วาพัฒนา
กันขึ้นในพุทธศาสนานิกายสรวาสติวาทิน หรือสรวาสติวาทะที่ได
สูญไปแลว แลวมหายานก็พัฒนาตอมา ซึ่งเปนเรื่องของผูศึกษา
พุทธศาสนามหายานเอง ไมใชเรื่องที่ทางเถรวาทจะไปพูดวาอะไร
เพราะปราชญมหายานก็ยอมรับอยูเองวาเรื่องตรีกายนั้นเกิดหลัง
พุทธกาลตั้งหลายศตวรรษอยางที่กลาวแลววา มหายานรับชวง
พัฒ นาตอ จากนิก ายสรวาสติว าทะ ซึ่ง เวลานี้วา อยา งไร ก็ห า
คําอธิบายไดไมยาก
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ตอมาพอถึงพุท ธศาสนาแบบตันตระ ธรรมกายก็มาเปน
อาทิพุทธะ คือเปนพระพุทธเจาองคตน ซึ่งนาสงสัยวาจะเปนที่มา
ของลัทธิตนธาตุตนธรรมหรือไม
ปจจุบันนี้ องคทะไลลามะนั้น ทางพุทธศาสนาแบบทิเบต
ถือวาเปนนิรมาณกายของพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร พระโพธิสัตวอวโลกิ เ ตศวรเองก็ เ ป น เรื่ อ งสมั ย หลั ง พุ ท ธกาลมากมายหลาย
ศตวรรษ เรื่องอยางนี้นักปราชญศึกษากันมาเพียงพอแลว เพียงแต
เรารูวาเปนคําสอนของมหายานที่เกิดขึ้นทีหลัง สวนในทางพุทธศาสนาเถรวาทนั้น เรามุงที่คําสอนเดิมแทของพระพุทธเจา
คําวาธรรมกายก็เปนคําที่มีอยูเดิม ทางมหายานนั่นแหละที่
จะตองมาศึกษาวา หลักคําสอนเรื่องตรีกายของตนซึ่งรวมทั้งเรื่อง
ธรรมกายนั้น ไดพัฒนาขยายความหมายขึ้นมาจากธรรมกายใน
พุทธศาสนาดั้งเดิมที่มีในพระไตรปฎกบาลีของเถรวาทอยางไร เพื่อ
จะหาความหมายเดิมแท ๆ การที่จะเอาคําสอนเรื่องธรรมกายของ
มหายานที่เกิดขึ้นภายหลังตั้งหลายศตวรรษ มาปะปนกับความ
หมายเดิมนั้นไมถูกตอง มีแตจะทําใหวุนวายสับสนกันใหญ
ขอย้ําว า คําสอนธรรมกายของมหายาน กั บ คําสอน
ธรรมกายของวั ด พระธรรมกายนั้ น ต า งกั น มากมายยิ่ ง กว า
ธรรมกายมหายานตางจากธรรมกายเดิมของพระพุทธเจา
เรื่องวิชชาธรรมกายปจจุบันของสํานักวัดพระธรรมกายนั้น
ก็ควรจะกลาวลงไปตรงๆ ไมตองไปบอกวาพระพุทธเจาคนพบ
หรือทรงสอนไวแลวหายไปจนตองมีการคนพบใหม ก็พดู ไปตรงๆ วา
อาจารยของสํานักทานไดจัดวางของทาน และไดสอนขึ้นมาใน
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ความหมายของทาน เรื่องก็เทานั้นเอง เพราะวาธรรมกายที่วานี้
ก็ไมไดมคี วามหมายตรงกับธรรมกายเดิมในพระไตรปฎก หรือแมแต
ธรรมกายของมหายาน ที่ เ ขาได พั ฒ นาขึ้ น มาในยุ ค หลั ง จาก
พระพุทธเจาปรินิพพานไปหลายรอยป
ควรจะมีความแจมชัด และวากันไปตามตรง ดังที่กลาวมา
แลว

อายตนนิพพาน คือดับอายตนะ
“อัตตา” ไมมีโดยปรมัตถ เปนเรื่องที่ชัดเจนไปแลว
เอกสารของวัดพระธรรมกาย เขียนวา
“ลําพั ง การอาศั ย หลั ก ฐานทางคั ม ภี ร เ ท า ที่ มี เ หลื อ อยู
และศึกษาคัมภีรเพียงบางสวนเทานั้นแลวมาสรุปลงไปวา มี
ลักษณะเปนอยางใดอยางนั้นโดยเด็ดขาด พรอมกับปฏิเสธ
ทรรศนะอื่นโดยสิ้นเชิง ทั้งที่ยังมีประเด็นทางวิชาการที่ตอง
ศึกษาวิเคราะหอยางละเอียดรอบคอบอีกมากอยางที่ทําอยูนั้น
เปนสิ่งที่พระเถระทั้งหลายในอดีตของเราไมทํากัน เปนการ
สรุปเกิน เปนผลเสียตอพระพุทธศาสนาและอาจนํามาซึ่ง
ความแตกแยก”

ตอมาอีกแหงหนึ่งเขียนวา
“ในขณะที่ประเด็นปญหาวา นิพพานเปนอัตตาหรือ
เปนอนัตตา ในทางวิชาการยังไมอาจสรุปลงไดนั้น สิ่ง ที่
ชาวพุทธพึงทราบก็คอื อายตนนิพพานนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจา
ทรงยืนยันวา มีอยูจริง และทรงปฏิเสธวาไมใชสิ่งนั้น ไมใช
สิ่งนี้ เพราะอายตนนิพพานเปนสิ่งที่เกินกวาวิสัยและประสบการณในโลกของปุถุชนใดๆ จะสามารถเขาใจได . . .”

ขอสังเกตเบื้องตน ก็คือ ในตอนแรกที่พูดถึงเรื่องนิพพานเปน
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อัตตาหรืออนัตตา ทัง้ ทีห่ ลักฐานวานิพพานเปนอนัตตา มีหลายแหงและ
สอดคลองกันทั้งหมด เอกสารของวัดพระธรรมกาย ก็พูดเฉออกไป
ทํานองวาหลักฐานที่มีเหลืออยูเทานี้ไมเพียงพอ อางวาเปนขอสรุป
ทางวิชาการ ซึ่งยังสรุปไมได และยังอางวาพระเถระในอดีตก็ไม
วินิจฉัยอีกดวย
แตตอนหลัง พอพูดเรือ่ งอายตนนิพพาน ทัง้ ทีห่ ลักฐานทีจ่ ะอาง
ในพระไตรปฎกมีแหงเดียว กลับยกเปนขอยืนยันเต็มที่
เรื่ อ ง “นิ พ พานเป น อนั ต ตา” หลั ก ฐานวา อยา งไรและ
สอดคลองเปนอันหนึ่งอันเดียวกันหรือไม ก็ไดยกตัวอยางมาแสดง
เพียงพอแลว
“นิพพานเปนอนัตตา” เปนเรือ่ งของหลักฐานแสดงหลักการของ
พระธรรมวินยั และหลักฐานนัน้ ชัดเจน ไมใชเรือ่ งทัศนะความคิดเห็น
และไมเปนเพียงขอสรุปทางวิชาการ เรือ่ งนีช้ ดั เจนแลว ไมควรอาง
เรื่องทัศนะความคิดเห็นและขอถกเถียงทางวิชาการขึ้นมาอีก
“นิพพานเปนอนัตตา” เปนเรื่องของหลักการที่แนนอนของ
พระพุทธศาสนา พระเถระในอดีตถือเปนเรือ่ งสําคัญยิง่ ทีจ่ ะไมใหเกิด
การสอนผิดพลาด และไมใหเกิดการนําลัทธิแปลกปลอมเขามาปน
ทานจึงเอาจริงเอาจังในการชําระสะสาง ดังกรณีสงั คายนาครัง้ ที่ ๓
ทีไ่ ดเลาไปแลว เอกสารของวัดพระธรรมกายทีว่ า “พระเถระทัง้ หลาย
ในอดีตของเราไมทาํ กัน” นัน้ เปนการกลาวตรงขามกับความเปนจริง
จะกลายเปนการกลาวตูพ ระเถระในอดีตเหลานัน้
เรื่อง “พระพุทธศาสนาไมยอมรับอัตตาโดยปรมัตถ โดย
ประการทั้งปวง” เปนเรื่องของหลักการสําคัญ ซึ่งเมื่อมีปญหา
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ทานก็ไดยกขึ้นมาพิจารณาและชําระสะสางเสร็จสิ้นไปแลว ถายัง
มีพระไตรปฎกหรือคัมภีรมหายานฉบับใด หรือนิกายใดวาอยางอื่น
ก็ไมใชเรือ่ งทีจ่ ะนํามาอางใหสบั สนปะปน
ทํานองเดียวกับเรื่องสวรรคแดนสุขาวดีของพระอมิตาภะ
ทางพุทธศาสนานิกายชินของญี่ปุนวามี ก็เปนเรื่องของนิกายชิน
นั้น ไมจําเปนที่พุทธศาสนาเถรวาทจะตองมีสวรรคสุขาวดี หรือแม
แตพระอมิตาภะนั้นไปดวย
วิธีพูดเพื่อแสดงหลักการก็มีอยูแลว คือ อางใหชัดลงไปวา
คัมภีรของนิกายนัน้ หรือคําสอนของนิกายนัน้ วาอยางนัน้ จะไดรู
ความแตกตางกัน ไมตอ งเอามาปะปนกัน
(ที่จริงนั้น คําสอนของพุทธศาสนามหายานทั่วไป ก็ไม
ปรากฏวาจะสอนใหนิพพานเปนอัตตาหรืออาตมันแตประการใด
ถามีม หายานนิกายยอยใดสอนอยางนั้น ทางวัดพระธรรมกาย
ก็ควรยกขึน้ มาแสดงใหปรากฏ มหายานนิกายอืน่ ๆ จะไดแสดงเหตุผล
ขอโตแยงบาง)
เรือ่ ง “มติของพระพุทธศาสนาทีแ่ ทวา อัตตามีเพียงโดยสมมติ
ไมมีจริงโดยปรมัตถ” นั้น เมื่อมองดูขอสรุปของนักวิชาการทาง
ตะวันตก แมวา ขอสรุปนัน้ จะไมมคี วามสําคัญทีจ่ ะมาวินจิ ฉัยหลักการ
ของพระพุทธศาสนาได แตก็นาอนุโมทนาวา เวลานี้นักวิชาการ
ตะวันตกรุน ใหมๆ ไดเริม่ มีความเขาใจถูกตองตรงตามหลักการนี้ ดัง
Professor Richard Gombrich นายกสมาคมบาลีปกรณแหงอังกฤษ
คนปจจุบนั ไดเขียนหนังสือแสดงไว (ไมตรงกับที่ เอกสารของวัด
พระธรรมกายอาง)
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“มติของพระพุทธศาสนาที่แทวา อัตตามีเพียงโดยสมมติ
ไมมจี ริงโดยปรมัตถ และนิพพานก็รวมอยูใ นธรรมทีเ่ ปนอนัตตา” นัน้
พระไตรปฎกและอรรถกถากลาวระบุไวชัดเจนแลว
การมีหลักฐานแสดงหลักการสําคัญๆ ของพระศาสนาไวเปน
การแนนอนนี้ เปนสิ่งสําคัญที่พุทธบริษัทจะไดใชเปนมาตรฐานวัด
การศึกษาและการปฏิบัติของตน ทําใหมีความเปนอันหนึ่งอันเดียว
กัน และไมเกิดความแตกแยก
แตตรงขาม ถาไมมีหลักการที่ชัดเจนแนนอน หรือมีแลว แต
ไมปฏิบัติตอหลักการนั้นดวยความซื่อตรง จึงจะทําใหเกิดความ
แตกแยก
ในเรือ่ งหลักฐานทีแ่ สดงหลักการนัน้ แททจี่ ริง ถึงจะมีระบุแนนอน
แหงเดียว เมือ่ สอดคลองกับคําสอนและหลักการโดยรวม ก็เพียงพอ
แตทตี่ งั้ ขอสังเกตในทีน่ กี้ เ็ พราะวา เอกสารของวัดพระธรรมกาย นัน้
แสดงทาทีที่ไมสม่ําเสมอ

“อายตนนิพพาน” ไมมีโดยบาลีนิยม
ก็ชัดเจนเชนกัน
เรื่อง “อายตนนิพพาน” นั้น ถาเปนจริงตามหลักฐานที่อาง
ก็ไมมีปญหา แตเรื่องไมเปนเชนนั้น เพราะถาสังเกตดูจะเห็นวา
ทั้งเอกสารของวัดพระธรรมกาย และพฤติการณตางๆ มุงจะให
ประชาชนเขาใจไปวา มีนพิ พานอยางหนึง่ ทีเ่ รียกวา “อายตนนิพพาน”
ซึง่ มีลกั ษณะเปนสถานที่ หรือเปนดินแดน ดังคําบรรยายตามหลัก
ความเชื่อของสํานักพระธรรมกายวา

๒๒๘
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“นิพพานเปนอายตนะอันหนึ่ง . . . อายตนะนิพพานก็มี
หนาทีด่ งึ ดูดพระพุทธเจา พระอรหันตเขาไปสูอ ายตนะของตน
สถานอันเปนที่ประทับของพระพุทธเจาเรียกวา อายตนะนิพพาน สวนพระพุทธเจาที่ประทับอยูในอายตนะนิพพาน
นั้น เราเรียกวา “พระนิพพาน”
“อายตนะนิพพาน มีลกั ษณะกลมรอบตัวขาวใส บริสทุ ธิ์
จนกระทัง่ มีรศั มีปรากฏ ขนาดของอายตนะนิพพานนัน้ วัดเสน
ผาศูนยกลางไดราว ๑๔๑ ลาน ๓ แสน ๓ หมืน่ (๑๔๑,๓๓๐,๐๐๐)
โยชน ขอบของอายตนะนิพพานหนาดานละ ๑๕,๑๒๐,๐๐๐
โยชน รอบขอบทั้ง ๒ ดานเปน ๓๐,๒๔๐,๐๐๐ โยชน ขอบนี้
ก็กลมรอบตัวเชนเดียวกัน สวนเนื้อที่ๆอยูในขอบเทาไร เปนที่
ประทับของพระพุทธเจาทัง้ สิน้ ในนิพพานเปนสถานทีโ่ อโถง
ปราศจากสิ่งอื่นใดทั้งสิ้น สวางไสวไปดวยรัศมีธรรม อัน
โชติชวง ปราศจากความสวางจากรัศมีอื่นใด . . .
“ . . . อายตนะนิพพานนี้มีอยู สูงขึ้นไปจากภพ ๓ นี้
เลยออกไปจากขอบเนวสัญญานาสัญญายตนะภพ . . .
“สวน “พระนิพพาน” นั้นคือ กายธรรมที่ไดบรรลุ
อรหัตตผลแลว กายเหลานี้มี กาย หัวใจ ดวงจิต และดวง
วิญญาณวัดตัดกลาง ๒๐ วา เทากันทัง้ สิน้ หนาตักกวาง ๒๐ วา
สูง ๒๐ วา เกศดอกบัวตูมขาวใสบริสุทธิ์มีรัศมีปรากฏ พระ
นิพพานนี้ประทับอยูในอายตนะนิพพาน บางพระองคที่เปน
พระสัพพัญูพทุ ธเจา ก็ทรงประทับอยูท า มกลางพระอรหันตสาวกบริวาร เปนจํานวนมาก บางพระองคที่เปนพระปจเจกพุทธเจา มิไดเคยสั่งสอนหรือโปรดผูใดมากอนในสมัยที่ยังมี
พระชนมอยู องคนั้นก็ประทับโดดเดี่ยวอยูโดยลําพัง หาสาวก

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๒๙

บริวารมิได สวนรังสีที่ปรากฏ ก็เปนเครื่องบอกใหรูถึงการ
สรางบารมีของพระพุทธเจา พระอรหันตเหลานั้นวา มากนอย
กวากันเพียงไรแคไหน . . .”๑

ทัง้ นี้ ถึงกับมีพธิ ถี วายขาวพระ และมีผเู ขาสมาธินาํ ขาวบูชานัน้
ไปถวายแดพระพุทธเจาในอายตนนิพพาน
ผูศึกษาธรรมทั่วๆ ไป อานดูลักษณะของ “อายตนนิพพาน” ที่
บรรยายขางตน ยอมเห็นไดชัดเจนทันทีวา นิพพานอยางนี้ไมมีใน
คําสอนของพระพุทธเจา
นิพพานชนิดเปนสถานที่ มีขนาด วัดได ก็เพี้ยนไปไกลอยู
แลว ยิ่งเปนที่ดูดเอาพระพุทธเจาและพระอรหันตไปรวมไวดวยกัน
แลวคนในโลกนี้ยังเขาสมาธิไปเฝาถวายขาวบูชาอีกดวย ยิ่งเปน
เรื่องเลื่อนลอย จะมีไดก็แตเพียงเปนภาพนิมิตที่จิตปรุงแตงขึ้นตาม
คําบอกนํา
ไมตองพูดถึงนิพพาน ที่พนเรื่องอาหาร พนปจจัยปรุงแตง
ใดๆ ไปหมดแลว เพียงแคเทวดาทั่วไปในสวรรคทั้งหลาย ก็ไมตอง
เกี่ยวของอะไรกับอาหารของมนุษยในโลกนี้
วาทีจ่ ริง แมแตคาํ วา “อายตนนิพพาน” เอง ก็ไมมีในพุทธพจน
แหงใด (และไมวาในที่ไหนๆ รวมทั้งคัมภีรอื่นๆ ทั้งหมดทั้งสิ้น ไม
วาจะเปนชั้นรองลงมาจากพระไตรปฎก หรือชั้นหลังใดๆ ก็ตาม)

๑

ทางมรรค ผล นิพพาน (ธรรมปฏิบัติตามแนววิชชาธรรมกาย), พิมพครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๐
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓, หนา ๖๒๐-๖๒๔.

๒๓๐
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ที่วานิพพานเปนอายตนะ
ก็เปนคนละเรื่องกันกับอายตนนิพพาน
ทางสํานักพระธรรมกายมักอางพุทธพจนแหงหนึ่งวานิพพาน
เปนอายตนะ แลวเหมาเอาวามีอายตนนิพพาน (ทางสํานักมักเขียน
เปน “อายตนะนิพพาน”)
แตทจี่ ริง คําวา “อายตนนิพพาน” ไมมใี นพระไตรปฎก หรือ
คัมภีรบ าลีใดเลย
แมจะประกอบศัพทขนึ้ มาเองอยางนัน้ ก็กลายเปนของใหมทไี่ ม
ถูกตอง เกิดความขัดของทางภาษา และไมไดความหมายทีต่ อ งการ
ในพระสูตรทีอ่ า งนัน้ (ปฐมนิพพานสูตร, ขุ.อุ.๒๕/๑๕๘/๒๐๖) พระพุทธเจาทรง
นําคําวา “อายตนะ” มาใชอธิบายหรือบรรยายลักษณะของภาวะ
ดับทุกขที่เรียกวา “นิพพาน” วานิพพานนั้นเปนอายตนะที่ไมมีดิน
น้ํา ลม ไฟ เปนตน ตามบาลีที่วา
“อตฺถิ ภิกขฺ เว ตทายตนํ ยตฺถ เนว ปวี น อาโป น เตโช น วาโย น
อากาสานฺจายตนํ น วิฺาณฺจายตนํ น อากิฺจ ฺายตนํ น
เนวสฺานาสฺายตนํ นายํ โลโก น ปรโลโก น อุโภ จนฺทมิ สุรยิ า ตมหํ
ภิกฺขเว เนว อาคตึ วทามิ น คตึ น ิตึ น จุตึ น อุปปตฺตึ อปฺปติฏํ
อปฺปวตฺตํ อนารมฺมณเมว ตํ เอเสวนฺโต ทุกขฺ สฺส ฯ” (ขุ.อุ.๒๕/๑๕๘/๒๐๖)

แปลวา: “ภิกษุทงั้ หลาย อายตนะนัน้ มีอยู ดิน น้าํ ไฟ ลม

อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ
เนวสัญญานาสัญญายตนะ โลกนี้ โลกหนา พระจันทรและ
พระอาทิตยทั้งสอง ยอมไมมีในอายตนะนั้น ภิกษุทั้งหลาย
เราไมกลาวอายตนะนัน้ วาเปนการมา เปนการไป เปนการตัง้ อยู
เปนการจุติ เปนการอุปบัติ อายตนะนั้นหาที่ตั้งอาศัยมิได
มิไดเปนไป หาอารมณมิได นี้แลเปนที่สุดแหงทุกข”

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๓๑

คําวา “อายตนะ” นัน้ แปลวา แหลง แดน บอเกิด ขุม ทีเ่ กิด ทีต่ อ
ที่บรรจบ ที่ชุมนุม ที่อยู เหตุ เปนถอยคําสามัญที่ชาวบานเขาใช
กัน เชน สุวณ
ั ณายตนะ แปลวา บอทอง อรัญญายตนะ แปลวา แดนปา
เทวายตนะ แปลวา ถิ่นเทวดา หรือในขอความเชนวา แควนกัมโพช
เปนแหลงมา ทักษิณาบถเปนแหลงโค เปนตน ซึ่งเปนความหมาย
ทางรูปธรรม
เมือ่ นํามาใชในทางธรรม คําวา “อายตนะ” ก็จะมีความหมาย
เชิงนามธรรม โดยเฉพาะที่คุนเคยพบกันบอย ก็คือ แดนรับรู หรือ
ที่มาบรรจบกันของอินทรีย (เชน ตา) กับอารมณ (เชน รูป) และ
วิญญาณ (เชน จักขุวิญญาณ) ทําใหเกิดการรับรูขึ้น ซึ่งแยกเปน
อายตนะภายใน ๖ ไดแก ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ อายตนะภายนอก ๖
ไดแก รูป เสียง กลิ่น รส สิ่งสัมผัสกาย และธรรมารมณ หรือสิ่งรับรู
ทางใจ
เรื่องนี้ก็ทํานองเดียวกับคําวา “นิพพาน” เอง ซึ่งเปนคําที่
ชาวบานใชกนั ในความหมายสามัญเชิงรูปธรรม แปลวาการดับ เชน
“อัคคินิพพาน” คือดับไฟ หายรอน อยางสิ่งที่ถูกเผามา เมื่อดับไฟ
แลวเย็นลง แตเมื่อนํามาใชในทางธรรม ก็มีความหมายพิเศษเชิง
นามธรรม หมายถึงการดับกิเลส ดับทุกข โดยดับเพลิงกิเลส หรือ
ดับไฟโลภะ ไฟโทสะ ไฟโมหะ ไฟทุกข ไฟโศก หมดความเรารอน
สงบเย็น
สําหรับพระสูตรนี้ ทานอธิบายดวยความหมายทางธรรม
ตรงกั บ ที่ เ ราคุ น ๆ กั น อย า งข า งต น คื อ อธิ บ ายโดยเที ย บกั บ
ความหมายของอายตนะ คือ อายตนะภายใน กับ อายตนะ

๒๓๒
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ภายนอกวา เหมือนกับที่รูปเปนแดนรับรู คือเปนอารมณของจักขุ
วิญญาณ นิพพานก็เปนแดนรับรู เพราะเปนปจจัยโดยเปนอารมณ
แกมรรคญาณ คือปญญาที่ทําใหทําลายกิเลสได และผลญาณ
คือปญญาทีร่ ภู าวะหมดสิน้ กิเลสและกองทุกขเปนตน (พึงสังเกตวา
นิพพานไมมีอารมณ แตนิพพานเปนอารมณได) ดังอรรถาธิบายวา
“ตทายตนนฺติ ตํ การณํ, ทกาโร ปทสนฺธิกโร. นิพฺพานํ หิ
มคฺคผลาณาทีนํ อารมฺมณปจฺจยภาวโต รูปาทีนิ วิย จกฺขวุ 
ิ ฺาณาทีนํ
อารมฺมณปจฺจยภูตานีติ การณฏเน “อายตนนฺติ วุจฺจติ.” (อุ.อ.๔๑๗)

แปลวา: “บทวา ‘ตทายตนํ’ ไดแก เหตุนั้น, ท อักษร

เปนตัวเชื่อมคํา. จริงอยู พระนิพพานตรัสเรียกวา ‘อายตนะ’
เพราะอรรถวาเปนเหตุ โดยเปนอารัมมณปจจัยแกมรรคญาณ
และผลญาณเปนตน เหมือนรูปารมณ เปนตน เปนอารัมมณปจจัยแกจักขุวิญญาณ เปนตน”
คําอธิบายของทานใหความหมายชัดเจนอยูแลว ซึ่งเปนการ
บอกไปดวยในตัววา ไมใหแปลความหมาย “อายตนะ” เปนแดน
ทางรูปธรรม คือ เปนสถานที่อยางใดอยางหนึ่ง
นอกจากนัน้ พุทธพจนทตี่ รัสตอไปวา ไมมดี นิ น้าํ ลม ไฟ ฯลฯ
จนถึงวาไมใชพระจันทร พระอาทิตย ก็เปนการบงบอกวาไมให
เขาใจเอานิ พ พานเปน ดิน แดนหรือ สถานที่ใ ด และอรรถกถาก็
อธิบายย้าํ เขาไปอีกวา ทีต่ รัสตัง้ แตไมมดี นิ น้าํ เปนตน ไปจนถึงไมมี
อากาสานัญจายตนะ เปนตน ก็เปนการแสดงวา ไมใชเปนภพไหนๆ
รวมทัง้ อรูปภพ และยังตรัสตอไปวา ไมมกี ารไป การมา จุติ อุบตั ิ ฯลฯ
ซึ่งเปนคําปฏิเสธเรื่องสถานที่ โลก หรือภพ ทุกอยาง ทั้งนั้น
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แตทั้งที่พระพุทธเจาและพระสาวก พยายามอธิบายปฏิเสธ
เรื่องดินแดนสถานที่ทั้ง หลายทั้งปวงอยางนี้ ทางสํานักวัดพระ
ธรรมกาย ก็ตีความใหมีสถานที่และดินแดนที่เลยจากนี้ขึ้นไปใหได
พระพุทธเจาทรงมุง ใหรวู า นิพพานเปนภาวะทีไ่ มใช ภพ สถาน
ดินแดนใดๆ แตวดั พระธรรมกายก็จะตีความใหนพิ พานเปนดินแดน
สูงขึ้นไปอีก
เอาคําของทานมาใช แตม าดัดแปลงความหมายเอาตาม
ที่ตนตองการ
ความจริง คําวา “อายตนะ” ที่ใชในคําวา “ตทายตนะ”
อยางในพระสูตรนี้ พระพุทธเจาทรงใชในที่อื่นๆ ในการอธิบาย
เรือ่ งอืน่ ๆ อีกหลายแหง เชน ใชอธิบายวิโมกขตา งๆ ซึง่ เปนภาวะจิต
แหงฌานทั้งหลาย และพระเถรีธรรมทินนาก็ไดใชคํานี้ทํานองนั้น
(ม.มู. ๑๒/๕๑๑/๕๕๔; ม.อุ. ๑๔/๖๒๘/๔๐๔) และทีพ
่ ระอานนทยกพุทธพจนมาอธิบาย
การปฏิบัติเพื่อเขาถึงอรหัตตผลสมาธิ ที่ในกระบวนการปฏิบัติ
ตลอดอรูปฌาน ๓ ขั้น ตน ไมมีก ารเสวยอายตนะ มีรูป เปน ตน
(องฺ.นวก.๒๓/๒๔๑/๔๔๕) และอธิบายเรือ
่ งกายสักขีโดยเรียกอนุปพุ พวิหาร ทัง้ ๙
วาเปนอายตนะ (องฺ.นวก.๒๓/๒๔๗/๔๗๓)
ทีจ่ ริง ของเดิมทานมีคาํ วา “นิพพานนคร” และ “ธรรมนคร”
เปนตนอยูก อ นแลว (อยางทีย่ กมาใหดใู นตอนทีว่ า ดวย “ธรรมกาย”)
ถานิพพานของพระพุทธเจาเปนดินแดน ทานก็ตองบอกไวนานแลว
และเราก็ ต อ งเจอ เพราะแม แ ต เ พี ย งคําที่ ไ ม สําคั ญ เป น แค
อุปมาอุปไมยก็ยังอยูดี มิไดหายไปไหน
ยิ่งกวานั้น ถานิพพานเปนดินแดนจริงอยูแลว จะตองอุปมา
อีกทําไม

๒๓๔

กรณีธรรมกาย

สถานที่ ถิ่นฐาน ดินแดนทั้งหลาย มีแตที่เปนโลก เปนภพ
เทานั้น นิพพานเปนโลกุตตระ พนจากโลก พนจากภพทั้งหมดแลว
จึงไมเปนสถานที่หรือถิ่นแดนใดๆ

อายตนนิพพาน ไมมี แตแปลใหมใหดีก็ไดความหมาย
นิพพานายตนะ ถึงจะใชเปนศัพทได แตไมใหความหมายทีด่ ี
ไดก ลา วแลว วา คําวา “อายตนนิพ พาน” นั้น ไมมีใ น
พระพุทธศาสนามากอน ทานผูใ ชคงจะมุง ใหแปลวา “แดนนิพพาน”
แตคําวา อายตนนิพพาน ไมชวยใหไดความหมายที่ประสงค
เพราะกลายเปนมีความหมายวา “ดับอายตนะ”
ถาจะใหนพิ พานเปนดินแดนจริงๆ ก็ควรจะประกอบศัพทใหม
ใหถูกตองตามหลักภาษา จึงจะไดคําแปลที่ตองการ คือ นิพพาน+
อายตนะ เปน “นิพพานายตนะ” แปลวา แดนนิพพาน
เมื่อประกอบศัพทถูกตองตรงตามหลักภาษาบาลีแลว ก็จะมี
คําเทียบไวยืนยันมากมาย ดังเชน เทวายตนะ = ถิ่นแดนเทวดา
อิสสรายตนะ = ถิ่นแหงอิสรชน อรัญญายตนะ = แดนปา เปนตน
สูงขึ้นไปในการปฏิบัติทางจิตก็มีคําเทียบ เปนฌานระดับ
สูงสุดเลยทีเดียว ไดแก อรูปฌาน ๔ คือ อากาสานัญจายตนะ
(อากาสานัญจ+อายตนะ) = แดนอวกาศอันอนันต, วิญญาณัญจายตนะ
(วิญญาณัญจ+อายตนะ) = แดนวิญญาณอันอนันต, อากิญจัญญายตนะ
(อากิญจัญญ+อายตนะ) = แดนแหงภาวะที่ไมมีอะไรเลย, และเนวสัญญานาสัญญายตนะ (เนวสัญญานาสัญญา+อายตนะ) = แดนแหงฌานที่
มีสัญญาก็ไมใชไมมีสัญญาก็ไมใช แลวนิพพานก็จะมาตอยอด
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สมาบัติที่สูงสุดนี้ ดูจะเขาชุดกัน
อยางไรก็ตาม เมื่อเห็นกันอยูวาพระพุทธเจาไดทรงปฏิเสธไว
แลวในพระสูตรที่อางนั้นเอง วานิพพานไมใชเปนสถานที่หรือดิน
แดน การทีจ่ ะใชคาํ วา “นิพพานายตนะ” ก็ไมถูก ตอ ง รูปศัพทจะ
ชวนใหตีความไขวเขวออกไปจากหลักพระพุทธศาสนา
สําหรับ “อายตนนิพพาน” นั้น ถึงจะหักแปลใหเปนวา
นิพพานที่เปนอายตนะ ภาษาก็ไมให และจะกลายเปนวาตองมี
นิพพานที่ไมเปนอายตนะมาเขาคู
ถาจะใชอายตนนิพพาน กันจริงๆ ก็ตองใชในความหมาย
ที่ถูก ตอ งตามศัพ ทวา “ดับ อายตนะ” จึง จะสอดคลอ งกับ หลัก
พระพุทธศาสนา ซึง่ ก็จะมีความหมายทีด่ วี า อายตนะตางๆ ทัง้ ตา หู
จมูก ลิ้น กาย และใจ ดับเย็น ไมเรารอน ไมลุกเปนไฟ ไมเผาลน
ถาใชในความหมายอยางนี้ ก็จะเขากับพุทธพจนใน อาทิตตปริยายสูตร (วินย.๔/๕๕/๖๓; สํ.สฬ.๑๘/๓๑/๒๓) ที่ตรัสสอนเหลาชฎิล ผูเปน
นักบวชบูชาไฟวา อายตนะทั้ง ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ลุก
เปนไฟ รอนไปหมดแลว คือ เรารอนดวยไฟราคะ ไฟโทสะ ไฟโมหะ
และไฟแหงความทุกขในรูปลักษณตางๆ เมื่อเกิดปญญามองเห็น
ความจริงแลวก็จะดับไฟเหลานั้นได หายเรารอน หายรอนรน ก็จะ
มาเขาสูความหมายที่วา อายตนะเหลานี้ คือ ตา หู . . . จิตใจ
สงบเย็นลง อยางนี้ก็พอจะนําคําวาอายตนนิพพานมาใชได
อายตนนิพพาน ที่แปลวา ดับอายตนะนี้ จะมีศัพทเทียบเขา
ชุดกันได และเปนคําสําคัญมากดวย คือ กิเลสนิพพาน (ดับกิเลส)
ขันธนิพพาน (ดับขันธ) โดยเฉพาะขันธ กับอายตนะ เปนศัพทธรรม
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ประเภทเดียวกัน มักมาตามกันอยูแ ลว ก็จะมีขนั ธนิพพาน (ดับขันธ)
ตอดวยอายตนนิพพาน (ดับอายตนะ) สอดคลองกันจริงๆ
อยางไรก็ตาม ทัง้ คําวา “อายตนนิพพาน” ก็ดี “นิพพานายตนะ”
ก็ดี ก็ไมมีมากอนในพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้น ทางที่ดีที่สุด
ถา เห็น แกพ ระธรรมวินัย ไมป ระสงคจะทําใหก ระทบกระเทือ น
ตอ หลัก การของพระพุทธศาสนา และเปน ความตรงไปตรงมา
เมือ่ จะใชคาํ วา “อายตนนิพพาน” และใหมคี วามหมายตามประสงค
ก็สอนใหชัดเจนตรงตามที่เปนจริงวา คํานี้ทานพระอาจารยผูนั้นๆ
ไดนาํ มาใชใหมคี วามหมายดังนีๆ้ ตามหลักการทีท่ า นไดจดั วางขึน้ ใหม
ก็จะเปนการรักษาผลประโยชนทางปญญาของประชาชน มิใหเกิด
ความสับสน และไมเสียหาย แตถาจะใหถกู ตองแทจริง เมือ่ เปน
พระภิกษุกต็ อ งสอนใหตรงตามพระธรรมวินยั

อายตนนิพพานแท ที่นี่ เดี๋ยวนี้
ดังไดกลาวแลววา คําวา “อายตนนิพพาน” ไมเคยมีใน
พระพุทธศาสนามากอน อยางไรก็ตาม ถาจะใชคํานี้ใหได ก็ไมใช
แปลวาแดนนิพพาน หรือนิพพานที่เปนคลายดินแดน แตแปลวา
“ความดับเย็นแหงอายตนะ” ดังกลาวแลวขางตน ซึง่ ทัง้ ไดความหมาย
ที่ถูกตองตามหลักภาษา และสอดคลองกับหลักการของพระพุทธ
ศาสนา
อายตนนิพพานตามหลักภาษา และในความหมายที่ถูกตอง
อยางนี้ เปนภาวะที่ชีวิตและสังคมขณะนี้กําลังตองการอยางยิ่ง
คนจํานวนมากมีอายตนะ ตั้งแต ตา หู จนถึงใจ ที่เรารอน
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ถูกรุนเราดวยเพลิงราคะหรือไฟโลภะ ซึ่งทําใหรานรนจองมองหา
แตสิ่งเสพบํารุงบําเรอตน มุงแตจะแสวงหาผลประโยชนมาสนอง
ความเห็นแกตัว หาทางเอารัดเอาเปรียบเพื่อนมนุษย
คนมีอายตนะ ตา หู ฯลฯ ใจ ที่เรารอนดวยไฟโทสะ เพราะ
ถูกขัดผลประโยชนเปนตน แลวขัดเคืองแคนใจ ทําใหคดิ ประทุษราย
ผูอ นื่ หาทางขัดขวางและใชพลังอํานาจมาทําลายลางซึง่ กันและกัน
คนมี ตา หู จนถึง ใจ ที่เรารอ นดวยไฟโมหะ ถูกกดดัน
ครอบงําดวยความไมรูไมเขาใจและไมรูจัก แสวงปญญา ทําให
ตองหาสิ่งปลอบประโลมกลอมใจ ตลอดจนมอมเมาหลอกตัวเอง
และหลอกกันเอง เพื่อชวยใหเพลิดเพลิน หลบทุกข ลืมปญหา หรือ
อยูดวยความหวัง รอคอยผลดลบันดาลจากอํานาจยิ่งใหญหรือ
สิ่งลึกลับภายนอก
ถาอายตนะ คือ ตา หู จนถึง จิตใจ ทัง้ หมดนี้ ดับเย็นสงบลงได
ไมถูกเปลวและควันแหงไฟโลภะ โทสะ โมหะ เผาลนใหเรารอน
และกลุ ม รุ ม บดบั ง ให พ ร า มั ว ก็ จะแจมใส สามารถใชปญญา
พิจารณาแกปญหา และมองเห็นวาอะไรเปนประโยชนหรือไมเปน
ประโยชนที่แทจริง แลวทําการสรางสรรคใหสําเร็จไดอยางถูกตอง
อายตนะที่บริสุทธิ์แจมใส สงบเย็นจากไฟกิเลสและเพลิง
ทุกขนั้น ก็จะมองดูเพื่อนรวมโลก ดวยความรูความเขาใจ มองเห็น
สุขทุกขของเขา ทําใหเกิดเมตตากรุณาที่จะชวยเหลือเกื้อกูลกัน
เปนทางที่จะนําโลกนี้ไปสูสันติสุข
ถาปฏิบตั ศิ ลี สมาธิ ปญญา ใหอายตนะทัง้ หลาย โดยเฉพาะใจ
สงบเย็นจากไฟราคะ/โลภะ โทสะ และโมหะ ไดอยางนี้ จึงจะเขาถึง
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อายตนะที่เปนนิพพานได
อายตนนิพพานชนิดเปนแดน ที่ตัวตนของเราไปพบไปเฝา
ตัวตนของพระพุทธเจานั้น ไมมีในพระพุทธศาสนาอยางแนนอน
แตถาเปนอายตนนิพพาน ที่เปนภาวะดับเย็นของอายตนะ
คือ ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ ทีพ่ น จากความเผาลนของไฟราคะ/โลภะ
โทสะ และโมหะแลว สวางผองใสดวยปญญา และแผรังสีแหง
เมตตากรุณาตอสรรพสัตว ก็เปนอายตนนิพพานแท ที่นี่ เดี๋ยวนี้
และอยางนี้จึงจะเปนนิพพานของพระพุทธเจา

ใจหมดโลภโกรธหลง สวางโลงสดใส เมื่อไร
ก็ไดเห็นนิพพานของพระพุทธเจา เมื่อนั้นทันที
อายตนะเปนเพียงคําหนึ่งในบรรดาคํามากหลายที่ทรงใช
อธิบายความหมายของนิพพาน ไมใชมีนิพพานอยางหนึ่งที่เรียกวา
“อายตนนิพพาน”
คําสําคัญที่มิใชเพียงใชอธิบายนิพพาน แตเปนไวพจน คือ
ใชแทนกันไดกบั นิพพานเลยทีเดียว ก็เชน วิมตุ ติ วิสทุ ธิ สันติ อสังขตะ
(ไมปรุงแตง) อนาทาน (ไมยดึ ) อนาลัย (ไมตดิ ) อิสสริยะ (อิสรภาพ)
อโสก (ภาวะไรโศก) อาโรคยะ (ภาวะไมมีโรคทางจิตใจ) นิโรธ
(ภาวะที่ไมมีทุกขเกิดขึ้น) เขมะ (ความเกษม) ปรมัตถ (ประโยชน
หรือจุดหมายสูงสุด) เปนตน และคําที่ใชเชิงอธิบาย ที่สําคัญ ก็เชน
ตัณหักขยะ (ภาวะสิ้นตัณหา) ภวนิโรธ (ความดับภพ)
โดยเฉพาะคําที่ใชพิจารณาตรวจสอบวัดผลการปฏิบัติของ
ตนที่ชัดเจน คือ ราคักขยะ โทสักขยะ โมหักขยะ (ภาวะสิ้นราคะ

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๓๙

โทสะ โมหะ) ดังพุทธพจนตรัสแสดงวิธีตรวจสอบในใจของตนเอง
ที่เคยยกมาอางแลวขางตน (หนา ๑๕๔)
อยางนอยควรจะรูตระหนักวา นิพพานไมใชมีไวสําหรับไปดู
ไปเห็นไปชม หรือไปพบกับใครๆ แตมีไวสําหรับทําใหประจักษแจง
เปนจริงกับตัวในภาวะหมดกิเลสหมดทุกข ถาจะไปนิพพาน ก็ไม
ใชเขาสมาธิเหาะไป แตไปกับความกาวหนาในการปฏิบัติที่จะทํา
ใหโลภะ โทสะ โมหะ ลดนอยหมดสิ้น
เพราะฉะนั้นจึงตองตรวจสอบตนเองวา เมื่อปฏิบัติไปๆ
ความโลภ ความโกรธ ความหลงในใจของเราลดนอยลงหรือไม
ถากิเลสเหลานี้ และความขุนมัวเศราหมองความทุกขไมลดหายไป
ไมวาจะเห็นอะไร ที่ดีเลิศวิเศษแคไหน ก็ไมใชการปฏิบัติของพระ
พุทธเจา แตเปนการหางออกไปจากนิพพาน เปนการไถลหลงออก
นอกทาง
ถาจะพูดวาเห็นนิพพาน ก็ไมใชเห็นสถานที่หรือแดนวิเศษ
อัศจรรยอะไรทัง้ สิน้ แตเปนการเห็นความเบาบางจางหายจนหมดไป
ของโลภะ โทสะ โมหะ ในใจของตนเอง เห็นความบริสุทธิ์หมดจด
ปราศจากความขุนมัวเศราหมอง ปลอดพนความโศก ความทุกข
และความยึดติดถือมั่นทั้งหลาย
โดยสรุป การเห็นนิพพาน มีจุดตรวจสอบที่สําคัญ คือ
๑. รับรูรูปเสียงหรืออารมณใดๆ ก็มีจิตบริสุทธิ์
เห็นภาวะที่ไมมีโลภะ โทสะ โมหะ ในใจของตน
ไมใชเห็นบุคคล สถานที่ รูปภาพ หรือองคอะไรทีด่ วี เิ ศษ
๒. เปนการเห็นดวยปญญา ไมใชเห็นดวยจิตสมาธิ
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๓. ถึงภาวะหลุดพน โปรงโลงเปนอิสระ ไมใชจมอยูแค
ความปลาบปลื้มดื่มด่ําติดใจ
จะตองย้ําเตือนกันอยางยิ่ง ใหมั่นอยูในหลักตรวจสอบของ
พระพุทธเจาขอนี้ คือ การมองในจิตใจของตนเองวา มีโลภะ โทสะ
โมหะ เบาบางลงหรื อ ไม อยู กั บ ความเป น จริ ง และปฏิ บั ติ ต อ
ประสบการณและสถานการณตางๆ ดวยปญญาไดดีขึ้นหรือไม
หายทุกขโศก และมีความสุขอยางเปนอิสระเบิกบานโดยไมตอง
อาศั ย สิ่ ง ปลอบประโลมกล อ มใจหรื อ พึ่ ง พาความหวั ง หรื อ ไม
ลึกๆในใจตรวจดูแลวมีความมั่นคงสดใสอยางไมตองพึ่งพา และ
พรอมที่จะเปนที่พึ่งแกผูอื่นหรือไม ถายัง ก็พึงปฏิบัติในหนทางที่จะ
ใหเปนอยางนี้ โดยไมตองหวงเรื่องการที่จะไดเห็นสิ่งวิเศษใดๆ
พระพุ ท ธเจ า ไม เ คยสอนพุ ท ธบริ ษั ท ให ไ ปตามหาตามดู
นิพพานที่ไหน นอกจากนิพพานที่เปนความสงบระงับกิเลส ไถถอน
ทุกขโศกภายใน สวางสดใสโปรงโลงดวยปญญา และทําจิตใจของ
ตนเองใหบริสุทธิ์สะอาดเปนอิสระ
อยาวาถึงจะไปดูนิพพานเลย แมแตสวรรคที่วามีความสุข
พรั่งพรอม ก็ไมทรงสอนใหวุนวายกับการที่จะไปดูไปเห็น ขอสําคัญ
อยูที่วา เมื่อเราปฏิบัติ ดําเนินชีวิต พัฒนาตนถูกตอง สิ่งเหลานี้
ก็เปนผลดีที่เกิดขึ้นเองตามเหตุปจจัย

ขอพิจารณา
จากเรือ่ งราวและหลักฐานทีไ่ ดพจิ ารณามา จะเห็นวา คําสอน
และการปฏิบัติข องสํานัก พระธรรมกายผิดแผกแตกตางออกไป
เปนอันมากจากพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาเถรวาท
ทั้งที่ทางสํานักพระธรรมกายก็ปฏิญาณตนเปนผูนับถือพระพุทธศาสนาเถรวาท และผูสอนก็เขามาบวชอยูในภิกขุภาวะที่เกิดมีจาก
พระไตรปฎกบาลี ซึ่งเปนที่รักษาหลักเกณฑและหลักการของพระ
พุทธศาสนาเถรวาทนั้น
ขอที่สําคัญมาก ก็คือ ความผิดเพี้ยนนั้นเกี่ยวดวยหลักการ
ใหญที่เปนจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา ดังเรื่องที่พิจารณา
มา คือเรื่องนิพพานเปนอัตตาหรืออนัตตา เรื่องธรรมกาย และเรื่อง
อายตนนิพพาน ซึ่งในที่สุดก็โยงเปนเรื่องเดียวกัน คือ เปนเรื่องของ
นิพพาน
คําสอนและการปฏิบัติสวนสําคัญๆ ของสํานักพระธรรมกาย
ในเรือ่ งทีก่ ลาวนัน้ นอกจากไมมอี ยูใ นคําสอนเดิมของพระพุทธศาสนา
แลว ก็ยังขัดแยงอยางมากกับหลักการเดิมที่ถือวาเปนมาตรฐาน
ของพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้นดัวย
พูดอยางหนึ่ง ก็เหมือนกับเปนเพียงการมานําเอาถอยคําใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทไปใช แลวกําหนดความหมายและวิธี
ปฏิบัติขึ้นเองใหมเปนระบบของตนเองตางหาก (แตยังอางวาพระ
พุทธศาสนาเถรวาทเปนอยางนั้น)
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ปญหาพฤติการณตอหลักการ
ในคําสอนของสํานักพระธรรมกายนั้น ธรรมกายมีรูปรางเปน
เนื้อเปนตัว แมแตเปนภาพพระพุทธรูปปางประทับนั่ง และนิพพาน
ก็เปนสถานที่ที่ธรรมกายที่มีรูปรางอยางนั้นไปรวมกันอยูนิ่งๆ
แตในหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาเถรวาท ธรรมกาย
เปนนามธรรมในความหมายกวางๆ รวมตั้งแตคุณธรรมตางๆ ที่เรา
ปลูกฝงพัฒนาขึ้นมา จนถึงความจริงแทสูงสุดที่รูแจงดวยปญญา
และนิ พพานก็เปนสภาวธรรมแหงภาวะที่จิตปลอดพนแลวจาก
กิเลสและความทุกข บริสทุ ธิ์ โปรงโลง ผองใส เปนอิสระ ไมมรี ปู ราง
เปนเนื้อเปนตัวหรือเปนสถานที่อยางใดๆ
ในคําสอนของสํานักพระธรรมกายนั้น การปฏิบัติเพื่อเขาถึง
หรือเห็นธรรมกายเปนเรื่องสําคัญมากหรือเปนหลักใหญที่สุด และ
การปฏิบัตินั้นจะตองผานการเห็นกายตางๆ ซอนลึกเขาไปๆ ตาม
ลําดับ จนถึงที่สุดรวม ๑๘ กาย จึงเปนกายสุดทาย คือกายพระ
อรหัตละเอียด ที่จบการปฏิบัติ ถึงนิพพาน
แตในหลักการของพระพุทธศาสนาเถรวาท ธรรมกายไมอยู
ในระบบการปฏิบัติเลย เพราะเปนเพียงถอยคําเชิงเปรียบเทียบ คือ
ไมเปนเรื่องของการปฏิบัติในตัวมันเอง แตอาจจะพูดขึ้นมาเมื่อใด
ก็ได เพื่อสื่อโยงเขาสูการปฏิบัติอีกตอหนึ่ง เปนคําพูดคลุมๆ รวมๆ
บางครั้งจะพูดวา “ธรรม” หรือพูดวา “ธรรมกาย” ก็มีความหมาย
เทากัน และไมมีการแบงแยกออกไปเปนกายชั้นตางๆ จะมีก็เพียง
เปนการพูดเทียบเคียงกับรูปกาย คือรางกายของเราตามปกติ
ธรรมดา เวลาพูดถึงนิพพานจึงไมมีการพูดถึงธรรมกาย
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เนื่องจากคําสอนและการปฏิบัติของสํานักพระธรรมกาย มี
ระบบของตนเองโดยเฉพาะ ซึ่งตางไปจากหลักการของพระพุทธศาสนาเถรวาท ดังนั้น เมื่อพยายามนําเขามารวมหรือผสมกับ
พุทธศาสนาเถรวาท นอกจากขัดแยงกับหลักคําสอนและหลัก
ปฏิบัติข องพระพุทธศาสนาเถรวาทแลว ยังสงผลสะทอนตีกลับ
ใหเกิดความขัดแยงขึ้นในคําสอนและระบบปฏิบัติของสํานักพระ
ธรรมกายเองดวย เลยจะยิ่งพลอยสับสนไปดวยกันทั้งหมด
ยกตัวอยางเชน เมื่อ”ธรรมกาย” ซึ่งมิไดเปนคําหลัก และไม
อยูในระบบการปฏิบัติของพระพุทธศาสนาเถรวาท แตกลายไป
เปนแกนสําคัญของคําสอนและการปฏิบัติของสํานักพระธรรมกาย
แลว ก็ปรากฏวา ธรรมกาย(ทีบ่ รรลุอรหัตผลแลว) นีเ่ องเปนนิพพาน
ธรรมกายก็เลยเปน อสัง ขตธรรม แลว ทั้ง ธรรมกายและนิพ พาน
ก็เปนอัตตาไปดวยกัน
เมื่ อ สํานั ก พระธรรมกายถื อ อยา งนั้น แลว ก็ตอ งตีค วาม
พุทธพจน สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา (สังขารทั้งปวงไมเที่ยง) สพฺเพ
สงฺขารา ทุกขฺ า (สังขารทัง้ ปวงเปนทุกข) และ สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา
(ธรรมทั้งปวงไมเปนอัตตา) โดยให ธมฺมา คือธรรมทั้งปวง ที่เปน
อนัตตา มีความหมายอยางเดียวกับ สงฺขารา คือสังขารทั้งปวง
เทากันกับสองขอแรก
พรอมกันนั้นก็จําเปนจะตองไมยอมรับหลักฐานทั้งหลาย ทั้ง
ในพระไตรปฎกและอรรถกถาเปนตน ที่ระบุวานิพพานเปนอนัตตา
หรือที่ระบุวา สพฺเพ ธมฺมา ไมใชแค สพฺเพ สงฺขารา แตรวม
นิพพานดวย หรือมิฉะนั้นก็ตองหาทางตีความหลบเลี่ยงไปอยางใด
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อยางหนึ่ง ตลอดจนกลาววาพระไตรปฎกเปนตน ผิดพลาดตกหลน
หรือไมยอมรับพระไตรปฎก แมกระทัง่ พยายามพูดชักนําใหประชาชน
ไมเชื่อถือพระไตรปฎก และอางเอาผลการปฏิบัติของตนเองบาง
อางพระเถระครูอาจารยภายหลังที่เ ปนอัต ตโนมติบาง มาเปน
หลักฐานแทน
ธรรมกายเดิมของพุทธศาสนาเถรวาท ที่เปนคํากวางๆ ไม
อยูในขายที่จะตองพิจารณาวาเปนอัตตาหรืออนัตตา เพราะโดย
ทั่วไปเปนสังขตธรรมเทานั้น ก็เลยพลอยมาเปนอสังขตธรรมใน
คําสอนของสํานักพระธรรมกาย และในคําสอนของสํานักพระ
ธรรมกายเอง ธรรมกายเปนนิพพาน และพระนิพพานที่เปนอัตตา
ก็ไปรวมกันอยูในอายตนนิพพานที่เปนสถานที่อีกทีหนึ่ง เลยจะมี
นิพพานขึ้นมาตางกันอีก คือนิพพานที่เปนอัตตา กับนิพพานที่เปน
สถานที่
พอนิพพานเปนสถานที่ ก็มีเ รื่อ งยืดยาวตอไปอีก เพราะมี
เขตยาวกวางหนาเปนตน อยางที่ยกมาแสดงขางตน แตไมอยูใน
อนันตจักรภพ แทนที่จะพนจากภพ ก็จะกลายมาเหมือนเปนอีกภพ
หนึ่งตางหากออกไปจากภพ ๓ เพียงแตไมเรียกวาเปนภพ มีการ
เข า สมาธิ ข องคนในโลกนี้ ไ ปเฝ า จั บ เนื้ อ ต อ งองค แ ละถวาย
ภัตตาหารแกพระพุทธเจาในอายตนนิพพานได นิพพานก็ชักจะ
กลายเปนสวนเพิ่มขยายมีอะไรๆ บางอยางเทียบไดกับสวรรค (แต
เทวดาในสวรรคไมตองการอาหารของมนุษย)
เมื่อมีคําสอนอยางนี้ ก็อาจจะทําใหชาวบานคิดเปรียบเทียบ
วา อยูในสวรรคชั้นดาวดึงสของพระอินทร หรืออยูในพรหมโลก กับ

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๔๕

อยูในอายตนนิพพาน ไหนจะดีกวากัน หรืออาจจะไปเทียบกับ
สวรรคสุขาวดี ในนิกายโจโดและโจโดชินของมหายาน แตก็ไมใช
ประเด็นในที่นี้ ขอสําคัญก็คือไมเขากับหลักการของพระพุทธศาสนาเถรวาท
นอกจากจะผิดแผกแตกตางและขัดแยงกับหลักการของพระ
พุทธศาสนาเถรวาทแลว ทางสํานักพระธรรมกายเองก็ยังอยูใน
ระหวางการพัฒนาทฤษฎีของตนเองเพื่อใหระบบคําสอนและการ
ปฏิบัติกลมกลืนชัดเจน ยิ่งกวานั้น สํานักพระธรรมกายเอง ซึ่งมี
ตางแหงกัน ก็ยังมีคําสอนและการปฏิบัติแตกตางไมลงกัน การนํา
คําสอนมาผสมระคนกัน จึงมีแตจะทําใหเกิดปญหาซับซอนสับสน
ยุงเหยิงนุงนังมากขึ้น
ทางที่ดีที่สุด ก็คือ นาจะยอมรับตามที่มันเปนอยางนั้นๆ แลว
มาเทียบเคียง จัดขั้นตอนกันตามที่เปนจริง
คงเปนเพราะความพยายามไมถูกทาง จึงไดเกิดเปนปญหา
ขึ้นมาถึง ๒ ชั้น คือ
๑. มีคําสอนและการปฏิบัติของสํานักพระธรรมกาย ที่ไมมี
ในพระพุ ท ธศาสนาเถรวาท และบางเรื่ อ งก็ มี ถ อ ยคําเดี ย วกั น
เหมือนกัน แตสื่อความหมายคนละอยาง ขัดแยงกับหลักการของ
พระพุทธศาสนาเถรวาท แตอางวาเปนพระพุทธศาสนาเถรวาท
๒. ในการอางนั้น ไดมีการกระทําที่เปนปญหาซอนขึ้นมาอีก
ซึ่งทําใหเกิดความสับสนขึ้นมาแกหลักการและหลักฐานของพระ
พุทธศาสนา และแกประชาชนที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาท
เชน ปฏิเสธหลักฐานในพระไตรปฎก อางหลักฐานอยางผิดพลาด
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ตี ค วามหลั ก ฐานใหเปนไปตามทัศนะของตน เอาหลักฐานกับ
ทัศนะมาปะปนสับสนกัน ชักจูงประชาชนใหไมเชื่อถือพระไตรปฎก
อางผลการปฏิบตั หิ รือทัศนะของตน หรือคํากลาวของพระเถราจารย
รุนใหมบางทาน ขึ้นมาลบลางหลักฐานในพระไตรปฎก และคัมภีร
ตางๆ เปนตน
ป ญ หาจึ ง ร า ยแรงถึ ง ขั้ น ที่ อ าจจะทําให พ ระพุ ท ธศาสนา
ดั้งเดิมที่รักษากันมาไดยาวนานเปนพันๆ ป อาจจะถึงคราวสูญสิ้น
ลง ใหประวัติศาสตรไดจารึกไวในคราวนี้
การที่คําสอนและการปฏิบัติของสํานักพระธรรมกาย ไมมี
และหรือขัดแยงกับหลักการของพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น ยอม
เปนเรื่องธรรมดา เพราะทางสํานักพระธรรมกายก็ประกาศอยูแลว
วา วิชชาธรรมกายนี้ พระอาจารยใหญของสํานักเพิ่งคนพบใหม
เมือ่ พ.ศ. ๒๔๖๐ ความเปนวิชชาใหมนี้ ชาวพุทธทัง้ หลายคงยอมรับ
ไดทั่วกัน
แตตอนที่กลาวอางตอไปอีกวา เปนวิชชาของพระพุทธเจา
คือเปนหลักการของพระพุทธศาสนา แตหายไป ๒,๐๐๐ ป เพิ่งได
กลับมา อันนี้ช าวพุทธทั้ง หลายยอมไมอ าจยอมรับ เพราะเปนที่
รูกันวาหลักการสําคัญๆ ของพระพุทธศาสนาก็ยังอยูครบครัน ไมมี
สวนใดสูญหาย และทานที่กลาวอางวาหายและพบขึ้นมาใหม ก็
ไมมีหลักฐานที่จะใหผูอื่นยอมรับหรือเห็นตาม
ขอที่จะใชอางเปนหลักฐาน ก็คือ บอกวาความรูนี้เกิดจาก
ผลการปฏิบัติของตน ทํานองเดียวกับที่อางวารูเองดวยญาณ ซึ่ง
ชาวพุทธแมจะยอมรับฟง ก็ใหเปนความรูตามเสรีภาพสวนตัวของ
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ทานผูนั้น แตไมอาจยอมรับเปนมาตรฐานได โดยเฉพาะจะเอามา
แทนหลักการของพระพุทธศาสนาเถรวาทเดิมที่มีหลักฐานชัดเจน
ก็ยิ่งไมถูกตอง
นอกจากนั้น ถายอมรับตามคําที่อางผลการปฏิบัติอยางนี้
ก็มีบุคคลอื่น หรือสํานักอื่นที่อางผลการปฏิบัติของตน ทั้งกอนนี้
ในปจจุบัน และเบื้องหนาอีกมากมาย ก็เลยจะตองยอมรับกันเรื่อย
ไป ดังนั้น การที่จะเอาคําอางประสบการณหรือผลการปฏิบัติของ
บุคคลหรือสํานักใดๆ มาตัดสินหลักการของพระพุทธศาสนา จึง
ไมอาจทําได
พระพุทธเจาเองก็ไมทรงยอมรับผลการปฏิบัติของฤาษีชีไพร
ในหิมพานต ทัง้ กอนและในพุทธกาลอยูแ ลว จะมีหลักประกันอันใด
วาผลการปฏิบตั ทิ อี่ า งใหมนนั้ จะไมยอ นไปเหมือนเปนประสบการณ
จากผลการปฏิบัติของโยคีดาบสเหลานั้น หรือแมแตคําอางผล
ปฏิบัติของพราหมณที่จะไปอยูรวมกับพระพรหม อยางนอยก็เปน
เพียงประสบการณในการปฏิบัติเฉพาะตัวของทานผูนั้น ที่ทาน
คนคิดพบเห็นขึ้นมา เดี๋ยวก็จะกลายเปนการรับเอาผลการปฏิบัติ
ของทานผูใดผูหนึ่ง ไปแทนที่ผลการปฏิบัติของพระพุทธเจา
ชาวพุทธยอมตองการผลการปฏิบตั ขิ องพระพุทธเจาทีพ่ ระองค
ตรัสเลาประสบการณไว อันมีอยูในคําสอนและระบบปฏิบัติที่ได
พยายามรักษากันอยางดีที่สุดสืบมา ไดเทาไรก็เทานั้น ดีกวาไปรับ
เอาผลปฏิบัติของทานผูอื่น เขาไปแทนที่ หรือแมแตเขามาปะปนให
สับสนกัน
ที่วาถายอมรับคําอางผลการปฏิบัติของบุคคลหรือสํานักนี้
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เดีย๋ วก็มบี คุ คลหรือสํานักอืน่ อางขึน้ มาอีก ก็จะยิง่ ยุง แตไมใชเทานัน้
นอกจากตัวหลักการของพระพุทธศาสนาเองจะเลือนลางลงไปแลว
ปญหายังจะบานปลายตอไปอีก
ขอยกตัวอยาง แมแตพระเถราจารยทั้งหลายที่สํานักพระ
ธรรมกายยกขึ้ น มาอ า งเพื่ อ สนั บ สนุ น ตนว า ท า นเหล า นั้ น ก็ มี
ประสบการณเห็นนิพพานเปนอัตตา เชนกับตนดวยนั้น แทที่จริง
แลว ทางสํานักพระธรรมกายเองก็ไมไดยอมรับคําสอนและระบบ
การปฏิบัติของทานเหลานั้น และทานเหลานั้นก็ไมไดเห็นดวยกับ
คําสอนและระบบการปฏิบัติของสํานักพระธรรมกาย มีแตความ
แตกตางกันมากมายหรือหางไกล
ถาชาวพุทธละหลักการไปยอมรับผลการปฏิบตั ิ คืออัตตโนมติ
ทั้งหลาย ก็เทากับเปดชองวางใหสํานักทั้งหลายเหลานั้นทะเลาะ
วิวาทกันตอไป ปญหาจะยิ่งขยายใหญโตออกไปไมมีที่สิ้นสุด
ทางที่ถูกตอง ซึ่งเปนคุณแกทุกฝาย ก็คือชวยกันรักษาและ
ยกหลักการเดิมของพระพุทธศาสนาขึ้นตั้งไวเปนมาตรฐานกลาง
และเปนเกณฑตัดสิน
เมื่อมีมาตรฐานกลาง และชาวพุทธมีการศึกษาจนรูจักหลัก
การกลางนั้นชัดเจนแลว ใครจะมีความคิดเห็น ทัศนะ หรือประสบ
การณสวนตัวอยางไร ก็แสดงออกได ไมมีการปดกั้น แตทุกคนรูกัน
และแยกไดวา อันไหนเปนหลักการ อันไหนเปนทัศนะสวนตัวหรือ
อัตตโนมติ คือแยกใหชัดโดย
๑. ยกหลักการเดิมขึ้นไวเปนมาตรฐานกลาง
๒. แสดงทั ศ นะของตนๆ บนฐานของหลั ก การที่ เ ป น
มาตรฐานกลางนั้น

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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เมื่อ ปฏิบัติอ ยา งนี้ ก็จ ะไดทั้ง การไมลบลางหลักการ ไม
ละเลยหลักฐาน และไมลบหลูมาตรฐาน อีกทั้งไมเกิดความสันสน
ปนเป พรอมกับที่บุคคลก็มีเสรีภาพทางปญญาที่เอื้อตอการศึกษา
ไดทั้งการรักษาพระธรรมวินัยไวดํารงพระพุทธศาสนา และรักษา
ความสามัคคีในหมูชาวพุทธทั่วกัน
แตที่เกิดเรื่องราวเปนปญหาขึ้นมา ก็เพราะไปปฏิบัติในทาง
ตรงขาม คือ
๑. ยกเอาทัศนะของตนหรืออัตตโนมติของอาจารยขึ้นตั้ง
เปนหลักการ แลว
๒. หาทางปรับหลักการกลางใหเปนไปตามทัศนะของตน
หรือตามอัตตโนมตินั้น ดวยวิธีการตางๆ ตั้งแตปฏิเสธ
หลักฐาน ไปจนถึงจะลบลางหลักการและหลักฐานเดิม
ดวยการอางประสบการณของบุคคล
(จากเรื่องราวที่ตอเนื่องมา ทําใหดูคลายจะเปน
วา เบื้องแรกหาทางเอาหลักฐานที่รองรับหลักการเดิม
มาเสริ ม ประกอบยื น ยั น หลั กการตามทัศนะใหมของ
ตน แตเมื่อเห็นวาจะไมสําเร็จ ก็เปลี่ยนเปนหาทางลบ
หลูหลักฐาน และลบลางหลักการเดิมนั้นเสียเลย)๑
๑

ถาสังเกตจะเห็นไดไมยาก คือ ในเวลาอางอิงหลักฐาน จะเห็นพฤติการณของคนที่หา
ขออางมาสนับสนุนตัวเอง ซึ่งแตกตางไปจากคนที่คนควาหาความจริง เชน เมื่อตั้งใจวา
จะใหคนเชื่อวาพระพุทธศาสนาสอนวานิพพานเปนอัตตาใหได และหาหลักฐานที่ระบุ
ตรงๆ วานิพพานเปนอัตตาก็ไมไดแลว พอไปเจอพุทธพจนอยาง “นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ”
(นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง)
ถาเปนผูที่ศึกษาคนหาความจริง เมื่อสงสัยวาคงจะตองมีอัตตาที่เสวยความสุข ก็
จะตองคิดวาทําไมจึงตรัสอยางนี้ ไมขัดกันหรือ และศึกษาคนหาคําอธิบาย แลวก็จะ
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ปญหาพฤติการณที่สืบเนื่องจากหลักการ
ชาววั ด พระธรรมกายจํานวนมากได ชื่ อ ว า เป น ผู มี ศ รั ท ธา
สุภาพเรียบรอย มีระเบียบ รักษาศีล ใจบุญ พรอมที่จะบริจาค และ
นอมใจไปในสมาธิ ซึ่งเปนคุณสมบัติที่นานิยม ชาวพุทธทั้งหลาย
ผูรักประเทศชาติและพระศาสนา ยอมชื่นชมอนุโมทนา ดวยหวังวา
จะเปนกําลังสรางสรรคสังคมใหเจริญมั่นคงตอไป แตในทามกลาง
ความดีงามนั้นก็มีอาการความเปนไปตางๆ ที่นาหวงกังวล และ
บางอยางก็ทําใหสูญเสียความไววางใจ
ชาววัดพระธรรมกายจํานวนมากนั้น ตามเกณฑนิยมของ
สังคมไทยเวลานี้ ถือวาเปนผูมีการศึกษาดี ไดเลาเรียนมาสูง แต
ทานเหลานั้นสวนมากก็คงตองยอมรับความจริงวา ตนเขามาวัด
โดยไมมีพื้นฐานความรูในพระพุทธศาสนามากอน จึงเปนผูใหมตอ
การศึกษาพระพุทธศาสนา และเปนผูมาเริ่มตน
ความเปนผูมีการศึกษาสูงที่ติดตนมานั้น จะมีความหมายก็
ตอเมื่อนําเอาจิตใจของผูศึกษาติดมาใชดวย อยางนอยก็เปดใจ
รับหรือหาความรูพระพุทธศาสนาดวยความใฝรูและการคนควา
ไตรตรองของตนเองบาง มิใชรอรับฟงแตคําบอกจากแหลงศรัทธา
เพราะในพระพุทธศาสนานั้น ถือปญญาเปนสําคัญ
คนพบคําอธิบายของทาน เชนที่แยกความสุขในกรณีอยางนี้ เปน ๒ แบบ คือ เวทยิตสุข
กับอเวทยิตสุข และนิพพานนัน้ เปนอเวทยิตสุข ไมมอี ะไรเกีย่ วของกับเรือ่ งทีจ่ ะเปนอัตตา
ก็หมดความสงสัย และกาวตอไปในการศึกษา
แตคนที่หาขออางเพียงเพื่อสนับสนุนตัวเอง พอพบพุทธภาษิตนี้ เห็นแงมุมที่จะ
เอามาใชหนุนทัศนะของตนได ก็ยกมาอาง และตีความใหเขากับที่ตนตองการเลย โดย
ไมคํานึงวาที่ทานกลาวไวนั้น ทานมีคําอธิบายของทานวาอยางไร
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ธรรมทัง้ หลายตองมีปญ
 ญานํา คุม และจัดปรับเพือ่ ใหถกู ตอง
แมจะมีศรัทธา รักษาศีล บริจาคทาน สนิทในสมาธิ อยางจริงจัง
หนักแนนเพียงไร แตถาขาดปญญา ก็เคลื่อนคลาดเขวไปและเกิด
โทษได ยิง่ มีศรัทธา ทาน ศีล สมาธิ แรงกลา เมือ่ ผิดทางแลว แทนที่
จะเปนคุณ ก็ยิ่งกอโทษไดมาก ไดลึกและยาวนาน ทั้งแกชีวิตและ
สังคม อยางนอยก็ควรจะหมั่นตรวจสอบตัวเองวา การประพฤติ
ปฏิบัติของเราไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนตน ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนผูอื่น และเรายังเจริญกาวไปในไตรสิกขาอยูหรือไม
เมื่อมีเรื่องราวปญหาเกิดขึ้นเวลานี้ ชาววัดพระธรรมกายคง
จะต อ งเห็ น ใจพุ ท ธศาสนิ ก ชนทั่ ว ไป ว า ท า นเหล า นั้ น ก็ ย อ มรั ก
เคารพและหวงใยพระพุทธศาสนาและประเทศชาติบานเมืองของ
เรา การที่ทานเหลานั้นออกมาวากลาวทางสํานักวัดพระธรรมกาย
วาสอนอะไรทําอะไรผิดพลาด หรือแมกระทั่งแสดงความไมพอใจ
ตางๆ ก็คงตองมีเหตุ ซึ่งคงมิใชวาเขาจะประสงครายตอเราไปหมด
แมบางทานจะรุนแรงทางถอยคําบาง ก็อาจเปนเพราะความ
ทีร่ กั พระพุทธศาสนาและบานเมืองมาก เมือ่ เห็นอยูช ดั เจนวาคําสอน
และการปฏิบัติของชาวสํานักผิดแผกแตกตางหรือสวนทางไปไกล
ดวยความรักตอพระศาสนาและสวนรวม จึงทําใหทานเหลานั้น
อดใจไมได ตองแสดงออกมารุนแรง แตก็เพียงดวยวาจา
สิ่งที่ชาววัดพระธรรมกายควรทํา ก็คือ การที่จะศึกษาใหรู
เหตุผลวาทําไมจึงเกิดปญหา และคําสอนของพระพุทธศาสนาเดิม
ที่พระสงฆและชาวพุทธทั่วไปศึกษาปฏิบัติกันมาเปนอยางไร ยิ่ง
เมื่ อ มี ค นออกมาว า กล า วกั น ขึ้ น นี้ หลายคนเขาก็ ไ ด พิ จ ารณา
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ใครครวญมาก เราควรมองใหดีที่จะไดประโยชน เหมือนทาน
เหลานั้นมาเตือนสติและชี้ชองทาง อยางนอยใหเห็นจุดเห็นแงที่จะ
พิจารณาตรวจตราตนเอง พรอมทั้งศึกษาพระพุทธศาสนายิ่งขึ้นไป
และแกไขปรับปรุงการปฏิบัติดําเนินชีวิตใหเปนไปเพื่อความดีงาม
และประโยชนสุขยิ่งขึ้น
ความจริงนั้น ชาวพุทธทั่วไปภายนอกก็เห็นใจชาววัดพระ
ธรรมกายกันอยูไมนอย แตความที่เห็นแกพระพุทธศาสนาและ
สวนรวมระยะยาวเปนเรื่องใหญ แมแตพอแมที่รักลูกมาก เมื่อลูก
ไมทําความดีอยางใจ บางรายก็ยังแสดงออกหมือนดังโกรธชังลูก
ของตน
แทจริงนั้น ชาววัดพระธรรมกายเสียอีกที่ควรเห็นใจชาวพุทธ
ทั่วไปใหมาก ที่ไดอดใจยอมตอชาววัดพระธรรมกายมากทีเดียว
เพราะวาแมแตศรัทธาของชาววัดพระธรรมกายที่วาแรงกลา ก็มี
เหตุใหนากลัวสําหรับผูหวงใยตอพระศาสนาและสังคม
ดังเชนเรื่องราวในชวง ๒๐ ปมานี้ ที่นักศึกษาในสถาบันอุดม
ศึกษาเอามาเลาขางนอกวา เมื่อนักศึกษาสายวัดพระธรรมกายเริม่
เขาครองการบริหารงานกลุมหรือชมรมพุทธ กรรมการหรือชมรม
พุทธใหมนั้น มักแสดงการไมยอมรับหรือไมสามารถทนเห็นทนฟง
หนังสือธรรมของอาจารยสํานักอื่น โดยทําการเชิงพลการที่สราง
ความไมสบายใจแกนักศึกษาชาวพุทธผูมิไดเขาพวกและไมมีการ
จัดตั้งภายนอกสนับสนุน แทนทีจ่ ะพูดจาหรือยกเรือ่ งขึน้ มาพิจารณา
ถกเถียงกันใหเรือ่ งยุตลิ งตามเหตุผล
ศรัทธาอยางนี้ นอกจากกลายเปนการยึดมั่นอยางศาสนา
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ที่เนนศรัทธา ซึ่งแปลกจากแนวทางของพระพุทธศาสนาแลว ก็มี
แนวโนมที่จะนําไปสูความรุนแรง และไมเอื้อตอการศึกษา เพราะ
ไมรจู กั ที่จะรับฟงใคร ชาววัดพระธรรมกายควรจะยอมยินดีเปดใจ
ใหมาชวยกันวิเคราะหแกไข สิ่งใดที่ไดผิดพลาด ก็ควรยอมรับ เพื่อ
ความงอกงามในบุญกุศลตอไป และเพือ่ สรางสรรคสงั คมของเราให
ดีงาม เปนสุข และเขมแข็งทั้งทางพฤติกรรม จิตใจ และปญญา
อยางเวลานี้ ที่ทางสํานักพระธรรมกายจัดทําพิธีถวายขาว
พระเปนประจํา โดยมีการเขาสมาธินําขาวบูชานั้น ไปถวายแก
พระพุทธเจา ในอายตนนิพพาน ชาววัดพระธรรมกายก็จะตอ ง
เห็น ใจวา ชาวพุท ธทั่ว ไปยอ มไมอ าจเห็น ชอบได เพราะไมมี
หลักการในพระพุทธศาสนาทีจ่ ะอางอิงหรือแนะนําใหกระทําเชนนัน้
หากแคนําไปสวรรคก็ยังทําเนา นี่ไปถึงนิพพาน ชาวพุทธที่รูหลัก
ยอมอาจมองไดวาเปนการสรางความเขาใจผิด กอความเสื่อมเสีย
ตอพระพุทธศาสนา เมื่อ เขาเห็นอยางนั้น ชาววัดพระธรรมกาย
ก็ควรตองศึกษา เพือ่ ใหเขาใจเหตุผลของเขาวาเปนไปโดยชอบธรรม
หรือไม
อีกทั้งการปฏิบัติเชนนี้ ก็เปนเรื่องของการแสดงอิทธิฤทธิ์
ปาฏิหาริย และโยงไปหาพุทธบัญญัติเกี่ยวกับอุตริมนุสสธรรม
ยอมกอความไมสบายใจแกพุทธบริษัทที่รูธรรมวินัย และปรารถนา
จะรักษาภิกษุบริษัทไวใหบริสุทธิ์ ไมตองพูดถึงผลเสียที่เกิดจาก
การวุนวายกับเรื่องเชนนี้
พรอมกันนั้น ชาวพุทธทั่วไป ตลอดจนประชาชนภายนอก ก็
อาจมีความรูสึกไมดีหรือรังเกียจ รวมทั้งไมเชื่อ ซึ่งหากถือวาเปน
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กิจกรรมในพุทธศาสนาจริง ก็จะโยงความรูสึกไมดีนี้มาถึงพระ
พุทธศาสนาดวย
การที่เขาจะไมเชื่อหรือรังเกียจนั้น ชาววัดพระธรรมกายก็จะ
ตองเห็นใจเขาดวย เพราะมีเหตุผลใหเขามองไดอยางนั้น เพราะ
เรื่องทํานองนี้ก็ไดมีมาในหมูสํานักพระธรรมกาย ใหคนภายนอก
คิดเทียบเคียง
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ มูลนิธิธรรมกาย ไดพิมพเผยแพรหนังสือ
ชื่อ “เดินไปสูความสุข” ในหนังสือนี้ หนา ๓๘ ไดเลาเรื่องครั้ง
สงครามโลกครัง้ ที่ ๒ ตอนทีฝ่ า ยสัมพันธมิตรนําระเบิดปรมาณูไปทิง้
ที่ประเทศญี่ปุน อันเปนเหตุใหสงครามโลกนั้นยุติลง ตามคํายืนยัน
ในหนังสือดังกลาวเลาวา แมชีจันทร ขนนกยูง ไดรับมอบหมายให
ไปสืบสอบวา
“. . . มีลกู ระเบิดแปลกประหลาดลูกใหญกวาเพือ่ นอยูล กู
หนึง่ พวกสัมพันธมิตรประชุมกันวาจะมาทิง้ ทีป่ ระเทศของเรา
เพราะ มีญปี่ นุ อยูแ ยะ ดูซิ ถามาทิง้ จะเปนอยางไร”

อุบาสิกาจันทร ใชธรรมกายตอบตามที่ไดเห็นในญาณวา
“ประเทศของเราเตียนราบเปนหนากลอง แหลกเปนจุรณ
ทั้งตนไมใบหญาตุกตุนตุกตา ไมมีอะไรที่มีชีวิตเหลืออยูเลย”
“. . . จากเวลานั้นศิษยในสถานเจริญภาวนาทุกคนตอง
ทํางานทางจิตกันทัง้ วันทัง้ คืน ไมมเี วลาไดพกั ผอน . . . ตลอดเวลา
๗ วัน ๗ คืน . . . ชวยกันเอาลูกระเบิดลูกนั้นออกไปใหพน
ประเทศไทยในวันที่ ๗ ผลที่ปรากฏคือ (ลูกระเบิดนั้น) พนไป
จากประเทศไทยจริง แตไปทําความราบเรียบเปนหนากลอง
ไวที่เมืองฮิโรชิมา ในประเทศญี่ปุน ที่เรารูจักกันในชื่อตอมา
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วา ลูกระเบิดปรมาณู”
“(อาจจะมีใครทีไ่ ดอา นแลวอยากจะคิดคนดูกเ็ ปนได . . .
มี ท างพิ สู จ น ลองไปสอบถามคณะกรรมาธิ ก ารของฝ า ย
สัมพันธมิตรสมัยนัน้ ดูกไ็ ด เขาใจวายังมีชวี ติ อยูอ กี หลายคน)”๑

แมวาชาววัดพระธรรมกายจะเชื่อเรื่องนี้ เชนเดียวกับที่เชื่อ
เรื่องการเขาสมาธิไปถวายขาวบูชาพระพุทธเจาในอายตนนิพพาน
แตก็จะตองใหโอกาสแกคนอื่น ผูยังไมอาจเห็นตามในเรื่องการปด
ระเบิดปรมาณูจากประเทศไทยใหไปตกในประเทศญี่ปุน ที่เขาจะ
คิดวา การเขาสมาธินําขาวบูชาไปถวายพระพุทธเจาในอายตนนิพพาน ก็คงจะเปนทํานองเดียวกับการเขาสมาธิไปปดระเบิด
ปรมาณูจากประเทศไทยไปตกลงในประเทศญี่ปุน หมายความวา
ผูที่เชื่อ ก็ควรจะเชื่อทั้งสองเรื่อง และผูไมเชื่อ ก็จะไมเชื่อทั้งสอง
เรื่องดวยเชนกัน
การที่แมชีจันทร เขาสมาธิไปปดระเบิดปรมาณู (ชาววัด
๑

เรื่องนี้เปนเหตุให ทานอดีตเอกอัครราชทูต กนตธีร ศุภมงคล ผูเรียบเรียงเรื่องประวัติ
สงครามโลกครั้งที่ ๒ ไวในหนังสือ การวิเทโศบายของไทย ระหวางป พุทธศักราช
๒๔๘๓-๒๔๙๕ ตองคิดคนควาหาขอมูลเพิ่มเติมใหมเพื่อมาปรับปรุงหนังสือดังกลาว
ทานไดใชเวลาไปไมนอยทีเดียวที่จะตรวจสอบขอมูลใหแมนยํา และในที่สุดทานเลาวา
ไดอานจากหนังสืออัตตชีวประวัติของประธานาธิบดีทรูแมน วาไดกําหนดจุดทิ้งระเบิด
นั้นไว ๔ เมืองในประเทศญี่ปุน คือ ฮิโรชิมา โกกุรา นิอิกาตา และนากาซากิ เทานั้น กับ
ทั้งไดรับคํายืนยันดวยวาจาจาก ดร.เพียรช เอส. กอรเดน หัวหนาฝายความมั่นคง
ระหวางประเทศและนโยบายนิวเคลียรของรัฐบาลอเมริกัน ในกระทรวงกลาโหมวา ฝาย
สัมพันธมิตร โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ไมเคยคิดจะนําลูกระเบิดปรมาณูมาทิ้งในประเทศ
ไทยเลย (ดู เอกสาร “บันทึกกันลืม เรือ่ งการใชระเบิดปรมาณูปลายสงครามโลกครัง้ ที่ ๒”
ของ ศ.ดร.กนตธีร ศุภมงคล, ๘ มีนาคม ๒๕๔๒)
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พระธรรมกายบางทานวาอุม ระเบิดนัน้ ไป) จากประเทศไทย ใหไปตก
ในประเทศญี่ปุน นั้น ยอ มเปนอิท ธิฤ ทธิ์ อัน แสนวิเศษมหัศจรรย
ที่ชาววัดพระธรรมกายสามารถเชื่อกันโดยไมตองถาม ไมสงสัย
แมแตวาเหตุใดจึงไมปดระเบิดปรมาณูนั้นใหไปตกในมหาสมุทร
อันกวางใหญ มีทรี่ องรับเหลือเฟอ จะไดไมตอ งใหประชาชนชาวญีป่ นุ
เดือดรอน และการทีใ่ หระเบิดไปตกทําลายคนญีป่ นุ เชนนัน้ ในฐานะ
เปนผูทรงศีล จะไมเปนปาณาติบาตหรืออยางไร ดังนี้เปนตน
อยางไรก็ดี สําหรับชาวพุทธทั่วไป การปดระเบิดปรมาณูให
พนประเทศไทย ไปตกในประเทศญี่ปุนนั้น นาจะยังมิใชสิ่งอัศจรรย
แทจริง สิ่งที่นาอัศจรรยยิ่งกวานั้นก็คือ แมแตชาววัดพระธรรมกาย
บางทานที่ถือกันตามมาตรฐานปจจุบันวามีการศึกษาสูง เปนผู
บริหารในสถาบันระดับอุดมศึกษา ก็ยังเชื่ออิทธิปาฏิหาริยในการ
ปดระเบิดปรมาณูครั้งนั้น
สําหรับทานเหลานี้ แมหากวาประธานาธิบดีทรูแมน แหง
สหรัฐอเมริกา ผูออกคําสั่งทิ้งระเบิดปรมาณูนั้นเอง จะมายืนยันวา
ตนไมไดคิดจะทิ้งระเบิดปรมาณูที่ประเทศไทยเลย ประธานาธิบดี
อเมริกันนั้นก็คงถูกกลาวหาวาพูดเท็จ ความเชื่ออยางนี้สิเปนสิ่ง
อัศจรรยแทจริง เปนเรื่องมหัศจรรยที่สุด
ที่พูดนี้มิใชเปนการเยยหยัน แตแทจริงเปนเรื่องที่นาหวงใย
อยางยิ่ง ถาสังคมไทยอยูในสภาพเชนนี้ ก็คือการตกอยูในภาวะถูก
ชี้นําดวยความเชื่อ มีศรัทธาเปนตัวกําหนด แทนที่จะเอาปญญา
เปนตัวนํา แลวเอาศรัทธามาเสริมกําลังที่จะแลนไปตามปญญา
เมื่อสภาพอยางนี้ฟองอยู ก็ไมควรมาอางกันอีกตอไปวามี
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การศึกษาสูงไดเลาเรียนมาถึงชั้นนั้นชั้นนี้ เพราะแทที่จริง ก็จะเปน
เหมือนคนที่เรียกวามีการศึกษา ในประเทศที่พัฒนาแลวอยาง
อเมริกาและญี่ปุน จํานวนมากทีเดียว ที่ไปเขาสํานักและลัทธิ
ประหลาด ที่เชื่อคําทํานายตางๆ เกี่ยวกับภัยพิบัติขางหนา และ
เชื่อคําเจาสํานักหรือเจาลัทธิสุดแตจะบัญชา
ยกตัวอยาง พวกสาวกของวิลเลียม มิลเลอร ที่หัวหนาบอก
ใหขายทรัพยสินใหหมดแลวใหมาประชุมกันที่ยอดเขาแหงหนึ่งใน
รัฐนิวยอรค เพื่อรอรับเสด็จพระเยซู เมื่อป ๑๘๔๓ หรือ ๑๘๔๔
ที่เมืองโจนสทาวน เมื่อป ๑๙๗๘ จิมสโจนส ไดสั่งใหสาวก
ดื่มยาพิษ ฆาตัวตายพรอมกัน ๙๑๓ คน
กลุมลัทธิ โอม ชินรีเกียว ซึง่ ปลอยแกสประสาท ทีส่ ถานีรถไฟ
ใตดนิ ในโตเกียว เมื่อเดือนมีนาคม ๑๙๙๕ ทําใหคนตาย ๑๒ บาด
เจ็บกวา ๕,๕๐๐ คน ดวยความเชื่อคําทํานายวา ภัยพิบัติใหญ
กําลังจะเกิดแกประเทศญี่ปุน จะตองหาทางชวยกันใหพนไปสูโลก
เบื้องบนที่เปนแดนวิเศษ ดังนี้เปนตน
ระยะที่ผานมา ผูคนมากมายในยุคมีการศึกษาสูงนี้ ตื่นเตน
กันเรื่องคําทํานายวาโลกจะแตก หรือจะมีภัยพิบัติใหญใน ค.ศ.
๒๐๐๐ คนไทยก็ตื่น เตนมาก และวุนวายกันในการหาทางแกไข
ที่เปนไปในทางของโชคลาง และไสยศาสตร
ปรากฏวาทางวัดพระธรรมกาย แทนที่จ ะสั่ง สอนแนะนํา
ประชาชนใหป ฏิบัติตอ สถานการณดวยปญญา กลับชักนําไปใน
เรือ่ งอิทธิปาฏิหาริย และมีการโฆษณาอานุภาพพระมหาสิรริ าชธาตุ
บาง พรรณนาอานิสงสของการสรางมหาธรรมกายเจดียบาง จูงใจ
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ใหบริจาคเงินกัน โดยเชื่อมโยงหรือ อางอิงถึงความเชื่อหรือคํา
ทํานายเกี่ยวกับภัยพิบัติขางหนาทํานองนี้
อยางไรก็ดี แมวาจะเชื่อเรื่องอยางนี้มากเทาไรก็ตาม ใน
ฐานะที่เปนชาวพุทธ ก็ควรจะศึกษาวา ที่เขาวาพระพุทธเจาไมทรง
สรรเสริญอิทธิปาฏิหาริย และไมใหพระสงฆชักจูงชาวบานในเรื่อง
นี้นั้น เปน จริง หรือ ไม เพราะเปนเรื่อ งที่เ กี่ย วกับ หลัก การของ
พระพุทธศาสนา และจะเปนความรูเขาใจที่เอื้อ ตอความเจริญ
งอกงามในพระพุทธศาสนา
อยางนอยก็จะไมนําเรื่องอิทธิปาฏิหาริยอยางนี้มาใชอาง ใน
ลักษณะที่เปนการชักจูงใหผูคนบริจาคเงิน ทําความหนักใจแกชาว
พุทธที่หวงใยพระพุทธศาสนา หรือทําใหเขาตองรูสึกรังเกียจ ดวย
หมิน่ เหมตอ การเปนอเนสนา คือการแสวงหาลาภในทางทีไ่ มสมควร
ซึ่งเปนมิจฉาชีพสําหรับพระสงฆ
ยิ่งในสังคมไทย และวงการพุทธศาสนาเวลานี้ เรามีปญหา
ความวิป ริต ผิด เพี้ย นตา งๆ รวมทั้ง การอวดอางอิท ธิป าฏิหาริย
โดยตรงบาง โดยออมบางมากมาย แกไขกันไมคอยไหว หรือถูก
ปลอยปละละเลยกันอยูแ ลว วัดพระธรรมกายซึง่ มีกจิ การกวางขวาง
ใหญโต และถึงกับเชื่อกันวา มีคนมีการศึกษาไปนับถือมาก ควรจะ
มาชวยกันแกปญหา ชักพาสํานักเล็กๆ นอยๆ ใหเดินไปในทางที่
ถูกตอง แทนที่จะมาซ้ําเติมปญหาที่มีอยูแลวใหหนักลงไปอีก หรือ
อยางนอยก็กลายเปนวา จะมาชวยเปนตราประทับรับรองความ
วิปริตผิดเพี้ยนเหลานั้นใหกลายเปนถูกตอง
อยางนอยก็ไมนา จะมาซ้าํ เติมองคกรบริหารปกครองคณะสงฆ
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และทางการบานเมือง ใหตอ งถูกตัดพอตอวา ดังเสียงทีพ่ ดู จากันวา
ทีบุคคลและสํานักเล็กๆ นอยๆ ทําอะไรๆ ทํานองนี้ นิดๆ หนอยๆ
ก็ถูกดําเนินการตางๆ บางทีก็จับสึกเอางายๆ แตพอเปนที่ใหญโต
มีเงินทองและกําลังอิทธิพลมาก ก็เหมือนดังวาจะทําอยางไรก็ได

การใชหลักฐานแกปญหาเกี่ยวกับหลักการ
ตามปกตินั้น ผูที่ศึกษาพระพุทธศาสนาทุกคน ถาไมเฉไฉไป
เสีย ยอมรูวา ธรรมตางๆ และเรื่องราวตนเดิมทั้งหลายเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา แมแตคําวานิพพานที่ถกเถียงกันอยูนี้ เรารูและได
มาจากพระไตรปฎก
ถาไมมีพระไตรปฎก ไมตองพูดถึงนิพพานหรอก แมแตคําวา
พระพุทธเจา หรือเรื่องพื้นๆ อยางศีล ๕ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ การ
บรรพชาอุปสมบท หรือคํางายๆ อยาง สติ ปญญา เมตตา กรุณา
ความกตัญูกตเวที เราก็ไมไดรูจัก
ทั้งที่รูจักเรื่องราวหลักธรรมเหลานี้จากพระไตรปฎก แตนา
เสียดายวา พวกเราสวนมากรูดวยฟงบอกเลาตอๆ กันมา บางที
ผานหลายชัน้ ไมไดรหู รือดูจากพระไตรปฎกโดยตรง เมือ่ ผานกันมา
หลายชั้น ความคลาดเคลื่อนผิดเพี้ยนก็ยอมเกิดขึ้นไดเปนอันมาก
ปญหาจึงเกิดขึ้นวา ความรูความเขาใจธรรมวินัยและการปฏิบัติ
ของชาวพุทธไดสับสนหรือเสื่อมทรามลงไป แตถึงกระนั้น ถารูจัก
แหลงตนเดิมของหลักการที่จะใชเปนมาตรฐานตรวจสอบ คือพระ
ไตรปฎกนี้ ก็จะชําระสะสางหรือฟนฟูความรูและการปฏิบัติให
กลับคืนสูความถูกตองได
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แตนา เสียดายยิง่ ขึน้ ไปอีกวา เวลานีเ้ ปนไปไดอยางไรทีช่ าวพุทธ
ทั้งหลาย แมถึงพระภิกษุสามเณรที่เลาเรียนกันอยางนับวาสูง แต
ไมรูจักพระไตรปฎก และไมเห็นตระหนักถึงความสําคัญของพระ
ธรรมวินัย เมื่อเกิดเหตุการณกระทบกระเทือนตอหลักพระศาสนา
อยางทีเ่ ปนอยูน ี้ ก็ทาํ ใหสภาพทีว่ า นีป้ รากฏชัดขึน้ มา ซึง่ นาจะทําให
ตองทบทวนถามกันวา ทําไมจึงเปนไปไดถึงอยางนั้น และนาจะ
เปนเหตุใหตื่น ตัว กันขึ้น มา ที่จะปรับปรุงการศึกษาธรรมวินัยให
ไดผลจริง
เมือ่ ธรรมวินยั ออกจากพระพุทธเจา มาถึงเราดวยพระไตรปฎก
และอยูในพระไตรปฎก ก็จึงตองอาศัยพระไตรปฎกเปนแหลงเดิม
ที่จะเปนหลักฐานและเปนมาตรฐานตรวจสอบหลักคําสอนและ
การปฏิบตั ใิ นพระพุทธศาสนา พรอมดวยคัมภีรร นุ อธิบายพระไตรปฎก
ที่สืบตอกันมาเปนที่ปรึกษา
เวลานี้ เมื่อมีกรณีปญหาวัดพระธรรมกาย และเปนปญหา
ตอหลักการของพระพุทธศาสนาโดยตรง ก็เปนเวลาที่จะตองยก
เอาหลัก การจากแหลง ตน เดิม คือ พระไตรปฎ ก พรอ มทั้ง คัม ภีร
ที่ปรึกษาเหลานั้น ขึ้นมาเปนมาตรฐานกลางที่จะวินิจฉัยกันอีก
วาที่จริง คําสอนและหลักการปฏิบัติของสํานักพระธรรมกาย
ที่วาเปนปญหา ก็มิใชถึงกับเปนลัทธิภายนอกอยางโยคีฤาษีดาบส
อยางนอยก็มฐี านทีเ่ ปนจุดเริม่ ตนอยูใ นพระพุทธศาสนาเถรวาทนีเ่ อง
เนื่องดวยทานผูใหกําเนิด คือหลวงพอสด ก็เปนพระภิกษุ ซึ่งโดย
สวนตัวของทาน ก็ไดรับความเคารพนับถือวา เปนผูทรงศีลาทิคุณ
เปนผูอุทิศตนตอพระพุทธศาสนา ใฝปฏิบัติมั่นในภาวนา เปนครู
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อาจารยของมหาชน ทั้งคุณสมบัติจริยาวัตรสวนตัว และผลการ
ปฏิบัติที่ทานบอกเลาสั่งสอนไว ก็ควรไดรับการเอื้อเฟอใหความ
สําคัญ แตทั้งนี้ก็ตองอยูในขอบเขตแหงคุณความดีของบุคคล ที่วัด
ดวยหลักการของสวนรวมที่รองรับตัวทานอยู
นอกจากนั้น เมื่อหลวงพอสดถึงมรณภาพแลว ชาวสํานัก
ที่เปนศิษยก็ไดสั่งสอนและปฏิบัติกันสืบมา และแยกสํานักยอย
ขยายออกไป สํานักนั้นๆ จึงเปนผูรับผิดชอบหลักคําสอนและการ
ปฏิบัติที่ขยายออกไป การพิจารณาหลักการก็จะตองมองถึงความ
เปลี่ ย นแปลงที่ แ ก ไ ขหรื อ งอกขึ้ น ใหม ใ นสํานั ก นั้ น ๆ ซึ่ ง อาจมี
ความคลาดเคลื่อนผิดเพี้ยน อันเกิดจากความผันแปรที่ตองแยก
ออกจากครูอาจารย
ถาเปนคําสอนและการปฏิบตั ทิ ยี่ งั อยูใ นหลักพระพุทธศาสนา
ความผิ ด พลาดส ว นหนึ่ ง อาจเป น ข อ ปลี ก ย อ ยที่ เ ป น เพี ย งเรื่ อ ง
ประกอบ แมแตสวนที่เปนตัวปญหา เมื่อสอบกับหลักการเดิม และ
จับวางลงใหตรงตําแหนงแหงที่ ก็อาจจะเห็นความลงตัวไดชัดเจน
จุดซึ่งเปนที่ตั้งของปญหา มักจะอยูที่ขอสําคัญ ๒ อยาง คือ
๑. การใชถอยคําสื่อสภาวะ คือ นําคําเดิมในพระไตรปฎก
มาใช แตความหมายที่ตองการสื่อเปนคนละอยางกับของเดิม ซึ่ง
จะตองจัดปรับใหคําที่สื่อ ตรงกับสภาวะที่ตองการสื่อ
๒. การกําหนดระดับและผลของการปฏิบัติ คือ ปฏิบัติอยูใน
หลักการของพระพุทธศาสนาจริง และกําหนดผลการปฏิบัติที่มีจริง
ในหลักการของพระพุทธศาสนา แตกําหนดระดับ หรือ จัด วาง
ขั้นตอนของการปฏิบัติและผลการปฏิบัตินั้น ไมตรงกับตําแหนง
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แหงที่ตามหลักการเดิม ซึ่งก็จะตองนําคําสอนและระบบการปฏิบัติ
ของสํานัก มาวางเทียบกับหลักเดิม แลวระบุใหมใหถูกตองตรง
ตําแหนงแหงที่ ขั้นตอน และระดับที่แสดงไวในแหลงตนเดิมนั้น
คําสอนและการปฏิบัติของสํานักพระธรรมกายนั้น เสียงของ
ผูรูที่กลาวออกมาจากที่โนนบาง ที่นี่บาง ตางกาล ตางวาระ ก็จะ
จับความไดลงกันวา เปนการปฏิบัติในระดับที่เนื่องดวยนิมิต เสียง
ที่ก ระจัด กระจายเหลา นี้ ถา ไดรับ โอกาสมารว มกับ ทางสํานัก
พระธรรมกายที่จะพิจารณาใหมติพรั่งพรอมกัน ก็นาจะเปนคุณ
ทั้งแกสํานัก และแกพระศาสนาสวนรวม
ทานผูร เู หลานัน้ พิจารณาแลว นอกจากชวยกันทําใหสบายใจ
หมดความสงสัยเกี่ยวกับตําแหนงแหงที่ในระบบการปฏิบัติแลว ก็
อาจจะเห็นวา ในดานการใชนิมิตมาชวยการเดินจิตในระดับหนึ่งนี้
ทางสํานักพระธรรมกายมีความชํานิชํานาญเปนพิเศษ สามารถ
เปนคติเอื้อประโยชนแกผูปฏิบัติทั่วๆ ไป หรือในที่อื่น และพลอย
ชื่นชมอนุโมทนา
บัดนี้ เมือ่ อธิกรณเกิดขึน้ แลว เปนกรณีใหญ คือวิวาทาธิกรณ
ที่มีการถือตางออกไปในหลักแหงพระธรรมวินัย จัดเปนอธิกรณ
ขอแรก ในอธิกรณทงั้ ๔ เปนกิจหนาทีท่ สี่ งฆจะตองดําเนินการแกไข
ใหเรียบรอย
ในการแกปญหา หากทางคณะสงฆเห็นวาจะไมใชวิธีตัดสิน
เด็ดขาดเอง ก็อาจจะตั้งผูรูธรรมวินัยที่ชํานาญในแหลงเดิมแหง
พุทธพจนขนึ้ มาจํานวนหนึง่ เปนคณะพิจารณา โดยจัดเปน ๓ คณะ
เพื่อพิจารณาวินิจฉัยกรณีลดหลั่นเปนลําดับตอกันขึ้นไปเปนชั้นๆ
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เพื่อความรอบคอบ
คณะพิจารณานี้ทําหนาที่แทนสงฆสวนรวมและพุทธบริษัท
ทั้งหมด โดยมิใชในนามบุคคลหรือสํานักใดๆ แตมาชวยสื่อโยง
ขอพิจ ารณา เขาหาพุทธพจนที่เ ปน แหลงแหงพระธรรมวินัย นํา
มาตรฐานกลางของพระพุทธศาสนามาเปนเครื่องวินิจฉัยและยุติ
ปญหา ก็จะรักษาพระพุทธศาสนาไวได พรอมดวยความสามัคคี
แหงมวลพุทธบริษัท ที่จะชวยใหสังคมดํารงอยูในสันติสุขสืบไป

บทสงทาย
บางทานกลาววา “ที่นั่นเขาตองมีอะไรดีซิ จึงมีคนที่มีการ
ศึกษาสูงๆ ไปกันมาก” คํากลาวอยางนี้ เปนขอที่ทําใหโตเถียงกัน
เพราะบางคนก็กลับพูดแยงในทางตรงขามวา “ที่พูดนั้นนาสงสัย
ถาวาโดยอัตราสวนแลวคนมีการศึกษาสูงไปมากจริงหรือเปลา ถา
วิเคราะหกันใหดีจะเปนไปในทางตรงขามหรือเปลาวา ที่นั่นคนมี
การศึกษาสูงๆ สวนมากไมไป” แลวก็เลยโตเถียงกันอยูน นั่ ไมจบสิน้
ที่จริง เรื่องที่นาพิจารณาคือปญหาในวงกวาง ไมเฉพาะเรื่อง
ของวัดพระธรรมกายเทานั้น แตเปนปญหาของสังคมทั้งหมด โดย
เฉพาะสังคมไทยของเรานี้
เวลานี้ อยางที่รูกันอยู เมื่อสังคมเจริญสูงทางวัตถุ คนกลับมี
ปญหาจิตใจมาก ในสภาพเชนนี้ วิธแี กปญ
 หาทางจิตดวยวิธกี ารงายๆ
ทางวัตถุ ก็มากอน เชนการใชยา การพึ่งสุรา ยาเสพติด การมั่วสุม
หรือไมก็ทํารายตัวเอง จนถึงฆาตัวตาย
คนอีกพวกหนึง่ ทีอ่ าจถือวาดีขนึ้ มาหนอย ก็หาวิธแี กปญ
 หา
จิตใจนัน้ ดวยวิธีการทางจิต ซึ่งชวยใหรูสึกวามีความหวัง มีกําลังใจ
มีสิ่งปลอบประโลมใจ หรือกลอมใจ ตลอดจนสิ่งที่ใหความรูสึกวา
ไดที่พึ่ง ซึ่งชวยใหเกิดความมั่นใจมากขึ้น หรือดึงตัวเองหลุดหลบ
ออกไปจากปญหาหรือความทุกขได แมแตความรูสึกมีกําลังใจ
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เขมแข็งหรือมีอํานาจ อยางนอยก็ครึ้มใจขึ้นมาจากการมีสังกัด
รวมพวกรวมหมู
บางก็ออนลาทางใจ อยากมีอะไรที่ตนไวใจวางใจหรือมอบ
ใจใหแลวปลอยตัวไปตาม แลวแตเขาจะสั่ง หรือทําไปตามที่เขา
กําหนดให
สิ่งสนองความตองการทางจิตนี้ นอกจากสิ่งที่ใ หค วามหวัง
แล ว ก็ ร วมไปถึ ง สิ่ง ลึก ลับ ความเชื่อ อํานาจดลบันดาลตางๆ
ตลอดจนสมาธิที่ใชเพื่อมุงผลทางจิต
วิธีการทางจิตเหลานี้ ถาไมระวังใหดี จะกอปญหาไดมาก
ลักษณะทัว่ ไป ก็คอื เปนการพึง่ พา ไมวา จะพึง่ พาดวยการผูกใจอยูก บั
ความหวัง หรือพึง่ พาความเชือ่ ในสิง่ ลึกลับ อํานาจดลบันดาลก็ตาม
และอยูกับความกลอมใจ หรือทําใหดื่มด่ําเขาไป แลวหลบทุกข
ลืมปญหาไปได
เรื่องนี้สอดคลองกับสภาพของสังคมยุคนี้ หรือสังคมนี้ อีก
อยางหนึ่ง คือการที่คนทั้งหลายมักปฏิบัติตอสถานการณตางๆ
ด ว ยความรู สึ ก หรื อ อารมณ มากกว า จะใช เ หตุ ผ ลหรื อ ป ญ ญา
เพราะฉะนัน้ ตัวแรงจูงใจทีจ่ ะใหตดั สินใจทําอะไร หรือไปไหน จึงมัก
จะเปนเรือ่ งของความตองการทางจิตใจ มากกวาการทีจ่ ะใชปญ
 ญา
หรือตองการแสวงปญญา
การดิ้นรนหาทางออกจากปญหาจิตใจดวยวิธีการทางจิตนี้
เปนสุดโตงอีกดานหนึง่ ซึง่ เปนการแกปญ
 หาดานหนึง่ แตกลับกอใหเกิด
ปญหาใหม ซึ่งอาจจะรายแรงและยืดเยื้อมากกวา และขอสําคัญ
คือไมเปนวิธที จี่ ะแกปญ
 หาไดจริง นอกจากทําใหเกิดการพึง่ พา และ
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เปนการกลอมใจแลว โทษที่ทางพระพุทธศาสนาถือวารายแรงมาก
ก็คอื ทําใหตกอยูใ นความประมาท และเปนการแกปญ
 หาแบบชัว่ คราว
หรือกลบปญหา ไมพนไปจากปญหาไดจริง เพราะเปนวิธีกดทับไว
ดังที่ทานเปรียบวาเหมือนเอาหินทับหญา
พระพุทธศาสนาไมไดปฏิเสธการแกปญ
 หาดวยวิธกี ารทางจิต
วิธีการทางจิตนั้น ไมใชวาผิด แตไมเพียงพอ และตองใชในขอบเขต
ที่พอดี คือพอใหจิตใจไดพัก ทําใหจิตใจผอนคลายสงบหายเรารอน
กระวนกระวายวาวุน และมีกาํ ลังขึน้ คือเปนเครือ่ งเตรียมจิตใหพรอม
แลวตองตอดวยวิธกี ารทางปญญา เพือ่ แกปญ
 หาดับทุกขใหจบสิน้ ไป
ถาเรามีปญหาหรือมีทุกข วิธีการทางปญญาจะชวยใหเรา
วางใจวางทาทีตอปญหาหรือทุกขนั้นไดถูกตอง แลวอยูกับปญหา
หรือทุกขนั้นไดอยางมีความสุข หรืออยูไดดีขึ้น และอาจจะนําเอา
ทุกขหรือปญหานั้นมาใชใหเปนประโยชนได พรอมกันนั้น ก็ไมลืม
และไมละเลยที่จะแกปญหา
ผูท ใี่ ชวธิ กี ารทางจิต จะตองไมลมื ใชปญ
 ญา อยางนอยก็คอย
ตรวจสอบสํารวจตัวเองวา วิธีแกทุกขของเรา เปนการหลบทุกข
หลบปญหาหรือเปลา เราลืมหรือละเลยการแกปญ
 หาทีแ่ ทจริงหรือไม
ความสุขทีเ่ ราไดนมี้ ากับความดืม่ ด่าํ แบบลุม หลง ทีไ่ มตา งมากนักกับ
ความสุขของคนเสพยาหรือไม เราอยูกับความกลอมใจ หรือการ
พึ่งพาหรือเปลา จิตใจของเราอยูกับความเปนจริงอยางเปนอิสระ
ดวยทาทีที่ถูกตองตอโลกและชีวิตหรือไม
ในที่สุด สภาพการดิ้นรนหาทางแกปญหาชีวิตจิตใจของคน
เหลานี้ ก็เปนเครื่องฟอง ไมเฉพาะถึงสภาพจิตใจของคนเทานั้น
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แตบงชี้ถึงกระแสสังคม เชน คานิยมของผูคน และศักยภาพของ
มนุษยในสังคมนั้นที่จะนําพาสังคมของตนใหกาวไปอยางไร และ
เปนปญหาทางการศึกษา ที่จะทําใหตองถามวา การศึกษาที่เรา
จัดกันอยูปจจุบันนี้มีความผิดพลาดบกพรองอยางไร จึงทําใหคน
ที่แมแตเลาเรียนกันสูงๆ กลายเปนอยางนี้ไป
อยามัวถกเถียงกัน อยามาอางกันเลยในเรื่องการศึกษาสูงๆ
แตสังคมของเรานี้ควรหันมาสํารวจตัวเองกันใหจริงจัง วาเหตุใด
เราจึงพัฒนาวัฒนธรรมทางปญญาขึ้นมาไมได
เปนที่รูกันโจงแจงชัดเจนวา คนไทยเราที่อยูในเมืองใหญๆ
ที่เจริญมากๆ นั้น เวลามีขาวเกี่ยวกับการแสดงธรรม หรือรายการ
ทางปญญา ถึงจะพยายามประชาสัมพันธ ก็หาคนสนใจไดยาก
มีคนไปไมกคี่ น แตถา มีขา วแววๆ วา มีอาจารยขลัง ชํานาญทางเสกเปา
ทํานายทายทัก หรือเกี่ยวดวยเรื่องศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์เดชปาฏิหาริย
อยางนอยวานั่ง สมาธิแลวไดเห็นโนน เห็น นี่ วา ทานเดิน ทางมา
คนก็จะตื่นเตนยกหูโทรศัพทบอกตอกันเอง และไปชุมนุมคับคั่ง
พฤติกรรมทํานองนี้ เปนเครื่องบงชี้ถึงสภาพจิตใจ และลึกลง
ไปถึงภูมิธรรมภูมิปญญา แสดงวาเราอยูในขั้นของความตองการ
ทางจิตใจ และไมพัฒนาความตองการทางปญญา ถาเราพัฒนา
วัฒนธรรมทางปญญาขึ้นมาไมได เราจะถือเอาประโยชนแทจริง
จากพระพุทธศาสนาไดยาก สังคมของเราจะหมุนเวียนอยูในวังวน
ของผูตามเสพผล และจมอยูกับความลุมหลง หลอกกันไปหลอก
กันมา ยากที่จะฟนตัวขึ้นได ไมตองพูดถึงวาจะเปนผูนําชาวโลกใน
การแกปญหาและเสริมสรางสันติสุข
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เวลานี้ ที่พยายามปฏิรูปการศึกษากัน ก็เพราะมองเห็นวา
การศึกษาที่จัดกันมามีความผิดพลาดบกพรอง แตการที่จะปฏิรูป
การศึกษาใหไดผลนัน้ จะตองเห็นชัดวามีขอ ผิดพลาดบกพรองอยางไร
จึงตองถามอยางที่พูดเมื่อกี้วา การศึกษาที่เราจัดกันมานี้
ผิดพลาดบกพรองอยางไร คนแมแตเลาเรียนกันสูง ๆ แลวจึง
๑. ขาดความใฝรู พัฒนาวัฒนธรรมทางปญญาไมขึ้น และ
คิดไมเปน ไมรูจักแยกแยะ แยกไมออก แมแตระหวาง ขอเท็จจริง
หลั ก ฐาน ความเห็ น และในเรื่ อ งความเห็ น ก็ ยั ง แยกไม อ อก
ระหวางความเห็นเพือ่ คนหาความจริงตามเหตุผล กับการหาเหตุผล
เพื่อปกปองตัวเอง
๒. แตกอ นนีเ้ รามุง ใหการศึกษากันมา ในแงหนึง่ ก็โดยหวังวา
เมือ่ คนมีการศึกษาแลว มีอาชีพการงานทําและเปนคนดี จะไดไมตอ ง
ทําความชัว่ ทีจ่ ะทําใหตอ งไปติดคุก แตเมือ่ ใหการศึกษากันไปมา
กลับไดผลกลายเปนวา การศึกษานีท้ าํ ใหคนฉลาด มีความสามารถ
ที่จะทําความชั่วไดโดยไมตองติดคุก
๓. การศึกษานี้เปนอยางไร จึงไมสามารถทําใหคนมีความ
เขมแข็ง ที่จะดํารงตนอยูในความสุจริตได แตกลับออนแอในทางจริยธรรม ถูกลอชักจูงใหทําความชั่วเพื่อเห็นแกผลประโยชนไดงาย
๔. การศึกษานี้เปนอยางไร จึงทําใหคนมีปญหาจิตใจมาก
และเมื่อมีปญหาจิตใจขึ้นมาแลว ก็ไมสามารถที่จะใชปญญาแกไข
ปญหานั้นได ตองไปหาไสยศาสตร ตองไปหาอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย
ใหมาชวย รอผลจากอํานาจดลบันดาลภายนอก หรือหวังพึ่งสิ่ง
กลอมใจตางๆ
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มีการพูดกันวา เปนการดีทที่ าํ ใหคนจํานวนมากๆ ไปวัด ไปรวม
กิจกรรมทางศาสนา เขาไปทําความดี ดีกวาไปสํามะเลเทเมา เขาบาร
ไนทคลับ ฯลฯ เรื่อ งนี้จ ะตอ งพิจ ารณา ดวยความระมัดระวัง
โดยไมประมาท
ในทางพุทธศาสนานัน้ ทานสอนใหรวู า ความชัว่ มีหลายอยาง
มีทั้งความชั่วดานโลภะ ความชั่วดานโทสะ และความชั่วดานโมหะ
คนมั ก จะหลงลื ม มองข า มความชั่ ว ด า นโมหะ แม จ ะไม
ทําความชัว่ เพราะโลภะ แมจะไมทาํ ความชัว่ เพราะโทสะ แตอาจจะ
ทําความชั่วดวยโมหะ ซึ่งรายแรงมาก
บางครัง้ คนผูจ ะทําการรายดวยโลภะ อาจฉวยโอกาสใชโมหะ
ของคนอืน่ ๆ มาเอาโลภะเขาลอ แลวชักพาคนเหลานัน้ ใหทาํ กรรมชัว่
อันเปนที่ตั้งแหงโมหะยิ่งขึ้นไป
ถาเปนเรื่องของความลุมหลง หรือเชื่อถือผิดๆ จะมีผลราย
ระยะยาว และยิ่งคนไปมากก็ยิ่งนากลัววา จะทําใหเกิดผลรายที่
แผกวางลึกซึ้งอยางยากที่จะแกไข
มีพุทธพจนวา ถาคนที่เปนหลัก หรือบุคคลผูนํา เปนผูมี
มิจฉาทิฐิ มีความคิดเฉไฉผิดทางเสียแลว ก็จะเปนไปเพื่อความ
พินาศหายนะของมหาชนหรือคนจํานวนมาก (ดู องฺ.เอก.๒๐/๑๙๒/๔๔)
คุณคาของพระพุทธศาสนา มิใชเพียงเพื่อ แกปญหาการ
ปลนฆา ฉกชิง ลักขโมย ทํารายกันภายนอก แตเพื่อแกไขตลอด
ขึ้นไปจนถึงการทํารายทางปญญา และการเบียดเบียนชีวิตและ
สังคมชนิดแอบแฝง ที่ลึกล้ําซอนเรนนี้ดวย
คุณคาพิเศษของความเปนมนุษย อยูที่ศักยภาพในการที่จะ
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ฝกศึกษาพัฒนาได และความประเสริฐของมนุษย ก็อยูที่ความเปน
ผูไดฝกศึกษาพัฒนาแลว จนมีปญญารูทันธรรมดาของธรรมชาติ
ซึ่งทําใหสามารถนําชีวิตและสังคมไปสูอิสรภาพ
มนุ ษ ย มี ค วามสามารถพิ เ ศษในการคิ ด ซึ่ ง เป น อุ ป กรณ
สําคัญในการพัฒนาปญญา แตถามนุษยไมพัฒนาปญญา และ
ไมใชความสามารถในการคิดนั้นเพื่อพัฒนาปญญา ความคิดนั้น
เองจะนําทุกขมาใหเขามากมายอยางที่สัตวอื่นทั้งหลายไมรูจัก
หรือมิฉะนั้นมันก็จะสรางคุกที่คุมขังทางจิต ใหติดใหจมอยู ปด
ลอมตัวเอง กลายเปนอุปสรรคขัดขวางไมใหบรรลุอิสรภาพ
คุ ณ ค า พิ เ ศษของพระพุ ท ธศาสนา อยู ที่ ก ารสาดส อ ง
แสงสวางแหงปญญา ใหมนุษยรูจักพัฒนาตัวเอง จนมีปญญารู
แจงความจริงของธรรมชาติ ที่เรียกวาโลกและชีวิต แลวทําลาย
ความยึดติดถือมั่นที่จิตสรางขึ้นมาคุมขังปดลอมตัวเองนั้นออกไป
ทําชีวิตจิตใจใหเปนอิสระไดแทจริง
คนที่ทําความดี ตองมีความไมประมาท มิใชเพียงที่จะไม
ภูมิพองและติดเพลินอยูกับความดีเทาที่ทํา แตตองไมประมาทที่
จะหมั่น ใชปญ ญา เพื่อ พัฒ นากรรมดี และมิใหมีก ารทําความดี
ที่ขาดปญญา
จะตองระลึกตระหนักไววา เจตนาดีที่ขาดปญญา และ
เจตนาไมดีที่ใชความขาดปญญาของคนอื่นเปนเครื่องมือ ไดนํา
ความเสื่ อ มความพิ น าศมาให แ ก ชี วิ ต และสั ง คมมนุ ษ ย แ ล ว
มากมายตลอดมา

ผนวก ๑
เอกสารของวัดพระธรรมกาย
เอกสารของวัดพระธรรมกาย ตอไปนี้ เปนจุดปรารภสวน
สําคัญใหตองเขียนหนังสือนี้ขึ้น เพราะไดพิจารณาเห็นวา เปน
เอกสารที่จะกอความเขาใจผิดพลาดสับสนขึ้นแกประชาชนเปน
อยางมาก และทราบวาไดตีพิมพเผยแพรออกไปแลวอยางมาก
มายกวางขวาง ถือไดวาเปนอันตรายตอความมั่นคงของพระพุทธศาสนา
หนังสือที่เขียนขึ้นสวนขางตน ไดชี้แจงแกความเขาใจผิด
พลาดสับสนในเอกสารนี้ จึงนําเอกสารนี้มาตีพิมพไวใหเปนฐาน
ขอมูลสําหรับพิจารณา
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นิพพานเปนอัตตาหรืออนัตตา∗
บทนํา

ในระยะ ๒-๓ เดือนนี้ ประเด็นเรื่องนิพพานวาเปนอัตตาหรืออนัตตา ไดกลับมา
เปนหัวขอที่ถกเถียงกันอยางกวางขวางอีกครั้ง และบางทานถึงกับสรุปวา ความเห็นวา
นิพพานเปนอัตตานั้นผิดเพี้ยนจากหลักการของพระพุทธศาสนา จึงทําใหอาตมภาพมีความ
จําเปนตองออกมาใหขอมูล เพื่อใหชาวพุทธเกิดความเขาใจและมีทาทีที่ถูกตองในเรื่องนี้
จากการศึก ษา โดยสว นตัว อาตมภาพมีค วามเชื่อ วา นิพพานเปน อัต ตา แต
บทความนี้ไมมีความประสงคที่จะวิเคราะหลงในรายละเอียดทางวิชาการ เพื่อยืนยันวา
นิพพานตองเปนอัตตาหรืออนัตตา แตตองการชี้ใหเห็นในภาพกวางวา เรื่องซึ่งอยูพนเกิน
กวาประสบการณของปุถุชนคนสามัญจะไปถึง หรือเขาใจได เชน เรื่องนรกสวรรค กฎแหง
กรรม นิพพาน ทีท่ า นเรียกวาเปนเรือ่ งอภิปรัชญา หรือเรือ่ งทีเ่ ปนอจินไตยนัน้ หลายๆ เรือ่ ง
เชน เรื่องนิพพาน ในทางวิชาการสามารถตีความไดหลายนัย ลําพังการอาศัยหลักฐานทาง
คัมภีรเทาที่มีเหลืออยูและศึกษาคัมภีรเพียงบางสวนเทานั้น แลวมาสรุปลงไปวามีลักษณะ
เปนอยางใดอยางหนึ่งโดยเด็ดขาด พรอมกับปฏิเสธทัศนะอื่นโดยสิ้นเชิง ทั้งที่ยังมีประเด็น
ทางวิชาการที่ตองศึกษาวิเคราะหอยางละเอียดรอบคอบอีกมาก อยางที่ทําอยูนั้น เปนสิ่งที่
พระเถระทั้งหลายในอดีตของเราไมทํากัน เปนการสรุปเกิน เปนผลเสียตอพระพุทธศาสนา
และอาจนํามาซึ่งความแตกแยก สิ่งที่ชาวพุทธควรปฏิบัติคือ การตั้งใจปฏิบัติธรรม เจริญ
มรรคมีองค ๘ ตั้งใจรักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา จนเกิดปญญาความรูแจงดวยตัวของตัว
เอง แลวเมื่อนั้นเรายอมเขาใจประจักษชัดดวยตัวของเราเองวา นิพพานเปนอยางไร โดย
ไมตองถกเถียงกันเลย

∗

จากหนังสือ นิพพานเปนอัตตาหรืออนัตตา โดยพระสมชาย านวุฑฺโฒ วัดพระธรรมกาย
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๔๒
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แหลงอางอิงคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา
คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา ไดรับการรวบรวมไวในคัมภีรชั้นพระไตรปฎก
ซึ่งพระไตรปฎกบาลีของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทของเรา เปนพระไตรปฎกที่ไดรับการ
ยอมรับวา สามารถรวบรวมรักษาคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาไวไดมากที่สุด เปน
แหลงอางอิงของคําสอนในพระพุทธศาสนายุคดั้งเดิมที่สําคัญที่สุด
แตนอกจากพระไตรปฎกบาลีแลวยังมีคําสอนยุคดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจาอยูใ นคัมภีรอ นื่ อีกหลายแหลง เชน พระไตรปฎกจีน พระไตรปฎกธิเบต คัมภีรส นั สกฤต
และคัมภีรในภาษาอื่นๆ
พระไตรปฎกจีน เนือ้ หาสวนใหญในพระไตรปฎกจีนเปนคัมภีรม หายาน ซึง่ ทุกคน
รูวาเปนคัมภีรที่แตงขึ้นในชั้นหลัง ไมใชพุทธพจนโดยตรง แตในพระไตรปฎกจีนนี้มีเนื้อหา
สวนหนึง่ เปนคําสอนของหินยาน มีความยาวประมาณ ๒ ลาน ๓ แสนตัวอักษร ครอบคลุม
เนื้อหาพระวินัยและพระสูตร ๔ นิกายแรก โดยสวนใหญและขุททกนิกายบางสวน เนื้อหา
โดยสวนใหญคลายกับพระไตรปฎกบาลี แตแตกตางในรายละเอียดในทางวิชาการแลว
เนื้อหาพระไตรปฎกจีนสวนนี้ มีความเกาแกทัดเทียมกับพระไตรปฎกบาลี
พระไตรปฎกธิเบต เนื้อหาเปนคัมภีรมหายานและวัชรยานเปนสวนใหญ แตก็มี
เนื้อหาที่ยกเอาคัมภีรหินยานขึ้นมาอางอิงกลาวถึงเปนตอนๆ ซึ่งในการศึกษาคําสอนยุค
ดั้งเดิมของพระพุทธศาสนา เนื้อหาสวนนี้ก็มีความสําคัญ จะตองคัดแยกออกมาศึกษา
เปรียบเทียบกับคําสอนในแหลงอื่น เพื่อใหไดความเขาใจที่ถูกตองชัดเจนที่สุด ใกลเคียง
คําสอนดั้งเดิมมากที่สุด
คัมภีรส นั สกฤต มีคาํ สอนในชัน้ พระไตรปฎกเหลืออยูเ พียงบางคัมภีร ไมครบทัง้ ชุด
แตก็มีความเกาแกสําคัญ ที่จะตองศึกษาอยางละเอียดเชนกัน
คัมภีรใ นภาษาอืน่ ๆ เชน คัมภีรใ นภาษาคันธารี ภาษาเนปาลโบราณ ภาษาถิน่ โบราณ
ของอินเดีย เอเชียกลาง และที่อื่นๆ คัมภีรเหลานี้ก็มีคุณคาทางวิชาการสูงมากเชนกัน บาง
คัมภีร เชน คัมภีรธรรมบทในภาษาคันธารี ถึงขนาดไดรับการยอมรับในหมูนักวิชาการ
พระพุทธศาสนาวา เปนคัมภีรธรรมบทที่เกาแกที่สุดในโลก
การจะศึกษาใหเขาใจคําสอนของพระพุทธศาสนายุคดั้งเดิมจริงๆ นั้น จึงมีความ
จําเปนจะตองศึกษาใหเขาใจคัมภีรทั้งหลายเหลานี้ทั้งหมด นําเนื้อหาคัมภีรที่คลายกัน
มาเปรียบเทียบกัน วิเคราะหดวยหลักทางวิชาการทั้งดานภาษาศาสตรและอื่นๆ จึงจะได
ความเขาใจที่รอบดานสมบูรณ
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นอกจากนีย้ งั มีความจําเปนตองศึกษาใหเขาใจสภาพสังคมอินเดียในครัง้ พุทธกาลวา
ผูคนมีความคิดความอาน ความเชื่ออยางไร นักวิชาการทางพระพุทธศาสนาจึงตองศึกษา
ใหเขาใจคําสอนของพระเวท อุปนิษัท เชน และลัทธิความเชื่ออื่นๆ ของอินเดียที่มีอิทธิพล
ในยุคนั้นๆ รวมทั้งศึกษาประวัติศาสตรและวิวัฒนาการของการเผยแผพระพุทธศาสนา
การแตกนิกาย ปฏิสัมพันธระหวางพระพุทธศาสนานิกายตางๆ และระหวางพุทธกับลัทธิ
ศาสนาอื่น การศึกษาใหเขาใจภูมิหลังทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ความเชื่อในยุคนั้นๆ
นีเ้ อง จะทําใหเราตีความเขาใจความหมายของคําสอนในพระพุทธศาสนาของเราเองไดถกู ตอง
ลึกซึ้งชัดเจนขึ้น
มีผูเปรียบเทียบไววา พระพุทธศาสนาเปรียบเหมือนดอกไมอันงดงามที่บาน
สะพรั่งขึ้นอยางโดดเดนในสวนแหงหนึ่ง ซึ่งเปรียบเสมือนอินเดียในยุคนั้น หากเรามองดู
แตดอกไมดอกนั้นเทานั้น โดยไมเห็นถึงสภาพสวนนั้นหมดวาเปนอยางไร ก็เปนการมองที่
คับแคบและอาจเขาใจหลายอยางผิดไปได
หากจะยกตัวอยางทางโลกมาประกอบใหเขาใจงายขึ้นแลว เหมือนกับวา หากใน
อนาคตมีผูมาอานบทกวีของคุณจิระนันท พิตรปรีชา ในตอนที่วา
“ฉันคือกรวดเม็ดราว
แหลกแลวดวยความเศราหมองหมน
ปรารถนาจะเปนธุลีทุรน
ดีกวาทนกลั้นใจอยูใตน้ํา”
จากหนังสือ “ใบไมที่หายไป”

แลวไมรถู งึ ภูมหิ ลังของสังคมไทยในยุคนัน้ ไมรปู ระวัตชิ วี ติ ของคุณจิระนันท พิตรปรีชา
ไมรเู บือ้ งหลังความคิดของคํากวีทเี่ กิดขึน้ นี้ ความรูส กึ ความเขาใจในความหมายของบทกวี
เพียงตัวหนังสือของบุคคลผูนั้นก็ตื้นเขินยิ่งนัก
การศึกษาพระพุทธศาสนาใหเขาใจ เพื่อการปฏิบัติและการสั่งสอนประชาชน
ใหเปนคนดี การศึกษาพระไตรปฎกบาลีสามารถใหความรูกับเราได แตการจะลวงเลยไป
ถึงขนาดกลาระบุวา ทัศนะทางอภิปรัชญาใดใชหรือไมใชคําสอนของพระพุทธศาสนา
ยุคดั้งเดิม พรอมทั้งปฏิเสธทัศนะอื่นโดยเด็ดขาดนั้น ลําพังการศึกษาพระไตรปฎกบาลี
อยางเดียวไมเพียงพอ ผูนั้นจะตองศึกษาแหลงอางอิงคําสอนพระพุทธศาสนายุคดั้งเดิม
ทุกแหลงใหเจนจบ และเขาใจสภาพภูมิหลังของสังคมอินเดียในครั้งพุทธกาลอยางลึกซึ้ง
กอน
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คําสอน ๒ ระดับในพระพุทธศาสนา
คําสอนในพระพุทธศาสนา เราอาจแบงออกไดเปน ๒ ประเภท คือ
๑. คําสอนที่เปนไปเพื่อการปฏิบัติ เชน มรรคมีองค ๘ ไตรสิกขา สังคหวัตถุ ๔
ทิศ ๖ บุญกิริยาวัตถุ ๓ อิทธิบาท ๔ เปนตน
๒. คําสอนทางดานอภิปรัชญา คือ สิ่งที่พนเกินกวาประสบการณของปุถุชนคน
ธรรมดาจะสัมผัสรูเห็นไดโดยตรง เชน เรื่อง นรกสวรรค กฎแหงกรรม นิพพาน จักรวาล
วิทยา โครงสรางของโลก เปนตน
เรื่องทางดานอภิปรัชญาบางเรื่อง เชน โลกมีที่สิ้นสุดหรือไม ตถาคตเมื่อนิพพาน
แลวยังดํารงอยูหรือไม เมื่อมีผูถามพระสัมมาสัมพุทธเจา พระองคจะไมทรงพยากรณ คือ
ไมตอบ เพราะถาผูฟงยังไมไดปฏิบัติธรรมจนมีภูมิธรรมถึงขีดคั่นแลว ก็ไมสามารถเขาใจ
ตามไดอยางแทจริง ถาตอบไปแลวหากเขาไมเชื่อก็ยิ่งเสียหายไปใหญ ไมเกิดประโยชน
ทั้งนี้เ พราะบุคคลทั่ว ไป จะทําความเขาใจสิ่ง ตา งๆ โดยนําไปเปรียบเทียบกับ
ประสบการณเดิมของตน หากเปนสิ่งที่ตนไมเคยประสบพบเจอมากอน หลุดไปอีกมิติหนึ่ง
ก็ยากยิ่งนัก ที่จ ะทําความเขาใจได เหมือนการพรรณนาสีสรรความสวยงามของดอกไม
ใหคนตาบอดแตกําเนิดฟง เขายอมยากจะเขาใจได ดวยเหตุนี้เอง เมื่อกลางถึงนิพพาน
พระสัมมาสัมพุทธเจาจึงทรงยืนยันวา อายตนะนั้นมีอยู แตทรงอธิบายดวยการปฏิเสธ
วา ไมใชสิ่ง นั้น สิ่ง นี้ เพราะนิพพานอยูเ หนือเกินกวาประสบการณของมนุษยปุถุช นจะ
เขาใจได
เพราะเหตุที่พระสัมมาสัมพุทธเจา ไมไดตรัสอธิบายเรื่องทางอภิปรัชญาไวอยาง
ละเอียด เพียงแตบอกเปนนัยใหทราบเทานั้น ความเห็นความเขาใจในเรื่องทาง
อภิปรัชญานี้จึงมีความหลากหลายมาก สรุปยุติลงเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดยาก ถาใคร
ยืนกรานความเห็นในความเห็นหนึง่ วาถูกตองเด็ดขาดและปฏิเสธความเห็นอืน่ ทัง้ หมดวาผิด
เปนสัทธรรมปฏิรูป ทําลายพระพุทธศาสนา ตองขจัดใหหมดไป พระพุทธศาสนาคงจะ
เต็มไปดวยการทะเลาะเบาะแวงและความแตกแยกระส่ําระสาย อยาวาแตเรื่องของ
นิพพานเลย แมเพียงแคเรื่องนรกสวรรค ก็มีบางทานคิดวาเปนเรื่องสวรรคในอกนรกในใจ
คือทําดีก็เย็นใจเหมือนขึ้นสวรรค ทําบาปก็รอนใจเหมือนตกนรก ไมเชื่อวามีนรกสวรรค
ที่เปนภพภูมิสถานที่หนึ่งจริง บางทานก็เชื่อวามีสวรรคนรกที่เปนภพภูมิสถานที่ มีวิมาน
เทวดานางฟาบนสวรรค มีกะทะทองแดง ไฟนรก สัตวนรก อยูในนรกจริง โดยอางถึง
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กรณีธรรมกาย

พระไตรปฎกและอรรถกถาวา มีกลาวถึงนรกสวรรคที่เปนภพภูมินี้มากมายชัดเจน ยิ่งกวา
เรื่องนิพพานเยอะ และถาคนกลุมนี้ปฏิเสธคนกลุมแรกที่ไมเชื่อวานรกสวรรคที่เปนภพภูมิ
มีจริง หาวาเพี้ยน นอกลูนอกทางพระพุทธศาสนา ตองขจัดใหหมดไป เทานี้ก็คงเพียงพอที่
จะทําใหเกิดการแตกแยกในพระพุทธศาสนา
จริงๆ ยังมีอกี หลายเรือ่ งทีใ่ นประเทศไทยไมใครมกี ารถกเถียงกัน แตในตางประเทศ
ก็มีการถกกันมาก เชน เรื่องการอุทิศสวนกุศล วาขัดกับหลักกฎแหงกรรม ใครทําใครได
หรือไม อยูๆ จะมายกบุญใหแกกนั ไดอยางไร ก็มที งั้ คนเห็นดวย ไมเห็นดวย ถกกันมากมาย
และก็หาขอยุติที่ทุกคนยอมรับโดยไมมีขอโตแยงไมได เรื่องเหลานี้ไมวาเรื่องใดก็ตาม หาก
มีใครยืนกรานความเห็นอยางใดอยางหนึ่ง ปฏิเสธความเห็นอื่นโดยสิ้นเชิง ลวนนํามาซึ่ง
ความแตกแยกทั้งสิ้น และเปนโทษตอพระพุทธศาสนามากกวาเปนคุณ
เมือ่ เปนเชนนัน้ ถามวาเราจะปลอยใหใครสอนอยางไรก็ไดตามใจชอบหรือ คําตอบ
ก็คอื ไมใช หลักสําคัญมีอยูว า ตราบใดทีย่ งั สอนใหทาํ ความดีตามหลักคําสอนทีเ่ ปนไปเพือ่
การปฏิบตั ใิ นพระพุทธศาสนา เชน เจริญมรรคมีองค ๘ ไตรสิกขา ทิศ ๖ บําเพ็ญบุญกิรยิ า
วัตถุ ๓ ลด ละ เลิก อบายมุข เปนตน แมความเห็นในเรื่องอภิปรัชญาจะอางอิงบทคัมภีร
คนละจุด ตีความและมีความเห็นตางกันบาง เราก็ยอมรับซึง่ กันและกัน และรวมแรงรวมใจ
ทํางานยกระดับ ศีล ธรรมของผูค นในสัง คมชว ยกัน ได นี่คือ ความเปนประชาธิปไตย
ในพระพุทธศาสนา และเปนทาทีอนั ชาญฉลาดของปูย า ตายายบรรพบุรษุ ไทย ที่รักษาพระ
พุทธศาสนามาใหเราถึงปจจุบัน ทําใหพระพุทธศาสนาในประเทศไทยมีความเปนเอกภาพ
สามัคคี เปนปกแผนยิ่งกวาประเทศใดๆ เปนสิ่งที่เราชาวไทยควรภาคภูมิใจ
หากเปรียบไปแลว เราทุกคนเปรียบเสมือนนักเดินทางไกลในวัฏฏสงสาร แมใน
ระหวางเดินทางอาจมีความเห็นไมตรงกันวา เปาหมายปลายทางนาจะเปนอยางไร เราก็
สามารถเดินบนเสนทางเดียวกัน ชวยเหลือเกื้อกูลกันได และหากเราเดินอยูบนเสนทางที่
ถูกตอง คือหนทางแหงอริยมรรคมีองค ๘ โดยไมเลิกละกลางคันแลวละก็ ในที่สุดเราก็
ยอมจะบรรลุเปาหมายปลายทางนั้น และรูแจงกระจางชัดดวยตัวของเราเองวาปลายทาง
เปนอยางไร และทุกคนก็จะเขาใจตรงกัน โดยไมตองทะเลาะกันเลย ถาระหวางเดินทางมา
มัวถกเถียงกันวาเปาหมายปลายทางตามที่วาในลายแทงนั้นเปนอยางไร แลวเลยทะเลาะ
แตกแยก เสียเวลาเดินทาง หรือแยกทางกันเดิน เปนสิง่ ไมใหประโยชน ยิง่ ถาใครไมยอมเดิน
หรือเดินถอยหลัง เชนไมยอมรักษาศีล ไมเจริญสมาธิภาวนา แลวมาถกเถียงกันเรื่อง
นิพพานวาเปนอยางไร ก็คงเสียประโยชนเปลา ไมมีวันเขาถึงนิพพานนั้นไดเลย
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ขอใหตั้งสติพิจารณาพุทธพจนตอไปนี้ใหดี
“ดูกอ นภิกษุทงั้ หลาย เมือ่ ภิกษุไมหมัน่ เจริญภาวนา แมจะพึงเกิดความปรารถนา
ขึ้นอยางนี้วา โอหนอ ขอจิตของเราพึงหลุดพนจากอาสวะเพราะไมถือมั่น ก็จริง แตจิต
ของภิกษุนนั้ ยอมไมหลุดพนจากอาสวะเพราะไมถอื มัน่ ไดเลย ขอนัน้ เพราะเหตุไร จะพึงกลาว
ไดวา เพราะไมไดเจริญ เพราะไมไดเจริญอะไร เพราะไมไดเจริญสติปฏ ฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔
อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรค ประกอบดวยองค ๘ เปรียบ
เหมือนแมไกมีไขอยู ๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรือ ๑๒ ฟอง ไขเหลานั้นแมไกกกไมดีใหความ
อบอุนไมพอ ฟกไมได แมไกนั้นแมจะพึงเกิดความปรารถนาขึ้นอยางนี้วา โอหนอ ขอใหลูก
ของเราพึงใชปลายเล็บเทาหรือจะงอยปากเจาะกะเปาะไข ฟกตัวออกมาโดยสวัสดี ก็จริง
แตลูกไกเหลานั้นไมสามารถที่จะใชปลายเล็บเทาหรือจะงอยปากเจาะกะเปาะไข ฟกตัวออก
มาโดยสวัสดีได ขอนัน้ เพราะเหตุไร เพราะแมไกกกไมดี ใหความอบอุน ไมพอ ฟกไมดี ฉะนัน้
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุหมั่นเจริญภาวนา แมจะไมพึงเกิดความปรารถนา
อยางนี้วา โอหนอ ขอจิตของเราพึงหลุดพนจากอาสวะเพราะไมถือมั่น ก็จริง แตจิตของ
ภิกษุนนั้ ยอมหลุดพนจากอาสวะเพราะไมถอื มัน่ ขอนัน้ เพราะเหตุไร พึงกลาวไดวา เพราะ
เจริญ เพราะเจริญอะไร เพราะเจริญสติปฏฐาน ๔ ฯลฯ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘
เปรียบเหมือนแมไกมีไขอยู ๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรือ ๑๒ ฟอง ไขเหลานั้นแมไกกกดี ให
ความอบอุนเพียงพอ ฟกดี แมแมไกนั้นจะไมพึงปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ ขอใหลูกของ
เราพึงใชปลายเล็บเทาหรือจะงอยปากเจาะกะเปาะไข ฟกตัวออกมาโดยสวัสดี ก็จริง แต
ลูกไกเหลานั้นก็สามารถใชเทาหรือจะงอยปากเจาะกะเปาะไข ฟกตัวออกมาโดยสวัสดีได
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะไขเหลานั้น แมไกกกดี ใหความอบอุนเพียงพอ ฟกดี ฉะนั้น”
(อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต เลม ๒๓ ขอ ๖๘ หนา ๑๒๖-๑๒๗)

นิพพานเปนอัตตาหรืออนัตตา
เรื่องอัตตาและอนัตตานี้ เปนเรื่องหนึ่งที่มีการถกเถียงกันมากตั้งแตยุคโบราณ
หลังพุทธกาลเปนตนมา และมีมาตลอดประวัตศิ าสตรพระพุทธศาสนา แมในยุคปจจุบนั ก็มี
นักวิชาการพระพุทธศาสนาทั้งในดินแดนตะวันตก เชน ยุโรป อเมริกา และทางตะวันออก
เชน ญี่ปุน จีน เกาหลี ถกเถียงกันมาก ประเด็นที่ถกเถียงกันก็มีหลากหลาย เชน
๑. อัตตา ตัวตนทีแ่ ทจริง มีหรือไมในคําสอนของพระพุทธศาสนา มีทงั้ ผูท คี่ ดิ วา
มีอัตตาตัวตนที่แทจริงอยู และมีทั้งผูที่คิดวาไมมี และดูเหมือนวาผูที่มีความเห็นวามีอัตตา
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นั้นจะมีจํานวนมากกวา ปราชญใหญทางพระพุทธศาสนาในดินแดนตะวันตกที่มีชื่อเสียง
กองโลกจํานวนมาก ก็มีความเห็นวามีอัตตาที่แทจริงอยูในคําสอนทางพระพุทธศาสนา เชน
Mrs. Rhys Davids นายกสมาคมบาลีปกรณ แหงประเทศอังกฤษ ป พ.ศ.
๒๔๖๕-๒๔๘๕ [Steven Collins, Selfless Person; Imagery and thought in
Theravada Buddhism, (Cambridge; University Press, 1997), p.7],
Miss I.B.Horner นายกสมาคมบาลีปกรณ แหงประเทศอังกฤษ ป พ.ศ.
๒๕๐๒-๒๕๒๔ [Peter Harvey, The selfless Mind, (Curzon Press, 1995), p.17.]
ทัง้ ๒ ทานนีล้ ว นเปนผูอ ทุ ศิ ตนเพือ่ งานพระพุทธศาสนาอยางแทจริง เปนผูเ ชีย่ วชาญ
ทางพระพุทธศาสนาที่หาตัวจับยาก มีบทบาทสําคัญในการตรวจชําระจัดสรางพระไตรปฎก
และอรรถกถาบาลีฉบับอักษรโรมัน ของสมาคมบาลีปกรณ แหงประเทศอังกฤษ (Pali Text
Society) ซึ่งเปนพระไตรปฎกบาลีฉบับสากล เปนที่อางอิงของนักวิชาการพระพุทธศาสนา
ทั่วโลกในปจจุบัน
Christmas Humphrey [Christmas Humphreys, Buddhism, (Penguin
Books, 1949, p.88.],
Edward Conze [Edward Conze, Buddhist Thought in lndia, (George
Allen and Unwin, 1962), p.39.]
และอีกหลายๆ ทาน ปราชญทางพระพุทธศาสนาทีม่ ผี ลงานมากมายเปนทีร่ จู กั กัน
ทั้งโลกเหลานี้ มีความเห็นที่ตรงกันในเรื่องอัตตานี้ ๒ ประเด็นใหญๆ คือ
ก) พระสัมมาสัมพุทธเจาไมเคยปฏิเสธอยางชัดเจนวา อัตตาที่แทจริงไมมี และ
ไมเคยตรัสปฏิเสธวาไมมีอัตตาใดๆ ทั้งสิ้นในสัจจะทุกระดับ
ข) เขาเหลานีเ้ ชือ่ ตรงกันวา ในคําสอนของพระพุทธศาสนายุคดัง้ เดิม บงบอกนัยวา
มีอัตตาที่แทจริงซึ่งอยูในภาวะที่สูงกวาขันธ ๕ หรือสังขตธรรม เหตุที่พระพุทธองคไมตรัส
ตรงๆ วา มีอัตตาที่แทจริงอยู เพราะผูที่ยังไมไดปฏิบัติธรรมอาจเขาใจผิดวาเปนอัตตาแบบ
เดียวกับที่ศาสนาพราหมณสอน
มีการอางอิงหลักฐานในคัมภีรท งั้ บาลี สันสกฤต จีน ธิเบต ในและภาษาอืน่ ๆ มากมาย
อันนํามาสูขอ สรุปความเห็นนี้ แตก็มีนัก วิช าการที่ไมเ ห็น ดว ย ยืนยันวา ไมมีอัต ตาใน
พระพุทธศาสนา เชนกัน ตางฝายตางก็มีเหตุผลของตน
๒. ความหมายทีถ่ กู ตองของคําวา “อัตตา” และ “อนัตตา” คืออะไร นักวิชาการ
บางสวน เมื่อพบศัพทธรรมะคําหนึ่ง ก็มแี นวโนมทีจ่ ะเขาใจวามีความหมายเดียวกันโดย
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ตลอดทําใหตคี วามเขาใจพระไตรปฎกคลาดเคลือ่ นมาก เพราะในการแสดงธรรมแตละครัง้
พระสัมมาสัมพุทธเจาจะตรัสสอนใหตรงกับจริตอัธยาศัยและภูมิธรรมของบุคคลผูฟง
ความหมายของศัพทธรรมในแตละแหงที่พบในพระไตรปฎก จึงมีนัยที่ลึกซึ้งตางกัน
เหมือนดังที่พระเถระในอดีตกลาวไววา “บาลีมีนัยเปนรอย”
ในกรณีของศัพทวา “อัตตา” และ “อนัตตา” นี้ ก็เชนกัน คําวา “อัตตา” บางทาน
ก็ตีความวาเปนตัวตนแบบที่ศาสนาพราหมณเขาสอนกันวา มี อาตมัน อยูภายในคนแตละ
คนซึ่งเมื่อถึงที่สุดแลวตองไปรวมกับ ปรมาตมัน หรือ อาตมันใหญ ก็เลยเกรงวา ถาพุทธ
ยอมรับวามีอัตตา จะกลายเปนยอมรับศาสนาพราหมณไป ซึ่งจริงๆ เปนคนละเรื่อง อัตตา
มีนยั มากมาย ทัง้ อัตตาโดยสมมุติ เชน ความรูส กึ วาเปนตัวเรา ของของเรา ครอบครัวของเรา
เปนตน และอัตตาในระดับที่สูงขึ้น เชน ความรูสึกในเรื่องอัตตาของเทวดา ของพรหม ก็
ยอมตางกัน หรืออัตตาในระดับที่สูงกวานั้น เปนอัตตาที่แทจริง ที่พระสัมมาสัมพุทธเจา
ทรงสอนใหชนทั้งหลายยึดเปนเกาะ เปนที่พึ่ง ในพุทธพจนที่วา
“อตฺตทีปา วิหรถ อตฺตสรณา อนฺสรณา
ธมฺมทีปา ธมฺมสรณา อนฺสรณา”
แปลวา “เธอทั้งหลายจงมีตนเปนเกาะ จงมีตนเปนที่พึ่ง อยามีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง จง
มีธรรมเปนเกาะ จงมีธรรมเปนที่พึ่ง อยามีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง”
(ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๑๐ ขอ ๙๓ หนา ๑๑๙)

อัตตาในที่นี้ ก็ยอมมีความหมายที่แตกตางจากอัตตาในระดับสมมุติ และอัตตา
ของศาสนาพราหมณ ในการศึกษาพระไตรปฎก จึงตองวินิจฉัยแยกแยะทําความเขาใจ
ความหมายที่แทจริงของศัพทธรรมะที่พบในแตละที่ใหดี
ความหมายของคําวา “อนัตตา” ก็เชนกัน มีทงั้ ผูท มี่ คี วามเห็นวา อนัตตา แปลวา
ไมมีอัตตา และมีทั้งผูที่มีความเห็นวา อนัตตา แปลวา ไมใชอัตตา เหมือนคําวา อมนุษย
แปลวาไมใชมนุษย ไมไดหมายความวา ไมมีมนุษย เปนมุมมองที่ตางกันในการพิจารณา
รูปคําสมาส และเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสอนวา ขันธ ๕ ไมใชตัวตน ก็มีนัยใหรูวา
มีตัวตนที่แทจริง ซึ่งอยูสูงกวาขันธ ๕ อยู ทรงสอนใหยึดอัตตานั้นเปนที่พึ่ง เปนสรณะ
และจะเขาถึงอัตตาทีแ่ ทจริงนัน้ ไดดว ยการปฏิบตั ิ สติปฏ ฐาน ๔ คือการตามเห็นกายในกาย
การตามเห็นเวทนาในเวทนา การตามเห็นจิตในจิต และการตามเห็นธรรมในธรรม
ประเด็นนี้ก็มีการถกเถียงกันมากมาย
๓. คําวา สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทัง้ ปวงเปนอนัตตา ซึง่ เปนคําทีม่ กี ารอางอิง
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กันมากนี้ คําวา สพฺเพ ธมฺมา คือ ธรรมทั้งปวง กินความกวางเพียงใด เพราะมีทั้งคัมภีร
ชั้นอรรถกถาที่บอกวา ธรรมทั้งปวงในที่นี้รวมเอาพระนิพพานดวย
(อรรถกถา ขุททกนิกาย จูฬนิเทส ฉบับมหาจุฬาราชวิทยาลัย หนา ๘.;
อรรถกถา ขุททกนิกาย มหานิเทส ฉบับมหาจุฬาราชวิทยาลัย หนา ๒๑๙)

และมีทั้งคัมภีรอรรถกถาที่บอกวา ธรรมทั้งปวงที่วาเปนอนัตตานั้นหมายเอาเฉพาะ
ขันธ ๕ ไมไดครอบคลุมถึงพระนิพพาน
(อรรถกถาธรรมบท ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย ภาค ๗ หนา ๖๒)
และนิพพานนี้ เปนสิ่งอยูพนจากกฎของไตรลักษณแนนอน เพราะมีพุทธพจนยืน
ยันวา นิพพานนั้นเปนนิจจัง คือ เที่ยงแท ยั่งยืนและเปนบรมสุข
ยสฺส อุปปฺ าโท ปฺายติ วโย นตฺถิ ตสฺส ยฺทตฺถุ ปฺายติ นิพพฺ านํ นิจจฺ ํ ธุวํ
สสฺสตํ อวิปริณามธมฺมนฺติ อสํหิรํ อสํกุปปฯ
แปลวา ความเกิดขึ้น แหง นิพพานใดยอมปรากฏ ความเสื่อ มแหงนิพพานนั้น
มิไดมี ยอมปรากฏอยูโ ดยแท นิพพานเปนคุณชาติเทีย่ ง ยัง่ ยืน มัน่ คง มิไดมคี วามแปรปรวน
เปนธรรมดา เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา อันอะไรๆ นําไปไมได ไมกําเริบ
(ขุททกนิกาย จูฬนิเทส เลม ๓๐ ขอ ๖๕๙ หนา ๓๑๕)

นิพพานํ ปรมํ สุขํฯ
แปลวา พระนิพพานเปนสุขอยางยิ่ง
(ขุททกนิกาย ธรรมบท เลม ๒๕ ขอ ๒๕ หนา ๔๒)

และมีพุทธพจนตรัสไววา
ยทนิจฺจํ ตํ ทุกฺขํ ยํ ทุกฺขํ ตทนตฺตา...
แปลวา สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา
(สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เลม ๑๗ ขอ ๙๑ หนา ๕๖)

จึงนาคิดวา ถามองในเชิงกลับกัน ในเมื่อนิพพานเที่ยง และเปนสุข เราก็จะสรุปได
วา สิ่งใดเที่ยง สิ่งนั้นเปนสุข สิ่งใดเปนสุข สิ่งนั้นก็นาจะเปน...อัตตา
สังขตธรรม เชน ขันธ ๕
(อยูในกฎไตรลักษณ)
ไมเที่ยง
เปนทุกข
เปนอนัตตา

อสังขตธรรม เชน นิพพาน
(อยูพนกฎไตรลักษณ)
เที่ยง
เปนสุข
อัตตา...?
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ในการถกเถียงกันนั้น มีการอางอิงหลักฐานคัมภีรชั้นพระไตรปฎกในภาษาตางๆ
กัน มากมาย และมีก ารวิเ คราะหวิจัย ถึง ความสอดคลอ งโดยองคร วมกับ คําสอนของ
พระพุทธศาสนาทั้งหมด มีการวิเคราะหถึงปญหาที่ติดตามมากับขอสรุปในแตละดาน เชน
ถาไมมีอัตตาที่แทจริงอยูเลย แลวจะอธิบายในเรื่องกฎแหงกรรมไดอยางไรวา ผลบุญ ผล
บาปที่กระทําไว จะสงผลไปในภพชาติตอไปไดอยางไร อะไรเปนตัวนําไป ก็มีผูตั้งทฤษฎีให
ความเห็นกันมากมาย แตก็ไมมีความเห็นใดไดรับการยอมรับทั้งหมด ลวนมีผูถกเถียง
หักลางกันไปมาทั้งสิ้น
การจะสรุปวา ความเห็นใดในเรื่องอภิปรัชญานี้เปนความเห็นที่ถูกตองจริงแท
แนนอนของพระพุทธศาสนา โดยปฏิเสธความเห็นอื่นอยางสิ้นเชิง วาเปนความเห็นนอก
พระพุทธศาสนานั้น เปนเรื่องใหญมาก จะตองศึกษาแหลงอางอิงทางพระพุทธศาสนายุค
ดั้งเดิมทุกแหลงเทาที่มีอยู ไมเฉพาะคัมภีรบาลีเทานั้น และตองศึกษาการถกเถียงเรื่องนี้
ในประวัตศิ าสตรตงั้ แตสองพันกวาปกอ น ซึง่ มีการเขียนเปนคัมภีรใ นภาษาตางๆ มากมายวา
แตละฝายมีเหตุผลใด รวมทั้งตองศึกษาผลงานวิจัยในเรื่องนี้ของปราชญทั้งหลายในยุค
ปจจุบันในประเทศตางๆ ตองสามารถหักลางเหตุผลของความเห็นที่แยงกับความเห็นตน
ลงใหไดทงั้ หมด จนเปนทีย่ อมรับ ไมมหี ลักฐานเหตุผลแยงทีเ่ ปนอรรถเปนธรรมใดๆ เหลืออยู
เลย จึงจะสรุปไดและเปนทีย่ อมรับ มิฉะนัน้ ขอสรุปของตนก็จะเปนเพียงความเห็นอันหนึง่
ในเรื่องนั้นๆ เทานั้น จะถือเปนขอสรุปวาพระพุทธศาสนาตองสอนอยางนี้เทานั้นไมได
จากการศึกษาประวัตศิ าสตรพระพุทธศาสนา สิง่ ทีอ่ าจสรุปไดประการหนึง่ ก็คอื เรา
ไมสามารถอาศัยหลักฐานทางคัมภีรเ ทาทีม่ เี หลืออยูใ นปจจุบนั มาสรุปยืนยันความถูกตองของ
ความเห็นในเรือ่ งนิพพานวาเปนอัตตาหรืออนัตตา โดยไมมปี ระเด็นใหผอู นื่ โตแยงคัดคานได
หากประเด็นเรือ่ งนิพพานเปนอัตตาหรืออนัตตานี้ เปนทีส่ นใจของชาวพุทธไทยมาก
ก็นา สนใจวา เรานาจะลองจัดสัมมนาทางวิชาการพระพุทธศาสนานานาชาติ เชิญปราชญใหญ
ผูเชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนายุคดั้งเดิมจากทั่วโลกมาแสดงความเห็น วิเคราะหวิจัย
เรื่องนี้กันเปนการใหญในประเทศไทยดูสักครั้ง

ทาทีที่ถูกตองของชาวพุทธ
ในขณะที่ประเด็นปญหาวา นิพพานเปนอัตตาหรืออนัตตา ในทางวิชาการ ยังไม
อาจสรุปลงไดนั้น สิ่งที่ชาวพุทธพึงทราบก็คือ อายตนนิพพานนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจาทรง
ยืนยันวา มีอยูจริง และทรงอธิบายดวยการปฏิเสธวาไมใชสิ่งนั้น ไมใชสิ่งนี้ เพราะอายตน
นิพพานเปนสิ่งที่เกินกวาวิสัยและประสบการณในโลกของปุถุชนใดๆ จะสามารถเขาใจได
ดังความในพระไตรปฎกฉบับสยามรัฐ เลมที่ ๒๕ ขอที่ ๑๕๘ ปฐมนิพพานสูตร ความวา
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“ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อายตนะนั้นมีอยู ดิน น้ํา ไฟ ลม อากาสานัญจายตนะ
วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ โลกนี้ โลกหนา
พระจันทร และพระอาทิตยทั้งสอง ยอมไมมีในอายตนะนั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอม
ไมกลาวซึ่งอายตนะนั้นวาเปนการมา เปนการไป เปนการตั้งอยู เปนการจุติ เปนการอุบัติ
อายตนะนั้นหาที่ตั้งอาศัยมิได มิไดเปนไป หาอารมณมิได นี้แลเปนที่สุดแหงทุกข”
ดังนัน้ สิง่ ทีเ่ ราชาวพุทธพึงเชือ่ มัน่ ก็คอื อายตนนิพพานนัน้ พระสัมมาสัมพุทธเจา
ทรงยืนยันวามีอยูจริง และเปนที่สุดแหงทุกข เปนเปาหมายสูงสุดในการสรางความดีของ
ชาวพุทธทัง้ หลาย และเมือ่ ทราบดังนัน้ แลวก็ขอใหขวนขวายทําความดี ดวยการเจริญมรรค
มีองค ๘ ปฏิบัติตามหลัก ศีล สมาธิ ปญญา เมื่อเราปฏิบัติจนสามารถเขาถึงอายตน
นิพพานนั้นไดแลว เรายอมตระหนักชัดดวยตัวของเราเองวา นิพพานนั้นเปนอัตตาหรือ
อนัตตา ดีกวาการมานั่งถกเถียงกันโดยไมลงมือปฏิบัติ
พระสมชาย านวุฑฺโฒ
วัดพระธรรมกาย
แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยโตเกียว
Doctor Candidate (Buddhist Studies)
Dip. in Chinese : Dip. in Japanese
๑ มกราคม ๒๕๔๒

ภาค ๒
บุญ–บารมี ที่จะกูแผนดินไทย

ภาค ๒
บุญ –บารมี ที่จะกูแผนดินไทย

บุญกิริยา
บุญ เพื่อสรางสรรคชีวิตและชุมชน

หลักการใหญที่ตองรูไว
เพื่อทําบุญใหถูกตอง
“บุญ” เปนคําสื่อธรรมที่สําคัญคําหนึ่งในพระพุทธศาสนา
ยิ่งเมื่อพระพุทธศาสนาเขามารุงเรืองในสังคมไทย คําวา “บุญ” ก็
ยิ่งมีความสําคัญโดดเดนเปนพิเศษ แมเมื่อสังคมเหินหางออกไป
จากเนื้อหาสาระของพระพุทธศาสนา คนทั่วไปไมมีโอกาสศึกษา
ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา แต
คําวา “บุญ” ก็ยังเปนคําสามัญในสังคมไทย ที่คุนปากชินใจและ
ถูกนํามาใชนํามาอางกันอยูเสมอ แมวาความหมายที่เขาใจนั้น
อาจจะลางเลือน หรือคลาดเคลื่อนออกไปจากหลักการที่แทจริง
เมื่อ มีโอกาสจึงควรทบทวนหรือ ชําระสะสางความรูความ
เขาใจใหถูกตองตรงตามหลักซึ่งเปนแหลงที่มาตัวจริง เพื่อวาเรา
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จะไดปฏิบัติใหถูกตองและไดรับประโยชนจาก “บุญ” อยางเต็ม
เป ย มสมบูร ณยิ่ง ขึ้น ซึ่ง ก็ห มายความวา จะเขา ถึงคุณคา ที่แ ท
ของพระพุทธศาสนา อยางนอยก็ไมปฏิบัติผิดพลาดจนกลายเปน
วาจะทําบุญแตกลับสรางบาป
คนไทยทีใ่ กลวดั สักหนอยจะจําไดแมนวา การทําบุญ มี ๓ ทาง
คือ ทาน ศีล ภาวนา แตความเขาใจเกีย่ วกับคําทัง้ ๓ นัน้ อาจจะไม
ชัดเจน และไมกวางขวางเพียงพอ
พุทธพจนสําคัญแหงหนึ่ง ซึ่งเปนที่มาของหลักการทําบุญ ๓
อยางนี้ มีวา
“ภิกษุทั้งหลาย บุญกิริยาวัตถุ๑ (หลักแหงบุญกิริยา คือการ
ทําบุญ) มี ๓ อยางดังนี้ กลาวคือ
๑. ทานมัย บุญกิริยาวัตถุ (หลักการทําบุญ คือ ทาน)
๒. ศีลมัย บุญกิริยาวัตถุ (หลักการทําบุญ คือ ศีล)
๓. ภาวนามัย บุญกิริยาวัตถุ (หลักการทําบุญ คือ ภาวนา)”
(ขุ.อิติ. ๒๕/๒๓๘/๒๗๐)

๑. ทาน ไดแก การให การเผื่อแผแบงปน
๒. ศีล ไดแก ความประพฤติสุจริต มีกาย วาจา ที่เกื้อกูล ไม
เบียดเบียนกัน
๓. ภาวนา ไดแก การฝกอบรมพัฒนาจิตใจ เจริญปญญา
หลักการทําบุญ ๓ อยางนี้ มีความหมายและขอบเขตที่
กวางขวางมาก เกินความหมายของคําวา “จริยธรรม” อยางที่
เขาใจกันในปจจุบนั พูดสัน้ ๆ วาครอบคลุมกระบวนการพัฒนามนุษย
ทั้งหมด แตในขั้นตน จะเห็นความหมายพื้นฐานไดจากพุทธพจน
๑

แปลตามศัพทวา การทําบุญ ซึ่งเปนที่ตั้งแหงผลดีนั้นๆ
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ที่ตรัสเปนคาถาสรุปหลักการทําบุญ ๓ อยางขางตนนั้นวา
ปฺุเมว โส สิกเฺ ขยฺย
ทานฺจ สมจริยฺจ
เอเต ธมฺเม ภาวยิตวฺ า
อพฺยาปชฺฌํ สุขํ โลกํ

อายตคฺคํ สุขทุ รฺ ยํ
เมตฺตจิตตฺ ฺจ ภาวเย
ตโย สุขสมุททฺ เย
ปณฺฑโิ ต อุปปชฺชติ
(ขุ.อิติ. ๒๕/๒๓๘/๒๗๐)

แปลวา: “คนผูใฝประโยชน ควรศึกษาบุญนี่แหละ ซึ่งมี

ผลกวางขวางยิ่งใหญ อํานวยสุขให คือ ควรเจริญทาน ควร
พัฒนาความประพฤติที่ชอบธรรม และควรเจริญเมตตาจิต
ครัน้ เจริญธรรม ๓ ประการนี้ อันเปนแหลงทีก่ อ เกิดความสุข
แลว บัณฑิตยอมเขาถึงโลกที่เปนสุข ไรการเบียดเบียน”
มีขอควรสังเกตในคาถาพุทธพจนนี้ อยางนอย ๓ ประการ
๑) ตรัสวา “ควรศึกษาบุญ” คือควรฝก ควรหัด ควรหมั่นทํา
แสดงวาบุญเปนคุณสมบัติที่ควรศึกษา คือ ควรพัฒนากาวหนา
สูงขึ้นไป ไมใชหยุดอยูแคเดิมและขั้นเดิม (ใน ๓ ขั้นนั้น)
๒) การทําบุญทัง้ ๓ ขัน้ นัน้ วาโดยภาพรวม จะเห็นวาทรงเนน
การอยูรวมกันดวยดี ดวยการเกื้อกูลกันในสังคม เปนพื้นฐานกอน
โดยเผื่อแผแบงปนกัน (ทาน) ไมเบียดเบียนกัน (ศีล) และในขั้น
ภาวนา ทรงเนนใหเจริญเมตตา คือความรักความหวังดี อยากให
คนอื่นเปนสุข ใฝทําประโยชนแกกัน (เมตตา)
๓) ผลจากการศึกษา คือพัฒนาบุญทั้ง ๓ นี้ ก็จะเขาถึงโลก
ที่เปนสุข ไรการเบียดเบียน
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ทําไมบุญจึงเนนทาน และเริ่มดวยทาน
วาที่จริง การที่พระพุทธเจาตรัสยก “ทาน” ขึ้นเปนหลักการ
ทําบุญขอแรก ก็แสดงอยูในตัวแลววาทรงเนนการเกื้อกูลกันใน
สังคม แตก็ตองถามตอไปอีกวา เหตุใดการเกื้อกูลกันในสังคม จึง
ตองเริ่มตนดวยทาน
ดวยการยกทานขึ้นตั้งเปนขอแรก พระพุทธศาสนาเนนความ
สําคัญของวัตถุ
แตพรอมกันนั้น การที่พระพุทธเจาตรัสทานนั้นไวในหลัก
บุญกิริยา ๓ ที่รวมกันเปนชุด โดยมีศีล และภาวนามาตอ ก็เปน
การบอกถึงขอบเขตความสําคัญของวัตถุ พรอมทั้งสอนใหรูจัก
ใชประโยชนจากวัตถุใหถูกตองดวย
วัตถุหลากหลาย โดยเฉพาะปจจัย ๔ เปนสิ่งจําเปนสําหรับ
การดํารงชีวิตของมนุษย และเปนพื้นฐานที่มนุษยตองอาศัยเพื่อ
กาวตอไปในการสรางสรรคสิ่งดีงามที่สูงขึ้นไป สังคมที่ดีจึงตอง
วางระบบจัดสรรเพื่อเปนหลักประกันใหมนุษยทุกคนที่เปนสมาชิก
ของสังคมนัน้ มีวตั ถุโดยเฉพาะปจจัย ๔ นัน้ เพียงพอแกความเปนอยู
และเปนพื้นฐานที่จะพัฒนาชีวิตใหกาวสูงขึ้นไป
ในหลักการของพระพุทธศาสนา ที่เรียกวา “ธรรมวินัย” นั้น
สวนที่เรียกวา วินัย ของพระภิกษุ ไดใหความสําคัญอยางมากแก
การจัดสรรและปฏิบัติตอวัตถุ โดยเฉพาะปจจัย ๔ นี้
สวนในสังคมใหญของชาวบาน “ทาน” ก็เขามา ณ จุดนี้
ดวยเหตุผล ๒ ประการ
๑) ดานบุคคล: เนื่องจากความจําเปนในการที่จะอยูรอด
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และหาความสุข มนุษ ยทั้งหลายตางก็ดิ้นรนแสวงหาวัต ถุเสพ
บริโภคใหแกตน เมื่อทําเชนนั้นอยูเสมอก็จะเกิดความเคยชินของ
จิตใจ ที่มุง จะหา และคิดจองแตจะไดจะเอา ตอกย้ําความเห็น
แกตัว และถาทุกคนเปนอยางนั้น ก็จะมีแตความขัดแยงแยงชิง
เบียดเบียนกัน
เพื่อสรางดุลยภาพขึ้นในจิตใจของคน ใหมีความคิดที่จะให
ขึ้นมาคูกับ ความคิดที่จะไดจะเอา จึงใหมีหลัก “ทาน” ขึ้นมา
เปนการฝกฝนขัดเกลาพฤติกรรมและจิตใจของมนุษย พรอมกัน
นั้นก็เปนการสรางดุลยภาพขึ้นในสังคมไปพรอมกันดวย
๒) ดานสังคม: ในการแสวงหาวัตถุ เชนปจจัย ๔ นั้น มนุษย
มีโอกาส มีกําลัง มีสติปญญาความสามารถไมเทากัน เมื่อตางคน
ตางมุงแตจะหาจะไดจะเอา คนที่มีโอกาส-กําลัง-ความสามารถ
มากกวา ก็จะไดเปรียบ กอบโกยเอามาใหแกตน ตลอดจนขมเหง
รังแกครอบงําผูอื่น สวนคนที่ดอยโอกาส-กําลัง-ความสามารถ ก็จะ
ขาดแคลนอดอยากแรนแคน มีความทุกขมาก และก็ตองคอยหา
ทางแอบแฝงแยงชิงเอาจากคนที่มีมากกวา และคนที่มั่งมีนั้น ก็หา
เปนสุขไดจริงไม เมือ่ มองโดยรวม ก็คอื เปนสังคมแหงการเบียดเบียน
ดวยเหตุนี้ นอกจากจะตองมีการจัดตั้งวางระบบระเบียบใน
การอยูรวมและสัมพันธกัน ไมใหคนละเมิดตอกัน ดวยกฎหมาย
ขอบังคับ หรือกติกาตางๆ คือวินัย ในขั้นของศีลแลว สิ่งที่เ ปน
พื้นฐานยิ่งกวานั้น ก็คือ การปฏิบัติตอวัตถุ เชนปจจัย ๔ นั้นเอง
ใหเปนเครื่องเกื้อหนุนความอยูดีรวมกัน แทนที่จะใหวัตถุกลายเปน
เหตุแหงการเบียดเบียนกัน ดังนั้น “ทาน” จึงเขามาทําหนาที่นี้
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เพื่อใหมีการแบงปนวัตถุแกกัน ชวยใหผูดอยโอกาส-กําลัง-ความ
สามารถ ก็เปนอยูได และผูมั่งมีก็อยูเปนสุข ไมตองหวาดระแวง
ทําใหสังคมรมเย็น มีสันติสุข

ทานในระบบของการทําบุญ
อย า งไรก็ ดี ความจําเป น และความสําคัญของวัตถุ ก็มี
ขอบเขตที่ตองสํานึกตระหนักไว การมีวัตถุเพียงพอ หรือพรั่งพรอม
เทานั้น ยังไมพอที่จะใหชีวิตและสังคมดีงาม ถาไมมีระบบการ
พัฒนามนุษ ยที่ถูก ตอง วัตถุแมแตที่พรั่งพรอมก็จะเปนโทษแก
มนุษยเอง อยางนอยก็ทําใหจมอยูกับความฟุงเฟอลุมหลงมัวเมา
ประมาท และใชวัตถุในทางที่กอผลราย
การปฏิบัติที่ถูกตองตอวัตถุ คือ ใหมันเปนพื้นฐานที่เราจะได
อาศัยในการที่จะนําชีวิตและสังคมกาวขึ้นสูความดีงามและการ
สรางสรรคทสี่ งู ขึน้ ไป ดังทีท่ างพระเรียกวัตถุทงั้ หลายวา “ปจจัย” บาง
“นิสสัย” บาง คือมิใชใหความพรัง่ พรอมทางเศรษฐกิจเปนจุดหมาย
แตใหเปนเครื่องอาศัยเกื้อหนุน หรือเปนตัวเอื้อตอการพัฒนาชีวิต
ที่ประเสริฐ และการสรางสรรคสังคมที่เปนสุข
ที่พูดตรงนี้สําคัญมาก จะตองย้ํากันใหมากวา เราจะตอง
มองวัตถุหรือความเจริญพรั่งพรอมทางเศรษฐกิจเปนปจจัย คือ
เปนเครือ่ งเกือ้ หนุนใหเรากาวขึน้ สูป ระโยชนสขุ ความดีงามทีส่ งู ขึน้ ไป
ไมใชเปนจุดหมาย
ถึงตอนนี้ ทาน จึงเขามาอยูในระบบการพัฒนามนุษยที่มี
องครว ม ๓ ซึง่ เรียกวา บุญกิรยิ าวัตถุ โดยมีบญ
ุ กิรยิ าขอที่ ๒ และ ๓

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๙๑

มาประสานและรับชวงตอ
ทาน เปนบุญกิริยา คือการทําบุญ ซึ่งแปลงายๆ ก็คือการ
ทําความดี เพราะบุญ แปลวา ความดี แตโดยตัวศัพทเอง “บุญ”
แปลวา
๑) เครื่องชําระ สิ่งที่ทําใหสะอาด หรือคุณสมบัติที่ทําให
บริสุทธิ์
๒) คุณสมบัตทิ ที่ าํ ใหเกิดภาวะทีน่ า บูชา คือ ควรยกยอง นับถือ
ทาน คือการให หรือแบงปน เปนเครื่องชําระจิตใจใหบริสุทธิ์
ในระดับหนึ่ง คือชําระลาง หรือกําจัดกิเลส โดยเฉพาะความโลภ
ความเห็นแกตัว ความมีใจคับแคบ ตระหนี่ และความเปนทาส
ของวัตถุ พรอมทั้งทอนกําลังของความยึดติดถือมั่นในตัวตนให
เบาบางลดนอยลง ทําใหใจเปดกวางและเปนอิสระมากขึ้น จึง
เปนการเตรียมจิตใจใหพรอมที่จะบมเพาะเพิ่มพูนคุณความดีและ
การทําบุญอื่นๆ ที่สูงขึ้นไป
ดังนั้น ทาน นอกจากเปนเครื่องเกื้อหนุนสังคมในทางวัตถุ
ดวยการกระจายสิ่งบริโภคใหทั่วถึงกัน ลดความกดดันในสังคม
และยึ ด เหนี่ ย วสั ง คมให มี เ อกภาพ ให ค นเป น อยู โ ดยไม ต อ ง
เบียดเบียนแยงชิงกัน เปนเครื่องสนับสนุน “ศีล” แลว ก็ชวยให
กาวตอไปใน “ภาวนา” ดวย เริ่มดวยเปนปจจัยตอกันกับเมตตา
พรอมกับพัฒนาความสุข
เมื่อคิดจะไดจะเอา เราจะมองหรือจองไปที่วัตถุ แลวพรอม
กันนั้นก็จะเกิดความรูสึกหวาดระแวงตอคนอื่น ทําใหเกิดทัศนคติ
ตอเพื่อนมนุษยแบบเปนคูแขงหรือเปนปฏิปกษ การคิดจะไดจะเอา
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จึงเปนปจจัยแกโทสะ ซึ่งนําไปสูความขัดแยง แลวทุกขและปญหา
ก็ตามมา
แตเมือ่ คิดจะให เราจะมองไปทีค่ น จะเห็นหนาตา เห็นสุขทุกข
และความตองการของเขา ความเขาใจเห็นใจจะเกิดขึ้น แลวก็จะ
เกิดเมตตา (ความตองการใหเขาเปนสุข) และกรุณา (ความ
ตองการใหเขาพนจากทุกข)
เมื่อเกิดความตองการใหมนั้น คือ ความตองการใหคนอื่น
พนจากทุกข (กรุณา) และความตองการใหเขาเปนสุข (เมตตา) เรา
ก็หาทางสนองความตองการนั้นของเรา ดวยการพยายามชวยให
เขาพนจากทุกข และมีความสุข และเมื่อนั้น การใหแกเขาก็กลาย
เปนการสนองความตองการของเรา แตเปนความตองการที่เปน
บุญเปนกุศล ที่เรียกวา เมตตากรุณา และเมื่อไดสนองความ
ตองการนัน้ แลว เราก็มคี วามสุข ถึงตอนนี้ การใหกก็ ลายเปนความสุข
โดยนัยนี้ ทานบุญกิริยา คือการทําบุญดวยการให จึงเปน
ปจจัยแกภาวนา ในดานการพัฒนาจิตใจ ซึ่งทําใหเกิดทั้งเมตตา
กรุณา และความสุข และความสุขนั้นก็เปนความสุขแบบประสาน
ทั้งสองฝาย คือ ทั้งผูรับก็เปนสุข และผูใหก็มีความสุข เสริมสราง
ไมตรีระหวางกัน ตางจากความสุขจากการได ซึ่งเปนความสุข
แบบแบงแยกและแกงแยง ที่ฝายหนึ่งได อีกฝายหนึ่งก็เสียหรืออด
ฝายหนึ่งสุข อีกฝายหนึ่งทุกข
เมื่อทั้งสองฝายเปนสุขดวยกัน ก็คือโลกนี้เ ปน สุข บุญ จึง
เปนคุณ สมบัติที่นํามาซึ่ง ความสุข ดังพุทธพจนวา
สุขสฺเสตํ ภิกฺขเว อธิวจนํ อิฏสฺส กนฺตสฺส ปยสฺส มนาปสฺส
(ขุ.อิติ.๒๕/๒๐๐/๒๔๐)
ยทิทํ ปฺุานิ

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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แปลวา: “ภิก ษุทั้ง หลาย คําวา บุญ นี้ เปน ชื่อ ของ

ความสุข ที่นาปรารถนา นาใคร นารัก นาพอใจ”
พรอมกันนั้น บุญขั้นภาวนา ซึ่งในกรณีนี้ คือ เมตตากรุณา
และความสุข ก็ยอนกลับมาเปนปจจัยแกทาน ทําใหเต็มใจและมี
ความพรอมที่จะใหยิ่งขึ้น
จะเห็นวา การทําบุญที่เรียกวาทานนี้ ก็คือการชวยเหลือ
เกื้อกูลกันดานปจจัยยังชีพและวัตถุเครื่องใชสอยตางๆ แกเพื่อน
มนุษย ตลอดจนสัตวรวมโลกทั้งหลาย ซึ่งเปนการยึดเหนี่ยวสังคม
(=สังคหะ/ทําใหสังคมมั่นคงและมีเอกภาพ) พรอมกันไปกับการ
ฝกฝนพัฒนาตนเอง (=สิกขา/ศึกษา)
บุญในขอทานนี้ โดยทั่วไป จะทําใน ๒ กรณี คือ
๑. เพือ่ อนุเคราะห คือ ชวยเกือ้ หนุนคนตกทุกขไดยาก อดอยาก
ยากไร ขาดแคลน หรือประสบภัยพิบัติ ใหเขามีโอกาสเปนอยูและ
ตั้งตัวขึ้นมา
๒. เพื่อบูชาคุณ คือ ใหเพื่อยกยองเชิดชูผูมีพระคุณ เริ่มแต
พอแม หรือผูมีคุณธรรมความดี ที่จะนําคนกาวไปในการทําความดี
และเปนแบบอยางแกสังคม และสนับสนุนผูที่ทําคุณประโยชนใหมี
กําลังที่จะทําความดีไดยิ่งขึ้นไป
นอกเหนือจากนี้ไปก็เปนการใหเพื่อแสดงน้ําใจสงเคราะหกัน
ตามปกติ ดวยเมตตาไมตรี เชน ชาวบานแตกอ น วันไหนทํากับแกง
แปลกๆ ก็แบงเอาไปใหเพื่อนบานใกลเคียง
ในสมัยโบราณ บางทานถึงกับถือเปนวัตร (ขอปฏิบัติที่ตอง
ทําเพื่อฝกตนเปนประจํา) วา ทุกวัน ตื่นนอนขึ้นมาแลว ถายังไมได
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ใหอะไรแกใคร จะยังไมรับประทานอาหาร (ถาถืออยางจริงจัง จะ
เปนสวนหนึ่งของการบําเพ็ญบารมี)

เหตุใดทําบุญ จึงนิยมถวายแกพระสงฆ
มีขอควรทราบที่สําคัญอยางหนึ่งวา ตามปกติ คนทั่วไปทุก
คนยอมมีหนาที่รับผิดชอบในการทํามาหาเลี้ยงชีพ เพื่อเลี้ยงตัว
และครอบครัวของตนเอง ทาน คือการใหแกกัน เราจึงปฏิบัติตอ
เมื่อเกิดเหตุรายภัยพิบัติขาดแคลน เฉพาะครั้งเฉพาะคราว แตมี
บุคคลประเภทหนึ่งที่ถือเปนประเพณีของสังคม ที่ทุกคนควรจะ
ชวยกันอุดหนุนดวยปจจัย ๔ เปนประจํา ไดแก พระสงฆ หรือ
สมณพราหมณ
มีเหตุผลสําหรับการปฏิบัติเชนนั้น คือ
๑. พระสงฆมีวิถีชีวิตที่มุงสละ เวนการหาความสุขทางวัตถุ
อาศัยวัตถุแตนอยเพียงเทาที่จําเปนแกการดํารงชีวิตโดยไมสะสม
และมุงที่จะฝกฝนพัฒนาตนใหกาวสูงขึ้นไปในไตรสิกขาสูจุดหมาย
สูงสุดทางนามธรรม หรือถาเปนผูที่บรรลุจุดหมายทางนามธรรม
นั้น แลว ก็จ ะทําหนา ที่ดํารงธรรมไวใ หแ กสัง คม และเผยแพร
สั่งสอนธรรมนั้นเพื่อประโยชนสุขแกประชาชน
ดังนั้น ประชาชนหรือสังคมจึงเขามาอุปถัมภสนับสนุนโดยรับ
ภาระดานวัตถุปจ จัย ๔ สนองความตองการเพียงเล็กนอยนั้น เพื่อ
ใหพระสงฆอุทิศตัวอุทิศเวลาใหแกการทําหนาที่ทางนามธรรมได
เต็มที่ โดยไมตองหวงกังวลดานวัตถุ
๒. จากความสัมพันธในขอ ๑ นั้นเอง ในพระพุทธศาสนา

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๙๕

ก็ไดจัด วางเปนระบบความสัมพันธที่ชัด เจน ใหเปนวิถีชีวิต ของ
ชุมชนชาวพุทธทีเ่ รียกวาพุทธบริษทั เลยทีเดียว กลาวคือ พุทธบริษทั ๔
(ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา) ที่จัดเปน ๒ ฝาย คือ บรรพชิต/
พระสงฆ กับคฤหัสถ/ชาวบาน นั้น พึงพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
ดวยการใหแกกัน กลาวคือ พระสงฆใหธรรมทาน (สั่งสอนแนะนํา
ใหธรรม) แกชาวบาน และชาวบานก็ถวายอามิสทาน (ถวายอาหาร
บิณฑบาตและสิ่งจําเปนอื่นๆ ทางวัตถุ) แกพระสงฆ ตามหลักแหง
พระพุทธพจนที่ตรัสไววา
พหุการา ภิกฺขเว พฺราหฺมณคหปติกา ฯเปฯ สมฺมาทุกฺขสฺส
(ขุ.อิต.ิ ๒๕/๒๘๗/๓๑๔)
อนฺตกิรยิ ายาติ

แปลวา: “ภิกษุทงั้ หลาย พราหมณและเหลาชาวบาน เปน

ผูม อี ปุ การะมากแกพวกเธอ โดยเปนผูบ าํ รุงเลีย้ งดวยจีวร
บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขาร; แมเธอทั้งหลาย ก็จง
เปนผูมีอุป การะมากแกพราหมณและเหลาชาวบาน โดย
แสดงธรรม . . . ประกาศการครองชีวติ ทีป่ ระเสริฐ . . . แกเขา
ทั้งคฤหัสถ และบรรพชิต อยูครองชีวิตอันประเสริฐ
โดยอาศัยซึ่งกันและกัน (ดวยอามิสทาน และธรรมทาน)
เพื่อผานลวงหวงกิเลส และกําจัดทุกขใหหมดสิ้นไปโดยชอบ
อยางนี้”
ตามหลักการใหญนี้ พระพุทธเจาไดทรงจําแนกเปนขอปฏิบตั ิ
ดังที่ปรากฏในหลักทิศ ๖ ขอสุดทาย คือความสัมพันธระหวาง
กุลบุตรกับสมณพราหมณ คือระหวางชาวบานกับพระสงฆ ซึ่งเปน
คิหิวินัย (วินัยของคฤหัสถ) สวนหนึ่ง ดังนี้

๒๙๖

กรณีธรรมกาย

“ชาวบาน ปฏิบัติตอพระสงฆ เสมือนเปนทิศเบื้องบน โดย
สถาน ๕
๑. จะทําสิ่งใด ก็ทําดวยเมตตา
๒. จะพูดสิ่งใด ก็พูดดวยเมตตา
๓. จะคิดสิ่งใด ก็คิดดวยเมตตา
๔. ตอนรับดวยความเต็มใจ
๕. จัดถวายของใชของฉัน
พระสงฆอนุเคราะหชาวบาน ดวยขอปฏิบัติ ๖ ประการ
๑. หามปรามสอนใหเวนจากความชั่ว
๒. สั่งสอนชักนําใหตั้งอยูในความดี
๓. อนุเคราะหดวยน้ําใจงาม (เชนบอกแหลงหาความรูธรรม)
๔. ใหไดฟงไดรูสิ่งที่ยังไมเคยรูไมเคยฟง
๕. สิ่งที่เคยฟงแลวก็ชี้แจงขยายใหเขาใจแจมแจง
๖. บอกทางสวรรคใหรจู กั ดําเนินชีวติ ในวิถที ดี่ งี ามมีความสุข”
(ที.ปา.๑๑/๒๐๔/๒๐๖)

เพื่อใหระบบความสัมพันธนี้ดําเนินไปดวยดี พระพุทธเจายัง
ไดทรงบัญญัติขอปฏิบัติในวินัย มิใหพระภิกษุประกอบอาชีพ แต
ใหเปนอยูดวยปจจัย ๔ ที่ชาวบานถวาย โดยมีความสันโดษ และ
ทําตัวใหเขาเลี้ยงงาย อีกทั้งโดยทั่วไปไมมีสิทธิที่จะขอ
พระสงฆตองประพฤติตัวและทําหนาที่ของตนใหควรแกของ
ที่เขาถวาย โดยเปนทานที่เกิดจากศรัทธาของเขาเอง พรอมดวย
ปญญาที่เห็นคุณคา ดวยเหตุนี้ ทานที่ถวายแกพระสงฆจึงอยูใน
ประเภทใหเพื่อบูชาคุณ คือเพื่อยกยองเชิดชูสนับสนุน ทั้งแกบุคคล

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๙๗

และกิจการ
ผูนําชาวพุทธฝายคฤหัสถครั้งพุทธกาลไดปฏิบัติในเรื่องทาน
ทั้งดานเกื้อหนุน(อนุเคราะห) และดานสนับสนุน(บูชา) เชนอนาถปณฑิกเศรษฐี ซึง่ จัดถวายอาหารบิณฑบาตแกพระภิกษุสงฆทกุ วัน
และพร อ มกั น นั้ น ก็ จั ด อาหารไว เ ลี้ ย งดู ค นทุ ก ข ย ากอนาถาเป น
ประจําดวย
นอกจากเหตุผลในแงของบทบาทที่เปนไปตามวิถีชีวิตและ
ระบบความสัมพันธระหวางพระสงฆกับคฤหัสถแลว ยังมีเหตุผล
อื่นอีก ที่ทําใหประชาชนนิยมถวายทานแกพระสงฆ เชนในแงของ
ผลแหงทาน คือ
๓. พระสงฆเปนผูมีศีล ทรงคุณธรรม อยางนอยก็มีพระวินัย
รักษา จึงเปนเหตุใหทานนั้นมีผลมีอานิสงสไดมาก เรียกวาเปน
นาบุญอันประเสริฐ สามารถขยายบุญและผลบุญใหแผกวางขวาง
ออกไป ตรงขามกับการใหแกคนทุจริต ไรศีล ซึ่งอาจจะกลายเปน
เครื่องสงเสริมหรือใหกําลังแกเขาที่จะทําการรายกอโทษภัยไดมาก
ยิ่งขึ้น
๔. มีหลักอยูวา ทานอยางสูง คือการใหแกสวนรวมหรือเพื่อ
ประโยชนแกสวนรวม ที่เรียกวา “สงฆ” ดังที่พระพุทธเจาตรัสวา
ทานอุทิศสงฆ หรือสังฆทาน มีผลมากที่สุด เมื่อพิจารณาตามหลัก
นี้จะเห็นวา พระภิกษุผูปฏิบัติตามพระธรรมวินัย จะมีชีวิตที่มี
ความเปนสวนตัวนอยอยางยิ่ง และทานเปนสวนรวมอยูในชุมชน
ใหญ ที่มีบทบาทหนาที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน คืออยูในระบบการ
พัฒนาตนตามไตรสิกขา และสืบทอดดํารงธรรมไวใหแกสังคม

๒๙๘

กรณีธรรมกาย

พระภิกษุแตละรูป เปนตัวแทนของชุมชนใหญนี้ ทั้งชุมชน
รูปธรรม คือภิกษุสงฆที่เปนสมมติสงฆ และชุมชนนามธรรมใน
อุดมคติ คือสาวกสงฆที่เ ปนอริยสงฆ การถวายทานแกพระภิกษุ
จึง สื่อ ความรูสึก ใหโยงไปถึงสงฆอันเปนชุมชนใหญสวนรวมนั้น
และเกิดเจตนาที่เปนการตั้งใจถวายทานอุทิศสงฆ อันใหเกิดผล
ทางจิตใจอยางกวางขวางยิ่งใหญ มีความเบิกบานผองใสสะอาด
บริสุทธิ์ไดเต็มที่ เปนบุญเปนกุศลมาก

เกณฑวัดและตัดสินบุญ
ในฐานะที่ทานเปนบุญ ซึ่งกลาวแลววาเปนสิ่งที่พึงศึกษา
คือเปนกิจกรรมที่เปนสวนของการพัฒนาชีวิต ผูปฏิบัติจึงควรทํา
ดวยปญญา ใหเกิดผลดีทั้งแกชีวิต แกบุคคล และแกสังคม ดังที่
พระพุทธเจาตรัสวา
วิเจยฺย ทานํ สุคตปฺปสฏํ

(ขุ.วิ.๒๖/๑๐๖/๑๙๖)

แปลวา: “การพิจารณาเลือกเฟนแลวจึงให (วิไจยทาน)

เปนกรรมที่พระสุคตเจาทรงสรรเสริญ”
มี เ กณฑ วิ นิ จ ฉั ย ว า ทานจะมี ผ ลมากน อ ยเพี ย งใด โดย
พิจารณาองคประกอบ ๓ อยาง คือ
๑. ทายก คือ ผูให เปนผูมีศีล มีคุณธรรม โดยเฉพาะดูที่
เจตนาวาเปนอยางไร เชน เจตนาประกอบดวยเมตตากรุณา ตั้งใจ
จะใหเปนประโยชนแกผูรับอยางแทจริง ใหเขาพนทุกขมีสุข มุงเพื่อ
ใหสังคมรมเย็นมั่นคง ใหดวยความคิดเสียสละ โดยบริสุทธิ์ใจไม
หวังผลตอบแทน ใหดว ยศรัทธา ใหดว ยใจผองใสเบิกบาน ไม
ขุนมัวเศราหมอง หรือเสียดาย ตั้งใจใหเพื่อฝกฝนพัฒนาจิตใจของ

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๙๙

ตน และมีเจตนาที่ประกอบดวยปญญา๑ ก็จะทําใหทานมีผลมาก
๒. ปฏิคาหก คือ ผูรับ ถาผูรับไมมีศีล เชนมุงหาลาภหรือ
แสวงหาผลประโยชนดวยเจตนาหลอกลวง หรือประพฤติไมดี เปน
โจรผูราย หรือมีความไมสุจริต เมื่อไดรับทานแลวก็จะยิ่งมีกําลังทํา
การรายไดมากและรุนแรงยิ่งขึ้น ทานก็มีผลนอย ในทางตรงขาม
ถาปฏิคาหกเปนผูมีศีล มีคุณธรรม เปนผูทําความดีงาม บําเพ็ญ
คุณประโยชน ทานก็จะมีผลมาก
๓. ไทยธรรม คือ วัตถุหรือสิ่งของที่มอบให เปนของบริสุทธิ์
เชน ไดมาโดยสุจริต เปนของประณีต หรือจัดหาจัดทํามาดวย
ความตั้งใจตามกําลัง ไมใชเปนของทิ้งขวาง เปนของเหมาะสม
หรือสมควรแกผูรับจะใชได เชนจะถวายเครื่องนุงหมแกพระภิกษุ ก็
ถวายจีวร ไมใชถวายเสื้อ และของนั้นเปนประโยชน
โดยเฉพาะสําหรับทายก เนื่องจากเจตนาเปนองคประกอบ
สําคัญ เพราะเปนตัวกรรม ทานจึงแยกแยะละเอียดลงไปอีกวา
ทานนัน้ จะมีผลมาก เมือ่ ประกอบดวยเจตนาทีด่ ตี ลอดทัง้ ๓ กาล คือ
๑. บุพเจตนา เจตนากอนให คือ มีความตั้งใจใหดวยความ
เลื่อมใสศรัทธา หรือเมตตากรุณา หรือดวยความปรารถนาจะฝก
ตนในการเสียสละ ทําจิตใหเปนอิสระ เปนตน จิตใจผองใส ตั้งใจ
จริงจังมาแตตน
๒. มุญจนเจตนา เจตนาขณะให คือ ในเวลาที่ใหก็ทําดวย
ความตั้งใจจริง ยังมีกําลังศรัทธา กําลังเมตตากรุณา กําลังฉันทะ
ที่จะฝกตน เปนตน พรั่งพรอมดี และจิตใจผองใสเบิกบาน มี
๑

ปญญาทีท่ า นเนนมาก ไดแก ความคิดเห็นความเขาใจถูกตอง ทีเ่ รียกวา ทิฏุชกุ รรม หรือ
สัมมาทัศนะ ที่จะกลาวขางหนา

๓๐๐

กรณีธรรมกาย

ปญญารูเขาใจคุณคา ความมุงหมาย และประโยชนของการที่จะ
ใหนั้น
๓. อปราปรเจตนา เจตนาสืบเนื่องตอๆ ไป คือ หลังจากให
แลว ก็มีความเอิบอิ่ม ชื่นใจ ปติที่ไดทําการให ระลึกหรือนึกขึ้นมา
เมื่อใดก็มีความดีใจสุขใจ ไมเสียดาย แต“อนุสรณดวยโสมนัส”
เห็นคุณคาและปรารถนาที่จะทําตอๆ ไปหรือยิ่งขึ้นไป
แมของจะนอย ไมมีราคาคางวด เพราะผูใหมีกําลัง หรือ
ทุนทรัพยนอย แตถามีเจตนาดีงามแรงกลา ก็มีผลมาก หรือแมแต
มหาศาล
แมจะใหทานแกโจรราย ซึ่งเปนปฏิคาหกที่ไมดี แตผูใหรักษา
จิ ต ใจให บ ริ สุ ท ธิ์ ให ด ว ยความตั้ ง ใจปรารถนาดี แ ท จ ริ ง และ
รูจักใหดวยปญญา ทําใหโจรรายเกิดความซาบซึ้ง อาจละพยศ
หมดความหยาบกระดาง กลับตัวกลับใจได ก็เปนบุญกุศลยิ่งใหญ

บุญขั้นพื้นฐาน
เพื่อสรางสรรคชีวิตและชุมชน
ไดกลาวแลวขางตนวา ทานนี้เปนเพียงการทําบุญอยางหนึ่ง
ในระบบการทําบุญซึ่งจะตองทําใหครบ และทานเปนบุญขั้นตน
ซึ่งเปนการเตรียมชีวิตและสังคมใหมีฐานทางวัตถุ อันจะชวยให
พรอมที่จะกาวสูความดีงามและการสรางสรรคที่สูงขึ้นไป ยังมีบุญ
ดานอื่นหรือขั้นสูงขึ้นไปที่จะตองทําตอไปอีก
ทานเปนการทําบุญที่คอนขางเดน โดยเฉพาะในสังคมไทย
แตที่จริงในบางสังคม โดยเฉพาะในชุมชนพื้นฐาน ที่ชาวบานอยู

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๓๐๑

ใกลชิด กับ ธรรมชาติ และระบบครอบครัว ยัง เขม แข็ง ทานจะ
กลมกลืน อยูใ นชีวิต ประจําวัน ไมเ ดน ออกมา คือ มัก เปน การ
ชวยเหลือกันของคนที่อยูใกลชิด เฉพาะกรณี หรือเปนรายยอย
และเปนการใหเพียงสิ่งจําเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต เชนอาหาร
และเครื่องใชในชีวิตประจําวัน
ในชุมชนเชนนั้น การทําบุญที่สําคัญอาจจะเปนกิจกรรมดาน
อื่น ที่ชวยใหชุมชนอยูรวมกันดวยดี เอื้อตอความสุขความเจริญ
แหงชีวิตของทุกคนที่อยูรว มกันในชุมชนนั้น
มีตํานานเรื่องหนึ่งในคัมภีรพุทธศาสนา ที่ชาวบานสมัยกอน
คงจะคุนกันดี เพราะเปนเรื่องประวัติของพระอินทร ที่เปนเทวดา
สําคั ญ ซึ่ ง ชาวพุ ท ธรู จั ก มากที่ สุ ด และมาในคั ม ภีรห ลายแหง ๑
พระสงฆยอมจะนํามาเทศนหรือเลาใหชาวบานฟงบอยๆ
ตํานานพระอินทรนี้ เปนเรื่องของการทําบุญ ซึ่งเปนตัวอยาง
ที่จะชวยใหเขาใจความหมายของ “บุญ” และ“การทําบุญ” ถูกตอง
ชัดเจนมากขึ้น พรอมกันนั้นก็ทําใหมองเห็นวาชาวบานสมัยกอน
คงจะเขาใจความหมายของ “บุญ” กันกวางขวางพอสมควร
ตํานานทางพระพุทธศาสนาเลาวา กอนมาเกิดเปนทาวสักกะ
ที่เรียกกันวาพระอินทร หรือทาวมฆวานนั้น พระองคไดทําบุญไว
ครั้งเมื่อเกิดเปนมาณพชื่อมฆะ เรียกงายๆ วา “มฆมาณพ” อยูใน
หมูบานเล็กๆ แหงหนึ่ง
๑

ตํานานพระอินทร คือ เรื่องมฆมาณพ มาในคัมภีรสุมังคลวิลาสินี อรรถกถาทีฆนิกาย
(ที.อ.๒/๓๒๖) ก็มี ในอรรถกถาธรรมบท (ธ.อ.๒/๙๙) ก็มี ในอรรถกถาชาดก (ชา.อ.๑/ ๒๙๘)
ก็มี เนื้อเรื่องเหมือนกัน แตรายละเอียดปลีกยอยตางกันบาง
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วั น หนึ่ ง ขณะที่ ช าวหมู บ า นกําลั ง ทํางานกั น อยูที่บ ริเ วณ
กลางหมูบ า น มฆมาณพ ซึง่ คงจะเปนคนทีร่ กั ความสะอาดเรียบรอย
ไดชําระขยะมูลฝอย ทําบริเวณสวนที่ตนพักใหหมดจดสะอาดตา
นาสบายใจ แตแลวมีใครอืน่ บางคนชอบใจทีน่ นั้ ก็เขามาใช มฆมาณพ
ตองออกไป แตก็ไมโกรธ ก็ไปชําระทําความสะอาดที่จุดอื่นแลว
ยายไปอยูตรงนั้น แลวก็ถูกคนอื่นแยงเอาที่นั้นไปอีก เขาก็ไมโกรธ
คงยายไปทําที่อื่นตอๆ ไป พรอมกับคิดวา คนเหลานี้ไดรับความสุข
ก็ดีแลว เขามีความสุขดวยการกระทําของเรา การกระทําของเรา
นั้นก็ตองเปนกรรมที่เปนบุญ ซึ่งจะใหความสุขแกเราดวย
เมื่อเรื่องมาถึงขั้นนี้แลว ความคิดก็เดินหนา วันตอมาเขาจึง
เอาจอบมาขุ ด แต ง จั ด ทําเป น บริ เ วณลานที่ เ รี ย บร อ ยน า รื่ น รมย
กลางหมูบา น ใหทุกคนที่ทํางานไดอาศัยใชพักผอนทั่วกัน จัดที่
ผิงไฟในยามหนาว จัดหาน้ําไวใหในคราวรอน จากนั้นก็ไปพัฒนา
ทางเขาหมูบาน ปรับใหสม่ําเสมอเรียบรอยสะดวกแกยานพาหนะ
แลวสรางศาลาขึ้นที่สี่แยก ขุดสระน้ํา สรางสะพาน
เมื่องานที่ตองทํามากขึ้น ก็เปนเหตุใหกลับบานค่ํามืด เจอ
เพื่อนบานถามวาไปทําอะไรมา ก็ตอบเขาวา ไปทําบุญ ชําระทาง
สวรรค ตอมาก็มีผูสนใจเห็นคลอยตามไปรวมทําบุญอยางนี้เพิ่ม
ขึ้นทีละคนสองคน จนพวกคนหนุมในหมูบานเขารวมกับเขาเปน
กลุมใหญถึง ๓๓ คน คอยเที่ยวดูแลรวมกันทํางานบุญ (บุญกรรม)
แบบนี้เปนประจํา
ตัวนายมฆะเอง ซึ่งเปนหัวหนากลุมทําบุญ (คือบําเพ็ญ
ประโยชน)อยางนี้ เมื่อไดรับความนับถือเชื่อฟงมากขึ้น ก็ไดแนะนํา
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ชักชวนชาวบานทั้งหลายใหเอื้อเฟอเผื่อแผแบงปนกัน และละเวน
สิ่งชั่วรายทั้งหลาย เชนสุรายาเสพติด และการพนัน จนชาวบาน
อวยทานรักษาศีลกันทั้งหมูบาน
ฝายนายบานไดเห็นความเปลีย่ นแปลงนี้ ก็เกิดความไมพอใจ
เพราะมองเห็นวา กอนนั้น เมื่อพวกชาวบานเหลานี้ยังดื่มสุรา ยิง
นกตกปลาลาสัตว เปนตน ตนก็มีรายไดจากคาตุมสุรา และเก็บ
สวยเปนตน แตพอชาวบานหันมาทําบุญตามนายมฆะกัน รายได
นั้นก็หมดไป จึงหาทางขัดขวาง ในที่สุดขัดใจมาก ก็เลยไปฟอง
ทางการจนถึงพระราชาวา มฆมาณพคิดการใหญ สองสุมผูคนจะ
กอการกําเริบเสิบสาน
พระราชาทรงสงไพรพลตามนายบานไป เห็นกลุมนักทําบุญ
กําลังนั่งประชุมปรึกษากันอยูเกี่ยวกับงานที่จะทําในวันตอไป ก็
เห็นสมคําฟอง และไดลอมจับตัวทั้งหมดทุกคนมาสงพระราชา
มฆมาณพกับพวกจะถูกลงโทษ แตดวยสัจกิริยาก็พนภัย
พระราชาทรงสอบสวนทราบวา คนเหลานีร้ วมกลุม กันทําบุญ
เชนเที่ยวดูแลปรับถนนหนทางใหเรียบรอย สรางศาลาพักตามทาง
แยก ขุดสระน้ํา สรางสะพานใหแกประชาชน ก็ทรงสนับสนุน รวม
ทั้งพระราชทานพระราชทรัพยมาเปนกําลังดวย
นักทําบุญกลุม นี้ เมื่อ ไดกําลัง หนุนก็ยิ่ง คิด ทําบุญ มากขึ้น
ไปอีก โครงการตอไปคือสรางศาลาพักแบบถาวรที่สี่แยก งานบุญ
ใหญคราวนีพ้ วกผูห ญิงแมบา นก็ขอมีสว นรวมทําบุญ(ปตติ)ดวย เชน
จางคนทําอุปกรณบางสวนของศาลา ใหคนขุดสระน้ํา ปลูกไมพุม
ไมกอ ไมดอกไมประดับตางๆ จนศาลาถาวรหลังนัน้ สําเร็จเรียบรอย
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มฆมาณพและเพื่อนๆ ผูเปนนักทําบุญทั้งหลาย ไดทํากรรม
อันเปนบุญ(บุญกรรม/งานบุญ)อยางนี้ เมือ่ สิน้ ชีวติ แลวไดไปเกิดใน
สวรรค โดยมฆมาณพผูเ ปนหัวหนา ไดเปนทาวสักกะ คือพระอินทร๑

จะเห็นคุณคาของ “บุญ” กวางขวาง
เมื่อรูภูมิหลังหรือที่มาของบุญ
จากเรื่ อ งการทําบุ ญ ในตํานานพระอิ น ทร ข องพระพุ ท ธศาสนานี้ มีขอควรทราบและควรสังเกตหลายอยาง เชน
ประการแรก การกระทําที่เปนบุญ หรืองานบุญ (บุญกรรม)
ในเรื่องของมฆมาณพนี้ เนนการกระทําความดีดวยการรวมกัน
สรางสรรคชุมชนใหรมเย็นสงบสุข ซึ่งจะชวยใหทุกคนอยูรวมกัน
ดวยดีมีความสุข พรอมกับที่แตละคนก็ทําชีวิตของตนใหดีงาม พูด
สั้นๆ วา เนนการกระทําเพื่อประโยชนสุขของชุมชน พรอมกับการ
ทําชีวิตของแตละคนใหดีงาม สอดคลองกับพุทธพจนวา
อารามโรปา วนโรปา
ปปฺจ อุทปานฺจ
เตสํ ทิวา จ รตฺโต จ
ธมฺมฏา สีลสมฺปนฺนา

เย ชนา เสตุการกา
เย ททนฺติ อุปสฺสยํ
สทา ปฺุํ ปวฑฺฒติ
เต ชนา สคฺคคามิโนติ
(สํ.ส.๑๕/๑๔๖/๔๖)

แปลวา: “ชนเหลาใด ปลูกสวน ปลูกปา สรางสะพาน

(รวมทัง้ จัดเรือขามฟาก) จัดทีบ่ ริการน้าํ ดืม่ และบึงบอสระน้าํ
ใหที่พักอาศัย บุญของชนเหลานั้น ยอมเจริญงอกงาม ทั้ง
๑

นักทําบุญกลุมนี้มีจํานวน ๓๓ ซึ่งตรงกับคําบาลีวา “เตตฺตึส” อันเปนที่มาของชื่อสวรรค
ชั้นนี้วา “ตาวตึสา” (ดาวดึงส = สวรรคที่ ๓๓ คนมาเกิด)
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คืนทั้งวัน ตลอดทุกเวลา, ชนเหลานั้น ผูตั้งอยูในธรรม ถึง
พรอมดวยศีล เปนผูเดินทางสวรรค”
ตามคติแหงพุทธพจนนี้ พรอมทั้งเรื่องทานที่กลาวขางตน จึง
มีเรื่องราวปรากฏในคัมภีรวา คนที่คิดจะทําความดี หรือคิดกลับตัว
จากความชั่ว จะตั้งใจทําบุญทํานองนี้วา
“ขาพเจาจักใหขาว ใหน้ํา ใหเสื้อผา ใหที่นั่งที่นอน จะ
จัดศาลาบริการน้ําดื่ม สระน้ําบอ น้ํา ที่ใ ด(มีหลม เลนสิ่ง
กีดขวางขรุขระ)เดินทางยาก ก็จะสรางเครื่องขามไป (เชน
สะพาน) ฯลฯ ใครหิว เชิญมากิน ใครกระหาย เชิญมาดื่ม
ใครขาดเสื้อผา เชิญมานุงหม ผูใดสัตวที่เทียมยานมาลาสิ้น
แรง ก็เชิญมาเลือกหาสัตวเทียมยานตามตองการ๑ ใคร
ตองการรม ของหอม ดอกไม หรือ(แมกระทั่ง)รองเทา ก็
๒
(ขุ.เปต.๒๖/๑๐๖/๑๙๒)
เชิญมารับได . . .”
ประการที่ ๒ การทําบุญ(บุญกิริยา)ดวยบุญกรรมตางๆ นี้
เปนคําสอนภาคปฏิบัติ ที่สืบเนื่องจากหลักกรรม หมายความวา
กรรมเปนหลักความจริงตามกฎธรรมชาติ คือ ผลยอมเกิดขึ้นตาม
เหตุปจจัยที่ทํา เมื่อทําเหตุปจ จัยชั่ว รา ยไมดี ก็เกิดผลราย เมื่อ
ทําเหตุปจจัยดี ก็เกิดผลดี การกระทําเหตุปจจัยที่ไมดี เรียกวา
บาปกรรม หรือเรียกสัน้ ๆ วา “บาป” การกระทําเหตุปจ จัยทีด่ ี เรียกวา
บุญกรรม หรือเรียกสั้นๆ วา “บุญ”
คนเราตองการผลดี เชน ชีวิตที่มีความสุขความเจริญ และ
๑
ถาเทียบสมัยนี้
๒

ก็เชน มีรถเสียในถิ่นของตน ก็ชวยเข็น ชวยใหน้ํามันรถ ฯลฯ
เรื่องทํานองนี้ พึงดู ๒๖/๕๒/๙๓; ๑๐๔/๑๘๑
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สังคมที่รมเย็นมีสันติสุข เพราะฉะนั้น ในภาคปฏิบัติ เมื่อรูความ
จริงตามหลักกรรมนั้นแลว จึงควรทํากรรมที่เปนบุญ คือบุญกรรม
ที่เรียกสั้นๆ วา “บุญ”
ประการที่ ๓ เรือ่ งบุญกรรม หรือลึกลงไปคือเรือ่ งกรรมทัง้ หมดนี้
มี ข อ ควรทราบเกี่ ย วกั บ ภู มิ ห ลั ง ของสั ง คมชมพู ท วี ป ที่ พ ระพุ ท ธศาสนาเกิดขึ้น และเมื่อทราบแลวก็จะเขาใจ พรอมทั้งเห็นคุณคา
ของพระพุทธศาสนามากขึ้น
ในชมพู ท วี ป คื อ อิ น เดี ย นั้ น ก อ นพระพุ ท ธศาสนาเกิ ด ขึ้ น
สั ง คมทั้ ง หมดอยู ใ ต อิ ท ธิ พ ลของศาสนาพราหมณ ซึ่ ง ถื อ ว า มี
เทพเจายิ่งใหญ เปนผูสรางโลกสรางจักรวาล และดลบันดาลทุก
สิ่งทุกอยาง รวมทั้งจัดสรรสังคมมนุษยใหแบงเปนวรรณะ ๔ ใคร
จะดี ชั่ ว ต่ําทรามหรื อ ประเสริ ฐ ก็ อ ยู ที่ ช าติ กําเนิ ด ว า เกิ ด มาใน
วรรณะไหน ใครจะประสบผลดีหรือรายก็แลวแตเทพเจาจะลงโทษ
หรือโปรดปรานบันดาลให
เมื่อเชื่อวา ผลดีหรือรายจะเกิดขึ้นเพราะเทพเจาบันดาล คน
ก็ตองเอาอกเอาใจเทพเจา วิธีเอาอกเอาใจเทพเจา ก็คือเซนสรวง
ออนวอน เรียกสั้นๆ วา “บูชายัญ”
เมื่อเทพเจาพอใจ ก็จะยกโทษให หรือประทานสิ่งที่ตองการ
มนุษยก็วุนวายกับการทําพิธีบูชายัญ โดยมีพราหมณเปนผูจัด
เตรียมพิธีให เมื่อไดบูชายัญแลว ก็รอดวยความหวังวาเทพเจา
จะบันดาลผลใหตามที่ปรารถนา
เมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น พระพุทธเจาทรงปฏิเสธลัทธิ
รอผลดลบั น ดาลนั้น พระองคไ มย อมรับ วา มีเทพเจายิ่ง ใหญ
ที่ ด ลบันดาลทุกสิ่งทุกอยาง แตตรัสสอนวาทุกสิ่งทุกอยางเปนไป
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ตามเหตุปจจัยในกฎธรรมชาติ ที่เรียกวาธรรม พระองคตรัสวา
ธรรม นี่แหละสูงสุด ไมใชเทพเจาสูงสุด
เมื่อสิ่งทั้งหลายเปนไปตามกฎธรรมชาติ คือ ธรรม ก็หมาย
ความวา ผลดีหรือผลราย จะเกิดขึ้นตามเหตุปจจัยของมัน ไมใช
เกิดขึ้นเพราะการบันดาลของเทพเจา เมื่อเราไมตองการผลราย
เราก็ตองไมทําเหตุปจจัยที่จะทําใหเกิดผลอยางนั้น และถาเรา
ตองการผลดี เราก็ตองทําเหตุปจจัยที่จะทําใหเกิดผลดี
เพราะฉะนั้น ในแงที่เกี่ยวกับมนุษย ผลดีหรือผลรายก็เกิด
ขึ้นจากการทําเหตุปจจัยของเราเอง และผลนั้นจะสําเร็จแคไหนก็
อยูที่วาเราทําถูกตองตรงเหตุปจจัย และทําเหตุปจจัยครบถวน
สมบูรณหรือไม การกระทําเหตุปจจัยนี้เรียกวากรรม
ดังนั้น เมื่อมนุษยไมตองการผลราย ก็ตองหลีกเวนการ
กระทําเหตุปจจัยไมดี เรียกวา ละเวนบาปกรรม หรือเรียกสั้นๆ วา
บาป และเมื่อตองการผลดี ก็ตองประกอบการกระทําเหตุปจจัยที่ดี
เรียกวา ประกอบบุญกรรม หรือเรียกสั้นๆ วา บุญ
ถาถือวาเทพเจาสูงสุด เปนผูบันดาลผล เราก็ตองสัมพันธ
กับเทพดวยการเซนไหวบูชายัญ สิ่งที่เรารับผิดชอบก็คือพยายาม
จัดสรรพิธีและเครื่องบูชาใหถูกใจเทพเจา เมื่อบูชาแลวก็รอคอย
ดวยความหวังสุดแตทานจะโปรดบันดาล
แตถาถือวาธรรมสูงสุด ทุกอยางเปนไปตามเหตุปจจัย เราก็
ต อ งสั ม พั น ธ กั บ ธรรมด ว ยการทํากรรมดี ที่ จ ะให ผ ลตรงตามที่
ตองการ สิ่งที่เราตองรับผิดชอบ คือ
๑. ตองเพียรพยายาม เพราะตองทําเหตุปจจัยเอง (ตรงขาม
กับการหวังใหเทพบันดาลให) = หลักวิริยะ/ความเพียร
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๒. ตองศึกษาเหตุปจจัย เพราะยิ่งรูเหตุปจจัยครบถวน ก็ยิ่ง
ทํากรรมไดผลสมบูรณ จึงตองฝกฝนพัฒนาตนเอง โดย
เฉพาะพัฒนาปญญา (ตรงขามกับการพยายามหาทาง
เอาใจใหถูกใจเทพเจา) = หลักสิกขา/ฝกฝนพัฒนาตน
๓ ตองไมประมาท คือมีจิตสํานึกตระหนักในความสําคัญ
ของกาลเวลา ซึ่งผานไปพรอมกับความเปลี่ยนแปลงของ
เหตุปจจัยทั้งหลาย ที่เราจะตองเรงรูรีบทําใหทันใหตรง
ใหถูก (ตรงขามกับการรอคอยเทวดา ปลอยเวลาผานไป
กับความหวัง) = หลักอัปปมาทะ/ไมประมาท
๔. ตองพึ่งตนใหไดและหลุดพนเปนอิสระ โดยทําตนใหเปน
ที่ พึ่ ง ได ด ว ยการเร ง ขวนขวายฝ ก ฝนพั ฒ นาตนให มี
ปญญารูเหตุปจจัย และเพียรพยายามทําใหตรงและให
ครบสมบูรณตามเหตุปจจัย [คือปฏิบัติตามขอ ๑-๒-๓]
(ตรงขามกับการพึ่งพาขึ้นตอเทพเจา สุดแตพระองคจะ
พอใจ และบันดาลให) = หลักพึ่งตนไดเปนอิสระ
รวมความวา แทนหลักการของพราหมณที่ถือเทพสูงสุด
พระพุทธเจาไดทรงตั้งหลักการใหมใหถือธรรมสูงสุด และดังนั้นจึง
แทนหลักการของพราหมณที่ใหบูชายัญ๑ ดวยการใหทําบุญ หรือ
แทนยัญกรรม ดวยบุญกรรม
นี้เปนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญในสังคมชมพูทวีป พูดให
เห็นความหมายเพิ่มเติมวา
๑

บูชายัญ รวมเขาประเภทเดียวกันกับการเซนสรวงออนวอน การหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์
อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย ลัทธิผีสางเทวดา และไสยศาสตร ซึ่งมีสาระสําคัญอยูที่การหวังพึ่ง
อํานาจลึกลับภายนอกมาบันดาลผลที่ตองการให

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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ในขณะทีพ่ ราหมณสอนวา ความปรารถนาทรัพยและอํานาจ
หรือเงินทองและความยิ่งใหญ จะสําเร็จไดดวยการดลบันดาลของ
เทพเจา และสิ่งที่จะชวยใหมนุษยไดผลสําเร็จสมปรารถนา ก็คือ
มนุษยจะตองบูชายัญ (หรือบวงสรวงออนวอนขอพึ่งอํานาจสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์)
พระพุทธศาสนาสอนวา มนุษยไ มค วรลุม หลงกับความใฝ
ปรารถนาทรั พ ย แ ละอํ า นาจอย า งเห็ น แก ตั ว แต ค วรช ว ยกั น
สรางสรรคชุมชน และทําชีวิตของตนใหดีงาม ซึ่งจะสําเร็จไดดวย
ความเพียรพยายามและสติปญญาของมนุษย ผูพัฒนาตนเองดวย
การทําบุญ
ถาใครยังเคยชินยึดติดอยูกับ การบูชายัญ พระพุทธเจาก็
ตรัสสอนใหเปลี่ยนวิธีบูชายัญ จากการฆาสัตวสังเวยเทพเจา มา
เปนการแจกจายใหเครื่องสงเคราะหแกประชาชน

พุทธศาสนามา
คนเลิกบูชายัญ หันมารวมกันทําบุญ
เมื่อพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองมากขึ้น การทําบุญก็แผ
ขยายออกไป ทําใหการบูชายัญลดนอยเสื่อมถอยลง บุญกรรมเขา
แทนที่ยัญกรรม จนถึงขั้นที่ศาสนาฮินดูเขียนบันทึกไวในคัมภีรของ
ตน ดังตัวอยางขอความวา
“เทพยดาทั้งหลายไดมารองทุกขตอองคศิวะเปนเจา วา
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พระวิษณุไดเขาสิงสูรางของพระพุทธเจาในโลกมนุษย๑ เพื่อ
ผลประโยชนของตน
บัดนี้ เหลาชนผูเกลียดชังพระศาสนา (ของพระศิวะ) ผู
ดูหมิ่นพราหมณ ดูหมิ่นธรรมแหงวรรณะ และดูหมิ่นอาศรม
ธรรม ไดมีจํานวนมากมายเต็มแผนดิน ไมมีบุคคลใด
ประกอบยัญพิธี เพราะคนทั้งหลายไดกลายไปเปนคนนอก
ศาสนา (=นอกศาสนาฮินดู) คือเปนชาวพุทธ เปนพวกกาปาลิก
เปนตน ทําใหเทพยดาทั้งหลายไมไดเสวยเครื่องเซนสังเวย
“องคพระศิวะเปนเจา (ไดทรงสดับแลว) ก็ไดโปรดเห็น
ชอบกับเหลาเทพยดาทั้งนั้น และไดเสด็จอวตารลงมา เปน
ศังกราจารย เพื่อกอบกูคําสอนแหงพระเวทใหฟนคืนมา
เพื่อใหสากลโลกมีความสุขและกําจัดความประพฤติชั่วราย
ใหหมดสิ้นไป”๒
ที่ ว า เทพยดาไม ไ ด เ สวยเครื่ อ งเซ น สั ง เวยนั้ น ที่ จ ริ ง ก็ คื อ
พราหมณ สู ญ เสี ย ผลประโยชน ไม ไ ด ค า ประกอบพิ ธี บู ช ายั ญ
เพราะเมื่อพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรือง การถือวรรณะก็ลดลง คน
ทําพิธีบูชายัญนอยลง เปนตน พราหมณก็เสื่อมอํานาจและสูญเสีย
ผลประโยชน จึงไดเพียรพยายามที่จะกําจัดกวาดลางพระพุทธศาสนาเรื่อยมาเปนระลอกๆ และดวยวิธีตางๆ
๑
๒

ชาวฮินดูนิกายไศวะ ที่นับถือพระศิวะ (อิศวร) เปนปฏิปกษกับชาวฮินดูนิกายไวษณวะ
ทีน่ บั ถือพระวิษณุ (นารายณ) เมือ่ จะกําจัดพระพุทธศาสนา ก็ถอื โอกาสปายสีพระวิษณุดว ย
Wendy Doniger O'Flaherty,

The Origins of Evil in Hindu Mythology (Delhi:

Motilal Banarsidass, 1988), p.209

ขอความนี้ เขาแปลจากคัมภีร “ศังกรทิควิชยะ”; บันทึกเรื่องราวนี้ นักบวชฮินดู
ทําขึ้นในชวงประมาณ พ.ศ. ๑๓๐๐

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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ในสมัยพระเจาอโศกมหาราช (ประมาณ พ.ศ. ๒๑๘-๒๕๘)
พระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองไปทั่วมหาอาณาจักรอันกวางใหญ
ไพศาล การบูชายัญเลือนลางหายไป มีแตการทําบุญกรรมหรือ
งานบุญอยางที่กลาวขางตน เชน ปลูกสวน ปลูกปา ขุดแหลงน้ํา
ทําถนนหนทาง สรางศาลาพักคนเดินทาง และโรงพยาบาล เปนตน
ดังหลักฐานในศิลาจารึกของพระเจาอโศกมหาราช เชนวา
“ . . . ขาฯ ไดใหประดิษฐานหลักศิลาจารึกธรรมขึ้นไว ได
แตงตัง้ ธรรมมหาอํามาตย และจัดใหมกี ารประกาศธรรม . . .
“ตามถนนหนทาง ขาฯไดใหปลูกตนไทรขึ้นไว เพื่อเปน
รมเงาแกสัตวและมนุษยทั้งหลาย ใหปลูกสวนมะมวง ใหขุด
บอน้ําไวทุกระยะครึ่งโกรศะ (ประมาณ ๒ ก.ม.) ใหสรางที่
พักคนเดินทาง และใหสรางอางเก็บน้าํ จํานวนมากไวในทีต่ า งๆ
. . . แตการใชประโยชนเชนนี้ยังจัดวาเปนสิ่งเล็กนอย . . .
ที่ขาฯไดทําการเชนนี้ ก็ดวยความมุงหมายขอนี้ คือ เพื่อให
ประชาชนทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตามธรรม”๑
“ณ ถิน่ นี้ บุคคลไมพงึ ฆาสัตวใดๆ เพือ่ การบูชายัญ . . .”๒
“ณ ทีท่ กุ สถาน ในแวนแควนของพระเจาอยูห วั ปริยทรรศี
ผูเปนที่รัก แหงทวยเทพ และในดินแดนขางเคียงทั้งหลาย
. . . ไดโปรดใหจัดบริการดานเวชกรรมไว ๒ ประการ คือ
การบําบัดโรคของมนุษยอยางหนึ่ง การบําบัดโรคของสัตว
อยางหนึ่ง เครื่องสมุนไพรที่เปนยาสําหรับมนุษย และที่เปน
ยาสําหรับสัตวไมมี ณ ที่ใด ก็โปรดใหนําเขามา และใหปลูก
๑
จารึกหลักศิลา
๒

ฉบับที่ ๗
จารึกแผนศิลา ฉบับที่ ๑
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ขึ้นไว ณ ที่นั้น ในทํานองเดียวกัน ไมรากและไมผลไมมี
ณ ทีใ่ ด ก็โปรดใหนาํ เขามา และใหปลูกไว ณ ทีน่ นั้ ๆ ตาม
ถนนหนทางทั้งหลาย ก็โปรดใหปลูกตนไมและขุดบอน้ําไว
เพื่อใหสัตวและมนุษยทั้งหลายไดอาศัยใชบริโภค”๑
“ไมมีทานใดเสมอดวยการใหธรรม (ธรรมทาน) การ
แจกจายธรรม (ธรรมสังวิภาค) และความสัมพันธกนั โดยธรรม
(ธรรมสัมพันธ) อาศัย(ธรรมทานเปนตน)นี้ ยอมบังเกิดมี
คุณความดี ดังนี้
• การปฏิบัติชอบตอคนรับใชและคนงาน
• การเชื่อฟงมารดาบิดา
• การเผื่อแผแบงปนแกมิตรสหาย คนคุนเคย ญาติ และ
แกสมณพราหมณ
๒
• การไมฆาสัตวเพื่อบูชายัญ”
“. . . บัดนี้ เพราะการประพฤติธรรมของพระเจาอยูหัว
ปริยทรรศี ผูเปนที่รักแหงทวยเทพ เสียงกลองศึก (เภรีโฆษ)
ไดเปลี่ยนเปนเสียงประกาศธรรม (ธรรมโฆษ) แลว . . .”๓

๑
จารึกแผนศิลา
๒
จารึกแผนศิลา
๓

ฉบับที่ ๒
ฉบับที่ ๑๑
จารึกแผนศิลา ฉบับที่ ๔
(คําแปลศิลาจารึกทีย่ กมาทัง้ ๕ แหงนีไ้ ดคดั มาและปรับปรุงเล็กนอย จากทีแ่ ปลไวเดิมใน
“จารึกอโศก” ซึ่งสํานักพิมพมูลนิธิโกมลคีมทอง ไดนํามารวมพิมพในหนังสือ ลักษณะ
สังคมพุทธ ใน พ.ศ. ๒๕๒๗ หนา ๑๘๕-๒๕๒)

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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พุทธศาสนาลางเลือน
คติการทําบุญก็เขว แคบ เคลื่อน
หลังจากพระเจาอโศกมหาราชสวรรคตแลวประมาณ ๔๗ ป
พราหมณชื่อปุษยมิตร ก็ไดปลงพระชนมกษัตริยราชวงศโมริยะ ที่
เปนเชื้อสายของพระเจาอโศกมหาราช และไดขึ้นครองแผนดิน ตั้ง
ราชวงศใหม ชื่อศุงคะ แลวดําเนินการกวาดลางพระพุทธศาสนา
แมจะกําจัดไมสําเร็จ เพราะพระพุทธศาสนาไดรุงเรืองแพร
หลายทั่วไปหมดแลว กําจัดไมไหว อีกทั้งมหาอาณาจักรของพระ
เจาอโศกที่กวางใหญไพศาล ก็ไดแตกออกไปอยูใตการปกครอง
ของกษัตริยอ นื่ ๆ ดวย แตปษุ ยมิตรก็ไดเชิดชูศาสนาพราหมณ และ
รื้ อ พื้ น พิ ธี บู ช ายั ญ ขึ้ น มาใหม โดยตั ว กษั ต ริ ย ปุ ษ ยมิ ต รเองได
ประกอบพิธีบูชายัญอันยิ่งใหญ ที่เรียกวา “อัศวเมธ”๑
ในยุ ค ต อ ๆ มา แม ว า ศาสนาฮิ น ดู ที่ พั ฒ นาจากศาสนา
๑

อัศวเมธ เปนพิธีบูชายัญที่ถือวายิ่งใหญที่สุด สําหรับพระราชาที่จะครองอํานาจสูงสุด
และประกาศความยิ่งใหญ มีวิธีปฏิบัติ คือเลือกมาขึ้นมาตัวหนึ่งที่ดีที่สุด แลวปลอยมา
นั้นใหไปตามใจมันเปนเวลา ๑ ปเต็ม โดยมีเจาชายและนายทหารติดตามมาไปดวย
เมื่อมาเขาแดนของประเทศใด ถาประเทศนั้นยอมใหมาผานก็แสดงวายอมอยูใตอํานาจ
ถาไมยอมใหผา นก็ตอ งทําสงครามกัน ราชาทีย่ อมหรือรบแพตอ งตามมามา เมือ่ ครบ ๑ ป
ก็กลับถึงประเทศของตน แลวก็ฆามานั้นบูชายัญสังเวยแดเทพเจา พรอมทั้งมีงานฉลอง
ที่ยิ่งใหญ แลวราชานั้นก็สามารถใชพระนามเฉลิมพระเกียรติยศวาเปนจักรพรรดิ
เมื่อพระพุทธเจาอุบัติขึ้น ไดทรงสั่งสอนใหเลิกบูชายัญ และใหผูปกครองประเทศ
เปลี่ยนจากอัศวเมธ (อัศว=มา + เมธ=ฆา) มาเปน สัสสเมธ (สัสส=ขาวกลา +
เมธ=ปรีชาสามารถ) คือเปลี่ยนจากการประกาศพระราชอํานาจดวยการฆามาบูชายัญ มา
เปนการใชพระปรีชาสามารถในการบํารุงพืชพันธุธ ญ
ั ญาหาร (สัสสเมธ เปนราชสังคหวัตถุ
อยางหนึ่งใน ๔ ประการ เชน สํ.อ.๑/๑๖๙) และใหราชาเปนจักรพรรดิดวยการบําเพ็ญ
จักรวรรดิวัตร คือ ทําหนาที่ผูปกครอง ที่คุมครองประชาราษฎร สรางความเปนธรรม
และบําเพ็ญประโยชนสุขแกประชาชน (ที.ปา.๑๑/๓๕/๖๕)
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พราหมณจะมีกําลังมากขึ้น แตพระพุทธศาสนาก็เจริญมาคูกัน ได
มี ค วามพยายามกํา จั ด พระพุ ท ธศาสนาอี ก หลายครั้ ง และ
พราหมณ ก็ กําจั ด พุ ท ธศาสนาได ค อ นข า งง า ย เพราะในยุ ค ที่
กษัตริยเปนพุทธ ก็จะยกยองอุปถัมภทุกลัทธิศาสนา โดยเฉพาะจะ
ใหเกียรติพราหมณ เชนตั้งเปนปุโรหิต
นอกจากปุษยมิตรผูเปนพราหมณที่ปลงพระชนมกษัตริย
วงศโมริยะ ทีต่ นเองรับราชการอยูด ว ยอยางทีเ่ ลาขางตนแลว ตอมาใน
รัชสมัยของพระเจาหรรษวรรธนะ กษัตริยพ ทุ ธทีย่ งิ่ ใหญพระองคหนึง่
(ประมาณ พ.ศ. ๑๑๐๐) พวกพราหมณทรี่ บั ราชการในราชสํานัก
ไดวางแผนปลงพระชนมพระองค ครั้งแรกถูกจับได ทั้งที่ไ ดรับ
พระราชทานอภัยโทษ แตพราหมณก็ไมเลิกความพยายาม และ
ในที่สุดก็ปลงพระชนมสําเร็จ
นอกจากวิธีรุนแรงแลว ศาสนาฮินดูยังใชวิธีอื่นอีกที่จะกําจัด
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะวิธีกลมกลืน คือ
ศาสนาฮินดูนิกายไวษณวะ ใชวิธีสรางทฤษฎีขึ้นมาโดยจัด
ใหพระพุทธเจาเปนนารายณอวตารปางที่ ๙
สวนนิกายไศวะ โดยเฉพาะศังกราจารย ซึ่งไดเรียนคําสอน
ฮินดูจากอาจารยที่เอาหลักพุทธศาสนาไปใช ก็ไดนําคําสอนของ
พุทธศาสนาไปใชดวย จนถูกพวกฮินดูดวยกันที่ตางนิกายเรียกวา
เปน “พุทธแอบแฝง” (ปรัจฉันนเพาทธะ) ศังกราจารยนําเอาธรรม
ในพระพุทธศาสนาไปดัดแปลงเขาในแนวคิดของตน อีกทั้งไดตั้ง
คณะสงฆและวัดขึ้นเลียนแบบพุทธศาสนา แตเปนสงฆมีวรรณะ
คือรับเฉพาะคนวรรณะพราหมณ

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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อยางไรก็ตาม จะตองไมมองขามความเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้น
ในวงการพระพุทธศาสนาเองดวย โดยเฉพาะการแขงกับฮินดูดวย
วิธีที่เขวออกไปจากแนวทางของพระพุทธศาสนา เชน การตั้งคติ
พระโพธิสัตวอยางใหมขึ้นมา ใหมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยที่จะชวย
บันดาลผลใหแกมนุษย คลายอยางเทพเจาของฮินดู แทนที่จะเปน
พระโพธิสตั วอยางเดิมทีเ่ ปนสามัญมนุษย หรือแมแตเปนสัตวเล็กนอย
อยางนก กระตาย ชาง กวาง เนื้อทราย ที่เสียสละบําเพ็ญความดี
เปนแบบอยาง
คติแหงการออนวอนนอนกระหยิ่มรออํานาจลึกลับยิ่งใหญ
บันดาลให เขามาแทนที่คติแหงความสามัคคีที่คนพรอมเพรียงรวม
กันทําดวยเรีย่ วแรงของมนุษยผมู นี า้ํ ใจเมตตาไมตรี เห็นอกเห็นใจกัน
ความนิยมใหญโตโออานาระทึกใจ เขามาแทนที่ความสงบ
เรียบงายที่มีความงดงามอยางเปนธรรมชาติ
งานพิธีที่กระหึ่มมโหฬารใชเงินทองมหาศาล ดึงความสนใจ
ของชาวบานออกจากกิจกรรมของชุมชนในชีวิตที่เปนจริง
ความตองการทุนทรัพยมหาศาล และภาระในการรับผิด
ชอบดูแลสิ่งกอสรางใหญโต พรอมทั้งการพึ่งพาแหลงทรัพยและ
อํานาจอยางยืดเยื้อที่ตกทอดไปถึงพระสงฆรุนหลัง เขามาบดบัง
ชีวิตแหงความมักนอยสันโดษพึ่งพาวัตถุนอย ที่คอยดูแลเอาใจใส
อวยธรรมทานแก ญ าติ โ ยมชาวบ า นพร อ มทั้ ง อุ ทิ ศ ตนต อ การ
บําเพ็ญไตรสิกขา
ความวุนวายกับวัตถุและเห็นแกสะดวกสบายพรั่งพรอมแลว
ติดที่ เขามาแทนความเปนอิสระเสรีที่จะจาริกไปอยางคลองตัว

๓๑๖
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คลองใจในหมูประชาชน เขาถึงชาวบานในถิ่นตางๆ
และในที่ สุ ด แม แ ต ไ สยศาสตร เ วทมนต ค าถาก็ เ ข า มา
เกลื่อนกลน ระบบการควบคุมทางสังคมดวยศรัทธาและความเปน
อาจารยสอนธรรมระหวางชาวบานกับพระสงฆ ก็เลือนลางลง
ความประพฤติยอหยอนผิดเพี้ยนก็แพรระบาดกวางขวาง
เมือ่ พระสงฆนาํ พระพุทธศาสนาเขาไปแขงขันในแดนของฮินดู
เหินหางออกไปจากหลักการที่แทของพระพุทธศาสนา ในขณะที่
ทางฝายฮินดูก็มีแผนที่จะกลืนพระพุทธศาสนาอยูดวย พระพุทธศาสนาก็ออนแอลง และสูญเสียเอกลักษณของตน เมื่อกองทัพ
เตอรกมุสลิมยกเขามาฆาเผาในชวง พ.ศ. ๑๗๐๐ แลว พุทธบริษัท
ที่ เ หลื อ รอดจากภั ย รุก ราน ก็ถูก กลืนเขาในสังคมฮิน ดูโดยงา ย
พระพุทธศาสนาในดินแดนพุทธภูมิแหงชมพูทวีป ที่เจริญรุงเรือง
มายาวนานถึง ๑๗๐๐ ป ก็ถึงจุดอวสาน

เมื่อวัดเปนนาบุญ
ก็จะมีชุมชนดีที่สรางขึ้นดวยบุญ
เมื่อหลักการที่ถือ ธรรมสูงสุดเลือนลางไป หรือคนเขาใจ
ความหมายของหลักการนี้ผิดเพี้ยน ก็เปนชองใหเกิดความสับสน
กับลัท ธิถือ เทพสูง สุด หรือ อยางนอ ยก็จะมีลัท ธิห วัง พึ่ง อํานาจ
ดลบัน ดาลเกิด ขึ้น และเมื่อ นั้น แมแ ต “บุญ” ก็มีค วามหมาย
ผิดเพี้ยนคลาดเคลื่อนไป กลายเปนอํานาจวิเศษอยางหนึ่งที่จะบันดาลผลวิเศษที่ปรารถนา
ผูจะทําบุญ แทนที่จะมองถึงกิจกรรมตางๆ ทีจ่ ะทําชีวติ ใหดี

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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งามและชวยกันทําใหชุมชนรมเย็นเปนสุข ก็มองขามไปเสีย มุง
แสวงหาอํานาจวิเศษที่จะบันดาลโชคลาภแกตน เปนดุจของแลก
เปลี่ยน คลาดออกจากวิถีแหงปญญา เขาสูวิถีแหงความลุมหลง
และเปดโอกาสแกก ารที่จ ะหลอกลวง ความหมายที่แทแตเดิม
ของบุญหายไปแทบไมมีเหลือ
ตองยอมรับวา เวลานี้ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ “บุญ”
ของคนไทย ไดคลาดเคลื่อนคับแคบและคลุมเครืออยางมาก ถึง
เวลาแลว ทีจ่ ะตองหันมา “ศึกษาบุญ” ตามทีพ่ ระพุทธเจาทรงสอนไว
เริ่มตั้งแตชําระสะสางความรูความเขาใจนั้นใหถูกตอง และตั้งตน
เอาจริงเอาจังกับการทําบุญขั้นพื้นฐานชนิดที่ “ทําชุมชนใหอยูดี –
ทําชีวิตใหงอกงาม”
ยอนหลังไปดูสังคมไทยเมื่อคอนศตวรรษที่ผานมา ยังพอ
ทวนความจํากันไดบาง ถึงชีวิตชุมชนที่ปฏิบัติตามคติการทําบุญ
อยางมฆมาณพ หรืออยางพระเจาอโศกมหาราช เริ่มแตเรื่องเล็กๆ
นอยๆ อยางการจัดบริการน้ําดื่มแกผูเดินทาง การใหที่พักอาศัย
การสรางศาลาที่พักแรม การชวยกันสรางหรือบูรณะถนนหนทาง
การสรางศาลาทาน้ํา ตลอดจนประเพณีลงแขกชวยงานเกี่ยวขาว
ถางปา ปลูกเรือน เปนตน
แมวาการชวยเหลือเกื้อกูลรวมแรงกันเหลานี้ จะเกิดจาก
สภาพความเปนอยูและสิ่งแวดลอมในยุคสมัยนั้นเปนปจจัยชักนํา
ดวย เนื่องจากสังคมยุคกอนโนนคนมีจํานวนนอย มีผลประโยชน
รวมกัน และตองพึ่งพาอาศัยกันมากก็จริง แตคติการทําบุญตาม
คําสอนของพระพุทธเจานี้ยอมเปนกําลังหนุนนําสําคัญ ที่ทําให
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การปฏิบัติเชนนั้นซึมแทรกเขาไปในวิถีชีวิตของประชาชน อยาง
หนักแนน ลึกซึ้งและกลมกลืน
แนนอนวากิจกรรมทําบุญจํานวนมากไปรวมอยูที่วัด แตก็
เห็นไดชัดถึงเหตุผลที่ทําใหเปนเชนนั้น นอกจากการถวายทาน
บํารุงพระสงฆ เนื่องจากเหตุผลดานวิถีชีวิต บทบาทและความ
สัมพันธของทานกับคฤหัสถ พรอมทั้งความเปนนาบุญอยางที่
กลาวขางตนแลว เหตุผลสําคัญที่สุดอยูที่วา วัดไดเปนศูนยกลาง
ของชุม ชน จนกระทั่ง วา สิ่ง ที่ทําใหแ กวัด และพระสงฆก็คือ
การบําเพ็ ญ ประโยชน แ ก ชุ ม ชนนั่ น เอง ดั ง คําสรุ ป ตอนหนึ่ ง ที่
เสฐียรโกเศศ กลาวไวในหนังสือ ชีวิตชาวไทยสมัยกอน วา
“. . . จะเห็นไดวา วัดและพระมีคุณแกชาวบานสักเพียงไร
ถาชาวบานไมรูเรื่องอยางนี้ ธุระอะไรจะกระตือรือรนเรื่อง
สรางวัด . . . ”๑
สังคมมีความเจริญและเสื่อมเรื่อยมาตามธรรมดาอยูแลว
โดยเฉพาะสิ่งที่สืบตอกันมาทางรูปแบบ เมื่อเวลาผานไปนาน
สาระทางป ญ ญาก็ มั ก เลื อ นลางไป ยิ่ ง เมื่ อ สั ง คมไทยมี ก าร
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ ในคราวที่เขาสูยุคสมัยปจจุบัน วิถีชีวิตของ
ผูคนพลิกผันเปลี่ยนโฉมหนาใหมอยางรวดเร็ว คนรุนใหมไมรูจัก
กิจกรรมบุญกุศลที่เนื่องอยูในวิถีชีวิต และภาวะที่วัดเปนศูนยกลาง
ของชุมชนก็เหลืออยูเพียงพราๆ ลางๆ คติการทําบุญก็เหินหางหรือ
ขาดลอยจากชีวิต ที่เ ปนอยูจริงของประชาชน ความหมายของ
๑

เสฐียรโกเศศ, ชีวิตชาวไทยสมัยกอน (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, พ.ศ. ๒๕๑๐),
หนา ๑๔๒ (ดูคําบรรยาย หนา ๑๓๐-๑๕๓)

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๓๑๙

“บุญ” ก็คลาดเคลื่อน คับแคบและพรามัวลงอยางที่กลาวขางตน
จนกระทั่งกลายหรือเขวออกไป
ถาจะพื้นฟูพระพุทธศาสนาในสังคมไทย จะตองรื้อฟนคติ
และความหมายที่แทของ “บุญ” กลับขึ้นมาใหได ซึ่งก็จะเปนการ
กอบกูประโยชนสุขใหแกสังคมไทยไปพรอมกันดวย เรื่องนี้จะตอง
ถือเปนบททดสอบสําคัญอยางหนึ่งสําหรับพุทธบริษัท และการ
ฟนฟูก็เริ่มที่การทําบุญนี่แหละ
คนไทยสวนมากยังอยูในชนบท และคนทุกทองถิ่นมีชุมชน
ของตนๆ ทุกคนควรถือเปนสําคัญวา ไมวา จะทําบุญอะไรก็ตาม
ที่คิดวาสําคัญ และกอนจะไปทําบุญใหญโตที่ไหน ขอใหถามกันวา
พวกเราสามารถทําบุญขั้น พื้น ฐานไดสําเร็จ หรือไม บุญพื้น ฐาน
ที่วานี้ คือ กิจกรรมที่จะทําชุมชนใหอยูดี และทําชีวิตใหงอกงาม
เครื่ อ งพิ สู จ น ค วามสามารถในการรื้ อ ฟ น ระบบการทําบุ ญ ของ
พุทธบริษัทคือ
๑. หันมาทําบุญที่เกื้อกูลตอชีวิตชุมชนขึ้นเปนพื้นฐาน
๒. ทําบุญเหลานั้นใหสําเร็จดวยความรวมแรงรวมใจสามัคคี
๓. ทําวัดที่มีอยูของชุมชนใหเปนนาบุญที่แผขยายคุณภาพ
ชีวิตไปทั่วถึงทุกคน
ถาทํา ๓ ขอนี้ได บุญที่แทอันถูกตองตามความหมายจะ
กลับคืนมาอยางมีชีวิต ชีว า พระพุทธศาสนาจะกลับเฟองฟูใน
สังคมไทย และสังคมไทยเองก็จะเขมแข็งมั่นคงบรรลุประโยชนสุข
แทจริง
แตถาไมใสใจหันมาทําบุญขั้นพื้นฐานขึ้นแกชุมชนของตน
อยางนี้ ถึงจะมีอะไรยิ่งใหญโอฬารขึ้นมา ก็จะเปนเพียงเครื่อง
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หลอกตาหลอกใจใหตกอยูใ นความประมาท วงการพระพุทธศาสนา
ก็จะสับสนระส่ําระสายมากขึ้นๆ พุทธบริษัทก็จะออนแอลงไปๆ
ชุมชนจะเสือ่ มสลาย และหายนภัยก็จะคืบคลานใกลเขามาทุกที

ทําบุญอยางเปนระบบ
ใหบุญพัฒนาครบ อยางเต็มกระบวน
ยอนกลับไปดูหลักการทําบุญของกลุมมฆมาณพอีกครั้งหนึ่ง
งานบุญหรือบุญกรรมสวนใหญของกลุมนักทําบุญนี้ เปนเรื่องของ
การบริการ ชวยเหลือรับใชผูอื่น และบําเพ็ญประโยชนแกชุมชน
ซึ่งเรียกดวยศัพทสั้นๆ คําเดียววา ไวยาวัจจะ หรือไวยาวัจจ
นอกจากไวยาวัจจนี้แลว คนกลุมนี้ก็ไดทําบุญอื่นอีกหลาย
อยาง เชน ที่สามัญที่สุดคือ การใหหรือแบงปน (ทาน) การรักษา
ความสุจริตและไมเบียดเบียน (ศีล) ความสุภาพ รูจ กั ติดตอสัมพันธ
ไมแข็งกระดางกาวราว รูจักผูใหญผูนอย (อปจายนะ) การแนะนํา
ชักจูงผูอื่นในทางที่ดีงาม (ธรรมเทศนา) เปนตน
ควรจะสังเกตเปนพิเศษดวยวา นอกจากกลุมเองจะรวมกัน
ทํางานบุญตางๆ โดยสามัคคีภายในพวกของตนแลว ยังมีการเปด
โอกาสใหคนอื่นเขามามีสวนรวมในโอกาสตางๆ ดวย การใหมี
สวนรวม และการเขารวมนี้ก็เปนบุญกรรมเชนกัน (เรียกวา ปตติ)
บุคคลที่มีสวนรวมในการทําบุญ หรือทํากิจกรรมงานบุญนั้น
แตละคนเรียกวาเปน “บุญภาคี” เชนสตรีที่เขามารวมโครงการ
สรางศาลาถาวรของมฆมาณพ โดยจัดสวนดอกไมให เปนตน
คนนอกกลุมนั้น แมที่ไมไดเขารวม ถาเพียงแตพลอยชื่นชม

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๓๒๑

ยินดีสนับสนุน ทานก็เรียกวาไดทาํ บุญอยางหนึง่ ดวย คืออนุโมทนา
(เรียกวา ปตตานุโมทนา) นอกจากนั้นคนอื่นๆ ในชุมชนนั้น ที่หาง
เรื่องออกไป ก็อาจจะเพียงรับฟงคําแนะนําชี้แจงชักชวนในทาง
ความดีงาม และละเวนความชั่ว การสดับรับฟงของคนเหลานี้ก็
เปนบุญกรรมอยางหนึ่งเชนกัน (เรียกวา ธรรมสวนะ)
นอกจากนี้ ลึกลงไปภายในตัวของทุกคนทั้งกลุมนั้น สิ่งที่
เปนตัวเริ่มและนําใหกิจกรรมทั้งกระบวนเดินหนาไปในทิศทางที่
ถูกตอง เปนบุญกรรมหรืองานบุญอยูได ก็คือ แนวคิดความเห็น
ความเขาใจและความเชื่อที่เปนสัมมาทัศนะ เชน เชื่อวาการกระทํา
อยางนี้ดี เปนประโยชน ควรทํา ชีวิตและชุมชนที่ดีควรเปนอยางนี้
เฉพาะอยางยิ่งความเชื่อตามหลักกรรมวา กรรมดีมีผลดี ผลดีที่เรา
ต อ งการจะเกิ ด จากการเพี ย รพยายามทําเหตุ ป จ จั ย ให ถู ก ต อ ง
โดยรวมมือกัน ไมใชรอใหใครมาชวยหรือบันดาลให
สัมมาทัศนะหรือสัมมาทิฏฐิ ในที่นี้ทานเรียกวา ทิฏุชุกรรม
แปลวา การทําความเห็นใหตรง การที่เรียกชื่ออยางนี้ เพื่อใหมี
ความหมายเชิงพัฒนา เพราะหมายถึงการที่คอยแกไขดัดปรับ
ความเชื่อและความคิดเห็นความเขาใจใหถูกตอง ตรงตามหลัก
และความเปนจริงอยูเสมอ
ไดก ลา วแลว ขา งตน วา พระพุท ธเจา ทรงแสดงหลัก การ
ทําบุญไว ๓ อยาง คือ ทาน ศีล ภาวนา แตนั่นเปนการจัดประเภท
ใหญที่ครอบคลุม จากหลักใหญๆ ๓ ประเภทนี้ สามารถแยกออก
เปนกิจกรรมยอยไดอีกมาก ดังที่ไดแจกแจงงานบุญของกลุมเพื่อน
มฆมาณพใหดูแลวขางตน ซึ่งเปนไปตามวิธีจัดประเภทบุญที่พระ
อรรถกถาจารยไดแสดงไว
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พระอรรถกถาจารยไดกลาวถึงบุญกิริยาวัตถุ คือหลักหรือ
เรื่องการทําบุญ เพิ่มขึ้นมาอีก ๗ ขอ คือ อปจายนมัย ไวยาวัจมัย
ปตติทานมัย ปตตานุโมทนามัย ธัมมัสสวนมัย ธัมมเทสนามัย
และทิฏุชกุ รรม เมือ่ รวมกับ ๓ ขอใหญเดิม ก็เปนบุญกิรยิ าวัตถุ ๑๐
อยางไรก็ดี บุญกิริยาวัตถุ ๗ ขอที่พระอรรถกถาจารยระบุ
เพิ่มขึ้นมานั้น เปนเหมือนตัวอยางสําหรับการที่จะจําแนกแยกยอย
หลักใหญ ๓ ขอนั่นเองออกไป ดังนั้นพระอรรถกถาจารยเองจึงได
จัด ๗ ขอที่ระบุเพิ่มนั้นเขาไวใน ๓ ขอใหญเดิมดวย ดังนี้
๔. อปจายนะ/อปจายน (อปจิติ ก็ได) คือความสุภาพ ออนโยน
นบไหว รูจ กั ติดตอสัมพันธดว ยดี ไมกา วราว เปนเรือ่ งของการอยูร ว ม
ในสังคมอยางเกื้อกูล ไมเบียดเบียน จึงจัดเขาใน ศีล
๕. ไวยาวัจจะ/ไวยาวัจจ คือการขวนขวายชวยเหลือ รับใช
บริการ เปนการกาวหนายิ่งขึ้นไปอีกในการเกื้อกูล และสรางเสริม
ความสัมพันธที่ดีในสังคม ก็จัดอยูใน ศีล
๖. ปตติทาน คือการใหสว นบุญ หรือใหความมีสว นรวมใน
การทํากิจกรรมหรืองานบุญนัน้ ก็เปนการใหอยางหนึง่ โดยเฉพาะ
คือการใหโอกาส จึงจัดเขาใน ทาน
๗. ปตตานุโมทนา คือการพลอยยินดี เห็นชอบ ชื่นชม
สนับสนุน ซาบซึ้งใจดวยกับบุญสวนที่เขาแจงใหทราบ ก็เปนการ
ใหอยางหนึ่ง คือใหความรวมใจ จึงจัดเขาใน ทาน เชนกัน
๘. ธัม มัส สวนะ เรีย กสั้น ๆวา สวนะ คือการสดับ รับ ฟง
คําแนะนําสั่งสอนอธิบายใหความรู ในเรื่องที่เปนความจริง ความ
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ถูกตอง ความดี ความงาม รวมทั้งวิชาความรูที่เปนประโยชน๑
เปนการพัฒนาดานปญญา จึงจัดเขาใน ภาวนา (ดานปญญา)
๙. ธรรมเทศนา เรียกสั้นๆวา เทศนา คือการแสดงธรรม การ
ชี้แจงแนะนํา อธิบาย ใหความรู เกี่ยวกับความจริง ความถูกตอง
ความดี ความงาม รวมทั้งวิชาความรูที่เ ปน ประโยชน๒ แกผูอื่น
ตัวผูเทศนาเองก็ไดฝกฝนพัฒนาตนดวย เปนเรื่องของการพัฒนา
ปญญา จึงจัดเขาในภาวนา (ดานปญญา) เชนกัน
ธรรมเทศนา และธัมมัสสวนะ หรือเทศนาและสวนะนี้ อาจจะ
จัดในรูปของธรรมสากัจฉา คือการสนทนาถกถอยอภิปราย ซึง่ เปน
การรวมทั้งสองฝาย และทั้งสองอยางในคราวเดียวกัน
๑๐. ทิฏุชุกรรม คือการทําความเห็นใหตรง คอยสํารวจ
ตรวจสอบ ปรับทิฏฐิ แกไขปรับปรุงพัฒนาความคิดเห็นความ
เขาใจใหถูกตองตามธรรม ใหเปนสัมมาทัศนะอยูเสมอ เปนการ
พัฒนาปญญาอยางสําคัญ ก็อยูในภาวนา (ดานปญญา) ดวย
ทานกําชับไววา ทิฏุชกุ รรม หรือสัมมาทัศนะนี้ จะตองประกบ
และประกอบเขากับบุญกิรยิ าอืน่ ทุกขอ เพือ่ ใหงานบุญขอนัน้ ๆ เปนไป
อยางถูกตองตามความหมายและความมุงหมาย พรอมทั้งไดผล
ถูกทาง
ยกตัวอยาง เชน ทาน ถาไมมีทิฏุชุกรรม หรือสัมมาทัศนะ
๑

ทานวา นิรวชฺชวิชฺชาทิสวนเจตนาป เอตฺเถว สงฺคยฺหติ แปลวา: แมความตั้ง ใจสดับ/
เลาเรียนวิชาที่ไรโทษเปนตน ก็รวมในขอนี้ (สงฺคห.ฏีกา ๑๗๓)
๒
ทานวา นิรวชฺชวิชฺชาทิอุปทิสนเจตนาป เอตฺเถว สงฺคยฺหติ แปลวา: แมความตั้งใจแนะนํา
สั่งสอนวิชาที่ไรโทษเปนตน ก็รวมในขอนี้ (สงฺคห.ฏีกา ๑๗๓)
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ก็จะเขวไปตางๆ เชน ใหเพื่อลอหลอกเอาคนอื่นเปนเหยื่อ หรือทํา
เพื่อผลตอบแทนอยางใดอยางหนึ่ง แตถามีสัมมาทัศนะ ก็จะให
เพื่อชวยเหลือเกื้อกูลกันดวยเมตตา ปลดเปลื้องทุกขของเขาดวย
กรุณา ฝกตนในความเสียสละลดละกิเลส ทําจิตใจใหกวางขวาง
มองเห็นเหตุผลในการทีค่ วรตองใหวา ดวยการทําเหตุปจ จัยอยางนี้
ชีวิตและสังคมจึงจะดํารงอยูดีงามมั่นคงได ฯลฯ
บุญกิรยิ าขออืน่ ทุกขอ ก็ตอ งมีทฏิ ุชกุ รรมประกอบดวยทัง้ นัน้
จึงจะถูกตองและเดินหนาสูคุณความดีที่สูงขึ้นไป สมกับที่ตรัสวา
“ศึกษาบุญ” และจึงจะเปนมหาผล คือมีผลมาก ดังที่ทานกลาววา
ทิฏ ุชคุ ตํ สพฺเพสํ นิยมลกฺขณํ, ยํ หิ กิฺจิ ปฺุํ กโรนฺตสฺส ทิฏ ิยา
อุชภุ าเวเนว ตํ มหปฺผลํ โหติ.
(ที.อ.๓/๑๙๕; อิติ.อ.๒๓๔; สงฺคณี อ.๒๐๙)

“ความเห็นที่ตรงถูกตอง เปนลักษณะที่
กําหนด (ตัดสิน) บุญกิรยิ าวัตถุทกุ อยาง เมือ่ จะทําบุญอยาง
หนึง่ อยางใดก็ตาม บุญนั้นจะมีผลมาก ก็เพราะความเห็น
ความเขาใจถูกตรง”
แปลวา:

เมื่อทําความเขาใจอยางนี้แลว ก็เขียน บุญกิริยาวัตถุ ๑๐
รวมอยูในบุญกิริยาวัตถุที่เปนหลักใหญ ๓ ดังนี้
๑. ทาน การให เผื่อแผ แบงปน เกื้อหนุนคนทุกขยาก
สนับสนุนคนทําดี บํารุงพระสงฆผูดํารงธรรม
๖) ปตติทาน การใหสวนรวมในบุญ เปดโอกาสใหเขา
รวมบุญ
๗) ปตตานุโมทนา การพลอยยินดีในสวนบุญทีผ่ อู นื่ แจงให
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๒. ศีล การรักษาความประพฤติทางกายวาจาและการงาน
อาชีพใหสุจริต ไมเบียดเบียน ไมกอเวรภัย
๔) อปจายน ความประพฤติสุภาพ ออนโยน นบไหว ไม
แข็งกระดาง หรือกาวราวรุกราน
๕) ไวยาวัจจ การขวนขวาย ชวยเหลือ รับใช บริการ
บําเพ็ญประโยชน
๓. ภาวนา การฝกอบรมพัฒนาจิตใจ (จิตตภาวนา) และ
พัฒนาปญญา (ปญญาภาวนา)
๘) ธัมมัสสวนะ การเลาเรียนสดับฟงคําแนะนําสั่งสอน
ชี้แจงอธิบายเกี่ยวกับหลักความจริง ความถูกตอง
ดีงาม และวิชาการที่เปนประโยชน เพื่อนําไปใชหรือ
ปฏิบัติเองก็ดี เพื่อเสริมความรูความสามารถที่จะไป
แนะนําสั่งสอนผูอื่นก็ดี
๙) ธรรมเทศนา การแสดงชี้แจงอธิบายแนะนําสั่งสอน
ใหความรูเกี่ยวกับหลักความจริง ความถูกตอง ดีงาม
และวิชาการที่เปนประโยชน (จัดเขาในทานก็ได ใน
ฐานะธรรมทาน)
๑๐) ทิฏุชุกรรม การทําความเห็นใหตรง หมั่นสํารวจ
ตรวจสอบ แกไข จัดปรับ พัฒนาความคิดเห็นความ
เขาใจในทุกสิ่งที่ทํา ใหถูกตอง ตรงตามความหมาย
และความมุง หมายเปนตน ใหเปนสัมมาทัศนะอยูเ สมอ
(ที.อ.๓/๒๔๖; สงฺคห.๒๙,๑๗๑)
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ทําบุญใหครบ ๑๐
แลวตรวจสอบใหครบ ๓
การแยกยอยวิธีทําบุญจาก ๓ เปน ๑๐ อยาง ที่เรียกวา บุญ
กิรยิ าวัตถุ ๑๐ นี้ ชวยใหเห็นขอบเขตความหมายของบุญกิรยิ าทัง้ ๓
นั้น กวางขวางบริบูรณมากขึ้น พรอมกันนั้นก็ชวยใหเห็นชองทาง
และทางเลือกที่จ ะทําบุญ ในสถานการณและโอกาสที่ตา งๆ กัน
แตถึงอยางไรก็ตาม ในที่สุด ก็ตองพยายามทําใหครบทุกอยาง
ดวยเหตุนี้ การแยกประเภทใหญเปน ๓ อยาง จึงจําเปนสําหรับ
การตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของการทําบุญ
การทําบุญ ๓ อยาง คือ ทาน ศีล ภาวนานั้น เปนระบบที่มี
ความสมบูรณในตัว ทั้ง ๓ ขอสัมพันธเปนปจจัยสงเสริมกันและกัน
และจะตองปฏิบัติใหครบทั้ง ๓ อยาง เมื่อปฏิบัติถูกตองครบถวน
ก็จะเปนการพัฒนาชีวิตใหดีงามมีความสุข พรอมไปดวยกันกับ
ชุมชนและสังคมที่รื่นรมยรมเย็นมีสันติสุข
เมื่อมองอยางหยาบ บุญกิริยา ๓ อยาง เปนการพัฒนาชีวิต
และชุมชน ที่กาวตอกันไปตามลําดับเปน ๓ ขั้น แตเมื่อมองเปน
กระบวนการพัฒนาชีวติ ทีด่ าํ เนินอยูต ลอดเวลา บุญกิรยิ าทัง้ สามนัน้
เปนกิจกรรมที่เราปฏิบัติไปพรอมทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
เพื่อใหเห็นแนวปฏิบัติชัดเจนขึ้น ควรจะแสดงความหมาย
ของบุญกิริยา ๓ อยางนั้น อีกครั้งหนึ่ง ใหละเอียดขึ้น ดังนี้
บุญกิริยา คือการทําบุญ ๓ ประเภทใหญ ไดแก
๑. ทาน การให การแบงปน การสละเพื่อประโยชนแกผูอื่น
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๑) ใหเพื่ออนุเคราะห เกื้อหนุนคนที่ยังชวยตัวเองไมได
คนตกทุกข ยากไร อนาถา หรือผูประสบภัยพิบัติ
๒) ใหเพื่อบูชาคุณ
• บํารุงเลีย
้ งทานผูม พี ระคุณ โดยเฉพาะมารดาบิดา
• ยกยอ งสนับสนุนผูทําความดี บําเพ็ญ ประโยชน
เปนการสงเสริม หรือเชิดชูเปนแบบอยาง
• อุปถัมภพระสงฆ ใหมีกําลังปฏิบัติศาสนกิจ ดํารง
ธรรม เปนหลักทางจิตใจและปญญาใหแกสงั คม
๒. ศีล ความประพฤติสุจริต การมีกายวาจาที่ไมเบียดเบียน
ที่เกื้อกูล ไมกอเวรภัย
๑) ตั้งอยูในวินัย รักษาศีล ๕-๘-๑๐-๒๒๗ เปนตน ตาม
สถานะของตน
๒) มีความเพียรประกอบการงานอาชีพของตนโดยสุจริต
๓) รูจักใชอินทรีย มีตา หู เปนตน ใหดู ฟง อยางมีสติ ให
ไดแตคุณประโยชนและปญญา
๔) บริโภคปจจัย ๔ และสิ่งของเครื่องใช ใหไดคุณคา
ที่แทจริง๑
๓. ภาวนา การพัฒนาดานใน
๑) พัฒนาจิตใจ (จิตตภาวนา) ใหเจริญงอกงามดวย
คุณสมบัติที่ดีงามทั้งหลาย เปนสุข สดใส เบิกบาน
และสงบ ตั้งมั่นเปนสมาธิ จนถึงฌานขั้นตางๆ
๑

ศีล ๔ ประเภทนี้ ทา นเนน มากสําหรับ พระภิก ษุ มีชื่อ เรีย กวา ปาฏิโ มกขสัง วรศีล
อาชีวปาริสุทธิศีล อินทรียสังวรศีล และปจจัยสันนิสิตศีล (หรือปจจัยปฏิเสวนศีล)
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๒) พัฒนาปญญา (ปญญาภาวนา)
• เห็นแจงความจริง รูเทาทันโลกและชีวิต มองเห็น
ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งหลายที่เปนไปตาม
เหตุปจ จัย หยัง่ ถึงไตรลักษณ จนมีจติ ใจเปนอิสระ
ไมหวั่นไหวหรือถูกครอบงําดวยโลกธรรม
• การเรีย นรูใ หช่ําชอง และรูจัก มนสิก าร เปน ตน
ในการงาน และศิลปวิทยาตางๆ อันไมมีโทษ
การทําบุญ ๓ อยางนี้ เราสามารถปฏิบตั หิ รือฝกศึกษาพัฒนา
ไปพรอมดวยกันทั้ง ๓ อยาง และทําไดทุกแหง ไมจํากัดสถานที่
ยกตัวอยาง ผูที่ประกอบอาชีพอยางใดอยางหนึ่ง ขณะ
ทํางานอยู ตัง้ ใจวาจะจัดสรรหรือปนเงินทีจ่ ะไดสว นหนึง่ ไปชวยเหลือ
คนเจ็บไข หรือมอบใหองคกรการกุศล ก็เปนทาน (ขั้นบุพเจตนา)
ตั้งใจทํางานของตนดวยความซื่อสัตยสุจริต และพัฒนาความ
สัมพันธอันดีกับผูรวมงาน เปนตน ก็เปนศีล พยายามฝกใจของตน
ใหสงบ มีอะไรๆ หรือใครๆ กระทบกระทัง่ ก็ไมหวัน่ ไหววูว ามสะเทือน
อารมณ ทําใจใหราเริงแจมใส ทํางานดวยความหมั่นเพียร ดวยสติ
มีสมาธิในงาน ก็เปนภาวนา (ดานจิต) ทํางานนั้นดวยความรูคิด
มีมนสิการ หาทางแกไขปรับปรุงใหไดผลดียิ่งขึ้น เปนตน ก็เปน
ภาวนา (ดานปญญา)
ยิ่งกวานั้น เมื่อไดเห็นประสบการณ เหตุการณ และผูคน
ทั้งหลายที่เปนไปตางๆ หลากหลายอยูรอบตัวแลว มองดูดวย
ปญญาที่รูเทาทันถึงความจริงของโลกและชีวิต ถอนจิตใจใหพน
ขึ้นมาไดจากความรูสึกที่ชอบใจและไมชอบใจ มนสิการถึงความ
เปนไปนั้นๆ ตามเหตุปจจัย แลววางใจวางทาทีตอเหตุการณและ

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๓๒๙

บุคคลทั้งหลายไดถูกตอง มีจิตใจปลอดโปรงโลงเบา เบิกบานเปน
อิสระ ทําชีวิตใหมีดุลยภาพที่จะเดินหนาไปในการพัฒนาอยาง
สมบูรณ ก็เปนภาวนา (ดานปญญา) อีกเชนกัน
ภาวนาดานปญญานั้น มีขอบเขตกวางขวาง และเปนแกน
ของการทําบุญทั้งหมด เพราะเปนตัวแทของสิกขาหรือการศึกษา
ที่ตรัสไววา “ศึกษาบุญ”
เมื่อรูจักคิด รูจักพิจารณา ก็ทําใหจัดปรับและพัฒนาบุญที่
เปนคุณภาพชีวิต ทั้งระดับทาน ระดับศีล และระดับจิตใหดี และให
ไดดุล พรอมทั้งกาวหนาขึ้นไปเรื่อยๆ ชีวิตจิตใจจะดีงามและเปน
อิสระ พรอมไปดวยกันกับการแผขยายประโยชนสุขของชุมชน ที่
ยอนกลับมาเปนสัปปายะ คือเอือ้ ตอการพัฒนาชีวติ ของบุคคล
อาชีพการงานบางอยาง เอื้อตอภาวนามากเปนพิเศษ เชน
อาชีพแพทย พยาบาล และผูสื่อขาว เปนตน นอกจากทํางานดวย
ความคิดที่จะใหประโยชนสุขแกเพื่อนมนุษย (ทาน) และดวยความ
ซื่อตรงตอหลักการและวัตถุประสงคของวิชาชีพ (ศีล) พรอมทั้ง
ฝก ฝนพัฒ นาความรูค วามสามารถ ความชํานิชํานาญ และ
คุณสมบัติตางๆ (ภาวนาดานจิตและปญญา) อยางปกติแลว ก็มี
โอกาสไดพบเห็นผูคน และเหตุการณตางๆ หลากหลาย ทั้งราย
และดี เห็นความทุกข ความสุข และความผันผวนปรวนแปรตางๆ
ในชีวิตของคน และในสังคม ถาไมปลอยใหความชอบชัง และ
ความรูสึก กระทบกระทั่ง ตัว ตน เขามาครอบงําใจ แตมองดวย
ทาทีแหงการเรียนรูและมีโยนิโสมนสิการแลว จิตใจและปญญา
จะพัฒนามากมาย ทั้งดานความเขมแข็งมั่นคง ความมีดุลยภาพ
และความโปรงโลงเบิกบานเปนอิสระ ซึง่ เปนภาวนาทีม่ คี ณ
ุ คาสูงยิง่
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ทาน ศีล ภาวนา
คือระบบการพัฒนาชีวิต ที่ตองครบองครวม
พูดอยางสมัยใหมวา ทาน ศีล ภาวนา เปนกระบวนการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ทีต่ อ งประสานกันทัง้ ระบบ คนจะเดินหนาและ
ตัง้ หนาเดินไปไดดว ยดีในการพัฒนาดานใน คือภาวนา ทัง้ ระดับจิต
และปญญา ก็ตอเมื่อ ทาน และศีล มาจัดเตรียมสภาพแวดลอม
รอบตัวใหปลอดโปรงโลงสบาย ไมมีภัย อันตรายหรืออุปสรรคที่
จะบีบคั้นกีดกั้นขัดขวาง หรือแมแตหวาดระแวง
ทาน และศีลนั้น มาชวยจัดเตรียมสิ่งแวดลอม ทั้งดานวัตถุ
และดานสังคม ใหเอื้อหรือเกื้อหนุน เหมือนกวาดชําระทางที่จะเดิน
ไป และเตรียมเสบียงไวใหพรอม
แมแตระหวาง ทาน กับศีล ทีเ่ ปนดานภายนอกดวยกัน ก็ตอ ง
ประสานและเอื้อตอกัน เชน ทาน ชวยใหคนจํานวนไมนอย ไมตอง
ละเมิดศีล เพราะถูกความอดอยากขาดแคลนบีบคั้น หรือเพราะ
หมดหนทางอยางใดอยางหนึ่ง พรอมทั้งสรางบรรยากาศแหงไมตรี
ที่เอื้อตอการมีศีล
สวนศีล เชนการตั้งใจประกอบอาชีพโดยสุจริต และไมตก
หลุมอบายมุข ก็ชวยใหคนมีอยูมีกิน ไมตองแยงชิงเบียดเบียนกัน
กับทั้งชีวิตที่ไมมัวเมากับการเสพสุขสวนตัว ก็ชวยใหมีเวลาที่จะ
เอาใจใสทุกขสุขของเพื่อนมนุษย และพรอมที่จะนําเอาสวนเกิน
ออกมาแบงปนจุนเจือชวยเหลือกัน
ภาวนาดา นจิต ก็จําเปน หรือ ชว ยหนุนทานและศีล เชน
อยางงายๆ ถาไมมีเมตตากรุณาอยูในใจ การให คือ ทาน ก็ตาม
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การไมเบียดเบียนผูอื่น คือ ศีล ก็ตาม ก็จะเปนการฝนใจ ทําไดยาก
เปนทุกข และไมเต็มที่ อีกทั้งไมจริงจัง ไมมั่นคงยั่งยืน แตเมื่อมี
เมตตากรุณา ก็ใหและไมเบียดเบียนเขาดวยความเต็มใจของตนเอง
พรอมทั้งทําดวยความสุข เสริมสรางบรรยากาศแหงไมตรี และ
เปนการชวยเหลือสงเคราะหดวยความจริงใจที่ไดผลจริง เพราะทํา
ดวยใจที่อยากใหเขาเปนสุข
เมตตาการุ ณ ย ทําให ท านเป น การช ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล กั น
ระหวางมนุษยในชีวิตที่เปนจริง ทําใหเกิดภาวะที่แตละคนเต็มใจ
สละทรัพยมารวมกันสรางสรรคโลกใหเปนแดนแหงความสุข ไรการ
เบียดเบียน เปนบุญทีม่ ชี วี ติ ชีวา ตรงตามหลักการแหงการสรางสรรค
ชีวิตและชุมชน
แตถาขาดภาวนาดานจิตใจ คนอาจใหทาน บริจาคทรัพย
ดวยความโลภ โดยหวังจากบุญที่เปนดุจอํานาจวิเศษอยางหนึ่ง ให
มาบันดาลโชคลาภความยิ่งใหญ สนองความปรารถนาที่มากยิ่ง
ขึ้นๆ เหินหางหรือขาดลอยออกไปจากชีวิตที่เปนจริง
ภาวนาดานจิต จําเปนตอภาวนาดานปญญา โดยเฉพาะใน
การเสริมสรางคุณสมบัติที่จะทําใหจิตนั้น “นุมนวล ควรแกงาน”
พรอมที่จะเปนสนามปฏิบัติการของปญญาอยางไดผล เริ่มแตใหมี
ความแกลวกลา เขมแข็ง สูปญหา หมั่นใชความไตรตรองพิจารณา
ไมยอมตอความยาก มีใจสงบแนวแนดวยสมาธิ ไมฟุงซานวาวุน
ซึ่งทําใหคิดพิจารณาไดชัดเจนเปนลําดับ มีความเด็ดเดี่ยวจริงจัง
มุงหนาทะลุตลอด ที่ทําใหการคิดพิจารณาและความรูไมจับจด
หรือเผินๆ ผานๆ พรอมทั้งมีความออนนอมถอมตน ที่ทําใหไมเกิด
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ความกระดางลําพอง ถือตน และดื้อรั้นในความรู
ทายสุด และสําคัญทีส่ ดุ ก็คอื ภาวนาดานปญญา ทีเ่ ปนตัวชีน้ าํ
บอกทาง แกไข จัดปรับ ทําใหลงตัวพอดี ขยายขอบเขต และให
อิสรภาพแก ทาน ศีล และภาวนาดานจิต พรอมทั้งพาทาน ศีล
และภาวนานั้นเดินหนาสูความสมบูรณ
ถาขาดภาวนาดานปญญา ทาน แทนที่จะใหเกิดผลดี บางที
กลับกอผลราย การใหอาจเขวออกไปจากวัตถุประสงคที่ถูกตอง
อยางนอยก็ไมพอดี ศีล ก็เชนกัน จะพลาดจากวัตถุประสงคที่แท
ของมั น หรื อ ปฏิ บั ติ ด ว ยความถื อ มั่ น หลงงมงาย กลายเป น
สีลัพพตปรามาส

พัฒนาจิตใจ มีคุณใหญอนันต
แตถาขาดปญญา อาจมีโทษมหันต
โดยเฉพาะภาวนาดานจิต ซึ่งมีคุณอนันต แตถาผิดพลาด
เพราะขาดปญญาก็กลายเปนมีโทษมหันต
ภาวนาทางจิตนั้น ดานหนึ่งเปนการพัฒนาคุณสมบัติตางๆ
ที่เรียกวาคุณธรรม เชน เมตตา กรุณา คารวะ กตัญูกตเวทิตา
อีกดา นหนึ่ง เปน การสรางเสริมสมรรถภาพ คือ ความเขมแข็ง
มั่นคงของจิตใจ เชน วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน สติ และอีกดาน
หนึ่ง เปนการชําระจิตใจใหผองใส เบิกบาน ราเริง สดชื่น ผองใส
มีสุขภาพจิตที่ดี
การพัฒนาคุณสมบัติทั้งหมดนี้ ตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่ง
เปนศูนยประสาน และเปนฐานรองรับ เหมือนจะจัดตัง้ วาง ทํางาน
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ประสาน ประกอบ ตอเติม สิ่งตางๆ มากมาย ชิ้นสวนหรือองค
ประกอบทั้งหลาย และการทํางานนั้น จะตองอาศัยแทนหรือโตะ
เปนตน ทีจ่ ะรองรับรวมชิน้ สวนหรือองคประกอบเหลานัน้ ไว และตอง
เปนที่มั่นคง เรียบ สงบ นิ่ง ไมแกวงไกวโยกโคลงโอนเอนเอียงไป
เอียงมา องคประกอบเหลานัน้ จึงจะตัง้ อยูไ ด และจึงจะทํางานไดผล
คุณสมบัติของจิตที่วานี้ คือ สมาธิ๑ จึงมักเรียกสมาธิ เปนตัวแทน
ของการพัฒนาดานจิตนี้ทั้ง หมด (คือเรียกสมาธิ แทน จิตตภาวนา)
อยางไรก็ตาม ในที่สุด เรื่องของจิตใจทั้งหมดนี้ จะตองไดรับ
การนําทางและปลดปล อ ยให เ ป น อิ ส ระด ว ยป ญ ญา มิ ฉ ะนั้ น
ภาวนาดานจิต ก็อาจไถลเขวออกไปนอกทาง หรือไมก็ติดหลงหรือ
งมงาย หรืออยางนอยที่สุดก็ตัน
ตัวสมาธิเอง ซึ่งมีคุณคามาก ทําใหจิตสงบมั่นคง แตคนยังมี
กิเลสที่ทําใหติดเพลิน ก็มีความโนมเอียงที่จะเฉื่อยชาเกียจคราน๒
ทานจึงเตือนวาตองมีสติที่จะปลุกเรายกจิตขึ้นดวยวิริยะ
บางคนไมมพี นื้ ฐานความรูค วามเขาใจในหลักพระพุทธศาสนา
เจริญสมาธิไปไมถึงไหน ไดเห็นนิมิตเปนภาพตางๆ นาอัศจรรย
หลงเอาเปนจริงเปนจัง สําคัญตนผิดวาไดบรรลุธรรมขั้นนั้นขั้นนี้
แมกระทั่งเขาใจเอาวาเปนนิพพาน
๑

ศีล ก็ทําหนาที่เปนฐานรองรับ แตเปนที่รองรับตัวผูทํางาน เหมือนแผนดิน หรือพื้นที่
เหยียบยันของบุคคลผูทํางาน สวนสมาธิ เปนที่รองรับและรวมไวซึ่งสิ่งที่ถูกใชในการ
ทํางาน
๒
พลวสมาธึ ปน มนฺทวิรยิ ํ สมาธิสสฺ โกสชฺชปกฺขตฺตา โกสชฺชํ อภิภวติ. แปลวา: คนทีส่ มาธิแรง
แตความเพียรออน ความเกียจครานยอมครอบงํา เพราะสมาธิเขาพวกกันไดกับโกสัชชะ.
(เชน ที.อ. ๒/๔๐๓)
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ไมตอ งพูดถึงคนทัว่ ไป แมแตผชู าํ นาญชัน้ ครูอาจารย บางทาน
เก ง ในฌานสมาบั ติ ช่ําชองมานาน จนจิ ต ใจสงบอยู เ สมอ
เหมือนดับกิเลสหมดแลว ก็สําคัญผิดวาตนเปนพระอรหันต แต
แทจริงนั้น ลึกลงไปกิเลสยังคงอยู แตเพียงสงบไปดวยกําลังสมาธิ
ทีแ่ กกลา เหมือนหญาทีถ่ กู ศิลาทับไว (เชน วิภงฺค อ.๕๒๙; วิสทุ ธฺ .ิ ๓/๒๖๙) ทาน
ทีเ่ ปนอยางนี้ บางทียงิ่ แกไขยาก เพราะมัน่ ใจในสิง่ ทีห่ ลงผิดโดยไมรตู วั
นับประสาอะไรกับคนทั่วไป ผูไมไดเรียนรูเกี่ยวกับประสบการณทางจิต พอมาประสบกับภาวะดูดดื่มดื่มด่ํา ซาบซานซูซา
อยางไมเคยนึกฝน ก็ทั้งสําคัญผิด และติดเพลิน ทั้งที่แทจริงภาวะ
ที่แสนดีอยางนั้น ก็เปนเครื่องบอกอยูในตัววา นั่นคือ ไมใชมรรค
ผล นิพพาน แตเปนเพียงอาการของจิตในบางขั้นตอนของการทํา
จิตตภาวนา
ภาวนาดานจิต แมไดสมาธิประณีตเทาไรๆ ไปไดไกลที่สุด
ก็คอื ฌานสมาบัติ และโลกียอภิญญา ซึง่ เกงกลามาก อยางโยคีฤาษี
ที่มีตั้งแตกอนพุทธกาล พอไดบรรลุแลว ก็ดื่มด่ําสุขสันตอยูกับ
การเลนฌานกีฬา หรือไมก็วุนวายอยูกับเรื่องฤทธิ์เดชปาฏิหาริย
กลายเปนการปดกั้นโอกาสของตนเอง ที่จะบรรลุอิสรภาพแหง
ปญญา
พูดโดยยอ ภาวนาดานจิต ตองระวัง เพราะมีทางเขว จะ
กลายเปนภาวนาเทียมไดงาย เนื่องจากมีประสบการณทางจิตที่ดี
มาลอหรือหลอกใหติดหรือเตลิด โดยเฉพาะ
๑. ความรูส กึ วิเศษ อัศจรรย เหมือนจะมีพลังอํานาจยิง่ ใหญ
๒. ความรูส กึ วาไดสมั ผัสภาวะ หรือแดนเรนลับ ทีค่ นสามัญ
ไมมที างไดรจู กั
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๓. ไดพบเห็นสิ่งแปลกใหมอยางไมเคยประสบจําพวกนิมิต
ที่ทําใหหลงวาเปนจริง และหลงวาบรรลุนั่นนี่
๔. ความสุขทีด่ มื่ ด่าํ เอิบอาบซาบซาน หรือสงบลึกซึง้ อยาง
ไมเคยมี
ดวยเหตุนี้ โยคีฤาษีดาบสในชมพูทวีปที่เกงกลามากจึงมา
ติดเพลินและหยุดตันกันอยูแถวนี้
จึ ง ต อ งระวั ง ไม ใ ห ใ ครพาเอาพระพุ ท ธศาสนากลั บ ไปติ ด
อยูแคฤาษีชีไพรเหลานั้น
เปนอันวา ถาปฏิบัติไป ไดเจออะไรดีทางจิต ตองรีบคิดวา
เราอยาติดอยูแคฤาษี
เรามีสิทธิเสพสัมผัส แตอยาติดอยาหลง ตองรูทัน และผาน
มันไป
จําไววา ภาวนาดานจิตมีคุณยิ่งที่เกื้อหนุนปญญา แตถา
ปฏิบัติผิด กลับยิ่งปดกั้นปญญา และพาหลงผิด กลายเปนมิจฉาสมาธิ
สําหรับชาวบาน หลายคนมีทุกข ประสบปญหาชีวิตหรือ
กิจการ พอมาบําเพ็ญสมาธิแลว ใจสงบสบายก็เลยติดใจ พอเจอ
ปญหาอะไรหนักๆ หรือทุกขมากๆ ก็ไปเขาสมาธิ ไมขวนขวายที่จะ
เรงแกปญหาใหหมดสิ้นไป ตลอดจนไมใสใจภารกิจที่รับผิดชอบ
กลายเปนการหลบทุกขหนีปญหา ทิ้งปญหาและทุกขใหคางคา
หมักหมม เปนปมทีจ่ ะกอความยุง ยากตอไปภายหนา หรือแกคนอืน่
อยางนี้เรียกวาเปนการปฏิบัติผิด ถือวาตกอยูในความประมาท
ต อ งเอาสมาธิ ม าเป น ฐานให แ ก ก ารเพี ย รพยายามใช ป ญ ญา
จึงจะแกปญหาดับทุกขไดจริง
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ปญญาเปนยอดรวม
ใหทุกอยางลงตัวไดที่
ที่วาปญญาปลดปลอยจิตใหเปนอิสระนั้น ใหดูจากความจริง
ที่งายๆ ตามธรรมดาวา คนเราเมื่อพบอะไรที่ไมรู หรือตกอยูใน
สถานการณที่ไมเขาใจ เมื่อไมรูวา สิ่งนั้นคืออะไร เปนอยางไร ตน
ควรจะทําอะไรอยางไร ก็จะเกิดความรูสึกอึดอัด ติดขัด บีบคั้น
ทันที เรียกวาเกิดทุกข หรือเปนปญหา แตพอรูขึ้นมาวา คืออะไร
เปนอยางไร จะตองทําอยางไร ก็โปรงโลง แกปญหา ดับทุกขได
หลุดพนไปทันที
ปญญาเทานั้นที่จะดับทุกขแกปญหาไดจริง สมาธิดับทุกข
จริงไมได สมาธิชวยไดเพียงเหมือนพักรบไวกอน พอใหผอนคลาย
แตถาพักรบแลวมัวนอนเพลินปลอยเวลาผานไป ไมเอาเวลาพักรบ
และเรี่ยวแรงกําลังที่ไดจากการพักนั้นมาใชเตรียมการตอไป ไมได
ใชปญญาแกปญหา ก็อาจยิ่งซ้ํารายใหปญหารุนแรงยิ่งขึ้น ทางที่
ถูกจะตองเอาสมาธิมาชวยทําจิตใจใหสงบมั่นคง ที่จะใหปญญา
ทํางานอยางไดผล ดังที่เรียกวา เอาสมาธิเปนบาทแกปญญา ตอง
ระลึกไววา ปญญาเปนตัวดับทุกขแกปญหาที่แทจริง
แมแตในเหตุการณเล็กๆ นอยๆ ในชีวิตประจําวัน ถาเราอยู
กับจิตใจที่พบเห็นสิ่งตางๆ แลว ชอบใจบาง ไมชอบใจบาง ก็ตอง
เจอปญหาเกิดทุกขอยูเรื่อยๆ วิธีการทางจิต ดวยการสงบใจ สะกด
ระงับไว ไมทําใหพนปญหาไดจริง ไดแคผอนหรือพักไว ตองเอา
ปญญามาเปนตัวถอนรากตัดขาด
ปญญาสามารถเปลี่ยนสภาพจิตใหม หรือปลดปลอยจิตให
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หลุดพนไป เชน เจอหนาคนอื่น เขาบึ้ง เราไมชอบใจ ก็โกรธหรือ
เครียด เกิดทุกข เปนปญหา แตพอมีโยนิโสมนสิการ ใชปญ
 ญา มอง
ไปทางเหตุปจ จัย โดยตัง้ ขอพิจารณาวา เขามีปญ
 หาอะไร ไมมเี งินใช
หรือถูกใครดุมา หรือทะเลาะกับแฟน มีอารมณคางจากบาน ฯลฯ
ใจก็โลง หายโกรธ หายเครียด อาจจะเปลีย่ นเปนสงสารเขา มีกรุณา
และชวยหาทางแกปญหาใหเขาดวย
คนมั ก ประทั บ ใจกั บ ภาวนาด า นจิ ต ติ ด อยู ที่ อิ ท ธิ ฤ ทธิ์
ปาฏิหาริย หรือไมกท็ คี่ วามสุขอันลึกซึง้ อยางแรกก็เปนจุดลอใหเขว
อยางหลังก็ชวนใหติดจม ดังไดกลาวแลววา สุขจากภาวนาดานจิต
จะเปนไปในทางดูดดื่ม ดื่ม ด่ํา ซูซา ซาบซา น หรือสงบซึ้ง ซึ่ง มี
คุณ คา ตอ ชีวิต อยา งสูง แตชีวิต ก็ตอ งการเพียงชั่ว ครั้ง ชั่ว คราว
ถาไมรูจัก ปฏิบัติใ หถูก ตอ ง ก็จะเปนภัย ทําใหติด เพลิน จมอยู
ไมกาวหนาตอไป และตกอยูในความประมาท
ขั้นสุดทาย ชีวิตตองการความสุขแหงอิสรภาพของปญญา
ที่โปรงโลงสวาง ดวยความรูเทาทันถึงความเปนจริง และวางใจ
ถูกตองตอสิ่งทั้งหลาย อันเปนสุขแทที่ยั่งยืน
ในทีส่ ดุ วาโดยพืน้ ฐาน ปญญาสําคัญทีส่ ดุ เพราะการทําบุญ
เป น กระบวนการฝ ก ศึ ก ษาพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คื อ การทํา
ความดีที่มีการฝกตนไปดวย กระบวนการพัฒนานี้จะดําเนินไปได
ก็เพราะมีปญญามาชี้นํา บอกทาง แกไข จัดปรับหรือปรับปรุง
และทําใหเปนอิสระ ดังกลาวแลว
พูดใหเขาใจอยางงายๆ วา
ทาน และ ศีล เปนบุญระดับพฤติกรรม มาฝกใหเราเคลื่อน
ไหวทําในทางที่ดี แตยังอาจจะฝนจิตจําใจหรือหวังผลบางอยาง

๓๓๘

กรณีธรรมกาย

ภาวนาดานจิต โดยเฉพาะเมตตา มาชวยใหทําทานและศีล
อยางเต็มใจบริสุทธิ์ใจและไดความสุข แตภาวนาดานจิตนั้นกาว
ไปกับสมาธิ ทีท่ าํ ใหสงบ นิง่ ซึง่ อาจทําใหเฉือ่ ย ติด และเพลินหลงได
พอปญญามาบอกและนําทางให ก็แกไขจัดปรับใหทุกอยาง
ลงตัวพอดี ที่จะเดินหนาไปถึงจุดหมาย
ขอใหดูพุทธพจน ที่ตรัสในเรื่องอินทรีย ๕ วา
“ภิกษุทงั้ หลาย เปรียบเหมือนเรือนชัน้ มียอด . . . เมือ่ ใด
เขายกยอดขึน้ แลว เมือ่ นัน้ กลอนเรือนก็จะตัง้ ไดที่ มัน่ ลงได . . .
เมือ่ อริยสาวกมีปญ ญาแลว ศรัทธา . . . วิรยิ ะ . . . สติ . . . สมาธิ
อันเปนธรรมที่คลอยตามปญญานั้น ก็จะทรงตัวไดที่”
(สํ.ม.๑๙/๑๐๒๘-๙/๓๐๒)

ตองไมขาดกิจกรรมเสริมปญญา
พุทธศาสนาจึงจะมีชีวิตชีวา ไมแหงเฉา
เนื่ อ งจากพระพุ ท ธศาสนาถื อ ว า ป ญ ญาภาวนา คื อ การ
พัฒนาปญญา เปนขอปฏิบตั สิ าํ คัญ เปนยอดรวมของภาวนา ทีเ่ ปน
การพัฒนาคนทั้งระบบ ดังนั้นทานจึงใหความสําคัญเแก สวนะ
(การฟง หรือสดับเลาเรียน = บุญกิรยิ าขอที่ ๘) และเทศนา (การแสดง
หรือชี้แจงอธิบาย = บุญกิริยาขอที่ ๙) อยางมาก เพื่อใหเราได
ประโยชนจากกัลยาณมิตร ในการกันพลาด แกไข และกาวตอไป
ในการปฏิบัติทุกอยาง จนถึงความรูแจงสัจธรรม
ในวัดสมัยพุทธกาล และตามพระวินยั มีอาคารหลังหนึง่ ทีเ่ ปน

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๓๓๙

สวนประกอบสําคัญ เรียกวา “อุปฏ ฐานศาลา”๑ เปนศาลากลางวัด
ที่ ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายจะได เ ฝ า พระพุ ท ธเจ า เมื่ อ เสด็ จ มาแสดงธรรม
แตใชสาํ หรับกิจกรรมหลายอยาง เริม่ แตเปนหอฉัน (โภชนศาลา) ทีใ่ ช
ประโยชนชั่วเวลาสั้น และใชเปนที่ประชุมทั่วไป (สันนิบาตศาลา)
ทั้งเปนที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องวินัย เปนที่พูดธรรม แสดงธรรม
สนทนาธรรม คือทั้งธรรมกถา และธรรมสากัจฉา อันเปนการ
ปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรม (ธรรมที่จะทําใหเจริญอยางเดียว
ไมมีเสื่อม เชน หมั่นประชุมกันเนืองนิตย)
กิจกรรมหลักหรือการใชประโยชนสว นใหญทอี่ ปุ ฏ ฐานศาลานี้
ก็ คื อ การพบปะสนทนาและแสดงธรรมกั น บางครั้ ง ท า นจึ ง ให
ความหมายของอุปฏฐานศาลานี้วาเปน “ธรรมสภา”๒ ดังมีเรื่องที่
กลาวถึงบอยๆ ในพระสูตรและอรรถกถาวา พระสงฆกลับจาก
บิณฑบาตแลว หลังภัตตาหาร นัง่ ประชุม แสดงธรรมหรือสนทนา
ธรรมกัน พระพุทธเจาเสด็จไปที่ศาลานั้น ตอนเย็นๆ ค่ําๆ ภิกษุทั้ง
หลายสนทนากันคางอยู ตรัสถาม ถาพูดใหกันฟงหรือสนทนากัน
เปนประโยชนดี ก็ประทานสาธุการ ถาพูดจาในเรื่องที่ไมเปน
ประโยชน ก็ตรัสสอนแนะนํา
บางครัง้ เสด็จไปถึง ภิกษุบางรูปกําลังอธิบายธรรมแกทปี่ ระชุม
ก็จะทรงหยุดประทับยืนฟงรออยูขางนอก จนจบเรื่องจึงทรงให
สัญญาณ แลวเสด็จเขาไป เคยมีบา งทีภ่ กิ ษุบางทานแสดงธรรมยาว
พระองคประทับยืนฟงอยูขางนอกรอจนอรุณขึ้น การที่ทรงปฏิบัติ
๑

มาจาก อุปฏฐาน (การยืนหรือคอยอยูใกลๆ, การปรากฏตัว, การเฝา, การบํารุงดูแล) +
สาลา (ศาลา, หอ, โรง)
๒
ดู ความหมาย เชนที่ วินย.อ.๒/๓๓๙; นิทฺ.อ.๑/๑๙๔; อุ.อ.๑๐๖; วินย.ฏีกา ๒/๒๗๗

๓๔๐
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เชนนี้ เพราะทรงเคารพธรรม๑ เชนเดียวกับที่เมื่อทรงแสดงธรรม
ไมวา แกใคร แมแตแกคนขอทานหรือพรานนก ก็ทรงแสดงโดยเคารพ
คือทรงตั้งพระทัยพยายามใหเกิดประโยชนแกเขาจริงๆ๒
บางครั้ง พระพุทธเจาทรงมีเรื่องราวสําคัญที่จะทรงบอกแจง
แกพระสงฆใหทั่วถึง ก็ทรงมีพุทธบัญชาใหมาประชุมที่อุปฏฐานศาลา ดังเชนที่เคยประชุมภิกษุหมดทุกรูปในเมืองราชคฤหบาง
ภิกษุทั้งหมดในเมืองเวสาลีบาง
นอกจากประชุมพิจารณาปรึกษางานการ และมีกิจกรรม
เสริมปญญาภายในวัดแลว อุปฏฐานศาลายังเปนชองทางสื่อสาร
กับชุมชนอื่น หรือกับสังคมใหญภายนอกอีกดวย ดังเชนเปนที่พระ
อาคันตุกะมาพบพระในวัดเปนตน
ถาเทียบดูกับสภาพปจจุบันจะเห็นวา กิจกรรมหรือบุญกรรม
หลักสวนนี้ไดเลือนลาง หรือแมกระทั่งจางหายไปจากวิถีชีวิตและ
บรรยากาศในวัดวาอารามทั่วไปจํานวนมากหรือสวนใหญ ถาจะ
ให พ ระพุ ท ธศาสนาฟ น ชี พ ขึ้ น มาอย า งเป น แก น สาร ก็ จ ะต อ ง
พยายามจัดใหมีบุญกรรมแหงสวนะและเทศนาในอุปฏ ฐานศาลานี้
กลับขึ้นมาอีกในรูปใดรูปหนึ่ง
สําหรับคฤหัสถ นอกจากฟงธรรมจากพระสงฆแลว นอกวัด
ก็จะตองมีบุญกรรมทางปญญา คือกิจกรรมชี้แจงอธิบายสนทนา
ปรึกษาตางๆ ที่เสริมปญญาดวย
ในชมพูทวีปสมัยโบราณ เมื่อมีการปกครองระบบคณราชย
๑
เชนอยางเรื่องใน องฺ.นวก.๒๓/๒๐๘/๓๗๑
๒

ดู องฺ.ปฺจก.๒๒/๙๙/๑๓๗

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๓๔๑

(ที่บางทานเรียกวาแบบสามัคคีธรรม) ซึ่งชนชั้นปกครองจํานวน
มากบริหารงานรวมกัน เชน แควนวัชชี และแควนมัลละ เปนตน
ในแควนเหลานี้ มีศ าลาวาการแผนดินอยูก ลางเมือ ง เรียกวา
สันถาคาร (หรือสัณฐาคาร) หรือสันถาคารศาลา
เมื่อมีกิจการงานเมืองเกิดขึ้น ราชาทั้งหมดจะตองมาประชุม
ปรึกษาพิจารณาและวินิจฉัยรวมกัน ขาดคนเดียวก็ไมได ถาไมอาจ
มารวมประชุมตองมอบฉันทะ
ไมวา จะเปนการสงคราม เชน จะจัดเตรียมกําลังชาง มา รถ
เทาไร เตรียมเสบียงอยางไร หรือการบํารุงบานเมือง เชน จะเริ่ม
การไถ หวาน ไดหรือยัง หรือจะตอนรับแขกเมืองอยางไร ตลอดจน
เรื่องราวที่ดีงามเปนประโยชนแกประชาชนหรือแกสังคมโดยทั่วไป
เชนเรื่อ งพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ดัง ที่มัล ลกษัต ริยใ ช
สันถาคารเปนที่จัดพิธีบูชาพระธาตุของพระพุทธเจาหลังพิธีถวาย
พระเพลิงพระพุทธสรีระ พูดสั้นๆ วา ไมวาจะมีราชกุลกิจ หรือ
โลกัตถจริยา ก็มารวมกันประชุมพิจารณา มีมติรวมกัน
นอกจากใช เ ป น ที่ ป รึ ก ษาการแผ น ดิ น แล ว ก็ เ ป น ศาลา
ประชาคมของราษฎรทั้ง หลายดว ย แมใ นแควน ที่เ ปลี่ย นการ
ปกครองเปนแบบเอกราชยหรือราชาธิปไตย ไมใชสันถาคาร หรือ
สัณฐาคาร ในการบริหารงานแผนดินแลว เชนที่เมืองราชคฤห
และสาวัตถี ก็ยงั มีสนั ถาคารเปนทีม่ าพบปะชุมนุมกันของประชาชน
เพื่ อ พั ก ผ อ นหย อ นใจ และจั ด หรื อ มี กิ จ กรรม โดยเฉพาะการ
สนทนาถกเถียงปญหาตางๆ๑ เชน เรื่องทศกรรฐลักพานางสีดา
๑

ผูสนใจอาจดู ม.อ.๓/๑๓; สํ.อ.๓/๑๐๒; องฺ.อ.๓/๒๒๙ ฯลฯ

๓๔๒
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(รามายณะ) เรือ่ งอะไรแนเปนมงคล (ทีม่ าสวนหนึง่ ของมงคลสูตร)
เรื่องพุทธลักษณะ ฯลฯ
แมแตนักทําบุญ หรือนักกิจกรรมบุญกลุมเพื่อนมฆมาณพ
ซึง่ อยูใ นหมูบ า นเล็ก ๆ ก็ยงั ใชทกี่ ลางบาน หรือสถานทีต่ ามธรรมชาติ
ประชุมปรึกษาหารือการงานทีร่ ว มกันทํา พรอมทัง้ หาและใหความรู
แกกัน
เมื่อชุมชนใหญขึ้นอยางในปจจุบัน ถามีศาลาหมูบาน หรือ
สันถาคาร/สัณฐาคาร ทํานองนี้ เปนที่ประกอบบุญกรรม ในการ
ประชุมปรึกษาหารือกิจการ และจัดกิจกรรมเสริมปญญา รวมทั้ง
เปนที่สื่อสารสัมพันธแลกเปลี่ยนความรูและประสานความรวมมือ
กับคนตางชุมชน ตลอดจนสังคมใหญภายนอก ก็จะเปนทางแหง
ความเจริญงอกงามของชุมชนไดเปนอยางดี๒
ที่ยกเรื่องเกามาพูดนี้ ก็เพื่อทบทวนใหเห็นและไดคติที่วา
พระพุทธศาสนาใหความสําคัญแกการพัฒนาปญญา และการ
เรียนรูเพื่อใหเกิดปญญาภาวนานั้น ดวยระบบชุมชนกัลยาณมิตร
ที่รวมกันและเอื้อตอกัน ในการพาใหทั้งตนเองและชุมชนกาวไป
๒

คนไทยเวลานี้ ไมวาชาวบานหรือชาวเมือง ถูกมองวาเปนคนที่เห็นแกสนุกสนานบันเทิง
ถามีศาลาหรืออาคารสําหรับกิจกรรมสวนรวม ก็จะคิดถึงการสังสรรคบันเทิงกอนอื่น คิด
แตจะชุมนุมกันเลนสนุก เสพสุรา ตลอดจนการพนัน ถาเปนกันอยูอยางนี้ ชีวิตและ
สังคมจะเอาดีไมได
ถาจะเปนชาวพุทธกันใหสมชื่อ ชุมชนจะตองพิสูจนความเขมแข็ง และเดินหนาใน
บุญใหได เชน ถาสรางสันถาคารหรืออุปฏ ฐานศาลาขึ้นมา ก็ชวนกันตั้ง กติกาวา สุรา
ยาเสพติด การพนัน จะขึ้นศาลาหรืออาคารนี้ไมได และจะตองเนนกิจกรรมสังสรรคที่สง
เสริมคุณภาพชีวิตจิตใจและปญญา
ถายังออนแอ เรรวน หรือไมมั่นใจ ก็อาจจะใชศาลาวัดเปนที่เริ่มตนกิจกรรมของ
ชุมชนไปกอน และตองรักษากติกาขางตนนั้นใหได
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๓๔๓

ดวยกันในความเจริญงอกงาม บรรลุประโยชนสุข
ชุมชนชาวพุทธยุคปจจุบนั ไมควรจะปลอยตัวเสือ่ มถอยซบเซา
เมื่อ รูตัว มองเห็น ความหา งเหิน และความคับ แคบคลาดเคลื่อ น
ในเรื่องการทําบุญ โดยเฉพาะระดับปญญาภาวนานี้แลว ก็ควรจะ
รื้อฟนกิจกรรมเสริมปญญาตามคติเดิมนี้ขึ้นมาจัดทํา ใหไดสาระ
สําคัญ คือการประชุมปรึกษาทํากิจกรรมรวมกัน และการเสริม
เพิ่มพูนปญญา ใหความเจริญหรือพัฒนาในบุญ ปรากฏผลชัดเจน
ออกมาในชีวิตที่เปนจริง

“บุญ” กับ “ยัญ” หมั่นเทียบกันไว
ความเขาใจจะไดไมถอยหลังลงหลุมพราหมณ
เนื่ อ งจากพระพุ ท ธศาสนาเป น คํา สอนใหม ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ทามกลางสภาพเดิม หรือภูมิหลังแหงลัทธิศาสนาที่พระพุทธเจา
ทรงติเตียนหรือคัดคาน เพราะฉะนั้นจึงควรทบทวนเทียบความ
แตกตางไวเ สมอๆ ทั้ง เพื่อ ความเขา ใจในหลักพระพุทธศาสนา
ใหชัดเจน และเพื่อไมใหถอยกลับไปตกหลุมของลัทธิศาสนาเกา
จึงขอยอนกลับไปทบทวนความแตกตางนั้นอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อพระพุทธเจาเขาประดิษฐานพระพุทธศาสนาในเมือง
ราชคฤห นครหลวงของแควนมคธ ก็ทรงเริม่ ลมเลิกการบูชายัญทันที
ชฎิล ๑๐๐๐ มีอรุ เุ วลกัสสปเปนตน ผูเ ปนหลักใจของชาวเมืองราชคฤห
ไดละเลิกทั้งความนิยมอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย และการบูชาไฟ มาขอ
บรรพชาอุปสมบทตามเสด็จพระพุทธเจา
ณ มหาสมาคม มีพระเจาพิมพิสารมคธราชเปนประธาน ที่
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รอสดั บ ธรรมกถาของพระพุ ท ธเจ า ในเมื อ งราชคฤห เมื่ อ
พระพุทธเจาตรัสถามวา
“ดูกรทานผูเปนชาวถิ่นอุรุเวลา เปนอาจารยสอนเหลา
ชฎิลทั้งหลาย ผูผายผอมเพราะการบําเพ็ญพรต ทานมอง
เห็นเหตุผลอะไร จึงไดละทิ้งไฟ (บูชายัญ) เสีย?”
พระอุรุเวลกั ส สปะ อดีตหัวหนานักบวชชฎิลผูบูชาไฟ ได
ประกาศสารภาพตอพระพักตรของพระพุทธเจาวา
“การบูชายัญทัง้ หลาย
ยอมหมายใจใฝปรารถนาซึง่
ประดากาม ทั้งรูป เสียง รส และอิสตรี ขาพระองคทราบ
แลววา สิ่งที่ปรารถนาอยางนี้เปนมลทินในชีวิต จึงมิไดติด
ใจในการเซนสรวงบูชา”
(วินย.๔/๕๗/๖๖)
คําสอนคัดคานและแนะนําใหเลิกบูชายัญ มีในพระไตรปฎก
อีกมากมาย ขอยกมาอีกแหงหนึ่ง เปนคําตรัสของพระเจาเนมิราช
โพธิสัตววา
“ราชา กษัตริย และพราหมณทั้ง หลายจํานวนมาก
มาย บูชายัญกันแลวตางๆ หลากหลาย ก็ไมลวงพนภาวะที่
ตองจากโลกนี้ไป๑...ขาพเจาจะนอมไหวอยางไมจํากัดเวลา
ตอบุคคลผูป ระพฤติตรงตามธรรม ไมวา จะมีชาติตระกูลหรือ
ไม เพราะวามวลมนุษยมีกรรมเปนเผาพันธุ คนทุกวรรณะ
เมื่อไมตงั้ อยูใ นธรรม ยอมคว่าํ ลงสูน รก คนทุกวรรณะ
ประพฤติธรรมอันอุดมแลว ก็ยอมบริสุทธิ์ (เหมือนกัน)”
(ขุ.ชา. ๒๘/๕๒๗/๑๙๙; ๕๓๐/๒๐๐)
๑

“เปตตฺตํ” อรรถกถาวา หมายถึง การวายวนอยูในกามภพ
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คนทั้งหลายทั่วไป ปรารถนากามสุข ทรัพย อํานาจ ความ
ยิ่งใหญ และการเกิดในสวรรค พราหมณสนองความปรารถนาของ
คนเหลานัน้ โดยใหบชู ายัญ คนทีม่ หี รือไดกามสมบัติ มีทรัพย อํานาจ
และความยิง่ ใหญอยูแ ลว ก็ยงิ่ ปรารถนาสิง่ เหลานัน้ ยิง่ ๆ ขึน้ ไปอีก
พราหมณก็สนองดวยการใหประกอบพิธีบูชายัญที่ใหญโตโอฬาร
ยิง่ ขึน้ ๆ ดังเชน อัศวเมธ อยางทีเ่ คยกลาวถึงแลว ตลอดจน สรรพเมธ
(ฆาครบทุกอยางบูชายัญ รวมทั้งมนุษย)
กลาวโดยยอ เมื่อพระพุทธศาสนาแผขยายออกไป คําสอน
ใหมของพระพุทธเจา ไดทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบความ
คิดและวิถีชีวิตของประชาชน ตางออกไปจากความเชื่อเกาใน
ศาสนาพราหมณ โดยแยกเปน ๒ สวน
๑. ในแงจุดหมาย ยอมรับความตองการของมนุษย แตให
ขัดเกลาประณีตขึ้นไปจนเปลี่ยนใหมได โดยอาจแยกเปน ๒ ระดับ
๑) ยังปรารถนากามสุข ทรัพย ยศ สวรรค เปนผลตอบแทน
แตใหใสใจประโยชนสุขของชีวิตและชุมชนในปจจุบัน
ไปพรอมกันดวย (=กรณีทั่วไป)
๒) ละผลตอบแทนที่สนองความเห็นแกตนโดยสิ้นเชิง มุง
นิพพาน เพือ่ วิมตุ ติ วิสทุ ธิ สันติ และอิสรภาพทีแ่ ทจริง๑
๑

ตอมายุคหลังพุทธกาล พราหมณปรับปรุงหลักการของตนอยางที่กลายเปนฮินดู และหัน
ไปเนนที่คําสอนพรอมทั้งขอปฏิบัติแบบสละโลกดวย กลายเปนแนวโนมใหม ดังที่ไดเพิ่ม
“สันยาสี” (นักบวชเรรอ น ทีส่ ละทุกอยางเพือ่ มุง ตอโมกษะ) เขาเปนอาศรมสุดทายในหลัก
อาศรม ๔ [แตกอนโนน เขาใจกันวา พราหมณมีหลักอาศรม ๔ มากอนพุทธกาล แต
ปจจุบนั นี้ เปนทีร่ แู ละยอมรับกันแลววา พราหมณยคุ ฮินดูไดเพิม่ “สันยาสี” ขึน้ มาภายหลัง
ดวยอิทธิพลของพระพุทธศาสนา ดังที่แมแตสวามีวิเวกานันทะ นักบวชฮินดูคนสําคัญ
แหงยุคปจจุบัน ก็ไดยอมรับ ดู Lalmani Joshi, Studies in the Buddhistic Culture of
India (Delhi: Motilal Banarsidass, 1987), pp.340, 348, 367]
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ซึ่งทําใหพรอมที่จะบําเพ็ญกิจ เพื่อประโยชนสุขของ
พหูชน และคนทั้งโลก (เชนเรื่องชฎิลที่กลาวแลว)
๒. ในแงวิธีการ เนนการไมเบียดเบียนผูอื่น และพัฒนา
ชีวิตของตนเอง เริ่มแตใหเลิกการบูชายัญโดยสิ้นเชิง (ถาใครยัง
เคยชินติดในการบูชายัญ ก็ใหเปลี่ยนวิธีบูชายัญ จากการทําลาย
ชีวิตสังเวยเทพเจา มาเปนการบําเพ็ญทานบํารุงเลี้ยงชีวิตของคน
และสัตวทั่วไป)๑ โดยใหเปลี่ยนจาก ยัญกรรม มาเปนบุญกรรม
และก็อาจจะแยกได ๒ ระดับ เชนกัน
๑) การทําบุญ/บุญกิริยา/บุญกรรมทั่วๆ ไป คือ ทาน ศีล
ภาวนา ซึ่ ง เป น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ที่ ยั ง
ปรารถนากามและภพ (เรียกรวมๆ วา โอปธิกบุญ)
๒) การฝกศึกษาพัฒนาตน ดวยศีล สมาธิ ปญญา ในระบบ
ไตรสิกขาที่สมบูรณ เพื่อดําเนินอริยมรรคอยางบริสุทธิ์
สละกามและภพสิน้ เชิง (ยอมใหเรียกเปนบุญวา นิรปู ธิบญ
ุ
หรืออนูปธิกบุญ หรือโลกุตตรบุญ)
บางทีพราหมณก็ใชคําวา บุญ แตความหมายตางกัน อาจ
พูดงายๆ วา พราหมณวา บูชายัญแลวจะไดบุญ แตพุทธวา ตอง
ทําบุญ จึงจะไดบุญ (ถาบูชายัญ ก็กลายเปนบาป) บุญของ
พราหมณเปนอํานาจวิเศษที่เกิดจากการทําใหเทพเจาโปรดปราน
แตบุญของพุทธเปนคุณสมบัติพิเศษของชีวิตที่เกิดจากการทําเหตุ
ปจจัยซึ่งเปนอํานาจในตัวของธรรมชาติ
๑

ตัวอยางเชน กูฏทันตสูตร, ที.สี.๙/๑๙๙-๒๓๘/๑๖๒-๑๙๑; มาฆสูตร, ขุ.สุ.๒๕/๓๖๑/๔๒๐
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ถาพระไมสอนหลักการทําบุญใหตรงไว
ไมชาคนไทยคงหันไปบูชายัญ
อาจสรุปขอแตกตางระหวาง ยัญกรรมของพราหมณ กับ
บุญกรรมของพระพุทธศาสนาอีกแบบหนึ่ง ดังตอไปนี้ (การที่เขียน
ไวนี้ มิใชเพียงเพื่อใหเห็นความแตกตางระหวางการทําบุญ กับการ
บูชายัญที่มีก ารฆาสัตว หรือฆาคนบูชาเทพเจาเทานั้น แตพึง
มองยัญกรรมในความหมายที่กวาง คือการกระทําที่มีลักษณะเปน
การออนวอนขอผลจากอํานาจดลบันดาลโดยทั่วไป)
๑. ในแงจุดหมาย
• พราหมณสนับสนุนใหปรารถนากาม ทรัพย อํานาจ
ความยิ่งใหญ ที่เปนผลตอบแทนสวนตัวอยางเต็มที่
แมตองเบียดเบียนชีวิตของผูอื่น๑
• พุทธศาสนายอมใหปรารถนากามเปนตนนัน
้ แตไมให
เบียดเบียนผูอื่น โดยเฉพาะใหคํานึงถึงประโยชนสุข
แหงชีวิตของตนและของชุมชนไปดวยพรอมกัน (หลัก
ไมเบียดเบียนตน – ไมเบียดเบียนผูอ นื่ , หลักอัตตัตถะ/
ประโยชนตน – ปรัตถะ/ประโยชนผูอื่น คูกันไป)
๒. ในแงหลักการ
• พราหมณถือวา ทุกสิ่งอยูภายใตอํานาจของเทพเจาที่
จะจัดสรรบันดาล ไมวาชีวิตหรือสังคมก็ตองขึ้นตอ
๑

ที่วานี้ มิใชหมายความวา พราหมณจะมีแตความชั่วราย ไมมีคําสอนใหทําความดี
ศาสนาพราหมณก็มีคําสอนใหทําความดี แตจํากัดอยูในหมูชนรวมวรรณะ หรือมุงความ
ดีงามสําหรับสังคมของพวกตน โดยเฉพาะมีการปฏิบัติที่โหดรายทารุณตอคนวรรณะต่ํา
เปนอยางมาก
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เทวประสงค ความโปรดปรานของเทพเจาเปนตัว
กําหนด มนุษยจึงตองเซนสรวงบูชายัญ เพื่อเอาอก
เอาใจเทพเจาใหบันดาลผลที่ปรารถนา
• พุทธศาสนาสอนวา สิ่งทั้งหลายเปนไปตามธรรมดา
คื อ กฎธรรมชาติ แ ห ง เหตุ ป จ จั ย ชี วิ ต ของบุคคลจะ
ทรามหรือประเสริฐ (ม.อุ.๑๔/๕๘๑/๓๗๖) โลกคือสังคม
มนุษยจะเปนไปอยางไร (ม.ม.๑๓/๗๐๗/๖๔๘) ก็อยูที่มนุษย
สรางสรรคปรุงแตง ดวยกรรม คือเจตจํานงที่แสดง
ออกเปนการกระทําตางๆ เจตจํานงของมนุษยพรอม
ด ว ยกฎธรรมชาติ เ ป น ตั ว กํ า หนด มนุ ษ ย จึ ง ต อ ง
ทําความดีเพื่อสรางสรรคชีวิตและสังคมที่ดี
๓. ในแงวิธีการ
• พราหมณ ส อนว า ผลที่ ป รารถนาจะสําเร็ จ ด ว ยการ
บูชายัญ หรือยัญกรรม คือ เซนสรวงออนวอนตอเทพเจา
ซึ่งแยกประเภทเปนยัญพิธีตางๆ มากมาย
• พุทธศาสนาสอนวา ผลที่ปรารถนาจะสําเร็จดวยการ
ทําบุญ หรือบุญกรรม คือ การกระทําความดี ที่แยก
ประเภทเปน ทาน ศีล ภาวนา
๔. ในแงลักษณะที่ปรากฏ
• ยัญกรรมของพราหมณนั้น เปนพิธีกรรม เพื่อติดตอ
สื่อสารกับเทพเจา โดยตองอาศัยพราหมณ เปนผู
ประกอบพิธี มุงที่ความพอใจโปรดปรานของเทพเจา
ฉะนั้น โดยทั่วไป จึงตองพยายามทําใหใหญโตโออา
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มีการตระเตรียมมาก ใชเงินทองมหาศาล (มหารัมภะ)๑
• การทําบุญตามหลักพระพุทธศาสนา เปนการกระทํา
ตามหลักเหตุปจจัยในกฎธรรมชาติ คือหลักกรรม มุง
ทําชีวิตใหมีคุณสมบัติตางๆ เพิ่มขึ้น เชน เรื่องของการ
ฝ ก ศึ ก ษาพั ฒ นาตน ด ว ยการทํ า ความดี ใ ห เ กิ ด
ประโยชนสุขแกชีวิตและชุมชน เปนเรื่องของกิจกรรม
ในชีวิตจริง ความสําคัญอยูที่เจตนาและคุณสมบัติ
ของการกระทํานั้น เอง เชนความยิ่ง ใหญของจิตใจ
ที่เสียสละ จึงไมตองเตรียมการมากมายใหใหญโต
โอฬาร (นิรารัมภะ)๒

๑

คาประกอบพิธีที่มอบใหแกพราหมณ เรียกวา “ทักษิณา” (บาลี = ทักขิณา) พระพุทธเจา
ทรงสอนใหเปลี่ยนมาเปนคําเรียกทานที่ถวายแกพระภิกษุสงฆ ดวยศรัทธา เชื่อกรรม
“ภิกษุสงฆเปนทักขิไณย (ผูค วรแกทกั ขิณา) เพราะชักนําชาวบานในกัลยาณธรรมทัง้ หลาย”
(ที.อ. ๓/๒๙๑) ไมใชเพราะมาประกอบพิธีให
๒
ในพระพุทธศาสนา พิธีกรรมมีบางเพียงเปนสวนประกอบเพื่อเปนเครื่องนัดหมาย สราง
ความพรักพรอม ชวยสื่อสาระ และใหมีแบบแผนทางวัฒนธรรมเปนเครื่องฝกวินัย แต
ตอมามีแนวโนมที่จะเนนหรือนิยมพิธีกรรมมากขึ้น จนพิธีกรรมตามแบบพราหมณก็
เฟอ งขึน้ มา ฉะนัน้ จะตองไมประมาท ตองระวังไมใหกลายเปนวา มีแตเครือ่ งปรุงแตงรส
หาเนือ้ หรือสาระไมได
ยกตัวอยางเชน ในเรือ่ งทาน พระพุทธเจาทรงเนนสัปปุรสิ ทาน (การใหอยางสัตบุรษุ )
ใหใหของสะอาด ประณีต สมควร ดวยศรัทธา โดยเคารพ ถูกเวลา ดวยพิจารณา โดยมี
จิตผองใส เปนตน ไมกลาวถึงพิธีกรรม (ดู ม.อุ.๑๔/๑๕๑/๑๑๔; องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๔๗-๘/๑๙๒;
องฺ.อฏก.๒๓/๑๒๗/๒๔๘; องฺ.นวก.๒๓/๒๔๘๘/๔๐๕)
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กูวัดใหกลับเปนนาบุญ
ก็จะมีทุนสรางชุมชนที่ดี
ขอที่ตองย้ําไวเปน พิเศษ ก็คือ หลักความสัมพันธอยาง
เกื้อกูลกัน และความเจริญงอกงามไปดวยกัน ระหวางบุคคลกับ
ชุมชน หรือระหวางชีวิตกับสังคม
ดวยทาน และศีล ซึ่งรวมทั้งสัมมาอาชีวะและไวยาวัจจ หรือ
พยาวัจจ บุคคลก็จะชวยกันสรางสรรคชุมชนใหอยูดี มีความเจริญ
งอกงามมั่ น คง และเป น สภาพแวดล อ มที่ เ อื้ อ ต อ ความเจริ ญ
งอกงามและประโยชนสุขของทุกคน
ดวยภาวนาทั้งดานจิตและดานปญญา แตละคนก็จะทําชีวิต
ของตนใหดีงาม มีความสุขความเจริญ เปนชีวิตที่ประณีตประเสริฐ
เขาถึงประโยชนสุขที่สูงยิ่งขึ้นไป๑ พรอมทั้งเปนผูพรอมที่จะทํา
ประโยชนใหแกเพื่อนรวมชุมชน และเปนผูนําชุมชนไดอยางดี
ทุกคนรับผิดชอบตอชีวติ ของตน และทุกคนอยูใ นชุมชน ทุกคน
เมื่อเปนพุทธศาสนิกชน ก็ควรปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา
อยางนอยก็ใหชีวิตและชุมชนของตนเปนเครื่องพิสูจนความเปน
ชาวพุทธ ดวยการทําบุญตามหลักบุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการนี้
ถาชาวพุทธทําชีวิตและชุมชนของตนใหเปนผลพิสูจนของ
การทําบุญไมได จะเรียกสังคมไทยวาเปนสังคมพุทธไดอยางไร
โดยเฉพาะองคประกอบอยางหนึ่งที่สําคัญของชุมชน ที่รูกัน
๑

หมายถึง อัตถะ ๓ คือ ประโยชนทตี่ าเห็น (ทิฏฐธัมมิกัตถะ) ประโยชนเลยตาเห็น
(สัมปรายิกตั ถะ) และประโยชนสงู สุด (ปรมัตถะ) พรอมทัง้ อัตถะอีก ๓ คือ ประโยชนตน
(อัตตัตถะ) ประโยชนผอู นื่ (ปรัตถะ) และประโยชนรว มกันทัง้ สองฝาย (อุภยัตถะ)
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สืบมาวา เปนศูนยกลางของชุมชนไทย ก็คือ วัด จะตอ งหันมา
ทบทวนและเสริมย้ําจิตสํานึกกันใหจริงจังหนักแนนวา วัดเปนศูนย
กลางของชุมชนไทยขึ้นมา และจะคงเปนศูนยกลางของชุมชนไทย
อยูตอไป ก็เพราะเปนนาบุญของชุมชน
พระสงฆกับชาวบาน หรือวัดกับชุมชน จะตองหมั่นทบทวน
ตรวจสอบความสัมพันธตอกันใหถูกตองตามพุทธโอวาท ทั้งหลัก
อามิสทาน-ธรรมทาน และขอปฏิบัติในทิศ ๖
ขณะที่ชาวบานอุปถัมภบํารุงพระสงฆดวยปจจัย ๔ โดยตั้ง
จิตกุศล มุงหมายใจจะทําวัดใหดีใหเปนแหลงแหงบุญ และเปด
ประตู ทั้งประตูบานและประตูใจ ที่จะรับพระธรรมคําสอน พระ
สงฆก็ตั้งจิต“อนุเคราะหดวยน้ําใจอันงาม” คิดหวังใหชุมชนหรือหมู
บานอยูกันดีมีความสุข ปราศจากการเบียดเบียน และใสใจให
ความรูแนะนําสั่งสอนพอบานแมเรือนและลูกหลานของเขา ให
เจริญงอกงามในบุญที่จะทําชีวิตใหดี มีความสัมพันธอันเกื้อกูล
แตไมเลยเถิดไปจนกลายเปนคลุกคลี
พระภิกษุสามเณรในวัดของชุมชน จะตองอุทิศตนใหแกการ
ฝกศึกษาพัฒนาตนในไตรสิกขา พรอมกับมีความสามารถและ
เอาใจใสที่จ ะชัก จูง แนะนําชาวบานใหเจริญ พัฒ นาในบุญ กิริย า
ทั้ง ๓ อยางสมบูรณตามความหมาย ใหชาวบานมีศีล ๕ เวน
อบายมุข ขยันหมั่นเพียรประกอบการงานอาชีพ ชวยเหลือเกื้อกูล
กัน รวมกันทําทองถิ่นใหนาอยูเ ปนรมณีย สรางสรรคชีวิต และ
ชุมชนของตนดวยความรวมแรงรวมใจ ใหชุมชนรื่นรมยสามัคคี
และใหชีวิตดีงามมีความสุข
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ถาพระสงฆปฏิบัติไดอยางนี้ ก็จะทําใหวัดเปนศูนยกลางของ
ชุมชน โดยเปนนาบุญอยางดี ซึ่งเปนแหลงที่บุญจะเจริญงอกงาม
แผขยายประโยชนสุขแกชุมชนและประชาชนไดสมจริง
ถ า เราช ว ยกั น ทําให พ ระสงฆ แ ละวั ด เป น ศู น ย น าบุ ญ ของ
ชุม ชนอยา งนี้ไ ด สัง คมไทยก็จ ะชื่อ วา รูจัก ใชท รัพ ยากรที่มีอ ยู
ใหเปนประโยชน พระพุทธศาสนาก็จะชื่อวาอํานวยประโยชนสุขแก
พหูชนสมความมุงหมาย วัดก็จะยังคงเปนศูนยกลางของชุมชน
อยูตอไป และอยางนี้จึงจะเปนความเจริญมั่นคงที่แทของพระพุทธ
ศาสนา
พระพุทธศาสนาจะเปนศาสนาประจําชาติ เมือ่ วัดเปนนาบุญ
ที่แ ทข องชุม ชน ความยิ่ง ใหญของพระพุทธศาสนาอยูที่บุญ ซึ่ง
เกิดมีคุณ คาสงผลเปนความสุขความเจริญงอกงามแกชีวิตและ
ชุมชนหนวยเล็กๆ นอยๆ ที่แผกระจายทั่วแผนดินไทย หาใชอยูที่
ความใหญโตโออาของวัตถุหรือรูปแบบใดๆ ไม
ถาคนไทยไมสามารถฟนฟูชีวิตและชุมชนขึ้นในบุญอยางที่
กลาวขางตน ถึงจะจัดตัง้ วัตถุและรูปแบบอะไรทีย่ งิ่ ใหญตระการตา
ขึ้นมาเทาใด ก็จะไมอาจรักษาพระพุทธศาสนาและดํารงสังคมไทย
ใหยืนยงอยูได

เมตตาภาวนา – อหิงสา
บุญ เพื่อสรางสรรคโลก

มนุษยก็เปนพรหมสรางสรรคโลกได
ไมตองรอใหพระพรหมมาเสกสรรบันดาล
ในบรรดาบุญทั้งหลายทั้งปวง มีบุญอยูอยางหนึ่งที่พระพุทธ
ศาสนาถือเปนบุญที่สูงมาก และเนนเปนพิเศษ คือ เมตตา
วงการศาสนาและการเมือ งระหวา งประเทศ ถือ กัน และ
ยกยองวา หลักอหิงสา ที่ฝ รั่ง แปลกัน วา nonviolence มาจาก
คําสอนในพระพุทธศาสนาและศาสนาเชน
หลักอหิงสานี้ปรากฏเดนขึ้นมา เมื่อมหาตมคานธีนํามาใช
ในการดําเนินงานเพื่อกูอิสรภาพของอินเดีย และเปนหลักการที่
วงการเมืองและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมยังนํามาใชเปน
อุดมการณกันอยูเรื่อยมา เชน ขบวนการเรียกรองสิทธิพลเมือง
ของมารติน ลูเธอร คิง ในสหรัฐฯ และการเรียกรองสันติภาพของ
ทะไล ลามะ ประมุขแหงชนชาวทิเบต ที่จาริกไปทั่วโลก โดยเฉพาะ
ในประเทศตะวันตก
คําฝรั่งอีกคําหนึ่งที่อยูในประเภทเดียวกัน คือ pacifism ซึ่ง
แปลไดวา “สันตินิยม” ตําราใหญของฝรั่งชุดหนึ่งถึงกับเขียนวา
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“ขบวนการสันตินิยมที่แทแรกสุดมาจากพุทธศาสนา”๑
อยางไรก็ตาม ในพระพุทธศาสนาเอง แมวาอหิงสาจะเปน
คุณธรรมอยางหนึ่ง แตยังไมใชตัวหลักแทๆ อหิงสายังเปนคําเชิง
ปฏิเสธ แปลวาไมเบียดเบียน ทานใชเปนคําบรรยายอาการแสดงออก
ดานหนึ่งของ “เมตตา” (ตามหลักถือวา อหิงสาตรงกับกรุณา)
เมตตาจึงจะมีความหมายเชิงบวกเต็มที่ คือความรัก ความ
ปรารถนาดี อยากให ผู อื่ น ประสบประโยชน สุ ข หรื ออยากทํา
ประโยชนสุขแกเขา
อหิงสา มักมาในคาถา ดังเชนในคาถาธรรมบทที่วา
อหึสา สพฺพปาณิน๒ํ

อริโยติ ปวุจฺจติ

(ขุ.ธ.๒๕/๒๙/๕๐)

แปลวา: “คนจะเรียกวาเปนอริยะ (อารยชน) ก็เพราะ

ไมเบียดเบียนปวงสัตว”
สวน เมตตา จะกาวตอไปอีก เชนในคําบรรยายวา
สพฺพสตฺตหิเต รโต

(ขุ.อป.๓๒/๓๒๖/๓๙๙)

แปลวา: เปนผูยินดีใน(การบําเพ็ญ)ประโยชนแกสรรพสัตว”

พระพุทธเจาทรงแสดงความสําคัญของการเจริญเมตตาจิต
ถึงกับตรัสวา การเจริญเมตตาจิต แมเพียงชัว่ เวลาสูดกลิน่ ของหอม
ครั้งหนึ่ง มีผลมากกวามหาทานทุกอยาง มากกวาการถึงไตรสรณะ
มากกวาการสมาทานรักษาศีล (เวลามสูตร, องฺ.นวก.๒๓/๒๒๔/๔๐๕)๓
๑
Encyclopaedia Britannica (1988), IX, 49.
๒

บาทคาถาทอนนีม้ าบอยในพระไตรปฎก (บางทีกเ็ ปน อหึสา สพฺพปาณานํ) เชน ขุ.วิ.๒๖/๖๓/

๓

๑๐๖; ขุ.ชา.๒๘/๗๘๘/๒๗๕; ขุ.อป.๓๒/๓๒๖/๓๙๙.
ดู องฺ.เอก.๒๐/๕๔-๕๖/๑๒ ดวย

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๓๕๕

อีกแหงหนึ่งตรัสวา
“บุญกิริยาวัตถุ อยางหนึ่งอยางใดก็ตาม ที่เปนโอปธิก
(ที่ยังกอชาติภพ/ที่ยังมุงผลเพื่อชีวิต/ที่ยังเจือกิเลส) ทั้งหมด
ทั้งปวงนั้น มีคาไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖ (= ๑/๑๖) ของเมตตาที่เปน
เจโตวิมุตติ . . . เมตตาเจโตวิมุตตินั้นแล สวางไสวไพโรจน
ขมบุญกิริยาวัตถุเหลานั้น เหมือนในสรทสมัยเดือนสุดทาย
แหงฤดูฝน ทองฟาแจมใส ไรเมฆหมอก ดวงอาทิตยลอยขึ้น
สูนภา ทอแสงเจิดจา กําจัดความมืดในอากาศ สวางไสว
ไพโรจน ฉะนั้น”
(ขุ.อิติ.๒๕/๒๐๕/๒๔๖)
ทําไมพระพุทธเจาจึงทรงถือวาการเจริญเมตตาจิตมีความ
สําคัญถึงอยางนั้น เหตุผลมีหลายอยาง แตขอสําคัญก็คือ เมตตา
เปนคุณธรรมที่เปดจิตใหกวางขวาง พนความเห็นแกตัว และขยาย
ความรูส กึ ทีด่ งี ามออกไปทัว่ ทัง้ โลก แผออกไปถึงสรรพสัตว เมื่อจิต
พนจากความยึดติดในตัวตนและสิ่งที่จ ะเอาเปนของตน ก็พรอม
ที่จะรองรับและเปดโอกาสใหคุณธรรมอื่นๆ เจริญงอกงามขึ้นได
คือพรอมที่จะปฏิบัติคุณธรรมขออื่นๆ ไดอยางจริงใจและเต็มที่
เมตตาเปนองคธรรมในภาวนาดานจิต และเปนคุณธรรม
สูงสุดดานจิต ถาใชคาํ ฝรัง่ ใหคนปจจุบนั บางกลุม เขาใจงาย ก็เรียกวา
เปน emotion ฝายดีที่สูงสุด
บุญขั้นทาน ศีล และภาวนาดานจิต ทั้งหมดยังเปนบุญ
ระดับโอปธิก เมตตาภาวนาเปนบุญสูงสุดในบรรดาโอปธิกบุญ
เหลานั้น ถาเลยจากนี้ไปก็เปนภาวนาดานปญญา
คุณสมบัติสําคัญที่สุดของปญญา ก็คือ เปนตัวปลดปลอย

๓๕๖
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จิตใหเปนอิสระ เมตตาที่เปนคุณสมบัติสูงสุดดานจิตนี้ แมจะไมถึง
กับปลดปลอยจิตใหเปนอิสระไดแทจริง แตก็มีคุณคาใกลเคียงเขา
ไป คือเปดขยายจิตใหกวางขวาง พนความยึดติดในตัวตนอยางทีไ่ ด
กลาวแลว
ในที่นี้ จะไมพูดเรื่องเมตตาภาวนานี้ใหยืดยาว ขอสรุปคํา
อธิบายเหตุผลของอรรถกถา๑ มาใหดู พอเปนแนวความเขาใจ
เมตตาที่วานี้ ตองถึงขั้นเปนเจโตวิมุตติ คือปลดปลอยจิต
ใหเปนอิสระ บริสุทธิ์ปลอดพนจากสิ่งรบกวน เชน ราคะ ความโลภ
ความเห็นแกตัว เปนตน ที่เปนนิวรณ โดยมีสมาธิ ที่ทําใหจิตใส
สงบมีกําลังอยูตัวสนิท ปรารถนาดี มีใจใฝปรารถนาประโยชนสุข
แกมวลมนุษย ตลอดจนสัตวทั้งปวง ไมมีประมาณ ไมจําเพาะ ไม
จํากัดแบงแยก ไมมีกลุมพวก กวางขวาง ไรพรมแดน
เมตตาที่แทถึงขั้นนี้ ทําจิตใจใหบริสุทธิ์และกวางขวาง ไมติด
อยูกับตัวตนแลว ก็แผความรักความปรารถนาดีไปทั่ว
๑. เปนฐานใหแกพรหมวิหารขออื่นทั้งหมด เปดทางให
บําเพ็ญกรุณา มุทิตา อุเบกขา ไดงาย กลาวคือ
เพราะเมตตาอยากใหคนทั้งหลายเปนสุข เมื่อเห็นใครทุกข
ก็จึงทนนิ่งเฉยอยูไมได ตองขวนขวายชวยเหลือ เรียกวากรุณา
เพราะเมตตาอยากใหเขาเปนสุข เมื่อเห็นเขาสุขหรือดีงาม
ก็จึงอยากใหเขาอยูดีมีสุขยั่งยืนนานและเจริญงอกงามในความดี
และประโยชนสุขนั้นยิ่งขึ้นไป เรียกวา มุทิตา
และเพราะเมตตานั้นเปนเจโตวิมุตติ พนความยึดติดในตน
๑

ผูตองการคําอธิบายละเอียด พึงดู อิติ.อ.๑๐๒

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๓๕๗

หรือสิ่งที่เนื่องดวยตน และกวางขวางไรพรมแดน จึงเปนความ
ปรารถนาประโยชนสุขที่เปนไปแกทุกคนอยางเสมอหนา ไมตกเปน
ฝกฝายหรือเอนเอียง เรียกวา อุเบกขา
๒. ทําใหบําเพ็ญกัลยาณธรรม คือคุณงามความดีทุกอยาง
ไดเต็มที่สมบูรณ อยางจริงใจ และจริงจัง โดยไมหวังผลตอบแทน
แมกระทั่งการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว ก็อาศัยเมตตานี่เอง
เปนแรงขับ เชน เพราะใจมุงที่จะจัดสรรประโยชนสุขแกมวลมนุษย
สัตวทั่วทั้งโลก ก็จึงบําเพ็ญทานบารมีเสียสละใหเขาไดทุกอยาง
และใหแกทุกคนโดยไมแบงแยก จึงบําเพ็ญวิริยบารมี โดยเพียร
พยายามทําใหมวลมนุษยเจริญงอกงามในประโยชนสุขยิ่งขึ้นไป
จึงบําเพ็ญขันติบารมี สามารถอดทนแมตอการกระทําผิดคิดราย
ของคนที่เขาไมเขาใจเจตนา ยังคงปรารถนาดีตอเขาตอไป และจึง
บําเพ็ญปญญาบารมี เพือ่ ไมใหเกิดความหลงผิดเขาใจพลาด จะได
ตระหนักชัดวา อะไรเปนประโยชน อะไรไมเปนประโยชน สิ่งที่ทํา
นั้นจะเปนไปเพื่อประโยขนสุขแกเขาแทจริงหรือไม ดังนี้เปนตน
ขอจบเรื่องเมตตา บุญเพื่อสรางสรรคโลก ไวเพียงเทานี้กอน
พร อ มด ว ยสาระของเรื่ อ งนี้ สั้ น ๆ ว า หลั ก เมตตาภาวนานี้
พระพุทธเจาทรงสอนไวเพื่อใหมนุษยทุกคนเปนพรหม คือเปนผู
สรางสรรคอภิบาลโลก ชวยกันบํารุงรักษาโลกนี้ใหมีสันติสุข ดวย
เรี่ยวแรงความเพียรพยายามของมนุษยเอง โดยไมตองรอเทพเจา
หรืออํานาจวิเศษใดๆ มาบันดาลให

บารมี
บุญ เพื่อสรางสรรคโลกแหงอิสรภาพ
เอกสารของวัดพระธรรมกาย ฉบับหนึ่ง๑ มีขอความตอน
หนึ่งในหนา ๙ วา
“. . . จึงเปนวาระโอกาสที่สําคัญยิ่งอีกวาระหนึ่งที่เราจะได
บูชาธรรมทาน นอกจากการปฏิบตั บิ ชู า คือการปฏิบตั ธิ รรมแลว
ก็ ด ว ยการสร า งองค พ ระธรรมกายประจําตั ว ภายนอกมหา
ธรรมกายเจดีย ใหครบภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคมนี้ เพื่อบูชา
ธรรมทาน ซึ่งอันที่จริงก็เปนบุญของเราอีกนั่นแหละ และก็
เพือ่ ประโยชนแกมวลมนุษยชาติ เราชวยกันสรางและเชิญชวน
ผูมีบุญอื่นๆ มาสรางกันคนละไมกี่องค องคพระธรรมกาย
ภายนอกมหาธรรมกายเจดียก็เต็มแลว เพราะมีจํานวนจํากัด
ถึงแมวาเราจะอยูในภาวะเศรษฐกิจเชนนี้ก็ตาม แตลูกๆ
ทุกคนก็อยาไดหวัน่ ไหว อยาไดวติ กกังวล ใหทมุ เทชีวติ จิตใจ
เอาบุญเปนทีต่ งั้ เพราะเรารูว า เราเกิดมาสรางบารมี สิง่ ใดทีเ่ ปน
บุญเปนบารมี ทีท่ าํ ดวยความยากลําบาก สิง่ นัน้ จะนํามาซึง่ ความ
ปลืม้ ปตแิ ละภูมใิ จทุกๆ ครัง้ ทีน่ กึ ถึง”

และอีกตอนหนึ่ง ในหนา ๓๓ วา
๑

หนังสือ รวมเรื่องเลือกสรร สุดยอดปาฏิหาริย ของหลวงพอวัดปากน้ํา ภาษีเจริญ และ
อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ อานุภาพพระธรรมกายประจําตัว, พ.ศ. ๒๕๔๑ (ตัวอักษร
เอน ผูยกมาอางกําหนดไวเพื่อเปนจุดสังเกต)

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๓๕๙

“. . . มาปฏิบัติธ รรม ทําบุญ มาตลอด ไดมหาสิริร าชธาตุ
คือทราบจากหลวงพอวา ขอบารมีมหาสิรริ าชธาตุรกั ษาโรคภัย
ใหหายได โดยวิธีการนําพระไปจุมในน้ําทําน้ํามนต สวด
สรรเสริญพระมหาสิรริ าชธาตุ ฟงเขาวาเอาพระมหาสิรริ าชธาตุ
แกวงน้ํา ของเราเลยทํามากกวานั้น . . .”

คําวา “บารมี” (รวมทั้งคําวา “บุญ”) ที่ใชในความหมาย
ทํานองนี้ ปรากฏบอยครั้งในเอกสารของวัดพระธรรมกาย ผูอาน
จะมองเห็นวาคํานี้ แหงแรก ถูกใชในความหมายที่เกี่ยวกับการ
บริจาคทรัพยสรางพระ สวนแหงที่สอง ใชในความหมายทํานอง
เปนอํานาจวิเศษที่จะบันดาลผลที่ปรารถนาใหแกผูขอ
ความหมายที่เขาใจกันอยางนี้ มีปมปญหาที่ควรพิจารณา
ใหชัดเจน อยางนอยผูที่เรียกตนวาเปนชาวพุทธ เมื่อจะทําหรือ
ปฏิบัติอะไร ก็ควรศึกษา ใหรูเขาใจสิ่งนั้นเรื่องนั้นใหเพียงพอ โดย
เฉพาะดังที่กลาวแลวขางตนวา การทําบุญอันใดก็ตาม ควรตองมี
ทิฏุชกุ รรม หรือ สัมมาทัศนะ คือความเห็นความเขาใจทีต่ รงถูกตอง
ประกอบทุกครั้ง ไมทําดวยความหลง ไมรู สับสน คลุมเครือ หรือ
เขาใจผิด จึงจะมีผลมาก
การที่ยกขอความในเอกสารของวัดพระธรรมกาย มาแสดง
เปนตัวอยางนี้ มิใชหมายความวา ทางวัดพระธรรมกายไดเริ่ม
นําเอาคํานี้มาใชในความหมายที่จะทําใหคนเขาใจผิด แตคําวา
บารมี ก็ตาม บุญ ก็ตาม ที่ใชกันอยูในสังคมไทยปจจุบันไดมีความ
หมายผิดพลาดคลาดเคลื่อนไขวเขว อยางนอยก็คลุมเครืออยูแลว
เมื่อเขาใจผิดพลาดหรือคลุมเครือ การปฏิบัติก็ยอมผิดพลาดไป

๓๖๐
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ตาม แตความเขาใจและการใชที่ผิดพลาดเหลานั้น โดยทั่วไปสวน
ใหญอยูในสํานวนพูด หรือใชกันอยางผานๆ ผิวเผิน
วัดพระธรรมกายเปนสํานักใหญโต มีงานการกวางขวาง
เกี่ยวของกับประชาชนจํานวนมากมาย เมื่อความหมายที่ใชกันนั้น
ไมถกู ตอง ถาทางสํานักยกเอามาใชเปนคําชูทสี่ าํ คัญอยางจริงๆ จังๆ
ก็จะกลายเปนความเขาใจผิด และใชผิด ที่ฝงแนนและแพรไปไกล
จนยากจะแกไข จึงสมควรที่จะตองสรางเสริมความรูความเขาใจ
กันไว ถามองในแงดี ก็จะเปนการชวยกันทําใหปญหาวัดพระ
ธรรมกายที่เกิดขึ้นนี้ กลายเปนโอกาสเสริมสรางปญญา พัฒนา
ความเปนชาวพุทธ และสรางสรรคประโยชนสุขแกประชาชน

ความเขาใจพื้นฐาน
ในการจะบําเพ็ญบารมี
“บุญ” นั้นไดบรรยายแลว สวน “บารมี” ที่ใชกันอยูเวลานี้
คนเขาใจความหมายผิดพลาดมาก ทัง้ ในแงหลักการ ความมุง หมาย
วิธีการหรือการปฏิบัติ ตลอดจนแรงจูงใจ ยกตัวอยาง ทาน ก็ไมรูวา
ใหอะไร แกใคร เพื่ออะไร ดวยแรงจูงใจอยางใด จึงจะเปนทาน
บารมี
ถอยคํา ความหมาย และหลักการในเรื่องนี้ มาจากไหน เรา
ก็กลับไปดูแหลงเดิมนั้นวา ของจริง กอนที่จะเพี้ยนไป เปนอยางไร
คําวา “บารมี” นั้น โดยตัวศัพทเองแปลวา ความจบถวน
ภาวะที่ยอดยิ่ง สุดยอด เต็มเปยม หมายถึง คุณความดีที่บําเพ็ญ
อยางยอดยิ่งของพระโพธิสัตว ไมวาจะเปนมหาโพธิสัตว (ทานผูมุง
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ตอการตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา) ปจเจกโพธิสัตว (ทานผูมุง
ตอการตรัสรูเปนพระปจเจกพุทธเจา) หรือสาวกโพธิสัตว (ทานผูมุง
ตอการตรัสรูเ ปนพระอรหันตสาวก) ก็ตาม แตโดยทัว่ ไปจะหมายถึง
มหาโพธิสตั ว คือทานผูม งุ ตอการตรัสรูเ ปนพระสัมมาสัมพุทธเจา
คุณความดีที่บําเพ็ญตามความหมายนี้มี ๑๐ อยาง เรียกวา
ทศบารมี คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ (การออกบวช, ปลีกตัวปลีกใจ
จากกาม) ปญญา วิรยิ ะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน (ความตั้งใจมุงมั่น
ความเด็ดเดี่ยวแนวแนตอจุดหมาย) เมตตา และอุเบกขา (ความ
วางตัววางใจสม่ําเสมอ เที่ยงตรง ไมหวั่นไหวหรือเอนเอียง)
การบําเพ็ญบารมี เปนการปฏิบตั ทิ จี่ ะตองกาวหนาสูงขึน้ ไปๆ
ในการทําความดีเหลานั้น ไมเฉพาะใหครบทั้ง ๑๐ ขอเทานั้น แต
แมในแตละขอก็จะตองปฏิบัติอยางยวดยิ่งจนถึงจุดที่สมบูรณ
การบําเพ็ญบารมีทั้ง ๑๐ ขอนั้น มีลักษณะรวมกันที่เปน
แกนกลาง คือ
๑. การเสียสละ หรือสละตนเองไดทุกอยาง เพื่อทําความดี
นั้นใหสําเร็จ พรอมกับที่ทําความดีนั้นๆ เพื่อประโยชนสุขของผูอื่น
อยางชนิดมีจิตใจกวางขวาง มุงเพื่อความสุขของทั้งโลกหรือสรรพ
สัตว โดยไมหวังผลตอบแทน
๒. การเสียสละทําความดีเพือ่ ความสุขของผูอ นื่ ทีก่ า วหนายิง่ ๆ
ขึ้นไปนั้น เปนการฝกหรือสรางความช่ําชองจัดเจน ใหตนเองมี
คุณความดี คือบารมีเหลานั้นแกกลา จนกวาจะเกิดปญญาสูงสุด
ที่เรียกวาโพธิญาณ ตรัสรูเปนพระพุทธเจา ซึ่งจะสามารถชวยให
สรรพสัตวบรรลุโลกุตตรสมบัติ หลุดพนจากกิเลสและทุกขทั้งปวง
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เขาถึงวิสุทธิ สันติ และอิสรภาพที่แทจริง สูงกวาเมื่อยังเปนพระ
โพธิสัตวที่ชวยใหผูอื่นบรรลุถึงเพียงแคโลกียสุขหรือโลกียสมบัติ
จุดบรรจบที่จะใหทุกอยางสมบูรณ ก็คือปญญาตรัสรูที่เรียก
วา โพธิญาณ (หรือพุทธญาณ) อยางที่ทานกลาววา
มหาโพธิสตฺตานํ ทานาทิปารมีหิ ปริพรฺ หู ติ า ปฺาปารมี อนุกกฺ เมน
(เถร.อ.๑/๑๕)
คพฺภํ คณฺหนฺตี ปริปากํ คจฺฉนฺตี พุทธฺ าณํ ปริปเู รติ.

แปลวา: “ปญญาบารมีของมหาโพธิสัตว อันบารมีทั้ง

หลายมีทานบารมีเปนตน บํารุงเลี้ยงแลว ก็จะกอตัวเจริญ
แกกลาสุกงอม ยังพุทธญาณใหบริบูรณโดยลําดับ”
มองในแงการปฏิบัติ ก็พูดสรุปไดวา
การบําเพ็ ญ บารมี เป น กระบวนการฝ ก ศึ ก ษาพั ฒ นาตน
อยางยิ่งยวด ใหเจริญกาวหนาขึ้นไปในการทําความดีทั้งหลาย
• โดยสละตน มิใ ชเพีย งไมเห็น แกตน แตสละทุกอยางที่
เนื่องดวยตน ทั้งทรัพยสินเงินทอง แมถึงชีวิตของตนได
• มุง ทําประโยชนแ กทุก ชีวิตเสมอหนา เพื่อใหทั้งโลกหรือ
สรรพสัตวดีงามเปนสุข
• ทําความดีทั้ง หลายอยา งไมมีความเห็นแกตน ดังวานั้น
จนจัดเจนช่ําชองบริบูรณ ใหปญญาเจริญเต็มเปยมเปน
โพธิ ซึ่ง
- รูแจงหยั่งเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลาย อันเปนสภาวะ
ของธรรมชาติ ทีเ่ ปนไปหรือดํารงอยูต ามธรรมดาของมัน
เชน นั้น ๆ อัน มิใ ชเ ปน ตัว ตนที่จ ะไปหมายมั่น ยึด ถือ
ใหเปนไปตามปรารถนา แตพึงปฏิบัติดวยปญญา
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- ดวยความรูนั้น ก็ทําใหความยึดติดถือมั่นในตัวตน และ
กิเลสที่เปนความเห็นแกตนทั้งปวงมลายหมดไป บรรลุ
ความบริสุทธิ์หลุดพนสวางไสวเบิกบานเปนอิสระมีสันติ
สุขแทจริง
- และด ว ยป ญ ญาที่ ส มบู ร ณ นั้ น ก็ รู ชั ด ว า อะไรเป น
ประโยชน แ ท จ ริ ง แก ส รรพสั ต ว สามารถปฏิ บั ติ เ พื่ อ
ประโยชนสุขแกสรรพสัตวไดอยางสมบูรณไมผิดพลาด
นําสั ต ว ทั้ ง หลายให ห ลุ ด พ น จากกิ เ ลสและปวงทุ ก ข
บรรลุสันติสุขและอิสรภาพที่แทจริงดวย
ถาพูดใหสั้นเขาอีก การบําเพ็ญบารมี ก็คือ กระบวนการ
พัฒนาตน ดวยการสละตนเอง เพื่อประโยชนสุขแกโลก จนกวา
ปญญาจะเจริญสมบูรณรูแจงธรรม เห็นความจริงของสิ่งทั้งหลาย
ที่เปนแตสภาวธรรมของมันอยางนั้น ซึ่งจะยึดเอาเปนตัวตนไมได
และหมดความถือมั่นในตัวตนหรือความเห็นแกตัว เปนอิสระอยาง
แทจริง
บารมีที่มีมากถึง ๑๐ อยางนั้น เมื่อจัดรวมเขาดวยกัน ก็มี
ขอที่เปนหลักคลุมขออื่นทั้งหมด ๒ อยาง คือ
๑. กรุณา เห็นแกผูอื่น มุงจะบําบัดทุกข นําสุขมาใหแก
สรรพสัตว
๒. ปญญา ฝกตนยิ่งขึ้นไป ดวยใฝรูตลอดเวลา ใหมีปญญา
รูแจงธรรม มองเห็นถูกตองวา อะไรเปนประโยชน อะไร
ไม เ ป น ประโยชน แ ท จ ริ ง แก ส รรพสั ต ว ที่ ต นจะทํ า
ประโยชนให
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ดวยกรุณา ก็จึงปฏิบัติตอคนสัตวหรือสรรพชีพอยางไดผลดี
ที่สุด และดวยปญญา ก็จึงปฏิบัติตอธรรมชาติทั้งปวงอยางถูกตอง
สมบูรณ
ดวยกรุณาที่มุงจะชวยปวงสัตว จึงทําใหขวนขวายบําเพ็ญ
ความดีที่เปนบารมีขออื่นๆ และดวยปญญาจึงทําใหทั้งกรุณาและ
บารมีอื่นๆ ที่บําเพ็ญนั้นดําเนินไปถูกทางและสําเร็จผล
เมื่อมองในแงของบุญ จะเห็นวาปญญาเปนบุญพิเศษที่ตอง
บําเพ็ญไปพรอมกับบุญอื่น และเปนจุดหมายที่จะบมใหแกกลาจน
เปนโพธิญาณ
ดังนั้น เมื่อรวมบุญอื่นไวดวยกัน และแยกปญญาออกมาให
เดน การบําเพ็ญบารมีก็เปนการบมพัฒนาปุญญ (บุญ) กับ ปญญา
คูกันไป ดังที่ทานใชคําแสดงการบําเพ็ญบารมีอยางหนึ่งวาเปน
บุญสมภาร (การสั่งสมบุญ) + ญาณสมภาร (การสั่งสม
ปญญา) หรือ
ปุ ญ ญญาณสมภาร (การสะสมบุญ และสะสมญาณคือ
ปญญา เชน จริยา.อ.๓๖๗; อุ.อ.๑๓๘; อิติ.อ.๑๓๙; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๑/๓๗๖)
ทานผูจะบําเพ็ญบารมี รูเขาใจจุดหมาย และสิ่งที่ตนจะตอง
ทําชัดเจนแลว จึงเริ่มตั้งปณิธานมุงมั่นเด็ดเดี่ยวที่จะบําเพ็ญความ
ดีตา งๆ อยางยิง่ ยวด มุง ไปในการกําจัดความเห็นแกตวั สละตนเอง
เพื่อประโยชนสุขของผูอื่น โดยไมหวังผลตอบแทนใดๆ นอกจากจะ
กําจัดกิเ ลสใหหมดไป และใหเกิด มีปญ ญาที่จ ะรูความจริง ซึ่ง
จะทําใหหลุดพนเปนอิสระ และชวยหมูมนุษยใหขามพนกระแส
แหงวัฏฏทุกข
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เมื่อตั้งใจเริ่มตนแลว การทําความดีที่เรียกวาบารมีนั้นๆ ก็
เปนเรื่องของชีวิตหรือการดําเนินชีวิตทั้งหมด ที่จะตองบําเพ็ญดวย
แรงความมุงมั่นกาวไปของตนเอง ไมใชเรื่องที่จะทําตามคําชักชวน
หรือทําในโอกาสพิเศษเปนครั้งคราว
บารมีทกุ อยางมีการบําเพ็ญอยางยวดยิง่ สูงขึน้ ไปๆ รวม ๓ ขัน้
ซึ่งจะตองทําใหครบ คือ
๑. บารมี (บารมีระดับสามัญ เชน ทานบารมี ไดแก ให
ทรัพยสินเงินทอง สละของนอกกาย)
๒. อุปบารมี (บารมีระดับรองหรือจวนจะสูงสุด เชน ทานอุปบารมี ไดแกสละอวัยวะเพื่อประโยชนของผูอื่น)
๓. ปรมัตถบารมี (บารมีระดับสูงสุด เชน ทานปรมัตถบารมี
ไดแกสละชีวิตของตน เพื่อประโยชนของผูอื่น)

ใหอยางไรแคไหน
จึงจะเรียกไดวา “ทานบารมี”
การบําเพ็ญบารมีทั้งหลายจะตองทําดวยความเสียสละโดย
บริสุทธิ์จริงจังเพียงไร จะขอยกขอกําหนดทั่วๆ ไปในการบําเพ็ญ
ทานบารมี มาแสดงเปนตัวอยาง
คุณสมบัติพื้นฐานอยางแรกที่จะตองมีในใจ คือ ความใฝใจ
อยากใหปวงสัตวมีความสุข โดยคิดจะบําบัดทุกขและทําประโยชน
แกคนทั้งโลก อยางเสมอหนากัน ไมมีความรูสึกจํากัดแบงแยก
ทําใจใหกวางขวางไรพรมแดน (วิมริยาทิกตจิต)
พรอมที่จะใหและสละไดทุกเวลา แกทุกคนที่มีความตองการ
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แมเขาจะไมไดขอ แตเมื่อรูก็ให และใหโดยเต็มใจ
เมื่อมีผูสมควรไดรับ แมการใหจะทําใหตนลําบาก ก็สละได
อีกทั้งเมื่อใหแลวก็มีใจยินดี แมจะลําบากกาย แตใจเอิบอิ่ม ดังเชน
เรื่องอกิตติบัณฑิต อยูในปามีอาหารนอย อุตสาหเก็บใบไมมา
จัดแจงเตรียมจะรับประทาน แตเมื่อเห็นยาจกมา ก็สละใหไป โดย
ตนเองยอมอด และก็อมิ่ ใจดีใจทีไ่ ดใหอาหารชวยเขา (ขุ.อป.๓๓/๒๐๙/๕๕๑;
ชา.อ.๖/๑๙๘)

ใหโดยไมหวังการตอบแทนจากเขา (น ปจฺจุปการสนฺนิสฺสิโต)
ใหโดยไมมุงหวังลาภสักการะ ชื่อเสียง ชาติภพ เชนการไป
เกิดในสวรรค หรือผลใดๆ (น ผลปาฏิกงฺขี)
ใหโดยมีใจผองใสยินดี ใจมุงชวยเหลือ ตั้งใจใหโดยเคารพ
ไมแสดงอาการอยางทิ้งขวาง หรือหนาตาบูดบึ้งหนานิ่วคิ้วขมวด
(ปสนฺนจิตฺโต เปนตน)
ใหดวยความรูเขาใจ ไมใชใหดวยตื่นตามกัน หรือตามเสียง
โฆษณาหามงคลผลดลบันดาล (น โกตูหลมงฺคลิโก)
ทานที่ใหมี ๓ อยาง คือ
๑. อามิสทาน ใหปจจัย ๔ วัตถุเครื่องเลี้ยงชีพ อุปกรณ
อํานวยสุข ตลอดจนบริจาคอวัยวะเลือดเนือ้ และสละชีวติ
๒. อภัยทาน ใหความไมมีภัย โดยชวยขจัดภัยอันตราย ชวย
คุมครองปองกันเปนที่พึ่งในคราวมีภัยอันตราย
๓. ธรรมทาน ใหธรรม ใหคําชี้แจงแนะนําสั่งสอน ใหวิชา
ความรู ที่จะเกิดปญญา เพื่อใหเขาไดประโยชนปจจุบัน
(ทิฏฐธัมมิกัตถะ) ก็ตาม ประโยชนเบื้อ งหนา (สัมปรา-
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ยิกัตถะ) ก็ตาม ประโยชนสูงสุด (ปรมัตถะ) ก็ตาม
ไมใหสงิ่ ทีจ่ ะทํารายหรือกอความเดือดรอนแกผอู นื่ เชน ศัสตรา
ยาพิษ ของเมา สิ่งเสพติด
ไมใหสิ่งที่ไรประโยชน สิ่งที่จะกอความเสื่อมความพินาศ
หรือสิ่งที่จะทําใหคนมัวเพลินประมาท
ไมใหสิ่งที่จะเปนโทษไมเปนสัปปายะแกเขา เชน เครื่องดื่ม
และอาหารทีแ่ สลงแกคนเจ็บไข เปนตน แมจะใหของทีเ่ ปนสัปปายะ
ก็ใหอยางไดประมาณ คือจํานวนหรือขนาดที่เหมาะสม และให
ของทีเ่ หมาะแกเขา เชนของสําหรับคฤหัสถ ของสําหรับพระสงฆ ฯลฯ
หากมีใครมาขอบุตรภรรยาคนงานคนรับใช จะใหตอเมื่อ
เจาตัวเขายินยอมพรอมใจ ยินดีมีโสมนัสดวย จะไมใหโดยที่เขา
ไมยินยอมหรือมีจิตโทมนัส
ไมใหกาํ ลังอํานาจอุปกรณทาํ การตางๆ แกคนชัว่ รายใจหยาบ
เชน ไมใหราชสมบัติ ไมใหอาํ นาจการปกครองแกคนทีจ่ ะดําเนินการ
ที่กอโทษ ทําลายประโยชนสุข นําความทุกขและความพินาศมาให
แกชาวโลก
ใหสิ่งที่จะเปนไปเพื่อประโยชนที่แทจริงแกผูขอ ถาเขามี
ความประสงครายก็ตาม เขาหลงผิด เห็นผิดเปนชอบ เห็นโทษเปน
ประโยชนกต็ าม ถึงเขาจะขอก็ไมให เพราะหวังแตประโยชนสขุ แกเขา
จึงไมให ดวยหวังดีตอเขานั่นเองวา อยาใหเขาตองประสบความ
พินาศเสียเลย
นี้เปนตัวอยางขอปฏิบัติในการบําเพ็ญทานบารมี ขอปฏิบัติ
ประกอบอยางนีย้ งั มีอกี มาก รวมทัง้ การมีโสมนัสประกอบเจตนาทัง้
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๓ กาล เหมือนทานทีด่ โี ดยทัว่ ไป คือ กอนใหใจยินดี ขณะใหจติ ผองใส
ใหแลวดีใจ๑
เทาที่แสดงตัวอยางมา คงพอจะชวยใหเห็นวาการบําเพ็ญ
บารมีมีลัก ษณะอยางไร ไมใชเ พียงวา ใหเ งิน ทอง บริจาคทรัพย
หรือ แมแตใหมากๆ จะเปนบารมี แตตอ งมีองคประกอบทางวัตถุ
บุคคล สิ่งแวดลอม จิตใจ และปญญาประกอบอยางถึงขั้น เพราะ
เปนเรื่องของการพัฒนาชีวิตสูโพธิญาณที่เปนปญญาอันสูงสุด
พอจะสรุปลักษณะทีส่ าํ คัญของการบําเพ็ญบารมีในดานทาน
ดังนี้
๑. ใหแกคนหรือสัตว เพื่อประโยชนแกเขาในชีวิตที่เปนจริง
๒. ใหดวยจิตใจเสียสละแทจริง โดยไมหวังอะไรตอบแทน
๓. การใหนั้น เปน สว นหนึ่ง ของการกาวไปในกระบวนการ
ฝ ก ฝนพั ฒ นาตนให ป ญ ญาเจริ ญ สมบู ร ณ เพื่ อ จะได
บําเพ็ญประโยชนสุขแกสรรพสัตวไดบริบูรณ
๔. ผูใหจะเปนใครก็ได ไมวาจนมี ใหญโตหรือต่ําตอย ขอ
สําคัญอยูที่ความเขมแข็งเด็ดเดี่ยวมุงแนวไปในกระบวน
การศึกษาพัฒนาตนที่กลาวแลวนั้น

๑

ผูสนใจทราบเพิ่มเติม พึงดูแหลงสําคัญ เชน จริยา.อ.๓๒๓-๓๘๗; เถร.อ.๑/๑๐-๑๕
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ทําบุญดวยบูชาก็ดี แตไมใชบารมี อยาสับสน
บูชาที่ดี ตองใหผลเกิดมี แกชีวิตและชุมชน
จากความหมายและวิธปี ฏิบตั เิ ปนตนทีท่ า นแสดงไวแตเดิมนัน้
จะเห็นวาคนไทยปจจุบนั ใชคาํ วาบารมีเพีย้ นความหมายไปหางไกล
ยิ่งกวาคําวาบุญเสียอีก เราจึงควรจะชวนกันมาชําระสะสางความรู
ความเขาใจทีผ่ ดิ พลาดคลาดเคลือ่ น และรือ้ ฟน ความหมายพรอมทัง้
การปฏิบัติที่ถูก ตอ งขึ้น มา เพื่อ ใหป ระชาชนไดรับ ประโยชนที่
ควรจะไดจากพระพุทธศาสนา ซึ่งจะเปนการสรางสรรคสังคมไทย
และรักษาพระพุทธศาสนาไปดวยพรอมกัน
การขอบารมีของทานผูนั้นผูนี้มาชวยนั้น ไดยินกันมากและ
อาจจะบ อ ยขึ้ น ในสั ง คมไทย ท า มกลางสภาพชี วิ ต ที่ ทุ ก ข ย าก
ลําเค็ญนั้น เมื่อชาวบานจะขอบาง ก็ตองเห็นใจ แตจะมัวตามใจ
กันอยูไมได เพราะจะเปนแนวโนมใหชีวิตและสังคมออนแอลงไป
ทุกทีๆ
บารมีไมใชอํานาจดลบันดาลที่จะไปรองขอจากใคร แตเปน
คุณความดีที่เ ราเองจะตองทํา เปนเรื่อ งของความเขมแข็งและ
เสียสละ ไมใชความออนแอและการที่จะรอรับเอา ถาจะหวัง
อํานาจบันดาลผล ก็มิใชคอยหวังจากฤทธิ์ปาฏิหาริยภายนอก แต
พึงใหผลเกิดขึ้นจากบารมีที่ตนทําโดยไมตองหวัง ถาคนไทยเปน
นักขอบารมีกันทั่วไป จะไมมีใครทํา หรือบําเพ็ญบารมี และเมื่อนั้น
ก็จะมีแตความออนแอและหายนะรออยูขางหนา
อยางไรก็ดี จะตองระลึกไวใหชัดวา การบําเพ็ญหรือสราง
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บารมีนั้น เปนการทําความดีอยางยวดยิ่ง ดวยความเขมแข็งและ
เสียสละ ชนิดลงสนามในชีวิตและสังคมที่เปนจริง ทามกลาง
สภาพแวดลอมทีอ่ าจจะเต็มไปดวยภัยอันตราย อุปสรรคขวากหนาม
และความเหน็ดเหนื่อยยากลําบาก โดยมุงจะบําบัดทุกขและทํา
ประโยชนแกผูอื่น เพื่อ ใหโลกมีสันติสุข อยางยอมสละตัวและ
เขาถึงตัวกัน ซึ่งถาไมเขมแข็งและไมเสียสละอยางยวดยิ่ง ก็ไมอาจ
จะทําได จึงเปนการกระทําของพระโพธิสัตว ผูมุงจะฝกตนจนกวา
ปญญาจะแกกลา ใหมหากรุณามาบรรจบกับโพธิญาณ แลวชวย
สรรพสัตวไดสูงสุดถึงโลกุตตรสุข การสรางบารมีจึงไมใชการมารอ
ทําอะไรๆ อยางใหญโตโออา ที่มีใครจัดแตงตระเตรียมให
การบริจาคทรัพยสรางพระนั้น จะตองยอมรับความจริงวา
ไมใชเปนการสรางบารมี แตเปนการทําบุญประเภท “บูชา” ซึ่งก็
เปนการทําความดีอยางหนึ่ง แตก็ควรทําดวยความเขาใจที่ถูกตอง
ให ต รงกั บ สภาวะของบุ ญ นั้ น จะไดเปนศรัทธาที่ประกอบดว ย
ปญญา ซึ่งจะพาเดินหนาในบุญที่สูงขึ้นไป
เรื่องนี้พระสงฆเอง ควรจะใหประชาชนไดรูเขาใจตามตรงวา
การทําบุญดวยศรัทธานั้นดี แตก็ตองระวัง เพราะดวยแรงแหง
ศรัทธา ที่มาหนุนสมาธิ ก็จะทําใหไดความสุขอยางลึกซึ้ง ที่มากับ
ความดูดดื่มซาบซาน และความรูสึกยิ่งใหญอัศจรรย แตถาไมรูจัก
ปฏิบัติใ หถูก ตอ ง ความรูสึก ที่ดีๆ นั้น ก็จ ะกลายเปน เครื่อ ง
หลอเลี้ยงโมหะ และลอเราใหวนเวียนติดจมอยูในความประมาท
การบริจาคทรัพยสรางพระ ที่วาเปนบุญประเภทบูชานั้น จะ
มีความถูกตองพอดี เมื่อมีความรูเขาใจธรรมมาชวยนําการปฏิบัติ
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อยางนอยควรรูต อ ไปวา ในการบูชาทีพ่ ระพุทธเจาตรัสไววา มี ๒ อยาง
คือ อามิสบูชา และปฏิบัติบูชานั้น การบริจาคทรัพยสรางพระเปน
อามิสบูชา
ในบูชา ๒ อยางนั้น ยอมเปนที่ทราบกันดีวา พระพุทธเจา
ทรงสรรเสริญปฏิบัติบูชา โดยเฉพาะพระสงฆ ไมทรงประสงคให
ยุงกับอามิสบูชาเลย แตทรงสอนใหใสใจในปฏิบัติบูชา
แมในฝายคฤหัสถชาวบานที่ยังเกี่ยวของกับอามิสบูชามาก
หนอย ก็ตองทราบวา คุณคาที่แทของอามิสบูชา ก็อยูที่มาเปนตัว
หนุนใหแกปฏิบัติบูชาเพื่อใหเกิดผลแกชีวิตที่เปนจริง
ปฏิบตั บิ ชู า ก็คอื ธรรมบูชานัน่ เอง เมือ่ เราบูชาดวยการปฏิบตั ิ
ก็คือเราเอาธรรมมาปฏิบัติ เมื่อเราเอาธรรมมาปฏิบัติ ก็เทากับวา
เราบูชาธรรม คือเชิดชูธรรม ใหความสําคัญแกธรรม
การบูชาธรรม หรื อ เชิ ด ชู ธ รรมนี้ มิ ใ ช มี ผ ลต อ ชี วิ ต ของ
บุ ค คลเท า นั้ น แต มี ค วามหมายอยางยิ่ง ตอ สัง คมทั้ง หมดดวย
เพราะธรรมเปนหลักที่จะดํารงรักษาชีวิตและสังคมไว ใหมั่นคงอยู
ในความดีงามมีความสุขความเจริญ
ธรรมนั้น ปรากฏขึ้นในตัวของคนที่ปฏิบัติ หรือนําเอาธรรม
มาใช เมื่อพระพุทธเจาทรงยกยองปฏิบัติบูชา คือธรรมบูชา จึง
ตรัสสอนใหหมูมนุษยหันมายกยองเชิดชูคนที่ประพฤติธรรม หรือ
คนที่มีค วามดี พูด งา ยๆ วา ใหย กยอ งคนดี
เมื่อ สัง คมมนุษ ยยกยองเชิดชูคนดี ก็คือยกยองเชิดชูธรรม
ถาหมูมนุษยยังเชิดชูธรรมดวยการยกยองคนดี ธรรมก็จะคงอยู
เปนหลักที่จะรักษาสังคมนั้นใหรมเย็นเปนสุขตอไป
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เพราะฉะนัน้ การทีพ่ ระพุทธเจาทรงสงเสริมใหบชู าสถูปเจดีย
ก็เพื่อเปนเครื่องเตือนใจใหระลึกถึงคนดีมีคุณที่เคยทําประโยชนไว
จะไดโยงจิตใจของผูบ ชู าใหระลึกถึงธรรม ใหใจคนหันมาสูค วามดีงาม
และจะไดไมประมาทที่จะนําเอาธรรมมาปฏิบัติดวยตนเอง หรือทํา
ตามแบบอยางความดีของผูที่เราระลึกนั้น
การสรางพระสรางเจดีย จะตองใหมคี ณ
ุ คาตามวัตถุประสงค
อยางนี้ จึงจะเปนอามิสบูชาที่โยงไปสูธรรมบูชา และการสรางนั้น
จึงจะเปนไปอยางถูกตองพอดี
อยางไรก็ตาม การที่พระพุทธเจาทรงสอนใหยกยองเชิดชู
คนดีมีธรรมนั้น ก็ทรงเนนที่ตัวคน คือบูชาคน ไมใชบูชาวัตถุ เพราะ
คนดีเปนสื่อกลางระหวางธรรมกับสังคม สถูปเจดียที่เปนวัตถุมี
ความหมาย ก็เพราะเปนตัวแทนแกคน จุดทีท่ รงเนน ก็คอื การยกยอง
เชิดชูคนดีมีธรรม ที่มีชีวิตอยู หรือเคยเปนอยูในสังคม ดังนั้น จึงมี
พุทธพจนไวสําหรับเตือนกันวา
มาเส มาเส สหสฺเสน
เอกฺจ ภาวิตตฺตานํ
สา เยว ปูชนา เสยฺโย

โย ยเชถ สตํ สมํ
มุหตุ ตฺ มป ปูชเย
ยฺเจ วสฺสสตํ หุตํ
(ขุ.ธ. ๒๕/๑๕/๒๙)

แปลวา: “ถึงแมผูใดจะประกอบพิธีบูชา โดยใชทรัพย

จํานวนพันเปนประจําอยางสม่ําเสมอทุกเดือน ตลอดเวลา
รอยป ก็มีคาไมเทากับที่จะบูชา (ยกยองเชิดชู) บุคคลผูฝก
อบรมพัฒนาตนแลว คนหนึ่ง แมเพียงครูเดียว การบูชา
(ยกยองเชิดชู) คนที่พัฒ นาตนแลวนั่น แหละประเสริฐกวา
การเซนสรวงบูชารอยป จะมีคุณคาอะไร”

๓๗๓
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อีกตัวอยางหนึ่ง ใกลกันนั้น (ไมยกบาลีมา เพราะจะยืดยาว)
วา
“ผูหวังบุญ จะพึงประกอบพิธีเซนสรวงบูชาอยางหนึ่ง
อยางใดก็ตามในโลก ตลอดเวลาทั้งป พิธีเซนสรวงบูชานั้น
แมทั้งหมดทั้งสิ้น ก็มีคาไมถึง ๑ ใน ๔ สวน ของการนบไหว
ในทานผูดําเนินชีวิตตรง การนบไหวในทานผูดําเนินชีวิตตรง
ประเสริฐกวา”
(ขุ.ธ.๒๕/๑๘/๒๙)

สังคมไทยจะเจริญงอกงามมั่นคง ไมเสื่อมโทรมลมสลาย
ถาคนไทยหัน มายกยองเชิดชูคนดี มิใชเชิดชูยกยองคนเพียงที่
ความมั่งมียิ่งใหญ ชะตากรรมของสังคมไทยจะเปนอยางไร ก็อยูที่
คนไทย จะบูชาทรัพยและกาม หรือบูชาธรรมและกรรมทีส่ รางสรรค
นี่ตางหากคือเรื่องที่คนไทยควรใสใจคิดและทํากันใหจริงจัง

บุญกิริยา - อหิงสา - บารมี
ระดับการสรางสรรคความดีที่เลือกได
เรือ่ งบุญ จนถึงบารมี ทีก่ ลาวมานี้ คงจะชวยใหเห็นความหมาย
และวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ ดิ ม ตามคําสอนของพระพุ ท ธเจ า ว า เป น อย า งไร
กอนจะคลาดเคลื่อนผิดเพี้ยน หรือคับแคบไป กอนจบ ขอสรุปรวม
อีกครั้งหนึ่ง
บุญจนถึงบารมีที่พูดมานี้ พูดรวมกันก็ไดวา เปนการบําเพ็ญ
บุญ และไดแยกออกเปน ๓ ระดับ คือ
๑. การทําบุญทั่วๆ ไป หรือบุญกิริยา คือทาน ศีล ภาวนา
สามัญ อยางรวมๆ ไปดวยกัน
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๒. การเจริญเมตตา หรือเมตตาภาวนา
๓. การบําเพ็ญบารมี
บุญ ๓ ระดับนี้ เปนการทําความดีที่จริงจัง เขมขน ยวดยิ่ง
กวากันขึ้นไปตามลําดับ ถามองเปนการกาวสูงขึ้นไป หรือเดินหนา
ในกระบวนการพัฒนาตน ก็จะเห็นความแตกตางที่สูงกวากัน ดังนี้
เริ่มแรกมนุษยผูยังไมพัฒนา มีลักษณะการดําเนินชีวิตที่
สําคัญคือ
ก) มีความเห็นแกตัวมาก ใฝปรารถนาแตทรัพย อํานาจ
หรือลาภ ยศ หรือผลประโยชน และความยิง่ ใหญ กามสุข
และการไปเกิดในสวรรคเพื่อตนเอง
ข) แสวงหาสิ่งที่ปรารถนานั้น ดวยการแยงชิงเบียดเบียน
ขมเหงเอารัดเอาเปรียบกัน และเซนสรวงออนวอนขอผล
ดลบันดาลจากอํานาจยิ่งใหญภายนอกแมที่มองไมเห็น
วิถีชีวิตแบบนี้ แสดงออกเดนในรูปของการบูชายัญ หรือ
ยัญกรรม
เมื่ อ พระพุ ท ธศาสนาเกิ ด ขึ้ น พระพุ ท ธเจ า ได ทรงสอนให
มนุษยพัฒนาดวยการทําบุญ หรือบุญกรรม ในระดับตางๆ คือ
ระดับที่ ๑ บุญกิริยาทั่วไป คือ ทาน ศีล ภาวนาสามัญ ยอม
ใหปรารถนาลาภ ยศ กามสุข และสวรรค เพื่อตน แตใหแสวงหา
สิ่งเหลานั้นดวยวิธีการที่ไมเบียดเบียน และโดยเฉพาะใหบรรลุผล
ที่ปรารถนานั้น ดวยการทําบุญ หรือบุญกรรม คือพัฒนาชีวิตและ
สรางสรรคชมุ ชนของตนใหดงี ามมีความสุข ดวยการเผือ่ แผแบงปน
(ทาน) การมีกายวาจาที่สุจริตไมเบียดเบียนและมุงเกื้อกูล (ศีล)
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ฝกอบรมจิตใจใหดีงามและปญญาใหงอกงาม (ภาวนา)
ระดับที่ ๒ เมตตาภาวนา เจริญเมตตา เปดขยายจิตใจให
กวางขวาง พนความเห็นแกตน ไมคิดหากามสุขและสนองความ
ปรารถนาสวนตัว แตมงุ ทําประโยชนแกผอู นื่ และบําเพ็ญประโยชน
เพื่อสันติสุขของโลก
ระดับที่ ๓ บําเพ็ญบารมี บําเพ็ญคุณความดีทงั้ หลายมากมาย
แบบเปนชุดใหครบองครวม ซึ่งมีปญญาเปนตัวนําและปลดปลอย
จิตใจใหเปนอิสระ มุงพัฒนาชีวิตใหสมบูรณ ดวยความมุงมั่น
เขมแข็งอยางยวดยิ่ง โดยเสียสละตนเอง มุงแตจะทําประโยชนแก
ผูอื่น เพื่อความดีงามและความสุขของสรรพสัตว จนกวาปญญา
จะเจริญบริบูรณเปนโพธิญาณ ที่จะทําใหชีวิตหลุดพน เปนอิสระ
สิ้นเชิง สามารถนําสรรพสัตวไปสูอิสรภาพที่แท
การพัฒนาในบุญ ๓ ระดับนี้ อาจพูดในเชิงอุดมคติ ดังนี้
ระดับที่ ๑ บุญกิริยาสามัญ อุดมคติ คือ สวรรค มุงหมาย
ลาภ ยศ สุข สวรรค ชนิดทีไ่ มเบียดเบียนกอความเดือดรอนแกผอู นื่
เริ่มแตการแสวงหาความพรั่งพรอมทางวัตถุหรือเศรษฐกิจเพื่อตน
ที่ดําเนิน ควบคูพรอมไปดวยกันกับการพัฒนาชีวิตของตน และ
ทําประโยชนแกผูอื่น หรือสรางสรรคชุมชน
พูดอีกอยางหนึ่งวา เปนการกาวจากขั้นหาความสุขเพื่อตน
ด ว ยการเบี ย ดเบี ย นหรื อ ไม คํานึ ง ถึ ง ผู อื่ น มาสู ขั้ น สร า งสรรค
ประโยชนสขุ ใหแกตน ดวยวิธที เี่ อือ้ ตอผูอ นื่ หรือรวมมือกันในชุมชน
ใหประโยชนสุขของทั้งสองฝายกาวไปดวยกัน
ระดับที่ ๒ เมตตาภาวนา อุดมคติ คือ ความเปนพรหม
มุ ง หมายประโยชน สุ ข ของมวลมนุ ษ ย ห รื อ สรรพสั ต ว คิ ด และ
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พยายามทําการตางๆ เพื่อใหโลกมีสันติสุข เปนผูคุมครองปกปอง
รักษาประโยชนสุขของโลก เปนที่พึ่งอาศัยของหมูชน
ระดับนี้เปนการกาวพนจากความยึดติดในตัวตนอยางหยาบ
คับแคบหรือตัวตนเพื่อตน มาสูขั้นของภาวะจิตที่กวางขวางพน
ความจํากัด มีแตตนที่อยูเพื่อผูอื่นหรือเพื่อโลก
ระดับที่ ๓ การบําเพ็ญบารมี อุดมคติ คือ นิพพาน มุงหมาย
ประโยชนสุขของสรรพสัตว โดยหยั่งรูถึงความจริงของธรรมชาติ
ที่จ ะนําไปสูค วามสงบสวา งไสวโปรง โลง เบิก บานแหง สัน ติแ ละ
อิสรภาพที่แทจริง
ระดับนี้เปนขั้นสูงสุดที่กาวพนแมแตความมีตนเพื่อโลก หมด
ความยึดติดในตัวตน หลุดพนเปนอิสระโดยสิ้นเชิง เพราะรูแจง
ความจริงของโลกและชีวติ เห็นสภาวธรรมทัง้ หลายทีม่ อี ยูห รือเปนไป
ตามธรรมดาของธรรมชาติ และรูประโยชนสุขที่แท
โดยนัยนี้ เมื่อมองการทําบุญ ในแงที่เปนกระบวนการแหง
การเดินหนาจากความจํากัดคับแคบยึดติดอยูใ นความถือมัน่ ตัวตน
สูความหลุดพนเปนอิสระโปรงโลงไรพรมแดน จะเห็นวา
จากจุดเริ่ม ของคนดิบที่เ รีย กวาอันธพาลปุถุช น ผูมีค วาม
ยึดมั่นในตัวตนอยางสุดเต็มที่ และปฏิบัติในทางแสวงหาเพื่อตน
อยางเดียว โดยเบียดเบียนหรือไมคํานึงถึงผูอื่น ชาวพุทธก็กาวไป
ในการพัฒนา
ระดับที่ ๑ ยึดมั่นในตัวตนเพลาลง โดยเกื้อกูลหรือคํานึงถึง
ผูอื่นดวย
ระดับที่ ๒ ขมความยึดมัน่ ในตัวตน อยูเ พือ่ โลกหรือสรรพสัตว
ดวยจิตเมตตาเอิบอิ่มดื่มด่ํา
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ระดับที่ ๓ หมดความยึดมั่นในตัวตน อยูเพื่อโลกหรือสรรพ
สัตว ดวยปญญาที่ทําจิตใหเปนอิสระผองใสโปรงโลงเบิกบาน
ถาจัดเทียบในระบบไตรสิกขา คือ การฝกศึกษาพัฒนาคน ๓
องครวม
ระดับที่ ๑ อยูขั้นศีล (ศีลเปนสัมมาปฏิบัติ คือการปฏิบัติ
ถูกตองดานนอก ตอสิ่งแวดลอม ซึ่งคลุมถึงทานดวย)
ระดับที่ ๒ ถึงขั้นอธิจิต หรือสมาธิ (ดังไดกลาวแลววา
เมตตาเปนคุณสมบัตดิ งี ามสูงสุดดานจิต เปดขยายจิตใหกวางขวาง
พนความจํากัด เปนความรูสึกฝายดี หรือ emotion ที่ประเสริฐ)
ระดับที่ ๓ จบที่ปญญา (ไดกลาวแลวเชนกันวา ปญญาเปน
ตัวปลดปลอยจิต ดวยการรูความจริงของธรรมชาติ นําองครวม
แหงการปฏิบัติของไตรสิกขามาสูความสมบูรณ ทําใหเกิดอิสรภาพ
บรรลุวิมุตติหรือนิพพาน)
เมื่อพูดโดยรวม เรื่องบุญ-บารมีนี้ ก็เปนกระบวนการบําเพ็ญ
ความดี และสรา งสรรคชีวิต ชุม ชน สัง คม และทั้ง โลก ดว ย
เรี่ย วแรงความเพีย รพยายามของมนุษ ยเ อง ในระบบแหง การ
ฝกศึกษาพัฒนาชีวิตระยะยาว ที่ยืดขยายออกไปจากไตรสิกขา
บนฐานแหงการปฏิบัติที่ถูกตองตามความเปนจริงของธรรมชาติ
คือ ธรรม ทีร่ ดู ว ยปญญา โดยมีความใฝปรารถนาทีด่ เี ปนแรงผลักดัน
หลักการทําบุญ รวมทั้งเมตตาภาวนา และการบําเพ็ญบารมี
ที่มีอยูในคําสอนเดิมของพระพุทธศาสนานี้ จะเห็นวาเพียงพอ และ
เปนของแทที่จะทําใหชีวิต ชุมชน และสังคมไทย ตลอดจนทั้งโลก
เจริญงอกงามอยางดีและมีสันติสุข เพียงแตจะตองยกกลับขึ้นมา
ศึกษาปฏิบัติกันใหเปนจริง
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ถาสรางชีวิตและชุมชนแหงบุญได
ก็กูชีพสังคมไทยสําเร็จ
สังคมไทยบอบช้ํามามากแลว อยูรวมกับเขาในโลก ก็ถูกจัด
เปนสังคมที่ยังไมไดพัฒนา เพียงแตเรียกใหไพเราะหนอยวากําลัง
พัฒนา และการพัฒนานัน้ ก็ถกู อิทธิพลภายนอกมากําหนดครอบงํา
หรือชี้นําจํากัดทางเดิน พึง่ ตัวเองไมได ไมมคี วามเปนตัวของตัวเอง
ไดจริง ยิ่งกวานั้น ภายในสังคมของตน นอกจากความเสื่อมโทรม
ทางกายภาพแลว ก็มีความเสื่อมโทรมทั้งดานศีล ดานจิตใจ และ
ดานปญญา
เพียงการทํารายกันอยางหยาบระดับศีล ทีเ่ ปนเรือ่ งเฉพาะหนา
เชน ความไมปลอดภัยตอชีวิตรางกายและทรัพยสิน อาชญากรรม
หลากหลาย โดยเฉพาะขบวนการชั่วรายทางเพศและสิ่งเสพติด
สังคมไทยก็เปลี้ยอยูแลว สภาพชีวิตและวิถีของสังคมที่บีบรัด และ
เปนอยูอยางผิดๆ ก็ทําใหคนมีจิตใจคับเครียด เหงา วาเหว มีทุกข
ทางจิตมาก
ในสภาพเชนนี้ แทนที่จะแกไขปญหาดวยวิธีที่แสดงถึงความ
สามารถทางจิตใจและทางปญญา ก็มัวแตทํารายกันเอง และทํา
รายตัวเอง กอความกะปลกกะเปลี้ยทางนามธรรมที่ละเอียดลึกซึ้ง
ทางจิตใจและทางปญญา ที่จะมีผลกวางไกลไวทําลายสังคมใน
ระยะยาว
สภาพซบเซาขลาดเขลาออนแอฟองตัวเองอยูทั่วทุกหนแหง
ทัง้ คานิยมเสพบริโภค ความมัวเมาอยูก บั อบายมุข การพึง่ ยากลอม
สิ่งเสพติดแมแตในทางจิต ใจ ความลุม หลงหมกมุน กับ สิ่ง วิเ ศษ
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อัศจรรย การหวังพึ่งพาอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย รออํานาจดลบันดาล
การติดจมอยูในประสบการณทางจิตที่ทําใหเพลินประมาท และ
การใช ข า วสารข อ มู ล ล อ หลอกประชาชนเป น เหยื่ อ เพื่ อ ผล
ประโยชน
ถาสังคมจมอยูในความประมาท และขาดความเขมแข็งทาง
ปญญา จะฟนตัวไดยาก ไมตองพูดถึงวาจะออกไปชวยแกปญหา
ของโลกที่กําลังรุมรอนดวยปญหานานา มีแตจะจมลึกลงไปใน
หลมที่พาตัวตกลงไปเอง
ถาจะฟนฟูกูสังคมไทย จะมัวแกปญหาแคภายนอก ทางกาย
และทางสังคม รวมทั้งเศรษฐกิจและการเมืองเทานั้นไมพอ และจะ
แกไมสาํ เร็จดวย เพราะสาเหตุแทอยูล กึ ลงไป ทีใ่ นจิตใจและปญญา
แตจะตองย้ําถึงการแกปญหาที่จิตใจ อยางประสานไปดวยกันกับ
ปญญา มิฉะนั้น ก็จะไปติดกับของการกลอมใจที่สยบปญญา
จะต อ งกําหนดให ชั ด ว า สมุ ฏ ฐานของปญหาอยูที่ค วาม
ออนแอทั้งทางจิตใจและทางปญญา จึงจะตองสรางจิตใจและ
ปญญาที่มีคุณภาพขึ้นมาเปนฐานของชีวิตและสังคม และสราง
สังคมขึ้นมาจากพื้นฐานคือชีวิตและชุมชน
ทุกคนและทุกฝายในชุมชน ทั้งฝายบาน และฝายวัด จะตอง
พิสูจนความเขมแข็งและความเกงกลาสามารถ ดวยความเจริญใน
บุญ คือจะตองใหชวี ติ และชุมชนเจริญงอกงามขึน้ ในทาน ศีล ภาวนา
และใหความเจริญในทาน ศีล ภาวนานั้นเปนเครื่องพิสูจนความ
เขมแข็งของชีวิตและชุมชน
ขอใหดูคติจากเรื่องการทําบุญของกลุมเพื่อนมฆมาณพ เริ่ม
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ตนก็มารวมแรงรวมใจและรวมมือกันสรางเสริมสิ่งจําเปนพื้นฐาน
สําหรับความเปนอยูรวมกัน และจัดสรรสภาพแวดลอมของกลาง
ใหเปนสัปปายะ ที่ทุก คนและทุกบานจะมีชีวิต ที่ดี
พรอมกันนั้น ชุมชนจะตองพิสูจนความเขมแข็งขั้นสําคัญ คือ
ความสามารถที่จะตั้งอยูในศีล ๕ และภาวะปลอดจากอบายมุข
โดยเฉพาะสุรายาเมาสิ่งเสพติด ควบคูไปดวยกันกับความขยัน
หมั่นเพียรในการประกอบสัมมาชีพ เมื่ออยูกันเรียบรอยอยางนี้
หากใครมีปญหา เพื่อนรวมชุมชนก็มาเจือจานอุดหนุน
สภาพทัง้ หมดนีจ้ ะมัน่ คงก็ดว ยภาวนา ทัง้ ดานการพัฒนาจิตใจ
และพัฒนาปญญา ซึ่งฝายวัดจะตองไมประมาทในหนาที่อยูเสมอ
โดยหมั่ น บํารุ ง จิ ต ใจและให ป ญ ญาแก ป ระชาชนด ว ยธรรมทาน
อยางที่เรียกปจจุบันวาการศึกษานอกโรงเรียน แนนอนวา การที่
พระสงฆจะทําหนาที่นี้ได ทางฝายวัดก็จะตองใสใจและขวนขวาย
ในการศึกษาปฏิบตั พิ ระธรรมวินยั รวมทัง้ รูจ กั หาความรูท เี่ กีย่ วของ
ถาทําไดในทาน ศีล ภาวนา เพียงที่วามานี้ ก็พูดไดวาชีวิต
และชุมชนนั้นเจริญในบุญ แตถาสภาพอยางนี้ไมเกิดขึ้นในชุมชน
แมวา ทีว่ ดั จะมีผมู าถวายทาน บริจาคเงินทําบุญสรางโนนนีม่ ากมาย
ก็มีความหมายนอยเหลือเกิน กลับจะเปนภาพลอใจใหตกอยูใน
ความประมาท เพราะเปนเพียงสภาพเสวยวิบากแหงผลบุญเกา
หรือพูด สั้น ๆ วา “กิน บุญ เกา ” ที่จ ะไมยั่งยืน
ถึ ง เวลาที่ จ ะต อ งตื่นตัวขึ้นมา ฟนจากสภาพเสวยบุญเกา
กลับขึ้นมาเริ่มตนเขาสูยุคสรางบุญกันใหม
ผูจะเริ่มตนยุคใหมนั้นเหมือนคนวายน้ําทวนกระแส จะตอง
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มีความเขมแข็งเปนพิเศษ และสําหรับสังคมไทยเวลานี้ ความ
เขมแข็งนั้นตองยิ่งทวีคูณ เพราะคนของเราโดยทั่วไปไดปลอยตัว
ไหลไปตามกระแสค า นิ ย ม ทั้ ง ทางเศรษฐกิ จ และทางสั ง คมที่
หลอหลอม จนกลายเปนผูมีสภาพจิตที่ออนแอไปโดยไมรูตัว
แมแตในทางวัตถุ ทางเทคโนโลยี และทางวิชาการ ก็แสดง
สภาพจิตและปญญาที่ออ นแอออกมา ดังปรากฏชัดวาเปนนัก
บริโภค ไมเปนนักผลิต เปนนักเสพ ไมเปนนักสรางสรรค เปนผูคอย
รับคอยตาม ไมเปนผูนําและไมเปนผูให เปนนักขอ นักรอรับ ชอบ
หวังพึ่ง รอผลดลบันดาล คอยอํานาจวิเศษอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย
บันดาลให ตลอดจนหวังลาภลอย อยากรวยทางลัด ไมหวังผลจาก
การกระทํา ไมขวนขวายที่จะฝกศึกษาพัฒนาตนขึ้นไปใหรูและทํา
ใหได เพื่อทําการใหสําเร็จดวยความเพียรพยายามและสติปญญา
ของตน
ความเปนนัก ขอ นักรอรับ นัก ตาม และหวังพึง่ รออํานาจ
ภายนอกมาทําใหนี้ กําลัง ฝง ลึก ลงไปในสภาพจิต ของคนไทย
จนจะกลายเปนวาสนา ที่ขับเคลื่อนพฤติกรรมของตนอยางไมรูตัว
จึงเปนภัยภายในรายแรงที่จะตองรีบแกไข
การแกไขยอมทําได คือตองตื่นตัวและสรางความเขมแข็ง
ขึ้นมา และความเขมแข็งนั้นสรางไดดวยการ “ศึกษาบุญ” หรือ
เจริญขึ้นในบุญ อยางที่พระพุทธเจาตรัสสอนไว ชาวบานจะตอง
ลุ ก ขึ้ น มาร ว มกั น สร า งชี วิ ต และชุ ม ชนของตนให เ ข ม แข็ ง ด ว ย
บุญกิริยา แบบกลุมเพื่อนมฆมาณพที่กลาวแลว
ในการนี้ ขอที่ตองย้ําพิเศษเพื่อตั้งหลักขึ้นมา ทามกลาง
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กระแสที่พ าใหออ นแอ คอยจะขอ จะรอรับ จะตาม จะหวังพึ่ง
จะคอยอํานาจดลบันดาลใหนี้ ก็คือ ในการฝกดานภาวนาที่สําคัญ
จะตองตัง้ จิตมุง มัน่ ทีจ่ ะผันตัวขึน้ เปนผูใ หใหจงได
แมวา เวลานีเ้ ราจะยังไมแข็งพอ ยังตองพึ่งตองรับ แตเราจะ
ไมยอมเพลิดเพลินอยูใ นสภาพอยา งนี้ เมื่อ ใดชุม ชนไทยพึ่ง ตัว
ได และกลายเปนผูใ ห ก็สามารถเปนที่พึ่งแกผูอื่น แลวสังคมไทย
ก็จะมีศักยภาพที่จะกาวออกไปรวมกําหนดชะตากรรมของโลก
ดวยการแกปญหาและสรางเสริมสันติสุข
การที่จะทําใหสําเร็จอยางนี้ได นอกจากตองมีจิตใจเขมแข็ง
ตั้งใจพึ่งตัวเองใหได และเปนผูใหแลว ก็ตอ งมีความเขมแข็งทาง
ปญญา ทีจ่ ะรูส ถานะของตน ทามกลางสถานการณของโลก รูทัน
เหตุปจจัยทั้งหลายที่สัมพันธสงผลกระทบกับตน พรอมทั้งรูจักคน
หาและสรางขึ้นมาในตัว ใหมีอะไรดีในภูมิปญญาของตนที่จะให
แกโลก
ในสภาพและสถานการณปจจุบันอยางที่กลาวมา บุญกิริยา
และการศึกษาบุญ จะตองเนนที่จุดตอไปนี้
๑. ชาวบานรวมแรงรวมใจกันสรางสรรคชีวิตและชุมชนของ
ตนใหเขมแข็ง พึ่งตัวได
๒. ตัง้ จิตสํานึกในความเปนผูใ ห มุง มัน่ ทีจ่ ะผันตัวขึน้ เปนผูใ ห
(แกเพื่อนมนุษย) ใหจงได เริ่มแตพระสงฆที่วัดขวนขวาย
พัฒนาตนใหเปนผูสามารถใหธรรมแกประชาชน
๓. รูตระหนักถึงสถานะของชีวิตและชุมชนทามกลางกระแส
และสถานการณที่ดําเนิน ไปรอบตัว คิดคน และทําตน
ใหเปนผูมีดีที่จะใหแกโลก
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ชีวิตและชุมชนเปนจุดเริ่มตนที่จะกูสังคมไทย และบุญกิริยา
คือการเดินหนาจากจุดเริ่มนั้น ดวยการดึงเอาศักยภาพของทุกคน
ออกมารวมกันสรางสรรคพัฒนาชีวิตและชุมชนของตน
อยาลืมเปนอันขาดวา บานหรือครอบครัว เปนขุมกําลังและ
เปนที่แสดงตัวของชีวิตและชุมชน ถาทุกบานอยูกันดี ทุกครอบครัว
อบอุนมีความสุข ทุกชีวิตก็สดชื่นงอกงาม และชุมชนก็มีพลังสราง
สรรคตัวเอง
พรอมกันนั้น วัดก็เปนขุมอริยทรัพย ที่ชีวิตและชุมชนจะไป
ขุดหาและรับแจกจายความรูและความดี ใหมีทุนธรรมทุนปญญา
ที่จะมาเพิ่มกําลังในการพัฒนาตัวเอง
ฉะนัน้ เมือ่ อยูบ า นตองไมมองขามครอบครัว เมือ่ อยูใ นชุมชน
ตองไมลืมวัดของตัว ทุกคนจะตองเอาใจใสดูแลครอบครัวใหอบอุน
ผาสุก และฟนฟูวัดในชุมชนของตัวใหเปนแหลงธรรมแหลงปญญา
ใหได
ถายอมรับวา ชุมชนทองถิน่ ของเรารวงโรยและออนลามานาน
อาจตองการแรงหนุนและเสียงปลุก ก็อยามัวกลอมกันอยู ใครให
แรงหนุนและสงเสียงปลุกใหเขาลุกขึน้ มาสรางตัวได ก็ไปชวย จะเปน
บุญกุศลอันยิ่งใหญ
“บุญ” อยางแท ที่เคยหลอเลี้ยงชีวิตและชุมชนไทยในอดีต
สื บ มาแสนนาน ยั ง รอเวลาที่ สั ง คมไทยจะรื้ อ ฟ น ขึ้ น มาชํา ระ
ขัดเกลาจัดปรับรูปแบบใหเหมาะ และนํากลับมาใชชุบชูชีวิตและ
ชุมชนขึ้นใหม เพื่อใหสังคมไทยมีกําลังที่จะลุกขึ้นเดินหนาตอไป
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หมายเหตุ: ขอสังเกตแถมทาย

๑. รนถอย หรือรอยตอ
ในบทสวดมนตทใี่ ชกนั อยูบ า งเวลานี้ บทหนึง่ ชือ่ วา มงคลจักรวาฬใหญ
มีขอ ความชวงตนๆ ตอนหนึง่ วา “ทสปารมิตานุภาเวน ทสอุปปารมิตานุภาเวน
ทสปรมตฺถปารมิตานุภาเวน” (ดวยอานุภาพแหงบารมีทั้ง ๑๐ ดวยอานุภาพ
แหงอุปบารมีทั้ง ๑๐ ดวยอานุภาพแหงปรมัตถบารมีทั้ง ๑๐) ตอดวย
อานุภาพของธรรมอื่นๆ อีกมากมาย แลวลงทายดวยการตั้งความปรารถนาดี
วา “สพฺพอนฺตรายาป วินสฺสนฺตุ” (ขออันตรายทั้งปวงจงพินาศไป) “สพฺพสงฺกปฺปา ตุยฺหํ สมิชฺฌนฺตุ ทีฆายุตา ตุยฺหํ โหตุ” (ขอความดําริทั้งปวงของ
ทานจงสําเร็จ ขอความมีอายุยืนยาว จงมีแกทาน) ดังนี้เปนตน
บทสวดมนตบทนี้ มีขึ้นหลังพุทธกาลนานนักหนา แตก็ไมมีใครรูวา
เกิดขึ้นเมื่อไร เปนของนําสืบๆ กันมา ไมมีในคัมภีรพุทธศาสนา เปนตัวอยาง
ของการที่แนวคิดแบบออนวอนปรารถนาเขามามีบทบาทในพระพุทธศาสนา
โดยมีการนําคําวา “บารมี” มาอางในลักษณะนี้ดวย ดูจะเขาแนวทางเดียว
กับการอางบารมีหรือขอบารมีของคนไทยปจจุบัน
อยางไรก็ตาม สิ่งที่อางในบทสวดมนตนี้ ยังมีอยางอื่นอีกมากมาย แม
แตอานุภาพของมหาปุริสลักษณะ ๓๒ พระฉัพพรรณรังษี โลกุตตรธรรม ๙
คลายกับวามีอะไรๆ ดีๆ ที่นึกขึ้นได ก็ยกมาอาง จึงไมชัดวาเปนการมอง
บารมีในความหมายที่คนไทยปจจุบันเขาใจ
นอกจากนั้น เนื้อความก็เปนการตั้งความปรารถนาดีตอผูอื่น แบบ
อวยชัยใหพร ไมใชขอรองหรือออนวอนใหบารมีของทานผูอื่นมาบันดาลผลที่
ตองการใหแกตน ความหมายจึงยังไมเพี้ยนไกลมากอยางในปจจุบัน
ยอนหลังไปดูในคัมภีรรุนอรรถกถาและฎีกา ก็มีการใชคําวาอานุภาพ

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๓๘๕

ของบารมีบางบางแหง เชน ขนฺติปารมิตานุภาเวน (ดวยอานุภาพขันติบารมี
ของพระโพธิสตั ว ทําใหพระอินทรอาสนรอ น, จริยา.อ.๒๘) ปูรติ ปารมิตานุภาเวน
(ดวยอานุภาพบารมีที่บําเพ็ญเต็มที่แลวของพระโพธิสัตว เนื้อหนังเสนเอ็นที่
บาดเจ็บขาดลุยก็เชื่อมติดกัน, ชา.อ.๔/๔๖๐)
วาโดยสรุป การกลาวถึงอานุภาพของบารมีในคัมภีร แตกตางอยาง
ชัดเจนจากความหมายและการใชในปจจุบัน ดังนี้
๑. ทานกลาวถึงบารมีโดยหมายถึงการบําเพ็ญความดีอยางยวดยิ่ง
ตรงตามความหมายเดิม (ปจจุบันอางบารมีโดยเขาใจวาเปน
อํานาจหรือพลังความยิ่งใหญที่จะบันดาลผลที่ตองการ)
๒. อานุภาพของบารมีนั้น หมายถึงอํานาจหรือพลังความดีของตนที่
ไดบาํ เพ็ญมาเอง (ปจจุบนั อางบารมีของผูอ นื่ หรือสิง่ อืน่ ภายนอกให
มาชวยตน)
๓. มุงแสดงผลดีที่เกิดขึ้นวาสืบเนื่องมาจากการบําเพ็ญความดีที่ได
ทํามากอน (ปจจุบันมุงจะเอาอํานาจดลบันดาลภายนอกที่เรียกวา
บารมีนั้นมาอาง เพื่อเปนเหตุบันดาลผลที่ตองการขางหนา)
๔. ทานเลาไวโดยมุงพรรณนาคุณของพระโพธิสัตว เพื่อเปนตัวอยาง
กระตุนเราปลุกใจผูฟงผูอานใหมีกําลังใจที่จะทําความดีตามอยาง
(ปจจุบันกลับตรงขาม ถึงกับมีคานิยมขอบารมีที่เขาใจวาเปน
อํานาจภายนอกนั้น ใหมาชวยบันดาลผลที่ตองการใหโดยตนไม
ตองทําเอง)
ขอยกอีกตัวอยางหนึ่งใหเห็นลักษณะการกลาวถึงอานุภาพของบารมี
ทานกลาวในที่หนึ่งวา

“ดวยอานุภาพพระบารมีของพระผูมีพระภาค คําตรัสที่

๓๘๖
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ไมมีประโยชนแมแตอักษรเดียว ก็ไมขึ้นมาสูพระโอษฐ ... ”
(ที.อภินวฏีกา.๑/๒๘๐)

ความหมายงายๆ ของขอความนี้ ก็คอื พระพุทธเจาไดฝก ฝนพระองค
มาในคุณสมบัติตางๆ ทางดานการพูดเปนตน จนกระทั่งพระองคตรัสคําทุก
คําดวยพระปญญาอยางมีสติบริบูรณ เปนเหตุใหทุกคําที่ตรัสลวนมีประโยชน
นี่คือตัวอยางอานุภาพของบารมี ชาวพุทธทุกคนควรฝกตนใหมีอานุภาพแหง
บารมีอยางนี้
เปนอันตองยอมรับความจริงวา เวลานี้ความเขาใจในความหมายของ
บารมีไดคลาดเคลื่อนผิดเพี้ยนไปไกล อาจถือไดวาเปนการถอยรนกลับไป
ใกลศาสนาแหงการเซนสรวงออนวอนคลายศาสนาพราหมณ แตไหนๆ ก็
เปนไปแลว และจะเลิกทีเดียวก็คงเปนไปไมได ทางที่ดีควรจะวางวิธีปฏิบัติ
ตอมันใหไดผลดี
วิธีปฏิบัติที่จะใหผลดี คือ ทําใหเปนประโยชน และใชภาวะรนถอย
ออกไปนั้นเปนรอยตอที่จะเชื่อมโยงใหกาวกลับขึ้นมาในพระพุทธศาสนา
ในทางธรรม จะตองเขาใจและเห็นใจมนุษยปุถุชน ซึ่งสวนมากยังออน
แอ จึงหวังพึ่งพาความชวยเหลือ อยางนอยใหไดความอบอุนใจจากพลังภาย
นอก ซึ่งในพระพุทธศาสนาก็ยอมใหบางตามหลักการระลึกที่เรียกวาอนุสติ
แตทั้งนี้ก็ตองไมใชการตามใจจนกลายเปนนักขอนักพึ่งพา เพียงแตใหหลัก
ใจเพื่อใหเขาตั้งตัวไดแลวเดินหนาไปไดเอง
มนุษยปุถุชนที่วาออนแอนั้น เชน เมื่อพบเหตุการณฉุกเฉิน หรือเรื่อง
เลวรายที่ไมคาดคิด มักตั้งสติไมทัน อาจตื่นเตนระส่ําระสาย หรือใจเตลิด
เปดเปงไป ทําใหเสียการ ดังนั้น ถาจะนําพระพุทธคุณเปนตนมาชวยในขั้นนี้
คือ ใหเกิดความรูสึกวาไดรับการคุมครอง เกิดความอุนใจ มั่นใจ ขั้นนี้ใน
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ทางพระพุทธศาสนาทานยอมให เพราะเปนประโยชน และไมเสียหลักกรรม
แตกลับทําใหยิ่งมีกําลังใจ ที่จะทําการตอไปอยางเขมแข็งมั่นคง
ขอสําคัญ ตองใหมาหนุนการกระทํา ใหมีความเพียรพยายามกาวตอ
ไป ถาอยางนี้ก็คือกาวขึ้นสูพระพุทธศาสนา
ถาจะพลาด ก็ตรงนี้แหละ คือ ไมเอาแคใหทานคุมครอง แลวเราจะ
ไดทําเองอยางมั่นใจเต็มที่ แตกลับจะขอใหทานทําหรือบันดาลใหดวย ถา
อยางนี้ ก็เลยเถิด ออกนอกพุทธศาสนาไปแลว เพราะพลาดจากหลักกรรม
สรุปอีกครั้งหนึ่งวา การอางอานุภาพพระรัตนตรัย ตลอดจนอํานาจ
ภายนอกตางๆ นั้น แยกได ๒ ขั้น
ขั้นที่ ๑ ใหเกิดความรูสึกไดรับการคุมครองมีความปลอดภัยแลวจะ
ไดมีกําลังใจทําการตางๆ ดวยความเพียรพยายาม อยางเขมแข็งมั่นใจยิ่งขึ้น
— ขั้นนี้จัดเปนรอยตอที่เชื่อมเขาสูพุทธศาสนาได (=กุศลกรรม คืออนุสติ)
ขั้นที่ ๒ ออนวอนขอรองใหอํานาจศักดิ์สิทธิ์นั้นดลบันดาลผลที่ตน
ปรารถนาให โดยตัวเองจะไดไมตองทํา — ขั้นนี้จัดเปนการถอยรนออกนอก
พระพุทธศาสนา (=อกุศลกรรม คือความประมาท)
เมื่อเขาใจอยางนี้แลว ก็ควรพยายามหันกลับมากาวขึ้นสูพระพุทธ
ศาสนาใหได
อีกเรื่องหนึ่งที่ควรพูดไวดวย คือ พระพุทธศาสนาไดประสบความ
สําเร็จอยางมาก ในการใหคนเลิกบูชายัญ และหันมาทําบุญ (แตในอินเดีย
สําเร็จอยูนานไมกี่รอยป) ซึ่งพรอมกันนั้นก็เทากับทําใหประชาชนเลิกใหคา
ประกอบพิธีบูชายัญที่เรียกวา “ทักษิณา” แกพวกพราหมณ
เมื่อเลิกใหทักษิณาแกพราหมณ คนหันมาทําบุญ ก็ถวายทักษิณา
(บาลีเรียกทักขิณา) นั้นแกพระภิกษุสงฆ เพื่อสนับสนุนใหพระภิกษุทั้งหลาย

๓๘๘
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ซึ่งอาศัยวัตถุนอยอยูแลว จะไดมีปจจัย ๔ และบริขารตางๆ ที่จะเปนอยูได
โดยไมตองกังวล แลวตั้งใจอุทิศตนแกการศึกษาทั้งเลาเรียนปริยัติและ
ปฏิบัติ ตลอดจนเผยแผธรรมแกประชาชนไดเต็มที่
ไปๆ มาๆ โดยเฉพาะในประเทศไทย การทําบุญก็ชักจะถูกมองและ
เขาใจกันในความหมายที่แคบลงมามาก โดยเนนแคทานหรือทักษิณาที่ถวาย
แกพระสงฆ
ถาเขาใจกันแคบๆ อยางนี้นานไป ก็มีทางที่จะเกิดปญหาเปนโทษได
เชนเดียวกับเรื่องการอางบารมีขางตน
เพราะฉะนั้น ปจจุบันนี้ ถาพระสงฆทําเพียง ๒ อยางตอไปนี้ได ก็จะ
ชวยทั้งพระพุทธศาสนาและสังคมไทยอยางมาก คือ
๑. ใหประชาชนอางอานุภาพพระรัตนตรัย (และแมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง
หลาย) ในแงที่จะคุมครองปกปกรักษาใหอบอุนมั่นใจ แลวมีความเพียรเขม
แข็งที่จะทําการตางๆ ตอไป อยาใหเลยเถิดจนกลายเปนการขอผลดลบันดาล
๒. หมั่น ทบทวนเสริม ย้ําความเขาใจเกี่ย วกับ ความหมายของการ
ทําบุญ ใหขยายออกไปจนครบหลักทัง้ ๑๐ อยาง โดยเนนทีก่ าร - ทําชุมชน
ใหดี ทําชีวิตใหงอกงาม เปนพื้นฐาน

๒. จากยัญ สูบุญ/จากอาตมัน สูอนัตตา
เรื่องบุญจนถึงบารมีนี้ ควรทราบความหมายเชิงเปรียบเทียบกับภูมิ
หลังของสังคมอินเดีย เพิ่มจากที่ไดกลาวแลววา พระพุทธเจาทรงสอนใหเลิก
หรือเปลี่ยนบูชายัญหรือยัญกรรม มาเปนการทําบุญหรือบุญกรรม ขอ
อธิบายตอไปวา
๑. พราหมณสอนใหชาวบาน พอคา คฤหบดี เศรษฐี ราชา มหากษัตริย
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ตลอดจนพราหมณทวั่ ๆ ไป บูชายัญ (ยัญกรรม) เพือ่ ไดลาภ ยศ กามสุข เปนตน
พระพุทธเจาสอนใหคนทัว่ ไปนัน้ ทําบุญ (บุญกรรม) แทน (ไมยอมตาม
ความเห็นแกตัว/พัฒนาตน—ไมเบียดเบียน/ชวยเหลือรวมกันทําความดี—ไม
รอผลดลบันดาล/เพียรทําการดวยเรี่ยวแรงของมนุษย)
๒. พราหมณชนั้ นํา มุง หมายทีจ่ ะเขาถึงภาวะรวมเปนอันเดียวกับพรหม
(พรหมสหัพยตา) ดวยหลักวิชาที่เรียกวา ไตรเพท
พระพุทธเจาตรัสวา พราหมณทงั้ หลายนัน้ ถึงจะเจนจบไตรเพท แตชวี ติ
ความเปนอยูจิตใจไมเหมือนพรหมเลยตั้งแตบัดนี้ ตายแลวจะไปเขารวมกับ
พรหมไดอยางไร การที่จะเขารวมกับพรหมใหไดแน ก็คือมีชีวิตจิตใจความ
เปนอยูอยางพรหมเสียเลยแตบัดนี้ ดวยการบําเพ็ญพรหมวิหาร (ธรรม
ประจําใจของพรหม คือผูมีจิตใจกวางขวางยิ่งใหญที่สรางสรรคอภิบาลโลก)
มีเมตตาเจโตวิมุตติ เปนตน (ดู เตวิชชสูตร, ที.สี.๙/๓๖๕-๓๘๕/๒๙๔-๓๑๒)
๓. พระพุทธเจาทรงสอนตอไปอีกวา การแผขยายจิตใจใหกวางขวาง
ยิ่งใหญ ไมมีขีดจํากัด แตปรารถนาจะไปรวมกับพรหมนั้น ยังไมใชความ
หลุดพนเปนอิสระทีแ่ ทจริง แตการพัฒนาทางจิตก็ไปไดสงู สุดเพียงเทานัน้ ตอเมือ่
พัฒนาปญญาใหรคู วามจริงทีเ่ ปนสภาวะธรรมดาของธรรมชาติแลว ความยึดติด
ถือมั่นที่เปนเครื่องผูกรัดจํากัดก็จะหมดไปเอง เปนการปลดปลอยจิตใหเปน
อิสระไรพรมแดน (วิมริยาทิกตจิต) ไดแทจริง คือภาวะแหงนิพพาน ปญญานี้
เรียกวา ไตรวิชชา (เทียบแบบเลนคํากับไตรเพทของพราหมณ)
หลังจากพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นแลว ศาสนาพราหมณก็ซบเซาลงๆ
หลายรอยป จนหลังพุทธกาลอีกนาน พราหมณไดพยายามปรับปรุงตัว กลาย
เปนศาสนาพราหมณยคุ ใหม เรียกวาศาสนาฮินดู
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ศาสนาฮินดูไดดูดธรรมจากพระพุทธศาสนาไปมาก และพัฒนาแนว
คิดเกี่ยวกับจุดหมายสูงสุดของตน คือการเขารวมกับพรหมนั้นตอมาอีก และ
นําคําวา นิรวาณ (รูปสันสกฤตของนิพพาน) ไปใชเรียกภาวะที่ อาตมัน/อัตตา
เขารวมกับพรหมัน หรือชีวาตมันเขารวมกับปรมาตมัน
พึงสังเกตวา ความคิดของพราหมณนั้นเริ่มจากสภาพจิตใจของมนุษย
ปุถชุ นทัว่ ไป คือมีความยึดติดถือมัน่ ในอัตตาหรือตัวตน ตอนแรกก็ยดึ เอาชีวติ
รางกายนีเ่ องเปนตัวตน
แตตอมาไดมองเห็นวา ชีวิตรางกายนี้ไมเที่ยงแทแนนอน มีความ
แปรปรวนแตกสลาย จะเปนอัตตา/ตัวตนจริงไมได จึงคิดคนหาวาอะไรเปน
อัตตา/ตัวตนที่แทจริง
จากความตั้งใจใฝปรารถนาอันเปนจุดเริ่มที่ตั้งไวผิด (ยึดถือวามีอัตตา
และมุงคนหาอัตตาตั้งแตยังไมรูวามีหรือไมมี) นี้ กระบวนการแสวงหาอัตตา/
อาตมัน/ตัวตน ก็เริ่มตน และขยายกวางไกลวิจิตรพิสดาร
จนกระทั่งบอกวามีอัตตา/อาตมัน/ตัวตนแท แตมาถูกหอหุมปกคลุม
บดบังเสีย จะตองทําตามขอปฏิบัติตางๆ เปนตบะบาง โยคะบาง เปนตน
เพื่อสลายสิ่งปกคลุมหอหุมนั้นออกไป อัตตา/อาตมัน/ตัวตน แทที่บริสุทธิ์จะ
ไดเปนอิสระ (และเขารวมเปนหนึ่งเดียวกับอัตตา/อาตมัน/ตัวตนใหญ ที่
เรียกวาปรมาตมัน หรือพรหมันนั้น)
พระพุทธศาสนาสอนวา สิ่งทั้งหลาย จะเปนรูปธรรม หรือนามธรรม
สังขตธรรม หรืออสังขตธรรม ก็ตาม ก็มอี ยูแ ละหรือเปนไปตามธรรมดาของมัน
เชน สังขารเปลี่ยนแปลงเปนไปตามเหตุปจจัย วิสังขารก็พนจากความ
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เปลี่ยนแปลงนั้น เปนสภาวะของมันอยางนั้น เพียงแตรูเขาใจมันตามเปนจริง
คือตามที่มันเปน
ไมตองไปยึดมั่นอัตตา/อาตมัน/ตัวตน ซอนขึ้นมาบนสภาวธรรมนัน้
อีก ใหยงุ ยากซับซอน
ไมตอ งไปวุน วายกับการทีจ่ ะปลดเปลือ้ งทําลายสิ่งหอหุมปกคลุมปดบัง
หรือเปอนเปรอะอัตตา/อาตมัน/ตัวตนนั้นหรอก
เพราะเมื่อไปสรางภาพและยึดติดถือมั่นในอัตตา/อาตมัน/ตัวตนที่
สรางขึ้นมานั้นแลว ความยึดติดถือมั่นเองนั้นแหละที่เปนตัวจํากัดหอหุมบด
บังอิสรภาพ เพราะฉะนั้นก็ขจัดหรือทําลายหรือละเลิกความใฝอยากและยึด
ติดถือมั่น คือตัณหาอุปาทานเสียเทานัน้ โดยรูส งิ่ ทัง้ หลายตามทีม่ นั เปน อิสรภาพ
ก็มอี ยูแ ลวทีน่ นั่ บัดนั้นเอง

ผนวก ๑
ปญหาเรื่องวัดพระธรรมกาย∗
ไดทราบวาทางสื่อมวลชน บางทานไปที่วัด บางทานโทร.ไป
ขอนัดสัมภาษณ บางทานขอถามทางโทรศัพท เกี่ยวกับปญหา
เรื่องวัดพระธรรมกาย พระธรรมปฎกขออภัยดวยที่อาพาธ รางกาย
ไมอํานวยใหออกมาตอนรับและตอบคําถาม
อยางไรก็ตาม เรื่องทํานองนี้พระธรรมปฎกไดพูดอยูเสมอ
และเปนการพูดทั่วไปในทุกกรณี ไมใชเฉพาะเรื่องวัดพระธรรมกาย
เพราะเราจะตองชวยกันสรางความเขาใจเกี่ยวกับหลักการของ
พระพุทธศาสนาใหชัด เพื่อปฏิบัติใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
อยางแทจริง
โดยเฉพาะเวลานี้ ที่ประเทศชาติอยูในยามวิกฤตเศรษฐกิจ
พระสงฆควรเอาใจใส ชวยแนะนําสั่งสอน ใหประชาชนมีกําลังใจ
ที่จะเผชิญทุกขเฉพาะหนา และมีสติปญญาความสามารถที่จะแก
ปญหาและสรางสรรคชีวิตและสังคมในระยะยาว
“กําลังใจ” นั้น หมายถึง กําลังใจที่จะทํา หรือที่จะเพียร
พยายามเดินหนา ฝาฟนปญหา ไมใชกําลังใจแบบกลอมใหอยู
ดวยความหวังวาจะมีอํานาจวิเศษมาชวยดลบันดาลอะไรให
∗

คําตอบที่ฝากใหแกสื่อมวลชน เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๑
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เรื่องอิทธิปาฏิหาริย
เรื่องฤทธิ์ หรืออิทธิปาฏิหาริยนั้น มีหลักพุทธศาสนาชัดเจน
อยูแลววา พระพุทธเจาไมทรงสรรเสริญ ไมวาฤทธิ์นั้นจะทําไดจริง
หรือไม ก็ไมสรรเสริญทั้งนั้น เรื่องนี้ชาวพุทธควรจะชัดเจนที่สุด ไม
นาจะมัวมาวุนกันอยูอีก
การที่พระพุทธเจาทรงยกยองพระมหาโมคคัลลานะวาเปน
ยอดของผูมีฤ ทธิ์นั้น ไมไดทรงยกยองตัวอิทธิปาฏิหาริย แตทรง
ยกยองตัวทานผูใ ชฤทธิด์ ว ยเหตุผลอยางอืน่ ทีเ่ ปนเรือ่ งของการทํางาน
เผยแผธรรม โดยเฉพาะในการที่ทานใชฤทธิ์ปราบความเมาฤทธิ์
เพราะยุคนั้นผูคนเมาฤทธิ์กันเหลือเกิน
แตในทางตรงขาม แทนที่จะใชฤทธิ์ปราบความเมาฤทธิ์ ถา
มีการใชฤทธิ์เพื่อทําใหเกิดความเมาฤทธิ์ยิ่งขึ้น ก็จะกลายเปนการ
กอบาปอกุศลแกประชาชน ผิดหลักการของพระพุทธศาสนาไปไกล
พระพุทธเจาและพระสาวกไมใชฤทธิ์บันดาลผลสนองความ
อยากใหแกบุคคลผูใด แตทานสอนใหทุกคนเพียรพยายามทําเหตุ
ที่จะใหไดผลนั้นดวยสติปญญาความสามารถ
เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงไมทรงยกยองพระเทวทัตซึ่ง
เปนผูมีฤทธิ์มาก แตเอาฤทธิ์ไปใชชักจูงผูอื่น อยางเชนเจาชาย
อชาตศัตรู ใหมาเลื่อมใสหลงติดเปนศิษยบริวาร แทนที่จะเอา
ธรรมมาพูดจาใหเห็นความจริงกันดวยปญญา (ที่ทานเรียกวา
อนุสาสนีปาฏิหาริย)
ที่วา “เมาฤทธิ์” ถาหมายถึงเจาตัวคนที่มีฤทธิ์ ก็คือ ภูมิใจ
กระหยิม่ ใจ ลําพองตัววามีความวิเศษยิง่ ใหญ บางทีกถ็ งึ กับสําคัญผิด

๓๙๔
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วาที่ตนมีฤทธิ์นั้น คือเปนพระอรหันต หรือเปนพระอริยะแลว
ถาเปนคนอื่น เชน บริวาร ก็อาจจะหลงไปวาอาจารยหรือ
ทานที่ตนนับถือ เปนพระอรหันต เปนพระอริยะ หรือเปนผูวิเศษ
แลวก็มาหมกมุน วุน วาย ตืน่ เตน ชืน่ ชมอยูก บั เรือ่ งฤทธิน์ นั้ เพลิดเพลิน
กระหยิ่มใจ หรือกลอมใจ ดวยความหวังวาทานผูมีฤ ทธิ์จ ะมา
ชวยเหลือดลบันดาล ขจัดปดเปาทุกขภัย หรือนําผลที่ปรารถนา
มาให เลยมัวรอความชวยเหลือ หรือไมก็ยอหยอนเฉื่อยชาลงไปใน
การที่จะเรงขวนขวายใชกําลังความเพียรและสติปญญาแกปญหา
และสรางผลที่ตองการใหสําเร็จ เรียกสั้นๆวา ตกอยูในความ
ประมาท
พระพุทธศาสนาสอนใหคน”หวังผลจากการกระทํา” และให
กระทําการที่ดีดวยความเพียรพยายามโดยใชสติปญญา ไมใชมัว
กล อ มใจกั น ด ว ยความหวั ง ว า จะมี อํานาจวิ เ ศษมาดลบั น ดาล
หรือหยิบยื่น ให ยิ่ง เวลานี้ถึง คราวจําเปนจะตอ งพัฒนาคนไทย
ใหเขมแข็งมีคณ
ุ ภาพ เพือ่ จะมาสรางประเทศชาติสงั คมในระยะยาว
จะตองย้ํากันหนักใหหวังผลจากการกระทํา อยาหวังผลจากการ
ดลบันดาลโดยเด็ดขาด

เรื่องการทําบุญ
เรื่องบุญก็ตองเขาใจกันใหชัด “บุญ” คือ สิ่งที่ชําระลางบาป
ทุจริต ทําจิตใจใหสะอาดผองใส และเฟองฟูเจริญงอกงามขึ้นใน
ความดีงามที่สูงขึ้นไป
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ทาน คือ การให การบริจาค ที่วาเปนบุญนั้น ก็เพราะมัน
กําจั ด ความเห็ น แก ตั ว ของเรา ช ว ยทําให สั ง คมมนุ ษ ย เ ผื่ อ แผ
ชวยเหลือกัน จะไดไมตองแยงชิงเบียดเบียนกัน มีปจจัย ๔ พออยู
อาศัยได แลวจะไดกาวขึ้นไปทําความดีงามสรางความเจริญอื่นๆ
ที่สูงขึ้นไป ตลอดจนเปนเครื่องสนับสนุนใหพระสงฆมีกําลังที่จะทํา
หนาที่ข องทา นในการศึกษา ปฏิบัติ และสั่ง สอนประชาชนให
ทําความดีและมีปญญายิ่งขึ้น โดยที่ทานไมตองมัวหวงกังวลใน
ดานวัตถุ
บุญไมใชแคทานเทานั้น ยังมีบุญอยางอื่นอีกมากมาย เชน
ความเชื่อหรือศรัทธาที่มีเหตุผล ไมหลงงมงาย ความมีใจเมตตา
อยากจะชวยเหลือเพื่อนมนุษย การเอาใจใสคิดจะปดเปาทุกขภัย
แกผูเดือดรอนหรือยากไร ความมุงมั่นเพียรพยายามทําความดี
ความมีสติที่จะดําเนินชีวิตโดยไมฟุงเฟอลุมหลงมัวเมา เปนอยู
ดวยความไมประมาท การมีปญญาและแสวงหาความรูที่จะทํา
ชี วิ ต ให ดี ง ามและสร า งสรรค ป ระโยชน สุ ข ที่ แ ท จ ริ ง ให แ ก สั ง คม
เปนตน
บุญอยางนี้ สูงยิ่งกวาทานขึ้นไปอีก และเปนบุญที่สังคมของ
เรากําลัง ตอ งการอยางมาก เพื่อ ชว ยใหชีวิต และสังคมดีงามมี
ความสุขที่แทจริง
ทาน การบริจาค จะมีความหมายเปนบุญแทจริง ก็เพราะ
เปนตัวหนุนใหคนกาวไปในบุญที่สูงขึ้นไปนี้ หรือมีบุญอยางสูง
เหลานี้มาตอใหกาวสูงขึ้นไป

๓๙๖
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เรื่องสิ่งกอสรางใหญโต
เรื่องการกอสรางสิ่งใหญโต ก็เปนเรื่องที่ตองระวังใหมาก
ตองจับหลักใหไดกอนวาอะไรเปนตัวงานพระศาสนาที่แท เมื่อจับ
ตัวงานหลักไดแลว เรื่องอื่นๆ ก็เอามาสนองงานหลักนั้น
งานหลักของพระพุทธศาสนา ก็คอื ไตรสิกขา หรือการศึกษา
ฝกหัดพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปญญาใหเจริญงอกงามดียงิ่ ขึน้
ไตรสิก ขาเปน งานของชีวิต เปน หนา ที่ข องทุก คน โดยเฉพาะ
พระสงฆที่จะตองฝกอบรมพัฒนาตนเอง และชวยแนะนําสั่งสอน
ใหประชาชนพัฒนาตัวเขาขึ้นไป จึงมีงานการศึกษา ปฏิบัติ และ
เผยแผธรรมเปนศาสนกิจ
สวนการสรางอาคารเปนตน ก็เพราะความจําเปนในการใชงาน
เพื่อมาสนองงานศึกษา ปฏิบัติ และเผยแผสั่งสอนธรรมนี้ จึงมี
หลักปฏิบัติวา นอกจากดูกําลังทรัพยเปนตนแลว ควรสรางตาม
ความจําเปนในการใชงาน เพื่อสนองงาน ใหคุณคามาอยูที่ตัวงาน
แหงไตรสิกขานั้น ไมใชใหคุณคาเขวไปอยูที่สิ่งกอสราง แมคุณคา
ทางศิลปะเปนตน ก็ตองมาเปนเครื่องหนุนตัวงานหลักนั้น ถาจับ
ตัวหลักนี้ไมได ไมนานก็จะเพี้ยนกันไปหมด
สวนการกอสรางสิ่งใหญโตสวยงามในความหมายทํานอง
เปนอนุสรณสถาน ก็มีคติไวชวยตรวจสอบดังนี้
๑. ควรจะเกิดจากการรวมใจ และพรอมใจกันของชาวพุทธ
ทั่วกันหมดทั้งโลก หรือทั้งประเทศ แลวเลือกสรางไวในที่เดียว
จะไดเปนศูนยกลางจริงๆ ถาไมอยางนั้น ใครมีกําลังก็สรางขึ้นมา
ตอไปก็จะมีการสรางแขงกัน ที่โนน ที่นี่ แลวก็เปนของพวกนั้น
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ของพวกนี้ ฝายโนน ฝายนี้ แทนทีจ่ ะเปนศูนยรวมใหเกิดความสามัคคี
ก็กลับกอความแตกแยก แทนที่จะมาหนุนความสําคัญของพระ
ศาสนาเปนสวนรวม ก็จะเปนการเสริมความยิ่งใหญของบุคคล
หรือของหมูพวกไป
๒. การสรางวัตถุ ไมตอ งพูดถึงทีใ่ หญโต แมแตทใี่ ชงานสนอง
หลักไตรสิกขาทั่วๆ ไป คติชาวพุทธแตเดิม ถือเปนเรือ่ งของคฤหัสถ
คือญาติโยมชาวบานที่จะเปนธุระจัดทํา เพราะจัดเปนปจจัย ๔
ขอที่ ๓ (เสนาสนะ) เพือ่ มาหนุนใหพระมีกาํ ลังทํางานศึกษา-ปฏิบตั -ิ
เผยแผธรรมใหไดผลดียิ่งขึ้น โดยไมตองหวงกังวลดานวัตถุ
ยิ่งของใหญโตดวยแลว ก็ควรจะเปนเครื่อ งแสดงศรัทธา
โดยให เ ป น ความดําริ ริ เ ริ่ ม และเป น ภาระของพุ ท ธบริ ษั ท ฝ า ย
คฤหัสถที่จะทําขึ้น เพราะเห็นคุณคาของพระรัตนตรัยที่เกิดขึ้นแก
ชีวิตและสังคมของเขา สวนพระสงฆก็ตั้งหนาตั้งตาศึกษาธรรม
ปฏิบัติธรรม ดํารงธรรม เผยแผธรรมไป ใหผลเกิดขึ้นที่ชีวิตของคน
ยกตั ว อย า งในอิ น เดี ย ยุ ค พระพุ ท ธศาสนารุ ง เรื อ งมาก
พระเจาอโศกมหาราชเลื่อมใสธรรมแลว ก็สรางมหาวิหารมากมาย
ถวายแกพระศาสนา มหาวิหารก็คือวัดใหญๆ ซึ่งเปนศูนยกลาง
การศึ ก ษาของพระสงฆ แ ละประชาชนนั่ น เอง ถ า เป น ยุ ค
ประชาธิปไตย ประชาชนก็ตองรูจักสามัคคีรวมแรงรวมใจกันทํา
๓. ทุนทีใ่ ชสรางเหมือนกับมาจากสวนเหลือใช คือยุคสมัยนัน้
สังคมมั่งคั่งมีเงินทองมาก และบุคคลที่สราง อยางพระเจาอโศก
มหาราชก็มั่งคั่งลนเหลือ การใชเงินทองในการกอสรางนี้ ตองไม
เปนเหตุตัดรอนหรือเบียดแบงแยงยุบการสรางสรรคประโยชนสุข
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ดานอื่น แตตองใหกลับไปหนุนกัน และเนนที่คุณ คา ทางจิตใจ
ไมใชเนนที่ราคาของวัตถุ
๔. การสรางสิ่งใหญโต ที่จะเปนอนุสรณสถาน มีไวที่เดียว
หรือนอยแหง นอกจากสิ้นเปลืองทีเดียว และยิ่งทําใหมีความ
สําคัญมาก กอความสามัคคีไดจริงแลว ตามปกติในพระศาสนา
ก็จะสรางไวในที่เกี่ยวกับองคพระศาสดา คือ พระพุทธเจา เกี่ยวกับ
เหตุการณในพุทธประวัติ หรือเปนเหตุการณใหญในประวัติศาสตร
พระพุทธศาสนา อยางพระเจาอโศกมหาราช ทรงสรางมหาสถูป
และประดิษฐานหลักศิลาจารึกไว ณ ที่พระพุทธเจาประสูติ ตรัสรู
แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน ทรงสรางอุทิศถวายพระพุทธเจา
ไมไดทรงสรางขึ้นเพื่อแสดงความยิ่งใหญของพระองคเอง จึงมี
คุณคาแหงศรัทธาและน้ําใจบริสุทธที่มุงเพื่อธรรมอยางแทจริง

เรื่องการระดมทุน
แนนอนวา เมื่อพูดตามหลักการ ถาจะมีการใชทุน ก็ตองมุง
เพือ่ สนองงานหลัก คือการเจริญไตรสิกขา หรือพูดอยางคําสมัยใหม
วา ตองใชเพื่อการพัฒนาคุณภาพคน ยิ่งเวลานี้ เศรษฐกิจฝดเคือง
ผูคนเดือดรอน ก็ตองตัดการใชจายที่ฟุมเฟอย นอกจากใชจาย
อยางประหยัดโดยทั่วไปแลว ก็ตองเนนการสรางคน เพื่อสรางชาติ
ระยะยาว
ถาพูดในแงของคนที่เกี่ยวของกับการใชทุน ก็มีหลักการวา
คติพระพุทธศาสนามุงใหแผขยายประโยชนสุขออกไปแกพหูชน
เพราะฉะนั้น ตั้งแตแรกเกิดพระพุทธศาสนา พระพุทธเจาจึงทรงสง
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พระสาวกจาริกออกไปยังถิ่น ของประชาชน เปนการไปเพื่อ เขา
นําเอาธรรมและประโยชนสุขไปใหแกเขาใหทั่วถึง ไปอยูกับเขา
ไมกลัวความหางไกลกันดาร ทั่วทุกถิ่นแดน
แมเมื่อสอนคติธรรมแกผูปกครองบานเมือง พระพุทธเจาก็
ทรงสอนหลักจัก รวรรดิวัต ร ใหธรรมิกราชอํานวยอารักขาบํารุง
คุมครองแกประชาชนทุกหมูเหลา จนถึงชาวชนบท หมูชนชายแดน
ตลอดจน เนื้อ นก สัตวบก สัตวบินทั้งหมด
การคํานึงถึงประโยชนสขุ ของมหาชนลงไปจนถึงทีส่ ดุ นีแ้ หละ
เปนคุณสมบัติของมหาบุรุษในความหมายของพระพุทธศาสนา
ดังที่เรียกวา พระคุณแหงมหากรุณา หาใชความใหญโตโออามั่งคั่ง
หรือความยิ่งใหญแหงทรัพยและอํานาจแตประการใดไม
การระดมทุนควรมุง เพื่อ ดําเนิน การแผขยายประโยชนสุข
ไปใหแกประชาชนอยางกวางขวางทัว่ ถึง โดยคํานึงใหมากถึงชาวบาน
หรือเพื่อนมนุษยอีกมากมาย ที่ยังทุกขยากเดือดรอนหรือยากไร
ทั้งใกลและไกล มิใชเอามากองรวมจมไวที่เดียวใหดูเดน ยิ่งใหญ
ตื่นตา ตื่นใจ แลวพลอยทําใหพหูชนถูกมองขาม เลือนลืมไป และ
ทรัพยนั้นไมออกผลเปนประโยชนสุขแกประชาชน
สําหรับประเทศชาติยามนี้ จะตองเนนย้ําเปน พิเศษ ให
พระสงฆมีความเขมแข็ง ยืนหยัดในหลักการที่จะดํารงรักษาธรรม
ไวใหแกโลก โดยไมยอมแกลาภสักการะและความสุขสบายสวนตน
จะตองมุงมั่นปฏิบัติตามคติแหงพระพุทธประสงค ที่ใหพระสงฆ
บําเพ็ญกิจสั่งสอนธรรม นําประชาชนใหกาวไปในไตรสิกขา เพื่อ
ประโยชนและความสุขแกพหูชน ดวยเมตตาการุณยแกชาวโลก
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ทั้งหมด
เรื่องอยางนี้ อยากใหประชาชนรูจักเรียนรู ศึกษาหลักการ
ของพระศาสนา แลวรูจักพินิจพิจารณาใชปญญาวินิจฉัยไดดวย
ตนเอง ความเจริญของประชาชนในพระศาสนา และความเจริญ
ของพระพุทธศาสนาในหมูประชาชน จึงจะเกิดขึ้นได

ผนวก ๒

ถาม-ตอบเบ็ดเตล็ด
เรื่องขนาด และ จํานวน
สิ่งมหัศจรรยของโลก
ถาม: ทางวัดพระธรรมกายกําลังสรางมหาธรรมกายเจดียใหญโต
มาก ใชเงิน ๒๐,๐๐๐ ลาน ถาทําไดเต็มโครงการก็ ๗๐,๐๐๐ ลาน
บาท ทานเห็นอยางไร?
ตอบ: เรื่องสรางวัตถุใหญโตอยางนี้ ไมใชเฉพาะวัดพระธรรมกาย
เทานั้น แตเปนคานิยมกันมาหลายปแลว ทั่วประเทศก็วาได ชอบ
สรางพระ สรางเมรุ สรางโบสถ ฯลฯ ใหใหญที่สุด ใชเงินมากๆ คน
บนกันมาเรื่อย แตกระแสก็ยังเปนอยูอยางนั้น
ผูปกครองคณะสงฆ คือมหาเถรสมาคมก็ออกประกาศหรือ
คําสั่งมาหามปราม โดยเฉพาะในระยะวิกฤติเศรษฐกิจนี้ ทานวา
ใหหยุดใหยั้ง แตคนก็มองวาคงหามไดเฉพาะวัดเล็กๆ นอยๆ สวน
ที่ใหญๆ คงจะไมไดผล วัดพระธรรมกายก็คงเปนตัวอยางของวัดที่
ใหญ เมื่อมีคําสั่งก็ยังทําไปตามความมุงหมายของตน
ปญหาอยูที่วา วัดนอกๆ ออกไป พระและญาติโยมบานนอก
เราก็วาเขาไมคอยรูอะไร ก็ทําไปตามคานิยม แตวัดพระธรรมกาย
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เปนวัดที่วาคนมีการศึกษา และจะสอนธรรมแกประชาชน ทางที่
ถูกก็ควรมาชวยแกคา นิยมทีผ่ ดิ และชักนําสังคมไปในทางทีถ่ กู ตอง
การทําอยางนี้ก็เทากับมาเพิ่มกําลังใหแกคานิยมติดตื่นหนา
ตา บูชาวัตถุ ทําใหยิ่งแขงกันมากขึ้น และเหมือนกับมาซ้ําเติม
สังคม ที่นิยมความใหญโตทางวัตถุ ควรจะคิดกันใหดีวา สังคม
ของเราควรมีความใหญโต หรือยิ่งใหญทางไหน จึงจะดี
ถาม: ถาจะสรางใหมีหลัก ควรจะทําอยางไร?
ตอบ: ถาเอาตามหลักและตามประเพณีของพระพุทธศาสนาแต
เดิมมากันจริงๆ การกอสรางอยางนี้เปนเรื่องของฝายคฤหัสถ เขา
จะริเริ่มขึ้นแสดงศรัทธาของเขา
ยิ่งเรื่องใหญขนาดนี้ ถาเปนสมัยโบราณ ก็ตองเปนเรื่องของ
องคพระมหากษัตริย คือผูปกครองบานเมือง เทากับทําในนาม
ของประเทศชาติ ถาทําในยุคประชาธิปไตยอยางปจจุบัน ก็ควรให
เกิดจากการรวมคิดรวมใจกันของประชาชนทั้งหมด จะไดมีความ
รูสึกเปนเจาของรวมกัน และเปนอนุสรณแหงความสามัคคี
อยางไรก็ดี การกอสรางนี้ใหญมาก มีผลเกี่ยวของโยงไป
หลายดาน โดยเฉพาะทางดานเศรษฐกิจ ควรจะใหไดมีโอกาสฟง
ความคิดเห็นกันใหรอบคอบ
เรือ่ งนีอ้ าตมาไมคอ ยถนัดทีจ่ ะตอบ ไมใชปญ
 หาพระธรรมวินยั
โดยตรง
ถาม: แตชาวพุทธทั่วไปสนใจกัน ก็ขอถามพระบาง คือไดเห็นทาง
วัดพระธรรมกายโฆษณาวา สรางมหาธรรมกายเจดียแลว เมืองไทย
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จะไดมีสิ่งมหัศจรรยของโลก อันดับที่ ๘
ตอบ: เจดียมีไวเปนอนุสรณ คือเปนเครื่องระลึกถึงพระพุทธเจา
เพื่อเตือนใจใหนอมรําลึกถึงพระพุทธคุณและคําสอนของพระองค
แลวตั้งใจนํามาประพฤติปฏิบัติ
เราเรียนรูธรรมหรือจํามาไดบาง แตบางทีชินชาไป พอเห็น
พระพุทธรูปหรือพระเจดียก็นึกขึ้นได หรือสําทับกับตัวเองใหมั่น ให
มีกําลังตั้งใจปฏิบัติ อยางนอยเขาไปใกลไดเห็นพระเจดียแลว ใจ
โนมไปในความสงบเบิกบานผองใส ก็เปนบุญเปนกุศล ไมใชจะ
เอาความใหญโต หรือไปแขงขนาดกับใคร
การคิดไปในทางที่วาจะเปนสิ่งมหัศจรรยของโลกอะไรนั้น
คงเปนความคิดของญาติโยมชาวบาน ไมใชเรื่องพระธรรมวินัย ไม
ใชเรื่องบุญกุศล
ทานคงพูดประกอบใหตื่นเตนสนใจกันไปเทานั้นเอง คงเปน
อยางนั้นไมได
ถาม: คิดวา เมื่อทานมีเงินมากมาย ทานก็นาจะทําได จะใหใหญ
กวานครวัต-นครธม ก็คงทําได
ตอบ: มีเหตุผลหลายอยาง ที่จะทําใหเปนไมได และไมนาจะเปน
ถาม: เอ ยังไมเขาใจวาทําไม
ตอบ: ไหนๆ ถามมาแลว ก็พูดในแงความรูรอบตัวสักหนอย
เรื่องสิ่งมหัศจรรยของโลกนี่ เราไปเอาความคิดของฝรั่งมา
ใชไหม ฝรั่งเปนคนจัดขึ้น
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สิ่งมหัศจรรยของโลก ๗ แหง เชน ประมิด๑ นั้น เปนของ
ตะวันตกยุคโบราณ ตั้งแตสมัยกรีก-โรมันเกาเขาจัดไว แลวก็ปด
บัญชีไปแลว ถึงใครจะทําไดใหญโตอัศจรรยอยางไร ก็เปนของ
คนละยุ ค ต อ งเข า บั ญ ชี ใ หม แล ว ก็ ป รากฏว า ฝรั่ ง จั ด บั ญ ชี สิ่ ง
มหัศจรรยขึ้นมาใหมอีกหลายชุด นอกจากชุดที่มีประมิดนั้น
เมื่อเรายอมใหฝรั่งเปนผูจัดบัญชีอยางที่เปนอยู ก็จะไมมีสิ่ง
มหัศจรรยของโลกอยางที่ ๘ เพราะที่ฝรั่งจัดนั้น เขายึดเลข ๗ ตาม
โบราณที่ถือมาแบบโชคลาง เพราะฉะนั้น ถึงจะจัดชุดใหม เขาก็
จัดเปนชุดละ ๗ ตามอยางชุดแรกนั้นทั้งหมด จึงมีสิ่งมหัศจรรย ๗
หลายชุด ไมมีอยางที่ ๘
อีกอยางหนึ่ง สิ่งมหัศจรรยที่ฝรั่งจัด ซึ่งพวกเราก็ยอมรับไป
ตามเขา โดยถือวาเปนสากลนัน้ มีแตของในซีกโลกแถบของเขาหรือ
ในอารยธรรมแถบโนนทั้งนั้น ของเอเชียแถบนี้อยางนครวัต-นครธม
กําแพงเมืองจีน ทัชมาฮาล ที่วายิ่งใหญนักหนา เขาก็ไมไดยอมรับ
จริงจัง คือพูดถึงเปนบางครั้งบางคราววาเปนสิ่งมหัศจรรย แตใน
บัญชีที่เขายอมรับทั่วไปก็ไมจัดเขา
ถาม: ฝรั่งไมจัด เราก็จัดของเราขึ้นมาเอง ไมไดหรือ?
ตอบ: ก็ไมสําเร็จอีกนั่นแหละ
ถาม: ทําไมละ มีเงินซะอยาง สรางใหญกวาประมิดก็ได
๑

The Seven Wonders of the (Ancient) World = เทวสถานแหง Artemis, มหา
ประติมาเทพอะพอลโล ที่ปากชองทะเลเกาะ Rhodes, ประมิดแหง Giza, สวนลอยแหง
Babylon, มหาสุสานแหง Halicarnassus, มหาประภาคารแหง Alexandria, มหา
ประติมาแหงเทพ Zeus
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ตอบ: นั่นแหละ ก็เพราะมีเงินก็สรางไดนี่แหละ จึงทําใหหมดความ
อัศจรรย สิ่งที่เขาวามหัศจรรยนั้นก็เพราะมันไมนาจะเปนไปได เชน
ประมิดที่ Giza ซึ่งเปนสิ่งมหัศจรรยของโลกในชุดสําคัญที่เปน
บัญชีมาตรฐาน และยังเหลืออยูจริงอยางเดียวนั้น ใชกอนหินสราง
ซอนขึ้นไปประมาณ ๒ ลาน ๓ แสนกอน แตละกอนหนักประมาณ
๒ ตันครึง่ คนสมัยโบราณจะยกขึน้ ไปจัดเรียงเขาทีใ่ หสนิทเรียบรอย
อยางไร แลวยิ่งกวานั้น ขางในประมิด ก็มีการจัดที่จัดทางเกี่ยวกับ
หลุมฝงศพและทรัพยสมบัติอีก
สมัยปจจุบัน มีเงินก็จางทําสําเร็จไดดวยเทคโนโลยี ก็เลยไม
อัศจรรย ตัวอัศจรรยที่ทําใหสําเร็จไดกลายเปนเทคโนโลยีของฝรั่ง
หรือญี่ปุนไป
ถาม: ถาอยางนั้น ก็ตองใหมหัศจรรยทางดานสถาปตยกรรม คือมี
การออกแบบที่วิเศษจริงๆ หาที่ไหนเทียบไมได
ตอบ: คงยาก แตอยามัวพูดเรื่องนี้อยูเลย เพราะที่จริงการเปนสิ่ง
มหัศจรรยของโลกอยางประมิดเปนตน ก็ไมนาจะภูมิใจอะไร
สิ่งมหัศจรรยของโลก โดยมากเปนอนุสรณของราคะบาง
โลภะ โทสะ โมหะบาง อยางประมิดนั้น ฟาโรห (กษัตริยอียิปต
โบราณ) ใหสรางขึ้นมา ก็เพียงเปนที่เก็บศพของตัวเอง บางอยางก็
สรางเพื่อแสดงความยิ่งใหญ และมักใชแรงงานทาส หรือแรงงาน
เกณฑ มีการบังคับลงโทษกันโหดรายทารุณมาก
การสรางสิ่งเหลานี้ ตองเคนแรงงาน และเคนเงินทองจาก
ประชาชน บานเมืองมักจนลง ชาวบานยิ่งยากแคน แทนที่จะเอา
เงินทองนั้นไปสรางความสุขแกราษฎรอยางพระเจาอโศก
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ดูงายๆ อยางทัชมาฮาล ในอินเดีย ที่บัญชีมาตรฐานของฝรั่ง
ก็ไมเอาเขา แตรูกันวาเปนสถาปตยกรรมยอดเยี่ยม ก็สรางเพียง
เปนที่เก็บศพมเหสีของกษัตริยชาห ชาฮาน ใชแรงงานมากกวา
๒๐,๐๐๐ คน สรางอยู ๒๒ ป ใชเงิน ๔๐ ลานรูป (สมัย ๓๖๐ กวาป
กอนโนน) กวาจะเสร็จคนตายไปเทาไร และเมื่อเสร็จแลว ก็ยังให
เผามือชางใหญใหพิการ จะไดไปสรางที่อื่นไมได
นอกจากนั้น สิ่งมหัศจรรยของโลกเหลานี้ มาถึงยุคปจจุบัน
ก็ไมไดมีคุณคาสูงอะไร เพราะคนยุคนี้ เขามองที่ภูมิปญญาเปน
สําคัญ สิ่งมหัศจรรยของโลกที่ใหญโตเหลานี้ แมจะแสดงถึงความ
สามารถทางดานการกอสราง คือสถาปตยกรรม และวิศวกรรม แต
อยางที่บอกแลววา สําเร็จดวยการใชทรัพยและอํานาจ บวกกับ
ความเชื่อที่งมงาย เชนในเรื่องการเก็บศพไวใหวิญญาณ และ
ความมักใหญใฝสูงจะแสดงความยิ่งใหญของตน เปนตน ซึ่งไมใช
สิ่งที่นาสรรเสริญแทจริง
พูดงายๆ วา สิ่งมหัศจรรยแบบนั้นหมดสมัยไปแลว
ถาม: ถาอยางนั้น สมัยปจจุบันจะเอาอะไรเปนมหัศจรรย?
ตอบ: เขาเปลี่ยนมานานแลว ตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ มี
การจัดสิ่งมหัศจรรยของโลกขึ้นเปนของยุคใหม หรือสมัยใหม มี ๗
เหมือนกัน ก็ฝรั่งนั่นแหละจัด เรียกวา Seven Modern Wonders
คราวนี้ไ มเ อาขนาดใหญโ ตแลว แตเ อาที่ปญ ญาในการ
คิดคนประดิษฐ โดยเนนเทคโนโลยี
ถาม: สิ่งมหัศจรรยสมัยใหม ๗ อยาง คืออะไรบาง?
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ตอบ: คือ ๑. วิทยุ ๒. โทรศัพท ๓. เครื่องบิน ๔. เรเดียม ๕. ยาสลบ
และสารตานพิษ ๖. การแยกสเปคตรัม(แถบสีของแสง) ๗. เอกซ-เรย
ถามาถึงปจจุบนั ก็คงจะตองจัดชุดใหม ใหมโี ทรทัศน พลังงาน
นิวเคลียร ยานอวกาศ จนถึงคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีพวกนี้ดูเล็กนอย แตมหัศจรรยอยางยิ่ง เพราะ
เปลี่ยนแปลงโลกและวิถีชีวิตของมนุษยไดอยางพลิกมือเลยทีเดียว
แทนที่จะคิดสรางวัตถุใหญโต นาจะหันมาพัฒนาสมองคน
ไทยกันใหมาก ใหคนไทย โดยเฉพาะเด็กไทยมีความยิ่งใหญทาง
ปญญา ที่จะคิดคนและสรางสรรคอะไรใหมๆ จึงจะมีทางใหสังคม
ของเราไดรับความยอมรับนับถือในวงการนานาชาติ หรือเขาถึง
ระดับของการที่จะมีสวนรวมสรางอารยธรรมของโลก
ถาม: ถึงจะไมไดเปนสิ่งมหัศจรรยของโลก ก็ยังชวยดึงดูดใหคน
มาเที่ยวเมืองไทย ชวยนํารายไดเขาประเทศไดมาก
ตอบ: นี่ก็อีกแหละ ไมใชกิจพระศาสนา นอกเรื่องธรรมะ จะทําให
ความสนใจหันเหออกไปจากทางของบุญกุศลและปญญา มุงไปที่
การหาเงิน
ถึงจะหาเงินก็ไมเห็นจะคุม ถาสรางแลว ชวยใหเงินเขา
ประเทศปละ ๑๐๐ ลานบาท กวาจะคุมทุน ๗๐,๐๐๐ ลานบาท ก็
๗๐๐ ป หรือถาคิดทุนสรางแค ๒๐,๐๐๐ ลานบาท ก็ ๒๐๐ ป
ควรจะทําชุมชนและสังคมของเราใหสงบเรียบรอย พัฒนา
คนใหถูกตองตามหลักไตรสิกขา สงวนรักษาธรรมชาติ เปนตน จะ
ดีกวา ศิลปวัฒนธรรมที่มีอยูอยางเปนเอกลักษณของชาติตางหาก
ที่คนตางถิ่นตางแดนเขาสนใจ ขอใหเราดึงดูดนักทองเที่ยวดวย
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ความดีงามของชีวติ -สังคม และความงดงามของธรรมชาติจะดีกวา
เรื่องนี้ไมนาจะตองพูดอะไรกันมาก ถามเรื่องอื่นดีไหม

ชาวพุทธโบราณก็สรางเจดียใหญโต
ถาม: ยังติดใจอยู การสรางมหาธรรมกายเจดีย ถึงจะไมไดอะไรอื่น
ก็เปนสิ่งถาวร เปนอนุสรณอยูไดนาน เปนพันป
ตอบ: เรื่องใหญโต กับเรื่องอยูเปนพันป ไมใชเรื่องเดียวกัน ถาจะ
ใหอยูพันป ไมจําเปนตองใหญโตมากนัก อนุสรณสมัยพระเจา
อโศกมหาราช ไมใหญโตเทาไร ก็อยูมาเกิน ๒ พันปแลว
ที่ ว า เป น อนุ ส รณ นั้ น สําคั ญ ที่ ว า เป น อนุ ส รณ อ ะไร สิ่ ง
มหัศจรรยของโลกหลายอยาง หรือพูดงายๆ วาสิ่งที่ใหญโตกวา
ปกติจนเหลือเกินนั้น มักเปนอนุสรณแสดงอะไรบางอยางในจิตใจ
ที่ไมคอยดี เปนเรื่องตัวเรื่องตน อยางนอยก็ความตองการแสดง
อํานาจความยิ่งใหญ
เรื่องอยางนี้ นายกยองพระเจาอโศกมหาราชมาก ทั้งที่มี
ทรัพยและอํานาจเหลือลน แตดูจะทรงสรางเนนความเปนอนุสรณ
และแสดงความเคารพบูชาพระพุทธเจาจริงๆ เชน มุงไปทําในที่
พระพุทธเจาประสูติ ตรัสรู เปนตน
เมื่อสรางแลวก็ทําศิลาจารึกบอกไววาที่นั้นๆ เกี่ยวของอะไร
กับพระพุทธเจา แตทรัพยสนิ ทีม่ ากมายมุง เอาไปบําบัดทุกขบาํ รุงสุข
ของประชาชน เชน สรางแหลงน้ํา ถนนหนทาง ที่พักผูคน เปนตน
เฉลี่ยกระจายไปทั่วทุกถิ่น
ถาม: อยางนี้ก็แปลวา ไมตองสรางใหใหญโตนัก แตใหเนนที่ความ
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แข็งแรงถาวรใชไหม?
ตอบ: ที่จริงก็ไมตองเนนอะไรในแงนี้กันมากแลว ควรจะมาเนนการ
สรางธรรม สรางปญญา ในตัวคนนี่แหละ เพราะอนุสรณที่เปนสิ่ง
กอสรางสถูปเจดียสําคัญๆ เรามีไมนอยแลว หรืออาจจะพอแลว
เจดียอยูไปพันปขางหนา แตเวลานั้น พุทธศาสนาอยูดวย
หรือเปลา ถาสรางเจดียแ ลว ชวยใหพระพุทธศาสนาอยูไ ปเปนพันป
ดวย ก็นาพิจารณา แตถาเจดียอยู พุทธศาสนาไมอยู ถึงเวลานั้น
เจดียก็เปนเพียงอนุสรณของพุทธศาสนาที่เคยมีอยูในอดีต แตไมมี
อยูในปจจุบัน
จะเอาพระพุทธศาสนาฝากไวกับวัตถุ แลวคนก็เลยเพลิน
ปลอยใหวัตถุรักษาพระศาสนา จนกระทั่งวัตถุนั้นเปนอนุสรณของ
พระพุทธศาสนาที่เคยมีในอดีต แตไมมีอยูในปจจุบัน หรือจะเอา
พระพุทธศาสนาฝากไวในตัวคน พยายามใหคนเปนที่รักษาพระ
พุทธศาสนาตอๆ กันไปเรื่อยๆ โดยไมประมาท นานเทานาน
ถาม: สมัยโบราณทานก็สรางวัตถุใหญๆ ไว ที่อินเดีย ที่สังเวชนียสถานทั้ง ๔ เปนตน ก็มีสถูปเปนตนยังเปนอนุสรณ หรือนอก
อินเดีย เชนในอินโดนีเซีย ก็มีมหาสถูปใหญ Borobudur ที่เดากัน
วาเปนบรมพุทโธ ถาการสรางวัตถุไมสําคัญ ทานคงไมสรางกันไว
และเราก็จะไมมีอนุสรณใหรูอดีต
ตอบ: ที่ถามมานั้น ตองแยกใหดี ไมควรถามรวมๆ คลุมๆ อยางนั้น
ที่ ต อบไปแล ว นั้ น ก็ ไ ม ใ ช ว า จะไม ใ ห ส ร า งเลย แต ต อ ง
พิจารณาเหตุผลกันใหดีวา เราจะสรางเพื่อ อะไร และควรสราง
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ที่ไหน แคไหน
ไดบอกตั้งแตตนแลววา สถูปเจดียนั้นเราสรางเปนพุทธบูชา
เพื่อเปนเครื่องระลึกถึงพระพุทธเจา ซึ่งเปนพระบรมศาสดาของเรา
เริ่มตนที่สุดทานจึงมุงจะสรางไว ณ สถานที่ที่เกี่ยวกับพระพุทธเจา
คือที่พระองคเคยอยูเคยใชเปนตน โดยเฉพาะที่ประสูติ ตรัสรู ที่เริ่ม
ตั้งพระศาสนา (คือที่แสดงปฐมเทศนา) และที่ปรินิพพาน ที่เรียกวา
สังเวชนียสถาน ๔ สถูปเจดียที่สรางไว ณ สถานที่เหลานี้ นอกจาก
เปนอนุสรณถึงองคพระศาสดาโดยตรงอยางชัดเจนแลว ก็เปน
ศูนยกลางที่รวมของชาวพุทธดวย ไดทั้งอนุสติ และสามัคคี
ด ว ยเหตุ นี้ แ หละ ชาวพุ ท ธที่ อ ยู ไ กลที่ ป ระสู ติ ตรั ส รู
ปรินิพพานออกไป ไมมีโอกาสไปนมัสการ หรือไปไดยาก ไปได
นอยครัง้ ก็สรางสถูปเจดียร ะลึกถึงพระพุทธเจาไวในถิน่ แดนของตน
แตก็พยายามใหมีสิ่งแทนพระองคไวชนิดที่ตรงหรือใกลชิดพระ
พุทธเจาที่สุด จึงไปรับเอาพระบรมสารีริกธาตุจากอินเดีย มาสราง
สถูปเจดียบรรจุไว แลวสถูปเจดียนั้นก็เปนอนุสติถึงพระพุทธองค
และเปนศูนยกลางสามัคคีของชาวพุทธในถิ่นหรือประเทศนั้นๆ
เหตุผลสําคัญในการสรางสถูปเจดีย จึงเหมือนอยางที่บอก
แลววา ใหไดอนุสติและสามัคคี สมัยกอนคนเดินทางไปมายาก จะ
เห็นวาเขาก็จะมีสถูปเจดียองคสําคัญไว เปนถิ่นเปนภาค สมัยนี้
ไปมากันงายแลว และเราก็มีองคพระสถูปเจดียที่เปนศูนยกลาง
ใหญๆ มาแตเกากอน เราควรจะเสริมความสําคัญของศูนยกลางทีม่ ี
อยูแ ลว ซึง่ โยงพวกเราในปจจุบนั กับประวัตศิ าสตรของประเทศชาติ
และบรรพบุรุษของเรา และทําความสามัคคีในวงกวางใหแนนแฟน

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๔๑๑

ยิ่งขึ้น ไมใชจะมาลดทอนความสําคัญของศูนยกลางเกาๆ ใน
ประวัติศาสตรที่มีอยูแลว และแบงแยกกันออกไปใหมากขึ้น
ในแงนี้ ถาดูใหดี อนุสรณที่เรามีสืบมา อาจจะเพียงพอแลว
ไมใชเรายังไมมี ขอสําคัญอยูที่จะรักษาและจัดอนุสรณที่มีอยูแลว
นั้นอยางไรใหดี เชน อยางที่เขาไปบูรณะลุมพินีกัน เปนตน นี่ก็
เหตุผลหนึ่ง
อีกอยางหนึ่ง ก็ใหดูบทเรียนจากอดีตนั่นแหละ ลองเอาพระ
สถูปทีส่ งั เวชนียสถานในอินเดีย กับบรมพุทโธ (Borobudur) ในชวา
อินโดนีเซีย มาเทียบกันดู
ถาม: สถูปที่สัง เวชนียสถานก็ใหญ แตบรมพุทโธใหญโตกวา
มากมาย ไมดีหรือ?
ตอบ: พระสถูปเจดียที่สัง เวชนียสถานในอินเดียนั้น เทียบกับ
บรมพุทโธในชวาแลว ตองถือวาเล็กนิดเดียว และสรางงายๆ สวน
บรมพุท โธในชวานั้น ไดชื่อ วา เปน โบราณสถานทางพุทธศาสนา
ที่ใหญที่สุดในโลก ยิ่งใหญเหลือเกิน เทียบกันไมได๑
พระเจดียพุทธคยา ที่พระพุทธเจาตรัสรู ฐานกวางดานละ
เพียง ๑๕ เมตรเศษ แตมหาสถูปบรมพุทโธที่ชวา ฐานกวางดานละ
ตั้ง ๑๒๐ เมตร
แตคุณคาและความสําคัญไมใชอยูที่ความใหญโต
พระสถูปเจดียที่ตรัสรู และปรินิพพาน เปนตน ในอินเดียนั้น
แมเวลาลวงไป ๒๕๐๐ กวาป ชาวพุทธก็เพียรพยายามเดินทางไป
๑

Borobudur ที่เรียกกันวาบรมพุทโธนั้น กวางดานละ ๑๒๐ เมตร ใชกอนหินสรางรวม
ประมาณ ๒ ลานกอน หนักทั้งหมดประมาณ ๓ ลาน ๕ แสนตัน
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นมัสการกันไมขาด ตั้งใจไปกันจริงจัง และนับวันจะไปกันมากขึ้น
คนไปแลวก็ไปอีก บางคนไปมากมายหลายครั้ง แลวก็ไมไดติดใจ
วาจะไปชมความใหญโตมโหฬาร
สวนบรมพุทโธที่ชวานั้น คนไปกันโดยไมไดมีจิตใจผูกพัน
อะไร เพียงอยากไปดูความใหญโตสวยงาม อยางเปนที่ทัศนาจร
แหงหนึ่ง ไปแลวไดเห็นไดชมแลวก็แลวไป มักไมติดใจจะตองไปอีก
หรือมีความผูกพันอะไรสืบเนื่องตอไป
ยิง่ ดูลกึ เขาไปในประวัตศิ าสตร Borobudur หรือบรมพุทโธนัน้
สรางขึ้นในชวง พ.ศ. ๑๓๒๑ - ๑๓๙๓ ใชประโยชนเพียงแคราว
๑๕๐-๒๐๐ ป ก็ถูกปลอยทิ้งตั้งแตราว พ.ศ. ๑๕๕๐ ตลอดมา เปน
ที่รกรางจนกระทั่งอีกประมาณ ๙๐๐ ป ราว พ.ศ. ๒๔๕๐ ฝรั่งชาว
ฮอลันดา ที่ไดชวาเปนเมืองขึ้น มาขุดแตง จึงปรากฏแกสายตาชาว
โลก
บรมพุทโธที่ยิ่งใหญ สรางขึ้นมาสิ้นเปลืองมากมาย แตใช
ประโยชนนอย ปจจุบันก็ไดแคเปนที่ทองเที่ยว ความหมายตอ
พระพุทธศาสนาก็นอย จะเปนอนุสรณอะไร นอกจากบอกใหรูวา
เคยมีพุทธศาสนาที่นั่นสมัยหนึ่งในอดีต แตก็คือบอกวาที่นั่นไมมี
พุทธศาสนาอยูในปจจุบัน
ความเปนอนุสรณในความหมายที่ผูกพันกับจิตใจของชาว
พุทธทั่วไปแทบไมมี ความเปนอนุสรณหนักไปทางดานที่บอกถึง
ความเสื่อมความพินาศของพระพุทธศาสนาในดินแดนแถบนั้น
นี่ก็คือตรงขามกับสังเวชนียสถานในอินเดีย ถึงจะไมมีอะไร
ใหญ โ ต หรื อ แทบไม มี อ ะไรเหลื อ บ ง บอก แต ช าวพุ ท ธก็ ต อ ง
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พยายามคนหา และดั้นดนกันไป
ถาม: คุณคาและความสําคัญแทๆ อยูที่ไหน?
ตอบ: เริ่มตน ความเปนอนุสรณสําคัญอยูที่ความหมาย ซึ่งผูกพัน
กั บ องค พ ระพุ ท ธเจ า หรื อ เหตุ ก ารณ สําคั ญ เกี่ ย วกั บ พระพุ ท ธศาสนาในประวัตศิ าสตรของประเทศชาติหรือทองถิน่ ดินแดนแถบนัน้
ดวยเหตุนี้ จึงสามารถจัดสถูปเจดียและพุทธสถานตางๆ
ตามลําดับความสําคัญไดดังนี้
อันดับที่ ๑ สถานที่เกี่ยวของกับองคพระพุทธเจาโดยตรง
โดยเฉพาะที่ประสูติ ตรัสรู แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน คือ
สังเวชนียสถาน ๔ เปนศูนยกลางชาวพุทธทั้งหมดทั่วโลก
ในสังเวชนียสถานทั้ง ๔ นี้ ชาวพุทธนานาประเทศเหมือนจะ
ยอมรับกันกลายๆ ใหสถานทีต่ รัสรู ทีพ่ ทุ ธคยา เปนศูนยกลางสูงสุด
อันดับที่ ๒ สถานที่เกี่ยวกับเหตุการณสําคัญของพระพุทธศาสนาในประวัติศาสตรของประเทศชาตินั้นๆ ก็เปนศูนยรวมใจ
ของชาวพุทธแตละประเทศไป อยางเมืองไทยเรา พระปฐมเจดีย ก็
ถือวาเปนเครือ่ งหมายของจุดเริม่ ตนพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
อันดับที่ ๓ สถูปเจดียและพุทธสถานที่สรางขึ้นเปนพุทธบูชา
หรือเปนอนุสรณในถิ่นนั้นๆ เชน จังหวัด อําเภอ ตําบล ตลอดจน
วัดและชุมชน ก็เปนศูนยรวมใจของพุทธศาสนิกชนในถิ่นของตนๆ
อยางนี้แหละที่วา ไดความหมายทั้งเปนอนุสติ และเปนที่
รวมสามัคคี
ถาม: ทางวัด พระธรรมกายวา จะใหมหาธรรมกายเจดียเ ปน
ศูนยกลางชาวพุทธทั่วโลก เหมือนอยางเมกกะเปนศูนยกลางของ
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ศาสนาอิสลามทั่วโลก จะเปนไดไหม?
ตอบ: เมกกะนั้นเปนที่ประสูติของทานศาสดามูฮัมหมัด ถาเทียบก็
อยางลุมพินีเปนที่ประสูติของพระพุทธเจา สถานที่อยางนี้เปนของ
ดั้งเดิม จะสรางขึ้นใหมในที่อื่นไมได
ถาจะเทียบกับเมกกะ ก็ตรงกับทีช่ าวพุทธทัว่ โลกเอาทีป่ ระสูติ
ตรัสรูข องพระพุทธเจา เปนศูนยกลางของพุทธศาสนาทัว่ โลก แตถา
จะเอามหาธรรมกายเจดี ย ห รื อ ที่ อื่ น ใดก็ ต ามเป น ศู น ย ก ลางใน
ความหมายอยางนั้น ก็ไมเห็นมีความเกี่ยวของอะไรกับพระประวัติ
ของพระพุทธเจา
ถาม: คงไมมีหรอก ทานเอาที่ความใหญโตหรืออยางไรก็ไมทราบ
ได หรือจะถือวาที่นั่นเปนตนธาตุตนธรรม
ตอบ: เรื่องตนธาตุตนธรรมไมมีในพระพุทธศาสนา อยาพูดเปน
เลนไปเลย แตถาทานคิดจะเอาอยางนั้นจริง ก็จะเปนปญหา หนึ่ง
จะกลายเปนมองขามพระพุทธเจาไป สอง ชาวพุทธที่อื่นเขาก็คง
ถือไปตามเดิมวา เอาที่พระพุทธเจาตรัสรูเปนตนเปนศูนยกลาง ถา
อยางนี้ แทนที่จะเกิดสามัคคี ก็จะยิ่งแตกสามัคคี
ทางที่ ดี ช าวพุ ท ธเราควรไปช ว ยกั น เสริ ม ความสําคั ญ ของ
สถานที่ขององคพระพุทธเจาโดยตรง อาจจะเอาพุทธคยาเปน
ศูนยกลางชาวพุทธทั่วโลกกันใหชัดไปเลย หรือในประเทศไทยของ
เรา ที่พุทธมณฑลก็ดี บางทานก็ดี จําลองสังเวชนียสถานมาไวใน
บานเรา ก็เปนการโยงใจไปหาพระพุทธเจา นาชืน่ ใจกวาจะทําอะไร
ใหญโตขึ้นมาใหม ลอยๆ ซึ่งไมมีทั้งความเชื่อมโยงกับพระพุทธเจา
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และไมชวยใหอนุสรณถึงประวัติศาสตรของประเทศชาติ
ถาไมโยงไปถึงพุทธกาลในอินเดีย จะไปชวยเสริมพระปฐมเจดียกันก็ยังดี
ไมตองพูดถึงทั่วโลก แมแตเฉพาะในประเทศไทยของเรานี้
ชาวพุทธไทยก็มีจุดออน ไมคอยรวมใจกันคิดและรวมแรงกันทํา
แทนที่จะมาชวยกันเสริมหลักทีม่ อี ยูแ ลวใหแนนแฟนเปนจริงเปนจัง
ยิ่งขึ้น จะไดสามัคคีมีพลังมากๆ กลับชอบตางคนตางทํา จึงเกิด
ความโนมเอียงที่จะแยกออกไปๆ เดี๋ยวที่โนนก็ใหญขึ้นมาใหม
เดีย๋ วทีน่ นั่ ก็ทสี่ ดุ ขึน้ มาอีก อยางนีไ้ มเปนทางของความเจริญทีแ่ ทจริง
วัดพระธรรมกายเมือ่ มีกาํ ลังขึน้ มา ไมนา จะไปซ้าํ เติมความโนมเอียง
ที่ไมดีอยางนั้น
ถาม: ถาไมตองเปนอยางเมกกะ แตใหเปนที่ชาวพุทธทั่วโลกมา
รวมกิจกรรมทางพุทธศาสนากันมากที่สุด จะเปนไดไหม ?
ตอบ: อยางนั้นก็ไมเปนไร คนละความหมายกัน อยูที่จัดใหดีและ
ใหเปนประโยชน ใหดีทั้งแกพระพุทธศาสนาและใหไดแกประชาชน
แตอยาลืมแกนสําคัญ คือการรวมสามัคคีใหอยูที่พระพุทธเจาเปน
ศูนยกลาง
ถาเอาประโยชนใชสอยกันอยางนั้นจริงๆ ก็คงจะใชเงินนอย
ลงมามากมาย เรื่อง ๒ หมื่นลาน - ๗ หมื่นลาน คงไมตองใช

สมัยพุทธกาลก็มีวัดใหญโต
ถาม: สมัยพุทธกาล ก็สรางวัดกันใหญโตไมใชหรือ? ดูวัดเชตวัน
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เปนตัวอยาง ที่นั่นพระพุทธเจาประทับจําพรรษามากที่สุด
ตอบ: ใหญ แ ต บ ริ เ วณเท า นั้ น แต อ าคารไม ใ หญ อย า งกุ ฏิ
พระพุทธเจาที่เรียกวา “พระคันธกุฎี” กวางยาวดานละ ๒-๓ เมตร
เทานั้นเอง ใครอยากอยูอยางพระพุทธเจาก็ไปวัดดูได เขาขุดคน
ขึ้นมารักษาไว ที่พระเชตวัน เมืองสาวัตถีก็มี ที่เขาคิชฌกูฏ เมือง
ราชคฤหก็มี
ที่วาบริเวณใหญโต ก็คือเปนสวนหรือเปนปา เขาซื้อสวน
สรางวัดถวาย
เรือ่ งวัดเชตวันทีล่ อื ลัน่ ราคาแพง ก็เพราะซือ้ ทีไ่ ดในราคาพิเศษ
ถาม: วัดซื้อที่ดินมาหรือ?
ตอบ: ไมใชอยางนั้น คือเศรษฐีชื่ออนาถบิณฑิกมีศรัทธาอยาก
สรางวัดถวายใหพระพุทธเจามาประทับที่เมืองสาวัตถีบาง เพราะ
ท า นเศรษฐี ไ ปพบและได เ ฝ า พระพุ ท ธเจ า ที่ เ มื อ งราชคฤห แ ล ว
เลื่อมใสมาก เวลานั้นที่สาวัตถียังไมมีวัดเลย
เมื่อจะสรางวัด ก็มองหาที่ ไปเห็นสวนเจาเชตแลวชอบใจ
ก็เขาไปหาเจาเชต บอกเจาเชตวาใหสวนสรางเปนวัดเถิดนะ เจา
เชตนะใจไมยอมให ก็เลยพูดออกมาใหเห็นจริงเห็นจังวา ไมมีทาง
ที่เศรษฐีจะไดที่ดินนั้น เจาเชตบอกวา “ใหไมไดหรอก ตองเอาเงิน
โกฏิมาปู”
เศรษฐีก็จับเอาคํานั้นเปนการตีราคาขาย เจาเชตจะไมยอม
ก็เลยเอาเรื่องไปใหผูพิพากษาตัดสิน ผูพิพากษาวินิจฉัยวาคําพูด
ของเจาเชตเปนการตีราคาที่ดิน ถาผูซื้อสูราคา ก็ตองขายให
เศรษฐีก็จึงเอาเกวียนขนเงินมาปูที่ดิน ซื้อที่ไป แลวสรางวัดพระ
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เชตวันถวายพระพุทธเจา
ถาม: ครั้งนั้น พระพุทธเจาประกาศพุทธศาสนาใหมๆ วัดยังมีไมกี่
วัด ถาที่ไหนยังไมมีใครสรางวัดถวาย พระตองสรางวัดเองใชไหม?
ตอบ: ไมใช อยาเขาใจผิด พระพุทธเจาและพระสงฆในสมัยพุทธกาล
ไมเคยสรางวัดที่ไหนเลย แมแตวัดเดียว
ถาม: ถาไมมีวัด ทานจะไปอยูที่ไหน?
ตอบ: ขอเลาใหฟงสักนิด จะไดเขาใจใหถูก
วัด รวมทั้งกุฏิ วิหาร อะไรตางๆ ในวัด เปนปจจัย ๔ ขอที่ ๓
คือ เสนาสนะ เรื่องปจจัย ๔ นั้น มีหลักอยูแลววา เปนเรื่องของ
พุทธบริษัทฝายคฤหัสถ เมื่อมีศรัทธาและมองเห็นประโยชน ก็จัด
ถวายพระสงฆ สวนพระสงฆก็ทําหนาที่ของตน คือเลาเรียนปริยัติ
ปฏิบัติในไตรสิกขา และสั่งสอนธรรมแกประชาชน อยางอุทิศตัว
อุทิศเวลา คฤหัสถจัดปจจัย ๔ ถวาย ก็เพื่อใหพระสงฆทําหนาที่
ของทานไดโดยไมตองหวงกังวลดานวัตถุ
เมื่อพระพุทธเจาประกาศพระศาสนาใหมๆ พระไมมีวัด ไมมี
ที่อยูอาศัย ก็อยูตามโคนไม (เรียกวารุกขมูล) ตอมาพระพุทธเจา
สอนธรรม พระเจาพิมพิสารเลือ่ มใสแลวไดถวายสวนไผ เปนวัดแรก
เรียกวาพระเวฬุวัน อยูที่เมืองราชคฤห
แตตอนนั้น ก็ยังมีแตวัด พระยังไมมีกุฏิอยู ตอมาพระที่อยู
งายๆ สอนธรรม เปนประโยชนแกประชาชนกวางขวางออกไป คน
ก็เลื่อมใสมากขึ้น พระถึงจะไมมีกุฏิอยู ก็อดทน ตั้งหนาประพฤติ
ปฏิบัติฝกตน และสอนธรรมแกประชาชนเรื่อยไป อยูกันตามปา
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ตามโคนไม ภูเขา ซอกเขา ถ้ํา ปาชา ดงไม ลอมฟาง แมกระทั่งใน
ที่โลงแจง
จนกระทั่งวันหนึ่ง เศรษฐีเมืองราชคฤห ออกจากบานไปสวน
แตเชา ก็เลยไดเห็นพระภิกษุที่เริ่มออกปฏิบัติศาสนกิจ เดินออกมา
จากที่ตางๆ ที่ทานไปพัก มีอาการกิริยาสงบงามนาเลื่อมใส ก็
อยากจะใหทา นมีที่อ ยู จึง เขา ไปหาทานและบอกวาจะขอสราง
ที่อยูถวาย
พระภิกษุเหลานั้นก็ตอบวาทานรับไมได เพราะพระพุทธเจา
ยังไมไดอนุญาต ทานเศรษฐีจึงขอใหพระภิกษุเหลานั้นไปทูลขอ
อนุญาต แลวบอกแจงแกตน เมื่อไดรับพุทธานุญาตแลว ทาน
เศรษฐีไดสรางกุฏิถวายพระสงฆเสร็จ ๖๐ หลังในวันเดียว นี่คือ
ครั้งแรกที่พระภิกษุทั้งหลายไดมีกุฏิอยู
ถาม: วัดพระเชตวัน ก็เปนมาแบบนี้เหมือนกันหรือ?
ตอบ: หลังจากนี้ จึงมีวัดพระเชตวัน ที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีสราง
ถวายที่เ มือ งสาวัตถี อยางที่พูด ถึง ขา งตน ซึ่ง นับ วา เปน วัด แรก
ที่นอกจากมีที่ดิน แลว ก็มีอ าคารที่สรางไวพรอมดวย เชน กุฏิ
พระพุทธเจาหลังเล็กๆ มีเนื้อที่ราว ๖-๗ ตารางเมตรที่วานั้น
เศรษฐีเมืองราชคฤหทเี่ ปนคนเริม่ ตนสรางกุฏถิ วายพระ ก็เปน
นองภรรยาของอนาถบิณฑิกเศรษฐีนั่นเอง อนาถบิณฑิกเศรษฐี
ไดมาเลื่อ มใสพระพุทธเจาและคิดสรางวัด ที่ส าวัต ถี ในคราวที่
มาเยี่ยมเศรษฐีเมืองราชคฤหครั้งหนึ่ง
เมื่อสรางวัดเชตวันเสร็จ อนาถบิณฑิกเศรษฐีถวายวัดเชตวัน
แดพระพุทธเจา แตพระพุทธเจาตรัสวา ใหถวายแกสงฆทั้ง ๔ ทิศ
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(จาตุรทิศ) คือเปนของกลางอยางสากล เลยกลายเปนประเพณี
การสรางและถวายวัดสืบมา
ถาม: พระไมสรางวัดเลยหรือ?
ตอบ: วัดนะเปนของญาติโยมคฤหัสถสรางถวาย แตพระเปนผูดูแล
การกอสรางได เพื่อใหสรางถูกตองตามธรรมวินัย งานเกี่ยวกับการ
กอสรางที่พระทํานี้เรียกวา “นวกรรม” และพระผูทําหนาที่นี้เรียกวา
“นวกัมมิก” หรือ “นวกัมมาธิฏฐายี”
งานนวกรรมนี้ ตองเขาที่ประชุมสงฆมอบหมายแตงตั้ง ที่
ประชุมสงฆจะลงมติประกาศวา “สงฆมอบวิหาร (กุฏ/ิ ทีอ่ ยูท จี่ ะสราง)
ของคฤหบดีชื่อนี้ ใหเปนนวกรรมของภิกษุชื่อนี้”
ถาม: ถาอยางนี้ ในสมัยพุทธกาล ก็ไมตองมีการเรี่ยไรใชไหม?
ตอบ: คนที่จะสรางวัด เขามีศรัทธา เขาจึงสราง เขาจะมีเงินและ
เขาจะสละมาใชสรางเทาไรก็เปนเรื่องของเขา ไมยุงกับคนอื่น และ
พระก็ดูแลใหถูกตองตามพระวินัยเทานั้น
ถาม: พระภิกษุสรางกุฏิของตนเองขึ้นมาบางไมไดเลยหรือ?
ตอบ: เรื่องนี้ ในระยะตอๆ มา ก็มีพุทธบัญญัติยอมใหสรางได แต
ทรงวางกําหนดไวเขมงวดมาก คือ ถาภิกษุจะสรางกุฏิอยูเอง
๑. ตองนําเรื่องเขาที่ประชุมสงฆ และใหสงฆสํารวจพื้นที่
แลวกําหนดที่ให
๒. ขนาดกุฏติ อ งไดตามเกณฑ กวางยาว ๑๒ x ๗ คืบพระ
สุคต (ประมาณ ๓ x ๑.๗๕ เมตร; การเทียบมาตราอาจคํานวณ
ตางจากนี้ไดบาง)
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ถาม: นี่ก็หมายความวา พระพุทธเจาไมตองการใหพระยุงกับวัตถุ
ใชไหม?
ตอบ: ไมตองวุนวายกับวัตถุ จะไดอุทิศตัวอุทิศเวลาใหแกหนาที่
ของตนไดเต็มที่ นั่นดานหนึ่ง และอีกดานหนึ่งเพื่อไมใหรบกวน
หรือเปนภาระแกชาวบาน ดังที่พระองคตรัสสอนใหพระภิกษุเปนผู
เลี้ยงงาย หรือบางครั้งตรัสวา
“ภิกษุทั้งหลาย ทรัพยสมบัติของคฤหัสถทั้งหลาย เปน
ของที่เขาเก็บหามาไดยาก แมเมื่อไดมาแลว ก็ยังตองคอย
ดูแลรักษาอยางลําบาก, เมื่อทรัพยสมบัตินั้น เขาเก็บหามา
ก็ยาก ดูแลรักษาก็ลําบาก พวกเธอโมฆบุรุษ ยังจะเรียกรอง
มาก ยังจะขอเขาบอยอีก . . . การกระทําของพวกเธอไมเปนไป
เพื่อความเลื่อมใส . . .”
(วินย.๑/๕๐๒/๓๓๗)
พระองคไมทรงตองการใหพระสงฆมัววุนวายกับเรื่องดาน
วัตถุ แมแตทเี่ ปนการทําเพือ่ พระองค ทีเ่ รียกวา เปนการบูชา คือไมให
พระสงฆยุง กับ อามิสบูช า แตใหมุง ทําปฏิบัติบูช า แมแ ตเ มื่อ
พระองคจะปรินิพพาน พระอานนททูลถามวา เมื่อพระพุทธเจา
ปรินิพพานแลว จะใหจัดการพระพุทธสรีระอยางไร พระพุทธเจา
ตรัสวา
“ดูกอนอานนท เธอทั้งหลายจงอยาขวนขวายในการ
บูชาสรีระของตถาคตเลย, ขอใหเธอทั้งหลาย ขมักเขมน
ประกอบในหนาทีข่ องตน จงเปนผูไ มประมาทในหนาทีข่ องตน
มีความเพียร อุทศิ ตนเถิด; ขัตติยบัณฑิตก็ดี พราหมณบัณฑิต
ก็ดี คหบดีบณ
ั ฑิตก็ดี ทีเ่ ลือ่ มใสในตถาคต มีอยู, คนเหลานัน้
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จักทําการบูชาสรีระของตถาคตเอง”

(ที.ม.๑๐/๑๓๓/๑๖๔)

หลังจากปรินิพพาน และถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแลว
กษัตริยและผูครองแควนทั้งหลายก็ตกลงแบงพระบรมสารีริกธาตุ
เปน ๘ สวนเทาๆ กัน นําไปสรางสถูปเจดียเปนอนุสรณและเปนที่
บูชาไวในแวนแควนของตน ถือเปนประเพณีสืบมาวา เรื่องการ
สร า งสถู ป เจดี ย ก็ ทํานองเดี ย วกั บ สร า งวั ด เปน หนา ที่ของฝาย
คฤหัสถที่จะจัดดําเนินการ
ในเมืองไทยเรา ประเพณีนี้ก็ออกมาเปนกฎหมาย การที่จะ
สรางวัด ก็เริ่มดวยมีคฤหัสถไปยื่นเอกสารแสดงความจํานงถวาย
ที่ดินและขออนุญาตสรางวัด
ถาม: อยางนี้ก็เหมือนกับวามีการแบงหนาที่กันระหวางพระสงฆ
กับชาวบาน ใชไหม?
ตอบ: ทานแบงใหไวตั้งแตเดิมแลว สังคมชาวพุทธนั้นเปนระบบ
พุทธบริษัท ๔ จัดเปน ๒ ฝาย คือ พระสงฆกับคฤหัสถ หรือพระ
กับชาวบาน เมื่อสองฝายนี้ทําหนาที่ตอกัน แบบพึ่งพาอาศัยกัน
(อัญโญญญนิสิต) สังคมทั้งหมดก็จะเกษมศานติ์มีความสุข
ก. พระสงฆ ใหธรรมทาน คือฝกตนในไตรสิกขา และเผยแผ
สั่งสอนธรรมใหประโยชนเกิดขึ้น โดยไมเรียกรองรบกวนใคร ตาม
คติของพระพุทธเจาที่วา “ปฏิบัติเพื่อประโยชนสุขของพหูชน, นํา
ประชาชนใหเปนผูมีกัลยาณธรรม มีกุศลธรรม”
ข. คฤหัสถ ถวายอามิสทาน คือแสดงศรัทธาและจัดสรร
เครื่องอุดหนุนทางวัตถุ ใหพระสงฆปฏิบัติกิจ หนา ที่โ ดยไมตอ ง
พะวักพะวงหวงกังวลความเปนอยูดานปจจัย ๔
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ชวนคนมาทําดีมากๆ
ถาม: ที่เปนเรื่องเปนราวอยูนี้ วัดพระธรรมกายจัดกิจกรรมตางๆ
ชวนคนมาทําความดีไดม ากมาย คนเขาวัดเปน แสน ทําไมมีคน
มาติเตียน ตัวทําอยางนั้นไมไดก็อิจฉา
ตอบ: ก็มีไดทั้ง ๒ อยาง คือ เขาอิจฉา หรือวาเขารังเกียจ
แตที่จริง เขาจะอิจฉา หรือวารังเกียจ ก็ไมควรไปมัวติดใจอยู
ตรงนั้น แตควรเอามันมาใชประโยชน
ไมวาเขาจะอิจฉา หรือวารังเกียจ เราก็เอาเปนจุดปรารภที่จะ
สํารวจตรวจสอบหาความจริง
หนึ่ง ที่เขาพูดวากลาวติเตียน บางคนพูดเบา บางคนพูดแรง
ก็อยาไปติดที่ถอยคํา แตพิจารณาดวยใจมุงความถูกตองดีงาม
เอาทีส่ าระวา สิง่ ทีเ่ ขาพูดนัน้ เปนจริง ถูกตองตามพระธรรมวินยั ไหม
เปนเหตุเปนผลโดยชอบหรือไม ถาเขาวาไมจริงไมถูกตอง ก็ทิ้งไป
หรือชี้แจงอธิบาย ถาสิ่งที่เขาวานั้นจริง เปนธรรมเปนวินัย ก็นํามา
ตรวจสอบตนเอง
สอง สํารวจตรวจสอบตัวเราเองวา เราประพฤติ เราเปน
อยางที่เขาวากลาวติเตียนโดยชอบนั้นหรือไม ถาไมเปนก็โลงเบา
และเปดเผยตัวใหชัด ถาเราเปนอยางที่เขาวา ก็ปรับปรุงแกไขหรือ
ปฏิบัติใหถูกตอง
อยามัวติดอยูก บั ความคิดวาเขาอิจฉา (ทีถ่ กู = อิสสา/ริษยา)
จะไมเปนคุณทัง้ แกตน และแกใครๆ
ถาม: ที่คิดวาเขาอิจฉา ก็เพราะเรียกคนมาวัดไดมาก ก็เดนขึ้นมา

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๔๒๓

คนมักอิจฉาคนเดนไมใชหรือ?
ตอบ: อยาเพิ่งดวนคิดเอางายๆ จะกลายเปนกลาวหาชนิดมอง
อะไรแงเดียว เรื่องอิจฉาหรือรังเกียจ ก็ขั้นหนึ่งแลว
อีกอยางหนึ่ง ตองจับประเด็นของเรื่องหรือจับจุดของปญหา
ใหถูกเสียกอน เขาไมไดวาเลยเรื่องคนมามากๆ อันนั้นไมใชเรื่องที่
เขาวา
แตที่เขาเปนหวงกัน และตองวากลาว ติติง คือสิ่งที่เอามา
สอนและใหคนปฏิบตั ิ และอางวาเปนพระพุทธศาสนานัน้ นะ ไมจริง
ไมถูกตอง ไมเปนอยางที่อาง เชน เรื่องนิพพานเปนสถานที่ วัดได
เทานั้นลานโยชน แลวเขาสมาธิเอาขาวบูชาไปถวายพระพุทธเจา
ในอายตนะนิพพาน เอาอิทธิฤทธิ์มาอางเพื่อชวนคนใหบริจาคเงิน
มากๆ และปลุกเราใหคนอยากไดผลตอบแทนจากการบริจาคให
มากๆ เปนตน ตรงนี้ตางหากที่เปนปญหา เขาพูดเขาวาที่ตรงนี้
ไหนๆ ก็เอาเรื่องคนมากมาอาง ก็ขอใหมองยอนกลับ ถา
สอนและทําสิ่งที่ไมถูกตองแลว คนยิ่งมากก็ยิ่งเกิดโทษมาก ถาสิ่งที่
อางวาเปนพระพุทธศาสนานั้นไมใชพุทธศาสนา คนมาฟงมารวม
กิจกรรมมาก ก็ยิ่งไดความเชื่อพุทธศาสนาที่ผิดๆ ไปมาก และหลง
ออกนอกทางไปมาก ยิ่งคนมากเทาไรก็ยิ่งเปนโทษตอพระพุทธศาสนาและตอประชาชนมากเทานั้น
เพราะฉะนั้น ก็มาพูดกันใหตรงจุดตรงประเด็นทีเดียววา
สอนผิดปฏิบัติผิดจริงหรือไม ถาผิดไปแลว ก็ขอรองกันวาอยามัว
ถือทิฏฐิอยูเลย ขอใหเห็นแกพระศาสนาและสวนรวม มาปรับแก
เสียใหถูก
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ถาม: อะไรๆ ก็วาผิด ทางวัดพระธรรมกายไมมีอะไรดีเลยหรือ?
ตอบ: ที่เขาวาผิดนั้น เขาก็ไมใชวา ผิดไปหมด แตผิดในหลักการ
ที่สําคัญ ๆ อยางเรื่องนิพพานที่เอาเปนสถานที่ มีพระพุทธเจา
เปนตัวเปนตนประทับนั่งอยู แลวคนในโลกนี้พากันเขาสมาธิไปเฝา
ไปจับเนื้อตององค นี่จะไปกันใหญ หรือบางอยางก็ไมใชผิด แตผิด
เชน เห็นนิมิตจริง แตหลงเอานิมิตเปนนิพพานไป เลยติดอยูนั่น
(ตอนเห็นนิมิตนั้นไมผิด แตตอนหลงเอานิมิตเปนนิพพาน และติด
นิมิตนั้นผิด) ตลอดจนเรื่องที่เขาตั้งประเด็นขึ้นมาวา โฆษณาขาย
บุญบาง เอาฤทธิ์ลอลาภบาง เปนตน ซึ่งทางวัดก็ควรรวมพิจารณา
กับเขาใหตัวเราโปรงใส
ถาม: ก็หมายความวา ที่ทานสอนเรื่องศีลธรรม การทําความดีตางๆ
ขั้นนี้ไมผิดใชไหม?
ตอบ: ในขั้นศีลธรรมทั่วไปนี้ ชาววัดพระธรรมกายไดรับคําชมมาก
ทีเดียว เชนวา สุภาพ เรียบรอย เปนระเบียบ รักษาศีล เลิก
อบายมุขได เปนตน ในสวนนี้ใครๆ ก็อนุโมทนา
แตก็มีเสียงออกมามาก เชน เรื่องที่ทําใหเกิดความขัดแยงใน
ครอบครัว ซึ่ง โดยมากเกิดจากการบริจาคเงินแบบเอาแตใจตัว
คนเดียว แลวทําใหครอบครัวเดือดรอน เรียกวาครอบครัวไมพฒ
ั นา
ไปดวยกัน ทําใหปญหาเรื่องวัดพระธรรมกายเปนเรื่องซับซอน ซึ่ง
ตองพิจารณาหลายชั้น
แตทางธรรมทานก็มีหลักใหอยูแลว ถาเรารูหลัก เราก็มอง
ปญหาไดชัดขึ้น ไมสับสน อยางในเรื่องนี้ ก็เอาหลักงายๆ
ดานความดี ความดีเกิดจากอโลภะก็มี ความดีเกิดจาก
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อโทสะก็มี ความดีเกิดจากอโมหะก็มี หรือความดีดา นจาคะ ความดี
ดานเมตตากรุณา ความดีดานปญญา
สวนความชัว่ ก็ตอ งแยก ความชัว่ ทีเ่ กิดจากโลภะก็มี ความชัว่
ที่เกิดจากโทสะก็มี ความชั่วที่เกิดจากโมหะก็มี คนมักมองแค
ความชั่วดานโลภะและโทสะ แตมองขามความชั่วดานโมหะ ซึ่ง
กินลึกและมีผลระยะยาวมากที่สุด
ถาม: เมืองไทยทุกวันนี้ ใหคนทําตามศีลธรรมขั้นตนๆ ได ก็ดี
เยอะแลว
ตอบ: ดีนะดีแน แตก็ตองไมประมาท จะเทียบใหฟง
สมัยกอนมีโรงยาฝน คนไปนอนสูบฝนกันไมนอย เพิ่งมาเลิก
สมัยจอมพลสฤษดิ์ นายคนหนึ่งเปนคนหุนหัน ใจรอน บุมบาม มี
เรื่องกระทบกระทั่งงาย ตอมากลับเปลี่ยนไปตรงขาม เขากลาย
เปนคนใจเย็น ไมฉุนเฉียว มีคนพูดวา ตั้งแตนายคนนี้สูบฝนนี่ เขา
เปลี่ยนเปนคนละคน ใจเย็น สุขุม รอบคอบ ดีขึ้นมาก
อยางนี้เราจะวา การสูบฝนนี้ดี เปนประโยชนมาก ควรจะ
สงเสริมใหคนสูบฝนกันใหทั่วอยางนั้นหรือ คงไมใช
ที่วานี้ มิใชจะวาวัดพระธรรมกาย แตเปนการพูดใหรูจักมอง
อะไรหลายๆ แง คือแยกเหตุปจจัยใหดี รูจักใชโยนิโสมนสิการ
แบบที่มองความเปนไปไดอยางอื่น ในสถานการณที่ปรากฏเปน
อยางเดียวกัน
นี่แหละ เพราะเรื่องของมนุษยซับซอนอยางนี้ ผูที่ทําหนาที่
รับผิดชอบสังคมใหญๆ เชนบริหารประเทศชาติ จึงตองไมประมาท
อยามองอะไรแงเดียว ดานเดียว
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เพราะอยางนี้ พระพุทธศาสนาจึงสอนใหไมประมาทในการ
ใชปญญา คือตองไมประมาทอยูเสมอ และพิจารณาเรื่องราวดวย
โยนิโสมนสิการ ไมใชเพียงตื่นไปกับภาพภายนอกที่ผิวเผิน
ถาม: เออ ชักจะยากเสียแลว คนไมไปวัด ก็วาหางวัด พอไปวัด
กันมาก ก็ไมแนวาดี อยางนี้คนก็จะทอกันหมด
ตอบ: คนไปวัดมากนะดี ไมใชไมดี เรือ่ งนีป้ ญ
 หาไมใชอยูท คี่ นไปวัด
แตปญหาอยูที่วัด คือไมใชปญหาเพราะคนที่ไป แตเปนปญหาที่
เกิดจากวัดวาวัดทําอะไรกับคนที่ไป หรือวัดใหอะไรแกคนที่ไป
ถาแกปญหาทางฝายวัดใหถูกตอง คนที่ไปมากก็จะยิ่งได
ประโยชนมาก แตถาวัดใหอะไรที่ไมถูกตอง ยิ่งคนไปวัดมาก ก็ยิ่ง
เปนโทษตามจํานวนคนที่ไปมาก
เพราะฉะนั้น อยาเอาแควาคนไปวัดมาก หรือมีอะไรใหญโต
หลักทางธรรมก็มีอยูแลววา “อยาดูที่รูปราง แตใหดูที่การกระทํา”
ถาเปนชาวพุทธ จะมองอะไร ก็ตองรูจักใชปญญา อยาให
เขาพูดไดวา เปนคนตื้น เลยตื่นงายไปกับภาพความใหญโตหรือ
จํานวนมากๆ จําไววา พุทธศาสนาสอนไมใหตัดสินดวยรูปราง
หนาตาวาเปนอยางไร แตใหดูวาเขาทําอะไร
อยามัวทอ นี่แหละเปนบทเรียนใหไดฝกใชปญญา
เรื่องคนมากคนนอยนี้ ขอเติมคําเตือนไวหนอย ขอใหหมั่น
ระลึกถึงพระพุทธจริยากันไว จะไดรูวาแนวทางพุทธแทเปนอยางไร
เมื่อพระพุทธเจาเผยแผพระศาสนา ถาพระองคมุงใหไดคน
มากๆ พระองคก็ตองทรงสนับสนุนพระมหาเถระปณโฑลภารัทวาช
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และใหพระสาวกองคอื่นๆ ทําตาม
คงจําไดวา พระปณโฑลภารัทวาชแสดงฤทธิ์เหาะเหนือเมือง
ราชคฤห ชาวเมืองนัน้ ตืน่ เตน แตกตืน่ พากันเลือ่ มใส แหตามกันอึง
ถาแสดงฤทธิ์อีกอยางนั้น ก็ดูเหมือนวาจะเอาคนเทาไรก็ได
แตแทนที่จะทรงสงเสริม พระพุทธเจากลับทรงประชุมสงฆ
แลวทรงตําหนิอยางแรง และทรงบัญญัติหามพระภิกษุ ไมใหแสดง
ฤทธิ์แกคฤหัสถ
จึงขอฝากใหคิดวา ทําไมพระพุทธเจาไมทรงใชโอกาสหา
ศิษยหรือสาวกใหมากดวยวิธีอยางนั้น ทั้งๆ ที่พระองคเองก็เกง
อยางยิ่งในเรื่องฤทธิ์นี้
จุดที่ควรมองก็คือ พระพุทธเจาไมทรงตองการใหใครมา
เลื่อมใส โดยไมไดใชปญญาพิจารณาความจริงแหงคําสอนของ
พระองค พระพุทธเจาตองการใหคนพัฒนา ไมใชมาดวยเครื่องลอ
ขอใหสังเกตวา อุบายแบบเครื่องลอนั้น พระพุทธเจาทรงใช
ในกรณีเฉพาะตัวหรือรายบุคคล เมื่อทรงพิจารณาเห็นวาจะเปน
เครื่องชวยสรางความพรอมใหแกเขา แตไมทรงใชในงานทั่วไป
หรือกับคนหมูใหญ
นอกจากนั้น เมื่อทรงใชอุบาย ก็จะทรงดูแลเขาอยูใกลชิด
และติดตามวางขอปฏิบตั เิ ฉพาะตัวใหเหมาะกับเขาไปตลอดจนสําเร็จ
นอกจากนั้น ขอใหสังเกตดวยวา ถาพระองคเห็นความพรอม
หรือประโยชนที่จะเกิดแกคนผูใดผูหนึ่ง ซึ่งอาจจะเปนเด็ก หรือเปน
ชาวบานคนหนึ่งที่อยูไกลออกไป พระองคจะทรงยอมสละเวลาทั้ง
วัน และทรงยอมเหน็ดเหนื่อยเสด็จไปแสดงธรรมโปรดเขาผูนั้น
แม จ ะเป น เพี ย งคนเดี ย ว แต ถ า คนอื่ น ที่ อ ยู ใ กล จ ะพลอยได
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ประโยชนดวย ก็ยิ่งดี
เอาละ หันกลับมาที่พูดคางไวกันตอไป
ถาม: หมายความวา คนไปมากดี แตอาจจะไปทําไมดี ใชไหม?
ตอบ: ถาวัดที่เขาไป ชวนเขาทําสิ่งที่ไมดีจริง หรือไมถูกตอง ก็ไมดี
ถายังติดใจเรื่องนี้ จะพูดใหฟงอีก
คนที่บริหารงานรับผิดชอบสังคม เห็นคนไปไหนมาก ถึงจะ
บอกวาไปดี เขาก็ตองไมประมาทที่จะตองติดตาม ไมใชมองผิวเผิน
อยูแคภาพขางนอก ถึงจะไมระแวงก็ตองระวัง เพราะวิสัยของ
มนุษยปุถุชนนั้นก็รูกันอยูวา ถาเปนเรื่องสละกิเลส คนจะไปนอย
แตถาเปนเรื่องสนองกิเลส ก็จะไปกันมาก
ถาสนองโลภะ หรือราคะ ไปไดเสพบริโภค สนองโทสะ ไปดู
การทําลาย หรือแมแตไปรบราฆาฟนทําสงคราม หรือสนองโมหะ
ไปลุมหลงงมงายหมกมุน เปนเรื่องความฝนลมๆ แลงๆ เปนตน จะ
ไปกันมากมาย
บางทีซับซอนไปกวานั้นอีก เรื่องที่ดูขางนอกคลายเหมือน
เปนเรื่องเดียวกัน แตแรงจูงใจไมเหมือนกัน คนเขารวมจะมากนอย
ตางกันไกล เชน
จะใหคนเสียสละดวยปญญาทีม่ องเห็นประโยชนแกสว นรวม
จริงๆ ปรากฏวามีคนบริจาคนอยเหลือเกิน แตถา ใหเสียอยางไมรตู วั
โดยลอดวยความหวังลาภสนองความโลภ ใหฝน วาจะไดผลตอบแทน
แบบเสี่ยงโชค ทั้งที่มีโอกาสนอยเต็มทีอยางลอตเตอรี คนจะยอม
เสียเงินกันมากมาย (ลอตเตอรีพิมพออกเปนสิบชุด ก็ยังไมพอ) ยิ่ง
กระตุนเราใหโลภและฝนวาจะไดมาก ก็ยิ่งยอมเสียมาก และไป
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รวมกิจกรรมกันมาก
ถาใหไปรวมกิจกรรมทางปญญาหาความรูลวนๆ คนไมเอา
จัดกันเหนือ่ ยก็หาคนไปยาก แตถา มีรายการแสดงแปลกๆ เชนเลนกล
หรื อ อย า งเรื่ อ งในวั ด ที่ มี ร ายการของวิ เ ศษล อ มี เ รื่ อ งอิ ท ธิ ฤ ทธิ์
ปาฏิหาริยใหดู ก็เรียกคนไปมากได
ยิ่งสังคมไทยเราเวลานี้ คนขาดคานิยมทางปญญา ชอบตื่น
ผูวิเศษ หวังลาภลอย คอยอํานาจดลบันดาล เปนปญหาอยูแลว ก็
ไมควรจะไปซ้ําเติม แตควรจะชวยกันแกไขปญหา มาพัฒนา
ปญญาของคนกัน จะดีกวา
ถาหวังประโยชนแกสังคมของเราจริงๆ และรักความถูกตอง
ตามหลักพระศาสนา ก็ควรมองดวยใจเปนกลางวา ที่เขาติเตียน
ในเรื่องโฆษณาขายบุญ และเรื่องฤทธิ์ลอลาภอะไรนั้น เปนจริง
หรือไม แลวก็แกไขกันเสียใหถูกตอง
ถาม: แหม วาเรื่องอิจฉานิดเดียว พูดกันเสียยืดยาว เรื่องอิจฉา หรือ
วารังเกียจ ก็ขอใหผานไปเสียที
ตอบ: ก็ขอปดทายวา การชวนคนมาทําความดีที่อางนั้น หลาย
อยางอาจจะไมเปนที่ยอมรับวาดี โดยเฉพาะไมถูกตองตามหลัก
พระพุทธศาสนา และมีภัยอันตรายแฝงอยูมาก ทั้งตอชีวิตและ
สังคม กับทั้งตอตัวพระพุทธศาสนาเอง
ถาวัดใหญโตอยางวัดพระธรรมกายเปนตัวอยางนําวัดเล็ก
วัดนอยทัว่ ๆ ไปในการสอนและการปฏิบตั ทิ ถี่ กู ตรงตามพระธรรมวินยั
ก็จะเปนบุญกุศลยิ่งใหญ และเปนที่นาอนุโมทนาอยางมาก
การมองปญหาโดยนึกคิดวาเขาอิจฉานั้นเปนการมองที่ยึด
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ตัวตนเปนหลัก ทําใหรูสึกกระทบกระทั่งไมสบายใจ ถาจะใหดี
ควรหันออกไปมองที่ของกลาง ซึ่งเปนที่ตั้งของเรื่องอยางแทจริง
คือมองทีพ่ ระธรรมวินยั หรือพระพุทธศาสนา และทําใจใหเปนกลาง
แทนที่จะถามวา คนพวกนั้นเขาอิจฉาเราใชไหม ก็เปลี่ยน
คําถามใหม หรือตรวจสอบวา คนที่วากลาวเรานั้น เขาทําดวย
ความหวงใยพระพุทธศาสนา และมุงจะรักษาพระธรรมวินัยหรือไม
เขามีความจริงใจตอพระพุทธเจา และตอประชาชนหรือไม
พรอมกันนั้น ก็อาจจะยอนกลับเขามาถามตัวเองวา ที่เรา
ก็ตาม ผูที่พยายามปกปองชวยเหลือเราก็ตาม ทําการตางๆ อยูนี้
เราทําดวยเจตนาที่จะรักษาพระธรรมวินัย มุงใหเปนไปตามหลัก
พระพุทธศาสนาหรือไม เรามั่นใจวา เรามีความจริงใจตอพระพุทธเจา และตอประชาชนหรือเปลา

ประชาธิปไตย จะใหศรัทธามากลากไป
หรือใหสิกขามานําไป
ถาม: ออ ตามหลักประชาธิปไตย เราถือเสียงมาก คือตัดสินกัน
ดวยเสียงขางมาก เมื่อคนไปมากหรือคนนิยมมาก ก็ตองถูกตองดี
ไมใชหรือ?
ตอบ: นี่นะ จะใหหลัก จําไวเลยวา “เสียงมากตัดสินความตองการ
ได แตตัดสินความจริงไมได” ลองเอาไปคิดดู แลวจะพิจารณา
อะไรรอบคอบขึ้น
ถอยหลังไปแคสัก ๕๐๐ ป คนแทบทั้งโลก ไมรูกี่ลานคน
บอกวาดวงอาทิตยหมุนรอบโลก มีนายโคเปอรนิคัสคนเดียวมา
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บอกวาไมใช ที่จริงโลกหมุนรอบดวงอาทิตย คนลานก็ยังไมยอม
เชื่อ กวาคนจะยอมรับกันทั่ววาโลกหมุนรอบดวงอาทิตย ก็อีกเปน
รอยๆ ป แลวใครถูก กลายเปนคนเดียวที่วาโลกหมุนรอบดวง
อาทิตยถูกตองใชไหม
สมัยกอนโนน คนทั้งโลกเชื่อวาโลกแบน ใครคนหนึ่งมาพูด
วาโลกกลม ก็ไมมีใครเห็นดวย
เรื่องความจริงนั้น ตองใชปญญา จะมามองผิวเผินแคเห็น
ปุบปบไมได และจะเอาความตองการของเรา เอาความอยาก เอา
ความชอบใจ เอาความปรารถนาของตัวไปตัดสินก็ไมได
ประชาธิปไตยที่ตัดสินดวยเสียงขางมากนั้น ก็คือเขาดูความ
ตองการของประชาชน วาคนสวนมากจะเอาอยางไร
แตถาขืนปลอยใหมนุษยเอาความตองการกันดิบๆ ไมนาน
ก็คงวิบัติ เขาจึงตองใหมีการศึกษา เพื่อจะไดใหคนสวนมากนั้นมี
ปญญารูวา อะไรจริง อะไรดี ที่ควรจะเอา เพื่อใหความตองการ
ของคนมาตรงกับธรรม คือจะไดเลือกเอาสิ่งที่ถูกตอง ดีงาม เปน
ประโยชนที่แทจริง
เพราะเหตุนี้แหละประชาธิปไตยจึงไดเนนการศึกษากันนัก
จนพูดไดวา ถาไมมีการศึกษา ก็ไมมีประชาธิปไตย
จึงตองระวัง ไมใหมีสิ่งที่จะเปนศัตรูของการศึกษา เชน
ความลุมหลงหมกมุน การอยูกันจูงกันเพียงดวยความเชื่อ
ถาม: นี่เปนเรื่องของศาสนา ก็ตองเปนเรื่องของความเชื่อ ตองแลว
แตศรัทธา ไมใชหรือ?
ตอบ: ใครบอกวาศาสนาเปนเรื่องของความเชื่อ แลวแตศรัทธา

๔๓๒

กรณีธรรมกาย

อันนั้นเปนคติของมนุษยสมัยเชื่อโลกแบน
ลองปลอยตามความเชื่อ แลวแตศรัทธาสิ คนในศาสนา
โบราณเยอะแยะเชือ่ วา ถาฆามนุษยบชู ายัญ เทพเจาจะโปรดปราน
ยิ่งนัก เปนความดีเยี่ยมยอด ไดบุญมากที่สุด พวกไสยศาสตร
แมแตปจจุบัน ก็มีความเชื่อบางอยางทํานองนี้ หรืออยางศาสนา
ฮินดู พวกที่นับถือเจาแมกาลี ก็ยังเชื่อวาเอาหญิงสาวพรหมจารี
มาฆาบูชายัญเจาแมกาลี จะไดบุญมาก
ในอินเดียเวลานี้ ก็ยังมีการลักลอบเอาสาวพรหมจารีไปฆา
สังเวยเจาแมกาลีนี้ ทั้งที่กฎหมายหามและลงโทษหนัก ความดี
อยางนี้เอาไหม
ศาสนาไมใชแคศรัทธา พุทธศาสนาไมยอมรับแคนั้น ถาแค
ศรัทธายังเปนพุทธศาสนาไมได
ถาม: ถาศรัทธาไมเปนศาสนา แลวศาสนาอยูตรงไหน?
ตอบ: คนเรานี้ ยังไมตองมีความรูอะไร พอไดเห็นภาพไดยินเสียง
อะไรนิดหนอย ยังไมรชู ดั เจน ก็เกิดความเชือ่ วาเปนอยางนัน้ อยางนี้
ชักจะโยงไปหาสิ่งลึกลับ แคนี้ก็ชักจะเขาลักษณะเปนศาสนาใน
ความหมายของฝรั่ง แตไมใชความหมายแบบพุทธศาสนา
ตอเมือ่ ใดเริม่ พยายามคนหาความจริง วาสิง่ ทีย่ งั เห็นยังไดยนิ
ไมชัดนั้นวาเปนอะไรแน ไมโยนไปใหอํานาจลึกลับ แตกาวหนา
จากความเชือ่ นัน้ ตัง้ แตนนั้ ไปจึงจะเรียกไดวา เปนศาสนา เพราะฉะนัน้
ศาสนาก็คือโยงศรัทธาสูปญญา
ถาไดเห็นไดยินนิดหนอย แลวเกิดความเชื่อขึ้นมาวาเปน
อยางนั้นอยางนี้ ตัวเองก็เชื่อไปขั้นหนึ่งแลว มีคนมาสําทับหรือมา
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ขยายความเชือ่ นัน้ บอกวาเปนอยางโนนอยางนี้ เห็นไดยนิ ไปตามที่
เขาบอกก็ไปกันใหญ ควรจะเรียกวาลัทธิ ไมใชศาสนา
พระพุทธเจาไมไดมาบอกใหเชือ่ อยางโนนอยางนี้ แตพระองค
มาแนะนําให รู จั ก มองรู จั ก คิ ด รู จั ก พิ จ ารณาสิ่ ง ที่ เ ห็ น และได ยิ น
เปนตนนั้น เพื่อใหรูเห็นมันชัดเจนไปเลย และปฏิบัติตอมันใหถูก
จะไดไมตองอยูแคความเชื่อ นี่แหละจึงวา ศาสนา คือโยงศรัทธา
สูปญญา
การที่จะโยงศรัทธาสูปญญา ก็ตองมีการเรียนรู ตองรูจักคิด
พิจารณาเปนตน ซึ่งทําใหมีการพัฒนาในตัวของมนุษย และทําให
ปญญาเพิ่มหรือเจริญงอกงามขึ้น นี้คือ สิกขา
จําไวเลยวา สิกขานี่แหละเปนแกนของพระพุทธศาสนา ถา
ไมมีสิกขา ก็ไมมีพุทธศาสนา
สิกขาก็คําเดียวกับการศึกษานั่นแหละ แตการศึกษาที่เพียง
เลาเรียนวิชาทํามาหากิน อันนั้นไมพอที่จะเปนสิกขา
สมัยนี้แปลก อาจจะตองแยกระหวางคนมีการศึกษา กับคน
มีปญญา ซึ่งที่จริงควรเหมือนกัน แตเดี๋ยวนี้ไมเหมือนกัน
มีไหม พุทธศาสนาของพระพุทธเจา ที่ไมมีสิกขา ลองคิดดู
ศรัทธา ไมใชศาสนา ศรัทธาเปนเพียงจุดเริ่มหรือจุดปรารภ
ของศาสนา
ถาม: แมแตรัฐธรรมนูญ ใหเสรีภาพทางศาสนา ก็ตองแลวแต
ความเชื่อ ใครจะเชื่อและจะปฏิบัติตามความเชื่ออยางไร ก็ตองให
เขามีเสรีภาพไมใชหรือ?
ตอบ: ไมใชแคนั้นหรอก แตรัฐธรรมนูญจะตองวางเกณฑใหปฏิบัติ
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กันไดในสังคม ก็ตองวางไวอยางนั้นกอน แตไมใชแคนั้น
ถาม: ไมใชแคนั้นอยางไร?
ตอบ: เชน เขาตองเขียนกํากับตอไปอีกวา ไมทําใหคนอื่นเดือดรอน
เปนตน อยางที่เลาใหฟงเมื่อกี้นี้วา คนเชื่อวาเอาสาวพรหมจารี
มาฆาบูชายัญแลวไดบุญมาก ขืนปลอยใหทํา คนอื่นก็เดือดรอน
รัฐธรรมนูญก็ไมยอม เพราะสังคมจะเสียหาย อยูกันไมเปนสุข
แตอยางนี้ก็เปนเพียงความเสียหายที่เห็นงายๆ อยางหยาบๆ
นักการศึกษาเขามองลึกลงไปกวานั้น
ความเชื่อบางอยาง ไมเห็นผลออกมาเปนการฆาฟนทําราย
เปนตน ที่ทําใหเดือดรอนกันอยางเห็นๆ ชัดๆ ในทันที แตกินลึก
ทําใหสังคมเสื่อมโทรมลงจริงๆ จังๆ ยิ่งกวาอาชญากรรมแบบโตงๆ
สังคมจะเสียหายมาก อาจถึงขนาดทําใหประชาธิปไตยเองนัน่ แหละ
ลมสลาย หรืออยางนอยก็เปนแบบครึ่งๆ กลางๆ อยูเรื่อยไป ไมรูจัก
พัฒนา
ถาม: ประชาธิปไตยจะลมไดอยางไร? เรามีรัฐธรรมนูญรักษาไว
ตอบ: รัฐธรรมนูญเองก็เถอะ แทที่จริงก็เปนเพียงกลไก เปนเกณฑ
ที่จะมาชวยสนองจุดหมายของสังคม ที่จะใหพลเมืองอยูกันดวยดี
อยางสงบสุข แตไมใชแคนั้น ยังเพื่อเปนฐานใหสังคมกาวสูความดี
งามที่สูงขึ้นไป เชนชวยจัดสรรเอื้อโอกาสใหมนุษยสามารถพัฒนา
ชีวิต พัฒนาสังคมของตน สรางสรรคอารยธรรมของโลกกันตอไป
ถาไมเขาใจจุดหมายที่เปนแกนสารเหลานี้ ก็จะขังตัวอยูในกรอบ
ความคิด และติดอยูกับรูปแบบเทานั้น
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ถา มองถึง จุด หมายหรือ เจตนารมณที่แ ทห รือ ที่ลึก ๆ ของ
รัฐธรรมนูญนี้แลว ก็จะรูวาความเชื่อที่เรียกเอางายๆ วา ศาสนานั้น
ถาไมระวังใหดี ก็จ ะเปน ตัว กีด กั้น ขัด ขวางหรือ ทําลายจุดหมาย
ที่แทของการมีรัฐธรรมนูญเลยทีเดียว
แมตัวรัฐธรรมนูญนั้นเอง ที่เกิดจากความคิดติดกรอบ ตัน
อยูแครูปแบบ ไมเกิดจากปญญา ซึ่งรูเขาใจเจตนารมณที่แทของ
นิตบิ ญ
ั ญัติ ก็จะไมสนองจุดหมายของสังคม และไมสนองจุดหมาย
ที่ลึกลงไปของการมีรัฐธรรมนูญเองดวย
เพราะฉะนั้น ในสังคมประชาธิปไตย ถึงจะใหคนมีเสรีภาพ
ในความเชื่อ แตก็ไมใหความเชื่อนั้นปดกั้นการศึกษา
อยางนอยก็ไมยอมปลอยใหคนที่ฉลาดกวา มาใชความเชื่อ
หรือสิง่ ทีเ่ รียกกันงายๆ วา ศาสนานัน้ เปนเครือ่ งมือหาผลประโยชน
จากคนที่ฉลาดนอยกวา พูดงายๆ วา ไมใหคนฉลาดมาเอาคนโง
เปนเหยื่อ
ถาม: นี่จะวาทางสํานักพระธรรมกายหลอกลวงประชาชนหรือ?
ตอบ: อยาเขาใจผิด อยามัวยึดติดอยูกับเรื่องแคบๆ ตอนนี้เรา
กําลังพูดกันถึงปญหาของชีวิตและสังคมทั้งหมดในวงกวางทั่วไป
การพิจารณาปญหาในขั้นนี้สิ จึงจะเปนประโยชนแทจริง
ถาม: คนฉลาดเอาคนโงเปนเหยื่อนี้เปนเรื่องธรรมดา มีมานานแลว
ทุกวันนี้เปนสังคมธุรกิจ ก็อยางนั้นแหละ
ตอบ: ก็เพราะอยางนี้สิ ศาสนาซึ่งมีไวชวยมนุษย จึงไมควรเปน
อยางนั้นดวย แตควรมาแกปญหาที่สังคมเปนอยางนั้น
ถาคนติดรูปแบบกันนัก เขาก็หาผลประโยชนไดจากรูปแบบ
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ที่เรียกวาศาสนาดวย เชน
ถาคนขายยาโฆษณาวาเขามียาดีอยางหนึ่ง เพียงแตละลาย
น้ําแลวเอามาทาตามตัว โรคมะเร็งในทองในไสก็หายหมด เขาอาจ
ถูกขอหาโฆษณาชวนเชื่อหลอกลวงประชาชน
แตถาอีกคนหนึ่งมาในชื่อของศาสนา โฆษณาวาเขามีของดี
อยางนั้นๆ เพียงเอาไปแชน้ําดื่มเขาไป เปนโรคอะไรก็หายหมด
และจะไดลาภเงินทอง ฯลฯ มหาศาลอยางโนนอยางนี้ ไมซอื้ ไมขาย
แตเอาเงินมากกวาขาย ไมเปนไร แมเปนภัยลึกระยะยาวแกชีวิต
และสังคม แตผูดูแลสังคมบอกวาเปนเรื่องของความเชื่อ แลวแต
ศรัทธา เปนเสรีภาพทางศาสนา
ถาม: ก็ตองทําใหคนมีปญญา จึงจะไมโดนหลอกงายๆ แตเรื่อง
ปญญานี้ยาก จะเอารูปราง ความใหญโต และจํานวนวัดคงไมได
แตดเู หมือนจะตรงขาม หาคนมีศรัทธาไมยาก ไดจาํ นวนคนมากมาย
แตพอคัดหาคนมีปญญา เหลือนอยลงๆ
ตอบ: ไมใชวาศรัทธาไมดี แตใหศรัทธาเชื่อมกับปญญาอยางที่วา
ไปแลว ก็จะเดินหนาไปได
ตอนนี้ก็เลิกตื่นกับขนาดและจํานวนเสียที อยาลืมคติจาก
เรื่องอาจารยสญชัย
ถาม: เรื่องเปนอยางไร?
ตอบ: นักเรียนบาลีชั้นตนๆ ก็รู อยูในประวัติพระสารีบุตร และ
พระมหาโมคคั ล ลานะ ตอนแรกท า นไปเป น ปริ พ าชกอยู กั บ
อาจารยสญชัย ตอมาพบพระอัสสชิ ไดฟงธรรมแลวเลื่อมใส ตกลง
กันวาจะขอบวชอยูกับพระพุทธเจา คิดหวังดีตออาจารยวา ถา
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ทานสญชัยไดฟงธรรมของพระพุทธเจา จะไดประโยชนมาก จึงมา
ชวนอาจารยไปอยูกับพระพุทธเจา แตอาจารยสญชัยไมยอมไป
พระสารีบุตร-โมคคัลลาน ก็บอกวา พระพุทธเจาเกิดขึ้นแลว
คนก็จะพากันไปหาพระพุทธเจา แมแตผมสองคนและเพื่อนศิษย
ในสํานักก็จะไปกันเยอะ แลวอาจารยจะทําอยางไร
อาจารยสญชัยถามวา ในโลกนี้ คนโงมาก หรือคนฉลาดมาก
สองศิษยก็ต อบวา คนโงมีม าก คนฉลาดมีนอ ย อาจารยสญชัย
ก็บอกวา ถาอยางนั้น คนฉลาดจะไปหาพระสมณโคดม ก็ไปเถิด
(ไมตองหวงหรอก) คนโงๆ มากมายจะมาหาฉันเอง
บางทีการมีคนไปรวมอะไรมากๆ ก็เปนเพียงเครื่องสะทอน
ถึงคานิยมของสังคมที่เปน อยางนั้น ๆ หรือไมก็เปนการแสวงหา
ผลประโยชนจากคานิยมของผูค น โดยไมชว ยใหมนุษยพฒ
ั นาขึน้ มา
โดยเฉพาะในทางปญญา
สังคมไทยเรานี้ ก็รูกันและเปนหวงกันมานานแลววา เปน
สังคมที่ไมนิย มปญญา คนขาดความใฝรู กิจกรรมทางปญญา
จัดไมคอยขึ้น คนที่จะหาความรูก็มีนอย แตก็จําเปนจะตองดึงกัน
ขึ้นไป แมจะยาก เพราะมิฉะนั้นสังคมของเราจะกูไมขึ้น จึงไมควร
มาซ้ําเติมหรือหาผลประโยชนจากมันเลย จะตกต่ําลงไปอีก
ถาม: คนไปวัด นาจะเปนเรื่องของศรัทธา จะเกี่ยวกับคานิยมทาง
ปญญาอยางไร?
ตอบ: บอกแลววา ในพระพุทธศาสนา ศรัทธาตองโยงสูปญญา
ลองดูงายๆ พอคิดไปวัด ก็ดูความแตกตางไดทันที มีกี่คนไปดวย
แรงจูงใจที่คิดวาจะไปรับฟงหาความรูความคิดที่จะนํามาพัฒนา
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ชีวิตพัฒนาครอบครัวลูกหลาน และมีคนเทาไร ที่ไปเพียงดวย
ความคิดหวังวาจะไปรับความสุข หรือหาที่หลบความทุกข จุดเริ่ม
ในความคิดนี้เปนตัวกําหนดวิถีชีวิตและวิถีของสังคมอยางสําคัญ
คนไทยเราไปวัดดวยจุดเริ่มความคิดแบบหลังกันมาก สวน
แบบแรกนั้นไมคอยมี ถาเราอยูกันเพียงดวยความคิดแบบหลัง เรา
จะได ป ระโยชน จ ากพระพุ ท ธศาสนาน อ ยเกิ น ไป หรือไมถึงตัว
ประโยชนที่แทของพระพุทธศาสนา
พูดอีกสํานวนหนึ่งวา คนไทยไปวัด มักทําบุญแคทาน ถาลึก
หนอยก็รักษาศีล เจริญสมาธิ ที่ทําบุญถึงขั้นปญญา หาไดยาก
บุญของคนไทยจึงเฉไฉไดงาย หรือไมก็หดลงไปทุกทีๆ
เพราะฉะนั้นชาวพุทธ ถายังไปไมถึงขั้นปญญาแท ก็ควรจะ
ไปวัดดวยแรงจูงใจสองอยางเคียงไปดวยกัน คือมีแรงจูงใจทางจิต
เพื่อรับความสุข ผอนคลายทุกข พวงดวยแรงจูงใจทางปญญาที่จะ
ไปรั บ ฟ ง หาความรู ค วามคิ ด มาพั ฒ นาชี วิ ต และครอบครั ว หรื อ
ชุมชน-สังคมของตน อยางนอยก็คดิ จะเรียนรูค าํ สอนของพระพุทธเจา
หรือรูจักพระพุทธศาสนาใหมากขึ้น

ปมปญหาในอิทธิปาฏิหาริย
ถาม: เรื่องอิทธิปาฏิหาริย ในพระไตรปฎกเลาไว พระพุทธเจาทรง
แสดงก็หลายครั้ง ที่เปนเรื่องของพระสาวกก็มี วัดพระธรรมกาย
ทานเอามาเลาใหฟง เปนการเพิ่มศรัทธา ไมดีหรือ?
ตอบ: เรื่องอิทธิปาฏิหาริยนี่ พูดแลวพูดอีก ขอไมพูดซ้ําๆ ซากๆ ให
มากนัก บอกแลววาพระพุทธเจาไมไดทรงปฏิเสธในแงวาเปนจริง
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หรือไม แตทรงรังเกียจการที่จะไปหมกมุนวุนวายและหวังพึ่งมัน
พระพุทธเจาและพระสาวกใชฤทธิ์บาง ก็เพราะยุคนั้นคน
นิยมเชิดชูมันมาก ทานตองเจอตองเกี่ยวของในการทํางานเผยแผ
ธรรม แตทานใชในแงที่จะปราบความเมาฤทธิ์ และปราบพยศ พอ
ใหเขายอมฟงคําสอนเทานั้น ทานไมใชเพื่อบันดาลผลที่ปรารถนา
ใหแกผูใดเลย เพราะจะทําใหคนออนแอ ไมพัฒนาตน พึ่งตัวไมได
และตกในอยูในความประมาท
เมื่อรูอยูแลววาพระพุทธเจาไมทรงนิยม และไดทรงบัญญัติ
หามไมใหพระสงฆแสดงอิทธิปาฏิหาริยแกชาวบาน พระเราก็ไมควร
จะเอามาชูใหประชาชนสับสนหรือเขวอีก
โดยเฉพาะในเรื่องของวัดพระธรรมกายนี้ ตองขออภัยที่จะ
บอกวา เทาที่ผานมาสังเกตเห็นไดวา การเลาเรื่องอิทธิปาฏิหาริย
ของสํานักนั้น มีลักษณะพิเศษ ๒ อยาง คือ
๑. ยกมาเลาไมหมดไมตลอด คงจะตัดเอาแตตอนที่เขากับ
ความประสงค จึงจะทําใหประชาชนเขาใจผิดไดงาย
เชนที่ทางสํานักชอบเลาเรื่องหนึ่ง คือ ที่พระมหาสาวกชื่อ
ปณโฑลภารัทวาชเหาะไปในฟาเหนือเมืองราชคฤห ทําใหประชาชน
เลื่อมใสศรัทธามาก ก็เลาไวแคนี้
ไมเลาตอไปใหจบเรื่องวา เมื่อความทราบถึงพระพุทธเจา ก็
ทรงใหประชุมสงฆ แลวทรงตําหนิอยางแรง โดยทรงเปรียบเทียบวา
การแสดงฤทธิ์นั้น เหมือนสตรีที่ยอมเผยของสงวนเพื่อเห็นแกจะได
เงิน แลวทรงบัญญัติสิกขาบทหามภิกษุแสดงอิทธิปาฏิหาริยแก
คฤหัสถ
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๒. การเลาเรื่องอิทธิปาฏิหาริยอยางเชิดชูใหนิยมก็ไมถูกตอง
อยูแลว ทางสํานักยังเอามาเลาเปนสวนกระตุนเราเชิงเชิญชวน
หรือชักจูงใหบริจาคทรัพยสรางโนนสรางนี่อีก เปนการหมิ่นเหม
ต อ อเนสนา คื อ การแสวงหาลาภโดยมิ ช อบ ซึ่ ง ท า นจั ด เป น
มิจฉาชีพของพระ
วงการพระสงฆมีปญหากับวัดเล็กวัดนอย ในเรื่องทํานองนี้
มากพออยูแลว ทางสํานักพระธรรมกายไมนาจะมาซ้ําเติมปญหา
ใหหนักยิ่งขึ้น และเมื่อเปนวัดใหญที่แสดงตนวาจะเผยแพรธรรมะ
เอาจริงเอาจัง แลวมาทําอยางนี้ ก็ตอ งเห็นใจทานผูร กั พระธรรมวินยั
ที่เขาตั้งขอรังเกียจอยางมาก

