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ชมรมกลัยาณธรรมโดยทนัตแพทยหญงิอจัฉรา กลิน่สวุรรณผูเปนประธาน
ชมรม ไดขออนุญาตพิมพหนงัสอืเร่ือง “ชาวพุทธกับวกิฤติศรทัธา” เพ่ือแจกเปน
ธรรมทาน ขาพเจาอนุญาตดวยความยินดียิ่ง 

เร่ืองใดอันจะพึงกลาวเก่ียวกับเร่ืองวิกฤติศรัทธา ขาพเจาไดกลาวไวพอ
สมควรแลวในคํานําของการพิมพครั้งที่ ๑ โดยสํานักพิมพปญญา เม่ือป พ.ศ. 
๒๕๓๗ มีเร่ืองผนวกเขามาอีก ๗ เรื่องซึ่งนํามารวมไวมีเรื่อง ทาน ๕ อยางที่
ไมเปนบุญ เปนตน เห็นวาจะเปนประโยชนแกทานผูอาน ขาพเจาขออนุโมทนา
อยางย่ิงตอชมรมกัลยาณธรรมท่ีไดชวยเผยแผธรรมใหแพรหลาย ซึ่งจะเปน
ประโยชนแกผูปฏิบัติตาม

ขาพเจาขอฝากพุทธศาสนสุภาษิตไวในท่ีนีบ้างประการ เพือ่เปนคติเตอืน
ใจ คือ

๑. ผูออนแอเกินไปก็ถูกเหยียบยํ่า ผูแข็งกราวเกินไปก็มีเวรภัย บัณฑิต
รูความแตกตางสองอยางนี้แลว พึงประพฤติตนแตพอดีพองาม

(สุภาษิตจากชาดก)
๒. สิ่งหนึ่งดีสําหรับคนหนึ่ง แตไมดีสําหรับอีกคนหนึ่ง เพราะฉะนั้น

สิ่งทั้งหลายจะวาดีทั้งหมดก็ไมใช จะวาไมดีทั้งหมดก็ไมใช
(สุภาษิตจากชาดก)



พิจารณาดวยดีแลวจะเห็นวา เราอยูในสังคมควรประพฤติตนแตพอดี
พองาม ไมออนแอเกินไปและไมแข็งกราวเกินไป สิ่งทั้งหลายในโลกน้ีมีทั้งคุณ
และโทษเจือกันอยู บางอยางใหโทษเมื่อเกินพอดี ผูฉลาดจึงควรแยกแยะให
เปน ถือเอาในสวนที่เปนคุณ ทิ้งส่ิงที่เปนโทษเสีย ก็จะไดรับประโยชนจากสิ่ง
ทั้งหลายเทาที่ประโยชนมันมีอยู อยางวาเราจะกินปลา ปลานั้นมีกางซึ่ง
จําเปนแกมันเมื่อมันมีชีวิตอยูเหมือนคนมีกระดูก แตเมื่อมันตายแลวคนนํา
มาปรุงเปนอาหาร ก็ควรจะเลือกกินเฉพาะสวนท่ีเปนเน้ือของมัน สวนท่ีเปน
กางก็ทิ้งไป ระวังอยาใหกางติดคอซึ่งจะเปนความทุกขมิใชนอย พรอมกันนี้
ขออวยพรใหทานผู อานประสบความสุขและความสําเร็จตามที่ปรารถนา
โดยชอบธรรมทุกประการ

 ดวยความปรารถนาดีอยางยิ่ง
 

 ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘
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ตามทีท่านอาจารยวศิน อนิทสระ ไดกลาวไวในหนงัสอิเลมนีว้า พระพทุธ
ศาสนาสอนใหพุทธบริษัทเชื่อกฎแหงกรรม รับผิดชอบตัวเอง ดําเนินชีวิต
ดวยสติปญญา ไมเชื่องาย ไมงมงาย เนนเรื่องตนและการพึ่งตน ใหมีตน
ซึ่งมีธรรมเปนท่ีพึ่ง ถือเอาการประพฤติธรรมคือ สุจริตกาย วาจา ใจ เปน
แนวทางแหงการพ่ึงตนเอง มีชาวตางประเทศกลาวถึงพุทธศาสนาโดยคํานึง
ถึงลักษณะน้ีวา a do-it-yourself religion ไมมีการออนวอน ตรงกับ
พระพุทธพจนที่วา “ความเพียรทานทั้งหลายตองทําเอง ตถาคตเปนเพียง
ผูบอก (ทาง) เทาน้ัน” (ตุมฺเหหิ กิจฺจํ อาตปฺป อกฺขาตาโร ตถาคตา) 

หน่ึงในหลักธรรมสําคัญในพระพุทธศาสนาคือ “ศรัทธา” ซึ่งเปนตัว
นํารองของปญญา โดยสุดทายแลวศรัทธายอมถูกแทนที่ดวยปญญา ศรัทธา
จึงมีบทบาทสําคัญในการศึกษาธรรมแตตองเปนศรัทธาที่ประกอบดวย
ปญญา เพื่อเปนอุปกรณที่มีประสิทธิภาพในการเขาถึงแกนแทของพระพุทธ
ศาสนาไปตามลําดับ หากศรัทธากลายเปนวิกฤติศรัทธาเสียแลว ยอมตอง
มีหลักที่ถูกตองม่ันคงอันจะนําพาจิตใจใหมีความต้ังมั่นใหสมประโยชนในการ
เปนพุทธบริษัทที่ดี



หนังสือชาวพุทธกับวิกฤติศรัทธาเคยจัดพิมพมาเม่ือ ๒๐ กวาปแลว
อานสนุกแบบวางไมลง ไดคุณคาสาระประโยชนทางปญญาในหลากหลาย
มิติแหงธรรม ทําใหขาพเจารูสึกศรัทธาและช่ืนชมทานอาจารยวศิน อินทสระ
ปยาจารยของขาพเจามากยิง่ข้ึน โดยเฉพาะในบททีว่าดวย “เทคนคิการเผยแผ
พระศาสนา” ซึ่งขาพเจาไดสัมผัสถึงหัวใจของครูผูประเสริฐที่ถอดหัวใจเขียน
แบบท่ีทานเรียกวา “บานมาจากขางใน” เพราะคุณธรรมความเปนครู เปนผูรู
จริง มีอยูในเนื้อในตัวทานแลวทุกประการ จึงสามารถเรียบเรียงออกมาได
อยางแจมแจง ประทับใจ และนอกจากน้ียังมีอีกหลายหัวขอที่ลวนนาสนใจ
ศึกษา ชวนติดตาม

ดวยอานภุาพแหงธรรมอนัเปนอกาลโิก ทกุอกัษรธรรมอนัวจิติร เฉยีบคม 
ตรงไปตรงมา และชัดเจน จึงยังคงความทันสมัย ทันเหตุการณ ชมรมกัลยาณ
ธรรมจึงกราบขออนุญาตจัดพิมพอีกคร้ังเพ่ือเปดโลกแหงธรรมทัศนใหผูสนใจ
ในพุทธศาสนาไดเขาใจหลักศรัทธาที่ถูกตอง บุญกุศลใดอันพึงบังเกิดจากการ
เผยแผธรรม ขอนอมถวายเปนพุทธบูชาและนอมบูชาอาจริยคุณแดทาน
อาจารยวศิน อินทสระ ในวาระมงคล “๘๑ ป เพชรแหงการเผยแผธรรม” 
และเพื่อรวมแสดงมุทิตาสักการะแดทานอาจารยในโอกาสที่ทานไดอีกหนึ่ง
รับรางวัลเกียรติยศ คือ “รางวัลผลงานดานการเผยแผพระพุทธศาสนาดีเดน
ดานวรรณกรรม” ประจําป ๒๕๕๘ จากมูลนิธิศาสตราจารยพิเศษจํานงค
ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต (มจร) (วันที่ ๒ พฤษภาคมที่ผานมา) และขอ
พระสัจธรรมจงประดิษฐานมั่นคงในดวงใจของปวงเวไนยสัตวสมดั่งพระพุทธ
ปณิธานและสมความเหน่ือยยากเสียสละของครูบาอาจารยสืบเน่ืองตลอดมา
ทุกกาลสมัย เทอญ

 ขออนุโมทนาบุญและขอบพระคุณอยางย่ิง
 ทพญ.อัจฉรา กล่ินสุวรรณ

 ประธานชมรมกัลยาณธรรม
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๒-๓ ปนี้มีปญหาเกิดข้ึนมากมายในแวดวงของชาวพุทธไทย โดย
เฉพาะเรื่องราวอันสั่นคลอนศรัทธาของประชาชน พวกเขามีศรัทธาในพระ
พุทธศาสนา แตไมรูจะเริ่มตนที่ใด สวนมากเริ่มตนวางศรัทธาลงที่พระสงฆ
เพราะเปนรูปธรรมท่ีเห็นชัดกอนอยางอ่ืน พวกเขาไดทุมเททรัพยสินเงินทอง 
ชีวิตจิตใจ ลงไปในพระสงฆที่เขาเล่ือมใสอยางหมดเน้ือหมดตัว เรียกวาทุมตัว
ลงไปเลยทีเดียว ที่สมหวังก็มี ที่ผิดหวังก็มาก โดยเฉพาะพระสงฆที่มีชื่อเสียง
โดงดังระดับผูใหญ ตอมามีเรื่องอันเปนเหตุใหเสียชื่อเสียง หลายคนช็อก จริง
เท็จอยางไรไมมีใครรูแน นอกจากตัวทานเองและผูเก่ียวของในกรณีนั้น แต
มันกอใหเกิดความคลางแคลงใจส่ันคลอนศรัทธาของมหาชนตอพระศาสนา
อยางสดุจะพรรณนา ทัง้นีเ้พราะชาวพทุธเราสวนมากยงัเขาไมถงึตวัแทของ
ศาสนา คือ พระธรรม ยังมองเห็นพระพุทธรูปและพระสงฆเปนศาสนาอยู
จนพทุธศาสนาจะกลายเปนพทุธรปูศาสนาอยูแลว พระพทุธรปูกต็าม พระสงฆ
ก็ตาม ถาชาวพุทธเราไมทําความเขาใจใหดีใหถูกตองแลวจะกลายเปนสิ่งบัง
ไมใหเหน็พระธรรม นาเสยีดายเพยีงไรทีเ่ราทะนุบาํรงุศาสนาแตไมไดตวัศาสนา
มาชื่นชม เหมือนคนหลงลูบคลําเพลิดเพลินอยูกับกระดาษหอของ โดยไมได
เปดด ูไมไดรูวาขางในมอีะไรบางอนันาชืน่ชมยินดีกวากระดาษหอของเปนไหนๆ



เนื่องจากยังไมมั่นใจตัวศาสนาคือพระธรรม พอมีอะไรมากระทบกับ
สวนท่ีเปนสื่อของพระธรรม คือ พระสงฆ คนก็พลอยเส่ือมศรัทธาในพระ
ศาสนาไปดวย วิกฤติศรัทธาจึงเกิดข้ึนในใจของชาวพุทธทําใหลังเลสับสนใน
พุทธศาสนา โดยเฉพาะในพระสงฆผูซึ่งชาวพุทธทองมาแตเด็กและสั่งสอน
กันตอมาวา เปนกลุมชนผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตามพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจา แลวสั่งสอนผูอื่นใหรูตาม

“วิกฤติ” หมายถึง เวลา หรือเหตุการณเขาขั้นอันตราย อยูระหวาง

หวัเล้ียวหวัตอ ซึง่จะนาํไปทางดหีรอืทางรายก็ได แตระหวางชวงวกิฤตินัน้จะ

เกิดความสับสนข้ึน ในขณะเดียวกันทําใหคนต่ืนตัวแสวงหาทางท่ีดีกวาสิ่งท่ี
ถูกตองกวา เพราะไดรับบทเรียนมาพอสมควร ถาเขาเร่ิมใชปญญาควบคุม
ศรัทธา ก็จะไดประโยชนมากกับตัวเขาเองและตอพระศาสนาดวย

ชาวพุทธเราแมจะมีวิกฤติศรัทธาอยูบางเปนระยะๆ แตถาไดปญญา
เพิ่มขึ้นก็เปนสิ่งที่นาพอใจ เหมือนเสีย ๑ ได ๑๐ เพราะปญญาเปนคุณธรรม
อันสูงสุดนําไปสูความหลุดพน (วิมุตติ) พุทธศาสนาเองก็เปนศาสนาแหงปญญา 
ไมใชศาสนาแหงศรัทธา พระพุทธศาสนาไมตองการใหบุคคลเช่ือสิ่งใดโดย
ปราศจากปญญา ไมตองมอบกายถวายชีวิตตอสิ่งใด ตอบุคคลใดที่ยังไมได

ตรองใหเห็นดวยปญญาเสียกอน

จริงอยู เมื่อเรายังไมมีปญญาเพียงพอในสิ่งใดในเรื่องใด เรายอมตอง
เชื่อผู มีปญญาผูมีความรูในเรื่องนั้นไปพลางกอน แตไมใชใหหยุดอยูเพียง
แคนั้น พุทธศาสนาตองการใหชาวพุทธเปนไทแกตัว ไมใชนับถือศาสนาหรือ
ศีลธรรมอยางเปนทาส อันเปนสัญลักษณแหงความออนแอทางจิตใจ

ถาชาวพุทธเราสวนใหญยังสนใจพุทธศาสนาเฉพาะในแงที่เปนพิธีกรรม
ไมคอยสนใจพุทธศาสนาในสวนท่ีเปนเน้ือหาสาระ คือหลักธรรม หลักปฏิบัติ



ในชีวิตประจําวันอันจะเปนเครื่องมือชวยตนในคราวมีทุกขแลว พอความทุกข
เกิดขึ้นก็พะวักพะวน จับอะไรไมถูก ตรงนี้แหละที่จะตกเปนเหยื่อของพวก
มิจฉาชีพที่แฝงตนเขามาในรูปของนักบุญหรือแมแตในรูปของนักบวช พุทธ
บริษัทเหลานี้นาสงสารเพียงไร

ทางท่ีดีและปลอดภัย พุทธบริษัทควรจะเช่ือพระพุทธเจาที่ตรัสสอน
ใหชาวพุทธมีตนเองและมีธรรมเปนที่พึ่งใหได ในการนี้ปญญาเปนตัวสําคัญ
อยางยิ่ง เปนหลัก ใหศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ยึดเกาะหรือทรงตัวอิงอาศัย
อยู ดังพระพุทธพจนที่วา

“สําหรับอริยสาวกผูมีปญญา, ศรัทธา ซึ่งเปนธรรมคลอยตามปญญา
ยอมทรงตัวอยูได วิริยะ สติ สมาธิ ก็เชนกันเปนธรรมคลอยตามปญญา
ยอมทรงตัวอยูได” (พระไตรปฎก เลม ๑๙ ขอ ๙๘๙)

แปลวามีปญญายืนตัวเปนหลัก พลธรรมอีก ๔ อยางมีศรัทธาเปน
ตนมาอิงอาศัยอยูกับปญญาเหมือนมีเสาหลักอยูเสาหน่ึงยืนตนอยางม่ันคง
เอาไมอื่นมาพิงไวกับเสานั้นก็ทรงตัวอยูได

“ภิกษุทั้งหลาย, อินทรียอยางหน่ึงอันบุคคลอบรมแลวทําใหมากแลว
ยอมบอกไดวา เปนผูสิ้นอาสวะ นั่นคือปญญินทรีย (ธรรมะที่เปนใหญคือ
ปญญา)” (พระไตรปฎก เลม ๑๙ ขอ ๙๘๘)

ดวยเหตุนี้ ชาวพุทธจึงควรตระหนักในการอบรมปญญา พึงต้ังตนไว
โดยประการที่ปญญาจะเจริญไดจนสามารถรูเองเห็นเองแจมแจงเองแลวไม
ตองเชื่อแมแตคําของสมณะ (น จ ปน สมณวจน เหตุป คจฺฉติ-พระไตรปฎก
เลม ๒๑ ขอ ๑๑๗) พระพุทธเจาก็ทรงประสงคเชนน้ัน ดังที่เคยทรงประทาน
สาธุการแกพระสารีบุตรผูกราบทูลวา ไมตองเชื่อพระผูมีพระภาคเจาในเร่ือง
นี้ เพราะทานไดรู เอง-เห็นเอง แทงตลอดเองดวยปญญาแลว หมดความ



สงสัยแลวในเร่ืองพละ ๕ คือ ศรัทธาเปนตน ปญญาอันบุคคลอบรมแลวทําให
มาก แลวยอมหยัง่ลงสูอมตธรรม มอีมตธรรมคอืนพิพานเปนทีส่ดุ (นยั พระไตร
ปฎก เลม ๑๙ ขอ ๙๘๔-๙๘๖)

ศรัทธาเปนคุณธรรมท่ีตองการกอนในเบ้ืองตน แตตองเปนศรัทธา

ที่ประกอบดวยปญญา ปราศจากปญญาแลวจะเปนความงมงาย ไมใชศรัทธา
ที่ตองการในพุทธศาสนา ความงมงายมีอยูในท่ีใด ความเปนทาสก็มีอยูใน
ที่นั้น พุทธศาสนาตองการใหชาวพุทธเปนไท

ถาหนังสือเลมนี้ ทําใหผูอานมีศรัทธาท่ีถูกตองและรุงเรืองดวยปญญา
ทามกลางความมืดคือโมหะหรืออวิชชาไดบางแลว ขาพเจาก็จะรูสึกมีความ
สุขใจไมนอยเลย และขอจบคํานํานี้ดวยพระพุทธพจนวา

“สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจายอมรุงเรืองดวยปญญา ทามกลาง
ปุถุชนผู มืดบอด เหมือนดอกบัวแมเกิดในกองหยากเยื่อ ก็ชูดอกข้ึนเหนือ
กองหยากเยื่อ มีกลิ่นหอมนารื่นรมยใจ”

 โปรดไดรับความนับถือจากขาพเจา

 
 ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๗
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“เหตุการณที่เกี่ยวกับพระสงฆบางรูปในขณะน้ี
เปนเรื่องสะเทือนศรัทธาประชาชนตอพระสงฆอยางมาก

แตถาเร่ืองนี้ทําใหชาวพุทธบางสวนมีหูตาสวางขึ้นบางก็คุม

เพราะการสูญเสียศรัทธาไป แตไดปญญามานั้น

เปนสิ่งควรแลกเพราะมีคุณคากวากัน”



ªÒÇ¾Ø·¸¤ÇÃ·íÒÍÂ‹Ò§äÃ

¡ÑºÇÔ¡Äμ ÔÈÃÑ·¸Ò·Õèà¡Ô´¢Öé¹áÅŒÇ

พุทธศาสนาแบบท่ีชาวบานยึดถือไวดวยศรัทธา ไดหยั่งรากลึกในสังคม
ไทยมานานเกือบพันป เหตุการณที่เกิดขึ้นในระยะน้ีไดเขยาศรัทธาของมหาชน
อยางแรง คนที่เคยศรัทธาตอพระสงฆอยางหนักแนน ที่เปนศรัทธาเฉพาะ
บุคคลไดหยุดคิดและลังเล สวนผูมีปญญาและศรัทธาในคุณของพระสงฆเพื่อ
การถายแบบเขาสูตนไมยึดติดในตัวบุคคลแตฝายเดียวนั้น ไดมองเห็นโทษ
ของการแขวนศรัทธาไวกับบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยเฉพาะ มีทาทีที่จะใชชีวิต
แบบใหมอยางเรียบงายอยางชาวพุทธที่ดี ไดมองเห็นคุณลักษณะพิเศษของ
พุทธศาสนามากขึ้นในขอที่สอนใหใชชีวิตอยางเรียบงาย จะไดทํางานอยาง
สูงสุดอยางท่ีเราเรียกวา plain living high doing (อยูอยางตํ่า ทําอยางสูง) 
แมคนสวนมากจะดําเนินชีวิตสวนกันคือ พยายามที่จะอยู อยางสูง แตทํา
อยางตํ่า ซึ่งไมตรงตามหลักพุทธศาสนาก็ตาม

ชาวพุทธเราสวนมากติดในพระสงฆที่ทําตัวขลังและศักดิ์สิทธิ์ หลงใหล
คล่ังไคล จนไมเห็นพระธรรม พระสงฆซึ่งเปนสมมติสงฆอันพวกเขาติดใจ 
หลงใหล คล่ังไคล นั่นแหละมาบังไมใหเห็นพระธรรมซึ่งเปนเรื่องท่ีนาเสียดาย



๑๔
ชาวพุทธกับวิกฤติศรัทธา

อยางย่ิง เพราะพระธรรมเปนส่ิงสูงสุด พระสงฆเคารพพระพุทธเจา เคารพ
พระธรรม แตชาวพุทธบางพวกติดอาจารย หลงอาจารย จนลืมนึกถึง
พระพุทธเจาและพระธรรม

เหตุการณที่เกี่ยวกับพระสงฆบางรูปในขณะน้ี เปนเร่ืองสะเทือนศรัทธา
ประชาชนตอพระสงฆอยางมาก แตถาเรื่องนี้ทําใหชาวพุทธบางสวนมีหูตา
สวางขึ้นบางก็คุม เพราะการสูญเสียศรัทธาไปแตไดปญญามานั้นเปนสิ่งควร
แลก เพราะมีคุณคากวากันมาก ปญญาเปนคุณธรรมสูงสุดในพุทธศาสนา
(สพฺเพ ธมฺมา ปฺตฺตรา)

ชาวพุทธในเมืองไทยสวนใหญนับถือศาสนา นับถือพระสงฆดวยศรัทธา 
ไมคอยใชปญญา จึงมักถูกหลอกใหเชื่อใหงมงายใหฝงตัวลงไปในส่ิงอันไมควร
เชื่ออยูเสมอ พวกเขาเสียเงินทอง เสียเวลาในการบํารุงศาสนาในการบํารุง
พระสงฆไปมากเหลือเกิน แตความทุกขใจของพวกเขาไมไดลดลง เพราะ
ขาดปญญาหูตาไมสวาง การที่จะนับถือศาสนาใหไดผลคุมคานั้นตองนับถือ
ดวยปญญา

นับถือศาสนาอยาคล่ังศาสนา นับถืออาจารยอยาคล่ังอาจารย ถาคล่ัง
เปนโมหะ เปนอวิชชา เกิดผลเสียแนนอน

การปฏิบัติธรรมทําไดอยางงายๆ คือทําตนใหดี ใหอยูในสุจริต ทําหนาที่
ใหสมบูรณ ใชชีวิตอยางเรียบงายก็เทานั้น ไมตองยุงยากวุนวายอะไร ไมติด
รูปแบบ แตพยายามแสวงหาเนื้อหาที่แทจริง สาระที่แทจริงของเรื่องนั้น
ถอืเอาการทํางานใหถกูตองเปนการปฏิบตัธิรรมไมตองเวียนติดตามอาจารย

ไปทุกหนทุกแหง ซึ่งจะกลายเปนภาระดวยกันทั้ง ๒ ฝาย เปนเครื่องของ



๑๕
อ. วศิน อินทสระ

เปนอุปทวะ และเปนอันตรายทั้งแกศิษยและอาจารย มีตัวอยางใหเห็นอยาง
ชัดเจนแลว พระพุทธเจาผู เปนศาสดาตรัสสอนเรื่องน้ีไวแลวเมื่อ ๒,๕๐๐
ปเศษมาแลว (ปรากฏอยูในมหาสุญญตสูตร พระไตรปฎกเลม ๑๔)

พระรัตนตรัยเปนสิ่งสําคัญในพุทธศาสนา ประกอบดวยพระพุทธเจา
พระธรรม พระสงฆ แตพระสงฆที่ทานจัดเขาเปนองคหนึ่งของพระรัตนตรัย 
หมายถึง พระอริยสงฆตัง้แตพระโสดาบันขึน้ไป ขอใหพจิาณาดูพระสังฆคุณ ๙
ที่เราสวดกันทุกเชาเย็นเถิดจะเห็นวาทานระบุถึงบุคคล ๔ คู ๘ จําพวก (จตฺตาริ
ปุริสยุคานิ อฏฐ ปุริสปุคฺคลา เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ) วาเปนพระสงฆสาวก
ของพระผูมีพระภาคเจา ถายังไมถึงขั้นก็เปนเพียงสมมติสงฆ เปนสัญลักษณ
เปนรูปแบบแหงพระสงฆ เปนผูสมัครใจเขามาอยูในรมกาสาวพัสตร ดวย
ตั้งใจวาจะปฏิบัติดี ปฏิบตัิตรง ปฏิบัติเพื่อดับทุกข เพื่อพนจากพันธนาการ นั่น
คือปฏิญญาที่ใหไวกับสังคมสงฆและใหไวกับประชาชน โดยแสดงเพศเปน
นักบวช มีความเปนอยูตางกับคฤหัสถ แตในภาคปฏิบัติยอมทําไดบาง ทํา
ไมไดบาง ตามวิสัยแหงผูที่ยังเปนปุถุชน ยังมีกิเลส ยังมีโลภ โกรธ หลงอยู
ยังมีราคะ โทสะ โมหะอยู ยังตองการโลกธรรมสวนท่ีนาปรารถนา คือ ลาภ
ยศ สรรเสริญ สุข อยากจะปฏิเสธโลกธรรมสวนท่ีไมนาปรารถนา คือ เสื่อม
ลาภ เสื่อมยศ นินทา ทกุข

ชาวพุทธผูเปนคฤหัสถจึงไดเห็น ไดยิน ไดฟง การประพฤติอันไมดีงาม
ของพระสงฆอยูเนืองๆ เปนขาวเล็กๆ นอยๆ บาง เปนขาวใหญบาง เกิด
วิกฤติศรัทธา เกิดผิดหวังในจริยาของพระสงฆอยูบอยๆ ทั้งนี้เพราะชาวพุทธ
ไดตั้งพระสงฆไวในที่สูง เคารพนบนอบอยางพิเศษและมีทัศนคติวาเปนผูสละ
แลว ไฉนจึงทําเชนนี้ๆ 



๑๖
ชาวพุทธกับวิกฤติศรัทธา

เพื่อไมใหเกิดวิกฤติศรัทธาในพระสงฆ ชาวพุทธเราจะตองสรางแนวคิด
ใหม คือคิดเสียใหมใหตรงตามความเปนจริง คือคิดวาพระภิกษุสามเณร ก็คือ
ผูทีเ่ขามาบวชดวยตัง้ใจจะศกึษาเลาเรยีนและตัง้ใจจะทาํความด ีเปนผูฝกฝน

เพ่ือจะเปนคนด ีไมใชดสีมบรูณแลวอยางทีค่นสวนมากคดิ พระเองกอ็ยากให
ชาวบานคิดเชนนั้น เพื่อทานจะไดอยูอยางธรรมดาๆ 

ชาวบานบางพวกยกยองพระจนเลิศลอยเกินจริง เปนเหตุใหพระ
บางรูปหลงตัวเอง เอียงไปทางท่ีจะโออวดอุตริมนุสธรรม (ธรรมอันยิ่งของ
มนุษย เชน ฌาน วิโมกข สมาธิ สมาบัติ มรรค ผล โดยที่สุดพูดวาอาตมา
ชอบอยูในท่ีสงัด หรือพูดออมคอมพอใหเขาตีความรูไดวาตนไดบรรลุธรรม
แลวถึงความเปนผูวิเศษแลว) ซึ่งหม่ินเหมตออาบัติปาราชิกทําใหขาดจาก
ความเปนภิกษุโดยไมรูตัว หรือจงใจเจตนาเพ่ือเรียกลาภและช่ือเสียง ไมเปน
ผลดีแกใคร ชาวบานบางคนทําดวยสุจริตใจ ดวยศรัทธาจริง แตรูเทาไมถึง
การณ คิดไมถึงวาผลเสียจะเกิดขึ้นอยางไร เหมือนพอแมบางคนที่ถนอมลูก 
ตามใจลูกทุกอยาง ทําใหทุกอยางจนลูกเหลิงและเกียจคราน ซํ้าไมรูคาแหง
ความมีนํ้าใจ ความเสียสละของพอแม และดูถูกพอแมอยูในใจ

เพราะเหตุที่ยกยองเกินไปนั่นเอง บางทีก็บํารุงบําเรอพระดวยปจจัย ๔ 
จนมากเกินไป จนฟุงเฟอ เหลือเฟอ ฟุมเฟอย มีความเปนอยูอยางอัครฐาน
เยี่ยงคฤหัสถผูมั่งคั่ง ความเปนนักบวชของผูนั้นดูเลือนลางเต็มที

“เราลองมาเฟนความจริงขอนี้กันดู : สมมติวามีคนท่ีเราเรียกกันวา
นักบวชผูหนึ่งอยูตึกใหญโตกวางขวางมีเครื่องประดับหองราคาพันๆ หมื่นๆ
(คาของเงินเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ ซึ่งเปนปที่ทานเขียนหนังสือนี้) มีศิษยหรือ
คนรับใชปรนนิบัติเอาใจใสประคับประคองดวยการกินอยูอยางดีเลิศ เพราะ
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นักบวชผูนั้นฉุนเฉียวใจเร็วมาก การงานของเขาก็ปรารภโลกจัดเกินไป คือมุง
ทําแตที่มหาชนนิยมหรือโลกเขานิยมหรือที่ผู มีอํานาจเหนือตนตองการ ทีนี้
มีชาวนาอีกคนหนึ่งในจําพวกคนจน คาอาหารและคาใชจายรวมทั้งครอบครัว
เดือนหนึ่งๆ ยังไมเทาคาโคมไฟและนํ้าใชของนักบวชรูปที่วามาแลวเพียง
วันเดียว เขามีความเปนอยูตามประสาชาวนา ใจคอสงบเยือกเย็น อดทน
สันโดษ มัธยัสถ..ขมใจตนเองไวในอํานาจได ไมฉุนเฉียว ทําบุญใหทาน
ไปตามประสาจน ซึ่งบางทีก็เจือจานเขามาถึงนักบวชรูปที่วามาแลวนี้ดวย
เมื่อความจริงเปนดังนี้แลว ใหเราตัดสินใจวาใครควรจะถูกเรียกวานักบวช
จึงจะยุติธรรม เราก็ตอบยากเต็มทีมิใช หรือ? นอกจากเราจะตอบตาม
ประเพณี” (พุทธทาสภิกขุ, ในตามรอยพระอรหันต, ฉบับพิมพ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
หนา ๑๓๙)

ความหมายท่ีแทจริงของการบวชอยูที่ขัดเกลา ปจจัย ๔ และชาวบาน
เปนสิ่งแวดลอมสําคัญในการเกื้อหนุนสงเสริมใหพระเปนอยูอยางไร : คือ
โดยชอบหรือโดยไมชอบ ชาวบานตองการบุญ ขวนขวายในบุญก็จริงแตตอง
ไมหลงบุญและเมาบุญบํารุงและบําเรอพระ จนเกินไปจนพระติดลาภสักการะ
ติดความสุข ไมเปนอันศึกษาเลาเรียนและปฏิบัติขัดเกลา ชาวบานเราจะตอง
รับผิดชอบเรื่องน้ีดวยเหมือนกันเพราะเปนกองกําลังบํารุง เราตองไมเลี้ยงพระ
ใหเปนขุนนาง แตเราตองพยายามเลี้ยงพระใหเปนพระท่ีดีของศาสนา เพราะ
พระเปนพุทธบริษัทชั้นนํา ถาพระเหลวไหลออกนอกลูนอกทางเสียแลว
ชาวบานโดยมาก ผูมิไดศึกษาศาสนาโดยตรง ไดแตเช่ือพระจะไมออกนอกลู
นอกทางไดอยางไร ในการเทียมโคไถนานั้น ชาวนาเขาตองเอาโคฝกใหม
ไปเทียมคูกับโคตัวที่ชํานาญแลวและไมเปนโคโกง จึงจะฝกไดสําเร็จใชไถนา
ไดตอไป เพราะโคตัวนําไมนําออกนอกทาง ฉันใด ในการฝกโคก็ฉันนั้น ถา
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ผูนํา ผูสอน เดินออกนอกทาง ผูตามซ่ึงเปนผูใหมยังไมรูทางยอมจะเดินออก
นอกทางดวยเพราะเขาใจผิดวาเปนทางท่ีถูกแลว ยิ่งผูนําต้ังตัวเปนคนขลัง
ศักดิ์สิทธิ์ดวยแลว ผูตามซ่ึงไมรูเรื่องอะไรก็ทุมศรัทธาลงไปหมดตัวโดยไมตอง
ทดสอบอะไรเลย

ในที่บรรยายแหงหนึ่ง ขาพเจาตั้งขอสงสัยวา “ทําไมชาวพุทธไทยเรา
สวนมากจึงตองการกันนักหนาเรื่องเหรียญเรื่องวัตถุมงคลซ่ึงตองทําตองซื้อ
หาดวยราคาแพง เชน ทองคํา เปนตน เขานับถืออะไรกันแน นับถือทองคํา
หรือนับถือคําสอน ทําไมชาวพุทธเราจึงชวนกันหลงใหลในวัตถุ รูปเคารพ 
เครื่องรางของขลังซึ่งพระพุทธเจาผู ทรงเปนศาสดาของเราไมสนับสนุน
เพราะเปนสัญลักษณแหงความออนแอทางจิตใจ และผลก็คือมักมีเรื่อง
ทะเลาะเบาะแวง ขัดผลประโยชนกันและตองเสียใจในเร่ืองเหลานี้อยูเนืองๆ 
เพราะเขาทําเพ่ือผลประโยชนของเขาเอง เพ่ือการคา เพื่อหารายได ไมใช
เพื่อผลประโยชนของผูบริโภค จนไดชื่อวาเปนพุทธพาณิชยไปแลว

การกอสรางก็เหมือนกันทําไมสรางอะไรกันใหญโตสวยงามนัก ใช
คุมกับเงินหยาดเหง่ือแรงงานของประชาชนหรือเปลา มีอะไรคืนสูประชาชน
หรือเปลา มีหลายอยางท่ีเกินจําเปนไมคุ ม ไมสมเปนชาวพุทธท่ีอยู อยาง
เรียบงาย ทําไมชอบทําแตสิ่งที่ตองลงทุนมากวุนวายมากและตองรบกวน
เรี่ยไรประชาชนไมหยุดหยอน เอาวัตถุมงคลภายนอกมาลอใหตองการ
อวดอภินิหารคุณวิเศษตางๆ ของวัตถุนั้น รวมท้ังคุณวิเศษของผูทําดวยซ่ึง
หมิ่นเหมตออุตริมนุสธรรมเต็มที่ ทําไมไมเผยแผมงคลภายในคือมงคล ๓๘
ซึ่งพระพุทธเจาทรงประทานไวใหเผยแผใหมาก ยํ้าใหมาก”

มีผูเสนอความเห็นวา “สรางศาสนวัตถุเพื่อเรียกศาสนบุคคลและเพื่อ
ประกาศศาสนธรรม”
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ขาพเจาออกความเห็นวา “ถาเปนศาสนบุคคลที่ไร คุณภาพก็ไมมี
ประโยชน เหมือนมีพลเมืองท่ีติดยาเสพติดกันงอมแงม จะมีประโยชน
อะไรตอบานเมือง มีแตจะเปนภาระตอบานเมือง เราตองไดพลเมืองท่ีมี
คุณภาพ แมจะมีนอยก็ยังดีกวา อน่ึง ศาสนธรรมท่ีประกาศน้ันคืออะไร?”

มีทานผูหนึ่งเปนวิศวกรอยูตางจังหวัดเสนอความเห็นวา “เทาที่ฟงๆ 
การสอนศาสนาในตางจังหวัดเนนในทางใหเชื่อ เนนอภินิหารความขลัง
ความศักดิ์สิทธิ์ ไมแนะนําทางความคิดปญญา เมื่อผูสอนศาสนธรรมอยางนั้น
จะใหชาวพุทธเปนอยางไร และสอนปลูกฝงกันมานานเปนศตวรรษ”

ผู สอนจะตองไมเปนมัคคุเทศกผู หลงทางเสียเอง ถาหวังพึ่งผู สอน
ไมได ชาวพุทธท่ีดีจะตองขวนขวายแสวงหาความรูทางศาสนาดวยตนเอง
โดยการพึ่งตําราดีๆ หมั่นแสวงหา ผูแสวงหาสิ่งใดยอมไดพบสิ่งนั้น น่ีคือ
ทางออกหน่ึงของชาวพุทธในชวงวิกฤติศรัทธาท่ีเกิดขึ้นตอพระสงฆในปจจุบัน

เปนพระสัพพัญุตญาณโดยแทที่พระพุทธเจาไมทรงมอบหมายให
พระสงฆรูปใดเปนศาสดาแทนพระองค แมตอนน้ันจะยังมีพระอรหันตที่ไว

วางใจไดอยูเปนจาํนวนมาก แตทรงใหพระธรรมวินยัเปนศาสดาแทนพระองค 
(เลม ๑๐/๑๗๘/๑๔) มฉิะนัน้แลว มาถงึสมยันีค้งจะยุงเรือ่งศาสดาแทนพระองค
ไมนอยเลยทีเดียว

แมชาวพุทธท่ีเปนฆราวาสก็ตองถือเอาพระธรรมวินัยนั้นแหละเปน
ศาสดา เปนทางดําเนินชีวิตใหถือเอาวินัยเปนรูปแบบของชีวิตธรรมะเปน
สาระของชีวิต ธรรมวินัยทั้ง ๒ อยางน้ีอาศัยกันเหมือนเน้ือในของผลไม
กับเปลือกของผลไม อาศัยเปลือก, เนื้อในจึงอยูไดเจริญเติบโตขึ้นได แตถา
มีแตเปลือกไมมีเน้ือใน สาระของส่ิงน้ันก็ขาดหายไปเชน ทุเรียน ถาไมมีเน้ือ
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ทุเรียนจะซื้อเปลือกไปทําอะไร ราคาและคาของมันควรจะเปนสักเทาใด ถา
ไมเอาไปตากแหงเปนเชื้อเพลิงก็คงไมมีราคาและไมมีคาอะไรเลย เห็นเขา
ทิ้งเปลือกกันเปนเขงๆ แตเมื่อมีเนื้อในอยูดวยราคาแพงหลายรอยบาท

ชีวิตคนเรามีวินัยก็เพ่ือใหเขาถึงธรรม ใหธรรมเจริญงอกงามข้ึนใน
กรอบของวินัยน้ัน ถาธรรมซึ่งเปนสาระของชีวิตไมมีวินัยหรือกรอบที่มีไว
ก็เปนของหลอกเหมือนทุเรียนที่มีแตเปลือก เพียงแตรักษารูปแบบไวใหคน
หลงเขาใจผิด ไมสงสารเขาหรือ? วินัยของสงฆมีไวเพื่อใหทานเขาถึงธรรม
ใหธรรมเจริญขึ้น

วินัยของคฤหัสถที่เรียกวา อาคาริยวินัยก็เชนเดียวกัน ทานสอนใหเวน
สิ่งที่ควรเวน เชน ศีล ๕ กุศลกรรมบถ ๑๐ เปนอาคาริยวินัย กฎหมายระเบียบ
ขอบังคับตางๆ ที่สังคมจัดทําข้ึนเพื่อความสงบเรียบรอยของสังคมก็จัดเขา
ในอาคาริยวินัยเหมือนกัน

พวกเราชาวพุทธไดเอื้อเฟอตอวินัยเหลานี้เพียงใด สังคมไทยคอนขาง
จะมีชื่อเสียงในเร่ืองไมมีระเบียบวินัย เพราะเราไมรูจุดมุงหมายของวินัย จึง
ไมคอยสรางวินัยในตนเอง (Self-discipline) ใหเกิดข้ึน คอยระแวดระวังแต
สภาพบังคับภายนอก เมื่อถูกบังคับก็หงุดหงิดรําคาญ เจริญดวยโทสะ เมื่อ
เปนเชนนี้ ธรรมจะเจริญขึ้นในใจไดอยางไร

พวกที่รักษาศีลก็ติด ยึดม่ันถือมั่นในศีล พวกประพฤติวัตรตางๆ ก็ติด
ในวัตร ยึดม่ันถือมั่นในวัตรจนกลายเปนสีลัพพตปรามาส พวกทําสมาธิก็ติด
ในสมาธิเห็นสิ่งเหลานี้เปนยอดปรารถนาในชีวิตจนกลายเปนกับดักโดยไมรูตัว 
อันท่ีจริงสิ่งเหลานี้ คือ ศรัทธาก็ดี ศีลก็ดี วัตรก็ดี สมาธิก็ดี จุดมุงหมาย
ไมใชเพื่อตัวเอง แตเพื่อเปนพื้นฐานไปสูปญญา เพื่อรูเห็นตามเปนจริง เปรียบ
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เหมือนเราตองการจะสรางเรือนไม จุดมุงหมายคือการสรางเรือนที่ทําดวยไม
เราไปตัดตนไม เราจะตองจองอยูที่ตนไมในขณะตัด ยืนบนพื้นดินที่หนาแนน
ไมรวนไมซุยมีขวานหรือเลื่อยที่คมมีกําลังแขนที่แข็งแกรงพอท่ีจะตัดตนไมได

เทยีบใหดดูงันี ้ศรทัธาเหมือนจองมองด ูศลีเหมอืนพืน้ทีห่นาแนน ปญญา
เหมือนเครื่องตัดท่ีคม สมาธิเหมือนกําลังแขนที่แข็งแรง

จะเหน็ไดวาสิง่อืน่ๆ เปนเพยีงอปุกรณใหปญญาทาํงานไดสะดวก เม่ือ
ตนไมลมลงแลว ถาไมเอาไปทําประโยชนอะไร การตัดตนไมนั้นก็สูญเปลา 
ปญญากเ็ปนเครือ่งมอืไปสูจดุมุงหมายอืน่ทีส่งูกวา คอืความหลุดพน ศรทัธา 
ศีล สมาธิ ปญญา และขอวัตรปฏิบัติตางๆ ยอมมุงสู ความหลุดพนท้ังสิ้น
เพราะธรรมวินัยน้ีมีรสเดียวคือวิมุตติรส เหมือนแมนํ้าสายตางๆ เมื่อไหลลงสู
มหาสมุทรแลวมีรสเดียวคือรสเค็ม นี่เปนความอัศจรรยอยางหนึ่งของพระ
ธรรมวินัย ในความอัศจรรย ๘ ประการ      (เลม ๒๕/๑๕๘/๑๑๘)

อีกขอหนึ่งคือมหาสมุทรยอมไมอยูรวมกับซากศพ ยอมซัดซากศพ
ตางๆ ขึ้นฝ งจนได ฉันใด ธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้น ผู ใดทุศีล มีธรรมทราม
มีความประพฤติไมสะอาด นารังเกียจ มีกรรมท่ีจะตองปกปด ไมใชสมณะ
ไมใชพรหมจารี (ผูประพฤติพรหมจรรย) แตปฏิญาณตนวาเปนสมณะ เปน
พรหมจารี เปนผูเนาใน ชุมอยูดวยราคะ หมักหมม สางไดยาก เหมือนกอง
หยากเยื่อ สงฆ (ที่ดี) ยอมไมอยูรวมกับภิกษุนั้น ยอมประชุมกันไลเธอออก
ไปเสียโดยเร็ว แมเธอจะนั่งอยูทามกลางสงฆก็ชื่อวาอยูหางไกลจากสงฆและ
สงฆก็อยูหางไกลจากเธอนี้เปนความอัศจรรยอีกประการหนึ่งแหงพระธรรม
วินัยนี้ ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแลวเกิดความรื่นรมยชื่นชมยินดีในธรรมวินัยน้ี
(อีก ๖ ประการของดไวไมนํามา กลาวในท่ีนี้)     (เลม ๒๕/๑๕๖/๑๑๘)
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ความอัศจรรยแหงพระธรรมวินัยของพระบรมศาสดาจะดํารงอยูได
เพียงใดก็อยูที่พุทธบริษัทนั่นเอง เมื่อจวนจะปรินิพพานไดตรัสวา “ถาภิกษุ
(และพุทธบริษัท) เปนอยูโดยชอบ โลกก็จะไมวางจากพระอรหันต (อิเม จ
สุภทฺท ภิกฺขู สมฺมา วิหเรยฺยํ อสฺุโ โลโก อรหนฺเตหิ อสฺส-เลม ๑๐/๑๗๖/
๑๓๘)

สําหรับภิกษุผูทุศีล มีบาปธรรมจะถูกกําจัดออกไปจากพระธรรมวินัย
ใหคงอยูแตภิกษุผูมีศีล มีกัลยาณธรรมไดมากนอยเพียงใดก็สุดแลวแตสงฆ
ผูบริหารการพระศาสนาจะคิดอยางไร และตัวภิกษุนั้นๆ เองมีความรับผิดชอบ
ตอตนเอง ตอพระศาสนา และตอการเคารพกราบไหวของปวงพุทธศาสนิก
เพียงใด

ขาพเจาเชื่อวา ทุกคนรักศาสนาของตนซ่ึงตนเคารพนับถือ แตวิธี
แสดงออกซ่ึงความรักอาจไมเหมือนกัน บางคนไมทําใหเกิดโทษแตบางคน
ทําใหเกิดโทษ กลายเปนประทุษรายโดยไมรูตัว เพราะขาดปญญาดังที่พระ
บรมศาสดาตรัสวา

ผูกลาวตูพระองค ประทุษรายพระองคมี ๒ พวก คือ

๑. ผูโกรธ มีโทสะอยูภายใน (ทุฏโฐ โทสนฺตโร)

๒. ผูเลือ่มใสศรัทธา แตถอืเอาผิด (สทโฺธ ทคุคฺหิเตน) (เลม ๒๐/๗๖/๒๖๘)

พวกแรก กลาวตู กลาวคัดคานเพราะไมชอบ ไมเลื่อมใส เปนศัตรูที่
เปดเผย มีทางปองกันไดมาก แตพวกที่ ๒ ศรัทธาเลื่อมใส-เลื่อมใสมากดวย
แตเนื่องจากฟงมาผิด เรียนผิด เขาใจผิดหรือแกลงเขาใจผิดเพื่อผลประโยชน
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ทางอื่นๆ จึงบิดเบือนคําสอน ทําลายคําสอนของพระพุทธเจาโดยไมรูตัวเปน
การทําลายอยางเรนลับ เปนเหมือนปลวกทางศาสนา ทําลายอยางผูหวังดี
แตโงเขลา รูเทาไมถึงการณ พวกรักเลื่อมใส หวังดีแตโงเขลานี้ ไดทําลาย
ผูใหญที่ตนเคารพนับถือมามากตอมากแลว ผูใหญผูมีอํานาจขอใหระวัง

คนโงหวังดีดวย เขาทําไปดวยความหวังดีนั่นแหละ แตเนื่องจากเขาโง จึงไมรู
วาดีอยูตรงไหน พุทธบริษัทที่เลื่อมใสพระสงฆมากๆ ก็ขอใหระวังเรื่องนี้ดวย
ชาวโลกไดพินาศวอดวายเพราะถือผิดมากตอมากแลว (นฏฐา พหู ทุคฺคหิเตน 
โลกา-เลม ๒๘ ขอ ๙๘๙)

ในชวงวิกฤติศรัทธาเชนน้ี พุทธบริษัทท่ีเปนคฤหัสถจึงควรตองหัน
มาพิจารณาทบทวนพฤติกรรมตางๆ ที่พวกเราเคยกระทํากันมาในอดีตตอ
พระพุทธศาสนาที่เราเคยเคารพเลื่อมใสอยางไร อะไรคือสวนผิดพลาด
บกพรองซึ่งจะตองแกไข อะไรคือสวนดีซึ่งจะตองรักษาไว อะไรคือสวนที่จะ
ตองพัฒนาใหเจริญยิ่งข้ึน เราตองสํารวจตัวเอง เราตองตระหนักแลววา
ตองนับถือศาสนาดวยปญญา ไมใชดวยศรัทธาเพียงอยางเดียว เพราะปญญา
เปนหัวใจของบัณฑิตหรือผูรูผูฉลาดทั้งหลาย (ปฺา หเว หทยํ ปณฺฑิตานํ-
เลม ๒๘ ขอ ๑๐๓๕)



“การยึดมั่นในตัวพระสงฆเฉพาะรูปมากเกินไป
อยางหลงใหลคลั่งไคลนั้น จึงเปนฝาบังตาไมใหเห็นสัจธรรม

แมจะชอบฟงธรรมของภิกษุนั้น ก็จะไมเห็นธรรม 

แมจะเท่ียวติดตามภิกษุนั้นอยู ก็ชื่อวาอยูหางไกลจากภิกษุนั้น”
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ระยะน้ี (ม.ค. - ก.พ. ๒๕๓๗) มีขาวเกี่ยวกับพระสงฆบางรูปทางหนา
หนังสือพิมพแทบทุกฉบับและทุกวันตอเนื่องกัน ทาทีของชาวพุทธแบงเปน
๒ ฝาย คือฝายที่เห็นวาหลักฐานพอเชื่อถือไดวา พระรูปนั้นทําผิดจริง และ
ฝายที่เห็นวาเปนไปไมได ภิกษุรูปนั้นตองไมทําผิดอยางที่ถูกกลาวหา เปน
การกุขึ้นเพ่ือการทําลายลางพระพุทธศาสนาและโคนลมภิกษุรูปนั้น

การวิพากษวิจารณเปนไปอยางกวางขวางทุกหนทุกแหง ทุกวงการ
จนบัดน้ีเรื่องยังไมยุติ ยังสรุปไมไดวาขอเท็จจริงเปนอยางไร ทั้ง ๒ ฝายตาง
มีเหตุผลและความเช่ือของตน บางแหงถึงขั้นทะเลาะวิวาทและขูเข็ญดวยไม
ดวยปน กาวราวดวยวาจา

ในสถานการณเชนน้ี เรานาจะหยุดคิดสักนิดหน่ึงวา ชาวพุทธควรมี
ทาทีอยางไร เมื่อพระสงฆที่ตนเคารพนับถือถูกติเตียน?

พระพุทธองคตรัสสอนไวอยางไร? เรื่องเคยมีมาแลว
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คราวหน่ึง พระพุทธเจาพรอมดวยภิกษุสาวกจํานวนมากเสด็จพุทธ
ดําเนินระหวางเมืองราชคฤหกับเมืองนาลันทา

ปริพพาชก (นักบวชลัทธิหนึ่งสมัยพุทธกาล ตั้งสํานักอยูประจําบาง
เที่ยวเรรอนไปบาง) คนหนึ่งชื่อสุปปยะ กับลูกศิษยหนุมชื่อพรหมทัตก็กําลัง
เดินทางเชนเดียวกัน

ทั้งสองเดินตามพระพุทธเจาและภิกษุสงฆ สุปปยปริพพาชกผู เปน
อาจารยกลาวติเตียนพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆสวนพรหมทตัมาณพ
กลาวสรรเสริญพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ อาจารยและศิษย
ทั้งสองเดินขัดแยงกันไปตลอดทาง

ในราตรีนั้น พระพุทธเจาและภิกษุสงฆประทับแรม ณ ตําหนักหลวง
ในพระราชอุทยานอัมพลัฏฐิกา (สวนมะมวงหนุม) สุปปยปริพพาชก และ
ศิษยก็พักที่นั่นเหมือนกันและยังคงกลาวโตเถียงกันเชนเดิม

เวลาใกลรุงวันน้ัน ภิกษุสงฆไดนั่งสนทนากันเรื่องท่ีศิษยและอาจารย
ทั้งสองสรรเสริญและติเตียนพระรัตนตรัยอยางไร และสนทนากันถึงคุณอัน
นาอัศจรรยของพระพุทธเจาวาทรงรูทรงเห็นความที่สัตวทั้งหลายมีอัธยาศัย
ตางกัน (เชน อาจารยและศิษยทั้งสองนี้)

พระศาสดาเสด็จมา ทรงทราบความท่ีภิกษุเหลานั้นสนทนากันแลว
ตรัสเตือนดวยพระเมตตาวา

“ถาใครกลาวติเตียนพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ ก็อยา
โกรธเคืองอาฆาตขุนแคน เพราะถาโกรธเคืองเสียกอนแลว จะรูไดอยางไร
วาเขากลาวถูกหรือผิด อนึ่ง ถาใครกลาวสรรเสริญพระพุทธเจา พระธรรม
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และพระสงฆก็อยาเพิ่งยินดีลิงโลดใจ เพราะถายินดีเสียกอนแลว รีบรับเอา
แลว จะรูไดอยางไรวา เขากลาวถูกหรือผิด การท่ีดวนโกรธก็ตาม ดวนพอใจ
ยินดีก็ตามจะเปนอันตรายแกเธอทั้งหลาย ทางที่ถูกตองก็คือควรพิจารณาวา
ที่เขากลาวนั้นเปนจริงหรือไม แลวชี้แจงใหเขาทราบใหเขาใจตามท่ีเปนจริง”

ขอความท่ียกมาขางตนนี้เปนบางตอนจากพรหมชาลสูตร ทีฆนิกาย
สีลขันธวรรค พระไตรปฎกเลม ๙ ขอ ๑ ควรเปนสิ่งเตือนสติชาวพุทธทั้ง
ที่เปนภิกษุและอุบาสกอุบาสิกา

ถาพวกเราเปนพุทธบริษัทที่เคารพนับถือพระพุทธเจายิ่งกวาพระสงฆ
ผูเปนครูบาอาจารยของตนแลว เราตองเช่ือฟงพระพุทธเจาและปฏิบัติตาม
พระโอวาทของพระองค

อยามีทาทีกาวราวตอผูติเตือน ใหชี้แจงตอเขาดวยความสุภาพออนโยน
และพรอมที่จะรับฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่งดวยความสงบและใจกวาง 
แมเราจะไมเห็นดวย

แตก็ตองสนับสนุนใหเขาพูด แมในสิ่งที่เราไมเห็นดวย ไมปดก้ันเสรีภาพ
ของเขา

เพราะน่ันเปนทางหน่ึงที่จะใหเรารูความจริงที่แทจริง ไมใชความจริง
อยางท่ีเราเชื่อ สิ่งท่ีเราเชื่ออาจตรงกับความจริงก็ได ไมตรงกับความจริง
ก็ได

คนใด หมูใดที่ขังตัวเองอยูกับความเชื่อของตนโดยไมเปดหนาตาง
ออกมารับแสงสวาง จากความคิดเห็นของผูอื่นบาง คนน้ัน หมูนั้นก็คงงมงาย
อยูกับความเช่ือของตนตลอดไป ไมมีทางไดพบแสงสวางทางปญญาได
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ชาวพุทธเราสวนมากไดถูกปลูกฝง ตอกย้ําใหมีศรัทธาในพระสงฆโดย
ไมตั้งเงื่อนไข ทุ มลงไปหมดเนื้อหมดตัว ไมกลาพูด ไมกลาแตะตองกลัว
บาป เปนเหตุใหพระสงฆบางรูปทําอะไรไดตามใจชอบ ไมกลัวบาป เพราะ
ชาวบานกลัวบาปเสียแลว ไมกลาแตะตองพระสงฆ กลายเปนวาช่ัวชางชี
ดีชางสงฆซึ่งไมเปนการถูกตองในฐานะของพุทธบริษัทผู มีหุ นคือมีสวนรับ
ผิดชอบตอพระพุทธศาสนารวมกันอยู พระพุทธเจาทรงฝากพระพุทธศาสนา
ไวกบัพทุธบรษิทัทกุเหลา ไมใชเฉพาะกบัพระสงฆหมูเดยีว อบุาสกอบุาสกิาก็

มสีวนเทาๆ กนัตองรบัผดิชอบพุทธศาสนาดวยกัน  ทางวดัเรยีกรองใหชาวบาน
บริจาคเงินที่หามาไดดวยความเหน่ือยยากลําบาก บํารุงพระสงฆดวยปจจัย ๔ 
ชาวบานก็ชวยกันบํารุงภิกษุสงฆใหอยู สุขสบาย มีเปนจํานวนมากท่ีอยูสุข
สบายดวยปจจัย ๔ รวมทั้งรถยนตยิ่งกวาชาวบานผูบํารุงเอง ชาวบานหวัง
เพียงใหทานตั้งอยู ในศีลในธรรม เปนเนื้อนาบุญของเขา ไมมัวเมาอยู ใน
ลาภยศเสียงสรรเสริญและบริวารหอมลอม อันพระพุทธองคตรัสวาเปน
อันตรายอยางยิ่งของภิกษุสงฆ

แตเมื่อพระสงฆบางรูปทําสิ่งที่ชาวบานเขาใจวาผิดพลาดบกพรอง
ชาวบานติเตียนบาง ตามสิทธิของเขา ทางที่ผู เปนศิษยทั้งบรรพชิตและ
คฤหัสถ ซึ่งเคารพนับถือภิกษุนั้น และตัวภิกษุน้ันเองควรจะทําก็คือรับฟง
ดวยความสงบ สุภาพ ไมพึงเสียใจ ไมพึงโกรธเคือง ถาเสียใจโกรธเคือง
และปฏิเสธเสียแตตนแลวจะรูไดอยางไรวาเขาติเตียนผิดหรือถูก เพราะ
มีโทสาคติ (ลําเอียงเพราะโทสะ) เขาครอบงําเสียแลว

แมเขาชมก็ไมพึงรีบรับไว ถารีบรับไวดวยความดีใจ เพลิดเพลินใน
คําชม จะรูไดอยางไรวาเขาชมถูกหรือผิด เพราะมีฉันทาคติ (ลําเอียงเพราะ
ความพอใจ) เขาครอบงําเสียแลว



๒๙
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การยึดมั่นถือม่ันในตัวพระสงฆเฉพาะรูปมากเกินไปอยางหลงใหล
คลั่งไคลนั้น จึงเปนฝาบังตาไมใหเห็นสัจธรรม แมจะชอบฟงธรรมของ
ภิกษุนั้นก็จะไมเห็นธรรม แมจะเท่ียวติดตามภิกษุนั้นอยูก็ชื่อวาอยูหางไกล
จากภิกษุนั้น ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสวา

“ภิกษุแมเกาะชายสังฆาฏิของพระองคเดินตามพระองคไปทุกยางกาว 
แตเธอยังมีความโลภ มีความกําหนัดแรงกลา มีจิตพยาบาท ไมมีสติสัมป-
ชัญญะ จิตใจไมมั่นคง ไมสํารวมอินทรียคือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ภิกษุนั้น
ชื่อวาอยูไกลพระองคและพระองคก็อยูไกลภิกษุนั้น เพราะเธอไมเห็นธรรม
ผูไมเห็นธรรมชื่อวาไมเห็นพระองค

สวนภิกษุที่อยูไกลพระองคแมเปนรอยโยชน แตเธอเปนผูไมมีความ
โลภ ไมมีจิตกําหนัดแรงกลา ไมพยาบาท มีความคิดดีไมเปนโทษ มีสติสัมป-
ชัญญะ มีจิตใจม่ันคง สํารวมอินทรีย คือ ตา หู เปนตนดีแลว ภิกษุนั้นชื่อวา
อยูใกลพระองคและพระองคก็อยูใกลภิกษุนั้น เพราะเธอเห็นธรรม ผูเห็น
ธรรมชื่อวาเห็นพระองค”      (๒๕/๓๐๐/๒๗๒)

พระพุทธพจนนี้ควรจะเปนเครื่องเตือนใจ พุทธบริษัทผูมุงธรรมแตไป
ติดใจ หลงใหล คลั่งไคลอยูในพระสงฆ พระสงฆที่พวกเขายึดมั่นหลงใหล
นั่นเองจะมาเปนกําแพงขวางกั้นไมใหเขาเห็นธรรม ถาเขามีพฤติกรรมกาวราว
ตอผูติเตียนพระสงฆที่เขาเคารพนับถือก็ย่ิงแสดงใหเห็นวาเขามีขันติธรรม 
เมตตาธรรมอยูเทาใด ถาเขาวางอุเบกขาไดนั่นแหละจะเปนการรักษาธรรม
เมื่อรักษาธรรมไดก็ชื่อวารักษาตนและรักษาพระผูเปนอาจารยไดดวย เมื่อ
ทําลายธรรมเสียแลว จะรักษาตนและรักษาภิกษุผูเปนอาจารยไดอยางไร



๓๐
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พระพุทธองคทรงสอนใหมีสติเปนเคร่ืองรักษาตนและรักษาผูอื่นแต
ในการรักษาผูอื่นนั้น ใหเพ่ิมขันติ เมตตา ความไมเบียดเบียนและความเอ็นดู
เขามาดวย       (เสทกสูตร ๑๙/๒๒๔/๗๕๘-๗๖๑)

เปนความบกพรองของพุทธบริษัทเราเปนสวนมากที่หวังพึ่งแตพระสงฆ
ในการแสวงหาบุญในการเจริญคุณธรรม ไมพยายามพึ่งตนเองและพึ่งธรรม
ตามพระดํารัสสอนของพระพุทธเจาที่วา “ใหทานทั้งหลายพึ่งตนเองและ
พึ่งธรรม” แมพระตถาคตเองก็เปนเพียงผูบอกทางเทานั้น

พุทธบริษัทเราจึงไมคอยสรางบุญขึ้นในตนเอง หวังแตจะใหพระแบง
บุญให จึงไมตระหนักในการพัฒนาตนใหพรอมดวยคุณธรรม ไมตระหนัก
ไมสําเหนียกรู ว าบุญอันสูงสุด นั้นคือการทําตนใหเต็มเป ยมบริบูรณดวย
คุณ และตองทําเอง ทําดวยตนเอง เปรียบเหมือนถาเราอยากเปนคนรวย
ทําไมไมพยายามทําตนใหรวยเสียเองเลา ทําไมตองไปคอยขอเงินจากคนรวย
ทีละ ๑๐ บาท ๒๐ บาท เราอาจพึ่งคนรวยในเบื้องตนเพื่อการทําทุนเทานั้น
แตตอไปเราตองพึ่งตนเอง ทําของเราเอง

ถาเรานิยมชมชอบพระสงฆผู มีศีลธรรม มีสมาธิ มีปญญา มีความ
เพียร ทําไมเราไมพัฒนาคุณธรรมเหลาน้ันข้ึนในตนเพ่ือใหเปนเชนน้ันบาง
อันเปนการเดินตามรอยและเปนการนับถือที่แทจริง ไมเปนภัยและไมเปนการ
รบกวนทานดวย เพราะการไปหอมลอมสักการะทานมากๆ นั้น (โดยเฉพาะ
สตรีเพศ) อาจทําใหจิตใจของทานซ่ึงเริ่มจะดีแลวกลับตกลงมาเพราะหว่ันไหว
ในโลกธรรม คือ ลาภ ยศ (บริวารยศ) เสียงสรรเสริญและสุขได

“เพราะลาภสักการะและชื่อเสียงนั้นเปนอันตรายแมแกพระอรหันต
ไมตองพูดถึงพระปุถุชน” (๑๖/๒๘๐/๕๘๐-๕๘๑)



๓๑
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เมื่อพระพุทธเจาตรัสเชนนี้ พระอานนททูลถามวา ลาภสักการะและ
ชื่อเสียงเปนอันตรายแกพระอรหันตไดอยางไร?

พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา “ไมเปนอันตรายแกจิตที่หลุดพนแลว
แตเปนอันตรายแกการอยูเปนสุขในปจจุบันของพระอรหันตนั้น”

แปลวาถูกรบกวนไมไดหยุดหยอน ยิ่งในสมัยของพวกเราน้ีดวยแลว
การคมนาคมติดตอถึงกันหมดท่ัวประเทศ ทั่วโลก เลาลือกันวาใครเปนพระ
อริยสงฆ เปนพระอรหันต คนก็แหกันไปกราบไหวทําบุญขอสิริมงคล ฯลฯ
สารพัดอยาง

ไมรูวาทานเปนจริงหรือชาวบานแตงต้ังหรือบรรดาศิษยานุศิษยชวยกัน
โฆษณา

เมื่อคนพากันเชื่อวาทานเปนพระอริยสงฆแลวลาภสักการะก็หลั่งไหล
มา ชื่อเสียงก็ฟุ งขจรขจายไป ถาทานไมเพลิดเพลินในลาภสักการะ และ
ชื่อเสียง ทานก็อยูเปนทุกขเพราะถูกหอมลอมถูกรบกวนถูกนิมนตไมวางเวน
นาสงสารเสียจริงๆ ยิ่งมีเสียงสรรเสริญทางส่ือมวลชน และบรรดาศิษยวา
“ทานมีเมตตาสูง” ดวยแลวละก็

พระพุทธเจาตรัสวา

“ดูกอนอานนท ลาภสักการะและช่ือเสียง เปนของทารุณเผ็ดรอนเปน
อันตรายแกการบรรลุธรรมอันประเสริฐ เพราะฉะนั้น พวกเธอพึงสําเหนียกวา 
พวกเราจักละลาภสักการะและชื่อเสียงที่เกิดขึ้นแลวจักไมครอบงําจิตของเรา” 
         (๑๖/๒๘๐/๕๘๑)
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ชาวพุทธเราสวนมากออนแอเกินไป จึงมักเอาชีวิตและความหวังไป

แขวนไปฝากไวกับตัวบุคคลบาง กับวัตถุที่เชื่อกันวาขลังและศักดิ์สิทธิ์บาง

ไมเปนตัวของตัวเอง ไมใชปญญาแกปญหาชีวิต เมื่อมีปญหาชีวิตขึ้นมาจึง
เที่ยววิ่งหาที่พึ่งภายนอก เชน นํ้ามนต หมอดู เคร่ืองรางของขลัง และสิ่ง
ที่ตนเช่ือวาศักดิ์สิทธ์ิในท่ีตางๆ จึงตองเสียเงิน เสียเวลาเดินทางไปกราบไหว
บูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิเหลานั้น เม่ือไปถึงแลวตองเสียเงินอีกหลายรายการ หมดไป
ไมนอยเพียงเพ่ือจะทําสิ่งที่ตนเช่ือแตไมมีใครแมแตตนเองท่ีจะสามารถ

ประกันหรือรับรองผลไดวาจะมีผลจริง

ในคุณสมบัติของอุบาสก อุบาสิกา (ชายหญิงที่นับถือพุทธศาสนา) 
พระพุทธเจาทรงแสดงไว ๕ ประการ

๑. มีศรัทธา

๒. มีศีล

๓. ไมถือมงคลต่ืนขาว คือเชื่อกรรม ไมเชื่อมงคลภายนอก

๔. ไมแสวงหาเขตบุญนอกพุทธศาสนา

๕. บําเพ็ญบุญในพุทธศาสนา
(๒๒/๒๓๐)

มงคลภายนอกคือ สิ่งตางๆ ตามที่กลาวไวขางตน ใครเปนคนชักจูงให
พุทธบริษัทไปหลงใหลในมงคลภายนอก ทําใหเขาสูญเสียความเปนพุทธบริษัท
ที่ดี ซึ่งพระพุทธองคทรงตําหนิไวมาก เขาตองการอะไรจากพุทธบริษัท
เม่ือประชาชนออนแอทางจิตใจอยูเชนนี้ก็ออนแอไปหมดทุกเร่ือง ผลออกมา
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เปนการชอบทะเลาะวิวาท กาวราว กนิเหลาเมายา เสเพล ยอหยอนในการงาน 
โกหกหลอกลวง ไรระเบียบวินัยเชื่องาย เปนเหยื่อของการโฆษณา เปนโอกาส
ใหคนทุจริตมิจฉาชีพในเสื้อคลุมของอาชีพตางๆ แสวงหาผลประโยชนบน

ความโงเขลา ความออนแอทางจิตใจของประชาชนเหลานั้น

เมื่อประชาชนของเราสวนมากมีลักษณะอยางนี้ตั้งแตระดับสูงลงมา
ถึงระดับตํ่าแลว สังคมสวนรวมจะเปนอยางไร เราจะเขาถึงหัวใจศาสนา
ของเราไดอยางไร พุทธศาสนาสอนเนนใหพึ่งตนและพึ่งธรรมเปนเรื่องของ
คนเขมแข็งและคิดเปน ขาพเจาเชื่อวาคนสวนมากจะทําไดถาเขาไดรับการ
แนะนําอยางถูกตอง แตที่เขาทําไมได เพราะเขาไมไดทําและเขาไดรับคํา
แนะนําใหออนแอ ใหหวังพ่ึงมงคลภายนอกมากกวาความสามารถของตน
แมเด็กจะไปสอบเขาเรียนตอ ผูใหญยังไปบนบานสิ่งศักด์ิสิทธิ์ใหชวย เขา
สอนอะไรแกเด็ก? ผูใหญเองจะสอบเล่ือนข้ันยังเอาปากกาไปใหพระพรม
นํ้ามนต ยังมีเรื่องอะไรๆ อีกจิปาถะ จาระไนไมไหว

เด็กไทย สังคมไทยถูกครอบงําอยูดวยความเช่ือเหลานี้ ซึ่งไมใชศรัทธา
และปญญาในพุทธศาสนา ประชาชนสวนมากจึงยังเขาไมถึงศาสนาของตน

ในสภาพจิตใจเชนนี้จึงพรอมที่จะฮือฮาฝากตัวกับใครก็ไดอะไรก็ได
โดยเฉพาะกับพระสงฆที่เขาคิดวาขลังและศักด์ิสิทธ์ิ ที่เขาคิดวาเปนอริยสงฆ 
(ตามความเชื่อของเขาที่บุคคลบางกลุมแตงต้ังข้ึนมา) คนที่จะรูวาใครเปน
อริยสงฆ ตนเองตองเปนกอน ตองมีภูมิจิตเทากันหรือเหนือกวา แมใน
สมัยพุทธกาล พระสงฆอยูดวยกันมากๆ ก็ไมรู วาใครเปนอริยะหรือไมเปน
ตอเม่ือพระพุทธเจาตรัสบอกจึงรู
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ขอใหชาวพุทธเราระวังเร่ืองน้ีกันไวดวย อยาลุมหลงอาจารยของตน
จนเห็นเปนพระอริยสงฆไปโดยที่ทานเองยังไมไดเปน จะกลายเปน “ความ
มืดสีขาว” เหมือนเวลาเรามองดูดวงอาทิตยตอนท่ีมีแสงแรงกลา ตาของเรา
จะพรามัว ไมเห็นอะไรชัดเจน

“เวลาน้ี (ชาวพุทธ) ควรใหความสนใจกับหลักพุทธศาสนาใหมาก
ชาวพุทธในปจจุบันแกวงไปแกวงมาตามเร่ืองราว เหตุการณและบุคคลอยาง
มาก ไมไดหลัก ถาเรามีหลักก็สามารถวินิจฉัยเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนได แทนท่ี
จะไปฟงทางโนนทีทางน้ีที ซึ่งจะทําใหเกิดความหว่ันไหว ถาดํารงตนไมดี
อาจหลนไปจากศาสนาได อยาเอาศาสนาไปแขวนไวกับบุคคล เพราะถาทํา
เชนนั้น เมื่อบุคคลเปนอะไรไป พระศาสนาก็จะรวงหลนไปดวย ถามีหลัก

เสียอยาง พระศาสนาก็อยูที่ตัวเรา เปนของเรา” (พระธรรมปฎก-ประยุทธ

ปุยุตฺโต พูด ณ วัดสวนแกว จ.นนทบุรี วันเสารที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๓๗)

ถาชาวพุทธเราจับหลักใหไดและพัฒนาตนใหมีปญญามากพอก็จะ
สามารถวินิจฉัยไดเองวาอะไรถูกอะไรผิด เพราะปญญาจะเปนตัววินิจฉัย
สุตะคือ สิ่งที่ ได ยินได ฟ ง (ปฺญา สุตวินิจฺฉินี) และถามีจิตใจดีขึ้นจน
สามารถควบคุมอารมณไดเปนสวนมาก เปนผูไมประมาทสามารถรักษาจิต
ไดดวยสติแลว ก็จะเปนผูไมหวั่นไหว ไมครั่นคราม ไมสะดุง และไมตองเชื่อถือ
เพราะเหตุที่เห็นวาเปนคําของสมณะ (น จ ปน สมณวจนเหตุป คจฺฉติ – 
๒๑/๑๑๗/๑๖๑)

บุคคลทั่วไป ยอมมีสมณะหรือนักบวชหรือศาสดาอันเปนท่ีเคารพนับถือ
ของตนๆ ทานพูดอยางใดยอมเช่ืออยางนั้น เพราะตนไมเห็นเอง แตผูที่ฝกจิต
ดีแลว เขาถึงธรรมหรือความจริงดวยตนเองแลว ยอมไมตองตกลงใจเพราะ
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เชื่อผูอื่นอันเปนเพียงศรัทธาในตัวเอง แมในกาลามสูตรก็ทรงแสดงไวเปนขอ
สดุทายวา อยาไดรบัเชือ่เพราะเห็นวาสมณะน้ีเปนครขูองเรา (มา สมโณ โน คร)ุ

ในคมัภรีองัคุตตรนกิาย ปจฺกนบิาต พระพุทธองคทรงแสดงโทษแหง

ความเล่ือมใส เฉพาะบุคคลไว ๕ ประการคือ

๑. เขาเล่ือมใสภิกษุใดโดยเฉพาะ เม่ือภิกษุนั้นตองอาบัติ อันเปนเหตุ
ใหสงฆยกวัตร (คือไมคบหาสมาคมดวย) เขาคิดวาภิกษุอันเปนท่ีรักที่ชอบใจ
ของเราถูกสงฆยกวัตรเสียแลว เขาจึงไมเลื่อมใสในภิกษุอื่น ไมคบหาสมาคม
ภิกษุอื่น ไมฟงธรรม เสื่อมจากธรรม (อยางที่ศิษยของอาจารยบางทาน
ประกาศวา ถาอาจารยของเขาไมดีแลว ในประเทศไทยยอมหาพระดีที่ไหน
ไมไดอีก)

๒. เขาเล่ือมใสภิกษุใด เม่ือภิกษุนั้นตองอาบัติอันเปนเหตุใหถูกบังคับ
ใหนั่งทายแถว เขายอมไมพอใจ ยอมเสื่อมจากธรรม

๓. เขาเล่ือมใสภิกษุใด เมื่อภิกษุนั้นไปอยูที่อื่นเสีย เขาไมเลื่อมใส
ภิกษุเหลาน้ัน ไมฟงธรรมยอมเสื่อมจากธรรม

๔. เมื่อภิกษุนั้นลาสิกขา เขายอมเสื่อมจากธรรม

๕. เมื่อภิกษุนั้นตาย เขายอมเสื่อมจากธรรม
 (๒๒/๒๙๙)

การเลื่อมใสเฉพาะบุคคลจึงคอนขางจะเสี่ยงและมีโทษอยูเปนอันมาก 
ดังพระพุทธดํารัสที่วามาน้ี ทางท่ีปลอดภัยอยางยิ่งสําหรับชาวพุทธก็คือความ
เลื่อมใสในธรรม ปฏิบัติตามธรรม ซึ่งใหประโยชนอยู เสมอ เปนอกาลิโก
(ไมจํากัดกาล)
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บางคนเลื่อมใสในพระสงฆบางรูป เม่ือผิดหวังในพระสงฆรูปนั้นเพราะ
เหตุใดเหตุหนึ่งก็ประกาศทอดทิ้งพระพุทธเจา พระธรรม ไปดวยเลย คือ
เลิกนับถือศาสนาไปเลย ทําอยางน้ีเสียประโยชนของตนอยางย่ิง เหมือน
นักเรียนที่ผิดหวังในครูบางคนแลวเลิกเรียนหนังสือไปเลย อันที่จริงครูใน
วิชานั้นไมไดมีคนเดียวในโลก ครูอื่นๆ ที่ดีก็มีถมไป

สําหรับสมณะหรือภิกษุผู เปนครูอาจารยสั่งสอนคนนั้น คนท้ังหลาย
เคารพยกยองเปน “พระอาจารย” ขอใหตระหนักเรื่องความติดพันเวียน
ติดตามของทายก อุบาสก อุบาสิกาไวดวย เพราะนั่นเปนอุปทวันตรายสําหรับ
ครูอาจารย ดังพระพุทธพจนตรัสเตือนไววา

“อานนท! ครูอาจารยบางคนในโลกน้ี ยอมเสพเสนาสนะสงัด มีปาไม
โคนไม เปนตน เมื่อครูอาจารยผูนั้น หลีกออกอยูอยางนั้นชาวนิคมหรือชาว
ชนบทท่ีเปนพราหมณหรือคหบดียอมเวียนติดตาม เมื่อพวกเขาเวียนติดตาม
อยูอยางนั้น ครูผูนั้นก็ผูกใจ สยบ (ไมใชสงบ) ติดอยู ถึงความกําหนัด ถึง
ความมักมาก เวียนมาเพื่อความเปนคนมักมาก อานนท! นี่แหละ เรา
เรียกวาอันตรายสําหรับครูอาจารย สิ่งอันเปนอกุศล ลามก เศราหมอง
เปนไปเพ่ือความเกิดใหม ประกอบดวยความกระวนกระวาย มีทุกขเปนผล
เปนท่ีตั้งแหงชาติ ชรา และมรณะ ตอไป ยอมครอบงํา กดทับครูอาจารย
ผูนั้นไว นี่แหละอานนท ! คืออุปทวะของอาจารย”

(มหาสฺุญตสูตร ๑๔/๒๔๒/๓๕๒)
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ขอใหพุทธบริษัททั้งผูเปนศิษยและผูเปนอาจารย พึงตระหนักถึงพระ
พุทธพจนตางๆ ที่ทรงเตือนไวดวยทรงหวังอนุเคราะหตอพุทธบริษัท เพื่อ
ไมตกหลุมพรางอันเขามาในรูปของความปรารถนาดี ในรูปของความเคารพ
เลื่อมใส ศัตรูที่เปดเผยยังเห็นไดงาย ปองกันไดงายมีคนอื่นๆ ชวยปองกัน แต
ศัตรูภายใน ขาศึกภายใน ผูเฒาภายใน ใครเลาจะปองกันได นอกจากตัวของ
ตัวเอง และคนภายในน่ันแหละชวยกันปองกัน

ขาพเจาขอฝากไวเพียงเทานี้กอน



“ขอใหเรามาชวยกันถมสวนที่พรองใหเต็ม
เกล่ียสวนที่พอกพูนนูนเนินใหลงไปสูที่ลุมบาง

สังคมของเราจะนาอยูขึ้น

ขอใหเราทําบุญอยางฉลาดและประหยัด”
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มเีรือ่งเลาไวในโพธริาชกมุารสตูร (๑๓/๔๔๒/๔๘๘) วาโพธริาชกมุารสราง
ปราสาทใหมตองการทําบุญขึ้นปราสาทโดยอาราธนาพระผูมีพระภาคเจา
พรอมดวยภิกษุสงฆไปเสวยและฉันที่ปราสาทเพื่อเปนสิริมงคล ทรงใหปู
ผาขาวเปนทางยาวต้ังแตพื้นปราสาทลงมาจนถึงบันไดขั้นสุดทาย (นับจากบน,
นับเปนบันไดขั้นแรกถานับจากลาง)

เมื่อถึงเวลาก็เสด็จมายืนตอนรับพระผูมีพระภาค กราบทูลขอใหทรง
เหยียบผาขาวท่ีปูไวถึง ๓ ครั้ง แตพระศาสดาทรงน่ิงเสีย ไมทรงเหยียบ ทรง
เหลียวดูพระอานนท

พระอานนทจึงทูลโพธิราชกุมารวาขอใหเก็บผาเสีย พระผูมีพระภาคเจา
ไมทรงเหยียบผาขาว เพื่อทรงอนุเคราะหผูที่เกิดมาภายหลัง

ในพระวินัยปฎก จุลวรรค ขุททกวัตถุขันธกะ (๗/๔๙/๑๒๒) เลาเรื่อง
ไวทํานองเดียวกัน
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ตางพยัญชนะกันเพียงตัวเดียวคือ ในโพธิราชกุมารสูตรใชคําวา ปจฺฉิมํ 
ชนตํ ตถาคโต อปโลเกติ แปลวา พระตถาคตทรงแลดูคนที่เกิดมาภายหลัง

สวนในพระวินัยปฎก ใชคําวา ปจฺฉิมํ ชนตํ ตถาคโต อนุกมฺเปติ แปลวา 
พระตถาคตทรงอนุเคราะหคนที่เกิดมาภายหลัง

แตความหมายจะเหมือนกันคือ ทรงทําไวเปนแบบอยางแกคนภายหลัง 
ทํานองเดียวกับท่ีพระมหากัสสปถือธุดงคอยูปา และรับเฉพาะบังสุกุลจีวร
เปนตน เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสใหอยูในบานเมืองเสียบาง รับจีวรท่ีมีผูนํา
มาถวายเสียบางเพราะแกแลว พระมหากัสสปทูลวา เพื่ออนุเคราะห (คือ
ทําไวเปนแบบอยางแกคนรุนหลัง)

เมื่อสตรีนางหนึ่งมาใกลชิดปรนนิบัติทานดวยการกวาดบริเวณกุฏิ
ตั้งนํ้าฉัน นํ้าใชไวให พอทานทราบ ทานก็ไลไป แมเขาจะรองไหครํ่าครวญ
แตทานก็ไมยอม

ทานบอกวา เกรงวาพระธรรมกถึกรุนหลังจะนั่งเทศนยกตัวอยางทานวา 
แมพระมหากัสสปก็มีผูหญิงมาปรนนิบัติรับใชใกลชิด (ไมตองถึงขั้นติดตามไป
ทุกหนทุกแหงเปนเวลาหลายๆ ป)

ทานบอกวา “การทําบุญเปนหนาที่ของผูตองการบุญก็จริง แตการ
สํารวมระวังก็เปนหนาที่ของพระ”

ทานตองทําหนาที่ของพระใหสมบูรณ

กลับมาพูดเรื่องการเหยียบผาขาวตอ พระพุทธเจาทรงอาศัยเหตุที่
เกิดขึ้น ณ ปราสาทของโพธิราชกุมาร จึงทรงบัญญัติสิกขาบทวา
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“ภิกษุไมควรเหยียบผาขาว ภิกษุใดเหยียบเปนอาบัติทุกกฏ” (ทุกกฎ
แปลวา ไมดี, ไมงาม , ไมสมควร)        (วิ. ๗/๔๙/๑๒๓)

ตอมาหญิงคนหนึ่งไมมีครรภนิมนตภิกษุทั้งหลายแลว ปูผาขาวให
เหยียบ แตภิกษุเกรงผิดพระพุทธบัญญัติจึงไมเหยียบ แมจะออนวอนวา
เพื่อเปนมงคลก็ไมเหยียบ

หญิงน้ันติเตียนวา เขาออนวอนใหเหยียบเพื่อเปนมงคลก็ไมยอมเหยียบ

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาคเจา

พระพุทธองคทรงอนุญาตวา “คฤหัสถตองการมงคล ออนวอนให
เหยียบ ใหภิกษุเหยียบผาขาวได” (เลมเดียวกันขอ ๑๒๔)

ตอมาอีก ภิกษุไมกลาเหยียบผาเช็ดเทา (สีขาว) แมจะลางเทาดีแลว
พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตใหเหยียบไดหรือเช็ดได (เลมเดียวกันขอ ๑๒๕)

พิจารณาตามพุทธจริยาแลวจะเห็นวาไมประสงคจะทรงเหยียบและทรง
หามภิกษุทั้งหลายมิใหเหยียบผาขาว เพื่อปองกันรอยเปอนติดผาดูสกปรก
ไมงาม

ตามมาดูขอความในวินัยมุข (ตําราพระวินัย) สมเด็จพระมหาสมณ
เจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงรจนาไว (เลม ๒ กัณฑที่ ๑๔) วาดวย
จริยาวัตร

“ขอ ๑ มีหามไมใหเหยียบผาขาวท่ีเขาลาดไวในท่ีนิมนต... (ทรงเลาเรื่อง
โพธิราชกุมาร)... แลวทรงแสดงพระมติวา “พระองคไมทรงเหยียบนั้นเพื่อที่
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จะไมทําเปรอะเปอนกระมัง ในบัดนี้เขาปูผาขาวเปนอาสนะที่พระนั่ง พระผู
ไมระวังกิริยา เหยียบยํ่าผานั้นเปนรอยเปอน แสดงใหเห็นความสกปรก ไมรูจัก
รักษามารยาทของพระ นาเกลียดอยูแมพระพวกเดียวกัน จะนั่งลงก็นาขยะ
แขยง ผลแหงความไมรักษามารยาทในปจจุบัน สอใหเห็นมูลแหงการหาม
นี้ชัด เพราะฉะนั้นควรระวังเพื่อจะไมเหยียบยํ่าผาอาสนะขาวที่ปูไวสําหรับนั่ง 
เปนแตนั่งอยางเดียว สวนผาท่ีปูไวสําหรับยืนในการมงคล และผาสําหรับ
เช็ดเทาที่ลางแลวยังเปยก เหยียบได ไมหาม  (วินัยมุขเลม ๒ หนา ๖๖-๖๗)

ลองเปดดูคําอธิบายของพระอรรถกถาจารยใน อรรถกถา โพธิราช
กุมารสูตร ทานเลาวา พระผูมีพระภาคเจาทรงรําพึง ณ เชิงบันไดปราสาทวา
โพธิราชกุมารทําสักการะใหญอยางนี้ ตองการอะไร ก็ทรงทราบวาตองการ
พระราชโอรส

พระราชกุมารทรงทราบมาวา ผูทําสักการะใหญตอพระพุทธเจาแลว
ยอมไดสิ่งที่ตนปรารถนา จึงทรงต้ังพระทัยเสี่ยงทายวา ถาจักไดบุตรพระผูมี
พระภาคจักทรงเหยียบผาขาว ถาไมไดบุตรจักไมทรงเหยียบ

พระศาสดาทรงพิจารณาแลวเห็นวาพระราชกุมารจักไมไดบุตรเพราะ
กรรมเกาที่รวมกันทํากับภรรยาในอดีตชาติ จึงไมทรงเหยียบผา 

(กรรมเกาท่ีวาน้ันคือ เผาไขนกกิน ปงลูกนกและนกใหญในเกาะแหง
หนึ่งในอดีตชาติ)

ลองพิเคราะหดู ถาขอความในอรรถกถาเปนจริง เหตุไฉนพระศาสดา
จึงทรงบัญญัติสิกขาบทหามภิกษุทั้งหลายเหยียบผาขาว
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เรื่องของพระโพธิราชกุมารนาจะเปนกรณีเฉพาะ เหตุไฉนจึงทรงหาม
ทั่วไป นาจะมีพุทธประสงคแนนอนวา ไมตองการใหภิกษุเหยียบผาขาวอัน
เปนเหตุใหผาเปอน ดูไมงาม ไมเหมาะสม

คราวน้ีมาถงึกรณทีีช่าวบานออนวอนใหเหยยีบเพือ่เปนมงคลทรงอนุญาต
ใหเหยียบได สาเหตุมาจากหญิงคนหน่ึงติเตียน เม่ือพระไมยอมเหยียบ

ในพระวินัยบอกดวยวาหญิงนั้นไมมีครรภ จะเปนไปไดหรือไมวานาง
ตองการใหพระเหยียบ เพื่อนางจะไดมีครรภหรือเปนการเส่ียงทายเชน
เดียวกับพระโพธิราชกุมาร

กลับมาพิจารณาขอความในอรรถกถาโพธิราชกุมารสูตรใหม มีตอน
หนึ่งนาสนใจ ทานเขียนไววา

“พระศาสดาทรงดําริวา ถาเราเหยียบผา พระราชกุมารจะเขาพระทัย
ผิด ถือผิดไดวา “เสียงเลาลือกันวาผูที่ทําสักการะแดพระพุทธเจาทั้งหลาย
แลวยอมไดสิ่งที่ตนปรารถนา เราเองไดกระทําบุญเปนอันมาก แตไมไดบุตร
คําเลาลือนั้นไมเปนจริงเลย”

แมพวกเดียรถียทั้งหลายก็จะติเตียนวา “สิ่งที่ควรทําของสมณะเหลานี้
ไมมีหรือ จึงเท่ียวเหยียบย่ําผานอยไปอยูอยางน้ี” อนึ่ง ในบัดน้ีภิกษุเปนอัน
มากรู จิตของผู อื่น เม่ือทราบวาควรเหยียบก็เหยียบ เมื่อทราบวาไมควร
เหยียบก็ไมเหยียบ แตในอนาคตผูมีอุปนิสัยเชนนั้นมีนอย

เมื่อภิกษุเหลานั้นเหยียบผา ถาสิ่งที่ชาวบานปรารถนาสําเร็จก็ดีไปแต
ถาไมสําเร็จ เขาก็จักเดือดรอนและติเตียนวา เม่ือกอนน้ี บุคคลทําบุญในหมู
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ภิกษุแลวยอมไดสิ่งที่ตนปรารถนา แตมาบัดนี้หาเปนเชนนั้นไม ภิกษุเมื่อกอน
สมบูรณดวยคุณธรรม ภิกษุพวกนี้ในบัดน้ี ไมอาจทําตนใหสมบูรณดวย
คุณธรรมได”

พิจารณาตามน้ีแลว เรื่องการเหยียบผาขาวของภิกษุดูจะเปนการเส่ียง
ตอหลายๆ เรื่องและพระอัธยาศัยของพระศาสดาก็ดูเหมือนจะไมทรงนิยม
ในการนี้ ไมทรงเหยียบเองและทรงวางเปนระเบียบไวไมใหภิกษุเหยียบ ทรง
ปรับอาบัติทุกกฏ

ตอมาภายหลังจึงทรงผอนปรนอยางขัดไมได ทํานองเดียวกับที่ทรง
อนุญาตใหสตรีบวชเปนภิกษุณี

ในสมัยนี้ ชาวบานที่นิยมใหภิกษุเหยียบผาขาวของตนแลวนําไปบูชา
ดวยถือวาเปนมงคลก็เปนเพียงมงคลภายนอก เปนการตื่นเตนกันไป เปนมงคล
ตื่นขาว ซึ่งพระพุทธเจาทรงหามไวในหลักธรรมอันเปนองคคุณของอุบาสก
อุบาสิกา ทรงสอนใหเชื่อกฎแหงกรรมดีกวาเชื่อมงคลเชนนี้

คณะศิษยของภิกษุผูที่ชาวบานตองการใหเหยียบผาขาวนี้ก็ตองวุนวาย
กับเรื่องการจัดผาขาวไวแจก (หรือจําหนาย?) ใหเพียงพอแกผูตองการ ถา
คนจํานวนมากๆ ก็เปนเรื่องเดือดรอนอยู (ถาไมเพลิดเพลินในการรับเงิน)

คําติเตียนของผูไมเสื่อมใสที่กลาวไวในอรรถกถาวา “สิ่งท่ีควรทําของ
สมณะเหลาน้ีไมมีแลวหรือ จึงเที่ยวเหยียบผานอยไปอยูอยางนี้” ก็จะมีขึ้น
ทุกหนทุกแหงที่ภิกษุนั้นไป

ถาชาวบานเอาไปเก็บไวดวยคิดวา ขลังและศักดิ์สิทธ์ิก็เอียงไปทาง
ไสยศาสตรและสีลัพพตปรามาสคือความเชื่อถือที่งมงาย เขาไปเกี่ยวของ
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กับศีลและวัตรปฏิบัติอันไมถูกตองตามวัตถุประสงคของพุทธศาสนา ซึ่งมุง
ปลดเปลือ้งสิง่เหลานี ้ขดัเกลาจติใจใหปลอยวางสิง่เหลานี ้เพือ่กาวขึน้สูอรยิภมูิ
เปนพระอริยเจา อันควรจะเปนเปาหมายหลักของผูปฏิบัติธรรมและสํานัก
ปฏิบัติธรรม

มิฉะนั้นแลวจะเปนการขัดแยงตัวเองคือทําใหเปาหมาย สิ่งท่ีพูดและ
สิ่งที่ทําขัดแยงกันอยูในตัว เหมือนเราขับรถยนตเรงเครื่องเต็มท่ีแตเอากอนหิน
ใหญไปขวางลอไว รถจะไปไดอยางไร ผูปฏิบัติธรรมควรตองนึกถึงอุปสรรค
ของการปฏิบัติดวย จึงจะไปไดดี เม่ือขจัดอุปสรรคไดแลว

อนึ่ง หญิงสาวที่นําผาขาวผืนนอยไปใหพระเหยียบน้ัน เปนการใกลชิด
กันโดยไมรูตัว และโดยไมจําเปน ถานานๆ ครั้งก็พอทําเนาแตถาบอยหรือ
ทุกวัน เพราะผูตองการมงคลมีทุกวันเชนนี้นากลัวอันตรายแกพรหมจรรย
แหงภิกษุนั้น ยิ่งถาฝายหญิงตั้งใจจะย่ัวดวยแลว การแตงเน้ือแตงตัวก็ยอม
สอไปทางน้ันกลายเปนวิสภาคารมณของพระอยางแนนอน (วิสภาคารมณ  คือ 
อารมณที่เปนขาศึก)

“การเขาเผชิญหนากับอารมณรายท่ีอาจหลบไดน้ันเปนการประมาท
และเสี่ยงอันตรายโดยไรประโยชน สําหรับผูที่กําลังปฏิบัติอยูยังไมถึงท่ีสุด

และเปนการคลุกคลีวุนวายสําหรับผูปฏิบัติถึงท่ีสุดแลว จิตเปนธรรมชาติที่
กลับกลอกไดงาย จึงไมควรปลอยใหเปนโอกาสบอยๆ ควรปองกันไวกอน
ดีกวา การแกภายหลังมักจะแกไมทันหรือเปนการสายไปเสียแลวเสมอ
มีบรรพชิตเปนอันมาก ทั้งในยุคนี้และยุคโนนปรากฏวาไดถึงความวิบัติ เพราะ
ดูหมิ่นตอการปองกันไวกอนน่ีเอง อารมณเหลานั้นแรกๆ พบกันไมเปนของ
แรงราย แตเมื่อเสวนากันบอยๆ เขาก็กลายเปนแรงราย พอไดขณะหรือ
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ชวงเหมาะ ยั้งใจไมทัน ชั่วเวลาเล็กนอยเทานั้นก็กลายเปนอันตรายรายแรงถึง
ที่สุดขึ้น เหตุนั้นการหลบซ่ึงเปนการปองกันจึงดีกวาการแก เม่ือไมจําเปนก็ไม
ควรคบหากับอารมณอันอาจเปนอันตรายนั้นเลย ควรยึดพระพุทธภาษิตท่ี
ตรัสวา “ความประมาทเปนทางแหงความตาย” ไวใหมั่น

(พุทธทาสภิกขุ, ในตามรอยพระอรหันต, ฉบับพิมพ พ.ศ. ๒๕๒๙ หนา ๒๓๑)

เรื่องอื้อฉาวท่ีเกิดขึ้นครั้งแลวคร้ังเลา เรื่องภิกษุกับสตรีนั้นมิใชเพราะ
ความประมาทไมคิดปองกันไวกอนดอกหรือ?

อาจมีผูแยงวาการรับบิณฑบาตจากสตรีจะมิใกลชิดกวาหรือ? ทําไม
จึงมาสนใจแตเร่ืองการเหยียบผาขาว?

ขอนี้ ขอตอบวา การบิณฑบาตเปนนิสัย (สิ่งที่ตองอาศัย) ขอ ๑ ใน
๔ ขอ ซึ่งทานบอกไวตั้งแตวันแรกท่ีอุปสมบทวาควรทํา เพราะเปนการ
แสวงหาอาหารมาเล้ียงชีพ เปนความจําเปนสําหรับภิกษุผูที่ไมมีโยมเล้ียงดู
ถามีโยมเลี้ยงดูจะไมออกบิณฑบาตก็ได ไมอาบัติ และในการออกบิณฑบาต
นั้นทานสอนไววาใหเดินไปดวยอาการสํารวมมองไปขางหนาเพียง ๔ ศอก
มีนัยนตาทอดลงตํ่า เมื่อมีผูมาใสบาตรใหมองดูแตในบาตร ไมพึงมองหนา
ทายก ทายิกา (โดยเฉพาะทายิกา) (น จ ภิกฺขาทายิกาย มุขํ โอโลเกตพฺพํ) 
(๗/๒๓๕/๔๒๙) เปนการตัดหนทางท่ีจะติดตอทอดสะพานซ่ึงกันและกัน

แตการเหยียบผาขาวยอมตองมองดูหรืออาจทักทายผูใหเหยียบเปน
การแสดงน้ําใจใหเขาปลื้มใจย่ิงข้ึน ประทับใจยิ่งขึ้น เปนเหตุใหวนเวียนตามหา
ทางใกลชิดสนิทสนม เปนอันตรายแกพรหมจรรยในโอกาสตอไป
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ดวยเหตุนี้ พระอานนทจึงอธิบายแกโพธิราชกุมารวา “พระผูมีพระภาค
ไมทรงเหยียบผาขาวเพราะทรงคิดอนุเคราะหบุคคล (คือภิกษุ) ที่เกิดมาภาย
หลัง เพ่ือใหถือเปนเยี่ยงอยางในการไมเหยียบ”

โดยนัยที่กลาวมา จึงพอสรุปไดวา เดิมที่เดียวมีพุทธประสงคไมให
ภิกษุเหยียบผาขาว ถึงกับทรงปรับอาบัติไว ตอมาทรงผอนปรนใหเหยียบได
เมื่อมีผูขอรอง แตจะไมเหยียบก็ได

เหมือนทรงอนุญาตใหภิกษุฉันเนื้อสัตวที่พนจากขอหาม ๓ อยางแต
ใครจะไมฉันเลยก็ได แมมีผูขอรองใหฉันก็บอกเขาวาอาตมาฉันมังสวิรัติ ก็
ไมมีใครวาอะไร ทายกทายิกาก็จัดอาหารมังสวิรัติใหฉันไดทุกวัน นาจะทําได
ยากกวาการไมเหยียบผาขาวเสียอีก ทรงอนุญาตธุดงค ๑๓ ขอ แตภิกษุ
จะไมถือเลยสักขอก็ได

ขาพเจาคงตองขอยุติเรื่องนี้ไวเพียงเทานี้กอนและตองกราบขออภัย
อยางสุดซึ้งตอบุคคลทุกฝายโดยรอบดาน หากเปนการกระทบกระเทือนใจ
ผูใดบาง ขาพเจามีเจตนาดีตอบุคคลทุกฝาย ความตองการที่จะใหชาวพุทธ
เราเขาใจพุทธศาสนาโดยถองแท เปนแรงผลักดันใหขาพเจาเขียนเร่ืองอัน
เปนปรากฏการณทางสังคมออกมาในระยะนี้ แมขาพเจาจะเสียใจอยูบาง
แตคิดวาถาหากเปนประโยชนแกชาวพุทธโดยสวนรวม ขาพเจาก็พอใจและ
นาจะคุม

อนึ่ง ขาพเจารูสึกไมสะดวกใจอยูบางที่ทําตนเปนเสมือนเที่ยวสั่งสอน
ผู อื่น ทั้งๆ ที่ตนเองก็ยังไมสมบูรณพรอม แตความปรารถนาดีตอพี่นอง
ชาวพุทธซึ่งมีอยู ในขาพเจาตลอดมา (ขาพเจามิไดคิดวาคนอื่นๆ จะไมมี)
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นั้นทําใหขาพเจาตองขมความรูสึกนั้นเสียแลวทําไป หากเปนโทษขาพเจาก็
ยินดีรับโทษนั้น แตเจตนารายตอผูใดกลุมใดนั้นไมมี ขาพเจาใครขอรอง
วิงวอนชาวพุทธท้ังหลายใหหันมาสนใจการทําบุญกุศลในแนวสังคม

สงเคราะหกันใหมากข้ึน อยามัวหลงใหลในการทําบุญดวยตองการผลบุญ

ใหญใสตนแตทําใหพระลําบากโดยรูเทาไมถึงการณ ไมเหลียวดูคนยาก

คนจนหรอืขดูรดีมาจากคนจน แลวมาพอกพูนใหผูที่ลนแลวลนอีกนักเลย

ขอใหเรามาชวยกันถมสวนทีพ่รองใหเต็ม เกล่ียสวนทีพ่อกพนูนนูเนนิ

ใหลงไปสูทีลุ่มบาง สงัคมของเราจะนาอยูขึน้ ขอใหเราทาํบญุอยางฉลาดและ

ประหยัด

การที่เราทําตนใหเปนคนดีมีศีลมีธรรมแมจะทําบุญใหทานแกคนไมดี 
(ทุศีล) ก็ยังไดบุญมากกวาการท่ีเราเปนคนไมดี ไมมีศีลธรรมแลวทําบุญใน
ผูมีศีลธรรม แตถามีศีลธรรมดวยกันทั้ง ๒ ฝายยอมดีกวายอมมีผลมากกวา

(บางตอนจากทักขิณา วิภังคสูตร ๑๔/๔๖๒/๗๑๙)

อนึ่ง หากตองการไปเกิดในภพภูมิใดก็อบรมตนใหพร่ังพรอมดวยธรรม
๕ ประการ คือศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญา ก็สามารถกําหนดการไป
เกิดไดทุกแหงที่ตนตองการ แมปรารถนาความส้ินอาสวะก็ยอมได

(นัยสังขารูปปตติสูตร ๑๔/๒๑๗/๓๑๘-๓๓๒)

ที่พูดนี้ไมไดหมายความวาไมควรทําบุญกับพระสงฆผูมีศีล แตหมาย
ความวาใหทําบุญกับทานโดยที่อยาใหทานลําบาก อยาใหทานเสียเวลามาก
อยาใหทานเสียระเบียบวินัยเพียงเพราะเราอยากไดบุญจากทาน เราอยากได
บุญมากเพียงใด เราสามารถทําไดโดยการอบรมคุณธรรมตางๆ ใหเกิดข้ึน
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ในตน ไปไดดี ไปไดเร็ว มีเรื่องวุนวายนอยมีความสงบมาก สามารถไดรับรส
แหงปติสุขที่เห็นไดในปจจุบัน

เพ่ือเปนแรงจูงใจใหพวกเราทําบุญในแนวสังคมสงเคราะหกันให

มากขึ้น ขอนําเอาขาวอันนาสลดใจในหนาหนังสือพิมพ (ขาวสด วันที่ ๑๗ 

ก.พ. ๒๕๓๗) มาใหอานอีกคร้ังหนึ่ง ดังนี้ :-

๒ ด.ช. หิวสุดฯ กิน “แมว” สดๆ 

จับบีบคอดูดเลือด! แกอดตาย

สุดสลด ๒ หนูนอยพี่นองทนความหิวโหยไมไหว จับลูกแมว ๓ ตัว
กัดคอดูดเลือดกินประทังชีวิตหนาที่วาการอําเภอเมืองหนองคาย ทามกลาง
ความสมเพชของผูคน รํ่าไหในสภาพเน้ือตัวเป อนเลือดคาวคลุง หลังตร.
คุมตัวมาสอบ เผยครอบครัวสุดรันทด พอติดกัญชา แมติดเหลา เลี้ยง
ทิ้งๆ ขวางๆ ปลอยใหหากินตามกองขยะ กอนกินเลือดเห็นลูกแมวอยูใน
กลอง หลังจับมาเลนเกิดอาการหิวจนตองกัดคอดูดเลือด ตร.ฟงถึงอึ้ง
ระดมกําลังออกติดตามพอแมมารับตัว พรอมหาทางชวยเหลือดวน

๒ พี่นองทนหิวโซไมไหวกัดคอแมวกินเลือดเปนอาหารประทังชีวิต
ครั้งน้ี เปดเผยเม่ือเวลา ๑๔.๐๐ น. วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ร.ต.อ.บัญชา ศรีอนันต 
รอยเวร สภ.อ.เมืองหนองคาย ไดรับแจงมีเด็กชายวัย ๗-๘ ขวบ ๒ คน
กําลังทารุณสัตวกัดคอลูกแมว ๓ ตัว ทั้งเปนและดูดเลือดกินสดๆ ตอหนา
ขาราชการและประชาชนท่ีมาติดตอราชการบริเวณหนาท่ีวาการอําเภอเมือง
หนองคาย ถ.ประจักษ จงึรดุไปตรวจสอบพบ ๒ พีน่องช่ือ ด.ช.โตง (นามสมมุต)ิ 
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อายุ ๗ ป และด.ช.กาว (นามสมมุติ) อายุ ๘ ป เปนลูกชายของนายแดง
และนางเข็ม ไมทราบนามสกุล อาศัยอยูในบานไมมีเลขท่ี ขางสํานักงานไร
ยาสูบ ถนนมีชัย อ.เมืองหนองคาย

ภายหลังพบเจาหนาที่ ด.ช.โตงผูเปนพี่ชายเผยถึงชีวิตสุดลําเค็ญวา
นับแตจําความได รูแตวาพอติดกัญชา แมติดเหลา ไมไดประกอบอาชีพอะไร
ไดแตเก็บสิ่งของตามกองขยะขายประทังชีวิตไปวันๆ เพราะความยากจน
ขนแคน นอกจากจะไมไดเรียนหนังสือเหมือนคนอื่น แตละวัน ๒ พี่นอง
ตองตะลอนคุยหาส่ิงของในกองขยะมาขาย ไดเงินวันละประมาณ ๑๐ บาท
ก็ตองนําไปใหพอแม ซึ่งปลอยใหพวกตนหากินกันตามลําพัง ทั้งที่ไมมีเงิน
ติดตัวสักสลึงเดียว

ด.ช.โตง เลาตอไปวา เมื่อตอนเที่ยงกอนหนานี้ไปพบกลองลูกแมว
๓ ตัว ถูกทิ้งในกองขยะใกลสนามกีฬาจังหวัด ขางๆ ที่วาการอําเภอเมือง
หนองคาย จึงนําลูกแมวเหลานั้นมาเลน แตเนื่องจากทนความหิวโหยติดตอกัน
มาหลายวันไมไหวจึงตัดสินใจชวนนองชายกัดคอแมว ดูดเลือดกินเปนอาหาร
ประทังชีวิต

ผูสื่อขาวรายงานวา สภาพเด็กทั้งสองคนขณะใหการ ตางรํ่าไหเพราะ
กลัวถูกจับกุม หนาตาตลอดจนเส้ือผาเปรอะเปอนไปดวยเลือดแมว สงกลิ่น
เหม็นคาวไปทั้งหองรอยเวร เปนที่นาเวทนาและนาสะเทือนใจแกผูพบเห็น
เปนยิ่งนัก หลังสอบปากคํา ร.ต.อ.บัญชาจึงสงเจาหนาท่ีออกติดตามหาตัว
พอแมเพ่ือใหมารับตัวเด็ก และจะไดดําเนินการชวยเหลือตอไป”
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ในสังคมไทยเรา เด็กและผูใหญที่อดอยากหิวโหย ไมมีเสื้อผาใชสอย
สวมใส ก็ยังมีอยูเปนจํานวนมาก แผกระจายอยูทั่วประเทศ ถาเราหม่ันคิดถึง
คนพวกนี้บอยๆ เราจะฟุมเฟอยไมลง การที่จะเอาผาดีๆ มาตัดเปนชิ้นเล็กช้ิน
นอย เพื่อใหพระเหยียบแลวเอาไปบูชา กับการท่ีเอาผาดีๆ ทั้งผืนโดยไมตอง
ตัดไปใหเด็กยากจนในชนบทใชสอยอยางไหนจะนาทํากวากัน ขอใหคิดดูเถิด

การทําบญุใหทาน ควรนึกถึงความสูญเสยีทางเศรษฐกิจโดยสวนรวม 

และนึกถึงทรัพยากรของชาติดวย หลักการประหยัดคือการไมใหสูญเปลา

เราเสื่อมโทรมทางเศรษฐกิจและสูญเสียทรัพยากรของชาติมามากตอมาก
ในอดีต เพราะเรามองใกลและมองเห็นแตความสมปรารถนาของตน คนอื่น
จะเปนอยางไรก็ชางเขา การพัฒนาไมเปนไปในทางอเนกสัมพันธ คือไม
บูรณาการ (integral*) เหมือนรางกายของคนที่ไมสมสวน เชน ตัวใหญ
ขาเล็ก สรางความทุกขยากลําบากใหกับขาเปนนักหนา ในที่สุดขาก็เดิน
ไมไหว จึงพลอยลําบากไปหมดทั้งตัวเหมือนสังคมไทยทุกวันนี้ ทั้งสังคมโลก
และสังคมศาสนา รีบชวยกันแกไขเถิด

ทางแกไขกค็อื ชวยกันปรบัปรงุชาวพทุธใหเปนสมัมาทฏิฐิ ใหมทีศันคติ
ที่ถูกตองตอหลักธรรมอันเปนแกนแทแหงศาสนาของตน ฯลฯ

*บูรณาการหรืออเนกสัมพันธ (Integral : necessary to the completeness of the whole)



“ปญหาเรื่องการลอกบทประพันธของผูอื่นมาเปนของตน
ซึ่งเปนการละเมิดลิขสิทธิ์อันเปนทรัพยสินทางปญญานั้น

เปนการผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ถาภิกษุเปนผูทําจะผิดวินัยระดับใด”
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ปญหาเร่ืองการลอกบทประพันธของผูอื่นมาเปนของตน ซึ่งเปนการ
ละเมิดลิขสิทธิ์อันเปนทรัพยสินทางปญญาน้ัน เปนการผิดกฎหมายลิขสิทธิ์
ถาภิกษุเปนผูทําจะผิดวินัยระดับใด

เร่ืองน้ีไดรับการวิพากษวิจารณอยางกวางขวาง โดยเฉพาะในวง
วิชาการท้ังฝายพระและคฤหัสถ ความเห็นแตกเปน ๒ ฝาย คือเห็นวาผิด
กับไมผิด

บางทานพูดเปนทํานองวา ถาการคัดลอกบทประพันธหรือบทกวีของ
ผูอื่น แลวลงชื่อตน เปนความผิดสําหรับภิกษุแลว การที่ทานเอาธรรมะของ
พระพุทธเจาไปเทศนาส่ังสอนประชาชนจะมิเปนการขโมยทรัพยสินทาง
ปญญาของพระพุทธเจาไปดวยหรือ? ทานเห็นวาไมผิด

ขาพเจาขอแสดงความคิดเห็นดังตอไปนี้
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เรื่องนี้หลักความจริงมีอยูวา ใครก็ตามเอาคําสอนของพระพุทธเจา

มาพูดแลวไมบอกวาเปนของพระพุทธเจา เชนคดัลอกพระพุทธพจนมาแลว

ไมบอกวาเปนพระพุทธพจน แตกลับบอกวาเปนของตน ผูนั้นช่ือวาขโมย

พระธรรม ซึ่งเปนทรัพยสินทางปญญา พระพุทธเจาทรงถือเชนนั้นจริงๆ ใน
สมัยพุทธกาลก็คงจะเคยมีการขโมยพระธรรมกันข้ึนแลว เปนเหตุใหพระผูมี
พระภาคเจาตรัสถึงภิกษุมหาโจร ๕ จําพวกคือ

๑. ภิกษุผู อยากไดบริวารท้ังบรรพชิตและคฤหัสถเปนรอยเปนพัน
หอมลอม รํ่ารวยดวยปจจัย ๔ เที่ยวไปในคามนิคมชนบท ราชธานี

๒. ภิกษุผูเรียนพระธรรมวินัยของพระตถาคตแลว อางวาเปนของตน

๓. ภิกษุผู ประทุษรายภิกษุอื่นผู ประพฤติพรหมจรรยบริสุทธิ์ด วย
อพรหมจรรยอันไมมีมูล โจทกถึงอาบัติปาราชิกโดยไมมีมูล เปนการใส
ความแทๆ (คําวา มีมูล หมายถึง (๑) เรื่องที่ไดเห็นเอง (๒) เรื่องที่ไดยินเอง
หรือมีผู บอกและเชื่อวาเปนจริง (๓) รังเกียจโดยอาการ เชน ของหายไป
พบในที่อยูของผูนั้น – (วินัยมุขเลม ๒ หนา ๑๔๔, สมเด็จพระมหาสมณเจา 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส)

๔. ภกิษเุอาครภุณัฑของสงฆ เชน ทีด่นิ สวน สิง่กอสราง เตยีง ตัง่ ฯลฯ 
ใหแกคฤหัสถเพ่ือเอาใจเขา (คงจะรวมเงินของสงฆคือเงินวัดในสมัยนี้ดวย)

๕. ภิกษุพูดอวดอุตริมนุสธรรมอันไมมีจริงในตน จัดเปนยอดมหาโจร 
เพราะเหตุไร? เพราะเธอบริโภคกอนขาวของชาวเมืองดวยการขโมยกิน
(เถยฺยาย โว ภกิขฺเว รฏฐปณโฺฑ ภตุโฺต) (อตุริมนุสสธรรม หมายถึง ฌาน วโิมกข 
สมาธิ สมาบัติ มรรค ผล โดยที่สุดแมพูดวาขาพเจายินดีพอใจอยูในที่สงัด)
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอไปวา

“ภิกษุใดตนเองเปนอยางหน่ึงแตแสดงอาการใหคนอ่ืนรูอีกอยางหน่ึง 
(อาการแหงมายา-เจาเลห) การบริโภคปจจัย ๔ ของเธอเปนการขโมยบริโภค 
เปนเชนเดียวกับนายพรานผูลอลวงดักสัตวกิน มีภิกษุจํานวนมากผูมีกาสาว
พัสตรพันคอแตเปนผูมีธรรมทราม ไมสํารวม ยอมเกิดในนรกเพราะบาปกรรม
นั้น ผูทุศีลไมสํารวมบริโภคเหล็กที่รอนเปนเปลว ยังดีกวาบริโภคกอนขาวของ
ชาวเมอืง”            (ว.ิ มหา. เลม ๑/๑๖๙/๒๓๐)

ดวยเหตุดังกลาวมา เม่ือพระในพระพุทธศาสนาแสดงธรรมทานจึง
ขึ้นตนดวยพระพุทธภาษิตและบอกวาเปนพุทธภาษิต ตอไปเปนการอธิบาย
ขยายความดวยความรูความเขาใจดวยสติปญญาของทานเอง จะอธิบายผิด
หรือถูกเปนเรื่องของทานและเปนเรื่องของคนฟงแตพระพุทธพจนตองคงไว
อยาไดตู มาเปนของตนเปนอันขาด เพราะเปนทรัพยสินทางปญญาของ
พระพุทธเจา

ในการเขียนหนังสือ เม่ือยกพระพุทธพจนมาประกอบการเขียน ผูเขียน
ก็ตองบอกเหมือนกัน ถาจําขอความไดแตจําที่มาไมไดก็บอกเฉพาะขอความ
ถาสามารถหาแหลงที่มาไดก็บอกไวดวย อยางเชนบอกไวในที่นี้ (ขางบนน้ี)
คือ จากพระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ หนา ๑๖๙ ขอ ๒๓๐ (ฉบับบาลี)
ทานท่ีอานบาลีไมไดก็อานฉบับหลวงเปนภาษาไทย หนาไมตรงกับฉบับบาลี
แตเลมและขอจะตรงกัน

ผู เขียนเองถูกขโมยทรัพยสินทางปญญาบอยๆ เหมือนกัน นักจัด
รายการวิทยุบางคนเอาไปอานแทบทุกคืน แตไมบอกวาเปนของใคร มีคน
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เขียนจดหมายชมผูอาน เขาก็รับไว ภิกษุบางรูปก็เอาไปอานทางวิทยุแลว
เติมเล็กเติมนอยใหพอเปนภาษาพูด เพื่อพรางใหเห็นวาเปนของตน เปนการ
แอบอาง หลอกลวง (ซึ่งเปนลักษณะหนึ่งของอทินนาทานและเปนมุสาวาท)

ผูหวังความบรสิทุธิแ์หงศีลควรจะเปนคนตรง (อชุปุฏปินโน) ไมคดงอ

ความประพฤติทางกายและวาจา แตถาไมคดไมงอบาง ลาภสักการะก็ไมเกิด
ดังที่พระอรรถกถาจารยไดเคยเปรียบไววา เหมือนคนเอานิ้วมือแหยลงไปใน
หมอขาวตม ถาทําน้ิวตรงๆ ขาวตมก็ไมติดมือข้ึนมา ตองงอนิ้ว ขาวตมจึงจะ
ติดมือขึ้นมา        (อรรถกถาธรรมบทภาค ๓ เรื่องสุดทาย)

“ปฏิปทาของผูหวังลาภเปนอยางหนึ่ง ปฏิปทาของผูมุ งนิพพานเปน
อีกอยางหนึ่ง (เปนคนละอยาง) ภิกษุผูเปนสาวกของพระพุทธเจารูอยางนี้
แลว ไมพึงยินดี ไมพึงเพลิดเพลินในเรื่องสักการะ พึงพอกพูนใหมากซึ่งความ
วิเวก”              (เลม ๒๕/๒๔/๑๕)

เรื่องการเอาวรรณกรรมของผูอื่นไปเพื่อการเผยแผศาสนานั้นทําได
และเจาของวรรณกรรมก็คงยินดี ถาผูเอาไปหรือทางวัดไดขออนุญาตเจา
ของและเจาของอนุญาตแลว รวมทั้งลงชื่อเจาของวรรณกรรมไวดวย ผลงาน
ของผูเขียนเองก็ไดรับเกียรติทํานองนี้อยูเนืองๆ ทั้งเอาไปพิมพซํ้า ทําเทป
ทําวีดีโอ ก็ไมมีปญหาอะไร แตก็มีบางเหมือนกันที่ทําแลวบอกภายหลัง แต
ที่สําคัญคือใหรู วาเปนของใคร

ผูบวชแลว ยอมไมถือเอาของๆ ผูอื่นที่เขาไมไดให ดวยจิตคิดจะขโมย 
(อทินนาทาน) ไมใชถือเอาโดยวิสาสะของคนที่คุนเคยกัน ดวยมั่นใจวาถือเอา
แลวเจาของจักพอใจ ไมถือเอาของๆ ผูอื่นดวยอาการขโมย โดยที่สุดแมแต
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เสนหญา (อนฺตมโส ติณสลากํ อุปาทาย) ภิกษุใดถือเอาของท่ีเขาไมไดให
ราคาบาทหน่ึงหรือเกินกวาหน่ึงบาท ภิกษุนั้นไมเปนสมณะ ไมเปนเช้ือสาย
พระศากยบุตร (อสฺสมโณ โหติ อสกฺยปุตฺติโย) เหมือนใบไมเหลืองหลน
จากขั้วแลวไมอาจกลับเปนเขียวสดไดอีก”*

พระสงฆในพุทธศาสนามีวินัยบัญญัติละเอียดลงไปจนถึงกับตองประเคน 
คือมอบถวาย ใหเห็นๆ วาไดถวายแลวจริง ประเพณีวินัยขอนี้ไดสรางศักดิ์ศรี
ใหกับภิกษุสงฆในพุทธศาสนาเปนอันมาก แตฆราวาสบางคนก็รู สึกรําคาญ
เม่ือไปเล้ียงพระท่ีมีอาหารมากๆ พระเองบางรูปก็เครงในเร่ืองนี้จนนารําคาญ
เหมือนกัน เชน เมือ่เขาประเคนอยางหน่ึงแลว เอือ้มมือไปหยิบอยางอ่ืนประเคน
มือไปกระทบกับสิ่งที่ประเคนแลวโดยไมไดเจตนาก็บอกใหเขาประเคนใหม
ความเกินพอดีในพระบางรูป บางพวก กอความเดือดรอนแกตนและผูอื่น
อยูเนืองๆ อันที่จริง ความพอดีนั้นดีเสมอ (มตฺตยฺุตา สทา สาธุ)

ขอยอนไปวิเคราะหของท่ีทําใหภิกษุผู ลักเปนปาราชิกตอไป ที่ว า
๑ บาท (เปนเงินตรา) ราคาเทา ๑ บาท หรือเกิน ๑ บาท (ปาทารหํ วา
อติเรกปาทํ วา) เล็งวาเปนสิ่งของซึ่งจะตองตีราคา

คําวา ๑ บาท ในสมัยพุทธกาลนั้น ๕ มาสก เปน ๑ บาท ๔ บาทเปน
๑ กหาปณะ คิดเปนมาตรทองคํา คือ ทองคําหนัก ๔ เมล็ดขาวเปลือก =
๑ มาสก ๕ มาสก = ๑ บาท เพราะฉะน้ัน ๑ บาท จึง = ทองคําหนัก ๒๐
เมล็ดขาวเปลือก ๒๐ x ๔= ๘๐ ทองคําหนัก ๘๐ เมล็ดขาวเปลือก ๑ กหาปณะ 
เปนราคาเงินไทยเวลาน้ีเทาใด ๑ บาทข้ึนไป อันเปนวัตถุแหงปาราชิกนั้นคือ
เปนราคาเงินไทยเทาใด ถาขโมยเงินหรือขโมยของตํ่ากวา ๑ บาท ลงมา

* วินัยปฏก เลม ๑ (มหาวิภังค) หนา ๘๓, ๘๖, ขอ ๘๓, ๘๘, ๘๙
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อาบัติก็ตํ่าลงมา คือ ๒-๔ มาสก เปนอาบัติถุลลัจจัย (หยาบ) ตั้งแต ๑ มาสก 
ลงมาเปนอาบัติทุกกฏ (ไมดีไมงาม , ไมเหมาะไมควร, ทําช่ัว)

เรื่องอาบัติปาราชิกของภิกษุในอทินนาทานสิกขาบทน้ี มีรายละเอียด
และซับซอนมาก ในคัมภีรบาลีอรรถกถาฏีกาย่ิงละเอียดซับซอนเหลือหลาย 
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงรจนาไวโดยยอ
ในวินัยมุข เลม ๑ ผูสนใจโปรดหาอานจากวินัยมุขนั้นเถิด (มีจําหนายที่มูลนิธิ
มหามกุฎฯ หนาวัดบวรนิเวศ กทม.)

เกี่ยวกับเรื่องการถือกรรมสิทธิ์ ทรงรจนาไวตอนหนึ่งวา

“การถือเอาทรัพยเปนอสังหาริมทรัพย (เคลื่อนที่เองไมได-ผูเขียน) 
กําหนดวาถึงท่ีสุด ดวยขาดกรรมสิทธิ์แหงเจาของ ตัวอยางเชนภิกษุกลาวตู
เพื่อจะเอาที่ดินของผูใดผูหนึ่ง เจาของเปนผูมีวาสนานอยเถียงไมขึ้น ทอด
กรรมสิทธิ์ของตนเสีย ภิกษุตองอาบัติถึงที่สุดในขณะนั้น ถาเจาของยังไม
ปลอยกรรมสิทธิ์ ฟองภิกษุในศาลเพื่อเรียกท่ีดินคืน ตางเปนความ แกคดีกัน
ถาเจาของแพ ภิกษุตองอาบัติถึงท่ีสุด (ตามราคาที่ดิน-ผูเขียน) ภิกษุเปน
โจทกฟองความเอง เพื่อจะตู เอาที่ดินก็เหมือนกัน แตคําวา เจาของแพ
ความน้ัน พึงเขาใจวาแพในศาลสูงสุด เปนจบลงเทานั้น เพื่อจํางายควร
เรียกวา ตู (เปนอาการหน่ึงของอทินนาทาน – ผูเขียน)

ทรัพยสินทางปญญาเปนอสังหาริมทรัพย (เคลื่อนที่เองไมได) อยาง
หนึ่ง เชน บทประพันธ บทกวี สิ่งประดิษฐคิดคนที่มาจากความคิดอาน
ของผู มีป ญญา ทางบานเมืองทานมีกฎหมายคุ มครองลิขสิทธิ์หรือขึ้น
ทะเบียนเปนของผูใดผูหนึ่งซึ่งใครจะลวงละเมิดมิได ผิดกฎหมายและผูรูทาน
ติเตียนวา ตูเอาของผูอื่นมาเปนของตน
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ทรัพยสินทางปญญาเปนสิ่งที่ทําใหเกิดขึ้นไดยาก ผู มีปญญาและมี
ความเพียรมากจึงจะทําได ผูอาศัยปญญาและความเพียรของทานแลวควร
ยกยองใหเกียรติทาน ไมควรลบหลูทาน ผูเรียนธรรมวินัยของพระพุทธเจา
แลว อางวาเปนของตน คือตนรูเองคิดเอง พระองคตรัสวา ผูนั้นเปนมหาโจร 
เพราะขโมยทรัพยสินทางปญญาของพระองค ลบหลูพระองค

ภิกษุฉอโกงส่ิงของๆ ผูอื่น ไมวาจะเปนสิ่งใด ถาเปนความกัน เจาของ
สละสิทธิ์ทอดอาลัยเม่ือใด ภิกษุตองอาบัติถึงที่สุด เมื่อนั้นอยาพูดถึงวาฉอโกง
สิ่งใหญสิ่งสําคัญอะไรเลย เพียงไปจับสลากไดของไมคอยดี แอบสับกับของที่
ดีกวาของภิกษุอื่นก็เปนอาบัติปาราชิกได ถาของน้ันมีราคาต้ังแต ๑ บาทข้ึนไป

ทานตองการใหภิกษุเปนผูบริสุทธิ์ในเรื่องนี้จริงๆ ใหนาเคารพนับถือ
เชื่อถือได สมกับที่ชาวบานเคารพกราบไหว เชิดชูเลี้ยงดูปจจัย ๔ มิให
เดือดรอน ทั้งเล้ียง ทั้งเคารพ และไมเคยดุวาหรือเค่ียวเข็ญ ลูกของเขาเอง
ดวยซ้ําไป เลี้ยงดูก็จริงแตก็ดุดาวาได

ดังนั้น พระพุทธองคจึงทรงมีนโยบายมิใหภิกษุสะสมทรัพยสินเงินทอง
แมจะไดมาโดยชอบธรรม ยิ่งเปนของที่เขาไมไดใหดวยแลวแมแตเสนหญา
ก็ไมควรถือเอา (อนฺตมโส ติณสลากํ อุปาทาย)

แตหากเปนผูไมซื่อตรงแลว ไมเอาเสนหญาแตเอาทองคํา ทํามายา
ใหนาเชื่อถือ ดังมีเรื่องเลาไววา

ในอดีตกาล ดาบสผูหนึ่งเปนที่เคารพเลื่อมใสของกุฎมพี (ผูมีทรัพย,
ผูมีอันจะกิน) ครอบครัวหนึ่ง มารับอาหารที่บานกุฎมพีทุกวัน เปนเวลาหลายป 
กุฏมพีไดทองลิ่มมาแทงหนึ่ง นําไปฝากดาบสไว โดยขุดหลุมไวใกลอาศรม
คิดวาปลอดภัยกวาอยูที่บาน
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ตอมาดาบสเกิดความโลภอยากไดทองคําแทง จึงไปบอกลากุฏมพีวา
จะไปอยูที่อื่น เพราะอยูที่นั่นนานแลว ธรรมดานักพรตไมควรอยูที่เดียวนาน
กุฏมพีออนวอนใหอยูดวยความเล่ือมใสแตก็ไมอาจเหน่ียวรั้งไวได ดาบสเดิน
ออกจากเรือนดวยอาการสํารวมเปนพิเศษ กุฏมพีออกมาสง เพิ่มพูนความ
เลื่อมใสย่ิงขึ้น ขอรองใหกลับมาอีกในโอกาสอันควรแลว กลับเขาบานไป

สักครูหนึ่ง ดาบสเดินกลับมา กุฏมพีดีใจ ถามวา ทานมีอะไรจะสั่ง
อีกหรือ? ดาบสบอกวา เม่ือเดินออกไป เสนหญาจากชายคาหลนมาติดอยูที่
ชฎาจึงเอามาคืน ธรรมดานักพรตไมควรถือเอาของผูอื่นแมเพียงเสนหญา
แลวจากไป กิริยาอาการของดาบสไดเพิ่มพูนความเลื่อมใสปติปราโมทยแก
กุฏมพีเปนอยางมาก พรอมอุทานวา

“พระคุณเจาของเรา ชางสํารวมระวังและขัดเกลาดีจริงหนอ”

ขณะนั้นมีบุรุษผู เปนบัณฑิตทานหนึ่งผานมาทางน้ัน เห็นพฤติกรรม
ดาบสแลว ถามกุฏมพีวา ไดฝากอะไรไวกับดาบสบางหรือไม? กุฏมพีตอบวา
ไดฝากทองแทงไวแทงหน่ึง

“ทานรีบตามดาบสไปเถอะ ชาหนอยทองจะหาย”

“ทานคิดอยางนั้นกับพระคุณเจาไดอยางไร?” กุฏมพีถามกึ่งไมพอใจ
กึ่งสงสัยกึ่งกังวล

“เครงเกินเหตุ คงจะซอนความช่ัวไวภายใน เอาความเครงออกบังหนา” 
บัณฑิตตอบ “แตทานรีบไปเถอะ เดี๋ยวไมทันกาล”
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กุฏมพีรีบไป เจอดาบสขุดทองไดเรียบรอยแลว กําลังเตรียมหนีจับได
คาจอบคาเสียม กุฏมพีจึงไดตาสวางข้ึน ไดเห็นแจงในคําของบัณฑิตท่ีเตือน
ใหเขารีบตามดาบสมา และเห็นแจงในคําสอนของนักปราชญที่วา

“เพราะคุนเคย เพราะไวใจ ภัยจึงตามมา

ไมควรไวใจคนที่ไมคุนเคย แมคนที่คุนแลว

ก็ไมควรไวใจนัก (ดูเขาเสียใหดีๆ)

(๒๗/๓๐/๕๗)

ยิ่งคนเห็นแกตัวยิ่งไมควรไวใจอยางย่ิง”

(๒๗/๒๙๐)

คนเห็นแกตัวจะทําทุกอยางเพื่อตัวเขา แมเพียงเพื่อใหเขาสะใจ เขา
สามารถทําบาปไดทุกอยางเพราะความเห็นแกตัว จึงไมควรไวใจยิ่งเขารัก
ถารักอยางเห็นแกตัวก็ยิ่งไมนาไววางใจ ความรักเปนอาคันตุกะอันตราย
โดยเฉพาะอยางยิ่งกับนักพรตผูประพฤติพรหมจรรยเห็นกันบอยๆ ใกลชิด
สนิทสนมกันบอยๆ ถายังไมเปนอนาคามี ก็อยาเพ่ิงไวใจตัวเอง โยคีผูมีฤทธ์ิ
กลา เหาะเหินเดินอากาศได ก็เคยพลาดมาแลวไมนอย ตัวเราเหาะไดแลว
หรือยัง? ก็เปนนักบวชธรรมดาๆ เพียงแตคิดวาจะบวชไมสึกเทานั้น พอเพียง
ที่จะปองกันตัวเองไดหรือ?
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“ดวงจันทร ดวงอาทิตย มีกําลัง (ในการกําจัดความมืด)

สมณพราหมณก็มีกําลัง (กําลังความอดทนและญาณ)

มหาสมุทรก็มีกําลัง (ในการกักเก็บน้ํา)

แตสตรีมีกําลังมากกวา

มิฉะน้ันแลว ไฉนเลา พระนางจันทวดีราชธิดา จึงสามารถนําพา
โลมสกัสสปฤษีผูมีตบะกลา มาทําพิธีบูชายัญใหพระราชธิดาไดเลา”

(ขอความจากโลมสกัสสปชาดก นวกนิบาต ๒๗/๒๖๑)

พระผูมีพระภาคเจาตรัสเตือนภิกษุผู มีศีล สมบูรณดวยวัตร เปน
พหุสูต ไดสมาธิ อยู ในท่ีสงบสงัด และแมที่ไดเนกขัมมสุข คือสุขเพราะ
ไดอนาคามิผลแลว แตยังไมสิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิง วาอยานอนใจ คืออยา
ประมาทเพราะเหตุเพียงไดอยางนี้ๆ แลว 

(๒๕/๕๑/๒๙ ธัมมัฏฐวรรค)

ภิกษุผู มีศีล สมบูรณดวยวัตร ไดสมาธิชอบอยูในท่ีสงัด มักจะเปน
ที่ตั้งแหงศรัทธาเลื่อมใสของมหาชนผูตองการบุญ ลาภสักการะ เงินทอง
จึงมักหลั่งไหลไปสูภิกษุเชนน้ัน พรอมดวยบริวาร เธอผูอันบริวารท้ังบรรพชิต
และคฤหัสถหอมลอมแลว อบอวลไปดวยเสียงสรรเสริญ พินอบพิเทา เทา
ไมถึงดิน มักหลงระเริงไปกับสิ่งเหลานั้น คุณธรรมท่ีไดมาบางในระยะตน
อาจเส่ือมไปแลวแตไมรู  จึงเหลืออยูเพียงเปลือกนอกและของปลอม ดังท่ี
พระพุทธองคตรัสเตือนผูทรงเพศบรรพชิตไววา
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“นรชนจะเปนคนดี เพราะรูปรางผิวพรรณก็หามิได (บางคน) งาม
แตภายนอก ภายในไมสะอาด แตบริวารแวดลอมแลวก็เที่ยวไปในโลกได
(อยางสบาย) บางคน (จริงๆ แลว) มิไดสํารวมหรอกแตแสดงทาเปนผู 
สํารวมอยางดี พรางตาใหเห็นเปนของดี เหมือนหมอดินและมาสกที่ทําดวย
โลหะแตฉาบไลดวยทอง เปนของปลอม จึงไมควรไวใจคนเชนน้ันเพราะได
พบเห็นชั่วครูชั่วคราว”

(ชฏิลสูตร โกศลสังยุตต ๑๕/๑๑๕/๓๕๘)

เมื่อเพลิดเพลินกับลาภสักการะและช่ือเสียงอยูเชนนี้ วันหนึ่งความทุกข
กต็องตามมา เพราะความเพลนิเปนมลูแหงทกุข (นนทฺ ิทกุขฺสสฺ มลู ํ– มลูปรยิาย
สูตร ๑๒/๑๑/๙) ถาไมตองการทุกขก็ตองตัดมูลแหงทุกขคือความเพลิดเพลิน 
ไมมีความเพลิดเพลิน ไมมีทุกข ดังเรื่องสนทนาระหวางพระผูมีพระภาคเจา
กับเทพบุตรทานหน่ึง-

คร้ังหนึ่งพระผู มีพระภาคเจาประทับ ณ อัญชนวัน อันเปนปาเนื้อ
(ปาสงวนพันธุสัตว) ใกลเมืองสาเกต ครั้งนั้น เทพบุตรผูหนึ่งช่ือกกุธะมาเฝา
พระผูมีพระภาค เมื่อลวงปฐมยามแลว ยืนอยู ณ ที่ควรแกตนแลวทูลถามวา

“ขาแตสมณะ, พระองคทรงยินดีอยูหรือ?”

ตรัสถามวา “เราไดอะไรเลา จึงตองยินดี”

เทพบุตร : พระองคทรงเศราโศกอยูหรือ?

พระผูมีพระภาคเจา : เราเสื่อมจากอะไร จึงตองเศราโศก
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เทพบุตร : พระองคไมทรงยินดี และไมทรงเศราโศก
  เลยหรือ?

พระผูมีพระภาคเจา : เปนอยางน้ัน เราไมยินดี และไมเศราโศก

เทพบุตร : พระองคไม มีทุกข บ างเลยหรือ ความ
  เพลิดเพลินไมมีบางหรือ ประทับนั่งอยูแต
  พระองคเดียว ไมทรงเบื่อหนายบางหรือ?

พระผูมีพระภาคเจา : เราไมมีความทุกขเลย ความเพลิดเพลิน
  ก็ไมมี อน่ึง เม่ือเราน่ังอยูแตผูเดียว ความ
  เบื่อหนายก็มิไดครอบงําเรา

เทพบุตร : ทําไมจึงเปนเชนนั้นได ?

พระผูมีพระภาคเจา : ความเพลิดเพลินยอมมีแกผูมีทุกข
  ความทุกขยอมมีแกผูเพลิดเพลิน
  ผูเปนภิกษุยอมไมมีทั้งความเพลิดเพลิน
  และความทุกข
  ทานจงรูอยางนี้เถิด

เทพบุตร : นานหนอ ขาพระองคจึงจะได พบเห็น
  ภิกษุผูลอยบาป เย็นสนิทแลว ไมมีความ
  เพลิดเพลิน  ทั้งไม มีทุกข และขามพน
  ตัณหาในโลกเสียได

    (พระไตรปฎกเลม ๑๕ ขอ ๒๖๖-๒๗๒)
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ครับ นานหนอ จะไดพบเห็นภิกษุผูลอยบาปไดแลว เย็นสนิทแลวไมมี
ความเพลิดเพลิน ทั้งไมมีทุกข และขามพนตัณหาในโลกเสียไดอยางที่เทพบุตร
กลาว

ขาพเจาขอทําอัญชลี อภิวาทตอภิกษุเชนนั้น และขอติเตียนภิกษุ
ผู เกลือกกลั้วไปดวยบาป เรารอน แสหาแตอารมณอันเพลิดเพลินในโลก
ขาพเจาขอทําอัญชลีตอสงฆผูบริสุทธ์ิ ขอติเตียนภิกษุบางพวกเทานั้น



“การใหหญิงแกชาย ใหชายแกหญิง เพื่ออยูดวยกัน เพื่อสืบพันธุ

มองในสายตาพระอริยะ ทานเห็นวา เปนการใหทุกขแกกัน

แมจะมองเห็นเปนความสุขเบื้องตน แตเปนทุกขในกาลตอมา”
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๑. ใหมหรสพเปนทาน (สมฺมชฺชทานํ)

๒. ใหนํ้าเมา (มชุชทานํ)

๓. ใหหญิงแกชายอยูดวยกัน (อิตฺถีทานํ)

๔. ใหพอโคแกแมโคเพื่อสืบพันธุ (อุสภทานํ)

๕. ใหจิตรกรรมเกี่ยวกับเมถุนสังโยค คือภาพเสพกาม (จิตฺตกมฺมทานํ)

(จากสารัตถสังคหะ แปล หนา ๔๖๑ อางคัมภีรบริวาร)

ขออธิบายตามความเห็นสวนตัวดังนี้ :-

๑. การใหมหรสพเปนทานน้ัน แมทางโลกเขาจะนิยมกันวาเปนการให
ความบนัเทงิเรงิรมยแกผูอืน่ จงึนยิมจดัมหรสพในงานตางๆ สนองความตองการ
ผูมาในงาน ผูมาในงานก็พอใจ เพราะมีจิตอยางเดียวกัน แตทางธรรมถือวา
ไมเปนบุญ เพราะคนทั้งหลายมี ราคะ โทสะ โมหะมากอยูแลว การละเลน
ตางๆ เปนการไปเพิ่มราคะเปนตนขึ้นอีก ไมเปนไปเพื่อความสงบ ความ

ขัดเกลา
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๒. การใหนํ้าเมาก็เชนกัน แมจะเปนที่พอใจของผูรับ แตไมเปนบุญ
เพราะเปนไปเพ่ือการเบียดเบียนตนเองบาง ผูอื่นบาง ความช่ัวราย อุปทว
เหตุอันมีสาเหตุมาจากน้ําเมาน้ันมีมาก การด่ืมนํ้าเมาจึงเปนการทําลาย
ตนเอง ทําลายสังคม

๓. การใหหญิงแกชาย ใหชายแกหญิง เพื่ออยูดวยกัน เพื่อสืบพันธุ
มองในสายตาพระอริยะทานเห็นวาเปนการใหทุกขแกกัน แมจะมองเห็นเปน
ความสุขเบื้องตน แตเปนทุกขในกาลตอมา เปนการกอภพกอชาติ (ความเกิด) 
อันเปนเบ้ืองตนแหงความแก ความเจ็บไข และความตาย ในระหวางมีชีวิตอยู
ก็มีอุปสรรค มีปญหาสารพัดอยางอันสืบเนื่องมาจากการใชชีวิตคู ไมไดทุกข
คนเดียวแตดึงคนอ่ืนใหพลอยทุกขดวยเปนพวง บางครอบครัวหากินคนเดียว 
คนอ่ืนปวยบาง พิการบาง ตองแบกภาระอันหนักเพียงไร บางคนไมปวย ไม
พิการ แตนิสัยไมดี เอาเปรียบคนอ่ืน กินแรงคนอื่น เสวยผลงานที่คนอ่ืนทํา
คนอ่ืนก็พูดไมออก เพราะอยูในครอบครัวเดียวกันจะไมเอื้อเฟ อก็ทําไมได
การมีครอบครัวจึงเปนเรื่องสรางความยุงยากต้ังแตตนจนปลาย พระอริยเจา
ทัง้หลายจงึกลาวเตือนไววา ฆราวาสใหเตม็ไดยากเหมือนหมอทะล ุ(ฆราวาโส 
ฉินฺนฆโฏวิย) 

จําไดวา เคยเขียนไวในที่บางแหงวาพวกเราควรจะเสียใจท่ีทําใหใคร
ตอใครเกิดมา เพราะเขาตองมาเผชิญกับความทุกขนานัปการตลอดชีวิต
เหมือนเรามอบมรดกทุกขใหแกเขา อีกอยางหนึ่ง คนสวนมากเปนคนไมดี
คือไมไดมาตรฐานของมนุษยที่ดี รกสังคมและทําใหสังคมพิการ กอทุกขให
แกตัวเองและสังคมสวนรวม มนุษยที่ดีมีนอยเกินไปและเปนภาระอันหนักใน
การแกปญหาสังคม
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๔. การใหพอโคแกแมโคเพ่ือสืบพันธุ ก็ทํานองเดียวกันกับขอ ๓ ยิ่ง
พวกสัตวเลี้ยง ยิ่งมีความทุกขมาก เพราะถูกผูก ถูกลาม ไมมีสิทธิแกตัวเอง 
สุดแลวแตเจาของจะแยกแมแยกลูกไปไวที่ไหนใหใคร เอาไปฆาไปแกงที่ไหน
ก็ได ลําพังตัวมันเองก็มีทุกขเพียบแปรอยูแลว มีลูกออกมาจะทําอยางไร 
สัญชาตญาณในการสืบพันธุ ทําใหมันทําไปอยางมืดบอดและจมอยูในหวง
ทุกข สมัยนี้มีวิธีผสมพันธุ เทียม (โดยวิธีวิทยาศาสตร) ความสุขเล็กนอย
อันมันพึงไดจากการสืบพันธเองซึ่งเปนรางวัลหรือเหยื่อที่ธรรมชาติตั้งไวให
มันก็ไมมีสิทธิไดเสียแลว แตมันตองตั้งครรภเอง คลอดลูกเอง ตามกําหนด
นี่ก็เปนอีกวิธีหนึ่งที่มนุษยผูมีปญญารูจักเอาเปรียบสัตว

๕. การใหจติรกรรมอนัเกีย่วกบัเมถนุสงัโยค คอืจิตรกรรมทีเ่กีย่วกบัการ
เสพกามเกิดข้ึนแมในวัดพุทธศาสนาเพราะอิทธิพลของลัทธิพุทธตันตรยาน
ในมหายานประมาณปลายพุทธศตวรรษท่ี ๙ สมัยราชวงคคุปตะ แหงอินเดีย

ลัทธิตันตระ เปนสาขาหน่ึงของมหายาน ลัทธินี้ เรียกวา มนตรยาน
บาง วัชรยานบาง รหัสยานบาง เอาแตสวดออนวอน บูชารูปเคารพพระ
โพธิสัตวคลายเทพเจาฮินดู ไมสนใจการปฏิบัติธรรม นอกน้ีพระในนิกายน้ี
ซึ่งนิยมเรียกกันวา นักสิทธนั้น นิยมมีเมียมีลูกเสียอีก ประพฤติตัวมัวเมา
ในกามคุณ ชอบเมาสุราเหมือนคฤหัสถทุศีลทั่วไป

นักบวชของลัทธินี้แบงเปน ๒ พวกใหญ คือพวกขวา (ทักษิณจารี)
และพวกซาย (วามจารี) พวกขวายังประพฤติอยูในธรรมวินัย ยังประพฤติ
พรหมจรรย
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สวนพวกซาย (วามจารี) นั้นซายเต็มท่ี มีบัญญัติอะไรๆ ที่ผิดพระธรรม
วินัยของพระพุทธเจาไปหมด เกณฑใหพระพุทธรูปมีศักติคือชายา (เชนเดียว
กับพระอิศวร) มีรูปอุมกอดศักติ การเสพกามคือการบรรลุวิโมกขหรือนิพพาน 
ผูใดมอบสตรีใหสิทธะ ผูนั้นจะไดกุศลแรง มีมนตที่เรียกวาธารณี ประจําองค
พระพุทธเจาและพระโพธิสัตวตางๆ ลวนแตขลังๆ ทั้งนั้น สวดจบเดียว มี
อานิสงสไดเปนพระอินทรรอยชาติ เพียงเขียนใสแผนผาแขวนไว ใครเดินลอด
มีอานิสงสทําใหพนบาปกรรมท่ีทํามา ๙๐ กัป ตัวอยางมนต เชน โอม มณี
ปทฺเมหุมฺ (แปลวา ดวงแกวเกิดในดอกบัวเทานั้นเอง)

มีการบัญญัติมณฑลบูชา เรียกวา มันตรเวที เชนจะทําพิธีใดบูชา
พระโพธิสัตวองคใด จะตองมีเคร่ืองบูชาเทานั้นเทาน้ี จะตองจัดบริเวณพิธี
ดวยอุปกรณอยางนั้นอยางน้ี ตัวอยางมณฑลบูชา พึงเห็นไดจากพิธีพุทธา
พิเษกในเมืองไทยซึ่งสืบมาแตนิกายนี้*

เม่ือนักบวชในลัทธิตันตระชอบหมกมุนในกามคุณเชนน้ี จิตรกรรมตาม
วัดวาอารามตางๆ จะออกมาเชนไร? ยอมจะออกมาตามจิตสํานึกของนักบวช
นั่นเอง จึงมีจิตรกรรมเมถุนสังโยคอยูทั่วไป การใหจิตรกรรมเชนนี้ไมเปนบุญ
แตกลับจะเปนบาป

กามคุณเปนอันตรายของนักพรต-นักบวช มีความโนมเอียงทางใด
ยอมชักจูงผูอื่นที่เปนนักบวชดวยกันหรือคฤหัสถผูเคารพนับถือใหไปทางนั้น

พระพุทธเจาของลัทธิตันตระแทนที่จะเปนบรรพชิตผูสงบเหมือนพระ
พุทธรูปในลัทธิเถรวาท กลับเปนพระทรงเคร่ืองกษัตริย พระพุทธรูปทรง
เครื่องในเมืองไทยมีกําเนิดมาจากลัทธิตันตระน้ี

*เสถียร โพธินันทะ ใน ประวัติศาสตรพุทธศาสนา ภาค ๑ หนา ๑๔๗ มหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๑๔
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นอกจากนี้ยังเกณฑใหพระพุทธเจาและพระโพธิสัตวตางๆ มีปางดุ ปาง
โกรธ ปางใจดี เหมือนกับพระเจาของฮินดูเชนพระอิศวร ปางดุเปนไภรวะ
ปางโกรธเปนมหากาฬ พระอุมาปางดุเปนทุรคา ปางโกรธเปนกาลี ปางใจดี
เปนอุมา พระพุทธเจาและพระโพธิสัตวก็มีปางอยางนั้นเหมือนกันเพื่อปราบ
มาร ตัวอยางเชนพระมัญชุศรีโพธิสัตว ปางดุทรงเนรมิตเปน ยมฆาตกะ เพื่อ
ปราบพญายม ปางนี้มีศีรษะเปนโค สีพระกายนํ้าเงินเขม มีหลายเศียร หลาย
หัตถ เอาหัวกะโหลกเปนมาลัยเหยียบบนรางของเทพมนุษย และอสุรยักษ
ตางๆ (เสถียร โพธินันทะ, ประวัติศาสตรพุทธศาสนา ภาค ๑ อางแลว)

ทาทีของลัทธิตันตระ ความตั้งใจเดิมเหมือนจะแขงกับศาสนาฮินดู
แยงประชาชนกับศาสนาฮินดู ตองการใหประชาชนมาเลื่อมใสดวยการเอา
ใจเขา มีกิจกรรมอันสนองกิเลสของชาวบาน แตผลกลับเปนการทําลาย
ศาสนาของตัวเอง ขอใหระวังกันไวดวย



“พิธีรีตองตางๆ ที่ทํากันอยูอยางครึกโครมหนาแนน
เรียกรองความสนใจของคนไดเปนอันมาก

รวมทั้งไดผลประโยชนเปนอันมากดวยนั้น

ขอใหชาวพุทธเราลืมตาข้ึนดูเสียใหดีวาเหมาะสม

กับพุทธศาสนิกชนผูมีปญญา มีการศึกษาเชนทานหรือไม

เปนที่โปรดปรานของพระบรมศาสดาของเราหรือไม”



Ä¡É � ṌÍÂÙ‹·ÕèÊØ¨ÃÔμ

พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา “บุคคลใดประพฤติสุจริตดวยกาย วาจา
ใจ ในเวลาเชา กลางวันหรือเย็นก็ตาม เชา กลางวันและเย็นนั้นก็เปนเวลาที่ดี
ของบุคคลนั้น”

พระศาสดาตรัสตอไปวา

“บุคคลประพฤติชอบในเวลาใด, เวลาน้ันช่ือวาเปนฤกษดี (สุนกฺขตฺตํ)
มงคลดี (สุมงฺคลํ) สวางดี (สุปภาตํ) รุงดี (สุหุฎฐิตํ) ขณะดี (สุขโณ) ยามดี
(สุมุหุตฺโต) และเปนการบูชาดีแลว (สุยิฏฐํ) ในเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลาย
(ผูประพฤติดีรวมกัน)

กายกรรม วจีกรรม มโนกรรมและความปรารถนาของทานผูนั้นเปน
สิ่งดีงามถูกตอง เม่ือบุคคลทํากรรมอันดีงามถูกตองแลวยอมไดรับผลดีงาม 
บุคคลเหลาน้ันไดรับประโยชนแลว ขอจงมีความสุข ไรโรค งอกงามในพระ
พุทธศาสนา มีความสุขพรอมดวยญาติทั้งปวง”

(๒๐/๓๗๙/๕๙๕)
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พระพุทธพจนในสุปุพพัณหสูตรนี้ แสดงหลักสําคัญอยางหนึ่ง ของ
พระพุทธศาสนา คือถือเอาสุจริตกาย วาจา ใจ เปนฤกษดียามดี ตรงกันขาม
กับความเชื่อทางโหราศาสตรของพราหมณในสมัยนั้นและของชาวโลกท้ังปวง
แมในสมัยตอมาจนถึงปจจุบัน ในสังคมไทยเราเอง แมคนไทยจะเปนชาวพุทธ
เกือบ ๑๐๐ % แตความเชื่อโหราศาสตรและกิจกรรมทางโหราศาสตรก็เปนไป
อยางแพรหลายท่ัวถึงในหมูชนทุกระดับชั้น ผูเปนอาจารยทางโหราศาสตร
มีทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ (คือทั้งพระและฆราวาส) สํานักโหราจารยมีอยู
ทั่วไปทั้งในวัดและนอกวัด มีพุทธศาสนิกชนไปมาหาสูไมขาด คนใหญคนโตใน
บานเมืองมักจะมีโหรประจําตัวคอยแนะนําชวยเหลือในการตัดสินใจ

เรื่องเหลานี้มองเผินๆ เหมือนไมเสียหายอะไร แตถามองตามหลัก
พระพุทธศาสนาในเร่ืองกฎแหงกรรม ความรับผิดชอบตนเองและการดําเนิน
ชีวิตดวยสติปญญาแลว จะเห็นวาขัดกัน

อนึ่ง วาตามความเปนจริงแลว การทํานายของโหราศาสตรยอมผิดบาง 
ถูกบาง ไมมีใครสามารถยืนยันไดวาถูกเสมอไป ถาผิดถูกเทากันเราควร
เสี่ยงหรือไม ทําไมเราไมหัดใชสติปญญาหรือเหตุผลในการตัดสินปญหา
แกปญหาหรือดาํเนินกจิการตางๆ อาศัยความสุจรติกาย วาจา ใจ เปนมูลฐาน 
อาศัยสติปญญาเปนไฟสองทาง เราพรอมท่ีจะรับผิดชอบผลแหงการกระทํา
ของเรา โดยไมโยนความรับผิดชอบไปใหสิ่งอื่นซึ่งไมประจักษแจงแทจริง

พุทธศาสนาสอนใหพุทธบริษัทเชื่อกฎแหงกรรม รับผิดชอบตัวเอง
ดําเนินชีวิตดวยสติปญญา ไมเชื่องาย ไมงมงาย เนนเร่ืองตนเปนที่พึ่งของตน
ใหมีตนเปนที่พึ่ง มีธรรมเปนที่พึ่ง ถือเอาการประพฤติธรรมคือสุจริตกาย วาจา
ใจ เปนแนวทางแหงการพ่ึงตนเอง มีชาวตางประเทศกลาวถึงพระพุทธศาสนา
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โดยคํานึงถึงลักษณะนี้วา a do-it- yourself religion (ศาสนาที่ตองลงมือทํา
ดวยตนเอง) ไมมีการออนวอน ตรงกับพระพุทธพจนที่วา “ความเพียรทาน
ทั้งหลายตองทําเอง ตถาคตเปนเพียงผูบอก (ทาง) เทานั้น” ชาวพุทธผูเช่ือมั่น
ในเร่ืองน้ียอมเปนผูแกลวกลาที่จะทําตามคําสอนของพระศาสดาโดยไมลังเล
หันรีหันขวางอันเปนเหตุใหเสียเวลาเปลาในการพัฒนาตน แตจะมุงหนาสู
ธรรมอยางเดียว (ธมฺมาภิมุโข) การพัฒนาตนยอมดําเนินไปโดยรวดเร็ว มีผล
นาพอใจ

บางแหงพระผูมีพระภาคเจาตรัสวาประโยชนเปนฤกษของประโยชน
เอง คือการท่ีทํากิจสําเร็จโดยชอบธรรมน่ันแหละเปนฤกษดีอยูแลว ดวงดาว
ในทองฟาจะชวยอะไรได

ตรัสเลาถึงชายหนุมคนหน่ึงไปขอหญิงสาว พอแมของหญิงยินยอม
ยกใหแลว นัดวันแตงงานเรียบรอยแลว แตทางผูใหญฝายชายไปดูฤกษยาม
จากนักบวชที่พวกเขาเคารพนับถือทานหนึ่ง นักบวชบอกวาฤกษยังไมดี ฝาย
ชายจึงงดเสีย ไมไดไปรับเจาสาวตามวันนัดโดยมิไดสงขาวใหรู 

ทางฝายเจาสาวคอยทั้งวัน เห็นวาฝายเจาบาวไมมาจึงยกลูกสาวให
ชายอ่ืนท่ีเขาตองการไป พอถึงวันฤกษดี เจาบาวและญาติก็พากันไปเพ่ือ
รับเจาสาว พอแมของเจาสาวบอกวาไดยกใหคนอ่ืนไปเสียแลวเพราะไมมา
ตามที่นัดไว

การมัวรอฤกษอยูทําใหเสียประโยชนอยางน้ี, พระพุทธองคจึงตรัสวา 
“สจุรติกาย วาจา ใจ นัน่แหละคือฤกษดยีามดี” ถาเราทําดีฤกษดทีกุเวลา ถาทาํ
ชั่วฤกษเสียทุกเวลาเหมือนกัน พวกโจรแมจะดูฤกษยามสักเทาใดก็ไมพนบาป
ไมพนทุกขในรูปแบบใดแบบหนึ่ง
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ที่พูดนี้ เพียงช้ีเหตุผลใหดู ไมใชหักหาญรานน้ําใจกัน ใครจะยังสมัครใจ
ถือฤกษยามอยูก็ตามใจ เพราะเปนสิทธิของทาน

ขาพเจาเคยทราบวา มีทานเจาคุณเจาคณะจังหวัดทานหน่ึง มีเลขา
เปนพระหมอดู ทานจะทําอะไรจะไปไหนตองถามโหรประจําตัวกอน บางคราว
ทานจะมากรุงเทพฯ เลขาพระหมอดูบอกวาวันที่จะไปน้ันฤกษไมดี แตทาน
จําเปนตองไปในวันน้ัน (เกี่ยวกับรถไฟตองจองต๋ัวลวงหนาหลายวันจึงจะได
ชั้น ๑ นอน) วิธีแกปญหาของทานก็คือออกจากกุฏิออกจากวัดเสียกอน ใน
วันเวลาที่พระหมอดูบอกวาเปนฤกษดี ไปขออาศัยนอนวัดอื่นกอน ๑ คืน หรือ
๒ คืน สุดแลวแตฤกษ

ขาพเจาคิดวา ถาทานตองทําอยางน้ีบอยๆ การเดินทางของทานก็เปน
เรื่องยุงยากลําบากสําหรับทานมิใชนอยทีเดียว

เรื่องวัน อธิบดี ธงชัย วันอุบาทว โลกาวินาศอะไรในปฏิทินบางเลม
ก็เหมือนกัน ถาถือตามหลักพระพุทธศาสนาแลว วันจันทร-วันอาทิตย,
วันอาทิตย-วันเสารจะเปนวันอธิบดีหรือธงชัย จะเปนวันอุบาทว หรือโลกา
วนิาศ กอ็ยูทีก่ารกระทําของคนเรา วนัไหนทําดกีเ็ปนอธิบด ีเปนธงชัย วนัไหน
ทําชั่วก็เปนอุบาทว เปนโลกาวินาศ ตัววันเองเปนกลางๆ ไมดีไมชั่ว เหมือน
แกวเปลาๆ ทานเอาอะไรใสลงไปมันก็เปนแกวอยางนั้นไป เอาเหลาใสเปน
แกวเหลา เอานํ้าสมใสเปนแกวนํ้าสม เปนตน

สุขทุกขในชีวิตคน มนุษยเราทํากันขึ้นมาเองมากกวาสิ่งอื่นทําให
บางรายทําตัวเองมากกวาคนอื่นทําให บางรายถูกเพื่อนมนุษยดวยกันที่ใจมัน
ไมเปนมนุษยเบียดเบียนบีบคั้น เอารัดเอาเปรียบทารุณโหดรายหนวงเหนี่ยว
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กักขังเพื่อแสวงหาผลประโยชนจากมนุษยดวยกันผูออนแอกวาโงเขลากวา ซึ่ง
คนผูรูจกัเอารดัเอาเปรยีบและเบยีดเบยีนบบีคัน้ผูอืน่อยูเหลานีท้ีอ่ยูในเมอืงไทย
เกิดในเมืองไทยสวนมากก็บอกตนเองและประกาศแกผูอื่นวา “นับถือศาสนา
พุทธ” ทั้งนั้น และพวกเขามักจะมีพระพุทธรูปองคเล็กๆ แขวนเต็มคอเพ่ือ
ปองกันตนเองจากการถูกเบียดเบียนและขอใหพระชวยใหปลอดภัยแต
พระพุทธเจาสอนอะไร พระธรรมพร่ําสอนอยางไรพวกเขาไมรับรูไมเขาใจ
และไมพยายามที่จะเขาใจ เขากลับทําตนเปนปฏิปกษกับพระพุทธเจาและ
คําสอนของพระองคโดยไมรูตัว เพราะโมหะ เพราะอวิชชา เพราะโลภะ เปน
ตัวหอหุมจิตใจใหมืดมน

นับตามทะเบียนบาน คนไทยสวนมากนับถือพุทธศาสนาแตเขาถึง
พุทธศาสนาในสวนลึกไดตามสติปญญาของตนคือมีสติปญญาแคไหนก็นับถือ
ไดแคนั้น บางคนก็นับถือไดเพียงกราบๆ ไหวๆ สิ่งที่เขาใจวาขลังและศักด์ิสิทธิ์ 
ถึงไหนถึงกัน แตพอบอกใหฟงธรรม ศึกษาธรรม ประพฤติธรรมก็กําหูเสีย
ทั้ง ๒ ขาง ไมอยากฟง เห็นเปนเสียเวลาและไรประโยชน ในการไปกราบ
ไปไหวนั้น เขามีดอกไม ธูปเทียน และทองคําเปลวเปนแผนไวใหปดทอง
องคพระหรือส่ิงศักด์ิสิทธิ์นั้นๆ รวมทั้งรูปเคารพในท่ีนั้นดวย นาเสียดายที่
รูปดีๆ สวยๆ ชางอุตสาหบรรจงทําอยางประณีต เปนปฏิมากรรมที่สวยงาม
แตถูกทําใหเปรอะไปดวยทองคําเปลวแผนเล็กแผนนอย ใครปวดหัวก็ปดที่
พระเศียรหรือศีรษะทาน ใครปวดไหลก็ปดที่ไหล เปนตน อธิษฐานขอใหหาย
แตในที่สุดก็ไมพนหมอไมพนยา

สติปญญาในเร่ืองน้ีเขามีเทานั้น ทางวัดควรแนะนําเขาใหทําเสียให
ถูกตองตามเหตุผลพัฒนาปญญาของพวกเขาข้ึนมา เพื่อเขาใจเหตุผลดีขึ้น
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เขาใจชีวิตดีขึ้น ถาทําเพียงเทาน้ันหายโรคได เราก็ไมตองมีหมอ ไมตอง
กินยา เพียงแตทําสิ่งที่เชื่อกันวาศักด์ิสิทธิ์เหลานั้นใหแพรหลายทุกมุมเมืองให
ทั่วถึง คนจะไดไมตองพ่ึงหมอพ่ึงยา เมืองไทยจะไดมีสุขภาพดีถวนหนาเสียที 
พระพุทธเจาเองทรงเห็นความสําคัญเร่ืองหมอหรือยาอยู เม่ือทรงประชวรยัง
ตองเสวยยาและทรงใหหมอชีวกรักษา ทรงสอนเรื่องปจจัย ๔ วาเปนสิ่ง
จําเปนของมนุษย คือ เสื้อผา อาหาร ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค ไมเคย
ทรงสอนใหไปออนวอนส่ิงใดเพ่ือความหายโรค พระสงฆเอง เม่ือปวยทานก็
รักษาดวยยา เมื่อจําเปนตองเขาโรงพยาบาลก็เขา เรียกวาทําไปตามเหตุ
อันควร

ขอใหชาวพุทธเราลืมตาข้ึนมองความจริง มองส่ิงตางๆ ใหเห็นตาม

เปนจรงิ จรงิอยู ความจรงิบางอยางอยูลกึ เราตองใชสตปิญญาอนัแหลมคม

เจาะลงไปใหลึกลงไปๆ จึงจะเห็นได แตเม่ือไดเห็นแลวก็คุมกับความเพียร

พยายาม คุมกับการลงทุนลงแรง

พิธีรีตองตางๆ ที่ทํากันอยูอยางครึกโครมหนาแนน เรียกรองความ
สนใจของคนไดเปนอันมาก รวมท้ังไดผลประโยชนเปนอันมากดวยน้ัน ขอให
ชาวพุทธเราลืมตาขึ้นดูเสียใหดีวาเหมาะสมกับพุทธศาสนิกชนผูมีปญญา มี
การศึกษาเชนทานหรือไม? เปนที่โปรดปรานของพระบรมศาสดาของเรา
หรือไม? เปนทางหมดเปลืองทรัพยสินหมดเปลืองแรงงานโดยเปลาประโยชน
หรือไมขอใหใชปญญาคิดตามแนวเหตุผล อยาสักแตวาทําตามความเชื่อ
และปรัมปราประเพณี ขอใหมองดูดวยปญญาจักษุ เห็นเหตุผลชัดเจนแลว
จึงคอยทํา อยาใหเปนการฟุมเฟอย สุรุ ยสุราย โดยไมเหลียวดูความทุกข
ยากของเพ่ือนมนุษยรอบขาง
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มุมหน่ึงของชีวิตยังมีเด็กยากจนอยูมากในเมืองไทยเรา ตัวอยาง
หนูนอยคนหนึ่ง (เด็กหญิง) อายุเพียง ๙ ขวบ ตองการเงินเพื่อซ้ือสมุดเพียง
๔๕ บาท ตองนั่งรถจากสระบุรีมาขอทานท่ีสวนจตุจักร เพราะครูบอกวาเด็ก
ที่เรียนหนังสือตองมีสมุดครบ หนูนอยมีสมุดไมครบจะตองหาซ้ือเพิ่มดวย
จํานวนเงิน ๔๕ บาท แมมีอาชีพรับจางเก็บผักขาย ฝนตกหลายวัน ไมมี
ใครมาจางแมไปเก็บผัก มีเพื่อนบอกวาที่สวนจตุจักรขอทานไดวันหนึ่งเปน
๑๐๐ บาท หนูนอยจึงหนีแมมา แมรู เขาจึงมาตาม

หนูนอยยังโชคดีที่มีพลเมืองดีสังเกตเห็นวาไมใชเด็กขอทานธรรมดา
เกรงจะถูกหลอกไปเขาแหลงพวกทุจริต จึงแจงตํารวจใหมาสอบถามดู จึงได
ความตามท่ีเลามา และแมมารับจากสถานีตํารวจกลับบานไดโดยปลอดภัย

ในสถานการณเชนนี้ วงการศาสนาของเรา จะใจจืดใจดําจัดกิจกรรม
ตางๆ ที่ฟุงเฟอฟุมเฟอยอยูไดอยางไร ขออยาไดทําอะไรเพียงเพราะเหตุที่เคย
ทํากันมาหรือเพียงเพ่ือรักษาปรัมปราประเพณีกันเลย ขอใหทําโดยคํานึงถึง
เหตผุลและเทาทีจ่าํเปน ขอใหศาสนาดํารงอยูเพือ่ประโยชนของมหาชน เพือ่

ความสขุของมหาชน สมตามพระปณิธานของพระบรมศาสดาของเรา ผูทรง
สละทุกสิ่งทุกอยางเพื่อประโยชนสุขของมหาชน



“ทําอยางไร คนทั้งหลายจะเห็นศาสนาเปนยาวิเศษสําหรับแกทุกข
ของมวลมนุษยอยางแทจริง ไมใชเห็นศาสนาเปนเพียงพิธีกรรม

เครื่องประเลาประโลมใจช่ัวครูยามอยางที่เห็นกันอยูโดยมาก”
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มีองคการทางศาสนาองคกรหน่ึง ขอใหเสนอความคิดเห็นเพ่ือเปน
แนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานตามโครงการควบคุมและสงเสริม
หนวยงานเผยแผศีลธรรมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ไดเขียนตอบไปดังนี้ :-

เหน็วา หนวยเผยแพรศลีธรรมของเรากลาวโดยทัว่ไป ยงัขาดบคุลากร

ที่มีความรูจริงและความสามารถดีจริง ที่มีอยูบางก็จํานวนนอยเกินไปและ

ตองรับงานหนักเกินไป นอกจากน้ีเรายังขาดบุคลากรท่ีเปนตัวอยางไดจริง

ในส่ิงที่สอน จึงทําใหการเผยแผไดผลนอย ประชาชนขาดแบบอยางท่ีดี

การปรับปรุงก็คือ องคกรทางศาสนาควรรีบสงเสริมใหมีบุคลากรมี
ความรูจริง สามารถจริงในการเผยแผและมีการดําเนินชีวิตท่ีเปนแบบอยาง
ได องคกรทางศาสนาหลายๆ ดาน ไดทุมเทเวลาและกําลังเงิน กําลังคนไป
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ในทางกอสรางวัตถุสถานไปมากและติดตอกันมาเปนเวลายาวนาน ไมคอยมี
กิจกรรมในทางพัฒนาคน สรางสรรคมนุษย ถาจะมีบางก็มุงหนาไปทางลาภ
ยศ ชื่อเสียง เปนจุดหมาย ไมไดชักจูงคนไปในทางความสงบรมเย็น คนใน
สังคมของเราจึงมุงหนาสูลาภ ยศ สรรเสริญ ชื่อเสียง เกียรติยศจากสังคม
จึงสูญเสียความเปนตัวของตัวเอง, เรารอน, กังวลและเครียด

ประชาชนท่ัวไปสวนมากไมคอยสํานึกวาตนเปนพุทธบริษัท ซึ่งมีสวน
ไดเสียตอความเจริญหรือความเสื่อมของพระพุทธศาสนาเสียท้ังหมด ปด
ความรับผิดชอบเหลานั้นไปใหกรมการศาสนา พระภิกษุ สมณะ คลายนักธุรกิจ 
เมื่อกอนไมสนใจการเมือง เห็นไปวาไมเกี่ยวของกับพวกตน แตเดี๋ยวนี้ได
เห็นแลววาความไมมั่นคงทางการเมืองน้ัน ทําใหเศรษฐกิจป นปวนคลอน
แคลนเพียงไร จึงหันมาสนใจการเมืองกันมากขึ้น

ชาวพุทธเราก็เหมือนกัน สวนมากเห็นไปวาการพระศาสนาเปนเร่ือง
ของพระสงฆ ตนมีหนาที่ทําแตบุญใหทานเปนตน พอความทุกขเกิดขึ้นก็
ไมรู จะแกปญหาทุกขอยางไร จึงโทษดวง โชคชะตา และว่ิงเขาหาหมอดู
บนบานศาลกลาว ถามเจาเขาทรงเรียกวา “แลนไปผิดทา” แกปญหา
ไมตก เพราะไมไดแกที่เหตุ ไมตรงกับหลักพระพุทธศาสนา

ดวยเหตุนี้ องคกรทางศาสนาจึงจําเปนตองเรงเรา จุดประกายให
ประชาชนมีจิตสํานึก รูสึกรับผิดชอบตอความเปนพุทธบริษัทของตน ศึกษา
พระพุทธศาสนาใหเขาใจถองแท แลวนํามาปฏิบัติใหเกิดผลจริงในชีวิต
ประจําวัน ก็จะไดเห็นคุณคาของพระศาสนา มิฉะน้ันแลวก็เหมือนคนแขวน



๘๓
อ. วศิน อินทสระ

ทุเรียนไวแตไมไดกิน ไมไดลิ้มรส ไดแตความภูมิใจวา “เราก็มีทุเรียนกับเขา
เหมือนกนั” เราภมูใิจตอคําสอนอันดีเยีย่มของพระพทุธศาสนา แตถาไมนาํมา
ปฏบิตัใิหสมควรแกฐานะของตนแลว กเ็หมอืนกบัแขวนพุทธศาสนาไวเฉยๆ

โดยมิไดทําใหเกิดประโยชน ไมสมกับที่ตั้งใจทะนุบํารุง อยามัวยุแตคนอื่น

ใหปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยูเลย ตนเองตองลงมือเองดวย ทั้งฝายบรรพชิต

และคฤหัสถ

ถาทําไดเชนน้ี เชื่อวาการเผยแผศีลธรรมของเราจะมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และมีผลจริงดวย

ถึงแมเราจะฉลองวิสาขบูชา อาสาฬหบูชากันท้ังเดือน แตงรถบุปผชาติ
แขงขันประกวดกันทั่วประเทศ แหเทียนพรรษากันเอิกเกริกโอฬารเพียงใด
ก็หาแสดงถึงความเจริญรุงเรืองของพระพุทธศาสนาอยางแทจริงไม ถาใน
สังคมของเรายังมากไปดวยอาชญากรรม คราคร่ําไปดวยคนยากจน คนเห็น
แกตัว ฯลฯ เพราะนั่นแสดงวาพระพุทธศาสนาตัวแทยังมิไดเขาไปมีบทบาท
ในวิถีชีวิตของคนสวนใหญเลย ประโคมกันแตเปลือกของพระพุทธศาสนา

ตอเม่ือใดประชาชนในสังคมอยูเย็นเปนสุข ปลอดอาชญากรรมไมมี
คอรัปชั่น หาคนเห็นแกตัวไดยาก คนสวนมากพออยูพอกินพอประมาณไมใช
ฟุ งเฟอฟุมเฟอย ประชาชนไมตองระแวงภัยในเร่ืองการถูกประทุษรายตอ
ชีวิตและทรัพยสิน อยางท่ีกลาวไวในตําราวา “บานเรือนไมตองมีลิ่มสลัก”
คือไมตองมีกลอน กุญแจหรือเหล็กดัดเพ่ือกันขโมย “มารดายังบุตรใหฟอน
อยูบนอกเพลิดเพลินบันเทิงอยู” เพราะปราศจากความกังวล เมื่อนั้นเราควร
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ภูมิใจไดวาพระพุทธศาสนาไดเจริญงอกงามข้ึนแลวในจิตใจของประชาชน
พวกเขาไดนําเอาหลักพุทธศาสนาไปใชใหเกิดประโยชนขึ้นแลวในสังคมและ
ชีวิตของเขาจริงๆ 

พุทธศาสนาไมไดอยูที่ความใหญโตโออาของอาคารสถานที่ หรือโบสถ
วิหารอันแพรวพราวตระการตาแตอยูที่จิตใจคน ไมไดอยูที่พิธีรีตองอันทําให
ดูขลังศักดิ์สิทธิ์เพื่อเรียกรองความสนใจ ลาภสักการะและช่ือเสียงสําหรับ
ผู ประกอบพิธี แตอยู ที่กาย วาจา ใจ ของบุคคลวาไดดําเนินตามหลัก
คําสอนของพระพุทธเจาเพ่ือความดับทุกขโดยชอบหรือไม

ถาพุทธบริษัทของเรายังเอาใจไมรอด ยังถูกความทุกขเบียดเบียน
บีบคั้น สังคมยังระงมอยูดวยเสียงคร่ําครวญเพราะการปฏิบัติผิด ยังมิอาจ
พึ่งตนเองไดในทางใจแลว เราจะภูมิใจและพอใจไดอยางไรวาการสอนการ
ปฏิบัติศาสนาของเราไดผล เราตองบากบั่นปรับปรุงตอไปและตองบากบั่น
ปรับปรุงใหถูกทิศทางหมุนใจใหตรงสูทิศทางท่ีพระศาสดาทรงช้ีไว มิฉะน้ัน
แลวยิ่งบากบ่ันยิ่งเดินจะย่ิงหางไกลจุดหมายออกไปทุกที ไมเปนไปเพ่ือ
ความดับทุกข แตจะเปนไปเพื่อการสะสมทุกข สะสมกิเลสอันเปนเชื้อของ
ทุกข

มองเผินๆ เหมือนสะสมความดี แตถาเปนความดีปลอมก็ใชการอะไร
ไมได เหมือนคนสะสมธนบัตรปลอมเอาไวมาก ปลื้มใจไดเหมือนกันวา “เรา
มีเงินมาก” เฝาชื่นชมยินดีดวยความหลงผิด แตเมื่อถึงคราวนําออกมาใช
ใชไมไดเพราะมันเปนของปลอม จะใชไดกับผูที่ไมรูเหมือนกันเทานั้น ผูเขียน
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เองเคยไดรับธนบัตรปลอมมาเหมือนกัน เม่ือนําไปซ้ือของแมคาเขาไมรับ
ผู เขียนก็ทําลายมันทันที แมคามองหนาแลวถามวา ทําไมไมนําไปใชกับ
คนอื่นเลา คนที่ไมรูเขารับได ผูเขียนบอกวาเมื่อรูวาเปนของปลอม เราจะ
ใหคนอ่ืนไดอยางไร ถามันไปตกอยูในมือของคนยากจนจริงๆ เขาจะเดือดรอน
แคไหน

ในเร่ืองศาสนาและศีลธรรมก็ทํานองเดียวกัน ธรรมแทก็มีธรรมปลอม
ก็มี ธรรมปลอมพระพุทธเจาทรงเรียกวา สัทธรรมปฏิรูป ผูแสดงธรรมปลอม
ก็มีอยู ผูแสดงธรรมแทก็มีอยู ธรรมแทแกทุกขได ธรรมปลอมแกทุกขไมได

ทําไมจึงเกิดธรรมปลอมข้ึน! ขอใหนึกดูธนบัตรปลอมวาเกิดข้ึนได
อยางไร ผูผลิตธนบัตรปลอมตองการหลอกลวงประชาชน เพราะความเห็น
แกตัว เพราะความโลภ ไมมีความละอายใจ ธรรมปลอมก็เกิดข้ึนอยางน้ัน
สําหรับธรรมปลอมยังมีสาเหตุอีกอยางหน่ึงคือเพราะความโงเขลาของผูแสดง 
ถาไมมีเจตนาหลอกลวงก็เปนเพราะความเขาใจผิดคิดวานี่คือธรรมแท ไมได
ศึกษาใหถี่ถวนละเอียดลออ รีบต้ังตนเปนผูสอน เหมือนกับวาไดรูทั่วถึงธรรม
วินัยสิ้นแลว ผูรูเทาไมถึงการณก็ยึดถือไปตามนั้น ถาเขาเปนคนพูดเกงดวย
ก็จะไดผู ถือผิดหอมลอมมากข้ึน ประกาศธรรมปลอมมากข้ึน ทิฏฐิมานะ
ก็สูงขึ้น ยึดม่ันถือม่ันในคําสอนของตนเหนียวแนนข้ึน นั่นยอมเปนไปเพ่ือ
ความพินาศวอดวายท้ังตนเองและบริวาร
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ทําอยางไร คนทั้งหลายจะเห็นศาสนาเปนยาวิเศษสําหรับแกทุกขของ
มวลมนุษยอยางแทจริง ไมใชเห็นศาสนาเปนเพียงพิธีกรรมเครื่องประเลา
ประโลมใจชั่วครูชั่วยามอยางที่เห็นกันอยูโดยมาก พวกเขาหันเขาหาศาสนา
เฉพาะเวลามีทุกข พอมีสุขก็โลดแลน เพลิดเพลินหลงใหล มนุษยยังโหดราย
ตอมนุษยดวยกันอยูเปนอันมาก คอยเอารัดเอาเปรียบกันวันแลววันเลา
เหมือนไมมีศาสนาอยูในหัวใจ

องคกรทางศาสนา ควรรีบเรงสาดแสงสวางทางปญญาเขาสูจิตใจ
มนุษย หมายถึงปญญาในทางธรรม ปญญาในทางโลกแมจะมีใหทวมโลก
ก็เอาชนะทุกขไมได ยิ่งมีมากดูเหมือนสรางทุกขใหยืดเย้ือซับซอนย่ิงขึ้น
ปญญาทางโลกมุงสะสมกิเลสซึ่งเปนสมุทัย เปนเชื้อแหงทุกข จึงไมมีทาง
จะดับทุกขไดโดยวิธีนั้น

เวลานี้ (พ.ศ. ๒๕๓๕) โลกไดเจริญดวยปญญาและเทคโนโลยีทางโลก
อยางไพศาลทวมทนแตพิจารณาแลวไมมีทีทาวามนุษยจะเอาชนะทุกขไดเลย
ดูเหมือนความทุกขจะยิ่งทับถมทวมทนตามข้ึนมาดวย ความสุขท่ีมนุษยหลอก
ตัวเองใหหลงติดตามน้ัน เปนหลุมพรางหรือกับดักอันจะกอทุกขใหภายหลัง
อยางนาประหวั่นพรั่นพรึง

มนุษยสวนมากไดถูกกระแสแหงวัตถุนิยมพัดพาไปอยางไรจุดหมาย 
เพราะวัตถุมิใชจุดหมายหรือจุดจบในตัวของมันเอง มันมีปกติใหโทษมากกวา
ใหคุณแกผู ที่หลงใหลมัน แตมนุษยสวนมากก็ไขวควาหามันมาเพื่อบํารุง
บําเรอตน เปนเคร่ืองมือในการโออวดทรนงและเหยียดหยามผูอื่น
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ถาใชมันเพื่อใหรางกายน้ีอยูไดเพื่อบําเพ็ญคุณความดี บําเพ็ญประโยชน
แกเพื่อนมนุษยก็เปนสิ่งที่ถูกตองตรงตามวัตถุประสงคและคุณคาเทาที่วัตถุ
มีอยู ไมตกเปนทาสของมัน แตอาศัยมันเปนเพียงเครื่องยังชีพเพื่อบําเพ็ญ
คุณงามความดีใหยิ่งๆ ขึ้นไป และเพื่อความพนทุกขโดยสิ้นเชิง อันเปน
จุดหมายสูงสุดของการประพฤติธรรมในพระพุทธศาสนา



“ประเทศไทยยังไมเปนพุทธ
หนาที่ของเรา คือการเผยแผ

พระพุทธศาสนาในประเทศไทย

ใหชาวไทยเปนพุทธแท

ใหชาวไทยมีสัมมาทิฏฐิในพระพุทธศาสนา”

         ชยสาโร ภิกขุ
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ในมหาวิทยาลัยสงฆนั้นมีหลักสูตรทันสมัย การเรียนการสอนดีพอ
สมควร* แตยังขาดโครงการสําคัญอันหนึ่งคือ การฝกอบรมพระภิกษุนักศึกษา
ผูมีศักยภาพท่ีจะเปนนักเผยแผที่ดีได ใหมีคุณสมบัติเพียบพรอมในการเปน
นกัเผยแผ ถามีโครงการน้ีขึน้อยางเปนล่ําเปนสัน มหาวิทยาลัยจะตองสอดสอง
พระภิกษุสามเณรผูมีศักยภาพเชนน้ันนําเขาสูโครงการเพื่อเปนศาสนทายาท
ดานเผยแผตอไป แปลวากําหนดหมายเอาไววาจะใหใครทําอะไรตอไป พรอม
กับมีกองทุนอุดหนุน มีปจจัยแวดลอมเพื่อใหทานเปนอยางนั้นจริงๆ โดยที่
นักศึกษาเองก็สมัครใจดวย ทานเองก็คงภูมิใจท่ีไดรับเลือกเตรียมตัวเพื่อเปน
นักเผยแผที่สําคัญในอนาคต แมทานจะอยูไมไดในเพศบรรพชิต สึกไป ถายังมี
คุณสมบัติเชนน้ันอยูก็ยังทําหนาที่เผยแผศาสนาไดในเพศฆราวาส

*มิไดหมายความวาเราพอใจในคุณภาพของนักศึกษาแลว ยังตองปรับปรุงอีกมาก
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การเผยแผทําได ๓ วิธี คือ

๑. การพูด

๒. การเขียน

๓. การทําตัวอยางใหดู เปนอยูใหเห็น

(๑) การพูด

การเผยแผโดยการพูดนั้น ทํากันโดยทั่วไปอยู แลว และทํากันมาก
ทั้งในทีวีและวิทยุ แตดูๆ คอนขางจะไดผลนอย ไมคอยคุมเวลา นาจะลอง
วิเคราะหดูวา เพราะอะไร?

๑.๑ เกี่ยวกับตัวผูพูดหรือผูสอน มีคุณสมบัติพอหรือไม? เชนคุณสมบัติ
ของผูเผยแผทีพ่ระพทุธองคทรงเรียกวา คณุสมบตัขิองผูกลาวธรรม (ธรรมกถกิะ
หรือที่เรียกอยางไทยๆ วา “ธรรมกถึก”) กลาวคือ

ก. แสดงธรรมไปโดยลําดับไมตัดลัดใหขาดความ หรือไมตัดจนเสีย
ความ ฟงแลวไมไดความหมายเต็มบริบูรณ อาจทําใหผูฟงถือเอาผิดเพราะ
ฟงเพียงบางทอนบางตอนของเร่ืองนั้น ผู แสดงธรรมบางคนดึงเอาพระ
พุทธพจนเฉพาะสวนที่ตนพอใจ เขากับความเห็นของตนไดเทานั้นมาแสดง
นอกน้ันตัดออกไป อยางน้ีก็เรียกวา ตัดลัดใหเสียความ เปนอันตรายตอผูฟง
ซึ่งรูไมทั่วถึงดวย

ข. แสดงธรรมโดยการอางเหตุผล เพื่อใหผู ฟงเขาใจตามเหตุผลนั้น
ทุกอยางมีเหตุผลอยู เราจะเขาถึงเหตุผลหรือไมเทานั้น ผู เขาถึงเหตุผล
ยอมรูเหตุผลไดลึกกวาผูเขาไมถึง ในการแสดงธรรมหรือตอบคําถามจึงตอง
หาเหตุผลประกอบใหชัดเจน
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ค. แสดงธรรมโดยอาศัยเมตตา ปรารถนาใหเปนประโยชนแกผู ฟง
ไมใชเพ่ือประโยชนของผูแสดงเองหรือวกเวียนเขาหาประโยชนของผูแสดง
เพียงแตเอาการแสดงธรรมบังหนาไวเทานั้น

ฆ. แสดงธรรมโดยไมเห็นแกอามิส ลาภสักการะและชื่อเสียง แตพึง
เห็นแกธรรม เห็นความถูกตองในการครองชีวิตของประชาชน ใหดวงตาคือ
แสงสวางทางปญญาแกมหาชน ไมมอมเมาเขาใหหลงใหลอยูในเรื่องอัน
ไรสาระ

ง. แสดงธรรมโดยไมกระทบตนและผูอื่น คือไมยกตนเสียดสีผูอื่นหรือ
ยกตนขมผู อื่น แตแสดงธรรมไปตามธรรม ไปตามความถูกตอง อยางท่ี
พระอานนทแสดงธรรมแกคหบดีผูเปนศิษยของอาชีวกคนหน่ึง ณ โฆสิตาราม 
เมืองโกสัมพี

ศิษยของอาชีวกผูนั้นถามวา คนพวกไหนกลาวธรรมไวดีแลว พวกไหน
ปฏิบัติดี พวกไหนดําเนินไปดีแลวในโลก? พระอานนทถามเขาวา คนพวกไหน
ที่แสดงธรรมเพื่อละราคะ โทสะ โมหะ คนพวกนั้นเรียกวา กลาวธรรมไว
ดีแลวไดหรือไม คหบดีตอบวา คนพวกนั้นชื่อวากลาวธรรมไวดีแลว

พระอานนทกลาวตอไปวา คนพวกใดปฏิบัติเพื่อละราคะ โทสะ โมหะ
ชื่อวาปฏิบัติดี คนพวกใดตัด ราคะ โทสะ โมหะไดแลว ชื่อวาดําเนินไปดี
ในโลกหรือไม?

คหบดียอมรับวาเปนเชนน้ัน และชมเชยพระอานนทวา
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“ธรรมเทศนาของพระอานนทดีแท ไมยกธรรมของตน ไมรุกรานธรรม
ของผูอื่น แสดงธรรมไปตามเหตุ กลาวแตเนื้อความ ไมยกตน ทานท้ังหลาย
นั่นแหละแสดงธรรมเพื่อละราคะ โทสะ โมหะ ทานท้ังหลายนั่นแหละปฏิบัติดี
แลวในโลก ทานทั้งหลายนั้นแหละตัดราคะเปนตนไดแลว ดําเนินไปดีแลว
ในโลก”

คหบดีแสดงตนเปนอุบาสกนับถือพระรัตนตรัยตลอดชีวิต

การแสดงธรรมหรือการกลาวธรรมโดยไมกระทบตน คือไมยกตนไม
กระทบผูอื่นคือไมขมผูอื่นนั้นเปนองคสําคัญขอหนึ่งของพระธรรมกถึก ผูกลาว
ธรรมสวนมากมักอดไมไดที่จะยกตน โออวดตน ขณะเดียวกันก็ขมผูอื่นหรือ
ลัทธิของผูอื่นอันเปนเหตุใหดูหม่ินเหยียดหยามกันแลวทะเลาะวิวาทกัน ผู
แสดงธรรมพึงสํารวมตน ตั้งจิตเมตตาปรารถนาความรูความเขาใจแกผูฟง
แมถูกขัดแยงก็ไมพึงโกรธ พึงอธิบายใหผูฟงรูเห็นตามที่ตนรูและเขาใจ อะไร
ที่ยังไมรู ไมเขาใจก็บอกวาขอน้ียังไมรู ไมเขาใจ ขอเวลาไปสอบสวนทบทวน
ดูกอน คนควาหรือถามทานผูรูดูกอน ไมเสียหายอะไร แนใจแลวจึงบอกกลาว
เพื่อผูฟงจะไดไมจดจําไปผิด ซึ่งเปนอันตรายอยางยิ่ง

พระศาสดาตรัสกับพระอานนทวา “อานนท การแสดงธรรมแกผูอื่นนั้น
ไมใชสิ่งที่จะทําไดโดยงาย ผูแสดงธรรมพึงต้ังธรรม ๕ อยางไวในตนหรือ
ในใจ คือ ๑-๕” ดังกลาวมาแลว

โดยนัยดังกลาวมานี้ ผูแสดงธรรมนาจะตองสํารวจอยูเสมอวามีธรรม
เหลานี้อยูในตนหรือไม ถาไมมี ก็หยุดการแสดงธรรมไวกอนเพื่ออบรมตน
ใหมีคุณธรรมดังกลาวเสียกอนแลว การแสดงธรรมแกผู อื่นยอมมีผลมาก



๙๓
อ. วศิน อินทสระ

ทั้งแกผูแสดงเองและแกผูฟง การอบรมสั่งสอนผูอื่นนั้นควรตองตั้งตนจาก
การอบรมส่ังสอนตนเองใหพอควรเสียกอน จึงจะเหมาะควรและมีผลดี

๑.๒ การเตรียมตัว ผูสอน ผูแสดงธรรม ไมพึงประมาท แมจะพูดใน
เรื่องท่ีตนมีความรูอยูแลวก็ตาม ก็ควรเตรียมตัวพอสมควร ทําใหมั่นใจและ
ไมผิดพลาด

๑.๓ การคนควา ผูพูดควรคนควาหาความรูใหมๆ เพิ่มเติมอยูเสมอ เพื่อ
ใหผูฟงไดรับความรูความคิดอะไรใหมๆ จากตนบาง ไมใชพูด เทศน ปาฐกถา
แตของเกาหรือสิ่งที่ชาวบานเขารูแลวอยูตลอดเวลา ก็เลยทํากันแตพอเปนพิธี
ทั้งผูสอนและผูฟง

๑.๔ หลักฐาน เมื่ออางสิ่งใดก็ควรมีหลักฐานและควรดูใหแมนยําแลว
จดบันทึกไวเพื่อชวยความจําในการแสดงธรรม นักแสดงละครเขายังมีการ
ซอม การทองบทกันมากๆ นักแสดงธรรมไมคอยซอม ไมคอยทองบท บางทาน
ไมประมาท มีการเตรียมตัว เขียนบทไปดวย ในการแสดงธรรมนับวาเปน
ประโยชน เพราะทําใหแมนยําและเหลือเปนเอกสารหลักฐานไว อานเองก็ได
แตเพิ่มเติมเสียนิดหนอยแลวสงไปพิมพในนิตยสารตางๆ ก็ได เปนประโยชน
ในวงกวางตอไป หลักฐานที่คนควาไดในการบรรยายแตละครั้งแตละเรื่อง
เก็บรวบรวมไวใชประโยชนไดเปนเอนกประการ

สังเกตดูมีนักพูดทั้งที่เปนบรรพชิตและคฤหัสถหลายทาน พออาง
หลักฐานก็มักผิดพลาด แมเพียงจะเลานิทานประกอบก็ผิดเพี้ยน ทั้งนี้คง
เนื่องมาจากไมไดเตรียมตัว นึกจะพูดอะไรก็พูด ถาเตรียมตัว เรานึกจะพูดอะไร 
เลาอะไร ถาไมแนใจ เราตองกลับไปอานใหมจนแมนยําแนใจ เพราะการเลาผิด
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เปนการใหขอมูลผิด ผูฟงจําไปผิด เลาตอๆ กันไป จึงผิดเพี้ยนตอๆ กันไป คน
สวนมากไมคอยสอบสวนถึงตนตอ ฟงแลวก็ตอไปเลย

๑.๕ บคุลิกภาพของผูแสดงธรรม หมายถงึการแตงกาย กริยิา มารยาท 
การพูดจา การวางตน ซึ่งรวมแลวเปนบุคลิกภาพ ถาบุคลิกภาพดี ทําใหดูดี 
เรียกความนิยมเล่ือมใสจากผูฟงไดแลวต้ังแตแรกเห็น เปนความประทับใจ
หนแรก (First impression) แตตองใหเปนเร่ืองปกติธรรมดา อยาเปนกิริยา
ที่เสแสรงซ่ึงจะดูนาเกลียดมากกวานานิยม

๑.๖ ความรู ผูแสดงธรรม ผูบรรยายควรอบรมตนใหเปนผูมีความรูดี
ในเรื่องที่ตนแสดง ประกอบดวยองคของพหุสูตในเรื่องนั้นกลาวคือ

(๑) ทรงสตุะ สัง่สมสตุะ คอื มคีวามรูมากในเร่ืองนัน้ (สตุธโรสตุสนนฺจิจฺโย)

(๒) จําไดมาก (ธตา)

(๓) วาไดคลอง เขียนไดคลอง (วจสา ปริจิตา)

(๔) ใครครวญเพงพินิจอยูเสมอ (มนสานุเปกฺขิตา)

(๕) มองเห็นทะลุปรุโปรง (ทิฏยิา สุปฺปฏิวิทฺธา

๑.๗ มีความสามารถดี ในการกลาวในการบรรยาย ทําของยากให
งายได ของงายทําใหลุ มลึกลงไปโดยลําดับได คือจะเอาปริยายต่ําหรือสูง
ก็ได พรอมทั้งใชภาษาเขาใจงาย ที่ยากหาอุปมามาเปรียบเทียบใหเขาใจ
เหลาน้ีรวมอยูในความสามารถดี
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อีกปริยายหน่ึง คุณสมบัติของผู แสดงหรือผู สอนในฐานะเปน

กัลยาณมิตร ทานแสดงไว ๗ ประการคือ

๑. ปโย นารัก นาสนิทสนมไววางใจ

๒. ครุ นาเคารพ ใหเกิดความรูสึกอบอุนใจเม่ือเขาใกลเปนที่พึ่งอัน
ปลอดภัยได

๓. ภาวนีโย นายกยองในฐานะเปนคนมีคุณธรรม มีความรูสมฐานะ
ของตน และอบรมตนใหมีความรูความสามารถเพิ่มพูนอยูเสมอ

๔. วตฺตา รูจักพูด พูดเปน หมั่นอบรมสั่งสอน วากลาวตักเตือน ไม
เพิกเฉย เปนที่ปรึกษาหารือได

๕. วจนกฺขโม อดทนตอถอยคํา คือแมผู เรียนจะซักถามอยางไร
ก็ยินดีตอบใหกระจาง ไมอึดอัด เบื่อหนาย

๖. คมฺภีรฺจ กถํ กตฺตา กลาวชี้แจงเรื่องราวตางๆ ใหลึกซึ้งโดยลําดับ
ได (แมของยากก็ทําใหงายได)

๗. โน จฏฐาเน นิโยชเย ไมชักนําในอฐานะ คือในส่ิงอันเปนไปไมได
ไมชักนาํไปในทางเสื่อม*

พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา คุณสมบัติเหลาน้ีมีในผูใด ผูนั้นจัดวาเปน
ผูใครประโยชน คือหวังประโยชนเกื้อกูล หวังอนุเคราะห อันผูตองการมิตร
ควรคบหาสมาคมไวเปนมิตร

*สขสูตร องฺ. สตฺตกฺ. ๒๓/๓๓/๓๔
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ในขอ ๓๓ แหงสัตตกนิบาต อังคุตตรนิกายนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรง
แสดงคุณสมบัติของมิตร (ทั่วไป) ไว ๗ ประการคือ

๑. ใหสิ่งที่ใหไดยาก (เชน ใหของรักของพอใจ)

๒. ทําสิ่งที่ทําไดยาก (เชน ทําอุปการะตอมิตรผูออกปากขอความ
ชวยเหลือ)

๓. ทนสิ่งที่ทนไดยาก (เชน อดทนตอถอยคําอันรุนแรงแตรูวาเขาพูด
ดวยความหวังดี ตลอดถึงอดทนตอความผิดพลาดของมิตรที่มีตอเรา)

๔. บอกความลับของตนแกเพื่อน

๕. ปกปดความลับของเพื่อน

๖. ไมละทิ้งในยามวิบัติ

๗. เมื่อเพ่ือนสิ้นทรัพยก็ไมดูหมิ่น

พูดถึงเรื่องคุณสมบัติของผู แสดงธรรม ผู สอนธรรม โยงเลยมาถึง
คุณสมบัติของมิตร ตอเนื่องจากผูสอน ในฐานะเปนกัลยาณมิตรของผูเรียน
หรือผูฟง

ขาพเจาขอฝากไวในที่นี้ดวยวา การสรางบรรยากาศใหเปนกัลยาณมิตร
หรือ “ความเปนกันเอง” แตพอประมาณ พอสมควร ระหวางผูสอนกับผูเรียน
น้ันเปนความสําคัญและจําเปน เพื่อไมใหเครียดหรือเปนทางการเกินไป

๑.๒ เกี่ยวกับเรื่องที่พูดหรือเรื่องที่นํามาสอน จะนําเรื่องอะไรมาสอน
อยางไร จําเปนตองใหพอเหมาะพอสมกับผูฟงหรือผูเรียน เรื่องนี้ตองอยูใน
วิจารณญาณของผูสอน
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กลาวโดยท่ัวไป การส่ังสอนก็คือการใหการศึกษา การใหการศึกษาท่ีดี
นั้นก็คือการชวยใหบุคคลมีทัศนคติที่ถูกตอง เปนสัมมาทิฏฐิ มองสิ่งทั้งหลาย
ตามที่เปนจริง พระพุทธศาสนาเนนตรงจุดนี้มาก

เรามักไดยินไดฟงเสมอที่มีผูกลาวสั่งสอนเราวาใหมองคนในแงดี มอง
โลกในแงดี มองส่ิงทั้งหลายในแงดี และเราก็มักจะเช่ือตามวาการมองในแงดี
นั้นดี อยางนอยก็ดีกวามองในแงราย แตตามความเปนจริงแลว การมองใน
แงดีทําใหเราผิดพลาด ตัดสินใจพลาดไดเสมอเหมือนกัน เพราะตามความ
เปนจริงแลว คนทั้งหลาย สิ่งทั้งหลาย เหตุการณทั้งหลาย ไมไดดีอยางที่เรา
มองเสมอไป ถาเรามองในแงดีดานเดียว สิ่งรายอาจมาถึงเราก็ได เพราะเขา
เปนคนราย

ตรงกันขาม บางคนมองแตในแงรายก็อาจพลาดไดเหมือนกัน เพราะ
คนทั้งหลาย สิ่งทั้งหลาย และเหตุการณทั้งหลาย บางทีก็มิไดรายแรงอยาง
ที่เรามอง เรามองเห็นไปเอง ทําใหเราไมมีความสุข ตองหอบทุกข ความ
กังวลไวมากเกินไป ระแวงแคลงใจมากเกินเหตุ พวกมองในแงราย ปายสีโลก
ใหดําเกินไปนี้ ทางปรัชญาเรียกพวกเพสสิมิสท (pessimist) สวนพวกมอง
โลกในแงสุขเพลิดเพลินหลงใหลอยูในโลกพอใจ ติดจมอยูในโลก เห็นโลกนี้
ดี นาอยู นาอภิรมย เรียกพวก ออพติมิสท (optimist) เอียงสุดไป ๒ ฝาย ไมได
ดําเนินอยูในทางสายกลาง คือพวกการมองตามเปนจริง คือใหเห็นวา จริงๆ
เปนอยางไรแลวพูดไปตามน้ัน

คน ๒ คน คนหน่ึงเกลียด ก. เห็น ก. ชั่ว เลวไปหมดทุกอยาง อีกคน
หนึ่งรัก ก. เห็น ก. ดี นารักไปหมดทุกอยาง เราจะเห็นวา คนหนึ่งมอง ก. ดวย
โทสาคติ (ลําเอียงเพราะไมชอบ) อีกคนหน่ึงมอง ก. ดวยฉันทาคติ (ลําเอียง
เพราะรักเพราะชอบ) เราจะไมไดรับขอมูลความจริงเกี่ยวกับ ก. จากคน
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๒ คนนี้ ถาเราตองการขอมูลความจริง เราตองถามคนท่ีเขาวางใจเปน
กลางกับ ก. มองเห็นดีเปนดี ชั่วเปนชั่ว เรียกวา มองตามความเปนจริง
แตบุคคลผูนั้นจะตองมีปญญา มีโยนิโสมนสิการ ไมใชไปถามคนโง ซึ่งก็คง
ไมไดขอมูลที่เปนจริงอยูนั่นเอง

ดวยเหตุนี้ การที่จะมองอะไรๆ ตามเปนจริงไดนั้น ตองมาจากเหตุคือ

การพัฒนาปญญาและตองเปนสัมมาปญญา (สมฺมปฺปฺายปสฺสติ) เห็นเอง 
เกิดขึ้นในตนเอง เปนปญญาอันถูกตองของตนเอง ไมใชปญญาของครูหรือ
จําครูมาพูดโดยไมไดแจมแจงในใจของตน ไม enlightenment หรือมีโพธิ
เกิดขึ้นจริง

การสอน เราตองสอนมุงเนนใหเขาพัฒนาปญญาของเขาขึ้นมาเอง

ไมใชเปนการยัดเยียด ถามีการใหทองจําก็เพียงเพื่อเปนขั้นเตรียมการเบ้ืองตน 
มีเปาหมายอันแนนอนวาตองใหเขาเขาใจ ในที่สุดตัวผูเรียนตองรับเอง ถา
ไมรับ ยอมเหมือนรดนํ้าลงบนหิน ไมซึมซับ เสียเวลาเปลา

ดวยจดุมุงหมายทีจ่ะใหผูเรยีนเขาใจนี ้ในหลกัสตูรนกัธรรมทัง้ตร-ีโท-เอก 
จึงใหมีการทองจําพุทธศาสนสุภาษิตบาง และมีการอธิบายพุทธศาสนสุภาษิต
บาง โดยนําเอาพุทธศาสนสุภาษิตขออื่นมาเชื่อมความ เพื่อใหแตงเปนดวย
สํานวนโวหารของตนเอง แตพอเรียนจบแลวไมมีการสานตอ ไมคนควาตอ
ของเกาก็ลืมไป ของใหมก็ไมงอกเงยข้ึน กลายเปนมีแตประกาศนียบัตรไว 
ประกาศวาไดผานหลักสูตรช้ันน้ันชั้นน้ี เนื้อหาสาระลืมเสียเกือบหมด เหมือน
ทหารท่ีพยายามตีเมืองไดดวยความเหน่ือยยากแลวไมรักษา ตีรุดหนาเร่ือยไป 
ขางหลังกองทัพอื่นมายึดครองเสียหมด เมื่อเปนเชนน้ีจะตีใหเหนื่อยยากเสีย
ชีวิตผูคนทําไม หรือตองการแตเพียงไดชื่อวาเมืองน้ันเมืองนี้ก็เคยตีมาแลว
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ปจจุบัน ขาพเจามีภาระท่ีจะตองตรวจวิทยานิพนธของนักศึกษา
ปริญญาโทเปนจํานวนมากเปนประจํา ทั้งของพระภิกษุนักศึกษาในบัณฑิต
วิทยาลัย ของสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย และของนิสิตนักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยของรัฐหลายแหง ขาพเจาไดเห็นความเพียรพยายาม
ของนักศึกษาเหลานี้เปนอยางมาก ในการคนควาหาความรูหาขอมูลเพื่อทํา
วิทยานิพนธ คนที่ไมเคยเขียนหนังสือ ไมเคยแตงหนังสือเลยแมสัก ๑๐ หนา
กลับเขียนไดเปนรอยๆ หนา เสนอกรรมการผูทรงคุณวุฒิ พรอมท้ังเตรียมตัว
ตอบขอซักถามในวันสอบวิทยานิพนธ กวาจะเสร็จไดตองแกแลวแกอีก
บางคนหลายรอบ แตก็อดทนเพียรพยายามจนสําเร็จ ขาพเจาสรรเสริญใน
ความเพียรของนักศึกษาเหลานั้น บางทานเขียนดีอยางนาพิศวง

ขาพเจาเคยพูดกับภิกษุนักศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยวา “ถาทานใชความ
เพยีรพยายามและสตปิญญาความสามารถอนัน้ี  ใหเปนไปตดิตอ  ทาํวทิยานพินธ
ขึ้นตามที่ทานพอใจ จะทําปละเรื่องหรือ ๒ ปตอ ๑ เรื่อง ทานไมตองเสนอ
กรรมการตรวจ แตเสนอตอประชาชน ใหประชาชนรับรองความรู ความ
สามารถ โดยการลงในหนังสือนิตยสารหรือพิมพเปนเลมก็ได ทําไปสัก ๑๐ ป
๒๐ ป ทานจะเปนปราชญผูยิ่งใหญคนหนึ่งของประเทศ แมไมมุงหวังเชนนั้น 
แตความรูความสามารถจะเพ่ิมพูนขึ้นเปนอันมาก ยังไดชื่อวาทําหนาที่ของ
พุทธบริษัทชั้นนําอีกดวย ขอใหตั้งใจทําหนาที่เถิด ไมตองมุงหวังอะไร แต
อะไรๆ กจ็ะตามมาเพราะการทําหนาทีอ่นัสมบูรณของเรา ลาภยศก็ด ีชือ่เสียง
ก็ดี เงินทองบริวารก็ดี ยอมตามหอมลอมบุคคลผูตั้งใจทําหนาท่ีอันถูกตอง
ดงีาม ถาเขาตองการ ผลดีโดยตรงอนัยอดเย่ียมกค็อื เปนการพฒันาสติปญญา 
พัฒนาความรูความสามารถและพัฒนาจิต บุคคลประเภทน้ีจะไมรูจักกับคําวา
พายแพ ทอถอย เบื่อหนาย เขาจะเปนหลักอันม่ันคงใหตนเองและผูอื่น”
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มีนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยสําเร็จไปแลวหลายรูป (ตั้งมาตั้งแตป ๒๕๓๑) 
ที่ไปศึกษาตอปริญญาเอกก็มีแลว ปตอไปก็จะมีอีก ขาพเจาหวังวาจะมีผูสนใจ
ทําวิทยานิพนธติดตอตลอดชีวิตอยูบางตามสมควรอยางนอยสักทานหนึ่ง

เมื่อไปเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธของนิสิตคนหน่ึงของคณะศึกษา
ศาสตรมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร เม่ือการสอบจบลง ผูดําเนินการสอบขอให
กรรมการทุกคนกลาวคติพจนแกผูสอบ ขาพเจากลาววา

“ความรูดีนั้น นับวาดีอยูแลว

แตที่ดีกวาก็คือการนําเอาความรูนั้น

มาใชใหเกิดประโยชนจริง

ทั้งแกตนเองและสังคม..”

ภารกิจของผูสอนก็คือการทําตนเปนกัลยาณมิตร ชวยใหผูเรียนผูฟง
เรียนรูเอง ไตรตรองเองจนเกิดปญญาขึ้นเอง และยอมรับความจริงเพราะได
เห็นเองไมตองเชื่อ เหมือนมอบถุงเพชรใหพรอมดวยเปดถุงใหดู ใหเขาได
เห็นวาเปนถุงเพชรจริง ๆ ไมใชกอนกรวด ผูเห็นเองยอมเกิดความมั่นใจมาก
กวาเพียงแตเชื่อผูบอก ในพระธรรมคุณจึงมีขอ ๑ ใน ๖ ขอวา สันทิฏฐิโก
เห็นไดเองหรือเห็นไดในปจจุบัน และอีกขอหน่ึงวา เอหิปสสิโก เรียกใหมาดู
(Come to see not come to believe) ไมใชเรียกใหมาเช่ือ คําสอนในพุทธ
ศาสนาพิสูจนได แตตองพิสูจนดวยตนเอง ไมใชใหคนอื่นพิสูจนใหดู เหมือน
กินขาวเราตองกินเองจึงจะอ่ิมและรูวารสอาหารเปนอยางไร คนอ่ืนกินแทน
เราไมได
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ผูเรียน ผูฟงจึงมีบทบาทสําคัญในการสรางปญญาใหเกิดขึ้นแกตนดวย
ความพยายามของตนเพ่ือจักรู ไดดวยตนเอง เปนปญญาของตนเองไมใช
ปญญาของครู ในการนี้ผู สอนตองเรงเราและเนนไปในทางใหเขาแสวงหา
ปญญา มีอิสระในการคิด ไมมีการบังคับใหเชื่อ

ทั้งผูสอนและผูเรียนตองหมั่นสะสมสุตะ (การอาน การฟง การสอบถาม 
การคดิและการบนัทกึเกบ็ขอมลู) เพือ่เปนคลงัแหงปญญา เมือ่มปีญหาสามารถ
วินิจฉัยไดดวยตนเอง (ปฺา สุตวินิจฺฉินี) ในขณะเดียวกัน สุตะเปนเหตุให
ปญญาเจริญดวย (สุตํ ปฺาย วฑฺฒนํ) ตางอาศัยซึ่งกันและกัน เปนเหตุ
เปนผลของกันและกัน

เรื่องที่นํามาสอนนั้น ควรดําเนินตามพุทธจริยา คือมุงประโยชนของ
ผูรับการสอนวาเขาจะไดประโยชนในระดับใด

ผูไมคุนเคยกับศาสนามากอน พระพุทธองคจะเร่ิมตนดวยอนุปพุพิกถา ๕ 
คือ ทาน ศีล สวรรค (ผลดีของทานและศีล) โทษของกาม (กามาทีนพ) เพื่อ
ไมใหหลงติดอยูในกามสุขอันเปนผลของทานและศีล แลวอํานวยผลใหมีความ
เพียบพรอมดวยกามคุณทั้งที่เปนของทิพยและเปนของมนุษย อานิสงสแหง
การออกจากกาม (เนกขัมมานิสงส) คือความปลอดโปรง สงบสุข ไรกังวล
เมื่อทรงเห็นวาผูฟงมีจิตใจออนโยนสะอาดเพียงพอ สมควรแกธรรมเทศนา
ระดับสูงแลวก็จะทรงแสดงอริยสัจ ๔ ตอไป เหมือนฟอกผาใหสะอาดกอน
จะลงน้ํายอม

พอจะกลาวโดยสรปุไดวา เร่ืองทีจ่ะนาํมาสอนน้ันใหดพูืน้เพความสามารถ
ที่จะรับไดของผูฟงและพยายามเลื่อนชั้นเขาขึ้นไปทีละนอย ไมใชสอนยํ่าอยู
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กับที่ ยํ่าเทาอยูที่เดิม ไมนําเดินไปขางหนาหรือไตเตาใหสูงขึ้นไป ลองดูการ
สอนของพระพุทธเจา แมในเร่ืองอนุปุพพิกถา ๕ ขอนั้นเองก็สูงขึ้นไปโดย
ลําดับ

ประโยชน ๓ ก็สูงข้ึนไปโดยลําดับจนถึงประโยชนสูงสุดคือมรรคผล
นิพพาน ไมใชวาสอนคฤหัสถแลวจะสอนแตเรื่องทานเร่ืองศีลเทานั้น เพราะ
คฤหัสถก็สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานไดเทาๆ กับพระสงฆ ตองยกระดับเขา
ใหสูงยิ่งๆ ขึ้นไป หรือใหลึกลงไปโดยลําดับ สมดังที่ตรัสวา

“ธรรมวินัยนี้ลาดลึกลงไปโดยลําดับเหมือนมหาสมุทร”

การพูด ใหพูดแตนอย ไดความมาก อยาพูดมากแตไดความนอย
เพราะอยางหลังแสดงถึงความเปนผูไมเขาใจแจมแจงในเรื่องที่ตนกําลังพูด

(๒) การเผยแผโดยการเขียน

การเขียนเปนสิ่งแทนการพูด แตในสังคมของเรายังมีผูทํางานเผยแผ
ศาสนาโดยการเขียนนอยอยู จะเปนเพราะทํายากหรืออยางไร หลายคนบนวา
ทาํไดยาก ไมถนดั เขยีนไมออก ขาพเจาคดิวา ถาคอยๆ ฝกยอมทําได แตจะทาํได
ดีเพียงไรหรือไม ยอมข้ึนอยูกับปจจัยอีกหลายอยางทํานองเดียวกับการพูดเชน

ก. ความรู ความเขาใจ

ข. ความพรอม

ค. ศิลปะในการอธิบาย

ง. สภาพทางจิตใจ
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จะกลาวขยายเพียงสั้นๆ ดังนี้

ความรู ความเขาใจ หมายถึง ความรูในส่ิงที่ตัวจะเขียน ถาความรู
กวาง ลึก ความเขาใจแจมแจงชัดเจน ผูเขียนมีความพรอมท้ังทางรางกาย
และจิตใจ มีอารมณหรือมีฉันทะที่จะเขียน ประกอบดวยมีศิลปะในการอธิบาย
ขยายความ ยอความ ขอเขียนเรื่องนั้น ก็จะเปนขอเขียนที่ดีได

นอกจากนี้ สภาพทางจิตใจของผูเขียนที่มีความสําคัญอยางยิ่งก็คือ
ถาเขามคีวามรูสกึอยางนัน้จรงิๆ มอีารมณรวมกบัเรือ่งท่ีเขยีนจริงๆ ขอเขยีน

ยอมทรงอานภุาพ เพราะมพีลงัจติของผูเขยีนแฝงเรนอยูดวย สามารถโนมนาํ

จิตใจของผูอานใหคลอยตามไดงาย

ตัวอยาง เขาเขียนเรื่องเมตตากรุณา คุณคาของเมตตากรุณา ถา
ผูเขียนเปนคนเห็นคุณคาของเมตตากรุณาและเขาเปนคนเชนนั้นจริงๆ เขา
เขียนออกมาจากความรูสึก จากสวนลึกของใจ เขาด่ืมด่ํากับคุณธรรมขอนี้ 
ประกอบกับมีศิลปะในการถายทอด เขาจะเขียนเรื่องนี้ไดดี มีเสนหชวนอาน

ตรงกันขามถาเขาเปนคนโหดรายทารุณ เขาถูกบังคับใหเขียนเรื่อง
เมตตากรุณา เขายอมไมอยากทํา จิตใจเขาตอตาน สภาพจิตใจของเขาไม
พรอม เขารูสึกเปนทุกขขณะเขียน ขอเขียนของเขาวางเปลา ไมมีความหมาย 
ไมมีอารมณรวม ไมมีพลังจิต ไมมีเสนห กระดางและดาน

ใหคนตระหน่ีจิตใจคับแคบเขียนเร่ืองความเสียสละก็เชนเดียวกัน แม
จะมีความรู มีศิลปะแตจิตใจของเขาตอตาน เพราะฉะน้ันผูตองการเผยแผ
ศาสนาโดยการเขียน จึงควรเขียนเรื่องที่จิตใจของตนคลอยตาม คุณธรรม
เชนน้ันอยูในตนดวยก็ยิ่งดี ขณะเขียนยอมไดปติปราโมทยไปดวยไมคอยเหนื่อย
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เพราะมีปติคอยหลอเล้ียงอยู เปนการพักผอนไปในตัว พักผอนโดยการทํางาน
ที่ตนชอบนี่เปนเหตุผลขอหนึ่งสําหรับตอบคําถามท่ีวา ทําไมบางคนจึงเขียน
หนังสือไดมากมาย โดยท่ีไมมีความจําเปนใดๆ บังคับ โดยธรรมดาแลว

คนเราเมื่อทําสิ่งใด แลวไดรับความพอใจ ยอมมีการทําซ้ําอีก-และซํ้าอีก

การเขียนนอกจากใหความพอใจในขณะทําแลว เมื่อนํามาอานทบทวน
ภายหลังยังใหความพอใจอีก ใหความรูดวย การเขียนทําใหตองคนควาหา
ความรูอยูเสมอ ทําใหมีความกาวหนาในความรู ทําใหแมนยํา เพราะกอนเขียน
ลงไปเราตองสอบสวนหลักฐานใหแนนอนเสียกอน ผิดพลาดแลวมีผูทวงติง
ไดงายกวาพูด เพราะมีหลักฐานยืนยันเปนลายลักษณอักษร

การเขียนทําใหรักความสงบ อยูในท่ีสงบ อยูคนเดียวไดโดยไมเหงา
เพราะมีเรื่องราวที่เขียนนั่นแหละเปนเพื่อนและมีความวิเวกเปนสหาย สราง
นิสัยใหเปนคนรักความสงบ รักการทํางาน หาความสุขจากการทํางาน
การคนควาหาความรู ถาพระสงฆรูปใดเพาะนิสัยอันน้ีขึ้นในตนได จะเปนพร
อนัประเสริฐสาํหรบัทานและสาํหรบัพทุธศาสนกิชนดวย เพราะในสังคมของเรา
พระสงฆที่ทํางานการเผยแผศาสนาในดานการเขียนมีนอยมาก - นอยกวา
ดานการพูดมากเหลือเกิน ผู เผยแผศาสนาของเราก็ยังขาดนักคนควา
นักวิชาการอยูเปนอันมาก มีอยูบางไมถึง ๑ ใน ๑,๐๐๐ ตองรับภาระอยาง
หนัก เพราะใครๆ ก็มุงหนาไปหา เปนทรัพยากรบุคคลที่หาไดยาก ถึงกระนั้น
องคการทางศาสนาของเราก็ไมมีโครงการใดๆ ที่จะชวยผลิต ชวยสงเสริม
บุคคลประเภทนี้ใหเกิดใหมีขึ้นจนเพียงพอแกความตองการ คงปลอยให
เกิดเองเปนเองตามกําลังบุญบารมีของแตละคนและตามกําลังแหงความ
เพียรของเขา คนของเราท่ีมีอยูบางแลวเปนอยูบางแลวก็ไมไดรับกําลังใจ
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สนับสนุนจากวงการศาสนาเทาที่ควร ผูที่มีกําลังใจไมพอก็หมดกําลังใจไปเฉยๆ 
เราตองการคนประเภทนี้ แตเราไมมีโครงการ ไมมีการดําเนินการเพาะบุคคล
ผูมีศักยภาพในทางนี้ใหเกิดข้ึนมากๆ คงปลอยใหมีขึ้นเองเปนเอง ถาใครจะเปน

พุทธบริษัทฝายฆราวาส ถาจะมาเดินทางสายนี้ก็ตองมีมโนปณิธาน
อันเด็ดเดี่ยวมั่นคงในการที่จะสละตนเพื่อพระศาสนาและสังคมเพื่อบูชา
พระรัตนตรัย เพราะเปนทางสายเปล่ียว ไมมีลาภสักการะ ชื่อเสียง และ
ยศศักดิ์ใหเปนรางวัล มีแตความสุขใจ ความกาวหนาของวิชาการ ความสงบ
เปนเคร่ืองหลอเล้ียง มีสัมโพธิเปนเปาหมาย

ผูชอบเขียนหนังสือไดประโยชนหลายอยางเชน ใชเวลาเปนประโยชน
มีเร่ืองอะไรในใจก็สามารถระบายออกมาไดโดยตรงบางโดยออมบาง ทําให
ไมเก็บกด คือไมมีเรื่องอะไรเก็บกดไวในใจ หาความสุขใหแกตัวเองไดโดยวิธี
งายๆ คือใชเวลาใหหมดไปกับการคนควา การเขียนกลาวโดยเฉพาะการ
เขียนหนังสือทางธรรมดวยแลว เปนอาหารที่วิเศษใหความสุขความชุมเย็น
ในใจ ใหความสงบภายในเปนอยางยิ่ง เพราะทําดวยใจรัก มิไดเรารอนดวย
ความปรารถนาในลาภยศแตประการใด

นอกจากผลแกผูเขียนเองแลว ยังเปนผลดีแกผูอานเปนอันมาก ยั่งยืน
อยูนานๆ ไมสูญหายไปโดยงาย ถาเปนหนังสือดีถึงขนาดเปนท่ีนิยมอยาง
แพรหลายดวยแลว จะกลายเปนงานช้ินเอกอมตะของผูนั้นและของสังคม
ไปดวย

สิง่หนึง่ทีผู่เขียนหนังสอืไมควรลืมและควรปลูกฝงใหมขีึน้ในตนคือทํา

จติใจใหประณีตและมีความกรุณา ปรารถนาดีอยางจริงใจตอผูอาน เมือ่จติใจ
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ประณีตและมีความกรุณา ขอเขียนที่ออกมาจะประณีต มีกระแสแหงความ
ปรารถนาดีแทรกซึมมาในตัวอักษร เปรียบเหมือนเมื่อเราสนทนาดวยผูใด ถา
เขามีความกรุณาตอเรา สายตาแววเนตรของเขาจะฉายใหเห็นความกรุณา
แฝงอยูในน้ัน พรอมดวยน้ําเสียงอันออนโยน เปยมดวยความปรารถนาดี
อันเราพอรูสึกได

ความคิดเปนคําพูดที่เบาที่สุดซ่ึงเราเองไดยิน สวนผูอื่นแมไมไดยินแต
สามารถรับกระแสความคิดนั้นได จึงกลายเปนความรูสึก

การเขียนยอมแสดงถึงความรูสึกนึกคิด ความคาดหวัง ความใฝฝน
ภูมิปญญาของผูเขียนทํานองเดียวกับการพูด แตตองใชเวลามากกวาและ
สามารถประดิษฐใหสละสลวยสวยงามกวาคําพูด

ถาพระคันถรจนาจารยในอดีตมิไดเขียนพระไตรปฏกอรรถกถาและ
คัมภีรอื่นไวแลว พวกเราจะรูจักพระพุทธศาสนาและเรียนพระพุทธศาสนา
ในปจจุบันไดอยางไร ยังมองไมเห็น การใชวิธีทองจําอยางในสมัยพุทธกาล
และสมัยหลังพุทธกาลเล็กนอยน้ันคงเปนไปไดยาก เพียง ๔๕๐ ปหลังพุทธกาล
ทานพระเถรานุเถระ ผูรับผิดชอบตอพระพุทธศาสนาก็ไดมองเห็นแลววา โดย
วิธีทองจําไปไมรอดแน ทานจึงชวยกันเขียนไวในใบลานกอน ตอมาจึงเปลี่ยน
เปนหนังสือเลม ดังที่เราเห็นกันอยู

เมื่อมีพระไตรปฎกขึ้นแลว ทานยังเปนหวงตอไปวากุลบุตรในภายหนา
จะไมเขาใจขอความบางตอนในพระไตรปฎก ทานจึงไดชวยกันทําหนังสือ
อธิบายพระไตรปฎก (อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ปกรณพิเศษ) เปนมรดก
ทางปญญาย่ังยืนมาจนบัดนี้ เปนงานย่ิงใหญมโหฬารอยางนาอัศจรรยจริงๆ วา
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ทานทํามาไดอยางไร พวกเราเพียงแตจะอานของทานใหหมดก็ไมคอยไหว
เสียแลว นากราบแทบเทาของพระเดชพระคุณทานจริงๆ 

คิดวา ดวยอานุภาพแหงเมตตากรุณาตอมนุษยชาตินั่นเอง จึงหนุน
ใหทานผูมีศรัทธา มีปญญาอยู แลวใชความเพียรทําส่ิงอันยิ่งใหญปานน้ัน
เมตตากรุณา ศรัทธา ปญญา และความเพียร จึงเปนธรรมอุดหนุนกันและกัน
ใหการงานบรรลุผลสําเร็จดวยดี

(๓) การเผยแผโดยการทําตัวอยางใหดู

การทําตัวอยางใหดู เปนอยูใหเห็น เปนเรื่องสําคัญมากในการสอน
สําหรับคนใกลชิดแลว สําคัญกวาการสอนดวยวาจา เพราะตัวอยางที่เขา
ไดเห็นนั้นเปนเหมือนภาพยนตที่ฉายซํ้าแลว ซํ้าเลาใหเขาไดดูอยูทุกวัน ถา
เขานิยมชอบ บทบาทและการกระทําคําพูดของเราผูเปนตัวแบบ จะซึมลึก
ลงไปในความรูสึกนึกคิดของเขา หลอหลอมเปนนิสัย อุปนิสัยอันถาวรตอไป
การทําตัวเองใหดีจึงเปนการเผยแผศาสนาอยูในตัว แตทั้งนี้มิไดหมายความวา 
การพูด การเขียนจะไมสําคัญ เพราะมีคนเปนอันมากที่ไมมีโอกาสใกลชิดสนิท
สนมกับผู เปนตัวแบบที่ดี แตไดฟงทานพูด (ทางใดทางหนึ่งเชนทางวิทยุ
โทรทัศน หรือในที่ชุมนุมตามสมาคมตางๆ เปนตน) ไดอานหนังสือของทาน
ไดฟงเทปของทานแลวไดความรู ความเขาใจอยางถูกตองในเรื่องศาสนา
แลวนําไปประพฤติตามก็ไดรับประโยชนเปนอันมาก จุดสําคัญอยูที่ปฏิบัติตาม
ถาไมปฏิบัติตามแมมีตัวแบบท่ีดีสักเพียงไรก็ไมมีประโยชนสําหรับเขา เหมือน
ทัพพีคลุกอยูในหมอแกงแตไมรูรสแกง เหมือนกบอยูใตกอบัว ไมไดเชยเกสรบัว
ไมเปนวิสัยของมัน เพราะฉะน้ันผูที่ไดโอกาสอยูใกลคนดี ไดเห็นแบบท่ีดีแลว
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ควรทําตัวใหเหมาะที่จะรองรับดูดซึมเอาคุณสมบัติตางๆ ของทานไวใหได
มากที่สุด

พระพุทธศาสนาอยูในเมืองไทยมานานนับเปนพันป พระพุทธศาสนา
มีคุณลักษณะพิเศษที่นาอัศจรรยมากมาย ลวนเปนแกนสารแกชีวิตของผู
เลื่อมใสและปฏิบัติตาม ตัวอยางของทานผูปฏิบัติตามไดก็มีไมนอย แตเมื่อ
พิจารณารวมๆ แลว คนไทยสวนมากยังไมรูจักพระพุทธศาสนา นับถือพระ
พุทธศาสนา แตไมรูจักพุทธศาสนาตัวจริงเพราะมัวไปเสียเวลาและเกาะติดอยู
กับเรื่องไรสาระนอกพุทธศาสนาแตทําในนามของพุทธศาสนา เลยเขาไมถึง
พุทธศาสนา สวนที่เปนแกนจริงๆ อันจะเปนประโยชนกับชีวิตจริงๆ สิ่งที่ชาว
พุทธไดเห็นเปนนิทรรศการประจําวันเปนเร่ืองพิธีรีตองตางๆ ทํากันพอเปนพิธี
ไมวางานอะไร ก็เลยคิดวานั่นแหละคือพุทธศาสนา สวนพุทธศาสนาภาคปฏิบัติ
ในชีวิตประจําวัน คนไมคอยไดรู เห็น ไมมีตัวอยางใหดู

เราอางเหตุผลกันอยูเสมอในการทําอะไรตางๆ แตเราไมคอยไดใช
เหตุผลตามหลักพระพุทธศาสนาที่แทจริง เราอางเหตุผลตามความพอใจหรือ
ไมพอใจของแตละคนเร่ืองจึงไมอาจยุติลงได ถาใชเหตุผลตามหลักพระพุทธ
ศาสนากันจริงๆ เรื่องก็ยุติได ยกตัวอยางเชน โหราศาสตรกับพุทธศาสนา 
ไสยศาสตรกับพุทธศาสนา สงเสริมกันหรือขัดแยงกัน? ถาตอบตามความ
คิดเห็นของแตละคนก็จะแบงความคิดเห็นออกเปน ๒ ฝาย เถียงกันไมรูจบ
แตถาเอาหลักพระพุทธศาสนามาจับ และยุติตามหลักพุทธศาสนาก็ไมตอง
เถียงกัน เพราะพุทธศาสนาบอกไวชัดเจนวา “ประโยชนเปนฤกษของประโยชน
เอง ดวงดาวในทองฟาจักทําอะไรได”
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ซึ่งหมายความวา ไมควรรอฤกษงามยามดีอะไร? เห็นวาอะไรเปน
ประโยชนก็ใหรีบ ทําอยามัวรอฤกษยามอยู เพราะประโยชนจะลวงเลยคน
เขลาท่ีมัวรอฤกษยามไปเสีย การไดประโยชนอันชอบธรรมน่ันแหละคือฤกษ
ดีแลว

อีกแหงหน่ึงพระศาสดาตรัสวา “ฤกษดี ยามดี ขณะดี อยู ที่สุจริต
กาย วาจา ใจ ถาประพฤติกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริตเม่ือใด เม่ือนั้นก็เปน
ฤกษดี ยามดี ขณะดี ไมวาจะเปนตอนเชา กลางวัน หรือตอนเย็น” (สุปุพพัณห
สูตร)

ขาพเจาเห็นวา ใครจะยังถือฤกษยาม เช่ือดวงดาวอะไรอยูก็ตามใจ
เปนสิทธิเสรีภาพท่ีจะทําได แตควรจะแยกออกจากพระพุทธศาสนาคือ อยา
นํามาปะปนกันอันจะทําใหหลักพระพุทธศาสนาเสียไป โหราศาสตรก็เปน
ศาสตรหนึง่ทีม่อียูในโลก ศกึษาเลาเรยีนและนับถอืกนัอยูทัว่โลก ผดิบางถกูบาง
ก็เปนเร่ืองของผูทํานายวาเขาถึงเพียงใด เรียนรูชํานาญในเร่ืองศาสตรนั้นๆ
เพียงใด ขาพเจาไมมีความรูเรื่องโหราศาสตรพอท่ีจะตัดสินไดวาเช่ือไดกี่
เปอรเซ็นต แตสําหรับพุทธศาสนาที่เปนเนื้อแท ขาพเจามั่นใจวา เชื่อถือได
๑๐๐ % ใครปฏิบัติตามธรรมใดเพียงใด ยอมไดรับผลสมควรแกการปฏิบัติ
เสมอเพียงนั้น

ตามหลักพระพุทธศาสนา บุคคลยอมกําหนดวิถีชีวิตของตนเอง ตอง
พึง่ตนเอง ทาํดวยตนเอง ไมมสีิง่ใดมากําหนดวิถชีวีติของเขาได พระศาสดา
แหงพุทธศาสนาทรงย้ําตรงจุดนี้เปนอันมาก

แตในสังคมไทยของเรา ชาวพุทธไทยยังเต็มไปดวยการบนบานศาล
กลาว ออนวอนขอผลประโยชนจากส่ิงที่เขาเขาใจวา “ศักดิ์สิทธิ์ มีอํานาจ
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ดลบันดาลใหพนทุกขภัย ประสบสุขและสิ่งอันพึงปรารถนา” พระพุทธรูปองค
ใหญๆ ในโบสถตางๆ ถูกทําใหเปนเหมือนเทวรูปคอยรับการบนบานและเซน
สรวงบูชา เพ่ือปกปองผองภัย และอํานวยผลประโยชนตามที่ผูขอตองการ มี
การแกบนดวยลิเก ละคร ฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรี นี่คือตัวอยางที่
คนเราแตละรุนพอเติบโตจําความได ก็ไดดู ไดเห็น มีอยูทั่วประเทศ

นอกจากน้ียังมีพระพุทธรูปองคนอยอีกมากมายหลายขนาด แบบท่ี
โฆษณากันครึกโครมทั้งทางวิทยุและหนังสือพิมพวา มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย
ตางๆ เพ่ือการจําหนายในราคาแพง โดยท่ีผูบริการไมตองมีประกันตอผูบริโภค
วาจะมีผลตามท่ีโฆษณาหรือไม เพราะถามีผลจริงก็เปนความดีความชอบของ
ผู ใหบริการและวัตถุศักดิ์สิทธ์ินั้น แตถาไมมีผลจริงๆ และผู บริโภคไดรับ
อันตราย ผูบริโภคก็หันมาโทษกรรมของตนเอง ชางเปนผูบริโภคท่ีนารักอะไร
เชนนั้น และเปนชองทางใหผูแสวงหาประโยชนในทางท่ีดําเนินกิจการตอไป
ไดอยางสะดวกสบายและไดผลงดงาม ทั้งชื่อเสียง เกียรติคุณและเงินทอง

อันที่จริง พระพุทธรูปนั้น ทานทําขึ้นเพ่ือเปนอนุสรณถึงองคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา เพื่อระลึกถึงพระคุณทั้ง ๓ ของพระองคนั่น คือความ
กรุณา ความบริสุทธิ์ และปญญา แลวถายแบบดําเนินตามพระปฏิปทา
ของพระองค เพ่ือเราจะไดมีคุณธรรมเชนนั้นบาง เห็นพระพุทธรูปแลวระลึกถึง
พระคุณสมบัติ เพ่ือเปนสื่อใหเราดําเนินตาม การมีพระพุทธรูปในความหมายน้ี
ยอมมีประโยชนแกจิตใจและการดําเนินชีวิตของพุทธบริษัทและพระพุทธรูป
จะไมเฟอ จะมีแตพอดีพองาม

ทานชยสาโร ภิกขุ ไดกลาวไวอยางนาคิดวา
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“ประเทศไทยยงัไมเปนพทุธ หนาทีข่องเราคอื การเผยแผพระพทุธศาสนา
ในประเทศไทยใหชาวไทยเปนพุทธแท ใหชาวไทยมสีมัมาทฏิฐิในพระพุทธศาสนา”

พระภิกษุซึ่งเดิมเปนชาวตางชาติ (อังกฤษ) มาในประเทศไทยลูกศิษย
ทานอาจารยชา สุภทฺโท (พระโพธิญาณเถร) มีความรักมีความรับผิดชอบตอ
พระพุทธศาสนาจนกลาวออกมาเชนนี้ ทามกลางผูทรงภูมิรู ซึ่งเปนตัวแทน
แหงพุทธสมาคมท่ัวประเทศ แลวพระไทยคนไทยทั้งหลายเลาคิดอยางไร ? ทํา
อยางไรจงึจะใหชาวไทยเปนพทุธแท มสีมัมาทิฏฐใินพระพทุธศาสนา ? ทานเหน็
วาตวัอยางเปนสิง่สาํคัญหรอืไม ? ถาสาํคัญ ทาํไมเลาเราจงึไมทาํตวัอยางความ
เปนพุทธแทใหอนุชนดู เพื่อเขาจักไดดําเนินตาม เปนการเผยแผศาสนาโดย
ทําตัวอยางใหดู

ขาพเจาไดพูดถึงโครงการฝกอบรมพระภิกษุ นักศึกษา ผูมีศักยภาพท่ี
จะเปนนักเผยแผที่ดีไดใหมีคุณสมบัติเพียบพรอมในการที่จะเปนนักเผยแผ
พุทธศาสนา เพ่ือตอบแทนพระคุณของพระพุทธศาสนา บูชาคุณพระรัตนตรัย 
และเพื่อตอบแทนอุปการะของคฤหัสถผู ลงทุนลงแรงบํารุงภิกษุสงฆดวย
ปจจัย ๔ แตละปดวยจํานวนเงินมิใชนอย ไดพูดถึงคุณสมบัติตางๆ ของ
การเผยแผ โดยการพูด การเขียน และการทําตัวอยางใหดูมาพอสมควรแลว
คิดวาพอเปนแนวทางในการเผยแผศาสนาไดบางโดยวิธีใดวิธีหนึ่งสุดแลวแต
ความถนัดของแตละบุคคล

องคการทางศาสนานับต้ังแตวัดขึ้นไปจนถึงองคการสูงสุดคือมหาเถร
สมาคม รวมทั้งสมาคมทางพุทธศาสนาอ่ืนๆ เชน พุทธสมาคม ยุวพุทธิกสมาคม 
องคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก (พ.ส.ล.) เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
มหาวิทยาลัยสงฆ รวมทั้งวิทยาเขตทุกแหง ควรสนใจโครงการนี้และสนับสนุน
ใหมีขึ้นเปนปกแผน เหมือนกองทัพที่ฝกทหารเหลารบไวออกรบทีเดียว
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พระสงฆนั้นเปนเหมือนทหารของพระพุทธเจา เปนธรรมเสนา คือกอง
ทัพธรรมที่ควรจะไดรับการฝกปรืออยางดีเพื่อธรรมยาตราสูหมูบาน ตําบล 
จังหวัดทั่วประเทศและแผไปถึงตางประเทศดวย ไมใชเพียงแตไปรักษาวัดที่
ตั้งไว แตเพื่อนําศาสนธรรมหรือพรหมจรรยคือระบบการครองชีวิตที่ดี ที่
ประเสริฐสูมวลชน อยางที่สาวกรุนกอนๆ ของพระพุทธองคเคยทํามาแลว

ตัวพระสงฆแตละรูปเอง นาจะมีจิตสํานึกในหนาที่อันสําคัญน้ีของตน
แลวรีบขวนขวายหาความรูทางธรรมทางศาสนาใหเพียงพอ ใชเวลาสวนใหญ
ไปในการศึกษาพระธรรมวินัย ตรึกตรองธรรมใหรูอรรถ (ความหมาย) รูธรรม 
(หัวขอธรรม) ไมใชสนใจแตเรื่องทางโลก พูดไดคลอง รูมาก แตพอพูดถึง
พระธรรมวินัยซ่ึงเปนเร่ืองของตนกลับงงงันจับตนชนปลายไมถูก เรื่องทาง
โลก ถารูบางก็ตองตั้งจุดมุงหมายไววาเพียงเพื่อเปนสะพานใหธรรมะเดิน
ไปไดเทาน้ัน

จะบวชอยูตลอดชีวิตหรือจะสึกก็ชางเถิด ไมเปนไร แตตลอดเวลาท่ี
บวชอยูควรตองตั้งใจศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัยเพื่อตอบแทนอุปการะของ
ชาวบานที่เขาเลี้ยงดูดวยปจจัย ๔ ไมทําใหชาวบานผิดหวังวาอุดหนุนคนเห็น
แกตัว อยาไดนึกวาอีกไมกี่ปจะสึกแลว ความรูทางธรรมเอาไปใชทางโลก
ไมได ตองเอาไปใชที่เมืองสาวัตถีโนน ขออยาไดคิดอยางนั้น เพราะเปน
การดูถูกตัวเองอยางรายแรง และเปนการลบหลู พระบรมศาสดาผู ทรง
เทิดทูนธรรมเคารพธรรมอยูเสมอ และตรัสรับรองไววา “ธรรมยอมรักษา
ผูประพฤติธรรม” เรียนธรรม รูธรรมแลว ขอใหมีธรรม ตั้งอยูในธรรมเถิด

ธรรมจะคุมครองเอง อยาเปนหวงตัวเองนักเลย เมื่อไดตั้งใจมอบตน

ใหธรรมไปแลวก็สุดแลวแตธรรมจะคุมครองไดเพียงใด ชีวิตของเราส้ัน
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นิดเดียว แตธรรมยังจะอยูคุมครองโลกไปอีกนาน จึงนาจะเห็นความสําคัญ
ของธรรมมากกวาความสําคัญของตน เราอยูไดทุกวันน้ี อยูมาไดอยางนี้ก็
เพราะธรรมคุมครองอยู จึงควรชวยกันกลาวธรรม สองแสงธรรมใหแกโลก
อันมืดอยูโดยปกติ ธรรมเปนธง คือเปาหมายของทานผูแสวงหาคุณความดี
ทั้งหลาย

พุทธบริษัทฝายคฤหัสถก็เชนกัน ขอใหคิดวาพระพุทธเจาทรงฝาก
ศาสนาไวกับพุทธบริษัท ๔ ซึ่งรวมเปน ๒ ฝายคือฝายบรรพชิตและฝาย
คฤหัสถ เพราะฉะนั้นคฤหัสถจึงมีหนาที่โดยตรงในการจรรโลงพุทธศาสนา
โดยการใหปจจัย ๔ โดยการศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรมตามฐานะของตน กลาว
สอนธรรมเทาที่รูและเขาใจ อยามัวเกี่ยงใหเปนหนาที่ของพระฝายเดียว ใน
สมัยพุทธกาล พระพุทธเจาทรงยกยองจิตตคหบดี วาเปนเอตทัคคะ (ยอด)
ในทางเปนธรรมกถึกคือแสดงธรรม

(๒๐ /๓๒/๑๕๑)

เมื่อพุทธบริษัททั้ง ๒ ฝาย รวมมือรวมใจกันเชนนี้ เช่ือวาการเผยแผ
พุทธศาสนาในประเทศไทย (ซึ่งมีผูนับถืออยูแลว) ใหไดผลสมความมุงหมาย
ก็คงเปนไปไดโดยไมยาก ถาฝกฝนใหคนของเราพรอม แมการเผยแผใน
ตางประเทศเปนไปไดเหมือนกัน ความพรอมเปนปจจัยสําคัญมาก ถึงจะมี
ของดี แตถาไมมีนักเผยแผที่ดีแลว ของดีนั้นก็ไมปรากฏ ไมเกิดประโยชนเทา
ที่ควรจะเปน

ขอใหดวงประทีปคือธรรมสาดแสงเจิดจาท่ัวผืนแผนดินไทยและโลก
ทั้งปวง



“ถาพุทธบริษัทฝายฆราวาส
หันมาสนใจศาสนาของตนใหมากข้ึน

ครองชีวิตโดยธรรมตามหลักคําสอนแหงศาสนา

ภาระแหงการเผยแผศาสนาของพระสงฆก็นอยลง”
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ในประเทศไทย เรามีพระภิกษุสามเณรประมาณ ๓ แสนรูป และ
พุทธศาสนิกชนไมนอยวา ๙๐% ของประชากรท้ังหมดของประเทศ แต
เราจะไดยินอยูเสมอวา เราขาดบุคลากรทางพุทธศาสนาผูมีภูมิธรรมทรง
ความรูจริงๆ ในการเผยแผศาสนา

บางทานบอกวา บุคลากรของเราอยูในสภาพออนเปลี้ย บางทานวา
จะหาพระภิกษุสามเณรสัก ๑ เปอรเซ็นตไดไหมในจํานวน ๓ แสนน้ีที่สามารถ
ทําหนาที่ของตนไดอยางสมบูรณ บางทานวา ทําไมมีแตทานรูปเดียวติดอยู
ในรายการแทบทุกรายการที่มีการฝกฝนอบรมบุคลากรทางศาสนาไมวาทาง
ฝายพระหรือฝายฆราวาส ทานพูดเปนเชิงกระตุนใหแสวงหาขอเท็จจริงวาเรา
มีขอบกพรองอะไรในสังคมศาสนาของเรา จึงขาดแคลนบุคลากรไดถึงขนาดนี้

ขนาดในกรุงเทพฯ ซึ่งอยูกันอยางยัดเยียดมีประชากรหนาแนนท้ังฝาย
วัดและฝายบาน ทั้งยังเปนแหลงการศึกษาอบรมอันมากมายสูงสง มีพระภิกษุ
สามเณรเปรียญ ๒–๙ จํานวนมาก รวมทั้งปริญญาตรี-เอก อีกพอสมควร ยัง
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ขาดแคลนบุคลากรผูเผยแผศาสนาถึงเพียงนี้ ในหัวเมืองและในชนบทอัน
หางไกลจะขาดแคลนสักเพียงใด

เมื่อขาพเจาไปบรรยายถวายความรูแกพระธรรมทูต ซึ่งมาประชุมกัน
ที่วัดแหงหนึ่ง คราวหนึ่ง มีพระธรรมทูตรูปหนึ่งเขียนปญหาขึ้นมาถามวา
“ทําไมยุคนี้การอบรมพระทุกครั้ง จึงมีแตโยมมาพูดใหพระฟง ทําไมจึงมี
พระตอพระดวยกันมาพูดใหกันฟง มีนอยมาก” (บันทึกตามท่ีทานเขียนมา,
ไมไดเปลี่ยนแปลงแกไขแตประการใด) ขาพเจาตอบวา ดูตามตารางแลวพระ
ก็มีอยู  แตมีอยูนอยกวา อาจเปนเพราะจํานวนพระมีนอยกวาจํานวนโยม
อีกอยางหนึ่ง พุทธบริษัท ๔ ตองชวยกัน พระพุทธเจาทรงฝากพระพุทธ
ศาสนาไวกับพุทธบริษัททุกจําพวก เรามาปรึกษาหารือกัน แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน โยมก็ตองชวยแบงเบาภาระของพระสงฆเทาท่ีจะชวยได เมื่อกิจ
ของสงฆเกิดขึ้น พุทธศาสนาจะเปนไปไดโดยการที่พุทธบริษัททั้งฝายบรรพชิต
และคฤหัสถชวยเหลือเก้ือกูลกันในกิจพระศาสนา ทานอยาคิดอะไรมากเลย
ในเรื่องน้ี

ขาพเจาขอเพิ่มเติมในที่นี้วา วิธีที่จะใหพระมาพูดใหพระดวยกันฟง
มากข้ึนก็คือ ตองพยายามเพ่ิมคุณภาพของพระสงฆดานวิชาการและเทคนิค
วิธีการ การเผยแผใหมากข้ึน จํานวนพระผูสามารถเพ่ิมมากข้ึนเทาใด จํานวน
โยมผูที่จะมาพูดใหพระฟงก็คงจะนอยลงเทานั้น นี่เปนเหตุปจจัยหนึ่งหรือ
เงื่อนไขหนึ่ง ยังมีเง่ือนไขอื่นๆ อีก เชน ผูจัดการอบรมตองการคุณภาพ และ
ประสบการณของวิทยากรแตละสาขาวิชาเพื่อใหผู รับการอบรมไดรับสิ่งที่
คาดหวงัวาจะดทีีส่ดุในเวลาอนัจาํกดัเพยีงชัว่โมงครึง่ - ๒ ชัว่โมง ของแตละวชิา 
ทานวาพบครูผูสามารถจริงเพียงหนเดียวดีกวาอานหนังสือเปนสิบๆ เลม
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พุทธบริษัทที่เปนภิกษุสามเณรที่เวียนกันเขามาบวชอยูประมาณ ๓ แสน
รปู ทีบ่วชใหมในพรรษาประมาณ ๑ แสนรปู เปนสามเณรซ่ึงเปนเยาวชนเสียอกี 
ประมาณ ๑ แสนรูป ที่เหลือ ๑ แสนรูปเปนภิกษุที่กําลังศึกษาเลาเรียนอยูบาง 
ทํางานบาง รับภาระทั้งสวนวัดและสวนสังคมนอกวัด เปนพระหลวงตาบวช
เฝาวัดบาง เหลือที่ทําประโยชนไดจริงๆ อยางเต็มเม็ดเต็มหนวยไมเทาไร อาจ
ไมถึง ๑ % ของพระสงฆทั้งหมด พระที่มีความรูความสามารถดีนั้น ยิ่งแก งาน
ยิ่งหนัก ในขณะที่คฤหัสถอายุปูนเดียวกัน จํานวนหนึ่งนอนกินบํานาญ ไมตอง
ทําอะไร จํานวนหนึ่งลูกหลานเลี้ยง แตบางพวกก็ตองเลี้ยงตัวเองไปจนชีวิต
หาไม เรียกวาเหนื่อยจนตายเหมือนกัน

 พุทธบริษัทฝายฆราวาสมีประมาณ ๙๕% ของคนไทยในประเทศไทย
เปนจํานวน ๕๐ กวาลานคน จํานวนมากกวาพุทธบริษัทฝายบรรพชิตอยาง
ทวมทนไมรู กี่เทาตัว เม่ือเปนดังนี้ ถาพุทธบริษัทฝายฆราวาสหันมาสนใจ
ศาสนาของตนใหมากขึ้น ครองชีวิตโดยธรรมตามหลักคําสอนแหงศาสนา
ภาระแหงการเผยแผศาสนาของพระสงฆก็จะนอยลง ฆราวาสนั้นเองเผยแผ
ศาสนาของตน โดยการทําตัวอยางใหดู เปนอยูใหเห็น ลูกหลานไดเห็นแบบ
อยางแลวดําเนินตาม เบากายสบายใจไปดวยกันทุกฝาย

อีกประการหนึ่งพระสงฆซึ่งมีจํานวนนอยอยูแลว บางพวกยังประพฤติ 
กระทําสิ่งอันเปนโทษแกพระศาสนาและสังคม ชักนําประชาชนใหไขวเขว
ออกนอกทางแหงพุทธธรรม แมรู วาเปนทางที่ผิดก็ยังทํา โดยอางวาเปน
ความตองการของประชาชน คําอางน้ันพอจะปลดเปล้ืองตนใหพนผิดได
หรือไม ในเม่ือหนาที่ของสมณะท่ีมีตอฆราวาสมีอยูวา “หามเขามิใหทําสิ่งที่ผิด 
แนะนําเขาใหทาํสิง่ทีถ่กู” เมือ่รูวางมงาย ทาํไมจึงตองไปสงเสริมดวยเลา ? รูวา
ผิดหลักพระพุทธศาสนา ทําไมจึงสอนและทําใหเขายึดถือดวยเลา ?
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เม่ือมีพระสงฆและชาวพุทธบางพวกเปนอยางน้ีอยู การเผยแผศาสนา
ของพระสงฆและชาวพุทธผูซื่อตรงตอพระพุทธธรรมก็ยิ่งยากมากข้ึนเพราะ
พระสงฆและชาวพุทธนั่นเองมาเปนอุปสรรคของกันเสียเอง เหมือนนั่งหันหลัง
ใหกันแลวพายเรือลําเดียวกัน พายกันไปคนละทาง เรือจะไปทางไหนก็สุดแลว
แตกําลังของฝายไหนจะมมีากกวา

แตในโลกน้ี คนโงมีมากกวาคนฉลาด คนฉลาดเฉียบแหลมจริงมีนอย
กวาคนมีความรู-ความรูเรียนเอาไดจากตํารา แตความฉลาดเฉียบแหลมได
จากการฝกฝนอบรมตนใหรูจักพินิจพิจารณาสิ่งตางๆ จนเขาใจเหตุผลอยาง
ถองแท ที่เรียกวา มีโยนิโสมนสิการ หรือลักษณะความคิดที่เรียกในภาษา
อังกฤษวา Comprehensive mind คือสามารถเขาใจสิ่งตางๆ ที่แตกตางกันได
โดยผานการวิเคราะหอยางแยบคายลึกซึ้ง

เม่ือคนโงมีมากกวาคนฉลาด คนเฉียบแหลมมีนอยกวาคนมีความรู  
ประกอบกับอุบายที่จะฝกคนใหคิดเปนของเราก็ไมคอยมีอยูอยางนี้ คนของเรา
จงึถกูชกัจงูไปในทางงมงายไดงายกวาทางโพธิ (ปญญาอันนาํไปสูความดับทกุข) 
ชักจูงใหตื่นเตนกับความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ของส่ิงตางๆ เสมือนหน่ึงวา ถา
มีสิ่งนั้นแลวจะบันดาลใหมีความสุข ประสบความสําเร็จในส่ิงที่ประสงคโดย
ไมตองลงมือทําอะไร ซึ่งสวนทางกับหลักอันแทจริงของพระพุทธศาสนา

ทั้งน้ี สวนหนึ่งเกิดจากสภาพขาดแคลนบุคลากรผูชี้นําในส่ิงท่ีถูกตอง
ในวงการพุทธศาสนาของเรา เราขาดบุคลากรท่ีมีคุณภาพท้ังในประเทศและท่ี
จะไปทํางานในตางประเทศ แมเพียงจะเผยแผศาสนาในประเทศไทยใหไดผลดี
เปนที่พอใจ เราก็ขาดแคลนเสียแลว ไมตองกลาวถึงการเผยแผในตางประเทศ
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แกคนตางชาติตางภาษาตางวัฒนธรรมและไมไดนับถือพุทธศาสนาเปนทุน
อยูเดิม ซึ่งเราจะตองเพ่ิมสมรรถภาพของบุคลากรข้ึนอีกหลายเทาตัว เราจะ
ตองชวยกันเสริมสรางศักยภาพ และพัฒนาสมรรถภาพของบุคลากรทาง

ศาสนาใหดีขึ้น เพื่อเราจักไดมีศาสนทายาทท่ีดีสืบอายุพระศาสนาตอไป



“ถาพุทธสาวกมัวกังวลเรื่องลาภยศชื่อเสียง
แสดงธรรมเพื่อลาภยศ ชื่อเสียงแลว

จะเอาธรรมแทที่ไหนมาแสดง

เพราะจะเล้ียวเขาหาตัว เขาหาลาภเสียเรื่อยไป

อาศัยธรรมเปนเพียงสะพานใหลาภยศเดินไดเทานั้น

แลวก็พอใจเพียงเทานั้น

ถือวาเปนผลของการประพฤติพรหมจรรยแลว”



ÈÒÅÒ¾Ñ¡ÃŒÍ¹

มีบางคนกลาวเปนเชิงตําหนิวา พุทธศาสนาเปนเหมือนศาลาพักรอน
ของคนบางพวก พอเขาหายรอนแลวเขาก็จากไป ไมจากไปเปลา บางคนท้ิง
สิ่งสกปรก โสโครกไวใหศาลาเสียอีก แตบางคนก็ชวยทะนุบํารุงชวยทําความ
สะอาด แมจากไปแลวก็ไมลืม

ขาพเจาเห็นวา ศาสนาเปนเหมือนศาลาพักรอนนั้นเปนสิ่งดีเพราะเปน
ประโยชนแกคนเดินทางผูตองการพักเหนื่อย ใครไมตองการพักก็ผานไป ศาลา
พักรอนคงเปนคุณประโยชนแกผูตองการพักเหนื่อยอยูนั่นเอง ควรทะนุบํารุง
รักษาศาลาไวใหดีเพราะเปนประโยชนสาธารณะ ที่ใครๆ ก็เขาพักพิงอาศัยได
เมื่อจําเปน

แตบานสวนตัวของปจเจกชนน้ัน จะสวยงามเลอเลิศปานใดก็ไมเปนที่
อาศัยพักรอนพักฝนของใครได ถาเจาของไมอนุญาต จึงมีประโยชนในวงจํากัด

ศาสนาจึงดํารงอยู เหมือนดวงอาทิตยที่สองแสงสวางและใหความ
อบอุนแกคนทุกคนที่ตองการ สําหรับผูไมตองการก็เก็บตัวเสียคืออยาออก
ไปหาแสงอาทิตย ดวงอาทิตย ดวงจันทร ไมเคยเปนของใครหรือของประเทศ
ใดโดยเฉพาะฉันใด ศาสนาก็ฉันน้ัน ใครปฏิบัติถูกก็ยอมไดรับประโยชน
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เหมือนกันหมด ไมวาเขาจะเปนชนชาติใด ทั้งประโยชนในปจจุบันหรือชาตินี้
ประโยชนในภายหนาหรือชาติหนา และประโยชนสูงสุดคือความสิ้นทุกขโดย
สิ้นเชิง

ทุกคนทําการตางๆ ก็ดวยมุงประโยชน บางคนไดรับประโยชนแทแต
บางคนไดรับเพียงประโยชนเทียม เพราะไมเขาใจในประโยชนแท

พระพุทธศาสนาตั้งขึ้น สั่งสอนในครั้งแรกโดยทานผูไมมีกิเลส จิตใจ
ผองแผวบริสุทธิ์ มุงสั่งสอนผูอื่นใหไดรับประโยชนแทอยางท่ีทานไดรับแลว
ไมมีอะไรเคลือบแฝง ผูปฏิบัติตามก็มองเห็นประโยชนเชนนั้นจึงปฏิบัติตาม
และไดรับประโยชนเชนนั้นจริงและสั่งสอนกันตอๆ มา ดวยความเอื้ออาทร
ตอทุกขสุขของผูอื่น ไมมุงประโยชนของตนเปนที่ตั้งเพราะตนไดรับประโยชน
เต็มที่แลว จะไมทําก็ได แตทําดวยความกรุณา ไมเหมือนคณะบุคคลบางคณะ
หรือบริษัทบางบริษัทท่ีตั้งข้ึนเพ่ือประโยชนของตน เปนธุรกิจอยางใดอยาง
หนึ่ง แตยกเอาประโยชนของผูอื่นเปนที่ตั้งมาบังหนาไว แอบอางไว ผูอื่น
ไดประโยชนบางก็จริง แตประโยชนกอนใหญเปนของตนและคณะของตน
ซึ่งรูกันทั่วไป

ภิกษุสงฆผูอางตนวาเปนสาวกของพระพุทธเจาเปนพุทธบริษัทหมาย
เลข ๑ ไมพึงกระทําใดๆ ทํานองเดียวกับคณะบุคคลหรือบริษัทเชนนั้นโดย
อางเอาประโยชนของพุทธบริษัทฝายฆราวาสหรือประโยชนของพระศาสนา 
แตจริงๆ แลวเพื่อเจริญดวยลาภ ยศ และชื่อเสียงของตน ถาถือวาสิ่งน้ัน
เปนประโยชนก็เปนประโยชนอยางเทียม ไมใชประโยชนแทที่พระพุทธเจา
ทรงประสงคใหภิกษุเขาถึง มีบอยไปท่ีเอาพระธรรมเทศนามาบังหนา แลว
เลี้ยวเขาหาประโยชนของตนอันเปนลาภยศและช่ือเสียง
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ชาวบาน ผูเปนพุทธบริษัทฝายคฤหัสถ ควรจะรูเทาทันบาง ไมควร
บํารุงศาสนาแบบคนรับจางเขาเลี้ยงโค คือไดแตคาจางในการเลี้ยงโค ไมได
ตัวโคมาเปนของตน ไมมีสิทธ์ิดื่มปญจโครส คือนมเนยอันเปนผลิตผลจาก
โคนั้น ยิ่งเขาประกาศขึ้นคาจางเลี้ยงใหบางก็ยิ่งเลี้ยงกันใหญ กลาวคือมุงเอา
แตบุญอันเขาประกาศโฆษณากันครึกโครมและตนจะตองซื้อบุญมาดวยเงิน
ทั้งสิ้น

“เมื่อใด องคกรทางศาสนาทําหนาที่ขายบัตรเบิกทางไปสวรรค เม่ือ
นั้นการรีดไถบนหลังทายกทายิกา จักมีเปนแนนอน”*

จริงอยู การให (ทาน) เปนหลักคําสอนอยางหนึ่งในพุทธศาสนา เปน
หลักพ้ืนฐานของผูรวมกันในสังคม ทําใหสังคมยึดเหน่ียวกันอยูได แตพระ
พุทธเจาทรงสอนใหพิจารณาดวยปญญาเสียกอน แลวจึงให (วิเจจฺย ทานํ 
ทาตพฺพ, วิเจยฺย ทานํ สุคตปฺปสฏํ) ไมใชใหตะพึดตะพือไป แมลูกอันเปน
ที่รักของเรา เรามีหนาที่ตองสงเคราะหเขาอยูแลว ก็ไมควรใหอยางตามใจ
เพราะจะทําใหเด็กเสียมากกวาดี การใหทานจึงตองประกอบดวยปญญาไมใช
ศรัทธาเพียงอยางเดียว เพราะศรัทธาอยางเดียวเปนอารมณที่ถูกจูงไปงาย
ผลประโยชนสวนใหญจะตกแกผูชักชวน ถาผูชักจูงมุงลาภ ยศและชื่อเสียง

ขอใหพุทธบริษัทตระหนักถึงพระพุทธภาษิตที่วา “ปฏิปทาเพื่อไดลาภ
เปนอยางหนึ่ง ปฏิปทาเพื่อนิพพานเปนอีกอยางหนึ่ง (อฺา หิ ลาภูปนิสา
อฺา นิพฺพานคามินี) ภิกษุผูเปนพุทธสาวกรูอยางนี้แลวไมถึงเพลิดเพลิน
ยินดีสักการะ แตพึงพอกพูนวิเวก (เอวเมตํ อภิฺาย ภิกฺขุ พุทธสฺส
สาวโก, สกฺการํ นาภินนฺเทยฺย วิเวก มนุพฺรูหเย)”

*จากหนังสอืภาพชุดลอความจริง ในโรงมหรสพทางวิญญาณ ณ สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สรุาษฎรธานี
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ถาพุทธสาวกมัวกังวลเรื่องลาภยศชื่อเสียง แสดงธรรมเพื่อลาภยศ
ชื่อเสียงเสียแลว จะเอาธรรมแทที่ไหนมาแสดงเพราะจะเล้ียวเขาหาตัวเขาหา
ลาภเสียเรื่อยไป อาศัยธรรมเปนเพียงสะพานใหลาภยศเดินไดเทานั้น แลวก็
พอใจเพียงเทาน้ันถือวาเปนผลของการประพฤติพรหมจรรยแลว ก็จะกลาย
เปนอามิสทายาท ไมเปนธรรมทายาท พระพุทธเจาไมทรงสรรเสริญ และ
ปญญาชนไมสรรเสริญ จะสรรเสริญบางก็คงพวกอามิสจักขุกา (ผูเห็นแก
อามิส) ดวยกันเทานั้น พวกนี้แหละจะทําใหพระพุทธศาสนาเสื่อมเสียเกียรติ
ทรุดโทรม อันตรธานไปในท่ีสุด เหลือแตกิจกรรมพิธีกรรมอันเปนบอเกิดแหง
ลาภผล สวนธรรมตัวแทอันเปนไปเพื่อประโยชนแทจริงในชีวิต ไมไดสอน ไมได
นํามาทําใหเกิดประโยชนขึ้นจริงในชีวิตประจําวัน ชักชวนใหเพอฝนถึงสวรรค
วิมานในโลกหนาสําหรับญาติโยมพุทธบริษัท สวนพระผูสอนเองอยูสวรรค
วิมานในโลกนี้ไปกอน ในอาคารอันใหญโตโออา มีเคร่ืองอํานวยความสะดวก
ทุกอยางเหมือนคฤหัสถระดับเศรษฐี พฤติกรรมอันนี้ของภิกษุบางพวกมีมาก
ขึ้นทุกที ความเปนอยูอยางเรียบงายอยางพุทธสาวกผูมักนอยสันโดษ ขัดเกลา
หาดูไดยาก ภิกษุพวกนี้จึงเปนผูกลาเหมือนกา (กากสูโร) อยางท่ีพระพุทธเจา
ทรงตําหนิไว มีพฤติกรรมคดๆ งอๆ เพื่อใหไดลาภ อยางที่พระอรรถกถาจารย
ลอเลียนเอาไววา เม่ือมือแหยลงไปในขาวตม ถาทํานิ้วตรงๆ ขาวตมก็ไมติด
ขึ้นมา ตองงอน้ิวมือ ยิ่งงอมาก ขาวตมยิ่งติดมือขึ้นมามาก

ธรรมดาภิกษุผูมุ งความสงบใจ มุงความขัดเกลา ยอมเปนผูมักนอย
สันโดษและซื่อตรง วางาย มีความเปนอยูโดยธรรม ไมแสวงหาปจจัยโดย
อเนสนา (การแสวงหาผิดธรรมวินัย) เห็นการเส่ือมลาภเส่ือมยศเปนเร่ือง
เล็กนอย เห็นการเส่ือมจากธรรม เสื่อมจากปญญาเปนเร่ืองใหญ เคารพ
เอื้อเฟอในพระศาสดาในพระธรรมในการศึกษาเปนตน



๑๒๕
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พุทธบริษัทฝายฆราวาสผูบํารุงพระศาสนาดวยปจจัย ๔ ก็ควรไดรับ
ประโยชนจากพระศาสนาใหคุมกัน ไมใชคิดอยูแตวาสนับสนุนใหผูอื่นปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบก็พอแลว ตนเองคอยแตขอรับสวนบุญท่ีทานแผให แบงให การ
กินอาหาร การศึกษา เลาเรียน การพักผอนหลับนอน การปฏิบัติธรรม เรา
ตองทําเอง คนอื่นทําแทนใหไมได คนอ่ืนทําไดเพียงบอกทาง บอกวิธีทําเทานั้น 
การแกทุกขเราตองแกเองท่ีจิตใจของเรา เราตองชําระเองจึงจะบริสุทธิ์ได
พระทานทําแทนใหไมได การทําบุญไดบุญเพราะลางบาปในตัวใหนอยลง
การทําดีไดดีเพราะลางชั่วในใจใหหมดไป สวนผลดีอันเปนลาภ ยศ สรรเสริญ
โลกียสุขนั้นไมแนนอน ไดบางไมไดบางก็ชางเถิด เพราะลาภ ยศเปนตนน้ัน
เหตุชั่วก็ทําใหเกิดขึ้นได ไมใชผลแหงความดีเสมอไป อยาเขาใจผิด

พุทธบริษัท ๔ ตองชวยกัน ไมใชเกี่ยงใหฝายใดฝายหน่ึงทําไปขางเดียว 
ตวัเองคอยแตรบัผลอนัคนอ่ืนทาํ ซึง่ถอืวาเปนการเอาเปรียบ ธรรมดารถ ๔ ลอ
ก็ตาม ๒ ลอ ๓ ลอก็ตาม เมื่อหมุนตองพรอมๆ กันไป จึงจะทําใหถึงจุดมุงหมาย
เร็วและปลอดภัย

ศาสนาหรือพรหมจรรยเปนศาลาพักรอนของคนทุกคน ขอใหเราทํา
ศาสนาใหเปนเชนน้ันเถิด ใครหายรอนหายเหนื่อยแลวจะจากไปก็ขอใหไปดี
ใครจะอยูตอก็ขอใหทําคุณประโยชนแกศาลาท่ีอาศัยบาง อยาเอาเปรียบคนอื่น 
อยาสุขสําราญอยูบนความเหนื่อยยากของผูอื่น ซึ่งอันที่จริงก็เปนเพื่อนรวม
บริษัทเดียวกัน คือพุทธบริษัทนั่นเอง

ขอใหพวกเราศึกษาสําเหนียกถึงประโยชนแทของศาสนาและของ
ชีวิตกันเถิด อยามัวหลงระเริงอยูในประโยชนเทียมนักเลย ชีวิตทางศาสนา
ของเราจะเปนหมันเสียเปลา อะไรที่ดิ้นรนแสวงหากันมาเกือบจะตลอดชีวิต



๑๒๖
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ก็เปนของคนอื่น แตสรางความเดือดรอนใหเราผูดิ้นรนแสวงหาไมนอยเลย
ลูกเมีย สามี ญาติพี่นองพงศพันธุ ก็ตางคนตางมา ตางคนตางไป นรก สวรรค 
นิพพาน ไปแทนกันไมได มาพบกันรักใครหลงใหลกันอยูชั่วคราวแลวก็แยกกัน 
จากกัน จืดจางหางเหินกันไป บางคนแมอยู ชายคาเดียวกัน หองติดกันก็
เหมือนคนแปลกหนา เพราะใจไปคนละทาง เราก็ดึงเขามาทางเราไมได เขา
ก็ดึงเราไปทางเขาไมได ใจแยกกันกอน ทางใครทางมัน กายก็พลอยแยก
จากกันไปดวย คือหางเหินกันไป

นึกถึงภาษิตในสุตโสมชาดกท่ีวา “ทองฟากับปฐพีนั้นหางไกลกัน
มหาสมุทรทั้งสองฝ งก็เชนกัน แตธรรมของสัตบุรุษ (คนดี) กับอสัตบุรุษ
(คนชั่ว) ยังหางกันยิ่งกวานั้น

(นภฺจ ทูเร ปฐวี จ ทูเร

ปารํ สมุทฺทสฺส ตทาหุ ทูเร

ตโต หเว ทูรตรํ วทนฺติ

สตฺจ ธมฺโม อสตฺจ ราช)*

มีขอความขางหนาอีก ๓ คาถา เกี่ยวกับการคบสัตบุรุษและธรรมของ
สัตบุรุษไมเกา พราหมณผูแสดงธรรมน้ีกลาววาเปนสตารหาคาถา คําที่มีคา
เปนรอย แตทานสุตโสมฟงแลวปลื้มใจยิ่งนัก ตรัสวาไมใชคาควรรอย แตเปน
คาควรพันทีเดียว ควรเรียกวาสาหัสสิยาคาถา จึงทรงประทานเงิน ๔,๐๐๐ 
กหาปณะแกพราหมณผูกลาว ดูเถิด บัณฑิตผูไมอิ่มดวยคําสุภาษิต เหมือนไฟ

*พระไตรปฎกเลม ๒๘ หนา ๑๓๖ ขอ ๓๔๒



๑๒๗
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ไมอิ่มดวยเชื้อ มหาสมุทรไมอิ่มดวยนํ้า การไดสนทนากับบัณฑิต การไดอยู
รวมกับบัณฑิตและนักปราชญจึงเปนความสุขของผูมีใจมุงธรรม (ธัมมาภิมุโข) 
แตสําหรับผูมีใจมุงแตโลก มุงความสําเร็จทางโลกแลว อยูใกลบัณฑิตก็เหมือน
ทัพพีอยูกับแกง เหมือนกบอยูใตกอบัว หาไดเชยเกสรบัวไม แมลงภูสูบินมา
จากที่ไกล เพื่อเชยเกสรบัว ไดแลวก็บินไป

คําวา ธรรมในที่นี้หมายถึงคานิยมรสนิยม ความโนมเอียงก็ได คานิยม
รสนิยม ความโนมเอียงของสัตบุรุษและอสัตบุรุษนั้นหางกันตางกัน สัตบุรุษ
ชอบฟงธรรม สั่งสมธรรม แมฟงธรรมจากคนช้ันทาสก็ยังฟงดวยความเคารพ* 
อยางท่ีสตุโสมราชกุมารทูลพระราชบิดา สวนอสัตบุรษุแมฟงธรรมจากผูทรงศีล
ทรงธรรม เปนปราชญเปนพหุสูตก็ยังฟงอยางไมเคารพ มีอาการกิริยาแหงผู
ไมเคารพธรรม

“ในขางแรม (กาฬปกษ) พระจันทรยอมมืดลงทุกวันจนมืดสนิท การคบ
คนชัว่กเ็หมอืนกนั ยอมนาํชวีติใหเสือ่มลงและมืดมดิในท่ีสดุ ในขางข้ึน (สกุรปกษ) 
พระจันทรยอมสวางขึ้นทุกวัน จนสวางเต็มดวง การคบสัตบุรุษก็เหมือนกัน
ทําใหชีวิตดีขึ้นทุกวัน จนดีเต็มที่ นํ้าฝนตกในท่ีดอน ขังอยูไมได ยอมไหลไป
ฉนัใด การคบอสตับรุษุกเ็หมือนกนั ไมมัน่คง ไมยัง่ยนื น้ําฝนตกลงในสระทีข่งันํา้ 
ยอมขงัอยูไดนานฉนัใด การคบสตับรุษุกฉ็นัน้ัน ไมรูจกัเส่ือม ตัง้อยูนานช่ัวชวีติ”

*มหาสุตโสมชาดก ๒๘/๑๕๐/๒๙๒



“ถาชาวพุทธเราวางความเช่ือลงไปในกฎแหงกรรม
อยางที่พระบรมศาสดาทรงสอนอยางมั่นใจแลว

จะไปเสียเวลาทําไมกับเรื่องการออนวอน ขอนั่น ขอน่ี

จากรูปเคารพ จากสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ”



äÁ‹à»š¹ä»μÒÁ·ÕèÍŒÍ¹ÇÍ¹

๑. คําสวดอันเปนคาถาซึ่งนิยมเชื่อถือกันวาขลังและศักด์ิสิทธิ์อิทธิฤทธิ์
ปาฏิหาริยที่จะบันดาลอะไรตออะไรใหผูสวดนั้น สวนมากพอแปลออกมาแลว
เปนคําออนวอนเสียแทบทั้งสิ้น

ตามหลักพระพุทธศาสนา ผลยอมเกิดตามเหตุ ไมใชตามที่ใครออนวอน 
ถาออนวอนเอาได ใครเลาจะพลาดจากสิ่งที่ตนประสงคเพราะทุกคนมีสิทธิ
ออนวอนดวยกัน แตเพราะเหตุที่ออนวอนเอาไมได เราจึงตองลงมือทําเหตุให
ตรงกับผลที่เราตองการ จะออนวอนสักเทาไรก็ไมเปนไปตามท่ีออนวอน เมื่อ
เปนเชนนี้เราจะมัวเสียเวลาทําไมกับการออนวอน เอาเวลาน้ันไปทําเหตุใหตรง
กับผลที่เราตองการ ดวยการใชสติปญญา ใชความรอบคอบ ความอดทน จะ
ไมดีกวาหรือ

ผูมีนิสัยพึ่งตนเอง จะไมนิยมการออนวอน นิสัยนี้เปนสิ่งที่พระพุทธเจา
ผูประกาศพุทธศาสนาทรงประสงคปลูกฝงใหงอกงามขึ้นในจิตใจของพระพุทธ
สาวกตั้งแตสมัยเริ่มแรก ทามกลางศาสนาพราหมณและลัทธิตางๆ อันอุดม
ไปดวยการออนวอนและฝากตนไวกับเทพเจาผูไดรับความนิยมวาศักดิ์สิทธิ์ ถา
พูดได เทพเจาเหลานั้นก็คงพูดอยูอยางเดียววา “พวกเจาจงเสียสละเพ่ือขา
พวกเจาตองชวยตัวเอง และชวยกันเอง จึงจะอยูรอดได”



๑๓๐
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๒. ในพระสตุตนัตปฎก ทฆีนกิาย (ปายาสริาชญัญสตูร เลม ๑๐) เลาไววา 
พระเจาปายาสิสนทนาธรรมเร่ืองตายแลวเกิดหรือตายแลวสูญ พระเจาปายาสิ
ทรงเห็นวาคนตายแลวสูญ โลกหนาไมมี ทรงพิสูจนหลายอยางแตผิดวิธี
พระกุมารกัสสปเห็นอยางพุทธสาวกวา หากยังมีกิเลสอยู ตายแลวเกิดอีก
ยกเหตุผลมาหลายอยาง จนพระเจาปายาสิยอมจํานนดวยเหตุผล แตไม
ยอมละทิฏฐิ ทรงอางวาใครๆ ก็รูกันหมดแลววาพระองคเห็นเชนนั้น (เกรงจะ
เสียหนา) พระกุมารกัสสปขอใหทรงละทิฏฐินั้นเสียเพราะไมเปนประโยชนแก
ใคร ดวยการอุปมาใหทรงสดับ ๔ เรื่องมีเรื่องหนึ่งวา

ชายสองคนเดนิทางออกมาจากบานไปท่ีอืน่ ไดพบสิง่ของตางๆ มากมาย 
เชน เชือกปานดาย ผาเปลือกไม ผาฝาย เหล็ก โลหะ ดีบุก ตะก่ัว เงินและทอง
โดยลําดับ คนหน่ึงไดเชือกปานแลวพอใจ เมื่อพบของดีกวาก็ไมยอมทิ้งปาน
เพราะถือวา ผูกมัดไวดีแลว ถือมานานแลว สวนอีกคนหนึ่ง เม่ือเห็นสิ่งที่ดีกวา
ก็ทิ้งของเกา ถือเอาของใหมดีกวา มีราคามากกวา เมื่อกลับมาถึงบาน คนหนึ่ง
ไดแตปานมา ไมเปนที่ชื่นชมยินดีของบุตรและภรรยา สวนอีกคนไดทองไป
มาก เปนที่ชื่นชมยินดีของบุตรและภรรยา

ดวยเหตุนี้ขอใหพระเจาปายาสิละทิฏฐิที่ไมดีเสีย สมาทานทิฏฐิ คือ
ความเห็นที่ดี ที่เปนสัมมาทิฏฐิ

๓. ในสังคมมนุษยเรา เราไดรับคําสอนใหยึดถืออะไรๆ อยูเปนอันมาก
ในลักษณะคลายชายคนที่แบกเชือกปาน ดวยเสียดายวาแบกมานานแลว แม
พบสิ่งที่ดีกวาในภายหลังก็ไมยอมละทิ้งสิ่งที่เคยยึดถือไวดวยอุปาทาน รุงรัง
ไปหมด เวลาและกําลังความสามารถของคนเรามีอยู อยางจํากัด เมื่อไป
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แบกยึดสิ่งท่ีมีคุณคานอยไวเสียมากแลว จะเอาเวลากําลังท่ีไหนไปทําสิ่งอันมี
คุณคามาก คุณคาสูง จึงเสียเวลาหมดกําลังไปกับสิ่งที่ไรคุณคาหรือเปนคารอง 
คุณคาเทียม มากกวาคุณคาแท คุณคาจริง

ลองดูคาถาปองกันภัย ๑๐ ทิศ อีกสักอยางก็ได ซึ่งเปนภาษาที่เพี้ยน
ประหลาด ไมรูใครเปนคนแตง ลองอานดูสักบทก็ได เปนภาษาอะไร

บูรพารัสมิง พระพุทธคุณัง บูรพารัสมิง พระธัมเมตัง บูรพารัสมิง
พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข สัพพะโศก สัพพะโรค 
สัพพะภัย สัพพะเคราะห เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง
ภวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯลฯ

ตอไปกเ็ปนอาคะเนยรสัมงิ, ทกัษณิรสัมงิ, หรดรีสัมิง, ปจจมิรสัมิง, พายพั
รัสมิง, อุดรรัสมิง, อิสานรัสมิง, อากาศรัสมิง, ปฐวีรัสมิง,

เปลี่ยนแตทิศ ขอความนอกน้ันเหมือนกันทุกตัว

ตามน้ีพอจับความไดวา สวดไปสวดมาก็ออนวอนขอใหพนทุกขโศก
โรคภัย และขอทรัพย ขอลาภ (สัพพะธนัง สัพพะลาภัง ภวันตุ เม) ซึ่งมี
ความโลภเปนเบื้องหนาหรือเปนตัวนํา ไมใชสวดเพื่อความสงบเพื่อความ
หลุดพนแตประการใด

ถาคนเราจะหายทุกขโศกโรคภัยไดและมีทรัพยมีลาภไดดวยเหตุเพียง
เทาน้ีแลว เราจงมาชวยกันสวดเถิด ปญหาเร่ืองโรงพยาบาลไมพอ แพทยไมพอ 
ปญหาเร่ืองโจรผูรายและเร่ืองเศรษฐกิจตางๆ จะไดหมดสิ้นไป แตวา...
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“ถาทุกอยางเปนไปตามใจนึก”

คงพิลึกสับสนอลหมาน

เพราะมนุษยฟุงเฟอทะเยอทะยาน

ความตองการมีมากหากประมวล”*

และเปนอยางที่พระศาสดาตรัสวา “แมจะเนรมิตภูเขาใหญทั้งลูกให
เปนทองคําก็ไมพอแกความตองการของคนๆ เดียว” (อ.ธรรมบทภาค ๗
นาควรรค มารวัตถุ) ถาไปเจอภูเขาทองคําเขาจริง เม่ือมนุษยยังมีความโลภ
อยูเชนนี้ พวกเขาจะแยงกันและฆากันตายเกือบหมด ภาพยนตรเรื่องขุมทอง
แมคแคนนาเปนตัวอยางอันดีในเรื่องนี้

๔. ถาจะสวดยอดพระกัณฑไตรปฎกใหงาย ไมตองทองนานใหลําบาก
ในการจําก็ทองแลวสวดหัวใจพระไตรปฎกไมดีกวาหรือยอๆ สั้นๆ ดังนี้ 

๑. หัวใจพระวินัยปฎก : อา ปา มะ จุ ปะ (เกี่ยวกับคัมภีรพระวินัย)

๒. หัวใจพระสุตตันตปฎก : ฑี มะ สัง อัง ขุ (เก่ียวกับคัมภีรพระสูตร)

๓. หัวใจพระอภิธรรมปฎก : สัง วิ ธา บุ กะ ยะ ปะ (เก่ียวกับคัมภีร
พระอภิธรรม)

ศึกษาเพิ่มเติมเสียหนอยวาคําไหนหมายถึงอะไร กระผมจะไมกลาว
รายละเอียดในท่ีนี้เพราะจะมากเร่ืองไป ถาใครจะเรียก ๑๗ คําน้ีวาเปนยอด

*บทกลอนของ ศ.ฐปนีย นาครทรรพ ประธานอนุกรรมการการเผยแผเอกลักษณของไทย สํานักงานเสริม
สรางเอกลักษณของชาติ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล
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พระกัณฑพระไตรปฎกก็นาจะพออนุโมทนาได ถาใครอยากสวดนานสวดมาก
ก็วากลับไป-มาสัก ๑๐๐-๑,๐๐๐ เที่ยวก็ไมเปนไร ถาสวดเพ่ือใหใจเปนสมาธิ
จะสวดอะไรก็ไดที่มีพยัญชนะและเน้ือความไมวิบัติ ถาสวดเพ่ือขลังศักดิ์สิทธิ์
เพื่อขอทรัพย ขอลาภ ก็ไมใชแนวทางของพระพุทธศาสนา

กระผมขอกลาวซํ้าอีกครั้งหนึ่งวา กระผมเพียงแตชี้แจงใหทราบวาอะไร
เปนอะไรเทาน้ัน สวนใครจะเชื่อถืออะไร อยางไร กระผมไมเขาไปเก่ียวของกับ
เรื่องสวนตัวของทาน กระผมอยากฟงทรรศนะจากทุกคน แมจะเปนทรรศนะที่
กระผมไมเห็นดวยก็จะสงเสริมใหทานพูดเพื่อเสรีภาพทางการแสวงหาความ
คิดเห็น ซึ่งจะเปนปจจัยนําไปสูปญญา และความเห็นท่ีถูกตองตอไป

อนึง่พระคาถาตางๆ ทีส่วดรองทองบนกนัอยูนัน้ แมจะมีพยญัชนะถูกตอง 
แปลไดความดี แตงไดไพเราะ แตชาวพุทธก็ควรวิเคราะหอีกช้ันหนึ่งวา เปนไป
ไดจริงหรอืไม? เราควรวางความเช่ือลงไปในกฎแหงกรรม คอื การกระทําทัง้บุญ
และบาป หรือในคาถา? ของพระองคแลวพระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นไดอยางไร

แตสิง่ทีท่าํยากก็ไมไดหมายความวาเปนสิง่ทีด่มีปีระโยชนเสมอไป ถาเรา
ไมรูวาอะไรเปนเหตุใหเกิดผลอยางไร เชน ถาตองการน้ํามันงาก็ตองคั้นจาก
เมล็ดงา ไมใชจากเม็ดทราย ถาตองการนมโคก็ตองค้ันจากนมของแมโคนม
ไมใชจากเขาโคตัวผู ถาทําผิดที่ ผิดวิธี เพราะความไมรูไมเขาใจแลว แมจะ
ใชความพากเพียรเพียงใด ยากเพียงใดก็ไมสําเร็จประโยชนได

ดวยเหตุนี้ วิมังสา คือปญญาเปนเคร่ืองพิจารณาจึงสําคัญมาก ขอให
ชาวพุทธในระดับผูนําชวยกันสาดแสงสวาง คือปญญาเขาไปในดวงใจของ
ชาวพุทธดวยกันเถิด เขาจะไดรูวาอะไรเปนอะไร คิดวาสงสารเขา พวกเขาได
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เสียสละมามากแลวเพื่อชาวพุทธในระดับแนวหนา อยาไดมอมเมาพวกเขาให
หลงผิด เมื่อเขาสมควรจะผาตัดก็ผาตัดลงไปเลย อยามัวใหยาหอม เลี้ยงโรค
เอาเงินคนใชอยูเลย

ชาวพุทธเกิดวิกฤติศรัทธาบอยๆ ในสังคมไทย และอยูในสภาพท่ีออน
แรงออนกําลังเพราะขาดกําลังปญญาในศาสนาของตน มีกําลังศรัทธามาก
แตตองแบงไปใหศรัทธาท่ีวิปริตเสียอีก จึงเปนศรัทธาญาณวิปยุตต คือ
ศรัทธาที่ไมประกอบดวยปญญา ซึ่งถาตัดสินตามหลักพุทธแลวมีผลเปนลบ
คือใชไมได กําลังสติและสมาธินั้นออนเต็มที่ สวนความเพียรมีพอสมควรแต
เปนมจิฉาวายามะเสยีไมนอย อบายมุขจงึเตม็เมือง ไมเวนแมแตในวดั พระสงฆ
บางรูปเลนการพนันเลนหวยใตดินดวยความโลภในทรัพย ชาวบานทั่วไป
จํานวนไมนอยหวังรวยจากการพนัน นิสัยการพนันกับนิสัยเกียจคราน ทําการ
งานอันเปนสัมมาชพีเปนของคูกัน เปนเหตุเปนผลของกันและกัน

๗. สังคมไทยเราเปนเมืองพุทธก็จริง แตวิถีชีวิตของคนไทยเปนพุทธ
กี่เปอรเซ็นต คานิยมเปนตัวกําหนดวิถีชีวิต เมื่อคานิยมมันเพี้ยนเสียแลว
วิถีชีวิตจะไมเพ้ียนตามหรือ เรามีคานิยมเปนวัตถุ ทําดีตองไดดีใหเห็นเปน
วัตถุ ถาไมไดวัตถุ ไมไดยศ ถือวาไมไดดี นี่คือคานิยมที่ไมเขาใจแมในเรื่องวา 
“ทําดีไดดี” สวดมนตใหไดลาภใหไดทรัพย ไมไดนึกถึงคุณคาภายในที่จะเกิดขึ้น
กับจิตใจ กับการพัฒนาจิตใจ ซึ่งเปนคุณคาที่ดีกวาตั้งเยอะ แตกระแสสังคม
ของเรามันเชี่ยวกรากไปทางวัตถุนิยม ทั้งสังคมวัดและสังคมบาน

ทานอาจารยพุทธทาสมีปณิธานอยูขอหนึ่งใน ๓ ขอวา “ใหชาวพุทธ
ถอนตัวออกมาเสียจากวัตถุนิยม” มิฉะนั้นแลวสังคมเราจะไปไมรอด สังคมเรา
จะสับสนวุนวาย
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เดมิกระผมตัง้ใจจะเขยีนเรือ่งนีเ้พยีงเลก็นอยตามทีบ่อกไวขางตนแต

ยิ่งเขียนก็ยิ่งหล่ังไหลออกมา จึงคอนขางมากไปหนอย ถามีบางคํารุนแรง

ไปบาง กระผมขออภัย และขอยืนยนัคาํเดมิวากระผมไมเขาไปเกีย่วของกับ

ศรทัธาสวนตัวของใคร เพยีงแตพดูถึงหลักความจริงตามท่ีกระผมเขาใจตาม

แนวทางพระพุทธศาสนา มีหนาที่ตีกลองใหไดยินเทานั้น

๘. มีผูสงสัยวา การทําความดีแลวขอพรหรืออธิษฐานใหไดอยางน้ัน
อยางน้ี กับการสวดออนวอนขอการคุมครอง ขอลาภ จะเหมือนกันหรือตางกัน
อยางไร

ตอบวาตางกัน การทําความดีแลวขอพรหรือการอธิษฐานนั้นอยูบน
พื้นฐานของคุณงามความดี อันที่จริงแมไมขอก็ไดอยูแลวตามเหตุ แตถาตั้งใจ
มุงผลอยางใดอยางหน่ึงดวย ก็ชวยใหกระแสแหงบุญกุศลสงไปทางน้ันมากข้ึน 
เปรียบเสมือนน้ําตามธรรมชาติก็ไหลลงสูที่ลุมอยูแลว แตถาเราทํารางใหไหล
ไปทางใดทางหน่ึงโดยเฉพาะ ก็จะไหลไปทางนั้นมากเปนพิเศษ เปรียบอีกอยาง
หนึ่ง ปลูกมะมวงไดตนมะมวง-ไดผลมะมวง ปลูกขนุนไดตนขนุน-ผลขนุน
ปลกูทเุรยีนกเ็หมอืนกนั แตเราสามารถรวมผลเหลานัน้แปลงเปนเงนิ ไปซ้ือบาน
ซื้อรถยนตได แปลวาไดผล ๒ ชั้น ชั้นที่ ๑ ผลตามธรรมชาติ ชั้นท่ี ๒ ผลตาม
ที่ตั้งใจ เร่ืองน้ีไมขัดกฎแหงกรรม แตสอดคลองกับกฎแหงกรรม

พอแมนั้นปรารถนาดีตอลูก อยากใหลูกทุกคนมีความสุข ความเจริญ 
อวยพรใหอยูเสมอ แตทําไมลูกบางคนจึงตกต่ําลําบาก บางคนไดดีมีสุข เพราะ
เขาทําของเขาเอง กรรมของเขาเองนําเขาไปสูความตกต่ํา (สานิ กมฺมานิ
นยนฺติ ทุคฺคติํ) พอแมมีสวนชวยเหลือ แตตัวหลักคือตัวของเขาเอง เพราะ
พอแมเรยีนแทนเขาไมได ทาํงาน ทาํความดแีทนเขาไมได ถาเขาทาํความดี



๑๓๖
ชาวพุทธกับวิกฤติศรัทธา

มากๆ พอแมที่ชั่วก็ดึงเขาลงนรกไมได เขาตองไปตามทางของเขา (อตฺตา

หิ อตฺตโน คติ)

จะเห็นวา กฎแหงกรรมนั้นครอบคลุมและสําคัญตอวิถีชีวิตเพียงใด
ถาทานวางชีวิตลงไปในหลักกรรมแลว ทานจะไมวุนวายกับมงคลภายนอก

กบัสิง่บนัดาลภายนอกซึง่มมีากมาย และสบัสนจนทาํใหทานเวยีนหวัและสวน
มากแฝงมากับผลประโยชนเปนเงินทองชื่อเสียงท้ังส้ิน สิ่งเหลานั้นทําใหทาน
สูญเสียความเปนตัวของตัวเอง ทําใหทานออนแอ ทําใหเลี้ยงไมรูจักโต พึ่ง
ตัวเองไมได ทานเปนคนนาสงสารเพียงไร

การใหพรของผูใหญตอเราน้ัน เราไมปฏิเสธ เพราะเรารูวาเปนความ
ปรารถนาดีของทาน พวกเราทุกคนก็มีความปรารถนาดีตอผูอื่น อยากใหเขา
มีความสุขและเปลงวาจาออกไป เปนธรรมขอหนึ่งคือเมตตา เราใหเมตตา
และรับเมตตากันอยูเสมอ เปนคนละอยางกับการสวดออนวอน ทาทีที่เรา
แสดงออกอยางเมตตากรุณา กับทาทีที่แสดงออกอยางสวดออนวอนไม
เหมือนกัน สภาพจิตก็ไมเหมือนกัน ทาทีแหงเมตตากรุณาเปนความออนโยน
นุมนวล ผอนคลาย แตทาทีแหงการสวดออนวอนขอลาภ ขอยศ ยิ่งขอยิ่ง
เครียดเพราะเปนการนําเขาตัว ไมเปนการปลดปลอย ไมใชแนวทางแหงการ
ดําเนินไปสูอริยภูมิ ถาจะทําอยางที่พระพุทธองคทรงสอนก็ตองตั้งหลักไววา 
ตองการสิ่งใด ตองพยายามทําเหตุใหตรงกับผลที่ตองการ ผลก็จะเกิดตาม
ขึ้นมา จะเร็วหรือชา สุดแลวแตเหตุปจจัยอื่นๆ ที่จะเขามาเปนตัวประกอบ
เพราะชีวิตมิใชสูตรสําเร็จ ชีวิตมีเงื่อนไขอยูเสมอ ขึ้นอยูกับเงื่อนไขตางๆ 
มากมาย



ชาติภูมิ 

เกิดที่หมูบานทาศาลา อําเภอรัตตภูมิ จังหวัดสงขลา เมื่อวันท่ี ๑๗ 
กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๗ เมื่อจําความได พอแมไดยายไปอยูที่หมูบานตากแดด 
ตําบลปากรอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา

การบรรพชาอุปสมบท

บวชเปนสามเณรเม่ืออายุ ๑๓ ป ที่วัดบุปผาราม เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 
เม่ือพ.ศ. ๒๔๙๐ และอุปสมบทเปนภิกษุเม่ือ พ.ศ. ๒๔๙๗ ลาสิกขา เมื่อ
๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๗

การศึกษา
• มัธยม ๘ (สมัครสอบ)
• นักธรรมเอก 
• เปรียญ ๗ (ป.ธ.๗)
• ศาสนศาสตรบัณฑิต (มหามกุฏราชวิทยาลัย)
• M.A. (ทางปรัชญา มหาวิทยาลัยบานารัส อินเดีย)
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพุทธศาสตร มหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย

»ÃÐÇÑμ ÔÂ‹Í
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หนาที่การงาน 

สอนวิชาศีลธรรม
• ที่โรงเรียนราชินี
• ที่โรงเรียนพณิชยการสีลม (อาจารยผูปกครอง)
• ทีโ่รงเรียนเตรียมทหาร และเปนหวัหนาแผนกสารบัญ มยีศเปนรอยโท
•  สอนวิชาพุทธปรัชญาเถรวาท-มหายาน ที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

(ประมาณ ๑๒ ป ตั้งแตพ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๓)
• สอนวิชาพุทธศาสนาในประเทศไทยและวิชาจริยศาสตร ทีม่หาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร (ประมาณ ๑๐ ป ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๓)
•  สอนทีม่หาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั เกีย่วกบัศาสนาและปรชัญา

ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๒ (เปนระยะเวลา ๔๖ ปเต็ม)
•  สอนพิเศษประชาชนท่ัวไปเกี่ยวกับความรู ทางพระพุทธศาสนาใน

วันอาทิตยที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏฯ ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๒๕ มาจนถึง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(เปนระยะเวลา ๒๘ ปเต็ม)

•  บรรยายพิเศษในที่ตางๆ ตามท่ีไดรับเชิญ
•  บรรยายธรรมทางวิทยุตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๙ จนถึงพ.ศ.๒๕๕๐ โดยออก

เปนรายการสดบาง ใชเทปบาง (เปนระยะเวลา ๑๑ ปเต็ม)

การประพันธ
• เขียนหนังสือประเภทตางๆ เชน นวนิยายอิงหลักธรรม อธิบาย

หลักธรรม ฯลฯ ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๖ มาจนถึงปจจุบัน มีประมาณกวา ๑๖๐
ชื่อเรื่อง บางชื่อเร่ืองก็มีหลายเลม เชน ทางแหงความดี เปนตน



ทํานิตยสาร
• เปนบรรณาธิการนิตยสารธรรมจักษุ ของมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๙ ถึง พ.ศ.๒๕๓๙
• เปนบรรณาธิการนิตยสารศุภมิตร ของมูลนิธิสงเสริมกิจการศาสนา

และมนุษยธรรม (กศม.) ของวัดมกุฏกษัตริยาราม ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๔ ถึง 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

รางวัลพิเศษ

ป พ.ศ. ๒๕๑๗ ไดรับโลรางวัลชมเชยจากคณะกรรมการจัดงาน
  สัปดาหหนังสือแหงชาติ ประเภทสารคดี หนังสือ
  เร่ือง “จริยาบถ” และในป พ.ศ. ๒๕๑๘ หนังสือ
  เรื่องจริยศาสตร

ป พ.ศ. ๒๕๒๕  ไดรับพระราชทานรางวัล “เสาเสมาธรรมจักร”
  ในฐานะผูบาํเพ็ญคุณประโยชนแกพระพุทธศาสนา
  ประเภทวรรณกรรม เน่ืองในโอกาสสมโภชกรุง
  รัตนโกสินทร ๒๐๐ ป

ป พ.ศ. ๒๕๓๓  ไดรับเกียรติคุณบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ ใน
  ฐานะเปนรางวัลชมเชย ประเภทสรางสรรคดาน
  ศาสนา จากบทความเร่ือง “หลักกรรมกับการ
  พึ่งตนเอง” 



๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ ไดรบัรางวลั “พทุธคณุปูการ กาญจนเกยีรตคิณุ” 
  ในฐานะผูบําเพ็ญคุณประโยชนแกพระพุทธ
  ศาสนา จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
  กระทรวงวัฒนธรรม

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ไดรบัรางวัล “ปชูนียบคุคลดานภาษาไทย” เน่ือง
  ในวันภาษาไทยแหงชาติ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  จากกระทรวงวัฒนธรรม

๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ ไดรับรางวัล “นราธิป” ในฐานะนักเขียนอาวุโส 
  ประจําป ๒๕๕๗ จากสมาคมนักเขียนแหง
  ประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถัมภ)

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ไดรบัรางวัล “ผลงานการเผยแผพระพุทธศาสนา
  ดีเดนดานวรรณกรรม” ประจําป ๒๕๕๘ จาก
  มูลนิธิศาสตราจารยพิเศษจํานงค ทองประเสริฐ
  ราชบัณฑิต (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
  ราชวิทยาลัย)

เรื่องพระอานนทพุทธอนุชา
เรื่อง พระอานนท พุทธอนุชา นอกจากจะไดรับความนิยมอยาง

แพรหลายในสังคมไทยแลว  สารานุกรมวรรณกรรมโลกในศตวรรษที่  ๒๐

(Encyclopedia of World Literature in 20th Century) ไดนาํเร่ืองพระอานนท

พุทธอนุชาไปสดุดีไวในหนังสือดังกลาวนั้น เปนทํานองวาไดชี้ทางออกใหแก

สังคมไทยที่สับสนวุนวายอยูดวยปญหานานัปการ



www.kanlayanatam.comk l t

ชาวพุทธเราแมจะมีวิกฤติศรัทธาอยูบางเปนระยะๆ
แตถาไดปญญาเพิ่มขึ้นก็เปนสิ่งที่นาพอใจ

เหมือนเสีย ๑ ได ๑๐ เพราะปญญาเปนคุณธรรมอันสูงสุด
นำไปสูความหลุดพน (วิมุตติ)

พุทธศาสนาเองก็เปนศาสนาแหงปญญา
ไมใชศาสนาแหงศรัทธา

พระพุทธศาสนาไมตองการใหบุคคล
เชื่อสิ่งใดโดยปราศจากปญญา

ไมตองมอบกายถวายชีวิตตอสิ่งใดตอบุคคลใด
ที่ยังไมไดตรองใหเห็นดวยปญญาเสียกอน

Facebook : ÍÒ¨ÒÃÂ�ÇÈÔ¹ ÍÔ¹·ÊÃÐ

Facebook : Wasin Indasara
www.Ruendham.com


