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พุทธศาสนา
ในยุคโลกาภิวัตนในยุคโลกาภิวัตน

v	 กวีมีนา	:		เป็นเรื่อง
v	 สาระน่ารู้	:
	 พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์
v	 ในกระแสข่าว	:
	 มุทิตาสักการะพระครูวรปัญญาคุณ
v	 ปัญญารัตนะ	:	การประเมินบุคคล
v	 มองเทศ	–	มองไทย	:
	 พระมาลัย		ตอน	๒
v	 วัดบันดาลใจ	:	
	 ขุดทองจากกองขยะ		ตอน	๓



ฉบับที่ ๒๒ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เปิดเล่ม

	 วารสารโพธิยาลัย	 ฉบับน้ี	 คณะผู้จัดท�าให้ชื่อว่า	 ฉบับ	
“พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์”	 ด้วยเหตุผลว่า	 โลกทุกวัน
น้ีดูเหมือนว่าจะเล็กลงไปทุกที	 การติดต่อสื่อสารถึงกันท�าได้
สะดวกง่ายดาย	 ดังนั้นการถ่ายเทแลกเปลี่ยนความรู้จึงเกิด
ขึ้นเป็นผลตามมา
	 ในอดีต	 ชาวโลกรู้จักพระพุทธศาสนาว่ามีก�าเนิดในซีก
โลกตะวันออก	 ในประเทศอินเดีย	 และพุทธศาสนาก็ได้แผ่
ขยายไปยังดินแดนอื่นๆ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยของ
พระเจ้าอโศกมหาราช	พระองค์ได้ส่งพระสมณทูตไปประกาศ
ศาสนาถงึ	๙	สาย	พระโสณะและพระอตุตระเป็นพระสมณทตู
ท่ีมาเผยแผ่ยงัดนิแดนสวุรรณภมู	ิเป็นพทุธศาสนาแบบดัง้เดมิ		
และประเทศไทยของเราก็ได้รับอานิสงส์จากการเดินทางมา
เผยแผ่พุทธศาสนาของพระสมณทูตทั้งสองท่าน		ได้รักษารูป
แบบด้ังเดมินัน้สบืต่อมาจนถงึปัจจบุนัเรยีกว่าเป็น	“เถรวาท” 
	 ช่วงหลังพุทธกาลได้ไม่นานนัก	 ได้เกิดมีลัทธิใหม่	 ที่
เปลี่ยนแปลงค�าสอนและระเบียบพิธีกรรมต่างๆ	 ไปจากหลัก
การแบบดั้งเดิม	 และได้แพร่หลายไปในหลายประเทศ	 เช่น	
ประเทศจีน	 ทิเบต	 ญ่ีปุ่น	 และอีกหลายประเทศที่เกิดทีหลัง			
โดยมีการเปลี่ยนแปลงพระวินัย	 และค�าสอนบางอย่างตาม
ค�าสอนของอาจารย์รุ่นหลัง	 จึงได้ชื่อว่า	 “อาจริยวาท”	หรือ	
“มหายาน”
	 ชาวโลกรู ้จักพุทธศาสนามหายานมากกว่าเถรวาท	
เพราะจากการเผยแผ่ไปสู่ซีกโลกตะวันตกโดยพระมหายาน	
เช่น	 พุทธศาสนาแบบทิเบตที่เรียกว่า	 “วัชรยาน”	พระพุทธ
ศาสนานิกายเซนจากประเทศญี่ปุ ่น	 ซึ่งเป็นที่นิยมแพร่
หลายมากในอเมริกา	 แม้แต่คนดังที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่
เปลี่ยนแปลงโลก	อดีต	CEO	ของ	Apple	อย่าง	สตีฟ	จ็อปส์	
ก็นับถือพุทธศาสนานิกายเซน	เขาได้น�าปรัชญาของพระพุทธ
ศาสนานิกายเซนมาใช้ในการท�างานของเขาอย่างมาก	 และ
ประสบความส�าเร็จอย่างสูง	กลายเป็นบุคคลที่ดังที่สุดในโลก
คนหนึ่งที่นับถือพระพุทธศาสนา
	 ทางด้านพทุธเถรวาทในประเทศไทยกม็ผีลงานโดดเด่น
มากเช่นกัน	จากการเผยแผ่ของพระราชสุเมธาจารย์	 (สุเมโธ 
ภิกขุ)	พระภิกษุชาวอเมริกัน	ที่หลวงพ่อชา	อาจารย์ของท่าน 
ได้ส่งท่านไปเผยแผ่พระพทุธศาสนาในประเทศองักฤษ		ซึง่ท่าน 
ประสบความส�าเรจ็อย่างสงู	มผีูม้าประกาศตนเป็นพทุธมามกะ
หลายหมื่นคน	และได้มีการเปิดวัดสาขาอีกหลายแห่ง	ทั้งใน

ประเทศองักฤษเอง	และในประเทศอืน่ๆ	เช่น	สวติเซอร์แลนด์	
เป็นต้น	แม้แต่ในนครรัฐวาตกัิน	ทีเ่ป็นดนิแดนของศาสนาครสิต์ 
นิกายคาทอลิกก็มีวัดพุทธเกิดขึ้นที่นั่น	 มีสานุศิษย์และผู้คน 
นับถือมากมาย	 วารสารโพธิยาลัยได้รายงานเร่ืองนี้ไว้แล้วใน 
วารสารฉบับที่	๑๔	(เดือนกรกฎาคม		พ.ศ.	๒๕๕๙)
	 ปัจจุบันน้ีพระพทุธศาสนาก�าลงัเป็นท่ีสนใจของฝร่ังเป็น
อย่างมาก	 ดังประสบการณ์ของท่านเจ้าคุณศากยวงศ์วิสุทธิ์	
(อนิลมาน	 ธมฺมสากิโย)	 ที่รับเชิญไปสอนตามมหาวิทยาลัย
ชื่อดังในสหรัฐ	 ปรากฏว่ามีผู้มาขอลงทะเบียนเรียนกับท่าน
ล้นหลาม	 แม้มหาวิทยาลัยแห่งนั้นเป็นคริสต์	 แต่นักศึกษาก็
สนใจอยากเรยีนรูพ้ทุธศาสนา	เมือ่ได้เรียนแล้วก็น�าไปบอกเล่า
ให้พ่อแม่ของตนฟัง	ทัง้ๆ	ทีพ่่อแม่ของตนก็ไม่ได้สนใจอยากจะ
รู้แต่เป็นพวกเขาที่อยากจะบอก	อ่านรายละเอียดในเรื่องนี้ได้
จากโพธิยาลัยฉบับนี้
	 มหาวิทยาลัยชั้นน�าในสหรัฐ	 ให้ความส�าคัญกับการ
ปฏบิตัทิางจติในทางพระพทุธศาสนา	ถงึขนาดเปิดคอร์สสอน
กันในระดับปริญญาโท	ในภาควิชาฟิสิกส์	มหาวิทยาลัยฮาร์- 
วาร์ด			มหาวทิยาลยั	MIT	เป็นต้น	นติยสาร	Time	ยกย่องการ
ฝึกวิปัสสนาในพุทธศาสนาว่า	 สามารถท�าให้บรรลุถึงปัญญา 
ขั้นสูงสุด	 มีหลักฐานทางการแพทย์จากการสแกนสมอง 
พระสงฆ์ที่เข้ากรรมฐานด้วยเครื่องมือแพทย์	MRI	และ	EEG	
แล้วพบว่า	 คล่ืนไฟฟ้าในสมองมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็น 
ได้ชดั	ระหว่างคนฝึกจติกบัคนทีไ่ม่ได้ฝึกจิต	และระหว่างคนที ่
ปฏิบัติกรรมฐานกับคนที่ไม่ปฏิบัติกรรมฐาน
	 ในสมองของมนษุย์มคีลืน่สมองซึง่เป็นไฟฟ้าไหลเวียนอยู่
ตลอดเวลา	มีหลายระดบั	ตัง้แต่	เดลต้า	ธต้ีา		อัลฟ่า	เบต้า	และ
แกมม่า	คนที่มีจิตใจสับสน	 เครียด	คลื่นไฟฟ้า	จะอยู่ที่เบต้า	
หากสงบ	นิง่	คลืน่ไฟฟ้าจะลดลงมาสูท่ีร่ะดบัอลัฟ่า		หากเรยีนรู้
ทีจ่ะเพิม่คุณภาพก็จะเพิม่ศักยภาพให้คลืน่ไฟฟ้าเกิดการเชือ่ม
ตัวกันกลายเป็นพลังงานที่ก่อให้เกิดการเห็นแจ้ง	หรือปัญญา		
และเชื่อได้ว่าพระพุทธเจ้าท่านต้องมีคลื่นสมองที่มีคุณภาพ
สูงเกินกว่ามนุษย์ธรรมดาแน่นอน	กระแสไฟฟ้าที่สว่างโพลง	 
ไหลเวยีนไปทัว่พระวรกาย	พระโลหติใสสว่าง	สะอาดหมดจด	
เรืองรอง	ผ่องใส	อย่างที่ฝรั่งเรียกว่า	aura	จนสามารถเปล่ง	 
“ฉัพพรรณรังสี”	 แผ่ซ่าน	 จากการรู้แจ้งในสรรพสิ่งนี่เป็น 
การค้นพบทางการแพทย์ในศตวรรษที	่๒๑	มงีานวจิยัออกมา
อย่างมากมาย	จนเป็นที่ยอมรับกันแล้ว	และมีความพยายาม
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ประธานที่ปรึกษา
พระครูธรรมธรสุมนต์	นนฺทิโก

อัคคมหาบัณฑิต
บรรณาธิการอํานวยการ

พระมหาประนอม	ธมฺมาลงฺกาโร
บรรณาธิการบริหาร
พนิตา		อังจันทรเพ็ญ

panitaang@gmail.com
รองบรรณาธิการ

ทพญ.	อัจฉรา	กลิ่นสุวรรณ์
Acharak7153@gmail.com

ประสานงาน
พระครูประคุณสรกิจ	

(พระมหาการุณย์	กุสลนนฺโท)
pk.krun21@gmail.com

กองบรรณาธิการ
คณะสงฆ์วัดจากแดง
ส�านักงาน	:	วัดจากแดง
๑๖	หมู่	๖	ถ.เพชรหึงษ์	

ซ.เพชรหึงษ์	๑๐	
ต.ทรงคนอง	อ.พระประแดง	
จ.สมุทรปราการ	๑๐๑๓๐
โทรศัพท์.	๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒

พิมพ์ครั้งที่	๑	:	มีนาคม	๒๕๖๐	
จ�านวน	๔,๐๐๐	เล่ม	

ปก
ศิลปิน	อ.ปัญญา	วิจินธนสาร

ภาพปก
พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์

วาดภาพประกอบ
น้องขวัญ

เครดิตภาพ
มหาบ้านนอก,	Cagino	bhikkhu,

นพ.	พัฒนพงศ์
ศิลปกรรม

สหมิตรกรุ๊ปทีม
อุปถัมภ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
โดยคุณพัชรพิมล	ยังประภากร	
ประธานกรรมการสินค้าแบรนด์	

‘สุวิมล’
จัดพิมพ์โดย

สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
โทร.	๐๒	๙๐๓	๘๒๕๗-๙

a	บทบาทของพระสงฆ์ในสังคมปัจจุบัน...........๓
a ยิ่งโดนเยาะเย้ย	ยิ่งเห็นธรรม........................๗
a พุทธเถรวาท..................................................๙
a	มมุมอง“พทุธศาสนาในโลกตะวนัตก”........๑๖
a	สจัจะในยคุหลงัความจริง............................๒๑
a พระพทุธศาสนากบัโลกธรุกจิ......................๓๑
a กวีมีนา	:	เป็นเรื่อง......................................๓๒
a พระพทุธศาสนาในยคุโลกาภวิตัน์...............๓๓
a มุทิตาสักการะ	พระครูวรปัญญาคุณ...........๓๘
a	การประเมนิบคุคล......................................๔๐
a พระมาลัย...................................................๔๒
a ขุดทองจากกองขยะ...................................๔๗

	 วารสารโพธิยาลัยจัดพิมพ์ด้วยปัจจัยบริจาค 
ของท่านผู้มีจิตศรัทธา	 โดยเลือกใช้กระดาษถนอม 
สายตาเพื่อรักษาสุขภาพของผู ้อ่าน	 เปี ่ยมด้วย 
คุณค่าทางธรรมที่คัดสรร	 เพื่อแจกเป็นธรรมทาน 
และบริจาคไปตามห้องสมุด	 หากท่านอ่านจบแล้ว	
ต้องการแบ่งปันธรรมทาน	 โปรดส่งต่อให้ท่านอื่น
ที่เห็นคุณค่า	 หรือมอบให้	 สถาบัน	 ห้องสมุด	 วัด	
หรือสถานปฏิบัติธรรมต่างๆ	 เป็นต้น	 เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ทางธรรมกว้างขวางต่อไป

หากท ่านผู ้อ ่านมีความประสงค ์จะติดต ่อ 
กองบรรณาธิการวารสารโพธิยาลัย	 หรือ 
ต้องการแสดงความเหน็	ตชิม	หรอืค�าแนะน�าใดๆ 
กรณุาตดิต่อได้ทีอ่เีมลล์	pk.krun21@gmail.com 
(พระครูประคุณสรกิจ	 หรือพระมหาการุณย	์ 
กุสลนนฺโท)	หรือติดต่ออีเมลล์		acharak7153 
@gmail.com หรือเบอร์โทร	082-891-4464 
(คุณอัจฉรา)

ท่านสามารถติดตามอ่านวารสารโพธิยาลัย 
ทุกฉบับย้อนหลังได้ทาง เว็บไซต์วัดจากแดง 
www.watchakdaeng.com, เว็บไซต์ชมรม 
กัลยาณธรรม www.kanlayanatam.com 
และ Facebook Page : Kanlayanatam

สารบัญ

ขออนุโมทนาบุญผู้ร่วมจัดพิมพ์วารสารฉบับนี้
		๑.	ชมรมกัลยาณธรรม
		๒.	คุณจิรวรรณ	ศิริจิตร
		๓.	คุณสุวพร	หทัยสุทธิธรรม	และครอบครัว

ที่จะพัฒนามนุษย์ให้ไปสู ่เป้าหมาย
นั้น	ซึ่งไม่มีค�าสอนอื่นใดจะแนะน�าได้	
นอกจากพระพุทธศาสนา	 เป็นที่คาด
หมายได้ว่า	ในอนาคตอันใกล้	ปัญญา
ชนท่ัวโลกจะหันมาศึกษาวิปัสสนา
กรรมฐานในพุทธศาสนากันอย่าง
แน่นอน
	 ด้วยเหตุนี้	 เราจึงไม่อาจละเลย
การพดูถึงพระพทุธศาสนาในยคุโลกา-
ภวิตัน์ได้เลย	เพราะวทิยาศาสตร์	หรอื
โลกาภิวัตน์	ก�าลังพิสูจน์ความยิ่งใหญ่
ของพระพุทธศาสนา	 สัจธรรมที่พระ
สมณโคดมทรงค้นพบกว่าสองพันห้า
ร้อยปีที่ผ่านมา	 ได้พิสูจน์ถึงศักยภาพ
ของมนษุย์ทีส่ามารถฝึกตนให้ไปถึงจุด
ที่มีปัญญาสูงสุด	 อะไรจะยิ่งใหญ่กว่า
นี้ไม่มีอีกแล้ว	 เพราะปัญญานี้ท�าให้
มนุษย์สิ้นกิเลส	เป็นหนทางเดียวแห่ง
การพ้นทุกข์	 ขอเราทุกคนจงกราบ
คารวะปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า		
ศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ของเรา
	 อีกเรื่องหนึ่งที่อยากเชิญชวนให้
อ่าน	 คือ	สัจจะในยุคหลังความจริง 
เขียนโดย	ธีรปัญโญ	นักเขียนที่เราเคย
แนะน�าไปแล้วว่าเป็นความภาคภูมิใจ
ของเรา	 ในฉบับนี้ท่านได้ตีแผ่เรื่อง
เกี่ยวกับความเช่ือของมนุษย์	 ที่ก่อให้
เกิดผลตามมานานาประการ	 ที่ร้าย
แรงที่สุด	 คือ	 เป็นการปิดกั้นปัญญา	
ไม่ให้ได้พบกับความจริงแท้	เพราะไป
หลงติดอยู่กับความเชื่อผิดๆ	 ท่านยัง
ได้ยกค�าสอนในพระไตรปิฎกที่เกี่ยว
กับเรื่องนี้มาสาธยายให้อ่านอย่างจุใจ	
	 วารสารโพธิยาลัย	 มีความ
พยายามเสมอมาทีจ่ะคดัสรรบทความ
ดีๆ		มาน�าเสนอแก่ผู้อ่านของเรา	และ
ฉบับนี้จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้พิสูจน์
ค�ากล่าวนี้

คณะผู้จัดท�า



	 อาตมาขอเสนอแนะบทบาทของพระ
สงฆ์ในงาน	 ๕	 งาน	 คือ	 งานแต่ง	 งานบวช	
โรงเรยีนวถิพีทุธ	การเยีย่มผู้ป่วยไข้	และงานศพ	
เรื่องแรกที่จะกล่าวคือ	งานแต่งงาน 

	 สมัยก่อนนี้	 พระท่านจะเทศน์ให้เฉพาะ
เจ้าบ่าวเจ้าสาวฟัง	 ถึงหน้าที่สามี	 ๕	 อย่าง	 
หน้าที่ภรรยา	๕	อย่าง	เรือน	๓	น�้า	๔	ไฟในอย่า 
น�าออก	 ไฟนอกอย่าน�าเข้า	 สวดมนต์ไหว้พระ 
ก่อนนอนได้ประโยชน์อะไรบ้าง	การสร้างฐานะ
ครอบครัวท�าอย่างไร	 ตอนน้ัน	 พ.ศ.	 ๒๕๒๐	 
คนหย่าร้างกันร้อยละสี่เท่านั้น	 แต่ปัจจุบัน 
หย่าร้างกันถึง	 ๑	 ใน	 ๓	 เมื่อสังคมเปลี่ยนไป 
มันเกิดอะไรขึ้น	?		
	 เมื่ออาตมาไปอยู่ที่พม่า	 ชาวพุทธพม่า
นิยมจัดงานแต่งงานกันในวัด	 ได้ประโยชน์คือ	
๑.	 ได้เลี้ยงเพลพระทั้งวัด	 ๒.	 เลี้ยงแขกก็ไม่มี
สุรา	๓.	มีพื้นที่จัดงานเพียงพอ	๔.	ได้ฟังธรรม	
เช่น	หน้าที่สามี	หน้าที่ภรรยา	พระพม่าก็สอน	
ลักษณะครอบครัวของพม่าและอินเดีย	 ก็จะมี
ปัญหาน้อยมาก	แต่ปัจจุบันนี้	บ้านเรามีปัญหา

วิสัชนาธรรม 

พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

บทบาท

ของ พระสงฆ ์ใน สังคมปัจจุบัน

 จากการที่พระอาจารย์มีประสบ- 
การณ์การเผยแผ่ธรรมมายาวนาน จึงขอ 
กราบเรียนถามความเหน็จากพระอาจารย์
ว่าพระสงฆ์ในยุคโลกาภิวัตน์ ควรมี
บทบาทอย่างไรและจะสามารถทําหน้าที่
ของพระสงฆ์ต่อประชาชนและชุมชนใน
สังคมได้อย่างไรบ้าง เพื่อให้การเผยแผ่
ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้ามีประสทิธิภาพและสัมฤทธผิลสมตาม
พุทธประสงค์ครับ
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มากขึ้น	 ถ้าอยู ่ในเมืองก็นิยมแต่งงานกันใน
โรงแรม	 ร้านอาหาร	 และสถานที่พิเศษๆ	 โดย
พระเข้าไปเก่ียวข้องแค่ไปเจริญพระพุทธมนต์
อย่างเดียว	 ที่จะไปเทศน์อบรมเจ้าบ่าวเจ้าสาว
เหมือนอย่างสมัยก่อน	หายากจริงๆ	
	 อาตมาพยายามแก้ไขในเรื่องน้ี	 โดย
แนะน�าญาติโยมท่านใดที่มีลูกมีหลานจะ
แต่งงาน	ก็มานิมนต์ได้	อาตมาก็จะเทศน์ให้ฟัง	
ถึงหน้าที่สามี	 -	 ภรรยา	 เรือน	๓	น�้า	 ๔	 ฯลฯ	
และการวางแผนครอบครัว	 สวดมนต์ไหว้พระ
ก่อนนอนแล้วคนมบีญุจะมาเกดิ	สตัว์ท่ีสิน้กรรม
จากนรก	เปรต	อสุรกาย	สัตว์เดรัจฉาน	จะไม่
มาเกดิ	และถ้ามลีกูยาก	กใ็ห้ท�าบญุแล้วแบ่งบญุ
ให้เทวดา	ให้สวดมนต์	โดยเฉพาะบทมงคลสูตร	
กรณียเมตตสูตร	เทวดาก็อยากจะมาเกิด	
	 ปัญหาหลักของครอบครัวมาจากไหน	
ท�าไมต้องวางแผนครอบครัว	 สมัยก่อนผู้หญิง
เป็นช้างเท้าหลัง	 ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้า	 แต่
ปัจจบุนัเป็นรถโฟร์วิลล์	ขบัเคลือ่นสีล้่อ	ต่างคน
ต้องช่วยกันแล้ว	เท่าที่ติดตามดู	คู่ที่มาฟังธรรม
จากพระ	พบว่ามีปัญหาน้อยมาก	หากมีปัญหา
ก็ตามไปพูดไปคุยไปท�าความเข้าใจให้	 โดย 
พระกไ็ม่ได้เข้าไปเก่ียวข้องเรือ่งการจบัคู	่ชักส่ือ 
เพราะเป็นอาบัติข้อสังฆาทิเสส	 เราให้โอวาท
เฉยๆ	ว่าท�าอยา่งไรครอบครัวจะอยูเ่ย็นเปน็สขุ	
และเป็นครอบครัวชาวพุทธที่ดี	

	 การเปิดโอกาสให้มาแต่งงานที่วัด	 จะม ี
การให้โอวาทซึ่งได้ผลมาก	 พระปูพื้นฐานให้ 
หัดสวดมนต์ไหว้พระ	 เป็นพุทธตั้งแต่แต่งแล้ว	
แล้วถ้าลูกเกิดมาก็เป็นพุทธด้วย	หลายคนก็ให้
ตั้งชื่อบุตรให้ด้วย	 เสร็จแล้วโกนผมไฟ	 พอเริ่ม
ฝึกพูดเป็นก็สอนนะโมให้ด้วย	 แล้วก็	 พุทธัง	 
สะระณัง	คัจฉามิ	และสวดมงคลสูตรได้ก็มี
	 คนทีไ่ม่มบีตุรหรอืมบีตุรยาก		ไปท�าก๊ิฟท์
มา	บางคนหมดไปเป็นล้านแล้วกไ็ม่ส�าเรจ็		เขามา
ถาม	อาตมาก็บอกว่าโยมมาท�าบญุทีว่ดัอยูแ่ล้ว 
โยมแบ่งบุญให้เทวดาหรือยัง	 โยมสวดมงคล 
สตูร	สวดเมตตสตูรนะ	เทวดาจะฟัง	จบท้ายด้วย
การแบ่งบุญให้เทวดา	ด้วยบทว่า	 ยา	 เทวะตา 
ถ้า	๒	สูตรนี้ไม่ได้		ก็เพิ่ม	มหาสมัยสูตร	จูฬราหุ
โลวาทสูตร	สมจิตตสูตร	เอา	๕	สูตรเลย	ชอบ
มากที่สุด	 เพราะได้บรรลุธรรม	 ปิดท้ายด้วย 
ยาเทวะตา	คอืบอกให้เทวดาได้มาอนุโมทนาบญุ 
กับเรา	 มีกรรมสัมพันธ์ที่ดีกับเรา	 คนที่มาขอ
ความช่วยเหลือเรื่องไม่มีบุตรหรือมีบุตรยาก	
(ทางวิทยาศาสตร์หมดหวังแล้ว)	 อาตมาช่วย
เหลือแนะน�าไปอย่างน้ีกป็ระสบผลส�าเร็จทกุคน	
	 ถ้าจะอยูด้่วยกันจรงิๆ	มพีระสตูรอกีสตูร
หน่ึง	 เรื่องกินรีชาดก	 กินนรกับกินรี	 ห่างกัน
แค่วันเดียวจะคิดถึงกันมากๆ	 เหมือนจากกัน
ตั้งพันปี	ต�าราว่าภรรยามี	๗	ประเภท	ของเรา
จะเป็นคู่สร้างคู่สม	 คู่บารมี	 เราเอาคู่ตัวอย่าง
จากพระไตรปิฎกมาศึกษาดู	เช่น	นางวิสาขาก็
ดี	อนาถบิณฑิกเศรษฐี	ธรรมิกอุบาสกก็ดี	เป็น
ชาวพุทธที่ท�าธุรกิจประสบความส�าเร็จ	 เข้าวัด 
ปฏิบัติธรรม	 แล้วทั้งนางวิสาขา	 อนาถบิณ- 
ฑิกเศรษฐี	 และธรรมิกอุบาสกก็ได้บรรลุธรรม	
ท่านเหล่านี้เป็นครอบครัวชาวพุทธตัวอย่าง	
ท่านเหล่านี้มีปัญหาในครอบครัวบ้างไหม	 ?	
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มีนะ	 !	 แล้วท่านเอาธรรมะแก้ปัญหาอย่างไร	
สุดท้ายท่านก็แก้ไขได้หมด
		 ต้องสอนหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าให้ไว้	
ในหลกัของ	สมัปรายกิตัถประโยชน์	(ประโยชน์
ในชาตหิน้า)	ทฏิฐธัมมิกัตถประโยชน์	(ประโยชน์
ชาตินี)้	และปรมัตถประโยชน์	(ประโยชน์สงูสดุ)	
และยุคนี้คนไม่ค่อยรู้จักหน้าที่หรือ	 คิหิปฏิบัติ	
ก็จะดึงเอา	คิหิปฏิบัติ	เข้ามาสู่ในชีวิตจริง	ก็หา 
โอกาสในการเทศน์บอกกล่าวพูดคุย	 มีการ
วางแผนครอบครวัแนวพุทธ		เพราะถ้าครอบครวั
อยู่เย็นเป็นสุขแล้วนี้	 เด็กแว้น	 เด็กสถานพินิจ 
เด็กที่ไปอยู ่บ้านเมตตาบ้านกรุณาก็จะไม่ม	ี
เพราะแก้ปัญหาจบที่ครอบครัวแล้ว	 นี้คือ 
บทบาทแรกที่อยากจะให้พระสงฆ์ไปท�าหน้าที่
ให้มากข้ึนในงานแต่งงาน	 ดีกว่าการไปเจริญ
พระพุทธมนต์เพียง	๓๐	นาที
	 บทบาทท่ีสองที่อยากจะให้พระเทศน์
มากข้ึนหรอือยากจะให้เอาธรรมะไปใช้มากขึน้ 
คืองานบวช คนจะได้เข้าใจวัตถุประสงค์ของ
การบวช	ถามว่า	งานบวชปัจจุบันบวชจริงหรือ
บวชทิ้ง	 ถ้าพระใหม่ทุกวัดได้เรียนรู้	 ได้รับการ
อบรมธรรมะ	คนกจ็ะไม่เหนิห่างศาสนา	ถ้าพระ 
ในวัดไม่สามารถอบรมได้ก็ต้องไปนิมนต์จากที ่
อืน่มาอบรมให้	บวชกีวั่นก็แล้วแต่ขอให้จดัอบรม 
ให้พระใหม่ได้ประโยชน์		พอเขาได้ประโยชน์		เขา 
จะเหน็คณุค่าของพระศาสนา	เข้าใจพระศาสนา	
ไม่ทิ้งพระศาสนา	แต่ปัจจุบันนี้	ไม่ได้อบรม	ไม่ 
เห็นคุณค่า	ไม่เข้าใจ	ต่อไปก็ทิ้งศาสนา	แล้วไม่
นานก็ด่าพระ	ดังนัน้	จะบวชกีวั่นกแ็ล้วแต่	ขอให้ 
ได้ฟังเทศน์ฟังธรรม		แต่ละวันควรมีเวลาพดูคยุ
กบัพระใหม่สกัชัว่โมงหนึง่		อย่าไปคดิว่าเราไม่ได้ 
ช�านาญ	 จะคุยเรื่องอะไรก็ได้	 แล้วก็ดึงเข้าสู่
ธรรมะ	แล้วเขาจะรูส้กึอบอุน่	และได้เหน็คณุค่า

ของพระศาสนามากขึ้น
	 บทบาททีส่ามคอืเรือ่งการศกึษาของเด็ก	
ตอนนี้มโีรงเรียนวิถีพุทธ	แต่มีสองแบบคือ	วิถี
พุทธแบบสวดมนต์ทุกวัน	 กับวิถีพุทธแบบเอา
ธรรมะไปใช้	ขึน้ป้ายโรงเรยีนวถิพีทุธ	ถามว่าท�า
อะไรบ้าง	สวดมนต์ไหม	ท�าทานเป็นไหม	รักษา
ศีลเป็นไหม	ภาวนาเป็นไหม	รู้จักพระพุทธเจ้า
ไหม	 เข้าใจเร่ืองกฎแห่งกรรมไหม	 ถ้าได้อย่าง
นี้คือโรงเรียนวิถีพุทธจริง	 ตอนนี้ได้เข้าไปช่วย
โรงเรยีนสยามสามไตร	โรงเรยีนรุง่อรณุ	เป็นต้น	
โดยเฉพาะในช่วงพรรษา	 ช่วงนอกพรรษาก็ได้
อบรมบ้าง	 โรงเรียนวิถีพุทธส่วนมากไปเน้น 
สอบธรรมศกึษา	เอาแต่ปริมาณแต่ไม่มคีณุภาพ	
แค่สอบผ่าน	จรงิๆ	วถิพีทุธต้องเอามาประยกุต์ใช้ 
ตอนนีโ้รงเรยีนสยามสามไตร	โรงเรยีนทอส	ีและ
โรงเรียนรุ่งอรุณก็ท�าส�าเร็จ	 แต่ว่ายังขยายผล 
ไม่ได้	ถ้าขยายผลในวงกว้างได้คือสร้างรูปแบบ
แบบนี้หลายๆ	โรงเรียนจะดีมาก	
		 การพัฒนาคุณภาพพระสงฆ์ยังไม่เพียง
พอกับงานที่จะท�า	จะเห็นว่าเราพัฒนาคนทั้งที่
คณุภาพยงัไม่พอ	ปรยิตักิเ็รียน	ปฏบิตักิล็งมอืท�า	
อภธิรรมก็เรยีน	พระไตรปิฎกก็เรยีน	ฝึกเทศน์ก็
ฝึก	กรรมฐานก็ฝึก	ยังไม่ช�านาญ	พอใช้ได้เราก็
ดึงเอามาใช้งานแล้ว	เพราะมีพระที่ท�างานด้าน
นี้น้อย	อาตมาต้องการจะฝึกพระ	ทั้งปริยัติ	ทั้ง
ปฏิบัติ	 ให้ผ่าน	ไม่เก่งไม่เป็นไร	ขอให้ผ่านงาน	
อภิธรรมเคยเรียน	บาลีน้อยเคยเรียน	บาลีใหญ่
เคยเรียน	 พระไตรปิฎกเคยเรียน	 เคยปฏิบัติ 
ก็ลงไปลุยงานดู	 เดี๋ยวงานสอนให้เข้มแข็งเอง 
ขอให้ผ่านการเรียนการศึกษา	 พระไตรปิฎก 
เคยสาธยายจบสักเล่มไหม	 ถ้ายังถือว่าอ่อนไป 
พระไตรปิฎก	ขทุทกนกิาย	ขทุทกปาฐะ	เปตวตัถุ 
วิมานวัตถุ	 ต้องอ่าน	 พระท�างานเผยแผ่ควร
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อ่านหนังสือทุกวัน	 ถ้าไม่อ่าน	 เทศน์สักสามสี่
คร้ังเหมือนเดิมเป๊ะ	 ไม่มีอะไรใหม่	 ส่ีห้าปีไม่
ไหวแล้ว	จืดหมดแล้ว	ผู้จะเทศน์ต้องหาข้อมูล
ทุกวัน	 ทั้งข้อมูลเชิงลึกจากพระไตรปิฎกและ
ข้อมูลข่าวสารปัจจบุนั	แล้วน�ามาประยกุต์ให้ได้
	 เชิงลึกคือพระไตรปิฎก	 อรรถกถา	 ฎีกา	
ก็ต้องรู้	ข่าวสารปัจจุบันก็ต้องรู้	แล้วก็ประยุกต์	
สามอย่างนี้ท�าให้การเทศน์เรื่องธัมมจักฯ 
เป็นต้น	 สามปีสี่ปีก็ไม่เหมือนเดิม	 เพราะมี	 ๓	
ระดับคอื	ธมัมจกัฯ		แบบดัง้เดิมวเิคราะห์เจาะลกึ 
ธัมมจักฯ	 แบบประยุกต์เอาไปใช้จริงๆ	 ตาม
ประเพณี	 และดึงเข้าสู ่การปฏิบัติธรรมเพื่อ
บรรลุมรรคผลนิพพาน	 คือเชิงลึกเราก็ต้องรู	้
เหตุการณ์ปัจจบุนักต้็องรู	้	การประยกุต์ก็ต้องได้ 
คือทั้งสามอย่างนี้ท�าให้พระมีคุณภาพนั่นเอง
		 อาตมาอยากให้พระไทยมีคุณภาพ	 ทั้ง
ปริยัติและปฏิบัติเข้มแข็ง	 เรื่องนิกายไม่ต้องไป
ใส่ใจแล้ว	จะเป็นมหามกุฏฯ	มหาจฬุาฯ	ไม่สนใจ	
มุง่เรยีน	มุ่งปฏบัิต	ิมุง่เผยแผ่ให้เต็มที	่และถ้าเรา
มีคุณภาพจริง	เรื่องนิกายไม่ส�าคัญหรอก	เรามี
ความรู้จริง	เราเคยปฏิบัติ	มีประสบการณ์	ตรง
นี้จะไปได้	 ถ้าความรู้ก็รู้ไม่จริง	 ปฏิบัติก็ไม่เคย	
เผยแผ่ก็จะไปไม่รอด	 ฉะนั้นถ้าอยากให้สังคม 
ได้รับประโยชน์มากกว่านี้	 ทุกวัดอย่าไปคิดว่า 
จบประโยค	 ๙	 แล้ว	 จบนักธรรมเอกแล้ว	 จบ
พระอภิธรรมบัณฑิตแล้ว	 ท่านจะจบอะไรมาก็
แล้วแต่	 ต้องหาข้อมูลทุกวัน	 หาความรู้ใหม่ๆ	
ทุกวัน	และความรู้นั้นพยายามปรับให้ทันสมัย	
คอืใช้ภาษา	หาตัวอย่างให้ทนัสมยั	หลงัจากนัน้
ก็ต้องประยุกต์ใช้ให้ได้	
	 พระสงฆ์สามแสนรูป	ขอตัวแทนแค่สาม
หมื่นรูป	ให้มีปริยัติ	มีปฏิบัติ	และมีจิตใจมุ่งมั่น
ทุ่มเท	 แค่นี้ก็พอที่จะพลิกฟื้นพระศาสนาได ้

และที่น่าสังเกตคือ	 พระท�างานแล้วท�าไมถูก 
สอยร่วง	นัน่เพราะท่านขาดกรรมฐาน	พระปริยตั ิ
ก็ถกูสอยร่วงได้	ในทีน้ี่คอืแพ้ภยัตวัเอง	เหน็สกีา 
แล้วทนไม่ไหว	ขาดกรรมฐาน	จะเป็นพระปรยิติั	
จะเป็นพระปฏบิตั	ิหรอืเป็นพระเผยแผ่กแ็ล้วแต่ 
ต้องหาเวลาเข้ากรรมฐานบ่อยๆ	 และไม่หลง
ตัวเอง	 ต้องมีกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเป็น
เครื่องอยู่
	 เมื่อก่อนอาตมาได้เข้ากรรมฐานทุกปี	
ปีละเดือน	 ปีนี้ก็คิดว่าก็จะหาท่ีเข้ากรรมฐาน	
เพราะถ้าพระไม่เข้ากรรมฐาน	 มันเอาไม่อยู่	
เพราะยังไงก็เป็นปุถุชน	 จะเป็นพระปริยัติ	 จะ
เป็นพระปฏิบัติ	 จะเป็นพระเผยแผ่	 ถ้าไม่มี
กรรมฐานก็ไปไม่รอด	 เพราะฉะนั้นพระที่สอน
กรรมฐานที่พม่าท่านจะไม่สอนตลอดปี	 ท่าน 
จะเหลือเวลาให้กับตัวเองหนึ่งเดือนสองเดือน	
หยดุสอนเพือ่ไปเข้ากรรมฐาน	หาเวลาหยดุงาน
สักเดือน	ถ้ามิฉะนั้นไปไม่รอด	ถูกสอยร่วงหมด	
ฉะนัน้	เราจะท�าอย่างไรให้พระมคุีณภาพ	และท�า
อย่างไรให้พระที่มีคุณภาพแล้ว	 ไม่ถูกชาวบ้าน 
แย่งไปใช้งาน	ให้ท่านได้อยูช่่วยงานพระศาสนา
ได้นานๆ	และมีประสิทธิภาพ
	 สรุปคือต้องเข้ากรรมฐานและฟังครูบา
อาจารย์	ไม่เช่นน้ันถกูสอยร่วงจริงๆ	พระท�างาน
เก่งๆ	กม็คีนจ้องจะสอยเยอะ	เพราะคนชืน่ชมว่า 
ท�าไมเก่งจัง	จริงๆ	ท่านไม่ได้เก่งอะไรหรอก	แต่
ช�านาญในสิง่ทีช่าวบ้านไม่รู	้เป็นในสิง่ทีช่าวบ้าน 
ไม่เป็น	 ผู้หญิงมักจะชอบคนเก่ง	 เพราะฉะนั้น 
พระแบบนี้จะถูกสอยร่วงง่ายๆ	ถ้าขาดสติขาด
สัมปชัญญะ	 พระที่จะมาท�างานจึงควรให้เป็น
พระที่มีคุณภาพ	 มีคุณภาพแล้วก็อยากจะให้
รกัษาตวัท่านให้ท�างานในพระศาสนาได้นาน	ๆ

(มีต่อตอนหน้า)
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	 พระอาจารย์สุเมโธ	เดิมชื่อ	โรเบิร์ต	แจ็ค-
แมน	อดีตทหารหน่วยเสนารกัษ์แห่งกองทพัเรอื
อเมริกันในสงครามเกาหลี	 จบปริญญาโทจาก	
ม.เบิร์คเลย์	แคลิฟอร์เนีย	เคยท�างานเป็นอาสา
สมัครสันติภาพ	 เคยสอนภาษาอังกฤษที่เกาะ
บอร์เนียว	 และ	ม.ธรรมศาสตร์	 ก่อนบรรพชา
ที่หนองคาย	 ๑	 ปี	 หลังจากนั้นจึงเดินทางมา
ฝากตวัเป็นศษิย์ต่างชาติรปูแรกของหลวงปูช่า	
	 “อาตมาอยู่กับท่านหลายปี	 เม่ือพวกเรา 
ลูกศษิย์เกดิความเหน็ผดิ	เบือ่การปฏบิตั	ิบางที
ก็เกิดความสนใจทางโลก	 ท่านจะบอกว่าต้อง
ดูใจตัวเองว่า	 เรายึดถืออะไร	ท�าไมถึงคิดอย่าง
นี้ท�าอย่างนี้	

	 ท่านไม่ได้สอนอย่างเดยีว	ท่านเองกป็ล่อย
วาง	ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไร	ท่านเอาสิ่งที่ประสบ
ในการเป็นอาจารย์	 เป็นเจ้าอาวาส	 มาเป็น
ธรรมะ	 เห็นธรรมะใน
ชีวิตประจ�าวันในทุกสิ่ง
ทุกอย่าง	วัดป่าพง	เสื่อม
ไปก็เป็นธรรมะ	 ลูกศิษย์
มากก็เป็นธรรมะ	 ไม่มี
ลูกศิษย์ก็เป็นธรรมะ	ลูก
ศิษย์ดี	ลูกศิษย์ไม่ดี	โลก
มันเปลี่ยนแปลงอย่างไร	
ท่านก็รู ้ในสิ่งเหล่าน้ีว่า 
เป็น	อนจิจงั			ทกุขงั			อนตัตา 
ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น”

ตามรอยธรรม

ยิ่งโดนเยาะเย้ยยิ่งเห็นธรรม!
พระอาจารย์โรเบิร์ต สุเมโธ เล่าถึงความลําบากของ “หลวงพ่อชา”
ครั้งออกบิณฑบาตที่ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
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	 “ตอนหลวงพ่อไปองักฤษ	อาตมาได้อยูใ่กล้
ชิดท่าน	 จึงได้เห็นหลวงพ่อต่อสู้กับส่ิงแปลกๆ	
อย่างไร	 เวลาอยู่เมืองไทยท่านเป็นอาจารย์
ใหญ่	 ใครๆ	 ก็นับถือเคารพอย่างสูง	 แต่เมื่อไป
อยูเ่มอืงองักฤษ		คนไม่รูจ้กัท่าน	ท่านเดนิไปบน
ถนน	บางทีเขาก็เยาะเย้ย	หัวเราะ	เห็นว่าเป็น
สิ่งแปลก	ท�าไมแต่งตัวอย่างนั้น	โกนศีรษะด้วย
	 วันหนึ่งหลวงพ่อและเราก�าลังบิณฑบาต
ในลอนดอน	มนีกัเลงเป็นเด็กผู้ชายสามส่ีคนมา
แสดงอาการอยากจะต่อสู้กบัพวกเรา	หลวงพ่อ
เดินข้างหน้า	อาตมาเดนิตามหลงัท่าน	ตอนนัน้
อาตมากค็ดิว่าจะท�าอย่างไรด	ีถ้านกัเลงพวกนัน้
จะท�าร้ายหรอืท�าไม่ดแีก่ท่าน	แต่นกัเลงทัง้สีค่น
นั้น	 ไม่ท�าร้ายแต่แสดงความรังเกียจ	 เยาะเย้ย
แล้วก็หนีไป
	 เม่ือกลบัถึงท่ีพกั	อาตมากถ็ามหลวงพ่อว่า
มคีวามรูส้กึอย่างไร	ท่านพดูว่า	โอ้	ดมีากนะ	อยู่
ที่นี่ก็ได้ผลดีนะ	 ท่านบอกว่า	 ไม่เป็นไรนะ	 คน
เยาะเย้ยแสดงความรงัเกียจต่อท่าน	ท่านกเ็ห็น
ว่าเป็นธรรมะเท่ากับอยู่ในกรุงเทพฯ	ที่มีคนมา
เคารพนับถือ	สรรเสริญ	-	นินทา	ทั้งสองนี้มีค่า
เท่ากัน	ท�าให้เกิดปัญญามาก	ถ้ามีแต่สรรเสริญ
คงจะไม่มีปัญหา	 ไม่มีความสามารถ	 ปัญญา 
จะเจริญ	ต้องมีนินทาด้วย
	 หลวงพ่อไม่กลัวนินทา	 ไม่กลัวดินฟ้า
อากาศที่ต่างกันกับประเทศไทย	 ไม่กลัวว่า
อาหารฝรั่งจะเป็นอย่างไร	 อยากจะชิม	 อยาก
จะทดลองดู	 อยากจะอดทน	 ท่านไม่ถือเรื่อง
วัฒนธรรม	 ท่านอยากจะรู ้ ส่ิงที่ควรท�าใน
ประเทศนั้น	 อยากจะสนทนาธรรมกับชาว
อังกฤษเพื่อจะช่วยสอนได้	 เพื่อจะช้ีทางไปถึง
ทางพ้นทุกข์ได้”

	 “ท่านเป็นคนอีสาน	ชวิีตของท่านส่วนมาก 
ก็อยู ่ในอีสาน	 แต่ท่านไปกรุงเทพฯ	 ท่านก็
กลมกลืนกับชาวกรุงเทพฯ	 ได้	 ไปอังกฤษก็
สอดคล้องกับชาวอังกฤษได้	 เพราะจิตใจท่าน
ไม่ได้เป็นคนอีสาน	ไม่ได้เป็นคนไทย	จิตใจของ
ท่านบริสุทธ์ิ	 ไม่มีตัว	 ไม่มีตน	 มีแต่ความรู้ใน
ปัจจุบัน	 ไปที่ไหนก็มีแต่เมตตากรุณาต่อสัตว์
ทั้งหลาย
	 หลวงพ่อท่านมีความกรุณาอย่างสูง	 แม้
ท่านมรณภาพแล้ว	 เราก็เอาความดี	 ความ
บริสุทธิ์ของท่านมาเป็นอาจารย์		ถ้าเรารักท่าน	
เราก็ต้องท�าตามค�าสอนของท่าน
	 ค�าสอนน้ันคือธรรมะ	 เป็นที่พึ่งของเรา	 
เป็นเครื่องเตือนสติถึงสิ่งที่บกพร่องในชีวิตเรา 
ต้องแก้	 ต้องท�าให้มันดีขึ้น	 ตั้งใจปฏิบัติด้วย
ปัญญามากๆ	 ทิฏฐิมานะที่มีอยู่	 เราต้องรู้จัก
มัน	 ปล่อยวางความคิดความเห็นที่เรายึดถือ
และให้อยู่อย่างผู้มีปัญญาในปัจจุบัน	 ให้ตั้งใจ
ปฏิบัติอย่างนี้”

จินต์จุฑา	รายงาน
จากหนังสือ	สายธรรมแห่งกัลยาณมิตร
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	 สมัยที่อาตมายังวัยรุ่น	 ไว้ผมยาว	 แต่งตัว 
ไม่ค่อยเรยีบร้อย	ทะเลาะกบัพ่อแม่บ่อยๆ		จ�าได้ 
ว่าวันหนึ่งเข้าตลาดสวนทางกับโยมแม่ตอน 
จ่ายตลาด	โยมแม่เห็นลูกชายเดินเข้ามา	แกรีบ 
ข้ามถนนหนีเลย	 ไม่อยากให้ใครรู้ว่าเราเป็น
ลูกชาย	หลังจากได้อยู่เมืองไทย	๖	ปี	กลับไป
เยี่ยมบ้านที่อังกฤษเป็นครั้งแรก	 คิดว่าพ่อแม่ 
คงอึดอัดใจถ้าจะออกไปในที่สาธารณะกับพระ 
ลูกชาย	ตรงกันข้าม	โยมพ่อแนะน�าใครต่อใคร 
ว่านี่ลูกชายผมนะ	 เป็นพระอยู ่ที่เมืองไทย 
คอยมองหาว่ามีใครที่จะแนะน�าได้อยู่ตลอด 
เวลา	แต่สิง่ทีโ่ยมพ่อร�าคาญมีข้อหนึง่ทีน่กึไม่ถงึ 
คือโยมพ่อถามว่าที่วัดตอนนี้มีพระกี่รูปอาตมา 
บอก	 ๑๐	 กว่ารูป	 แล้ววัดที่ท่านอยู่	 กับวัดที่
หลวงพ่อชาอยูห่่างกนัเท่าไหร่	ก	็๘	–	๙	กโิล	เมือ่ 
ถามมาอีก	 อาตมาก็จะตอบว่า	 ๑๐	 กว่าบ้าง, 
๕	–	๖,	๓	–	๔	บ้าง	โยมพ่อกร็�าคาญ	ไหนว่าเป็น 
พระต้องมีสติ	ท�าไมจ�าจ�านวนพระ	จ�านวนกิโล

ไม่ได้	อาตมาจึงส�านึกว่าเราติดนิสัยคนไทย	คือ 
ถ้าเลี่ยงการระบุชัดเจนได้ก็เลี่ยงไป	 ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ของภาษาไทย	 วัฒนธรรมไทยบาง
อย่าง	ในเมือ่สิง่ทัง้หลายทัง้ปวงไม่เทีย่ง	เราก็ไม่ 
อยากผูกมัดตัวเองไว้กับตัวเลขหรือค�านิยามที่
อาจจะเปลี่ยนแปลงได้
	 คิดอย่างนี้มีผลดีหลายอย่าง	แต่ผลเสียคือ
เราขาดการนิยามในสิ่งที่ควรนิยาม	ปล่อยให้
ก�ากวม	ไม่ชัดเจน	ความยืดหยุ่นอย่างนี้ก็มีผลดี
บ้างในการอยูร่่วมกันในสงัคม	แต่ปัญหามกัเกิด
ขึ้นเมื่อเร่ืองที่ควรจะชัดเจนก็ไม่ชัดเจน	 พอมี 
ความเสื่อมเกิดขึ้นก็จะเกิดความผิดพลาด	ก็ยัง
มัวประมาท	 ไม่ค่อยจะรู้สึกตัว	 หรืออาจคิดว่า
เอาไว้ก่อนก็ได้
	 วัฒนธรรมไทยอีกข้อคือความเกรงใจ	 แต ่
ถ้าขาดสต ิไม่ระมัดระวงั ความเกรงใจกเ็สือ่ม
ได้ เสื่อมเป็นความขี้เกรงใจหรือเอาค�าว่า
เกรงใจเป็นข้ออ้าง	ในกรณทีีจ่�าเป็นต้องพูด	ต้อง

พุทธเถรวาท 

ท่านพระอาจารย์ชยสาโร

พระธรรมเทศนา
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ท�าบางส่ิงบางอย่างทีอ่าจจะไม่ชอบหรอือาจจะ 
ยุ่งยาก	 เมื่อกลัวความขัดแย้ง	 ล�าบาก	 ยุ่งยาก 
จงึเลอืกไม่ท�าเสยีดีกว่าโดยอ้างว่าเกรงใจ	แต่ถ้า 
เราถือว่าเราไม่เอาเรื่อง	 บางเรื่องที่เพิ่งเริ่มเกิด 
ปัญหาขึ้น	ยังแก้ไขไม่ยาก	ก็ปล่อยๆ	ไป	เพราะ 
ไม่อยากขัดแย้งกับใคร	เรื่องก็จะบานปลายจน
แก้ยากในที่สุด
	 ถ้าเทียบกับสังคมตะวันตกซึ่งอาจจะเอียง
ไปในทางชอบพูดเม่ือยังไม่ถึงเวลาที่ควรพูด	
หรือมักแสดงอารมณ์ออกมาชัดเจน	แบบนั้นก็
มีข้อเสียมากเหมือนกัน	 ทุกวันนี้แม้แต่คนไทย
ก็เป็นแบบนี้มากขึ้น	ยิ่งในสมัยปัจจุบัน	การสื่อ 
สารง่ายมาก	แค่คดิอะไรขึน้มากส่็ง	message	ส่ง 
LINE	ไปแล้ว	ยังไม่ทันกลั่นกรอง	ไม่ทันคิดดีๆ 
ว่าควรหรอืไม่ควรอย่างไร	แต่เรือ่งราวไปเรว็มาก 
ส่งข้อความด้วยอารมณ์	ไม่ได้ส่งด้วยสตปัิญญา 
เอาคืนไม่ได้	 นี่เป็นข้อเสียของความรู้สึก	 คิด
อย่างไรกแ็สดงออกมาเลย	ซึง่ในวัฒนธรรมไทย 
เรามักยังไม่พูด	 รอดูอาการก่อนนับเป็นความ 
รอบคอบ	เป็นสิ่งที่ดี	ไม่ต้องทะเลาะกันในเรื่อง 
เล็กๆ	น้อยๆ	เพราะบางทีข้อมูลเราไม่ครบหรือ
เราไม่ไว้ใจอารมณ์ชั่ววูบของเราในขณะที่เกิด
ปัญหากัน	แต่ถ้าเราถอืว่าการไม่มเีรือ่งคือการไม่ 
พูดกันหรือไม่แสดงออกเลย	จึงถือว่าดี	นี่ก็เป็น
ปัญหาได้อีก	เพราะบางอย่างเราจ�าเป็นต้องพดู

	 “พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท”	 ได้กลายเป็น
ศาสนาประจ�าชาติของไทย	 ตั้งแต่ยุคสุโขทัย 
พระกลุ่มแรกที่ได้รับนิมนต์ไปสร้างวัดที่เมือง 
สโุขทยั	กค็อืพระทีอ่ยูท่างเมอืงนครศรธีรรมราช 
เป ็นพระที่ได ้รับการอุปสมบทในประเทศ 
ศรีลังกา	พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทของไทย 
เขมร	ลาว	และพม่า	ต่างรบัมาจากศรลีงักา	แต่เป็น 
คนละยุค	คนละสมัย	พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท
ของเรามีเอกลักษณ์	 มีข ้อสังเกตที่ชัดเจน 
หลายข้อ	แต่เพราะเราไม่ค่อยได้นิยาม	ไม่ค่อย
ได้กล่าวถึงเอกลักษณ์ของเราเท่าที่ควร	จึงเกิด
ความเสื่อมมาก	ตั้งแต่สมัยโน้นเป็นต้นมา	เช่น 
ยุคกรุงศรีอยุธยาก็มีศาสนาพราหมณ์เข้ามา 
ผสมผสานมาก	ท�าให้เกิดความเสื่อม	ความคิด 
ที่ไม่ใช่พุทธเข้ามาปะปนกับความคิดแนวพุทธ	
โดยเราไม่ค่อยรู้ตัว	 ที่เป็นเช่นนั้นก็มีเหตุปัจจัย
หลายอย่าง	
 ท่ีสําคัญคือพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่ง 
ปัญญา เป็นศาสนาแห่งการศกึษา	จะดบูทบาท 
ของพุทธศาสนา	 ให้ดูที่เรื่องการศึกษาตั้งแต ่
สมัยโบราณมา	 หนังสือเล่มแรกในโลก	 มหา- 
วิทยาลัยแห่งแรกในโลกล้วนเกี่ยวกับพุทธ 
ศาสนา	 แต่เมื่อเราไม่สามารถสรุปค�าสอนของ 
พุทธศาสนาเป็นค�าบัญญัติเป็นข้อๆ	 แล้วสอน 
ให้ทุกคนท่องจ�าและท�าตามง่ายๆ	 โดยให้เชื่อ 
ฟังอย่างเดียว	ผลก็คือศาสนาของเราจะเจริญ 
หรือเส่ือมก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของการถ่าย 
ทอดในการสอนและการเรียนหลักธรรม 
โดยตรง		เมือ่ใดทีส่ถาบนัสงฆ์อ่อนแอ		การศึกษา 
ของสงฆ์ไม่มปีระสทิธภิาพ		ความรูค้วามเข้าใจใน
หลกัธรรม	ในหมูพ่ระสงฆ์อ่อนแอ	กเ็ป็นธรรมดา
ว่า	การถ่ายทอด	การสั่งสอนก็ต้องอ่อนตามไป
ด้วยในยคุหลงัๆ	นี	้มสี�านกัต่างๆ	ทีส่อนผดิเพีย้น 
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จากหลักค�าสอนของพระพุทธศาสนาฝ่าย
เถรวาทอย่างชัดเจนมาก	แต่ก็ยังสามารถเจริญ
ขึน้ได้เป็นระยะเวลา	๑๐	ปี		๒๐	ปี	นีค้อืเครือ่งบ่ง
บอกถึงความอ่อนแอของศาสนาพุทธในเมือง 
ไทยอย่างไม่ต้องสงสัย
	 ฉะนัน้	เราจะนยิาม	“พระพทุธศาสนาฝ่าย
เถรวาท”	ในส่วนทีเ่ป็นข้อส�าคญัทีส่ดุว่าอย่างไร	
ก็อยู่ที่ท่าทีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ-
เจ้าของเรา	และอยู่ที่หลักค�าสอนที่ได้บันทึกไว้	
	 เราต้องมาท�าความเข้าใจเรื่อง	“เถรวาท” 
กบั	“มหายาน”	กนัก่อน	มหายานนีเ้ป็นชือ่ของ 
กลุ่ม	 มีหลายนิกาย	 แต่รวมกันอยู่ในช่ือกลุ่ม 
มหายาน	 ฝ่ายเถรวาทนี้	 อาจเรียกได้ง่ายๆ 
ว่าเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยม	 ถือว่าเป็นผู้รักษาของ 
ดั้งเดิมเอาไว้	 โดยอ้างอิงพุทธพจน์ข้อหนึ่งท่ี 
พุทธองค์ตรัสไว้ว่า	 “ตราบใดที่พุทธบริษัท	 ๔	
ยงัมิได้ต้ังม่ันในธรรมและศาสนายงัไม่ประกาศ
แพร่หลายและม่ันคง	 ตราบนั้นพระองค์จะยัง 
ไม่ปรินิพพาน”	 ฉะน้ัน	 การที่พระพุทธองค ์
ปรินิพพาน	 เมื่อพระชนมายุ	 ๘๐	 พรรษานั้น 
เน่ืองจากพุทธองค์ทรงพอพระทัยว่าได้ทรงท�า 
หน้าที่ของพระพุทธเจ้าสมบูรณ์ดีแล้ว	 ได  ้
สร้างพุทธบริษัท	๔	คือ	ภิกษุ	ภิกษุณี	อุบาสก	
อุบาสิกาให้เข้มแข็ง	 เข้าใจหลักธรรม	 สามารถ 
ป้องกันอันตรายจากภายนอกได้	 หากมีใคร 
ใส่ร้ายหรือเป็นศัตรูกับพุทธศาสนา	 ไม่ว่าทาง 
ตรงคือการเบียดเบียนด้วยพลังกองทัพหรือ 
เบียดเบียนด้วยการท�าพระธรรมค�าสอนให้ 
ผิดเพี้ยน	ถือว่าเป็นหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกา 
ด้วยที่จะต้องรู ้หลักธรรมพอที่จะช้ีแจงได้ว่า 
นั่นไม่ใช่ค�าสอนของพระพุทธเจ้า
	 แต่พระพุทธองค์ก็ยังทรงก�าชับไว้ว่า	 ถ้ามี
ใครท�าลายหรือมุ่งร้ายต่อพระพุทธศาสนา		ถ้า

เราโกรธเขา	 ถือว่าไม่ใช่สาวกของพระพุทธเจ้า	
การปกป้องไม่ใช่จะต้องโกรธถงึจะต่อต้านหรอื
ถึงจะปกป้องศาสนาได้	 ความโกรธความแค้น
เป็นอุปสรรคท�าให้เราคิดไม่ตรงตามหลักธรรม	
แต่คิดด้วยอารมณ์	 ฉะนั้น	 หนึ่ง	 ต้องรู้จักและ
ศึกษาธรรมให้ดี	 เพื่อจะรู้ว่าอะไรใช่หรือไม่ใช่ 
สอง	ต้องรูจั้กดูแลอารมณ์ตวัเอง	อย่าไปรงัเกียจ
หรอืโกรธแค้นคนทีเ่ป็นศตัรกูบัพระพทุธศาสนา	
		 เพราะฉะน้ัน	 ทางเถรวาทจึงถือว่าค�าสั่ง
สอนของพระพทุธเจ้าซ่ึงรวบรวมมาในพระสตูร 
หรือพระสุตตันตปิฎกและพระวินัยปิฎกนั้น 
เป็นของเดิม	 ของแท้	 มีหลักฐาน	 มีเหตุผลให้ 
เชื่อถือได้มากที่สุด	อย่างเช่นพระสงฆ์แยกย้าย 
ออกไปทั่วทวีปอินเดีย	 ตลอดไปจนถึงอัฟกา- 
นิสถาน	-	คาซัคสถาน	ถึงอิหร่าน	จาก	๓๐๐	- 
๔๐๐	ปีแรก	มกีารอนรุกัษ์	ถ่ายทอดปากต่อปาก 
มีการสาธยาย	 สวดมนต์ร่วมกัน	 บางคนอาจ 
จะตั้งข้อสงสัยว่า	 จะเชื่อถือได้หรือ	 ?	 ตอบว่า 
เชื่อถือได้มาก	 เพราะเมื่อเวลาผ่านไป	๓๐๐	 - 
๔๐๐	ปี	 มีการจารึกเป็นตัวหนังสือ	 เมื่อเทียบ 
เคยีงทีท่่านบนัทกึไว้ในภาษาต่างๆ	ในส่วนต่างๆ 
ของอนิเดยี	ซ่ึงไม่มกีารคมนาคม	ไม่มกีรรมการ 
ทีจ่ะตรวจสอบ	ทีจ่ะจัดให้เหมอืนกัน	ปรากฏว่า 
เหมอืนกัน	๙๐	กว่าเปอร์เซ็นต์	จากปากต่อปาก 
๓๐๐	-	๔๐๐	ปี	กลุ่มหน่ึงอยูอ่ฟักานิสถาน	กลุ่ม 
หน่ึงอยู ่ศรีลังกาเทียบกันกับของจีนที่ เป ็น 
ภาษาจีนแทบจะไม่มีความแตกต่างกัน	 ที่จะ 
แตกต่างกันมากคือพระอภิธรรม	ซึ่งเป็นส่วนที่ 
นักวิชาการบางส่วน	 เชื่อว่าไม่ใช่ของดั้งเดิม 
มีความคิดหรือสติปัญญาของอาจารย์รุ่นหลัง 
ในการจัดค�าสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหมวด 
หมู	่เป็นระบบการศกึษาขึน้มาเป็นพระอภธิรรม 
แต่หมวดที่ทุกฝ่ายไม่ว ่าฝ่ายเถรวาท	 ฝ่าย 
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มหายานยอมรับว่าเป็นของดั้งเดิมก็คือพระ 
สตุตนัตปิฎกพระวินยัปิฎก	ทีฝ่่ายเราเกบ็ไว้เป็น
คัมภีร์ภาษาบาลี
		 ในทางมหายานท่านถือว่าเราควรจะรกัษา
แก่นสารสาระของพระธรรมของพระพุทธเจ้า
เอาไว้	 แต่เรื่องปลีกย่อยไม่ว่าทางธรรม	 ทาง
พระวินัย	 ควรจะอนุโลมได้	 ถ้าไม่กระทบต่อ
หลักใหญ่	 ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการเผยแผ	่
ฉะนั้น	 มหายานจึงเปิดกว้างกว่าเถรวาท	 เม่ือ
พุทธศาสนาไปถึงเมืองจีนก็ได้รับอิทธิพลจาก
ศาสนาเต๋าบ้าง	จากความคิดของขงจื้อบ้าง	ไป 
ทิเบตก็รับอิทธิพลจากศาสนาด้ังเดิมของชาว
ทิเบต	 ไปที่ไหนก็รับอิทธิพลจากศาสนาที่นั่น	
แล้วแต่งคัมภีร์ของมหายานขึ้นมา	 เรียกว่า
พระสูตรเหมือนกัน	 แต่เรารู้ได้ว่าแต่งทีหลังก็
ด้วยเหตุผลหลายประการ	 เช่นด้วยการศึกษา
ทางภาษาศาสตร์	 โดยไปดูหลักภาษาที่ใช้ใน
คัมภีร์	 มาตรงกับส�านวนในภาษาที่ใช้ในยุค
หลังพุทธกาล	 เราสามารถรู้ยุคสมัยจากการใช ้
ส�านวนภาษา	จากโครงสร้างของประโยคเป็นต้น 
ภาษาสนัสกฤตกเ็ช่นกนั	และในคมัภีร์มหายาน
ก็มีการกล่าวถึงบางอย่างเช่นเรื่องการเขียน
หนังสอื		ซึง่ในพระไตรปิฎกของเราไม่มกีารกล่าว 
ถงึ		เพราะในอนิเดยียคุพทุธกาลยงัไม่มกีารเขยีน 
หนังสือ	 เพิ่งจะมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษรหลังยุคพุทธกาลหลายร้อยปี

	 ฝ่ายมหายานมหีลายกลุม่	แต่ละกลุม่แต่ละ
นิกายก็ผลิตพระสูตรเอง	 ซึ่งค�าสอนจะไม่ค่อย
ตรงกนั	แต่ท�าให้เราเข้าใจปรชัญาของนกิายนัน้ๆ 
แต่พออยู่ในรูปแบบเป็นพุทธพจน์ก็จะท�าให้ 
ดูขลังมากขึ้น	 เป็นที่ยอมรับมากขึ้น	 เพราะ 
ถือว่าเป็นพุทธวจนะ
		 แม้แต่ในสมัยก่อนก็มีคนที่ไม่ค่อยเชื่อว่า 
อยูด่ีๆ 	มนัมาจากไหน	ทางฝ่ายมหายานบอกว่า 
นี้คือค�าสอนท่ีลึกซึ้งมาก	 เหตุที่พระพุทธเจ้า
ยังไม่สั่งสอนเพราะคนในสมัยพุทธกาลไม่มี
บารมีพอจะเข้าใจได้	พระพุทธเจ้าจึงฝากไว้กับ
พวกเทพ	แล้วสั่งไว้ว่าในอนาคตเมื่อมีผู้มีบารมี
มาเกิดพอจะเข้าใจปรัชญาลึกซึ้งนี้ได้จึงค่อย 
สั่งสอนหรือถ่ายทอดสู่มนุษย์	 ฉะน้ันเมื่อมีคน
ค้านว่าน่ีไม่ใช่พระสตูร	ไม่ใช่พทุธวจนะแท้	ท่าน
ก็มทีางออกว่าน้ีเป็นเรือ่งลีล้บัทีไ่ม่มใีครรู	้แต่อยู่
กับเทวดาบนสวรรค์	๕	–	๖	ร้อยปี
		 การอ้างเช่นน้ีเป็นเอกลกัษณ์	เป็นกระบวน 
การของผูท้ีต้่องการเอาค�าสอนใหม่ๆ	เข้ามาอ้าง
ว่าเป็นพุทธศาสนา	 คือบอกว่าเป็นของลึกลับ 
“ที่จริงเป็นของพระพุทธเจ้าแต่ไม่มีใครรู้	 จน
กระทั่งอาจารย์หรือนักปราชญ์ของเราได้ค้น 
พบแล้วเทวดาถ่ายทอดให้ทราบ”	นีเ้ป็นนโยบาย 
ที่เห็นได้ในประวัติศาสตร์	 ต่อมาจนกระทั่ง 
ทุกวันนี้	
	 ในเมือ่เป็นเช่นน้ี	แม้เราไม่เชือ่แต่เราพสิจูน์ 
ไม่ได้	 แต่ท่ีเราพูดได้คือ พุทธศาสนาฝ่าย
เถรวาทคือศาสนาที่ตั้งไว้บนฐานของพระ- 
ไตรปิฎกภาษาบาลี ถ้ามีปรัชญาแนวความ
คิดอะไรท่ีไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกบาลี เรา 
ถือว่าเป็นพุทธก็ได้ แต่ไม่ใช่พุทธเถรวาท 
โดยที่เราไม่ต้องไปเถียงว่าจริงหรือไม่จริง	หาก 
มีส�านักไหนที่มีค�าสอนที่ผิดเพี้ยนไป	ไม่ตรงกับ
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ภาษาบาลี	 เช่นนิยามค�าว่า	 “นิพพาน”	 ใหม่	
สารพัดทฤษฎีอะไรแปลกๆ	 ไม่ต้องไปบอกว่า 
ถูกหรือผิด	 แต่บอกได้ว่านั่นไม่ใช่ค�าสอนของ
พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท	
		 อย่างในเมืองไทยมีอิสระทางศาสนา	 ใคร
อยากจะมีส�านักอะไร	 ศาสนาอะไร	 สอนอะไร	
ก็ได้ทั้งนั้น	 แต่ไม่ควรจะทําในรูปแบบของ 
พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท	 โดยเฉพาะในยุค 
ปัจจุบันซึ่งคนทั่วไปขาดการศึกษา	ขาดความรู้ 
เพราะนั่นถือว่าเป็นการหลอกลวง	 ท�าให้เกิด 
ความสบัสนหรอืท�าให้รากฐานของพทุธศาสนา 
ฝ่ายเถรวาท	ซึ่งเป็นศาสนาประจ�าชาติของคน
ไทยหลายร้อยปีเกิดความหวั่นไหว
	 เรื่องการนิยาม	 ถ้าเรานิยามว่าพระพุทธ
ศาสนาฝ่ายเถรวาทต้องเป็นอย่างไร	 โดยถ้า
กลวัว่าจะถูกหาว่าเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึง่	กเ็อา 
นักปราชญ์ทั้งฝ่ายสงฆ์	 ฝ่ายฆราวาส	 จากพม่า	
จากศรีลังกา	 มาร่วมเป็นกรรมการ	 เป็นกลาง	
เป็นนานาชาติ	 เพราะหลักการใหญ่ๆ	 ของ
เถรวาทมีชัดเจนอยู่แล้ว	 จากนั้นส�านักไหน
หรือว่าพระสงฆ์องค์ไหนจะอุปสมบทเข้ามา 
ในพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทหรือในสถาบันสงฆ์
ของไทย	ก็ต้องยอมรับในหลักการนี้	ถ้าไม่ยอม 
รับหรือว่าเชื่ออย่างอื่น	 ก็ไม่ว่าอะไร	 เพียงแต ่
ท่านไม่ควรประกาศว่าเป็นส่วนหนึง่ของสถาบนั
สงฆ์เถรวาท	 ส่วนเรื่องความผิดทางหลักศีล
ธรรมต่างๆ	 นั้นถือเป็นเรื่องทางรัฐจะดูแลจัด 
การไป	 แต่ว่าจะจัดการอะไรก็ควรเลี่ยงความ 
แตกแยกในหมูช่าวพทุธให้ได้	แม้แต่ในพระวนิยั 
ก็มียกเว้นสิกขาบทบางอย่างในกรณีที่กลัวว่า 
หากปฏิบัติตามแล้วจะเกิดความแตกแยก
	 ฉะนั้น	ในการปฏิรูปพระศาสนาจะมีในรูป
แบบใดก็ตาม	 โยมก็ต้องเข้าใจว่าพระเราจะไม่

ยอมให้ฝ่ายโยมมีอ�านาจเหนือสงฆ์	 เพราะว่า
โยมไม่เข้าใจพระ	 (อาจเข้าใจบางเรื่องเท่านั้น)	
ถ้าโยมอยูเ่หนือพระหรอืสัง่พระได้	ในระยะยาว
สถาบันสงฆ์ก็หวั่นไหว	เพราะถ้ารัฐบาลเปลี่ยน
หรือฝ่ายที่ไม่ใช่พุทธเข้ามาในรัฐบาล	 แล้ว
ต้องการเบียดเบียนพุทธศาสนาก็จะมีอ�านาจ
ท�าได้	 เพราะฉะนั้น	พระต้องบริหารพระ	 แต่
ต้องรับฟังและต้องอาศัยฝ่ายฆราวาสช่วยบ้าง	
	 ปัญหาในสถาบันสงฆ์	 ตั้งแต่สมัยพระเจ้า
อโศกมหาราชเป็นต้นมา	 ส่วนมากต้องมีพระ 
มหากษัตริย์เข้ามาแก้ปัญหา	 พระก็แก้ปัญหา
ของตัวเองยาก	 เพราะมีเรื่องการเมืองบ้าง 
(พระในเมอืง)	นอกจากน้ันยงัมข้ีอจ�ากัดเงือ่นไข
ทางพระวินัยซึ่งเป็นปัญหามานาน	 คือค�าว่า	
“สงฆ์”	 หรือ	 “สังฆะ”	 น้ัน	 ตามค�านิยามคือ 
พระสงฆ์	๔	รปูขึน้ไป	ตามพระวนัิย	ถ้าสงฆ์ใหญ่
จัดการกับสงฆ์อีกสงฆ์หน่ึงก็จะล่อแหลมต่อการ
เป็นสังฆเภท	 สังฆเภทจัดเป็นอนันตริยกรรม 
อย่างหน่ึงซ่ึงถอืเป็นเรือ่งใหญ่มาก	ฉะนัน้ทีไ่หน
ทีม่พีระไม่ดเีป็นกลุม่เกนิ	๓	รปู	กจ็ะเป็นปัญหา
ทันทีว่าเขาเป็นสงฆ์	 แล้วสงฆ์ใหญ่จัดการกับ
สงฆ์เล็กก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก
	 ฉะนัน้ในบางเรือ่ง	กฎหรอืพระวนิยักม็อีะไร 
คล้ายกับกฎหมายทางโลก	 แต่มีหลายอย่าง 
ทีไ่ม่เหมอืนกัน	เช่นเรือ่งการขโมยของ	สมมตว่ิา 
จะขโมยสิ่งนี้	ถ้าสมมติว่ายกขึ้นมา	โอ้		บาป... 
วางไว้	 ไม่เอาดีกว่า	ปาราชิกเสียแล้ว	แค่เผลอ 
๑	วนิาท	ีเพราะวนัิยก�าหนดไว้ว่าการขโมยวตัถุ 
จะปาราชิกตั้งแต่เมื่อมีจิตคิดจะลัก	 แล้วยก 
เคลื่อนจากฐานคือปาราชิก	 แต่ถ้ายกขึ้นมา 
แต่ยังมีส ่วนใดส่วนหนึ่งที่ติดฐานอยู ่ก็เป็น 
ถลุลจัจยั	หากแค่จบัยงัไม่ยกขึน้แค่ไหวกเ็ป็นทกุ
กฎ		พระวินัยบัญญัติไว้ละเอียดมาก
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	 แต่สิ่งที่เป็นปัญหามากในวินัยข้อนี้คือ	
สิ่งที่ขโมยไปต้องมีราคาเท่าไหร่จึงจะเป็น 
ปาราชิก	ซึ่งในสมัยพุทธกาลท่านก็ก�าหนดด้วย
เงินตามมาตราเงินของอินเดียในสมัยนั้น	 เรา
จะแปลงเงินของอินเดีย	๒๕๐๐	ปีที่แล้วเทียบ
กับอัตราเงินของเราทุกวันนี้อย่างไร	 ก็ยากนะ 
เพราะฉะนั้น	 ในบางแห่งเขาจะเอาราคาเทียบ
กบัน�า้หนกัของทองค�า	ทกุวนันีถ้้าเอามาตรฐาน
ทองค�าก็กลายเป็น	๒๐๐	กว่าดอลล่าร์	ฉะนั้น	
ถ้าขโมยของมีราคาต�่ากว่า	๒๐๐	ดอลล่าร์	ก็ไม่
ปาราชิก	ฉะนั้นตัดสินยาก	
	 เงินตราในภาษาบาลีก็มีชื่อค�าว ่าบาท	
ถือว่ามีอะไรที่มีค่ามากกว่า	 ๑	 บาท	 ตอนที ่
ลูกศิษย์ของรัชกาลที่	 ๔	 (พระอมราภิรักขิต) 
ไปเอาคัมภีร์ทางพระวินัยจากศรีลังกามาแปล
เป็นภาษาไทย	 คือหนังสือบุพพสิกขาวรรณนา	
ท่านกเ็ลยแปลตรงบาทขึน้มา	ถ้าพระขโมยของ
มีราคาเกิน	๑	บาท	ต้องปาราชิก	ไม่ถึง	๑	บาท 
ก็ไม่ปาราชิก	 เป็น	 ๑	 บาทในสมัยรัชกาลที่	 ๔	
มันเยอะนะ	 ควายตัวหนึ่งก็ไม่ถึง	 ๑	 บาท	ทุก
วันนี้ควายตัวหนึ่งก็เป็นหมื่น	 เพราะฉะนั้น	 ๑	
บาทใน	๒๕๐	ปีท่ีแล้วเป็นเงินมาก	แต่ทกุวันนีก้็
แทบจะไม่มค่ีาเลย	แล้วจะเอายงัไง	ตอนนีก้เ็ป็น
บทบาทของครูบาอาจารย์	อย่างเช่นสายหลวง
พ่อชา	หลวงพ่อชาก�าหนดว่า	ในวัดหนองป่าพง 
เรากจ็ะถือ	๑	บาทเป็นหลัก	ถงึจะน้อยกว่าหรอื
ว่าไม่น่าจะมีค่าเท่า	 ๑	 บาทในสมัยพุทธกาล 
อันนี้คือมาตรฐานที่วัดหนองป่าพง	 ทุกวันนี้	
ถ้าพระเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้มีราคาเกิน 
๑	บาท	จะถือว่าปาราชิก
	 ทุกวันนี้เมื่อมีปัญหาเรื่องพระวินัย	อาตมา
เองยังไม่กล้าสรุปเลยเพราะเป็นเรื่องละเอียด
อ่อนมาก	 อย่าเพิ่งตัดสินใครง่ายๆ	 เช่น	 เร่ือง

คอร์รัปชั่น	อาจจะมี		แต่ปาราชิกไหมก็เป็นอีก
เรื่องหนึ่ง	 อาตมายังไม่มีข้อมูลพอจะพิจารณา
ในเรื่องน้ีได้	 แม้ว่าจะเคยเป็นอาจารย์สอน 
พระวินัยมาตั้งหลายปีด้วยซ�้า
	 เมื่อเราเห็นความเสื่อม	 เห็นสถาบันสงฆ์
อ่อนแอ	ก็ไม่ควรจะเบือ่หน่ายหรอืท้อแท้	ถอืว่า
เป็นเรือ่งธรรมดาตามเหตุตามปัจจัย	เพยีงแต่ว่า
ถึงเวลาที่เราต้องช่วยกันแก้ปัญหา	 พยายามดู
ว่าอะไรคือเหตุของปัญหา	 ซึ่งสิ่งส�าคัญมากอยู่
ที่ระบบการศึกษาของสงฆ์	 ระบบการศึกษา
แบบทางโลกท�าให้หลักพุทธศาสนาที่ถูกต้อง
ไม่ปรากฏหรือปรากฏไม่ชัดเจนเท่าที่ควร	การ
ถ่ายทอด	การเรียนรู้จึงบกพร่องบ้าง	เป็นเรื่อง
ที่ต้องค่อยๆ	 แก้ไข	 แต่ท่ีส�าคัญก่อนอื่น	 พุทธ
ศาสนาฝ่ายเถรวาทเป็นอย่างนี้นะ	 ถ้าคุณเชื่อ
อย่างอื่น	 เราไม่ว่าอะไร	 แต่ขอให้ทราบว่านั่น
ไม่ใช่ของดั้งเดิม	ไม่ใช่พุทธศาสนาเถรวาท	เป็น
คนละอย่าง	 อาจจะเข้าฝ่ายมหายานมากกว่า	
ซึง่กลุม่มหายานก็มหีลายนิกาย	เป็นพทุธคนละ
อย่าง	 เราต้องยอมรับว่าในโลกน้ีมีพุทธหลาย
อย่าง	มีความเชื่อถือหลากหลาย	แต่เราไม่ต้อง
วิพากษ์วิจารณ์	 ไม่ต้องยกตนข่มท่าน	 ไม่ต้อง
ไปตดัสินเปรยีบเทยีบ	แต่ว่าของเราเป็นอย่างน้ี 
คณุก็รกัษาของคณุไป	แต่ฉนัก็ต้องรกัษาของฉนั 
เราฝ่ายเถรวาทต้องรักษาความเป็นเถรวาท
ของเรา
	 พอมีหลักอย่างนี้ก็มีปัญหาอย่างหนึ่ง	 คือ
จะเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบซึ่งมักจะเป็นไปในทาง
สดุโต่ง	ตอนน้ีก็มกีระแสว่าจะเอาแต่พทุธวจนะ
อย่างเดียวเลย	ไม่เอาครูบาอาจารย์	อันนี้ก็สุด
โต่งเหมือนกัน	เพราะพุทธวจนะเป็นบาลี	แล้ว
พุทธวจนะที่ทุกวันนี้ี่กล่าวถึงก็คือพุทธวจนะ 
ที่แปลเป็นไทยแล้ว	 ถ้าอย่างน้ันน่ีก็ไม่ใช่หลัก
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ตรงจากพระพุทธเจ้าแล้วล่ะเพราะต้องผ่าน 
ผูแ้ปล	ขึน้กับสตปัิญญาของผูแ้ปล	และการแปล
ภาษาที่ตายแล้ว	 เขามีหลักอะไรในการแปล		
และหลายอย่างในพระไตรปิฎกทีพ่ระพทุธองค์
ไม่ขยายความ	 มีอาจารย์ตั้งแต่สมัยพุทธกาล
หรืออาจารย์รุ่นหลังที่ท่านศึกษาท่านปฏิบัติได้
ช่วยขยายความและอธิบายไว้แล้ว
	 ในการปฏิบัติตามหลักที่พระพุทธเจ้าสั่ง
สอนไว้	 ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็มีประสบ- 
การณ์มาก	 ปัญหาท่ีเกิดขึ้นท่านก็มีกุศโลบาย
ในการแก้ไข	มีเทคนิคที่ท่านคิดขึ้น	ซึ่งทั้งหมด 
นี้ทางฝ่ายเถรวาทไม่ปฏิเสธ	แต่ถือว่าเมื่อมีครู- 
บาอาจารย์และมีส�านัก	 สอนอะไรที่เกิดความ 
สงสัยก็ต้องเทียบเคียงกับหลักในพระสูตร 
ที่ เป ็นพุทธวจนะว่าตรงกันหรือไม่ตรงกัน 
อย่างไร	คอืไม่ใช่ปฏิเสธทเีดียว	แต่มีพระไตรปิฎก 
โดยเฉพาะพระสูตรซึ่งรวบรวมพระธรรมค�า
สอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักฐานอ้างอิง	เพื่อ
รักษาความเป็นเถรวาทเอาไว้	 ถ้าบอกว่าไม่อยู่
ในนี้จริงเพราะเป็นเรื่องล้ีลับท่ีถ่ายทอดกันโดย
ไม่ให้คนสามญัรู	้เรือ่งนีม้หีรอืไม่มเีราไม่ทราบ	แต่ 
ว่าเราไม่เอา	เพราะเถรวาทจะเอาแต่เฉพาะที ่
สอดคล้องตามหลกัท่ีพระพทุธเจ้าท่านสัง่สอน
	 อย่างเช่นในเรื่องการเจริญอานาปานสต ิ
พระพุทธเจ้าสอนเรื่องการเจริญสติกับลม
หายใจ	 ตอนหลังก็มีนักปฏิบัติใช้ค�าบริกรรม	
“พุทโธ”	พุทโธก็ไม่มีในพุทธวจนะ	แต่ผู้ที่ใช้ค�า 
บริกรรมจนได้สมาธิแนวพุทธ	 ได้ฌานตามที ่
พระพทุธเจ้าสัง่สอน	ได้จติกมัมนโีย	(จติควรแก่
การงาน)	เกิดปัญญาก็มีอยู่มาก	ครูบาอาจารย์ 
บางท่านก็คิดวิธีปล่อยวางความฟุ้งซ่านด้วย 
การนับลมหายใจ	 นี่ก็ไม่ได้เป็นพุทธวจนะ	
รวมทั้งวิธีแผ่เมตตาต่างๆ	 ล้วนถือเป็นเรื่อง

เทคนิคในการภาวนา	 ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ใน
พุทธวจนะ	แต่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตั้งแต่สมัย
พุทธกาล	ท่านมีประสบการณ์	ท่านแบ่งปันให้ 
ลองปฏบิตัดิอูย่างน้ีว่าจะให้ผลได้ไหม	พอเราได้ 
หลักว่าต้องมีสติกับลมหายใจเป็นหลักใหญ	่
สอนให้หายใจเข้า	‘พทุ’	หายใจออก	‘โธ’	ช่วยให้ 
มสีติหายใจเข้ารูว่้า	‘เข้า’	หายใจออกรูว่้า	‘ออก’		
หรอืว่านับลมหายใจแล้วเห็นผลได้	ก็ได้ส	ิถอืว่า
ตรงตามทีพ่ระพทุธเจ้าสอน	เพยีงแต่ว่าเป็นการ
เพิ่มรายละเอียด	ข้อคิด	และเทคนิคต่างๆ
	 เรือ่งน้ีถอืว่าส�าคญั	แม้แต่เรือ่งทางโลก	เช่น	
วัฒนธรรม	 แนวความคิด	 เทคโนโลยี	 อิทธิพล
จากโลกตะวันตก	 ควรจะรับมากน้อยแค่ไหน	
อย่างไร	ของไทยเรานี่เลอะเทอะ	เพราะไม่เคย 
ได้ก�าหนดเอกลักษณ์ของเราไว้ก่อน	 หลักการ	
อุดมการณ์ของเราไม่ชัดเจน	 พออะไรเข้ามา
ก็เข้ามาตามกระแสกิเลส	 ไม่มีการกลั่นกรอง	
บางสิ่งบางอย่างที่เราภูมิใจมากว่านี่แหละคือ
วัฒนธรรมไทย	 หายไปแทบจะไม่เหลือเลย	
เพราะเรารูแ้ต่ว่าเป็นสิง่ทีดี่	แต่ไม่รูจั้กว่าเกิดขึน้
อย่างไร	จะรักษาอย่างไร	ป้องกันอย่างไร	เพียง
แต่พอใจกับสิ่งนี้	 จนไม่มีอะไรจะพอใจ	 เพราะ
ฉะน้ัน	การนิยาม การทําความชัดเจนในส่ิง
ส�าคัญจึงมีประโยชน์ตรงนี้

ที่มา	:	ธรรมเทศนา	ณ	บ้านบุญ	อ.	ปากช่อง
จ.	นครราชสีมา	วันที่	๑	มีนาคม	๒๕๕๘
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เปิดมุมมอง“พุทธศาสนา”ในโลกตะวันตก

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ 

ความเป็นมาของการสอนพทุธศาสนาในโลก
ตะวันตก
	 ความสนใจศึกษาพระพุทธศาสนา	 ใน 
โลกตะวันตกมีมาตั้งแต่ยุคล่าอาณานิคม		จาก 

หลกัฐานทางโบราณคดพีบว่าพทุธศาสนาไปถึง
ยโุรป	กรีก	ต้ังแต่สมยัพทุธกาล	ปรากฏหลกัฐาน
ว่า	มฝีรัง่ชาวกรกีมาบวชสมยัน้ันแล้วชือ่ว่า	พระ
ธรรมรกัขิต	แต่พทุธศาสนามาบมูจริงๆ	ในยุคล่า

	 พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ 	 (อนิลมาน	 ธมฺมสากิโย)	 ผู ้ช ่วยเจ ้าอาวาสวัดบวรนิเวศ
วิหาร	 อาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 (มมร.)	 วิทยากรในเวทีระดับ
ประเทศและนานาชาติ	 เป็นชาวเนปาล	 บวชสามเณรที่เนปาล	 และอุปสมบท	 ณ	
วัดบวรนิเวศวิหาร	 โดยมีสมเด็จพระญาณสังวร	 สมเด็จพระสังฆราช	 สกลมหา 
สังฆปริณายก	 เป็นพระอุปัชฌาย์	 ได้รับอนุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทยเมื่อวันที่	 
๑๗	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๘	 ส� า เร็ จการศึกษาศาสนศาสตรบัณฑิต 	 จากคณะ
สังคมศาสตร ์	 มมร.,	 ปริญญาโท	 ด ้านมานุษยวิทยา	 จากมหาวิทยาลัยตรีภูวัน	
ประเทศเนปาล,	 และปริญญาโท	 ด้านมานุษยวิทยาสังคม	 มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ 
ประ เทศอั งกฤษ	 โดยทุนพระราชทานจากพระบาทสม เด็ จพระปรมินทร - 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	พ.ศ.	๒๕๓๗	ปริญญาเอก	ด้านมานุษยวิทยาสังคม	จากมหาวิทยาลัย
บรูเนล	ประเทศอังกฤษ	โดยทุนพระราชทานเช่นกัน	ส�าเร็จในปี	๒๕๔๓	เป็นพระราชาคณะ 
ชั้นสามัญยก	ที่	พระศากยวงศ์วิสุทธิ	์เมื่อวันที่	๒๔	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๕๖

ทันโลก
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	 ความต้องการอาจารย์สอนในยุโรปหรือ
อเมริกาค่อนข้างเยอะ	 โดยเฉพาะช่วงหลังๆ	
มหาวิทยาลัยทั้งหลายต่างเห็นคุณค่าของ
ศาสนามากขึ้น	 ยิ่งความคิดเร่ืองศาสนศึกษา
พัฒนาขึ้นในวงการศึกษา	 ทุกศาสนามีการ
เรียนการสอนขึ้น	 แต่ก็ขัดแย้งกับความเป็น
จรงิของสงัคม	ด้วยว่าพอวทิยาศาสตร์ก้าวหน้า	
หรือมีความเจริญก้าวหน้าของโลก	 ศาสนาอื่น
ไม่สามารถตอบโจทย์ได้	 เช่น	 โลกร้อน	 โรค
เครียด	 ซ่ึงเป็นปัญหาที่ร้ายแรงท่ีสุดในโลก	
ศาสนาอ่ืนไม่สามารถหาค�าตอบได้	 แต่ฝรั่ง
กลับมาเจอค�าตอบในพุทธศาสนา	 ท�าให้ใน
วงการศึกษา	 พุทธศาสนากลายเป็นศาสนา
ที่ศึกษาแบบกว้างขวาง	 ไม่ได้ศึกษาในเชิง	
“ศาสน์”	 ไม่ได้ศึกษาในเชิงความเชื่อหรือ
ปรัชญา	 แต่ศึกษาในเชิง	 “ศาสตร์”	 หรือ
องค์ความรู ้	 ท�าให้มหาวิทยาลัยชั้นน�าและ
มหาวิทยาลัยทั่วไป	 ถ้าไม่มีการเรียนการสอน
พุทธศาสนาก็เสียรายได้	 และกระทบต่อความ 
เจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย	 เพราะทุก
มหาวิทยาลัย	นักศึกษาแสวงหาคอร์สนี้	ตอนนี ้
มหาวิทยาลัยในอเมริกาก็เริ่มเปิดคอร์สพวกนี	้
อีกทั้งมีการวิจัยและเขียนต�ารามากขึ้น
	 ด้วยเหตุที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
ขาดแคลนบุคลากรในระดับที่ค่อนข้างมาก	 ผู้
ทีม่คีวามรูใ้นพทุธศาสนาและสามารถถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้เขาได้ในภาษาที่เขารู้เรื่อง	 ซึ่ง
เป ็นเรื่องยาก	 เพราะบางทีพวกเราอาจมี
ความรู้ในทางพระพุทธศาสนาแต่ไม่มีศิลปะ
ในการถ่ายทอด	 และวิธีการถ่ายทอด	 ติดรูป
แบบไทยหรือเอเชีย	 ซึ่งระบบการศึกษาของ
ฝรั่งรับไม่ได้	 ฝรั่งไม่เอาศรัทธาน�า	 เขาเอา 
ศรัทธาเป็นตัวท้าย	 ศรัทธาเกิดขึ้นเองหลัง

อาณานคิมเอเชยี	โดยมกีารขนวัตถโุบราณ	ของ
สวย	ของมีค่า	คัมภีร์ใบลาน	ไปศึกษาหาความ
หมาย	เกดิความสนใจในแง่เนือ้หาธรรมะ	ท�าให้
พวกฝรัง่มีวชิาแขนงหนึง่ทีเ่รยีกว่า “พทุธศาสน์
ศึกษา”	เป็นการศึกษาพุทธศาสนาเชิงวิชาการ	
ไม่ใช่ในแง่ความเชื่อหรือศาสนา
	 ปีค.ศ.1830	 เริ่มขนหนังสือจากวัดต่างๆ 
ทางเอเชีย	 ศึกษาภาษาบาลี	 ภาษาสันสกฤต 
ภาษาขอม	 ตลอดจนศึกษาคัมภีร ์โบราณ 
ที่ขนจากซีกโลกตะวันออกไป	 มหาวิทยาลัย 
ในยุโรปในสมัยนั้น	 เช่น	 อังกฤษ	 เริ่มสอน 
ภาษาบาลีตั้งแต่ค.ศ.1881	 มีการแปลพระ
ไตรปิฎกเป็นภาษาอังกฤษ	 ขณะที่ประเทศ 
ไทยซ่ึงตรงกับสมัยรัชกาลที่	 ๕	 ในขณะนั้น
ยังเป็นใบลานอยู ่	 หรือแม้แต่เยอรมันและ
ออสเตรีย	 ก็มีการสอนภาษาบาลีแล้ว	 เรียก
ว่าเริ่มมีการเรียนการสอนพุทธศาสน์ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยตั้งแต่สมัยนั้น	แต่ในประเทศไทย 
การเรียนการสอนอยู่ภายใต้คณะปรัชญาและ
ศาสนา	 เพิ่งมาปรากฏค�าว่า	 พุทธศาสน์ศึกษา	
เมื่อ	 ๑๕	 -	 ๒๐	 ปีที่ผ่านมา	 ขณะที่ฝรั่งใช้ค�า
ว่าพุทธศาสน์ศึกษาโดยตรง	 และศึกษาในเชิง
วิชาการมานานแล้ว



๒๒
18

จากศึกษาจนเกิดผลสัมฤทธ์ิแล้ว	 เขาเริ่มจาก 
ความสงสัยและความท้าทาย คือมาจาก
ปัญญา และเมื่อศึกษาแล้วปฏิบัติตามจึง
กลายเป็นความศรัทธาเกิดขึ้น
 เม่ือความต้องการมีมาก	 ท�าให้มหา- 
วิทยาลัยต่างๆ	 เปิดคอร์สพุทธศาสน์ศึกษา
มากมาย	 ไม่ว่าจะเป็นที่มหาวิทยาลัยฮาร์- 
วาร์ด	 มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด	 อย่างที่มหา- 
วิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด	ตอนนี้เปิดหลักสูตรพุทธ
ศาสนาส�าหรบับคุคลทัว่ไป		๗		สัปดาห์		เริม่เรยีน 
วันที่	๒๔	มกราคม	๒๕๖๐	หรือมหาวิทยาลัย 
ฮาร์วาร์ด	ก็มสีอนเช่นกนั		แทบทกุมหาวทิยาลยั 
เปิดสอนหมด	 เพียงแต่บางแห่งอาจอยู่ภายใต้ 
ภาควิชาศาสนศึกษา	 หรือบางแห่งมีภาควิชา 
พุทธศาสน์ศึกษาโดยตรง	 	 อย่างมหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์	 มหาวิทยาลัยสแตน- 
ฟอร์ด		กม็ภีาควิชาพทุธศาสน์ศกึษา		และล่าสดุ 
ประเทศไทยได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธ 
ศาสนาเถรวาทในมหาวิทยาลัยมิ ชิแกน	 
สหรัฐอเมริกา	 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในโลกที่
มีการจัดต้ังศูนย์ท่ีเจาะลึกเถรวาท เรียกได ้
ว่า	 เป็นความก้าวหน้าในการเรียนการสอน
พระพุทธศาสนาในโลกตะวันตก

ทนุพระราชทานของพระบาทสมเดจ็พระเจ้า- 
อยูห่วั รัชกาลที ่๙ ไปเรยีนปรญิญาโทและเอก

	 “เป็นพระประสงค์ของสมเด็จพระสังฆ- 
ราชที่อยากให้อาตมาศึกษาต่อ	ตอนจะไป	ทรง
ทราบถึงพระกรรณของในหลวง	 รัชกาลที่	 ๙		
พระองค์จึงมีกระแสรับสั่งว่า	 พระองค์ท่านจะ
พระราชทานเอง	 และฝากพระราชกระแสมา
ว่า	 	“ไม่ต้องคิดว่าจะไปกี่ปี ให้ตั้งใจเรียนให้
จบ ถ้าทุนทรัพย์ไม่พอ ก็ขอให้บอก”
 พระองค์ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ	
พระราชทานทุนมาตลอดระยะเวลาที่อาตมา
เรียนปริญญาโทและเอกท่ีอังกฤษ	 รวมระยะ
เวลา	 ๔	 –	 ๕	 ปี	 ปีละประมาณ	 ๑๕,๐๐๐	 –	
๑๖,๐๐๐	ปอนด์	

พุทธศาสนาเจริญในโลกตะวันตก

	 สาเหตุที่ศาสนาพุทธไปเจริญในต ่าง 
ประเทศ	 เพราะเขาไม่ได้เรียนพุทธศาสนา 
เพื่อไปเป็น “พุทธ”	 ฝรั่งบอกว่าเรียนพุทธ
ศาสนาเพื่อเป็น	 “คริสต์ที่ดี” เป็น	 “มุสลิมที่
ดี”	 จนปัจจุบันในบริบทอเมริกาเกิดชื่อกลุ่ม
ใหม่ๆ	 ขึ้นว่า	 Jubu	 (Jewbu)	 หรือ	 Jewish	
Buddhist		คือในแง่ของพิธีกรรมยังเป็นยิวอยู่	
แต่วิธีคิดวิธีด�าเนินชีวิตเป็นพุทธ	 เช่นเดียวกับ
ในหมูค่รสิต์	เกดิค�าว่า	ChristBu	ในแง่พธิกีรรม 
ก็ยังท�าตามคริสต์ไป	แต่การปฏิบัติหรือการคิด 
เป็นแบบพุทธ”

ฝรั่งคิดว่าพุทธศาสนาเป็นปรัชญา ?

	 หลายศาสนาเป็นแค่ปรัชญา	 แต่พุทธ 
ศาสนาไม่ใช่ปรัชญา	 อย่างวิทยาศาสตร์ยังขึ้น 
อยู่กับกาลเวลา	 แต่พุทธศาสนาเป็นสัจธรรม 
ที่ไม่มีเงื่อนไขของกาลเวลา พิสูจน์ได้	 ปฏิบัติ
ได้ตลอดเวลา	 และเมื่อปฏิบัติแล้ว	 รู้ได้ด้วย
ตัวเอง	 ชาวตะวันตกตื่นเต้นกับพุทธศาสนา
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มาก	 จึงมีการเรียนการสอนพุทธศาสนามาก	
แต่พวกเราชาวพุทธหรือชาวเอเชียพอเห็นเขา
ศึกษาก็ตื่นเต้น	 ฮือฮาว่าเขาจะมาเป็นพุทธ	 
แต่ความจริง	 เขาศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิต
ประจ�าวัน	ยิ่งพิสูจน์ยิ่งยอมรับ	เช่น	เมื่อ	๑๐	ปี
ก่อน	องค์การอนามยัโลก	(WHO)	ศกึษาวจิยัทัว่
โลกว่า	โรคร้ายแรงที่สุดในปี	ค.ศ.	2020	ไม่ใช่
มะเรง็หรอืเอดส์	แต่กลายเป็นโรคเครยีด	เพราะ
วถิชีวีติเปลีย่นไป	พบว่า	“ยา”	รกัษาโรคเครยีด
ได้แค่ชั่วคราว
	 ฝรั่งที่ศึกษาพุทธศาสนาก็เลยทดลองใช้
วิธี	“การเจริญสติ”	(mindfulness)	จนตอนนี้ 
ทางการแพทย์พัฒนาขึ้นเรียกว่า	 “MBCT”	 
หรือ	 “Mindfulness-based	 Cognitive	 
Therapy”	 คือการบ�าบัดจิตบนพื้นฐานของ 
การเจริญสติ	 หรือการบ�าบัดจิตแก้ไขเรื่อง 
ความเครียด	 ตอนนี้วงการแพทย์ใช ้การ 
เจริญสติเป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหา 
ทุกอย่าง ซ่ึงปรากฏว่าสามารถแก้ไขโรค 
ต่างๆ	 หายเป็นปลิดทิ้ง	 ทั้งโรคจิต	 โรคเครียด 
โรคมะเร็ง	 สารพัดโรคหายหมด	 ด้วยเหตุนี้เขา
จึงศึกษาลึกลงไปว่า	 ท�าไมแค่การนั่งสมาธิจึง
สามารถแก้ไขในสิ่งที่	“ยา”	แก้ไขไม่ได้		พบว่า	
“change	your	mind,	change	your	brain”		
คือ	ฝึกจิตแล้วเปลี่ยนสมองได้
	 ด ้วยเหตุนี้ทางวิทยาศาสตร์พยายาม 
ศกึษาค�าว่า	“จติ”	(mind)	ฝรัง่ไม่มคี�าว่า	mind	
มีแต่	 soul	 (อัตตา/ตัวตน)	 แต่พุทธศาสนา
เช่ือว่าไม่มีตัวตน	 แต่มีจิต	 (mind)	 ที่สามารถ
บังคับตัวตนให้เป็นไปในสิ่งที่เราต้องการได้ 
จิตเป็นสิ่งใหม่ส�าหรับฝรั่ง	 แต่ของเราพูดถึงจิต
มากว่า	 ๒,๕๐๐	 ปีแล้ว	 เรารู้ว่าตัวตน	 (soul)	
ด�าเนินตามจิต	 พอฝรั่งมาเจอจิต	 คือการรับรู้

ทางพุทธศาสนา	นั่นคือ	ใช้อายตนะไปกระทบ
กับสิ่งข้างนอก	แล้วเราท�าปฏิกิริยากับสิ่งเหล่า
น้ันอย่างไร	 ถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจหรือมี
ตัว	 “ปัญญา”	 มาก	 ปฏิกิริยาต่อสิ่งนั้นก็ออก
มาในทางฉลาด	แต่ถ้าเราปัญญาน้อย	 เราก็จะ 
กลายเป็นเหยื่อต่อสิ่งที่มากระทบ	 นี่คือสิ่งที่
พุทธศาสนาสอนมานานแล้ว
	 พุทธศาสนาจึงกลายเป็นวิชาพื้นฐาน	เป็น 
ที่นิยมมากที่สุด	 นักศึกษาบางคนมาร้องไห้
อ้อนวอนขอเรียน	 เขาบอกว่าวิชาน้ีขาดไม่ได้
เลย	 ตอนน้ีกลายเป็นว่านักศึกษาที่เรียนวิชา
ทางแพทย์	จิตวิทยา	ฯลฯ	ก็ต้องมาเรียนวิชานี้
เป็นพื้นฐานก่อน

โรงเรียนและมหาวิทยาลัยสอนพุทธศาสนา 
กันหมด ?

	 โรงเรียนรัฐในอเมริกาสอนกันหมดอย่าง 
ชายฝั่งตะวันตก	 เฉพาะที่รัฐแคลิฟอร์เนีย	 ทุก
โรงเรียนสอนกันหมด	 เขาสอนเจริญสติ	 ตั้งแต่
ระดับอนุบาล	 แต่เลี่ยงไปใช้ค�าว่า	 	 “secular	
mindfulness”	ฝรัง่พยายามบอกผูป้กครองว่า 
เป็น	mindfulness	 ทางโลก	 ความจริงสอน
เหมือนพุทธศาสนา	 เพียงแต่ถ้าไปบอกว่าเป็น
พุทธศาสนา	 เขาจะคิดว่ามีความเชื่องมงาย 
เข้าไปด้วย	 อาตมาเคยแนะน�าเพื่อนว่าสติ 
(ความจ�า)	 อย่างเดียวไม่พอ	 แต่ต้องมีเงาของ 
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สติ	คือ	สัมปชัญญะ	(ความรู้ตัว)	ด้วย	ตอนนี้จึง
หันมาใช้ค�าใหม่ว่า	“Mindful	 	Awareness” 
	 อย่างระดับอนุบาล	 วิธีการสอนให้เด็ก
นอน	 แล้วให้เด็กดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับตุ ๊กตา
ที่วางบนอก	 เด็กเห็นว่าขยับขึ้นลงเมื่อเรา
หายใจเข้า	 -	 ออก	 ให้ดูสภาพตรงนั้น	 หรือ
ถ้าเด็กซน	 วิธีการสอนก็ให้เด็กนั่งล้อมวง	 ครู
ตีกลองแล้วบอกว่าถ้าหยุดเมื่อไร	 ที่เต้นอยู ่
ท่าไหนก็ต้องหยุดท่านั้น	 นี่คือการฝึกเรื่อง 
“รู้ตัว”	 หรือไม่ก็ให้เด็กนั่งล้อมวง	 ครูตีระฆัง
แล้วบอกว่า	 ถ้าใครไม่ได้ยินก็ให้ยกมือขึ้น 
เราจะเห็นว่าเด็กแต่ละคนได้ยินเสียงไม่เท่า
กัน	 เป็นการ	 “ฝึกจิตให้เป็นสมาธิ”	 หลังเข้า
คอร์ส	 พ่อแม่บอกว่า	 พอลูกได้เรียนแล้ว	 รู้สึก
ดีมาก	 อย่างตอนที่ทะเลาะกับสามี	 กลาย 
เป็นลกูทีบ่อกว่าให้แม่ไปนัง่สมาธหิรอืบางคราว
ลูกบอกว่า	‘อย่าโกรธ	ให้นับลมหายใจ	๑,	๒,	๓	
แล้วจะหายโกรธ’		คือเด็กสอนพ่อแม่ได้

สอนพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยชั้นนํา
ของโลก

	 ตอนเรียนจบใหม่ๆ	 มาเป็นอาจารย์สอน
ที่	 มมร.	 จากนั้นมหาวิทยาลัยมหิดล	 (มม.)	
นิมนต์ให้ไปช่วยสอนหลายวิชา	 สอนที่คณะ
สังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,	
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,	 มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	 รวมถึงช่วยแก้ไขหลักสูตรในทาง
จิตวิทยาให้กับแพทย์ที่โรงพยาบาลศรีธัญญา	
สอนนักศึกษามหาวิทยาลัยมิชิแกน	 ที่มา
เข้าค่ายพุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อมที่เนปาล 
แล้วจึงรับนิมนต์ไปสอนที่ต่างประเทศ
	 ปี	 ค.ศ.	 ๒๐๐๒	 	 รับนิมนต์ไปสอนที่
มหาวิทยาลัยซานตาคลารา	 สหรัฐอเมริกานั้น 
เปิดสอน	๒	 คลาส	 แต่นักศึกษาก็ยังแน่น	 ต่อ
มาอาตมาจึงคิดออกแบบหลักสูตรใหม่	 คือ	
‘พุทธศาสนากับโลกาภิวัตน์’	 ตอนน้ันยัง
เป็นวิชาใหม่	 เปิดสอนพุทธศาสนาระดับสูง	
เป็นการประยุกต์พุทธศาสนา	 คือ	 มองโลก 
ทุกด้านผ่านเลนส์ของพุทธศาสนา
	 ปัจจุบัน	อาตมาสอนที่มหาวิทยาลัยซาน- 
ตาคลารา	 สหรัฐอเมริกา	 และ	 มหาวิทยาลัย 
อ๊อกซฟอร์ด	ประเทศอังกฤษ	ที่ซานตาคลารา 
มีหลักสูตรบังคับคือ	 ศาสนาเบื้องต้น	 ระดับ
กลาง	 และระดับสูง	 จะเลือกเรียนตัวไหนก็ได้ 
โดยอาตมาสอนอยูร่ะดบักลาง	คอื	Buddhism 
Intermediate-level	 และระดับสูง	 คือ	
Buddhism	 and	 Globalization	 (วิชาพุทธ
ศาสนากับโลกาภิวัตน์)	 ส่วนที่มหาวิทยาลัย
อ๊อกซฟอร์ด	 อาตมาสอนระดับปริญญาเอก
ในแง่มานุษยวิทยา	 เป็นวิชาที่มองภาพรวม
พุทธศาสนาในประเทศไทยจากมุมมองทุก
อย่าง	 ทั้งจากข้อมูลดิบและวิพากษ์ข้อมูล
ดิบว่าท�าไมถึงเป็นภาพอย่างนั้น	 นอกจากนี้ 
สหประชาชาตกิ�าลงัขบัเคลือ่น	เรือ่งการพัฒนา
ที่ยั่งยืนก็ให้อาตมาไปให้ข้อมูล	 ส่วนยูเนสโก 
อาตมาก็ช่วยเป็นวิทยากรในเรื่องสิ่งแวดล้อม 
World	Economic	Forum”

จากทีมข่าวการศึกษา	หนังสือพิมพ์มติชน
ฉบับวันที่	๓		มกราคม	๒๕๖๐
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	 ความจริงหรือสัจจะในยุคโลกาภิวัตน์ควร
จะมหีน้าตาเป็นอย่างไร	?	เราจะหาความจรงิได้ 
อย่างไร	ในเมือ่ใครๆ	ต่างกอ้็างความจริงของฝ่าย
ตนเท่านั้นว่าเป็นความจริง	 และเหยียดความ
จริงของฝ่ายอื่นๆ	 ว่าไม่จริง	 ‘ความจริงวันนี้’ 
กลับไม่เหมือนความจริงของเมื่อวาน	 มีความ
พลิกผันของความจริงที่กลายเป็น	 ‘จริงเฉพาะ 
ช่วงเวลา’	ตกลงมนัมคีวามจรงิ	จรงิๆ		ไหม	หรอื 
มันข้ึนอยู่กับมุมมอง	 พจนานุกรมอ๊อกซ์ฟอร์ด 
ได้ประกาศให้ค�าว่า	 ‘หลังความจริง’	 (post	
truth)	 เป็นค�าที่พูดกันมากที่สุดในรอบปีที ่
ผ่านมา	 เพราะดูเหมือนว่าพวกเราจะเข้าสู่ยุค 
ของการที่ความคิดเห็นของผู้คนถูกชักจูงด้วย 
ความรู้สึกทางอารมณ์มากกว่าที่จะใช้ข้อเท็จ 
จริงหรือเหตุผล	ลองมาดูข้อมูลต่อไปนี้	ซึ่งแปล 
มาจากบทความ	ในนติยสาร		The	New	Yorker	 
เรื่อง	Why	facts	don’t	change	our	minds	
โดย	Elizabeth	Kolbert

ทาํไมข้อเทจ็จริงเปลีย่นความเชือ่ของเราไม่ได้ ?

	 ในปี	๒๕๑๘	มีการทดลองที่มหาวิทยาลัย 
สแตนฟอร์ด	 โดยให้นักศึกษาอ่านจดหมาย	
ลาตาย	 จ�านวน	 ๒๕	 ฉบับ	 แล้วให้ตัดสินใจ 
แยกให้ได้	ระหว่างจดหมายลาตายฉบบัทีเ่ขยีน 
โดยผู้ที่ฆ่าตัวตายจริงๆ	 กับจดหมายลาตายที่ 
แต่งข้ึนโดยผู้ที่ไม่ได้ตายจริง	 แล้วก็มีการให้ 
คะแนนความแม่นย�าของการแยกน้ัน	 โดย
นักศึกษากลุ่มที่	 ๑	 ถูกบอกว่าสามารถแยกได้ 
ถูกต้องแม่นย�าถึง	๒๔	ใน	๒๕	ฉบับ	ในขณะที่ 
กลุ่มที	่๒	ได้รับการบอกว่า	แยกได้ถูกต้องเพียง 
๑๐	ใน	๒๕	ฉบับ	(จริงๆ	แล้วนักศึกษาทั้งสอง 
กลุ ่มแยกแยะจดหมายได้ถูกต้องพอๆ	 กัน)	 
หลังจากบอกคะแนนไปได้ไม่นานก็เปิดเผย 
กับนักศึกษาว่า	 แท้ที่จริงแล้วทั้งสองกลุ่มไม่ได้ 
มีความแตกต่างกันเลยในความสามารถในการ 
แยกแยะ	เปอร์เซ็นต์ที่ทายถูกทายผิดพอๆ	กัน	 

ปัญญาภิวัฒน์ 

ธีรปัญโญ

สัจจะ ในยุคหลังความจริง
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แต่ที่บอกผลนักศึกษาให้ต่างกันไปอย่างนั้น 
ก็เพื่อต้องการศึกษาความสัมพันธ์ในการตอบ 
สนองของผู้ที่คิดว่าตัวเองถูก	 กับของผู้ที่คิดว่า 
ตวัเองผดิ	(กค็อืบอกนกัศกึษาไปว่าทีใ่ห้คะแนน 
ไปนั้นโกหกทั้งเพ)	 หลังจากนั้นก็ให้นักศึกษา 
ประเมินดูตัวเองในแง่ต่างๆ	 แต่ในชุดค�าถาม 
ต่อมานั้น	มีแทรกค�าถามหนึ่งว่า	 เมื่อเทียบกับ 
คนทั่วๆ	 ไปแล้ว	 ท่านคิดว่าตัวท่านเองมีความ 
สามารถในการวิเคราะห์ได้แม่นย�ามากน้อย 
เพียงใด	 ?	 ผลออกมาเป็นที่น่าแปลกใจว่า 
นกัศกึษากลุม่ทีเ่คยได้รบัการบอกว่าตนวเิคราะห์ 
ได้แม่นย�า	ประเมินตวัเองสงูกว่าคนทัว่ไป	ขณะที ่
นกัศกึษาทีเ่คยได้รบัการบอกว่าตนวิเคราะห์ได้ 
ไม่แม่นย�า	 ประเมินตัวเองต�่ากว่าคนทั่วๆ	 ไป	 
ทั้งที่ความจริงแล้ว	 ทั้งสองกลุ ่มต่างก็รู ้ข ้อ 
เท็จจริงแล้วว่า	 ความสามารถของพวกเขา 
ทั้งสองกลุ่มไม่ได้ต่างกัน	 ผู้ท�าการทดลองจึง 
สรุปว่า	 “ความเชื่อของคนเราเม่ือเกิดขึ้น 
แล้วมกัจะฝังแน่น ทําให้เปลีย่นแปลงได้ยาก” 
	 ใน	๒	-	๓	ปี	ต่อมา	ได้มีการทดลองที่ได้ผล 
ไปในท�านองเดียวกัน	 โดยผู้ทดลองได้แต่ง 
คุณสมบัติของพนักงานดับเพลิงที่แตกต่าง 
กนัข้ึนมาเอง	๒	ชดุ	เพือ่แยกระหว่างนกัดบัเพลิง 
ที่ดี	 (เช่น	 เมื่อต้องตัดสินใจในสภาวะที่เสี่ยง	
สามารถตัดสินใจเร็ว	 สามารถช่วยชีวิตคนไว ้
ได้ทัน)	กับนักดับเพลิงที่ไม่ดี	(ตัดสินใจช้า	ช่วย
คนได้ไม่ทัน)	 ให้กับนักศึกษาสองกลุ่ม	 โดยแต่ 
ละกลุ่มได้เรียนรู้คุณสมบัติของนักดับเพลิงท่ีดี
และที่ไม่ดี	ที่ตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิง	(เช่น	แต่ง
คุณสมบัติว่าพนักงานดับเพลิงคนที่ตัดสินใจ 
ถูกต้อง	ยังมีลูกเล็กๆ	หรือมีงานอดิเรกชอบไป 
ด�าน�า้ลกึ	ส่วนนกัดบัเพลงิคนทีต่ดัสนิใจผดิพลาด 
มีลูกชายโตแล้ว	กับชอบเล่นกอล์ฟ	เป็นต้น	แต่

สลับคุณสมบัติเหล่าน้ีในทางตรงข้ามป้อนให ้
กับนักศกึษาอีกกลุม่หน่ึง)		หลงัจากให้นักศึกษา 
อ่าน	 ท�าความเข้าใจ	 และหาเหตุผลเช่ือมโยง 
กบัคณุสมบตัเิหล่านีส้กัพกั	กเ็ปิดเผยว่าแท้ทีจ่รงิ 
แล้วคณุสมบตัเิหล่าน้ีไม่ได้มผีลต่อการตดัสนิใจ 
ของนักดับเพลิงอย่างมีนัยส�าคัญอะไรเลย	เป็น 
เรือ่งแต่งขึน้มาเองทัง้สิน้	หลงัจากนัน้กส็อบถาม 
นักศึกษาทั้งสองกลุ่มนั้นว่าท่าทีต่อความเสี่ยง 
ของนักดับเพลิงท่ีดีควรเป็นอย่างไร	 นักศึกษา 
ก็ยังคงตอบไปในทางเดียวกับสิ่งที่ตนได้เคยได้ 
รบัรูม้า	(ทัง้ๆ	ทีค่วรจะตอบว่าคุณสมบัตเิหล่าน้ี 
ไม่ได้สัมพันธ์กับการเป็นนักดับเพลิงที่ดีอะไร 
เลย	 เพราะรู้แล้วว่ามันเป็นเรื่องแต่งทั้งหมด) 
แสดงว่าเมื่อทัศนคติก่อตัวขึ้นแล้ว แม้ว่า 
เหตุผลในความเชื่อเดิมของเราจะถูกแย้งตก 
ไปแล้ว คนเรากไ็ม่สามารถปรบัเปลีย่นทศันคติ 
ความเชื่อของตนได้ 
	 ท�าไมเป็นอย่างนั้น	 ?	 ท�าไมความเชื่อของ 
คนเราไม่ถูกปรับเปลี่ยนเมื่อได้ข้อมูลใหม่ที ่
ถูกกว่า	?	นักวิจัยสันนิษฐานว่า	จุดเด่นที่ท�าให้
มนุษย์เราอยู่เหนือกว่าสัตว์	 และประสบความ
ส�าเร็จในวิวัฒนาการมากกว่าสัตว์ทั้งหมดก็คือ	
ความสามารถในการร่วมมือกัน	 แต่เน่ืองจาก
การอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ	 เลย	
เพราะคนเรามีแนวโน้มที่จะอยู่ล�าพัง	 เป็นตัว
ของตัวเอง	 การต้องมารวมกลุ่มกัน	 เพื่อแบ่ง
งานกนัท�านัน้	จงึจ�าต้องมกีลไกบางอย่างทีช่่วย 
ยึดโยงคนเข้าหากันได้	 ท�าให้สันนิษฐานได้ว่า 
การใช้เหตุผลของคนเราน่าจะเป็นวิวัฒนา 
การในการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับการอยู่รวม 
กันเป็นหมู่ใหญ่มากกว่าท่ีจะเอาไปใช้ค้นหา 
ความเป็นเหตุเป็นผลในการเข้าถึงความจริง 
ว่าที่จริงแล้วกระบวนการคิดของคนเราม ี
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ช่องโหว่และข้อผดิพลาดเตม็ไปหมด	ในบรรดา 
กระบวนการคดิทีผิ่ดพลาดทัง้หมด	การเลือกรบั 
ข้อมูล	 เฉพาะที่เข้ากับความเห็นเดิมของเรา 
(confirmation	 bias)	 นับเป็นข้อผิดพลาด 
ระดับต้นๆ	ที่พบเห็นกันได้บ่อยมาก	นักวิจัยได้ 
ลองเลือกนักศึกษามา	 ๒	 กลุ่ม	 กลุ่มแรกเป็น 
กลุ่มที่มีความเชื่อว่า	 โทษประหารช่วยให้การ
ก่ออาชญากรรมลดน้อยลง	 ส่วนอีกกลุ ่มไม่
เห็นด้วยกับโทษประหาร	 เพราะเชื่อว่ามันไม่
ได้ช่วยท�าให้อาชญากรรมลดลง	 ทั้งสองกลุ่ม
ได้รับข้อมูลจากงานวิจัย	๒	ชิ้นที่ได้ศึกษาเกี่ยว
กับเรื่องนี้	 โดยข้อมูลจากงานวิจัยช้ินแรกบ่งช้ี 
สถิติไปในทางที่โทษประหารสามารถลดอัตรา 
การก่ออาชญากรรมลงได้	 แต่ข้อมูลจากงาน 
วจิยัอกีชิน้	ตัง้ข้อสงสัยเกีย่วกบังานวิจยัช้ินแรก 
ว่าออกแบบได้ไม่ดพีอ	และเสนอข้อมลูทีช่ีไ้ปใน 
ทางทีว่่ามีหรอืไม่มโีทษประหารกไ็ม่ท�าให้อตัรา 
การก่ออาชญากรรมเปลี่ยนแปลง	 แล้วให้ 
นกัศกึษาแสดงความคดิเหน็ต่องานวจิยั	๒	ชิน้นี้ 
	 (งานวจัิยทัง้สองช้ินนีแ้ต่งขึน้เอง	จรงิๆ	แล้ว 
ถ้ามองอย่างเป็นกลางๆ	สถติิสามารถบ่งช้ีไปได้ 
ทั้งสองทาง	 มีหลักฐานสนับสนุนและขัดแย้ง
ในปริมาณที่พอกัน)	 นักศึกษาที่เห็นด้วยกับ 
โทษประหารลงความเห็นว่างานวิจัยช้ินแรกน่า
เชื่อถือกว่า	 ส่วนงานวิจัยชิ้นที่สองไม่น่าเชื่อถือ 
ส่วนนักศึกษาท่ีไม่เห็นด้วยลงความเห็นไปใน
ทางตรงกนัข้าม	เมือ่เสรจ็สิน้การทดลอง	ได้ถาม 
นักศึกษาทั้ งสองกลุ ่มอีกทีถึงความมั่นใจ	
ปรากฏว่ากลุ ่มท่ีเห็นด้วยกับโทษประหาร 
ยิ่งเห็นด้วยและสนับสนุนมากยิ่งขึ้น	 ส่วนกลุ่ม
ที่ไม่เห็นด้วยก็ยิ่งคัดค้านหนักขึ้น	 (ทั้งๆ	 ที่ถ้า 
มองอย่างเป็นกลาง	 เม่ือได้ข้อมูลที่มีน�้าหนัก
พอๆ	 กันสองชิ้นท่ีพอจะบ่งช้ีความเป็นไปได้ 

ทั้งสองทาง	 ทางที่ถูกก็น่าจะลดความมั่นใจ 
ของความเชื่อเดิมของเราลงและเปิดใจให้กับ 
ความเชื่อในทางตรงข้ามมากข้ึน)	 น่ีจึงเป็น 
ตัวอย่างของการที่คนเลือกที่จะเชื่อในชุด 
ข้อมูลใหม่ๆ ที่สอดคล้องกันกับความเชื่อเก่า 
ของตนเท่านัน้ และปฏเิสธชดุข้อมลูความจรงิ 
ใหม่ๆ ที่ไม่สอดคล้องเข้ากันกับความเชื่อ 
เดิมของตน 

ความสามารถในการคิดหาเหตุผลอย่าง
เหลือเฟือของคนเราอาจจะมีไว ้เพ่ือการ
เอาชนะในการถกเถียงกันมากกว่าเพื่อจะ 
ให้คิดได้อย่างถูกต้อง

	 ท�าไมจงึเป็นอย่างนัน้ได้	?	ทัง้ๆ	ทีว่ธิคิีดแบบ 
ปักใจเชื่ออย่างนั้น	 ในขั้นตอนของวิวัฒนาการ 
น่าที่จะถูกคัดออกไปนานแล้ว	 (เช่นหนูที่ปักใจ 
ไม่ยอมเชื่อว่ามีแมวอยู่ข้างนอกรู	 และเลือกที ่
จะรับข้อมูลที่สอดคล้องกับความเชื่อเดิมเท่า 
นั้น	 ก็ไม่น่าจะเหลือรอดสืบพันธ์ุต่อไปได้	 และ 
น่าจะสญูพนัธุ์ไปพร้อมกับการปักใจเชือ่น้ัน)	แต่ 
การณ์กับไม่เป็นอย่างนั้น	 ทั้งหนูท้ังคนที่ปักใจ
เชื่อแบบน้ันก็ยังเหลือรอดมาได้จนถึงปัจจุบัน	
แสดงว่าการปักใจเช่ือไม่ยอมเปลีย่นทิฏฐขิอง 
ตนง่ายๆ นั้นน่าจะมีประโยชน์อะไรอยู่บ้าง 
นักวิจัยพบว่าประโยชน์น้ันก็คอืการปรบัตัวเพือ่ 
เข้าสงัคมหรอืการอยูร่วมกันเป็นหมูใ่หญ่น่ันเอง 
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ของพนักงานดับเพลิงที่ดี	 หรือพิจารณาเรื่อง 
โทษประหาร	 ทั้งยังไม่ต้องมาเจอกับงานวิจัย
จอมปลอม	การกุข่าว	หรือเรื่องใส่สีตีไข่	จึงไม่
แปลกใจทีค่นในยคุปัจจุบนัพบว่าการใช้เหตผุล
ของคนไม่สามารถจัดการกับสิ่งเหล่านี้ได้อย่าง 
ถกูต้อง	มนัเป็นอกีตวัอย่างหนึง่ทีเ่ทคโนโลยแีละ
สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปเร็วกว่ากระบวน 
การคดัเลอืกทางธรรมชาต	ิ(natural	selection) 
	 นักวิจัยหลายท่านเชื่อว่าการปรับตัวเพื่อ
การเข้าสังคมเป็นกุญแจส�าคัญส�าหรับการ 
เข้าใจการท�างานของจิตใจ	ได้เขยีนไว้ในหนังสือ 
The	knowledge	Illusion	:	Why	we	never	
think	alone		(การลวงตาของความรู	้:	ท�าไมเรา 
ไม่เคยคดิคนเดยีว)	ยกตวัอย่างเรือ่งการท�างาน 
ของชักโครก	 ทุกคนคงรู ้จักชักโครกกันดี 
ถ้าถามว่าเราเข้าใจการท�างานของชักโครก 
มากน้อยแค่ไหนจาก	๑	ถึง	๑๐	ส่วนใหญ่ก็คง 
จะประเมินกันว่าเราเข้าใจมันมากระดับ	 ๘ 
ถึง	๙	แต่ถ้าให้ต้องอธิบายการท�างานกันจริงๆ 
เราก็จะค้นพบว่ามันไม่ใช่ง่ายๆ	อย่างที่คิด	มัน
ค่อนข้างซับซ้อนพอสมควร	คือเราคิดว่าเรารู้ 
มากกว่าที่เรารู้จริงๆ	 ถ้าให้ประเมินอีกทีหลัง
จากต้องให้อธิบายการท�างานของชักโครกโดย
ละเอยีด	ความมัน่ใจในความรูเ้ก่ียวกบัชักโครก
ของเราจะลดลงมาในระดบั	๕	ถงึ	๖	แทน	ไม่ใช่ 
แต่เรื่องชักโครกเท่านั้น	 ในเรื่องอื่นๆ	ก็เช่นกัน 

	 ดังนั้น	 การใช้เหตุผลเชิงตรรกะที่มนุษย์
เรามีและผ่านกระบวนการวิวัฒนาการขึ้นมา 
เป็นล�าดับนั้น	 อาจจะมิใช่เพ่ือคิดค้นแก้ปัญหา 
ในเชิงเป็นเหตุเป็นผล	 หรือหาข้อสรุปจาก 
การได้หลักฐานใหม่ๆ	 แต่เป็นไปเพ่ือการแก้ 
ปัญหาในการร่วมมือกนัท�างานมากกว่า	การใช้ 
เหตุผลเป็นเพียงเคร่ืองมือในการปรับตัวเข้า 
หากันเพื่อการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม ความคิด 
อะไรที่แปลกจากกลุ ่มของตน	 ที่ท�าให้ไม  ่
สามารถสื่อสารกันได้ในกลุ่มก็จะถูกคัดออกไป 
เกิด	 (confirmation	bias)	คือเราจะเลือกรับ 
ข้อมูลเฉพาะที่เข้ากับความเชื่อของกลุ่มเรา 
คือมีฉันทาคติ	 และปฏิเสธข้อมูลท่ีไม่เข้ากับ 
ความเชื่อของกลุ ่มเรา	 คือมีโทสาคติ	 ส่วน	 
โมหาคติ	หรอืการเข้าข้างตวัเอง	(myside	bias)	 
นั้น	จริงๆ	มนุษย์เราก็ไม่ได้มีโมหะ	(ความหลง) 
ปิดบังไปเสียทุกอย่าง	 เฉพาะสิ่งที่เป็นฝ่ายเรา 
เองเท่านัน้ทีเ่รากลับมองไม่เหน็	นกัวิจัยพบว่า 
เราสามารถจับหาความผิดในความคิดที่เป็น 
ของคนอืน่ได้ง่ายกว่าจบัหาความผดิในความคดิ
ที่เป็นของตัวเราเอง

อคติเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไร ?

	 วถีิชวิีตของบรรพบุรษุเราทีต้่องร่วมมอืกนั
เข้าป่าล่าสัตว์หรือท�าเกษตรกรรมรวมกันเป็น 
กลุม่	ท�าให้พวกเขาเป็นห่วงเรือ่งฐานะทางสงัคม	
เป็นห่วงเรื่องการเอารัดเอาเปรียบกันในการ
ท�างานมากกว่าที่จะเป็นห่วงในเรื่องการคิดใน
ทางทีถู่กเพือ่น�าไปสู่ความจรงิ	เพราะว่าการคดิ 
หาเหตุผลโดยตัวของมันเองไม่ค่อยเป็นประ- 
โยชน์แก่ปากท้อง	 เท่ากับผลประโยชน์ที่ได้ 
จากการถกเถียงกัน	 ในยุคสมัยนั้นพวกเขาไม่ 
ต้องมาตัดสินใจเรื่องการคัดเลือกคุณสมบัต ิ
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เช่น	วธิกีารท�างานของซปิ	วิธีการล๊อกของกญุแจ 
และอ่ืนๆ	 อีกมากมายที่เราคิดว่าเรารู้มากกว่า 
ที่เรารู้จริงๆ	 สิ่งที่ท�าให้เราเชื่อม่ันอย่างนั้นได้ก ็
เพราะคนอืน่ๆ	ท�าให้เราคดิว่าเป็นเช่นนัน้	จรงิๆ 
แล้ว	เราไม่เคยคดิคนเดยีว	แต่เราคดิไปพร้อมๆ 
กนัเป็นหมู่	เส้นแบ่งระหว่างความคดิของ	‘เรา’ 
กับของ	 ‘คนอื่น’	 จึงไม่ชัดเจนอย่างที่เราคิด 
	 ส�าหรบัเรือ่งเทคโนโลย	ีเราพึง่ความคดิของ 
คนอ่ืนที่คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมา	 เราเพียงแต่เอา 
มาใช้งานเท่านัน้	ในแง่หนึง่การไม่จาํเป็นต้องรู้ 
ทั้งหมดนี่แหละท่ีทําให้องค์ความรู้โดยรวม 
พัฒนาก้าวหน้าไปได	้(เช่น	ถ้าทุกๆ	คนยืนยัน 
ที่จะรู ้วิธีตีเหล็กให้ได้ก่อนที่จะน�ามีดมาใช  ้
ยคุโลหะกค็งจะไม่เกดิขึน้)	แต่เมือ่คนใดคนหนึง่
ค้นพบเครื่องมือใหม่ๆ	 เพื่อวิถีชีวิตแบบใหม่ๆ	 
เขาก็ได้สร้างมิติของความไม่รู้ใหม่ๆ	 ในเรื่อง 
น้ันๆ	 ไปพร ้อมกัน	 ดังนั้นเมื่อพูดถึงเรื่อง 
เทคโนโลยี	 การไม่จ�าเป็นต้องรู้ทั้งหมดอาจจะ 
เป็นผลดีต่อความก้าวหน้า	 แต่เมื่อเราน�าวิธีนี ้
มาใช้ในทางวิเคราะห์วิจารณ์ทางการเมือง 
ทางศาสนา	หรืออภิปรัชญาอื่นๆ	การไม่เข้าใจ 
เรื่องทั้งหมด	(แต่คิดว่าเราเข้าใจ)	มีผลท�าให้เรา
ตัดสินใจผิดพลาดได้	 ถ้าเราอาศัยความเข้าใจ 
ของคนอื่นในการเลือกนโยบายทางการเมือง 
อย่างใดอย่างหน่ึง	 (หรือเลือกศรัทธาในลัทธิ 
ศาสนาใดศาสนาหนึ่ง)	 เช่น	 สมมติว่าความ 
เข้าใจในเรื่องการเมืองของนาย	 ก	 ไม่มีมูล 
ไม่ถูกต้อง	 แต่นาย	 ข	 ต้องพ่ึงความเข้าใจนั้น 
เพื่อความเข้าใจของตน	ความเข้าใจของนาย	ข	 
กไ็ม่มีมูล	และไม่ถกูต้องตามไปด้วย	และถ้านาย 
ข	ไปพูดคุยกับนาย	ค	และหากนาย	ค	เห็นด้วย 
กับนาย	 ข	 ความเห็นของนาย	 ค	 ก็พลอย 
ไม่มมีลู	ไม่ถกูต้องตามมาด้วย	แต่ตอนนีพ้วกเขา 

ทั้งสามคนต่างก็รู้สึกเชื่อมั่นในความเห็นของ 
ตนมากยิง่ขึน้		และถ้าพวกเขาไม่ยอมเปิดรบัฟัง 
ข้อมูลที่ขัดแย้งกับความเห็นของพวกเขาเลย 
พวกเขาก็จะอยู ่ในกลุ ่มที่ต่างคนต่างก็เสริม
ความเชื่อมั่นกันเองในกลุ ่มโดยที่ความเห็น
ของพวกเขาไม่มีมูลความจริงอยู่เลย	 ซึ่งการ
เลือกนโยบายการเมือง	 (หรือเลือกนับถือลัทธ ิ
ศาสนา)	ไม่เหมือนกับการใช้เทคโนโลยี	 เราจ�า 
ต้องมีความเข้าใจที่มีมูลความจริงอยู่ด้วยและ 
ต้องอยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นเหตเุป็นผลกัน 
	 แล้วท�าไมคนเราถึงชอบอยู่แต่ในกลุ่มท่ีม ี
ความคิดเห็นแบบเดียวกัน	?	ที่เป็นเช่นนั้นส่วน 
หน่ึงเป็นเพราะสมองของคนเราถกูออกแบบมา 
ให้เกิดความรู ้สึกที่ดี	 -	 คือพบว่ามีการหลั่ง 
dopamine (สารสขุ) ในสมอง  เมือ่ได้พจิารณา 
ชุดข้อมูลที่สอดคล้องกันกับทิฏฐิท่ีตนยึดถือ
อยู่ก่อน	 (คือได้สนทนากับพวกที่มีความเชื่อ
แบบเดียวกัน)	แม้ว่า	(ในภายหลัง)	จะรู้ทั้งรู้ว่า
มนัผดิ	ก็ยงัไม่ยอมเปลีย่น	พดูอีกอย่างหน่ึงก็คอื
เราเสพติดความคิดเห็นของตัวเรานัน่เอง	การ
แก้ไขจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
	 ดังน้ันแต่เดิมท่ีเราเคยคิดกันมาว่ามนุษย์
เป็นสัตว์ที่ด�าเนินชีวิตด้วยเหตุด้วยผล	 และ
ควรท่ีจะใช้เหตุผลในการตัดสินใจ	 แต่งานวิจัย
หลายๆ	ชิน้ท่ีผ่านมา	ได้แสดงให้เห็นถงึข้อจ�ากัด 
ในการใช้เหตุผลของคน	 จนไม่แปลกใจที่บ่อย 
ครัง้เราจะพบว่า	คนเราไม่ได้ใช้เหตุผลในการคดิ
ตัดสนิใจ	แต่กลับใช้อารมณ์กันมากกว่าและเป็น 
ที่น่าสังเกตว่า	 ความรู้สึกว่าเชื่อของคนนั้น 
ยิง่มัน่ใจมากเท่าใด กย่ิ็งห่างจากความเป็นจรงิ 
มากเท่านั้น ความเชื่อแบบปักใจเชื่อจึงมัก 
ไม่ได้ออกมาจากความเข้าใจท่ีลึกซึ้ง	 มีการ 
ศึกษาโดยให้คนลองให้คะแนนความเชื่อมั่น 
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ของตน	 ก ่อนและหลังการให้อธิบายโดย
ละเอียดถึงผลดีผลเสียของความคิดของตน 
ปรากฏว่าความเชื่อมั่นของเขาลดลงอย่างเห็น 
ได้ชัด	แสดงว่า	การได้คิดทบทวนและท�าความ
เข้าใจในกระบวนการที่เรายึดมั่นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ว่า	 ‘จริง’	 อาจจะเป็นวิธีคิดแบบเดียวที่จะสั่น
คลอนความหลงใหลในความคิดทิฏฐิของตน
ได้	 และอาจจะน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงความ
คิดเห็นของตนได้ในที่สุด	
	 ได้อ่านงานวิจัยเก่ียวกับเรื่องนี้กันมาพอ 
สมควรแล้ว	 มาดูความจริงหรือสัจจะในทัศนะ 
ของพระพทุธศาสนากนับ้าง	โดยเริม่จากการท�า 
ความเข้าใจพระสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องนี้	 ที่ช่ือว่า 
จังกีสูตร	 น�ามาจากมัชฌิมนิกาย	 มัชฌิม- 
ปัณณาสก์	พระสุตตันตปิฎก	 เล่มที่	 ๑๓	ข้อที่ 
๔๒๒	ถึง	๔๓๔	หน้า	๕๙๐	ที่พระพุทธเจ้าได้ 
วิเคราะห์ถึงที่มาของความเช่ือว่า	 ‘จริง’	 ของ 
พวกเราว่าจะมาจากเหตุอะไรได้บ้าง	 ?	 เราจะ 
แสวงหาความจริงกันได ้อย ่างไร	 ?	 และ 
ระหว่างทางที่ยังแสวงหาอยู่นั้น	เราจะอนุรักษ์
ความจริงไว้ได้อย่างไรกันบ้าง	?

เก่าโดยสืบต่อกันมาตามคัมภีร์	 พราหมณ์ทั้ง
หลายย่อมถึงความตกลงใจโดยเด็ดขาดว่า	 ‘นี้
เท่านั้นจริง	 อย่างอื่นไม่จริง’	 ในเรื่องนี้ท่าน 
พระโคดมจะตรัสอย่างไร	?	”
	 พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า	“ภารทวาชะ 
พราหมณ์สักคนหน่ึงในบรรดาพราหมณ์ทั้ง
หลาย	ผู้กล่าวอย่างนี้ว่า	‘เรารู้สิ่งนี้	เราเห็นสิ่งนี้ 
นี้เท่านั้นจริง	อย่างอื่นไม่จริง’	มีอยู่หรือ	?”
	 มาณพหนุ่มทลูตอบว่า	“ไม่มเีลย	ท่านพระ 
โคดม”
	 “ภารทวาชะ	 แม้อาจารย์ท่านหนึ่ง	 แม้ 
ปาจารย์ของอาจารย์ท่านหนึ่ง	ตลอดขึ้นไปจน	
๗	 ชั่วอาจารย์ของพราหมณ์ทั้งหลายผู้กล่าว
อย่างนี้ว่า	‘เรารู้สิ่งนี้	เราเห็นสิ่งนี้	นี้เท่านั้นจริง	
อย่างอื่นไม่จริง’	มีอยู่หรือ	?	”
	 “ไม่มีเลย	ท่านพระโคดม”
	 “ภารทวาชะ	 ฤาษีทั้งหลายผู้เป็นบุรพา- 
จารย์ของพวกพราหมณ์	 ซึ่งเป็นผู้แต่งมนตร์ที่
พราหมณ์ทั้งหลายในปัจจุบันนี้ขับตาม	 กล่าว
อย่างนี้ว่า	 ‘เราทั้งหลายรู้สิ่งนี้	 เราท้ังหลาย 
เห็นสิ่งนี้	 นี้เท่านั้นจริง	 อย่างอื่นไม่จริง’	 มีอยู่
หรือ	?”
	 “ไม่มีเลย	ท่านพระโคดม”
	 พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า	“ภารทวาชะ	
ได้ทราบกันดังนี้ว่า	 บรรดาพราหมณ์ทั้งหลาย	
ไม่มีพราหมณ์แม้สักคนหนึ่ง	 ผู้กล่าวอย่างนี้ว่า 
‘เรารู้สิ่งนี้	 เราเห็นสิ่งนี้	นี้เท่านั้นจริง	อย่างอื่น 
ไม่จรงิ’	ไม่มใีครสักคนหน่ึงซ่ึงเป็นอาจารย์	เป็น
ปาจารย์ของอาจารย์ตลอด	๗	ชั่วอาจารย์ของ
พราหมณ์ทั้งหลายผู้กล่าวอย่างน้ีว่า	 ‘เรารู้สิ่ง
นี้	 เราเห็นสิ่งนี้	 นี้เท่านั้นจริง	 อย่างอื่นไม่จริง’ 
แม้ฤาษีทั้งหลายผู ้เป็นบุรพาจารย์ของพวก
พราหมณ์	ซึ่งเป็นผู้แต่งมนตร์	เป็นผู้บอกมนตร์ 

 สกํ สกํ สมฺมติมาหุ สจฺจนฺติ
	 คนส่วนใหญ่เรยีก	‘สมมติทฏิฐ’ิ	ของตนๆ	ว่า	 
‘สัจจะ’	
	 	 	 	 พระพุทธพจน์

	 ล�าดับนั้นกาปทิกมาณพหนุ่ม	ภารทวาชะ- 
โคตร	ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า	
	 “ข้าแต่ท่านพระโคดม	 มนตร์อันเป็นของ

จังกีสูตร
ว่าด้วย การอนุรักษ์ความจริง
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ที่พราหมณ์ทั้ งหลายในปัจจุบันนี้ ขับตาม 
มนตร์เก่าที่ท่านขับไว้แล้ว	 แม้ท่านเหล่านั้นก็
ไม่ได้กล่าวอย่างน้ีว่า	 ‘เรารู้ส่ิงนี้	 เราเห็นส่ิงนี้ 
นี้เท่านั้นจริง	อย่างอื่นไม่จริง’”

ธรรม ๕ ประการ มีผลเป็น ๒ อย่าง

	 “ภารทวาชะ	คนตาบอดเข้าแถวเกาะหลัง
กัน	 คนอยู่หัวแถว	 คนอยู่กลางแถว	 และคน
อยู่ปลายแถว	 ต่างก็มองไม่เห็นกัน	 แม้ฉันใด	
ภาษิตของพราหมณ์ทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือน 
กัน	 เห็นจะเปรียบได้กับแถวคนตาบอด	 คือ	
แม้คนอยู่หัวแถว	 คนอยู่กลางแถว	 และคนอยู ่
ปลายแถว	ต่างก็มองไม่เหน็กัน	ท่านเข้าใจความ
ข้อนัน้ว่าอย่างไร	เมือ่เป็นเช่นนัน้	ความเช่ือของ
พราหมณ์ทั้งหลายย่อมหามูลมิได้	มิใช่หรือ	?”
	 มาณพหนุม่กราบทูลว่า	“ท่านพระโคดม	ใน
ข้อนี	้พราหมณ์ทัง้หลายมิใช่เล่าเรยีนกนัมาด้วย
ความเชื่ออย่างเดียว	 แต่เล่าเรียนด้วยการฟัง 
ตามกันมา”
		 	 	 	 	 	 	 	“ภารทวาชะ	ครั้งแรกท่านได้อ้างถึง 
ความเช่ือ	 บัดนี้ท่านอ้างถึงการฟังตามกันมา	
ธรรม	๕	ประการนี้มีผลเป็น	๒	อย่างในปัจจบุนั	

ธรรม ๕ ประการ คือ 

๑.	ศรัทธา	(ความเชื่อ)
๒.	รุจิ	(ความชอบใจ)			
๓.		อนุสสวะ	(การฟังตามกันมา)	
๔.	อาการปริวิตก	(ความตรึกตามอาการ)		
๕.	ทฏิฐนิชิฌานขนัติ	(ความเข้ากนัได้กบัทฤษฎี
ที่พินิจไว้)
	 ธรรม	๕	ประการนี้แล	มีผลเป็น	๒	อย่าง 
ในปัจจุบัน	คือ	สิ่งที่เชื่อกัน	แต่สิ่งนั้นกลับเป็น
ของว่างเปล่าเป็นเท็จไปก็มี	สิ่งที่ไม่เชื่อกัน	แต่

สิ่งนั้นกลับเป็นจริงแท้	ไม่เป็นอื่นก็มี,	สิ่งที่ชอบ 
ใจกัน	 แต่สิ่งนั้นกลับเป็นของว่างเปล่าเป็นเท็จ
ไปก็มี	สิ่งที่ไม่ชอบใจกัน	แต่สิ่งนั้นกลับเป็นจริง
แท้	ไม่เป็นอื่นก็มี,		สิ่งที่ฟังตามกันมา	แต่สิ่งนั้น
กลับเป็นของว่างเปล่าเป็นเท็จไปก็มี	สิ่งที่ไม่ได้
ฟังตามกันมา	แต่สิ่งนั้นกลับเป็นจริงแท้	ไม่เป็น
อื่นก็มี,	 สิ่งที่ตรึกไว้อย่างดี	 แต่สิ่งนั้นกลับเป็น 
ของว่างเปล่าเป็นเท็จไปก็มี,	 สิ่งที่ไม่ได้ตรึกไว ้
อย่างดีแต่สิ่งนั้นกลับเป็นจริงแท้	ไม่เป็นอื่นก็มี, 
สิ่งที่พินิจไว้อย่างดี	 (ถูกใจ)	 แต่สิ่งนั้นกลับเป็น 
ของว่างเปล่าเป็นเท็จไปก็มี,	 สิ่งที่ไม่ได้พินิจไว้ 
อย่างดีแต่สิ่งนั้นกลับเป็นจริงแท้	ไม่เป็นอื่นก็มี		
 ภารทวาชะ คนผู้ฉลาดเมื่อจะตามรักษา
สัจจะ ไม่ควรจะตกลงใจในข้อนั้นอย่างเด็ด
ขาดว่า “นี้เท่านั้นจริง   อย่างอื่นไม่จริง”

ตรัสตอบถึงการรักษาสัจจะ

	 [๔๒๙]	 มาณพหนุ ่มทูลถามว่า	 “ท่าน 
พระโคดม	ด้วยข้อปฏบิตัปิระมาณเท่าไร	?	การ
รกัษาสจัจะจึงมไีด้	บคุคลชือ่ว่ารกัษาสจัจะด้วย
ข้อปฏิบัติประมาณเท่าไร	?	ข้าพเจ้าขอทูลถาม
ท่านพระโคดมถึงการรักษาสัจจะ”
	 พระผูม้พีระภาคตรสัตอบว่า	“ภารทวาชะ	
ถ้าบุรษุมศีรทัธา	กล่าวว่า	‘เรามศีรทัธาอย่างน้ี’	
ชื่อว่ารักษาสัจจะ	แต่ยังไม่ชื่อว่า	มีความตกลง
ใจโดยเด็ดขาดว่า	 ‘น้ีเท่าน้ันจริง	 อย่างอ่ืนไม่
จรงิ’	ด้วยข้อปฏบิตัเิพียงเท่าน้ี	การรกัษาสจัจะ
ย่อมมไีด้	บคุคลชือ่ว่ารกัษาสจัจะด้วยข้อปฏบัิติ
เพยีงเท่าน้ี	และเราย่อมบญัญตักิารรกัษาสจัจะ
ด้วยข้อปฏิบติัเพยีงเท่าน้ี	แต่ยงัไม่ชือ่ว่าเป็นการ
รู้สัจจะก่อน	
-	ถ้าบุรุษมีความชอบใจ	ฯลฯ	
-	ถ้าบุรุษมีการฟังตามกันมา	ฯลฯ	
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-	ถ้าบุรุษมีความตรึกตามอาการ	ฯลฯ	
-	ถ้าบุรุษมีความพินิจที่เข้ากันได้กับทฤษฎีของ
ตน	 เขากล่าวอย่างน้ีว่า	 ‘เรามีความพินิจท่ีเข้า
กันได้กับทฤษฎีของตน	(ถูกใจ)	อย่างนี้’	ชื่อว่า 
รกัษาสจัจะ	แต่ยงัไม่ช่ือว่าถึงความตกลงใจโดย
เด็ดขาดว่า	‘นี้เท่านั้นจริง	อย่างอื่นไม่จริง’
	 ภารทวาชะ	ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้	การ
รักษาสัจจะย่อมมีได้	 บุคคลช่ือว่ารักษาสัจจะ
ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้	 และเราย่อมบัญญัติ
การรกัษาสจัจะด้วยข้อปฏิบติัเพยีงเท่านี	้แต่ยงั 
ไม่ชื่อว่าเป็นการรู้สัจจะก่อน”

ตรัสตอบถึงการรู้สัจจะ

	 มาณพหนุ่มทูลถามว่า	 “ท่านพระโคดม	
การรักษาสัจจะย่อมมีด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่า
นี้	 ส่วนการรู้สัจจะย่อมมีด้วยข้อปฏิบัติเพียง
เท่าไร	 ?	 ข้าพเจ้าขอทูลถามท่านพระโคดมถึง
การรู้สัจจะ”
	 พระผูม้พีระภาคตรสัตอบว่า	“ภารทวาชะ	
ภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปอาศัยบ้านหรือนิคม
แห่งใดแห่งหนึ่งอยู่	 คหบดีก็ดี	 บุตรของคหบดี 
กด็	ีเข้าไปหาภกิษนุัน้	แล้วใคร่ครวญในธรรม	๓	
ประการ	คอื	(๑)	ในธรรมทีเ่ป็นเหตุให้เกดิโลภะ	
(ความโลภ)		(๒)	ในธรรมทีเ่ป็นเหตใุห้เกดิโทสะ
(ความโกรธ)	(๓)	ในธรรมทีเ่ป็นเหตใุห้เกดิโมหะ
(ความหลง)	ว่า	

	 ท่านผูน้ีมี้ธรรมทีเ่ป็นเหตใุห้เกดิโลภะ	โทสะ	
โมหะ	 หรือไม่หนอ	 เพราะว่าผู้มีจิตถูกธรรม 
ทีเ่ป็นเหตใุห้เกดิความโลภ	ความโกรธ	ความหลง 
ครอบง�าแล้ว	 เมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่า	 ‘ข้าพเจ้ารู้’ 
เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่า	‘ข้าพเจ้าเห็น’	หรือสิ่งใด 
จะพงึเป็นไปเพือ่มใิช่ประโยชน์เก้ือกูล	เพือ่ทกุข์ 
สิ้นกาลนานแก่ผู้อื่น	 ก็จะพึงชักชวนผู้อ่ืนเพื่อ 
ประโยชน์แก่สิ่งน้ันได้หรือหนอ	 ?	 เมื่อเขา
พิจารณาถึงภิกษุนั้นอยู่	จึงรู้ได้อย่างนี้ว่า	‘ท่าน
ผู้นี้ไม่มีธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดโลภะ	 ไม่มีธรรม 
ที่เป็นเหตุให้เกิดโทสะ	 ไม่มีธรรมที่เป็นเหตุให้ 
เกิดโมหะ’	 อนึ่ง	 ท่านผู้นี้มีกายสมาจาร-วจี
สมาจาร	เหมอืนผูไ้ม่มโีลภะ	ไม่มโีทสะ	ไม่มโีมหะ 
ท่านผู้นี้แสดงธรรมอันลึกซึ้ง	เห็นได้ยาก	รู้ตาม
ได้ยาก	สงบ	ประณีต	คาดคะเนเองไม่ได้	 เป็น
ธรรมละเอียด	 รู้ได้เฉพาะบัณฑิต	 ไม่ใช่ธรรมที่
คนมีโลภะ	 คนมีโทสะ	 คนมีโมหะ	 จะแสดงได้
โดยง่าย”
 “ยโต นํ สมนฺเนสมาโน วิสุทฺธํ โมหนีเยหิ 
ธมฺเมหิ สมนุปสฺสติ. อถ ตมฺหิ สทฺธํ นิเวเสติ 
สทฺธาชาโต อุปสงฺกมติ, อุปสงฺกมนฺโต ปยิรุ
ปาสติ, ปยิรุปาสนฺโต โสตํ โอทหติ, โอหิตโส
โต ธมฺมํ สุณาติ, สุตฺวา ธมฺมํ ธาเรติ, ธตานํ 
ธมฺมานํ อตฺถํ อุปปริกฺขติ, อตฺถํ อุปปริกฺขโต 
ธมฺมา นิชฺฌานํ ขมนฺติ,  ธมฺมนิชฺฌานกฺขนฺติ
ยา สติ  ฉนฺโท ชายติ,  ฉนฺทชาโต อุสฺสหติ, 
อุสฺสหิตฺวา ตุเลติ, ตุลยิตฺวา ปทหติ, ปหิตตฺ
โต สมาโน กาเยน เจว ปรมสจฺจํ สจฺฉิกโรติ,  
ปญฺญาย จ นํ อติวิชฺฌ ปสฺสติ.  เอตฺตาวตา  
โข ภารทฺวาช  สจฺจานุโพโธ  โหติ. เอตฺตาว
ตา  สจฺจมนุพุชฺฌติ. เอตฺตาวตา จ มยํ สจฺจา
นุโพธํ ปญฺญเปม. เตฺเวว ตาว สจฺจานุปฺปตฺติ 
โหตี ติ.” 
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	 เมื่อใด	 เขาพิจารณาภิกษุนั้นอยู่	 ย่อมเห็น
ชัดว่าเธอบริสุทธิ์จากธรรมที่เป็นเหตุให้เกิด 
โลภะ	โทสะ	โมหะ	เมื่อนั้น	เขาสร้างศรัทธาใน
ภกิษนุัน้อย่างม่ันคง		จงึเกดิศรทัธา		แล้วเข้าไปหา 
เมื่อเข้าไปหา	ย่อมนั่งใกล้	เมื่อนั่งใกล้	ย่อมเงี่ย
โสตลง		เขาเงีย่โสตลงแล้วฟังธรรมอยู	่	ย่อมทรงจ�า 
ธรรม	พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจ�าไว้
แล้ว	เมื่อพิจารณาเนื้อความอยู่	ธรรมทั้งหลาย
ย่อมควรแก่การเพ่งพินิจ	 เมื่อธรรมควรแก่การ
เพ่งพินิจมีอยู่	 ฉันทะย่อมเกิด	 เกิดฉันทะแล้ว	
ย่อมอุตสาหะ	ครั้นอุตสาหะแล้วย่อมพิจารณา	
คร้ันพิจารณาแล้ว	 ย่อมตั้งความเพียร	 เธอตั้ง
ความเพยีรแล้ว	ย่อมท�าปรมตัถสัจจะให้แจ้งด้วย 
กาย	และเห็นชัดปรมัตถสัจจะนั้นด้วยปัญญา	
 ภารทวาชะ	ด้วยข้อปฏบิตัเิพยีงเท่านี	้การรู ้
สัจจะจงึมีได้	ด้วยข้อปฏบิติัเพยีงเท่านีแ้ล	บคุคล 
ย่อมรู้สัจจะได้	 และเราย่อมบัญญัติการรู้สัจจะ
ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้	 แต่ยังไม่ช่ือว่าเป็น 
การบรรลุสัจจะทีเดียว”

ตรัสตอบถึงการบรรลุสัจจะ

	 มาณพหนุ่มทูลถามว่า	 “ท่านพระโคดม	
การรู้สัจจะย่อมมีได้	 ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี ้
ส่วนการบรรลุสัจจะย่อมมีได้ด้วยข้อปฏิบัติ
เพยีงเท่าไร	?	ข้าพเจ้าขอทลูถามท่านพระโคดม
ถึงการบรรลุสัจจะ”
	 พระผูม้พีระภาคตรสัตอบว่า	“ภารทวาชะ 
การปฏบัิติ	เจรญิ	ท�าให้มากซึง่ธรรม	(อนัสัมปยตุ 
ด้วยมรรค)	เหล่านั้น	ชื่อว่าเป็นการบรรลุสัจจะ	
ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้	 การบรรลุสัจจะย่อม
มีได้	 เราย่อมบัญญัติการบรรลุสัจจะด้วยข้อ
ปฏิบัติเพียงเท่านี้”

ตรัสตอบถึงธรรมมีอุปการะมาก

	 มาณพหนุ่มทูลถามว่า	 “ท่านพระโคดม	
การบรรลุสัจจะย่อมมีได้	 ด้วยข้อปฏิบัติเพียง
เท่าน้ี	 ส่วนธรรมมีอุปการะมากแก่การบรรลุ
สัจจะเป็นอย่างไร	
	 ข้าพเจ้าขอทูลถามท่านพระโคดมถึงธรรม
มีอุปการะมากแก่การบรรลุสัจจะ”
	 พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า	 “ภารทวาชะ	
ความเพียร	 (ในมรรค)	 มีอุปการะมากแก่การ
บรรลุสัจจะ	ถ้าบุคคลไม่ต้ังความเพียรนัน้ไว้	กจ็ะ 
ไม่พึงบรรลุสัจจะน้ีได้	 แต่เพราะเขาตั้งความ
เพยีรไว้จงึบรรลสุจัจะได้	ฉะนัน้	ความเพยีร	จงึมี 
อุปการะมากแก่การบรรลุสัจจะ	 ฯลฯ	 ปัญญา
เคร่ืองพิจารณาจึงมีอุปการะมากแก่ความเพียร	
ฯลฯ	ความอุตสาหะจึงมีอุปการะมากแก่ปัญญา
เคร่ืองพิจารณา	 ฯลฯ	 ฉันทะ	 (ในการท�า)	 จึงมี
อุปการะมากแก่ความอุตสาหะ		ฯลฯ	ความควร
แก่การเพ่งพินิจแห่งธรรมจึงมีอุปการะมากแก่
ฉนัทะ	ฯลฯ	ปัญญาเครือ่งไตร่ตรองเนือ้ความ	จงึ
มอีปุการะมากแก่ความควรแก่การเพ่งพนิจิแห่ง
ธรรม	ฯลฯ	การฟังธรรมจึงมีอปุการะมากแก่การ
ทรงจ�าธรรม	 ฯลฯ	 การเงี่ยโสตลงจึงมีอุปการะ
มากแก่การฟังธรรม	 ฯลฯ	 การเข้าไปหาจึงมี
อุปการะมากแก่การเข้าไปนั่งใกล้”
	 “ท่านพระโคดม	 ธรรมมีอุปการะมากแก่
การเข้าไปหาเป็นอย่างไร	พระพุทธเจ้าข้า”
	 “ภารทวาชะ	ศรทัธา	(ทีไ่ม่หวัน่ไหว	ตัง้มัน่)	
มีอุปการะมากแก่การเข้าไปหา	 ถ้าศรัทธาไม่
เกิด	บคุคลก็จะไม่พงึเข้าไปหา	แต่เพราะศรทัธา
เกิด	เขาจึงเข้าไปหา	ฉะนั้น	ศรัทธา	(ที่ไม่หวั่น
ไหว	ตัง้มัน่)	จึงมอุีปการะมากแก่การเข้าไปหา”		
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	 กาปทกิมาณพกราบทลูว่า	“ข้าพระองค์ได้
ทูลถามท่านพระโคดม	ถึงการรักษาสัจจะ	การ
รู้สัจจะ	การบรรลุสัจจะ	และ	ธรรมมีอุปการะ
มากแก่การบรรลุสัจจะ	(ธรรม	๑๒	ประการที่
สัมปยุตกับมรรค)	 ท่านพระโคดมได้ตรัสตอบ
แล้ว	 และข้อที่ตรัสตอบนั้นข้าพระองค์ชอบใจ
และถูกใจนัก*	
	 ข้าแต่ท่านพระโคดม	เมื่อก่อนข้าพระองค์
เคยคิดอย่างนี้ว่า“พวกสมณะโล้นเหล่านี้	 เป็น
สามญัชน	เกดิจากพระบาทของพระพรหม	เป็น
กัณหชาติ	(วรรณะศูทร)		เป็นใครกัน		และจะ
รู้ทั่วถึงธรรมได้อย่างไร	 ท่านพระโคดมได้ทรง
ท�าให้ข้าพระองค์เกิดความรักสมณะในหมู่
สมณะ	ให้เกดิความเล่ือมใสสมณะในหมู่สมณะ	
และให้เกิดความเคารพสมณะในหมู ่สมณะ

แล้วหนอ	ข้าแต่ท่านพระโคดม	พระภาษิตของ
พระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนัก	 ท่านพระโคดม
ทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่าง	 ๆ	
เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว�่า	 เปิดของ
ที่ปิด	 บอกทางแก่ผู้หลงทาง	 หรือตามประทีป
ในที่มืด	 ด้วยตั้งใจว่า	 ‘คนมีตาดีจักเห็นรูปได้’	
ข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาค พร้อม
ท้ังพระธรรมและพระภกิษสุงฆ์เป็นสรณะ ขอ
ท่านพระโคดมจงทรงจําข้าพระองค์ไว้ว่าเป็น
อุบาสกผู้ถึงสรณะ ต้ังแต่วันนี้เป็นต้นไปจน
ตลอดชีวิต” ดังนี้แล

แห่งปฏิจจสมุปบาทแล้ว	 มีกระบวนการเป็น
ไปตามหลักแห่งความจริงของสังขตธรรมคือ
เป็นไปตามเหตุตามปัจจัย	 ถ้าไปยึดมั่นจริงจัง
จะน�าไปสู่การมีมานะถือตัว	 แบ่งเราแบ่งเขา	
ความขัดแย้ง	 และภพชาติ	 เมื่อความจริงถูก
มองแบบกระบวนการของเหตปัุจจยัส่งต่อๆ 
กนั มากกว่าทีจ่ะไปหยดุนิง่อยูท่ีก่ารตตีราว่า
จรงิ หรอื เทจ็ แนวโน้มทีจ่ะยดึมัน่ในทฏิฐิจะ
ลดลง	 และพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ให้หยุดลงแค่
นั้นแต่ทรงบอกอุบายวิธีและกระบวนธรรมที่
ท�าให้สามารถบรรลถุงึความจรงิได้ด้วยตนเอง
ด้วย	หวังว่าครั้งต่อไปหากท่านต้องการจะฟัน
ธงแบบเด็ดขาดลงไปว่า	 ‘นี้เท่านั้นจริง	 อย่าง
อืน่เทจ็’	ขอให้ลองระลกึนกึถงึบทความชิน้นีดู้

	 อ่านจบแล้ว	คงพอจะได้หลกัส�าหรบัการ
อนรุกัษ์สจัจะกนับ้าง	ดเูหมอืนในยคุพทุธกาล
จะมพีวกเจ้าลทัธิอ้างความจริงในแบบของตน
อยูห่ลายส�านกั	ไม่ต่างจากยคุสมยันี	้พระพทุธ
องค์จึงตรัสพระสูตรนี้ เพื่อให้เราได้พินิจ
พิจารณาสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็น	 ‘ความจริง’	 นี้ 
ว่ามคีณุสมบตัพิอทีจ่ะเป็นความจรงิ	จรงิๆ	ได้
มากน้อยแค่ไหน
	 พวกเราอยู่ในยุคของสังคมที่คนมีทิฏฐิ
ปักใจเช่ือลงไปแล้วแบ่งขัว้เป็นสองฝ่าย	ถกู/	ผดิ 
ดี/ชั่ว	จริง/เท็จ	พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงปฏิเสธ
ว่าไม่มีจริง	 ไม่มีเท็จ	 แต่พระองค์ทรงแนะน�า
ว่าทิฏฐิที่ไปยึดสิ่งเหล่านั้น	 ไม่ว่าเนื้อหาจะ
เป็นจริงหรือเป็นเท็จ	 เมื่อพิจารณาตามนัย

*	 สังเกตเห็นได้ว่า	 มาณพหนุ่มได้ใช้หลักการอนุรักษ์สัจจะที่พระพุทธองค์เพิ่งสอนเสร็จมาใช้	 ในการชื่นชมหลักการของ
พระพุทธเจ้า	แล้วจึงเปล่งวาจาแห่งศรัทธาขึ้น	พร้อมไปกับการอนุรักษ์สัจจะ
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พุทธสาวิกา

	 หนังสือเล็มเล็กๆ	 หนาร ้อยกว่าหน้า
เล่มนี้	 เป็นบทสนทนาระหว่าง	 นายลอเรนส์	
แวน	 เดน	 มิวเซนเบิร์ก	 (Laurens	 Van	 den	
Muyzenberg)	นักหนังสือพิมพ์นักเขียน	ชาว
เดนมาร์ก	 ที่ท�างานอยู่ในประเทศฝรั่งเศส	 กับ	
พระพรหมคุณาภรณ์	 (ป.อ.	 ปยุตฺโต)	 ปัจจุบัน
ด�ารงสมณศักด์ิที่	 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ์
เก่ียวกับเรื่องธุรกิจ	 และปัญหาอื่นๆ	 ที่เรา
สงสัยและอยากรู้	 ในฐานะชาวต่างประเทศที่
สนใจพระพุทธศาสนา	 และก�าลังเขียนหนังสือ
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและธุรกิจ	 	 จากการ
สัมภาษณ์ท่านทะไลลามะ	ผูน้�าทางจติวญิญาณ	
ของทิเบตมาก่อนแล้ว
	 ฝรัง่ท่านนีเ้ข้ามายงัประเทศไทยหลายครัง้	
มีเพื่อนเป็นนักธุรกิจระดับสูงหลายคน	เคยเข้า
คอร์สปฏิบัติกรรมฐานมาแล้ว	แต่ก็ยังไม่คลาย
สงสัยแง่มุมต่างๆ	 ที่เข้าใจยากส�าหรับผู้ไม่ใช่
พุทธศาสนิกชน	ในที่สุดเพื่อนคนไทยกลุ่มหนึ่ง
ได้พาเขามาพบท่านเจ้าคุณ	พระพรหมคุณา- 
ภรณ์	(ป.อ.ปยุตฺโต)	เพื่อถามปัญหา	
	 การสนทนาในวันนัน้เป็นไปอย่างน่าสนใจ	
เพราะเขาถามทุกส่ิงที่เขาอยากรู้และไม่เข้าใจ	
ซึ่งท่านผู้ตอบก็ตอบได้อย่างลึกซึ้ง	 	 ผู้แปลได้
นั่งฟังอยู่	ณ		ที่นั้น	และเห็นว่า	ค�าถามค�าตอบ

ในการสนทนาน้ัน	 น่าสนใจมาก	 หาฟังที่ไหน
ไม่ได้		เป็นค�าถามที่ชาวต่างประเทศอยากจะรู้
ค�าตอบที่เป็นหลักการในพระพุทธศาสนา	แล้ว
จะหาใครตอบได้	 เพราะต้องสามารถอธิบาย
เป็นภาษาอังกฤษ	และต้องรู้ธรรมะเป็นอย่างดี	
แตกฉานในค�าสอนของพระพุทธเจ้า	 พอที่จะ
น�ามาตอบให้เขาเข้าใจได้
	 ตวัอย่างค�าถามทีน่ายมวิเซนเบิร์กถามพระ
พรหมคณุาภรณ์	ได้แก่	เป้าหมายเศรษฐศาสตร์
ในมุมมองของพระพุทธศาสนา	หากยังมีความ
ขัดแย้งก็ยากที่จะถึงเป้าหมาย	 อะไรคือความ
อยู่เย็นเป็นสุขของมนุษยชาติ	 (ในมุมมองของ
พระพทุธศาสนา)	ความสขุ	๒	แบบ	ในพระพทุธ
ศาสนาโลกแห่งการบริโภค	 คนทุกข์ง่าย	 สุข
ยาก	มนุษย์มีความแตกต่างกันหลายระดับ	ศีล	
๕	หลักการพื้นฐานในสังคม	ศีล	๘	ศีลเพื่อการ
พัฒนาสู่อิสรภาพ	 ประเทศผู้ผลิตกับประเทศ
ผู้บริโภค	 การศึกษาควรสอนให้มนุษย์พัฒนา
ความสามารถในการมีความสุข	 ดุลยภาพของ
อสิรภาพทัง้		๔		ต้องพัฒนาให้เกิด	intellectu-
al	freedom	ให้กับผู้บริโภค	ผู้บริโภคมีอ�านาจ 
ต่อรองกับผู้ผลิต	 ธุรกิจอยู่ไม่ได้หากผู้บริโภค
ไม่ซ้ือสินค้าหรือไม่ใช้บริการ	 ความส�าเร็จ
ที่แท้จริงของนักธุรกิจลัทธิบริโภคนิยมมาจาก

พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ 
ประเด็นที่ฝร่ังอยากรู้ และพระสงฆ์ไทยเป็นผู้ตอบ

ชวนอ่านหนัง สือ
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ตัณหาของมนุษย์	Meditation	 in	Form	กับ	
Meditation	 in	 Substance	 ค่านิยมก�าหนด
สงัคม		การแข่งขนัทีถ่กูทาง	การแข่งขนักระตุ้น
ให้เกิดความประมาท	 กิจกรรม	 ๓	 ประการที่
เศรษฐศาสตร์ควรให้ความสนใจ	 Freedom	
through	 wisdom	 ความส�าเร็จของมนุษย์	
พัฒนาฉันทะ	ลดละตัณหา	ความปรารถนาที่ดี
งามคือฉันทะ	ฯลฯ
	 นีคื่อตวัอย่างค�าถามทีมี่อยูใ่นหนงัสือ	และ
ยังมีค�าถามอ่ืนๆ	 อีกหลายข้อที่ล้วนแต่มีความ
น่าสนใจ	 จะเห็นได้ว่า	 ประเด็นที่นายมิวเซน-
เบิร์กถาม	 เป็นเรื่องที่ยังไม่เห็นค�าตอบจากที่
ใดชัดเจน	ตรงประเด็นอย่างนี้มาก่อน	นับเป็น
ครั้งแรก	 ที่มีผู้ตอบค�าถามตามตัวอย่างข้างต้น	
จึงเป็นเรื่องพิเศษมากจริงๆ	

	 นับว่าหนังสือเล่มน้ี	 เหมาะกับยุคโลกา- 
ภวิตัน์โดยแท้	เพราะแต่ละค�าถามเป็นเรือ่งร่วม
สมัย	ที่คนส่วนมากไม่เคยรู้ค�าตอบ	และแสดง
ให้เห็นว่า	 ชาวตะวันตกมีความสนใจในหลัก
ธรรมค�าสอนของพระพุทธศาสนา	 แต่หาคน
ตอบไม่ค่อยได้	 	 เพราะนักบวช	หรือพระภิกษุ
สงฆ์ส่วนใหญ่	ไม่สนใจเรือ่งธุรกิจ	เพราะไม่เก่ียว
กับวิถชีวิีตของนักบวช	แต่พระพรหมคณุาภรณ์	
สามารถประยกุต์ค�าสอนในพระพทุธศาสนามา
เป็นค�าตอบได้อย่างชาญฉลาด	 ชนิดท่ีคนฟัง
ต้องอ้ึง	ทึง่	และเกิดความปลืม้ปีตใินธรรมะของ
พระพุทธศาสนาที่ครอบคลุมได้ทุกเรื่อง	
	 หนังสือเล่มน้อยจัดพิมพ์โดยส�านักพิมพ์
อมรินทร์	 หากสนใจศึกษา	 สามารถสอบถาม
ได้ที่ร้านหนังสือร้านนายอินทร์ทั่วประเทศ

	 	 เป็นตุเป็นตะ		เป็นเรื่องเป็นราว

	 	 เป็นหนุ่มเป็นสาว		เป็นเราเป็นเขา

	 	 เป็นคุ้งเป็นแคว		เป็นแถว	เป็นเทา

	 	 เป็นด�าเป็นขาว		เป็นจริงเป็นจัง

	 	 เป็นเอก	เป็นอื่น		เป็นทุกข์	เป็นสุข						

	 	 เป็นล้ม	เป็นลุก		เป็นบ้า	เป็นหลัง

	 	 เป็นอีก	เป็น	-	ตาย		เป็นหน่าย	เป็นชัง						

	 	 เป็นเรื่องของฉัน		เป็นเอง	ปลงเอง

เป็นเรื่อง
กวีมีนา

	ปปัญจา
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๒) พระไตรปิฎกสัชฌายะ

	 สร้างสรรค์สัททอักขรปาฬิ	 ที่ใช้บันทึก
เสียงปาฬิ	 เป็นการสร้างสรรค์ใหม่จากสื่อการ
พิมพ์สู ่สื่อดิจิทัล	 และได้พัฒนาต่อยอดเป็น	
“โน้ตเสยีงปาฬิ”	เป็นครัง้แรก	อกัขรปาฬิ	บนัทกึ 
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	 สามารถแสดงผลใน
เทคโนโลยกีารพมิพ์ดจิิทลั	คอื	ลหุ	เบาโปร่ง,	ครุ 
เข้มทบึ	และโน้ตเสยีงปาฬิ	การแสดงผลเกดิจาก
ฐานข้อมูลพระไตรปิฎกสัชฌายะ	ที่มีการเขียน
ด้วยอักขรสยาม - ดิจิทัล	(Phonetic	alpha-
bet	edition)	ของมูลนิธิพระไตรปิฎกสากล	

๓) เข้าสู่ยุคการเรียนธรรมะ online ทาง
ไปรษณีย์

	 ยุคนี้	 เป็นยุค	 Information	 Digital	
Technology	การสื่อสารทางไกล	การสื่อสาร
ไร้สาย	 การเผยแพร่ธรรมะโดยการเทศน์สอน
ที่หนึ่งสามารถเผยแพร่ให้คนนับพันนับแสน
ดูและฟังท่ัวโลก	 ที่ไต ้หวัน	 ประเทศเล็กๆ	
ประชากรแค่สัก	๑	ใน	๓	ของไทยเมื่อ	๑๐	กว่า
ปีก่อน	มช่ีองทวีพีทุธธรรม	ถงึ	๖	ช่อง	เมอืงไทย
มีทีวีธรรมะไม่กี่ช่อง	 แต่เป็นส�านักต่างๆ	 ท�า
กันเอง	 ขาดการควบคุมความถูกต้องในเรื่อง

พระพุทธศาสนา ใน ยุคโลกาภิวัตน์
๑) พระไตรปิฎกคอมพิวเตอร์ 

			 “พระไตรป ิฎกคอมพิว เตอร ์ฉบับ
นานาชาติ”	 ชื่อ	 Budsir,	 International	
Edition	 in	Multi-Scripts	 ฝีมือคนไทยหนึ่ง
เดียวครั้งแรกในโลก	 ต้ังแต่	 ๒๕๔๙	 แปลเป็น	
๘	ภาษา	มีพจนานกุรมค�าศพัท์พร้อมเนือ้หาค�า
แปล	โดย	ม.มหดิล	ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม	
และ	 ๒	 มหาวิทยาลัยสงฆ์		 ๘	 ภาษาลักษณะ
อกัษร	ได้แก่	เทวนาคร	ีสงิหล	พม่า	เขมร	ล้านนา 
ลาว	 โรมัน	 และไทย	 จากฐานข้อมูลเพียงชุด
เดียว	 สามารถสืบค้นข้อมูลในอักษรของภาษา
ต่างๆ	ได้	๘	อักษร	ในทุกคัมภีร์	และสามารถ
เปิดดพูร้อมกนัได้ทเีดียว	๑๕	หน้าต่าง	สามารถ
เชือ่มโยงและเทยีบเคยีงระหว่างข้อมูลในแต่ละ
ชุดคัมภีร์	เพื่อให้ผู้ศึกษาได้อ่านค�าอธิบาย	และ
ความเห็นในเรื่องต่างๆ	ในทันทีที่ต้องการ
	 ปัจจุบันมีกลุ่มอื่นด้วยที่ท�า	 รวมทั้งต่าง
ประเทศ	บางโปรแกรมสามารถดาวน์โหลดฟรี
ได้จาก	internet	เช่น	E-Tipitaka และ	ใช้ง่าย	
สามารถเปิดดเูทยีบเคียงได้พร้อมกนั	๔	ฉบบัคอื	
พระไตรปิฎกบาลี	ฉบับสยามรัฐ		พระไตรปิฎก
ภาษาไทย	 ฉบับหลวง	 ฉบับมหามกุฏฯ	 และ 
ฉบับมหาจุฬาฯ

(กึ่งพุทธกาล) ปุญฺญวํโส

สาระน่ารู้
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หลักธรรมโดยยึดพระไตรปิฎกเป็นหลักจาก
คณะสงฆ์หลัก	 ปัจจุบันก็เห็นปัญหาแล้ว	 จาก
วัดพระธรรมกาย	(DMC)	ที่โดนปิดไปแล้ว	
	 ส่วนหลักสูตรพุทธที่เรียนทางไปรษณีย์	
ก็เห็นมีแค่	 อภิธรรมทางไปรษณีย์	 ของมูลนิธิ
พระสัทธรรม	(เอกชน)	มหาวิทยาลัย	Harvard	
อเมริกา	 เพิ่งประกาศเรียน	 Buddhism	 จาก	
scripture	ฟรีทาง	online	เมืองไทยมีเผยแพร่ 
ธรรมะทาง	 internet	 มากขึ้น	 เช่น	 ทาง	 
youtube,	facebook	ต่างคนต่างท�า	ต่อไปจะ
มีการเผยแพร่เรียนธรรมะแนวนี้มากขึ้น

๔) ชาวพทุธจะศกึษาธรรมะจากพระไตรปิฎก
โดยตรงมากขึ้น 

	 พระพุทธศาสนามีอายุยืนยาวมากว่า	
๒๖๐๐	ปี	ย่อมมีความเชื่อทฤษฎีใหม่ๆ	ที่ปรับ
เปลี่ยนไปจากของเดิมเป็นธรรมดา	 แล้วลัทธิ 
นกิายใหม่ๆ	เหล่านัน้	กไ็ด้รบัการยอมรบันบัถอื
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง	 ปัจจุบันก็มีกระแสความ
สนใจในค�าสอนดั่งเดิม	 ที่รักษากันมาด้วยพระ
ไตรปิฎกภาษาบาล	ีผูท้ีจ่ะเข้าถึงนยัของภาษาได้
ก็ต้องเข้าใจในไวยากรณ์ดีและมีสภาวธรรมใน
ตนเองพอสมควรเท่านั้น	 ในภาษาบาลีมีระบบ
อธิบายไวยากรณ์หลายระดับ	แน่นอนว่า	ถ้ายิ่ง 
เข้าใจหลักดั่งเดิมก็จะเข้าใจพระธรรมค�าสอน
ในพระไตรปิฎกได้ถกูต้องชัดเจนขึน้	เพราะการ 
เผยแพร่ธรรมะในปัจจุบันมีความผิดเพี้ยนไป
จากเดมิมาก	ไปเน้นค�าสอนบรวิารของอาจารย์
เจ้าลัทธิต่างๆ	จนลืมต�าราหลักทางตรงคือพระ
ไตรปิฎก	มัวไปศึกษาต�าราอ้อมๆ	และชาวบ้าน
ทัว่ไปยิง่ไม่รูอ้ะไรเลย	ส่วนพระทีบ่วชเรยีนเข้ามา 
ก็ไปศึกษาแต่ต�าราเรียนระดับอรรถกถาฎีกา 
จึงปรากฏว่า	 เมื่อชาวพุทธรุ ่นใหม่มาศึกษา

พุทธพจน์โดยตรง	 ก็ได้รับความสนใจมาก	
เพราะได้รับการตอบสนองตรงจุดตรงประเด็น	
และสามารถน�าไปปฏิบัติได้เลย	 ทั้งเชื่อถือได้
มากกว่าต�าราที่เขียนภายหลัง	 ซ่ึงมีความเป็น
เทวนิยมมาก	 และบางอย่างก็ไม่สอดคล้องกับ
พระไตรปิฎก	

๕) บาลีใหญ่จะเป็นทางเลือกเพิ่มจากบาลี
สนามหลวง

	 การเรียนการสอนพระปริยัติธรรมของ
ประเทศไทยนัน้	มแีบบฉบบัของตนเอง		แตกต่าง 
จากประเทศพม่าและศรีลังกา	 ในอดีตนับแต่
ครั้งสุโขทัยเรื่อยมาจนยุคต้นรัตนโกสินทร์มี
ความคล้ายคลึงกันมาก	 คือเรียนมูลกัจจายน ์
เป็นหลกั	เสรมิด้วยคมัภร์ีอืน่ๆ	อกีหลายคมัภร์ี	ต่อ
มาในสมัยรัชกาลที่	๔		สมเด็จพระสังฆราชเจ้า 
กรมพระยาวชริญาณวโรรส	ได้ทรงท�าหลกัสตูร
ขึ้นใหม่	 เพื่อให้เรียนง่ายขึ้น	 แต่ท่านยังท�าไม่
เสร็จสมบูรณ์	ก็สิ้นพระชนม์ไปก่อน	การศึกษา
สงฆ์ไทยจึงใช้หลักสูตรที่ท่านคิดค้นไว้ให้ตลอด
มาจนปัจจุบัน
	 เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ท�าให้ง่ายขึ้น
กว่าการศึกษาแบบเดิม	 และยังไม่ได้รับการ
ปรับปรุงใหม่แต่อย่างใด	 ในขณะที่ประเทศที่
เป็นเถรวาทด้วยกัน	อย่างประเทศพม่าเป็นต้น	
ยังคงใช้วิธีการเข้มงวดต่อการเรียนคัมภีร์ต่างๆ	
อย่างมากมาย		ท�าให้พระเณรมคีวามรูแ้ตกฉาน
ในภาษาบาลีและพระไตรปิฎก	 มากกว่าพระ
สงฆ์ไทย		นับเป็นโชคดทีีไ่ด้มพีระเถระชาวพม่า
ท่านหนึ่ง	คือ	พระภัททันตธัมมานันทะ	ได้มา
เปิดการเรยีนการสอนบาลใีหญ่	ซึง่เป็นหลกัสตูร
ของพม่าที่วัดท่ามะโอ	ผลิตบุคลากรที่มีความรู้
ในบาลีใหญ่ออกมาหลายรุ ่น	 และบุคลากร
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เหล่านั้นทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้กระจาย
ตัวไปถ่ายทอดบาลีใหญ่หลายแห่ง	 นอกจาก
วัดท่ามะโอแล้ว	ก็มีที่วัดจากแดง	วัดหาดใหญ่
สิตาราม	 วัดเขาสนามชัย	 คณะ	๒๕	 วัดมหา-
ธาตฯุ	กรงุเทพฯ	ได้รบัความนยิมมากขึน้เพราะ
หลักสูตรนี้	 ช่วยให้รู ้ภาษาบาลีในระดับลึก 
และได้เรียนรู้พระคัมภีร์ที่ท�าให้อ่านพระไตร- 
ปิฎกภาษาบาลีได้อย่างเข้าใจ	 ในภาษาที่พระ- 
พุทธองค์ทรงใช้รักษาค�าสอนของท่านเอาไว้

๖) ฆราวาสมีบทบาทเผยแผ่ธรรมไม่แพ้สงฆ์

	 ฆราวาสสนใจศึกษาปฏิบัติธรรมมากขึ้น	
หนังสือธรรมะในร้านขายหนังสือ	 ได้รับความ
นิยมติดอันดับต้นๆ	สื่อธรรมะมีแพร่หลายมาก
ขึ้น	 หลายคนมีความรู้และปฏิบัติดีกว่าสมมติ
สงฆ์ไม่น้อย	 โดยเฉพาะพระที่บวชแล้วไม่ได้
เรยีน	อยูไ่ปวนัๆ	พระมกันยิมเรยีนบาลมีากกว่า
อภิธรรม	 บางทีไปเรียนทางโลก	 หรือต่อมหา-
วทิยาลยัสงฆ์ทีม่หีลักสูตรทางโลกผสมปนเยอะ	
ขณะทีช่าวบ้านกลบัมาเรยีนอภิธรรม	หรือ	พระ
ไตรปิฎกมากข้ึน	 เมื่อเห็นคุณค่า	 ตัวเองได้รับ
ประโยชน์	 จึงอยากให้ผู้อื่นได้ส่ิงดีนี้บ้าง	 จะมี
บทบาทเผยแพร่มากขึ้น	ดังจะเห็นว่า	คนสอน
ธรรมะ	เขียนหนังสือธรรม	สอนอภิธรรม	สอน
การปฏิบัติที่เป็นฆราวาสมากขึ้น

๗) ปริยัติควบคู่ปฏิบัติ ในชีวิตประจําวัน

	 ที่ผ่านมามักแยกปริยัติกับปฏิบัติเป็น
เหมือนคนละเรื่องกัน	 ทั้งที่ควรจะเกื้อกูลเสริม
หนุนกัน	 พวกเอาแต่เรียนปริยัติโดยไม่ปฏิบัต	ิ
ก็เป็นเช่นกับบุรุษไปรษณีย์	หรือ	messenger	
ส่วนพวกปฏบิตัท่ีิปฏิเสธปรยิติัมักพดูว่า	ปฏิบัติ
ไปๆ	 เดี๋ยวก็รู้เอง	 ซึ่งส่วนใหญ่คือพวกยึดการ

ปฏิบัติในรูปแบบ	 เช่น	 น่ังสมาธิ	 เดินจงกรม	
(ไม่ได้บอกว่าไม่ดี	ไม่ส�าคัญ	ถ้ามีเวลาก็ควรฝึก
ท�าสม�่าเสมอ)	ซึ่งหลายแห่งก็สอนผิด	ติดยึดอยู่
แค่สมถะเท่านั้น	และมักบอกว่า	ยิ่งอ่านปริยัติ
ยิง่ฟุง้ซ่านยดึสัญญาเยอะ	กลุม่ไม่เอาปรยิตัเิลย
ก็หลงทางมาเยอะแล้ว	 จะมีสักก่ีคนที่มีบารมี
มากพอ	 ปฏิบัติโดยไม่ต้องอาศัยปริยัติของ
พระพุทธเจ้าเลย	 การปฏิบัติไม่จ�าเป็นต้องเข้า
ป่าเขาอยู่คนเดียว	 เราสามารถฝึกสร้างวิเวก
ในใจหรือปลูกป่าในใจได้โดยไม่ต้องเข้าป่าจริง	
กิเลสเกิดทางทวาร	๖	เมื่อมีกระทบผัสสะ	การ
ปฏิบัติก็ต้องเริ่มจากมีสติเรียนรู้กิเลสตัณหา
อารมณ์	เวทนา	ความทุกข์	ตอนมีสิ่งมากระทบ 
ผัสสะนั้นๆ	 ในชีวิตประจ�าวัน	 ในปัจจุบันขณะ
นั้น	 ในทุกอิริยาบถ	 ซึ่งก็คือการฝึกก�าหนดรู้
ทุกขสัจจ์	 และเฝ้าสังเกตดูต้นเหตุทุกข์	 แล้วก็
ฝึกลดละไป	อปัณณกปฏิปทา ๓	คือข้อปฏิบัติ
ไม่ผิด	 เพื่อความสิ้นอาสวะ	 คือ	อินทรียสังวร 
(การส�ารวมอินทรีย์	คุ้มครองระวัง	ตา	หู	จมูก	
ลิ้น	กาย	ใจ)	โภชเนมัตตัญญุตา	(รู้ประมาณใน
การบริโภค)	ชาคริยานุโยค	(การหมั่นท�าความ
ตื่นรู้อยู่เสมอ)	ก็ท�าได้ในชีวิตประจ�าวัน
		 ปัจจุบนั	มนัีกเผยแพร่ธรรม	ทีเ่น้นปฏิบตัิ
ในปัจจุบนัขณะในชีวติประจ�าวนัมากขึน้	หลาย
คนมีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลก	เมืองไทยมีเด่นๆ	
หลายท่าน	คนรุน่ใหม่สนใจธรรมแนวน้ีเยอะขึน้	
เพราะเป็นไปได้ในความเป็นจรงิของการด�าเนิน
ชวีติ	ทีต้่องมหีน้าทีก่ารงานความรบัผดิชอบท�า
มาหากิน
	 มรรคมอีงค์	๘	เริม่จากสมัมาทฏิฐ	ิสมัมา-
ทิฏฐิ	 เกิดจากมีการคบสัตบุรุษ	 ฟังธรรมแล้ว
พจิารณาโดยโยนโิสมนสกิาร	การอ่านพทุธพจน์- 
พระไตรปิฎกโดยตรง	 (ปริยัติ)	 ก็เหมือนการ
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ฟังจากพระโอษฐ์พระพุทธองค์ผู้เป็นสุดยอด
สัตบุรุษ	 แล้วพินิจพิจารณาไตร่ตรองก็เป็นหน 
ทางสัมมาทิฏฐิ	แล้วท�าไมต้องปฏิเสธปริยัติเล่า
	 ก็ในเมื่อปริยัติ	 ปฏิบัติ	 ปฏิเวธ	 เป็นสาย
ลูกโซ่เส้นเดียวกัน	เหมือนศีล	สมาธิ	ปัญญา	ที่
ต้องไปด้วยกนั	ยิง่คนยคุนีช่้างคดิช่างสงสยั	การ
แก้ปัญหาคนยุคนี้คงไม่ใช่บอกว่า	 อย่าคิดอย่า
อ่านอย่าฟัง		เชือ่ไปก่อนแล้วปฏิบตัเิลย	การฟัง
ธรรมอ่านธรรม	(ปริยัติ)	จะได้อานิสงส์	๕	คือ	
๑.	 ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง	 ๒.	 เข้าใจชัดสิ่งที่ได้
ฟังแล้ว	๓.	บรรเทาความสงสัยได้	๔.	ท�าความ
เห็นได้ถูกตรง	๕.	จิตของผู้ฟังย่อมเลื่อมใส	
	 จริงอยู่	 ปริยัติบางอย่าง	 อาจเฝือเกิน
จ�าเป็น	 แต่ถ้าเป็นพุทธพจน์โดยตรง	 พระ
ไตรปิฎกโดยตรง	มีแต่เพิ่มปัญญา	และส่งเสริม
สัมมาทิฏฐิ	น�าไปสู่ศรัทธา	 	โยนิโสมนสิการ	
ภาคปฏิบัติ	 	 สติสัมปชัญญะ	 	 ส�ารวม
อินทรีย์	๖	 	สุจริต	๓	 	สติปัฏฐาน	๔	
โพชฌงค์	๗	 	วิชชา	+	วิมุตติ	ได้ตามล�าดับ
		 เมื่อมีสัมมาทิฏฐิ	รู้ทฤษฎีแล้วว่า	อะไรดี
อะไรชั่ว	อะไรมิจฉา	อะไรสัมมา	เห็นโทษภัย	ก็
น�ามาปฏิบัติ	ด้วยสติ	และความเพียรพยายาม	
ในทาง	กาย	วาจา	ใจ	คอื	เพยีรมสีตเิรยีนรู	้ละลด
มิจฉาสังกัปปะ	 มิจฉาวาจา	 มิจฉากัมมันตะ	
มิจฉาอาชีวะ	 เพียรเรียนรู้สร้างสัมมาสังกัปปะ	
สัมมาวาจา	สัมมากัมมันตะ	สัมมาอาชีวะ	ซึ่งก็
คือการเรียนรู้โลภ	โกรธ	หลง	หรือสติ	-	ธรรม- 
วิจยะในโพชฌงค์	 ๗	 นั่นเอง	 จิตใจก็ค่อยๆ	
ผ่องใสขึ้น	นิวรณ์ที่เรารู้เท่าทันเร็วขึ้นก็เบาบาง
ลง	ใจก็ตั้งมั่นในทางถูกต้องมากขึ้น	จนปัญญา
เจริญก้าวหน้าพัฒนาสู่ความเป็นอริยะในที่สุด	
แนวโน้มชาวพุทธในยุคนี้คือ	ปริยัติคู ่ปฏิบัต ิ 
ดังกล่าวข้างบน

๘) มีภิกษุณีเกิดขึ้น แต่ไม่เป็นที่ยอมรับของ
สงฆ์เถรวาท

	 มีสตรีที่ต ้องการอุทิศตนเป็นนักบวช	
พยายามฟื้นการบวชภิกษุณีขึ้น	 เป็นกระแส 
ที่มีทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 ความจริง	 
ถ้าบอกว่าเป็นภิกษุณีฝ่ายมหายาน	 นิกายใด
นิกายหน่ึงก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร	 แต่เพราะ
ต้องการเป็นภิกษุณีในสายเถรวาท	จึงมีปัญหา
การยอมรบั	เรือ่งน้ีพิจารณาได้หลายแง่หลายมมุ 
ก็ขึ้นอยู่ว่าจะมองมุมไหน	
	 ปัจจุบันมีนักบวชหญิงกลุ่มหน่ึง	 ไปรับ
การบวชภกิษณุจีากศรีลงักา	โดยบอกความเป็น
มาว่า	 ที่ประเทศจีนยังมีภิกษุณีสายพระวินัยที่
สืบสายมาจากเถรวาทลังกาต้ังแต่	 พ.ศ.๙๗๖	
จนถึงปัจจุบัน	 	 พระเถระลังกาส่วนหนึ่งคิดจะ
ฟ้ืนภกิษุณเีถรวาท	จึงส่งทศศลีมาตาไปบวชกับ
พระอุปัชฌาย์ที่เป็นภิกษุณีจีน	 แล้วพระเถระ
ลังกาบวชให้ในสีมาวัดลังกาที่อินเดียอีกด้วย	
(แต่สงฆ์สายหลักของลังกาไม่ยอมรับ)		เมื่อมา
ถงึประเทศไทย	คณะสงฆ์ไทยเหน็ว่า	ภกิษุณใีน
สายเถรวาทหมดไปนานแล้ว	 ไม่น่าจะฟื้นวงศ์
ภิกษุณีได้อีก	 จนมีค�าสั่งจากมหาเถรสมาคม	
ห้ามพระภิกษุบวชภิกษุณี	 อีกทั้งข้ันตอนการ
บวชภิกษุณียากยิ่งกว่าภิกษุมากมายนัก	
	 แม้กระนั้น	 สตรีผู ้มุ ่งมั่นอุทิศตนก็เร่ิม
บ�าเพ็ญสมณธรรมที่ท่านตั้งใจแล้ว	 ก็ต้องดูกัน
ต่อไปว่า	 ท่านจะรักษาสถานภาพ	 และสร้าง
ศรัทธาแก่พุทธบริษัทได้หรือไม่		

๙) มังสวิรัติ เทรนด์โลก

	 ชาวตะวันตกตื่นตัวศึกษาพุทธธรรมมาก
ขึน้	พทุธมหายาน	เช่น	นกิายเซน,		พระดาไลลามะ,	 
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พระติช	นัท	ฮันห์	เป็นต้น	ซึ่งเป็นนักมังสวิรัติ	มี
อทิธพิลต่อความเชือ่	แม้ศาสนาอืน่ๆ	กส็อนการ
ไม่เบียดเบียน	กินมังสวิรัติ	เช่น	ฮินดู	เชน	ซิกส์	
คริสต์นิกาย	Seventh	-	day	Adventist	ฝรั่ง
มักศึกษาธรรมะอย่างเป็นระบบ	 เป็นเหตุเป็น
ผล	และเชือ่มโยงกบัสิง่แวดล้อม	เมือ่เรียนรูห้ลกั
การไม่เบียดเบียน	เมตตา	และอิทัปปัจจยตา	ก็
เข้าใจไม่ยาก	จึงเกิดองค์กร	PETA	และสมาคม	
Vegetarian	 กลุ่มองค์กรพิทักษ์สัตว์	 กลุ่มรัก
สตัว์	กลุม่	Animal	Rights	กลุ่ม	Green	Peace	
ขึ้นมากมาย	มี	World	Vegetarian	Congress	
ทุกปี	 เกือบ	๕๐	 ครั้งแล้ว	 มีงานวิจัยมากมาย
ว่า	 มังสวิรัติมีผลดีต่อสุขภาพกาย	 สุขภาพใจ	
สิ่งแวดล้อม	มากกว่าการกินเนื้อสัตว์	และการ
ท�าการเกษตรท�าลายโลกและสิ่งแวดล้อมน้อย
กว่าการท�าฟาร์มปศุสัตว์มาก	เม่ือคนเห็นความ
เชือ่มโยงของการกนิ	และการฆ่า	จงึงดเนือ้สัตว์	
เพราะสงสาร	 แม้พระเถรวาทเองหลายแห่ง	
หลายส�านกั	กฉ็นัมังสวิรติั	นอกจากสาเหตุหลัก
จากความเช่ือทางศาสนา	 -	 ศีลธรรม		 ก็ยังมี
เหตุผลทางสขุภาพ	และเหตผุลทางสิง่แวดล้อม	
		 เมอืงไทยกม็แีนวโน้มมากขึน้ๆ	เพราะเข้า
กับหลักเมตตาธรรม	 และความไม่เบียดเบียน
ของพทุธ	ตรงกบัสมัมาสงักปัปะ	คอื	อพยาบาท
สังกัปปะ	และอวหิงิสาสังกปัปะ			แม้ในมจิฉา
วณิชชา ๕	 จากพระไตรปิฎก	 ก็มีหลักฐาน
แสดงการซื้อขายท่ีชาวพุทธควรงดเว้น	 คือ 
สัตตวณิชชา	 (การซื้อขายสัตว์) มังสวณิชชา 
(การซื้อขายเนื้อสัตว์)	 ประเทศท่ีมีประชากร
มงัสวริติัสงู	คอื		๑.	India	38%	ประมาณ	๔๘๐	
ล้านคน	 ๒.	 Israel	 13%	๓.	 Taiwan	 12%	 
๔.	Italy	10%	๕.	Austria	9%	๖.	Germany	9% 
๗.	 United	 Kingdom	 9%	 ๘.	 Brazil	 8% 

๙.	 Ireland	 6%	 ๑๐.	 Austral ia	 5%	 
๑๑.	USA	5%	ประมาณ	๑๖	ล้านคน		๑๒.	จนี	5% 
ประมาณ	๖๐	กว่าล้านคน	 โดยเฉลี่ยทั่วโลกมี
มังสวิรัติ	ประมาณ	10%	ถ้าประชากรทั่วโลก
มปีระมาณ	๗	พนัล้านคน	จะมมีงัวริตัปิระมาณ	
๗๐๐	ล้านคน

๑๐) ชาวพุทธไทยจะเข้าใจความหมายบุญ
ถูกตรงขึ้น

	 มี	๒	กระแสสุดโต่งในเมืองไทย	คือบาง
ส�านัก	 ที่เน้นใช้เงินซ้ือสวรรค์ซ้ือบุญ	 เป็นการ
ต่อภพสร้างชาติ	 เพราะเป้าหมายคือตนจะได้
กามสุขอันเป็นทิพย์	หรืออยากรวย	 เป็นโลภะ 
จนครอบครัวเดือดร้อน	หรือถึงต้องโกงเงินเอา
มาท�าบุญ	 อีกกระแสคือการฆ่าท�าลายคนต่าง
ศาสนาหรือแม้ศาสนาเดยีวกันแต่ต่างความเช่ือ 
เพื่อตนจะได้ไปสวรรค์	มีเมียนางฟ้า	๗๒	องค์ 
อยูก่บัพระเจ้า	ทีแ่ท้เป็นบาปเลวอ�ามหติ	ทัง้หมดนี้ 
เพราะตัง้จติไว้ผดิ	โลภอยากได้สวรรค์ในชาตหิน้า 
เป็นความเห็นแก่ตัว	 แทนที่จะท�าบุญ	 เพื่อ
ประโยชน์ผู้อ่ืน	 ประโยชน์ส่วนรวม	 และเพื่อ
ประโยชน์ตนที่ถูกต ้องของพุทธคือ	ช�าระ
ล้างกิเลสสันดานให้บริสุทธิ์สะอาด	 ลดละ
ความเห็นแก่ตัว	 เพื่อนิพพาน	 ดังความหมาย 
ของบุญว่า	สนฺตานํ ปุนาติ วิโสเธตีติ ปุญฺญํ  
ชือ่ว่า	“บญุ” เพราะช�าระล้างสนัดานให้บรสิทุธิ	์
		 ชาวไทยได้เห็นมิจฉาทิฏฐิทั้ง	 ๒	 ทางน้ี
เป็นข่าวดัง	 ประชาชนได้เห็นโทษภัยและการ
เบียดเบียนผู้อื่น	 จาก	 ๒	 แนวคิดสุดโต่งนี้แล้ว	
คงได้ข้อคิดเรื่องการท�าบุญมากขึ้น
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	 ในโอกาสที่หลวงพ่อพระครูวรปัญญาคุณ 
เจ้าคณะ	๒๕	ผูช่้วยเจ้าอาวาสวดัมหาธาตุยวุราช-	
รงัสฤษฎิร์าชวรมหาวิหาร	กรงุเทพมหานคร	ได้
รับแต่งตั้งเป็น	อัคคมหาสัทธัมมโชติกะธะชะ 
จากรัฐบาลแห่งประเทศสหภาพเมียนมาร์	เมื่อ
วนัที	่๑๒	มีนาคม	๒๕๖๐	เพือ่ถวายการยกย่อง	
เชดิชแูด่หลวงพ่อ	ผู้ทุม่เทแรงกายแรงใจกระท�า
คุณประโยชน์เพ่ือพระพุทธศาสนาในด้านการ
เผยแผ่	ซึ่งเป็นสมณศักดิ์ชั้นสูง	สาขาเผยแผ่
	 โอกาสนี้	 ขอกล่าวถึงรายละเอียดของ
สมณศักดิ์	ที่รัฐบาลสหภาพเมียนมาร์พิจารณา
ถวาย	 ตามความรู้ความสามารถที่โดดเด่นใน
แต่ละด้านของพระมหาเถระ	พระเถระ	แม่ช	ีและ 
ฆราวาส	ผูท้�าคุณประโยชน์เพ่ือพระพทุธศาสนา	
ดังนี้	
	 สมณศักดิ์ของเมียนมาร์กับของไทยนั้นมี
ส่วนที่เหมือนกัน	 คือมีจุดเริ่มมาจากศรีลังกา	
โดย	สมณศักดิ์เมียนมาร์ในปัจจุบันอาจแบ่งได้
เป็น	๒	กลุ่ม	คือ
 กลุ่มแรก	แบ่งเป็น	๓	ชั้น	คือ	ชั้นต้น	ชั้น
กลาง	และชั้นสูง

	 ชั้นต้น	 ถวายเมื่ออายุ	๔๐	ปี	ขึ้นไป	
	 ชั้นกลาง	 ถวายเมื่ออายุ	๖๐	ปี	ขึ้นไป	
	 ชั้นสูง	 ถวายเมื่ออายุ	๗๐	ปี	ขึ้นไป		
	 ในกลุม่น้ีจดัเป็นหลกัๆ	ด้วยกัน	๓	สาย	คอื	
สายวิชาการ	สายเผยแผ่	และสายกรรมฐาน	ใน
แต่ละสาย	แบ่งออกเป็น	๓	ชั้น	ดังนี้	
 ๑. สายวิชาการ	 เรียกว่า	คันถะวาจะกะ
บัณฑิต	 แปลว่า	 นักปราชญ์ผู้สอนพระคัมภีร์
หรอื	ต�ารา	สมณศกัดิน้ี์มอบทัง้แก่พระสงฆ์และ
แม่ชี	คือ
	 ชั้นต้น	เรียกว่า	คันถะวาจะกะบัณฑิต
	 ชัน้กลาง	เรยีกว่า	มหาคนัถะวาจะกะบณัฑติ
	 ชั้นสูง	 เรียกว่า	 อัคคมหาคันถะวาจะกะ
บัณฑิต
 ๒. สายเผยแผ่	 เรียกว่า	 สัทธัมมโชติ-
กะธะชะ	 แปลว่า	 ผู้ชูธงประกาศพระสัจธรรม	
สมณศักดิ์นี้	 มอบทั้งแก่พระสงฆ์	 แม่ชี	 และ
ฆราวาส	 สายนี้จะมีธงปักสีเหลืองทองเพิ่มเข้า
มา	สายนี้จะมี	๔	ชั้น	คือ
	 ชั้นต้น	เรียกว่า	สัทธัมมโชติกะธะชะ
	 ชัน้กลาง	เรยีกว่า	มหาสทัธมัมโชตกิะธะชะ

มุทิตาสักการะ แด ่หลวงพ่อพระครูวรปัญญาคุณ
ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็น อัคคมหาสัทธัมมโชติกะธะชะ จากรัฐบาลสหภาพเมียนมาร์

	จัดขึ้นในวันอาทิตย์	ที่	๒๖	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๖๐	ณ	ศาลาสุธัมมา	วัดจากแดง

ในกระแสข่าว
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	 ช้ันสงู	เรียกว่า	อัคคมหาสัทธมัมโชตกิะธะชะ
	 ชัน้สงูสุด	เรยีกว่า	อภิธชะอัครมหาสทัธัมม-
โชติกะธะชะ
 ๓. สายกรรมฐาน	 เรียกว่า	กัมมัฏฐานา-
จริยะ	 แปลว่า	 พระอาจารย์ผู้สอนกรรมฐาน	
สมณศักดิ์นี้	มอบแก่พระสงฆ์เท่านั้น	คือ
	 ชั้นต้น	เรียกว่า	กัมมัฏฐานาจริยะ	
	 ชั้นกลาง	เรียกว่า	มหากัมมัฏฐานาจริยะ	
	 ชั้นสงู	เรยีกว่า	อัคคมหากัมมฏัฐานาจริยะ	
 กลุม่ทีส่อง	เป็นสมณศกัด์ิช้ันสูงทีสุ่ดจรงิๆ	
ที่มีมาจากเดิมจนถึงปัจจุบัน	จะมีอยู่ด้วยกัน	๓	
ชั้น	คือ
	 ชั้นต้น	 เรียกว่า	ตรีปิฏะกะธะระ	 แปลว่า	
ผู้ทรงจ�าพระไตรปิฎก	 (ผู้ที่สามารถท่อง	 พระ
ไตรปิฎกได้ทั้ง	 ๓	 ปิฎก)	 ในเมียนมาร์แต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน	มีจ�านวนทั้งหมด	๑๔	รูป
	 ชั้นกลาง	 เรียกว่า	อัคคมหาบัณฑิต	พระ
เถระทีจ่ะได้สมณศกัดิช์ัน้นีต้้องมอีายอุย่างน้อย	 
๖๐	 ปี	 และทรงคุณูปการมาก	 มีผลงานด้าน
วิชาการ	ท�าต�ารา	เป็นเจ้าส�านักเรียน
	 ชัน้สงูสดุ	เรยีกว่า	อภธิะชะมหารฐัครุ ุแปล
ว่า	บรมครแูห่งแผ่นดนิผูซ้ึง่ชธูงแห่งพระศาสนา	
ผู้ที่จะได้รับสมณศักดิ์ชั้นนี้	 จะเป็นประมุขสงฆ์	
(สมเดจ็พระสงัฆราช)	เท่านัน้	และจะต้องมีอายุ
อย่างน้อย	๘๐	ปี	
	 สรปุแล้ว	สมณศกัดิข์องเมียนมาร์ไม่ค่อย
เกี่ยวกับการปกครอง จะยกย่องเชิดชูด้วย
ความรู้ความสามารถที่โดดเด่นในแต่ละด้าน 
ซึ่งต่างจากสมณศักดิ์ของไทยท่ีมีเงื่อนไขว่า	 
ผูไ้ด้สมณศกัด์ิจะต้องเป็นพระสังฆาธิการระดับ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสขึ้นไป		
	 คณะสงฆ์เมียนมาร์มีทัง้หมด	๙	นกิาย	รวม
ประมาณ	 ๕	 แสนรูป	 สุธัมมนิกายหรือมหา-

นิกาย	เช่นเดียวกับไทย	เป็นนิกายใหญ่ที่สุด	มี
พระสงฆ์สี่แสนกว่ารูป	 องค์กรสูงสุดของคณะ
สงฆ์เมียนมาร์	เรียกว่า	สังฆมหานายกสมาคม 
ซึ่งก็คือมหาเถรสมาคมของพม่า	 ในสมาคมน้ี 
ประกอบด้วยประธาน		รองประธาน	และกรรมการ 
๓	 กลุ่มๆ	 ละ	 ๑๕	 รูป	 รวมทั้งหมด	 ๔๗	 รูป	
และประธานกรรมการสังฆมหานายกสมาคม	
(สมเดจ็พระสงัฆราช)	จะเป็นพระมหาเถระจาก	
สุธัมมนิกายหรือมหานิกายเท่านั้น
	 ในปีนี้	 พระสงฆ์ไทยได้รับการยกย่องจาก
รัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ใน	 ๒	 สาขา	 ด้วยกัน 
คือ	 สาขากัมมัฏฐานาจริยะ	 สมณศักดิ์ที่ได้รับ 
คือ	 อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ	 ถวายแด่	
พระครภูาวนาสมณวตัร ว.ิ	(หลวงพ่อประจาก 
สริวิณโฺณ)	ประธานศนูย์ปฏบิติัธรรมตาณงั	เลณงั 
จ.เชียงใหม่	 ศูนย์ปฏิบัติธรรมปฏินิสสัคโค 
จ.ภเูก็ต	และศนูย์ปฏบิตัธิรรมอนตีกิงั	จ.นครศร-ี 
ธรรมราช
	 สาขาเผยแผ่	 สมณศักดิ์ท่ีได้รับคือ	อัคค- 
มหาสัทธัมมโชติกะธะชะ	 ถวายแด่	พระครู
วรปัญญาคุณ	 เจ้าคณะ	๒๕	ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร	
กรงุเทพมหานคร	ผูส้านต่องานของสมเด็จพระ
พุฒาจารย์	 (อาจ	อาสภมหาเถระ)	อดีตอธิบดี
สงฆ์	 วัดมหาธาตุฯ	 ผู้น�าปริยัติและปฏิบัติมา
ฟื้นฟูยังประเทศไทย
	 ในโอกาสมงคลน้ี	 ในฐานะศิษย์ที่เคยได้
รับความเมตตานุเคราะห์จากหลวงพ่อด้วยดี	
ตลอดมา	 จึงขอกราบถวายมุทิตาสักการะแด่
หลวงพ่อผู้เป็นดังบิดาที่มีเมตตาต่อบุตร	 ด้วย
ความเคารพยิ่ง

พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
๒๖		มีนาคม		๒๕๖๐
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ข้อความในมิคสาลาสูตร พอสรุปได้ดังนี้
	 ๑.	 มิคสาลาอุบาสิกาถามพระอานนท์ว่า	
คน	 ๒	 คน	 คนหนึ่งประพฤติพรหมจรรย์	 คือ
บดิาของตนชือ่ปุราณะ	อกีคนหนึง่ช่ืออสิิทตัตะ 
มไิด้ประพฤติพรหมจรรย์		ยนิดีด้วยภรรยาของ
ตน	พระพุทธองค์ทรงพยากรณ์	(ตรัสบอก)	ว่า 
เมือ่สิน้ชวีติแล้วมคีตเิสมอกนั	คอืเป็นสกทาคาม ี
ไปเกิดชั้นดุสิต	 ค�าตรัสพยากรณ์ของพระผู้มี
พระภาค	จะเป็นไปได้อย่างไร	น่าสงสัย
	 ๒.	พระอานนท์กล่าวว่า	ข้อนี้	พระศาสดา
ตรัสไว้เช่นนี้	 ท่านไม่ออกความเห็น	 กลับจาก
บิณฑบาตแล้ว	เข้าไปเฝ้าพระศาสดา	ทลูเล่าให้ 
ทรงทราบเรื่องที่อุบาสิกามิคสาลาถาม
	 ๓.	พระศาสดาตรัสว่า	มิคสาลาเอาปัญญา
ความรู ้ของตน	 ไปเทียบกับพระญาณของ
พระพุทธเจ้าได้อย่างไร	 การประเมินบุคคล	

(ว่าใครเป็นเช่นไร	 มีอินทรีย์อย่างไร	 มีคติ
สัมปรายภพเช่นไร)	นั้น	ต้องเป็นผู้มีญาณอย่าง
พระองค์	หรือผู้ที่เหมือนพระองค์เท่านั้น	จึงจะ
หยั่งรู้ได้	 (หมายถึง	 อินทริยปโรปริยัตตญาณ)	
เฉพาะพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเท่าน้ัน	ไม่ทัว่ไปแก่ 
สาวกเหล่าอ่ืน	 ทรงเตือนไม่ให้ประเมินบุคคล	
เพราะจะท�าลายคุณวิเศษของตน	(การประเมนิ
ผิดเสมอ	เพราะไม่มีญาณหยั่งรู้รายละเอียดใน
ชีวิตของเขา)
	 ๔.	ทรงยกตัวอย่างบุคคล	๖	จ�าพวกคือ
	 (๑)	 ผู้เว้นบาป	 ประพฤติพรหมจรรย์ร่วม
กัน	 อยู่ร่วมกันเป็นสุข	 แต่ไม่นิยมการฟังธรรม	
ไม่ศกึษาหาความรู	้ไม่เข้าใจธรรม	ใจไม่หลดุพ้น
แม้จะเป็นการชั่วคราว	เขาตายไป	ย่อมไปทาง
เสือ่ม	ไม่ไปทางเจรญิ	(แม้จะเว้นบาป	ประพฤติ
พรหมจรรย์)

ปัญญารัตนะ

วศิน		อินทสระ

การประเมินบุคคล (มิคสาลาสูตร)
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	 (๒)	บางพวกเว้นบาป	ประพฤตพิรหมจรรย์	
อยูร่่วมกนัเป็นสุขกบัพวกประพฤตพิรหมจรรย์
ด้วยกัน	 และพวกเขายังนิยมฟังธรรม	 สนใจ
ศึกษาหาความรู้	 ได้ความหลุดพ้นแห่งใจบ้าง
เป็นบางคราว	 เข้าใจธรรม	 เขาตายไปย่อมไป
ทางเจริญ	ไม่ไปทางเสื่อม	 (จะเห็นว่าประพฤติ
พรหมจรรย์เหมือนกัน	 แต่องค์ประกอบอื่นๆ	
ต่างกัน	 คติย่อมต่างกัน)	 พวกที่	 ๒	 ย่อมดีกว่า
ประณีตกว่าอย่างพวกที่	 ๑	 	 เพราะเหตุไร	 ?	 
เพราะพวกที่	 ๒	 ย่อมได้ถูกต้องกระแสธรรม	
เรื่องนี้	ใครเล่าจะรู้	นอกจากพระตถาคต
	 (๓)	 บางพวกมีความโกรธและถือตัว	 บาง
คราวความโลภเกดิแก่เขา	พวกเขาไม่ได้ฟังธรรม 
ไม่สนใจศึกษาธรรม	ย่อมไปในทางเสื่อม
	 (๔)	มคีวามโกรธและความถอืตวั	บางคราว
ความโลภเกิดแก่เขา	แต่พวกเขาสนใจฟังธรรม	
ศึกษาธรรม	ย่อมไปทางเจริญ
	 (๕)	มีความโกรธและถือตัว	วจีสังขารเกิด
แก่เขา	(การสนทนาปราศรัย	นยัอรรถกถา)	เขา
ไม่ได้ฟังธรรม	ย่อมเป็นไปในทางเสื่อม
	 (๖)	 บางพวกมีความโกรธและถือตัว	 วจี
สังขารเกิดขึ้นแก่เขา	 พวกเขาได้ฟังธรรม	 ได้
สนใจศึกษาธรรม	เข้าใจธรรม	ได้ความหลุดพ้น
แห่งใจ	 เพราะปีติปราโมทย์อันเกิดจากการฟัง
ธรรมนัน้	เมือ่ตายแล้วเขาย่อมไปทางเจรญิ	ไม่ไป 
ทางเสื่อม

	 ข้อ	(๓)	ถงึ	(๖)	จะเหน็ว่า	คนมกิีเลสเหมอืน
กัน	 แต่ตัวประกอบไม่เหมือนกัน	 คนหนึ่งตาย
แล้วไปทางเสื่อม	คนหนึ่งไปทางเจริญ
	 พระพุทธองค์จึงทรงเน้นว่า	 อย่าประเมิน
บุคคล	 การประเมินบุคคลเป็นสิ่งทําได้ยาก
สําหรับผู้ไม่มีญาณ เช่นพระตถาคต
	 ส�าหรบัคน	๒	คนคอื	ปรุาณะและอสิทิตัตะ 
นั้น	 อรรถกถาแห่งมิคสาลาสูตร	 กล่าวว่า	 ศีล
ของปรุาณะเท่ากับปัญญาของอิสทิตัตะ	ปัญญา
ของอิสิทัตตะเท่ากับศีลของปุราณะ	อิสิทัตตะ
สูงกว่าโดยปัญญา	 ปุราณะสูงกว่าโดยศีล	 ทั้ง 
๒	คนจึงมีคติเสมอกัน
	 ๕.	 มิคสาลาสูตรนี้	 พระพุทธเจ้าทรงเน้น
หลายครั้งกับพระอานนท์ว่า	 พวกเธออย่า
พอใจในเรื่องการประเมินบุคคล	 เพราะการ
ประเมินบุคคลเป็นการท�าลายคุณวิเศษของ
ตน	เพราะคนทัว่ไปไม่มญีาณอย่างพระพทุธเจ้า	
เมื่อประเมินบุคคลก็ประเมินด้วยการอนุมาน 
(คาดคะเน)	 ตามแนวความคิดของตน	 หรือ
ถ้าล�าเอียงเพราะฉันทาคติเป็นต้นอยู ่แล้วก็
ประเมินตามอคติน้ัน	 ย่อมไม่ได้คุณหรือโทษ
ตามเป็นจรงิ	แต่จะเป็นการยกย่องเกนิจรงิบ้าง	
(ฉันทาคติ)	 ต�าหนิมากเกินไปบ้าง	 (โทสาคติ) 
พูดเพราะกลัวภัยบ้าง	(ภยาคติ)	พูดเพราะไม่รู้
เรื่องบ้าง	(โมหาคติ)
	 ชีวิตคนเรามีตัวประกอบมาก	 ที่เราเห็น 
ส่วนมากน้ันเป็นเพียงอาการภายนอกหรือ 
รูปแบบ	 เนื้อหาชีวิตจริงๆ	 ของแต่ละคนมีราย
ละเอยีดถีย่บิ	ยากทีจ่ะรูไ้ด้	การตเิตยีนและการ
ยกย่องบุคคลจึงควรท�าอย่างระมัดระวัง

อ้างอิง	 :	 มิคสาลาสูตร	 อังคุตตรนิกาย	 ฉักกนิบาต 
เล่ม	 ๒๒	 ข้อ	 ๓๑๕	 และอังคุตตรนิกาย	 ทสกนิบาต 
เล่ม	๒๔	ข้อ	๗๕



๒๒
42

 ตอนนี้เรามาว่ากันถึงเรื่องราวของพระ
มาลัยเทวเถระในช่วงระยะเวลาหลัง	ซึ่งเนื้อหา
ได้มาจากคมัภร์ีสหสัสวัตถปุกรณ์และถ่ายทอด
มาเป็นคมัภร์ีรสวาหนิอีกีช้ันหนึง่	ว่ากนัว่าฉบบั
แท้ด้ังเดิมบันทึกเป็นภาษาบาลีก่อนแล้วถอด
แปลเป็นภาษาสิงหลอีกค�ารบหนึ่ง	 ระยะเวลา
ของเรื่องราวชั้นหลังห่างจากช้ันแรกประมาณ
หนึ่งพันปี
	 และส�าคัญคือเรื่องราวเหล่านี้บันทึกโดย
พระอรหันต์ชาวสิงหล	 นั้นหมายความว่าห้าม
วจิารณ์ห้ามวเิคราะห์	หากใครไม่เชือ่ย่อมมหีน้า
มุ่งตรงสู่อบายภูมิถ่ายเดียว
	 เนื้อเรื่องเริ่มต้นกล่าวถึงพระมาลัยเทว
เถระ	(ต้นฉบับเรียกว่ามลิยมหาเทวเถระ)	เป็น
พระอรหันต์ทรงอภิญญาด้านทิพยจักษุ	 ได้
เห็นด้วยญาณว่าอุบาสกแห่งบ้านจูลคัลละเป็น
ผู้มีศรัทธาอุปัฏฐากพระสงฆ์เป็นอย่างดี	 เป็น
ผู้มีบุญบารมี	 เมื่อกายแตกท�าลายขันธ์แล้วจะ
ไปบังเกิดเป็นเทวบุตรผู ้มเหสักข์	 พระเถระ
ปรารถนาจะสงเคราะห์จึงบันดาลฤทธ์ิน�าพา
อุบาสกไปเยี่ยมสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
	 เนือ้หาในคมัภร์ีบอกว่าต้องการพาอบุาสก
ไปไหว้พระจฬุามณเีจดย์ีแห่งสวรรค์ช้ันดาวดึงส์	
ซึ่งภายในประดิษฐานพระเมาลีและพระเขี้ยว
แก้ว	จริงเท็จอย่างไรว่าไปตามต�ารา	ส่วนท่าน
ใดเคยไปมาแล้วรบกวนแจ้งตัวตนด้วย	 จะได้
กันไว้เป็นพยาน

	 แต่ยังไม่ได้ไหว้พระเจดีย์	 อุบาสกไปเห็น
พวกเทวดานางฟ้าเสียก่อน	 โดยเฉพาะเหล่า
เทพบตุรและเทพธิดาผูส้มบูรณ์ด้วยทพิยสมบตัิ	
และงามพร้อมด้วยรปูร่างและพสัตราภรณ์สวม
ใส่	 ซ่ึงเป็นเทพบุตรและเทพธิดาผู้เป็นบริวาร
ของพระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว์	
	 ด้วยเป็นสิ่งแปลกใหม่ไม่เคยเห็นมาก่อน 
อุบาสกคงตื่นตาตื่นใจจึงคอยดึงชายจีวรสอบ 
ถามพระมาลยัเทวเถระด้วยความอยากรูอ้ยาก
เห็น	 ไม่ว่าจะเป็นเทพบุตรผู้ทรงพัสตราภรณ์ 
สีขาว	 สีแดง	 สีทอง	 สีแก้วมณี	 และผู ้ทรง 
พัสตราภรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการที่พากัน
แห่แหนเดนิผ่าน	พระเถระนัน้ท�าหน้าทีเ่ป็นล่าม
สอบถามบรุพกรรมเก่าแต่หนหลังของเทพบตุร
เทพธิดาเหล่านั้น	ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนบ�าเพ็ญทาน
และรักษาศีลเป็นพื้น
 ถามว่า	เหตุใดอุบาสกจึงไม่ถามเอง	
 ตอบว่า	น่าจะเกิดอาการประหม่า	เพราะ
เป็นคร้ังแรกที่ได้มีโอกาสเดินทางมาสวรรค์
โลกและพบเห็นทิพยสมบัติอันงดงามอลังการ	

วิเทศทัยย์

มองเทศ - มองไทย

พระมาลัยเป็นใคร? 
มาจากไหน? (๒)

 รูปปั้นเทพนาถะ ณ ถ�้าดัมบุลลราชมหารวิหาร 
ศรีลังกา
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คงละลานตาไปหมด	 ใจอยากรู้แต่ปากคงพูด
ไม่ออกเลยต้องอาศัยพระเถระคอยเป็นล่าม
สอบถามให้	 จะบอกว่าคนสามัญพูดกับเทวดา
ไม่รู้เร่ืองก็คงมิใช่	 เพราะตอนท้ายเรื่องอุบาสก
ท่านน้ียังได้พูดคุยกับพระศรีอริยเมตไตรย
โพธิสัตวอ์ยู่
	 และอุบาสกนั้นครั้นได้เห็นเหล่าเทพยดา
และทราบถึงอดีตชาติแต่หนหลังแล้ว	 คง
ประทบัใจไม่น้อย	เพราะคมัภีร์บอกว่า	“ได้เป็น
ผูม้จีติโสมนสั”	เป็นเราท่านคงเกิดอาการไม่ต่าง
จากอุบาสกเป็นแน่	เพราะแค่เหน็ชุดนาคเตรยีม
บวชยังปลื้มใจน�้าตาไหล	 ไม่เช่ือลองถามคนที่
เป็นพ่อแม่นาคด	ูหากเห็นเทวดาจรงิคงเป็นบญุ
ใหญ่มหาศาล	เผลออาจได้โชคตัวสองตัว
	 ไฮไลท์ของเรื่องมาสรุปลงตรงพระศรีอริย
เมตไตรยโพธิสัตว์	 “ผู้มีเทวดาแปดหมื่นสี่พัน
องค์เป็นบริวาร”	 ซึ่งเดินทางมาไหว้พระจุฬา-
มณีเจดีย์	 ความยิ่งใหญ่อลังการของขบวนแห่
พระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตวน์ั้น	ท�าให้อุบาสก
ตืน่ตาต่ืนใจยิง่นกั	เพราะเทวดาใหญ่น้อยทีเ่หน็

มาก่อนนั้นนึกว่ายิ่งใหญ่แล้ว	พระศรีอริยเมต-
ไตรยโพธสิตัว์ยงัยิง่ใหญ่อลงัการมากกว่าหลาย
เท่า	จงึสอบถามพระเถระว่า	“นีใ่คร	รุง่เรอืงด้วย
สง่าราศี	หาที่เปรียบมิได้	ไม่มีใครเหมือน	ส่อง
สว่างทิศทั้งหลายเต็มที่	 มียศมาก	 ก�าลังมาก” 
	 พดูภาษาวยัรุน่คอืมาแบบฟลูทมีจดัเตม็	ไม่
ได้มาไปรเวตเป็นการส่วนตัวแต่อย่างใด
	 ค�าตอบของพระมาลัยเทวเถระน่าสนใจ
มาก	 “ผู้ซึ่งบ�าเพ็ญบารมีทั้งปวง	 ๑๖	 อสงไขย
แสดงธรรมแก่เทวดาทัง้หลาย	คอืพระเมตไตรย	
หน่อพระชินสีห์	 สัตว์ที่ท�าบุญ	 เกิดในดุสิตบุร	ี
ปรารถนาเพราะเหตุแห่งผู้ใด	 ผู้น้ันคือ	 พระ- 
เมตไตรย	 หน่อพระชินสีห์	 พระผู ้ซึ่งเกิดใน
นครเกตุมดี	 เป็นพระพุทธไม่มีใครยิ่งกว่า	
ปลดเปลือ้งโลกจากความทกุข์	คอืพระเมตไตรย
หน่อพระชนิสห์ี	คนจ�านวนมากกระท�าทีสุ่ดแห่ง
ชาต	ิในศาสนากลยีคุซ่ึงเป็นศาสนาของผูใ้ด	ใน
อนาคตผูน้ั้นคอืพระเมตไตรย	หน่อพระชนิสห์ี”	
	 ตรงนี้มีเนื้อความคล้ายกับจักกวัตติสูตร	
ทีฆนิกาย	 ปาฏิกวรรค	 ต่างกันเพียงเพิ่มเติม

เทวสถาน ของศาสนาฮินดู
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เนือ้หาเข้ามาเลก็น้อย	หากมองผวิเผนิเพยีงผ่าน
ตาก็จะไม่เห็นความต่างอันใด	 เป็นที่น่าสังเกต
ว่านี้เป็นลักษณะการแต่งต�าราของพระสงฆ์
ศรีลังกา	 เพราะนักปราชญ์ชาวศรีลังกานั้นจะ
ไม่ค่อยแต่งเติมเนื้อหาให้โลดโผนแตกต่างจาก
คมัภร์ีพระไตรปิฎกนกั	หากจะมเีสรมิบ้างก็เป็น
ไปในทศิทางเดยีวกนัโดยไม่ให้เสียเนือ้ความแต่
อย่างใด
	 ลกัษณะของเนือ้หาในคมัภร์ีรสวาหนิกีเ็ช่น
เดียวกัน
 พระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว์นั้นครั้น
เห็นพระมาลัยเทวเถระแล้ว	 ได้ลงจากราชรถ
เข้าไปนมัสการด้วยเบญจางคประดิษฐ์	 เมื่อ
สอบถามเป็นสามีจิกรรม*	 พอสมควรแล้ว	 
ได้ผินพระพักตร์ไปพบกับอุบาสกจึงสอบถาม
พระเถระ	 ครั้นทราบว่าเป็นอุบาสกผู้มากด้วย
ศรัทธา	 จึงมอบผ้าทิพย์คู่หนึ่งให้แก่อุบาสก	 
แล้วโอวาทว่า	“ท่านจงอย่าประมาท”	
	 จากนั้นได้เชิญชวนพระเถระกับอุบาสก
เดนิประทกัษณิรอบพระจฬุามณเีจดย์ีพร้อมกัน
	 เรื่องราวมาจบลงตรงภาคมนุษยโลก	 เมื่อ
ข่าวการไปเยือนสวรรค์โลกแพร่หลายออกไป	
ผู้คนทุกทิศานุทิศต่างแตกตื่นหลั่งไหลมาสอบ
ถามอุบาสกไม่ขาดสาย	 คัมภีร์มิได้บอกว่ามี
พวกเชี่ยวชาญคณิตศาสตร์หรือนักแสวงโชค
มาค�านวณจ�านวนนับบ้างหรือไม่	 ระบุเพียง
ว่าอุบาสกยกผ้าทิพย์คู่นั้นขึ้นเป็นสาธกนิทาน	
แล้วอธิบายเรื่องราวที่ตนได้ยินได้เห็นมาจาก
สวรรค์โลกแก่ผู้คนเป็นจ�านวนมาก	 แลเมื่อจุติ
จากอัตภาพแล้วก็ไปเกิดในดุสิตบุรีในส�านัก
พระไมตรียโพธิสัตว์นั้นแล

	 หากเปรียบเทียบกับเวอร์ชั่นก่อน	 พระ
มาลัยเทวเถระในฉบับน้ีดูโลดโผนตื่นเต ้น
มากกว่า	 เพราะมีฤทธานุภาพสามารถน�าพา
กัลยาณปุถุชนไปเยี่ยมชมถึงสวรรค์โลก	พร้อม
ทั้งมีโอกาสสนทนากับพระศรีอริยเมตไตรย
โพธิสัตวด์้วย	
	 ผู้เขียนเห็นว่าประเด็นส�าคัญของเรื่องราว
ในคัมภีร์รสวาหินีเล่มนี้มุ่งไปที่อุบาสก	 ภาษา
ปัจจุบันเรียกว่าต้องการให้อุบาสกเป็นจุดขาย 
ส่วนพระมาลัยเทวเถระ	 และพระศรีอริย 
เมตไตรยโพธิสัตว์นั้นเป็นเพียงปัจจัยแวดล้อม	
จะเรยีกว่าแต่งเรือ่งราวของพระมาลยัเทวเถระ
และร้อยเรยีงคตคิวามเชือ่พระศรอีรยิเมตไตรย
โพธิสัตว์เข้ามาประกอบเรื่องราวให้สมบูรณ์คง
ไม่ผิด
 ถามว่า	เพราะเหตุไร
 ตอบว่า	เพราะปัจจัยภายนอก
	 ปัจจัยภายนอกในที่นี้หมายถึงคติความ
เชื่อนอกพระพุทธศาสนา	 หากเราศึกษามิติ
ของกาลเวลาจะเห็นว่าคัมภีร์รสวาหินีแต่ง
ขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่	 ๑๘	 ตรงกับยุค
อาณาจกัรดมัพเดณยิะ	ซ่ึงสมยัน้ีความเชือ่เรือ่ง

*	สามีจิกรรม	แปลว่า	การต้อนรับปฏิสันถาร

เทพวิภีศะณะ ภาพจิตรกรรมฝาผนัง 
วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร ศรีลังกา
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เทพเจ้าน้อยใหญ่เป็นที่รู้จักแพร่หลายดาษด่ืน
ตลอดเกาะลังกา	 จากเดิมชาวพุทธมุ่งความ
สนใจในพระพุทธศาสนาก็เริ่มถอยห่าง	 เพราะ
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการแห่งจิตใจ
ได้	 ต่างกับเทพเจ้าท่ีสามารถให้ผลส�าเร็จดังค�า
บนบานศาลกล่าวเอาไว้
	 หนึ่งนั้นคือเทพกตรคามะแห่งเมืองกตร- 
คามะ	ผูท้รงมหทิธานภุาพด้านความส�าเรจ็แห่ง
สรรพหน้าที่การงาน	ประดิษฐานทางทิศตะวัน
ออกของเกาะ	นอกจากชาวบ้านสามัญชนแล้ว	
กษัตริย์และขุนนางน้อยใหญ่ต่างพากันกราบ
ไหว้สักการบูชา	 ลาภสักการะน้อยใหญ่จึงหลั่ง
ไหลเข้าสู่เทวาลัยแห่งนี้มากมายเหลือคณานับ
	 สองนั้นคือเทพอุบลวันหรือวิษณุแห่ง
เมืองเดวินูวะระ	ถือกันว่าทรงมหิทธานุภาพไม่
ด้อยกว่าเทพกตรคามะ	ต�านานต่างเล่าขานถึง
อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของเทพเจ้าองค์นี้มากมาย	
ในฐานะช่วยเหลือปกป้องเกาะลังกาให้พ้นภัย
พิบัติหลายต่อหลายครั้ง	นอกจากปกป้องเกาะ
ลังกาแล้วยงัมีภาระหน้าทีคุ่ม้ครองพระศาสนา
ของพระชินสีห์ด้วย	 ซึ่งต�าแหน่งหน้าที่นี้ได้รับ
มอบหมายโดยตรงจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	
ตั้งแต่สมัยใกล้พุทธปรินิพพาน
	 สามนั้นคือเทพสุมนะ	ผู้ท�าหน้าที่คุ้มครอง
รอยพระพทุธบาททีศ่รปีาทะ	ถอืว่าเป็นเทพเจ้า

ที่ชาวลังกาให้ความเคารพสูงสุดทุกเชื้อชาติ
ศาสนา	 เป็นเทพเจ้าอีกองค์หนึ่งที่สถาบันพระ
มหากษตัรย์ิให้ความส�าคญั	เหน็ได้จากการสร้าง
ทางขึ้นลงเขาศรีปาทะและบริจาคทรัพย์สร้าง
เทวาลยัแห่งเมอืงรตันปรุะอย่างยิง่ใหญ่อลงัการ
	 สี่น้ันคือเทพวิภีศณะผู ้ปรากฏนามตาม
ภาษาไทยว่าพิเภก	 แม้จะเป็นเทพฝ่ายมาร
กลายมาเป็นฝ่ายธรรมะ	 แต่อิทธานุภาพก็ยิ่ง
ใหญ่ไม่ต่างจากเทพเหล่าอ่ืน	ผูใ้ดปรารถนาบตุร
และความส�าเร็จ	 หากบนบานศาลกล่าวอย่าง
ถูกวิธีย่อมส�าเร็จทุกรายไป	 และน่าแปลกคือผู้
ประกาศความศักดิ์สิทธ์ิของเทวานุภาพองค์น้ี
คือพระสงฆ์
	 และห้านั้นคือเทพนาถะหรือพระอวโลกิ- 
เตศวร	 แม้จะมีฤทธานุภาพน้อยกว่าเทพเหล่า
อื่น	 แต่อาศัยว่าพระสงฆ์เป็นผู้หนุนส่งก็กลาย
เป็นที่รู ้จักแพร่หลายของชาวลังกา	 อีกท้ังมี
พิธีกรรมโดดเด่นมากกว่าเทพเหล่าอื่น	ซึ่งผู้ท�า
หน้าที่คือพระสงฆ์นั้นเอง	โดยเฉพาะพระสังฆ-
ราชโตฏคามุเว	 ศรีราหุลเถระนั้น	 ถือว่าเป็น 
ผู้ขับเคลื่อนสร้างกระแสเทพองค์นี้อย่างส�าคัญ
เพราะความมากอิทธิพลของเทพเหล่านี้แล	จึง
ท�าให้เรือ่งราวของพระมาลยัเถระเปลีย่นรปูไป
	 ประเด็นที่บอกว่าเร่ืองน้ีเน้นความส�าคัญ
ของอุบาสกเป็นใหญ่นั้น	 เพราะว่าสมัยนั้นชาว
พุทธน้อยใหญ่หันไปให้ความส�าคัญกับเทพเจ้า
หมดสิน้	ยอมตนเพือ่บนบานขอพรจากเทพเจ้า	
โดยลืมความสามารถแห่งตน	 การที่พระมาลัย
เทวเถระน�าพาอุบาสกขึน้ไปทศันาจรบนสวรรค์
โลกนั้น	ก็ชี้ให้เห็นว่า	ทิพยสมบัติที่พวกเทวดา
เสพเสวยล้วนเป็นเพราะผลแห่งทานมัยและ
ศีลมัยของตนเท่าน้ัน	 หาได้ส�าเร็จเพราะการ
บนบานขอพรจากเทพเจ้าน้อยใหญ่ไม่

นาลันทาเคดิเค เมืองมาตะเล ศรีลังกา
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	 ส่วนการวางต�าแหน่งให้พระมาลัยเทว
เถระเป็นเพียงผู้ชี้ทางนั้น	 ก็ถือว่าด�าเนินตาม
แบบอย่างของพระพุทธเจ้าที่ทรงเน้นย�้าว่า	 
“อักขาตาโร	ตะถาคะตา	แปลว่า	พระตถาคต
เจ้าเป็นเพียงผู ้ชี้ทางเท่านั้น”	 กรณีเช ่นน้ี 
มีปรากฏเห็นเป ็นปกติตามงานเขียนของ 
พระสงฆ์นักปราชญ์ชาวสิงหล	 โดยเฉพาะยุค
สมัยก่อนการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่พิธีกรรมแบบ
ฮินดูในยุคหลัง
	 ประเดน็ต่อมาคอืเหตุใดจงึดึงพระศรอีรยิ-
เมตไตรยโพธิสัตวเ์ข้ามาเกี่ยวข้อง
	 ค�าตอบแบบง่ายคือต้องการคานอ�านาจ
เทพเจ้าฮินดูและเทพมหายานที่ก�าลังโด่งดัง
แพร่หลาย	เพราะพระศรอีรยิเมตไตรยโพธิสัตว์
นัน้ถอืว่าเป็นสญัลักษณ์แห่งผู้บ�าเพญ็บญุบารมี
แล้วประสบความส�าเรจ็	เป็นจดุขายแบบไม่ต้อง
โฆษณานบัแต่ยคุหลงัพทุธกาลแล้ว	การน�าเรือ่ง
ราวของพระศรอีรยิเมตไตรยโพธิสัตว์มาผูกเข้า
กับพระมาลัยเทวเถระ	 โดยการยกอุบาสกเป็น
จุดเด่น	ก็เสมือนการอธิบายนามธรรมให้กลาย
เป็นรูปธรรม
 พูดแบบชาวบ้านคือยกคนประสบความ
ส�าเร็จแล้วเป็นจุดขาย
	 สิ่งจ�าเป็นที่ต้องแทรกเข้ามาในเรื่องราว
ของพระมาลัยเทวเถระเวอร์ชั่นนี้คือการแสดง
ฤทธิ์ปาฏิหาริย์	 ตรงนี้ผู้เขียนเห็นว่าเป็นเรื่อง

จ�าเป็นท่ีต้องเพิ่มเข้ามา	 ประการหนึ่งเพื่อช้ี
ให้เห็นว่าพระเถระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญาล้วน
ส�าแดงฤทธิ์ได้เป็นปกติวิสัย	 อีกประการหน่ึง
ต้องการบอกเป็นนัยว่าพระอรหันต์มีฤทธา- 
นุภาพมากมาย	 เพราะสามารถน�าพาอุบาสก
ไปเที่ยวชมสวรรค์	 ย่อมมีอิทธานุภาพไม่แพ้
เทพเจ้าน้อยใหญ่สมัยนั้น	จะเรียกว่าใช้ฤทธิ์ข่ม
ฤทธิ์ก็ได้
	 ผลส�าเรจ็จากเรือ่งพระมาลัยเทวเถระฉบบั
นี้เป็นอย่างไรไม่ทราบได้	
	 ทราบแต่เพียงว่าภายหลังการปรากฏตัว
ของพระมาลัยเทวเถระเวอร์ชั่นน้ีประมาณ
หนึ่งศตวรรษ	ชาวพุทธศรีลังกาต่างหันหน้าไป
พึง่พาเทวานุภาพของเทพน้อยใหญ่หมดสิน้	ทิง้
สจัธรรมความจรงิของพระพทุธเจ้าไว้เบือ้งหลงั	
ต่างพากันยอมตนไปพึ่งพิงเทพเจ้าฮินดูและ
มหายานโดยอาศัยพิธีกรรมเป็นตัวก�าหนดวิถี
ชีวิตของสังคม
	 และสิ่งที่สลดใจยิ่งไปกว่านั้นคือ	 พระ
สงฆ์ซ่ึงเป็นหลักของศรัทธาญาติโยมในฐานะ
ผู ้น�าจิตใจ	 กลับพากันหลงใหลในพิธีกรรม
บูชาเทพเจ้าน้อยใหญ่หมดสิ้น	 บางรูปเป็นเจ้า
พิธีกรรมเสียเอง	 บางรูปแต่งคัมภีร์สรรเสริญ
เทพเจ้า	 ต่างพากันหันหลังให้พระพุทธเจ้ามุ่ง
หน้าเสพสขุจากทกัษิณาทีเ่กิดจากพธิกีรรมเซ่น
ไหว้เทพเจ้า	มีสภาพไม่ต่างอะไรกับเจ้าพิธีตาม
เทวาลัย
	 เรื่องราวเหล่านี้ชวนให้นึกถึงประเทศไทย
ในปัจจุบนั	ซึง่เราท่านต่างรูเ้หน็เป็นอย่างด	ีกลวั
เหลือเกินว่าหากไม่มีมือทรงอ�านาจยื่นเข้ามา
เปลีย่นแปลง	เหน็ทว่ีาไม่ช้านานเมอืงไทยคงจะ
เดินตามศรีลังกาดังอดีต

(โปรดอ่านต่อฉบับหน้า)นาล์ลูรเทวาลัย เมืองจัฟฟ์นา ศรีลังกา



๒๒
47

 หากเราสามารถมองเห็นทองในกองขยะ
ด้วยตาปัญญา	 จากการได้ยินได้ฟัง	 และเห็น
การกระท�าของพ่อแม่	 ครูอาจารย์	 เราจะเกิด
แรงผลักดันภายในให้เริ่มขุดทองด้วยความ
เต็มใจ	 นั่นคือความพึงพอใจในการกระท�าได้
เกดิขึน้แล้ว	ความเพยีรจะมาหนนุให้การกระท�า
น้ันต่อเนื่องไม่ลดละ	 หรือหยุดเสียกลางคัน	
ความสุขภายในใจก็เริ่มแจ่มชัดขึ้นตามล�าดับ	
เมื่อได้กระท�าต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่งแล้ว	
ประสบการณ์ที่เกิดจากการกระท�านั้นจะท�าให้
เราเห็นทองนั้นชัดเจนขึ้นๆ	 และสนุกกับการ
พฒันาการขดุทองนัน้	เราจึงจะพบทองจากกอง
ขยะอย่างแท้จริง	อะไรคือทองในกองขยะ	?

๑. ทองคือธรรมเบื้องต้น

๒. ทองคือธรรมเบื้องกลาง ระดับที่ ๑

      

	 ธรรมเบือ้งกลาง	ระดบัที	่๑	คอืแผ่นดนิทอง	
แผ่นดินที่มีสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่ร่มรื่น	
ปลอดจากกองขยะ	 สิ่งปฏิกูล	 ซึ่งเคยส่งผลต่อ
สภาพพื้นที่	 ส่งกลิ่นเหม็น	 ภาพที่ไม่งดงามริม
สองข้างทางที่เคยถูกทับถมจากขยะที่น�ามา 
กองทิง้ไว้	เมือ่เราเริม่ขดุทอง	สถานทีเ่หล่านีก้จ็ะ
ค่อยๆ	เปลีย่นสภาพกลบักลายมาเป็นแผ่นดินที่
มีประโยชน์ต่อคนในชุมชน	 แผ่นดินที่สวยงาม
ตามธรรมชาติก็จะกลับมา

๓. ทองคือธรรมเบื้องกลาง ระดับที่ ๒

	 	 	 	 ธรรมเบื้องกลาง	 ระดับที่	 ๒	คือ	 สุขภาพ 
ที่ดี	 เมื่อสภาพท่ีอยู ่อาศัย	 สภาพอากาศที่
บริสุทธ์ิแหล่งเพาะเชื้อโรคต่างๆ	 หมดไปแล้ว	
สุขภาพทองทั้งของตนเอง	 และคนรอบข้างก็
จะกลับมา	 เพราะปริมาณของขยะที่ทับถมกัน

ขุดทอง   กองขยะวัดบันดาลใจ

พระเทศบาล
 ตอน อะไรคือทองในกองขยะ ?

จาก ๓

 ธรรมเบื้องต้น	 คือ	 ธรรมที่ใช้หล่อเลี้ยง
ชีวิต	 ดูแลร่างกาย	 คือ	 เงินที่ได้รับในช่วงแรก
ของการขดุทอง	เพราะขยะทีค่ดัแยกได้แล้วนัน้	
จะกลายเป็นขยะทีม่คีณุภาพ	จงึมผีูต้้องการน�า
ไปใช้ประโยชน์ต่างๆ	ตามชนดิของขยะนัน้	เช่น	
ขวดพลาสติก	 ก็น�าไปเป็นวัตถุดิบในการผลิต
เม็ดพลาสติกรีไซเคิล	 กระดาษลูกฟูก	 ก็น�าไป
ผลิตเป็นเยื่อกระดาษ	 เป็นต้น	 เงินที่ได้ก็จะน�า
มาใช้เลี้ยงดูชีวิตนั่นเอง
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จ�านวนมากเป็นเวลานานๆ	 จะเป็นเหตุให้เกิด
แก๊สพิษ	 ภาวะของควันพิษอันเกิดจากไฟไหม้
กองขยะ	 และน�้าเสีย	 ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดโรค
ทางเดินหายใจ	โรคทางเดินอาหาร	โรคผิวหนัง	
เป็นต้น	 ดังนั้นเมื่อขุดทองจากกองขยะได้แล้ว		
ทองคอืธรรม	ระดบัที	่๒	กจ็ะปรากฏขึน้มาตาม
ล�าดับต่อไป	

	 อวสานแห่งการขุดทองจากกองขยะ	 คือ
การได้รับธรรมสูงสุด	 คืออริยทรัพย์อันได้แก	่	
ศรทัธา	คอืความเชือ่ทีเ่กิดจากการเรยีนรู	้ว่าสิง่ 
ที่จะได้ลงมือกระท�าน้ันจะเกิดประโยชน์ทั้ง
กับตนเอง	 และผู ้อื่นอย่างแท้จริง	 ศีล คือ 
ความระมัดระวังในการกระท�าที่จะไม่กระท�า 
ในสิ่งที่จะมีโทษกับตนเองและผู้อื่น	หิริ คือ	 
ความละอายในการกระท�าที่จะไม่ทอดธุระใน
เรื่องต่างๆ	 โอตตัปปะ	 คือความเกรงกลัวภัย
อันตรายที่อาจจะเกิดจากการกระท�าของตน												
พาหุสัจจะ	 คือความเป็นผู้ที่จะได้เรียนรู้มาก	
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	 ได้หลากหลาย	 และสามารถ
ท�าความเข้าใจกับเรื่องเหล่าน้ันได้โดยไม่ยาก																																																				
จาคะ คือความเสียสละความสุขส่วนตนใน 
การให้ร่วมมอืกบัการกระท�าต่างๆ	อย่างเตม็ใจ 
ปัญญา	คือความรู้แจ้งเฉพาะตน	ที่ปรากฏขึ้น 
ในใจ	 และสามารถสัมผัสได้ถึงความสุขที่
ละเอียด	ซึ่งต่างจากความสุขหยาบๆ	ที่เกิดขึ้น
การได้รับความสะดวกสบายเท่านั้น
 ทอง	 จะเพ่ิมค่าตามล�าดับของการกระท�า	
เพียงเริ่มลงมือกระท�า	แม้ทองเบื้องต้น	จะเป็น
รายได้ที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย	 แต่เมื่อก้าวแรก
ของการกระท�าเกิดขึน้	และไม่ลดละการกระท�า 
น้ัน	 สิ่งที่ตามมาคือธรรมในขั้นกลางทั้งสอง
ระดับ	และธรรมในขั้นสูงย่อมปรากฏขึ้น	ตาที่
มองเหน็ทองในกองขยะ คอืตาทีม่องเหน็ธรรม
ในใจตนเอง	ธรรมตามความเป็นจรงิ	ดังน้ันการ
ขดุทองกคื็อการขดุเข้าไปในใจ	เราจะพบกบัสิง่ที่
ถกูปิดบงัจากความไม่รู	้เราขดุทองภายนอก	คอื
แสวงหาสิ่งมีค่านอกตัวกันมานานแล้ว	เมื่อหัน 
กลับมาขดุทองภายในใจของตนแล้ว	เราจะพบ
กับสิ่งที่มีค่าสูงสุดในชีวิต	 คือปัญญารู้แจ้ง	 หัน
กลับเข้ามาขุดทองจากกองขยะคือทองในใจ
กันเถอะ	 แล้วเราจะพบกับธรรมคืออริยทรัพย์
ในใจเราเอง	

๔. ทองคือธรรมเบื้องสูง

	 ธรรมเบือ้งสงู	คอืปัญญาทีเ่กดิขึน้จากการได้ 
ลงมอืกระท�า	การเห็นถงึสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์	ไม่ใช่ 
ประโยชน์	จะเกิดขึน้ในใจของคนนัน้	เป็นความรู ้
ชดุใหม่	ทีจ่ติสามารถเข้าไปสมัผสัได้กบัความสขุ
ละเอียด	จากความเสียสละความสุขหยาบๆ	ที่
เคยได้รบัเกดิจากความเคยชินกบัสะดวกสบาย
เพียงเล็กน้อย	มองเห็นประโยชน์ที่ยิ่งกว่า	เกิด
ความละอายชัว่	กลวับาป	จากการกระท�าทีต่น
เคยละเลย	เพราะความเข้าใจเดิมๆ	ทีเ่ห็นว่าเรือ่ง 
ขยะเป็นความรับผิดชอบขององค์กรของรัฐ	
จิตใจที่เห็นประโยชน์เช่นนี้	 เป็นสภาพจิตที่จะ
เกิดขึ้นได้	เฉพาะบุคคลที่ได้ลงมือกระท�าอย่าง
ต่อเนือ่ง	เพราะบางเรือ่งอาจจะยงัไม่ส่งผลเป็น
ภาพของความส�าเร็จภายนอก	 แต่ภาพภายใน
นั้นจะส่องสว่างขึ้นๆ	 ทุกครั้งที่ได้มีโอกาสได้
กระท�า	 ความเสียสละ	 ความส�ารวมระวังใน
การกระท�า	 ความเห็นในประโยชน์จากการ 
กระท�า	และโทษจากการละเลยนั้น
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พุทธศาสนา
ในยุคโลกาภิวัตนในยุคโลกาภิวัตน

v วิสัชนาธรรม  :
	 บทบาทของพระสงฆ์ในสังคมปัจจุบัน
v ตามรอยธรรม : 
	 ยิ่งโดนเยาะเย้ย	ยิ่งเห็นธรรม	!
v	พระธรรมเทศนา	:	พุทธเถรวาท
v	 ทันโลก		:		เปิดมุมมอง
	 "พุทธศาสนา"	ในโลกตะวันตก
v	 ปัญญาภิวัฒน์	:	
	 สัจจะในยุคหลังความจริง
v	 ชวนอ่านหนังสือ	:	
	 พุทธศาสนากับโลกธุรกิจ

v	 กวีมีนา	:		เป็นเรื่อง
v	 สาระน่ารู้	:
	 พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์
v	 ในกระแสข่าว	:
	 มุทิตาสักการะพระครูวรปัญญาคุณ
v	 ปัญญารัตนะ	:	การประเมินบุคคล
v	 มองเทศ	–	มองไทย	:
	 พระมาลัย		ตอน	๒
v	 วัดบันดาลใจ	:	
	 ขุดทองจากกองขยะ		ตอน	๓




